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Οι καλύτερες γιορτές 
είναι οι εργατικοί αγώνες Να τελειώνουμε

με τους Νεοναζί
• Ανταποκρίσεις
από τη δίκη της ΧΑ

• Συνεντεύξεις με 
Δ. Κουσουρή και
Θ. Καμπαγιάννη

σελ. 8, 9, 10, 11, 12, 13

ΜΕ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΟΡΜΗ STOP στη μνημονιακή λεηλασία

Να πάρουμε πίσω όσα μας έκλεψαν

Πανεργατική απεργία 14 Δεκέμβρη

• Πανελλαδικός πανεργατικός ξεσηκωμός, σελίδες 4, 5, 16, 17. • Η συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, σελίδες 2, 6, 7.



Τ
ο πανόραμα των εργατικών αγώ-
νων της προηγούμενης χρονιάς
και οι μεγάλες προκλήσεις αυτής

που έρχεται, ξεδιπλώθηκαν στην Πα-
νελλαδική Συνέλευση Εργατικής Αντί-
στασης που οργάνωσε ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια, την Κυριακή
17/12.

Η συνέλευση περιλάμβανε δύο συζη-
τήσεις. Στην πρώτη με θέμα “Η σύγ-
κρουση με τα μνημόνια και η δύναμη
της εργατικής τάξης να τα σταματή-
σει” άνοιξαν την κουβέντα με τις ειση-
γήσεις τους, ο Τάσος Αναστασιάδης,
συντονιστής του Συντονισμού, η Βασι-
λική Κανέλλου, συμβασιούχος στο νο-
σοκομείο Γεννηματάς, ο Μανώλης Μα-
στοράκης από το ΣΕΚΕΣ – ΕΥΔΑΠ, η
Ιωάννα Παυλοπούλου συνταξιούχος
της Εθνικής Τράπεζας, ο Βασίλης Συλ-
λαϊδής μέλος του Σωματείου της Ιν-
τρακόμ και του Δ.Σ του ΕΚΑ κι ο Χρί-
στος Αργύρης, μέλος του Γενικού Συμ-
βουλίου της ΑΔΕΔΥ και γιατρός στο
Σωτηρία.

Η δεύτερη συζήτηση είχε θέμα “Οι
μάχες μπροστά μας και η δράση του
Συντονισμού” και τις αρχικές τοποθε-
τήσεις έκαναν ο Γιάννης Αγγελόπου-
λος από το Συντονιστικό των Νοσοκο-
μείων, η Ειρήνη Φωτέλλη, εργαζόμενη
στην ΕΡΤ και μέλος του Δ.Σ της ΠΣΥ-
ΠΕΡΤ, ο Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος
του ΣΕΛΜΑ, του σωματείου του ΜΕ-
ΤΡΟ, η Ζαννέτα Λυσικάτου, γιατρός
στον Αγ.Σάββα και μέλος του Γενικού
Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, ο Αντώνης
Σκαρπέλης, γραμματέας του Σωματεί-

ου Εκτάκτων του ΥΠΠΟ κι ο Νίκος Χα-
τζάρας, μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου
Εργαζομένων δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη. 

Στην έναρξη της συνέλευσης διαβά-
στηκε χαιρετισμός από την ΠΕΝΕΝ,
ενώ στην πλούσια συζήτηση που ακο-
λούθησε μετά τις εισηγήσεις, έγιναν
31 παρεμβάσεις από αγωνιστές κι
αγωνίστριες του δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα.

Στο τέλος ο Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων
του νοσοκομείου Αγ. Σάββας, παρου-
σίασε το σχέδιο απόφασης και την
πρόταση για το νέο Συντονιστικό. Και
τα δύο υπερψηφίστηκαν ομόφωνα.

“Όλοι μαζί συζητήσαμε τα μέτωπα και
τις μάχες που έχουμε να δώσουμε την
επόμενη περίοδο, για να μην αφήσουμε
να περάσουν οι πολιτικές που συνεχί-
ζουν την καταστροφή εργατικών δικαιω-
μάτων. Η πανεργατική απεργία στις 14
Δεκέμβρη, επιβεβαίωσε για μια ακόμη
φορά ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τη
σύγκρουση με τις πολιτικές των μνημο-
νίων. Μπροστά στο κλείσιμο της τρίτης
αξιολόγησης, οι εργαζόμενοι από τη
ΔΕΗ και οι συνταξιούχοι της Εθνικής μέ-
χρι τα νοσοκομεία και οι εκπαιδευτικοί
έστειλαν το μήνυμα σε κυβέρνηση και
δανειστές, ότι δεν πρόκειται να περά-
σουν τα μέτρα τους. Η επιτυχία της πα-
νεργατικής στις 14 Δεκέμβρη ανοίγει
τον δρόμο για να ξηλώσουμε την τρίτη
αξιολόγηση” λέει μεταξύ άλλων η από-
φαση που ψηφίστηκε στο τέλος.

“Βάζουμε σαν ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ενάν-
τια στα ΜΝΗΜΟΝΙΑ, στόχο τη στήριξη
και την οργάνωση του κινήματος για
την ανατροπή των μνημονίων, παλιών
και νέων. Αυτό ξεκινάει με την προσπά-

θεια να οργανώσουμε από τα κάτω
ακόμη καλύτερα όλους τους εργατι-
κούς χώρους.

Με τη προσπάθεια να χτιστούν σω-
ματεία όπου δεν υπάρχουν. Τη συγ-
κρότηση επιτροπών βάσης σε κάθε ερ-
γατικό χώρο, που θα ενώνουν όλο τον
κόσμο του αγώνα.

Κλιμακώνουμε την καμπάνια μαζί με
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων για
να μην απολυθεί κανένας συμβασιού-
χος διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους.

Παίρνουμε πρωτοβουλία ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις του νερού, της ΔΕΗ
των μεταφορών και όλων των κοινωνι-
κών αγαθών. Στις 17 Μάρτη θα βρε-
θούμε στους δρόμους, μαζί με το αντι-
ρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα,
που καλεί σε πανευρωπαϊκή μέρα δρά-
σης και κινητοποίησης. Προχωράμε
στην συγκρότηση του Συντονισμού και
σε άλλες πόλεις όπως έγινε την προ-
ηγούμενη χρονιά σε Θεσσαλονίκη και
Χανιά.  Στην Αθήνα οργανώνουμε σε
επίπεδο γειτονιών τοπικά τον Συντονι-
σμό ενάντια στα μνημόνια για να δώσει
στήριγμα σε δεκάδες μικρές και μεγά-
λες 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. Προ-
χωράμε στην τακτική έκδοση ενημερω-
τικού εντύπου του Συντονισμού”. 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη
την απόφαση διαδικτυακά στο syntoni-
smoskd.blogspot.gr.

Βασικά σημεία των τοποθετήσεων
μπορείτε να διαβάσετε σε αυτή τη σε-
λίδα και στις σελίδες 6 και 7.

Σ.Μ.Η
διοίκηση της ΠΕΝΕΝ χαιρετίζει την ετήσια πανελλαδική συνέ-
λευση του συντονισμού ενάντια στα μνημόνια, η οποια γίνεται σε
μια κρίσιμη φάση για το εργατικό και λαϊκό κίνημα της χώρας

μας...

Η κυβερνώσα “αριστερά” του ΣΥΡΙΖΑ με την υποταγή στις κατευθύν-
σεις της ΕΕ του Δ.Ν.Τ και συνολικά στο ευρωενωσιακο μονόδρομο συ-
νεχίζει με μεγαλύτερη ένταση την επίθεση ενάντια στο λαό και την ερ-
γατική τάξη...

Στις σημερινές συνθήκες κανενας εργαζόμενος δεν πρέπει να τρέφει
αυταπάτες οτι η συμβιβασμένη και παραδομένη στο αστικό σύστημα και
το μεγάλο κεφάλαιο συνδικαλιστική ηγεσία θα ηγηθεί ενός κινηματος
αντίστασης, πάλης για την ανατροπή της αντιλαϊκής και μνημονιακής
πολιτικής.          

Ο ρόλος αυτος ανήκει αντικειμενικά στη συνδικαλιστική αριστερά η
οποία οφείλει να ανταποκριθεί στις αγωνιες και τα συμφέροντα  των
εργαζομένων και να αναλάβει άμεσα ουσιαστικές πρωτοβουλίες για
την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινηματος, το ταξικό προσα-
νατολισμό του, για μια νέα στρατηγική στο συνδικαλιστικό κίνημα η
οποία θα πορεύεται σε σύγκρουση και ρήξη με το κεφαλαίο τους πολι-
τικούς και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους του...

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασιες της πανελλαδικής σας συνέλευ-
σης και οι αποφάσεις και η δράση σας να συμβάλουν στη παραπέρα ανά-
πτυξη των αγώνων της εργατικής τάξης και των συνδικάτων. 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ     
(ολόκληρος ο χαιρετισμός στο syntonismoskd.blogspot.gr)
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Π
ριν μερικές μέρες η
ΓΣΕΕ είχε καλέσει
συνάντηση σωμα-

τείων. Μεταξύ άλλων έλε-
γαν ότι δεν καλούν κινητο-
ποιήσεις γιατί “ο κόσμος
δεν ακολουθεί”. Κάναμε
παρέμβαση σαν σωματείο
και προτείναμε δίμηνο
απεργιακό πρόγραμμα
δράσης, με πανεργατικές
απεργίες, συλλαλητήρια,
συγκεντρώσεις κλπ, ενάν-
τια στο υπερταμείο και το
ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας. Τους είπαμε
ότι ο κόσμος θα ακολουθή-
σει αν μπει ένα μαχητικό
πρόγραμμα κινητοποιήσε-
ων. 

Ο αντισυνδικαλιστικός
νόμος στοχεύει σίγουρα να
σταματήσει αντιδράσεις σε
χώρους που πάνε να ξε-
πουλήσουν όπως το Μετρό
και η ΔΕΗ. Αποκλείεται να
μπορείς να μαζέψεις τις
απαρτίες που ζητάνε, σε
χώρους που π.χ δουλεύουν
όλο το 24ωρο. Πρέπει να
μην τον αφήσουμε να πε-
ράσει.

Από τη μεριά μας έχουμε
επιχειρήσει το συντονισμό
όλων των οργανισμών που
μπαίνουν στο Υπερταμείο.
Από τις συγκοινωνίες, τα
λιμάνια και τα αεροδρόμια
μέχρι τους εργαζόμενους
στον Ισθμό της Κορίνθου
και τις Ελληνικές Αλυκές.
Έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν
υπάρχει το “δεν μπορούμε
να κάνουμε κάτι”. 

Θα είμαστε στην πρώτη
γραμμή και στη μάχη για
προσβάσιμες συγκοινω-
νίες. Χτες μας ανακοίνω-
σαν επίσημα την πολυζωνι-
κότητα του εισιτηρίου στις
αστικές συγκοινωνίες. Αυ-
τό σημαίνει ότι θα μπαίνει
ο εργάτης από την Ελευσί-
να να πάει στο εργοστάσιο
και θα θέλει 4-5 ευρώ.

Χρειάζεται να παλέψου-
με μαζί, οι εργαζόμενοι των
συγκοινωνιών και ευρύτε-
ρα το κίνημα αν είναι δυνα-
τόν και για δωρεάν πρό-
σβαση στις συγκοινωνίες. 

Σπύρος Ρεβύθης
πρόεδρος ΣΕΛΜΑ

Τ
ο περασμένο διάστη-
μα είχαμε αγώνες σε
τοπικό – κλαδικό επί-

πεδο. Η γενική απεργία
στις 14/12 έδωσε τη δυνα-
τότητα αυτές οι κινητοποι-
ήσεις να πάρουν κεντρικά
χαρακτηριστικά και να ανα-
δειχτεί και η ανάγκη τις
ανατροπής των μνημονια-
κών νεοφιλελεύθερων πο-
λιτικών. 

Στους ΟΤΑ είχαμε πολ-
λαπλασιασμό των εργατι-
κών ατυχημάτων, ως απο-
τέλεσμα της εντατικοποί-
ησης και της έλλειψης μέ-
τρων προστασίας, των πε-
ρικοπών που φέρνουν οι
μνημονιακές πολιτικές.
Χρειάζεται συντονισμός
των αγώνων σε ένα ενιαίο
μέτωπο για να ανατραπούν
αυτές οι πολιτικές. Χρει-
άζεται επιθετική τακτική.
Όχι αμυντική, δηλαδή μια
κινητοποίηση τελευταία
στιγμή, όταν φέρνουν στη
Βουλή μια μνημονιακή επί-
θεση. Οι μνημονιακές επι-
θέσεις περνάνε κάθε μέρα. 

Μπορούμε να υπερβού-
με τις ηγεσίες της ΓΣΕΕ
και της ΑΔΕΔΥ, συγκρο-
τώντας όχι κόκκινα συνδι-
κάτα, αλλά έναν ταξικό πό-
λο μέσα στο συνδικαλιστι-
κό κίνημα.

Οργανώνουμε τις μάχες
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

1. Κατερίνα Θωίδου, 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

2. Σπύρος Ανδριώτης, ΕΚΠΑ 
3. Χρίστος Αργύρης,  ΥΓΕΙΑ
4. Βασίλης Συλαιδής, ΙΝΤΡΑΚΟΜ
5. Κώστας Πολύδωρος,  ΙΔ. ΥΓΕΙΑ
6. Μαρία Τσώλη, ΜΜΕ
7. Μαρία Αναγνώστου ΕΥΔΑΠ
8. Μανώλης Μαστοράκης ΕΥΔΑΠ
9. Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΥΓΕΙΑ,
10. Δημήτρης Δημοβασίλης, ΤΡΑΜ
11. Βασιλική Κανέλλου, 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΓΕΙΑ
12. Αντώνης Φώσκολος, ΥΠ. ΠΟ.
13. Αντώνης Σκαρπέλης, 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠ.ΠΟ
14. Κατερίνα Πατρικίου, ΥΓΕΙΑ 
15. Εύα Ηλιάδη, ΜΚΟ
16. Μήτσος Αργυροκαστρίτης, 

ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ 

17. Γεωργία Κόφφα, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
18. Άννα Τσινίκα,  ΕΡΤ
19. Ειρήνη Φωτέλλη ΕΡΤ
20. Σπύρος Στάικος, ΥΓΕΙΑ
21. Γιώργος Φάραντος, ΔΕΣΦΑ
22. Νίκος Σμπαρούνης, ΜΕΤΡΟ
23. Γιώργος Μαυρίδης, 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
24. Ιωάννα Παυλοπούλου, 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
25. Σεραφείμ Ρίζος, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΧΑΝΙΑ
26. Νίκος Χατζάρας, ΟΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
27. Κατερίνα Αγγελή, ΥΓΕΙΑ ΠΑΤΡΑ
28. Τζεμαλί Μηλιαζήμ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΑΝΘΗ
29. Τάσος Αναστασιάδης, 

συντονιστής

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τις εργασίες της 

συνέλευσης χαιρέτισε 

εκ μέρους του ΜΕΤΑ 

ο γραμματέας του

Γιώργος Χαρίσης:
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Τ
α κανάλια και οι εφημερίδες προσπάθη-
σαν να επισκιάσουν το μήνυμα της Πα-
νεργατικής απεργίας προβάλλοντας τη

μονομαχία Τσίπρα-Μητσοτάκη στη Βουλή στη
συζήτηση για τον Προϋπολογισμό. Μάταια,
όμως. Γιατί και τα όσα είπαν οι ηγέτες της κυ-
βέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης
επιβεβαιώνουν το πανεργατικό μήνυμα: δεν
υπάρχει άλλος δρόμος για να σταματήσουμε
τη μνημονιακή λεηλασία από τους εργατικούς
αγώνες για να πάρουμε πίσω όλα αυτά που
μας έκλεψαν.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιμένει στο τρο-
πάριο ότι οι νέες περικοπές στις κοινωνικές δα-
πάνες και το ξεπούλημα των δημόσιων επιχει-
ρήσεων στρώνουν το δρόμο για την έξοδο από
την κρίση μέσα στο 2018. Ο Τσίπρας και οι
υπουργοί του επαναλαμβάνουν ακριβώς το ίδιο

παραμύθι που ακούγαμε από τον Γ. Παπανδρέ-
ου το 2011 και τον Σαμαρά το 2014. Έχουν κα-
τρακυλήσει τόσο χαμηλά ώστε συγκρίνουν
τους εαυτούς τους με τους προηγούμενους και
λένε ότι αυτοί υλοποιούν αυτό το σενάριο της
μνημονιακής “εξόδου από τα μνημόνια” εκεί
που οι άλλοι απέτυχαν.

Ο Μητσοτάκης και τα ζόμπι της ΝΔ απολαμ-
βάνουν αυτή την ξεφτίλα του ΣΥΡΙΖΑ και απει-
λούν ότι μια δικιά τους κυβέρνηση θα κλιμακώ-
σει τη λεηλασία πάνω στο δρόμο που τους
ανοίγει ο Τσίπρας. Θα μεταφέρουν και άλλο
πλούτο στα χέρια των “επενδυτών” μειώνοντας
τη φορολογία τους και ανεβάζοντας τις κοινω-
νικές περικοπές.

Δύναμη

Λογαριάζουν, όμως, χωρίς τη δύναμη που
φανέρωσαν οι απεργοί της Πανεργατικής. Κόν-
τρα στην παραφιλολογία ότι “δεν υπάρχουν
απεργοί” και “δεν κουνιέται φύλλο”, οι εργαζό-
μενοι με τη συμμετοχή τους στην απεργία έδει-
ξαν χειροπιαστά τι μπορούν να κάνουν. Δεν
κουνήθηκε ούτε ένα πλοίο, οι συγκοινωνίες τή-

ρησαν με ακρίβεια το απεργιακό πρόγραμμα,
οι εφημερίδες δεν κυκλοφόρησαν, τα δελτία ει-
δήσεων σίγησαν. Και δεκάδες χιλιάδες βγήκαν
στους δρόμους στα απεργιακά συλλαλητήρια
για να υπογραμμίσουν το μήνυμα.

Με αυτή την ορμή ξεκινάει ήδη ο επόμενος
γύρος των αγώνων. Μπορεί να είμαστε παρα-
μονές Χριστουγέννων, αλλά οι εργαζόμενοι στα
Νοσοκομεία ήταν σε στάση και συγκέντρωση
στο υπουργείο Υγείας την Τρίτη, οι συνταξιού-
χοι κατεβαίνουν σε συλλαλητήριο την Πέμπτη,
τα νέα παιδιά στα ΤΕΙ της Αθήνας συνεχίζουν
τις καταλήψεις τους. Οι δηλώσεις ότι οι ρημαγ-
μένες σχολές τους θα γίνουν πανεπιστημιακές
δεν τους πείθουν, αντίθετα τους εξαγριώνουν.
Όπως και τα “έκτακτα βοηθήματα” δεν σταμα-
τούν την οργή των συνταξιούχων και των νέων
ανέργων.

Η συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια συμπύκνωσε αυτό το κλίμα. Η Αρι-
στερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότη-
τα και την υποχρέωση να αξιοποιήσει την ορμή
που έδωσε η Πανεργατική Απεργία σε όλα τα
μέτωπα. Δίνοντας συνέχεια και κλιμάκωση στο
απεργιακό κίνημα αλλά και στηρίζοντας πολιτι-
κά όλες τις μάχες με έναν απλό και ξεκάθαρο
τρόπο: υπάρχει εναλλακτική στην κατρακύλα
του Τσίπρα και στις απειλές του “Κούλη” και
δεν είναι άλλη από την αποφασιστικότητα των
εργατών να πάρουν πίσω τα κλεμμένα με τη δι-
κή τους δράση και δύναμη. Αυτό είναι το πραγ-
ματικό στοίχημα που ανοίγεται μπροστά μας
στη νέα χρονιά.

Στα 30.100 ευρώ ανέβηκε ο δεί-
κτης της οικονομικής εξόρμησης
της Εργατικής Αλληλεγγύης τις
προηγούμενες μέρες. 

Ευχαριστούμε τους Κατερίνα
Α., Γιώργο Μ., Κατερίνα Δ., Ναπο-
λέωντα, Γιάννη Σ., Γιάννη Α., Αν-
τρέα, Ντίνα Π., καθώς και την
Ένωση Εργαζομένων Υπαλλήλων
Δήμου Αθήνας που γράφτηκαν
συνδρομητές. Ευχαριστούμε επι-
πλέον τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους που συγκέντρωσαν
140 ευρώ στα Χανιά από την
εξόρμησή τους στην πλατεία και
σε μαγαζιά και άλλα 165 ευρώ
από φίλες και φίλους της εφημε-
ρίδας, 50 ευρώ στα Γιάννενα, 65
στην Πάτρα, 35 στη Θεσσαλονί-
κη, 90 στον Πειραιά, 65 στου Ζω-
γράφου, 40 ευρώ στο νοσοκομείο
Άγιος Σάββας. 

Ευχαριστούμε τέλος για τις
προσωπικές σας ενισχύσεις: από
50 ευρώ Γιώργος Λ., Μαριάννα
Θ., Γιάννης Π., Αφροδίτη Μ. και
Γιώργος Μ., από 30 ευρώ Μαργα-
ρίτα Π., Στέλλα Μ., Μαρία Κ., Διο-
τίμα Χ., 25 ευρώ Πέτρος Π., από
20 ευρώ Χριστόφορος Κ., Γεωρ-
γία Σ., Χρήστος Μ., Γιάννης Β.,
Παναγιώτης Μ., Στέφανος Μ., Σε-
ραφείμ Ρ., Νίκος Π., Κατερίνα Θ.
και Μιχάλης Ψ., από 15 ευρώ Δή-
μητρα Λ., Χρήστος Ζ., Βασίλης
Μ., Πάνος Γ., από 10 ευρώ Γιώρ-
γος Μ., Γιάννης Μ., Ελίνα, Τιάνα
Α., Γεράσιμος, Κώστας Δ., Βάιος
Χ., Αντώνης Φ., Αγγελική Β.,
Γιώργος Λ., Δώρα Κ. και Ρία Φ.,
από 5 ευρώ Ευγενία Β., Δανάη,
Χελάλ, Χάρης Μ. και Μαρία Π. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

STOP στη μνημονιακή λεηλασία
Να πάρουμε πίσω όσα μας έκλεψαν

Mε Πανεργατική ορμή
Αθήνα, Πανεργατική απεργία, 14 Δεκέμβρη



Η
Πανεργατική απεργία της
Πέμπτης 14 Δεκέμβρη έστει-
λε ένα ηχηρό μήνυμα αντί-

στασης στις μνημονιακές πολιτικές
της λιτότητας και των περικοπών.

Δεκάδες χιλιάδες εργάτριες και
εργάτες, συνταξιούχοι και νεολαίοι
απέκλεισαν το κέντρο της Αθήνας
συμμετέχοντας στις απεργιακές
συγκεντρώσεις και προσυγκεντρώ-
σεις που ενώθηκαν σε ένα μεγάλο
πανεργατικό ποτάμι. 

Ήταν μια απεργία που κινητοποί-
ησε τμήματα της εργατικής τάξης
που είχαν πολύ καιρό να βγουν στο
δρόμο. Για πρώτη φορά μετά από
χρόνια είδαμε πίσω από το μεγάλο
πανό “ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ” της ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ να διαδηλώνουν οργανωμένα
με τα πανό των πρωτοβάθμιων σω-
ματείων τους  εργαζόμενοι στην Πα-
ραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από
το σωματείο Σπάρτακος, εργαζόμε-
νοι από το Σωματείο ΔΕΣΜΗΕ ΔΕΗ
“Η Ενωση” και τεχνικοί  της ΕΤΕ-
ΔΕΗ/ΚΗΕ. 

Το ίδιο και με τους εργαζόμενους
στον ΟΤΕ. Μετά την μεγάλη επιτυχία
της δεύτερης 48ωρης απεργίας με
σκοπό την υπογραφή αξιοπρεπούς
ΣΣΕ για όλους, εκατοντάδες εργα-
ζόμενοι βρέθηκαν πίσω από το πανό
της ΟΜΕ-ΟΤΕ αλλά και με πανό πα-
ρατάξεων όπως η ΑΣΕ-ΟΤΕ. 

Μεγάλο και δυναμικό ήταν και το
μπλοκ της ΕΥΔΑΠ που έχει μπει στο
στόχαστρο των μνημονιακών ιδιωτι-
κοποιήσεων με μαχητική παρουσία
και μελών του  ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ που
διαδήλωσαν με το πανό τους. “Οι
προσπάθειες ιδιωτικοποίησης της
ΕΥΔΑΠ συνεχίζονται και πρώτα
απ'όλα με τα επιπλέον χαρίσματα
εκατομμυρίων στους μετόχους, με
την διεύρυνση των ελαστικών σχέ-
σεων εργασίας, κλπ. Ο μοναδικό
δρόμος είναι οι απεργιακές μας κι-
νητοποιήσεις. Θα πρέπει φυσικά να
μην είναι επετειακές να έχουν σχε-
διασμό και να εμπνέουν τον κόσμο
με προοπτική αντίστασης στις μνη-
μονιακές πολιτικές. Εμείς καλούμε
όλους να κάνουμε κοινό μέτωπο
αγώνα ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις”, υποστήριξε ο Αλέκος Μερσι-
νιάς μέλος της Ομοσπονδίας της
ΕΥΔΑΠ και της γραμματείας του ΣΕ-
ΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ.

Ασυνήθιστα μεγάλη σε σχέση με
άλλες απεργίες και η παρουσία των
τραπεζοϋπαλλήλων. Είχαν στο πλευ-
ρό τους τον Σύλλογο Συνταξιούχων
Τραπεζοϋπαλλήλων της Εθνικής
Τράπεζας που βρίσκονται σε σύγ-
κρουση με την διοίκηση Φραγκιαδά-
κη που τους πετσοκόβει τις συντά-
ξεις και διαλύει τα ασφαλιστικά τους
δικαιώματα. 

Εκτός των συνταξιούχων της Εθνι-

κής Τράπεζας με πανό διαδήλωσε η
Ανώτατη Συνομοσπονδία Συνταξιού-
χων Ελλάδας, το Σωματείο Συνταξι-
ούχων ΟΑΣΑ, οι Συνταξιούχοι Αερο-
πορικών εταιριών, η Πανελλήνια
Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτι-
κών και το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιού-
χων.

Άι-Βασίλισσα

Μαζική ήταν και η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών. Από τη μεριά της Δι-
δασκαλικής Ομοσπονδίας μεγάλη
παρουσία είχαν τόσο οι σύλλογοι
της Αθήνας, όσο και του Πειραιά
ενώ με βασικό αίτημα τους μόνιμους
διορισμούς, μεγάλη συμμετοχή και
μια Άι-Βασίλισσα στην πρώτη γραμ-
μή διαδήλωσε ο Πανελλήνιος Σύλλο-
γος Αναπληρωτών Δασκάλων. 

Εντυπωσιακή και η παρουσία της
ΟΛΜΕ με εκατοντάδες καθηγητές
με τις πορτοκαλί σημαίες τους να
βαδίζουν ενάντια στο “νέο λύκειο”
του Γαβρόγλου, ενώ πολύ δυνατή
ήταν η παρουσία της Γ' ΕΛΜΕ. Πα-
ρουσία με το δικό της πανό είχε η
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτι-
κών Λειτουργών.

Βασικό χαρακτηριστικό και αυτής
της πανεργατικής ήταν σύνδεση των

αιτημάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα. Η λιτότητα και οι περικοπές
έχουν χτυπήσει συνολικά την εργατι-
κή τάξη είτε αυτή απασχολείται σε
δημόσιες υπηρεσίες, είτε στον ιδιω-
τικό τομέα. Αυτό φάνηκε και στην
απεργιακή διαδήλωση που άνοιγε με
το πανό της ΓΣΕΕ ενώ λίγο πιο πίσω
ερχόταν αυτό της ΑΔΕΔΥ με βασικό
σύνθημα “Κάτω τα χέρια από την
απεργία”. Πιο πίσω ερχόταν η Ομο-
σπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλά-
δας και ακολουθούσε η ΠΟΕΔΗΝ με
τις συμβασιούχες καθαρίστριες του
Δρομοκαΐτειου στην πρώτη γραμμή.
Λίγο μετά ερχόταν το σωματείο των
ταχυμεταφορών ΣΕΤΤΕΑ, λίγο πιο
πίσω η ΕΥΔΑΠ και αμέσως μετά ερ-
χόταν με μεγάλο μπλοκ η ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Ανάμεσά τους διαδήλωναν και εργα-
ζόμενοι στην καθαριότητα του Δή-
μου Βύρωνα με πανό που ζήταγε
την μονιμοποίηση όλων των συμβα-
σιούχων στους Δήμους. 

Σημαντική παρουσία που αντανα-
κλά τις μάχες που δίνουν όλο το
προηγούμενο διάστημα είχαν και οι
εργαζόμενοι στο ΥΠΠΟ αφού δεκά-
δες διαδήλωσαν με το πανό του Σω-
ματείου Έκτακτων και των εργαζό-
μενων στο Βυζαντινό Μουσείο, με το

πανό του Συλλόγου Έκτακτων Αρ-
χαιολόγων αλλά και με το πανό της
Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στο
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού. 

Παρουσία στην Πανεργατική είχαν
και οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο
της ΕΑΣ Υμηττού αλλά και από το
Σωματείο των εργαζόμενων στην Ελ-
ληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Με
πανό διαδήλωσαν και εργαζόμενοι
από την ΠΟΕ-ΥΕΘΑ αλλά και μηχανι-
κοί της ΕΜΔΥΔΑΣ.

Τρίτεκνοι

Σημαντική παρουσία στην απεργία
της Αθήνας είχαν επίσης οι εργαζό-
μενοι στα ασφαλιστικά ταμεία ενώ
πιο πίσω διαδήλωσε το Εργατικό
Κέντρο Κορίνθου, ο Σύλλογος εργα-
ζόμενων στο ΕΛΚΕΘΕ και η ομο-
σπονδία των τριτέκνων.

Μαχητικά τα μπλοκ των φοιτητών
της κατάληψης του ΣΕΥΠ από τα
ΤΕΙ, όσο και των φοιτητικών Συλλόπ-
γων Ναυπηγών, ΣΕΜΦΕ, Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών, Μεταλειολόγων, Χη-
μικών Μηχανικών και Χημικών. 

Τη διαδήλωση συμπλήρωναν τα
μπλοκ του ΜΕΤΑ και της Λαϊκής
Ενότητας, της ΛΑΑΑΣ, αλλά και άλ-

λων σωματείων και συλλογικοτήτων
που ξεκίνησαν τη διαδήλωση από το
Μουσείο για να ενωθούν τελικά με
την υπόλοιπη πορεία όπως η ΠΕ-
ΝΕΝ, το σωματείο Vodafone-Wind-
Victus, ο Συντονισμός Πρωτοβάθ-
μιων Σωματείων, ο Σύλλογος Μετα-
φραστών-διορθωτών, το Σωματείο
της Nokia.
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Πανεργατική ώθηση στους αγώνες

Η
πρώτη προσυγκέντρωση είχε καλεστεί νωρίς
το πρωί από τον Συντονισμό Ενάντια στα Μνη-
μόνια λίγο πιο κάτω από το υπουργείο Εργα-

σίας στη Σταδίου, στο ύψος της οδού Πεσμαζόγου.
Εκεί βρίσκονταν με τα πανό τους τα σωματεία  και ερ-
γαζόμενοι που συσπειρώνονται στο Συντονιστικό  Νο-
σοκομείων, όπως του Αγ. Σάββα, του Γεννηματάς, του
Ερυθρού, του Αγλαϊα Κυριακού, του Αττικού, του Σω-
τηρία, του Παίδων Πεντέλης, των Αγ. Αναργύρων. 

Μαζί με τον Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια δια-
δήλωσαν επίσης συμβασιούχοι εργαζόμενοι από το
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το Σωματείο Εργαζόμενων
στην INTRACOM, το σωματείο εργαζόμενων ΟΑΕΔ,  η
ΠΟΣΠΕΡΤ, η ΕΤΙΤΑ καθώς  και συμβασιούχοι εργαζό-
μενοι ΟΑΕΔ από διάφορους Δήμους αλλά και πανό
της πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στη Μάνδρα. 

Μαζί διαδήλωσε και μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ, μαζί με μέ-
λη της Πακιστανικής Κοινότητας με επικεφαλής τον
πρόεδρο Τζαβέντ Ασλάμ. Δίπλα τους με πανό διαδή-
λωσαν Πακιστανοί εργάτες που δουλεύουν στο εργο-
στάσιο Κάββας Κότερα ΕΠΕ καταγγέλλοντας την ρα-
τσιστική στάση της εργοδοσίας.

Δίπλα τους το μπλοκ της κατάληψης της Σχολής
Γραφιστικών Τεχνών (ΣΓΤΚΣ) του ΤΕΙ Αθήνας. 

“Έξω ΕΕ-ΔΝΤ – Διαγραφή του χρέους” και “Εργά-
τες Ενωμένοι Ποτέ Νικημένοι” έγραφαν τα πανό της
Εργατικής Αλληλεγγύης, “Όχι σε παλιά και νέα μνη-
μόνια – Την κρίση να πληρώσουν οι καπιταλιστές”
έγραφε το  πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Στην πορεία ενώθηκαν με απεργούς της ΕΜΔΥΔΑΣ
με το δικό τους πανό και  της Ομοσπονδίας εργαζό-
μενων στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Αθήνα, Πανεργατική απεργία, 14/12

Σ
υγκεντρώσεις και πορείες
πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη
χώρα. Μεγάλη ήταν η πορεία

της Θεσσαλονίκης που άνοιξε με το
πανό του ΕΚΘ ενώ ακολούθησαν το
σωματείο εργαζόμενων στο Μετρό
της Θεσσαλονίκης και οι εργαζόμε-
νοι στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Αμέσως μετά διαδήλωσε το μπλοκ
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια Θεσσαλονίκης με τους εργαζόμε-
νους από τον ΟΣΕΘ που απολύονται,
καθώς και νοσοκομειακούς που δια-
δήλωναν με το πανό του Συντονισμού
Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης.

Σημαντική παρουσία είχε και το
σωματείο των εργαζόμενων στα Lidl
αλλά και οι εργάτες της ΣΙΔΕΝΟΡ.
Στην συγκέντρωση και τη διαδήλω-
ση του ΕΚΘ συμμετείχαν ο σύλλο-
γος εργαζόμενων στο ΚΒΘΕ, το Σω-
ματείο Διανομέων Φαγητού, το Σω-
ματείο Μισθωτών Εκπαιδευτικών και
ο φοιτητικός σύλλογος της Πληρο-
φορικής.

“Εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στα λι-
μάνια, συνταξιούχοι και φοιτητές, όλοι
μαζί έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα για
να ξηλώσουμε παλιά και νέα μνημόνι-
αενώ στη διαδήλωση που ακολούθησε
τον τόνο τον έδωσαν οι φοιτητές στο
μπλοκ του ΦΣ των Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών”, ανέφερε ο Γιάννης Σουμπά-
σης από το Βόλο.

Και στη Λάρισα “εκατοντάδες ερ-
γαζόμενοι/ες, νέοι και νέες μαζί με
πολλούς αγρότες, διαδήλωσαν μαζί
με τα σωματεία και τους συλλόγους
τους ενάντια στις αντεργατικές μνη-
μονιακές πολιτικές κυβέρνησης κα-
πιταλιστών και ΕΕ διεκδικώντας αυ-
ξήσεις προσλήψεις στην ενιαία πο-
ρεία που κάλεσε το Εργατικό Κέν-
τρο της πόλης”, μεταφέρει ο Πέ-
τρος Θεοδοσιάδης.

“Στην Ξάνθη δεκάδες απεργοί, μέ-
λη της ΕΛΜΕ, του Διδασκαλικού
Συλλόγου, του ΣΥΠΕΞΑ, του Σωμα-
τείου Εργαζόμενων Νοσοκομείου
και των σωματείων Ροδόπης και ΣΕ-
ΚΑΠ συμμετείχαν το πρωί στη Συγ-
κέντρωση στο Εργατικό Κέντρο της
Ξάνθης. Μαζί με τους φοιτητές δια-
δήλωσαν οι απολυμένοι της Λέσχης

Πανελλαδικός 
ξεσηκωμός
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των Εστιών που παλεύουν για επανα-
πρόσληψη με πλήρη εργασιακά δι-
καιώματα. Με πανό διαδήλωσε το
ΣΕΚ και η Λαϊκή Αντίσταση ενώ μετά
την πορεία που διέσχισε τους κεντρι-
κούς δρόμους της πόλης οι φοιτητές
ανάρτησαν πανό στο Ρολόι στην Κεν-
τρική Πλατεία καλώντας σε νέα Πο-
ρεία την Κυριακή το μεσημέρι στα
ΠΡΟΚΑΤ” μας λέει ο Παντελής Απο-
στολίδης. 

“Καθηγητές και δάσκαλοι, οι καθα-
ρίστριες του νοσοκομείου της πόλης,
οι σχολικοί τροχονόμοι, εργαζόμενοι
από τον ιδιωτικό και το δημόσιο το-
μέα, φοιτητές και συνταξιούχοι συγ-
κεντρώθηκαν και στην Αλεξανδρούπο-
λη στην απεργιακή διαδήλωση που κα-
λέστηκε από το Εργατικό Κέντρο της
πόλης. Με πανό διαδήλωσε εκτός από
το Εργατικό Κέντρο, το νομαρχιακό
τμήμα της ΑΔΕΔΥ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ”,
τόνισε στην ΕΑ ο Γιώργος Μποτσίδης.

Μεγάλη κινητοποίηση που ζητούσε
την στήριξη της εργατικής τάξης της
πόλης οργάνωσε και το Συντονιστικό
SOS Βέρμιο στη Νάουσα, στη συγ-
κέντρωση που οργάνωσε το Εργατικό
Κέντρο της πόλης.

“Τραμπουκισμούς αντιμετώπισαν οι
εργαζόμενοι στον πρώην Καρυπίδη
(νυν MARKET IN) στα Γιάννενα και οι
δεκάδες αλληλέγγυοι που βρέθηκαν
στην απεργιακή περιφρούρηση έξω
από το σούπερ μάρκετ από μπρά-
βους της εργοδοσίας”, αναφέρει η
Λουίζα Γκίκα τονίζοντας πως “στην
απεργιακή πορεία που ακολούθησε
ορατό ήταν το κλίμα οργής απέναντι
στην εργοδοσία και τους μπράβους
του Market In αλλά και την αστυνομία
που για άλλη μια φορά τους έκανε τις
πλάτες. 

Εστιακοί

Στην πορεία μεγάλη ήταν η συμμε-
τοχή εκπαιδευτικών αλλά και φοιτη-
τών. Πολλοί από αυτούς διαδήλωσαν
με το πανό του συλλόγου εστιακών
και ΠΤΕΤ. Με πανό διαδήλωσε το Σω-
ματείο των Εργαζόμενων στα Υπερα-
στικά ΚΤΕΛ αλλά και το ΣΕΚ, η ΛΑΕ, η
ΟΚΔΕ”.

“Μεγάλη συμμετοχή είχε η πανερ-
γατική διαδήλωση και στη πόλη της
Πάτρας, όπου για πρώτη φορά διαδή-
λωσαν μαζί τα σωματεία και συνδικά-
τα του Εργατικού Κέντρου με το

Π.Α.ΜΕ, την ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α, τους φοιτη-
τικούς συλλόγους και άλλους φορείς
και συλλογικότητες. Η πορεία ξεκίνη-
σε με κοινό κάλεσμα από το Εργατικό
Κέντρο και έφτασε μέχρι το νέο λιμάνι
όπου εκείνη την ώρα πραγματοποιού-
ταν αναπτυξιακό συνέδριο που οργά-
νωνε η περιφέρεια σχετικά με την επι-
χειρηματικότητα και την ανάπτυξη στη
Δυτική Ελλάδα. Οι διαδηλωτές παρεμ-
ποδίστηκαν από δυνάμεις των ΜΑΤ
για να μην πλησιάσουν το χώρο του
συνεδρίου. Μεγάλη συμμετοχή στη
διαδήλωση είχαν οι φοιτητικοί σύλλο-
γοι αλλά συμμετείχαν και πολλά σω-
ματεία και συνδικάτα όπως η ΕΙΝΑ, η
ΕΛΜΕ Αχαίας, ο σύλλογος δασκάλων
και νηπιαγωγών, ο σύλλογος συμβασι-
ούχων του Πανεπιστημίου Πατρών, ο
σύλλογος μετάλλου κ.α.”, ανέφερε η
Φωτεινή Λυσικάτου από την Πάτρα. 

“Εκατοντάδες διαδήλωσαν την ήμε-
ρα της πανεργατικής στην πόλη του
Ηρακλείου. Με πανό στη διαδήλωση
του ΕΚΗ και των σωματείων ήταν οι
Δάσκαλοι, οι έκτακτοι Αρχαιολόγοι, η
Παντιγιέρα το σχήμα της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς απ' το ΠΑΓΝΗ
που συσπείρωσε τους υγειονομικούς,
και με κοινό πανό οι εργαζόμενοι
στην έρευνα”, μας είπε ο Αλέξανδρος
Παπαϊωάννου.

“Με το κοινό πανό του Εργατικού
Κέντρου και του Νομαρχιακού τμήμα-
τος της ΑΔΕΔΥ στα Χανιά άνοιγε η
μεγάλη απεργιακή διαδήλωση. Μαζι-
κή ήταν η παρουσία των εργαζόμε-
νων στο Νοσοκομείο Χανίων αλλά και
των εκπαιδευτικών από το Σύλλογο
Δασκάλων, την ΕΛΜΕ Χανίων αλλά
και την Επιτροπή Αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών Χανίων. Με πανό διαδή-
λωσαν και οι καθαρίστριες των δημό-
σιων σχολείων ενώ δυναμική ήταν η
παρουσία του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια και του ΣΕΚ”, ανέφερε
στην ΕΑ ο Μανώλης Φιωτάκης.

Κυριάκος Μπάνος

Πανελλαδικός 
ξεσηκωμός

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Βόλος

Χανιά

Γιάννενα

Πάτρα
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Οι αγωνιστές της βάσης  έχουν το λόγοΤο μέτωπο για προσλήψεις και μονι-
μοποιήσεις είναι αυτό που μπορεί

να βάλει πραγματικά σφήνα στα μνη-
μόνια. Το ΕΣΥ στηρίζεται αυτή τη στιγ-
μή σε 2.000 επικουρικούς γιατρούς,
7.000 εργολαβικούς εργαζόμενους και
4.000 συμβασιούχους του ΟΑΕΔ.
13.000 εργαζόμενοι απολύονται ανά
3μηνο – 6μηνο ή 12μηνο, την ίδια στιγ-
μή που υπάρχει ανάγκη για 35.000
προσλήψεις στα νοσοκομεία. Δεύτε-
ρον δεν θέλουμε καμία αξιολόγηση.
Πρόκειται για μια μεγάλη ιδεολογική
επίθεση που ξεκίνησε ο Μητσοτάκης
και συνέχισε η Γεροβασίλη. Ουσιαστι-
κά χαρακτηρίζουν τεμπέληδες τους
εργαζόμενους του δημοσίου για να
προετοιμάσουν απολύσεις. 

Τρίτον η μάχη ενάντια στον αντισυν-
δικαλιστικό νόμο. Επειδή ακριβώς στα
πρωτοβάθμια γίνεται η ζύμωση, από
εκεί ξεπηδούν οι πρωτοβουλίες που
φέρνουν τις πανεργατικές. Προχτές
στην απεργία δεν κατέβηκε γενικά κό-
σμος. Κατέβηκε με τα πανό του και τα
σωματεία του κι αυτό θέλουν να στα-
ματήσουν. Τέταρτον η μάχη του προ-
ϋπολογισμού. Η κυβέρνηση αντί να αυ-
ξάνει τις δαπάνες για την Υγεία, τις
μειώνει κατά 300 εκατομμύρια. Πέμ-
πτον να συνεχίσουμε να παλεύουμε με

νύχια και με
δόντια το ρα-
τσισμό και
τους φασί-
στες. Όπως
στις 18 Μάρ-
τη πέρυσι
που το εργα-
τικό κίνημα
έδωσε μαζική
α π ά ν τ η σ η
ε ν ά ν τ ι α
στους νεονα-

ζί και σε αλληλεγγύη με τους πρόσφυ-
γες. Ή όπως στην Κ. Γεωργίου Α.Ε,
που ο Συντονισμός μαζί με τους Πακι-
στανούς εργάτες, την ΚΕΕΡΦΑ και
αγωνιστές από το ΠΑΜΕ, έφτασαν μια
απεργία διαρκείας στη νίκη.

Έκτον το ασφαλιστικό. Όπως αγωνί-
ζονται οι σύντροφοι στην Εθνική Τρά-
πεζα. Τα λεφτά μας είναι. Οι κρατήσεις
των εργαζομένων. Δικά μας είναι και τη
μάχη για τις συντάξεις θα τις δώσουμε
από κοινού εν ενεργεία εργαζόμενοι
και συνταξιούχοι. 

Υπάρχει εργατικό κίνημα να τα παλέ-
ψει όλα αυτά; Η απάντηση είναι ναι!
Αλλιώς ας μας πουν γιατί όλες αυτές
οι επιθέσεις στα σωματεία και το συν-
δικαλισμό.

Είναι μάχες όμως που θα πρέπει να
δώσουμε ενωτικά. Μαζί με τα συνδικά-
τα, και ταυτόχρονα διατηρώντας τις
πολιτικές μας αιχμές για την αντικαπι-
ταλιστική εναλλακτική, οργανώνοντας
τη βάση, συντονιζόμενοι οριζόντια για
να αναγκάζουμε και τις συνδικαλιστι-
κές ηγεσίες να κινούνται.

Χρίστος Αργύρης, 
γιατρός Σωτηρία, Γ.Σ ΑΔΕΔΥ

Ο ΟΤΕ πάει να γίνει η επόμενη Ολυμπιακή. Μια κότα με χρυσά αυγά που τα καρπώ-
νονται τα γκόλντεν μπόις. Την ίδια στιγμή οι νεότεροι – ειδικά – εργαζόμενοι σου-

λεύουν σε καθεστώς γαλέρας. Τώρα δίνουμε τη μάχη υπογραφής ΣΣΕ, όπου η εργο-
δοσία θέλει να κάνει κι άλλες περικοπές. Η προπαγάνδα μπορεί να λέει ότι είμαστε κα-
λοπληρωμένοι αλλά υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι με 500 ευρώ, ακόμα και 200-
300 ευρώ, όπως οι συνάδελφοι στα τηλεφωνικά κέντρα. Εργαζόμενοι με ευέλικτα
ωράρια, φοβερή ψυχολογική πίεση και ανασφάλεια. Είχαμε
αυτή τη βδομάδα 48ωρη απεργία, όπου εμείς προτείναμε να
γίνει τριήμερη, από τη στιγμή που στις 14/12 είχε κηρυχθεί
πανεργατική απεργία. 

Χρειάζονται κοινές πρωτοβουλίες ανάμεσα στους κλά-
δους. Π.χ εργολαβικές καθαρίστριες υπάρχουν και στον
ΟΤΕ και θα ήταν χρήσιμο να συντονίζονταν με των νοσοκο-
μείων. Ταυτόχρονα χρειάζεται μεγάλη ενημέρωση των εργα-
ζομένων για το συνδικαλισμό αλλά και για όσα συμβαίνουν
και δεν τα προβάλει κανείς.

Λάμπρος Καστρινάκης, εργαζόμενος ΟΤΕ, Χανιά   

Τις συνδικαλιστικές ηγεσίες
δεν τις αντιμετωπίζουμε με

καταγγελίες αλλά οργανώνοντας
τις κινητοποιήσεις που τις αναγ-
κάζουμε να καλούν. Το Συντονι-
στικό των Νοσοκομείων είναι ένα
οριζόντιο δίκτυο που φτάνει εκεί
που δεν φτάνει η ηγεσία της ΠΟ-
ΕΔΗΝ. Στη βάση των εργαζομέ-
νων μέσα στα νοσοκομεία. Έτσι
οργανώσαμε κάθε απεργιακή κι-
νητοποίηση και αυτή η δράση ρι-
ζοσπαστικοποίησε πολύ κόσμο
μέσα στα νοσοκομεία. Έτσι πιέζονται οι ηγεσίες. Η ΠΟΕ-
ΔΗΝ δεν έχει καμιά επαναστατική ηγεσία. Αντίθετα την
ηγεσία την έχει η ΠΑΣΚΕ με τη ΔΑΚΕ. Η επιτυχία των κινη-
τοποιήσεων όμως τους βάζει την πίεση για να κηρύξουν
τις επόμενες. 

Και δεύτερον οργανώνουμε τις πρωτοβουλίες που παίρ-
νει το ίδιο το Συντονιστικό. Όπως η πρωτοβουλία για τους
συμβασιούχους που έφτασε στην κινητοποίηση της 29ης
Νοέμβρη, όπου τραβήχτηκε τόσο η ΠΟΕΔΗΝ όσο και η
ΑΔΕΔΥ κηρύσοντας στάσεις εργασίας κι έφερε και την πα-
ράταση των συμβάσεων. Αντίστοιχα δίνουμε τον αγώνα
για τους εργολαβικούς, τις εργαζόμενες στην καθαριότη-
τα, τους τραπεζοκόμους που διεκδικούμε μονιμοποίηση κι
όχι να γίνουν ΚΟΙΝΣΕΠ όπως λέει η κυβέρνηση, ενώ ανοι-
χτή είναι η μάχη για τους επικουρικούς.

Η μάχη είναι σε όλα τα επίπεδα. Από το πως οργανώνεις
τη συνέλευση την επιτροπή αγώνα, την περιφρούρηση.
Δεν πρόκειται να τα κάνουν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες.
Εμείς το κάνουμε και τις αναγκάζουμε να ακολουθούν. Το
ίδιο ισχύει και για την υπόλοιπη αριστερά. Επιδιώκουμε
πάντα την κοινή δράση αλλά τελικά οι πρωτοβουλίες μας
τους τραβούν. 

Η ΟΕΝΓΕ έχει δεσμευτεί για 24ωρη απεργία τον Γενάρη
κι εν τω μεταξύ οργανώνουμε τη στάση εργασίας στις 19
Δεκέμβρη.

Ζαννέτα Λυσσικάτου
γιατρός νοσ.Αγ.Σάββας, ΓΣ ΟΕΝΓΕ

Είμαι συμβασιούχος του ΟΑΕΔ στο νοσοκομείο Γεννημα-
τάς. Μας έχουν αναλώσιμους εργαζόμενους. Γνωρίστηκα

στο νοσοκομείο με τους συντρόφους του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων. Συζητήσαμε τι γίνεται με μας του ΟΑΕΔ.Οργανω-
θήκαμε. Κάναμε τη σύσκεψη των συμβασιούχων στις 31
Οκτώβρη στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας, με συμμετοχή πάνω
από 70 άτομα. Βγάλαμε αφίσα, προκήρυξη, πιέσαμε και κατα-
φέραμε τα σωματεία να βγάλουν αποφάσεις και στάσεις ερ-
γασίας. Οι μόνιμοι μας στήριξαν και κατεβήκαμε αποφασιστι-
κά στη συγκέντρωση της 29/11, έξω από το Υπουργείο Υγεί-
ας. Αναγκάσαμε υπουργούς και διοικήσεις να μας ακούσουν.
Τελικά, ενώ θα απολυόμασταν σε λίγες μέρες, κερδίσαμε την
παράταση των συμβάσεών μας για έναν ακόμα χρόνο. Για πολλούς από εμάς αυτή η
δράση ήταν πρωτόγνωρη. Στα νοσοκομεία το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συμβασιού-
χοι. Όλοι οι εργαζόμενοι στην Υγεία είμαστε απαραίτητοι στη δουλειά. Πρέπει να μεί-
νουμε όλοι μέσα στα νοσοκομεία, αλλά και να προσλάβουν ακόμα περισσότερους γιατί
οι ανάγκες είναι μεγάλες. Τα κοινωνικά αγαθά όπως την Υγεία, την Παιδεία πρέπει να
τα προστατεύσουμε. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις στο πλευρό του Συντονισμού για
να κλιμακωθεί ο αγώνας και να νικήσουμε.

Βασιλική Κανέλλου, συμβασιούχος ΓΝΑ Γεννηματάς

ΑΔΕΔΥ

ΟΕΝΓΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

ΟΤΕ

Εικόνα από την Πανελλαδική Συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, 17 Δεκέμβρη. 
Σε αυτό το δισέλιδο και στη σελ. 2 μπορείτε να διαβάσετε βασικά σημεία από τις τοποθετήσεις.
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Οι αγωνιστές της βάσης  έχουν το λόγο

Δίνουμε τη μάχη για το ΛΕΠΕΤΕ, τον ειδικό
λογαριασμό επικούρησης, που η διοίκηση

Φραγκιαδάκη το διαλύει. Οι συνταξιούχοι της
Εθνικής Τράπεζας έχουν μεγάλο παρελθόν
αγώνων από τον καιρό που ήταν εν ενεργεία ερ-
γαζόμενοι. Ήταν οι πρώτοι που κατοχύρωσαν
με αγώνες την 5θήμερη εργασία και ήταν ο πυ-
λώνας των μεγάλων απεργιών της ΟΤΟΕ. 

Είμαστε γνώστες των τραπεζικών εργασιών
και δεν δεχόμαστε επ'ουδενί ότι τα λεφτά του
ΛΕΠΕΤΕ, τα δικά μας λεφτά, δεν υπάρχουν. Δεν
δεχόμαστε ότι η τράπεζα “τα επένδυε” και τη
ζημιά πρέπει να πληρώσει τώρα η κοινωνία. Μέ-
σα από τις πρώτες κινητοποιήσεις, αλλά και με τη χρήση των σοσιαλ μίν-
τια, άρχισαν να φτιάχνονται δίκτυα ανθρώπων που ανέλαβαν δράση. Ένα
από αυτά είναι η Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων και Συνταξιού-
χων, μέλος της οποίας είμαι κι εγώ. Στόχος η οργάνωση των κινητοποι-
ήσεων από τα κάτω, αλλά και η ανάδειξη του θέματος αφού κανένα συ-
στημικό ΜΜΕ δεν το προβάλει. 

Με πανό, προκήρυξη κι αφίσσα παρεμβαίνουμε σε κάθε συγκέντρωση
αναδεικνύοντας τα αιτήματά μας: “Όχι άλλα λεφτά στους τραπεζίτες.
Τράπεζα και κυβερνήσεις κλέβουν το λογαριασμό μας. Να καταργηθούν
οι αντιασφαλιστικοί νόμοι. Όχι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας”. Προ-
σπαθούμε έτσι να ενώσουμε εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΕΤΕ
σε κοινές διεκδικήσεις.  Έτσι συμμετείχαμε τόσο στη γενική απεργία στις
14/12 όσο και στο πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο στις 15/12. Επόμενη
πανελλαδική κινητοποίηση θα γίνει στις 21 Δεκέμβρη.

Οι τράπεζες ανήκουν σε αυτούς που τις “έσωσαν”. Κι αν δεν σώθηκαν,
μόνη απάντηση μπορεί να είναι η κρατικοποίησή τους με εργατικό έλεγχο.

Ιωάννα Παυλοπούλου, συνταξιούχος Εθνικής Τράπεζας

Η εταιρία που δουλεύω είναι ρατσιστική.
10 χρόνια δουλεύω εκεί και ποτέ δεν

πήραμε δώρα, άδειες κλπ. Όποτε αρρω-
σταίνω από τη δουλειά, το αφεντικό μου κό-
βει λεφτά. Δεν είχαμε σωματείο αλλά κατε-
βήκαμε στην απεργία στις 14/12. Θα χρει-
αστούμε τη βοήθεια του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια για να παλέψουμε μαζί.

Μολάν Μπόρχα
εργαζόμενος Κάβας Κότερα Ε.Π.Ε

Για τη σημερινή ΕΡΤ πά-
λεψαν οι εργαζόμενοι

δυο χρόνια κατά του “μαύ-
ρου”; Ο αγώνας για την
ΕΡΤ που θέλουμε είναι
ανοιχτός. Οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ διανύουν την πε-
ρίοδο της μεγαλύτερης
ανασφάλειας. Ο εκκαθαρι-
στής του δημοσίου αρνεί-
ται να δώσει όσα μας χρώσταγε η ΕΡΤ πριν το “μαύ-
ρο” και μάλιστα λίγο πριν παραγραφούν για πάντα
αυτά τα χρέη. Συνάδελφοι που θέλουν να βγουν στη
σύνταξη πρέπει να εξαγοράσουν τα ένσημα των δύο
ετών του “μαύρου”. Στα Χανιά η  υποτίθεται “φιλερ-
γατική” διοίκηση έκοψε εκπομπές αλληλέγγυων,
τους έφερε την αστυνομία και μάλιστα στην επέτειο
της εισβολής των ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο. Στα Γιάννε-
να σέρνει συναδέλφους εξωτερικούς συντάκτες στο
πειθαρχικό, γιατί αρνήθηκαν να εργαστούν παράτυ-
πα μέσα στη δομή, όπως τους ζητήθηκε, αντί να
προσλάβουν εσωτερικούς συντάκτες. Οι εργολάβοι
κάνουν παρέλαση στην ΕΡΤ σε καίριες ειδικότητες.
Δυστυχώς αυτά με τη σιωπή – αν όχι τη συναίνεση -
της ΠΟΣΠΕΡΤ. Ο συνδικαλισμός έχει υποχωρήσει.

Από τη μεριά μας προσπαθούμε να σπάσουμε αυ-
τό το κλίμα οργανώνοντας συχνά εκδηλώσεις και
συζητήσεις μέσα στην ΕΡΤ για να συσπειρώσουμε
το πιο μαχητικό κομμάτι. Έτσι καταφέραμε και κερ-
δίσαμε το ζήτημα με την Χ.Α, αναγκάζοντας την ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ να μπλοκάρει με στάσεις εργασίας την προ-
βολή των νεοναζί από το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Δεν
ήταν δεδομένο αυτό. Πολλοί έλεγαν ότι δεν μπορού-
με να τους μπλοκάρουμε χάριν “πλουραλισμού”. Το
παλέψαμε και το κερδίσαμε. Η βοήθεια του Συντονι-
σμού δίνει άλλον αέρα, γιατί έρχεται η έμπνευση
από αγώνες που γίνονται σε άλλους χώρους.

Ειρήνη Φωτέλλη
εργαζόμενη ΕΡΤ, Δ.Σ ΠΣΥΠΕΡΤ

Ο χρόνος που πέρασε είχε αγώ-
νες αλλά και επιθέσεις. Θα

εστιάσω περισσότερο στην αντια-
περγιακή διάταξη που η κυβέρνη-
ση προσπάθησε να την περάσει
νύχτα πριν λίγες μέρες και τη μά-
ζεψε αμέσως μόλις είδε τις αντι-
δράσεις. Πρόκειται για μέτρο που
περιλαμβάνεται στις 130 περίπου
ρυθμίσεις του συμπληρωματικού
μνημονίου. Σύμφωνα με αυτήν
προβλέπεται η λήψη αποφάσεων
από γενικές συνελεύσεις στα πρω-
τοβάθμια σωματεία, να γίνεται με
το 50% + 1. Η επίθεση αυτή έχει
παρελθόν. Αρκετοί θα θυμάστε το
άρθρο 4, τη δεκαετία του '80 που
προέβλεπε κάτι αντίστοιχο για τις
ΔΕΚΟ. Υπήρξαν τεράστιες αντι-
δράσεις. Στην πράξη ποτέ δεν
εφαρμόστηκε και λίγο μετά καταρ-
γήθηκε. Στον ιδιωτικό τομέα έχου-
με κάνει αρκετές απεργίες τα τε-
λευταία χρόνια και ξέρουμε ότι η

εργοδοσία προσπαθεί συστηματι-
κά να παρεμποδίζει τη συμμετοχή
των εργαζόμενων στις γενικές συ-
νελεύσεις. Φοβούνται τη δυναμική
που δημιουργείται όταν οι συνά-
δελφοι ξεπερνούν τον εργοδοτικό
εκφοβισμό, συμμετέχουν στις συ-
νελεύσεις και ψηφίζουν απεργίες.
Με σκληρούς αγώνες θα τον κα-
ταργήσουμε στην πράξη αυτό τον
νόμο. Και στα δικαστήρια να μας
πάνε και στη φυλακή να μας πάνε,
δεν θα περάσει.

Βασίλης Συλλαϊδής
Σωματείο Ιντρακόμ, Δ.Σ ΕΚΑ

Η κυβέρνηση έφερε τον αντια-
περγιακό νόμο γιατί αντιλαμ-

βάνονται ότι οι ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
μόνοι τους δεν κουνάνε. Υπάρχει
πίεση από τα κάτω που τους αναγ-
κάζει. Γι'αυτό χτυπάνε τα πρωτο-
βάθμια. Γιατί έχουμε να δώσουμε
μια σειρά μάχες μπροστά μας.

Έχουμε το μέτωπο των ιδιωτι-
κοποιήσεων. Η κυβέρνηση λέει
ότι θα βγει από τα μνημόνια έχον-
τας όμως διαλύσει το κοινωνικό κράτος. Οι σύντροφοι από
την Υγεία ξέρουν καλά τι σημαίνει η διάλυση των νοσοκο-
μείων. Η Παιδεία ξεπουλιέται κι αυτή. Τη ΔΕΗ την έσπασαν
και την πουλάνε κομματάκι κομματάκι. Και φυσικά το νερό.
Όταν μπει ο ιδιώτης και ο παράγοντας του κέρδους στο νε-
ρό, θα πάει περίπατο και η ποιότητα και όλα. Χαρακτηριστι-
κό το παράδειγμα της Δυτικής Αττικής. Στη Νέα Πέραμο
που το δίκτυο είναι στη δημόσια ΕΥΔΑΠ, αποκαταστάθηκε
σε τρεις μέρες. Στη Μάνδρα που έχει περάσει στο δήμο κι
από κει σε ιδιώτες, ακόμα με υδροφόρες εξυπηρετούνται.
Τα μνημόνια ακόμα και το 8ωρο το θεωρούν αναχρονιστικό.
Έχουμε το μέτωπο των προσλήψεων. Στο χώρο μου έχουν
να γίνουν προσλήψεις 15 χρόνια. Οι ανάγκες μεγαλώνουν
και τις καλύπτουν μέσω εταιριών ενοικιαζόμενων, μπλοκά-
κια κλπ. Θέλουν να εμπεδωθεί η ανασφάλεια.

Χρειάζεται να τονίζουμε ότι από την προηγούμενη πανελ-
λαδική συνέλευση μέχρι σήμερα, είχαμε νίκες. Μερικά πα-
ραδείγματα: Στη Shell, μια πολυεθνική που μετά την πα-
ρέμβαση του Συντονισμού βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργα-
σίας. Τους υδρονομείς της ΕΥΔΑΠ, που όλο θέλουν να
τους απολύσουν κι όμως μετά από 15 μήνες αγώνα είναι
ακόμα στη δουλειά. 

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια αυτό που κάνει εί-
ναι να ενώνει την αριστερά από κάτω. Το να κλεινόμαστε
και ο καθένας να επιλέγει το δικό του δρόμο δεν θα μας
βγάλει πουθενά. Εμείς του Συντονισμού, να πιέσουμε και
τις ηγεσίες να πάνε τα πράγματα παρακάτω. 

Μανώλης Μαστοράκης, ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ

Η συζήτηση για το “αν τραβάει” ο κό-
σμος, αν υπάρχουν αντιστάσεις ή αν τε-

λικά τα μνημόνια έχουν γίνει αποδεκτά είναι
ανοιχτή μέσα στους χώρους δουλειάς. Θέλει
προσοχή γιατί αρκετές φορές κομμάτια της
Αριστεράς και του κινήματος φτάνουν να
αναπαράγουν την προπαγάνδα της κυβέρνη-
σης για ότι ο κόσμος δεν κινείται και δεν αν-
τιστέκεται. Ξεχνούν όλες τις μάχες του τε-
λευταίου διαστήματος. Από τα νοσοκομεία
και τους συμβασιούχους, μέχρι την ΕΥΑΘ, τους δήμους
και τις συγκοινωνίες. Αυτές οι μάχες ταλαιπώρησαν την
κυβέρνηση στο να περνάει τις επιθέσεις και σε αρκετές
περιπτώσεις είχαν κι επιτυχίες. 

Στην περίπτωση των δήμων είδαν όλοι τις καταλήψεις
των αμαξοστασίων το καλοκαίρι. Αλλά δεν ήταν μόνο
εκείνες οι δύο βδομάδες. Ήταν η πρώτη χρονιά μετά το
2013 που η ΠΟΕ ΟΤΑ έβγαλε 12 μέρες απεργία. Είχε ξε-
χάσει τι θα πει κλαδική απεργία. Αναγκάστηκε να το κά-
νει αυτή τη χρονιά. Από πέρυσι τέτοια εποχή που ξεκίνη-
σε το ζήτημα των παρατασιούχων ξεκινάει ένα αντάρτι-
κο, με συντονισμό σωματείων ΟΤΑ από τα κάτω, πανελ-
λαδικές και τοπικές συγκεντρώσεις και φτάνοντας σε

24ωρες απεργίες της ΠΟΕ ΟΤΑ. Ήταν οι
ίδιοι οι συμβασιούχοι που έμπαιναν μπρο-
στά κι έσπρωχναν τα σωματεία. Είχαμε τη
μάχη με την αξιολόγηση, τα Βαρέα κι Ανθυ-
γιεινά, τις απολύσεις στους παιδικούς
σταθμούς. Με 48ωρες απεργίες επέβαλλαν
στην κυβέρνηση ότι και τα ΒΑΕ, όχι μόνο
σώθηκαν αλλά εντάξανε και νέες ειδικότη-
τες, την επίθεση στους παιδικούς σταθ-
μούς πήραν πίσω κι έδωσαν υποσχέσεις
για τακτοποίηση των παρατασιούχων –
πριν το “άδειασμα” του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου και το μεγάλο αγώνα του καλοκαιριού. Εκεί η απο-
φασιστικότητα των συμβασιούχων και η ενότητα με τους
μόνιμους έφερε την υποχώρηση της κυβέρνησης.

Ο Συντονισμός Εναντια στα Μνημόνια στη Θεσσαλονί-
κη έχει παίξει ρόλο στο να χτιστεί η συμπαράσταση σε
όλα τα αγωνιζόμενα κομμάτια. Από το 2013, τους διαθέ-
σιμους και τους εργαζόμενους της Κοκα Κόλα, μέχρι φέ-
τος, τους εργαζόμενους του Μαρινόπουλου, τον ΟΑΣΘ,
τα νοσοκομεία, την ΕΥΑΘ κλπ. Έτσι θα συνεχίσουμε, μα-
χητικά κι ενωτικά επιδιώκοντας το βαθύτερο ρίζωμα του
Συντονισμού μέσα στους χώρους δουλειάς.

Νίκος Χατζάρας, Δ.Σ Συλλόγου Εργαζομένων 
Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

ΔΗΜΟΙ

ΕΥΔΑΠ ΕΡΤ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Μ
ε την ιδιότητα της συντονίστριας του
Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών
Ρατσιστικής Βίας μεταξύ 2012-2015

κατέθεσε κατά την 210η δικάσιμο (19/12) η
μάρτυρας πολιτικής αγωγής Ελένη Τάκου. Τα
στοιχεία του Δικτύου έχουν αναφερθεί και στο
παρελθόν από μάρτυρες που είχαν πρόσβαση
σε αυτά μέσω του ΣΕΜ της Αθήνας (Μ. Κουβέ-
λη, Π. Κωνσταντίνου).

«Η ενασχόλησή μου με τη Χρυσή Αυγή προ-
κύπτει από την ιδιότητά μου ως συντονίστρια
του Δικτύου. Συστάθηκε το 2011 με πρωτο-
βουλία της ΕΕΔΑ και της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ, σε μια συγκυρία μεγάλης έξαρσης
της ρατσιστικής βίας και με αφορμή το πογ-
κρόμ του Μάη του 2011. Υπό την αιγίδα και
την καθοδήγηση αυτών των δύο οργάνων εν-
τάχθηκαν στο δίκτυο 18 οργανώσεις πανελλα-
δικά, οι οποίες κατέγραφαν περιστατικά. Στο
Δίκτυο συμμετείχε και ο Συνήγορος του Πολί-

τη και το ΣΕΜ της Αθήνας από το 2012 που
αυτό συστάθηκε.

Χρησιμοποιείται μια ενιαία φόρμα καταγρα-
φής προκειμένου να αναδειχθεί και η συνάφεια
ανάμεσα στα εγκλήματα. Στη φόρμα αποτυπω-
νόταν ο χρόνος και ο τόπος της επίθεσης, πόσα
άτομα ήταν οι δράστες, αν υπήρχαν μάρτυρες,
τα χαρακτηριστικά του θύματος, καταγωγή,
θρησκεία, ηλικία, αν είχε στοχοποιηθεί, ο λόγος
που στοχοποιήθηκε, αν επρόκειτο δηλαδή για
την καταγωγή του, κάποια αναπηρία, την ταυτό-
τητα φύλου του… Κάθε χρόνο έβγαινε μια ανα-
φορά με πορίσματα. Πόσα εγκλήματα έγιναν,
ποιες εθνικότητες στοχοποιήθηκαν. Στοχοποι-
ούνταν κυρίως μετανάστες από Καμερούν,

Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, Πακιστάν.
Το modus operandi [σ.σ: τρόπος δράσης]

επανερχόταν συνέχεια: ομάδες πολυάριθμες,
μαύρα ρούχα, καλυμμένα πρόσωπα. Αυτοσχέ-
διος οπλισμός (ρόπαλα, μαχαίρια, σιδηρογρο-
θιές), πράγμα πολύ σημαντικό καθώς δείχνει ότι
είχαν βγει ειδικά για να χτυπήσουν. Πώς ξεκινά-
ει η επίθεση, πχ πάρα πολλές φορές με έλεγχο
εγγράφων. Νυχτερινές ώρες, πεζοί ή με μηχα-
νάκια, πολλές φορές είχαν σκυλιά για εκφοβι-
σμό. Οργανωμένες επιθέσεις. 

Η πιλοτική καταγραφή ξεκίνησε Οκτώβριο
του 2011. Στο τρίμηνο είχαμε 63 περιστατικά.
Το 2012 είχαμε 154, ενώ το 2013 συνολικά
166, με το 90% αυτών των περιστατικών να

έχουν γίνει όλα πριν τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα και τη δίωξη της Χρυσής Αυγής. Σε
έναν μεγάλο αριθμό, τα θύματα ταυτοποιούν
τους θύτες ως χρυσαυγίτες είτε γιατί τους
γνωρίζουν, είτε γιατί έφεραν διακριτικά. Επι-
πλέον, εκ των υστέρων σε πολλές υποθέσεις
που έφτασαν στη δικαιοσύνη έχουν καταδικα-
στεί στελέχη της Χρυσής Αυγής. Είχαμε κατα-
γράψει και την δολοφονία του Σαχζάντ Λουκ-
μάν, είναι η μόνη καταγγελία που δεν έκανε το
θύμα αυτοπροσώπως, αλλά εμείς, με βάση
μαρτυρία οικείου του. Βέβαια η συντριπτική
πλειονότητα των θυμάτων φοβόταν να πάει
στις αρχές λόγω έλλειψης εγγράφων.

Η υπόθεση των αλιεργατών είναι μια από
αυτές που καταγράψαμε. Έγινε εκτενής ανα-
φορά στην έκθεση του 2012, δεδομένης και
της πολύ μεγάλης σφοδρότητας της επίθεσης.
Η καταγραφή έγινε από τη Διεθνή Αμνηστία
αρκετές μέρες μετά, για να βγει το θύμα από
το νοσοκομείο».

“Έχω υπάρξει θύμα μιας
από τις πρώτες δολοφο-

νικές επιθέσεις της Χρυσής Αυ-
γής πριν 19,5 χρόνια”. Με αυτόν
τον τρόπο ξεκίνησε η ιστορική
κατάθεση του Δημήτρη Κουσου-
ρή κατά την 209η δικάσιμο
(15/12), δείχνοντας και τη σημα-
σία της παρουσίας του στη δίκη:
η ναζιστική οργάνωση δεν ξεπή-
δησε τα τελευταία χρόνια, αλλά
είναι μια συμμορία που από τη
σύστασή της έχει χτιστεί πάνω
στη δολοφονική βία ενάντια σε
αριστερούς, συνδικαλιστές και
μετανάστες.

“Έχει δικαστεί και κριθεί σε
Εφετείο και Άρειο Πάγο ως από-
πειρα δολοφονίας εναντίον μου.
Ήταν μια ομάδα 8 με 10 ατόμων
με επικεφαλής τον Ανδρουτσό-
πουλο, τον τότε ‘νούμερο 2’ της
οργάνωσης. Πρόλαβα να δω μό-
νο δύο γιατί δέχτηκα πρώτος
χτύπημα. Με βάση τις καταθέ-
σεις των άλλων μαρτύρων, που
δέχτηκαν κι αυτοί επίθεση, η
ομάδα ήρθε συντεταγμένα, με
ταχύ βήμα. Είχαν ισχυρή σωμα-
τοδομή και ήταν οπλισμένοι με
ρόπαλα. Κάποιος με έδειξε και
είπε ‘αυτόν εκεί’. Όλο κράτησε
ένα λεπτό ή δύο”.

Εξήγησε πώς έγινε η στοχο-
ποίηση, αλλά και πώς επιτεύχθη-
κε αυτό το χτύπημα “πολλών
εναντίον λίγων”: “Είχα πρωτο-
στατήσει στις κινητοποιήσεις
φοιτητών και εκπαιδευτικών
ενάντια στο νόμο Αρσένη. Είχα
δημόσιο λόγο. Ήμουν μέλος του
κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ
και εκπρωσοπούσα τα ΕΑΑΚ. Το
πρωί ήμαστε στα δικαστήρια για
να διαμαρτυρηθούμε για τη σύλ-
ληψη εκπαιδευτικών. Την ίδια μέ-
ρα δικάζονταν χρυσαυγίτες για

Η κατάθεση    ΚουσουρήΗ
κατάθεση του Πέτρου Κων-
σταντίνου, δημοτικού σύμ-
βουλου Αθηνών με την “Αν-

ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας”
και συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ, ξεκίνη-
σε κατά την 209η δικάσιμο (15/11)
και ολοκληρώθηκε κατά την 210η
(19/12). Ο μάρτυρας, ως μέλος του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
(ΣΕΜ) της Αθήνας, έχει υπάρξει
αποδέκτης πολλών καταγγελιών για
ρατσιστικές επιθέσεις της ναζιστι-
κής οργάνωσης, ενώ έχει και προ-
σωπική γνώση για μια σειρά περι-
στατικά, μερικά από τα οποία έχουν
αναφερθεί ήδη στη δίκη, όπως η επί-
θεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες,
ο ναζιστικός χαιρετισμός του Μιχα-
λολιάκου στο δημοτικό συμβούλιο
της Αθήνας, η δράση του τάγματος
της Σκορδέλη.

Προεξέχουσα από τις καταγγελίες
που έφτασαν μέχρι τα δικαστήρια εί-
ναι η επίθεση σε βάρος των Αιγυ-
πτίων, μία από τις τρεις υποθέσεις
της δίκης της Χρυσής Αυγής. Η Αι-
γυπτιακή κοινότητα ήρθε σε επικοι-
νωνία με τον Πέτρο Κωνσταντίνου
και η συνέντευξη τύπου που έγινε λί-
γο μετά την επίθεση έδωσε το λόγο
σε πολύ περισσότερα θύματα: “ήταν
μετά τις εκλογές και είχε γίνει ολό-
κληρη ‘εκστρατεία’. Πάνω από 10
θύματα μίλησαν, από την Χαλκίδα,
την Κόρινθο, το Μενίδι”. 

Ωστόσο οι περισσότερες επιθέ-
σεις δεν έβρισκαν το δρόμο προς τη
δικαιοσύνης. “Τα θύματα συλλαμβά-
νονταν αυτόματα κι έτσι αρκετοί
απέφευγαν να προχωρήσουν στη
διαδικασία της μήνυσης. Αν μιλάμε
για το ΑΤ του Αγίου Παντελεήμονα,
ακόμη και στην προσπάθεια δικηγό-
ρων υπήρχαν αντιδράσεις που οδη-
γούσαν σε βία, για παράδειγμα κατά
της κ. Κουνιάκη και της κ. Κούρτοβικ
[σ.σ: το 2010 όταν είχαν πάει να
βοηθήσουν Αφγανό πρόσφυγα θύμα
ρατσιστικής επίθεσης από το τάγμα
του Αγίου Παντελεήμονα. Οι χρυ-
σαυγίτες είχαν συγκεντρωθεί και
απειλούσαν]. Επικοινωνήσαμε όταν

είχαν κλειστεί μέσα στο ΑΤ και έγινε
ολόκληρη προσπάθεια με τον ΔΣΑ
για να φύγουν”.

Εκατοντάδες

Όσον αφορά τη συνολική εικόνα
των ρατσιστικών επιθέσεων, ως μέ-
λος του ΣΕΜ που έχει πρόσβαση σε
επίσημα στοιχεία, επιβεβαίωσε την
εικόνα μιας Χρυσής Αυγής σε καθη-
μερινή εγκληματική δράση το 2011-
2013: “Καταγράφηκαν εκατοντάδες
επιθέσεις. Έχουν γίνει πολύ περισ-
σότερες”. Το ΣΕΜ είχε επίσης ανοί-
ξει στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα
του χρυσαυγίτικου πογκρόμ του
Μάη του 2011. 

Έτσι, όπως είχε αναφέρει σε προ-
ηγούμενο σχολιασμό ο συνήγορος
πολιτικής αγωγής Θ. Καμπαγιάννης,
ο Π. Κωνσταντίνου εισέφερε στο δι-
καστήριο πληροφορίες που ανταπο-
κρίνονται στο πυραμυδωτό σχήμα
“καταγγελίες και στατιστικά στοιχεία
– προσωπική γνώση για δεκάδες επι-
θέσεις – επιθέσεις που έχουν φτάσει

στη δικαιοσύνη”. Τόνισε δε  ότι το
modus operandi προκύπτει και από
τις τρεις αυτές δεξαμενές στοιχείων:
“Ιδιαίτερα βίαιες και γρήγορες επιθέ-
σεις. Μαχαίρι, κλωτσιές, έντονα τα
σημάδια των επιτιθέμενων στα θύμα-
τα. Μέλος που δίνει παράγγελμα λή-
ξης ‘τελειώσαμε, φεύγουμε, μαζευ-
τείτε..’. Στην αρχική φάση (2010-
2011) δεν υπήρχε στολή. Οι στολές
εμφανίζονται και λειτουργουν τρομο-
κρατικά από τα μέσα του 2011”.

Επιπλέον ο μάρτυρας μίλησε για
επίθεση του τάγματος της Σκορδέλη
σε εκδήλωση της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης στον Άγιο Παντελεήμονα,
για την προσπάθεια ματαίωσης αντι-
φασιστικής συναυλίας στην πλατεία
της περιοχής. Αναφέρθηκε στο δημο-
τικό συμβούλιο στο οποίο ο Μιχαλο-
λιάκος εμφανίστηκε με δύο σωματο-
φύλακες που οπλοφορούν και χαιρέ-
τησε ναζιστικά τρεις φορές σε απάν-
τηση της δήλωσής του Π. Κωνσταντί-
νου “το δημοτικό συμβούλιο δεν είναι
χώρος φασιστικών απόψεων”. 

Τέλος, ρωτήθηκε από τον συνήγο-

ρο πολιτικής αγωγής Κ. Παπαδάκη
για το αν, λόγω της αντιφασιστικής
του δράσης γνωρίζει για την προϊστο-
ρία της ΧΑ, και τόνισε ότι σε σχέση με
τη δεκαετία ‘90 η ναζιστική οργάνωση
έχει ίδιους στόχους, μέσα, κίνητρα
και μηχανισμό, η ηγεσία είναι η ίδια, ο
αρχηγός ισόβιος. Αναφέρθηκε και σε
σειρά επιθέσεων ομάδων κρούσης, το
1992, το 1996, το 2002: “αν δεν ασκεί
τρόμο, μια ναζιστική οργάνωση δεν
μπορεί να συσπειρώσει, ούτε να δι-
καιολογήσει την ύπαρξή της”.

Στην πολλοστή και πιο πρόσφατη
θλιβερή προσπάθεια της υπεράσπι-
σης να ταυτίσει το αντιφασιστικό κί-
νημα και τις μάχες του με τους μα-
χαιροβγάλτες νεοναζί, ρωτώντας αν
το «τσακίστε τους ναζί» είναι ρητορι-
κή μίσους, έλαβε την απάντηση: «Εί-
ναι ένα σύνθημα. που δείχνει απο-
φασιστικότητα, με όρους μαζικού κι-
νήματος… Η κοινωνία βοά ότι έχου-
με να κάνουμε με μια ναζιστική εγ-
κληματική οργάνωση και το κοινό
περί δικαίου αίσθημα θα ικανοποι-
ηθεί με την καταδίκη».

ΕΛΕΝΗ ΤΑΚΟΥ

Τα στοιχεία του Δικτύου

Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πώς δρούσε 
και ποιοί καλύπταν τη Χ.Α.

19 Γενάρη Έξω από το δικαστήριο στον Κορυδαλό
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Επόμενες
δικάσιμοι
Γενάρης: 
• 9/1, 22/1 και 26/1 
στο Εφετείο

• 8/1, 11/1, 12/1, 17/1, 
23/1, 25/1 και 31/1 
στον Κορυδαλλό

Φλεβάρης: 
• 1/2, 6/2, 7/2, 13/2, 15/2, 
23/2 και 27/2 
στον Κορυδαλλό

• 2/2, 8/2, 21/2 και 
22/2 στο Εφετείο

άλλη επίθεση [σ.σ: την επίθεση
σε βάρος μελών της ΟΣΕ το
1996] και είχαν ήδη αρχίσει να
προκαλούν τους συγκεντρωμέ-
νους.  Όλο αυτό έγινε στις 11 το
πρωί ενώ η επίθεση σε βάρος
μου στις 5. […]  Ήταν μια εν ψυ-
χρώ επίθεση με επιλογή του
στόχου”.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της
έδρας και της πολιτικής αγωγής
ο μάρτυρας τόνισε ότι η επίθεση
είχε άμεση σχέση με την ηγεσία
της Χρυσής Αυγής, τόσο λόγω
του ότι ο Περίανδρος που την
οργάνωσε και έφερε σε πέρας
ήταν υπαρχηγός της Χρυσής Αυ-
γής όσο και επειδή ο Μιχαλολιά-
κος τον κάλυπτε πολιτικά μέχρι
και πολλά χρόνια αργότερα.
“Παραμένει μέλος του πολιτικού
συμβουλίου”, έλεγε δήλωση του
αρχηγού στην εφημερίδα ΧΑ,
ενώ μεταγενέστερα δημοσιεύμα-
τα ανέφεραν την πρωτόδικη κα-
ταδίκη του είναι επίθεση σε βά-
ρος της οργάνωσης. Παράλλη-
λα, ο ίδιος ο Περίανδρος έχει
δηλώσει ότι δέχτηκε εντολές
από τον Μιχαλολιάκο ενώ παρών
ήταν και ο Παναγιώταρος. 

Πέρα από την ιδεολογία, την
ιεραρχία και την εγκληματική
δράση, άλλο ένα πράγμα που
δεν έχει αλλάξει από την τρομε-
ρή εκείνη επίθεση 20 χρόνια
πριν μέχρι σήμερα, είναι η φιλική
στάση της αστυνομίας, κάτι που
εξηγεί την ασυλία κατά την επί-
θεση, την ελλειπή συγκέντρωση
αποδεικτικού υλικού (συγκεν-
τρώθηκε με τη βοήθεια δημοσιο-
γράφων, ενώ η διαδικασία δεν
κινήθηκε καν αυτεπάγγελτα) και
τη φυγοδικία του Περίανδρου
για 7 ολόκληρα χρόνια. 

Αφροδίτη Φράγκου

Ο Δημήτρης Κουσουρής, που

ζει στην Αυστρία και διδάσκει

στο πανεπιστήμιο της Βιένης,

ήρθε στην Ελλάδα για να κατα-

θέσει στη δίκη της Χρυσής Αυ-

γής σαν πρώτος καλεσμένος

μάρτυρας της Πολιτικής Αγω-

γής. Η κατάθεσή του ξεκίνησε

στις 13/12 (208η δικάσιμο) και

ολοκληρώθηκε με τις ερωτήσεις

των συνηγόρων στις 15/12 (209η

δικάσιμο). Την Δευτέρα 18/12

γυρνώντας στην Βιέννη πήρε

μέρος στη μεγάλη αντιφασιστι-

κή συγκέντρωση που οργανώ-

θηκε έξω από το Αυστριακό

Κοινοβούλιο ενάντια στην είσο-

δο των φασιστών του Κόμματος

της Ελευθερίας (FPO) στην κυ-

βέρνηση. 

Ο Δημήτρης Κουσουρής τη Δευ-

τέρα 18/12 μίλησε στην εκπομ-

πή Φωνή της ΚΕΕΡΦΑ στην

ERTopen και στον Κυριάκο

Μπάνο.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία 

της κατάθεσής σου στη Δίκη της ΧΑ;

Κατ' αρχήν στην ομοιότητα των
μεθόδων στοχοποίησης, όπως επί-
σης και των μεθόδων χτυπήματος.
Στην τελειοποίηση των μεθόδων,
όπως έχει παρατηρηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια, με μια κεντρική ιδέα
που φαίνεται να διατρέχει την ιστο-
ρία της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή ότι η
πολιτική της επιρροή αυξήθηκε εξαι-
τίας της βίας την οποία ασκεί. Με
άλλα λόγια ο τρόπος με τον οποίο η
ναζιστική ιδεολογία αποκτά πολιτική
επιρροή περνάει από την όξυνση
των βίαιων εγκληματικών της δρα-
στηριοτήτων.

Η επίθεση σε μένα και τους άλ-
λους δυο συντρόφους τον Φωτιάδη
και τον Καραπατσώλη όπως και η
επίθεση στους συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ και στους Αιγύπτιους ψαρά-
δες είναι επιθέσεις με ρόπαλα, επι-
θέσεις πολλών εναντίων λίγων. Είναι
στόχοι και σημεία που έχουν επιλεχ-
θεί ούτως ώστε να απομονώσουν τα
θύματα. Είναι επίσης επιθέσεις ενάν-
τια σε χαρακτηριστικούς στόχους
των ναζί. Μετανάστες, συνδικαλι-
στές, αριστερούς, κομμουνιστές,
ενεργούς πολιτικά και κατά προτίμη-
ση εκείνους που είναι πιο ορατοί
έτσι ώστε να στείλουν μήνυμα τρο-
μοκρατίας στο ευρύτερο οργανωμέ-
νο, αριστερό, λαϊκό, εργατικό κίνη-
μα.

Αντίθετα όπως δείχνει η επίθεση
στον Παύλο Φύσσα η συνολική συγ-
κρότηση και αύξηση της επιρροής
της οργάνωσης και η δημιουργία το-
πικών πυρήνων σήμανε και την τε-

λειοποίηση των φονικών τους μεθό-
δων. Ο Παύλος Φύσσας που προφα-
νώς στοχοποιήθηκε με αντίστοιχα
κριτήρια στις λαϊκές γειτονιές του
Πειραιά, τελικά δολοφονήθηκε με
δυο θανάσιμες μαχαιριές στην καρ-
διά.

Ποια είναι τα βασικά σημεία που σου

έκαναν εντύπωση κατά τη διάρκεια

της  παρουσίας σου σαν μάρτυρας

στη δίκη της ΧΑ; 

Προφανώς γίνεται μια τεράστια
προσπάθεια και από την πολιτική
αγωγή και από τα θύματα και τις οι-
κογένειες των θυμάτων για να στα-
θεί αυτή η κατηγορία. Και είναι
πραγματικά μια απάντηση προς πά-
σα κατεύθυνση πως το εργατικό και
λαϊκό κίνημα ξέρει να υπερασπιστεί
τον εαυτό του και πολιτικά και νομι-
κά αν χρειαστεί.

Ήταν ελπιδοφόρο και το γεγονός
ότι ο κόσμος που βρέθηκε στο
ακροατήριο ήταν ένας κόσμος της
δικής μου γενιάς, αυτός ο κόσμος
που ήμασταν στο δρόμο 20 χρόνια
πριν σε εκείνη τη μάχη του διαγωνι-
σμού του ΑΣΕΠ, αλλά και ένας κό-
σμος από σωματεία και από διαφο-
ρετικούς πολιτικούς χώρους που με
έναν τρόπο δίνει το στίγμα ενός άτυ-
που αντικαπιταλιστικού μετώπου
που έχει στηθεί στη διαδικασία της
δίκης.

Από την άλλη μεριά η δίκη έχει
αργήσει πάρα πολύ και θα αργήσει
ακόμα αρκετά να τελειώσει. Έχει με
ένα τρόπο αναχαιτίσει την επιθετικό-
τητα της Χρυσής Αυγής αλλά με κα-
νέναν τρόπο δεν έχει λύσει το ζήτη-
μα. 

Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ανοι-
χτό στοίχημα του τι θα συμβεί. Φαί-

νεται ότι βήμα το βήμα και με τη δη-
μοσιότητα που παίρνει η δίκη απο-
καλύπτει σε ευρύτερα κομμάτια της
κοινωνίας την εγκληματική δράση
της συγκεκριμένης οργάνωσης. Ελ-
πίζουμε με την πολιτική πίεση που
ασκείται και θα ασκηθεί έξω από τη
δίκη να μπορέσει να τελειώσει σε
ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Το 1998 παραλίγο να χάσεις 

τη ζωή σου από την φασιστική

επίθεση του τάγματος εφόδου του

Ανδρουτσόπουλου. 

Τι σκέψεις κάνεις βλέποντας όλα αυ-

τά τα εκατοντάδες θύματα που ακο-

λούθησαν 15 σχεδόν χρόνια μετά;

Σε ό,τι με αφορά θα έλεγα ότι αν
η Χρυσή Αυγή δεν απολάμβανε την
ασυλία από τις διωκτικές αρχές από
τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα,
δεν θα είχαμε φτάσει στα πολλαπλά
και τελικά πολύ πιο σοβαρά χτυπή-
ματα που έκανε στη δεκαετία του
2010. 

Προφανώς ωστόσο οι δυνάμεις
του εργατικού-λαϊκού κινήματος δεν
πρέπει να κρύβονται πίσω από το
δάχτυλό τους. Είναι  ευθύνη της
ασυλίας που είχαν οι Χρυσαυγίτες
από το κράτος και την αστυνομία.
Όμως  είναι και ευθύνη της αριστε-
ράς και του εργατικού κινήματος
που άφησαν στις λαϊκές εργατικές
γειτονιές, που χτυπήθηκαν κατά την
περίοδο της κρίσης, έναν χώρο κοι-
νωνικό να διαβρωθεί από τις δυνά-
μεις της φασιστικής οργάνωσης η
οποία απέκτησε πολιτική επιρροή. 

Με αυτή την έννοια το παιχνίδι δεν
παίζεται ούτε στις αίθουσες των δι-
καστηρίων, ούτε μέσα σε κάποιο
διάδρομο κάποιου κοινοβουλίου, αλ-
λά κυρίως στις λαϊκές γειτονιές,

στους δρόμους, στα σχολεία, στα
σωματεία, εκεί που έχει διαλυθεί ο
δημόσιος χώρος και έχει υποχωρή-
σει η οργανωμένη παρέμβαση των
σωματείων και της αριστεράς. Εκεί
οι φασίστες βρήκαν δύναμη και χώ-
ρο και εκεί πέρα θα κριθεί τελικά και
η όποια έκβαση της αναμέτρησης. 

Η αλήθεια είναι πως αυτές τις μέ-
ρες που βρέθηκα στην Ελλάδα, με
τους συναδέλφους, τους συντρό-
φους, τους συναγωνιστές που συ-
ναντήθηκα, ένιωσα ότι ήταν λίγο πο-
λύ μια υπόσχεση για τους αγώνες
που έχουμε μπροστά μας να δώσου-
με ξανά όλοι μαζί.

Τη Δευτέρα 18/12 πήρες μέρος 

στην μεγάλη αντιφασιστική

συγκέντρωση στη Βιένη. Ποιες 

είναι οι εικόνες που αποκόμισες; 

Είναι η δεύτερη φορά μεταπολεμι-
κά  που το φασιστικό Κόμμα της
Ελευθερίας (FPΟ) συμμετέχει στην
κυβέρνηση και φαίνεται να υπάρ-
χουν πολύ ισχυρά αντανακλαστικά
εδώ. Τη Δευτέρα υπήρχε απεργία
των μαθητών και αποχές και κινητο-
ποιήσεις των φοιτητών. Έγινε μια τε-
ράστια διαδήλωση στην Χέλντεν-
πλατς μπροστά στο κτήριο που απο-
τελεί την έδρα της αυστριακής κυ-
βέρνησης. Το μέρος που καλέστηκε
η διαδήλωση έχει μεγάλη συμβολική
σημασία αφού εκεί είχε κάνει ο Χίτ-
λερ την περίφημη ομιλία του όταν
προσάρτησε την Αυστρία στη ναζι-
στική Γερμανία.

Αυτό που είδα σήμερα στο δρόμο
και μου φάνηκε εξαιρετικά ελπιδο-
φόρο ήταν μια συνάντηση των πολ-
λαπλών πολύμορφων δυνάμεων
ενός πλατιού αντιφασιστικού ρεύμα-
τος. Σήμερα ήταν εκεί εργατικά σω-
ματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθη-
τές. Ήταν πολιτικές δυνάμεις που
ξεκίναγαν από δημοκράτες καθολι-
κούς, αριστερούς σοσιαλδημοκρά-
τες, κομμουνιστές, αναρχοαυτόνο-
μους κλπ. Δηλαδή φάνηκε μια κοι-
νωνική δυναμική που είναι έτοιμη να
αντιδράσει και να αντισταθεί.

Το βασικό σύνθημα που κυριάρχη-
σε ήταν “η αλληλεγγύη μας είναι η
αντίσταση μας”. Ένα κίνημα που εί-
χε και πολυμορφία αλλά είχε και κα-
θαρά ταξικό πρόσημο με τον τρόπο
με τον οποίο στήνεται. Νομίζω ότι εί-
ναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο για το τι
μέλλει να συμβεί από εδώ και πέρα.
Μου φαίνεται πως η Αυστρία ίσως
και να αποτελέσει ένα προανάκρου-
σμα των εξελίξεων που θα δούμε λί-
γο πολύ και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Από τη μία η ενσωμάτωση της νεο-
φασιστικής ακροδεξιάς με το κυριλέ
πρόσωπο στο πολιτικό σύστημα. Και
από την άλλη μια κοινωνική και πολι-
τική δυναμική συγκρότησης ενός
πλατιού αντιφασιστικού ρεύματος
με ταξικό χαρακτήρα.

Η κατάθεση    Κουσουρή Η δυναμική ενός πλατιού κινήματος
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Ποιο ήταν το βασικότερο 

χαρακτηριστικό της χρονιάς 

που πέρασε, όσον αφορά 

στη δίκη της Χρυσής Αυγής;

Το 2017 κλείνει με την ποινική δίω-
ξη της ΧΑ να έχει προχωρήσει ου-
σιαστικά. Είχαμε την ολοκλήρωση
των μαρτύρων κατηγορίας, ανάμεσά
τους και οι προστατευόμενοι, και
την έναρξη των μαρτύρων της Πολι-
τικής Αγωγής. Αλλά και εκτός της
μεγάλης δίκης, μια σειρά δικαστήρια
που αφορούν μέλη, στελέχη και
υποστηρικτές της ΧΑ για εγκληματι-
κές πράξεις που έχουν κάνει στα
πλαίσια της δράσης της, έχουν κα-
ταλήξει σε καταδίκες. Πολλές από
αυτές μάλιστα σε δεύτερο βαθμό.
Είχαμε την καταδίκη του Χ. Ζέρβα
(επίθεση στον Α. Λάζαρη), της Θ.
Σκορδέλη (επίθεση σε Αφγανούς
πρόσφυγες), των Ν. Παπαβασιλείου
και Γ. Περρή (εμπρησμός Cointre-
au), του Δ. Κουκούτση (συκοφαντική
δυσφήμιση στον Π. Κωνσταντίνου),
του Μ. Γιαννόγκωνα (επίθεση στην
Κ. Πατρικίου), του Κ. Κοντομού (επί-
θεση σε Πακιστανό μετανάστη), του
Η. Κασιδιάρη (διέγερση σε βία), για
να αναφέρουμε μόνο τις πιο πρό-
σφατες. 

Πριν από λίγες ημέρες 

ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους 

οι προστατευόμενοι μάρτυρες. 

Ποια ήταν η σημασία αυτής 

της φάσης της δίκης;

Η τελευταία φάση της δίκης με
την εξέταση των προστατευόμενων
μαρτύρων, πρώην μελών, υποστηρι-
κτών και στελεχών της ΧΑ, ήταν πο-
λύ σημαντική. Καταρχάς επειδή το
δικαστήριο διατήρησε το καθεστώς
προστασίας. Η υπεράσπιση, με τη
σύμφωνη πρόταση της εισαγγελέ-
ως, ήθελε να το καταργήσει. Το γε-
γονός ότι η ΧΑ αντιμετωπίζεται με
όρους μαφίας στο δικαστήριο είναι
πάρα πολύ ενδεικτικό, όσο κι αν αυ-
τή συνεχίζει να ενδύεται τον μανδύα
του «νόμιμου κοινοβουλευτικού κόμ-
ματος».

Οι καταθέσεις των συγκεκριμένων
μαρτύρων ταιριάζουν με το υπόλοι-
πο αποδεικτικό υλικό, μόνο που πλέ-
ον είναι καταθέσεις «από τα μέσα».
Πάρα πολύ κρίσιμη για την αξιοπι-
στία των καταθέσεων αυτών είναι η
διασταύρωση των στοιχείων που ει-
σέφεραν με τις άλλες μαρτυρικές
καταθέσεις των θυμάτων και των αυ-
τοπτών μαρτύρων, καθώς και του
Ηλία Σταύρου, του πρώην στελέ-
χους της ΧΑ που κατέθεσε επώνυμα.
Θα διασταυρωθούν επίσης και με το
υλικό που πρόκειται να δούμε στην
επόμενη φάση της δίκης, τα ανα-
γνωστέα έγγραφα. Το δικαστήριο
πρόκειται να διαπιστώσει ιδίοις όμα-
σι, μέσα από τα βίντεο, τα μηνύμα-
τα, τα έγγραφα και τα ηχητικά, την

αξιοπιστία των καταθέσεων τόσο
των προστατευόμενων όσο και των
υπόλοιπων μαρτύρων.

Σε αυτή τη διαδικασία είδαμε 

την υπεράσπιση σε πανικό. 

Πού οφείλεται η κρίση της;

Η υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής
θα αντιμετωπίσει ολοένα και περισ-
σότερο το δίλημμα του ποια είναι τα
μέλη και τα στελέχη που θα καλύψει
και ποια είναι αυτά που θα πρέπει να
«δώσει» στις δικαστικές αρχές προ-
κειμένου να γλιτώσει η ηγεσία, και
κύρια ο Μιχαλολιάκος. Ήδη υπάρ-
χουν εντάσεις και αντιπαραθέσεις
στο εσωτερικό της υπεράσπισης,
που απεικονίζουν και τη συνολικότε-
ρη κρίση της ΧΑ με τις αποχωρήσεις
των στελεχών της. Ήταν χαρακτηρι-
στική για παράδειγμα η διαφοροποί-
ηση του πρώην βουλευτή Ν. Μίχου
μέσω του δικηγόρου του Γ. Ζωγρά-
φου όσον αφορά την εξέταση των
προστατευόμενων. Αυτές οι εντά-
σεις είναι προαναγγελία πολύ μεγα-
λύτερων διλημμάτων που θα αντιμε-
τωπίσουν στο μέλλον, ιδιαίτερα όταν
έρθει η ώρα να εξεταστούν οι μάρ-
τυρες υπεράσπισης και να απολογη-
θούν οι κατηγορούμενοι.

Η κρίση όμως ξεκινάει από την ίδια
την οργάνωση. Σιγόβραζε στο εσω-
τερικό της Χρυσής Αυγής και εκδη-
λώθηκε ανοιχτά και δημόσια το
2017. Είχαμε τις αποχωρήσεις δύο
ακόμα βουλευτών, του Δ. Κουκούτση
και του Ν. Μίχου, αλλά και δεκάδων

στελεχών, πολλά από τα οποία έχουν
εκλεγεί σε δημοτικά και περιφερει-
ακά συμβούλια. Ταυτόχρονα έχουμε
το κλείσιμο αρκετών «γραφείων». Εί-
ναι μια βαθιά κρίση στρατηγικής, για
το πώς θα αντιμετωπίσει η ηγεσία τη
συνεχιζόμενη ποινική δίωξη. Το αν
δηλαδή θα «μαλακώσει» το λόγο της
και θα εντάξει στελέχη της ακροδε-
ξιάς στις γραμμές της, με παρελθόν
στο ΛΑΟΣ ή και στη Νέα Δημοκρα-
τία, ή αν θα συνεχίσει τη στρατηγική
των ταγμάτων εφόδου και την κάλυ-
ψη των παλιών στελεχών της οργά-
νωσης που είναι και τα πιο εκτεθειμέ-
να ποινικά. Το πρώτο άλλωστε ήταν
και ο λόγος παραίτησης των Κουκού-
τση και Μίχου. 

Το αντιφασιστικό κίνημα έχει να
παίξει καταλυτικό ρόλο στο να βα-
θύνει αυτή η κρίση, μη αφήνοντας
οποιοδήποτε περιθώριο δημόσιας
πολιτικής δράσης για τη ναζιστική
οργάνωση. Με τη συνεχή αντιφασι-
στική δράση μπορεί να εντείνει τα
αδιέξοδα της Χρυσής Αυγής, μέχρι
τη στιγμή που το δικαστήριο θα
αποφασίσει.

Οι μάρτυρες που έχει καλέσει 

η πολιτική αγωγή ξεκίνησαν 

να καταθέτουν, μετά από 

μια ακόμη προσπάθεια της 

υπεράσπισης να το σταματήσει. 

Πού προσπάθησε να βασιστεί;

Όπως είναι γνωστό, το δικαστήριο
απέβαλε την πολιτική αγωγή όσον
αφορά τους διευθύνοντες της οργά-
νωσης. Εκείνη την περίοδο η απόφα-
ση πανηγυρίστηκε από την ηγεσία
της ΧΑ. Στην πραγματικότητα όμως
το δικαστήριο, ενώ επέτρεψε την
παράσταση της πολιτικής αγωγής
μόνο σε βάρος των φυσικών αυ-
τουργών κάθε υπόθεσης (18 κατη-
γορούμενοι για την δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, 4 για την επίθεση
στο ΠΑΜΕ, 5 για την επίθεση στους
Αιγύπτιους αλιεργάτες), την ίδια
στιγμή επέτρεψε την παράσταση για
το αδίκημα της ένταξης σε εγκλημα-
τική οργάνωση (και, για κάποιους
κατηγορούμενους, διεύθυνσής της).

Έτσι το δικαστήριο άνοιξε το δρό-
μο ώστε η πολιτική αγωγή να μπορεί
να παρεμβαίνει ευρύτερα. Προκειμέ-
νου να διακριβωθεί αν οι συγκεκρι-
μένοι κατηγορούμενοι εντάχθηκαν
σε εγκληματική οργάνωση, θα πρέ-
πει πρώτα να διερευνηθεί αν αυτή
υπάρχει. Άρα θα πρέπει να διερευ-
νήσουμε τη δομή της, τη διάρκειά
της, την ιεραρχία της, τον τρόπο
δράσης της, τις κακουργηματικές
πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.
Αυτή ήταν και η τωρινή απάντηση
του δικαστηρίου στην ένσταση που
κατέθεσε η υπεράσπιση: επέτρεψε
την εξέταση των μαρτύρων της πο-
λιτικής αγωγής και εξήγησε ότι το
εύρος για το οποίο θα καταθέσουν
δεν θα είναι μονάχα οι επιμέρους
κακουργηματικές πράξεις. Σύμφωνα
με το κατηγορητήριο η Χρυσή Αυγή
είναι μια οργάνωση στην οποία εν-
τάχθηκε ο καθένας από τους κατη-
γορούμενους, μαζί με τον Μιχαλο-

λιάκο, τον Κασιδιάρη κλπ. Δεν μπο-
ρεί να εμποδιστεί η πολιτική αγωγή
να ρωτάει γι’ αυτό. Η υπεράσπιση το
θέτει και το ξαναθέτει προφανώς
γιατί θέλει να περιορίσει το εύρος
της παρουσίας και της παρέμβασης
της πολιτικής αγωγής, αλλά είναι
μια μάχη που νομικά την έχει χάσει
εδώ και πάνω από 2 χρόνια. Είναι η
σημαντικότερη απόφαση που έχει
λάβει το δικαστήριο από τη στιγμή
της έναρξης της δίκης.

Ποια είναι η σημασία 

των καταθέσεων των πρώτων 

μαρτύρων πολιτικής αγωγής;

Ο Δημήτρης Κουσουρής το 1998
υπήρξε θύμα μιας ομάδας κρούσης
της ναζιστικής οργάνωσης που
έδρασε με επικεφαλής τον τότε
«νούμερο 2», τον Αντώνη Ανδρου-
τσόπουλο (Περίανδρο). Είναι κάτι
που έχει αποτυπωθεί σε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση που αποτε-
λεί αναγνωστέο έγγραφο. Είναι ση-
μαντικό να δείξουμε ότι η εγκληματι-
κή δράση έχει προϊστορία στη δρά-
ση της και ότι το modus operandi
των ομάδων κρούσης είναι το ίδιο με
της δεκαετίας του ‘90. Η κατάθεση
του Κουσουρή ήταν χρήσιμη στο να
καταδειχθούν τα κοινά σημεία στην
επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος και στις
επιθέσεις που δικάζει το συγκεκρι-
μένο δικαστήριο.

Η κατάθεση του Πέτρου Κωνσταν-
τίνου είναι επίσης σημαντική γιατί
ως δημοτικός σύμβουλος στην Αθή-
να, ως συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και
ως μέλος του Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών, ήταν αποδέκτης πάρα
πολλών καταγγελιών για την εγκλη-
ματική δράση της ΧΑ, ιδίως σε βά-
ρος προσφύγων και μεταναστών. Το
κέντρο της κατάθεσής του ήταν οι
επιθέσεις των ομάδων κρούσης με
ρατσιστικό κίνητρο.

Πώς θα συνεχιστεί 

η δίκη από τη νέα χρονιά;

Η δίκη θα είναι πλέον πιο γρήγο-
ρη, οι μάρτυρες της πολιτικής αγω-
γής θα ολοκληρωθούν μέσα στον Ια-
νουάριο και θα περάσουμε στη φά-
ση των αναγνωστέων εγγράφων.
Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την
ταχύτητα με την οποία θα την διεκ-
περαιώσει το δικαστήριο, αλλά είναι
μια διαδικασία αποφασιστική. Είναι
σίγουρο ότι η υπεράσπιση θα προ-
σπαθήσει να την σαμποτάρει με εν-
στάσεις. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια
θα παραδέχεται ότι υπάρχουν ενο-
χοποιητικά στοιχεία που δεν πρέπει
να ακουστούν. Γι’ αυτό αποκτά ξανά
σημασία η διεκδίκηση η διαδικασία
αυτή να γίνει στο Εφετείο και όχι
στον Κορυδαλλό, ώστε να είναι προ-
σβάσιμη σε όλους. 

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης 
μίλησε στην Αφροδίτη Φράγκου

Συνέντευξη με τον 
Θανάση Καμπαγιάννη,
δικηγόρο της πολιτικής

αγωγής στη δίκη της Χ.Α.  
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«Η εγκληματική της δράση έχει προϊστορία στην δεκαετία του ‘90»



Α
νοιχτή σύσκεψη για την οργά-
νωση τοπικής συγκέντρωσης
στα Πετράλωνα στη μνήμη

του Πακιστανού μετανάστη Σαχζάτ
Λουκμάν, που δολοφονήθηκε το Γε-
νάρη του 2013 από Χρυσαυγίτες,
καλεί η ΚΕΕΡΦΑ τη Τετάρτη 20 Δε-
κέμβρη στις 6μμ στο καφέ Λούπα
(Ερεχθείου 12) στο Κουκάκι. Στη
σύσκεψη έχουν ήδη δηλώσει συμμε-
τοχή η Πακιστανική Κοινότητα, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Αντιφασιστικές -αντιρα-
τσιστικές κινήσεις της γειτονιάς,
ενώ έχει γίνει πλατύ κάλεσμα σε
συλλόγους εκπαιδευτικών, συλλό-
γους γονέων και σωματεία της πε-
ριοχής. 

Η δολοφονία του Λουκμάν έγινε
σε μία περίοδο που οι δολοφόνοι
της Χρυσής Αυγής είχαν ξαμολήσει
τα τάγματα εφόδου στις γειτονιές
με στόχο τους μετανάστες. Ήταν
γύρω στις 3 τα ξημερώματα της
17ης Ιανουαρίου 2013 στην οδό
Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα,
όταν ο 29χρονος πυροσβέστης Χρή-
στος Στεργιόπουλος και ο 25χρονος
Διονύσης Λιακόπουλος σκότωσαν
τον Λουκμάν με 7 μαχαιριές στην
καρδιά και στην πλάτη και τον παρά-
τησαν αιμόφυρτο στην άσφαλτο

όπου άφησε την τελευταία του
πνοή. 

Η δίκη των δύο Χρυσαυγιτών ξεκί-
νησε στις 18 Δεκέμβρη 2013, παγ-
κόσμια ημέρα του Μετανάστη. Η
Πακιστανική Κοινότητα, η ΚΕΕΡΦΑ,
δεκάδες συνδικάτα, φοιτητικοί σύλ-
λογοι και δημοτικά συμβούλια απαί-
τησαν την παραδειγματική καταδίκη
των ενόχων. Στον ένα χρόνο της δο-
λοφονίας του Παύλου Φύσσα στο
Κερατσίνι ο πατέρας του Σαχζάντ
Λουκμάν, Χαντίμ Χουσείν, έσφιξε το
χέρι της Μάγδας Φύσσα, στέλνον-
τας το μήνυμα ότι ο αγώνας ντό-
πιων και μεταναστών κόντρα στο
φασισμό είναι κοινός.  

Μετά από όλη αυτή την πολύμηνη
καμπάνια το δικαστήριο αναγκάστη-
κε να καταδικάσει τους δύο δολο-
φόνους σε ισόβια χωρίς κανένα
ελαφρυντικό, αναγνωρίζοντας για
πρώτη φορά, σε ελληνικό δικαστή-
ριο το ρατσιστικό κίνητρο της δολο-
φονίας. Η υπόθεση της δολοφονίας
Λουκμάν έχει συμπεριληφθεί στη
μεγάλη δίκη της εγκληματικής ορ-
γάνωσης της Χρυσής Αυγής, ενώ οι
δύο δολοφόνοι του Λουκμάν είναι
ανάμεσα στους 69 κατηγορούμε-
νους της υπόθεσης.

5 χρόνια μετά τη δολοφονία του
θα στείλουμε το μήνυμα ότι δεν ξε-
χνάμε τα εγκλήματα της Χρυσής
Αυγής και συνεχίζουμε ενωμένοι
ντόπιοι και μετανάστες τη μάχη μέ-
χρι να τους εξαφανίσουμε μία και
καλή από τις γειτονιές και να στεί-
λουμε όλη τη ναζιστική συμμορία
βαθιά στη φυλακή.  
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ΠΕΡΑΜΑ 
Αντιφασιστική πορεία

Α
ντιφασιστική κινητοποίηση και πορεία προς τα γραφεία
της Χρυσής Αυγής πραγματοποιήθηκε στο Πέραμα το
Σάββατο 16/12 με τη συμμετοχή συλλογικοτήτων, σω-

ματείων και αντιφασιστικών οργανώσεων. 

Πριν από μερικές ημέρες, τη Δευτέρα 11/12 τάγμα εφόδου
της Χρυσής Αυγής Σαλαμίνας προχώρησε σε επίθεση στο Ερ-
γατικό Κέντρο Σαλαμίνας, στη διάρκεια αντιφασιστικής εκδή-
λωσης που διοργάνωνε η οργάνωση ΟΡΜΑ, με τη συμμετοχή
συνδικαλιστών και δημοτικών συμβούλων.

Οι Χρυσαυγίτες αφού συγκεντρώθηκαν στα τοπικά τους
γραφεία τους όρμησαν στην είσοδο του Εργατικού Κέντρου
φορώντας κράνη και κρατώντας λοστούς και μπουκάλια. Στη
συνέχεια τράπηκαν σε φυγή και μπήκαν μέσα στα γραφεία
τους, έχοντας πάντα την ανοχή της αστυνομίας που τα προ-
στάτευε με κλούβες. Mετά από αρκετή ώρα η αστυνομία
αναγκάστηκε να προχωρήσει σε 6 προσαγωγές ατόμων τα
οποία αφέθηκαν ελεύθερα.

Καταγγελία για την επίθεση έχει ήδη κάνει το Εργατικό Κέν-
τρο Πειραιά και μία σειρά άλλοι φορείς. Προκαλεί εντύπωση
ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Σαλαμίνας αρνήθηκε να συζη-
τήσει το θέμα, εξέλιξη που εκθέτει τη δημοτική αρχή για την
κάλυψη που δίνει στη ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής.

«Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους,  τα
δημοτικά συμβούλια των Δήμων του Πειραιά, τις κινήσεις
υπεράσπισης των προσφύγων και των μεταναστών να κλεί-
σουμε όλοι μαζί το δρόμο στην αναβίωση των ταγμάτων εφό-
δου της Χρυσής Αυγής και να απαιτήσουμε να κλείσουν τα
γραφεία-ορμητήρια του Πειραιά και σε κάθε γειτονιά. Η ενω-
τική αντιφασιστική απάντηση του εργατικού κινήματος, της
αριστεράς και όλων των αντιφασιστών μπορεί να οδηγήσει
τα τάγματα εφόδου στη διάλυση και να βάλει τέλος στην κά-
λυψη της ΕΛΑΣ. Σε αυτή την κατεύθυνση ξεκινάμε να οργα-
νώνουμε την παγκόσμια ημέρα αντιφασιστικής- αντιρατσιστι-
κής δράσης 17 Μάρτη 2018», αναφέρει η ανακοίνωση της
ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά. 

Μ
ε συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που
έγιναν στη Μυτιλήνη στα πλαίσια της
πανεργατικής απεργίας στις 14 Δε-

κέμβρη, συνεχίστηκε ο αγώνας των προσφύ-
γων της Μόριας για άσυλο και στέγη, απαιτών-
τας να σταματήσει το βασανιστήριο των
άθλιων συνθηκών διαβίωσης. Οι πρόσφυγες,
συμμετείχαν τόσο στη συγκέντρωση που κάλε-
σε το Εργατικό Κέντρο Λέσβου στην πλατεία
Σαπφούς όσο και στη συγκέντρωση που κάλε-
σε η ΑΔΕΔΥ και πρωτοβάθμια σωματεία την
ίδια μέρα στα Κεντρικά Λύκεια.  

Λίγες ημέρες πριν αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, παρά την απαγόρευση Μουζάλα, είχε πραγ-
ματοποιήσει ενημερωτική περιοδεία στο στρα-
τόπεδο της Μόριας όπου μοίρασε προκηρύξεις
με κάλεσμα για συμμετοχή στην Πανεργατική
Απεργία, στις 14 Δεκέμβρη και τη συγκέντρωση. 

Παράλληλα όλες αυτές τις μέρες συνεχίζε-
ται ο αγώνας των 35 προσφύγων στα κατει-
λημμένα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικώντας να
συνεχίσουν το ταξίδι προς στις άλλες ευρω-
παϊκές χώρες και να ελευθερωθεί ο ένας πρό-
σφυγας που κρατείται και απειλείται με απέλα-
ση. Κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων
των προσφύγων αλλά και του κινήματος αλλη-
λεγγύης αναγκάστηκε τελικά το υπουργείο
Μετανάστευσης και η κυβέρνηση να προχωρή-
σει στη μεταφορά 1000 περίπου προσφύγων
από τα νησιά στην ηπειρωτική χώρα. 

Και ενώ ο χειμώνας προχωράει κάνοντας
την καθημερινότητα των προσφύγων της Μό-

ριας αβάσταχτη, την περασμένη εβδομάδα ο
Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός, προχώρησε σε
μία ακόμα ρατσιστική κίνηση, σε βάρος των
προσφύγων (ενώ δεν έλειψαν και οι συκο-
φαντίες ενάντια στο κίνημα αλληλεγγύης της
Λέσβου). Μετά τις κινητοποιήσεις «κατσαρό-
λας» που  καλλιέργησαν ένα ευνοϊκό κλίμα
για τους φασίστες, με μια νέα εκβιαστική κί-
νηση, έστειλε τις σκουπιδιάρες του Δήμου
στο Λιμάνι για να μπλοκάρει την εκφόρτωση

κοντέινερ που προορίζονταν για την ανακού-
φιση κάποιων από τους χιλιάδες πρόσφυγες
που κοιμούνται ακόμη σε καλοκαιρινές σκη-
νές στην Μόρια!

Όχι βέβαια ότι τα κοντέινερ μπορεί να απο-
τελούν μόνιμη «λύση». Οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες πρέπει να πάρουν χαρτιά και να
αφεθούν ελεύθεροι ενάντια στην πολιτική της
ΕΕ και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που συ-
νεχίζει τον εγκλωβισμό των προσφύγων στο

Γκουαντανάμο της Μόριας. Η κυνική ομολογία
Μουζάλα ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν
θα έχουμε άλλους νεκρούς στη Μόρια το φετι-
νό χειμώνα αναδεικνύει με τον χειρότερο τρό-
πο ότι για το υπουργείο Μετανάστευσης τα δι-
πλωματικά παζάρια με την ΕΕ και την κυβέρνη-
ση Ερντογάν μπαίνουν πάνω από τη ζωή χιλιά-
δων προσφύγων και μεταναστών. 

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει
ότι η Τουρκία αποτελεί δήθεν ασφαλή χώρα
για τους πρόσφυγες, τη στιγμή που την περα-
σμένη εβδομάδα, 33 Τούρκοι υπήκοοι από την
ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης αποβιβάστη-
καν στις Οινούσσες ζητώντας πολιτικό άσυλο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα πρόκειται για πρό-
σωπα πανεπιστημιακού επιπέδου, εκπαιδευτι-
κούς και γιατρούς, ανάμεσα τους και μια οικο-
γένεια με 4 ανήλικα παιδιά, οι οποίοι ζητούν
άσυλο γιατί κινδυνεύει η ζωή τους από το κα-
θεστώς διώξεων από τις Τουρκικές αρχές. 

Η λύση βρίσκεται στον κοινό αγώνα προ-
σφύγων και εργατών και στο δυνάμωμα του κι-
νήματος αλληλεγγύης, για να ανοίξουν τα σύ-
νορα, να δοθεί άσυλο, ελεύθερη μετακίνηση,
δουλειές και σπίτια, να κλείσουν τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης, να φύγει το ΝΑΤΟ και η
FRONTEX.

Κατερίνα Θωίδου

ANΩ ΛΙΟΣΙΑ  

Ρομά ξεψύχησε
στο Τμήμα

Μ
ε μία οργισμένη συγκέντρωση την Τε-
τάρτη 13/12 το βράδυ, στο ΑΤ Άνω
Λιοσίων, εκατοντάδες Ρομά απαίτη-

σαν να χυθεί άπλετο φως και να τιμωρηθούν
οι ένοχοι για το θάνατο του 62χρονου συμπα-
τριώτη τους που ξεψύχησε λίγο νωρίτερα μέ-
σα στο ΑΤ όπου και κρατούνταν.   

Πολλά ΜΜΕ έτρεξαν να μιλήσουν για βαν-
δαλισμούς στο ΑΤ χωρίς να αναφέρουν  ότι ο
62χρονος σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες
δεν ένιωθε καλά από την Κυριακή και κανείς
δεν του έδινε σημασία με αποτέλεσμα να ξε-
ψυχήσει την Τετάρτη 13/12. Μάλιστα βγήκε
στο φως της δημοσιότητας ένα ηχητικό ντο-
κουμέντο από τις τελευταίες στιγμές του άν-
τρα που ξεψύχησε μέσα στο αστυνομικό τμή-
μα. Ο 62χρονος Ρομά ακούγεται να φωνάζει
τον αστυνομικό για να τον βοηθήσει, αλλά δεν
υπάρχει απάντηση. 

«Πόσο αξίζει η ζωή του 62χρονου Ρομά που
χάθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα;», αναφέ-
ρει σε δήλωσή του ο Πέτρος Κωνσταντίνου
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. «Οι δημοσιογράφοι
σχολιάζουν, το ίδιο και εκπρόσωπος των Ειδι-
κών φρουρών χωρίς ούτε τυπικά συλλυπητή-
ρια στην οικογένεια του νεκρού κρατούμενου.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του δημοσιογράφου
κ. Χήτου οι Ρομά διαμαρτύρονταν όταν έμα-
θαν ότι ο κρατούμενος δήλωσε στους αστυνο-
μικούς ότι πόναγε στη καρδιά και αυτοί δεν το
μετέφεραν σε νοσοκομείο. Να χυθεί άπλετο
φως στις συνθήκες θανάτου του 62χρονου
Ρομά  εδώ και τώρα. Καμία συγκάλυψη». 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ  

Πορεία 
στη μνήμη 

του Σαχζάτ

ΛΕΣΒΟΣ  Οι πρόσφυγες στην πανεργατική απεργία



Π
ροχωράνε σε Ελλάδα και άλλες χώρες της
Ευρώπης τα βήματα για τη μεγάλη Διεθνή
Ημέρα αντιφασιστικής και αντιρατσιστικής

δράσης στις 17 Μάρτη του 2018 με ταυτόχρονη
οργάνωση μεγάλων συλλαλητηρίων σε δεκάδες
πόλεις. 

Στην Αθήνα το κάλεσμα είναι για το Σάββατο
17Μ στις 3μμ στην Ομόνοια με πορεία στη Βουλή
και στα γραφεία της ΕΕ. Στην κατεύθυνση της
οργάνωσης ενός μαζικού συλλαλητηρίου η
ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε πλατιά σύσκεψη την Τρίτη
9/1/18 στις 7μμ στο Ρομάντσο, στην οδό Αναξα-
γόρα 3 στην Ομόνοια. Ήδη την περασμένη Παρα-
σκευή στο City Plaza πραγματοποιήθηκε μια
πρώτη συνάντηση αντιρατσιστικών και μετανα-
στευτικών οργανώσεων με θέμα τον συντονισμό
της διοργάνωσης της 17Μ στην Αθήνα. 

Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί κάθε σωματείο, σύλλογο φοι-
τητών, συλλογικότητα, φορέα, οργάνωση, δημο-
τικό συμβούλιο να αποφασίσει την οργανωμένη
συμμετοχή του στο συλλαλητήριο και έχει κυκλο-
φορήσει σχέδιο ψηφίσματος που μπορείτε να
βρείτε στο σάιτ της ΚΕΕΡΦΑ (http://www.antiraci-
smfascism.org/). Ήδη αποφάσεις συμμετοχής
στις 18 Μάρτη έχουν πάρει σε συνελεύσεις του η
ΣΓΤΚΣ και η ΣΕΥΠ, οι δύο κατειλημμένες σχολές
του ΤΕΙ Αθήνας.

Το κάλεσμα για τη διοργάνωση και της φετινής
μέρας διεθνούς δράσης αποφασίστηκε στη Διεθνή
Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ που πραγματοποιήθηκε
στις 14-15 Οκτώβρη στο κατάμεστο κλειστό γήπε-
δο μπάσκετ του Ρούφ στην Αθήνα με συμμετοχή
αντιρατσιστών-αντιφασιστών από δέκα χώρες. 

Μια εβδομάδα αργότερα στο Λονδίνο, τη συμ-
μετοχή του στη διεθνή μέρα δράσης κατά του φα-
σισμού, του ρατσισμού, της ισλαμοφοβίας και του
αντισημιτισμού το Σάββατο 17 Μάρτη 2018 απο-
φάσισε η πανεθνική συνδιάσκεψη του “Stand up
to Racism” (SUTR) με τη συμμετοχή πάνω από
1300 ακτιβιστών, εργαζομένων, συνδικαλιστών
κλπ από πολλές πόλεις και γειτονιές της Βρετα-
νίας. Την πρόταση για το συλλαλητήριο μετέφερε
στο Λονδίνο εκ μέρους της Διεθνούς Διάσκεψης
που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο γή-
πεδο του Ρουφ στην Αθήνα, ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. Αποφασίστηκε
στις 17 Μάρτη να πραγματοποιηθούν διαδηλώ-
σεις στο Λονδίνο, τη Γλασκώβη και το Κάρντιφ. 

Στα πλαίσια της οργάνωσης της 17Μ στη Βρε-
τανία το SUTR οργανώνει στις 4 Φλεβάρη πανε-
θνική Συνδιάσκεψη σωματείων με στόχο μια τε-
ράστια 17Μ. �Όπως αναφέρει στην πρόσκλησή
της προς τα συνδικάτα:

«Πέρυσι πάνω από 30.000 διαδήλωσαν μαζί
μας, ας κάνουμε την διαδήλωση της επόμενης
χρονιάς τη μεγαλύτερη στέλνοντας ένα ακόμη
πιο ισχυρό μήνυμα ενάντια στον, φασισμό, το ρα-
τσισμό, την ισλαμοφοβία, τον αντισημιτισμό. Τα
συνδικάτα είναι ο θεμέλιος λίθος του αντιρατσι-
στικού κινήματος. Ελάτε στη συνδιάσκεψη να συ-

ζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να δώσουμε
αυτοπεποίθηση στους αντιρατσιστές μέσα σε κά-
θε χώρο δουλειάς». 

Τη συμμετοχή του στα συλλαλητήρια έχει απο-
φασίσει και το UAF (Ενωμένοι ενάντια στον φασι-
σμό) της Βρετανίας. Όπως αναφέρει «η υποστή-
ριξη του Τραμπ στους δολοφόνους του Σάρλο-
τσβιλ και τα λάικ του στο φασιστικό κόμμα «Βρε-
τανία Πρώτα» σημαίνει για εμάς ένα πράγμα: Αρ-
κετά! Υa Basta! Στις 17M Ελάτε να διαδηλώσετε
με τα μπλοκ του UAF”.

Επόμενα βήματα

Τα οργανωτικά βήματα για τις 17Μ έχουν ξεκι-
νήσει και στη Γαλλία, όπου πάνω από 1000 άτομα
διαδήλωσαν το Σάββατο 16/12 στο Μαντόν στα
σύνορα με την Ιταλία, με συνθήματα «Ανοίξτε τα
σύνορα», «καλοδεχούμενοι μετανάστες και πρό-
σφυγες», «άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες»,
«κλείστε τα κέντρα κράτησης». Την Τρίτη 19/12
ήταν προγραμματισμένη στο Παρίσι συνάντηση
των οργανώσεων και συλλογικοτήτων που το
διοργάνωσαν (όπως πχ ο Συντονισμός των Sans-
Papiers) για να βάλουν τα επόμενα βήματα και
κυρίως την οργάνωση της 17 Μάρτη στο Παρίσι. 

Στις 2 Οκτώβρη σε μια προπαρασκευαστική συ-
νάντηση του αντιρατσιστικού κινήματος στην
Ιστανμπούλ, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι
από μια σειρά αντιρατσιστικές συλλογικότητες,
αριστερές οργανώσεις, οργανώσεις για ανθρώπι-
να δικαιώματα, συνδικαλιστές αποφασίστηκε η
συμμετοχή στη διεθνή μέρα κατά του ρατσισμού
στη χώρα που συνεργάζεται με την ΕΕ στο κλείσι-
μο των συνόρων σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η φετινή 17 Μάρτη
στις χώρες που υπάρχει σημαντική άνοδος της
ακροδεξιάς και έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός.

Στην Αυστρία όπου το φασιστικό FPO ορκιζό-
ταν τη Δευτέρα 18/12 στη νέα κυβέρνηση μαζί με
το δεξιό κόμμα, οι αντιφασίστες την υποδέχονταν
από τις 8 το πρωί με ένα μαζικό συλλαλητήριο
πάνω από δέκα χιλιάδων ανθρώπων. 

Για τα βήματα που γίνονται στην Αυστρία μας
ενημέρωσε ο Ντέιβιντ Άλμπριχ, μέλος της «Αρι-
στερής Στροφής Τώρα». Η αδελφή οργάνωση
του ΣΕΚ στην Αυστρία πριν από μερικές μέρες
κέρδισε το δικαστήριο ενάντια στη μήνυση που
της είχε υποβάλλει ο ηγέτης του φασιστικού FPO
Χάινζ Κρίστιαν Στράσε για την καμπάνια «Γαμή-
στε τον Στράσε!» - τον οποίο ο δικαστής χαρα-
κτήρισε «κλαψιάρη»: 

«Αυτή η απόφαση ήρθε λίγο πριν τη δημιουρ-
γία μιας νέας κυβέρνησης συνασπισμού ανάμεσα
στο παραδοσιακό δεξιό κόμμα και τους φασί-
στες, όπου οι τελευταίοι θα αναλάβουν τα
υπουργεία Εσωτερικών, Άμυνας και το νέο
υπουργείο Ασφάλειας της Πατρίδας με υπουργό
τον ίδιο τον Στράσσε. Το όνομα του υπουργείου
έχει το ίδιο όνομα με τις φασιστικές δυνάμεις της
Αυστρίας τις δεκαετίες του ’20 και του ’30. Η Αρι-
στερή Στροφή Τώρα είναι μια από τις ηγετικές
αντιφασιστικές οργανώσεις της Αυστρίας και
συμμετέχει σε μια πλατιά συμμαχία οργανώσεων
που κάλεσαν στις κινητοποιήσεις στην ορκωμο-
σία της νέας κυβέρνησης. Επόμενα βήματα ένα
τεράστιο αντι-κυβερνητικό συλλαλητήριο τον Γε-
νάρη και η συμμετοχή στη μέρα ενάντια στον ρα-
τσισμό στις 17 Μάρτη». 

Κινητοποιήσεις έγιναν και στη γειτονική Τσεχία.
Όπως μας μεταφέρει ο Μάρτιν, «στην Πράγα επί
τρεις μέρες εκατοντάδες αντιφασίστες και αντι-
ρατσιστές διαδηλώσαμε και πολιορκήσαμε την
διάσκεψη των ακροδεξιών λαϊκιστικών κομμάτων
της «Ευρώπης των Εθνών και της Ελευθερίας»
που ήταν καλεσμένη στις 15-16 Δεκέμβρη σε ένα
ξενοδοχείο στην πόλη με τη συμμετοχή του γαλ-
λικού Εθνικού Μετώπου, του ολλανδικού PVV,
του αυστριακού FP�, της ιταλικής Λίγκας του

Βορρά και άλλων». 
«Διαδήλωση στις 17 Μάρτη θα γίνει και στην

Βαρσοβία» μας μεταφέρει ο Αντρέι Ζεμπρόφσκι
από την Πολωνία, προσθέτοντας ότι «πριν από λί-
γες βδομάδες χιλιάδες αντιφασίστες κατεβήκαμε
στο δρόμο για να πούμε ΟΧΙ στην άμεση απειλή
του φασισμού καθώς χιλιάδες εθνικιστές και φα-
σίστες συμμετείχαν σε ένα μαζικό συλλαλητήριο,
με αφορμή τον εορτασμό της Μέρας Ανεξαρτη-
σίας της Πολωνίας».  

«Στη Δανία έχουμε ήδη αποφασιστεί συνελεύ-
σεις στις αρχές Γενάρη ώστε να ξεκινήσει η διορ-
γάνωση συλλαλητηρίων στην Κοπεγχάγχη, το Ον-
τένσε και το Άαρχους ενώ προωθούμε το κάλε-
σμα της Αθήνας και σε πολλές τοπικές ομάδες
στην υπόλοιπη Δανία» μας ενημερώνει η Λένε,
που τον Οκτώβριο ήταν στην Αθήνα στη Διεθνή
Αντιφασιστική Συνάντηση. 

Αλλά και στη Νορβηγία, όπως μας ενημερώνει
η Μάριετ, «το κόκκινο κόμμα της Νορβηγίας, R�dt
ψήφισε στην ετήσια συνδιάσκεψή του να πάρει
πρωτοβουλίες σε πανεθνικό και τοπικό επίπεδο
για να οργανωθούν διαδηλώσεις με αφορμή τη
διεθνή μέρα του ΟΗΕ κατά του ρατσισμού». Ήδη
έχουν ξεκινήσει προσπάθειες ώστε στη φετινή
μέρα κατά του ρατσισμού να γίνουν διαδηλώσεις
σε μια σειρά από νέες χώρες όπως η Φινλανδία,
όπου στις 6 Δεκέμβρη τη Μέρα Ανεξαρτησίας
της, πάνω από 3000 αντιφασίστες πραγματοποί-
ησαν αντισυγκέντρωση απέναντι σε 2000 φασί-
στες στο Ελσίνκι, ενώ πάνω από 16.000 άνθρωποι
είχαν συμμετάσχει σε μεγάλο αντιφασιστικό συλ-
λαλητήριο στην πόλη τον Σεπτέμβριο. 

«Στις 21 Μάρτη του 2018 θα έχουμε δημοτικές
εκλογές όπου τα κόμματα της ακροδεξιάς (PVV
και το φασιστικό κόμμα Φόρουμ για τη Δημοκρα-
τία) απειλούν να εκλέξουν συμβούλους. Έχουμε
εκδώσει ήδη μια διακήρυξη που καλεί στη διαδή-
λωση στις 17 Μάρτη την οποία υπογράφουν 20
οργανώσεις και αναμένουμε να την υπογράψουν
όλα τα κόμματα της Αριστεράς. Στις 18 Γενάρη
υπάρχει στο Άμστερνταμ, ανοιχτή σύσκεψη για
να οργανώσουμε τη 17Μ» τόνισε ο Εβούτ Φάν
ντεν Μπεργκ από το αντιρατσιστικό κίνημα στην
Ολλανδία.
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Η
Σύνοδος Κορυφής των ηγετών
της ΕΕ για το προσφυγικό που
πραγματοποιήθκε την περα-

σμένη βδομάδα στις Βρυξέλλες ήρθε
να επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά
ότι πρόκειται για συνειδητούς εγκλη-
ματίες ρατσιστές. 

Η Σύνοδος δεν κατέληξε σε αποτέ-
λεσμα λόγω διαφωνιών και θα ακο-
λουθήσουν διαπραγματεύσεις με νέα
σύνοδο τον Ιούνη. Όμως μην φαντα-
στεί κανείς ότι ίδρωσε το αυτί κανε-
νός μήπως σταματήσουν να πνίγονται
άνθρωποι στη Μεσόγειο ή σταματή-
σουν τα βασανιστήρια, οι βιασμοί και
τα σκλαβοπάζαρα στη Λιβύη. Το μόνο
στο οποίο υπήρχε συμφωνία ήταν η
ένταση της εφαρμογής των ρατσιστι-
κών συμφωνιών με τη Λιβύη και την
Τουρκία. 

Οι διαφωνίες αφορούσαν αποκλει-
στικά το ζήτημα της ανακατανομής
των προσφύγων στο εσωτερικό της
ΕΕ με την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη
Σλοβακία και την Πολωνία να μην απο-
δέχονται ποσόστωση και υποχρέωση
υποδοχής. Είχε προηγηθεί πρόταση
του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Τουσκ για τερματισμό της
συζήτησης για την αναλογική κατανο-
μή προσφύγων γιατί «το θέμα των
υποχρεωτικών ποσοστώσεων απο-
δείχθηκε σε μεγάλο βαθμό διχαστι-
κό»! 

Οι παντοδύναμοι μηχανισμοί της ΕΕ
και οι ηγέτες των κρατών της, που
όταν είναι να επιβάλουν άλλο ένα μνη-
μόνιο λιτότητας είναι ικανοί να προ-
βούν σε κάθε είδους πειθαναγκασμό
και εκβιασμό, όταν φτάνει το ζήτημα
στους πρόσφυγες δεν μπορούν να
επιβάλουν στα κράτη-μέλη της Ένω-
σης να πάρουν έστω 200 πρό-
σφυγες. Και η εξήγηση γι’ αυ-
τό είναι απλή.

Όταν στην καρδιά της πολι-
τικής της ΕΕ είναι η «Ευρώπη-
Φρούριο». Όταν ακόμη και η
Διεθνής Αμνηστία έχει φτάσει
να αντιμετωποίζει την ΕΕ σε
νο1 κίνδυνο για τα εγκλήματα
που έχουν σημάνει οι ρατσιστι-
κές συμφωνίες με την Τουρκία
και τη Λιβύη. Όταν η Μέρκελ,
ο Μακρόν και ο Τζεντιλόνι αν-
τιμετωπίζουν χιλιάδες ανθρώ-
πους σαν σκουπίδια που πρέ-
πει να μεταφερθούν και να
μοιραστούν αναλογικά στους
απέναντι κάδους. Τότε πώς να
μην αποθρασσύνονται οι κάθε
λογής Λεπέν;

Είναι χαρακτηριστική από
αυτήν την άποψη η δήλωση
της Μέρκελ μετά το πέρας της
Συνόδου ότι διαπιστώθηκε
«πρόοδος» όσον αφορά την
προστασία των εξωτερικών
συνόρων της ΕΕ, κυρίως μέσω
του Συμφώνου για τους Πρό-

σφυγες με την Τουρκία και της συνερ-
γασίας με τη Λιβύη. Πρόοδος, λοιπόν
η Λιβύη! Από το δουλεμπόριο του
18ου αιώνα στη αποικιοκρατία το 19ο
στα σκλαβοπάζαρα του 21ου, η Ευρώ-
πη είναι διαχρονικά συνυφασμένη με
την «πρόοδο». 

Αλλά η Μέρκελ δεν είναι η μόνη.
Εξίσου ρατσιστική είναι η στάση της
Ιταλίας (που τα ΜΜΕ λίγο-πολύ πα-
ρουσιάζουν σαν τον καλό «σύμμαχο
της Ελλάδας στο μέτωπο του νότου»).
Σύμφωνα με το Ρόιτερς, ο πρωθυ-
πουργός Τζεντιλόνι επιδίωξε στα πλαί-
σια της Συνόδου συνάντηση με τους
ηγέτες της Πολωνίας, της Ουγγαρίας,
της Τσεχίας και της Σλοβακίας με
στόχο αντί για ανταπόκριση στο αίτη-
μα για μετεγκατάσταση προφύγων, να
λάβει προσφορά ύψους 35 εκατ. ευ-
ρώ από τους «4 της ομάδας Βίζεγ-
κραντ», προκειμένου να προωθήσει
την πολιτική της ανάσχεσης των προ-
σφυγικών ροών από τη Λιβύη... 

Kαι ο Τσίπρας 

Απόλυτα ευθυγραμμισμένος σε αυ-
τό το μήκος κύματος ήταν ο Τσίπρας
που στις Βρυξέλλες πήγε να επιβεβαι-
ώσει το αποτέλεσμα της συνάντησής
του με τον Ερντογάν για τους πρό-
σφυγες. Όπως δήλωσε: «Στο πλαίσιο
του Συμβουλίου εκφράσθηκε ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον σε σχέση με την επί-
σκεψη του Τούρκου Προέδρου στην
Ελλάδα. Τόνισα επίσης την σημασία
που έχει, η ΕΕ – ειδικά αυτήν την πε-
ρίοδο – να εντείνει τη συνεργασία με
την Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφω-
νίας ΕΕ-Τουρκίας... Το πρόβλημα που
έχουμε είναι ότι ενώ υφίστανται ακό-
μα έστω και μειωμένες οι ροές η δια-

δικασία που απαιτείται για το άσυλο
είναι χρονοβόρες». 

Τι σημαίνει να «εντείνει» τη συνερ-
γασία με την Τουρκία; Σημαίνει πίεση
για πιο αποτελεσματικό μπλοκάρισμα
των προσφύγων από τον Ερντογάν
στην Τουρκία και επιτάχυνση στην Ελ-
λάδα των διαδικασιών που θα απορί-
πτουν -και όχι θα παρέχουν- το άσυ-
λο, δηλαδή επιτάχυνση των απελάσε-
ων. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση η κυβέρ-
νηση μέσα στο Δεκέμβρη ετοιμάζεται
να προχωρήσει στα εξής βήματα: Μέ-
χρι το τέλος του χρόνου ο Μουζάλας
πηγαίνει στην Άγκυρα για συνάντηση
με τον ομολογό του. Και επιπλέον,
(σύμφωνα με την Καθημερινή 15/12)
«η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να
προχωρήσει στην αλλαγή του νόμου
για το άσυλο, με τροπολογία που ανα-
μένεται να κατατεθεί ίσως και την
επόμενη εβδομάδα. Ο στόχος είναι να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να ξε-
κινήσουν οι επιστροφές μεταναστών
στην Τουρκία» καθώς ο ισχύων νόμος
«δίνει τη δυνατότητα στους αιτούντες
άσυλο στην Ελλάδα να προσφύγουν
έως και 4 φορές για την επανεξέταση
του αιτήματός τους».

Δίπλα στην εφαρμογή αυτής της
άθλιας πολιτικής, ο πρωθυπουργός
δεν ξέχασε να γλείψει την ρατσιστική
καμπάνια της ΝΔ και των «Γαληνών»
στη Λέσβο δηλώνοντας ότι «είναι κα-
χύποπτες οι τοπικές κοινωνίες και εν-
δεχομένως να έχουν το δίκιο τους».

Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση, αν-
τιπολίτευση και δήμαρχοι συναγωνί-
ζονται ποιος θα πρωτοκάνει τα νησιά
της αλληλεγγύης, νησιά της καχυπο-
ψίας, και το μέλλον μας στην Ευρώπη

και σε όλο τον κόσμο ακόμη και
πιο ζοφερό. Όπως χαρακτηρι-
στικά έγραψε σε άρθρο του ο
παραιτηθείς πέρσι τέτοιον και-
ρό πρώην γ.γ. του υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής
(την περίοδο που συντάχτηκε ο
ισχύων νόμος για το άσυλο) Β.
Παπαδόπουλος: «Αν τελικά η
“Συμφωνία” Ε.Ε. - Τουρκίας δεν
έχει ακόμη πλήρως εφαρμο-
στεί... αυτό οφείλεται στη σθε-
ναρή αντίδραση οργανώσεων
και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών, αλλά και δημόσιων
λειτουργών». 

Ο δρόμος για να τους σταμα-
τήσουμε περνάει από τις 17
Μάρτη του 2018! Από την Λέ-
σβο μέχρι το Καλαί, από το
Λονδίνο μέχρι την Κωνσταντι-
νούπολη και από την Βαρκελώ-
νη μέχρι την Βαρσοβία να πλημ-
μυρίσουμε τους δρόμους και να
υψώσουμε στην Ευρώπη και
στον πλανήτη ένα μεγάλο ΟΧΙ
στο ρατσισμό και τον φασισμό.

Γιώργος Πίττας

Το περασμένο Σάββατο 16 Δεκέμβρη
στο Μαντόν στα σύνορα με την Ιταλία,
πάνω από 1000 διαδηλωτές, μετανάστες,
πρόσφυγες και αλληλέγγυοι από όλη τη
Γαλλία, φτάσαμε μέχρι τα κάγκελα που
έβαλε η αστυνομία για να εμποδίσει τη
διαδήλωση να περάσει τα σύνορα. 

Κάθε χρόνο, μετανάστες και πρόσφυ-
γες πεθαίνουν προσπαθώντας να περά-
σουν τα σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Γαλ-
λίας, κατατρεγμένοι από τον πόλεμο και
την εξαθλίωση που τους επιβάλλεται στην
Αφρική, στη Μέση Ανατολή ή στην Ασία
για να βρουν άσυλο σ’ αυτό που ονομάζε-
ται «χώρα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων». 

Ο δρόμος από τη Βεντιμίλια στην Ιταλία
ήταν μέχρι πρόσφατα το επιλεγμένο πέ-
ρασμα για να φτάνουν στη νοτιοανατολική
Γαλλία. Αλλά η πολιτική της κυβέρνησης
του Μακρόν όλο και σκληραίνει για τους
μετανάστες. Ο δηλωμένος στόχος του
υπουργού Εσωτερικών είναι να αυξήσει

τον αριθμό των απελάσεων, να σκληρύνει
τις όρους πρόσβασης στη στέγη, να κατα-
στείλει ακόμα περισσότερο τους μετανά-
στες μέσω της κράτησης σε στρατόπεδα.

Η δυναμική μας πορεία ξεκίνησε από το
σταθμό του Μαντόν-Γκαραβάν, που χρησι-
μεύει ως παράνομο στρατόπεδο συγκέν-
τρωσης, για να φτάσουμε στα σύνορα δί-
πλα στη θάλασσα, όπου φωνάξαμε συνθή-
ματα για το άνοιγμα των συνόρων, την
ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης, τη
νομιμοποίηση όλων των μεταναστών και
προσφύγων, την κατάργηση της συνθήκης
του Δουβλίνου, την υποδοχή των μετανα-
στών και προσφύγων, το σταμάτημα της
καταστολής ενάντια στους αλληλέγγυους. 

Με αυτή μας τη διαδήλωση στα σύνο-
ρα βάλαμε την πρώτη πέτρα για να κτί-
σουμε την οργάνωση της διαδήλωσης
στις 17 Μάρτη 2018 στη Γαλλία.

Αναντά Κοταντέν,
μέλος NPA

Ξεκινάει η καμπάνια Τα εγκλήματα της ΕΕ

Συναυλία αλληλεγγύης οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στο Γκαγκά-
ριν το Σάββατο 20 Γενάρη στις 8μμ. Όπως αναφέρει στο κά-
λεσμα της:

«Σας καλούμε να πλαισιώσετε, να στηρίξετε και να ενισχύ-
σετε οικονομικά τις τις καμπάνιες της ΚΕΕΡΦΑ, την καμπά-
νια για τη δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής, την στήριξη των
θυμάτων των ρατσιστικών και φασιστικών επιθέσεων, την αλ-
ληλεγγύη στους πρόσφυγες, την πάλη για τα δικαιώματα
των μεταναστών. 

Η ΚΕΕΡΦΑ στηρίζεται στην ενίσχυση σας, των σωματείων
και των κινήσεων σας για να σταθεί στο ύψος που απαιτεί η
μάχη κατά της φασιστικής απειλής και του ρατσισμού! 

Ελάτε όλοι και όλες στη συναυλία για να δυναμώσουμε
την αντίσταση στο φασισμό και το ρατσισμό, για να νικήσει η
ελπίδα και όχι η απελπισία! Ενισχύστε οικονομικά την ΚΕΕΡ-
ΦΑ! ( ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 167/470832-65,  IBAN GR78 0110
1670 0000 1674 7083 265 ΚΩΔ. SWIFT ETHNGRAA)

ΓΑΛΛΙΑ

ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ

ΒΙΕΝΝΗ

ΠΡΑΓΑ
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Φοιτητικές

Εστίες

Μια νίκη 
που ανοίγει
συνέχεια

Έ
πειτα από 36 μέρες
έληξε την περασμέ-
νη βδομάδα η κατά-

ληψη των εστιακών φοιτητών
στο κτίριο ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ινστι-
τούτο Έρευνας & Δια Βίου
Μάθησης) καθώς μέσα από
αυτό τον αγώνα αναγκάστηκε
η ηγεσία του Υπουργείου να
πάρει μέτρα.

Έτσι από την προηγούμενη
βδομάδα, προσλήφθηκαν άλ-
λοι 4 εργαζόμενοι (πριν ήταν
μόνο 3) για να διορθώσουν
τις βλάβες στις παλιές εστίες
του Πολυτεχνείου, από σω-
ληνώσεις μέχρι σύρτες για
μπάνια. Όχι ακριβά πράγμα-
τα που δεν είχαν τα λεφτά,
αλλά απλά δεν τους ένοιαζε.
Παράλληλα, στις ΦΕΠΑ ξανά-
νοιξε το εστιατόριο που δεν
λειτουργούσε για ένα μήνα κι
αναγκαζόμασταν να πηγαινο-
ερχόμαστε στις σχολές για
να φάμε. Ξαναπροσλήφθη-
καν οι παλιοί εργαζόμενοι,
αλλά όπως μας είπε και η
Μαρίνα που συμμετείχε ενερ-
γά στην κατάληψη, οι εργα-
ζόμενοι γύρισαν με συμβά-
σεις 5 ημερών(!) λόγω των
Χριστουγέννων.

Οπότε θεωρούμε πως ο
αγώνας αυτός πέτυχε μια νί-
κη, αλλά από την άλλη έχου-
με επιφύλαξη. Να δούμε μό-
νιμες προσλήψεις προσωπι-
κού, να ολοκληρωθούν όλες
οι εργασίες καλυτέρευσης
των κτιρίων, να έχουμε όλοι
θέρμανση και άλλα. Άρα την
Πέμπτη 21 Δεκέμβρη καλού-
με τους φοιτητές των εστιών
να συμμετέχουν στη διαδή-
λωση που καλούν οι καταλή-
ψεις των ΤΕΙ. Και στις 11 Γε-
νάρη το απόγευμα καλείται
νέα συνέλευση στη ΦΕΠΑ για
να δούμε τις εξελίξεις και
πως θα κινηθούμε. Οι εικόνες
από μάχες που κερδίζονται
είναι πολύ σημαντικές για να
δώσουν συνέχεια στους συ-
νολικότερους αγώνες ενάντια
στο νόμο Γαβρόγλου, τις
αξιολογήσεις και τα μέτρα
τους. 

Αντέμ Χουσεϊνκο, 
φοιτητής Παιδαγωγικού, οι-

κότροφος ΦΕΠΑ

Ν
έα πενθήμερη κατάληψη αποφάσισε ο σπουδα-
στικός σύλλογος της ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας στη
μαζική Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησε

τη Δευτέρα 18 Δεκέμβρη. Υπερψηφίστηκε το κοινό
πλαίσιο του συντονιστικού κατάληψης ενώ αποφασί-
στηκαν μια σειρά δράσεις για τις επόμενες μέρες.

Το αγωνιστικό κλίμα που υπάρχει στη σχολή ενισχύ-
θηκε από τη μαζική παρουσία του συλλόγου στην επι-
τυχημένη πανεργατική απεργία της 14 Δεκέμβρη μαζί
με όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα. Αλλά και από τις κινητοποιήσεις που ακολούθη-
σαν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα, το
Σάββατο 16 Δεκέμβρη, οι καταλήψεις της ΣΓΤΚΣ και
της ΣΕΥΠ μαζί με φοιτητές από το Πολυτεχνείο και το
ΕΚΠΑ διαδήλωσαν από το Σύνταγμα μέχρι το Ζάππειο,
όπου γινόταν η σύνοδος των πρυτάνεων με βασικό θέ-
μα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τη συγχώνευ-
ση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.

Εκεί όλοι μαζί απαίτησαν να επιτραπεί η παρουσία
των φοιτητών στη σύνοδο αλλά οι διαθέσεις της κυ-
βέρνησης ήταν διαφορετικές. Όχι απλά δεν άκουσαν
τους φοιτητές που συγκεντρώθηκαν ειρηνικά, όχι μόνο
αποφάσιζαν χωρίς καμιά ενημέρωση στους Συλλό-
γους με απόλυτα αντιδημοκρατικό τρόπο, αλλά έφτα-
σαν στο σημείο τα ΜΑΤ να χτυπήσουν τη συγκέντρω-
ση με γκλομπ και χημικά. Την επόμενη μέρα, Κυριακή
17 Δεκέμβρη, φοιτητές και σπουδαστές πραγματοποί-
ησαν διαδήλωση στην Ελευσίνα, στο “8ο Περιφερει-
ακό Συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της

Δυτικής Αττικής” με ομιλητή τον Τσίπρα, όπου συνάν-
τησαν ξανά μπροστά τους ισχυρές δυνάμεις της αστυ-
νομίας που τους περικύκλωσε προκλητικά. Στη συγ-
κέντρωση συμμετείχαν επίσης η Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή στην Αττική και δυνάμεις του ΠΑΜΕ.

Έτσι τη Δευτέρα 18 Δεκέμβρη, η Γενική Συνέλευση
της ΣΓΤΚΣ ανανέωσε την πενθήμερη κατάληψη της
σχολής αποφασίζοντας παράλληλα παρουσία του
Συλλόγου στη δίκη της Χρυσής Αυγής στις γυναικείες
φυλακές Κορυδαλλού την επόμενη μέρα με αίτημα να
καταδικαστούν οι δολοφόνοι νεοναζί. Επίσης το Συν-
τονιστικό Κατάληψης προτείνει συλλαλητήριο στο κέν-
τρο της Αθήνας την Πέμπτη 21 Δεκέμβρη καλώντας
όλους τους φοιτητικούς συλλόγους να συμμετέχουν.
Την Τετάρτη 20/12 οργανώνει συζήτηση στη σχολή για
το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 18/12
για διαβούλευση. Νέα γενική συνέλευση θα γίνει τη
Δευτέρα 8 Γενάρη με κατειλημμένη σχολή.

Οριακά, για μόλις 10 ψήφους, η πρόταση για συνέχι-
ση της κατάληψης δεν πέρασε στη ΣΕΥΠ στη Γενική
Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα. Πα-
ρόλα αυτά, η πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης
συντάχτηκε με τις δύο προτάσεις για κατάληψη από
την Πρωτοβουλία Φοιτητών και το ΜΑΣ που κατέβηκαν
ξεχωριστά. Η Πρωτοβουλία Φοιτητών καλεί στο συλ-
λαλητήριο της Πέμπτης 21/12 στο κέντρο της Αθήνας
και προσανατολίζεται να καλέσει νέα γενική συνέλευ-
ση τις πρώτες μέρες μετά τις διακοπές.

Λ.Β.

Στην πανηγυρική αθώωση των 12 φοιτητών και φοιτητριών του
Φυσικού του Πανεπιστημίου Κρήτης κατέληξε η δίκη που διεξήχ-
θη την Τρίτη 19/12, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Το 2011
ξεδιπλώθηκε ένα μεγάλο κίνημα φοιτητικών καταλήψεων ενάντια
στο νόμο Διαμαντοπούλου. Στο τέλος των καταλήψεων, η διοίκη-
ση του Φυσικού έκοψε τιμωρητικά την εξεταστική περίοδο του
Σεπτέμβρη και εκατοντάδες φοιτητές μέσα από αποφάσεις των
Γενικών τους Συνελεύσεων έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας στη
Σύγκλητο, διεκδικώντας την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. 12
φοιτητές βρέθηκαν τότε κατηγορούμενοι “για ομηρία των καθη-
γητών”. Ανάμεσα στους 12 ήταν εκλεγμένοι συνδικαλιστές στο
Δ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου και αγωνιστές των καταλήψεων. 6

χρόνια μετά η έδρα του δικαστηρίου τους έκρινε αθώους από όλες τις κατηγορίες. Οι κινητοποιήσεις έξω από τα
δικαστήρια, τα ψηφίσματα συμπαράστασης από φοιτητικούς συλλόγους, σωματεία και φορείς του Ηρακλείου
έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στη σημερινή νίκη. Δεκάδες ήταν αυτοί που βρέθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο
το πρωί της Τρίτης, ενώ μετά την αθωωτική απόφαση ακολούθησε πορεία στους δρόμους του Ηρακλείου.

Συνέντευξη 

με τα μέλη 

του Συντονιστικού 

Κατάληψης της ΣΓΤΚΣ 

του ΤΕΙ Αθήνας, 

Εύα Ταλήφου, 

Ελένη Στάθη, 

Χρυσούλα Νεφέλη 

Κούρκουλου, 

Αργύρη Σκούρτη, 

Βασίλεια Χαρλαύτη.

Γιατί έχετε προχωρήσει 

στην κατάληψη της σχολής;

Εύα: Ξεκινήσαμε τον αγώνα από τη
στιγμή που μάθαμε για την επίθεση στο
ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Ήρθε ένας νό-
μος Γαβρόγλου, ένα Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Αττικής, που μας ξεσήκωσε. Θέ-
λουν να συγχωνεύσουν τα δύο ΤΕΙ, ου-
σιαστικά να προχωρήσουνε σε συγχώ-
νευση-κατάργηση τμημάτων, να χτυπή-
σουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα,
να περάσουν ιδιωτικοποιήσεις, διετή
προγράμματα σπουδών, χωρίς επαρκή
χρηματοδότηση. Αυτή είναι η αιχμή. Το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι μια
απάτη, δε θέλουμε να περάσει. Έτσι
έχουμε ξεσηκωθεί με καταλήψεις για να
ανατρέψουμε την επίθεση.

Χρυσούλα: Αυτό που προσωπικά με
κινητοποίησε στο φοιτητικό κίνημα είναι
ότι πολλά παιδιά θα μείνουν χωρίς
σπουδές. Η ιδιωτικοποίηση, οι συγχω-
νεύσεις, η μείωση εισακτέων γίνονται εν
μέσω κρίσης. Τα σπίτια έχουν διαλυθεί,
δεν έχουν λεφτά που σημαίνει ότι αν
δεν έχεις χρήματα για κάποιο ΙΕΚ, δε θα
σπουδάζεις. Μας θέλουν ανειδίκευτους
και αναλώσιμους. Είναι απαράδεκτο και
άθλιο να μένουν νέα παιδιά χωρίς παι-
δεία. Πέρα από τις συγχωνεύσεις των
τμημάτων, έχουμε γενικά πρόβλημα
στην παιδεία, δεν υπάρχει σίτιση, δεν
υπάρχει στέγαση, δεν υπάρχει ασφάλι-
ση των φοιτητών, όλα είναι στο αέρα.
Διεκδικούμε αυτό που μας αξίζει και ένα
καλύτερο μέλλον. Σα φοιτητές εργαζό-
μαστε πάρα πολύ σκληρά για να πάρου-
με γνώσεις σε αυτή την εποχή, πάρα
πολλοί από εμας δουλεύουμε ενώ φοι-
τούμε. Η κατάληψη είναι ένα πολύ δυνα-
τό μέσο για να δείξουμε γιατί αγωνιζό-
μαστε.

Πώς ξεκίνησε η μάχη;

Ελένη: Ξεκίνησε με γενικές συνελεύ-
σεις. Δεν ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο
στην αρχή, πολλοί φοιτητές δεν ξέρανε
καν τι είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ατ-
τικής. Μας έλεγαν Πανεπιστήμιο, οπότε
“αναβάθμιση”, οπότε το θέλουμε, γιατί
όχι; Χρειαζόταν πολλή συζήτηση για να
μη περάσει αυτή η προπαγάνδα. Έτσι
άρχισαν να μαζικοποιούνται οι συνελεύ-

Η μάχη των ΤΕΙ - μιλούν

Διαδήλωση προς το Ζάππειο στην Σύνοδο των Πρυτάνεων, 16/12

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Αθώοι οι 12 του Φυσικού
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σεις, να ακούν οι φοιτητές τι είναι το
Πανεπιστήμιο, να ψηφίζουν, να μιλά-
νε οι ίδιοι. Έτσι η πλειοψηφία απο-
φάσισε ότι θέλει να το παλέψει. Κά-
ναμε γενικές συνελεύσεις κάθε βδο-
μάδα, κάθε Δευτέρα. Είμαστε σε κα-
τάληψη τέσσερις βδομάδες και σή-
μερα μπήκαμε στην πέμπτη.

Χρυσούλα: Ξεκινήσαμε όπως είπε
και η Ελένη με γενικές συνελεύσεις.
Στην αρχή είχαμε θέμα μέχρι να μά-
θουν οι συμφοιτητές μας τι συμβαί-
νει γιατί δεν υπήρχει καμία πληρο-
φόρηση. Όλο αυτό ξεκίνησε στα
κρυφά το καλοκαίρι που ήταν κλει-
στές οι σχολές, δεν είμασταν ούτε οι
φοιτητές ούτε οι καθηγητές εδώ.
Μετά έγινε θέμα, ξεκινήσαμε γενικές
συνελεύσεις, άρχισε να έρχεται όλο
και περισσότερος κόσμος. Κλείσαμε
τη σχολή, όχι για να καθόμαστε ούτε
για να χάσουμε το εξάμηνό μας, αλ-
λά για να δηλώσουμε την αντίθεσή
μας. Γενικά μέσα στις γενικές συνε-
λεύσεις υπήρχε αυτή η τρομοκρατία
που μας ερχόταν από το ΤΕΙ ότι θα
χαθούν τα εξάμηνα, αλλά δε μας
πτόησαν. Συνεχίσαμε δυναμικά, με
πορείες, με πανό με τα αιτήματά
μας.

Βασίλεια: Τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο το ΣΕΚ στις σχολές οργανώ-
νει καθημερινά εξορμήσεις με την
Εργατική Αλληλεγγύη, με ανακοινώ-
σεις σε όλα τα τμήματα και αίθου-
σες, με συζητήσεις για όλα τα πολι-
τικά ζητήματα. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα να έχουμε συγκροτήσει μια
μεγάλη ομάδα που μπαίνει μπροστά
στις μάχες ενάντια στο σύστημα της
εκμετάλλευσης και της καταπίεσης
και οργανώνει τις μάχες συγκεκριμέ-
να. Αυτή η δράση δυνάμωσε τις γε-
νικές συνελεύσεις. Αρχικά το σχήμα
μας κατάφερε να κερδίσει διήμερη
κατάληψη της σχολής στις 7 και 8
Νοέμβρη με αίτημα να διαγραφεί το
χρέος και όχι οι σχολές μας. Αυτή η
διήμερη κατάληψη έδωσε τη δυνα-
τότητα στους φοιτητές και τις φοιτή-
τριες να αρχίσουν να οργανώνονται
για να διεκδικήσουν προσλήψεις,
αφού δεν είχαν ακόμα προσληφθεί
οι συμβασιούχοι καθηγητές μας. Κα-
ταφέραμε έτσι να κερδίσουμε την
πρόσληψη 100 καθηγητών παραπά-
νω από όσους έδινε αρχικά το
υπουργείο. Ανακαλύψαμε ότι υπάρ-
χει μεγάλη αμφισβήτηση από τη με-
ριά των φοιτητών και των φοιτη-
τριών. Την οργάνωση του αγώνα πή-
ραν στα χέρια τους οι φοιτητές από
τα κάτω. Κάπως έτσι μπήκαμε σε κα-
τάληψη διαρκείας για δημόσια και
δωρεάν παιδεία, για μαζικές προσ-
λήψεις, ενάντια στο δικαίωμα του
υπουργείου με μια υπογραφή να
διαγράφει και να καταργεί τμήματα.

Πώς οργανώνετε την κατάληψη;

Αργύρης: Καθημερινά κάνουμε
συντονιστικά κατάληψης με τα
οποία οργανώνουμε την παρουσία
μας στη σχολή και τις διάφορες κι-
νητοποιήσεις. Πχ σε συντονισμό με
τη ΣΕΥΠ κάναμε συζήτηση και βιντε-
οπροβολή ντοκυμαντέρ για τις κατα-
λήψεις του 2006-2007. Βγήκαμε μαζί
σε κινητοποίηση με πορεία στο Αιγά-
λεω από το σταθμό μέχρι το ΤΕΙ και
σε άλλη μία μπλοκάροντας την Κα-
βάλας. Συμμετείχαμε στην Πανεργα-
τική Απεργία στις 14 Δεκέμβρη μαζί
με τα σωματεία, γιατί θεωρούμε ση-
μαντική τη σύνδεση του φοιτητικού
με το εργατικό κίνημα. Όλοι τις ίδιες
επιθέσεις δεχόμαστε, όλοι μαζί πρέ-
πει να τις παλέψουμε. Όλες αυτές οι
δράσεις είχαν μεγάλη συμμετοχή
και ενίσχυσαν το αγωνιστικό κλίμα
στη σχολή.

Ποια η στάση του 

υπουργείου απέναντί σας;

Χρυσούλα: Δε μας έχει δοθεί η ευ-
καιρία να κάνουμε διάλογο με το
υπουργείο, να πούμε γιατί είμαστε
αντίθετοι σε κάτι που ψηφίζεται για
μας χωρίς εμάς. Όλο αυτό πάει να
ψηφιστεί για το συμφέρον του κρά-
τους, το οποίο για σημαντικά πράγ-
ματα όπως η παιδεία και η υγεία δεν
έχει λεφτά, αλλά έχει για να χρημα-
τοδοτεί ό,τι έχει κέρδος. Η παιδεία
για κάποιο λόγο δεν έχει για το
υπουργείο κέρδος. Όποτε πήγαμε
για διάλογο δεν έβγαινε κανείς να
μας πει τίποτα, το μόνο που έχουμε
συναντήσει δύο φορές είναι ΜΑΤ και
αστυνομία. Ο Γαβρόγλου βγήκε την
Κυριακή που είχαμε πάει στην Ελευ-
σίνα και είπε ότι θα δώσουμε ραντε-
βού να δεχτούμε δύο φοιτητές να
μας μιλήσουν. Αυτό δεν είναι διάλο-
γος, δύο μόνο άτομα στο “στόμα
του λύκου”.

Πώς θα συνεχίσετε;

Εύα: Χρειαζόμαστε και τις υπόλοι-
πες σχολές για να νικήσουμε. Ο νό-
μος Γαβρόγλου δεν αφορά μόνο
εμάς. Αφορά πανεπιστήμια, σχολεία
κλπ. Άλλο να είμαστε δύο τμήματα
από το ΤΕΙ Αθήνας και κάποια από
το ΤΕΙ Πειραιά, άλλο να είμαστε όλη
η Ελλάδα. Το πανεπιστήμιο της Ξάν-
θης είναι κλειστό αυτή τη στιγμή.
Άλλο να είναι και το Πολυτεχνείο, το
ΕΚΠΑ, η Νομική κλπ μαζί μας. Αυτό
βέβαια θέλει χρόνο. Το 2006-07, οι
καταλήψεις εκείνης της χρονιάς δεν
εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα σε
διάστημα μιας βδομάδας, χρειάζεται
χρόνος και πίεση.

Ελένη: Στόχος μας είναι να είμα-
στε όλοι μαζί γιατί μας αφορά
όλους. Μοιράζουμε φυλλάδια, ενη-
μερώνουμε, κάνουμε συζητήσεις.
Θέλουμε τη στήριξη όλων των σχο-
λών γιατί έτσι μπορούμε να κερδί-
σουμε όπως και παλιότερα. Σε καμία

περίπτωση να μην συμβιβαζόμαστε.
Χρυσούλα: Το φοιτητικό κίνημα

έχει μεγάλη δύναμη. Πιστεύω ότι θα
νικήσει γιατί υπάρχει όλο και μεγα-
λύτερη ενότητα, έχουμε καταλάβει
ότι παλεύουμε για κάτι κοινό, θέλου-
με όλοι να έχουμε τα ίδια δικαιώμα-
τα. Δεν πλήττονται μόνο τα ΤΕΙ,
πλήττονται νηπιαγωγεία, δημοτικά,
λύκεια, γυμνάσια. Έχει θέμα όλη η
Ελλάδα, όχι μόνο εμείς. Η υγεία, η
παιδεία, η εργασία. Όλο αυτό μας
έχει εξοργίσει και γι' αυτό κατεβήκα-
με και στην πανεργατική απεργία.
Θέλουμε να στηρίξουμε όλους
όσους παλεύουν, φοιτητές και εργα-
ζόμενους. Θα συνεχίσουμε δυναμικά
με κινητοποιήσεις, πορείες, συζητή-
σεις, μέσα στην κατάληψη κάναμε
συζητήσεις και πολιτικές και κοινωνι-
κές. Και θα προσπαθήσουμε να με-
ταφέρουμε το μήνυμα και στις υπό-
λοιπες σχολές, γιατί πρέπει να κινη-
θούμε ενωτικά. Το μόνο μας όπλο εί-
ναι η φωνή μας.

Ποια είναι τα άμεσα βήματά σας;

Εύα: Σήμερα είχαμε ξανά συνέ-
λευση. Ψηφίστηκε νέα πενθήμερη
κατάληψη μέχρι την Παρασκευή 22
Δεκέμβρη και νέα συνέλευση στις 8
Γενάρη που ανοίγουν οι σχολές για
να δούμε πώς συνεχίζουμε. Ήταν
μια καλή συνέλευση με πολλή συζή-
τηση. Κάθε φορά συζητάμε για την
πορεία της κατάληψης την βδομάδα
που πέρασε, πχ σήμερα συζητήσαμε
τι έγινε το Σάββατο στο Ζάππειο με
τις επιθέσεις των ΜΑΤ, τι έγινε την
Κυριακή στην Ελευσίνα με τον Τσί-
πρα. Έτσι αναζητούμε πιο δραστι-
κούς τρόπους να δράσουμε, κάθε
φορά υπάρχει και κάτι καινούργιο
σαν ιδέα ή πρόταση.

Βασίλεια: Σήμερα καταθέσαμε ψή-
φισμα στη συνέλευση για να έχουμε
αύριο παρουσία ως σύλλογος στη
δίκη της Χρυσής Αυγής στον Κορυ-
δαλλό. Μετά σκεφτόμαστε ως συν-
τονιστικό να προχωρήσουμε σε κινη-
τοποίηση ξανά στη λεωφόρο Καβά-
λας και το απόγευμα να είμαστε στο
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο όπου θα
υπάρξει συζήτηση για τις αφίσες
του Κόκκινου Οκτώβρη. Άλλωστε
εμάς στη ΣΓΤΚΣ μας αφορά άμεσα
το πώς συνδεόνται η τέχνη με την
εξέγερση. Την Πέμπτη καλούμε κι-
νητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας
και θέλουμε την παρουσία όλων των
συλλόγων που έρχονται εδώ και δη-
λώνουν τη στήριξή τους στον αγώνα
μας. Θα συζητήσουμε επίσης την
οργάνωση εξορμήσεων στο Αιγάλεω
και σε άλλους δήμους. Και οποιαδή-
ποτε στιγμή ακούσουμε ότι κατατί-
θεται ο νόμος προς ψήφιση θα είμα-
στε σε ετοιμότητα για να κατεβούμε
στο δρόμο.

Η Χρυσάνθη Καθοπούλη από τη ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθή-
νας μας μίλησε επίσης για τις καταλήψεις στο τμήμα
της:

Ο αγώνας μας άνοιξε από το Σεπτέμβρη. Ξεκίνησε
από λίγα άτομα, όμως στη συνέχεια μετά από συνε-
χείς κινητοποιήσεις, συνελεύσεις, ενημερώσεις, συζη-
τήσεις, μαζικοποιήθηκε. Σε αυτό βοήθησε η Πρωτο-
βουλία Φοιτητών που συγκροτήθηκε από ανέντα-
χτους φοιτητές και βρήκε υποστήριξη από τις παρα-
τάξεις. Μέσα από τις δράσεις της, τα μέλη της αυξή-
θηκαν δείχνοντας τη διάθεση για κλιμάκωση. Η δική
μας στήριξη ως ΣΕΚ και οι εξορμήσεις μας με την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη βοήθησαν πολιτικά. Έτσι ξεκίνησε
η μάχη, παράλληλα με τη ΣΓΤΚΣ, εδώ και δύο μήνες
περίπου.

Η επίθεση που δεχόμαστε είναι μεγάλη. Συρρικνώ-
νουν την παιδεία, συγχωνεύουν και καταργούν τμήμα-
τα. Αν τώρα στο σχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής που ανακοινώθηκε υπάρχουν τμήματα που
μένουν αυτόνομα, αυτό είναι δική μας κατάκτηση. Δη-
μιουργήσαμε συντονιστικά κατάληψης, ανοιχτά σε
όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να μπουν στη
δράση. Κάναμε διαδηλώσεις στην τοπική κοινωνία με
μεγάλη υποστήριξη του κόσμου. Το Σάββατο διαδη-
λώσαμε στο Ζάππειο και χτες στην Ελευσίνα. Καλού-
με όλους τους φοιτητές να μας στηρίξουν και να μας
συμπαρασταθούν γιατί ο νόμος Γαβρόγλου δε θα κά-
νει διακρίσεις σε καμιά σχολή. Καλούμε σε καταλή-
ψεις και ενέργειες συμπαράστασης.

οι φοιτητές/τριες της κατάληψης

Το μπλοκ της ΣΓΤΚΣ στην Πανεργατική απεργία, 14/12



Σ
ε 48ωρη μετέτρεψε την Πανεργατική
Απεργία 14/12 η ΟΜΕ-ΟΤΕ προκηρύσ-
σοντας απεργία μια μέρα νωρίτερα την

Τετάρτη 13/12.

Από νωρίς τα ξημερώματα της Τετάρτης
13/12 η 48ωρη ξεκίνησε με περιφρουρήσεις
στα κεντρικά κτίρια του ομίλου σε όλη την Ελ-
λάδα. Στην Αθήνα δυνατές περιφρουρήσεις
έγιναν στο ΝΥΜΑ στην Γ' Σεπτεμβρίου όπου το
κλείσιμο ήταν καθολικό και στο κεντρικό κτή-
ριο στο Μαρούσι όπου η απεργία είχε πλειοψη-
φικά ποσοστά συμμετοχής, παρά τις πρωτοφα-
νείς μεθοδεύσεις της διοίκησης του Ομίλου,
που προσπάθησε με τρομοκρατία και εκφοβι-
σμό να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό κι-
νητοποιώντας από διευθυντές και προϊστάμε-
νους μέχρι την αστυνομία. 

Σε πανελλαδικό επίπεδο η απεργία είχε με-
γαλύτερα ποσοστά συμμετοχής ακόμα και από
την προηγούμενη 48ωρη της ΟΜΕ-ΟΤΕ στα τέ-
λη Οκτώβρη, όπως τονίστηκε στις ομιλίες κατά
την διάρκεια της συγκέντρωσης που πραγμα-
τοποιήθηκε μπροστά από το ΝΥΜΑ. Συνολικά
τα ποσοστά της απεργίας κυμαίνονται πάνω
από 70%. Σε περιοχές όπως η Δυτ. Μακεδονία,
η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική τα ποσοστά
φτάνουν το 80%, ενώ στην Κρήτη και τα νησιά
το ποσοστό ξεπερνάει το 90%. 

Στην περιφρούρηση και στη συγκέντρωση
έξω από το ΝΥΜΑ εκτός από τους δεκάδες ερ-
γαζόμενους που βρέθηκαν με τα πανό του
συλλόγου τους, με πανό ήταν μεγάλη αντιπρο-
σωπεία του ΠΑΜΕ και του ΣΕΤΗΠ, ενώ παρέμ-
βαση συμπαράστασης στους απεργούς έκανε
και ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και
σύντροφοι με την Εργατική Αλληλεγγύη. Με-
γαλύτερη από άλλες φορές ήταν και η παρου-
σία της ΟΜΕ-ΟΤΕ κατά τη δεύτερη μέρα της
απεργία τους στην κεντρική διαδήλωση της

Πανεργατικής στην πλατεία Κλαυθμώνος.
“Η απεργία έδειξε πως οι νέοι συνάδελφοι

έχουν αγκαλιάσει τη μάχη για αξιοπρεπείς μι-
σθούς και εργασιακά δικαιώματα. Όπως και
στην πρώτη 48ωρη στις 30-31 Οκτώβρη έτσι
και τώρα η συμμετοχή ήταν ελπιδοφόρα. Αυτή
τη φορά όμως είχαμε να αντιμετωπίσουμε την
σκληρή στάση της διοίκησης που θορυβημένη
από την συμμετοχή προσπάθησε με απειλές
και απεργοσπαστικούς μηχανισμούς να σταμα-
τήσει την απεργία”, ανέφερε στην ΕΑ ο Θανά-
σης Φωλιάς εκλεγμένος στο ΔΣ της ΟΜΕ-ΟΤΕ
με την παράταξη ΑΣΕ-ΟΤΕ. 

“Είχαμε τραγελαφικές καταστάσεις και φαι-
νόμενα. Υπήρχαν γενικοί διευθυντές που ξέφυ-
γαν από τα όρια και με τα αυτοκίνητά τους επι-
χείρησαν να μπουκάρουν μέσα και από τύχη
δεν είχαμε ατύχημα με το να πατήσουν συνα-
δέλφους απεργούς. 

Η διοίκηση αποθρασσυμένη και έχοντας τις
κυβερνήσεις μαζί της αλλά και την συνδικαλι-
στική εκφυλισμένη γραφειοκρατία έπαιζε χρό-
νια ένα παιχνίδι καλά στημένο. Τώρα μπροστά
στην υπογραφή της νέας ΣΣΕ και με την πίεση
των νέων εργαζόμενων έχουμε τις μάχες του

τελευταίου χρονικού διαστήματος. Σαν εργα-
ζόμενοι στον ΟΤΕ έχουμε υποστεί τεράστιες
μειώσεις μισθών και από την άλλη το διευθυν-
τικό κατεστημένο δεν έχασε τίποτα με golden
boys να παίρνουν μισθούς που φτάνουν στο
ενάμισι εκατομμύριο το μήνα απομυζώντας το
μισό μισθολογικό κόστος του ΟΤΕ. 

Ο ΟΤΕ υπήρξε αρνητικό παράδειγμα. Τώρα
όμως έχουμε μια μεγάλη μάχη και ξέρουμε
πως αν πετύχουμε αυξήσεις και αξιοπρεπείς
ΣΣΕ μπορούμε να γίνουμε ξανά φάρος για όλο
το εργατικό κίνημα. Αυτό μας δίνει μια ακόμα
μεγαλύτερη ώθηση να παλέψουμε”, υπογράμ-
μισε ο Θ. Φωλιάς εξηγώντας πως τις μέρες με-
τά την απεργία η διοίκηση έδειξε να αλλάζει
στάση καταθέτοντας πρόταση για την νέα ΣΣΕ.
ΟΜΕ-ΟΤΕ και εργοδοσία θα έχουν νέα συνάν-
τηση την Τετάρτη 20/12 ενώ στην βδομάδα
ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρο-
νιά θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή
της ΟΜΕ-ΟΤΕ για να αποφασίσει τα περαιτέρω
βήματα σχετικά με την αποδοχή ή όχι της πρό-
τασης της διοίκησης.

Κ.Μ.
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Τ
η δέσμευση του τραπεζικού λο-
γαριασμού από τον οποίο λαμ-
βάνουν μισθούς, καταγγέλλουν

οι εργαζόμενοι του δημοτικού ραδιο-
σταθμού Αθήνα 9.84, με αποτέλεσμα
μια βδομάδα πριν τα Χριστούγεννα να μένουν απλήρωτοι. Την Τετάρτη
20/12 προγραμματίζουν στάση εργασίας 11πμ-2μμ και συγκέντρωση
στο υπουργείο Οικονομικών. Όπως δηλώνουν με απόφαση της συνέλευ-
σής τους “απαιτούμε την άμεση αποδέσμευση όλων των τραπεζικών λο-
γαριασμών, που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του ΑΘΗΝΑ 984 συ-
νολικότερα…  

Επιπλέον, η πρόθεση της κυβέρνησης να συμπεριλάβει τα δημοτικά
ραδιόφωνα στη διαδικασία δημοπράτησης των ραδιοφωνικών αδειών
μαζί με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ιδιωτικών συμφερόντων δείχνει
μεθόδευση κλεισίματος του ΑΘΗΝΑ 984. Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο
απαιτούμε την εξαίρεσή μας από τη διαδικασία αδειοδότησης, υπερα-
σπιζόμενοι τον δημόσιο χαρακτήρα μας. Προειδοποιούμε ότι τη δική
μας απάντηση θα τη δώσουμε στους δρόμους και γνωστοποιούμε την
απόφασή μας να αντιδράσουμε χρησιμοποιώντας κάθε, δημοσιογραφι-
κό, νομικό και συνδικαλιστικό μέσο. Ζητούμε τη συμπαράσταση και τη
στήριξη της προσπάθειάς μας από την ΚΕΔΕ και όλα τα σωματεία και
συνδικάτα εργαζομένων”.

“Είναι ώρα να κινητοποιηθούν οι εργαζόμενοι και με την αλληλεγγύη
όλων να βάλουμε τέλος στους εκβιασμούς και τις απειλές των απολύσε-
ων και του κλεισίματος στο σταθμού” δηλώνει ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημ. σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. Οι Financial
Crimes σε ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι “οι εργαζόμενοι στον 9.84 δεν

είναι μόνοι τους. Να συνδεθούν με όλους
όσους αγωνίζονται αυτήν την περίοδο.
Με ένα κοινό μέτωπο όλων να απαιτή-
σουμε από τις Ενώσεις να οργανώσουν
κινητοποίηση συμπαράστασης για τους

εργαζόμενους του 9.84 απαιτώντας άμεση αποδέσμευση των λογαρια-
σμών μισθοδοσίας των εργαζόμενων”.  
• Συνέδριο πραγματοποίησε η ΠΟΕΣΥ, η πανελλήνια ομοσπονδία των

δημοσιογράφων, το σαββατοκύριακο που πέρασε. Το μετωπικό σχήμα
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς Μέτωπο για την Ανατροπή αναδείχτη-
κε τρίτη δύναμη και εκλέγει τον Βαγγέλη Σπυριδωνίδη στο νέο Δ.Σ ενώ
έχει καταθέσει ένσταση για τη στέρηση μιας ακόμα έδρας που βάσει
ψήφων δικαιούται. Στο γενικό συμβούλιο λαμβάνει δύο έδρες κι εκλέγει
τους Τάσο Αναστασιάδη και Νάσο Μπράτσο. Στα αξιοσημείωτα συμπερι-
λαμβάνονται το ψήφισμα που πέρασε μετά από μάχη του Μετώπου για
την Ανατροπή, υπέρ των εργαζομένων της εφημερίδας Μακεδονία και
το κοινό εκλογικό κατέβασμα της παράταξης που πρόσκειται στο ΣΥΡΙ-
ΖΑ με τη μνημονιακή παράταξη της ΕΣΗΕΜΘ. 
• Να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις με μειώσεις 20%, κάλεσε τους

εργαζόμενους η διοίκηση του ραδιοσταθμού Στο Κόκκινο και μάλιστα
την ημέρα της Πανεργατικής Απεργίας. Μήνυμα συμπαράστασης εξέ-
δωσε η επιτροπή εργαζομένων της Αυγής, του άλλου ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ.
“Καταγγέλλουμε ως απαράδεκτη και αντιεργατική τη μονομερή ενέργεια
εκ μέρους της διοίκησης στο ρ/δ Στο Κόκκινο... Στηρίζουμε τη συλλογι-
κή στάση των εργαζομένων να αρνηθούν να υπογράψουν τις μειωμένες
ατομικές συμβάσεις και θα σταθούμε αλληλέγγυοι/ες σε ενδεχόμενη πε-
ρίπτωση εκδικητικών ενεργειών απέναντί τους”. 

• 6 στους 10 ψηφίσαν αριστερά στις

εκλογές του σωματείου εργαζομένων
στο νοσοκομείο Αττικό. 4 έδρες στο νέο
Δ.Σ με 258 ψήφους και ποσοστό 33,4%
έλαβε το αντικαπιταλιστικό σχήμα Γαλέ-
ρα κι αναδείχτηκε σε δεύτερη δύναμη.
Το ΠΑΜΕ έλαβε 3 έδρες με 210 ψήφους
και ποσοστό 27.2%. 4 έδρες με ποσο-
στό 37.2% έλαβε το μνημονιακό ψηφο-
δέλτιο γύρω από το οποίο συνασπίστη-
καν δυνάμεις που πρόσκεινται σε κυ-
βέρνηση, δεξιά και ΠΑΣΚ. Με τη Γαλέ-
ρα, στο νέο Δ.Σ, εκλέγεται κι ο Σπύρος
Στάικος, μέλος του δικτύου “Νυστέρι”. 

• Στην ΕΛΜΕ Χανίων η Πρωτοβουλία

Παρέμβαση Εκπαιδευτικών, το σχήμα
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς που
συμμετείχαν και αγωνίστριες από το δί-
κτυο “Η τάξη μας”, κατέγραψε άνοδο
λαμβάνοντας 11,63%, με 89 ψήφους και
μία έδρα στο νέο Δ.Σ.

• Στις εκλογές του συλλόγου δασκά-

λων Γλυφάδας – Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης, το σχήμα της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς που συμμετέχει
στις Παρεμβάσεις “Συνεργασία για Ενό-
τητα κι Αγώνα”, αναδείχτηκε πρώτη δύ-
ναμη με 133 ψήφους και 2 έδρες στο
νέο Δ.Σ.

• Στις 16 και 17 Δεκέμβρη 2017 πραγ-

ματοποιήθηκαν οι εκλογές στο Σωμα-
τείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας.
“Η Εργατική Αλληλεγγύη στήριξε την
Αγωνιστική Κίνηση Μηχανικών (ΑΚΜ)
που προσπάθησε μέχρι το τέλος να
εξασφαλίσει το πιο πλατύ κατέβασμα. Η
Αγωνιστική Κίνηση Μηχανικών κατάφε-
ρε στο πρώτο της κατέβασμα να πάρει
18 ψήφους και να κερδίσει 1 έδρα στο
νέο ΔΣ. Σαν ΑΚΜ θα βρεθούμε από την
επόμενη μέρα στην οργάνωση των μα-
χών του σωματείου δρώντας ενωτικά με
όλες τις δυνάμεις για να ξεπεραστούν
τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν το
προηγούμενο διάστημα”, ανέφερε στην
ΕΑ η Δήμητρα Κομνιανού που εκλέχθη-
κε με την ΑΚΜ. 

• Στην A’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας (Περι-

στέρι) γίνονταν εκλογές στις 19/12. Με
το σχήμα των παρεμβάσεων “Αγωνιστι-
κή Παρέμβαση”, από το δίκτυο εκπαι-
δευτικών “Η τάξη μας” συμμετέχει η
Σταυρούλα Πανίδου. 

• Στο Νοσοκομείο Ερυθρός, εκλογές

γίνονται το διήμερο 19 και 20/12, για
νέο ΔΣ και αντιπροσώπους στην ΠΟΕ-
ΔΗΝ. Το Νυστέρι στηρίζει και συμμετέ-
χει στην Αγωνιστική Ενωτική Πρωτοβου-
λία, με την Θένια Ασλανίδη και τον Βα-
σίλη Λευθεριώτη. 

• Η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας καλούσε σε συνέ-

λευση την Τρίτη 19/12 και την Τετάρτη
20/12 διεξάγει εκλογές για νέο ΔΣ. Με
την “Αντίσταση Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας” συμ-
μετέχουν από το δίκτυο της “Τάξης
μας”, η Γεωργία Κόφφα και η Ντίνα
Γκαρανέ. 

Εκλογές 
στα Σωματεία

Να πληρωθούν 
οι εργαζόμενοι στον 9.84

ΟΤΕ

Αναβρασμός

14/12, Πανεργατική απεργία
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Η
μνημονιακή δέσμευση της κυ-
βέρνησης, μετά και την γ'
αξιολόγηση, για ξεπούλημα

των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής
ενέργειας έχει βαρέσει καμπανάκι τό-
σο στους εργαζόμενους της ΔΕΗ
όσο και στις τοπικές κοινωνίες. Μετά
τις δυο μεγάλες συγκεντρώσεις στις
4 και τις 6 Δεκέμβρη που πραγματο-
ποιήθηκαν σε Φλώρινα και Μεγαλό-
πολη αντίστοιχα, ήρθε η Πανεργατική
Απεργία στις 14/12 για να στείλει μή-
νυμα αντίστασης στις μνημονιακές
πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων και
του ξεπουλήματος. 

Εξάλλου η ίδια η διοίκηση της ΓΕ-
ΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ είχε εξαγγείλει ότι η
Πανεργατική στις 14/12 θα λειτουργή-
σει σαν προειδοποιητική απεργία απέ-
ναντι στις προθέσεις της κυβέρνησης.
Η διοίκηση της ΓΕΝΟΠ ζητάει επιτα-
κτικά από την κυβέρνηση να ακυρώσει
το σχέδιο πώλησης των Λιγνιτικών
Μονάδων και των αντίστοιχων ορυχεί-
ων και να μπλοκάρει την διαδικασία
διερεύνησης υποψήφιων αγοραστών.
Ταυτόχρονα διεκδικεί την υπογραφή
νέας ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμε-
νους στον όμιλο, άμεσες προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού και επαναφορά
του 17% των μετοχών της ΔΕΗ από το
ΤΑΙΠΕΔ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Μιλώντας στην ΕΑ ο Κωνσταντίνος

Μανιάτης πρόεδρος των τεχνικών του
ομίλου της ΔΕΗ τόνισε πως: “Οι εργα-
ζόμενοι του ομίλου ΔΕΗ θα παλέψου-
με για να μην επιτρέψουμε να περά-
σουν τα σχέδια της κυβέρνησης για
διάλυση της ΔΕΗ. Το παλιό σύνθημα
'Ρεύμα φτηνό ΔΕΗ για το λαό', θα συ-
νεχίσουμε να το φωνάζουμε. Πρέπει η
ΔΕΗ να παραμείνει δημόσια για να συ-
νεχίσει να παρέχει φτηνή ενέργεια.

Άλλωστε όλα δείχνουν πως η μνη-
μονιακή επίθεση δεν πρόκειται να
σταματήσει. Τα ιδιωτικά συμφέροντα
θέλουν να ελέγξουν πλήρως την πα-
ραγωγή ενέργειας στη χώρα άρα αρ-
γά ή γρήγορα θα βάλουν στο παιχνίδι
του ξεπουλήματος και την υδροηλε-
κτρική παραγωγή.

Βρισκόμαστε σε έναν μαραθώνιο
αντίστασης στο ξεπούλημα της ΔΕΗ.
�Εγιναν δυο μεγάλα συλλαλητήρια
και θέλω να δείτε ότι μετά τον αγώνα
το δικό μας έχουν μπει στη μάχη και
οι τοπικές κοινωνίες. Είδαμε τη μαθη-
τική νεολαία της Μεγαλόπολης να
κάνει καταλήψεις στο πλευρό των ερ-
γαζόμενων της ΔΕΗ. Είναι ένας αγώ-
νας που δεν είναι μόνο των εργαζό-
μενων αλλά όλης της κοινωνίας και
χρειάζεται να απλωθεί. Σε αυτό τον
αγώνα θα παλέψουμε όλοι και είμαι
σίγουρος ότι στο τέλος θα κερδίσου-
με”, ανέφερε ο Κ. Μανιάτης.

Μαζική συγκέντρωση πραγμα-
τοποιήθηκε το βράδυ της

Δευτέρας στη συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου στου Ζωγρά-
φου. Το παρών έδωσαν τουλάχι-
στον 100 αγωνιστές κι αγωνίστριες
του τοπικού κινήματος, με κεντρι-
κό ζήτημα το θάνατο εν ώρα εργα-
σίας του 47χρονου συμβασιούχου
εργάτη καθαριότητας Βαγγέλη
Ιωάννου. Πρόκειται για τον δεύτε-
ρο θάνατο εργάτη μέσα σε 5 μή-
νες, καθώς όλοι θυμόμαστε το θά-
νατο της Ντανιέλας Πρελορέντζου
το καλοκαίρι, μετά από τριπλοβάρ-
δια σε συνθήκες καύσωνα. 

Παρών με πανό και συνθήματα
ήταν και το Κίνημα στην Πόλη. Αρ-
χικά πήρε το λόγο, εκπρόσωπος
του Κινήματος στην Πόλη ζητών-
τας απαντήσεις σε ερωτήματα

όπως αν υπήρχε απινιδωτής, για-
τρός εργασίας και γιατί άργησε το
ΕΚΑΒ, στα οποία η διοίκηση απάν-
τησε ότι είχε εξετάσει μέρος του
προσωπικού που εργάζεται στην
καθαριότητα και περιμένανε τις αι-
ματολογικές εξετάσεις του νεκρού
πλέον εργαζόμενου να βγουν και
ότι στην ανακοπή η γιατρός εργα-
σίας δεν μπορούσε να κάνει τίπο-
τα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι
δεν έχουν εξεταστεί ακόμα. 

Η δήμαρχος έκανε μια δακρύ-
βρεχτη τοποθέτηση που ουσιαστι-
κά κατέληγε ότι τα μνημόνια σκο-
τώνουν, τι να κάνουμε, προσπα-
θούμε. 

Ακολούθησε παρέμβαση της
Επιτροπής Συμβασιούχων με Κοι-
νωφελή του Δήμου Ζωγράφου που
επίσης συμμετείχε στη συγκέντρω-

ση με πανό. Κατέθεσε ψήφισμα
που ζητούσε από τη διοίκηση να
πάρει θέση υπέρ της παραμονής
τους στην εργασία καθώς οι πρώ-
τοι απολύονται αυτή τη βδομάδα.
Η θέση της διοίκησης λέει ότι δεν
έχει προϋπολογισμό να το κάνει
αυτό. Το ψήφισμα καταψηφίστηκε
εμμέσως (με παρών και λευκά).
Ακολούθησε παρέμβαση της Επι-
τροπής Ενάντια στους Πλειστηρια-
σμούς. Η Επιτροπή Συμβασιούχων
μέσω ΟΑΕΔ και η Επιτροπή Παρα-
τασιούχων που ήταν παρούσες,
αποφάσισαν ότι θα συνεχίσουν και
μέσα στις γιορτές τη δράση τους
για να παραμείνουν στη δουλειά
ακόμα και μετά τη λήξη της σύμ-
βασης. 

Κατερίνα Σεβαστάκη

Με αριστερή διάσπαση στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ
(ΑΣΚΙ) έκλεισε το συνέδριο της ΠΟΕ-ΔΟΥ. Το

κομμάτι που έσπασε, εκλέγει 2 έδρες στο νέο ΔΣ της
ομοσπονδίας, η ΑΣΚΙ 4, η ΔΑΣ (ΚΚΕ) 3 ενώ 6 έδρες πή-
ρε η πρώην ΠΑΣΚΕ. Πρώτη δύναμη βγήκε για άλλη μια
φορά η ΔΑΚΕ (12 έδρες) που όμως δεν έχει την πλει-
οψηφία και δεν θα μπορεί να κάνει διοίκηση μόνη της.

“Μέσα στο ίδιο το συνέδριο δώσαμε μάχη κατ' αρ-
χήν για τη συμμετοχή στην απεργία και καταφέραμε
να σταματήσουμε το συνέδριο την ώρα της πανεργα-
τικής” ανέφερε ο Μάκης Γεροντίδης εκλεγμένος σύνε-
δρος με το συνδυασμό Εργατική Αλληλεγγύη στο νο-
μό Πέλλας. 

“Ωστόσο βασικό θέμα του συνεδρίου ήταν η αντιμε-
τώπιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ). Από την αρχή του 2017 οι εφοριακοί και οι τε-
λωνειακοί έφυγαν από το Υπ.Οικ. και υπάγονται στην
ΑΑΔΕ. Με την έναρξη του 2018 θα έχουμε την αξιολό-
γηση όλων των εργαζόμενων στις εφορίες και στα τε-
λωνεία. Η αξιολόγηση θα γίνει από τους προϊστάμε-
νους και θα τοποθετήσουν τους εργαζόμενους σε πε-

ριγράμματα θέσεων που η κάθε θέση θα έχει και δια-
φορετικό μισθό ανάλογα με τον αν πετυχαίνονται οι
στόχοι. Είναι ένα πείραμα και για το υπόλοιπο δημό-
σιο, για εξατομικοποιημένους μισθούς και για κυνήγι
στόχων. Το συνέδριο πήρε ομόφωνη απόφαση ενάντια
στην αξιολόγηση αλλά το δεξιό κομμάτι προσανατολί-
ζεται να κάνει προτάσεις για κάποια καλύτερη αξιολό-
γηση“. 

“Η ΑΑΔΕ και όλοι εμείς οι υπάλληλοί της πλέον δεν
λειτουργούμε με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα αφού
ο κανονισμός της ΑΑΔΕ τον υπερκαλύπτει με αποτέλε-
σμα να υπάρχουν τρομερά ζητήματα σε μισθολογικά,
εργασιακά, ακόμα και οργανωτικά θέματα στη λει-
τουργία και τις θέσεις μας. Είναι προοίμιο του τι θέ-
λουν να κάνουν σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Από
την μεριά μας χρειάζεται να πούμε ένα μεγάλο όχι.
Στα γκισέ ο λαός αναστενάζει σαν φορολογούμενος
αλλά το ίδιο παθαίνει και ο εργαζόμενος εφοριακός
που προσπαθεί με πενιχρά μέσα και μειωμένους μι-
σθούς να φορολογήσει όχι το κεφάλαιο αλλά τον δι-
πλανό του” ανέφερε στην ΕΑ ο Γιώργος Ρόδης σύνε-
δρος με το κομμάτι της αριστερής διάσπασης που
έφυγε από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Στάση εργασίας  πραγματοποίησαν την Τρίτη 19/12
οι υγειονομικοί μετά από κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ.

Συγκέντρωση στο Λογιστήριο του Κράτους και πορεία
στο υπουργείο Υγείας έκαναν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από μια σειρά νο-
σοκομεία, με τα πανό της ομοσπονδίας και του Συντονιστικού των Νοσοκομείων
και με βασικές αιχμές τη διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής εργασίας για όλους.

Αντιπροσωπεία των απεργών συνάντησε την ηγεσία του υπουργείου η οποία
επανέλαβε τα όσα είχε υποσχεθεί στην προηγούμενη κινητοποίηση στις 29/11.
Σε σχέση με τους παρατασιούχους επικουρικούς, που το ελεγκτικό συνέδριο
μπλόκαρε τις πληρωμές τους, δήλωσε ότι δεν κινδυνεύουν με απολύσεις, οι
πληρωμές γίνονται κανονικά και θα αντιμετωπιστούν ανάλογα προβλήματα
εφόσον προκύψουν. Σχετικά με τους συμβασιούχους του ΟΑΕΔ, η ηγεσία του
υπουργείου δήλωσε ότι υπάρχει συμφωνία με το υπουργείο Εργασίας για πα-
ράταση των συμβάσεων για έναν ακόμα χρόνο.

“Τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούσαν να περάσουν την εικόνα ότι οι ίδιοι
είναι καλοί και παλεύουν να λύσουν τα ζητήματα και φταίνε οι 'κακοί' των θε-
σμών και του ελεγκτικού συνεδρίου που βάζουν εμπόδια. Εμείς το μόνο συμ-
πέρασμα που βγάζουμε είναι ότι χάρη στις κινητοποιήσεις και τους αγώνες
μας κερδίζουμε την παραμονή στη δουλειά και τα δεδουλευμένα και έτσι πρέ-
πει να συνεχίσουμε” δήλωσε ο Μιχάλης Βερβέρης εργαζόμενος στο νοσοκο-
μείο Αγ.Όλγα.

Μια μικρή αλλά
σημαντική νίκη

πέτυχαν με τη στάση
εργασίας τους την Παρασκευή 15/12 οι συμβασιούχοι
του ΥΠΠΟ αφού εξασφάλισαν κατ' αρχήν ότι  θα πλη-
ρωθούν τα δεδουλευμένα των καθαριστών. “Μέχρι τις
28/12 το αργότερο θα πληρωθούν όλοι οι παρατασι-
ούχοι καθαριστές, όχι μόνο στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού αλλά σε όλο το Δημόσιο”, ανέφερε μιλώντας
στην ΕΑ ο Αντώνης Σκαρπέλης,γραμματέας του σω-
ματείου εκτάκτων του ΥΠΠΟ.

“Είναι μια μεγάλη νίκη για τους καθαριστές. Τώρα
προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα δοθούν πα-
ρατάσεις στην  καθαριότητα και στη φύλαξη, για
όσους το δικαιούνται με βάση την τροπολογία που
έχει βγει. Μέχρι 1/1/18 προσπαθούμε να κερδίσουμε
όσο το δυνατόν περισσότερες παρατάσεις, σε όσους
περισσότερους χώρους και φορείς του ΥΠ.Πο γίνεται. 

Το επόμενο βήμα στη μάχη είναι να κερδίσουμε τις
καινούριες 18μηνες συμβάσεις. Η στάση εργασίας λί-
γο μετά την Πανεργατική ήταν πετυχημένη γιατί πιέ-
στηκε το Υπουργείο Οικονομικών να κρατήσει ανοιχτή
την Ενιαία Αρχή Πληρωμών για να πληρωθούν τα δε-
δουλευμένα στους καθαριστές. Το τελευταίο που συ-

ζητήσαμε στη συνάντηση που
είχαμε είναι για το ανθυγιεινό. 

Ταυτόχρονα, όμως από το
γραφείο του Τσακαλώτου στο Υπ.Οικ μας ενημέρω-
σαν ότι μέσα στις μνημονιακές υποχρεώσεις και τα
προαπαιτούμενα για να πάρει η Ελλάδα τη δόση της
τρίτης αξιολόγησης, υπάρχει και η διαταγή για την
σύσταση μιας εξεταστικής επιτροπής η οποία θα επα-
νεξετάσει όλα τα επιδόματα επικινδυνότητας και αν-
θυγιεινών σε όλο το Δημόσιο. 

Πάνε λοιπόν για περικοπή των επιδομάτων. Η σύ-
σταση αυτής της επιτροπής θα γίνει μέσα στο Γενά-
ρη, οπότε θα χρειαστεί συντονισμένη μάχη από όλα
τα σωματεία στο δημόσιο, για να ελέγξουμε την ύπαρ-
ξη αυτής της επιτροπής. Και χρειάζεται να παλέψουμε
για επέκταση των επιδομάτων όχι μόνο σε όσους το
δικαιούνται  και δεν το παίρνουν, όπως είναι η περί-
πτωση των συμβασιούχων του Υπ.Πο, αλλά και σε μια
σειρά από κλάδους που δεν δικαιούνται και θα έπρεπε
να παίρνουν”, ανέφερε ο Α. Σκαρπέλης τονίζοντας
πως την Πέμπτη 21/12 θα υπάρξει επιπλέον συνάντη-
ση στο Υπουργείο για όλα τα ζητήματα των συμβασι-
ούχων.

ΥΠΠΟ  Μια μικρή νίκη

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  Όχι άλλους θανάτους

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΕ-ΔΟΥ

ΔΕΗ  Όχι στην ιδιωτικοποίηση

ΠΟΕΔΗΝ

14/12, Πανεργατική απεργία
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ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 21/12
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22/12
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 6μμ
ΔΑΦΝΗ πλατεία Καλογήρων 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δ. Πλακεντίας 3μμ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
πεζόδρομος Δεκελείας 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  23/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μες
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Νηλέως Μαρκετ ιν 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Φιξ 12μες
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 
κεντρική πλατεία 11.30πμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ  πλατεία Ελευθερίας11.30πμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο 
Παύλου Φύσσα  11.30πμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ

ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 
και Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ

ΞΑΝΘΗ πλατεία 12μες

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά Μίνωος 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 10.30πμ

Αντιρατσιστικά
Κάλαντα 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ Big Mouth 8μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ Βαβέλ 8μμ
Μαρξισμός και θρησκείες
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Παπαϊωάννου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ Cello 8μμ
Η απεργία της 14/12 και πώς συνεχίζουμε
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 καφέ Cello 8μμ
Οι μάχες του 2017 καθοριστικές για τη
νέα χρονιά
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Η απεργία της 14/12 και πώς συνεχίζουμε
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Κάτω τα χέρια από την Παλαιστίνη
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Κάτω τα χέρια από την Παλαιστίνη
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7.30μμ
Κάτω τα χέρια από την Παλαιστίνη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Οι απεργίες μπορούν να νικάνε
Ομιλήτρια: Χουάνα Σταυριανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ_ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30ΜΜ
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ Περιμπανού 7μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά την πανεργατική
απεργία 
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ.Νικόλαος) 6μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά την πανεργατική
απεργία
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Κάτα τα χέρια από την Παλαιστίνη

Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά την πανεργατική
Ομιλητές: Αντώνης Αλφιέρης, Τιάνα Αν-
δρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’
ορ., 7μμ
Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ Captain 8μμ
Δεκέμβρης ’44 – μπορούσε να νικήσει;
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 Θόλος 5μμ
Δεκέμβρης ’44, μπορούσε να νικήσει;
Ομιλητής: Μανώλης Voador

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ Γιώτης 8μμ
Δεκέμβρης ‘44
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ Ποέτα 7μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 κυλικείο πολιτιστικού κέν-
τρου «Χρ. Τσακίρης» 7μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά την πανεργατική
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Όχι σκλάβοι ξανά στην Αφρική – όχι στις
συμφωνίες Ε.Ε.-Τουρκία-Λιβύη
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Καπιταλισμός και περιβάλλον – σχέσεις
καταστροφής
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/12 καφέ Λούπα (Ερεχθείου
12) 8μμ
Το καταλάνικο ζήτημα
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
• ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Λούπα (Ερεχθείου
12) 8μμ
Ο Μάρξ και η Ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

• ΠΕΜΠΤΗ 21/12 Σύλλογος Δασκάλων
6μμ
Η ζωή της Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Ο Λένιν σήμερα
Ομιλητής: Γιώργος Λαμπάκης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/12 καφέ Pure 7.30μμ
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Ομιλητές: Μαχμούντ Αμπού Χαμέντ, Μιχά-
λης Πέππας
• ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Pure 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/12 δημαρχείο 7μμ
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/12 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά την πανεργατική
απεργία
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 21/12 καφέ Κρόκος 6.30μμ
Οι απεργίες μπορούν να νικάνε 
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 21/12 καφέ Industriel 8μμ
Οι απεργίες μπορούν να νικάνε 
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 21/12 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Κάτω τα χέρια από την Παλαιστίνη
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 21/12 καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Κάτω τα χέρια από την Παλαιστίνη
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/12 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 6μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/12 καφέ Σκαντζόχοιρος
8μμ
Η απεργία της 14/12 και πώς συνεχίζουμε
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Γιάννης Κωνσταντόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά την πανεργατική
απεργία 
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38)
7μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά την πανεργατική
απεργία 
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

Μαρξιστικά Φόρουμ

Σύσκεψη
για τη διοργάνωση
αντιφασιστικής 
κινητοποίησης 
5 χρόνια 
μετά τη δολοφονία 
του Σαχζάτ Λουκμάν

Κουκάκι
Τετάρτη 20/12 
καφέ Λούπα 
(Ερεχθείου 12) 7μμ

Κουκάκι
Τετάρτη 20/12 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12) 9μμ

Άνω Πατήσια
Σάββατο 23/12 Καφέ Drops
(Πατησίων 353 – σταθμός ΗΣΑΠ) 10μμ

Μαρούσι
Παρασκευή 5/1/18 καφέ Βαβέλ 9μμ

Κορυδαλλός
Παρασκευή 5/1/18 Βιβλιοπωλείο-καφέ Ιδιώνυμο
(Κοραή και Ασκληπίου) 9μμ

Περιστέρι
Παρασκευή 5/1/18
Καφέ Μοτοκούζι (Παλ. Πατρών Γερμανού 13) 9μμ

Πάρτυ οικονομικής 
ενίσχυσης της ΚΕΕΡΦΑ
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής 
τά ξης

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

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό

O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ πει να
ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι -
νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή. Tο
κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η 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 σε-
ξουα λι κής προ τί μη σης. 

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

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

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

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

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

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει τον εαυ -
τό της και όλους τους 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 παρεμ βαί νο ντας
στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά θε
αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης, απ' όπου και
αν προέρ χε ται. 

Παλεύουμεγια
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Ιστορία

Η
Άντζελα Ντέιβις, που ήρ-
θε την περασμένη βδο-
μάδα στην Ελλάδα, είναι

μια από τις πιο σημαντικές προ-
σωπικότητες του κινήματος στις
ΗΠΑ -από τη δεκαετία του 1970
μέχρι σήμερα. Μέχρι το 1991
ήταν μέλος του Κομμουνιστικού
Κόμματος των ΗΠΑ. 

Η Ντέιβις γεννήθηκε το 1944
και μεγάλωσε σε μια μαύρη γει-
τονιά του Μπέρμιγχαμ της Αλαμ-
πάμα, σε μια περιοχή που ο κό-
σμος αποκαλούσε Δυναμιτόλοφο
(Dynamite Hill) ή Βομβούπολη
(Bombingham) λόγω των δεκά-
δων σπιτιών Μαύρων που είχαν
πυρποληθεί από την Κου Κλουξ
Κλαν. Αλλά η Κου Κλουξ Κλαν
ήταν ένα μόνο από τα προβλήμα-
τα που αντιμετώπιζαν την εποχή
εκείνη οι Μαύροι. Το μεγαλύτερο,
ίσως, πρόβλημα ήταν ο θεσμοθε-
τημένος, ο "νόμιμος" ρατσισμός. 

Το Κίνημα για τα Πολιτικά Δι-
καιώματα γεννήθηκε ουσιαστικά
τον Δεκέμβρη 1955 με την άρνη-
ση της Ρόζα Παρκς, μιας Μαύρης
εργαζόμενης στο Μοντγκόμερι,
να παραχωρήσει -όπως όριζε ο
νόμος- τη θέση της (στο πίσω μέ-
ρος του λεωφορείου, στις θέσεις
που προορίζονταν για τους Μαύ-
ρους) σε έναν Λευκό, επειδή οι
θέσεις "για Λευκούς μόνο" είχαν
γεμίσει. Η σύλληψη της Παρκς
πυροδότησε ένα κίνημα ανυπα-
κοής -το μποϊκοτάζ των λεωφο-
ρείων- που ανάγκασε στο τέλος
το Συνταγματικό Δικαστήριο να
κρίνει παράνομους τους ρατσι-
στικούς νόμους του Μοντγκόμε-
ρι. Στο μεταξύ, όμως, το κίνημα,
στο φόντο και του πολέμου στο
Βιετνάμ, είχε αρχίσει να φουντώ-
νει: "Το 1965, το 1966 και το
1967", γράφει ο Κρις Χάρμαν
στην Λαϊκή Ιστορία του Κόσμου,
"σημειώθηκαν εξεγέρσεις Μαύ-
ρων σε πολλές πόλεις του Βορ-
ρά, όπως το Λος Άντζελες, το Νι-
ούαρκ και το Ντιτρόιτ. Το 1968,
μετά τη δολοφονία του Μαύρου
ηγέτη Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ου-
σιαστικά όλα τα γκέτο της χώρας
πήραν φωτιά και πολλοί νέοι
Μαύροι άρχισαν να ταυτίζονται
με τους Μαύρους Πάνθηρες, που
καλούσαν σε ένοπλη αυτοάμυνα
και κήρυτταν την επανάσταση". 

Η Άντζελα Ντέιβις έγινε μέλος
των Μαύρων Πανθήρων. "Ο μόνος
δρόμος για την απελευθέρωση
των Μαύρων", έλεγε, "είναι αυτός
που οδηγεί σε μια ολοκληρωτική
και οριστική ανατροπή της καπιτα-
λιστικής τάξης σε αυτή τη χώρα". 

Το αμερικανικό κράτος αντιμε-
τώπισε με ασύλληπτη αγριότητα
τους Μαύρους Πάνθηρες. Ο
Φρεντ Χάμπτον δολοφονήθηκε
σε έφοδο της αστυνομίας στο
σπίτι του (ήταν άοπλος). Ο
Μπόμπι Σίλ κλείστηκε στις φυλα-
κές με την κατηγορία της "συνω-

μοσίας με στόχο την εξέγερση".
Στο δικαστήριο τον έδεσαν στην
καρέκλα του και τον φίμωσαν(!).
Το Δεκέμβρη του 1969, 300
αστυνομικοί επιτέθηκαν, με μια
στρατιωτικού τύπου επιχείρηση,
ενάντια στα κεντρικά γραφεία
της οργάνωσης στο Λος Άντζε-
λες και συνέλαβαν, ύστερα από
μια μάχη που κράτησε πέντε
ώρες, όλα τα στελέχη που βρί-
σκονταν μέσα στο κτίριο.

Το 1970 η Άντζελα Ντέιβις -που
στο μεταξύ είχε εκλεγεί καθηγή-
τρια φιλοσοφίας στο πανεπιστή-
μιο του Λος Άντζελες- κατηγορή-
θηκε από την αστυνομία ως συνέ-
νοχη σε μια ένοπλη επίθεση που
είχε γίνει στο δικαστήριο που είχε
αφήσει πίσω της τέσσερα άτομα
νεκρά. "Καταζητείται για απαγω-
γή και φόνο" έγραφε η αφίσα που
τύπωσε το FBI - μια ανοιχτή πρό-
σκληση, επί της ουσίας, σε κάθε
αστυνομικό που θα την έβρισκε
μπροστά του να την εκτελέσει. Ο
Έντγκαρ Χούβερ, ο διαβόητος
αρχηγός του FBI της εποχής
εκείνης κατέταξε την Ντέιβις
στους "δέκα πιο επικίνδυνους κα-
ταζητούμενους" της χώρας. 

Η Ντέιβις παραδόθηκε μόνη της
τον Γενάρη του 1971 και κλείστη-
κε στις φυλακές. Αφέθηκε ελεύθε-
ρη με εγγύηση ύστερα από 16 μή-
νες και αθωώθηκε από όλες τις
κατηγορίες πανηγυρικά τον Ιούνη
του 1972. Στο μεταξύ, όμως, είχε
γίνει "σύμβολο" στα μάτια εκατομ-
μυρίων ανθρώπων. Οι Rolling Sto-
nes, ο Bob Dylan, ο John Lennon
και πολλοί άλλοι λιγότερο διάση-
μοι μουσικοί έγραψαν τραγούδια
αφιερωμένα σε αυτήν.

Η Άντζελα Ντέιβις παραμένει
ενεργό μέλος του κινήματος και
επαναστάτρια μέχρι σήμερα. Στη
διάρκεια μιας συνέντευξής της,
την εποχή που βρισκόταν στη
φυλακή κατηγορούμενη για
"απαγωγή και δολοφονία" ένας
δημοσιογράφος τη ρώτησε τι πι-
στεύει για τη βία του κινήματος.

"Όταν μιλάμε για επανάσταση",
απάντησε, "οι περισσότεροι άν-
θρωποι σκέφτονται τη βία, χωρίς
να συνειδητοποιούν ότι το πραγ-
ματικό περιεχόμενο κάθε επανα-
στατικής έξαρσης βρίσκεται στα
ιδανικά και τους στόχους της, όχι
στα μέσα που χρησιμοποιεί για
να τους πετύχει. Από την άλλη

μεριά, λόγω του τρόπου με τον
οποίο είναι οργανωμένη η (σημε-
ρινή) κοινωνία, λόγω της βίας
που υπάρχει στην επιφάνεια παν-
τού, θα πρέπει να είμαστε προ-
ετοιμασμένοι ότι θα δούμε τέτοια
(βίαια) ξεσπάσματα...

Όταν είσαι Μαύρος ή Μαύρη
και ζεις σε μια Μαύρη κοινότητα
όλη σου τη ζωή, βγαίνεις έξω στο
δρόμο και βρίσκεσαι καθημερινά
περικυκλωμένος από λευκούς
αστυνομικούς. Όταν ζούσα στο
Λος Άντζελες... με σταματούσαν
συνεχώς. Οι αστυνομικοί δεν με
ήξεραν, αλλά ήμουν μια Μαύρη
γυναίκα με φυσικό μαλλί και υπο-
θέτω ότι αυτό που σκέφτονταν
ήταν αυτή μπορεί να είναι "ακτιβί-
στρια"... Ζούμε συνεχώς κάτω
από αυτές τις συνθήκες και εσείς
με ρωτάτε αν εγκρίνω τη βία; 

Με ρωτάτε αν εγκρίνω τα
όπλα; Μεγάλωσα στο Μπέρμιγ-
χαμ της Αλαμπάμα. Μερικές πο-
λύ καλές μου φίλες σκοτώθηκαν
από βόμβες, βόμβες που είχαν
βάλει οι ρατσιστές. Από την επο-
χή που ήμουν πολύ -πολύ μικρή
θυμάμαι τους ήχους από τις βόμ-
βες που έσκαγαν στη γειτονιά...
Θυμάμαι ότι ο πατέρας μου ήταν
αναγκασμένος να έχει όπλα έτοι-
μα την κάθε στιγμή λόγω του γε-
γονότος ότι κινδυνεύαμε από
επίθεση την κάθε στιγμή..."

Πολλά χρόνια αργότερα, τον
Μάρτη του 2016, στη διάρκεια
της προεκλογικής διαμάχης ανά-
μεσα στον Τραμπ και την Κλίν-
τον, ρωτήθηκε σε μια συνέντευ-
ξή της στο Democracy Now ποι-
όν υποστηρίζει:

"Υποστηρίζω; Δεν υποστηρίζω
κανέναν. Αλλά επιτρέψτε μου να
πω, για να είμαι ειλικρινής, μέχρι
τον Μπαράκ Ομπάμα δεν είχα
ψηφίσει κάποιο από τα δυο μεγά-
λα κόμματα. Πιστεύω στην ανε-
ξάρτητη πολιτική. Εξακολουθώ
να πιστεύω ότι αυτό που χρει-
αζόμαστε είναι ένα νέο κόμμα.
ένα κόμμα που θα είναι ριζωμένο
στη εργατική τάξη, ένα κόμμα
που θα μπορεί να ανοίγει όλα τα
ζητήματα γύρω από τον ρατσι-
σμό, το σεξισμό, την ομοφοβία,
την τρανσφοβία, να μιλάει για
όλα όσα γίνονται στον κόσμο...".

Οι υπαρκτές διαφωνίες με την
Άντζελα Ντέιβις δεν αναιρούν
την ανάγκη κοινής δράσης και
διαλόγου με την μεγάλη αγωνί-
στρια κατά του ρατσισμού, του
σεξισμού και του ιμπεριαλισμού.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Οι Μαύροι Πάνθηρες 
και η Άντζελα Ντέιβις
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Τί έχει φέρει η διαχείριση 

Μπουτάρη στο δήμο 

Θεσσαλονίκης;

O Μπουτάρης εκλέχτηκε με
ένα προοδευτικό προφίλ, με
υποσχέσεις ότι θα συγκρουστεί
με τον Άνθιμο και το δεξιό κατε-
στημένο της πόλης. Αντί για τη
σύγκρουση, αυτό που ακολούθη-
σε ήταν η συμφιλίωση με τον Άν-
θιμο και ο νεοφιλελευθερισμός
στην πράξη. Ο Μπουτάρης είναι
αυτός που εναντιώθηκε στην
απεργία των δήμων το καλοκαί-
ρι, από τους πρώτους δημάρ-
χους πανελλαδικά που άνοιξαν
το θέμα της ιδιωτικοποίησης της
καθαριότητας. Ευτυχώς η κινη-
τοποίηση των εργαζόμενων απέ-
τρεψε την επίθεση.

Είναι επίσης αυτός που πέρσι
έκανε δηλώσεις ότι οι φοιτητές
στο ΑΠΘ πρέπει να πληρώνουν
δίδακτρα, για να εισπράξει την
απάντηση των φοιτητών με συγ-
κέντρωση στο δημαρχείο. Είναι
αυτός που προσπαθεί να τα δώ-
σει όλα στους ξενοδόχους, τους
βαρόνους της τουριστικής βιο-
μηχανίας. Θέλει την Θεσσαλονί-
κη μια πόλη που προσελκύει του-
ρίστες με τη βιτρίνα και μόνο,
αδιαφορώντας για τις ζωές των
κατοίκων, για τα πραγματικά
προβλήματα. 

Μαζί με τον Καμίνη είναι η αιχ-
μή του δόρατος των μνημονια-
κών πολιτικών στους δήμους.
Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο
στο δημοψήφισμα ήταν ανοιχτά
με το Ναι, όπως δεν είναι τυχαίο
ότι ο Μπουτάρης βγήκε πρόσφα-
τα δημόσια να στηρίξει τον Καμί-
νη στη μάχη για την αρχηγία του
νέου φορέα της “κεντροαριστε-
ράς”.

Οι απεργίες στον ΟΑΣΘ 

βρέθηκαν στο επίκεντρο 

το προηγούμενο διάστημα. 

Πώς αντιμετωπίσατε αυτή 

τη σύγκρουση;

Το παλιό καθεστώς, του ιδιωτι-
κού ΟΑΣΘ, ήταν ένα σκάνδαλο,
μια χειροπιαστή διάψευση του
μύθου ότι ο ιδιωτικός τομέας εί-
ναι “πιο αποτελεσματικός”. Το
δημόσιο πλήρωνε το κέρδος των
μετόχων, ενώ οι συγκοινωνίες
ήταν υπό διάλυση. Την περίοδο
των απεργιών γινόταν συστημα-
τική προπαγάνδα και από την κυ-
βέρνηση και από τα ΜΜΕ ότι ο
κακός στην προκειμένη περίπτω-
ση είναι οι εργαζόμενοι που
έχουν μπόνους και μεγάλους μι-
σθούς. Η δημοτική αρχή ήταν

επίσης εναντίον τους. Αυτό που
αποδεικνύεται τώρα είναι ότι η
κρατικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν
είναι προς όφελος της κοινω-
νίας, αλλά για να μειώσει τα χρή-
ματα που δαπανά το δημόσιο, να
κάνει δηλαδή μνημονιακές περι-
κοπές.

Η κυβέρνηση προσπάθησε
υποκριτικά να πει ότι θα βάλει
τέλος σε αυτή την απαράδεκτη
κατάσταση. Τώρα όμως που
εφαρμόζεται το σχέδιο, βλέπου-
με ότι δε σημαίνει αναβάθμιση
και καλύτερες συγκοινωνίες, ίσα
ίσα η μετάβαση έχει σαν αποτέ-
λεσμα μειώσεις μισθών και απο-
λύσεις. Οι εργαζόμενοι στον
ΟΣΕΘ, συμβασιούχοι με μπλοκά-
κι που δούλευαν μέχρι και δεκα-
πέντε χρόνια κάποιοι από αυ-
τούς, είναι τώρα στον αέρα. 

Την ίδια στιγμή, στο μεγάλο
ζήτημα των μισθών, η συμφωνία
που έκανε η ηγεσία του σωματεί-
ου με τη νέα διοίκηση είναι ότι οι
εργαζόμενοι θα χάσουν αυτή τη
στιγμή περίπου δυόμιση μισθούς
το χρόνο. Ο εκβιασμός που τους
έγινε είναι ότι αν δε το δεχτείτε,
τότε θα μπείτε στο ενιαίο μισθο-
λόγιο  με πολύ μεγαλύτερες
απώλειες. Ένα 30% των εργαζό-
μενων ψήφισε  ενάντια σε αυτή
τη συμφωνία, ανοίγοντας την
προοπτική ότι μπορούμε να πα-
λέψουμε και να σώσουμε μι-
σθούς, θέσεις εργασίας και βέ-
βαια την ποιότητα της συγκοινω-
νίας. Μπορεί σε αυτή τη φάση να
πέρασε η συμφωνία, αλλά οι μά-
χες είναι μπροστά.

Εμείς στηρίξαμε από την πρώ-
τη στιγμή όλες τις κινητοποι-
ήσεις τους και κάναμε την προ-
σπάθεια να ενώσουμε τον αγώνα
τους με όλους τους άλλους εκεί-
νη την περίοδο στην πόλη.  Οι
εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ δεν είναι
ρετιρέ, όπως ήθελαν να τους συ-
κοφαντούν, αλλά σκληρά εργα-
ζόμενοι που δουλεύουν ώρες
στο τιμόνι κάτω από αντίξοες
συνθήκες. Είναι δύναμη για κα-
λύτερη συγκοινωνία και ενάντια
στα σχέδια για ακριβότερο εισι-
τήριο.  Η συντρόφισσα που μίλη-
σε στη συνέλευση, απέσπασε
πολύ μεγάλο χειροκρότημα όταν
έβαλε το ζήτημα των απολύσεων
και των απεργιακών κινητοποι-
ήσεων. 

Ποιες αντιρατσιστικές 

και αντιφασιστικές μάχες 

έχουν δοθεί στην πόλη;

Στη Θεσσαλονίκη έχουμε απο-

τρέψει τις οργανωμένες επιθέ-
σεις των χρυσαυγιτών με τη συ-
νεχή δράση του αντιρατσιστικού-
αντιφασιστικού κινήματος και
όλες τις μεγάλες μάχες που έχει
δώσει τα τελευταία χρόνια στην
πόλη. Από εκεί και πέρα, γύρω
από τη Θεσσαλονίκη και γενικά
τη Βόρεια Ελλάδα είχαμε ίσως
το μεγαλύτερο αριθμό προσφύ-
γων στην αρχική φάση. Η αντιμε-
τώπισή μας ήταν να συναντήσου-
με τους πρόσφυγες, να οργανω-

θούμε μαζί τους σε διαδηλώσεις,
να δώσουμε μάχη για να πάρουν
άσυλο, στέγαση, δικαιώματα
κόντρα στις πολιτικές της ΕΕ και
της κυβέρνησης και να μην πε-
ράσουν οι ακροδεξιές επιθέσεις
σε βάρος τους.

Δώσαμε πχ μάχη στο Ωραιόκα-
στρο για να μπουν τα προσφυγό-
πουλα στα σχολεία και απομονώ-
σαμε τους ακροδεξιούς και τους
φασίστες που ήθελαν να επιβάλ-
λουν γκέτο. Αντίστοιχες κινητο-
ποιήσεις έγιναν στη Θέρμη μαζί
με το δημοτικό σύμβουλο της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκεί.  Αυτές οι κινη-
τοποιήσεις ήταν ενωτικές με όλη
την Αριστερά.  Απέναντι στον Άν-
θιμο και τις απόπειρες ακροδε-
ξιάς υστερίας απαντήσαμε οργα-
νώνοντας το Gay Pride και όλες
τις κινητοποιήσεις. Η Θεσσαλονί-
κη είναι πόλη των αγώνων και σε
αυτό το μέτωπο.

Είσαι γιατρός και συνδικαλιστής. 

Τι γίνεται στα Νοσοκομεία;

Στα νοσοκομεία βρισκόμαστε
σε ανοιχτή μάχη για τις συμβά-
σεις των επικουρικών γιατρών
και του  προσωπικού που είναι
στο αέρα. Αυτό που διακυβεύε-
ται είναι το δικαίωμα στη μόνιμη
και σταθερή δουλειά γιατί η κυ-
βέρνηση και το Ελεγκτικό προ-
σπαθούν να επιβάλουν ένα κό-
φτη στα δύο χρόνια, κανένας
συμβασιούχος ή επικουρικός να
μην μπορεί να ανανεώνει τις
συμβάσεις του.

Σε αυτή τη μάχη, το Συντονι-
στικό Νοσοκομείων κινήθηκε
αποφασιστικά. Στη Θεσσαλονίκη
με δική μας πρωτοβουλία οργα-
νώθηκε η απεργιακή κινητοποί-
ηση στις 29 Νοέμβρη. Παρά τις
μικρές αρχικά δυνάμεις μας, κα-
ταφέραμε μια πετυχημένη κινη-
τοποίηση και μια οργισμένη πα-

ράσταση στους διοικητές της
3ης και 4ης ΥΠΕ.

Στη Θεσσαλονίκη, αν εξαιρέ-
σουμε το Καραβάνι της Υγείας,
δεν έχει ξαναγίνει τα τελευταία
δυο χρόνια συγκέντρωση έξω
από τις ΥΠΕ. Μέσα από αυτή την
κινητοποίηση καταφέραμε και να
στριμώξουμε την κυβέρνηση και
να εμπνεύσουμε τους εργαζόμε-
νους ότι με τον αγώνα μπορούμε
να νικήσουμε. Ενωτικά, αγωνιστι-
κά, με τα συνδικάτα, μπορούμε
να τα κερδίσουμε όλα, μονιμο-
ποίηση και μαζικές προσλήψεις.

Ποια πρέπει 

να είναι η συνέχεια;

Οι κινητοποιήσεις των εργαζό-
μενων, των φοιτητών, των προ-
σφύγων, των αντιφασιστών, κα-
θόρισαν τις εξελίξεις στην πόλη
τα τελευταία χρόνια. Οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι του δήμου Θεσσα-
λονίκης είναι αυτή τη στιγμή ξα-
νά σε κινητοποιήσεις γιατί οι
υποσχέσεις του Σκουρλέτη για
μονιμοποίηση δεν επαληθεύον-
ται. Η μοριοδότηση δεν είναι για
την προϋπηρεσία κι άρα αυτό
σημαίνει ότι οι ήδη συμβασιού-
χοι, στις μόνιμες θέσεις που θα
προκηρυχτούν, θα βρεθούν
εκτός. Έχουμε μπροστά μας μά-
χες σε όλα τα μέτωπα.

Οι αγωνιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ -
που πλαισιώσαμε και το ψηφο-
δέλτιό μας στις εκλογές στο δή-
μο Θεσσαλονίκης και οριακά δεν
κερδίσαμε την εκπροσώπηση
στο δημοτικό συμβούλιο- ήμα-
σταν σε επίπεδο πόλης και κινή-
ματος η αριστερή αντιπολίτευση
στο δήμο, οργανώνοντας όλες
τις μεγάλες κινητοποιήσεις σε
εργατικούς χώρους και γειτο-
νιές. Έτσι θα συνεχίσουμε.

Ο Γιάννης Κούτρας μίλησε 
στη Λένα Βερδέ

Η Θεσσαλονίκη
του αγώνα

Ο Γιάννης Κούτρας 
είναι γιατρός, μέλος ΔΣ

της ΕΝΙΘ και ήταν 
υποψήφιος δήμαρχος 
με την “Ανταρσία στη 
Θεσσαλονίκη για την

Ανατροπή”

29/11, Απεργιακή κινητοποίηση συμβασιούχων στη Θεσσαλονίκη
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H Παλαιστίνη παλεύει και θα νικήσει
Τί σημαίνει για σας η απόφαση 

του Τραμπ να αναγνωρίσει

την Ιερουσαλήμ ως 

“πρωτεύουσα του Ιρσαήλ;

Yassin: Το ότι η Ιερουσαλήμ είναι πρωτεύου-
σα της Παλαιστίνης είναι γραμμένο στην ιστο-
ρία. Την απόφαση Τραμπ να γίνει πρωτεύουσα
του Ισραήλ, δε τη δεχόμαστε ούτε εμείς οι Πα-
λαιστίνιοι ούτε ο αραβικός κόσμος. Οι ΗΠΑ
στήριζαν πάντα το Ισραήλ και αυτό κάνουν και
τώρα, για να ελέγχουν όλη τη Μέση Ανατολή.
Μόνο έτσι το Ισραήλ έγινε κράτος, με όπλα, με
δύναμη. ΗΠΑ και Ισραήλ θέλουν να κυριαρχή-
σουν σε όλη την Παλαιστίνη, να διώξουν ορι-
στικά τους Παλαιστίνιους. Την αναγνώριση της
Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσάς του ήταν κάτι
που ήθελε το Ισραήλ εδώ και χρόνια. Αυτό πι-
στεύω. Για να κάνει επίδειξη δύναμης. Και
ακόμα και οι αραβικές κυβερνήσεις, κανείς ου-
σιαστικά δεν απάντησε.

Εξηνταπέντε χρόνια είμαστε υπό κατοχή
από τους σιωνιστές και πριν από αυτούς ήταν
οι Άγγλοι, οι Γάλλοι. Αν οι αραβικές κυβερνή-
σεις τους άφησαν, εμείς δεν θα αφήσουμε την
Παλαιστίνη, είναι η χώρα μας και η πρωτεύου-
σά της είναι η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό έχουν ξε-
σηκωθεί οι Παλαιστίνιοι παντού, και στη Λωρί-
δα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Αυτή είναι
η τρίτη Ιντιφάντα. Έχουν βγει όλοι στους δρό-
μους. Οι σιωνιστές στρατιώτες χτυπάνε, παίρ-
νουν αιχμάλωτους, και τραυματίες έχουμε και
νεκρούς, αλλά οι διαδηλώσεις είναι ισχυρές, ο
λαός συνεχίζει, παλεύει για το δίκιο του.

Hazem: Δεν υπάρχει καν Ισραήλ για μας για
να υπάρχει και πρωτεύουσα γι’αυτούς. Η από-
φαση Τραμπ ήταν για να δυναμώσει το Ισραήλ
απέναντι στους Παλαιστίνιους. Η δύναμη που
παίρνει το Ισραήλ είναι όταν αποφασίζει η μά-
να του, οι ΗΠΑ. Εμείς σαν λαός δεν θα σταμα-
τήσουμε είτε αυτό είναι απόφαση των ΗΠΑ, εί-
τε είναι απόφαση του Ισραήλ, είτε είναι από-
φαση της ΕΕ. Είχαμε χειρότερες αποφάσεις
στο παρελθόν και δεν σταματήσαμε τον αγώ-
να, δεν κάναμε πίσω.

Το Ισραήλ βλάπτει όλες τις αραβικές χώρες.
Όσο υπάρχει το Ισραήλ, δεν υπάρχει ειρήνη,
εκμεταλλεύεται το λαό μας οικονομικά, χτυπά-
ει, καταπιέζει. Εμείς θέλουμε η Παλαιστίνη να
γίνει κράτος, να γυρίσουμε όλοι πίσω στη χώ-
ρα μας, θέλουμε μια ζωή ειρηνική, χωρίς πόλε-
μο, χωρίς νεκρούς, τραυματίες, χωρίς κάποιον
να μας κυριαρχεί, να μας κλείνει τις αναπνοές.
Κι αν δεν μπορέσουμε να γυρίσουμε ειρηνικά,
θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε και το
όπλο.

Πώς είναι η κατάσταση 

στην Παλαιστίνη;

Hazem: Ο Παλαιστινιακός λαός ζει κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες. Η Παλαιστίνη
είναι αυτή τη στιγμή χωρισμένη σε δύο κομμά-
τια. Η Λωρίδα της Γάζας εδώ και πάνω από δέ-
κα χρόνια είναι αποκλεισμένη από θάλασσα,
αέρα, από παντού. Στη Δυτική Όχθη έχουν
αποκλείσει το τζαμί, κάτι που είναι θρησκευτι-
κό, δεν επιτρέπεται οι μουσουλμάνοι να πηγαί-
νουν στο τζαμί τους, οικονομικά έχουν βάλει
χέρι. Προσωπικά έχω τελειώσει τεχνικός υπο-
λογιστών στην Παλαιστίνη, αλλά δεν βρήκα
δουλειά κάτω, δε με άφησαν, γι’αυτό αποφά-

σισα να φύγω. 
Yassin: Στη Γάζα είμαστε αποκλεισμένοι.

Δεν μπορεί κανείς ούτε να φύγει, ούτε να μπει.
Η αδερφή μου εδώ και πέντε χρόνια προσπα-
θεί να βγει, αλλά δεν την αφήνουν, αν και έχει
ελληνική υπηκοότητα. Με το Σίσι τα πράγματα
έγιναν χειρότερα. Με τον Μουμπάρακ, μας
άνοιγαν πού και πού από την Αίγυπτο. Αλλά
τώρα μόνο μία φορά κάθε έξι μήνες, και αυτή
περνάνε μόνο δύο πούλμαν, εκατό άτομα. Από
εκατοντάδες που περιμένουν, φοιτητές, τραυ-
ματίες, άτομα με αναπηρία, πολλοί με χαρτιά
όπως η αδερφή μου. Ένα χρόνο έχει βάλει το
όνομά της στη λίστα στα σύνορα, είχαμε μιλή-
σει και με την ελληνική πρεσβεία εκεί και κα-
νείς δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τελευταία φορά
που άνοιξαν τα σύνορα ήταν πριν δύο μήνες,
περάσανε διακόσια άτομα ενώ κάνουν αίτηση
εκατοντάδες και χιλιάδες που θέλουν να
βγουν και δεν μπορούν. Κάποιοι που έχουν
χαρτιά στο εξωτερικό και λήγουν, δεν μπο-
ρούν να τα ανανεώσουν και τα χάνουν.

Η κατάσταση στην ίδια τη Γάζα είναι αφόρη-
τη. Δεν υπάρχουν φάρμακα, τα νοσοκομεία
έχουν μεγάλες ανάγκες. Ρεύμα καθόλου. Τε-
λευταία φορά που μίλησα με την αδελφή μου,
μου είπε ότι έρχεται μόνο τέσσερις ώρες. Ο
λαός δεν αντέχει άλλο. Ούτε στη Δυτική Όχθη
είναι καλύτερα. Εκεί, οι μαθητές για να πάνε
στο σχολείο, περνάνε δεκαπέντε μπλόκα, σε
κάθε ένα τους ψάχνουν, τους βρίζουν, τους

χτυπάνε. Ένα δρόμο δέκα λεπτά απόσταση,
τον κάνουν μισή και μία ώρα. Τις γυναίκες με
μαντίλα τις χτυπούν, δεν τις αφήνουν να πάνε
στο τζαμί. Οικονομικά, δεν μπορεί κανείς να
δουλέψει. Δεν είναι ζωή αυτή. Τους αναγκά-
ζουν να φύγουν από τη χώρα τους, αλλά ο κό-
σμος επιμένει να παλεύει. Δε βλέπει κανείς αυ-
τά τα πράγματα, γιατί ούτε τα ΜΜΕ τα δεί-
χνουν. Μας λένε τρομοκράτες.

Ποια είναι η δράση 

της Παλαιστινιακής Νεολαίας Ελλάδας;

Yassin: Αυτό που προσπαθούμε όλοι, και
στην Παλαιστίνη, και έξω στις αραβικές και ευ-
ρωπαϊκές χώρες, όπου είμαστε, είναι να γυρί-
σουμε πίσω στη χώρα μας, να γυρίσει η χώρα
σε μας, στα χέρια των Παλαιστινίων. Αυτό που
προσπαθούμε εμείς εδώ σαν νέοι είναι να
βγούμε στους δρόμους, να φτάσει η φωνή μας
στο ελληνικό κράτος. Και όπως η ελληνική νε-
ολαία έχει δικαιώματα, να έχουμε κι εμείς. Να
σταθούν μαζί μας και να μας δώσουν αυτά
που μας στέρησαν στη χώρα μας λόγω της κα-
τοχής του Ισραήλ. Να σπουδάσουμε, να δου-
λέψουμε, να ταξιδέψουμε. Αυτός είναι ο σκο-
πός μας. Και να φέρουμε τη φωνή των Παλαι-
στινίων εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε πέντε χιλιά-
δες Παλαιστίνιοι μόνο στην Αθήνα. Οργανώ-
νουμε εκδηλώσεις, διαδηλώσεις όπως αυτές
που καλέσαμε αυτές τις μέρες, διαμαρτυρίες,
στέλνουμε την άποψή μας στη Βουλή, έχουμε

επαφή με τα κόμματα.

Πώς είναι οι συνθήκες ζωής 

για τους Παλαιστίνιους εδώ;

Hazem: Είμαι τέσσερις μήνες στην Ελλάδα.
Ο λόγος που ήρθα είναι για να συνεχίσω τις
σπουδές μου, να βοηθήσω την οικογένειά μου
κάτω οικονομικά, να βρω δουλειά σε μια χώρα
χωρίς πόλεμο, χωρίς να βλέπω μπροστά μου
κάθε μέρα νεκρούς, τραυματίες, χτυπήματα.
Πρώτα πήγα στην Τουρκία, έμεινα τρία χρόνια
περίπου εκεί και δούλεψα, αλλά σταμάτησε η
δουλειά εκεί και έτσι ήρθα εδώ από τη θάλασ-
σα. Έφτασα στην Κω πάνω σε μια φουσκωτή
βάρκα που οδηγούσα εγώ μαζί με άλλα 22
άτομα, Κούρδοι, Σύριοι, Αφγανοί, Παλαιστίνιοι.
Η Ελλάδα είναι ωραία χώρα, πολύ κοντά στη
δική μας και επιπλέον δημοκρατική με έναν
λαό αδελφικό σε μας. Αλλά δεν έχω χαρτιά,
δεν με αναγνωρίζουν και επίσης είναι δύσκολα
οικονομικά και δουλειά δεν έχει. Οπότε σκέ-
φτομαι να πάω σε άλλη χώρα της Ευρώπης
που δίνουν χαρτιά, διατροφή, σπίτι, δουλειά.
Εδώ μετά την κρίση, όλα έχουν γίνει δύσκολα.
Για να φύγεις βέβαια θέλεις πολλά λεφτά.

Yassin: Η ζωή είναι δύσκολη. Για να έρθει
κάποιος εδώ, πρέπει να έχει βίζα, πράγμα δύ-
σκολο, ή πολλά λεφτά για να πληρώσει. Και
πλέον η διαδικασία για χαρτιά αργεί, για όποι-
ον ζητήσει άσυλο γενικά, όχι μόνο για τους
Παλαιστίνιους. Βέβαια, πριν οι Παλαιστίνιοι
ήταν στο πρώτο επίπεδο, παίρναμε κατευθείαν
χαρτιά, αλλά δεν υπάρχει πια προτεραιότητα
όπως παλιά. Τώρα αντιμετωπίζουμε όλα τα εμ-
πόδια, όπως όλοι οι πρόσφυγες. 

Τι διεκδικείτε από την ελληνική κυβέρνηση;

Yassin: Δυστυχώς, η ελληνική κυβέρνηση
έχει βάλει το χέρι της στο αίμα μας, συντάσσε-
ται με το κράτος του Ισραήλ. Είχαμε μεγάλη
ελπίδα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα
σταθεί μαζί μας. Μια ζωή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δίπλα
μας στις πορείες, και ο Τσίπρας και όλοι. Οι
βουλευτές του ήταν στην πρωτοβουλία Ένα
Καράβι για τη Γάζα, παίρναμε δύναμη από αυ-
τούς και όλους τους συμπαραστάτες. Τώρα,
από την πρώτη στιγμή που έγιναν κυβέρνηση,
έκαναν πίσω, στροφή 180 μοιρών. Δεν το περι-
μέναμε. Στάθηκαν μαζί με τον εχθρό, μαζί με
το κράτος που σκοτώνει τον παλαιστινιακό
λαό που θέλει δικαιοσύνη και ζωή ειρηνική.

Ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να
κλείσει την πρεσβεία των σιωνιστών, να μην
δεχτεί την απόφαση του Τραμπ, να σταματή-
σει κάθε οικονομική, πολιτική, στρατιωτική
σχέση με το Ισραήλ. Ο ελληνικός λαός είναι
μαζί μας, ξέρει ότι το Ισραήλ είναι δολοφόνοι.
Τον καλούμε και πάντα βγαίνει μαζί μας. Το
ίδιο απαιτούμε από το ελληνικό κράτος και την
ελληνική κυβέρνηση. Να αναγνωρίσουν την
Παλαιστίνη και όχι την απόφαση του Τραμπ,
να κόψουν τις σχέσεις με τους σιωνιστές. Αυ-
τό είναι το αίτημά μας εδώ και όλων των Πα-
λαιστίνιων σε όλη την Ευρώπη και παντού. Η
Παλαιστίνη θα γίνει δικιά μας, το Ισραήλ θα
διαλυθεί. Οι σύμμαχοί μας είναι ο αραβικός
κόσμος και ο κόσμος παντού. Οι κυβερνήσεις
μας έχουν πουλήσει ή δεν ανακατεύονται.
Όμως, στο Λίβανο, στην Τουρκία οι λαοί έχουν
ξεσηκωθεί στο πλευρό μας. Σε όλη την Ευρώ-
πη το ίδιο.

«Τραμπ, ο πρώτος τρομοκράτης», «Νίκη στην Ιντιφάντα», «Λευτεριά στην Πα-

λαιστίνη» φώναξαν εκατοντάδες Παλαιστίνιοι και συμπαραστάτες διαδηλώνον-

τας την Παρασκευή 15 Δεκέμβρη από το Σύνταγμα μέχρι την αμερικάνικη πρε-

σβεία. Ήταν το δεύτερο κάλεσμα της Παλαιστινιακής Νεολαίας Ελλάδας μετά

την προκλητική απόφαση του Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως «πρω-

τεύουσα του Ισραήλ». Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα συμμετείχε με πανό

στη διαδήλωση, ενώ ανάμεσα στους συμπαραστάτες το παρών έδωσαν δεκάδες

μετανάστες από την Κοινότητα Μπαγκλαντές. Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε

με τον Yassin Albadla, πρόεδρο της Παλαιστινιακής Νεολαίας Ελλάδας και τον

Hazem Tahrawe, που βρίσκεται στην Ελλάδα τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

15/12, Διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
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Τ
ο 2017 ήταν μια χρονιά γεμάτη πο-
λιτικές κρίσεις και κινηματικές μά-
χες αλλά και έντονη πολιτική συζή-

τηση, για την ιστορία, την Αριστερά και
τους αγώνες της, το μαρξισμό και την επι-
καιρότητά του, την οικονομία και την πολι-
τική. Μια σειρά ενδιαφέροντα βιβλία που
κυκλοφόρησαν τη χρονιά που πέρασε
έχουν να προσφέρουν στο προβληματι-
σμό και τις σχετικές συζητήσεις. 

Σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη οι
ρατσιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων
σε συνδυασμό με την κρίση των παραδο-
σιακών κομμάτων της άρχουσας τάξης
τροφοδοτεί την άνοδο της ακροδεξιάς και
των φασιστών. Ένα μεγάλο αντιρατσιστι-
κό και αντιφασιστικό κίνημα δίνει τη μάχη
να τους απαντήσει. Η κλασσική μελέτη
του Αμπράμ Λέον Το Εβραϊκό Ζήτημα που
κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα ελληνι-
κά φέτος, είναι ένα πολύτιμο όπλο στη μά-
χη ενάντια στους φασίστες. Γιατί ο αντι-
σημιτισμός συνεχίζει να είναι η συγκολλη-
τική ουσία του «σκληρού πυρήνα» των να-
ζί. Ο Αμπράμ Λεόν ήταν ένας μαρξιστής
διανοούμενος, αγωνιστής της επαναστατι-
κής Αριστεράς και του τροτσκιστικού κινή-
ματος που δολοφονήθηκε από τους ναζί
στο Άουσβιτς το 1944. Το βιβλίο είναι η
πρώτη και ίσως η πιο πρωτότυπη μαρξι-
στική ανάλυση για τις ρίζες του αντισημιτι-
σμού. Και ταυτόχρονα είναι μια προφητική
κριτική του σιωνισμού, δηλαδή του πολιτι-
κού κινήματος που ίδρυσε το κράτος του
Ισραήλ.

Ένα ακόμα χρήσιμο εφόδιο στην αντι-
ρατσιστική και αντιφασιστική πάλη είναι το
βιβλίο του Τζον Μπέργκερ Ο Εβδομος Αν-
θρωπος που επανεκδόθηκε το 2017.  Ο
Μπέργκερ (1926-2017) ήταν καταξιωμένος
κριτικός τέχνης, μυθιστοριογράφος και
μαρξιστής. Το βιβλίο επικεντρώνεται στο
μεταναστευτικό ρεύμα στην Ευρώπη την
περίοδο 1955-1973 από τον ευρωπαϊκό
Νότο στις χώρες της κεντρικής και βόρει-
ας Ευρώπης, μέσα από τη «ματιά» του
Μπέργκερ και τις φωτογραφίες του Τζην
Μορ. 

Και βέβαια οι μετανάστες δεν είναι μόνο
τα «θύματα» των διακρίσεων και της εκμε-
τάλλευσης. Είναι κομμάτι της τάξης μας
και των αγώνων της. Αυτή τη πτυχή προ-
σεγγίζει το βιβλίο του Κωστή Καρπόζηλου
Η Κόκκινη Αμερική, που εξετάζει την σχέ-
ση των Ελλήνων μεταναστών εργατών με
την αμερικάνικη Αριστερά και τους αγώ-
νες της μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. 

Η εργατική τάξη στην Αμερική έχει με-
γάλη ιστορία αγώνων και ένα πολύτιμο βι-
βλίο είναι αυτό του Τζον Νιούσιγκερ με
τίτλο ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ που καλύπτει στη συγ-
κλονιστική δεκαετία του 1930.

Η πρόσφατη επίσκεψη του Ερντογάν

άνοιξε ξανά την συζήτηση για όλο το
πλέγμα των ανταγωνισμών των αρχουσών
τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας. Οι
αναφορές στη Συνθήκη της Λοζάνης του
1923 δίνουν και παίρνουν  συνοδευμένες
με εθνικιστικές κορώνες και ψέματα. Οπό-
τε καλό είναι να παίρνουμε τα πράγματα
από την «αρχή» και συγκεκριμένα από την
εποχή που η Οθωμανική Αυτοκρατορία
κατέρρευσε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλε-
μο και οι νικητές της ρίχτηκαν στον αγώνα
να τη μοιράσουν σαν λεία.

Το βιβλίο του Γιουτζίν Ρόγκαν Η Πτώση
των Οθωμανών ο Μεγάλος Πόλεμος στη
Μέση Ανατολή 1914-1920 είναι μια λεπτο-
μερής ανάλυση αυτής της περιόδου. Ξεκι-
νά με το ξέσπασμα του πολέμου και τελει-
ώνει με την με το διαμελισμό των υπολειμ-
μάτων της Αυτοκρατορίας με τη Συνθήκη
των Σεβρών και το ξεκίνημα του απελευ-
θερωτικού αγώνα υπό τον Κεμάλ. Η Συν-
θήκη των Σεβρών που έφτιαχνε -στα χαρ-
τιά- την «Ελλάδα των δυο ηπείρων και των
πέντε θαλασσών» και την οποία έσειε πριν
κάποιους μήνες ο Καμένος απέναντι στον
Ερντογάν. 

Το βιβλίο της Δήμητρας Κυρίλλου Μέση
Ανατολή- αντίσταση στον ιμπεριαλισμό
φέρνει αυτή την ιστορία των επεμβάσεων
στην περιοχή μέχρι τις μέρες μας.

Το βιβλίο του Μ. Θρασυβούλου Ο Εθνι-
κισμός των Ελληνοκυπρίων Από την Αποι-
κιοκρατία στην Ανεξαρτησία (Όψεις, τά-
σεις και ο ρόλος της Αριστεράς), μας με-
ταφέρει σε μια πτυχή της ιστορίας ενός
άλλου «εθνικού ζητήματος», του Κυπρια-
κού. Ο συγγραφέας μας βοηθάει να απαν-
τήσουμε το ερώτημα αν ήταν μοιραίο η
Κύπρος να βυθιστεί στο αίμα των εθνικι-
στικών συγκρούσεων στις δεκαετίες του
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’60 και του ’70 και του ελληνοτουρκικού
πολέμου στο νησί το 1974. Πώς έγινε δυ-
νατό τον αντιαποικιακό-αντιμπεριαλιστικό
αγώνα ενάντια στη Βρετανική Αυτοκρατο-
ρία να τον ηγεμονεύσουν ο Μακάριος και
ο Γρίβας με την ΕΟΚΑ, δηλαδή η εθνικι-
στική δεξιά; Δεν ήταν μοιραίο να γίνει. Τον
αποφασιστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η
στρατηγική του ΑΚΕΛ που  υπέταξε τα
κοινά συμφέροντα των από κάτω στην
“εθνική ενότητα” με την ελληνοκυπριακή
άρχουσα τάξη, μετατρεπόμενο έτσι σε
ουρά της Εκκλησίας και του ελληνικού
εθνικισμού.

Η δεξιά κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ είναι
πλέον τόσο θεαματική και αποκρουστική
(η μνημονιακή λιτότητα είναι πλέον «κανο-
νικότητα») ώστε η εποχή που αυτό το κόμ-
μα υποσχόταν ότι θα «σχίσει τα μνημόνια»
και θα φέρει ριζοσπαστικές αλλαγές μοι-
άζει μακρινή ανάμνηση. Αυτό το κλίμα ευ-
φορίας των πρώτων βδομάδων της «πρώ-
της φορά αριστερά» μεταφέρει ο James
K. Galbraith στο βιβλίο του Καλώς όρισες
στην μαρτυρική αρένα - Το δηλητηριασμέ-
νο δισκοπότηρο των μνημονίων. Ο συγ-
γραφέας στενός φίλος και σύμβουλος
του Γιάνη Βαρουφάκη στην θητεία του
στο υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζει
μέσα από μία σειρά άρθρων και εμπιστευ-
τικών επιστολών την άποψή του για την
οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την εμ-
πειρία του από τις διαπραγματεύσεις της
ελληνικής πλευράς με την τρόικα, το πρώ-
το εξάμηνο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝ.ΕΛ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η
αναφορά στο μυστικό «Σχέδιο Χ» ,το πλά-
νο έκτακτης ανάγκης, την προετοιμασία
του οποίου ανέθεσε o Βαρουφάκης στον
Galbraith και με την αποκάλυψή του ξέ-
σπασε θύελλα στον ελληνικό τύπο. 

Αντίστοιχος, ίσως και μεγαλύτερος θό-
ρυβος ξέσπασε από τη δεξιά το καλοκαίρι
με αφορμή και το βιβλίο του Γιάνη Βαρου-
φάκη, Ανίκητοι ηττημένοι - Για μια ελληνι-
κή άνοιξη μετά από ατελείωτους μνημο-
νιακούς χειμώνες. Η ΝΔ βρήκε την ευκαι-
ρία να ουρλιάξει για τους «τυχοδιωκτι-
σμούς» και τους «ερασιτεχνισμούς» των
πρώτων μηνών της κυβέρνησης όταν
υπουργός Οικονομικών ήταν ο Βαρουφά-
κης. Το βιβλίο είναι μια αφήγηση των δια-
πραγματεύσεων στο Γιουρογκρουπ εκεί-
νους τους μήνες του 2015. Βέβαια στις
σελίδες του δεν ξετυλίγονται οι «τυχοδιω-
κτισμοί» του Τσίπρα και του Βαρουφάκη,
αλλά οι αυταπάτες του ίδιου και της κυ-
βέρνησης που ανήκε ότι μπορεί να υπάρ-
χει έντιμος συμβιβασμός με την ΕΕ και
τους καπιταλιστές. 

Απαραίτητο για αυτή τη συζήτηση βέ-
βαια είναι το συλλογικό “Ο Ελληνικός Κα-
πιταλισμός, η Παγκόσμια Οικονομία και η
Κρίση” για να μην χάνουμε το νήμα από
τα πραγματικά αίτια της κρίσης του συ-
στήματος.

Παράλληλα με τις μάχες που δίνει η ερ-
γατική τάξη κι η νεολαία ενάντια στην κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η συζήτηση για τα
αίτια της «κωλοτούμπας» δεν έχει κοπά-
σει. Ο Βασίλης Ασημακόπουλος μας θυμί-
ζει ότι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ έχει προηγού-
μενο, την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Το βιβλίο
του Πρώτη φορά Αριστερά Αντιθέσεις, αν-
τιφάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις στο
ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1974-1990 παρουσιά-
ζει με ένα πλούτο τεκμηρίων και πληροφο-
ριών την πορεία του ΠΑΣΟΚ από τις ριζο-
σπαστικές διακηρύξεις της 3 Σεπτέμβρη
στις νεοφιλελεύθερες επιθέσεις της δε-
καετίας του ’90.  Η συζήτηση πάνω στο τι
είδους τελικά κόμμα ήταν, όχι μόνο παρα-

μένει ανοιχτή για τέταρτη συνεχή δεκαε-
τία, αλλά διατηρεί ζωντανή την επικαιρό-
τητά της. Και είναι μια συζήτηση αναγκαία
στην Αριστερά, όχι τόσο για να εντοπίσει
κανείς, επιχαίροντας ή καταγγέλλοντας τις
διαφορές ή ομοιότητές του με τον ΣΥΡΙΖΑ,
όσο για να μπορέσει να υπάρξει μια απο-
τελεσματική στρατηγική και τακτική απέ-
ναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 

Η κρίση της ΕΕ και όλες οι εμπειρίες
των τελευταίων χρόνων έχουν πυροδοτή-
σει ένα μεγάλο ρεύμα αμφισβήτησης της
ίδιας και των αξιώσεών της ότι αποτελεί
ένα «κοινό σπίτι» των λαών της, πέρα και
πάνω από ανταγωνισμούς και εθνικισμούς.
Για παράδειγμα ο ιστορικός Χρήστος Χα-
τζηιωσήφ στο βιβλίο του Η Ευρωπαϊκή
Ενοποίηση, η Γερμανία και η επιστροφή
των εθνικισμών επισημαίνει την ανάδυση
του γερμανικού εθνικισμού τις τελευταίες
δεκαετίες και αποπειράται μια ανάλυση
των αιτιών που οδήγησαν σε αυτήν. Αξίζει
να διαβαστεί παρά τα απαισιόδοξα πολιτι-
κά συμπεράσματα του συγγραφέα. 

Τον  Σεπτέμβρη έφυγε από τη ζωή ο
Ίστβαν Μέσαρος, ένας από τους σπουδαι-
ότερους μαρξιστές της σύγχρονης επο-
χής, μαθητής του Γκ. Λούκατς που συμμε-
τείχε και στην Ουγγρική Επανάσταση του
1956. Το βιβλίο του Η θεωρία του Μαρξ
για την Αλλοτρίωση που εκδόθηκε στα αγ-
γλικά το 1961 έπαιξε μεγάλο ρόλο στην
άνθιση του Μαρξισμού στα χρόνια των
εξεγέρσεων και των κινημάτων του Μάη
1968. Επανακυκλοφόρησε στα ελληνικά
φέτος. Ο Μέσαρος αναλύει τι σήμαινε αλ-
λοτρίωση για τον Μαρξ, και ακόμα πιο ση-
μαντικό πως σπάει μέσα από τους αγώνες
των εργατών. Το 2017 συμπληρώθηκαν
150 χρόνια από τη δημοσίευση του Πρώ-
του Τόμου του Κεφαλαίου του Μαρξ και

στον Μέσαρος χρωστάμε κάποιες από τις
πιο πολύτιμες συμβολές στην «ανακάλυ-
ψη» της επαναστατικής και χειραφετικής
ουσίας του έργου του Μαρξ. 

Το βιβλίο του Άλεξ Καλλίνικος Οι Επα-
ναστατικές Ιδέες του Καρλ Μαρξ αποτελεί
την καλύτερη εισαγωγή στο συνολικότερο
έργο του Μαρξ, ενώ μια πιο προχωρημένη
συμβολή μπορούμε να βρούμε στο βιβλίο
του Άλεξ Καλλίνικος Η Αποκρυπτογράφη-
ση του Κεφάλαιου που είναι απαραίτητο
διάβασμα στα 150 χρόνια από το Κεφά-
λαιο του Μαρξ.

Τα 100 χρόνια από την Ρώσικη Επανά-
σταση ήταν βέβαια η επέτειος που επι-
σκίασε όλες τις άλλες τη χρονιά που πέ-
ρασε κι η συζήτηση για τα αίτια, και την
πορεία της συνεχίζεται και θα συνεχιστεί.
Ο άγγλος ιστορικός Ε.Χ Καρ έχει αφήσει
ένα μεγάλο έργο για την επανάσταση και
τη μετεπαναστατική Ρωσία, όπως η τρίτο-
μη ιστορία της ΕΣΣΔ. Φέτος κυκλοφόρησε
στα ελληνικά η Μικρή Ιστορία της Ρώσι-
κης Επανάστασης. Είναι μια πολύ καλή ει-
σαγωγή για να αποκτήσει κανείς μια συ-
νολική εικόνα για την πορεία της Ρώσικης
Επανάστασης από την έκρηξή της το Φλε-
βάρη του 1917 μέχρι και την πλήρη επιβο-
λή του σταλινικού καθεστώτος στην ΕΣΣΔ
το 1929. Στο ερώτημα “Πώς Χάθηκε η Ρώ-
σικη Επανάσταση” απαντάει η έκδοση του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου που συγκεν-
τρώνει σχετικά κείμενα του Κρις Χάρμαν,
του Άλεξ Καλλίνικος και του Πάνου
Γκαργκάνα.

Λέανδρος Μπόλαρης

• Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα
για αυτά τα βιβλία στις σελίδες βιβλιοκρι-
τικής του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα
κάτω στα τεύχη του 2017.
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Τ
ην Πέμπτη 21 του μήνα οργα-
νώνονται οι εκλογές για την
εκλογή καταλανικού κοινοβου-

λίου και καταλανικής κυβέρνησης.
Πρόκειται για εκλογές εκβιαστικές,
επιβλημένες από τα πάνω, από το
ισπανικό κράτος που αποφάσισε να
διαλύσει το εκλεγμένο κοινοβούλιο
και να απολύσει την κυβέρνηση, για
να σταματήσει την πορεία προς την
ανεξαρτησία. Οι εκλογές είναι κομ-
μάτι της εφαρμογής του αντιδημο-
κρατικού άρθρου 155 του ισπανικού
Συντάγματος το οποίο εφάρμοσε για
πρώτη φορά η κυβέρνηση Ραχόι. 

Η Μαδρίτη πήρε τον έλεγχο της
Καταλωνίας και διόρισε δικούς της
υπουργούς. Οι εκλογές εξελίσσον-
ται σε ένα συνολικότερο αντιδημο-
κρατικό περιβάλλον. Ο Κάρλες Που-
τζντεμόν, εκλεγμένος πρωθυπουρ-
γός της Καταλωνίας, αναγκάστηκε
να καταφύγει στο εξωτερικό για να
αποφύγει τη σύλληψη και φυλάκιση,
και συνεχίζει να κάνει προεκλογική
εκστρατεία από τις Βρυξέλες. Άλλοι
υπουργοί της κυβέρνησης και το
προεδρείο του Κοινοβουλίου συνε-
λήφθησαν και ορισμένοι παραμέ-
νουν φυλακισμένοι καθώς δεν τους
δόθηκε ούτε η δυνατότητα της απο-
φυλάκισης με εγγύηση. Ανάμεσά
τους, παραμένει φυλακισμένος ο
Οριόλ Τζουνκέρας, ηγέτης της Ρε-
πουμπλικανικής Αριστεράς, που
σύμφωνα με αρκετές δημοσκοπή-
σεις μπορεί να είναι πρώτο κόμμα
στις εκλογές. Ήδη πριν από τους
υπουργούς στη φυλακή είχαν μπει
και οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων
κοινωνικών οργανώσεων υπέρ της
ανεξαρτησίας -και παραμένουν. Οι
δικαστές δεν σταματάνε την πίεση,
τώρα ασκούν και νέες διώξεις γιατί
τόλμησαν και έστειλαν πολιτικά μη-
νύματα μέσα από τη φυλακή.

Το ισπανικό κράτος έβαλε σε κί-
νηση όλες τις δυνάμεις καταστολής,
με πρώτους τους δικαστές και τη
χωροφυλακή για να αντιμετωπίσει
την κοινωνική έκρηξη που συνόδευ-
σε το δημοψήφισμα της 1ης Οκτώ-
βρη. Εκείνη τη μέρα ο κόσμος έφτα-
σε κατά εκατομμύρια στις κάλπες,
τις υπερασπίστηκε απέναντι στο
ανελέητο ξύλο και τις διώξεις, και
τάχθηκε υπέρ της ανεξαρτησίας της
Καταλωνίας. Η κυβέρνηση Που-
τζντεμόν προσπάθησε να συμβιβά-
σει την κατάσταση και να αφήσει
την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας
για κάποιο άγνωστο μέλλον, όμως
οι δρόμοι έβραζαν, το ισπανικό κρά-
τος δεν μπορούσε να συγκρατήθεί,
άρχισε να απειλεί με εφαρμογή του
άρθρου 155 και τελικά το καταλανι-
κό κοινοβούλιο αναγκάστηκε να κά-
νει μια συμβολική ανακήρυξη ανε-
ξαρτησίας. Παρότι οι μετριοπαθείς
οργανώσεις υπέρ της ανεξαρτησίας

ήθελαν να συνεχιστεί η ζωή κανονι-
κά στην “ελεύθερη αβασίλευτη δη-
μοκρατία της Καταλωνίας” η οποία
δεν υπήρχε ούτε καν στα χαρτιά, η
απεργία έβγαλε στο δρόμο εκατομ-
μύρια κόσμο που όχι μόνο ήθελε
ανεξαρτησία από τη Μαδρίτη, αλλά
ήθελε να παλέψει εδώ και τώρα
ενάντια στη λιτότητα και τον αυταρ-
χισμό.

Είχαν ήδη σχηματιστεί επιτροπές
υπεράσπισης του Δημοψηφίσματος
που σιγά σιγά μεταμορφώνονταν σε
επιτροπές υπεράσπισης της Αβασί-
λευτης Δημοκρατίας. Οι φοιτητές
είχαν καταλάβει τα Πανεπιστήμια
την ώρα που οι χωροφύλακες της
Μαδρίτης καταλάμβαναν τα υπουρ-
γεία για να μπλοκάρουν το δημοψή-
φισμα. Τα μεγάλα συνδικάτα έκαναν
το παν για να μην συνεχιστεί ο
απεργιακός δρόμος, αλλά τους ξέ-
φυγε από τα κάτω μια νέα μεγάλη
γενική απεργία στις 9 Νοέμβρη, που
δεν είχε κηρυχθεί επίσημα σχεδόν
από κανέναν.

Οι εκλογές μετατράπηκαν στη μο-
ναδική ευκαιρία για επιστροφή στην
ομαλότητα, ιδιαίτερα όταν τα μεγά-
λα ανεξαρτησιακά κόμματα τις απο-
δέχθηκαν και τις νομιμοποίησαν. Ο
κόσμος περίμενε από την κυβέρνη-
ση και το κοινοβούλιο να κάνει έστω
μια συμβολική κίνηση, αλλά η πολι-
τική τακτική που ακολούθησαν ήταν
υπομονετικός σεβασμός σε όλες τις
αποφάσεις του ισπανικού κράτους,
συμπεριλαμβανομένων των φυλακί-
σεων.

Όμως, το αποτέλεσμα των εκλο-
γών πολύ δύσκολα θα επαναφέρει
πραγματική ομαλότητα στην Κατα-
λωνία. Το πολιτικό σκηνικό είναι πιο
διχασμένο από ποτέ. Αθροιστικά τα
δύο μπλοκ (υπέρ και κατά της ανε-
ξαρτησίας) σύμφωνα με την τελευ-

ταία δημοσκόπηση της Ελ Παΐς βρί-
σκονται στο 46% καθένα και ένα 8%
για το Ποδέμος που προσπαθεί να
μείνει έξω από το δίπολο. Ακόμη κι
αν καταφέρουν να έχουν κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία οι αντιανεξαρ-
τησιακοί, δύσκολα θα μπορέσουν να
σχηματίσουν κυβέρνηση.

Ανισόρροπη

Πολιτικά, η κατάσταση γίνεται
ακόμη πιο ανισόρροπη, μιας και το
Λαϊκό Κόμμα (PP) που κυβερνάει
την Ισπανία, πλέον έχει μετατραπεί
σε “μικρό κόμμα” στην Καταλωνία,
την περιφέρεια με το μεγαλύτερο
ΑΕΠ της χώρας. Οι δημοσκοπήσεις
τού δίνουν 6%, και ο ηγέτης του,
Αλμπιόλ, την περασμένη βδομάδα
σχεδόν έβαλε ως εκλογικό στόχο να
ξεπεράσει το CUP (την αντικαπιταλι-
στική αριστερά). 

Το κενό στα δεξιά το έχουν καλύ-
ψει οι “Πολίτες” που μπορεί να
βγουν και πρώτο κόμμα. Τα διεθνή
μέσα τούς κάνουν καθημερινή δια-
φήμιση, ότι δήθεν είναι κεντρώο
κόμμα που προσπαθεί να υπερβεί τη
διάσπαση των δύο μπλοκ. Αυτό που
πραγματικά συμβαίνει είναι ότι οι
“Πολίτες” ντύνουν τον φανατικό
“ισπανισμό” τους με αναφορές στα
δικαιώματα των ισπανόφωνων, των
φτωχών μεταναστών εργατών που
δεν μιλάνε καταλανικά, στη “συμ-
βίωση” των κοινοτήτων. Αλλά αυτή
η τακτική είναι παλιά ιστορία και τα-
κτική στο ισπανικό κράτος ενάντια
στις μειονότητες. Το Σοσιαλιστικό
Κόμμα που από εκλογικά μεγαλεία
στην Καταλωνία πριν από δυο δε-
καετίες, έχει πέσει κάτω από το
15%, προσπαθεί κι αυτό να βγει από
την κρίση του, αυτοπροβαλλόμενο
ως το μοναδικό κέντρο που μπορεί
να σχηματίσει πιθανή κυβέρνηση.

Για το ισπανικό καθεστώς η Κατα-
λωνία είναι ζήτημα ζωής και θανά-
του. Δεν είναι μόνο ο Ραχόι, είναι το
ίδιο το παλάτι που βλέπει το μέλλον
του να παίζεται στην Καταλωνία. Ο
πατέρας του σημερινού βασιλιά, ο
Χουάν Κάρλος, διορίστηκε από το
Φράνκο. Η ισπανική μεταπολίτευση
στη δεκαετία του ‘70 έγινε με τον
πιο βρόμικο τρόπο αλλά κατάφερε
να διασώσει την ενότητα του ισπανι-
κού κράτους γύρω από το παλάτι,
βάζοντας φρένο στις φυγόκεντρες
τάσεις σε Καταλωνία και Χώρα των
Βάσκων. Ο στρατός παρέμενε εγ-
γυητής της “ενότητας”, ενώ η κοινο-
βουλευτική Αριστερά και τα συνδι-
κάτα μετατρέπονταν σε εγγυητές
της πολιτικής ενότητας, έχοντας
αποδεχθεί ότι θα σεβαστούν το πα-
λάτι, το σύνταγμα και την ισπανική
(βασιλική) σημαία.

Η οικονομική κρίση τα αμφισβήτη-
σε όλα αυτά. Ο Χουάν Κάρλος
αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Οι πιέ-
σεις για λιτότητα πάνω στις αυτόνο-
μες περιφέρειες εντάθηκαν. Στην
Καταλωνία εφαρμόστηκαν οι μεγα-
λύτερες περικοπές και αυτό έφερε
σαν αποτέλεσμα να δυναμώσουν οι
φωνές που ήθελαν να σπάσουν τον
έλεγχο της Μαδρίτης. Οργανώθη-
καν διαδηλώσεις εκατομμυρίων
ενάντια στη λιτότητα και υπέρ της
ανεξαρτησίας. Η Αριστερά δυνάμω-
νε, το Ποδέμος βγήκε πρώτο κόμμα
στις ισπανικές εκλογές στην Κατα-
λωνία, ενώ κέρδισε και τη δημαρχία
της Βαρκελώνης.

Η ηγεσία του Ποδέμος παρόλες
αυτές τις ευκαιρίες τα κατάφερε να
βγει σχεδόν εκτός κάδρου στην τρέ-
χουσα κρίση. Τάχθηκε υπέρ της
ενότητας του ισπανικού κράτους,
προσπαθώντας να συμβιβάσει τα
δημοκρατικά αιτήματα του κινήμα-

τος με πρόταση για ένα απίθανο δη-
μοψήφισμα σε συνεννόηση με τη
Μαδρίτη. Η πόλωση μεγάλωσε και
παρότι καταδίκασε το άρθρο 155, η
ηγεσία του Ποδέμος έφτασε να κα-
τηγορεί το κίνημα γιατί “προκάλε-
σε”. Η τελευταία ανοησία του Πάμ-
πλο Ιγκλέσιας ήταν η δήλωση ότι οι
Ανεξαρτησιακοί αυτό που κατάφε-
ραν ήταν να ξυπνήσουν το φασισμό
που κοιμόταν. Οι φασίστες όντως
έχουν ξυπνήσει στην Ισπανία, αλλά
τους ξύπνησαν οι δικαστές, η Δεξιά
και το παλάτι. Τους ξύπνησε η Χω-
ροφυλακή (θεσμός του Φράνκο που
δεν τον άγγιξε η μεταπολίτευση)
στους κόλπους της οποίας θρέφον-
ται οι φασιστικές οργανώσεις. Ο Ιγ-
κλέσιας τελικά ξήλωσε την ηγεσία
του καταλανικού Ποδέμος (Ποδέμ)
που ήθελε εντονότερη δράση ενάν-
τια στο ισπανικό καθεστώς. Ο καθαι-
ρεμένος επικεφαλής, Αλμπάνο Φα-
τσίν τώρα καλεί σε ψήφο στο CUP
και στη Ρεπουμπλικανική Αριστερά.
Στην ίδια και χειρότερη κατεύθυνση
κινήθηκε η Ενωμένη Αριστερά και το
Κομμουνιστικό Κόμμα.

Το CUP δίνει τη μάχη των εκλο-
γών, ως μόνη δύναμη που λέει κα-
θαρά ότι οι εκλογές είναι μόνο ένα
μικρό κομμάτι του αγώνα που πρέ-
πει να ενταθεί μετά τις 21 Δεκέμ-
βρη, και ότι σε κάθε περίπτωση οι
επιτροπές στις γειτονιές πρέπει να
παραμείνουν ενεργές ανεξάρτητα
από την κυβέρνηση που θα προκύ-
ψει. Το περασμένο σαββατοκύριακο
βρέθηκαν στο κέντρο ενός διεθνούς
διήμερου αλληλεγγύης στη Βαρκε-
λώνη. Ο Δημήτρης Δασκαλάκης που
συμμετείχε μάς γράφει πως: “συμ-
μετείχαν πάνω από 200 αγωνιστές
από όλη την Ευρώπη, από το Μεξι-
κό, την Παλαιστίνη και το Κουρδι-
στάν, μαζί με ντόπιους ακτιβιστές
αλλά και δυναμικές αντιπροσωπείες
συνδικάτων και οργανώσεων από το
Ισπανικό κράτος.

Μετά το τέλος του διημέρου το
Μαρξ21 (αδελφή οργάνωση του
ΣΕΚ) οργάνωσε μια συζήτηση με
ένα πλούσιο πάνελ ομιλητών από
την Ιρλανδία, την Αγγλία, την Ισπα-
νία, τη Συρία και από τις γειτονιές
της Βαρκελώνης. Η Μαρίνα από την
εργατογειτονιά Νο Μπάριο της Βαρ-
κελώνης θύμισε πολύ εύστοχα πόσο
αυτό το κίνημα μπορεί να γίνει πυ-
ροκροτητής «όταν έγινε η διαδήλω-
ση για την απελευθέρωση των πολι-
τικών κρατούμενων, από το Νο
Μπάριο ξεκίνησε μια διαδήλωση
40.000 εργατών και εργατριών. Μό-
νο που δεν φώναζαν μόνο ελευθε-
ρία στους κρατούμενους αλλά ‘ζήτω
η δύναμη της εργατικής τάξης και
Επανάσταση�”.

Νίκος Λούντος

Η Καταλωνία ψηφίζει και βαδίζει
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