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Σ
υνεχίζουν την απεργία
πείνας οι 4 δημοσιογρά-
φοι, βρισκόμενες νυχθη-

μερόν έξω από την ΕΣΗΕΑ. Οι
τέσσερις γυναίκες, η Αφροδί-
τη Υψηλάντη, η Τζόρτζια Κον-
τράρου, η Μαρίνα Βήχου και η
Ελένη Ανδριανού βρίσκονται
στη δεύτερη βδομάδα απερ-
γίας πείνας, έχοντας κατασκη-
νώσει στο πεζοδρόμιο της
Ακαδημίας 20. 

Με δήλωσή τους η Μ.Βήχου
και η Ε.Ανδριανού απαιτούν
“από το Διοικητικό μας Συμ-
βούλιο να προχωρήσει στην
κήρυξη απεργίας διαρκείας σε
όλα τα ΜΜΕ, υλοποιώντας την
ειλημμένη από 4/7 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των
δημοσιογράφων-μετόχων του
ΕΔΟΕΑΠ. Καθε περαιτέρω κα-
θυστέρηση θέτει σε κίνδυνο
τη βιωσιμότητα του ταμείου
μας. Ζητάμε το ΔΣ της συνδι-
καλιστικής μας Ένωσης να
υψώσει το ανάστημά του και
να σταματήσει να δέχεται
τους κυβερνητικούς εμπαιγ-
μούς, που έχουν οδηγήσει
ολόκληρο τον κλάδο σε απα-
νωτές ήττες”. 

Η Αφροδίτη Υψηλάντη, που
ήδη έχει συμπληρώσει 12 μέ-
ρες χωρίς τροφή, μεταφέρθη-
κε στο νοσοκομείο στο σαββα-
τοκύριακο που μας πέρασε.
Ωστόσο – παρά τις αντίθετες
οδηγίες των γιατρών – επέ-
στρεψε στο πεζοδρόμιο της
Ακαδημίας το πρωί της Δευτέ-
ρας. 

Η ίδια μίλησε την περασμέ-
νη Πέμπτη στην εκδήλωση
των συνταξιούχων της Εμπο-
ρικής Τράπεζας – που πλήτον-
ται με παρόμοιο τρόπο - όπου
καταχειροκροτήθηκε.

Οι τέσσερις αγωνίστριες
έχουν κερδίσει τη συμπαρά-
σταση εκατοντάδων που περ-
νούν, υπογράφουν και δηλώ-
νουν την αλληλεγγύη τους,
σπάζοντας και το αρχικό εμ-
πάργκο που είχαν επιβάλλει οι
μιντιάρχες στην προβολή του
αγώνα τους. Εκατοντάδες
ήταν και οι αλληλέγγυοι που
συμμετείχαν στη συναυλία
συμπαράστασης την περασμέ-
νη Τρίτη, ενώ ανάλογες κινή-
σεις προγραμματίζονται και
για τις επόμενες ημέρες.

Απεργία
πείνας για
να ξεκινήσει
η απεργίαΔ

ιήμερη απεργία αποφάσισε η
ΕΣΗΕΑ για την Τρίτη 24 και
Τετάρτη 25 Οκτώβρη. Η

απεργία αναμένεται να συμπεριλάβει
και τα υπόλοιπα σωματεία των ΜΜΕ,
μετά τη συνεδρίαση του διασωματει-
ακού που συνεδρίαζε την ώρα που η
Ε.Α πήγαινε στο τυπογραφείο.

Οι Financial Crimes καλούν σε
απεργιακή συγκέντρωση την πρώτη
μέρα της απεργίας στις 11πμ έξω
από την ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20) και
την Τετάρτη το μεσημέρι στο ίδιο μέ-
ρος, θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύ-
σκεψη των συνδικαλιστικών ενώσε-
ων, της διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ και
του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ
(εκπρόσωποι από κάθε ΜΜΕ), για
την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. 

Στην απεργία κατέληξε το Δ.Σ της
Ένωσης Συντακτών το πρωί της
Δευτέρας. Η κρισιμότητα των ημε-
ρών για το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ,
του ταμείου επικουρικής ασφάλισης
και περίθαλψης του κλάδου, σήμαι-
νε ότι το σύνολο των μελών του Δ.Σ
μιλήσανε για απεργία. Με 6 ψήφους
επικράτησε η πρόταση για 48ωρη
απεργία από τη μεριά των παρατά-
ξεων που πρόσκεινται σε ΣΥΡΙΖΑ
και δεξιά, με βάση την - αμφισβη-
τούμενη από μεγάλη μερίδα του
κλάδου - πρόταση της ηγεσίας της
ΕΣΗΕΑ στις διαπραγματεύσεις. 4
ψήφους έλαβε η πρόταση της αντι-
πολίτευσης (συμπεριλαμβανομένης
και της Πρωτοβουλίας για την Ανα-
τροπή) για απεργία διαρκείας με αί-
τημα τη νομοθέτηση πόρου για τον
ΕΔΟΕΑΠ που θα αντικαταστήσει το
κατηργημένο Αγγελιόσημο. Μία ψή-
φο έλαβε η πρόταση του ΠΑΜΕ για
48ωρη απεργία την άλλη βδομάδα,
με το επιχείρημα της “καλύτερης
προετοιμασίας”.

Ώρα μηδέν

Η εξέλιξη αυτή, το ξέσπασμα της
48ωρης απεργίας με προοπτική κλι-
μάκωσης, είναι αποτέλεσμα δύο πα-
ραγόντων. Αφενός του ότι η ώρα
μηδέν για τον ΕΔΟΕΑΠ έχει φτάσει.
Αφετέρου, της πίεσης που μπαίνει
από μεγάλο κομμάτι του κλάδου για
απεργιακή απάντηση, με κορύφωση
την απεργία πείνας των 4 γυναικών
δημοσιογράφων στο πεζοδρόμιο
της Ακαδημίας 20. 

Εδώ και μήνες το τρίγωνο κυβέρ-
νηση – ηγεσία ΕΣΗΕΑ – εργοδότες
βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με
όλες τις προτάσεις να βγάζουν κατά
κύριο λόγο κερδισμένα τα αφεντικά.
Ακόμα κι αυτές όμως οι διαπραγμα-
τεύσεις έχουν πέσει σε κενό. 

Η κυβέρνηση έφτασε να καταθέ-
σει πρόταση σύμφωνα με την οποία
οι εισφορές των εργαζόμενων θα
βρίσκονται στο 6%, η εισφορά για
τους εργοδότες θα κυμαίνεται στο

8%, και προτείνεται κι ένας “πόρος”
μόλις 2% επι του τζίρου των επιχει-
ρήσεων στα ΜΜΕ. Συγκριτικά να
αναφέρουμε ότι το Αγγελιόσημο σή-
μαινε ότι τα αφεντικά πλήρωναν ει-
σφορά που έφτανε μέχρι και το 20%
των διαφημιστικών τους εσόδων. Η
ηγεσία της ΕΣΗΕΑ απαιτούσε η ει-
σφορά από τον τζίρο των εργοδο-
τών να φτάνει το 5%. Ενώ τα αφεντι-
κά απ’ τη μεριά τους προσπαθούν
να ελαχιστοποιήσουν έως και να μη-
δενίσουν τις δικές τους εισφορές
και να φέρουν μια σειρά αλλαγές
στο χαρακτήρα του ταμείου, όπως
το να έχουν θέση στη διοίκησή του,
πρόσβαση στα αρχεία του κλπ.

Παρ'όλα αυτά η εξελίξεις της τε-
λευταίας βδομάδας ήταν δραματι-
κές. Η πρόταση της κυβέρνησης εί-
χε σταλεί στην τρόικα προκειμένου
να δώσουν οι δανειστές την άδειά
τους για να νομοθετηθεί.

Η απάντηση των τεχνικών κλιμα-
κίων της τρόικας ήταν θετική για
τον μεν “πόρο” του 2% “εφόσον
συμφωνήσουν και οι εργοδότες”,
αλλά μίλαγε για αναγκαστική σύνδε-
σή του με τον ΕΟΠΥΥ. Απειλείται
δηλαδή να δοθεί τέλος στον αυτο-
διαχειριζόμενο χαρακτήρα του τα-
μείου, όπου οι ίδιοι οι ασφαλισμέ-
νοι, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιού-
χοι, ήταν μέτοχοί του κι εξέλεγαν τη
διοίκησή του. Ουσιαστικά το ταμείο
θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα
με τους κανόνες των δανειστών.

Ακόμα και με αυτά τα δεδομένα
όμως η ώρα της απεργιακής σύγ-
κρουσης δεν ήταν δεδομένο ότι είχε
έρθει για την ηγεσία της ΕΣΗΕΑ. Οι

προσκείμενες σε δεξια και ΣΥΡΙΖΑ
παρατάξεις της ηγεσίας παρότι εί-
χαν στα χέρια τους ήδη από τις 4
Ιούλη, την απόφαση από μια μαζικό-
τατη συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ και η
οποία μίλαγε για απεργία διαρκείας
σε όλα τα ΜΜΕ, προτίμησαν τα πα-
ζάρια με αφεντικά και κυβέρνηση.
Μια διαδικασία που έφερνε απανω-
τούς συμβιβασμούς. 

Τις πιέσεις για απεργία προσπά-
θησαν να τις εκτονώσουν με δυο
24ωρες απεργίες, που αφέθηκαν
μάλιστα στην τύχη τους, χωρίς την
παραμικρή οργάνωση.

Συμπαράσταση

Χρειάστηκε να κατέβουν σε απερ-
γία πείνας 4 συνταξιούχες γυναίκες
δημοσιογράφοι, να στηθούν αντί-
σκηνα στο πεζοδρόμιο, να κερδί-
σουν συμπαράσταση από συναδέλ-
φους κι όχι μόνο, για να αναγκαστεί
η συνδικαλιστική ηγεσία να προχω-
ρήσει σε απεργία.

Ακόμα και με αυτά τα δεδομένα
όμως δίνεται ξανά η ευκαιρία να
βγει ο κλάδος στη μάχη. Κι αυτή η
ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη. 

Είναι η απεργία που περίμεναν χι-
λιάδες εργαζόμενοι και συνταξιού-
χοι για να μπούν μπροστά και να σώ-
σουν τον ΕΔΟΕΑΠ. Πρέπει να σημά-
νει συναγερμός σε κάθε ΜΜΕ και να
μην περάσει καμία προσπάθεια
απεργοσπασίας. Η βάση πρέπει να
πάρει την απεργία στα χέρια της, να
επιβάλλει την επιτυχιά της, το πλαί-
σιό της και την κλιμάκωσή της. 

Δεν μπορεί να αφεθεί η μάχη στα
χέρια της πλειοψηφίας του ΔΣ της

ΕΣΗΕΑ. Πρώτον γιατί η ίδια η πρό-
τασή της δεν σώζει τον ΕΔΟΕΑΠ κι
όπως και οι προτάσεις κυβέρνησης
κι αφεντικών βάζει τους ασφαλισμέ-
νους να πληρώσουν, ρίχνοντας στα
μαλακά τους εργοδότες. Και δεύτε-
ρον γιατί στη μέχρι τώρα διαδρομή
της έχει δείξει ότι μόνο μαχητικές
διαθέσεις δεν έχει. 

Είναι ώρα να μιλήσουν οι απλοί
εργαζόμενοι των ΜΜΕ και ξεκινών-
τας από τη 48ωρη απεργία να επι-
βάλλουν μια απεργία διαρκείας που
θα διεκδικήσει τη σωτηρία του τα-
μείου, αναγκάζοντας αφεντικά και
κράτος να πληρώσουν για αυτή. Και
μαζί με τη σωτηρία του ταμείου, να
μπει τέλος στο καθεστώς γαλέρας
που επικρατεί στην πλειοψηφία των
ΜΜΕ, ηλεκτρονικών κι έντυπων, με
τις απληρωσιές, τις απολύσεις και
τις άθλιες συνθήκες εργασίας. Αυτό
σημαίνει μια απεργία οργανωμένη,
περιφρουρημένη, που το μόνο έντυ-
πο που θα τυπώνεται, η μόνη εκπομ-
πή που θα προβάλεται, το μόνο
σάητ που θα ανανεώνεται θα είναι
το απεργιακό δελτίο. Αυτό στα χέ-
ρια των απεργών που θα δίνει φωνή
στον κόσμο που παλεύει κι όχι στα
παπαγαλάκια.

Προκειμένου να ακουστεί η φωνή
της βάσης, εργαζόμενοι και συντα-
ξιούχοι των ΜΜΕ έχουν προχωρήσει
σε καμπάνια συλλογής υπογραφών
για την πραγματοποίηση έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΑ, με-
τά από σύσκεψη που καλέστηκε με
πρωτοβουλία των Financial Crimes. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

48ωρη απεργία στα ΜΜΕ

Απεργία πείνας έξω από την ΕΣΗΕΑ
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Να συντονίσουμε και να
κλιμακώσουμε τις απεργίες
Η

48ωρη απεργία στα ΜΜΕ είναι ένα μεγά-
λο βήμα για τις μάχες που έχει να δώσει
το εργατικό κίνημα αυτό το φθινόπωρο.

Την ώρα που έρχονται στην Αθήνα τα κλιμάκια
της Τρόικας με θερμή υποδοχή από την κυβέρ-
νηση για “γρήγορο κλείσιμο” της τρίτης αξιολό-
γησης, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε εί-
ναι να οργανώσουμε το απεργιακό κίνημα που
πρέπει να βρουν μπροστά τους.

Οι τραπεζίτες και οι βαρόνοι των ΜΜΕ δεν
περιμένουν το κλείσιμο της αξιολόγησης για να
κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους. Συνδυασμένα
και ταυτόχρονα προχωράνε στη διάλυση των

ασφαλιστικών ταμείων στους κλάδους τους,
στο ΤΥΠΕΤ και στον ΕΔΟΕΑΠ, απειλώντας να
αφήσουν χιλιάδες συνταξιούχους με κλαδεμένη
επικουρική σύνταξη και νοσοκομειακή περίθαλ-
ψη. Η Τρόικα απέρριψε ακόμα και τις μίζερες
συμβιβαστικές προτάσεις της κυβέρνησης.

Απεργία διαρκείας

Μέχρι τώρα έχουν γίνει με επιτυχία 24ωρες
απεργίες και στην Εθνική Τράπεζα και στα
ΜΜΕ. Η κήρυξη 48ωρης στα ΜΜΕ είναι ένα βή-
μα προς την απεργία διαρκείας που απαιτεί
εδώ και καιρό η Γενική Συνέλευση του ΕΔΟ-
ΕΑΠ και πιέζουν οι απεργοί πείνας κάτω από τα
γραφεία της ΕΣΗΕΑ. Είναι η κατάλληλη στιγμή
για να ξεκινήσει η απεργία διαρκείας και να
προχωρήσει ο συντονισμός με τον αγώνα των
τραπεζοϋπάλληλων. Μια ταυτόχρονη απεργία
της ΟΤΟΕ μαζί με τους εργαζόμενους στα
ΜΜΕ έχει τη δύναμη να λυγίσει το μέτωπο ερ-
γοδοσίας-“αξιολογητών”.

Και δεν είναι αυτοί οι μόνοι αγώνες που μπο-
ρούν και πρέπει να συντονιστούν. Σε όλο το δη-
μόσιο η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμε-

νων αρνείται στην πράξη να εφαρμόσει το νόμο
της Γεροβασίλη που αντιγράφει τα μέτρα του
Κυριάκου Μητσοτάκη όταν ήταν επικεφαλής
του ίδιου υπουργείου. Οι εργαζόμενοι στα Νο-
σοκομεία προχώρησαν σε απεργία διεκδικών-
τας μαζικές προσλήψεις και απαιτούν τη μονι-
μοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων
τους. Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων καλεί
κοινή σύσκεψη την επόμενη Τρίτη 31 Οκτώβρη.
Είναι ένα παράδειγμα που αξίζει να απλωθεί
παντού. Για να καταλάβει επιτέλους και η ηγε-
σία της ΑΔΕΔΥ ότι δεν μπορεί να αναβάλλει συ-
νεχώς την απεργία σε όλο το δημόσιο.

Ένα απεργιακό κίνημα που περιλαμβάνει τα
ΜΜΕ, τις τράπεζες και το δημόσιο είναι ένα πα-
νίσχυρο όπλο για όλη την εργατική τάξη. Όχι
μόνο γιατί αγκαλιάζει μερικά από τα πιο δυνατά
κομμάτια της, αλλά και γιατί βρίσκει την κυβέρ-
νηση και τους “θεσμούς” στριμωγμένους πάνω
εκεί που βιάζονται να κλείσουν την τρίτη αξιο-
λόγηση για να δώσουν ώθηση στις αγορές οι
οποίες ανησυχούν ξανά για τη σταθερότητα
του τραπεζικού συστήματος σε όλη την ΕΕ.

Η Αριστερά που εμπνέεται από τις παραδό-
σεις της μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης
του 1917, έχει υποχρέωση να βρεθεί μπροστά
σε αυτή την προσπάθεια. Για να σώσουμε τις
συντάξεις και τις δουλειές μας από το νέο γύρο
λεηλασίας που έχει ξεκινήσει. Αλλά και για να
ανοίξουμε το δρόμο για την επαναστατική σο-
σιαλιστική ανατροπή που θα μας απαλλάξει
από το σύστημα των τραπεζιτών και των σύγ-
χρονων “βαρόνων”.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/11 
Εργατικό Κέντρο 12μ – 9μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι - 
η διαλεκτική της νίκης
Πάνος Γκαργκάνας

Ρώσικη Πρωτοπορία - H άνθηση της
καλλιτεχνικής δημιουργίας
Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιάννης Μπόλης

Πώς χάθηκε η Επανάσταση;
Λέανδρος Μπόλαρης

Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα
Μαρία Στύλλου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/11 
Εργατικό Κέντρο 6μμ – 9μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι -
η διαλεκτική της νίκης

Τάσος Αναστασιάδης

ΞΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/11 
Εργατικό Κέντρο 4μμ – 8μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι - η
διαλεκτική της νίκης
Τάσος Αναστασιάδης
Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα
Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΟΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11 
Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ – 10μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι -
η διαλεκτική της νίκης

Γιάννης Σηφακάκης

ΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11 
ΕΒΕ 6μμ – 9μμ (Αράτου 21, πλ. Όλγας)
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι - η
διαλεκτική της νίκης
Πέτρος Κωνσταντίνου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/11 
Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας, στοά
Σαρκά, 6μμ – 9μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι - 
η διαλεκτική της νίκης
Κώστας Πίττας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11 
Εργατικό Κέντρο 5μμ – 9μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι - 
η διαλεκτική της νίκης
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“Απαιτούμε από την Τράπεζα
να πληρώσει για τις συντάξεις”
Π

λημμύρισε μέσα και έξω από την κεν-
τρική αίθουσα η Παλιά Βουλή, κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης που ορ-

γάνωσε οι Σύλλογος Συνταξιούχων της Εμ-
πορικής Τράπεζας την Πέμπτη 19/10 για την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αναλο-
γιστικής μελέτης σχετικά με το συνταξιοδοτι-
κό τους. Ο πρόεδρος του συλλόγου μίλησε
για την μελέτη και τα αποτελέσματά της
στον Κυριάκο Μπάνο.

Παρουσιάσατε μια μεγάλη μελέτη σχετικά με
το συνταξιοδοτικό σας. Ποιος ήταν ο λόγος

πραγματοποίησης αυτής της αναλογιστικής
μελέτης;

Το ταμείο μας συστάθηκε το 1948 μεταξύ
της Εμπορικής Τράπεζας και των εργαζόμε-
νών της.

Με την συμφωνία του 1984 όλα τα αποθε-
ματικά του κεφαλαιοποιήθηκαν. Στην ουσία
μετατράπηκαν σε μετοχές της τράπεζας στη-
ρίζοντας το μετοχικό κεφάλαιο. Αυτό έγινε
ταυτόχρονα με την ανάληψη της ευθύνης
από την μεριά της τράπεζας, ότι τα ασφαλι-
στικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα θα
καλύπτονται εφ' όρου ζωής για όλους τους
ασφαλισμένους.

Το 1993 όταν ξεκίνησε η επίθεση κατά του
ασφαλιστικού συστήματος της χώρας από
τον Σιούφα, υπουργό στην κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη, με το νόμο 2084 έγινε ο διαχωρι-
σμός σε παλιούς και νέους ασφαλισμένους.
Είναι η πρώτη σημαντική τομή και οπισθοχώ-
ρηση στο ασφαλιστικό σύστημα καθόσον οι
μετά το 1993 δεν ανήκαν πλέον στους όρους
και τις προϋποθέσεις των ταμείων που είχα-
με. Έτσι μείνανε στο ταμείο της Εμπορικής
μόνο όσοι ήμασταν ασφαλισμένοι μέχρι το
τέλος του 1992. Μέχρι την αποχώρησή μας
το 2015 συνεχίσαμε να καταβάλουμε αυτές
τις παλιές αυξημένες εισφορές με τον παλιό
τρόπο που είχε συμφωνηθεί να γίνεται η χρη-
ματοδότηση του ταμείου. 

Η δεύτερη μεγάλη τομή έγινε το 2006 που
η ευθύνη διαχείρισης του ταμείου και των
αποθεματικών του, πέρασε από τα χέρια του
γενικού διευθυντή της τράπεζας σε ένα ιδιό-
τυπο ταμείο δημοσίου δικαίου, το λεγόμενο
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλή-
λων (ΕΤΑΤ). Στο καινούριο ταμείο μπήκε το
δικό μας και των εργαζόμενων στην Πίστεως
που αργότερα απορρόφησε την Εμπορική.
Τις αποφάσεις διαχείρισης των παροχών αυ-
τών την ανέλαβε το ΔΣ του ΕΤΑΤ όμως ο λο-
γαριασμός συνέχισε να χρηματοδοτείται από
την τράπεζα. 

Σύμφωνα με τον νόμο που δημιούργησε το
ΕΤΑΤ, το 2010 θα χρειαζόταν νέα αναλογιστι-
κή μελέτη ώστε να επικαιροποιηθούν οι
ανάγκες του ταμείου. Αυτή η δεύτερη μελέτη
επικαιροποίησης δεν έγινε ποτέ. Και επειδή
οι παραδοχές που είχαν χρησιμοποιηθεί για
να μας πετάξουν στο ενιαίο ταμείο ήταν ανε-
δαφικές με ποσά πάρα πολύ μικρά, λίγο αρ-
γότερα οδήγησαν σε κατάρρευση του ΕΤΑΤ.

Από τότε φαινόταν πως όλες αυτές οι μεθο-
δεύσεις δεν είχαν κανένα άλλο λόγο παρά να
ξαλαφρώσουν τις τράπεζες από τα βάρη. Η
παρουσίαση που κάναμε στην Παλιά Βουλή
ήταν αυτής της μελέτης που δεν έκαναν πο-
τέ και που την πραγματοποιήσαμε με πολύ
κόπο εμείς

Ποια είναι τα αποτελέσματα της μελέτης; 

Η μελέτη επικαιροποίησης έγινε με χίλια
εμπόδια αφού το γραφειοκρατικό συνδικαλι-
στικό κατεστημένο ήταν συνεργαζόμενο με
τη διοικητική γραφειοκρατία και είχαν συμ-
φωνήσει να βγάλουν απ'έξω τα χρέη της
τράπεζας. 

Βγήκε μια ομάδα ανθρώπων που με σκλη-
ρές συνελεύσεις των χιλίων ατόμων, τους
πέταξε έξω από το σωματείο και προχωρή-
σαμε να επικαιροποιήσουμε τις αναλογιστι-
κές μελέτες του ΕΤΑΤ, να δούμε πόσα λεφτά
μας χρωστάνε. Πόσα μας χρωστάει η τράπε-
ζα στον καθένα ξεχωριστά. Φυσικά και οι δι-
οικήσεις των ταμείων έχουν νομικές ευθύνες
από την στιγμή που δεν αντιμετώπισαν τα
προβλήματα όπως έπρεπε. Επικαιροποίηση
της μελέτης δεν σημαίνει νούμερα και αριθ-
μοί στον αέρα, σημαίνει λεφτά, σημαίνει
διεκδίκηση για να λυθεί το ζήτημα.

Αυτό που έγινε είναι ότι μαζέψαμε τα στοι-
χεία από 3.500 χιλιάδες εργαζόμενους και η
επικαιροποίηση της μελέτης απέδειξε πως
για τους 3.500 το ποσό που μας χρωστάνε η
Alpha Bank ανέρχεται σε 1,093 δις ευρώ. Τα
μισά από αυτά, τα 550 εκατομμύρια τα ανέ-
λαβε ο ΕΦΚΑ. Η κυβέρνηση αποφάσισε να

μην τα ζητήσει από την τράπεζα αλλά να τα
πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι φορολογού-
μενοι. Το ότι δεν τα ζητάει από την τράπεζα
το κράτος είναι ένα ζήτημα, όμως εντέλει
μπορούμε να δεχτούμε ότι αν το κράτος ανα-
λάβει τις συνταξιοδοτικές μας ανάγκες, δεν
θα είχαμε πρόβλημα. Όμως υπάρχει το υπό-
λοιπο μισό των 550 εκ ευρώ που το κράτος
τα χρέωσε σε εμάς. Και εμείς δεν υπάρχει
περίπτωση να τα χαρίσουμε αυτά τα λεφτά
στην τράπεζα. Τα θέλουμε. Μας χρωστάει η
τράπεζα από 150.000 μέχρι 200.000 στο κα-
θένα. Και το δημόσιο ήδη καλύπτει άλλο τό-
σο χρέος της τράπεζας. Αυτό είναι ένα διπλό
έγκλημα.

Η ένταξη φυσικά αφορά όλους τους
15.000 συνταξιούχους. Όμως ήταν αδύνατον
να πάρουμε όλα τα στοιχεία από τη στιγμή
που η διοίκηση της Alpha Bank δεν ήθελε
την πραγματοποίηση της. Για το σύνολο των
συνταξιούχων του ΕΤΑΤ το πραγματικό νού-
μερο για τα χρωστούμενα της τράπεζας πλη-
σιάζει τα 5 δις. Αυτή είναι η πραγματική ανα-
κεφαλαιοποίηση που έγινε στην τράπεζα. Το
πέρασμα του χρέους έγινε με τον ίδιο τρόπο
2,5 δισ στo δημόσιο μέσω ΕΦΚΑ και 2,5δις
στους ασφαλισμένους. Θα μπορούσε φυσικά
να προσδιοριστεί ακριβώς αν η διοίκηση η
ίδια έκανε αυτό που κάναμε εμείς, όχι για
τους 3.500 αλλά για το σύνολο των 15.000
συνταξιούχων αφού έχει και όλα τα στοιχεία. 

Στην εκδήλωση, σάς ακούσαμε να μιλάτε και

για το νόμο Κατρούγκαλου και τις τεράστιες
μειώσεις που αυτός προκάλεσε στις συντά-

ξεις σας. Τι ακριβώς έχει γίνει; 

Σαν συνταξιούχοι της Εμπορικής έχουμε
ζήτημα και με τον επανυπολογισμό που έγινε
με τον νόμο Κατρούγκαλου. Παραβιάστηκε ο
νόμος σε ότι αφορά την αναλογικότητα. Όλη
η Ελλάδα έχει υποστεί μειώσεις της τάξης
του 35-37%, εμείς έχουμε φτάσει στο 54%.
Πήγαμε ακόμα πιο κάτω από το νόμο. Πλη-
ρώσαμε τα διπλά. Θέλανε τόσο βίαια να κρύ-
ψουν την απαλλαγή της τράπεζας από τα βά-

ρη της απέναντι στους εργαζόμενους, που
φτάσαμε σε σημείο να πάρουμε μόλις το
46% της σύνταξης που παίρναμε πριν. Και εί-
ναι χρήματα που έχουν πληρωθεί πολλαπλά-
σιες φορές. Δεν εφαρμόστηκε η αναλογικό-
τητα σύμφωνα με το ύψος των εισφορών
που δίναμε και το ύψος των μηνιαίων αποδο-
χών επί των οποίων γίνονταν οι εισφορές.
Μας μεταχειρίστηκαν όπως την ομάδα των
συνταξιούχων χηρείας και τα ΑμεΑ, που τους
τσάκισε. Αυτό είναι ένα παράπλευρο θέμα
για τους 15.000 συνταξιούχους της Εμπορι-
κής και της Πίστεως που το κράτος δεν τους
μεταχειρίστηκε ισότιμα με τους υπόλοιπους
2 εκατομμύρια συνταξιούχους της χώρας. 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα διεκδίκησης

και πώς αντιλαμβάνεστε τη σημασία του συν-
τονισμού με τα υπόλοιπα κομμάτια των εργα-

ζόμενων (Εθνική, ΜΜΕ, κλπ) που αντιμετωπί-

ζουν ίδια ζητήματα;

Πρώτα θα οριστικοποιήσουμε και θα ξέ-
ρουμε ακριβώς πόσα χρήματα μας χρωστάνε
στον καθένα και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι
τέλος. Άσχετο με το τι διόρθωση πρόκειται ή
όχι να κάνουν αυτοί με την αναλογικότητα.
Παλεύουμε να μας επιστραφεί ένα μέρος
της ισότιμης μεταχείρισης και της αναλογι-
κότητας. Θέλουμε να αντιμετωπιστούμε με
τα ίδια μέτρα και κριτήρια. Οι περικοπές
όμως παραμένουν. Άρα τα 550 του ΕΦΚΑ
μπορεί να γίνουν 650, αλλά μέχρι το ένα δις
που είναι η απαίτησή μας από την τράπεζα,
είναι μεγάλο το ποσό. 

Όλη η προσπάθεια ως τώρα ήταν να ανα-
δειχτούν όλα τα στοιχεία. Και πλέον μπήκαν
στο τραπέζι με τον πιο σοβαρό και αδιαμφι-
σβήτητο τρόπο. 

Εμείς δεν απαιτούμε από το δημόσιο
ασφαλιστικό σύστημα να μας δώσει τόσο
ψηλή σύνταξη. Απαιτούμε από αυτόν που
του τα δώσαμε, την τράπεζα. Δεν μας νοιάζει
αν τα κάνανε κόκκινα δάνεια, ή οτιδήποτε,
μας νοιάζει ότι ήταν ασφαλιστικό κεφάλαιο
που δεν επιβάρυνε κανέναν και σήμερα Πλέ-
ον πάμε και δικαστικά. Αν δεν μπορούν να
μας δώσουν τέτοιες συντάξεις ας μας δώ-
σουν τις εισφορές μας πίσω.

Το δεύτερο είναι να το επικοινωνήσεις και
να γίνει κατανοητό απ' όλους. Και φυσικά
πρέπει να συνδυάσεις το πεζοδρόμιο, δεν γί-
νεται τίποτα χωρίς τον κόσμο σε κίνηση. Και
αυτό χρειάζεται συντονισμό με όλους τους
υπόλοιπους που έχουμε ανάλογα προβλήμα-
τα. Ήδη βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το
σωματείο των συνταξιούχων της Εθνικής,
ενώ επισκεφτήκαμε και τις εργαζόμενες στα
ΜΜΕ που κάνουν απεργία πείνας έξω από
την ΕΣΗΕΑ. Είμαστε αναγκασμένοι να δώ-
σουμε αυτή τη μάχη συνολικά, με προσεκτι-
κές κινήσεις για να έχουμε αποτελέσματα,
και φυσικά με την σκέψη στη νεολαία και τις
επόμενες γενιές. 

Συνέντευξη με τον 
Χρήστο Τσιλώνη,

πρόεδρο του Συλλόγου 
Συνταξιούχων 

Εμπορικής Τράπεζας



Η
συνέλευση των προέδρων της ΔΟΕ
στις 21/10 δεν έβγαλε απολύτως
καμία κινητοποίηση. Για την πλει-

οψηφία του ΔΣ υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι οι
συνάδελφοι που δεν συμμετείχαν στις συ-
νελεύσεις. Η άποψη όμως αυτή είναι προ-
σχηματική. Είναι αλήθεια ότι στη συνέλευ-
ση προσήλθαν μόλις επτά σύλλογοι που
είχαν απαρτία στις συνελεύσεις τους,
όμως την αιτία χρειάζεται να την αναζητή-
σει κανείς στη στάση του ΔΣ της ΔΟΕ. 

Πρώτα απ’ όλα η απαρτία με τους γρα-
φειοκρατικούς κανονισμούς που διέπουν
τη λειτουργία του συνδικάτου είναι κάτι
εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί σε απο-
γευματινές συνελεύσεις. 

Παράδειγμα 1ο: Σύλλογος Χανιών. Ένας
από τους μεγαλύτερους συλλόγους με
1200 περίπου μέλη. Για να υπάρχει κατα-
στατική απαρτία χρειάζονται η παρουσία
περίπου 250 μελών. Αυτό σε έναν μαχητικό
σύλλογο, όπως ο συγκεκριμένος, έχει επι-
τευχθεί τα τελευταία 17 χρόνια δύο φορές.
Στη απεργία του 2006 και κατά τη διάρκεια
της απεργίας των καθηγητών το 2013. 

Παράδειγμα 2ος Σύλλογος Ροδόπης. Ο
συγκεκριμένος σύλλογος έχει πολλά μέλη
τα οποία μένουν σε άλλους νομούς που εί-
ναι ακατόρθωτο για αυτούς να κάνουν τα
50 +50 χιλιόμετρα της απόστασης Κομοτη-
νής – Ξάνθης, για δεύτερη φορά την ημέ-
ρα. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν στις
Κυκλάδες αλλά και στις μεγάλες πόλεις.

Για να ξεπεράσουν οι συνάδελφοι τις
δυσκολίες της καθημερινότητας δεν αρκεί
να υπάρχουν τα προβλήματα που πηγά-
ζουν από τις νεοφιλελεύθερες επιθέσεις
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά να
υπάρχει με σαφήνεια και ειλικρίνεια προσ-
διορισμένη η αγωνιστική κατεύθυνση από
την ηγεσία. Κάτι τέτοιο στο συγκεκριμένο
γύρο συνελεύσεων δεν υπήρξε από πλευ-
ράς ΔΟΕ. Στις συνελεύσεις δεν υπήρξε η
παραμικρή εισήγηση. Δεν υπήρξε όμως
και ένδειξη ότι η ΔΟΕ θέλει να κάνει οτι-
δήποτε, καθώς έμεινε αμέτοχη κατά τη
διάρκεια της μάχης ενάντια στη αξιολόγη-
ση της Γεροβασίλη από τους υπόλοιπους
κλάδους του Δημοσίου. 

Δεν ήταν όμως μόνο αυτά. Πολιτικά η
ΔΟΕ δεν έπεισε αφού ακόμη δεν έχει
υπάρξει από πλευράς ΔΣ τοποθέτηση για
την κατάργηση του ΠΔ 79. Δεν μπορεί να
παρουσιάζονται οι όποιες λίγες διατάξεις
του ως αιτία για να μην καταδικαστεί το
συνολικότερο πνεύμα που διέπει το συγ-
κεκριμένο διάταγμα που δίνει αξία νόμου

στις περικοπές, τις συγχωνεύσεις, την
αδιοριστία, την ελαστική εργασία, τις με-
τακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, τη
διάλυση του ολοήμερου.

Άρνηση

Η ΔΟΕ έχει αρνηθεί να καλύψει και τις
όποιες προσπάθειες κινήσεων της βάσης
έχουν υπάρξει. Παράδειγμα η προσπάθεια
των νηπιαγωγών να διαμορφώσουν αμιγή
τμήματα και εναλλαγή βάρδιας στα προ-
γράμματά τους μη υπακούοντας στο
Υπουργείο που θέλει να υποβαθμίσει το
θεσμό του ολοήμερου νηπιαγωγείου. Το
ίδιο έχει αρνηθεί την οποιαδήποτε προ-
σπάθεια οργάνωσης των αναπληρωτών
μέσα στα πρωτοβάθμια σωματεία. Αντίθε-
τα παρατάξεις έχουν προσπαθήσει να
καλλιεργήσουν τη διάσπαση στο χώρο.
Όσοι υπερασπίζονταν το σχολείο των ελα-
στικών σχέσεων εργασίας της Διαμαντο-
πούλου το ΕΑΕΠ, λέγοντας σε χιλιάδες
νέους εκπαιδευτικούς ότι η θέση του ανα-
πληρωτή σε αυτό το σχολείο είναι ό,τι
ανώτερο μπορούν να διεκδικήσουν, πάει
πολύ τώρα να κουνούν το δάχτυλο. 

Το πρόβλημα όμως είναι ότι η σκόπιμη

ηττοπάθεια της πλειοψηφίας της ΔΟΕ
βρήκε σε αυτό τον γύρο ευήκοα ώτα στην
αριστερά. Το να επαναλαμβάνουμε σε κά-
θε τόνο το πόσο αρνητικοί είναι οι συσχε-
τισμοί λειτουργεί σε τελική ανάλυση ως
αυτοεκπληρούμενη προφητεία και δεν
μας αφήνει να οργανώσουμε το παραμι-
κρό. Αν το ΠΑΜΕ δεν ενδιαφερόταν να
βγει τίποτε άλλο πέρα από την προαπο-
φασισμένη πρόταση του για πανεκπαιδευ-
τικό συλλαλητήριο στις αρχές Νοέμβρη,
οι Παρεμβάσεις και η Πρωτοβουλία είχαν
κάθε λόγο να διαμορφώσουν με μαχητικό
τρόπο και να πείσουν για την αναγκαιότη-
τα από τα κάτω πρωτοβουλιών και ενός
απεργιακού βήματος. Δεν το πράξαμε.
Υπήρξαν σύλλογοι που η πρόταση για
απεργία ούτε καν αναφέρθηκε. Οι καταγ-
γελίες για τις επισκέψεις κλιμακίων του
ΟΟΣΑ στα σχολεία είναι καλές αλλά δεν
φτάνουν. Χρειάζεται να οργανώσουμε
τους συναδέλφους για να έχουν την αυτο-
πεποίθηση να τα πετάξουν κλοτσηδόν έξω
από τα σχολεία. Αν χάθηκε μια ευκαιρία
στη συνέχεια αυτό μπορεί ν’ αλλάξει.

Σεραφείμ Ρίζος, Πρόεδρος ΣΕΠΕ Χανίων
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Σ
τις 24 Οκτώβρη δικάζεται ο Σεραφείμ Ρίζος, πρό-
εδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Χανίων, Δημοτικός Σύμβουλος με την

«Ανταρσία στα Χανιά» και μέλος της ΚΕΕΡΦΑ, έπειτα από
μήνυση του χρυσαυγίτη Βολουδάκη Στυλιανού. Ο Σερα-
φείμ δικάζεται με την κατηγορία ότι παρακίνησε άγνωστα
άτομα να χτυπήσουν τάχα το χρυσαυγίτη κατά τη διάρ-
κεια της προεκλογικής περιόδου του Ιουνίου του 2012.

“Εκείνη την περίοδο η νεοναζιστική Χρυσή Αυγή είχε
στήσει τάγμα εφόδου στα Χανιά οργανώνοντας περιπο-
λίες, επιθέσεις σε μετανάστες, αριστερούς αγωνιστές
και νεολαίους. Προσπαθούσαν να τρομοκρατήσουν όποι-
ον αντιστέκονταν στις βάρβαρες πολιτικές των μνημο-
νίων καλλιεργώντας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου κλίμα βίας και επιθέσεων σε προεκλογικά περί-
πτερα κλπ”, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο
Σύλλογος Δασκάλων Χανίων. 

“Είναι προκλητική η προσπάθεια της Χρυσής Αυγής να
αντιστρέψει και να συσκοτίσει την πραγματικότητα στή-
νοντας, κατά την προσφιλή τακτική της άλλωστε, μηνύ-
σεις. Προσπάθησαν να κατηγορήσουν το σ. Ρίζο, όπως
και πολλούς άλλους αγωνιστές στα Χανιά, που εκείνη την
ώρα βρίσκονταν σε προεκλογικό περίπτερο στην πλατεία
της Δημοτικής Αγοράς. 

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε την προσπά-
θεια να ξαναστηθούν τάγματα εφόδου καθώς μια σειρά
ρατσιστικών επιθέσεων εκδηλώνονται ξανά στον Ασπρό-
πυργο, τον Πειραιά, τη Λαμπρινή, τη Νέα Ιωνία και αλ-
λού. Τη ίδια στιγμή η ναζιστική συμμορία εξακολουθεί να
απολαμβάνει προνομιακής μεταχείρισης από μηχανι-
σμούς του κράτους. Τα στοιχεία που προκύπτουν στη δί-
κη της Χρυσής Αυγής για τη σύσταση εγκληματικής ορ-
γάνωσης είναι συντριπτικά. Σε μια περίοδο που συνεχίζε-
ται με αμείωτο ρυθμό η άγρια λιτότητα και οι επιθέσεις
στο βιοτικό επίπεδο και στα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων, σε μια περίοδο που η ακροδεξιά και οι νεοναζί ση-
κώνουν κεφάλι σε όλη την Ευρώπη χρειάζεται να παλέ-
ψουμε ακόμη πιο δυνατά και αποφασιστικά για να μην
αφήσουμε να κυριαρχήσουν τα ναζιστικά φαντάσματα
του παρελθόντος.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την καταδίκη αγωνι-
στών της αριστεράς και του εργατικού κινήματος όταν οι
δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν
κυκλοφορούν ελεύθεροι συνεχίζοντας να οργανώνουν
την εγκληματική δράση της συμμορίας. Δεν μπορούμε
να επιτρέψουμε να στήνεται ξανά βιομηχανία διώξεων.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Χανίων καλεί στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω
από τα δικαστήρια την Τρίτη 24 Οκτωβρίου και ώρα
11πμ.Απαιτούμε την άμεση παύση της δίωξης και την
απαλλαγή του συναδέλφου”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ανακοίνωση συμπαράστασης στον Σεραφείμ Ρίζο εξέ-
δωσε και η ΚΕΕΡΦΑ.

ΧΑΝΙΑ

Στάση εργασίας
δασκάλων για τη δίκη
του Σεραφείμ Ρίζου

48ωρη απεργία σε όλο τον Όμιλο ΟΤΕ στις 30 και 31 Οκτώ-
βρη αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία το ΔΣ της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30/10 στις
10πμ στο ΝΥΜΑ (κτήριο ΟΤΕ, 3ης Σεπτεμβρίου) με πορεία στο
υπουργείο εργασίας, ενώ την Τρίτη 31/10 στις 10πμ θα γίνει
συγκέντρωση στην είσοδο του Διοικητικού Μεγάρου στο Μα-
ρούσι. Η ομοσπονδία των εργαζόμενων στον ΟΤΕ κατηγορεί
την διοίκηση της εταιρίας ότι ακολουθεί αδιάλλακτη στάση στο
θέμα της υπογραφής ΣΣΕ. 

Παράλληλα κλιμάκια της Ομοσπονδίας στα κτήρια Διοικητικό
Μέγαρο, ΝΥΜΑ, Παιανία στην Αττική, και στην περιφέρεια, σε
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα και Λαμία θα ενημερώ-
σουν τους εργαζόμενους. “Ο αγώνας μας για ΣΣΕ στον Όμιλο,
για διασφάλιση θέσεων εργασίας, αυξήσεις σε όλους, ενιαίο
ωράριο εργασίας, απαιτεί ενότητα και μαζική συμμετοχή στις
κινητοποιήσεις της ΟΜΕ-ΟΤΕ”, τονίζεται στην ανακοίνωση που
εξέδωσε η ΟΜΕ-ΟΤΕ η οποία απειλεί με κλιμάκωση του αγώνα
εάν η Διοίκηση εξακολουθήσει την αδιάλλακτη στάση της.

48ωρη απεργία στον ΟΤΕ 
για τη Συλλογική Σύμβαση

Την Τρίτη 24/10 δικάζονται στο Η�
Μονομελές Πλημμελειοδικείο της

Αθήνας ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης (Ο.Δ.Π.Τ.Ε.) Σάββας Παπαδόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας και μέλος του Κ.Σ. Φραγκίσκος Βορτελίνος, ο Ειδικός Γραμματέας Ζη-
κος Τσανάκας και οι διοικητικοί υπάλληλοι Π. Ζούνης, Ι. Χαμόδρακας, Π. Ταμπάκη,
Ν. Λάριος, Β. Βαλσαμάκης, Μ. Λυκοβουνιώτη, Σ. Σαλονικίδης, κ. Σπυροπούλου,
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δ. Λαμπράκης, Ο. Ζάχου και Ι.
Μαντζιάρα του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. 

Οι εργαζόμενοι διώκονται ποινικά με την κατηγορία ότι δεν συμμορφώθηκαν με
την δικαστική απόφαση της 25/11/13, η οποία έκρινε παράνομη για τυπικούς λό-
γους, αλλά όχι καταχρηστική, την 48ωρη απεργία που είχε προκηρύξει η Ομο-
σπονδία για τις 25-26/11/13. 

“Θυμίζουμε ότι η εν λόγω απεργιακή κινητοποίηση εντάσσονταν στο πλαίσιο
του μεγάλου, μακρόχρονου, δίκαιου και ανυποχώρητου αγώνα των διοικητικών
υπαλλήλων, οι οποίοι αγωνίζονταν για την ανάκληση των κυβερνητικών αποφάσε-
ων, με τις οποίες είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα 1150 διοικητικοί υπάλληλοι από τα
οκτώ (8) μεγαλύτερα ιδρύματα της χώρας.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψουμε την ποινικοποίηση των απερ-
γιακών αγώνων και της συνδικαλιστικής μας δράσης και υπερασπιζόμαστε σθεναρά
και αποφασιστικά το δικαίωμά μας στην ελεύθερη λειτουργία των σωματείων μας”,
τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το κεντρικό συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ καλών-
τας σε συγκέντρωση την Τρίτη 24/10 στις 11πμ στα δικαστήρια στην Ευελπίδων.

ΣΥΝEΛΕΥΣΗ ΠΡΟEΔΡΩΝ ΔΟΕ

Μια χαμένη ευκαιρία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΑΕΙ



Νο 1296, 24 Οκτώβρη 2017 Το αντιρατσιστικό καισελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Σ
το δρόμο κινδυνεύουν να
βρεθούν οι εκατοντάδες
Κούρδοι πρόσφυγες που

ζουν στο κέντρο προσφύγων
Λαυρίου, καθώς το υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει
εδώ και μήνες ανακοινώσει το
κλείσιμό του, ενώ πρόσφατα το
Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτι-
κής αποφάσισε να κατεδαφίσει
το κτίριο λόγω επικινδυνότητας.
Το κέντρο προσφύγων έχει ου-
σιαστικά σταματήσει να λειτουρ-
γεί επισήμως από το καλοκαίρι,
μετά την αποχώρηση του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ),
αλλά παραμένει σε λειτουργία
χάρη στη στήριξη αλληλέγγυων
από την τοπική κοινωνία. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της
Εφ. Συν (18/10) το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής
«επέμενε στην απόφασή του να
κλείσει η δομή, οδηγώντας στην
απόσυρση της πρότασης χρημα-
τοδότησης 2,5 εκατομμυρίων ευ-
ρώ από τον Ερυθρό Σταυρό Λου-
ξεμβούργου προς την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή για την επισκευή
του ιστορικού κτιρίου, που πα-
ρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα
στατικότητας, και στην ανακαίνι-
σή του σε σύγχρονο κέντρο φι-
λοξενίας».

Την αντίθεσή του στο κλείσιμο
του κέντρου υποδοχής προσφύ-
γων εκφράζει το Εργατικό Κέν-
τρο Λαυρίου: «Το κέντρο υποδο-
χής προσφύγων αιτούντων πολι-
τικού ασύλου λειτουργεί πάνω
από 60 χρόνια στο Λαύριο και με
απόφαση της κυβέρνησης στα-
ματάει η λειτουργία του από την
1η Αυγούστου, όπου οι πρόσφυ-
γες καλούνται να το εγκαταλεί-
ψουν και οι 22 εργαζόμενοι να
πάνε στα σπίτια τους χωρίς απο-
ζημίωση και χωρίς την δυνατότη-
τα να έχουν ταμείο ανεργίας, με
βάση την ενημέρωση που είχαν
από τον διευθυντή του κέντρου
και υπεύθυνη του Ερυθρού
Σταυρού… Καλούμε τους εργα-
ζόμενους σε αγώνα για την υπε-
ράσπιση της εργασίας τους, για
την συνέχιση της λειτουργίας
του κέντρου υποδοχής προσφύ-
γων. Να μην μείνουν άλλοι 22 ερ-
γαζόμενοι άνεργοι. Ο αγώνας
της υπεράσπισης των δικαιωμά-
των μας είναι μονόδρομος και οι
μορφές πάλης που θα ακολου-
θηθούν τέτοιες που να μας δι-
καιώσουν».

ΛΑΥΡΙΟ

Kάτω τα 
χέρια από 
τους Κούρδους

Ούτε στον Πειραιά ούτε πουθενά!

Ε
κατοντάδες αντιφασίστες
και αντιφασίστριες συγκεν-
τρώθηκαν το απόγευμα της

Παρασκευής 20 Οκτώβρη στην
πλατεία Κοραή στο κέντρο του Πει-
ραιά, απαιτώντας να κλείσουν τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής. 

Συνδικάτα, αντιρατσιστικές κινή-
σεις, δημοτικές κινήσεις, πολιτικές
οργανώσεις και συλλογικότητες
έδωσαν ενωτική απάντηση στην
απόπειρα των δολοφόνων της Χρυ-
σής Αυγής να πραγματοποιήσουν
φιέστα εγκαινίων στα γραφεία τους
και έστειλαν το μήνυμα ότι οι δρό-
μοι και οι πλατείες της πόλης ανή-
κουν στο αντιφασιστικό κίνημα και
όχι στους φασίστες και την αστυ-
νομία. Την ίδια ώρα που εκατοντά-
δες αντιφασίστες διαδήλωσαν
στον Πειραιά, οι νεοναζί δολοφόνοι
απομονωμένοι στα γραφεία τους
στον 8ο όροφο και με τη κάλυψη
της αστυνομίας, δεν κατάφεραν
παρά να συγκεντρώσουν ελάχι-
στους τραμπούκους με τη συμμε-
τοχή και ολόκληρης της υπόδικης
κοινοβουλευτικής ηγεσίας. 

Από νωρίς το απόγευμα η πλα-
τεία Κοραή άρχισε να γεμίζει αντι-
φασίστες που κατέφθαναν με τις
σημαίες και τα πανό τους, ενώ από
τη μικροφωνική που είχε στηθεί
ακούγονταν αντιφασιστικά τραγού-
δια και διαβάζονταν αντιφασιστικά
καλέσματα. Η παρουσία της Μά-
γδας και του Τάκη Φύσσα στη συγ-

κέντρωση, έδωσε το μήνυμα ότι ο
ενωτικός αντιφασιστικός αγώνας
είναι η δύναμη που μπορεί να στα-
ματήσει τη δολοφονική δράση των
Χρυσαυγιτών και να τους βάλει στη
φυλακή για πάντα. 

Στη συγκέντρωση στην πλατεία
Κοραή χαιρέτησαν ο Α. Νταλακο-
γεώργος πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, ο
οποίος κάλεσε όλο το εργατικό κί-
νημα και την κοινωνία να απομονώ-
σει τη Χρυσή Αυγή και πρόσθεσε
ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυ-
γες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης εξ
αιτίας της συμφωνίας ΕΕ-Τουρ-
κίας, είναι καλοδεχούμενοι στον
Πειραιά. Στη συνέχεια η Μ. Ανδρέ-

ου από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ θύμισε
ότι: “σε αυτήν εδώ την πλατεία επι-
χείρησαν πολλές φορές να εμφανι-
στούν και τους ακυρώσαμε, όπως
το αντιφασιστικό μαζί με το εργατι-
κό κίνημα ακύρωσε την προσπά-
θειά τους να εμποδίσουν τα προ-
σφυγόπουλα να μπουν στα σχο-
λεία”. Ο Μ. Μακρής από την Εργα-
τική Λέσχη Κερατσινίου, τόνισε ότι
με το κίνημα στο δρόμο μπορούμε
να διασφαλίσουμε ότι οι Χρυσαυγί-
τες θα πάνε φυλακή και θα εξαφα-
νιστούν από τις πόλεις μας. Ο Θ.
Διαβολάκης από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
κάλεσε σε μία μεγάλη παμπειραϊκή
ενωτική πρωτοβουλία ενάντια στα
γραφεία της Χρυσής Αυγής στον

Πειραιά. Η Κ. Θωίδου δημοτική
σύμβουλος Νίκαιας με την Ανταρ-
σία στην Κοκκινιά, θύμισε τι σήμαι-
ναν τα γραφεία ορμητήρια της
Χρυσής Αυγής στη Νίκαια όπου
εφάρμοσαν την εντολή “ότι κινείται
σφάζεται” και πρόσθεσε ότι το
ενωτικό αντιφασιστικό κίνημα κατά-
φερε να κλείσει τα γραφεία τους
σε πολλές πόλεις. Χαιρετισμό έκα-
ναν επίσης ο Στέλιος Φαζάκης από
τη ΛΑΕ Πειραιά, ο Τάκης Γιαννό-
πουλος από τον Αντιφασιστικό Συν-
τονισμό Αθήνας – Πειραιά, ο Γιώρ-
γος Γιαννουλέας από την ΟΡΜΑ.
Στη συγκέντρωση συμμετοχή με
πανό είχε επίσης το Ανοιχτό Σχο-
λείο Μεταναστών και η Δημοτική
Κίνηση Πειραιά, το “Λιμάνι της
Αγωνίας”. Αμέσως μετά τους χαι-
ρετισμούς πραγματοποιήθηκε πο-
ρεία στο κέντρο του Πειραιά. 

Με ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ
Πειραιά χαιρετίζει τους εκατοντά-
δες που συμμετείχαν στο αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο αναφέροντας:
“Η επιτυχία του συλλαλητηρίου
αναδεικνύει για ακόμα μια φορά,
ότι η κοινή δράση και η ενότητα
όλων των δυνάμεων που παλεύουν
ενάντια στο ρατσισμό και τους φα-
σίστες, είναι καθοριστική για να
τσακίσουμε τους δολοφόνους νεο-
ναζί και να κλείσουμε τα γραφεία –
ορμητήρια τους και στον Πειραιά
και παντού”. 

Μαζική προσφυγική διαδήλωση

Ε
κατοντάδες Αφγανοί πρόσφυγες πραγμα-
τοποίησαν πορεία από το στρατόπεδο
της Μόριας μέχρι την πλατεία Σαπφούς

στο κέντρο της Μυτιλήνης, όπου και παρέμειναν
από το βράδυ του Σαββάτου 21/10, διαμαρτυρό-
μενοι για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στη
Μόρια αλλά και για την καθυστέρηση απάντη-
σης στις αιτήσεις ασύλου. 

Όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα τόσο πιο
απάνθρωπες γίνονται οι συνθήκες για τους
5.000 ανθρώπους της Μόριας, πολλοί από τους
οποίους οικογένειες με πολλά παιδιά. Μετά τον
θάνατο ενός πεντάχρονου κοριτσιού την περα-
σμένη εβδομάδα άλλο ένα θανατηφόρο περι-
στατικό ήρθε να προστεθεί στον μακρύ κατάλο-
γο των νεκρών. Ένας ακόμα άντρας με καταγω-
γή από το Ιράκ έχασε τη ζωή του μετά από καρ-
διακή προσβολή που υπέστη στον καταυλισμό. 

Σύμφωνα με την ανταπόκριση της ΕΡΑ Αιγαί-
ου «Η διαμαρτυρία τους ξεκίνησε από το πρωί
του Σαββάτου όπου ξεκίνησαν από τη Μόρια με
προορισμό τη Μυτιλήνη και η αστυνομία τους
έκοψε τη διέλευση στο ύψος του Καλαμάρι. Με-
γάλη ομάδα προσφύγων και μεταναστών πραγ-
ματοποίησαν εκεί ειρηνική καθιστική διαμαρτυ-
ρία ενώ η διέλευση της κυκλοφορίας οχημάτων
για δύο ώρες πραγματοποιούνταν από τους πα-

ράδρομους του Συνοικισμού. Μια μικρότερη
ομάδα Αφγανών προσφύγων περνώντας τα εμ-
πόδια, κατευθύνθηκε με πορεία διαμαρτυρίας
στην πόλη και μέχρι αυτή την ώρα πραγματοποι-
εί καθιστική διαμαρτυρία στην Πλατεία Σαπ-
φούς».

Οργή

Πέρυσι έξι άνθρωποι που αναζητούσαν άσυλο
και προστασία στην Ευρώπη πέθαναν στη Μό-
ρια. Φέτος το σκηνικό επαναλαμβάνεται. Σαράν-
τα-τρεις ομάδες και οργανώσεις αλληλεγγύης
που δρουν στα ελληνικά νησιά και την ηπειρωτι-
κή χώρα καλούν τις ντόπιες και κεντρικές αρχές
να λάβουν επειγόντως μέτρα ώστε να αποφευχ-
θούν περισσότεροι θάνατοι προσφύγων από το
κρύο, καθώς ο χειμώνας πλησιάζει. Οι αλληλέγ-
γυες ομάδες και οργανώσεις, εκφράζουν την
οργή τους για την υπάρχουσα κατάσταση στα
νησιά: 

«Περίπου 5.000 άνθρωποι ζουν σήμερα στο
στρατόπεδο της Μόριας ενώ έχει χωρητικότητα
2000 ατόμων. Ανάμεσά τους, άνθρωποι με σο-
βαρές παθήσεις, άνθρωποι με αναπηρίες, έγ-
κυες γυναίκες, πολλά παιδιά, μαζί και ασυνόδευ-
τα ανήλικα και επιζώντες βασανιστηρίων. Πολλοί
ζουν σε θλιβερά ανεπαρκείς καλοκαιρινές σκη-

νές και αναγκάζονται να κοιμούνται στο δάπεδο,
πάνω σε λεπτά στρώματα ή πάνω σε κουβέρ-
τες». Παρομοίως, αναφέρουν, και στα άλλα νη-
σιά -στη Σάμο, τη Χίο, την Κω και τη Λέρο- επι-
κρατεί συνωστισμός σε όλα τα hotspot, αφήνον-
τας 8.000 επιπλέον αιτούντες άσυλο να προσπα-
θούν να επιβιώσουν χωρίς κατάλληλη στέγαση.
«Τα λεγόμενα ‘hotspot’ είναι μη βιώσιμα και, μέ-
χρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κανένα ξεκά-
θαρο σχέδιο για να αποφευχθούν τραγωδίες
σαν αυτή του περασμένου χειμώνα» επισημαί-
νουν.

Οι αλληλέγγυες ομάδες και οργανώσεις τονί-
ζουν ότι η παρούσα κατάσταση δεν προκαλείται
από την έλευση του χειμώνα ή κάποια ξαφνική
αύξηση των αφίξεων: «Είναι το αποτέλεσμα της
Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας και των πολιτι-
κών αποκλεισμού της ΕΕ όσον αφορά το άσυλο
και τη μετανάστευση. Αυτές οι πολιτικές είναι
που εγκλωβίζουν τους ανθρώπους στα νησιά για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, που τους
εμποδίζουν να φτάσουν στην Ευρώπη και εμπο-
δίζουν ανθρώπους που έχουν την δυνατότητα
για μετεγκατάσταση και οικογενειακή επανένω-
ση να μεταφερθούν σε άλλες χώρες σε ένα λο-
γικό χρονικό διάστημα.»

Κατερίνα Θωίδου

ΜΟΡΙΑ

Πειραιάς, 20/10
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Σ
υνέντευξη Τύπου έδωσε ο ανα-
πληρωτής γενικός γραμματέας
του υπουργείου Παιδείας, Γιώρ-

γος Αγγελόπουλος, την περασμένη Τε-
τάρτη, ενημερώνοντας πάνω στο θέμα
της φοίτησης των προσφυγόπουλων
στα σχολεία τη φετινή χρονιά. 

Όπως είπε το υπουργείο Παιδείας
εκτιμά στις 7.000 το συνολικό αριθμό
των προσφυγόπουλων, ηλικίας 6-16
ετών, που «θα» φοιτήσουν φέτος σε
δημοτικά και γυμνάσια σχολεία, καθώς
επίσης και σε δομές ΔΥΕΠ (Δομές Υπο-
δοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων).
Αναλυτικά, πρόκειται για 2.439 παιδιά
προσφύγων που μένουν σε διαμερί-
σματα και ξενώνες και που «θα» παρα-
κολουθήσουν το πρωινό σχολικό πρό-
γραμμα, καθώς και για 2.360 παιδιά,
που μένουν σε κέντρα φιλοξενίας προ-
σφύγων και «θα» φοιτήσουν σε ΔΥΕΠ
(απογευματινό πρόγραμμα). 

Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχε-
ται σαν αποτέλεσμα της συνεχούς πίε-
σης του εκπαιδευτικού και αντιρατσι-
στικού κινήματος που ήδη από το κα-
λοκαίρι με δεκάδες αποφάσεις ΕΛΜΕ,
διδασκαλικών συλλόγων και σωματείων
απαιτεί την ένταξη όλων των προσφυ-
γόπουλων στα σχολεία στην πρωινή
βάρδια. Αλλά είναι λίγη και έρχεται αρ-
γά. Καταρχήν, σε ενάμισι μήνα έρχον-
ται τα Χριστούγεννα και ο υπουργός
ακόμη μιλάει με «θα». Μήπως θα δούμε
πάλι να επαναλαμβάνεται το σκηνικό
της προηγούμενης χρονιάς όπου πολ-
λά παιδιά έφτασαν να πάνε στο σχο-
λείο το Πάσχα; Και δεύτερον, τι γίνεται
με τα υπόλοιπα παιδιά; 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNICEF
στην Ελλάδα ζουν συνολικά 12.000
προσφυγόπουλα σχολικής ηλικίας (6-
17 ετών). Τα παιδιά των προσφύγων
και των μεταναστών έχουν χάσει κατά
μέσο όρο 2,5 έτη σχολικής φοίτησης
εξαιτίας των συγκρούσεων, της βίας
και του εκτοπισμού ενώ η πρόσβαση
στα σχολεία είναι ιδιαίτερα περιορισμέ-
νη για παιδιά άνω των 15 ετών, καθώς
το τρέχον πρόγραμμα εκπαίδευσης
προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας
στοχεύει μόνο σε παιδιά μέχρι την ηλι-
κία αυτή.

Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μαζί με
το αντιρατσιστικό κίνημα αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες χρειάζεται να συνε-
χίσουν, μέχρι να γίνει πράξη το αίτημα
όλα τα προσφυγόπουλα να πάνε στο
σχολείο στο κανονικό πρωινό πρό-
γραμμα των σχολικών μονάδων, να δη-
μιουργηθούν Τάξεις Υποδοχής, να γί-
νουν διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών,
και να αυξηθούν οι δαπάνες για το δη-
μόσιο σχολείο. 

Όλα τα
προσφυγόπουλα
στα σχολεία

ΤΩΡΑ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΕ Στοπ στην Ευρώπη-Φρούριο

Π
εραιτέρω σκλήρυνση της
πολιτικής της ΕΕ ενάντια
στους πρόσφυγες και

τους μετανάστες αποφάσισαν την
περασμένη Πέμπτη στη Σύνοδο
Κορυφής των Βρυξελλών, οι ηγέ-
τες της ΕΕ με έμφαση στην «στή-
ριξη της Ιταλίας για την ανάσχε-
ση των προσφυγικών ροών» μετά
το κλείσιμο της λεγόμενης ανατο-
λικής οδού. 

Όπως ανέφερε κυνικά και
απάνθρωπα ο πρόεδρος του Συμ-
βουλίου της ΕΕ, Ντόναλντ Τουσκ:
«Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν
να προσφέρουν μεγαλύτερη στή-
ριξη στην Ιταλία για το έργο της
με τις αρχές της Λιβύης. Είναι μια
πραγματική ευκαιρία για να κλεί-
σει η Οδός της Κεντρικής Μεσο-
γείου» τόνισε και εμφανίστηκε βέ-
βαιος ότι τα πρώτα αποτελέσμα-
τα θα φανούν τις επόμενες εβδο-

μάδες.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθη-

κε και ο Τσίπρας στην παρέμβασή
του, απαιτώντας την εφαρμογή
της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας κα-
θώς και απελάσεις σε χώρες προ-
έλευσης ή διέλευσης. Ανάμεσα
στις προτάσεις που έκανε ήταν η
δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού
μηχανισμού επιστροφών προσφύ-
γων σε χώρες προέλευσης ή διέ-
λευσης, ενός μηχανισμού χρημα-
τοδότησης για πρόσφυγες στο
έδαφος της Τουρκίας και εξέταση
των δυνατοτήτων ενίσχυσής του,
η εφαρμογή της Συμφωνίας επα-
νεισδοχής που έχει υπογράψει η
Τουρκία.

Ο κύριος Τσίπρας και οι συνά-
δελφοί του θέλουν να κοιμούνται
ήσυχοι ότι οι πρόσφυγες, άνδρες,
γυναίκες και παιδιά, θα εξακολου-
θήσουν να πεθαίνουν ή να μένουν
εγκλωβισμένοι σε στρατόπεδα

στην Ασία και στην Αφρική έξω
από την ρατσιστική Ευρώπη-
Φρούριο που συνεχίζουν να χτί-
ζουν. 

Και σαν επισφράγιση και επι-
βράβευση αυτής της πολιτικής
ήρθε εκ μέρους της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η πρόταση της
υποψηφιότητας του υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής Μου-
ζάλα για τη θέση του επιτρόπου
του Συμβουλίου της Ευρώπης για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όπως
χαρακτηριστικά γράφει στην Εφ-
Συν ο Δημήτρης Αγγελίδης:

«Σύμφωνα με τις πρώτες εκτι-
μήσεις ανθρώπων που δραστη-
ριοποιούνται στην υπεράσπιση
των δικαιωμάτων, για την επιλογή
του κ. Μουζάλα φαίνεται ότι μέ-
τρησε η πολύ καλή εικόνα που
έχει αποκτήσει στην Ε.Ε… Η εικό-
να αυτή αντανακλά τη σθεναρή
υπεράσπιση της ευρω-τουρκικής

συμφωνίας για το προσφυγικό και
τις προσπάθειες να εφαρμοστεί
αυτή με κάθε τρόπο, ακόμα και
αν η εφαρμογή της έχει οδηγήσει
σε περιορισμό και κατάφωρες πα-
ραβιάσεις του κράτους δικαίου
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,
όπως επισημαίνει το σύνολο των
ελληνικών και διεθνών οργανώσε-
ων δικαιωμάτων… Η πολιτική των
κλειστών συνόρων έχει γίνει το
κυρίαρχο ευρωπαϊκό παράδειγμα
στη διαχείριση του προσφυγικού
και επιφέρει αλλαγή παραδείγμα-
τος σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα
δικαιώματα, αλλαγή που επι-
σφραγίζεται, στο μέτρο που της
αναλογεί, από την υποψηφιότητα
του Ελληνα υπουργού». 

Πρόκειται για κατάντια, μια
πρόκληση που δεν πρόκειται να
μείνει αναπάντητη ούτε από το
αντιρατσιστικό κίνημα ούτε από
το κίνημα αλληλεγγύης. 
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Mετά την Αθήνα και το Λονδίνο! 

Τ
η συμμετοχή του “Stand up to Racism”
(SUTR) στη διεθνή μέρα δράσης κατά
του φασισμού, του ρατσισμού, της ισλα-

μοφοβίας και του αντισημιτισμού το Σάββατο
17 Μάρτη 2018 αποφάσισε η πανεθνική συν-
διάσκεψη του μετώπου που πραγματοποιήθη-
κε στο Λονδίνο το περασμένο Σαββατοκύρια-
κο. Η συνδιάσκεψη έγινε με τη συμμετοχή πά-
νω από 1300 ακτιβιστών, εργαζομένων, συνδι-
καλιστών κλπ από πολλές πόλεις και γειτονιές
της Βρετανίας. Την πρόταση για το συλλαλη-
τήριο μετέφερε στο Λονδίνο εκ μέρους της
Διεθνούς Διάσκεψης που έγινε το περασμένο
Σαββατοκύριακο στο γήπεδο του Ρουφ στην
Αθήνα, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ. Αποφασίστηκε στις 17 Μάρτη να
πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις στο Λονδίνο,
τη Γλασκώβη και το Κάρντιφ. 

Το SUTR αποφάσισε επίσης: Την οργάνωση
μιας καμπάνιας ενημέρωσης ενάντια στην ισ-
λαμοφοβία τον Νοέμβρη, «Μήνα ευαισθητοποί-
ησης πάνω στην ισλαμοφοβία». Την οργάνωση
επίσκεψης στους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες στο Καλέ στις 10 Δεκέμβρη –μήνα αφιε-
ρωμένου στην αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.
Την επίσκεψη στο Άουσβιτς, στις 27 Ιανουαρί-
ου 2018, διεθνή μέρα μνήμης του Ολοκαυτώ-
ματος και την πραγματοποίηση συνδιάσκεψης
συνδικαλιστών του SUTR τον Φλεβάρη. 

Μεγάλο κομμάτι των συζητήσεων και των
workshops είχαν ομιλητές θύματα και συγγε-
νείς θυμάτων της ρατσιστικής δολοφονικής
στάσης της αστυνομίας ενάντια σε μαύρους
μετανάστες, ενώ αρκετή συζήτηση έγινε πάνω
στη νέα απειλή της «Συμμαχίας των φίλων του
ποδοσφαίρου» (Football Lads Alliance) που πί-
σω από την απατηλή ονομασία της προωθεί
τον ρατσισμό, την ισλαμοφοβία και τους ίδι-
ους τους φασίστες που συμμετέχουν στις συ-
νάξεις της.

Επιτροπές

Στις συζητήσεις συμμετείχε πολύς κόσμος
από τις τοπικές επιτροπές του SUTR. Ο Ου-
σμάν, εργαζόμενος στην Υγεία από το Ανατο-
λικό Λονδίνο που συμμετέχει στην επιτροπή
του SUTR στον χώρο εργασίας του, είπε: «Πα-
ρότι έδειχνα πάντα ενδιαφέρον στην αριστε-
ρά, δεν έχω ξαναδεί κάτι σαν και αυτό. Απο-
φάσισα να συμμετέχω γιατί το να είμαι σήμε-
ρα εδώ αντί να κάθομαι στο σπίτι μου είναι αυ-
τό που μπορεί να κάνει τη διαφορά». 

Η Prarthana Krishnan, φοιτήτρια από το
Μπρίστολ περιέγραψε πως η ίδια βίωσε την
ισλαμοφοβία παρά το γεγονός ότι δεν είναι
μουσουλμάνα: �Ήρθε κάποιος στο τραπεζάκι
που μοιράζαμε υλικό και άρχισε να λέει ότι δη-
μιουργούμε προβλήματα στη χώρα και σταμά-
τησε μόνο όταν κατάλαβε ότι δεν είμαι μου-
σουλμάνα. «Κατάλαβα ότι η ισλαμοφοβία και ο
ρατσισμός είναι κίνδυνος για όλους μας». 

«Θέλουμε να δυναμώσουμε, να χτίσουμε το-
πικά τμήματα του SUTR σε κάθε γειτονιά» τό-
νισε ο Weyman Bennett από το United Against

Fascism. Η Diane Abbott, από το Εργατικό
Κόμμα τόνισε ότι «δεν μπορούμε να αφήσου-
με τις πολιτικές του μίσους να υπερισχύσουν».

Στη συνδιάσκεψη έγιναν διεθνείς παρεμβά-
σεις από την Αυστρία, την Γερμανία και την
Ελλάδα. Ο Ντέιβιντ Άλμπριχ από την Αυστρία
υποστήριξε ότι η πολιτική των δεξιών κομμά-
των αλλά και οι υποκλίσεις της σοσιαλδημο-
κρατίας απέναντι στον ρατσισμό και την ισλα-
μοφοβία έχει βοηθήσει στην άνοδο της ακρο-
δεξιάς. «Δεν υπάρχει ένας μέσος όρος στα ζη-
τήματα του ρατσισμού. Το Ισλάμ δεν είναι το
πρόβλημα» τόνισε.

«Μετά την άνοδο του Τραμπ και της ακρο-
δεξιάς σε διάφορα σημεία στην Ευρώπη, πρέ-
πει να δώσουμε προτεραιότητα και να ανεβά-
σουμε τη δράση μας σε ένα νέο υψηλότερο
επίπεδο» τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου εκ
μέρους της ΚΕΕΡΦΑ, μεταφέροντας τη ζοφε-
ρή εικόνα της πρόσφατης συνάντησης Τσί-
πρα-Τραμπ αλλά και εικόνες από τη συνεχή
δράση του αντιφασιστικού και αντιρατσιστι-
κού κινήματος στην Ελλάδα.

Γιώργος Πίττας

Συνδιάσκεψη Stand Up to Racism
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νάδων θα χρειαζόταν η σύμφωνη
γνώμη αυτών των επιτρόπων. Φυσι-
κά, η στρατιωτική διοίκηση αρνήθη-
κε να επικυρώσει αυτή την ενέρ-
γεια. Όμως, οι φαντάροι την στήρι-
ξαν και την επέβαλαν.

Η συνέλευση των επιτροπών συν-
ταγμάτων την υιοθέτησε και στην
απόφασή της ανέφερε: «Υιοθετών-
τας όλες τις πολιτικές αποφάσεις
του Σοβιέτ, η φρουρά δηλώνει ότι η
ώρα των λόγων έχει περάσει. Η Κυ-
βέρνηση είναι όργανο των εχθρών
του λαού. Η ώρα των λόγων έχει πε-
ράσει. Το Πανεθνικό Συνέδριο των
Σοβιέτ πρέπει να πάρει την εξουσία
και να εξασφαλίσει γη, ειρήνη και
ψωμί. Βασιστείτε σε μας. Είμαστε
στις θέσεις μας, έτοιμοι να νικήσου-
με ή να πεθάνουμε». 

Στις 23 Οκτώβρη, όμως, ένα σο-
βαρό πρόβλημα παρέμενε άλυτο.
Το επιβλητικό Φρούριο Πέτρου και
Παύλου που δέσποζε στις προσβά-
σεις προς το κέντρο της Πετρούπο-
λης με τα κανόνια του να μπορούν
να σημαδέψουν τα Χειμερινά Ανά-
κτορα. Δίπλα σε αυτό το Φρούριο
υπήρχε και μια μεγάλη αποθήκη με

τεράστιες ποσότητες οπλισμού και
πυρομαχικών. Ο επίτροπος που είχε
στείλει η ΣΕΕ δεν είχε γίνει δεκτός,
ο διοικητής εξακολουθούσε να
ελέγχει τη φρουρά. 

Η ΣΕΕ και τα στελέχη της Στρα-
τιωτικής Οργάνωσης των μπολσεβί-
κων κατέστρωναν σχέδια για την κα-
τάληψη του Φρουρίου με έμπιστες
μονάδες της φρουράς. Ο Τρότσκι
είχε μια διαφορετική λύση. Όπως
διηγήθηκε αργότερα ο Αντόνοφ-Οβ-
σεένκο, στρατιωτικό στέλεχος των
μπολσεβίκων:

«Ο Τρότσκι έπιασε το ζήτημα,
έπαιζε τον αποφασιστικό ρόλο εκεί-
νες τις μέρες. Η συμβουλή που μας
έδωσε ήταν προϊόν της επαναστατι-
κής του διαίσθησης. Να πάρουμε το
φρούριο από μέσα. ‘Δεν είναι δυνα-
τό να μη μας συμπαθεί η φρουρά’
είπε. Κι είχε δίκιο. Ο Τρότσκι πήγε
με τον Λάσεβιτς [στέλεχος των
μπολσεβίκων] στο φρούριο». Ο Τρό-
τσκι μίλησε στη συνέλευση των
φαντάρων της φρουράς. Κι όπως
γράφει ο ίδιος: «Στο τρίτο όροφο
του Ινστιτούτο Σμόλνι [έδρα του Σο-
βιέτ Πετρούπολης] βγήκε ένας με-
γάλος αναστεναγμός ανακούφισης.
Η φρουρά είχε ορκιστεί ότι θα εκτε-
λεί μόνο εντολές της ΣΕΕ». 

Το Συνέδριο των Σοβιέτ είχε συγ-
κληθεί για τις 20 Οκτώβρη και τελι-
κά πήρε αναβολή για τις 25 του μη-
νός. Η ΣΕΕ κινήθηκε το βράδυ της
24 προς 25 Οκτώβρη. 

Την αφορμή την είχε δώσει μέσα
στην απελπισία της η ίδια η κυβέρ-
νηση. Το πρωί της 24 Οκτώβρη είχε
στείλει αποσπάσματα να κλείσουν
τις εφημερίδες των μπολσεβίκων.
Όταν μαθεύτηκε το νέο, ο Τρότσκι
διέταξε την ξανάνοιγμα των εφημε-
ρίδων και τη τοποθέτηση φρουράς
για να τις προστατεύει. 

Ρολόι

Οι εφημερίδες της ίδιας μέρας
κυκλοφόρησαν γεμάτες ρεπορτάζ
για τις απειλές του Κερένσκι ενάν-
τια στο σοβιέτ. Το Σμόλνι μετατρά-
πηκε σε κάστρο, με πολυβόλα και
φρουρά από μικτά αποσπάσματα
φαντάρων και κοκκινοφρουρών. 

Ο Τρότσκι διέταξε το θωρηκτό
Αβρόρα να παραμείνει στο Νέβα –
το ποτάμι που διασχίζει την Πετρού-
πολη- και να είναι έτοιμο να υπερα-
σπίσει την επανάσταση. Κι ενώ η
συνεδρίαση του σοβιέτ εξελισσό-
ταν, η επιχείρηση που κατέστρωσε
η ΣΕΕ προχωρούσε ρολόι: γέφυρες,
δημόσια κτίρια, ηλεκτρικοί σταθμοί,
σιδηρόδρομοι, τηλεγραφεία, περ-
νούσαν στα χέρια της, σχεδόν χω-

ρίς τουφεκιά. Ο Λένιν έφτασε στο
Σμόλνι και είπε περιπαικτικά στον
Τρότσκι και τους επιτελείς του: «Τε-
λικά μπορούσε να γίνει και με το δι-
κό σας τρόπο». 

Δύναμη

Εκείνες τις μέρες ο Τρότσκι ήταν
όχι μόνο το σύμβολο αλλά και η ψυ-
χή του μπολσεβικισμού στην εργατι-
κή τάξη και τη φρουρά της Πετρού-
πολης. Το όνομά του ήταν δεύτερο
μόνο μετά του Λένιν. Ενας αυτό-
πτης μάρτυρας των γεγονότων γρά-
φει ότι: 

«Ο Τρότσκι, άφηνε τη δουλειά
στο επαναστατικό επιτελείο, για να
σπεύσει αυτοπροσώπως από το ερ-
γοστάσιο Ομπουχόφσκι στο εργο-
στάσιο Τρουμπότσνι, από το Πουτί-
λοφ στα ναυπηγεία της Βαλτικής
από τη Σχολή Ιππασίας στους στρα-
τώνες. Έμοιαζε να μιλάει παντού,
ταυτόχρονα. Η επιρροή του, τόσο
ανάμεσα στις μάζες όσο και στα
στελέχη ήταν ανυπέρβλητη. Ήταν η
κεντρική φιγούρα εκείνων των ημε-
ρών και ο βασικός ήρωας αυτής της
θαυμαστής σελίδας της ιστορίας». 

Όμως, δεν ήταν η ρητορική δεινό-
τητα, η ενεργητικότητα και η ευφυία
που εξασφάλισαν στον Τρότσκι την
πυξίδα για να οργανώσει τον Κόκκι-
νο Οκτώβρη, αν κι αυτά έπαιξαν το
ρόλο τους. Ήταν η στρατηγική που
είχε χαράξει από το 1905, αυτό που
έμεινε γνωστό ως Διαρκής Επανά-
σταση. 

Για χρόνια ο Τρότσκι ήταν ο μονα-
δικός μαρξιστής που επέμενε ότι η
ρώσικη επανάσταση δεν θα μείνει
στα μισά του δρόμου, ότι η εργατι-
κή τάξη ανατρέποντας τον τσαρι-
σμό θα διεκδικήσει την εξουσία για
λογαριασμό της, τραβώντας μαζί
της την αγροτιά. Θα εγκαθιδρύσει
τη δική της εξουσία που θα κάνει
έφοδο στα θεμέλια του καπιταλι-
σμού, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα
όλα τα αιτήματα των καταπιεσμένων
στρωμάτων της κοινωνίας. 

Αυτή η στρατηγική έγινε πράξη
τον Οκτώβρη. Την ενσάρκωσε η
ηγεμονία του Σοβιέτ των εργατών
πάνω στη φρουρά της Πετρούπο-
λης που την αποτελούσαν στη με-
γάλη πλειοψηφία επιστρατευμένοι
αγρότες. Την ίδια ιδέα, ότι η εργατι-
κή εξουσία θα σταθεί ως απελευθε-
ρωτής απέναντι στην αγροτιά, την
έκφρασε ο Τρότσκι στην παρέμβα-
σή του στην Συνδιάσκεψη των Ερ-
γατικών Επιτροπών της Πετρούπο-
λης στις 10 Οκτώβρη: «Θα πρέπει
να εξηγήσουμε στο χωριό ότι κάθε
προσπάθεια των εργατών να βοηθή-
σουν τους αγρότες με αγροτικά ερ-
γαλεία είναι αδύνατη χωρίς τον ερ-
γατικό έλεγχο της οργανωμένης πα-
ραγωγής». 

Με βάση αυτή την στρατηγική οι
μπολσεβίκοι οδήγησαν την εργατική
τάξη στη νίκη στις 25 Οκτώβρη του
1917. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Σ
τις 9 Σεπτέμβρη του 1917 ο
Τρότσκι κατέθεσε πρόταση δυ-
σπιστίας στην Εκτελεστική Επι-

τροπή του Σοβιέτ της Πετρούπολης.
Όταν ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία
το αποτέλεσμα εξέπληξε και τον ίδιο.
Για πρώτη φορά στην επτάμηνη ζωή
του, το Σοβιέτ είχε υιοθετήσει μια
καθαρά μπολσεβίκικη πρόταση. 

Δυο βδομάδες μετά, το Σοβιέτ
περνούσε στα χέρια των μπολσεβί-
κων. Στις 23 Σεπτέμβρη ο Τρότσκι
εκλέχτηκε πρόεδρός του. Ο μενσεβί-
κος χρονικογράφος της επανάστα-
σης, ο Σουχάνοφ περιγράφει την αλ-
λαγή που σηματοδότησε η εκλογή
του Τρότσκι. «Μια θύελλα χειροκρο-
τημάτων» τον υποδέχτηκε όταν ανέ-
βαινε στο βήμα. «Τα πάντα άλλαξαν
στο Σοβιέτ. Ήταν πλέον ξανά ένας
επαναστατικός στρατός. Ήταν η
φρουρά του Τρότσκι έτοιμη, με ένα
νεύμα του να κάνει έφοδο στην κυ-
βέρνηση, τα Χειμερινά Ανάκτορα,
όλα τα κάστρα των αστών».

Το Σοβιέτ είχε εμφανιστεί πρώτη
φορά στην επανάσταση του 1905 και
τότε ο Τρότσκι είχε πάλι γίνει πρό-
εδρός του. Αλλά αυτή τη φορά η κα-
τάληξη θα ήταν διαφορετική. Από
αυτή τη θέση, ο Τρότσκι θα οργάνω-
νε τη νικηφόρα κατάληψη της εξου-
σίας από τα σοβιέτ στις 24-25 Οκτώ-
βρη του 1917. 

Σοβιέτ

Από τις αρχές του Σεπτέμβρη ο
Λένιν επέμενε, όλο και πιο έντονα,
ότι η επανάσταση είχε μπει σε μια
κρίσιμη φάση, κι ότι ήταν η ώρα για
την ένοπλη ανατροπή της Προσωρι-
νής Κυβέρνησης και το πέρασμα
όλης της εξουσίας στα σοβιέτ. «Η
κρίση ωρίμασε» υποστήριζε, κάθε
καθυστέρηση θα είναι έγκλημα. Οι
μπολσεβίκοι είχαν την πλειοψηφία
στην εργατική τάξη και στους φαντά-
ρους. Αν δεν έκαναν το αποφασιστι-
κό βήμα, το κίνημα θα απογοητευό-
ταν και η αντεπανάσταση θα χτυπού-
σε. 

Η κομματική ηγεσία, όμως, ταλαν-
τευόταν. Μια ολόκληρη πτέρυγά της,
με επικεφαλής του παλιούς μπολσε-
βίκους Κάμενεφ κι Ζινόβιεφ, πί-
στευαν ότι αυτό το βήμα θα ήταν τυ-
χοδιωκτισμός. Οι «συνθήκες δεν εί-
ναι ώριμες» έλεγαν και υποστήριζαν
ότι η σωστή επιλογή θα ήταν η ανα-
μονή μέχρι την Συντακτική Συνέλευ-
ση. Εκεί οι μπολσεβίκοι θα είχαν με-
γάλη δύναμη και θα ωθούσαν την κα-
τάσταση προς τ’ αριστερά. 

Γι’ αυτό το λόγο ο Λένιν επέμενε
στα κείμενα, τις επιστολές και τις συ-
ναντήσεις του ότι το κόμμα πρέπει
να δράσει αμέσως. Ο Τρότσκι συμ-
φωνούσε απόλυτα με τον Λένιν ότι η
ώρα της αποφασιστικής μάχης είχε
έρθει. Ήταν εκείνος που επέμενε για
παράδειγμα ότι οι μπολσεβίκοι έπρε-
πε να αποχωρήσουν από το «προ-
κοινοβούλιο» που είχε στήσει η Προ-
σωρινή Κυβέρνηση. «Ο Τρότσκι είναι
υπέρ του μποϋκοτάζ, μπράβο σύν-

τροφε Τρότσκι» έγραφε ο Λένιν.
Όμως, υπήρχε μια απόκλιση ανάμε-
σα στους δυο. Ο Τρότσκι επέμενε ότι
η εξέγερση πρέπει να οργανωθεί
από τα σοβιέτ, με τη βοήθεια του
κόμματος, και στο όνομά τους. Και
να συμπέσει ή προηγηθεί ελαφρά,
με το Συνέδριο των Σοβιέτ. 

Ο Τρότσκι δικαιώθηκε σε αυτή την
επιλογή. Ο Μαρξ είχε γράψει ότι η
εξέγερση είναι τέχνη κι ο Λένιν τον
Σεπτέμβρη-Οκτώβρη το επαναλάμ-
βανε. Όμως, ήταν ο Τρότσκι που
απέδειξε ότι ήταν ο καλύτερος «καλ-
λιτέχνης».

Βήματα
Το αποφασιστικό βήμα στην οργά-

νωση του «Κόκκινου Οκτώβρη» ήταν
η συγκρότηση της Στρατιωτικής
Επαναστατικής Επιτροπής (ΣΕΕ) του
Σοβιέτ της Πετρούπολης και το κέρ-
δισμα των συνταγμάτων της φρου-

ράς στις διαταγές της. Η ΣΕΕ έγινε
το επιτελείο της κατάληψης της
εξουσίας κι ο ρόλος του Τρότσκι
ήταν αποφασιστικός στις ενέργειές
της. 

Η ΣΕΕ ήταν ο «απόγονος» μιας πα-
ρόμοιας επιτροπής που είχε συγκρο-
τηθεί στα τέλη Αυγούστου για την κι-
νητοποίηση ενάντια στο πραξικόπη-
μα του αρχιστράτηγου Κορνίλοφ.
Όλοι γνωρίζανε ότι ήταν ζήτημα χρό-
νου πριν εμφανιστεί ένας δεύτερος
Κορνίλοφ. Εκτός από αυτό η ίδια η
Προσωρινή Κυβέρνηση έκανε βήμα-
τα για να τσακίσει τους εργάτες και
τη φρουρά της Πετρούπολης. 

Το μέσο ήταν η παράδοση της
πρωτεύουσας στο γερμανικό στρατό
που νικούσε στα κοντινά μέτωπα. Η
κυβέρνηση «μελετούσε» τη μεταφο-
ρά της στη Μόσχα και εργοστάσια
μείωναν προσωπικό ενόψει της «εκ-
κένωσης» στα Ουράλια. Ακόμα πιο

κρίσιμη ήταν η απόφαση να σταλούν
τα συντάγματα της φρουράς στα μέ-
τωπα, τάχα για να αντικαταστήσουν
τις κουρασμένες μονάδες. Αν γινό-
ταν αυτό, τα σοβιέτ θα έμεναν ανυ-
περάσπιστα.

Ουσιαστικά τα βήματα της εξέγερ-
σης πραγματοποιήθηκαν με τέτοιο
τρόπο ώστε να φαίνονται σαν αμυντι-
κές κινήσεις σε αυτές τις αντεπανα-
στατικές κινήσεις. Μια αποφασιστική
ημερομηνία ήταν η 16 Οκτώβρη.
Εκείνη τη μέρα ο Τρότσκι μίλησε στη
συνέλευση των εκλεγμένων επιτρο-
πών των συνταγμάτων της φρουράς.
Η απόφαση ήταν ότι θα αρνούνταν
κάθε διαταγή της κυβέρνησης για
απομάκρυνση από την Πετρούπολη. 

Εφτά χρόνια μετά, σε ένα βιβλίο
με τίτλο Τα Διδάγματα του Οκτώβρη,
ο Τρότσκι εξηγούσε την σημασία αυ-
τής της απόφασης:

«Από την στιγμή που εμείς, ως Σο-
βιέτ της Πετρούπολης, ακυρώσαμε

τη διαταγή του Κερένσκι για τη μετα-
φορά των 2/3 της φρουράς στο μέ-
τωπο, είχαμε στην πραγματικότητα
βρεθεί σε κατάσταση ένοπλης εξέ-
γερσης… Η έκβαση της εξέγερσης
της 25 Οκτώβρη είχε κριθεί κατά τα
τρία τέταρτα ή και περισσότερο όταν
αντιτεθήκαμε στη μεταφορά της
φρουράς, δημιουργήσαμε την ΣΕΕ
(16 Οκτώβρη) διορίσαμε τους δικούς
μας επιτρόπους σε όλες τις μονάδες
και υπηρεσίες και έτσι απομονώσαμε
πλήρως όχι μόνο το Γενικό Επιτελείο
αλλά και την κυβέρνηση. Στην πραγ-
ματικότητα επρόκειτο για μια ένοπλη
αν και αναίμακτη εξέγερση των συν-
ταγμάτων της φρουράς ενάντια στην
Προσωρινή Κυβέρνηση υπό την ηγε-
σία της ΣΕΕ και με το σύνθημα της
άμυνας του Δεύτερου Συνεδρίου
των Σοβιέτ». 

Την ίδια μέρα το κύρος της ΣΕΕ
επιβεβαιώθηκε και με ένα άλλο τρό-
πο. Στα εργοστάσια οργανώνονταν
πυρετωδώς οι Κόκκινες Φρουρές. Οι
εθελοντές –και κάμποσες εθελόν-
τριες- συνέρρεαν, όμως η οργάνωσή
τους έπασχε. Ο Τρότσκι είχε συγ-
κροτήσει ένα τμήμα στην Εκτελεστι-

κή του Σοβιέτ για να λύσει αυτό το
πρόβλημα. Όμως έλειπε κι ο οπλι-
σμός. Ο Τρότσκι γράφει στην Ιστο-
ρία της Ρώσικης Επανάστασης:

Όπλα

«Ηρθε μια αντιπροσωπεία εργατών
και ζητούσε όπλα. Τους απάντησα
«μα τα οπλοστάσια δεν είναι στα χέ-
ρια μας’. Μου είπαν ότι είχαν πάει
στο στρατιωτικό εργοστάσιο του Σε-
στρορέσκ. ‘Και τι έγινε;’ τους ρώτη-
σα. ‘Μας είπαν ότι αν το σοβιέτ το
διατάξει, τότε θα παραδώσουν οπλι-
σμό’. Έδωσα εντολή για την παρά-
δοση πέντε χιλιάδων τουφεκιών και
τα παρέλαβαν την πρώτη μέρα.
Ήταν το πρώτο πείραμα. Ο εχθρικός
τύπος άρχισε να ουρλιάζει για την
παράδοση όπλων από ένα κρατικό
εργοστάσιο με τη διαταγή ενός αν-
θρώπου που κατηγορούταν για
εσχάτη προδοσία και είχε αποφυλα-
κιστεί με εγγύηση». 

Στις 21 Οκτώβρη η ΣΕΕ έστειλε
επιτρόπους σε όλες τις μονάδες της
φρουράς και της γύρω περιοχής. Για
οποιαδήποτε κίνηση αυτών των μο-

Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ

Σάββατο 4/11
Καλλιτεχνικά δρώμενα. Προβολή βίντεο, εκθέσεις 
αφίσας, βιβλίου

Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι - 
η διαλεκτική της νίκης
Μιχάλης Λυμπεράτος, ιστορικός, εκπαιδευτικός
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, πανεπιστημιακός Φιλοσοφικής
Πάνος Γκαργκάνας, υπεύθυνος εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη

Κυριακή 5/11
Ρώσικη πρωτοπορία, η άνθηση 
της καλλιτεχνικής δημιουργίας

Λήδα Καζαντζάκη, καθηγήτρια ΑΣΚΤ

Έλλη Παπαγρηγορίου, απόφοιτος Κρατικού Ωδείου Τσαϊκόφσκι-
Μόσχα και Π.Μ.Σ. «πολιτιστική διαχείριση – Πάντειο Πανεπιστήμιο»
Μαρία Παραδείση, ιστορικός κινηματογράφου
Σύλβια Φεσσά, γιατρός-εικαστικός

Το διεθνές κύμα των επαναστάσεων 
και η Ελλάδα 1917-1923
Κώστας Βλασόπουλος, πανεπιστημιακός, Ρέθυμνο

Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Εργατική επανάσταση- Tο πανηγύρι των καταπιεσμένων
Δήμητρα Κυρίλλου, ομάδα LGBTQ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Πώς χάθηκε η επανάσταση;
Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας

Παρασκευάς Ψάνης, μεταφραστής του βιβλίου 
του Β. Σερζ «Έτος ένα της Ρώσικης Επανάστασης»

Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα
Μίμης Λιβιεράτος, ιστορικός

Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός

Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη περιοδικού «Σοσιαλισμός από τα Κάτω»
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Η έφοδος στα Χειμερινά Ανάκτορα

Λέον Τρότσκι
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Η
δεύτερη κατά σειρά απόρριψη από το πενταμε-
λές εφετείο αναστολών της αίτησης αναστο-
λής εκτέλεσης ποινής της Ηριάννας και του

Περικλή και η συνέχιση της φυλάκισής τους, προκαλεί
οργή και αγανάκτηση σε κάθε προοδευτικό και δημο-
κρατικό άνθρωπο, σε όλο τον λαό και τη νεολαία. 

Φαίνεται πως η δικαστική σκευωρία τρομοκράτησης,
που οδήγησε στον αρχικό εγκλεισμό των δύο νέων αν-
θρώπων, συνεχίζει να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Αποκαλύπτεται, για άλλη μια φορά, το πραγματικό
πρόσωπο της «ουδέτερης» αστικής δικαιοσύνης, η
οποία την ίδια στιγμή που καταδικάζει την Ηριάννα και
τον Περικλή, αφήνει ελεύθερους να αλωνίζουν φασί-
στες σαν τον δολοφόνο Ρουπακιά και κάθε λογής εκ-
προσώπους του σάπιου συστήματος που είναι ταγμένη
να υπηρετεί. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ακολουθώντας τα χνά-
ρια των προκατόχων της, έχει αναλάβει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στην επίθεση ενάντια στα δημοκρατικά δι-
καιώματα και είναι απόλυτα συνυπεύθυνη για την εξέ-
λιξη της υπόθεσης της Ηριάννας και του Περικλή. Οι
υποκριτικές δηλώσεις και τα κροκοδείλια δάκρυά της
δεν πείθουν κανένα. Μάλιστα, όχι μόνο διατηρεί το
υπάρχον αντιδραστικό νομοθετικό οπλοστάσιο ενάντια
στις ελευθερίες λαού και νεολαίας, αλλά προετοιμάζε-
ται και να το διευρύνει, έχοντας στα σκαριά τον νέο αν-
τισυνδικαλιστικό νόμο που καταργεί το δικαίωμα στην
απεργία, στο πλαίσιο της 3ης αξιολόγησης με τους
«θεσμούς».

Η υπόθεση της Ηριάννας και του Περικλή είναι υπό-
θεση όλων μας! Είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία
η ανάπτυξη ενός μαζικού κινήματος αλληλεγγύης, που
θα απαιτήσει να αθωωθούν οριστικά και αμετάκλητα
και να πέσει στο κενό η κρατική σκευωρία. Καλούμε
τον λαό και τη νεολαία να μπουν στην πρώτη γραμμή
της πάλης για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δι-
καιωμάτων και ελευθεριών. Επιδιώκουμε τη συνάντηση
με πρωτοβουλίες, συλλογικότητες και όλο το κίνημα
συμπαράστασης που αναπτύχθηκε το τελευταίο διά-
στημα. Η νέα γενιά μπορεί και πρέπει να πρωτοστατή-
σει, κόντρα στο μέλλον καταπίεσης και ανελευθερίας
που της επιφυλάσσει το σύστημα!

Καλούμε όλο τον λαό και τη νεολαία, κάθε προοδευ-
τικό και δημοκρατικό άνθρωπο, σε διαδήλωση αλλη-
λεγγύης στην Ηριάννα και τον Περικλή, για την υπερά-
σπιση των λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων, την
Τρίτη 24/10, με συγκέντρωση στα Προπύλαια στις
18.30.

Από την Κοινή Ανακοίνωση Οργανώσεων 
Νεολαίας και Συλλογικοτήτων για την υπόθεση 

της Ηριάννα Β.Λ και του Περικλή Μ.

Διαδήλωση 
για την Ηριάννα 
και τον Περικλή

Φοιτητικό συλλαλητήριο 26/10

Ο
νέος νόμος για την εκπαίδευση
που έχει στο κέντρο του να
σπρώξει τα ιδρύματα στην περί-

φημη «αυτοχρηματοδότηση» δείχνει ήδη
τις καταστροφικές του συνέπειες. Σε όλη
την Ελλάδα έχουν ανοίξει οι μάχες ενάν-
τια στην προσπάθεια να ιδιωτικοποι-
ηθούν κομμάτια της Παιδείας, να μπουν
χορηγοί στα Πανεπιστήμια, να συγχω-
νευτούν ιδρύματα προκειμένου οι σχο-
λές να λειτουργούν χωρίς κρατική χρη-
ματοδότηση. 

Οι περικοπές στη φοιτητική πρόνοια
έχουν αποτέλεσμα να είναι απρόσιτα τα
μεταφορικά και η στέγαση (Γιάννενα,
Κρήτη). Τα υποχρεωτικά πλέον δίδακτρα
σε όλα τα μεταπτυχιακά ανοίγουν το
δρόμο για θέσπιση διδάκτρων και σε
προπτυχιακά προγράμματα. Η προσπά-
θεια να σχεδιαστεί και να πραγματοποι-
ηθεί συγχώνευση ιδρυμάτων κάτω από
το μανδύα της «αναβάθμισης» (ΤΕΙ Αθή-
νας και Πειραιά, ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο
Ηπείρου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Ιο-
νίων) συνεχίζεται, ενώ ταυτόχρονα κά-

ποια Πανεπιστήμια δεν έχουν καν αίθου-
σες για τα μαθήματα.

Παράλληλα, σε όλες τις σχολές έγινε
αισθητή η πλήρης ευθυγράμμιση του
υπουργείου με τις μνημονιακές πολιτικές
λιτότητας, όταν οι φοιτητές βρέθηκαν
αντιμέτωποι με την άρνηση του ΣΕΕΒΙ να
παρέχει συγγράμματα. 

Το κοινό νήμα που συνδέει όλες τις
επιθέσεις είναι η διάλυση της δημόσιας
δωρεάν Παιδείας, αυτό δηλαδή που προ-
σπαθεί να κάνει η κυβέρνηση σε όλες τις
κοινωνικές υπηρεσίες. Το ότι ο νέος νό-
μος επιτίθεται στο άσυλο δείχνει επιπλέ-
ον και τη διάθεση καταστολής του φοιτη-
τικού κινήματος, όπως ακριβώς με τις αν-
τεργατικές επιθέσεις επιχειρείται να χτυ-
πηθεί ο συνδικαλισμός.

Κοινοί λοιπόν πρέπει να είναι και οι
αγώνες των φοιτητών που έχουν αρχίσει
να ξεσπάνε μέσα από δεκάδες συνελεύ-
σεις και κάθε μορφής αντίσταση. Για
συγγράμματα, στέγαση, σίτιση, μετακί-
νηση, υποδομές, άσυλο και πραγματική
αναβάθμιση, η απάντηση είναι μία: αύξη-

ση της χρηματοδότησης για την Παιδεία.
Η μη εφαρμογή του νόμου Γαβρόγλου, η
διαγραφή του χρέους και όχι των σχο-
λών, οι φοιτητικές παροχές για όλες και
όλους είναι οι αιχμές του φοιτητικού
συλλαλητηρίου της Πέμπτης 26 Οκτώ-
βρη, 12μες στα Προπύλαια.

Αφροδίτη Φράγκου

Στο μαθητικό συλλαλητήριο της
30 Οκτώβρη (12μες, Προπύλαια)
ενάντια στο νέο σχολείο που ετοι-
μάζεται καλούν οι μαθητές και οι
μαθήτριες Anticapitalista. Το μαθη-
τικό κίνημα που παλεύει ενάντια
στο «προοδευτικό» σχολείο του
Υπουργείου με τις μηδέν προσλή-
ψεις, την κατάργηση ειδικοτήτων
ΕΠΑΛ και τις εξετάσεις που εξον-
τώνουν, παλεύει ενάντια στα μνη-
μόνια και τη διάλυση της Παιδείας.

Τ
ην Παρασκευή 20/10 πραγματοποιήθηκε φοιτητική πορεία 250
ατόμων στο κέντρο της Θεσσαλονίκη με συμμετοχή ΦΣ Χημ.
Μηχ, Αρχιτεκτονικής, Ηλ. Μηχ, Ιστορ. Αρχ, Φυσικού. Η κινητο-

ποίηση καλέστηκε μετά από απόφαση για κατάληψη και συγκέντρω-
ση έξω από την κεντρική είσοδο του Πολυτεχνείου η οποία πάρθηκε
στη γενική συνέλευση συλλόγου φοιτητών Χημικών Μηχανικών στις
16/10. Κεντρικό θέμα συζήτησης της συνέλευσης ήταν ο νόμος Γα-
βρόγλου, η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, τα συγγράμματα
και το άσυλο. 

Από τη δικιά μας μεριά σαν φοιτητές του ΣΕΚ στις σχολές που
συμμετέχουμε στο σχήμα της ΕΑΑΚ κάναμε τη σύνδεση των επιθέσε-
ων που έχουν διαλύσει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα με την συνολικό-
τερη επίθεση που έχουν εξαπολύσει τα μνημόνια και η λιτότητα στην
εργατική τάξη, δίνοντας ταυτόχρονα και την εικόνα του κόσμου που
παλεύει τόσο ενάντια στη λιτότητα όσο και το ρατσισμό και τους φα-
σίστες. 

Νέα γενική συνέλευση του ΦΣ Χημ. Μηχ. θα γίνει την Δευτέρα
23/10 ώστε ο σύλλογος να πάρει απόφαση συμμετοχής στην πανεκ-
παιδευτική κινητοποίηση στις 30/10.

Βαδίζοντας προς το μονοήμερο αφιερωμένο στην ρωσική επανά-
σταση οι φοιτητές του ΣΕΚ οργανώνουμε εκδήλωση την Πέμπτη 2/11
στις 4μμ με θέμα «Η γυναικεία απελευθέρωση στη ρώσικη επανάστα-
ση και στο σήμερα» (όροφος Χημικών Μηχανικών).

Σάββας Κκονέ

Σ
το Βόλο όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν δραστη-
ριοποιηθεί. Με αποφάσεις διαφόρων συλλόγων,
την προηγούμενη βδομάδα έγινε συνάντηση με τον

πρύτανη που έδειξε, πέρα από τις ασαφείς δεσμεύσεις
του, ότι μόνο με δικές μας κινητοποιήσεις μπορούμε να
πιέσουμε να γίνουν πράξη τα αιτήματα μας. Ακολούθησε
διήμερη κατάληψη όλου του κτηρίου που στεγάζει την
πρυτανεία από τους φοιτητικούς συλλόγους του Ειδικής
Αγωγής, Παιδαγωγικού Δημοτικής, Γεωπονίας, Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών. Είναι πραγμα-
τικά θέματα που αγγίζουν τους φοιτητές και χρειάζεται
να οργανώσουμε την συνέχεια με περισσότερο κόσμο. 

Σε μια προσπάθεια συγκρότησης συντονιστικού συλ-
λόγων αποφασίσαμε να οργανώσουμε την επόμενη βδο-
μάδα συνελεύσεις σε όλες τις σχολές για να κλιμακώ-
σουμε τις κινητοποιήσεις. Στους φοιτητές που ήδη πα-
λεύουν κόντρα στα μνημόνια των πανεπιστημίων η αντι-
καπιταλιστική αριστερά πρέπει να συνδέσει τις μάχες αυ-
τές με τα μεγάλα πολιτικά κέντρα. Ότι παλεύουμε για
διαγραφή του χρέους και λεφτά για τα συγγράμματα και
την παιδεία μας, μέσα από τους συλλόγους μας πλάι
στους εργαζόμενους που δίνουν τις ίδια μάχη.

Γιάννης Σουμπάσης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΣ

Μ
ε κεντρικό αίτημα όχι στις συγ-
χωνεύσεις και τις καταργήσεις
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη

18 Οκτώβρη συλλαλητήριο στο Υπουρ-
γείο Παιδείας. Συμμετείχαν οι σύλλογοι
της ΣΓΤΚΣ, της ΣΕΥΠ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και
της ΣΕΦ του ΤΕΙ Πειραιά.

Οι δυνάμεις της ΚΝΕ που είχαν προτεί-
νει όμως τη κινητοποίηση δεν βάζουν ορ-
γανωμένα τη συνέχεια του κινήματος.
Αντίθετα προσπαθούν να φύγει η δύναμη
από τις συνελεύσεις με το να φτιαχτούν
επιτροπές που θα τρέχουν τις κινητοποι-
ήσεις. Αρνήθηκαν επιπλέον να οριστούν
νέες γενικές συνελεύσεις. 

Οι σύντροφοι του ΣΕΚ στο ΤΕΙ και οι
αγωνιστές των ΕΑΑΚ αρνούμαστε αυτόν
τον προσανατολισμό της απλής κατα-
γραφής μιας διαμαρτυρίας και πιστεύου-
με ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτόν
τον αγώνα. Έτσι έχουμε προχωρήσει στη
ΣΓΤΚΣ και στη ΣΕΥΠ σε συλλογή υπο-
γραφών για τη διεξαγωγή συνέλευσης
την Τετάρτη 25/10 και συμμετοχή στην
κινητοποίηση την Πέμπτη 26/10 στις 12
στα Προπύλαια, μαζί με τους φοιτητι-
κούς συλλόγους των άλλων σχολών της
Αθήνας.

Η ανταπόκριση των φοιτητών στο κά-
λεσμα για κλιμάκωση είναι πολύ μεγάλη.
Έχουμε μαζέψει πάνω από 100 υπογρα-
φές στη ΣΓΤΚΣ και πάνω από 200 στη
ΣΕΥΠ. Ο αγώνας στα χέρια των σπουδα-
στών και των σπουδαστριών είναι βασι-
κός όρος για να νικήσουμε. Οι σχολές
μας δεν θα κλείσουν, δεν θα συγχωνευ-
τούν. Διεκδικούμε αύξηση της χρηματο-
δότησης για τη Παιδεία, λεφτά για τις
ανάγκες μας και όχι για τα συμφέροντα
των καπιταλιστών.

Βασίλεια Χαρλαύτη

ΤΕΙ

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα, 14/7

Και οι μαθητές 
στις 30 Οκτώβρη



Ε
κ μέρους της Πρωτοβουλίας
για το κλείσιμο των γραφείων
της Χρυσής Αυγής σας καλω-

σορίζουμε στη συνάντησή μας. Κα-
λωσορίζουμε και τους καλεσμένους
μας από το εξωτερικό, όπου η εμπει-
ρία τους θα μας είναι χρήσιμη για
την οργάνωση του αγώνα και την
αντίστασή μας κατά του φασισμού.
Είναι γεγονός ότι όσο η βία, είτε
κρατική είτε φασιστική, διογκώνεται
τόσο το αντιφασιστικό κίνημα ανα-
πτύσσεται και ανασυντάσσεται από
τα πρωτοπόρα οργανωμένα κινήμα-
τα αλλά και από αυθόρμητα μεμονω-
μένα άτομα.

Πριν ορίσουμε την δράση μας για
τη συνέχιση του αγώνα ενάντια στο
κτήνος του φασισμού θα πρέπει να
αναφερθούμε στα αίτια της ανάπτυ-
ξής του. Ο φασισμός και ο ρατσι-
σμός δεν συνιστούν ιδεολογία αλλά
είναι μια μεθοδευμένη εξωτερίκευση
των κατώτερων ενστίκτων που ανα-
πτύσσονται όταν οι κοινωνικές και
πολιτικές συνθήκες τα ενισχύουν.
Στη χώρα μας ευνοήθηκε από την
οικονομική της κατάρρευση και την
ενσωμάτωση μέρους της αριστεράς
στο μεταπολιτευτικό σύστημα και
την αποκοπή της από τις λαϊκές
ανάγκες και ανησυχίες. Δεν πρέπει
να είμαστε συγκαταβατικοί και αδιά-
φοροι στην κτηνωδία του φασισμού.
Η άγνοια και η παθητικότητα μας κα-
θιστούν συνυπαίτιους στην άνοδο
και ανάπτυξή του. 

Στην Ελλάδα ο φασισμός και η να-
ζιστική δράση βρίσκουν την πλήρη
έκφρασή τους στη Χρυσή Αυγή. Από
τα τέλη της δεκαετίας του ’80 ξεκί-
νησε τη δράση της με τα τάγματα
εφόδου που ήταν αντιγραφή των
ομάδων κρούσης του Χίτλερ πριν
την άνοδο στην εξουσία το 1933.
Δεν θα μπορούσε όμως να επιβιώσει
αν δεν είχε την στήριξη του κράτους
και αν δεν αποτελούσε μέρος του
συστήματος. Οι ηθικοί και φυσικοί
αυτουργοί των εγκλημάτων βρί-
σκουν κατανόηση και από τις διωκτι-
κές αρχές. Η σχέση τους και η στή-
ριξη της αστυνομίας αποδεικνύεται
από το ποσοστό των αστυνομικών
που ψήφισαν Χρυσή Αυγή στις εκλο-
γές και σε πολλά τμήματα ξεπερ-
νούν το 50%. Στο διαδίκτυο και στα
έντυπά τους παρουσιάζεται κατάφο-
ρα και δεν αποκρύπτεται το πιστεύω
τους, οι ιδεολογικές τους αναφορές
στη Γερμανία του Χίτλερ και σε επι-
φανείς ναζί και έχουν τύχει ευρύτα-
της δημοσιότητας και μάλιστα σε
ανύποπτες εποχές.

Εγκληματική οργάνωση

Όλα αυτά αποδεικνύουν χωρίς
αμφισβήτηση ότι είναι εγκληματική
ναζιστική οργάνωση, που έτσι ξεκί-
νησε, και όχι κόμμα που έχει εξελιχ-
θεί σε εγκληματική οργάνωση. Έχει
αποδειχθεί και από ομολογίες στε-
λεχών της, η στρατιωτική δομή της
και η κάθετη ιεραρχία που διέπεται
από την αρχή του αρχηγού ο οποίος

είναι πανταχού παρών αλλά τεχνηέν-
τως αποκρύπτεται κάποιες φορές.
Σημειωτέον, ο ίδιος στο παρελθόν
καταδικάστηκε για κατοχή εκρηκτι-
κών. Σε βίντεο που κυκλοφορεί ομο-
λογούν την απέχθειά τους στο Σύν-
ταγμα και στην δημοκρατία και την
στρατηγική τους να διαλύσουν το
κοινοβούλιο και να εγκαθιδρύσουν
το καθεστώς που ακολούθησε μετά
την Βαϊμάρη, δηλαδή τον εθνικοσο-
σιαλισμό του Χίτλερ. 

Παρόλα αυτά νομιμοποιήθηκαν
από τον Άρειο Πάγο να λάβουν μέ-
ρος στις βουλευτικές εκλογές του
2012 ως νόμιμο κόμμα. Το ολέθριο
αυτό λάθος αποδείχθηκε και επιβε-
βαιώθηκε στη συνέχεια αφού μετά
την εκλογή τους στο κοινοβούλιο
αυξήθηκαν τα εγκλήματα βίας με
αποκορύφωμα τις δολοφονίες το
2013 του μετανάστη Σαχζάτ Λουκ-
μάν και του καλλιτέχνη Παύλου Φύσ-
σα. Οι υπόδικοι ηγέτες και ηγετίσκοι
τους με τα τάγματα εφόδου συνεχί-
ζουν τη δράση τους με αποκορύφω-
μα την δολοφονική επίθεση στον
Αλέξη στις 31 Μάρτη του 2017, που
περνούσε ανύποπτος από τα γρα-

φεία τους. Το πρωί της ίδιας μέρας
κάποια ομάδα είχε σπάσει τα τζάμια
τους στη Μεσογείων και θεώρησαν
ότι πρέπει να γίνουν αντίποινα, γι’
αυτό και επέλεξαν κάποιον που έκρι-
ναν ότι δεν τηρούσε την εικόνα του
προτύπου τους. 

Δίπλα στον αρχηγό

Το χτύπημα στον Αλέξη ήταν δο-
λοφονικό, έγινε από τέσσερα άτομα,
στελέχη μπράβους της Χρυσής Αυ-
γής, με χτυπήματα από γροθιές και
κλωτσιές αποκλειστικά στο κεφάλι
και στον αυχένα. Οι φωτογραφίες
του χτυπημένου παιδιού που κυκλο-
φόρησαν, αποδεικνύουν την βαρβα-
ρότητα και την κτηνωδία. Ο επικεφα-
λής των εγκληματιών που συνελή-
φθη και προφυλακίστηκε ήταν ανώ-
τερο στέλεχος δίπλα στον αρχηγό
στη Βουλή και στενός συνεργάτης
του βουλευτή Κασιδιάρη. Αντιλαμ-
βάνεστε ότι για να ανέλθει κάποιος
σε τέτοια αξιώματα είχε δώσει προ-
ηγουμένως και κατά σειρά ετών τα
διαπιστευτήριά του. Και γνωρίζουμε
ποια είναι αυτά στην περίπτωση των
φασιστών.

Πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα
για να ανακόψουμε το ναζισμό;
Πρώτον, χρειάζεται συνεχής ευαι-
σθητοποίηση και ενημέρωση της
κοινωνίας για τον ρόλο που παίζουν
οι νεοναζί. Να γίνει καμπάνια με φω-
τογραφικό και άλλο υλικό των θη-
ριωδιών τους στους δημόσιους χώ-
ρους, στα πανεπιστήμια, στα σχο-
λεία, χώρους δουλειάς, συλλόγους,
ώστε να γνωρίζουν κάποιοι ποιους
υποστηρίζουν. Επίσης πρέπει να δο-
θεί δημοσιότητα στη μεγάλη δίκη
και σε όλες τις άλλες δίκες κατά των
ναζί.

Δεύτερον, προβολή και στα ΜΜΕ,
που κάποια από αυτά είναι υπεύθυ-
να για την απενοχοποίηση των ναζί
και των εγκλημάτων τους. Ορισμένα
κανάλια έχουν καλλιεργήσει τον ρα-
τσισμό παρουσιάζοντας στελέχη της
Χ.Α ως κανονικούς ανθρώπους δεί-
χνοντας την ανώδυνη πλευρά τους.
Δεν συζητούσαν για τα βίαια εγκλή-
ματα για τα οποία κάποιοι από αυ-
τούς καταδικάστηκαν αλλά προ-
έβαλλαν την δήθεν φιλάνθρωπη
πλευρά τους για συσσίτια μόνο για
Έλληνες χωρίς να σκεφτούν πόσα
εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να κα-
ταβάλουν οι ίδιοι στα πολλά θύματά

τους. Είναι αξία επαίνου η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ που αρνείται την προβολή
τους στη δημόσια τηλεόραση με
στάσεις εργασίας όταν τους δίδεται
τηλεοπτικός χρόνος. 

Τρίτο, χρειάζεται κινητοποίηση
όλης της Αριστεράς, καθώς ένα
κομμάτι της υποτίμησε την φασιστι-
κή απειλή νομίζοντας ότι είναι περα-
στική. Όμως το λαϊκό κίνημα με
πρωτοπόρα την Αριστερά θα πρέπει
να ενεργοποιηθεί με εκδηλώσεις και
με μαζικές πορείες ώστε να αναγκα-
στεί το σύστημα να πιεστεί κάνοντας
έτσι τη δικαιοσύνη και τις διωκτικές
αρχές κάτω από το βάρος του λαϊ-
κού κινήματος να εφαρμόσει τους
νόμους χωρίς αργοπορία. Το αντίθε-
το σημαίνει ατιμωρησία. 

Τέταρτο, κινητοποίηση των καλλι-
τεχνών και των διανοουμένων με
όπλο τη δημιουργία τους και με
προσπάθεια να ενταχθούν στον
αγώνα. Οι αμφίβολες σφυγμομετρή-
σεις της κοινής γνώμης περί ανόδου
της Χ.Α πρέπει να σταματήσουν για-
τί αποτελούν διαφήμιση και απενο-
χοποίηση. Τέλος, επιδιώκουμε το
κλείσιμο των γραφείων της Χρυσής
Αυγής σε όλες τις περιοχές, γιατί τα
γραφεία τους λειτουργούν σαν ορ-
μητήρια των εγκληματικών δράσεών
τους.

Πρέπει να σταματήσουμε την
αποθράσυνση των ναζί, να αποκαλύ-
ψουμε την πραγματικότητά τους και
τον παραπλανητικό τους μανδύα.
Να αποδείξουμε ότι λειτουργούν με
την καθοδήγηση των αφεντικών
τους που είναι οι τράπεζες και οι
εφοπλιστές που τους χρησιμοποι-
ούν σαν μπράβους. Να αποκαλύ-
ψουμε ότι με τις πολιτικές τους δεν
κάνουν τίποτε για να σταματήσουν
την κρατικοποίηση του ιδιωτικού
χρέους και το ξεπούλημα της δημό-
σιας περιουσίας. 

Ελπίζουμε το αντιφασιστικό κίνη-
μα στην Ελλάδα να μεγαλώσει και
όλοι μαζί να συμμετέχουμε στον
αγώνα με τους συντρόφους απ όλο
τον κόσμο. Από την Αθήνα απευθύ-
νουμε κάλεσμα για διεθνή κινητοποί-
ηση στις 17 Μάρτη του 2018. Κα-
λούμε όλους τους ευαισθητοποιημέ-
νους ανθρώπους να ενεργοποι-
ηθούν ενάντια στην φασιστική απει-
λή και να υποστηρίξουν τις οργανώ-
σεις και τις δυνάμεις που αντιστέ-
κονται. Καμιά ανοχή στους φασί-
στες, να ανακόψουμε το κύμα του
φασισμού στην Ελλάδα, την Ευρώπη
και όλον τον κόσμο. Όπως έλεγε ο
Μάνος Χατζηδάκης, ο νεοναζισμός
δεν είναι θεωρία, σκέψη και αναρ-
χία. Είναι μια παράσταση. Εσείς κι
εμείς. Και πρωταγωνιστεί ο θάνατος.

24 Οκτώβρη 2017, Νο 1296Το αντιφασιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.11

Σύσκεψη της “Πρωτοβουλίας για να κλείσουν τα γραφεία της Χρυ-
σής Αυγής” για να οργανωθεί συγκέντρωση στις 8 Νοέμβρη στο Εφε-
τείο, τη μέρα που γίνεται η δίκη των χρυσαυγιτών για την επίθεση στον
φοιτητή Αλέξη Λάζαρη, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Οκτώβρη
στις 6.30μμ, Ραγκαβή 69, στους Αμπελόκηπους. Ήδη σε συνεδρίασή
του την Δευτέρα 23/10 το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Αγίου Σάβ-
βα αναμενόταν να αποφασίσει συμμετοχή στην κινητοποίηση στα δικα-
στήρια τη μέρα της δίκης.

Για την επίθεση και την ανάγκη αποτελεσματικής απάντησης στην
φασιστική απειλή μίλησε η Μαρία Κασκαρίκα, μητέρα του φοιτητή Αλέ-
ξη Λάζαρη στην Πανελλαδική Συνέλευση και Διεθνή Αντιφασιστική Συ-
νάντηση της ΚΕΕΡΦΑ που έγινε στις 14-15 Οκτώβρη στο γήπεδο του
Ρουφ. Ακολουθούν τα βασικά σημεία της ομιλίας της.

Nα καταδικαστούν οι χρυσαυγίτες για τη
δολοφονική επίθεση στον Αλέξη Λάζαρη

Σύσκεψη 

16/9, Διαδήλωση ενάντια στα “γραφεία” της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων

Μαρία Κασκαρίκα
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ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Βεσπάκι 7μμ
Αλληλεγγύη στην Καταλωνία – Η μάχη
συνεχίζεται
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ 1968 (στοά Θη-
σέως κ Αγ.Πάντων) 7μμ
Λένιν, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση
των λαών
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ πικάπ 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης
1917
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Τζέγκα 7μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλητής: Μήτσος Τσώλης

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλητής: Παντελής Αποστολόπουλος

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Λένιν, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση
των λαών
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 Φιλοσοφική 7μμ
Ιστορία αγώνων για τη γυναικεία απε-
λευθέρωση
Ομιλήτρια: Άννα Αναστασίου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Ποέτα 8μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Βάσω Νικολίτσα

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Άνεμος 8μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης
1917
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Γιώτης 8μμ
Λένιν, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση
των λαών
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Καλαμαρια�7μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο,
Β’ ορ., 7.30μμ
Ιστορία αγώνων για τη γυναικεία απε-
λευθέρωση
Ομιλήτρια: Αρετή Κανελοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/11 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο,
Β’ ορ., 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 Θόλος 7μμ
Ρωσία 1917: οι επιλογές της νίκης
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/11 Θόλος 7μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Υγιεινό με νου 7μμ
Λένιν, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση
των λαών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Να κλείσουν τα γραφεία των δολοφόνων
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 Σύλλογος Ιμβρίων
7.30μμ
Αλληλεγγύη στην Καταλωνία – Η μάχη
συνεχίζεται
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Ντι Καπιτάνο
6.30μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλητής: Φώτης Ταμπακόπουλος 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Pure (Π.Φύσσα 32)
8μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Αλληλεγγύη στην Καταλωνία – Η μάχη
συνεχίζεται
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 Μεγάλου Αλεξάνδρου
59, 8μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης
1917
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 στέκι 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης

1917
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 στέκι Αριστερής Κίνη-
σης 7.30μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 στέκι Εκτός Σχεδίου
6μμ
Λένιν, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση
των λαών
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Cello 8μμ
Ο αγώνας για την ανεξαρτησία της Κατα-
λωνίας
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Big Mouth 8μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/10 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Λένιν, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση
των λαών
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 26/10 καφέ Industriel 8μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλητής: Ανδρέας Κολλιαράκης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/10 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης
1917
Ομιλήτρια: Ευα Αντωνακοπούλου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 26/10 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – Οκτώβρης
1917
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/10 δημαρχείο 7.30μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/10 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου είναι δική τους
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 26/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Αλληλεγγύη στην Καταλωνία – Η μάχη
συνεχίζεται
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 26/10 καφέ Πολύκεντρο 7μμ
Λένιν, το δικαίωμα 
στην αυτοδιάθεση των λαών
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι εργάτες στην εξουσία – 
Οκτώβρης 1917
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10 
καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ο αγώνας για την ανεξαρτησία 
της Καταλωνίας 
Ομιλητής: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στις σχολές
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10 
υπόγειο αμφιθεάτρου 3μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Αντέμ Χουσέϊνκο

ΦΛΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10 αίθ. 636 3μμ
Τρανς – Η επιλογή φύλου 
είναι δική τους
Ομιλητής: Μηνάς Χρονοπουλος

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΤΗ 31/10 αίθ. Προβολών ΣΓΤΚΣ 2μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Δημήτρης Μπαρδάκης

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 2/11 αίθ. Β2, 2μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να 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
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

Ανοιχτή εκδήλωση 

“Η δύναμη που μπορεί 
να σταματήσει 
τα μνημόνια και 
τον ρατσισμό”

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/7 στοά Σαρκά, 
Α' κτίριο, Β' ορ., 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 11πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/1Ο
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Προπύλαια 10πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βείκου 10πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Δαβάκη 9.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 10.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένιας 10.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ομήρου 10.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ πλατεία Σουρμένων 10.30πμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 10πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Μικράς Ασίας 10πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρία Αστέρια 10πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 10πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ κεντρική πλατεία 10πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ κεντρική πλατεία 10πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Βασιλίσσης Σοφίας 10πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Δημαρχείου 10πμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 10πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 10πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ κεντρική πλατεία 10πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ πλ. Εσταυρωμένου 10πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πλατεία Κοραή 10πμ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λεωφόρος Δημοκρατίας 12 μες 
ΝΙΚΑΙΑ Οδός Κύπρου 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μες
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Δημαρχείο 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία Ελευθερίας
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φερραίου 
και Αγίου Νικολάου 11πμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ

Εξορμήσεις 
ΠΕΜΠΤΗ 26/10

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλατεία Γαρδένιας 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βείκου 7μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 6.30μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ 
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 6.30μμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 6.30μμ
ΤΟΥΜΠΑ Άγιος Θεράποντας 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 
και Ρήγα Φεραίου 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6.30μμ

Παρέμβαση 
της Εργατικής 
Αλληλεγγύης 
στις παρελάσεις:
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Μ
ε επιτυχία έγινε την Τρίτη 17 Οκτώβρη, στην αίθουσα Συνε-
λεύσεων της ΠΝΟ, η εκδήλωση που διοργάνωσε η ΠΕΝΕΝ με
θέμα «100 χρόνια από την Ρωσική Σοσιαλιστική Επανάσταση

– Διδάγματα και μηνύματα για το εργατικό κίνημα της χώρας μας».

Η ΠΕΝΕΝ είναι ένα από τα πρώτα σωματεία που τιμούν την Οκτω-
βριανή Επανάσταση, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο το ρόλο
του εργατικού κινήματος τότε αλλά και σήμερα στην πάλη για μία
κοινωνία χωρίς καπιταλισμό. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ
Αντώνης Νταλακογιώργος που έκανε το άνοιγμα της εκδήλωσης
«Δεν κρύψαμε ποτέ τις ιδέες και τις απόψεις μας και όλα αυτά τα
χρόνια αποτελούμε αναπόσπαστο τμήμα του ταξικού συνδικαλιστι-
κού κινήματος και με τους αγώνες μας έχουμε αποδείξει διαχρονικά
ότι δεν είμαστε ταξικά – πολιτικά ουδέτεροι, παρά το γεγονός ότι
δεν είμαστε ενταγμένοι σε κανένα κομματικό σχήμα – κόμμα. Αντίθε-
τα είμαστε στρατευμένοι στην υπόθεση της εργατικής τάξης και
στην τελική αποστολή της, όπως αυτή περιγράφεται από τον Κ.
Μαρξ στο «Κομμουνιστικό Μανιφέστο».

Στη συνέχεια μίλησαν με αλφαβητική σειρά οι Πάνος Γκαργκάνας
(ΣΕΚ – ΑΝΤΑΡΣΥΑ), Θανάσης Κάνιαρης (Κίνηση Κομουνιστών - Ερ-
γατικός Αγώνας), Δημήτρης Μπελάντης (Μέλος Δ.Σ Δικηγορικού
Συλλόγου Αθήνας), Τάσος Σταυρόπουλος (Γραμματέας του Σχεδίου
Β�), Γιάννης Τόλιος (Μέλος της Γραμματείας της ΛΑ.Ε) και Άγγελος
Χάγιος (ΝΑΡ – ΑΝΤΑΡΣΥΑ). 

Ο Π. Γκαργκάνας ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στη δύ-
ναμη της εργατικής τάξης που αναδεικνύεται μέσα από την ιστορία
της Ρώσικης Επανάστασης, που παρά το γεγονός ότι ήταν μειοψη-
φία στην Τσαρική Ρωσία κατάφερε να κάνει πράξη αυτό που τότε θε-
ωρούνταν αδιανόητο. 

Το ξεκίνημα της επανάστασης από τις εργάτριες της Πετρούπολης
που ξεσηκώθηκαν και μάλιστα χωρίς εντολή και καθοδήγηση, δείχνει
ότι η κίνηση της τάξης μπορεί να βάζει στην άκρη διαχωρισμούς  και
διακρίσεις. Τόνισε ότι χρειάζεται να απορρίψουμε τις θεωρίες που
υποτιμούν τη δύναμη της εργατικής τάξης, γιατί σήμερα είναι ακόμα
πιο εφικτό να πάρουν οι εργάτες τον έλεγχο της κοινωνίας. 

Τα πρωτοπόρα τμήματα της εργατικής τάξης είναι αυτά που συγ-
κεντρώνουν τη μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα του καπιταλι-
σμού όπως είναι οι τράπεζες και η ναυτιλία. Είναι απαραίτητο να χτί-
σουμε την ενότητα της τάξης και αυτός είναι ο ρόλος του επαναστα-
τικού κόμματος σήμερα, όπως ήταν και των Μπολσεβίκων, στο να
ενώσουν τους εργάτες και τις εργάτριες πέρα από σεξισμό, ρατσι-
σμό, αντισημιτισμό. 

Συμπλήρωσε ότι η Ρώσικη Επανάσταση μας δίνει σήμερα πολύτι-
μα μηνύματα ακόμα και για το πώς χάθηκε. Ενώ ξεκίνησε με τους
εργάτες στην εξουσία, μέσα από τον εμφύλιο πόλεμο και την ιμπε-
ριαλιστική επέμβαση, η εργατική τάξη αποδυναμώθηκε με αποτέλε-
σμα να κρέμεται από την εξουσία του κόμματος. 

Στη συνέχεια οι ομιλητές απάντησαν (με την αντίστροφη σειρά)
σε γραπτές ερωτήσεις, με βασική το πώς μπορεί να οικοδομηθεί σή-
μερα η ενότητα της αριστεράς. Ήταν ένας χρήσιμος διάλογος που
αξίζει να επαναληφθεί.

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο (μαζί με το ΚΨΜ) θα είναι τα «επίσημα» βι-
βλιοπωλεία του διεθνούς συνέδριου «Εκατονταετηρίδα Ρώσικης Επανά-
στασης, Σκέψεις για τον 21ο αιώνα» που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου στην Κόρινθο από 26 ως 29 Οκτώβρη. Στα πλαίσια του συ-
νέδριου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του «Έτους Ένα» του Σερζ που
με τη δεύτερη έκδοσή του συνεχίζει την πορεία του σαν το φετινό best
seller (η παρουσίαση θα γίνει το πιθανότερο την Κυριακή 29/10, 5.15 μμ –
το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα δεν είχε διαμορφωθεί ακόμα από τους
διοργανωτές τη Δευτέρα) .

Ταυτόχρονα, το ΜΒ ετοιμάζεται για να έχει τη μεγαλύτερη έκθεση βι-
βλίου για τα 100 χρόνια στο διήμερο του ΣΕΚ στη Νομική στις 4-5/11.
Ήδη ο αριθμός των τίτλων για τη Ρώσικη Επανάσταση και την εποχή της
που έχουμε στη διάθεσή μας έχει ξεπεράσει τα πενήντα βιβλία (ανάμεσά
τους και νέες εκδόσεις στα αγγλικά).

Εκδήλωση ΠΕΝΕΝ

Για τα 100χρονα 
της Επανάστασης

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο
μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
www.marxistiko.gr
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«Ό
ταν οι πρώτες αναφορές για
τις σοβαρές αναταραχές
στην Καταλωνία έφταναν στη

Μαδρίτη, ο άγγλος πρέσβης έγραφε ότι
δεν έβλεπε  «τίποτε σε αυτήν την υπόθε-
ση που θα είναι δύσκολο να διευθετηθεί». 

Αυτά τα λόγια δεν γράφτηκαν τον
Οκτώβρη του 2017 αλλά τον Μάιο του
1640 και μπορεί να τα βρει κανείς στο βι-
βλίο του J H Elliott «Η εξέγερση των Κα-
ταλανών» - η ιστορία μας εξέγερσης τόσο
μεγάλης που πήρε σχεδόν είκοσι χρόνια
στην Ισπανική εξουσία να αποκαταστήσει
την τάξη στην Καταλωνία. 

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Ένας πόλεμος δεν είναι επαπειλούμε-
νος σήμερα στην Καταλωνία – παρόλο
που ο Ισπανός πρέσβης στην Βρετανία,
δήλωσε την περασμένη Κυριακή ότι αν η
καταλανική κυβέρνηση αντισταθεί στην
απόφαση του Ραχόι να την καταργήσει,
αυτό τους καθιστά αμέσως «στασιαστές».
Ενώ ο Ραχόι δήλωσε: «Θα εργαστούμε
ώστε όλοι οι Καταλανοί να αισθάνονται
ενωμένοι και να συμμετέχουν σε αυτό το
κοινό πρότζεκτ που στην Ευρώπη και
στον κόσμο έχει μείνει γνωστό για αιώνες
ως Ισπανία». 

Η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία είναι «για
αιώνες» μια αυτοκρατορία που είχε σαν
βάση της το Βασίλειο της Καστίλλης και
εξουσίαζε υπηκόους λαούς και στην Αμε-
ρική αλλά και στην ίδια την Ιβηρική χερ-
σόνησο. Η Πορτογαλία επίσης είχε εξε-
γερθεί ενάντια στην εξουσία των Ισπανών
το 1640, με επιτυχία. Η Καταλονία είχε
συμβιβαστεί με τη Μαδρίτη με την διατή-
ρηση της αυτονομίας της, όμως αυτή χά-
θηκε όταν την εξουσία πήρε η δυναστεία
των Βουρβόνων στις αρχές του 18ου αι-
ώνα. 

Όταν τα τελευταία υπολείμματα των
κατακτήσεων της Ισπανίας κατέλαβαν οι
ΗΠΑ στο τέλος του 19ου αιώνα, η μοναρ-
χία μπήκε σε κρίση και τα έθνη που υπό-
κειντο στην ισπανική εξουσία ξεσηκώθη-
καν. Τον Οκτώβρη του 1934, ο Καταλανός
πρόεδρος  Lluís Companys, κήρυξε την
ανεξαρτησία της Καταλωνίας. Καταδικά-
στηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης και αργό-
τερα εκτελέστηκε από την δικτατορία του
Φράνκο, μετά την επικράτησή του στον
εμφύλιο πόλεμο του 1936-39. 

Σε περίπτωση που αυτά σας φαίνονται
αρχαία ιστορία, πριν από μερικές βδομά-
δες, ο εκπρόσωπος τύπου του Λαϊκού
Κόμματος (PP) προειδοποίησε τον Κατα-
λανό πρόεδρο Πουτζδεμόν ότι θα έχει
την τύχη του Companys. Το ΡΡ είναι ο
πολιτικός διάδοχος του καθεστώτος του
Φράνκο, και όπως εκείνος καθώς και ο νέ-
ος Βουρβόνος βασιλιάς Φίλιππος ο 6ος,
υπερασπίζεται την παλιά παράδοση της
Καστίλλης σαν κέντρο της εξουσίας. 

Η Ισπανία είναι ένα από τα αρκετά κρά-
τη που αποτελούν υπολείμματα παλαιών
πολυεθνικών αυτοκρατοριών και τώρα
μασκαρεύονται σαν αμιγώς εθνικά κράτη.
Η Βρετανία είναι το πιο σημαντικό άλλο
παράδειγμα στην Δυτική Ευρώπη. Τα ίδια
ισχύουν, σε κατά τα άλλα διαφορετικές
συνθήκες, στη Ρωσία και στην Κίνα.   

Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι
η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007-
08 έχει διευρύνει τα ρήγματα μέσα και
στο Βρετανικό και στο Ισπανικό κράτος.
Τα κινήματα για ανεξαρτησία στην Σκωτία
και στην Καταλωνία τροφοδοτήθηκαν
από την εμπειρία της λιτότητας που επι-
βλήθηκαν από δεξιές κυβερνήσεις στο
Λονδίνο και στη Μαδρίτη αντίστοιχα.

Το πώς αυτές οι κυβερνήσεις απάντη-
σαν σε αυτά τα κινήματα βέβαια διαφέ-
ρει. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ντέι-
βιντ Κάμερον αποδέχτηκε ένα δημοψήφι-
σμα για την σκωτική ανεξαρτησία, το
οποίο και κέρδισε- με πολύ μικρότερη
πλειοψηφία από όση περίμενε- τον Σε-
πτέμβρη του 2014.  

Αλλά εκείνος μπορούσε να στηριχτεί
στην προφύλαξη που του παρείχε το Ερ-
γατικό Κόμμα, που παραδοσιακά ήταν κυ-
ρίαρχο στην Σκωτία. Το Εργατικό Κόμμα
θυσίασε τον εαυτό του στην Σκωτία προ-
κειμένου να διαφυλάξει την Ένωση. Το
Σκωτικό Εθνικό Κόμμα μάζεψε με τη σέ-
σουλα τους παραδοσιακούς ψηφοφό-
ρους των Εργατικών, ενώ οι Συντηρητικοί
μπόρεσαν έτσι να επανέλθουν ως οι πε-
ρισσότερο πιστοί υπερασπιστές της Ένω-
σης – αν και το σύνδρομο Κόρμπιν αρχί-
ζει τώρα να γίνεται αισθητό και στο βορ-
ρά.   

Παρόλο που οι δημοσκοπήσεις τείνουν
να υποστηρίζουν ότι η ανεξαρτησία δεν
έχει την πλειοψηφία στην Καταλωνία, ο
Ραχόι αρνήθηκε να ρισκάρει και να κερδί-
σει το δημοψήφισμα στην Καταλωνία.
Έτσι το κίνημα για την ανεξαρτησία της
Καταλωνίας τον αψήφησε και το πραγμα-
τοποίησε.  

Η άρνηση του Ραχόι να διαπραγματευ-
τεί στα σοβαρά υποδεικνύει την ιδεολογι-
κή δύναμη που έχει η παράδοση της Κα-
στίλλης σαν κέντρο της εξουσίας –χωρίς
αμφιβολία χάρη στον παλιό φρανκισμό-
μέσα στο Λαϊκό Κόμμα. Η σκληρή του
γραμμή υποστηρίχτηκε από την Μέρκελ,
τον Μακρόν και άλλους. 

Όπως συμπεραίνει ο Γκάρντιαν λάθρα
στην ανάλυσή του: «Με δεδομένο ότι πο-
λύ λίγοι αποσχιστικοί είναι διατεθειμένοι
να βγουν από την ΕΕ, αυτό αποτελεί ένα
αποφασιστικό χτύπημα». 

Αλλά αν η αυξανόμενη καταστολή της
Μαδρίτης τροφοδοτήσει μεγαλύτερη λαϊ-
κή ανυπακοή και μαζική κινητοποίηση
στην Καταλωνία, τότε μπορεί να είναι η
ΕΕ (και οι διάδοχοι του Φράνκο που υπο-
στηρίζει), αυτοί που θα καταλήξουν να
πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα.

ΕΕ Στο πλευρό των
διαδόχων του Φράνκο

Mεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση στο Βερολίνο ενάντια στο AfD έγινε το Σάββατο 21 Οκτώβρη 

Mισό εκατομμύριο στη Βαρκελώνη

Μ
ισό εκατομμύριο διαδηλωτές πλημμύρι-
σαν τους δρόμους της Βαρκελώνης το
Σάββατο 21 Οκτωβρίου, μετά την απόφα-

ση του Ισπανικού κράτους να καταργήσει την αυ-
τονομία και να αναλάβει το ίδιο τον άμεσο έλεγχο
στην Καταλωνία -σε μια διαδήλωση που είχε αρχι-
κά καλεστεί για να απαιτήσει την απελευθέρωση
των φυλακισμένων καταλανών πολιτικών Jordi
Sanchez και Jordi Cuixart.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα ο Ισπανός πρωθυ-
πουργός Ραχόι κάλεσε τη γερουσία να ενεργο-
ποιήσει το άρθρο 155 του Συντάγματος  με σκο-
πό να καταργήσει την καταλανική κυβέρνηση και
να προκηρύξει νέες εκλογές στην Καταλωνία μέ-
σα σε έξι μήνες. Αυτό θα σημάνει ότι η καταλανι-
κή κυβέρνηση δεν θα έχει καμιά απολύτως εξου-
σία ενώ το ισπανικό κράτος θα καθορίσει τα πάν-
τα από τα  οικονομικά μέχρι την αστυνομία. Ταυ-
τόχρονα πάνω από 1300 τράπεζες και επιχειρή-
σεις έχουν πάρει την βάση τους από την Καταλω-
νία μέσα στον τελευταίο μήνα σφίγγοντας ακόμη
περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό του κινήματος
ανεξαρτησίας.

Και ενώ συμβαίνουν αυτά, απέναντι στην απο-
φασιστική επίθεση του Ραχόι, ο πρόεδρος της κα-
ταλανικής κυβέρνησης Πουτζδεμόν αναζητεί συμ-
βιβασμούς και ετοιμάζεται να ζητήσει ακόμη μια
φορά την παρέμβαση της ΕΕ – που μέσω του
προέδρου της στη Σύνοδό της την περασμένη
Πέμπτη κατέστησε σαφές ότι τα της Καταλωνίας
είναι «δουλειά του Ισπανικού κράτους». 

Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να σταματή-
σει η επίθεση του Ραχόι (που είχε και τη στήριξη
του PSOE και των Ciudadanos) είναι η κινητοποί-
ηση του κόσμου από τα κάτω, όπως συνέβη τη
μέρα του δημοψηφίσματος, όταν έχοντας στην
πρωτοπορία τους πυροσβέστες και τους λιμενερ-
γάτες, κατάφεραν να νικήσουν την τεράστια κινη-
τοποίηση των κατασταλτικών μηχανισμών του Ρα-
χόι και της άγριας βίας που το συνόδευε. Αυτή η
δύναμη εξακολουθεί να βρίσκεται στους δρόμους
όπως έδειξαν οι αυθόρμητες διαδηλώσεις που
έγιναν το βράδυ των συλλήψεων αλλά και οι συμ-
βολικές 15λεπτες στάσεις εργασίας που έγιναν
την επόμενη μέρα σε εκατοντάδες χώρους εργα-
σίας. Και μαζί με αυτό. το χτίσιμο της αλληλεγ-
γύης σε αυτόν τον αγώνα, καταρχήν μέσα στο
Ισπανικό κράτος, (όπου με πρωτοβουλία του κινή-
ματος «Αξιοπρέπειας» έγιναν κάποιες κινητοποι-
ήσεις που κατήγγειλαν τον Ραχόι) και βέβαια στην
Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. 

Διαδήλωση και στην Αθήνα

“Αλληλεγγύη στην Καταλονία, κάτω ο Ραχόι και
η τρομοκρατία”, ήταν το βασικό σύνθημα που
ακούστηκε στην κινητοποίηση το Σάββατο 21/10,
που ξεκίνησε με συγκέντρωση στην πλατεία Συν-
τάγματος και συνέχισε με πορεία στην Ισπανική
πρεσβεία, στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου δίπλα στο
μουσείο της Ακρόπολη, που ήταν περικυκλωμένη
από διμοιρίες των ΜΑΤ και δεκάδες μπάτσους.

21/10, Διαδήλωση στους δρόμους της Βαρκελώνης

ΒΕΡΟΛΙΝΟ



Συμμετέχεις στο διήμερο για τα 100 χρόνια

από την Οκτωβριανή επανάσταση στις 4-5

Νοέμβρη. Τις ίδιες μέρες (3-4 Νοέμβρη) ορ-
γανώνεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το συ-

νέδριο «Τέχνη & Ιδεολογία: 100 χρόνια από
την Οκτωβριανή Επανάσταση». Θέλεις να

μας πεις για αυτό;

Στο Πάντειο με μια ομάδα αποφοίτων του
μεταπτυχιακού «Πολιτιστική διαχείρiση» του
Τμήματος Μέσων Επικοινωνίας και Πολιτι-
σμού (Κατερίνα Αλεξιάδη, Έρση Μπάκου,
Έλλη Παπαγρηγορίου, Μαρία Τσακίρη, Alse-
na Kokalari), μετά από δική μας πρωτοβου-
λία διοργανώνεται διεθνές συνέδριο με
αφορμή τα 100 χρόνια που εστιάζει στη σύν-
δεση της τέχνης με την ιδεολογία. Έχω την
τύχη να είμαι στην οργανωτική επιτροπή και
έχουμε τη στήριξη αρκετών καθηγητών που
είναι στην επιστημονική επιτροπή. Να αναφέ-
ρω μερικούς κεντρικούς ομιλητές όπως τη
Μαρία Τσαντσάνογλου, από το Κρατικό Μου-
σείου Σύγχρονης Τέχνης που θα μιλήσει για
τις νέες εκπαιδευτικές πρακτικές μετά το
1917, την Πηνελόπη Πετσίνη, για τη φωτο-
γραφία τις πρώτες δεκαετίες μετά την επα-
νάσταση, από το εξωτερικό την κα Φόουλερ
και το συνέδριο θα κλείσει με την κεντρική
ομιλία της  Παναγιώτας Μήνη για τον σοβιετι-
κό κινηματογράφο τη δεκαετία του ’30. Αλλά
υπάρχουν και άλλα πολλά θέματα...

Πολύ καλή η πρωτοβουλία. Το συνέδριο
αφορά μόνο τον ακαδημαϊκό χώρο ή στο-

χεύει και το άνοιγμα στην κοινωνία;

Πιστεύω ότι τελικά υπάρχει μια ακαδημαϊ-
κή – ερευνητική κοινότητα από κύρια νέους
ανθρώπους που ασχολείται με αυτά τα θέμα-
τα προσπαθώντας να τα δει με κριτικό τρό-
πο, να κάνει μια κριτική ανάγνωση του πα-
ρελθόντος. Άρα ξεκινάμε από ακαδημαϊκή
προσέγγιση, προσπαθώντας βέβαια να είμα-
στε ανοιχτοί στο κοινό. Το συνέδριο είναι δω-
ρεάν για όλους.

100 χρόνια από τη Ρώσικη επανάσταση, με

εξαίρεση το σινεμά του Αϊζενστάιν, τα ζητή-
ματα τέχνης δεν είναι και τόσο γνωστά,

μπροστά στο μέγεθος του ιστορικού γεγονό-

τος της Ρώσικης επανάστασης. Τι έχει να μας
πει η Ρώσικη επανάσταση για την τέχνη;

Το τμήμα που μας έχει υπό την αιγίδα του
είναι το τμήμα Μέσων Επικοινωνίας και Πολι-
τισμού, επομένως σχετίζεται με το θέμα πο-
λιτιστικής παραγωγής και κατανάλωσης της
κουλτούρας, και έχουμε μάθει να έχουμε ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα πολιτι-
σμού, προσπαθώντας να τα βλέπουμε όχι
μόνο σε σχέση με το περιεχόμενο αλλά και
σε σχέση με το κοινωνικο-πολιτικό τους πλαί-
σιο. Επίσης μας απασχολεί να μιλάει κανείς
όχι μόνο για την ιδια την επανάσταση και το
τι έγινε, αλλά και για την τέχνη, π.χ. τη μου-
σική. Αν κανείς σκεφτεί τι έγινε τότε, μπορεί
να σκεφτεί κριτικά για το σήμερα. Η σχέση
τέχνης – ιδεολογίας μπορεί να φαίνεται προ-
φανής, αλλά σήμερα οι συνδέσεις υπάρχουν
χωρίς να είναι ούτε σαφείς ούτε εύκολα αντι-
ληπτές. Τότε, μέσα από τη μουσική που πα-
ραγόταν, διαμορφωνόταν ιστορική μνήμη.
Π.χ. γράφονταν έργα για την επανάσταση,
για επετείους, για τον Λένιν. Άρα μέσα από
την τέχνη δημιουργείται ένα ιστορικό αφήγη-
μα προς τον λαό. Δεύτερο, η τέχνη έχει χρη-
σιμοποιηθεί για διάχυση της ιδεολογίας, δη-
λαδή για τη νομιμοποίηση της εξουσίας μέ-

σα από την τέχνη.

Με αφορμή το τελευταίο και παρατηρώντας
κάποιους τίτλους από το συνέδριο στο Πάν-

τειο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνέχεια

στην επαναστατική διαδικασία που άνοιξε μέ-
σα στη Ρώσικη επανάσταση. Άρα η αλλαγή

αντανακλάται και στην τέχνη με το πέρασμα
στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό;

Τα ερωτήματα που είχαμε θέσει εξ’αρχής
ήταν αρκετά ανοιχτά, ώστε να περιλαμβά-
νουν ζητήματα αισθητικής και πολιτικών προ-
εκτάσεων του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Ανε-
ξάρτητα από την τοποθέτηση που έχει ο κα-
θένας, οφείλει να παραδεχτεί ότι υπήρξε αλ-
λαγή. Το 1932 η πολιτιστική παραγωγή πλέ-
ον κεντρικοποιείται. Μέχρι τότε λειτουργού-
σαν διάφορες μικρότερες καλλιτεχνικές ενώ-
σεις, είχαν η κάθε μια διαφορετική πολιτιστι-
κή ατζέντα, π.χ. στη μουσική υπήρχε προλε-
ταριακή μουσική, πρωτοποριακή μουσική
κ.α. Το 1932 αυτές ρευστοποιούνται στην
Ένωση Σοβιετικών Συνθετών και από τότε
δεν εμφανίζεται τίποτε άλλο. Η Ένωση είχε
συγκεκριμένη άποψη, υιοθετείται ο σοσιαλι-
στικός ρεαλισμός και γράφονται έργα που
υπακούουν συγκεκριμένα πρότυπα. Στο συ-
νέδριο θα φανεί αυτό, ιδιαίτερα στα θέματα
για την πολιτιστική πολιτική. Και στη δική
μου ομιλία για τις μουσικές ενώσεις, αναφέ-
ρομαι στην πρωτοπορία και τα διαφορετικά

κύματα, τα οποία προέκυψαν ως αισθητική
«διαμάχη» με την κεντρική ένωση.

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στα επαναστατικά
χρόνια. Τι έγινε τότε;

Στο διήμερο στη Νομική, όπου η συζήτηση
είναι αφιερωμένη στη Ρώσικη πρωτοπορία,
θα εστιάσω στην πρωτοπορία που εμφανί-
στηκε αμέσως μετά την επανάσταση. Μετά
την επανάσταση, στην ουσία τα ερωτήματα
που προκύπτουν είναι δύο: Το πρώτο αφορά
τη ρήξη με το παρελθόν. Πρέπει να εγκατα-
λειφθεί πλήρως η κληρονομιά του παρελθόν-
τος ή υπάρχουν θετικά στοιχεία που θα πρέ-
πει να ενσωματώσουμε έχοντας πρώτα
ασκήσει κριτική; Το δεύτερο: Στην πορεία
για να οικοδομήσουμε μια νέα κοινωνία, τι εί-
δους μουσική πρέπει να γράφουμε; Νομίζω
ότι μέχρι το ‘32 διακρίνονται δυο τάσεις. Η
μια είναι αυτή των πρωτοποριακών μουσι-
κών, οι οποίοι το 1923 δημιούργησαν την
Ένωση Σύγχρονης μουσικής και τάχθηκαν
υπέρ μιας τέχνης η οποία θα ήταν επαναστα-
τική ως προς το περιεχόμενο κι από την άλλη
έχουμε την Ένωση Προλεταριακών μουσι-
κών, η οποία προωθούσε μια μουσική επανα-
στατική ως προς τη θεματολογία, δηλαδή
χρησιμοποιούσαν παραδοσιακές μουσικές
φόρμες με επαναστατικό περιεχόμενο.
Υπάρχει σαφώς διαφορετική πολιτιστική
ατζέντα. Η πρώτη προερχόταν από μια επο-
χή όταν οι σχέσεις με τη Δύση ήταν ακόμα
ανοιχτές και είχαν επαφή με συνθέτες από
τη Δύση. Η δεύτερη ήταν πιο κοντά στο κίνη-
μα «προλετκούλτ». 

Οταν έγινε η επανάσταση, η ρήξη με το
παρελθόν σε θεσμικό επίπεδο δεν ήταν άμε-
ση. Το κονσερβατόριο για παράδειγμα, ο βα-
σικός εκπαιδευτικός φορέας για τη μουσική
συνέχιζε να υπάρχει. Ένας λόγος ήταν ότι η
κλασική μουσική απαιτεί υψηλό πολιτιστικό
κεφάλαιο, εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλι-
κία, οικονομικό κεφάλαιο για όργανα, κλπ.
που προεπαναστατικά την καθιστούσαν προ-

νόμιο της αστικής τάξης, η προλεταριοποί-
ηση ήταν δύσκολη. Αυτό άλλαξε όταν άρχι-
σαν να σπουδάζουν στα ειδικά σχολεία. Επει-
δή οι δυο ενώσεις είχαν ιδεολογικές και αι-
σθητικές διαμάχες, το τι μουσική ήταν απο-
δεκτή, τι θα έκανε η διοίκηση του κονσερβα-
τόριου είχε να κάνει με το ποιά εταιρία ήταν
στα πράγματα.

Το ερώτημα «Ρήξη με το παρελθόν ή δημι-
ουργική ενσωμάτωση” δεν αφορούσε και

άλλους τομείς της τέχνης;

Σε σχέση με τη ρήξη με το παρελθόν, για
ποιό παρελθόν μιλάμε; Το τσαρικό; Μετα το
‘32 επιστρέφουμε στα αισθητικά ιδεώδη του
19ου αιώνα. Ο Τσαϊκόφσκι πριν το ’32 θεω-
ρείτο μη αποδεκτός. Μετά το ’32 αποκτά το
παλιό του κύρος, επανέρχεται μαζί με την
ομάδα των πέντε (εθνικιστών συνθετών) κα-
θώς διαμορφώνονται νέα αισθητικά ιδεώδη
με την επιστροφή σε αυτό το παρελθόν.

Ποιά είναι η γνώμη σου για τη σχέση του

πρώιμου σοβιετικού κράτους με την τέχνη;

Ισχύει η θέση ότι υπήρχε σεβασμός της ανε-
ξαρτησίας της τέχνης;

Ισχύει ότι η κυβέρνηση δεν ασκούσε άμε-
ση επέμβαση σε σχέση με τις καλλιτεχνικές
ενώσεις και την τέχνη. Ωστόσο, ο Λουνα-
τσάρσκι είχε ως επικεφαλής τον Λουριέ, ο
οποίος είναι ένας μοντερνιστής συνθέτης
επικεφαλής του μουσικού τμήματος του κο-
μισαριάτου. Το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν θετι-
κά διακείμενος προς την πρωτοπορία αποτε-
λεί τελικά άσκηση πολιτικής.

Σε σχέση με την ίδια τη Ρώσικη επανάσταση,
πιστεύεις ότι είναι επίκαιρη η συζήτηση σήμε-

ρα;

Η απάντηση είναι προφανής. Ναι! Σίγουρα
έχει ένα κοινό η συζήτηση και ακαδημαϊκά
και πολιτικά και πιο κριτικά απέναντι στην
ίδια την επανάσταση, στο τι έγινε αργότερα.
Αξίζει να το δει κανείς 100 χρόνια μετά. Μας
αφορά όλους, το να δούμε το παρελθόν και
τι έγινε εκεί. Είναι το πιο σημαντικό γεγονός
του 20ου αιώνα, δεν εκφράζω τώρα προσω-
πική άποψη. Είτε κανείς συμφωνεί, είτε δια-
φωνεί με το τι έγινε, είναι ένα τεράστιο πολι-
τικό γεγονός.

Έχεις ζήσει χρόνια και σπουδάσει στη Ρω-

σία. Τι θα έλεγες ότι έχει μείνει στη μουσική
από την κληρονομιά της επανάστασης και τα

ερωτήματα της επαναστατικής περιόδου;

Αυτό που είναι πολύ ορατό και μπορεί κα-
νείς να δει είναι οι θεσμοί (καλλιτεχνικοί, εκ-
παιδευτικοί). Έγιναν πολύ ισχυροί κατά τη
διάρκεια της ΕΣΣΔ. Χτίστηκε παράδοση
«υψηλής» κουλτούρας, κι αυτό εξακολουθεί
να υπάρχει και φαίνεται. Και το εκπαιδευτικό
σύστημα συνεχίζει να είναι πολύ καλά δομη-
μένο, οι σπουδές είναι σε υψηλό επίπεδο και
το καλλιτεχνικό επίπεδο σίγουρα ψηλό.
Υπάρχει πολύ καλή εξειδίκευση στα καλλιτε-
χνικά επαγγέλματα. 

Τώρα, πολιτικά, αν έχει μείνει κάτι στη ση-
μερινή Ρωσία, νομίζω πως όχι, δεν υπάρχει
πολιτική σκέψη και ενασχόληση μέσα στον
καλλιτεχνικό κόσμο, κι αυτό είναι μείον. Αξί-
ζει πάντως να αναρωτηθούμε πώς οι σημερι-
νοί καλλιτέχνες στη μουσική αντιμετωπίζουν
τόσο τη Ρώσικη επανάσταση και το τι έγινε
ως προς τα μουσικά πράγματα τότε.

Τη συνέντευξη πήρε 
η Δήμητρα Κυρίλλου
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Συνέντευξη με την 
Έλλη Παπαγρηγορίου, 

απόφοιτο Κρατικού Ωδείου
Τσαϊκόφσκι-

Μόσχα και Π.Μ.Σ. 
«Πολιτιστική διαχείριση – 
Πάντειο Πανεπιστήμιο»

Τέχνη και
Επανάσταση



ΚΑΜΠΑΝΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων παίρνει την πρωτοβουλία
να ενώσει όλο τον κόσμο που παλεύει για μόνιμη και σταθερή
δουλειά. Έχουμε παράδοση κινητοποιήσεων, παλέψαμε στο
πλευρό των συνεργείων καθαρισμού, των εργολαβικών, των επι-
κουρικών, κερδίσαμε παρατάσεις κλπ. Θέλουμε να ενώσουμε
στον αγώνα και του συναδέλφους που εργάζονται με προγράμ-
ματα του ΟΑΕΔ. Είναι κόσμος που στελεχώνει κάθε πόστο στα
νοσοκομεία. Τραυματιοφορείς, νοσηλευτές, διοικητικοί, παντού. 

Η κυβέρνηση προσπαθεί να μπαλώσει τις τεράστιες ελλείψεις
προσωπικού που υπάρχουν στα νοσοκομεία με συμβασιούχους.
Αυτός ο κόσμος είναι απαραίτητος στη δουλειά. Αναμφισβήτη-
τα πληρεί αυτό που λένε “πάγιες και διαρκείς ανάγκες”. Γιατί
λοιπόν να είναι συμβασιούχοι, να δουλεύουν για μερικούς μή-
νες και μετά να απολύονται; Χρειάζεται να μονιμοποιηθούν όλοι. 

Κι αυτό μόνο με αγώνα θα το πετύχουμε. Με κοινό αγώνα μό-
νιμων και συμβασιούχων. Να μπουν τα σωματεία μπροστά να
οργανώσουν όλον αυτόν τον κόσμο. Να αναγκάσουμε την ΠΟΕ-
ΔΗΝ και την ΟΕΝΓΕ να διεκδικήσουν απεργιακά τη μονιμοποί-
ησή τους. Είναι κομμάτι της μάχης που δίνει όλα τα τελευταία
χρόνια το κίνημα των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία για
μαζικές προσλήψεις. Για αυτό καλούμε όλες και όλους στη σύ-
σκεψη που οργανώνουμε στις 31/10 στον Αγ.Σάββα. 

Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ.Σάββας

Τ
ο 2006 πετύχαμε με-
τά από χρόνια κινητο-
ποιήσεων να μονιμο-

ποιηθούμε. Ήμασταν εργα-
ζόμενοι με συμβάσεις ορι-
σμένου χρόνου και μπλο-
κάκηδες. Καταφέραμε κι
επιβάλαμε τη μονιμοποί-
ησή μας επειδή καλύπταμε
πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες. 

Δεν ήταν πιο εύκολο τό-
τε. Παρότι δεν υπήρχαν
μνημόνια ούτε τότε γίνον-
ταν προσλήψεις. Υπήρχαν
εργαζόμενοι – π.χ οι συνά-
δελφοι από τον Ιππόδρομο
– που εργάζονταν ακόμα
και με ημερήσιες συμβά-
σεις. Κάθε μέρα προσλαμ-
βάνονταν και στο τέλος της
βάρδιας ουσιαστικά απο-
λύονταν για να υπογρά-
ψουν ξανά την επόμενη.
Εμείς στην ΕΡΤ δουλεύαμε
με δίμηνες και τρίμηνες
συμβάσεις. Κερδίσαμε για-
τί ενωθήκαμε όλοι μαζί.
Από την ΕΡΤ, το ΥΠΠΟ, το
ΙΚΑ, τους ΟΤΑ, τα υπουρ-
γεία κι άλλους χώρους.
Συντονιστήκαμε, οργανώ-
σαμε κοινές κινητοποιήσεις
και φτάσαμε το 2006 να πε-
τύχουμε το αυτονόητο. Να
έχουμε μόνιμη και σταθερή
εργασία.

Και σήμερα αυτό πρέπει
να γίνει. Είτε είναι με συμ-
βάσεις, είτε με μπλοκάκια,
είτε ενοικιαζόμενοι, όλοι οι
εργαζόμενοι με μη μόνιμες
σχέσεις εργασίας να ενω-
θούν και να κινητοποιηθούν
με εμάς στο πλευρό τους.
Υπάρχουν συνάδελφοι που
έρχονται μέσω εταιριών.
Δηλαδή κάποιος ιδιώτης
βγάζει χρήματα για να πα-
ρέχει εργαζόμενους με πε-
τσοκομμένα δικαιώματα.
Εμείς οι μόνιμοι πλέον συ-
νάδελφοί τους πρέπει να
είμαστε στο πλευρό τους
και να στηρίξουμε κάθε κι-
νητοποίηση από τη μεριά
τους.

Ειρήνη Φωτέλλη
εργαζόμενη ΕΡΤ

μέλος του κινήματος των
συμβασιούχων του 2006

Σ
ε μια μεγάλη ανοιχτή σύσκεψη κα-
λούν το Συντονιστικό Νοσοκομείων
και ο Συντονισμός Ενάντια στα

Μνημόνια, όλους τους συμβασιούχους,
“μπλοκάκηδες” κι εργολαβικούς εργαζό-
μενους.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 31/10, στις 6μμ στο αμφιθέατρο του
νοσοκομείου Αγ.Σάββας. “Για να συζητή-
σουμε, την οργάνωση και τα βήματα, ενός
αγώνα που θα διεκδικήσει να σταματήσει
τις απολύσεις, να κερδίσει το δικαίωμα
όλων στην μόνιμη εργασία και τις τόσο
αναγκαίες για όλη την κοινωνία μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού”, όπως
τονίζει το κάλεσμα του Συντονισμού.

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων, μετά το
τέλος της πετυχημένης απεργιακής κινη-
τοποίησης στις 11/10, συνεδρίασε και
αποφάσισε να πάρει την πρωτοβουλία ξε-
κινώντας με τη σύσκεψη της 31ης Οκτώ-
βρη, για να αντιμετωπίσει το εκρηκτικό
ζήτημα που υπάρχει στα νοσοκομεία αλ-
λά και σε όλο το δημόσιο. 

Στα νοσοκομεία πάνω απο 3000 εργα-
ζόμενοι-συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ απο-
λύονται στις αρχές του 2018. Ήδη σε
πολλά νοσοκομεία, κάτω από την πίεση
συμβασιούχων του ΟΑΕΔ και μονίμων συ-
ναδελφών τους, οι διοικητές έχουν αναγ-
καστεί να παραδεχτούν εγγράφως ότι κα-
λύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Την ίδια περίοδο το ίδιο ζήτημα ανοίγει
με χιλιάδες συμβασιούχους στους δή-
μους, αλλά και σε άλλους εργασιακούς
χώρους.

Χιλιάδες εργαζόμενοι που είναι απα-
ραίτητοι για να μπορούν να λειτουργούν
τα νοσοκομεία, τα σχολεία, οι δήμοι, οι
δημόσιες υπηρεσίες, που καλύπτουν
σύμφωνα με την επίσημη ορολογία «πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες», ανακυκλώ-
νονται συστηματικά. Σαν αναλώσιμο υλι-
κό με μόνιμη εργασιακή ανασφάλεια, με
ελάχιστα δικαιώματα, ανακυκλώνονται
από την εργασία στην ανεργία. Η σύμβα-
σή τους λήγει, όπως λένε, και συνήθως
κάθε λήξη σύμβασης συνοδεύεται με νέα
πρόσληψη συμβασιούχου στην ίδια θέση
εργασίας. Η θέση είναι μόνιμη και ανα-
γκαία, οι εργαζόμενοι προσωρινοί και
αναλώσιμοι.

Απαραίτητοι

Αυτή η διαδικασία δεν περιορίζεται στο
«στενό» δημόσιο τομέα μονάχα. Παντού
σε κάθε υπηρεσία κοινής ωφέλειας οι
συμβασιούχοι κάθε είδους και οι εργολα-
βικοί, εργάζονται σε πόστα που είναι
απαραίτητα αλλά χωρίς δικαιώματα, και
με το τσεκούρι της «λήξης της σύμβα-
σης» πάνω από το κεφάλι τους. Στη ΔΕ-
ΣΦΑ για παράδειγμα οι συμβασιούχοι
αποτελούν σχεδόν τα δύο τρίτα του συ-
νολικού προσωπικού. Στον ΟΣΕ, στην ΕΥ-
ΔΑΠ, στη ΔΕΗ, στις τράπεζες, παντού οι
εργοδότες και το κράτος, χρησιμοποιούν
συμβασιούχους για να καλύπτουν τις πά-
γιες ανάγκες τους σε προσωπικό, αλλά

χωρίς μόνιμη σχέση εργα-
σίας και χωρίς δικαιώματα.

“Φτάνει πια η κοροιδία!”
λένε οι αγωνιστές και οι
αγωνίστριες του Συντονιστι-
κού Νοσοκομείων. “Την ίδια
ώρα που τα κενά σε νοσο-
κομεία, σχολεία, δήμους,
πρόνοια και στις υπηρεσίες
όλου του δημοσίου είναι
δεκάδες χιλιάδες, κυβέρνη-
ση και δανειστές μπλοκά-
ρουν τις μαζικές προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού
και την μονιμοποίηση όσων
εργάζονται ήδη! Αντίθετα
ετοιμάζονται για νέο γύρο
μαζικών απολύσεων!

Λογαριάζουν χωρίς τον
ξενοδόχο, η αντίσταση είναι
ξεκινημένη, οι αγώνες στα
νοσοκομεία που κέρδισαν
τις παρατάσεις για τους
επικουρικούς εργαζόμε-
νους, ο απεργιακός ξεση-
κωμός με το κύμα των κα-
ταλήψεων στους δήμους το
καλοκαίρι, οι συνεχείς κινη-
τοποιήσεις συμβασιούχων
σε διάφορους χώρους του
δημοσίου, όπως στο ΥΠΠΟ,
δείχνουν ότι η κατάσταση
δεν μπορεί να συνεχίσει άλ-
λο έτσι. Είναι αγωνιστικά
βήματα που σπρώχνουν και
αναζητούν την κλιμάκωση
και τον συντονισμό με στό-
χο ένα κίνημα που θα ανοί-
ξει την σύγκρουση, με τα
μνημονιακά μέτρα που είναι
στο τραπέζι της τρίτης
αξιολόγησης”.

Η πρωτοβουλία του Συν-
τονιστικού των Νοσοκομεί-
ων και του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια, είναι πολύτιμη. Δεν
πέφτει από τον ουρανό αλλά πατάει πάνω
σε προηγούμενες νικηφόρες εμπειρίες.

Όπως στα μέσα της προηγούμενης δε-
καετίας, που με απεργιακές κινητοποι-
ήσεις βγήκαν μαζί στο δρόμο συμβασιού-
χοι από δεκάδες χώρους δουλειάς διεκ-
δικώντας τη δουλειά τους. Από τους συμ-
βασιούχους του ΟΤΕ και των δήμων, μέ-
χρι τους συναδέλφους τους από την ΕΡΤ
και τις συμβασιούχες καθαρίστριες του
υπουργείου Οικονομικών. Στρίμωξαν την
κυβέρνηση του Καραμανλή και κέρδισαν
τις θέσεις εργασίας τους. Και με την εμ-
πειρία αυτή βγήκαν ξανά σε αγώνες λίγα
χρόνια μετά για να γκρεμίσουν την κυ-
βέρνηση του Σαμαρά.

Έτσι και σήμερα. Ένα κίνημα που θα
ενώνει τους συμβασιούχους απ'όλους
τους κλάδους μεταξύ τους και με τους
μόνιμους συναδέλφους τους, μπορεί να
κάνει τη διαφορά. Μπορεί να νικήσει.

Σ.Μ.

Κερδίζεται 
με αγώνες

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
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