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Ο Τσίπρας και οι υπουργοί του
κόβουν από τους πολλούς
για να πληρώνουν τους τραπεζίτες

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
για να ανοίξουμε το δρόμο για μια

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Να συντονιστούμε
σελ. 10, 11

Αθήνα 5/12. Απεργιακό συλλαλητήριο ενάντια στην κυβερνητική τροπολογία που χτυπάει τα πρωτοβάθμια σωματεία και το δικαίωμα στην απεργία.



Τ
ην Τετάρτη 13 Δεκέμβρη, ξεκι-
νάει η εξέταση των μαρτύρων
της Πολιτικής Αγωγής. Οι μάρ-

τυρες αυτοί έχουν κλητευθεί με επι-
μέλεια της Πολιτικής Αγωγής των Αι-
γύπτιων αλιεργατών και του ΠΑΜΕ.
Σαν Πολιτική Αγωγή των Αιγύπτιων
αλιεργατών έχουμε κλητεύσει αν-
θρώπους που έχουν υπάρξει θύματα
φασιστικών επιθέσεων ή αυτόπτες
μάρτυρες της δράσης της Χρυσής
Αυγής. Μάρτυρες που θα βοηθήσουν
στη στοιχειοθέτηση της κατηγορίας
της εγκληματικής οργάνωσης. 

Μέσα σε αυτούς είναι ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος
στην Αθήνα με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, η Ελένη
Ντάκου, συντονίστρια του Δικτύου
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστι-
κής Βίας την «επίμαχη» περίοδο
2012-2013, με την αύξηση της ρατσι-
στικής βίας λόγω της εισόδου της ΧΑ
στη Βουλή, ο Γιώργος Πίττας, δημο-
σιογράφος στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη που παρακολουθεί την εγκλημα-
τική δράση της ΧΑ από τη δεκαετία
του ’90, ενώ έχει υπάρξει ο ίδιος θύ-
μα επίθεσης, η Κατερίνα Θωίδου, δη-
μοτική σύμβουλος στη Νίκαια, που
μπορεί να μιλήσει σε σχέση με τη
δράση του τάγματος εφόδου στην
περιοχή, κ.α.

Πρώτος καταθέτει ο Δημήτρης
Κουσουρής, θύμα επίθεσης το 1998.
Η υπόθεση Κουσουρή είναι μια από
τις εμβληματικές δολοφονικές επιθέ-
σεις της Χρυσής Αυγής. Έγινε από
ομάδα κρούσης της ΧΑ με επικεφα-
λής τον «νούμερο 2» της οργάνωσης
τότε, τον Αντώνη Ανδρουτσόπουλο –
«Περίανδρο». Για την επίθεση αυτή
υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση που περιγράφει με ακρί-

βεια τον τρόπο με τον οποίο έδρασε
το τάγμα εφόδου και το κίνητρο της
επίθεσης, που ήταν η εθνικιστική ιδε-
ολογία της ΧΑ. Ο Κουσουρής θεωρή-
θηκε εχθρός της ιδεολογίας αυτής
και έγινε στόχος. Η αμετάκλητη αυτή
απόφαση είναι αναγνωστέο έγγραφο
της μεγάλης δίκης. Με πρωτοβουλία
της Πολιτικής Αγωγής θα έρθει λοι-
πόν να καταθέσει στο δικαστήριο και
ο ίδιος ο Δημήτρης Κουσουρής.

Επειδή ακριβώς οι μάρτυρες αυτοί
θα καταθέσουν για τη στοιχειοθέτη-
ση της εγκληματικής οργάνωσης, η
υπεράσπιση θα προσπαθήσει να στα-
ματήσει την κατάθεση αυτή, όπως
έχει ήδη άλλωστε προαναγγείλει. Θα
προβεί σε υποβολή διαφόρων ενστά-
σεων, οι οποίες όμως είναι προδιαγε-
γραμμένο ότι θα αποτύχουν. Η παρά-
σταση της πολιτικής αγωγής για το
αδίκημα της εγκληματικής οργάνω-
σης και το εύρος της νομιμοποίησής
της σε αυτή τη δίκη έχει κριθεί από
το δικαστήριο. Όχι μόνο μια φορά
στην αρχή, αλλά πολλές φορές μέχρι
σήμερα. Άρα δεν είναι παρά διαδικα-
στικές ενστάσεις που θα αποτύχουν
και η κατάθεση των μαρτύρων θα
προχωρήσει κανονικά. Οι μάρτυρες
της Πολιτικής Αγωγής θα δώσουν ει-
κόνα και της προϊστορίας της οργά-
νωσης (η δράση των ταγμάτων εφό-
δου υπάρχει και τη δεκαετία του ‘90
και τη δεκαετία του 2000) και της πε-
ριόδου που εξετάζει το δικαστήριο. 

Θανάσης Καμπαγιάννης

Τ
ην ολοκλήρωση των καταθέσεων των προστατευόμενων μαρτύρων κατά
τη 206η δικάσιμο (6/12) ακολούθησε η κατάθεση του Χρυσάφη Γωγου-
σάκη, εργαζόμενου στην ΕΘΕΛ και μετακλητού υπαλλήλου στα κεντρικά

γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων. Η κατάθεσή του ήταν αποτέλε-
σμα μιας ακόμη απελπισμένης προσπάθειας της υπεράσπισης να αμφισβητή-
σει την αξιοπιστία των προστατευόμενων μαρτύρων και ειδικά του Γ που
υπήρξε μέλος της ναζιστικής οργάνωσης για πολλά χρόνια. 

Ο μάρτυρας Γ, ο οποίος είχε καταθέσει ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη της ορ-
γάνωσης έκαναν συναντήσεις σε απόκρυφα μέρη, όταν ρωτήθηκε από πού το
ξέρει αυτό, απάντησε «από τον Χρυσάφη Γωγουσάκη, οδηγό του Κασιδιάρη».
Πανικόβλητη η υπεράσπιση έσπευσε να τον καλέσει ως μάρτυρα για να δια-
ψεύσει ότι ήταν οδηγός του Κασιδιάρη, κι αυτός εμφανίστηκε στο δικαστήριο
την ίδια κιόλας μέρα (201η, 16/11). Η υπεράσπιση κατάφερε έτσι να αποδείξει
ότι η σχέση του μάρτυρα Γ με τη ναζιστική οργάνωση κάθε άλλο παρά χαλα-
ρή ήταν και τα ονόματα που ανέφερε στην κατάθεσή του δεν ήταν τυχαία. Η
έδρα αρνήθηκε την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του Γωγουσάκη με τον μάρ-
τυρα Γ και κάλεσε τον οδηγό να καταθέσει τελευταίος, ξεκινώντας στις 6/12
και ολοκληρώνοντας στις 7/12.

Όπως έδειξε η κατάθεσή του, ούτε η σχέση του Γωγουσάκη με τη ΧΑ είναι
αμελητέα. Παρά την προσπάθειά του να δείξει ότι δεν δουλεύει με τον Κασι-
διάρη, με τα όσα είπε απέδειξε σημαντικότερα πράγματα: ο μάρτυρας δήλω-
σε «θυρωρός» στα κεντρικά γραφεία της ΧΑ στη Μεσογείων αλλά απαντώντας
σε ερωτήσεις φάνηκε ότι τα καθήκοντά του είναι πανομοιότυπα με αυτά ενός
μέλους. Συγκεκριμένα για τα γραφεία περιέγραψε τα καθήκοντα φρουρού –πχ

καταγραφή ονοματεπώνυμων όσων μπαίνουν και βγαίνουν- όπως το έχουν κά-
νει και άλλοι μάρτυρες πρώην μέλη με τελευταίο τον Γ. Είπε δε, ότι έχει φιλι-
κές σχέσεις με τον Κασιδιάρη, κάτι που προσπάθησε αργότερα να πάρει πίσω.
Τέλος, ενώ αρχικά δήλωσε απλός υποστηρικτής της ΧΑ, απαντώντας σε ερω-
τήσεις της πολιτικής αγωγής αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι έχει κατέβει
υποψήφιος σε δημοτικές εκλογές και ότι έχει υπογράψει τη δήλωση των 1000
Χρυσαυγιτών εναντίον της ποινικής δίωξης. 

Σε φωτογραφίες των κεντρικών γραφείων αναγνώρισε τον Πατέλη και τον
Καζαντζόγλου (κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα). Στις
φωτογραφίες αυτές εικονίζονται εκρηκτικοί μηχανισμοί και ο μάρτυρας επιβε-
βαίωσε ότι πρόκειται για φωτογραφίες του μπαλκονιού των «γραφείων». Για
τους προαναφερθέντες καθώς και τον Ζέρβα (που πρόσφατα καταδικάστηκε
για τον ξυλοδαρμό του Αλέξη Λάζαρη) είπε ότι είναι μέλη της Ασφάλειας των
κεντρικών. Χαρακτηριστικό είναι ότι η υπεράσπιση προσπάθησε, διακόπτον-
τας τις ερωτήσεις της πολιτικής αγωγής, να περιοριστεί η συνολική εξέταση
του μάρτυρα στη μόνη ερώτηση που την ενδιέφερε (αν είναι οδηγός του Κασι-
διάρη), κάτι που φυσικά δεν προβλέπεται. Έτσι προστέθηκε ένα ακόμη φιά-
σκο στα πολλά που έχει υποστεί τους τελευταίους μήνες.

Αφροδίτη Φράγκου
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Καταδίκη
Κουκούτση

Σ
ε 15 μήνες φυλάκιση
για συκοφαντική δυ-
σφήμιση σε βάρος

του Πέτρου Κωνσταντίνου
καταδικάστηκε ο Δημήτρης
Κουκούτσης. Ο ανεξαρτη-
τοποιημένος πλέον βου-
λευτής της Χρυσής Αυγής,
εξέδωσε τον Αύγουστο του
2012 δελτίο τύπου στο
οποίο περηφανευόταν ότι
πέταξε έξω από τη Βουλή
τον «εμπρηστή της Marfin».
Ξεκίνησε έτσι μια εκστρα-
τεία συκοφάντησης: στο
πρόσωπο του Πέτρου Κων-
σταντίνου, δημοτικού συμ-
βούλου Αθήνας με την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ο Κουκούτσης κα-
τά την γκαιμπελική τακτική
της Χρυσής Αυγής συνολι-
κότερα, επιχείρησε να χτυ-
πήσει την αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά. 

Ο αξιοθρήνητος φασί-
στας προσπάθησε στη δί-
κη του να μετακυλήσει την
ευθύνη σε συνεργάτες του
ιστολογίου του, ισχυρίστη-
κε ότι δεν είχε επαρκή ενη-
μέρωση για τη Μαρφίν κα-
θώς και ότι δεν ξεκίνησε ο
ίδιος την διάδοση της συ-
κοφαντίας. Παρόμοιους
γελοίους ισχυρισμούς
υποστήριξε και για το ίδιο
το επεισόδιο που αποτέλε-
σε την αφορμή του δελτί-
ου τύπου, την λεκτική και
σωματική επίθεση του
Κουκούτση σε βάρος αντι-
προσωπείας που βρέθηκε
στη Βουλή τον Αύγουστο
του 2012 για να επιδώσει
ψήφισμα ύστερα από μαζι-
κή πορεία μεταναστών
ενάντια στον Ξένιο Δία. 

Οι ισχυρισμοί του κα-
ταρρίφθηκαν από τους
μάρτυρες κατηγορίας Πά-
νο Γκαργκάνα, Τζαβέντ
Ασλάμ, Βασιλική Κατριβά-
νου και Γιάννη Μαραβελά-
κη.  Όπως δήλωσε σε ανα-
κοίνωσή του ο συνήγορος
Πολιτικής Αγωγής Κώστας
Παπαδάκης: «Η απόφαση
αποτελεί νομική, ηθική και
πολιτική δικαίωση του αν-
τιφασιστικού κινήματος και
του χώρου της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, τους οποίους ο κατη-
γορούμενος προσπάθησε
ενσυνείδητα να σπιλώσει
αναρτώντας το δελτίο τύ-
που του σε εκατοντάδες
ιστοσελίδες και σε τερά-
στιο αριθμό προσώπων».

Αρχίζουν οι καταθέσεις
μαρτύρων Πολιτικής Αγωγής

Χρυσαυγίτικο φιάσκο

Επόμενες δικάσιμοι
Δεκέμβρης: 13/12, 15/12 και 19/12 στον Κορυδαλλό.

Γενάρης: 9/1, 22/1 και 26/1 στο Εφετείο. 8/1, 11/1, 12/1, 17/1,
23/1, 25/1 και 31/1 στον Κορυδαλλό.
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Ν' ανοίξουμε το δρόμο 
για την Εναλλακτική των εργατών

Η
Πανεργατική απεργία αυτή την Πέμπτη
14 Δεκέμβρη έχει πολύ χειροπιαστούς
άμεσους στόχους. Απεργούμε όλοι και

όλες μαζί ενάντια στην εξόρμηση του Τσίπρα
και του Τσακαλώτου που θέλουν να επιβάλουν
στα γρήγορα όλες τις επιθέσεις της τρίτης
αξιολόγησης του τρίτου μνημόνιου. 

Ο προϋπολογισμός του 2018 που συζητιέται
στη Βουλή κόβει δισεκατομμύρια από τους
πολλούς για να πετύχει το θηριώδες πλεόνα-
σμα που προορίζεται για τόκους και χρεολύσια
υπέρ των τραπεζιτών. Οι ιδιωτικοποιήσεις απει-
λούν όχι μόνο τις δουλειές των εργαζόμενων
στη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ , στις συγκοινωνίες, αλλά

και το πόσα εργατικά νοικοκυριά θα έχουν πρό-
σβαση σε ρεύμα, νερό, μετακινήσεις. Στα νο-
σοκομεία και στα σχολεία, αντί να προχωράει
σε προσλήψεις και χρηματοδότηση, η κυβέρνη-
ση κόβει ξανά τις δαπάνες.

Ευάλωτη

Όλα αυτά είναι ανοιχτές μάχες που έχουμε
μπροστά μας και η επιτυχία της Πανεργατικής
θα δώσει αέρα στην εργατική αντίσταση σε
όλα αυτά τα μέτωπα. Η κυβέρνηση είναι ευά-
λωτη απέναντι στον εργατικό ξεσηκωμό, όπως
αποδείχτηκε από την απόσυρση της τροπολο-
γίας που χτυπάει το δικαίωμα της απεργίας
στα πρωτοβάθμια σωματεία. Και θα παραμείνει
ευάλωτη όλο το επόμενο διάστημα καθώς
μπαίνουμε σε μια μακρόσυρτη προεκλογική πε-
ρίοδο. Μπορούμε και πρέπει να αναγκάσουμε
τον Τσίπρα και τους υπουργούς του να υποχω-
ρούν απέναντι στους εργατικούς αγώνες, όπως
υποχώρησαν και υποχωρούν τόσα χρόνια σαν
κυβέρνηση απέναντι στις απαιτήσεις της Τρόι-
κας και των ντόπιων φίλων της.

Ταυτόχρονα, όμως, η επιτυχία της Πανεργα-
τικής έχει και μια άλλη διάσταση. Ζούμε στην
περίοδο της πιο τρανταχτής διάψευσης των

αυταπατών. Η κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαι-
ώνει καθημερινά τα αδιέξοδα των συμβιβαστι-
κών λύσεων. Οι υποσχέσεις για σκληρή δια-
πραγμάτευση μέσα στα πλαίσια της ΕΕ μετα-
τράπηκαν σε υποσχέσεις για “έξοδο από τα
μνημόνια” μέσα από την πλήρη εφαρμογή
τους! Οι όρκοι πίστης για μια φιλειρηνική πολι-
τική μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ έχουν καταλή-
ξει σε χειραψίες με τον Τραμπ και τον Νετανιά-
χου! Οι διακηρύξεις για “εκδημοκρατισμό” της
αστυνομίας, της δικαιοσύνης, του στρατού
έχουν δώσει τη θέση τους σε αίσχη κάτω από
την επίβλεψη του Καμένου, του Τόσκα, του
Μουζάλα.

Ο παλιός πολιτικός κόσμος, οι πολιτικάντηδες
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ελπίζουν ότι όλα αυτά
ανοίγουν το δρόμο για την επιστροφή τους
στην εξουσία. Αλλά μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι
μονόδρομος. Η εργατική τάξη έχει τη δική της
εναλλακτική. Φέτος ήταν η χρονιά των 100 χρό-
νων από τη μεγάλη επανάσταση στη Ρωσία και
αυτό θυμίζει σε όλους ότι όταν η εργατική τάξη
προχωράει προς τα αριστερά οι ρεφορμιστικές
κυβερνήσεις δεν είναι το τέλος της διαδρομής. 

Ο Τσίπρας δεν είναι το τέρμα της πορείας
που ανοίξαμε με τις πανεργατικές απεργίες
μας γκρεμίζοντας Καραμανλή, Παπανδρέου,
Παπαδήμο και Σαμαρά. Οργανώνοντας τις δυ-
νάμεις της τάξης μας και δυναμώνοντας την
επαναστατική αριστερά μπορούμε να πάμε πα-
ραπέρα. Να βαδίσουμε προς μια κοινωνία όπου
τον έλεγχο στον πλούτο, στην οικονομία και
στην πολιτική θα τον έχουν οι εργάτες και οι
εργάτριες. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε αυτή
την προοπτική χειροπιαστή μέσα στο επόμενο
διάστημα.

Στα 22.520 ευρώ ανέβηκε ο δεί-
κτης της οικονομικής εξόρμησης της
Εργατικής Αλληλεγγύης την περα-
σμένη βδομάδα. Ευχαριστούμε για
τις προσωπικές σας ενισχύσεις που
συνεχίζονται: από 100 ευρώ Δήμη-
τρα Κ. και Δήμητρα Ζ., από 50 ευρώ
Δάνος Π., Μιχάλης Κ. και Θανάσης
Σ., από 30 ευρώ Νίκος Τ. και Μαρία
Π., από 20 Κώστας Μ., Αντώνης Σ.,
Μάνος Κ., Νίκος Α., Μάνος Τ., Σάβ-
βας Κ., Χρήστος Κ., Στέλιος Γ., Ανθή
Κ., Στεφανία Κ., Αργύρης Τ. και Κώ-
στας Κ., από 15 ευρώ Θωμάς Κ.,
Αλέξανδρος Π., Δημήτρης Σ., Μάνος
Ν. και Κώστας Τ., από 10 Χριστίνα
Π., Βάσω, Γιώργος Π., Βαγγέλης Κ.,
από 5 ευρώ Χρήστος Γ., Ερβίν, Άγγε-
λος Μ., Νασίρ Γ., Λουκάς Ζ., Μανώ-
λης Χ., Αρετή Π. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τους
Γιώργο Π., Δημήτρη Λ., Ματθαίο Α.,
Ελένη Δ., Μαρία Π. και το σωματείο
εργαζομένων στο νοσοκομείο Γεννη-
ματάς που γράφτηκαν συνδρομητές
στην Εργατική Αλληλεγγύη. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Κινητοποίηση των συνταξιούχων της Εθνικής έξω από τα κεντρικά της τράπεζας στην πλατεία Δημαρχείου. Περισσότερα στη σελίδα 6

Βιβλία για τις γιορτές
γυρίστε στη σελίδα 18
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ΜΑΝΔΡΑ

Τ
η συμμετοχή τους στην απεργιακή
διαδήλωση της 14ης Δεκέμβρη ορ-
γανώνουν κάτοικοι της Μάνδρας, σε

συνεργασία με την Πρωτοβουλία Αλλη-
λεγγύης στη Μάνδρα. Πούλμαν που θα
μεταφέρει τον κόσμο στην απεργιακή
συγκέντρωση των συνδικάτων θα αναχω-
ρήσει στις 9.30πμ από το 5ο
Δημοτικό Μάνδρας.

«Την περασμένη Κυριακή κάναμε μια μα-
ζική εξόρμηση για την πανεργατική απερ-
γία στις γειτονιές της Μάνδρας» δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Λίλιαν. «Ξεκι-
νήσαμε από το δημαρχείο, όπου οι εργαζό-
μενοι μας ενημέρωσαν ότι εργάζονται
7ήμερο, 12άωρο προκειμένου να αντεπε-
ξέλθουν στις τεράστιες ανάγκες. Αυτό που
τόνιζαν ήταν την ανάγκη να γίνουν άμεσα
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους
ΟΤΑ. Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε μια
μεγάλη περιοδεία στους δρόμους της πό-
λης, όπου οι κάτοικοι έκφραζαν την οργή
τους προς την κυβέρνηση αλλά και τη δη-
μοτική αρχή και την περιφέρεια για το γε-
γονός ότι αντιμετωπίζουν τεράστια προ-
βλήματα ενώ η αποκατάσταση δεν προχω-
ράει. “Τα 5.000 ευρώ δεν είναι τίποτα σε
σχέση με τι ζημιές που έχουμε υποστεί”
τόνιζαν κάτοικοι της περιοχής, ενώ άλλοι
είδαν την απεργία σαν μια ευκαιρία για να
εκφράσουν συλλογικά τα αιτήματά τους
μαζί με το οργανωμένο εργατικό κίνημα.
Παρά τις δυσκολίες, 30 κάτοικοι αγόρασαν
την Εργατική Αλληλεγγύη».

Ξεσηκωμός

«Η πανεργατική απεργία στις 14 Δεκέμ-
βρη που αποφάσισαν επιτέλους να καλέ-
σουν οι ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ
πρέπει να λειτουργήσει σαν σήμα για ξε-
σηκωμό σε κάθε εργατικό χώρο αλλά και
για όλον τον κόσμο της Μάνδρας και της
γύρω περιοχής, για να διαδηλώσουμε ορ-
γανωμένα μαζί με τα υπόλοιπα συνδικά-
τα» τονίζεται στην ανακοίνωση της Πρω-
τοβουλίας αλληλεγγύης στη Μάνδρα.  

«Στο Θριάσιο νοσοκομείο, το σωματείο
έχει προχωρήσει στη συγκέντρωση ειδών
πρώτης ανάγκης και οικονομικής ενίσχυ-
σης για τους πλημμυροπαθείς» μας είπε ο
Παντελής που συμμετείχε στην εξόρμηση
που έγινε στο νοσοκομείο την περασμένη
βδομάδα. «Πολλοί από τους ίδιους τους
εργαζόμενους του νοσοκομείου είναι
πλημμυροπαθείς, κάποιοι από αυτούς με
πολύ μεγάλες ζημιές.

Ταυτόχρονα στο νοσοκομείο έχουν ξε-
κινήσει στάσεις εργασίας με αιτήματα την
ενίσχυση του νοσοκομείου με μόνιμο προ-
σωπικό, την αποκατάσταση όλων των κα-
ταργημένων οργανικών θέσεων, τη μονι-
μοποίηση όλων των εργαζομένων με ελα-
στικές εργασιακές σχέσεις, τονίζοντας ότι
δεν μπορεί να συνεχίζεται η επέκταση λει-
τουργίας της διοικητικής υπηρεσίας και
να δημιουργούνται νέα τμήματα χωρίς το
αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Δόθηκαν 11
εφημερίδες και αρκετοί εργαζόμενοι έλε-
γαν ότι η πανεργατική απεργία πρέπει να
έχει επιτυχία».

Πανεξόρμηση για την  Πανεργατική Απεργία
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στην Θεσσαλονίκη, ο Συντονι-
σμός ενάντια στα μνημόνια έχει ξε-
κινήσει από την πρώτη στιγμή την
οργάνωση της πανεργατικής απερ-
γίας με επισκέψεις στους εργατι-
κούς χώρους και εξορμήσεις στις
πλατείες της πόλης. Ο Συντονισμός
καλεί σε προσυγκέντρωση στην Φι-
λίππου με Αγνώστου Στρατιώτου
στις 10.30 και στην συγκέντρωση
που καλούν τα συνδικάτα στις 11πμ
στο ΕΚΘ. 

Ενόψει της απεργίας ο συντονι-
σμός και το συντονιστικό των νοσο-
κομείων διοργάνωσαν σύσκεψη
όπου μπήκε ο στόχος να κατέβουν
στην απεργία οι εργαζόμενοι συμ-
βασιούχοι στα νοσοκομεία που ορ-
γάνωσαν την απεργία στις 29/11
αλλά και συμβασιούχοι από τον δή-
μο Αμπελοκήπων, όπως και οι εργα-
ζόμενοι του ΟΣΕΘ που η κυβέρνη-
ση απειλεί να αφήσει στον δρόμο.

Οργανώθηκαν εξορμήσεις σε μια
σειρά εργατικούς χώρους, από
τους οποίους μπορούμε να ξεχωρί-
σουμε το Ιπποκράτειο, το νοσοκο-
μείο Γεννηματάς, τα Δικαστήρια,
την ΕΡΤ3, όπου σύντροφοι και συν-
τρόφισσες άνοιξαν την συζήτηση
για την συμμετοχή όλων στην απερ-
γία και την προσπάθεια για κατέβα-
σμα με το πανό του σωματείου
στην πορεία.

Ήδη στην απεργιακή κινητοποί-
ηση καλούν μια σειρά σωματεία
όπως το Λιμάνι, τα νοσοκομεία, τα
σωματεία των δήμων. Στην τελική
ευθεία δίνουμε όλες μας τις δυνά-
μεις για την επιτυχία της απεργίας.

Σάββας Κοννέ

ΒΟΛΟΣ

ΧΑΝΙΑ

Οι εργατικοί χώροι ετοιμάζονται για
την πανεργατική-σταθμό στις 14 Δεκέμ-
βρη και στο Βόλο. Έγιναν ανάμεσα σε
άλλα, εξορμήσεις στο δημαρχείο, στο τε-
λωνείο, τον ΟΛΒ, την εφορία, την
ΔΕΥΑΒ, το νοσοκομείο της πόλης.

Στο νοσοκομείο εργαζόμενοι έχουν
αφισοκολλήσει τα υλικά και τις προκηρύ-
ξεις και συζητούν πως θα δώσουν τη συ-
νέχεια. Το ίδιο και στην ΕΡΑ Βόλου που
προπαγανδίζουν και τοπικά τη συγκέν-
τρωση. 

Οι φοιτητές στο σύλλογο των Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών αποφάσισαν με
τη συνέλευση τους τη συμμετοχή στην
απεργία με προσυγκέντρωση από το πα-
νεπιστήμιο. Έχει συγκροτηθεί συντονι-
στική επιτροπή για την μεγαλύτερη κινη-
τοποίηση. 

Οργανωμένο κατέβασμα ετοιμάζουν
τα σωματεία της τοπικής ΕΛΜΕ, της
ΑΓΕΤ, του ΟΛΒ και μια σειρά άλλων χώ-
ρων την Πέμπτη το πρωί στις 10πμ στη
Πλατεία Ελευθερίας. Η αφίσα της ΑΔΕ-
ΔΥ και των Συνδικάτων υπάρχει φανερά
στη πόλη.

Δημήτρης Στεφανάκης

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι εργαζόμε-
νοι του Συντονισμού ενάντια στα Μνημό-
νια, για την καλύτερη οργάνωση της Πα-
νεργατικής Απεργίας στις 14/12, με
εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς και
στις πλατείες, με μοίρασμα του σχετικού
απεργιακού υλικού και ανοίγοντας την
συζήτηση για την αναγκαιότητα συμμε-
τοχής στις απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Είκοσι φύλλα της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης δόθηκαν στις εξορμήσεις που έγι-
ναν στο ΙΚΑ Χανίων, τον Δήμο Χανίων,
την ΔΕΥΑΧ, την ΕΡΑ, το νοσοκομείο και
σχολεία της πόλης ενώ την Παρασκευή
8/12 πραγματοποιήθηκε στο εργατικό
κέντρο σύσκεψη του Συντονισμού ενάν-
τια στα μνημόνια για την καλύτερη οργά-
νωση της απεργίας και την πανελλαδική
συνέλευση αντίστασης (βλέπε σελίδες
10-11).

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Οι εξορμήσεις με την Εργατική Αλληλεγγύη και την
προκήρυξη του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια για
την πανεργατική απεργία στις 14 Δεκέμβρη στους χώ-
ρους δουλειάς έχουν ξεκινήσει από�τις 29 Νοέμβρη στα
Γιάννενα. 

Θα συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση στις
10.30 από το Εργατικό Κέντρο, όπου καλούν ΑΔΕΔΥ, ΕΛ-
ΜΕ, Διοικητικοί, ΟΤΑ με στόχο η διαδήλωση να ενωθεί με
τη συγκέντρωση του ΕΚΙ (ΠΑΜΕ) μπροστά από το Market
In, όπου οι εργαζόμενοι παλεύουν για επαναπρόσληψη
τους.

Λουίζα Γκίκα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Εδώ και δυο εβδομάδες οργανώνουμε στο Ηράκλειο

τις εξορμήσεις μας σε εργατικούς χώρους, στις πλατεί-
ες, στις σχολές αλλά και σε κάθε συγκέντρωση/διαδήλω-
ση  με κέντρο την πανεργατική  της 14 Δεκέμβρη. Στο
Πανεπιστημιακό Γενικό νοσοκομείο του Ηρακλείου οργα-
νώσαμε εξόρμηση με μια εργαζόμενη συνδικαλίστρια δί-
νοντας έτσι μαζί την μάχη να κινητοποιήσουμε κάθε ερ-
γαζόμενο/μαθητευόμενο/συμβασιούχο ενώ εξόρμηση
έγινε και στη ΔΕΗ.  

Στις σχολές βασικό κομμάτι των ανακοινώσεων η πα-
νεργατική, εξηγώντας στη συνέχεια το πως οι φοιτητές
μπορούν να δώσουν ουσιαστικά τη μάχη ενάντια στο νο-
μοσχέδιο Γαβρόγλου με το να παλεύουν μαζί με τους ερ-
γαζόμενους για προσλήψεις, ενάντια στον αντισυνδικαλι-
στικό νόμο που βγάζει παράνομες τις απεργίες.

Καλούμε όλες και όλους να οργανώσουμε και να συμ-
μετέχουμε στην διαδήλωση την Πέμπτη 14 Δεκέμβρη, με
προσυγκέντρωση στις 9.30πμ στο άγαλμα του Βενιζέλου
και στη συνέχεια πορεία από το Εργατικό Κέντρο του
Ηρακλείου με τα σωματεία στις 11 πμ.

Λεωνίδας Μαρουλάσοβ, φοιτητής Βιολογικού 

ΠΑΤΡΑ

Η Πάτρα έχει μπει στους ρυθμούς της πανεργατικής
απεργίας με τη συγκέντρωση των συνδικάτων να είναι
καλεσμένη στις 10πμ στο Εργατικό Κέντρο. 

Την προηγούμενη βδομάδα βρεθήκαμε με την προκή-
ρυξη του Συντονισμού και την Εργατική Αλληλεγγύη
στους εργατικούς χώρους, στο νοσοκομείο του Ρίο,
όπου οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται να κατέβουν στη συγ-
κέντρωση, τις διοικητικές υπηρεσίες του δήμου, τα ΕΛΤΑ
αλλά και στο κέντρο της πόλης. Αυτό που επικρατεί είναι
οργή και διάθεση για απάντηση στο δρόμο.

Νεκτάριος Χάινταρ

ΑΘΗΝΑ
Πλατεία Κλαυθμώνος 11πμ
Προσυγκέντρωση 10πμ Στα-
δίου και Πεσμαζόγλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΚΘ, 11πμ
Προσυγκέντρωση 10.30πμ,
Φιλίππου και Αγνώστου 
Στρατιώτη (Ρωμαϊκή Αγορά)

ΠΑΤΡΑ
Εργατικό Κέντρο 10πμ

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Εργατικό Κέντρο 
10.30πμ

ΞΑΝΘΗ
Εργατικό Κέντρο 10πμ

ΧΑΝΙΑ
Πλατεία Αγοράς 10πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Εργατικό Κέντρο 11πμ
Προσυγκέντρωση 9.30πμ 
Άγαλμα Βενιζέλου

ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Ελευθερίας 10πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Εργατικό Κέντρο 10.30πμ 
και πορεία στο Μάρκετ Ιν

Συγκεντρώσεις

Μάνδρα, 10/12
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Να κλιμακώσουμε

Η
επιτυχία της πανεργατικής απεργίας
στις 14 Δεκέμβρη μπορεί να γίνει το
εφαλτήριο για συντονισμό και απεργια-

κή κλιμάκωση. Να γίνει το πρώτο βήμα για ένα
μαζικό ξεσηκωμό που θα τσακίσει τον προϋπο-
λογισμό λιτότητας, περικοπών και ιδιωτικοποι-
ήσεων, που θα σταματήσει τον αντιαπεργιακό
νόμο αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που συμ-
φώνησε η κυβέρνηση με το κουαρτέτο στην
πρόσφατη «αξιολόγηση» και απειλεί να φέρει
για ψήφιση τις επόμενες βδομάδες στη βουλή.

Είναι μια ρεαλιστική προοπτική. Το απέδειξε
η εκ μέρους της κυβέρνησης άρον-άρον ανά-
κληση και αναβολή της αντιαπεργιακής τροπο-
λογίας μπροστά -και μόνο- στην εξαγγελία
απεργιακών κινητοποιήσεων από τα συνδικάτα.
Και συνεχίζουν να το αποδεικνύουν, οι εργαζό-
μενοι σε μια σειρά χώρους που όχι μόνο κα-
λούν στην πανεργατική απεργία στις 14/12 αλ-
λά  την χρησιμοποιούν για να απλώσουν περισ-
σότερο τις κινητοποιήσεις τους: 

Οι εργαζόμενοι στoν ΟΤΕ θα απεργήσουν το
διήμερο 13-14 Δεκέμβρη διεκδικώντας αυξή-
σεις, ενιαίο ωράριο και διασφάλιση θέσεων ερ-
γασίας. Το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτων του
ΥΠΠΟ καλεί σε στάση εργασίας και συγκέντρω-
ση στο υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή
15 Δεκέμβρη. Η ΕΙΝΑΠ και η ΟΕΝΓΕ καλούν σε
παναττική στάση εργασίας και συγκέντρωση
την Τρίτη 12/12 διεκδικώντας την άμεση πλη-
ρωμή όλων των δεδουλευμένων των επικουρι-
κών γιατρών και καμία απόλυση επικουρικού,
συμβασιούχου. 

«Προειδοποιητική»

Η ΠΟΕΔΗΝ έχει εξαγγείλει στάση εργασίας
και συγκέντρωση έξω από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους στις 19/12. Οι συνταξιούχοι ετοι-
μάζονται για πανελλαδική διαδήλωση στις 15/12
στις 5μμ στο Σύνταγμα. Οι εργαζόμενοι της
ΔΕΗ που την προηγούμενη βδομάδα διαδήλω-
σαν σε Φλώρινα και Μεγαλόπολη ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση βρίσκονται σε αναβρασμό - με
την ΓΕΝΟΠ να χαρακτηρίζει τη συμμετοχή στην
πανεργατική απεργία σαν «προειδοποιητική».  

Ο συντονισμός αυτών των αγώνων -σε αυ-
τούς και αρκετούς ακόμη χώρους που βρίσκον-
ται σε αγωνιστική κινητοποίηση- καθώς και η
οργάνωσή τους από τα κάτω είναι το άμεσο ζη-
τούμενο για να ξεπεραστεί η αδράνεια και η
απροθυμία της συνδικαλιστικής γραφειοκρα-
τίας να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις ενάντια
στα πιο επαίσχυντα μέτρα.

Αυτή η προοπτική περνάει μέσα από την επι-
τυχία της πανεργατικής απεργίας στις 14 Δε-
κέμβρη, παραλύοντας τη χώρα και διαδηλώνον-
τας με μαζικά, μεγάλα ενιαία συλλαλητήρια
όλης της εργατικής τάξης, των συνταξιούχων,
της νεολαίας. Με εξορμήσεις ενημέρωσης, ορ-
γάνωση της συμμετοχής στα συλλαλητήρια,
απεργιακές φρουρές σε όσο περισσότερους
χώρους δουλειάς να εξασφαλίσουμε ότι η κυ-
βέρνηση και οι «εταίροι» της θα πάρουν το μή-
νυμα ότι απέναντι στην «κανονικότητα» των
μνημονίων υπάρχει η εργατική κανονικότητα
των αγώνων.

Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται ο Συντονι-
σμός ενάντια στα Μνημόνια που στην Αθήνα κα-
λεί σε προσυγκέντρωση στις 10πμ στην Σταδίου
και Πεσμαζόγλου και συμμετοχή στο απεργιακό
συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Α
νεβαίνει ο αγωνιστικός πυρετός ενό-
ψει της πανεργατικής απεργίας στις
14 Δεκέμβρη σε όλους τους εργασια-

κούς χώρους σε δημόσιο και ιδιωτικό το-
μέα. Στις εξορμήσεις και τις περιοδείες που
συνεχίστηκαν την προηγούμενη βδομάδα
με τα υλικά του Συντονισμού ενάντια στα
Μνημόνια σε πάνω από εκατό χώρους εργα-
σίας, η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν
εντυπωσιακή. 

«Την προηγούμενη Πέμπτη κάναμε εξόρ-
μηση στο νοσοκομείο του Αγίου Σάββα κα-
λώντας όλους τους συναδέλφους στην πα-
νεργατική απεργία» δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος σωματείου εργαζομένων Αγίου Σάβ-
βα. «Αμέσως μετά στο προαύλιο του νοσο-
κομείου υπήρχε κινητοποίηση του σωματεί-
ου με στάση εργασίας των εργαζομένων
στην καθαριότητα για τα αιτήματά τους
προς την διοίκηση. Η πανεργατική απεργία
κεντρικοποιεί τη μάχη για προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες και
κρατική χρηματοδότηση για την δημόσια
υγεία. Για την καλύτερη οργάνωση της συμ-
μετοχής όλων μας προγραμματίζουμε γενι-
κή συνέλευση για την Δευτέρα 11/12 και νέ-
ες περιοδείες σε όλους τους χώρους του
νοσοκομείου την Τρίτη και την Τετάρτη». 

Εξορμήσεις για την επιτυχία της Πανερ-
γατικής Απεργίας της 14ης Δεκέμβρη πραγ-
ματοποίησε η Καμαριέρα, το αντικαπιταλι-
στικό δίκτυο των εργαζομένων στον επισιτι-
σμό και τον τουρισμό. Όπως ενημερώνει
στο μπλογκ της (http://kinisi-kamariera.blog-
spot.gr/): «Με το ομότιτλο έντυπο και τις
προκηρύξεις του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια στον οποίο συμμετέχουμε βρεθή-
καμε την Τρίτη 5 Δεκέμβρη σε ξενοδοχεία,
καφετέριες και εστιατόρια της οδού Μητρο-
πόλεως στο κέντρο της Αθήνας. Δεκάδες
εργαζόμενες και εργαζόμενοι προμηθεύτη-
καν το έντυπό μας και υλικό για την απερ-
γία, οι περισσότεροι εκ των οποίων ενίσχυ-
σαν οικονομικά την προσπάθεια του εντύ-
που μας. Πολλοί ήταν αυτοί που αυθόρμητα
μας είπαν ότι θα απεργήσουν σίγουρα ή ότι
σκέφτονται να απεργήσουν και να διαδηλώ-
σουν. Τις μέρες που μένουν, οργανώνουμε
αφισοκολλήσεις και νέες εξορμήσεις στον
Κεραμεικό και το Γκάζι και ετοιμαζόμαστε
για απεργιακές φρουρές τη μέρα της Πα-
νεργατικής Απεργίας σε μαζικούς χώρους
δουλειάς».

«Στηρίζουμε κάθε κινητοποίηση των εργα-
ζομένων και των συνδικάτων που γίνεται το
επόμενο διάστημα στην Αθήνα ενάντια στις
αντεργατικές-αντιλαϊκές πολιτικές που προ-
ωθεί κι αυτή η κυβέρνηση συνεχίζοντας το
έργο των προηγούμενων μνημονιακών κυ-
βερνήσεων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του
το Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων στην Ιν-
τρακόμ. «Προετοιμάζουμε τη συμμετοχή
μας μαζικά και δυναμικά στην πανελλαδική-
πανεργατική απεργία στις 14 Δεκέμβρη».

«Την περασμένη Πέμπτη καλέσαμε με
εξόρμηση στην πύλη της επιχείρησης τους
εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην απερ-
γία» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο

Βαγγέλης Παπαδόγιαννης, εργαζόμενος
στην Ιντρακόμ. «Την Τετάρτη 13 Δεκέμβρη,
στις 13:30-15:00, στο εστιατόριο του Α5, θα
γίνει γενική συνέλευση του σωματείου με
στόχο να συζητήσουμε τις επιθέσεις αλλά
και να οργανώσουμε τη συμμετοχή στην
απεργία».

Μαζικά

«Οι συνταξιούχοι θα είναι μαζικά παρόν-
τες στην πανεργατική απεργία. H συσπεί-
ρωση μετά και τις τελευταίες κινητοποι-
ήσεις είναι μεγάλη. Η προσυγκέντρωση των
συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας είναι
στις 10.30 στα γραφεία του Συλλόγου στη
Δραγατσανίου και από εκεί θα ανέβουμε
στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλ.
Κλαυθμώνος» μας λέει η Ιωάννα Παυλοπού-
λου, συνταξιούχος στην Εθνική.  

«Την Παρασκευή 8/12 κάναμε τη δεύτερη
εξόρμηση στη ΔΕΗ Ρουφ εν όψει της πα-
νεργατικής απεργίας. Αυτή τη φορά κρεμά-
σαμε και πανό ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις
και καλούσαμε σε μαζική συμμετοχή ενάν-
τια στα φονικά πλεονάσματα, όπως χαρα-

κτηριστικά ανέφερε και το πρωτοσέλιδο της
Εργατικής Αλληλεγγύης. Δώσαμε 5 εφημε-
ρίδες και μαζέψαμε 11 ευρώ για την οικονο-
μική εξόρμηση” μας λέει ο Νεκτάριος Δαρ-
γάκης.

Εξορμήσεις για την απεργία έγιναν την
περασμένη βδομάδα σε χώρους του Υπουρ-
γείο Πολιτισμού στην Πλάκα, στο Μουσείο
της Ακρόπολης ενώ την Τρίτη  12/12 θα γι-
νόταν ενημέρωση στην Ακρόπολη. «Υπήρχε
πολλή όρεξη για συζήτηση από τους συνα-
δέλφους με βασικά θέματα τις προσλήψεις,
τον αγώνα των συμβασιούχων για μονιμο-
ποίηση, με το παράδειγμα των καθαριστών-
τριών που ανάγκασαν το υπουργείο να δε-
σμευτεί για νέες συμβάσεις, να αποδεικνύει
ότι όταν παλεύεις μπορείς να νικάς» είπε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Σταυρούλα
Ψυχογιοπούλου.   

Κάλεσμα για έκτακτη γενική συνέλευση
την Τρίτη 12/12 στις 10.30πμ απεύθυνε ο
Σύλλογος εργαζομένων στη Γενική Γραμμα-
τεία Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ για την καλύ-
τερη οργάνωση της συμμετοχής στην απερ-
γία στις 14 Δεκέμβρη. «Στη συνέλευση θα

συζητηθούν κι όλα τα άμεσα ζητήματα,
όπως ο νέος οργανισμός του υπουργείου
που περικόβει δομές –ακόμα ένας λόγος
για μαζική συμμετοχή στην απεργία ενάν-
τια και στον προϋπολογισμό των περικο-
πών, όπως έλεγαν και πολλοί συνάδελφοι
στην εξόρμηση του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια που κάναμε γραφείο-γρα-
φείο την Παρασκευή 7/12» μας είπε ο Κώ-
στας Πίττας, γραμματέας ομοσπονδίας
τ.ΥΠΑΝ. 

Γιώργος Πίττας

• Στις 14 Δεκέμβρη τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς απεργούν ως εξής: Λεω-
φορεία, τρόλεϋ, ηλεκτρικός από το
ξεκίνημα της βάρδιας μέχρι τις 9 το
πρωί (και αντίστοιχα ξανά από τις 9
το βράδυ). Ενώ το Μετρό θα λειτουρ-
γεί από τις 9πμ μέχρι τις 4μμ.
• Συμμετοχή στην 24ωρη Πανεργατι-
κή της 14/12 αποφάσισε και η ΕΣΗΕΑ.

Πανεξόρμηση για την  Πανεργατική Απεργία

Απεργιακή συγκέντρωση εργαζόμενων καθαριότητας Αγ. Σάββα, 7/12

Αμαξοστάσιο Τραμ στο Ελληνικό, 7/12



Νο 1303, 13 Δεκέμβρη 2017 Το εργατικό κίνημασελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Με ένα μεγάλο πρόγραμμα ενημερωτικών συγκεντρώσεων σε μονάδες και χώ-
ρους δουλειάς στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ οργανώ-
νει το κατέβασμά της στην Πανεργατική της Πέμπτης 14/12.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση της ΓΕΝΟΠ αναφέρεται ότι η 24ωρη
απεργία της Πέμπτης 14/12 είναι προειδοποιητική απέναντι στην προσπάθεια
της κυβέρνησης να ξεπουλήσει ολόκληρα κομμάτια της παραγωγής ενέργειας
ξεκινώντας από τις Λιγνιτικές Μονάδες σε Φλώρινα και Μεγαλόπολη. “Να ακυ-
ρώσουμε τα σχέδια πώλησης μονάδων και ορυχείων και τις διαδικασίες διερεύ-
νησης υποψήφιων αγοραστών”, επισημαίνεται στην ανακοίνωση στην οποία ανα-
φέρονται μια σειρά άλλα αιτήματα του κλάδου όπως η υπογραφή ΣΣΕ, οι άμε-
σες προσλήψεις προσωπικού και η επαναφορά του 17% των μετοχών της ΔΕΗ
Α.Ε από το ΤΑΙΠΕΔ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Κινητοποιήσεις

Η απόφαση για οργάνωση της συμμετοχής των εργαζόμενων της ΔΕΗ στην
Πανεργατική έρχεται σαν συνέχεια των δυο μεγάλων κινητοποιήσεις που οργά-
νωσε το Συντονιστικό Ενάντια στην Πώληση Μονάδων Ενέργειας στη Φλώρινα
στις 4/12 και στη Μεγαλόπολη στις 6/12.

“Ήταν δυο σημαντικές κινητοποιήσεις που δείχνουν τη διάθεση τόσο των τοπι-
κών κοινωνιών, όσο και των εργαζόμενων να παλέψουν ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις και στα ξεπουλήματα. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η οργάνωση της πα-
νεργατικής απεργίας την Πέμπτη 14/12 ενώ αμέσως μετά θα συνεδριάσει και το
ΔΣ της ΓΕΝΟΠ αλλά και το Συντονιστικό για να προγραμματίσουμε τις επόμενες
κινήσεις μας”, ανέφερε στην ΕΑ ο Σαράντος Αλεξανδρής μέλος του ΔΣ του Σω-
ματείου Ορυχείων Σταθμών Μεγαλόπολης. “Άλλωστε η απόφαση του Συντονι-
στικού είναι ξεκάθαρη ζητώντας από την διοίκηση της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ να προχωρή-
σει στον προγραμματισμό μαζικών κινητοποιήσεων. Δεν υπάρχουν περιθώρια
αναμονής. Αν η διοίκηση της ΓΕΝΟΠ δεν ακολουθήσει τις αποφάσεις του Συντο-
νιστικού τότε θα αποφασίσουμε από μόνοι μας την συνέχεια. Δεν πρόκειται να
αφήσουμε να περάσει το ξεπούλημα της παραγωγής σε ιδιώτες”.

Μπορεί η κυβέρνηση να περηφανεύεται ότι έκανε τον ΟΑΣΘ δημόσιο,
αλλά οι απολύσεις και οι περικοπές που πάει να επιβάλλει, δείχνουν την
κυβερνητική αντίληψη για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Στον ΟΣΕΘ (πρώην
ΣΑΣΘ), τον οργανισμό που είχε την εποπτεία του ιδιωτικού ΟΑΣΘ απο-
λύονται εργαζόμενοι που για χρόνια εργάζονταν με συμβάσεις έργου που
ανανεώνονταν κάθε χρόνο καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Την
ίδια στιγμή η κυβέρνηση εκβιάζει τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ ότι ή θα
αποφασίσετε μόνοι σας την περικοπή του μισθού σας, ή θα πάτε στο ενι-
αίο μισθολόγιο και η περικοπή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Κλιμάκιο του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια μαζί με συνδικαλιστές
από διάφορους κλάδους, επισκέφτηκε την περασμένη Τετάρτη τους εργα-
ζόμενους του ΟΣΕΘ. Συζητήσαμε μαζί τους ότι για να κερδίσουμε τις δου-
λειές μας χρειάζονται κινητοποιήσεις κι ότι έχει σημασία να συμμετέχουν
στην πανεργατική απεργία στις 14/12. Έγινε συνάντηση και με το διευθυν-
τή του οργανισμού, Τσιώνα, όπου επανέλαβε το ίδιο μοτίβο “δεν έχουμε
πολλά περιθώρια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τις θέσεις εργασίας” νί-
πτοντας ουσιαστικά τα χέρια του, αναζητώντας νομικές λύσεις, ενώ χρει-
άζεται πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για να λυθεί η ομηρία.

Την επόμενη μέρα πραγματοποίησε γενική συνέλευση το Σωματείο Ερ-
γαζομένων του ΟΑΣΘ. Η ηγεσία του σωματείου πρότεινε την αποδοχή του
εκβιασμού, χωρίς την παραμικρή μάχη. Πρόκειται για μειώσεις που μπορεί
να ξεπερνούν το 20% στο ετήσιο εισόδημα.

Στη συνέλευση μοιράστηκε η προκήρυξη του Συντονισμού κι έγινε τοπο-
θέτηση από συντρόφισσα εργαζόμενη στον ΟΣΕΘ. Αφού ενημέρωσε για
την επίθεση που δέχονται, επεσήμανε ότι πραγματικές δημόσιες συγκοινω-
νίες δεν σημαίνουν απολύσεις και μειώσεις μισθών. Η συγκεκριμένη πα-
ρέμβαση πήρε το χειροκρότημα της συνέλευσης κι ακολούθησαν παρεμ-
βάσεις που έλεγαν ότι πρέπει να στηριχτούν απεργιακά οι εργαζόμενοι του
ΟΣΕΘ.

Από τη μεριά του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, θεωρούμε απαρά-
δεκτο να απολύονται εργαζόμενοι μετά από 16 χρόνια υπηρεσίας που γνω-
ρίζουν το έργο πολύ καλά και κανένας δεν έχει αμφισβητήσει την επάρκειά
τους. Είναι διπλά απαράδεκτο το γεγονός ότι τους απολύει ο κρατικός
πλέον ΟΑΣΘ, που αντικατέστησε τον σπάταλο ιδιωτικό ΟΑΣΘ, προσπα-
θώντας να βάλει τάξη στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Αντί
να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις που χρειάζονται για την εποπτεία του
νέου ΟΑΣΘ η απάντηση της διοίκησης είναι οι απολύσεις. Στηρίζουμε τον
αγώνα των εργαζόμενων του ΟΣΕΘ να κρατήσουν τις δουλειές τους. Ταυ-
τόχρονα επιμένουμε ότι οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ δεν πρέπει να δέχονται
εκβιασμούς που σημαίνουν περικοπές και μειώσεις.

Φύλλια Πολίτη

Σε 48ωρη απεργία προ-
χωρούν οι εργαζόμενοι
στον ΟΤΕ ξεκινώντας από
τις 13/12 με βασικό αίτημα
την υπογραφή ΣΣΕ σε όλο
τον όμιλο με πραγματικές
αυξήσεις σε όλους, δια-
σφάλιση των θέσεων εργα-
σίας και ενιαίο ωράριο ερ-
γασίας. Σε μαζικές περι-
φρουρήσεις της απεργίας
καλεί η Ομοσπονδία σε όλα
τα κτίρια της εταιρίας.

Όπως τονίζεται στην ανα-
κοίνωση της ΟΜΕ-ΟΤΕ σει-
ρά από εξορμήσεις ενημέ-
ρωσης πραγματοποιούνται
σε όλη την Ελλάδα. Συγκεν-
τρώσεις θα υπάρξουν και
τις δυο μέρες της απεργίας.

Συγκέντρωση

Την Τετάρτη 13/12 πρώτη
μέρα της απεργίας θα
πραγματοποιηθεί συγκέν-
τρωση μπροστά στο κτήριο
ΝΥΜΑ (Αθήνα, Γ' Σεπτεμ-
βρίου 102-104) στις 10πμ
όπου θα γίνουν ομιλίες και
ενημερώσεις από την δια-
πραγματευτική ομάδα σχε-
τικά με την αδιάλλακτη στά-
ση της διοίκησης και τα
επόμενα βήματα διεκδίκη-
σης αξιοπρεπούς ΣΣΕ για
όλους.

Την επόμενη μέρα Πέμ-
πτη 14/12 η ΟΜΕ-ΟΤΕ καλεί
όλους τους εργαζόμενους
να πάρουν μέρος στην με-
γάλη Πανεργατική συγκέν-
τρωση των συνδικάτων
στην πλατεία Κλαυθμώνος
στις 11πμ.

“Για εμάς αυτή η 48ωρη
είναι συνέχεια του αγώνα
που έχουμε ξεκινήσει εδώ
και μήνες για την υπογραφή
μιας αξιοπρεπούς ΣΣΕ με
πραγματικές αυξήσεις που
θα καλύπτει όλους τους ερ-
γαζόμενους, παλιούς και νέ-
ους. Η πραγματικότητα είναι
πως πρώτη φορά μετά από
χρόνια και παρά την αδιαλ-
λαξία της διοίκησης υπάρχει
μαχητική διάθεση κυρίως
από νέους συναδέλφους.
Μια διάθεση που δείχνει
πως μπορούμε να κερδίσου-
με αυτά που δικαιούμαστε”,
τονίζει μιλώντας στην ΕΑ ο
Θανάσης Φώλιας εκλεγμέ-
νος στο ΔΣ της ΟΜΕ-ΟΤΕ
με την παράταξη ΑΣΕ-ΟΤΕ.

Μ
εγάλη αναμένεται να είναι η συμμετοχή των
συνταξιούχων και των εργαζόμενων της
Εθνικής Τράπεζας στην Πανεργατική της

Πέμπτης 14/12. Ούτως ή άλλως εδώ και δυο μήνες
βρίσκονται στους δρόμους ενάντια στην κατάργη-
ση των επικουρικών συντάξεών τους που προωθεί
η διοίκηση της τράπεζας, μέσω της άρνησης πλη-
ρωμής του Λογαριασμού Επικούρησης (ΛΕΠΕΤΕ)
αλλά και της συρρίκνωσης του Ταμείου Ασφάλισής
τους (ΤΥΠΕΤ).

“Στις 14 Δεκέμβρη απεργούμε για το δικαίωμά
μας στην απεργία. Για το ΤΥΠΕΤ. Για το ΛΕΠΕΤΕ”,
τονίζει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Ερ-
γαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα (ΣΥΕΤΕ) καλών-
τας όλους τους τραπεζοϋπάλληλους στην συγκέν-
τρωση της Πανεργατικής απεργίας στην Πλατεία
Κλαυθμώνος στις 11πμ αλλά και σε όλες τις τοπι-
κές συγκεντρώσεις πανελλαδικά.

Και ο Σύλλογος των Συνταξιούχων (ΣΣΕΤΕ), μετά
την κινητοποίηση και την συγκέντρωση που πραγ-
ματοποίησε για άλλη μια φορά την Δευτέρα 11/12

έξω από το Κεντρικό Κατάστημα της ΕΤΕ στην Αι-
όλου, και παρά τις αποτυχημένες προσπάθειες συ-
νάντησης με τον υφυπουργό εργασίας Πετρόπου-
λο, εξέδωσε ανακοίνωση που καλεί τα μέλη του να
πάρουν μέρος στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 14/12, ώρα 11πμ στην
Πλ. Κλαυθμώνος καθώς επίσης και στο συλλαλητή-
ριο που καλούν οι συνταξιουχικές οργανώσεις την
Παρασκευή 15/12 στις 5μ μ στα Προπύλαια.

Ταυτόχρονα ο ΣΣΕΤΕ καλεί τα ΔΣ όλων των συλ-
λόγων (ΣΥΕΤΕ, ΣΥΤΑΤΕ, ΣΕΠΕΤΕ), το ΤΥΠΕΤ και
την ΟΤΟΕ για κοινή σύσκεψη την Τετάρτη 13/12,
στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του συλλόγου
στην Πλ. Κλαυθμώνος (Δραγατσανίου 8) προκειμέ-
νου να αποφασιστεί κοινή στάση και θέση απέναντι
στη διοίκηση.

“Η Πανεργατική είναι μια μεγάλη ευκαιρία να
συνδεθούμε και με τους εργαζόμενους της Εθνι-
κής αλλά και με όλα τα αγωνιζόμενα κομμάτια της
εργατικής τάξης”, ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ η
Ιωάννα Παυλοπούλου, συνταξιούχος της Εθνικής
από τον Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια και μέ-

λος της Ανοιχτής Επιτροπής Εργαζόμενων και Συν-
ταξιούχων. “Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια με-
γάλη συσπείρωση από την μεριά των συνταξιούχων
που καταλαβαίνουν ότι αυτή τη μάχη θα πρέπει να
τη δώσουμε συντονισμένα και οργανωμένα. Η
πραγματικότητα είναι πως η Πανεργατική της Πέμ-
πτης λειτουργεί ως σημαντικό βήμα οργάνωσης
για να συνεχίσουμε πιο δυναμικά αμέσως μετά.
Εγώ δεν παραλείπω να τονίζω σε όλους τους συνα-
δέλφους πως το αμέσως επόμενο βήμα είναι η
συμμετοχή στην σημαντική Συνέλευση Εργατικής
Αντίστασης που οργανώνει ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια την Κυριακή 17/12. Είναι μεγάλο το
κομμάτι των συναδέλφων που θέλει να δώσει αυτή
τη μάχη με κάθε τρόπο, μέχρι τέλος, αλλά ταυτό-
χρονα συνειδητοποιεί ότι η σύγκρουση με τις μνη-
μονιακές πολιτικές της κυβέρνησης και της διοίκη-
σης Φραγκιαδάκη στην τράπεζα είναι μεγάλη και
σκληρή και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερος συντο-
νισμός και οργάνωση”. 

Κυριάκος Μπάνος

Συνεχίζουν οι συνταξιούχοι της Εθνικής ΟΤΕ 

48ωρη
απεργία
13-14/12

ΔΕΗ Όχι στην ιδιωτικοποίηση

OΑΣΘ-ΟΣΕΘ 

Όχι σε περικοπές μισθών 
και απολύσεις

Μεγαλόπολη, 6/12
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Σύσκεψη με πρωτοβουλία των Σω-
ματείων Εργαζομένων Σισμανόγλει-
ου, Αμαλία Φλέμιγκ και Παίδων Πεν-
τέλης και συμμετοχή εκπροσώπων
δημοτικών κινήσεων, συλλογικοτή-
των και φορέων της περιοχής πραγ-
ματοποιήθηκε στις 6/12 στο νοσοκο-
μείο Αμαλία Φλέμιγκ.

Όπως αναφέρουν ανάμεσα σε άλ-
λα στο κοινό τους ψήφισμα τα σω-
ματεία, «η Διοίκηση παρουσιάζει και
προωθεί ‘σχέδιο ανάπτυξης’ που βα-
σικό του στοιχείο είναι οι συγχωνεύ-
σεις υπηρεσιών μέσω κοινού οργανι-
σμού. Οι εργαζόμενοι και οι φορείς,
τοποθετούμε την “κόκκινη γραμμή”
της αντίστασής μας, σε κάθε προ-
σπάθεια της Διοίκησης των Νοσοκο-
μείων που θα συγχωνεύει και θα κα-
ταργεί τμήματα και υπηρεσίες των
Νοσοκομείων με όχημα τον ενιαίο
οργανισμό, που θα στρώνει το έδα-
φος και θα διαμορφώνει το νομικό
πλαίσιο για την σταδιακή κατάργηση
και το κλείσιμο του Α. Φλέμιγκ, που
θα δημιουργεί συνθήκες περαιτέρω
συρρίκνωσης και υποβάθμισης για
το Σισμανόγλειο και το Παίδων Πεν-
τέλης. Φύσει και θέση, οι εργαζόμε-
νοι και όσοι απευθύνονται στα Νο-
σοκομεία μας διεκδικούμε την ανά-
πτυξή τους, με πλήρη κάλυψη των
απαιτούμενων μόνιμων θέσεων...

Κίνδυνος
Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να

εξασφαλιστεί άμεσα η ενίσχυση με
το απαιτούμενο προσωπικό και στα
τρία Νοσοκομεία για να αποτραπεί,
πρώτα και κύρια, ο κίνδυνος κατάρ-
ρευσης και κλεισίματος μονάδων και
τμημάτων.

Θεωρούμε ακόμα, επιβεβλημένη
την διεύρυνση των υπηρεσιών υγείας
στη περιοχή με το προσωπικό και τη
χρηματοδότηση που απαιτείται επ’
ωφελεία των κατοίκων της περιοχής.
Με Νοσοκομεία που θα λειτουργούν
διατηρώντας την αυτοτέλειά τους.

Εκτιμούμε ως απαραίτητο το συν-
τονισμό και τον κοινό βηματισμό με
όλους τους φορείς, τους συλλό-
γους, τα κινήματα και τους Δήμους
της περιοχής στο πλαίσιο της δημι-
ουργίας μίας ισχυρής συμμαχίας
των εργαζομένων και των κατοίκων
της με κοινό στόχο την υπεράσπιση
του δικαιώματός μας στην περίθαλ-
ψη και την αντίσταση σε κάθε απει-
λή για νέες συγχωνεύσεις και κλεισί-
ματα Νοσοκομείων».

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ -

Α. ΦΛΕΜΙΓΚ-

ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Όχι στις
συγχωνεύσεις

Εκλογές πραγματοποιήθηκαν τις
προηγούμενες ημέρες σε μια σειρά
σωματεία εργαζομένων και τις επό-
μενες ημέρες αρκετά είναι αυτά που
καλούν τα μέλη τους στις κάλπες.

Στο Σύλλογο Δασκάλων “Αθηνά”, η Ανεξάρτητη
Παρέμβαση, το σχήμα της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς που συμμετέχει στις Παρεμβάσεις, αναδεί-
χτηκε δεύτερη δύναμη λαμβάνοντας 225 ψήφους
και 3 έδρες στο νέο Δ.Σ, καταγράφοντας άνοδο 22
ψήφων σε σχέση με το 2016 και 35 ψήφων σε σχέση
με το 2015.

Πρώτη σε ψήφους είναι η Ανεξάρτητη Ριζοσπα-
στική Πρωτοβουλία με 237 ψήφους και 3 έδρες. Η
ΔΑΚΕ έλαβε 107 ψήφους και 2 έδρες, η ΔΗΣΥ
(πρώην ΠΑΣΚ) 72 ψήφους και 1 έδρα και το ΠΑΜΕ
63 ψήφους, χωρίς εκπροσώπηση στο νέο Δ.Σ.

Στο Σύλλογο Δασκάλων Ξάνθης, η Αριστερή Αγω-
νιστική Κίνηση έλαβε 62 ψήφους καταγράφοντας
ποσοστό 10.2%, χωρίς ωστόσο να πάρει έδρα στο
νέο Δ.Σ.

Δύο εκπροσώπους στο νέο Δ.Σ του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, θα έχει
η Αγωνιστική Ενότητα, η οποία έλαβε 33 ψήφους.

Στις 12 και 13 Δεκέμβρη γίνονται εκλογές στο Σω-
ματείο του νοσοκομείο Αττικό. Ο Σπύρος Στάικος
από το αντικαπιταλιστικό δίκτυο “Νυστέρι”, συμμετέ-
χει στο ψηφοδέλτιο “Γαλέρα”.

Οι εκπαιδευτικοί της ΕΛΜΕ Χανίων πάνε στις κάλ-
πες στις 13 Δεκέμβρη. Από την “Τάξη μας”, συμμε-
τέχουν στο σχήμα Πρωτοβουλία – Παρέμβαση εκ-
παιδευτικών, η Δώρα Κιντή, η Σοφία Γεωργοκώστα
και η Μαρία Καλογεράκη.

Στις 13 Δεκέμβρη ψη-
φίζουν και στο Σύλλογο
Δασκάλων Βούλας –
Βουλιαγμένης. Ο Στέλιος
Γιαννούλης, μέλος της

“Τάξης μας”, συμμετέχει στο ψηφοφέλτιο της Συ-
νεργασίας για Ενότητα κι Αγώνα (Παρεμβάσεις).

Στο Νοσοκομείο Ερυθρός, εκλογές θα γίνουν το
διήμερο 19 και 20/12, για νέο ΔΣ και αντιπροσώ-
πους στην ΠΟΕΔΗΝ. Το Νυστέρι στηρίζει και συμ-
μετέχει στην Αγωνιστική Ενωτική Πρωτοβουλία, με
την Θένια Ασλανίδη, τον Βασίλη Λευθεριώτη, τον
Απόστολο Παναγιωτακόπουλο.

Στην A΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας (Περιστέρι) θα γί-
νει συνέλευση στις 13/12 και στις 19/12 εκλογές για
νέο ΔΣ. Με το σχήμα των παρεμβάσεων “Αγωνιστική
Παρέμβαση”, απο το δίκτυο εκπαιδευτικών “Η τάξη
μας” συμμετέχει η Σταυρούλα Πανίδου.

Στην Α' ΕΛΜΕ Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί συνέ-
λευση στις 13/12 και στις 18/12 θα ακολουθήσουν
εκλογές για νέο ΔΣ. Με το σχήμα των Παρεμβάσεων
“Ενότητα Αντίσταση Ανατροπή”, συμμετέχουν απο
το δίκτυο εκπαιδευτικών “Η τάξη μας” η Κωσταντίνα
Καραμάνου και ο Μιχάλης Τσορμπατζόγλου.

Η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας καλεί σε συνέλευση στις 19/12
και στις 20/12 θα πραγματοποιήσει εκλογές για νέο
ΔΣ. Με την “Αντίσταση Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας” συμμετέ-
χουν απο το δίκτυο της “Τάξης μας”, η Γεωργία
Κόφφα και η Ντίνα Γκαρανέ.

Το τριήμερο 13 – 15/12 θα διεξαχθεί το 27ο συνέ-
δριο της ΠΟΕ ΔΟΥ στο Νοβοτέλ. Η Εργατικη Αλληλ-
λεγγύη συμμετέχει με αντιπρόσωπο τον Μάκη Γερον-
τίδη.

H οργάνωση της 24ωρης πανεργατι-
κής απεργίας στα Χανιά, στο σωματείο
των εκπαιδευτικών β/θμιας εκπαίδευ-
σης συνέπεσε με τις εκλογές για ανά-
δειξη νέου ΔΣ και αντιπροσώπων για το
νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ. 

Η ανακοίνωση της απεργίας ήρθε να
επιβεβαιώσει αυτά που συζητούσαμε
με τους συναδέλφους όλο αυτό το διά-
στημα, δηλαδή ποιος είναι ο τρόπος να
κοντράρουμε τα μέτρα του υπουργεί-
ου. Τη στιγμή που η αύξηση του διδα-
κτικού ωραρίου, το ωράριο παραμονής
στο σχολείο (καθηκοντολόγιο), οι συγ-
χωνεύσεις συστεγαζόμενων σχολείων,
η άρση του ξεπαγώματος της μισθολο-
γικής μας εξέλιξης που ήταν ορισμένη
για την 1/1/2018 και βέβαια η αξιολόγη-
ση είναι ανοιχτές συζητήσεις μέσα
στον κλάδο μας, η πανεργατική έρχεται
ως η κλιμάκωση των αγώνων μας απέ-
ναντι σ’ αυτά τα μέτρα. 

Ο στόχος μας, ως Πρωτοβουλίας –
Παρέμβασης Εκπαιδευτικών, είναι την
Τετάρτη να αναδειχτούν στο νέο ΔΣ οι
δυνάμεις εκείνες που δίνουν καθημερινά
τη μάχη μαζί με τους συναδέλφους και
την Πέμπτη να κλείσουμε τα σχολεία
απεργώντας! Η προοπτική αυτή φαντά-
ζει τώρα πιο ρεαλιστική από ποτέ. Ο θυ-
μός ενάντια στην κυβέρνηση, φαίνεται
σταδιακά να γίνεται οργάνωση με μαζι-
κότερους όρους της αντίστασής μας.

Δώρα Κιντή, εκπαιδευτικός 

Σ
υνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στα νοσοκο-
μεία μετά την πανεργατική απεργία. Σε πα-
ναττική στάση εργασίας 11πμ-3μμ και πα-

νελλαδική συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καλεί την Τρίτη
19 Δεκεμβρίου η ΠΟΕΔΗΝ ενάντια στις περικο-
πές για ένταξη στα ΒΑΕ, αυξήσεις στους μι-
σθούς και τις δαπάνες στην Υγεία.

Κινητοποιήσεις και γενικές συνελεύσεις πραγ-
ματοποιούνται σε μια σειρά νοσοκομεία της Αττι-
κής αλλά και σε όλη την Ελλάδα τόσο ενόψει της
οργάνωσης της Πανεργατικής στις 14/12 όσο
και για σημαντικά προβλήματα λειτουργίας που
αντιμετωπίζουν τα κατά τόπους νοσοκομεία,
αποδεικνύοντας τις τεράστιες ελλείψεις που
έχουν καταδικάσει τη δημόσια Υγεία οι μνημο-
νιακές πολιτικές.

Σημαντική ήταν η στάση εργασίας και η συγ-
κέντρωση έξω από το Ελεγκτικό Συνέδριο που
πραγματοποίησαν την Τρίτη 12/12 οι επικουρικοί
γιατροί στα νοσοκομεία της Αττικής μετά από
κάλεσμα της ΕΙΝΑΠ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο συ-
νεδρίαζε για να συζητήσει το ζήτημα της παρά-
τασης των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών
που έχουν ξεπεράσει τα δυο χρόνια. Οποιαδήπο-
τε αρνητική απόφαση θα σημάνει πως οι επικου-
ρικοί γιατροί κινδυνεύουν να παραμείνουν απλή-
ρωτοι για το μήνα Νοέμβρη και για τον Δεκέμ-
βρη λίγες μέρες πριν τις γιορτές.

Με επίσχεση εργασίας απειλούν επικουρικοί
γιατροί σε διάφορα νοσοκομεία (π.χ. Ασκληπιείο
Βούλας) αν δεν γίνει άμεσα η πληρωμή των δε-
δουλευμένων τους. Σε συνάντηση αντιπροσωπεί-
ας της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ με κλιμάκιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου τονίστηκε η αναγκαιότητα
να παρθεί άμεσα θετική απόφαση ώστε να προ-
χωρήσουν οι πληρωμές. Τον διοικητή του νοσο-
κομείου Αγ. Σάββας καταγγέλλει η ΕΙΝΑΠ μετά
την απόφαση την οποία εξέδωσε την Δευτέρα

11/12 για το θέμα των επικουρικών γιατρών του
νοσοκομείου του, πιέζοντάς τους να μη συμμετέ-
χουν στην επίσχεση εργασίας την οποία είχε
εξαγγείλει η ΕΙΝΑΠ.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι εργαζόμενοι
στο Θριάσιο νοσοκομείο μετά την απόφαση της
διοίκησης να επεκτείνει τη διοικητική υπηρεσία και
να δημιουργήσει νέο νοσηλευτικό τμήμα χωρίς το

αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Την Δευτέρα 4/12
πραγματοποίησαν στάση εργασίας και παράστα-
ση διαμαρτυρίας στην ΔΥΠΕ Δυτ. Αττικής ζητών-
τας αναμόρφωση του οργανισμού του νοσοκομεί-
ου και των αποκατάσταση όλων των καταργημέ-
νων οργανικών θέσεων, την μονιμοποίηση όλων
των εργαζομένων με ελαστικές εργασιακές σχέ-
σεις (επικουρικοί, μέσω ΟΑΕΔ, μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ,
εργολαβικοί), να μην επεκταθεί η λειτουργία τμη-
μάτων χωρίς τις αναγκαίες προσλήψεις, να γίνουν
οι αναγκαίες επισκευές - αντικαταστάσεις εξοπλι-
σμού, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργία και των
τριών ακτινολογικών θαλάμων, να πληρωθούν όλα
τα δεδουλευμένα και να υπάρξουν ουσιαστικές
αυξήσεις στους μισθούς με πλήρη και επαρκή
κρατική χρηματοδότηση για δημόσια και δωρεάν
Υγεία για όλους. Τέλος ζητάνε την πλήρη στελέ-
χωση με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό των
Κέντρων Υγείας Ελευσίνας και Μεγάρων και δημι-
ουργία αντίστοιχων Κέντρων Υγείας σε Μάνδρα,
Ασπρόπυργο, Νέα Πέραμο και Μαγούλα.�

• Σημαντική ήταν και η κινητοποίηση των εργα-
ζόμενων στην καθαριότητα του νοσοκομείου Αγ.
Σάββας στις 7/12. Οι καθαρίστριες και οι καθαρι-
στές σταμάτησαν τη δουλειά τους και κατέβηκαν
στο προαύλιο του του νοσοκομείου όπου με τη
στήριξη του Σωματείου πραγματοποίησαν συγ-
κέντρωση ζητώντας την μονιμοποίησή τους αφού
καλύπτουν πάγιες ανάγκες στην απαραίτητη δου-
λειά της καθαριότητας του Ογκολογικού νοσοκο-
μείου.

Κ.Μ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Νέα απεργιακή 
κινητοποίηση 19 Δεκέμβρη

Eκλογές 
στα σωματεία
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Εκατοντάδες αντιφασίστες και αντι-
φασίστριες διαδήλωσαν το Σάββατο
9/12 στο Μαρούσι, διεκδικώντας να
κλείσουν τα τοπικά γραφεία της Χρυ-
σής Αυγής. “Ούτε στο Μαρούσι-Ούτε
πουθενά, Τσακίστε τους φασίστες σε
κάθε γειτονιά”, “Ισόβια στους φονιά-
δες του Παύλου Φύσσα”, “Kλείστε τα
γραγεία της Χρυσής Αυγής, αυτής
της συμμορίας της ναζιστικής” ήταν
τα κεντρικά συνθήματα που ακούστη-
καν στη διάρκεια της πορείας.

Στην συγκέντρωση που πραγματο-
ποιήθηκε πριν το συλλαλητήριο, ο Αν-
τιφασιστικός Συντονισμός Αμαρουσί-
ου και Βορείων Προαστείων ανακοί-
νωσε ότι τη διαδήλωση στηρίζουν: ο
Σύλλογος Δασκάλων Αμαρουσίου, το
Σωματείο εργαζομένων του νοσοκο-
μείου Παίδων Πεντέλης, η ΠΟΣΠΕΡΤ,
η Ένωση Γονέων Αμαρουσίου, η Επι-
τροπή Αγώνα Κηφισιάς Ενάντια στα
Μέτρα ΔΝΤ-ΕΕ-Κυβέρνησης, η Αντι-
φασιστική Πρωτοβουλία Διονύσου.

Ο Π. Λιαπόπουλος (ΔΣ Συλλόγου
Παίδων Πεντέλης) ανέφερε: “Ο φασι-
σμός θέλει να καταστείλλει οποιοδή-
ποτε συλλογικό δικαίωμα των εργαζο-
μένων. Οι φασίστες προσπαθούν να
παρεμποδίσουν την οργανωμένη συλ-
λογική δράση των εργαζομένων
στους χώρους τους και στην κοινω-
νία. Γι' αυτό είναι υποχρέωση όλων
μας να συμμετέχουμε για να κλείσει
οποιοδήποτε ορμητήριο στην περιοχή
μας”.

Εκπρόσωπος από το ΕΕΚ κατήγγει-
λε την επίθεση, από τραμπούκους, σε
συντρόφους και συντρόφισσες του
αντιφασιστικού συντονισμού, οι οποί-
οι έκαναν αφισοκόλληση την Τρίτη το
βράδυ 5/12 εν όψει της αντιφασιστι-
κής πορείας. Η ΚΕΕΡΦΑ από την
πλευρά της κάλεσε στη διεθνή κινη-
τοποίηση στις 17 Μάρτη, όπου το αν-
τιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα
θα διαδηλώσει από την Αμερική ως
την Αυστραλία ώστε να τσακίσουμε
τους φασίστες και τις ρατσιστικές πο-
λιτικές των “από πάνω”.

Συγχρόνως, έγιναν καλέσματα συμ-
μετοχής στην μεγάλη Πανεργατική
Απεργία στις 14 Δεκεμβρίου. Επιπλέ-
ον, χαιρετισμό απηύθηνε ο δημοτικός
σύμβουλος, Τ. Σπυρόπουλος από την
αντικαπιταλιστική δημοτική κίνηση
“Εκτός των Τειχών” και η ΟΡΜΑ. Στη
διαδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, ο
δημοτικός σύμβουλος και μέλη της κί-
νησης “Ενότητα-Ανατροπή και Εργο
για το Μαρούσι”.

Δήμητρα Τζάκου, ΚΕΕΡΦΑ

Αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ επισκέφθηκε τη Λέσβο το διήμερο 8 και 9
Δεκέμβρη.

To προηγούμενο διάστημα είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις κινητοποι-
ήσεις κατσαρόλας του δημάρχου Γαληνού, την καλλιέργεια ευνοϊκού κλί-
ματος για τους φασίστες, τις κινητοποιήσεις των 35 προσφύγων και την
αστυνομοκρατία στην πλατεία Σαπφούς που συνέλαβε 25 μετανάστες που
ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες στο στρατόπεδο της Μόριας.

Το πρωί της Παρασκευής επισκεφθήκαμε τους μετανάστες-πρόσφυ-
γες που έχουν καταλάβει τα γραφεία του
ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη. Το μεσημέρι έγινε περιο-
δεία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και μοίρασμα
προκηρύξεων στους φοιτητές και το προσω-
πικό. Το βράδυ έγινε συγκέντρωση στο ξε-
νοδοχείο Λέσβιον στην οποία απευθύνθηκε
και ο Σ. Γεωργούλας, καθηγητής Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου και δημοτικός σύμβουλος. Στη
συγκέντρωση συμμετείχαν αλληλέγγυοι και
πρόσφυγες. Οι τελευταίοι περιέγραψαν την
κατάσταση που αντιμετωπίζουν και συζητή-
θηκαν τρόποι για να γίνει ο αγώνας τους
αποτελεσματικότερος.

Το Σάββατο μοιράστηκαν προκηρύξεις
στην κεντρική αγορά που καλούσαν στη γε-
νική απεργία στις 14 του μηνός και καταδί-
καζαν τις ρατσιστικές πρακτικές. Μετά, στο
στρατόπεδο της Μόριας έγινε παρέμβαση
στους πρόσφυγες-μετανάστες με μαζική
διακίνηση προκηρύξεων. Ζητήθηκε η πρό-
σβαση στο εσωτερικό του στρατοπέδου την
οποίαν αρνήθηκαν οι διοικούντες με επίκλη-
ση σαφούς εντολής από τα ανώτερα κυβερ-
νητικά κλιμάκια. Αργότερα, μέλη της αντι-
προσωπείας μπήκαν στο χώρο του στρατο-
πέδου και διαπίστωσαν με τα ίδια τους τα
μάτια τις πανάθλιες και ελεεινές συνθήκες
που επικρατούν εκεί από κάθε άποψη. Έγινε μοίρασμα προκηρύξεων και
μερικές αυτοσχέδιες, μαζικές συγκεντρώσεις.

Το συμπέρασμα που βγήκε από όλους ήταν ότι μόνο η κοινή πάλη
όλων των προσφύγων-μεταναστών και η σύνδεσή της με το εργατικό κί-
νημα μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα και των προσφύγων και
των εργατών. Οργανώνεται ήδη μαζική συμμετοχή των προσφύγων στην
πανεργατική απεργία.

Υ.Γ. Η πίεση των κινητοποιήσεων ανάγκασε την κυβέρνηση να μετακι-
νήσει περίπου χίλιους πρόσφυγες από τη Μόρια στον Πειραιά την προ-
ηγούμενη βδομάδα. 

Παρασκευάς Ψάνης

Ανταπόκριση μελών της ΚΕΕΡΦΑ μέσα από το στρατόπεδο της Μό-
ριας στη Λέσβο.

Aντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ αψήφισε την απαγόρευση και μπήκε
στη Μόρια όπου μοίρασε προκηρύξεις με κάλεσμα για συμμετοχή
στην Πανεργατική Απεργία στις 14 Δεκέμβρη και τη συγκέντρωση
στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη.

Συγκλονιστική ήταν η ανταπόκριση των προσφύγων, οι οποίοι μα-
ζεύονταν σε ομάδες, έπαιρναν τις προκηρύξεις και τις μοίραζαν και οι

ίδιοι. Οι συνθήκες στο στρατόπεδο είναι
απάνθρωπες. Πλάι στα κοντέινερ, τέντες
κάλυπταν εκατοντάδες σκηνές παραταγ-
μένες ανάμεσα σε σειρές από φράγματα
με συρματοπλέγματα σε διπλή σειρά.

Η βρομιά είναι απερίγραπτη: σκουπίδια
σε όγκους δίπλα από τις σκηνές, νερά να
τρέχουν, παιδιά να παίζουν, μωρά μέσα
σε αυτοσχέδιες κούνιες από κομμένα
πλαστικά βαρέλια. Έξω από το καμπ
υπήρχαν και άλλες σκηνές, όπου οι πρό-
σφυγες έκαιγαν ξύλα για να ζεσταθούν
και να μαγειρέψουν.

Η Μόρια είναι η ντροπή της κυβέρνη-
σης, με την εφαρμογή της συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας. Κάνουν το βίο αβίωτο
στους πρόσφυγες και συνεχίζουν την
αθλιότητα του περασμένου χειμώνα, δεν
μεριμνούν για το κρύο που έρχεται, οδη-
γώντας τους όλο και πιο κοντά στο θάνα-
το.

Η μεταφορά προσφύγων έχει ξεκινή-
σει, όχι για να κλείσει το Γκουαντάναμο,
αλλά για να επεκταθεί σύντομα με μόνι-
μες δομές φυλάκισης. Έτσι συμβιβάστη-
κε ξανά ο Μουζάλας με τη ρατσιστική εκ-
στρατεία ΝΔ και ακροδεξιάς, με μπρο-
στάρη το Δήμαρχο Λέσβου, Γαληνό.

Η λύση βρίσκεται στον κοινό αγώνα προσφύγων και εργατών, με το
δυνάμωμα του κινήματος αλληλεγγύης, για να ανοίξουν τα σύνορα, να
δοθεί άσυλο, ελεύθερη μετακίνηση, δουλειές και σπίτια. Για να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα, να φύγει το ΝΑΤΟ και η FRONTEX.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν: Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας, Μαρία Κασκαρίκα, δικηγόρος, μητέρα φοιτητή
Αλέξη Λάζαρη, Λεωνίδας Κοντουδάκης, γεωπόνος, αυτόπτης μάρτυ-
ρας της δολοφονίας Γρηγόρη Λαμπράκη, Παρασκευάς Ψάνης, συντα-
ξιούχος, Μασούντ Καχάρ, διερμηνέας, Ευγενία Κουνιάκη, δικηγόρος,
Δημήτρης Καρίμαλης, συνδικαλιστής.

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες Σκηνές μέσα στο χειμώνα

ΜΑΡΟΥΣΙ

Πορεία για 
να κλείσουν 
τα “γραφεία” 
της ΧΑ

ΜΟΡΙΑ



Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή ανταπό-
κριση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10/12 αντι-
φασιστική συγκέντρωση – πικετοφορία στο Παζά-
ρι του Πειραιά. Δεκάδες αντιφασίστες/στριες αν-
ταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ, της Αλ-
ληλεγγύης Πειραιάς, της Παμπειραϊκής Πρωτο-
βουλίας και της Δημοτικής Κίνησης «Λιμάνι της
Αγωνίας» που είχε στόχο να δώσει απάντηση
στην πρόσφατη ρατσιστική επίθεση σε βάρος του
Πακιστανού μετανάστη Σαγιέντ Γκουλάμ Καμπάρ
που έγινε από οργανωμένη ομάδα φασιστών στο
Παζάρι του Πειραιά.  

Αφετηρία της κινητοποίησης ήταν o σταθμός
ΗΣΑΠ Πειραιά στις 11πμ όπου έγινε μία σύντομη
εξόρμηση και στη συνέχεια έγινε πορεία στους
δρόμους του Πειραιά μέχρι το Παζάρι. Μπροστά
μπήκε το πανό της ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά και ακολου-
θούσε το πανό της Παμπειραϊκής Πρωτοβουλίας.
Από την ντουντούκα γινόταν καταγγελία της ρα-
τσιστικής επίθεσης και κάλεσμα κοινής δράσης
ντόπιων και μεταναστών ενάντια σε μνημόνια και
νεοναζί, καθώς επίσης και κάλεσμα για τη γενική
απεργία στις 14/12.

Όταν η πορεία έφτασε στο Παζάρι, τους αντι-
φασίστες διαδηλωτές υποδέχτηκε το προεδρείο
του Σωματείου Μικροπωλητών. Στη συνέχεια, αν-
τιπροσωπεία της διαδήλωσης μπήκε μέσα στο
παζάρι μοιράζοντας σε μικροπωλητές και σε κό-
σμο που ψώνιζε ανακοίνωση – καταγγελία της ρα-
τσιστικής επίθεσης και κάλεσμα για την πανεργα-
τική απεργία στις 14/12. Όλοι έπαιρναν τα φυλλά-
δια συμφωνώντας ότι ντόπιοι και μετανάστες δεν
έχουν να χωρίσουν τίποτα και ότι η θέση της Χρυ-
σής Αυγής είναι στη φυλακή. Δόθηκαν 13 φύλλα
της Εργατικής Αλληλεγγύης και συγκεντρώθηκαν
αρκετές υπογραφές στο κείμενο της ΚΕΕΡΦΑ.

Αμέσως μετά η πορεία κατευθύνθηκε στην
υπαίθρια αγορά «χωρίς μεσάζοντες» που διοργά-
νωνε η Αλληλεγγύη Πειραιά και κατέληξε στο Δη-
μοτικό Θέατρο. Από την πλευρά της ΚΕΕΡΦΑ Πει-
ραιά, η Μαρία Ανδρέου κάλεσε στην πανεργατική
απεργία της Πέμπτης 14/12 και ο Σωτήρης Αλεξό-
πουλος στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στις
18/12, «Ημέρα του Μετανάστη» που φέτος είναι
αφιερωμένη στην πάλη ενάντια στα σκλαβοπάζα-
ρα.

Κ.Θ.

Τα κουπόνια σίτισής τους μαζί
με επιπλέον τρόφιμα που αγόρα-
σαν οι ίδιοι πρόσφεραν στους
πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττι-
κής, εκατό πρόσφυγες από δομή
φιλοξενίας στις Σέρρες. Όπως
διαβάζουμε στο σχετικό δημοσίευ-
μα (http://www.ert.gr/perifereiakoi-
stathmoi/seres/serres-prosfora-
p ro s f yg o n- g i a - to u s -p l i mm y-
ropathis/):

“Μαθήματα ανθρωπιάς και από
τους πρόσφυγες που φιλοξενούν-
ται στη δομή των Σερρών όπου
μαζί με μέλη της Επιτροπής Αλλη-
λεγγύης χθες το πρωί (29/11)
έφτασαν στην ΕΡΤ Σερρών με
τρόφιμα για τους πληγέντες στην
Δυτική Αττική από την φονική
πλημμύρα.

Μάλιστα οι εκατό περίπου πρό-
σφυγες που φιλοξενούνται στην
δομή των Σερρών, λόγω της μη
καταγραφής τους, δεν είχαν κου-
πόνια για τη σίτισή τους με αποτέ-
λεσμα Σερραίοι να σπεύσουν να
προσφέρουν τα αναγκαία, αλλά
μετά τη διευθέτηση του ζητήμα-
τος και τη διασφάλιση κουπονιών
σίτισης, αποφάσισαν να τα προ-
σφέρουν μαζί με τρόφιμα που
αγόρασαν και οι ίδιοι, στους συ-
νανθρώπους τους που δοκιμάζον-
ται στην περιοχή της Μάντρας.

Χαμογελαστοί οι πρόσφυγες μα-
ζί με μέλη της Επιτροπής Αλλη-
λεγγύης, έγιναν μια αλυσίδα για
τη μεταφορά των τροφίμων στις
εγκαταστάσεις τις ΕΡΤ προκειμέ-
νου στη συνέχεια να πακεταρι-
στούν και μαζί με όλα τα υπόλοιπα
είδη να πάνε στον προορισμό
τους”.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Έξω οι νεοναζί

ΣΕΡΡΕΣ

Πρόσφυγες 
στο πλευρό 
της Μάνδρας!
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Στην πανεργατική απεργία και το συλλαλητή-
ριο (προσυγκέντρωση 10.30πμ Σταδίου και

Πεσμαζόγλου) καλεί η ΚΕΕΡΦΑ και η Ένωση
Μεταναστών Εργατών: «Στις 14 Δεκέμβρη
απεργούμε όλοι μαζί ενωμένοι, ντόπιοι και με-
τανάστες, εργάτες και εργάτριες.

Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι δίνουμε τη μάχη για
να δοθούν λεφτά για τις εργατογειτονιές και
όχι να σπαταλιούνται για στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης μεταναστών και για πολεμικούς εξοπλι-
σμούς.

Εκατομμύρια σπαταλάει η κυβέρνηση υλοποι-

ώντας τις ρατσιστικές συμφωνίες της ΕΕ με την
Τουρκία του Ερντογάν και την Λιβύη των ένο-
πλων συμμοριών, πνίγοντας πάνω από τρεις χι-
λιάδες στα παγωμένα νερά της Μεσογείου. Στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης της Λιβύης έχουμε
ανοικτό δουλεμπόριο και στη Μόρια της Λέ-
σβου ένα νέο Γκουαντάναμο προσφύγων.

Σας καλούμε να βρεθούμε όλοι μαζί στην
απεργιακή συγκέντρωση με το μπλοκ της αντί-
στασης στα μνημόνια και τις περικοπές, με την
ΚΕΕΡΦΑ και την Ένωση Μεταναστών Εργα-
τών».

Γιορτή 
ΚΕΕΡΦΑ

Μεγάλη συναυλία

ετοιμάζει η ΚΕΕΡΦΑ 

για τις 20 Γενάρη στο

Gagarin. Θα είναι μια

ευκαιρία για τους

αγωνιστές και τις

αγωνίστριες του

αντιρατσιστικού και του

αντιφασιστικού

κινήματος να βρεθούμε

μαζί, όχι μόνο για να

γιορτάσουμε αλλά και

για να ενισχύσουμε την

ΚΕΕΡΦΑ στις μάχες της

νέας χρονιάς. Και

ταυτόχρονα, να κάνουμε

το άνοιγμα της

καμπάνιας για τη διεθνή

μέρα δράσης στις 

17 Μάρτη στο πλευρό

των προσφύγων και των

μεταναστών μαζί με 

τα κινήματα σε όλη 

την Ευρώπη.

Πειραιάς, 10/12 Σέρρες, 29/11
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια

Σαν εργαζόμενοι στις αστικές μεταφορές, βρισκόμαστε εδώ και καιρό στο μάτι
του κυκλώνα, μια που η ένταξή μας στο υπερταμείο ξέρουμε ότι μας φέρνει πιο

κοντά στην ιδιωτικοποίηση. Βλέπουμε καθημερινά την απαξίωση των αστικών συγ-
κοινωνιών, με τις ελλείψεις προσωπικού και αναλώσιμων υλικών, τις διάφορες εργο-
λαβίες και άλλα. 

Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες για να συντονίσουμε όλες τις αστικές συγκοι-
νωνίες στο λεκανοπέδιο, για να ξεκινήσουμε έναν μεγάλο αγώνα που θα σταματήσει
την ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού αγαθού που λέγεται δημόσιες μεταφορές. Κανέ-
νας δεν μπορεί μόνος του να δώσει αυτήν την μάχη και χρειάζεται συντονισμός. Και
όχι μόνο στις μεταφορές αλλά συντονισμός όλων των ΔΕΚΟ. 

Εμείς σαν ΣΕΛΜΑ θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια παρά τις δυσκολίες και
θα είμαστε στην συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια στις 17 Δεκέμ-
βρη. Γιατί είναι βήμα για να συντονιστούμε με πιο πολλούς εργαζόμενους και σωμα-
τεία αλλά και γιατί ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια βρέθηκε πλάι μας σε κάθε
μάχη που δώσαμε. Και έτσι ενωμένοι θα σταματήσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις.

Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος ΣΕΛΜΑ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ 
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Τα μνημόνια μας αρπάζουν τα πιο βα-
σικά αγαθά. Την Υγεία, την Παιδεία,

την κατοικία, το ρεύμα, το νερό. Η αρ-
παγή τους σημαίνει υποβάθμιση της
ζωής μας ιδιαίτερα όσον αφορά το νερό
το οποίο είναι ανθρώπινο δικαίωμα.

Η ιδιωτικοποίησή του θα σημαίνει την
αύξηση των τιμολογίων, την πτώση της
ποιότητας υπηρεσιών, την επιβάρυνση
του περιβάλλοντος, τη μείωση των θέ-
σεων εργασίας, την επιδείνωση των
όρων εργασίας, την επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού με κόστη επι-
δοτήσεων και ανανέωσης-επέκτασης

των υποδομών.
Την Κυριακή 17 Δεκέμβρη όλοι μαζί

θα συζητήσουμε και θα οργανώσουμε
τη δράση μας για να μην αφήσουμε να
περάσουν όλα αυτά τα μνημονιακά μέ-
τρα. 

Πρέπει να αγωνιστούμε με όλες τις
δυνάμεις μας για να έχουμε όλοι πρό-
σβαση σε φτηνό και ποιοτικό νερό,
ενάντια στην κερδοσκοπία των ιδιωτικών
κεφαλαίων. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορού-
με να νικήσουμε.

Μαρία Αναγνώστου,
Εργαζόμενη στην Ε.ΥΔ.Α.Π.

Το Αγλαΐα Κυριακού, το ένα από τα δυο παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, παρα-
μένει στο κόκκινο, με μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και σε νοσοκομειακά υλι-

κά. Στο κόκκινο όμως βρίσκεται και η διάθεση των εργαζόμενων για αντίσταση απέ-
ναντι στις επιθέσεις που δεχόμαστε.

Στις εξορμήσεις που έγιναν μπροστά στην πανεργατική απεργία και τη συνέλευση
του Συντονισμού, ξεχώρισαν δυο στοιχεία. Πρώτον, η συσπείρωση των εργαζόμενων
γύρω από το πρωτοβάθμιο σωματείο στο οποίο απευθύνονται για κάθε μεγάλο ή μι-
κρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Δεύτερον, για τη πλειοψηφία των εργαζόμενων
είναι ξεκάθαρο ότι μόνο με τους αγώνες και την ενότητα όλων μόνιμων και συμβασι-
ούχων μπορούμε να κερδίσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Αυτά δεν είναι τυχαία, είναι
αποτέλεσμα των αγώνων που έχουν κάνει τα νοσοκομεία σε όλα τα χρόνια των μνη-
μονίων και στις νίκες που έχουμε από αυτούς τους αγώνες. 

Στις 14 Δεκέμβρη πλημμυρίζουμε τους δρόμους και βροντοφωνάζουμε ότι τα αντι-
λαϊκά μέτρα δεν θα περάσουν. Αλλά δεν σταματάμε, στις 17 Δεκέμβρη συμμετέχου-
με στην πανελλαδική συνέλευση που οργανώνει ο συντονισμός ενάντια στα μνημό-
νια, για να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας να συζητήσουμε τις νίκες αλλά και τις
αδυναμίες μας και το σημαντικότερο να συντονίσουμε τις εστίες αντίστασης που ξε-
σπάνε παντού , να οργανώσουμε την επίθεσή μας ενάντια στην επίθεση που δεχόμα-
στε και να καταργήσουμε στους δρόμους όσους αντεργατικούς νόμους και αν περά-
σουν. 

Μαρία Αλφιέρη, Μέλος Σωματείου Εργαζομένων Παίδων Αγλ.Κυριακού

Οαγώνας της εργατικής τάξης πρέπει
και οφείλει να είναι μαζικός, ουσια-

στικός, δυνατός, ταξικός!
Κάθε μέρα όλο και μεγαλώνουν τα

προβλήματα, κάθε μέρα όλο και κάποιο
καινούργιο σενάριο θα βρει η κυβέρνη-
ση για να έρθει αντιμέτωπη με τους ερ-
γαζόμενους και κατά συνέπεια με όλους
τους ασθενέστερους σε αυτήν τη χώρα. 

Πριν λίγο καιρό η κυβέρνηση προσπά-
θησε να περάσει τον αντιαπεργιακό νό-
μο και ουσιαστικά να απαγορεύσει αυτό
που με αίμα, αγώνες και συγκρούσεις
κέρδισε ο εργάτης, το δικαίωμα στην
απεργία! Είναι αυτό που φοβούνται. Για-
τί έτσι, ενωμένοι πρέπει να δώσουμε τον
αγώνα για το αυτονόητο, τη σταθερή
και μόνιμη εργασία. Για να μπει τέλος

στις ιδιωτικοποιήσεις. Να σταματήσουν
να πουλάνε τη χώρα κομμάτι, κομμάτι
και όσο όσο στα χέρια επιχειρήσεων
που το μόνο που θέλουν είναι να μας
κάνουν όλους υπάλληλους του 12ωρου.
Μας θέλουν φτηνούς, χωρίς ασφάλεια
και κάτω από άθλιες συνθήκες εργασίας
να κάνουμε σε μια βάρδια τη δουλειά
που αναλογεί σε μια εβδομάδα. 

Δεν θα τους περάσει. Χρειάζεται να
συντονιστούμε και να κλιμακώσουμε
τους αγώνες μας. Πιστεύω ότι η Πανελ-
λαδική Συνέλευση του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια θα συμβάλει σε
αυτή την κατεύθυνση. Ενωμένοι θα νική-
σουμε!

Λάζαρος Ντάρης, 
συμβασιούχος δήμου Ν.Ιωνίας

Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Αθήνας 
(Ακαδημίας 50)

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Tιμή ενίσχυσης 3€

Ονοματεπώνυμο: ........................................................
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Τηλ και mail: ..................................................................

.................................................................................................

Εργασιακός Χώρος: .................................................

Συνδικάτο: ......................................................................

Πανελλαδική
Συνέλευση
Εργατικής
Αντίστασης

Κυριακή
17 Δεκέμβρη
10πμ

Πρόγραμμα
Συνέλευσης
10πμ-1μμ
Η σύγκρουση με 

τα Μνημόνια και η δύναμη 

της εργατικής τάξης 

να τα σταματήσει

2μμ-4μμ
Οι μάχες μπροστά μας 

και η δράση 

του Συντονισμού

Oμιλητές από 

Νοσοκομεία, Συμβασιούχους,

ΕΥΔΑΠ, Μετρό, Επισητισμό,

Τραπεζουπάλληλους,

Ιντρακόμ, Ιδιωτικούς

υπάλληλους

Ως εργαζόμενη στον κλάδο του επισιτισμού θα συμμετέχω και εγώ στην
πανεργατική απεργία την Πέμπτη 14 του μήνα και την Κυριακή 17

στην συνέλευση του Συντονισμού ενάντια στα μνημόνια, προκειμένου να
διεκδικήσω τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας ενάντια στην εργοδοτι-
κή αυθαιρεσία και την κρατική εκμετάλλευση και καταστολή. 

Δεν θα ανεχτούμε άλλο μισθούς πείνας, πετσοκομμένη ασφάλιση, ατε-
λείωτα ωράρια και απλήρωτες υπερωρίες με την ευλογία και την ανοχή
της κυβέρνησης, ούτε στον κλάδο του επισιτισμού ούτε και πουθενά. Συμ-
μετέχουμε σε ένα μαζικό συνδικάτο, αυτό του επισιτισμού και δεν θα αφή-
σουμε να μας πάρουν το δικαίωμα στην απεργία πίσω. Ήμασταν στην
απεργία το καλοκαίρι μέσα στην περίοδο της πιο ψηλής κερδοφορίας για
τα αφεντικά και θα συνεχίσουμε έτσι. 

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε κοινές ανάγκες και συμφέροντα και δεν θα
επιτρέψουμε σε κανέναν να μας τα στερήσει. Θα παλέψουμε και θα τα κα-
ταφέρουμε συλλογικά και αποφασιστικά, κόντρα στο κλίμα του ατομικι-
σμού, της απογοήτευσης και της ανασφάλειας. 

Η συνέλευση του Συντονισμού στις 17 Δεκέμβρη είναι ένα σημαντικό
επόμενο βήμα μετά την απεργία. Θα ενώσουμε τις εμπειρίες μας, θα μά-
θουμε από τις επιτυχίες άλλων κλάδων και θα συντονιστούμε όλοι μαζί. 

Στέλλα Μαλαξιανάκη, Καμαριέρα – Αντικαπιταλιστικό Δίκτυο 
εργαζόμενων στον Επισιτισμό και Τουρισμό

Τις επιθέσεις της κυβέρνησης και
των δανειστών με τον προϋπο-

λογισμό σφαγείο αλλά και με τον
αντισυνδικαλιστικό νόμο τις γνωρί-
ζουμε και τις παλεύουμε. Την μαύ-
ρη εναλλακτική των Κούληδων επί-
σης. Τα ερωτήματα όμως που ανοί-
γονται εντός του εργατικού κινήμα-
τος είτε από απλούς αγωνιστές είτε
από οργανωμένες αριστερές δυνά-
μεις χρειάζονται οργανωμένη και
σκληρή συζήτηση.

Είναι η απεργία στις 14/12 "εθιμο-
τυπική"; Έχει κυριαρχήσει στο εργα-
τικό κίνημα η απογοήτευση από τη
δεξιά κατρακύλα του Τσίπρα και δεν
"κουνιέται φύλλο"; Οι μετανάστες
εργάτες είναι δύναμη για όλους μας
ή είναι απροστάτευτοι και αδύναμοι
να συνδικαλιστούν; Τί σημαίνει ενό-
τητα της εργατικής τάξης; Είναι
υπόθεση των εργαζομένων η πάλη
ενάντια στο φασισμό και το ρατσι-
σμό; Τελικά στη θέση της οργανω-
μένης εργατικής τάξης μήπως πρέ-
πει να μπουν τα κομμάτια της επι-

σφαλούς απασχόλησης ως πιο οργι-
σμένα και μη "βολεμένα";

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει κα-
λύτερη συγκυρία από το συνδυα-
σμό της πανεργατικής απεργίας
στις 14 Δεκέμβρη και της Συνέλευ-
σης του Συντονισμού τρεις μόλις
μέρες μετά. Εκεί μπορούμε να
βρούμε τις απαντήσεις στην πράξη.
Και αυτό γιατί ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια στα παραπάνω
ερωτήματα, ξανά και ξανά, απαντά-
ει ξεκάθαρα με παραδείγματα δρά-
σης και οργάνωσης εργατικών
αγώνων ενωτικών και νικηφόρων.

Ο Συντονισμός χρειάζεται να
απλωθεί παντού και βαθύνει με τη
συμμετοχή πολύ περισσότερων
αγωνιστών. Όλοι και όλα για την
Πανεργατική Απεργία στις 14/12!
Ολοι και όλες στη συνελευση του
Συντονισμου στις 17/12!

Χρίστος Αργύρης 
γιατρός Νοσοκομείο Σωτηρία, 

μέλος Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ

Ηεργοδοτική αυθαιρεσία αποτελεί βίωμα για χιλιάδες ανθρώπους που
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Ανάλογη ήταν η εμπειρία δουλεύον-

τας σε βενζινάδικο της Shell στα Βριλήσσια. Η εργοδοσία έκοβε αυθαίρετα
τους μισθούς, χρεώνοντας υποτιθέμενα ελλείμματα στους εργαζόμενους,
μας στερούσε τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας. 

Με τη βοήθεια του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, οργανωθήκαμε.
Φτιάξαμε Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων, καταγγείλαμε δημόσια τις αυθαι-
ρεσίες της εργοδοσίας και ήρθαμε σε επαφή με σωματεία, συνδικαλιστές
και συλλογικότητες της γειτονιάς που ήταν πρόθυμοι να μας συμπαραστα-
θούν. Έτσι οργανώσαμε και την κινητοποίηση στο βενζινάδικο τον Οκτώβρη. 

Μετά την κινητοποίηση η εργοδοσία αναγκάστηκε να ανανεώσει τις συμβά-
σεις, να παρέχει μάσκες, γάντια κι ό,τι χρειάζεται, ενώ πληροφορηθήκαμε ότι
με αφορμή την κινητοποίηση η ίδια η Shell αλλάζει την πολιτική της σε σχέση
με τις πληρωμές των εργαζομένων, δικαιολογώντας ελλείμματα έως 90 ευρώ.

Το δυνάμωμα του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, σημαίνει δυνάμω-
μα των εργαζόμενων σε κάθε χώρο δουλειάς. Δεν υπάρχει μικρή και μεγά-
λη μάχη, όλες αποτελούν σπίθες που οδηγούν στο ίδιο φυτίλι.

Β.Μ.

Σ
ε Πανελλαδική Συνέλευση Εργατι-
κής Αντίστασης καλεί ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια, στις

17 Δεκέμβρη, τρεις μέρες μετά την Πα-
νεργατική Απεργία. Η συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Αθήνας (Ακαδημίας 50) και θα πε-
ριλαμβάνει δύο συζητήσεις. Η πρώτη ξε-
κινάει στις 10πμ με θέμα “Η σύγκρουση
με τα Μνημόνια και η δύναμης της εργα-
τικής τάξης να τα σταματήσει” και η δεύ-
τερη στις 2μμ με θέμα “Οι μάχες μπρο-
στά μας και η δράση του Συντονισμού”.

Με την Πανελλαδική Συνέλευση, ο Συν-
τονισμός κλείνει μια χρονιά γεμάτη μά-
χες. Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, τις
απολύσεις, τις περικοπές, τα κλεισίματα,
την εργοδοτική αυθαιρεσία, την επισφά-
λεια, το ρατσισμό. 

Η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του νε-
ρού ήταν από τις κυρίαρχες που έδωσε ο
Συντονισμός όλη τη χρονιά σε συνεργα-
σία με το ΣΕΚΕΣ της ΕΥΔΑΠ. Και όχι μό-
νο του νερού, αλλά και των συγκοινω-
νιών, μαζί με τους εργαζόμενους του Με-
τρό, του ΟΣΕ και των λεωφορείων. 

Στον ΟΑΣΘ, οι σύντροφοι και οι συν-
τρόφισσες του Συντονισμού στη Θεσσα-
λονίκη στήριξαν τις απεργιακές κινητο-
ποιήσεις των εργαζομένων που βρίσκον-
ταν για μήνες απλήρωτοι, βάζοντας πα-
ράλληλα το αίτημα της κρατικοποίησης
με εργατικό έλεγχο κι εξασφαλισμένα ερ-
γασιακά δικαιώματα. Στην Εθνική Ασφα-
λιστική, ο Συντονισμός συμπαραστάθηκε
στους εργαζόμενούς της που πραγματο-
ποίησαν ένα μαζικό απεργιακό μπαράζ
στην αρχή της περασμένης χρονιάς ενάν-
τια στο ξεπούλημά της. 

Μαζικές προσλήψεις
Μεγάλο μέρος της δράσης του Συντο-

νισμού αφορούσε τη διεκδίκηση για μαζι-
κές προσλήψεις και μονιμοποίηση των
συμβασιούχων. Το καλοκαίρι σημαδεύτη-
κε από τον μεγάλο αγώνα των εργαζόμε-
νων στους δήμους. Ο Συντονισμός μαζί
με το δίκτυο εργαζομένων στους ΟΤΑ
“Σκουπιδιάρα” δήλωσαν παρόντες στη
μάχη μέχρι τέλους. Όπως έγινε και στη
Θεσσαλονίκη λίγες βδομάδες μετά, στη-
ρίζοντας τους απεργούς συμβασιούχους
της ΕΥΑΘ.

Αντίστοιχα στα νοσοκομεία, όπου ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια μαζί
με το Συντονιστικό Νοσοκομείων πήραν
μια πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από
εκατοντάδες συμβασιούχους κι έφτασε
στην απεργιακή κινητοποίηση της 29ης
Νοέμβρη και τις υποσχέσεις του υπουρ-
γού για παράταση των συμβάσεων. Μια
μάχη που είναι σε εξέλιξη μέχρι τη μετα-
τροπή όλων των συμβάσεων σε αορί-
στου.

Πλούσια είναι η εμπειρία από μάχες για
την προστασία των εργατικών δικαιωμά-
των που απειλούνταν από τα πάρε - δώσε
των αφεντικών. 

Στα ΜΜΕ, η χρονιά που πέρασε σημα-

δεύτηκε από την χρεοκοπία των παλιών
ιδιοκτητών στις ναυαρχίδες του Τύπου,
τον ΔΟΛ και τον Πήγασο και τον ερχομό
νέων καρχαριών στη θέση τους, που ρο-
κάνισαν κι άλλο τα ήδη τσακισμένα εργα-
σιακά δικαιώματα του κλάδου. Μια διαδι-
κασία όμως που σήμαινε απεργίες διαρ-
κείας για πολλές βδομάδες και στα δύο
συγκροτήματα. Ο Συντονισμός και το δί-
κτυο των Financial Crimes ήταν σταθερά
στο πλευρό τους, στις συνελεύσεις, στις
περιφρουρήσεις, στην προσπάθεια για
οργάνωση του αγώνα και με σταθερή
διεκδίκηση να πληρώσουν τα σπασμένα
οι Μπόμπολες και οι Ψυχάρηδες κι όχι οι
εργαζόμενοι. 

Στον ίδιο κλάδο απευθυνόταν και η
καμπάνια που οργάνωσε σε συνεργασία
με την ΠΟΣΠΕΡΤ και την ΚΕΕΡΦΑ, για το
σταμάτημα της προβολής των νεοναζί
της Χρυσής Αυγής από το πρόγραμμα
της ΕΡΤ. Μια μάχη που έφτασε στο ση-
μείο να μπλοκάρεται η προβολή ομιλιών
του Μιχαλολιάκου με στάσεις εργασίας
των εργαζόμενων της ΕΡΤ, δίνοντας ένα
πολύ καλό παράδειγμα του τί σημαίνει
εργατική αντίσταση στους φασίστες. 

Με συνέπεια ο Συντονισμός έδωσε τον
αγώνα για την υπεράσπιση των ταμείων.
Μαζί με τους συνταξιούχους της Εθνικής
Τράπεζας που δίνουν μέχρι σήμερα έναν
μεγάλο αγώνα ενάντια στη διάλυση του
επικουρικού τους ταμείου. Αλλά και στην
περίπτωση του ΕΔΟΕΑΠ, του οργανι-
σμού επικουρικής ασφάλισης και περί-
θαλψης των δημοσιογράφων. Οι Finan-
cial Crimes κι ο Συντονισμός πάλεψαν
σταθερά για να πραγματοποιηθεί η απερ-
γία διαρκείας που αποφάσισαν μαζικά τα
μέλη του ΕΔΟΕΑΠ το καλοκαίρι και η
συνδικαλιστική ηγεσία αρνήθηκε να
εφαρμόσει.

Σπουδαίο αγώνα έδωσαν οι δυνάμεις
του Συντονισμού σε αλληλεγγύη με τους

μετανάστες εργάτες που έρχονται αντι-
μέτωποι με το ρατσισμό και την αυθαιρε-
σία των αφεντικών τους. Όπως στην
Agromart στο Περιστέρι, όπου το αφεντι-
κό αφού έβαλε Πακιστανούς εργάτες να
δουλεύουν 20 ώρες σερί, τους τραμπού-
κισε αρνούμενος να τους πληρώσει και
αυτοί με τη σειρά τους απάντησαν με κι-
νητοποιήσεις. 

Στο εργοστάσιο Κ.Γεωργίου, στον Αυ-
λώνα, σε συνεργασία με την ΚΕΕΡΦΑ και
την Πακιστανική Κοινότητα, οι εργάτες
οργάνωσαν επιτροπή, κατέβηκαν σε
απεργία διαρκείας που κράτησε 19 μέ-
ρες, αποκάλυψαν ένα όργιο εργοδοτικών
αυθαιρεσιών που θύμισαν φάμπρικα του
περασμένου αιώνα και τελικά επέστρε-
ψαν στη δουλειά έχοντας κερδίσει τις
διεκδικήσεις τους. 

Αντιρατσιστική δράση
Η αντιρατσιστική δράση του Συντονι-

σμού δεν σταματάει στη στήριξη μετανα-
στών εργατών που απαντούν απεργιακά
στις επιθέσεις, αλλά απλώνεται και στη
στήριξη των προσφύγων, ενάντια στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, το κόψιμο
των παροχών μέσα σε αυτά και τις απο-
λύσεις των εργαζόμενων στις ΜΚΟ και
στην υπηρεσία ασύλου.

Ο Συντονισμός πρωτοστάτησε στη στή-
ριξη αγώνων ενάντια στις απολύσεις και
την απληρωσιά, όπως στην InMaint του
ομίλου Ιντρακόμ, όπου μετά από σειρά
απεργιών η εργοδοσία αναγκάστηκε να
ανακαλέσει την απόλυση δύο συνδικαλι-
στών, αλλά και στη Μellon Technologies,
τη Vodafone του Πειραιά, τη Shell στα
Βριλήσσια. Στο πλευρό των εργαζόμενων
στον επισιτισμό - τουρισμό όπου μαζί με
αγωνιστές κι αγωνίστριες του κλάδου που
εκδίδουν το έντυπο “Καμαριέρα”, έπαιξαν
ρόλο στην οργάνωση της απεργίας στις
20 Ιούλη και των εμποροϋπαλλήλων στις

κινητοποιήσεις τους ενάντια στην κατάρ-
γηση της Κυριακάτικης Αργίας. 

Πιο πρόσφατη από όλες η καμπάνια
για την υπεράσπιση του δικαιώματος
στην απεργία, ενάντια στον αντισυνδικα-
λιστικό νόμο που μαγειρεύει η κυβέρνη-
ση. Με ενημερωτικό φυλλάδιο που εξέ-
δωσε, με εξορμήσεις και εκδηλώσεις σε
μια σειρά εργατικούς χώρους, με την
άμεση κινητοποίηση μαζί με τα συνδικά-
τα, όταν την περασμένη βδομάδα η κυ-
βέρνηση αποφάσισε να τον φέρει στη
Βουλή και τελικά να τον αποσύρει μέσα
σε λίγες ώρες. 

Κοιτώντας τη χρονιά που πέρασε δύ-
σκολα θα βρει κάποιος έναν εργατικό
αγώνα που οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια δεν βρέθηκαν στο κέντρο των
προσπαθειών για οργάνωσή του, για κέρ-
δισμα συμπαράστασης, για την κλιμάκω-
σή του μέχρι τη νίκη, ανοίγοντας παράλ-
ληλα τη συζήτηση για την εργατική εναλ-
λακτική στην κρίση. Για την μονομερή
διαγραφή του χρέους, την έξοδο από την
ΕΕ και το ευρώ, την κρατικοποίηση των
τραπεζών και όλων των μεγάλων επιχει-
ρήσεων με εργατικό έλεγχο.

Στις 17 Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι και οι
εργαζόμενες του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια, θα συζητήσουν τα βήματα
για την κλιμάκωση των αγώνων που θα
μπλοκάρουν τις κυβερνητικές επιθέσεις.
“Βάζουμε μπροστά να οργανώσουμε από
τα κάτω ακόμη καλύτερα όλους τους ερ-
γατικούς χώρους και να στηρίξουμε τους
αγώνες που θα ξεδιπλωθούν. Καλούμε
κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο, κάθε συλ-
λογικότητα, συνδικαλιστή και εργαζόμενο
που θέλει να ενισχύσει αυτήν την προ-
οπτική, να βρεθούμε μαζί” τονίζει η προ-
κήρυξη του Συντονισμού που καλεί στη
Συνέλευση. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Πανελλαδική Συνέλευση Εργατικής Αντίστασης 17Δ
Στάση εργασίας και συλλαλητήριο ενάντια στον αντιαπεργιακό νόμο, 5/12
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Τι επιπτώσεις έχουν οι μνημονιακές

πολιτικές στο δήμο Χανίων;

Ο τουριστικός παράδεισος είναι
μια ταξική κόλαση για τους φτω-
χούς. Πίσω από τους πανηγυρι-
σμούς για την αλματώδη άνοδο του
τουρισμού του τύπου «βούλιαξαν
και φέτος τα Χανιά», η συντριπτική
εργαζόμενη πλειοψηφία βιώνει μια
απίστευτη μιζέρια στην καθημερινό-
τητά της, λόγω της έλλειψης των
υπηρεσιών που θα έπρεπε να απο-
λαμβάνει και λόγω των μνημονίων,
τις έχει στερηθεί. Η στρατηγική με
βάση την οποία κινήθηκαν τουλάχι-
στον οι τρεις τελευταίες δημοτικές
αρχές ήταν αυτή της διαμόρφωσης
της πόλης ώστε να γίνει πεδίο κερ-
δοσκοπίας και πλουτισμού της του-
ριστικής βιομηχανίας. Σήμερα οι συ-
νέπειες αυτής της επιλογής βρί-
σκονται σε παροξυσμό. Μπορεί στα
ανοιχτά του ενετικού λιμανιού να
αράζει η πολυτελής θαλαμηγός του
Αμπράμοβιτς αλλά το νοσοκομείο
δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί
του λείπουν 600 άτομα προσωπικό.
Η δέσμευση 2.400 σπιτιών (μόλις 80
το 2014) από πολυεθνικές τύπου
airbnb έχει ως συνέπεια οι εργαζό-
μενοι να μην βρίσκουν σπίτι για να
νοικιάσουν ή ακόμη και αν βρουν,
μετά από πολύμηνη αναζήτηση, εί-
ναι αντιμέτωποι με απαιτήσεις για
παράλογα υψηλά ενοίκια.

Η ραγδαία ιδιωτικοποίηση και ιδιο-
ποίηση του δημόσιου χώρου έχει ως
συνέπεια οι κάτοικοι της παλιάς πό-
λης να διώκονται από τις κατοικίες
τους, αφού ο χώρος μετατρέπεται
σε μια ειδική επιχειρηματική ζώνη.
Παρά τις εκτεταμένες «πεζοδρομή-
σεις» οι δρόμοι έχουν γίνει απροσπέ-
λαστοι για ΑΜΕΑ, γονείς με καρο-
τσάκι, ηλικιωμένους, εξαιτίας της κα-
τάληψής τους από τραπεζοκαθίσμα-
τα. Διαπλεκόμενοι δημοτικοί άρχον-
τες με τη μέθοδο των κατ’ εξαίρεση
αδειοδότησεων κατορθώνουν να ξε-
περνούν τους περιορισμούς που θέ-
τει είτε η αρχαιολογία είτε ο χαρα-
κτηρισμός περιοχών της πόλης ως
αμιγούς κατοικίας. Επακόλουθο αυ-
τής της κατάστασης είναι οι μαφιόζι-
κου τύπου εκβιασμοί «αν σε ενοχλεί
η μουσική, πούλα το σπίτι σου και
φύγε» που εκτοξεύονται ολοένα και
συχνότερα σύμφωνα με καταγγελίες
των ίδιων των κατοίκων.

Δαπανώνται απίστευτα υψηλά κον-
δύλια για έργα βιτρίνας και αναπλά-
σεις την ίδια ώρα που οι κοινωνικές
ανάγκες υποχρηματοδοτούνται. Έτσι
πρόκειται να δοθούν 1,4εκ. από πό-
ρους του Δήμου για την ανάπλαση
της οδού Χάληδων (του κεντρικού
δρόμου της παλιάς πόλης) και της
πλατείας στη Μητρόπολη. Θα στρω-
θούν μάλιστα με το πανάκριβο υλικό,
πορφυρίτη που θα εισαχθεί για το
σκοπό αυτό από την Ιταλία. Αντίστοι-
χα θα δοθούν άλλα 1.22 εκ (εκ των
οποίων τα 700.000 από δημοτικούς
πόρους) για την ανάπλαση της πλα-
τείας της Σούδας που αποτελεί την

πρώτη εικόνα της πόλης για τους επι-
βάτες των κρουαζιερόπλοιων. Την
ίδια στιγμή δίνονται μόλις 248.000
για την επισκευή σχολικών κτιρίων
και η σχολική επιτροπή παίρνει μόλις
947.000 ετησίως για τις λειτουργικές
δαπάνες του συνόλου των σχολείων
του Δήμου. Αυτά ο Δήμαρχος είχε το
θράσος να τα χαρακτηρίσει ως ανα-
πτυξιακή πορεία του δήμου όταν
πέρσι 20 σχολεία είχαν πλημμυρίσει.

Η έλλειψη προσωπικού και δομών
αποτελεί μόνιμο βραχνά για το σύ-
νολο των υπηρεσιών του Δήμου. Ει-
δικότερα εκτιμούμε ότι περίπου 400
με 500 παιδιά μένουν εκτός οποιασ-
δήποτε δομής βρεφονηπιακών σταθ-
μών της πόλης ετησίως. Το «Βοή-
θεια στο σπίτι» υπολειτουργεί λόγω
έλλειψης προσωπικού. Η καθαριότη-
τα έχει παραδοθεί στους εργολά-
βους με αποτέλεσμα μεγάλα κομμά-
τια της πόλης να παραμένουν βρόμι-
κα. 

Συμπλήρωμα όλων αυτών των πο-
λιτικών είναι τα πανάκριβα δημοτικά
τέλη που επωμίζονται κυρίως οι
φτωχοί. Οι ξενοδόχοι συστηματικά
φοροδιαφεύγουν. Σύμφωνα με υπο-
λογισμούς υπάρχουν 3 εκατομμύρια
τετραγωνικά ξενοδοχείων αδήλωτα.
Τα έσοδα του Δήμου από τα «τέλη
παρεπιδημούντων» είναι όσα θα ει-
σπράττονταν αν στην πόλη υπήρχαν
μόλις 7 μεσαία ξενοδοχεία.

Ποιες μάχες έχει δώσει η “Ανταρσία

στα Χανιά” εναντίον τους; 

Στον αντίποδα όλων των προηγού-
μενων, τα Χανιά ήταν και παραμένουν
μια πόλη των αγώνων. Αν και η απο-
γοήτευση από την εξέλιξη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ υπήρξε έντονη, οι αντιστάσεις εί-
ναι ακόμη εδώ. Η σύγκρουση με την
ξενοδοχοποίηση των κτηρίων στο λό-
φο Καστέλι από την Πρυτανεία του
Πολυτεχνείου, στην καρδιά της πα-
λιάς πόλης, έδειξε ότι μπορούν να ξα-
ναδημιουργηθούν μαζικά ρεύματα
που υποχρεώνουν ακόμη και τις δη-
μοτικές αρχές να αλλάξουν στάση.
Έτσι είχαμε και την επανεμφάνιση
των διεκδικήσεων για το στρατόπεδο
Μαρκοπούλου, τη σύγκρουση με την
ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου κλπ.
Καθοριστικό ρόλο στις αντιστάσεις
έχουν παίξει τα συνδικάτα, ιδιαίτερα
τα δυνατά συνδικάτα των εργαζομέ-
νων στο Δημόσιο. Οι μάχες ενάντια
στις απολύσεις των συμβασιούχων,
για τη χρηματοδότηση των σχολείων,
για την υπεράσπιση του δημόσιου χα-
ρακτήρα των σχολικών κτιρίων, για
την υπεράσπιση του δικαιώματος στη
στέγαση, η αντίθεση στις συγχωνεύ-
σεις των υποστηρικτικών δομών και
των σχολείων. Οι διεκδικήσεις για μό-
νιμους διορισμούς σε ΟΤΑ, Υγεία,
Παιδεία. Η μάχη για αύξηση της χρη-
ματοδότησης των δομών μέχρι την
υπεράσπιση των εκπομπών των αλλη-
λέγγυων της ΕΡΤ και διαδηλώσεις
ενάντια στις βάσεις αποτελούν μερι-
κές από τις εστίες συσπείρωσης του
κόσμου της αντίστασης.

Η Ανταρσία στα Χανιά αποτελεί
οργανικό κομμάτι όλων των αντιστά-
σεων που έχουν αναπτυχθεί στην
πόλη. Ταυτόχρονα, όμως έχει κάνει
προσπάθειες ανοιγμάτων και σύνδε-
σης με τμήματα και ομάδες ανθρώ-
πων που δεν αποτελούσαν παραδο-

σιακά τμήματα των αντιστάσεων. Οι
παραγωγοί και οι έμποροι της λαϊ-
κής, οι Ρομά του καταυλισμού στη
Σούδα, κάτοικοι περιοχών όπως η
Νέα Χώρα κλπ.

Η πολιτική παρουσία μέσα και έξω
από το ΔΣ παίζει ανατροφοδοτικό
ρόλο στις αντιστάσεις. Έχουμε κα-
ταγραφεί ως το τμήμα της αριστε-
ράς που δεν συμβιβάζεται με τα
μνημόνια και που δεν υποκύπτει στο
ρεαλισμό της διαχείρισης. Η αποκά-
λυψη από τη μεριά μας της απάτης
της ιδιωτικοποίησης των σχολικών
κτιρίων μέσω των ΣΔΙΤ, η σύγκρου-
ση με την ανυπαρξία αντιπλημμυρι-
κών έργων, η αντιπαράθεση με τον
καταναγκασμό των σχολείων να
πληρώνουν τη ΔΕΗ, η συνολική αντί-
θεση με τις ιδιωτικοποιήσεις δημοτι-
κών υπηρεσιών και όχι απλά με τον
τρόπο που γίνονται αυτές, η υπο-
στήριξη των αιτημάτων των εργαζο-
μένων, η υπεράσπιση του κράτους
πρόνοιας και του δημόσιου χαρα-
κτήρα των δομών του απέναντι στο
θολό τοπίο των ΜΚΟ, η υπεράσπιση
του δημόσιου χώρου και των κινημά-
των χωρίς «ναι μεν αλλά», έχουν δια-
μορφώσει ένα πολιτικό σημείο ανα-
φοράς για τις αντιστάσεις και έχουν
δημιουργήσει τριγμούς και αριστε-
ρές διασπάσεις ακόμη και στο επί-
πεδο ψηφοφοριών μέσα στις συνε-
δριάσεις του ΔΣ. 

Τι ρόλο έχουν παίξει οι αντιρατσιστι-

κοί και αντιφασιστικοί αγώνες τα τε-

λευταία χρόνια και πώς θα συνεχι-

στούν;

Οι προσπάθειες που έκαναν οι φα-
σίστες να χτίσουν επιρροή μέσα από
μια σειρά δολοφονικές επιθέσεις σε
μετανάστες και αριστερούς αγωνι-
στές, στα Χανιά, ηττήθηκε κατά κρά-
τος. Αιτία γι’ αυτό ήταν ένα μεγάλο
μαζικό και ενωμένο κίνημα που τους

ανάγκασε να κλείνουν τα γραφεία
τους και να μην τολμούν να ανακοι-
νώνουν το πρόγραμμά τους όταν έρ-
χονται περιοδεία οι βουλευτές τους.
Αναμφίβολα αν δεν είχαν δοθεί αυ-
τοί οι αγώνες το κλίμα σήμερα θα
ήταν ζοφερό. Διάφοροι δημοτικοί
σύμβουλοι το 2012 στις αντιπαραθέ-
σεις τους με το κίνημα χρησιμοποι-
ούσαν τους χρυσαυγίτες ως φόβη-
τρο. Σήμερα είναι αναγκασμένοι να
έχουν απολογητικό τόνο απέναντι
στο κίνημα.

Η αντιφασιστική και η αντιρατσι-
στική παράδοση όμως δεν φτάνει.
Όταν το καλοκαίρι του 2016 ανακοι-
νώθηκε ότι θα εγκατασταθούν στην
Κρήτη 2000 πρόσφυγες, ξενοδόχοι,
μεγαλοεπιχειρηματίες και ένας δε-
ξιός συρφετός με επικεφαλής τους
γνωστούς Αυγενάκηδες ξεσηκώθηκε
γιατί τάχα μια τέτοια εξέλιξη θα
έπληττε τον τουρισμό. Οι Δήμαρχοι
προσαρμόστηκαν, η κυβέρνηση άλ-
λαξε ρότα και έτσι ελάχιστες οικογέ-
νειες έχουν εγκατασταθεί στο νησί
με την ευθύνη των ΜΚΟ. Υπάρχει
πλήρης ανυπαρξία δομών φιλοξε-
νίας με αποτέλεσμα κάθε φορά που
φτάνει μια καραβιά να κρατούνται
σε εντελώς ακατάλληλους χώρους.
Η δημοτική αρχή εδώ και τρία χρό-
νια δεν έχει συστήσει καν το συμ-
βούλιο ένταξης μεταναστών, παρά
τις συνεχείς εκκλήσεις της αριστε-
ράς. Οι τάξεις υποδοχής στα σχο-
λεία είναι λίγες. Το πιο ανησυχητικό
όμως είναι ότι έχουν αρχίσει να σχη-
ματίζονται σχολεία-γκέτο, ενώ λό-
γος δεν γίνεται για τάξεις ενηλίκων
για εκμάθηση ελληνικής γλώσσας.
Αντίστοιχη έλλειψη ουσιαστικών δο-
μών υπάρχει και για τους Ρομά σε
Δήμο και σχολεία. Οι μάχες για άσυ-
λο, νομιμοποίηση, δικαιώματα, είναι
δεμένες με τις διεκδικήσεις για να
αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα
ζητήματα. 

Πώς μπορούν τα δημοτικά σχήματα

να βοηθήσουν την αντίσταση 

του εργατικού και νεολαιίστικου 

κινήματος;

Η άρθρωση συγκεκριμένου αντι-
καπιταλιστικού λόγου σε συνδυασμό
με τον ακτιβίστικο χαρακτήρα τους
μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να
αποτελέσουν σημείο συσπείρωσης
κόσμου που θέλει να παλέψει ενάν-
τια στη διάλυση της ζωής του. Απο-
τελούν σταθερό σημείο στήριξης
των αγώνων και γέφυρα ανάμεσα
στο εργατικό κίνημα και ευρύτερα
λαϊκά στρώματα που πλήττονται από
την κρίση. Γίνονται σημείο σύνδεσης
άμεσων αιτημάτων που αφορούν
στην καθημερινότητα και στις συνο-
λικότερες απαντήσεις στην κρίση. Η
διατήρηση του συλλογικού τους χα-
ρακτήρα, η διαρκής σύνδεση με τα
κινήματα αποτελούν αναγκαίες προ-
ϋποθέσεις.

Ο Σ. Ρίζος μίλησε 
στη Λ1ένα Βερδέ

Συνέντευξη με
τον Σεραφείμ Ρίζο,
δημοτικό σύμβουλο

και πρόεδρο του 
Συλλόγου 

δασκάλων στα Χανιά

Τα Χανιά που αντιστέκονται

Ο Σεραφείμ Ρίζος μαζί με συναδέλφους του σε αντιρατσιστική πορεία.
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ΞΑΝΘΗ

Δύο βδομάδες κλείνει η κατάληψη της Πολυτεχνικής
Σχολής Ξάνθης με αποφάσεις που πάρθηκαν μέσα

από πολύ μαζικές Γενικές Συνελεύσεις. Η κατάληψη έχει
πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα διαδηλώσεων, εκδηλώσε-
ων, παραστάσεων διαμαρτυρίας στη Σύγκλητο, παρεμβά-
σεων με μικροφωνική στην Πλατεία και στα τοπικά ΜΜΕ. 

Ο χορός των κινητοποιήσεων άνοιξε στις 21/11 με την
κατάληψη του Συλλόγου Φοιτητών της Αρχιτεκτονικής
ενάντια στην αιφνιδιαστική απόφαση της Συγκλήτου για
μεταφορά του τμήματος από το κτήριο της Βιβλιοθήκης
στην Πανεπιστημιούπολη των Κιμμερίων στο κτήριο του
Αναγνωστηρίου στα ΠΡΟΚΑΤ, το μόνο χώρο μέσα στην πό-
λη που ήταν διαθέσιμος για πολιτικές και πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις. Μια πρώτη νίκη του φοιτητικού κινήματος απέ-
ναντι σε αυτή τη διπλή επίθεση, στο δικαίωμα στο άσυλο,
αλλά και στην ίδια τη λειτουργικότητα του προγράμματος
σπουδών, ήταν η γραπτή δέσμευση που απέσπασαν οι φοι-
τητές μετά την παράσταση διαμαρτυρίας (με απόφαση του
ενιαίου συλλόγου) στη Σύγκλητο στις 1/12 για την “αναστο-
λή και πάγωμα της μεταφοράς του τμήματος” και για την
“αποκατάσταση του Αναγνωστηρίου... και την απόδοσή
του για χρήση όπως προϋπήρχε”. 

Το δεύτερο ζήτημα που προκάλεσε την οργή και τη μα-
ζική κινητοποίηση των φοιτητών, που εντάσσεται σε έναν
ευρύτερο κύκλο κινητοποιήσεων με αιχμή την Κατάληψη
του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ήταν το κλείσιμο της Λέσχης των Εστιών
και η απόλυση των 15 εργολαβικών που δούλευαν εκεί με
μηνιαίες συμβάσεις εργασίας και με μισθούς πείνας. Οι
φοιτητές (στην τελευταία απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης στις 5/12 με πάνω από 700 παρόντες!) βάζουν σαν
κεντρικό τους αίτημα -δίπλα στην υπεράσπιση του ασύ-
λου και τη σύγκρουση με το νόμο Γαβρόγλου- την “επα-
ναλειτουργία της Λέσχης με σταθερή και μόνιμη εργασία
για τους εργαζόμενους” και οργανώνουν καθημερινά
συλλογικό μαγείρεμα στο χώρο της Λέσχης. 

Την Πέμπτη 7/12, ο Φοιτητικός Σύλλογος έκανε παρέμ-
βαση με πρόταση ψηφίσματος στις εκλογοαπολογιστικές
συνελεύσεις και των τριών εκπαιδευτικών σωματείων της
πόλης (ΕΛΜΕ, Δασκάλων και ΕΠΑΘ). Το εβδομαδιαίο πρό-
γραμμα δράσης έκλεισε με πορεία τη Δευτέρα 11/12 και
συμβολική κατάληψη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η επομένη
γενική συνέλευση είναι προγραμματισμένη για το απόγευ-
μα της Τρίτης, δυο μέρες πριν την πανεργατική απεργία
[σ.σ: την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο]. Απα-
ραίτητο βήμα κλιμάκωσης η μαζική παρουσία των φοιτη-
τών στο πλευρό των απεργών από τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία και τα εργοστάσια, αλλά και των απολυμένων της Λέ-
σχης των Εστιών, που δεν πρέπει να λείψουν από αυτή τη
μάχη. Για να κερδίσουν τη συμπαράσταση όλων των εργα-
τών μέχρι τη νίκη.

Παντελής Αποστολίδης

ΒΟΛΟΣ

Την Πέμπτη 7/12 πραγματοποιήθηκε συνέλευση του φοι-
τητικού συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΗΜΜΥ)

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Τη συνέλευση ορ-
γάνωσε το σχήμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στους
ΗΜΜΥ, Ρεύμα ΕΑΑΚ, και το αποτέλεσμα είναι ελπιδοφόρο. 

Αποφασίστηκε η συμμετοχή του συλλόγου στην πανερ-
γατική απεργία, ενωτικά, μαζί με τα συνδικάτα των εργα-
ζομένων. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης καταφέραμε
να κάνουμε την άποψη «οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες»
πλειοψηφική. Επίσης στο τέλος, περίπου δέκα άτομα συγ-
κρότησαν μια ομάδα οργάνωσης και προπαγάνδισης της
πορείας στους υπόλοιπους φοιτητές του συλλόγου.

Ξεκινάμε να οργανώνουμε την απεργία με αφίσα, κειμε-
νάκι και πανό του συλλόγου για να ξεσηκώσουμε την σχο-
λή μας αλλά και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες από τις
υπόλοιπες σχολές του Θόλου.

Γιάννης Σουμπάσης

ΣΕΥΠ

Την Τρίτη (5/12) πραγματοποιήθηκε
γενική συνέλευση της Σχολής Επαγ-

γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας στο ΤΕΙ
Αθήνας όπου αποφασίστηκε η συνέχιση
της κατάληψης. Υπερψηφίστηκε με δια-
φορά το πλαίσιο της Πρωτοβουλίας που
υποστήριζε την συνέχεια της κατάληψης
έως την Δευτέρα (11/12) με δημιουργία
Ανοιχτού Συντονιστικού Κατάληψης και
παράλληλη πραγματοποίηση μιας σει-
ράς από δράσεων έως την λήξη της. 

Ανάμεσα στις συγκεκριμένες δράσεις
ήταν μια τοπική κινητοποίηση στο Αιγά-
λεω ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι
του Δήμου Αιγάλεω για την κατάσταση
που υπάρχει εντός των δύο ΤΕΙ (Αθή-
νας και Πειραιά) και για τις δράσεις
μας. Η ανταπόκριση και η προσέλευση
φοιτητών και φοιτητριών ήταν σημαντι-
κά θετική. Οι επόμενες δράσεις που
αποφασίστηκαν ήταν η στήριξη της κι-
νητοποίησης του τμήματος εργοθερα-
πείας και του συλλόγου εργοθεραπευ-
τών στο Υπουργείο Παιδείας την Δευτέ-
ρα (11/12) και αργότερα την ίδια μέρα,
η πραγματοποίηση νέας γενικής συνέ-
λευσης της Σχολής. Πάνω από 200 φοι-
τητές διαδήλωσαν από το μετρό του Αι-
γάλεω και ξεσήκωσαν τον κόσμο στη
μάχη για δημόσια δωρεάν παιδεία και
ενάντια στις συγχωνεύσεις. Νέος κό-
σμος δραστηριοποιείται συνεχώς στην
κατάληψη. Ενδεικτικό είναι ότι την Πα-
ρασκευή έγινε ανοιχτό συντονιστικό με
τη συμμετοχή 70 σπουδαστών για να

οργανώσουμε τη συνέχεια. Οι προσπά-
θειες από τη ΔΑΠ και τη ΠΑΣΠ να σπά-
σουν τη κατάληψη απέτυχαν κάτω από
τη συνεχή παρουσία πολλών σπουδα-
στών στην κατάληψη.

Τη Δευτέρα σε μια από τις πιο μαζι-
κές συνελεύσεις που έχουν γίνει ποτέ,
με συμμετοχή πάνω από 500 σπουδα-
στών-τριών, το πλαίσιο της Πρωτοβου-
λίας που πρότεινε συνέχεια της κατά-
ληψης και συμμετοχή στην απεργία και
το Σάββατο στο συνέδριο που θα μιλή-
σει ο Τσίπρας στην Ελευσίνα, υπερψη-
φίστηκε, παρόλη τη μεγάλη προσπά-
θεια που έγινε να συγκροτηθεί μπλοκ
αντικατάληψης. Σταθμός για να έχουμε
επιχειρήματα για την απεργία μέσα
στη συνέλευση ήταν η συζήτηση που
οργανώσαμε σαν ΣΕΚ την Παρασκευή
με θέμα την πανεργατική απεργία και
τη σύνδεση των φοιτητών με το εργατι-
κό κίνημα. Μεταφέραμε στη συνέλευ-
ση τη συζήτηση γιατί να διαδηλώσουμε
με τα συνδικάτα και ποια είναι η προ-
οπτική αυτών των κινητοποιήσεων για
να συγκροτηθεί αριστερή εναλλακτική
απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της συ-
νέλευσης έπαιξε επίσης ο χαιρετισμός
από τη συνέλευση της ΣΓΤΚΣ που είχε
ήδη αποφασίσει σε μια πολύ μαζική
συνέλευση τη πενθήμερη κατάληψη. 

Συντονίζουμε τις καταλήψεις με δρά-
σεις και εξορμήσεις μέσα και έξω από
το ΤΕΙ και δίνουμε όλες μας τις δυνά-
μεις για μεγάλη συμμετοχή στην πα-
νεργατική απεργία.

Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΣΓΤΚΣ

Μετά από 4 βδομάδες κατάληψης το
προηγούμενο διάστημα, και αφού η

σχολή είχε ανοίξει για μια βδομάδα, ο
σπουδαστικός σύλλογος ΣΓΤΚΣ ξαναμπή-
κε σε τροχιά κινητοποιήσεων και συντονι-
σμού με τους συναδέλφους από τη ΣΕΥΠ.
Τη Δευτέρα έγινε η μεγαλύτερη συνέλευ-
ση, με συμμετοχή πάνω από 250 σπουδα-
στών. Η πλειοψηφία αποφάσισε κατάληψη
ξανά και τη συμμετοχή στην απεργία μαζί
με τα συνδικάτα και τον Συντονισμό Ενάν-
τια στα Μνημόνια με προσυγκέντρωση
Σταδίου και Πεσματζόγλου. 

Στη συνέλευση έγινε πλούσια πολιτική
συζήτηση για το πώς μπορούμε να συνεχί-
σουμε, να εξαπλώσουμε το κίνημα και σε
άλλες σχολές, για τη σημασία αυτής της
πανεργατικής απεργίας και της κοινής πο-
ρείας φοιτητών και εργατών. Τα επιχειρή-
ματα που έλεγαν ότι δεν μπορούμε να συ-
νεχίσουμε τον αγώνα τσακίστηκαν από δε-
κάδες σπουδαστές, ειδικά τώρα που ο
Τσίπρας λέει ότι θα ανακοινώσει το ΠΔΑ
το Σάββατο σε συνέδριο στην Ελευσίνα.
Αποφασίσαμε ότι θα είμαστε εκεί να διεκ-
δικήσουμε να μην κλείσουν οι σχολές μας,
να μην περάσει το ΠΔΑ που είναι ξεκάθα-
ρα μια απάτη και δεν έχει να κάνει τίποτα
με αναβάθμιση των σπουδών μας.

Συγκροτήθηκε κοινό πλαίσιο του σχήμα-
τος της ΕΑΑΚ με το ΑΡΔΙΝ καi ανέντα-
χτους φοιτητές από το τμήμα Τεχνολόγων
Γραφικών Τεχνών και πλήθος άλλων μέσα
στη συνέλευση με αποτέλεσμα το μισό αμ-
φιθέατρο να αποφασίσει τη συνέχεια του
αγώνα. Αμέσως μετά έγινε συντονιστικό
και αποφασίσαμε να βάλουμε παντού πα-
νό, να φτιαχτούν ομάδες για αφισσάκια,
να συμμετέχουμε σε κινητοποιήσεις στους
δρόμους γύρω από το Αιγάλεω μαζί με τη
ΣΕΥΠ και να οργανώσουμε ανοιχτές εκδη-
λώσεις την Τετάρτη και την Παρασκευή
μέσα στο ΤΕΙ. Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη.

Αργύρης Σκούρτης
2ο έτος διακόσμηση ΣΓΤΚΣ

Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες!
Γενική συνέλευση ΣΕΥΠ, 11/12

Διαδήλωση των κατειλημμένων ΣΕΥΠ και ΣΓΤΚΣ στο Αιγάλεω, 12/12
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Πάγωσε η έξωση
στη Μπουμπουλίνας

Μ
πλοκάρισμα της απόφασης του Δήμου
της Αθήνας να διώξει με τρομοκρατικές
μεθόδους τους άστεγους που βρήκαν

καταφύγιο στην Κοινωνική Πολυκατοικία
Μπουμπουλίνας 36 κατάφερε να πετύχει με την
παρέμβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Αθήνας στις 7/12 η Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας. 

“Μπροστά στην απαράδεκτη τακτική του Δή-
μου της Αθήνας να επιχειρήσει με τρομοκρατία
και απειλώντας με ένα χυδαίο εξώδικο να κόψει
το ρεύμα και το νερό στους ανθρώπους που
ζούνε μέσα, απαιτήσαμε να δοθεί άμεση και συ-
νολική λύση εδώ και τώρα”, ανέφερε μιλώντας
στην ΕΑ ο δημοτικός σύμβουλος Αθήνας Π.
Κωνσταντίνου. “Αρχικά η αντιδήμαρχος Στρατη-
γάκη δήλωσε ότι το εξώδικο θα προχωρήσει ως
έχει, ωστόσο ύστερα από μεγάλη αντιπαράθεση
υπήρξε υποχώρηση από την παράταξη Καμίνη,
με τον Αντρέα Βαρελά και τον Γιώργο Μπρού-
λια να προτείνουν να αναλάβει η οικονομική επι-
τροπή του Δήμου της Αθήνας, μαζί με την αντι-
δήμαρχο και το ίδρυμα Χατζηκώνστα να δώσουν
άμεσα λύση. 

Υποκρισία

Η υποκρισία περισσεύει από τη μεριά του Δη-
μάρχου Καμίνη και της αντιδημάρχου Στρατη-
γάκη αφού την επόμενη μέρα μετά το Δημοτικό
συμβούλιο ξεκίνησαν να διαφημίζουν το νέο πι-
λοτικό πρόγραμμα -μαζί με πέντε ΜΚΟ- για την
καταγραφή των αστέγων στο Δήμο της Αθήνας.
Σύμφωνα με την καταγραφή στην Αθήνα υπάρ-
χουν μόλις 158 άστεγοι…

Δεν υπάρχουν δήθεν μαγικές λύσεις. Οι λύ-
σεις είναι συγκεκριμένες. Το πρώτο βήμα είναι
να εγκριθεί τελεσίδικα η μόνιμη εγκατάσταση
όσων ήδη ζουν στην Κοινωνική Πολυκατοικία
Μπουμπουλίνας 36. Στη συνέχεια να βάλει επι-
πλέον άστεγους μέσα στην Κοινωνική Πολυκα-
τοικία αφού υπάρχουν ακόμα έξι άδεια διαμερί-
σματα που έχουν τη δυνατότητα να στεγάζουν
πολύ περισσότερο κόσμο. Και από εκεί και πέρα
είναι σαφές ότι υπάρχουν πάρα πολλές πολυκα-
τοικίες που είναι κενές σε όλη την πόλη και θα
πρέπει να μπουν κάτω από τον έλεγχο του Δή-
μου. Να τις ανοίξουν στους άστεγους ώστε και
να μην έχουμε τις εικόνες φρίκης που είχαμε
τους προηγούμενους χειμώνες και να αντιμετω-
πίσουμε συνολικότερα το πρόβλημα της στέγα-
σης στο Δήμο της Αθήνας”.

Την αναβολή της συνεδρίασης του δημοτι-
κού συμβούλιου Αθήνας τη μέρα της πα-
νεργατικής απεργίας ζητά με δήλωσή του
ο Πέτρος Κωνσταντίνου. Όπως αναφέρει:

«Αντί να συστρατευθείτε με την αγανά-
κτηση των εργαζομένων για τον επερχό-
μενο απεργοκτόνο νόμο, επιλέγετε πρα-
κτικές κατά των απεργιών των εργαζόμε-
νων σε περίοδο διεκδικήσεων για προσλή-
ψεις. Σας καλώ να αναβάλετε την συνε-
δρίαση σεβόμενος το δικαίωμα στην
απεργία… Καλούμε τα σωματεία του Δή-
μου της Αθήνας και την ΑΔΕΔΥ να παρέμ-
βουν ώστε να διασφαλίσουν την απεργία
στο Δήμο της Αθήνας». 

Οι μαθητές τίμησαν τον Γρηγορόπουλο

Σ
ε μια σειρά πόλεις σε όλη την Ελλάδα έγιναν διαδηλώσεις για
τα 9 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και
την εξέγερση του Δεκέμβρη. Η εικόνα που κυριάρχησε για ακό-

μη μια φορά στις ειδήσεις των ΜΜΕ ήταν αυτή των απολίτικων επει-
σοδίων, του «άβατου», της τρομοκράτησης των κατοίκων του κέν-
τρου. Απροκάλυπτα τα κυρίαρχα μέσα λένε ότι η 6 Δεκέμβρη δεν εί-
ναι παρά μια -χωρίς κανένα πολιτικό υπόβαθρο- αφορμή για το ξέ-
σπασμα μερικών «ταραξιών». 

Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Φοιτητές και μαθητές
που αποτέλεσαν τον κύριο όγκο των διαδηλωτών, ζωντανεύουν τη συ-
ζήτηση του τι σημαίνει κρατική καταστολή και γιατί ο Δεκέμβρης παρα-
μένει επίκαιρος, 9 χρόνια μετά και μέσα σε μια τόσο παρατεταμένη
κρίση. Όπως είπε η Αλεξάνδρα από το 1ο ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου (το οποίο
είχε κατέβει με κατάληψη και στη μαθητική διαδήλωση ενάντια στο
ν.Γαβρόγλου πρόσφατα), «υπάρχει ακόμα οργή για τη δολοφονία του
Γρηγορόπουλου. Στη νεολαία και γενικά στον κόσμο. Δε θέλουμε να
συνεχιστεί η αστυνομική βία και να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπο-
ρούσε να υπάρξει θύμα οποιοσδήποτε μαθητής σε μια πορεία που θα
πάμε. Γενικά η εξουσία το μόνο που κάνει είναι να κοιτάει το συμφέρον
της και δεν την ενδιαφέρει η Εκπαίδευση, καταστρέφει τον νέο κόσμο.
Στο σχολείο μου έγινε κατάληψη και κατεβήκαμε πάρα πολλά παιδιά». 

«Ο λόγος που κάναμε κατάληψη φέτος είναι ότι έγινε μια δολοφο-
νία από την εξουσία και δεν θέλουμε να αφήσουμε να ξανασυμβεί κά-
τι τέτοιο τώρα. Συνδέεται με το σήμερα δηλαδή, η αστυνομία δεν
έχει αλλάξει», είπε η Πηγή από το 1ο-2ο ΓΕΛ Ψυχικού.

Από τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν «Λεφτά για την Παιδεία -

λεφτά για την Υγεία - όχι για τις τράπεζες και την αστυνομία» και
«στις τράπεζες λεφτά – στη νεολαία σφαίρες», δίνοντας τον τόνο ότι
χέρι χέρι με την αστυνομική καταστολή πάνε και οι συνολικές επιλο-
γές του συστήματος, και ενάντια σε αυτό παλεύουν φοιτητές και μα-
θητές. Διαδηλώσεις έγιναν σε Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Βόλο, Θεσ-
σαλονίκη και αλλού, ενώ στα πλαίσια της εκστρατείας τρομοκράτη-
σης του κόσμου, η αστυνομία είχε κλείσει δρόμους και σταθμούς
στην Αθήνα, αποτρέποντας πολλά σχολεία που έκαναν κατάληψη ή
αποχή να συμμετάσχουν στην πορεία.

Α.Φ.

EAAK  Eπίσκεψη στη Μάνδρα
Τη Κυριακή 10/12, το σχήμα smass me-

dia - EAAK πραγματοποίησε επίσκεψη στη
Μάνδρα με φοιτητές του συλλόγου. Πέρα
από την παράδοση τροφίμων και ενδυμά-
των σε πλημμυροπαθείς, είχαμε την ευκαι-
ρία να μιλήσουμε οι ίδιοι στους πληγέν-
τες, αλλά και να τραβήξουμε υλικό για
σχετικό ντοκιμαντέρ που θέλουμε να κά-
νουμε. 

Η κατάσταση εκεί δυστυχώς δεν έχει
ομαλοποιηθεί ακόμα και οι κάτοικοι συνε-
χίζουν να δεινοπαθούν. Οι κάτοικοι των
σπιτιών που καταστράφηκαν, έχουν αφε-
θεί με τους κατεστραμμένους τοίχους και
πόρτες, ελπίζοντας να πάρουν σύντομα
την αποζημίωση που έχει αναγγείλει το
κράτος. Μέχρι τότε ξοδεύουν τις συντά-
ξεις τους για ορισμένες επισκευές ή την

αγορά οικιακών συσκευών, κοιμούνται σε
σάπια στρώματα και βασίζονται σε αλλη-
λέγγυους και οργανώσεις για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες τους σε φάρμακα, τρό-
φιμα και χρήματα. Παράλληλα έχουν να
αντιμετωπίσουν και τον παραλογισμό του
κράτους. Για παράδειγμα το νερό υποτί-
θεται ότι είναι πόσιμο, ενώ όταν ανοίγεις
τις βρύσες βγαίνει χώμα και αναδύεται μια
περίεργη μυρωδιά. Οι φοιτητές πήραν ορι-
σμένες συνεντεύξεις που αναδεικνύουν σε
σημαντικό βαθμό τα προβλήματα και τις
ανησυχίες των κατοίκων και εξέφρασαν
την επιθυμία να ξαναπάμε, τόσο για να
δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων, όσο
και για να βοηθήσουμε τους πληγέντες.

Χριστίνα Μανωλακάκη, 
φοιτήτρια ΕΜΜΕ

Σύσκεψη οργάνωσης της αντίστασης κά-
λεσε το “Ανοιχτό Συντονιστικό Αγώνα Ενάν-
τια στο Mall και Υπέρ της Αναβάθμισης των
Γειτονιών μας” στην Ακαδημία Πλάτωνα την
Κυριακή 10/12. Στην σύσκεψη που πήραν μέ-
ρος φίλοι, μέλη και εκπρόσωποι κινήσεων,
φορέων και δημοτικών παρατάξεων από τις
περιοχές της Δυτικής Αθήνας αλλά και από
το Περιστέρι βρέθηκε και αντιπροσωπεία της
δημοτικής παράταξης “Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας”.

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει το πρά-
σινο φως στην πολυεθνική Arthume για την
κατασκευή ενός τεράστιου Mall 55.000τμ
που θα καταπατήσει τον αρχαιολογικό χώρο,
στήνοντας ένα μεγαθήριο στις παρυφές του
και επιβαρύνοντας περιβαλλοντικά, οικονομι-
κά, κυκλοφοριακά και πολιτιστικά όλες τις
γύρω περιοχές από την Ακ. Πλάτωνα, τον
Κολωνό, το λόφο Σκουζέ και τα Σεπόλια, μέ-

χρι το Περιστέρι, το Μπουρνάζι και το Αιγά-
λεω.

Στην σύσκεψη έγινε σαφές και με τεκμη-
ριωμένα στοιχεία ότι η κατασκευή ενός τέ-
τοιου τεράστιου οικοδομήματος στην περιο-
χή θα καταστρέψει έναν από τους σημαντι-
κότερους πνεύμονες πράσινου στην περιοχή
της Δυτικής Αθήνας, ενώ θα υποβαθμίσει σε
όλα τα επίπεδα την περιοχή της Ακαδημίας
του Πλάτωνα, ένα από τα σημαντικότερα αρ-
χαιολογικά και πολιτιστικά πάρκα της Αθή-
νας, μια περιοχή παγκόσμιας πολιτισμικής
εμβέλειας και κληρονομιάς. Σε αντίθεση με
την προπαγάνδα των επενδυτών και του κρά-
τους, τα Mall όπου και να άνοιξαν δεν δημι-
ούργησαν ούτε δουλειές, ούτε ανάπτυξη,
ούτε αναβάθμιση σε καμιά περιοχή. 

Οι εμπειρίες από αντίστοιχες μάχες του
παρελθόντος που κερδήθηκαν αλλά και η
σύνδεση με άλλα παρόμοια κινήματα στην
Αθήνα (όπως η επιτροπή για τη σωτηρία του
Πάρκου στο Γουδί) είναι αναγκαία βήματα
την επόμενη περίοδο για το άπλωμα της
καμπάνιας σωτηρίας της Ακαδημίας Πλάτω-
να. Η συζήτηση που έγινε στη σημαντική αυ-
τή συνάντηση έβαλε τις βάσεις για ακόμα
μεγαλύτερη σύνδεση με την γειτονιά, για
κοινούς άξονες στην οργάνωση περαιτέρω
δράσεων και έστειλε το μήνυμα της αυτοπε-
ποίθησης ότι μπορούμε να σταματήσουμε το
εμπορικό μεγαθήριο και να επιτύχουμε
πραγματικά έργα αναβάθμισης της γειτονιάς
μας. 

Κ.Μ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑ  Όχι στο Mall

ΑΘΗΝΑ Όχι δημοτικό
συμβούλιο την μέρα
της Πανεργατικης

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην κοινωνική
πολυκατοικία μαζί με αλληλέγγυους

Αθήνα, 6/12
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Α
ποθρασύνθηκαν τα παπαγαλάκια
του συστήματος μετά την συνέν-
τευξη της Νατάσσας Μποφίλιου

στην Εφ.Συν το Σάββατο 2 Δεκέμβρη. 

«Θολοκουλτουριάρα», δημιούργημα
των «επαναστατικών ψευδαισθήσεων
της μεταπολίτευσης» που «εκστομίζει
ανεμπόδιστα ιδεολοπτικές μπαρού-
φες», ήταν κάποιες από τις χαρακτηρι-
στικές εκφράσεις του Μανδραβέλη
στην “Καθημερινή”, φυλλάδα του Αλα-
φούζου. «Χαζοβιόλα», που πρέπει να εί-
ναι πιο συνετή όταν μιλάει για  τόσο με-
γάλες και σοβαρές έννοιες όπως η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, συνέστησε ο «συνε-
σταλμένος» Τατσόπουλος. Αλλά ποιος
ο λόγος που τόσο πολύ ενοχλήθηκαν
(θυμήθηκαν ακόμη πως τον Τρότσκι τον
έφαγε ο Στάλιν), όχι μόνο οι δύο παρα-
πάνω, αλλά σύσσωμα όλα τα τσιράκια,
«σοβαρά» και γελοία, της αστικής δια-
νόησης;

Η απάντηση βρίσκεται στο φόβο που
τους προκαλούν αυτά που είπε η Να-
τάσσα Μποφίλιου και στην επίγνωση
ότι εκφράζουν πολύ μεγαλύτερα κομ-
μάτια της κοινωνίας. Η Νατάσσα τόλμη-
σε να εκφράσει ανοιχτά τις απόψεις
της για την πολιτική κατάσταση στην
Ελλάδα,  για τον Τσίπρα και τις κωλο-
τούμπες του, για την  Ευρωπαϊκή Ένω-
ση των πολυεθνικών, την αριστερά, την
οργανωμένη πάλη, την επανάσταση.
Μίλησε ενάντια στους ναζίδες της ΧΑ
και είπε ότι «πρέπει να μη φοβόμαστε».
Μίλησε ενάντια στον σεξισμό. Δήλωσε
ότι «ψηφίζει ΚΚΕ, αν και διαφωνώ σε
πολλά σημεία» και ταυτόχρονα ότι «θα
ήταν ωραίο να γινότανε μια παγκόσμια
επανάσταση. Εγώ στα βάθη της ψυχής
μου είμαι τροτσκίστρια».  

Τέτοιες ιδέες και απόψεις ανατινά-
ζουν τα μυαλά του κάθε λογής απολο-
γητή της τάξης και της ασφάλειας. Πό-
σο μάλλον όταν αυτές εκφράζονται
από μια τραγουδίστρια που έχει δώσει
εκατοντάδες συναυλίες, έχει πουλήσει
χιλιάδες δίσκους με εκατομμύρια ακρο-
άσεις και φανατικό κοινό.

Όμως όποιος γυρνάει στις γειτονιές,
μιλάει με τον απλό κόσμο, συζητάει για
τις πολιτικές εξελίξεις ξέρει ότι αυτές

είναι κουβέντες και αναζητήσεις που γί-
νονται σε πλατιά κομμάτια της κοινω-
νίας. Τα εκατόχρονα της Οκτωβριανής
Επανάστασης γιορτάστηκαν φέτος με
τεράστια απήχηση. 

Σεληνιάζονται οι χλεχλέδες της αστι-
κής διανόησης γιατί χιλιάδες εργαζόμε-
νοι και νέοι (αντί να βυθίζονται στην
απογοήτευση μετά την κωλοτούμπα
του ΣΥΡΙΖΑ και να επιστρέφουν στη ΝΔ
και το ΠΑΣΟΚ) ριζοσπαστικοποιούνται
και αναζητούν απαντήσεις. Φρικάρουν
γιατί η πέραν του ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, με
όλα της τα προβλήματα και τις αντιφά-
σεις εξακολουθεί να είναι ζωντανή (και
όχι μόνο εκλογικά καταγράφοντας αύ-
ξηση στις δημοσκοπήσεις). Γιατί η ηγε-
σία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να προσαρμό-
στηκε στις τρόικες, αλλά η κοινωνική
αριστερά παραμένει ακμαία και πλει-
οψηφική.     

Αυτός είναι και ο λόγος που γέμισαν
τις φυλλάδες και τα μπλογκ τους από
βρισιές κάθε είδους προσπαθώντας να
αποδομήσουν την Μποφίλιου. Στο πρό-
σωπό της, κάθε λογής Μανδραβέληδες
και Τατσόπουλοι προσπαθούν να χτυ-
πήσουν την κάθε γυναίκα, τον κάθε
απλό άνθρωπο που σκέφτεται με ποι-
ους τρόπους μπορεί να απαλλαγεί από
καθάρματα σαν και αυτά και το σύστη-
μα που στηρίζουν.

Η Νατάσσα Μποφίλιου (και δεν είναι
η μόνη - η Μαρίνα Σάττι δέχτηκε τέτοι-
ου είδους επιθέσεις την προηγούμενη
εβδομάδα επειδή ανέβασε ένα ποστ με
Πακιστανούς μετανάστες σαν απάντη-
ση σε ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε)
έχει αποδείξει στο παρελθόν πως έχει
πολύ ευαίσθητες κεραίες απέναντι στις
πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις γύρω
της. Από τα πρώτα χρόνια της κρίσης
τα έβαλε ανοιχτά με τους ναζίδες της
ΧΑ και υπήρξε θύμα τους, ενώ έχει εκ-
φράσει την άποψή της πολλές φορές
ενάντια στα μνημόνια και την κρίση. 

Μπράβο στην Μποφίλιου και σε
όλους εκείνους και εκείνες, δημοφιλείς
και μη, που τολμάνε να τους τα λένε
χύμα και τσουβαλάτα. Έχουν την αμέ-
ριστη συμπαράσταση όλων μας. 

Κ.Μ

Δεν «τους άρεσε» η Μποφίλιου; 
Δεν πειράζει, ξύδι!

Ένοχοι οι ναζί εμπρηστές
Τελεσίδικα ένοχοι βρέθηκαν στις 11/12 από το Α’

Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων oι Νίκος Παπα-
βασιλείου και Γιώργος Περρής. 

Πρωτόδικα δικάστηκαν (και καταδικάστηκαν σε
41 μήνες με αναστολή) το Νοέμβρη του 2013 γιατί
το βράδυ της 13/05/2013 απείλησαν με βία τον Κα-
μερουνέζο ιδιοκτήτη του μπαρ Cointreau στην Πλα-
τεία Αμερικής να μην ανοίξει το κατάστημά του,
ενώ στη συνέχεια κατά τις 2 τα ξημερώματα έσπα-
σαν τη τζαμαρία με βαριοπούλα και έβαλαν φωτιά.
Οι κατηγορούμενοι (που είναι υπόδικοι και στη με-
γάλη δίκη της Χρυσής Αυγής για ένταξη σε εγκλη-

ματική οργάνωση) καταδικάστηκαν σε δεύτερο
βαθμό για τα αδικήματα του εμπρησμού και της
φθοράς ξένης ιδιοκτησίας σε 27 μήνες φυλάκιση με
αναστολή, χωρίς να τους αναγνωριστούν ελαφρυν-
τικά. 

Οι Παπαβασιλείου και Περρής είχαν συγκροτή-
σει φασιστικό τάγμα εφόδου που «αστυνόμευε» την
περιοχή από τον Σεπτέμβρη του 2012, όταν είχαν
σπάσει τα γραφεία της Τανζανικής Κοινότητας. Ο Πα-
παβασιλείου εμφανίζεται σε πλήθος φωτογραφιών με
τον δολοφόνο Ρουπακιά και στο facebook έχει δηλώ-
σει μέλος της Νίκαιας (της τοπικής-«πρότυπο»).

ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ορίστηκε στις 9/5/18 η ημερομη-
νία που δικάζεται ο Ε. Καρυδομά-
της (συνήγορος του πυρηνάρχη
Περάματος Α. Πανταζή) για την
επίθεση σε βάρος ενός Γερμανού
δημοσιογράφου και ενός μέλους
της ΚΕΕΡΦΑ στη δίκη της Χρυσής
Αυγής. 

Ο Καρυδομάτης, κατά τη διάρ-
κεια του διαλείμματος της 35ης
συνεδρίασης (4/12/15), επιτέθηκε
αρχικά φραστικά σε αντιφασίστες
από το κοινό, απαιτώντας να φύ-
γουν από «τον χώρο τους» (το διά-
δρομο που οδηγεί στις τουαλέτες).
Στη συνέχεια άρπαξε τον δημοσιο-
γράφο από το σαγόνι και χαστού-
κισε τη συντρόφισσα από την
ΚΕΕΡΦΑ. Η Πολιτική Αγωγή απο-
χώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας,
μετά την άρνηση της έδρας να κα-
ταγραφεί το περιστατικό στα πρα-
κτικά.

Δικάζεται
συνήγορος
της ΧΑ

ΜΕΤΣ  

Έξω οι φασίστες 
από τα γήπεδα

Ανάμεσα στα εννέα άτομα που συνελήφθησαν στις 9/12 για
ενέδρα σε οπαδούς του Παναθηναϊκού μετά από αγώνα βόλεϊ με
τον Εθνικό Πειραιώς στο Μετς, είναι ο μετακλητός υπάλληλος
της Βουλής στη Χρυσή Αυγή και υποψήφιος βουλευτής, Ανδρόνι-
κος Σίμος. 

Οι επιτιθέμενοι έκαναν φθορές σε αυτοκίνητα και έκαψαν μο-
τοσικλέτες. Ο Σίμος παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο
των Υπαλλήλων της Βουλής με το ερώτημα της απόλυσης. Εκτός
από στενός συνεργάτης του Μιχαλολιάκου (όπως άλλωστε και ο
Ζέρβας, ο πρώτος μετακλητός υπάλληλος της ΧΑ που πέρασε
πειθαρχικό), ο Σίμος είναι μέλος και της κεντρικής επιτροπής.

Πέρα από την εκκωφαντική σιωπή των ΜΜΕ για την ταυτότητα
και τις ιδιότητες του χρυσαυγίτη χούλιγκαν (αντιθέτως διάφορα
μέσα τονίζουν την καταγωγή ενός άλλου από τους συλληφθέν-
τες), το ίδιο το γεγονός μας θυμίζει τι ρόλο παίζουν οι νεοναζί
στα γήπεδα: οι συλληφθέντες ήταν ηλικίας από 16 ως 39 ετών. Ο
κόσμος του γηπέδου αυτής της ηλικίας είναι μια από τις δεξαμε-
νές της εγκληματικής οργάνωσης εδώ και πάνω από 15 χρόνια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώταρος είχε στήσει πυρήνα οπα-
δών, τη Γαλάζια Στρατιά, που εξαπέλυσε πογκρόμ σε βάρος με-
ταναστών με αφορμή την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου
και στη συνέχεια με αφορμή τον αγώνα Ελλάδας-Αλβανίας το
2004.

Αντιφασιστικός Συντονισμός στην Καλλιθέα
Συμμετοχή στην κινητοποίηση για τα πέντε χρόνια

από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετρά-
λωνα στις 14 Γενάρη και οργάνωση μεγάλης εκδή-
λωσης για τη δίκη της Χρυσής Αυγής αμέσως μετά,
είναι τα πρώτα βήματα που θα κάνει ο Αντιφασιστι-
κός Συντονισμός Καλλιθέας-Μοσχάτου που συγκρο-
τείται αυτό το διάστημα.

“Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Αντιφα-
σιστικού Συντονισμού στην περιοχή πήρε η Εργατική
Λέσχη Καλλιθέας μετά την επιτυχημένη κινητοποί-
ηση που οργανώσαμε από κοινού οι συλλογικότητες
της γειτονιάς, τα τοπικά συνδικάτα, οι αριστερές δυ-
νάμεις στην περιοχή ενάντια στην απόπειρα της
Χρυσής Αυγής να καταθέσει στεφάνι την 28η Οκτώ-
βρη”, μας είπε η Ιλιρίντα Μουσαράι, από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Καλλιθέας, “Η επιτυχία της κινητοποίησης -όπως
και της αντίστοιχης την 25η Μαρτίου- που απέτρεψε
την εμφάνιση των νεοναζί έδειξε ότι ο συντονισμός
των αντιφασιστικών δυνάμεων τοπικά σε κοινές δρά-
σεις είναι αποτελεσματικός. 

Μετά από δύο συσκέψεις στις οποίες συμμετείχαν
αγωνιστές και αγωνίστριες από όλες αυτές τις δυνά-
μεις, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε. Έτσι, ο Αντι-

φασιστικός Συντονισμός Καλλιθέας-Μοσχάτου σχε-
διάζει την πρώτη, ιδρυτική, εκδήλωσή του στα τέλη
Γενάρη με θέμα τη δίκη της Χρυσής Αυγής και ομι-
λητές από την Πολιτική Αγωγή. Ενώ πιο πριν, την Κυ-
ριακή 14 Γενάρη, θα συμμετέχει στην κινητοποίηση
για τα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του Πακιστα-
νού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα.

Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, με τοπικές εκδηλώ-
σεις, διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις, σε σύνδεση
πάντα με τα κεντρικά κινηματικά ραντεβού. Και βέ-
βαια να μην περιοριστούμε στους αντιφασιστικούς
αγώνες, αλλά να τους συνδέσουμε με τους αντιρα-
τσιστικούς, για ανοιχτά πόλεις και σχολεία στους
πρόσφυγες και τα παιδιά τους, για νομιμοποίηση
των μεταναστών, ενάντια στην ισλαμοφοβία και όλες
τις πολιτικές που θρέφουν τους φασίστες. Από τη
μεριά μας σαν ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέας αυτές τις αιχμές
τονίσαμε ως κρίσιμες για το περιεχόμενο του Αντι-
φασιστικού Συντονισμού. Και πιστεύουμε ότι το επό-
μενο μεγάλο ραντεβού για όλους πρέπει να είναι η
διεθνής ημέρα αντιφασιστικής και αντιρατσιστικής
δράσης στις 17 Μάρτη”.

Η Νατάσσα Μποφίλιου σε
συναυλία αλληλεγγύης
στην Ηριάννα
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15/12
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Νηλέως Μαρκετ ιν 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δ. Πλακεντίας 3μμ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
πεζόδρομος Δεκελείας 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  16/12
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μες
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού Φιξ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 12μες
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 
Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 
κεντρική πλατεία 11.30πμ

ΝΙΚΑΙΑ πλατεία Ελευθερίας 11πμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο 
Παύλου Φύσσα  11.30πμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά Μίνωος 11πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ο Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλητής: Γιάννης Ζήβας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 Cello cafe 
(Καραγεώργη 2) 8μμ
Καπιταλισμός και περιβάλλον, 
σχέσεις καταστροφής
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Big Mouth 8μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 καφέ Big Mouth 8μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρωσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 κυλικείο πολιτιστικού 
κέντρου «Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Η πανεργατική απεργία στις 14/12 ενάντια
στον προϋπολογισμό
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 Φιλοσοφική 7μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, 
Β’ ορ., 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 Θόλος 5μμ
Ο αντισυνδικαλιστικός νόμος και 
η πανεργατική απεργία στις 14/12
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ

Μαζική απεργία, κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Δεκέμβρης του ‘44

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Πικάπ 7μμ
Η πανεργατική απεργία στις 14/12 ενάντια
στον προϋπολογισμό
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Τζέγκα 7μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Η πανεργατική απεργία στις 14/12 ενάντια
στον προϋπολογισμό
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Η πανεργατική απεργία στις 14/12 ενάντια
στον προϋπολογισμό
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ο Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Αναρχισμός, μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Άντεμ Χουσέϊνκο

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Η πανεργατική απεργία στις 14/12 ενάντια
στον προϋπολογισμό
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Αναρχισμός, μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Περιμπανού 7μμ
Κάτω τα χέρια από την Παλαιστίνη
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Αλντεμπαράν 
(Σουλίου 5 και Σόλωνος) 8μμ
Η πανεργατική απεργία στις 14/12 ενάντια
στον προϋπολογισμό
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 Μεγάλου Αλεξάνδρου 8μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική 
απεργία στις 14/12
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 στέκι (Ρήγα Φερραίου)
6μμ
Η πανεργατική απεργία στις 14/12 ενάντια
στον προϋπολογισμό
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/12 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/12 καφέ Λα Ροζέ 
(πλ. Αγ.Νικολάου) 6.30μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 14/12 καφέ Λούπα 
(Ερεχθείου 12) 8μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα
• ΠΕΜΠΤΗ 21/12 καφέ Λούπα 
(Ερεχθείου 12) 8μμ
Το Καταλανικό ζήτημα
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

• ΠΕΜΠΤΗ 4/1 καφέ Λούπα 
(Ερεχθείου 12) 8μμ
Ο Μάρξ και η Ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/12 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/12 καφέ Pure 8μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/12 δημαρχείο 7μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/12 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7.30μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 14/12 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 14/12 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 8μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΠΕΜΠΤΗ 21/12 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12 καφέ Σκαντζόχοιρος
8μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/12 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 6μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

Στις σχολές

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 αίθ. 2, 30μμ
Δεκέμβρης ’44, η μάχη της Αθήνας
Ομιλητές: Προκόπης Παπαστράτος, 
καθ. Πολιτικής επιστήμης και ιστορίας, 
Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορικός

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΤΡΙΤΗ 19/12 ΜΑΝΧ 1.30μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Άντεμ Χουσέϊνκο

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15/12
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  16/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12.00
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μες
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ πλατεία Μερκούρη 
(πολιτιστικό μπαζάρ) 12.30

ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια πικετοφορία
11.30πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 12μες

ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου και Ρήγα 
Φεραίου 10.30πμ

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία 12μες
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο 
Γεωργιάδη 10.30πμ

ΤΡΙΤΗ 19/12
ΑΚΡΟΠΟΛΗ μετρό 3.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 21/12
ΔΑΦΝΗ πλατεία Καλογήρων 6.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/12
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 
“Κελάρι” 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό 
Πανόρμου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12.00
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 
κεντρική πλατεία 11.30πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος 11.30πμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ

ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου και Ρήγα 
Φεραίου 10.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 10.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/12
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 10.30πμ

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

Κουκάκι
Τετάρτη 20/12 
καφέ Λούπα 
(Ερεχθείου 12) 6μμ

Πάρτυ οικονομικής
ενίσχυσης της ΚΕΕΡΦΑ

Παγκράτι
Σάββατο 16/12
Άνω Πουρναρούσα 
(Ευφράνορος 10) 9μμ

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

Μαρούσι
Παρασκευή 5/1/18
καφέ Βαβέλ 9μμ

Αντιρατσιστικά Κάλαντα της ΚΕΕΡΦΑ



13 Δεκέμβρη 2017, Νο 1303Πολιτισμός εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

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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“Αιγαιοπελαγίτες πρόσφυγες στο Β' ΠΠ”

Τ
ο νέο του ιστορικό βιβλίο “Αιγαιοπελα-
γίτες πρόσφυγες στο Β' ΠΠ”, παρου-
σιάζει ο δημοσιογράφος Νάσος Μπρά-

τσος την Τετάρτη 20 Δεκέμβρη στις 6.30μμ
στην κεντρική αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδη-
μίας 20). Πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας
μεγάλης έρευνας. 

Το βιβλίο που προλογίζει ο πανεπιστημια-
κός της Παντείου, ιστορικός, Προκόπης Πα-
παστράτης θα παρουσιάσουν εκτός από τον
συγγραφέα, ο Χρίστος Ξενάκης πρόεδρος
της Εταιρίας Ικαριακών Μελετών, η Μαρία
Σμυρνιωτοπούλου – Λιακοσταύρου, σαμιώτισ-
σα πρόσφυγας από την περίοδο του Β' ΠΠ
ενώ θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Θωμάς
Σιδέρης. 

Και σε αυτό το βιβλίο, το ποσοστό των χρη-
μάτων από τις πωλήσεις που αντιστοιχεί στον
συγγραφέα θα πηγαίνει για κοινωνικούς σκο-
πούς (πρόσφυγες, κοινωνικά παντοπωλεία,
κ.α.) που θα ανακοινώνονται πριν από κάθε
εκδήλωση.

Μιλώντας στην ΕΑ ο Νάσος Μπράτσος τό-
νισε πως “το βιβλίο αυτό περιέχει συνεντεύ-
ξεις από ανθρώπους που είχαν κάνει το προ-
σφυγικό ταξίδι την περίοδο του Β' ΠΠ. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι πως ήταν
στην ίδια κατεύθυνση αλλά με διαφορετική
φορά από το σημερινό προσφυγικό ρεύμα.
Δηλαδή ενώ οι σημερινοί πρόσφυγες έρχον-
ται από την Μέση Ανατολή, από την Συρία κα-
τά κύριο λόγο και περνούν από τις ακτές της
Τουρκίας στη χώρα μας, ενδεχομένως να συ-
νεχίζουν και για άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οι
Έλληνες πρόσφυγες πέρασαν στην Τουρκία
και από εκεί άλλοι πήγαιναν στην Κύπρο, άλ-
λοι πήγαιναν στη Συρία που βρισκόταν ένα με-
γάλο κέντρο διαχείρισης των προσφυγικών
ροών, και από εκεί τους μοίραζαν είτε στις

χώρες της Μ. Ανατολής όπως ήταν ο Λίβανος
και η Αίγυπτος αλλά και στις Αφρικανικές χώ-
ρες όπως ήταν το Βελγικό Κονγκό, η Αιθιοπία
και αρκετές άλλες χώρες.

Ταξίδι

Στο βιβλίο περιγράφουν και τις συνθήκες
που τους ανάγκασαν να φύγουν και το ίδιο το
προσφυγικό ταξίδι, την αντιμετώπισή τους
στην Τουρκία από τις αρχές και από τον απλό
κόσμο. Ακολούθως υπό ποιες συνθήκες
στρατοπέδευσαν στην Τουρκία στο hot-spot
στο Τσεσμέ και από εκεί πώς προωθήθηκαν
στις υπόλοιπες χώρες, ποιες ήταν οι σχέσεις

τους με τους αραβικούς πληθυσμούς, αλλά
και πώς οργάνωσαν τη ζωή τους. Ιδιαίτερη
ενότητα υπάρχει για τα σχολεία στα ελληνό-
φωνα προσφυγόπουλα, ένα θέμα τόσο επί-
καιρο και στη χώρα μας σήμερα. Επίσης
υπάρχει η διαδικασία της επιστροφής που
επίσης ήταν ένα μεγάλο ζήτημα.

Μια ιδιαίτερη υπο-ενότητα μιλάει για ένα
μεγάλο κομμάτι προσφύγων που στρατολο-
γήθηκε στον ελληνικό στρατό της Μ. Ανατο-
λής. Εκεί ιδρύθηκε η αντιφασιστική στρατιω-
τική οργάνωση που είχε πολύ μεγάλη μαζικό-
τητα. Στην πραγματικότητα η αντιπαράθεση
που ξεκίνησε εκεί με υπολείμματα της δικτα-
τορίας του Μεταξά και με τους φιλοβασιλι-
κούς και τους εγγλέζους, ήταν σχετική με τις
μεταπολεμικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Οι εξε-
γέρσεις που έγιναν στον ελληνικό στρατό της
Μ. Ανατολής ήταν, κατά τη γνώμη μου, προ-
άγγελος των Δεκεμβριανών στην Αθήνα. Η
ιστορία αυτή δεν αναδείχτηκε τις προηγούμε-
νες δεκαετίες όσο θα έπρεπε, είτε γιατί πολ-
λοί έφυγαν μετανάστες σε άλλες χώρες, είτε
γιατί λόγω των διώξεων μετά τον εμφύλιο αυ-
τά τα πράγματα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα.
Τώρα έχουν ανοίξει τα στόματα και η πίεση
του προσφυγικού ζητήματος έχει δημιουργή-
σει συγκινησιακά φορτία τέτοια που πολύς
κόσμος έχει αρχίσει και μιλάει. 

Έτσι λοιπόν έχουμε και μαρτυρίες από
εκείνη την περίοδο και στοιχεία και αρκετό
φωτογραφικό υλικό δύσκολο να το βρει κα-
νείς πουθενά. 

Είμαστε χαρούμενοι που στον κύκλο πα-
ρουσιάσεων που ξεκινάει από την Αθήνα και
θα γίνει σε πολλές πόλεις της χώρας θα
έχουμε μαζί μας και πρόσφυγες από εκείνη
την περίοδο”, υπογράμμισε ο Ν. Μπράτσος.

Κυριάκος Μπάνος

ΘΕΑΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟ

“Σκακιστική ιστορία”
Στη σκιά του Ναζισμού

Ο
Στέφαν Τσβάιχ κυνηγήθηκε από τους Ναζί με μοναδική κατη-
γορία ότι είχε γεννηθεί Εβραίος. Συνελήφθη και απομονώθη-
κε. Η απόμονωση ως εργαλείο αποδυνάμωσης της ανθρώπι-

νης αντοχής και αξιοπρέπειας. Εκεί λοιπόν στην απομόνωση έπεσε
στα χέρια του ένα βιβλίο που περιείχε 150 σκακιστικές παρτίδες μεγά-
λων σκακιστών. Έμαθε τέλεια όλες τις παρτίδες σπάζοντας με αυτό
τον τρόπο την τρέλα της απομόνωσης. Με βάση αυτή την τραυματική
εμπειρία ο Στέφαν Τσβάιχ έγραψε μια νουβέλα, την ταχυδρόμησε
στον εκδότη του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μαζί με τη δεύτερη
συζυγό του, στις 23 Φλεβάρη του 1942, την ώρα δηλαδή που ο γερμα-
νικός στρατός φαινόταν να κυριαρχεί στην Ευρώπη βυθίζοντάς την
στην μακριά νύχτα της ναζιστικής κόλασης.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται πάνω σε ένα πλοίο που ταξιδεύει από τη
Νέα Υόρκη στο Μπουένος Άιρες. Πάνω στο πλοίο βρίσκεται ο παγκό-
σμιος πρωταθλητής στο σκάκι Μίρκο Τσέντοβιτς. Πρόκειται για ένα
άνθρωπο αγράμματο, απόμακρο, σκοτεινό, λιγομίλητο, ψυχρό σαν
άγαλμα, που όμως γνωρίζει άριστα να παίζει σκάκι. Ο Τσέντοβιτς είναι
στην πραγματικότητα μια ψυχρή υπολογιστική μηχανή, ένας λογικός
υπολογιστής, που του είναι αδύνατο να δει τη σκακιέρα in abstracto
(αφηρημένα). 

Αυτός ο ψυχρός εκτελεστής θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον κύριο
Μπραντ, ο οποίος βρίσκεται στον αντίποδα του παγκόσμιου πρωτα-
θλητή. Πρόκειται για τον άνθρωπο που έμαθε το σκάκι στην προσπά-
θεια του να αμυνθεί στην τρέλα της απομόνωσης, που του είχαν επι-
βάλλει οι εθνικοσοσιαλιστές του Χίτλερ, αμέσως μετά τη συλλήψή
του. Πρόκειται για τον άνθρωπο που στην απεραντοσύνη της φαντα-

σίας του έχει όλες τις θέσεις και τις κινήσεις που έμαθε στο σκάκι των
32 πιονιών και των 64 τετραγώνων. Πρόκειται για τον άνθρωπο που
σφυρηλάτησε την άμυνά του απέναντι στους ανακριτές του χρησιμο-
ποιώντας τις 150 παρτίδες σκακιού, που βρήκε τυχαία σε ένα βιβλίο. 

Ο ψυχρός, ο γυάλινος εκτελεστής απέναντι στο συναισθηματικό κύ-
ριο Μπραντ. Η ψυχρή μηχανή αντιμέτωπη με τη φαντασία και τη γεμάτη
αισθήματα ψυχή. Ο συμβολισμός είναι ολοφάνερος. Ο Χίτλερ και οι Να-
ζί απέναντι στους λαούς της Ευρώπης, που αντιτάσσουν τη ψυχή στις
σιδερόφρακτες στρατιές της Βέρμαχτ. Μήπως όμως δεν θα μπορούσα-
με να κάνουμε και την ίδια αναγωγή σήμερα; Ο καπιταλισμός στη θέση
του ψυχρού εκτελεστή που δεν βλέπει παρά μόνο κέρδη. Από την άλλη
οι εργάτες, οι αγρότες, η άνεργη νεολαία που αγωνίζονται να σπάσουν
αυτή την καταστροφική μηχανή του ανταγωνισμού και του κέρδους.

Το συγκεκριμένο έργο έχει βέβαια και την συναισθηματική ένταση
και τη σύγκρουση που δημιουργείται σε έναν άνθρωπο που χρησιμο-
ποιεί το σκάκι για να αποφύγει την τρέλα της απομόνωσης. Επίσης, η
ατμόσφαιρα που δημιουργεί ένα πνευματικό παιχνίδι σαν το σκάκι πά-
νω σε ένα επιβατικό πλοίο μεσούσης της δεύτερης ανθρωποσφαγής
του 20ου αιώνα. Τα στοιχεία αυτά τα αφήνω στο θεατή να τα ανακα-
λύψει. Στην παράσταση, που την σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Γι-
ούλης με βοηθό την Ελένη Καταλιακού και σκακιστικό σύμβουλο τον
Ελισσαίο Βλάχο, παίζουν οι: Γιάννης Γιούλης, Διονύσης Θεοδώσης,
Δημήτρης Κοντοδήμος, Πάτροκλος Λεβαδίτης, Δήμητρα Παπαδημη-
τρίου, Αγγελική Τσαπάρα, Γιώργος Φώσκολος. 

Χρήστος Μάραντος 

Info: Κάθε Πέμπτη στον Πολυχώρο «Αλεξάνδρεια» 
(Σπάρτης 14, Πλατεία Αμερικής) 
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Τ
ο Έτος Ένα της Ρώσικης Επα-
νάστασης του Βίκτορ Σερζ κυ-
κλοφόρησε για πρώτη φορά

στα ελληνικά στις αρχές της χρο-
νιάς και εξακολουθεί να κερδίζει νέ-
ους αναγνώστες/τριες. Είναι μια
συγκλονιστική καταγραφή των μα-
χών και των κατακτήσεων της εργα-
τικής εξουσίας από τον Οκτώβρη
του 1917 μέχρι τις αρχές του 1919.
Το βιβλίο η Μόσχα του Λένιν γραμ-
μένο από τον Αλφρέντ Ροσμέρ είναι
το φυσικό συμπλήρωμα στη διήγηση
του Σερζ. Ο Ροσμέρ αφηγείται γλα-
φυρά και λεπτομερώς τα πρώτα
επαναστατικά χρόνια της Κομμουνι-
στικής Διεθνούς για να τονίσει το
χάσμα που τα χώριζε από την περίο-
δο του σταλινισμού. 

Αναντικατάστατη πηγή πλούτου
της επαναστατικής μαρξιστικής πα-
ράδοσης αποτελούν τα ίδια τα βι-
βλία των δυο μπολσεβίκων ηγετών
της Ρώσικης Επανάστασης: το Κρά-
τος και Επανάσταση και Οι Θέσεις
του Απρίλη του Λένιν, καθώς και Τα
διδάγματα του Οκτώβρη και η μνη-
μειώδης Ιστορία της Ρώσικης Επα-
νάστασης του Τρότσκι. 

Το ενδιαφέρον που προκάλεσε η
έκδοση του “Ετους Ενα” ίσως ώθη-
σε και στην επανέκδοση δυο άλλων
βιβλίων του Β. Σερζ, της αυτοβιο-
γραφίας του Αναμνήσεις Ενός Επα-
ναστάτη και του συγκλονιστικού μυ-
θιστορήματος για τις σταλινικές εκ-
καθαρίσεις του '30, Υπόθεση Τουλά-
γιεφ. Ένα ακόμα μυθιστόρημα του
Σερζ κυκλοφορεί για πρώτη φορά
στα ελληνικά, το Χρόνια Δίχως Ελε-
ος. 

Στη συζήτηση για τα 100 χρόνια
από την Ρώσικη Επανάσταση ήταν
έντονος ο προβληματισμός για το
πότε χάθηκε η επανάσταση και για
ποιους λόγους. Το κλασσικό βιβλίο
του Τόνι Κλιφ, Κρατικός Καπιταλι-
σμός στην Ρωσία δίνει τη καλύτερη
μαρξιστική ανάλυση για τη
ταξική φύση της κοινωνίας
που διαμορφώθηκε στη Ρω-
σία τη δεκαετία του '30. Ο

Κλιφ με την ανάλυσή του δείχνει ότι
η Ρωσία έγινε τότε μια κοινωνία όχι
χειρότερη ή κατώτερη από το καπι-
ταλισμό της Δύσης όπως υποστηρί-
ζουν και σήμερα οι απολογητές του,
αλλά ούτε και ανώτερη όπως υπο-
στηρίζουν οι νοσταλγοί του σταλινι-
σμού. Μια χρήσιμη εισαγωγή στη
θεωρία του Κλιφ είναι η μπροσούρα
Πώς Χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. 

Το νέο έτος, το 2018 σημαδεύεται
κι αυτό από σημαντικές επετείους
για το εργατικό κίνημα και την Αρι-
στερά. Η Ρώσικη Επανάσταση ήταν
κομμάτι ενός διεθνούς επαναστατι-
κού κύματος. Αυτό το κύμα εκφρά-
στηκε και στη συνειδητή προσπά-
θεια χιλιάδων εργατών και νέων αν-
θρώπων να χτίσουν επαναστατικά
κόμματα σαν των μπολσεβίκων, το
κόμμα που οδήγησε τα σοβιέτ στη
νίκη. Η Κομμουνιστική Διεθνής, η
Κομιντέρν, ιδρύθηκε για να επιταχύ-
νει και βοηθήσει αυτή την προσπά-
θεια. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα Ελλάδας (ΣΕΚΕ), που λίγα χρό-
νια μετά θα μετονομαζόταν σε ΚΚΕ,
ιδρύθηκε τον Νοέμβρη του 1918 και

πολύ σύντομα επέλεξε τον επανα-
στατικό δρόμο και την ένταξη στην
Κομιντέρν. 

Το βιβλίο ΣΕΚΕ -Οι Επαναστατικές
Ρίζες της Αριστεράς στην Ελλάδα
από τον Λ. Μπόλαρη παρουσιάζει
και αναλύει τις μάχες και τις επιλο-
γές που σημάδεψαν αυτή την προ-
σπάθεια που έχουν “ξεχαστεί” μετά
την κυριαρχία του σταλινισμού στην
Αριστερά. Το βιβλίο του Θ. Καμπα-
γιάννη, Το Εργατικό Συνδικαλιστικό
Κίνημα στην Ελλάδα 1918-1926 πα-
ρουσιάζει τις μεγάλες ταξικές μάχες
εκείνης της περιόδου. Τα βιβλία του
Δ. Λιβιεράτου είναι πάντοτε μια πο-
λύτιμη πηγή πληροφόρησης και
προβληματισμού για την ιστορία των
αγώνων της τάξης μας.Το Μαρξιστι-
κό Βιβλιοπωλείο προχωράει στην
επανέκδοση του βιβλίου του Το Ερ-
γατικό Κίνημα στην Ελλάδα 1918-
1923 που είναι δυσεύρετο και γεμά-
το συγκλονιστικές εικόνες και πλη-
ροφορίες για την πρώτη εφόρμηση
της εργατικής τάξης στην Ελλάδα.
Είναι επίσης το πρώτο μέρος της τε-
τραλογίας Κοινωνικοί Αγώνες στην
Ελλάδα που καλύπτουν όλη την πε-
ρίοδο του μεσοπολέμου.

Το βιβλίο Κοινοβούλιο και Δικτα-
τορία του Σεραφείμ Μάξιμου, κορυ-
φαίου μαρξιστή διανοούμενου του
μεσοπολέμου, θεωρείται κλασσικό
σήμερα και είναι μια οξυδερκής ανά-
λυση του ελληνικού καπιταλισμού
και των ταξικών πολιτικών αγώνων
που τον συγκλόνισαν εκείνη τη θυελ-
λώδη δεκαετία. Το σημαντικότερο
μαρξιστικό έργο του μεσοπολέμου
είναι το Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική
Επανάσταση στην Ελλάδα. Συγγρα-
φέας του είναι ο Παντελής Πουλιό-
πουλος, ο πρώτος γραμματέας του
κόμματος όταν μετονομάστηκε σε
ΚΚΕ το 1924 που αργότερα ήρθε σε
ρήξη με τον σταλινισμό και τάχτηκε
με τον Τρότσκι. Το βιβλίο γράφτηκε
το 1934 όταν το ΚΚΕ του Ζαχαριάδη
εγκατέλειψε την στρατηγική της σο-
σιαλιστικής επανάστασης. Είναι μια
έξοχη ανάλυση του ελληνικού καπι-
ταλισμού βασισμένη στη θεωρία του
Τρότσκι και ταυτόχρονα μια προφη-
τική προειδοποίηση για τα δεινά που
θα φέρει η στρατηγική των ταξικών
συμβιβασμών στο κίνημα. 

Το βιβλίο του Ντάνκαν Χάλας, Κο-
μιντέρν, είναι ένας καλός οδηγός
για να παρακολουθήσουμε την πο-
ρεία της Κομιντέρν και των κομμά-
των της, από την επανάσταση στους
συμβιβασμούς και το εκφυλισμό της
σταλινικής περιόδου. 

Χρήσιμη συμβολή είναι το Οκτω-
βριανή επανάσταση 1917-2017: Από
το όραμα στην πράξη του Τ. Τρίκκα
που εξετάζει διαχρονικά την πορεία
των σχέσεων του ελληνικού κομμουνι-
στικού κινήματος με την Τρίτη Διεθνή. 

Στη νέα χρονιά συμπληρώνονται
και 50 χρόνια από το Μάη του '68
στη Γαλλία, το φοιτητικό ξεσηκωμό
και τη μεγαλύτερη Γενική Απεργία
με καταλήψεις εργοστασίων στην
ιστορία. Η συλλογή κειμένων και άρ-
θρων Μάης '68 από το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο, παρουσιάζει τα βασι-
κά γεγονότα της εξέγερσης αλλά
και τις αντιπαραθέσεις για τη στρα-

τηγική στη νέα επαναστατική Αρι-
στερά που γεννήθηκε εκείνα τα χρό-
νια. Γιατί ο “Μάης” σηματοδοτεί μια
ολόκληρη περίοδο κι όχι μόνο στην
Ευρώπη. Η χρονιά είχε ξεκινήσει με
την επίθεση της Τετ των Βιετκόνγκ
στο νότιο Βιετνάμ που έφερε το αν-
τιπολεμικό κίνημα στο προσκήνιο.
Το βιβλίο του Τζόναθαν Νηλ, Βιετ-
νάμ 1960-1975 – Ο Αμερικάνικος Πό-
λεμος μας βοηθάει να “ανακαλύ-
ψουμε” εκείνο τον μεγάλο αγώνα
αλλά και τις μάχες του κινήματος
και της νέας Αριστεράς στις ΗΠΑ. Η
συλλογή με τις Αφίσες της Επανά-
στασης  θα κυκλοφορήσει ξανά και
εμπλουτισμένη από το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο. 

Το 1918 είναι η χρονιά που η επα-
νάσταση πέρασε από την Ρωσία
στην καρδιά της Ευρώπης. Το Μαρ-
ξιστικό Βιβλιοπωλείο προχωράει σε
μια νέα ξαναδουλεμένη έκδοση του
βιβλίου του Κρις Χάρμαν, Η Χαμένη
Επανάσταση Γερμανία 1918-1923.
Είναι η μοναδική ιστορία της Γερμα-
νικής Επανάστασης που κυκλοφορεί
στα ελληνικά. Απαραίτητο διάβασμα
για όλα τα θέματα που άνοιξε η συ-
ζήτηση για την Ρώσικη Επανάσταση
και τις προοπτικές της. Για τις ρίζες
της επαναστατικής πτέρυγας που
μπήκε στις φλόγες της Γερμανικής
Επανάστασης, πολύτιμη είναι η πολι-
τική βιογραφία της Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ από τον Τόνι Κλιφ και η
μπροσούρα Μιλιταρισμός και Αντιμι-
λιταρισμός που είχε γράψει ο Καρλ
Λήμπνεχκτ το 1907. 

Επίσης το Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο ετοιμάζει την έκδοση στα ελλη-
νικά του βιβλίου The Western So-
viets – Workers' Councils against
Parliament 1915-1920 με συγγραφέα
τον Ντόνι Γκλουκστάιν. Ένα βιβλίο
που παρουσιάζει συνολικότερα τις
επαναστατικές απόπειρες στην Ευ-
ρώπη εκείνης της περιόδου. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Το επαναστατικό κύμα 1917-1918

Φειδίου 14 
(πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

τηλ. 2105247584
www.marxistiko.gr

Συζητάμε 
για τις αφίσες του

Κόκκινου Οκτώβρη

Τρίτη 19 Δεκέμβρη, 7μμ 
Ομιλητές:

Λήδα Καζαντζάκη 
ιστορικός τέχνης

Κώστας Πίττας 
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
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Δ
υο κεντρικούς άξονες είχε η
επίσκεψη Έρντογαν, "η πρώτη
επίσκεψη Τούρκου Προέδρου

στη χώρα μας εδώ και 60 χρόνια":
πρώτον, την ισορροπία στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Μέσης Ανατολής,
στο φόντο της διαφαινόμενης οριστι-
κής ήττας του "Ισλαμικού Κράτους"
από τη μια και της νέας αμερικανικής
εξωτερικής πολιτικής από την άλλη.
Δεύτερον, την αναχαίτιση των "προ-
σφυγικών ροών" στο πλαίσιο της
συμφωνίας που έχει υπογραφεί ανά-
μεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Kανένας από τους δυο
αυτούς άξονες δεν προάγει "τη στα-
θερότητα, την ειρηνική συνύπαρξη
των λαών ή την ευημερία στην περιο-
χή". Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει.
Αλλά αυτό πέρασε ολοκληρωτικά
απαρατήρητο -τόσο από την κοινο-
βουλευτική αντιπολίτευση όσο και
από τα "επίσημα" μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης. 

Την ίδια ώρα που ο Τσίπρας και ο
Έρτογαν προσπαθούσαν να βρουν
κάποιο κοινό έδαφος στη λαφυρα-
γώγηση της Μέσης Ανατολής και να
συζητήσουν τους όρους και τα αν-
ταλλάγματα για μια πιο "σφιχτή"
αστυνόμευση των Τουρκικών παρα-
λίων στο Αιγαίο, τα κοινοβουλευτικά
κόμματα -σύσσωμα- κατηγορούσαν
την κυβέρνηση για "υποχωρητικότη-
τα" απέναντι στον "Σουλτάνο" που
"επιβάρυνε τα εθνικά μας συμφέρον-
τα". "Όσα παρακολουθούμε μέχρι
στιγμής δείχνουν ασυγχώρητη προ-
χειρότητα και αδικαιολόγητο έλλειμ-
μα προετοιμασίας εκ μέρους της κυ-
βέρνησης", σύμφωνα με τη Νέα Δη-

μοκρατία. «Οι άκαμπτες δηλώσεις
Ερντογάν μέσα στο Προεδρικό Μέ-
γαρο επιβεβαιώνουν... ότι δεν υπήρ-
ξε καμία απολύτως διπλωματική
προετοιμασία της επίσκεψής του.
Απαράδεκτο αλλά κυρίως επικίνδυ-
νο για την χώρα» (Φώφη Γεννημα-
τά). "Οι τοποθετήσεις του Τούρκου
Προέδρου εγείρουν σοβαρά ερωτη-
ματικά για τη σκοπιμότητα της επί-
σκεψης σε αυτή τη συγκυρία. Μια
επίσκεψη που αποβαίνει σε βάρος
των εθνικών συμφερόντων" (Ποτά-
μι). Ακόμα και το ΚΚΕ -που επικαλεί-
ται τον διεθνισμό πάντα όταν πρό-
κειται για τρίτες χώρες- έσπευσε να
καταγγείλει την κυβέρνηση για την
προετοιμασία μιας επίσκεψης που
"αναβάθμισε τις διεκδικήσεις της
Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της χώρας (μας)...". 

Μέση Ανατολή 

Λίγες μόνο ώρες πριν φτάσει ο
Έρντογαν στην Αθήνα ο Ντόναλντ
Τραμπ ανακοίνωνε από τον Λευκό
Οίκο την πρόθεση της κυβέρνησής
του να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ
ως πρωτεύουσα του Ισραηλινού
Κράτους. 

Η ανακοίνωση προκάλεσε ένα κύ-
μα αντιδράσεων: οι αμερικανικές και
οι ισραηλινές πρεσβείες βρέθηκαν
στον κλοιό των διαδηλωτών σε πολ-
λές πρωτεύουσες του κόσμου. Αλλά
δεν ήταν μόνο οι διαδηλώσεις: ο
ένας μετά τον άλλο εκατοντάδες
"επίσημοι" (πρόεδροι, πρωθυπουρ-
γοί, υπουργοί κλπ) έτρεξαν να δηλώ-
σουν την "σοβαρή τους ανησυχία"
για την απόφαση αυτή που "τορπιλί-

ζει τις ειρηνευτικές διαδικασίες ανά-
μεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστί-
νιους". Οκτώ χώρες ζήτησαν την κα-
τεπείγουσα σύγκληση του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζη-
τήσει τις εξελίξεις. Οι ΗΠΑ και το Ισ-
ραήλ βρέθηκαν μόνες.

Και η Τουρκία του Ταγίπ Έρντο-
γαν καταδίκασε την απόφαση. Ενώ η
στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ μπορεί να περιγραφεί με μια
και μόνο λέξη: μούγκα. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυ-
βέρνηση του Έρντογαν τάσσεται
δημόσια στο πλευρό των Παλαιστι-
νίων. Φυσικά αυτή η υποστήριξη δεν
είναι ούτε ειλικρινής ούτε αφιλοκερ-
δής: το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του
(Αίγυπτος, Ελλάδα, Κυπριακή Δημο-
κρατία) είναι από τους βασικούς αν-
ταγωνιστές της στην Ανατολική Με-
σόγειο. Και η "Παλαιστινιακή υπόθε-
ση" συγκινεί εκατομμύρια ανθρώ-
πους μέσα στον μουσουλμανικό και
αραβικό κόσμο -ανθρώπους που η
τουρκική ηγεσία φιλοδοξεί όχι μόνο
να επηρεάζει αλλά και να εκπροσω-
πεί. Αλλά τα υποκριτικά κίνητρα της
Τουρκίας ούτε αρκούν ούτε μπο-
ρούν να αντισταθμίσουν τη μούγκα
της κυβέρνησης του Τσίπρα. 

Η Συνθήκη της Λωζάνης

Η προκλητική επιλογή του Τσίπρα
να εμφανίζεται εγγυητής της σταθε-
ρότητας δίπλα στο Ισραήλ προσπα-
θεί να φορέσει “φιλειρηνικό” μανδύα
μιλώντας για απαραβίαστο των συ-
νόρων και υπεράσπιση της Συνθή-
κης της Λωζάνης. Η Συνθήκη αυτή
υπογράφτηκε το 1923 στον απόηχο
του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και της
ελληνικής "Μικρασιατικής Εκστρα-
τείας" που τον διαδέχτηκε. 

Η Λωζάνη καθόρισε τα σημερινά
σύνορα της Τουρκίας αποτυπώνον-
τας τους στρατιωτικούς συσχετι-
σμούς τόσο με τις Μεγάλες Δυνά-
μεις της εποχής όσο και με την Ελ-
λάδα. Η συνθήκη είναι βουτηγμένη
κυριολεκτικά στο αίμα: το αίμα των
εκατομμυρίων που πέθαναν στα χα-
ρακώματα του Α’�ΠΠ, το αίμα των χι-
λιάδων αμάχων -Ελλήνων και Τούρ-
κων- που σφαγιάστηκαν στη Μικρά
Ασία από τις εθνοκαθάρσεις των αν-

τίπαλων στρατών. Δεν υπάρχει ούτε
μια λέξη, ούτε ένα σημείο στίξης
στη Συνθήκη της Λωζάνης που θα
μπορούσε η αριστερά να υπερασπι-
στεί. 

Αλλά δεν είναι μόνο το παρελθόν:
με την επίκληση της Συμφωνίας της
Λωζάνης η ελληνική κυβέρνηση δη-
λώνει την εμμονή της στην διατήρη-
ση του σημερινού στάτους κβο στην
περιοχή -συμπεριλαμβανομένου του
στάτους κβο για τους Κούρδους και
τους Παλαιστίνιους. Στην πράξη, τα
σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία
και το Ιράκ βρίσκονται υπό αμφισβή-
τηση. Ο Ερντογάν έχει βρεθεί αναγ-
καστικά να προσπαθεί να διαχειρι-
στεί αυτή την κατάσταση: μιλάει για
αναθεώρηση της Λωζάνης και επι-
χειρεί στρατιωτικά να ελέγξει τις
εξελίξεις.

Ειρήνη

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στην Ελ-
λάδα και την Τουρκία δεν πηγάζει
ούτε από τα "400 χρόνια σκλαβιάς",
ούτε από την πολιτική του "νέου
Σουλτάνου": είναι το αποτέλεσμα
του ανταγωνισμού ανάμεσα σε δυο
φιλόδοξες, αρπαχτικές και αδίστα-
κτες άρχουσες τάξεις που ερίζουν -
δεκαετίες τώρα- για την "διείσδυση"
στις αγορές της Μέσης Ανατολής
και των Βαλκανίων. Η επίσκεψη του
Έρντογαν είναι ένα ακόμα επεισόδιο
στη μακριά ιστορία αυτής της αντι-
παράθεσης που διεξάγεται άλλοτε
με διάλογο, άλλοτε με εκβιασμούς,
άλλοτε με διαξιφισμούς στους διε-
θνείς οργανισμούς, άλλοτε με παρα-
βιάσεις και αναχαιτίσεις και άλλοτε
με την ωμή απειλή των όπλων.

Οι εργάτες και οι φτωχοί και στις
δυο χώρες δεν έχουμε να κερδίσου-
με τίποτα ούτε από τις αντιπαραθέ-
σεις τους, ούτε από τις συμφωνίες
τους. Οι αντιπαραθέσεις τους φέρ-
νουν "Ίμια". Οι συμφωνίες τους φέρ-
νουν "Μόριες". Η ατζέντα τους δεν
έχει χώρο ούτε για την ειρήνη, ούτε
για τη συνύπαρξη, ούτε για τα ανοι-
χτά σύνορα. Αυτά θα τα κερδίσουμε
μόνο αν τα κατακτήσουμε - πα-
λεύοντας σε κάθε χώρα ενάντια
στους δικούς μας "σουλτάνους". 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Μ
αζική και οργισμένη
ήταν η διαδήλωση που
κάλεσαν η Παλαιστινια-

κή Νεολαία Ελλάδας και άλλες
οργανώσεις Παλαιστίνιων στη
χώρα μας το απόγευμα της Πα-
ρασκευής 8 Δεκέμβρη στην Αθή-
να, ενάντια στην απόφαση του
Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιε-
ρουσαλήμ ως “πρωτεύουσα του
Ισραήλ”.

Παλαιστίνιοι όλων των ηλικιών,
άνδρες, γυναίκες και παιδιά,
συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα
και διαδήλωσαν μέχρι την αμερι-
κάνικη πρεσβεία κρατώντας πα-
λαιστινιακές σημαίες, φωτογρα-
φίες της Ιερουσαλήμ, πανό και
αυτοσχέδια πλακάτ στα αραβικά
και τα αγγλικά που κατήγγειλαν
το σιωνιστικό κράτος-δολοφόνο
του Ισραήλ και τις ΗΠΑ -το σύν-
θημα “Fuck Trump” βρισκόταν
σε όλα τα μπλοκ.

Στο πλευρό των Παλαιστίνιων
βρέθηκαν οργανώσεις της αρι-
στεράς με πανό, ανάμεσά τους
το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
η Λαϊκή Ενότητα κ.α., καθώς και
εκατοντάδες ακόμα συμπαρα-
στάτες. Όλοι μαζί βροντοφώνα-
ξαν συνθήματα όπως “Λευτεριά
στην Παλαιστίνη”, “Δεν υπάρχει
ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, κάτω
τα χέρια από την Παλαιστίνη” και
“Νίκη στην Ιντιφάντα”. Στο στό-
χαστρό τους βρέθηκε και η κυ-
βέρνηση Τσίπρα που συνεργάζε-
ται ανοιχτά με το Ισραήλ και τις
ΗΠΑ φωνάζοντας “Τρομοκράτες
είναι οι ιμπεριαλιστές, κόψτε τις
σχέσεις με τους σιωνιστές”. 

Η οργή ξεχείλισε έξω από την
αστυνομοκρατούμενη, για άλλη
μια φορά, πρεσβεία όπου οι δια-
δηλωτές έκαψαν την αμερικάνικη
σημαία. Εκεί λίγο αργότερα
έφτασαν και τα μπλοκ της ΚΝΕ
που είχαν ξεκινήσει από τα Προ-
πύλαια.

Όλοι μαζί οι διαδηλωτές ένω-
σαν τις φωνές τους με τους Πα-
λαιστίνιους στη Λωρίδα της Γά-
ζας και τη Δυτική Όχθη που βρί-
σκονται ξανά στους δρόμους
ενάντια στη νέα πρόκληση των
ΗΠΑ και δέχονται την άγρια κα-
ταστολή του ισραηλινού στρα-
τού, αλλά και με τους Παλαιστί-
νιους και τα κινήματα αλληλεγ-
γύης που αυτές τις μέρες οργα-
νώνουν διαδηλώσεις διαμαρτυ-
ρίας σε όλο τον κόσμο.

Νέα διαδήλωση θα γίνει την
Παρασκευή 15/12 με συγκέντρω-
ση στις 6μμ στο Σύνταγμα και πο-
ρεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Λ.Β.

Αλληλεγγύη
στην
Παλαιστίνη

Τσίπρας -
Ερντογάν
στο βάλτο
της Μέσης
Ανατολής

Διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, Αθήνα 8/12

Διαδήλωση αλληλεγγύης στους Τούρκους και Κούρδους αγωνιστές, Αθήνα 7/12
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Κάτω τα χέρια από την Παλαιστίνη!
Δ

υο νεκροί Παλαιστίνιοι στη
Δυτική Όχθη, δύο στη Γάζα
και εκατοντάδες τραυματίες

είναι το πρώτο αποτέλεσμα της δή-
λωσης του Τραμπ για αναγνώριση
της Ιερουσαλήμ ως “πρωτεύουσας
του Ισραήλ”. Οι διαδηλώσεις που
ξέσπασαν στην ίδια την Ανατολική
Ιερουσαλήμ όταν ανακοινώθηκε ότι
η αμερικανική πρεσβεία θα μετα-
φερθεί εκεί από το Τελ Αβίβ, ήταν
μεγάλες και οργισμένες, αλλά από
την Κυριακή το Ισραήλ εξαπέλυσε
ένα κύμα καταστολής. Πλέον ακό-
μη και η εμφάνιση παλαιστινιακής
σημαίας στους δρόμους θεωρείται
πρόκληση και κατάσχεται από τους
ισραηλινούς ένοπλους.

Το σαββατοκύριακο οι διαδηλώ-
σεις είχαν πλέον απλωθεί από το
Λος Άντζελες ως τη Τζακάρτα,
περνώντας από πολλές πόλεις της
Ευρώπης και βέβαια στις πρω-
τεύουσες της Μέσης Ανατολής.
Στη Βηρυτό οι διαδηλώσεις ήταν
μαζικές και έφτασαν σε συγκρού-
σεις πάνω στο συρματόπλεγμα
που προστατεύει την αμερικάνικη
πρεσβεία. Ο Λίβανος, όπου ζουν
μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι
πρόσφυγες, επίσημα δεν έχει πάψει να βρί-
σκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ, και κινείται
στους ρυθμούς της κρίσης που άνοιξε με την
πρόσφατη παραίτηση του πρωθυπουργού Χα-
ρίρι.

Η Ιερουσαλήμ ήταν και είναι το κέντρο όπου
το Ισραήλ εξαπολύει την πολιτική άγριων δια-
κρίσεων και διωγμού των Παλαιστίνιων. Η πο-
λιτική του Ισραήλ τα τελευταία 50 χρόνια στην
Ιερουσαλήμ είναι να κάνει την ζωή κόλαση για
τους 300 χιλιάδες Παλαιστίνιους που ζουν
εκεί, αναγκάζοντάς τους με τον ένα ή τον άλ-
λο τρόπο να φύγουν και να δώσουν χώρο για
επέκταση των εποίκων. Το καθεστώς είναι τύ-
που απαρτχάιντ, μιας και διαχωρίζει τους αν-
θρώπους από τη γέννησή τους. Οι Ισραηλινοί
είναι πολίτες του Ισραήλ, οι Παλαιστίνιοι παίρ-
νουν μόνο μια άδεια διαμονής, την οποία το
Ισραήλ ακυρώνει όποτε θελήσει. Μια Παλαι-
στίνια που θέλει να φύγει για δουλειές ή
σπουδές από την Ιερουσαλήμ χάνει τα δικαιώ-
ματά της γύρω στα επτά χρόνια και δεν μπο-
ρεί να επιστρέψει. Αν ο/η σύντροφός σου δεν
είναι από την Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να έρθει
να συγκατοικήσετε, ακόμη κι αν παντρευτείτε.
Ο κάτοικος της Ιερουσαλήμ είναι υποχρεωμέ-
νος να φύγει για να κάνει οικογένεια.

Η καθημερινότητα στους δρόμους της Ιε-
ρουσαλήμ είναι η διαρκής παρουσία των πά-
νοπλων στρατιωτών του Ισραήλ που περιπο-
λούν με το πολυβόλο προτεταμένο, ελέγχουν
διαβατήρια, άδειες παραμονής, βρίζουν και
απειλούν. Οι Ισραηλικοί εποικισμοί επεκτείνον-
ται διαρκώς ακόμη και μέσα στην Ανατολική
Ιερουσαλήμ όπου η πλειοψηφία είναι Παλαι-
στίνιοι. Οι οδικές συνδέσεις εξυπηρετούν
τους Ισραηλινούς και αποκλείουν τους Παλαι-
στίνιους. Οι Παλαιστίνιοι είναι υποχρεωμένοι
να κάνουν πολύωρες διαδρομές για να βρε-

θούν 5 χιλιόμετρα πιο μακριά, στα κοντινά χω-
ριά της Δυτικής Όχθης για παράδειγμα.
Έχουν να αντιμετωπίσουν μπλόκα, ελέγχους,
εποικισμούς και το Τείχος που έχει χτίσει το
Ισραήλ. Οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν πού να χτί-
σουν, χιλιάδες φτωχόσπιτα βρίσκονται υπό τη
διαρκή απειλή της ισραηλινής μπουλντόζας
επειδή το οικόπεδο δεν ήταν “αραβικό”, την
ώρα που οι νέοι ισραηλινοί οικισμοί παίρνουν
έγκριση ακόμη και με βάση την ιστορική
ύπαρξη μιας εβραϊκής κοινότητας πριν από το
1948.

Κατοχή

Η Δυτική Ιερουσαλήμ είναι το μόνο τμήμα
αυτού που σήμερα θεωρείται Ισραήλ το οποίο
δεν θεωρεί νόμιμο ούτε η “Διεθνής κοινότη-
τα”. Το σχέδιο διαχωρισμού της Παλαιστίνης
που είχε εγκρίνει ο ΟΗΕ το 1947 προέβλεπε
ειδικό διεθνές καθεστώς για την Ιερουσαλήμ,
ακριβώς γιατί η πόλη ήταν κέντρο συνύπαρ-
ξης τριών μεγάλων θρησκειών και πολλών λα-
ών για αιώνες. Το Ισραήλ άρπαξε τη Δυτική Ιε-
ρουσαλήμ στον πόλεμο του ‘47-’48 και οι Πα-
λαιστίνιοι έφυγαν πρόσφυγες. Κάποιοι από
αυτούς κατέφυγαν στην Ανατολική Ιερουσα-
λήμ, όμως στον πόλεμο του 1967 το Ισραήλ
κατέκτησε και την Ανατολική Ιερουσαλήμ και
επέβαλε κατοχή.

Όσες πρεσβείες των δυτικών χωρών ήταν
στην Ιερουσαλήμ άρχισαν να μεταφέρονται
στο Τελ Αβίβ μετά την κατοχή του ‘67 και η τε-
λική έξοδος ήρθε μετά το 1980 όταν το ισραη-
λινό κοινοβούλιο ανακήρυξε μονομερώς την
Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα της χώρας. Η επιλο-
γή του Τραμπ να επιστρέψει η αμερικάνικη
πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ είναι η πρώτη κί-
νηση στην αντίθετη κατεύθυνση.

Όμως δεν πρόκειται απλώς για μια από τις

τρέλες του Τραμπ. Η αμερικάνικη Γερουσία
και Βουλή έχουν πάρει απόφαση για επιστρο-
φή της πρεσβείας από το 1995, όταν ακόμη
πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Μπιλ Κλίντον. Μά-
λιστα την πήραν με διακομματική συναίνεση
και μεγάλη πλειοψηφία. Αυτό που ακολούθη-
σε ήταν ότι όλοι οι πρόεδροι από τότε (Κλίν-
τον, Μπους, Ομπάμα και Τραμπ μέχρι στιγ-
μής) υπέγραφαν κάθε εξάμηνο ένα προεδρικό
βέτο στην εφαρμογή της απόφασης για “λό-
γους εθνικής ασφάλειας”. Ο ίδιος ο Τραμπ
υπέγραψε το ίδιο βέτο την περασμένη βδομά-
δα για το τρέχον εξάμηνο, και με τη δήλωσή
του προανήγγειλε ότι θα είναι η τελευταία φο-
ρά.

Ο Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση στο εσωτερι-
κό μέτωπο για χίλιους διαφορετικούς λόγους,
και αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί να πά-
ρει μια ανάσα, ενισχύοντας τη σχέση του και
με την εκλογική του πελατεία και με το βαθύ
ρεπουμπλικανικό κόμμα, λέγοντας ότι τολμάει
να κάνει μια κίνηση που οι υπόλοιποι πρό-
εδροι δεν είχαν τολμήσει. Στο κάτω κάτω, νό-
μος ψηφισμένος κι απ’ τα δύο κόμματα ήταν. 

Για την ίδια τη Μέση Ανατολή όμως, η κίνη-
ση αυτό που κάνει είναι να ανάβει φωτιές χω-
ρίς διαθέσιμο πυροσβεστήρα. Όλες οι “ειρη-
νευτικές προσπάθειες” από τους ισχυρούς,
τουλάχιστον από τις συμφωνίες του Όσλο το
1993 και στη συνέχεια, είχαν σαν υπόσχεση τη
συνύπαρξη στην Ιερουσαλήμ και σε όλα τα
σχέδια, η Ιερουσαλήμ θα ήταν το τελευταίο
που θα λυνόταν. Τώρα ο Τραμπ τα τινάζει όλα
στον αέρα. Τινάζει την ίδια τη δυνατότητα συ-
νομιλίας με την Παλαιστινιακή Αρχή που τα
ίδια τα αμερικάνικα σχέδια δημιούργησαν πριν
από 25 χρόνια. Ακόμη και επί Τζορτζ Μπους,
οι ΗΠΑ μπορούσαν να παρουσιάζονται ως ου-
δέτερος τρίτος που οργανώνει τραπέζια συνο-

μιλιών. Παρόλο που την ίδια στιγμή
έστελναν ετήσια βοήθεια δισεκα-
τομμυρίων σε εξοπλισμούς στους
Ισραηλινούς. Ο Τραμπ εγκαταλεί-
πει το ρόλο του διαμεσολαβητή και
για πολλούς Παλαιστίνιους το μή-
νυμα είναι ότι οι υποσχέσεις για λύ-
ση “δύο κρατών” ανήκουν πλέον
και επίσημα στο σκουπιδοντενεκέ
της ιστορίας.

Η κίνηση του Τραμπ είναι άλλο
ένα βήμα στο να δοθεί χώρος στις
τοπικές “μεγάλες” δυνάμεις της
Μέσης Ανατολής να κάνουν του κε-
φαλιού τους. Η υπερδύναμη είναι
κουρασμένη και απασχολημένη. Η
Σαουδική Αραβία σφάζει ανενόχλη-
τη στην Υεμένη, οργανώνει πραξι-
κόπημα στο Λίβανο. Η αιγυπτιακή
δικτατορία με το ένα χέρι κάνει συ-
νεργασίες με το Ισραήλ, με το άλ-
λο προσπαθεί να αναδιατάξει το
παλαιστινιακό πολιτικό σκηνικό. Και
πλέον το Ισραήλ παίρνει πράσινο
φως να κάνει όπως νομίζει.

Το άμεσο αποτέλεσμα όλης αυ-
τής της ανατροπής δεν το ξέρει κα-
νείς. Μια κλιμάκωση των εποικι-
σμών; Νέοι βομβαρδισμοί; Ένας
περιφερειακός πόλεμος στο Λίβανο
για να μπει φρένο στο Ιράν; Σε κά-

θε περίπτωση ξέρουν ότι στο κέντρο της αντί-
στασης θα έχουν τους Παλαιστίνιους και ιδιαί-
τερα τη νεολαία και την εργατική τάξη της Ιε-
ρουσαλήμ, εκεί που οι βομβαρδισμοί δεν λει-
τουργούν. Τον κόσμο που 30 χρόνια μετά την
πρώτη Ιντιφάντα έχει δει όλο τον κύκλο των
υποσχέσεων για λύσεις μέσω Λευκού Οίκου να
καταρρέει. Για να σταματήσουμε το νέο κύκλο
σφαγών στη Μέση Ανατολή, πρέπει να στεί-
λουμε καθαρό, αντιπολεμικό μήνυμα αλληλεγ-
γύης στην Παλαιστίνη που εξεγείρεται.

Nίκος Λούντος

Διαβάστε επίσης

Παλαιστίνιοι διαδηλώνουν την Παρασκευή στο Τέμενος Αλ Ακσά στην Ιερουσαλήμ
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