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Όχι στον προϋπολογισμό 
με τα φονικά πλεονάσματα

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Όχι στις ρατσιστικές
συμφωνίες της ΕΕ
με Τουρκία και Λιβύη

σελ. 8, 9

23/11, Απεργιακή κινητοποίηση στο υπουργείο Υγείας Ο
ι ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της
ΑΔΕΔΥ αποφάσισαν επιτέ-

λους να καλέσουν Πανεργα-
τική Απεργία στις 14 Δεκέμβρη. Η
απόφαση αυτή πρέπει να λειτουργή-

σει σαν σήμα για ξεσηκωμό σε
όλους τους εργατικούς χώρους.

Όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση κατεβά-
ζει έναν προϋπολογισμό-σφαγείο
για το 2018, αλλά και γιατί είναι ευ-

καιρία να ενώσουμε όλες τις εργατι-
κές αντιστάσεις που ξεδιπλώνονται
όλο το τελευταίο διάστημα.

Ο προϋπολογισμός που έστειλε
στη Βουλή ο Τσίπρας και ο Τσακα-
λώτος κλιμακώνει τις αντεργατικές
επιθέσεις βάζοντας στόχο να φτάσει
και να ξεπεράσει το “πρωτογενές
πλεόνασμα” που έχει συμφωνήσει η
κυβέρνηση με την Τρόικα και τους
τραπεζίτες. Την ώρα που στη Μάν-
δρα ο κόσμος της δουλειάς μετράει
ακόμη τους νεκρούς του από τις
φονικές συνέπειες των περικοπών,
αυτό είναι σκέτη πρόκληση. 

Συνέχεια στη σελίδα 3

Η Μάνδρα 
δεν είναι μόνη. 
Συνέντευξη με τον 
Πέτρο Κωνσταντίνου

σελ. 6, 7
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Β
ούρκος. Καμιά άλλη λέξη δεν
μπορεί να περιγράψει καλύτερα
τη σημερινή κατάντια της "κυβέρ-

νησης της αριστεράς". Η συζήτηση στη
Βουλή για το σκάνδαλο της πώλησης (ή
μάλλον της απόπειρας πώλησης) πυρο-
μαχικών στη Σαουδική Αραβία έφερε
ξαφνικά στην επιφάνεια τις στενές σχέ-
σεις ανάμεσα στο κράτος και τον σκοτει-
νό κόσμο της μαφίας των εμπόρων του
θανάτου. Και η μπόχα είναι, για μια ακό-
μα φορά, ανυπόφορη.

Το μεγάλο σκάνδαλο, φυσικά, είναι η
ίδια η απόφαση της κυβέρνησης να που-
λήσει στρατιωτικό εξοπλισμό στη Σαου-
δική Αραβία - σε μια χώρα που έχει πνί-
ξει (και συνεχίζει να πνίγει) στο αίμα την
γειτονική της Υεμένη. Το πού και πώς θα
χρησιμοποιηθεί αυτός ο εξοπλισμός αν
και όποτε τον παραλάβει, δεν μπορεί κα-
νένας να έχει την παραμικρή αμφιβολία.
Ο λιμός και οι μολυσματικές ασθένειες -
τα αποτελέσματα του πολέμου και του
αποκλεισμού που έχει επιβάλλει στην Υε-
μένη- απειλούν αυτή τη στιγμή πάνω από
7 εκατομμύρια άμαχους. Παρά τις εκ-
κλήσεις των ανθρωπιστικών οργανώσε-
ων και του ίδιου του ΟΗΕ η ηγεσία της
Σαουδικής Αραβίας παραμένει ανένδο-
τη: η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με το
σταγονόμετρο ενώ την ίδια στιγμή χιλιά-
δες παιδιά πεθαίνουν από την ασιτία, τον
τέτανο και τη χολέρα.

Αλλά αυτά δεν αφορούν ούτε το
υπουργείο Άμυνας ούτε την "κυβέρνηση
της αριστεράς". Η Σαουδική Αραβία ανή-
κει, μαζί με την Αίγυπτο του Σίσι και το
Ισραήλ στο μπλοκ των συμμάχων μας
στη Μέση Ανατολή. Και τα 66 εκατομμύ-
ρια που θα απέφερε η πώληση στα δη-
μόσια ταμεία δεν ήταν αμελητέα. Ούτε
την επιτροπή εξοπλισμών, όμως, της
Βουλής ενδιέφεραν αυτές οι "λεπτομέ-
ρειες". Τον Γενάρη του 2017 οι εκπρό-
σωποι όλων των κομμάτων, πλην του
ΚΚΕ (προς τιμή του) έδωσαν το πράσινο
φως για την πώληση 300 χιλιάδων βλη-
μάτων στη Σαουδική Αραβία. 

Τώρα Νέα Δημοκρατία και Δημοκρατι-
κή Συμπαράταξη δηλώνουν αιφνιδιασμέ-
νες από την εμπλοκή του Βασίλη Παπα-
δόπουλου και της εταιρείας του "Ολυμ-
πιακή Βιομηχανία ΑΕ" στη συμφωνία.
Πρόκειται για καθαρή υποκρισία: ο Πα-
παδόπουλος είναι ένας "επαγγελματίας
μεσάζων". Εμφανίζεται άλλοτε σαν εκ-
πρόσωπος της Ιορδανίας, άλλοτε σαν
εκπρόσωπος του Κατάρ και άλλοτε της
Σαουδικής Αραβίας. Η εταιρεία του, που
ονομαζόταν Ολυμπιακή Όπλων και Πυ-
ρομαχικών ΑΕ παλαιότερα, έχει μεσολα-
βήσει (με το αζημίωτο) μέχρι τώρα σε
εκατοντάδες αγοροπωλησίες στρατιωτι-
κού υλικού. Και φυσικά είναι χωμένη μέ-
χρι το λαιμό στα σκάνδαλα, τη διαφθορά
και τη φοροδιαφυγή. Το 2003 ο Παπαδό-

πουλος είχε καταδικαστεί σε πρόστιμο
350 χιλιάδων ευρώ για την υποτιμολόγη-
ση (μέσω πλαστών τιμολογίων) μιας
επένδυσης αξίας 1.7 δις δολαρίων που
είχε κάνει η εταιρεία του το 1996. Αυτό
δεν εμπόδισε, φυσικά, τις κυβερνήσεις
της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
να συνεργάζονται μαζί του. Στενά και
αρμονικά. 

Πεπατημένη

Η κυβέρνηση του Τσίπρα δεν πρωτο-
τύπησε όταν υπέγραφε το συμφωνητικό
με την Ολυμπιακή Βιομηχανία ΑΕ -στο
οποίο εμφανίζεται σας εκπρόσωπος της
Σαουδικής Αραβίας. Ακολούθησε απλά
την πεπατημένη -όπως κάνει σε όλα τα
άλλα ζητήματα. Business as usual. Και η
Νέα Δημοκρατία και η ΔΗΣΥ δεν θα εί-
χαν βγάλει κιχ αν η συμφωνία είχε πάει
καλά. Αλλά δεν πήγε. Και τότε άρχισαν
τα ουρλιαχτά: Σκάνδαλο, σκάνδαλο! Το
πραγματικό σκάνδαλο σύμφωνα με τον
Λοβέρδο (που έβγαλε τα διαβαθμισμένα
έγραφα στη δημοσιότητα) ήταν το ναυά-
γιο της συμφωνίας και όχι η ίδια η συμ-
φωνία. Για χάρη των μεσαζόντων, όπως
"κατήγγειλε" ο Άδωνις Γεωργιάδης, η κυ-
βέρνηση θυσίασε 66 εκατομμύρια. Αί-
σχος...

Το τι ακριβώς έχει γίνει είναι δύσκολο
(αν όχι αδύνατο) να το μάθουμε. Τον πε-
ρασμένο Ιούνη, όμως, έγινε μια ανατρο-
πή στην ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.
Ο πρίγκηπας Μοχαμέντ Μπιν Σαλμάν, ο
γιος του Βασιλιά Σαλμάν ανακηρύχθηκε
"πρώτος διάδοχος του θρόνου". Το πρώ-
το πράγμα που έκανε ο νέος διάδοχος
ήταν να διακόψει τις διπλωματικές σχέ-
σεις με το Κατάρ (που είναι σύμμαχος με
την Τουρκία και το Ιράν). Το δεύτερο
ήταν να στραφεί ενάντια στην "εσωτερι-
κή αντιπολίτευση" - δηλαδή τα μέλη της
βασιλικής οικογένειας που αμφισβητού-
σαν τις επιλογές του. 

Τον Αύγουστο, ύστερα από επικοινω-
νία με το ελληνικό προξενείο, μια αντι-
προσωπεία στρατιωτικών από τη Σαουδι-
κή Αραβία έφτασε στην Ελλάδα. Αποστο-
λή της ήταν η αγορά 100 χιλιάδων βλη-
μάτων και ενός αγνώστου αριθμού βομ-
βών. Από την απομαγνητοφώνηση φαίνε-
ται να μην έχει ιδέα για την υπάρχουσα
συμφωνία. Υποκρινόταν; Έχασαν οι "φί-
λοι" του Παπαδόπουλου την επιρροή
τους ή το κεφάλι τους; Άλλαξε απλά το
στρατιωτικό επιτελείο άποψη; Την απάν-
τηση δεν θα τη μάθουμε μάλλον ποτέ. Η
συμφωνία, όμως, κατέρρευσε.  Αυτό που
έμεινε είναι η μπόχα. Ο βούρκος. 

Ο καπιταλισμός δεν είναι "αλά καρτ".
Δεν υπάρχει καλή πλευρά και κακή πλευ-
ρά. Οι Παπαδόπουλοι δεν είναι τα παρά-
σιτα που η "υγιής επιχειρηματικότητα"
θα εξαλείψει. Είναι το πραγματικό πρό-
σωπο της "υγιούς επιχειρηματικότητας".

ΒΟΜΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 
βούρκο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
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Σφαγείο για 
το “Πλεόνασμα”
Δ

υο δισεκατομμύρια περισσότερα έσοδα
και δυο δισεκατομμύρια λιγότερα έξοδα
προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός που

κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή η
κυβέρνηση. Στόχος ένα θηριώδες πρωτογενές
πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ που ξεπερνάει (για μια
ακόμα φορά) τις μνημονιακές δεσμεύσεις.

Από που θα προέλθουν αυτές οι "εξοικονομή-
σεις"; Πρώτα και κύρια από την περικοπή των δα-
πανών για "ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική
προστασία". Φέτος, με βάση τις εκτιμήσεις για
την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2017, η
κυβέρνηση θα ξοδέψει συνολικά 21 δις για την
κοινωνική πρόνοια. Για το 2018 ο νέος προϋπο-
λογισμός προβλέπει 19.4 δις -μείωση δηλαδή κα-
τά 8%. Αυτό φυσικά δεν εμποδίζει την κυβέρνη-
ση να μιλάει για "κοινωνική δικαιοσύνη": 

"Ειδικά για το έτος 2018", γράφει στην εισαγω-
γή η εισηγητική έκθεση, "οι εξοικονομήσεις που
προκύπτουν από την επιτυχημένη επισκόπηση
των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών θα χρη-
ματοδοτήσουν μια σειρά πρόσθετων δράσεων
κοινωνικής προστασίας". Το δικαίωμα σε μια
αξιοπρεπή σύνταξη, σε ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και σε κοινωνική πρόνοια -θεμελιωμένο
συχνά πάνω σε δεκαετίες σκληρής δουλειάς- κα-
ταργείται και η προστασία των "ευάλωτων στρω-
μάτων" επαφίεται πλέον στην ελεημοσύνη του
κράτους. Εάν και εφόσον "πετύχει" η εκτέλεση
του προϋπολογισμού -δηλαδή πιάσουμε τους
στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα, η κυ-
βέρνηση θα μοιράσει, τα επόμενα Χριστούγεννα,
ένα ξεροκόμματο στους φτωχούς. Αν δεν πετύ-
χει, τι να κάνουμε;

Αλλά και στο τμήμα των εσόδων ο προϋπολο-
γισμός δεν είναι ούτε κατά ένα χιλιοστό καλύτε-
ρος. Φέτος τα δημόσια έσοδα θα "κλείσουν"
(σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκ-
θεσης) στα 52 δις. Το 2018 προβλέπεται να ξεπε-
ράσουν τα 54 δις. Από αυτά τα μισά περίπου
προβλέπεται ότι θα προέλθουν από τις αυξήσεις
στους άμεσους και τους έμμεσους φόρους. 

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο έχουν
ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια και συνεχίζουν
να αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς. Ένα με-
γάλο κομμάτι από αυτά τα χρέη, είναι αλήθεια,
προέρχεται από τις χρεοκοπημένες επιχειρήσεις
και τα αφεντικά τους (τα πιο "φτωχά" αφεντικά
που δεν μπορούν να κρύβουν τα κέρδη τους στις
Παρθένους Νήσους): σύμφωνα με τα στοιχεία
του υπουργείου υπάρχουν πάνω από 11 χιλιάδες
φυσικά πρόσωπα (επιχειρηματίες κατά κανόνα)
με χρέη που ξεπερνούν τις 150 χιλιάδες ευρώ
προς την εφορία. Σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι
από αυτούς αρνούνται να πληρώσουν από πρό-
θεση. Αλλά δίπλα σε αυτούς τους "μπαταχτσή-
δες" υπάρχουν τα εκατομμύρια των φτωχών που
δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να πλη-
ρώσουν, εμπρόθεσμα, τους φόρους τους. Ο συ-
νολικός αριθμός των φορολογουμένων (φυσικών
και νομικών προσώπων) με "ληξιπρόθεσμες οφει-
λές" προς το δημόσιο ξεπερνάει τα 4 εκατομμύ-
ρια. Οι 11 χιλιάδες μεγαλοφειλέτες θα συνεχί-
σουν να μην πληρώνουν, όσα δις παραπάνω και
να γράψει στον προϋπολογισμό η κυβέρνηση.
Τον λογαριασμό θα τον πληρώσουν, έστω και με
καθυστέρηση, οι φτωχοί που δεν έχουν ούτε τα
λεφτά ούτε τα μέσα να ξεφύγουν από την μέγγε-
νη της εφορίας. 

Δισεκατομμύρια για τόκους, ψίχουλα
για την υγεία και την παιδεία

Τη φετινή χρονιά το δημόσιο επιχορήγησε με
1,3 δις ευρώ τα νοσοκομεία. Ο νέος προϋπολογι-
σμός προβλέπει μια δραστική μείωση αυτής της
"σπατάλης" κατά 28%. Οι συγκοινωνίες επιχορη-
γήθηκαν το 2017 με 265 εκατομμύρια. Φέτος θα
περιοριστούν στα 179 εκατομμύρια: μείωση και
πάλι της "σπατάλης" κατά 32%. Οι μόνες δαπά-
νες που θα αυξηθούν είναι για τόκους που προ-
βλέπεται "ότι θα διαμορφωθούν στα 6.000 εκα-
τομμύρια ευρώ, έναντι 5.650 εκατ. ευρώ του στό-
χου του ΜΠΔΣ 2018-2021" (του μεσοπρόθεσμου
προγράμματος δηλαδή).

"Κυρίες και κύριοι Βουλευτές", διαβάζουμε
στον πρόλογο της εισηγητικής έκθεσης. "Η κυ-
βέρνηση συνεπής στις δεσμεύσεις της τόσο απέ-
ναντι στους Έλληνες πολίτες όσο και απέναντι
στους εταίρους της, συνεχίζει στο δρόμο της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης με κοινωνι-
κή δικαιοσύνη". Ο Σόιμπλε θα νοιώθει σίγουρα
υπερήφανος όχι μόνο για το "έργο" αλλά (κύρια)
για το "πνεύμα" που άφησε πίσω του μετακομί-
ζοντας από το υπουργείο Οικονομικών στο προ-
εδρείο της βουλής της Γερμανίας.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr



Στα 10.360 ευρώ ανέβηκε ο
δείκτης της οικονομικής
εξόρμησης της Εργατικής
Αλληλεγγύης την περασμένη
βδομάδα. 

Ευχαριστούμε τους Βασίλη Δ., Κώστα Κ., Μάκη Κ.,
Μάνο Τ., Μυρτώ Τ., Ντίνα Κ., Αγγελική Λ., Σίσσυ Ζ. και
Γιώργο Α. που γράφτηκαν συνδρομητές καθώς και
όλες τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που ενί-
σχυσαν προσωπικά: 

Βασίλης Τ. 60 ευρώ, από
50 ευρώ Χρύσα Κ., Αργυρή
Ε., Ζανέτα Λ. και Βασίλης Κ.,
από 30 ευρώ Γιώργος Τ.,
Λευτέρης Μ., Γιάννης Σ., Δη-

μήτρης Σ., από 20 ευρώ Μανώλης Θ., Έβελιν Β., από
15 ευρώ Τζάστιν Τ., Γιώργος Ψ., Χαρίτα Μ. Και από 10
ευρώ Κατερίνα Α., Σοφία Σ., ΔημήτρηςΚ., Εύα Ζ., Κώ-
στας Λ. και Πάνος Λ. 

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ό
λες οι εργατογειτονιές έχουν ανάγκη
από έξτρα χρηματοδότηση για αντι-
πλημμυρικά και άλλα έργα υποδομών,

αλλά ο προϋπολογισμός κόβει τα κονδύλια για
την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Τα νοσοκομεία λειτουργούν μόνο χάρη
στην αυτοθυσία των εργαζόμενων στη δημό-
σια υγεία, αλλά ο προϋπολογισμός μειώνει
ακόμη πιο πολύ τις δαπάνες τους. 

Οι συγκοινωνίες χρειάζονται γενναία επι-
χορήγηση, αλλά ο προϋπολογισμός την πε-
ριορίζει μέχρι εξαφάνισης. 

Ενώ οι συντάξεις πηγαίνουν από περικοπή
σε περικοπή, τα ασφαλιστικά ταμεία αντί να
επιδοτούνται από τον προϋπολογισμό έχουν
καταντήσει να επιδοτούν το “πλεόνασμα” και
τα κέρδη των τραπεζιτών, των καναλαρχών
και των εφοπλιστών.

Καταστροφική μανία

Καμιά πτυχή της ζωής της εργατικής οικο-
γένειας δεν μένει αλώβητη από αυτή την κα-
ταστροφική μανία που μαζεύει λεφτά για να
πληρώνει τόκους και δόσεις για το χρέος.
Ένα χρέος που το δημιούργησαν οι κερδο-
σκόποι, όλοι αυτοί που έχουν δισεκατομμύ-
ρια στους “φορολογικούς παράδεισους” και
το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να γίνει “βιώσι-
μο” όσο και να κοπούν οι μισθοί, οι συντά-
ξεις και οι κοινωνικές δαπάνες.

Γι' αυτό, όλοι οι εργατικοί αγώνες που
έχουν ξεκινήσει σε όλα αυτά τα μέτωπα είναι
δίκαιοι και είναι η ώρα να τους ενώσουμε
ενάντια σ' αυτό το σφαγείο.

Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία διεκδι-
κούν τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και
μαζικές προσλήψεις για να καλυφθούν τα κε-
νά. Είναι συνέχεια του ίδιου αγώνα που έδω-
σαν και δίνουν οι εργαζόμενοι στους Δήμους
με τη μεγάλη απεργία τους το καλοκαίρι.

Οι κινητοποιήσεις στο Μετρό, στη ΔΕΗ,

στην ΕΥΔΑΠ αντιστέκονται στις ιδιωτικοποι-
ήσεις που απειλούν να κάνουν το νερό, το
ρεύμα, τη συγκοινωνία απρόσιτα για τα ερ-
γατικά νοικοκυριά.

Οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας βγαί-
νουν στους δρόμους και ξεσηκώνουν τους ερ-
γαζόμενους για να μην εξαφανίσει η τράπεζα
την επικουρική σύνταξη και το ΤΥΠΕΤ.

Σε κάθε χώρο δουλειάς οι εργαζόμενοι
βλέπουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να απει-
λεί τα πρωτοβάθμια σωματεία και το δικαίω-
μα να ξεκινούν απεργία, όπως ακριβώς απει-
λούσαν τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις της ΝΔ

και του ΠΑΣΟΚ.
Στις 14 Δεκέμβρη ενώνουμε όλες αυτές

τις μάχες για να δώσουμε νέα ορμή στην ερ-
γατική αντίσταση. Και οργανώνοντας την
Πανεργατική, συντονίζουμε όλα τα σωμα-
τεία, όλες τις επιτροπές αγώνα, όλες τις
μορφές οργάνωσης μέσα στους χώρους
δουλειάς για να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια
και την κλιμάκωση του αγώνα. Η συνέλευση
του Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια στις
17 Δεκέμβρη αμέσως μετά την Πανεργατική
θα είναι ένα χειροπιαστό βήμα σε αυτή την
κατεύθυνση.
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΣΤΗΝ 
ΠΑΝ-
ΕΡΓΑΤΙΚΗ

Τετάρτη 29/11
Σωτηρία 7πμ
Αγ.Σοφία 8πμ
Ιπποκράτειο 8πμ
Αττικό 8πμ
Γενικό Νίκαιας 8πμ
Ασκληπιείο 9πμ
ΕΛΠΙΣ 9πμ
Αγ.Όλγα 9:30πμ
ΚΑΤ 9:30πμ
Μεταξά 9:30πμ
ΕΡΤ 11πμ
Πέμπτη 30/11
Δήμος Κερατσινίου 7πμ
Αγ.Σάββας 7πμ
Εθνική Τράπεζα 
(πλ.Εθν.Αντίστασης) 7:30πμ
Δήμος Άνω Λιόσια 8πμ
5ο ΓΕΛ Περιστερίου 8πμ
Δήμος Καλλιθέας 8πμ
Υπουργείο Ανάπτυξης 9πμ
Δήμος Γαλατσίου 9πμ
Θριάσιο 10πμ
Δήμος Αθήνας 10:30πμ
Ραδιόφωνο 9.84 11πμ
Ακρόπολη 11πμ
Παρασκευή 1/12
Γκαράζ Περιστέρι 6πμ
Δήμος Περιστέρι 8πμ
Μουσείο Ακρόπολης 8πμ
ΙΚΑ Πετραλώνων 8πμ
ΔΕΗ Ρουφ 7:30πμ
ΕΥΔΑΠ Περισσός 7:30πμ
Ξυλοτεχνία Περιστέρι 8πμ
Δήμος Αθήνας (Λιοσίων) 7:45πμ
Εθνική Τράπεζα Αγ.Ανάργυροι 9πμ
Δήμος Νίκαιας 10πμ
Δήμος Ζωγράφου 10πμ
Δικαστήρια 10πμ
ΓΝΑ Γεννηματάς 12μεσ
Σάββατο 2/12
Άττικα 9πμ
Δήμος Αιγάλεω 9πμ
Υγεία 2:30μμ
ΕΛΤΑ Ιλίου 7μμ
Δευτέρα 4/12
Εθνική Ασφαλιστική 7:30πμ
ΟΣΕ Καρόλου 7:30πμ
Δήμος Αγ.Αναργύρων 9πμ
Δήμος Περάματος 9πμ
Περιφέρεια Αττικής 10πμ
Α' Εφορία (Ομόνοια) 11πμ
Δήμος Κορυδαλλού 12μεσ
Εργοστάσιο Παυλίδης 1:30μμ
Εφημερίδα Συντακτών 6μμ
Τρίτη 5/12
Σπίντεξ (Βοτανικός) 8πμ
Δήμος Αμαρουσίου 9πμ
Αυγή 6μμ
Τετάρτη 6/12
Ευρωκλινική Αμπελόκηποι 6:30πμ
Πέμπτη 7/12
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 8πμ

Συζητήσεις
Δευτέρα 4/12
Ηθοποιοί, Θέατρο Σταθμός, 3μμ
Τετάρτη 6/12
ΙnMaint Ευαγγελισμός, 8πμ

Εξορμήσεις στους
εργατικούς χώρους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ



Νο 1301, 29 Νοέμβρη 2017 Το εργατικό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

24ωρη απεργία πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι των δήμων την Τετάρτη 22 Νοέμβρη. Η
απεργιακή δράση ξεκίνησε με συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας το πρωί κι ακολούθησε
νέα συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας λίγο αργότερα.

Μεγάλο είναι το πρόβλημα που έχει προκύψει σε πολλούς δήμους, με απολύσεις εργαζομέ-
νων. Πριν την απεργία της Τετάρτης 22/11 προηγήθηκαν κινητοποιήσεις σε μια σειρά δήμους,
όπως η απεργία στην Αγ.Παρασκευή και η κατάληψη του ΚΑΠΗ στη Ν.Ιωνία.

“Τώρα έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τα αποτελέσματα του νόμου Σκουρλέτη” μας είπε έξω
από το υπουργείο Εργασίας, ο Γιάννης Παντελάκης, γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων
στο Ηράκλειο Αττικής. “Το καλοκαίρι διεκδικούσαμε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε, εδώ και
τώρα τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Η τροπολογία που ήρθε
τώρα, δείχνει τα όριά της. Έχουν αρχίσει και γίνονται απολύσεις για εργαζόμενους που δεν
πληρώνονται με ανταποδοτικά τέλη. Πρέπει να μείνουν όλοι στη δουλειά. Ταυτόχρονα παλεύου-
με για την επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους συναδέλφους Ιδιωτικού Δι-
καίου. Να παρθούν μέτρα για να σταματήσουν τα εργατικά ατυχήματα που μόνο φέτος έχουν
στοιχίσει τις ζωές δεκάδων συναδέλφων. Είδαμε τις συνέπειες των περικοπών με το έγκλημα
στη Μάνδρα”.

“Να δώσουμε συνέχεια για να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα
χέρια, περιμένοντας τα θα και τις υποσχέσεις που δεν γίνονται ποτέ πράξη, αλλά θα κλιμακώ-
σουμε αγωνιστικά. Να θυμίσουμε στην κυβέρνηση ότι καυτό απεργιακό καλοκαίρι μπορεί να
υπάρχει και στην καρδιά του χειμώνα” τονίζει το αντικαπιταλιστικό δίκτυο των εργαζόμενων
στους ΟΤΑ, “Σκουπιδιάρα”. 

ΔΕΗ Όχι στην
ιδιωτικοποίηση

Κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης
στη Μεσογείων κάλεσε την Τρίτη 28/11  την ώρα που
η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο το Συντονιστικό Όρ-
γανο ενάντια στην πώληση μονάδων της ΔΕΗ που
έχει ιδρυθεί στην Μεγαλόπολη, αντιδρώντας στο
σχέδιο πώλησης των λιγνιτικών μονάδων που ετοιμά-
ζεται να υπογράψει η κυβέρνηση την εβδομάδα που
μας έρχεται. 

Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο θα πραγματο-
ποιηθεί και στη Φλώρινα στις 4 Δεκεμβρίου (ημέρα
εορτασμού της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας των
λιγνιτωρύχων) μετά από κάλεσμα του παρόμοιου νε-
οσύστατου Συντονιστικού Οργάνου που ιδρύθηκε και
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με στόχο να
αντικρουστεί το σενάριο πώλησης μονάδων της ΔΕΗ
και στην περιοχή της Φλώρινας και της Κοζάνης. 

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Συντονιστι-
κά Όργανα τονίζεται μεταξύ άλλων πως η πώληση
μονάδων της ΔΕΗ δεν θα σταματήσει στα λιγνιτικά
εργοστάσια αλλά ήδη υπάρχουν σχέδια για ξεπού-
λημα και υδροηλεκτρικών μονάδων.

ΟΛΘ
Η μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού

της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται. Τα σωματεία των ερ-
γαζομένων, με μηνυτήρια αναφορά τους στον εισαγ-
γελέα Διαφθοράς, έχουν αναδείξει τη ζημία του ορ-
γανισμού από το ΤΑΙΠΕΔ, που σταμάτησε έργα και
ματαίωσε την πρόσληψη εργαζομένων για να εξυπη-
ρετήσει τους υποψήφιους αγοραστές.

Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ απαίτησε τη ματαίωση της
πρόσληψης 78 εργαζομένων, οι οποίοι θα απασχο-
λούνταν στην προσωρινή απόθεση κοντέινερ εγχώ-
ριων προς εξαγωγή, με αποτέλεσμα τόσο την υπέρμε-
τρη εντατικοποίηση της δουλειάς των υπαλλήλων, όσο
και την αύξηση του μέσου χρόνου αναμονής των πλοί-
ων. Ήδη διενεργείται προκαταρκτική εξέταση στο
πλαίσιο της οποίας τα σωματεία έχουν καταθέσει ανα-
λυτικά στοιχεία για τη ζημία σε βάρος του Δημοσίου. 

Μπάμπης Κουρουνδής

Πρώην εργαζόμενοι στο
Public καταγγέλλουν

Επιστολή ενημέρωσης απέστειλε μια ομάδα από
πρώην εργαζόμενους στον όμιλο Multirama/Public.
Όπως καταγγέλλουν: “Η εταιρία έκανε κανόνα την
12ωρη εργασία, με αποδοχές 8ώρου ενώ ανάλογα
με το κατάστημα υπήρχε ακόμα και απροειδοποίητη
12ωρη εργασία… Μια συνηθισμένη εβδομάδα για
εμάς, ήταν περίπου 78ώρες εργασίας” - και όποιος
τόλμαγε να σηκώσει κεφάλι έβρισκε μπροστά του
την απόλυση. 

“Όλοι οι απολυμένοι οργανωθήκαμε και απαιτήσα-
με τα δεδουλευμένα μας απλήρωτα 12ωρα που κάνα-
με τόσα χρόνια. Μετά από πολλά εμπόδια και καθυ-
στερήσεις, η αγωγή μας κατατέθηκε αρχές του 2014
και όσο και αν ο όμιλος προσπάθησε να καθυστερή-
σει με αναβολές, εντέλει μετά από 4 σχεδόν  χρόνια
δικαιωθήκαμε. Ο όμιλος όμως μας καθυστερεί και δεν
θέλει να πληρώσει προτείνοντάς μας εξευτελιστικό
συμβιβασμό και απειλώντας με προσφυγή στο Εφε-
τείο αν δεν το δεχτούμε” τονίζεται στην επιστολή
τους που ολόκληρη μπορείτε να διαβάσετε στο site
της Εργατικής Αλληλεγγύης: www.ergatiki.gr

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Οργανώνουμε
τις 14/12 
και 17/12

Συνεχίζεται η καμπάνια του Συν-
τονισμού Ενάντια στα Μνημόνια
ενάντια στον αντιαπεργιακό νόμο
που ετοιμάζει η κυβέρνηση, με
εξορμήσεις και συζητήσεις σε χώ-
ρους δουλειάς. 

Η εξαγγελία των συνδικάτων
για Γενική Απεργία στις 14 Δεκέμ-
βρη, αναβαθμίζει τη σημασία και
τους ρυθμούς των προσπαθειών
του Συντονισμού. Η καμπάνια κο-
ρυφώνεται με την Πανελλαδική
Συνέλευση Εργατικής Αντίστασης
που οργανώνει ο Συντονισμός,
την Κυριακή 17 Δεκέμβρη, στις
10πμ, στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Αθήνας. 

Σύσκεψη για την οργάνωση της
πανεργατικής στις 14/12 και της
πανελλαδικής συνέλευσης στις
17/12 θα πραγματοποιηθεί αυτή
την Πέμπτη 30 Νοέμβρη, στις
6μμ, στο ΕΚΑ.

“Στην ΕΡΤ οργανώσαμε μια αρ-
κετά καλή συζήτηση για τον αντι-
συνδικαλιστικό νόμο” μεταφέρει
στην Ε.Α, η Ειρήνη Φωτέλλη, ερ-
γαζόμενη στην ΕΡΤ. “Κοινός τό-
πος ήταν ότι πρέπει να δώσουμε
όλες μας τις δυνάμεις για να μην
περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Ότι
δεν θα κριθεί από το αν θα ψηφι-
στεί στη Βουλή, όταν έρθει η
ώρα, αλλά από το αν θα τον μπλο-
κάρουμε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
Όπλο των σωματείων μας είναι η
απεργία. Η προσπάθεια να μας
πάρουν αυτό το δικαίωμα είναι
προσπάθεια για να διαλύσουν τα
πρωτοβάθμια σωματεία και δεν
θα τους περάσει”.

“Την Πέμπτη 23/11, ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια ορ-
γάνωσε συζήτηση στα γραφεία
του ΣΕΛΜΑ, για τον αντισυνδικα-
λιστικό νόμο” περιγράφει ο Νίκος
Σμπαρούνης, εργαζόμενος στο
Μετρό. “Πάνω από 20 εργαζόμε-
νοι των συγκοινωνιών συμμετεί-
χαν στη συζήτηση που είχε πολλά
ενδιαφέροντα σημεία, όπως την
αναδρομή σε προηγούμενες αντι-
συνδικαλιστικές προσπάθειες των
κυβερνήσεων όπως τον νόμο 330
τη δεκαετία του '70, τοποθετήσεις
για το τρέχον απεργακό πρό-
γραμμα και προτάσεις όπως το να
γίνουν απεργίες του Μετρό τις
Κυριακές που ανοίγουν τα μαγα-
ζιά, για να συνδεθούμε και με
τους εμποροϋπάλληλους”.

ΠΟΕ ΟΤΑ Προσλήψεις και όχι περικοπές

Σε 87% περικοπή των επικουρικών συντάξε-
ων της Εθνικής Τράπεζας για το μήνα Δεκέμ-
βριο προχώρησε μονομερώς η διοίκηση της
ΕΤΕ από την Τρίτη 28/11, μετά την συνεδρία-
ση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΕΠΕΤΕ.

Η μονομερής απόφαση της διοίκησης
Φραγκιαδάκη να επιβάλει την παράνομη μεί-
ωση των συντάξεων έρχεται να αγνοήσει επι-
δεικτικά τόσο τις αποφάσεις των συλλογικών
οργάνων των συνταξιούχων, όσο και τις με-
γάλες κινητοποιήσεις τους όπως αυτή που
πραγματοποίησαν την Τετάρτη 22/11. Μετά
την συνάντηση ενημέρωσης που είχε καλέσει
ο Σύλλογός τους στο ξενοδοχείο Τιτάνια χι-
λιάδες οργισμένοι συνταξιούχοι της Εθνικής
ξεχύθηκαν αυθόρμητα στην Πανεπιστημίου
και διαδήλωσαν μέχρι το κεντρικό κατάστημα
στην Αιόλου.  Νωρίτερα μέσα στην κατάμε-
στη κεντρική συνεδριακή αίθουσα του ξενο-
δοχείου οι συνταξιούχοι είχαν γιουχάρει τον
υφυπουργό εργασίας Πετρόπουλο που προ-
σπάθησε να κάνει το άσπρο μαύρο, υποστη-
ρίζοντας υποκριτικά πως η κυβέρνηση βρί-
σκεται στο πλευρό τους και πως το όλο ζήτη-
μα είναι διμερές μεταξύ τράπεζας και συντα-
ξιούχων.

“Εδώ Πρωτοχρονιά, εδώ και Πάσχα αν χρει-
αστεί”, ήταν ένα από τα συνθήματα που φώ-
ναζαν οι συνταξιούχοι έξω από το κεντρικό
κατάστημα όπου παρέμειναν για ώρες στέλ-
νοντας το μήνυμα πως διοίκηση και κυβέρνη-
ση δεν θα ξεμπερδέψουν τόσο εύκολα. Εκτός

από το πανό του ΣΣΕΤΕ, με πανό βρέθηκαν
και η παράταξη Ανυπότακτοι Συνταξιούχοι
ΕΤΕ αλλά και η Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα Ερ-
γαζόμενων και Συνταξιούχων. 

Την Δευτέρα 27/11 μετά την ξαφνική ανα-
κοίνωση της τεράστιας συνταξιοδοτικής τους
περικοπής συνταξιούχοι έκαναν κατάληψη
στο κεντρικό κατάστημα των Τρικάλων καλών-
τας όλους τους συνταξιούχους της Εθνικής
να προχωρήσουν σε καταλήψεις καταστημά-
των σε όλη την Ελλάδα. 

Η Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα Εργαζόμενων και
Συνταξιούχων μετά και τις τελευταίες εξελίξεις
καλεί σε συγκέντρωση την Τετάρτη 29/11, έξω
από το κατάστημα της Εθνικής στην Σταδίου
38, στις 12.30μμ, ενώ θα ακολουθήσει στις 3μμ
συγκέντρωση έξω από το κεντρικό της Αιόλου
την ώρα που θα γίνεται συνάντηση μεταξύ του
διευθύνοντος συμβούλου Φραγκιαδάκη με τις
διοικήσεις του ΣΥΕΤΕ, του συλλόγου εργαζό-
μενων στο ΤΥΠΕΤ και των συνταξιουχικών συλ-
λόγων (ΣΣΕΤΕ και ΣΥΤΑΤΕ). 

Οι χιλιάδες συνταξιούχοι της Εθνικής τόσο
μέσα στο Τιτάνια όσο και στην μεγάλη συγκέν-
τρωση που ακολούθησε ζητούσαν κλιμάκωση
της αντίστασης και του αγώνα απ' όλους τους
συλλόγους. Αυτός ο κόσμος είναι η δύναμη
που μπορεί να συμπαρασύρει και τους εν
ενεργεία εργαζόμενους σε ένα απεργιακό κί-
νημα που θα σπάσει τον τσαμπουκά και της δι-
οίκησης και των μνημονιακών εντολέων της.  

Κ.Μ.

Διαδήλωση συνταξιούχων Εθνικής, 22/11

ΕΘΝΙΚΗ Κλιμάκωση ενάντια 
στο χατζάρι στις συντάξεις
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Σε 24ωρη απεργία καλούν στις 29 Νοέμβρη και οι συμβασιούχοι
εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Σωματείο Έκτακτου
Προσωπικού του ΥΠΠΟ καλεί σε συγκέντρωση στις 9πμ στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών στο Σύνταγμα και πορεία προς το Υπουργείο Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης. 

“Η 29 Νοέμβρη είναι μέρα αγώνα για τους συμβασιούχους του
ΥΠ.ΠΟ.Α. Μέρα αγώνα για την πληρωμή των δεδουλευμένων των συ-
ναδέλφων παρατασιούχων καθαριστών. Μέρα αγώνα για τα εργασιακά
δικαιώματα των συμβασιούχων... Μέρα αγώνα για τη διεκδίκηση μόνι-
μων προσλήψεων στο ΥΠ.ΠΟ.Α. για την κάλυψη των κενών... Μέρα
αγώνα ενάντια στο νέο αντισυνδικαλιστικό έκτρωμα που ετοιμάζουν
κυβέρνηση, κεφάλαιο και δανειστές... Την Τετάρτη 29/11 κλείνουμε ερ-
γοτάξια, υπηρεσίες, εργαστήρια, αρχαιολογικούς χώρους. Συμμετέ-
χουμε μαζικά στην απεργία” τονίζει το σωματείο σε ανακοίνωσή του.

Συγκέντρωση συμβασιούχων και επικουρικών θα πραγ-
ματοποιηθεί και στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 29/11, στη
1:30μμ, στην 3η και 4η ΥΠΕ. 

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε σε ανοιχτή σύσκεψη συμ-
βασιούχων, επικουρικών και μόνιμων εργαζόμενων στα νο-
σοκομεία, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του
Συντονιστικού Νοσοκομείων στις 22/11, στα γραφεία της
ΕΝΙΘ. Ανάμεσα στις αποφάσεις ήταν η απεύθυνση στα
σωματεία των νοσοκομείων, στην ΕΝΙΘ, στην ΠΟΕΔΗΝ,
τον ΣΕΥΠΙΚΑ, την ΕΔΟΘ και όλα τα συνδικάτα να στηρί-
ξουν την κινητοποίηση με στάση εργασίας (ακόμα δεν είχε
ανακοινωθεί η απεργία της ΠΟΕΔΗΝ) και η οργάνωση συ-
νελεύσεων, εξορμήσεων και συσκέψεων σε κάθε νοσοκο-
μείο και χώρο δουλειάς. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επικουρικοί γιατροί από τα ΠΕ-
ΔΥ Τούμπας, Μαρτίου και Πύλης Αξιού, συμβασιούχοι του
ΟΑΕΔ από το Ιπποκράτειο ΓΝΘ, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης και της Ψυχιατρικής Δομής Χανίων, συμβασι-
ούχοι από το Βοήθεια στο Σπίτι, τον ΟΣΕΘ (πρώην ΟΑΣΘ),
ενώ παρών ήταν και δικηγόρος για διευκρινίσεις πάνω στα
νομικά ζητήματα. “Κοινή εκτίμηση ήταν ότι ο αγώνας για μό-
νιμη και σταθερή δουλειά χρειάζεται να συνεχιστεί και να
κλιμακωθεί με συντονισμένες κινητοποιήσεις για τη μονιμο-
ποίηση όλων. Οι μάχες των επικουρικών που οι συμβάσεις
τους είναι στον αέρα και οι επίτροποι αρνούνται την πληρω-
μή τους και των συμβασιούχων του ΟΑΕΔ που απολύονται
τον Φεβρουάριο είναι πολύ κρίσιμες στο άμεσο διάστημα”
υπογραμμίζει το δελτίο Τύπου εκδόθηκε μετά τη συνάντηση.

Σ
ε πανυγειονομική στάση εργα-
σίας στην Αττική (12μες – 3μμ)
και 24ωρη απεργία σε όλη την

υπόλοιπη χώρα εξελίσσεται η πρω-
τοβουλία που πήρε το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων για κινητοποίηση
στις 29 Νοέμβρη, διεκδικώντας μονι-
μοποίηση όλων των συμβασιούχων.
Η ΠΟΕΔΗΝ προκήρυξε παναττική
στάση εργασίας και ολοήμερη απερ-
γία για τις άλλες πόλεις και καλεί σε
συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι
στο υπουργείο Υγείας. Με στάση
εργασίας τις ίδιες ώρες θα συμμετέ-
χει και η ΑΔΕΔΥ, επεκτείνοντας τη
δυνατότητα για απεργιακό ξεσηκω-
μό αυτή την Τετάρτη, σε όλο το δη-
μόσιο. Νέα συνέλευση του Συντονι-
στικού Νοσοκομείων θα πραγματο-
ποιηθεί το ίδιο απόγευμα, στις 4μμ,
στο ΕΚΑ.

Η πρωτοβουλία ξεκινάει από τις
31 Οκτώβρη και τη συνέλευση που
κάλεσε το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων για τους συμβασιούχους
εργαζόμενους. Στη συνέλευση αντα-
ποκρίθηκαν δεκάδες μόνιμοι και
συμβασιούχοι από μια σειρά νοσο-
κομεία, αλλά κι εργαζόμενοι στο
Υπουργείο Υγείας, το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας, την Υγειονομική Περι-
φέρεια, την ΕΥΔΑΠ, την Υπηρεσία
Ασύλου, το Υπουργείο Πολιτισμού
κ.α. Εκεί, μετά από πλούσια συζήτη-
ση σχετικά με το πως θα σηκωθεί
ένα κίνημα που θα κερδίσει την πα-
ραμονή όλων στη δουλειά, την ανάγ-
κη για ενότητα όλων των εργαζομέ-
νων ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας
και την κοινή δράση με τα σωματεία
του κλάδου, ορίστηκε η 29η Νοέμ-
βρη ως μέρα απεργιακής κινητοποί-
ησης με συγκέντρωση στο Υπουρ-
γείο Υγείας. 

Από εκεί και πέρα ξεδιπλώθηκε
μια ολόκληρη προσπάθεια από νο-
σοκομείο σε νοσοκομείο, με ομάδες
συμβασιούχων να μαζεύονται και να
συζητάνε, να έρχονται σε επαφή με
τα σωματεία, να διεκδικούν – και να
κερδίζουν – τη συμμετοχή τους στην

κινητοποίηση με στάσεις εργασίας.
Το Γεννηματάς, το Αγλαΐα Κυριακού,
ο Αγ.Σάββας, το Αττικό, το ΕΚΕΑ, το
Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ήταν μερικά
από αυτά. Συσκέψεις με πρωτοβου-
λία του Συντονιστικού Νοσοκομείων
για το ζήτημα των συμβασιούχων,
πραγματοποιήθηκαν και σε Θεσσα-
λονίκη και Πάτρα. 

Αναβρασμός

Όλος αυτός ο αναβρασμός μέσα
στα νοσοκομεία, οδήγησε ΠΟΕΔΗΝ
και ΟΕΝΓΕ να καλέσουν την Πέμπτη
23/11 στάση εργασίας με συγκέν-
τρωση στο Υπουργείο Εργασίας κι
έξι μέρες μετά να κηρύσσουν μαζί
με την ΑΔΕΔΥ πανοσοκομειακή και
πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποί-
ηση. 

Οι πρώτες κατακτήσεις δεν άργη-
σαν να φανούν. Σε συνάντηση που εί-
χε ο υπουργός Υγείας Α.Ξανθός, με
απεργούς στο αμφιθέατρο του
Υπουργέιου Υγείας, μετά την απερ-
γιακή συγκέντρωση της 23/11, έδωσε
υποσχέσεις για παράταση των συμ-
βάσεων του ΟΑΕΔ, για 12 μήνες.

“Χαιρόμαστε γιατί μπορεί να ανοίξει
ο δρόμος να μπλοκάρουμε τις μαζι-
κές απολύσεις. Όμως οι δηλώσεις εί-
ναι απλά λόγια και υποσχέσεις και
έχουμε χορτάσει από αυτά, δεν πρέ-
πει να μας κάνουν να εφησυχάσου-
με” υπογραμμίζει το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων και συνεχίζει: “Κα-
ταρχήν ο αγώνας μας δεν ξεκίνησε
ούτε γίνεται για να αναβάλουμε απλά
την ημερομηνία απόλυσής μας. Διεκ-
δικούμε την μετατροπή της σύμβα-
σής μας σε αορίστου χρόνου. Κατά
δευτερον υπάρχουν πολλά ζητήματα
ανοιχτά ακόμα και αν προσωρινά
κερδίσουμε την παράταση της δου-
λειάς μας. Αν θα εξακολουθήσουμε
να πληρωνόμαστε από τον ΟΑΕΔ ή
από κάποιον άλλο φορέα. Αν θα αξιο-
λογηθούμε πριν την ανανέωση και
κάποιοι θα πεταχτούν έξω.

Αν θα εξακολουθούμε να πληρω-
νόμαστε κανονικά ή θα γίνει όπως
έγινε με τους επικουρικούς οι οποίοι
ανανεώθηκαν αλλά το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο δεν εγκρίνει τις πληρωμές
τους. Αν δε δούμε το ΦΕΚ δεν μπο-
ρούμε να είμαστε σίγουροι για τίπο-

τα. Αυτά είναι ερωτήματα που πρέ-
πει να μας απαντήσει ο υπουργός
και η κυβέρνηση”.

Ο ξεσηκωμός των συμβασιούχων
είναι πέρα για πέρα δίκαιος.

Ελλείψεις 

Σε μια περίοδο που τα δημόσια
νοσοκομεία ρημάζουν από τις ελλεί-
ψεις και την υποχρηματοδότηση, χι-
λιάδες συμβασιούχοι που εργάζον-
ται στα νοσοκομεία μέσω προγραμ-
μάτων του ΟΑΕΔ, κινδυνεύουν κάθε
τόσο με απόλυση, λόγω λήξης των
συμβάσεων. Πρόβλημα όχι μόνο για
τους ίδιους που θα βρεθούν στην
ανεργία, αλλά για όλους. Για τους
μόνιμους συναδέλφους τους που θα
χρειαστεί να τρέχουν να καλύψουν
τη δουλειά που πρόσφεραν όλοι αυ-
τοί οι συμβασιούχοι και προφανώς
για όλη την κοινωνία που θα έχει δη-
μόσια νοσοκομεία σε ακόμη χειρότε-
ρη κατάσταση, με ακόμα περισσότε-
ρα κενά. 

Την ίδια στιγμή εκατοντάδες επι-
κουρικοί γιατροί – μια εργασιακή
σχέση αντίστοιχη με τους συμβασι-

ούχους όλων των υπολοίπων κλά-
δων – παραμένουν απλήρωτοι και
“στον αέρα” όσον αφορά το εργα-
σιακό τους μέλλον, καθώς οι παρα-
τάσεις των συμβάσεών τους κρίθη-
καν “παράνομες” από το ελεγκτικό
συνέδριο. Μια ανάλογη εικόνα με
αυτή που ζήσαμε το καλοκαίρι με
τους παρατασιούχους των δήμων
και οδήγησε στην πολυήμερη απερ-
γία και τις καταλήψεις.

“Όσοι επικουρικοί έχουν περάσει
τη διετία δεν πληρώθηκαν τον Οκτώ-
βρη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Νο-
έμβρη, τον Δεκέμβρη, το Γενάρη.
Στον Αγ.Σάββα αυτή τη στιγμή είναι
60 μόνιμοι γιατροί και 28 επικουρι-
κοί. Τα τμήματα είναι ούτως ή άλλως
υποστελεχωμένα. Θα υπάρξει σοβα-
ρό πρόβλημα και για τους ασθενείς
και για τους εργαζόμενους. Ιστολο-
γικές εξετάσεις θα καθυστερούν, οι
ακτινοθεραπείες το ίδιο, το χειρουρ-
γείο, όλα” μας είπε ο Μιχάλης, επι-
κουρικός γιατρός στον Αγ.Σάββα,
στην απεργιακή συγκέντρωση της
περασμένης Πέμπτης 23/11. “Δυ-
στυχώς με εμάς τους επικουρικούς
λειτουργούν τα νοσοκομεία. Κακώς
συμβαίνει αυτό. Θα έπρεπε να είμα-
στε όλοι μόνιμοι εργαζόμενοι και για
αυτό έχουμε κατέβει σήμερα στη
συγκέντρωση. Θα συνεχίσουμε τον
αγώνα και στις 29 Νοέμβρη κι όσο
χρειαστεί αναλόγως και με τις κινή-
σεις του υπουργείου” τόνισε.  

“Μόνο με τον αγώνα μας, με την
οργάνωση και την συγκρότησή μας,
μπορούμε να εξασφαλίσουμε την
υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων
μας” ξεκαθαρίζει το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων. “Η συσπείρωση
που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και
οι αποφάσεις των σωματείων που
μας στηρίζουν και είναι στο πλευρό
μας, είναι η μεγαλύτερή μας δύνα-
μη... Γι' αυτό η μαζική κινητοποίηση
και η συνέλευση στις 29/11 είναι κρί-
σιμες για να οργανώσουμε την συνέ-
χεια”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΠΟ

29Ν - σταθμός στον αγώνα για δουλειά
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Η Μάνδρα δεν είναι μόνη
Δ

έκα μέρες μετά την τεράστια
καταστροφή στην Μάνδρα
αντιπρόσωποι σωματείων, δη-

μοτικών κινήσεων και μεταναστευτι-
κών κοινοτήτων πραγματοποίησαν,
το περασμένο Σάββατο 25/11, πε-
ριοδεία και στη συνέχεια συγκέν-
τρωση στο Δημαρχείο Μάνδρας, με-
τά από κάλεσμα του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια. 

Από το πρωί του Σαββάτου 25/11
πάνω από 150 μετανάστες εργάτες
και τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων,
οικοδόμοι, καθαριστές, ηλεκτρολό-
γοι, υδραυλικοί, κ.ά. από την Πακι-
στανική Κοινότητα, την Κοινότητα
Μπαγκλαντές και την Αφγανική Κοι-
νότητα, μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ και την
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας
βρέθηκαν στην Μάνδρα και βοήθη-
σαν στα έργα αποκατάστασης. Στην
συνέχεια παραδόθηκαν προμήθειες
στο κοινωνικό παντοπωλείο που εί-
χαν φτάσει μέσα από τοπικές πρω-
τοβουλίες σωματείων και της ΚΕΕΡ-
ΦΑ (όπως αυτή της Ν.Ιωνίας).

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωση αλληλεγγύης. Αποφα-
σίστηκε η συγκρότηση τοπικής επι-
τροπής αγώνα που θα πάρει πρωτο-
βουλίες για την άμεση αποκατάστα-
ση των πλημμυροπαθών αλλά και
διεκδίκησης, μαζί με το υπόλοιπο
εργατικό κίνημα για λεφτά για τις
εργατογειτονιές και για τις ανάγκες
των κατοίκων και όχι για το χρέος
και τις τράπεζες. Αφετηρία των κινη-
τοποιήσεων θα είναι η συμμετοχή
κατοίκων της Μάνδρας στη συγκέν-
τρωση στις 29/11 στο Υπουργείο
Υγείας με αίτημα τη μόνιμη και στα-
θερή δουλειά και στην πανεργατική
απεργία στις 14 του Δεκέμβρη. 

Τη συγκέντρωση άνοιξε ο Τάσος
Αναστασιάδης υπεύθυνος του Συν-
τονισμού Ενάντια στα Μνημόνια.
“Ήρθαμε σήμερα εδώ για να δηλώ-
σουμε την αλληλεγγύη μας στους
κατοίκους της Μάνδρας. Φέραμε
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.
Η αλληλεγγύη μας στη Μάνδρα έχει
να κάνει σήμερα με τα πρακτικά βή-
ματα για να μπορέσει να ορθοποδή-
σει ο κόσμος αλλά υπάρχουν και πιο
σημαντικά βήματα. Το να αντιστρέ-
ψουμε τις επιλογές και τις προτεραι-
ότητες που έχει η κυβέρνηση. Αντί η
προτεραιότητα να είναι η αποπλη-
ρωμή των τραπεζιτών, να γίνουν
προτεραιότητα οι ανάγκες των δή-
μων, των σχολείων, τα αντιπλημμυ-
ρικά έργα, δηλαδή οι ανάγκες της
κοινωνίας και όχι οι ανάγκες του
κέρδους και των τραπεζιτών”. 

Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, μηχανι-
κός, πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ, συμ-
πλήρωσε: “Λίγο πριν τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες μπήκε στο σχέδιο πό-

λης η περιοχή των ρεμάτων για να
δοθεί προς οικοδόμηση. Τα αναγκαία
αντιπλημμυρικά έργα είναι τελευταία
σε προτεραιότητα, επειδή ακριβώς
δεν είναι ανταποδοτικά. Η πόλη αυτή
περιβάλλεται από δύο αυτοκινητό-
δρομους, την Ιονία Οδό και την Αττι-
κή Οδό, που έχει παραχωρηθεί στους
εργολάβους, για να πληρώνεις 2-2,50
ευρώ για να πας στην Αθήνα, αλλά
τα αντιπλημμυρικά έργα είναι μελέ-
τες στα συρτάρια. Αυτή τη στιγμή θα
έπρεπε να δώσουμε έναν αγώνα όλοι
μαζί, οι επιστήμονες, οι εργαζόμενοι
και τα σωματεία τους, οι τοπικές κοι-
νωνίες, τα περιβαλλοντικά και τα το-
πικά κινήματα με ένα ενιαίο μέτωπο
για να αρχίσουν να ξηλώνονται αυτές
οι πολιτικές”. 

Ξεσηκωμός

“Υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι
που βρίσκονταν για ώρες στο νερό
μέχρι το λαιμό και τώρα έχουν γεμί-
σει με δερματικά νοσήματα. Υπάρχει
ένας δερματολόγος που έρχεται
εθελοντικά. Υπάρχουν εκατοντάδες
άνθρωποι που βραχήκανε και δεν
έχουν θέρμανση και έχουν κάνει
βρογχίτιδες και πνευμονίες και δεν
υπάρχει γιατρός να τους δει. Χρει-
άζονται φάρμακα και δεν υπάρχει
γιατρός να τα συνταγογραφήσει”, εί-
πε ο Χρίστος Αργύρης γιατρός στο
Σωτηρία και μέλος του ΓΣ της ΑΔΕ-
ΔΥ. “Αυτό που έγινε εδώ στη Μάν-
δρα είναι ένα ταξικό έγκλημα. Χτες
συνεδριάσαμε σαν Γενικό Συμβούλιο
της ΑΔΕΔΥ και αποφασίσαμε να ναυ-
λώσουμε 2 πούλμαν για να έρθουν οι
μετανάστες να συνδράμουν τους
πλημμυροπαθείς. Στην πανεργατική
απεργία στις 14 Δεκέμβρη καλούμε
τους κατοίκους της Μάνδρας να κα-
τέβουν με τα πανό τους και να πλημ-
μυρίσουμε την Αθήνα. Να είναι μέρα

τεράστιου πανεργατικού ξεσηκωμού
για να δώσουμε την απάντηση ότι αν
δεν διαγράψουμε το χρέος δεν θα
δούμε ποτέ άσπρη μέρα”. 

“Νερό δεν υπάρχει αυτή τη στιγ-
μή στη Μάνδρα”, είπε ο Μανώλης
Μαστοράκης συνδικαλιστής από την
ΕΥΔΑΠ. “Δέκα μέρες παλεύουμε
νυχθημερόν να αποκαταστήσουμε
τη Νέα Πέραμο. Συνεργεία ο δήμος
δεν έχει, κονδύλια δεν υπάρχουν,
προσλήψεις στην Ύδρευση έχουν
να γίνουν 10 χρόνια, το προσωπικό
έχει μέσο όρο ηλικίας τα 50 και βά-
λε. Στη ΔΕΗ και στις τηλεπικοινω-
νίες συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια.
Πρέπει να βάλουμε ένα στοπ σε όλα
αυτά και να αρχίσουμε να διεκδικού-
με αυτά που μας αναλογούν. Ακούω
που λένε ότι πρέπει να γκρεμιστούν
τα σπίτια που βρίσκονται στα ρέμα-
τα. Όμως εκεί μένουν οι πιο φτωχοί.
Ας κάνουν πρώτα εργατικές κατοι-
κίες για να πάει να μείνει ο κόσμος”. 

Η Κατερίνα Θωίδου δημοτική σύμ-
βουλος Νίκαιας-Ρέντη τόνισε: “Όλη
αυτή η κατάσταση που είδαμε σήμε-
ρα είναι αποτέλεσμα των μνημονίων
και των περικοπών στους Δήμους.
Αυτή την περίοδο όλα τα Δημοτικά
Συμβούλια ψηφίζουν τους προϋπο-
λογισμούς για το 2018. Η κυβέρνη-
ση κάνει περικοπές και οι Δήμοι κό-
βουν λεφτά από τα απαραίτητα έρ-
γα υποδομής. Ο εργαζόμενος που

έχει υποστεί τόσες περικοπές στο
εισόδημά του από τα μνημόνια για
την εξυπηρέτηση του χρέους και τις
ανάγκες των τραπεζιτών, αναγκάζε-
ται να ξαναπληρώνει για να λειτουρ-
γήσουν οι Δήμοι. Δεν υπάρχει άλλος
δρόμος εκτός από τους κοινούς
αγώνες για να ανατρέψουμε αυτή
την πολιτική αν θέλουμε να ζήσουμε
με αξιοπρέπεια στις γειτονιές μας”. 

Επιτροπή αγώνα

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου δημοτι-
κός σύμβουλος Αθήνας και συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ, πρότεινε “Να
φτιάξουμε μια επιτροπή αγώνα
πλημμυροπαθών και να διεκδικήσου-
με από το ίδιο το κράτος να βάλει
λεφτά και τεχνικά μέσα για να φτια-
χτούν τα σπίτια που έχουν κατα-
στραφεί” (βλέπε και τη σχετική συ-
νέντευξη στη διπλανή σελίδα).

«Η Μπαγκλαντεσιανή Κοινότητα,
το Πολιτιστικό Κέντρο και το Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο του Μπαγκλαν-
τές, η Πακιστανική Κοινότητα και η
Αφγανική Κοινότητα ήταν σήμερα
εδώ», είπε ο Αρίφ Ραχμάν μέλος της
Μπαγκλαντεσιανής Κοινότητας. «Κα-
θαρίσαμε ένα σπίτι όπου έχει πεθά-
νει ένας άνθρωπος 70 χρονών και η
λάσπη ήταν ενάμιση μέτρο. Η κατα-
στροφή είναι βιβλική. Εδώ χρειάζον-
ται πολλά εργατικά χέρια. Έχουν πε-
ράσει τόσες μέρες και ακόμα δεν

έχει καθαριστεί η λάσπη από τους
δρόμους και τα ισόγεια. Εμείς θα
συνεχίσουμε και θα καλέσουμε όλα
τα μέλη μας να προσφέρουμε ό,τι
βοήθεια χρειάζεται η περιοχή. Σήμε-
ρα είδαμε και κάποιους ανθρώπους
κουστουμαρισμένους που κάνανε
βόλτα εκεί που δεν υπάρχει λάσπη
και μας βρίζανε. Μετά μάθαμε ότι
ήταν Χρυσαυγίτες. Εμείς θα είμαστε
εδώ συνέχεια και θα προσφέρουμε
ό,τι βοήθεια χρειάζεται». 

Στη συνέχεια ο Βασίλης Συλαϊδής
από το ΔΣ του Σωματείου Intracom
και μέλος του ΔΣ ΕΚΑ θύμισε: “ότι
το 1961 που πλημμύρισε ο Κηφισός
πνίγηκαν 43 άνθρωποι, το 1977 είχα-
με άλλους 35 νεκρούς σε μια ανάλο-
γη πλημμύρα και σήμερα είναι η τρί-
τη μεγάλη καταστροφή. Ο καπιταλι-
σμός, και ειδικά στην περίοδο των
μνημονίων, δεν είναι απλά άδικος
αλλά και εγκληματικός. Οι εργαζό-
μενοι και οι κάτοικοι στις εργατογει-
τονιές, έλληνες και μετανάστες πρέ-
πει να παλέψουμε ενωμένοι και
ενάντια σε αυτές τις πολιτικές, για
να μην ξαναζήσουμε τέτοιες κατα-
στάσεις. Τη λύση θα τη δώσουμε
εμείς οι ίδιοι. Πρέπει να πάρουμε τα
πράγματα στα χέρια μας και αυτή εί-
ναι η μοναδική μας ελπίδα”. 

Η Κατερίνα Πατρικίου δημοτική
σύμβουλος Πετρούπολης συνέχισε
“Έχει σημασία να αισθάνεται ο κό-
σμος που ζει εδώ ότι από τις γύρω
γειτονιές είμαστε στο πλευρό τους
και μπορούμε να τους προσφέρουμε
βοήθεια. Ήδη το δημοτικό συμβού-
λιο και το σωματείο των εργαζομέ-
νων του δήμου Πετρούπολης έχουν
πάρει αποφάσεις στήριξης των
πλημμυροπαθών με υλική βοήθεια
και παρουσία. Πριν από 2 χρόνια
όλες οι γειτονιές των δυτικών συνοι-
κιών είχαμε ζήσει ξανά τέτοιου εί-
δους συμβάντα. Από το 2015 μέχρι
σήμερα δεν έχει γίνει καμία προσπά-
θεια να οχυρωθούν οι γειτονιές μας”. 

Η Ντίνα Γκαρανέ από τη Γ’�ΕΛΜΕ
Αθήνας τόνισε: “Χρειάζονται συγκε-
κριμένες μάχες ενάντια στις περικο-
πές που προβλέπει ο νέος προϋπολο-
γισμός, ενάντια στην αποψίλωση
όλων των υπηρεσιών από προσωπικό,
όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στο χώ-
ρο της εκπαίδευσης. Τα σχολεία στην
περιοχή συνεχίζουν να είναι κλειστά
γιατί δεν έχουν νερό, ρεύμα, είναι γε-
μάτα λάσπες. Πότε θα πάνε σχολείο
τα παιδιά; Ποια είναι η μέριμνα του
κράτους, θα δώσει ειδική χρηματοδό-
τηση σε αυτές τις υποδομές για να
μπορέσουν να λειτουργήσουν; Σε αυ-
τή την κατεύθυνση πρέπει να διεκδι-
κήσουμε όλοι μαζί πηγαίνοντας στην
πανεργατική στις 14 Δεκέμβρη”. 

Κ.Θ.

Συγκέντρωση στο δημαρχείο της Μάνδρας,
25/11. Δίπλα, ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός
στη Σωτηρία και μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ
μιλά στη συγκέντρωση.



Τι ζητήματα ανέδειξε 

η τεράστια καταστροφή 

στη Δυτική Αττική;

Πρώτον την παντελή έλλειψη αντι-
πλημμυρικών έργων με αποτέλεσμα
τουλάχιστον 22 νεκρούς και αρκε-
τούς ακόμα αγνοούμενους. Και ήταν
θέμα τύχης που δεν έγινε η πλημμύ-
ρα μιάμιση ώρα μετά που θα ήταν
ανοιχτό το σχολείο με όλα τα παιδιά
εκεί – το ρέμα πέρασε μέσα από το
σχολείο. Και συνολικότερα την εγ-
κληματική υποβάθμιση για τις εργα-
τογειτονιές μέσα από τις περικοπές
και τα μνημόνια. Είναι μια κατάστα-
ση διαμορφωμένη εδώ και χρόνια –
γι' αυτό και δεν έχει δικαίωμα να
φωνάζει η Νέα Δημοκρατία. Μια κα-
τάσταση που χειροτερεύει μέσα από
την πολιτική της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχίζει τα ίδια. 

Ζητάμε από την Περιφέρεια και
τους αρμόδιους να κάνουν προσλή-
ψεις και να στείλουν στη Μάνδρα
1000 εργαζόμενους με τα κατάλλη-
λα εργαλεία για να καθαρίσουν τα
σπίτια και τους δρόμους. Επίσης
στο βουνό δεν υπάρχει σταθμός της
ΕΜΥ. Αν υπήρχε έγκαιρη προειδο-
ποίηση, θα μπορούσε να είχε γίνει
οργανωμένη εκκένωση της περιο-
χής. 

Δεν είναι δυνατόν να στέλνουν τον
κόσμο να πάρει δάνειο για την απο-
κατάσταση των ζημιών. Στους αν-
θρώπους που μένουν αυτή τη στιγ-
μή στο ξενοδοχείο, τους ανακοινώ-
θηκε ότι ή πρέπει να φύγουν ή να
πληρώσουν. Θέλουμε κόσμο για να
δουλεύει στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
Στο Δήμο Μάνδρας υπάρχουν 45
συμβασιούχοι-παρατασιούχοι που
κινδυνεύουν να απολυθούν στα τέλη
Δεκέμβρη. 

Γι’ αυτό έχει πολύ μεγάλη σημα-
σία η κινητοποίηση στις 29/11 για να
μην χάσει κανείς τη δουλειά του,
όπως και η πανεργατική απεργία
στις 14 Δεκέμβρη.

Η αντικαπιταλιστική αριστερά 

καταγγέλλει ότι “τα μνημόνια 

και οι περικοπές ευθύνονται 

για τις καταστροφές”. 

Πώς συγκεκριμενοποιείται αυτό 

στην περίπτωση της Μάνδρας; 

Τα τελευταία 6 χρόνια οι περικο-
πές στους δήμους έχουν φτάσει το
60%. Αυτό έχει καταστροφικές συνέ-
πειες, πρώτον στο τι υπηρεσίες
έχουν, δεύτερον το τι κονδύλια δια-
θέτουν τόσο για μελέτες όσο και για
έργα. Οι τεχνικές υπηρεσίες είναι
διαλυμένες και δεν μπορούν να πα-
ρέμβουν αποτελεσματικά ακόμα και
στα στοιχειώδη, όπως τον καθαρι-
σμό των φρεατίων ή το ξεμπάζωμα
των ρεμάτων. 

Να δώσω ένα παράδειγμα από το
δήμο της Αθήνας. Είναι ένας δήμος
που ακολουθεί την κεντρική πολιτική
των πλεονασμάτων. Μάλιστα από τα
67 εκατομμύρια αποθεματικό που εί-
χαν, φέτος ανέβηκαν στα 73 εκατομ-
μύρια. Γιατί αυτά τα εκατομμύρια να

τα κάνουν αποθεματικό και να μην
τα κάνουν έργα πολιτικής προστα-
σίας; Έτσι, να μη χρειάζεται να κλεί-
σεις τα σχολεία επειδή έρχεται μια
μπόρα, όπως έγινε την περασμένη
βδομάδα. Γιατί αυτό έγινε. Έκλεισαν
τα σχολεία της Κυψέλης, φοβούμε-
νοι ότι θα έρθει πλημμύρα από τα
Τουρκοβούνια. Τα 20 σχολεία που
έκλεισαν την περασμένη Παρα-
σκευή, φωτογραφίζουν τα ρέματα
της Αθήνας και τα αντιπλημμυρικά
έργα που δεν έχουν γίνει. Στον προ-
ϋπολογισμό του δήμου της Αθήνας,
το ποσό που προβλέπεται για την
Πολιτική Προστασία είναι μηδενικό.
Είναι ένας κλειστός λογαριασμός κι
έχει να κάνει με το αν το ίδιο το κρά-
τος δίνει λεφτά για την Πολιτική
Προστασία. Ε λοιπόν στο μεγαλύτε-
ρο δήμο της χώρας δίνει μηδέν ευ-
ρώ. Τί λέει στο δήμο; Κόψτε από τα
σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς,
τις παιδικές χαρές κλπ και διαμορ-
φώστε ένα κονδύλι για Πολιτική
Προστασία. 

Είναι μια περίοδος που στα δημοτικά

συμβούλια συζητιούνται οι προϋπο-

λογισμοί των δήμων. Ποιά είναι η ει-

κόνα από το δήμο της Αθήνας σχετι-

κά με τον προϋπολογισμό του 2018;

Είναι ίδιος με τον προηγούμενο.
Τα ποσά που γράφονται είναι πλα-
σματικά. Αν ο προϋπολογισμός είναι
800 εκατομμύρια, το πολύ να φτάνει
τα 450 εκατομμύρια σε πραγματικές
δαπάνες. Το ποσό που έρχεται ως
κρατική επιχορήγηση δεν ξεπερνά

το 28%. Το υπόλοιπο 72% είναι δη-
μοτικά τέλη, πρόστιμα, παράβολα,
λεφτά δηλαδή που δίνουν οι δημό-
τες για να λειτουργήσει ο δήμος.
Ίσα – ίσα που φτάνουν τα χρήματα
για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι
του δήμου. Πώς λύνουν τις υπόλοι-
πες ανάγκες; Αναζητώντας χορη-
γούς και ΕΣΠΑ, με όλους τους
όρους και τις προϋποθέσεις. 

Στην ουσία προβλέπονται σκληρές
περικοπές. Για τα σχολεία της Αθή-
νας π.χ. από τα 7 εκατομμύρια χρη-
ματοδότηση που είχαν, τώρα είναι
3,5 εκατομμύρια. Ο δήμος της Αθή-
νας, βασικός υπεύθυνος για τα σχο-
λεία, τις επισκευές τους, τους λογα-
ριασμούς τους κλπ. καταβάλει ένα
ποσό που μετά βίας ξεπερνάει τις
800 χιλιάδες ευρώ, που προφανώς
δεν φτάνουν. Για παράδειγμα, δώ-
σαμε πρόσφατα τη μάχη για να μπει
αναβατόριο σε ένα σχολείο, προκει-
μένου να έχει πρόσβαση ένας ανά-
πηρος μαθητής. Τα σχολεία δεν εί-
ναι προσβάσιμα κι αυτό γιατί δεν
διεκδικεί ο δήμος λεφτά από το κρά-
τος προκειμένου να γίνουν τα απα-
ραίτητα έργα. 

Ο Καμίνης κατέβηκε υποψήφιος
για την ηγεσία της κεντροαριστε-
ράς, με ένα πρόγραμμα που προ-
έβαλε ότι ο δήμος της Αθήνας είναι
εξορθολογισμένος, έχει πλεονάσμα-
τα κλπ. Πλήρως ευθυγραμμισμένος
με τη μνημονιακή πολιτική. Ο εξορ-
θολογισμός του σημαίνει ότι έχουν
χαθεί 4 χιλιάδες θέσεις εργασίας
από το δήμο. Από τις 10 χιλιάδες
που είχε, τώρα είναι στις 5μιση – 6
χιλιάδες εργαζόμενους, με το μεγα-
λύτερο κομμάτι να είναι κοντά στη
σύνταξη και παρόλα αυτά να πρέπει
να ανέβουν στα απορριματοφόρα. 

Ασκεί μια πολιτική υπέρ των μεγά-
λων επιχειρηματικών συμφερόντων

και κύρια υπέρ των μεγαλοξενοδό-
χων και των μεγαλοεπιχειρηματιών
του τουρισμού. Τα έργα του είναι
προσανατολισμένα εκεί. Μεγάλα πα-
κέτα για τη “βιτρίνα”. Και την ίδια
ώρα που το τουριστικό κεφάλαιο θη-
σαυρίζει από τα συνεχή ρεκόρ επι-
σκέψεων τουριστών, η φορολογία
που πληρώνει είναι στάσιμη εδώ και
τρία χρόνια. Και μέσα από επιλεκτι-
κές μειώσεις δημοτικών τελών να
ευνοούνται σε σχέση με αυτά που
πληρώνει ο απλός κόσμος.

Τι προτείνει η “Ανταρσία στις γειτο-

νιές της Αθήνας”;

Ξεκινάμε από το ότι οι δήμοι θα
έπρεπε να είναι οργανισμοί που εξυ-
πηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες
των απλών ανθρώπων και ιδιαίτερα
των πιο ευάλωτων ομάδων. Υπάρχει
μια ανθρωπιστική κρίση, αποτέλε-
σμα της διαχείρισης της οικονομικής
κρίσης, δηλαδή των μνημονίων, των
περικοπών κλπ. Αυτό σημαίνει μαζι-
κή ανεργία και φτώχεια. Κόσμος που
το χειμώνα ζει σε σπίτια χωρίς πε-
τρέλαιο και θέρμανση. Πάνω από το
65% των πολυκατοικιών στο δήμο
της Αθήνας δεν έχουν πετρέλαιο ού-
τε για τις μέρες που χιονίζει. 

Εμείς βάζουμε σαν κυρίαρχο ζήτη-
μα ότι “πρώτα πρέπει να πάνε οι
ανάγκες”. Κι αυτό σημαίνει ότι διεκ-
δικούμε τα κονδύλια που δεν δίνει ο
δήμος. Το 60% που περικόπηκε πρέ-
πει να ξαναδοθεί. Το προσωπικό που
απολύθηκε πρέπει να γυρίσει στις
θέσεις εργασίας του. Όχι μόνο οι
1000 συμβασιούχοι με τα κοινωφελή
προγράμματα να μη φύγουν, αλλά
να προσληφθούν κι άλλοι, γιατί
υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Να στε-
λεχωθούν επαρκώς οι υπηρεσίες
που εξυπηρετούν ανάγκες των φτω-
χών. Δεν αντιμετωπίζεται η φτώχεια
μόνο με τις 26.000 μερίδες φαγητού

που λέει ο Καμίνης ότι μοιράζει ο
δήμος. Δεν μπορεί π.χ να μην υπάρ-
χει παρέμβαση του δήμου, ώστε να
λυθεί το ζήτημα των πολυκατοικιών
που δεν έχουν πετρέλαιο και θέρ-
μανση. “Χρειάζεται κοινωνικό βενζι-
νάδικο” είχαμε πει χαρακτηριστικά,
όπως υπάρχει κοινωνικό παντοπω-
λείο και κοινωνικό φαρμακείο. 

Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τό-
σες χιλιάδες άστεγους και να μην
τους βάζει ο δήμος σε άδεια σπίτια.
Δώσαμε μάχη το καλοκαίρι να μην
κλείσει η Κοινωνική Πολυκατοικία
στην οδό Μπουμπουλίνας. Ακόμα
και τώρα προσπαθεί να βγάλει έξω
τον κόσμο που μένει εκεί. Το ότι δεν
τα έχει καταφέρει ακόμα είναι γιατί
έχουμε δώσει κοινό αγώνα με τους
άστεγους που μένουν εκεί. 

Χρειάζεται πρόγραμμα για τη στέ-
γαση του κόσμου, το ρεύμα του, τη
θέρμανσή του.

Βάζουμε αυτή την αντιμετώπιση
με την τοποθέτηση ότι μπορούν να
δοθούν λεφτά από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό αν σταματήσει να πλη-
ρώνει 6 δις στους τραπεζίτες και τα
3,5 δις για πολεμικούς εξοπλισμούς
και F16. 

Πριν λίγες μέρες οι εργαζόμενοι των

δήμων είχαν 24ωρη απεργία. Βλέ-

πουμε ότι σε μια σειρά δήμους κό-

σμος κινδυνεύει με απόλυση λίγους

μόλις μήνες μετά τη μεγάλη απεργία

του καλοκαιριού και την τροπολογία

του Σκουρλέτη. Τι γίνεται στο δήμο

της Αθήνας; 

Στο δήμο της Αθήνας έχουμε 1275
που εργάζονται ως συμβασιούχοι.
Μιλάμε για εργαζόμενους που στε-
λεχώνουν όλες τις θέσεις και εξυπη-
ρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Πάνω από 400 στην καθαριότητα, κι
εκατοντάδες άλλοι παντού, στις τε-
χνικές υπηρεσίες, τοπογράφοι, μη-
χανικοί κλπ. Είναι αναπόσπαστο κομ-
μάτι της λειτουργίας του δήμου. 

Στο τελευταίο δημοτικό συμβού-
λιο της Αθήνας είχαμε κινητοποίηση
των “ωφελούμενων”. Τους στηρίξα-
με υιοθετώντας την πρόταση που εί-
χαν κι έλεγε να μείνουν στη δουλειά
κι ο δήμος να καλύψει τη μισθολογι-
κή διαφορά που έχουν ως εργαζόμε-
νοι ΟΤΑ, με βάση τη Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας των εργαζόμενων
στους δήμους. Η πλειοψηφία του
Καμίνη το αρνήθηκε, βγάζοντας μια
γενικόλογη τοποθέτηση στήριξης
των συμβασιούχων, χωρίς να δε-
σμεύεται σε τίποτα. 

Ο δρόμος για να μην απολυθεί κα-
νείς είναι η απεργία και η κατάληψη
στο δήμο της Αθήνας και σε κάθε
δήμο. Όπως έγινε το 2011, όταν οι
συμβασιούχοι με τη μαζική τους κι-
νητοποίηση και την κατάληψη στο
δημαρχείο, ανάγκασαν το σωματείο
των μονίμων να κινητοποιηθεί κι αυ-
τό με στάσεις εργασίας και εμπόδι-
σαν τις απολύσεις. 

Ο Π. Κωνσταντίνου μίλησε 
στον Στέλιο Μιχαηλίδη.
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Αντίσταση στις περικοπές
που κοστίζουν ζωές

Συνέντευξη με τον 
Πέτρο Κωνσταντίνου,
δημοτικό σύμβουλο 

Αθήνας

Συνεργεία
μεταναστών και

της ΚΕΕΡΦΑ
βοηθούν τους
κατοίκους της

Μάνδρας, 25/11



Σ
ε ανοιχτή εκδήλωση και συλλαλη-
τήριο καλεί ο Αντιφασιστικός Συν-
τονισμός Αμαρουσίου και Βορείων

Προαστίων. Συγκεκριμένα, την Παρα-
σκευή 1η Δεκέμβρη στις 7μμ στο Καφέ
Βαβέλ (Βας. Σοφίας 87 στο Μαρούσι) ορ-
γανώνεται ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση
με θέμα «Ποτέ ξανά φασισμός – Να κλεί-
σουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής» και
ομιλητές τον Δημήτρη Ζώτο (συνήγορος
Πολιτικής Αγωγής Αντιφασιστικού κινήμα-
τος, KEEΡΦΑ) τη Μαρία Κασκαρίκα (Πρω-
τοβουλία για το κλείσιμο της Χρυσής Αυ-
γής) και την Αφροδίτη Τζιαντζή, δημοσιο-
γράφο στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Το αντιφασιστικό συλλαλητήριο θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 9 Δεκέμβρη στη
1μμ στον ΗΣΑΠ Μαρουσιού.

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στην
ανακοίνωσή του ο Συντονισμός: «Στο Μα-
ρούσι τα γραφεία του βορείου τομέα της
Χρυσής Αυγής μπορεί να φαίνονται ανε-
νεργά, αλλά, όπως και σε όλη την Ελλά-
δα, το κίνημα δεν πρέπει να εφησυχάζει.
Χρησιμοποιούνται για εξορμήσεις σε άλ-
λες περιοχές των βορείων προαστίων,
ενώ δεν ξέρουμε πότε η οργάνωση θα
επιχειρήσει να τα ενεργοποιήσει. ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΥΤΟ!
Το μαζικό αντιφασιστικό κίνημα, μαζί με
τα σωματεία, τις συλλογικότητες και τις
οργανώσεις της εργατικής τάξης είναι το
μόνο που μπορεί να βάλει λουκέτο στα
“γραφεία” της Χρυσής Αυγής».

«Στις γειτονιές μας το κίνημα έκλεισε
τα γραφεία της Χ.Α στο Ν. Ηράκλειο,
όπως και τα πρώτα γραφεία που άνοιξαν
στο Μαρούσι. Με τη μαζική και οργανω-
μένη δράση μπορούμε να το ξαναπετύ-
χουμε» τονίζει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ
Μαρουσιού που καλεί στην εκδήλωση και
το συλλαλητήριο.

Eξόρμηση όπου συγκεντρώθηκαν είδη
πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπα-
θείς της Δυτικής Αττικής έκανε το Σάββα-
το 25/11 η ΚΕΕΡΦΑ Ν.Ιωνίας στον πεζό-
δρομο της Μικράς Ασίας. Ακολούθως αν-
τιπροσωπεία της συμμετείχε το απόγευ-
μα της ίδιας μέρας στη συγκέντρωση αλ-
ληλεγγύης στο δημαρχείο της Μάνδρας
όπου και τα παρέδωσε.
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Ό
χι σκλάβοι ξανά στην Αφρική! Με
αυτό το σύνθημα καλούν το Σάββα-
το 2 Δεκέμβρη στο Σύνταγμα, στις

3μμ, σε συλλαλητήριο το Αφρικανικό Δίκτυο
στην Ελλάδα, το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ
Μεταναστών, το African House, το Cosmos
of Culture, η ΚΕΕΡΦΑ, φορείς και συλλογικό-
τητες. 

«Πήραμε την πρωτοβουλία για αυτήν την
κινητοποίηση γιατί δεν μπορούμε να ανε-
χτούμε αυτές τις εικόνες, αυτό το φριχτό
φαινόμενο, να γυρίσουμε πίσω στην εποχή
των σκλαβοπάζαρων» τόνισε μιλώντας στην
Εργατική Αλληλεγγύη, ο Σαμσιντίν Ιντρίσου
από το Αφρικανικό Δίκτυο στην Ελλάδα. «Αυ-
τό που συμβαίνει στη Λιβύη πρέπει να σταμα-
τήσει. Μετά τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που
περιόρισε τη μετακίνηση στο Αιγαίο αυξήθη-
κε η ροή των προσφύγων και των μετανα-
στών από τη Λιβύη. Ακολούθησε η συμφωνία
της ΕΕ με το καθεστώς στη Λιβύη, προκειμέ-
νου να σταματάνε εκεί τους κατατρεγμένους
για να μην φτάσουν στην Μεσόγειο κρατών-
τας τους σε στρατόπεδα μέσα στη Λιβύη, μέ-
σα σε απάνθρωπες συνθήκες, με απόλυτη
έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων που έχει φτάσει σε μαζικές δολοφο-
νίες, βιασμούς και σκλαβοπάζαρα. Καλούμε
όλες τις συλλογικότητες και τους φορείς να συμ-
μετάσχουν στη διαδήλωση στην αντιπροσωπεία
της ΕΕ και την ιταλική πρεσβεία».

«Όχι στη μετατροπή των Αφρικανών μετανα-
στών σε σκλάβους. Να κλείσουν τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης στη Λιβύη. Ανοίξτε τα σύνορα. Κα-
ταργήστε τις συμφωνίες της ντροπής ΕΕ με Λι-
βύη και Τουρκία. Άσυλο για τους πρόσφυγες» εί-
ναι τα αιτήματα που αναδεικνύει το κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ. Όπως αναφέρει:

«Οι  φρικιαστικές εικόνες αγοραπωλησίας αφρι-
κανών μεταναστών στη Λιβύη που μετέδωσε το
CNN σόκαραν εκατομμύρια. Από το 2015, όταν η
ΕΕ προχώρησε στη συμφωνία με την Τουρκία για
να σφραγιστεί ο βαλκανικός διάδρομος και να
κλείσει το θαλάσσιο πέρασμα από το Αιγαίο, χι-
λιάδες κατατρεγμένοι από την Αφρική σπρώχτη-
καν στο πιο επικίνδυνο πέρασμα στην Ευρώπη,
από το Λιβυκό πέλαγος στην Ιταλία.

Το 2016, 5000 πρόσφυγες πνίγηκαν και μέχρι
τώρα άλλες 3000. Είναι ο βαρύς φόρος αίματος
στο βωμό των κλειστών συνόρων που υπέγραψαν
οι κυβερνήσεις της ΕΕ. Όμως, η εικόνα των
20.000 εγκλωβισμένων στη Λιβύη σε συνθήκες

απόλυτης βαρβαρότητας, με ανθρώπους να που-
λιούνται ως σκλάβοι για 400 ευρώ θύμισε την
αθλιότητα των πρώτων χρόνων της εξαγωγής
δούλων στην Αμερική για να δουλέψουν στις φυ-
τείες. Οι μαζικοί βιασμοί, ο χωρισμός παιδιών από
τους γονείς, τα βασανιστήρια είναι η πραγματική
συνέπεια της εφαρμογής της ρατσιστικής συμ-
φωνίας του αίσχους. Η ΕΕ στηρίζει συμφωνίες με
ένοπλες συμμορίες που παριστάνουν την κυβέρ-
νηση της Λιβύης.

Η χρεοκοπία των αξιών της πολιτισμένης Ευρώ-
πη είναι απόλυτη. Έτσι άνοιξαν ξανά την πόρτα
στην ακροδεξιά και τους φασίστες στην Ευρώπη.
Είναι απαράδεκτο η ελληνική κυβέρνηση να συνε-
χίζει να εκπαιδεύει στη βάση της Σούδας την
Ακτοφυλακή της Λιβύης που ευθύνεται για τους
μαζικούς πνιγμούς. Είναι ώρα να ξεσηκωθούμε
για να βάλουμε τέλος στην απανθρωπιά των κυ-
βερνήσεων, των πολιτικών του ρατσισμού που
έφεραν τα σκλαβοπάζαρα ξανά».

Την προηγούμενη βδομάδα οργισμένες διαδη-
λώσεις έγιναν στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Λον-
δίνο και άλλες πόλεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Σ
ύσκεψη πραγματοποίησε
την Κυριακή 26/11 στα
γραφεία του 6ου Διαμερί-

σματος Αθήνας, η ΚΕΕΡΦΑ Κυψέλης-Πατησίων-
Γαλατσίου. 

Στη σύσκεψη το λόγο πήρε ο Αφγανός πρό-
σφυγας Μοχάμεντ Μαχντί που την Κυριακή 19
Νοέμβρη δέχθηκε οργανωμένη ρατσιστική επί-
θεση από ομάδα φασιστών στην πλ. Αμερικής,
αλλά και μετανάστες και πρόσφυγες από το Κα-
μερούν, την Μπουρκίνα Φάσο, το Πακιστάν.

Αποφασίστηκε να
κατατεθεί στα Δ.Σ του
5ου και 6ου διαμερί-

σματος Αθήνας ψήφισμα καταγγελίας της επί-
θεσης αλλά και να υπάρξουν άμεσα δράσεις
μπροστά και στο συλλαλητήριο του Σαββάτου
2/12 ενάντια στο αίσχος του δουλεμπόριου στη
Λιβύη: Την Τρίτη 28/11 θα μοιραστεί ξενόγλωσ-
ση προκήρυξη στην περιοχή και την Παρασκευή
1/12 στις 6.30 το απόγευμα θα υπάρχει μικρο-
φωνική στην πλ. Αμερικής. 

ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ

Δράσεις στις γειτονιές

Ανοιχτή σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ έγινε την περασμένη
Τετάρτη στα Εξάρχεια με ομιλήτρια την Ευγενία Κουνιά-
κη, δικηγόρο της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυ-

σής Αυγής και θύμα επίθεσης από το τάγμα εφόδου των νεοναζί έξω από το Εφετείο. 

Η Μαρία Κασκαρίκα, μητέρα του φοιτητή Αλέξη Λάζαρη και μέλος της Πρωτοβου-
λίας για το κλείσιμο των γραφείων των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, έδωσε την εικόνα
από τη δίκη του Ζέρβα για την επίθεση ενάντια στον Α. Λάζαρη και πάνω στο ίδιο θέμα
τοποθετήθηκε κι η Έβελυν, δικηγόρος, τονίζοντας ότι είναι νίκη του αντιφασιστικού κι-
νήματος ότι φτάνουν σε δίκες οι επιθέσεις από νεοναζί, κάτι που παλιά δε γινόταν. Στη
σύσκεψη παρευρέθηκε ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, αντιδήμαρχος Μεταναστών και
Προσφύγων του δήμου Αθήνας και ο Πέτρος Κωνσταντίνου δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας. 

Αποφασίστηκε η παρέμβασή μας στις εκλογές του ΔΣΑ την Κυριακή 26 και τη Δευτέ-
ρα 27/12, εξόρμηση και αφισοκόλληση για την πορεία στις 2 Δεκέμβρη, παρέμβαση στα
κοινοτικά συμβούλια της περιοχής και μεγάλη εξόρμηση με κολάζ από φωτογραφικό
υλικό στις 23/12 στη λαϊκή των Εξαρχείων για τη Διεθνή Μέρα Δράσης στις 17 Μάρτη.

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

• Σύσκεψη της ΚΕΕΡ-
ΦΑ πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 26/11 και
στη Δάφνη όπου απο-
φασίστηκαν δύο μαζι-
κές εξορμήσεις στις
21 Δεκεμβρίου στο
σταθμό του ΜΕΤΡΟ
Δάφνη και στις 22 Δε-
κεμβρίου στην πλατεία
Νέας Σμύρνης. 

• Στη Μάνδρα στο πλευρό των πλημμυροπαθών βρέθη-
κε και ο Μοχάμεντ Ασφάκ, ο Πακιστανός εργάτης γης,
που είχε δεχθεί τη δολοφονική επίθεση στην Γκορύτσα
Ασπροπύργου: «Δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτόν τον
κόσμο, τον γείτονά μας να ζει σε αυτές τις συνθήκες, να
έχει την ανάγκη μας και να μην κάνουμε τίποτε. Εμείς
δεν κοιτάμε άσπρους ή μαύρους, ήρθαμε να βοηθήσου-
με». «Πάνω από 120 άτομα από την Πακιστανική Κοινό-
τητα Ελλάδας ήταν σήμερα κοντά μας για βοήθεια. Μαζί
και ο Πρόεδρός τους Javied Aslam Arain. Σας ευχαρι-
στούμε» ανέφερε σε ανάρτησή του στο facebook ο
«Μορφωτικός Σύλλογος Αυτονόη» από τη Μάνδρα.

Όχι σκλάβοι 
ξανά στην Αφρική
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Α
νοιχτή Σύσκεψη πραγ-
ματοποίησε την Κυρια-
κή 26/11 το Συντονιστι-

κό της ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά για
να συζητήσει δράσεις και
πρωτοβουλίες για τον επόμε-
νο μήνα. Στη σύσκεψη συμμε-
τείχαν συναγωνιστές από την
Πακιστανική Κοινότητα, την
Αλληλεγγύη Πειραιά, την
Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία,
την ΟΡΜΑ, τη Δημοτική Κίνη-
ση «Λιμάνι της Αγωνίας». 

Όλοι συμφώνησαν ότι το
επόμενο διάστημα χρειάζεται
να κλιμακωθεί η δράση του
αντιφασιστικού και αντιρατσι-
στικού κινήματος στην πόλη
του Πειραιά, ιδιαίτερα μετά τη
ρατσιστική επίθεση που δέ-
χτηκε Πακιστανός μετανάστης
στο παζάρι. Την Τετάρτη
22/11 το μεσημέρι στο παζάρι
του Πειραιά, ομάδα φασιστών
είχε προχωρήσει σε ρατσιστι-
κή επίθεση κατά του Πακιστα-
νού μετανάστη Σαγιέντ Γκου-
λάμ Καμπάρ, ιμάμη στο τζαμί
του Πειραιά, Ομάδα που απο-
τελούνταν αρχικά από δύο
άτομα χτύπησε αφρικανό με-
τανάστη και στη συνέχεια εμ-
φανίστηκαν άλλοι τρεις και
χτύπησαν με σιδηρογροθιά
στο πρόσωπο και στη συνέ-
χεια με κλωτσιές στο στομάχι,
στα πλευρά και στα πόδια τον
Σαγιέντ Γκουλάμ Καμπάρ, φω-
νάζοντάς του “να φύγετε από
δω”.

Παρέμβαση

Αποφασίστηκε να διοργα-
νωθεί αντιρατσιστική παρέμ-
βαση-πικετοφορία στο παζάρι
του Πειραιά την Κυριακή
10/12, σε συντονισμό με το
σωματείο μικροπωλητών, η
οποία θα συνδεθεί με το αίτη-
μα του κλεισίματος των γρα-
φείων της Χρυσής Αυγής
στον Πειραιά, αλλά και με τον
νέο νόμο για τις υπαίθριες
αγορές. Επίσης να γίνει για το
ίδιο θέμα παρέμβαση στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο Πειραιά και
στο ΣΕΜ Πειραιά. Προτάθηκε
επίσης να γίνει παρέμβαση
στην Αστυνομική Διεύθυνση
Πειραιά. 

Ακόμα αποφασίστηκε συμ-
μετοχή της ΚΕΕΡΦΑ στην κι-
νητοποίηση που θα γίνει στο
Σύνταγμα στις 2/12 ενάντια
στα σκλαβοπάζαρα των προ-
σφύγων στη Λιβύη καθώς και
μαζική εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ
στη Χριστουγεννιάτικη αγορά
του Πειραιά το Σάββατο
23/12.  

Κ.Θ.

Τ
η Δευτέρα 23 Νοέμβρη με
πρωτοβουλία της Δημοτικής
αρχής της Λέσβου οργανώθη-

κε συλλαλητήριο με αίτημα την
“αποσυμφόρηση” του νησιού από
τους πρόσφυγες. Ήταν ένα θεό-
σταλτο δώρο στην ακροδεξιά για να
κλιμακώσει τις επιθέσεις της.

Τις επόμενες μέρες, η προσπά-
θεια των 30 περίπου προσφύγων να
συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους και
να στηρίξουν το αίτημά τους να
τους δοθούν νόμιμα έγγραφα και να
μετακινηθούν από το νησί, κάνοντας
απεργία πείνας στην πλατεία Σαπ-
φούς έβρισκε εμπόδια από αστυνο-
μικές δυνάμεις, ΜΑΤ και μικρή ομά-
δα ακροδεξιών. Μάλιστα οι αστυνο-
μικές δυνάμεις είχαν καταλάβει σε
24ωρη βάση την πλατεία και απέτρε-

παν παράνομα την πρόσβαση. 
Μια πρώτη απάντηση σε αυτές τις

προκλήσεις αποφασίστηκε, σε σύ-
σκεψη που κάλεσε ο Συντονισμός
για τους πρόσφυγες, να είναι η
διοργάνωση συγκέντρωσης στην
πλατεία Σαπφούς το Σάββατο 25
Νοέμβρη και πορεία. Ταυτόχρονα η
Αστυνομία ζήτησε από τους απερ-
γούς πρόσφυγες να μην επιστρέ-
ψουν στην πλατεία για τρεις μέρες,
δίνοντας την υπόσχεση ότι θα φρόν-
τιζε μέσα σε αυτό το διάστημα να γί-
νουν όλες οι ενέργειες για να φύ-
γουν από το νησί. 

Οι πρόσφυγες από τη μεριά τους
δήλωσαν ότι θα απέχουν αυτές τις

μέρες από την πλατεία, αλλά αν δεν
τηρηθούν οι υποσχέσεις της Αστυνο-
μίας, θα επιστρέψουν εκεί. Το Σάβ-
βατο η απάντηση ήταν η άρση της
απαγόρευσης μετακίνησης για δέκα
μόνο άτομα, οπότε όλοι οι πρόσφυ-
γες δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τον
αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αι-
τήματα όλων. 

Μετά τη συγκέντρωση οι πρόσφυ-
γες μαζί με τους αλληλέγγυους έκα-
ναν πορεία μέσα στην πόλη και στα-
μάτησαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ,
φωνάζοντας συνθήματα. Έχοντας
δεδομένο ότι η επιστροφή και η πα-
ραμονή τους στην πλατεία θα συ-
ναντούσε την αντίδραση της Αστυ-

νομίας, αποφασίστηκε να γίνει κατά-
ληψη στα γραφεία μέχρι την ικανο-
ποίηση των αιτημάτων. Αργότερα
έφτασε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ
που ζήτησε την αποχώρηση των
αγωνιζόμενων δίνοντας την υπόσχε-
ση ότι αν φύγουν, θα φροντίσει να
ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι
πρόσφυγες δήλωσαν από τη μεριά
τους ότι έχουν πολλές φορές εξαπα-
τηθεί μέχρι τώρα, ότι δεν πιστεύουν
πια σε υποσχέσεις και ότι θα παρα-
μείνουν μέχρι να ικανοποιηθούν πλή-
ρως. 

Υ.Γ Στην κολώνα της εισόδου των
γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναρτη-
μένη η παρακάτω πινακίδα: "Αλλη-
λεγγύη για όλους "...

Παρασκευάς Ψάνης

Δώρο για την ακροδεξιά

ΛΕΣΒΟΣ

H
συγκέντρωση στην οποία κάλε-
σε η δημοτική αρχή Λέσβου τη
Δευτέρα 20 Νοέμβρη στην πλα-

τεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη με αίτημα
«αποσυμφόρηση του νησιού» έγινε στο
όνομα της «αλληλεγγύης» αλλά απολύ-
τως καμιά σχέση δεν είχε με αυτήν.

Πρώτον, ήταν μια πρωτοβουλία που
στο κέντρο της είχε τους ενοίκους της
«δεξιάς πολυκατοικίας» και τις πολιτι-
κές τους σκοπιμότητες. Βασικοί ομιλη-
τές στη συγκέντρωση ήταν ο Δήμαρχος
Λέσβου Γαληνός, πρώην βουλευτής της
ΝΔ και στη συνέχεια (ώσπου εκλέχτηκε
δήμαρχος) γγ των ΑΝΕΛ, ο πρώην
υπουργός Δικαιοσύνης και νυν βουλευ-
τής της ΝΔ Αθανασίου και η εκλεγμένη
με τη Νέα Δημοκρατία περιφερειάρχης
Βορείου Αιγαίου Καλογήρου. Τη συμπα-
ράστασή του εξέφρασε ο τομεάρχης
Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΝΔ
Βαρβιτσιώτης, ο αντιπρόεδρος των
ΑΝΕΛ Σγουρίδης, η ΝΟ της Νέας Δημο-
κρατίας Λέσβου. Από κοντά ακολούθη-
σε και η νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑ-
ΣΟΚ. 

Δεύτερον, ήταν μια πρωτοβουλία που
έβαλε με πολλαπλό τρόπο στο στόχα-
στρο τους πρόσφυγες. Και τρίτο έβγα-
λε ξανά στο δρόμο τους χρυσαυγίτες.

Οι πρόσφυγες που βρίσκονταν επί 20
μέρες στην πλ. Σαπφούς, κάποιοι από
αυτούς έχοντας ξεκινήσει απεργία πείνας (με αι-
τήματα να κλείσουν τα στρατόπεδα, να δοθεί
άσυλο και να μπορούν να φύγουν από το νησί) εκ-
διώχθηκαν από την πλατεία με διαδοχικές επεμ-
βάσεις της αστυνομίας και του δήμου τις προ-
ηγούμενες μέρες της συγκέντρωσης. Έχοντας
επιστρέψει και ξαναστήσει τις σκηνές τη νύχτα
της Δευτέρας βρέθηκαν αντιμέτωποι, το πρωί της
Τρίτης 21/11, με αστυνομικούς και εισαγγελέα
που κάλεσαν «αγανακτισμένοι». Οι πρόσφυγες
αποχώρησαν, αλλά όταν την επόμενη μέρα προ-
σπάθησαν απλά να ανεβάσουν πανό στην πλα-
τεία, χτυπήθηκαν από τα ΜΑΤ παρουσία οργανω-
μένων φασιστών. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ
της ΕφΣυν: 

«Μέλη της Χ.Α., επιχειρηματίες που δεν κρύ-

βουν τη συμπάθειά τους στο ναζιστικό μόρφωμα,
μέλη και φίλοι της ακροδεξιάς λεγόμενης «Πα-
τριωτικής Κίνησης Μυτιλήνης» ακόμα και ο γνω-
στός... εθνοφύλακας με το τουφέκι G3 που απει-
λούσε να πυροβολήσει πρόσφυγες -αλλά και την
πρώην σύζυγό του- έδωσαν το παρών εκεί. Φο-
ρείς όλοι τους ρατσισμού και μισαλλοδοξίας που
συνέθεσαν ένα κράμα εσμού και αγέλης που επι-
ζητούσε τη βία και θα την ασκούσε αν δεν είχε
προλάβει να την ασκήσει ήδη το επίσημο όργανο
της κρατικής εξουσίας». (Με ανακοίνωσή του, το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΠΗΝ κατήγγειλε
την επίθεση που δέχτηκε η δημοσιογράφος-μέ-
λος της Ένωσης, Ανθή Παζιάνου από ακροδεξιά
στοιχεία).

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τώρα, ο δή-

μαρχος Λέσβου απειλεί να μεταφέρει όλη αυ-
τήν την ωραία ατμόσφαιρα στην Αθήνα κα-
λώντας με επιστολή τους καταγόμενους από
τη Λέσβο σε κινητοποίηση στο κέντρο της πό-
λης το πρώτο πενθήμερο του Δεκέμβρη.

Απέναντι στην πολιτική σκοπιμότητα και την
απόπειρα να «σηκωθεί» η ρατσιστική ατζέντα
(και μάλιστα μασκαρεμένη πίσω από επικλή-
σεις στην αλληλεγγύη) μόνη απάντηση μπο-
ρεί να είναι ο συντονισμός και η άμεση κινη-
τοποίηση των εργατικών σωματείων, των φο-
ρέων και των συλλογικοτήτων, ώστε το μαζι-
κό κίνημα αλληλεγγύης να μπει εμπόδιο στην
ρατσιστική εκστρατεία της δεξιάς που στρώ-
νει το δρόμο στους φασίστες να βγουν από
τις τρύπες τους.  

Ξεκινώντας από τη Λέσβο, από το Εργατικό
Κέντρο (που καλώς δεν συμμετείχε στο «λοκ-
άουτ» του Γαληνού) και από το νομαρχιακό
τμήμα της ΑΔΕΔΥ (που κακώς κάλεσε) αλλά
και όλα τα σωματεία και τους εκατοντάδες
εθελοντές, εργαζόμενους σε ΜΚΟ, αλληλέγ-
γυες δομές κλπ, πρέπει να υπάρξουν ΤΩΡΑ
πρωτοβουλίες για μια καμπάνια κοινής μαζι-
κής δράσης πάνω στα αιτήματα των ίδιων
των προσφύγων:

Να κλείσει τώρα το στρατόπεδο της Μό-
ριας, ένα στρατόπεδο για 1500 άτομα στο
οποίο «φιλοξενούνται» σήμερα 8000. Να δο-
θούν άμεσα άσυλο και χαρτιά και να σταμα-
τήσουν οι απελάσεις. Να υπάρξει μέριμνα για
την στέγαση. Να σταματήσουν οι περιπολίες

της Frontex, να ανοίξουν τα σύνορα στους κατα-
τρεγμένους. (Αυτές τις μέρες ένα εννιάχρονο κο-
ρίτσι ποδοπατήθηκε από τον πανικό όταν σκάφος
της Frontex επενέβη σε βάρκα με 66 άτομα ανοι-
χτά της Λέσβου.) Να ακυρωθεί η ρατσιστική συμ-
φωνία ΕΕ-Τουρκίας και να πάψουν να είναι ho-
tspot τα νησιά του Αιγαίου.

Αυτά τα αιτήματα δεν απευθύνονται στη δεξιά
πολυκατοικία. Απευθύνονται στον υπουργό Μετα-
νάστευσης Μουζάλα, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ που έχει κλείσει όλες αυτές τις ρατσιστικές
συμφωνίες και εφαρμόζει τα απάνθρωπα μέτρα
της ΕΕ-φρούριο. Με τους αγώνες μας, έχουμε τη
δύναμη να τους κάνουμε να τα πάρουν πίσω. 

Γιώργος Πίττας

Όχι στις ρατσιστικές εκστρατείες
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Κίνημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους

Η
πάλη για μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων και για μαζικές
προσλήψεις με σταθερή σχέση ερ-

γασίας είναι μια κεντρική πολιτική μάχη
όλης της εργατικής τάξης. Γιατί έρχεται
σε σύγκρουση με μια επίθεση της άρχου-
σας τάξης που ξεκινάει από παλιά και έχει
στόχο να αποδυναμώσει την εργατική τά-
ξη. Η πολιτική των “ελαστικών σχέσεων
εργασίας” με την πρόσληψη χιλιάδων συμ-
βασιούχων στο δημόσιο αποτελεί κεντρική
επιλογή των αφεντικών και των κυβερνή-
σεών τους πάνω από δύο δεκαετίες τώρα.

Όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν
ότι οι συμβασιούχοι δεν καλύπτουν παρά
έκτακτες ανάγκες των υπηρεσιών, η πραγ-
ματικότητα είναι ότι όλοι αυτοί οι εργαζό-
μενοι κάλυπταν πάντα και συνεχίζουν να
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Το μόνο που εξασφαλίζει η ελαστικοποί-
ηση των εργασιακών σχέσεων είναι το
χτύπημα της μονιμότητας, των μισθών και
των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των
εργαζόμενων. Επίσης, το χτύπημα των δη-
μόσιων κοινωνικών υπηρεσιών -οι πετσο-
κομμένες και ανεπαρκείς υπηρεσίες είναι
η καλύτερη “δικαιολογία” για να προχω-
ρούν οι ιδιωτικοποιήσεις.

Είναι μια πολιτική που χρονολογείται από
τα μέσα της δεκαετίας του '90, όταν η κυ-
βέρνηση ΠΑΣΟΚ εγκαινίασε το πάγωμα των
προσλήψεων με την πολιτική της μίας
πρόσληψης για κάθε πέντε συνταξιοδοτή-
σεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καλύ-
πτονται τα εκρηκτικά κενά που δημιουργή-
θηκαν σε όλο το δημόσιο, στα σχολεία,
στους δήμους, στην ΕΡΤ, στις ΔΕΚΟ, στα
υπουργεία, με προσλήψεις “εκτάκτων”.
Στην ίδια κατηγορία υπάχτηκαν και τα και-
νούργια κομμάτια εργαζόμενων που κάλυ-
πταν νέες ανάγκες για τους δημότες όπως
τα ΚΕΠ, τα προγράμματα Βοήθεια στο Σπί-
τι, οι Σχολικοί Φύλακες. Την ίδια πολιτική
συνέχισαν όλες οι κυβερνήσεις τα επόμενα
χρόνια με κακοπληρωμένους, ανασφάλι-
στους και ανασφαλείς εργασιακά νέους ερ-
γαζόμενους, από τα stage και τα μπλοκάκια
μέχρι τα 5μηνα, τα 8μηνα, τα 12μηνα.

Αυτή η επίθεση κλιμακώθηκε τα χρόνια
των μνημονίων. Σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ, το
2016 καταγράφηκε ρεκόρ αύξησης στις
θέσεις συμβασιούχων στο δημόσιο. Συγ-
κεκριμένα, ενώ προκηρύχθηκαν μόλις
5.584 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, υπαλ-
λήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου και ειδικού επιστημονικού
προσωπικού, έγιναν ανακοινώσεις για
12.125 θέσεις εποχικού προσωπικού,
υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις
μίσθωσης έργου. Η τάση αυτή παρατηρεί-

ται ολόκληρη την τελευταία τετραετία, με
αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που
υπηρετούν στο δημόσιο ως εποχικό και
έκτακτο προσωπικό κατά 21,31% και μεί-
ωση του αριθμού των τακτικών υπαλλή-
λων του δημοσίου κατά 5,6%.

Είναι άγνωστος ο ακριβής αριθμός των
εργαζόμενων στο δημόσιο με συμβάσεις
κάθε είδους αυτή τη στιγμή. Τα περισσό-
τερα δημοσιεύματα μιλούν για 75 με 85 χι-
λιάδες εργαζόμενους και υπολογίζουν ότι
αποτελούν περίπου το 11% του συνόλου
των εργαζόμενων στο δημόσιο. Όποιος
και να είναι ο ακριβής αριθμός, η πραγμα-
τικότητα είναι ότι χιλιάδες είναι οι συμβα-
σιούχοι εργαζόμενοι που δουλεύουν μέσω
προγραμμάτων ΟΑΕΔ στα νοσοκομεία και
στις αρχές της νέας χρονιάς θα αντιμετω-
πίσουν την απόλυση. 

Πάγιες ανάγκες

Αντίστοιχα, στους δήμους, στα σχολεία,
στις συγκοινωνίες, στην ΕΥΔΑΠ, στη ΔΕΗ,
στο Φυσικό Αέριο, στα υπουργεία, στις
τράπεζες, παντού κράτος και αφεντικά
χρησιμοποιούν συμβασιούχους για να κα-
λύπτουν τις πάγιες ανάγκες τους σε προ-
σωπικό, αλλά χωρίς μόνιμη σχέση εργα-
σίας και χωρίς δικαιώματα. Έτσι, χιλιάδες
εργαζόμενοι που είναι απαραίτητοι, ανα-
κυκλώνονται συστηματικά. Σαν αναλώσιμο
υλικό με μόνιμη εργασιακή ανασφάλεια
και με ελάχιστα δικαιώματα. Η σύμβασή
τους λήγει και συνήθως κάθε λήξη σύμβα-
σης συνοδεύεται με νέα πρόσληψη συμ-
βασιούχου στην ίδια θέση εργασίας. Η θέ-
ση είναι μόνιμη και αναγκαία, οι εργαζόμε-
νοι προσωρινοί και αναλώσιμοι.

Το χτύπημα των εργασιακών σχέσεων
στο δημόσιο τομέα δεν αφήνει ανεπηρέα-
στο τον ιδιωτικό. Αντίθετα, ανοίγει το δρό-
μο στα αφεντικά να προχωρούν σε ανάλο-
γες επιθέσεις παντού, χειροτερεύει δηλα-
δή τις συνθήκες εργασίας όλης της εργα-
τικής τάξης. Η Ετήσια Έκθεση του ΙΝΕ
ΓΣΕΕ για το 2017 αναφέρει ότι “το ποσο-
στό της μερικής απασχόλησης έχει σταθε-
ροποιηθεί σε υψηλό επίπεδο· από περί-
που 6% επί του συνόλου της απασχόλη-
σης το 2009 βρίσκεται πλέον στο 9,7% το
γ’ τρίμηνο του 2016”. Τονίζει επίσης ότι
“οι καταγγελθείσες συμβάσεις (λήξεις)
ορισμένου χρόνου, που μέχρι και το 2012
αναλογούσαν περίπου στο 56% επί του
συνόλου των απολύσεων, το 2013 αυξή-
θηκαν στο 63% αυτών, ενώ κατά τα τρία
τελευταία έτη πλησιάζουν το 70%” και
διαπιστώνει ότι “με μερική ή εκ περιτρο-
πής εργασία εργάζονται 382.729 άνδρες
και γυναίκες, μέγεθος που αναλογεί στο
22,48% των μισθωτών”.

Μάχη όλης της 
εργατικής τάξης

Ο
ι συμβασιούχοι εργαζόμενοι αποτέλεσαν ανα-
πόσπαστο κομμάτι των εργατικών αγώνων τα
χρόνια των μνημονίων. Η απεργία αυτής της Τε-

τάρτης 29 Νοέμβρη, που ξεκίνησε από τα νοσοκομεία
και πλέον απλώνεται σε όλο το δημόσιο τομέα με κεν-
τρικό αίτημα τη μονιμοποίηση όλων, είναι η συνέχεια
αυτών των μαχών.

Το ΠΑΣΟΚ πήρε μια γεύση από τη δύναμη των συμ-
βασιούχων από την πρώτη στιγμή που επέστρεψε
στην εξουσία τον Οκτώβρη του 2009. Η απόφασή της,
από τους πρώτους κιόλας μήνες της διακυβέρνησής
της, να απολυθούν όλοι οι εργαζόμενοι stage, συνάν-
τησε μαζική αντίσταση σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες ερ-
γαζόμενοι βγήκαν σε κινητοποιήσεις, αντιμετώπισαν
την κυβερνητική προπαγάνδα περί “γαλάζιων παι-
διών” και “ρουσφετολογικών προσλήψεων” και κέρδι-
σαν τη συμπαράσταση μεγάλων κομματιών των μόνι-
μων συναδέλφων τους -κόντρα ακόμα και σε ηγεσίες
συνδικάτων που τους αντιμετώπιζαν σαν “προσωρι-
νούς” και “αναλώσιμους”. 

Σε όλες τις πανεργατικές που ακολούθησαν την είσο-
δο στα μνημόνια, σε κάθε απεργία διαρκείας που ξέ-
σπασε στη συνέχεια, η παρουσία των συμβασιούχων
ήταν καθοριστική. Το Σωματείο του ΜΕΤΡΟ γα παρά-
δειγμα “χρωστάει” την αγωνιστική του πορεία μέχρι και
σήμερα στις μάχες που έδωσε ενάντια στις απολύσεις
των 250 συμβασιούχων το καλοκαίρι του 2010. Αναμφι-
σβήτητα, όμως, η πιο συγκλονιστική στιγμή των μαχών
των συμβασιούχων αυτά τα χρόνια ήταν η κατάληψη
του Δημαρχείου της Αθήνας το Μάρτη του 2011. Η κα-
τάληψη των συμβασιούχων του δήμου, που κράτησε 26

ημέρες, έγινε τότε σημείο αναφοράς για ολόκληρο το
εργατικό κίνημα, παράδειγμα οργάνωσης ενός αγώνα
από τα κάτω. Από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκε
Συντονιστικό Κατάληψης με συμμετοχή εργαζόμενων
από όλες τις υπηρεσίες του δήμου, υπεύθυνο για τις
βάρδιες, την περιφρούρηση, το κέρδισμα της συμπαρά-
στασης, την απάντηση στις επιθέσεις των ΜΑΤ.

Ήταν η κατάληψη που άνοιξε το δρόμο για το κίνη-

μα των καταλήψεων που σάρωσε όλους τους χώρους
τον Οκτώβριο του 2011 και οδήγησε την κυβέρνηση
Παπανδρέου στην κατάρρευση. Ένα κύμα που ακο-
λούθησε και την κυβέρνηση Σαμαρά, αν θυμηθούμε
τους ηρωικούς αγώνες που έδωσαν οι καθαρίστριες
του υπουργείου Οικονομικών, οι σχολικοί φύλακες, οι
διοικητικοί των πανεπιστημίων και μια σειρά άλλοι χώ-
ροι ενάντια στις απολύσεις. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη τη δική της “εμπειρία”
από την αντίσταση των συμβασιούχων. Το φθινόπωρο
του 2015, οι 5μηνίτες εργαζόμενοι στους δήμους έδω-
σαν έναν μεγάλο αγώνα συντονιζόμενοι από τα κάτω με
μαζικές συνελεύσεις και απεργιακές διαδηλώσεις για
τη διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Ενώ μό-
λις το περασμένο καλοκαίρι, η απεργία διαρκείας
στους δήμους με κεντρική δύναμη τους συμβασιού-
χους εργαζόμενους, ανάγκασε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
να ανανεώσει τις συμβάσεις των 10 και πλέον χιλιάδων
συμβασιούχων εργαζόμενων μέχρι το Μάρτη του 2018
και να υποσχεθεί την προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργα-
σίας για 2.500 περίπου. Μια μάχη που είναι μπροστά
όχι μόνο για να γίνουν αυτές οι υποσχέσεις πράξη αλλά
και για να μη μείνει κανείς εργαζόμενος στο δρόμο.

Ακριβώς επειδή έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με όλες
αυτές τις κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια, όλες οι
κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της σα-
λαμοποίησης, του διαχωρισμού δηλαδή από συμβασι-
ούχους σε συμβασιούχους με τις διαφορετικές ημε-
ρομηνίες λήξης των συμβάσεων, ανάλογα με το πρό-
γραμμα και τον κλάδο. Ο συντονισμός, η ενότητα των
συμβασιούχων με τους μόνιμους συναδέλφους τους
και τα συνδικάτα σε όλους τους κλάδους, οι κοινές
πρωτοβουλίες ανεξάρτητα από το είδος σύμβασης
και την ειδικότητα, είναι τα απαραίτητα βήματα για
την ανάπτυξη ενός κινήματος που θα κερδίσει τη μο-
νιμοποίηση όλων με πλήρη δικαιώματα. Η απεργία
στις 29 Νοέμβρη είναι η αρχή για μια μεγάλη αντεπί-
θεση για να κατακτήσουμε μόνιμη και σταθερή εργα-
σία με συλλογικές συμβάσεις για όλους.

Ο
ι συμβασιούχοι εργαζόμενοι έχουν
πίσω τους μεγάλους αγώνες για το
δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή

δουλειά -αγώνες που οδήγησαν ολόκληρα
κομμάτια στη νίκη. Όλα τα προηγούμενα
χρόνια, εργαζόμενοι με τέτοιες σχέσεις ερ-
γασίας, βγήκαν στο δρόμο, πάλεψαν μαζί
με τους μόνιμους συναδέλφους τους και
κέρδισαν τις θέσεις εργασίας τους, χωρίς
να κρέμεται η λεπίδα της απόλυσης πάνω
από τα κεφάλια τους κάθε εξάμηνο, οχτά-
μηνο ή δωδεκάμηνο.

Το κίνημα των συμβασιούχων του 2004 εί-
ναι ένα από τα νικηφόρα κύματα, καθώς
οδήγησε στη μονιμοποίηση δεκάδων χιλιά-
δων εργαζόμενων. Εργαζόμενοι που αμεί-
βονταν με 400 ευρώ το μήνα χωρίς άδειες,
επιδόματα και ασφαλιστική κάλυψη οργα-
νώθηκαν και έφτιαξαν συλλόγους και συνδι-
κάτα και έγιναν τότε το μεγαλύτερο αγκάθι
για την νεοεκλεγμένη κυβέρνηση Καραμαν-
λή. Κι ενώ για πολλά χρόνια θεωρούνταν
“τα ρουσφέτια του ΠΑΣΟΚ” ή στην καλύτε-
ρη περίπτωση “οι όμηροι της εκάστοτε κυ-
βέρνησης”, απέδειξαν ότι ήταν τα νέα εργα-
τικά κομμάτια που οργανώνονται συνδικαλι-
στικά και συντονίζουν τις μάχες τους. 

Ο αγώνας ήταν ξεκινημένος πριν την άνο-
δο της ΝΔ στην εξουσία. Μετά την έκρηξη
του ασφαλιστικού του 2001, χιλιάδες συμ-
βασιούχοι στον ΟΤΕ, τους Δήμους, οι Σχο-
λικοί Φύλακες, οι έκτακτοι του ΥΠ.ΠΟ και
πολλοί άλλοι, απόκτησαν την αυτοπεποίθη-
ση να οργανωθούν και να συντονιστούν

διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες εργα-
σίας και μονιμοποίηση. Η αρχή έγινε το κα-
λοκαίρι του 2002. Αφορμή ήταν Κοινοτική
Οδηγία, που παρόλο που διατύπωνε με πο-
λύ γενικό τρόπο ότι όλοι οι εργαζόμενοι
που δουλεύουν στον ίδιο χώρο εργασίας
και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
χρειάζεται να έχουν ισότιμη αντιμετώπιση
από τους εργοδότες, ήταν για χιλιάδες
συμβασιούχους μία μορφή δικαίωσης που
τους έδινε το θάρρος για να ξεκινήσουν
ένα πλατύ κίνημα όλων των συμβασιούχων.

Η διάθεση της βάσης από τη μία και η
αδράνεια των συνδικαλιστικών ηγεσιών να
τους καλύψουν από την άλλη, οδήγησε αυ-
τά τα κομμάτια να φτιάξουν δικές τους μορ-
φές συντονισμού και οργάνωσης. Έτσι
φτιάχτηκε το Συντονιστικό Συμβασιούχων
αλλά και τοπικές συντονιστικές επιτροπές
σε κάθε χώρο που οργάνωσαν τις πρώτες
κινητοποιήσεις, ενώ μαζικοποιήθηκε και η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων
Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο. Εκείνο το
καλοκαίρι σημαδεύτηκε από δυναμικές κι-
νητοποιήσεις πολλών κομματιών όπως των
συμβασιούχων της Ολυμπιακής ή των καθα-
ριστριών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ακολούθησαν, για έναν ολόκληρο χρόνο,
διαδηλώσεις και απεργίες, στάσεις εργα-
σίας και καταλήψεις συμβασιούχων σε μια

σειρά χώρους και κλάδους. Το καλοκαίρι
του 2003, οι Μουσικοί του Δήμου Αθήνας
δίνουν έναν ηρωικό αγώνα απαιτώντας από
τη τότε δήμαρχο Αθήνας, Ντόρα Μπακο-
γιάννη την επαναπρόσληψή τους και ξεση-
κώνουν τεράστιο κύμα συμπαράστασης.

Κύμα αγώνων

Ήταν ένα κύμα αγώνων που δε σταμάτη-
σε ακόμα και όταν ξεκίνησε η προεκλογική
περίοδος. Στις αρχές του 2004, οι συμβασι-
ούχοι της ΕΡΤ μαζί με τους Μουσικούς κά-
νουν μία εντυπωσιακή διαμαρτυρία-συναυ-
λία μαζί με στάση εργασίας στην αυλή του
Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής με
πολύ μαζική συμμετοχή. Οι αγώνες όμως
που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μαζι-
κοποίηση και το συντονισμό των κινητοποι-
ήσεων είναι από τους συμβασιούχους των
Δημοτικών Επιχειρήσεων. Την Πρωτοχρονιά
του 2004, οι συμβασιούχοι του Δήμου Περι-
στερίου προχωρούν σε κατάληψη στο Δη-
μαρχείο ενάντια στην απόφαση του δημάρ-
χου να τους πετάξει στο δρόμο, ζητώντας
όχι μόνο την επαναπρόσληψη αλλά και τη
μονιμοποίησή τους. Για δύο μήνες συνεχί-
ζουν με επιμονή την κατάληψή τους, σπάνε
το προεκλογικό κλίμα και ανοίγουν το δρό-
μο για τη συνέχεια.

Αυτές οι μάχες αναγκάζουν τη ΝΔ να εν-

τάξει στην προεκλογική της ατζέντα και το
ζήτημα των συμβασιούχων. Παραμονές των
εκλογών ο Καραμανλής υπόσχεται τη μονι-
μοποίηση 230.000 συμβασιούχων προκειμέ-
νου να κερδίσει τις εκλογές. Την επόμενη
των εκλογών έχει ξεχάσει τις υποσχέσεις.
Το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου απο-
δεικνύεται ένα έκτρωμα που, μέσα από πο-
λύπλοκους όρους και προϋποθέσεις, πετά
τη μεγάλη πλειοψηφία στο δρόμο. Οι διατά-
ξεις του δεν προσδιορίζουν καν τον όρο
“πάγιες και διαρκείς” ανάγκες αφήνοντας
τη δικαιοδοσία στα υπηρεσιακά και διοικητι-
κά συμβούλια των φορέων να το κάνουν. Η
κυβέρνηση υπολογίζει ότι οι συμβασιούχοι
δεν είναι παρά ένα αδύναμο κομμάτι χωρίς
συνδικαλιστική οργάνωση και εμπειρία. 

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
Όπως αποδεικνύεται, οι συμβασιούχοι είναι
μαχητικά κομμάτια που, επειδή βρίσκονται
σε κοινούς χώρους με συνδικαλισμένα και
δυνατά κομμάτια εργαζόμενων, έχουν απο-
κτήσει τεράστιες εμπειρίες κοινών αγώνων
μαζί τους. Οι πρώτοι μήνες της διακυβέρνη-
σης Καραμανλή σημαδεύονται από τις κινη-
τοποιήσεις τους. Οι αναπληρωτές και ωρο-
μίσθιοι εκπαιδευτικοί, οι έκτακτοι καθηγη-
τές των ΤΕΙ, οι συμβασιούχες καθαρίστριες
του ΟΤΕ, οι συμβασιούχες καθαρίστριες
του υπουργείου Οικονομικών και των σχο-
λείων, οι συμβασιούχοι των δήμων και των
δημοτικών επιχειρήσεων, οι συμβασιούχοι
της ΕΡΤ, οι συμβασιούχοι του ΥΠ.ΠΟ, οι
συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ και των ΚΕΠ, οι

συμβασιούχοι στα προγράμματα Βοήθεια
στο Σπίτι, οι έκτακτοι αρχαιολόγοι και γεω-
πόνοι, οι εποχικοί πυροσβέστες και χιλιάδες
ακόμα εργαζόμενοι σε όλες τις υπηρεσίες
και φορείς του Δημοσίου θα βγουν στο
δρόμο με μαζικές απεργίες, διαδηλώσεις
και συγκεντρώσεις.

Η άποψη ότι η νίκη θα έρθει μέσα από τη
δράση της βάσης και όχι μέσα από προ-
σφυγές στα δικαστήρια ή αναμονή για τις
επόμενες εκλογές, ότι η μόνιμη και σταθε-
ρή εργασία δεν είναι θέμα δικαστικών απο-
φάσεων ούτε αλλαγής προσώπων στις
υπουργικές καρέκλες, αλλά θέμα σύγκρου-
σης με το σύστημα που μέσα στην κρίση
του δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνιμη και
αξιοπρεπή δουλειά για όλους, υπερισχύει
στο κίνημά τους. Το κέρδισμα της συμπα-
ράστασης από τους μόνιμους συναδέλ-
φους τους το ίδιο. Μεγάλες Ομοσπονδίες
του δημοσίου, φτάνοντας στη ΓΣΕΕ και την
ΑΔΕΔΥ, αναγκάζονται να καλέσουν απερ-
γίες συμπαράστασης με αίτημα τη μονιμο-
ποίηση όλων.

Αυτές οι κινητοποιήσεις αναγκάζουν την
κυβέρνηση σε απανωτές υποχωρήσεις. Το
Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου τροπο-
ποιείται ξανά και ξανά πριν φτάσει στην ορι-
στική του μορφή. Πάνω από 30.000 εργαζό-
μενοι κατάφεραν τελικά να κερδίσουν τη
μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορί-
στου. Και αποτέλεσαν παράδειγμα για
όλους τους συμβασιούχους στη συνέχεια.

Παράδοση αντίστασης

Κείμενα: Λένα Βερδέ

2004

2009

2014

2017



Ο
Κώστας Παπαδάκης άνοιξε
την συζήτηση τονίζοντας τα
βασικά πισωγυρίσματα του

νέου κώδικα: «Στον νέο Σωφρονιστικό
Κώδικα δημιουργούνται οι θεσμικές
παρακαταθηκες επαναφοράς φυλα-
κών τύπου Γ. Έχουμε ελεγχόμενες
επικοινωνίες και επαναφορά του υα-
λόφρακτου που είχαμε κάνει τεράστιο
αγώνα για να καταργηθεί. Στις άδειες
έχουμε απαράδεκτες αναστροφές,
όπως ότι χρειάζεται αιτιολογημένη
απόφαση για τη χορήγηση και όχι για
την απόρριψη άδειας. Εξάρτηση αδει-
ών από πειθαρχικές και ‘αρεστές’
συμπεριφορές. Αναδρομική αφαίρεση
πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων.
Ανοίγει η δυνατότητα αφαίρεσης γο-
νικής μέριμνας. Διατηρείται το άβατο
των φυλακών. Δεν ενθαρρύνονται οι
συλλογικές διαδικασίες κρατούμε-
νων. Δίνεται υπερεξουσία στον εισαγ-
γελέα της φυλακής».

Το τελευταίο σημείο είναι βασικό
πλήγμα στις άδειες, παρά το ότι δια-
φημίζεται ως «κατάργηση του εισαγ-
γελικού βέτο» (της δυνατότητας του
εισαγγελέα φυλακής να μπλοκάρει
τη χορήγηση της άδειας): με τον νέο
κώδικα ο εισαγγελέας αν μειοψηφεί
έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε
δικαστικό συμβούλιο, διαδικασία
που μπλοκάρει τη χορήγηση της
άδειας, όπως παλιά. Επιβάρυνση
υπάρχει για τον κρατούμενο που
πρέπει να περιμένει την κρίση του
συμβουλίου για να ξανακάνει αίτηση

-όχι μόνο 2 μήνες όπως ισχύει μέχρι
τώρα.

«Οι κρατούμενοι σε πολλές φυλα-
κές βρίσκονται ήδη σε κινητοποι-
ήσεις. Συμμετέχουν κρατούμενοι
από τα μεγαλύτερα ιδρύματα της
χώρας. Κορυδαλλός, Λάρισα, Πά-
τρα, Χανιά.Έχουμε εξουσιοδότηση
από τους κρατούμενους να συμμε-
τέχουμε σαν επιτροπή δικηγόρων
στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου.
Οι κρατούμενοι έχουν επισημάνει
τουλάχιστον 15 στοιχεία του Κώδικα
στα οποία έχουν αντίρρηση. Υπάρ-
χουν βέβαια και τα πάγια αιτήματα.
Είναι υποκρισία να λέει η κυβέρνηση
ότι φέρνει αναμόρφωση προς το κα-
λύτερο. Τα 6 τετραγωνικά ανά άτο-
μο γίνονται 4 για να μειωθούν τα
πρόστιμα που επιβάλλουν τα διεθνή
δικαστήρια στην Ελλάδα», τόνισε με-
ταξύ άλλων ο Δημήτρης Κατσαρής.

Για την πρωτοβουλία των κρατού-
μενων μίλησε και ο Γιώργος Κακαρ-
νιάς: «Οι ίδιοι οι κρατούμενοι έβαλαν
κάτω το σχέδιο του Σωφρονιστικού
Κώδικα, το συνέκριναν με τον ήδη
ισχύοντα Κώδικα και βρήκαν τα ση-
μεία που διεκδικούν. Η σύγκριση
δύο νομικών κειμένων δεν είναι απλό
πράγμα. Έβγαλαν ένα κείμενο που
είναι, πιστεύω, πολύ εμπεριστατωμέ-
νο. Η απάντηση του Υπουργείου
ήταν ‘δεν έχει γίνει καλή ανάγνωση
του νέου Κώδικα’». 

Συνέχισε εξηγώντας για το θέμα
των αδειών και το «βραχιολάκι»: «Το

σχέδιο έχει τη λέξη ‘δύναται’. Όταν
ο εισαγγελέας ‘δύναται’ να απαιτή-
σει βραχιολάκι, θα το κάνει. Το βρα-
χιολάκι δεν είναι για να δοθούν πε-
ρισσότερες άδειες ή σε περισσότε-
ρους κρατούμενους, αλλά για να το
φοράνε κι αυτοί που δε φορούσαν.
Ο Κώδικας λέει ότι ο κρατούμενος
‘μπορεί’ να το αρνηθεί αλλά μένει
ανοιχτό αν σε τέτοια περίπτωση χά-
νει την άδεια που δικαιούται. Υπάρ-
χουν και ταξικά χαρακτηριστικά στο
βραχιολάκι: κοστίζει 15 ευρώ τη μέ-
ρα κι αυτός είναι ένας λόγος για να
το αρνηθεί ο κρατούμενος. Ένας
άστεγος, άνεργος, μετανάστης, που
υποκριτικά λέει ο Κώδικας ότι δεν
στερούνται το δικαίωμα στην άδεια,
πώς θα βάλουν βραχιολάκι;»

«Η οργάνωση των κρατούμενων
αποτελεί ένα πολύ θετικό νέο. Η κυ-
βέρνηση λέει ότι μιλάει με όλους.
Δεν υπάρχουν ‘όλοι’, γενικά κι αόρι-
στα. Υπάρχουν οι επιτροπές που εκ-
φράζουν την πλειοψηφία των κρα-
τούμενων κι αυτό η κυβέρνηση πρέ-
πει να το αναγνωρίσει», είπε ο Θανά-
σης Καμπαγιάννης. «Η συζήτηση γί-
νεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και
την καμπάνια ‘νόμου και τάξης’ που
διεξάγει μερίδα των ΜΜΕ και η ΝΔ
που με την τυφλή κατασταλτική εμ-
μονή της θεωρεί κίνδυνο τους κρα-
τούμενους και τις άδειές τους. Το
ότι σε αυτό το διάλογο θα υπάρχει
μια παρέμβαση που θυμίζει ότι οι
κρατούμενοι είναι άνθρωποι με δι-

καιώματα είναι πολύ σημαντικό. Μέ-
τρο της συζήτησης δεν μπορεί να εί-
ναι ούτε η τοποθέτηση του γ.γ του
Υπουργείου ‘αν έρθουν οι άλλοι
[ΝΔ] οι 10 χιλιάδες κρατούμενοι θα
γίνουν 15 και θα αλληλοφαγωθούν’,
ούτε ο ‘νόμος και η τάξη’. Μέτρο εί-
ναι ο λόγος των κρατούμενων».

Κινητοποιήσεις

Στην τηλεφωνική παρέμβασή του
ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώ-
να θύμισε το χρονικό: «Μόλις μπή-
καν στην κινητοποίηση και οι φυλα-
κές Μαλανδρινού. Η κινητοποίησή
μας ξεκίνησε 30 Οκτωβρίου. Ο πο-
λυδιαφημισμένος νέος Κώδικας που
θα σταματούσε τις μεσαιωνικές πρα-
κτικές είναι χειρότερος από τον προ-
ηγούμενο που είναι ήδη κακός. Με
κάποια ψήγματα προοδευτικότητας
ο Κώδικας χαρίζει τις φυλακές στην
G4 [σ.σ: εταιρία που κέρδισε το δια-
γωνισμό για την προμήθεια του συ-
στήματος επιτήρησης – το ‘βραχιο-
λάκι’]. Στις 15 Νοέμβρη μαθαίνουμε
ότι μπαίνει σε διαβούλευση ο νόμος
για εμάς χωρίς εμάς. Φτιάχτηκε η
πρωτοβουλία με τους δικηγόρους.
Κλιμακώσαμε τη δράση και κερδίσα-
με μια μικρή νίκη, ότι θα παγώσει μέ-
χρι να ξαναδούν κάποια πράγματα.
Ωστόσο δε θα σταματήσουμε τις κι-
νητοποιήσεις γιατί δεν πιστεύουμε
μια ‘αριστερή’ κυβέρνηση που άλλα
λέει και άλλα κάνει».

Αφροδίτη Φράγκου

Νο 1301, 29 Νοέμβρη 2017 Νέα από τους χώρουςσελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

"Όχι στις συγχωνεύσεις σχο-
λών" ήταν το κοινό μήνυμα που
βγήκε από την κινητοποίηση
που καλέστηκε από την ΔΟΕ
την Παρασκευή 24/11 έξω από
το υπ. Παιδείας με 3ωρη στάση
εργασίας. Το παρών έδωσαν
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί από
διάφορους συλλόγους της Αττι-
κής αλλά και από άλλες περιο-
χές της χώρας. 

Ταυτόχρονα με τους δασκά-
λους στην πόρτα του υπουργεί-
ου βρέθηκαν εκατοντάδες ερ-
γοθεραπευτές και φυσικοθερα-
πευτές που είχαν συγκέντρωση
με 24ωρη απεργία του κλάδου
τους ενάντια στην κατάργηση
των τμημάτων των ΤΕΙ που θα
σημάνει στην ουσία και την διά-
λυση των κατοχυρωμένων εργα-
σιακών δικαιωμάτων τους. Στην
συγκέντρωση βρέθηκαν με τα
πανό τους δεκάδες φοιτήτριες
και φοιτητές από τα αντίστοιχα
τμήματα των ΤΕΙ. 

“Η σημερινή κινητοποίηση εν-
τάσσεται σε ένα πλαίσιο που
έχει διαμορφωθεί εδώ και χρό-
νια από την ίδια την πραγματι-
κότητα. Χρόνια το εκπαιδευτικό
κίνημα βάζει στην κορυφή των
αιτημάτων της κάθε κινητοποί-
ησης τους μαζικούς διορι-
σμούς, την οργάνωση των δο-
μών, όχι στις περικοπές και στο
μνημονιακό τσεκούρωμα για
όλες τις υπηρεσίες και όλες τις
δομές στο δημόσιο. Από εκεί
ξεκινάμε και σε αυτό το αίτημα
μπορούν να ενωθούν όλοι οι
κλάδοι και να κερδίσουν τη συμ-
παράσταση όλης της κοινω-
νίας”, ανέφερε μιλώντας στην
ΕΑ ο Πασχάλης Ταπεινόπουλος,
δάσκαλος από τον Σύλλογο του
Κερατσινίου.

“Το τονίζουμε πολλές φορές
ότι μιλάμε για επιτακτική ανάγ-
κη όταν μιλάμε για προσλήψεις.
Για να μπορέσει να αναπνεύσει
η δημόσια Παιδεία. Μόνο από
την πρωτοβάθμια έχουν αποχω-
ρήσει τα τελευταία χρόνια
30.000 εκπαιδευτικοί και έχουν
διορισθεί 500. Μιλάμε για ανα-
τριχιαστική αναλογία ένας προς
εξήντα. Είναι ολοφάνερο πως
αυτό το αίτημα μας ενώνει
όλους, μπορεί να μαζικοποιήσει
τους αγώνες και να είναι νικη-
φόρο. Μαζικοί διορισμοί, όχι
στην επισφάλεια, όχι στην ανα-
πλήρωση που έχει παγιωθεί σαν
μόνιμη κατάσταση. Λεφτά για
την παιδεία, στελέχωση όλων
των δομών”. 

Κυριάκος Μπάνος

ΔΟΕ 

Όχι στις
συγχωνεύσεις

ΝΕΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

Ένα ακόμη πισωγύρισμα
Συνέντευξη τύπου για το νέο Σωφρονιστικό Κώδικα οργάνωσε η «Επι-
τροπή δικηγόρων - εκπροσώπων των κρατουμένων για το νέο Σωφρο-
νιστικό Κώδικα» με την «Πρωτοβουλία για την Ανατροπή» στις 27/11
στην ΕΣΗΕΑ.  Μίλησαν δικηγόροι της επιτροπής, ενώ τηλεφωνική πα-
ρέμβαση έκανε και εκπρόσωπος της «Επιτροπής αγώνα γυναικείων-
αντρικών φυλακών Κορυδαλλού (Α’ Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και Α’ θέση υπογείου
παραρτήματος)». Σκοπός της συνέντευξης ήταν να σπάσει η παραπλη-
ροφόρηση σχετικά με τον νέο Κώδικα, να τονιστεί η σημασία της συμ-
μετοχής των κρατούμενων στον διάλογο που γίνεται και να αναδειχθεί
ο αγώνας που δίνουν για να μην καταστρατηγηθούν τα δικαιώματά
τους στις άδειες, την εκπαίδευση, την αξιοπρέπεια.

Η Δίκη της Χ.Α
Κατά την 203η (27/11) δικάσιμο ολοκλή-

ρωσε την κατάθεσή του ο προστατευόμε-
νος μάρτυρας Δ, απαντώντας σε ερωτή-
σεις της υπεράσπισης. Ακολούθησε διακο-
πή λόγω ασθένειας μέλους του δικαστηρί-
ου. Για τον ίδιο λόγο δεν έγινε η επόμενη
συνεδρίαση (28/11). Η δίκη συνεχίζεται με
την έναρξη της κατάθεσης του μάρτυρα Ε
στις 5/12 στον Κορυδαλλό.

Επόμενες δικάσιμοι

5/12, 6/12, 7/12, 13/12, 
15/12, 19/12 στον Κορυδαλλό.

Στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης, η Εναλλακτική Πρωτοβουλία κατάφερε να
διατηρήσει τις δύο έδρες που κατείχε στο ΔΣ, παίρ-
νοντας 168 ψήφους και ποσοστό 4,8%. 

Δυστυχώς οι άλλες παρατάξεις της πέραν του ΣΥ-
ΡΙΖΑ αριστεράς, η Αγωνιστική Συσπείρωση (ΚΚΕ)
και η Αυτόνομη Κίνηση (αποχωρήσαντες από το ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ΛΑΕ) δεν κατάφεραν να εκλέξουν σύμβουλο,
τόσο εξαιτίας του αντιδημοκρατικού εκλογικού συ-
στήματος όσο και λόγω της άρνησής τους στο δη-
μόσιο κάλεσμα της Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας για
κοινή παρέμβαση στις εκλογές με βάση ένα συγκε-
κριμένο πρόγραμμα.

Οι πρώτοι σε σταυρούς στο ψηφοδέλτιο της

Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας ήταν: Μπάμπης Κου-
ρουνδής (73), Αρετή Σκουνάκη (72), Βασίλης Τσιγα-
ρίδας (63), Όλγα Ακριτίδου (55), Ευκλείδης Μακρό-
γλου (50), Γιώργος Λογοθέτης (47), Σταύρος Συμε-
ωνίδης (47), Αθηνά Πανταζάτου (42). Στην κάλπη
του προέδρου, ο υποψήφιος πρόεδρος της Έναλ-
λακτικής Πρωτοβουλίας Ζήσης Κλεισιάρης πήρε
179 ψήφους και ποσοστό 5,14%.

Μ.Κ.

• Tην ώρα που η Eργατική Aλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο ξεκινούσε η καταμέτρηση των ψη-
φοδελτίων των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθήνας.

ΔΣΘ  Δύο έδρες η Εναλλακτική Πρωτοβουλία

Από τη συνέντευξη τύπου 
στην ΕΣΗΕΑ, οι δικηγόροι 

Θ. Καμπαγιάννης, Κ. Παπαδάκης, 
Γ. Κακαρνιάς και Δ. Κατσαρής
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Tην Παρασκευή 24/11 οργανώσα-
με ανοιχτή εκδήλωση στην κατειλημ-
μένη ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας με θέμα τις φοιτητικές καταλήψεις.
Την παρακολούθησαν φοιτητές-τριες από διάφορες σχολές
αλλά κυρίως από την κατάληψη της ΣΓΤΚΣ όπου έχει ανοίξει
το ερώτημα πως μπορούμε να νικήσουμε ενάντια στις περι-
κοπές, τις συγχωνεύσεις και τις απολύσεις καθηγητών. 

Την εισήγηση έκανε ο Παντελής Παναγιωτακόπουλος από
το ΣΕΚ που συμμετείχε στο κίνημα των φοιτητικών καταλή-
ψεων το 2006-7 και ακολούθησε πλούσια συζήτηση για το
πώς συσπειρώνουμε τους φοιτητές της σχολής, πώς οργα-
νώνουμε την κατάληψη, πως απλώνουμε τον αγώνα και σε
όλες τις υπόλοιπες σχολές. 

Οι αναφορές από τους αγώνες της νεολαίας το Μάη του
‘68 μέχρι όλα τα φοιτητικά ξεσπάσματα μέχρι σήμερα μας
έδωσαν έμπνευση για τις δικές μας μάχες σήμερα. Συζητή-
σαμε για όλες τις κρίσιμες επιλογές με βάση την ιστορική

εμπειρία, τη σύνδεση των φοιτητών με
τους καθηγητές και τους εργαζόμε-

νους, την οργάνωση και σύνδεση των καταλήψεων από τα
κάτω, το πώς μπορούμε να παλεύουμε ενωτικά με όλους
συνδέοντας τις μάχες ενάντια στις περικοπές με τους πολιτι-
κούς αγώνες ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες.

Το δικό μας στοίχημα σήμερα είναι το πώς το ΣΕΚ στις σχο-
λές και τα σχήματα της ΕΑΑΚ θα καταφέρουν να συνδέσουν
τις αντιστάσεις που ξεδιπλώνονται, πως θα χτίσουμε μαζικό
φοιτητικό κίνημα ενάντια στον νόμο Γαβρόγλου. Μέσα σε αυ-
τές τις συνθήκες είναι η καλύτερη ευκαιρία για τους επανα-
στάτες να οργανώνουν πολιτικές συζητήσεις για όλα τα θέμα-
τα πολιτικοποιώντας τον κόσμο της κατάληψης. Έτσι θα συνε-
χίσουμε με νέα εκδήλωση την Παρασκευή 1/12 με θέμα «Καπι-
ταλισμός και περιβάλλον, σχέσεις καταστροφής» με αφορμή
την καταστροφή στις εργατογειτονιές της Δυτικής Αττικής.

Βασίλεια Χαρλαύτη, ΣΓΤΚΣ

Σ
τις 22/11, δεύτερη μέρα απεργίας
των καθηγητών του ΤΕΙ Αθήνας, ο
σπουδαστικός σύλλογος της

ΣΓΤΚΣ έκανε την τέταρτη Γενική Συνέ-
λευση με γεμάτο αμφιθέατρο. Αποφασί-
στηκε συνέχιση της κατάληψης με αιτή-
ματα την άμεση πρόσληψη των 250 εκτά-
κτων καθηγητών, τη μονιμοποίηση του
αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού
και την αύξηση της χρηματοδότησης για
τη λειτουργία των εργαστηρίων μας. 

Το δυσκολότερο που έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε είναι να πολιτικοποιήσουμε
τα αιτήματα του συλλόγου συγκεντρώ-
νοντάς τα στη διεκδίκηση να μην περά-
σουν οι περικοπές στα ΤΕΙ που έρχονται
με τη μορφή του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, ούτε η ιδιωτικοποίηση που φέρ-
νει έμμεσα ο νόμος Γαβρόγλου. Τη Δευ-
τέρα 27/11 οι σύλλογοι της ΣΓΤΚΣ, ΣΔΟ,
ΣΕΥΠ και ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Πειραιά μαζί με
καθηγητές μας πήγαμε στο Υπουργείο

Παιδείας όπου έγινε η σύσκεψη του
Υπουργού με τις Συγκλήτους του ΤΕΙ
Αθήνας και Πειραιά. Εκεί συναντήσαμε
πόρτες κλειστές περικυκλωμένες από
αστυνομικούς. 

Πίεση
Καταφέραμε με πίεση των φοιτητών

να ανοίξουν οι πόρτες για να παρακο-
λουθήσουμε τη συνεδρίαση. Καμία
απάντηση δεν πήραμε πάλι, μόνο γενι-
κολογίες με έμφαση στην “αναβάθμι-
ση” που θα προσφέρει το Π.Δ.Α. και τα
διετή προγράμματα σπουδών (που
στην πραγματικότητα οδηγούν στη σί-
γουρη ανεργία). Όταν οι φοιτητές δή-
λωσαν πως δεν έχουν καθηγητές και
λεφτά για τα εργαστήρια, ο Υπουργός
ήταν προκλητικά αφοσιωμένος στο iph-
one του. Είναι προφανές πως δεν έχου-
με τίποτα να διαπραγματευτούμε.

Στο συντονιστικό σχημάτων ΕΑΑΚ της

Αθήνας, το σχήμα μας «Γραφίδα» έδω-
σε τον τόνο πως μπορούμε να αγωνιζό-
μαστε ενωτικά με πολιτική συζήτηση και
προτάσεις δράσης, καλώντας τις υπό-
λοιπες σχολές να συντονιστούν με συνε-
λεύσεις, καταλήψεις και διαδηλώσεις.

Η συνέλευση της 28/11 αποφάσισε:
συνέχιση της κατάληψης μέχρι τη νέα
ΓΣ την Παρασκευή 1/12, στήριξη της
κινητοποίησης των συμβασιούχων στις
29/11 στο Υπ.Υγείας, συγκέντρωση
ενάντια στις συγχωνεύσεις στις 30/11,
12μ στο Υπ.Παιδείας (που σύμφωνα και
με την απόφαση του συντονιστικού
ΕΑΑΚ χρειάζεται να στηριχτεί από όλες
τις σχολές). Τέλος, ο σύλλογος καλεί
στη συγκέντρωση στις 2/12, 3μμ, στο
Σύνταγμα ενάντια στη ρατσιστική συμ-
φωνία ΕΕ με τη Λιβύη και τα σύγχρονα
σκλαβοπάζαρα.

Εύα Γαλήφου
πρωτοετής φοιτήτρια ΣΓΤΚΣ

..και συζητήσεις

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Καταλήψεις, απεργίες, διαδηλώσεις…

Εδώ και δύο εβδομάδες οι φοιτητές που δια-
μένουν στις εστίες της ΦΕΠΑ, έχουν προχωρή-
σει σε κατάληψη του Ινστιτούτου Δια Βίου Μά-
θησης που είναι υπεύθυνο για τη φοιτητική μέ-
ριμνα. Οι φοιτητές ζουν σε άθλιες συνθήκες και
οι περικοπές έχουν διαλύσει και υποβαθμίσει τις
υποδομές των εστιών. Δωμάτια χωρίς θέρμανση
και νερό, απουσία συντήρησης του κτηρίου και
μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται και η δια-
κοπή της σίτισης λόγω της μη ανανέωσης των
συμβάσεων. Οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες εί-
ναι υπό καθεστώς συνεχούς ανασφάλειας, απει-
λής απόλυσης και μήνες απλήρωτοι. 

Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να καλυφθούν
όλα τα αιτήματα για παροχή νερού και θέρμαν-
σης, για ανοιχτά εστιατόρια για όλους και όλες,
για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων των
εργαζόμενων και για να μην απολυθεί κανένας.
Τέλος, ζητάνε ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων
εστιών και ανέγερση νέων. Τώρα είναι η στιγμή
να συντονιστούν οι αγώνες και να κλιμακωθούν
οι κινητοποιήσεις απέναντι στην κυβέρνηση ζη-
τώντας αύξηση της χρηματοδότησης για την
παιδεία εδώ και τώρα, ανατροπή του νόμου Γα-
βρόγλου που προωθεί την διάλυση και την ιδιω-
τικοποίηση των σχολών.

Α.Φ.

Την Τετάρτη 22/11 οι 62 απολυμένες καθαρίστριες του ΕΚΠΑ
πραγματοποίησαν ανοιχτή συνέλευση μαζί με φοιτητές και εργαζόμε-
νους του ΕΚΠΑ, για να αποφασίσουν τις κινήσεις τους μετά την ανα-
κοίνωση της εργολαβίας ότι δεν θα τις προσλάβει. Οι ίδιες αυτές κα-
θαρίστριες κινητοποιούνται εδώ κι ένα μήνα, ενώ εργάζονταν ακόμα,
για να μην χάσουν την δουλειά τους κάνοντας 24ωρη απεργία και γύ-
ρους συνελεύσεων και κινητοποιήσεων. 

Την Πέμπτη πραγματοποίησαν, από κοινού με τους Φ.Σ. και τους
διοικητικούς, κινητοποίηση στην Σύγκλητο, η οποία δεσμεύτηκε μετά
από πίεση να τις προσλάβει μέσω της εργολαβίας. Σύμφωνα με εκεί-
νες, μετά από επικοινωνία με την εργολαβία, την Παρασκευή αυτή θα
αρχίσουν κανονικά την δουλειά τους ενώ θα έχουν υπογράψει μεσο-
βδόμαδα τις συμβάσεις. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει θα συνεχί-
σουν τον αγώνα τους. 

Στο πλευρό τους από την αρχή έχουμε βρεθεί φοιτητές-τριες του
ΕΚΠΑ. Οι φοιτητικοί σύλλογοι διεκδικούν την άρση των εργολαβιών
και την πρόσληψη και μονιμοποίηση των καθαριστριών από το ίδιο το
Πανεπιστήμιο. Οι προσλήψεις είναι αναγκαίες για να λειτουργήσουν
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν τσακιστεί από 8 χρόνια μνημο-
νίων και υποχρηματοδότησης. Χαιρόμαστε που κατάφεραν μέσα από
τον αγώνα τους να αποσπάσουν αυτές τις αποφάσεις και συνεχίζου-
με δυναμικά ενάντια στον νόμο Γαβρόγλου -κομμάτι του οποίου είναι
και οι απολύσεις/εργολαβίες εργαζομένων- και την διάλυση των πα-
νεπιστημίων μας. 

Ιλιρίντα Μουσαράι, ΝΟΠΕ

ΕΣΤΙΕΣ ΦΕΠΑ

ΕΑΑΚ Αθήνας
Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε συντονιστικό σχημάτων ΕΑΑΚ

των σχολών της Αθήνας για να συντονίσουμε τις δράσεις μας
ενάντια στον νόμο Γαβρόγλου. Από πολλές τοποθετήσεις έβγαι-
νε η εικόνα της διάλυσης των σχολών λόγω υποχρηματοδότη-
σης, αλλά και των κινητοποιήσεων που ξεδιπλώνονται ενάντια
στην υποβάθμιση και την προσπάθεια να μπουν οι εταιρείες πιο
βαθιά μέσα στις σχολές. 

Τον τόνο τον έδωσαν τα σχήματα των ΤΕΙ. Χαρακτηριστική
ήταν η τοποθέτηση της Γραφίδας από τη ΣΓΤΚΣ που βρίσκεται
σε κατάληψη εδώ και τρεις εβδομάδες και κάλεσε σε συντονισμό
τα υπόλοιπα σχήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Αντίστοιχες το-
ποθετήσεις έγιναν από το Πάντειο, το Παιδαγωγικό, τα ΤΕΙ Πει-
ραιά, τους φοιτητές των εστιών ΦΕΠΑ που βρίσκονται στη δεύτε-
ρη βδομάδα κινητοποιήσεων. Αναδείχθηκε η ανάγκη του συντονι-
σμού των αγώνων, ενός μαζικού φοιτητικού κίνηματος ενάντια
στο νόμο και της σύνδεσής του με τους αγώνες των εργαζόμε-
νων είτε βρίσκονται μέσα στις σχολές είτε είναι οι εργατικοί αγώ-
νες ενάντια στο νέο νομοσχέδιο απαγόρευσης των απεργιών που
φέρνει η κυβέρνηση. 

Κοινή συνισταμένη για όλους και όλες ήταν ότι η κρίση δεν ξε-
περνιέται, αντίθετα οι εξελίξεις σε όλη την Ευρώπη εντείνουν την
αποσταθεροποίηση. Τα μνημόνια και οι περικοπές είναι εδώ και
αυτό φαίνεται από τις πλημμύρες στη Μάνδρα και την καταστρο-
φή των εργατογειτονιών μέχρι τη διάλυση των πανεπιστημίων. 

Μεγάλη συζήτηση έγινε για το ζήτημα του σεξισμού. Τα σχή-
ματα πρέπει να ανοίξουν αυτή τη συζήτηση μέσα στους συλλό-
γους με προσανατολισμό την ανάπτυξη κινήματος ενάντια στο
σύστημα που γεννάει την καταπίεση των γυναικών. Τέλος όσον
αφορά τα προβλήματα που έχουν προκύψει μέσα στα ΕΑΑΚ,
πολλά σχήματα τοποθετήθηκαν ότι τα μάτια των ΕΑΑΚ πρέπει να
είναι προς τα έξω, προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που
πλήττονται και έχουν διάθεση να αγωνιστούν, απορρίπτοντας
πρακτικές βίαιης επίλυσης των διαφωνιών. 

Αυτή ήταν και η πρόταση του ΣΕΚ μέσα στο συντονιστικό σε αντί-
θεση με τοποθετήσεις που καλλιεργούσαν τη συνέχεια της εσωστρέ-
φειας. Ο σεχταρισμός και οι διασπάσεις σχημάτων δεν βοηθούν. 

Τέλος προτείναμε τον αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό συντονι-
σμό και να δουλέψουμε όλοι μαζί για μια πετυχημένη παγκόσμια
μέρα δράσης και διαδηλώσεων στις 17 Μάρτη. 

Μαριλένα Κουντούρη, ΑΝΑΣΑ - ΕΑΑΚ

ΕΚΠΑ Να γυρίσουν στη 
δουλειά οι καθαρίστριες
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Μ
ε επιτυχία έγινε το διήμερο συζητήσεων ΜΑΡ-
ΞΙΣΜΟΣ 2017 που οργάνωσε η Εργατική Δημο-
κρατία στη Λευκωσία στις 24 και 25 Νοεμβρίου.

Οι συζητήσεις κάλυψαν 5 κεντρικά πολιτικά ζητήματα
που απασχολούν πολύ κόσμο όπως "η άνοδος της
ακροδεξιάς, η φασιστική απειλή και πως την αντιμετω-
πίζουμε". Μια πολύ σημαντική συζήτηση που ανέδειξε
την ανάγκη να κτίσουμε ένα μαζικό αντιφασιστικό κίνη-
μα, ιδιαίτερα σήμερα που οι νεοναζί αποθρασυμμένοι
από την ανοχή και την εθνικιστική πολιτική της κυβέρ-
νησης Αναστασιάδη, βγαίνουν πιο ανοικτά και απειλητι-
κά προς τα έξω και κατεβάζουν υποψήφιο στις προ-
εδρικές εκλογές του ερχόμενου Γενάρη. 

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ζωντάνια είχε η συζήτη-
ση "Καταλωνία: το κίνημα για την ανεξαρτησία και την
αριστερά" με ομιλητή τον Στήβ Σεντάρ από την Κατα-
λωνία από το κόμμα CUP. Και φυσικά σε ένα Μαρξισμό
που γίνεται στην επέτειο των 100 χρόνων από τη Ρώσι-
κη Επανάσταση δεν θα μπορούσε να λείψει η συζήτηση
για τον Κόκκινο Οκτώβρη και τα διδάγματά του για το
σήμερα και την επικαιρότητα της επανάστασης. 

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η συζήτηση για τον Ιμ-
περιαλισμό σήμερα με ομιλητή το Σωτήρη Κοντογιάννη
από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, αδελφή οργάνω-
ση της Εργατικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Μια συ-
ζήτηση που επικεντρώθηκε στην ανάλυση της θεωρίας
του ιμπεριαλισμού όπως αυτή διατυπώθηκε από τους
Λένιν και Μπουχάριν και τις διαστρεβλώσεις της από το
Σταλινισμό και τους επιγόνους του. Και φυσικά έφτασε
και στο σήμερα και τους άξονες που στήνουν Αναστα-
σιάδης και Τσίπρας με τον δικτάτορα Σίσι της Αιγύπτου
και τον δολοφόνο Νετανιάχου του Ισραήλ, για να εξα-
σφαλίσουν ένα μερίδιο από τα λάφυρα των ιμπεριαλι-
στικών επεμβάσεων στην περιοχή.

Το διήμερο κορυφώθηκε με τη συζήτηση για το "Κυ-
πριακό και τη στρατηγική της ειρήνης και της επανένω-
σης" με τη συμμετοχή του τουρκοκύπριου συνδικαλι-
στή Tahir Gokcebel που διετέλεσε πρόεδρος του συν-
δικάτου των τουρκοκυπρίων καθηγητών τα τελευταία
έξι χρόνια. Μια συζήτηση που ανέδειξε την ανάγκη για
ένα κοινό πρόγραμμα δράσης και στις δυο πλευρές
του νησιού που να κινητοποιεί τους απλούς ανθρώ-
πους, τα συνδικάτα και τις οργανώσεις της αριστεράς,
στην προοπτική της επαναπροσέγγισης, της ειρήνης
και της επανένωσης. Ανέδειξε ακόμη την ανάγκη για το
κτίσιμο ενός κοινού κόμματος της αριστεράς και στις
δυο πλευρές.

Το διήμερο της Εργατικής Δημοκρατίας ήταν μια βα-
θιά ανάσα αισιοδοξίας και ελπίδας για όσους είχαν τη
τύχη να το παρακολουθήσουν που έστειλε και ενα ξε-
κάθαρο μήνυμα: Θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί στους
αγώνες που έρχονται.

Ντίνος Αγιομαμίτης

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2017 

στη Λευκωσία
Εκδηλώσεις για τα εκατόχρονα 

Μ
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύ-
κλος εκδηλώσεων του ΣΕΚ για τα
100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανά-

σταση. 

«Με συμμετοχή κόσμου από τα σωμα-
τεία εκπαιδευτικών, από φοιτητές και ερ-
γαζόμενους έγινε η εκδήλωση στα Χανιά»
μας είπε η Δώρα Κιντή. «Στόχο είχε να
συμβάλει από τη μεριά της επαναστατικής
αριστεράς στη συζήτηση για την αξία της
Ρώσικης Επανάστασης σήμερα. Φάνηκε κι
από τις ερωτήσεις που τέθηκαν στους ομι-
λητές, όπως το τι έφταιξε για το σταλινι-
σμό και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε
τα διδάγματα. Άνοιξε η κουβέντα για τις
σημερινές μάχες των εκπαιδευτικών, για
το τι σημαίνει κρίση του καπιταλισμού και
πώς αυτή έδειξε πρόσφατα το πρόσωπό
της στις πλημμύρες της Δυτικής Αττικής».

«Με συμμετοχή δεκάδων φοιτητών, ερ-
γαζομένων, πανεπιστημιακών και αγωνι-
στών από την αριστερά πραγματοποιήθη-
καν οι δύο συζητήσεις του ΣΕΚ στο Ηρά-
κλειο Κρήτης. Έγιναν τοποθετήσεις για το
πως οι μπολσεβίκοι τότε αντιμετώπιζαν
τους αγώνες απέναντι στον πόλεμο και

τον τσάρο και για το πως η ίδια η εργατική
τάξη άλλαξε μέσα από τους αγώνες που
έδωσε και έφτασε από τον ‘Παπα-Γκαμπόν
στον Λένιν’. “Ήταν μήπως μονόδρομος ο
κρατικός καπιταλισμός και ο ανταγωνι-
σμός με την βιομηχανία των ΗΠΑ για την
ΕΣΣΔ προκειμένου να επιβιώσει” ήταν μία
από τις ερωτήσεις που έγιναν και συζητή-
θηκε πάνω στην ουσιαστική πολιτική επι-
λογή του διεθνισμού έναντι του σοσιαλι-
σμού σε μια μόνο χώρα» είπε ο Αλέξαν-
δρος Παπαϊωάννου στην ΕΑ. 

«Στα Γιάννενα η εκδήλωση έγινε με τη
συμμετοχή φοιτητών και εργαζόμενων, αλ-
λά και συντρόφων από τη ΛΑΕ και την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. Στη συζήτηση που άνοιξε μετά
την εισήγηση μπήκαν τα ερωτήματα για το
αν ήταν αναπόφευκτη η μετέπειτα ήττα
της επανάστασης και γιατί έχασε, αλλά και
για το πώς πρέπει να κινηθεί η επαναστα-
τική αριστερά σήμερα για να βοηθήσει την
εργατική τάξη να γίνει τάξη για τον εαυτό
της» μας μεταφέρει η Λουίζα Γκίκα.

Σ
υνέντευξη τύπου έδωσε την Τετάρτη 22
Νοέμβρη η Ένωση Γονέων Περιστερίου
με θέμα τα πολλαπλά κτιριακά προβλή-

ματα που έχουν τα σχολεία στο Περιστέρι. 

Παρουσιάζοντας μια σειρά από φωτογρα-
φίες σε διαφάνειες που αποκαλύπτουν πραγ-
ματική διάλυση στα σχολεία του Περιστερίου
(από ανάγκη για βαψίματα ως προβλήματα
σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και χαλα-
σμένες βρύσες) η Ένωση Γονέων στηλίτευσε
από τη μία τη μνημονιακή πολιτική της κυβέρ-
νησης που, αντί να αυξάνει, μειώνει συνεχώς
τις δαπάνες για την παιδεία και από την άλλη
τη δημοτική αρχή του Παχατουρίδη που ενώ
περηφανεύεται ότι είναι ένας δήμος με πλεό-
νασμα επιλέγει να δίνει λεφτά για έργα βιτρί-
να και όχι για τις πραγματικές ανάγκες των
δημοτών όπως είναι η συντήρηση των κτιρια-
κών υποδομών στα σχολεία.

Η Ένωση Γονέων προσανατολίζεται σε κινη-
τοποιήσεις για αυτά τα ζητήματα και έκανε ιδι-
αίτερη αναφορά στην ανάγκη για ανέγερση νέ-
ων σχολικών κτιρίων, με ευθυνη του κράτους
και ενάντια στη λογική των ΣΔΙΤ, σε ακριβοπλη-
ρωμένα οικόπεδα του δήμου που μένουν ανα-
ξιοποίητα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην
ανάγκη να αποκτήσουν δικό τους κτίριο το 28ο
δημοτικό, το 10ο Γενικό Λύκειο και το ΕΕΕΕΚ
Περιστερίου. Ειδικά για το ΕΕΕΕΚ (Ειδικό Ερ-
γαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης) που είναι ένα Επαγγελματικό Σχο-
λείο που απευθύνεται σε ΑΜΕΑ, η Ένωση Γο-
νέων τόνισε ότι είναι ζήτημα τιμής για την εκ-
παιδευτική κοινότητα και το γονεϊκό κίνημα να
υπάρξει δυνατότητα για εκπαίδευση στα παι-
διά με αναπηρία που ζουν στο Περιστέρι.

Λίλιαν Μπουρίτη

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 36 

Όχι στην έξωση

Ν
έα άκαρδη επίθεση Καμίνη
στους άστεγους της “κοινωνι-
κής πολυκατοικίας” κατήγγειλε

ο δημοτικός σύμβουλος Αθήνας Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, ενώ συνέντευξη
τύπου θα παραχωρούσαν οι κάτοικοι
της κοινωνικής πολυκατοικίας της
Μπουμπουλίνας 36, την Τρίτη 31/11. 

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του ο
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας: «Προκαλεί
το εξώδικο του Δημάρχου Καμίνη προς
τους άστεγους καθώς μάλιστα πλησιά-
ζουν οι μέρες των Χριστουγέννων και η
πόλη έχει φωτιστεί. Απειλεί ότι θα δια-
κόψει το ρεύμα και το νερό στις 4 Δε-
κέμβρη και τους καλεί να βρουν στέγη
αλλού από μόνοι τους μέχρι τις 30 Νο-
έμβρη... το πιο πιθανό στα κοντινά παγ-

κάκια του Μουσείου. Οι άνθρωποι αυ-
τοί εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κοινω-
νικής στέγασης με ηχηρές τυμπανο-
κρουσίες όταν εγκαινιάσθηκε για την
ευαισθησία της δημοτικής αρχής πρός
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μονογο-
νεϊκές οικογένειες με πολλά παιδιά. Η
ανάγκη για σπίτια δεν είναι προσωρινή
αλλά μόνιμη άλλωστε. Είναι απαράδε-
κτη η ανακύκλωση “φύγε εσύ, έλα
εσύ”. Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο
της Αθήνας, τους εργαζόμενους και τις
εργαζόμενες της Αθήνας, την νεολαία,
όλο το κόσμο που στάθηκε αλληλέγ-
γυος στους πλημμυροπαθείς στην
Μάνδρα και χρόνια τώρα στους κατα-
τρεγμένους πρόσφυγες, να μην επιτρέ-
ψει να πεταχτούν στο δρόμο άνθρωποι
που διεκδικούν το δικαίωμα στη στέγη
και τη ζωή.

Σε συνεδρίαση καλεί η ανοιχτή επιτροπή για την αποκατάσταση της προτομής
του Παντελή Πουλιόπουλου στη Θήβα, το Σάββατο 2 Δεκέμβρη, στο ΕΚ Θήβας
στις 11 το πρωί. 

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα: «Ο Παντελής Πουλιόπουλος είναι η κορυ-
φαία ηγετική φυσιογνωμία του Εργατικού και Κομμουνιστικού κινήματος στην χώ-
ρα μας… Πριν περίπου ένα χρόνο η προτομή του Παντελή Πουλιόπουλου αφαιρέ-
θηκε (πιθανόν κλάπηκε) από τη θέση της. Όλοι, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι και η νεο-
λαία, πρέπει να τιμήσουμε τον Π. Πουλιόπουλο, τον μεγάλο επαναστάτη και θεω-
ρητικό του μαρξισμού που τιμά την ιστορία της πόλης, την ιστορία του ελληνικού
και παγκόσμιου εργατικού κινήματος για τα ιδανικά του οποίου έδωσε την ζωή
του. Πρέπει άμεσα να γίνει η αποκατάσταση του μνημείου με τοποθέτηση νέας
προτομής…»

Για την προτομή 
του Π. Πουλιόπουλου

Χανιά, 25/11

Μαρξισμός
2017,
Λευκωσία
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ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

Χρειάζονται λύσεις 
σε μη εργολαβική λογική 
Μια χαρακτηριστική περίπτωση
για να καταλάβουμε τη «λογική» με
την οποία κυβερνήσεις και επιχει-
ρήσεις αντιμετωπίζουν διαχρονικά
τα ρέματα, τις πλημμύρες και τα
αντιπλημμυρικά έργα είναι το Με-
γάλο Ρέμα Ραφήνας. Στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη μίλησε η Εμμανουέ-
λα Τερζοπούλου από την «Κίνηση
για την Προστασία και Ανάδειξη
Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας»:

Γ
ια τα πλημμυρικά φαινόμενα που
έχουν σημειωθεί στο ρέμα μεγάλο
μέρος ευθύνης φέρει η Εκτροπή

του Ποδονίφτη και των νερών της Αττικής
Οδού το 2002 (προ-Ολυμπιακά έργα που
έγιναν με συνθήκες fast-track και ήταν έρ-
γο συμπληρωματικό της υπογειοποίησης
του Κηφισού). Ενώ αυτά τα έργα γίνονται
με προοπτική 50ετιας (ο Κηφισός μάλλον
ήταν 100ετίας) μέσα σε 11 χρόνια οδήγη-
σαν τη Ραφήνα στην πλημμύρα του 2013.
Ένα «αντιπλημμυρικό» έργο θα έπρεπε
να λύνει προβλήματα και όχι για να τα με-
ταφέρει αλλού, δημιουργώντας την ανάγ-
κη για ένα επόμενο έργο. 

Επίσης φταίει η στένωση της κοίτης.
Στην περιοχή Ραφήνας (αλλά και Σπά-
των) κατά μήκος της κοίτης αλλά και μέ-
σα σε αυτή (μπαζώματα) υπάρχουν αυ-
θαίρετα και νόμιμα-εντός σχεδίου (!) κτί-
σματα. Αυτά κατά κύριο λόγο πλημμυρί-
ζουν, αλλά στενεύοντας την κοίτη και η
υπόλοιπη πόλη κινδυνεύει από πλημμύ-
ρα. Το 2013 η πλημμύρα δημιουργήθηκε
από 4ωρη συνεχόμενη βροχή όχι τερά-
στιας έντασης ενώ οι μελέτες υποτίθεται
γίνονται για πρόβλεψη 12ωρης ακραίας
βροχής. Σε μια τέτοια περίπτωση κινδυ-
νεύει όλη η πόλη της Ραφήνας. Απαρά-
δεκτη επίσης είναι η στένωση της εκβο-
λής με τσιμέντα που από τη μια πλευρά
στόχο έχουν τη συγκράτηση του μπαζω-
μένου Πάρκου Καραμανλή και από την
άλλη το Parking του Οργανισμού Λιμέ-
νος Ραφήνας που κυριολεκτικά μπαίνει
μέσα στο φυσικό δέλτα.

Τέλος, η καταστροφή των δασών της
Πεντέλης από πυρκαγιές έχει σαν απο-
τέλεσμα τη μη συγκράτηση νερών στα
ανάντη (ορεινά) άρα τη μεγαλύτερη επι-
βάρυνση στα κατάντη.

Η «ΜΠΕ Οριοθέτησης και Διευθέτησης
του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας» που συ-
ζητιέται τώρα στην ουσία δεν οριοθετεί το
ρέμα. Πρώτον, η οριοθέτηση προτείνεται
«κυρίως με κριτήρια διαθεσιμότητας χώ-
ρου». Κοινώς, δε δίνουν στο ρέμα το χώ-
ρο που χρειάζεται και ορίζεται από το νό-
μο, προκειμένου να μην γκρεμίσουν κτί-
σματα απαλλοτριώνοντάς τα. Δε μετακι-
νούν ούτε καν μια κεραμοποιεία που ήταν
υπεύθυνη για την πλημμύρα του 1999, λό-
γω μεταφοράς φερτών που έφραξαν μια
γέφυρα! Δεύτερο, αυξάνει τον πλημμυρι-

κό κίνδυνο. Εγκιβωτίζοντας 15χλμ ρέμα-
τος το αποτέλεσμα είναι η ταχύτερη μετα-
φορά νερού και φερτών (που μειώνουν
ακόμη περισσότερο τη «χωρητικότητα»
του ρέματος) στα κατάντη. Οι ταχύτητες
που αναπτύσσει το νερό στο τσιμέντο και
στα συρματοκιβώτια είναι πολύ μεγαλύτε-
ρες απ’ότι σε φυσική κοίτη όπου η βλά-
στηση μειώνει τις ταχύτητες, συγκρατεί
νερό και φερτά και το χώμα απορροφά
μέρος του νερού στο υπέδαφος. 

Τρίτο, η Μελέτη έχει έργα Α και Β φά-
σης. Η Α φάση (τσιμεντοποίηση 15χλμ)
όπως η ίδια η ΜΠΕ παραδέχεται «δεν
ολοκληρώνει την αντιπλημμυρική προ-
στασία». Αντίθετα αυξάνει τη παροχή
αιχμής από 485m3/sec σε 542m3/sec. Η
Β φάση όμως, (φράγμα στην πεδιάδα
των Σπάτων) η ΜΠΕ δε δεσμεύεται ότι
θα υλοποιηθεί. «Θα εξεταστεί από μηδε-
νική βάση» όπως αναφέρει και «ανάλογα
με την οικονομική συγκυρία». 

Παρέμβαση

Ακόμη και αν υλοποιηθεί, είναι μια τό-
σο επικίνδυνη παρέμβαση σε περίπτωση
αστοχίας που η ΜΠΕ αφιερώνει 6 σελί-
δες στο κεφάλαιο «Προληπτικά μέτρα
και κατάρτιση σχεδίου προειδοποίησης
και εκκένωσης». Επίσης, ο εγκιβωτισμός
δεν έχει επιστροφή. Επιπλέον καταστρέ-
φεται ολοκληρωτικά το οικοσύστημα του
ρέματος, αποψιλώνοντας πλήρως την
παραρεμάτια βλάστηση (ενδεικτικά η
ΜΠΕ αναφέρει τουλάχιστον 1500 δέντρα
εκ των οποίων 842 υδρόφιλα είδη πχ
πλατάνια, λεύκες, ιτιές) συνεπώς και της
πανίδας που ζει ή επισκέπτεται το ρέμα. 

Αντιπλημμυρικές λύσεις που σέβονται
και το περιβάλλον και τον άνθρωπο υπάρ-
χουν. Κινούνται σε μη εργολαβική λογική,
με αντιμετώπιση ολόκληρης της υδρολο-
γικής λεκάνης και όχι ξεκομμένα με τα
«προβληματικά σημεία» και ξεκινούν από
τα ανάντη προς τα κατάντη με αναδασώ-
σεις και έργα ορεινής υδρονομίας στα
ορεινά, ήπιες παρεμβάσεις στα πεδινά (πχ
λίμνες κατάκλισης) με πρώτο στόχο τη
συγκράτηση όσο το δυνατό μεγαλύτερης
ποσότητας νερού στα ορεινά που θα απο-
συμφορήσει τα κατάντη τμήματα, διατή-
ρηση της φυσικής κοίτης με τις απαραίτη-
τες διανοίξεις όπου χρειάζεται και σαν τε-
λευταία και σπάνια λύση κάποιες διευθε-
τήσεις όπου και εφόσον χρειαστούν. 

Στις πόλεις και τους οικισμούς η σύγ-
χρονη πρακτική δίνει στα ρέματα το χώ-
ρο που χρειάζονται για πλημμύρα που
γίνεται μια φορά στα 50 ή 100 χρόνια,
εντάσσοντας τα ρέματα ως φυσικά οικο-
συστήματα μέσα στην πόλη και εί δυνα-
τόν με διαδρόμους σύνδεσης με τα οικο-
συστήματα εκτός πόλης. Μόνο με μια
τέτοια προσέγγιση της διαχείρισης των
ρεμάτων μπορούν και οι άνθρωποι να
σωθούν και το φυσικό περιβάλλον. 

Π
άνω από 100 άτομα πα-
ρευρέθηκαν το Σάββατο
18 Νοεμβρίου στην εκδή-

λωση του 'SOS Βέρμιο'. Όπως αναφέρει η Ανε-
ξάρτητη Πρωτοβουλία Νάσουας «το Στέκι Νεο-
λαίας υπερχύλισε από συνδημότες, αλλα και συ-
ναγωνιστές από Βέροια και Έδεσσα... Χαρακτη-
ριστικό του μεγάλου ενδιαφέροντος ήταν ότι πα-
ρότι η εκδήλωση τράβηξε σε μάκρος, οι συμμε-
τέχοντες δεν αποχωρούσαν. 

Το 2011 ανακοινώθηκε η δημιουργία φαραωνι-
κού αιολικού πάρκου στο Βέρμιο. Ήδη ξέραμε
για τις αντιστάσεις στις ανεμογεννήτριες στην
Κρήτη και είχαμε επαφές με το κίνημα των συνα-
γωνιστών στις "Σκουριές". Με συνεχείς εκδηλώ-
σεις (παρεμβάσεις στα ΜΜΕ, προβολές, συζητή-
σεις) επιδιώξαμε την ενημέρωση των συνδημο-
τών μας. Το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας
(όπως αντίστοιχα σχεδόν παντού στην Ελλάδα),
παρά τις επιμέρους ενστάσεις του, υπερψήφισε
την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο βου-
νό μας, με εξαίρεση τη ΛΑΣ (ΚΚΕ). Αυτό, παρότι
η περιβαλλοντική μελέτη ήταν μια απάτη, μετα-
φερμένη από τα νησιά! Απάτη όμως και πλιάτσι-
κο είναι και όλη η συζήτηση για τις ανεμογεννή-
τριες ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)!

Τοποθετούνται σε όλη την Ελ-
λάδα, από την Κρήτη ως τη
Σαμοθράκη, δίχως να καλύ-

πτουν τις ανάγκες της χώρας μας, παρότι η Ελ-
λάδα έχει καλύψει την ευρωενωσιακή υποχρέω-
ση σε ΑΠΕ, επιχορηγούμενες από την Ε.Ε. μέσα
από λογαριασμούς που πληρώνουμε στη ΔΕΗ,
δεν είναι λειτουργικές όταν έχει άπνοια αλλά και
όταν έχει πολύ αέρα. Για την εγκατάστασή τους
καταστρέφεται χλωρίδα, πανίδα, μικροκλίμα,
καλλιέργειες, τουρισμός, ιδιωτικοποιείται και
απομυζάται το νερό, υπάρχουν επιπτώσεις σε
γεωργία, κτηνοτροφία, την υγεία ανθρώπου και
ζώων, στερούν από τους κατοίκους και τους φί-
λους του βουνού από την αναψυχή και τον αθλη-
τισμό. Στο Βέρμιο υπολογίζεται, με βάση το χω-
ροταξικό σχέδιο, ότι μπορεί να μπουν ως και
2.500 χιλιάδες ανεμογεννήτριες, λόγω του ότι
μπορούν να μεταφέρουν ηλεκτρισμό στην Πτο-
λεμαΐδα, δηλαδή το 50% όλων των ανεμογεννη-
τριών στην Ελλάδα, με 20 χρόνια "ζωής" και μετά
παρατημένα κουφάρια σε ένα νεκρό βουνό! Όλα
αυτά για να πετάξουν εδώ ( και σε όλη την Ελλά-
δα την πεπαλαιωμένη σαβούρα τους τα γερμανι-
κά και ΕΕ μονοπώλια, καταστρέφοντας την οικο-
νομία, τον πολιτισμό, τη ζωή και τη Φύση μας...»

SOS BΕΡΜΙΟ

Πορεία ενάντια στη σεξιστική βία

Π
ορεία ενάντια στη σεξι-
στική βία πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 25/11

με συγκέντρωση στις 12μ στην
πλατεία Καπνικαρέας. Πλήθος
αντισεξιστικών, φεμινιστικών και
ΛΟΑΤΚΙ+ ομάδων στήριξαν τη
φετινή πορεία στη Διεθνή Μέρα
για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών. Αρχικά στήθηκε
μικροφωνική στην πλατεία, στην
οποία η κάθε ομάδα μίλησε για
τους λόγους για τους οποίους
συμμετέχει. 

Πρωτοβουλία και για τη φετι-
νή κινητοποίηση πήρε η φεμινι-
στική ομάδα Καμία Ανοχή, δια-
δηλώνοντας για το δικαίωμα
στην αυτοάμυνα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έδωσε δυναμικά το παρόν κα-
θώς η Ομάδα Γυναικών αλλά
και η Ομάδα φύλου και σεξουα-
λικότητας LGBTQI+ δεν έλει-
ψαν από την μαζική αυτή κινη-

τοποίηση. Ξεκινώντας από την
Καπνικαρέα, η πορεία πέρασε
από τους δρόμους του κέντρου
και τελείωσε στην πλατεία
Κλαυθμώνος. 

Η συζήτηση που άνοιξαν οι
ομάδες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με τον
κόσμο ήταν ότι χρειάζεται να
εστιάσουμε στη ρίζα του προ-
βλήματος, καθώς η αυτοάμυνα
εξακολουθεί να αποτελεί μια
ατομική λύση. Το ζήτημα της
σεξιστικής βίας χρειάζεται να
λυθεί πιο ουσιαστικά και συλ-
λογικά, καθώς το πρόβλημα
δεν είναι άλλο από τον καπιτα-
λισμό. Ένα σύστημα που θεο-
ποιεί το χρήμα και βάζει σε
δεύτερη μοίρα τον άνθρωπο.
Οι γυναίκες πλήττονται άμεσα
από αυτό. Μια γυναίκα, πέρα
από τη δουλειά της, πρέπει να
εργάζεται αμισθί στο σπίτι για
το νοικοκυριό και την ανατρο-

φή των παιδιών, που σύμφωνα
με την κυρίαρχη αντίληψη, εξα-
κολουθεί να είναι καθαρά γυ-
ναικεία υπόθεση. 

Μέσα από αγώνα διαρκείας
μπορούμε να βάλουμε τέλος
στην καταπίεση. Ούτε μια γυ-
ναίκα πίσω από τα κάγκελα
επειδή αντιστάθηκε στη σεξι-
στική βία. Το γυναικείο κίνημα
έχει πετύχει πολλά μέσα από
αγώνες, δε μένουμε εκεί, δεν
επαναπαυόμαστε. Με την κινη-
τοποίηση δόθηκε το μήνυμα
πως συνεχίζουμε όλες και όλοι
στο δρόμο. Ως ΑΝΤΑΡΣΥΑ συν-
δέουμε τις μάχες με σκοπό να
ανατρέψουμε το σύστημα που
γεννά τον σεξισμό και την κα-
ταπίεση, καθώς και όλα τα δει-
νά που βιώνουμε καθημερινά.

Κατερίνα Κούρκουλου, 
ομάδα LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Διαδήλωση ενάντια στη σεξιστική βία, Αθήνα 25/11
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ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 αίθουσα δημοτικού 
συμβουλίου (πλατεία Χαλανδρίου) 7μμ
Ομιλητές: Τάκης Ιωάννου, αρχιτέκτονας,
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 Ιατρικός Σύλλογος 
Πειραιά (Αγ.Κωνσταντίνου5) 7.30μμ
Ομιλητές: Μαρία Ανδρέου, ΚΕΕΡΦΑ Πει-
ραιά, Πασχάλης Ταπεινόπουλος, δάσκα-
λος Συλλόγου Πλουμπίδης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 στης Μηλιάς το Λάζο
(Αιακού 66, πλ. Ευαγγελίστριας) 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 ΕΒΕ (Πλ. Ολγας) 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 Θόλος 7μμ
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 καφέ Captain
(Παν.Τσαλδάρη 115) 8μμ
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολιτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 κυλικείο πολιτιστικού
κέντρου «Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΒΥΡΩΝΑΣ 

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

ΚΟΥΚΑΚΙ 

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 καφέ Λούπα 
(Ερεχθείου 12) 8μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

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

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 δημαρχείο 6.30μμ
Ομιλητές: Κατερίνα Θωίδου, Γιώργος
Μαυρίδης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12 στέκι Αριστερής Κίνη-
σης (Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Ομιλητές: Σπύρος Μπινιάρης, ομάδα αλ-
ληλεγγύης στη Μάνδρα, Λίλιαν Μπου-
ρίτη, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Κώστας

Πολύδωρος, Συντονισμός 
ενάντια στα Μνημόνια

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/12 δημαρχείο 6μμ
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, 
Μαρία Αναγνώστου, εργαζόμενη ΕΥΔΑΠ

ΧΑΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητές: Σεραφείμ Ρίζος, Φώτης Ποντι-
κάκης, μέλος οικολογικής πρωτοβου-
λίας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Αλντεμπαράν 
(Σουλίου 5 & Σόλωνος) 8μμ
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, Νίκος
Σμπαρούνης

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 καφέ Λα Ροζέ 
(πλ. Αγ.Νικολάου) 6.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 ΚΑΠΗ Γλυφάδας 
(Αγ.Τρύφωνας) 7.30μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 
αίθουσα δημοτικού συμβουλίου 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Εξορμήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1/12
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δ. Πλακεντίας 3μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ Άγιος Θεράποντας 6μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ

ΤΡΙΚΑΛΑ Κεντρική πλατεία 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  2/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 10πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μες
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Νηλέως Μαρκετ ιν 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 12μες
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλ. 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ  Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  πεζ. 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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 11πμ

ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου  
και Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

ΞΑΝΘΗ πλατεία 12μες

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά Μίνωος 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 10.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/12
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Κομνηνών 11.30πμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

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

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία στις 14/12
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 ιντερνέτ καφέ Αγ.Γλυκε-
ρίας 5, 7.30μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία στις 14/12
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 Σύλλογος Ιμβρίων 8μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο,
Β’ορ. 8μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ 
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 καφέ Industriel 8μμ
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ στην
Φλωρεντία
Ομιλητής: Αντρέας Κολλιαράκης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλήτρια: Εύα Αντωνακοπούλου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νι-
κολάου) 6.30μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 30/11 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Τρανς – το δικαίωμα φύλου είναι δικό
τους
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 7/12 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία στις 14/12
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Κρίκος 7μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Πικαπ 7μμ
Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 
καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38) 7μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία στις 14/12

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 Πολύκεντρο 8μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία 14/12
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/12 καφέ Λούπα 
(Ερεχθείου 12) 8μμ
Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 14/12 καφέ Λούπα 
(Ερεχθείου 12) 8μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία στις 14/12

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/12 καφέ Big Mouth 8μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στο σο-
σιαλισμό;
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης
• ΠΕΜΠΤΗ 14/12 καφέ Big Mouth 8μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/12 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 6μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία 14/12
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας
• ΠΕΜΠΤΗ 14/12 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία 14/12
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/12 
καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ο προϋπολογισμός 
και η πανεργατική απεργία 14/12
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στις σχολές
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12 αίθ.προβολών 2.30μμ
Καπιταλισμός και περιβάλλον – 
σχέσεις καταστροφής - Λεφτά για τις 
εργατογειτονιές, όχι για τους τραπεζίτες
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/12 αίθουσα Β2, 2μμ
Το εργατικό κίνημα στην Μεταπολίτευση
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
Προβολη ταινίας «Ο αγώνας»

ΝΟΠΕ

• ΔΕΥΤΕΡΑ 4/12 αιθ. 13, 2μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: 
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
• ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12 αιθ. 14, 2.30μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό 
και τη γυναικεία καταπίεση

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΤΡΙΤΗ 5/12 κυλικείο 2.15μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

• ΤΡΙΤΗ 5/12 αμφιθέατρο 12μ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Αντέμ Χουσέϊνκο
• ΤΡΙΤΗ 12/12 αμφιθέατρο 12μ
Ο Δεκέμβρης του ‘44

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12 αιθ. 639, 3μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΚΥΨΕΛΗ 

πλατεία Αμερικής αντιρατσιστική εξόρμηση 
Παρασκευή 1/12 7μμ               

ΜΑΡΟΥΣΙ 

Aντιφασιστικός Συντονισμός 
Μαρουσιού και Βορείων Προαστίων
Παρασκευή 1/12 7μμ, 
Καφέ Βαβέλ, Βασ. Σοφίας 87 Μαρούσι
Ανοιχτή συζήτηση-εκδήλωση: Ποτέ ξανά φασι-
σμός, να κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α στο Μαρούσι
Ομιλητές: Τάκης Ζώτος, ΚΕΕΡΦΑ, Πολιτική Αγωγή
του αντιφασιστικού κινήματος, Μαρία Κασκαρίκα
Πρωτοβουλία για να κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α,
Αφροδίτη Τζιαντζή, δημοσιογράφος ΕφΣυν

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Ανοιχτή σύσκεψη Σάββατο 2/12, 7μμ 
καφέ Industriel (Ιασωνίδου)    

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

Ανοιχτή σύσκεψη Κυριακή 3/12, 6μμ 
καφέ Πουρναρούσα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Παζάρι Πειραιά, συγκέντρωση-πικετοφορία 
Κυριακή 10/12 11πμ

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
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Υποκρισίες σε βάρος της Μειονότητας
Μ

ε αφορμή τις εξαγγελίες Τσίπρα περί
προώθησης νομοθετικής ρύθμισης
που θα καθιστά προαιρετική την

εφαρμογή της «Σαρία», δηλ. του θρησκευτι-
κού μουσουλμανικού νόμου στη Θράκη, εμ-
φανίσθηκαν πληθώρα δημοσιευμάτων με
ανακριβείς ή ανοιχτά ισλαμοφοβικές θέσεις.
Έτσι σε όλα σχεδόν τα ρεπορτάζ από το
«Πρώτο Θέμα» μέχρι την «Εφημερίδα των
Συντακτών» υπάρχει η αναφορά ότι η εφαρ-
μογή της Σαρία είναι αποκλειστικά ελληνική
πρωτοτυπία στην Ευρώπη. 

Ιδιαίτερα αλγεινή εντύπωση προκαλεί επί-
σης και το δημοσίευμα της Εφημερίδας των
Συντακτών με αναφορές όπως «ένας μεσαί-
ωνας με ελληνικά χρώματα» που φτάνει μέ-
χρι του σημείου να αναφέρει ότι «ανήλικα κο-
ρίτσια υποχρεώνονται να συνάψουν γάμο
ανεξάρτητα από τη βούλησή τους….». 

Αντίθετα από όσα ισχυρίζονται τα εν λόγω
δημοσιεύματα, ανάλογα μουσουλμανικά και
εβραϊκά δικαστήρια υπάρχουν, για παράδειγ-
μα, στη Μεγάλη Βρετανία, με την προϋπόθε-
ση της εκ των προτέρων αποδοχής από τους
διαδίκους της εφαρμογής του αντίστοιχου
θρησκευτικού νόμου και της δωσιδικίας των
ιεροδικείων. Ως προς τις αναφορές για «με-
σαίωνα με ελληνικά χρώματα» και για κορί-
τσια που υποχρεώνονται να παντρευτούν στα
14, αναφέρουμε απλώς ότι και με βάση τον
Αστικό Κώδικα τα κορίτσια μπορούν να παν-
τρεύονται στα 14 εφόσον υπάρχει η συναίνε-
ση των γονιών τους. Οι γάμοι ανηλίκων είναι
συχνότεροι στα φτωχότερα τμήματα του
πληθυσμού, εκεί που οι εκπαιδευτικές, επαγ-
γελματικές και κοινωνικές ευκαιρίες και δυ-
νατότητες εξέλιξης είναι λιγοστές και δεν
εξαρτώνται από το ισχύον δίκαιο. Οι μου-
σουλμάνοι της Θράκης δεν αποτελούν ένα
καθυστερημένο τμήμα του πληθυσμού που
άγεται και φέρεται από θρησκευτικούς παρά-
γοντες. Ο “μεσαίωνας” είναι ταξικός, όχι
“μουσουλμανικός”.

Είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον για τις γυ-
ναίκες της μειονότητας όταν δεν λαμβάνεται
μέριμνα για όλα τα υπόλοιπα αιτήματα της
μειονότητας όπως η μη αναγνώριση του δι-
καιώματος στον συλλογικό εθνικό αυτοπροσ-
διορισμό – στο ότι δηλαδή στην πλειοψηφία
τους οι μουσουλμάνοι στη Δυτικής Θράκης
νιώθουν και δηλώνουν εθνικά Τούρκοι. Η μη
αναγνώριση νόμιμης λειτουργίας των συλλό-
γων της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, της
Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής και της Ένω-
σης Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης,
όπως και η απαγόρευση διαχείρισης της
Μουσουλμανικής Περιουσίας (βακούφια) από
την ίδια τη μειονότητα αποτελούν παραβίαση
στοιχειωδών δικαιωμάτων.

Μετά τη θέσπιση ως υποχρεωτικής της
φοίτησης στο νηπιαγωγείο, η μειονότητα έθε-
σε ως αίτημα τη λειτουργία δίγλωσσων νη-
πιαγωγείων. Απέναντι σε αυτό το αίτημα το
Υπουργείο προέβη απλώς στην ανακοίνωση
ότι θα λειτουργήσει πιλοτικά ένα πρόγραμμα
σε έξι μόλις νηπιαγωγεία όπου θα προσλη-
φθεί ένας εκπαιδευτικός από τη μειονότητα
πέραν του νηπιαγωγού που διδάσκει στην τά-
ξη προκειμένου να μιλάει στη μητρική γλώσ-
σα των παιδιών. Ούτε καν αυτό το πιλοτικό

πρόγραμμα έχει ξεκινήσει ακόμη, λόγω της
ασυμφωνίας των Καμμένων και άλλων ακρο-
δεξιών προυχόντων της περιοχής. Τα κλεισί-
ματα των σχολείων και η επίθεση σε βάρος
των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν την μει-
ονοτική εκπαίδευση είναι μεγαλύτερη από
κάθε άλλη φορά. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση
διατηρεί και εφαρμόζει το ρατσιστικό νόμο
4310/2014 που απαγορεύει σε εκπαιδευτι-
κούς της μειονότητας να διδάσκουν στα μει-
ονοτικά σχολεία. 

Έλεγχος

Την ίδια στιγμή που ο Τσίπρας και η κυβέρ-
νησή του «πασχίζουν» να απελευθερώσουν
τις γυναίκες της μειονότητας από τα δεσμά
της Σαρία, η καταδίκη του εκλεγμένου Μου-
φτή Ξάνθης και του ιμάμη Γλαύκης, σε επτά-
μηνη φυλάκιση με αναστολή, πριν από δύο
βδομάδες από το Δ� Μονομελές Πλημμελει-
οδικείο Θεσσαλονίκης για “αντιποίηση άσκη-
σης υπηρεσίας λειτουργού γνωστής θρη-
σκείας” και “διατάραξη της Θρησκείας”, δεί-
χνει ακριβώς το ενδιαφέρον του κράτους και
της κυβέρνησης για την μειονότητα. Ο κατα-
δικασθείς είναι ο εκλεγμένος θρησκευτικός
λειτουργός της μειονότητας που έχει εκλεγεί
από τα μέλη της, ενώ ο Μουφτής – Ιεροδίκης
είναι ο διορισμένος από το ελληνικό κράτος
που δεν έχει αποδοχή από τη μειονότητα. Τη
στιγμή που η κυβέρνηση ανοίγει ζήτημα Σα-
ρία, δεν αρθρώνει ούτε μια λέξη για το δια-
χωρισμό κράτους και εκκλησίας, που ήταν
πάγιο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς βο-
λεύουν τον Τσίπρα και οι καλές σχέσεις με
τους χριστιανούς δεσποτάδες αλλά και ο
κρατικός έλεγχος πάνω στους μουσουλμά-
νους ιερωμένους. 

Στην Θράκη η ανεργία χτυπάει κόκκινο. Τον
Οκτώβριο του 2016 το ποσοστό ήταν στο
24,1%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.  Στις
ηλικίες 25 με 34 χρονών το ποσοστό ξεπερνάει
το 44%. Ενώ στις γυναίκες προσεγγίζει το 70
με 80%. Οι πολιτικές των μνημονίων, η διάλυση
των εργασιακών σχέσεων που εφάρμοσαν οι

προηγούμενες κυβερνήσεις, και συνεχίζει η
σημερινή, η φτώχεια και η ανεργία είναι αυτά
που εγκλωβίζουν και καταπιέζουν ουσιαστικά
τις γυναίκες στην μειονότητα.

Τέλος, θα πρέπει να το πούμε καθαρά,
(όπως έγραφε ο Θ. Καμπαγιάννης στην Ε.Α.
τεύχος 1227) «αν κάποιος ενδιαφέρεται για
τη μειονότητα – και μέσα σ' αυτή για τις γυ-
ναίκες της που υφίστανται πολλαπλάσια κα-
ταπίεση – θα πρέπει να το αποδείξει σπάζον-
τας αυτή την καραντίνα. Αντί γι' αυτό, το ελ-
ληνικό πολιτικό προσωπικό, ιδιαίτερα των
δύο παλιών κομμάτων εξουσίας, του ΠΑΣΟΚ
και της ΝΔ, ενδιαφέρεται μόνο για το πώς θα
διαιωνίσει την απομόνωση της μειονότητας.
Οι παρεμβάσεις της Μπακογιάννη και του Βε-
νιζέλου για “κατάργηση της σαρία” δεν είναι
παρά συγκεκαλυμμένες επιθέσεις στους “κα-
θυστερημένους” μουσουλμάνους. Στο ερώ-
τημα γιατί δεν πήραν τη σχετική απόφαση
όταν ήταν στην κυβέρνηση, η απάντηση είναι
απλή: υπάρχει η εθνικιστική επιχειρηματολο-
γία που υποστηρίζει ότι η κατάργηση της Σα-
ρία θα σημάνει παραβίαση της συνθήκης της
Λωζάνης, κάτι που θα είχε δυσμενείς επιπτώ-
σεις στα “εθνικά συμφέροντα”».

Συνεπώς όλα αυτά που κάνει ο Τσίπρας
δεν έχουν καμία σχέση με την υπεράσπιση
των γυναικών και των μουσουλμάνων στην
Θράκη. Αντίθετα, με ένα προοδευτικό προκά-
λυμμα, η κυβέρνηση προωθεί τη συκοφάντη-
ση της μειονότητας. Με την επίθεση αυτή θέ-
λει να βάλει πάγο στα πολιτικά προχωρήματα
της μειονότητας και στην κοινωνική αλλαγή
που διαπιστώνεται στους κόλπους της τα τε-
λευταία χρόνια.

Από τη μεριά της η επαναστατική αριστερά
θα πρέπει να αντιπαλεύει αυτό το ρόλο της
κυβέρνησης, να βοηθάει στην ανάπτυξη του
κινήματος και την εργατική ενότητα χριστια-
νών και μουσουλμάνων. Αυτά μπορούν να
τσακίσουν τα εθνικιστικά πολιτικά παιχνίδια
και την κάθε είδους καταπίεση στην Θράκη
και παντού.

Τζεμαλή Μηλιαζήμ

Αυτοί που πουλάνε όπλα
στη Σαουδική Αραβία
παριστάνουν ότι θέλουν να
σώσουν τις γυναίκες της
Θράκης από τη Σαρία!
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Μ
ε την παρουσία μας στο τριήμερο συνέδριο “Τέ-
χνη – Επανάσταση- Ουτοπία” που πραγματοποι-
ήθηκε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, κλεί-

νει ένας κύκλος παρεμβάσεων του Μαρξιστικού Βιβλιο-
πωλείου, με αφορμή την επέτειο των εκατό χρόνων από
την Ρώσικη Επανάσταση και την συζήτηση που κορυφώ-
θηκε το τελευταίο δίμηνο σε συνέδρια πανεπιστημίων,
σωματεία εργαζομένων , αλλά και σε πολιτικές εκδηλώ-
σεις της αριστεράς για την κληρονομιά της Ρώσικης
Επανάστασης. 

Είχε προηγηθεί του τριημέρου της ΑΣΚΤ, η παρουσία
μας σε μια σειρά συζητήσεις και συνέδρια, όπως ήταν
στο Πάντειο με τίτλο “Τέχνη και Ιδεολογία: 100 χρόνια
από την Οκτωβριανή επανάσταση”, στο διεθνές συνέ-
δριο που οργανώθηκε από το πανεπιστήμιο της Κορίν-
θου “Εκατονταετηρίδα Ρώσικης επανάστασης. Σκέψεις
για τον 21ο αιώνα”, αλλά και σε μια σειρά επιτυχημένων
εκδηλώσεων του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος με
θέμα “Οκτώβρης 1917: 100 χρόνια από την Ρώσικη Επα-
νάσταση” στην Αθήνα και την επαρχία. Το μεγάλο ενδια-
φέρον του κόσμου που συμμετείχε στις παραπάνω εκ-
δηλώσεις , για τις εκδόσεις μας για την Ρώσικη επανά-
σταση, αλλά και οι θυελλώδεις πολιτικές συζητήσεις
μπροστά στα τραπεζάκια του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-
ου για τα διδάγματα του ρωσικού Οκτώβρη, έδειξε με
τον πιο σαφή τρόπο ότι ένας ολόκληρος κόσμος μέσα
στην πιο μεγάλη κρίση του καπιταλισμού αναζητά τις
απαντήσεις απέναντι στην ρεφορμιστική στρατηγική του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στα αδιέξοδα των μνημονίων, στην
επανάσταση της εργατικής τάξης στην Ρωσία του 1917
και στην στρατηγική του μπολσεβίκικου κόμματος. 

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο με τις νέες εκδόσεις του
φέτος, βοήθησε σε αυτήν την συζήτηση και συνεχίζουμε
καθώς η επόμενη χρονιά είναι γεμάτη επετείους, όπως
είναι τα 100 χρόνια από την Γερμανική επανάσταση, τα
100 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚΕ, αλλά και τα 50
χρόνια από το Μάη του ’68 και άρα η συζήτηση πάνω
στην επαναστατική στρατηγική συνεχίζεται. Σας περιμέ-
νουμε όλους στις ημέρες των Χριστουγέννων, με μεγά-
λες προσφορές σε πάνω από πενήντα τίτλους για την
Ρώσικη επανάσταση.

Κώστας Λάππας

Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο 
μας περιμένει

Μ
ε αφορμή τα 100 χρόνια από τον Κόκκινο Οκτώβρη, το
βιβλιοπωλείο Αμόνι κάλεσε στα Πετράλωνα τον εκδότη
Κώστα Κοροντζή, να παρουσιάσει το βιβλίο "Περιπέτει-

ες στον Κόκκινο Στρατό", του Γιαροσλάβ Χάσεκ.

Ο Χάσεκ είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό για το βιβλίο του
''Ο καλός στρατιώτης Σβεικ''. Τσέχος, που γεννήθηκε στην Πρά-
γα το 1883, ο Χάσεκ ήταν ένας ευφυέστατος, με πλούσιο χιού-
μορ, συγγραφέας και δημοσιογράφος, με φιλοαναρχικές ιδέες
που δίδασκε σε λέσχες σοσιαλιστές εργάτες, με ανοιχτούς λογα-
ριασμούς με την Αυστροουγγρική μοναρχία. Με το ξέσπασμα
του πρώτου παγκοσμίου πολέμου επιστρατεύεται σε μια μονάδα
του αυτοκρατορικού στρατού και στην συνέχεια στην τσέχικη λε-
γεώνα και βρίσκεται να πολεμά στην Ρωσία. Λιποτακτεί, μετά την
νίκη των σοβιέτ και περνά με το μέρος του Κόκκινου Στρατού. Ο
εμφύλιος ξεσπά και το βιβλίο είναι οι εμπειρίες του Χάσεκ όταν
το σοβιέτ των στρατιωτών του τομέα της αριστερής όχθης του
Βόλγα, τον διορίζει στρατιωτικό διοικητή στην πόλη Μπουγκούλ-
μα, 800 χιλ. από την Μόσχα, στην Ασιατική Ρωσία.

Κανείς δεν ξέρει ποιός ελεγχει την πόλη, ούτε επίσης που ακρι-
βώς βρίσκεται. "Συμβουλευτείτε ένα χάρτη" είναι η προτροπή του
αρχηγείου. Ταξιδεύει χωρίς ρούβλι στην χώρα των Τατάρων, πα-
ρέα με την φρουρά του. Με ποταμόπλοια και σε λασπωμένους
δρόμους φτάνει τελικά στην Μπουγκούλμα που τον καλωσορίζει.

Η εμφάνιση του Γερακίμοφ, ενός οπλαρχηγού πολωνού που
πολεμάει στο πλευρό των κόκκινων είναι νέα πηγή προβλημά-
των. Διεκδικεί την πόλη με το ακλόνητο επιχείρημα των περισ-
σότερων ενόπλων, ενώ πιστεύει ότι το κόψιμο μερικών κεφαλιών
και το χαράτσωμα είναι αναγκαίες επαναστατικές ενέργειες.
Στην τοποθέτηση του Χάσεκ ότι η μάχη με την αμορφωσιά και
τον αναλφαβητισμό είναι το άμεσο καθήκον, ο Γερακίμοφ απαν-
τά με ένα διάταγμα, που απαιτεί από όλους τους κατοίκους μέ-
σα σε 3 ημέρες να μάθουν ανάγνωση και γραφή, που είναι και
το τελευταίο του διάταγμα γιατί η ενίσχυση από το κόκκινο ιππι-
κό της Πετρούπολης αποκαθιστά τον Χάσεκ. Η μάχη με τους
λευκούς φτάνει στην πόλη και πάλι η λύση έρχεται από το κόκκι-
νο ιππικό που νικά τους λευκούς.

Μετά την Ρώσικη Επανάσταση χιλιάδες γυναίκες και άντρες
ρίχτηκαν με απέραντο ενθουσιασμό στην προσπάθεια να χτί-
σουν μία κοινωνία χωρίς πόλεμο, αμάθεια, δεισιδαιμονία, αμορ-
φωσιά, καταπίεση. Ο Χάσεκ ήταν ένας από αυτούς και θα τα εί-
χαν καταφέρει αν η αντεπανάσταση δεν είχε τσακίσει το κίνημα
της εργατικής τάξης στην Δυτική Ευρώπη. Μέχρι την επόμενη
έφοδο στον ουρανό το βιβλίο του Χάσεκ, μας οπλίζει με ένα
πολύτιμο όπλο, το χιούμορ για να μπορέσουμε να αντιμετωπί-
ζουμε τις δυσκολίες αυτού του δρόμου.

Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η
τελευταία ταινία του Μίκαελ Χά-
νεκε έχει όλα τα χαρακτηριστικά
του σινεμά του μεγάλου Αυστρια-

κού κινηματογραφιστή: Κριτική στην
καρδιά και την αντίληψη του Ευρωπαϊκού
ονείρου, πεσιμισμός, δηκτικότητα, μόνο
που αυτή τη φορά δεν τα καταγράφει, τα
αποδίδει με πολύ πετυχημένο τρόπο
στην κυρίαρχη τάξη. 

Στο κέντρο της ταινίας βρίσκεται η με-
γαλοαστική οικογένεια Λοράν, που ζει στο
Καλέ. Τα ηνία της κατασκευαστικής εται-
ρίας τους τα έχει παραχωρήσει ο πα-
τριάρχης στην κόρη του, Αν, η οποία προ-
σπαθεί μάταια να καθιερώσει τον δυσλει-
τουργικό γιό της, Πιερό σαν νέο αφεντικό,
ενώ ετοιμάζεται να επισημοποιήσει τη
σχέση της με Άγγλο τραπεζίτη. Ο τελευ-
ταίος παρεπιπτόντως, μεσολαβεί για ένα
δάνειο που τόσο έχει ανάγκη για να σώσει
την επιχείρηση. Ο πατέρας (Ζαν Λουί
Τρεντινιάν) στα όρια της άνοιας, ψάχνει
τρόπο να εγκαταλείψει αυτό τον μάταιο
κόσμο. Ο αδελφός της Αν, Τομά, έχει να
αναλάβει την κηδεμονία της κόρης του,
Εβ, από τον πρώτο του γάμο, όταν η μη-
τέρα της πεθαίνει από υπερβολική δόση
αντικαταθλιπτικών χαπιών. Ο μεγαλογια-
τρός Τομά υποτίθεται ότι έχει έναν ευτυ-
χισμένο δεύτερο γάμο, αλλά η Εβ δεν αρ-
γεί να ανακαλύψει την κρυφή σχέση του
με μια μουσικό. Και μέσα σ’όλ’αυτά, στο
εργοτάξιο της κατασκευαστικής εταιρίας
συμβαίνει ένα θανατηφόρο ατύχημα, που
η οικογένεια θα πρέπει να διαχειριστεί

«πολιτισμένα και διακριτικά».  
Αστοί στα πρόθυρα νευρικής κρίσης.

Ο Χάνεκε τους παρακολουθεί μέσα από
τη ματιά της δεκατριάχρονης Εβ, του
«smartphone» της και των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης που επιμελώς κατασκο-
πεύει καθώς καταγράφουν με ψυχρό
τρόπο τη ζωή, τις σκέψεις και τα (όποια)
αισθήματα των μελών της οικογένειας.
Κρίση, ψέμα, εξαπάτηση, αλλοτρίωση,
θάνατος, τα αγαπημένα θέματα του Αυ-
στριακού σκηνοθέτη επιστρέφουν, πάντα
με πολιτικό πρόσημο και κοινωνική οπτι-
κή. Ο Χάνεκε δεν δίστασε ποτέ να σοκά-
ρει το ακροατήριο με ταινίες που κατε-

δάφιζαν τη μικροαστική ευδαιμονία (Πα-
ράξενα παιχνίδια), αναζητούσαν τις ρίζες
του ναζισμού (Η λευκή κορδέλα), τα
αμαρτήματα του γαλλικού ιμπεριαλισμού
στην Αλγερία (Κρυμμένος), αλλά και τα
γενικότερα αδιέξοδα του σύγχρονου Ευ-
ρωπαίου, συχνά με τόσο ακραίο τρόπο
που άγγιζαν τα όρια της μισανθρωπίας.
Η Ευρώπη του είναι καθαρά διαιρεμένη
σε «πάνω» και «κάτω», ακόμα κι όταν δεν
πολιτικολογεί ανοιχτά. Στεναχωρεί τον
θεατή, προκαλεί, χλευάζει, όμως αυτός
είναι ο τρόπος του για να προβληματίσει.  

Οι Λοράν περιτριγυρίζονται από προ-
λετάριους, τους Άραβες υπηρέτες τους,
τους οποίους αντιμετωπίζουν με οριεντα-
λιστικό τρόπο, πρόσφυγες παγιδευμέ-
νους που προσπαθούν να περάσουν το
κανάλι προς τη Βρετανία, τους εργάτες
στην οικοδομή όπου έγινε η καταστρο-
φή. Όμως γι’ αυτούς το μόνο που υπάρ-
χει είναι το μικροσκοπικό τους σύμπαν: Η
επιχείρηση και η διάσωσή της, η κατα-
ξίωση μέσα στην ταξη τους, η αρμονική
(;) συμβίωση στη μεγαλειώδη έπαυλη, το
μέλλον των απογόνων τους. Οι τελευταί-
οι είναι θύματα αλλά και θύτες των αδιε-
ξόδων που τους κληροδότησε η τάξη
τους. Η ταινία δεν αφήνει καν περιθώρια
για τραγικό φινάλε – λύτρωση, ούτε βέ-
βαια για ένα ευτυχές τέλος όπως διαλα-
λεί ο τίτλος της. Με την αστική τάξη κυ-
ρίαρχη δεν υπάρχει «happy end» για κα-
νέναν και για καμιά!

Δήμητρα Κυρίλλου

Μίκαελ Χάνεκε  «Happy End»
- Η παρακμή της μπουρζουαζίας

ΒΙΒΛΙΟ - Γιάροσλαβ Χάσεκ
“Περιπέτειες στον Κόκκινο Στρατό”
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Σ
τις 7 Νοέμβρη 1927 χιλιάδες διαδηλω-
τές τίμησαν τη δέκατη επέτειο της Επα-
νάστασης του Οκτώβρη και ήρθαν αντι-

μέτωποι με την έφιππη αστυνομία, που τους
περικύκλωσε και τους ξυλοκόπησε. Ομως, αυ-
τές οι σκηνές δεν εκτυλίχτηκαν στο Βερολίνο
ή στη Ν. Υόρκη. Εκτυλίχτηκαν στη Μόσχα και
το Λένινγκραντ -όπως είχε μετονομοστεί η Πε-
τρούπολη. 

Οι διαδηλωτές ήταν μέλη και υποστηρικτές
της Ενωμένης Αντιπολίτευσης με ηγέτες τον
Τρότσκι, τον Ζινόβιεφ και τον Κάμενεφ. Μια
βδομάδα μετά, αυτοί οι τρεις διαγράφηκαν
από το κόμμα. Ήταν ένα σημείο καμπής που
επισημοποιήθηκε τον Δεκέμβρη της ίδιας χρο-
νιάς στο 15ο συνέδριο του κόμματος. Η συνέ-
χεια ήταν ένα κύμα χιλιάδων διαγραφών,
εκτοπίσεων και φυλακίσεων. Τον Φλεβάρη του
1928 ο Τρότσκι θα εξοριζόταν στην Αλμα Ατα
του σημερινού Καζακστάν. 

Οι περιγραφές εκείνης της μέρας, της 7 Νο-
έμβρη 1927 είναι συγκλονιστικές. Ο Βίκτορ
Σερζ περιγράφει πως στο Λένιγκραντ, έξω
από το μουσείο Ερμιτάζ: “Τα άλογα έσπρω-
χναν το πλήθος όμως το ανθρώπινο κύμα επέ-
στρεφε αψηφώντας τα, με επικεφαλής ένα
ψηλό ανοιχτοπρόσωπο στρατιώτη, τον Μπα-
κάεφ, πρώην διοικητή της Τσεκά μας. Είδα
επίσης τον Λάσεβιτς, μεγαλόσωμο και γερο-
δεμένο, που είχε διοικήσει στρατιές, τυλιγμέ-
νο σε μια χλαίνη χωρίς διακριτικά, να πέφτει
μαζί με μερικούς εργάτες πάνω σε ένα αστυ-
νομικό, να τον ρίχνει από τη σέλα, κι αφού τον
βοηθάει να σταθεί, να του λέει με τη δυνατή
φωνή του παλιού διοικητή: 'Δεν ντρέπεσαι να
σηκώνεις χέρι στους εργάτες του Λένινγ-
κραντ;'”

Στη Μόσχα, οι διαδηλωτές της Αντιπολίτευ-
σης δέχτηκαν σκληρές επιθέσεις από αστυνο-
μικούς και ομάδες τραμπούκων που τους
έσχιζαν τα πανό με κραυγές “Κάτω ο Εβραίος,
ο προδότης ο Τρότσκι”. Μόνο οι νεαροί Κινέ-
ζοι κομμουνιστές που σπούδαζαν στο Πανεπι-
στήμιο Σουν-Γιατ-Σεν, κατάφεραν να μπουν
στην Κόκκινη Πλατεία, πιασμένοι σε αλυσίδες
που σχημάτιζαν ένα “μακρύ ελικοειδή δράκο”
και πετώντας στον αέρα σαν προκηρύξεις κεί-
μενα του Τρότσκι. 

Σε άλλα σημεία της πόλης, υποστηρικτές
της Αντιπολίτευσης κρέμασαν στα παράθυρα
και τα μπαλκόνια τους πορτραίτα του Λένιν
και του Τρότσκι. Η αστυνομία μπήκε στα σπί-
τια τους και τους συνέλαβε. Ενας από αυτούς
ήταν ο Ιβάρ Σμίλγκα. Δέκα χρόνια πριν, ο
Σμίλγκα είχε οδηγήσει τον Στόλο της Βαλτι-
κής και τους ναύτες του από την Κρονστάνδη
στην Πετρούπολη για να εξασφαλίσουν την νί-
κη του Κόκκινου Οκτώβρη. Τώρα του έβαζαν
χειροπέδες γιατί κρέμασε το πορτραίτο του
οργανωτή του Οκτώβρη. 

Χάσμα

Οι αστικές ερμηνείες για εκείνη την περίοδο
και την πάλη ανάμεσα στην Αντιπολίτευση και
την σταλινική γραφειοκρατία, έχουν σαν κοινό
τόπο ότι επρόκειτο για μια μάχη για την νομή
της εξουσίας, αφού τίποτα ουσιαστικό δεν
χώριζε τα δυο στρατόπεδα. Κι όμως, τα χώρι-
ζε ένα χάσμα που βάθαινε διαρκώς. Από τη
μια μεριά η γραφειοκρατία και τα υλικά της
συμφέροντα και από την άλλη η πτέρυγα του
κόμματος που επέμενε να αναφέρεται στα
συμφέροντα της εργατικής τάξης και στην
στρατηγική του Οκτώβρη. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’20 η νέα γρα-
φειοκρατία που είχε διαμορφωθεί στις συνθή-
κες της περικύκλωσης της σοβιετικής Ρωσίας,
είχε αρχίσει να αποκτάει συνείδηση των συμ-
φερόντων της και να χαράζει μια στρατηγική
για την ικανοποίησή τους. Ήταν η «θεωρία»
ότι ο σοσιαλισμός μπορεί να χτιστεί έστω «σε
μια και μόνο χώρα». Μια τέτοια σύλληψη ερ-
χόταν σε σύγκρουση με όλη τη μέχρι τότε
μαρξιστική παράδοση και με τις επιλογές των
ίδιων των μπολσεβίκων το 1917. Αυτό που έμ-
παινε σε αμφισβήτηση ουσιαστικά ήταν τι σή-
μαινε σοσιαλισμός: για τη γραφειοκρατία σο-
σιαλισμός σήμαινε η εξουσία της και ο έλεγ-
χός της στο κράτος και την κοινωνία.

Για τον Τρότσκι, αντίθετα, σοσιαλισμός σή-
μαινε μια κοινωνία ανώτερη οικονομικά από
τον καπιταλισμό που όμως την εξουσία –δη-
λαδή τη δυνατότητα λήψης και εφαρμογής
των κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων- θα την
είχε η εργατική τάξη. Και θα τη χρησιμοποιού-
σε για να ικανοποιεί τις ανάγκες της. Μια τέ-
τοια κοινωνία δεν μπορούσε να χτιστεί “απο-
μονωμένα” ακόμα και στην πιο πλούσια χώρα
του κόσμου, πολύ περισσότερο στη ρημαγμέ-
νη Ρωσία. 

Γι’ αυτό, επέμενε ο Τρότσκι, η σωτηρία της
ρωσικής επανάστασης βρισκόταν στη νίκη της
επανάστασης στις άλλες χώρες της Ευρώπης
και του κόσμου. Μπορεί το επαναστατικό κύ-
μα να είχε υποστεί προσωρινές ήττες, αλλά οι
επαναστατικές ευκαιρίες θα εμφανίζονταν ξα-
νά και γρήγορα και τα Κομμουνιστικά Κόμμα-
τα θα έπρεπε να είναι σε θέση να τις αξιοποι-
ήσουν. Η Κινέζικη Επανάσταση (1925-27) ήταν
μια τέτοια ευκαιρία, που η πολιτική της ρώσι-
κης γραφειοκρατίας την οδήγησε, εκείνη την

άνοιξη, σε μια τραγική ήττα. 
Τον Απρίλη του 1927 ο στρατός του Τσανγκ

Κάι Σεκ, του επικεφαλής του κόμματος Κουο-
μιτάνγκ έσφαξε τους εργάτες και τους κομ-
μουνιστές της Σαγκάης. Η πολιτική του Στάλιν
(και του Μπουχάριν) είχε μετατρέψει το ΚΚ
της Κίνας σε ουρά του ΚΜΤ. Αυτά τα τραγικά
γεγονότα ώθησαν την Αντιπολίτευση στην
πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από πολ-
λούς μήνες. Τον Μάη του 1927 κυκλοφόρησε
τη Διακήρυξη των 84 (τελικά συγκέντρωσε χι-
λιάδες υπογραφές) που καυτηρίαζε την πολι-
τική της ηγεσίας στην Κίνα και την συνέδεε με
την εσωτερική κατάσταση στην Ρωσία. Οι Κι-
νέζοι φοιτητές που διαδήλωναν με τα λάβαρα
της Αντιπολίτευσης είχαν πολύ “άμεσους” λό-
γους να το κάνουν. 

Πλατφόρμα

Ομως, η Αντιπολίτευση δεν έλεγε ότι το μό-
νο που μπορούσε να γίνει ήταν η “αναμονή”
της επανάστασης στο εξωτερικό. Το καθε-
στώς στην Ρωσία μπορούσε να επιβιώσει αν
έκανε βήματα στη σχεδιασμένη ανάπτυξη της
βιομηχανίας για να ικανοποιεί τις ανάγκες των
εργατών και των αγροτών, και αν το κόμμα
έκανε βήματα για να αποκαταστήσει την ερ-
γατική δημοκρατία. 

Τον Σεπτέμβρη του 1927 αυτές οι ιδέες κω-
δικοποιήθηκαν στην Πλατφόρμα της Αντιπολί-
τευσης. Αυτό το πρόγραμμα αξίζει να διαβα-
στεί και σήμερα ιδιαίτερα από όσους/ες στην
Αριστερά υιοθετούν τις απόψεις περί “επου-
σιωδών διαφορών” ανάμεσα στον Στάλιν και
τον Τρότσκι. 

Ενας κεντρικός άξονας της Πλατφόρμας
και συνολικά των επεξεργασιών της Αντιπολί-

τευσης ήταν η ανάγκη για σχεδιασμένη εκβιο-
μηχάνιση της Ρωσίας, με πόρους που σε με-
γάλο βαθμό θα προέρχονταν από τη φορολό-
γηση των στρωμάτων που κέρδιζαν από τις
συνθήκες της αγοράς που είχε φέρει η Νέα
Οικονομική Πολιτική (ΝΕΠ): τους εμπόρους
και επιχειρηματίες στις πόλεις και τους πλού-
σιους αγρότες (κουλάκους) στην ύπαιθρο. 

Ο βασικός σκοπός της σχεδιασμένης εκβιο-
μηχάνισης ήταν να ανασυγκροτήσει την ίδια
την εργατική τάξη που ανάρρωνε ακόμα από
την αιμορραγία του πολέμου και της οικονομι-
κής κατάρρευσης. Και ταυτόχρονα να ενισχύ-
σει την συμμαχία της με τους φτωχούς αγρό-
τες. Για παράδειγμα, μια από τις προτάσεις
ήταν να απαλλαγούν από οποιαδήποτε φορο-
λογία και το βάρος να πέσει στους πλούσιους. 

Το αποτέλεσμα θα ήταν η ενίσχυση του βιο-
τικού επιπέδου της εργατικής τάξης. Η Πλατ-
φόρμα είναι γεμάτη με αιτήματα για αυξήσεις
στους μισθούς που άρχιζαν να μένουν στάσι-
μοι, για υπεράσπιση των συλλογικών συμβά-
σεων που είχαν αρχίσει να παραβιάζονται, για
αντιμετώπιση των άσχημων συνθηκών στέγα-
σης των εργατών, για την προστασία των ερ-
γατριών από διακρίσεις και πολλά άλλα. 

Ο Εβγκένι Πρεομπραζένσκι, ένας από τους
κύριους θεωρητικούς εκπροσώπους της Αντι-
πολίτευσης εκείνα τα χρόνια εξηγούσε ότι:
“Από τη στιγμή της νίκης της η εργατική τάξη
δεν μπορεί να έχει την ίδια στάση απέναντι
στην ίδια την εργατική δύναμη, την υγεία και
την εργασία με αυτή που έχει ο καπιταλιστής.
Αυτό καθιστά ένα σαφές όριο στο ρυθμό της
σοσιαλιστικής συσσώρευσης, ένα εμπόδιο
που δεν αναγνώριζε η καπιταλιστική οικονομία
στην πρώτη περίοδο της ανάπτυξής της”. 

Ο άλλος κεντρικός άξονας της Πλατφόρ-
μας, ήταν η αναγέννηση της εργατικής δημο-
κρατίας τόσο στο Κόμμα, όσο και στα συνδι-
κάτα και στα Σοβιέτ. Απαιτούσε: “Μετατροπή
των σοβιέτ των πόλεων σε πραγματικά όργα-
ναν προλεταριακής εξουσίας, που θα τραβούν
στη δουλειά τους τους εργαζόμενους...Να
μπει οριστικό τέλος στην απομάκρυνση εκλεγ-
μένων αξιωματούχων παρά μόνο σε περιστά-
σεις απόλυτης ανάγκης και με τους λόγους
να γίνονται σαφείς στους εκλογείς”. 

Η Αντιπολίτευση έδωσε ένα άνισο αγώνα.
Απέναντί της είχε την συγκεντρωτική δύναμη
του κράτους (γιατί αυτό σήμαινε η πλήρης
γραφειοκρατικοποίηση του κόμματος). Είχε
την συμπάθεια χιλιάδων εργατών αλλά δεν
μπορούσε να στηριχτεί σε μια εργατική τάξη
που ακόμα ήταν εξαντλημένη. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 η γραφει-
οκρατία έκανε μια καίρια επιλογή. Να κάνει
την Ρωσία μια υπερδύναμη που θα «φτάσει
και θα ξεπεράσει» σε ισχύ στρατιωτική –άρα
και οικονομική- τη Δύση. Το κόστος το φόρτω-
σε στους εργάτες και τους αγρότες με τον
πιο βάρβαρο τρόπο. 

Ο Τρότσκι και χιλιάδες σύντροφοί του
ωστόσο δεν βάφτισαν αυτή την στροφή “άλμα
στο σοσιαλισμό” και έμειναν πιστοί στα ιδανι-
κά της εργατικής δημοκρατίας και του γνήσι-
ου σοσιαλισμού, τα ιδανικά του Οκτώβρη. Το
πλήρωσαν με εξορίες, φυλακές και εκτελέ-
σεις. Το 1936 ο Τρότσκι έγραφε ότι “ποταμοί
αίματος χωρίζουν τον μπολσεβικισμό από τον
σταλινισμό”. Το πρώτο βήμα σε αυτό το δρό-
μο είχε γίνει εκείνο τον Νοέμβρη του 1927. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Η Επανάσταση,
10 χρόνια μετά

Εξόριστοι της Αριστερής Αντιπολίτευσης 
διαδηλώνουν στη Σιβηρία το 1928.  Τα πανό γράφουν

“Ζήτω η δικτατορία του προλεταριάτου” και “
Στρέψτε τα πυρά ενάντια στη Δεξιά”



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Σ
τις ατέρμονες συζητήσεις περί Μπρέξιτ,
θεωρείται πολλές φορές δεδομένο ότι η
βρετανική πλευρά είναι αδύναμη και

συγχυσμένη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
ισχυρή και ενωμένη. Το πρώτο σκέλος είναι
σωστό, το δεύτερο όχι και τόσο.

Είναι αλήθεια ότι η οικονομία της Ευρωζώ-
νης έχει αρχίσει να ανακάμπτει. Τα νούμερα
που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη βδομά-
δα δείχνουν ότι στο τελευταίο τρίμηνο του
2017 η Ευρωζώνη αναμένεται να μεγεθυνθεί
κατά 3% σε ετήσια βάση. Ατμομηχανή αυτής
της ανάκαμψης είναι η Γερμανία, της οποίας
οι εξαγωγές βρίσκονται σε έκρηξη. “Οι γερμα-
νικές επιχειρήσεις κάνουν πάρτι σαν να μην
υπάρχει αύριο”, δήλωσε στους Φαϊνάνσιαλ
Τάιμς ένας οικονομολόγος. Όμως υπάρχει κά-
τι που χαλάει τη σούπα - η πολιτική. Οι ομο-
σπονδιακές εκλογές του Σεπτέμβρη έδειξαν
ότι ο χώρος του νεοφιλελεύθερου κέντρου
συμπιέζεται στη Γερμανία με τον ίδιο τρόπο
που συμπιέζεται και στον υπόλοιπο δυτικό κα-
πιταλισμό.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Οι δυο κυρίαρχες δυνάμεις της γερμανικής
πολιτικής, το συντηρητικό μπλοκ των Χριστια-
νοδοκρατών - Χριστιανοκοινωνιστών και οι Σο-
σιαλδημοκράτες (SPD) συγκέντρωσαν αθροι-
στικά το 53% των ψήφων, το χειρότερό τους
αποτέλεσμα από τότε που ιδρύθηκε η Ομο-
σπονδιακή Γερμανία, το 1949. Και η ακροδε-
ξιά, αντιμεταναστευτική και αντι-ευρώ Εναλ-
λακτική για τη Γερμανία (AfD) έκανε το άλμα,
κερδίζοντας έδρες στο εθνικό κοινοβούλιο για
πρώτη φορά. 

Ο ηγέτης του SPD, Μάρτιν Σουλτς, ανακοί-
νωσε αμέσως ότι οι Σοσιαλδημοκράτες θα
αποχωρούσαν από την κυβέρνηση μεγάλου
συνασπισμού στην οποία βρίσκονται μαζί με
τη Δεξιά από το 2013. Το σκεπτικό του ήταν
ότι είχαν πλέον ταυτιστεί υπερβολικά με τη

Μέρκελ και τώρα πρέπει να ξανασυγκεντρώ-
σουν δυνάμεις στην αντιπολίτευση.

Έτσι η Μέρκελ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις
για συγκυβέρνηση με δυο μικρότερα κόμματα,
τους Πράσινους και τους Ελεύθερους Δημο-
κράτες (FDP). Και τα δυο κόμματα είναι ξε-
πουλημένα στο νεοφιλελευθερισμό, αλλά την
περασμένη βδομάδα ο ηγέτης του FDP Κρί-
στιαν Λίντνερ αποσύρθηκε από τις συνομιλίες.
Το FDP παραδοσιακά ήταν το πιο ανοιχτά φι-
λελεύθερο τμήμα της Δεξιάς, αλλά τελευταία
μετατρέπεται σε όλο και περισσότερο ευρω-
σκεπτικιστικό.

Αυτό που τίναξε στον αέρα τις συνομιλίες
ήταν η άρνηση του Λίντνερ να αποδεχθεί κανε-
νός είδους περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρω-
ζώνης στο μοτίβο που προτείνει ο νέος κεν-
τρώος πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μα-
κρόν. Η Μέρκελ ήθελε να φανεί ότι τουλάχιστον

προσπαθεί να λαμβάνει υπόψη της τον Μακρόν,
αλλά ο Λίντνερ δεν ήταν διατεθειμένος.

Υπολογισμοί

Πέρα από αυτό το ζήτημα υπήρχαν και πιο
άμεσα πολιτικοί υπολογισμοί. Το FDP συγκυ-
βερνούσε μαζί με τους συντηρητικούς το
2009-13. Τα πήγαν τόσο άσχημα στις επόμε-
νες εκλογές που έμειναν χωρίς βουλευτές. Ο
Λίντνερ δεν θέλει να τους ξανακαταπιεί η
Μέρκελ. Επιπλέον, ο σχολιαστής των Φαινάν-
σιαλ Τάιμς, Βόλφγκανγκ Μίνχαου υποστηρίζει
πως ο Λίντνερ προσπαθεί να ψαρέψει “απο-
γοητευμένους συντηρητικούς ψηφοφόρους
των Χριστιανοδημοκρατών που είναι δυσαρε-
στημένοι από τους συμβιβασμούς των αστα-
μάτητων μεγάλων συνασπισμών”.

Στο μεταξύ, το δύστυχο το SPD ξαναέβαλε
το κεφάλι του στο στόμα του λύκου. Ο Σουλτς

ανακοίνωσε την περασμένη βδομάδα ότι τελι-
κά θα προχωρήσει σε συνομιλίες συγκυβέρνη-
σης με τη Μέρκελ. Η εξέλιξη ήρθε μετά από
πιέσεις του προέδρου της χώρας, Φρανκ-Βάλ-
τερ Σταϊνμάιερ, που είναι πρώην υπουργός
του SPD, και πιέσεις βουλευτών που φοβούν-
ται ότι θα χάσουν τις έδρες τους αν η Μέρκελ
υλοποιήσει την απειλή της να προκηρύξει νέ-
ες εκλογές. Αν το SPD καταλήξει σε ακόμη
έναν μεγάλο συνασπισμό, είναι πιθανό να δει
κι άλλη από τη βάση του να καταρρέει κάτω
από την πίεση κομμάτων από τα αριστερά και
τα δεξιά. 

Και οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Χριστιανο-
δημοκράτες στην κυβέρνηση υπηρέτησαν τα
συμφέροντα των μεγάλων τραπεζών και βιομη-
χανιών της Γερμανίας. Αυτό σήμανε οικονομι-
κές αναδιαρθρώσεις και αυξανόμενη λιτότητα,
με αποτέλεσμα μια διαρκή διάβρωση ενός από
τα ισχυρότερα κοινωνικά κράτη του κόσμου.

Παρόλο που η Γερμανία χτυπήθηκε λιγότε-
ρο άσχημα από άλλες οικονομίες στη διάρ-
κεια της κρίσης της Ευρωζώνης το 2010-15,
όλο και μεγαλύτερο μέρος της εργατικής τά-
ξης πετάχτηκε σε συνθήκες ανασφάλειας. Αυ-
τό είναι το υπόβαθρο της όλο και μεγαλύτε-
ρης διάθεσης των ψηφοφόρων να στηρίξουν
κόμματα που αυτοπροβάλλονται ως αντάρτες
απέναντι στην ομοφωνία του συστήματος που
αντιπροσωπεύουν το CDU/CSU και το SPD.

Θα ήταν τραγικό να καταφέρουν να ηγεμο-
νεύσουν σε αυτή την ανταρσία τύποι σαν τον
Λίντνερ ή το AfD. Η Αριστερά, το Die Linke,
αύξησε οριακά τα ποσοστά της το Σεπτέμβρη,
κερδίζοντας το 9,2% των ψήφων. Αλλά έχει
δείξει μεγάλη προθυμία να αφήνει τη δεξιά να
έχει τον πρώτο λόγο ενάντια στην ΕΕ. Αυτό
πρέπει να αλλάξει αν θέλει να ανταποκριθεί
στην πρόκληση ενός θρυμματιζόμενου κομμα-
τικού συστήματος. 

Π
άνω από 300 νεκροί και 120 τραυματίες ήταν τα θύ-
ματα της επίθεσης στο τζαμί αλ-Ράουντα του βόρειου
Σινά στις 24 Νοέμβρη. Επισήμως δεν έχει γίνει ανάλη-

ψη της ευθύνης, αλλά τα κράτη της περιοχής δείχνουν το
“Ισλαμικό Κράτος” και τις τοπικές του φιλικές οργανώσεις.
Αν είναι έτσι, το τζαμί έγινε στόχος επειδή είναι τόπος λα-
τρείας για Σουφίτες μουσουλμάνους, οι οποίοι αν και έχουν
παράδοση αιώνων στην περιοχή (και σίγουρα μεγαλύτερη
από τους φανατικούς σαλαφίτες), δεν πληρούν τα κριτήρια
“καθαρότητας”. Το ISIS ή παρόμοιες οργανώσεις το τελευ-
ταίο διάστημα στην Αίγυπτο έχουν βάλει στο στόχαστρο τις
θρησκευτικές μειονότητες (μουσουλμάνους Σιίτες και χρι-
στιανούς Κόπτες) προσπαθώντας να προκαλέσουν διχασμό.

Ο Τσίπρας είχε συναντηθεί λίγες μέρες νωρίτερα με τον
Σίσι, το δικτάτορα της Αιγύπτου, και τον Αναστασιάδη της
Κύπρου για να συνεχίσουν τις μπίζνες τους με το φυσικό αέ-
ριο της Μεσογείου. Δεν παρέλειψε να στείλει κατεπείγον τη-
λεγράφημα για να εκφράσει τη θλίψη του για τους νεκρούς
στο Σινά. Δεν έκανε τίποτα παρόμοιο για τους χιλιάδες νε-
κρούς που έχουν πέσει θύματα της αιματηρής καταστολής
στους δρόμους, ούτε για τους χιλιάδες φυλακισμένους και
εξαφανισμένους αγωνιστές. Την ίδια μέρα που έσφιγγαν τα
χέρια Τσίπρας και Σίσι, η Μαχιενούρ αλ-Μάσρι, αγωνίστρια
δικηγόρος και μέλος των Επαναστατών Σοσιαλιστών (οργά-
νωσης της επαναστατικής αριστεράς στην Αίγυπτο) επέ-
στρεφε στη φυλακή, από όπου μόλις βγήκε για ένα μικρό
διάστημα.

Αυτό που δεν αποκαλύπτεται πίσω από τα συλλυπητήρια

στον Σίσι είναι η βασική ευθύνη που έχει το αιγυπτιακό κρά-
τος για την ανάπτυξη της τρομοκρατίας στο Σινά. Οι Βεδουΐ-
νοι του Σινά είναι ένα από τα πιο ξεχασμένα και καταπιεσμέ-
να κομμάτια της Αιγύπτου. Στο νότο τούς κλέβουν τη γη και
τους διώχνουν εκεί που είτε αναπτύσσονται τα μεγάλα διε-
θνή θέρετρα όπως το Σαρμ ελ-Σέιχ είτε γίνονται εξορύξεις.
Στο Βορρά το κλείσιμο των συνόρων με τη Γάζα τούς έχει
αφήσει χωρίς πόρους. 

Σιναΐτες

Το Ισραήλ τους αντιμετώπιζε παραδοσιακά ως Παλαιστίνι-
ους τρομοκράτες και το αιγυπτιακό κράτος ως πιθανούς ισ-
ραηλινούς κατάσκοπους και δεν τους επιτρέπεται να πιά-
σουν δουλειά ως αστυνομικοί ή στρατιωτικοί. Οι αρχές της
περιοχής στέλνονται φυτευτές από το Κάιρο. Τώρα η ανά-
πτυξη τείχους από την Αίγυπτο για την προστασία του Ισ-
ραήλ τούς κλέβει κι άλλη γη και τους απαγορεύει εντελώς το
εμπόριο. Οι Σιναΐτες είχαν προχωρήσει σε εξεγέρσεις πριν
ακόμη από την επανάσταση του 2011 και η περιοχή είναι

υπερστρατιωτικοποιημένη.
Η ανακοίνωση των Επαναστατών Σοσιαλιστών τονίζει: “Η

άποψη των Επαναστατών Σοσιαλιστών είναι ότι η κρατική τρο-
μοκρατία ανοίγει το δρόμο για τις μισαλλόδοξες ένοπλες ορ-
γανώσεις. Η επιλογή του κράτους να κλείσει τη δημόσια σφαί-
ρα και να καταστείλει τα πολιτικά κινήματα που παλεύουν με
όπλο την ειρηνική μαζική κινητοποίηση, και οι συνεχιζόμενες
συλλήψεις χιλιάδων χωρίς κανενός είδους δικαιοσύνη έχουν
κλείσει το δρόμο στην ελπίδα για οποιαδήποτε αλλαγή ή
πραγματική νίκη απέναντι στην τρομοκρατία. Το μείγμα αδι-
κίας και απόγνωσης παρέχει το ιδανικό περιβάλλον για την
εξάπλωση των ιδεών και πρακτικών της τρομοκρατίας που δεν
είναι άλλες από τη μισαλλόδοξη βία και τις δολοφονίες.

Προειδοποιούμε επίσης ενάντια στη χρήση τέτοιων εγκλη-
ματικών ενεργειών από τα ΜΜΕ στην υπηρεσία των συνεχι-
ζόμενων σχεδίων του καθεστώτος να εκδιώξουν το λαό του
Σινά από τη γη του ή για να περάσουν νέα μέτρα καταστο-
λής που περιορίζουν ακόμη περισσότερο τη δημόσια σφαίρα
και δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο εκτός από την τρομοκρα-
τία και τη δικτατορία.

Το κίνημα των Επαναστατών Σοσιαλιστών διακηρύσσει την
πλήρη αλληλεγγύη του με τους Σούφι και τις οικογένειες των
νεκρών και των τραυματιών. Καλούμε όλες τις επαναστατι-
κές δυνάμεις να σταθούμε ενωμένοι για να ξηλώσουμε
όλους τους έκτακτους νόμους που έχει επιβάλει το καθε-
στώς και να ανοίξουμε τη δημόσια σφαίρα ώστε να σώσουμε
την Αίγυπτο από την τρομοκρατία κάθε είδους”.

Νίκος Λούντος

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Η κρατική τρομοκρατία 
ανοίγει το δρόμο στις 
μισαλλόδοξες οργανώσεις

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  Πολιτική κρίση για όλη την ΕΕ

Το SPD πιέζεται να μπει ξανά 
σε συγκυβέρνηση με τη Μέρκελ.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10-11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

