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ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
και τα μνημόνια και τον ρατσισμό

ΑΥΣΤΡΙΑ  Αντιφασιστική νίκη

ΕΛΛΑΔΑ  Πανεργατική 8/12

ΙΤΑΛΙΑ  60% ΟΧΙ

Οι απεργοί Ναυτεργάτες
διαδηλώνουν στο λιμάνι
του Πειραιά στις 5/12

Πανεργατικός
ξεσηκωμός 
γυρίστε στις σελίδες 2 έως 13

Οι εργαζόμενοι της
ΕΥΔΑΠ ακυρώνουν
τη συνέλευση των
μετόχων την 1/12

Να κλιμακώσουμε με διαρκείας 
όπως οι ναυτεργάτες παντού
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Το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που έγινε στο Έβε-
ρεστ της πλατείας Βικτωρίας στην Αθήνα την Πέμπτη 2 Δε-
κέμβρη, είναι ενδεικτικό της κατάστασης που αντιμετωπί-
ζουν οι εργαζόμενοι στα φαστφουντάδικα και στις τερά-
στιες αλυσίδες επισιτισμού, που έχουν εξαπλωθεί σε όλη
τη χώρα. Μια εργάτρια δολοφονήθηκε, η 38χρονη λογί-
στρια Βασιλική Παραστρατίδου, μητέρα δυο παιδιών και
άλλα 5 άτομα τραυματίστηκαν.

Η έκρηξη έγινε σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο που είχε
μετατραπεί σε γραφείο, χωρίς εξόδους κινδύνου με εργα-
ζόμενους σε υπερεντατικοποιημένες συνθήκες εργασίας
και χωρίς οποιαδήποτε δυνατότητα ελέγχου των κανονι-
σμών ασφάλειας. Όπως αποδεικνύεται η εταιρία είχε προ-
γραμματίσει ψυκτικές εργασίες με χρήση φλόγιστρων, και
ο ψυκτικός είχε μεταφέρει στο υπόγειο φιάλες με αέριο
χωρίς την διακοπή λειτουργίας του καταστήματος. Aργό-
τερα η «Everfood AE», η εταιρία που διαχειρίζεται το κατά-
στημα, εξέφρασε με ανακοίνωσή της την οδύνη της για το
γεγονός.

“Η απολογία τους είναι κούφια λόγια. Είναι υπεύθυνοι
για το θάνατο της Βασιλικής. Και είναι θαύμα που δεν είχα-
με και περισσότερα θύματα. Είναι υπεύθυνοι για τις συνθή-
κες εργασίας που έχουν καταδικάσει χιλιάδες εργαζόμε-
νους. Γιατί δεν είχε κλείσει το κατάστημα όσο γίνονταν ερ-
γασίες; Γιατί θέλανε να συνεχίζουν να κερδίζουν παρά
τους κινδύνους ρισκάροντας τις ζωές των εργαζόμενων”,
τονίζει στην Ε.Α. ο Κώστας Λάππας από την “Καμαριέρα”,
το αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζόμενων στον Επισιτισμό -
Τουρισμό. 

Τα αφεντικά του Εβερεστ είναι χωμένα και σε μια σειρά
άλλες εταιρίες (στον όμιλο Vivartia που ανήκουν τα Έβε-
ρεστ υπάρχουν ακόμα τα Goodys, η ΔΕΛΤΑ, τα Papagalli-
no, η La Pasteria, η Olympic Catering, η Olympus Plaza, η
Χρυσή Ζύμη, κ.α.).

“Μας ξεζουμίζουν”

“Μιλάμε για τα Έβερεστ που είναι συνώνυμα του φαστ-
φουντ στην Ελλάδα, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο
χώρο της εστίασης” συνεχίζει ο Κώστας. “Χρησιμοποιούν
τους εργαζόμενους σαν λεμονόκουπες. Η πολιτική τους εί-
ναι να μειώνουν το κόστος εργασίας, να ξεζουμίζουν τους
εργαζόμενους με συνεχή ανακύκλωσή τους ανά μικρά
χρονικά διαστήματα για να αποφεύγουν την μακροχρόνια
σχέση εργασίας η οποία κοστίζει. Η εταιρία που σήμερα
εκφράζει την οδύνη της είναι η ίδια που στο παρελθόν έχει
μειώσει μισθούς, έχει εξαναγκάσει εργαζόμενους να πα-
ραιτηθούν για να μην πάρουν αποζημίωση.

Η εταιρία είναι από τους μπροστάρηδες σε όλες τις
μνημονιακές επιθέσεις στα εργατικά δικαιώματα. Δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε πως την προηγούμενη μέρα του εργατικού
ατυχήματος είχαμε την ψήφιση από τη βουλή, με συνοπτι-
κές διαδικασίες από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-Ποτάμι, του
νόμου για το “νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονο-
μικής δραστηριότητας”. Με αυτό το νόμο καταργούνται
μια ολόκληρη σειρά προληπτικών ελέγχων για την αδει-
οδότηση επιχειρήσεων, σε ζητήματα ασφάλειας  και υγιει-
νής σε χώρους δουλειάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα
της μνημονιακής κατρακύλας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ.

Η μάχη ενάντια στα εγκλήματα των αφεντικών στα κά-
τεργα του επισιτισμού έρχεται μαζί με την οργάνωση της
απεργίας στις 8 Δεκέμβρη. Από τη μεριά της Καμαριέρας
επιμένουμε στο ότι χρειάζεται οργάνωση στις μεγάλες
εταιρίες και στους μεγάλους χώρους του επισιτισμού,
χρειάζονται επιχειρησιακά σωματεία σε αντίθεση με τη
στρατηγική των αφεντικών που διασπάνε τους εργαζόμε-
νους. Θέλουμε αυτόν τον κόσμο να οργανώνεται στον κλά-
δο και να οργανώνει τις απεργίες”.

Οχι άλλες
δολοφονίες εργατών

Τ
α φύκια όπως είναι γνωστό δεν
έχουν καμιά σχέση με τις μεταξω-
τές κορδέλες. Ούτε τα βραχυπρό-

θεσμα μέτρα που έβαλε στο τραπέζι το
Eurogroup της Δευτέρας έχουν καμιά
σχέση με την ελάφρυνση του χρέους.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πανηγύριζε
για τη "μεγάλη εθνική επιτυχία" της μεί-
ωσης του χρέους κατά 45 δις, ένα ποσό
που αντιστοιχεί σήμερα στο 22% του
ΑΕΠ. "Είναι πολλά υποσχόμενα τα μέτρα
και πολύ πιο ευνοϊκά από αυτά που περι-
μέναμε τον περασμένο Μάιο", δήλωσε
από τις Βρυξέλλες. Ο διάβολος, όμως,
όπως λέει η παροιμία κρύβεται στις λε-
πτομέρειες. Και οι «λεπτομέρειες» λένε
μια άλλη, πολύ διαφορετική ιστορία.

"Λεπτομέρειες..."

Λεπτομέρεια πρώτη: η μείωση του χρέ-
ους θα γίνει σταδιακά μέσα σε μια περίο-
δο 35 ετών. Σύμφωνα με τον Κλάους
Ρέγκλινγκ, τον επικεφαλής του Ευρωπαϊ-
κού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ)
που εισηγήθηκε τα βραχυπρόθεσμα μέ-
τρα, τα 45 δις υπολογίστηκαν στο τέλος
αυτής της περιόδου, το 2060 δηλαδή.

Λεπτομέρεια δεύτερη: η εκτίμηση της
μείωσης υπολογίστηκε με βάσει ένα συγ-
κεκριμένο σενάριο συνθηκών στην αγο-
ρά. Οι συνθήκες αυτές στηρίζονται προ-
φανώς στις προβλέψεις "έγκριτων οικο-
νομολόγων" -σαν αυτούς που το 2006
κόμπαζαν ότι οι οικονομικές κρίσεις ανή-
κουν πλέον οριστικά στο παρελθόν και το
2007 έριξαν το παγκόσμιο τραπεζικό σύ-
στημα στα βράχια, με τις εκτιμήσεις τους
για τα ποσοστά των στεγαστικών δανεί-
ων "υψηλού ρίσκου" που θα "κοκκίνιζαν"
και τις αξίες των ακινήτων, που θα απο-
γειώνονταν. 

Λεπτομέρεια τρίτη: δεν πρόκειται
πραγματικά για "μείωση" αλλά για "εξοι-
κονόμηση". Το μόνο ποσό που έκοψε
πραγματικά το Eurogroup ήταν ένα πρό-
στιμο που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα
πάνω στα χρέη του δεύτερου μνημόνιου
από το οποίο το ελληνικό δημόσιο θα
κερδίσει, άμεσα περίπου 220 εκατομμύ-
ρια - δηλαδή 0.07% του δημοσίου χρέ-
ους. Τα υπόλοιπα 44,780 εκατομμύρια
υποτίθεται ότι θα προέλθουν από την με-
τατροπή των κυμαινόμενων επιτοκίων με
τα οποία έχει δανειστεί η Ελλάδα σε στα-
θερά και από την επιμήκυνση της διάρ-
κειας τους κατά 4 περίπου χρόνια. Με
άλλα λόγια το αν και πόσους τόκους λι-
γότερους θα πληρώσει το δημόσιο μέχρι
το 2060 παίζεται από την πορεία των επι-
τοκίων στα επόμενα σαράντα χρόνια!

Λεπτομέρεια τέταρτη: το σταθερό επι-
τόκιο που συμφώνησαν, 1.5% είναι πολύ
μεγαλύτερο από το τρέχον επιτόκιο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Βρα-
χυπρόθεσμα, με άλλα λόγια, θα επιβαρύ-
νουν το χρέος αντί να το μειώσουν. Στην

πραγματικότητα τα "βραχυπρόθεσμα μέ-
τρα" δεν έχουν κανένα πρακτικό αντίκρι-
σμα. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα
ακόμα "φιλικό χτύπημα στην πλάτη» για
να διαιωνιστεί το μαρτύριο του χρέους.

Αξιολόγηση

Και αυτό φάνηκε ανάγλυφα από το
δεύτερο ζήτημα που απασχόλησε το Eu-
rogroup, το κλείσιμο της δεύτερης αξιο-
λόγησης που παραπέμφθηκε για το επό-
μενο έτος. "Χρειάζεται περισσότερη δου-
λειά", όπως είπε ο πρόεδρος του Euro-
group Γερούν Ντάισελμπλουμ. Δηλαδή
περισσότερα μέτρα. Για αυτό τα τεχνικά
κλιμάκια των θεσμών θα έρθουν μια ακό-
μα φορά στην Αθήνα για να "ξεσκονί-
σουν" ξανά τα βιβλία των υπουργείων και
να ανακαλύψουν και άλλες δαπάνες που
μπορούν να κοπούν έτσι ώστε να επι-
τευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλε-
ονάσματος 3.5% του ΑΕΠ που έχει συμ-
φωνήσει η κυβέρνηση για το 2018. 

Ανοιχτό έμεινε και το θέμα των πρωτο-
γενών πλεονασμάτων για τις χρονιές με-
τά το 2018 -τη χρονιά που λήγει τυπικά
το τρίτο μνημόνιο. Όπως αποκάλυψε η
γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zei-
tung το γερμανικό υπουργείο Οικονομι-
κών (ο Σόιμπλε δηλαδή) επιμένει να πα-
ραταθεί ο στόχος του 3.5% για μια ακό-
μα δεκαετία. Οι πιο "μετριοπαθείς" (οι
"φίλοι" μας σαν τον επίτροπο Οικονομι-
κών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί ή τον
υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, Μι-
σέλ Σαπέν πιέζουν, όπως αποκάλυψε ο
Ντάισελμπλουμ για μια παράταση κατά
τρία ως πέντε χρόνια "μόνο". Πρόκειται
για ένα παρανοϊκό νούμερο. "Ακόμη και
οι φετιχιστές των μηδενικών ελλειμμάτων
όπως ο Σόιμπλε", έγραφε την περασμένη
εβδομάδα η γερμανική εφημερίδα Ta-
geszeitung (TAZ)  "δεν μπορούν να επιτύ-
χουν πλεονάσματα άνω του 1%, παρά το
χαμηλό ποσοστό ανεργίας της Γερμα-
νίας, παρά τους φόρους που αναβλύ-
ζουν. Πώς θα καταφέρει λοιπόν η Ελλά-
δα ένα τόσο υψηλό πλεόνασμα;». 

Για το 2019 και το 2020 το ΔΝΤ,  ζητάει
πρόσθετα μέτρα 4.2 δισεκατομμυρίων. 

Κόκκινες γραμμές

Η κυβέρνηση, παρά τις φανφάρες για
τις "κόκκινες γραμμές" είναι για μια ακόμα
φορά έτοιμη να υποχωρήσει. Στην πραγ-
ματικότητα η κυβέρνηση έχει εναποθέσει
όλες της τις ελπίδες στις αγορές. Όπως

ακριβώς και ο Σαμαράς δηλαδή. Σύμφω-
να με το σενάριο που έχει στήσει το
υπουργείο Οικονομικών, το Eurogroup θα
κλείσει το αργότερο μέχρι τον Φλεβάρη
την αξιολόγηση, το ΔΝΤ θα χαρακτηρίσει
"βιώσιμο" το ελληνικό χρέος, η Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα θα εντάξει την Ελ-
λάδα στο πρόγραμμα "ποσοτικής χαλά-
ρωσης", οι αγορές θα ικανοποιηθούν, τα
επιτόκια των ελληνικών τίτλων θα πέσουν
σε "φυσιολογικά επίπεδα" (σήμερα βρί-
σκονται κοντά στο 6.5%) και η κυβέρνηση
θα μπορέσει μέσα στο 2017 ή το αργότε-
ρο το 2018 να αρχίσει να δανείζεται και
πάλι από το διεθνές τραπεζικό σύστημα.

Πόσες πιθανότητες έχει το κάθε σενά-
ριο είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Αυτό
που είναι βέβαιο είναι ότι οι εξελίξεις δεν
κινούνται στην κατεύθυνση που θα ήθελε
η κυβέρνηση. Όλοι περιμένουν με κομμέ-
νη την ανάσα ακόμα την αντίδραση των
αγορών στο "όχι" του Ιταλικού δημοψηφί-
σματος. Και με ακόμα μεγαλύτερη αγω-
νία τη "μάχη" για την διάσωση των ιταλι-
κών τραπεζών -που απειλούνται με χρεο-
κοπία. Η ανακεφαλαιοποίηση της πιο
χρεοκοπημένης ιταλικής τράπεζας (της
Σιένα) παίζεται το επόμενο σαββατοκύ-
ριακο. Το ποιά σενάρια θα υπάρχουν την
επόμενη βδομάδα πολύ θα ήθελαν να το
ήξεραν όλοι αυτοί που μιλάνε με σιγου-
ριά για τις εξελίξεις του 2060…

Για τους εργάτες και τους φτωχούς
δεν υπάρχουν "καλά" και "κακά" σενάρια.
Υπάρχουν μόνο θυσίες. Ατέλειωτες θυ-
σίες. Και αγώνες. Ατέλειωτοι αγώνες. Αυ-
τό που έρχεται δεν είναι η "επιστροφή
στην ανάπτυξη", όπως λέει η κυβέρνηση
αλλά η επιδείνωση της οικονομικής και
πολιτικής κρίσης. Τώρα είναι η στιγμή για
να απορρίψουμε τις συμφωνίες της κυ-
βέρνησης με την Τρόικα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η απάτη της “ελάφρυνσης”
από το Eurogroup

Κυκλοφορεί το
Ημερολόγιο 2017 του

Συντονισμού 
Ενάντια στα Μνημόνια
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ΑΥΣΤΡΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ  

Μπορούμε να νικήσουμε
Β

αδίζουμε προς την Πανεργατική απερ-
γία αυτή την Πέμπτη με τον αέρα που
μας δίνουν οι νίκες του κινήματος στην

Αυστρία και στην Ιταλία. Τα μηνύματα είναι ξε-
κάθαρα: η Ευρωπαϊκή Ένωση των μνημονίων
και του ρατσισμού βρίσκεται σε κρίση, οι δυ-
νατότητες για να τσακίσουμε την Τρόικα και
τους εκβιασμούς της είναι αυξημένες, εμπρός
να οργανώσουμε την εργατική αντίσταση.

Τα παπαγαλάκια του συστήματος σε όλη
την Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό βαφτίζουν
την οργή των εργατών και της νεολαίας «λαϊκι-
σμό» και προσπαθούν να εξωραϊσουν την ΕΕ
και τις κυβερνήσεις της σαν προπύργια της
λογικής και της προόδου. Όταν ο κόσμος στη
Βρετανία ψήφισε για έξοδο τον βάφτισαν ρα-
τσιστή. Όλη τη χρονιά φέτος προεξοφλούσαν
τον ναζί Χόφερ ως νικητή των προεδρικών
εκλογών στην Αυστρία. Έτρεξαν λυτοί και δε-
μένοι να στηρίξουν τον Ρέντσι στο δημοψήφι-
σμα της Ιταλίας. Και έπεσαν πανηγυρικά έξω.

Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα
στην Αυστρία έδειξε πόσο μεγάλη λαθροχει-
ρία είναι το τσουβάλιασμα της Αριστεράς μα-
ζί με την ακροδεξιά ως «λαϊκιστές». Με μια
πολύμηνη καμπάνια κατάφεραν να οδηγή-
σουν τον Χόφερ σε δεύτερη ήττα με μεγαλύ-
τερο περιθώριο, παρά την προπαγάνδα που
του έδινε τον αέρα της νίκης του Τραμπ.

Στην Ιταλία, έχουμε την επιβεβαίωση ότι τα
επιτελεία των βιομηχάνων, των τραπεζιτών και
του διευθυντήριου της ΕΕ χάνουν την εμπι-
στοσύνη του κόσμου σε όλες τις χώρες. Μετά
το ελληνικό 62% και το βρετανικό 52% έρχε-

ται το ιταλικό 60% να δώσει το ίδιο μήνυμα. Η
Αριστερά πέρα από το Δημοκρατικό Κόμμα
του Ρέντσι έχει την ευκαιρία να συσπειρώσει
όλο αυτόν τον κόσμο και να βγει ενισχυμένη
μέσα από την πολιτική κρίση που ξέσπασε.

Η απόφαση του Φρανσουά Ολάντ στη Γαλ-
λία να μην διεκδικήσει ξανά την Προεδρία
συμπληρώνει την εικόνα της πολιτικής κρίσης
σε όλη την ΕΕ. Και μαζί με την ήττα του Ρέν-
τσι, δίνουν τη χαριστική βολή στην ευρωπαϊκή
στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα που καλλιερ-
γούσε αυταπάτες για έναν προοδευτικό άξο-
να του ευρωπαϊκού νότου. Με την πολιτική
του αυτή, ο Τσίπρας έβαλε την κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο στρατόπεδο με τις κολώ-
νες της ΕΕ-φρούριο της λιτότητας και του ρα-
τσισμού που αυτή τη στιγμή κλονίζονται.

Αυτοπεποίθηση

Πηγαίνουμε, λοιπόν, προς την Πανεργατική
με άλλον αέρα. Είχαμε και έχουμε κάθε λόγο
να απεργήσουμε ενάντια στη διάλυση των ερ-
γασιακών σχέσεων και στη σφαγή μισθών,
συντάξεων και κοινωνικών δαπανών στο βωμό
των πλεονασμάτων του 3,5% που απαιτούν οι
δανειστές. Τώρα έχουμε επιπλέον την αυτο-
πεποίθηση ότι το αντίπαλο στρατόπεδο παρα-
παίει. Μπορούμε να τους νικήσουμε.

Αυτό μεταφράζεται σε τρία πολύ συγκεκρι-
μένα βήματα.

Το πρώτο είναι η οργάνωση και ο συντονι-
σμός των αγώνων από τα κάτω. Σε κάθε χώρο
δουλειάς υπάρχουν δυνάμεις που αποδε-
σμεύονται από τις αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ και

μπορούν να κερδηθούν στη δράση για να
απαλλαγούμε από τα μνημόνια, παλιά και νέα.
Η πανελλαδική συνάντηση του Συντονισμού
ακριβώς την ίδια Κυριακή που έγινε το πατα-
τράκ σε Αυστρία και Ιταλία, δίνει μια καλή
αφετηρία.

Το δεύτερο είναι η ενίσχυση του αντιρατσι-
στικού και αντιφασιστικού κινήματος. Αυτό εί-
ναι κλειδί για να κερδίζουμε την οργή των ερ-
γατών και της νεολαίας προς τα αριστερά. Η
κοινή πανευρωπαϊκή καμπάνια για τις 18 Μάρ-
τη βοηθάει να γενικεύσουμε τη νίκη της Βιέν-
νης, να τσακίσουμε τη Χρυσή Αυγή εδώ, να
φράξουμε το δρόμο στη Λεπέν και στο AfD
στη Γαλλία και στη Γερμανία.

Και τρίτο αλλά όχι τελευταίο βήμα είναι η
ανασύνταξη της Αριστεράς σε αντικαπιταλι-
στική βάση. Μια Ευρώπη που δεν μπορεί ούτε
θέλει να κουρέψει το ελληνικό χρέος, που θέ-
λει να πληρώσει ο απλός κόσμος με τις κατα-
θέσεις του τη χρεοκοπία των τραπεζών στην
Ιταλία, που δεν έχει να δώσει στους πρόσφυ-
γες τίποτε άλλο από περισσότερο πόλεμο,
περισσότερους πνιγμούς και στρατόπεδα
συγκέντρωσης για όσους γλυτώσουν, είναι
μια Ευρώπη που κραυγάζει ότι χρειάζεται αν-
τικαπιταλιστική ανατροπή. Με διαγραφή του
χρέους, άνοιγμα των συνόρων και εργατικό
έλεγχο στα κλειδιά της οικονομίας και όλης
της κοινωνίας.

Εμπρός να κάνουμε αυτή την Πανεργατική
εφαλτήριο για μια τέτοια εκτίναξη του εργατι-
κού κινήματος στην Ελλάδα, φωτεινό παρά-
δειγμα για όλη την Ευρώπη.

Ως αναγνώστρια της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης τον τελευταίο χρόνο - κι αν κι

απο διαφορετικό πολιτικό μετερίζι- αντιλαμ-
βάνομαι το ρόλο που έχει η εφημερίδα στη
δράση της επαναστατικής αριστεράς, για
να αναπαράγει τις κινηματικές δραστηριο-
ποιήσεις της και να προωθεί τον πολιτικό
διάλογο ως εναρκτήριο σημείο αναφοράς
για τον κόσμο των κινημάτων. 

Συγκεκριμένα, η ύπαρξη μιας εφημερί-
δας όπως η Εργατική Αλληλεγγύη καθίστα-
ται απαραίτητη στο κίνημα, ιδιαιτέρα στον
κόσμο που προσφάτως εντάχθηκε στην
αριστερά και ο οποίος θα την βρει άκρως
βοηθητική, καθώς παρατηρεί και με κριτικό
μάτι αναπαράγει τα πεπραγμένα του κινή-
ματος.

Ιδιαίτερα μέσα στους χώρους της νεολαί-
ας, όπως τα πανεπιστήμια, που ξαναβγαί-
νουν στο δρόμο ενάντια στην επιβολή διδά-
κτρων και την ακραία υποχρηματοδότηση,
η Εργατική Αλληλεγγύη παίζει ταυτόχρονα
το ρόλο της ενημέρωσης αλλά και της σύν-
δεσης των φοιτητικών διεκδικήσεων με αυ-
τών όλης της κοινωνίας συνδέοντας τους
αγώνες.

Γι' αυτό πιστεύω πως αξίζει η οικονομική
ενίσχυσή της από όλη τη νεολαία που θέλει
να παλέψει.

Αννίτα Ιωσηφίδου, φοιτήτρια ΦΛΣ

Στα 40.085 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της
εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης.
Ευχαριστούμε τους Γιάννη Σ., Νίκο Σ., Ελέ-
νη Π., Γιώργο Μ. και Μαρία Π. που ανανέω-
σαν τη συνδρομή τους στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη και στο περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα κάτω καθώς και για τις προσωπικές
σας ενισχύσεις: από 200 ευρώ Γιάννης Δ.
και Γιάννης Τ., από 100 ευρώ Γιώργος Τ.,
Ηλίας Π., Σωτήρης Κ. και Αγγελική Κ., Κατε-
ρίνα Κ. 70 ευρώ, από 50 ευρώ Γιώργος Λ.,
Κατερίνα Π. και Κώστας Κ., από 20 ευρώ
Νίκος Τ., Στέφανος Χ., Σάββας Κ., Ειρήνη
Φ., Έβελιν Μ., Εύη Ε., Νίκος Β., από 15 ευ-
ρώ Δήμητρα Λ., Πάνος Π., Μήτσος Α., Μα-
ρία Α., από 10 ευρώ Μίνα Θ., Γιάννης Κ.,
Αλέξης Κ., Λουκάς Θ., Δημήτρης Λ., Άρτης
Π., Αγγέλα Χ., Αλέξανδρος Π., Ιωάννα Π.,
Βασίλης Ε., Κώστας Λ., Μάνος Κ., από 5 ευ-
ρώ Ιλεάνα, Παναγιώτης Π., Νίκος Κ. και Βα-
σίλης Γ.

Ευχαριστούμε επιπλέον τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους που συγκέντρω-
σαν οικονομική ενίσχυση στις εξορμήσεις
σε εργατικούς χώρους και γειτονιές. Ενδει-
κτικά: 30 ευρώ στον Άγιο Σάββα, 10 ευρώ
στο Ψυχιατρικό Θεσ/κης, 6 στο Ιπποκρά-
τειο, 18 στο δήμο Βριλησίων, 13 στη ΔΕΗ
Ρουφ, 10 στο δήμο Νίκαιας, από 8 στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και στο ΥΠΕΧΩΔΕ,
από 10 ευρώ στα Χανιά και στο Ηράκλειο,
20 ευρώ στην Πάτρα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στηρίξτε
την εργατικη
αλληλεγγυη
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Έ
να μεγάλο φιάσκο για τον ιταλικό καπι-
ταλισμό, για το ιταλικό πολιτικό σύστη-
μα αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφί-
σματος της περασμένης Κυριακής. Ο Ρέντσι
παραιτείται και παίρνει θέση δίπλα στον Κάμε-
ρον και τον Ολάντ, τους άλλους δυο ηγέτες
που μέσα στο 2016 ανακοίνωσαν ότι εγκατα-
λείπουν τα πολιτικά “εγκόσμια”. 

Ο κόσμος του αγώνα στην Ιταλία, η Αριστε-
ρά, τα συνδικάτα και η νεολαία βγαίνουν με το
κεφάλι ψηλά από αυτή τη μάχη. Το 59% Όχι
στη μεταρρύθμιση του Συντάγματος ήρθε όχι
μόνο κόντρα στον Ρέντσι, αλλά και κόντρα
στους συνδέσμους των βιομήχανων που βγή-
καν ανοιχτά υπέρ του Ναι, κόντρα στα μεγάλα
ΜΜΕ που παρουσίαζαν το δημοψήφισμα ως
μάχη του ρεαλισμού απέναντι στον “λαϊκισμό”,
όπως και κόντρα στον Σόιμπλε και την υπόλοι-
πη ηγεσία της ΕΕ που στήριξαν τον Ρέντσι
στην καμπάνια του.

Τώρα βέβαια, όλοι έχουν να σχολιάσουν κά-
τι για το πόσες λάθος κινήσεις έκανε ο Ρέντσι.
Για να δούμε όμως το μέγεθος της αποτυχίας
χρειάζεται να θυμηθούμε ότι όταν αναλάμβανε
την πρωθυπουργία πριν από 1000 μέρες και
ανακοίνωνε τις προθέσεις του, όλο το ευρω-
παϊκό κατεστημένο ήταν στο πλάι του και τα
ΜΜΕ προέβλεπαν μόνο επιτυχίες. Ο Ρέντσι όν-
τας δήμαρχος Φλωρεντίας αναδείχθηκε σε
αγαπημένο παιδί της δεξιάς πτέρυγας του Δη-
μοκρατικού Κόμματος και των φιλελεύθερων
όπου γης, επειδή μίλαγε ανοιχτά για την ανάγ-
κη “μεταρρυθμίσεων”, με πρώτη και κύρια την

επίθεση στα συνδικάτα και την ελαστικοποί-
ηση των εργασιακών σχέσεων. Η πρωθυπουρ-
γία του χαρίστηκε. Είναι στην πραγματικότητα
ο τρίτος στη σειρά Ιταλός πρωθυπουργός που
δεν βγήκε από την κάλπη. Προηγήθηκε ο Μά-
ριο Μόντι το 2011-2013, μεσολάβησαν οι εκλο-
γές και ελλείψει καθαρής πλειοψηφίας ανέλα-
βε ο Ενρίκο Λέτα. 

Από κοινού

Ήταν τις ίδιες μέρες που εκδηλώθηκε μια
δεξιά ανταρσία των βουλευτών του Δημοκρα-
τικού Κόμματος, οδήγησαν σε παραίτηση τον
Μπερσάνι που ήταν ο υποψήφιος του κόμμα-
τος στις εκλογές και αρχές του 2014 το νέο
αστέρι, ο Ματέο Ρέντσι είχε καθίσει στην κα-
ρέκλα του πρωθυπουργού, ο νεότερος σε αυ-
τό το αξίωμα στην ιστορία της Ιταλίας. Αφού
έγινε αρχηγός του κόμματος και λίγο πριν
αναλάβει πρωθυπουργός είχε κάνει μια κίνηση
έκπληξη. Κάλεσε επισήμως τον Μπερλουσκόνι
-εν μέσω σκανδάλων, διώξεων κλπ- για να ανα-
κοινώσουν από κοινού τη συμφωνία τους για
την πολιτική μεταρρύθμιση, με κέντρο τις αλ-
λαγές στο Σύνταγμα. Ο Μπερλουσκόνι τελικά
τάχθηκε με το Όχι, για τους δικούς του λό-
γους, αλλά οι προτάσεις για τη μεταρρύθμιση
του Συντάγματος έχουν γραφτεί και από το δι-
κό του χέρι.

Η συνταγματική μεταρρύθμιση του Ρέντσι
συζητιόταν στο ιταλικό πολιτικό σύστημα ήδη
από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 ως λύση
στην αστάθεια. Η λογική ήταν ότι το Σύνταγμα
του 1948 παραείναι δημοκρατικό, δίνει μεγά-

λες εξουσίες στο Κοινοβούλιο, δίνει δυνατότη-
τα ισότιμου ελέγχου στη Γερουσία, και σε συν-
δυασμό με τους εκλογικούς νόμους που δεν
επιτρέπουν σχηματισμό ισχυρής κυβέρνησης,
η Ιταλία ζει σε μια διαρκή προεκλογική περίο-
δο. Τα νομοσχέδια αντί να έρθουν, να επιβλη-
θούν και να εφαρμοστούν, τίθενται σε πολύμη-
νη συζήτηση και εκεί δίνεται χρόνος να ξεδι-
πλωθούν αγώνες, να παρέμβουν τα συνδικάτα
και στο τέλος να πιεστούν τα κόμματα που λει-
αίνουν αντί να σκληρύνουν τις μεταρρυθμί-
σεις. Εκεί οφείλεται, ισχυρίζονταν, η αδυναμία
να περάσουν μέτρα που θα εκσυγχρονίσουν
τον ιταλικό καπιταλισμό. Ο Ρέντσι, λοιπόν,
ήταν ο πρώτος που το “τόλμησε”. Γι’αυτό και
οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς τον είχαν χαρακτηρίσει
“τελευταία ελπίδα για την πολιτική ελίτ της
Ιταλίας”.

Η καμπάνια του Ρέντσι δόθηκε κάτω από τη
σημαία της μάχης ενάντια στο “λαϊκισμό”. Βό-
λευε πολύ τον Ρέντσι να παρουσιάζει ως κύριο
αντίπαλο των μεταρρυθμίσεων, την ρατσιστική
Λίγκα του Βορρά, τσουβαλιάζοντάς την μαζί
με το Κίνημα των 5 Αστέρων, αλλά και με την
Αριστερά. Στην πραγματικότητα, το παιχνίδι
του λαϊκισμού το έπαιξε πρώτα απ’όλους ο
Ρέντσι. Πρώτον, με απάτες ότι η μεταρρύθμι-
ση θα μειώσει τους μισθούς και τα έξοδα των
πολιτικών, γιατί θα μειωνόταν δραστικά ο
αριθμός των γερουσιαστών αλλά και οι απα-
ραίτητες συνεδριάσεις. Τους τελευταίους μή-
νες ειδικά, με τις δημοσκοπήσεις να προδια-
γράφουν το Όχι, ο Ρέντσι άρχισε να τα βάζει
με τη Μέρκελ και με τη λιτότητα της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης. Φαίνεται ότι μόνο ο Τσίπρας πί-
στεψε αυτή τη θεατρική παράσταση και ανα-
κήρυξε τον Ρέντσι ηγέτη του “Μπλοκ του Νό-
του”. 

Παράλληλα, ο Ρέντσι κλιμάκωσε και τις ρα-
τσιστικές κραυγές, γκρινιάζοντας προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν καταλαβαίνει το κό-
στος που αναλαμβάνει η Ιταλία από τους χιλιά-
δες πρόσφυγες που φτάνουν στις νότιες
ακτές της. Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας έχει μει-
ώσει τον ερχομό προσφύγων στο Αιγαίο αλλά
τους έχει αυξήσει στην Ιταλία. Η πίεση του
Ρέντσι δεν ήταν για να ανοίξουν τα σύνορα
στα Βαλκάνια αλλά για να κλείσουν κι άλλο
στη Μεσόγειο. Πρωτοστάτησε στις προσπά-
θειες για ένα νέο πόλεμο κατά της Λιβύης, για
να μπορούν να δημιουργηθούν με ασφάλεια
δομές που θα εγκλωβίσουν τους πρόσφυγες
στην Αφρική.

Πίσω από την ξαφνική κριτική του Ρέντσι
στη λιτότητα δεν ήταν μόνο η ψηφοθηρία, αλ-
λά και ο φόβος του για το μέλλον των ιταλικών
τραπεζών. Τα κόκκινα δάνεια που κρατάνε οι
ιταλικές τράπεζες αντιστοιχούν στο ένα τρίτο
ολόκληρης της Ευρώπης. Για να σταθούν στα
πόδια τους χρειάζονται τεράστιες ενέσεις ρευ-
στού χρήματος. Ποιος θα πληρώσει; Και εκτός
αυτού, η ΕΕ πλέον απαγορεύει τη διάσωση
των τραπεζών με πέρασμα του λογαριασμού
στο δημόσιο. Θα πρέπει να πληρώσουν όχι μό-
νο οι μέτοχοι, αλλά να χάσουν τα λεφτά τους
και, εκατομμύρια ίσως, καταθέτες.

Νίκος Λούντος

Η κατηφόρα για τον Ρέντσι δεν ήρ-
θε λόγω της πρωτοβουλίας του για το
δημοψήφισμα. Αυτό είναι μόνο το
αποτέλεσμα. 

Έχει συναντήσει τεράστια αντίστα-
ση στην προσπάθεια του να επιβάλει
τα μέτρα λιτότητας, ενώ έχει ήδη φα-
νεί και η αναποτελεσματικότητα αυ-
τών των μέτρων. Το “Jobs Act” που
πέρασε έκανε πιο εύκολες τις απολύ-
σεις των νέων εργαζόμενων, περιόρι-
σε τις δυνατότητες των συνδικάτων να
καθορίζουν τις συμβάσεις, και περιέ-
κοψε δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος

ήταν υποτίθεται η μείωση της ανερ-
γίας των νέων, η οποία όμως παραμέ-
νει στο 40%. Παράλληλα είχε να υπο-
στεί την κριτική από τα δεξιά, γιατί τε-
λικά δεν ακούμπησε τους παλιούς ερ-
γαζόμενους, εκεί που τα αφεντικά
χρειάζονταν περισσότερες απολύσεις.
Ο νόμος “Buona Scuola”, μια επίθεση
στη δημόσια εκπαίδευση, ξεσήκωσε
ένα κύμα καταλήψεων, μαζικές διαδη-
λώσεις μαθητών και κλεισίματα δρό-
μων σε όλη τη χώρα, και μεγάλες
απεργίες εκπαιδευτικών όλο το φθινό-
πωρο που πέρασε.

Μέσα σε αυτό το κλίμα δόθηκε
η μάχη του Όχι, και γι’αυτό προς
τιμήν της, η Αριστερά, όπως και
τα συνδικάτα, δεν δίστασαν κα-
θόλου να μπουν στην πρώτη
γραμμή για το Όχι, παρά τις πιέ-
σεις ότι ήταν ζήτημα της άκρας
δεξιάς ή μόνο των «5 Αστέρων».
Ο Ρέντσι, αντίθετα, συνέχισε τη
λάσπη ακόμη και μετά την ήττα
του. 

Στην πρώτη ομιλία του το βρά-
δυ της Κυριακής ανέφερε τον
Σαλβίνι, τον αρχιρατσιστή της
Λίγκας του Βορρά ως νικητή.
Στην πραγματικότητα, η μάχη δό-
θηκε από τις επιτροπές του Όχι
που στήθηκαν ανά γειτονιά. Μια
περιγραφή λέει πως “για πρώτη
φορά εδώ και πολλά χρόνια είδα-
με μια πραγματικά λαϊκή καμπά-
νια, που μας ξανάφερε κάποιες
από τις παραδοσιακές πρακτικές
των σοσιαλιστικών και κομμουνι-
στικών κινημάτων. Επισκέψεις σε
σπίτια, φυλλάδια, συνθήματα σε
τοίχους, πανό σε δημόσιους χώ-
ρους, μαζί με βίντεο και μέιλ στα

κοινωνικά δίκτυα, αλλά και βανά-
κια με μεγάφωνα στους δρό-
μους… Εργαζόμενοι στις συγκοι-
νωνίες της Φλωρεντίας έκαναν
ακόμη και σαμποτάζ στην καμπά-
νια του Ναι, παρεμβαίνοντας στις
διαφημίσεις που ήταν αναρτημέ-
νες στα λεωφορεία”.

Αποτελέσματα

Εξάλλου και ο χάρτης των απο-
τελεσμάτων δείχνει πως το Όχι
δεν ήταν ζήτημα των “ρατσιστών
του Βορρά”. Τα μεγαλύτερα πο-
σοστά για το Όχι, 70-75% κατα-
γράφηκαν στη Σαρδηνία, τη Σικε-
λία και το νότο της χερσονήσου. 

Tο ιταλικό πολιτικό σύστημα
έχει να λύσει δύσκολο γρίφο. Από
τη μια αν αποφύγει τις εκλογές
με τέταρτη στη σειρά μη εκλεγμέ-
νη κυβέρνηση, μπορεί να προκα-
λέσει έκρηξη. Πιθανές εκλογές με
τη δεξιά πολυδιασπασμένη και το
Δημοκρατικό Κόμμα ζαλισμένο
από την ήττα, αφήνουν μεγαλύτε-
ρο χώρο στο Κίνημα 5 Αστέρων
(5ΚΑ). Το 2013 το Κ5Α ήταν ήδη

πρώτο σε ψήφους κόμμα, τυπικά
μόνο ήταν τρίτο γιατί η δεξιά και
η κεντροαριστερά κατέβαιναν με
συνασπισμούς.

Το Κ5Α είναι το υποπροϊόν της
δεξιάς στροφής που ακολούθησε
η Αριστερά στην Ιταλία. Το κόμμα
του Ρέντσι είναι ο διάδοχος του
παλιού ευρωκομμουνιστικού ΚΚΙ.
Η Κομμουνιστική Επανίδρυση που
υπήρξε ελπίδα της αριστεράς σε
όλη την Ευρώπη πριν από 15 χρό-
νια συμμετείχε στην κυβέρνηση
του Πρόντι, συναινώντας στην
αποστολή στρατευμάτων στο Αφ-
γανιστάν και στο Λίβανο. Όσοι
έλεγαν πως η Αριστερά έπρεπε
να “σοβαρευτεί” για να δυναμώ-
σει, είδαν την Αριστερά να “σοβα-
ρεύεται” και να συρρικνώνεται,
και τη θέση της στο πολιτικό σκη-
νικό να παίρνουν δυνάμεις πολύ
λιγότερο σοβαρές. 

Οι επιτροπές του Όχι, το 59%
στο δημοψήφισμα είναι η ευκαι-
ρία και η βάση για την ανασυγ-
κρότηση της Αριστεράς που αξί-
ζει το κίνημα της Ιταλίας.

Το φιάσκο του Ρέντσι βαθαίνει την κρίση στην ΕΕ

H αντίσταση έφερε τo 60%

Οι επιτροπές του ΟΧΙ ευκαιρία 
για ανασυγκρότηση της Αριστεράς

Φοιτητές σε διαδήλωση υπέρ του Όχι στην Ιταλία



Ο
ι αντιφασίστες της Αυστρίας γιόρτα-
σαν την ήττα του ναζιστή Norbert Ho-
fer στις προεδρικές εκλογές της πε-

ρασμένης Κυριακής. 

Αλλά ο υποψήφιος του αυστριακού Κόμμα-
τος της Ελευθερίας ( FPO) πήρε 46% των
ψήφων. Οι εκλογές ήταν επανάληψη των
προεδρικών εκλογών του Μαΐου, όπου ο Ho-
fer είχε πάρει 49,65% των ψήφων. Αυτή τη
φορά ο υποψήφιος του Κόμματος των Πρα-
σίνων Alexander van der Bellen νίκησε με πά-
νω από 53% των ψήφων. 

Ο David Albrich είναι στέλεχος της επανα-
στατικής σοσιαλιστικής οργάνωσης Link-
swende,αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ στην
Αυστρία, και μέλος της αντιρατσιστικής κίνη-
σης «Πλατφόρμα για μια ανθρώπινη πολιτική
ασύλου», που είχε οργανώσει μία μεγάλη
καμπάνια χρησιμοποιώντας αφίσες που
έγραφαν “Οχι Ναζί στο Hofburg”, που είναι η
προεδρική κατοικία. 

Ο David δήλωσε σε συνέντευξή του στην
εφημερίδα Socialist Worker, αμέσως μετά τα
αποτελέσματα των εκλογών. “Το αντιφασιστι-
κό κίνημα έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο- ανα-
δεικνύοντας ότι ο Hofer είναι ναζί, βοηθών-
τας τον κόσμο να τον καταψηφίσει. Ο Hofer
διαμαρτυρήθηκε πολλές φορές για τις κατη-
γορίες ότι είναι ναζί”. 

Τα κόμματα της κυρίαρχης τάξης στην Αυ-
στρία βρίσκονται σε βαθιά κρίση. Στον πρώ-
το γύρο των προεδρικών εκλογών τον Απρί-
λη, το συντηρητικό κόμμα “People’s Party”
και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα πήραν μαζί
μόλις 22% των ψήφων. Η αυξανόμενη ρατσι-
στική πολιτική της κυβέρνησης είναι ένας
από τους λόγους γιατί πολλοί αντιφασίστες
περίμεναν ότι ο Hofer θα νικούσε. “Τα κόμμα-
τα της κυβερνητικής συμμαχίας μετακινούν-
ταν στα δεξιά κάθε εβδομάδα, κάτι που δυ-
νάμωσε το FPO” , είπε ο David. “Αλλά η καμ-
πάνια των αντιρατσιστών έκανε τη μεγάλη
διαφορά” εξηγεί. “Στοχεύσαμε σε 20 μικρές
πόλεις και κοινωνίες όπου υπήρχε μεγάλη
δράση των αντιρατσιστών”.  

Οι πρωτοβουλίες 
έκαναν τη διαφορά

Σε όλη την Αυστρία ο Van der Bellen κέρδι-
σε 1,3% σε σύγκριση με τον Μάιο, αλλά στις
20 αυτές πόλεις το αποτέλεσμα ήταν 3,2%
παραπάνω. “Αυτό είναι ένα σημάδι που δεί-
χνει ότι οι πρωτοβουλίες ενάντια στο ρατσι-
σμό, δυναμώνουν τη δικιά μας πλευρά”. Οι
ακτιβιστές σε όλη την Αυστρία οργάνωσαν
καμπάνιες ενάντια στις απελάσεις των προ-
σφύγων. Μερικοί πάλεψαν σώμα με σώμα με
την αστυνομία για να σταματήσουν τις απε-
λάσεις, ενώ άλλοι πραγματοποίησαν αγρυ-
πνίες και ξεκίνησαν συλλογή υπογραφών για
την υπεράσπιση των προσφύγων. 

Η οπισθοχώρηση του Hofer στο θέμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είχε σαν
αποτέλεσμα να χάσει ψήφους. “Έλεγε συνέ-
χεια ότι δεν θέλει να αποχωρήσει από την
ΕΕ, αλλά θέλει να την μεταρρυθμίσει” είπε ο
David. 

“Στα exit polls του Μαίου, το 68% του κό-

σμου έλεγαν ότι ο Hofer καταλάβαινε τις ανη-
συχίες τους για το μέλλον, αλλά αυτή τη φο-
ρά το ποσοστό αυτό έπεσε στο 55%. Δεν
μπόρεσε να εκφράσει τον θυμό ενάντια στο
σύστημα και το κατεστημένο όπως έλπιζε”. 

H ήττα του Hofer ειναι μια υποθήκη για το
αντιφασιστικό κίνημα και στους αντιρατσι-
στές ακτιβιστές της Αυστρίας- αλλά η απειλή
παραμένει. Τα γκάλοπ λένε ότι το FPO θα
μπορούσε να είναι το πιο δυνατό κόμμα σε
οποιεσδήποτε νέες εκλογές, παίρνοντας
ανάμεσα στο 30-35% των ψήφων. 

“Είναι πολύ άσχημο το γεγονός ότι σχεδόν
οι μισοί ψηφοφόροι έδωσαν την ψήφο τους
στους φασίστες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν
γνωρίζουν ότι ο Hofer είναι φασίστας, γιατί
κρύβει τις αληθινές του προθέσεις”, λέει ο
David και προσθέτει: “Τώρα κινητοποιούμα-
στε ενάντια στην ετήσια χοροεσπερίδα του
FPO και οργανώνουμε επίσης την παγκόσμια
μέρα δράσης κατά του ρατσισμού και του
φασισμού στις 18 Μάρτη, που θα είναι το πιο
σημαντικό ραντεβού μας”.

“Η ήττα του ακροδεξιού υπο-
ψήφιου Χόφερ στην αναμέτρηση
για τη προεδρία της Αυστρίας εί-
ναι μια νίκη για το αντιφασιστικό
κίνημα σε όλη την Ευρώπη. Μπο-
ρούμε να τους στείλουμε στους
υπονόμους της ιστορίας μαζί με
τους εγχώριους ομογάλακτους
τους της Χρυσής Αυγής”, ανα-
κοίνωσε η ΚΕΕΡΦΑ. 

“Οι νοσταλγοί του Χίτλερ στην
Αυστρία, μετά τη νίκη του Τράμπ
στην Αμερική, πίστεψαν ότι
έφτασε η ώρα τους και ότι
θα  τους ακολουθούσε η Μαρίν
Λεπέν στην Γαλλία. Προσπάθη-
σαν να αξιοποιήσουν τις πολιτι-

κές των κυβερνήσεων που έπαι-
ξαν απροκάλυπτα το χαρτί της
ισλαμοφοβίας, το κλείσιμο των
συνόρων, τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης και τις μαζικές απε-
λάσεις προσφύγων. 

Είναι μια νίκη που δεν οδηγεί
σε εφησυχασμό καθώς το ακρο-
δεξιό κόμμα στην Αυστρία απει-
λεί στις επόμενες εκλογές με την
άνοδο του να διεκδικήσει την θέ-
ση του καγκελάριου. Το αντιφα-
σιστικό κίνημα όμως στηριγμένο

στο εργατικό κίνημα και στο κί-
νημα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες μπορεί να τους χαλάσει
τα σχέδια παντού! Μπορεί να μα-
ταιώσει αυτή την μαύρη προ-
οπτική. 

Χαιρόμαστε γιατί το αντιφασι-
στικό κίνημα της Αυστρίας έβαλε
την σφραγίδα τους στις εξελί-
ξεις και στο ίδιο το εκλογικό
αποτέλεσμα αναγκάζοντας τους
φασίστες να παραμιλούν και να
παραδέχονται ότι στοχοποιήθη-

καν ως ναζί.
Ο ίδιος ο Χόφερ σε τηλεοπτική

του εμφάνιση κρατούσε σχετική
προκήρυξη από τη διαδήλωση
των αντιφασιστών και της αρι-
στερής οργάνωσης Linkswede
με σύνθημα First F*CK Hofer! 

Οι ακτιβιστές της Αυστρίας εί-
χαν πάρει μέρος στη Διεθνή Συ-
νάντηση που κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ
στην Αθήνα στις 15-16 Οκτώβρη
με κατάληξη το κάλεσμα για τη
διεθνή κινητοποίηση κατά του
ρατσισμού και του φασισμού
στις 18 Μάρτη 2017. Αυτή η κινη-
τοποίηση αποκτά τώρα ακόμη
μεγαλύτερη δυναμική παντού”.
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Ο David Albrich από την Αυστρία

έχει δώσει συνέντευξη στο περιο-

δικό “Σοσιαλισμός από τα Κάτω”

Νο 119 που κυκλοφορεί, για τις

μάχες ενάντια στην άνοδο της

ακροδεξιάς στην Ευρώπη, που

έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην

ήττα του φασίστα Hofer. 

Οι φασίστες έχασαν τη μάχη, 
ώρα να κερδίσουμε τον πόλεμο

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΙΑ

“Μετά την ήττα του Hofer,
οργανώνουμε τις 18 Μάρτη”

Μέρες Δράσης 
της ΚΕΕΡΦΑ 
για τις 18 Μάρτη

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12 
Εξάρχεια 11πμ, λαϊκή Καλλιδρομίου  
Αμπελόκηποι 11πμ, λαϊκή Πανόρμου
Κυψέλη 11πμ, Φωκίωνος Νέγρη
Περιστέρι 12μες, πεζόδρομος
Μενίδι 11.30πμ, πλατεία Αγ. Βλάση
Βριλήσσια 12μες, πλατεία Βριλησσίων  
Αγία Παρασκευή 11.30πμ, κάτω πλατεία 
Μαρούσι 12μες, πεζόδρομος Ερμού 
Φιλαδέλφεια 12μες, πλατεία Πατριάρχου 
Ν. Ηράκλειο 12μες, πλατεία ΗΣΑΠ
Ζωγράφου-Ιλίσια 11.30πμ, πλατεία Γαρδένια
Κερατσίνι 11πμ, Μνημείο Παύλου Φύσσα,
Κορυδαλλός 11.30πμ, πλατεία Ελευθερίας
Γιάννενα 11πμ, πεζόδρομος Μιχαήλ Άγγελου.
Ηράκλειο Κρήτης 11πμ, Λιοντάρια
Πάτρα 11πμ, πλατεία Γεωργίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τούμπα 13:30, Πολιτιστικό κέντρο 
Αμπελόκηποι 11:30πμ, Λαϊκή 
Άγαλμα Λαμπράκη 11:30πμ
Τσιμισκή & Ναυαρίνου 11:30πμ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12 
Mοναστηράκι 11πμ
Ν. Ιωνία 12μες, πεζόδρομος Μ. Ασίας 
Χαλάνδρι 12μες, πλατεία Χαλανδρίου
Παγκράτι- Βύρωνας 11πμ, Συντριβάνι
Ν. Σμύρνη 11πμ, Γκούντις πλ. Ν. Σμύρνης
Αιγάλεω 11.30πμ, μετρό Αιγάλεω
Ίλιον 12μες, κεντρική πλατεία 
Πειραιάς 11πμ, Σωτήρος
Θεσσαλονίκη 11πμ, Άγαλμα Λαμπράκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/12
Ελληνικό 11.30πμ, πλ Σουρμένων

Θα το βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

Διαδήλωση την
παραμονή των εκλογών 
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Μ
αζικό και μαχητικό ήταν το πανελλαδικό παναναπηρικό συλλα-
λητήριο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Δεκέμβρη
στην Αθήνα. Παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με

Αναπηρία, χιλιάδες ανάπηροι με τις οικογένειες και τους συμπαραστά-
τες τους από όλη τη χώρα πλημμύρισαν τους δρόμους ενάντια στις
μνημονιακές περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα, υγεία, παιδεία, πρό-
νοια.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση και ομιλίες στην πλατεία
Κλαυθμώνος και ακολούθησε πορεία στη Βουλή. Δίπλα στα δεκάδες
πανό ξεχώριζαν τα αμαξίδια των κινητικά αναπήρων, τα άσπρα γάντια
των κωφών, οι τετράποδοι οδηγοί των τυφλών. Πολλά ήταν επίσης τα
αυτοσχέδια ευρηματικά πλακάτ. “Θέλετε τα επιδόματά μας; Πάρτε και
την αναπηρία μας”, έλεγε ένα από αυτά.

“Πλέον δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε οπουδήποτε, να μετακι-
νηθούμε. Οι συντάξεις των 500 ευρώ έχουν γίνει των 400, τα επιδόμα-
τα έχουν μειωθεί και δε τα παίρνουν κι όλοι”, μας είπε ο Γρηγόρης
Μούσιος, πρόεδρος του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και
Κινητικά Αναπήρων. “Όταν δόθηκαν τα επιδόματα το 1981, ήταν για να
βγούμε από τα ιδρύματα που κόστιζαν επτά και οκτώ φορές παραπά-
νω στο κράτος. Δυστυχώς σήμερα μας αναγκάζουν να ψάχνουμε ίδρυ-
μα γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε το ρεύμα, το νερό,
το τηλέφωνο, δηλαδή τις ανάγκες της καθημερινότητας”.

Όλες οι κυβερνήσεις

Δίπλα του η Κορίνα Θεοδωρακάκη, μέλος του Συνδέσμου και της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπή-
ρων συμπλήρωσε: “Η καθημερινότητά μας έχει περιοριστεί μέσα στο
σπίτι, οι επιθέσεις για μας, το 10% περίπου του πληθυσμού, σημαίνουν
εγκλεισμό. Όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια δίνουν εντολή
στις επιτροπές να μειώνονται τα ποσοστά αναπηρίας στις αποφάσεις
τους”.

Το συλλαλητήριο καλούσε η Εθνική Συνοσπονδία ΑμεΑ και συμμε-
τείχαν με πανό νομαρχιακοί συλλόγοι και περιφερειακές ομοσπονδίες
από Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια, Πελοπόννησο, Θράκη. Επί-
σης δεκάδες σύλλογοι ΑμεΑ, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, φορείς
και ιδρύματα από όλη τη χώρα, Αθήνα, Πειραιά, Κοζάνη, Ημαθία, Πά-
τρα, Μεσσηνία, Καβάλα, Σαλαμίνα, Δράμα, Φλώρινα. Επίσης η Συντο-
νιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια. 24ωρη απεργία είχε κηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ.

“Ήρθαμε από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας για τα παιδιά μας, για ένα
καλύτερο αύριο”, μας είπε η Μαρία. “Έχουν κόψει τα χρήματα από τα
παιδιά μας, δεν υπάρχουν σχολεία κι όσα υπάρχουν υπολειτουργούν
χωρίς απαραίτητο προσωπικό. Έχουμε τρία ειδικά σχολεία στην πε-
ριοχή, ένα στη Νάουσα, ένα στην Αλεξάνδρεια και ένα στη Βέροια.
Της Βέροιας λειτουργεί κάπως, τα άλλα είναι χώροι αποθήκευσης ψυ-
χών”.

“Απαιτούμε να έχουμε σωστή φαρμακευτική αγωγή, να συγκρατηθεί
η γενική κοινωνική προνοιακή δομή που προστατεύει όλα τα ΑμεΑ”,
μας δήλωσε ο Γιώργος Φιλιππίδης, από το Σύλλογο Προστασίας Ελλή-
νων Αιμορροφιλικών, “Τα μνημόνια έχουν επηρεάσει τα πάντα αλλά εί-
μαστε εδώ, το παλεύουμε και με δύναμη θα συνεχίσουμε”.

Στο πλευρό των αναπήρων βρέθηκαν επίσης με πανό η Πρωτοβου-
λία Αναπληρωτών, το Συντονιστικό Φορέων Ειδικής Αγωγής και ο Σύλ-
λογος Αποφοίτων Ειδικής Αγωγής προβάλλοντας ταυτόχρονα τα δικά
τους αιτήματα. “Ήρθαμε να συνδράμουμε στους γονείς και τους υπό-
λοιπους φορείς στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ειδική αγωγή και
εκπαίδευση γενικότερα”, μας είπε η Μαρίνα Καρατσιάνη, αναπληρώ-
τρια δασκάλα ειδικής αγωγής, “Από το 2001 που βγήκαν οι πρώτοι
απόφοιτοι είμαστε αναπληρωτές. Σε ένα χώρο που θα έπρεπε να έχει
μονιμότητα γιατί οι μαθητές μας θέλουν σταθερότητα. Μάλιστα, μετά
την τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση μέσα στο Αύγουστο, δεν ξέ-
ρουμε κατά πόσο θα δουλεύουμε του χρόνου.

Διεκδικούμε μονιμότητα και προσλήψεις. Στο δικό μου σχολείο είμα-
στε εννιά αναπληρωτές και ένας δάσκαλος, στο Αυτιστικών Πειραιά εί-
ναι δεκατρείς αναπληρωτές και κανείς μόνιμος. Από το 2003 που πήρα
πτυχίο είμαι στους δρόμους, είμαστε συνέχεια σε κινητοποιήσεις στο
υπουργείο, παντού κι έτσι θα συνεχίσουμε”.

Λ.Β.

Στους δρόμους
οι Aνάπηροι

Εργατική νίκη στην Intracom

ΕΑΣ

Αντίσταση
στο
κλείσιμο

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις
τους οι εργαζόμενοι των Ελληνι-
κών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ)
για να πληρωθούν τα δεδουλευμέ-
να τους και να μην κλείσουν τα ερ-
γοστάσια της εταιρίας. Συγκεν-
τρώσεις πραγματοποίησαν την
Πέμπτη 1/12 στο υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας και την Τρίτη 6/12 στο
υπουργείο Οικονομικών στο Σύν-
ταγμα.  

Ο Μάκης Θεοχάρης, πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Εργαζόμενων
Χημικής Βιομηχανίας και εργαζό-
μενος στα ΕΑΣ μίλησε στην ΕΑ
έξω από το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας: «Σήμερα εδώ είμαστε ερ-
γαζόμενοι από τα ΕΑΣ μετά από
το μαύρο πέπλο που έχει πέσει.
Αυτή η κυβέρνηση έλεγε ότι θα
ακυρώσει το σχέδιο της προηγού-
μενης κυβέρνησης, θα άφηνε
ανοιχτά τα τρία εργοστάσια και θα
προχωρούσε στο άνοιγμα όλων
των εργοστασίων που έχουν κλεί-
σει. Δυστυχώς, αντί να κάνει αυτά,
προχωρά στο κλείσιμο συνολικά
των ΕΑΣ, αν πάρουμε υπόψη μας
τις αποφάσεις που έχουν παρθεί
τελευταία. 

Έχουν μπλοκάρει όλους τους
λογαριασμούς των ΕΑΣ. Πλέον
520 εργαζόμενοι δουλεύουν συνο-
λικά στην εταιρία, στο εργοστάσιο
της Ελευσίνας έχουν μείνει μόνο
22 εργαζόμενοι. Καταγγέλλουμε
ότι πάνε να δώσουν κατευθείαν το
οικόπεδο της Ελευσίνας στα ΕΛ-
ΠΕ του Λάτση, φτηνά και χωρίς
βάρη.  

Δεν είναι μόνο τα ΕΑΣ. Το ίδιο
συμβαίνει και στην ΕΛΒΟ που αν-
τιμετωπίζει ακόμα χειρότερα προ-
βλήματα, όπως και η ΕΑΒ. Είναι
βέβαιο ότι όλοι οι εργαζόμενοι
από τις αμυντικές βιομηχανίες θα
συμμετέχουν στη Γενική Απερ-
γία».

Οι εργαζόμενοι στα ΕΑΣ Υμητ-
τού (ΠΥΡΚΑΛ) έχουν προχωρήσει
σε συμβολική κατάληψη των κεν-
τρικών γραφείων διοίκησης. Ο
Γιάννης Σαράντης, μέλος του ΔΣ
του Σωματείου μας εξήγησε ότι οι
εργαζόμενοι των ΕΑΣ έχουν εν-
ταχθεί στον πρόσφατα ψηφισμένο
νόμο της κινητικότητας με αποτέ-
λεσμα αρκετοί να σκέφτονται τη
μετάταξη κάτω από τον κίνδυνο
του κλεισίματος της εταιρίας. Μας
είπε ακόμα: «Το σωματείο μας
διαχρονικά στηρίζει, οργανώνει
και συμμετέχει σε όλες τις Γενικές
Απεργίες, το ίδιο θα κάνουμε και
την Πέμπτη 8/12».  

Συνέλευση του καταστήματος της Speedex στο
Βοτανικό πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4/12. 

Συζητήθηκαν μια σειρά ζητήματα που έχουν ανοίξει στο χώρο εργασίας
όπως η κατάσταση λιγότερα άτομα – περισσότερη δουλειά που επικρατεί στο
κατάστημα, την ακαταλληλότητα του χώρου εργασίας και την κακή συμπερι-
φορά των αφεντικών σε καθημερινή βάση. Στην παρέμβαση από τη μεριά μας
συνδέσαμε τα παραπάνω ζητήματα με τη γενικότερη επίθεση που ετοιμάζεται
από κυβέρνηση και δανειστές και μιλήσαμε για τη σημασία της απεργίας στις
8 Δεκέμβρη. Το ΔΣ του σωματείου πήρε απόφαση να κάνει συνάντηση με την
εργοδοσία όπου να θέσει τα ζητήματα που κατήγγειλαν οι συνάδελφοι από το
κατάστημα του Βοτανικού και να οργανώσει τη συμμετοχή στην πανεργατική
απεργία με περιοδεία στους χώρους δουλειάς.

Χρήστος Βαρβέρης, εργαζόμενος Speedex

Oι αγώνες φέρνουν αποτελέσμα-
τα! Στην ΙΝΜΑΙΝΤ, εταιρία του Ομί-
λου της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, χρειάστηκε μια
στάση εργασίας και η ανακοίνωση
απεργιακών κινητοποιήσεων μέσα
στη βδομάδα της Γενικής Απεργίας
για να σταματήσει η απληρωσιά των
εργαζόμενων.   

Ο Γιάννης Θεοχάρης, μέλος του
ΔΣ του Σωματείου εργαζόμενων στην
ΙΝΤΡΑΚΟΜ στην ανταπόκριση που
μας έστειλε, αναφέρει: «Οι εργαζό-
μενοι στην INMAINT, απορρίπτοντας
τις δικαιολογίες της διοίκησης ότι
δεν έχει τα χρήματα να τους πληρώ-
σει εγκαίρως, προχώρησαν την Πα-
ρασκευή 2 Δεκέμβρη το πρωί σε στά-
ση εργασίας που κήρυξε το Δ.Σ. του
Σωματείου μας, κατά τη διάρκεια της
οποίας πραγματοποιήθηκε Γενική Συ-
νέλευση των συναδέλφων.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης, με ψηφοφορία σε κάλπη, ήταν
για 48ωρη απεργία στις 5-6/12, με αί-
τημα την πληρωμή άμεσα όλων των
δεδουλευμένων (μισθός Νοέμβρη και
υπερωρίες προηγούμενων μηνών).

Ψήφισαν 39 εργαζόμενοι, οι 37 ψή-
φισαν ΝΑΙ στην απεργία  (σε σύνολο
περίπου 60 εργαζομένων που εργά-
ζονται πραγματικά στην ΙΝΜΑΙΝΤ, πε-
ρισσότεροι από τους μισούς σε έργα
εκτός Παιανίας). Μετά τη στάση ερ-
γασίας και την επίδοση της απόφα-
σης, η διοίκηση πλήρωσε όλα τα δε-
δουλευμένα! Εργάτες ενωμένοι, ποτέ
νικημένοι, όπως γράφει και το πανό
του σωματείου μας που θα έχουμε

και την Πέμπτη 8/12 στην Πανεργατι-
κή Απεργία, στις 10.30πμ στο Μου-
σείο, για την επαναφορά των συλλο-
γικών συμβάσεων και το σταμάτημα
της λιτότητας». 

Ενημέρωση για τη νικηφόρα μάχη
στην ΙΝΜΑΙΝΤ έκανε και ο Βασίλης
Συλαϊδής, επίσης μέλος του ΔΣ του
σωματείου στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ στη Συ-
νέλευση του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια την Κυριακή 4 Δεκέμ-
βρη. «Η απόφαση των εργαζόμενων
της ΙΝΜΑΙΝΤ πάρθηκε με τεράστια
πλειοψηφία για να γίνει απεργία Δευ-
τέρα και Τρίτη 5 και 6 Δεκέμβρη. Ο
αγώνας θα συνέχιζε με καινούργια
στάση εργασίας την Τετάρτη 7/12
για να πάμε στην Πανεργατική Απερ-
γία της Πέμπτης και μετά την Παρα-
σκευή με καινούργια απεργία μετά
από νέα συνέλευση που θα γινόταν.
Αυτό είναι ένα μοντέλο κινητοποιήσε-
ων που το έχουμε δουλέψει και στο
παρελθόν, σε μεγάλες κινητοποι-
ήσεις που έγιναν το 2012 στην ΙΝ-
ΤΡΑΚΟΜ DEFENCE όπου είχε επι-
βληθεί ένα καθεστώς εκ περιτροπής
εργασίας, αλλά και το 2013 πάλη
στην ΙΝΜΑΙΝΤ για απολύσεις και κά-
ποιες μειώσεις μισθών. Τελικά, η ερ-
γοδοσία που καθυστερεί τις πληρω-
μές εδώ και περίπου ένα χρόνο και
έχει και έξι-εφτά μήνες απλήρωτες
υπερωρίες, πλήρωσε κανονικότατα
τα πάντα. Η αποφασιστικότητα και η
ενότητα του κόσμου σαν μια γροθιά
φέρνει αμέσως αλλαγή στην κατά-
σταση».   

SPEEDEX
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Το υπουργείο Πολιτισμού εί-
ναι ένας από τους κυριότερους
εκφραστές της μνημονιακής λι-
τότητας. Η υποχρηματοδότηση και η
υποστελέχωση έχουν φτάσει στο κόκκι-
νο. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι
υπηρεσίες, είναι ελάχιστοι οι υπάλληλοι
σε σχέση με το έργο που έχει να αντιμε-
τωπίσει το υπουργείο. 

Ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν μέτρα
ασφάλειας, δεν υπάρχουν προβλέψεις
για φαρμακείο ή  νερό σε διάφορες
ανασκαφές,  δίνονται σε εργολάβους
μουσεία ή τομείς καθαριότητας και φύ-
λαξης. Κοιτάνε πως θα ιδιωτικοποιήσου-
νε φορείς ή τομείς του υπουργείου πα-
ρόλο που δεν έχει μπει στο υπερ-ταμείο

ιδιωτικοποιήσεων. Το σωμα-
τείο είναι κάθετα αντίθετο.

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε
την μόνιμη καθυστέρηση πληρωμών των
συναδέλφων και συμβάσεις με απαρά-
δεκτους όρους.  Εμείς παρόλο που εί-
μαστε ιδιωτικού δικαίου συμμετείχαμε
στην απεργία του δημοσίου στις 24 Νο-
έμβρη. Θα απεργήσουμε στις 8/12. Συ-
νεχίζουμε την προσπάθεια να συντονι-
στούμε με τους μόνιμους συναδέλφους
μας και με άλλα σωματεία. Είναι μπρο-
στά μας πολύ μεγάλες μάχες και πρέπει
να τις δώσουμε. 

Αντώνης Σκαρπέλης, γραμματέας
Σωματείου Έκτακτων Υπαλλήλων ΥΠΠΟ 

24ωρη απεργία σε όλα τα
ΜΜΕ στις 7 Δεκέμβρη απο-
φάσισαν τα σωματεία που
συμμετέχουν στη Συντονι-
στική Επιτροπή των Συνερ-
γαζομένων Ενώσεων στο
χώρο του Τύπου και των
ΜΜΕ. Απεργιακή συγκέν-
τρωση θα γίνει στις 12 το
μεσημέρι έξω από το κτίριο
της ΕΣΗΕΑ, ενώ θα ακολου-
θήσει πορεία στη Βουλή. 

Στην ανακοίνωσή τους
τα σωματεία αναφέρουν:
«τα σκληρά και επώδυνα
προαπαιτούμενα της 2ης
αξιολόγησης πλήττουν και
πάλι το σύνολο του ελληνι-
κού λαού και ιδιαίτερα
τους εργαζομένους στο
χώρο του Τύπου. Τσακί-
ζουν τα ασφαλιστικά και τα
εργασιακά τους δικαιώμα-
τα και θέλουν να ρίξουν
στον καιάδα τους ανέρ-
γους και τους συνταξιού-
χους».

Η ΠΟΣΠΕΡΤ σε δική της
ανακοίνωση ενημερώνει ότι
θα συμμετέχει στην απερ-
γία στις 7 Δεκέμβρη. Καλεί
όμως σε συμμετοχή και
στην Γενική Απεργία στις
8/12 στο πλευρό όλων των
υπόλοιπων εργαζόμενων. Η
προσυγκέντρωση της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ είναι στις 11πμ στο
Μουσείο.

Τα ΜΜΕ
στις 7/12

ΥΠΠΟ

Π
ανεργατικός ξεσηκωμός! Αυτό είναι το μήνυμα από όλους τους
χώρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη Γενική
Απεργία στις 8 Δεκέμβρη ενάντια στο 4ο Μνημόνιο και τα υπό-

λοιπα αντεργατικά μέτρα που ετοιμάζουν κυβέρνηση και Τρόικα. 
Η συγκέντρωση των συνδικάτων στην Αθήνα με συμμετοχή και από

άλλες πόλεις είναι στις 11πμ στο Πεδίον του Άρεως, ενώ η προσυγκέν-
τρωση του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια είναι στις 10πμ στο Μου-
σείο. Στη Θεσσαλονίκη όπου θα συγκεντρωθούν σωματεία και εργαζόμε-
νοι και από άλλα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, η συγκέντρωση θα γίνει
στις 11 στο Εργατικό Κέντρο. Στην Κρήτη θα πραγματοποιηθεί παγκρή-
τια απεργιακή συγκέντρωση στις 11πμ στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. 

Η απεργία στις 8 Δεκέμβρη έρχεται μετά την πετυχημένη πανδημο-
σιοϋπαλληλική  απεργία στις 24 Νοέμβρη που άνοιξε το δρόμο της
κλιμάκωσης παρά τις προσπάθειες τόσο της κυβέρνησης όσο και της
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας να μην υπάρξει απεργιακή απάντηση
στο σκληρό πακέτο των «προαπαιτούμενων» που απαιτούνται για να
κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Όλοι οι εργατικοί χώροι βράζουν απέ-
ναντι στα σχέδια κυβέρνησης και δανειστών, ενώ σε πολλά σημεία η
αντίσταση έχει ήδη κλιμακωθεί. 

Εργατική αντίσταση

Πρώτοι και καλύτεροι οι Ναυτεργάτες που την ημέρα της Πανεργα-
τικής θα συμπληρώνουν μια εβδομάδα απεργίας αφού πήραν απόφα-
ση συνέχισης μετά την απεργιακή τους πορεία τη Δευτέρα 5/12 στο
υπουργείο ναυτιλίας. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις ακόμα βρίσκονται
οι εργαζόμενοι των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων ενάντια στην
απληρωσιά και τη διάλυση των εταιριών, όπως και οι εργαζόμενοι στις
συγκοινωνίες που έχουν προχωρήσει σε απανωτές στάσεις εργασίας
τις τελευταίες δύο εβδομάδες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Συνέχεια
μετά την Πανεργατική δίνουν και οι υγειονομικοί αφού θα διαδηλώ-
σουν ξανά στο υπουργείο Υγείας στις 14 Δεκέμβρη με παναττική στά-
ση εργασίας από την ΠΟΕΔΗΝ. Κινητοποιήσεις υπάρχουν και σε μια
σειρά άλλους χώρους, όπως στην Ιν Μέιντ της Ιντρακόμ (δείτε στις δι-
πλανές σελίδες της ΕΑ).  

Η απεργία στις 8/12 θα ενώσει τον κόσμο της εργατικής αντίστασης
και η επιτυχία της μπορεί να αποτελέσει σταθμό για παραπέρα κλιμά-
κωση. Για να μην αφήσουμε να περάσει τίποτα από όσα σχεδιάζουν,
για να επιβάλλουμε ότι θα γίνουν προσλήψεις σε υγεία και παιδεία
που στενάζουν κάτω από τις τρομακτικές ελλείψεις, για να ανοίξουμε
το δρόμο να ξηλώσουμε παλιά και νέα Μνημόνια. 

Οι δυνάμεις του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια και οι αγωνι-
στές της αντικαπιταλιστικής αριστεράς δίνουν όλες τους τις δυνάμεις
σε αυτή την κατεύθυνση.   

Νεκτάριος Δαργάκης
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8 ΔΕΚΕΜΒΡΗ Όλοι στην Πανεργατική

Μέχρι την τελευταία στιγμή συνεχίζουν οι
εξορμήσεις και οι περιοδείες των συνεργείων
της Εργατικής Αλληλεγγύης σε όλους τους
χώρους δουλειάς για την επιτυχία της απερ-
γίας στις 8 Δεκέμβρη. Διαβάστε ενδεικτικά
παρακάτω. 

«Κάναμε εξόρμηση στην φαρμακευτική
εταιρία Bayer στο Μαρούσι. Είναι ένας μεγά-
λος εργατικός χώρος που απασχολεί εκατον-
τάδες εργαζόμενους. Η πλειοψηφία των ερ-
γαζόμενων μας υποδέχτηκαν με ενθουσια-
σμό εκτιμώντας την παρουσία μας εκεί για
να ενημερώσουμε για την απεργία. Πολύ κα-
λό ήταν όμως το κλίμα για την ίδια την απερ-
γιακή κινητοποίηση», μας είπε η Αλεξάνδρα
Μ. Πρόσθεσε ακόμα: «Άνοιξε η συζήτηση για
τη δυσκολία που έχουν οι εργαζόμενοι στους
ιδιωτικούς χώρους να απεργήσουν κόντρα
στην τρομοκρατία των αφεντικών, αλλά σε
επικοινωνία που κάναμε και με τον πρόεδρο
του σωματείου θα προσπαθήσουν να κατέ-
βουν με κόσμο και πανό στην απεργιακή
συγκέντρωση στο Μουσείο. Εργαζόμενοι

μας άφησαν τηλέφωνα για να επικοινωνούμε,
ενώ θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την πα-
ρέμβασή μας εκεί».  

Η Ιωάννα Π. μας μίλησε για την προσπά-
θεια παρέμβασης στις τράπεζες. «Επισκε-
φτήκαμε το κατάστημα της Εθνικής Τράπε-
ζας στους Αγίους Αναργύρους. Οι εργαζόμε-
νοι γνωρίζουν ότι τα μέτρα που ετοιμάζουν
στοχοποιούν και τους ίδιους, ειδικά με τις
απολύσεις. Οι μισοί τουλάχιστον θα συμμετέ-
χουν στην απεργία παρόλο που δεν έχει γίνει
ανοιχτή συζήτηση, αλλά με μέιλ λόγω των
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στο χώρο.
Άνοιξε συζήτηση για το ρόλο των Συλλόγων
και για να πάρουν την κατάσταση στα χέρια
τους. Θα ξανακάνουμε εξόρμηση και την Τε-
τάρτη πριν από την απεργία για να πετύχου-
με μεγαλύτερη συμμετοχή». 

Ο Νίκος Β. μας μίλησε για την εξόρμηση
στο Ιπποκράτειο. «Κάναμε εξόρμηση τη Δευ-
τέρα 5 Δεκέμβρη. Επισκεφτήκαμε όλο τον

κόσμο που δουλεύει στα εργαστήρια και το
διοικητικό προσωπικό. Άνοιξε η κουβέντα
πως οργανώνεται η απεργία. Το σωματείο
δεν είχε κινηθεί και εργαζόμενοι έχουν μάθει
από τη δική μας παρέμβαση για την απεργία. 

Με την αφίσα του Συντονισμού

Είχαμε ήδη βάλει την αφίσα του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια που καλούσε και
στην απεργία στις 24 Νοέμβρη και στην
απεργία στις 8 Δεκέμβρη. Οι εργαζόμενοι
μας έλεγαν ότι το σωματείο πρέπει να μπει
μπροστά, να ορίσει προσωπικό ασφαλείας
για να μπορούν να συμμετέχουν όσο γίνεται
περισσότεροι. Πέντε εργαζόμενοι αγόρασαν
το νέο φύλλο της εφημερίδας που καλεί
στην απεργία».  

Η Φύλλια Π. από τη Θεσσαλονίκη μας είπε:
«Κάναμε εξόρμηση για δεύτερη εβδομάδα
στη ΕΥΑΘ. Το κλίμα ήταν ανεβασμένο για
την απεργία παρόλο που το σωματείο δεν

έχει κινηθεί ιδιαίτερα. Όμως, οι εργαζόμενοι
το έχουν μάθει από μας. Δεν τους απασχολεί
μόνο η ιδιωτικοποίηση του χώρου τους, αλλά
τα συνολικά: το τρίτο Μνημόνιο, τα εργασια-
κά. Πολλοί είχαν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα
λένε ό,τι ο μόνος τρόπος για να κατακτήσου-
με ότι θέλουμε είναι οι αγώνες μας. Πετυχη-
μένη εξόρμηση έγινε και στην ΕΡΤ3. Οι εργα-
ζόμενοι θα έχουν συμμετοχή και στις 7/12
που είναι η απεργία για τα ΜΜΕ, αλλά θέ-
λουν να συμμετέχουν και στις 8/12. Συζητούν
πως εκείνη τη μέρα δεν πρέπει να δουλέψει
τίποτα. Έξι αγόρασαν την εφημερίδα».  

Στην Ξάνθη έγινε εξόρμηση στην τοπική
εταιρία ύδρευσης. «Κάναμε εξόρμηση στη
ΔΕΥΑΞ. Οι εργαζόμενοι είχαν διάθεση και για
συζήτηση και για συμμετοχή στην απεργία.
Με πολλούς η συζήτηση βάθυνε. Κυρίως μι-
λήσαμε για την ιδιωτικοποίηση, πως την
έχουν παλέψει οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ στη
Θεσσαλονίκη και για το πώς μπορούν να εί-
ναι αποτελεσματικοί οι αγώνες μας», μας δή-
λωσε ο Παντελής Α.  

Ξεσηκώνουμε όλους τους χώρους

ΑΘΗΝΑ Μουσείο 10πμ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργατικό Κέντρο 11πμ
HΡΑΚΛΕΙΟ Εργατικό Κέντρο 11πμ

ΞΑΝΘΗ Εργατικό Κέντρο 10πμ 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Εργατικό Κέντρο 10.30πμ 

Απεργία της ΑΔΕΔΥ 24/11

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
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Μ
ε απεργία διαρκείας που ξε-
κίνησε την Παρασκευή 2 Δε-
κέμβρη απαντούν οι ναυτερ-

γάτες στην τεράστια αύξηση της
φορολογίας τους, καθώς και στα
υπόλοιπα μέτρα που σχεδιάζει η κυ-
βέρνηση μαζί με τους Τροϊκανούς. 

Την Δευτέρα 5 Δεκέμβρη μετά
από κάλεσμα της Πανελλήνιας Ναυ-
τεργατικής Ομοσπονδίας και των
σωματείων-μελών της έγινε απερ-
γιακή συγκέντρωση απέναντι από
τον Άγιο Διονύση στο Λιμάνι του
Πειραιά, μπροστά στο πλοίο Έλυ-
ρος. Ακολούθησε πορεία προς το
υπουργείο Ναυτιλίας. 

Στη συνάντηση που έγινε στο
υπουργείο με τον υπουργό Ναυτι-
λίας, Κουρουμπλή, οι ναυτεργάτες
τόνισαν ότι δεν πρόκειται να κάνουν
πίσω αν η κυβέρνηση δεν αποσύρει
την αύξηση της φορολογίας τους
που στην ουσία τους αφήνει με το
50% του καθαρού τους εισοδήμα-
τος.  

Σε όλα τα «πηγαδάκια» κατά τη
διάρκεια της απεργιακής συγκέν-
τρωσης στον Πειραιά, οι ναυτεργά-
τες διαμαρτύρονταν ότι η κυβέρνη-
ση φορολογεί τους ίδιους που κι-
νούν τα καράβια δουλεύοντας στις
πιο σκληρές συνθήκες, αλλά συνεχί-
ζει να προσφέρει φορολογικά προ-
νόμια στους εφοπλιστές. 

Δυναμική και με πολλά συνθήματα
ήταν η πορεία που κατέληξε στο
υπουργείο: «Δικό μας έργο η ναυτι-
λία, την κρίση να πληρώσει η πλου-
τοκρατία», «Αυτό το υπουργείο δεν
είν της ναυτιλίας, είναι της διάλυσης
και της ανεργίας», «Χωρίς εσένα
γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς
χωρίς αφεντικά». 

Στην πορεία συμμετείχε και ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Μνημόνια με
πανό που έγραφε «Συμπαράσταση
μέχρι τη Νίκη». 

Μετά το τέλος της συνάντησης με
τον υπουργό η Ομοσπονδία και τα
σωματεία έκαναν γνωστό ότι η
απεργία ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα
της Πέμπτης 8/12, ενώ την Τετάρτη
7/12 θα υπάρξει νέα συνεδρίαση για
να αποφασιστεί η συνέχεια των
απεργιακών κινητοποιήσεων.   

Ο Αντώνης Νταλακογεώργος,
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕ-
ΝΕΝ) δήλωσε πριν από την πορεία:
«Η απεργία εξελίσσεται με καθολική
συμμετοχή από όλα τα λιμάνια της
χώρας και από όλες τις κατηγορίες
των πλοίων. Αυτό το μήνυμα πρέπει
να το εισπράξει πάνω από όλα η κυ-
βέρνηση. Τόσο η ίδια όσο και οι
προηγούμενες τα τελευταία έξι χρό-
νια έχουν πάρει μια σειρά από εξον-
τωτικά μέτρα εις βάρος όλων των

εργαζόμενων και των συνταξιούχων.
Ό, τι κερδίσαμε και κατακτήσαμε, τα
τελευταία χρόνια πάνε στράφι. Μπο-
ρούμε, έχουμε τις δυνάμεις να ανα-
τρέψουμε αυτή την πολιτική. Η κυ-
βέρνηση άνοιξε το ζήτημα των εργα-
σιακών και το φορολογικό. Τρεις φο-
ρές την τελευταία δεκαετία οι ναυ-
τεργάτες δέχτηκαν φορο-επιδρομή.
Η φορολογία τους έχει τριπλασια-
στεί. 

Φορο-επιδρομή

Τώρα κάνουν ένα ακόμα βήμα που
θα είναι το τελειωτικό για το ναυτερ-
γατικό κόσμο, αν υλοποιηθεί η κα-
τεύθυνση που έχουν κυβέρνηση και
δανειστές. Η εξίσωση με τους συν-
τελεστές φορολογίας των εργαζόμε-
νων του χερσαίου χώρου  αγνοεί και
περιφρονεί τις ιδιαιτερότητες του
ναυτεργατικού επαγγέλματος. Αυτό
δεν το λέμε για να αποδεχτούμε ότι
η φορο-επιδρομή στους εργαζόμε-
νους και τα λαϊκά στρώματα είναι
σωστή. Είμαστε απέναντι σε αυτή
την πολιτική και τον εργασιακό με-
σαίωνα που θέλουν να επιβάλλουν
με τα μνημόνια». 

Όσον αφορά στις προσπάθειες
της κυβέρνησης να στρέψει την κοι-
νή γνώμη κατά των απεργών είπε:
«Η κυβέρνηση μας εμπαίζει. Το κεί-
μενο του σχεδίου της κυβέρνησης
προς τα κλιμάκια των δανειστών έχει
ως ένα από τα βασικά σημεία την
κατάργηση του ειδικού τρόπου φο-
ρολογίας των ναυτικών. Η μάχη που
δίνουμε αυτές τις μέρες πρέπει να
συνεχιστεί και να έχει αποτελέσμα-
τα. Χωρίς χειροπιαστά αποτελέσμα-
τα δεν μπορεί κανείς και δεν έχει το
δικαίωμα να σταματήσει αυτόν τον
αγώνα. 

Να το καταλάβει η κυβέρνηση και
να σταματήσει τις μεθοδεύσεις του
κοινωνικού αυτοματισμού σε βάρος
των απεργών, σήμερα των ναυτερ-
γατών, αύριο σε βάρος κάποιου άλ-
λου χώρου. Αυτή η πολιτική έχει
κοντά ποδάρια. Εμείς σεβόμαστε και
τιμούμε τους μαθητές που πράγματι
είναι εγκλωβισμένοι στην Κρήτη και
αναγνωρίζουμε όλα τα προβλήματα
που επιφέρει η απεργία μας. Λέμε
όμως ότι υπόλογη και υπεύθυνη για
αυτή την ταλαιπωρία είναι μόνο η
κυβέρνηση και η πολιτική της που
πιστά στηρίζει τα προνόμια και το
θεσμοθετημένο καθεστώς φοροασυ-
λίας των εφοπλιστών. Πρέπει να το
επισημάνουμε, από τη μία επιτίθεται
να τσακίσει τους ναυτικούς, από την
άλλη κλείνει το μάτι στους εφοπλι-
στές. Η απάντησή μας σε αυτή την
πολιτική είναι μία: δεν θα κάνουμε
βήμα πίσω. Θα παλέψουμε για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων μας».      

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ

48ωρες μέχρι τη νίκη

Μ
ε μια επιτυχημένη κινητοποίηση των εργαζο-
μένων της ΕΥΔΑΠ και αλληλέγγυου κόσμου,
ματαιώθηκε η γενική συνέλευση των μετόχων

της ΕΥΔΑΠ, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 1/12 στα κεντρικά στο Γαλάτσι. 

Ο Κώστας Λυμπέρης από το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Ματαιώσαμε τη γενική
συνέλευση των μετόχων. Επρόκειτο να πραγματοποι-
ηθεί μια διαδικασία που επιβάλει το τρίτο μνημόνιο για
να πάρουν τη ρευστότητα της ΕΥΔΑΠ. Εκτός από τα
33 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη πάρει και τα 20
εκατομμύρια που έχουν πάει στην τράπεζα Αττικής,
άλλα 40 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της ΕΥΔΑΠ
θέλουν να τα δώσουν στους μετόχους. Δηλαδή Πόλ-
σον, ΤΑΙΠΕΔ, τράπεζες κλπ. Πρόκειται για ένα στάδιο
προαπαιτούμενο για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση.
Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ μαζι με κομμάτια της κοι-
νωνίας αντιδράσαμε. Τα λεφτά της ΕΥΔΑΠ πρέπει να
διατεθούν για μόνιμες προσλήψεις, για επενδύσεις σε
υποδομές και δίκτυα κι όχι να χαριστούν στους τραπε-
ζίτες και το ΤΑΙΠΕΔ. Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπρο-
στά τους. Όποια προσπάθεια και να κάνουν για την
ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ δεν πρόκειται να τους πε-
ράσει”. 

Η αρχική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχε καλέ-

σει η ομοσπονδία των εργαζομένων μετατράπηκε σε
κατάληψη του χώρου που θα γινόταν η συνέλευση.
Μάλιστα η διοίκηση μέσω του διευθύνοντος συμβού-
λου είχε το θράσος να επιχειρήσει να κοροϊδέψει τους
εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι διαπίστωσαν ότι όση
ώρα ο διευθύνων σύμβουλος τους διαβεβαίωνε ότι η
γενική συνέλευση οδηγούταν σε αναβολή, στο δεύτε-
ρο όροφο ο πρόεδρος το Δ.Σ μαζί με τους εκπροσώ-
πους του υπ.Οικονομικών και του ΤΑΙΠΕΔ, επιχειρού-
σαν να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Οι εργαζόμενοι αντι-
λήφθηκαν την... απάτη και ανέβαλαν οριστικά τη γενι-
κή συνέλευση με νέα κατάληψη του χώρου όπου είχαν
κρυφτεί οι μέτοχοι.

Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ δηλώνουν σε διαρκή
επαγρύπνηση κι εκτός από τη συμμετοχή τους στην
πανεργατική απεργία, οργανώνουν νέα συγκέντρωση
στις 23 Δεκεμβρίου, ημέρα που οι μέτοχοι θα επιχειρή-
σουν να επαναλάβουν τη διαδικασία. “Παίζουμε εκτός
έδρας, στο ναό του κεφαλαίου, στο Χρηματιστήριο
Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110), αφού εκεί δυστυχώς
αποφάσισε η Διοίκηση να ορίσει ως χώρο διεξαγωγής
της Γενικής Συνέλευσης. Πιο συμβολικό τόπο δεν θα
μπορούσαν να βρουν οι «κοινωνικά» και «υπέρ του δη-
μοσίου» ευαίσθητοι διοικούντες μας” λέει σε ανακοί-
νωσή του το ΣΕΚΕΣ. 

ΕΥΔΑΠ Τα λεφτά να πάνε 
για προσλήψεις, όχι στο ΤΑΙΠΕΔ

Νέες κινητοποιήσεις ανακοίνω-
σαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια
νοσοκομεία, συνεχίζοντας τον
αγώνα για χρηματοδότηση και
προσλήψεις.

Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε παναττική
στάση εργασίας στις 14 Δεκέμβρη
από τις 10π.μ μέχρι τις 3μ.μ με
συγκέντρωση έξω από το υπουρ-
γείο Υγείας στις 10π.μ. Θα ακο-
λουθήσει πορεία στο Μέγαρο Μα-
ξίμου, όπου θα διεκδικήσουν συ-
νάντηση με τον Τσίπρα. Η ομο-
σπονδία καλεί και τα σωματεία μέ-
λη της από την περιφέρεια να πά-
ρουν αποφάσεις για απεργία ή
στάση εργασίας προκειμένου να
συμμετάσχουν με εργαζόμενους
στη συγκέντρωση.

Εκτός από τη στάση στις 14 Δε-

κέμβρη και τη συμμετοχή της στην
πανεργατική της 8/12, η ΠΟΕΔΗΝ
ανακοίνωσε και την επόμενη στά-
ση του Καραβανιού για την Υγεία.
Η επόμενη μεγάλη διαδήλωση του
Καραβανιού πρόκειται να πραγμα-
τοποιηθεί στη Λάρισα την 1η Φλε-
βάρη του νέου έτους με αφετηρία
το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
της πόλης”. 

Προσλήψεις, όχι φιέστες

Εν τω μεταξύ, φιέστα στον
Αγ.Σάββα επιχείρησε να στήσει η
κυβέρνηση την περασμένη Παρα-
σκευή, με προσκεκλημένο τον ανα-
πληρωτή υπουργό Υγείας Π.Πολά-
κη. “Πήραμε την πρωτοβουλία και
είπαμε ότι αυτό δεν πρέπει να μεί-
νει αναπάντητο” περιέγραψε ο Κώ-

στας Καταραχιάς, πρόεδρος τους
σωματείου μιλώντας στη συνέλευ-
ση του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια. “Την ώρα της επίσκε-
ψης είχαμε κηρύξει στάση εργα-
σίας και καλέσαμε τον κόσμο να
κατέβει στο προαύλιο. Έρχονται
και κάνουν επικοινωνιακές φιέστες
τη στιγμή που διαλύουν τα νοσο-
κομεία. Όντως η κινητοποίηση
πραγματοποιήθηκε. Μπήκαμε στο
αμφιθέατρο την ώρα που μίλαγε ο
Πολάκης ζητήσαμε το λόγο και
μας τον μπλοκάρανε. Αυτοί είναι οι
υπουργοί που υποτίθεται μιλάνε με
τους εργαζόμενους. Με την κινη-
τοποίησή μας όμως κατέπεσε το
προφίλ που θέλανε να στήσουν
στο νοσοκομείο με τις φιέστες και
τα εγκαίνιά τους”.

14 Δεκέμβρη τα νοσοκομεία ξανά

Οι απεργοί Ναυτεργάτες στο λιμάνι του Πειραιά στις 5/12
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Ενισχυμένη η Αριστερά πέρα απ’το ΣΥΡΙΖΑ

“Αρχικά ένα μεγάλο μπράβο στις δυνάμεις που δεν
επέτρεψαν στα δικαστήρια να παρέμβουν στο συνέδριο
και να έχουν λόγο στο τι πρέπει να κάνουμε. Είναι καλό
που έχουμε συνέδριο και θα είναι ακόμα καλύτερο αυτό
το συνέδριο να βγάλει αγωνιστικές αποφάσεις. 

Όταν ο Τσίπρας ψήφιζε το μνημόνιο μετά το μεγάλο
ΟΧΙ, ήλπισε ότι θα βρίσκει χρόνο να διαπραγματεύεται
και να μας κλαδεύει λίγο-λίγο. Αυτή τη στιγμή οι «θεσμοί»
ζητάνε πλεόνασμα 3,5% μέχρι το 2030. Δηλαδή να δια-
λύονται τα νοσοκομεία, η Παιδεία, τα πάντα στην κοινω-
νία. Εμείς πώς απαντάμε σε αυτά; Με απεργίες και σύγ-
κρουση ή περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει στο κεντρικό
πολιτικό σκηνικό; 

Έχουμε μπροστά μας μια απεργία στις 8 Δεκέμβρη.
Μέχρι στιγμής καλεί μόνο η ΓΣΕΕ. Ό,τι και να είναι ο Πα-
ναγόπουλος, ξέρουμε ότι οι εργαζόμενοι στο νερό αντι-
στέκονται στο ξεπούλημα και είναι σε όλους τους αγώ-
νες. Το ίδιο και η ΔΕΗ, το λιμάνι, οι ναυτεργάτες. Σα συ-
νέδριο πρέπει να πάρουμε την απόφαση ότι στις 8 του
Δεκέμβρη θα απεργήσουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι μαζί
με τον ιδιωτικό τομέα. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας
στο δημόσιο έχουν μπει από την μπροστινή πόρτα, αλλά
στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι δημόσιοι υπάλληλοι πα-
ραμένουν μόνιμοι. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι χρειάζονται τη
στήριξη της ΑΔΕΔΥ. 

Κάνω έκκληση να φύγουμε από το συνέδριο έχοντας
μπει στην απεργία. Η απεργία της 4 Φλεβάρη είχε χαρα-
κτηριστεί «μνημόσυνο», λεγόταν ότι η εργατική τάξη τα
έχει αναθέσει όλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως κατέβηκαν εκατον-
τάδες χιλιάδες, μέχρι και τα καφενεία κλείσανε. Τώρα
χρειάζεται μια δυνατή απεργία στις 8/12, όχι για να συνε-
χιστεί στις γιορτές αλλά για να κλιμακωθεί άμεσα.

Ιστορική απόφαση

Σε σχέση με το ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, η
ΑΔΕΔΥ πήρε μια ιστορική απόφαση πρόπερσι. Στις 20
Απριλίου ξεκίνησε η δίκη της Χρυσής Αυγής με πανδημο-
σιοϋπαλληλική στάση εργασίας στην Αττική. Πρέπει να
το συνεχίσουμε. Δεν μπορούν να ρίχνουν το ρατσιστικό
τους δηλητήριο οι δολοφόνοι που, με την ανοχή της κυ-
βέρνησης και την κάλυψη της αστυνομίας, κάνουν επιθέ-
σεις στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, τον Σαχζάντ Λουκ-
μάν, τον Παύλο Φύσσα. Η ΑΔΕΔΥ πρέπει να βγάλει ψήφι-
σμα δίκης-καταδίκης των νεοναζί και στήριξης της πα-
νευρωπαϊκής διαδήλωσης ενάντια στο ρατσισμό και τη
φασιστική απειλή στις 18/3.

Τρίτο, ένα 70% του συνεδρίου πήρε χθες μια πολύ σο-
βαρή απόφαση, ότι θα γράψουμε τους συμβασιούχους
στα σωματεία. Στα νοσοκομεία το έχουμε ξεκινήσει αυτό,
με τις καθαρίστριες. Υπάρχει μια δειλή τροπολογία του
Πολάκη που ναι μεν λέει «έξω οι εργολάβοι», αλλά συνο-
λικά δεν λέει πότε, με ποιο τρόπο, και κυρίως, αν, θα κά-
νουν μονιμοποιήσεις. Εμείς, με την απόφαση του συνε-
δρίου πλέον, από Δευτέρα μπαίνουμε στα νοσοκομεία
και λέμε «σας γράφουμε στα σωματεία, να παλέψουμε
μαζί για τη μονιμοποίηση».  

Θα έπρεπε, τέλος, η αριστερή αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙ-
ΖΑ να είναι συσπειρωμένη σε αυτό το συνέδριο και να
παίρνει την πραγματική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλ-
λήλων, που δεν είναι ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ. Η πραγματική πλει-
οψηφία των δημοσίων υπαλλήλων είναι αριστερή. Είναι
μαχητές, είναι απεργοί”.

Το κείμενο βασίζεται στην τοποθέτηση 
του Χρίστου Αργύρη, σύνεδρου από 

την ΟΕΝΓΕ και τις Παρεμβάσεις

«Να μπούμε μπροστά
στις απεργίες»

Πέρα από την ενίσχυση των δυνά-
μεων που βρίσκονται στα αριστερά
του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές για το νέο
Γενικό Συμβούλιο, έκφραση της αρι-
στερής στροφής της αποτελεί και το
γεγονός ότι 70% του συνεδρίου ψή-
φισε υπέρ της εγγραφής των συμ-
βασιούχων του δημοσίου στα σωμα-
τεία.

Πρόκειται για μια νίκη των μαχών
που έχουν δοθεί, ιδιαίτερα στους
χώρους εργασίας που οι δυνάμεις
της Αριστεράς δρουν ενωτικά, για
να γράφονται οι συμβασιούχοι στα
πρωτοβάθμια σωματεία, παλεύον-
τας για μόνιμη και σταθερή δουλειά
για όλους και όλες. 

Η απόφαση βρίσκεται στον αντί-
ποδα των θεωριών που θέλουν τους
ελαστικά εργαζόμενους είτε έρμαιο
των επισφαλών συνθηκών εργασίας
και αδύναμους για αγώνες, είτε ξε-
χωριστό κομμάτι από την υπόλοιπη

εργατική τάξη με όχι και τόσο κοινά
συμφέροντα. 

Οι αγώνες ενάντια στις αυθαιρε-
σίες των εργολάβων, ενάντια στις
κακές συνθήκες εργασίας και για
μονιμοποίηση των συμβασιούχων δί-
νονται με καλύτερους όρους στο
πλάι των μόνιμων δημοσίων υπαλλή-
λων. Αυτή είναι η εμπειρία από δή-
μους και νοσοκομεία που αξιοποι-
ήθηκε στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ και
θα γενικευθεί από την επόμενη μέ-
ρα.

Επιπλέον, απέναντι στη γενικότε-
ρη προσπάθεια να διαλυθεί το δημό-
σιο με αντικατάσταση των κενών θέ-
σεων λόγω συνταξιοδότησης με επι-
σφαλείς σχέσεις εργασίας, και στην
προσπάθεια να πέσει στους συμβα-
σιούχους το βάρος των ελλείψεων
και της διάλυσης, οι απεργίες είναι
πιο δυνατές μαζί με αυτό το κομμάτι
εργαζόμενων.

Η προσπάθεια της «Δημοσιοϋπαλληλικής
Ανατροπής» να ακυρώσει το συνέδριο λόγω
μη καταβολής συνδρομών από ομοσπονδίες-
μέλη, προσφεύγοντας στο δικαστήριο, ήταν
εντελώς λανθασμένη. Η κριτική για τα χρω-
στούμενα των ομοσπονδιών γινόταν από πριν,
από όλα τα κομμάτια της αριστεράς, αλλά η
κίνηση αυτή είναι σε διαφορετική κατεύθυνση.

Σε μια περίοδο που το συνδικαλιστικό κίνη-
μα βρίσκεται στο στόχαστρο του 3ου μνημονί-
ου και που κυβέρνηση και κουαρτέτο προσπα-
θούν με κάθε μέσο να το διαλύσουν, η προ-
σπάθεια να χτυπηθεί το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
και να ανοίξει η πόρτα στα δικαστήρια είναι
βούτυρο στο ψωμί όσων κάνουν τις επιθέσεις. 

Ωστόσο, οι δυνάμεις της Αριστεράς κυρίως,
επέμειναν να συνεχιστεί το συνέδριο και να
βρεθεί λύση για τη νομιμοποίηση των μελών,
όπως και έγινε, μην αφήνοντας τους μηχανι-
σμούς του κράτους να καθορίσουν τις διαδι-
κασίες του συνεδρίου.

Έξω τα δικαστήρια
από τα συνδικάτα

Το 70% υπέρ των συμβασιούχων

Ά
νοδο σε ποσοστό,
έδρες και απόλυτους
αριθμούς σημείωσαν

οι δυνάμεις της Αριστεράς
στις εκλογές του συνεδρίου
της ΑΔΕΔΥ για το Γενικό Συμ-
βούλιο. Δεύτερη δύναμη ανα-
δείχτηκε η ΔΑΣ με 15 έδρες
(από 11 έδρες στο 35ο συνέ-
δριο το 2013). Οι Παρεμβά-
σεις βρέθηκαν στην 5η θέση
με 10 έδρες (από 8 έδρες
στο 35ο συνέδριο) ενώ στην
6η θέση το ΜΕΤΑ με 8 έδρες. 

Η ΔΑΚΕ, αν και αναδείχθη-
κε πρώτη, σημείωσε πτώση
(18 έδρες από 19), ενώ μεγά-
λη χαμένη ήταν η ΔΗΣΥ
(πρώην ΠΑΣΚΕ) που βρέθηκε
στην 3η θέση με 14 έδρες
(από 22). Στην τέταρτη θέση
βρέθηκε η Ενωτική Αγωνιστι-
κή Εκκίνηση που πρόσκειται
στο ΣΥΡΙΖΑ: από 14 έδρες
πήρε 13, παρά το ότι κατέβη-
κε στις εκλογές μαζί με το Δί-
κτυο Εργαζόμενων και την
Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-Κίνη-
ση ΔΥ που είχαν από μία
έδρα το 2013. Η Δημοσιοϋ-
παλληλική Ανατροπή βρέθη-
κε στην 7η θέση με 5 έδρες
(από 8), ενώ στην 8η θέση η
παράταξη «Αγώνας – Αντί-
σταση – Ανατροπή» (διάσπα-
ση της ΠΑΣΚΕ)  με 2 έδρες.

Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ
πλήρωσε την απογοήτευση
που έχει προκαλέσει η κυβέρ-
νηση και οι συνεχείς επιθέ-
σεις, αλλά τον κόσμο αυτό

δεν κατάφερε να τον μαζέψει
η ΔΑΚΕ. Επιπλέον η ΠΑΣΚΕ,
έχοντας ξεκινήσει από το
προηγούμενο συνέδριο, κα-
τρακυλάει όλο και περισσότε-
ρο. Την αδυναμία να ξανασυ-
σπειρώσουν δυνάμεις οι πα-
ρατάξεις αυτές που αντιμετω-
πίζουν την οργή των μαχητι-
κών κομματιών επισφραγίζει
και η επιτυχία του ΜΕΤΑ, του
κομματιού που αποδεσμεύτη-
κε από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Δημοσι-
οϋπαλληλική Ανατροπή πλή-
ρωσε την άστοχη επιλογή της
να πάει το συνέδριο στα δικα-
στήρια και τη σύμπνοια με τον
Πολυμερόπουλο της ΔΑΚΕ.

Πολύ σημαντικά είναι τα
αποτελέσματα που έβγαλε το
συνέδριο σε σχέση με την κά-
λυψη των συμβασιούχων ερ-

γαζόμενων του δημοσίου, την
κλιμάκωση των αγώνων, αλλά
και το αντιρατσιστικό αντιφα-
σιστικό κίνημα. Όπως αναφέ-
ρει και η ανακοίνωση του Νυ-
στεριού στο χώρο των Νοσο-
κομείων:

«Δεν είναι τυχαίο ότι [..] η
πρόταση για να γίνουν δεκτοί
στα συνδικάτα του δημοσίου
οι συμβασιούχοι [..] πήρε το
70% [..] και ανέδειξε τι δυνα-
μική διαμορφώνει η αριστερή
αντιπολίτευση όταν χτυπάει
ενωτικά. Το ίδιο και η απόφα-
ση για συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ
στην απεργία στις 8 Δεκέμ-
βρη, αλλά και η απόφαση
ενάντια στο ρατσισμό και το
φασισμό, που καλεί στην διε-
θνή αντιφασιστική-αντιρατσι-
στική κινητοποίηση στις 18

Μάρτη. 
Το 36ο συνέδριο της ΑΔΕ-

ΔΥ ήταν άλλο ένα χαστούκι
στην μιζέρια και την απογοή-
τευση, έδειξε ότι τα κύματα
της εργατικής αντίστασης
έφτασαν μέχρι και τις πιο ψη-
λές θέσεις των συνδικάτων. 

Έστειλε το μήνυμα ότι η
αριστερή αντιπολίτευση είναι
μια δύναμη με ρίζες στα συν-
δικάτα και τους εργασιακούς
χώρους που διευρύνεται και
μπορεί να παίξει καθοριστικό
ρόλο, φτάνει να πάρει απο-
φασιστικά και ενωτικά πρωτο-
βουλίες, για να ανοίξει την
δυναμική και την κλιμάκωση
των αγώνων, για να ξηλώσου-
με όλα τα μνημόνια».

Αφροδίτη Φράγκου

Συλλαλητήριο ΑΔΕΔΥ 24/11
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Μ
ε απόφασή του το 36ο οργανωτι-
κό -καταστατικό Συνέδριο της
ΑΔΕΔΥ που έγινε στην Αθήνα

στις 29/11 με 2/12, καλεί σε συμμετοχή
στη διεθνή κινητοποίηση κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού, στις 18 Μάρτη
2017 και στα συλλαλητήρια που θα γί-
νουν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

“Η ΚΕΕΡΦΑ έκανε οργανωμένη παρέμ-
βαση σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου,
ενημερώνοντας και συζητώντας με συνέ-
δρους από όλη την Ελλάδα για την ανάγ-
κη το εργατικό κίνημα να πρωτοστατήσει
στη μάχη για να δυναμώσει σε όλη την
Ευρώπη η αλληλεγγύη στους πρόσφυ-
γες, κόντρα στο ρατσιστικό μίσος που
προσπαθούν να σκορπίσουν οι φασί-
στες”, μας είπε η Νίκη Αργύρη από το
συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ που συμμετεί-
χε στην παρέμβαση στο συνέδριο. “Το
σχετικό ψήφισμα που ψηφίστηκε από το
συνέδριο είχαν υπογράψει ήδη 51 σύνε-
δροι, από όλη την αριστερά, ενώ αγορά-
στηκαν επίσης ημερολόγια της ΚΕΕΡΦΑ
για την οικονομική ενίσχυση της κίνη-
σης”. 

Την Πέμπτη 1/12 ο συντονιστής της κί-
νησης Πέτρος Κωνσταντίνου, ενημέρωσε
τους συνέδρους για τις 18 Μάρτη, τονί-
ζοντας ότι η εκλογή Τράμπ, έχει ξεσηκώ-
σει ένα νέο κίνημα διαμαρτυρίας στις

ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα τα
ακροδεξιά κόμματα επιχειρούν να κερδί-
σουν έδαφος, με τον ακροδεξιό υποψή-
φιο στην Αυστρία να διεκδικεί να κερδί-
σει την προεδρία της χώρας και τη Λεπέν
να περνάει στο δεύτερο γύρο στη Γαλ-
λία. Χρειάζεται παγκόσμια κινητοποίηση
ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων
της Ευρώπης  που ανοίγουν το δρόμο
στους φασίστες υψώνοντας φράχτες,
κλείνοντας τα σύνορα, ανοίγοντας στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης. Τόνισε επίσης τη
σημασία της μάχης για την καταδίκη στα
δικαστήρια των δολοφόνων νεοναζί της
Χρυσής Αυγής και ενημέρωσε ότι σε πά-
νω από 10 χώρες της Ευρώπης αντιφασι-
στικές και αντιρατσιστικές κινήσεις και
συνδικάτα προχωράνε σε συντονισμένη
διεθνή κινητοποίηση στις 18 Μάρτη
2017, ενώ  αναμένεται το κύμα των διε-
θνών διαδηλώσεων να στις ΗΠΑ, τον Κα-
ναδά και την Αυστραλία. Στη διάρκεια
της ψηφοφορίας το ψήφισμα παρουσία-
σε ο Χρίστος Αργύρης, σύνεδρος, για-
τρός από το νοσοκομείο Γεννηματάς. 

Σαν επόμενο βήμα στο δρόμο για την
18 Μάρτη 2017, οι τοπικές ΚΕΕΡΦΑ ορ-
γανώνουν σε όλες τις γειτονιές μέρες
δράσεις στις 17 και στις 18 Δεκέμβρη
(παγκόσμια ημέρα του μετανάστη). Εκεί-
νες τις μέρες σε πλατείες και σταθμούς,

οργανώνονται οι πρώτες μαζικές δρά-
σεις για την ενημέρωση του κόσμου στις
γειτονιές για τον παγκόσμιο ξεσηκωμό
στις 18 Μάρτη, με ντουντούκες και μαζι-
κό μοίρασμα προκηρύξεων. Θα γιορτά-
σουμε έτσι τη νίκη του αντιφασιστικού κι-
νήματος στην Αυστρία οργανώνοντας τις
επόμενες μάχες για να τσακίσουμε τους
φασίστες της Χρυσής Αυγής και τους
ομογάλακτούς τους σε όλη την Ευρώπη. 

Την Τρίτη 17 Γενάρη, στη συμπλήρωση
4 χρόνων από τη ναζιστική δολοφονία
του Σαχζάτ Λουκμάν, η ΚΕΕΡΦΑ καλεί
συγκέντρωση έξω από το Εφετείο, απαι-
τώντας την καταδίκη των δολοφόνων της
Χρυσής Αυγής. 

Σε συνέχεια των τοπικών δράσεων νέ-
ες μαζικές πικετοφορίες -εξορμήσεις ορ-
γανώνονται στις γειτονιές το Σάββατο 21
Γενάρη, ημέρα που το αντιρατσιστικό κί-
νημα στις ΗΠΑ θα διαδηλώνει ενάντια
στην ορκωμοσία του ρατσιστή και πολε-
μοκάπηλου Τραμπ. 

Η καμπάνια για τις 18 Μάρτη ξεκίνησε
ήδη και στις σχολές. Η Γενική Συνέλευση
της ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας, που έγινε τη
Δευτέρα 5/12 αποφάσισε να καλέσει
στην παγκόσμια ημέρα δράσης στις 18
Μάρτη και κατάληψη της σχολής στις
6/12 και στις 8/12. 

Κατερίνα Θωίδου

Ανοιχτή σύσκεψη μαθητών και εκπαιδευτικών διοργανώ-
νει η ΚΕΕΡΦΑ το Σάββατο 10 Δεκέμβρη στις 6μμ, στην Αί-
θουσα ΚΕΕΡΦΑ, Αιόλου 47, 5ος όροφος με θέμα την οργά-
νωση της διεθνής κινητοποίησης κατά του φασισμού και
του ρατσισμού, στις 18 Μάρτη στα σχολεία. 

“'Όλοι και όλες εμείς που δίνουμε τη μάχη για να σώσου-
με τα σχολεία μας από τις περικοπές, τις ελλείψεις εκπαι-
δευτικών, για να έχουν τα παιδιά των προσφύγων ισότιμη
και πλήρη ένταξη στο δημόσιο σχολείο, χαρήκαμε από την
ήττα του φασίστα υποψήφιου στην Αυστρία. Συνεχίζουμε
για να τους κλείσουμε το δρόμο παντού, για να τσακίσουμε
τις πολιτικές του ρατσισμού και των μνημονίων των κυβερ-
νήσεων που τους στρώνουν το δρόμο”, αναφέρει το κάλε-
σμα των μαθητών και εκπαιδευτικών της ΚΕΕΡΦΑ. 

Πανόραμα δράσης του αντιφασιστικού αντιρατσιστικού κινή-
ματος από τη χρονιά που πέρασε, είναι το ημερολόγιο της
ΚΕΕΡΦΑ 2017 που κυκλοφορεί. Οι σελίδες του είναι γεμάτες με
φωτογραφίες από τις μάχες για να γκρεμιστεί ο φράχτης στον
Έβρο, για την καταδίκη των δολοφόνων νεοναζί της Χρυσής
Αυγής, τις αντιφασιστικές-αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις στην
Κρήτη, τη Λέσβο, τη μέρα δράσης στις 19 Μάρτη, τις κινητοποι-
ήσεις για την υποδοχή των προσφυγόπουλων στα σχολεία.

Η διακίνησή του λειτουργεί ως οικονομική στήριξη της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και ταυτόχρονα απλώνει τα μηνύματα του αντιρατσιστικού
και αντιφασιστικού κινήματος σε χώρους δουλειάς, σχολές και
σχολεία. Μπορείτε να το προμηθευτείτε στις τοπικές εξορμή-
σεις τις ΚΕΕΡΦΑ στις μέρες δράσεις στις 17-18 Δεκέμβρη και
στα τηλέφωνα 210 3232871 και 6932 828964.

Στηρίζουμε τη Διεθνή Κινητοποίηση κατά του Ρατσισμού,
του Φασισμού και του Πολέμου στις 18 Μαρτίου 2017. 

Για ένα κόσμο χωρίς ρατσισμό, νεοναζί, πόλεμο. 
Στη φυλακή οι δολοφόνοι νεοναζί της Χρυσής Αυγής. 
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι. 
Όχι στον πόλεμο, καμία εμπλοκή στις ιμπεριαλιστικές

επεμβάσεις. 
Στις 18 Μάρτη, πλημμυρίζουμε τους δρόμους των πόλεων

της Ελλάδας για να διατρανώσουμε ότι στην Ευρώπη και
τον Πλανήτη ολόκληρο δεν χωράει ο ρατσισμός, ο φασι-
σμός, ο πόλεμος, η φτώχεια. Ενωνόμαστε με τους αγώνες
σε κάθε γωνιά του Πλανήτη. Στην Αμερική, εξεγείρονται κα-
τά του ρατσιστή σεξιστή δισεκατομμυριούχου Τραμπ. Στη
Γαλλία, διαδηλώνουν κατά της ισλαμοφοβίας της Λεπέν. Στη
Βρετανία, διεκδικούν να ανοίξει το Καλαί. Στην Αυστραλία,
διαδηλώνουν κατά του αποκλεισμού των προσφύγων σε νη-
σιά.

Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη και ένα Κόσμο της αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες, τους κατατρεγμένους των πολέ-
μων και των δικτατοριών, χωρίς φράχτες, χωρίς στρατόπεδα
συγκέντρωσης, χωρίς την FRONTEX και το ΝΑΤΟ στη Μεσό-
γειο, που κλείνουν τα σύνορα μετατρέποντας τις θάλασσες
σε υγρά νεκροταφεία.

Θέλουμε άσυλο για τους πρόσφυγες, ανοιχτά σύνορα και
ανοιχτές πόλεις, ελεύθερη μετακίνηση, όχι κλείσιμο σε
στρατόπεδα – γκέτο σε νησιά ή έξω από τις πόλεις. Θέλου-
με τα προσφυγόπουλα να μορφώνονται στα σχολεία. Να
μπει τέλος στη ρατσιστική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Τουρκίας.

Αγωνιζόμαστε για να μπει φραγμός στους νεοναζί, που
σηκώνουν κεφάλι αξιοποιώντας την ισλαμοφοβία και τις ρα-
τσιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων. Να καταδικαστούν και
να μπουν στη φυλακή, οι δολοφόνοι νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής.

Αγωνιζόμαστε για να μπει τέλος στο ματοκύλισμα των λα-
ών, με τις βάρβαρες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να καταργήσει τη ρατσιστι-
κή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, να σταματή-
σει τις απελάσεις προσφύγων, να κλείσει τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, να σταματήσει κάθε εμπλοκή στις ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις στο πλευρό του ΝΑΤΟ, να κλείσει τις βά-
σεις και να κατοχυρώσει τα δικαιώματα των προσφύγων με
παροχή ασύλου και ελεύθερη μετακίνηση.

Στηρίζουμε το κάλεσμα για τη διεθνή ημέρα δράσης στις
18 Μαρτίου και ενισχύουμε οικονομικά την κινητοποίηση”.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί στις 18 Μάρτη

Σύσκεψη ΚΕΕΡΦΑ

Το ψήφισμα 
του Συνεδρίου

Tο Ημερολόγιο της ΚΕΕΡΦΑ 2017

Παρέμβαση της ΚΕΕΡΦΑ στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
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Τ
α συγκλονιστικά στοιχεία που έχουν
έρθει στο φως κατά τη διάρκεια των
100 συνεδριάσεων της δίκης της να-

ζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή, συζητήθηκαν στην επιτυχημένη εκ-
δήλωση που διοργάνωσε την Τρίτη 29/11 η
Πολιτική Αγωγή του Αντιφασιστικού Κινή-
ματος «Jailgoldendawn» στην πλημμυρι-
σμένη από κόσμο αίθουσα της ΕΣΗΕΑ. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο Θανάσης
Καμπαγιάννης, εκ μέρους της Πολιτική
Αγωγής, που ξεκίνησε κάνοντας αναφορά
στον Τάκη Τσίτσο, μέλος της Εναλλακτι-
κής Πρωτοβουλίας δικηγόρων και της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, η κηδεία του οποίου είχε γίνει την
ίδια μέρα, λέγοντας ότι αποτελεί παρά-
δειγμα μαχητικής δικηγορίας και αφιέρω-
σε την εκδήλωση στη μνήμη του. 

Στη συνέχεια ο Τάκης Ζώτος, συνήγο-
ρος της Πολιτικής Αγωγής στην υπόθεση
των Αιγύπτιων αλιεργατών, ανέδειξε την
ιστορική σημασία της δίκης και θύμισε ότι
“χρειάστηκε να κινητοποιηθούν δεκάδες
χιλιάδες κόσμος πριν και μετά το Σεπτέμ-
βρη του 2013, ώστε να αναγκαστεί η κυ-
βέρνηση να κινήσει τη διαδικασία. 

Το μέχρι τώρα αποδεικτικό υλικό είναι
συντριπτικό. Το δικαστήριο έχει ήδη την ει-
κόνα ότι όλες οι επιθέσεις έγιναν από πο-
λυπρόσωπες ομάδες ανδρών, οπλισμένες
και εκπαιδευμένες με επιδεικτικά διακριτή
την πολιτική ταυτότητα  της Χρυσής Αυ-
γής.  Αυτό που έχει αναδειχθεί από τους
μάρτυρες και τα αποδεικτικά στοιχεία είναι
ότι οι επιθέσεις έγιναν με βάση επιχειρη-
σιακό σχέδιο με την καθοδήγηση, τη γνώ-
ση και την έγκριση της ηγεσίας της Χρυ-
σής Αυγής. Έχει προκύψει η συγκάλυψη
από τις παρούσες αστυνομικές δυνάμεις.
Και αυτό είναι μία διαδικασία χωρίς δυνα-
τότητα αντιστροφής της από τη Χρυσή Αυ-
γή”. 

Η Χρύσα Παπαδοπούλου, συνήγορος
της οικογένειας Φύσσα, μίλησε για τα κοι-
νά στοιχεία που έχουν προκύψει από τις
τρεις μεγάλες υποθέσεις. “Με την άρση
απορρήτου του τηλεφώνου του Ρουπακιά
άνοιξαν και άλλα τηλέφωνα. Έτσι προέκυ-
ψαν οι υπόλοιποι 17 κατηγορούμενοι. Μο-
ναδικός συλληφθείς της βραδιάς από τους
άντρες της ΕΛΑΣ ήταν ο Ρουπακιάς, ο
οποίος βάση της μαρτυρίας και των φίλων
του Παύλου Φύσσα που είχαν προσαχθεί
εκείνο το βράδυ στο τμήμα, έχαιρε προ-
κλητικής ελευθερίας κινήσεων εντός του
τμήματος. Στην υπόθεση σε βάρος των Αι-
γυπτίων ψαράδων οι κατηγορούμενοι είναι
μόλις 5 και συνελήφθησαν σε ένα έλεγχο
που είχε στηθεί κοντά στην περιοχή. Σε
αυτούς τους 5 κατηγορούμενους δεν έχει
γίνει ποτέ άρση απορρήτου.  Στην υπόθε-
ση σε βάρος των συνδικαλιστών του ΠΑ-
ΜΕ, δε στήθηκε ούτε μπλόκο από την
αστυνομία. Όσοι συνελήφθησαν είναι
όσους υπέδειξαν οι ίδιοι οι συνδικαλιστές.
Έτσι οι κατηγορούμενοι είναι μόλις 4 ενώ
στην επίθεση συμμετείχαν 50 άτομα. 

Λόγω της αδράνειας εκ μέρους των ει-
σαγγελικών αρχών δημιουργήθηκε όλη αυ-
τή η ογκωδέστατη δικογραφία με πάρα
πολλούς μάρτυρες και δικηγόρους. Ακρι-
βώς λόγο του όγκου της θα κρατήσει αρ-
κετό καιρό και δυστυχώς οι δικάσιμοι υπο-
λείπονται των απαιτούμενων συνεδριάσε-
ων. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 10-12 συνε-

δριάσεις το μήνα και αποκλειστικά στο
Εφετείο”. 

Απαράδεκτη
Ως επιεικώς απαράδεκτη χαρακτηρισε

τη στάση της αστυνονμίας και στις τρεις
υποθέσεις ο  Τάκης Σαπουντζάκης, συνή-
γορος των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. “
Στην περίπτωση του Παύλου Φύσσα ήταν
8μελής ομάδα ΔΙΑΣ, εκ των οποίων ο ένας
από αυτούς είχε και υποπολυβόλο και όχι
μόνο δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη
δολοφονία μπροστά στα μάτια τους, όχι
μόνο δεν συνέλαβαν κάποιον από τους
δράστες αλλά αντιθέτως συνέλαβαν τους
φίλους του Φύσσα. 

Η σύλληψη του Ρουπακιά έγινε μόνο
από τη στιγμή που ήρθε ένα περιπολικό,
από άλλο κέντρο, το οποίο έκλεισε το Ρου-
πακιά ο οποίος προσπαθούσε να διαφύγει.
Ήρεμος και καπνίζοντας όταν τον πιάσανε
είπε: “είμαι δικός σας”, θεωρώντας ότι έχει
το ακαταδίωκτο. Και όταν ο αστυνομικός
τον ρώτησε αν “είσαι συνάδελφος” απάν-
τησε “είμαι της Χρυσής Αυγής και μην το
πεις πουθενά”. Και επίσης στην υπόθεση
της επίθεσης στους συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ παρακολουθούσαν δύο μοτοσυκλε-
τιστές ΔΙΑΣ,  η επίθεση έγινε 30 μέτρα από
το αστυνομικό τμήμα Περάματος και το
ερώτημα είναι αν αισθάνονταν ασφάλεια”.  

Ο δημοσιογράφος της «Εφ.Συν.» Δημή-
τρης Ψαρράς τόνισε ότι “δε χρειάζεται να
περιμένουμε την απόφασή του δικαστηρί-
ου για να διαπιστώσουμε ποιος είναι ο ρό-
λος και η δράση της ναζιστικής οργάνω-
σης. Δεν μπορεί να επικαλείται το τεκμή-
ριο αθωότητας, εφόσον ήδη διαθέτουμε
αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις στις
οποίες καταγράφεται η εγκληματική της
δράση”. Αφού θύμισε την απόφαση του
μεικτού ορκωτού το 2009 για τον Περίαν-
δρο, το    αμετάκλητο βούλευμα του συμ-
βουλίου Εφετών και την απόφαση της δια-
κοπής της χρηματοδότησης από τη Βουλή
τόνισε: “ Έρχεται η ΕΡΤ και απαντά στις

διαμαρτυρίες μας για την προβολή της ΧΑ
πετώντας το μπαλάκι στο ΕΣΡ και οχυρω-
μένη πίσω από την αρχή της πολυφωνίας.
Αλλά δε χρειάζεται να περιμένουμε το ΕΣΡ
το οποίο ούτως ή άλλως έχει βεβαρυμένο
παρελθόν, με απαράδεκτες αποφάσεις. Αν
η ΕΡΤ αναγνωρίζει, όπως τουλάχιστον
αναφέρει ο πρόεδρός της, την αντίφαση
που δημιουργείται μεταξύ της υποχρέω-
σης προβολής όλων των κομμάτων και της
πρόβλεψης στον ιδρυτικό νόμο της ΕΡΤ,
περί μη προβολής ρητορικής ρατσιστικού
μίσους υπάρχουν πολλοί τρόπο να δείξει
τα αντιναζιστικά της αντανακλαστικά”.
Πρότεινε  “κάθε μέρα που υπάρχει δικάσι-
μος, να έχει η ΕΡΤ ενημερωτική εκπομπή
μίας ώρας στην οποία θα αναπαράγεται
αναλυτικά το περιεχόμενο της διαδικα-
σίας. Αν δεν το κάνει, θα αποδειχτεί ότι οι
δικαιολογίες της είναι προσχηματικές”.

Τέλος, η Ελευθερία Κουμάντου από το
Παρατηρητήριο για τη δίκη της Χρυσής
Αυγής «Golden Dawn Watch»,θύμισε ότι η
μεταφορά της δίκης στο Εφετείο που ήταν
αίτημα μηνών, έγινε μετά την παρέμβαση
της Μάγδας Φύσσα στον πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας και τον πρωθυπουργό. Ακόμα
και τότε ο σχεδιασμός ήταν τόσο λανθα-
σμένος που ανάγκασαν τη μητέρα του
Φυσσα να κάθεται ανάμεσα στους Χρυ-
σαυγίτες. “Είναι χαρακτηριστικό ότι το τε-
λευταίο τρίμηνο το περιεχόμενο που διαδί-
δει το Παρατηρητήριο, από τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, έχει πάνω από 3,5 εκα-
τομμύρια θεάσεις ενώ έχει πάνω από
20.000 φίλους”, συμπλήρωσε. 

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών έγι-
ναν ερωτήσεις και παρεμβάσεις από το
κοινό, ανάμεσα σε αυτές του Κώστα Παπα-
δάκη από την Πολιτική Αγωγή και του Πέ-
τρου Κωνσταντίνου από την ΚΕΕΡΦΑ που
κάλεσε στην παγκόσμια ημέρα δράσης
στις 18 Μάρτη για “να κόψουμε τη φόρα
στους επίδοξους μιμητές της Χρυσής Αυ-
γής σε όλη την Ευρώπη”.  

Κ.Θ.

ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12, Εργατικό Κέντρο, 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, Δικηγόρος Πολιτικής Αγω-
γής στη δίκη της ΧΑ, Φώτης Μπιχάκης, αντιφασιστική επι-
τροπή ΕΛΜΕ Χανίων, Ντίνα Κληρονόμου, πρόεδρος Συλ-
λόγου Π.Ε Χανίων

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12, Πολιτιστικό Κέντρο 
«Μελίνα Μερκούρη» (Εμμ. Μπενάκη 70,
Αμφιάλη)7μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ,
Γιώργος Μακρυνός, ΣΕΜ  Κορυδαλλού, Ελευθερία Τομπα-
τζόγλου, δικηγόρος  οικογένειας Παύλου Φύσσα, Τάκης
Ζώτος δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της ΧΑ.
Παρεμβαίνουν: Σαγιέντ Γκουλάμ , Πακιστανική Κοινότητα,
Γιάννης Λειβαδάρος, Σωματείο Δήμου Κερατσινίου,  Κατε-
ρίνα Θωίδου, Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας,  Σάαντ Αμπού
Χαμεντ, Αιγύπτιος αλλιεργάτης, Θανάσης Διαβολάκης, ΔΣ
ΟΙΕΛΕ, Λεωνίδας Κοντουδάκης, αυτόπτης μάρτυρας στη
δολοφονία Λαμπράκη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΡΙΤΗ 13/12, Πολιτιστικός χώρος Βαβέλ
(Βασιλίσσης Σοφίας 87) 7μμ
Ομιλητές: Θανάσης Kαμπαγιάννης, δικηγόρος Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη της ΧΑ, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Gol-
den Dawn Watch, Nίκη Αργύρη, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ, Δη-
μήτρης Πολυχρονιάδης, δάσκαλος, Χρήστος Ζαβιτσάνος,
πρόεδρος Δ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής.

ΝΟΜΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12, 3μμ
Ομιλητές: Κωστής Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός, Παρατη-
ρητήριο κατά της ρατσιστικής βίας, Κώστας Παπαδάκης,
δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της ΧΑ, Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12, Στέκι Αριστερής Κίνησης 
(Ακροπόλεως 18 και Ιάσονος) 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος Πολιτικής Αγω-
γής στη δίκη της ΧΑ, Γιάννης Μαρίνης μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Πε-
ριστερίου, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12, 3μμ, Πανεπιστήμιο Πάτρας, ΑΦΕ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12, Λέσχη Φιλίας Δήμου Αθήνας 
(Πρατίνου 12), 6.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος Πολιτικής Αγω-
γής στη δίκη της ΧΑ, Νίκη Αργύρη, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ,
Γιάννης  Μπασκάκης, δημοσιογράφος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12, ΚΑΠΗ Α. Λιοσίων 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12, καφενείο « Μουριά» ( Χαριλάου
Τρικούπη 87), 6.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος Πολιτικής Αγω-
γής στη δίκη της ΧΑ, 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΡΙΤΗ 20/12, Ανεξάρτητος Χώρος προβολής
Σινεμάριαν, 
Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, 6.30μμ
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη της ΧΑ, Αντώνης Σκαρπέλης, μέλος συλ-
λόγου Γονέων 72ου Δημοτικού, Φλώρα Νικολιδάκη, περι-
φερειακή σύμβουλος, μέλος ΔιΕΕξοδος

Εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ
Στο δρόμο για τις 
18 Μάρτη Διεθνή Μέρα
ενάντια σε ρατσισμό 
και φασισμό

Πολιτική Αγωγή στη δίκη της XA

100 συνεδριάσεις,
συντριπτικό υλικόΤο ψήφισμα 

του Συνεδρίου
ΕΣΗΕΑ, 29/11
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σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια

“Γ
ια να μπορούν να περνάνε τις επι-
θέσεις τους, η κυβέρνηση και τα
αφεντικά προσπαθούν να κρατάνε

τον κάθε εργαζόμενο και τον κάθε κλάδο
απομονωμένο και ταυτόχρονα να σπέρνουν
την απογοήτευση ότι δεν υπάρχουν αντι-
δράσεις. Η εικόνα που βγαίνει από συζητή-
σεις σαν τη σημερινή είναι η αντίστροφη.
Ακούστηκαν εδώ όλες οι μάχες που δίνει η
εργατική τάξη σήμερα. Αυτή είναι ίσως η με-
γαλύτερη χρησιμότητα του Συντονισμού”. 

Αυτό το σχόλιο αγωνιστή από τη δημόσια
Υγεία περιγράφει με τον πιο περιεκτικό τρό-
πο την Πανελλαδική Συνέλευση Εργατικής
Αντίστασης που οργάνωσε ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια την Κυριακή 4/12
στην ΕΣΗΕΑ.

Η συνέλευση ξεκίνησε με τη συζήτηση
για “τα μέτωπα της σύγκρουσης με τα μνη-
μόνια. Περικοπές – απολύσεις – ιδιωτικοποι-
ήσεις” κι ακολούθησε η συζήτηση σχετικά
με την οργάνωση των χώρων δουλειάς και
του Συντονισμού. Τρίτη κατά σειρά συζήτη-
ση είχε να κάνει με το ζήτημα της αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες και την οργάνωση
της καμπάνιας που θα κορυφωθεί με τη διε-
θνή κινητοποίηση στις 18 Μάρτη. Στο τέλος
ψηφίστηκε το σχέδιο απόφασης κι εκλέχτη-
κε η νέα συντονιστική επιτροπή.

Τη συνέλευση άνοιξε από τη μεριά του
Συντονισμού ο Τάσος Αναστασιάδης που θύ-
μισε τις κινητοποιήσεις του τελευταίου δια-
στήματος στα καράβια, το νερό, τα ΜΜΜ,
την Υγεία, τα ΑμεΑ κι επικεντρώθηκε στη ση-
μασία της επερχόμενης πανεργατικής απερ-
γίας στις 8/12 “που μπορεί να γενικεύσει τα
ανοιχτά μέτωπα που έχει η κυβέρνηση”. 

Ο Μανώλης Μαστοράκης από το ΣΕΚΕΣ
– ΕΥΔΑΠ, αναφέρθηκε στις μάχες ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση του νερού με τελευ-
ταίο επεισόδιο την ματαίωση της γενικής
συνέλευσης των μετόχων την 1η Δεκέμ-
βρη. “Δίνουμε νέο ραντεβού στην επόμενη
γενική συνέλευση των μετόχων στις 23/12
στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Όλοι εκεί. Θα
νικήσουμε”.

Για τους αγώνες στα ΜΜΕ μίλησε η Ειρή-
νη Φωτέλλη, εργαζόμενη στην ΕΡΤ και μέ-
λος του Δ.Σ της ΠΣΥΠΕΡΤ. “Την περασμένη
χρονιά ο κλάδος πάλεψε ενάντια στη διάλυ-
ση των ταμείων μας και ενάντια στις απολύ-
σεις που έφερνε ο νόμος για τις άδειες. Εί-
ναι ανοιχτές αυτές οι μάχες. Το ίδιο και
στην ΕΡΤ που μετά το μεγάλο αγώνα και το
ξανάνοιγμά της, έχουμε μπροστά μας τη
σύγκρουση ενάντια στη συρρίκνωση και τη
μερική ιδιωτικοποίηση, αλλά και την κόντρα
ενάντια στην προβολή των νεοναζί” είπε με-
ταξύ άλλων.

“Εχουμε αποφασίσει ομόφωνα την παρου-
σία μας εδώ” τόνισε ο Θοδωρής Στρίγκος

από την Αγωνιστική Ενότητα της ΔΕΗ και
συνέχισε παραθέτοντας μια σειρά βήματα
που έχει κάνει η κυβέρνηση προς την ιδιωτι-
κοποίηση της ΔΕΗ. “Πρέπει να δοθεί μεγά-
λη μάχη για την πολιτικοποίηση των διεκδι-
κήσεών μας. Χρειάζεται κίνημα από τα κάτω
και η 8/12 είναι ευκαιρία. Ο Συντονισμός
πρέπει να αφήσει το στίγμα του” τόνισε.

Για τις μάχες των συνταξιούχων μίλησε ο
Γιώργος Μαυρίδης, συνταξιούχος τραπε-
ζοϋπάλληλος, φέρνοντας παραδείγματα
από τη δράση στο Σύλλογο Συνταξιούχων
της Εμπορικής Τράπεζας.

Την εικόνα από το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
έφερε ο Χρίστος Αργύρης, από το Δ.Σ του
νοσοκομείου Γεννηματάς. “Το 40% ψήφισε
στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ” τόνισε και συνέ-
χισε αναφερόμενος στους αγώνες που μας
έφεραν εδώ και το ρόλο των δυνάμεων που
συσπειρώνονται στο Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων. “Έχουμε αναγκάσει την ΠΟΕ-
ΔΗΝ να προχωράει σε μπαράζ κινητοποι-
ήσεων το λεγόμενο Καραβάνι της Υγείας.
Συνεχίζουμε με επιτροπές αγώνα σε κάθε
νοσοκομείο ενώνοντας στη δράση όλο τον
κόσμο που θέλει να παλέψει, αλλά προβάλ-
λοντας ταυτόχρονα και τη δική μας πολιτική
διέξοδο”.

Από το κίνημα των ΑμεΑ, η Ελένη Μπαρμ-
παλιά, τόνισε ότι τα άτομα με αναπηρία είναι
κομμάτι της εργατικής τάξης που χτυπιούν-

ται ιδιαίτερα από τις ελλείψεις και τις περι-
κοπές σε Υγεία και πρόνοια και γι' αυτό το
λόγο “πρέπει τα ζητήματά των ΑμεΑ να γί-
νουν ζητήματα των εργατικών σωματείων”.

Για την προσπάθεια να ξαναστηθεί σωμα-
τείο στην επιχείρηση Mellon και την οργά-
νωση της απεργίας μέσα σε πολύ δύσκολες
συνθήκες μίλησε η Ευγενία Βρούσσο, φέρ-
νοντας αισιόδοξο μήνυμα από τα αποτελέ-
σματα της θαρρετής κι εξώστρεφης δρά-
σης παρά τις δυσκολίες. 

Οι ευκαιρίες μεγαλώνουν

“Η κρίση βαθαίνει και οι ευκαιρίες για το
κίνημα μεγαλώνουν. Χρειάζεται να ανοίγου-
με τη συζήτηση για την προοπτική. Οι αντι-
καπιταλιστικές απαντήσεις δίνουν λύσεις και
στα πιο επιμέρους ζητήματα. Η κρατικοποί-
ηση κι ο εργατικός έλεγχος των φαρμακο-
βιομηχανιών για παράδειγμα μπορεί να εξα-
σφαλίσει ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση στο
φάρμακο” επεσήμανε μεταξύ άλλων η Αργυ-
ρή Ερωτοκρίτου, γιατρός στο Γεννηματά.

Εμπειρίες από τον αγώνα των αναπληρω-
των εκπαιδευτικών και τις παρακαταθήκες
που έχει αφήσει η δράση του Συντονιστικού
των Αναπληρωτών, έφερε ο Στέλιος Γιαν-
νούλης, αναπληρωτής δάσκαλος στα Χανιά.

“Μου θυμίζει την προσπάθεια που κάναμε
στα 115 σωματεία” είπε ο Χρήστος Τζούρν-
τος, συνταξιούχος και μέλος του ΣΦΕΑ. Κά-

λεσε δε “να γίνουμε στρατηγοί της γειτο-
νιάς έχοντας πάντα μπροστά το μεταβατικό
πρόγραμμα διεκδικήσεων”.

Τη σημασία που έχουν η ύπαρξη απερ-
γιακής επιτροπής και απεργιακού ταμείου
τόνισε η Κατερίνα Αβραμίδου από το Ψυ-
χιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

“Η κινητοποίηση στην γενική συνέλευση
των μετόχων της ΕΥΔΑΠ ήταν δείγμα εργα-
τικού ελέγχου” είπε ο Γιώργος Τσάφος,
από το ΣΕΚΕΣ. “Την επόμενη φορά πρέπει
να γίνει ακόμα καλύτερα σε συντονισμό με
τους εργαζόμενους του χρηματιστήριου και
των ΔΕΚΟ”.

Την πλούσια εμπειρία της τελευταίας
χρονιάς μετέφερε ο Μιχάλης Βερβέρης
από την επιτροπή αγώνα στα Καρφούρ -
Μαρινόπουλος της Ν.Ιωνίας. “Σε ένα χώρο
που φαινομενικά δεν γίνονταν κινητοποι-
ήσεις όταν ήρθε η ώρα γίνανε επιτροπές
αγώνα, συνελεύσεις κι απεργίες. Αυτό δεν
το πετύχαμε μόνοι μας. Με ενότητα στη
δράση έγιναν όλα αυτά ακόμα και με συνα-
δέλφους που πολιτικά μπορεί να είχαμε δια-
φωνίες σε μια σειρά ζητήματα”.

Για το ζήτημα των υπεργολαβιών και των
επισφαλώς εργαζομένων μίλησε ο Νίκος
Σμπαρούνης, εργαζόμενος στο Μετρό και
μέλος του ΣΕΛΜΑ. “Πρέπει να τους εντά-

ξουμε στα συνδικάτα. Στο Μετρό κάνουμε
αυτή την προσπάθεια” είπε.

Στην τελευταία πολύ μεγάλη διαδήλωση
των συνταξιούχων στις αρχές Νοέμβρη και
στην οργη που επικρατεί στις τάξεις τους
αναφέρθηκε ο Νίκος Γεωργίου ενώ ο Σπύ-
ρος Ανδριώτης από το σωματείο των διοι-
κητικών στα ΑΕΙ μίλησε για τη μεγάλη εντα-
τικοποίηση και τις ελλείψεις που επικρα-
τούν στα πανεπιστήμια.

“Είμαστε στην τρίτη μέρα απεργίας και
συνεχίζουμε. Έχουμε πρόθεση να πάμε με

απεργία μέχρι την
πανεργατική και να
συνεχίσουμε και με-
τά” τόνισε ο Αποστό-
λης Μπανάσιος από
την ΠΕΝΕΝ που άνοι-
ξε τη δεύτερη συζή-
τηση. 

Για τους αγώνες
των επικουρικών για-
τρών και το χτίσιμο
των κινητοποιήσεων
τους βήμα – βήμα μί-
λησε ο Γιάννης Κού-

τρας από την Ένωση Νοσοκομειακών Για-
τρών Θεσσαλονίκης. “Τρία συμπεράσματα:
Πρώτον καμία υποτίμηση στις μάχες επειδή
υπάρχουν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες. Τις
αναγκάζουμε να τις ανοίξουν, οργανώνουμε
την επιτυχία τους και πιέζουμε για κλιμάκω-
ση. Δεύτερον χρειάζεται οργάνωση από τα
κάτω και δουλειά άτομο το άτομο και τρίτον
συντονισμός. Χωρίς το Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα”.

Στο χτίσιμο του σωματείου των εκτάκτων
του ΥΠΠΟ αναφέρθηκε ο Αντώνης Φώσκο-
λος “πατώντας στη μαγιά που διαμορφώθη-
κε μέσα από τις νικηφόρες μάχες ενάντια
στην αξιολόγηση και τις διαθεσιμότητες”.
Στη πλούσια δράση της Πρωτοβουλίας Γέ-
νοβα Ιντρακόμ αναφέρθηκε ο Βαγγέλης Πα-
παδόγιαννης και έφερε την εικόνα από τις
τελευταίες κινητοποιήσεις στην ΙnMaint που
κατέληξαν νικηφόρα. 

Στην τοποθέτηση του Νίκου Χατζάρα από
το Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων στο δή-
μο Αμπελοκήπων – Μενεμένης επισημάνθη-
καν οι μάχες στους δήμους, με ιδιαίτερη
αναφορά στον αγώνα των πεντάμηνων πέ-
ρυσι και περιγράφηκε η δράση του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια στη Θεσσαλο-
νίκη και τις παρεμβάσεις στον ΟΑΣΘ, το λι-

μάνι, τον Αρβανιτίδη, τα νοσοκομεία κλπ.
“Να έχουμε την εικόνα ότι οι απεργίες

έχουν αποτέλεσμα. Η δεύτερη αξιολόγηση
είναι στον αέρα γιατί το εργατικό κίνημα
δείχνει τα δόντια του. Τίποτα όμως δεν είναι
αυτόματο. Οι απεργίες έχουν επιτυχία όταν
τις οργανώνεις. Χρειάζεται οργάνωση και
πολιτικός εξοπλισμός” είπε ο Κώστας Κατα-
ραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων στον Αγ.Σάββα. 

Εργατικός έλεγχος

Στη μάχη των εργαζομένων στα ΜΜΕ
αναφέρθηκε κι ο Χρήστος Κουγιτέας, μελος
της ΕΤΙΤΑ. “Βγάλαμε προκήρυξη προτείνον-
τας την αντικαπιταλιστική λογική της αυτο-
διαχείρισης και του εργατικού ελέγχου στις
συχνότητες. Εμείς τα δουλεύουμε μπορού-
με και να τα ελέγχουμε. Προχωράμε και θα
δείτε πολλές εκπλήξεις” είπε. 

O Γιάννης Λευκιμιάτης, εργαζόμενος στην
ΕΡΤ, συνέχισε: “Στην πρώτη συνέλευση συν-
τονισμού πριν τρία χρόνια ήμουν απολυμέ-
νος. Τώρα έχω κερδίσει τη δουλειά μου, δεν
κερδίσαμε όμως το μοντέλο για το οποίο
παλέψαμε. Την αυτοδιαχείριση. Αυτή τη
στιγμή με το αποφασίζομεν και διατάζομεν
του διευθύνοντος συμβούλου, υποχρεώνει
όλο το προσωπικό να φύγει με άδειες και τα
δίνει όλα με εργολαβίες σε ιδιώτες. Η πραγ-
ματική ΕΡΤ που ονειρευτήκαμε είναι η ΕΡ-
Τopen και σας καλώ να την ενισχύσετε”.

Στη δολοφονία της εργαζόμενης στα
Εβερεστ στάθηκε ο Κώστας Λάππας, μέλος
του σωματείου επισιτισμού - τουρισμού και
του δικτύου Καμαριέρα. Σχετικά με τις 8/12
και την πανεργατική μετέφερε εικόνες από
την οργάνωσή της με εξορμήσεις στο Ντι-
βάνι Κάραβελ, στο Παρκ, στους εργαζόμε-
νους στις ταβέρνες των Πετραλώνων κλπ. 

Για την οργάνωση της πανεργατικής και
τις συγκεντρώσεις στους εργαζόμενους
της Ιντρακόμ σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη μί-
λησε ο Βασίλης Συλαϊδής από το Δ.Σ του
σωματείου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
και στο δικαστικό πραξικόπημα στο Εργατι-
κό Κέντρο Αθήνας. 

Για τα παιχνίδια των εργοδοτών προκει-
μένου να παρακάμπτουν τα όσα ορίζουν οι
συλλογικές συμβάσεις μίλησε ο Χρήστος
Βαρβέρης, εργαζόμενος στη Speedex.

H συζήτηση συνεχίστηκε με το θέμα για
το προσφυγικό. Τα βασικά σημεία των ειση-
γήσεων μπορείτε να διαβάσετε στη σελ.14.

Π
ραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Δεκέμβρη η
πανελλαδική συνέλευση του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια. Βρεθήκαμε μαζί, αγωνιστές

από κλάδους που βρίσκονται σε γραμμή σύγκρουσης
με την  πολιτική των μνημονίων. Από τους εργαζόμε-
νους στα νοσοκομεία, τα σχολεία και τους δήμους, μέ-
χρι τους εργαζόμενους του Μαρινόπουλου, και από
τους εργάτες των λιμανιών, των συγκοινωνιών, του νε-
ρού και της ΔΕΗ, μέχρι τους εργαζόμενους των ΜΜΕ. 

Όλοι μαζί συζητήσαμε βάλαμε να οργανώσουμε τη
δράση μας την επόμενη περίοδο για να μην αφήσουμε
να περάσουν οι πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση
και συνεχίζουν την καταστροφή εργατικών δικαιωμά-
των. Έχουμε να οργανώσουμε την εργατική αντίστα-
ση σε πολλά μέτωπα. 

Τα νοσοκομεία, τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρε-
σίες, ρημάζουν από την έλλειψη προσωπικού. Ο προ-
ϋπολογισμός λεηλατεί τους εργαζόμενους και τις κοι-
νωνικές υπηρεσίες στο όνομα των πρωτογενών πλεο-
νασμάτων και της αποπληρωμής του χρέους. Η σύγ-
κρουση με τις περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες,
για μαζικές προσλήψεις σε σχολεία, νοσοκομεία και
δήμους βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιπαρά-
θεσης ξεκινημένη ήδη από τα καραβάνια Υγείας και
τις μάχες στην εκπαίδευση. 

Δεμένη με τη μάχη για προσλήψεις είναι η πάλη ενάν-
τια στις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, η πάλη
για αυξήσεις. Παλεύουμε ενάντια στα σχέδια για «υπο-
κατώτατο» μισθό, για μισθολόγια χωρίς επιδόματα, για
νέα επίθεση στις συντάξεις. Διεκδικούμε μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλους και αποκατάσταση μισθών
και συντάξεων στα επίπεδα πριν από τα μνημόνια.

Το καλοκαίρι η κυβέρνηση, ξεπούλησε τον ΟΛΠ, την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, το Ελλη-
νικό. Τώρα προχωράει στην ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ, τη
ΔΕΗ. Είναι μια σύγκρουση που είναι ανοιχτή μπροστά
μας, για να αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση των βα-
σικών κοινωνικών αγαθών. Ακόμη περισσότερο όμως
είναι μάχη η διεκδίκηση να κρατικοποιηθούν ο ΟΑΣΘ
και μια σειρά από επιχειρήσεις που βρίσκονται τα χέ-
ρια ιδιωτών, χωρίς αποζημίωση για τους μετόχους και
με εργατικό έλεγχο.

Η σύγκρουση με την διάλυση των εργασιακών σχέ-
σεων, την απελευθέρωση των απολύσεων, την κατάρ-
γηση των συλλογικών συμβάσεων, την προσπάθεια
περιορισμού του Συνδικαλισμού και της απεργίας για
τους εργαζόμενους. Όλα αυτά είναι επιθέσεις που
φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατά παραγγελία των
αφεντικών και των δανειστών.

Στοπ στις απολύσεις
Η μάχη για να σταματήσουμε τα κανόνια και τις

απολύσεις στον Ιδιωτικό τομέα. Από τον Μαρινόπουλο
μέχρι το Άθενς Λήδρα και το Μέγκα, τα αφεντικά κλεί-
νουν μεγάλες επιχειρήσεις, απολύουν, αφήνουν απλή-
ρωτους για μήνες τους εργάτες για να περισώσουν
την κερδοφορία τους. Πρόκειται για ένα μέτωπο που
δεν θα σταματήσει, αντίθετα το βάθεμα της κρίσης θα
φέρει  ακόμη μεγαλύτερες μάχες και συγκρούσεις. 

Χέρι με χέρι με τη σύγκρουση με τα μνημόνια είναι
και ο αγώνας ενάντια στην Ευρώπη Φρούριο. Η μάχη
για ανοιχτά σύνορα, ανοιχτές πόλεις και σχολεία για
τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Για να ανατραπεί
η συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας που φυλακίζει τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες σε στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης χωρίς την στοιχειώδη στήριξη. Για να μην
αφήσουμε να ξαναβγούν από τις τρύπες τους οι νεο-
ναζί της Χ. Α. αντίθετα να καταδικαστούν οι δολοφόνοι
του Παύλου Φύσσα.

Οι θυσίες που απαιτεί η κυβέρνηση, μαζί με την ΕΕ
και το ΔΝΤ ευνοούν τους καπιταλιστές και δεν θα φέ-
ρουν «ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή» όπως λέει η κυ-

βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.  Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από
το να προβάλλουμε τον εργατικό δρόμο. Και αυτό ση-
μαίνει ότι στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων να βά-
λουμε τη διαγραφή του χρέους. Να πάψουμε να απο-
πληρώνουμε δις. ευρώ κάθε χρόνο για να γεμίζουν τα
σεντούκια των τραπεζιτών ντόπιων και Ευρωπαίων. Να
συγκρουστούμε με το Ευρώ και την Ε.Ε.  Να κρατικο-
ποιηθούν οι τράπεζες και όλες οι μεγάλες επιχειρή-
σεις κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων.

Ξεκινάμε από την εκτίμηση ότι μπορούμε να  νική-
σουμε, να ανατρέψουμε τα μνημόνια παλιά και νέα.
Πηγαίνουμε για την απεργία στις 8 Δεκέμβρη που εί-
ναι βήμα κλιμάκωσης. Ήδη μια σειρά από κλάδοι κι-
νούνται πιο μαχητικά. Οι ναυτεργάτες αποφάσισαν
48ωρες απεργίες από την Παρασκευή 2 Δεκέμβριου
ενάντια στην αύξηση της φορολόγησης των ναυτικών.
Στις 2 Δεκέμβρη οι αναπηρικές οργανώσεις οργάνω-
σαν πανελλαδικό συλλαλητήριο ενάντια στο κόψιμο
των επιδομάτων. Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής
τροχιάς καθημερινά έχουν κινητοποιήσεις ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση και την απαξίωση των συγκοινω-
νιών. Είναι κρίσιμη μάχη η επιτυχία της απεργίας και η
μετατροπή της σε πανεργατικό σταθμό.

Η διάθεση υπάρχει
Η οργή και η διάθεση για αγώνα από τη μεριά των

εργαζόμενων υπάρχει. Το έδειξαν οι διαδηλώσεις στη
ΔΕΘ όπου χιλιάδες εργαζόμενοι από όλη τη χώρα
πλημμύρισαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τα
απεργιακά καραβάνια των υγειονομικών σε Θεσσαλο-
νίκη, Αθήνα, Πάτρα. Οι κινητοποιήσεις των εργαζομέ-
νων στα ΜΜΕ, οι κινητοποιήσεις  των εργαζομένων
στην ΕΥΔΑΠ, το έδειξε το συλλαλητήριο των 500 σω-
ματείων για τις Συλλογικές Συμβάσεις και οι χιλιάδες
που διαδήλωσαν στο Σύνταγμα και στα υπόλοιπα ση-
μεία της χώρας, η απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 24 Νοέμ-
βρη. Πατάμε πάνω σε αυτήν τη δύναμη της τάξης μας
για να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε. 

Στο Συντονισμό, συμμετέχουν σωματεία, επιτροπές
βάσης, αγωνιστές συνδικαλιστές από πολλούς χώ-
ρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στηριζό-
μαστε για το άπλωμα των δράσεων μας σε μια σειρά
από εργατικά δίκτυα και έντυπα που δραστηριοποι-
ούνται, όπως «το Νυστέρι» στην Υγεία, οι «Financial
Crimes» στα ΜΜΕ, «η τάξη μας» στην εκπαίδευση, «η
κόκκινη γραμμή» στις συγκοινωνίες, «η σκουπιδιάρα»
στους ΟΤΑ, «η καμαριέρα» στον τουρισμό – επισιτι-
σμό.  

Βάζουμε σαν ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ενάντια στα ΜΝΗΜΟ-
ΝΙΑ, στόχο τη στήριξη και την οργάνωση του κινήμα-
τος για την ανατροπή των μνημονίων, παλιών και νέων.

Αυτό ξεκινάει με την προσπάθεια να οργανώσουμε
από τα κάτω ακόμη καλύτερα όλους τους εργατικούς
χώρους. 

Με τη προσπάθεια να χτιστούν σωματεία όπου δεν
υπάρχουν. 

Με τη συγκρότηση επιτροπών βάσης σε κάθε εργατι-
κό χώρου, που θα ενώνουν όλο τον κόσμο του αγώνα. 

Ξεδιπλώνουμε την καμπάνια που έχουμε ξεκινήσει
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις του νερού της ΔΕΗ και
των κοινωνικών  αγαθών. 

Αμέσως μετά τη πανελλαδική μας συνέλευση οργα-
νώνουμε και σε πόλεις έξω από την Αθήνα τη συγκρότη-
ση συντονισμών για να δώσουν στήριξη στα κομμάτια
και τους κλάδους που συγκρούονται με τα μνημόνια. 

Στην Αθήνα οργανώνουμε σε επίπεδο γειτονιών το-
πικά τον Συντονισμό ενάντια στα μνημόνια για να δώ-
σει στήριγμα σε δεκάδες μικρές και μεγάλες μάχες
που ανοίγουν. 

Συγκροτούμε συντονιστική επιτροπή και γραμματεία
του Συντονισμού, για να υλοποιήσει τις αποφάσεις μας
και να συντονίσει τη δράση μας την επόμενη περίοδο.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Θοδωρής Στρίγκος, Αγωνιστική Ενότητα ΔΕΗ

Νότης Μπένος, μέλος ΕΤΙΤΑ

Σπύρος Ανδριώτης, εργαζόμενος ΕΚΠΑ, μέλος ΟΔΙΠΤΕ

Κώστας Βοργιάς, Σωματείο Εργαζομένων ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Κώστας Πολύδωρος, συνδικαλιστής στην Ιδ. Υγεία

Κώστας Λύτρας, τραπεζοϋπάλληλος

Μαρία Τσώλη, εργαζόμενη ΜΜΕ, Financial Crimes

Μαρία Αναγνώστου, ΣΕΚΕΣ - ΕΥΔΑΠ

Μανώλης Μαστοράκης, ΣΕΚΕΣ - ΕΥΔΑΠ

Αγάπη Δηνέρη, επιτροπή αγώνα Κα     ρφούρ Μαρινόπουλος Ν.Ιωνίας

Αντώνης Φώσκολος, εργαζόμενος ΥΠΠΟ

Εύα Ηλιάδη, εργαζόμενη σε ΜΚΟ

Ρεοζήλη Σουντουλίδου, μέλος Δ.Σ Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βριλησσίων

Χρίστος Αργύρης, μέλος Δ.Σ Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς

Αποστόλης Μπανάσιος, ταμίας ΠΕΝΕΝ

Γεωργία Κόφφα, καθηγήτρια, μέλος Γ ΕΛΜΕ

Άννα Τσινίκα, εργαζόμενη ΕΡΤ

Σπύρος Στάικος, μέλος Δ.Σ Σωματείου Εργαζομένων Αττικό

Παναγιώτης Αλεξόπουλος,  εργαζόμενος ΜΕΤΡΟ, μέλος ΣΕΛΜΑ

Γιώργος Μαυρίδης, Συνταξιούχος

Κική Χατζηγεωργίου, Συνταξιούχος

Νίκος Χατζάρας, μέλος Δ.Σ Σωματείου Εργαζομένων 
Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, Θεσ/νίκη

Στέλιος Γιαννούλης, μέλος Συντονιστικού 
Αναπληρωτών εκπαιδευτικών, Χανιά

Μιχάλης Ψαρρής, Εργαζόμενος στο Νοσοκομείο του Ρίου, Πάτρα

Μάκης Γεροντίδης, Εργαζόμενος στην εφορία, Γιαννιτσά

Μηλιαζήμ Τζεμαλί, Εκπαιδευτικός, Ξάνθη

Αναστασιάδης Τάσος, Συντονιστής

Οργανώνουμε τις μάχες μαζί 
Η απόφαση της Συνάντησης

Ο Συντονισμός στο πλευρό των απεργών ναυτεργατών. Στην ένθετη φωτό, η αίθουσα της Συνάντησης
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Πρόσφυγες και εργάτες παλεύουμε μαζί
“Η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και η παγκόσμια μέρα

δράσης 18 Μάρτη” ήταν το θέμα της τρίτης συζήτησης

στην Πανελλαδική Συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια

στα Μνημόνια, την Κυριακή 4/12. 

Διαβάστε εδώ τα βασικά σημεία από τις εισηγήσεις.

Εκτός από τα οικονομικά μνημόνια έχουμε να ξη-
λώσουμε και τα ρατσιστικά μνημόνια. Έχει ση-

μασία γιατί είναι στοίχημα το αν μέσα σε αυτές τις
συνθήκες η οργή του κόσμου θα πάει προς τα αρι-
στερά ή προς τα δεξιά και τα ακροδεξιά. Γι’ αυτό το
λόγο είναι σημαντική η διεθνής μέρα δράσης ενάν-
τια στο ρατσισμό και τους φασίστες στις 18 Μάρτη
και όλη η διαδρομή προς τα κει. 

Είμαστε σε μια περίοδο που η κυβέρνηση προκειμένου να διαπραγμα-
τευτεί τη βιωσιμότητα του χρέους, σφαγιάζει τις κοινωνικές δαπάνες και
τα δικαιώματα. Αυτή η πολιτική συμβαδίζει απόλυτα με την Ευρώπη της
λιτότητας και του ρατσισμού. Μια ρατσιστική πολιτική διεθνή που φου-
σκώνει τα πανιά της ακροδεξιάς παντού. 

Καταρχήν στις ίδιες τις ΗΠΑ με τη νίκη του Τραμπ, έναν ρατσιστή, σεξι-
στή δισεκατομμυριούχο. Στην Αυστρία που σήμερα έχει εκλογές και το FPO
ένα κόμμα που ιδρύθηκε από έναν ταξίαρχο των Ες Ες, διεκδικεί την εξου-
σία. Τη Γερμανία που το ακροδεξιό AfD δυναμώνει ως αποτέλεσμα μιας μα-
κράς περιόδου ρατσιστικών πολιτικών. Στη Γαλλία που η ρατσιστική ατζέν-
τα του Ολάντ έχει οδηγήσει σε άνοδο το Εθνικό Μέτωπο της Λεπέν.

Στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στο σημείο που ο Μουζάλας χρησιμοπο-
ποιεί τη ρητορική της ακροδεξιάς και λέει ότι αν καταργηθεί η ρατσιστι-
κή συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας, θα πλημμυρίσουμε από κύματα προσφύ-
γων. Εξαγγέλλει το άνοιγμα νέων στρατοπέδων συγκέντρωσης στα
οποία θα μαντρώνει τους “παραβατικούς” πρόσφυγες, αυτούς δηλαδή
που διαμαρτύρονται για τις άθλιες συνθήκες των στρατοπέδων. 

Μάχη ενάντια στους ναζί

Παράλληλα με τη μάχη ενάντια στις ρατσιστικές πολιτικές δίνουμε τη
μάχη ενάντια στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Τη μάχη για να καταδι-
καστούν στη δίκη, για να σταματήσει η προβολή τους από την ΕΡΤ, για
να μην μένει καμία επίθεση αναπάντητη. Και πράγματι καμία επίθεση
δεν έχει μείνει αναπάντητη και η εργατική τάξη έχει πρωτοστατήσει σε
αυτό κι αυτή η αντίσταση δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Τη βλέ-
πουμε στις ΗΠΑ, στην Αυστρία και παντού.

Τα εργατικά συνδικάτα έπαιξαν και θα συνεχίσουν να παίζουν τον πιο ση-
μαντικό ρόλο σε αυτή τη μάχη. Η εργατική τάξη τάισε κι αγκάλιασε τους
πρόσφυγες και κοντραρίστηκε με τους φασίστες. Είδαμε το προηγούμενο
διάστημα την πανεργατική απεργία – απάντηση στη δολοφονία Φύσσα, την
πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στη δικη της Χ.Α. Την ΑΔΕΔΥ στο συνέδριό
της να συζητάει τις αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές πρωτοβουλίες που
έχει πάρει μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ. Τη συμμετοχή των συνδικάτων στην περσι-
νή κινητοποίηση στον Έβρο. Τη μάχη των εκπαιδευτικών για να μπουν τα
προσφυγόπουλα στα σχολεία. Τους υγειονομικούς που ματαίωσαν τις ρα-
τσιστικές αιμοδοσίες των νεοναζί και παλεύουν για ελεύθερη πρόσβαση
των προσφύγων στα νοσοκομεία. Τους εργαζόμενους της ΕΡΤ που διεκδι-
κούν τον αποκλεισμό της Χ.Α από το τηλεοπτικό πρόγραμμα κλπ. 

Πατώντας πάνω σε αυτή την τεράστια εμπειρία πάμε να οργανώσουμε
την καμπάνια για τις 18 Μάρτη. Η 18η Μάρτη θα είναι μια παγκόσμια
απάντηση απέναντι στις ρατσιστικές προκλήσεις. Σε δεκάδες πόλεις από
τις ΗΠΑ μέχρι την Αυστραλία ο κόσμος θα διαδηλώσει αντιφασιστικά.
Στην Ελλάδα οργανώνονται κινητοποιήσεις σε 9 διαφορετικές πόλεις. 

Την οργάνωση αυτής της τεράστιας κινητοποίησης την ξεκινάμε από
τώρα. Χρειάζονται συγκεκριμένα βήματα όπως αποφάσεις σωματείων,
προπαγάνδιση της με πανό, αφίσσες κλπ, μαζέματα σε κάθε χώρο, εκ-
δηλώσεις, περιοδείες κλπ. Ξεκινάμε με την καλύτερη αφετηρία που είναι
η απόφαση του συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ για στήριξη της 18 Μάρτη.

Θέλουμε εκείνη την ημέρα να κατέβει ένα μεγάλο αντιρατσιστικό κι
αντιφασιστικό καραβάνι που να ξεκινήσει από τους χώρους δουλειάς
και τις γειτονιές και να ενωθεί στο κέντρο της Αθήνας και κάθε πόλης
που θα διαδηλώνει.

Ζαννέτα Λυσικάτου, ΓΣ ΟΕΝΓΕ

Εμπρός για τις 18Μ

Πάμε στις 18 Μάρτη έχοντας ανοι-
χτά μέτωπα ενάντια στο ρατσι-

σμό και τους φασίστες.
Πρώτα απ' όλα τη μάχη για την έν-

ταξη των παιδιών των προσφύγων
στα σχολεία. Είναι μια μάχη που ξεκι-
νήσαμε από πέρσι κι αναγκάσαμε την
κυβέρνηση να αποφασίσει ότι θα εν-
τάξει τα παιδιά των προσφύγων στα
σχολεία και να ανοίξει τις περιβόητες
ΔΥΕΠ, τις δομές υποδοχής κι έντα-
ξης προσφύγων στα σχολεία. 

Όπως ξέρουμε όμως όλοι, ένα πο-
λύ μικρό μέρος από τα προσφυγό-
πουλα βρίσκεται στα σχολεία. Από τα
20.000 παιδιά μόλις τα 2.000 έχουν
μπει στα σχολεία. Τα 10.000 από τα
20.000 παιδιά “τα διαχειρίζονται” ο
οργανισμός του ΟΗΕ και οι ΜΚΟ κι
όχι το υπουργείο Παιδείας. Ένα τε-
ράστιο ποσοστό παιδιών είναι αυτή
τη στιγμή εγκλωβισμένα κι αποκλει-
σμένα στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης. Τα χρήματα υπάρχουν κι αντί να
δίνονται στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης και τις ΜΚΟ, διεκδικούμε να δο-
θούν στα δημόσια σχολεία και να εν-
ταχθούν πλήρως και ισότιμα και τα
προσφυγόπουλα σε αυτά. Πλήρως
και ισότιμα σημαίνει ότι δεν μπορούν
να είναι σε απογευματινές δομές χώ-
ρια από όλα τα άλλα παιδιά, αλλά
στο κανονικό πρωινό πρόγραμμα.
Ουσιαστικά αυτό που γίνεται σήμερα
είναι μια άλλη μορφή γκετοποίησης.
Όπου προσπαθήσαμε να γράψουμε

προσφυγόπουλα
στα σχολεία πη-
γαίνοντας κατευ-
θείαν στα σχο-
λεία και πιέζον-
τας να γραφτούν
κανονικά, τα παι-
διά αυτά μπήκαν
στην πρωινή ζώ-
νη.

Η μάχη για να μπουν τα προσφυγό-
πουλα στα σχολεία είναι σφιχτά δεμέ-
νη με τη μάχη για μαζικές προσλή-
ψεις εκπαιδευτικών. Μιλάμε για μόνι-
μους διορισμούς κι όχι τις προσλή-
ψεις από ΕΣΠΑ, γιατί η ελαστικοποί-
ηση που φέρνουν στις σχέσεις εργα-
σίας είναι άνευ ορίου. 

Με αυτή τη μάχη προμετωπίδα
πρέπει να βγούμε μαζικά και να οργα-
νώσουμε τις 18 Μάρτη στην εκπαί-
δευση. Χρειάζεται να οργανώσουμε
κινητοποιήσεις των σωματείων που
να βάζουν το αυτονόητο: όλα τα παι-
διά των προσφύγων στα δημόσια
σχολεία, πλήρης και ισότιμη ένταξη,
κανονικοί διορισμοί εκπαιδευτικών
και... κόψε το λαιμό σου Γαβρόγλου
να βρεις λεφτά. Εμείς ξέρουμε πώς
μπορούν να βρεθούν τα λεφτά κι αυ-
τό είναι η διαγραφή του χρέους.

Παράλληλα έχουμε να συγκρου-
στούμε με τις επιτροπές “αγανακτισμέ-
νων” γονέων όπου οι πυρήνες της Χ.Α

ή άλλων φασιστοειδών προσπαθούν να
επηρεάσουν και να πουν ότι τα προ-
σφυγόπουλα είναι το πρόβλημα στα
ζητήματα της Παιδείας. Το είδαμε σε
διάφορα σημεία αυτό. Στις τάξεις των
εκπαιδευτικών οι φασίστες αποκρού-
στηκαν. Προσπάθησαν να κατεβάσουν
ψηφοδέλτιο στη Θεσσαλονίκη και όλη
η τοπική κοινωνία το κόντραρε. Και
στις τάξεις των μαθητών είδαμε ότι αν-
τί για ρατσιστικές αντιδράσεις έγιναν
καταλήψεις αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες όπως στο Περιστέρι και τα Χα-
νιά. Κι αφού δεν τα κατάφεραν εκεί οι
φασίστες προσπαθούν να παρεισφρή-
σουν στους συλλόγους γονέων. Χρει-
άζεται προσοχή κι οργάνωση στους
γονείς και είναι ευκαιρία τώρα που οι
σύλλογοι γονέων έχουν εκλογές.

Και κάτι τελευταίο. Κάθε χρόνο
στις 21 Μάρτη κάνουμε στα σχολεία
εκδηλώσεις και δράσεις ενάντια στο
ρατσισμό. Φέτος μην περιοριστούμε
σε αυτό. Όλος ο Μάρτης να είναι
αφιερωμένος στον αντιρατσισμό και
από την 1η του μήνα στα σχολεία να
γίνονται αντιρατσιστικές δράσεις. Αυ-
τό σημαίνει ενεργοποίηση ομάδων
καθηγητών και μαθητών σε κάθε σχο-
λείο, από νωρίς, που με φαντασία να
φέρουν τα πάνω – κάτω. 

Η 18 Μάρτη χρειάζεται να δουλευ-
τεί στα σχολεία με κοινή δράση εκ-
παιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Ντίνα Γκαρανέ, 
εκπαιδευτικός Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας

Ως εργαζόμενη σε ΜΚΟ μέσα σε στρατόπεδο, θα
ήθελα να μεταφέρω μια εικόνα από μέσα που αφο-

ρά τόσο τους πρόσφυγες όσο και τους εργαζόμενους
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Καταρχήν να πούμε ότι αυτοί οι χώροι δεν είναι ούτε
καμπς, ούτε χοτ σποτς, ούτε δομές υποδοχής, φιλοξε-
νίας ή όπως αλλιώς θέλουν να τα λένε. Είναι ξεκάθαρα
στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων. Ξεκομμένα
από τον αστικό ιστό και τις δημόσιες δομές καθαριότη-
τας, εκπαίδευσης και περίθαλψης. Δεν έχουν καμία
σχέση με τις έννοιες της ελευθερίας και της ένταξης
των μεταναστών και των προσφύγων στις γειτονιές. Αν-
τίθετα προωθούν σκληρές πρακτικές εγκλεισμού,
απάνθρωπης μεταχείρισης κι εξαθλίωσης. 

Η καθημερινή πραγματικότητα για πρόσφυγες κι ερ-
γαζόμενους σε αυτά είναι άθλια. Μιλάμε για οικογένειες
ολόκληρες που ζουν σε σκηνές με κακές καιρικές συν-
θήκες κι έναν χειμώνα που έρχεται και φέρνει χιόνια,
κρύο και βροχές. Παιδιά και βρέφη κοιμούνται στις λά-
σπες. Το φαγητό είναι κακό και η εκπαίδευση δεν έχει
καμία σχέση με την Παιδεία που θέλουμε για όλα τα
παιδιά.

Αυτή η εικόνα εξαθλίωσης χρησιμοποιείται από την
κυβέρνηση για να πει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν χωρά-
νε. Και βγαίνει ο Μουζάλας και μιλάει για την ανάγκη
ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφών, απελάσεων δη-
λαδή. Τέτοιες πολιτικές νομιμοποιούν και τη ρατσιστική
στοχοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων,
όπως είδαμε στη Μόρια.

Οι συνθήκες στα στρατόπεδα εί-
ναι άθλιες αλλά οι πρόσφυγες δεν
κάθονται με σταυρωμένα χέρια.
Οργανώνονται, συστήνουν επιτρο-
πές και προχωρούν σε πολύ δυνα-
μικές διαμαρτυρίες. Ενδεικτικά
στους δυο μήνες που δουλεύω
στο στρατόπεδο έχουν προχωρή-
σει σε τρεις πολύ δυναμικές δια-
μαρτυρίες με διαδηλώσεις μέσα

στο στρατόπεδο κλπ. Σε αρκετές περιπτώσεις κερδί-
ζουν κάποια από τα αιτήματα.

Οι εργαζόμενοι στις ΜΚΟ και τα στρατόπεδα είναι σε
ένα μεγάλο ποσοστό αριστεροί κι αντιρατσιστές. Είναι
άνθρωποι που θέλουν να δώσουν τη μάχη, οργανώνονται
και διεκδικούν και τα δικά τους εργασιακά δικαιώματα και
τα δικαιώματα των προσφύγων. Είναι μάχη που χρειάζε-
ται να δώσουμε οι εργαζόμενοι των ΜΚΟ μαζί με τους
πρόσφυγες και όλο το εργατικό κίνημα. Αυτό σημαίνει ότι
συνδεόμαστε και παλεύουμε με τα σωματεία των υγει-
ονομικών, των εκπαιδευτικών, των δήμων για να διεκδική-
σουμε μαζικές και μόνιμες προσλήψεις με πλήρη δικαιώ-
ματα. Η προσφυγιά όσο έχουμε ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους δεν θα σταματήσει και οι ανάγκες θα μεγαλώνουν.

Έχουμε το επόμενο διάστημα και με ορίζοντα τις 18
Μάρτη, μαζί πρόσφυγες κι εργατικό κίνημα να παλέ-
ψουμε για όλα αυτά. Γιατί όπως το είπε κι ένας άλλος
σύντροφος, αν σήμερα δεν χωράνε οι πρόσφυγες στις
γειτονιές, τα σχολεία, τα νοσοκομεία μας, αύριο δεν θα
χωράμε ούτε εμείς.

Εύα Ηλιάδη, εργαζόμενη σε ΜΚΟ

Κλείστε τα στρατόπεδα

Ανοίξτε τα σχολεία
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Μ
ε την κατάθεση του Σταύρου
Λεκοδημήτρη, θύματος της
χρυσαυγίτικης επίθεσης

στους συνδικαλιστές στο Πέραμα
στις 12/9/13, συνεχίστηκε η δίκη της
Χρυσής Αυγής την Τρίτη 6 Δεκέμ-
βρη, 108η μέρα της διαδικασίας. Ο
μάρτυρας, ο πέμπτος κατά σειρά
στη συγκεκριμένη υπόθεση, περιέ-
γραψε μια προσχεδιασμένη επίθεση
από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυ-
γής με στόχο να σκοτώσει.

Η περιγραφή της επίθεσης επιβε-
βαιώσε όσα είχαν καταθέσει οι προ-
ηγούμενοι μάρτυρες για τις δύο ομά-
δες των 25 περίπου χρυσαυγιτών που
εκείνο το βράδυ επιτέθηκαν στους
συνδικαλιστές του Συνδικάτου Μετάλ-
λου Αττικής και τα άλλα μέλη του ΠΑ-
ΜΕ και του ΚΚΕ -μεταξύ των οποίων
και ο Σ. Λεκοδημήτρης, μαθηματικός
και οδηγός σχολικού τον τελευταίο
χρόνο- που έκαναν αφισοκόλληση.
“Μας στρίμωξαν, μας περικύκλωσαν”,
περιέγραψε ο μάρτυρας. “Ήταν συν-
τεταγμένοι, όχι μπουλούκι”. Εξηγών-
τας πώς κατάλαβε ότι ήταν χρυσαυγί-
τες, ο μάρτυρας στάθηκε στην ενδυ-
μασία τους, τα διακριτικά τους, τον
οπλισμό τους. “Φορούσαν μαύρα
ρούχα, είδα το μαίανδρο στις μπλού-
ζες τους, είδα καδρόνια, άλλα με
καρφιά και άλλα σαν γκλομπ, είδα
κράνη, τις πέτρες τις καταλάβαμε με-

τά”, είπε συγκεκριμένα.
Ο μάρτυρας, που είχε αναγνωρί-

σει στις καταθέσεις του στην αστυ-
νομία τον κατηγορούμενο Πανταζή
(σ.σ. πυρηνάρχης της τοπικής της
Χρυσής Αυγής στο Πέραμα), μίλησε
για έναν άνθρωπο που φαινόταν να
έχει “αργηγικό ρόλο” στην επίθεση,
καθώς “ξεχώρισε μαζί με άλλον έναν
από τους υπόλοιπους”. “Μου καρ-
φώθηκε στο μυαλό ο Πανταζής,
ήταν σαν να έδινε εντολές, τον είδα
μετά να κρατάει καδρόνι και να χτυ-
πάει”, συνέχισε.

“Δέχτηκα πολλά χτυπήματα στο
κεφάλι, στα χέρια, σε όλο μου το
σώμα”, περιέγραψε για τη στιγμή
που ξεκίνησε η επίθεση, ενώ συγ-
κλονιστικές ήταν οι περιγραφές των
συναισθημάτων του: “Φοβήθηκα τό-
σο για τη ζωή μου, ότι δεν θα ξανα-
δώ την οικογένειά μου και τα παιδιά
μου. Ήταν τόσο το μένος τους που
το καδρόνι που στόχευε το κεφάλι
μου και το οποίο απέφυγα, έπεσε με
τόση δύναμη στην σκαλωσιά πίσω
μου που έσπασε στα δύο”.

Ερωτώμενος για το σκοπό της επί-

θεσης, ο μάρτυρας ήταν κατηγορη-
ματικός ότι “στόχευαν στο κεφάλι”,
συμπληρώνοντας ότι “σκοπός τους
ήταν να με σκοτώσουν, αυτό αισθάν-
θηκα σε όλη τη διάρκεια”. Ενώ στο
ίδιο επέμεινε καθώς περιέγραφε τη
στιγμή που είδε τον πρόεδρο του
Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, Που-
λικόγιαννη. “Τότε τα έχασα, είδα το
Βαξεβάνη να κρατά τον Πουλικό-
γιαννη που νόμιζα ότι είχε σκοτωθεί,
ήταν γεμάτος αίματα στο κεφάλι και
την μπλούζα, τον κρατούσε ο Βαξα-
βάνης και τον έσερνε, τρομοκρατή-
θηκα, ένιωσα ότι χάσαμε κάποιον”,
ήταν τα λόγια του.

Σε ερώτηση της προέδρου αν έχει
βρεθεί ξανά σε ανάλογο περιστατι-
κό, ο μάρτυρας απάντησε “Από το
’98 που έχω πολιτική δράση, δεν
έχω ξαναδεί παρεμφερές περιστατι-
κό, δε μου έχει τύχει ποτέ άλλο πιο
οργανωμένο περιστατικό”. Ενώ στην
ερώτηση του συνηγόρου των συνδι-
καλιστών Τ. Σαπουντζάκη γιατί σε
κατάθεσή του είχε χαρακτηρίσει την
επίθεση “ανελέητη”, ο μάρτυρας
εξήγησε “γιατί δεν είχαν έλεος, δεν

είχαν φραγμό και είχαν εκπαίδευση
για να την ολοκληρώσουν”.

Προσχεδιασμένη

Στην ερώτηση της εισαγγελέως
γιατί σε κατάθεσή του είχε χαρακτη-
ρίσει την επίθεση “προσχεδιασμέ-
νη”, ο μάρτυρας απάντησε ότι το
βασίζει στην εμπειρία του από εκεί-
νο το βράδυ. “Από την ετοιμότητά
τους”, είπε και συμπλήρωσε σε διευ-
κρινιστική για το ίδιο θέμα ερώτηση
του συνηγόρου των συνδικαλιστών
Αγγ. Βρεττού ότι “είναι φανερό ότι
περίμεναν τη στιγμή, ενημέρωσαν
τον κόσμο τους, κινήθηκαν έτσι
ώστε να μην έχουμε τρόπο διαφυ-
γής, ήξεραν πότε θα βαρέσουν”.
Ενώ στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε
και από τα όπλα: “Δεν τα βρίσκεις
εκείνη τη στιγμή, τα κατασκευάζεις,
χρειάζονταν προεργασία”.

Απαντώντας σε ερώτηση του ανα-
πληρωτή εισαγγελέα αν βρίσκει
ομοιότητες με άλλες επιθέσεις της
Χρυσής Αυγής, όπως τη δολοφονία
Φύσσα ή την επίθεση στους Αιγύπτι-
ους αλιεργάτες, ο μάρτυρας στάθη-
κε στο χρόνο, την ενδυμασία, την
πολιτική ταυτότητα, τη διάρκεια, τον
οπλισμό. “Γίνονται βράδυ, φοράνε
συγκεκριμένα ρούχα, συστήνονται,
κρατάει λίγα λεπτά, είναι οπλισμέ-
νοι”, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ στη
συνέχεια πρόσθεσε σαν ένα ακόμα
στοιχείο την αριθμητική τους υπερο-
χή. “Είναι περισσότεροι από τους
αμυνόμενους”, είπε συγκεκριμένα.

Μεγάλο μέρος της κατάθεσής του
αφορούσε στο κίνητρο της επίθε-
σης. Στις σχετικές ερωτήσεις της
έδρας, ο μάρτυρας απάντησε ότι
“είναι ναζί, είναι χρυσαυγίτες, αυτό
κάνουν”. Για το αν έχει ακούσει για

τάγματα εφόδου, είπε “αυτό μας
χτύπησε, τάγμα εφόδου, το έζησα”.
Απαντώντας στις ερωτήσεις της συ-
νηγόρου των συνδικαλιστών Ε. Ζα-
φειρίου για τα σύμβολα, τα συνθή-
ματα, τις δηλώσεις στελεχών της
Χρυσής Αυγής και πώς αυτά συνδέ-
ονται με τις επιθέσεις, ο μάρτυρας
επέμεινε στη ναζιστική ιδεολογία
του κόμματος που επιβάλλεται με τη
βία. Ενώ σε ερώτηση του συνηγό-
ρου των Αιγύπτιων αλιεργατών Θ.
Καμπαγιάννη πώς αντιλαμβάνεται τη
φράση του ίδιου του βουλεύματος
περί “εξώστρεφης πολιτικής δρά-
σης” της Χρυσής Αυγής, ο μάρτυ-
ρας απάντησε “εγκλήματα”. Ήταν οι
ερωτήσεις που εκνεύρισαν περισσό-
τερο από όλες τους συνήγορους
υπεράσπισης των χρυσαυγιτών.

Την Πέμπτη 1 Δεκέμβρη, 107η μέ-
ρα της διαδικασίας, είχε ολοκληρω-
θεί η εξέταση του Μιχαήλ Βαξεβάνη,
μέλους του Συνδικάτου Μετάλλου
και επίσης θύματος της επίθεσης.
Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθει-
ές τους να βρουν αντιφάσεις σε
σχέση με τους προηγούμενους μάρ-
τυρες, οι συνηγόροι υπεράσπισης
των χρυσαυγιτών δεν κατάφεραν να
μειώσουν την κατάθεσή του που πε-
ριέγραψε μια “συντονισμένη και σχε-
διασμένη επίθεση με ανθρωποκτόνο
σκοπό”. Στο κενό έπεσαν και οι κα-
τηγορίες τους για το συνδικάτο και
τη δράση του, με ερωτήσεις για τις
“ευθύνες” των συνδικαλιστών και
των απεργιακών κινητοποιήσεων για
την ανεργία στον κλάδο!

Λένα Βερδέ

Ακόμα πιο δυνατό έγινε το αίτημα να σταματήσει η προβολή της Χρυσής
Αυγής από την ΕΡΤ μετά το ομόφωνο ψήφισμα της γενικής συνέλευσης των
δημοσιογράφων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ενάντια στην τηλεοπτική
κάλυψη των νοσταλγών του Χίτλερ. “Η προβολή όλων των στοιχείων και ει-
δήσεων που βοηθούν στην αποκάλυψη της εγκληματικής δράσης των στοι-
χείων αυτών, είναι αναγκαία και χρήσιμη. Δεν είναι όμως αναγκαία η δημο-
σιογραφική κάλυψη κηρυγμάτων μίσους, ρατσισμού, προτροπής σε βία και
ό,τι άλλο έχει η ατζέντα των συγκεκριμένων. Δεν πρόκειται για πλουραλισμό,
αλλά για επιλογή που οι ίδιοι εκλαμβάνουν σαν «πράσινο φως» στα τάγματα
εφόδου ώστε να επιχειρήσουν την επανεμφάνισή τους”, ανέφερε ανάμεσα
σε άλλα το ψήφισμα.

Ήταν η τρίτη μαζική διαμαρτυρία μετά τις κινητοποιήσεις της ΚΕΕΡΦΑ και
της ΠΟΣΠΕΡΤ το προηγούμενο διάστημα έξω από την ΕΡΤ με το ίδιο αίτημα,
αλλά και την επιστολή των Β. Γεωργιάδου, Λ. Παπαγιαννάκη, Κ. Παπαϊωάννου
και Δ. Χριστόπουλου προς τη Διοίκηση της ΕΡΤ που ζητούσαν να σταματήσει
να προβάλει τη ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή και τον εμπρηστικό και ρα-
τσιστικό της λόγο. Για το θέμα αναμένεται τελικά να αποφασίσει το νέο ΕΣΡ,
καθώς σε αυτό παρέπεμψε το θέμα η Διοίκηση της ΕΡΤ. Δύο σχεδόν βδομά-
δες όμως μετά τη συγκρότησή του, το ΕΣΡ δεν έχει δώσει καμία απάντηση.

Οργή σε όλους τους αντιφασίστες έχει προκαλέσει η επίσκεψη Καμένου και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο Καστελόριζο παρέα με
τους νεοναζί δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. Ενώ δεν εμφανίζονται στο Εφετείο όπου δικάζονται, οι φασίστες απολαμβάνουν
τον εναγκαλισμό από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Περισσότερα στη σελίδα 23 

Οι επόμενες δικάσιμοι για το
Δεκέμβρη και το Γενάρη είναι:
16/12, 19/12, 10/1, 16/1, 17/1,
24/1 και 25/1 στο Εφετείο και
13/12, 22/12, 12/1, 19/1, 20/1 και
26/1 στον Κορυδαλλό. Η συνε-
δρίαση της 8 Δεκέμβρη που θα
γινόταν στο Κορυδαλλό αναβλή-
θηκε λόγω της πανεργατικής
απεργίας των συνδικάτων.

Άλλη μια κατάθεση επιβεβαιώνει 
τη δολοφονική δράση των νεοναζί

Κόψτε τους από την ΕΡΤ

Από παλιότερη δικάσιμο στο Εφετείο: Αιγύπτιος αλιεργάτης προχωρά στην αναγνώριση των κατηγορούμενων 
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Γιατί οργανώνετε το συνέδριο;

Π.Π. Η ιδέα εξ' αρχής, από το 1ο συνέδριο,
ήταν πως θέλαμε να υποστηρίξουμε το δη-
μόσιο πανεπιστήμιο. Όλα τα μεταπτυχιακά
στο Πάντειο είναι ακόμα δωρεάν. Πιστεύου-
με σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που η γνώ-
ση που παρέχεται είναι δωρεάν. Αυτός είναι
και ο λόγος που έχουμε κατέβει στους δρό-
μους από την εποχή της Γιαννάκου ακόμα.

Στο δικό μας μεταπτυχιακό πρόγραμμα,
στα σεμινάρια του Μιχάλη Λυμπεράτου και
τα δικά μου, εξετάζουμε αυτή την περίοδο.
Θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτό το με-
ταπτυχιακό είναι το μόνο που ασχολείται με
τη σύγχρονη ιστορία στην Ελλάδα. Οι ερευ-
νητές/τριες ενδιαφέρονται για εκείνη την
περίοδο. Φτάσαμε φέτος γύρω στους 100.
Eνώ όμως υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, στα
Πανεπιστήμια αυτή η περίοδος θα αρχίσει
σε λίγο να μην διδάσκεται. Πολλοί παίρνουν
σύνταξη και δεν βλέπουμε καμιά πρόθεση
να προκηρυχθούν θέσεις για να στελεχωθεί
αυτό το γνωστικό αντικείμενο. 

Πόσο παλιά είναι αυτή η συζήτηση;

Π.Π. Όλα αυτά είναι μια συζήτηση που ξεκί-
νησε μέσα στη χούντα από μια ομάδα νέων.
Στη χούντα συζητάγαμε πώς φτάσαμε ως
εδώ. Πώς επεμβαίνει ο ξένος παράγων ήδη
από το Μεταξά, αλλά τότε αυτό δεν μπο-
ρούσε να συζητηθεί μέσα στην Ελλάδα. Τα
πρώτα συνέδρια πάνω σε αυτό το ζήτημα
γίνονται στο εξωτερικό.

Το 1978 στο Λονδίνο και μετά στην Ουά-
σινγκτον μιλάμε πρώτη φορά για την αντί-
σταση και τον πόλεμο. Στην Ελλάδα το
πρώτο συνέδριο γίνεται το 1984 στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών και το παίρνει υπό την αι-
γίδα του ο Νίκος Σβορώνος με μια ομάδα
ιστορικών που δεν έχουμε ακόμα καμιά θέ-
ση μέσα στα πανεπιστήμια. 

Για την αντίσταση συντάσσουμε από τα
αρχεία του Foreign Office ένα χρονολόγιο
με τα γεγονότα. Και τότε αποκαλύπτεται το
μέγεθος του ΕΛΑΣ. Στη σούμα βγαίνει ότι ο
ΕΛΑΣ είναι πανταχού παρών και ο ΕΔΕΣ πο-
λύ μικρός. Και εκεί βγαίνει, από όλες αυτές
τις δουλειές, πως την αντίσταση την έχει
κάνει η αριστερά και όλοι οι άλλοι καθόν-
τουσαν.

Με ΠΑΣΟΚ στην εξουσία έχει αναγνωρι-
στεί η εθνική αντίσταση και παρόλα αυτά η
συζήτηση είναι δύσκολη και περιορισμένη.
Το πρώτο συνέδριο για τον εμφύλιο γίνεται
στη Δανία το 1984. 

Το συνέδριο έρχεται να απαντήσει στον

αναθεωρητικό λόγο των ΜΜΕ και διαφό-

ρων  ακαδημαϊκών;

Π.Π. Ο αναθεωρητικός λόγος ουσιαστικά
επαναλαμβάνει τα επιχειρήματα του Ψυ-
χρού Πολέμου. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστο-
ρία Καλύβες και Μαραντζίδηδες έπιασαν το
νήμα από εκεί και το ξαναζέσταναν. Και βε-
βαίως εισήγαγαν και το ζήτημα της βίας. Η
έννοια της βίας μπαίνει μέσα σε ένα γενικό-
τερο πλαίσιο ότι η αριστερά είναι η βία. Αυ-
τό δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Είναι
μέρος ενός ευρωπαϊκού φαινομένου και αυ-
τό το έχουν επιχειρήσει και σε άλλες χώρες
όπως στην Ισπανία. Οι Δημοκρατικοί φταίνε
και εκτελούν,  η κοινωνία με το Φράνκο αμύ-
νεται. Στη Γαλλία γίνεται το ίδιο. Και μας
έρχεται και στην Ελλάδα. Όταν βλέπεις αυ-
τό να επαναλαμβάνεται σε όλες τις χώρες

της Ευρώπης κάτι σημαίνει. 
Η ιστορική έρευνα προχώρησε και εξαντ-

λήθηκαν τα λίγα επιχειρήματά τους που εί-
χαν. Τώρα ουσιαστικά δεν μιλάνε με επιχει-
ρήματα αλλά βγαίνουν και με την προβολή
που έχουν στο Σκάι, στην Καθημερινή, στο
Βήμα, τα επαναλαμβάνουν μέχρι να τα κα-
θιερώσουν. Και ξαφνικά όλα αυτά βαπτίζον-
ται σε επιστημονικό λόγο.

Αν μιλάμε για τη βία ο Λυμπεράτος έκανε
μια ανακοίνωση πριν λίγες μέρες. Πώς την
ένοπλη καταστολή που εφαρμόζεται το Δε-
κέμβρη, οι Εγγλέζοι την εφαρμόζουν καθ'
όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ξεκινώντας
από τις Ινδίες. Όπως έχει πει η συναδέλφισ-
σα Λη Σαράφη στο προηγούμενο συνέδριο,
για τα Δεκεμβριανά του Βελγίου κάνουν το
ίδιο πράγμα λίγες μέρες νωρίτερα από αυ-
τό που θα συμβεί στην Αθήνα. Θα έλεγε κα-
νείς πως κάνουν πρόβα τζενεράλε. Στο Βέλ-
γιο χτυπάνε την αντίστοιχη διαδήλωση της
αριστερής αντίστασης μέσα στις Βρυξέλλες
και έχουμε τραυματίες. Εκεί βέβαια δεν ξε-
σηκώνεται ο κόσμος όπως εδώ. Τους χτυ-
πάνε και τους διαλύουν. 

Λ.Σ. Να συζητήσουμε λοιπόν για τη βία, αν
θέλουν. Να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει
στην ελληνική επαρχία, στα χωριά, στις μι-
κρές και μεγαλύτερες πόλεις και εντέλει
στην Αθήνα από τις παρακρατικές συμμο-
ρίες, την εθνοφυλακή. Και ουσιαστικά από
όλο το δημόσιο τομέα και όχι μόνο από το
κομμάτι της καταστολής, από τα δικαστήρια
και τις επιτροπές ασφαλείας. Τι συμβαίνει
από την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου του
1945; Να θυμόμαστε ότι 28 Φλεβάρη του
1945 ο ΕΛΑΣ έχει παραδώσει και το τελευ-
ταίο του όπλο και διαλύεται με βάση την εν-
τολή του Γενικού Στρατηγείου. 1η έως 7η
Μάρτη έχουμε τις πρώτες επιθέσεις παρα-

κρατικών σε χωριά της δυτικής Θεσσαλίας.
Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα όργιο βίας.
Και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό γιατί
πρέπει να παίξουμε και στο γήπεδό τους. Η
παρακρατική δεξιά βία ρίχνει ένα μαύρο πέ-
πλο στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
Και δεν μιλάμε για στελέχη του ΚΚΕ. Μιλά-
με για τον κόσμο ο οποίος έχει συμμετά-
σχει, έχει δώσει το αίμα του στον αντιστα-
σιακό αγώνα. Ειδικά τα χωριά της δυτικής
Θεσσαλίας που έχω μελετήσει, στη διάρ-
κεια του πολέμου κρατάγανε μέρος της σο-
δειάς τους για να μπορέσουν να τροφοδο-
τήσουν τον ΕΛΑΣ που πολεμούσε στα βου-
νά τον κατακτητή. Αυτά τα χωριά υφίσταν-
ται απίστευτη βία. Μιλάμε για δολοφονίες
ήδη από το τέλος της άνοιξης και το καλο-
καίρι του '45, πριν ακόμα εδραιωθούν και
στελεχωθούν οι κρατικοί μηχανισμοί σε όλη
αυτή την περιοχή. 

Ήταν ένα σχέδιο κοινωνικής, οικονομικής
και εντέλει φυσικής εξόντωσης αυτού που
μπορούμε να αποκαλέσουμε πολιτικό κε-
κτημένο της αντίστασης. Και τι ήταν αυτό;
Βάζοντας το νέο κόσμο στην πολιτική διαδι-
κασία συμμετοχής (μέσα από την λαϊκή δι-
καιοσύνη, την αυτοδιαχείριση κλπ) στην
ελεύθερη Ελλάδα δημιουργείς -και αυτό
δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα, εδώ όμως έγι-
νε σε τεράστιο ποσοστό- μια νέα γενιά αν-
θρώπων που γαλουχούνται στις έννοιες της
δημοκρατίας, του σοσιαλισμού. Νέους που
βέβαια δεν μπορούν να μείνουν αμέτοχοι
για το πώς θα χτιστεί η Ελλάδα στο τέλος
του πολέμου. Αυτό πρέπει να ακυρωθεί. Οι
αντίπαλες δυνάμεις της αντίστασης πρέπει
να βρουν ένα τρόπο να το ακυρώσουν. Σε
άλλες χώρες το κάνανε με τον ακριβό τρό-
πο που ήταν η διαδικασία να ενταχθεί όλο
αυτό στο κοινοβουλευτισμό, να υπάρχει εκ-

προσώπηση κλπ.
Στην Ελλάδα το κάνανε με τον φθηνό

τρόπο, βία, βία και ξανά βία μέχρι την τελι-
κή εξόντωση. Αυτό έχει σημασία να το δού-
με στη φάση πριν το ξέσπασμα του εμφύλι-
ου. Υπάρχουν ακόμα και Άγγλοι βουλευτές
του Εργατικού Κόμματος που επισκέπτον-
ται την Ελλάδα επειδή τους έρχονται αντα-
ποκρίσεις, αναφορές για τα κυνηγητά (όχι η
επιτροπή Σιτρίν που έρχεται στημένη). Έρ-
χονται την άνοιξη του '46 λίγο μετά τις
εκλογές. Στην αναφορά τους μιλούν για μο-
νομερή εμφύλιο πόλεμο. Στο συνέδριο
φροντίσαμε το κομμάτι πριν το ξέσπασμα
των επιχειρήσεων να το αναδείξουμε ακόμα
περισσότερο.

Π.Π. Το ΚΚΕ αναγκάστηκε να περάσει στην
ένοπλη σύγκρουση. Στην αρχή οι εντολές
είναι: αυτοάμυνα. Δεν είναι “οργανωθείτε
για να χτυπήσετε”, αλλά “για να αμυνθείτε”.
Η άλλη πλευρά είναι αποφασισμένη ότι πά-
νε για να ξεμπερδεύουν. Με αυτή την έν-
νοια η Ελλάδα ξανά είναι ένα πείραμα του
πώς θα το εφαρμόσουν αυτό. Δηλαδή ακό-
μα και στην περίπτωση με τις βόμβες να-
πάλμ, δοκιμάζουν τακτικές πολέμου. Και
από την άλλη μεριά υπάρχει μια πολύ μεγά-
λη απροθυμία μέσα στον ελληνικό στρατό.
Δεν είναι δυνατόν 25.000 άντρες του ΔΣΕ
εναντίον 300.000 του εθνικού στρατού και ο
εθνικός στρατός να μην μπορεί να τους νι-
κήσει. Η εκτίμηση είναι, πως οι ίδιοι οι φαν-
τάροι του εθνικού στρατού δεν είναι ενθου-
σιώδεις με τον πόλεμο. 

Γιατί επιστρέφουμε και εστιάζουμε ξανά στη

δεκαετία εκείνη; 

Π.Π. Είναι η περίοδος που η αριστερά προ-
σπάθησε να κάνει πράγματα. Αποτυπώνεται
πού πέτυχε, πού απέτυχε και γιατί.  Από την
άλλη η δεξιά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυ-
τό το ψάξιμο, να βρούμε την αλήθεια, είναι
προτέρημα των αριστερών. Οι δεξιοί θέ-
λουν να έχουν την εξουσία. Δημιουργούν
ένα δικό τους αφήγημα που δεν στηρίζεται
σε καμία τεκμηριωμένη πηγή και με αυτό
προχωράνε. Ο λόγος τους είναι κούφιος και
κενός και γι' αυτό οι νέοι δεν πείθονται. Εί-
ναι κέρδος να ψάχνεσαι. Έτσι προχωράνε
οι επιστήμες και η έρευνα.

Λ.Σ. Νομίζω ότι υπάρχει ένα κομμάτι, ένα
τμήμα μεγάλο του  ενδιαφέροντος γι' αυτή
τη δεκαετία που έχει σχέση με το ανεπανά-
ληπτο μαζικό κίνημα της αντίστασης. Σε αυ-
τό δεν είμαστε πείραμα αλλά πρωτοπορία
σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη. Αυτός ο
κόσμος που μάτωσε από τη βία της «λευκής
τρομοκρατίας» και ηττήθηκε μετακατοχικά
στον εμφύλιο πόλεμο, αλλά επέμεινε, δεί-
χνει, επιμένω, το πολιτικό κεκτημένο του κι-
νήματος της αντίστασης. Αυτή η φλογίτσα
δεν έσβησε μέσα στον καθένα, στις οικογέ-
νειές μας, όλων όσων τα είχαν ζήσει. Στα
χωριά, στην ελεύθερη Ελλάδα ή στην κατε-
χόμενη είναι αυτό το αίσθημα ότι συνδέουν
την νιότη τους με κάτι το εφικτό. Η αντίστα-
ση υποστηρίχθηκε από την κοινωνία, από
τους νέους που ήθελαν να πολεμήσουν τον
κατακτητή. Αυτό που λέμε, ένας άλλος κό-
σμος είναι εφικτός, το ζήσανε και αυτό είναι
πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό επιστρέφου-
με γιατί θέλουμε να το ξαναδούμε μήπως
και μπορέσουμε να ξαναπιάσουμε αυτό το
νήμα κάποια στιγμή. 

Τ
ο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει με τη στήριξη του Ιδρύ-

ματος Σάκη Καράγιωργα, από τις 7 έως τις 12 Δεκέμβρη, το 3ο Συνέδριο Σύγ-

χρονης Ελληνικής Ιστορίας με τίτλο: «Διαστάσεις του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου

1946-1949». O ομότιμος καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Προκόπης Παπα-

στράτης και η Διδάκτωρ Ιστορίας στο University of Sussex, Λη Σαράφη, από την οργα-

νωτική επιτροπή μίλησαν στον Κυριάκο Μπάνο.

Συνέδριο για τον 
εμφύλιο στο Πάντειο

εργατικη αλληλεγγυη σελ.16
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Από τις 8 Δεκεμβρίου  μέχρι τις 21
Δεκεμβρίου, στην Ταινιοθήκη της Ελ-
λάδος και στην αίθουσα του Ινστιτού-
του Goethe παρουσιάζεται ένα πλού-
σιο πανόραμα από το τεράστιο έργο
του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, μαζί
με δυο σχετικά ντοκιμαντέρ.

«Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ και
ξερό ψωμί». Με αυτούς τους στί-
χους ένα παλιό τραγουδάκι σατίριζε
την «υψηλή κουλτούρα» της εποχής
σε αντιπαράθεση με τη λαϊκή τέχνη.
Δεν θα μπορούσε να βρει πιο ατυχές
παράδειγμα από το σινεμά του Φα-
σμπίντερ, του Γερμανού κινηματο-
γραφιστή που μέχρι τον θάνατό του
σε ηλικία 37 χρονών γύρισε 44 ται-
νίες, 15 τηλεοπτικές σειρές  και 15
θεατρικά έργα, μέσα σε έναν παρο-
ξυσμό δημιουργικότητας αλλά και
αγανάκτησης για τη χώρα του, την
κοινωνία της και την πολιτική κατά-

σταση μετά τον Παγκόσμιο πόλεμο.
Οι ταινίες του Φασμπίντερ δεν εί-

ναι «κουλτουριάρικες», ούτε δυσ-
νόητες, είναι όμως στενάχωρες,
αγενείς –σε σημείο ύβρεως,  προ-
κλητικές και φορτισμένες συναισθη-
ματικά. Όπως πολλοί ριζοσπάστες
δημιουργοί, ο Φασμπίντερ δούλεψε
πάνω σε υπάρχοντα κινηματογραφι-
κά είδη που είχε γεννήσει η βιομηχα-
νία του Χόλυγουντ και ανατρέπον-
τάς τα προσπάθησε να παραγάγει
μια νέα μορφή πολιτικοποιημένου κι-
νηματογράφου. Όμως δεν τον ενδιέ-
φερε να κάνει ένα άμεσο πολιτικό
μανιφέστο. Το είδος που τον τράβη-
ξε ήταν το χολιγουντιανό μελόδρα-

μα με γυναίκες στον κεντρικό ρόλο. 

Γυναίκες

Οι ηρωίδες του είναι γυναίκες –
νοικοκυρές, μητέρες, ερωμένες-
που ενώ συνήθως ζουν σε περιβάλ-
λον αποστειρωμένης αφθονίας,  γί-
νονται θύματα βίας και χειραγώγη-
σης. Ήταν η δική του διαμαρτυρία
για την μεταπολεμική Γερμανία του
κομφορμισμού και της συντήρησης,
της υποταγής στον Αμερικανικό ιμ-
περιαλισμό και της λήθης σε σχέση
με το ναζιστικό παρελθόν. Έτσι γεν-
νήθηκε το δικό του πολιτικοποιημέ-
νο μελόδραμα. Στο «Ο φόβος τρώει
τα σωθικά»  διασκευάζει μια παλιό-

τερη αμερικανική ταινία, μόνο που
τώρα η ηρωίδα είναι μια εξηντάχρο-
νη εργάτρια που τα φτιάχνει με έναν
πολύ νεότερο Βορειοαφρικανό με-
τανάστη (γκασταρμπάιτερ), προκα-
λώντας τα ήθη της εποχής αλλά και
τις δικές της αξίες. 

Η καταπίεση βρισκόταν στο κέντρο
της δουλειάς του: ο ρατσισμός, ο σε-
ξισμός, οι γκέι και οι τρανς γίνονταν
οι δικοί του περιθωριακοί ήρωες,
όπως η τρανσέξουαλ Ελβίρα στη
«Χρονιά με τα 13 φεγγάρια».  Ο ίδιος
ήταν ανοιχτά bisexual, αναρχο-αρι-
στερός στα πιστεύω του. Δεν αδια-
φορούσε για τη ζωή της εργατικής
τάξης. Στην τηλεοπτική σειρά «Οκτώ
ώρες δεν κάνουν μια μέρα»  μιλάει
για την προλεταριακή καθημερινότη-
τα. Η πρόσφατη ιστορία της Γερμα-
νίας ήταν μια εμμονή πάνω στην
οποία γύρισε πολύ δυνατές ταινίες

όπως «Η γυναίκα του σταθμάρχη»,
«Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν», η
«Λιλι Μαρλέν». Η γκάμα του έργου
του ήταν τεράστια. Το «Μπερλίν Αλα-
ξάντερπλατζ» γνώρισε διεθνή επιτυ-
χία, το ίδιο και ο «Καυγατζής» (Que-
relle), βασισμένο σε έργο του Ζενέ.
Πέθανε στο αποκορύφωμα   της δη-
μιουργικότητας, ενώ ετοίμαζε μια ται-
νία για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ.

Εβδομήντα χρόνια από τη γέννη-
σή του, μέσα στην πιο μεγάλη κρίση
του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος, οι
ταινίες του Φασμπίντερ δεν είναι ξε-
ρό ψωμί, αλλά το αλάτι της γης.

Δήμητρα Κυρίλλου

INFO: Θα δημοσιευτεί αναλυτικό
πρόγραμμα προβολών. Το αφιέρω-
μα γίνεται σε συνεργασία με το φε-
στιβάλ «Νύχτες πρεμιέρας» και το
τμήμα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ. 

Μίλησέ μας για 

την «Πλατεία Αμερικής» 

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Σακαρίδης διάβασε
τη νουβέλα του Γιάννη Τσίρμπα “Η Βικτώρια
δεν υπάρχει”. Μια νουβέλα που δεν έχει
γραμμικότητα στο χρόνο πηγαίνει από πριν
από τη χούντα, μετά τη χούντα και ξανά πίσω.
Βιώματα της γειτονιάς και των αλλαγών της.
Ο Γιάννης πήρε κομμάτια και χαρακτήρες απ'
αυτό και τα ανέπτυξε μαζί με τον Τσίρμπα
φτιάχνοντας το σενάριο. Ο χαρακτήρας του
Τάρεκ του Σύριου πρόσφυγα αναπτύχθηκε
στη συνέχεια. Η ταινία είναι τα οδοιπορικά
τριών ανθρώπων που συναντιούνται σε κάποι-
ες φάσεις. Έτσι και αλλιώς οι δύο είναι παιδι-
κοί φίλοι. Ο Νάκος και ο Μπίλης που μεγάλω-
σαν στην ίδια πολυκατοικία και τώρα βλέπουν
τη γειτονιά τους να αλλάζει. 

Πρόκειται κατά την άποψή μου για μια αν-
τιρατσιστική ταινία παρόλο που παρουσιάζει
τον Νάκο να φτάνει σε σημεία ακραίου ρα-
τσισμού.  Αυτός ο άνθρωπος είναι 38 χρο-
νών, ζει με τους συνταξιούχους γονείς του,
είναι άνεργος δεν έχει καμιά προοπτική στη
ζωή του,  είναι πλήρως περιθωριοποιημένος.
Και εδώ έρχεται στην ουσία η αντιρατσιστική
πλευρά της ταινίας. Ο ρατσισμός δεν είναι
εγγενές στοιχείο του ανθρώπου, κανένας
δεν γεννιέται ρατσιστής. 

Το άλλο αντιρατσιστικό στοιχείο της ται-
νίας είναι η παρουσία του Σύριου πρόσφυγα.
Ο Τάρεκ είναι ένας λιποτάκτης του Συριακού
στρατού ο οποίος αποφασίζει να κρυφτεί και
να το σκάσει. Έχει λεφτά. Είναι ένας σχετικά
μορφωμένος άνθρωπος, που έχει πολεμήσει
στο παρελθόν, με σημαντικές εμπειρίες στη
ζωή του. Είναι με την μικρή του κόρη 9 χρο-
νών. “Το Αλέπο μπορεί να μην το ξαναδεί πο-
τέ”, λέει σε ένα σημείο της ταινίας. Θέλει να
πάει στο Βερολίνο γιατί έχει κάποιους συγγε-
νείς όχι πρώτου βαθμού ώστε να δικαιολο-
γούν τη δυνατότητα μετεγκατάστασης. Η
ταινία, με γυρίσματα ακόμα και στο στρατό-
πεδο συγκέντρωσης του Ελληνικού έχει γέ-
λιο αλλά παρουσιάζει μια σκληρή πραγματι-
κότητα. 

Με την «Πλατεία Αμερικής» βρέθηκες υπο-

ψήφιος για το βραβείο Α' Αντρικού Ρόλου

στη Θεσσαλονίκη και τελικά κατάφερες να

κερδίσεις ειδική μνεία. 

Πώς το είδες όλο αυτό;

Και οι τρεις αντρικοί χαρακτήρες (Γιάννης
Στάνκογλου, Μάκης Παπαδημητρίου) του έρ-
γου ήμασταν υποψήφιοι. Τελικά το βραβείο
το μοιράστηκαν τρεις Φινλανδοί. Η ειδική
μνεία έχει μια ιδιαιτερότητα γιατί σημαίνει
πως κάτσανε και το συζήτησαν πολύ. Όταν
συνάντησα τον Γ. Σακαρίδη μου είπε πως θα
γράψουν ένα ρόλο πάνω μου. Το συζητήσα-
με πολύ. Η πραγματικότητα είναι πως ο ρό-
λος είναι πολύ ιδιαίτερος και μου ταίριαξε
γάντι. Και λόγο της καταγωγής μου που κου-
βαλάω και πόλεμο και φυλάκιση και φυγή.
Πιστεύω ότι είχε κάποια στοιχεία που ταιριά-
ξανε και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος και
για το ρόλο και για την ταινία συνολικότερα. 

Αλλά πιστεύω επίσης πως η μνεία ήταν για
το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο Σύριος πρό-
σφυγας και η επικαιρότητά του. Γιατί μέσα
σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα που αν-
τιμετωπίζει εκεί στην πλατεία Αμερικής φέρει
ένα βαθύτατο και γνήσιο ανθρωπισμό. Στην
ουσία ο Τάρεκ ήρθε να  αντιπροσωπεύσει έμ-

μεσα ή άμεσα το προσφυγικό ζήτημα και
τους Σύριους πρόσφυγες που βρίσκονται
στη χώρα. Δεν υπάρχει το παλιό όνειρο του
να πας στην Αμερική της ευμάρειας, το ame-
rican dream. Αυτή είναι πια η Αμερική για τον
Τάρεκ, η “πλατεία Αμερικής”. 

Στην τελετή των βραβείων έστειλες το μήνυ-

μα για Ανοιχτά Σύνορα για όλους. Τι σκέφτη-

κες και ποιες ήταν οι αντιδράσεις;

Στην τελετή δεν ήμουν στη Θεσσαλονίκη,
ταξίδευα ήδη για την Καλκούτα στην Ινδία
όπου θα παιζόταν η ταινία στο μεγάλο φεστι-
βάλ κινηματογράφου της πόλης. Όλα αυτά
τα είπα με βίντεο που είχα βιντεοσκοπήσει
νωρίτερα. Όπως μου είπε μετά ο σκηνοθέτης
ήταν η κορυφαία στιγμή των βραβείων με πο-
λύ χειροκρότημα.  Αυτό που είπα είναι το αυ-
τονόητο “Σύνορα Ανοιχτά για όλους”. Μίλη-
σα για την Παλαιστίνη, για το Αφγανιστάν,
για το Ιράκ μίλησα για όλους τους λαούς
που είναι θύματα του πολέμου. Ειδικά ο πό-
λεμος στη Συρία είναι ένας καιροσκοπικός
πόλεμος για τη Δύση η οποία αναμειγνύεται

όποτε την συμφέρει και όποτε γουστάρει. Εί-
ναι ένας πόλεμος που εμπλέκονται ένας αντι-
δραστικός εθνικός στρατός και μισθοφόροι
εγκληματίες απ' όλες τις μεριές.

Η ταινία έχει μια αξιόλογη Φεστιβαλική πα-

ρουσία. Έχει παιχτεί στη Θεσσαλονίκη αλλά

και στο Σικάγο, στο Μπουσάν της Ν. Κορέας,

στην Καλκούτα. Θες να μας πεις ποια ήταν η

αντιμετώπιση;

Το Μπουσάν στην Ν. Κορέα είναι το μεγα-
λύτερο φεστιβάλ της Ασίας και η αντιμετώπι-
ση ήταν πολύ καλή. Στην Καλκούτα όμως
ήταν αποθεωτική σε ένα κατάμεστο σινεμά.
Πριν πάμε φοβόμουν πως  κάποια πράγματα
είναι πολύ ελληνικά και δεν θα τα καταλάβαι-
ναν, όμως γελάσανε ακριβώς με τα ίδια
πράγματα.

Σε κάποια στιγμή ο ρατσιστής πάει στο τα-
τουατζίδικο και λέει πως αποφάσισε να κάνει
τατού. “Τι θα κάνεις;” το ρωτάει ο φίλος του.
“Το συντριβάνι της πλ. Αμερικής”, του απαν-
τάει γιατί οι πρόσφυγες το έχουν μαγαρίσει.
Η επόμενη σκηνή τον δείχνει να κάθεται μό-
νος του δίπλα στο συντριβάνι, και όλο το σι-
νεμά έπεσε από τα γέλια. 

Είναι μια άλλη σκηνή που ο Τάρεκ πάει σε
ένα μαγαζί στη Σοφοκλέους που είναι μεν
παντοπωλείο αλλά πάνω έχει σηματάκι στα
μπάνγκλα ότι γίνεται το ντιλ με τα λεφτά για
τους διακινητές. Το μαγαζί στην Σοφοκλέους
είναι Μπαγκλαντεσιανό. Και στη δυτική Βενγ-
κάλη μιλάνε την ίδια γλώσσα και όταν είδαν
τα μπαγκλαντεσιανά βάλανε τα γέλια.

Το ενδιαφέρον ήταν στην συνέντευξη τύ-
που μετά. Για την ταινία μιλήσαμε πολύ λίγο.
Όλοι ρώταγαν και ήθελαν να μάθουν για την
κατάσταση στην Ελλάδα. Μου είπαν πως τις
μέρες του δημοψηφίσματος όλοι κοίταζαν
στις τηλεοράσεις τους την Ελλάδα. Με ρώ-
ταγαν συνέχεια. Ποια είναι η κατάσταση τώ-
ρα που ο ΣΥΡΙΖΑ τα ξεπούλησε όλα; 

Tαινιοθήκη της Ελλάδας 
Αφιέρωμα στον Φασμπίντερ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΥΚΑΛΑΝΙ

Για την «Πλατεία Αμερικής», την ειδική μνεία, τα ανοιχτά

σύνορα, την υποδοχή της ταινίας στα διεθνή φεστιβάλ
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Για πάνω από ένα μήνα τα σκουπίδια πα-
ραμένουν στους δρόμους της πόλης και του
νησιού. 

Ο ΧΥΤΑ του “Σκοπού” που λειτουργούσε
από τα μέσα της δεκαετίας του '90 θα έπρε-
πε να είχε κλείσει επίσημα το 2006. Όμως
έκλεισε το 2014 και μέχρι τον προηγούμενο
μήνα συνεχιζόταν η μεταφορά και η εναπό-
θεση των σκουπιδιών. Η προηγούμενη δημο-
τική αρχή (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) επέλεξε μια
περιοχή που λέγεται “Λίβας” για νέο ΧΥΤΑ
που ξεσήκωσε αντιδράσεις κατοίκων αλλά
και φορέων καθώς η περιοχή αποτελεί κατα-
φύγιο άγριας ζωής και σημείο απ’ όπου περ-
νά ο υδροφόρος ορίζοντας. Η μελέτη άλλα-
ξε και μετατράπηκε σε ΧΥΤΥ ενώ οι φορείς
που αντιδρούσαν κατέφυγαν στο ΣτΕ, το
οποίο όμως γνωμοδότησε θετικά. Η παρού-
σα δημοτική αρχή (ΝΔ) εκλέχθηκε με σύνθη-
μα ότι τα σκουπίδια δεν θα πάνε στο ποτέ
στο “Λίβα”. Σήμερα υποστηρίζει ότι η μόνη
λύση είναι ο “Λίβας”. 

Σήμερα η κατάσταση έχει οδηγηθεί σε
πλήρες αδιέξοδο. Τα σκουπίδια παραμένουν
στους δρόμους απειλώντας την δημόσια
υγεία, ο ΧΥΤΑ είναι κορεσμένος και ετοιμόρ-
ροπος και μετά τις πρόσφατες πλημμύρες
είναι πιθανόν να προκληθεί τεράστια περι-
βαλλοντική καταστροφή ή να θρηνήσουμε
τη ζωή κάποιου εργαζόμενου από τις κατολι-
σθήσεις που προκαλούνται. Το Εργατικό

Κέντρο διοργάνωσε συλλαλητήριο με τοπι-
κούς φορείς την περασμένη Πέμπτη 24/11
παράλληλα με τη απεργία που είχε εξαγγείλ-
λει η ΑΔΕΔΥ ζητώντας την άμεση απομά-
κρυνση των σκουπιδιών.

Και σαν να μην έφτανε το πρόβλημα των
σκουπιδιών, οι έντονες βροχοπτώσεις που
ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου 25 και
την Κυριακή 26/11 είχαν σαν συνέπεια να
πλημμυρίσει το μεγαλύτερο τμήμα του νησι-
ού, να χάσει τη ζωή του ένας 33χρονος κα-
θώς παρασύρθηκε από χείμαρρο, να κατα-
στραφεί ζωικό και φυτικό κεφάλαιο και να
πλημμυρίσουν σπίτια και καταστήματα από
την ορμή του νερού. Οι όγκοι του νερού πα-
ράσερναν στο διάβα τους και τα σκουπίδια
δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σκηνικό
καταστροφής.

Εκτακτη ανάγκη

Ό,τι δεν κατάφεραν τα σκουπίδια το
πραγματοποίησαν οι πλημμύρες, να κηρυ-
χτεί ο νομός σε κατάσταση έκτακτης ανάγ-
κης και να αρχίσουν να γίνονται αιτήσεις
από τους πληγέντες για τις καταστροφές
που υπέστησαν. Την Κυριακή 4/12, μια βδο-
μάδα μετά, οι βροχοπτώσεις ξανάρχισαν με
τον ίδιο έντονο ρυθμό. Την ίδια μέρα, ένα
περιστατικό στο νοσοκομείο Ζακύνθου είχε
σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια
41χρονη μητέρα. Μετά από μόλυνση που

προκλήθηκε σε επέμβαση ρουτίνας είχε σαν
αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα νεφρά
και το συκώτι της. Μεταφέρθηκε στο νοσο-
κομείο του Ρίου από την Παρασκευή και το
μεσημέρι της Κυριακής 4/12 έχασε τη μάχη
με το θάνατο.

Ένας νομός σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης με τα χειρουργεία να είναι εκτός
λειτουργίας, τα σκουπίδια στους δρόμους
και με έντονες βροχοπτώσεις να πλημμυρί-
ζουν ολόκληρα τμήματα του νησιού. Από τις
ελλείψεις στο νοσοκομείο Ζακύνθου που λει-
τουργεί στα όρια της ασφάλειας όπως
έχουν καταγγείλει οι εργαζόμενοι λόγω υπο-
στελέχωσης και υποχρηματοδότησης μέχρι
τα ανύπαρκτα έργα αντιπλημμυρικής και αν-
τισεισμικής προστασίας και έως την έλλειψη
κεντρικού σχεδιασμού διαχείρισης των
σκουπιδιών με διαλογή και ανακύκλωση εί-
ναι οι αιτίες για όλα τα δεινά που ξετυλίγον-
ται καθημερινά.Οι ανάγκες των εργαζόμε-
νων και της κοινωνίας θυσιάζονται στο βωμό
της ρευστοποίησης των τραπεζών και του
δημόσιου χρέους που αυτές δημιουργούν.
Το σκηνικό εγκατάλειψης και λεηλασίας που
στήνεται μπορεί να αλλάξει με τις κινητοποι-
ήσεις ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποί-
ησης, για μην πληρώσουμε ακριβά αύριο κά-
θε κοινωνική υπηρεσία που έχει ανάγκη ο
πολίτης.

Πέτρος Πομόνης, ΕΡΑ Ζακύνθου

Στις 30/11 η Μαρζάν Σατραπί, γνωστή για το κόμικ Per-
sepolis (όπου εξιστορεί τα γεγονότα του Ιράν όπως τα
έζησε και τη μετανάστευσή της στην Ευρώπη), συμμετεί-
χε σε εκδήλωση – συνομιλία με το κοινό, στη Στέγη Γραμ-
μάτων και Τεχνών.

Η εκδήλωση φαινόταν ότι θα εξελιχθεί σε μια χλιαρή
συζήτηση, πράγμα που μαρτυρά και ο τίτλος της, «Κου-
τσομπολεύοντας με τη Μαρζάν Σατραπί». Το κοινό όμως,
που πήρε το λόγο στο δεύτερο μέρος, έπαιξε καταλυτικό
ρόλο με τα ζητήματα που άνοιγε γύρω από τις πολιτικές
αιχμές.

Μεταξύ άλλων, ενδιαφέρουσα ήταν η απάντηση που
έδωσε η Σατραπί για την απαγόρευση της μαντίλας στη
Γαλλία, όπου ζει τώρα. Η ίδια έχει εκφράσει πολλές φο-
ρές την εναντίωσή της στη μαντίλα ως στοιχείο καταπίε-
σης. Ωστόσο τόνισε πως η χρήση της είναι δικαίωμα και
καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το στερήσει. Δεν «απε-
λευθερώνουν» οι απαγορευτικοί νόμοι που θα αποκλεί-
σουν κορίτσια από τα σχολεία. 

Με ειλικρίνεια ανέφερε ότι έχει πλέον αποβάλει το ρό-
λο της «εκπροσώπου των Ιρανών γυναικών στη Δύση»,
όταν συνειδητοποίησε ότι η ίδια, ως πολέμιος της μαντί-
λας, είναι πιο ...συντηρητική από μια νεαρή Ιρανή που φο-
ρούσε μαντίλα από επιλογή!

Ολοκλήρωσε λέγοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα
που αφορά τις γυναίκες και όχι τους νομοθέτες, ενώ θύ-
μισε ότι η μαντίλα σε πολλές περιπτώσεις είναι σύμβολο
αντίστασης. Ήταν αυτό το σημείο που το κοινό έδωσε το
πιο ενθουσιώδες χειροκρότημα και συνδέθηκε με την ομι-
λήτρια, δείχνοντας προς τα πού ανοίγουν αυτές οι συζη-
τήσεις. 

Δήμητρα Τζάκου

Την Τετάρτη στις 30 Οκτώβρη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Περιστερίου πραγματοποίησε
εκδήλωση με θέμα “Κεφάλαιο, ΕΕ, Κυβέρνηση Ιδιωτικοποιούν – Αρπάζουν σπί-
τια – Περικόπτουν τις ανάγκες μας - Υπάρχει και άλλος δρόμος” με ομιλητές
τον Παναγιώτη Μαυροειδή από το ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τον Αλέκο Μερσινιά από
το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ, την Ιωάννα Παππά από το ΔΣ Συλλ. Δασκάλων Περιστερίου,
τον Κώστα Πολύδωρο συνδικαλιστή στην ιδιωτική υγεία και τον Γιώργο Στρατι-
νάκη, από την πρωτοβουλία Περιστέρι ενάντια στους Πλειστηριασμούς. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πενήντα άτομα , μεταξύ των οποίων αριστε-
ροί αγωνιστές της περιοχής από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την ΛΑΕ, το Κίνημα Δεν Πλη-
ρώνω, το κίνημα ενάντια στους πλειστηριασμούς, αλλά και ανένταχτοι αγωνι-
στές. Στην συζήτηση που αναπτύχθηκε μπήκε από τους ομιλητές, το πως προ-
χωράει ο κάθε χώρος ενάντια στην επίθεση της κυβέρνησης που προσπαθεί να
εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, οι περικοπές στους
μισθούς, στην υγεία και στην παιδεία, αλλά και τα ξεπουλήματα των δημοσίων
υπηρεσιών, όπως η ΕΥΔΑΠ. Δόθηκαν αγωνιστικά ραντεβού για το παναναπηρι-
κό συλλαλητήριο στις 2/12 , αλλά και την Πανεργατική απεργία στις 8/12.

Κώστας Λάππας

Συνεχίζονται οι εκλογές στα εκπαι-
δευτικά σωματεία για νέα Διοικητικά
Συμβούλια. Απόλυτη πλειοψηφία κα-
τέκτησε το σχήμα των Παρεμβάσεων
στην ΕΛΜΕ Καλλιθέας - Νέας Σμύρ-
νης – Μοσχάτου. 

Τα αποτελέσματα αναλυτικά: Ψή-
φισαν 480, τα λευκά και άκυρα ψη-
φοδέλτια ήταν 19. Πήραν: ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗ - ΓΛΗΝΟΣ 223 ψήφους και 4
έδρες, ΠΕΚ (πρώην ΠΑΣΚ) 89 ψή-
φους και 2 έδρες, ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ)

83 ψήφους και 1 έδρα, ΔΑΚΕ 48 ψή-
φους και ΠΑΜΕ 18 ψήφους. 

Πρώτη δύναμη βγήκε και η Ανε-
ξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση στο Σύλ-
λογο Δασκάλων Αριστοτέλης. Τα
αποτελέσματα : Ψήφισαν 807, άκυρα
και λευκά 78. Πήραν: ΑΑΚ (Παρεμβά-
σεις) 337 ψήφους και 3 έδρες, ΔΑΚΕ
179 ψήφους και 2 έδρες, ΠΑΜΕ 128
ψήφους και 1 έδρα, Πειρατές 37 ψή-
φους και 1 έδρα, ΔΗΣΥ (πρώην
ΠΑΣΚ) 27, Πρωτοβουλία Ανεξάρτη-
των Εκπαιδευτικών 21. 

Μετά το τελευταίο περιστατικό όπου χάθη-
καν δυο άνθρωποι και αρκετοί κατέληξαν στο
νοσοκομείο, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
της Μόριας επικρατεί ησυχία. Μπορούμε λοι-
πόν να κοιμόμαστε ήσυχοι; 

Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο
απλά. Καταρχάς το επεισόδιο αυτό, ήταν μόνο
το τελευταίο από μια μακρά σειρά τέτοιων
επεισοδίων. Και ήταν αποτέλεσμα μιας τυχαί-
ας πυρκαγιάς – όμως αναμενόμενης- σε μια
από τις σκηνές. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε στις
άλλες σκηνές, μέχρι που λαμπάδιασε όλο το
στρατόπεδο. Τόσο ασφαλείς είναι οι συνθήκες
διαβίωσής τους...!

Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν σαφείς
υπόνοιες ότι οι πυρκαγιές προήλθαν απέξω,
δηλ. από προσπάθειες ακροδεξιών και χρυ-
σαυγιτών να κάψουν το στρατόπεδο (και τους
ανθρώπους του). Μετά το επεισόδιο βέβαια,
κάποιοι ένοικοι μεταφέρθηκαν σε εξωτερικά
καταλύματα, οι έγκυες γυναίκες σε ασφαλή οι-
κήματα και δόθηκαν επιπλέον κλινοσκεπάσμα-
τα. Αλλά σε συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων
και χαμηλών θερμοκρασιών, και με τον χειμώ-
να μόλις τώρα να ξεκινά, πόσο αρκούν αυτά
τα μέτρα για να ανακουφίσουν τα μικρά παι-
διά, τους ηλικιωμένους, τους αρρώστους, που
περνούν τις μέρες τους χωρίς να ξέρουν το
μέλλον τους;

Ή μάλλον, όταν το μέλλον τους το προδιέ-
γραψε ο υπουργός Μουζάλας ως εξής: τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης των νησιών όχι μό-
νο δεν πρόκειται να κλείσουν και οι ένοικοί
τους να μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα,
αλλά νέα στρατόπεδα θα ιδρυθούν στα νησιά
(και τώρα πια επίσημα και με το νόμο κλειστά),
και ότι η εγκληματική συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας
απαγορεύει δήθεν, την αποσυμφόρηση των νη-
σιών. Οι ισορροπίες στα νησιά και οι συνθήκες
ασφαλείας ήταν και είναι στα όριά τους. Και
τυχαία γεγονότα μπορεί να οδηγήσουν ανά πά-
σα στιγμή σε τραγωδίες. Την πλήρη ευθύνη θα
την έχουν η κυβέρνηση και ο υπουργός.

Παρασκευάς Ψάνης, ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου 

Eκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο θα
πραγματοποιηθούν στις 11/12. Η αντικαπιταλι-
στική αριστερά παρεμβαίνει στις εκλογές με
το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Ριζοσπαστικής
Συνεργασίας Οικονομολόγων (ΑΡΣΥΟ). Τη
Δευτέρα 5/12 η ΑΡΣΥΟ οργάνωσε εκδήλωση
εν όψει των εκλογών στην Σολωμού 13, στα
Εξάρχεια.

Στην συζήτηση υπογραμμίστηκε το βάθεμα
της πολιτικής και οικονομικής κρίσης στην ΕΕ
μετά τις εξελίξεις στην Ιταλία και την Αυστρία.
Αναφορά έγινε επίσης στην σημασία της οργά-
νωσης και προβολής της παράταξης, με πρώ-
το βήμα την απεργία της Πέμπτης 08/12.

Στην Αθήνα θα λειτουργήσουν 30 εκλογικά
τμήματα στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ. Το ειδικό
εκλογικό τμήμα θα λειτουργήσει στα γραφεία
του Ο.Ε.Ε. (Μητροπόλεως 12 – 14, Σύνταγμα
στον 8ο όροφο).

ΛΕΣΒΟΣ 

«Στα όρια»

OIKONOMIKO

EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΖAKYΝΘΟΣ 

Στο έλεος των περικοπών και των μνημονίων

Η Μ.Σατραπί 
για τη μαντίλα

Eκλογές στην εκπαίδευση

ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ



Τη Δευτέρα 5/12 έγινε μαζική γενική
συνέλευση στη ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας,
με πάνω από 110 άτομα. Ήταν αρκετά
μεγάλη συμμετοχή για το σύλλογο κι αυτό το πετύχαμε με δου-
λειά όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ο κόσμος που είχε κατέβει
οργανωμένα με το πανό του Συλλόγου στην πορεία του Πολυ-
τεχνείου, στην απεργία κλπ ξαναήρθε μαζικά στη συνέλευση. 

Άνοιξε το θέμα των καθηγητών που απειλούσαν φοιτητές
και σπουδαστές ότι αν ξανασυμμετέχουν στην απεργία την
Πέμπτη και κλείσουν τη σχολή θα χαθεί το εξάμηνο. Προσπά-
θησαν δηλαδή να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρομοκρατίας.

Οι δυνάμεις του Μ.Α.Σ. έλεγαν για την απεργία και καλού-
σαν 10.30 στην Ομόνοια. Ωστόσο προσπάθησαν η συνέλευση
να γίνει με δύο ξεχωριστά θέματα συζήτησης, πρώτα το πλαί-
σιο και μετά οι μορφές δράσης, ακριβώς για να δώσουν δυνα-
τότητες στο κομμάτι που δεν ήθελε να κλείσει η σχολή. Αυτό
δεν πέρασε. Κατέβηκαν ενιαία πλαίσια, πλαίσια της συνέλευ-
σης από κάθε σχήμα. Παράλληλα άνοιξε πλούσια συζήτηση,

γιατί στο
Μουσείο και
όχι χώρια με
το ΠΑΜΕ.

Γιατί με το Συντονισμό ενάντια στα
Μνημόνια, γιατί δηλαδή με τους εργα-
ζόμενους που δίνουν τις μάχες. Έγινε

όλη η συζήτηση του τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, με το τέ-
ταρτο μνημόνιο και το τι περιλαμβάνει.

Τέλος, συζητήθηκε η μεγάλη διαφωνία πάνω στο ζήτημα
της πορείας του Γρηγορόπουλου. Η ΚΝΕ δεν καλούσε καθό-
λου, με το σκεπτικό ότι όλα θα παλευτούν στην απεργία άρα
δεν έχει καμία σημασία. Εμείς λέγαμε ότι πρέπει να κατεβού-
με στις 6/12.

Στη συνέλευση υπήρχε και ένα μπλοκ αντικατάληψης, καμία
πορεία, καμία απεργία, τίποτα. Υπερψηφίστηκε το πλαίσιο της
Γραφίδας – ΕΑΑΚ, δεύτερο το πλαίσιο της αντικατάληψης,
τρίτο το πλαίσιο ΜΑΣ.

Στη συνέχεια, μιλήσαμε για τους πρόσφυγες, τη μάχη ενάν-
τια στην ακροδεξιά και τους φασίστες, την ήττα του Χόφερ
στην Αυστρία. Καλέσαμε το Σύλλογό μας να μπει να οργανώ-
σει από τώρα τις 18 Μάρτη και η πρόταση υπερψηφίστηκε.

Οι αποφάσεις είναι: συμμετοχή στη διαδήλωση 6/12 για τη
δολοφονία Γρηγορόπουλου, την Πέμπτη 8/12 10πμ στο Μου-
σείο συμμετοχή στην πανεργατική, νέα ΓΣ την Τετάρτη 14/12.

Διοτίμα Χριστοπούλου
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Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον 

Κώστα Πολύδωρο, συνδικαλιστή στην ιδιωτική

Υγεία και μέλος του Συντονισμού Ενάντια στα

Μνημόνια.

Είμαστε μπροστά σε μια πανεργατική απεργία. 

Ποια η σημασία της;

Η απεργία στις 8 Δεκέμβρη έχει σημασία γιατί η αξιολό-
γηση δεν τελειώνει στις 5/12 με το Eurogroup όπως θέλα-
νε. Υπάρχει παράταση της διαπραγμάτευσης και μπορού-
με να μπλοκάρουμε τα μέτρα αν απεργήσουμε μαζικά στις
8/12 και κλιμακώσουμε αμέσως μετά. Οργανώνουμε την
απεργία με εξορμήσεις σε μια σειρά ιδιωτικές κλινικές.
Έχουμε επισκεφτεί την Ευρωκλινική στους Αμπελόκη-
πους, το Ιατρικό Αθηνών και τη Euromedica στο Περιστέ-
ρι, το Ιασώ στο Μαρούσι, το Λευκό Σταυρό στη Β. Σοφίας
κλπ.

Ταυτόχρονα δίνετε και 

την εκλογική μάχη στο συνδικάτο.

Ναι. Μια μέρα μετά την απεργία ξεκινάνε οι εκλογές του
κλαδικού σωματείου, του Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτι-
κών κλινικών διαγνωστικών κέντρων,εργαστηρίων,γηροκο-
μείων και συναφών χωρών που θα γίνουν απο τις 9-12 Δε-
κέμβρη στο ΕΚΑ. Συμμετέχουμε σε αυτές με την παράτα-
ξη της ΑΣΚΥ, της Αγωνιστικής Συνδικαλιστικής Κίνησης
Υγειονομικών, για να διεκδικήσουμε την εκπροσώπηση και
στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου και στην ομο-
σπονδία ΟΣΝΙΕ έτσι ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε απο
ευνοϊκότερη θέση τους αγώνες που ξεσπάνε στον κλάδο
και να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που ανοίγουν.

Ποιες είναι οι μάχες 

στον κλάδο της ιδιωτικής Υγείας;

Δουλεύουμε σε ένα ιδιωτικοποιημένο αγαθό, το πιο ση-
μαντικό ίσως, αυτό της Υγείας. Κι εκεί βλέπουμε τι σημαί-
νουν οι επιθέσεις των αφεντικών που τώρα ετοιμάζονται
να εξαπολύσουν σε όλους τους κλάδους. Το τσάκισμα των
εργασιακών σχέσεων για παράδειγμα. Στην Ευρωκλινική
στους Αμπελόκηπους και στο Ιασώ στο Μαρούσι η εργο-
δοσία στοχεύει στην εφαρμογή του outsourcing, το σπάσι-
μο δηλαδή της επιχείρησης σε κομμάτια και την παραχώ-
ρηση σε εργολάβους. 

Δεν σημαίνει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι αναπάντητες.
Ο κόσμος οργανώνεται και κάνει κινητοποιήσεις. Και καμία
από αυτές δεν πάει χαμένη. Στη μάχη για την απληρωσιά,
σε αρκετές περιπτώσεις το αφεντικό έτρεχε να καταβάλει
τους μισθούς μόνο και μόνο με την προκήρυξη της στά-
σης εργασίας ή της απεργίας. Ταυτόχρονα δίνουμε τη μά-
χη ενάντια στα κλεισίματα. Σε μικρότερες κλινικές όπως το
Νέον Αθήναιον και ο Κυανούς Σταυρός αντιμετώπισαν το
λοκ άουτ, όπου το αφεντικό αποφάσισε να κλείσει την επι-
χείρηση. Σε όλες αυτές τις μάχες δώσαμε και δίνουμε το
παρών. 

Προσπαθούμε να τις συνδέσουμε με τους αγώνες στη
δημόσια Υγεία για προσλήψεις και χρηματοδότηση στα
δημόσια νοσοκομεία. Είναι αγώνες που ενισχύουν το επι-
χείρημα ότι η απάντηση στα κλεισίματα είναι η κρατικοποί-
ηση γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες.

Προωθούμε επίσης την ενωτική δράση με άλλα αγωνιζό-
μενα κομμάτια του κλάδου. 

Παράλληλα ανοίγουμε τη συζήτηση για την προοπτική.
Έχουμε επαναστατική στρατηγική κι αυτό σημαίνει ότι δί-
νουμε τις μάχες σήμερα, αναδεικνύουμε τα προβλήματα,
πετυχαίνουμε νίκες και ταυτόχρονα ανοίγουμε τη συζήτη-
ση για το συνολικό ζήτημα, για μια κοινωνία με δημόσια
και δωρεάν υγεία για όλους, μια κοινωνία που τον έλεγχο
θα τον έχουν οι εργαζόμενοι κι όχι τα αφεντικά.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΑΑΚ
Την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Δεκέμβρη έγινε το διήμερο ΕΑΑΚ. Η

συζήτηση προχώρησε στο σχεδιασμό, με κοινή προσπάθεια να οργανωθεί η
πορεία στις 6 Δεκέμβρη και η συμμετοχή των συλλόγων στην πανεργατική
απεργία της 8 Δεκέμβρη. 

Από την πλευρά μας σαν ΣΕΚ στις σχολές βάλαμε την διάσταση ότι το κί-
νημα είναι δυνατό όταν είναι ενωμένο, όταν παλεύει συνολικά για δημόσια
δωρεάν Παιδεία και βάζει τις υπόλοιπες αιχμές, χωρίς σεχταρισμούς και χω-
ρίς συμβιβασμούς. Τοποθετηθήκαμε ότι η συζήτηση στα ΕΑΑΚ πρέπει να
αναφέρεται στο κίνημα, στη δράση, εκεί είναι που τα ΕΑΑΚ μπορούν να ενω-
θούν και να προχωρήσουν τον αγώνα.

Τέλος, σχήματα όπως η Γραφίδα (ΣΓΤΚΣ), η ΑΡΣΥΠ (Νοσηλευτική), και της
Καλών Τεχνών κάλεσαν και τα υπόλοιπα σχήματα να μπουν στην πρωτοβου-
λία για τις 18 Μάρτη, την παγκόσμια ημέρα ενάντια στο ρατσισμό και τη φα-
σιστική απειλή και να αρχίσουμε να το οργανώνουμε από τώρα. 

Μαριλένα Κουντούρη, φοιτήτρια Παντείου

Ο
χτώ χρόνια μετά την εν ψυχρώ
δολοφονία του 15χρονου μαθη-
τή, Αλέξη Γρηγορόπουλου,  από

τον ειδικό φρουρό Ε. Κορκονέα, οι μα-
θητές/τριες και οι φοιτητές/τριες όχι
μόνο δεν ξεχνάνε τι σημαίνει αστυνομι-
κή βία και καταστολή, αλλά στρέφονται
συνολικά ενάντια στο σύστημα της κρί-
σης, του ρατσισμού και της μισαλλοδο-
ξίας. 

Στις 6 Δεκέμβρη, με καλέσματα φοι-
τητικών συλλόγων, μαθητικών και αντι-
φασιστικών οργανώσεων εκατοντάδες
διαδήλωσαν ενάντια στην καταστολή
αλλά και ενάντια στο σάπιο σύστημα
γενικότερα.

Όπως είπε στην ΕΑ ο Νίκος Α., μαθη-
τής Λυκείου στη Ν. Σμύρνη: «Κατέβηκα
στην πορεία στη μνήμη του Γρηγορό-
πουλου. Δεν είναι όμως μόνο η μνήμη,
δεν πρόκειται για πένθος, πρέπει να βγά-
λουμε κάτι μέσα από όλο αυτό. Να διώ-
ξουμε αυτό το σύστημα που προσπαθεί
να μας βάλει όλες αυτές τις ιδέες μέσα
στα σχολεία. Να φύγουν για παράδειγμα
τα θρησκευτικά. Θεωρώ ότι όλα αυτά
που αναπαράγει το σύστημα μέσα στα

σχολεία, είναι για να μας κάνουν εργά-
τες, να βγάζουν από εμάς λεφτά. Θέλω
μέσα από αυτή την κινητοποίηση να βγά-
λω κι άλλα παιδιά στη δράση, ότι κατε-
βαίνουν άτομα που λένε ‘είμαι κι εγώ
εδώ, είμαι κατά του καπιταλισμού».

Στη μαθητική-φοιτητική διαδήλωση
συμμετείχαν με πανό ο Σύλλογος Σπου-
δαστών ΣΓΤΚΣ, οι ΦΣ Μεταλλειολόγων,
Χημικών Μηχανικών, Τουρκικών Σπου-

δών, ΣΕΜΦΕ, ΗΜΜΥ, Ναυπηγών Μηχα-
νικών, Γεωλογικού, Χημικού, Πολιτικού
Νομικής, Αρχαιολογικής, το Συντονιστι-
κό Σχολείων Δυτικής Αττικής, οι Μαθη-
τές Anticapitalista, το 1ο ΓΕΛ Ζωγρά-
φου, οι Αγωνιστικές Κινήσεις-Μαθητική
Αντίσταση, η Μαθητική Αντεπίθεση κ.α. 

Η πορεία ξεκίνησε από τα προπύλαια
και κατευθύνθηκε προς το Σύνταγμα
περνώντας από τη Σταδίου.

Εκλογές 
στην Ιδιωτική Υγεία

Δεν ξεχνάμε τον Αλέξη

Συνέλευση ΣΓΤΚΣ

Αθήνα, 6 Δεκέμβρη 2016
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Ζ
ούμε σε έναν κόσμο που καθημερινά
εμφανίζονται νέες «εστίες έντασης»,
κρατικοί ανταγωνισμοί και πόλεμοι.

Αυτή η πραγματικότητα διαψεύδει τις προ-
βλέψεις των προηγούμενων δεκαετιών ότι
όλα αυτά έχουν γίνει παρελθόν στη νέα
εποχή της παγκοσμιοποίησης του κεφαλαί-
ου. Αν υπάρχουν, λέγανε και λένε αυτές οι
απόψεις, αυτό οφείλεται σε παράγοντες
εξωγενείς ως προς τη λογική του συστήμα-
τος: την αναβίωση της θρησκείας, την επι-
βίωση του εθνικισμού, τις μηχανορραφίες
πολιτικών ή τις συνωμοσίες επιχειρηματιών. 

Ο Λένιν βρέθηκε στην ανάγκη να αντιμε-
τωπίσει παρόμοιες αντιλήψεις στην αριστε-
ρά της εποχής του. Εκατό χρόνια πριν, το
1916, έγραφε το βιβλίο Ιμπεριαλισμός, το
Ανώτατο Στάδιο του Καπιταλισμού. Ο Πρώ-
τος Παγκόσμιος Πόλεμος διένυε τη δεύτε-
ρη χρονιά του και ήδη είχε κοστίσει εκατομ-
μύρια νεκρούς και απίστευτες στερήσεις. 

Πώς έγινε δυνατή μια τέτοια καταστροφή;
Φταίγανε οι δυναστικές φιλοδοξίες και οι λά-
θος υπολογισμοί αυτών που πήραν τις αποφά-
σεις; Ο Λένιν στο βιβλίο του και σε όλα τα κεί-
μενά του εκείνης της περιόδου επιμένει ότι τον
πόλεμο τον γέννησε ο ίδιος ο καπιταλισμός,
και όχι κάποιοι παράγοντες έξω από αυτόν. 

Ο πόλεμος δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Εί-
χαν προηγηθεί χρόνια, με κούρσες εξοπλι-
σμών, γιγάντωση των στρατών, όξυνση των αν-
ταγωνισμών για αποικίες και «σφαίρες επιρ-
ροής». Αυτή η νέα περίοδος, ο ιμπεριαλισμός
όπως επικράτησε τότε να ονομάζεται, είχε κά-
ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με
τους κρατικούς ανταγωνισμούς του παρελθόν-
τος. Από τα τέλη του 19ου αιώνα είχε διαμορ-
φωθεί ένα σύστημα «αυτοκρατοριών» σε διαρ-
κή ανταγωνισμό μεταξύ τους. Αυτό ήταν κάτι
πρωτόγνωρο στην ιστορία. Το σύστημα καθο-
ρίζεται από «τον ανταγωνισμό μερικών ιμπερια-
λισμών».

Το υπόβαθρο αυτής της αλλαγής ήταν το πέ-
ρασμα του συστήματος σε μια νέα φάση: από
τον καπιταλισμό του «ελεύθερου ανταγωνι-
σμού» στον καπιταλισμό των μονοπωλίων. Πλέ-
ον οι «εθνικές» οικονομίες κυριαρχούνται από
γιγάντιες επιχειρήσεις, που αναζητούν κέρδη
στις διεθνείς αγορές, πότε με συνεργασίες πό-
τε με σκληρές κόντρες. 

Οι απολογητές του καπιταλισμού πάντοτε
υποστήριζαν ότι ο ανταγωνισμός διεξάγεται με
«καθαρά οικονομικά» μέσα. Ο πιο «καινοτόμος»
ή «καπάτσος» μπορεί να ρίξει τις τιμές και η
«αγορά» θα ανταποκριθεί αυτόματα στο σύ-
στημα Στην πραγματικότητα όλες οι μέθοδοι
χρησιμοποιούνται σε αυτή την ανταγωνιστική
κούρσα. Καμιά μεγάλη πολυεθνική δεν βασίζε-
ται απλά στην ικανότητα να παράγει φτηνά
προϊόντα. 

Οι τρικλοποδιές «οικονομικές» και «εξωοικο-
νομικές» δεν έχουν τελειωμό. Ο Λένιν απαριθ-
μεί κάποιες από αυτές: «Στέρηση πρώτων
υλών, στέρηση εφοδιασμού, αποκλεισμός από
την αγορά κατανάλωσης, συμφωνία με τον
αγοραστή να έχει εμπορικές σχέσεις αποκλει-
στικά με τα καρτέλ, σχεδιασμένη μείωση των
τιμών για την καταστροφή των ‘εξωκαρτελι-
κών’, στέρηση της πίστωσης, κήρυξη μποϊκο-
τάζ».

“Δεσμοί”

Ο Λένιν θα μπορούσε να προσθέσει και τη
διαφήμιση -μια σπατάλη που στις μέρες μας
ξοδεύονται δισεκατομμύρια- και που είχε αρχί-
σει να γιγαντώνεται ακριβώς εκείνη την περίο-
δο. Και σε ένα άλλο σημείο επισημαίνει: «Τα
μονοπώλια φέρνουν μαζί τους τις μονοπωλια-
κές αρχές: η εκμετάλλευση των ‘δεσμών’ για
μια επικερδή συμφωνία παίρνει τη θέση του
συναγωνισμού στην ανοιχτή αγορά». 

Ο πιο βασικός «δεσμός» είναι με το αστικό
κράτος. Οι οικονομικοί ανταγωνισμοί παίρνουν
τη μορφή των κρατικών αναπόφευκτα. Κανένα
κράτος δεν μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις
τη «θέση στον ήλιο» που διεκδικεί στις διεθνείς
σχέσεις χωρίς την οικονομική ισχύ αυτών των
μεγάλων επιχειρήσεων που του εξασφαλίζουν
πόρους πχ για τις ένοπλες δυνάμεις του. Και
καμιά πολυεθνική όσο ισχυρή και αν είναι δεν
έχει τη δυνατότητα να διατηρεί πχ το δικό της
στόλο υπερσύγχρονων αεροπλανοφόρων για
να εξασφαλίζουν τα συμφέροντά της σε παγ-
κόσμια κλίμακα. 

Ένα ολόκληρο ρεύμα στην Αριστερά της
εποχής που το εκπροσωπούσε ο Κ. Κάουτσκι,
ο σημαντικότερος θεωρητικός της προπολεμι-
κής σοσιαλδημοκρατίας, εκτιμούσε ότι το ερ-

γατικό κίνημα πρέπει να ρίξει το βάρος
του στις συμμαχίες με τα ειρηνόφιλα κομ-
μάτια του κεφαλαίου, ενάντια στους πο-
λεμοκάπηλους. «Το σύνθημα κάθε διορα-
τικού καπιταλιστή πρέπει να είναι: Καπιτα-
λιστές όλων των χωρών ενωθείτε!» υπο-
στήριζε σε ένα άρθρο που έγραψε λίγο
μετά το ξέσπασμα του πολέμου. 

Αυτή ήταν η περίφημη πρόβλεψη για
την έλευση του «υπεριμπεριαλισμού»·
μιας διεθνούς συνεργασίας των ανεπτυγ-
μένων καπιταλισμών για την λεηλασία της
αγροτικής τους περιφέρειας. Ο Λένιν επι-
χειρηματολογούσε ότι η κινητήριος δύνα-
μη του ιμπεριαλισμού δεν είναι απλά η λε-
ηλασία της μιας ή της άλλης φτωχής χώ-
ρας, αλλά η ίδια η λογική του ανταγωνι-
σμού στην «καρδιά» του συστήματος. 

Τα πολιτικά του συμπεράσματα ήταν
επίσης πολύ διαφορετικά. Καμιά εμπιστο-
σύνη στις «ειρηνευτικές λύσεις» και τα
παζάρια της «διεθνούς κοινότητας». Η
απάντηση στους ανταγωνισμούς και του

πολέμου είναι οι αγώνες της εργατικής τάξης,
η στήριξη στους αγώνες όσων ξεσηκώνονται
ενάντια στην ιμπεριαλιστική καταπίεση, η επα-
νάσταση και ο σοσιαλισμός. 

Η ανάλυση του Λένιν για τον ιμπεριαλισμό εί-
ναι ζωντανή γιατί μας δίνει τα εργαλεία να ερ-
μηνεύσουμε σωστά την σχέση ανάμεσα στην
οικονομία και τους γεωπολιτικούς ανταγωνι-
σμούς. Για παράδειγμα η προσπάθεια των ΗΠΑ
να ελέγξουν τα πετρέλαια της Μέσης Ανατο-
λής με τον πόλεμο και την κατοχή του Ιράκ το
2003 δεν είχε να κάνει με τα «στενά» συμφέ-
ροντα των αμερικάνικων πολυεθνικών του πε-
τρελαίου. Η αμερικάνικη οικονομία δεν εξαρ-
τιόταν άμεσα από το πετρέλαιο της Μ. Ανατο-
λής. Όμως, η ευρωπαϊκή, η ιαπωνική και η κινέ-
ζικη εξαρτιούνται. 

Ο έλεγχος της «κάνουλας» θα έδινε τη δυνα-
τότητα στον αμερικάνικο καπιταλισμό να επι-
βάλλει τους όρους του π.χ στις διαπραγματεύ-
σεις στον Παγκόσμιο Οργανισμού Εμπορίου
(ΠΟΕ) και γενικότερα στις σχέσεις με τα άλλα
μεγάλα καπιταλιστικά κέντρα. Σήμερα θέλει να
μετατοπίσει το κέντρο βάρους της στρατιωτι-
κής του ισχύος στον Ειρηνικό, ως «επιχείρημα»
απέναντι στις οικονομικές και πολιτικές φιλο-
δοξίες της κινέζικης άρχουσας τάξης παρά την
στενή σχέση ανάμεσα στις δυο οικονομίες.

Η επιμονή του Λένιν ότι δεν υπάρχουν καλοί
και κακοί ιμπεριαλισμοί, ότι η εργατική τάξη
δεν έχει κανένα συμφέρον να διαλέξει πλευρά
στους ανταγωνισμούς τους, είναι εξαιρετικά
πολύτιμη σήμερα για να μπορεί να παίρνει τη
σωστή στάση σε συγκρούσεις από την Ουκρα-
νία μέχρι τη Μ. Ανατολή.

Λέανδρος Μπόλαρης

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584 www.marxistiko.gr

Διαβάστε
επίσης

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ

Κατάλοιπο του παρελθόντος ή
το σήμερα του καπιταλισμού;



ΕΞΑΡΧΕΙΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Aldebaran (Σου-
λίου 5 & Σόλωνος) 7.30μμ
Σουέζ 1956 – η ήττα της αποικιοκρατίας
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Aldebaran  7.30μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά στην Ευ-
ρώπη και η ήττα του Χόφερ στης Αυστρία
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Δυο μεγάλες ήττες: των φασιστών στην Αυ-
στρία και του Ρέντσι και της Ε.Ε. στην Ιταλία
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Ίχνος 
(Κολοκοτρώνη 34) 7μμ
4ο μνημόνιο; Εκλογές; 
Ή απεργία μέχρι τη νίκη;
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο,
Β’ ορ., 7μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 κυλικείο πολιτιστικού
κέντρου «Χρ. Τσακίρης» 7μμ
Είναι το πρεκαριάτο, προλεταριάτο;

Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση, κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Γιώτης 8μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Κουρμπέτι 5μμ
Χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο σήμερα;
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 Θόλος 4μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΧΑΝΙΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

•ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο σήμερα;
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Λένιν – οι επιλογές της νίκης
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

•ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Φούσκα 6.30μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλήτρια: Ελισώ Δακλαδά
•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Φούσκα 6.30μμ
Είναι το πρεκαριάτο, προλεταριάτο;
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Κρίκος 7μμ
Η ήττα των φασιστών στην Αυστρία –
Εμπρός για τις 18 Μάρτη!
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Πικ-απ 7μμ
Είναι το πρεκαριάτο, προλεταριάτο;
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ 1968 (στοά Θη-
σέως και Αγ. Πάντων) 7.30μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Αλέξης Καλέργης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ 1968  7.30μμ
Η ήττα των φασιστών στην Αυστρία –
Εμπρός για τις 18 Μάρτη!
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 καφέ 1968 (στοά Θη-
σέως και Αγ. Πάντων) 7.30μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ στης Μηλιάς το
Λάζο 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 στέκι Αριστερής Κίνη-
σης (Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7μμ
Είναι το πρεκαριάτο, προλεταριάτο;
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Είναι το πρεκαριάτο, προλεταριάτο;
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Καπιταλισμός και αναπηρία
Ομιλητής: Θανάσης Γανωτής

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Άνω Πουρναρούσα 6μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΙΛΙΣΙΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά στην
Ευρώπη - η ήττα του Χόφερ στην Αυστρία
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου
•ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Καπιταλισμός και αναπηρία
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης
Ομιλητής: Γιάννης Ζήβας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Vocal 7μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Η ακροδεξιά στην Ευρώπη και το αντιφασι-
στικό κίνημα - η ήττα του Χόφερ στην Αυστρία
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Big Mouth 8μμ
Η ακροδεξιά στην Ευρώπη και το αντιφασι-
στικό κίνημα - η ήττα του Χόφερ στην Αυστρία
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 στέκι (Αβέρωφ 8Α) 8μμ
Καπιταλισμός και αναπηρία
Ομιλητές: Δήμητρα Κυρίλλου, Αντώνης
Ρέλλας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Διδάγματα από την Κούβα του Φιντέλ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Διδάγματα από την Κούβα του Φιντέλ
Ομιλητής: Θάνος Βυνιάς

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 καφέ Νότος 7.30μμ
Διδάγματα από την Κούβα του Κάστρο
Ομιλητής: Θανάσης Καμπουρίδης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 δημαρχείο 6μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 Μεγ. Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Καπιταλισμός και αναπηρία
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 ΕΛΜΕ Γκράβας 7μμ
Δυο μεγάλες ήττες: των φασιστών στην Αυ-
στρία, και του Ρέντσι και της Ε.Ε. στην Ιταλία
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
•ΠΕΜΠΤΗ 8/12 καφέ Κρόκος 8μμ
Η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά στην Ευ-
ρώπη και η ήττα του Χόφερ στην Αυστρία
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου
•ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Κρόκος 8μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 καφέ Υγιεινό με νου 6.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά στην Ευ-
ρώπη και η ήττα του Χόφερ στην Αυστρία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ

Χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο σήμερα;
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

•ΠΕΜΠΤΗ 8/12 καφέ Ξύλινη βέσπα
(Ζίννη 30) 8μμ
Καπιταλισμός και αναπηρία
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
•ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Ξύλινη βέσπα 8μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/12 καφέ Τρίπορτο (Παραμυ-
θίας και Αρτεμησίου) 7μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Αντρέας Ζώτος

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊνταρ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Καπιταλισμός και αναπηρία
Ομιλήτρια: Γαρυφαλένια Κατσιγιάννη

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 8/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 8/12 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12 καφέ Φίλοιστρο 8μμ
Η ήττα των φασιστών στην Αυστρία και η
μάχη ενάντια στην ακροδεξιά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Η ακροδεξιά στην Ευρώπη και το αντιφασι-
στικό κίνημα – η ήττα του Χόφερ στην Αυστρία
Ομιλητής: Νίκος Αναστασίου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Quiz 7μμ
Η ακροδεξιά στην Ευρώπη και το αντιφασι-
στικό κίνημα - η ήττα του Χόφερ στην Αυστρία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
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ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/12
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλ. Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 5μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Τόπαλη και Ερμού 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρ. Καλαμαριάς 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/12
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος 12μ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ πλατεία 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 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 11πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ. Ιερόθεου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12.30μ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρ. Μιχ. Αγγέλου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Οσία Ξένη 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 6.30μμ

Μαρξιστικά Φόρουμ

Συνεδριάσεις
Εργατικών Oμάδων

ΥΓΕΙΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12 Αγ. Σάββας 2.30μμ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/12 
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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Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

ΝΟΠΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12 
αμφ. 15 (7ος ορ.) 1μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής – ισόβια στους
νεοναζί δολοφόνους

ΑΣΚΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12
αίθ. γραμμικού σχεδίου 1μμ
Χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο σήμερα;
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12 αίθ. Ε 2μμ
Είναι το πρεκαριάτο, προλεταριάτο;
Ομιλήτρια: Άντρη Γεωργίου

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΡΙΤΗ 13/12 ΣΓΤΚΣ 
αίθ. προβολών 2μμ
Τέχνη και επανάσταση

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 αίθ. 2ου έτους, 2μμ
Στην πιο βαθειά κρίση τους συστήματος,
από την Ελλάδα ως την Αμερική, κοινοί
αγώνες ενάντια σε φτώχεια, πόλεμο και ρα-
τσισμό
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 Χημ.- Μηχ., 2μμ
Στην πιο βαθειά κρίση τους συστήματος,
από την Ελλάδα ως την Αμερική, κοινοί
αγώνες ενάντια σε φτώχεια, πόλεμο και ρα-
τσισμό

Αφιέρωμα στα Δεκεμβριανά 
στο Cinemarian 
(Κολοκοτρώνη 42 – Κουκάκι)
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12, 8μμ
Ο εμφύλιος στον κινηματογράφο 
– Δεκεμβριανά ‘44
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Στις σχολές



Γ
ια έκτη συνεχή βδομάδα συνεχίστηκαν
στην Νότιο Κορέα τα ογκώδη συλλαλη-
τήρια που κάθε Σάββατο απαιτούν την

παραίτηση της προέδρου Παρκ Γκουεν Χιε,
εξέλιξη που πλησιάζει. 

3,7 εκατομμύρια άνθρωποι διαδήλωσαν ξα-
νά αυτό το Σάββατο 3 Δεκέμβρη σε συλλαλη-
τήρια στη Σεούλ και άλλες πόλεις σε μια έκρη-
ξη της αντίστασης στο δρόμο, που δεν φαίνε-
ται να εκτονώθηκε μετά από την πρόταση
μομφής που κατέθεσαν λίγες ώρες νωρίτερα
τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο κοινοβού-
λιο εναντίον της. 

Στη Σεούλ παρά την παρουσία 20.000 αστυ-
νομικών, οι διαδηλωτές έφτασαν 100 μέτρα
από το προεδρικό μέγαρο κρατώντας κεριά
και πλακάτ που έγραφαν «Παρκ παραιτήσου»
και «συλλάβετε την Παρκ». Στα συλλαλητήρια
του περασμένου Σαββάτου 26 Νοεμβρίου που
προηγήθηκαν των εξελίξεων στο κοινοβούλιο,
ξανά πάνω από ενάμισι εκατομμύριο άνθρω-
ποι είχαν διαδηλώσει στην πρωτεύουσα Σεούλ
και εκατοντάδες χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε
άλλες πόλεις. 

Κάτω από αυτήν την πίεση η πρόεδρος
Παρκ (η δημοτικότητα της έχει πέσει στο 4%
ύστερα και από την αποκάλυψη σκανδάλων
που εμπλέκουν τον κύκλο της και την ίδια με
μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα) είχε ανα-
κοινώσει ότι θα παραιτηθεί την Τρίτη 30 Νοέμ-
βρη. Το κόμμα της, της είχε προτείνει να πα-
ραιτηθεί τον Απρίλη και να πάει σε νέα εκλο-
γές τον Ιούνη. Τελικά σε μια προσπάθειά της
να κερδίσει χρόνο, η Παρκ ανακοίνωσε ότι δεν
θα παραιτηθεί, αλλά θα αφήσει το κοινοβού-
λιο να αποφασίσει για την τύχη της. 

Η πρόταση μομφής έχει οριστεί να συζητη-
θεί την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου και έγινε
από 171 σε ένα σύνολο 300 μελών της Εθνο-
συνέλευσης, αλλά για να εγκριθεί χρειάζεται
πλειοψηφία δύο τρίτων, δηλαδή να έχει το
κόμμα της Παρκ τουλάχιστον 28 απώλειες.
Στην περίπτωση που ψηφιστεί η πρόταση μομ-
φής τη θέση της θα αναλάβει ο πρωθυπουρ-
γός Χουαν Γκιο γιαν μέχρι να εγκριθεί η μομ-
φή από το Συνταγματικό Δικαστήριο, σε μια
διαδικασία που μπορεί να κρατήσει το ανώτε-
ρο ως και έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τον Ιούνη. 

Αλλά η οργή ενάντια στην Παρκ δεν έχει να
κάνει απλά με τα σκάνδαλα. Όπως χαρακτηρι-

στικά δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
(στην συνονόματη εφημερίδα της αδελφής
οργάνωσης του ΣΕΚ στη Νότιο Κορέα) ο Χιε
Σιν Παρκ, φοιτητής πανεπιστημίου «τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια η Παρκ έχει προωθήσει
μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που διευκολύ-
νουν τις απολύσεις. Είναι η σειρά μας σήμερα
να την απολύσουμε»!

Ενεργό ρόλο

Το οργανωμένο εργατικό κίνημα έχει ενερ-
γό ρόλο μέσα σε αυτό το τεράστιο κίνημα.
Στα συλλαλητήρια της 26ης Νοεμβρίου η
KCTU (Κορεατική Συνομοσπονδία Συνδικά-
των) που ελέγχεται από την Αριστερά και βρέ-
θηκε στην κορυφή της πορείας στη Σεούλ
προς το «Μπλε Σπίτι» (το προεδρικό μέγαρο)
ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε γενική
απεργία την Τετάρτη 30 Νοέμβρη. Ο κόσμος
ξέσπασε σε πανηγυρισμούς ακούγοντας ότι
και τα συνδικάτα στην εκπαίδευση και τις κοι-
νωνικές υπηρεσίες θα συμμετάσχουν στην
απεργία.  

Ένα μέλος του Συνδικάτου των Δασκάλων
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: "Περισ-
σότερο από οτιδήποτε άλλο οι σημερινές δια-
μαρτυρίες δικαιώνουν τον αγώνα που έχει κά-

νει το συνδικάτο μας ενάντια στην Παρκ. Η
επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων και
στην εκπαίδευση θα πρέπει να σταματήσει τώ-
ρα και η Παρκ να πάει στη φυλακή». 

Οι απεργοί σιδηροδρομικοί, που αψήφησαν
την πρόταση της συνδικαλιστικής ηγεσίας και
των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αναστεί-
λουν την απεργία τους, είχαν τη μαζική υπο-
στήριξη του κόσμου. 

Όπως αναφέρουν στην εφημερίδα τους οι
σύντροφοι από την Νότιο Κορέα: «Μέχρι την
κινητοποίηση της 26ης Νοεμβρίου τα μεγάλα
κόμματα της αντιπολίτευσης δίσταζαν να υπο-
στηρίξουν το λαϊκό αίτημα για παραίτηση της
Παρκ. Το επιχείρημα ήταν ότι μια παραίτηση
μπορούσε να προκαλέσει “χάος”. Tα κόμματα
της αντιπολίτευσης, μεταξύ αυτών και το Κόμ-
μα Δικαιοσύνης δεν ήθελαν η Παρκ να πέσει
από τα κάτω. Φοβούνται μήπως το κίνημα βά-
λει σαν στόχο τους μεγάλους καπιταλιστές.
Το Κόμμα Δικαιοσύνης απαίτησε από τους σι-
δηροδρομικούς να σταματήσουν την απεργία
τους.   

Αλλά αναγκάστηκαν να αλλάξουν στάση και
να αποφασίσουν να ζητήσουν την πρόταση
μομφής λόγω της έντασης και του εύρους
των κινητοποιήσεων. Οι κινητοποιήσεις ήταν η
αιτία και για τη βαθιά διάσπαση μέσα στο Sae-

nuri, το κόμμα της Παρκ που είναι στην κυβέρ-
νηση. Ένα αρκετά μεγάλο μέρος του, που
υποστηρίζεται από σημαντικούς νοτιοκορεά-
τες καπιταλιστές υποστήριξε την παραίτηση
της Παρκ. Για να μη διασπαστεί το κόμμα
προτιμήθηκε η πρόταση για μια πειθαρχημένη
υποχώρηση με “ομαλή” παραίτηση της προ-
έδρου». 

Ο Γιε Χεον Λι, εργάτης στην Hyundai Motors
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Πολλοί
λένε ότι η συμμετοχή των εργατών στις δια-
μαρτυρίες θα δημιουργήσει τάχα αρνητική αν-
τίδραση.  Γι’ αυτό όσο συνεχίζεται η πολιτική
αναταραχή, είναι σημαντικό να οργανώνουμε
το κίνημα ανεξάρτητα από τις κοινοβουλευτι-
κές μανούβρες τους». Σε ανακοίνωσή της η
συνομοσπονδία KCTU τόνισε ότι «η πρόταση
μομφής στο κοινοβούλιο είναι μια αργή διαδι-
κασία ενώ αυτό που απαιτεί ο λαός είναι η πα-
ραίτηση τώρα».

«Τα λόγια χρειάζεται να συνοδεύονται και
από δράση, και συγκεκριμένα απεργίες από
οργανωμένα συνδικάτα. Δεν πρόκειται για μια
αυτόματη διαδικασία, αλλά η Εργατική Αλλη-
λεγγύη παλεύει μέσα στο κίνημα για συνέχιση
της μαζικής διαμαρτυρίας και των απεργιών»
καταλήγει η ανακοίνωση των συντρόφων στη
Νότια Κορέα. 

H  Παρκ Γκουεν Χιε είναι η κόρη του Παρκ Τσουνγκ Χε
του δικτάτορα στρατιωτικού που κυβερνούσε τη Νότια
Κορέα για 18 χρόνια μέχρι το 1979 – τη δικτατορία του
οποίου επεδίωξε να ξεπλύνει από τη στιγμή που ανέλαβε
πρόεδρος τον Γενάρη του 2013. Τότε όλη η νοτιοκορεατι-
κή άρχουσα τάξη είχε ταχθεί στο πλευρό της Παρκ με την
ελπίδα ότι αυτή θα γίνει η Θάτσερ της Νότιας Κορέας σε
μια περίοδο αυξανόμενης οικονομικής αστάθειας.

Η Παρκ επιτέθηκε στα δημοκρατικά δικαιώματα, στους
μισθούς, στο δικαίωμα στη σταθερή δουλειά, τις δημό-
σιες δαπάνες, τους κανονισμούς ασφάλειας των εργαζο-
μένων. Αλλά και μετά το ξεκίνημα των κινητοποιήσεων τον
Οκτώβριο η Παρκ δεν έκανε τίποτε άλλο από το να εξα-
γριώνει τον κόσμο, προχωρώντας στην ενδυνάμωση της
στρατιωτικής συνεργασίας με την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. 

Το εργατικό κίνημα έχοντας στην πρωτοπορία τα συνδι-
κάτα που ελέγχονται από την Αριστερά (KCTU) ήταν στην
πρώτη γραμμή του αγώνα. Μέσα στον πρώτο χρόνο της
εκλογής της Παρκ, οι σιδηροδρομικοί προχώρησαν σε
απεργία διαρκείας που κράτησε 32 μέρες και έσπασε το
κλίμα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση. 

Το 2014, όταν 300 ζωές χάθηκαν σε ένα ναυάγιο εξαι-
τίας της μη τήρησης των κανονισμών, το κίνημα που ξε-
σήκωσαν οι οικογένειες των θυμάτων, κυρίως εργατικής
προέλευσης, συγκρούστηκε με την προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να κουκουλώσει την υπόθεση. Όταν η κυβέρνη-
ση της Παρκ επιτέθηκε στους μισθούς και στα εργατικά
δικαιώματα το KCTU κάλεσε διαδηλώσεις στις οποίες
συμμετείχαν πάνω από 100.000 εργαζόμενοι. 

Γ.Π.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑΚαταρρέει η πρόεδρος Παρκ

Με το εργατικό κίνημα στην πρωτοπορία
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Απεργοί της Ομοσπονδίας KCTU

Πάνω από ενάμιση εκατομμύριο διαδηλωτές στη Σεούλ στις 3/12
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Άσχημα τα νέα για τον Τραμπ καθώς πριν ακόμα ορκιστεί πρό-
εδρος, οι κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ, όχι μόνο δεν λένε να κοπά-
σουν αλλά πετυχαίνουν και νίκες.

Tην  Κυριακή 4 Δεκεμβρίου με ανακοίνωσή του, το Σώμα Μηχα-
νικού του στρατού των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να επι-
τρέψει ο αγωγός πετρελαίου να περάσει κάτω από τον ποταμό
Μιζούρι στη Ντακότα και ότι θα αναζητήσει άλλες οδούς.

Την απόφαση πανηγύρισαν με ενθουσιασμό χιλιάδες Αυτόχθονες
Αμερικάνοι της φυλής Σιου του Standing Rock που μαζί με εκατον-
τάδες -τις τελευταίες βδομάδες χιλιάδες- ακτιβιστές έχουν κατα-
σκηνώσει εδώ και μήνες στην περιοχή εμποδίζοντας τη διέλευση
του αγωγού που απειλεί με μόλυνση το νερό και το περιβάλλον. 

Οι αρχές είχαν απειλήσει με στρατιωτικού τύπου επέμβαση
προκειμένου να γίνει βίαιη εκκένωση της περιοχής. Η προθεσμία
που είχαν δώσει στους διαδηλωτές έληγε τη Δευτέρα 5 Δεκεμ-
βρίου. Όμως η τρομοκρατία δεν πέρασε. Αντίθετα, αντί να αδει-

άζει, η περιοχή άρχισε να γεμίζει από όλο και περισσότερους
ακτιβιστές που κατέφθαναν για να συμπαρασταθούν και να εμπο-
δίσουν την επέμβαση – ανάμεσά τους και χιλιάδες βετεράνοι του
αμερικάνικου στρατού και του αντιπολεμικού κινήματος. 

Κάτω από αυτήν την πίεση η κυβέρνηση Ομπάμα έκανε πίσω.
Δικηγόροι του κινήματος τονίζουν, όμως, ότι η εταιρία Energy
Transfer Partners, συμφερόντων της οποίας είναι ο αγωγός, μπο-
ρεί να εφεσιβάλει την απόφαση, ενώ ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ
να έχει δηλώσει ότι είναι υπέρ της ολοκλήρωσης του έργου.

«Ήταν πολλοί αυτοί που δεν πίστευαν σε εμάς, τους 13χρο-
νους και τους 15χρονους ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κό-
σμο» δήλωσε η 13χρονη Αlice Brown Otter μέλος της φυλής των
Σιου, που έτρεξε μέχρι την Ουάσιγκτον για να αναδείξει το πρό-
βλημα. «Μια μάχη κερδήθηκε, αλλά ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει
ακόμη. Βρισκόμαστε στην αρχή κάτι εξαιρετικού» δήλωσε ο Dan-
ny Grassrope, επίσης μέλος της φυλής των Σιου. 

ΝΤΑΚΟΤΑ Νίκη για τους Σιού, Νίκη για όλους

Ο
ργή, αγανάκτηση και γενικές απερ-
γίες στις 1 και 6 Δεκέμβρη, προκά-
λεσε ένα τροχαίο δυστύχημα που

έγινε το πρωί της  περασμένης Τετάρτη 30
Νοεμβρίου στο βορρά στις παρυφές του
Πενταδάκτυλου. Σχολικό λεωφορείο που
μετέφερε μαθητές συγκρούστηκε με φορ-
τηγό που έβγαινε από λατομείο με αποτέ-
λεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα, δυο μα-
θήτριες και ο οδηγός του σχολικού ενώ
τραυματίστηκαν άλλα έξι άτομα. 

Μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό εκα-
τοντάδες μαθητές κατέβηκαν σε εκδήλω-
ση διαμαρτυρίας και παρά τη συνεχή βρο-
χή πολιόρκησαν το πρωθυπουργικό γρα-
φείο και απαιτούσαν την παραίτηση της
Κυβέρνησης. Το δυστύχημα θεωρήθηκε
ότι ήταν αποτέλεσμα της μη αλλαγής της
ώρας στο βορρά που είχε ως συνέπεια οι
μαθητές να ταξιδεύουν ενώ είναι ακόμη
σκοτάδι για να πάνε στο σχολείο και της
κακής κατάστασης των δρόμων.

Η ώρα στον βορρά φέτος δεν άλλαξε
μετά από απόφαση της δεξιάς κυβέρνη-
σης η οποία προτίμησε να συντονιστεί με
την ώρα στην Τουρκία, αντί με την αλλαγή
της ώρας στην Ευρώπη. Κάτι που προκά-
λεσε τις αντιδράσεις των Tουρκοκυπρίων
οι οποίοι την αποκαλούν ειρωνικά ώρα
του ιμάμη, για να δείξουν την αντίδραση

τους αφού θεωρούν ότι η κυβέρνηση και
ο Ερτογάν θέλουν να τους συντονίσουν
με τις ώρες της προσευχής και το θρη-
σκευτικό ωράριο, αγνοώντας τις δικές
τους ιδιαιτερότητες και επιθυμίες. 

“Αγκυρα κάτω τα χέρια από
σβέρκο μας”

Την επόμενη μέρα οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις των εκπαιδευτικών και των
δημοσίων υπαλλήλων κάλεσαν γενική
απεργία και μεγάλες συγκεντρώσεις και
μαζί με τους μαθητές πολιόρκησαν το
πρωθυπουργικό γραφείο φωνάζοντας
συνθήματα όπως «Άγκυρα κάτω τα χέρια
από το σβέρκο μας» «δολοφόνοι  παραιτη-
θείτε» «όχι στους δρόμους που σκοτώ-
νουν» και άλλα. Τα συνδικάτα αποφάσισαν
ακόμη να απεργούν καθημερινά από τις
8:00 πμ μέχρι τις  9:00 πμ (7 με 8 το πρωί
ώρα Ελλάδας) επιβάλλοντας έτσι από μό-
νοι τους την αλλαγή της ώρας. 

Κάτω από την πίεση, η κυβέρνηση αναγ-
κάστηκε να αλλάξει την ώρα λειτουργίας
των σχολείων και της δημόσιας υπηρε-
σίας μεταθέτοντας την  μισή ώρα μπρο-
στά, από τις 8:00 στις 8:30. Οι συνδικαλι-
στικές οργανώσεις όμως δεν αποδέχτη-
καν αυτή τη ρύθμιση και συνεχίζουν τις
στάσεις εργασίας κάθε πρωί με κορύφω-

ση τη γενική απεργία στις 6 Δεκέμβρη.
Είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας

γιατί δείχνει όχι μόνο την διάθεση των
τουρκοκυπρίων να αντισταθούν στην προ-
σπάθεια του Ερντογάν να τους επιβάλει
τις επιλογές του αλλά γιατί δείχνει και πό-
σο σημαντική είναι η πάλη ενάντια στις
πολιτικές λιτότητας και περικοπών που ευ-
θύνονται για τους δρόμους λαιμητόμους.
Αυτά είναι κοινά αιτήματα που ενώνουν
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ερ-
γαζόμενους. 

Ήταν πολύ θετικό που η Παγκύπρια
Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών με ανα-
κοίνωση της έκφρασε τα συλλυπητήρια
της για τον θάνατο των συμμαθητών τους
και την αλληλεγγύη της στον αγώνα τους
και παράλληλα την επιθυμία για επανένω-
ση του νησιού που θα επιτρέψει να αγωνί-
ζονται μαζί.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα
των Τουρκοκυπρίων μαθητών και εκπαι-
δευτικών και παλεύουμε για το ενιαίο μέ-
τωπο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
εργαζομένων ενάντια, σε λιτότητα και
εθνικισμό, για ειρήνη, επανένωση και πλή-
ρη αποστρατικοποίηση του νησιού μας
που να είναι γέφυρα φιλίας των λαών και
όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Επικίνδυνα πολεμικά παιχνίδια παίζει στο Αιγαίο και
στην Ανατολική Μεσόγειο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
πρωτοστατούντος του υπουργού Άμυνας Καμένου.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός Τσίπρας και ο
υπουργός Εξωτερικών Κοτζιάς απευθύνουν εκκλή-
σεις για «ειρήνη» και «σταθερότητα» στην περιοχή
και ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται νέα διαπραγμάτευση
για το Κυπριακό, ο Καμένος δήλωσε την περασμένη
Πέμπτη από την Ήπειρο ότι: 

«Αν ο κ. Ερντογάν θέλει να καταργήσει τη συνθή-
κη της Λωζάνης, θα επιστρέψουμε στη συνθήκη των
Σεβρών». Με δύο λόγια, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ θα διεκδικήσει να πάρει πίσω τις περιοχές
που το ελληνικό κράτος διεκδίκησε με τη λήξη του
Α’ Παγκόσμιου Πολέμου και έχασε οδηγώντας στην
καταστροφή του 1922. 

Για να εξηγήσει μάλιστα και το πώς πρακτικά
μπορεί να επιτευχθεί αυτό, αφού αυτές οι περιοχές
βρίσκονται στο τουρκικό κράτος, ο Καμένος πρό-
σθεσε: «Θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι οι συ-
νεχείς απώλειες που έχουν οι τουρκικές ένοπλες
δυνάμεις, η πλήρης αποδυνάμωσή τους μετά το
πραξικόπημα, οι συνεχείς ήττες που υπάρχουν στη
Συρία, τους έχουν οδηγήσει σε ηλίθιες δηλώσεις…» 

Αν υπάρξει βραβείο ηλίθιας δήλωσης για τη χρο-
νιά που φεύγει, σίγουρα θα πρέπει να το πάρει αυτή
του Καμένου.  Αλλά δεν έφτασαν μόνο οι δηλώσεις,
ακολούθησαν και οι πράξεις.

«Συμβολική» επίσκεψη

Σε ένα ακόμα εθνικιστικό πυροτέχνημα, ο Καμέ-
νος και η κυβέρνηση οργάνωσαν το πρωί της Δευ-
τέρας επίσκεψη της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερι-
κών Υποθέσεων στη Ρω και στο Καστελόριζο. Αρχι-
κά ο Καμένος ήθελε η Επιτροπή, που συνεδριάζει
κεκλεισμένων των θυρών, να συνεδριάσει στο Κα-
στελόριζο, αλλά τελικά περιορίστηκε στη «συμβολι-
κή» επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής. 

Δηλαδή: Του Καμένου και του Βίτσα. Τεσσάρων
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ενός βουλευτή των ΑΝΕΛ
(του Κατσίκη βεβαίως βεβαίως). Και τριών βουλευ-
τών της Χρυσής Αυγής. Μια ακόμη ευγενική προ-
σφορά «πατριωτικού» ξεπλύματος στους υπόδικους
Κασιδιάρη, Παππά και τους υπόλοιπους ναζί, από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Aπό την Ένωση Κεντρώων τελικά δεν συμμετείχε
βουλευτής αλλά ο πρόεδρός τους Β. Λεβέντης
έσπευσε να δηλώσει ότι «αν ήταν πρωθυπουργός
θα έκοβε και άλλα 200 ευρώ από τις συντάξεις για
να εξοπλίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις…»!

Η «συμβολική επίσκεψη» του Καμένου οργανώθη-
κε με την αιτιολογία ότι ο τουρκικός στρατός έχει
ανακοινώσει ασκήσεις σε μια θαλάσσια περιοχή 15
μίλια από το Καστελόριζο στις 6 Δεκεμβρίου και σε
μια άλλη περιοχή μεταξύ Κύπρου και Κρήτης για
άσκηση το χρονικό διάστημα 8-10 Δεκεμβρίου. Τις
ίδιες ακριβώς μέρες θα διεξάγεται ελληνοαιγυπτια-
κή αεροναυτική άσκηση που ξεκινά ταυτόχρονα με
την τουρκική, με την επωνυμία «Μέδουσα» και θα
πραγματοποιηθεί στα ανοιχτά της Κάσου, στην
Κάρπαθο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή γύρω
από την Κρήτη, από τις 6 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου. 

Σε αυτόν τον επικίνδυνο ανταγωνισμό και πολεμική
κλιμάκωση, νωρίτερα τον Οκτώβρη, οι τουρκικές αρ-
χές είχαν εκδώσει ΝΟΤΑΜ με αφορμή την διεξαγωγή
άσκησης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων το διήμε-
ρο 18-19/10 δυτικά του Καστελόριζου. Θα είναι πραγ-
ματικό «κατόρθωμα» για τον ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τα μνη-
μόνια και τον Καμένο να φορτώσει στην πλάτη των
εργαζομένων και του λαού και ένα θερμό επεισόδιο.

Γιώργος Πίττας

Eπικίνδυνα παιχνίδια
Καμένου-κυβέρνησης

Τουρκοκύπριοι μαθητές διαδηλώνουν και πολιορκούν το πρωθυπουργικό γραφείο

Γενική Απεργία και οργισμένες διαδηλώσεις
Τουρκοκυπρίων μαθητών και εκπαιδευτικών



Μετά το Brexit το πατατράκ του Ρέντζι στην
Ιταλία και η κατηφόρα της κρίσης στην ΕΕ
δεν έχει πάτο. Η καλύτερη στιγμή για να συ-
ζητήσουμε για την αντικαπιταλιστική εναλλα-
κτική στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Την επό-
μενη Τρίτη 13 Δεκέμβρη, 7.30μμ, ο πανεπι-
στημιακός οικονομολόγος Νίκος Στραβελά-

κης, ο συνδικαλιστής της ΑΔΕΔΥ Γρηγόρης
Καλομοίρης και η Μαρία Στύλλου από το πε-
ριοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω (και μια
από τους συγγραφείς του βιβλίου) θα παρου-
σιάσουν αυτή την τελευταία έκδοση του ΜΒ.
Να είμαστε όλοι/ες εκεί!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

H «Κρίση της ΕΕ» στο
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο 

Προπληρώστε το
νέο βιβλίο του ΜΒ
«Έτος Ένα της Ρώ-
σικης Επανάστα-
σης» του Βίκτορ
Σερζ που θα είναι
έτοιμο το Γενάρη με
έκπτωση 30% της
αρχικής τιμής (από
22� μόνο 15 ευρώ)!
Η προσφορά ισχύει
μέχρι της 20 Δεκέμ-
βρη. Για παραγγε-
λίες, προπληρωμές,
επικοινωνήστε με το
ΜΒ στο 2105247584. 

Νέα 
εκδοση

Tην Τρίτη 20 Δεκέμβρη το απόγευμα, το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο οργανώνει ένα «πα-
ζάρι» με μεγάλες προσφορές. Όλα τα βιβλία για τη Ρώσικη Επανάσταση και όλα τα αντι-
ρατσιστικά-αντιφασιστικά βιβλία μας σε τιμές πολύ χαμηλές, προσιτές σε όλους/ες: για
να προετοιμαστούμε και να εξοπλιστούμε για  τα 100 χρόνια του Κόκκινου Οκτώβρη και
το μεγάλο συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη. Και, βέβαια, πολλές νέες κυκλοφορίες και πολ-
λά καινούργια βιβλία στα αγγλικά, παρουσίαση των οποίων θα ακολουθήσει στα αμέσως
επόμενα φύλλα της ΕΑ.

Προσφορές για τις γιορτές!
μαρξιστικό
βιβλιοπωλειο
Φειδίου 14 (πίσω 
από Τιτάνια-ΡΕΞ 
τηλ. 2105247584
www.marxistiko.gr

Βιβλία εργατικη αλληλεγγυη 


