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Α
ποκαλυπτική για το μέγεθος
της καταστροφής στη Δυτική
Αττική, την έλλειψη κρατικής

μέριμνας και την τεράστια ανάγκη
χρηματοδότησης, προσλήψεων, έρ-
γων κι αποζημιώσεων, ήταν η σύσκε-
ψη που οργάνωσε ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια και η ΚΕΕΡ-
ΦΑ, την Κυριακή 19/11, στο δημαρ-
χείο της Ελευσίνας. Αλλά και ενθαρ-
ρυντική για το τί μπορεί να σημαίνει
η δύναμη και η αλληλεγγύη της ορ-
γανωμένης εργατικής τάξης σε τέ-
τοιες συνθήκες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν αγωνι-
στές κι αγωνίστριες από μια σειρά
σωματεία όπως αυτά του Μετρό, της
ΕΥΔΑΠ, των νοσοκομείων Αγ.Σάβ-
βας, Αγ.Όλγα, Γεννηματάς, Ερυ-
θρός, την Ιδ.Υγεία, του Συλλόγου
Δασκάλων της περιοχής, δημοτικοί
σύμβουλοι της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς από την Πετρούπολη,
τους Αγ.Αναργύρους και την Αθήνα,
μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, του Σώματος
Οδηγών και κάτοικοι της περιοχής.

Η άμεση αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων με την οργάνωση της αλ-
ληλεγγύης και η πολιτική διεκδίκηση
για κάλυψη των αναγκών από το
κράτος, ήταν τα δύο κυρίαρχα ζητή-
ματα της συζήτησης, σημεία της
οποίας μπορείτε να διαβάσετε στη
συνέχεια. Αποφασίστηκε να γίνει
συντονισμένη προσπάθεια στα σω-
ματεία και τους χώρους δουλειάς
για παροχή κάθε δυνατής βοήθειας
και να οργανωθεί η πολιτική πίεση
με ψηφίσματα, προκήρυξη, αφίσα
και κινητοποίηση τις επόμενες μέ-
ρες. Νέα επίσκεψη στην περιοχή γι-
νόταν το απόγευμα της Τρίτης – την
ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη τυ-
πωνόταν. Συγκέντρωση αλληλεγ-
γύης θα πραγματοποιηθεί το Σάββα-
το 25/11 στις 5μμ στο δημαρχείο
της Μάνδρας, με προσυγκέντρωση
στις 4μμ στο δημαρχείο της Ελευσί-
νας.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Σπύρος Μπ.
που ζει κι εργάζεται στην περιοχή
και αποτελεί την “ψυχή” στην οργά-
νωση της αλληλεγγύης. “Η κατα-
στροφή είναι τεράστια. Έχω μεγα-
λώσει σε αυτή την περιοχή αλλά
προχτές χάθηκα στη γειτονιά γιατί
έχει γίνει πλέον αγνώριστη. Δου-
λεύω στη λαϊκή. Την ημέρα της
πλημμύρας με τους Πακιστανούς
συναδέλφους, είπαμε ότι δεν θα
δουλέψουμε και θα πάμε να βοηθή-
σουμε. Κατευθείαν μπήκαν μπροστά
να βοηθήσουν και έφεραν και συμ-
πατριώτες τους από την Πακιστανι-
κή Κοινότητα. Οργανώνονται να έρ-
θουν κι άλλες κοινότητες μετανα-
στών, οι Σύριοι, οι Αιγύπτιοι κλπ.
Έχουν έρθει ομάδες που μαγει-
ρεύουν όπως ‘Ο άλλος άνθρωπος'.
Αλλά δεν υπάρχει καμία κεντρική
οργάνωση της αλληλεγγύης και κα-
μία κρατική μέριμνα. Προτιμάνε τα
λεφτά να τα κάνουν F16. Ο Τσίπρας
έφτασε μέχρι την είσοδο της πόλης
και δεν τόλμησε να μπει μέσα”. 

“Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε
και πρακτικά τις άμεσες ανάγκες και
να διεκδικήσουμε και πολιτικά την κά-
λυψή τους από το κράτος” είπε ο Τά-
σος Αναστασιάδης από το Συντονι-
σμό Ενάντια στα Μνημόνια. “Τα σω-
ματεία μπορούν να μαζέψουν ανα-
γκαία αγαθά. Μπορούν να διεκδική-
σουν ακόμα και απόσπαση εργαζομέ-
νων τους για να εργαστούν εδώ.
Στους πρόσφατους σεισμούς στην
Κεφαλονιά το έκανε το σωματείο του
Μετρό. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζονται
πρωτοβουλίες για να μην ξαναπνιγεί
ο κόσμος. Χρειάζεται πολιτική πίεση
στην κυβέρνηση και τους υπεύθυ-
νους για τις επιλογές που κάνουν. Να
δώσουν λεφτά για αντιπλημμυρικά
έργα κι όχι για τους τραπεζίτες. Να
κάνουν προσλήψεις για να καλυ-
φθούν οι τεράστιες ανάγκες των
πλημμυροπαθών. Να εξασφαλιστεί
ότι δεν θα μείνει άστεγος ο κόσμος
που χάθηκαν τα σπίτια του κι άνερ-
γος ο κόσμος που καταστράφηκαν οι
χώροι εργασίας του. Στις επόμενες
βδομάδες κατατίθεται ο προϋπολογι-
σμός. Είναι κρίσιμο αν θα προβλέ-
πονται χρήματα για όλα αυτά”.

Βομβαρδισμένο τοπίο

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ και δημ.σύμβου-
λος Αθήνας συνέχισε: “Η Μάνδρα
θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Ο κρα-
τικός μηχανισμός κάνει τα μίνιμουμ
για να περάσει η μπόρα και να τη
βγάλει καθαρή συνεχίζοντας τη λιτό-
τητα και τις περικοπές που έφεραν
αυτή την καταστροφή. Η κυβέρνηση
θα πάει να τη βγάλει με μικρές απο-
ζημιώσεις που θα έχουν σκληρούς
όρους και πιθανά να βάζουν τον κό-
σμο σε δάνεια. Δηλαδή μια διευκό-

λυνση για να πάρουν άτοκο δάνειο,
να φτιάξουν το σπίτι και μετά που
δεν θα μπορούν να το πληρώσουν,
να τους το πάρει η τράπεζα. Χρει-
άζεται 100% αποζημίωση από το
κράτος. Και προσλήψεις. Προβλέπε-
ται ότι σε καταστάσεις εκτάκτου
ανάγκης μπορείς να προσλάβεις
έκτακτο προσωπικό. Να παγώσεις
τις απολύσεις. Μόλις τρεις εργαζό-
μενοι του δήμου Μάνδρας καταγρά-
φουν τις ζημιές. Και δεν πάει πολύς
καιρός από τις κινητοποιήσεις των

εργαζόμενων του συγκεκριμένου δή-
μου ενάντια στις απολύσεις” θύμισε,
και χαρακτήρισε “πολύ σημαντική
την πρωτοβουλία της Πακιστανικής
Κοινότητας και για την αντιφασιστική
μάχη σε μια περιοχή που οι νεοναζί
έχουν γραφεία και προσπαθούν να
κάνουν παρέμβαση”.

Ο Νίκος Σμπαρούνης, μέλος του
ΣΕΛΜΑ επεσήμανε ότι “κανονικά σε
τέτοιες καταστροφές πρέπει υπάρ-
χει κέντρο επιχειρήσεων πολιτικής
προστασίας. Η έλλειψή του είναι εν-

δεικτική της διάλυσης που έχουν φέ-
ρει οι περικοπές και τα μνημόνια.
Σαν σωματείο του Μετρό μπορούμε
να βοηθήσουμε ακόμα και σε αυτό
και σε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Αλ-
λά η προσφορά αλληλεγγύης από
τα κάτω είναι ένα πράγμα. Δεν θα
πρέπει να παραιτηθούμε από τη
διεκδίκηση για κρατική πρόνοια”.

“Στα δημοτικά συμβούλια που
συμμετέχουμε μπορούμε να βάλου-
με ζήτημα να προσλάβουν έκτακτο
προσωπικό για να σταλεί στη Μάν-
δρα, όπως επίσης και να στείλουν
μπουλντόζες, εκσκαφείς κλπ” πρό-
τεινε η Κατερίνα Πατρικίου, δημοτι-
κή σύμβουλος Πετρούπολης και ερ-
γαζόμενη στο νοσοκομείο Αγ.Σάβ-
βας. “Μπορούμε επίσης και σαν σω-
ματεία εργαζόμενων στη δημόσια
Υγεία, να διεκδικήσουμε από τις δι-
οικήσεις των νοσοκομείων μας να
βγάλουν έκτακτο κονδύλι για κου-
βέρτες, στρώματα κλπ και να χρησι-
μοποιηθούν τα μαγειρεία τους για
να σιτίσουν τους πλημμυροπαθείς,
προφανώς προσλαμβάνοντας μάγει-
ρες και άλλο προσωπικό”. 

“Στο Αγ.Όλγα συνεδριάζει αύριο
το Δ.Σ του σωματείου και θα παρέμ-
βουμε για να συζητήσουμε στοχευ-
μένα τη βοήθειά μας” είπε ο Μιχά-
λης Βερβέρης, εργαζόμενος στο νο-
σοκομείο. “Έχουμε ζήσει κι άλλες
καταστροφές, με σεισμούς τη δε-
καετία του '90, πλημμύρες κλπ. Θυ-
μόμαστε ότι δίνονταν κοντέινερ για
να μείνει άμεσα ο κόσμος που έχανε
τα σπίτια του. Το ότι δεν έχουν κάνει
κάτι τέτοιο σε αυτή την περίπτωση
είναι επιλογή. Τα χρήματα πάνε αλ-
λού. Γι'αυτό και η πολιτική διεκδίκη-
ση είναι κυρίαρχο ζήτημα” συνέχισε.

“Επειδή δεν κάνουν προσλήψεις
δουλεύουμε χωρίς σταματημό οι ίδι-
οι. Ήρθα στη σύσκεψη για λίγη ώρα
γιατί ετοιμάζουμε ταυτόχρονα υδρο-
φόρες να πάμε να γεμίσουμε τις δε-
ξαμενές στις γειτονιές που κατα-
στράφηκαν” σημείωσε ο Μανώλης
Μαστοράκης συνδικαλιστής της ΕΥ-
ΔΑΠ και μέλος του ΣΕΚΕΣ, που ερ-
γάζεται στην περιοχή. “Πιέζουμε τη
διοίκηση της ΕΥΔΑΠ να παρέχει δω-
ρεάν νερό στους πληγέντες. Είμα-
στε διαθέσιμοι για όποια βοήθεια
χρειαστεί αλλά θα πρέπει να υπάρ-
χει οργάνωση και συντονισμός”.

“Είναι μια βιομηχανική περιοχή με
πολλά σωματεία. Αν συντονιστούν
μπορεί να οργανωθεί και η σίτιση
και η παροχή νερού με υδροφόρες
κλπ και να μπει η πίεση προς το κρά-
τος. Χρειάζεται τις διεκδικήσεις να
τις καταγράψουμε και να προγραμ-
ματίσουμε κινητοποίηση” πρότεινε
μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αγγελόπου-
λος από το Συντονισμό Ενάντια στα
Μνημόνια.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Τ
εράστιας σημασίας ήταν η πρωτοβουλία που πήρε η Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδας - “Η Ενότητα” να παρευρεθεί με δεκάδες μέ-
λη της το Σάββατο 18/11 το πρωί στην Μάνδρα σε μια μεγάλη

εξόρμηση συμπαράστασης στους χιλιάδες πληγέντες της μεγάλης κα-
ταστροφής.

“Εκατοντάδες Πακιστανοί μέλη της κοινότητάς μας ζουν στον
Ασπρόπυργο, στη Μάνδρα, στην Ελευσίνα και εργάτες στα χωράφια
και στα εργοστάσια της περιοχής. Όλα αυτά τα παιδιά βρέθηκαν από
την πρώτη στιγμή δίπλα δίπλα με τους συμπολίτες τους να παλεύουν
με τα μπάζα, τις λάσπες και τα νερά.

Σαν Πακιστανική κοινότητα αποφασίσαμε πως είναι αναγκαίο να πα-
ρέμβουμε συμμετέχοντας στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στην
περιοχή για να βοηθήσουμε τον κόσμο”, δήλωσε ο Αμίρ Κας από την
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας που βρέθηκε στην Μάνδρα.

“Πήγαμε το Σάββατο το πρωί και η εικόνα ήταν πολύ άσχημη. Δεκά-
δες σπίτια και δρόμοι κάτω από τα μπάζα και τη λάσπη. Μετά από συ-
νεννόηση με το Δήμο Μάνδρας πάνω από 30 άτομα πιάσαμε δουλειά
σε μια από τις συνοικίες της περιοχής. Για ώρες πολλές βοηθούσαμε
ηλικιωμένους και οικογένειες να βγάλουν λάσπες και χαλασμένα έπι-
πλα και αντικείμενα από τα σπίτια τους.

Μας υποδέχτηκαν πολύ ζεστά. Με ένα χαμόγελο, με ένα χτύπημα
στην πλάτη αλλά και με ένα πιάτο φαΐ ή ένα ποτήρι νερό όλοι μας αντι-
μετώπισαν σαν δικούς τους ανθρώπους. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις
το χαμόγελο στο πρόσωπο ηλικιωμένων ανθρώπων, να βοηθάς τον συ-
νάνθρωπό σου στα δύσκολα”, ανέφερε ο Αμίρ.

Συνεργείο της Πακιστανικής Κοινότητας με
επικεφαλής τον Πρόεδρό της Τζαβεντ Ασλάμ
μαζί με τον συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρο
Κωνσταντίνου έτρεξε στη Μάνδρα για να
βοηθήσει (φωτό πάνω). Στη διπλανή φωτό,
εικόνα από τη σύσκεψη για να οργανωθεί η
κινητοποίηση με τις εργατικές διεκδικήσεις.

Κίνημα για τις εργατογειτονιές



Ο
ι νεκροί από την πλημμύρα στη δυτική
Αττική που ξεπέρασαν τους είκοσι ήρ-
θαν σαν ένα δυνατό σοκ μέσα στο ση-

μερινό σκηνικό. Είναι σαν τα αστραπόβροντα
της καταιγίδας να φώτισαν την τραγική πραγ-
ματικότητα πίσω από τις ανόητες παραστάσεις
του Μητσοτάκη και του Τσίπρα που ισχυρίζον-
ται ότι οι θυσίες των μνημονίων βρίσκονται πί-
σω μας.

Την ώρα που ο εργατόκοσμος θρηνεί τους
νεκρούς του, ο ένας λέει ότι μέσα στην επό-
μενη χρονιά φτάνουμε στην έξοδο και ο άλ-

λος απαντάει ότι αυτό θα γίνει μόλις γίνουν
εκλογές και αναλάβει η ΝΔ. Οι παλιοί διαχειρι-
στές, που ευθύνονται για την καπιταλιστική
ασυδοσία που παγίδεψε κόσμο στα μπαζωμέ-
να ρέματα, λένε ότι η λύση θα έρθει αν μει-
ώσουν τη φορολογία για το επόμενο κύμα
κερδοσκοπίας. Και οι όψιμοι διαχειριστές πε-
ρηφανεύονται ότι πετυχαίνουν πλεονάσματα
του προϋπολογισμού, συνεχίζοντας να κό-
βουν τις δαπάνες που τόσο έχουν ανάγκη οι
εργατογειτονιές μας.

Δράση

Απέναντι σε αυτό το τρελοκομείο είναι απα-
ραίτητο να μετατρέψουμε τη θλίψη και την ορ-
γή για τους νεκρούς σε δράση. Άμεσα, για τη
στήριξη του κόσμου που υποφέρει από την κα-
ταστροφή. Και συνολικά, για την ανατροπή της
μνημονιακής λαίλαπας που σκοτώνει πιο συ-
στηματικά και από την πιο “φονική καταιγίδα”.

Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Και τα δυο σκέ-
λη της εργατικής απάντησης έχουν αρχίσει. 

Τα συνεργεία της Πακιστανικής Κοινότητας

που έτρεξαν να βοηθήσουν στον καθαρισμό
της λάσπης από τα σπίτια της Μάνδρας είναι
ένα σύμβολο της μάχης όλων των εργατών.
Δίπλα στην ηρωική προσπάθεια των εθελον-
τών αλλά και των συνεργείων που προσπα-
θούν να αποκαταστήσουν την ύδρευση, την
ηλεκτροδότηση, τη συγκοινωνία στην περιο-
χή, χρειάζεται να ξεδιπλώσουμε τις απεργίες
που διεκδικούν χρηματοδότηση και προσλή-
ψεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες, κόντρα
στις ιδιωτικοποιήσεις, τις απολύσεις και τις
περικοπές. Οι απεργίες στους Δήμους και στα
Νοσοκομεία αυτήν και την επόμενη βδομάδα,
η απεργία στο Μετρό, το άπλωμα και ο συντο-
νισμός αυτών των κινητοποιήσεων είναι η κα-
λύτερη ασπίδα εργατικής προστασίας.

Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε την πολιτική γε-
νίκευση όλων αυτών των προσπαθειών και αυ-
τό είναι εφικτό, όπως έδειξε η πορεία στην
επέτειο του Πολυτεχνείου. Παρά τη βροχή,
παρά τη θλίψη και το πένθος, παρά τις από-
πειρες αποπροσανατολισμού, χιλιάδες διαδη-
λωτές έστειλαν το μήνυμα ότι οι εργάτες και
η νεολαία επιμένουν να αναζητούν τη διέξοδο
στο δρόμο της εξέγερσης του Νοέμβρη. Τότε
για να σπάσουμε το “γύψο” της Χούντας, σή-
μερα για να σπάσουμε τα δεσμά του χρέους
με τα οποία οι τραπεζίτες στερούν όλους
τους πόρους που χρειάζεται η κάλυψη των
εργατικών αναγκών.

Βήμα-βήμα, από τη μια μάχη στην άλλη,
μπορούμε να ανοίξουμε αυτή την προοπτική. 

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr
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Δυνατά ξεκίνησε η νέα οικονομική
εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγ-

γύης με τα 5.100 ευρώ που συγκεν-
τρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.
Οι πρώτες ενισχύσεις από συντρόφισ-
σες και συντρόφους, φίλες και φίλους
της εφημερίδας άρχισαν να φτάνουν:
από 200 ευρώ Αποστόλης Λ. και Γιάν-
νης Δ., από 100 ευρώ Μαρία Ν. και
Γιώργος Τ., Κατερίνα Κ. 70, Θράσος Τ.
60, από 50 Νίκος Δ., Γιώργος Τ., Κατε-
ρίνα Π., Σωτήρης Κ., Γιάννης Μ., Δά-
νος Π., από 40 Ευκλείδης Μ., Δήμηρα
Κ., Βασίλης Τ., από 30 Σπύρος Γ. και
Αντώνης Α., από 20 Κώστας Κ., Λίλιαν
Μ., Πωλίνα Γ., Νικηφόρος Π., Νίκη Ζ.,
Βασίλης Μ., Αλεξάνδρος Π., Αντώνης
Π., Ευγενία Κ., Μύρωνας Μ., Νάσος
Μ., Δημήτρης Τ., Στέφανος Μ., Γιάννης
Β., Χρυσάνθη Κ., από 10 Βασίλεια Χ.,
Γιώργος Ψ., Κώστας Δ., Λεωνίδας Μ. 5
ευρώ. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τις συντρό-
φισσες και τους συντρόφους που συγ-
κέντρωσαν 300 ευρώ στην Πάτρα κα-
θώς και τους Θανάση Δ., Σπυριδούλα
Π., Μωυσή Λ., Ντίνα Π., Τόλη Μ., Δή-
μητρα Π., Γιάννη Μ., Ιωάννα Λ., Λίζα Β.
που γράφτηκαν συνδρομητές. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη βρίσκεται στο
πλευρό μας, στο πλευρό όλων των εργα-
ζομένων που δίνουμε την μάχη μέσα
στους χώρους δουλειάς, συσσωρεύοντας
στις σελίδες της πολύτιμη εργατική εμπει-
ρία και βοηθώντας στην διάδοση των
μορφών και των μεθόδων πάλης που ανα-
πτύσσονται μέσα στο συνδικαλιστικό κίνη-
μα. Γι’ αυτό τον λόγο αποτελεί βασικό ερ-
γαλείο στα χέρια μας, στην καθημερινή
σύγκρουση με τον αυταρχισμό και την αυ-
θαιρεσία της εργοδοσίας. 

Ως εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς επιτελεί τον ρόλο της στην πά-
λη για την ανατροπή του καπιταλιστικού
συστήματος που γεννά και θρέφει τον φα-
σισμό, εκτελώντας καθήκοντα συστηματι-
κής ιδεολογικής διαφώτισης και βοηθών-
τας στο συντονισμό της δράσης για την
δημιουργία αντιφασιστικού μετώπου, ενώ
ταυτόχρονα συμβάλλει στο δυνάμωμα
του κοινού αγώνα των λαών ενάντια στις
ιμπεριαλιστικές επιθέσεις, ενισχύοντας
την διεθνιστική αλληλεγγύη.

Για αυτούς τους λόγους αποτελεί ανα-
γκαιότητα η ύπαρξή της και η οικονομική
της στήριξη από όλους μας, από όλους
τους εργαζόμενους, τους συνδικαλιστές,
όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες
της αριστεράς, για να μπορεί να συνεχίσει
να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά της, για
να μπορεί να φτάνει σε όλο και περισσότε-
ρο κόσμο σε κάθε εργασιακό χώρο, μετα-
φέροντας το μήνυμα ότι το μέλλον μας
δεν είναι ο καπιταλισμός αλλά ένας νέος
κόσμος όπου εμείς οι εργαζόμενοι θα κα-
τέχουμε τον πλούτο που παράγουμε.

Κατερίνα Αγγέλη, 
εργαζόμενη στο νοσοκομείο Ρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Τα πλεονάσματα δικά τους,
οι νεκροί δικοί μας

Χιλιάδες διαδήλωσαν στην πορεία για την εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Αθήνα
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Παρέμβαση στην μεγάλη συγκέντρωση
ενημέρωσης που καλεί το Σωματείο των Συν-
ταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας στο ξενο-
δοχείο Τιτάνια στις 10πμ την Τετάρτη 22/11
θα κάνει η Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα Εργαζό-
μενων και Συνταξιούχων της Εθνικής. Το
απόγευμα της ίδιας μέρας στις 5μμ καλεί και
σε συγκέντρωση έξω από το κεντρικό κατά-
στημα της Εθνικής Τράπεζας (Αιόλου 86) την
ώρα που το ΔΣ της ΕΤΕ θα ανακοινώνει τα
ετήσια αποτελέσματα της τράπεζας.

“Ο σύλλογος συνταξιούχων καλεί τα μέ-
λη του για ενημέρωση μετά την συνάντηση
που είχε με τον υφυπουργό οικονομικών
Πετρόπουλο. Γνωρίζουμε πως ο Πετρό-
πουλος επέμεινε πως το ζήτημα είναι διμε-
ρές και δεν είναι θέμα της πολιτικής ηγε-
σίας να παρέμβει. Από τη μεριά του συλλό-
γου είναι προφανής η διάθεση συμβιβα-
σμού αφού επιμένουν σε έναν διάλογο με
τη διοίκηση της ΕΤΕ καταδικασμένο να

αποτύχει. Την ίδια στιγμή το τελεσίγραφο
Φραγκιαδάκη βρίσκεται ακόμα εν ενερ-
γεία”, ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ η Ιωάννα
Παυλοπούλου συνταξιούχος της Εθνικής
και μέλος της Ανοιχτής Επιτροπής Αγώνα
Εργαζόμενων και Συνταξιούχων. 

“Τον Νοέμβρη το ΛΕΠΕΤΕ πλήρωσε τις
συντάξεις όχι από την μηνιαία χρηματοδό-
τηση της τράπεζας αλλά από προηγούμε-
να χρωστούμενα λόγο εθελούσιων. Από
τον Δεκέμβρη δεν θα υπάρχουν ούτε αυτά
τα χρήματα. Σήμερα (Τρίτη 21/11) συνε-
δρίαζε η διαχειριστική επιτροπή του ΛΕΠΕ-
ΤΕ. Όλα δείχνουν ότι τελικά δεν θα υπάρ-
χει η δυνατότητα να πληρωθούμε ούτε τα
Χριστούγεννα και τον Δεκέμβρη όπως μας
έλεγαν αρχικά. Κρατάνε τα νερά θολά για
να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο.

Η κατάσταση φτάνει στο όριο πλέον. Δεν

μπορεί να συνεχίζουμε το διάλογο επ'
άπειρον περιμένοντας. Εξάλλου δεν έχου-
με πλέον να διαπραγματευτούμε τίποτα με
τον Φραγκιαδάκη. Μιλάμε για τις εισφορές
μας και δεν θα τις χαρίσουμε σε κανέναν.

Χρειάζεται δράση εδώ και τώρα. Μεγά-
λες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις όλων
των συνταξιούχων της Εθνικής, με κοινές
κινητοποιήσεις και απεργίες με τους νέους
συναδέλφους και εργαζόμενους. 

Εμείς καλούμε τον κόσμο στην αυριανή
συνέλευση στο Τιτάνια να παρέμβουμε, να
πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας και να
στείλουμε το μήνυμα πως δεν πρόκειται να
κάνουμε πίσω”, ανέφερε η Ι. Παυλοπούλου. 

Η Ανοιχτή Επιτροπή συνεδριάζει ξανά
την Πέμπτη 23/11 στις 4μμ στο ΕΚΑ με βα-
σικό θέμα την κλιμάκωση των κινητοποι-
ήσεων μέσα στις επόμενες μέρες.

Οι εργασιακές συνθήκες γαλέρας που κυ-
ριαρχούν στις (κάποτε) ναυαρχίδες του αστι-
κού τύπου ήρθαν ξανά στην επιφάνεια με την
απόλυση από την εφημερίδα το Βήμα της δη-
μοσιογράφου Παναγιώτας Μπίτσικα. Η δημο-
σιογράφος απολύθηκε επειδή ήταν η μόνη που αρνήθηκε να υπο-
γράψει την απερίγραπτη σύμβαση εργασίας που πρότεινε στους
εργαζόμενους η νέα εταιρία που αγόρασε τον ΔΟΛ, η Alter Ego
συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η Παναγιώτα Μπίτσικα εργαζόταν πάνω από 21 χρόνια στο Βή-
μα πριν οδηγηθεί στην απόλυση.

Σε επιστολή που απέστειλε τονίζει πως: “Συμπληρώνεται ένα
μήνας από τότε που οι εργαζόμενοι στον πρώην ΔΟΛ κλήθηκαν
από τη νέα διοίκηση του Ομίλου να υπογράψουν μια λεόντειο
σύμβαση, με επαχθείς όρους.  Μια σύμβαση-μνημείο αντεργατι-
κών διατάξεων, που λειτουργεί ιδιαίτερα σήμερα, σε μια περίοδο

αναδιάταξης στο χώρο των ΜΜΕ, σαν
αποτύπωμα της εκδοτικής αλαζονείας
και του νόμου του ισχυρού στην οικο-
νομία της αγοράς- γνώμονας οι ψηφι-
σμένοι νόμοι από πρώην και νυν μνημο-

νιακές κυβερνήσεις στο όνομα της ανταγωνιστικότητας…
Η πλειονότητα των εργαζομένων στις έντυπες και ηλεκτρονικές

εκδόσεις της Alter Ego απορρίπτει αυτή τη σύμβαση. Ακόμα κι αν,
υπό τον εκβιασμό «ή υπογράφεις ή απολύεσαι», μπήκε η υπογρα-
φή τους. Το σπουδαίο είναι ότι δεν την έχουν υπογράψει «μέσα
τους». Εγώ απλώς δεν την υπέγραψα ούτε και στο χαρτί. Κι ύστε-
ρα ήρθε η απόλυση (13.11.2017)…

Αν κάτι αξίζει να μείνει από μια απόλυση είναι: η διεκδίκηση αρ-
χών και δίκαιων αιτημάτων αξιοπρεπούς εργασίας με δικαιώματα,
ο αγώνας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η ανάγκη για
ένα δυνατό συνδικάτο Τύπου”, υπογραμμίζει η Π. Μπίτσικα.

Α
περγία σε όλους τους Δήμους της
χώρας με διπλή συγκέντρωση στην
Αθήνα (9πμ στο υπουργείο Παιδείας

και 12 μεσ. στο υπουργείο Εργασίας)
πραγματοποιεί την Τετάρτη 22 Νοέμβρη η
ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ  ζητάει την άμεση ανάκληση
της εξαγγελίας του υπουργού Παιδείας
Γαβρόγλου για την κατάργηση της Σχολής
Τ.Ε. Προσχολικής Αγωγής. 

Επίσης οι εργαζόμενοι στους δήμους
απαιτούν την άμεση υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε.
για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου, τη μο-
νιμοποίηση των εργαζόμενων που προσλή-
φθηκαν μέσω ΑΣΕΠ επτά χρόνια πριν και
παραμένουν σε ομηρία, την άμεση έκδοση
της προκήρυξης του διαγωνισμού για την
πρόσληψη Μόνιμου Προσωπικού στις αντα-
ποδοτικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., την άμεση
καταβολή των αποδοχών-δεδουλευμένων
στους συμβασιούχους που παραμένουν
απλήρωτοι, την άμεση καταβολή του ΕΦΑ-
ΠΑΞ στους συνταξιούχους Δημοτικούς
Υπαλλήλους που έχει καθυστερήσει χρόνια.

“Καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως με τη
ρύθμιση Γαβρόγλου υπάρχει κίνδυνος να
οδηγηθούν σε κλείσιμο χιλιάδες δημοτικοί
παιδικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα πε-
τώντας στο δρόμο δεκάδες χιλιάδες βρε-
φοκόμους και νηπιαγωγούς. Αντί δηλαδή
να φτιάξουμε νέους βρεφονηπιακούς

σταθμούς για τις χιλιάδες ελλείψεις που
παρουσιάζονται και τα χιλιάδες παιδιά που
μένουν έξω από τα βρεφοκομεία φτάνουμε
στο σημείο να συζητάμε για την κατάργη-
ση δομών με αποδεδειγμένο παιδαγωγικό
έργο και την απόλυση προσωπικού με τε-
ράστια εμπειρία εδώ και δεκαετίες”, ανα-
φέρει μιλώντας στην Ε.Α. ο Κώστας Μεγα-
γιάννης μέλος του σωματείου των εργαζό-
μενων στο δήμο Αγ. Παρασκευής.

Μονιμοποίηση
“Στην συγκεκριμένη περίπτωση,  καθώς

και στα υπόλοιπα αιτήματα της απεργίας
αναδεικνύεται η σημασία της μάχης για μο-
νιμοποίηση και μαζικές προσλήψεις. Θέ-

λουμε μονιμοποίηση για τους χιλιάδες
συμβασιούχους κάθε είδους που δου-
λεύουν στους δήμους, με αξιοπρεπείς μι-
σθολογικές απολαβές ίσες με τους μόνι-
μους εργαζόμενους. Και ταυτόχρονα θέ-
λουμε χιλιάδες νέες προσλήψεις για τα τε-
ράστια κενά που αντιμετωπίζουμε σε
όλους του δήμους της χώρας.

Στην Αγ. Παρασκευή το 40% των συνα-
δέλφων είναι συμβασιούχοι ενώ τα κενά
που υπάρχουν σε διάφορες υπηρεσίες εί-
ναι αδιανόητα. Η κυβέρνηση συνεχίζει την
πιο άγρια μνημονιακή επίθεση. Από τη με-
ριά μας μόνος δρόμος είναι η αντίσταση,
οι διαδηλώσεις και οι απεργίες”, συνέχισε
ο Κ. Μεγαγιάννης.

Τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από
το υπουργείο Παιδείας στη 1.30μμ ενάντια στη συγ-
χώνευση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ
με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής
στα ΑΕΙ οργανώνει η ΔΟΕ την Παρασκευή 24/11. 

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΟΕ η συγχώνευση
των σχολών θα σημάνει την συνολική απορύθμιση της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ανοιχτό το ενδεχόμε-
νο της κατάργησης του νηπιαγωγείου αφού την δου-
λειά των παιδαγωγών νηπιαγωγών θα μπορούν να την
κάνουν και βρεφοκόμοι. 

Στον αντίποδα η ΠΟΕ-ΟΤΑ διαβλέπει πως πίσω από
τις εξαγγελίες του Γαβρόγλου για τη συγχώνευση των
σχολών υπάρχει το κλείσιμο χιλιάδων δημοτικών βρε-
φονηπιακών σταθμών σε όλη την χώρα και την απόλυ-
ση δεκάδων χιλιάδων έμπειρων βρεφο-νηπιαγωγών.

Χρειάζεται κοινός αγώνας 
για προσλήψεις και χρηματοδότηση

Οι αποφάσεις και της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΔΟΕ για κι-
νητοποιήσεις ενάντια στις συγχωνεύσεις των τμημά-
των είναι σε σωστή κατεύθυνση αφού αναδεικνύουν
την προσπάθεια του υπουργείου να απομονώσει και
να σταματήσει την λειτουργία ενός μεγάλου τμήματος
της προσχολικής εκπαίδευσης. Όμως οι απαντήσεις
στις μνημονιακές πολιτικές Γαβρόγλου δεν μπορεί να
είναι συντεχνιακές και να έχουν σαν απώτερο σκοπό
την προστασία των “δικών” μας επαγγελματικών δι-
καιωμάτων αλλά θα πρέπει να έχουν σαν υπόβαθρο
τις πραγματικές ανάγκες τις κοινωνίας. Εξάλλου ο μό-
νος τρόπος για να εξασφαλισθούν τα όποια επαγγελ-
ματικά δικαιώματα δεν είναι άλλος από την επιμονή
στο συνολικότερο στόχο για μόνιμες προσλήψεις σε
όλους τους κλάδους του δημόσιου και της εκπαίδευ-
σης και επαρκή χρηματοδότηση.

Όπως εξηγεί μιλώντας στην ΕΑ ο Πασχάλης Ταπεινό-
πουλος εκπαιδευτικός στο Κερατσίνι: “Το πρώτο και βα-
σικό είναι ότι χιλιάδες παιδιά, νήπια και βρέφη, μένουν
έξω από τα δημόσια νηπιαγωγεία και τους δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς”, αναφέρει. “Χρειάζεται ένα κίνημα
ενωτικό  σε όλους τους κλάδους, που να διεκδικεί δεκά-
δες χιλιάδες μόνιμους διορισμούς, χρηματοδότηση και
άνοιγμα νέων δημόσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών
παιδικών σταθμών για τις ανάγκες της εργαζόμενης
πλειοψηφίας. Κανένα παιδί έξω από τα δημόσια νηπια-
γωγεία και τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς”.

ΔΟΕ  Tρίωρη 
στάση εργασίας

Σύλλογος 
Δασκάλων Κερατσινίου 

Απόλυτη κυριαρχία για την αριστερά στις εκλογές
του συλλόγου δασκάλων στο Κερατσίνι με τα δυο
σχήματα που κατέβηκαν στις εκλογές (ΑΣΕ-ΠΑΜΕ και
ΑΡΠΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) να αυξάνουν τους ψήφους
τους αποδεικνύοντας πως στις εργατογειτονιές της
Β' Πειραιά η αριστερά είναι συντριπτική πλειοψηφία. 

228 (151 στις προηγούμενες) ψήφους και 4 έδρες
πήρε η ΑΣΕ, 221 (209 στις προηγούμενες) και 3 έδρες
πήρε η ΑΡΠΑ. Στις εκλογές για εκπροσώπους στη
ΔΟΕ 188 ψήφους και 2 έδρες πήρε η ΑΣΕ και 219 και
2 έδρες πήρε η ΑΡΠΑ. “Για αποτελέσματα που δεί-
χνουν την τεράστια δύναμη της αριστεράς στην πε-
ριοχή και της δυνατότητας για ενωτικούς αγώνες τό-
σο στα εργασιακά και παιδαγωγικά αιτήματα όσο και
στις μεγάλες πολιτικές μάχες ενάντια στο ρατσισμό
και τους φασίστες”, έκανε λόγο μιλώντας στην ΕΑ ο
Π. Ταπεινόπουλος που ήταν υποψήφιος με την ΑΡΠΑ-
Παρεμβάσεις. 

ΔΟΛ  Απόλυση  
21 χρόνια μετά

ΕΘΝΙΚΗ  Να πληρωθούν οι επικουρικές

ΠΟΕ ΟΤΑ  Απεργία



Σ
ύσκεψη αγώνα και αντίστασης
οργάνωσε την Πέμπτη 16/11
στα γραφεία του στην Ομόνοια

το Σωματείο Εργαζόμενων της Λει-
τουργίας του ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ) με
βασικό θέμα την επικείμενη ένταξη
των αστικών συγκοινωνιών στο νέο
Υπερταμείο, και συνολικότερα 17 ΔΕ-
ΚΟ απ'όλη την Ελλάδα, με άμεση συ-
νέπεια την είσοδό τους στο ΤΑΙΠΕΔ
και σε διαδικασίες ιδιωτικοποίησης. 

Στη σύσκεψη πήραν μέρος δεκά-
δες συνδικαλιστές πρόεδροι, μέλη
των ΔΣ και εκπρόσωποι παρατάξεων
από τα σωματεία των αστικών συγ-
κοινωνιών της Αθήνας, εκπρόσωποι
σωματείων εταιριών που πρόκειται
να μπουν στο Υπερταμείο και άλλοι
συνδικαλιστές. Παρών ήταν και ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια.

Η σύσκεψη αποφάσισε την έκδο-
ση ενιαίου Δελτίου Τύπου που εξη-
γεί πως οι εργαζόμενοι και τα σωμα-
τεία τους δεν θα κλείσουν τη μπάρα
σε κανένα συνταξιούχο και κανένα
άνεργο. Ήδη από την Δευτέρα
20/11, που ξεκίνησε πιλοτικά η λει-
τουργία στις μπάρες, τα ΔΣ των ερ-
γαζόμενων του Μετρό και του ΟΑΣΑ
βρέθηκαν στο Μετρό Αγ. Αντώνιος
κάνοντας πράξη την απόφαση να
κρατήσουν ανοιχτές τις πύλες στο
κοινό. Η σύσκεψη θα επαναληφθεί
για να δημιουργηθεί συντονιστική
επιτροπή που θα προσπαθήσει να
οργανώσει την συνέχεια.

“Ό, τι και να έχει γίνει στο παρελ-
θόν είναι λιγότερο από αυτό που έρ-
χεται. Υπάρχει ένα τεράστιο και μο-
ναδικό θέμα που πρέπει να δώσουμε
προτεραιότητα. Οι ιδιωτικοποιήσεις
και το ξεπούλημα της δημόσιας πε-
ριουσίας. Ο Τσακαλώτος ήταν ξεκά-
θαρος, μέσα στο Νοέμβρη πρόκειται
να αξιολογηθούν και να αναδιαρ-
θρωθούν όλες οι ΔΕΚΟ που εμπλέ-
κονται στο Υπερταμείο και όσες εί-
ναι ελλειμματικές, όπως είπε και ο
πρόεδρος του Υπερταμείου στη
Βουλή, θα μπουν στη σειρά για πώ-
ληση, τμηματική ή και εξ' ολοκλή-
ρου. Η αξιοποίηση για αυτούς ση-
μαίνει πώληση. Το ΣΕΛΜΑ μπαίνει
μπροστά για να δώσουμε συντονι-
σμένα τη μάχη ενάντια στο ξεπούλη-

μα των αστικών συγκοινωνιών και
της δημόσιας περιουσίας”, ανέφερε
ο Σπύρος Ρεβύθης πρόεδρος του
ΣΕΛΜΑ που άνοιξε την σύσκεψη.

“Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας
θέλει να στηρίζει τέτοιες προσπάθει-
ες και θα βοηθήσουμε με ό,τι δυνά-
μεις διαθέτουμε ώστε να υπάρξει
ένας καλύτερος συντονισμός που σε
αυτή τη συγκυρία είναι πιο ανα-
γκαίος από ποτέ”, ανέφερε μεταξύ
άλλων ο πρόεδρος του ΕΚΑ Γιώρ-
γος Μυλωνάς. 

Όλοι μαζί

“Αν ξεκινήσουμε μια καινούρια
προσπάθεια όλοι μαζί δεν μπορεί να
λείπει η ομοσπονδία μεταφορών Ελ-
λάδος. Πρέπει να υπάρξει συντονι-
σμός και με το ΕΚΑ. Εμείς κάναμε
συνάντηση με τη διοίκηση της ΟΣΥ
και οι εντολές τους είναι ξεκάθαρα
προς την κατεύθυνση των εντολών
του Υπερταμείου. Ο υπουργός βγαί-
νει σε κάθε του τοποθέτηση και κα-
τηγορεί τους εργαζόμενους για κλέ-
φτες και σαμποτέρ” είπε ο Λεωνίδας
Σκούλος πρόεδρος των εργαζόμε-
νων στον ΟΑΣΑ. 

“Κατ' αρχήν χαιρετίζω την πολύ κα-
λή κίνηση του ΣΕΛΜΑ. Από εκεί και
πέρα επειδή υπάρχει μεγάλη κοινωνι-

κή πίεση λόγω της κρίσης πρέπει να
είμαστε όλοι μαζί αλλά στοχευμένοι
και συν τοις άλλοις να ξέρουμε πως
με αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα
πάμε να ανοίξουμε πόλεμο”, ανέφερε
ο Ηλίας Μανιαδάκης πρόεδρος των
εργαζόμενων στο Τραμ.

“Πρέπει να βάλουμε στο παιχνίδι
τη ΓΣΕΕ με άμεση πρόσκληση και κά-
νω πρόταση μέσα στην εβδομάδα να
τους καλέσουμε επίσημα και να δού-
με τι λένε και αυτοί. Δεν μπορούμε
να κερδίσουμε τίποτα μεμονωμένα.
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρό-
βλημα με μεγαλύτερη σοβαρότητα
και να βάλουμε στο παιχνίδι τις μεγά-
λες ομοσπονδίες”, δήλωσε ο πρό-
εδρος του σωματείου των εργαζόμε-
νων στα Τρόλεϋ, Νίκος Ξυδάκης.

“Εμείς έχουμε προσπαθήσει να μι-
λήσουμε και να συναντηθούμε με τον
υπουργό Οικονομικών αλλά δεν
υπάρχει καμιά τέτοια πρόθεση από
τη δική του μεριά”, ανέφερε ο εκπρό-
σωπος του σωματείου των εργαζόμε-
νων στις Αλυκές όλης της χώρας.

“Η Αττικό Μετρό δεν μπορεί ποτέ
να είναι με κέρδη. Εμείς ουσιαστικά
μόνο ξοδεύουμε αφού χρειάζεται να
φτιάχνουμε τις γραμμές του ΜΕΤΡΟ
που στη συνέχεια τις παραχωρούμε
στη ΣΤΑΣΥ για να τις δουλέψει. Απο-

ρούμε πώς είναι δυνατόν να ενταχ-
θούμε στο Υπερταμείο από τη στιγ-
μή που εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες
όλου του δικτύου. Αν πάμε στο
Υπερταμείο και γίνει κάποια ανα-
διάρθρωση φανταζόμαστε πως θα
μας πουν ότι δεν χρειάζεται επιπλέ-
ον κόσμο και θα πρέπει να δουλέ-
ψουμε με τους μισούς”, υπογράμμι-
σε ο εκπρόσωπος των εργαζόμενων
στην Αττικό Μετρό.

“Αυτή η συνάντηση είναι προς την
σωστή κατεύθυνση και πρέπει να
δούμε πώς θα επαναληφθεί. Κυβέρ-
νηση και τρόικα μαζί στηρίζουν το
νόμο για την ιδιωτικοποίηση” τόνισε
ο Λευτέρης Ρενιέρης πρόεδρος του
σωματείου των εργαζόμενων στον
ΗΣΑΠ-ΣΤΑΣΥ.

Αγωνιστικές αποφάσεις

“Μπράβο στο ΣΕΛΜΑ για αυτό το
συντονισμό. Θα έπρεπε να τον καλέ-
σουμε ακόμα νωρίτερα. Ειδικά για
εμάς στον ΟΑΣΑ που τα πράγματα
είναι ακόμα χειρότερα. Χιλιάδες λε-
ωφορεία είναι παροπλισμένα. Στον
ΟΑΣΑ μας έρχεται και το λίζινγκ.
Πρόκειται για ξεκάθαρη ιδιωτικοποί-
ηση. Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά
συμμετοχή στην απεργία μαζί με το
Μετρό. Χρειάζονται γενικές συνε-
λεύσεις σε όλες τις συγκοινωνίες
για να παρθούν αγωνιστικές αποφά-
σεις άμεσα”, σημείωσε ο Αποστόλης
Κασιμέρης από τον ΟΑΣΑ.

“Είναι σημαντικό που το ΣΕΛΜΑ
παίρνει αυτή την πρωτοβουλία. Χρει-
άζεται να κάνουμε οριζόντιο συντονι-
σμό, με γενικές συνελεύσεις σε όλα
τα σωματεία και να βάλουμε τους
ίδιους τους εργαζόμενους να συμμε-
τέχουν στον αγώνα. Να αποφασί-
σουμε για τη δημιουργία μιας επι-
τροπής/συντονιστικού αγώνα από τα
συνδικάτα που θα οργανώσουν την
αγωνιστική συνέχεια”, τόνισε ο Σταύ-
ρος Μανίκας από την ΕΑΣ-ΟΑΣΑ.

“Μας κάνει εντύπωση που πολλοί

συνδικαλιστές κάνουν πως δεν ξέ-
ρουν ότι το ιδιωτικό κεφάλαιο έχει
μπει με τα μπούνια στην ΟΣΥ και στη
ΣΤΑΣΥ. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο εί-
ναι ο βαθύς ιδιώτης που θα βάλει χέ-
ρι και στους εργαζόμενους και στους
επιβάτες. Έχουν τσακίσει τα βαρέα
και ανθυγιεινά και ετοιμάζονται να
τσακίσουν και το σύνολο των εργα-
σιακών σχέσεων με την είσοδο συμ-
βασιούχων. Δεν μπορεί να συζητάμε
για το πόσες μέρες θα απεργήσουμε,
χωρίς να βλέπουμε τους άξονες πά-
νω στους οποίους χρειάζεται να πα-
λέψουμε”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο
Γιάννης Κιούσης από το ΠΑΜΕ.

“Ιδιωτικοποίηση προωθείται και
στην υγεία με πιο δυνατό παράδειγ-
μα αυτό του νοσοκομείου της Σαν-
τορίνης. Αυτό πάνε να κάνουν και
αλλού. Άρα το μέτωπο ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να είναι πιο
διευρυμένο. Ένας τέτοιος συντονι-
σμός πρέπει να είναι απεργιακός”,
επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης
Ρίζος πρόεδρος του Σωματείου στο
Αττικό νοσοκομείο.

“Είμαστε ένας τομέας παραδοσια-
κά ιδιωτικοποιημένος. Καταλαβαίνου-
με από τώρα τι σημαίνει ο αντι-συνδι-
καλιστικός νόμος αφού η εταιρία
προσπαθεί μονίμως να μας βγάλει τις
απεργίες παράνομες και καταχρηστι-
κές. Θεωρούμε πως ο συντονισμός
είναι ο μοναδικός τρόπος να παλέ-
ψουμε αυτά που έρχονται”, είπε ο
Σταύρος Σκεύος πρόεδρος του σω-
ματείου των εργαζόμενων στη Wind.

“Συνάδελφοι, έχετε δύναμη στις
συγκοινωνίες. Μπορείτε να μπείτε
μπροστά και να μας ενώσετε όλους.
Μην διστάζετε, συντονιστείτε και θα
έχετε μαζί σας όλη την εργατική τά-
ξη και την κοινωνία που στενάζει”,
υπογράμμισε ο Παναγιώτης Μητρό-
γιαννης, εμποροϋπάλληλος.

Αυτό που χρειάζεται Είναι ο συν-
τονισμός που ξεκινάει και έχει στο
κέντρο του τα σωματεία των ΜΜΜ
να μη μείνει στα λόγια και στις προ-
θέσεις αλλά να προχωρήσει με συγ-
κεκριμένα απεργιακά βήματα κινητο-
ποιώντας με μαζικές συνελεύσεις
τους εργαζόμενους. 

Κυριάκος Μπάνος
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Σ
υγκέντρωση έξω από το σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα
πραγματοποίησαν τα ΔΣ του ΣΕΛΜΑ και του ΟΑΣΑ την
Τρίτη 21/11 το πρωί κατά την διάρκεια της 24ωρης απερ-

γίας στο Μετρό που παρέλυσε την Αθήνα με 100% συμμετοχή. 

Παρόντες στην κινητοποίηση με τα πανό τους ήταν μέλη του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια και της Πρωτοβουλίας ερ-
γαζόμενων στο Μετρό.

Στην μικρή συνέντευξη τύπου που δόθηκε μπροστά στην κλει-
στή πύλη του Μετρό ο πρόεδρος του ΣΕΛΜΑ Σπύρος Ρεβύθης
τόνισε πως “το ηλεκτρονικό εισιτήριο αποτελεί την απαρχή της
ιδιωτικοποίησης, με εφαρμογή της πολυζωνικότητας που σημαί-
νει αύξηση της τιμής της διαδρομής. Ταυτόχρονα σημαίνει απο-

κλεισμό των ευπαθών ομάδων από τις συγκοινωνίες. Οι συγκοι-
νωνίες δεν είναι εμπόρευμα. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις
ενάντια στο ξεπούλημα”.

Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζόμενων στον ΟΑΣΑ Λε-
ωνίδας Σκούλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι “η ένταξη στο τα-
μείο ιδιωτικοποιεί και δεν αξιοποιεί, όπως θέλουν να λένε, τις
δημόσιες συγκοινωνίες. Ξεκινάμε όλα τα σωματεία των συγκοι-
νωνιών, και καλούμε όλους τους κλάδους που μπαίνουν στο
Υπερταμείο, να κάνουμε κοινό αγώνα. Τους καλούμε όλους σε
νέα σύσκεψη για να δούμε πώς θα απαντήσουμε στην κυβέρνη-
ση. Υγεία, παιδεία και αστική συγκοινωνία είναι κοινωνικά αγαθά
που κάθε κράτος πρέπει να τα προσφέρει στον πολίτη”.

ΜΕΤΡΟ  Απεργία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση 

Συντονισμός ενάντια 
στην ένταξη στο Υπερταμείο

Απεργιακή συγκέντρωση εργαζόμενων Μετρό, Σύνταγμα 21/11

Σύσκεψη συντονισμού στα γραφεία του ΣΕΛΜΑ, 16/11
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Η
κυβέρνηση σε συνεργασία με την τρόικα
ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή νομοσχέ-
διο που σχεδόν απαγορεύει τη κήρυξη

απεργίας από τα πρωτοβάθμια σωματεία. Για να
κηρύξει απεργία ένα πρωτοβάθμιο σωματείο θα
πρέπει να ψηφιστεί από το 50% συν 1 των μελών
του. Ανάλογος περιορισμός δεν θα προβλέπεται
στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλι-
στικές ομοσπονδίες, ενισχύοντας με αυτό τον
τρόπο τον έλεγχο της συνδικαλιστικής γραφει-
οκρατίας των Παναγόπουλων και υπονομεύοντας
την πίεση που μπορεί να ασκεί η βάση. 

Μέχρι τώρα σύμφωνα με τον νόμο 1264/82,
προβλέπεται ότι για να προκηρύξει ένα πρωτο-
βάθμιο σωματείο απεργία χρειάζεται στην συνέ-
λευση που θα αποφασίσει για την απεργία, να εί-
ναι παρόν το 1/3 των μελών του. Αν δεν συγκεν-
τρώσει την απαραίτητη απαρτία, μπορεί να επα-
ναλάβει την συνέλευση και αυτή τη φορά έχει
την δυνατότητα να προκηρύξει απεργία με πα-
ρόντες το 1/4 των μελών αλλά σε αυτήν την περί-
πτωση θα πρέπει η πρόταση για απεργία να συγ-
κεντρώσει τα 3/4 των παρόντων στη συνέλευση.

Οι υπερασπιστές της επίθεσης ισχυρίζονται ότι
πρόκειται για μια διαδικασία που θα φέρει περισ-
σότερη δημοκρατία στα σωματεία. Πρόκειται
όμως για το αντίθετο. Εκατοντάδες πρωτοβάθμια
σωματεία απλώνονται σε γεωγραφική εμβέλεια
που μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο της χώ-
ρας, να έχουν χιλιάδες μέλη ή τα μέλη τους να
εργάζονται υπερεντατικοποιημένα σε κυλιόμενες
βάρδιες όλο το 24ωρο. 

Σωματεία όπως η ΕΤΕ-ΔΕΗ, η ΠΕΤ-ΟΤΕ, στις
Τράπεζες κλπ έχουν πάνω από 5000 μέλη το κα-
θένα. Το σωματείο των οδηγών της ΕΘΕΛ έχει
επίσης χιλιάδες. Τα σωματεία στην Ιντρακόμ ή
στη Wind, με μεγάλη ιστορία απεργιακών αγώ-
νων, έχουν δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν
ΕΛΜΕ ή σύλλογοι Δασκάλων με πάνω από 1000
μέλη. Το ίδιο ισχύει στους "καλλικρατικούς" δή-
μους ή σε νοσοκομεία του μεγέθους Ευαγγελι-
σμού, Γεννηματά κλπ. Στην ΕΙΝΑΠ, το παναττικό
σωματείο των γιατρών, μόνο στις εκλογές ψήφι-
σαν σχεδόν 4.000 μέλη. Ο καθένας μπορεί να αν-
τιληφθεί τη δυσκολία να συγκεντρωθούν το σύ-
νολο σχεδόν των χιλιάδων μελών σε μια συνέλευ-
ση, για να ψηφίσουν πάνω από τους μισούς το αν
θα αγωνιστούν απεργιακά. Η απαίτηση να έχουν
το 50%+1, για να θεωρηθεί νόμιμη η απόφαση
για απεργία, πρακτικά εκμηδενίζει την δυνατότη-
τα για απεργία.

Προαπαιτούμενο

Αυτή η επίθεση δεν έρχεται τυχαία ως προ-
απαιτούμενο για το κλείσιμο της τρίτης αξιολό-
γησης. Για να πετύχουν τα τεράστια αιματοβαμ-
μένα πλεονάσματα, χρειάζονται ακόμα μεγαλύτε-
ρες περικοπές και μέτρα λιτότητας – όσο κι αν
προσπαθούν να τα χρυσώσουν με κοινωνικά με-
ρίσματα. Έχουν μπροστά τους έναν τεράστιο κα-
τάλογο ιδιωτικοποιήσεων από το νερό και την
ενέργεια, μέχρι τα τρένα και τα λεωφορεία. 

Αν κάποιος μπορεί να βάλει φρένο σε όλα αυτά
είναι η εργατική τάξη. Και η καρδιά της εργατικής
τάξης είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία. Εκεί που
μπορεί να συμμετέχει άμεσα η βάση, να οργανώ-
νει συνελεύσεις, να αποφασίζει τους αγώνες της.
Και να βάζει τις πιέσεις και στα ανώτερα συνδικα-
λιστικά κλιμάκια, αναγκάζοντάς τους να βγάζουν

κλαδικές και πανεργατικές απεργίες. Έτσι φτάσα-
με στους μεγάλους απεργιακούς αγώνες όλη την
τελευταία δεκαετία που έφτασαν να στέλνουν κυ-
βερνήσεις στα αζήτητα. Έτσι συνεχίζουν και σή-
μερα. Το ΣΕΛΜΑ για παράδειγμα, ένα πρωτοβάθ-
μιο σωματείο με κομβικό όμως ρόλο στη λειτουρ-
γία του Μετρό της Αθήνας, είναι αυτό που παίρνει
στην πλάτη του τον αγώνα ενάντια στο ξεπούλη-
μα των ΜΜΜ και τη μείωση της προσβασιμότητάς
του από του φτωχούς με τα νέα εισητήρια. Κάλε-
σε σε συντονισμό τα υπόλοιπα πρωτοβάθμια,
έβγαλε απεργιακές κινητοποιήσεις, άνοιξε τις
μπάρες. Αντίστοιχα τα πρωτοβάθμια σωματεία
των νοσοκομείων. Βγάζουν στάσεις εργασίας για
τις 29/11, στοχεύοντας σε κοινό μέτωπο μόνιμων
και συμβασιούχων για την κατάκτηση του δικαιώ-
ματος σε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
Και αναγκάζουν υψηλότερα συνδικαλιστικά κλιμά-
κια –όπως η ΠΟΕΔΗΝ ή η ΟΕΝΓΕ– να κινητοποι-
ηθούν και να εξαγγείλουν κι αυτές απεργιακές κι-
νητοποιήσεις για τις 23/11. 

Αυτή είναι η δύναμη που μπορεί να σταματήσει
ιδιωτικοποιήσεις, να κερδίσει μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους, να κατακτήσει συλλογικές
συμβάσεις, να μπλοκάρει τις μνημονιακές επιθέ-
σεις. Με αυτή τη δύναμη θέλουν να ξεμπερ-
δεύουν.

“Χρειάζεται να σημάνει συναγερμό σε κάθε χώ-
ρο δουλειάς” υπογραμμίζει ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια. “Αλίμονο αν αφήσουμε τα
πρωτοβάθμια σωματεία στο έλεος του κάθε δικα-
στή να κρίνει αν μια απεργία είχε το 50% συν 1
για να προκηρυχτεί. Οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες μέσα στους χώρους δουλειάς έχουμε μό-
νο μια επιλογή: άμεσα ξεσηκωμός για πανεργατι-
κή απεργία ενάντια σ' αυτή την επίθεση. Και
διαρκής αγώνας για το δυνάμωμα του συνδικαλι-
σμού μέσα στους χώρους δουλειάς, για σωμα-

τεία, επιτροπές και συντονισμούς παντού.
Αυτή η μάχη είναι κρίσιμη και σε καμία περί-

πτωση δεν πρέπει να αφεθεί στην πραγματοποί-
ηση απλά μια κινητοποίησης όταν θα ψηφίζεται
στη Βουλή. Αντίθετα θα πρέπει να σημάνει απερ-
γιακό ξεσηκωμό σε κάθε χώρο δουλειάς. Με συ-
νελεύσεις, εξορμήσεις, ενημερώσεις να οργανώ-
σουμε τους χώρους, απαιτώντας Απεργία ΤΩΡΑ
για να μην τους αφήσουμε να τσακίσουν το δι-
καίωμα στην απεργία.

Δεμένες

Να βάλουμε μπροστά το ξεδίπλωμα των αγώ-
νων για να υπερασπίσουμε τις δουλειές μας, για
συλλογικές συμβάσεις, για να σπάσουμε τη λιτό-
τητα και να κερδίσουμε προσλήψεις, για να σώ-
σουμε τα ταμεία μας και τις συντάξεις. Και αυτές
οι μάχες είναι δεμένες με την σύγκρουση για να
μην περάσει το χτύπημα στον συνδικαλισμό και
την απεργία. 

Οι δύο ταυτόχρονες μάχες σημαίνουν την ορ-
γάνωση όλων των χώρων από τα κάτω. Για να
βοηθήσουμε να οργανωθεί και να ξεδιπλωθεί η
δυναμική των εργατών απέναντι στις επιθέσεις
και ταυτόχρονα για να δυναμώσουμε την οργά-
νωση των εργατών μέσα στους χώρους δουλει-
άς. Αυτήν την μάχη δίνει το Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων οργανώνοντας τους χώρους της Υγεί-
ας πανελλαδικά, και δίνοντας την μάχη για προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία
ενάντια στις περικοπές. 

Αυτήν την προσπάθεια κάνει συνολικά ο Συντο-
νισμός Ενάντια στα Μνημόνια που προχωράει
στις 17 Δεκέμβρη στην πανελλαδική του Συνέ-
λευση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της
Αθήνας”. 

Σ.Μ.

Ξ
εκίνησε η καμπάνια του
Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια, ενάντια στον

αντιαπεργιακό νόμο που ετοι-
μάζει η κυβέρνηση. Οι αγωνι-
στές και οι αγωνίστριες που συ-
σπειρώνονται στο Συντονισμό
εξέδωσαν ενημερωτικό 4σέλιδο
για την επίθεση στα πρωτοβάθ-
μια σωματεία και το δικαίωμά
τους στην απεργία και ήδη
έχουν ξεκινήσει εξορμήσεις και
εκδηλώσεις σε χώρους δουλει-
άς. Σταθμός στην καμπάνια θα
είναι η Πανελλαδική Συνέλευση
Εργατικής Αντίστασης που ορ-
γανώνει ο Συντονισμός, την Κυ-
ριακή 17 Δεκέμβρη, στο Πνευ-
ματικό Κέντρο του Δήμου Αθή-
νας (Ακαδημίας 50).

“Κάναμε εξόρμηση με την
προκήρυξη του Συντονισμού
στο Ερρίκος Ντυνάν, έναν χώρο
που η εργοδοσία έχει ήδη ξεκι-
νήσει επιθέσεις τέτοιου τύπου,
βάζοντας περιορισμούς στους
εργαζόμενους στη δυνατότητα
συνδικαλισμού τους” μεταφέρει
στην Ε.Α ο Κώστας Πολύδωρος,
εργαζόμενος στην Ιδ.Υγεία. “Συ-
ζητάγαμε με εργαζόμενους
όλων των ειδικοτήτων για την
ανάγκη ξεσηκωμού προκειμένου
να υπερασπιστούμε τα δικαιώ-
ματά μας και καλούσαμε στην
πανελλαδική συνέλευση της 17
Δεκέμβρη. Το ενδιαφέρον ήταν
μεγάλο. Με το σωματείο ιδιωτι-
κών κλινικών θα κάνουμε το
Σάββατο 25/11, συγκέντρωση -
εξόρμηση στο ΙΑΣΩ και με το
σχήμα της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στον κλάδο, την
ΑΣΚΥ, προγραμματίζουμε εκδή-
λωση για τις εργασιακές σχέ-
σεις και τον αντισυνδικαλιστικό
νόμο, μέσα στο Δεκέμβρη”.

Πανελλαδική
Συνέλευση 17/12

Συζητήσεις 
για τον
αντιαπεργιακό
νόμο

Τετάρτη 22/11
Ευαγγελισμός, 
τεχνικά συνεργεία, 7:30πμ
ΕΡΤ, 1μμ

Πέμπτη 23/11
Μετρό, αμαξοστάσιο Σεπόλια
11πμ (με τη στήριξη του 
ΣΕΛΜΑ)

Δευτέρα 4/12
Ηθοποιοί, θέατρο Σταθμός 3μμ 
(οργανώνεται από την Ανατρε-
πτική Συσπείρωση Ηθοποιών)

Κάτω τα χέρια απ’ τα σωματεία

Το εργατικό κίνημα ξαναπιάνει το νήμα των αγώνων που έχει δώσει ενάντια στους απεργοσπαστικούς νόμους. 
Η φωτό από την απεργία ενάντια στον ν.330 το 1976. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο περιοδικό

“Σοσιαλισμός από τα Κάτω” που κυκλοφορεί.
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Μονιμοποίηση όλων
των συμβασιούχων, τώρα!

Ε
βδομάδα απεργιακής δράσης στα
νοσοκομεία είναι αυτή που ξεκινάει
την Πέμπτη 23/11 και κορυφώνεται

την Τετάρτη 29/11.

Στις 29 Νοέμβρη οι συμβασιούχοι ερ-
γαζόμενοι, οι επικουρικοί και οι μόνιμοι
συνάδελφοί τους, ξεσηκώνονται διεκδι-
κώντας το δικαίωμα στη μόνιμη και στα-
θερή εργασία, με συγκέντρωση στο
υπουργείο Υγείας στη 1:30μμ. 

Πάνω από 3.000 εργαζόμενοι μέσω
Προγράμματος ΟΑΕΔ απολύονται στις
αρχές του 2018 τη στιγμή που υπάρχουν
δεκάδες χιλιάδες κενά προσωπικού, ενώ
χιλιάδες άλλοι επικουρικοί και συμβασι-
ούχοι παραμένουν και αυτοί στον αέρα.
Τουλάχιστον 500 επικουρικοί γιατροί εί-
ναι απλήρωτοι τον Οκτώβρη και κινδυ-
νεύουν με απόλυση.

Την τελευταία μέρα του Οκτώβρη, δεκά-
δες συμβασιούχοι και μόνιμοι εργαζόμενοι
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συντο-
νιστικού των Νοσοκομείων για ανοιχτή συ-
νέλευση με στόχο την οργάνωση της μά-
χης για παραμονή όλων στη δουλειά με
πλήρη δικαιώματα. Η συμμετοχή στην πο-
ρεία του Πολυτεχνείου και η οργάνωση κι-
νητοποίησης στις 29 Νοέμβρη ήταν τα
πρώτα δύο κινηματικά βήματα που απο-
φασίστηκαν στο δρόμο για τη συγκρότη-
ση ενός μεγάλου κινήματος συμβασιού-
χων και μόνιμων εργαζόμενων, που θα
διεκδικήσει μόνιμη και σταθερή εργασία. 

Νέα συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με-
τά τη συγκέντρωση της 29/11 στις 4μμ,
στο ΕΚΑ για να οργανωθούν τα επόμενα
βήματα.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης έγι-
ναν δεκάδες συσκέψεις συμβασιούχων
στα νοσοκομεία αρκετές φορές μαζί με
τους συλλόγους εργαζομένων. Μια σειρά
σωματεία νοσοκομείων όπως στο Γεννη-
ματά, τον Αγ. Σάββα, το Αγλ. Κυριακού,
το Αττικό, το Γενικό Κρατικό Νίκαιας
έχουν αποφασίσει δίωρη στάση εργασίας
στις 29/11 και συγκέντρωση στη 1.30μμ
στο υπουργείο Υγείας. Η προσπάθεια για
διεύρυνση των απεργιακών αποφάσεων
σε όσο το δυνατόν περισσότερα νοσοκο-
μεία συνεχίζεται. 

“Μαζευτήκαμε συμβασιούχοι εργαζό-
μενοι από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας”
μεταφέρει στην Ε.Α η Κατερίνα. “Συζητή-
σαμε για τη δράση του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων και τις αποφάσεις της συνέ-
λευσης που έγινε στις 31 Οκτώβρη. Συζη-
τήσαμε την ανάγκη να οργανωθεί η μάχη
μόνιμων και συμβασιούχων από τα κάτω,
μαζί με τα πρωτοβάθμια σωματεία και να
μπει πίεση στην ΠΟΕΔΗΝ για απεργιακή
κλιμάκωση. Μοιραστήκαμε αφίσες και
προκηρύξεις οι οποίες κολλήθηκαν σε
όλο το νοσοκομείο και διεκδικήσαμε από
το Δ.Σ να βγαλει σταση εργασίας στις
29/11, όπως κι έγινε”. Μαζική ήταν η σύ-
σκεψη που έγινε στις 20/11 στο ΓΝΑ Γεν-
νηματάς.

Συσκέψεις προγραμματίζονται αυτή
την εβδομάδα και σε άλλα σημεία της
χώρας. Στη Θεσσαλονίκη σύσκεψη συμ-
βασιούχων και μονίμων θα πραγματοποι-
ηθεί στις 22/11, στις 7μμ, στο κτίριο της
ΕΔΟΘ. Στην Πάτρα θα συνεδριάσουν την
επόμενη μέρα, 23/11, στις 7μμ, στο Ερ-
γατικό Κέντρο. 

Οι πρωτοβουλίες δράσης που οργανώ-
νονται από τα κάτω σε κάθε νοσοκομείο
ανάγκασαν την ΠΟΕΔΗΝ να προκηρύξει
παναττική στάση εργασίας στις 23/11
(11πμ-3μμ) και συγκέντρωση στο Υπουρ-
γείο Υγείας με αίτημα τη μονιμοποίηση
του προσωπικού με ελαστικές μορφές
απασχόλησης και την άμεση αποπληρω-
μή των δεδουλευμένων. Για τα νοσοκο-
μεία της περιφέρειας έχει κηρύξει 24ωρη
απεργία, ενώ με στάση εργασίας συμμε-
τέχει και η ομοσπονδία των γιατρών, η
ΟΕΝΓΕ.

Προσλήψεις

“Στο πλαίσιο της κινητοποίησης που
έχει εξαγγείλει για τις 23/11 η ΠΟΕΔΗΝ
για τους εργαζόμενους με ελαστικές
μορφές εργασίας, διοργανώνουμε σύ-
σκεψη με τους συμβασιούχους του
ΟΑΕΔ και τους επικουρικούς εργαζόμε-
νους του νοσοκομείου μας στις 22/11
στις 2.30 το μεσημέρι, προκειμένου να
συζητηθεί και να αποφασιστεί η μορφή
κινητοποίησης που θα ακολουθηθεί την

ημέρα της απεργίας” δήλωσε στην Ε.Α η
Κατ. Αγγέλη, εργαζόμενη στο νοσοκο-
μείο του Ρίου στην Πάτρα και μέλος του
αντικαπιταλιστικού δικτύου “Νυστέρι”.
“Ταυτόχρονα την ημέρα της απεργίας το
απόγευμα στις 7μμ, καλούμε όλους τους
εργαζόμενους με ελαστικές μορφές ερ-
γασίας σε όλο το δημόσιο τομέα, τους
αναπληρωτές καθηγητές, μέλη Δ.Σ Σω-
ματείων και συνδικαλιστές, σε σύσκεψη
στο Ε.Κ της Πάτρας προκειμένου να συ-
ζητήσουμε και να αποφασίσουμε την ορ-
γάνωση κοινού αγώνα, διεκδικώντας την
άμεση μονιμοποίηση όλων των εργαζομέ-
νων και την κάλυψη όλων των κενών θέ-
σεων με προσλήψεις μόνιμου χαρακτήρα
σε νοσοκομεία, σχολεία κι ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα”. 

“Έχουμε τη δύναμη να διεκδικήσουμε
μόνιμη και σταθερή δουλειά” λέει η νέα
προκήρυξη του Συντονιστικού των Νοσο-
κομείων που καλεί στις κινητοποιήσεις. 

“Χρειάζεται κλιμάκωση και συντονι-
σμός με στόχο ένα κίνημα που θα βάλει
την πίεση στα συνδικάτα, τις ομοσπον-
δίες, την ΠΟΕΔΗΝ και την ΑΔΕΔΥ για
απεργιακή απάντηση, με αίτημα την μονι-
μοποίηση όλων όσων ήδη εργάζονται με
οποιαδήποτε σύμβαση και τις μαζικές
προσλήψεις που είναι αναγκαίες για να
καλυφθούν όλες οι κοινωνικές ανάγκες”. 

Σ.Μ.

Επιτυχία κατέγραψε η αριστερά στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων στο
Παίδων Πεντέλης. Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων, το σχήμα που συμ-
μετέχουν οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, αναδείχτηκε πρώτη δύνα-
μη με 98 ψήφους και 4 έδρες. Ο Πάνος Λιαπόπουλος, μέλος του αντικαπιταλιστι-
κού δικτύου στην Υγεία “Νυστέρι” και της ΕΑΚΕ, με 40 σταυρούς εξελέγη στο Δ.Σ
του σωματείου. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων, ψήφοι 98, έδρες 4
Ένωση Εργαζομένων, ψήφοι 95, έδρες 3
Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών (στηρίζεται από το ΠΑΜΕ), ψήφοι 8.

Οι εκλογές στο Παίδων

Τ
ην Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27 Νοέμβρη πραγ-
ματοποιούνται οι εκλογές στους Δικηγορικούς
Συλλόγους της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη, η Εναλ-

λακτική Πρωτοβουλία δικηγόρων παρουσιάζει πλήρες
ψηφοδέλτιο με είκοσι τέσσερις υποψηφίους συμβούλους
και υποψήφιο πρόεδρο του ΔΣΘ τον Ζήση Κλεισιάρη,
έχοντας συμπληρώσει 18 χρόνια δράσης. 

Στα τρία χρόνια που πέρασαν από τις προηγούμενες
εκλογές τον Φεβρουάριο του 2014 οι δικηγόροι έχουμε
βρεθεί αντιμέτωποι με μια σειρά από βάρβαρα μνημο-
νιακά μέτρα. Από τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
και το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου μέχρι τη φορολογία
από το πρώτο Ευρώ και τα POS, οι κυβερνήσεις (ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ και μετά ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) έβαλαν σκοπό να σα-
ρώσουν ό,τι άφησαν όρθιο οι προηγούμενες. Απέναντι
σε αυτή την επίθεση, ο κόσμος της μαχόμενης δικηγο-
ρίας απάντησε μαχητικά. Το Δεκέμβριο του 2014 απέρ-
ριψε το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στηρίζοντας
με 60% την πρόταση για αποχή διαρκείας και τον Ιού-
λιο του 2015 έδωσε τη μάχη του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα
απέναντι στην ηγεσία του ΔΣΘ που τάχθηκε πραξικο-
πηματικά στο πλευρό της τρόικας εκθέτοντας το δικη-
γορικό σώμα. Στη συνέχεια, κινητοποιήθηκε μαζικά
ενάντια στο ασφαλιστικό ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωρώντας
σε αποχή τους πρώτους έξι μήνες του 2016, οργανώ-
νοντας μεγάλες διαδηλώσεις και αμφισβητώντας τις
ηγεσίες που ήθελαν κινητοποιήσεις με γνώμονα τα
συμφέροντα των οικονομικά ισχυρότερων. Επιπλέον,
πρωταγωνίστησε στο κίνημα κατά των πλειστηρια-
σμών, για την προστασία της λαϊκής κατοικίας από τις
τράπεζες, το κράτος και τα funds.

Η Εναλλακτική Πρωτοβουλία έδωσε αυτές τις μάχες
μαζί με συναδέλφους από διαφορετικές ιδεολογικές και
πολιτικές αφετηρίες, με γνώμονα τον προσανατολισμό
σε αγώνες οργανωμένους από την πλειοψηφία των
ασθενέστερων οικονομικά συναδέλφων μέσα από Γενι-
κές Συνελεύσεις και όχι στα χέρια των ηγεσιών που λο-
γοδοτούν στα μνημονιακά κόμματα και στους μεγαλοδι-
κηγόρους.  Παράλληλα όμως, επέμενε ότι δεν γίνεται
να αλλάξει η κατάσταση στη δικηγορία προς όφελος
των ασθενέστερων οικονομικά συναδέλφων, παρά μόνο
αν αμφισβητήσουμε τη συνολική επίθεση του συστήμα-
τος σε βάρος μας. Γι’ αυτό και συνδυάζει τις κλαδικές
διεκδικήσεις με τον αγώνα για τη μονομερή κατάργηση
των μνημονίων, τη διαγραφή του χρέους, τη ρήξη με το
ευρώ και την ΕΕ, την κρατικοποίηση τραπεζών και των
επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας με έλεγχο των ερ-
γαζόμενων στην παραγωγή και σε όλη την κοινωνία. Σ’
αυτό το πλαίσιο εντάσσεται επίσης η πάλη για τα δημο-
κρατικά δικαιώματα και την απόκρουση της φασιστικής
απειλής και του ρατσισμού, ενάντια στο νεοφιλελεύθε-
ρο μονόδρομο της καταστολής. Καλούμε όλους τους
συναδέλφους να δώσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί και να
στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της Εναλλακτικής Πρωτοβου-
λίας, τόσο στην κάλπη των συμβούλων όσο και σε αυ-
τήν του προέδρου.

Μπάμπης Κουρουνδής, Ευκλείδης Μακρόγλου,
Βασίλης Τσιγαρίδας, Νίκος Παπαθανασίου, 

Κώστας Τορπουζίδης, 
υποψήφιοι με την Εναλλακτική Πρωτοβουλία 

δικηγόρων Θεσσαλονίκης 

•�Στην Αθήνα, στο ψηφοδέλτιο “Εναλλακτική Πα-
ρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή-Αριστερό Ενωτικό
Ψηφοδέλτιο” συμμετέχουν και οι: Θανάσης Καμπα-
γιάννης, Ευγενία Κουνιάκη, Δήμητρα Λιναρδάκη,
Βαγγέλης Τριμπόνιας. 

Εκλογές στους
δικηγορικούς
συλλόγους

8/11, Από το Καραβάνι της Υγείας στην Νάουσα
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Ω
ς κεντρικό πρόσωπο στους πυρήνες
της Χρυσής Αυγής στην Κορινθία
ανέδειξε τον πρώην βουλευτή της ΧΑ

Στάθη Μπούκουρα η κατάθεση του μάρτυρα
Δ κατά τη 202η δικάσιμο. Ο μάρτυρας ανα-
φέρθηκε στη δράση δύο πυρήνων κυρίως,
της Νεμέας και της Κορίνθου. Μέλος από το
2011, ο μάρτυρας λάμβανε μέρος στις συ-
ναντήσεις των μελών της ΧΑ στη Νεμέα που
αρχικά γίνονταν σε σπίτια και στη συνέχεια
στα γραφεία της οργάνωσης εκεί, ενώ συνέ-
χισε με την προεκλογική εκστρατεία στην Κό-
ρινθο με υποψήφιο και κεντρικό πρόσωπο
τον Μπούκουρα.

Ο μάρτυρας Δ περιέγραψε το κλίμα που
επικρατούσε στους χρυσαυγίτες που συσπεί-
ρωνε ο Μπούκουρας: «Υπήρχαν 17χρονα,
18χρονα παιδιά εξαγριωμένα. Είχαν εμποτι-
στεί» με τις παροτρύνσεις του ίδιου του υπο-
ψήφιου τότε βουλευτή «να κάνουμε τη ζωή
[των μεταναστών] δύσκολη για να φύγουν,
αφού δεν μπορεί να τους διώξει το κράτος».
Ο ίδιος ο μάρτυρας είχε συμμετάσχει στο κυ-
νήγι Πακιστανών μεταναστών που κατέληξε
στο να πέσουν στη θάλασσα 4 από αυτούς.
Την επίθεση αυτή είχε περιγράψει στην κατά-
θεσή του κατά την 177η δικάσιμο ο δήμαρ-
χος Κορίνθου, Α. Πνευματικός. 

Η εικόνα μέσα από τη ναζιστική οργάνωση
έρχεται ακόμα πιο τρομακτική: «Στα γρα-
φεία, είχε δώσει εντολή ο Μπούκουρας να
συγκεντρωθούμε στο Περιβολάκι για μοίρα-
σμα στο κέντρο της πόλης. Ήταν επικεφα-
λής. Μοιράζαμε συντεταγμένοι και φωνάζαμε
συνθήματα. Είδαμε τους Πακιστανούς, ακού-
στηκαν φωνές ‘πιάστε τους’ και τρέξαμε
όλοι. Καθώς γυρνούσαμε, μια ομάδα ΔΙΑΣ
ήταν εκεί. Δεν έκανε τίποτα. Αργότερα το συ-
ζητούσαμε στα γραφεία, πιο πολύ σαν σκηνή
γέλιου. Δεν αποδοκιμάστηκε τίποτα». Ποιος
ήταν ο λόγος της επίθεσης; «Αυτή ήταν η
γραμμή», είπε ο μάρτυρας. Δηλαδή, η επίθε-
ση ήταν υλοποίηση αυτού ακριβώς που ζήτη-
σε από τα μέλη του ο Μπούκουρας για τους
μετανάστες.

Οι λέξεις «συντεταγμένοι», «εντολή» και
«επικεφαλής» δεν ήταν τυχαίες επιλογές από
τη μεριά του μάρτυρα, καθώς έκανε λόγο για

τη στρατιωτική δομή της ΧΑ, την ιεραρχία,
καθώς και τις -γνωστές πλέον κι από τους
προηγούμενους τρεις προστατευόμενους
μάρτυρες- στρατιωτικές εκπαιδεύσεις. Ο πυ-
ρήνας της Κορίνθου εκπαιδευόταν στην ορει-
νή Κορινθία σε τρέξιμο, πάλη, πολεμικές τέ-
χνες, με εκπαιδευτές τον Μπούκουρα και ένα
μέλος από την Αθήνα του οποίου το όνομα ο
μάρτυρας δεν ανέφερε. Ούτε η αναφορά
που έκανε στην ομάδα ΔΙΑΣ ήταν τυχαία, κα-
θώς ο μάρτυρας τόνισε ότι οι σχέσεις της ΧΑ
με την ΕΛΑΣ είναι πολύ καλές και έφταναν
μέχρι το σημείο η ΕΛΑΣ να καλύπτει τις πρά-
ξεις των χρυσαυγιτών.

Οπλοφορία

Ο μάρτυρας Δ επιβεβαίωσε ότι ο Μπού-
κουρας, καθώς και δύο ακόμη μέλη που ήταν
«παντού μαζί του με το αμάξι», οπλοφορού-
σαν. Εκτός από τα τρία αυτά όπλα που ήταν

πυροβόλα, σύμφωνα με τον μάρτυρα ο πυ-
ρήνας διέθετε και άλλα όπλα. Άλλωστε ετοι-
μαζόταν για «δύσκολους καιρούς. Πρέπει να
αποθηκεύσουμε όπλα». Αυτά ήταν λεγόμενα
του Μπούκουρα. 

Τέλος ο μάρτυρας διέψευσε τις κλασικές
υπερασπιστικές γραμμές, αφενός της υπε-
ράσπισης Μπούκουρα ότι «δεν ήξερε σε τι
κόμμα μπήκε» και αφετέρου του συνόλου
της υπεράσπισης γενικότερα ότι ο ναζισμός
ανήκει στα «χρόνια της νιότης». Ο ίδιος ο
υποψήφιος βουλευτής της ΧΑ εν έτει 2012
είχε στο γραφείο του –μέσα στα γραφεία της
τοπικής- βιβλία του Χίτλερ, ενώ αυτά, πλάι
πλάι με βιβλία του Μιχαλολιάκου και του Κα-
σιδιάρη προορίζονταν για να πουληθούν και
σε μέλη.

Όταν ο μάρτυρας αποφάσισε να αποχω-
ρήσει από τη Χρυσή Αυγή δέχτηκε απειλές:
«έχει μιλήσει ο Μπούκουρας με τον Λαγό,
θα κατέβει ο Λαγός κάτω και θα σου σπά-
σει τα κόκκαλα», τον απείλησε ένας άλλος
χρυσαυγίτης. Ο λόγος: «έλεγα ότι η ΧΑ εί-
ναι ένα ψέμα». Και συμπληρώνει: «Ήμα-
σταν πωρωμένοι και κάναμε πράγματα που
δεν ήταν σοβαρά. Όταν τα κάνεις παθιάζε-
σαι. Όταν μετά δεις τι έχεις κάνει καταλα-
βαίνεις ότι δεν έχουν σχέση με την πραγ-
ματικότητα». 

Κ
ατά την 4η δικάσιμο της κα-
τάθεσής του και 202η της δί-
κης (20/11) ολοκλήρωσε ο

προστατευόμενος μάρτυρας Γ,
απαντώντας επί ώρες στις απανω-
τές και επαναλαμβανόμενες ερωτή-
σεις της υπεράσπισης. Παρά τις
προσπάθειες μιας απεγνωσμένης
υπεράσπισης να βρει αντιφάσεις,
να μπερδέψει και να εκφοβίσει τον
μάρτυρα, το αποτέλεσμα της εξέ-
τασης του μάρτυρα από τους συ-
νήγορους των χρυσαυγιτών ήταν
ακόμη περισσότερα στοιχεία και
ακόμα πιο συγκεκριμένες πληρο-
φορίες για τα όσα είχε καταθέσει
στην έδρα κατά την 199η δικάσιμο.

Μέλος της ναζιστικής οργάνω-
σης για 7 χρόνια, ο τρόπος που μι-
λούσε ο μάρτυρας αντανακλούσε
τον στρατιωτικό τρόπο λειτουργίας
της Χρυσής Αυγής: «φρούρηση
γραφείων», «είχα υπηρεσία», «στη
θητεία μου στη ΧΑ…». Ο μάρτυρας
κατέθεσε με πλήρη επίγνωση όλης
της δράσης της Χρυσής Αυγής:
«Μέχρι το 2013 έβλαπτα αλλοδα-
πούς» και «Η δουλειά μου εκεί μέ-
σα δεν ήταν να είμαι αθώος», ήταν
δυο χαρακτηριστικές του φράσεις.

Την απόλυτη εξοικείωση των με-
λών της ΧΑ με τα όπλα αποκάλυψε
η κατάθεση του μάρτυρα, αφού πε-
ριείχε περιγραφές για τις ιδιότητες
των πυροβόλων όπλων με τα οποία
εκπαιδεύονταν: διαμέτρημα, εμβέ-
λεια, αν «βάλλει κατά ριπάς», ποιο
είναι παλαιότερο μοντέλο. Ενώ η
πρόθεση του συνηγόρου που τον

εξέταζε ήταν να δειχθεί ότι ο μάρ-
τυρας αντιφάσκει ως προς το τι
όπλα είχαν και ποιοι, οι απαντήσεις
του έδιναν την πιο ξεκάθαρη εξή-
γηση: τα όπλα ήταν πολλά, οι ιδιο-
κτήτες πολλοί (Κασιδιάρης, Πατέ-
λης, Καζαντζόγλου κ.α.), οι εκπαι-
δεύσεις σε αυτά πολλές. Μάλιστα,
μέλος της ΧΑ και ιδιοκτήτης ενός
από τα όπλα με τα οποία γίνονταν
οι εκπαιδεύσεις ήταν ο Κωνσταντί-
νος Χαλάστρας, αστυνομικός και
πληροφοριοδότης της οργάνωσης.
Εκτός από τα πυροβόλα όπλα, στη
ΧΑ κυκλοφορούσαν και πολλά άλ-
λα: ο μάρτυς χρησιμοποιούσε
πτυσσόμενο γκλοπ, μαχαίρι, αερο-
βόλο.

Άλλη προσπάθεια της υπεράσπι-
σης που έπεσε στο κενό ήταν να
αποδείξει ότι ο μάρτυρας είναι μέ-
λος της ΝΔ και όχι της Χρυσής Αυ-
γής. Αυτό έδωσε στον μάρτυρα την
ευκαιρία να θυμίσει ότι υπήρξαν
εποχές που ούτως ή άλλως ήταν
συγκοινωνούντα δοχεία τα κόμμα-
τα της δεξιάς-ακροδεξιάς με τη ΧΑ,
όπως το 2002 που ο Παναγιώταρος
κατέβηκε ως υποψήφιος του ΛΑΟΣ,
όντας πάντα μέλος της ναζιστικής
οργάνωσης.

Σημεία της κατάθεσής του που
διευκρίνισε ήταν οι μυστικές συ-
ναντήσεις των βουλευτών σε από-
κρυφα μέρη (πηγή του μάρτυρα γι’
αυτό είναι ο οδηγός του Κασιδιάρη

Χρυσάφης Γωγουσάκης, μετακλη-
τός υπάλληλος στη Βουλή), ο ρό-
λος Παπαβασιλείου και Σκορδέλη
για την οργάνωση, η συμμετοχή
του στην επίθεση σε αντιφασίστες
πριν τη διαδήλωση για τα Ίμια με
τη βοήθεια ΜΑΤ καθώς και η επίθε-
ση σε πρόσφυγες και αντιφασίστες
στο Παλιό Εφετείο (τα δύο αυτά
περιστατικά του 2009 έχει καταθέ-
σει στο δικαστήριο και ο Θ. Κούρ-
κουλας ως θύμα των επιθέσεων)
και, κυρίως, τη στοχοποίηση του
Παύλου Φύσσα. Ο μάρτυρας τόνι-
σε πολλές φορές ότι το θέμα είχε
συζητηθεί ευθέως μεταξύ Πατέλη,
Καζαντζόγλου, Τσακανίκα και Ρου-
πακιά. «Είπαν ότι θα τον βρουν και

θα τον τσακίσουν».
Στις αμέτρητες επιθέσεις της

υπεράσπισης απέναντι στους μάρ-
τυρες, έρχεται να προστεθεί η προ-
σπάθειά της να δείξει ότι ο μάρτυ-
ρας Γ είναι ψυχικά ασθενής και
άρα αναξιόπιστος. Χτυπάει με ένα
σμπάρο τρία τρυγόνια: χυδαιολογεί
κατά της ψυχικής ασθένειας, προ-
σπαθεί να αποκαλύψει την ταυτό-
τητα του μάρτυρα ζητώντας από το
δικαστήριο μέρος του ιατρικού
ιστορικού του και έτσι να τον απει-
λήσει, γίνεται (όχι πρώτη φορά)
προέκταση της ίδιας της ΧΑ που
μέσω του σάιτ της προσπάθησε να
βγάλει «τρελό» τον άλλο μάρτυρα
και πρώην μέλος της που μίλησε εκ
των έσω, Ηλία Σταύρου. Παράλλη-
λα, δεν ήταν λίγες οι φορές που
συνήγοροι, είτε είχαν το λόγο είτε
όχι, δήλωναν ότι γνωρίζουν το ονο-
ματεπώνυμο και τις ιδιότητες του
μάρτυρα, ώστε εν χορώ να τον
τρομοκρατήσουν.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες 
δικάσιμοι
Νοέμβριος
Εφετείο: 28/11.
Κορυδαλλός:  27/11.
Δεκέμβριος
Κορυδαλλός: 5/12, 6/12, 
7/12, 13/12, 15/12, 19/12.

ΜΑΡΤΥΡΑΣ Δ 
Κεντρικός ο Μπούκουρας
στο κυνήγι μεταναστών

ΜΑΡΤΥΡΑΣ Γ Εκπαίδευση των ταγμάτων εφόδου με όπλα

Αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο Αθηνών στη δίκη του χρυσαυγίτη Ζέρβα στις 8/11
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«Η
διοίκηση της
ΕΡΤ δεν δι-
καιούται να ξε-

πλένει χρυσαυγίτες μέσα
από τα λασπόνερα της
Μάνδρας» ανέφερε σε δή-
λωσή του, ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας.

«Ενώ το εργατικό και το
αντιφασιστικό κίνημα και η
ΠΟΣΠΕΡΤ έχουν δώσει
την μάχη για να μην προ-
βάλλεται η άθλια ρατσιστι-
κή προπαγάνδα μίσους
των υπόδικων νεοναζί της
Χρυσής Αυγής από τη δημόσια ραδιοτηλεό-
ραση και τα άλλα ΜΜΕ, τη μέρα της μεγάλης
καταστροφής στην Μάνδρα, η ΕΡΤ προχώρη-
σε σε μια απαράδεκτη επιλογή. Έφτασε να
προβάλει δηλώσεις του Μιχαλολιάκου με ει-
κόνα φανερά δανεισμένη από συνεργείο της
Χρυσής Αυγής. Το μικρόφωνο αντί για ΕΡΤ
έφερε την χρυσαυγίτικη σβάστικα, τον παρα-
ποιημένο μαιάνδρο.

Η ΕΡΤ έδωσε βήμα στους ναζί λειτουργών-

τας σαν πλυντήριο για την εγκληματική τους
δράση για την οποία άλλωστε δικάζονται. Την
ίδια ώρα ποια ήταν άραγε η κάλυψη της δρά-
σης των αλληλέγγυων που έτρεξαν εκεί από
την πρώτη στιγμή, με πρωτοπόρους τα μέλη
της Πακιστανικής Κοινότητας, που πήγαν εκεί
ξανά και ξανά, για να καθαρίσουν αφιλοκερ-
δώς τα σπίτια των πληγέντων, άνθρωποι που
κατοικούσαν οι ίδιοι στην Μάνδρα και τα σπί-
τια τους ήταν ακόμη κάτω από τις λάσπες;

Το πόσο σκανδαλώδης ήταν αυτό το ξέ-

πλυμα φάνηκε και από την
αρνητική ψήφο των νεοναζί
στη Βουλή για τα μέτρα
διανομής του λεγόμενου
“υπερπλεονάσματος”, να
πάνε πίσω δηλαδή κάποια
ψίχουλα από τα κλεμμένα
των μνημονίων στους φτω-
χούς.

Είναι προβληματική η δό-
μηση ενός “νέου προγράμ-
ματος” στην ΕΡΤ που χω-
ράει σε αυτό η ναζιστική
προπαγάνδα υπό την κάλυ-
ψη δικαιώματος στην προ-
βολή κοινοβουλευτικού
κόμματος. Η διοίκηση της

ΕΡΤ φέρει ακέραια την ευθύνη για την προ-
βολή των νεοναζί. Τι άραγε σημαίνει η ανα-
στολή της χρηματοδότησης από τη Βουλή
για την υπόδικη Χρυσή Αυγή αν όχι και ανα-
στολή της προβολής της;

Αν η διοίκηση εξακολουθεί να μην το αντι-
λαμβάνεται, ας προχωρήσουν οι ίδιοι οι εργα-
ζόμενοι να μην επιτρέψουν ότι η δημόσια ρα-
διοτηλεόραση θα ξεπλένει ακόμη και μέσα
στα λασπόνερα τους χρυσαυγίτες».

Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η “εκδήλωση” μίσους που είχε ανακοινώσει η Χρυ-
σή Αυγή μαζί με φασίστες από την Σερβία, την Πέμπτη 16 Νοέμβρη στο Βελλίδειο,
με κεντρικό ομιλητή τον υπόδικο εκπαιδευτή των ταγμάτων εφόδου της ΧΑ, Κασιδιά-
ρη. Η διοίκηση της ΔΕΘ ακύρωσε τη συμφωνία για την παραχώρηση αίθουσας, λέ-
γοντας ότι δεν ήξερε ότι πίσω από την εκδήλωση βρισκόταν η Χρυσή Αυγή. 

Αυτή η εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα της αντιφασιστικής συγκέντρωσης που ανακοι-
νώθηκε μόλις την προηγούμενη μέρα, από φοιτητικούς συλλόγους και αντιρατσιστι-
κές - αντιφασιστικές κινήσεις. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με κεντρικό σύν-
θημα “έξω ο Κασιδιάρης από τη Θεσσαλονίκη”, παρά το γεγονός ότι η φασιστοσύ-
ναξη είχε ακυρωθεί.  

“Είναι πρόκληση μια μέρα πριν την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, οι
νοσταλγοί της χούντας να εμφανίζονται για να σπείρουν το ρατσιστικό τους δηλητή-
ριο”, ανέφερε το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ. “Δεν θα τους αφήσουμε! Όπου και να προ-
σπαθούν να εμφανιστούν το αντιφασιστικό κίνημα τους κλείνει το δρόμο ”.

Κ.Θ.

Ανοιχτή σύσκεψη, το Σάββατο 25/11, στις 6.30μμ,
στα Γραφεία της 6ης Δημοτικής Κοινότητας Αθή-
νας, (Θήρας 31) καλεί η ΚΕΕΡΦΑ, προκειμένου να
οργανωθεί η άμεση απάντηση στην επίθεση που δέ-
χτηκε ο Αφγανός πρόσφυγας Μοχάμεντ Μαχντί την
Κυριακή 19/11, στην πλατεία Αμερικής.  

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ  πρό-
κειται για αναβίωση των ταγμάτων εφόδου στην πε-
ριοχή. «Την ώρα που έφτανε στη πολυκατοικία όπου
διαμένει στα πλαίσια του προγράμματος ενοικίασης
κατοικιών για πρόσφυγες, τον πλησίασε μία μηχανή
με δύο μαυροφορεμένους. Φόραγαν και οι δύο κρά-
νη. Ο οδηγός της  μηχανής φώναξε “χτυπάτε τώρα”.
Ακολουθούσαν τέσσερις με μαύρα παντελόνια και
στρατιωτικά άρβυλα, οι οποίοι επιτέθηκαν στο Μοχά-
μεντ. Ένας από αυτούς φώναξε “γαμώ τη μάνα σας
που ήρθατε εδώ” και τον πλησίασε. Άλλος ένας τον
χτύπησε με σιδηρογροθιά στο πίσω μέρος του κεφα-
λιού, παραπάτησε και στηρίχτηκε σε αυτοκίνητο. Οι
τέσσερις φόραγαν μαύρα παντελόνια με εξωτερικές
τσέπες και μπλούζες με ψηλό λαιμό με τις οποίες εί-
χαν καλύψει το πρόσωπο τους. Έτρεξαν και έφυγαν
αμέσως. 

Μέλη της ΚΕΕΡΦΑ τον μετέφεραν στο Λαϊκό από
όπου τον παρέπεμψαν στο ΚΑΤ για εξετάσεις. Ο Μο-
χάμεντ Μαχντί προχώρησε σε καταγγελία στο Τμήμα
Ρατσιστικής Βίας από όπου τον κάλεσαν να μεταβεί
στη ΓΑΔΑ για κατάθεση. 

Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, τα
συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις κινήσεις
υπεράσπισης των προσφύγων και των μεταναστών να
κλείσουμε όλοι μαζί το δρόμο στην αναβίωση των
ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής και να απαιτή-
σουμε να κλείσουν τα γραφεία-ορμητήρια».

Για την Τετάρτη 29/11 στο Εφετείο Αθηνών μετατέθηκε η εκδίκαση της έφεσης
του Μιχάλη Γιαννόγκωνα, στελέχους της Χρυσής Αυγής, κατά της Κατερίνας Πατρι-
κίου, δημοτικής συμβούλου Πετρούπολης και μέλους της ΚΕΕΡΦΑ και της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Η έφεση είχε αρχικά οριστεί να γίνει στις 15/11 αλλά δεν εμφανίστηκε ούτε ο
βασικός κατηγορούμενος ούτε ο δικηγόρος του.  

Ο Μιχάλης Γιαννόγκωνας ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, μέλος της Κεντρι-
κής Επιτροπής, καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 2 χρόνια με τριετή αναστολή, για το
αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης από κοινού, για την επίθεση τάγματος εφό-
δου της ναζιστικής οργάνωσης στην Πετρούπολη την 8 Οκτώβρη 2011. Εκείνη την
ημέρα ομάδα φασιστών της Χρυσής Αυγής με ρόπαλα και κράνη, σε διάταξη τάγμα-
τος, επιτέθηκαν σε μέλη του ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που έκαναν εξόρμηση με την
εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη και καλούσαν τον κόσμο στην πανεργατική απεργία
της 19/10/11. Χτύπησαν δύο άτομα, έναν μαθητή και την Κατερίνα Πατρικίου, τότε
δημοτική Σύμβουλο Πετρούπολης με την Ανυπόταχτη Πετρούπολη, έσπασαν το τρα-
πεζάκι της εξόρμησης, βρίζοντας και χαιρετώντας ναζιστικά. Το δικαστήριο καταδίκα-
σε τους δύο εκ των κατηγορουμένων και έπαυσε υφ’ όρον την ποινική δίωξη για το
αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης από κοινού για τους υπόλοιπους τρεις.

Η κρίση που έχουμε δει να ξεδιπλώνεται τις
τελευταίες εβδομάδες στη Χρυσή Αυγή, με
τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και τα
κλεισίματα γραφείων, μεταφέρεται και στην
«δικηγορική» προέκταση της οργάνωσης. Η
υπεράσπιση της ΧΑ στη δίκη, που δικαίως
ονομάστηκε από την ΕφΣυν «τάγματα υπερά-
σπισης» (Σεπτέμβριος 2016), δείχνει στην αί-
θουσα μια εικόνα το λιγότερο θλιβερή, ειδικά
από την έναρξη των προστατευόμενων μαρ-
τύρων.

Καθώς κατέθετε ο μάρτυρας Α, σύσσωμη η
υπεράσπιση παρίστανε πως άκουσε τη φωνή
υποβολέα, προσπαθώντας ίσως να προκαλέσει
κάποια φοβερή ρήξη στη διαδικασία. Έφτασε
στο απίστευτο σημείο να αμφισβητήσει τα λε-
γόμενα της εισαγγελέως Α. Κοσμά και της
πταισματοδίκη Ξ. Νουλέλλη για τη μη ύπαρξη
άλλου προσώπου εκτός από τον μάρτυρα Α
στην ειδική αίθουσα της ΓΑΔΑ. Στην επόμενη
δικάσιμο …το έκανε γαργάρα δια στόματος Τ.
Μιχαλόλια. 

Διαφοροποιήθηκε

Ωστόσο ο συνήγορος του πρόσφατα ανε-
ξαρτητοποιημένου Μίχου, Γ. Ζωγράφος (που
δεν πάει πολύς καιρός από τότε που περηφα-
νευόταν ότι η υπεράσπιση, «παρά τις προ-
σπάθειες της πολιτικής αγωγής, παραμένει
αρραγής και ενιαία») διαφοροποιήθηκε από
τους υπόλοιπους συνεχίζοντας να παριστάνει
ότι ακόμα και οι δικαστικοί λειτουργοί συμμε-
τέχουν σε μια στημένη παράσταση. Αυτό
έδωσε το θάρρος στον Μίχο να πει την επό-
μενη μέρα σε συνέντευξή του ότι «η πρό-
εδρος θα έπρεπε να ντρέπεται». Σαν αποτέ-
λεσμα το επόμενο κομμάτι του ντόμινο ήταν η
παραίτηση του Γ. Μιχαλόλια από την υπερά-
σπισή του, ενώ και ο Ζωγράφος αναγκάστηκε
να πάρει αποστάσεις από αυτή τη δήλωση.
Την ίδια ημέρα, η Ε. Ζαρούλια έπαυσε τον συ-
νήγορο υπεράσπισής της, Α. Αγγελέτο και
έβαλε συνήγορό της τον Τ. Μιχαλόλια, αδελ-
φό και συνήγορο υπεράσπισης του Ν. Μιχα-
λολιάκου.

Οι ρωγμές που ολοένα και βαθαίνουν, είναι
αποτέλεσμα της απόφασης του δικαστηρίου
ότι οι μάρτυρες κινδυνεύουν (που αποτέλεσε
το πρώτο ηχηρό χαστούκι στην υπεράσπιση
και την ίδια τη Χρυσή Αυγή) και των συγκλονι-
στικών καταθέσεων των πρώην μελών. Κατα-
θέσεις που δεν είναι μεν κεραυνός εν αιθρία
(είναι αυτά που το αντιφασιστικό κίνημα πά-
λευε και προειδοποιούσε εδώ και πολλά χρό-
νια και πράγματα που έχουν καταθέσει εκτε-
νώς τα θύματα τα τελευταία 2 χρόνια στο δικα-
στήριο), έρχονται όμως από την ίδια την οργά-
νωση. Από τα στόματα ανθρώπων που όχι μό-
νο έχουν δει, αλλά έχουν φέρει σε πέρας τις
αποτρόπαιες αυτές πράξεις, έχουν ζήσει μέσα
σε ένα μηχανισμό ιεραρχίας και πειθαρχίας. 

Κύρια όμως, οι ρωγμές Χρυσής Αυγής και
υπεράσπισης οφείλονται στη δράση του αντι-
φασιστικού κινήματος που συνεχίζεται και επι-
φέρει το ένα μετά το άλλο χτυπήματα στους
νεοναζί, μέσα κι έξω από τα δικαστήρια.

Κρίση στους
κόλπους της
υπεράσπισης
της Χ.Α

Σύσκεψη για την
φασιστική επίθεση 
στην Πλ. Αμερικής

Στις 29/11 η έφεση του τάγματος
εφόδου της Πετρούπολης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Αποτράπηκε η φασιστοσύναξη

ΕΡΤ Ξέπλυμα της Χ.Α στα λασπόνερα

Εθελοντές της Πακιστανικής Κοινότητας βοηθούν τους πληγέντες της Μάνδρας
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Τον ξέρουμε τον ένοχο, είναι γνωστή η αιτία

Οι Μηχανικοί
Ως ΑΡΑΓΕΣ εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες

των θυμάτων στη Μάνδρα Αττικής και τη Νέα Πέραμο.

Ο λόγος για μια περιοχή, την ευρύτερη του Θριασίου Πεδίου, που σήμε-
ρα αποτελεί «φιλέτο» για τα κάθε λογής επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά
για την οποία δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ η ίδια ευαισθησία για την
ουσιαστική αναβάθμισή της.

Δεν υπάρχει άλλη αιτία για την προαναγγελθείσα καταστροφή πέρα από
τη διαχρονική κρατική ανεπάρκεια και κυβερνητική αδιαφορία για τον ορθό
αντιπλημμυρικό και αντιπυρικό σχεδιασμό. 

Η αδιαφορία όμως δεν είναι αμέλεια. Είναι μια συνειδητή διαχρονική πο-
λιτική επιλογή, όπου στα χρόνια των μνημονίων και της έντονης λιτότητας
εντάθηκε, λόγω του ότι δεν υπάρχει άλλη προτεραιότητα για το κράτος πέ-
ρα από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα
αντιπλημμυρικά έργα, που δε φέρνουν άμεσα κέρδος, δε χωράνε, όπως δε
χωράει και καμία άλλη κοινωνική πολιτική και επομένως «μη επιλέξιμα».

Αντίθετα, η πολιτική του εύκολου κέρδους, που όρθωσε πόλεις χωρίς κα-
νένα περιβαλλοντικό, αντιπλημμυρικό και αντιπυρικό σχεδιασμό, που μπά-
ζωσε και έχτισε πάνω σε ρέματα, άνθισε και ανθεί, και επιβλήθηκε ολοκλη-
ρωτικά σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. 

17/11/2017

Αριστερή Ενωτική Αγωνιστική Συσπείρωση – ΑΡΑΓΕΣ   

Άγριες περικοπές

Ο
ι υπηρεσίες και οι οργανισμοί που είναι αρμό-
διοι να αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης στηρίζονται στην αυτοθυσία των ερ-

γαζομένων τους καθώς είναι χτυπημένοι από τις περι-
κοπές. Περικοπές που είναι πολιτικές επιλογές.

Το υπουργείο Δημοσίας Τάξης, πχ, δεν μπορούσε
να συγκεντρώσει στην πληγείσα περιοχή πάνω από
200 πυροσβέστες και 50 οχήματα - την ίδια στιγμή που
στην πορεία του Πολυτεχνείου μπορούσε να κινητο-
ποιεί 5000 ΜΑΤ και αστυνομικούς!  Κάθε χρόνο προσ-
λαμβάνονται και απολύονται «εποχικοί» πυροσβέστες
γιατί τάχα είναι «άχρηστοι» τον υπόλοιπο χρόνο αλλά
η «ανάγκη» να δέρνονται οι διαδηλωτές είναι, ως φαί-
νεται, πάγια και διαρκής. 

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Μάνδρας ήταν αυτοί που
μέσα στον Ιούλιο έκαναν κινητοποιήσεις ενάντια στην
υποστελέχωση του Δήμου με αφορμή τη λήξη των
συμβάσεων αρκετών εργαζομένων. Τώρα φαίνεται πό-
σο πραγματικά τραγικές είναι αυτές οι ελλείψεις. Η
υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση είναι κανόνας
στην Πυροσβεστική, στα ΕΚΑΒ, στην ΕΥΔΑΠ και τη
ΔΕΗ.

Όπως δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Μανώ-
λης Μαστοράκης εργαζόμενος στην ΕΥΔΑΠ στην πε-
ριοχή: «Από την πρώτη στιγμή, με την κακοκαιρία να
μένεται, βρεθήκαμε στο βουνό για να αποκαταστήσου-
με αγωγούς που είχαν σπάσει, ήταν εκεί και εργαζόμε-
νοι από τη ΔΕΗ για να αποκαταστήσουν το ηλεκτρικό
δίκτυο. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες από προσωπι-
κό που δουλεύει νυχθημερόν με αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης σε τραγικές συνθήκες με πολλές ελλείψεις».

Πρόληψη

Και αν η μια πλευρά των περικοπών αφορά την αντι-
μετώπιση του προβλήματος, η άλλη πλευρά αφορά
την πρόληψη. Στην Περιφέρεια Αττικής, στον Πίνακα
Εκτελεστέων Έργων σε σύνολο 1.059 έργων με προ-
ϋπολογισμό 1,9 δισ. ευρώ προβλέπεται η εκτέλεση 164
αντιπλημμυρικών έργων με προϋπολογισμό 409,6 εκα-
τομμύρια. Στην πράξη όμως, στις πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού για το 2017, σε σύνολο πληρωμών 237
εκατομμυρίων ευρώ για έργα, οι προβλέψεις για τα αν-
τιπλημμυρικά έργα περιορίζονται σε περίπου 13 εκα-
τομμύρια, όπως γράφει ο Ριζοσπάστης. 

Βλέπουμε ότι τα λεφτά που δίνονται το 2017 για αν-
τιπλημμυρική προστασία μιας πόλης 4,5 εκατομμυρίων
είναι μόλις το 5% των συνολικών έργων καθώς το με-
γαλύτερο ποσό θα πάει για έργα «ανάπλασης» που
διεκδικούν λογής-λογής κερδοσκόποι.  Είναι επίσης το
0,37% του ποσού των 3,5 δις ευρώ που σπαταλάει η
Ελλάδα το χρόνο σε πολεμικές δαπάνες προκειμένου
ο Καμμένος να παίρνει τα συγχαρίκια των νατοϊκών. Οι
συγκρίσεις είναι εξοργιστικές.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ανάμεσα σε άλλα
στην ανακοίνωσή της η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή
στην Περιφέρεια Αττικής: «Οι περικοπές της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα κονδύλια για έργα υλικοτεχνι-
κής υποδομής οι ελλείψεις σε προσωπικό -κατ’ εντολή
των μνημονιακών δεσμεύσεων που επιβάλουν Ε.Ε. και
ΔΝΤ-, οι αναθέσεις σε εργολάβους, η ασύστολη δόμη-
ση και οικειοποίηση περιοχών στο όνομα της ανάπτυ-
ξης και του κέρδους, κατέστησαν ευκολότερο το κατα-
στροφικό έργο της νεροποντής».

Φονικές επιλογές

Δ
εν χρειάζεται κανείς να έχει πτυχίο στην μετεωρολογία
για να γνωρίζει ότι ο Οκτώβρης και κυρίως ο Νοέμβρης
είναι αντίστοιχα μήνες με πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις

και καταιγίδες. Αρκεί να κοιτάξει κανείς τις ημερομηνίες των
προηγούμενων πλημμυρών στην Αττική: Οι πλημμύρες του
1961 όπου 43 άτομα έχασαν τη ζωή τους έγιναν τη νύχτα της
5ης προς 6η Νοεμβρίου. Οι πλημμύρες το 1977 που είχαν 43
νεκρούς έγιναν στις 2-3 Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς. Στις 21
Οκτωβρίου του 1994 πλημμυρίζει ο Ποδονίφτης και χάνουν τη
ζωή τους 9 άνθρωποι. Στην περιοχή που πλήγηκε μπορούμε να
θυμίσουμε επίσης τις μεγάλες πλημμύρες στη Νέα Πέραμο στις
9/11/99 και στα Μέγαρα, 19/11/2000 και 17/11/2007 με ένα νε-
κρό η κάθε μια.

Νοέμβρης του 2017 λοιπόν - και υπήρξε η οποιαδήποτε επι-
φυλακή ή έστω ετοιμότητα για να αντιμετωπιστεί μια πιθανή
πλημμύρα εκ μέρους του κρατικού μηχανισμού και της κυβέρ-
νησης που τον διαχειρίζεται; Η απάντηση είναι κατηγορηματική
όσο ήταν και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις και είναι ΟΧΙ
σε όλα τα επίπεδα. 

Υπήρχε, ας πούμε, μετεωρολογικός σταθμός που να μπορεί να
προειδοποιήσει έγκαιρα στην περιοχή; Όπως ενημέρωσε το δελ-
τίο τύπου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών «παρόλο που λει-
τουργεί ένα δίκτυο 350 σταθμών σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς
δεν διαθέτει σταθμό στην περιοχή». Και ενώ οι εργαζόμενοι και οι
επιστήμονες στο Εθνικό Αστεροσκοπείο δεν διέθεταν τα απαραί-
τητα μέσα που θα ήθελαν, στο μεταξύ, στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ο ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας, Δ.
Παπανικολάου, η περιοχή της Μάνδρας “ήταν μια βασική άσκη-
ση, για το θέμα των πλημμυρών” για τους μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές! “Επιλέξαμε αυτήν την περιοχή, ως εκ των χαρακτηριστικών
περιπτώσεων στις οποίες η ανθρώπινη παρέμβαση, η άγνοια ή
αδιαφορία ή η μη γνώση και ουσιαστική ενασχόληση με το θέμα,
ήταν εγκληματικού χαρακτήρα” τόνισε χαρακτηριστικά.

Σχεδιασμός

Η τοποθέτηση μετεωρολογικών σταθμών στους ορεινούς όγ-
κους και στην περιοχή θα μπορούσε να δώσει τα δεδομένα της
βροχόπτωσης σε πραγματικό χρόνο (ανά δέκα λεπτά) και ακο-
λούθως να σημάνει συναγερμό, να χτυπήσουν οι σειρήνες, οι
καμπάνες να μην πιαστεί ο κόσμος στον ύπνο. Στην ανακοίνωση
του Αστεροσκοπείου αναφέρεται ότι «το ΕΑΑ παρακολουθεί την
εξέλιξη της κακοκαιρίας και σε πραγματικό χρόνο αναλύει και
παρουσιάζει τόσο τα δεδομένα βροχόπτωσης όσο και αυτά των
καταιγίδων που πλήττουν τη χώρα μας». Ένας απλός σχεδια-
σμός ώστε να υπάρχει επιφυλακή, φυλάκια, που να παρακολου-
θούν τις επικίνδυνες μέρες τα ρέματα, όπως ακριβώς συμβαίνει
με τα πυροφυλάκια και τα δάση το καλοκαίρι, θα μπορούσε να
προειδοποιήσει και να σώσει ζωές. 

Υπήρχε ο αναγκαίος χρόνος. Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο,
η «ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων έδειξε μια ανατροφο-
δότηση καταιγίδων στην περιοχή κατά το χρονικό διάστημα από
τις 03.00 ως 07.00». Θα περάσουν τρεις ολόκληρες ώρες από
τις 3.47 όταν δέχεται η Πυροσβεστική την πρώτη κλήση από τα
Μέγαρα μέχρι ο χείμαρρος να αρχίσει να κατεβαίνει ορμητικός
την εθνική Ελευσίνας-Θηβών προς τη Μάνδρα στις 6.30 το πρωί.

Αυτό που δεν υπάρχει είναι η αντιμετώπιση που να εξασφαλί-
ζει επαρκή χρηματοδότηση, κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό
όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων, εξοστρακισμό
όλων των εργολάβων και ανάθεση όλων των δημόσιων έργων
σε δημόσιες εταιρίες με μόνιμο και επαρκή αριθμό εργαζομέ-
νων. Το σφαγείο των μνημονίων δεν αφήνει χώρο για τέτοιες
«πολυτέλειες» – φτάνει να μην σε λένε Μελισσανίδη, Αλαφούζο,
Μαρινάκη, τότε σου βρίσκουν χώρο μέχρι και για γήπεδο.

Tαξικό 
Φαινόμενο

21
νεκροί, 2 αγνοούμενοι, χιλιάδες
άστεγοι, χιλιάδες κατεστραμμέ-
να σπίτια και περιουσίες, ολό-

κληρες περιοχές χωρίς ύδρευση και ρεύ-
μα, δρόμοι, υποδομές και δίκτυα διαλυμέ-
να και ένα μεγάλο «ΓΙΑΤΙ;» είναι ο μέχρι
στιγμής απολογισμός των πλημμυρών της
περασμένης βδομάδας στην Μάνδρα και
τη Νέα Πέραμο. 

Η καταστροφή στη Δυτική Αττική δεν
είναι ένα «ακραίο φυσικό φαινόμενο» αλ-
λά ένα ακραίο ταξικό φαινόμενο. Όχι γιατί
η κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί ακραία
φυσικά φαινόμενα.  

Είναι ένα ταξικό φαινόμενο γιατί-όπως
και η ίδια η κλιματική αλλαγή- έτσι και ο
θάνατος και η καταστροφή που επήλθε
στη Δυτική Αττική, οφείλονται στο ανελέ-
ητο κυνήγι του κέρδους. Η περιοχή είναι
μέσα στη βιομηχανική ζώνη. Πάνω στο
μπαζωμένο ρέμα της Μάνδρας βρίσκον-
ταν εταιρίες, με τις ευλογίες ή με την εκ
των υστέρων έγκριση των αρχών. Οι κα-
κοτεχνίες στις εθνικές οδούς και δρόμους
που αφήναν στενούς αγωγούς για να πε-
ράσουν ολόκληροι χείμαρροι ήταν δου-
λειά κατασκευαστικών εταιριών.

Περικοπές

Είναι ταξικό φαινόμενο γιατί η διπλή πο-
λιτική των περικοπών και της ανάθεσης
στους εργολάβους στο δημόσιο, που
έχουν επιβάλλει με τις ευλογίες της ΕΕ
όλες οι κυβερνήσεις που εφαρμόζουν τα
μνημόνια λιτότητας, έχουν αφενός τσακί-
σει κάθε δυνατότητα για ένα ολοκληρω-

μένο σχέδιο αντιπλημμυρικών έργων και
αφετέρου έχουν χτυπήσει υπηρεσίες και
οργανισμούς. 

Τα λίγα λεφτά που δίνονται, καταλή-
γουν σε έργα που οι εργολάβοι ολοκλη-
ρώνουν, τσάτρα-πάτρα, με κακοτεχνίες
και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Οι
έλεγχοι στους εργολάβους μπαίνουν σε
δεύτερη μοίρα για να προχωρήσει απρό-
σκοπτα η fast track «ανάπτυξη» της κερ-
δοσκοπίας. 

Από την άλλη, οι περικοπές έχουν τσα-

κίσει όλες τις υπηρεσίες και τους οργανι-
σμούς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν
εγκαίρως τους πληγέντες την ώρα της
καταστροφής και ταυτόχρονα να τους
προσφέρουν πραγματική αποκατάσταση
για τις ζημιές που έχουν υποστεί και άμε-
σα αλλά και μακροπρόθεσμα. Όλοι ξέ-
ρουν ότι μια οδύσσεια για χιλιάδες αν-
θρώπους ξεκινάει τώρα που αποσύρονται
τα νερά.  

Είναι ταξικό φαινόμενο γιατί οι άνθρω-
ποι που έπληξε η καταστροφή ήταν εξ

ολοκλήρου εργατική τάξη. Εργαζόμενοι
που πήγαιναν στη δουλειά τους, εργαζό-
μενοι που η πλημμύρα τους πέτυχε να
δουλεύουν βάρδια μέσα στα εργοστάσια,
συνταξιούχοι που ο χείμαρρος τους έπνι-
ξε μέσα στα παμπάλαια σπιτάκια τους την
ώρα που κοιμούνταν. Στο εργοστάσιο της
Johnson & Johnson στη Μάνδρα, ο τοί-
χος του εργοστασίου στην αποθήκη υπο-
χώρησε από τα ορμητικά νερά και οι ερ-
γαζόμενοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν
από το εργοστάσιο. 

Είναι κινηματογραφικές οι περιγραφές
της εργαζόμενης στο δημοτικό κατάστη-
μα των Ερυθρών που σώθηκε ανεβαίνον-
τας σε ένα δέντρο όταν περιγράφει πώς
την Τετάρτη «στις 6.30 το πρωί, πήρα τον
συνάδελφό μου και ξεκινήσαμε για να πά-
με στο δημοτικό κατάστημα Ερυθρών.
Παίρνοντας τον δρόμο της παλαιάς εθνι-
κής οδού Ελευσίνας - Θήβας, φθάνοντας
στην "Ξυλοτεχνική", έβρεχε λίγο, κάποιες
λίγες σταγονίτσες. Στην πρώτη δεξιά
στροφούλα όπου έχει ένα γεφυράκι… με
το πού φτάνουμε και περνάμε το γεφυρά-
κι, βλέπουμε πάνω από το βουνό να κατε-
βαίνει το νερό…».

Πενιχρά μέσα

Είναι ταξικό φαινόμενο, γιατί από την
πρώτη στιγμή και με πενιχρά μέσα εκείνοι
που δίνουν τη μάχη στο πλευρό των αν-
θρώπων που έχουν χτυπηθεί από την κα-
ταστροφή είναι η εργατική τάξη. Είναι οι
πυροσβέστες και οι εργαζόμενοι του
ΕΚΑΒ και του Θριάσιου νοσοκομείου, οι
εργαζόμενοι του Δήμου Μάνδρας, πολλοί
από αυτούς υπό απόλυση συμβασιούχοι. 

"Το Θριάσιο ήταν το νοσοκομείο που
δέχθηκε τους νεκρούς και τους τραυμα-
τίες από την καταστροφή, είναι το μόνο
νοσοκομείο που καλύπτει όλες αυτές τις
περιοχές" μας είπε η Μαρία Αλεξανδρί-
δου εργαζόμενη στο νοσοκομείο. "Υπάρ-
χουν πολλοί συνάδελφοι που ζουν σε αυ-
τές τις περιοχές οι οποίες πληγήκαν και
αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με τα
σπίτια τους" μας λέει ο Γιώργος Κούτου-
λας επίσης εργαζόμενος στο νοσοκομείο.
Είναι οι τεχνικοί και οι εργάτες της ΕΥ-
ΔΑΠ και της ΔΕΗ που καταβάλουν υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες για να αποκατα-

στήσουν τα δίκτυα. Είναι τα μέλη της Πα-
κιστανικής Κοινότητας και της Ένωσης
Μεταναστών Εργατών -που πήγαν το
Σάββατο στη Μάνδρα για να στηρίξουν
τους πληγέντες, μετανάστες και μη μετα-
νάστες. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην
ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, «η έλλειψη
αντιπλημμυρικών και άλλων έργων υπο-
δομής μαζί με τον άθλιο σχεδιασμό των
εμπορευματικών, και ιδιωτικών, μεγάλων
δρόμων, τα μπαζωμένα ρέματα και τα
αποψιλωμένα δάση, φανερώνουν τη χρό-
νια αδιαφορία κυβερνήσεων και Περιφέ-
ρειας για τη Δυτική και όλη την Αττική. Οι
Εκάλες φυσικά δεν κινδυνεύουν».

Αυτή είναι η αλήθεια. Ο μόνος τρόπος
για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τέ-
τοιες καταστροφές και να αποκαταστή-
σουμε πραγματικά τα θύματά τους είναι η
δική μας τάξη να κάνει την τάξη της Εκά-
λης να αισθανθεί την ανασφάλεια που νοι-
ώθει ένας ηλικιωμένος χαμηλοσυνταξιού-
χος την ώρα που βλέπει το χείμαρρο να
κατεβαίνει προς το σπίτι του.

Από κάθε χώρο εργασίας, από κάθε
γειτονιά, σχολείο και σχολή να γίνουμε
ένας ανθρώπινος χείμαρρος, ένα ποτάμι
αγώνα και να διαλύσουμε την πολιτική
των μνημονίων που βάζει στην τελευταία
μοίρα τους ανθρώπους και τις ανάγκες
τους. Απαιτώντας διαγραφή του χρέους,
να διαλύσουμε την πολιτική των ιδιωτικο-
ποιήσεων και των εργολαβιών που αφήνει
πίσω της συντρίμια για τους φτωχούς και
κέρδη για τους καπιταλιστές. Αυτή είναι
μια μάχη που ξεκινάει από τώρα. Πενθού-
με τους χαμένους νεκρούς της τάξης μας
διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο μέσα
από τους αγώνες μας.

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Έγκλημα στη Μάνδρα

Στις 13 Νοεμβρίου του 2017, πάνω από 15.000 επιστή-
μονες από 184 χώρες δημοσιοποίησαν μια «δεύτερη προ-
ειδοποίηση» προς την ανθρωπότητα, που αναφέρεται στην
άμεση ανάγκη για αλλαγή όλων εκείνων των πολιτικών που
καταστρέφουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και ανθρώπι-
νες κοινωνίες.

Μια μέρα αργότερα ξεσπούσε η καταστροφή στη Μάν-
δρα στα πλαίσια μιας προαναγγελθείσας κακοκαιρίας
ενός ακόμη λεγόμενου «Μεσογειακού Κυκλώνα», που όλο
και πιο συχνά και πιο έντονα πλήττουν τη Μεσόγειο τα τε-
λευταία χρόνια.

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Αντώνης Λάλος εξήγησε στο
ΑΠΕ τι ήταν το φαινόμενο που έπληξε τη Δυτική Αττική:
«Τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι συνηθισμένα το Νοέμ-
βριο, επειδή αυτός ο μήνας είναι από τους πιο βροχερούς
του χρόνου». Οφείλονται στο ότι «ένας συνδυασμός αέ-
ριων μαζών που έρχονται από την Κεντρική Ευρώπη ή τη
Μεσόγειο φορτώνονται με υδρατμούς λόγω των υψηλών
θερμοκρασιών που διατηρούν ακόμη οι θάλασσες... Ξέ-
ρουμε λοιπόν ότι κάποια στιγμή η μπόρα θα ξεσπάσει και
ότι για ευνόητους λόγους οι παραθαλάσσιες περιοχές θα

δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής… Κάποια χαρακτηρι-
στικά τους, όμως, όπως είναι η ένταση, μας επιτρέπουν να
συνδέσουμε τα φαινόμενα αυτά με την κλιματική αλλαγή…
Τον Οκτώβριο δεν έβρεξε καθόλου και αυτό είναι ένα
ακραίο φαινόμενο. Ακραία εκδήλωση είναι και οι χωρίς
διακοπές βροχοπτώσεις επί μία εβδομάδα. Μπορεί επομέ-
νως να θεωρήσει κανείς ότι τα χαρακτηριστικά αυτά σχετί-
ζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου».

Διπλά υποκριτές

Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και όσοι χρησιμοποιούν
την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα για
να καλύψουν τις δικές τους ευθύνες είναι διπλά υποκρι-
τές. Και γιατί, δεν ήταν τα φαινόμενα που έφεραν την κα-
ταστροφή αλλά η πολιτική περικοπών και «ανάπτυξης» στο
βωμό του κέρδους. Αλλά και γιατί ήταν ο Τσίπρας και ο
Καμένος που πήγαν στις ΗΠΑ για να εκθειάσουν τον νού-
μερο 1 κίνδυνο στον πλανήτη και φανατικό αρνητή της κλι-
ματικής αλλαγής, τον Ντόναλντ Τραμπ. 
• Διαβάστε επίσης: “Καπιταλισμός και περιβάλλον-σχέ-

σεις καταστροφής” στο περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κά-
τω που κυκλοφορεί. 

http://socialismfrombelow.gr/article.php?id=1021. 

«H σκέψη μας είναι με τους αδικοχαμένους στα λασπόνε-
ρα στη Μάνδρα. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

Οι ευθύνες δεν ανήκουν ούτε στα "ακραία καιρικά φαινόμενα"
ούτε στην κλιματική αλλαγή. Στο κεφάλαιο ανήκουν αποκλει-
στικά και στις κυβερνήσεις που του κάνουν πλάτες» δήλωσε
ο Πέτρος Κωνσταντίνου, μέλος της Συνέλευσης της Περιφε-
ρειακής Ενωσης Δήμων Αττικής και δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας. 

«Για την ΕΕ τα αντιπλυμμηρικά έργα που θα μπορούσαν να
σώσουν ζωές δεν είναι επιλέξιμα. Φτιάχτηκε η Αττική οδός αλ-
λά τα μπαζωμένα ρέματα, όπως της Αγίας Αικατερίνης, που
προκάλεσε φοβερές πλημμύρες το 1999, παρέμειναν ως εί-
χαν μέχρι τη σημερινή καταστροφή. Η ανάπτυξη της περιοχής
ως νέα βιομηχανική ζώνη την μετέτρεψε σε πολεοδομική
ζούγκλα, με προτεραιότητα να βρούν χώρο οι βιομηχανίες και
ας είναι και στα ρέματα και απο δίπλα τα σπίτια των εργαζό-
μενων. Ανάπτυξη κυριολεκτικά με κριτήριο το κέρδος που
σκοτώνει. 

Μόνο ο αγώνας για να επιβάλουμε ότι οι ανάγκες και οι
ζωές των ανθρώπων είναι πάνω από τα κέρδη μπορεί να σώ-
σει ανθρώπινες ζωές. Αυτές τις μέρες που στους Δήμους ψη-
φίζονται προϋπολογισμοί υπό την έγκριση των τροϊκανών μια
ματιά στα "αντιπλημμυρικά έργα" δείχνει τους ενόχους για τις
αδικοχαμένες ζωές στα λασπόνερα. Ας μπεί ένα τέλος»! 

Μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας μαζί με τον πρόεδρό της Τζαβέντ Ασλάμ βοηθούν τους κατοίκους της Μάνδρας

Κείμενα: Γιώργος Πίττας

Κλιματική αλλαγή



Ο Charlie Kimber μίλησε
στη Λένα Βερδέ και 
τη Δήμητρα Κυρίλλου 
για το BREXIT, τον Τζέρεμι
Κόρμπιν και τα καθήκοντα
της επαναστατικής 
αριστεράς στη Βρετανία.

Τ
ο BREXIT κυριαρχεί στη βρε-
τανική πολιτική σκηνή. Το
αποτέλεσμα του δημοψηφί-

σματος τον Ιούνη του 2016 ήταν
ένα τεράστιο χτύπημα για το κατε-
στημένο της χώρας. Όλοι περίμε-
ναν ότι θα υπερίσχυε η παραμονή
στην ΕΕ και βρέθηκαν με ένα 52%
υπέρ της εξόδου. Θα ξεκινήσω με
τα προβλήματα που δημιουργεί
στους καπιταλιστές και τη συντηρη-
τική κυβέρνηση. Υπάρχουν δύο αν-
τίθετες τάσεις που οδηγούν σε συ-
νεχείς εντάσεις και διασπάσεις στο
εσωτερικό τους. Η μία περιλαμβά-
νει τις περισσότερες μεγάλες επι-
χειρήσεις, τις τράπεζες, όλους
όσους θέλουν να παραμείνουν στην
ΕΕ. Η δεύτερη είναι δεσμευμένη,
πάνω απ' όλα, στον έλεγχο των συ-
νόρων, στο να κρατήσουν τους με-
τανάστες έξω από τη χώρα.

Και οι δύο τάσεις βρίσκονται
στην κυβέρνηση και συγκρούονται
μεταξύ τους καθώς συνεχίζονται οι
διαπραγματεύσεις. Καθώς μιλάμε
αυτή την στιγμή, η κυβέρνηση
προσπαθεί να περάσει από τη
Βουλή πρόταση που να καθορίζει
ημερομηνία αποχώρησης της Βρε-
τανίας από την ΕΕ. Αλλά μπορεί
και να μην καταφέρει να την περά-
σει, ακριβώς γιατί οι διαφωνίες
στο εσωτερικό της είναι τόσο με-
γάλες. Αυτό θα συνεχίσει για δύο
χρόνια, σε μια πολύ -με τους δι-
κούς τους όρους- περίπλοκη διαδι-
κασία, και συνεχώς θα υπονομεύει
την κυβέρνηση. Μπορεί να οδηγή-
σει ακόμα και στην πτώση της, κα-
θώς δεν έχει πλειοψηφία, πενήντα
συντηρητικοί βουλευτές δε θέλουν
με τίποτα το BREXIT.

Στη δική μας πλευρά, στην ερ-
γατική τάξη, είναι επίσης περίπλο-
κο. Τα περισσότερα συνδικάτα
στήριξαν την παραμονή στην ΕΕ.
Το Εργατικό Κόμμα το ίδιο. Ακόμα
και ο Τζέρεμι Κόρμπιν που πάντα
ήταν ενάντια στην ΕΕ, τη συνθήκη
του Μάαστριχτ κλπ. Το ίδιο το
αποτέλεσμα ήταν αντιφατικό μέσα
στην εργατική τάξη. Κάποιοι πράγ-
ματι ψήφισαν την έξοδο επειδή εί-
ναι ρατσιστές, δεν θέλουν τους με-
τανάστες. Αλλά για την πλειοψη-
φία ήταν ένα χτύπημα ενάντια
στην εξουσία. Εκεί που η ψήφος
για έξοδο ήταν πιο ισχυρή ήταν σε
περιοχές που είχαν καταστραφεί
από κλείσιμο εργοστασίων, κλείσι-

μο ορυχείων και μεταλλείων κλπ.
Εμείς μαζί με άλλες αριστερές

οργανώσεις συμμετείχαμε στο LE-
XIT, την καμπάνια για μια αριστερή
έξοδο από την ΕΕ. Ήταν μικρή αλ-
λά σημαντική, προβάλλοντας ότι
μπορείς να είσαι ενάντια στην ΕΕ
όχι από δεξιά, αλλά από αριστερή
σκοπιά. Ήταν μια πυξίδα για τον
κόσμο, ότι υπάρχει αριστερή κα-
τεύθυνση, ένα BREXIT των εργα-
τών, όχι των αφεντικών. Αναδείξα-
με έτσι αιτήματα όπως όχι περιορι-
σμό των εργατικών δικαιωμάτων,
υπεράσπιση της ελευθερίας της
μετακίνησης, εργατική αλληλεγ-
γύη σε όλη την Ευρώπη, χρηματο-
δότηση της υγείας και της παιδεί-
ας, κατάργηση των αντισυνδικαλι-
στικών νόμων, σαν κομμάτι του πα-
κέτου του Brexit.

Ενωμένοι

Πολλοί ψήφισαν την παραμονή
γιατί είναι αντιρατσιστές και δεν
μπορούσαν να δεχτούν την ιδέα
ότι θα ψηφίσουν στην ίδια πλευρά
με το UKIP, τη δεξιά πτέρυγα των
συντηρητικών και τους νεοναζί. Το
καταλαβαίνουμε αυτό και γι' αυτό
το επιχείρημά μας είναι: ό, τι κι αν
ψηφίσατε στο δημοψήφισμα, τώρα
πρέπει να ενωθούμε ενάντια στο
ρατσισμό, το νεοφιλελευθερισμό,
τη λιτότητα, για εργατικά δικαιώ-
ματα κλπ. Δεν μπορούμε να έχου-
με την εργατική τάξη διασπασμέ-

νη. Είναι κάτι που βρίσκει ανταπό-
κριση, ειδικά στο αντιρατσιστικό
κίνημα που παλεύουμε μαζί με κό-
σμο που ψήφισε την παραμονή και
πιστεύει ακόμα ότι η ΕΕ είναι καλή.
Αλλά σέβονται τα επιχειρήματά
μας, τα οποία είναι κυρίως δύο. Το
πρώτο είναι ότι κοιτάξτε τι κάνει η
ΕΕ στην επιβολή λιτότητας, τι έκα-
νε στην Ελλάδα. Θα το έκαναν σε
κάθε αριστερή κυβέρνηση, θα το
έκαναν στον Κόρμπιν. Το δεύτερο
ότι η ΕΕ, όχι μόνο δεν είναι αντιρα-
τσιστικός θεσμός, αλλά επιβάλει
το ρατσισμό με δύο τρόπους. Ένα,
κατευθείαν με τις πολιτικές της
Ευρώπης Φρούριο, οι χιλιάδες που
πνίγονται στη Μεσόγειο είναι εξαι-
τίας αυτών των πολιτικών. Δύο, οι
νεοφιλελεύθερες πολιτικές σημαί-
νουν οργή μέσα στην κοινωνία που
μπορεί να στραφεί ενάντια στους
πρόσφυγες, τους μετανάστες,
τους μουσουλμάνους κλπ. Οι ρα-
τσιστικές δυνάμεις δεν έχουν δυ-
ναμώσει σαν αποτέλεσμα του δη-
μοψηφίσματος για το Brexit.
Έχουν δυναμώσει από τον κυρίαρ-
χο ρατσισμό, που προέρχεται από
τα παραδοσιακά κόμματα και την

κυβέρνηση, τον κρατικό ρατσισμό.
Ένα από τα κρίσιμα πράγματα

που ανέδειξαν οι γενικές εκλογές
φέτος ήταν ότι η Βρετανία δεν εί-
ναι μια δεξιά χώρα. Τριάντα εκα-
τομμύρια άνθρωποι ψήφισαν το
Εργατικό Κόμμα του Τζέρεμι
Κόρμπιν. Ήταν ένα ακόμα σοκ για
τα ΜΜΕ, τους ειδικούς και αναλυ-
τές που προέβλεπαν ότι οι συντη-
ρητικοί θα κερδίσουν πλειοψηφία
και μάλιστα αυξημένη, με 100
έδρες διαφορά από όλα τα κόμμα-
τα, κι ότι οι Εργατικοί θα συντρι-
βούν. Θα είναι μια ιστορική ήττα,
έλεγαν, για τους Εργατικούς που
στην ηγεσία τους έχουν αυτό τον
τρελό αριστερό, τον Κόρμπιν. Το
αντίθετο συνέβη. Ήταν η μεγαλύ-
τερη αύξηση που είχαν ποτέ οι Ερ-
γατικοί ανάμεσα σε δύο εκλογικές
αναμετρήσεις. 

Συγκεντρώσεις

Ο Κόρμπιν ενέπνευσε τον κόσμο.
Η εκλογική του καμπάνια δεν βασί-
στηκε σε κουστουμαρισμένους που
γυρνάνε και βγάζουν λόγους, αλλά
σε μεγάλες συγκεντρώσεις, κάτι
πολύ ασυνήθιστο στη Βρετανία, με
χίλιους, δυο χιλιάδες, ακόμα και
δέκα χιλιάδες ανθρώπους. Το
εκλογικό του πρόγραμμα έδινε κά-
ποιες υποσχέσεις. Προφανώς δεν
πρέπει να το υπερεκτιμάμε. Συνέχι-
ζε να υποστηρίζει τα πυρηνικά
όπλα ή το ΝΑΤΟ, υποσχόταν στα-
διακή εθνικοποίηση των σιδηρό-
δρομων, γενικά ήταν μετριοπαθές.
Αλλά ήταν πιο αριστερό από κάθε
άλλη φορά, μιλούσε για μεγαλύτε-
ρη χρηματοδότηση για την παιδεία
και το εθνικό σύστημα υγείας, για
αλλαγή κάποιων αντισυνδικαλιστι-
κών νόμων, αύξηση των κατώτατων
μισθών κλπ.

Το αποτέλεσμα έδωσε αέρα σε

όλη την αριστερά γιατί έδειξε ότι η
αριστερά μπορεί να νικά. Το κατε-
στημένο αντιδρά. Η πίεση από τα
πάνω στον Κόρμπιν είναι να συμβι-
βαστεί. Να ετοιμαστεί για να γίνει
κυβέρνηση. Οι περισσότεροι περι-
μένουν ότι θα είναι ο επόμενος
πρωθυπουργός γιατί οι συντηρητι-
κοί καταρρέουν, είναι αδύναμοι.
Το αποτέλεσμα αυτής της προ-
σμονής είναι ότι οι Εργατικοί ανα-
ζητούν άνοιγμα στ' αφεντικά, γιατί
γνωρίζουν ότι οι μεγάλες επιχειρή-
σεις, οι τράπεζες, οι αγορές θα
προσπαθήσουν να τους πατήσουν
αν εκλεγούν και θελήσουν να κά-
νουν κάτι ριζοσπαστικό.

Εμείς λέμε ότι είναι πολύ καλό
που ο Κόρμπιν είναι στην ηγεσία
του Εργατικού Κόμματος, δίνει αέ-
ρα σε όλη την αριστερά, είναι πιο
εύκολο να μιλάς για το σοσιαλισμό
–ο Κόρμπιν αποκαλεί τον εαυτό
του σοσιαλιστή-, είναι πιο εύκολο
να μιλάς για εναλλακτικές στη λι-
τότητα. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε με
τον Ολάντ στη Γαλλία, ή ακόμα πιο
κρίσιμο για μας, με τον ΣΥΡΙΖΑ
στην Ελλάδα. Το ανησυχητικό είναι
ότι οι Εργατικοί βλέπουν το ΣΥΡΙ-
ΖΑ όχι σαν μια προειδοποίηση, αλ-
λά σαν μοντέλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα κα-
τάφερε, λένε, χτυπήθηκε από όλες
τις πλευρές, αλλά επιβίωσε.

Ο κίνδυνος για τους επαναστά-
τες είναι να καθίσουμε στην άκρη
και να καταγγέλλουμε τους συμβι-
βασμούς των Εργατικών. Όχι, πρέ-
πει να κάνουμε δύο πράγματα. Αν
κερδίσουν οι Εργατικοί χρειαζόμα-
στε μαζική κινητοποίηση ενάντια
στα αφεντικά, κι αυτό πρέπει να το
κάνουμε όλοι, ανεξάρτητα από το
αν θεωρούμε τους Εργατικούς λύ-
ση ή όχι. Και δε μπορούμε να το
κάνουμε αυτό την επόμενη των
εκλογών. Πρέπει να το κάνουμε
από τώρα. Να αυξήσουμε το επί-
πεδο των αγώνων σήμερα ενάντια
στους συντηρητικούς, προετοιμά-
ζοντας την επόμενη μέρα. 

Δεύτερον, πρέπει να βρούμε ση-
μεία ενότητας και επικοινωνίας με
τον κόσμο που στηρίζει τον Κόρμ-
πιν. Όχι μόνο με τα μέλη του Εργα-
τικού Κόμματος, αλλά με όλο τον
κόσμο, ειδικά τη νεολαία που συμ-
παθεί τον Κόρμπιν. Να βρούμε τρό-
πους να παλέψουμε μαζί τους, ενι-
αιομετωπικά, ενάντια στο ρατσι-
σμό, υποστηρίζοντας τις απεργίες,
ενάντια στην κλιματική αλλαγή, σε
κάθε μέτωπο. Και ταυτόχρονα, ενώ
είμαστε μαζί στους δρόμους, να
συζητάμε την προοπτική. Αυτό
πρέπει να κάνουν οι επαναστάτες.
Να συνδεθούν με τον κόσμο, να μη
φοβούνται να επιχειρηματολογούν,
να συνεχίζουν να χτίζουν μία ανε-
ξάρτητη επαναστατική οργάνωση.
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Οι επαναστάτες δεν κάθονται στην άκρη

Συνέντευξη με τον
Charlie Kimber

υπεύθυνο της εφημερίδας
Socialist Worker 

του Λονδίνου

Ο Charlie Kimber στην εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τον Κόκκινο Οκτώβρη έξω από το Πολυτεχνείο στην Αθήνα, 15/11
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Η
κατάληψη του Πο-
λυτεχνείου από μι-
κρή ομάδα αναρχι-

κών ξημερώματα της Τετάρ-
της 15 Νοέμβρη ήταν μια κί-
νηση που καταδικάστηκε
από το σύνολο των δυνάμε-
ων του εργατικού και νεο-
λαίστικου κινήματος καθώς
και της αριστεράς. 

Ήταν μια απόπειρα διάλυ-
σης του εορτασμού της εξέ-
γερσης γιατί αυτό σημαίνει
ο αποκλεισμός από τις εκ-
δηλώσεις για το Πολυτε-
χνείο των φοιτητικών συλ-
λόγων, των εργατικών συν-
δικάτων, των οργανώσεων
της αριστεράς με τις σημαί-
ες και τα υλικά τους.

Η αντιμετώπιση τέτοιων
φαινομένων όμως γίνεται μό-
νο με την πολιτική απομόνω-
σή τους. Ούτε η “παρέμβαση
της αστυνομίας”, ούτε η “βί-
αιη ανακατάληψη” του Πολυ-
τεχνείου, ούτε βέβαια η εγ-
κατάλειψη του χώρου και η
διάλυση του εορτασμού ήταν
λύσεις. 

Ενάντια στη διάλυση

Οι σύντροφοι και οι συν-
τρόφισσες του ΣΕΚ επέμει-
ναν από την πρώτη στιγμή
σε αυτή την κατεύθυνση.
Ήταν οι πρώτοι που έστη-
σαν τραπέζι και κρέμασαν
πανό στη πρόσοψη του Πο-
λυτεχνείου, που ξεκίνησαν
ανακοινώσεις με ντουντού-
κα και εξόρμηση στον κό-
σμο που επισκεπτόταν το
χώρο, καλώντας τους όλες
και όλους στην πορεία της
Παρασκευής και σε κλιμά-
κωση των αγώνων αμέσως
μετά.

Αυτές οι κινήσεις βοήθη-
σαν τους φοιτητικούς συλ-
λόγους, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την
ΚΝΕ, όλες τις δυνάμεις της
αριστεράς ούτε να αναλώ-
νονται σε ανούσιες αντεγ-
κλήσεις με τους “καταλη-
ψίες” ούτε να εγκαταλεί-
ψουν το χώρο. Το ίδιο και η
απόφαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να
πραγματοποιήσει την προ-
γραμματισμένη για το ίδιο
απόγευμα εκδήλωσή της
για τη Ρώσικη Επανάσταση
έξω από το Πολυτεχνείο με
μεγάλη επιτυχία (βλέπε σχε-
τικά στη σελ. 20). Αυτά συ-
νέβαλαν στην πολιτική απο-
μόνωση των “καταληψιών”
και στη λήξη του αποκλει-
σμού του Πολυτεχνείου την
επόμενη κιόλας μέρα.

Π
ολλές χιλιάδες αγωνιστές κι
αγωνίστριες διαδήλωσαν την
Παρασκευή 17 Νοέμβρη μέ-

χρι την Αμερικάνικη Πρεσβεία, τιμών-
τας την 44η επέτειο της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου. Το πανό του Συλ-
λόγου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων
Αντιστασιακών 1967-74 ακολουθού-
σαν τα μαζικά μπλοκ των φοιτητικών
συλλόγων από το Πολυτεχνείο, το
Βιολογικό, το Φυσικό, το Χημικό, το
Γεωλογικό, το ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας.

“Τα μνημόνια και οι περικοπές εί-
ναι οι δολοφόνοι” έγραφε το πανό
που άνοιγε το πολύ μαζικό μπλοκ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταγγέλοντας τους
ενόχους για τους θανάτους και τις
καταστροφές στη Δυτική Αττική.
Πολλά ήταν και τα συνθήματα για τις
φονικές πλημμύρες όπως “Λεφτά σε
τραπεζίτες και εξοπλισμούς, πλημ-
μύρες και θανάτους στους φτω-
χούς”, “Τα μνημόνια πνίγουν εργατο-
γειτονιές, την κρίση να πληρώσουν
οι καπιταλιστές”, “Οι περικοπές πνί-
γουν τους εργάτες και στους τραπε-
ζίτες κάνουνε τις πλάτες”.

Ακολουθούσαν τα πανό του ΣΕΚ και
της Εργατικής Αλληλεγγύης, οι φοιτη-
τές και οι φοιτήτριες του ΣΕΚ καθώς
οι μαθητές Anticapitalista. “Διαδηλώ-
νουμε με αφορμή την επέτειο της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου, αλλά δεν
είναι απλώς μια επέτειος, συνδέεται
με το σήμερα, με την υποχρηματοδό-
τηση της παιδείας, με το αντιφασιστι-
κό αγώνα”, μας είπε η Δανάη από τη
ΦΛΣ, “Χρειάζεται να συνεχίσουμε με
συντονισμό στους εργατικούς χώ-
ρους, τις σχολές, τα σχολεία, όπως
τότε που η εξέγερση ήταν όλης της
τάξης”. “Γιορτάζουμε το Πολυτεχνείο,
την προσπάθεια της νεολαίας και των
εργαζόμενων τότε να απελευθερω-
θούν από την καταπίεση της χούν-
τας”, μας είπε η Πηγή, μαθήτρια στο
1ο-2ο ΓΕΛ Ψυχικού, “Και επειδή, ακό-
μα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, η
εξουσία παραμένει καταπιεστική, κα-
τεβαίνουμε στο δρόμο για να δείξου-
με ότι δεν έχουμε συμβιβαστεί και δε

τα παρατάμε”.

Έμπνευση

Στη συνέχεια βάδιζε ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια, το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων, το Σωματείο Εργα-
ζομένων Ιντρακόμ. “Τότε πάλευαν να
ανατρέψουν τη χούντα, τώρα έχουμε
πάνω από το κεφάλι μας άλλου εί-
δους επιθέσεις, τα μνημόνια και τις
άσχημες συνθήκες στη δουλειά, τις
επιθεσεις στην απεργία, την εντατι-
κοποίηση, την εκμετάλλευση από την
εργοδοσία ακόμα και όταν αυτή είναι
το κράτος, την έλλειψη προσωπικού,
τους αγώνες που πρέπει να δώσεις
για να καλύψεις τις ανάγκες των
ασθενών”, μας είπε η Ιωάννα Πασπά-
τη, γιατρός στο Παίδων Πεντέλης,
“Παρά το γεγονός ότι ώρες ώρες
νιώθει κανείς ότι «έχει κάτσει» το κί-

νημα, το μήνυμα του Πολυτεχνείου
μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι. Εί-
ναι έμπνευση για το σήμερα”.

Με πανό διαδήλωσε και η Ομάδα
LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Δεν ήρθαμε
επετειακά σα μνημόσυνο, ήρθαμε
για να παλέψουμε ενάντια σε κατα-
στάσεις που μας εμποδίζουν να είμα-
στε ελεύθεροι σήμερα”, μας είπε η
Κατερίνα, φοιτήτρια στο τμήμα Ιστο-
ρίας της Κέρκυρας, “Ο καπιταλισμός
πρέπει να ανατραπεί. Τα LGBT άτο-
μα πρέπει να διεκδικήσουμε ίσα δι-
καιώματα, ίσες ευκαιρίες στην εργα-
σία και σε όλους τους τομείς. Έχου-
με ήδη πετύχει πολλά πράγματα σαν
κίνημα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε
μαχητικά, γιατί έχουμε πολλά ακόμα
να κερδίσουμε”.

Δυναμικά ήταν και τα μπλοκ της
Πρωτοβουλίας για το Κλείσιμο των

Γραφείων της Χρυσής Αυγής και της
ΚΕΕΡΦΑ. “Το σύνθημα «ψωμί παι-
δεία ελευθερία» παραμένει επίκαι-
ρο”, μας είπε η Χριστίνα Μανωλακά-
κη, φοιτήτρια ΕΜΜΕ, “Μέσα στα
πολλά αιτήματα που ακούγονται σή-
μερα, εμείς ως ΚΕΕΡΦΑ βάζουμε και
αυτά ενάντια στη Χρυσή Αυγή που
χρησιμοποιεί τον κοινοβουλευτισμό
για να κρύβει την πραγματικότητα,
ότι είναι εγκληματική οργάνωση.
Απαιτούμε να καταδικαστούν και να
κλείσουν τα γραφεία τους”.

Ακολουθούσαν τα μπλοκ της ΟΚ-
ΔΕ-Σπάρτακος, του ΝΑΡ και της νΚΑ
και δεκάδων ακόμα οργανώσεων και
συλλογικοτήτων της αριστεράς, ανά-
μεσά τους της ΛΑΕ, και της αναρ-
χίας. Την πορεία έκλεισαν τα μπλοκ
του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Λένα Βερδέ

Μ
αζικές ήταν οι διαδηλώσεις για την επέ-
τειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου σε
όλες τις πόλεις της χώρας.

“Παρά την καταρρακτώδη βροχή, χιλιάδες δια-
δήλωσαν στη Θεσσαλονίκη”, μας είπε η Φύλλια
Πολίτη, “Μαζικά ήταν τα μπλοκ των φοιτητικών
συλλόγων, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΕΚ. Η πορεία
ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο, βάδισε στους δρό-
μους της πόλης, πέρασε από το αμερικανικό προ-
ξενείο και κατέληξε ξανά στο Πολυτεχνείο. Μαζική
διαδήλωση πραγματοποίησε και το ΚΚΕ”. 

Πάνω από 1000 άτομα διαδήλωσαν στην Πάτρα
με τα πανό των φοιτητικών συλλόγων, της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, του ΣΕΚ και όλης της αριστεράς. Η πορεία
ξεκίνησε από το Παράρτημα όπου είχε προηγηθεί
τριήμερος εορτασμός, πέρασε από το αγγλικό
προξενείο, το σχολείο και το μνημείο του Τεμπονέ-
ρα και επέστρεψε στο Παράρτημα. Από το πανεπι-
στήμιο στο κέντρο της πόλης ξεκίνησε η πορεία
του Πολυτεχνείου στο Βόλο. Εκατοντάδες διαδη-

λωτές, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι αλλά και
συνταξιούχοι πήραν μέρος τιμώντας την εξέγερση
των φοιτητών κόντρα στη χούντα και αναδεικνύον-
τας με τα συνθήματά τους τις σημερινές μάχες
ενάντια στα μνημόνια, την ακροδεξιά και τον ρα-
τσισμό. Ανάμεσα στους φοιτητικούς συλλόγους
των Πολιτικών Μηχανικών και του Ιστορικού (που
ήταν σε κατάληψη), ήταν τα πανό του ΣΕΚ, της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλων αριστερών οργανώσεων. Με
σημαίες της ΚΕΕΡΦΑ διαδήλωσαν πολλοί Πακι-
στανοί εργάτες.

Σωματεία

“Εκατοντάδες διαδηλωτές συμμετείχαν στην πο-
ρεία στα Γιάννενα”, μας είπε η Λουίζα Γκίκα, “Στα
μπλοκ των δύο φοιτητικών εστιών, της Δόμπολης
και της Δουρούτης, διαδήλωσαν πολλοί φοιτητές,
ενώ από σωματεία παρουσία είχαν τα μέλη ΔΕΠ και
η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων. Πολύ μαζικό ήταν το μπλοκ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. «Για μια κοινωνία χωρίς φράχτες-πολέ-
μους και μνημόνια», έγραφε το πανό του ΣΕΚ. Η

πορεία, με τη συμμετοχή κι άλλων οργανώσεων της
αριστεράς, ξεκίνησε από το μνημείο Ηρώων Πολυ-
τεχνείου και τελείωσε στη Νομαρχία. Νωρίτερα είχε
διαδηλώσει το Εργατικό Κέντρο με το ΚΚΕ”.

“Με τα πανό των συλλόγων φοιτητών Βιολογι-
κού, Φυσικού και Ιατρικής, των δασκάλων και των
καθηγητών, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΕΚ και άλλων
αριστερών οργανώσεων έγινε η διαδήλωση στο
Ηράκλειο”, μας είπε ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου,
“Η συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Ελευθερίας
και ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πό-
λης”. “Μαζική ήταν η διαδήλωση στα Χανιά”, μας
είπε ο Ειρηναίος Μαράκης, “Επικεφαλής μπήκε ο
Ενιαίος Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης
και ακολουθούσαν τα μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του
ΣΕΚ και άλλων οργανώσεων της αριστεράς. Πα-
ρουσία με πανό είχε και η ΕΛΜΕ. Η πορεία ξεκίνη-
σε από την πλατεία Αγοράς και βάδισε στο κέντρο
της πόλης, ενώ πέρασε και έξω από τα πρώην
γραφεία της Χρυσής Αυγής φωνάζοντας αντιφασι-
στικά και αντιρατσιστικά συνθήματα”.

Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα
Μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Αθήνα, 17/11
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Η
Γενική Συνέλευση της ΣΓΤΚΣ
την Τρίτη 14/11 είχε ως κεν-
τρικό θέμα την έλλειψη εκτά-

κτων καθηγητών, εξαιτίας της οποί-
ας πολλοί φοιτητές δεν κάνουν πά-
νω από ένα μάθημα τη βδομάδα μέ-
χρι το τέλος του Νοεμβρίου. Η κρί-
ση του ΤΕΙ Αθήνας, των αποθεματι-
κών του και της αδυναμίας του να
απαιτήσει λεφτά από το Υπουργείο,
πρώτη φορά φτάνει στο σημείο να
ξεσκεπάζεται πλήρως, κι αυτό από
την άλλη, έχει σημάνει τον ξεσηκω-
μό δεκάδων φοιτητών κυρίως στη
ΣΓΤΚΣ και τη ΣΕΥΠ. 

Η Γ.Σ. της ΣΓΤΚΣ που καλέστηκε
και από φοιτητές χωρίς πολιτική
ταυτότητα που πήραν τη μάχη στα
χέρια τους την προηγούμενη εβδο-
μάδα, κατέληξε με συμμετοχή 200
ατόμων εκ των οποίων η πλειοψηφία
στήριξε το πλαίσιο που κατέβασαν
οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολο-
γίας Γραφικών Τεχνών. Τα αιτήματα
είναι η άμεση πρόσληψη του απα-
ραίτητου εκπαιδευτικού προσωπι-
κού, η μονιμοποίηση των αναγκαίων
εκτάκτων για να λυθούν τα χρόνια
προβλήματα, η παράταση του ακα-
δημαϊκού έτους κι εξαμήνου για την
ολοκληρωμένη αναπλήρωση των χα-
μένων διδακτικών ωρών και η αύξη-
ση της κρατικής χρηματοδότησης
για την απρόσκοπτη λειτουργία
όλων των εργαστηρίων. 

Η απόφαση ήταν για κατάληψη
επ’ αόριστον με κινητοποίηση στην
Πρύτανη, στο Υπουργείο Παιδείας

και νέα Γενική Συνέλευση την Τετάρ-
τη 22/11. Η κινητοποίηση στην Πρύ-
τανη Βενετίκου μας χάρισε τη συνει-
δητοποίηση πως «ποτέ δεν δίνονταν
χρήματα στην Παιδεία» όπως είπε η
ίδια. Πως οι αποφάσεις για τα πανε-
πιστήμια παίρνονται «το καλοκαίρι
που δεν γίνονται διαμαρτυρίες».
Πως δεν δεσμεύεται για το αν θα
προσληφθούν όλοι οι έκτακτοι επει-
δή στη συνεννόηση με το Υπουργείο
«καλό μαγείρεμα ποτέ δεν βγαίνει»
εφόσον άλλωστε «δεν υπάρχει
φράγκο, όχι για το ΤΕΙ, ούτε για τη

χώρα γενικά». Μαζί άνοιξε το θέμα
των συγχωνεύσεων που έρχονται με
το όνομα «Πανεπιστήμιο Δυτικής Ατ-
τικής» και ειπώθηκε πως «το Υπουρ-
γείο υποσχέθηκε προίκα για το
ΠΔΑ».

Καταλήψεις

Αυτό που κρατήσαμε από τη συ-
νάντηση είναι πως οι συμβιβασμοί
της Πρυτανείας δεν θα οδηγήσουν
πουθενά και πως οι δικές μας κατα-
λήψεις ταρακουνάνε την κυβέρνηση
αφού λάβαμε, όπως ενημέρωσε η

πρύτανις, «παράπονο από το Μαξί-
μου επειδή δεν λειτουργούμε». 

Η δύναμη της τελευταίας Γ.Σ.
ήταν ότι συμμετείχαν και καθηγητές.
Αυτοί μας ανακοίνωσαν τις αποφά-
σεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας και του
Συλλόγου των Εκτάκτων: 24ωρη
αναστολή της λειτουργίας του Ιδρύ-
ματος την Πέμπτη 16/11 με διαμαρ-
τυρία και διεκδίκηση των κοινών αι-
τημάτων μας στο Υπουργείο, μαζική
παράσταση στη Σύγκλητο τη Δευτέ-
ρα 20/11, διήμερη αναστολή λει-

τουργίας του ιδρύματος 21 και
22/11, εκ νέου κοινή συνεδρίαση
των ΔΣ των Συλλόγων εκπαιδευτι-
κών στις 23/11 και δημοσιοποίηση
των κινητοποιήσεων στον ημερήσιο
τύπο. 

ΣΕΚ στις σχολές

Οι φοιτητές του ΣΕΚ στο ΤΕΙ και
όλο το σχήμα ΕΑΑΚ «Γραφίδα» διεκ-
δικούμε ένα κοινό πολιτικοποιημένο
πλαίσιο που θα κατεβάσει ενωτικά
πια το συντονιστικό της κατάληψης
της ΣΓΤΚΣ. Προσπαθούμε να σπά-
σουμε την αντίληψη πως είναι αδυ-
ναμία το να ανοίγουμε τη μάχη για
αύξηση της κρατικής χρηματοδότη-
σης στην Παιδεία γενικά, για δωρε-
άν σίτιση, στέγαση, μεταφορές,
ασφάλιση, για να μην εφαρμοστεί ο
νόμος Γαβρόγλου. Το χθεσινό συν-
τονιστικό έκλεισε με την έμπνευση
από την κατάληψη συμφοιτητών μας
της ΣΕΥΠ που συμμετείχαν στην πο-
ρεία του Πολυτεχνείου με δικό τους
πανό. Η έμπνευση από παλιότερες
καταλήψεις αλλά και από τις κινητο-
ποιήσεις των φοιτητών στην Καταλο-
νία που μπλοκάρουν λεωφόρους,
έδωσε σε όλους τροφή για σκέψη
για το πώς θα κάνουμε αντιμαθήμα-
τα και σεμινάρια μέσα στην κατάλη-
ψη για να καλέσουμε περισσότερο
κόσμο, να γνωστοποιηθούν τα αιτή-
ματά μας μέχρι και να μπλοκάρουμε
τη λεωφόρο Αθηνών-Καβάλας.

Βασίλεια Χαρλαύτη

Επίθεση με σοβαρό τραυματισμό ενός ερ-
γαζόμενου σημειώθηκε αργά την νύχτα της
Παρασκευής 17/11 προς Σάββατο 18/11 στο
κέντρο της πόλης των Χανίων, όταν δύο Άγ-
γλοι στρατιωτικοί, που συμμετέχουν στην πο-
λυεθνική άσκηση «Νηρηίς» επιτέθηκαν σε δύο
Χανιώτες. 

Το περιστατικό συνέβη έξω από τον Δημοτι-
κό Κήπο Χανίων, όταν δύο Χανιώτες πήγαν να
μπουν στο αυτοκίνητο τους. Το αποτέλεσμα
ήταν να χτυπήσουν και να τραυματίσουν σο-
βαρά τον 37χρονο Χανιώτη Παντελή Σαπουνά-
κη, ο οποίος νοσηλεύεται, μέχρι την ώρα που
γράφονται αυτές οι γραμμές, με συντριπτικά
κατάγματα στη μύτη και στο πρόσωπο στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Χανίων. Το πρόσχημα της
επίθεσης, όπως αναφέρουν οι πολίτες που την
δέχτηκαν, ήταν ότι έκλεψαν κάποιο κινητό από
τους Άγγλους στρατιώτες, πράγμα που δεν
ευσταθεί. Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν και οι
αστυνομικές αρχές και με την συμβολή φίλου
του θύματος εντοπίστηκαν οι δύο Άγγλοι
στρατιώτες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αστυ-
νομικό μέγαρο εναντίον των οποίων υποβλή-
θηκε μήνυση.

Υπήρξαν όμως και καταγγελίες για σοβαρό-
τατη ολιγωρία, αν όχι και απόπειρα συγκάλυ-
ψης του σοβαρού αυτού περιστατικού. Χαρα-
κτηριστικά, εντύπωση προκαλεί η μη χορήγη-
ση της απαραίτητης ιατροδικαστικής έκθεσης
για την επίθεση που αποτελεί καταλυτικό στοι-
χείο για την καταδίκη των δύο στρατιωτών. 

Τη Δευτέρα 20/11, η δίκη αναβλήθηκε για
την επόμενη Τρίτη στο πλαίσιο της αυτόφω-
ρης διαδικασίας, όμως θα πραγματοποιηθεί
ερήμην των δύο στρατιωτών αφού την Δευτέ-
ρα αναχώρησαν από τα Χανιά με τα πολεμικά
πλοία! Η πολιτική αγωγή ζήτησε να οριστεί
άλλος δικηγόρος και να μην αναβληθεί η δίκη
καθώς αν το δικαστήριο προχωρούσε σε ανα-
βολή οι ναυτικοί θα έφευγαν, όπως και έγινε,
με τα πλοία τους. Ο εισαγγελέας δέχτηκε την
πρόταση της πλευράς των κατηγορουμένων
και πρότεινε αναβολή. 

Να σημειώσουμε εδώ, πως η μεγάλη πολυε-
θνική αεροναυτική άσκηση, διεξάγεται στην
ευρύτερη περιοχή της Κρήτης με επίκεντρο
τον όρμο της Σούδας και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί το ερχόμενο Σάββατο 25/11.

Ειρηναίος Μαράκης

Στις 19 Δεκέμβρη ξεκινάει η δίκη των 12
συνδικαλιστών φοιτητών του Τμήματος Φυσι-
κής του Πανεπιστημίου Κρήτης που διώχθη-
καν «παραδειγματικά» μετά τις καταλήψεις
του 2011. Την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυ-
πογραφείο, βρισκόταν σε εξέλιξη η πρώτη
ανοιχτή εκδήλωση για την οργάνωση της
συμπαράστασης. 

Το σχήμα ΕΝΤΡΟΠΙΑ-ΕΑΑΚ αναφέρει, με-
ταξύ άλλων, στην προκήρυξή του:

«Τον Σεπτέμβρη του 2011 πάνω από 300
σχολές πανελλαδικά οργάνωσαν καταλήψεις
διαρκείας ενάντια στο νόμο 4009 της Διαμαν-
τοπούλου. Ο νόμος εκείνος προσπαθούσε να
περάσει τις ιδιωτικοποιήσεις των Πανεπιστη-
μίων. Παράλληλα, καταργούσε το άσυλο,
αφαιρούσε το δικαίωμα συνδικαλισμού των
φοιτητών στα θεσμικά όργανα και εφάρμοζε
τις διαγραφές των φοιτητών. Ο νόμος συνολι-
κά δεν μπόρεσε ποτέ να εφαρμοστεί, αποδει-
κνύοντας για άλλη μια φορά τη δύναμη του
φοιτητικού κινήματος. 

Σήμερα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
προχωράει σε μια “νέα αναδιάρθρωση” στην
Παιδεία, συνεχίζοντας την ακραία υποχρημα-
τοδότηση, βλέπουμε την υποβάθμιση - διάλυ-

ση των σχολών μας σαν αποτέλεσμα όχι
απλά “κακής διαχείρισης” των Διοικήσεων αλ-
λά της πολιτικής επιλογής των από πάνω να
δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικά
αεροσκάφη F-16, για να κρατούν κλειστά τα
σύνορα, για να τα χαρίζουν στις χρεοκοπημέ-
νες τράπεζες και το χρέος τους. 

Η δίκη των 12 φοιτητών, έρχεται την ίδια
περίοδο που επιχείρειται η ίδια επίθεση στο
εργατικό κίνημα, ο λεγόμενος “Συνδικαλιστι-
κός Νόμος”. Ουσιαστικά η κυβέρνηση θέλει
να απαγορεύσει τις απεργίες, χτυπώντας τα
πρωτοβάθμια σωματεία, τα ζωντανά κύτταρα
οργάνωσης και αντίστασης. Την ίδια στιγμή,
καθόλου τυχαία, χτυπάει τα ταμεία των συν-
δικάτων και τις συντάξεις. Προσπαθούν με
κάθε τρόπο να κάμψουν την αντίσταση. 

Φοβούνται τη δύναμη της εργατικής τάξης.
Όπως φοβούνται το Φοιτητικό Κίνημα που
κάθε φορά καταφέρνει να βάζει φρένο στους
ψηφισμένους νόμους τους που θέλουν τις
σχολές μας χωρίς αναγνωρισμένα πτυχία,
χωρίς καθηγητές και προσωπικό με στόχο να
τις απαξιώσουν εντελώς και να τις χαρίσουν
στους ιδιώτες».

ΚΡΗΤΗ 19 Δεκέμβρη, η δίκη 
των φοιτητών του Φυσικού 

ΧΑΝΙΑ Επίθεση νατοϊκών 
εναντίον 37χρονου εργαζόμενου

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κοινός αγώνας φοιτητών-καθηγητών
Μαζικά τα φοιτητικά μπλοκ στην πορεία του Πολυτεχνείου, 17/11
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Το «σκάνδαλο των υποκλοπών»,
η υπόθεση των παράνομων παρα-
κολουθήσεων τηλεφώνων του δι-
κτύου της Vodafone από μυστικές
υπηρεσίες την περίοδο των Ολυμ-
πιακών Αγώνων το 2004, ήρθε και
πάλι στην επικαιρότητα μετά την
καταδίκη της Ελλάδας από το Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), για τους χει-
ρισμούς των δικαστικών αρχών
στην υπόθεση του θανάτου του
Κώστα Τσαλικίδη. 

Ο Τσαλικίδης που ως σχεδια-
στής δικτύου και υπεύθυνος λογι-
σμικού της εταιρείας ήταν ένας
μάρτυρας κλειδί για την υπόθεση,
βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι

του, τον Μάρτη του 2005, κι ο θά-
νατός του αποδόθηκε σε αυτοκτο-
νία. Η απόφαση του ΕΔΑΔ αμφι-
σβητεί την εκδοχή της αυτοκτο-
νίας και η δικογραφία της υπόθε-
σης -που είχε μπει ως τώρα δύο
φορές στο αρχείο, παρά τις κα-
ταγγελίες της οικογένειας Τσαλικί-
δη ότι πρόκειται για δολοφονία–
ξανανοίγει. 

Επιβεβαίωση

Πρόκειται για μια ακόμα επιβε-
βαίωση για τον βρόμικο ρόλο και
τις ευθύνες τόσο της Vodafone
όσο και της τότε κυβέρνησης Κα-
ραμανλή. Η εταιρεία φρόντισε να
εξαφανίσει κρίσιμα αποδεικτικά

στοιχεία για τον εντοπισμό των
ενόχων και η κυβέρνηση -που γνώ-
ριζε για τις υποκλοπές καθώς ο
ίδιος ο Καραμανλής είχε ενημερω-
θεί από τον διευθύνοντα σύμβου-
λο της Vodafone την επόμενη μέ-
ρα του θανάτου του Τσαλικίδη-
υποχρεώθηκε να δημοσιοποιήσει
την υπόθεση 11 μήνες αργότερα,
τον Φεβρουάριο του 2006, όταν το
σκάνδαλο είχε αποκαλυφθεί!

Ανάμεσα στα 100 περίπου τηλέ-
φωνα που παρακολουθούνταν,
ήταν και του Γιάννη Σηφακάκη,
συντονιστή της Συμμαχίας Σταμα-
τήστε τον Πόλεμο εκείνη την πε-
ρίοδο, που πρωτοστατούσε στις
αντιπολεμικές κινητοποιήσεις. Ο

Γιάννης Σηφακάκης -όπως και μια
σειρά άλλοι αγωνιστές που βρέθη-
καν να παρακολουθούνται- κατέ-
θεσε αγωγή κατά της Vodafone, η
οποία εκδικάστηκε τελικά το 2017!
Παρά τις προσπάθειες της πολυε-
θνικής να αποφύγει τις ευθύνες
της αξιοποιώντας τις πλούσιες δυ-
νατότητες που διαθέτει, το δικα-
στήριο καταδίκασε την εταιρεία σε
χρηματική αποζημίωση προς τον
Γιάννη Σηφακάκη. 

Τώρα που ξανανοίγει η υπόθεση
του θανάτου του Κώστα Τσαλικίδη
χρειάζεται να απαιτήσουμε να
αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν
οι ένοχοι για να ξηλώσουμε όλους
αυτούς τους μηχανισμούς.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
του Ευαγγελισμού σε κρίσιμη κατά-
σταση συνεχίζει να βρίσκεται διασω-
ληνωμένη η εγκληματολόγος Αναστα-
σία Τσουκαλά, που τραυματίστηκε κα-
τά τη διάρκεια των επεισοδίων, ανήμε-
ρα της επετείου του Πολυτεχνείου.

Χτυπήθηκε στα Εξάρχεια, ενώ συνο-
μιλούσε με φωτορεπόρτερ, από ναυτι-
κή φωτοβολίδα που ρίφθηκε με ευθεία
βολή και καρφώθηκε στο πόδι της,
ενώ ταυτόχρονα εισέπνευσε τα χημικά
που της δημιούργησαν αναπνευστικό
πρόβλημα, με αποτέλεσμα από αυτό
το χτύπημα να κινδυνεύει πέρα από το
πόδι της ακόμη και η ζωή της. 

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Φωτο-
ρεπόρτερ Ελλάδας αναφέρει ότι «η
εκτόξευση σε ευθεία βολή δακρυγό-
νων ή φωτοβολίδων αποτελεί εγκλημα-
τική ενέργεια από όποιον κι αν προέρ-
χεται». Ο σοβαρός τραυματισμός της
Αναστασίας Τσουκαλά ήταν αποτέλε-
σμα ενός δολοφονικού τυφλού χτυπή-
ματος που δεν έχει να κάνει τίποτα ού-
τε με το μαζικό κίνημα, ούτε με το νεο-
λαιίστικο κίνημα, ούτε με την αναρχία. 

Καταστολή

Όσο και αν οι μητσοτάκηδες προ-
σπαθούν να το χρεώσουν στο κίνημα
ζητώντας μεγαλύτερη καταστολή (λί-
γο νωρίτερα από τη φωτοβολίδα, τα
ΜΑΤ είχαν επιτεθεί αναίτια σε διαδη-
λωτές) τα τυφλά χτυπήματα αυτού
του είδους μπορεί κανείς να καταγρά-
ψει πολλά σαββατοκύριακα του χρό-
νου στη διάρκεια των ποδοσφαιρικών
αναμετρήσεων ανάμεσα σε αυτόνο-
μους ή και καθοδηγούμενους οπαδι-
κούς κύκλους – αλλά και έξω από τα
γήπεδα. Χτυπήματα όλο και πιο συ-
χνά, όλο και πιο άγρια, σε απόλυτη
αναλογία με την αγριότητα της παρα-
τεταμένης ανεργίας και απόγνωσης
στην οποία έχουν καταδικάσει τη νεο-
λαία οι πολιτικές των μνημονίων.

Η κατανόηση αυτής της πραγματι-
κότητας δεν μπορεί βέβαια να μετα-
φράζεται σε καμιά απολύτως έκφρα-
ση συμπάθειας προς αυτές τις πρα-
κτικές και τους δράστες τους. 

Από αυτές τις πρακτικές δεν πρό-
κειται να μας σώσει ούτε η περισσότε-
ρη καταστολή ούτε οι ψευτοϋποσχέ-
σεις του Τσίπρα ότι «όπου να ‘ναι
βγαίνουμε από τα μνημόνια». Η δύνα-
μη που μπορεί να τις απομονώσει εί-
ναι η ένταση της προσπάθειας για την
ενδυνάμωση και την οργάνωση ενός
μαζικού κινήματος ώστε να μπορεί η
οργή και η απόγνωση της νεολαίας να
διοχετεύονται στην κατεύθυνση της
πραγματικής σύγκρουσης με το σύ-
στημα που γεννά όλη αυτή τη βία.

Γ.Π.

Έ
να αβάσταχτο βασανιστήριο συνεχί-
ζουν να βιώνουν οι 7.000 πρόσφυγες
που ζουν κοκαλωμένοι από το κρύο,

μέσα σε σκηνές, κάτω από τη βροχή και μέσα
στις λάσπες, στην κόλαση του στρατοπέδου
της Μόριας. Ανάμεσά τους βρίσκονται πάνω
από 350 ασυνόδευτα παιδιά, που υποφέρουν
από πυρετό και αρρώστιες αλλά και άνθρωποι
με σοβαρές παθήσεις, με αναπηρίες, έγκυες
γυναίκες, πολλά παιδιά, και επιζώντες βασανι-
στηρίων. 

Οι άθλιες συνθήκες που πέρσι οδήγησαν έξι
ανθρώπους στο θάνατο, συνεχίζονται και βά-
ζουν αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο τη ζωή ακόμα
περισσότερων ανθρώπων, που έχουν φτάσει
στα όριά τους. Άλλωστε δεν είναι λίγοι αυτοί
που αναγκάζονται να περάσουν και δεύτερο
χειμώνα μέσα στις λάσπες και τη βροχή, περι-
μένοντας ακόμα να εξεταστεί το αίτημά ασύ-
λου τους.  

Ωστόσο, καθώς οι καθημερινές αφίξεις συ-
νεχίζονται, σε όλα τα hotspots, στη Σάμο (Βα-
θύ) και Χίο (ΒΙΑΛ) παραμένουν επίσης πολλές
χιλιάδες άτομα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Συνολικά πάνω από 15.500 άτομα βρίσκονται
στα νησιά, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τις
αντοχές των υποδομών.

Αυτή η αθλιότητα είναι το αποτέλεσμα της
Συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας και των πολιτικών
αποκλεισμού της ΕΕ όσον αφορά το άσυλο και
τη μετανάστευση, που εγκλωβίζουν χιλιάδες
ανθρώπους στα νησιά, που τους εμποδίζουν να
φτάσουν στην Ευρώπη, μέσα από τη μετεγκα-
τάσταση και την οικογενειακή επανένωση μέσα
σε ένα λογικό χρονικό διάστημα.

Τη Δευτέρα 20/11 ο Δήμος Λέσβου μαζί με
τον Εμπορικό Σύλλογο και άλλους φορείς κά-
λεσε απεργία σε όλο το νησί και συγκέντρωση
στην πλατεία Σαπφούς, ζητώντας τη μεταφορά
των προσφύγων στην ηπειρωτική χώρα καθώς
και τροποποίηση της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.
Ομιλητές στη συγκέντρωση ήταν παράγοντες
της ΝΔ (ο βουλευτής και πρώην υπουργός
Αθανασίου, ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου, ο
Δήμαρχος), που προσπάθησαν να εμφανίσουν
το πραγματικό τους αίτημα που είναι να εκδιώ-
ξουν τους πρόσφυγες από το νησί, ως δήθεν
ανησυχίες για την άθλια κατάσταση που βιώ-

νουν οι πρόσφυγες στη Μόρια.    
Η ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου για το

τι θα μπορούσαν να κάνουν όλοι αυτοί αν εν-
διαφέρονταν πραγματικά για τους πρόσφυγες
είναι πολύ χαρακτηριστική. «Αυτές τις βροχε-
ρές μέρες που 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους από τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα
Αττικής, η σκέψη μας στη Λέσβο πάει στους
πρόσφυγες. Στους απεργούς πείνας που αγω-
νίζονται στην πλατεία Σαπφούς και στους χιλιά-
δες άλλους που βουλιάζουν στη λάσπη και τη
βροχή στο κολαστήριο της Μόριας. Με ευθύνη
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και με την συ-
νενοχή των τοπικών αρχόντων, κοιμούνται στη
βροχή με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή και η υγεία
τους. Ο Δήμαρχος Λέσβου Σ. Γαληνός, η Περι-
φερειάρχης Χ. Καλογήρου και ο Γ.Γ. Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Γιαννέλλης είχαν
τη δυνατότητα να ανοίξουν τα κλειστά γυμνα-

στήρια, τα δημοτικά καταστήματα
και άλλους δημόσιους χώρους, για
να στεγάσουν τις μέρες της βροχής
τους πρόσφυγες. Η κυβέρνηση μπο-
ρούσε να επιτάξει τις αποθήκες της
ΑΤΕ στον Καρά Τεπέ όπως επανει-
λημμένα έχει προτείνει η “Ανταρσία
στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αρι-
στερά”. Η απραξία τους τα λέει
όλα». 

Πέρα από τις πονηριές της ΝΔ,
όμως, που θέλει να κρατάει τις ισορ-
ροπίες με την ακροδεξιά και τους
φασίστες, αυτό που τους επιτρέπει
να παίζουν τέτοια βρόμικα παιχνίδια
είναι η  δεξιά κατρακύλα της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι η επιμο-
νή στην εφαρμογή της ρατσιστικής
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και οι με-
θοδεύσεις του Μουζάλα που κρατά-
νε τους πρόσφυγες μέσα στις λά-
σπες και τη βροχή, που στρώνει ο
δρόμο σε όσους προσπαθούν να
στοχοποιήσουν τους  πρόσφυγες
ως υπεύθυνους για την κρίση και
την υποβάθμιση των νησιών και των
γειτονιών. 

Η κοινή πάλη ντόπιων και προσφύγων σημαί-
νει την διεκδίκηση της κατάργησης της ρατσι-
στικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και ΕΕ-Λιβύης,
για να μπει τέλος στους πνιγμούς στη Μεσό-
γειο και να μπει τέρμα στην κατάργηση του δι-
καιώματος στο άσυλο. Αντιπαλεύουμε την εμ-
πλοκή σε πολεμικές επεμβάσεις και υπερασπί-
ζουμε τις δημοκρατικές ελευθερίες. Να ανοί-
ξουν τα σύνορα, να σταματήσει ο εγκλωβισμός
στα νησιά, να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης και να σταματήσουν οι απελάσεις. Ισό-
τιμη πρόσβαση για όλα τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία και για όλους στη δημόσια περί-
θαλψη. Ανθρώπινη στέγαση στις πόλεις και όχι
σε hotspot-γκέτο. Άσυλο στους πρόσφυγες,
χαρτιά στους μετανάστες χωρίς αποκλεισμούς. 

Κατερίνα Θωίδου

Τί ευθύνεται
για τα τυφλά
χτυπήματα;

Κλείστε τα στρατόπεδα
Άσυλο στους πρόσφυγες

ΛΕΣΒΟΣ

ΣKAΝΔΑΛΟ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Ξανανοίγει η υπόθεση Τσαλικίδη

Φωτό: Arash Hanpay



ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 
ιντερνέτ καφέ Αγ.Γλυκερίας 5, 7.30μμ
Ομιλητές: 
Στέλιος Τζομπανάκης, Γιώργος Πίττας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΌΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 κυλικείο πολιτιστικού 
κέντρου «Χρ. Τσακίρης» 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 Φιλοσοφική 7μμ
Ομιλήτρια: Σόνια Ελκάνο-Κοτίδου

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 σαλόνι ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΡΙΤΗ 28/11 αίθουσα δημοτικού συμβου-
λίου (πλατεία Χαλανδρίου) 7μμ

Ομιλητές: Τάκης Ιωάννου, αρχιτέκτο-
νας, ΕΜΔΥΔΑΣ- ΑΡΑΓΕΣ, Δήμητρα 
Κυρίλλου, Ορέστης Ηλίας, δημοτικός
σύμβουλος στα Βριλήσσια

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 
αίθουσα δημοτικού συμβουλίου 7μμ
Ομιλητές: Μανώλης Μαστοράκης,
ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Ράγκος, Λάζα-
ρος Ντάρης, συμβασιούχος δήμου Ν.Ιω-
νίας 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 καφέ «Η πλατεία», 
πλατεία Μερκούρη 6.30μμ
Ομιλήτριες:
Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου, 
Λένα Βερδέ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 Θόλος 7μμ
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΞΑΝΘΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 καφέ Captain, 8μμ
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΒΥΡΩΝΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 Δημαρχείο, 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερινα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11, 8μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΚΟΥΚΑΚΙ 

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 
καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 καφέ Pure 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Μαυρίδης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 δημαρχείο 6.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12 
στέκι Αριστερής Κίνησης 
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Ομιλητές: 
Λίλιαν Μπουρίτη, Κώστας Πολύδωρος
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ΠΕΜΠΤΗ 23/11
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24/11
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Νηλέως Μαρκετ ιν 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 8μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δ. Πλακεντίας 3μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ Άγιος Θεράποντας 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Κομνηνών 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  25/11
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 10πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μες
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 
κεντρική πλατεία 11.30πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ  Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  πεζόδρομος
Δεκελείας 12μες

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 10.30πμ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 11.30πμ

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου  
και Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

ΞΑΝΘΗ πλατεία 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά Μίνωος 11πμ

Εξορμήσεις

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 καφέ Μικρή Πλατεία 7.30μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 Σύλλογος Ιμβρίων, 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 καφέ Πικάπ 7μμ
Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 καφέ Κρίκος 7μμ
Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 
καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38) 7μμ
Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η κρίση στην κορεάτικη Χερσόνησο
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού 

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Τόνια Λαχανιώτη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 Θόλος 7μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 Καφέ Captain 8μμ

Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Κορογόνας

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 Πολύκεντρο 8μμ
Τα έθνη και το αίτημα για την αυτοδιάθεση
ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 Πολύκεντρο 8μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 καφέ Πολύκεντρο 7μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 Μεγ. Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Τα διδάγματα του Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 καφέ Λα Ροζέ 6.30μμ
Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Το καταλάνικο ζήτημα
Ομιλητής: Θεοχάρης Παπαδόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 καφέ Industriel 8μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 καφέ Pure 8μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 δημαρχείο 6.30μμ
Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 καφέ Καλαμαριά 6.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 
Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Δανάη Κατριμουστάκη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 
καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων
Ομιλητής: Αλέξης Μαρτζούκος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 23/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα

Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 23/11 καφέ Big Mouth 8μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο 
για το σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης
• ΠΕΜΠΤΗ 7/12 καφέ Big Mouth 8μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 6μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 Φιλοσοφική 7μμ
Η κρίση στην Κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Νικός Παπαθανασίου

Στις σχολές
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11 αίθ. προβολών ΣΓΤΚΣ
2.30μμ
Το κίνημα των φοιτητικών καταλήψεων
1974-2017
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/11 υπόγειο αμφιθέατρο
2.30μμ
Καπιταλισμός και περιβάλλον – σχέσεις
καταστροφής – Λεφτά για τις εργατογειτο-
νιές και όχι για τους τραπεζίτες
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/11 αιθ. 639, 12μ
Καπιταλισμός και περιβάλλον – σχέσεις
καταστροφής – Λεφτά για τις εργατογειτο-
νιές και όχι για τους τραπεζίτες
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 αίθουσα Β4, 2.30μμ
Οι εργατικοί αγώνες 
της Μεταπολίτευσης
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
Προβολη ταινίας « Ο αγώνας»

Μαρξιστικά Φόρουμ

Εξάρχεια 

Τετάρτη 22/11 7μμ Aldebaran (Σόλωνος και Σουλίου) 
"Να πάει φυλακή το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής που
επιτέθηκε στην δικηγόρο της πολιτικής αγωγής" 
Ομιλήτρια: Ευγενία Κουνιάκη

Πατήσια-Γαλάτσι-Κυψέλη 

Κυριακή 26/11, 6.30μμ, Γραφεία 6ης Δημοτικής 
Κοινότητας Αθήνας, Θήρας 31
"Αναβιώνουν τις ρατσιστικές επιθέσεις των ταγμάτων 
εφόδου στη Πλατεία Αμερικής. Να τους σταματήσουμε!"

Πειραιάς-Νίκαια Κυριακή 

Κυριακή 26/11 6μμ Δημαρχείο Νίκαιας

Δάφνη 

Κυριακή 26/11 6μμ Συνεργατικό καφενείο “Φυσικό κι 
Επόμενο”, Αντιοπης 43 και Αλ. Παπαναστασίου

Aντιφασιστικός Συντονισμός Μαρουσιού και Β. Προαστίων

Παρασκευή 1/12 7μμ, Καφέ Βαβέλ, Βασ. Σοφίας 87 Μαρούσι
Ανοιχτή συζήτηση-εκδήλωση: Ποτέ ξανά φασισμός, 
να κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α στο Μαρούσι
Ομιλητές: Τάκης Ζώτος, ΚΕΕΡΦΑ, Πολιτική Αγωγή του αν-
τιφασιστικού κινήματος, Μαρία Κασκαρίκα Πρωτοβουλία
για να κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α, Αφροδίτη Τζιαντζή,
δημοσιογράφος ΕφΣυν

Ηράκλειο Κρήτης

Σάββατο 25/11 10πμ, Δειλινά, Αντιφασιστική Πικετοφορία

Καπιταλισμός και περιβάλλον – σχέσεις καταστροφής
Λεφτά για τις εργατογειτονιές, όχι για τους τραπεζίτες

Αντιφασιστικές δράσειςΣυζητήσεις-
εκδηλώσεις
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής 
τά ξης

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

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Παλεύουμεγια

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Τ
ην Κυριακή 12 Νοέμβρη,
έφυγε από τη ζωή σε ηλι-
κία 82 ετών ο Βασίλης

Κρεμμυδάς, ομότιμος καθηγητής
Ιστορίας του ΕΚΠΑ και ιδρυτικό
μέλος της Ελληνικής Εταιρείας
Οικονομικής Ιστορίας. 

Ο Κρεμμυδάς άφησε πίσω του
ένα πολύ σπουδαίο έργο που
εκτείνεται σε πολλά πεδία, δεν εί-
ναι όμως υπερβολή να ειπωθεί ότι
υπήρξε ο πιο συστηματικός μελε-
τητής της εποχής η οποία κυοφό-
ρησε το σύγχρονο ελληνικό κρά-
τος. Δεν είναι τυχαίο ότι η διδα-
κτορική διατριβή του είχε ως θέ-
μα το εμπόριο της Πελοποννήσου
στον 18ο αιώνα. Η οπτική του
Κρεμμυδά για εκείνη την περίοδο
είναι ριζοσπαστική και ρίχνει φως
στο οικονομικό και κοινωνικό
πλαίσιο της περιόδου, πηγαίνον-
τας πέρα από τους εθνικιστικούς
μύθους της «τρισχιλιετούς ελληνι-
κής ιστορίας», της Αγίας Λαύρας
και του Κρυφού σχολειού. 

Συγκεκριμένα, ο Κρεμμυδάς
υπογραμμίζει την ανάδυση της
αστικής τάξης στον ελλαδικό χώ-
ρο κατά τον 18ο αιώνα, η οποία
είχε προχωρήσει τόσο που οι άν-
θρωποι που είχαν αναμιχθεί στις
νέες αστικές οικονομικές ασχο-
λίες ήταν περισσότεροι από τους

αντίστοιχους γάλλους τις παρα-
μονές της Γαλλικής Επανάστα-
σης. Χάρη στους Ναπολεόντει-
ους Πολέμους και τις ανάγκες
ανεφοδιασμού των εμπόλεμων
ευρωπαϊκών χωρών από «ουδέ-
τερα» πλοία, η ναυτιλία, το εμπό-
ριο και τα συναφή επαγγέλματα
γνώρισαν πρωτοφανή ανάπτυξη. 

Kέρδη

Στις αρχές του 19ου αιώνα,
αυτές οι δραστηριότητες ήταν
ανθηρές και απέφεραν τεράστια
κέρδη στους εφοπλιστές της
εποχής και όχι μόνο. Στο βιβλίο
του «Η ελληνική επανάσταση του
1821» (εκδ. Gutenberg, 2016), ο
Κρεμμυδάς αναφέρει την περί-
πτωση του τραπεζίτη και τοκο-
γλύφου Νικολή Ταμπακόπουλου
από τη Βυτίνα, ο οποίος από το
1816 μέχρι το 1820 μπόρεσε να
δανείσει περίπου 2,5 εκ. γρόσια,
ποσό που ισοδυναμούσε με την
αξία 13 καραβιών, ενώ ταυτό-
χρονα συντηρούσε έναν «ιδιωτι-
κό στρατό» εκατό ανδρών. 

Mετά το τέλος των Ναπολεόν-
τειων πολέμων και την επιστρο-
φή των ευρωπαϊκών πλοίων στις
θάλασσες της Μεσογείου, η ελ-
ληνική ναυτιλία και το εμπόριο
πέρασαν από την άνθηση στην

κρίση. Η αύξηση της ανεργίας
δεν παρατηρήθηκε μόνο στους
ναυτικούς αλλά επηρέασε και
όλα τα επαγγέλματα που συνδέ-
ονταν με το εμπόριο και τη ναυτι-
λία, από τους ναυπηγούς και
τους ξυλουργούς μέχρι τους χα-
μάληδες, δηλαδή τους λιμενερ-
γάτες της εποχής. Με άλλα λό-
για, η νεογέννητη ελληνική αστι-
κή τάξη εκτέθηκε σε μια βαθιά
κρίση χωρίς να έχει τη στήριξη
ενός κράτους, αφού η Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία ενδιαφερόταν
μόνο για την είσπραξη των δα-
σμών και των φόρων. Αυτή η εξέ-
λιξη έπαιξε κατά τον Κρεμμυδά
σημαντικό ρόλο στην έκρηξη της
επανάστασης στη δεδομένη συγ-
κυρία, χωρίς βέβαια να υποστη-
ρίζει ότι ήταν ο μοναδικός απο-
φασιστικός παράγοντας.

Παράλληλα, πέρα από τη συ-
νεισφορά του στην έρευνα για
την περίοδο της επανάστασης
του ‘21, ο Κρεμμυδάς ήταν επί-
σης ένας πολύ σημαντικός και
ταλαντούχος «εκλαϊκευτής».
Έγραψε βιβλία για παιδιά με τη
μορφή παραμυθιών, τα οποία
εξηγούν με απλά λόγια την Ιστο-
ρία, ειδικά την ιστορία της ναυτι-
λίας και της μετανάστευσης. Μέ-
σα από το πρίσμα των γνώσεων

και της εμπειρίας του, δεν δίστα-
σε να υποστηρίξει ως αυτονόητη
την παροχή ιθαγένειας σε όλα τα
παιδιά που γεννήθηκαν ή μεγά-
λωσαν στην Ελλάδα. Στη συνέν-
τευξη που έδωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη πριν το αντιρατσι-
στικό συλλαλητήριο στις 21
Μάρτη 2013, τόνιζε ότι «τα παι-
διά που γεννιούνται σε αυτή τη
χώρα, κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες θα έπρεπε αυτόματα
να είναι Έλληνες πολίτες. Το
από πού είναι οι γονείς τους δεν
πρέπει να παίζει κανένα ρόλο. […
] Το θεωρώ τόσο αυτονόητο τα
παιδιά που γεννιούνται και μεγα-
λώνουν εδώ να παίρνουν την Ιθα-
γένεια που σηκώνω τα χέρια και
δεν καταλαβαίνω τις άλλες λογι-
κές. Εκτός από τη λογική του
φασισμού. Ο φασισμός ως γνω-
στόν δεν θέλει τον ξένο, δεν θέ-
λει τον διαφορετικό»
(http://ergatiki.gr/article.php?id=
7664).

Συνολικά, το έργο και η προ-
σφορά του Βασίλη Κρεμμυδά
αποτελούν μια πολύτιμη παρακα-
ταθήκη για τη μελέτη της Ιστο-
ρίας από τη σκοπιά των οικονομι-
κών και κοινωνικών εξελίξεων
που καθορίζουν την πορεία της.

Μπάμπης Κουρουνδής

Η πολύτιμη συμβολή του Β. Κρεμμυδά

Τ
ο ντοκιμαντέρ του Αϊτινού κινηματογρα-
φιστή Ραούλ Πεκ (δημιουργού του
Όταν ο Μαρξ συνάντησε τον Ένγκελς)

αναβιώνει την ιστορία του Μαύρου κινήματος
στις ΗΠΑ μέσα από τις σημειώσεις του τελευ-
ταίου ημιτελούς δοκιμίου του μεγάλου Αφρο-
αμερικανού συγγραφέα Τζέιμς Μπόλντουιν.
Ο Μπόλντουιν είχε ξεκινήσει να γράφει το έρ-
γο του με κέντρο τις δολοφονίες τριών μεγά-
λων ηγετών του κινήματος για τα δικαιώματα
των Μαύρων που υπήρξαν και προσωπικοί
του φίλοι: Μέντγκαρ Έβερς, Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ, Μάλκολμ Χ. Τεράστιες οι διαφορές
τους στην πολιτική και την οργάνωση αλλά
και οι τρεις μαζί συνθέτουν το πανόραμα του
αντιρατσισμού τη δεκαετία του ’60 και της
παρακαταθήκης που άφησε.

Ωστόσο ο Μπόλντουιν δεν αρκείται σε μια
βιογραφική εξιστόρηση. Ο σπουδαίος συγ-
γραφέας, παιδί του Χάρλεμ του μεσοπολέ-
μου, της φτώχειας και των διακρίσεων, από
πολύ νέος είχε διοχετεύσει στη συγγραφή
την αντίδρασή του στην καταπίεση που βίωνε
σαν φτωχός, σαν μαύρος και σαν ομοφυλόφι-
λος. Ταξίδεψε στο Παρίσι, όπου σε επαφή με
την αριστερή διανόηση έγραψε πλήθος από
δοκίμια, κριτικές και λογοτεχνήματα. Βασικό
του θέμα ήταν η μαύρη ταυτότητα αλλά στα
έργα του δεν έβλεπε μόνο τα θύματα του ρα-
τσισμού. Έσκαψε βαθιά στη γενεσιουργό αι-
τία της ρατσιστικής διαίρεσης της Αμερικάνι-
κης κοινωνίας, όπως διαμορφώθηκε στη δου-
λοκτησία και στη συνέχεια με τους νόμους

του Τζιμ Κρόου, ερεύνησε τη λευκή δεξιά αν-
τίδραση και ολόκληρη την Αμερικάνικη λαϊκή
κουλτούρα που χτίστηκε για να υπηρετεί τις
διακρίσεις και να διαμορφώνει συνειδήσεις
που να τις αναπαράγουν. 

Διακρίσεις

Το 1957 επέστρεψε για λίγο στις ΗΠΑ,
όπου συμμετείχε ενεργά στο κίνημα για τα
δημοκρατικά δικαιώματα. Συνεργαζόμενος με
τις οργανώσεις CORE και SNCC, «όργωσε»
τον Αμερικάνικο Νότο και μίλησε σε χιλιάδες
για τον επίσημο ρατσισμό και την ανάγκη να
καταργηθούν οι διακρίσεις. Γνώρισε και συν-
δέθηκε με τους ηγέτες του κινήματος. Συμμε-
τείχε στη μεγάλη πορεία του Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ στην Ουάσιγκτον. Έγινε ένας ιδιαίτε-
ρος εκπρόσωπος του κινήματος: Μαύρος, μι-
κροκαμωμένος και εμφανώς γκέι, στοχοποι-
ήθηκε από το FBI, τη CIA (ως αριστερός) αλ-
λά και από κομμάτια του μαύρου κινήματος
γιατί δεν πληρούσε τα δικά τους «μάτσο» ιδε-
ώδη. Οι εμπειρίες των ηρώων του είναι ποτι-
σμένες με οργή, μίσος και τον πόνο των μαύ-
ρων Αμερικανών της εποχής του. Εξήγησε
γιατί το Αμερικάνικο όνειρο έχει ανάγκη να
υπάρχουν «Νέγροι» και οραματίστηκε έναν
κόσμο όπου οι μαύροι θα ζουν «χωρίς τη
συμπόνια των λευκών» και οι λευκοί «χωρίς
την επιβεβαίωση της οργής των μαύρων»
(«Μια άλλη χώρα»).

Το ντοκιμαντέρ του Ραούλ Πεκ δομήθηκε
συνδυάζοντας έξοχα τις 30 σελίδες από το

ημιτελές δοκίμιο «Remember this house», με
κινηματογραφημένες ομιλίες του Μπόλν-
τουιν, με εικόνες από ταινίες εποχής, διαφη-
μιστικά, διαδηλώσεις, τηλεοπτικές εκπομπές.
Η αφήγηση του Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ζωντα-
νεύει την περίοδο και τους πολιτικούς αγώ-
νες με την οξυδερκή ματιά του Μπόλντουιν
στην καρδιά της αλλοτρίωσης του Αμερικα-
νού, που χάνει τη συνείδηση όχι μόνο του κό-
σμου γύρω του αλλά και της δικής του θέσης
μέσα σ’ αυτόν: «Είναι σοκ, όταν στα πέντε
σου βλέποντας στο σινεμά τον Γκάρι Κούπερ
να σκοτώνει τους Ινδιάνους, συνειδητοποιείς
ότι ο Ινδιάνος είσαι εσύ. Είναι σοκ να διαπι-
στώνεις ότι η χώρα όπου γεννήθηκες, στην
οποία χρωστάς τη ζωή και την ταυτότητά
σου, δεν έχει κρατήσει ούτε μια θέση για να
χωρέσεις κι εσύ». 

Και μ’αυτό τον τρόπο, η ταινία κάνει το κα-
λύτερο πέρασμα στο σήμερα. Τα γεγονότα
στο Φέργκιουσον και οι πορείες για το Black
Lives Matter συνδυάζονται με το παρελθόν
για να τονίσουν ότι δεν έχουν αλλάξει και πά-
ρα πολλά εκτός από το ασπρόμαυρο και έγ-
χρωμο φιλμ λήψης. Από αυτή τη σκοπιά,
τριάντα χρόνια μετά το θάνατο του Μπόλν-
τουιν, το «Δεν είμαι ο νέγρος σου» είναι η κα-
λύτερη αφορμή να ανακαλύψουμε το έργο
του και την επίκαιρη συνεισφορά του στην
πάλη ενάντια στην εκμετάλλευση, την κατα-
πίεση και τον ρατσισμό.

Δήμητρα Κυρίλλου

“Δεν είμαι ο Νέγρος σου”ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
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Σ
το τέλος του 1999 δεκάδες χι-
λιάδες διαδηλώτριες και δια-
δηλωτές ακύρωσαν την σύνο-

δο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμ-
πορίου (ΠΟΕ) στο Σιάτλ των ΗΠΑ.
Παρά τις απόψεις που υποτιμούσαν
τη δυναμική του το “κίνημα του
Σιάτλ” πέρασε τον Ατλαντικό και ήρ-
θε στην Ευρώπη. Στην Πράγα, τον
Σεπτέμβρη του 2000 ενάντια στην
σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκό-
σμιας Τράπεζας. Και βέβαια, στις
συγκλονιστικές διαδηλώσεις ενάντια
στους G8 τον Ιούλη του 2001 στην
Γένοβα. 

Εκεί η δεξιά κυβέρνηση του Μπερ-
λουσκόνι εξαπέλυσε μια βάρβαρη
καταστολή, που οδήγησε στη δολο-
φονία του 19χρονου διαδηλωτή
Κάρλο Τζουλιάνι. Η καταστολή δεν
εξαφάνισε το κίνημα. Η άμεση απάν-
τηση ήταν η συγκλονιστική διαδήλω-
ση τριακόσιων χιλιάδων εργατών και
νεολαίας στους δρόμους της Γένο-
βα. Ενάμιση χρόνο μετά, το 1ο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ στη
Φλωρεντία (7-10 Νοέμβρη 2002) έγι-
νε ένας νέος μεγάλος σταθμός του
κινήματος. 

Η κυβέρνηση του Μπερλουσκόνι
είχε προσπαθήσει όλους τους προ-
ηγούμενους μήνες να βάλει εμπόδια
στο ΕΚΦ. Προσπάθησε να εμποδίσει
τις διεθνείς αντιπροσωπείες να φτά-
σουν στην Φλωρεντία με διάφορες
προφάσεις. Ταυτόχρονα είχε ξεση-
κώσει μια υστερική εκστρατεία στα
ΜΜΕ για τις “ορδές των αναρχικών”
που θα κατέστρεφαν την ιστορική
πόλη με τους πολιτιστικούς θησαυ-
ρούς της. Όμως, η εκστρατεία έπε-
σε στο κενό. Εκείνες τις μέρες, η
Φλωρεντία ήταν μια πόλη με ανοι-
χτές αγκαλιές (και υποδομές) για το
κίνημα, απαλλαγμένη από μπάτσους
και καραμπινιέρους. 

Η διαδήλωση που σημάδεψε το
ΕΚΦ επισκίασε οποιαδήποτε παρό-
μοια κινητοποίηση. Ένα εκατομμύριο
περίπου διαδηλωτές πλημμύρισαν
την Φλωρεντία στις 9 Νοέμβρη. Σε
μια πόλη 400 χιλιάδων κατοίκων, οι
πάντες έμοιαζε να συμμετέχουν: από
τους ηλικιωμένους που χαιρετούσαν
με σφιγμένες γροθιές από τα μπαλ-
κόνια, μέχρι τους μαθητές που κατέ-
βαιναν μαζικά με αυτοσχέδια πανό
στη διαδήλωση. Σε μια διαδήλωση
που έμοιαζε να μην έχει αρχή και τέ-
λος, ξεκινώντας το μεσημέρι και “τε-
λειώνοντας” αργά τη νύχτα. 

Στις δεκάδες συζητήσεις και εκδη-
λώσεις του Φόρουμ συμμετείχαν πε-
ρίπου 60 χιλιάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες. Η πλειοψηφία τους
ήταν από την Ιταλία αλλά υπήρξαν
και μαζικές διεθνείς συμμετοχές, με
πολυπληθέστερες από την Ελλάδα,
τη Βρετανία, τη Γερμανία. 

Στις εκδηλώσεις, τις συζητήσεις
και στην ίδια τη διαδήλωση μπορού-
σε κανείς να συναντήσει τις πιο δια-
φορετικές απόψεις για το ίδιο το κί-
νημα και το μέλλον του. Όμως, αυτή
η ενότητα δεν σήμαινε ότι το “κίνη-

μα των κινημάτων” όπως περιγρα-
φόταν κάποιες φορές το ΕΚΦ και
ό,τι εκπροσωπούσε, προχώρησε χω-
ρίς πολιτικές αντιπαραθέσεις και
επιλογές. 

Πόλεμος

Η διαδήλωση του ενός εκατομμυ-
ρίου είχε κεντρικό σύνθημα “Οχι πό-
λεμο στο Ιράκ”. Το ΕΚΦ ολοκληρώ-
θηκε με την συνέλευσή του η οποία
υιοθέτησε το κάλεσμα για μια διεθνή
μέρα δράσης ενάντια στον επερχό-
μενο πόλεμο στο Ιράκ, στις 15 Φλε-
βάρη του 2003. Το γιγάντιο αντιπο-
λεμικό κίνημα των δυο επόμενων
χρόνων είχε την αφετηρία του στην
Φλωρεντία. 

Δεν ήταν μια αυτονόητη επιλογή.
Το Νοέμβρη του 2002, ο “πόλεμος
κατά της τρομοκρατίας” του Μπους
ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Μετά τις επι-
θέσεις της 11ης Σεπτέμβρη του
2001 στους Δίδυμους Πύργους της
Ν. Υόρκης, ο αμερικάνικος ιμπερια-
λισμός είχε βρει την ευκαιρία να
χρησιμοποιήσει την στρατιωτική του
ισχύ για να δείξει ποιος ειναι το
“αφεντικό” σε όλους τους υπαρ-
κτούς και εν δυνάμει ανταγωνιστές
του. 

Τον Οκτώβρη του 2001 μια ΝΑΤΟϊ-
κή συμμαχία με επικεφαλής τις ΗΠΑ
εισέβαλε στο Αφγανιστάν και ανέτρε-
ψε το καθεστώς των Ταλιμπάν. Αυτό
ήταν το πρώτο βήμα. Ο επόμενος
στόχος ήταν το Ιράκ, το καθεστώς
του Σαντάμ Χουσεϊν. Υποτίθεται ότι
ήταν ορμητήριο των δραστών της
11ης Σεπτέμβρη και κάτοχος “όπλων
μαζικής καταστροφής” που απειλού-
σαν τον “πολιτισμένο κόσμο”. 

Κυβερνήσεις, ΜΜΕ και πολιτικοί
άστραφταν και βροντούσαν ενάντια

στον “ισλαμοφασισμό”, που τροφο-
δοτεί την “τρομοκρατία”. Ο πόλεμος
του Μπους και των συμμάχων του
ντυνόταν το μανδύα της “απελευθέ-
ρωσης των γυναικών απο τη θεο-
κρατία”, της δημοκρατίας και των δι-
καιωμάτων ενάντια σε δικτάτορες. 

Υπήρχαν απόψεις μέσα στο κίνη-
μα που αναπτυσσόταν, οι οποίες δεν
έδιναν προτεραιότητα στην πάλη
ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Κόμματα και κινήσεις και στην Ελλά-
δα και σε άλλες χώρες υπέκυπταν
στις πιέσεις της αντι-ισλαμικής υστε-
ρίας, καταδικάζοντας τόσο τον πό-
λεμο όσο και την “ισλαμική τρομο-
κρατία”. Τις πρακτικές συνέπειες τις
είχαμε δει στα τέλη του Σεπτέμβρη
του 2001, στο πρώτο συλλαλητήριο
ενάντια στους βομβαρδισμούς στο
Αφγανιστάν. Τα μπλοκ του Συνασπι-
σμού και του ΚΚΕ δεν βάδισαν καν
προς την αμερικάνικη πρεσβεία. Ο
ΣΥΝ κρατώντας ίσες αποστάσεις κα-
λούσε συναυλία στο Σύνταγμα ενάν-
τια στον “πόλεμο και την τρομοκρα-
τία”. Το ΚΚΕ που συμμετείχε στη
διαδήλωση που ξεκίνησε από τα
Προπύλαια, αποφάσισε να μην συνε-
χίσει μέχρι την αμερικάνικη πρε-
σβεία από σεβασμό στο πένθος.

Οι παραπάνω απόψεις διασταυ-
ρώνονταν με άλλες που υποστήρι-
ζαν ότι η “παγκοσμιοποίηση” και ο
νεοφιλελευθερισμός δεν έχουν ορ-
γανική σχέση με τους ιμπεριαλιστι-
κούς ανταγωνισμούς και τους πολέ-
μους. Οπως είχε πει ο Μπερνάρ Κα-
σέν της κίνησης ΑΤΤΑC λίγες βδο-
μάδες μετά το ΕΚΦ της Φλωρεντίας
“είτε τα Β-52 βομβαρδίζουν είτε όχι,
αυτό δεν θα επηρεάσει τη φτώχεια
στη Βραζιλία ή την πείνα στην Αρ-
γεντινή”. 

Στην πραγματικότητα τέτοιες αντι-

λήψεις αντιμετώπιζαν το νέο κίνημα
ως μέσο πίεσης στις κυβερνήσεις να
υιοθετήσουν αντινεοφιλελεύθερα μέ-
τρα και όχι ως την έκφραση της αμ-
φισβήτησης του ίδιου του καπιταλι-
σμού. Η αντιπαράθεση για το αν το
κίνημα του Σιάτλ και της Γένοβα ήταν
αντικαπιταλιστικό ή απλά αντινεοφι-
λελεύθερο ήταν αντιπαράθεση για
την προοπτική του, η οποία συμπυ-
κνωνόταν στο ζήτημα του πολέμου. 

Υπήρχαν δυνάμεις που έπαιξαν
αποφασιστικό ρόλο ώστε το κίνημα
να απαντήσει ξεκάθαρα και προς τ'
αριστερά στο ζήτημα του πολέμου
και το ΕΚΦ να πάρει τα ριζοσπαστι-
κά χαρακτηριστικά που πήρε. Αυτή
τη μάχη έδωσε το ΣΕΚ στην Ελλάδα,
πρωτοστατώντας στην Πρωτοβου-
λία Γένοβα 2001, που έστειλε τη με-
γαλύτερη διεθνή αντιπροσωπεία
στην Φλωρεντία. Μερικές βδομάδες
πριν το ΕΚΦ με πρωτοβουλία του
ΣΕΚ είχε ιδρυθεί η Συμμαχία Σταμα-
τήστε τον Πόλεμο που θα έπαιζε
ηγετικό ρόλο στο αντιπολεμικό κίνη-
μα εκείνα τα χρόνια. 

Δρόμος

Στην Ιταλία αποφασιστικό ρόλο
στο προσανατολισμό του ΕΚΦ έπαι-
ξε η παρέμβαση του κόμματος της
Κομμουνιστικής Επανίδρυσης. Στη
διαδήλωση της 9 Νοέμβρη, τα
“μπλοκ” του κόμματος οργανωμένα
πίσω από τα μεγάλα κόκκινα πανό
των περιφερειακών του οργανώσε-
ων ήταν τόσο μαζικά που κυριολεκτι-
κά “δεν έπεφτε καρφίτσα”. 

Αυτό το κόμμα που είχε προέλθει
από την αριστερά του παλιού ΚΚ Ιτα-
λίας, είχε κάνει μια ριζοσπαστική
στροφή τα προηγούμενα χρόνια.
Όταν ο Μπερλουσκόνι είχε εξαπολύ-

σει τη δολοφονική καταστολή στη Γέ-
νοβα, ήταν τα μέλη και οι οργανώ-
σεις της “Επανίδρυσης” που οργάνω-
σαν τη μαζική συμμετοχή στις αντικυ-
βερνητικές διαδηλώσεις και στη συ-
νέχεια πρωτοστάτησαν σε όλες τις
μάχες των εργατών και της νεολαίας. 

Τόσο στην προετοιμασία του ΕΚΦ
όσο και στη διάρκειά του οι αγωνι-
στές και οι αγωνίστριες της Κομμου-
νιστικής Επανίδρυσης ήταν στη
πρώτη γραμμή ενάντια στον πόλεμο
του Μπους “χωρίς ναι μεν αλλά...”
όπως έλεγε ένα ιδιαίτερο δημοφιλές
σύνθημα. 

Αυτή η στάση δυνάμωνε την Επανί-
δρυση. Σύντομα θα έφτανε τα 100 χι-
λιάδες μέλη, και το 6% στις εκλογές.
Ήταν ένα κόμμα που γινόταν το πρό-
τυπο για την Αριστερά σε όλη την
Ευρώπη και για το εγχείρημα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη συνέχεια στην Ελλάδα. 

Όμως, ήδη από το ΕΚΦ στη Φλω-
ρεντία φανερώνονταν τα σημάδια
των αδιεξόδων που οδήγησαν την
Κομμουνιστική Επανίδρυση στην
κρίση και τους μιμητές της στους
συμβιβασμούς που ζούμε σήμερα.
Επέμενε ότι στις συνθήκες του νεο-
φιλελευθερισμού δεν υπήρχε κανέ-
νας λόγος να διαλέξει ανάμεσα στον
επαναστατικό και το μεταρρυθμιστι-
κό δρόμο για την αλλαγή της κοινω-
νίας. Το δίλημμα “μεταρρύθμιση ή
επανάσταση” ήταν σύμφωνα με την
Επανίδρυση, ξεπερασμένο. 

Ο γραμματέας της, ο Φάουστο
Μπερτινότι είχε πει “χαριτολογών-
τας” σε μια μεγάλη συζήτηση-αντι-
παράθεση στο ΕΚΦ ότι στην Ιταλία
και αλλού “οι επαναστάτες δεν κα-
τάφεραν να κάνουν την επανάσταση
και οι ρεφορμιστές απέτυχαν να φέ-
ρουν μεταρρυθμίσεις”. 

Όμως, όταν το εργατικό και το αν-
τιπολεμικό κίνημα έφτασαν μπροστά
σε νέα σταυροδρόμια τα επόμενα
χρόνια, η Επανίδρυση επέλεξε το
δρόμο του “ρεαλισμού” και του κοι-
νοβουλευτικού δρόμου. “Αφού δεν
καταφέραμε να ρίξουμε τον Μπερ-
λουσκόνι στο δρόμο τότε η συμμε-
τοχή σε μια κυβέρνηση της “κεντρο-
αριστεράς” μπορεί να φέρει νίκες
για το κίνημα” ήταν το επιχείρημα. Η
Επανίδρυση μπήκε στην κυβέρνηση
Πρόντι το 2005 και φορτώθηκε την
εφαρμογή μιας πολιτικής λιτότητας
και συμμετοχής σε ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις. 

Το ΕΚΦ στη Φλωρεντία, ωστόσο,
ήταν ένα γιγάντιο βήμα για την επα-
νεμφάνιση του αντικαπιταλιστικού
κινήματος. Για πρώτη φορά μετά
από δεκαετίες, οι ιδέες της σύγ-
κρουσης με το σύστημα που γεννάει
και τη φτώχεια και τους πολέμους
αγκάλιαζαν εκατομμύρια ανθρώ-
πους. Στην Ελλάδα, εκείνες οι εμπει-
ρίες έδωσαν την ώθηση για την ανά-
δειξη της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς με την ΕΝΑΝΤΙΑ αρχικά και την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη συνέχεια.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Φόρουμ στη Φλωρεντία

Φλωρεντία, 9 Νοέμβρη 2002



Σ
τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 ήρθε η προηγούμενη με-
γάλη έκρηξη του κινήματος στη Ζιμπάμπουε. Φοιτητές
που έβλεπαν την προοπτική της διά βίου ανεργίας ενώ-

θηκαν με τα συνδικάτα, που πλέον είχαν φύγει από τον ασφυ-
κτικό κρατικό έλεγχο και βγήκαν σε απεργίες. Ο Μόργαν
Τσβανγκιράι που είχε αναδειχθεί μέσα από το κίνημα στα
ορυχεία έγινε γ.γ. της συνομοσπονδίας. Το κίνημα έβαλε με
ταχύτατους ρυθμούς την πίεση να δημιουργηθεί ένα κόμμα
των αγώνων της εργατικής τάξης, ιδρύθηκε το MDC και μέσα
σε λίγους μήνες σχεδόν κερδίζει τις εκλογές του 2000. Ο
Μουνγιαράτζι Γκουϊσάι, μέλος της ISO, βγήκε τότε βουλευ-
τής στο Χαράρε.

Το αποτέλεσμα οδήγησε σε αλλαγές και στους δυο πλέον
πόλους. Το MDC έγινε μαγνήτης για όποιον ήταν ενάντια
στον Μουγκάμπε -συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και επιχει-
ρηματιών, κάτι που καθόρισε την πολιτική του. Ο Μουγκάμπε
από την άλλη οδηγήθηκε σε μια στροφή. Οι διεθνείς του φί-
λοι (ΔΝΤ, κυβερνήσεις) τον είχαν αφήσει ξεκρέμαστο και σαν
απάντηση έδωσε το ΟΚ στο κίνημα των βετεράνων του στρα-
τού να καταλάβουν τα αγροκτήματα των λευκών. Έτσι κατά-
φερε να ξαναστήσει την εκλογική του βάση στην ύπαιθρο, αλ-
λά το λογαριασμό τον πλήρωνε η εργατική τάξη στις πόλεις.
Η οικονομική πολιτική συνέχιζε ίδια, σε πολύ χειρότερες αντι-

κειμενικές συνθήκες, αλλά πλέον δεν ήταν “λόγω του ΔΝΤ”
αλλά… “ενάντια στο ΔΝΤ”.

Η αντίσταση και η πολιτική κρίση δεν τελείωσαν. Οι φυλα-
κές γέμισαν με στελέχη της αντιπολίτευσης. Ο Τσβανγκιράι
ξυλοκοπήθηκε επανειλημμένα, αλλά το MDC κέρδισε τον
πρώτο γύρο των εκλογών το 2008. Μετά από πιέσεις αφρικα-
νικών χωρών σχηματίστηκε κυβέρνηση συνασπισμού με πρω-
θυπουργό τον Τσβανγκιράι. Για τον Μουγκάμπε η υποχώρη-
ση είχε ημερομηνία λήξης. Το 2013 κέρδισε τις εκλογές, πέ-
ταξε έξω το MDC και κατάργησε την ίδια τη θέση του πρωθυ-
πουργού. Ο Μουγκάμπε κατάφευγε όλο και πιο ανοιχτά στην
ωμή βία, χωρίς να ενδιαφέρεται για τις πολιτικές ρωγμές που
προκαλούσε.

Πέρσι το καλοκαίρι η οργή ξαναμετατράπηκε σε ένα μαζικό
κίνημα αντίστασης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί,
γιατροί, νοσηλευτές βγήκαν σε απεργίες ενάντια στην απλη-
ρωσιά, τη φτώχεια την καταστολή και για την έλλειψη τροφί-
μων στα ράφια.

Όλες οι πτέρυγες του καθεστώτος έβλεπαν πως αυτή η ορ-
γή θα φτάσει κάποια στιγμή να τους απειλήσει όλους μαζί -
και από ό,τι φαίνεται πλέον ο καθένας άρχισε να κάνει τους
υπολογισμούς του. Στη χαραμάδα που έχει ανοίξει πλέον η
ανατροπή του Μουγκάμπε είναι κρίσιμο να ξαναβρούν τη θέ-
ση τους αυτοί οι αγώνες από τα κάτω, των ανθρώπων που
δεν θέλουν να διαλέξουν απλώς ανάμεσα σε έναν παραδο-
σιακό και έναν νεοφιλελεύθερο δικτάτορα.
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Η
Ζιμπάμπουε κουβαλάει την κληρονομιά της πιο ξε-
διάντροπης αποικιοκρατίας. Πριν κερδίσει την ανε-
ξαρτησία της, το 1980, λεγόταν Ροδεσία, από το όνο-

μα του Σέσιλ Ρόουντς (Rhodes) που είχε αρπάξει την περιοχή
για χάρη του βρετανικού στέμματος και του προσωπικού του
θησαυροφυλάκιου που γέμισε με διαμάντια. Ο Ρόουντς πήγε
στη νότια Αφρική στα τέλη του 19ου αιώνα, άρχισε να πλουτί-
ζει, όπως όλοι οι λευκοί έποικοι σε βάρος του ντόπιου πληθυ-
σμού, έγινε βουλευτής το 1890 και υποστήριζε πως η βρετα-
νική αποικιοκρατία πρέπει να επεκταθεί προς το βορρά που
ήταν πλούσιες σε μέταλλα και πολύτιμους λίθους. 

Το έκανε πράξη με τα ίδια του τα χέρια καταστέλλοντας
βάρβαρα τις εξεγέρσεις που ξέσπασαν. Η σημερινή Ζάμπια
έγινε βόρεια Ροδεσία και η Ζιμπάμπουε νότια Ροδεσία. Ο
ντόπιος πληθυσμός εκδιώχθηκε μαζικά από τη γη του και
αναγκάστηκε να δουλέψει σε ορυχεία, εργοστάσια ή σε
κρατικά αγροκτήματα. Η λογική ήταν: “γιατί ο κάθε έποικος
να ψάχνει τρόπους προσωπικού πλουτισμού με τους λί-
γους μαύρους εργάτες που μπορεί να βάλει στη δούλεψή
του και να μην αναλάβει τη δουλειά κεντρικά η ίδια η αυτο-
κρατορία;” Ο Ρόουντς ήταν η προσωποποίηση του ρατσι-
σμού και του ανερχόμενου ιμπεριαλισμού, και η λογική του
ταίριαξε με την εποχή του μεγάλου μοιράσματος της Αφρι-
κής ανάμεσα στις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Θεωρούσε πως οι
μαύροι αποτελούν μια “υποτελή φυλή” και πως “όσο μεγα-
λύτερο μέρος του πλανήτη κατοικούμε οι λευκοί, τόσο το
καλύτερο για όλη την ανθρωπότητα”. 

Μαστίγιο

Η βρετανική κυριαρχία στη Ροδεσία συνεχίστηκε με το μα-
στίγιο και μετά το θάνατο του Ρόουντς. Όμως, στη δεκαετία
του ‘50 οι πιέσεις είχαν γίνει αφόρητες, το ντόμινο της αντί-
στασης που είχε ξεκινήσει από την Ινδία και τις αλλαγές
στον παγκόσμιο καπιταλισμό οδηγούσε μια σειρά χώρες της
Αφρικής στην ανεξαρτησία. Αλλά στη Ζιμπάμπουε δεν εξε-
λίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Η άκρα δεξιά των αποικιοκρα-
τών κέρδισε τις εκλογές το 1962, πήρε την εξουσία ο αρχι-
ρατσιστής Ίαν Σμιθ και κήρυξε την “ανεξαρτησία” της Ροδε-
σίας, δηλαδή τη συνέχιση της κυριαρχίας των λευκών, σπά-
ζοντας τις συνομιλίες με τη Βρετανία, τη “μητέρα πατρίδα”.
Ξεκίνησε μια εκστρατεία ακόμη πιο βάρβαρης καταστολής
σε νοτιοαφρικανικά πρότυπα με ολόκληρες περιοχές να
στέλνονται σε στρατόπεδα εργασίας για να μην έρθουν σε
επαφή με τους αντάρτες. Τέσσερις χιλιάδες λευκοί γαιοκτή-
μονες είχαν στα χέρια τους το 70% της πιο εύφορης γης.

Ο Μουγκάμπε ήταν ένας από τους αγωνιστές που ίδρυ-
σαν την Αφρικανική Εθνική Ένωση της Ζιμπάμπουε (ZANU)
το 1963, πήγε 10 χρόνια φυλακή και με την απελευθέρωσή
του το 1974 είχε ήδη αναδειχθεί σε βασικό ηγέτη ενός αν-
τάρτικου που λίγα χρόνια αργότερα θα φτάσει να έχει σχε-
δόν 40 χιλιάδες μαχητές. Οι διακηρύξεις έλεγαν πως οι
λευκοί εκμεταλλευτές θα μείνουν χωρίς ούτε ένα στρέμμα
από τη γη τους.

Η ανεξαρτησία της Ζιμπάμπουε το 1980 έστελνε μήνυμα
ελπίδας σε όλους τους καταπιεσμένους. Ο Μπομπ Μάρλεϊ
συμμετείχε στην πρώτη συναυλία στο απελευθερωμένο Χα-
ράρε και ο Στίβι Γουόντερ αφιέρωνε το τραγούδι: “Ήρθε
ειρήνη στη Ζιμπάμπουε… Τώρα είναι ώρα για γιορτή, γιατί
μόλις ξεκινήσαμε”. Όμως ο Μουγκάμπε είχε ήδη συμφωνή-
σει με τους Βρετανούς ότι δεν θα ακουμπήσει τους γαι-
οκτήμονες. Οι ριζοσπαστισμοί ήταν χρήσιμοι για τον αγώ-
να, αλλά πλέον ήθελαν σταθερότητα, να διατηρήσουν ανέ-
παφο και τον κρατικό μηχανισμό και την οικονομική δομή
της χώρας. Από νωρίς ξεκίνησε η καταστολή όσων ήθελαν
να πάνε πιο πέρα, τα συνδικάτα ελέγχθηκαν από το κράτος
και η ανάπτυξη της χώρας δέθηκε με τα δάνεια της Παγκό-
σμιας Τράπεζας. Από τη δεκαετία του ‘90 άρχισαν οι συν-
ταγές του ΔΝΤ και οι αναδιαρθρώσεις. Αποτέλεσμα ήταν η
κατάρρευση της οικονομίας και η εκτίναξη της ανεργίας.

Κληρονομιά της
αποικιοκρατίας 

Μ
ετά από 37 χρόνια στην εξου-
σία στη Ζιμπάμπουε, ο Ρόμ-
περτ Μουγκάμπε φαίνεται να

μετατρέπεται σε παρελθόν. Την περα-
σμένη βδομάδα ο στρατός τον συνέλα-
βε και του έδωσε μια διορία να παραι-
τηθεί. Στο μεταξύ το ZANU PF, το κόμ-
μα του Μουγκάμπε, τον διέγραψε,
όπως έκανε και με τη σύζυγό του,
Γκρέις. Το κοινοβούλιο τώρα τον θέτει
υπό δίωξη. Τα γεγονότα μπήκαν σε κί-
νηση όταν ο αντιπρόεδρος της χώρας,
Έμερσον Μνανγκάγκουα, εγκατέλειψε
τη χώρα λέγοντας ότι κινδυνεύει η ζωή
του, καθώς ο Μουγκάμπε τον είχε απο-
κηρύξει και είχε δώσει το χρίσμα για τη
διαδοχή στη σύζυγό του. Τώρα το ZA-
NU PF όρισε τον Μνανγκάγκουα ως αρ-
χηγό στη θέση του Μουγκάμπε.

Το πραξικόπημα δείχνει πόσο βαθιά
έφτασαν οι αντιπαραθέσεις μέσα στον
ίδιο τον κρατικό και τον κομματικό μη-
χανισμό, από την αδυναμία όλων των
πτερύγων του καθεστώτος να σταθερο-
ποιήσουν τη χώρα και να τη βγάλουν
από τον οικονομικό βάλτο. Ο Μνανγ-
κάγκουα δεν είναι “δημοκρατική εναλ-
λακτική” απέναντι στη δικτατορία του
Μουγκάμπε. Όπως αναφέρει προκήρυ-
ξη της Διεθνούς Σοσιαλιστικής Οργά-
νωσης - ISO (αδελφής οργάνωσης του
ΣΕΚ στη Ζιμπάμπουε) είναι “ο αγαπημέ-
νος των καπιταλιστών, των λευκών γαι-
οκτημόνων, των Βρετανών και Κινέζων
ιμπεριαλιστών. Ο Μνανγκάγκουα είναι ο
σκληρός τού ZANU PF, ο άνθρωπος
του βαθέος κράτους, της χούντας που
κυβερνάει τη Ζιμπάμπουε την τελευταία
δεκαετία”.

Όμως πολύς κόσμος στη Ζιμπάμπουε

αντιμετωπίζει την ανατροπή του Μουγ-
κάμπε σαν ανακούφιση και σαν ευκαι-
ρία. Το Σάββατο οργανώθηκε μια μεγά-
λη πανηγυρική διαδήλωση στην πρω-
τεύουσα Χαράρε. Οι σύντροφοι της ISO
περιγράφουν: “Πήρε μέρος κόσμος
όλων των ηλικιών αν και κυρίως ήταν
νεολαία, και όλων των φυλών. Όταν
βγαίναμε απ’τό κέντρο ξεκινούσαν
υπαίθρια πάρτι, υπάρχει μια αίσθηση
γιορτής ακόμη κι αν ο Μουγκάμπε δεν
έχει ακόμη φύγει. Ο στρατός προσπα-
θεί να βάλει όρια και να ελέγξει τη ριζο-
σπαστικοποίηση των μαζών”.

Η οικονομία της Ζιμπάμπουε πηγαίνει
από το κακό στο χειρότερο. Δεν υπάρ-
χει πραγματικός τρόπος να μετρηθεί η
ανεργία, κάποιοι δείκτες την ανεβάζουν
πάνω από 90%. Ο Μνανγκάγκουα είναι
ηγέτης της πτέρυγας του καθεστώτος
που θέλει γρήγορο άνοιγμα της οικονο-
μίας στο διεθνές κεφάλαιο, νεοφιλελεύ-
θερες μεταρρυθμίσεις στην εσωτερική

αγορά και αποκατάσταση των διπλωμα-
τικών σχέσεων με τη Δύση.

Όπως όμως λέει ο ίδιος ο Μνανγκάγ-
κουα, αν δεν ήταν αυτός και οι στρατη-
γοί, η κυριαρχία του Μουγκάμπε και
του ZANU PF θα είχε τελειώσει ήδη το
2008 όταν έχασαν τις εκλογές από το
MDC (Κίνημα Δημοκρατικής Αλλαγής).
Ένα μέλος της ISO εξηγεί: “Μετά το
Μάρτη του 2008 ο στρατός και ο
Μνανγκάγκουα εξαπέλυσαν πολιτική
καμμένης γης, δολοφονώντας εκατον-
τάδες αγωνιστές της αντιπολίτευσης. Ο
Μουγκάμπε χρεοκόπησε και πρέπει να
φύγει, αλλά η εργατική τάξη δεν πρέπει
να γίνει εργαλείο στα χέρια των ελίτ για
να βάλουν στη θέση του ένα νεοφιλε-
λεύθερο τέρας. Ψάχνουμε τρόπους για
να διευρύνουμε τα ζητήματα και να
συμπεριλάβουμε τα εργατικά αιτήματα
στο κίνημα.”

Νίκος Λούντος

Κίνημα αντίστασης

ZIMΠΑΜΠΟΥΕ  Αλλαγή φρουράς 
με τον κόσμο στους δρόμους



100ΧΡΟΝΑ εργατικη αλληλεγγυη 

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
Πάνος Γκαργκάνας

Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα
Μαρία Στύλλου

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/11
Εργατικό Κέντρο 5μμ – 9μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι -
η διαλεκτική της νίκης

Πάνος Γκαργκάνας
Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα
Μαρία Στύλλου

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Περιστερίου
ΤETAΡΤΗ 29/11 
Στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
100 χρόνια από την Ρώσικη
Επανάσταση

Α. Βαφειάδου, Λ. Μπόλαρης, 
Μπ. Συριόπουλος

Οι εκδηλώσεις
συνεχίζονται

Μ
ε εκδηλώσεις στο Βόλο
και την Πάτρα συνεχί-
στηκε το Σάββατο 18

Νοέμβρη το αφιέρωμα του ΣΕΚ
για τα 100 χρόνια από τη Ρώσικη
Επανάσταση.

“Την συζήτηση στο Βόλο παρα-
κολούθησαν άτομα απ’ όλες τις
ηλικίες καθώς και σύντροφοι από
τη Λάρισα και τα Τρίκαλα”, μας εί-
πε ο Γιάννης Σουμπάσης, “Ο Γιάν-
νης Σηφακάκης στην εισήγησή
του τόνισε το ρόλο της εργατικής
τάξης ως υποκείμενο της αλλα-
γής αλλά και του επαναστατικού
κόμματος σαν απαραίτητο κλειδί
για να πάρει αυτή η αλλαγή σάρ-
κα και οστά. Η κουβέντα αμέσως
μετά συνεχίστηκε πάνω στο αν οι
σημερινές συνθήκες μας επιτρέ-
πουν να μιλάμε ξανά για επανα-
στατικές ανατροπές αλλά και
ποια αριστερά χρειαζόμαστε”.

“Καθηγητές, νοσοκομειακοί,
φοιτητές, ανάμεσά τους κόσμος
που είχε ενημερωθεί από την
αφίσα, παρακολούθησαν την εκ-
δήλωση στην Πάτρα”, μας είπε ο
Νεκτάριος Χάινταρ, “Η εισήγηση,
που έκανε ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, ανέδειξε όλες τις πλευρές
της κορυφαίας αυτής επαναστα-
τικής διαδικασίας. Στην επικαιρό-
τητα της επανάστασης επικεν-
τρώθηκε η συζήτηση που ακο-
λούθησε, μετά και τις καταστρο-
φικές πλημμύρες στη Δυτική Ατ-
τική που έδειξαν το φονικό πρό-
σωπο του καπιταλισμού”.

Στο δρόμο του Κόκκινου Οκτώβρη
Π

ανηγυρικά, τραγουδώντας με υψωμένες
τις γροθιές τη Διεθνή, έκλεισε η εκδήλω-
ση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τον Κόκκινο Οκτώ-

βρη έξω από το Πολυτεχνείο στην Αθήνα την Τε-
τάρτη 15/11, πρώτη μέρα του φετινού τριήμε-
ρου εορτασμού της εξέγερσης του Νοέμβρη
του '73. Στο βήμα βρίσκονταν σύντροφοι και
συντρόφισσες που είχαν συμμετάσχει στη συζή-
τηση “Ο Οκτώβρης του '17 και το αίτημα της
επανάστασης στο σήμερα” και είχαν εμπνεύσει
με τις ομιλίες τους όλους όσους την παρακο-
λούθησαν.

Την εκδήλωση άνοιξε και συντόνισε η Δέσποι-
να Κουτσούμπα από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
στη συνέχεια το λόγο πήραν ο Charlie Kimber
από το SWP της Βρετανίας (δείτε συνέντευξή
του στην Εργατική Αλληλεγγύη στη σελίδα 12),
ο Παναγιώτης Μαυροειδής από το ΠΣΟ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ο Patrick Le Moal από το NPA της Γαλ-
λίας, η Μαρία Στύλλου από το περιοδικό Σοσια-
λισμός από τα Κάτω και ο Albert Homs από την
οργάνωση Endavant της Καταλωνίας που συ-
νεργάζεται με το CUP.

“Σήμερα έχουμε δικούς μας τους δρόμους και
γιορτάζουμε τρεις επέτειους ταυτόχρονα”, είπε
στην ομιλία της η Μαρία Στύλλου, “Γιορτάζουμε
τα 150 χρόνια από την έκδοση του πρώτου τό-
μου του Κεφάλαιου του Μαρξ. Χωρίς το Κεφά-
λαιο δε θα μπορούσαμε να καταλάβουμε και να
παλέψουμε τον καπιταλισμό. Γιορτάζουμε τα
100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση
που έκανε πράξη το σύνθημα «Προλετάριοι
όλων των χωρών ενωθείτε!». Γιορτάζουμε την
εξέγερση του Πολυτεχνείου, τον επαναστατικό
δρόμο του Νοέμβρη.

Ο Μαρξ λέει ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύ-
στημα με δυναμική, που συνεχώς όμως πέφτει
σε κρίσεις. Όταν το έγραφε το 1867, πολλοί
υποστήριζαν ότι δεν πρόκειται να επιβεβεβαι-
ωθεί. Ο Μπερνστάιν και άλλοι έγραφαν ότι αυτή
η ανάλυση έχει ξεπεραστεί, οι κρίσεις και οι αν-
ταγωνισμοί ανήκουν στο παρελθόν, μπαίνουμε
με περίοδο ομαλοποίησης. Αυτά τα έλεγαν δέκα
χρόνια πριν τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Χρειάζε-
ται να το έχουμε στο μυαλό μας, οι ρεφορμιστές
πέφτουν πάντα έξω. Κάθε φορά θεωρούν ότι ο
καπιταλισμός έχει τον έλεγχο και κάθε φορά
διαψεύδονται. Μια ομάδα επαναστατών στη Ρω-
σία και τη Γερμανία, ο Λένιν, η Λούξεμπουργκ, ο
Τρότσκι, επέμειναν ότι ακολουθεί περίοδος με-
γάλων ανταγωνισμών, μια περίοδος πολέμων και
επαναστάσεων και γι' αυτό οι επαναστάτες πρέ-
πει να οργανωθούν. Ήταν ο λόγος που δεν ορ-

γανώθηκαν την τελευταία στιγμή, όταν έγινε η
έφοδος και έδιωξαν τον Τσάρο, αλλά πριν. Ορ-
γάνωναν τους εργάτες και το κόμμα.

Εκτός από την εκτίμηση για τον καπιταλισμό,
είχαν και την εκτίμηση τι σημαίνει η εργατική τά-
ξη. Όταν ο Μαρξ μιλούσε για τους νεκροθά-
φτες, κάποιοι το αμφισβητούσαν. Κι όμως η
εκτίμηση ότι η εργατική τάξη αλλάζει και κάθε
φορά είναι πιο δυνατή ήταν σωστή. Και τότε άλ-
λαζε, έφερνε καινούργια κομμάτια, έφερνε τις
γυναίκες. Όταν ο Λένιν έγραφε ότι “σοσιαλισμός
σημαίνει κάθε μαγείρισσα να κυβερνάει”, δε το
έγραφε μονάχα για ιδεολογικούς λόγους αλλά
γιατί οι “μαγείρισσες” ήταν οι πρώτες μέσα στα
εργοστάσια, αυτές που βγήκαν και ξεκίνησαν
την επανάσταση. Έτσι φτάσαμε στην επανάστα-
ση που η εργατική τάξη άρχιζε να χτίζει την ερ-
γατική δημοκρατία όπως κανένας δεν την είχε
φανταστεί.

Μπολσεβίκοι

Σε αυτό έπαιξε ρόλο το μπολσεβίκικο κόμμα.
Όσο είμαστε καθαροί ότι η επανάσταση είναι
των εργατών, άλλο τόσο είμαστε καθαροί ότι το
μπολσεβίκικο κόμμα έπαιξε τεράστιο ρόλο. Το
“Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ” έδινε τη στρατηγι-
κή. Αλλά χρειαζόταν και τακτική. Μη ξεχνάμε ότι
οι ρεφορμιστές έχουν πάντα λάθος αλλά παρα-
μένουν δυνατοί. Εκτός αν οι επαναστάτες κατα-
φέρουν να γίνουν πιο δυνατοί. Πώς γίνεται αυ-
τό; Επειδή τους καταγγέλλουν; Όχι, το κατα-
φέρνουν γιατί δουλεύουν με τον κόσμο που έχει
ακόμα ρεφορμιστικές αυταπάτες. Σε εκείνη την
περίοδο, που ο κόσμος πίστευε ότι η προσωρινή
κυβέρνηση και οι μενσεβίκοι είχαν μια προοπτι-

κή, που τον έλεγχο στα σοβιέτ τον είχαν ακόμα
οι μενσεβίκοι, οι μπολσεβίκοι έμπαιναν στα σο-
βιέτ και πάλευαν μαζί με τον κόσμο.

Μόνο έτσι αλλάζει ο κόσμος κι έτσι άλλαξε.
Δεν πήγαμε από το Φλεβάρη στον Οκτώβρη πα-
ρά μόνο με μεγάλη προσπάθεια, με ζικ ζακ απέ-
ναντι σε αριστερισμούς και πραξικοπήματα.
Έτσι φτάσαμε τον Οκτώβρη να έχουν κερδίσει
τον κόσμο των μενσεβίκων στη μεριά των μπολ-
σεβίκων και της κατάληψης της εξουσίας. Το
παράδειγμα του Οκτώβρη είναι ολόκληρη δου-
λειά και προσπάθεια, είναι κοινά μέτωπα, είναι
καθαρή στρατηγική, είναι συνεργασίες με την
εργατική τάξη και τον κόσμο που επηρεάζεται
από το ρεφορμισμό. Έτσι θα τους κερδίσουμε
όλους”.

Ήταν μια μαζική εκδήλωση που ούτε ο απο-
κλεισμός του Πολυτεχνείου ούτε ο βροχερός
καιρός κατάφεραν να εμποδίσουν. Μοναδική
παραφωνία ήταν η απόφαση μπλοκ του ΝΑΡ και
της νΚΑ να αποχωρήσει κατά τη διάρκεια των
ομιλιών κι ενώ στο βήμα βρισκόταν ο Π. Μαυρο-
ειδής. Ήταν μια κίνηση που προκάλεσε σε
όλους αρνητικές εντυπώσεις. Παρόλα αυτά,
εκατοντάδες αγωνιστές και αγωνίστριες παρέ-
μειναν μέχρι το τέλος σε μια επιτυχημένη εκδή-
λωση που ολοκληρώθηκε με διαδήλωση στην
Ομόνοια.

Μεγάλη συμμετοχή και πλούσια συζήτηση χα-
ρακτήρισε και την εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη
Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 16/11 στο ΑΠΘ. Ομι-
λητές ήταν ο Γιώργος Ρηγόπουλος από το συν-
τονιστικό Θεσσαλονίκης, η Φύλλια Πολίτη και ο
Άγγελος Χάγιος από το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Λ.Β.

Μ
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15/11 η
εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την Ρώσικη Επα-
νάσταση, με ομιλητή τον Λέανδρο Μπόλαρη, στην

αίθουσα του επιμελητηρίου της Άρτας. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ και η Κ.Ο Ανασύνταξη. Περίπου 60 άτομα συμμετείχαν
στην εκδήλωση.

Ο Λ. Μπόλαρης ανέλυσε την πορεία της εργατικής τάξης και των μπολ-
σεβίκων στον “Κόκκινο Οκτώβρη” και τις κατακτήσεις της εργατικής εξου-
σίας. Επέμεινε, κόντρα στις απόψεις που παρουσιάζουν τον Οκτώβρη σαν
“πραξικόπημα” των μπολσεβίκων, ότι ήταν το “μεγαλύτερο δημοκρατικό
γεγονός στην ιστορία”. Δεν ήταν μια “ιδιαιτερότητα” μιας περασμένης
εποχής, αντίθετα, η επανάσταση είναι επίκαιρη και αυτή την στρατηγική
χρειάζεται η Αριστερά σήμερα. Στην παρέμβασή της η Β. Αμπελογιάννη
από την ΛΑΕ επισήμανε ανάμεσα σε άλλα ότι αυτή η συζήτηση δεν έχει
μόνο “ακαδημαϊκό” χαρακτήρα, αφορά και το παρόν και τις εμπειρίες του
κινήματος και της Αριστεράς στην Ελλάδα. . Ο Σ. Μαλάμος από την Κ.Ο

Ανασύνταξη παρουσίασε τις θέσεις της οργάνωσής του
για τον Οκτώβρη και την κοινωνία που διαμορφώθηκε
στην Ρωσία τα επόμενα χρόνια. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις που άνοιξαν την συζήτηση
στο πότε και γιατί ηττήθηκε η επανάσταση, τι κράτος ήταν η Σοβιετική
Ένωση, αν ο Σταλινισμός ήταν “φυσική” εξέλιξη της επανάστασης ή αντε-
πανάσταση. Επίσης συζητήθηκαν και οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων
σε όλο τον κόσμο καθώς και πως πρέπει να οργανώσει η Αριστερά τις μά-
χες που έρχονται άμεσα ώστε το κίνημα να νικάει.

Στην εκδήλωση είχε σημαντική παρουσία το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο.
Πωλήθηκαν αντίτυπα του “Η Μόσχα του Λένιν” και “Έτος Ένα της Ρώσι-
κης Επανάστασης”, αλλά και το “Κρατικός Καπιταλισμός στην Ρωσία” που
προκάλεσε και έντονη συζήτηση. Η επιτυχία της εκδήλωσης βοήθησε και
στην αυξημένη συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου που είχε περισ-
σότερο κόσμο από άλλες χρονιές.

Γιάννης Παπαθανάσης

ΑΡΤΑ
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