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"Α
νάσα για την κοινωνία"
υπόσχεται και πάλι η κυ-
βέρνηση του Αλέξη Τσί-

πρα. Αυτή τη φορά όχι μέσα από την
αντίσταση στις απαιτήσεις των δα-
νειστών, αλλά μέσα από την "επιτά-
χυνση" των μεταρρυθμίσεων. Το κυ-
βερνητικό σενάριο προβλέπει, όπως
το σκιαγράφησε σε συνέντευξή του
στην αμερικανική εφημερίδα Wall
Street Journal ο Ευκλείδης Τσακα-
λώτος, την ολοκλήρωση της αξιολό-
γησης μέσα στον Δεκέμβρη ή το αρ-
γότερο τον Γενάρη, θετική "απόφα-
ση" για το χρέος και συμμετοχή της
Ελλάδας, στο πρόγραμμα ποσοτι-
κής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας μέχρι το Μάρτη
και επιστροφή στις πολυπόθητες
αγορές μέσα στο 2017 ή τις αρχές
του 2018. 

Υπάρχουν δυο βασικά προβλήμα-
τα σε αυτό το σενάριο. Το πρώτο εί-
ναι οι "θυσίες" που απαιτούνται για
να προχωρήσει. Οι "θεσμοί" απαι-
τούν, ανάμεσα στα άλλα, την απε-
λευθέρωση των απολύσεων, ριζικές
αλλαγές στους εργασιακούς νόμους
που θα περιορίζουν το δικαίωμα
στην απεργία ενώ θα δίνουν πρόσθε-
τα νομικά όπλα, σαν το λοκ άουτ (αν-
τι-απεργία) στους εργοδότες, μεγα-
λύτερη "κινητικότητα" στο δημόσιο,
κατάργηση και των τελευταίων κοι-
νωνικών επιδομάτων, νέες περικοπές
στους μισθούς και τις συντάξεις -
ακόμα και για την Παιδεία περιλαμ-
βάνει μέτρα το σχέδιο της Τρόικα. 

Υποχώρηση

Η κυβέρνηση, παρά τα όσα γρά-
φουν και λένε τα Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης, είναι στην ουσία αποφασι-
σμένη να ενδώσει "σε όλα", χωρίς δι-
σταγμούς, δεύτερες σκέψεις ή κα-
θυστερήσεις - αυτό άλλωστε ήταν
και το πραγματικό περιεχόμενο του
ανασχηματισμού. Την ίδια ώρα που
η νέα υπουργός Εργασίας "δίνει μά-
χη" για να μην καταργηθεί η ρύθμιση
που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να
ζητούν έγκριση για τις μαζικές απο-
λύσεις (η τελευταία "γραμμή άμυ-
νας" της κυβέρνησης είναι η μετα-
φορά της αρμοδιότητας από το ίδιο
το υπουργείο Εργασίας σε κάποια
ανεξάρτητη αρχή) το υπουργείο Οι-
κονομικών έκλεινε πυρετωδώς τον
προϋπολογισμό για τη νέα χρονιά με
προβλέψεις για γενναία πρωτογενή
πλεονάσματα. Ταυτόχρονα, στο
υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθετε
στη Βουλή τροπολογία που καθιέ-
ρωνε την παραβίαση του κατώτατου
μισθού για τους νέους και ο νέος
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης εξαιρούσε προκαταβολικά τους
φτωχούς από το νέο μηχανισμό
"εξωδικαστικής διευθέτησης οφει-
λών" (δηλαδή δόσεων, κουρέματος

κλπ) που ετοιμάζει η
κυβέρνηση. Οι "θυ-
σίες", με άλλα λόγια,
δεν είναι απλά και
μόνο "ο τελευταίος
κάβος" -όπως έγρα-
φε στο πρωτοσέλιδό
της η Αυγή. Είναι μια
ακόμα ανηφόρα
στον ατέλειωτο Γολ-
γοθά που ζούνε εδώ
και έξι χρόνια οι
φτωχοί και οι εργα-
ζόμενοι.

Το δεύτερο πρό-
βλημα είναι ο ίδιος ο
στόχος του σεναρί-
ου: ολοκλήρωση της
αξιολόγησης, θετική
κατάληξη της δια-
πραγμάτευσης για
το χρέος, ένταξη
στο πρόγραμμα πο-
σοτικής χαλάρωσης,
επιστροφή στις αγο-
ρές, ανάπτυξη. Η
Αυγή πανηγύριζε την
περασμένη Κυριακή
γιατί "τα τελευταία
24ωρα.. έσπασαν
δυο φράγματα στις
ελληνικές χρηματα-
γορές... Με διαφορά
μιας ημέρας, πρώτα ξεπέρασε την
Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών (ΧΑΑ) το όριο
των 600 μονάδων... και στη συνέχεια
η απόδοση του ελληνικού δεκαε-
τούς ομολόγου έπεσε προχθές κάτω
από το επίπεδο του 7%". Ο αρθρο-

γράφος της Αυγής αποδίδει την
"επιτυχία" αυτή σε τρεις παράγον-
τες: την επίσκεψη του Ομπάμα, την
καλή εικόνα των τραπεζών, ένα χρό-
νο μετά την τελευταία ανακεφαλαι-
οποίηση και τις θετικές δηλώσεις
του Γερούν Ντάισελμπλουμ (του

προέδρου του Eurogro-
up) για την πορεία της
αξιολόγησης και το χρέ-
ος.

Αλλά υπάρχει μια λε-
πτομέρεια που ξέχασε η
Αυγή: δεν είναι η πρώτη
φορά που οι αποδόσεις
των ελληνικών ομολόγων
πέφτουν, μέσα στην πε-
ρίοδο της κρίσης και των
μνημονίων, κάτω από το
7%. Τον Σεπτέμβρη του
2014 είχαν πέσει στο
5.7%. Και δεν ήταν μόνο
οι αποδόσεις που είχαν
πέσει: τον Απρίλη της
ίδιας χρονιάς η Ελλάδα
είχε ήδη μια πρώτη "δοκι-
μαστική" έξοδο στις αγο-
ρές. Όπως έγραφε τότε
το Βήμα, "Σύμφωνα με
τον Πρωθυπουργό (Αν-
τώνη Σαμαρά) η υποδο-
χή του 5ετούς ελληνικού
ομολόγου ξεπέρασε κά-
θε προσδοκία, καθώς η
χώρα ζήτησε 2,5 δισ. Ευ-
ρώ, της πρόσφεραν πά-
νω από 20, με επιτόκιο
κάτω από 5%, δηλ.
4,75% και σημείωσε με
έμφαση ότι όλα τα επιτό-

κια του ελληνικού δανεισμού, βρα-
χυχρόνια και μακροχρόνια υποχω-
ρούν συνεχώς, εδώ και μέρες και
τώρα πέφτουν ακόμα περισσότε-
ρο...". Η ανάκαμψη της "πραγματι-
κής οικονομίας" και η "ανακούφιση
του ελληνικού λαού" βρίσκονταν

πλέον στην ημερήσια διάταξη, σύμ-
φωνα με τον Σαμαρά.

Το τί ακολούθησε είναι γνωστό.
Τον Οκτώβρη ισχυρές "αναταράξεις"
άρχισαν να συγκλονίζουν τα μεγαλύ-
τερα χρηματιστήρια του κόσμου. 
Στις 15 Οκτώβρη ο Dow Jones έκανε
μια απότομη βουτιά 460 μονάδων
που παρέσυρε στη συνέχεια τη
Φρανκφούρτη, το Παρίσι και το Λον-
δίνο. Το Βήμα, που πανηγύριζε λί-
γους μήνες πρωτύτερα για τις επιτυ-
χίες της κυβέρνησης έγραφε τώρα:

"Εικόνα κατάρρευσης εμφανίζουν
οι ελληνικές αγορές με το χρηματι-
στήριο της Αθήνας να υποχωρεί έως
10% (πτώση 6,25% στο κλείσιμο -
στις 888,93μονάδες ο Γενικός Δεί-
κτης), τις αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων να εκτοξεύονται στο απα-
γορευτικό 7,8% και τα εταιρικά ομό-
λογα να σημειώνουν μεγάλες απώ-
λειες... πολλοί επενδυτές ανησυχούν
για την ικανότητα της Ελλάδας να
χρηματοδοτηθεί μόνη της, χωρίς τη
βοήθεια των εταίρων της...".

Η "έξοδος στις αγορές" αναβλήθη-
κε "επ' αόριστον". Οι συζητήσεις για
τον τερματισμό του "προγράμματος"
μέσα στο 2014 (όπως υποστήριζε ο
Σαμαράς) ματαιώθηκαν. Τον Γενάρη
η κυβέρνηση έπεσε.

“Μανία” των αγορών

Ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος
έχουν άμεση εμπειρία από τη "μανία"
των αγορών. Την περασμένη εβδο-
μάδα η απόδοση των ελληνικών
ομολόγων έσπασε πράγματι, για
πρώτη φορά τα δυο τελευταία χρό-
νια, το φράγμα του 7%. Το είχε πλη-
σιάσει, όμως, ξανά -σε απόσταση
αναπνοής- τον περασμένο Μάη: στις
25/5, σύμφωνα με το Bloomberg, η
τιμή των δεκαετών ομολόγων του
ελληνικού δημοσίου ήταν 7.13 Ευρώ
στις διεθνείς αγορές. Ύστερα,
όμως, ήρθε το Brexit. Στις 27 Ιούνη
είχαν σκαρφαλώσει ξανά λίγο κάτω
από το 9%. Από τότε χρειάστηκαν
πέντε ολόκληροι μήνες για να απορ-
ροφηθούν οι "μετασεισμοί" του Βρε-
τανικού δημοψηφίσματος.

Το σενάριο του Τσακαλώτου προ-
ϋποθέτει ότι όλα θα μείνουν σταθε-
ρά και ευοίωνα μέσα στους επόμε-
νους μήνες στην παγκόσμια οικονο-
μία. Υποθέτει ότι δεν θα υπάρξουν
ούτε νέοι σεισμοί, ούτε νέες ανατα-
ράξεις, ούτε νέες πολιτικές κρίσεις.
Αλλά αυτό δεν είναι απλά και μόνο
"ευσεβής πόθος". Είναι είτε ανοησία,
είτε πολιτική απάτη. Ο Ντόναλντ
Τραμπ, για να πούμε το πιο προφα-
νές, θα είναι από τον ερχόμενο Γε-
νάρη ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ...

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Να κάνει την Αμε-
ρική "ξανά μεγά-

λη" υποσχόταν στην
προεκλογική του εκστρατεία ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα
σχέδιά του περιλαμβάνουν διάφορες ανατροπές στην
οικονομική πολιτική των ΗΠΑ -από την κήρυξη "εμπο-
ρικού πολέμου" απέναντι στην Κίνα και την κατάργη-
ση της NAFTA (Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βό-
ρειας Αμερικής) μέχρι την χρηματοδότηση ενός προ-
γράμματος έργων υποδομής (το τείχος στα σύνορα
με το Μεξικό είναι ένα από αυτά).

Πόσες και ποιες από αυτές τις προεκλογικές δε-
σμεύσεις θα τηρήσει, αυτό παραμένει ακόμα άγνω-
στο. Το βέβαιο είναι ότι, ακόμα και αν προσπαθήσει
να τις επιβάλλει, οι αναταράξεις που θα προκαλέσει
θα είναι μεγάλες. 

Η NAFTA, για παράδειγμα, αποτελεί από το 1994
που καθιερώθηκε τον ακρογωνιαίο λίθο στις εμπορι-
κές σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το
Μεξικό. Η κατάργησή της θα απαιτήσει μια σύγκρου-
ση με τους θεσμούς του "βαθέως κράτους" των ΗΠΑ -
μια σύγκρουση με τους ίδιους τους θεσμούς της αμε-
ρικανικής άρχουσας τάξης δηλαδή και θα προκαλέσει
έναν σεισμό στις παγκόσμιες αγορές ανάλογο με αυ-
τόν που προκαλεί το Brexit στην Ευρώπη. 

Η "αναπάντεχη" (γιατί το αμερικανικό επιχειρηματι-
κό κατεστημένο ήθελε και πίστευε ότι θα κέρδιζε η
Κλίντον) νίκη του Τραμπ στις εκλογές προκαλεί, όπως

γράφει η Καθημερι-
νή ήδη "μεγάλη
αβεβαιότητα για

την πορεία της οικονομικής πολιτικής της χώρας του
και πυροδοτεί έντονη νευρικότητα στις αγορές κρατι-
κού χρέους. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης 
Fitch προβλέπει ότι το 2017 θα είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο, καθώς αναμένεται να δρομολογηθούν δημο-
σιονομικά μέτρα που μπορεί να προκαλέσουν αύξηση
του δημοσίου χρέους και των επιτοκίων στις ΗΠΑ".

Η αύξηση των επιτοκίων βρίσκεται συνεχώς, εδώ
και δυο χρόνια, στο πρόγραμμα της Fed, της κεντρι-
κής τράπεζας των ΗΠΑ. Η Τζάνετ Γιέλεν, η διοικητής
της Fed, όμως διστάζει να την βάλει σε εφαρμογή -η
αύξηση των επιτοκίων ενέχει τον κίνδυνο να βυθίσει
την οικονομία στην ύφεση. Και το πρόβλημα δεν αφο-
ρά μόνο στην αμερικανική οικονομία: η αύξηση των
επιτοκίων θα συνοδευτεί με βεβαιότητα από μια ενί-
σχυση του δολαρίου. Το αποτέλεσμα θα είναι δραμα-
τικό για τις "αναδυόμενες αγορές" που θα δουν ξαφ-
νικά τα ξένα κεφάλαια να εγκαταλείπουν "εν μια νυκτί"
τις οικονομίες τους για να επενδυθούν σε αμερικανι-
κούς τίτλους: την επόμενη ημέρα των αμερικανικών
εκλογών το Μεξικανικό πέσο έπεσε 12% κάτω σε σχέ-
ση με το δολάριο, ενώ το ρεάλ της Βραζιλίας 9%.

Η προοπτική για «ομαλές εξελίξεις» στην οικονομία
είναι μηδαμινή.

ΤΣΙΠΡΑΣ: Τσακαλώτο δώστα όλα, στην... Τρόικα

Περίοδος αναταράξεων
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Π
ερίσσεψαν τα μεγάλα λό-
για για την επίσκεψη του
Μπαράκ Ομπάμα στην

Αθήνα. Η κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα παρέα με την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση του Κυριάκου
Μητσοτάκη και τους καναλάρ-
χες έτρεξαν να συναγωνιστούν
ποιος θα απονείμει τον μεγαλύ-
τερο έπαινο στον απερχόμενο
πρόεδρο των ΗΠΑ και να μας
βεβαιώσουν ότι φροντίζει για το
καλό της Ελλάδας: είναι θαυμα-
στής του ελληνικού πολιτισμού,
η ομιλία του ήταν « ιστορική»,
έδωσε μάθημα δημοκρατίας,
υποστήριξε την ελάφρυνση του
χρέους και βέβαια θα βοηθήσει
τον Τραμπ να σεβαστεί τις «ίδιες
αξίες».

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ομ-
πάμα επαναλάμβανε την «ιστο-
ρική» του παράσταση, αυτή τη
φορά στο Βερολίνο, όπου ανα-
γόρευσε την Άνγκελα Μέρκελ
σε ηγέτιδα της πολιτισμένης Δύ-
σης και κολώνα σταθερότητας
μέσα σε έναν ταραγμένο κόσμο.
Έφτασε μάλιστα στο σημείο να
δηλώσει ότι αν ήταν Γερμανός
θα ψήφιζε υπέρ της Μέρκελ! Ο
Ομπάμα περνάει, λοιπόν, στο
παρασκήνιο με την παράδοση
της προεδρίας στον Τραμπ και
δίπλα στον κραγμένο ρατσιστή
νέο πρόεδρο των ΗΠΑ θα στέκε-
ται ως εγγύηση «πολιτισμού» η
σιδερένια καγκελάριος της Γερ-
μανίας. 

Ρατσισμός

Το πόσο πολιτισμένο θα είναι
ένα δίδυμο Τραμπ-Μέρκελ, το
έδειξαν οι πρώτες ανακοινώσεις
μετά την απόφαση του Χριστια-
νοδημοκρατικού κόμματος ότι η
Μέρκελ θα είναι για τέταρτη φο-
ρά υποψήφια για την καγκελα-
ρία: όπως ο Τραμπ δηλώνει ότι
θα χτίσει τείχος στα σύνορα με
το Μεξικό, η γερμανική κυβέρ-
νηση προσανατολίζεται να υιο-
θετήσει το αυστραλιανό μοντέ-

λο για τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, δηλαδή στρατόπε-
δα συγκέντρωσης έξω από τα
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Κι όμως, η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στηρίζει τις ελπίδες της
ακριβώς πάνω σε έναν τέτοιο
άξονα. Ο Μουζάλας έχει φτάσει
στο σημείο να δηλώνει καθημε-
ρινά ότι αν καταρρεύσει η συμ-
φωνία ΕΕ-Τουρκίας, τα νησιά
του ανατολικού Αιγαίου θα

πλημμυρίσουν από ένα
νέο κύμα προσφύγων.
Με αυτό το «επιχείρη-
μα» προσπαθεί να κα-
τευνάσει τους ρατσι-
στές που χτυπούν τους
πρόσφυγες στη Χίο ή
στη Σάμο, με τη συλλο-
γιστική ότι άμα διώξετε
από το νησί σας τους
σημερινούς πρόσφυ-
γες, ο Ερντογάν θα

σας στείλει χιλιάδες νέους. Ου-
σιαστικά κάνει ανοιχτό διάλογο
με τη Χρυσή Αυγή για το ποιος
εξασφαλίζει λιγότερους πρό-
σφυγες!

Αντιγραφή

Την ίδια ώρα, το οικονομικό
επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ έχει κα-
ταντήσει να αντιγράφει ολόκλη-
ρη την πολιτική του Σαμαρικού
success story. Υποχώρηση σε
όλες τις απαιτήσεις ΔΝΤ-ΕΕ για
να κλείσει η δεύτερη αξιολόγη-
ση ώστε να μπουν τα ελληνικά
ομόλογα στο πρόγραμμα «πο-
σοτικής χαλάρωσης» της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
να ανοίξει ο δρόμος προς τις
αγορές. 

Νέες τρομακτικές περικοπές
μισθών, συντάξεων, κοινωνικών
δαπανών και συνδικαλιστικών δι-
καιωμάτων, γιατί έτσι θα πει-
στούν οι «επενδυτές». Ξανά πο-

λυνομοσχέδια-σφαγεία για τους
εργαζόμενους, τη νεολαία και
τους συνταξιούχους στο όνομα
μιας «εξόδου» που πάντα ανα-
βάλλεται.

Να γιατί πρέπει να οργανώ-
σουμε τον απεργιακό ξεσηκωμό
αυτών των ημερών με όλες μας
τις δυνάμεις. Πέρα από τα συγ-
κεκριμένα βάρβαρα μέτρα αυ-
τής της «αξιολόγησης», αυτό
που κρίνεται είναι το μέλλον. Θα
αφήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα να
βουλιάζει στην αγκαλιά του δί-
δυμου Τραμπ-Μέρκελ ή θα ανα-
δείξουμε ότι υπάρχει μια άλλη
αριστερή εναλλακτική;  Κάθε
απεργός στις 24 Νοέμβρη και
στις 8 Δεκέμβρη είναι άλλο ένα
βήμα για την εργατική διέξοδο
από την κρίση, για ένα κίνημα
και μια αριστερά ικανή να επιβά-
λει ότι ο πλούτος θα περάσει
στα χέρια αυτών που τον παρά-
γουν.

Το σωματείο εκτάκτων υπαλλήλων
του ΥΠΠΟ βρίσκεται στους αγώνες
τα τελευταία 3 χρόνια, για τα δικαιώ-
ματα των συμβασιούχων εργαζόμε-
νων διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους. Ταυτόχρονα έχει
στηρίξει όλες τις αντιφασιστικές και
αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις. Σ’
αυτές τις μάχες έχουμε βρεί δίπλα
μας ως συναγωνιστή και συμπαρα-
στάτη, την εφημερίδα Εργατική Αλλη-
λεγγύη. Μια εφημερίδα που έμπρα-
κτα στηρίζει όλους τους αγώνες των
εργατών και αξίζει να δυναμώσει η
φωνή της σε όλο το εργατικό κίνημα.

Ευγενία Φωτοπούλου
ταμίας ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ

Στα 23.559 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης
της οικονομικής εξόρμησης της

Εργατικής Αλληλεγγύης. Ευχαριστού-
με τις συντρόφισσες και τους συντρό-
φους που συγκέντρωσαν περίπου 350
ευρώ από τις εξορμήσεις σε εργατι-
κούς χώρους και γειτονιές, ενδεικτι-
κά: 31 ευρώ στην εφορία Κυψέλης, 25
στο Κρατικό Νίκαιας, 15 στην Ξυλοτε-
χνία στο Περιστέρι, 19 ευρώ στην Πά-
τρα, από 10 στο Δήμο Νίκαιας, στο
Πασαλιμάνι, στο Παγκράτι και στα Χα-
νιά, 7 ευρώ στο Αγία Σοφία, από 5
στο Δήμο Ζωγράφου και στο Ογκολο-
γικό, 22 ευρώ στις εκλογές του ΤΕΕ,
20 στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Ευχαριστούμε επίσης τους Νίκο Α.,
Χρήστο Ζ., Δήμητρα Π. και Ιωάννα Λ.
που ανανέωσαν τη συνδρομή τους
στην Εργατική Αλληλεγγύη και το πε-
ριοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω, κα-
θώς και για τις προσωπικές σας ενι-
σχύσεις που συνεχίζονται: από 30 ευ-
ρώ Λίζα Φ., Ευγενία Κ., Θράσος Τ.,
Γιάννης Κ., Βασίλης Κ., από 20 ευρώ
Κώστας Μ., Πωλίνα Γ., Βασίλης Κ.,
Σύλβια Φ., Σπύρος Γ., Γιάννης Β., Εύα
Τ., Κατερίνα Τ., Παναγιώτης Δ., Χρυ-
σάνθη Κ., Μαργαρίτα Π., Βαγγέλης Μ.
και Νικηφόρος Π., από 10 ευρώ Θα-
νάσης Κ. και Αλέξανδρος Π., από 5
ευρώ Τάσος Κ. και Κώστας Γ.

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω

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

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Ομπάμα και Τσίπρας:
Ελπίδα τους η... Μέρκελ



Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι επί
7 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι του
Mega. Οι εργαζόμενοι πραγματοποί-
ησαν 24ωρη απεργία την Τρίτη 22/11
μπλοκάροντας μάλιστα την προβολή
διαφημίσεων από το κανάλι.

Την Πέμπτη 24/11, καλούν σε συ-
νέντευξη Τύπου στην ΕΣΗΕΑ, προκει-
μένου να ενημερώσουν για τα ζητή-
ματα που αντιμετωπίζουν και τις δρά-
σεις που προγραμματίζουν. Mια βδο-
μάδα πριν, την Παρασκευή 18/11, στα
πλαίσια των καθημερινών στάσεων
εργασίας τους, πραγματοποίησαν
συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά
της Alpha Bank, διεκδικώντας “την
τήρηση της δέσμευσης από την Τρά-
πεζα ALPHA BANK περί άμεσης απο-
δέσμευσης χρημάτων, προκειμένου
να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα των
εργαζομένων”.
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Ι
διαίτερα αποκαλυπτική ήταν η σύσκε-
ψη εργαζομένων σε ΜΚΟ, καμπς, δο-
μές και άλλες υπηρεσίες σχετικές με

το προσφυγικό ζήτημα. Η σύσκεψη πραγ-
ματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας
στο ΕΚΑ με πρωτοβουλία του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια και της
ΚΕΕΡΦΑ. 

Στη συζήτηση, αναδείχθηκαν μια σειρά
ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με
το εργασιακό σε αυτούς τους χώρους,
όσο και με τις συνθήκες στις οποίες κα-
λούνται να ζήσουν οι πρόσφυγες και να
εργαστούν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμε-
νοι που συμμετείχαν στη σύσκεψη έβαλαν
τα πρώτα βήματα οργάνωσης στους χώ-
ρους τους, με πρώτο στόχο τη συμμετο-
χή στην απεργία της 8ης Δεκέμβρη.

Τη συζήτηση άνοιξαν ο Τάσος Αναστα-
σιάδης εκ μέρους του Συντονισμού και ο
Πέτρος Κωνσταντίνου εκ μέρους της
ΚΕΕΡΦΑ.

“Ο χώρος των εργαζομένων στις ΜΚΟ
και τις δομές έχει μαζικοποιηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια. Είναι ένα ανώμαλο καθε-
στώς. Πρόκειται για κοινωνικές υπηρε-
σίες που θα έπρεπε να ανήκουν στο δη-
μόσιο και οι εργαζόμενοι να προσλη-
φθούν εκεί με πλήρη δικαιώματα. Ούτως
ή άλλως εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες. Οι πόλεμοι και οι ιμπεριαλιστι-
κές επεμβάσεις συνεχίζονται κι αυτό ση-
μαίνει όλο και περισσότερος κόσμος που
ξεριζώνεται για να επιβιώσει. Η οργάνω-
ση σε αυτούς τους χώρους είναι κρίσιμη.
Πάμε να κάνουμε μαζέματα και συνελεύ-
σεις με πρώτο στόχο το κατέβασμα στην
απεργία στις 8/12” είπε από τη μεριά του
ο Τάσος Αναστασιάδης.

“Οι ΜΚΟ είναι οι φορείς μέσω των οποί-
ων αναπτύσσεται η επιχειρηματική δράση
στην πρόνοια. Είναι ιδιωτικοποίηση. Πρό-
κειται για φορείς διαχείρισης ελλείψεων
κι όχι κάλυψης αναγκών. Διεκδικούμε
όλες αυτές οι υπηρεσίες να περάσουν
στο δημόσιο” είπε μεταξύ άλλων ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου. “Είναι λάθος η αντί-

ληψη για ιδιαιτερότητα του συγκεκριμέ-
νου χώρου εργασίας που δεν χωράει η
ταξική πάλη κι ο συνδικαλισμός. 

Χρειάζεται καθαρή αντιπαράθεση με
την εργοδοσία των ΜΚΟ που στερούν δι-
καιώματα από τους εργαζόμενους, όπως
τα στερούν κι από τους πρόσφυγες. Διεκ-
δικούμε ΣΣΕ που να κατοχυρώνουν όλα
τα δικαιώματα. Πάμε να δώσουμε μάχη
για να γραφτούν όλοι στο κλαδικό σωμα-
τείο, αλλά και να φτιαχτούν παντού σωμα-
τεία και συλλογικότητες εργαζομένων.
Πρέπει να σπάσουμε την αυθαιρεσία της
εργοδοσίας. Καμία συναίνεση στην απα-
γόρευση της συνδικαλιστικής και πολιτι-
κής δράσης. Διακινούμε τα υλικά μας κα-
νονικά και έχουμε πολιτική σχέση με τους
πρόσφυγες. Στις απεργίες να κατέβουμε
μαζί”, συνέχισε. 

Τρομοκρατία

“Υπάρχει μεγάλη τρομοκρατία κυρίως
στις εγχώριες ΜΚΟ. Έχουν απολυθεί ερ-
γαζόμενοι γιατί συμμετείχαν στο σωμα-
τείο. Σε διάφορους οργανισμούς απαγο-
ρεύονται οι δημόσιες τοποθετήσεις για
οποιοδήποτε ζήτημα. Κι αυτό σε βάζουν
να το υπογράψεις από την αρχή. Παρ'όλα
αυτά όμως γίνονται κινητοποιήσεις. Εμείς
κάναμε 4 μήνες επίσχεση εργασίας γιατί
ήμασταν απλήρωτοι. Οι εργαζόμενοι που
δουλεύουμε σε χώρους μέσω ΜΚΟ χρει-
άζεται να συνδεθούμε με τους συναδέλ-
φους μας του δημοσίου που δουλεύουμε
μαζί. Και με τα σωματεία τους” είπε εργα-
ζόμενη σε μεγάλη ΜΚΟ.

“Τα καμπς είναι κανονικά στρατόπεδα”
είπε εργαζόμενη στο καμπ της Μαλακά-
σας. “Οι συνθήκες είναι τόσο άθλιες, που

έχουν ξεσηκώσει πρόσφυγες κι εργαζό-
μενους. Το φαγητό είναι είτε ρύζι, είτε νε-
ρό με λάδι, κάτι σαν σούπα και το κρύο
είναι τρομερό. Παρά την τρομοκρατία
υπάρχει μεγάλη ζύμωση κι οργή. Έχουμε
κατορθώσει να σπάσουμε σε ένα βαθμό
τις απαγορεύσεις και να διακινούμε υλι-
κά, προκηρύξεις κλπ. Έτσι έχουμε πετύ-
χει μικρές νίκες και στο εργασιακό”.

Για τη μάχη να γραφτούν τα προσφυ-
γόπουλα στα σχολεία μίλησε εργαζόμε-
νη σε ξενώνα ασυνόδευτων προσφυγό-
πουλων. “Έχουμε να αντιμετωπίσουμε
την αυθαίρετη άρνηση προϊσταμένων και
διευθυντών στο να πάρουν τα παιδιά στο
σχολείο. Όταν μένουν όλη μέρα στον ξε-
νώνα το σπίτι γίνεται big brother και
υπάρχουν εντάσεις. Αυτή η περιθωριο-
ποίηση δεν κάνει καθόλου καλό στα παι-
διά. Ταυτόχρονα σε αρκετές περιπτώ-
σεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την
προσπάθεια που κάνουν φασιστοειδή με
το προκάλυμα του 'αγανακτισμένου γεί-
τονα' για να μας διώξουν από τη γειτο-
νιά”.

“Έχει στηθεί μια ολόκληρη νέα οικονο-
μία γύρω από το ζήτημα των προσφύγων”
τόνισε εργαζόμενος στην υπηρεσία ασύ-
λου. “Πρόκειται για ιδιωτικοποίηση αλλά
μη φανταστείτε ότι αυτό σημαίνει και κα-
λύτερη οργάνωση. Στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις σημαίνει χάος. Εμείς έχουμε
κάνει βήματα για να φτιάξουμε σωματείο
συμβασιούχων στην υπηρεσία. Το κλαδι-
κό σωματείο μπορεί να βοηθήσει επικου-
ρικά αλλά έχει σημασία να φτιαχτούν
συλλογικότητες σε κάθε χώρο”.

Σ.Μ.

Οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ αγωνίζονται να διαφυλά-
ξουν τον οργανισμό και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα
των προγραμμάτων απεξάρτησης, κόντρα στις προσπά-
θειες της διοίκησης να κατακερματίσει τα προγράμματα
και να «στοιβάξει από δω και από κει», όπως χαρακτηρι-
στικά είπαν, τους ασθενείς. Αφετηρία του αγώνα αυτού
ήταν η άμεση απάντηση των εργαζόμενων στην προσπά-
θεια της διοίκησης να κλείσει τη δομή της Νίκαιας. 

Έγιναν στάσεις εργασίας στις 26 Οκτώβρη και 8 και 15
Νοέμβρη, γενικές συνελεύσεις και συνέντευξη τύπου, κα-
θώς και καταγγελία ενάντια στη διοίκηση για τις απαρά-
δεκτες μεθόδους «ανάκρισης» με τις οποίες προσπάθησε
να τους τρομοκρατήσει, σαν απάντηση στην ανακοίνωσή
τους ενάντια στο κλείσιμο της δομής και την αναδιάρθρω-
ση με καθαρά οικονομικά κριτήρια.

Οι εργαζόμενοι του οργανισμού συνεχίζουν με μια πρω-
τοβουλία συνάντησης εργαζόμενων από όλες τις δομές,
στην οποία θα συζητηθεί το μέλλον του οργανισμού. Κοι-
νός τόπος των εργαζόμενων είναι ότι “σχέδια” χωρίς λε-
φτά δε γίνονται και αυτή είναι η απάντησή τους στη διοί-
κηση. Στόχος τους ταυτόχρονα είναι να γίνει τακτική αυτή
η συνάντηση ώστε να συζητιούνται προτάσεις και να μπο-
ρούν να παρθούν αποφάσεις.

Στίγμα

Μιλήσαμε με τους εργαζόμενους για τις «αλλαγές» που
προτείνει η διοίκηση, πάντα στην κατεύθυνση της εξοικο-
νόμησης προσωπικού: προσπαθεί να «λύσει» το πρόβλη-
μα της μη απορρόφησης της λίστας αναμονής, μετακι-
νώντας ασθενείς και προσωπικό μεταξύ των δομών και
προσπαθώντας να διαχωρίσει τους ασθενείς που απαρά-
δεκτα χαρακτηρίζει «λιμνάζοντες» ή «κολλώδεις», από
τους υπόλοιπους, σε μια ξεχωριστή δομή «χαμηλής
οδού» (δηλ. που η αποκλειστική της δουλειά θα είναι να
χορηγεί μεθαδόνη). Είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία
για ασθενείς και εργαζόμενους: η δομή δεν μπορεί να
βοηθήσει, διαιωνίζει το στίγμα και την απομόνωση. 

Παράλληλα, στο ίδιο μοτίβο, η διοίκηση αντιμετωπίζει
την απεξάρτηση και τις ψυχικές ασθένειες (που κάποιοι
εξαρτημένοι αντιμετωπίζουν) σαν καθαρά βιολογικά ζητή-
ματα που λύνονται μόνο με χορήγηση φαρμάκων. Αυτό
οδηγεί σε περεταίρω στιγματισμό και αποκλεισμό των
ασθενών, καθώς τους απομακρύνει από ένα ολοκληρωμέ-
νο πρόγραμμα με σύνδεση με την τοπική τους κοινωνία.
Οι ασθενείς δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μια εκ φύσης
«κλειστόμυαλη» κοινωνία, αλλά μια κοινωνία στην οποία
καλλιεργείται συστηματικά ο φόβος προς τους εξαρτημέ-
νους και τους ψυχικά ασθενείς. Δεν πρέπει να υποτιμάμε
ότι αυτόν τον φόβο έχει εκμεταλλευτεί και η ακροδεξιά και
έχει κάνει επιθέσεις σε βάρος των τοξικοεξαρτημένων.

Στον αντίποδα, οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι οι αποκεν-
τρωμένες δομές που συνδέονται με τους δήμους, τις κοι-
νωνικές υπηρεσίες και τα νοσοκομεία θα βοηθήσουν στο
να υπάρχει ολοκληρωμένος θεραπευτικός προσανατολι-
σμός, πιο προσωπική σχέση μεταξύ εργαζόμενων και
ασθενών και λιγότερες μετακινήσεις (που πάντα αποτε-
λούν ένα τεράστιο φορτίο σε ασθενείς και φτωχούς αν-
θρώπους και στις οικογένειές τους). Με τη συνεργασία
ΟΚΑΝΑ – Δήμου – νοσοκομείων δε θα χρειάζεται δηλαδή
ο ασθενής να εξυπηρετείται από δυο διαφορετικές υπη-
ρεσίες, επειδή η μία θα λείπει από τη μονάδα του ή δε θα
αξιοποιείται στο δήμο του.

Γίνεται σαφές ότι το κόστος της λειτουργίας των προ-
γραμμάτων δεν μπορεί να καλυφθεί επιβαρύνοντας τους
ασθενείς, ούτε φορτώνοντας με περισσότερη εργασία
τους εργαζόμενους. Η σύνδεση του αγώνα για ποιοτικά
προγράμματα απεξάρτησης με το αίτημα για δημόσια
δωρεάν Υγεία και καμία περικοπή στις δομές πρόνοιας εί-
ναι απαραίτητη.

Αφροδίτη Φράγκου

Σύσκεψη εργαζομένων σε ΜΚΟ

“Οργανωνόμαστε”

ΜΕGA Απεργιακές κινητοποιήσεις OKANA 
Κόντρα στη διάλυση

Συγκέντρωση των εργαζόμενων του Mega έξω από την Αlpha Bank στις 18/11
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Ξανά στο δρόμο θα βρεθούν οι συν-
ταξιούχοι στις 15 Δεκέμβρη, με το νέο
συλλαλητήριο που καλούν στις 5μμ,

στα Προπύλαια οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, Δη-
μοσίου, ΟΣΕ, OAEE, ΝΑΤ, ΠΟΣΕ και ΟΑΕΕ.

“Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, χωρίς σταματημό, χωρίς έλεος, χωρίς δι-
σταγμό συνεχίζει να τσακίζει τις συντάξεις, να καταστρέφει τη ζωή που με δου-
λειά δεκαετιών χτίσαμε, καθώς και με νέες περικοπές στις συντάξεις των και-
νούργιων συνταξιούχων μέχρι και 25%... Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας με γενικό
πανελλαδικό ξεσηκωμό, με αποφασιστική, αδιάκοπη δράση, οργάνωση και πάλη.
Όλοι και όλες στον αγώνα καμιά ανοχή στα αντιασφαλιστικά - αντεργατικά μέ-
τρα τις κυβέρνησης. Όχι στον εφησυχασμό, την αδιαφορία, την απογοήτευση”
αναφέρουν στο κάλεσμά τους. 

Η “3η Πανελλαδική Συνάντηση Συλλογικοτήτων για το
Νερό” οργανώνεται από το ΣΕΚΕΣ – ΕΥΔΑΠ, το Σάββατο
26/11, στα γραφεία της ΠΟΕ ΟΤΑ στην Αθήνα. 

Η Συνάντηση οργανώνεται στο πλαίσιο δράσεων της Πανελλαδικής Συμμαχίας
για το Νερό, ενός δικτύου κινημάτων και συλλογικοτήτων, με καταστατική αρχή
ότι “το νερό είναι κοινό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα και δεν μπορεί να αποτελέ-
σει αντικείμενο οποιασδήποτε μορφής κερδοσκοπίας”. 

“Όπου το Νερό κινδυνεύει η Πανελλαδική Συμμαχία για το Νερό θα είναι εκεί”
δηλώνει το κάλεσμα στη Συνάντηση του Σαββάτου. “Θεωρούμε την καθολική,
ατομική και συλλογική, απρόσκοπτη πρόσβαση σε φθηνές, ποιοτικές και επαρ-
κείς, υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης, Ανθρώπινο Δικαίωμα. Το νερό είναι
Κοινωνικό Αγαθό και όχι εμπόρευμα. Η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ και οι ΔΕΥΑ να ανασυγ-
κροτηθούν ως δημόσιοι οργανισμοί, στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι ως μέ-
σο κερδοσκοπίας ιδιωτικών συμφερόντων”. 

Η Συνάντηση θα ξεκινήσει στις 10πμ στην Αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΟΕ
ΟΤΑ, στην πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο (Καρόλου 24, 3ος όροφος).

Ο
ι ναυτεργάτες είναι από τους
κλάδους του ιδιωτικού το-
μέα που προκήρυξαν απερ-

γία μαζί με την ΑΔΕΔΥ στις 24/11,
σπάζοντας την αδράνεια της ηγε-
σίας της ΓΣΕΕ. 

Λίγες μέρες πριν πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση της Πανελλήνιας
Ναυτικής Ομοσπονδίας με τον νέο
υπουργό Ναυτιλίας Κουρουμπλή. “Ο
Υπουργός Ε.Ν κ. Παναγιώτης Κου-
ρουμπλής απέφυγε να λάβει οποι-
αδήποτε θέση αναφορικά με τα κεν-
τρικά και τα επίμαχα ζητήματα που
αποτελούν και διεκδικήσεις των
Ναυτεργατών” ενημερώνει σχετικά η
ΠΕΝΕΝ. “Είναι ηλίου φαεινότερο
λοιπόν ότι δεν προσδοκούμε λύσεις
στα φλέγοντα και οξύτατα Ναυτερ-
γατικά προβλήματα από αυτήν την
συνάντηση και την ασκούμενη κυ-
βερνητική πολιτική. Η Ναυτεργατική
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις
24/11/2016 και η προοπτική κλιμά-
κωσης είναι ο δρόμος τον οποίο με
συνέπεια θα πορευτούμε για να
διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλή-
ματά μας” συνεχίζει.

Την ίδια στιγμή, για επίθεση στην
ΠΕΝΕΝ κατηγορούν οι ναυτεργάτες
συνδικαλιστές τον πρόεδρο της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεό-
δωρο Βενιάμη. Η επίθεση έλαβε χώ-
ρα σε “στημένη”, όπως τη χαρακτη-
ρίζουν, συνέντευξη του αρχιεφοπλι-
στή στον Δήμο Βερύκιο, στο ραδιό-
φωνο του Alpha. 

Σε αυτήν “ανέφερε ως παράλογο
το αίτημα της ΠΕΝΕΝ για διατήρηση
των ΣΣΕ τονίζοντας ότι ο πλούτος
αποκτάται από την επιχειρηματική
δράση τους στο εξωτερικό”. Εξύ-
μνησε την κυβέρνηση της «αριστε-
ράς» (και τον πρώην Υπουργό Θ.
Δρίτσα) λέγοντας ότι έχουν άριστη
συνεργασία και ότι τους στηρίζει
απόλυτα στην προσπάθεια των Βρυ-
ξελλών για αλλαγή του τρόπου φο-
ρολογίας τους. 

O πρόεδρος των εφοπλιστών “κα-
τηγόρησε ευθέως την ΠΕΝΕΝ ότι
αποτελεί το μοναδικό εμπόδιο για
την προσέλκυση 200.000 ανέργων
και νέων ανθρώπων να εργαστούν
στην ποντοπόρο ναυτιλία”. Για ψέ-
ματα που έχουν ως μοναδικό στόχο

το χτύπημα των συλλογικών συμβά-
σεων των ναυτικών μιλάνε οι ναυ-
τεργάτες στην απάντηση – καταγγε-
λία τους.

“Ψέματα”

“Το μεγαλύτερο ψέμα που ξεστό-
μισε ο Πρόεδρος της ΕΕΕ είναι ο
ισχυρισμός του για 200.000 θέσεις
εργασίας νέων, οι οποίοι όπως ισχυ-
ρίστηκε θα ασχοληθούν κυρίως στην
ελληνική σημαία” σχολιάζει η ΠΕ-
ΝΕΝ. “Μάλιστα ξεδιάντροπα ισχυρί-
ζονται ότι δεν ζητούν κάτι από την
ελληνική πολιτεία, το κράτος και την
κυβέρνηση αφού ο πλούτος παρά-
γεται στο εξωτερικό! Μεγαλύτερο
και αθλιότερο ψέμα από αυτό δεν
μπορεί να υπάρχει. Όπως είναι γνω-

στό οι έδρες τόσο των ναυτιλιακών
εταιριών που έχουν ελληνική όσο και
τα ελληνόκτητα με ξένη σημαία
πλοία είναι στην Ελλάδα. Μάλιστα
όλες σχεδόν (πάνω από το 90%) με
χαρακτηριστικό παράδειγμα την
GOLDEN UNION (συμφερόντων Θ.
Βενιάμη) εδώ και δεκαετίες έχουν το
μεγαλύτερο μέρος του στόλου τους
σε ευκαιριακά νηολόγια και ένα μι-
κρό μέρος στην ελληνική σημαία”
αναφέρουν χαρακτηριστικά.

“Εκείνο το οποίο προσπαθεί ενα-
γωνίως να αποκρύψει και να απο-
σιωπήσει το εφοπλιστικό κεφάλαιο
στην χώρα μας... είναι το εξής: Όταν
ο ελληνικός στόλος φιγουράρει στις
πρώτες θέσεις στην παγκόσμια ναυ-
τιλία, στον χώρο της ναυτεργασίας
η ανεργία ξεπερνάει το 50%. Όταν ο
χαμηλοσυνταξιούχος και ο εργαζό-
μενος δέχεται και υφίσταται τις βάρ-
βαρες μνημονιακές πολιτικές... όταν
το 40% της ελληνικής κοινωνίας ζει
κάτω από τα όρια της φτώχειας, το
κομπραδόρικο εφοπλιστικό κεφά-
λαιο και μια σειρά εφοπλιστές που
συμπεριλαμβάνονται στην λίστα των
500 πλουσιότερων ανθρώπων του
κόσμου, ασχημονεί, πιέζει εκβιάζει
προκειμένου να διατηρήσει αλώβητο
και ανέπαφο το καθεστώς επιχειρη-
ματικής ασυδοσίας” και “βάζει
όρους κατάργησης των ΣΣΕ και
αμοιβής των ελλήνων με όρους, μι-
σθών και εργασιακών σχέσεων αντί-
στοιχων του Πακιστάν, της Ουκρα-
νίας, των Φιλιππίνων”.

Συνεχίζουν τις στάσεις εργασίας οι εργαζόμενοι στις σταθερές συγ-
κοινωνίες της Αθήνας (ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ) κι αυτή τη βδομάδα.

Ήδη πραγματοποιήθηκαν στάσεις εργασίας τη Δευτέρα 21/11 στον
ΗΣΑΠ και την Τρίτη 22/11 σε Μετρό και Τραμ. Σύμφωνα με τον πρό-
εδρο του ΣΕΛΜΑ, του σωματείου του Μετρό, μετά τη στάση εργασίας
της Τρίτης τα σωματεία της ΣΤΑ.ΣΥ θα συνεδρίαζαν για να αποφασί-
σουν από κοινού νέο συντονισμένο πρόγραμμα κινητοποιήσεων.

Πρόγραμμα στάσεων εργασίας έχουν ήδη εξαγγείλει οι ηλεκτροδη-
γοί του ΗΣΑΠ. Συγκεκριμένα οι συρμοί του ΗΣΑΠ θα ακινητοποιηθούν
την Πέμπτη 24/11 από τις 21:00 έως την λήξη βάρδιας, το Σάββατο
26/11 από τις 21:00 έως την λήξη βάρδιας, τη Δευτέρα 28/11 με στά-
ση εργασίας από την έναρξη βάρδιας έως 10:00, την Τετάρτη 30/11
από τις 12:00 έως 16:00 και την Παρασκευή 2/12 από τις 21:00 έως τη
λήξη βάρδιας.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους οι κινητοποιήσεις πραγματοποι-
ούνται λόγω της σταδιακής υποβάθμισης των συγκοινωνιών, που φέρ-
νει η μετατροπή του ΟΑΣΑ από συντονιστικό όργανο των Αστικών
Συγκοινωνιών “σε διευθυντήριο που θα συγκεντρώνει όλες τις υπηρε-
σίες και θα συγκροτεί πλέον εναν συγκεντρωτικό, αντιπαραγωγικό, γι-
γαντιαίο Όμιλο”. 

Την όλη διαδικασία οι εργαζόμενοι των συγκοινωνιών τη βλέπουν
σαν προάγγελο της ιδιωτικοποίησης των ΜΜΜ, γεγονός που θα σημά-
νει κατώτερες κι ακριβότερες συγκοινωνίες για τους επιβάτες, καθώς
και χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο μεγάλος
χαμένος των εκλογών στο ΤΕΕ
την Κυριακή 20 Νοεμβρίου,
πράγμα ενδεικτικό της απο-
γοήτευσης και της οργής που
έσπειρε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ με την ανελέητη επίθε-
ση στους κλάδους των μηχανι-
κών μέσω του ασφαλιστικού. 

Πτώση πάνω από 3 μονάδες
και 1000 ψήφους σημείωσε η
παράταξη Ριζοσπαστική Πρω-
τοβουλία Μηχανικών – Οικολό-
γοι Μηχανικοί. Συγκεκριμένα
τα αποτελέσματα έχουν ως
εξής: Δημοκρατική Κίνηση Μη-
χανικών 27,9%, Δημοκρατική
Συμπαράταξη Μηχανικών
13,38%, Ριζοσπαστική Πρωτο-
βουλία Μηχανικών – Οικολόγοι
Μηχανικοί 7,31%, Ανασυγκρό-
τηση Μηχανικών 6,53%, Δημο-
κρατική Πανεπιστημονική Κίνη-
ση Μηχανικών 6,09%, Ελεύθε-
ροι Επαγγελματίες Μηχανικοί
5,81%, ενώ έβδομη ήρθε η πα-
ράταξη που στήριξε η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη, ΑΡΑΓΕΣ (Αρι-
στερή Αγωνιστική Ενωτική Συ-
σπείρωση) με 4,97%. Η παρά-
ταξη #block TEE - Αριστερή
Κίνηση Εργαζόμενων Άνεργων
Μηχανικών βρέθηκε στην 11η
θέση με 2,72%.

Το στοίχημα του επόμενου
διαστήματος είναι η οργή
ενάντια στις συνεχείς επιθέ-
σεις της κυβέρνησης να μετα-
τραπεί σε αριστερή στροφή,
πράγμα που δεν εκφράστηκε
στις εκλογές μια και ενισχύθη-
καν τα δεξιά ψηφοδέλτια, αλ-
λά και η οργάνωση των αγώ-
νων της επόμενης ημέρας:
«Σαν ΑΡΑΓΕΣ θα επιμείνουμε
στην κοινή δράση και στάση
στα όργανα του ΤΕΕ όλων των
δυνάμεων της Αριστεράς. Κυ-
ρίως, θα επιμείνουμε για κοινό
και συντονισμένο αγώνα για
την κατάργηση όλων των μνη-
μονίων, διαγραφή του χρέους,
μόνιμη και σταθερή δουλειά
για όλους/ες με Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας και δι-
καιώματα, μπλοκάρισμα των
απολύσεων και της προετοι-
μαζόμενης νέας εργασιακής
μεταρρύθμισης, δημόσια και
δωρεάν υγεία και εκπαίδευση,
μπλοκάρισμα των ιδιωτικοποι-
ήσεων, συντριβή της φασιστι-
κής απειλής και δυνάμωμα της
αλληλεγγύης σε πρόσφυγες
και μετανάστες» δήλωσε στην
ΕΑ η Δήμητρα Κυρίλλου, υπο-
ψήφια στο περιφερειακό τμή-
μα Αττικής για το Πανελλαδι-
κό ψηφοδέλτιο για αντιπρο-
σωπεία ΤΕΕ.

EΚΛΟΓΕΣ 

ΤΕΕ
NAYTEΡΓΑΤΕΣ Απεργία στις 24 Νοέμβρη

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Όχι στην υποβάθμιση
και την ιδιωτικοποίηση

ΝΕΡΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

15/11, ναυτεργάτες της ΠΕΝΕΝ στο συλλαλητήριο ενάντια στην επίσκεψη Ομπάμα
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Κλείσανε τρία χρόνια από το προ-

ηγούμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

Ποια είναι η αποτίμηση για το τι έγινε

αυτά τα χρόνια;

Από το προηγούμενο συνέδριο εί-
χαμε διαπιστώσει ότι υπάρχει αριστε-
ρή στροφή στην εργατική τάξη. Ειδι-
κότερα στους εργαζόμενους στο δη-
μόσιο η στροφή αυτή είχε αποτυπω-
θεί στο προηγούμενο συνέδριο της
ΑΔΕΔΥ που αθροιστικά η αριστερά
πήρε την πλειοψηφία. Κομμάτια του
ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΜΕ, οι Παρεμβάσεις,
αθροιστικά ξεπέρασαν για πρώτη φο-
ρά το άθροισμα ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ. Αυτό
αντανακλούσε την αριστερή στροφή
της εργατικής τάξης που παλεύει τα
μνημόνια, κάτι που φάνηκε στους
αγώνες την επόμενη περίοδο. 

Είναι στις κορυφαίες στιγμές του
κινήματος των τελευταίων ετών η
μάχη της αξιολόγησης και η αποχή
που οδήγησε σε ήττα την αξιολόγη-
ση του Μητσοτάκη. Είχαμε πολιτικές
πρωτοβουλίες όπως η ιστορική στά-
ση εργασίας στην έναρξη την δίκης
της ΧΑ στις 20 Απρίλη του 2015.
Ήταν σημαντικό το ότι η ΑΔΕΔΥ
μπορούσε να βγάζει ψήφισμα για τη

διαγραφή του χρέους και να βάζει
ορθά κοφτά πως την κρίση πρέπει
να την πληρώσουν αυτοί που την δη-
μιούργησαν, οι καπιταλιστές και οι
τραπεζίτες και όχι οι εργαζόμενοι. 

Μια άλλη απόδειξη ότι υπήρχε
στροφή στην εργατική τάξη που
έφτανε μέχρι και την ΑΔΕΔΥ ήταν
ότι υπήρξαν ανακατατάξεις μέσα
στις παρατάξεις της αριστεράς. Εί-
ναι κορυφαία στιγμή η διάσπαση
του ΜΕΤΑ, της παράταξης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Συνάδελφοι/φισσες αγωνιστές
που πρόσκεινται στη ΛΑΕ και δεν αν-
τέχουν άλλο τους συμβιβασμούς
του Τσίπρα ήταν αυτοί που και σε
επίπεδο Εκτελεστικής Επιτροπής και
σε επίπεδο Γενικού Συμβουλίου αλ-
λά και σε επίπεδο Ομοσπονδιών,
διαχώρισαν τη θέση τους από συνδι-
καλιστές που παραμένουν πιστοί

στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά τώρα χρειάζεται να πάμε πα-

ραπέρα. Να ξεπεράσουμε τους γρα-
φειοκρατικούς φραγμούς που εμπο-
δίζουν την ανάπτυξη των αγώνων.
Παραδείγματος χάρη, ενάντια στο
ασφαλιστικό που πέρασε ο Κατρούγ-
καλος φτάσαμε να απεργούμε την
Κυριακή του Θωμά αντί να το έχουμε
σταματήσει με απεργιακή κλιμάκωση
αξιοποιώντας την επιτυχία της Πα-
νεργατικής της 4 Φλεβάρη.

Στο καινούριο συνέδριο πρέπει να
προχωρήσει αυτή η αλλαγή συσχετι-
σμών, να συνεχίσει να αντανακλάται
στην ΑΔΕΔΥ η αριστερή στροφή των
εργαζομένων. Γι' αυτό θα δώσουμε
την μάχη σαν Παρεμβάσεις να αυξή-
σουμε τις έδρες μας, να αυξήσουμε
την πολιτική μας επιρροή. Οι Παρεμ-
βάσεις είναι το κομμάτι που βάζει το

πώς θα παλέψουμε, με την απεργια-
κή σύγκρουση και τη λογική της ορ-
γάνωσης από τα κάτω. 

Ποιες είναι οι μάχες της επόμενης

περιόδου και ποιός πρέπει να είναι ο

προσανατολισμός του συνεδρίου της

ΑΔΕΔΥ; 

Τελειώνει η δεύτερη αξιολόγηση
και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις
αξιώσεις της τρόικα για ακόμα πε-
ρισσότερες περικοπές στον δημόσιο
τομέα. Ανοίγει η συζήτηση για την
κατάργηση των Συλλογικών Συμβά-
σεων Εργασίας. Ξανανοίγει η συζή-
τηση για την αξιολόγηση. Επίσης
έχουμε να αντιμετωπίσουμε τι ση-
μαίνει υποχρηματοδότηση. Η εικόνα
ότι έχουμε πιο πολλούς αστυνομι-
κούς και παπάδες απ' ότι δασκά-
λους και γιατρούς είναι προκλητική.

Εδώ είναι η μεγάλη μάχη για προσ-
λήψεις και αυξήσεις. Τα σχολεία, τα
νοσοκομεία, οι δήμοι προσφέρουν
κοινωνικές υπηρεσίες αναντικατάστα-
τες και χτυπιούνται ανελέητα. Άρα θα
πρέπει η ΑΔΕΔΥ να βγει μπροστά και
να πρωτοστατήσει στην απεργιακή
σύγκρουση. Όταν έχεις μια τρόικα
που σου λέει πως το δημόσιο είναι
αλώβητο αλλά στην πραγματικότητα
οι μισθοί στο δημόσιο έχουν πέσει κα-
τά 50% κάτω, προσλήψεις δεν γίνον-
ται, αυξήσεις δεν γίνονται. Αυτά είναι
αιτίες πολέμου. 

Θέλουμε λοιπόν να είναι ένα συνέ-
δριο που θα βγάλει απεργιακές κινη-
τοποιήσεις. 

Με αυτή την έννοια το συνέδριο μό-
νο προωθητικά μπορεί να λειτουργή-
σει για τις απεργίες που έρχονται. Θα
είναι μεν μετά την απεργία στις 24/11
αλλά θα είναι και πριν την απεργία
στις 8/12. Εμείς θα παλέψουμε για να
είναι μεγάλη η συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ
στην απεργία και να δουλέψουν όλοι
από τα κάτω στα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία του δημόσιου προκειμένου αυτή
η απεργία να βουλιάξει τους δρόμους
και στην Αθήνα και στις υπόλοιπες
μεγάλες πόλεις.

Η ΑΔΕΔΥ βρέθηκε έξω από τη δίκη

της ΧΑ, αποφάσισε τη συμμετοχή της

στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις

για τον Φύσσα, έχει βγάλει ανακοι-

νώσεις στο πλευρό των προσφύ-

γων. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα συ-

νεχιστούν; 

Αυτές είναι πράγματι πολύ σημαν-
τικές μάχες που έχουμε να βάλουμε
από τη μεριά μας στο συνέδριο της
ΑΔΕΔΥ. Η μάχη για τους πρόσφυγες.
Δεν γίνεται να μην υπάρχουν δομές
για να στεγάσουν, να υποδεχτούν και

να φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες
που έρχονται από τον πόλεμο, και
μάλιστα δημόσιες δομές με μόνιμους
δημόσιους υπάλληλους. Άρα ανοιχτά
σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια,
αλλά και ανοιχτές πραγματικές δο-
μές φιλοξενίας και όχι ρατσιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Υπάρχει η μάχη ενάντια στους φα-
σίστες που κυκλοφορούν ακόμα
ελεύθεροι. Μάλιστα χτύπησαν συν-
δικαλιστές εκπροσώπους του εργα-
τικού κινήματος και στο δημόσιο το-
μέα και στον ιδιωτικό και κυκλοφο-
ρούν ακόμα ελεύθεροι. Πρέπει η
ΑΔΕΔΥ να μπει μπροστά σε αυτή τη
μάχη, ακόμα περισσότερο και καλύ-
τερα από τα βήματα που έκανε ένα
προηγούμενο διάστημα.

Θα διεκδικήσουμε η ΑΔΕΔΥ να πε-
ράσει ψήφισμα από τώρα στο συνέ-
δριό της για τη συμμετοχή στην πα-
νευρωπαϊκή αντιφασιστική και αντι-
ρατσιστική κινητοποίηση στις 18
Μάρτη. Για να ξέρουμε πως η συνο-
μοσπονδία των εργαζόμενων του
δημόσιου στην Ελλάδα είναι σε αυτή
τη μάχη παρούσα στο πλευρό προ-
σφύγων και μεταναστών και ενάντια
στους φασίστες πανευρωπαϊκά. 

Μια μέρα πριν γίνεται το εξ αναβο-

λής καταστατικό συνέδριο της ΑΔΕ-

ΔΥ. Ποια θα είναι η στάση μας; 

Την προηγούμενη φορά η συζήτη-
ση για το καταστατικό ήταν η αιτία
για να διαλυθεί σχεδόν το συνέδριο
της ΑΔΕΔΥ. Εμείς λέγαμε πως ό,τι
συμβασιούχος υπάρχει στο δημόσιο
πρέπει να έχει συνδικαλιστικά δι-
καιώματα από την πρώτη μέρα. Τότε
ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ είχαν αντιταχθεί σθε-
ναρά σε αυτή την προοπτική και με-
τέθεσαν το καταστατικό συνέδριο
για το Δεκέμβριο του 2015 για να το
αναβάλουν και τότε. Αυτή η συζήτη-
ση, για το τι κάνουμε με τους ελα-
στικά εργαζόμενους του δημόσιου,
έχει αναβληθεί εδώ και τρία χρόνια. 

Μπορεί οι περισσότεροι δημόσιοι
υπάλληλοι ναείναι ακόμα μόνιμοι αλ-
λά ζούμε στις περιόδους που έχει
αυξηθεί ραγδαία η ελαστική απα-
σχόληση και οι εργαζόμενοι στο δη-
μόσιο με ελαστικές σχέσεις είναι πε-
ρισσότεροι από ποτέ. Στα νοσοκο-
μεία με συμβάσεις λειτουργούν τα
συνεργεία καθαρισμού, φύλαξης και
σίτισης, με 5μηνα και 8μηνα λει-
τουργούν οι τραυματιοφορείς και
ένα κομμάτι του νοσηλευτικού προ-
σωπικού και με επικουρικούς για-
τρούς οι εφημερίες. Στους δήμους
γίνεται χαμός, υπηρεσίες ολόκληρες
λειτουργούν με συμβασιούχους. 

Έχουμε λοιπόν να δώσουμε τη
μάχη πως οποιοσδήποτε εργάζεται
στο ελληνικό δημόσιο έχει από την
αρχή συνδικαλιστικά δικαιώματα με
το σωματείο του και την ομοσπονδία
του. Πως έχει και το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι και το δι-
καίωμα στην απεργία. Είναι μια μάχη
που πρέπει να την κερδίσουμε αυτή
τη φορά.

Το συνδικαλιστικό κίνημα
πρέπει να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της βάσης

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΔΕΔΥ

Το Σαββατοκύριακο 19 και 20
Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε η
Συνδιάσκεψη του Πανεργατικού
Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ) στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας. Ήταν η 4η Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ στα 17 χρό-
νια παρουσίας του (ιδρύθηκε το 1999) με την προ-
ηγούμενη να έχει πραγματοποιηθεί 9 χρόνια πίσω, το
Μάρτη του 2007. Πάνω από 1.200 ήταν οι σύνεδροι και
οι παρατηρητές από 530 σωματεία, συνδικάτα, ομο-
σπονδίες, εργατικά κέντρα, επιτροπές αγώνα και συν-
δικαλιστικές παρατάξεις που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ. 

Την κεντρική εισήγηση εκ μέρους της απερχόμενης
Εκτελεστικής Γραμματείας παρουσίασε ο Γιώργος
Πέρρος. “Χρειάζεται να δυναμώσουμε ακόμα περισσό-
τερο τους αγώνες μας ενάντια στα νέα μέτρα που ετοι-
μάζει η κυβέρνηση αυτές τις μέρες”, τόνισε ο Γ. Πέρ-
ρος ο οποίος στάθηκε στις κεντρικές μάχες της προ-
ηγούμενης περιόδου. Μίλησε και για την μάχη ενάντια
στους φασίστες, έκανε αναφορά στη δίκη της ΧΑ, ενώ
επισήμανε την σημασία της εμπλοκής των οργανώσεων
της εργατικής τάξης στο πλευρό των προσφύγων. 

Όμως, δεν μίλησε καθόλου για την παρουσία άλλων
δυνάμεων της Αριστεράς τόσο στις πολιτικές μάχες
των προηγούμενων 15 ετών, όσο και στις αντιμνημονια-

κές μάχες και απεργιακές
κινητοποιήσεις της τελευ-
ταίας 7ετίας, ενώ για άλλη

μια φορά τοποθέτησε χωρίς καμιά πραγματική εξήγηση
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις “τυχοδιωκτικές δυνάμεις”. Ωστόσο
κάνοντας ειδική μνεία για την κοινή κινητοποίηση ενάν-
τια στην κατάργηση των ΣΣΕ που πραγματοποιήθηκε
στις 17 Οκτώβρη, αναγκάστηκε να αποδεχτεί πως ο
δρόμος του κοινού αγώνα είναι μονόδρομος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρατήρηση πως χρειάζε-
ται “αλλαγή του συσχετισμού ιδιαίτερα στους στρατηγι-
κούς κλάδους, στη βιομηχανία, την ενέργεια, τις τηλεπι-
κοινωνίες, τις μεταφορές, τα λιμάνια, τις τράπεζες”, ενώ
λίγο αργότερα αναρωτήθηκε “Να σκεφτούμε μόνο, κυ-
βέρνηση κι εργοδοσία θα συναντούσαν τις ίδιες δυσκο-
λίες, θα ήταν τόσο εύκολο να περνάει η επίθεση στα δι-
καιώματά μας αν υπήρχε καθολική συμμετοχή αυτών
των κλάδων σε γενική απεργία; Δηλαδή με καθολική
συμμετοχή της ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, πετρέλαια, τραπεζών,
μεταφορών θα υπήρχε το ίδιο αποτέλεσμα του αγώνα;”.

Στα πιο δυνατά κομμάτια της εργατικής τάξης πρέ-
πει να αλλάξουν οι συσχετισμοί με ενότητα στη δράση
από όλα τα κομμάτια της Αριστεράς, χωρίς σεχταρι-
σμούς και αντισυντροφικές τοποθετήσεις. 

Στις 30 Νοέμβρη, 1 και 2
Δεκέμβρη οργανώνεται το 36ο
Τακτικό Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
ενώ μια μέρα νωρίτερα στις 29
Νοέμβρη θα πραγματοποιηθεί
το Οργανωτικό – Καταστατικό
Συνέδριο που το 2015
αναβλήθηκε. 
Ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός,
μέλος του ΔΣ του σωματείου
εργαζόμενων στο νοσοκομείο
Γεννηματάς της Αθήνας,
αντιπρόσωπος της ΟΕΝΓΕ στο
συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, μιλάει
στον Κυριάκο Μπάνο. 

Συνδιάσκεψη ΠΑΜΕ

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Γεννηματάς στην απεργία στις 6/10
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Σ
τις 4 Δεκέμβρη τα πιο μαχητικά κομμά-
τια των εργαζομένων σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, θα βρεθούν στην Αθήνα,

για να να σχεδιάσουν την απάντησή τους στις
νέες επιθέσεις που μαγειρεύουν κυβέρνηση
και δανειστές. Πρόκειται για την Πανελλαδική
Συνέλευση Εργατικής Αντίστασης, που οργα-
νώνει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
την άλλη Κυριακή, στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας
20), από τις 10πμ. 

Μια συνέλευση που έρχεται να πραγματο-

ποιηθεί την πιο κατάλληλη στιγμή. 
Θεσμοί και κυβέρνηση παζαρεύουν τις επι-

θέσεις στα εργασιακά, το ποσοστό των ομαδι-
κών απολύσεων, το χτύπημα στο συνδικαλισμό
και τις συλλογικές συμβάσεις. Ταυτόχρονα η
εφαρμογή των μνημονίων, η υποχρηματοδότη-
ση και οι περικοπές έχουν φέρει τη δημόσια
Υγεία, Παιδεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες
στα πρόθυρα της διάλυσης. Και το ξεπούλημα
συνεχίζεται με τη διαδικασία των ιδιωτικοποί-
ησεων να εξελίσσεται μετά την ένταξη στο

υπερταμείο ενός τεράστιου μέρους της δημό-
σιας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων του
νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Την ίδια στιγμή το θερμόμετρο των αγώνων
ανεβαίνει. Ο Νοέμβρης άνοιξε με το καραβάνι
των υγειονομικών να διαδηλώνει μαζικά στην
Πάτρα, την ίδια στιγμή που φοιτητές, μαθητές
και συνταξιούχοι διαδήλωναν στους δρόμους
της Αθήνας. Συνεχίστηκε με χιλιάδες να πλημ-
μυρίζουν το κέντρο της Αθήνας και όλων των
μεγάλων πόλεων το τριήμερο 15-17/11 με τα

συλλαλητήρια για Ομπάμα και Πολυτεχνείο.
Και κλείνει με μια μεγάλη πανδημοσιοϋπαλλη-
λική – κι όχι μόνο – απεργία στις 24/11. Και
αμέσως μετά τη Συνέλευση του Συντονισμού
έρχεται γενική απεργία, στις 8/12.

Σε αυτή την περίοδο η οργάνωση από τα κά-
τω, η σύνδεση των πρωτοπόρων κλάδων και
των πιο μαχητικών εργαζομένων μεταξύ τους
και ο συντονισμός έχουν να παίξουν κρίσιμο
ρόλο στην έκβαση της σύγκρουσης με τις μνη-
μονιακές επιθέσεις.

Οαγώνας κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού
συνεχίζεται. Η κυβέρνηση και οι θεσμοί προ-

ωθούν άμεσα όσα προβλέπονται από το 3ο μνημό-
νιο. Με την δημιουργία του υπερταμείου παραχω-
ρείται στο χρέος, στους δανειστές και στα ιδιωτι-
κά συμφέροντα, για 99 χρόνια, το σύνολο της δη-
μόσιας περιουσίας. 

Οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ αγωνιζόμαστε για
την μη ιδιωτικοποίηση του νερού, για παροχή
φθηνού, ποιοτικού νερού και πρόσβαση σε αυτό
από όλους μας. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και
όχι εμπόρευμα. Η ένταξη στο υπερταμείο σημαίνει
100% ιδιωτικοποίηση.

Η πάλη ενάντια στα μνημόνια απαιτεί ενότητα
με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα και αγώνα
διαρκείας. Ο συντονισμός όλων των εργαζομένων
στην ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ, σχολικά ακίνητα και σε
άλλους τομείς είναι σημαντικός για την δημιουρ-
γία ενός κοινού μετώπου. Όλοι με δουλειά μπο-
ρούμε να κερδίσουμε τον αγώνα ενάντια στα μνη-
μόνια. Η Πανελλαδική Συνέλευση του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια στις 4 του Δεκέμβρη
είναι μια σημαντική συνάντηση για την ενοποίηση
των διεκδικήσεων μας, την αλληλοϋποστήριξή
μας και την οργάνωση της πάλης μας ενάντια στα
μνημόνια.

Μαρία Αναγνώστου, εργαζόμενη στην ΕΥΔΑΠ 

Κ αλούμε όλα τα σωματεία αλλά και
τον κάθε εργαζόμενο στην Πανελ-

λαδική Συνέλευση που καλεί ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια, την Κυ-
ριακή 4 Δεκέμβρη στην ΕΣΗΕΑ. Στό-
χος είναι η καλύτερη οργάνωση και ο
συντονισμός για τις μάχες που έχουμε
μπροστά μας. Για να σταματήσουμε
τις ιδιωτικοποιήσεις, για να βάλουμε
στοπ στη διάλυση των εργασιακών
σχέσεων και την επίθεση στα συνδικά-
τα, για να διεκδικήσουμε μαζικές
προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων, αυ-
ξήσεις στους μισθούς και λεφτά για
την Υγεία, την πρόνοια, τα σχολεία,
τους δήμους και τις κοινωνικές παρο-
χές!

Η εβδομάδα που πέρασε έδειξε τον
δρόμο για τους αγώνες που έχουμε
μπροστά μας. Πρώτα με αφορμή την
έλευση του Ομπάμα την Τρίτη και δυο
μέρες μετά για την επέτειο του Πολυ-
τεχνείου. 

Η συνέχεια έρχεται την Πέμπτη 24

Νοέμβρη με την απεργία που καλεί η
ΑΔΕΔΥ για το δημόσιο! Είναι μια ευκαι-
ρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη
αφήνωντας τους γραφειοκράτες να
την κάνουνε ένα απλό μικρό πυροτέ-
χνημα. Γι'αυτό την οργανώνουμε εμείς
οι ίδιοι χώρο το χώρο, υπουργείο το
υπουργείο και παντού, ώστε η επιτυχία
της να είναι η αρχή για μια απεργιακή
κλιμάκωση που θα φτάσει ως την νίκη
των αγώνων μας! 

Και συνεχίζουμε στη συνέλευση του
Συντονισμού στις 4/12, στην ΕΣΗΕΑ.
Για να οργανώσουμε με τον καλύτερο
τρόπο τον επόμενο μεγάλο σταθμό,
την πανεργατική απεργία στις 8 Δέκεμ-
βρη, αλλά και να βάλουμε τις βάσεις
για ένα απεργιακό κύμα από εκεί και
πέρα, που θα τσακίσει τις αντεργατι-
κές επιθέσεις κυβέρνησης και “θε-
σμών”.  

Αντώνης Φώσκολος 
εργαζόμενος στο Υπουργείο 

Πολιτισμού

Στην Ιδιωτική Υγεία χρειάζεται να δουλέψουμε ακόμα πιο απο-
φασιστικά για να αποκρούσουμε τις επιθέσεις της εργοδοσίας,

που συμβαδίζει με την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε
συνεργασία με την τρόικα. 

Οι μάχες ανοίγουν παντού. Από τα κλεισίματα και τα λοκ-άουτ
σε μικρές κλινικές όπως το Αθήναιον και τον Κυανού Σταυρό, έως
τις επιθέσεις σε μισθούς και δικαιώματα και τις εργολαβίες σε με-
γαλύτερες κλινικές όπως η Ευρωκλινική και το ΙΑΣΩ. 

Η συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια μπορεί να
λειτουργήσει βοηθητικά για την οργάνωση και την στήριξη όλων
των συγκρούσεων που έχουμε να δώσουμε με αποκορύφωμα την
πανεργατική απεργία στις 8 Δεκέμβρη. Οι συζητήσεις που θα γί-
νουν στις 4/12 στην ΕΣΗΕΑ, θα είναι ενισχυτικές και για να δώσου-
με όλοι μαζί τις μάχες ενάντια στις μνημονιακές επιθέσεις, αλλά
και για να ανταλλάξουμε εμπειρίες κι επιχειρήματα προκειμένου να
δυναμώσουμε και σε κάθε εργασιακό χώρο χωριστά.

Στην Ιδιωτική Υγεία το επόμενο διάστημα πάμε να δώσουμε μια
τέτοια μάχη για το δυνάμωμα της αγωνιστικής φωνής μέσα στο
σωματείο μας, καθώς μαζί με την οργάνωση του απεργιακού αγώ-
να, έχουμε μπροστά μας τις εκλογές στο Κλαδικό Σωματείο Ιδιωτι-
κών κλινικών, Διαγνωστικών Κέντρων και Γηροκομείων Αθήνας
όπου παρεμβαίνουμε με την ΑΣΚΥ, την Αγωνιστική Συνδικαλιστική
Κίνηση Υγειονομικών. 

Κώστας Πολύδωρος, εργαζόμενος στην Ιδιωτική Υγεία

Οι επιθέσεις συνεχίζονται σε
όλα τα επίπεδα. Οι περικοπές

σε συντάξεις, σε μισθούς, σε κοι-
νωνικές δαπάνες, τα κλεισίματα,
οι ιδιωτικοποιήσεις κλπ δεν έχουν
σταματήσει. 

Η Πανελλαδική Συνέλευση του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια γίνεται ανάμεσα σε δυο μεγά-
λες απεργίες στις 24/11 και τις
8/12 και μπορεί να ενώσει όλα τα
κομμάτια των εργαζομένων που
το παλεύουν τόσο στο δημόσιο
όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Ούτως
ή άλλως αυτό έχει κάνει όλο το
προηγούμενο διάστημα. Βοήθησε
σε πολύ μεγάλο βαθμό τους εργα-
ζόμενους που βγήκαν σε αγώνες.
Για να ξεδιπλώσουν τους αγώνες
τους, να κερδίσουν συμπαράστα-
ση, να συντονιστούν με συναδέλ-
φους τους από άλλους χώρους ή
άλλους κλάδους. Αυτό έκανε στα
νοσοκομεία, τα λιμάνια, στου Μα-
ρινόπουλου, στο νερό, την εκπαί-
δευση, τα ΜΜΕ κλπ. 

Βοήθησε κι εμάς που πετύχαμε
νίκες το προηγούμενο διάστημα,
όπως στη μάχη ενάντια στις δια-
θεσιμότητες ή σε αυτή ενάντια
στην αξιολόγηση.

Στο ΨΝΘ κάναμε συνέλευση τη
Δευτέρα ενόψει της απεργίας.
Ταυτόχρονα έχει προκύψει ζήτη-
μα με τη μετεγκατάσταση το λένε
– για κλείσιμο όμως πρόκειται, δο-
μής του νοσοκομείου μας. Συζη-
τώντας πάνω σε αυτά γινόταν κα-
τανοητό σε όλους ότι για να νική-
σουμε χρειάζεται συντονισμός και
κοινός αγώνας με άλλα κομμάτια
εργαζομένων. Γιατί πρόκειται για
την υποχρηματοδότηση και τη
μνημονιακή πολιτική που προκαλεί
αυτά τα ζητήματα. Και όταν δρού-
με συντονισμένα όλοι μαζί είμαστε
πολύ πιο αποτελεσματικοί. Γι'αυτό
σχεδιάζουμε να δώσουμε το πα-
ρών τόσο στη συνέλευση του Συν-
τονισμού στις 4/12 όσο και στις
απεργίες στις 24/11 και τις 8/12.

Κατερίνα Αβραμίδου
εργαζόμενη Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Πανελλαδική Συνέλευση 4 Δεκέμβρη

Αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι του
Μετρό βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις

με συνεχείς στάσεις εργασίας, αντιστεκό-
μενοι στην οποιαδήποτε μορφή ιδιωτικο-
ποίησης των δημόσιων κοινωνικών αγαθών
είτε αυτό λέγεται συγκοινωνίες, είτε νερό,
ρεύμα, Παιδεία, Υγεία κλπ. 

Τα δημόσια αγαθά πρέπει να παραμεί-
νουν στην υπηρεσία του πολίτη, να είναι
φτηνά, προσιτά και να εξυπηρετούν τις
ανάγκες του λαού. Στις 4/12, ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια κάνει πανελ-
λαδική συνέλευση. Εμείς δηλώνουμε την
παρουσία μας σε αυτή τη συνάντηση. Εκεί
πρέπει να βρεθούν όλες οι δυνάμεις που
θέλουν να παλέψουν και να αγωνιστούν
ενάντια στις επιθέσεις. Πρόκειται για μια
πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Συντονι-
σμού που πρέπει να γιγαντωθεί και να συμ-
μετέχουν όλοι οι μαχητικοί εργαζόμενοι
αλλά και αγωνιστές από τις γειτονιές, προ-
κειμένου να συζητήσουμε και να βάλουμε
μπροστά τον ξεσηκωμό του λαού.

Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος ΣΕΛΜΑ 
(σωματείο εργαζομένων Μετρό Αθήνας)
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Ο
, τι μπορούσε έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ προκειμένου να αποτρέψει τη
συμμετοχή στις αντιδράσεις και στις δια-

δηλώσεις. Και ενάντια στην επίσκεψη Ομπάμα αλ-
λά και στην ίδια την επέτειο του Πολυτεχνείου -
μετά την αναχώρηση του Αμερικάνου πρόεδρου.

Απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις. Κινητοποίησε
χιλιάδες αστυνομικούς, ΜΑΤ, ελεύθερους σκο-
πευτές, μυστικές υπηρεσίες. Έριξε τόνους χημι-
κών και δακρυγόνων. Έκλεισε σταθμούς του ΜΕ-
ΤΡΟ και απέκλεισε κεντρικούς δρόμους. Έπαιξε
το χαρτί των «επεισοδίων» πριν αυτά ακόμα ξεκι-
νήσουν. Τα χρησιμοποίησε για να θάψει τη μαζι-
κότητα στα συλλαλητήρια στις 15/11 και την Πο-
ρεία του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη.

Φυσικά δεν ήταν μόνη της σε αυτό το έργο.
Σύσσωμη η ελληνική άρχουσα τάξη, η ΝΔ και τα
ΜΜΕ, υποδέχτηκαν με τυμπανοκρουσίες τον Ομ-
πάμα, επιδιώκοντας ο καθένας για τους δικούς
του λόγους και σκοπιμότητες, να προβάλουν μια
ψεύτικη εικόνα: Ενός λαού που τάχα μόνο δεν
«έκλαψε από ικανοποίηση» ακούγοντας το «Ζήτω
η Ελλάς» του Ομπάμα στο Νιάρχειο, ενώ οι αντι-
δράσεις υποτίθεται περιορίστηκαν στις «γνωστές
μειοψηφίες».

Δεν υπάρχουν εικόνες που να εκφράζουν καλύ-
τερα την απομόνωσή τους από αυτές που οι ίδιοι
μετέδωσαν: Την εικόνα του Ομπάμα να δίνει μα-
θήματα δημοκρατίας στην Ακρόπολη, ενώ κάθε
κολώνα του Παρθενώνα έκρυβε και έναν μαυρο-
φορεμένο πράκτορα. 

Τις εικόνες των Νιάρχων, των Βαρδινογιάννη-
δων, των Μητσοτάκηδων, των Παπανδρέου και
όλων των «μεγάλων» οικογενειών του πολιτικού
και οικονομικού κατεστημένου της χώρας, τους
εκπροσώπους της κυβέρνησης και όλων όσων
μπόρεσαν να λάβουν την ειδική «πρόσκληση» για
την ομιλία του προέδρου Ομπάμα την επόμενη μέ-
ρα. 

Την φωτογραφία που τράβηξε και ανάρτησε
στο διαδίκτυο ο προσωπικός φωτογράφος του
Ομπάμα από το Ασοσιέιτεντ Πρες: ένα ηλικιωμέ-
νο κύριο με πυτζάμες να κοιτάζει ανέκφραστος
πίσω από τα κλειστά παράθυρα του σπιτιού του
την πομπή των τελευταίων ημερών του Ομπάμα.
Ενός προέδρου που θα μείνει στην ιστορία σαν ο
πρόεδρος των μεγάλων προσδοκιών και της με-
γάλης απογοήτευσης για την εργατική τάξη των
ΗΠΑ.

Η εικόνα των δεκάδων χιλιάδων φοιτητών, νέων
ανθρώπων, εργαζομένων που διαδήλωσαν μαζικά
και δυναμικά στους δρόμους στις 15 και 17 Νοέμ-
βρη στην Αθήνα και όλες τις μεγάλες πόλεις,
ήταν η ζωντανή απάντηση του 99% στο 1% - για
να θυμηθούμε και το σύνθημα των Αμερικάνων
διαδηλωτών του κινήματος Occupy που συντάρα-
ξε το 2011 τις ΗΠΑ και τη διακυβέρνηση Ομπάμα. 

Γιώργος Πίττας 

ΑΘΗΝΑ 17Ν

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 15Ν

ΒΟΛΟΣ 17Ν

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17Ν

ΞΑΝΘΗ 17Ν

ΧΑΝΙΑ 17Ν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15Ν

• Αξίζει να σημειώσουμε ότι κυβέρνηση,
γνωρίζοντας την απομόνωση στην οποία βρί-
σκεται, όσον αφορά βέβαια τις αντιδράσεις
από τα κάτω, επεδίωξε προκαταβολικά να
αποφύγει τις «κακοτοπιές». Σύμφωνα με τις
πληροφορίες που ανάρτησε από τις ΗΠΑ ο
γνωστός δημοσιογράφος, Μ. Ιγνατίου, το
γραφείο του Ομπάμα είχε εισηγηθεί να πραγ-
ματοποιηθεί η επίσκεψη στις 17 Νοεμβρίου,
επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με
το Μαξίμου να του απαντά ότι αυτό δεν είναι
δυνατό. Είχε επίσης εκδηλώσει πρόθεση να
επισκεφθεί προσφυγικό καταυλισμό στη Λέ-
σβο ή έστω στη Λήμνο, που επίσης δεν πραγ-
ματοποιήθηκε ποτέ. 



Μαζικές κινητοποιήσεις έγιναν το τριήμε-
ρο 15-17 Νοέμβρη σε πολλές πόλεις.

«Για 3 μέρες το παράρτημα του Πανεπι-
στημίου Πατρών όπου πραγματοποιήθηκε
η εξέγερση του 73 στην πόλη, τελούσε υπό
κατάληψη των φοιτητικών συλλόγων» μας
μεταφέρει ο Νεκτάριος Χάινταρ, φοιτητής
Ιατρικής. «Στις 15 του μήνα πάνω από 300
άτομα συγκεντρώθηκαν στο παράρτημα
και βάδισαν στους κεντρικούς δρόμους της
πόλης φωνάζοντας αντιπολεμικά, αντιπολε-
μικά και αντιρατσιστικά συνθήματα. Πορεία
πραγματοποίησε την ίδια μέρα και η ΕΕ-
ΔΥΕ με παρόμοια συμμετοχή. Δύο χιλιάδες
άτομα διαδήλωσαν στην επέτειο της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου περνώντας και
από το σημείο της δολοφονίας του αγωνι-
στή Νίκου Τεμπονέρα γύρισε από την Κο-
ρίνθου στο Παράρτημα. Μετά το τέλος της
πορείας ακολούθησε όργια καταστολής με
επιθέσεις της αστυνομίας και συλλήψεις». 

«Στα Γιάννενα η πορεία του Πολυτεχνεί-
ου ήταν πολύ μαζική, ως και 2000 κόσμος.
Με  πανό κατέβηκαν η Ιατρική, ο Σύλλογος
Εστιακών Δουρούτης και Δόμπολης, ο σύλ-
λογος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, η ΕΛΜΕ, ο Σύλλογος ΔΕΠ, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, η ΟΚΔΕ, η ΛΑΕ, αναρχικοι
κ.α» μας μεταφέρει η Λουίζα Γκίκα. 

Καταγγελία για την άγρια καταστολή από
πλευράς της αστυνομίας εξέδωσε το ΣΕΚ
Ιωαννίνων. Μετά το πέρας της διαδήλωσης
και ενώ η αστυνομία είχε ήδη προχωρήσει
στη ρίψη δακρυγόνων και χειροβομβίδων
κρότου-λάμψης με σκοπό να διαλύσουν
την πορεία, «ασφαλίτες γέμισαν τις γειτο-
νιές της πόλης προχωρώντας σε αναίτιες
προσαγωγές. Ανάμεσα στους προσαχθέν-
τες βρεθήκαμε και μέλη του ΣΕΚ, αφού σε
μπλόκο της ασφάλειας στη Ν. Ζέρβα μας
ανακοίνωσαν πως θα πάμε μαζί τους στο
αστυνομικό μέγαρο χωρίς να μας πουν για
ποιο λόγο. Χαρακτηριστική ήταν η στάση
μέλους της ασφάλειας που απαγόρευσε σε
σύντροφο να χρησιμοποιήσει το κινητό
του, καθώς και η άρνηση να μας δείξουν
αστυνομικές ταυτότητες. Αφού τελικά ειδο-
ποιήσαμε για την προσαγωγή μας και αντι-
προσωπεία συνδικαλιστών, δημοτικών συμ-

βούλων και συμπαραστατών ήρθαν για να
ρωτήσουν για τις προσαγωγές, αντιμετωπί-
στηκαν από την αστυνομία με άγριο ξυλο-
δαρμό και τη σύλληψη ενός συναγωνιστή
με ψευδείς κατηγορίες».

Με παλμό

Χίλια άτομα συμμετείχαν στο Βόλο στην
πορεία του Πολυτεχνείου που ξεκίνησε από
τον Θόλο. Εκεί ήταν τα πανό των φοιτητι-
κών συλλόγων, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΕΚ,
του ΕΕΚ κ.ά ενώ ξεχωριστές πορείες πραγ-
ματοποίησαν το ΠΑΜΕ και αναρχικοί. «Το
μπλοκ του ΣΕΚ ήταν από τα πιο ζωντανά
της πορείας, με παλμό, συνθήματα, δυναμι-
κό, αλλά και ενωτικό» δήλωσε στην Ε.Α ο
Γιάννης, φοιτητής. Πάνω από 500 διαδηλω-
τές συμμετείχαν και στην πορεία του Πολυ-
τεχνείου στην Ξάνθη κάτω από τα πανό των
φοιτητών, της ΕΛΜΕ, ενώ ακολουθούσαν
τα πανό της ΛΑΑΣ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της
ΚΕΕΡΦΑ, της ΛΑΕ και στο τέλος της νεο-
λαίας ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχωριστή πορεία έκανε το
ΚΚΕ.

«Στο Ηράκλειο στην πορεία κατά της επί-
σκεψης Ομπάμα καλούσαν το Εργατικό
Κέντρο, η ΕΛΜΕ Ηρακλείου καθώς και οι
φοιτητικοί σύλλογοι Βιολογίας και Ιατρικής
που κατέβηκαν με κοινό πανό, οργανώσεις
και κόμματα της αριστεράς.  Μαζική ήταν η
πορεία στις 17 Νοέμβρη με μεγάλη συμμε-
τοχή φοιτητών και νεολαίας (πάνω από 500
άτομα) αλλά και εργατικά σωματεία» μας
είπε ο Τάσος Καρασαχινίδης. 

Στα Χανιά, 1000 άτομα διαδήλωσαν στις
17 Νοέμβρη ξεκινώντας από την πλατεία
Αγοράς , ενώ ξεχωριστή συγκέντρωση
πραγματοποίησε και του ΠΑΜΕ. Στην πο-
ρεία συμμετείχαν με πανό φοιτητές του
Πολυτεχνείου και των ΤΕΙ, η ΕΛΜΕ, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, το ΚΚΕ μλ, η ΚΕΕΡΦΑ, η
Πρωτοβουλία Μεταναστών Χανίων. Πορεία
έγινε και στις 15 Νοέμβρη. 

«Στο Ρέθυμνο 250-300 άτομα συμμετεί-
χαν στην πορεία του Πολυτεχνείου. Πρώτο
πανό ήταν του Συλλόγου Ψυχολογίας και
ακολουθούσε της ΕΛΜΕ, του Αδέσποτου
Συναφιού (αναρχική συλλογικότητα) και
ακολουθούσε σε απόσταση του μπλοκ του
ΠΑΜΕ που στη συνέχεια ακολούθησε δια-
φορετική πορεία»  δήλωσε στην ΕΑ η Μαρι-
λού Νταούλη, φοιτήτρια.

23 Νοέμβρη 2016, Νο 1250
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Χ
ιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν τους
δρόμους από το Πολυτεχνείο μέχρι την
απαγορευμένη ζώνη στην οδό Αμερικής,

που έστησε η κυβέρνηση για να υποδεχτεί στις
15 Νοέμβρη τον Ομπάμα. Η Πανεπιστημίου γέ-
μησε από κόσμο που ξεκίνησε απο την Ομόνοια
με κάλεσμα του ΚΚΕ. Στη Σταδίου ανέβηκε η
πορεία από το Πολυτεχνείο.

Από εκεί ξεκίνησαν τα μπλοκ της πρωτοβου-
λίας ενάντια στην επίσκεψη, της ΛΑΕ, των Φοιτη-
τικών Συλλόγων, της ΛΑΑΣ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του
ΣΕΚ, της ΚΕΕΡΦΑ, του Συντονισμού ενάντια στα
Μνημόνια, του ΕΕΚ, των αντεξουσιαστών και άλ-
λων συλλογικοτήτων και οργανώσεων. 

Μαζικότατη ήταν η παρουσία των φοιτητών.
«Κάνουν πολέμους, βομβαρδίζουν, πουλάνε όπλα
και ο Τσίπρας τους καλωσορίζει. Διαδηλώνουμε
σήμερα για να τους αποδείξουμε ότι οι απαγορεύ-
σεις δεν περνάνε» μας είπε ο Γιάννης, φοιτητής.

Με πανό διαδήλωσαν και οι ναυτεργάτες από
την ΠΕΝΕΝ. Σήμερα η εργατική τάξη και τα
συνδικάτα, οι πολιτικές οργανώσεις της Αριστε-
ράς και το αντιφασιστικό κίνημα στέλνουν ένα
σαφές μήνυμα. Θεωρούμε τον Ομπάμα ανεπι-
θύμητο πρόσωπο. Η ελληνική κυβέρνηση να εγ-
καταλείψει την πρόσδεση στο ΝΑΤΟ και τις ιμ-
περιαλιστικές συμμαχίες» μας είπε ο πρόεδρος
της ΠΕΝΕΝ, Αντώνης Νταλακογεώργος.

«Κατεβήκαμε σήμερα στο δρόμο ενάντια
στον ιμπεριαλισμό του Ομπάμα και του Τραμπ,
που σαν τους Αχαιούς, μόνο δώρα δεν φέρνει,
αλλά σφαγείο για την εργατική τάξη. Καμιά βελ-
τίωση δεν θα δούμε από αυτούς, μόνο μνημόνια
και καταστροφή» δήλωσε στην ΕΑ ο Μανώλης
Μαστοράκης από το ΣΕΚΕΣ - ΕΥΔΑΠ.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές και οι Σύριοι πρό-
σφυγες με το σύνθημα «Ούτε αμερικάνικος ού-
τε ρώσικος ιμπεριαλισμός» γραμμένο στο πανό
τους. «Είμαι από τη Δαμασκό. Είμαστε εδώ για
να διαδηλώσουμε μαζί με τον ελληνικό λαό, να
στείλουμε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ότι πα-
λεύουμε για ελευθερία για όλους. Δεν θέλουμε
να είμαστε υπό το καθεστώς οποιουδήποτε, θέ-
λουμε ελευθερία» δήλωσε στην ΕΑ ο Αμπού
Ιμάντ, Σύριος πρόσφυγας.  Να σημειώσουμε ότι
τις μέρες του τριήμερου εορτασμού, μαζί με τα
παιδιά τους, Σύριοι πρόσφυγες από την κατά-
ληψη του City Plaza και αλλά και από την Πακι-
στανική Κοινότητα Ελλάδας βρέθηκαν στο Πο-
λυτεχνείο για να τιμήσουν με λίγα λουλούδια
τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Εικόνες, όπως
και αυτές των μικρών παιδιών που ανήμερα της
17Ν ζωγράφιζαν πανό στο Πολυτεχνείο που φυ-
σικά δεν έδειξε κανένα κανάλι.

Με πανό διαδήλωσαν Τούρκοι διαδηλωτές,
ενώ κρατώντας αυτοσχέ-
δια πλακάτ διαδήλωσαν
νέοι καλλιτέχνες από τις
ΗΠΑ, τη Βρετανία και άλ-
λες χώρες της Ευρώπης.
«Παρόλο που είμαστε μια
μικρή φωνή εδώ στη ση-
μερινή διαδήλωση είναι
σημαντικό, όλοι οι Αμερι-
κάνοι, όπου και αν βρί-
σκονται να ξεσηκωθούν
και να πουν ένα μεγάλο
ΟΧΙ» δήλωσε στην ΕΑ ο
Πάολο, φοιτητής στην
Αθήνα. 

Τα ΜΑΤ με ασταμάτητη ρίψη δακρυγόνων και
συνεχείς εφόδους επιτέθηκαν με στόχο να δια-
λύσουν τα οργανωμένα μπλοκ κυνηγώντας
τους διαδηλωτές -και στην Πανεπιστημίου και
στη Σταδίου- μέχρι την Ομόνοια. Λίγο νωρίτερα
είχε αποχωρήσει από την Πανεπιστημίου, όπου
και διαδήλωσε ανεβαίνοντας από την Ομόνοια
το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ.

17 Νοέμβρη
Για ακόμη μια χρονιά φέτος στις 17 Νοέμβρη,

επί ώρες κατέφθαναν στην αμερικάνικη πρε-
σβεία οι δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, που
συμμετείχαν στην πορεία του Πολυτεχνείου. 

Έχοντας στην κορυφή το Σύλλογο Φυλακι-
σθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών η πορεία
ξεκίνησε από το ύψος του Αγάλματος Κολοκο-
τρώνη και μετά βάδιζαν οι εκπαιδευτικοί της
ΟΛΜΕ. Ακολουθούσαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι
και τα μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς με μαζική παρουσία. 

Ανάμεσα στα πανό σωματείων που διακρίνα-
με ήταν αυτό του Α’ Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Π.Ε, του Συλλόγου Εργαζομένων Αγίου Σάββα,
του Συλλόγου Ρακοσυλλεκτών, του Σωματείου
Εργαζομένων Ιντρακόμ, του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΝΑΡ,
του ΣΕΚ, της ΟΚΔΕ Σπάρτακος, της ΚΕΕΡΦΑ,
των μαθητών Anticapitalista, της ΛΑΕ, της ΛΑΑΣ
και άλλων οργανώσεων και συλλογικοτήτων της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιε-
ξουσιαστικού χώρου. Στη συνέχεια διαδήλωσαν
τα μπλοκ του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, ενώ στο τέλος
της πορείας ο ΣΥΡΙΖΑ.    

“Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κατρακυλάει
μέχρι το σημείο να στέλνει τα ΜΑΤ στους διαδη-
λωτές” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ.
“Κομμάτι αυτής της κατρακύλας είναι και η εξα-
φάνιση της πορείας του Πολυτεχνείου με τη
γνώριμη μέθοδο της προβολής «επεισοδίων στα
Εξάρχεια». Η κυβέρνηση, που υποσχόταν ότι θα
βάλει τάξη στους καναλάρχες, τώρα συνεργάζε-
ται μαζί τους όπως οι προηγούμενες κυβερνή-
σεις για να συκοφαντήσουν τους διαδηλωτές.

Η ΚΕΕΡΦΑ συμμετείχε οργανωμένα με πανό
και σημαίες στην πορεία του Πολυτεχνείου μαζί
με τους χιλιάδες που διαδήλωναν. Οι απόπειρες
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής να την εμφανί-
σουν ότι «έκαψε τα Εξάρχεια» πέφτουν στο κε-
νό. Κανένας δεν μπορεί να δίνει αξιοπιστία σε
αυτούς που χρόνια τώρα λένε ότι «δεν υπήρχαν
νεκροί στο Πολυτεχνείο». Αυτοί οι γκαιμπελί-
σκοι είναι καταδικασμένοι  στην απομόνωση και
βγάζουν αφρούς ενάντια στην ΚΕΕΡΦΑ που
πρωτοστατεί στο αντιφασιστικό κίνημα”.

Τριήμερο αντίστασης Με επιτυχία και μαζικότητα ολοκληρώθηκαν οι εκ-
δηλώσεις του τριημέρου για την 43η επέτειο της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου και στη Θεσσαλονίκη.

Tην αυλαία του αγωνιστικού τριημέρου την Τρίτη 15 Νοέμβρη άνοιξε η μαχητική πορεία
“υποδοχής” του Ομπάμα που ξεκίνησε από την Καμάρα. Μπροστά μπήκε το πανό των
φοιτητικών συλλόγων που είχαν δυναμική παρουσία, ενώ ακολούθησαν το μπλοκ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και της ΚΕΕΡΦΑ, της Λαϊκής Ενότητας, του ΚΚΕ μ-λ, της ΟΚΔΕ κ.α.

Η αντίθεση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ εκφράστηκε από τα συνθήματα
που κυριάρχησαν, όπως το “η πιο μεγάλη γιάφκα των τρομοκρατών, είναι η Πρεσβεία
των Αμερικανών”. Η παρέμβαση της ΚΕΕΡΦΑ έδωσε το στίγμα δείχνοντας τη σύνδεση
των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων από τη μία και της ρατσιστικής πολιτικής των κλειστών
συνόρων από την άλλη. Η πορεία κορυφώθηκε φτάνοντας στο αμερικάνικο προξενείο
στο κέντρο της πόλης και παραμένοντας για αρκετή ώρα στο σημείο, ανοίγοντας το μή-
νυμά της σε όλη τη κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Το ΚΚΕ διαδήλωσε με ξεχωριστή πορεία
που ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο.

“Ο δρόμος του Νοέμβρη επαναστατικός” βροντοφώναξαν οι χιλιάδες διαδηλωτές και
το απόγευμα της 17ης Νοέμβρη, σε μια πορεία που τη χαρακτήρισε ο παλμός και η μαζι-
κότητά της. Το ραντεβού με τους χιλιάδες αγωνιστές που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις
δόθηκε για την πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ.

Ευκλείδης Μακρόγλου

Θεσσαλονίκη

Σε όλες τις πόλεις

Πρόσφυγες από τη Συρία στην πορεία του Πολυτεχνείου στην Αθήνα



Δεμέναθαπαραμείνουνταπλοίασταλι-
μάνιατηνΠέμπτη24/11μετάαπόαπόφαση
τηςΠανελλήνιαςΝαυτεργατικήςΟμοσπον-
δίας(ΠΝΟ).Ηαπόφασηισχύειγιαόλεςτις
κατηγορίεςτωνπλοίων.

Μεαυτήντηναπόφασητοαπεργιακόμέ-
τωποτης24Νοέμβρηαπλώνεταιακόμαπε-
ρισσότερο.ΟΝίκοςΚροκίδης,γραμματέας
τηςΠΕΝΕΝμαςμίλησεγιατααιτήματατων
ναυτεργατών. «Θασυμμετέχουμε στις
απεργιακές κινητοποιήσεις τηνΠέμπτη24
Νοέμβρη.Έχουμεκάνεικάλεσμαστις11πμ
στηνπλατείαΚλαυθμώνος,θαείμαστεστην
απεργιακήσυγκέντρωση.Ταθέματαπου
μαςαπασχολούνείναιπολλά.Τοπιοβασικό

είναιηδιάλυσητουασφαλιστικού-συνταξιο-
δοτικούμας.Έχουνδιαλύσει τοΝΑΤκαι
μας έχουν εντάξειστονΕΚΦΑ (σ.σ.Ενιαίο
ΦορέαΚοινωνικήςΑσφάλισης)που είναι
έναςφορέαςπουξεκινάφαλιρισμένος.Ως
ΠΕΝΕΝστηνΠΝΟέχουμεπροτείνειέναδί-
μηνοπρόγραμμακινητοποιήσεωνμεαπερ-
γίες,στάσειςεργασίας,συγκεντρώσεις,κα-
ταλήψεις.ΔενπέρασεαπότοΔΣ,αλλάθα
τοξαναπροτείνουμεγιαναέχεισυνέχειαο
αγώνας».
Κάλεσμαγιατηναπεργιακήσυγκέντρωση

στηνπλατείαΚλαυθμώνοςστις 11πμ την
Πέμπτη έχει βγάλει και ηΠΟΣΠΕΡΤ.Στην
ανακοίνωσήτηςαναφέρει:«Ηδυναμικήμας
παρουσίαθαείναιηαρχήγια νέεςδράσεις
μεεπόμενομεγάλοσταθμόστις8Δεκέμβρη,
στηνπανελλαδική,πανεργατικήαπεργία».

Νο 1250, 23 Νοέμβρη 2016

Οργανώνουμε πανεργατικό ξεσηκωμό

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 24 Νοέμβρη και 8 Δεκέμβρη

Ανάμεσαστιςδύοαπεργιακέςκινη-
τοποιήσειςυπάρχει έναςακόμα

σημαντικόςσταθμός, τοπαν-αναπηρι-
κόσυλλαλητήριοτηνΠαρασκευή2Δε-
κέμβρη.ΗΕ.Σ.Α.μεΑ. (ΕθνικήΣυνομο-
σπονδία Ατόμων μεΑναπηρία) καλεί
σε συγκέντρωσηστηνΟμόνοιαστις
10πμ,ενώστησυνέχειαθαακολουθή-
σειδιαδήλωσημέχριτηΒουλή. 
Ηδιαδήλωσηγίνεται μεαφορμή την

ΕθνικήκαιΠαγκόσμιαΗμέραΑτόμωνμε
Αναπηρίαπου είναιστις 3Δεκέμβρη.
Έρχεταιόμωςτηστιγμήπουηκυβέρνη-
ση ετοιμάζεται ναπάρει νέαμέτραγια
ναολοκληρωθείηδεύτερηαξιολόγηση.
Μάλιστα, τοπρώτοπακέτο των «προ-
απαιτούμενων»λέγεταιότιθαπρέπεινα

έχειψηφιστείπριντις3/12.Οιανάπηροι
είναιαπό τα κομμάτιαπουαναμένεται
ναδεχτούνεπίθεσηόσοναφοράταεπι-
δόματαταοποίαλαμβάνουν.
Σερεπορτάζ τουΚυριακάτικουΡιζο-

σπάστηγια τα νέαμέτρααναφέρεται
ότι«τουπόδιαμόρφωσηνέοαποκαλού-
μενο«σύστημαΠρόνοιας»φέρνειστην
πρώτηγραμμήτου«σφαγείου»τηνπα-
ραπέρασυρρίκνωσηή και κατάργηση
στα κάθε είδουςπρονοιακά επιδόμα-
τα πουαποδίδονταισταφτωχότερα
τμήματα τουπληθυσμού,στοόνομα
τηςεφαρμογήςτωνπρογραμμάτωνγια

το «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα»,
πουσυνδέεταιμετην«αξιολόγησητων
κοινωνικώνπαροχών»,ώστενακοπούν,
αλλάκαινακαταλήξουνμεβάσηκριτή-
ριαποιοι θα τοπαίρνουν, μειώνοντας
τοναριθμόαυτώνστουςοποίουςθατο
αποδώσουν κάτωαπ'αυτούςπου το
έχουνανάγκη».
Τοσυλλαλητήριοστις 2Δεκέμβρη

μπορεί να είναι γέφυραανάμεσαστις
πανελλαδικέςαπεργίεςγια να ξηλώ-
σουμε νέα καιπαλιάμνημονιακάμέ-
τρα.Γι’αυτόχρειάζεταιναέχειτηστή-
ριξηόλωντωνσυνδικάτων.

ΗΔΕΗείναιπνιγμένηαπότιςπολι-
τικέςπου τηδιαλύουν.Διαλύουν το
δημόσιοαγαθότηςηλεκτρικήςενέρ-
γειαςκαισεαυτόφέρουνευθύνητό-
σοη διοίκηση τηςεπιχείρησηςόσο
καιηκυβέρνηση.Στόχοςτουςείναιη
απελευθέρωση της αγοράς της
ενέργειαςπουθακαταλήξειτορεύ-
μανα είναι ένααγαθό για τους λί-
γουςκαιτουςέχοντες.

ΗδιάλυσητηςΔΕΗπροκύπτειαπό
τησυνιδιοκτησίατωνμονάδωνενέρ-
γειαςμε τους ιδιώτες και τηναπα-
ξίωση τωνμονάδωνπουπαράγουν
φτηνήενέργειαμετολιγνίτηήμετο
νερό.Χαρίζουν τηφτηνήπαραγωγή
σεβιομήχανους.
Χρειάζεταιαλλαγήκατεύθυνσης.

Η ΔΕΗ χάνει τη δυνατότητα να
εφαρμόζει κοινωνικήπολιτική.Η
ενεργειακήπολιτική της χώραςδεν
καθορίζεταιαπότιςανάγκεςτουκοι-
νωνικούσυνόλουαλλάαπότοανθα
κερδοφορούνοιιδιώτες.
Καλούμε τους εργαζόμενους να

συμμετέχουνστηναπεργίαστις8Δε-
κέμβρηόχισυντεχνιακά.Αυτήηαντί-
ληψηέχειαποτύχει.Μαζί μεόλους
τουςάλλουςεργαζόμενους,απέναντι
στηλεηλασίατωνδημόσιωναγαθών,
του νερού, των επικοινωνιών, των
συγκοινωνιών.Συνολικάπρέπει να
απαντήσουμε.ΔενείναιμόνοτοΜνη-
μόνιο, είναι ο καπιταλισμόςπουβρί-
σκεταισεκρίσηκαιεπιχειρείνααφαι-
ρέσει ταστοιχειώδη.Αυτήη κατά-
στασηδενμπορείναπάειπαρακάτω.
Είναι θετικόπου το εργατικό κίνημα
πολιτικοποιείτααιτήματάτου.Ησυμ-
μετοχήστηναπεργίαμπορεί ναπαί-
ξεικομβικόρόλογιατησυνέχεια.

ΘοδωρήςΣτρίγκος
ηλεκτρολόγοςμηχανικός,εργαζόμε-
νοςσταΚέντραΕλέγχουτουΑΔΜΗΕ

Συνεχίζονταιοιεξορμήσειςκαιοι
περιοδείες σεόλους τουςχώρους
δουλειάς για την επιτυχία των
απεργιών και τηνκλιμάκωσητων
αγώνων. Η πολιτική συζήτηση
απλώνεταισεόλα ταθέματα,από
το αντιρατσιστικόκίνημαμέχρι
ποιαείναιηεργατικήεναλλακτική.

ΜεγάληεξόρμησηέγινεστονΠει-
ραιά μεπρωτοβουλία τουΣυντονι-
σμού Ενάντια σταΜνημόνια. Ο
ΓιάννηςΜ.μας είπε: «Ηεξόρμηση
έγινεωςσυνέχεια τηςμάχης ενάν-
τιαστηναπόλυσησυνδικαλίστριας
από το κατάστημα τηςVodafone
στηνπεριοχή.Μαζευτήκαμε έξω
από το κατάστημακαι γιααρκετή
ώρακάναμεμοίρασμαυλικούγια
τιςαπεργίες.Στησυνέχεια κάναμε
γύρασεόλαταμαγαζιάστηΣωτή-
ρος.Τοσύνθημα‘’ΟΤσίπραςμετον
Ομπάμα,εμείςμετηνεργατικήαντί-
σταση,όλοιστιςαπεργίες’’συσπεί-
ρωνεπολύκόσμο.Ορισμένοιπου
γνωρίσαμεστην εξόρμηση,μας
άφησαντηλέφωνογιαναβρεθούμε
ναοργανώσουμε τιςαπεργίεςστο
χώροτουςκαιστηγειτονιά».

ΣτοΚαβούρι

Περιοδείες σε καταστήματα
εστίασηςκαι ξενοδοχεία έχει ξεκι-
νήσεικαιη«Καμαριέρα»,τοαντικα-
πιταλιστικόδίκτυο εργαζόμενων
στον επισιτισμόπουσυμμετέχει
στοΣυντονισμό.ΟΚώσταςΛ. μας
είπε: «Έχουμε ξεκινήσει ναπρο-
ετοιμάζουμετηναπεργίαστις8Δε-
κέμβρη.ΤηΔευτέρα14/11πήγαμε
για εξόρμησηστο ξενοδοχείοΝτι-
βάνιστοΚαβούρι, ενώ τηνΠαρα-
σκευήκάναμεπεριοδείασταμαγα-
ζιάτωνΠετραλώνων.Υπήρχεπολύ
καλήαντιμετώπιση,σεπολλάμα-
γαζιάάνοιξεησυζήτησηγιατηση-
μασία τηςαπεργίας, ενώεργαζό-
μενοι κράτησανπροκηρύξεις για
ναδώσουνσεγνωστούςκαισυνα-
δέλφους.Εξόρμησηκάναμε και
στο ξενοδοχείοΠαρκ τοΣάββατο
19Νοέμβρη.Στο εστιατόριομιλή-
σαμεμε10 εργαζόμενους και τον
πρόεδρο του επιχειρησιακούσω-
ματείου.Θασυνεχίσουμετιςεξορ-
μήσειςμεπρώτοστόχοταμαγαζιά
στηνπεριοχήτουΚεραμεικού».
ΗΚατερίναΣ.μαςέδωσετηνει-

κόνααπό την εξόρμησηστηνΚα-
θαριότητα τουΔήμουΖωγράφου.
«ΣτοΣωματείοτουΔήμουυπάρχει

μεγάληπαρουσία τηςΑριστεράς,
αλλάεπειδήτοΔΣτοελέγχειοΣΥ-
ΡΙΖΑδενέχεικινηθείγιατηναπερ-
γία.Υπάρχειόμωςμεγάληδιάθεση
απότακάτω.Ησυζήτησηξεκίνησε
από τονΟμπάμακαι ότι είναιανε-
πιθύμητος καιπήγεστοπωςμπο-
ρούμεναπιέσουμετοΔΣναοργα-
νώσειστασοβαρά τηναπεργία.
Δώσαμε5φύλλα της εφημερίδας,
δύοτεύχηΣοσιαλισμόςαπόταΚά-
τω,μαζέψαμε10 ευρώενίσχυση
για ταυλικάμας.Ένας εργαζόμε-
νοςδήλωσετησυμμετοχήτουγια
τησυνέλευση τουΣυντονισμού
στις4Δεκέμβρη.Οι εργαζόμενοι
ρώταγαν τι γίνεταισεάλλουςχώ-
ρους,πωςπάει ηοργάνωση της
απεργίας».
ΟΗλίαςΚ. μαςμίλησεγια την

εξόρμησηστηνΕφορία τηςΚυψέ-
λης.«ΠήγαμετηΔευτέρα21/11με
ταυλικά τουΣυντονισμούΕνάντια
σταΜνημόνια.Είχαμεήδηδώσει
τηνπροκήρυξη,ενώείχαμεγεμίσει
μεαφίσεςόλητηνπεριοχή.ΟΣύλ-
λογος των εργαζόμενωνδεν είχε
ακόμαενημερώσει για τηναπερ-
γία.Υπήρχεέναμούδιασμασεκά-
ποιους,αλλάμεεπίμονησυζήτηση
καιεπιχειρήματαπροχωράειηκου-
βέντα.Σεαυτόπαίζειρόλοηεφη-
μερίδαπουδίνειτηνεικόνααπότις
μάχεςόλων τωνχώρων.Δώσαμε
πέντεφύλλα της εφημερίδας και
μαζέψαμε12ευρώενίσχυσηακόμα
καιαπόκόσμοπουδεναγόρασε
τηνΕΑ,αλλάεκτιμάτηνπαρουσία
μας εκείσταθεράκάθεβδομάδα.
Έναςεργαζόμενος είδε τοάρθρο
για τοΛένινστην εφημερίδακαι
παράγγειλε το τρίτομο τουΤόνι
Κλιφμετηβιογραφίατου».
ΣτηνΞυλοτεχνία(χώροςτουΔή-

μου)στοΠεριστέρι«έγινεεξόρμη-
σηδύοφορές, τηνΠαρασκευή18
και τηΔευτέρα21/11.Διακινήθη-
καν10φύλλατηςΕργατικήςΆλλη-
λεγγύηςκαι μαζεύτηκαν35 ευρώ
ενίσχυση.Ησυζήτησηεπικεντρώ-
θηκεστοπωςθαοργανώσουμετη
συμμετοχήστηναπεργία,αλλάκαι
πωςθαπιέσουμε τηνΑΔΕΔΥνα
κλιμακώσει.Οιεργαζόμενοιτόνιζαν
ότιηκατάστασηστουςδήμουςεί-
ναιάθλια, με τα κενάπουυπάρ-
χουνμετοπάγωματωνπροσλήψε-
ων.Θα ξαναπάμε τηνΤετάρτημια
μέραπριντηναπεργία»,μαςείπεη
ΛίλιανΜ.

Καλούμετουςεργαζόμενουςνασυμμετέχουνστηναπεργίαστηνκρίσι-
μηπερίοδοτηνοποίαδιανύουμεστηνοποίαέρχεταικαιτοτέλοςτηςδεύ-
τερηςαξιολόγησης.Παράτιςδυσκολίεςείναιευκαιρίαγιατοεργατικόκί-
νημανααπαντήσειενωμέναστιςεπιθέσεις.Ναμηναλλάξουνοιεργασια-
κέςσχέσεις,ναμηνπεράσουνοιαλλαγέςστοσυνδικαλιστικόνόμοκαιοι
υπόλοιπεςεπιθέσεις.Όσοναφοράτην ιδιωτικοποίησητηςΕΥΔΑΠμετην
ένταξητηςεταιρίαςστουπερταμείοέχουνανοίξει…οιπύλεςτηςκόλασης.

ΌχιμόνογιατουςεργαζόμενουςτηςΕΥΔΑΠ,αλλάγιατηνίδιατηνκοι-
νωνία.Ηιδιωτικοποίησηθασημάνειαύξησητιμολογίων,αμφίβοληποιότη-
τατουνερού,ηκαθολικήπρόσβασηστονερόδενυπάρχειπια.Γιαάλλη
μιαφοράοιεργαζόμενοιτηςΕΥΔΑΠκαλούνταινασηκώσουντοβάρος.Η
συμμετοχήστηναπεργίαστις8Δεκέμβρηθαείναιευκαιρίαναδιατρανώ-
σουμε τηναντίθεσημας, ναπούμεΌχιστην ιδιωτικοποίησηπουέχουν
αποφασίσεικυβέρνησηκαιΒρυξέλλες.

ΑλέκοςΜερσινιάς,καταμετρητής,ΠεριφερειακόΚέντροΕΥΔΑΠ,Μαρούσι

Στα νοσοκομείαηαπεργίαστις 24
Νοέμβρηέρχεταιωςηάμεσησυνέ-
χεια τωνδιαδηλώσεωνστοπλαίσιο
των«ΚαραβανιώντηςΥγείας»σεΘεσ-
σαλονίκη,ΑθήνακαιΠάτρα,τωνκινη-
τοποιήσεων τωνεπικουρικών ενάντια
στιςαπολύσεις και τωνεργαζόμενων
σεεργολάβουςγια ναπληρωθούν τα
δεδουλευμένα τουςκαι να κερδίσουν
σταθερήκαιμόνιμηδουλειά.

HΜαρίαΑλιφιέρη, τεχνολόγοςκαι
μέλος τουΔΣ τουσωματείου του
ΑγλαΐαΚυριακούμαςδήλωσε: «Οι
υγειονομικοίβρισκόμαστεσεαπανω-
τέςμαζικές κινητοποιήσειςαπό τις
αρχέςΣεπτέμβρημε τοΚαραβάνι
τηςΥγείαςγια τησωτηρία τουΕΣΥ
πουθααπλωθείσεόλητηνΕλλάδα.
Ηαπεργίαστις24Νοέμβρηείναικλι-
μάκωσησεαυτή τηνπροσπάθεια,
ενώβάζουμεπλώρηγια τηνΠανερ-
γατικήΑπεργίαστις8Δεκέμβρηπου
πραγματικάπρέπει και μπορεί να εί-
ναισεισμός.Ηκατάστασηστουςχώ-
ρουςδουλειάςμε τοπάγωμα των
προσλήψεωνκαιτιςπερικοπέςόπως
τοανθυγιεινόεπίδομαέχουνθυμώσει
τον κόσμοστα νοσοκομεία.Υπάρχει
διάθεσηγιααγώνα.Στααδιέξοδακαι
σταψέματατηςκυβέρνησηςαπαντά-
με ότι θα απεργήσουμε και στις
24/11 καιστις 8/12.Η επίθεσηδεν
αφοράμόνο τα εργασιακάμαςδι-
καιώματα.Αφοράτηνίδιαμαςτηζωή
πουθέλουμενατηνπάρουμεσταδι-
κάμαςχέρια».
Ο ΓιάννηςΚούτρας, επικουρικός

γιατρόςστοΠΕΔΥΤούμπαςκαι μέ-
λος τουΔΣτηςΕΝΙΘτόνισε: «Οι νο-
σοκομειακοί γιατροίσυνεχίζουμε την
μάχηενάντιαστηνυποχρηματοδότη-
σητηςΥγείαςκαιτηνέλλειψηπροσω-
πικού.ΜεαπόφασητηςΟμοσπονδίας
μαςκαι τηςΕΝΙΘαπεργούμεστις
24/11καικλιμακώνουμεστις8Δεκέμ-
βρημετηνπανελλαδικήΠανεργατική
Απεργία.Ταυτόχρονα,συνεχίζουμετη
μάχηγιαμόνιμηκαισταθερήδουλειά.
Ηκυβέρνησηεπιμένειστηναπόλυση
τωνεπικουρικώνγιατρώνπουλήγειη
σύμβασήτους.Οιεπικουρικοίέχουμε
ξεσηκωθείπανελλαδικάδιεκδικώντας
τημονιμοποίησήμας.ΣτηΘεσσαλονί-
κηστις14/11έγινεσυνέλευση-σύσκε-
ψη τηςΕΝΙΘμε επικουρικούςγια-
τρούςόπουαποφασίστηκεη κλιμά-
κωσητωνκινητοποιήσεων».
Ανακοίνωση-κάλεσμαγιατηναπερ-

γίαέχεικυκλοφορήσεικαιτοΣυντονι-
στικότωνΝοσοκομείωνμετάτηνσυ-
νέλευσήτουστις14/11.Μπορείτενα
τηδιαβάσετεστο syntonismosygeia
.blogspot.com.

Οιπερικοπές τωνδαπανών,η έλ-
λειψηπροσωπικούπου πλέον αρχί-
ζειναγίνεταιτραγική,ηδιάλυσηδο-
μώνόπωςτοολοήμεροδημοτικόκαι
νηπιαγωγείο,ηειδικήαγωγή,ηαδιο-
ριστίακαιηφτώχειατωνεκπαιδευτι-
κώνείναιμερικάαπόταήδηανοιχτά
μέτωπα.
Οιτελευταίεςεξελίξειςέρχονταινα

προσθέσουν καινούργια.Οι θεσμοί
ζητούν και κανείςδεν έχει τηναυτα-
πάτηότι η κυβέρνησηδενθασυναι-
νέσει,νέεςδραστικέςμειώσειςστους
μισθούςκαι τιςσυντάξεις, μιλώντας
ακόμηκαι γιαυποκατώτατομισθό
200και 300€, περιορισμό τωνπροσ-
λήψεωνστο1/5ακόμηκαι για τους
συμβασιούχουςπουθασημάνει επέ-
κταση τηςανεργίας των εκπαιδευτι-
κών,ιδιαίτερατωναναπληρωτών.
ΣταΧανιάέχουναρχίσειναγίνον-

ταιεξορμήσειςσεχώρουςδουλειάς
κυρίως τουδημοσίουσεΔήμο, νο-
σοκομείο,σχολεία ΙΚΑκαιοιοποίες
θακλιμακωθούντιςεπόμενεςμέρες
μέχρι τηναπεργία. Το ενδιαφέρον
τουκόσμου της εργασίαςγια την
απεργίαείναιμεγάλο.Ηπροκήρυξη
τουΣυντονισμού «φεύγει»σεμεγά-
λουςαριθμούς, ενώπροκήρυξηκαι
εξορμήσεις ετοιμάζει και η τοπική
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

ΣεραφείμΡίζος
δάσκαλος,μέλοςΔΣτουΣυλλόγου

ΔασκάλωνΧανίων

Σ
τις24Νοέμβρηαπεργείόλοτοδημόσιο.Είναιη
αρχήενόςξεσηκωμούενάντιαστοσφαγείοτης
«δεύτερης αξιολόγησης».Στις 8Δεκέμβρηκλι-

μακώνουμεμεπανελλαδικήΓενικήΑπεργία.Hαπερ-
γιακήσυγκέντρωσηγια τηνΑθήνα στις24/11είναι
στις11πμστηνπλατείαΚλαυθμώνος,ενώστις8/12η
συγκέντρωσητωνσυνδικάτωνείναιστις11πμστοΠε-
δίοΆρεως.ΟΣυντονισμόςΕνάντιασταΜνημόνιακα-
λείστις10πμστοΜουσείο.

Οιδύοαπεργιακέςκινητοποιήσειςέρχονταιτηνπιο
κατάλληληστιγμήπαράτιςπροσπάθειεςτηςκυβέρνη-
σηςΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛνατιςαποφύγει.TοΣαββατοκύρια-
κοπουμαςπέρασεσε εξέλιξηήτανοισυναντήσεις
στελεχώντηςκυβέρνησηςμετουςεκπροσώπουςτου
κουαρτέτουγιανακλείσειηδιαβόητηδεύτερη "αξιο-
λόγηση"με έναακόμαπακέτοπροαπαιτούμενωνμέ-
τρωνπουσύμφωναμετονκυριακάτικοΤύποθαπρέ-
πειναέχουνψηφιστείμέχρι3/12.
Κεντρικήθέσηστιςσυζητήσεις τουΣαββατοκύρια-

κου κατείχε το ζήτημα των εργασιακών.Τέσσερις
ώρεςκράτησεησυνάντησητηςνέαςυπουργούΕργα-
σίας,ΈφηςΑχτσιόγλου με τους εκπροσώπους των
δανειστών.Θέλουν τηδιάλυση των εργασιακώνσχέ-
σεωνκαι τηναπελευθέρωση τωνομαδικώναπολύσε-
ων.Οιπαλιότερεςδηλώσεις για "κόκκινεςγραμμές"
έχουν καταλήξειστηνπρότασηγιαδημιουργία ενός
μηχανισμού «προελέγχου» τωνομαδικώναπολύσεων
απόέναν«ανεξάρτητοφορέα».

“Υποκατώτατος”μισθός

Όσοναφοράτονκατώτατομισθό,ήδηνομιμοποιείται
ηπαραβίασή του.Ψηφίστηκεστηναρμόδια επιτροπή
τηςΒουλής νομοσχέδιο τουυπουργείουΔικαιοσύνης
όπουαναφέρεταιότι «δενσυνιστάδιάκρισηη ειδικώς
αιτιολογημένηδιαφορετικήμεταχείρισηλόγωηλικίας,
εφόσοναυτήπροβλέπεταιστονόμοπροςεξυπηρέτηση
σκοπών τηςπολιτικής τηςαπασχόλησης, τηςαγοράς
εργασίαςκαιτηςεπαγγελματικήςκατάρτισης».
Στοδημόσιοεπανέρχεταιη"αξιολόγηση"τωνδομών

καιτωνυπηρεσιών.Τασυνδικάταέχουνεξηγήσειπολ-
λέςφορέςότιστόχος της "αξιολόγησης" είναι η κα-
τάργησητωνσταθερώνσχέσεωνεργασίαςστοδημό-
σιοκαιησταδιακήιδιωτικοποίησηόλωντωνπροσοδο-
φόρωνυπηρεσιών.Τονομοσχέδιογιατην"κινητικότη-
τα" τωνδημοσίωνυπαλλήλωνέρχεται νασυμπληρώ-
σειαυτάταχτυπήματα.Αντίγιακάλυψητωνκενώνθέ-
σεωνμε νέεςπροσλήψειςπροωθεί τιςμετακινήσεις
υπαλλήλωνανακυκλώνοντας τις ελλείψεις και επιδει-
νώνονταςτηδιάλυσηυπηρεσιών.
Είναιφανερόότιοιδύοαπεργιακέςκινητοποιήσεις

αποκτούντεράστιασημασίααφούέρχονταιπάνωστις
ημερομηνίεςπουη κυβέρνησηεπιδιώκει ναπεράσει
ταμέτρα.
Η επιτυχία τωναπεργιών είναι υπόθεσηόλωνμας

μέσαστουςχώρουςδουλειάς.Ηοργάνωσηαπό τα
κάτω,στηβάσητωνχώρων,μπορείναεξασφαλίσειτη
μαζικήσυμμετοχήστιςδύοαπεργίεςκαιναδώσειτη
δυνατότηταναμπλοκάρουμετηνεπίθεση.ΟΣυντονι-
σμόςΕνάντιασταΜνημόνια καιπολλοίάλλοιαγωνι-
στέςδίνουναυτήτημάχηχώροτοχώρο,όπωςμπο-
ρείτεναδείτεστιςδιπλανέςστήλες.
Στο κάλεσμά τουγια τηναπεργίαοΣυντονισμός

αναφέρει:"στηνπρομετωπίδατωνεργατικώνδιεκδική-
σεων ναβάλουμε τηδιαγραφή τουχρέους.Ναπά-
ψουμε νααποπληρώνουμεδις ευρώκάθεχρόνογια
ναγεμίζουντασεντούκιατωντραπεζιτώνντόπιωνκαι
Ευρωπαίων.Νασυγκρουστούμεμε τοΕυρώκαι την
Ε.Ε.Νακρατικοποιηθούνοι τράπεζεςκαιόλεςοιμε-
γάλεςεπιχειρήσειςκάτωαπότονέλεγχοτωνεργαζό-
μενων.Νακλιμακώσουμεαπεργιακάσεόλους τους
κλάδουςκαιόλουςτουςχώρουςδημιουργώνταςένα
πανεργατικό κύμαπουθααρχίσει το ξήλωμαόλων
τωνμνημονιακώνεπιθέσεων".

ΝεκτάριοςΔαργάκης

Εξόρμησεις
στουςχώρουςδουλειάς

ΔΕΗ

ΕΥΔΑΠΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Συλλαλητήριοαναπήρων2/12
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Στη φυλακή για πάντα 
οι δολοφόνοι της Χρυσής
Αυγής - Καλοδεχούμενοι 
οι πρόσφυγες
ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12, Εργατικό Κέντρο, 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Παπαδάκης, Δι-
κηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη δί-
κη της ΧΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12, Πολιτιστικό Κέντρο
Μελίνα Μερκούρη 
(Εμμ. Μπενάκη 70, Αμφιάλη) 7μμ

Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Γιώργος Μα-
κρυνός, ΣΕΜ Κορυδαλλού, Ελευθε-
ρία Τομπατζόγλου, δικηγόρος οικο-
γένειας Παύλου Φύσσα, Τάκης Ζώ-
τος, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής
στη δίκη της ΧΑ

Παρεμβαίνουν: Σαγιέντ Γκουλάμ ,
Πακιστανική Κοινότητα, Γιάννης 
Λειβαδάρος, Σωματείο Δήμου Κερα-
τσινίου, Κατερίνα Θωίδου, Δημοτικό
Συμβούλιο Νίκαιας, Σάαντ Αμπού
Χαμεντ, Αιγύπτιος αλιεργάτης, 
Θανάσης Διαβολάκης, ΔΣ ΟΙΕΛΕ,
Λεωνίδας Κοντουδάκης, αυτόπτης
μάρτυρας στη δολοφονία Λαμπράκη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΡΙΤΗ 13/12, Πολιτιστικός χώρος
Βαβέλ (Βασιλίσσης Σοφίας 87) 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Πολυχρονιά-
δης, δάσκαλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12, 
Ξυλοτεχνία (Δημοσθένους 11) 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Παπαδάκης, 
δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12, 
Λέσχη Φιλίας Δήμου Αθήνας 
(Πρατίνου 12), 6.30μμ

Εκδηλώσεις 
ΚΕΕΡΦΑ

Συζήτηση-Εκδήλωση

Υγειονομική βόμβα είναι τα
μνημόνια που διαλύουν υγεία και
παιδεία - Πλήρη δικαιώματα στην
μόρφωση και την περίθαλψη για
όλους - Νοσοκομεία, σχολεία
ανοιχτά για τους πρόσφυγες
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΡΙΤΗ 29/11, Πολυδύναμο 
(Πανόρμου 59), 6.30μμ

Οργανώνεται από τον Συντονισμό
Σωματείων, Φορέων και συλλογικο-
τήτων 7ου Διαμερίσματος

Η Δίκη της ναζιστικής
εγκληματικής οργάνωσης
Χρυσή Αυγή, 100 συνεδριάσεις:
αποτίμηση και προοπτική
ΤΡΙΤΗ 29/11, 
ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20), 6μμ
Θα μιλήσουν:
Τάκης Ζώτος, Χρύσα Παπαδοπού-
λου, δικηγόροι πολιτικής αγωγής
στη δίκη, Δημήτρης Ψαρράς, δημο-
σιογράφος, ΕφΣυν., Παρέμβαση από
το Παρατηρητήριο Golden Dawn
Watch

Οργανώνεται από την πρωτοβουλία
δικηγόρων για την Πολιτική Αγωγή
του αντιφασιστικού κινήματος 
Jailgoldendawn

Μ
ε ένα βαθύ τραύμα με τρεις
τρύπες στην ωμοπλάτη και
άλλα χτυπήματα στο κεφάλι,

το λαιμό και τα πλευρά “γλύτωσε” ο
Δημήτρης Διαμαντόπουλος, εργάτης
σε μηχανουργείο και μέλος του Συν-
δικάτου Μετάλλου Αττικής, από την
επίθεση της Χρυσής Αυγής στους
συνδικαλιστές στο Πέραμα το βράδυ
της 12ης Σεπτέμβρη του 2013. Το
θύμα και μάρτυρας στη δίκη της να-
ζιστικής συμμορίας ξεκίνησε την κα-
τάθεσή του την Τρίτη 22 Νοέμβρη,
104η μέρα της διαδικασίας, μιλών-
τας ξεκάθαρα για “δολοφονική επί-
θεση” με στόχο “το συνδικάτο”.

Η μαρτυρία του, η τρίτη κατά σει-
ρά για την υπόθεση της επίθεσης
στους συνδικαλιστές μετά από αυτή
του Σ. Πουλικόγιαννη και του Π.
Γκούτη, ήρθε να συμπληρώσει την
εικόνα μιας ακόμα συντονισμένης
και σχεδιασμένης δολοφονικής επί-
θεσης της εγκληματικής οργάνωσης
Χρυσή Αυγή. “Ξεκινήσαμε από την
πύλη της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης γύρω στα είκοσι άτομα με
αυτοκίνητα και κάποια μηχανάκια
για να κολλήσουμε αφίσες, να βά-
λουμε χαρτόνια και να γράψουμε
συνθήματα”, είπε ο μάρτυρας απαν-
τώντας στις ερωτήσεις της προ-
έδρου. “Πεντακόσια περίπου μέτρα
από το σημείο που ξεκινήσαμε, στην
πέμπτη νομίζω στάση μας, εμφανί-
στηκαν δύο ομάδες, των εικοσιπέντε
ατόμων, από δύο στενά κάθετα στη
λεωφόρο όπου βρισκόμασταν και
σχημάτισαν ημικύκλιο γύρω μας,
μας περικύκλωσαν”, συνέχισε.

“Συστήθηκαν”
“Οι περισσότεροι ήταν μαυροφο-

ρεμένοι, κάποιοι κρατούσαν κράνη
και η πλειοψηφία ρόπαλα και άλλα
αντικείμενα”, περιέγραψε για την εμ-
φάνισή τους πριν πει, επιβεβαιώνον-
τας τους προηγούμενους μάρτυρες,
ότι τους άκουσε να φωνάζουν “Πού
είσαι Πουλικόγιαννη;” (σ.σ. Ο πρό-
εδρος του Συνδικάτου Μετάλλου και

βαρύτερα τραυματισμένος). Δύο,
τους οποίους ο μάρτυρας χαρακτή-
ρισε ως “επικεφαλής”, βγήκαν μπρο-
στά και “συστήθηκαν”: “Είμαστε η
Χρυσή Αυγή στο Πέραμα”, είπαν
σύμφωνα με το μάρτυρα, “θα φύγε-
τε από δω, τελειώσατε και άλλα”
ενώ άλλοι έβριζαν και απειλούσαν.

Στην ερώτηση της προέδρου αν
μπορούσαν τα θύματα να φύγουν, η
απάντηση του μάρτυρα ήταν κατη-
γορηματικά όχι, καθώς “δεν υπήρχε
διέξοδος, ήμασταν περικυκλωμένοι”.
Τότε ήταν που ξεκίνησε η επίθεση
την οποία ο μάρτυρας περιέγραψε
συντονισμένη. Αφού περιέγραψε
πώς έπεσε κάτω, όπου και δέχτηκε
τα περισσότερα χτυπήματα, “πάνω
από δεκαπέντε-είκοσι χτυπήματα”,
συνέχισε: “Όταν σταμάτησαν να με
χτυπάνε, σηκώθηκα, απέφυγα μία
πέτρα που είδα να έρχεται πάνω
μου και τότε τους είδα να σπάνε τα
αυτοκίνητα με τα ρόπαλα... τέσσερα
πέντε λεπτά κράτησε η όλη επίθεση,
φύγανε όλοι μαζί”. Μάλιστα, δεί-
χνοντας ότι η επίθεση ήταν καλά
σχεδιασμένη με τη συμμετοχή πολ-
λών ταγμάτων εφόδου, ο μάρτυρας
είπε ότι καθώς αποχωρούσαν “κά-
ποιος φώναξε 'το Πέραμα από δω'”.

Μεγάλο κομμάτι της κατάθεσής
του αφορούσε στα όπλα της επίθε-
σης. Στις ερωτήσεις γιατί στη δεύτε-
ρη κατάθεσή του δύο βδομάδες με-
τά κι όχι στην πρώτη αμέσως μετά

την επίθεση μιλά για ρόπαλα με αιχ-
μηρές απολήξεις, “μάλλον καρφιά”
όπως λέει, ο μάρτυρας απάντησε ότι
δεν πρόκειται για δικό του εκ των
υστέρων συμπέρασμα. Αλλά ότι
πρόκειται για την επίσημη γνωμά-
τευση του ιατροδικαστή που τον
εξέτασε πριν τη δεύτερη κατάθεση
και μιλά για “αιχμηρά αντικείμενα”.
Οι φωτογραφίες άλλωστε που του
επιδείχτηκαν από το συνήγορο των
συνδικαλιστών Περάματος Τ.Σα-
πουντζάκη και στις οποίες αναγνώ-
ρισε τον εαυτό του αμέσως μετά την
επίθεση, έδειχαν ξεκάθαρα το βά-
θος του τραύματος “με τις τρεις
τρύπες”.

Δολοφονική
Μεγάλη σημασία δόθηκε και στην

εκτίμησή του για το σκοπό της επίθε-
σης, αν ήταν δολοφονική ή τρομοκρα-
τική, αφού τελικά δεν υπήρξε νεκρός.
Ο μάρτυρας ξεκαθάρισε ότι μιλά κυ-
ρίως για δολοφονική επίθεση γιατί οι
χρυσαυγίτες “μπορεί να πίστεψαν ότι
είχαν πετύχει το στόχο τους”. 

Συγκεκριμένα τόνισε πώς “Αφού
και μένα μου πέρασε από το μυαλό,
έτσι όπως ο Πουλικόγιαννης ήταν
κάτω μέσα στα αίματα, ότι μπορεί
να είναι νεκρός”. Ενώ σε διεκρινιστι-
κή πάνω στο ίδιο θέμα ερώτηση του
συνηγόρου των Αιγύπτιων αλιεργα-
τών Θ. Καμπαγιάννη, ο μάρτυρας εί-
πε ότι το τρομοκρατικό σκέλος είχε

επιτευχθεί “από την αρχή, από τη
στιγμή που μας περικύκλωσαν... η
επίθεση δεν έγινε μόνο για να μας
τρομοκρατήσουν”. Όσο για το κίνη-
τρο της επίθεσης, ο μάρτυρας κα-
τήγγειλε ότι έγινε “για να εξυπηρε-
τηθούν άλλα συμφέροντα, των ερ-
γολάβων”.

Σε ερώτηση του συνηγόρου της
οικογένειας Φύσσα Α. Τζέλλη για το
προφίλ των θυμάτων, ο μάρτυρας
είπε “μετανάστες και όσοι είναι πολι-
τικά αντίθετοι”. Μίλησε επίσης για
κοινά χαρακτηριστικά της επίθεσης
με άλλες της Χρυσής Αυγής, όπως
τη δολοφονία Φύσσα. Ενώ με την
εμπειρία του από τη στάση της
αστυνομίας αμέσως μετά το περι-
στατικό επιβεβαίωσε τις καταθέσεις
των προηγούμενων μαρτύρων που
είχαν μιλήσει για αδράνεια. Συγκε-
κριμένα σε ερώτηση του συνηγόρου
των Αιγύπτιων αλιεργατών Κ.Παπα-
δάκη, ο μάρτυρας είπε “δεν αντέ-
δρασαν, ήταν απαθέστατοι”.

Η κατάθεση του Δ. Διαμαντόπου-
λου θα συνεχιστεί την Τετάρτη 23
Νοέμβρη στις γυναικείες φυλακές
Κορυδαλλού με τις ερωτήσεις των
συνηγόρων των χρυσαυγιτών. Η εξέ-
ταση από τη μεριά τους των προ-
ηγούμενων μαρτύρων της υπόθεσης
έχει δείξει ότι μη έχοντας κανένα
στοιχείο που να μπορούν να βασι-
στούν για να αποδείξουν ότι η Χρυσή
Αυγή δεν είναι εγκληματική οργάνω-
ση, το μόνο που κάνουν είναι να κα-
ταφεύγουν στις επιθέσεις στο συνδι-
καλισμό και την Αριστερά. Αυτή ήταν
η τακτική τους και προς τον Π. Γκού-
τη που ολοκλήρωσε την κατάθεσή
του νωρίτερα την ίδια μέρα.

Λ.Β.

Τρύπες στην ωμοπλάτη, 
χτυπήματα στο κεφάλι

Πληθαίνουν οι φωνές που απαι-
τούν από την ΕΡΤ να σταματήσει
να προβάλει τους δολοφόνους
της Χρυσής Αυγής. 

Μετά την πρώτη πρωτοβουλία
που πήρε η ΚΕΕΡΦΑ και εργαζόμενοι της ΕΡΤ να
πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας
έξω από το Ραδιομέγαρο στις 27/9, επιστολή δια-
μαρτυρίας προς τους Δ.Τσακνή και Λ.Ταγματάρχη
για την μετάδοση από την ΕΡΤ της ομιλίας του
αρχηγού της Χρυσής Αυγής Ν.Μιχαλολιάκου
προς την Κοινοβουλευτική του Ομάδα, έστειλαν η
Βασιλική Γεωργιάδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,
ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Αντιδήμαρχος Αθη-
ναίων, ο Κωστής Παπαϊωάννου, τ. Γενικός Γραμ-
ματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και ο Δημήτρης Χριστόπουλος, Πρόεδρος Διε-
θνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

«Η ηγεσία και μέλη της Χρυσής Αυγής, όπως

γνωρίζετε, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σοβα-
ρά κακουργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση
και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είναι
ακριβώς η τελευταία κατηγορία που οδήγησε το
Κοινοβούλιο να αναστείλει την κρατική χρηματο-
δότηση στο εν λόγω κόμμα», αναφέρει μεταξύ άλ-
λων η επιστολή. 

«Ακριβώς όμως τις μέρες αυτές, η ηγεσία της
Χρυσής Αυγής με τον δημόσιο λόγο της και τη
φυσική της παρουσία πυροδοτεί εκδηλώσεις φυ-
λετικού μίσους και επαίρεται, ουσιαστικά δηλαδή
αναλαμβάνει την ευθύνη, για τη μετατροπή της
ρητορικής του μίσους σε πράξεις βίας στη Χίο.
Ευθέως δηλώνει την εμπλοκή της οργάνωσης σε
πράξεις που απειλούν την κοινωνική τάξη και δη-
μόσια ασφάλεια. Αξίζει κυρίως να σημειωθεί ότι

αυτά συνέβησαν σε
αυτήν ακριβώς την
ομιλία που μεταδόθη-
κε από την ΕΡΤ!

Με βάση τα παρα-
πάνω, σας καλούμε κ. Πρόεδρε να επανεξετάσετε
άμεσα την πρακτική της ΕΡΤ στο συγκεκριμένο
θέμα. Η παροχή της δυνατότητας εκφοράς εμ-
πρηστικού ρατσιστικού λόγου, και μάλιστα από
δημόσιο μέσο ενημέρωσης σε υπόδικους για τα
άρθρα 187 και 187Α του ΠΚ, δεν είναι συμβατή με
τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Δε συνιστά δη-
μοσιογραφική υποχρέωση. Δεν αποτελεί εκπλή-
ρωση κάποιας υποχρέωσης της ΕΡΤ με βάση την
ισότιμη μεταχείριση των κομμάτων...

Με βάση τα παραπάνω, σας καλούμε να αναλά-
βετε το αυξημένο αυτό μερίδιο ευθύνης που σας
αναλογεί και να πρωτοστατήσετε στην απομόνω-
ση των φορέων τέτοιων απόψεων. Αυτό θα αποτε-
λεί δικαίωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Να σταματήσει η προβολή της Χ.Α

Οι επόμενες δικάσιμοι του Νοέμβρη είναι: 23/11 στον Κορυδαλλό και
29/11 στο Εφετείο. Για το Δεκέμβρη και Γενάρη: 1/12, 6/12, 16/12,
19/12, 10/1, 17/1, 24/1 και 25/1 στο Εφετείο και 8/12, 13/12, 22/12,
12/1, 19/1, 20/1 και 26/1 στον Κορυδαλλό.



Σ
ε μία επεισοδιακή συνεδρίαση στις
10/11, που κράτησε 7 ώρες, μέσα
στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα

του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, εγ-
κρίθηκε κατά πλειοψηφια, η Στρατηγική Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
με την οποία θα εγκριθεί σε επόμενο Περι-
φερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειακός Σχε-
διασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής
(ΠΕΣΔΑ). 

Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας έκαναν
με πανό και συνθήματα, μέσα και έξω από
την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου
μια σειρά φορείς, ανάμεσά τους η ΠΟΕ ΟΤΑ,
η Επιτροπή Αγώνα Γραμματικού, κάτοικοι
της Φυλής, Δημοτικά σχήματα, απαιτώντας
την απόσυρση της μελέτης και του σχεδια-
σμού.

Η Δούρου είχε προεκλογικά κάνει τη φο-
βερή δήλωση ότι «αλλιώς μαζεύει τα σκουπί-
δια ένας μνημονιακός δήμαρχος και αλλιώς
ένας αντιμνημονιακός». Τότε έλεγε ότι άνη-
κε στο δεύτερο στρατόπεδο. Σήμερα η πολι-
τική της στην Περιφέρεια αποδεικνύει ότι η
δεξιά κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάτο
ούτε στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης,
αφού η υποταγή στην πολιτική των ιδιωτικο-
ποιήσεων και της εξυπηρέτησης των συμφε-
ρόντων των μεγαλοεργολάβων είναι πλέον η
επίσημη πολιτική της. 

Ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός της
διαχείρισης αποβλήτων είναι συνέχεια της
πολιτικής Σγουρού. Προβλέπει ότι η Φυλή θα
συνεχίσει να λειτουργεί ως χωματερή συνε-
χίζοντας να καταστρέφει το περιβάλλον και
να επιβαρύνει την υγεία των κατοίκων των
γύρω Δήμων. Επιπλέον θα δημιουργήσει νέα
εγκλήματα τύπου Φυλής, συνεχίζοντας την
ρυπογόνα και πλήρως ανθυγιεινή πρακτική
της καύσης απορριμάτων. Προωθεί το άνοιγ-
μα νέου ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, σε μια τοπο-
θεσία με αποδεδειγμένη ακαταλληλότητα
λόγω ύπαρξης ρεμάτων, γεγονός που θα
έχει καταστροφικά αποτελέσματα για το νό-

τιο Ευβοϊκό και τον κάμπο του Μαραθώνα.
Και συνεχίζει την προώθηση των Συμπράξε-
ων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή ανάθεσης
της διαχείρησης απορριμάτων εξ ολοκλήρου
στους εργολάβους με τη μέθοδο παραχώρη-
σης. 

Όπως καταγγέλει σε ανακοίνωσή της η
ΠΟΕ ΟΤΑ: «Στην Σ.Μ.Π.Ε. δεν αναφέρεται
κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για
το κλείσιμο του Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής, ενώ
υπάρχει μια αμήχανη σιωπή για τους νέους
χώρους Χ.Υ.Τ.Υ. Με την πρόσφατη μελέτη
για την κατασκευή της μονάδας στο Γραμ-
ματικό διαπιστώνεται πολλαπλασιασμός του
κόστους του προϋπολογισμού των μονάδων.
Κόστος που θα κληθούν να καλύψουν μέσω
των Ανταποδοτικών τελών οι κάτοικοι της
φτωχοποιημένης Αττικής». 

Ιδιωτικοποίηση

Ταυτόχρονα, έχει ήδη ξεκινήσει η παρα-
χώρηση της διαχείρισης αποβλήτων σε ιδιώ-
τες αφού σύμφωνα με την Ομοσπονδία «το
τελευταίο χρονικό διάστημα και η παρουσία
της Ιδιωτικής εταιρείας WATT A.E. που έχει
την εγκατάστασή της μέσα στην Ο.Ε.Δ.Α.
της Φυλής και που επιδιώκει να κατασκευά-
σει νέα μονάδα επεξεργασίας 100.000 τό-
νων το χρόνο. Βάζουμε δηλαδή τους ιδιώτες
μέσα στο σπίτι μας κανονικά από την πόρ-
τα… και χωρίς να κρατάμε ούτε τα προσχή-
ματα. Οποιαδήποτε προσπάθεια αδειοδότη-
σης της WATT A.E. δεν μπορεί να γίνει απο-
δεκτή και θα συναντήσει την δυναμική αντί-
δραση των εργαζομένων και της Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α».

Ανάλογες καταγγελίες που κάνουν λόγο
για τεράστιο σκάνδαλο, έκανε και η Επιτρο-
πή Αγώνα Γραμματικού. Οπως αναφέρουν
το «οικολογικό έγκλημα που διαπράττεται
στο Γραμματικό Μαραθώνα, αποτελεί οικο-
λογική βόμβα για όλη την Αττική και τους
κατοίκους της. 

Ένα έργο, που γίνεται με διαδοχικές παρα-

νομίες από τη χωροθέτησή του έως την κατα-
σκευή του. Βρίσκεται πάνω σε ρέμα το οποίο
εκβάλει στον Ευβοϊκό κόλπο, γεγονός που
απαγορεύει την κατασκευή του από την νο-
μοθεσία και ταυτόχρονα είναι δίπλα στην πα-
ραλία και πάνω στο ενεργό σεισμικό ρήγμα
του Ωρωπού. Βρίσκεται δίπλα από τις πηγές,
που υπάρχουν στην περιοχή και μια ανάσα
από τη λίμνη του Μαραθώνα, που αποτελεί
μέρος της ύδρευσης της Αττικής». Η Δούρου
είχε το Μάρτιο του 2014 δηλώσει ότι «…Η πε-
ρίπτωση του Γραμματικού... αποκαλύπτει μια
αλήθεια. Ότι το σημερινό σύστημα διαχείρι-
σης των απορριμμάτων παράγει σκάνδαλο.
Όπως αυτό της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ
Γραμματικού πάνω σε ρέμα». Και καλούσε
τότε τον απερχόμενο Περιφερειάρχη: «Να
σταματήσει κάθε εργασία που έχει σχέση με
την κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού, ενός
έργου που αποδεικνύεται άκρως επικίνδυνο
για την υγεία των πολιτών και το περιβάλ-
λον». Τώρα στο νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό
(ΠΕΣΔΑ), το Μαύρο Βουνό στο Γραμματικό
θα είναι ο δεύτερος (με “πρώτη” την πολύπα-
θη Φυλή) «νόμιμα αδειοδοτημένος χώρος»
υποδοχής απορριμμάτων της Αττικής. 

H κινητοποίηση στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο ήταν ένα πρώτο βήμα. Οι επιτροπές
κατοίκων μαζί με τους εργαζόμενους στην
τοπική αυτοδιοίκηση έχουν τη δύναμη να
ακυρώσουν το νεό σχέδιο διαχείρισης απορ-
ριμάτων που βάζει τα συμφέροντα των με-
γαλοεργολάβων πάνω από την προστασία
του περιβάλλοντος και της υγείας των κα-
τοίκων. Με κοινούς αγώνες εργαζόμενοι και
κάτοικοι έχουν τη δύναμη να επιβάλουν το
Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα διαχείρι-
σης απορριμάτων, με κλείσιμο των χωματε-
ρών και χωρίς τη δημιουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ ή
εργοστασίων καύσης απορριμάτων και τη
δημιουργία δημόσιου φορέα ανακύκλωσης
για τις ανάγκες των κατοίκων και των εργα-
ζομένων και όχι των μεγαλοεργολάβων. 

Κατερίνα Θωίδου

23 Νοέμβρη 2016, Νο 1250
Νέα από τους χώρους εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Σ
υγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποί-
ησαν την Κυριακή 20 Νοέμβρη, στο Μετρό
Ελαιώνα εκατοντάδες ρακοσυλλέκτες με

τις οικογένειές τους, διεκδικώντας να ξανανοίξει
το παζάρι του Ελαιώνα που έκλεισε με ΜΑΤ και
μπουλντόζες την προηγούμενη Κυριακή και με
ευθύνη της περιφερειάρχη Δούρου και του Δη-
μάρχου της Αθήνας Καμίνη. 

Τη συγκέντρωση κάλεσε η Συντονιστική Επι-
τροπή Αγώνα Συλλόγων Ρακοσυλλεκτών που
συγκροτήθηκε με την συμμετοχή των προέδρων
των Συλλόγων Ερμής, Αλληλεγγύη, Ενόδιος Ερ-
μής, Αναγέννηση, Πρόοδος και είχε τη στήριξη
της δημοτικής κίνησης «Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας» και της ΚΕΕΡΦΑ. 

Η συγκέντρωση ξεκίνησε γύρω στις 11πμ με
ομιλίες των προέδρων των συλλόγων ρακοσυλ-
λεκτών και του επικεφαλής της συντονιστικής
επιτροπής, Θοδωρή Κατσιλιέρη. Στη συνέχεια
έγινε χαιρετισμός από τον Π. Κωνσταντίνου δη-
μοτικό σύμβουλο με την «Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας», ο οποίος δήλωσε τη συμπαρά-
στασή του στον αγώνα των ρακοσυλλεκτών για
να ξανανοίξει το παζάρι, τονίζοντας ότι είναι αυ-
τοί που κάνουν την πραγματική ανακύκλωση
στην πόλη της Αθήνας. «Ο κύριος Καμίνης λέει
ότι θα δώσει λύση και ζητάει από την περιφέρεια
να φτιαχτούνε τρία παζάρια σε όλη την Αττική.
Και μέχρι τότε στέλνουν την αστυνομία. Είναι τό-
σο δειλοί που κανένας δεν τολμάει να πάρει την
ευθύνη. Και όμως την έστειλαν όλοι μαζι και ο
Καμίνης και η Δούρου και η κυβέρνηση. Καλούμε
τους εργαζόμενους του Δήμου να μην συμμετέ-
χουν σε αυτες τις ρατσιστικές επιχειρήσεις». 

Αμέσως μετά μικροί και μεγάλοι, γυναίκες και
άντρες, βγήκαν στην Ιερά οδό κρατώντας πικέ-
τες και πανό από τους Συλλόγους Ρακοσυλλε-
κτών και έκαναν πορεία μέχρι την Πειραιώς, φω-
νάζοντας «Ψωμί-Παζάρι-Ελευθερία» και «Κάτω
τα χέρια από το παζάρι». Σε όλη τη διαδρομή
μοίραζαν ανακοινώσεις στα αυτοκίνητα που
περνούσαν από το αντίθετο ρεύμα. 

Η Συντονιστική οργανώνει επόμενη κινητοποί-
ηση τόσο στην απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕ-
ΔΥ στις 24/11 όσο και στη συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου την επόμενη μέρα στις 25/11. 

Η Δούρου χαρίζει τη διαχείριση
σκουπιδιών στους ιδιώτες

ΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Κάτω τα χέρια 
από το Παζάρι

Κυριακή 20/11,
Ελαιώνας
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Διαδήλωση θα γίνει την Παρα-
σκευή 25/11, με αφορμή την παγ-
κόσμια ημέρα ενάντια στη βία κατά
των γυναικών. Η συγκέντρωση εί-
ναι στις 8μμ στην πλατεία Καπνικα-
ρέας και καλούν φεμινιστικές, γυ-
ναικείες και lgbtq+ οργανώσεις. 

Ανάμεσά τους η ομάδα lgbtq+
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η οποία με σύνθημα
«να τσακίσουμε το σύστημα του
σεξισμού και της καταπίεσης», πα-
ρεμβαίνει στις κινητοποιήσεις αυ-
τού του κόσμου που έχει αρχίσει
να ριζοσπαστικοποιείται ξανά γύ-
ρω από το γυναικείο ζήτημα. Η
ομάδα φύλου και σεξουαλικότητας
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετέχει στη συ-
ζήτηση που γίνεται στο κίνημα για
το ποιος ευθύνεται για την εκμε-

τάλλευση και την κακοποίηση των
γυναικών. 

Ο σεξισμός είναι μέρος ενός
ολόκληρου συστήματος καταπίε-
σης, δεν είναι ιδιοτροπία των αν-
δρών, αλλά αποτέλεσμα συστημι-
κής ρητορικής που σκοπό έχει να
διασπάσει την εργατική τάξη, κά-
νοντας τα δικαιώματα γυναικών και
ανδρών πιο ευάλωτα. Με καθαρό
αυτό, προχωράμε στο πώς πα-
λεύουμε: χωρίς εσωστρέφειες πο-
λιτικής ορθότητας, αλλά με την πε-
ποίθηση ότι οι άνθρωποι αλλάζουν
μέσα από τους αγώνες που δίνουν.
Παλεύουμε με όλη την εργατική
τάξη, χωρίς υποτίμηση, αλλά ούτε
απομόνωση του γυναικείου ζητή-
ματος.

Πορεία ενάντια στη σεξιστική βία

Γ
ια σκοτεινό παρασκήνιο που συνοδεύει την υπόθεση προσαγω-
γής και πολύωρης ανάκρισης επτά Σύρων προσφύγων στο
Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, την 27η Σεπτεμβρίου κάνει λόγο

δημοσίευμα της Καθημερινής (20/11) του δημοσιογράφου Γιάννη
Σουλιώτη. 

Μετά από τις τότε καταγγελίες των Σύρων προσφύγων, λίγες μέρες
αργότερα στις 30/09, εκατοντάδες συμμετείχαν στο συλλαλητήριο που
κάλεσε το Συντονιστικό καταλήψεων στέγης προσφύγων-μετανα-
στών/τριων. Η πορεία είχε ξεκινήσει από τα Προπύλαια και κατέληξε
στο ΑΤ Ομόνοιας, καταγγέλλοντας την παράνομη κράτηση και την κα-
κοποίηση ανηλίκων μεταναστών οι οποίοι υποτίθεται ότι θεωρήθηκαν
ύποπτοι από την αστυνομία επειδή κρατούσαν πλαστικά όπλα πηγαί-
νοντας σε μια θεατρική παράσταση.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά,
αφού δεν πρόκειται μόνο για ένα ακόμα περιστατικό αστυνομικής αυθαι-
ρεσίας. 

Ειδική Απόρρητη Ομάδα 
Υψηλών Απαιτήσεων και Επικινδυνότητας

«Αντίθετα με όσα είχαν αρχικά γίνει γνωστά, την ευθύνη της επιχείρη-
σης δεν είχαν δικυκλιστές της ΔΙ.ΑΣ. αλλά αστυνομικοί μιας ομάδας «ει-
δικών αποστολών» της Αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι αργότερα απομα-
κρύνθηκαν από τις θέσεις τους εξαιτίας των λανθασμένων χειρισμών
τους... Την εντολή για προσαγωγή των επτά στο Α.Τ Ομόνοιας είχαν δώ-
σει αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, που μαζί με αξιωματούχους της
CIA συγκροτούν μια μυστική ομάδα ειδικών αποστολών. Πρόκειται για
την «Ειδική Απόρρητη Ομάδα Υψηλών Απαιτήσεων και Επικινδυνότη-
τας», η οποία υπάγεται στην Αντιτρομοκρατική αλλά συνεργάζεται στε-
νά και δέχεται οδηγίες από το κλιμάκιο της CIA στην Αθήνα.  

Αντίθετα με όσα ειπώθηκαν εκείνες τις μέρες, το ενδιαφέρον των
αστυνομικών δεν κέντρισαν τα όπλα - παιχνίδια που μετέφεραν οι πρό-
σφυγες, ούτε τα ρούχα παραλλαγής που φορούσαν για τις ανάγκες της
θεατρικής παράστασης. Στόχος των αξιωματούχων της Αντιτρομοκρατι-
κής και της CIA ήταν να ελέγξουν το περιεχόμενο φορητού υπολογιστή,
που μετέφερε ο ένας από τους δύο ενήλικες Σύρους, και κυρίως να συλ-
λέξουν πληροφορίες για τους «ενοίκους» της κατάληψης. Υπήρχαν
εξάλλου υπόνοιες ότι ορισμένοι από αυτούς ήταν φονταμενταλιστές
μουσουλμάνοι και διατηρούσαν επαφές με το “Ισλαμικό Κράτος”.

Αυτές οι καταγγελίες αποκαλύπτουν την ύπαρξη ειδικής ομάδας της
ελληνικής αστυνομίας που συνεργάζεται με τη CIA για να πραγματο-
ποιεί μυστικές έρευνες στους πρόσφυγες. Πρόκειται για τεράστιο
σκάνδαλο ανάλογο με την απαγωγή των 28 Πακιστανών το 2005 που
έγινε με συνεργασία της ΕΛΑΣ με την ΜΙ6. Εκείνο το σκάνδαλο που εί-
χε αποκαλυφθεί από την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας και τη Συμ-
μαχία Σταματήστε τον Πόλεμο κουκουλώθηκε και δεν έφτασε ποτέ κα-
νείς να τιμωρηθεί. Η νέα αποκάλυψη, αναδεικνύει ότι είτε με Βουλγα-
ράκη είτε με Τόσκα, η ελληνική αστυνομία συνεχίζει να συνεργάζεται
με τις μυστικές υπηρεσίες της CIA βάζοντας στο στόχαστρο πρόσφυ-
γες, μετανάστες και αλληλέγγυους. 

Νεολαία
Tόσκας όπως Βουλγαράκης
Αντιτρομοκρατική και CIA…

Η τελευταία γενική συνέλευση στο
τμήμα Αρχιτεκτονικής κερδήθηκε,

με απόφαση για κατάληψη στις 17 Νοέμβρη, συμμετοχή
του ΦΣ στη διαδήλωση και νέα γενική συνέλευση.

Αυτή τη βδομάδα ετοιμαζόμαστε για γύρο συνελεύσε-
ων στα πλαίσια της πανελλαδικής απεργίας της 24 Νο-
έμβρη. Στην Αρχιτεκτονική θα γίνει 22/11 και στο Ηλε-
κτρολόγων-Μηχανικών 23/11. Σε όλα τα τμήματα πάμε
να οργανώσουμε το κατέβασμα στην απεργία. Με αφορ-
μή αυτό θα βάλουμε τη συζήτηση για όλη τη δεξιά κα-
τρακύλα της κυβέρνησης και αυτά που ετοιμάζει για την
παιδεία. Να γίνει καθαρό μέσα από τη συνέλευση ότι
μπροστά μας έχουμε τρεις βδομάδες κλιμάκωσης. Με τα
αιτήματα του εργατικού κινήματος πρέπει να συνδέσου-
με και τα δικά μας, να αναδείξουμε το πρόβλημα της
υποχρηματοδότησης και τις ελλείψεις στη στέγαση και
τις μετακινήσεις. Πλάι στους απεργούς να δώσουν αυτή
τη μάχη και οι φοιτητικοί σύλλογοι.

Επίσης στις συνελεύσεις θα ανοίξουμε και το ζήτημα
των προσφύγων, την υποδοχή των παιδιών στα σχολεία
και το πώς πάμε να το οργανώσουμε από την πλευρά
μας. Δηλαδή να μπουν μπροστά οι φοιτητικοί σύλλογοι
για να μην υπάρξουν ρατσιστικές αντιδράσεις.

Δημήτρης Στεφανάκης

Στην τελευταία ΓΣ του
τμήματος Ιατρικής Ιωαν-

νίνων συζητήσαμε για το τριήμερο του Πολυτεχνεί-
ου, την επίσκεψη Ομπάμα και τα ζητήματα της σχο-
λής. Υπερψηφίστηκε το πλαίσιο των ΕΑΑΚ για διήμε-
ρη κατάληψη στις 16 και 17 Νοέμβρη. Επίσης στις 15
κατεβήκαμε και στη διαδήλωση για τον Ομπάμα που
έγινε και εδώ στα Γιάννενα. 

Πριν την κατάληψη κάναμε και μια κινητοποίηση
στον πρύτανη με τα αιτήματα των φοιτητών, για τις
ελλείψεις σε βιβλία, προσωπικό, εξοπλισμό. Η απάν-
τησή του ήταν μια γενικολογία ότι είναι δίκαια τα αι-
τήματά μας αλλά εξαρτώνται από την κυβέρνηση και
όχι τον ίδιο. Στο συντονιστικό ακολούθησε μια συνο-
λικότερη πολιτική κουβέντα γύρω από το αντικαπιτα-
λιστικό πρόγραμμα και το πώς θα προχωρήσουμε να
τα διεκδικήσουμε όλα αυτά, μαζί με τους εργαζόμε-
νους. Συζητήσαμε ότι πρέπει οι φοιτητές να κατέβου-
με στο πλάι των εργαζόμενων στην απεργία της 24
Νοέμβρη και να αναδείξουμε και τα δικά μας αιτήμα-
τα. Με κέντρο την οργάνωση της απεργίας λοιπόν,
ετοιμαζόμαστε για νέα γενική συνέλευση ξανά την
Τρίτη 22/11.

Λουίζα Γκίκα

BOΛΟΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Από τις 10/11
έγινε προσπά-
θεια από εμάς

να έρθουν οι φοιτητές στη γενική συ-
νέλευση της ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας,
μέσω συζητήσεων και ανακοινώσεων
στις αίθουσες της Σχολής αλλά και
στο διαδίκτυο. Ως αποτέλεσμα, τη
Δευτέρα 14/11 έγινε η πιο μαζική συ-
νέλευση της ΣΓΤΚΣ αυτού του ακα-
δημαϊκού έτους, με τη συμμετοχή
περισσότερων από 100 ατόμων. 

Η συζήτηση αφορούσε στο δεξιό-
στροφο νέο ανασχηματισμό και στο
χρέος που καλούμαστε να πληρώ-
σουμε από τις τσέπες μας τη στιγμή
που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κά-
νει περικοπές στην Υγεία και την
Παιδεία, ενώ ταυτόχρονα κλείνει
συμφωνίες για περαιτέρω εμπλοκή
της Ελλάδας στο σφαγείο της Μέ-
σης Ανατολής. Αυτή η τοποθέτηση
ήταν το έναυσμα για να επιχειρημα-
τολογήσουμε υπέρ της διαδήλωσης
για την άφιξη του Ομπάμα στην Αθή-
να και της συμμετοχής μας στο τριή-
μερο του Πολυτεχνείου.

Στην αίθουσα ακούστηκαν δύο
απόψεις. Αρχικά, αυτή του ΚΚΕ που
καλούσε σε συμμετοχή στα συλλα-
λητήρια, χωρίς όμως την προοπτική
κλιμάκωσης του αγώνα. Αμέσως με-
τά, τοποθετηθήκαμε ως Γραφίδα
(σχήμα ΕΑΑΚ), υποστηρίζοντας ότι
το κίνημα μεγαλώνει και γι’ αυτό ο
Νοέμβρης πρέπει να είναι μήνας
αγώνων. Στη συνέχεια, προτρέψαμε
τους φοιτητές σε τριήμερη κατάλη-
ψη της σχολής στα πλαίσια του Πο-
λυτεχνείου, εξηγώντας τους λόγους

για τους οποίους αυτή είναι απαραί-
τητη. Τέλος, δηλώσαμε πως η μάχη
μας πρέπει να έχει συγκεκριμένη κα-
τεύθυνση, αυτήν στο πλευρό των
εργατών, γι’ αυτό καλέσαμε τους
φοιτητές να συμμετέχουν στη διαδή-
λωση της πανελλαδικής απεργίας
στις 24/11 με κλειστή σχολή. 

Πάνω στο πώς συνδεόμαστε ως
φοιτητές με όλα τα πολιτικά ζητήμα-
τα της περιόδου που μας επηρεά-
ζουν συζητήθηκε και η αντιφασιστι-
κή μάχη. Το πλαίσιό μας πρότεινε
συμμετοχή των φοιτητών στη δίκη
της Χρυσής Αυγής στις 29/11.

Το αποτέλεσμα της δίωρης συζή-
τησης ήταν να υπερψηφιστεί το
πλαίσιο της Γραφίδας, που οδήγησε
στη συμμετοχή των φοιτητών στη
διαδήλωση του Ομπάμα και του Πο-
λυτεχνείου, μαζί με την Αντικαπιταλι-
στική Αριστερά. Μάλιστα, ο  Σπου-
δαστικός Σύλλογος κατέβηκε με δι-
κό του πανό που έγραφε «ο δρόμος
του Νοέμβρη επαναστατικός – ενάν-
τια σε μνημόνια, διάλυση Παιδείας,

πολέμους, ρατσισμό». Αυτή τη στιγ-
μή, οργανωνόμαστε για την απεργία
στις 24/11 και για το κατέβασμα στη
δίκη με το πανό της σχολής. Έχουμε
ήδη νέα γενική συνέλευση στις
22/11.

Βασίλεια Χαρλαύτη

ΣΧΟΛΕΣ - Μετά το Πολυτεχνείο 

Όλοι στην απεργία
ΣΓΤΚΣ

Το πανό της ΣΓΤΚΣ Αθήνας στην πορεία του Πολυτεχνείου



Γ
ια τρεις συνεχόμενες ημέρες τάγματα
εφόδου της Χρυσής Αυγής με τις πλά-
τες της αστυνομίας επιτέθηκαν στο

στρατόπεδο της Σούδας στη Χίο, καίγοντας
σκηνές και τραυματίζοντας πρόσφυγες και αλ-
ληλεγγυους με πέτρες και μολότοφ. Συνολικά,
περίπου 100 άνθρωποι –κυρίως οικογένειες–
αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στο δρόμο γιατί
έχασαν το κατάλυμά τους και δύο πρόσφυγες
μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι φασίστες
λειτούργησαν «υποκινούμενοι από την επίσκε-
ψη στο νησί των σεσημασμένων εγκληματιών
Λαγού και Κασιδιάρη και με την παροιμιώδη
κάλυψη - ανοχή της ΕΛ.ΑΣ», όπως κατήγγειλε
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Χίου. 

Οπως αναφέρει ανακοίνωση αλληλέγγυων

της Χίου, στις 18/11 «ακροδεξιοί τραμπούκοι
επιτέθηκαν στον καταυλισμό της Σούδας πε-
τώντας από ψηλά εμπρηστικούς μηχανισμούς,
καίγοντας σκηνές και σκορπώντας τον τρόμο
στις εγκλωβισμένες οικογένειες. Η αστυνομία
αρκέστηκε να παρατηρεί και να επεμβαίνει πυ-
ροσβεστικά κατόπιν εορτής. Ακολούθησε ξυ-
λοδαρμός δύο αλληλέγγυων Χίου από ομάδα
20-30 τραμπούκων, παρουσία αστυνομικών με
στολή και πολιτικά, ενώ τα ΜΑΤ περιορίστηκαν
απλώς να εμφανιστούν ώστε να απομακρυν-
θούν ανενόχλητοι οι ακροδεξιοί. Το ίδιο βρά-
δυ, δεκάδες πρόσφυγες πέρασαν ώρες μέσα

στο κρύο, με τα παιδιά τυλιγμένα σε κουβέρ-
τες, αφού αστυνομία και λιμενικό πολύ αργό-
τερα προέβησαν σε στοιχειώδεις κινήσεις
απομάκρυνσής τους από τα στενά γύρω από
τη Σούδα». 

Ο Μπαλάφας, υφυπουργός Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, που επισκέφτηκε την Χίο υποτί-
θεται ότι καταδίκασε τις επιθέσεις της Χρυσής
Αυγής, όμως οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι
τεράστιες. Πρώτον γιατί η αστυνομία έκανε
πλάτες στη Χρυσή Αυγή τη μέρα που πραγμα-
τοποιήθηκε η επίσκεψη του Λαγού και του Κα-
σιδιάρη, διευκολύνοντας μία χούφτα φασίστες
να έχουν πρόσβαση στο ξενοδοχείο Ξενία που
γινόταν η ρατσιστική σύναξη και εμποδίζοντας
εκατοντάδες αντιφασίστες να πραγματοποι-
ήσουν συγκέντρωση. 

Εξοπλισμένες

Όπως αναφέρει η ανταπόκριση της ΕΡΤ Αι-
γαίου: «Στο ύψος του πρώην ξενοδοχείου Ξε-
νία, μία κλούβα των ΜΑΤ είχε αποκλείσει το
δρόμο, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κα-
θώς και δύο διμοιρίες των ΜΑΤ είχαν αναπτυχ-
θεί στην περιοχή. Παρά τις διαβεβαιώσεις των
διαδηλωτών  για ειρηνική πορεία η ηγεσία της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου δεν επέτρεψε
να περάσει η πορεία μπροστά από το ξενοδο-
χείο. Μάλιστα έγινε προσπάθεια να φθάσουν
στο ξενοδοχείο μέσω της παραλίας, όμως και
εκεί αναπτύχθηκαν πλήρως εξοπλισμένες άν-
τρες των ΜΑΤ με αποτέλεσμα οι συγκεντρωμέ-
νοι με πορεία μέσω της Προκυμαίας να φθά-
σουν έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής
φωνάζοντας συνθήματα και να τελειώσει εκεί
η κινητοποίηση». Στη συνέχεια η αστυνομία
αντί να συλλάβει τους Χρυσαυγίτες που προ-

χώρησαν στις επιθέσεις στη Σούδα, συνέλαβε
δεκάδες πρόσφυγες και αλληλέγγυους. 

Η κυβέρνηση επιμένει στην πολιτική του εγ-
κλωβισμού των προσφύγων μέσα στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης και στην πιστή εφαρμογή
της Συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας γιατί διαφορετικά
όπως δήλωσε ο Μπαλάφας θα γίνει ότι έγινε την
«προηγούμενη περίοδο με τις αφίξεις να ξεπερ-
νούν τα 1.000 άτομα ημερησίως». Λες και οι αφί-
ξεις των προσφύγων ευθύνονται για την δολο-
φονική δράση των φασιστών της Χρυσής Αυγής.
Αυτή η πολιτική είναι που στρώνει το δρόμο σε
κάθε λογής φασίστες και δεξιούς πολιτικάντη-
δες να ρίχνουν το ρατσιστικό τους δηλητηριο σε
βάρος των προσφυγων και μεταναστών.  

Η δύναμη που μπορεί να βάλει τέρμα και
στη δολοφονική δράση της Χρυσης Αυγής και
στο ρατσισμό που καλλιεργεί η ίδια η κυβέρ-
νηση με την πολιτική της, είναι η κοινή δράση
της τεράστιας πλειοψηφίας του κόσμου στη
Χίο. Ένα μικρό δείγμα ήταν η υποδοχή που
των δολοφόνων Λαγού και Κασιδιάρη με αντι-
φασιστική συγκέντρωση εκατοντάδων αγωνι-
στών του νησιού την Τρίτη 15/11. Δεν είναι το
μόνο. Στις 7/10, συγκέντρωση – συναυλία αλ-
ληλεγγύης στους πρόσφυγες είχε καλέσει η
ΑΔΕΔΥ Χίου σαν απάντηση στις ρατσιστικές
προκλήσεις «αγανακτισμένων πολιτών» και φα-
σιστών της Χρυσής Αυγής σε βάρος μετανα-
στών, που είχαν γίνει ξανά στο νησί κάτω από
την κάλυψη της αστυνομίας. 

Η κοινή δράση των συνδικάτων, των αντιφα-
σιστών, των αλληλέγγυων και των ίδιων των
προσφύγων μπορεί να στείλει τους φασίστες
πίσω στις τρύπες τους και να διεκδικήσει πό-
λεις ανοιχτές για τους πρόσφυγες και όχι
στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
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Μ
ε αντιφασιστι-
κή συγκέν-
τρωση σωμα-

τεία, αντιφασιστικές κινήσεις και αλ-
ληλέγγυοι “υποδέχτηκαν” τους Χρυ-
σαυγίτες δολοφόνους Λαγό και Κα-
σιδιάρη που τόλμησαν να πατήσουν
το πόδι του στο νησί της Λέσβου την
παραμονή του Πολυτεχενίου Τετάρ-
τη 16/11. 

«Μόλις έγινε γνωστό ότι θα έρχον-
ταν οι Λαγός – Κασιδιάρης στις
16/11 στη Λέσβο, χτύπησε συναγερ-
μός. Πρώτη έβγαλε ανακοίνωση η
ΚΕΕΡΦΑ, καλώντας τους πάντες να
κινητοποιηθούμε», μας μεταφέρει
την εικόνα ο Παρασκευάς Ψάνης
από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ. «Ο Αντιφα-
σιστικός Συντονισμός (που περιλαμ-
βάνει σωματεία, άλλες συλλογικότη-
τες, φοιτητικές πρωτοβουλίες) κάλε-
σε σύσκεψη για να οργανώσουμε τη
απάντησή μας. Στις 16/11 το πρωϊ οι
φοιτητές οργάνωσαν συγκέντρωση
στο λιμάνι για να τους “υποδε-

χτούν”. Αλλά αυτοί ει-
δοποιημένοι, διέφυγαν
και απέφυγαν το γιου-

χάϊσμα. Το απομεσήμερο οι ναζί εί-
χαν προγραμματίσει ομιλία σε ξενο-
δοχείο στη Θερμή, 15 και πάνω χι-
λιόμετρα από την πόλη, μακριά από
τα γραφεία τους. Ο Αντιφασιστικός
Συντονισμός συγκέντρωσε περίπου
100 άτομα, σε προσυγκέντρωση
στην παραλία. Από εκεί προχωρήσα-
με με πορεία προς την περιοχή του
ξενοδοχείου. Μια αστυνομική κλού-
βα μας σταμάτησε στον κεντρικό
δρόμο, πολύ μακριά από το ξενοδο-
χείο. Μείναμε εκεί φωνάζοντας συν-
θήματα και μετά από ώρα επιστρέ-
ψαμε πάλι με πορεία στο σημείο
προσυγκέντρωσης όπου και διαλυ-
θήκαμε. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο
αστυνομικός κλοιός που τους προ-
στάτευε ήταν πολυάριθμος και
ασφυκτικός. Η αστυνομία ενώ μας
έκλεισε το δρόμο με την κλούβα, εμ-

πόδιζε και όλα τα τροχοφόρα που
κινούνταν στον κεντρικό ανατολικό
οδικό άξονα του νησιού να κινηθούν
προς την πόλη, ενώ όσους ήθελαν
να έρθουν από την πόλη προς το ξε-
νοδοχείο τους άφηνε να περνούν
κανονικά. Για το γεγονός έβγαλε
ανακοίνωση- καταγγελία η ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ Λέσβου. Οι ναζί ισχυρίστηκαν
ότι την ομιλία παρακολούθησαν
«εκατοντάδες», αλλά στις φωτογρα-
φίες που δημοσίευσαν μετρήσαμε
48 άτομα. Αν αφαιρέσουμε τους
βέλγους ναζιστές αρχηγούς που
έφεραν μαζί τους, τους σωματοφύ-
λακές τους και την αστυνομική

φρουρά με πολιτικά που τους συνο-
δεύει, βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι
«εκατοντάδες» ήταν τελικά 3 δεκά-
δες. Συγκέντρωση πραγματοποιήθη-
κε και την επόμενη ημέρα στην επέ-
τειο του Πολυτεχνείου στην πλατεία
Σαπφούς”. 

Ναζιστικά τάγματα εφόδου με τις πλάτες της ΕΛ.ΑΣ στα νησιά

ΛΕΣΒΟΣ

ΧΙΟΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Αντιφασιστική συγκέντρωση στη Λέσβο στις 16/11

Αντιφασιστική συγκέντρωση στη Χίο, 15/11



ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Ίχνος (Κολοκο-
τρώνη 34) 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Quiz 7μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση, κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 Μεγ. Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Κρατικός καπιταλισμός
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΑΙΓΑΛΕΩ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Στέκι 6μμ
Πώς οργανώνουμε τις πανεργατικές
απεργίες
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Στέκι 6μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Μαγαζί 7μμ 
Ουγγαρία 1956 – εργατική επανάσταση
ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Πριόνα
•ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Μαγαζί 7μμ 
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 στέκι Αριστερής Κί-
νησης 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 M. Coffee (Σισσύφου 4)
1956 - 2016 – ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλήτρια: Γκέλυ Γκρήγκοβιτς

ΠΑΤΗΣΙΑ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στα μνημόνια
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Aldebaran (Σου-
λίου 5 & Σόλωνος) 7.30μμ
Κρατικός καπιταλισμός

Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Aldebaran (Σου-
λίου 5 & Σόλωνος) 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Σουεζ 1956 – Η ήττα της αποικιοκρατίας
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ 1968 (στοά Βενι-
ζέλου & Αγ.Πάντων) 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για το
σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Κρίκος 7μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση, κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Πικ-απ 7μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση, κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσωλη

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Τρίπορτο (Παρα-
μυθίας & Αρτεμησίου) 7μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση, κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση, κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 κυλικείο πολιτιστικού
κέντρου «Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά στην
Ευρώπη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 κυλικείο πολιτιστικού
κέντρου «Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;

Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Γιώτης 8μμ
Αναπηρία και καπιταλισμός
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Αναπηρία και καπιταλισμός
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 νέα ΦΛΣ 7.30μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Φιλοίστρο 7μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Κουρμπέτι 3μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση, κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Καστρίτση

ΒΟΛΟΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 Θόλος 7μμ
Τα αποτελέσματα των αμερικανικών
εκλογών και η αριστερά
Ομιλητής: Μανώλης Voador
•ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 Θόλος 7μμ
Κρίση στην Ε.Ε. και αντικαπιταλιστική
εναλλακτική
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο,
Β’ ορ., 7μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση, κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

•ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Σουέζ 1956 – Η ήττα της αποικιοκρατίας
Ομιλητής: Κώστας Δανακτσής
•ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο σήμερα;
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
•ΠΕΜΠΤΗ 1/12 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Vocal 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Vocal 7μμ
Ουγγαρία 1956 – εργατική επανάσταση

ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 Στέκι 8μμ
Κρατικός καπιταλισμός
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
•ΠΕΜΠΤΗ 1/12 Στέκι 8μμ
Η κρίση στην Τουρκία και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 24/11 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
•ΠΕΜΠΤΗ 1/12 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

•ΠΕΜΠΤΗ 24/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
•ΠΕΜΠΤΗ 1/12 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11 καφέ Κρόκος 8μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή Τραμπ
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση, κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ

•ΠΕΜΠΤΗ 24/11 καφέ Υγιεινό με νού 7.30μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση, κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής
•ΠΕΜΠΤΗ 1/12 Ταπητουργείο 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Κρίση στην Ε.Ε. και
αντικαπιταλιστική εναλλακτική
Ομιλητές: Νίκος Στραβελάκης, Λέαν-
δρος Μπόλαρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή Τραμπ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ

Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;
Ομιλητης: Παναγιώτης Πλιατσικας

ΓΑΛΑΤΣΙ

•ΠΕΜΠΤΗ 24/11 ΕΛΜΕ Γκράβα 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
•ΠΕΜΠΤΗ 1/12 ΕΛΜΕ Γκράβα 7μμ
Η πάλη στα χρόνια των μνημονίων
Ομιλητής: Ανδρέας Γρηγοράτος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

•ΠΕΜΠΤΗ 24/11 καφέ Ξύλινη βέσπα
(Ζίννη 30) 8μμ
Χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο σήμερα;
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
•ΠΕΜΠΤΗ 1/12 καφέ Ξύλινη βέσπα
(Ζίννη 30) 8μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;
Ομιλήτρια: Τανια Βριζάκη

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση, κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11 καφέ Τσίου (απέναντι
Νομαρχίας) 8μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

•ΠΕΜΠΤΗ 24/11 καφέ Μινιατούρα 8μμ
Κρατικός καπιταλισμός
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ
•ΠΕΜΠΤΗ 1/12 καφέ Μινιατούρα 8μμ
Χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο σήμερα;
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11 καφέ Νότος 7μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;
Ομιλητής: Θανάσης Καμπουρούδης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11 δημαρχείο 7μμ
Η εργατική αντίσταση στα μνημόνια
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11 καφέ Σκαντζόχοι-
ρος 6.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 7.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλ. Αγ.Βλάσση 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Τόπαλη & Ερμού 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 
(έξω από λαϊκή συνέλευση) 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρ. Εθν. Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ. Ιερόθεου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρ. Μιχ. Αγγέλου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Οσία Ξένη 11.30πμ

Μαρξιστικά Φόρουμ

Συνεδριάσεις
Εργατικών 
Oμάδων

ΥΓΕΙΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12 Αγ. Σάββας 2.30μμ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πα λεύ ου με για
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Στις σχολές
ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11 Ε3 αίθουσα 2μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΟΠΕ
•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11 
αμφ. 15 (7ος ορ.) 1μμ
Η στρατηγική του σοσιαλισμού από τα
κάτω – το παράδειγμα της 
Ουγγαρίας του 1956
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12 αμφ. 15 (7ος ορ.) 1μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής – ισόβια στους
νεοναζί δολοφόνους

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11 
αίθουσα Προβολών ΣΓΤΚΣ 2μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 αίθριο 3μμ
Η πιο βαθιά κρίση του συστήματος, από
την Αμερική μέχρι την Ελλάδα κοινοί αγώ-
νες ενάντια σε φτώχεια, πόλεμο και ρα-
τσισμό
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Τ
ον Φλεβάρη του 1917 οι εργάτες και οι
φαντάροι της Πετρούπολης ανέτρεψαν
τον Τσάρο. Η Ρωσία έγινε μέσα σε δυο

μέρες και νύχτες από απόλυτη μοναρχία -η πιο
σκοταδιστική και καταπιεστική στην Ευρώπη
και σε όλο τον κόσμο- Δημοκρατία. Για την
ακρίβεια, όπως θα παρατηρούσε λίγους μήνες
μετά ο Λένιν «απ’ όλες τις εμπόλεμες χώρες η
Ρωσία είναι σήμερα η πιο ελεύθερη χώρα στον
κόσμο». 

Το συμπέρασμα που έβγαζε η πλειοψηφία
της Αριστεράς της εποχής ήταν ότι έπρεπε να
υποστηρίξει το νέο καθεστώς, να αναλάβει με-
ρίδιο στη διακυβέρνησή του. Η προοπτική της
ήταν μια κοινοβουλευτική δημοκρατία όπου η
κυβέρνηση θα εφάρμοζε φιλολαϊκή πολιτική -
τουλάχιστον στις διακηρύξεις. Ο Λένιν έβγαζε
το αντίθετο συμπέρασμα. Όταν επέστρεψε
στην επαναστατημένη Ρωσία αιφνιδίασε όχι
μόνο τους αντιπάλους του αλλά και τους συν-
τρόφους του στο μπολσεβίκικο κόμμα με τις
«Θέσεις του Απρίλη». Υποστήριζε:

«Όχι κοινοβουλευτική δημοκρατία-επιστρο-
φή από τα σοβιέτ των εργατών βουλευτών σε
αυτή θα ήταν βήμα προς τα πίσω- αλλά δημο-
κρατία των σοβιέτ των εργατών, των εργατών
γης και των αγροτών βουλευτών σε όλη τη χώ-
ρα, από τα κάτω ως τα πάνω. Κατάργηση της
αστυνομίας, του στρατού, της υπαλληλίας. Η
αμοιβή όλων των υπαλλήλων, που θα είναι όλοι
τους αιρετοί και ανακλητοί σε κάθε στιγμή, να
μην ξεπερνά τη μέση αμοιβή ενός καλού εργά-
τη». 

Αυτά τα σοβιέτ, τα συμβούλια των αντιπρο-
σώπων, έλεγε ο Λένιν: «αναπαράγουν εκείνο
τον τύπο του κράτους που επεξεργάστηκε η
Κομμούνα του Παρισιού και που ο Μαρξ τον
ονόμασε ‘πολιτική μορφή που ανακαλύφθηκε
επιτέλους, και με την οποία μπορεί να συντελε-
στεί η οικονομική απελευθέρωση των εργαζο-
μένων».

Αυτές οι θέσεις ήταν «σκάνδαλο». Όταν ο
Λένιν τις διάβασε σε μια κοινή εκδήλωση των
μπολσεβίκων και των μενσεβίκων, ακούστηκαν
φωνές ότι πρόκειται για «αναρχικά παραληρή-
ματα». Οι ίδιες κατηγορίες ακούστηκαν λίγους
μήνες μετά, όταν κυκλοφορούσε το βιβλίο του
Κράτος και Επανάσταση. 

Σ’ αυτό το βιβλίο ο Λένιν υποστηρίζει ότι η
εργατική τάξη δεν μπορεί να πάρει το κράτος
στα χέρια της και να το βάλει να δουλέψει για
λογαριασμό της. Κάθε κράτος είναι όργανο τα-
ξικής κυριαρχίας και το υπάρχον κράτος είναι
αστικό, δηλαδή όργανο κυριαρχίας της αστι-
κής τάξης. Αυτό ισχύει ακόμα για την πιο ελεύ-
θερη και ευνομούμενη κοινοβουλευτική δημο-
κρατία. Και σ’ αυτήν, την οικονομική εξουσία
την έχουν οι καπιταλιστές και τις πιο σημαντι-
κές αποφάσεις τις παίρνουν μηχανισμοί που
δεν εκλέγει και δεν ελέγχει κανείς/μια. 

Γι’ αυτό το κράτος δεν μπορεί να αλλάξει
κομμάτι-κομμάτι. Η εργατική τάξη πρέπει να το
συντρίψει, να το «ανατινάξει», «να μην αφήσει
πέτρα πάνω στην πέτρα» για να απελευθερώσει
τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους. 

Η εργατική τάξη χρειάζεται το κράτος, δηλα-
δή την οργανωμένη βία, επέμενε ο Λένιν, για
να κατανικήσει την αντίσταση των εκμεταλλευ-
τών. Όμως, πρόκειται για ένα «μισο-κράτος»,
για την οργάνωση της μεγάλης πλειοψηφίας
εις βάρος της μικρής μειοψηφίας που δεν θα
έχει ανάγκη τον στρατό, την αστυνομία, τους
γραφειοκρατικούς μηχανισμούς του αστικού
κράτους. 

«Κάθε μαγείρισσα θα κυβερνάει το κράτος»
είναι μια από τις πιο χτυπητές εκφράσεις του
Λένιν -οι «βουλευτές» αντιπρόσωποι θα είναι
ανακλητοί, θα εκλέγονται από τους χώρους
δουλειάς, θα αμείβονται όπως οι συνάδελφοί
τους και θα έχουν ευθύνη όχι μόνο να νομοθε-
τούν αλλά και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις
τους. 

Να ατροφήσει

Αυτό το κράτος θα είναι προορισμένο να
εξαφανιστεί, να ατροφήσει, όσο η κοινωνία θα
προχωράει στο χτίσιμο του σοσιαλισμού. 

Η κριτική του Λένιν στη «δεισιδαιμονία του
κράτους» ήταν αυτό που προκαλούσε τις έντο-
νες κατηγορίες από τους αντιπάλους των
μπολσεβίκων στην αριστερά. Όμως, όπως δεί-
χνει ακόμα και μια γρήγορη ανάγνωση του
Κράτος και Επανάσταση, ο Λένιν ξεθάβει τις
απόψεις των ίδιων των Μαρξ και Ένγκελς για
το κράτος. Αυτή την κληρονομιά την είχε θάψει
η σοσιαλδημοκρατία για δεκαετίες. 

Οι μπολσεβίκοι ανήκαν από τα πρώτα τους
βήματα στην πιο αριστερή, την επαναστατική
πτέρυγα του διεθνούς σοσιαλιστικού κινήμα-
τος που ήταν οργανωμένο στη Δεύτερη Διε-
θνή. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ είχε δώσει μια συντριπτική απάντη-
ση στις απόψεις που έλεγαν ότι ο δρόμος για
την αλλαγή της κοινωνίας και εν τέλει τον σο-
σιαλισμό, περνάει από τη βαθμιαία μεταρρύθ-
μιση του καπιταλισμού και του κράτους του. Ο
τίτλος του βιβλίου της έβαζε το δίλημμα: Με-
ταρρύθμιση ή Επανάσταση; Αυτή η διαμάχη εί-
χε τελειώσει με την επικράτηση των «ορθόδο-
ξων» απόψεων στη γερμανική σοσιαλδημοκρα-
τία και διεθνώς. Ιδεολογικός εκπρόσωπος αυ-
τού του ρεύματος που δήλωνε μαρξιστικό,
ήταν ο Κ. Κάουτσκι, ο «πάπας του μαρξισμού». 

Όμως, η επικράτηση ήταν μόνο επιφανειακή.
Η απόκλιση ανάμεσα στους ρεφορμιστές,
όποια φρασεολογία και αν χρησιμοποιούσαν,
και τους επαναστάτες μεγάλωσε τα επόμενα
χρόνια. Οι πρώτοι έριχναν το βάρος τους στις
εκλογικές μάχες και τις άμεσες ή έμμεσες
εκλογικές συμμαχίες με τους «προοδευτι-
κούς», «φιλειρηνικούς» αστούς. Οι δεύτεροι
επέμεναν ότι η εργατική τάξη πρέπει να στηρι-
χτεί στους δικούς της αγώνες για να κερδίσει
κατακτήσεις τώρα και στην επανάσταση σαν
προοπτική απέναντι σε ένα σύστημα που γεν-
νούσε στρατιωτικούς ανταγωνισμούς και έφερ-
νε πιο κοντά τον πόλεμο. 

Το 1914 οι ρεφορμιστές όλων των χωρών τά-
χτηκαν στο πλευρό των αρχουσών τάξεων
όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Αλλού μπήκαν στις αστικές κυβερνήσεις, αλ-
λού τις στήριξαν, και παντού έβαλαν πλάτη σε
συμφωνίες «κοινωνικής ειρήνης» μέχρι η «πα-
τρίδα» να περάσει τη δοκιμασία του πολέμου.
Η στρατηγική της διαχείρισης του αστικού
κράτους σήμαινε την συναίνεση στη μεγαλύτε-
ρη σφαγή που είχε γνωρίσει η ανθρωπότητα. 

Η αντιπολεμική διεθνιστική αριστερά που άρ-
χισε να διαμορφώνεται κόντρα σε αυτή την
προδοσία, προχώρησε και σε αμφισβήτηση της
συνολικής στρατηγικής της προπολεμικής σο-
σιαλδημοκρατίας. Η συζήτηση για το κράτος
τον χαρακτήρα του, την σχέση του με τον καπι-
ταλισμό και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς ήταν κομμάτι αυτών των διεργασιών. Οι
«Θέσεις του Απρίλη» και το «Κράτος και Επανά-
σταση» ήταν μια από τις καίριες συμβολές του
Λένιν. Τα επαναστατικά κόμματα που άρχισαν
να διαμορφώνονται στη φωτιά που άναψε η
Ρώσικη Επανάσταση, έβαλαν αυτές τις θέσεις
στο κέντρο της στρατηγικής τους. 

Από τότε μέχρι σήμερα, ο «κοινοβουλευτικός
δρόμος» έχει δείξει ξανά και ξανά τα αδιέξοδά
του. Σήμερα ζούμε την κατηφόρα της κυβέρ-
νησης ενός αριστερού κόμματος που δήλωνε
ότι θα τους «ταράξουμε στην νομιμότητα» και
εγγυόταν την «συνέχεια του κράτους» και των
θεσμών του. Ο δρόμος του Λένιν παραμένει ο
μόνος ρεαλιστικός. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584 www.marxistiko.gr
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Κοινοβουλευτικός ή
επαναστατικός δρόμος



Στο Stopover των αδελφών
Κουλέν  οι ηρωίδες είναι

στρατιωτίνες του Γαλλικού
στρατού. Η Ορόρ και η Μαρίν
κατάγονται από το επαρχιακό
Λοριάν και έχουν καταταγεί
στον στρατό για να βρουν μια δουλειά και να
μπορέσουν να γυρίσουν τον κόσμο. 

Επιστρέφοντας στη Γαλλία μετά από απο-
στολή  στο Αφγανιστάν, προβλέπεται στάση
όλου του τμήματος σε ένα πολυτελές ξενοδο-
χείο στην Κύπρο (αν και τα γυρίσματα έγιναν
στη Ρόδο), για συλλογική «αποσυμπίεση». Με
αυτό τον όρο οι ανώτεροί τους εννοούν μια
τριήμερη παραμονή σε ένα πολυτελές ξενο-
δοχείο (αδιανόητο για την οικονομική δυνατό-
τητα των 1300 ευρώ που παίρνουν μισθό),
προκειμένου να αποβάλουν το άγχος και τις
αναμνήσεις από τις δύσκολες στιγμές της
αποστολής και να επιστρέψουν στις οικογέ-
νειές τους «χαλαροί».  Η διαδικασία περιλαμ-
βάνει από γυμναστήριο και σάουνα μέχρι δια-
σκέδαση στο κλαμπ  αλλά και ομαδική ψυχο-
θεραπεία, όπου με τη βοήθεια ψηφιακής τρισ-
διάστατης αναπαράστασης συγκεκριμένων
στιγμών των συμπλοκών που βίωσαν, προ-
σπαθούν να τους βάλουν να διαχειριστούν, να
εξορθολογικοποιήσουν την κατάσταση. 

Η ταινία είναι έντεχνα δομημένη πάνω στην
αντίθεση: Ήλιος, θάλασσα, χορός, πολύχρω-
μα κοκτέιλ και ημίγυμνα σώματα, ντόπια καμά-
κια από τη μια, βόμβες, τραυματισμοί και θά-
νατος από την άλλη. Το αποτέλεσμα, μελετη-
μένο από τη σκοπιά των στρατοκρατών, όμως
ποτέ δε μπορείς να αγνοήσεις τον ανθρώπινο

παράγοντα. «Τι γυρεύαμε στο
Αφγανιστάν;» διερωτάται η
Ορόρ κάποια στιγμή όταν πλη-
ροφορείται ότι στη συμπλοκή
όπου τραυματίστηκε σοβαρά,
το στρατιωτικό σχέδιο πολύ

απλά δεν περιλάμβανε τη διάσωσή της. Έτσι,
παρόλο που η ίδια λειτουργεί σαν φωνή της
λογικής σε σχέση με την πιο κυκλοθυμική Μα-
ρίν και την τρίτη κοπέλα της ομάδας (οι υπό-
λοιποι είναι όλοι άντρες), συνειδητοποιεί ότι η
πολεμική μηχανή είναι πέρα από κάθε λογική
και θα πάρει τις αποφάσεις της.  

Η ταινία δεν είναι αντιπολεμικό μανιφέστο,
ούτε έχει στόχο να καταγγείλει ανοιχτά τον
ιμπεριαλισμό. Όμως κάνει ακόμα και τον πιο
ανυποψίαστο θεατή να αισθανθεί τις συνέπει-
ές του, την ίδια τη βία όχι μόνο όταν ξεσπά,
αλλά και όταν παραμονεύει. Εκεί που οι στρα-
τιώτες χαλαρώνουν με τα ποτά τους χορεύον-
τας για το «τίποτα» ξεσπούν μέχρι θανάτου,
γιατί «χρειάζονται έναν εχθρό», έτσι λειτουρ-
γεί το σύστημα. Το ανθρώπινο σώμα γίνεται
το μέσον για να εκφραστούν οι καλύτερες αλ-
λά και οι χειρότερες προθέσεις. 

Τέλος η αναφορά στην Ευρώπη κατεδαφί-
ζει τους τελευταίους μύθους γύρω από αυτή.
Στην ειδυλλιακή Κύπρο, ύστατο σύνορο της
«πολιτισμένης» Ευρώπης με τον κόσμο της
«υπανάπτυξης», εκεί απελευθερώνονται τα
χειρότερα ένστικτα των στρατιωτών της ελευ-
θερίας και δίπλα τους περνάει μια κλούβα με
πρόσφυγες και μετανάστες. 

Δήμητρα Κυρίλλου
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Δυο ταινίες από γυναίκες δημιουργούς ξεχωρίζουν από την κινηματογραφική έξοδο
των τελευταίων ημερών. Δυο ταινίες από γυναικεία ματιά αλλά και με γυναίκες στο
κέντρο τους, φανερώνουν πόσο πιο ορατές είναι οι γυναίκες και ο ρόλος τους στην
κοινωνία, αλλά και πόσο οι διακρίσεις είναι παρούσες.  

Ηταινία «Το μέλλον» της Μία
Χάνσεν – Λαβ κινείται σε τελεί-

ως διαφορετικό επίπεδο. Παρακο-
λουθεί την Ναταλί, καθηγήτρια φι-
λοσοφίας στη Σορβόννη αποστρα-
τευμένη αριστερή, αφοσιωμένη
στους  παλιούς και νέους φοιτητές
της, την οικογένεια και ασφαλώς
την επιστήμη της  φιλοσοφίας. Τα
πάντα περνάνε μέσα από την ερμη-
νεία του Ρουσό. 

Η απόλυτα δομημένη και ισορρο-
πημένη ζωή της ανατρέπεται όταν ο
άντρας της την αφήνει για μια άλλη
γυναίκα, τα παιδιά της ανεξαρτητο-
ποιούνται, η απαιτητική μητέρα της
καταρρέει και η Ναταλί θα πρέπει
να αναζητήσει ένα άλλο κέντρο στη
ζωή της.  Σε αυτή την διαδικασία,
ξανασυναντά  έναν αναρχικό πρώην
φοιτητή της και το κοινοβιακό πεί-
ραμα που προσπαθεί να στήσει στη
Γαλλική εξοχή.  Χιούμορ και μελαγ-
χολία για τα «μεγάλα» ερωτήματα
και την πεζή καθημερινότητα.

Stopover  
(Διασχίζοντας 

τον κόσμο)

Το Μέλλον
(L’avenir) 

Γ
έμισε το Πόλις Art cafe στη Στοά του
Βιβλίου τη Δευτέρα 21/11 το από-
γευμα  κατά την διάρκεια της παρου-

σίασης του νέου βιβλίου του Τάσου Κω-
στόπουλου “Κόκκινος Δεκέμβρης. Το ζήτη-
μα της επαναστατικής βίας”. 

Στην παρουσίαση  που συντόνισε o ιστο-
ρικός, καθηγητής Νεότερης Ελληνικής
Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Προ-
κόπης Παπαστράτης, μίλησαν ο Πολυμέ-
ρης Βόγλης, καθηγητής κοινωνικής ιστο-
ρίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
συγγραφέας διαφόρων μελετών μεταξύ
αυτών του βιβλίου “Η αδύνατη επανάστα-
ση” και ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης από το
Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, συγγραφέας
του βιβλίου “Δεκεμβριανά '44”.

“Τα Δεκεμβριανά ήταν η μοναδική στιγ-
μή στη νεώτερη ελληνική ιστορία που ο κό-
σμος βίωσε αυτό που ονομάζουμε επανά-
σταση και μάλιστα στο κέντρο της πολιτι-
κής ζωής, στην πρωτεύουσα. Αυτό εξηγεί
και την βία και την αδιαλλαξία της δεξιάς
μετά τη Βάρκιζα, γνωστή σαν «Λευκή τρο-
μοκρατία», αφού έπρεπε να αποτραπεί με
κάθε μέσο η επανάληψη μιας αντίστοιχης

επαναστατικής κατάστασης. Ταυτόχρονα
γίνεται κατανοητό γιατί οι 33 αυτές μέρες
αναδείχθηκαν από τη δεξιά σαν το βασικό
κεφάλαιο του αντικομμουνιστικού αφηγή-
ματος” τόνισε ο Πολυμέρης Βόγλης. 

Ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης μίλησε για
το βαθύ χάσμα που δημιουργείται κατά τη
διάρκεια της κατοχής ανάμεσα σε αυτούς
που αντιστάθηκαν και σε αυτούς που συ-
νεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Εξήγησε
τη μεγάλη σημασία του βιβλίου του Τ. Κω-
στόπουλου που γεμίζει κενά και τονίζει την

αναγκαιότητα για ακόμη μεγαλύτερη ιστο-
ρική έρευνα εκείνης της περιόδου από τη
μεριά της αριστερής ιστοριογραφίας.

Τέλος ο Τάσος Κωστόπουλος αναφέρ-
θηκε στην ίδια τη συγγραφή του βιβλίου
και στις δυσκολίες για την εξασφάλιση έγ-
κριτων πηγών για την πραγματική αποτίμη-
ση της βίας της περιόδου των Δεκεμβρια-
νών. Το βιβλίο “Κόκκινος Δεκέμβρης. Το
ζήτημα της επαναστατικής βίας” μπορεί
κανείς να το βρει στο Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  του «Κόκκινου Δεκέμβρη»

To Δάνειο

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ

“Το Δάνειο”, το έργο του Καταλανού Τζόρντι
Γκαλθεράν που κέρδισε το πρώτο βραβείο στο
Τουρνουά Σύγχρονου Καταλανικού Θεάτρου της
Τζιρόνα τον Νοέμβριο του 2011, ανεβαίνει για δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο του Ν. Κό-
σμου, σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη και Βαγγέλη
Θεοδωρόπουλου. 

Πρόκειται για μια κωμωδία της οικονομικής κρίσης.
Μπροστά στην επίμονη άρνηση του υπερόπτη διευ-
θυντή μιας τράπεζας να του χορηγήσει δάνειο με μο-
ναδική εγγύηση τον λόγο της τιμής του, ο Αντόνιο,
ένας αξιολύπητος επίδοξος δανειολήπτης, απειλεί
τον τραπεζίτη ότι θα γοητεύσει τη γυναίκα του και θα
την ρίξει στο κρεββάτι, αφού το μοναδικό του όπλο
είναι η ακαταμάχητη έλξη που ασκεί στις γυναίκες.

Πρόκειται για μια καταφανή μπλόφα που ωστόσο
φέρνει τα πάνω κάτω αφού η κυριαρχική στάση και
η αυτοπεποίθηση του διευθυντή στο εργασιακό του
περιβάλλον εξαφανίζεται σταδιακά όταν έρχεται να
διαχειριστεί μια τέτοια ανήκουστη απειλή στο προ-
σωπικό του περιβάλλον.

Μπλόφα

Οι μισητές τράπεζες απέναντι στον απλό καθημερι-
νό πελάτη που ζητάει απεγνωσμένα χρήματα για να
ζήσει είναι μια εύκολη σύγκρουση. Ο θεατής από την
αρχή αναγνωρίζει τον εαυτό του στο πλευρό του πε-
λάτη. “Στην τράπεζα τα πάντα μετριούνται σε ευρώ”,
απαντάει ο διευθυντής στην επίμονη προσπάθεια του
Αντόνιο να του εξηγήσει πως τα χρήματα αυτά τα
έχει πραγματική ανάγκη. Η μπλόφα του Αντόνιο  είναι
το μοναδικό όπλο στο χέρι του απέναντι στην παντο-
δυναμία του διευθυντή. Και όμως πιάνει, όπως ένα
τηλεφώνημα για βόμβα σταματάει τα πάντα, αποδει-
κνύοντας πως σ’ αυτή τη ζωή υπάρχουν καταστάσεις
που δεν μετριούνται με ευρώ.

Ο Γκαλθεράν χρησιμοποιώντας την σχέση του προ-
ϊστάμενου ενός τραπεζικού καταστήματος με έναν πε-
λάτη προφανώς θέλει να δημιουργήσει ένα περιβάλ-
λον αναγνωρίσιμο από την μεγάλη μερίδα του απλού
κόσμου. Ο συγγραφέας στο “Δάνειο” κάνει ξεκάθαρο
πως δεν μπορεί κανείς να κερδίσει χρήματα με τίμια
μέσα. Όμως δεν θέλει να προχωρήσει παρακάτω σε
μια κριτική της κρίσης ή του συστήματος. Αντιθέτως
χρησιμοποιεί το περιβάλλον της κρίσης για να δημι-
ουργήσει μια σύγχρονη φαρσοκωμωδία. Η σκηνοθε-
σία απλή και λειτουργική, έχει, όπως και η υποκριτική
στάση των δυο ηθοποιών Μιχάλη Οικονόμου και Γιάν-
νη Σαρακατσάνη, μια ναΐφ αισθητική, με χαρακτήρες
στα όρια της καρικατούρας.

Πρόκειται για μια ξέγνοιαστη και χαλαρή κωμωδία
που η αποδοχή της από το κοινό για δεύτερη συνε-
χόμενη χρονιά αντανακλά και την αναγκαιότητα για
διακωμώδηση της δύσκολης καθημερινότητας μέσα
στην κρίση.

Από αριστερά: Μ.Χαραλαμπίδης, Π.Βόγλης, Τ.Κωστόπουλος, Π.Παπαστράτης



Γ
έμισε το αμφιθέατρο ΜΑΧ στο
Πολυτεχνείο, στην κεντρική
πολιτική εκδήλωση της ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ την Τετάρτη 16 Νοέμβρη. Η
συζήτηση, στα πλαίσια του τριήμε-
ρου εορτασμού της εξέγερσης και
με θέμα “Για την Αριστερά της Ανα-
τροπής, για νικηφόρο κίνημα!”, έγινε
με τον αέρα των μαζικών διαδηλώσε-
ων ενάντια στην επίσκεψη Ομπάμα
την προηγούμενη μέρα που έσπασαν
την αστυνομική απαγόρευση και
έστειλαν δυνατό μήνυμα ενάντια στα
μνημόνια και τον πόλεμο.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Αν-
τώνης Δραγανίγος από την ΚΣΕ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, παρουσίασε την πολιτι-
κή πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τονίζον-
τας ότι η αρνητική εμπειρία από τη
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιβάλλει να
γίνει η συζήτηση με ποιο πρόγραμ-
μα, ποιες μορφές οργάνωσης, ποιες
συνεργασίες θα προχωρήσει το κί-
νημα και η αριστερά να γίνει πλατιά.
Ο Δημήτρης Μπελαντής ξεκίνησε
την εισήγησή του από τη στρατηγική
ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, την ήττα δηλαδή
της λογικής της κυβέρνησης χωρίς
στήριξη στο κίνημα και χωρίς συνο-
λική ανατροπή. Τόνισε την ανάγκη
για ένα πρόγραμμα με αντικαπιταλι-
στικό ορίζοντα και με το ζήτημα του
εργατικού ελέγχου στο κέντρο του,
ενώ περιέγραψε το αντικαπιταλιστι-
κό μέτωπο όχι απλά σαν μια εκλογι-
κή συνεργασία.

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου, από την
ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ξεκίνησε από
την κατάσταση της κυρίαρχης τάξης
παγκόμια, τονίζοντας ότι η κρίση
της, οικονομική και πολιτική, ανοίγει
μεγάλες δυνατότητες για το κίνημα.
Το κρίσιμο ζήτημα, είπε, είναι με

ποια αριστερά μπορούμε να νική-
σουμε. “Θέλουμε μια αντικαπιταλι-
στική αριστερά που πρώτα από όλα
στηρίζει και ενώνει τον κόσμο που
παλεύει, που οργανώνει τις μάχες,
που έχει ρίζες και δυνάμεις στους
χώρους δουλειάς, τις σχολές και τα
σχολεία. Και το δεύτερο, δίνει στους
αγώνες περιεχόμενο και προοπτική.
Προβάλει και ανοίγει τη συζήτηση
για την εναλλακτική, εξηγεί γιατί η
στρατηγική του κοινοβουλευτικού
δρόμου απέτυχε και δίνει όλες της
τις δυνάμεις για την αντικαπιταλιστι-
κή ανατροπή”, κατέληξε.

Ο Πέτρος Σταύρου από την Αρι-
στερή Ριζοσπαστική Κίνηση εκτίμη-
σε την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ ως μια

ευκαιρία για το κίνημα, αναφέρθηκε
στα δημοψηφίσματα, το προσφυγι-
κό, τα κόκκινα δάνεια και άλλα τρέ-
χοντα πολιτικά ζητήματα και κατέλη-
ξε στην ανάγκη οι ταξικές εργατικές
πρωτοπορίες να μπουν μπροστά για
να καθορίσουν τις εξελίξεις. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε το
λόγο πήραν μια σειρά αγωνιστές και
αγωνίστριες. Ο Χάρης Σμυρνιώτης,
συνδικαλιστής στο ΙΓΜΕ, περιέγραψε
την αρνητική εμπειρία πρώτα του
ΣΥΝ και μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Η Φλώρα
Νικολιδάκη, περιφερειακή σύμβου-
λος Αττικής, αφού επεσήμανε την
αποτυχία των μοντέλων διαχείρισης
του συστήματος, από το ΠΑΣΟΚ και
τη ΝΔ μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζοντας

ότι υπήρξαν κομμάτια της αριστεράς
που δεν παρασύρθηκαν και τώρα επι-
βεβαιώνονται, τόνισε ότι χρειάζεται
επαναστατικός τρόπος οργάνωσης
της εργατικής τάξης με σκοπό την
κατάληψη της εξουσίας. Ενώ ο Δημή-
τρης Παπαζαχαρίας, από την Ανα-
σύνθεση-ΟΝΡΑ αποτίμησε ως χρεο-
κοπημένη την αντινεοφιλελεύθερη
στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για
την αναγκαιότητα χτισίματος μιας αν-
τικαπιταλιστικής στρατηγικής για την
αριστερά και ενός αντικαπιταλιστικού
μετώπου με τέτοια στρατηγική.

Από τους ανένταχτους συντρό-
φους και συντρόφισσες της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και τα μέλη των συνιστωσών
της που πήραν το λόγο, ο Κώστας

Παπαδάκης, μέλος του ΠΣΟ και δι-
κηγόρος της Πολιτικής Αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, αναφέρθη-
κε στην αξία του αντικαπιταλιστικού
προγράμματος θυμίζοντας ότι έχει
κατατεθεί στο κίνημα από το ξέσπα-
σμα της κρίσης το 2009-10. Τόνισε
ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν “μάσησε” στον
κυβερνητισμό του ΣΥΡΙΖΑ και, παρό-
λο που δεν κατάφερε τότε να κερδί-
σει την πολιτική ηγεμονία, η πρότα-
σή της “καταγράφτηκε, δεν είναι
στα αζήτητα, τα μάτια και τα αυτιά
του κόσμου είναι τώρα ανοιχτά”.

Ο Γιάννης Σηφακάκης εκ μέρους
του ΣΕΚ, τόνισε την ανάγκη της σω-
στής εκτίμησης για την κατάσταση
της κυρίαρχης τάξης. Με αφορμή τα
αποτελέσματα των εκλογών στις
ΗΠΑ και το Brexit στη Βρετανία, εξή-
γησε ότι “οι δύο χώρες πρότυπα του
νεοφιλελευθερισμού με το Ρήγκαν
και τη Θάτσερ, σήμερα βρίσκονται
στην καρδιά της κρίσης”. Με βάση
αυτή την εικόνα, ανέδειξε τις δυνα-
τότητες για το κίνημα και την αντικα-
πιταλιστική αριστερά. “Η πέρα του
ΣΥΡΙΖΑ αριστερά παίρνει μεγαλύτε-
ρα ποσοστά από τη ΝΔ, η αριστερή
αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Τσί-
πρα είναι μεγαλύτερη από τη δεξιά
του”, είπε, τονίζοντας το ρόλο της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη διαμόρφωση αυτής
της Αριστεράς και την ανάγκη να
προχωρήσει, καλύπτοντας τις ιδεο-
λογικές αναζητήσεις του κόσμου
που συνεχίζει να παλεύει.

Λένα Βερδέ
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Διήμερο εκδηλώσεων και
πανελλαδική συνέλευση
συγκρότησής της οργανώ-
νει η “Πρωτοβουλία Αγώνα
για την αποδέσμευση από
την ΕΕ - ΔιΕΕξοδος” στις
26 και 27 Νοέμβρη στο
Πάντειο.

Το πρόγραμμα του διημέ-
ρου είναι το εξής:

Σάββατο 26/11, 
10πμ- 8μμ 
Θεματικές συζητήσεις, για: 
• κράτος και ΕΕ 
• ασφάλεια και ΕΕ 
• αγροτοδιατροφικό και ΕΕ 
• η ελαστικοποίηση της ερ-
γασίας και ΕΕ 
• εκπαίδευση και ΕΕ 
• κοινωνικά αγαθά με δό-
σεις σε δόσεις στην ΕΕ

Κυριακή 27/11, 
10 πμ -5μμ 
Πανελλαδική Συνέλευση 
της Κίνησης ΔιΕΕξοδος

Μ
ε επιτυχία έγινε την περασμένη Δευτέρα
14/11 και η κεντρική πολιτική εκδήλωση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης στο Πολυ-

τεχνείο. Πάνω από εκατό άτομα συμμετείχαν στη
συζήτηση, παραμονή της “υποδοχής” Ομπάμα και
των διαδηλώσεων για την επέτειο της εξέγερσης.

Ο Μπάμπης Κουρουνδής, μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ
και της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ, άνοιξε την κουβέντα θυ-
μίζοντας ότι στο Πολυτεχνείο, κόντρα στις φωνές
της ομαλότητας και του συμβιβασμού για να έρθει
η δημοκρατία, αυτό που επικράτησε ήταν ο δρό-
μος του κινήματος και της επαναστατικής αριστε-
ράς, ο δρόμος της εξέγερσης και της ρήξης. Πα-
τώντας τόσο σε εκείνη την εμπειρία όσο και στις
σημερινές συνθήκες που ο κόσμος ψάχνει μαζικά
εναλλακτική απέναντι στα κόματα της κυρίαρχης
τάξης αλλά και στη δεξιά κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ,
τόνισε ότι η αντικαπιταλιστική αριστερά μπορεί να
πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις. Αρκεί να κινηθεί
ενωτικά με όσους παλεύουν σε όλα τα μετωπα,
από τις απεργίες και το αντιρατσιστικό-αντιφασι-
στικό κίνημα μέχρι τους πληστειριασμούς, αλλά και
με ξεκάθαρη επαναστατική προοπτική. Αφετηρία,
όπως είπε, είναι οι απεργίες στις 24 Νοέμβρη και
τις 8 Δεκέμβρη.

Ο Γιώργος Ριγόπουλος, από την Επιτροπή Αγώ-
να Θεσσαλονίκης ενάντια στην Εξόρυξη Χρυσού,
μίλησε για το κίνημα των Σκουριών που, παρά τις
δυσκολίες που αντιμετώπισε, διατηρεί ζωντανό το

δυναμισμό του. Και πρότεινε ένα ευρύ συντονισμό
όλων των κινημάτων, από τα σωματεία και τη ΒΙΟ-
ΜΕ μέχρι τους πλειστηριασμούς που θα παλέψει
ενωτικά τις μνημονιακές επιθέσεις.

Ο Άγγελος Χάγιος, από το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
εκτίμησε την περίοδο ως μεγάλης κρίσης, οικονο-
μικής και πολιτικής, του συστήματος. Τόνισε ότι,
παρά τα προβλήματα, η αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά χρειάζεται να στρέψει τη ματιά της στις δυνατό-
τητες που ανοίγονται και τα αγωνιστικά μηνύματα

που έρχονται είτε από την Αμερική είτε από την Ευ-
ρώπη. Θύμισε ότι την περίοδο του Πολυτεχνείου η
γραμμή του ΚΚΕ, που περιοριζόταν στα φοιτητικά
αιτήματα, ξεπεράστηκε από το κίνημα και την εξέ-
γερση, προβάλλοντας έτσι και σήμερα την ανάγκη
της πολιτικής γενίκευσης. Ενώ μίλησε και για την
πρόταση πολιτικής συνεργασίας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με
όσους διαφοροποιούνται από το ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συζήτηση που ακολούθησε κυριάρχησαν τα
καλέσματα για τις διαδηλώσεις των επόμενων ημε-
ρών, καθώς και για την οργάνωση των απεργιακών
αγώνων με πρώτους σταθμούς τις απεργίες στις
24/11 και 8/12.

ΔιΕΕξοδος

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Για ένα νικηφόρο κίνημα
ΜΑΧ, Πολυτεχνείο, 16/11

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Α
πό τη Χαβάη ως το Μέιν και από το
Σιάτλ ως τη Φλόριντα ένα κύμα οργής
ενάντια στον Τραμπ εκδηλώνεται στους

δρόμους από την πρώτη στιγμή της εκλογής
του. Όλων των ειδών τα κινήματα, σαν ρυάκια
που δημιουργήθηκαν επί προεδρίας Ομπάμα,
βγαίνουν προς τα έξω στην προσπάθεια να
συγκροτήσουν ένα μεγάλο ποτάμι, ενάντια
στο ρατσισμό, τις διακρίσεις, τις επιθέσεις
στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εργατικές κα-
τακτήσεις και τη φύση. Οι κινητοποιήσεις βά-
ζουν πλώρη για να κορυφωθούν το τριήμερο
20 με 22 Γενάρη, όταν ο Τραμπ θα ορκιστεί
Πρόεδρος, με κέντρο μια τεράστια διαδήλωση
στο Καπιτώλιο.

Οι φοιτητές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
της μάχης. Τη βδομάδα που πέρασε σε μια
σειρά Πανεπιστήμια, ίσως κοντά στα 100, ορ-
γανώθηκαν πορείες, καθιστικές διαμαρτυρίες
και πικετοφορίες ενάντια στον Τραμπ, ενώ σε
κάποιες περιπτώσεις οι διαδηλώσεις ξεχύθη-
καν έξω από τις Πανεπιστημιουπόλεις, σε
δρόμους και σε πάρκα. Η 16η Νοέμβρη ήταν η
μέρα του μεγάλου συντονισμού. Οι φοιτητές
βάζουν στην καρδιά των κινητοποιήσεών τους
την υπεράσπιση των μεταναστών συμφοιτη-
τών τους και των οικογενειών τους, όλων των
“τριών εκατομμυρίων” που ο Τραμπ απειλεί
ότι θα απελάσει άμεσα.

1000 φοιτητές του Στάνφορντ βγήκαν στους
δρόμους του Πάλο Άλτο φωνάζοντας “Χτίστε
γέφυρες, όχι τείχη”, “Πες το καθαρά, πες το
δυνατά. Μετανάστες - καλοδεχούμενοι” και ξε-
καθαρίζοντας ότι δεν θα αφήσουν κανέναν
συμφοιτητή τους να πέσει θύμα ρατσιστικής
βίας. Μαζί τους ενώθηκαν μαθητές από λύκεια
της περιοχής. Κάποιες μαθήτριες είχαν υπο-
στεί παρενόχληση από ρατσιστές μετά την
εκλογή Τραμπ. Ο Τζίχι Κούντου που πρωτο-
στατούσε στην μαθητική κινητοποίηση λέει:
“Σκέφτηκα ότι χρειαζόταν αυτή η διαμαρτυρία
για να ενώσουμε τον κόσμο και να δείξουμε σε
όλους ότι δεν πρέπει να φοβούνται να είναι αυ-
τό που είναι”. Η πανταχού παρούσα Τζόαν
Μπαέζ τραγούδησε με μια από τις ντουντού-
κες των μαθητών στη συγκέντρωση.

Οι μαθητές, λυκείων και γυμνασίων, σε πολ-

λές πόλεις των ΗΠΑ είχαν κάνει το πρώτο αυ-
θόρμητο βήμα, να βγουν στο δρόμο και να
κλείσουν δρόμους, χωρίς να το περιμένει καν
η αστυνομία, το επόμενο πρωινό μετά τις
εκλογές. Τώρα οι φοιτητές βάζουν μπροστά
ένα συγκεκριμένο αίτημα: ζητάνε από τις πα-
νεπιστημιακές αρχές να κηρύξουν τα Πανεπι-
στήμια άσυλα για τους μετανάστες, να μην
επιτρέψουν στις αρχές να μπαίνουν για ελέγ-
χους στις Πανεπιστημιουπόλεις, να μην παρα-
δώσουν στοιχεία στην κυβέρνηση των ΗΠΑ
σχετικά με τι χαρτιά έχει κάθε φοιτητής. Το αί-
τημα απλώνεται και στις τοπικές αρχές, από
δημαρχεία μέχρι Πολιτείες. Τους ζητάνε να
κηρυχθούν περιοχές άσυλο για μετανάστες.
Στο Όμπερλιν του Οχάιο, 2.500 μέλη της πα-
νεπιστημιακής κοινότητας έχουν ήδη υπογρά-
ψει το κάλεσμα που λέει: “Με δεδομένο το
αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, καλού-
με το Πανεπιστήμιο να ενωθεί με άλλα ιδρύ-
ματα και να εξετάσει πώς θα μετατραπεί η πα-
νεπιστημιούπολη σε άσυλο που θα προστα-
τεύσει τα μέλη της κοινότητάς μας από απει-
λές, άδικες αστυνομικές έρευνες και απελά-
σεις”. 

Μαζική ήταν η συμμετοχή στο Νιου Τζέρσεϊ
και στη Νέα Υόρκη. Στο Πολιτειακό Πανεπι-
στήμιο του Νιου Τζέρσει το κάλεσμα έγινε

από όλους τους συλλόγους, φοιτητών, προ-
σωπικού και διδασκόντων. Το Νιου Τζέρσεϊ εί-
ναι μια από τις πολιτείες με το μεγαλύτερο
αριθμό μη επίσημα καταγραμμένων μετανα-
στών. “Οχι μίσος, όχι φόβος. Οι μετανάστες
είναι καλοδεχούμενοι”, φώναξαν, με τους ίδι-
ους τους μετανάστες φοιτητές και φοιτήτριες
που οργανώνονται στο κίνημα “Κοσέτσα”
(Συγκομιδή) να έχουν τον πρώτο λόγο στην κι-
νητοποίηση.

Προκλήσεις

Οι προκλήσεις ρατσιστών και φασιστών σε
πολλές περιπτώσεις έγιναν ο πυροδότης των
κινητοποιήσεων. Στο πανεπιστήμιο Μπέιλορ
του Τέξας, η δευτεροετής Νατάσα Νκάμα
στριμώχτηκε στο πεζοδρόμιο από έναν οπαδό
του Τραμπ καθώς πήγαινε στη σχολή της την
περασμένη βδομάδα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι
την επόμενη μέρα πήγε συνοδευόμενη από
300 συμφοιτητές της και καθηγητές της. Στη
σχολή αυτή την ιδιότυπη διαδήλωση την υπο-
δέχτηκαν με χεριοκροτήματα και αντιρατσιστι-
κά συνθήματα. 

Στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, η Μου-
σουλμανική Ένωση Φοιτητών οργάνωσε προ-
σευχή με συμμετοχή 200 μελών της, την ώρα
που μη-μουσουλμάνοι συμφοιτητές τους σχη-
μάτιζαν κύκλο προστασίας γύρω τους. Ήταν
ένα μήνυμα ενάντια στην ισλαμοφοβική στο-
χοποίηση που απειλεί ο Τραμπ. Σε ένα πάρκο
του Μπρούκλιν οργανώθηκε κινητοποίηση με
κοινό κάλεσμα μουσουλμάνων ιμάμηδων και
εβραίων ραβίνων μετά τα αντισημιτικά γκράφι-
τι που έκαναν την εμφάνισή τους.

Παράλληλα βγήκε στους δρόμους και το
αντιφασιστικό κίνημα. Κυριακή, Δευτέρα και
Τρίτη, αντιφασίστες οργάνωσαν διαδηλώσεις
σε Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφεια
ενάντια στον Στιβ Μπάνον, τον νέο αρχι-σύμ-
βουλο του Τραμπ. Ο Μπάνον, παιδί της Κου
Κλουξ Κλαν, και “διανοούμενος” της άκρας
δεξιάς είναι σύμβολο ενός ολόκληρου στρώ-
ματος φασιστοειδών που αναρριχάται ξαφνικά
με την νίκη του Τραμπ, και γι’αυτό μπαίνει στο
στόχαστρο του κινήματος. Εβραϊκές προοδευ-
τικές οργανώσεις παίρνουν πρωτοβουλίες
εναντίον του, φέρνοντας στο φως τον ανοιχτό

αντισημιτισμό του. Ενώ το Σάββατο, 19 Νοέμ-
βρη, αντιφασίστες περικύκλωσαν το συνέδριο
του “Ινστιτούτου Εθνικής Πολιτικής”, μιας φα-
σιστικής οργάνωσης που έχει λανσάρει την
ταμπέλα “Εναλλακτική Δεξιά” για να καλύψει
τους νοσταλγούς του Χίτλερ που τώρα θέ-
λουν να ξαναβαπτιστούν ως “υποστηρικτές
του προέδρου Τραμπ”. Η οργισμένη αντιφασι-
στική διαδήλωση φωνάζοντας “Έξω οι ναζί”,
έφτασε σχεδόν μέσα στο χώρο του “Ινστιτού-
του” όπου χαιρετούσανε φασιστικά.

Όλα αυτά, ενώ στη Ντακότα συνεχίζονταν
οι μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στον πε-
τρελαιαγωγό που απειλεί τη φύση αλλά και τις
ιθαγενείς κοινότητες. Το σαββατοκύριακο εξε-
λίχθηκαν συγκρούσεις με δεκάδες συλλήψεις
και διαδηλωτές να καταλήγουν με υποθερμία
στο νοσοκομείο από το βομβαρδισμό με αντ-
λίες νερού -και όχι ο Τραμπ δεν έχει αναλάβει
ακόμη πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ενώ το κίνημα ενάντια στην συμφωνία ελεύ-
θερου εμπορίου TPP έχει ανακοινώσει ότι θα
βγει στους δρόμους για να πανηγυρίσει, μιας
και ο Τραμπ δηλώνει ότι θα την καταργήσει
από την πρώτη μέρα. “Είναι νίκη του κινήμα-
τος” λένε οι οργανωτές και “με αυτή τη δύνα-
μη θα βγούμε στους δρόμους για να συνεχί-
σουμε τις μάχες ενάντια στην κυβέρνηση
Τραμπ”.

“Οι ζωές των μαύρων μετράνε”, συνδικάτα,
οικολογικές πρωτοβουλίες, φοιτητικό κίνημα,
αντιφασίστες και αντιρατσιστές, γυναικείες
οργανώσεις, αντιπολεμικά δίκτυα, όλες οι
πρωτοβουλίες που έδωσαν τις δικές τους μά-
χες τα τελευταία οχτώ χρόνια κάτω από τον
Ομπάμα περνάνε αυτές τις μέρες από ένα δυ-
νατό σοκ πολιτικοποίησης. Όλα ξαφνικά συν-
δέονται ακόμη πιο έντονα στα μυαλά όλων.
Όλοι συζητάνε για την ανάγκη ενός ενιαίου κι-
νήματος που θα ενώσει όλες αυτές τις μάχες
ενάντια στην κυβέρνηση και το σύστημα. Το
τριήμερο 20 με 22 Γενάρη θα είναι ένα σημαν-
τικό βήμα σε αυτή την πορεία. Ο Τραμπ δεν
αναλαμβάνει την προεδρία μέσα σε έναν
ωκεανό “συντηρητικών ψηφοφόρων”, όπως
θέλουν να παρουσιάζουν τα ΜΜΕ, αλλά σε
ένα περιβάλλον οργισμένο, το οποίο εκμεταλ-
λεύτηκε για να εκλεγεί αλλά μπορεί να του
σκάσει στο πρόσωπο πολύ γρήγορα.

Νίκος Λούντος

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Κύμα οργής σαρώνει τις ΗΠΑ


