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ΠΑΜΕ ΓΙΑ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ

Ηαπεργία στις 14 Νοέμβρη φέρ-
νει στο προσκήνιο τη μόνη δύ-
ναμη  που  μπορεί  να  δώσει

απάντηση σε όλα τα κρίσιμα ζητήμα-
τα που έχουν ανοίξει. Το άπλωμα αυ-
τής  της  απεργίας  πανεργατικά  σε
όλους  τους  χώρους  είναι  ένα  βήμα
που συνεχίζει, ενθαρρύνει, συντονίζει
και  κλιμακώνει  το  απεργιακό  κίνημα
του φετινού φθινόπωρου. Και έρχεται
σε μια στιγμή όπου η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ  είναι  ευάλωτη  στις  πιέσεις
από  τα  αριστερά  καθώς  πηγαίνουμε
προς τις εκλογές και ο Τσίπρας προ-
σπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις
δεσμεύσεις  που  έχει  αναλάβει  απέ-
ναντι  σε  τραπεζίτες,  ΕΕ  και  Τραμπ
από τη μια μεριά και το χαμένο “ταξι-
κό πρόσημο” της πολιτικής του. 

Πανεργατική απεργία στις 14 Νοέμ-
βρη  σημαίνει  ώθηση  για  αριστερή
εναλλακτική  και  φραγμό  στα  σχέδια
του  Μητσοτάκη  και  της  ακροδεξιάς
που  τρίβουν  τα  χέρια  τους  από  την
κατάντια του Τσίπρα.

Αλλά,  ας  δούμε  τα  πράγματα  με  τη
σειρά.

συνέχεια στη σελίδα 2

ΟΙ ΠΡΕΣΠΕΣ ΚΑΙ Η
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΟΤΖΙΑ
Χρειαζόμαστε
διεθνιστικό Plan B

σελ. 2, 5
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Πανεργατική απάντηση
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Οι αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και του
ΕΚΑ για απεργία στις 14 Νοέμβρη
είναι καρπός των πιέσεων που έβα-

λαν από τα κάτω οι εργατικοί αγώνες και
στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι
πετυχημένες απεργίες στα Νοσοκομεία,
στο Βοήθεια στο Σπίτι, στους κλάδους των
ΒΑΕ, έσπρωξαν την ΑΔΕΔΥ να προχωρήσει
παρά την αδράνεια της ΓΣΕΕ. Ρήγμα σε
αυτή την αδράνεια είναι η απόφαση του
ΕΚΑ που έρχεται να δώσει συνέχεια στην
αντίσταση των εργαζόμενων στις συγκοι-
νωνίες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις αλλά
και στις μάχες των εργατών της COSCO

όλο το καλοκαίρι.

Αυτοί οι αγώνες έχουν καθορίσει και την
ατζέντα της πανεργατικής απεργίας. Δεν
μας αρκούν συμβολικές κυβερνητικές ανα-
κοινώσεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας, απαιτούμε ΣΣΕ με αυξήσεις
στους μισθούς και ξήλωμα των μνημονια-
κών φραγμών. Δεν ανεχόμαστε απολύσεις
συμβασιούχων, διεκδικούμε μονιμοποιήσεις
και επιπλέον προσλήψεις και χρηματοδότη-
ση για τις ρημαγμένες κοινωνικές υπηρε-
σίες στην Υγεία, στην Παιδεία, στους Δή-
μους. Περικοπές στις συντάξεις; Ξεχάστε
το! Διεκδικούμε ένταξη στα ΒΑΕ και βάζου-
με πλώρη για ανατροπή του νόμου Κα-
τρούγκαλου για παλιούς και νέους συνταξι-
ούχους. Έτσι μπορούμε να πάμε για γνήσια
εργατική έξοδο από τα Μνημόνια.

Αιτήματα
Δίπλα σε αυτά τα “οικονομικά” αιτήματα

(που είναι στην καρδιά της πολιτικής σύγ-
κρουσης αυτής της περιόδου), έρχονται τα
αιτήματα του αντιρατσιστικού και αντιφασι-
στικού κινήματος που είναι ο άλλος καθορι-
στικός παράγοντας των εξελίξεων. Ενάντια
στους Σαλβίνι, τους Ζεεχόφερ και τους άλ-

λους μιμητές του Τραμπ, ντόπιους και διε-
θνείς, ξεσηκώνεται ένα ολόκληρο κίνημα.
Το είδαμε στους δρόμους του Βερολίνου,
το βλέπουμε και στην Αθήνα και στον Πει-
ραιά και παντού: Θέλουμε τα προσφυγό-
πουλα στα σχολεία, απαιτούμε να κλείσουν
οι “Μόριες” και να ανοίξουν τα σύνορα, στη
φυλακή οι χρυσαυγίτες δολοφόνοι, έξω οι
φασίστες από τις γειτονιές μας. Οι πρό-
σφυγες δεν είναι “προβληματικές ροές” εί-
ναι αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής
πάλης.

Δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο στον
Τσίπρα και τους υπουργούς του να παρι-
στάνουν ότι η απάντηση στις δεξιές και
ακροδεξιές κραυγές είναι η “γεωστρατηγι-
κή αναβάθμιση της χώρας” με τη Συμφωνία
των Πρεσπών, τις συμμαχίες με τον Τραμπ
και το Ισραήλ και τις κοινές θαλάσσιες πε-
ριπολίες Frontex-NATO. Η παραίτηση Κο-
τζιά ήρθε να δείξει ότι πίσω από τις φιλει-
ρηνικές διακηρύξεις κρύβονται σκληροί αν-
ταγωνισμοί και αποσταθεροποιητικοί καυ-
γάδες που συγκλονίζουν και τα Σκόπια και
την Άγκυρα και την Αθήνα.

Η εργατική τάξη και το κίνημά της είναι ο
φορέας της εναλλακτικής λύσης απέναντι
σε όλα αυτά. Πάμε για πανεργατική στις 14
Νοέμβρη για να δυναμώσουμε και τις άμε-
σες διεκδικήσεις μας και την εργατική προ-
οπτική. Πάνω σε αυτά τα καθήκοντα με-
τριέται η συμβολή κάθε οργανωμένης δύ-
ναμης της Αριστεράς. Η Εργατική Αλληλεγ-
γύη έχει κάνει την επιλογή να είναι στην
πρώτη γραμμή και σας καλεί όλους να δώ-
σουμε τη μάχη μαζί.

Περισσότερα στις σελ. 8, 9

ΠΡΕΣΠΕΣ,
ΤΣΙΠΡΑΣ,
ΚΟΤΖΙΑΣ
Μια συμφωνία
“σταθερότητας”
που φέρνει
αστάθεια (και 
στις κυβερνήσεις)

Ποια είναι τα αίτια της κυβερνητικής κρίσης
και της παραίτησης Κοτζιά που ακολούθησε
την προηγούμενη βδομάδα;

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της κυβέρνη-
σης Τζανακόπουλο, η παραίτηση του Νίκου Κοτζιά
ήταν «πολιτικά πλήρως ακατανόητη» και ο λόγος της
παραίτησής του «μη ερμηνεύσιμος». Στην συνεδρία-
ση του επίμαχου υπουργικού συμβουλίου, στη διάρ-
κεια της διυπουργικής διένεξης, ο ίδιος ο Τσίπρας
ήδη είχε κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση χαριτολο-
γώντας «βλέπετε τι τραβάω με τον Καμμένο και τον
Κοτζιά. Είναι μπελάς».

Η ερμηνεία ότι οι λόγοι της διένεξης ήταν προσω-
πικοί, ότι ο «πληθωρικός» χαρακτήρας των δύο
υπουργών τους έφερε σε σύγκρουση, μπορεί να βο-
λεύει την γραμμή της κυβέρνησης να τελειώνει γρή-
γορα με το επεισόδιο και πλέον με υπουργό Εξωτε-
ρικών τον ίδιο τον Τσίπρα, να συνεχίσει τις προσπά-
θειές της για να προχωρήσει η Συμφωνία των Πρε-
σπών, αλλά φυσικά δεν εξηγεί την αιτία της σύγ-
κρουσης. “Πληθωρικοί” ήταν και προχθές και πρό-
περσι οι δύο υπουργοί του. 

Η τάχα «αποκάλυψη» του Καμμένου για τα μυστι-
κά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, στο ίδιο
υπουργικό συμβούλιο (μια παραβίαση «ανοιχτών θυ-
ρών» καθώς όλοι στην κυβέρνηση, αλλά και στα
υπόλοιπα κόμματα, γνωρίζουν ότι αυτά κατευθύνον-
ται προς την Εκκλησία και άλλους «εθνικούς» παρά-
γοντες σε γειτονικές και όχι μόνο χώρες για να
«προάγουν» τα «εθνικά αιτήματα»), καθώς και η επι-
κάλυψη καθηκόντων με την δημόσια εμφάνιση του
Καμμένου σε ρόλο υπουργού Εξωτερικών στις ΗΠΑ,
μπορεί να έκαναν όντως έξω φρενών τον Κοτζιά. Αλ-
λά θα πρέπει κανείς να είναι αφελής για να πιστεύει
ότι ο αρχιτέκτονας του σχεδίου των Πρεσπών (και
συνολικότερα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλά-
δας τα τελευταία τρία χρόνια), θα παραιτιόταν από
την θέση του για αυτούς τους λόγους, και μάλιστα
την πιο κρίσιμη στιγμή, που η τύχη του σχεδίου δια-
κυβεύεται. 

Πολλοί αναλυτές, καθώς και ο ίδιος ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών μέσα από δηλώσεις του και
διαρροές της εννιασέλιδης επιστολής παραίτησης,
θέτουν το ζήτημα συνολικότερης πολιτικής διαφω-
νίας του Κοτζιά με την πολιτική των συμμαχιών της
κυβέρνησης. Σύμφωνα με την ΕφΣυν, «είναι χαρα-
κτηριστικό ότι λίγο πριν από τον τελευταίο ανασχη-
ματισμό ο Νίκος Κοτζιάς είχε ζητήσει από τον Αλέξη
Τσίπρα να μη συμπεριλάβει τον Πάνο Καμμένο στο
κυβερνητικό σχήμα και να αναζητήσει άλλη πλειοψη-
φία στη Βουλή. Λέγεται ότι ο Νίκος Κοτζιάς έκανε
λόγο για μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που
θα έφερνε πραγματικά για πρώτη φορά την Αριστε-
ρά στην εξουσία» - «για μια κυβέρνηση η οποία θα
είχε τερματίσει τη συμπόρευσή της με τους ΑΝΕΛ
μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια».

Συνέχεια στη σελ. 5

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr
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ΗΕργατική Αλληλεγγύη βρίσκεται πάντα στο πλευρό του κόσμου που παλεύει. Στην
πρώτη γραμμή στις απεργίες για να πάρουμε πίσω όλα όσα μας έκλεψαν με τα μνη-
μόνια, στις μάχες για να τσακίσουμε τους φασίστες και να υπερασπίσουμε τους μετα-

νάστες και τους πρόσφυγες, στους αγώνες ενάντια στον σεξισμό και κάθε μορφής καταπίεση. 
Ξεκινάμε τρίμηνη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης με στόχο 50.000 ευρώ και ζητάμε την

ενίσχυσή σας! Δεν εξαρτιόμαστε οικονομικά από χορηγούς και διαφημίσεις, στηριζόμαστε
μόνο στις ενισχύσεις τις δικές σας, των αναγνωστών και των υποστηρικτών της εφημερίδας,
στις εργαζόμενες τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους, στη νεολαία, στον κόσμο της
Αριστεράς και των κινημάτων. 

Κάθε ευρώ που στέλνετε κάνει διαφορά! Στη νέα «μεταμνημονιακή περίοδο» με εργατι-
κούς αγώνες, αντιφασιστικές/αντιρατσιστικές μάχες και εκλογές, η οικονομική στήριξή σας
είναι πολύτιμη. Για να συνεχίσουμε να προβάλουμε και να στηρίζουμε κάθε αγώνα, για να
ακούγεται δυνατά η φωνή της αντικαπιταλιστικής αριστεράς που παλεύει για την εργατική
εναλλακτική, την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού!

Την Eργατική Aλληλεγγύη την γνωρίσαμε πριν
από μερικούς μήνες, στους αγώνες που δί-

νουμε οι εργολαβικοί εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ για
τη σύναψη συλλογικής σύμβασης και την ένταξή
μας στο μόνιμο προσωπικό των ΕΛΠΕ. Βρεθήκα-
με πάλι στην Θεσσαλονίκη στην απεργία μας
εκεί και στην διαδήλωση της ΔΕΘ. Και ξανά πριν
λίγες ημέρες στη διαδήλωση στο Πέραμα ενάν-
τια στους φασίστες που χτύπησαν τον νεολαίο
του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη Παπαμιχαήλ.

Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σε κάθε αγώνα
που δίνουμε οι εργαζόμενοι, είτε για τα δικαιώ-
ματά μας, είτε ενάντια στους φασίστες, η Eργα-
τική Aλληλεγγύη είναι παρούσα, στηρίζει αυτούς
τους αγώνες και προωθεί την ενωτική δράση
των εργατών. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι αξίζει κά-
θε εργαζόμενος να την στηρίξει οικονομικά από
το υστέρημά του και με όποιον τρόπο μπορεί.

Χρήστος Ζαρκινός, πρόεδρος Σωματείου 
εργαζόμενων σε εργολάβους στις επιχειρήσεις 

Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΕΠΦΧ)

Μέσα στο δυσοίωνο φόντο των ΜΜΕ, έντυπων
και ηλεκτρονικών, όπου επιχειρηματίες και

εφοπλιστές παίρνουν μέσα σε μια νύχτα στα χέ-
ρια τους ολόκληρους δημοσιογραφικούς ομίλους
με σκοπό το κέρδος τους, τη διασπορά ψευδών
ειδήσεων και την προβολή ακόμα και των φασι-
στών, υπάρχουν κάποιες μικρές οάσεις από φω-
τεινές εφημερίδες που στηρίζουν τον προοδευτι-
κό χώρο και την Αριστερά. Μία από αυτές τις οά-
σεις είναι η Εργατική Αλληλεγγύη, μια γνήσια φω-
νή του κινήματος σε όλες του τις εκφάνσεις. Που
στήριξε και στηρίζει με επιμονή και συνέπεια τους
αγώνες που δίνουμε στο προσφυγικό, το αντιρα-
τσιστικό και το αντιφασιστικό κίνημα. Η Εργατική
Αλληλεγγύη είναι από τις ελάχιστες εφημερίδες,
αν όχι η μοναδική, που παρουσιάζει σε κάθε φύλ-
λο της τις εξελίξεις της δίκης της εγκληματικής
οργάνωσης Χρυσή Αυγή, με σκοπό την ουσιαστι-
κή ενημέρωση των αναγνωστών της. Ο κόσμος
της εργατιάς, του μόχθου, της επιστημονικής και
φοιτητικής κοινότητας αξίζει να στηρίξει με όλες
του τις δυνάμεις την Εργατική Αλληλεγγύη, αγο-
ράζοντάς την κάθε βδομάδα αλλά και προσφέ-
ροντας από το υστέρημά του στην οικονομική
εξόρμηση που ξεκινάει. Για να μπορεί να ακούγε-
ται δυνατά η φωνή της, μια αληθινή και ελεύθερη
φωνή.

Διονύσης Πατσόπουλος, ιδρυτικό μέλος της 
Αλληλεγγύης Πειραιά και του Συντονιστικού της ΚΕΕΡΦΑ

Κάθε εργάτης πρέπει να στηρίξει την οικο-
νομική εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγ-

γύης. Την εφημερίδα την ξέρω δέκα χρόνια
τώρα στις μάχες που έχουμε δώσει μαζί. Στους
δήμους για να οργανώσουμε απεργίες και κι-
νητοποιήσεις για τους συμβασιούχους. Στις
γειτονιές μας ενάντια στους φασίστες. Δυο
πράγματα νομίζω ότι ξεχωρίζουν στην εφημε-
ρίδα και τους ανθρώπους που τη διακινούν.
Ότι δεν κάνουν εκπτώσεις στην ταξική προ-
οπτική και ότι δίνουν όλες τις μάχες με τον πιο
ενωτικό τρόπο, προσπαθώντας συντροφικά να
κάνουν πράξη το σύνθημα «εργάτες ενωμένοι
ποτέ νικημένοι».

Δημήτρης Καλπίδης, μέλος ΔΣ Συλλόγου 
εργαζομένων δήμου Κορυδαλλού

Συμμετέχω στην Ενωτική Πρωτοβουλία
Αντιφασιστών Σαλαμίνας (ΕΠΑΣ) που

αποτελείται από αγωνιστές και αγωνίστριες
που θέλουν να διώξουν τους φασίστες από
τις γειτονιές και να κλείσουν τα γραφεία της
ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της
Χρυσής Αυγής που παραμένουν ανοιχτά
στην πόλη της Σαλαμίνας. Κατά τη διάρκεια
του αγώνα μας έχουμε στο πλευρό μας την
εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη που στη-
ρίζει ενεργά και προβάλλει αυτό τον αγώνα,
όπως και όλους τους αντιφασιστικούς αγώ-
νες που αναπτύσσονται στις γειτονιές και
για αυτό αξίζει να ενισχυθεί οικονομικά. 

Βασιλική Αδάμ, 
Ενωτική Πρωτοβουλία Αντιφασιστών 

Σαλαμίνας (ΕΠΑΣ)

ΗΕργατική Αλληλεγγύη δίνει καθημερινά
την μάχη ενάντια στα αφεντικά και τα

κόμματά τους. Ενημερώνει για την κατάστα-
ση της εργατικής τάξης και των εκμεταλλευό-
μενων και προβάλει την πάλη των εργατών
για την ανατροπή του καπιταλισμού. Για τους
εργαζόμενους στα νοσοκομεία είναι η εφημε-
ρίδα μας, καθώς προβάλει κάθε βήμα που κά-
νουμε με το Συντονιστικό των Νοσοκομείων,
για να συσπειρωθούν και να οργανωθούν από
τα κάτω οι δυνάμεις μας. Την ίδια στιγμή
κρούει των κώδωνα του κινδύνου για την
απειλή του ρατσισμού και του φασισμού επι-
μένοντας να συνδέει τις οικονομικές και τις
πολιτικές μάχες που δίνουμε καθημερινά. Κα-
λή επιτυχία στην οικονομική εξόρμηση!

Μούσα Αλοντάτ, επικουρικός γιατρός ΓΟΝΚ

ΗΕργατική Αλληλεγγύη είναι πάντα δίπλα
στους συμβασιούχους του ΟΑΕΔ που δί-

νουμε τη μάχη για τη μονιμοποίησή μας και
ενάντια στις απολύσεις. Δίνει όμως και την εικό-
να για όλες τις εργατικές μάχες, όπως αυτές
της Cosco, του λιμανιού, των ΜΜΕ κλπ που μας
εμπνέουν και βοηθάνε να συνειδητοποιούμε τη
δύναμη της τάξης μας. 

Εξίσου σημαντική είναι η ενημέρωση που δί-
νει για τις μάχες διεθνώς, τα ιστορικά της άρ-
θρα, τα άρθρα για τον πολιτισμό αλλά και οι
αναλύσεις της για την επικαιρότητα και κρίσιμα
θέματα όπως το Μακεδονικό και ο εθνικισμός.
Αυτή η εφημερίδα αξίζει να ενισχυθεί οικονομι-
κά αλλά και να διαβάζεται από όλους τους ερ-
γαζόμενους σε τακτική βάση.

Βασιλική Κανέλλου
Συμβασιούχος ΟΑΕΔ , ΓΝΑ Γεννηματάς

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

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις.
Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση.
Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς

μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα -
τός, η αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι -
κό κρά τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα
συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι -
κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος,
στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία, στα
συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους χώρους
δου λε ι άς και στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

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

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι κά
κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια λι στι -
κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει τε-
λειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της
εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη
Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί νο
ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει -
λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι

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

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

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

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

Στηρίξτε τη δική σας εφημερίδα
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Στις 18-20 Οκτώβρη οργανώθηκε στην Ισταμπούλ
από το DSiP (την αδελφή οργάνωση του ΣΕΚ
στην Τουρκία) το φεστιβάλ “Σοσιαλιστικές Συζη-

τήσεις”. Δεκάδες αγωνιστές παρακολούθησαν τις συζη-
τήσεις του τριημέρου που καταπιάνονταν με τα φλέγον-
τα ζητήματα της περιόδου.

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχε η συζήτηση για το
Κουρδικό και το ποια πρέπει να είναι τα καθήκοντα της
Αριστεράς και του εργατικού κινήματος, ειδικά μετά την
κατάρρευση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την ει-
σβολή στο Αφρίν. Δόθηκε ιδιάιτερη σημασία στην στήρι-
ξη του κουρδικού κινήματος απέναντι στις επιθέσεις του
τουρκικού κράτους καθώς και στις δυνατότητες που
ανοίγουν με την ύπαρξη του HDP.

Η συζήτηση για την κρίση που ξέσπασε πρόσφατα
στην Τουρκία συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον για τις
εκτιμήσεις κατά πόσο θα μπορέσει η κυβέρνηση του Ερν-
τογάν να συγκεντρώσει τους επόμενους μήνες τα πάνω
από 200 δις δολάρια για την αποπληρωμή του χρέους,
καθώς αυτό έχει σημάνει ήδη επιθέσεις στην εργατική
τάξη και τους συνταξιούχους. Το κεντρικό αίτημα που
αναδείχθηκε μέσα από την συζήτηση ήταν ότι χρειάζεται
να οργανωθούν αντιστάσεις για να πληρώσουν την κρίση
οι δισεκατομμυριούχοι. Μπορεί φαινομενικά τα πράγματα
να είναι δύσκολα για την Αριστερά, ειδικά μετά τις τελευ-
ταίες εκλογές και το σχηματισμό συγκυβέρνησης του
ΑΚΡ και του ακροδεξιού MHP, αλλά οι εναλλακτικές των
από πάνω είναι πολύ μειωμένες πολιτικά και οικονομικά
σε σχέση με το 2002 και την προηγούμενη κρίση.

Πρόσφυγες
Η συζήτηση στην οποία ήμουν στο πάνελ αφορούσε

το ρατσισμό και τους πρόσφυγες, καθώς στην Τουρκία
βρίσκονται πάνω από τέσσερα εκατομμύρια Σύριοι πρό-
σφυγες μετά τον πόλεμο. Από τη μεριά μου μετέφερα
την εικόνα του πανευρωπαικού αντιρατσιστικού κινήμα-
τος, ιδιαίτερα μετά τη διαδήλωση-σεισμό στο Βερολίνο,
καθώς και τις μάχες που δίνουμε στην Ελλάδα για να
φέρουμε τους πρόσφυγες στις πόλεις μας με ανθρώπι-
νες συνθήκες. Επίσης κάλεσα στο Διεθνή Συντονισμό
στις 16 Μάρτη του 2019. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός
ότι στην Τουρκία οι πρόσφυγες δουλεύουν σε δουλειές
μαζί με το ντόπιο πληθυσμό με παραδείγματα κοινών
αγώνων-απεργιών για καλύτερες συνθήκες αλλά και αν-
τιρατσιστικά αιτήματα. Έτσι ένα μέρος της συζήτησης
στράφηκε στο πώς μπορούμε από τα κάτω να αναγκά-
σουμε τις ηγεσίες των συνδικάτων να παίξουν ενεργό
ρόλο στο αγκάλιασμα των αγώνων των προσφύγων.

Τέλος, αξίζει να σταθώ σε δύο ακόμα συζητήσεις, η μία
για το γυναικείο κίνημα που στην Τουρκία τα τελευταία
χρόνια εμφανίζεται με μαζικές διαδηλώσεις στις 8 Μάρτη
και η δεύτερη για την κρίση του ιμπεριαλισμού και πώς
αυτή αποσταθεροποιεί ολοκληρη την περιοχή της Μέσης
Ανατολής αλλά και του Αιγαίου. Ήταν ένα φεστιβάλ που
ξεκαθάρισε σε ποια περίοδο βρισκόμαστε και βοήθησε
να καταλάβουμε ότι παρά την καταστολή από το κράτος
του Ερντογάν, υπάρχουν δυνατότητες να εμφανιστεί
στους δρόμους ξανά η συλλογική δύναμη της εργατικής
τάξης, για να μην πληρώσει τα σπασμένα της κρίσης.

Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΛΟΝΔΙΝΟ Το κίνημα οργανώνεται
Πάνω από 1400 άτομα, ανάμεσά

τους ακτιβιστές από όλη την Ευ-
ρώπη, τις ΗΠΑ και τη Λατινική

Αμερική, παρακολούθησαν τη Διεθνή Συ-
νάντηση της οργάνωσης Stand up to Ra-
cism (Αντισταθείτε στον Ρατσισμό) στο
κεντρικό Λονδίνο το περασμένο Σάββατο
20 Οκτώβρη. Η βρετανική πρωτεύουσα
πήρε τη σκυτάλη από την Αθήνα και την
αντίστοιχη διαδικασία της ΚΕΕΡΦΑ στις
13 Οκτώβρη, δίνοντας μεγαλύτερη ώθη-
ση στην πανευρωπαϊκή και παγκόσμια
μάχη ενάντια στο ρατσισμό και την ακρο-
δεξιά απειλή.

Σε μια περίοδο που και στη Βρετανία η
ακροδεξιά και οι φασίστες κάνουν συστη-
ματική προσπάθεια να πατήσουν πόδι
κεντρικά και τοπικά, με συγκεντρώσεις
και επιθέσεις, η Συνάντηση του Stand up
to Racism έγινε το κέντρο για την οργά-
νωση της αντίστασης. Αυτή ήταν η αίσθη-
ση όλων όσων συμμετείχαν. Όπως περι-
γράφει η εφημερίδα Socialist Worker, στο
επίκεντρο του συνεδρίου βρέθηκαν οι
αγώνες ενάντια στις κυρίαρχες ρατσιστι-
κές πολιτικές κατά των Μουσουλμάνων,
των μεταναστών και των προσφύγων, που
αποτελούν το καύσιμο για την αύξηση
των φασιστικών και ρατσιστικών δυνάμε-
ων. Οι μεγάλες κεντρικές συζητήσεις συ-
νοδεύτηκαν από παράλληλες συναντή-
σεις και εργαστήρια αφιερωμένα στη μά-
χη ενάντια στην ακροδεξιά και τους φασί-
στες, για την αλληλεγγύη στους πρόσφυ-
γες και για την προστασία των δικαιωμά-
των των μεταναστών.

Η συμμετοχή της ΚΕΕΡΦΑ στη Συνάν-
τηση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Όπως
αναφέρει το ρεπορτάζ, “Ο Πέτρος Κων-
σταντίνου από την ΚΕΕΡΦΑ τόνισε στο
συνέδριο ότι το κίνημα πρέπει να αντιμε-
τωπίσει και τις δύο απειλές. «Οι φασί-
στες δεν είναι ανίκητοι, έχουμε ένα κίνη-
μα και είμαστε ισχυροί», είπε. «Όμως,

δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε
υποκύπτοντας στο ρατσισμό, γιατί αυτό
είναι το έδαφος πάνω στο οποίο μεγαλώ-
νουν»”.

Αντίστοιχα, η Κορνηλία Κερθ από τη
Γερμανία μίλησε για το πώς οι δεξιοί πο-
λιτικοί του κυβερνητικού συνασπισμού
έστρωσαν το έδαφος για την εκτίναξη
του ακροδεξιού AfD στις περιφερειακές
εκλογές της Βαυαρίας την περασμένη
εβδομάδα, με το CSU να προσπαθεί να
αντιγράψει την ρατσιστική προπαγάνδα
του. Η ίδια επεσήμανε επίσης τη δυνατό-
τητα να τσακιστεί η ακροδεξιά θυμίζον-
τας ότι μια μέρα πριν τις εκλογές,
240.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Βε-
ρολίνο, κάτι που κανείς δεν περίμενε,
ενώ τόνισε ότι πλέον όπου κι αν έχει συ-
νέδριο το AfD γίνονται μαζικές αντιφασι-
στικές διαδηλώσεις.

Δράση
Η Διεθνής Συνάντηση συγκέντρωσε

αγωνιστές και αγωνίστριες από όλη τη
Βρετανία, αναμέσά τους πολλούς εργα-
ζόμενους και συνδικαλιστές αλλά και νέ-
ους στην πολιτική δράση. Ο Μούνα από
το Μπέρμιγχαμ δήλωσε στο Socialist
Worker: “Ήρθα από την Υεμένη και έζη-
σα στη Σουηδία για έξι χρόνια. Όλο αυτό
το διάστημα γινόταν φανερό ότι ο ρατσι-
σμός επιδεινώνεται στην Ευρώπη. Ο κα-
θένας πρέπει να συμμετέχει σε διαδικα-
σίες σαν τη σημερινή”.

Πάνω από 200 άτομα παρακολούθησαν
το εργαστήρι για την ισλαμοφοβία, πολ-
λοί ακόμα ήταν όρθιοι. Μια μουσουλμάνα
από τη Γαλλία, που μίλησε με πάθος από
το ακροατήριο, κέρδισε μαζικό χειροκρό-
τημα όταν είπε: “Είμαι φεμινίστρια, αλλά
στη Γαλλία πολλές άλλες φεμινίστριες πι-
στεύουν ότι η δουλειά τους είναι να με
απελευθερώσουν. Τους λέω: «Σας ευχα-
ριστώ, αλλά θα απελευθερώσω μόνη μου

τον εαυτό μου»”. Μια σειρά ζητήματα,
από το πώς συνδυάζεται η μάχη ενάντια
στη λιτότητα με τη μάχη ενάντια στο ρα-
τσισμό στους εργατικούς χώρους, μέχρι
το ποιοι είναι οι αποτελεσματικότεροι
τρόποι αποδόμησης της προπαγάνδας
των φασιστών, άνοιξαν στις συζητήσεις,
ενώ δεν έλειψαν και οι αντιπαραθέσεις σε
πολλά από αυτά.

Όλοι οι ομιλητές στάθηκαν στην ανάγ-
κη της ενότητας στη δράση προκειμένου
να μπει τέλος στο ρατσισμό και στην
άνοδο των φασιστών. Η σκιώδης υπουρ-
γός Εσωτερικών των Εργατικών, Νταϊάν
Άμποτ, στήριξε τις πρωτοβουλίες του
Stand up to Racism λέγοντας ότι “δεν
χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό,
δεν χρειαζόμαστε μια νέα οργάνωση.
Χρειαζόμαστε ενότητα”. Αντίστοιχα, ο
σκιώδης υπουργός Οικονομικών των Ερ-
γατικών, Τζον ΜακΝτόννελ, ανέφερε πως
“Σήμερα αναγνωρίζουμε την κλίμακα της
απειλής και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυ-
τήν. Χρειαζόμαστε ειρηνική μη βίαιη άμε-
ση δράση για να διασφαλίσουμε ότι δεν
θα περάσει η ακροδεξιά”.

Ο Γουέιμαν Μπένετ, ένας από τους
συντονιστές του Stand up to Racism,
έκλεισε το συνέδριο καλώντας σε μαζική
συμμετοχή στην πανεθνική αντιρατσιστι-
κή και αντιφασιστική διαδήλωση κατά
του ρατσισμού και του φασισμού στις 17
Νοέμβρη στο Λονδίνο. “Είμαστε εδώ για
να νικήσουμε τους φασίστες με κάθε μέ-
σο που είναι απαραίτητο”, είπε. “Έχουμε
τους σπόρους ενός μαζικού κινήματος.
Χρειαζόμαστε ένα διεθνές κίνημα γιατί
αντιμετωπίζουμε μια διεθνή απειλή”. Η
σημασία του παγκόσμιου συντονισμού
αποτυπώθηκε και στην απόφαση της Συ-
νάντησης να στηρίξει τη Διεθνή Ημέρα
Αντιρατσιστικής και Αντιφασιστικής Δρά-
σης στις 16 Μάρτη 2019.

Λ.Β.

20/10, Διεθνής αντιφασιστική συνάντηση στο Λονδίνο

Φεστιβάλ DSiP στην Ιστανμπούλ
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Χρειαζόμαστε διεθνιστικό Plan B
Συνέχεια από τη σελ. 2

Προφανώς είναι ανοιχτή συζήτη-
ση και υπάρχουν αντιθέσεις στους
κόλπους της κυβέρνησης αλλά και
του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάγκη
στροφής συνεργασιών με τις δυνά-
μεις της «κεντροαριστεράς», με τις
οποίες ο Κοτζιάς έχει όλες τις σχέ-
σεις και τα ανοίγματα. 

Αλλά, το τάιμινγκ αυτής της στρο-
φής είχε ήδη τεθεί από τα πράγμα-
τα, και αφορά την κύρωση της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών από το ελληνι-
κό κοινοβούλιο την άνοιξη του 2019.
Την παρούσα στιγμή, αυτό που δια-
κυβεύεται είναι η κύρωση της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών από το κοινο-
βούλιο της Δημοκρατίας της Μακε-
δονίας. Γιατί ο Κοτζιάς να επιλέξει
αυτή τη στιγμή για παραίτηση και να
μην δώσει αυτή την μάχη μέχρι το
τέλος ως υπουργός Εξωτερικών μα-
ζί με τον Τσίπρα, και κερδίζοντάς
την, να ανοίξει το δρόμο για την
στροφή συμμαχιών της κυβέρνησης
με την κεντροαριστερά; 

Αδιέξοδο
Ο μόνος τρόπος για να εξηγήσει

κανείς πειστικά την πρόσφατη κρίση
και την παραίτηση του Κοτζιά είναι
το αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί η
«πολυδιάστατη» εξωτερική πολιτική
όχι μόνο του ίδιου, αλλά συνολικά
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κα-
θώς και οι γενικότεροι ιμπεριαλιστι-
κοί σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
στην περιοχή. 

Για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
το δεύτερο μεγάλο στοίχημα (μετά
την «επιτυχία» της «εξόδου από τα
μνημόνια» που την έχει μετατρέψει σε
καλό παιδί των «εταίρων» στην ΕΕ)
ήταν η λύση του Μακεδονικού με τη
στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, με ένα
τρόπο «επωφελή για την χώρα», όπως
συνήθιζαν να λένε στις δηλώσεις
τους, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης.
Με ένα τρόπο επωφελή για τον ελλη-
νικό καπιταλισμό, θα λέγαμε εμείς.

Η «πολυδιάστατη» αυτή πολιτική,
υποτίθεται ότι είχε πετύχει μέχρι τώ-
ρα να «λύσει» όλα τα προβλήματα
σε αυτήν την κατεύθυνση, με μια λε-
γόμενη win-win συμφωνία: 

Κέρδισε την υποστήριξη των ΗΠΑ,
του ΝΑΤΟ αλλά και των χωρών της
ΕΕ στο σχεδιασμό ότι η επέκτασή
τους στα Δυτικά Βαλκάνια θα περ-
νούσε μέσα από την Αθήνα και τις
δικές της βλέψεις στην περιοχή, με
εργαλείο την Συμφωνία των Πρε-
σπών (με αντάλλαγμα βέβαια την
περαιτέρω αναβάθμιση της ενεργής
συμμετοχής της Ελλάδας στους να-
τοϊκούς σχεδιασμούς στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή
με την επέκταση των βάσεων). 

Η Ελλάδα δεσμεύθηκε να άρει το

βέτο για την ένταξη της Δημοκρα-
τίας της Μακεδονίας σε ΝΑΤΟ και
ΕΕ με την προϋπόθεση όμως ότι η
γειτονική χώρα, μέσα από την έξω-
θεν επιβολή αλλαγής ονόματος και
συντάγματος σε αυτήν, θα μετατρα-
πεί από οικονομικό προτεκτοράτο
του ελληνικού καπιταλισμού σε ένα
πολιτικό ακόλουθο του ελληνικού
κράτους στην περιοχή.

Η κυβέρνηση των Σκοπίων, από τη
μεριά της θα μπορούσε να ισχυρι-
στεί ότι πέτυχε, έστω και με όρους
συνθηκολόγησης, την πολυπόθητη
για την εκεί άρχουσα τάξη ένταξη
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, την οποία υπο-
στηρίζει όχι μόνο η κυβέρνηση Ζάεφ
αλλά και το αντιπολιτευόμενο VMRO. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση (πίσω
από τα ωραία λόγια με τα οποία πα-
ρουσίαζαν την Συμφωνία των Πρε-
σπών, σαν μια τάχα «ειλικρινή» «φι-
λειρηνική» διευθέτηση, που θα έλυ-
νε όλα τα προβλήματα), έδωσαν
όλες τους τις δυνάμεις τους τελευ-
ταίους μήνες οι εμπλεκόμενες πλευ-
ρές, αλλά ήρθε το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος στη γειτονική χώ-
ρα, για να θέσει υπό αίρεση όλους
αυτούς τους σχεδιασμούς. 

Όλοι οι εκβιασμοί, τα τετελεσμένα
και οι δηλώσεις πρωθυπουργών,
αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑ-
ΤΟ, δεν κατάφεραν να πείσουν τους
εργαζόμενους και το λαό στη Δημο-
κρατία της Μακεδονίας, ότι όλα γί-
νονται «για το καλό τους». Μόνο
ένας στους τρεις πήγε να ψηφίσει
υπέρ της Συμφωνίας στο «συμβου-
λευτικό» δημοψήφισμα. Αυτή είναι η
μεγάλη εξέλιξη που δημιουργεί κρί-
ση στις κυβερνήσεις ένθεν-κακείθεν. 

Δύο χρόνια μετά την αναταραχή
που οδήγησε στις εκλογές του 2016,
η Δημοκρατία της Μακεδονίας βρί-
σκεται εν μέσω νέας βαθύτερης πο-
λιτικής κρίσης με την κυβέρνηση Ζά-
εφ να έχει δηλώσει ότι θα προχωρή-
σει σε εκλογές αν δεν πάρει την
απαραίτητη πλειοψηφία των δύο τρί-
των στο κοινοβούλιο για την κύρωση
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Στη

διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε
εξέλιξη στο κοινοβούλιο τη στιγμή
που γράφονται αυτές οι γραμμές, η
κυβέρνηση Ζάεφ «βρήκε» επί του
διαδικαστικού, τους δέκα βουλευτές
για την πρώτη ψηφοφορία έγκρισης
της έναρξης της διαδικασίας συν-
ταγματικής αναθεώρησης, αλλά
απομένουν πολλές ψηφοφορίες για
την έγκριση των αλλαγών που αυτή
επιφέρει, με αβέβαιη εξέλιξη. 

Πιέσεις
Ο τρόπος με τον οποίον όλοι οι εμ-

πλεκόμενοι «παίκτες» πιέζουν ξεδιάν-
τροπα προκειμένου να προχωρήσει
η Συμφωνία, γίνεται όλο και πιο προ-
κλητικός. Όπως ανέφεραν δημοσιεύ-
ματα εφημερίδων στη γείτονα χώρα,
ο Αμερικανός πρέσβης στα Σκόπια
πήγε στα γραφεία του VMRO και ζή-
τησε από τον ηγέτη του κόμματος να
δεσμευθεί ότι δεν θα υπάρξουν κυ-
ρώσεις και κανενός είδους «αντίποι-
να» για τους βουλευτές που «τυχόν»
θα ψηφίσουν θετικά. 

Δύο μέρες νωρίτερα είχε προηγη-
θεί η δήλωση του αναπληρωτή
υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ ότι
«πέρα από την Συμφωνία των Πρε-
σπών, δεν υπάρχει εναλλακτική λύ-
ση. Αυτή είναι η μόνη ιστορική ευ-
καιρία». Αλλά η συνέχιση αυτού του
είδους των πιέσεων, όπως έδειξε και
το αποτέλεσμα του δημοψηφίσμα-
τος, περισσότερο βαθαίνουν παρά
εξομαλύνουν την πολιτική κρίση και
τα απρόοπτα -και αυτό αφορά ακό-
μη και την περίπτωση που ο Ζάεφ
ξεπεράσει όλα τα εμπόδια μέσα στο
δικό του κοινοβούλιο. 

Τα ολοένα και αυξανόμενα αδιέξο-
δα και εμπόδια με τα οποία βρίσκεται
αντιμέτωπη η υλοποίηση της Συμφω-
νίας, είναι αυτά που οξύνουν αντιθέ-
σεις και δημιουργούν την κρίση και
μέσα στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό
έκφρασε η παραίτηση Κοτζιά. 

Σε αυτό το πλαίσιο εξηγούνται οι
πρωτοβουλίες Καμμένου και η αναζή-
τηση “plan b” σαν και αυτό για την
σύσταση «βαλκανικής συμμαχίας»
που παρουσίασε στον υφυπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Καμμένος πρότεινε την
«υπογραφή αμυντικής συμφωνίας
ανάμεσα στην Ελλάδα, τη ΠΓΔΜ, την
Αλβανία, τη Βουλγαρία και σε μεταγε-
νέστερο επίπεδο και τη Σερβία. Υπο-
στήριξε πως με αυτόν τον τρόπο θα
αναχαιτιστεί η ρωσική διείσδυση στα
Βαλκάνια και θα θωρακιστεί η σταθε-
ρότητα στην FYROM, παραπέμποντας
έτσι για το μέλλον την επίλυση του
ονοματολογικού».

Είναι αυτό το “plan b” του Καμμέ-
νου, είναι συνολικά της κυβέρνησης,
είναι των ιδίων των ΗΠΑ, αυτό μένει
να φανεί. 

Ο Κοτζιάς (παραδεχόμενος ότι
γνώριζε το περιεχόμενό του) δήλωσε
ότι κάνει «ζημιά» στην εξωτερική πο-
λιτική, αφενός γιατί ένα τέτοιο plan
b, δεν περιλαμβάνει τα σχέδια και τις
βλέψεις της Γερμανίας και άλλων χω-
ρών της ΕΕ αλλά κυρίως έχοντας στο
νου του, τον χειρισμό απέναντι στην
Ρωσία. Έναν παίκτη με τον οποίο η
ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να
βελτιώσει τις σχέσεις μετά την κρίση
με τις απελάσεις Ρώσων διπλωμα-
τών, αλλά και να πάρει διπλωματικές

και οικονομικές πρωτοβουλίες, θορυ-
βημένη από τη σύσφιξη των σχέσεων
της τελευταίας με την Τουρκία, μετά
τη συμφωνία για τη Συρία. 

Στην επίσκεψη που σχεδιάζει ο
Τσίπρας στη Μόσχα σε λίγες βδομά-
δες, θα πάρει μαζί του και τον Καμ-
μένο, για να δείξει ότι ελέγχει τον
υπουργό Άμυνας που βγάζει αντιρω-
σικές κορώνες στην Ουάσιγκτον και
σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει
τον Πούτιν για το βάθεμα της εμπλο-
κής του ελληνικού κράτους στους
νατοϊκούς σχεδιασμούς του Τραμπ.

Είναι, χωρίς πια τον Κοτζιά, άλλο
ένα βήμα της «πολυδιάστατης» πολι-
τικής που ασκεί η ελληνική κυβέρνη-
ση. Μιας πολιτικής που έχει κύριο
στόχο να πετυχαίνει πόντους για τα
συμφέροντα του ελληνικού καπιταλι-
σμού στα Βαλκάνια συμμαχώντας με
τον Τραμπ (και στην Ανατολική Με-
σόγειο με το δολοφόνο κράτος του
Ισραήλ και τη δικτατορία του Σίσι για
τις ΑΟΖ) και προσπαθώντας να παίξει
και αυτή «μπάλα» στους ευρύτερους
ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. 

Ανταγωνισμοί
Eίτε με plan a είτε με plan b, πρό-

κειται για μια πολιτική που σε μια πε-
ρίοδο αυξανόμενης αστάθειας και
όξυνσης αυτών των ανταγωνισμών
σε παγκόσμιο επίπεδο και στη γειτο-
νιά μας, ισοδυναμεί με το να βαδίζει
κανείς πάνω σε τεντωμένο σκοινί.
Μόνο που αυτοί που κινδυνεύουν να
πέσουν στο κενό δεν είναι απλά οι
κυβερνήσεις που την εφαρμόζουν,
αλλά οι λαοί που την υφίστανται. 

Υπάρχει εναλλακτική απέναντι και
σε αυτόν τον μονόδρομο της κυβέρ-
νησης. Μια πολιτική, που στο κέντρο
της δεν θα βάζει τα συμφέροντα και
τις βλέψεις του ελληνικού καπιταλι-
σμού και τη συμμαχία του με τους
ιμπεριαλιστές, αλλά θα συγκρούεται
με αυτά, με μοναδικό άξονα τα κοινά
συμφέροντα της εργατικής τάξης σε
όλες τις χώρες της περιοχής. 

Μια πολιτική που θα μπορεί να κά-
νει πραγματικά βήματα ειρηνικής
συνύπαρξης στη γειτονιά μας, κλεί-
νοντας τις βάσεις, βγαίνοντας από
το ΝΑΤΟ, αναγνωρίζοντας το δι-
καίωμα των γειτονικών λαών να απο-
φασίζουν μόνοι τους το Σύνταγμα
και το όνομά τους, βάζοντας τέλος
στις μονομερείς ενέργειες της κάθε
άρχουσας τάξης που φέρνουν πιο
κοντά τον πόλεμο, χτίζοντας πραγ-
ματικούς όρους αλληλεγγύης και ει-
ρηνικής συνύπαρξης. 

Ένα εναλλακτικό plan b της εργα-
τικής τάξης, που ακόμη και στα λό-
για έχει απεμπολήσει η σημερινή κυ-
βέρνηση και είναι ανάγκη και καθή-
κον σήμερα, να διαμορφώσει η Αρι-
στερά και στην Ελλάδα και διεθνώς.  

Γιώργος Πίττας



Δύο διαδηλώσεις πραγματοποίησαν την προηγούμενη βδομάδα 200 Κούρδοι πρόσφυγες που δια-
μένουν στο ξενοδοχείο Lido ζητώντας να τους δώσουν χαρτιά ή ταξιδιωτικά έγγραφα. Η πρώτη
έγινε την Τετάρτη 17/10, ξεκίνησε από το ξενοδοχείο κάτω από την Ομόνοια και κατέληξε στο

Σύνταγμα ενώ η δεύτερη την Παρασκευή 19/10 πήγε με συμμετοχή και της ΚΕΕΡΦΑ στη Βουλή και στα
γραφεία της ΕΕ στην Βασιλίσσης Σοφίας όπου παρέμειναν για μία ώρα φωνάζοντας συνθήματα.

Τα πανό τους έγραφαν "το Αιγαίο μας σκοτώνει" και "Ανοίξτε τα σύνορα", για να επιβεβαιωθούν
με τραγικό τρόπο δύο μέρες αργότερα, όταν δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά (10 είναι ο αριθμός
των “αγνοουμένων”) σε νέο ναυάγιο 50 μέτρα από τις ακτές του Μπόντρουμ, στην Αλικαρνασσό,
όπου πριν από ακριβώς τρία χρόνια είχε χάσει τη ζωή του ο μικρός Αϋλάν. 

Μικροί και μεγάλοι κράταγαν στα χέρια φωτοτυπημένα μηνύματα που έγραφαν: "Θέλουμε να
ζήσουμε με αξιοπρέπεια", "Η ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη ζωή μας", "Θέλουμε την ελευθερία μας",
"Ανοίξτε τα σύνορα", "Open the borders". Ο κόσμος στη διαδρομή, στα πεζοδρόμια και τα αυτοκί-
νητα, έδειχνε τη στήριξή του με χαμόγελα, ρυθμικά κορναρίσματα, έβγαζε φωτογραφίες και σή-
κωνε τις γροθιές του.

Νέα από τους χώρουςΝο 1346, 24 Οκτώβρη 2018
σελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΖΑΚ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Εισαγγελική
έρευνα
(επιτέλους)
για ρατσιστική
βία

Με καθυστέρηση τριών βδομάδων
κινήθηκε η δικαιοσύνη για την
δολοφονία του Ζακ Κωστόπου-

λου. Στις 16/10 η εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, Ξένη Δημητρίου, ζήτησε να διε-
ρευνηθεί εάν στην υπόθεση του θανάτου
του Zακ υπήρξε ρατσιστική βία.

Όπως αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα
στη δήλωση των συνηγόρων Πολιτικής
Αγωγής (Άννυ Παπαρρούσου, Χρύσα Πε-
τσιμέρη, Κλειώ Παπαπαντολέων) στην
υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου: 

«Η παρέμβαση της Εισαγγελέως του
Αρείου Πάγου βρίσκει κατ’ αρχήν σύμφω-
νη την πολιτική αγωγή στην υπόθεση του
Ζαχαρία Κωστόπουλου. Ταυτόχρονα
όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι η διε-
ρεύνηση του εγκλήματος απαιτεί την
συμμετοχή των αρμόδιων αρχών… Ανα-
γκαίος όρος για να αναδειχθούν οι περι-
στάσεις υπό τις οποίες έγινε η επιλογή
του θύματος είναι η συνδρομή των αστυ-
νομικών αρχών με την παροχή κρίσιμων
στοιχείων… Είκοσι πέντε ημέρες μετά
από αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, η δι-
κογραφία παραμένει ατελής και ο βασανι-
στικός θάνατος του Ζαχαρία Κωστόπου-
λου αδικαίωτος. Ως πληρεξούσιες δικη-
γόροι της πολιτικής αγωγής ζητούμε την
άμεση διερεύνηση της αλήθειας και την
πλήρη και ορθή απόδοση των ευθυνών».

Στο μεταξύ την προηγούμενη βδομάδα
συνεχίστηκαν σε διάφορα σημεία σε όλη
τη χώρα εκδηλώσεις που ζητούν δικαίω-
ση για τον Ζακ, ενώ μαζικές συγκεντρώ-
σεις έγιναν στις Βρυξέλλες, το Παρίσι και
την Φλωρεντία. 

ΒΟΛΟΣ-ΣΕΡΡΕΣ  Καλωσορίζουν τα προσφυγόπουλα
Συνεχίζονται οι υποδοχές των προσφυγόπου-

λων σε μια σειρά από μέρη της Ελλάδας. 
Όπως μας μεταφέρει ο Γιάννης Σουμπάσης

από τον Βόλο: «Την Πέμπτη 18 Οκτώβρη αντι-
φασιστικές και αντιρατσιστικές κινήσεις υποδε-
χτήκαμε τα προσφυγόπουλα στο Γυμνάσιο Ιωλ-
κού στο Βόλου. Δεκάδες αγωνιστές και γονείς,
σχεδόν όλη η αριστερά μαζί, δώσαμε το παρών
να μετατρέψουμε την υποδοχή σε μία μεγάλη
ήττα για τους “αγανακτισμένους γονείς”. Είχε
προηγηθεί ένα ρατσιστικό κείμενο που μοίρα-
σαν καλυμμένα φασίστες σε όλους τους γονείς
και ακολούθησε η ανοιχτή πλέον σχέση τους με
την Χρυσή Αυγή και η στήριξη που είχαν από
δημόσια δήλωση του βουλευτή Ηλιόπουλου. Οι
φασίστες και οι ρατσιστές δεν χωράνε ούτε
στα σχολεία ούτε αγγίζουν τα ίδια τα παιδιά,

τους μαθητές και τις μαθήτριες που έγιναν φί-
λοι με τα προσφυγόπουλα και γιόρτασαν και
αυτά την υποδοχή τους. Είναι μια μάχη που

πρέπει να την δώσουμε παντού σχο-
λείο το σχολείο, πόλη την πόλη».

Τα έντεκα προσφυγόπουλα πήγαν
κανονικά στο σχολείο την πρώτη μέ-
ρα και στο Σκούταρι Σερρών (στο
μόνο σχολείο από όλα τα σχολεία
των Σερρών όπου υπήρξε πρόβλημα
από «ανησυχούντες» γονείς) και εκεί
εκπαιδευτικοί και μαθητές τους ετοί-
μασαν γιορτή υποδοχής. Οι μειοψη-
φικές ξενοφοβικές αντιδράσεις κάμ-
φθηκαν ήδη από την επόμενη μέρα
οπότε όλοι οι γονείς έστειλαν κανονι-
κά στο σχολείο τα παιδιά τους. Απέ-

μεινε η σχετική ερώτηση υποστήριξης των αντι-
δράσεων στη βουλή του βουλευτή Σερρών της
Ν.Δ., Κώστα Καραμανλή… 

ΚΟΥΡΔΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Open the bordersΟΛΜΕ- ΔΟΕ

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 20/10
οι ολομέλειες των προέδρων της ΟΛ-
ΜΕ και της ΔΟΕ, των ομοσπονδιών

των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Στην ολομέλεια των προέδρων της ΟΛΜΕ
πάρθηκαν ψηφίσματα ενάντια στις ρατσιστι-
κές προκλήσεις σε Λέσβο και στη Χίο σηματο-
δοτώντας τον βασικό ρόλο που παίζουν οι εκ-
παιδευτικοί στην πρώτη γραμμή του κινήμα-
τος που καλωσορίζει τα προσφυγόπουλα στα
σχολεία. Αποφασίστηκε επίσης η συμμετοχή
στην απεργία που έχει καλέσει η ΑΔΕΔΥ για
τις 14 Νοέμβρη, νέος γύρος συνελεύσεων με-
τά την απεργία και επόμενη ολομέλεια των
προέδρων στις 25 Νοέμβρη. Στην ολομέλεια
των προέδρων της ΔΟΕ αποφασίστηκε η
εξουσιοδότηση του ΔΣ της ομοσπονδίας να
καλέσει 24ωρη απεργία. 

Η 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ είναι μια ευ-
καιρία ώστε οι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και ανα-
πληρωτές να δώσουν ένα μαζικό παρών δίπλα
στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, τους
δήμους και το υπόλοιπο δημόσιο, που δίνουν
κοινή μάχη ενάντια στις περικοπές που έχουν
σημάνει τα υπερπλεονάσματα, διεκδικώντας
τώρα μαζικές προσλήψεις. Στέλνοντας έτσι
και ένα μήνυμα κλιμάκωσης στην απραξία και
την αναβλητικότητα στην οποία έχουν περιέλ-
θει οι ηγεσίες των δύο ομοσπονδιών. 

Δ. ΑΘΗΝΑΣ  Κάτω τα χέρια από τους χειροτέχνες

Με συγκέντρωση την Πέμπτη 25/10, στη
1μμ, έξω από το δημαρχείο Αθήνας
την ώρα του δημοτικού συμβουλίου,

συνεχίζουν τους αγώνες τους οι χειροτέχνες
του Θησείου ενάντια στην απόφαση του
Υπουργείου Εμπορίου, του Κεντρικού Αρχαι-
ολογικού Συμβουλίου και του Δημάρχου Αθή-
νας Γιώργου Καμίνη να τους εξοστρακίσουν
και να τους καταδιώξουν από τον χώρο με μι-
κτά κλιμάκια της ΕΛΑΣ και της Δημοτικής
Αστυνομίας.

H πρώτη απάντηση δόθηκε το περασμένο
Σαββαροκύριακο, οπότε οι χειροτέχνες αψήφι-
σαν τις απειλές της κυβέρνησης και της αστυ-

νομίας και άνοιξαν κανονικά τους πάγκους
τους, μετά την απόφαση της μαζικής ανοιχτής
γενικής τους συνέλευσης την Πέμπτη 18/10
στο χώρο του Θησείου. Στη συνέλευση μέλη
της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας μοί-
ρασαν την ανακοίνωση συμπαράστασης του
δημοτικού σχήματος και ο δημοτικός σύμβου-
λος Αθήνας Πέτρος Κωνσταντίνου απηύθυνε
χαιρετισμό καλώντας τους στη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου την Πέμπτη 25/10.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση ανάμεσα σε άλ-
λα: 

«Στόχος είναι να εξυπηρετηθούν τα μεγάλα
συμφέροντα των βαρόνων του τουρισμού, του

μεγάλου εμπορίου και των κάθε από-
χρωσης χρυσοπληρωμένων χορηγών
που θέλουν να ελέγξουν την πόλη και
τους δρόμους της, για να αυξάνουν
τα κέρδη τους… 

Σοβαρά, το ΚΑΣ ανησυχεί ότι κατα-
στρέφεται η πολιτιστική κληρονομιά
από τους παγκίτες του Θησείου, τους
χειροτέχνες; Ίδρωσε το αυτί τους
όταν εκατοντάδες χώροι πολιτισμού
πωλούνται μέσω του Υπερταμείου για να ξε-
πληρωθεί το χρέος των δανειστών;

Ο αγώνας των χειροτεχνών είναι αγώνας για
να μην περάσει η λογική της καπιταλιστικής

ισοπέδωσης των φτωχών της πόλης… Καλού-
με την κυβέρνηση και το Δήμο Αθήνας να εγ-
καταλείψουν την εκστρατεία εξόντωσης των
χειροτεχνών αμέσως και να επιτρέψουν την
επαναλειτουργία των πάγκων στο Θησείο». 

19/10, Κούρδοι πρόσφυγες στο Σύνταγμα

18/10, Συνέλευση χειροτεχνών στο Θησείο



Με καθυστέρηση ξεκίνησαν τα μαθήματα στο νέο ίδρυ-
μα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μετά την συγχώ-
νευση του ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, στις 15 Οκτώβρη.

Πέρσι δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα, με καταλήψεις που κράτη-
σαν τέσσερις μήνες στη ΣΓΤΚΣ και αρκετές βδομάδες στην
ΣΕΥΠ, ενάντια στην συγχώνευση και το κλείσιμο δώδεκα τμη-
μάτων που εξαφανίζονται. Όταν δεν κατάφεραν να πείσουν
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι πρόκειται για «αναβάθμι-
ση» κατέληξαν στην καταστολή των αγώνων μας, κλείνοντας
την σχολή οι ίδιοι με lock out μέχρι το χάσιμο του εξαμήνου,
υποτίθεται εξαιτίας των κινητοποιήσεων μας. 

Η επίθεση αυτή έχει στόχο να αλλάξει συνολικά το χώρο
της τεχνικής εκπαίδευσης -όχι μόνο με καταργήσεις τμημά-
των, αλλά και με ίδρυση διετών κύκλων σπουδών, με καταρ-
γήσεις δικαιωμάτων και ταυτόχρονα την προσπάθεια να
μπουν ιδιώτες πολύ πιο αποφασιστικά στο νέο πανεπιστήμιο.
Το ότι το ΠΔΑ υποχρηματοδοτείται είναι εμφανές από τις
πρώτες κιόλας μέρες του νέου εξαμήνου. Τα 2/3 του έκτα-
κτου εκπαιδευτικού προσωπικού πετιούνται στην ανεργία, δη-
λαδή καθηγητές που καλύπτουν πάγιες ανάγκες του ιδρύμα-
τος επί δεκαετίες διδάσκοντας τα εργαστηριακά μαθήματα.
Έτσι έχουμε την καθυστέρηση, τα υπεράριθμα τμήματα, τους
αποκλεισμούς φοιτητών, τη δραστική μείωση των διδακτικών
ωρών σε βαθμό που είναι αναντίστοιχες των απαιτήσεων. 

Την ίδια στιγμή κανείς δε γνωρίζει με σιγουριά αν και με
ποιο τρόπο θα εφαρμοστούν τα νέα προγράμματα σπουδών, τι
γίνεται με τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων (στην περίπτωση
πτυχίου ΠΔΑ ή ΤΕΙ), με ποιον τρόπο θα γίνονται οι πρακτικές,
οι πτυχιακές κ.ά. Φοιτητές δεν ξέρουν σε ποιο κτήριο κάνουν
μάθημα, ΤΕΙ Αθήνας ή Πειραιά, δεν χωράνε στις αίθουσες και
παρακολουθούν στα σκαλιά, πάνω σε έδρανα ή όρθιοι. 

Απέναντι σε όλα αυτά ο σύλλογος πραγματοποίησε άμεσα
μαζική γενική συνέλευση με δεκάδες νέους φοιτητές και φοι-
τήτριες, που στήριξαν το ανοιχτό αγωνιστικό πλαίσιο για να

διεκδικήσουμε να μην απολυθεί κανένας καθηγητής, να διεκ-
δικήσουμε λεφτά για την Παιδεία. Διεκδικούμε να καταργη-
θούν οι αλυσίδες μαθημάτων, είμαστε ενάντια στα διετή προ-
γράμματα, ενάντια στις συγχωνεύσεις και την αυτοχρηματο-
δότηση, ενάντια συνολικά στο νέο νόμο Γαβρόγλου. 

Αυτό τον αγώνα θα τον δώσουμε μαζί με τους διοικητικούς,
τους εκπαιδευτικούς, όλους τους εργαζόμενους που δου-
λεύουν στο νέο ίδρυμα. Συμμετείχαμε με πανό και στην αντι-
φασιστική διαδήλωση στο Πέραμα ενάντια στις φασιστικές
επιθέσεις. Η συνέλευση αποφάσισε επίσης τη συμμετοχή του
συλλόγου στη διαδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας μαζί με
τους έκτακτους καθηγητές ενάντια στην απόλυσή τους την
Τρίτη 23/10 και παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρυτανεία την
Τετάρτη 24/10. Οργανώνουμε το φοιτητικό συλλαλητήριο της
1/11 στα Προπύλαια. 

Αργύρης Σκούρτης, ΣΓΤΚΣ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Αγωνιστική απόφαση για το συλλαλητήριο της 1/11 πήρε
και η συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών Παιδαγωγικού.
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HΡAKΛΕΙΟ Οι ανάγκες μας
πάνω από τα κέρδη τους

Την Πέμπτη 18/10, την ώρα που συνεδρίαζε η σύγκλητος
του Πανεπιστημίου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε παράστα-
ση διαμαρτυρίας στην πρυτανεία. Πρόκειται για τη συνέ-

χεια του μπαράζ κινητοποιήσεων από τη στιγμή που ξέσπασε το
ζήτημα των εστιαζόμενων φοιτητών μετά την πυρκαγιά, μια μέρα
πριν ανοίξουν οι σχολές, που είχε σαν αποτέλεσμα να καταστρα-
φούν ολοσχερώς οι περιουσίες των εστιαζόμενων φοιτητών. 

Οι εβδομάδες περνούν και το μόνο που εξασφαλίστηκε είναι
να μείνουν οι εστιακοί σε δίκλινα δωμάτια ξενοδοχείου, μια συμ-
φωνία με τον ξενοδόχο που έκλεισε μόλις στις 17/10. Το προ-
ηγούμενο διάστημα κάποιοι διέμεναν σε ξενοδοχείο με 4-5 άτο-
μα ανά δίκλινο δωμάτιο, ενώ οι υπόλοιποι σε άλλο ξενοδοχείο
με άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Έχουν δοθεί 2.000 ευρώ επίδο-
μα, ενώ σε ανακοίνωσή τους οι εστιακοί αναφέρουν πως οι ζη-
μιές ανέρχονται στις 3.000 ευρώ ανά φοιτητή. Δεν έχει ανακοι-
νωθεί κάτι επίσημο για την στέγαση των πρωτοετών που έχουν
κάνει αίτηση.

Οι ευθύνες για την κατάσταση επιρρίπτονται από την πρυτα-
νεία στο υπουργείο και αντίστροφα. Είναι απαράδεκτο σε ένα
πανεπιστήμιο 8.000 συνολικά φοιτητών οι θέσεις για στέγαση
να είναι 120, ενώ στη συζήτηση για το πότε θα φτιαχτούν εστίες
το καλύτερο σενάριο είναι σε 4 χρόνια να έχουν χτιστεί εστίες
οι οποίες και πάλι θα καλύπτουν μικρό αριθμό φοιτητών (200). 

Τα μέλη του ΣΕΚ στις σχολές ανοίξαμε την συζήτηση για την
κλιμάκωση των αγώνων με καταλήψεις σε συντονισμό με τις
υπόλοιπες σχολές, ενάντια στην υποχρηματοδότηση που δια-
λύει την δημόσια Παιδεία. Είναι φανερό πως μόνο με αυτή την
κλιμάκωση μπορούμε να κερδίσουμε λεφτά για τις ανάγκες
μας. Δεν είμαστε μόνοι/ες. Την ίδια περίοδο, εργαζόμενοι απερ-
γούν με τη σειρά τους διεκδικώντας προσλήψεις, μονιμοποι-
ήσεις, λεφτά για τις ανάγκες μας -όχι για τις τράπεζες και το
χρέος. 

Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΒΟΛΟΣ «Να συνεχίσουμε 
με καταλήψεις»

Την Τετάρτη 17 Οκτώβρη, οργανώσαμε συνέλευση στους
Ηλεκτρολόγους του Βόλου, με το σχήμα Ρεύμα ΕΑΑΚ.
Μετά από δικιά μας δουλειά, η συνέλευση ήταν μαζικότα-

τη κυρίως από άτομα των πρώτων ετών. Κεντρικό θέμα της συ-
νέλευσης ήταν η εντατικοποίηση των σπουδών μας και το
ακραία επιβαρυμένο καθημερινό πρόγραμμα των φοιτητών. 

Την ίδια στιγμή που δεν δίνουν δεκάρα για τα πανεπιστήμια
λόγω των μνημονιακών περικοπών και σκέφτονται να συνεχί-
σουν με συγχωνεύσεις και κλεισίματα σχολών, ρίχνουν στις
πλάτες των φοιτητών επιπλέον βάρη. Ειδικότερα στη σχολή
των Ηλεκτρολόγων τα περισσότερα μαθήματα έχουν από 1 ή 2
άλλα προαπαιτούμενα μαθήματα και υπάρχουν κύκλοι σπου-
δών όπου αν δεν περάσεις κάθε χρόνο έναν συγκεκριμένο
αριθμό μαθημάτων δεν μπορείς να προχωρήσεις στο επόμενο
έτος. Υποχρεωτικές παρουσίες, quiz, σετ ασκήσεων, πρόοδοι,
project, όρια δηλώσεων μαθημάτων, όλα αυτά μαζί περιγρά-
φουν την ασφυκτική καθημερινότητα των φοιτητών στη σχολή
αυτή. 

Τα παραπάνω συμβαίνουν την στιγμή που δε λειτουργούν
όλα τα εργαστήρια. Φιλοξενούμαστε στις υποδομές άλλων
σχολών γιατί δεν υπάρχει κτήριο για μας εδώ και χρόνια. Οι
φοιτητές εναντιώθηκαν και στην συγχώνευση του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας γιατί αυτό θα σημάνει υπο-
βάθμιση των σπουδών όλων μας και θα ανοίξει την βεντάλια
των απολύσεων. Η συνέλευση αποφάσισε παράσταση διαμαρ-
τυρίας στον πρόεδρο της σχολής. Θα προτείνουμε από βδομά-
δα να συνεχίσουμε με καταλήψεις για να κερδίσουμε ανθρώπι-
νους ρυθμούς σπουδών και για να μπλοκάρουμε τις συγχωνεύ-
σεις που σκέφτονται για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Γιάννης Σουμπάσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Όχι στην υποχρηματοδότηση και τις απολύσεις

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 1/11, ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Η διάσπαση του ΦΠΨ χτυπάει τους φοιτητές 

Στο ΕΚΠΑ, η πολιτική της λιτότητας
λέγεται «Νόμος Γαβρόγλου», περι-
λαμβάνει την διάσπαση του ΦΠΨ

και ψηφίστηκε «νύχτα» πέρυσι τον Ιούλιο.
Ο υπουργός Παιδείας μιλούσε για «ανα-
βάθμιση» και «ευρωπαϊκό πρότυπο». 

Το νομοσχέδιο, αρχικά, προβλέπει την
διάσπαση του τμήματος Φ.Π.Ψ. σε τρία
νέα τμήματα, όπου οι φοιτητές με κατεύ-
θυνση φιλοσοφίας θα πηγαίνουν στο νέο
τμήμα Φιλοσοφίας, οι φοιτητές με κα-
τεύθυνση παιδαγωγικής στο νέο τμήμα
Επιστήμων Εκπαίδευσης και τέλος οι
φοιτητές με κατεύθυνση ψυχολογίας θα
ενταχθούν στο τμήμα Ψυχολογίας.
Ωστό σο, το τμήμα Φιλοσοφίας δεν είχε
ξεκάθαρα επαγγελματικά δικαιώματα,
ενώ στο τμήμα Ψυχολογίας οι φοιτητές
που προβλεπόταν να μπουν ήταν ελάχι-
στοι καθώς αυτή τη στιγμή το τμήμα δεν
δέχεται ούτε τους μετεγγραφέντες.

Η διάσπαση του Φ.Π.Ψ. συνδέεται με
το ζήτημα της διδακτικής επάρκειας.
Μέχρι πρότινος όλες οι καθηγητικές
σχολές (φιλοσοφική, μαθηματικό, φυσι-
κό) χορηγούσαν την επάρκεια με την
επιλογή κάποιων μαθημάτων από το
ΦΠΨ. Η επάρκεια, προκειμένου να μπο-
ρούν να εργαστούν σαν εκπαιδευτικοί,
πλέον θα δίνεται από το νέο τμήμα Επι-
στημών Εκπαίδευσης το οποίο θα έχει

τέλη εγγραφής και περιορισμένο αριθ-
μό εισακτέων. Φέτος έγινε αναδιάρθρω-
ση του νόμου και το τμήμα Επιστήμων
Εκπαίδευσης θα ονομαστεί σε τμήμα
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (με ασάφειες
στη γνωστική κατεύθυνση ή τα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα). 

Αντισταθήκαμε
Οι φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής

από πέρυσι αντισταθήκαμε με Γενικές
Συνελεύσεις, καταλήψεις και πανεκπαι-
δευτικά συλλαλητήρια. Έτσι και φέτος,
από την πρώτη κιόλας βδομάδα, οι δυο
μαζικότατες συνελεύσεις, η διήμερη κα-
τάληψη και η κινητοποίηση στο Υπουρ-
γείο ήταν η αρχή. Ο σύλλογός μας το
Σάββατο 20/10 πήρε μέρος στην αντι-
φασιστική πορεία στο Πέραμα για να
δείξουμε ότι οι φασίστες δεν χωράνε
πουθενά, ούτε στο Πέραμα ούτε στη Φι-
λοσοφική. Την προηγούμενη Πέμπτη,
ενώ η σχολή βρισκόταν σε lock-out από
τη κοσμητεία (την ημέρα όπου ο σύλλο-
γος μας είχε προγραμματισμένη γενική
συνέλευση) έκαναν την είσοδό τους φα-
σίστες στη σχολή μας, καταστρέφοντας
το χώρο του ασύλου και ρίχνοντας τρι-
κάκια. Η κοσμητεία διάλεξε να καλύψει
αυτό το γεγονός και να επιστρέψει πίσω
στο θέμα του Ρουβίκωνα, το μόνο που

ακούγεται τον τελευταίο καιρό, αποσιω-
πώντας τους αγώνες μας.

Έχουμε καταλάβει ότι οι μόνοι που
μπορούν να διασφαλίσουν να μην δια-
σπαστεί το ΦΠΨ είμαστε εμείς οι φοιτη-
τές και κανένας άλλος παράγοντας που
θέλοντας να διασφαλίσει τη θέση του,
θα εξυπηρετήσει όλες τις βλέψεις της
εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης. Την Τε-
τάρτη 31/10 στις 12μεσ. κλιμακώνουμε
τον αγώνα μας και συντονιζόμαστε στη
νέα Γενική Συνέλευση του φοιτητικού
μας Συλλόγου.

Άγγελος Διονυσακόπουλος, 
Γερμανική Φιλολογία

ΜΑΘΗΤΕΣ
Κινητοποίηση μαθητών από μια σει-

ρά σχολεία της Αθήνας, έγινε τη Δευ-
τέρα 22/10. Την κινητοποίηση στήρι-
ξαν φοιτητικοί σύλλογοι από το Μαθη-
ματικό, το Φυσικό και από το ΕΜΠ.
Μαθητές/τριες και φοιτητές/τριες δια-
δήλωσαν ενάντια στον νόμο Γαβρό-
γλου, την απόσπαση της διδακτικής
επάρκειας, τις συγχωνεύσεις και κα-
ταργήσεις τμημάτων, το νέο Ενιαίο Λύ-
κειο για το οποίο ετοιμάζει νομοσχέδιο
ο Γαβρόγλου τον επόμενο μήνα.

23/10, Συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας
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ΝΑ ΣΥΝΤΟ -
ΝΙ ΣΤΟΥΜΕ

Πώς πάρθηκε η απόφαση 
στο ΕΚΑ για απεργία 14/11
Σαν εκπρόσωπος της Αγωνιστικής Ταξι-

κής Ενότητας στο ΔΣ του ΕΚΑ, κατάθε-
σα στις 26/9 πρόταση και σχέδιο ψηφί-

σματος για έκτακτο ΔΣ προκειμένου να απο-
φασίσει απεργία του ΕΚΑ σε αλληλεγγύη με
τη διακλαδική απεργία πρωτοβάθμιων σωμα-
τείων στις 1/11 που αποφασίστηκε με Γεν.Συ-
νελεύσεις, συγκεντρώσεις κλπ. Τα αιτήματα
της απεργίας (αυξήσεις μισθών με ΣΣΕ, κα-
τάργηση μνημονιακών νόμων) είναι πανεργα-
τικά και συνδέονται με αγώνες που εξελίσ-
σονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και
χρειάζονται πανεργατική κινητοποίηση.

Η πλειοψηφία που ελέγχει το προεδρείο
δεν συγκάλεσε το ΔΣ, μέχρις ότου και η ΔΑΣ-
ΕΚΑ (ΠΑΜΕ) ζήτησε προφορικά σύγκληση ΔΣ
με αίτημα την προκήρυξη απεργίας στις 8/11,
που στο μεταξύ προωθούσε το ΠΑΜΕ με απο-
φάσεις ξεκινώντας από την κορυφή (Γραμμα-
τεία), σταδιακά προς δευτεροβάθμια συνδικά-
τα (ΕΚ, Ομοσπονδίες) και τέλος σε πολλά
πρωτοβάθμια σωματεία σε ιδιωτικό και δημό-
σιο τομέα. Σαν ΑΤΕ-ΕΚΑ, επικρίναμε το ΠΑΜΕ
που αγνόησε την απεργία στις 1/11 και προ-
κήρυξε άλλη στις 8/11, όμως συνυπόγραψα
στις 5/10 μαζί με ΔΑΣ κι ΕΜΕΙΣ αίτημα από 11
μέλη του ΔΣ του ΕΚΑ ώστε καταστατικά να
συγκληθεί το ΔΣ για απεργιακή απόφαση.

Η παράταξη ΑΤΕ-ΕΚΑ συνεδρίασε στις 3/10
για τη στάση στο ΔΣ, όπου μετά από εκτενή
συζήτηση αποφάσισε τη στήριξη της απερ-
γιακής πρότασης για τις 1/11, αλλά και να
στηρίξουμε κριτικά την πρόταση ΠΑΜΕ για
τις 8/11, που ανέπτυσσε δυναμική για πανερ-
γατική κινητοποίηση. Θυμίζουμε εδώ και το
προηγούμενο: το ΔΣ του ΕΚΑ απέρριψε πρα-
ξικοπηματικά κι οριακά την απεργία στις
12/1/2018 απέναντι στο απεργιοκτόνο
50%+1, περιμένοντας απόφαση της ΓΣΕΕ.
Θα έπρεπε τώρα να «σπάσει» κάπως αυτό το
αντιαπεργιακό μέτωπο στο ΕΚΑ, και να στηρί-
ξουμε τις 8/11.

Το καλεσμένο με υπογραφές ΔΣ στις 11/10
δεν είχε απαρτία (απείχαν ΕΑΚ, ΠΑΣΚΕ, Ν.Πο-
ρεία, ΔΑΚΕ). Το προεδρείο συγκάλεσε ΔΣ
στις 19/10 για απεργία.

Στο μεταξύ, το ΓΣ της ΑΔΕΔΥ που συνε-
δρίασε στις 15/10 αποφάσισε απεργία στο
δημόσιο στις 14/11, απορρίπτοντας την 1/11
που πρότειναν οι Παρεμβάσεις αλλά και τις
8/11 που πρότεινε το ΠΑΜΕ και στήριξαν τελι-
κά Παρεμβάσεις και ΜΕΤΑ. 

Στο μεταξύ η ΕΕ της ΓΣΕΕ από τις 10/10
απέρριψε την πρόταση της ΔΑΣ για απεργία
στις 8/11, ενώ ούτε συντάχθηκε με την πρότα-
ση της ΑΔΕΔΥ για απεργία στις 14/11, αλλά
επανάλαβε δράσεις με τη διαταξική «Κοινωνι-
κή Συμμαχία» σε αόριστο χρόνο.

Ακολούθησε εκτεταμένη ανταλλαγή e-mail
στην ΑΤΕ-ΕΚΑ με βάση και την απόφαση της
ΑΔΕΔΥ για 14/11. Συμφωνήσαμε ότι μένουμε
στην πρόταση για 1/11, αλλά τελικά στηρίζου-
με και αυτή για απεργία στις 8/11 (με αβέβαιη
τη στάση του προεδρείου). Μια εκτίμηση ήταν
ότι θα επαναλαμβανόταν το σενάριο ΑΔΕΔΥ,
δηλ. ΕΑΚ, ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ θα αποφασίσουν

στις 14/11, γι’ αυτό πρέπει να κρατήσουμε τη
στάση των Παρεμβάσεων ΑΔΕΔΥ, για τις
8/11. Αυτή η εκτίμηση αγνοούσε την ήδη άρ-
νηση της ΓΣΕΕ ενώ θεωρούσε αμετακίνητο το
ΠΑΜΕ σχετικά με τις 8/11 (ενώ συχνά έχει αλ-
λάξει πρόταση). Άλλοι σύντροφοι πρότειναν
14/11, εγώ δεσμεύτηκα ότι θα παλέψω για να
υπάρξει καθαρή απεργιακή απόφαση.

Στο ΔΣ που συνεδρίασε σε απαρτία στις
19/10, το προεδρείο αρχικά πρότεινε (ΕΑΚ,
ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ) έγγραφη εισήγηση στη ΓΣΕΕ
για απεργία στις 14/11 και να περιμένουμε τι
θα αποφασίσει. Η ΔΑΣ πρότεινε απεργία 8/11
και σαν ΑΤΕ-ΕΚΑ μιλώντας τελευταίος, πρό-
τεινα απεργία 1/11, επέκρινα το ΠΑΜΕ για την
αγνόησή της, επιφυλασσόμενος και σε δευτε-
ρολογία. Κυρίως όμως πρώτος κατάγγειλα
την απαράδεκτη, παρελκυστική πρόταση του
προεδρείου, που ανέθετε και πάλι στη ΓΣΕΕ
και απαίτησα μια καθαρή απεργιακή απόφα-
ση. Ν.Πορεία κι ΕΜΕΙΣ επιφυλάχτηκαν. Κατό-
πιν, άρχισαν κι από τη ΔΑΣ να καταγγέλλουν
τη ΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ του προεδρείου.
Άρχισε να διαφαίνεται μια διαφοροποίηση
από την ΕΑΚ, ότι μπορούμε να «δεσμευτού-
με» για απόφαση του ΕΚΑ αν η ΓΣΕΕ δεν κη-
ρύξει απεργία μέσα στο Νοέμβρη (ΠΑΣΚΕ-
ΔΑΚΕ το άφηναν στη ΓΣΕΕ).

Δευτερολογώντας και, σύμφωνα με τις συ-
νεννοήσεις σαν ΑΤΕ-ΕΚΑ, δήλωσα ότι για να
υπάρξει καθαρή πρόταση απεργίας, στηρί-
ζουμε κριτικά την 8/11 - με πλήθος αποφάσε-
ων σε δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια. Επί-
σης πρότεινα, να κηρύξει το ΕΚΑ στάση εργα-
σίας αλληλεγγύης στη διακλαδική 1/11 και
συμμετοχή στο συλλαλητήριο 12μεσ. στα
Χαυτεία. Τέλος κάλεσα το προεδρείο για κα-
θαρή απεργιακή απόφαση, χωρίς εξάρτηση
από την ΓΣΕΕ, ενώ πρότεινα και στη ΔΑΣ να
διευκολύνουν στην ημερομηνία, παρά τις δυ-

σκολίες αλλαγής αποφάσεων (πράγμα που
έχουν ξανακάνει). Το κρίσιμο ζητούμενο: κα-
θαρή απεργιακή απόφαση, πραγματική πίεση
και στη ΓΣΕΕ. Το ΕΚΑ δεν ανήκει στη δύναμη
της ΑΔΕΔΥ, ούτε κι είναι όργανο της ΓΣΕΕ,
αποφασίζει αυτόνομα με βάση τα συμφέρον-
τα και τις πρωτοβουλίες των εργαζομένων και
των σωματείων – μελών του. Στην Αθήνα είναι
το μεγαλύτερο συνδικάτο και παίζει κρίσιμο
ρόλο για πανεργατική και προοπτική κλιμάκω-
σης. Στη πρόταση αυτή συμφώνησε και το
ΕΜΕΙΣ. 

Τότε εκδηλώθηκε (ασφαλώς προαποφασι-
σμένα), αλλαγή της ΔΑΣ που πρότεινε ότι θα
ψηφίσει «καθαρή» απόφαση (χωρίς προϋπό-
θεση ΓΣΕΕ) για 14/11. Ήταν φανερό ότι το
ΠΑΜΕ θα άλλαζε τις αποφάσεις για 8/11, στη-
ριζόμενο σε μια απόφαση ΕΚΑ για τις 14/11.
Την πρόταση της ΔΑΣ στήριξα κι εγώ και μετά
από ταλαντεύσεις, αποδέχτηκε τελικά κι η
ΕΑΚ, ψηφίστηκε δε και από Ενότητα/Ν.Πο-
ρεία κι ΕΜΕΙΣ, ενώ καταψήφισαν ΠΑΣΚΕ - ΔΑ-
ΚΕ επιμένοντας να αποφασίσει η ΓΣΕΕ.

Ιστορική απόφαση
Πρόκειται για ιστορική απόφαση, ακόμη κι

αν είναι συγκυριακή. Άσχετα από τις όποιες
σκοπιμότητες ή προσυνεννοήσεις για να αλ-
λάξουν και να συγκλίνουν οι στάσεις παρατά-
ξεων: δεν έχει προηγούμενο το ΕΚΑ να παρα-
κάμψει τη ΓΣΕΕ, αποφασίζοντας απεργία με
πανεργατικό προσανατολισμό και προοπτική
κλιμάκωσης. Είναι ευκαιρία και πρόκληση να
απευθυνθούμε, συζητήσουμε και συνεγείρου-
με τους εργαζόμενους στους χώρους δουλει-
άς, να απεργήσουν και να βγουν μαζικά στο
δρόμο στις 14/11, να παλέψουν συντονισμένα
στη συνέχεια, να κερδίσουν νίκες. 

Υπάρχει βέβαια ενδεχόμενο η ΓΣΕΕ, σε δύ-
σκολη θέση μετά την απόφαση ΕΚΑ, να βγάλει
απεργία μαζί (ή όχι) με την ΑΔΕΔΥ σε άλλη
ημερομηνία, με το φιλοεργοδοτικό πλαίσιο της
αντιδραστικής «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ».
Και μπορεί τότε το ΔΣ ΕΚΑ να ξαναποφασίσει,
ευθυγραμμιζόμενο με τη ΓΣΕΕ. Σε κάθε περί-
πτωση, οι εργαζόμενοι θα απεργήσουν με το
δικό τους ταξικό πλαίσιο απέναντι σε ντόπιο
και ξένο κεφάλαιο, δανειστές και κυβερνητικές
πολιτικές που υπηρετούν αυτά τα συμφέροντα
κι όχι τους εργαζόμενους και την κοινωνία. 

Με αλληλεγγύη, οργάνωση και συντονισμό
οι εργαζόμενοι μπορούν να νικήσουν στα διά-
φορα μέτωπα που ανοίγουν, στην απεργία
στις 1/11 αλλά και με σταθμό μια μεγάλη πα-
νεργατική απεργία σε δημόσιο κι ιδιωτικό το-
μέα στις 14/11. Να κλιμακώσουμε στη συνέ-
χεια για να «γύρει προς εμάς η πλάστιγγα»
του ταξικού αγώνα. Από κυβέρνηση κι εργο-
δότες να αποσπάσουμε κατακτήσεις, να πιέ-
σουμε και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα
ή και ρήγμα που διαμορφώνεται στην εργατι-
κή γραφειοκρατία. Με μαζικούς αγώνες να
θάψουμε εμείς οι ίδιοι τα μνημόνια-βρυκόλα-
κες, να πάρουμε πίσω όσα μας έκλεψαν και
να καταχτήσουμε όσα δικαιούμαστε εργαζό-
μενοι, άνεργοι, νέοι, συνταξιούχοι.

Γράφει ο Βασίλης Συλαϊδής,
μέλος ΔΣ του ΕΚΑ 
(από ΑΤΕ-ΕΚΑ)

και της INTRACOM

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

ENANTIA ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣTIKO

Σε συνέλευση για την οργάνωση
της απεργίας στις 14 Νοέμβρη
καλεί το Συντονιστικό Νοσοκομεί-

ων, την Πέμπτη 25 Οκτώβρη, στις
6:30μμ στο αμφιθέατρο του νοσοκομεί-
ου Αγ.Σάββας. Ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια, μετά την απόφαση του
ΕΚΑ να κηρύξει κι αυτό απεργία, στις
14 Νοέμβρη, “καλεί όλους τους εργαζό-
μενους από χώρους του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα να συμμετέχουν
στην συνέλευση για να συζητήσουμε
και να οργανώσουμε όλοι μαζί αυτήν
την πανεργατική απεργία”.  

Στο κάλεσμά του το Συντονιστικό Νο-
σοκομείων θυμίζει ότι “μετά την πετυχη-
μένη απεργία των νοσοκομείων στις 10
Οκτωβρίου και την μαζική-ενωτική πα-
ρουσία του Συντονιστικού των νοσοκο-
μείων στην ίδια τη διαδήλωση αλλά και
στην προετοιμασία της απεργίας, αναγ-
κάστηκε ο Πολάκης να "δεσμευτεί" για
την μη απόλυση των συμβασιούχων του
ΟΑΕΔ και των επικουρικών επίσης. 

Για να μην μείνουν οι δεσμεύσεις λό-
για του αέρα και για να εξασφαλίσουμε
τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων αλ-
λά και τις μαζικές προσλήψεις χρειάζε-
ται να κλιμακώσουμε απεργιακά. (...)

Η καλύτερη ευκαιρία για την κλιμά-
κωση είναι η πανδημοσιοϋπαλληλική
24ωρη απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ
για τις 14 του Νοέμβρη. Απεργία που
στηρίζει με απόφαση και συμμετοχή
του και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας με-
τά την συνεδρίαση του την Παρασκευή
19 Οκτώβρη. Αυτή η απεργία είναι κλι-
μάκωση στον αγώνα μας και ευκαιρία
να "βουλιάξουμε" το κέντρο της Αθή-
νας αλλά και των άλλων πόλεων πανελ-
λαδικά.

Απέναντι στον απεργοσπαστικό μη-
χανισμό διοικήσεων νοσοκομείων και
όλων των μνημονιακών δυνάμεων που
λένε ότι πχ οι ΟΑΕΔ εργαζόμενοι δεν
μπορούν να απεργούν, ότι αν είσαι
"δουλευταράς" θα ανανεώσεις τη σύμ-
βαση σου, ότι "όλοι θα βολευτούμε και
ότι έρχονται οι πολυπόθητες προσλή-
ψεις", απαντάμε με την συγκρότηση
απεργιακών επιτροπών σε κάθε νοσο-
κομείο, με την από τα κάτω οργάνωση
του αγώνα και με μαζικές συνελεύσεις
των σωματείων μας παντού. Η δύναμη
είναι στην ενότητα μόνιμων και συμβα-
σιούχων, στην ενεργοποίηση των σω-
ματείων μας και στον οριζόντιο συντο-
νισμό αυτών”.
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ΝΑ ΣΥΝΤΟ -
ΝΙ ΣΤΟΥΜΕ

Κλιμακώνουμε πανεργατικά
Πανεργατικές διαστάσεις παίρ-

νει η απεργία στις 14 Νοέμ-
βρη μετά και την απόφαση

του Εργατικού Κέντρου Αθήνας να
κηρύξει 24ωρη απεργία. Με την από-
φαση του ΕΚΑ για απεργία στις
14/11 ευθυγραμμίζονται και μια σει-
ρά Εργατικά Κέντρα, όπως του Πει-
ραιά, της Πάτρας και του Αγρινίου,
αυξάνοντας τις πιέσεις στη ΓΣΕΕ να
κηρύξει Γενική Απεργία.

Αρχικά για τη συγκέκριμένη μέρα
είχε προκηρύξει 24ωρη απεργία η
ΑΔΕΔΥ, σε όλο το δημόσιο τομέα.
Αυτό από μόνο του αναδείκνυε τη
14η Νοέμβρη σε έναν σημαντικό
σταθμό για το εργατικό κίνημα. Ερ-
γαζόμενοι σε σχολεία, δήμους, νο-
σοκομεία, υπουργεία έχουν τη δυνα-
τότητα να ενωθούν απεργιακά. Κλά-
δοι που ούτως ή άλλως βρίσκονται
σε απεργιακό αναβρασμό έχοντας
κοινά αιτήματα. Να μην περάσουν οι
απολύσεις των συμβασιούχων και οι
ιδιωτικοποιήσεις, να γίνουν μαζικές
προσλήψεις, να μονιμοποίηθούν
όλοι οι ελαστικά εργαζόμενοι, να αυ-
ξηθεί η χρηματοδότηση σε Υγεία,
Παιδεία και κοινωνικές υπηρεσίες.

Η ίδια η απεργία της ΑΔΕΔΥ στις
14/11 βγήκε μέσα από την πίεση που
άσκησαν στην ηγεσία της τριτοβάθ-
μιας ομοσπονδίας οι ξεχωριστές κι-
νητοποιήσεις αυτών των κλάδων. 

Ο Οκτώβρης ξεκίνησε με ένα
απεργιακό σερί αρχής γενομένης με
τους εργαζόμενους στο Βοήθεια στο
Σπίτι, την 24ωρη απεργία και το πα-
νελλαδικό συλλαλητήριό τους στις
2/10. Η αγωνιστική συνέχεια ήταν κα-
θημερινή. Ακολούθησε η απεργία
της ΑΔΕΔΥ για τα ΒΑΕ στις 3/10, η
48ωρη απεργία των γιατρών του ΠΕ-
ΔΥ στις 4 και 5/10 και οι καθημερινές
στάσεις εργασίας, η απεργία των νο-
σοκομειακών γιατρών στις 5/10 και η
απεργιακή κινητοποίηση δασκάλων
και καθηγητών την ίδια μέρα. Η με-
γάλη απεργία και διαδήλωση των ερ-
γαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία
στις 10/10, του Υπουργείου Πολιτι-
σμού στις 11/10, οι κινητοποιήσεις
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η απερ-
γία των τραυματιοφορέων στις
17/10. Όλοι αυτοί οι αγώνες, διαμόρ-
φωσαν το κλίμα που υποχρέωσε την
ΑΔΕΔΥ να προχωρήσει στην προκή-
ρυξη της απεργίας στις 14 Νοέμβρη. 

Τα συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα
δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανε-
πηρέαστα. Για την ακρίβεια θα μπο-
ρούσαν -τουλάχιστον οι ηγεσίες
τους- αλλά η παρέμβαση της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς ήταν κατα-
λυτική, αναγκάζοντας το Εργατικό
Κέντρο Αθήνας να κηρύξει 24ωρη
απεργία την ίδια μέρα με την ΑΔΕΔΥ
και να δώσει την ευκαιρία στους ερ-
γαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να

ενωθούν με τους συναδέλφους τους
του δημόσιου. 

Άλλωστε ανάλογος είναι κι ο ανα-
βρασμός που επικρατεί σε μεγά-
λους εργατικούς χώρους του ιδιωτι-
κού τομέα και των ΔΕΚΟ. Οι εργαζό-
μενοι στις συγκοινωνίες, με μπρο-
στάρηδες αυτούς του Μετρό που
ήδη ξεκίνησαν τις στάσεις εργασίας,
πίεζαν για παναττική απεργία ενάν-
τια στη νέα τροπολογία που προβλέ-
πει εκχώρηση συγκοινωνιακού έρ-
γου σε ιδιώτες και απαιτούν χρημα-
τοδότηση και προσλήψεις για να αν-
τιμετωπιστεί η τραγική κατάσταση
των ελλείψεων σε προσωπικό, αν-
ταλλακτικά και συντήρηση. Οι εργα-
ζόμενοι στο Ωνάσειο έχουν ανακοι-
νώσει κι αυτοί πρόγραμμα στάσεων
εργασίας και κλιμάκωση με 24ωρη
απεργία στις 30/10. Οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ ετοιμάζονται να ξαναπιά-
σουν το νήμα του αγώνα με τις

απεργιακές κινητοποιήσεις που
εξήγγειλε η ΠΟΣΠΕΡΤ. Οι ναυτεργά-
τες βγήκαν κι αυτοί σε απεργία το
Σεπτέμβρη διεκδικώντας αυξήσεις,
ενώ οι λιμενεργάτες της Cosco μετά
τη νίκη που πέτυχαν με την ένταξή
τους στα Βαρέα κι Ανθυγιεινά Επαγ-
γέλματα, δηλώνουν αποφασισμένοι
να συνεχίσουν το σκληρό αγώνα
που δίνουν για υπογραφή ΣΣΕ με
αυξήσεις κι ασφαλείς συνθήκες ερ-
γασίας.

Κλίμα
Το κλίμα ενισχύθηκε κι από την

πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ για απεργία
στις 8 Νοέμβρη, που κέρδισε απερ-
γιακές αποφάσεις για τη συγκεκρι-
μένη ημέρα από μια σειρά σωματεία
και ομοσπονδίες, όπως και από την
πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωμα-
τείων για διακλαδική απεργία την 1η
Νοέμβρη που συσπείρωσε εργαζό-

μενους από το εμπόριο, το χώρο
του βιβλίου, την εκπαίδευση και τις
τηλεπικοινωνίες.

“Τη μια στιγμή γίνεται ένα μεγάλο
κύμα που σαρώνει όλη τη χώρα, την
άλλη χωρίζεται σε ένα γιγάντιο δί-
κτυο από αναρίθμητα μικρά ρυάκια”
έλεγε η Ρόζα Λούξεμπουργκ περι-
γράφοντας το απεργιακό κίνημα.
Στις 14 Νοέμβρη, τα “ρυάκια” των
απεργών που έχουν σημαδέψει το
φετινό φθινόπωρο, θα έχουν τη δυ-
νατότητα να ενωθούν σε “ένα μεγά-
λο κύμα” που θα παίξει καθοριστικό
ρόλο για τη συνέχεια. 

Αφενός για την ίδια τη συνέχεια
των αγώνων. Η επιτυχία της απερ-
γίας και της διαδήλωσης στις 14 Νο-
έμβρη – και προφανώς της διαδήλω-
σης του Πολυτεχνείου τρεις μέρες
μετά – θα δώσει νέα ώθηση και αυ-
τοπεποίθηση στους αγωνιζόμενους
κλάδους να κλιμακώσουν τη μάχη με
νέες κινητοποιήσεις. Αφετέρου, θα
παίξει ρόλο για την ίδια την ικανο-
ποίηση των διεκδικήσεων. Είναι γε-
γονός ότι τα κυβερνητικά πανηγύρια
και οι αναγγελίες του “τέλους των
μνημονίων” στο τέλος του καλοκαι-
ριού, έδωσαν τη θέση τους σε επιθε-
τικούς εργατικούς αγώνες που πολύ
λογικά διεκδικούν “να τα πάρουν
όλα πίσω”. Δεν είναι δυνατόν από τη
μια η κυβέρνηση να υπερηφανεύεται
για τα υπερπλεονάσματα που πετυ-
χαίνει κι από την άλλη να μην προ-
χωράει στις απαιτούμενες μόνιμες
προσλήψεις εκπαιδευτικών, υγειονο-
μικών κλπ. Να μη δίνει όσα λεφτά
χρειάζονται τα νοσοκομεία για να
έχουν υλικά και μηχανήματα που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και

την ίδια στιγμή να τάζει φοροαπαλ-
λαγές στο κεφάλαιο. Να συζητάει
πώς θα ψιλοκόψει τη λίστα των Βα-
ρέων κι Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων,
αντί να τη διευρύνει. Να βάζει στο
Υπερταμείο των Ιδιωτικοποιήσεων
δημοτικά κτίρια, νοσοκομειακές εγ-
καταστάσεις, ακόμα και ιστορικά
μνημεία και την ίδια στιγμή να δια-
τείνεται ότι κατάφερε να διώξει τη
μέγγενη των μνημονίων. Αυτό το κα-
ταλαβαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες
όπως καταλαβαίνουν ότι με τον αγώ-
να τους μπορούν να πετύχουν νίκες. 

Η μακριά προεκλογική περίοδος
που έχει ξεκινήσει, δημιουργεί εύ-
φορο έδαφος για την ικανοποίηση
των εργατικών διεκδικήσεων. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα η υποχώρη-
ση της κυβέρνησης στο ζήτημα της
περικοπής των συντάξεων. Χρει-
άστηκε να βγουν ξανά και ξανά χι-
λιάδες συνταξιούχοι στους δρόμους
για να το πετύχουν, αλλά κατάφεραν
το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού
να μην περιλαμβάνει τις περικοπές
που αποτελούσαν “μνημονιακή δέ-
σμευση”. Αντίστοιχα, η μάχη των ερ-
γατών της Cosco για ένταξη στα
ΒΑΕ. Ή οι περσινές ανανεώσεις των
συμβάσεων για τους ελαστικά εργα-
ζόμενους στα νοσοκομεία και οι
υποσχέσεις του Πολάκη μετά την
απεργία των νοσοκομείων την περα-
σμένη βδομάδα, ότι δεν θα απολυθεί
κανείς συμβασιούχος.

Είναι προφανές ότι τόσο το απερ-
γιακό ξέσπασμα των αρχών του
Οκτώβρη, όσο και η πανεργατική
του κλιμάκωση με την απεργία στις
14 Νοέμβρη, χαλάει τόσο το κυβερ-
νητικό αφήγημα όσο και τις προσπά-
θειες της ΝΔ να στρέψει τον κόσμο
στα δέξια, άλλοτε με το χαρτί του
Μακεδονικού, άλλοτε με αυτό του
ρατσισμού κι άλλοτε με τα παραμύ-
θια περί ανομίας. Γι'αυτό και οι προ-
σκείμενες σε κυβέρνηση και δεξιά
συνδικαλιστικές δυνάμεις δεν θέ-
λουν την απεργία. Είναι στα χέρια
της αριστεράς και του κόσμου που
παλεύει, να την οργανώσει. “Αυτή η
απεργία χρειάζεται να οργανωθεί σε
κάθε χώρο δουλειάς από τον μαχητι-
κό κόσμο για να έχει επιτυχία και να
βοηθήσει να ξεδιπλωθεί η δυναμική
των αγώνων την επόμενη περίοδο
που θα επιβάλλουν ότι οι υποσχέ-
σεις της κυβέρνησης θα γίνουν πρά-
ξη και θα ξηλώνουν πλευρές των
μνημονιακών επιλογών που η κυβέρ-
νηση δεν τις ακουμπάει” υπογραμμί-
ζει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια, καλώντας στη συνέλευση που
οργανώνεται με πρωτοβουλία του
Συντονιστικού Νοσοκομείων, την
Πέμπτη 25/10, στον Αγ.Σάββα.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Αποφάσεις για συμμετοχή στην πανεργατική απεργία της 14ης
Νοέμβρη υιοθετούν μια σειρά ομοσπονδίες και σωματεία που
αρχικά είχαν αποφασίσει απεργία στις 8 Νοέμβρη. Η πρωτοβου-

λία για απεργία στις 8 Νοέμβρη είχε παρθεί από τη μεριά του ΠΑΜΕ,
κερδίζοντας τη στήριξη αρκετών συνδικαλιστικών οργανώσεων. “Το
ΠΑΜΕ λαμβάνοντας υπόψη του τη χθεσινοβραδινή απόφαση για απερ-
γία που πήρε η πλειοψηφία του ΔΣ στο μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο
της χώρας (ΕΚΑ), καλεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προ-
χωρήσουν ενιαία σε αποφάσεις για απεργία στις 14 Νοέμβρη”, τονίζει
σε ανακοίνωσή του. 

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, απεργία στις 14
Νοέμβρη είχαν ανακοινώσει η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η Ομοσπονδία
Εργαζομένων σε Γάλα – Τρόφιμα – Ποτά, μια σειρά Εργατικά Κέντρα,
ενώ ανάλογες αποφάσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς σε
αρκετά σωματεία είναι προγραμματισμένες γενικές συνελεύσεις.

2/10, Απεργία της ΑΔΕΔΥ για τα ΒΑΕ



Στη διαδήλωση στο Πέραμα χαιρέτισαν ο Τά-
κης Καραγιαννάκης, αντιδήμαρχος Περάμα-
τος, ο Κώστας Τσεφαλάς, γενικός γραμμα-

τέας του δήμου Νίκαιας-Ρέντη, ο Γιάννης Σηφακά-
κης, από την ΚΕΕΡΦΑ, ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρό-
εδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας «Η
Ενότητα», ο Φώτης Ανδρεόπουλος από το Ανοιχτό
Σχολείο Μεταναστών Πειραιά και η Κατερίνα Θωί-
δου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη με την
Ανταρσία στην Κοκκινιά και μέλος της ΕΠΑΣ.

“Εκ μέρους της δημοτικής αρχής Περάματος
σας καλοσωρίζουμε σε αυτή την αγωνιστική αντι-
φασιστική συνάντηση των φορέων και των κατοί-
κων των γειτονιών μας απέναντι στα κρούσματα
εγκληματικών ενεργειών από την πλευρά της Χρυ-
σής Αυγής που συνεχίζονται”, είπε ανάμεσα σε
άλλα ο Τάκης Καραγιαννάκης, “Πριν λίγες μέρες
είχαμε την εγκληματική ενέργεια που έρχεται ως
συνέχεια των προηγούμενων σε αυτό εδώ το ση-
μείο, σε έναν αγωνιστή αντιφασίστα, τον Βαγγέλη
Παπαμιχαήλ. Του επιτέθηκαν άνανδρα, τον χτύπη-
σαν και εξαφανίστηκαν δηλώνοντας την ταυτότη-
τά τους. Δεν είναι το πρώτο κρούσμα και δεν θα
είναι το τελευταίο αν εμείς δεν κάνουμε το καθή-
κον μας, αν εμείς αυτό το κεντρικό σύνθημα «Πο-
τέ ξανά φασισμός» δεν το κάνουμε πράξη...

Ενωτικός
Σήμερα και καθημερινά αυτός ο αγώνας πρέπει

να αναβαθμιστεί. Και να είναι ενωτικός, πέρα από
τις όποιες διαφορές, και να πατήσει αποφασιστικά
στο δρόμο και στο σχολειό και στο χώρο δουλει-
άς. Η δημοτική αρχή με ομόφωνο ψήφισμά της
καταδικάζει τις φασιστικές, νεοναζιστικές, ξενοφο-
βικές και ψευτοπατριωτικές συμπεριφορές εγκλη-
ματιών που οδηγούν σε κρούσματα βίας και τραμ-
πουκισμού. Δεν μπορεί να ανεχόμαστε γραφεία
αυτών των εγκληματικών οργανώσεων. Δεν φτάνει
ότι έκλεισαν στο Πέραμα τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής, τώρα έχει μετατραπεί το φασιστικό «συνδι-
κάτο μόνο για Έλληνες» σε γιάφκα της και ως τέ-
τοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να απομο-
νωθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Ο δή-
μος Περάματος θα είναι δίπλα και θα στηρίζει κά-
θε αντιφασιστική κινητοποίηση”.

“Ο δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη και το δημοτικό συμ-
βούλιο με ομόφωνο ψήφισμά τους καταδικάζουν τη
φασιστική επίθεση που δέχτηκε ο νεολαίος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ πριν λίγες μέρες”, είπε ο Κώστας Τσεφαλάς.
“Ζητούν να κλείσουν τα γραφεία της ΧΑ στον Πει-
ραιά και παντού, την επίσπευση και την ολοκλήρω-
ση της δίκης των φασιστών και εγκληματιών της ΧΑ,
που επιτέλους πρέπει να τελειώσει και να αποδοθεί
δικαιοσύνη και όλα αυτά τα καθάρματα να οδηγη-
θούν στη φυλακή. Στις γειτονιές της Β' Πειραιά, της
αντίστασης και του μεροκάματου, σας καλούμε
όλους να δυναμώσουμε την πάλη μας και να βάλου-
με φρένο στην ακροδεξιά που σηκώνει κεφάλι. Ο
καθένας και η καθεμιά από μας έχουμε ιστορική ευ-
θύνη, μαζί όλοι συνεχίζουμε τον αγώνα”.

“Η σημερινή συγκέντρωση δείχνει τη δύναμή
μας”, είπε ο Γιάννης Σηφακάκης, “Είμαστε εδώ
ενωμένοι για να φωνάξουμε ότι δεν θα περάσουν
οι φασίστες της ΧΑ. Στέλνουμε το μήνυμα ότι εί-
μαστε τεράστια πλειοψηφία που θα τους βάλει πί-
σω στις τρύπες τους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα
γραφεία τους είναι ορμητήρια δολοφονικών επιθέ-
σεων. Έχουν στη Σαλαμίνα εργοδοτικό γραφείο
δίπλα που το χρησιμοποιούν για λογαριασμό των
αφεντικών, για να σταματάνε τις απεργίες και τις
διεκδικήσεις των εργαζόμενων στη Ζώνη. Εδώ
χτύπησαν το Βαγγέλη, από εδώ ξεκίνησαν τις επι-
θέσεις σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων και από
λίγο παραπάνω ξεκίναγαν τα τάγματα που χτύπη-
σαν τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Έχουμε κλεί-
σει γραφεία-ορμητήρια σε όλη την Ελλάδα, τους
έχουμε αναγκάσει να κάθονται στο σκαμνί απολο-
γούμενοι. Είναι μια δίκη που θα την κερδίσουμε.
Θέλουμε να επισπευτούν οι διαδικασίες και να
δούμε τους ναζί να κλειστούν ισόβια στη φυλακή.

Έχουμε επιπλέον να παλέψουμε και όλες τις αι-
τίες που τους αφήνουν να σηκώνουν κεφάλι. Να
σταθούμε πλάι πλάι με τα αδέρφια μας, τους με-
τανάστες και τους πρόσφυγες, κόντρα στις πολιτι-
κές της Ευρώπης-Φρούριο γιατί ξέρουμε ότι αυ-
τές οι πολιτικές φουσκώνουν τα πανιά της ακρο-

δεξιάς και των φασιστών παντού. Παίζουν το χαρτί
του εθνικισμού με το Μακεδονικό, παίζουν το χαρ-
τί του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας. Διεκδι-
κούμε χαρτιά, άσυλο και στέγη σε όλους, να απο-
συρθεί η Ελλάδα από τη ρατσιστική συμφωνία με
την ΕΕ. Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι για
όσο χρειαστεί”.

Αγώνας
“Δίνουμε αυτόν τον αγώνα από το 2009, όταν οι

φασίστες ξεκίνησαν να χτυπάνε μετανάστες σε Νί-
καια-Ρέντη”, είπε ο Τζαβέντ Ασλάμ, “Πεντακόσια με
εφτακόσια άτομα βρέθηκαν χτυπημένα. Όμως δεν
φοβόμαστε. Εμείς πάντα μιλάγαμε και θα συνεχί-
σουμε να μιλάμε μαζί σας, μαζί με κάθε αντιρατσι-
στή και αντιφασίστα θα είμαστε στην πρώτη γραμ-
μή. Αν δεν είμαστε στο δρόμο, θα τους αφήνουμε
να κάνουν δολοφονίες. Δεν θα τους αφήσουμε! Τα
γραφεία τους δεν είναι γραφεία πολιτικού κόμμα-
τος, είναι κέντρα που ετοιμάζουν δολοφονίες και
φασιστικές-ρατσιστικές επιθέσεις, πρέπει να κλεί-
σουν. Όποιος έχει ρόπαλο και μαχαίρι πώς μπορεί
να λέει ότι είναι πολιτικός; Είμαστε στο πλευρό του
Βαγγέλη, δε θα τους αφήσουμε να χτυπάνε κανένα
εργαζόμενο ή νεολαίο, ντόπιο ή μετανάστη. Είμαστε
όλοι μαζί ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό”.

“Εκ μέρους των μαθητών μας και των αλληλέγ-
γυων στο Ανοιχό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά,
χαιρετίζουμε τη σημερινή συνάντηση και δηλώ-
νουμε τον αποτροπιασμό μας για τις επαχθείς
πράξεις να επιτεθούν εναντίον ενός συνανθρώπου
και συναγωνιστή μας”, είπε ο Φώτης Ανδρεόπου-
λος, “Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά
ήταν, είναι και θα είναι εδώ για να υπερασπίζεται
τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Η μάχη του
αντιρατσισμού και του αντιφασισμού είναι υπόθε-
ση όλων των πολιτών, όλων όσων αγαπούν την
ελευθερία, τη δημοκρατία, τα δικαιώματα. Το Σχο-
λείο μεταφέρει τον πόνο και τις εμπειρίες όλων
των ανθρώπων της εργατιάς, που ήρθαν από όλα
τα σημεία της γης για να εξασφαλίζουν τα ανα-
γκαία για τη ζωή. Κομμάτι αυτού του παγκόσμιου
κινήματος είναι και θα συνεχίσει έτσι. Χρειαζόμα-
στε αγώνα και να είμαστε ενωμένοι. Το μήνυμα
που στέλνουμε σε όλους αυτούς που προχωρούν
σε αυτές τις πράξεις είναι ότι δεν θα τους περά-
σει. Θα τους βρούμε όπου και να κρυφτούν και θα
τιμωρηθούν. Είμαστε ενωμένοι και θα παρεμείνου-
με ενωμένοι και δυνατοί κι έτσι θα νικήσουμε το
φασισμό και το ρατσισμό”.

“Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για
την επίθεση στον Βαγγέλη Παπαμιχαήλ, στη συνε-

δρίαση της ΕΠΑΣ αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε
ό,τι μπορούμε για να μην μείνει αναπάντητη, για
να αναδείξουμε ότι στο Πέραμα, τη Σαλαμίνα και
τον Πειραιά υπάρχει μια τεράστια αντιφασιστική
πλειοψηφία που έχει τη δύναμη να τσακίσει τους
φασίστες”, είπε η Κατερίνα Θωίδου, “Δεν είναι δυ-
νατόν ενώ η δίκη είναι σε εξέλιξη, ενώ υπάρχουν
όλες οι αποκαλύψεις για το πώς κινείται η Χρυσή
Αυγή σαν εγκληματική ναζιστική οργάνωση, να
εξακολουθούν να κυκλοφορούν στους δρόμους
του Πειραιά και της Σαλαμίνας τάγματα εφόδου.

Η σημερινή κινητοποίηση είναι ένα τεράστιο βή-
μα μπροστά. Είμαστε ενωμένοι, οι αντιφασίστες,
οι μετανάστες, οι εργαζόμενοι, οι δήμοι, η αριστε-
ρά κι έτσι θα συνεχίσουμε. Με αυτή τη δύναμη θα
παλέψουμε τις αιτίες που γεννούν το φασισμό.
Ενάντια στις ρατσιστικές πολιτικές, για να ανοί-
ξουμε τα σχολεία για όλα τα προσφυγόπουλα, για
να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για να
μπουν οι πρόσφυγες στις πόλεις μας, για μια κα-
λύτερη ζωή, για γειτονιές αλληλεγγύης, ενότητας
και κοινής δράσης. Ενάντια στις πολιτικές λιτότη-
τας να διεκδικήσουμε τα υπερπλεονάσματα να πά-
νε για τις ανάγκες μας, για σχολεία, νοσοκομεία
και δημοτικές υπηρεσίες. Όλοι μαζί να σβήσουν οι
ναζί. Ποτέ ξανά φασισμός”.

Νο 1346, 24 Οκτώβρη 2018

Έξω από τις γειτονιές μας / Στη φυλακή οι φασίστες
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα

Με ενθουσιασμό από
την επιτυχία της Διε-
θνούς Συνάντησης

και Πανελλαδικής Συνέλευ-
σης της ΚΕΕΡΦΑ στο Ρουφ
στις 13 Οκτώβρη, έγινε η
πρώτη συνεδρίαση του νέου
Συντονιστικού της Κίνησης
στις 17/10. Η συμμετοχή
ήταν μεγάλη με το σύνολο
σχεδόν των αγωνιστών και
των αγωνιστριών που εκλέ-
χτηκαν στο όργανο να δίνουν
το παρών, ενώ η συζήτηση
ήταν πλούσια σε ιδέες και
προτάσεις για την υλοποίηση
των αποφάσεων της Συνάν-
τησης.

Η κατάληξη ήταν ένα αγω-
νιστικό πρόγραμμα δράσης
και πρωτοβουλιών της ΚΕΕΡ-
ΦΑ που στο κέντρο του έχει
την κλιμάκωση των αγώνων
για ανοιχτά σύνορα και ανοι-
χτές πόλεις στους πρόσφυ-
γες και τους μετανάστες από
τη μία και ενάντια στην απει-
λή της ακροδεξιάς και των
φασιστών από την άλλη.
Όπως αναφέρει το δελτίο τύ-
που που κυκλοφόρησε αμέ-
σως μετά: “Οι πρώτες σημαν-
τικές αποφάσεις που πάρθη-
καν είναι οι εξής:

1. ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ: Οργανώνουμε τη συμμε-
τοχή στην αντιφασιστική συγκέντρωση
το Σάββατο 20/10 στις 12μες στα καρα-
βάκια στο Πέραμα για να καταδικάσουμε
τη φασιστική επίθεση στο Β.Παπαμιχαήλ
και να απαιτήσουμε να κλείσουν τα γρα-
φεία των νεοναζί.

2. ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ: Συγκέντρωση
έξω από το Εφετείο στις 13 Νοεμβρίου
10πμ και παράσταση διαμαρτυρίας στις
29 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης 1μμ, για διεκδίκηση της επιτάχυνσης
της δίκης και αποκλειστικής διεξαγωγής
της στο Εφετείο. Θα συμμετέχουν προ-
σωπικότητες, συλλογικότητες και σωμα-
τεία. Θα τυπωθεί αφίσα και προκήρυξη.

3. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Στεκόμαστε δίπλα
τους και απαιτούμε σύνορα ανοιχτά.
Προγραμματίζονται άμεσα επισκέψεις
στα καμπς της Θήβας και της Μαλακά-
σας για να συνομιλήσουμε μαζί με τους
πρόσφυγες και να διεκδικήσουμε σπίτια
για όλους μέσα στις πόλεις.

4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙ-
ΝΟ: Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί διεθνής συνάντηση στο
Λονδίνο με θέμα “πώς θα σταματήσουμε
την άνοδο του φασισμού και του ρατσι-
σμού”. Συμμετέχουν οργανώσεις και κι-

νήματα από την Ευρώπη και την Αμερι-
κή. Την ΚΕΕΡΦΑ θα εκπροσωπήσει ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου και θα υπάρξει εκ νέ-
ου ενημέρωση για ότι συζητηθεί.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ: Ξεκινά-
με οικονομική καμπάνια με τύπωμα κου-
πονιών και φτιάξιμο ημερολογίου. Σε συ-
νεργασία με καλλιτέχνες θα γίνουν εκδη-
λώσεις τοπικά.

6. Συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας
για την υλοποίηση των αποφάσεων αυ-
τών”.

Συζήτηση
Τη συζήτηση άνοιξε ο Πέτρος Κων-

σταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ,
κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό από
τη διαδικασία στο Ρουφ και προβάλλον-
τας τα μέτωπα πάνω στα οποία χρει-
άζονται άμεσα πρωτοβουλίες δράσης.

Ακολούθησαν πολλές παρεμβάσεις.
“Η Διεθνής Συνάντηση ήταν εντυπωσια-
κή τόσο από άποψη συμμετοχής όσο και
συζήτησης”, είπε ο Θανάσης Διαβολά-
κης, μέλος του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ, “Πάντα
έχουμε συμμετοχή μεταναστών και προ-
σφύγων αλλά αυτή την φορά η παρου-
σία των φίλων από τα στρατόπεδα ήταν
εντυπωσιακή. Σαν να ήμασταν σε κινητο-
ποίηση. Οι πρόσφυγες ήταν από κινητο-
ποίηση, οι διεθνείς προσκεκλημένοι ήταν

από κινητοποίηση, όλοι
ήταν με μεγαλύτερη κινη-
ματική δράση από ποτέ.
Φάινεται και σήμερα εδώ
πόση ώθηση μας έδωσε.
Να οργανώσουμε την αντι-
φασιστική συγκέντρωση
στο Πέραμα το Σάββατο.
Στα ραντεβού στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, έχουμε εμ-
πειρία από συμμετοχές
συνδικάτων παλιότερα, να
το δούμε. Να απλώσουμε
τη δράση μας σε όλα τα
στρατόπεδα. Η δουλειά
μας σαν Συντονιστικό να γί-
νει πιο συστηματική, να πα-
ρακολουθούμε όσο μπο-
ρούμε και τοπικές δράσεις
της ΚΕΕΡΦΑ στις γειτο-
νιές”.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρό-
εδρος της Πακιστανικής
Κοινότητας, πρότεινε πε-
ρισσότερες συνεδριάσεις
του Συντονιστικού που να
αντιμετωπίζει τα προβλή-
ματα των προσφύγων και
των μεταναστών. Ο Τάκης
Ζώτος, από την Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, τόνισε πόσο
έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος
της ΚΕΕΡΦΑ στο αντιρα-

τσιστικό-αντιφασιστικό κίνημα και το
συντονισμό του, γεγονός που μεγαλώνει
και την ανάγκη για συστηματική δράση.
Ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος, μέλος του
ΔΣ του ΣΕΗ, πρότεινε οργανωμένες καλ-
λιτεχνικές παρεμβάσεις στα στρατόπεδα
για τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους
από ομάδες ηθοποιών που ήδη παίρνουν
τέτοιες πρωτοβουλίες. Η Μαρία Ντάσι-
ου, γιατρός ΕΟΠΠΥ, μίλησε για τον συλ-
λογικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να δο-
θεί, μαζί με τους πρόσφυγες, ο αγώνας
για να κλείσουν τα στρατόπεδα και να
ενταχτούν στις πόλεις. Πολλοί ακόμα
πήραν το λόγο, ανάμεσά τους η Μαρία
Κασκαρίκα, μητέρα του φοιτητή Αλέξη
Λάζαρη που είχε χτυπηθεί από τους χρυ-
σαυγίτες, η Άννα Στάμου, από τη Μου-
σουλμανική Ένωση Ελλάδας, ο Διονύ-
σης Πατσόπουλος από την Αλληλεγγύη
Πειραιά, πρόσφυγες από τα στρατόπε-
δα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο
ποδηλάτης Γιώργος Κατσαγάνης που
ενημέρωσε ότι στις 6 Νοέμβρη θα ξεκι-
νήσει ένα αντιρατσιστικό ταξίδι από τη
Μάλτα προς την Ελλάδα με το ποδήλατό
του. Ύστερα από αίτημά του, η ΚΕΕΡΦΑ
αποφάσισε να στηρίξει και να προβάλει
την προσπάθειά του.

Συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑΣυλλαλητήριο
στο Πέραμα «Έξω οι φασίστες από τη Σα-

λαμίνα και τον Πειραιά!»,
«Να κλείσουν τα γραφεία

της Χρυσής Αυγής», «Στη φυλακή οι
φασίστες που επιτέθηκαν στον Βαγγέ-
λη Παπαμιχαήλ» ήταν τα κεντρικά συν-
θήματα της μαζικής αντιφασιστικής
διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 20 Οκτώβρη στο Πέραμα.
Τη διαδήλωση κάλεσαν η Ενωτική
Πρωτοβουλία Αντιφασιστών Σαλαμίνας
(ΕΠΑΣ), η ΚΕΕΡΦΑ, η Παμπειραϊκή
Πρωτοβουλία Υποστήριξης Προσφύ-
γων και Μεταναστών και στήριξαν πλή-
θος συνδικάτων και φορέων της περιο-
χής, δημοτικά συμβούλια και κινήσεις,
φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώσεις της
Αριστεράς. Σαν συνέχεια, οι διοργανω-
τές καλούν ήδη σε ανοιχτή σύσκεψη
την Παρασκευή 2 Νοέμβρη, στις 6μμ,
στο Δημαρχείο Περάματος.

Η συγκέντρωση έγινε στα Καραβά-
κια Περάματος, στο σημείο όπου στις
15 Σεπτέμβρη ο Β.Παπαμιχαήλ, μέλος
της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, είχε δεχτεί φασι-
στική επίθεση από χρυσαυγίτικο τάγμα
εφόδου. “Σήμερα δίνουμε μια δυναμική
και μαζική απάντηση στην επίθεση
στον Βαγγέλη”, δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Βασιλική Αδάμ, μέλος
της ΕΠΑΣ, “Δεν είναι η πρώτη, έχουν
ήδη γίνει άλλες δύο πολύ σημαντικές
δράσεις από την ΕΠΑΣ στη Σαλαμίνα.
Η μία ήταν η συγκέντρωση που κάναμε
πριν δεκαπέντε μέρες περίπου, ενάντια
στην παρουσία του υπόδικου χρυσαυ-
γίτη βουλευτή Λαγού στις εκδηλώσεις
για τα «Σαλαμίνια» ύστερα από πρό-

σκληση της δημάρχου Σαλαμίνας. Η
άλλη ήταν η αντιφασιστική εκδήλωση
στις 2 Οκτώβρη στην κεντρική πλατεία
της Σαλαμίνας, όπου συζητήσαμε με
πολύ κόσμο για τον αντιφασιστικό
αγώνα. Θα συνεχίσουμε έτσι και πιο
δυνατά, γιατί δεν τους φοβόμαστε. Εί-
ναι χέστες”.

Με το πανό της ΕΠΑΣ επικεφαλής
και παρουσία του Β.Παπαμιχαήλ ξεκί-
νησε η αντιφασιστική πορεία στους
δρόμους του Περάματος που έφτασε

μέχρι την πλατεία Ηρώων και επέστρε-
ψε στα Καραβάκια. Ακολουθούσαν με
τα πανό τους η Πακιστανική Κοινότητα,
η ΚΕΕΡΦΑ, οι Σύλλογοι Φοιτητών Παι-
δαγωγικού, Φιλοσοφικής, ΣΤΕΤΡΟΔ
και ΣΓΤΚΣ, το ΣΕΚ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η νε-
ολαία ΣΥΡΙΖΑ, η δημοτική κίνηση Πει-
ραιά «Λιμάνι της Αγωνίας» και το Ανοι-
χτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά. Ανά-
μεσα στους εκατοντάδες διαδηλωτές,
εργαζόμενους και νεολαίους, ντόπιους
και μετανάστες, συμμετείχε αντιπρο-

σωπεία από το Σωματείο εργολαβικών
εργαζόμενων ΕΛΠΕ.

Κάλεσμα στη διαδήλωση είχαν κάνει
επιπλέον η Β’ ΕΛΜΕ Πειραιά, ο Σύλλο-
γος Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού,
οι Ενώσεις Λιμενεργατών-Υπαλλήλων-
Τεχνικών και Χειριστών ΟΛΠ, η Αλλη-
λεγγύη Πειραιά, οι Δήμοι Περάματος,
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-
Ρέντη, Κορυδαλλού, η Κίνηση Πολιτών
Σαλαμίνας ΝΑΥΜΑΧΗΑ, η Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ
Πειραιά.

«Κλείστε τα γραφεία της Χρυσής Αυ-
γής, αυτής της συμμορίας της ναζιστι-
κής» και «Εργάτες ενωμένοι ποτέ νικη-
μένοι» βροντοφώναξαν οι διαδηλωτές
όταν η πορεία περνούσε έξω από το
εργοδοτικό «σωματείο μόνο για Έλλη-
νες» των χρυσαυγιτών, ορμητήριο φα-
σιστικών επιθέσεων και απεργοσπα-
σίας στην περιοχή. Νωρίτερα όλοι οι
ομιλητές στη συγκέντρωση καταδίκα-
σαν την νέα φασιστική επίθεση και κά-
λεσαν σε κλιμάκωση της αντιφασιστι-
κής δράσης.

Η διαδήλωση “ήταν ένα μεγάλο βή-
μα μπροστά για το αντιφασιστικό κίνη-
μα, που ανέδειξε τη δύναμη της ενωτι-
κής δράσης σε κάθε γειτονιά”, αναφέ-
ρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ που κα-
λεί και στα επόμενα βήματα. “Συνεχί-
ζουμε την αντιφασιστική μάχη στις γει-
τονιές του Πειραιά, μέχρι να κλείσουμε
τα γραφεία-ορμητήρια των δολοφονι-
κών επιθέσεων σε Σαλαμίνα και Πει-
ραιά, να σταματήσουμε τις φασιστικές
επιθέσεις και να τους βάλουμε στη φυ-
λακή για πάντα. Η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με
όλες και όλους τους συνδιοργανωτές
της συγκέντρωσης στις 20 Οκτώβρη
στο Πέραμα, καλεί σε: Ανοιχτή σύσκε-
ψη την Παρασκευή 2 Νοέμβρη στις
6μμ στο Δημαρχείο Περάματος. Συγ-
κέντρωση έξω από το Εφετείο της
Αθήνας στις 13 Νοεμβρίου στις 10πμ
για να διεκδικήσουμε την επιτάχυνση
της δίκης της Χρυσής Αυγής και απο-
κλειστική διεξαγωγή της στο Εφετείο”.

Κείμενα-ρεπορτάζ: Λένα Βερδέ

20/10, Αντιφασιστική διαδήλωση στο Πέραμα
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ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ Δηλώσεις για Blitzkrieg!
Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ένα από

τα πρωτοπαλίκαρα και από
τα πιο προβεβλημένα στελέ-

χη της Χρυσής Αυγής, πήρε τη σκυ-
τάλη στον μαραθώνιο ανάγνωσης
άσχετων εγγράφων που συνεχίστηκε
κατά τις συνεδριάσεις της 17/10,
18/10, 19/10 και 22/10 (281η – 284η).
Ο Κασιδιάρης ξεκίνησε επιδεικνύον-
τας μόρφωση και καλή διαγωγή,
όπως και κάποιοι άλλοι χρυσαυγίτες
συνεχίζοντας με ογκώδη άχρηστα έγ-
γραφα, δηλαδή δεκάδες ομιλίες του
στη Βουλή και εκατοντάδες ερωτή-
σεις με τα πρακτικά της συζήτησης.

Δεν έλειψαν τα μαργαριτάρια βέ-
βαια. Σε ομιλία του στις 8/5/18 ο Κα-
σιδιάρης περιγράφει: «Σήμερα, εάν
μετασταθμεύσουν επαρκείς ελληνι-
κές δυνάμεις στην Κύπρο, τότε μπο-
ρούμε να χτυπήσουμε πέρα από την
Άγκυρα, μπορούμε να χτυπήσουμε
τις βάσεις της τουρκικής Αεροπο-
ρίας, που είναι στα βάθη της Μικράς
Ασίας. […] Από εκεί και πέρα, στο μέ-
τωπο του Έβρου υπάρχουν τα Apa-
che, τα επιθετικά ελικόπτερα και τα
Leopard 2 HEELL. […] Μπορούμε δη-
λαδή από τα νησιά μας να βομβαρδί-
σουμε τη Σμύρνη. Μπορούμε να προ-
ελάσουμε με τα Leopard στην Ανατο-
λική Θράκη και να βομβαρδίσουμε
την Κωνσταντινούπολη. Μπορούμε
με αποβατικές δυνάμεις να αποβιβα-
στούμε στην Ίμβρο και στην Τένεδο.
Με αυτό το δόγμα, το δόγμα της
ισχύος, η Ελλάδα μπορεί να απαντή-
σει στην τουρκική προκλητικότητα,
όπως και με το δόγμα του κεραυνο-
βόλου πολέμου και του πρώτου μαζι-
κού πλήγματος». Η χρήση της λέξης
«κεραυνοβόλος» δεν είναι τυχαία. Εί-
ναι η ελληνοποιημένη εκδοχή της λέ-
ξης blitzkrieg, που έχει συνδεθεί άρ-
ρηκτα με τις πολεμικές τακτικές των
ναζί στον ΒΠΠ και που οι σημερινοί
ναζί την φοράνε σαν παράσημο.

Επίσης φαίνεται η υπεράσπιση
Κασιδιάρη δεν θυμάται, ή αδιαφορεί
για το γεγονός ότι η υπεράσπιση
Λαγού σκίζει τα ιμάτιά της ότι η ΧΑ
δεν μπορεί να είναι ναζιστική, αφού
...δέχεται ΛΟΑΤ μέλη, κι έτσι έφερε
το σιχαμερό λογύδριο του τραμπού-
κου βουλευτή με αφορμή το σύμφω-
νο συμβίωσης και τη νομική αναγνώ-
ριση ταυτότητας φύλου. Κάτι άλλο
που ξεχνάει είναι ότι ο Κασιδιάρης
έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό
(21/5/18) για διέγερση σε βία σε βά-
ρος των Ρομά (σε δημόσια ομιλία
του τρεις μόλις ημέρες μετά το πογ-
κρόμ του Μάη του 2011) και φέρνει
ερωτήσεις για την υποβάθμιση των
δυτικών περιοχών εξ αιτίας των κα-
ταυλισμών Ρομά.

Ο Κασιδιάρης ανήκει στην κάστα
των «εκλεκτών» του αρχηγού Μιχα-
λολιάκου. Σύμφωνα με μια σειρά
μαρτυρίες, φωτογραφίες, βίντεο και
εσωτερικά κείμενα της οργάνωσης,

είναι εκπαιδευτής ταγμάτων εφόδου
και έχει υπάρξει υπεύθυνος ιδεολο-
γικής κατήχησης. Αναδεικνύεται μέ-
σα από δηλώσεις του αρχηγού ήδη
πριν εκλέξουν βουλευτές: «Αμα
μπούμε στη Βουλή θα τους χαστου-
κίζουμε… κι αυτό δεν θα μπορέσουν
να το κρύψουν τα κανάλια». Αυτή τη
δήλωση έκανε πράξη ο Κασιδιάρης
χτυπώντας τη Λιάνα Κανέλλη σε
ζωντανή μετάδοση ανάμεσα στις
εκλογές Μαϊου και τις εκλογές Ιουνί-
ου του 2012. Μετά ο Μιχαλολιάκος
σε ομιλία του επικροτεί και πανηγυ-
ρίζει: «Οι μυστικές δημοσκοπήσεις
μας δίνουν δυο μονάδες πάνω». 

Ο Η. Ντονάς (αντιδήμαρχος Οιχα-
λίας, κατέθεσε κατά την 172η δικά-
σιμο, 11/7/17) περιέγραψε τον Κασι-
διάρη μαζί με τον Παναγιώταρο να
παίρνουν με τη βία τη διεύθυνση της
εκδήλωσης για τον Μελιγαλά και να
δίνουν παραγγέλματα «όπως στον
στρατό». Η Σ. Παντζαρτζή, (φωτορε-
πόρτερ που κατέθεσε στην 173η δι-
κάσιμο, 13/7/17) τόνισε ότι στην επί-
θεση σε βάρος φωτορεπόρτερ κατά
τη μεταγωγή Μιχαλολιάκου, Παππά
και Λαγού το 2014, τα παραγγέλμα-
τα τα έδιναν ο Παναγιώταρος, ο Μί-
χος και ο Κασιδιάρης. Ο Κων. Παπα-
δόπουλος (δημ. σύμβουλος Νίκαιας
που κατέθεσε στην 174η δικάσιμο,
17/7/17), κατέθεσε ότι στις επιδεί-
ξεις ισχύος του τάγματος εφόδου
της Νίκαιας έχει δει επικεφαλής τον
Κασιδιάρη. Ο αστυνομικός Χ. Φραγ-
κομιχελάκης (κατέθεσε στην 145η
δικάσιμο, 11/4/17) μίλησε για το
γνωστό βίντεο στο οποίο ο Κασιδιά-
ρης απειλεί λέγοντας «μέχρι το βρά-
δυ θα έχεις νεκρούς», στην Κρήτη.

Ο Κασιδιάρης είναι αυτός που δίνει
το παράγγελμα στο τάγμα εφόδου
που επιτέθηκε σε διαδηλωτές στον

Πειραιά (8/4/16). Με φρέσκια τη ρα-
τσιστική συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας –
Ελλάδας, η Χρυσή Αυγή προσπάθησε
να αδράξει την ευκαιρία να επιτεθεί
σε πρόσφυγες. Την ίδια περίοδο που
δεκάδες μάρτυρες των τριών μεγά-
λων υποθέσεων είχαν μόλις καταθέ-
σει ότι τα τάγματα ξεκινούσαν τις επι-
θέσεις τους με παραγγέλματα από
ηγετικά στελέχη, έρχεται ο Κασιδιά-
ρης να το επιβεβαιώσει στην πράξη. 

Εκπαιδευτής
Οι πρώην χρυσαυγίτες που έχουν

καταθέσει στη δίκη έχουν δώσει μια
εικόνα των αρμοδιοτήτων του Κασι-
διάρη ως εκπαιδευτή και υπεύθυνου
κατήχησης. Η προστατευόμενη μάρ-
τυρας Ε, μέλος της ΧΑ από το 2004
σε νεαρή ηλικία, κατέθεσε ότι έχει λά-
βει ιδεολογικά μαθήματα από τον Κα-
σιδιάρη, μεταξύ άλλων. Τόνισε επίσης
ότι «κανείς δεν μιλάει με τον Μιχαλο-
λιάκο» κι έτσι αυτός που μετέφερε τη
γενική εντολή του αρχηγού στα χαμη-
λόβαθμα στελέχη ήταν ο Κασιδιάρης.
Τέλος η μάρτυρας μίλησε στο δικα-
στήριο για μια περίπτωση επιδρομής
στη Βίλα Αμαλία, στην οποία εξαναγ-
κάστηκε από τον Κασιδιάρη να συμ-
μετέχει, μαζί με νέα μέλη. 

Ο προστατευόμενος μάρτυρας Γ
μπήκε στη Χρυσή Αυγή το 2006, ανή-
λικος. Έχει καταθέσει ότι παρακο-
λούθησε στα κεντρικά της ΧΑ συζη-
τήσεις για τον ναζισμό με ομιλητές
τους Μιχαλολιάκο, Κασιδιάρη, Δεβε-
λέκο. «Ήταν ένα πρόγραμμα με ομι-
λίες, χειραγώγηση… η γνωστή ως
‘ζύμωση’. Ιδεολογικά μαθήματα, κα-
τήχηση. Ο Κασιδιάρης είχε αναλάβει
τα ιδεολογικά. Μιλάγαμε για τον Χίτ-
λερ, για την περίφημη σπορά των ητ-
τημένων». Για τον ρόλο του ως εκπαι-
δευτή κατέθεσε τη δική του ιστορία

εκπαίδευσης: «Ένα βράδυ εγώ, ο
Πλαπούτας, ο Κασιδιάρης, ο Ζέρβας,
ο Κίμωνας [Παπαδόπουλος], κινηθή-
καμε στην περιοχή Μεταξουργείο. Σε
ένα στενό βρήκαμε αλλοδαπό, του
έριξα με σιδηρογροθιά στο πρόσω-
πο. Ήταν η πρώτη μου φορά, στη συ-
νέχεια γελάγανε ‘μπράβο ρε πιτσιρί-
κο, τώρα ψήνεσαι’». Συμπλήρωσε επί-
σης ότι γίνονταν εκπαιδεύσεις σε
ανοιχτούς χώρους όπως στον Υμηττό
και το Χαϊδάρι, όπου μάθαιναν πάλη
και χτυπήματα με μαχαίρι. Σε αυτά τα
προγράμματα εκπαιδευτές ήταν ο
Πατέλης, ο Τσακανίκας, ο Δεβελέ-
κος, ο Ζέρβας και ο Κασιδιάρης. Πα-
ρόμοια εικόνα έφερε ο προστατευό-
μενος μάρτυρας Α: ο Ρουπακιάς και
ο Κασιδιάρης εκπαιδευτές σε στρα-
τιωτικού τύπου εκπαιδεύσεις χρυ-
σαυγιτών. Για τον Κασιδιάρη συγκε-
κριμένα, ο μάρτυρας τόνισε ότι ειδι-
κεύεται στις πολεμικές τέχνες.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης τα
όσα λέγανε μέλη και στελέχη της ΧΑ
τις ημέρες μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. Η φήμη του Κασι-
διάρη ως εκπαιδευτή έχει ξεπεράσει
τα όρια της συμμορίας. Η Χρυσούλα
Ρουπακιά (αδελφή του δολοφόνου),
μιλάει στο κινητό με μια άλλη γυναί-
κα που δεν είναι μέλος της ΧΑ. Κι αυ-
τή ακούγεται να λέει: «Λοιπόν, […]
εγώ τον Κασιδιάρη τον έβλεπα που
μίλαγε στην τηλεόραση και γύριζε
και έλεγε ‘εγώ δεν τον ξέρω [τον
Ρουπακιά]’ […] μου ήρθε να, να πάω
εκεί να τον πιάσω από το λαιμό και
να του πω ‘ρε κερατά ποιος τους εκ-
παίδευσε γι’ αυτό το θέμα, ποιος
τους έκανε να γίνονται δολοφόνοι;’».

Ηγετικός ήταν ο ρόλος του Κασι-
διάρη στο πογκρόμ του Μάη του
2011. Με αφορμή τη δολοφονία του
Μ. Καντάρη η Χρυσή Αυγή οργάνωσε

και εξαπέλυσε ένα τετραήμερο πογ-
κρόμ σε βάρος μεταναστών στο κέν-
τρο της Αθήνας (11-14 Μάη). Ο απο-
λογισμός ήταν 100 μετανάστες στα
νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 20 βα-
ριά τραυματισμένοι, και ένας νεκρός,
ο Μπαγκλαντεσιανός Αλίμ Αμπντούλ
Μάναν. Στα αναγνωστέα έγγραφα
περιλαμβανόταν βίντεο από την πο-
ρεία της 12/5/11: η πορεία έχει κεν-
τρικό ομιλητή τον Κασιδιάρη και γίνε-
ται η ραχοκοκκαλιά της κορύφωσης
του πογκρόμ. Ο μάρτυρας Γ συμμε-
τείχε στο πογκρόμ και έχει καταθέ-
σει: «[Στα γραφεία] ο Κασιδιάρης εί-
πε, παρουσία Λαγού, Παναγιώταρου
και Δεβελέκου: ‘πάμε να τους γαμή-
σουμε, πάμε να τους σκοτώσουμε’.
Χυθήκαμε στους δρόμους και όποιον
βρίσκαμε που δεν ήταν Έλληνας τον
χτυπούσαμε με σιδηρογροθιές, τέι-
ζερ». Ο ίδιος ο Κασιδιάρης σε ομιλία
του στα μέλη έχει φυσικά ομολογή-
σει το πογκρόμ: «η Χρυσή Αυγή ήταν
που τους οργάνωσε».

Κι αυτό δεν ήταν το μόνο πογκρόμ
που οργάνωσε η Χρυσή Αυγή. Η Μ.
Κανελλοπούλου (ηθοποιός, πρώην
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε στην
214η δικάσιμο, 12/1/18) αναφέρθηκε
και στον πρωταγωνιστικό ρόλο των
Κασιδιάρη και Παναγιώταρου σε
ακόμη ένα πογκρόμ στην οδό Μι-
χαήλ Βόδα το 2012. 

Ο Γ. Μαργαρίτης (καθηγητής πολι-
τικών επιστημών του ΑΠΘ και ιστορι-
κός, κατέθεσε κατά την 215η δικάσι-
μο, 17/1/18), εισέφερε στο δικαστή-
ριο μεταξύ άλλων και ένα ακόμη πε-
ριστατικό οργανωμένης ρατσιστικής
βίας με επικεφαλής τον Κασιδιάρη,
στο οποίο υπήρξε αυτόπτης μάρτυ-
ρας, μια βδομάδα μετά το πογκρόμ
του Μάη του 2011: «Στην τελευταία
στάση πριν την Πατησίων άνοιξαν οι
πόρτες με χτυπήματα και μπήκαν μέ-
σα 5-6 άτομα. Ο ένας ήταν ο Κασι-
διάρης και φώναζε, στη μέση του λε-
ωφορείου, ‘ζήτω το έθνος’. Οι άλλοι
[χτυπούσαν] χειρουργικά… κοιτού-
σαν τα φυλετικά χαρακτηριστικά των
επιβατών και όποιος ήταν αλλοδα-
πός τον πετούσαν με κλωτσιές έξω.
[…] Όταν κατέβηκε ο Κασιδιάρης τε-
λείωσαν όλα». 

Ο κατάλογος του Κασιδιάρη δεν
έχει φτάσει στο τέλος του. Έγγρα-
φα της υπεράσπισης Κασιδιάρη θα
συνεχίσουν να διαβάζονται στις
26/10, στην 285η δικάσιμο.

Αφροδίτη Φράγκου

Ώρα να ξαναμπούν οι χειροπέδες

Επόμενες δικάσιμοι
Οκτώβρης: 26/10, 30/10 και 31/10
στον Κορυδαλλό. 
Νοέμβρης: 1/11, 5/11, 15/11,
20/11, 27/11, 28/11, και 29/11
στον Κορυδαλλό.
2/11, 13/11 και 23/11 στο Εφετείο.
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Το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όρ-
γανο (ΠΣΟ) της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνε-
δρίασε την Κυριακή 21 Οκτώβρη.

Ήταν μια διαδικασία στην οποία ανα-
δείχτηκε η κρισιμότητα των επιλογών
που έχει να κάνει το μέτωπο της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς. 

Η «τρέχουσα πολιτική κατάσταση»
καθορίζεται από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Τσίπρα
να επανασυσπειρώσει τον κόσμο που
είχε στηρίξει και ψηφίσει την Αριστερά
και τώρα δεν ικανοποιείται από συμβο-
λικές κινήσεις που δεν μπορούν να
κρύψουν τη δεξιά της κατρακύλα. Η
εργατική τάξη βγαίνει σε αγώνες και
διεκδικεί κόντρα στη συστηματική προ-
σπάθεια της άρχουσας τάξης να στρέ-
ψει τη δυσαρέσκεια προς τα δεξιά. Η
αντικαπιταλιστική αριστερά πρέπει να
μπει μπροστά σε όλες τις μάχες, τις οι-
κονομικές και τις πολιτικές και να γίνει
η ραχοκοκαλιά της αριστερής αντιπολί-
τευσης στο ΣΥΡΙΖΑ. 

Με αυτό το πνεύμα οι σ. του ΣΕΚ πα-
ρεμβήκαμε στη συζήτηση, επισημαίνον-
τας και τις αδυναμίες της εισήγησης
που κατέθεσε η πλειοψηφία της ΚΣΕ
αλλά και του προσανατολισμού που
έχει δώσει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ τους τελευ-
ταίους μήνες. Επιδιώξαμε με την κατά-
θεση τριών τροπολογιών να αναδείξου-
με τον προσανατολισμό με τον οποίο
πρέπει να μπει το δυναμικό της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στη νέα περίοδο μέχρι τις εκλογές
του Μάη. 

Σε μια στιγμή που το απεργιακό κύμα
που ξεκίνησε από το καλοκαίρι κλιμα-
κώνεται, η τροπολογία για την παρέμ-
βαση στο εργατικό κίνημα επισήμαινε
ότι: 

«Αυτό που μπορεί να σημαδέψει τη
νέα περίοδο μετά το πολυδιαφημισμέ-
νο ‘τέλος των μνημονίων’ είναι ο αγώ-
νας της εργατικής τάξης να πάρει πίσω
όλα τα κλεμμένα και να βελτιώσει τη
θέση της… Οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
μπορούν και πρέπει να πρωτοστατή-
σουν στη στήριξη, την κλιμάκωση, τον
ταξικό προσανατολισμό και τον συντο-
νισμό όλων αυτών των αγώνων… Κι αυ-
τό δεν πετυχαίνεται με περιορισμό σε
καταγγελίες προς τις συνδικαλιστικές
ηγεσίες και προώθηση συμβολικών ‘τα-
ξικών απεργιών’, αλλά με ενωτικές
πρωτοβουλίες που καταφέρνουν να συ-
σπειρώνουν πλατιά τον κόσμο που
μπαίνει σε δράση εδώ και τώρα”.

Η συγκλονιστική αντιρατσιστική και
αντιφασιστική διαδήλωση της 13 Οκτώ-
βρη στο Βερολίνο, ανέδειξε με τον πιο
έντονο τρόπο ποιο είναι το πραγματικό
αντίπαλο δέος στην ακροδεξιά και φα-
σιστική απειλή. Ένα μαζικό κίνημα που
δίνει μάχες παντού και συντονίζεται πα-
νευρωπαϊκά. Είναι μια μεγάλη πρόκλη-
ση και μια μεγάλη ευκαιρία για όλη την
Αριστερά. Και όπως τόνιζε η δεύτερη
τροπολογία που καταθέσαμε: «Σ’ αυτές
τις κρίσιμες μάχες οι δυνάμεις της ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να πρωτοστατή-
σουν, μαζί με όλες τις δυνάμεις του ερ-
γατικού κινήματος και της μαχόμενης
Αριστεράς που συγκροτούν μια συντρι-
πτική αντιρατσιστική και αντιφασιστική
πλειοψηφία. Διεκδικούμε να κερδίσου-
με και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτές
τις μάχες, σε ρήξη με την πολιτική της
κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου που
εφαρμόζει την πολιτική της ΕΕ-φρού-
ριο.

Η δράση της ΚΕΕΡΦΑ είναι πολύτιμη
σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Οι αιχμηρές
και ταυτόχρονα ενωτικές πρωτοβου-
λίες της μπορούν να συσπειρώνουν χι-
λιάδες αγωνιστές που θέλουν να παλέ-
ψουν γύρω από το διπλό αίτημα- “Φυ-
λακή για τους φασίστες δολοφόνους,
ανοιχτή αγκαλιά για τους πρόσφυγες”.

«Πρωτοστατώντας στις απεργίες,
στις αντιπολεμικές, τις αντιρατσιστικές
και αντιφασιστικές μάχες, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
θα δώσει με αισιοδοξία και μαχητικότη-
τα και τις εκλογικές μάχες της επόμε-
νης περιόδου», υπογράμμιζε η τρίτη
τροπολογία. Τόσο στις περιφερειακές
και δημοτικές όσο και στις ευρωεκλο-
γές η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα πρέπει να επιδιώ-
ξει: «μια μαχητική συσπείρωση δυνάμε-
ων υπέρ της εξόδου από την ΕΕ και το
ευρώ με εργατικές, λαϊκές και διεθνι-
στικές θέσεις, προβάλλοντας την προ-
οπτική ότι απέναντι στην Ευρώπη του
Κεφαλαίου, του Πολέμου και του Ρα-
τσισμού, η απάντηση δεν είναι οι εναγ-
καλισμοί με τη Μέρκελ και τον Μακρόν
αλλά η διεθνιστική πάλη για ανοιχτά
σύνορα, για να υπερασπίσουμε τους
πρόσφυγες και μετανάστες, οι αγώνες
των εργατών και της νεολαίας ενάντια
στη λιτότητα, και τις επιθέσεις των κα-
πιταλιστών, μπαίνοντας στην πρώτη
γραμμή των ευρωπαϊκών αντιρατσιστι-
κών κινητοποιήσεων και της αντιφασι-
στικής δράσης (στηρίζοντας πρωτο-
βουλίες διεθνούς συντονισμού όπως τη
διαδήλωση της 16 Μάρτη)».

Και οι τρεις αυτές τροπολογίες μει-
οψήφησαν αφού τις καταψήφισαν οι σ.
του ΝΑΡ, του ΕΚΚΕ και της ΑΡΙΣ. Υπέρ
και των τριών τροπολογιών/προσθηκών
τάχθηκαν -μετά από συγκεκριμένες
τροποποιήσεις που πρότειναν- οι σ. της
Μετάβασης. Οι σ. της ΠΑΑΕ υπερψήφι-
σαν την τροπολογία για την παρέμβα-
ση στο εργατικό κίνημα κάνοντας μια
σειρά από τροποποιήσεις. 

Το τελικό κείμενο της απόφασης
ήταν τελικά πιο πίσω ακόμα και από το
εισηγητικό κείμενο. Γι’ αυτό το λόγο οι
σ. του ΣΕΚ το καταψηφίσαμε. Η συζή-
τηση, όμως, που έγινε στο ΠΣΟ δεν τε-
λειώνει εδώ. Οι κριτικές που ακούστη-
καν για τα σεχταριστικά λάθη της προ-
ηγούμενης περιόδου και οι προτάσεις
για την εξώστρεφη δράση της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ το επόμενο διάστημα μπορούν και
πρέπει να γίνουν κτήμα όλου του κό-
σμου της.

Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ο Φράνσις Φουκουγιά-
μα έχει βγάλει ένα
καινούργιο βιβλίο με

το βαρετό τίτλο “Ταυτότητα”
που έχει περάσει απαρατήρη-
το. Τα πράγματα ήταν πολύ
διαφορετικά το 1992 όταν κυ-
κλοφόρησε το βιβλίο του για
“Το τέλος της Ιστορίας”.

Ο Φουκουγιάμα ήταν ήδη
διάσημος. Το 1989, όταν ήταν
αναπληρωτής διευθυντής
προγραμματισμού πολιτικής
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ επι
προεδρίας Μπους (πατέρα),
είχε γράψει ένα άρθρο με τον
ίδιο τίτλο όπου ισχυριζόταν
ότι η νίκη των ΗΠΑ στον Ψυχρό Πόλεμο σηματο-
δοτούσε τον οριστικό θρίαμβο του φιλελεύθερου
καπιταλισμού απέναντι στον κομμουνισμό και άρα
το τέλος της ιστορίας.

Ο Φουκουγιάμα κατανοούσε την ιστορία ως
σύγκρουση αντίπαλων ιδεολογιών όντας οπαδός
του μεγάλου Γερμανού φιλόσοφου Χέγγελ. Η θέ-
ση του ήταν ότι ο κομμουνισμός αποτελούσε το
τελευταίο προοδευτικό πλέγμα ιδεών που μπο-
ρούσε να αμφισβητήσει τον καπιταλισμό. Άρα η
αποτυχία του σήμαινε το τέλος της ιστορίας. Με
την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ το 1989
και της ΕΣΣΔ λίγο αργότερα, ο Φουκουγιάμα ανα-
δείχθηκε ως ο εκπρόσωπος της καπιταλιστικής
θριαμβολογίας που προωθούσαν η Θάτσερ και ο
Ρήγκαν.

Αυτό δεν ήταν εντελώς σωστό. Υπήρχε ένα πο-
λύ γνωστό απόσπασμα όπου ο συγγραφέας έγρα-
φε μελαγχολικά ότι “το τέλος της ιστορίας θα εί-
ναι μια θλιβερή εποχή” όπου θα επικρατούν “οικο-
νομικοί υπολογισμοί, ατέλειωτες αναζητήσεις λύ-
σεων σε τεχνικά προβλήματα, οικολογικές ανησυ-
χίες και η ικανοποίηση προωθημένων καταναλωτι-
κών απαιτήσεων”. Αλλά στο βιβλίο του αντιμετώπι-
ζε τον Μαρξ σαν ψόφιο.

Αντιπαράθεση
Το 1992 είχαμε μια δημόσια συζήτηση-αντιπα-

ράθεση στο Ινστιτούτο Μηχανικής στο Μάντσε-
στερ. Κανένας από τους 200 περίπου παρόντες
δεν ήταν διατεθειμένος να τον υποστηρίξει και
στο τέλος αναγκάστηκε να πα-
ραδεχθεί ότι “μάλλον η ιστορία
δεν έχει τελειώσει ακόμη στο
Μάντσεστερ”. 

Στις δεκαετίες που ακολού-
θησαν, η ιστορία αποδείχθηκε
επίμονα ζωντανή παντού. Και ο
Φουκουγιάμα άλλαξε στάση
απέναντι στον Μαρξ. Το 1989
είχε γράψει ότι “χωρίς αμφιβο-
λία, το ταξικό ζήτημα έχει λυθεί
στη Δύση. (...) Η ισότητα που
επικρατεί στη σύγχρονη Αμερι-
κή εκπροσωπεί ουσιαστικά την
επίτευξη της αταξικής κοινω-
νίας που οραματίστηκε ο
Μαρξ”. Το 2016 ο Φουκουγιά-
μα είχε δεύτερες σκέψεις.

Προσπαθώντας να ερμηνεύσει
τη νίκη του Τραμπ, έγραψε
στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς: “Οι
κοινωνικές τάξεις φαίνεται ότι
έχουν γίνει το πιο σημαντικό
κοινωνικό ρήγμα σε αμέτρη-
τες βιομηχανικές και αναδυό-
μενες χώρες. Αυτό, με τη σει-
ρά του, προκαλείται από την
παγκοσμιοποίηση και την πο-
ρεία της τεχνολογίας που δι-
ευκολύνονται από την φιλε-
λεύθερη παγκόσμια τάξη
πραγμάτων που καθιέρωσαν
κατά βάση οι ΗΠΑ μετά το
1945”.

Σε μια πρόσφατη συνέντευ-
ξή του στο περιοδικό Νιου Στέιτσμαν, ο Φουκου-
γιάμα προχώρησε πιο πέρα: “Σε αυτή τη φάση,
μου φαίνεται ότι ορισμένα από τα πράγματα που
είπε ο Μαρξ επιβεβαιώνονται. Μίλησε για κρίση
υπερπαραγωγής... ότι οι εργάτες θα βυθίζονταν
στη φτώχεια και ότι θα υπήρχε ανεπαρκής ζήτη-
ση”.

Αλλά ο Φουκουγιάμα δεν έχει ξεκολλήσει από
το βασικό πλαίσιο του αρχικού του βιβλίου. Τώρα
μιλάει για την πολιτική των ταυτοτήτων. Παρόλο
που παρερμηνεύει τον Χέγγελ με διάφορους τρό-
πους, ο Φουκουγιάμα κάνει το ίδιο λάθος θεωρών-
τας τις ιδέες καθοριστικές. Ο Μαρξ ξεκαθάρισε
από παλιά ότι αυτή η αντιμετώπιση δεν παίρνει
υπόψη της τον τρόπο που οι κοινωνίες διαμορφώ-
νονται από τη δομή των οικονομικών σχέσεων και
των παραγωγικών τεχνολογιών με τις οποίες αλ-
ληλοσυνδέονται. Οι ιδεολογικές μάχες, σύμφωνα
με τον Μαρξ, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άν-
θρωποι “αποκτούν συνείδηση των συγκρούσεων
και τις διεξάγουν”.

Ο Φουκουγιάμα κατανοεί την πολιτική επιφανει-
ακά ως ιδεολογικές μετατοπίσεις και διαμάχες
εξουσίας. Το 1989 νόμιζε ότι δικαιούται να αγνοεί
τον Μαρξ επειδή τα καθεστώτα που ισχυρίζονταν
(ψεύτικα) ότι αντλούσαν νομιμοποίηση από τις ιδέ-
ες του Μαρξ είχαν καταρρεύσει. Οι τελευταίες
τρεις δεκαετίες αποτελούν μια επίπονη εκπαίδευ-
ση που δείχνει την συνεχιζόμενη σπουδαιότητα
της κριτικής του Μαρξ για τον καπιταλισμό ως ένα
σύστημα που καθορίζεται από την ταξική εκμετάλ-
λευση και τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Ο Φου-

κουγιάμα σαν αποτυχημένος
επιστήμονας δεν παίρνει το
μάθημα και περιορίζεται απλά
να κολλάει αποσπάσματα του
Μαρξ στο παλιό δικό του θεω-
ρητικό πλαίσιο. Κεντράρει
στην πολιτική των ταυτοτήτων
χωρίς να παραδέχεται ότι η
οικονομική μιζέρια που προ-
καλεί ο νεοφιλελευθερισμός
τον οποίο κάποτε εκθείαζε
οδηγεί κάποιους να ρίχνουν
την ευθύνη στους μετανά-
στες. Όσοι θέλουν να κατα-
νοήσουν την σύγχρονη ιστο-
ρία μπορούν να βρουν καλύ-
τερη αφετηρία στον Μαρξ.

Τι απέγινε 
το “Τέλος της Ιστορίας”;

Γράφει ο
Άλεξ Καλλίνικος
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Εξάωρες στάσεις εργασίας
την Τετάρτη 24/10 και την
Παρασκευή 26/10 ανακοίνω-

σε η ΠΟΣΠΕΡΤ μετά την πανσωμα-
τειακή συγκέντρωση που πραγμα-
τοποίησε την Τετάρτη 16/10. Η συ-
νέλευση/συγκέντρωση οργανώθηκε
με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση
των σωματείων και των εργαζόμε-
νων που συμμετέχουν στην ομο-
σπονδία σχετικά με τις εξελίξεις πά-
νω σε όλα τα συνδικαλιστικά ζητή-
ματα του κλάδου και την ανάγκη να
οργανωθούν κινητοποιήσεις το επό-
μενο χρονικό διάστημα.

«Η ανάγκη για κινητοποιήσεις εί-
ναι αναμφισβήτητη αφού η ΕΡΤ
χρειάζεται νέο προσωπικό και ανα-
βάθμιση του τεχνολογικού εξοπλι-
σμού. Υπάρχουν συμβασιούχοι συ-
νάδελφοι που ζητάμε να μονιμοποι-
ηθούν και εργολαβίες μέσα στην

ίδια τη δημόσια τηλεόραση που
απομυζούν την ΕΡΤ ενώ οι συνά-
δελφοι που δουλεύουν σε αυτές
δεν πληρώνονται όπως θα έπρεπε.
Επίσης σε όσους παλέψαμε για να
κρατήσουμε την ΕΡΤ ανοιχτή τα
δυο χρόνια του μαύρου δεν έχουν

δοθεί ακόμα ούτε τα ένσημα, ούτε
τα χρήματα που μας χρωστάνε.
Ωστόσο το σημαντικότερο όλων
των αιτημάτων είναι η υπογραφή
εδώ και τώρα Συλλογικής Σύμβα-
σης Εργασίας, που τρία χρόνια τώ-
ρα από το άνοιγμα της ΕΡΤ δεν έχει

ακόμα υπογραφεί» τόνισε στην ΕΑ
η Ειρήνη Φωτέλη εκλεγμένη στο ΔΣ
της ΠΟΣΠΕΡΤ με την Αριστερή
Πρωτοβουλία Εργαζόμενων (ΑΠΕ).

«Στη συνέλευση πολλές ήταν οι
φωνές συναδέλφων που τόνιζαν
πως οι στάσεις εργασίας και οι
απεργιακές κινητοποιήσεις που θα
ακολουθήσουν πρέπει να συνοδευ-
τούν από δυναμικές συγκεντρώσεις
των εργαζόμενων και όχι απλά από
ένα μήνυμα στις οθόνες των τηλεο-
ράσεων. Από τη μεριά της Αριστε-
ρής Πρωτοβουλίας Εργαζόμενων
μέσα στην ΕΡΤ στηρίζουμε και ορ-
γανώνουμε τις κινητοποιήσεις και
διεκδικούμε απεργιακή κλιμάκωση,
άπλωμα της απεργίας σε όλα τα κα-
νάλια και κάλεσμα για απεργιακή
συγκέντρωση των εργαζόμενων σε
όλα τα ΜΜΕ».

Κυριάκος Μπάνος

ΣΕΛΜΑ
Δεν πέρασαν 
οι απειλές

Στάση εργασίας πραγματοποίησαν οι ερ-
γαζόμενοι στο Μετρό της Αθήνας την
Πέμπτη 18/10 αφού διαμαρτύρονται για

τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υλι-
κά συντήρησης συρμών και εγκαταστάσεων
καθώς επίσης και για την έλλειψη μέσων ατο-
μικής προστασίας. 

Η στάση εργασίας που προκήρυξε το Σωμα-
τείο Εργαζόμενων Λειτουργίας Μετρό (ΣΕΛ-
ΜΑ) βγήκε παράνομη μετά από προσφυγή της
διοίκησης του Μετρό στα δικαστήρια, αλλά λί-
γο αργότερα το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας
κάλυψε τους εργαζόμενους προκηρύσσοντας
νέα απεργία.

Ωστόσο η διοίκηση του Μετρό όχι μόνο δεν
άκουσε τα αιτήματα των εργαζόμενων και
προσπάθησε με όλα τα μέσα να βγάλει παρά-
νομη την απεργία, αλλά χρησιμοποιώντας εκ-
βιασμούς προσπάθησε να σπάσει τις απεργια-
κές κινητοποιήσεις.

“Είναι η πρώτη φορά που με κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ η διοίκηση μας τρέχει στα δικαστήρια
ενώ η σκλήρυνση της στάσης τους ήρθε μαζί
με απειλές προς τους εργαζόμενους πως θα
απολυθούν αν απεργήσουν”, αναφέρει στην
ΕΑ ο πρόεδρος του ΣΕΛΜΑ Σπύρος Ρεβύθης. 

“Στελέχη της διοίκησης έπαιρναν τηλέφωνα
τους εργαζόμενους απειλώντας να τους απο-
λύσουν αν δεν μπουν για δουλειά. Είναι απα-
ράδεκτη αντεργατική κατρακύλα η διοίκηση
του Μετρό να απειλεί τους εργαζόμενους
επειδή διεκδικούν ασφαλείς φτηνές δημόσιες
συγκοινωνίες για όλους.

Την επόμενη περίοδο ετοιμάζονται να σπρώ-
ξουν ολόκληρα κομμάτια των αστικών συγκοι-
νωνιών στους ιδιώτες. Από τη μεριά μας πρέ-
πει να συντονιστούμε και να οργανωθούμε
ακόμα περισσότερο για να σταματήσουμε τις
ιδιωτικοποιήσεις”, υπογράμμισε ο Σ. Ρεβύθης. 

1η ΝΟΕΜΒΡΗ Aπεργία σε ΣΒΕΜΚΟ,
Βιβλίου-Χάρτου, ΣΕΦΚ, ΝΟΚΙΑ

24 ωρη απεργία για όλους τους εργαζό-
μενους στις ΜΚΟ προκήρυξε το
ΣΒΕΜΚΟ για την 1η Νοέμβρη τονί-

ζοντας πως ο αγώνας ενάντια στην εργασιακή
επισφάλεια και την ελαστική εργασία δεν μπορεί
να σταματήσει την στιγμή που εκατοντάδες ερ-
γαζόμενοι στις ΜΚΟ βρίσκονται μονίμως υπό την
απειλή των απολύσεων.

“Οργανώνουμε την απεργία με τους συναδέλ-
φους που το προηγούμενο χρονικό διάστημα
έδωσαν μάχες ενάντια στις απολύσεις και τις
απληρωσιές, για αξιοπρεπείς μισθούς και συλλο-
γικές συμβάσεις» ανέφερε στην ΕΑ εργαζόμενη
σε ΜΚΟ. «Διεκδικούμε να σταματήσουν οι μαζι-
κές απολύσεις, να προστατευθεί η συνδικαλιστι-
κή μας δράση, αύξηση στους μισθούς για να
ζούμε με αξιοπρέπεια, μείωση του χρόνου εργα-
σίας και όχι εντατικοποίηση της δουλειάς, προ-
στασία του δικαιώματος στη μητρότητα και φυσι-
κά ΣΣΕ για ολόκληρο τον κλάδο. Θέλουμε σταθε-
ρή δουλειά αφού καλύπτουμε πάγιες και διαρ-

κείς ανάγκες.
Χρειάζεται να παλέψουμε ενάντια στην εργο-

δοτική αυθαιρεσία που είδαμε να φουντώνει
τους προηγούμενους μήνες με εκδικητικές απο-
λύσεις, ακόμα και συνδικαλιστών/στριων, με
απειλές και απληρωσιές σε μια σειρά από ΜΚΟ.
Και όλα αυτά πρέπει να τα παλέψουμε μαζί με
τους πρόσφυγες και να ενώσουμε τις δικές μας
διεκδικήσεις με τις διεκδικήσεις των προσφύγων
για στέγη, χαρτιά, σταθερή δουλειά. Να διεκδι-
κήσουμε όλοι μαζί τις δημόσιες κοινωνικές υπη-
ρεσίες και τις δημόσιες δομές που θα καλύ-
πτουν τις ανάγκες των προσφύγων. Η 1η Νοέμ-
βρη μπορεί να είναι βήμα συντονισμού και οργά-
νωσης μπροστά στην πανεργατική απεργία που
έρχεται στις 14 Νοέμβρη”. 

Την 1η Νοέμβρη 24ωρη απεργία έχουν προκη-
ρύξει επίσης τα σωματεία Βιβλίου-Χάρτου, ΣΕΦΚ
(καθηγητές φροντιστηρίων) και το σωματείο της
ΝΟΚΙΑ. Η απεργιακή συγκέντρωση είναι στις 12
το μεσημέρι στα Χαυτεία. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ Συγκέντρωση 30/10

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι συνταξιούχοι
της Εθνικής Τράπεζας που οργανώνουν
μεγάλη κινητοποίηση την Τρίτη 30 Οκτώ-

βρη στις 9.30πμ μπροστά στο κεντρικό κατάστη-
μα της ΕΤΕ στην πλατεία δημαρχείου της Αθή-
νας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή
και το Μέγαρο Μαξίμου. 

“Η συνεχής πίεση των συναδέλφων σε όλα τα
μέτωπα, είτε με την παρουσία τους στις συνεχείς
τακτικές αγωγές στα δικαστήρια που έχουν κερ-
δηθεί σημαντικές αποφάσεις, είτε με την αυξα-
νόμενη παρουσία τους σε δράσεις και κινητοποι-
ήσεις, έχει αναγκάσει τη διοίκηση του Συλλόγου
Συνταξιούχων ΕΤΕ (ΣΣΕΤΕ) να κινηθεί” ανέφερε
στην ΕΑ η Ιωάννα Παυλοπούλου, συνταξιούχος

της ΕΤΕ από το Συντονιστικό Δράσης για το ΛΕ-
ΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ.

“Δυστυχώς από τη μεριά της διοίκησης δεν
υπάρχει καμιά διάθεση οργάνωσης της κινητο-
ποίησης. Είναι σίγουρο πια πως ο δρόμος για να
πιεστεί η τράπεζα να συμμορφωθεί είναι να
μπουν και να οργανώσουν οι ίδιοι με κάθε τρόπο
την κινητοποίηση που αναγγέλθηκε από το σύλ-
λογό τους με τέτοιο τρόπο ώστε στις 30/10 η
Αθήνα να πλημμυρίσει από τους συνταξιούχους
που θέλουν να στείλουν ξεκάθαρα το μήνυμά
τους προς κυβέρνηση και τράπεζα: πως είναι
αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα έτσι ώστε να
πάρουν πίσω τις ζωές τους και τα δικαιώματά
τους με πρώτο το ΛΕΠΕΤΕ”.

ΠΟΣΠΕΡΤ  
Στάσεις εργασίας για ΣΣΕ, προσλήψεις

8/9, Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ στη διαδήλωση της ΔΕΘ

COSCO 
Συνέλευση
31/10

“Κλιμακώνουμε τη δράση μας
για την υπογραφή ΣΣΕ για
όλους τους εργαζόμενους”
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
ΕΝΕΔΕΠ, το σωματείο των ερ-
γαζόμενων στην COSCO, που
καλεί σε νέα Γενική Συνέλευση
την Τετάρτη 31 Οκτώβρη στις
12 το μεσημέρι στο Εργατικό
Κέντρο Πειραιά. 

Ταυτόχρονα στην ανακοίνω-
σή η ΕΝΕΔΕΠ ενημερώνει για
την εκδίκαση της προσφυγής
ενάντια στο εργοδοτικό συνδι-
κάτο ΣΥΝΕΔΕΠ που έφτιαξε η
εταιρία για να σταματήσει την
συνδικαλιστική δράση και την
οργάνωση των εργατών μέσα
στην COSCO.

Όπως τονίζεται στην ανακοί-
νωση οι μάσκες έπεσαν και ο
ρόλος του κίτρινου εργοδοτι-
κού συνδικάτου αποκαλύφθηκε
αφού στη δίκη ως δικηγόρος
υπεράσπισης του εργοδοτικού
συνδικάτου παρουσιάστηκε η
δικηγόρος της εταιρίας που
έβγαζε τις απεργίες των προ-
ηγούμενων ετών παράνομες. 

ΔΕΣΦΑ
Γενική συνέλευση των εργα-

ζομένων αορίστου χρόνου της
ΔΕΣΦΑ έγινε την Τρίτη 16/10
στο Πάτημα Αττικής. Οι εργα-
ζομενοι αορίστου χρόνου διεκ-
δικούν ανανέωση της υπάρχου-
σας σύμβασης (η οποία λήγει
31/12/18) με άρση του νόμου
4024 (ο οποίος λήγει 31/12/18 )
που κόβει το 35% των μισθών
τους. 

Στη γενική συνέλευση οι ερ-
γαζόμενοι έδωσαν εξουσιοδό-
τηση στο ΔΣ για δυνατότητα
προκήρυξης τριών 48ωρων
απεργιών ανάλογα με το τι θα
προκύψει μετα την 3μερη συ-
νάντηση με το ΤΑΙΠΕΔ και εκ-
προσώπους του επενδυτή. Στή-
ριξη στην αποφαση έδωσε το
σωματείο εργολαβικών ΠΣΕΦΑ
τονίζοντας και υπογραμμίζον-
τας την κοινή μάχη που πρέπει
να δοθεί για ενιαία ΣΣΕ, για μό-
νιμη και σταθερή δουλειά για
όλους τους εργαζόμενους. 

Γιώργος Φαράντος

ΕΛΠΕ
Γενική Συνέλευση πραγματο-

ποιούν οι εργολαβικοί εργαζό-
μενοι των ΕΛΠΕ στο Πνευματι-
κό Κέντρο του Δήμου Ελευσί-
νας την Πέμπτη 25/10 στις 4μμ.
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
24ωρη απεργία 25/10

Με βασικό αίτημα της προσλήψεις και τις τεράστιες ελλείψεις στα οργα-
νογράμματα των υπηρεσιών τους, οι δικαστικοί υπάλληλοι ετοιμάζονται να
κλείσουν όλα τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τα υποθηκοφυλακεία και τα
κτηματολογικά γραφεία όλης της χώρας με 24ωρη απεργία την Πέμπτη 25
Οκτώβρη. Την απεργία αποφάσισε η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων
Ελλάδος (ΟΔΥΕ) διαμαρτυρόμενη για “την όξυνση των συνθηκών εργασίας”
με την έλλειψη προσωπικού και την εντατικοποίηση της δουλειάς τους.

Την Τετάρτη 24/10 οι δικαστικοί υπάλληλοι θα πραγματοποιήσουν εκλο-
γοαπολογιστική συνέλευση. 

ΥΠΑΝ 
Νέα κινητοποίηση 25/10

Συνεχείς κινητοποιήσεις πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου
Ανάπτυξης στο κτήριο της Κάνιγγος. Την Πέμπτη 18/10 έκλεισαν το κτήριο
και πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό Νί-
κης, και την Παρασκευή 19/10 κλιμάκωσαν τις αντιδράσεις τους με τρίωρο
αποκλεισμό του υπουργείου και πραγματοποίηση γενικής συνέλευσης. Αμέ-
σως μετά εκπρόσωποι των εργαζόμενων ζήτησαν να δουν τον υπουργό
Δραγασάκη, ωστόσο η συνάντησή τους απέβη άκαρπη αφού ο υπουργός
τους έδωσε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Η αδυναμία της πολιτικής ηγεσίας να ακούσει τα δίκαια αιτήματα των ερ-
γαζόμενων για αυξήσεις και με βασικό αίτημα την αποκατάσταση των μισθο-
λογικών αδικιών στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει εξοργίσει
τους εργαζόμενους που τη Δευτέρα 22/10 πραγματοποίησαν νέα μεγάλη
Γενική Συνέλευση, ζήτησαν νέα συνάντηση με τον υφυπουργό βιομηχανίας
Πιτσιόρλα και αποφάσισαν την οργάνωση νέας κινητοποίησης για την Πέμ-
πτη 25/10 και διαδήλωση στο ΥΠΟΙΚ στην οδό Νίκης. 

Απεργία και κινητοποίηση έξω
από το Υπουργείο Υγείας πραγμα-
τοποίησε την Τετάρτη 17/10 η Πα-
νελλήνια Ένωση Τραυματιοφορέ-
ων. Στην απεργιακή συγκέντρωση,
που είχε και τη στήριξη της ΠΟΕ-
ΔΗΝ, πήραν μέρος δεκάδες τραυ-
ματιοφορείς αλλά και συνάδελφοί
τους που ήρθαν στην απεργία για
να τους συμπαρασταθούν. Με τα
πανό τους βρέθηκαν στη συγκέν-
τρωση ο Σύλλογος των εργαζόμε-
νων στον Αγ. Σάββα αλλά και το
Σωματείο από το ΓΝΑ Γεννηματάς.

“Είναι πολύ σημαντικό να συμπα-
ρασταθούμε στον αγώνα των συνα-
δέλφων μας τραυματιοφορέων
αφού καταλαβαίνουμε πως τα δί-
καια αιτήματά τους για μονιμοποι-
ήσεις των συμβασιούχων και μαζι-
κές προσλήψεις, για να μην χάσουν
το Επίδομα Βαρέων και Ανθυγιει-
νών, είναι αιτήματα που ενώνουν
τους εργαζόμενους, απ’ όλες τις ει-
δικότητες μέσα στα νοσοκομεία”,
ανέφερε ο Χρίστος Αργύρης για-

τρός από το νοσοκομείο Γεννηματά
που βρέθηκε στην κινητοποίηση.

Κατά την διάρκεια της συγκέν-
τρωσης, επιτροπή από τους εργα-
ζόμενους ζήτησε να συναντηθεί με
τον την ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας. “Την επιτροπή τη δέχτηκε
ο Ξανθός ο οποίος υποσχέθηκε
πως δεν θα κοπεί το ΒΑΕ, ωστόσο
δεν είπε τίποτα για μονιμοποιήσεις

των συμβασιούχων και των επικου-
ρικών του ΟΑΕΔ επιμένοντας στο
σχέδιό του για απλή μοριοδότηση
όσων λήγει η σύμβασή τους. Τέ-
λος είπε πως είναι το πιο πιθανό
είναι να παρατείνει τις συμβάσεις
των επικουρικών του ΟΑΕΔ για
ένα χρόνο ακόμα”, ανέφερε στην
ΕΑ η Λιλή, τραυματιοφορέας στο
Γεννηματάς.

Σε στάση εργασίας από τις 7 έως τις 11 το πρωί και
από τις 3 έως τις 6 το απόγευμα και Γενική Συνέλευση
προχώρησαν οι εργαζόμενοι στο Ωνάσειο την Δευτέρα
22 Οκτώβρη. Μάλιστα συνεχίζουν με νέες στάσεις ερ-
γασίας την Τρίτη 23, την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή
25 Οκτώβρη ενώ την Τρίτη 30 Οκτώβρη θα πραγματο-
ποιήσουν 24ωρη απεργία. 

Οι εργαζόμενοι στο Ωνάσειο κλιμακώνουν τις αντι-
δράσεις τους ενάντια στον νόμο που προωθεί η κυβέρ-
νηση για την κατάργηση του καθορισμού των αποδο-
χών τους μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων και την
ένταξη τους στο ενιαίο μισθολόγιο. Στην Γενική Συνέ-

λευση που πραγματοποίησαν η οποία είχε μαζική συμ-
μετοχή, το Σωματείο Εργαζομένων ενημέρωσε ότι
υπήρξε δέσμευση από τον Πολάκη για τροποποίηση
της σύμβαση μεταξύ Δημόσιου - Ωνάσειου για να μην
μειωθούν οι μισθοί και να παραμείνουν οι συλλογικές
συμβάσεις. Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να συνεχίσουν
τις κινητοποιήσεις για να γίνουν πράξη οι υποσχέσεις.
Ο αγώνας τους είναι σημαντικός για τους εργαζόμε-
νους στην Ιδιωτική Υγεία και χρειάζεται την στήριξη
όλων μας.

Κώστας Πολύδωρος, μέλος ΔΣ ΟΣΝΙΕ

ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Στάση εργασίας

Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του ωραρίου και
συγκέντρωση έξω από το δημαρχείο πραγματοποίησαν την Τρίτη 23/10 οι
εργαζόμενοι στο Δήμο Ν. Ιωνίας απαιτώντας την άμεση χορήγηση Μέσων
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους δικαιούχους εργαζόμενους στις διάφο-
ρες βαριές και ανθυγιεινές εργασίες στις υπηρεσίες του Δήμου. Όπως κα-
ταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, τα ΜΑΠ στους εργαζόμενους οφείλονται από
το 2017.

“Η δημοτική αρχή έχει αποκλειστικά την ευθύνη για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε δικαιολογία για
την καθυστέρηση στην προμήθεια των ΜΑΠ, η οποία αυξάνει τις πιθανότη-
τες να συμβούν νέα εργατικά ατυχήματα. Ήδη ο κλάδος μας θρηνεί 40 θα-
νατηφόρα εργατικά ατυχήματα”, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε
ο σύλλογος των εργαζόμενων.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δικάζονται συνδικαλιστές

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποίησαν δεκάδες εργαζόμενοι έξω από
τη δικαστική αίθουσα στην Ευελπίδων που δικάζονταν οι 8 συνδικαλιστές
του ΔΣ του Σωματείου στο Δήμο Καλλιθέας την Τρίτη 23/10. 

Οι συνδικαλιστές δικάζονται μετά από μήνυση του τότε αντιδημάρχου Σο-
φιανίδη επειδή το Νοέμβρη του 2011 είχαν κρεμάσει πανό για το Πολυτε-
χνείο στην πρόσοψη του Δήμου!

Ήδη από την Παρασκευή 19/10 στη συνέλευση που πραγματοποίησαν οι
εργαζόμενοι στο Δήμο Καλλιθέας ήταν ορατή η οργή όλων απέναντι στις
συνδικαλιστικές διώξεις. “Ήταν μια από τις μαζικότερες συνελεύσεις των τε-
λευταίων ετών. Η διάθεση του κόσμου να σταθεί στο πλευρό των διωκόμε-
νων συναδέλφων τους φάνηκε και την Τρίτη 23/10, αφού δυο γεμάτα λεω-
φορεία και δεκάδες άλλος κόσμος με τα δικά του μέσα ξεκίνησαν από την
Καλλιθέα και έφτασαν στην Ευελπίδων σε μια μεγάλη συγκέντρωση έξω
από τη δίκη» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Ιλιρίντα Μουσαράι από
τον τοπικό πυρήνα του ΣΕΚ.

Η απόφαση του δικαστηρίου δεν είχε γίνει ακόμα γνωστή την ώρα που η
ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΣΑ
Με άνοδο των ποσοστών του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατρο-

πή (της αγωνιστικής παράταξης που συμμετέχει και το αντικαπιταλι-
στικό δίκτυο υγειονομικών “Νυστέρι”) και με μεγάλη πτώση στη συμ-
μετοχή αλλά και στα ποσοστά της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ολοκλη-
ρώθηκαν οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Πρώτη δύνα-
μη βγήκε η παράταξη που πρόσκειται στη ΝΔ με 9 έδρες διατηρών-
τας την πλειοψηφία στο νέο ΔΣ.

Τα αποτελέσματα ήταν ΔΗΚΙ ΙΣΑ (ΝΔ) 3.439 ψήφοι, 54,76% και 9
έδρες, Αγωνιστικό Μέτωπο Γιατρών (ΣΥΡΙΖΑ) 542 ψήφοι, 8,63% και 2
έδρες, η ΔΗΠΑΚ (ΚΚΕ) 520 ψήφοι, 8,28% και 1 έδρα, ΕΚΑ 412 ψήφοι,
6,56% και 1 έδρα, Κίνημα Αλλαγής-Μαχόμενοι Ιατροί 320 ψήφοι, 5,10%
και 1 έδρα ενώ από 1 έδρα πήραν οι παρατάξεις ΚΙΑΝ, ΑΙΚ (διασπάσεις
της ΠΑΣΚΕ), και ΚΙΝΙ.

“Στις εκλογές του ΙΣΑ δώσαμε τη μάχη γιατροί από την ιδιωτική και
την δημόσια υγεία αλλά και όλες τις βαθμίδες της υγειονομικής
φροντίδας» ανέφερε στην ΕΑ η Ζαννέτα Λυσικάτου γιατρός στον Αγ.
Σάββα και μέλος του Νυστεριού. «Πολύ σημαντικό, και έχουμε παίξει
μεγάλο ρόλο σε αυτό τόσο σαν Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή
όσο και σαν Νυστέρι, είναι ότι φέτος δεν κατέβηκε στις εκλογές η
παράταξη της Χρυσής Αυγής. Σαν ΕΚΑ αλλά και σαν Νυστέρι είχαμε
συνεχή παρουσία και τις δυο μέρες με τα τραπεζάκια μας και τα υλι-
κά μας. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η προσέλευση στο τραπεζάκι του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου. Νούμερο ένα σε ζήτηση έγινε το βιβλίο
για τις γυναίκες. Ήταν εντυπωσιακό πως η μια γυναίκα μετά την άλλη
ερχόντουσαν να προμηθευτούν το βιβλίο». 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΕΔΥ 
Καθημερινές στάσεις εργασίας από

τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ σε όσες μο-
νάδες ξεκίνησαν το βραδινό ωράριο,
πραγματοποιούν οι γιατροί του ΠΕΔΥ
Αθήνας. 

“Από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν
ακούει τα δίκαια αιτήματά μας και θέλει
να επιμηκύνει το ωράριό μας χωρίς να
ακούσει τα τεράστια προβλήματα που
έχουμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από
το να μπλοκάρουμε τα σχέδιά τους”, τό-
νισε στην ΕΑ η Μαρία Ντάσιου γιατρός
στο ΠΕΔΥ, μέλος του αντικαπιταλιστι-
κού δικτύου υγειονομικών “Νυστέρι”.

Οι στάσεις εργασίας έχουν αποφασι-
στεί ήδη για τα Κέντρα Υγείας Αθηνών,
Αμαρουσίου, Γλυφάδας, Δάφνης, Ηλι-
ούπολης, Κεραμεικού, Ν. Ιωνίας, Ν. Φι-
λαδέλφειας, Πατησίων και Χαλανδρίου
ενώ θα επεκταθούν σε όσα από τα Κέν-
τρα Υγείας θα μπαίνουν στο βραδινό
ωράριο.

Οι γιατροί του ΠΕΔΥ έχουν προγραμ-
ματίσει νέα γενική συνέλευση στις αρ-
χές του Νοέμβρη.

ΩΝΑΣΕΙΟ Κλιμακώνουν με απεργία

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ 

17/10, Απεργιακή συγκέντρωση των τραυματιοφορέων στο υπουργείο Υγείας
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ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρ. Φεραίου 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7μμ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/10

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λαρί-
σης 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Πεζ. Γ. Ολυμπίου 12μεσ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μεσ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 
κεντρική πλατεία 12μεσ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30 πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12μεσ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες.
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ “Τζάντε” 
Πετρουπόλεως 12μεσ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 11πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μεσ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μεσ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας 
(Public) 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Τσιμισκή και Βενιζέλου 10πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Σταυρούπολης 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μίνωος 11 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 12μες
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου 11πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7.30μμ
Πόλεις σε πόλεμο –’39-‘45
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 καφέ Wake & Bake (Μετρό
Ελληνικό) 7μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 Βενέτης 8μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 Πνευματικό Κέντρο Δήμου,
Κισσάβου 11, 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 στέκι 8μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη μεταμνημο-
νιακή περίοδο
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 καφέ Θερσίτης (πλ.Αγ.Νι-
κολάου) 7.30μμ
12 Οκτώβρη 1944 - Η απελευθέρωση της
Αθήνας
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη μεταμνημο-
νιακή περίοδο
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Μέγαρο Πάνθεον 7.30μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Μέγαρο Πάνθεον 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια

Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
ΟμΙλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 καφέ Ποέτα 8μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’
ορ.) 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη μεταμνημο-
νιακή περίοδο
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 δημαρχείο 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 δημαρχείο 7.30μμ
Το μακεδονικό
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, αίθ. Υ, 8μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη μεταμνημο-
νιακή περίοδο
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 καφέ «6» 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 καφέ Κρίκος 7μμ
1944 – Η ανολοκλήρωτη απελευθέρωση
της Αθήνας
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10 καφέ Τζέγκα 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12)
8μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση

Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Η επαναστατική αριστερά μπροστά στον
απεργιακό και αντιφασιστικό Νοέμβρη
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 25/10 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
ΟμΙλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΠΕΜΠΤΗ 1/11 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Σανφό Μοχάμεντ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 25/10 καφέ Pure 7.30μμ
1944 – Η ανολοκλήρωτη απελευθέρωση
της Αθήνας
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού
• ΠΕΜΠΤΗ 1/11 καφέ Pure 7.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργίου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10 καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 25/10 Πολύκεντρο Νεολαίας
7.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
• ΠΕΜΠΤΗ 25/10 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη
• ΠΕΜΠΤΗ 1/11 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10 Θόλος 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10 καφέ Ζωή 8μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10 ΕΔΟΘ 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10 καφέ Κομπόης 6.30μμ
Μεξικό 1968
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 25/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
12 Οκτώβρη 1944 – Η απελευθέρωση της
Αθήνας
Ομιλητρια: Δήμητρα Τζάκου
• ΠΕΜΠΤΗ 1/11 καφέ Βαβέλ 8μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
12 Οκτώβρη 1944 – Η απελευθέρωση της
Αθήνας
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
12 Οκτώβρη 1944 – Η απελευθέρωση της
Αθήνας
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 Goody’s 8μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Γιώργος Σιγανός

Στις σχολές
ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10 κυλικείο 2μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10 φουαγιέ 4μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10 αιθ. ΜΑΝΧ 3μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10 αιθ. ΣΓΤΚΣ 3μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/11 αιθ. ΣΓΤΚΣ 3μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/10 2μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΒΟΛΟΣ
ΤΡΙΤΗ 30/10 Θόλος 1.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΡΙΤΗ 30/10 φουαγιέ Φιλοσοφικής 2.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/11 αίθουσα 313, 1μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών
Ομιλήτριες: Μαρία Στύλλου, περιοδικό Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω, Αλεξάνδρα Ιωαννί-
δου, καθ. φιλοσοφικής

Μαρξιστικά Φόρουμ
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ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 10πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 10.30πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Αγ. Σοφίας και
Χρυσοστόμου Σμύρνης 10.30πμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Αγίας Φωτεινής 
(Καρύλου) 10.30πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ιασωνίδου 
(Σκλαβενίτης) 10.30πμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου & Γαλατσίου 
(παλιό τέρμα) 10.30πμ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
πλατεία Πατριάρχου 11πμ

ΜΑΡΟΥΣΙ Βασιλίσσης Σοφίας 81 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Βριλησσίων 10πμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Αγίου Νικολάου 10πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία (everest) 10πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Ηρακλείου & Μικράς Ασίας 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Δημαρχείου 10.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ μετρό 10.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 10.30πμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 10.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πλ. Κοραή 11πμ

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΒΟΛΟΣ παραλία 12μες
ΠΑΤΡΑ Αγ. Νικολάου & Ρήγα Φερραίου 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία Ελευθερίας 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή & Ίωνος Δραγούμη 11πμ
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ΟΤζον Κάρλος επισκέφτηκε
τη Βρετανία το 2012 και
συμμετείχε σε εκδήλωση με

αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Λονδίνου. Τίτλος της εκδήλω-
σης ήταν “Αντίσταση – Το καλύτερο
Ολυμπιακό Πνεύμα”. Στο πλαίσιο
της επίσκεψής του είχε μιλήσει στην
αδερφή εφημερίδα της Εργατικής
Αλληλεγγύης στη Μ.Βρετανία, So-
cialist Worker. Με αφορμή την επέ-
τειο των 50 χρόνων από την ιστορική
κίνηση με τις μαύρες υψωμένες γρο-
θιές πάνω στο βάθρο, μεταφράσαμε
κι αναδημοσιεύουμε εκείνη τη συ-
νέντευξη:

Η εικόνα του Τόμι Σμιθ και του
Τζον Κάρλος είναι διάσημη σε όλο
τον κόσμο. Στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 1968 οι δύο μαύροι
αθλητές κέρδισαν το χρυσό και το
χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα.
Την ώρα που παιζόταν ο εθνικός
ύμνος των ΗΠΑ, κατέβασαν το κε-
φάλι και ύψωσαν τις γροθιές τους
φορώντας δυο μαύρα γάντια. Ο
Τζον είπε ότι ποτέ στη ζωή του δεν
τον ενδιέφερε να κερδίσει μετάλλια

και θεωρεί τον εαυτό του “μαχητή
της ελευθερίας”. Ο Τζον ήταν ακτιβι-
στής. “Για δυόμιση χρόνια παλεύαμε
για μποϋκοτάζ στους Ολυμπιακούς
Αγώνες”, είπε στην εφημερίδα So-
cialist Worker. 

“Πολλοί όμως δεν ήταν διατεθει-
μένοι να θυσιάσουν τα 15 λεπτά της
δόξας. Έγινε ψηφοφορία στο Ολυμ-
πιακό Πρότζεκτ για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα (ΟPHR) και το αποτέλε-
σμα έλεγε να πάμε στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες. Δεν μου άρεσε το
αποτέλεσμα και αρχικά έλεγα να κά-
τσω στο σπίτι. Μετά σκέφτηκα, αν
κάτσω σπίτι κάποιος άλλος θα πάει
και θα κερδίσει το μετάλλιο και δεν
θα εκπροσωπηθούν οι απόψεις που
πίστευα ότι έπρεπε να εκπροσωπη-
θούν. Παρά το θυμό, είχα ακόμα στο
νου μου ότι έπρεπε να γίνει κάτι που
θα αναδείκνυε το κοινωνικό κι αν-
θρωπιστικό πρόβλημα που αντιμετω-
πίζαμε. Έπρεπε να σηκώσουμε το
κεφάλι και να αναμετρηθούμε με το

ζήτημα. Πήγα λοιπόν στον Τόμι και
του είπα, ‘είμαι απογοητευμένος
που δεν θα γίνει το μποϋκοτάζ και
θέλω να δηλώσω αυτά που πιστεύω.
Τι λες εσύ;' Και μου είπε: ‘Μαν, κι
εγώ το ίδιο θέλω'.

“Είχαμε να κάνουμε ένα βήμα ακό-
μα” θυμάται ο Τζον. “Έπρεπε να
κερδίσουμε για να μπορέσουμε να
ανέβουμε στο βάθρο. Περάσαμε δια
πυρός και σιδήρου για να προκρι-
θούμε στον τελικό και μετά έπρεπε
να είμαστε στους τρεις πρώτους.
Μετά τον αγώνα είχαμε περίπου 25
λεπτά για να αξιολογήσουμε τί θα
κάνουμε. Πώς θα χρησιμοποιούσαμε
τα γάντια, τι θα συμβόλιζε το μαντή-
λι στο λαιμό του Σμιθ και γιατί θα
φόραγα τη μαύρη μπλούζα πάνω
από την επίσημη εμφάνιση των
ΗΠΑ”. 

Κι εξηγεί: “Το μαντήλι ήταν για αυ-
τούς που λιντσαρίστηκαν και δολο-
φονήθηκαν χωρίς κανείς να πει μια
προσευχή για πάρτη τους. Για τους

κρεμασμένους. Ήταν για αυτούς
που πετάχτηκαν από τα καράβια στη
μέση της διαδρομής. Όλα αυτά ήταν
στο μυαλό μου”. 

Σήμερα η εικόνα του Τζον και του
Τόμι να διαμαρτύρονται πάνω στο
βάθρο είναι κοινά αποδεκτή. Αλλά
τότε οι αξιωματούχοι των Ολυμπια-
κών Αγώνων τους έστειλαν σπίτι
τους και οι αθλητές δέχτηκαν επιθέ-
σεις από τα ΜΜΕ. Δέχτηκαν ακόμα
κι απειλές για τη ζωή τους. Ο πρό-
εδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής
Άβερι Μπρίντατζ τους κατηγόρησε
ότι έφεραν την πολιτική στον αθλητι-
σμό. Αυτό ακόμα εξοργίζει τον Τζον.
“Ο αθλητισμός και η πολιτική είναι
αλληλένδετα” λέει. “Ήταν πολιτική
πράξη όταν πήγαν τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες στο Βερολίνο το 1936.
Ήταν πολιτική πράξη όταν αποφάσι-
σαν να αφήσουν εκτός ομάδας τους
Εβραίους αθλητές για να μην προ-
σβάλουν τον Χίτλερ. Όλος ο κόσμος
με είχε δει να τρέχω έχοντας γραμ-

μένο στο στήθος το USA. Θεωρού-
σαν ότι αυτό σήμαινε πως όλα είναι
ΟΚ για τους έγχρωμους στις ΗΠΑ.
Κι όταν αποφάσισα να μιλήσω για τα
κοινωνικά προβλήματα που είχαμε
να αντιμετωπίσουμε έγινα ξαφνικά
‘το κακό παιδί'.

Οι Ολυμπιακοί του 1968 έλαβαν
χώρα εν μέσω διαδηλώσεων, δολο-
φονιών και απίστευτης κρατικής κα-
ταστολής. Ο Τζον δεν γνώριζε για
τις σφαγές όταν ανέβηκε στο βά-
θρο. Όπως λέει “ξέραμε ότι υπήρχε
φοιτητικό κίνημα και είχαμε έρθει σε
επαφή με τους ηγέτες του, αλλά δεν
γνωρίζαμε για όλους αυτούς τους
νέους φοιτητές που έχασαν τη ζωή
τους. Αν οι άνθρωποι σήμερα έχουν
πάθος για το λαό τους όπως εγώ,
θα πρέπει να ξεσηκωθούν και να
πουν την αλήθεια. Χρειάζεται κότσια
για να το κάνεις”.

Ο Τζον αποθεώθηκε στην εκδήλω-
ση όταν είπε στο κοινό ότι ένα πράγ-
μα μπορούν να μάθουν από αυτόν:
“Ότι δεν φοβάμαι να αντισταθώ
στον καταπιεστή μου”.

Μια συνέντευξη του Τζον Κάρλος

Το πρωί της 16ης Οκτώβρη του 1968 δυο
Αφροαμερικάνοι κι ένας Αυστραλός
ήταν οι τρεις πρώτοι που έκοβαν το νή-

μα της κούρσας των 200 μέτρων στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες του Μεξικό. Ο Τόμι Σμιθ ερχό-
ταν πρώτος πραγματοποιώντας μάλιστα παγ-
κόσμιο ρεκόρ που θα έμενε ακατάρριπτο για
πολλά χρόνια. Δεύτερος ήταν ο Αυστραλός Πί-
τερ Νόρμαν και τρίτος για κλάσματα του δευ-
τερολέπτου ερχόταν ο Τζον Κάρλος από το
Χάρλεμ. Αυτά μικρή σημασία είχαν σε σχέση
με αυτό που ακολούθησε λίγο αργότερα. 

Οι τρεις αθλητές ανεβαίνοντας στο βάθρο
θα δημιουργούσαν μια από τις πιο αξιομνημό-
νευτες εικόνες στην ιστορία των Ολυμπιακών
Αγώνων – σίγουρα την πιο αξιομνημόνευτη
από τους συγκεκριμένους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες. Μια εικόνα σύμβολο στην ιστορία του αν-
τιρατσιστικού κινήματος, αλλά και στη σχέση
αθλητισμού και πολιτικής. Ήταν το 1968. Η
Ευρώπη φλεγόταν από το Παρίσι μέχρι την
Πράγα κι από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο.
Οι ΗΠΑ ξεσηκώνονταν απ' άκρη σ' άκρη με τα
πανεπιστήμια να καταλαμβάνονται και τους
δρόμους να γεμίζουν με αντιπολεμικούς κι αν-
τιρατσιστές ακτιβιστές. Οι Μαύροι Πάνθηρες
ήταν στην κορύφωση της δράσης τους με χι-
λιάδες ενεργά μέλη, αλλά και συντρόφους
που φυλακίζονταν και δολοφονούνταν.

Το ίδιο το Μεξικό, ο οικοδεσπότης των
Ολυμπιακών Αγώνων, συγκλονιζόταν από ένα
μεγάλο πολύμηνο φοιτητικό κίνημα που θα
σφαγιαζόταν στην πλατεία Τλατελόλκο δέκα
μέρες πριν την έναρξη των Αγώνων. 

Ο Τόμι, ο Τζον κι ο Πίτερ δεν ήταν έξω από
το κίνημα. Ήταν κι επίσημα οι πιο γρήγοροι
άνθρωποι του κόσμου, αλλά κατά βάση ήταν
ακτιβιστές. Ο Τόμι Σμιθ κι ο Τζον Κάρλος ήταν
μέλη του Ολυμπιακού Πρότζεκτ για τα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα (OPHR), μιας οργάνωσης που
είχε ιδρυθεί τον Οκτώβρη της περασμένης
χρονιάς. Η οργάνωση είχε την στήριξη και την
επιρροή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Αρχικός
στόχος της οργάνωσης ήταν ένα μαζικό μποϋ-
κοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικό

από τη μεριά των αφροαμερικάνων κι όποιων
επέλεγαν να σταθούν στο πλευρό τους. Ο
ΜΛΚ που συμμετείχε και στο ιδρυτικό μάζεμα
πρότεινε μάλιστα παράλληλα με το μποϋκοτάζ
να οργανωθούν διαδηλώσεις από τους μαύ-
ρους αθλητές στην πόλη του Μεξικού. Βασι-
κές διεκδικήσεις ήταν ο αποκλεισμός από τους
Αγώνες των ρατσιστικών καθεστώτων της Νο-

τίου Αφρικής και της Ροδεσίας (σημερινή Ζιμ-
πάμπουε), να επιστραφεί ο τίτλος που είχε
αφαιρεθεί από τον Μοχάμεντ Άλι επειδή αρνή-
θηκε να πολεμήσει στο Βιετνάμ, να προσλη-
φθούν περισσότεροι μαύροι προπονητές και
να καθαιρεθεί ο πρόεδρος της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής Έιβερι Μπρίντατζ.
Επρόκειτο για έναν ακροδεξιό ρατσιστή, τον

ίδιο που είχε παίξει τον καθοριστικό ρόλο προ-
κειμένου να διοργανωθούν οι Ολυμπιακοί Αγώ-
νες του 1936 στη ναζιστική Γερμανία. Το μποϋ-
κοτάζ τελικά δεν θα πετύχαινε. Παρά τις τερά-
στιες προσπάθειες των αθλητών του OPHR να
πείσουν τους συναθλητές τους, μόνο μια μι-
κρή μειοψηφία είχε πειστεί για την καμπάνια.
Η δολοφονία του ΜΛΚ λίγους μήνες πριν, ο
αποκλεισμός τελικά της Νοτίου Αφρικής αλλά
και η εναντίωση στο μποϋκοτάζ θρυλικών μορ-
φών όπως του Τζέσε Όουενς (του μαύρου
δρομέα που ρεζίλεψε το Χίτλερ κερδίζοντας
το χρυσό στους Ολυμπιακούς του 1936) θα
έπαιζαν το δικό τους ρόλο. 

Οι ακτιβιστές αθλητές βρίσκονταν μπροστά
στην επιλογή να κάτσουν οι ίδιοι σπίτι τους –
όπως π.χ έκανε ο μετέπειτα διάσημος μπασκε-
τμπολίστας και μέλος του OPHR Καρίμ Αμ-
πντούλ Τζαμπάρ - ή να χρησιμοποιήσουν τους
Ολυμπιακούς Αγώνες για να προβάλλουν τις
διεκδικήσεις τους. Οι Σμιθ και Κάρλος έκαναν
το δεύτερο. 

Τα κατάφεραν. Το τζάκετ του Κάρλος ήταν
ανοιχτό, παραβιάζοντας το πρωτόκολο, ως
αναφορά “στην εργατική τάξη μαύρη και λευ-
κή που έπρεπε να ματώνουν τα χέρια τους κά-
θε μέρα” θα γράψει στην αυτοβιογραφία του.
“Το μαύρο μπλουζάκι που φόρεσα από μέσα
κρύβοντας το USA, συμβόλιζε την ντροπή που
ένιωθα που η χώρα μου ταξίδευε τόσο μακριά
για να κάνει κάτι που κανείς καλός άνθρωπος
δεν θα έκανε” υπογραμμίζοντας την αντίθεσή
του στον πόλεμο του Βιετνάμ. 

Και οι τρεις θα είχαν πολύ σκληρή αντιμετώ-
πιση. Ωστόσο δεν κατάφεραν να τους σβή-
σουν από την ιστορία. 50 χρόνια μετά οι τρεις
αποτελούν έμπνευση για εκατομμύρια. Και στα
βήματά τους πατάνε αθλητές όπως ο αφροα-
μερικάνος Κόλιν Κέπερνικ, που δεν δίστασε να
θυσιάσει μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στο
αμερικάνικο ποδόσφαιρο, γονατίζοντας στην
ανάκρουση του εθνικού ύμνου, για να δηλώσει
ότι “Black Lives Matter”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

“Μαύροι Πάνθηρες”
στο βάθρο
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Πόσο έχουν χτυπηθεί οι γυναίκες 
εργαζόμενες τα τελευταία χρόνια;

Δεν υπάρχει στιγμή τα τελευταία σαράντα
χρόνια που οι γυναίκες μπήκαν μαζικά στην πα-
ραγωγή, που να μη βρέθηκαν στο στόχαστρο.
Πάντα είχαν μεγαλύτερο πρόβλημα με το ζήτη-
μα της ανεργίας, πάντα είχαν χαμηλότερους
μισθούς, πάντα υπολείπονταν στην ιεραρχία
μιας επιχείρησης σε ότι αφορά στις διευθυντι-
κές θέσεις. Και πάντα φορτώνονταν και όλες
τις ευθύνες της οικογένειας, είτε ήταν παιδιά,
είτε ήταν η τρίτη ηλικία κλπ. Κάθε εργαζόμενη
ήταν ταυτόχρονα σύζυγος, μάνα, γιαγιά και
όλα. Ποτέ δεν ξεκουραζόταν. Και πάντα οι πα-
ρεμβάσεις στο ασφαλιστικό ήταν στην κατεύ-
θυνση της αύξησης των ορίων ηλικίας χωρίς
βέβαια να λύνονται όλα αυτά τα κρίσιμα ζητή-
ματα, του παιδικού σταθμού, του ολοήμερου
σχολείου κλπ που θα μπορούσαν να την απαλ-
λάξουν από τα βάρη της οικογένειας.

Από τις αρχές του 2000 ακόμα, λίγο πριν
τους Ολυμπιακούς, θυμάμαι καταγγελίες γυ-
ναικών που έστελναν βιογραφικά σε εταιρίες
και οι επιχειρηματίες και οι εργολάβοι τους
απαντούσαν ότι «θα σε προσλάβω αν δεν κά-
νεις παιδί για τα επόμενα πέντε χρόνια». Το
ασφαλιστικό της Πετραλιά το 2008 ήταν μεγά-
λη επίθεση για το σύνολο της κοινωνίας και ει-
δικά για τις γυναίκες, η πρώτη ταφόπλακα στα
δικαιώματά τους.

Η κρίση επιδείνωσε τη θέση όλων των εργα-
ζόμενων και πρώτα των γυναικών. Πέρα από τα
μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και μακροχρό-
νιας ανεργίας που έχουν οι γυναίκες σε όλες
τις ηλικίες, η μερική απασχόληση, δίω-
ρα και τετράωρα, είναι γένους θηλυ-
κού. Η μαύρη και ανασφάλιστη εργα-
σία είναι επίσης γένους θηλυκού. Για
τις γυναίκες που είναι στον βαρύ ιδιω-
τικό τομέα, στα πολυκαταστήματα κλπ,
δεν υπάρχουν πια οχτάωρα, δεν υπάρ-
χουν πενθήμερα με το άνοιγμα τις Κυ-
ριακές. Και η μέριμνα, οι κοινωνικές
υπηρεσίες έχουν χτυπηθεί ακόμα πε-
ρισσότερο. Κανονικά θα έπρεπε οι δή-
μοι να έχουν ένα δημόσιο βρεφονηπια-
κό σταθμό ανοιχτό μέχρι το βράδυ.

Ταυτόχρονα έχουν μεγεθυνθεί τα
φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλη-
σης στη δουλειά που καταγγέλλονται
και πιο δύσκολα γιατί πατάνε στην
ανάγκη των γυναικών για εργασία, αλ-
λά και ενδοοικογενειακής βίας που
φέρνει η φτώχεια. Η νομοθεσία υποτί-
θεται ότι θα ερχόταν να διορθώσει κά-
ποια πράγματα. Από το 1983, υπάρχει
ισότητα των δύο φύλων με νόμο από
το ελληνικό κοινοβούλιο. Όμως, το
θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη.

Ποια είναι η εμπειρία σας από τους
αγώνες των εργαζόμενων γυναικών;

Κάναμε ουσιαστικές παρεμβάσεις,
μαζικές. Ενημερωνόμασταν για όλα,
παρά τις προσπάθειες των κυβερνήσε-
ων να κρύβουν διάφορα πράγματα.

Δεν αφήναμε τίποτα να περνά χωρίς απάντηση.
Όταν βλέπαμε ότι κάτι ερχόταν, επικοινωνού-
σαμε με τις συναδέλφισσες από τις τράπεζες,
από τον ΟΤΕ κλπ, βρισκόμασταν και συζητού-
σαμε πώς θα παρέμβουμε, πώς θα πιέσουμε
την ηγεσία μας στο συνδικάτο είτε λεγόταν ΓΕ-
ΝΟΠ είτε ΓΣΕΕ. Αυτό αμέσως κινητοποιούσε τα
πράγματα. Πολλές φορές ξεκινούσαμε δύο και
γινόμασταν δέκα και μετά περισσότερες.

Κάναμε τις συγκεντρώσεις μας, είχαμε και
Γραμματεία Γυναικών που έπαιζε ρόλο, γρά-
φαμε άρθρα, εσείς στην Εργατική Αλληλεγγύη
το ξέρετε καλά γιατί είχαμε συνεργασία πολλά
χρόνια, τα έντυπα τα χρησιμοποιούσαμε πολύ.
Κάθε ομοσπονδία έχει ένα έντυπο που το εκδί-
δει κάθε μήνα ή δίμηνο, το αξιοποιούσαμε σαν
μέσο.

Η ΓΕΝΟΠ ήταν δυναμική και έτσι είχε κατα-
γραφεί στη συνείδηση του κόσμου. Είχαμε τη
δυνατότητα να προκηρύσσουμε απεργίες και
επειδή πολλές γυναίκες ήμασταν μπροστά,
εκλεγμένες, είχαμε τη δυνατότητα της κινητο-
ποίησης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το 2008 ότι εί-
χαμε πάει στο Κερατσίνι και είχαμε κλείσει τη
μονάδα, και το ίδιο μετά στο Λαύριο. Ξενυ-

χτούσαμε το βράδυ, παρά το ότι κάποιοι μας
λοιδορούσαν «τι κάνετε εδώ;», με βάρδιες,
παίρναμε τα παιδιά μας μαζί, μας μετέφεραν
με τις κλούβες μαζί με τους συναδέλφους.
Αναδείξαμε δηλαδή κι εμείς τι μπορούμε να
κάνουμε στον αγώνα. Ότι μπορούμε κι εμείς
να είμαστε εκεί και να πάρουμε τα πράγματα
στα χέρια μας.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το θράσος της δεξιάς
τότε κυβέρνησης να καταθέσει το νομοσχέδιο
στις 8 Μάρτη. Ήταν σαν να ήθελε να μας τιμω-
ρήσει. Δεν θα ξεχάσω όμως και ότι μέσα σε
μία ώρα μαζευτήκαμε εκατοντάδες έξω από το
υπουργείο, δεν φεύγαμε μέχρι να τους δούμε.
Έχω ακόμα στο σπίτι την Ελευθεροτυπία που
έχει τις γυναίκες μπροστά στα ΜΑΤ, στη Στα-
δίου 29, που ήμασταν πάνω στα κάγκελα.

Μπορεί η κυβέρνηση να μην άκουγε αλλά το
εισέπραξε μετά από την κοινωνία. Μπορεί να
μην καταφέραμε αυτό που διεκδικούσαμε αλ-
λά η κοινωνία τους γύρισε την πλάτη. Κι αυτό
πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Δεν χάνεις πο-
τέ τη μάχη. Δικαιώθηκαν αυτοί οι αγώνες, εγώ
έτσι το βλέπω. Μπορεί να μην το δεις εκείνη
τη στιγμή, θα το έχεις μακροπρόθεσμα όμως.

Τι πρέπει να κάνουν τα συνδικάτα 
και το εργατικό κίνημα σήμερα;

Είναι εκ νέου ανάγκη να μαζικοποιήσουμε τα
κινήματα γιατί μόνο αυτά θα φέρουν αποτέλε-
σμα. Να συνδικαλιζόμαστε, να δημιουργούμε
σωματεία όπου δεν υπάρχουν, να πιέζουμε
από τα κάτω για να αναγκάζονται οι ηγεσίες,
που έχουν και την ευθύνη, να αντιδρούν. Μόνο
η συλλογικότητα φέρνει αποτελέσματα, ο κα-

θένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει
τίποτα. Χρειάζεται οι εργαζόμενες γυ-
ναίκες να πιστέψουμε στις δυνάμεις
μας και στη δύναμη των συνδικάτων.
Λάθη έγιναν πολλά, αλλά η παραίτηση
διευκολύνει όλους αυτούς που σχε-
διάζουν την επόμενη μέρα. Οι επιχει-
ρηματίες κάνουν τη δουλειά τους,
εμείς θα τους το επιτρέψουμε; Δεν
πρέπει.

Εκείνη την περίοδο κάναμε πολύ
σημαντικές παρεμβάσεις. Κάναμε για
παράδειγμα μια ημερίδα το χρόνο για
τα ζητήματα που αφορούσαν στις γυ-
ναίκες. Κάποιες πολύ επιτυχημένες,
κάποιες όχι, αλλά δεν το αφήναμε.
Σήμερα που υπάρχει και μεγαλύτερη
ανάγκη, τα εγκαταλείψαμε και πρέπει
να τα ζωντανέψουμε. Τα συνδικάτα
πρέπει να στηρίζουν τέτοιες καμπά-
νιες. Με αυτή την έννοια, το βιβλίο
της Μαρίας Στύλλου είναι μια πολύ
σημαντική πρωτοβουλία γιατί έρχεται
σε μια κρίσιμη περίοδο. Η εμβάθυνση,
οι προτάσεις για το πώς μπορούμε να
παλέψουμε, εμπνέουν το κίνημα, μας
δίνουν ώθηση να επανεκκινήσουμε τις
μηχανές, να ξαναβάλουμε αυτά τα ζη-
τήματα στην ημερήσια διάταξη.

Η Γ. Καρανδινάκη μίλησε 
στη Λένα Βερδέ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Οι Εβραίοι 
στην 
Αντίσταση
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Το βιβλίο “Ήταν πιο πολύ το ξύ-
πνημα του ανθρώπου - Η προσω-
πική μαρτυρία του Ελληνοεβραί-

ου Σαμουήλ Μιζάν από την Αντίσταση
και την Κατοχή” παρουσιάζουν οι εκδό-
σεις Διεθνές Βήμα το Σάββατο 27
Οκτώβρη. Η παρουσίαση θα γίνει στον
Πολυχώρο Πύλη 82 (Κεραμεικού 82)
στις 7μμ και θα μιλήσουν η Λουίζα Μι-
ζάν, κόρη του συγγραφέα, η Νατάσα
Τερλεξή, από τις εκδόσεις Διεθνές Βή-
μα και ο Μωυσής Λίτσης, δημοσιογρά-
φος, ο οποίος και θα διαβάσει αποσπά-
σματα του βιβλίου.

Όπως αναφέρει η κριτική του βιβλίου
στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω (Σεπτέμ-
βρης-Οκτώβρης 2018, Νο 130), η μαρ-
τυρία του Σαμουήλ Μιζάν “κερδίζει
αναμφισβήτητα μια εξέχουσα θέση
στις εκδόσεις για την ιστορία της πε-
ριόδου. Πρόκειται για ένα μοναδικό αυ-
τοβιογραφικό ντοκουμέντο που ζωντα-
νεύει με πολύ γλαφυρό και άμεσο τρό-
πο το ρόλο που έπαιξαν οι απλοί άν-
θρωποι στον αγώνα ενάντια στη ναζι-
στική κατοχή. Και, ακόμα πιο σημαντι-
κό, αναδεικνύει την κατά κύριο λόγο
άγνωστη –αν όχι θαμμένη- συμμετοχή
των Εβραίων της Ελλάδας στην Αντί-
σταση στο πλευρό της Αριστεράς.

Όπως μαθαίνουμε εισαγωγικά από
την κόρη του Σαμουήλ Μιζάν, Λουίζα
και τον σύζυγό της, Μωυσή Λίτση, το
κείμενο, γραμμένο «τη χρονιά που εκεί-
νος θα έκλεινε τα 70, δηλαδή το 1995»,
βρέθηκε τυχαία το Μάη του 2017 και
ενώ ο συγγραφέας του, που «σπανίως
μιλούσε για το αντάρτικο και την εποχή
της κατοχής», είχε ήδη φύγει από τη
ζωή έξι χρόνια. 

Μεταμόρφωση
Μέσα από τις 99 (αριθμημένες στο

χειρόγραφο) σελίδες του, παρακολου-
θούμε τη σταδιακή μεταμόρφωση του
Σάμη: από νεαρό μαθητή γυμνασίου,
μόλις 17 χρονών, που την 28η Οκτώ-
βρη του 1940 χαιρόταν με τους συνο-
μήλικούς τους γιατί «τα μαθήματα στα-
ματούν», σε «καπετάν-Ξένο» και σημαν-
τικό μαχητή της Αντίστασης μέσα από
τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ.
Και μεταφερόμαστε στη «ζωή του βου-
νού», στην περιοχή του Πηλίου όπου
και έδρασε: με τις επικίνδυνες αποστο-
λές και επιχειρήσεις αλλά και τους δι-
κούς της «κανόνες» και «κώδικες», εμ-
πνευσμένους από τη συλλογική δράση
και τα κομμουνιστικά οράματα, διαμε-
τρικά αντίθετους με τους καπιταλιστι-
κούς του κέρδους, των διακρίσεων και
του ανταγωνισμού”. (ολόκληρη η πα-
ρουσίαση στο: http://socialismfrombe-
low.gr/article.php?id=1086)

Συνέντευξη με 
τη Γιάννα Καρανδινάκη,

πρόεδρο της 
Ένωσης Εργαζόμενων 
Καταναλωτών Ελλάδας

“Μόνο η συλλογικότητα 
φέρνει αποτελέσματα”
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Το καραβάνι των οχτώ χιλιάδων
μεταναστών από την Ονδούρα
που κινείται προς τα αμερικά-

νικα σύνορα είναι μια δυνατή σφα-
λιάρα των φτωχών του κόσμου στα
μούτρα του Τραμπ. Οι οικογένειες
των μεταναστών έχουν ήδη περάσει
δύο διακρατικά σύνορα και την πε-
ρασμένη Παρασκευή συγκρούστη-
καν με τις δυνάμεις καταστολής για
να περάσουν από τη Γουατεμάλα
στο Μεξικό. 

Οι αρχές του Μεξικού αρχικά υπο-
σχέθηκαν ότι θα επιτρέψουν την εί-
σοδο με το σταγονόμετρο. Ο κό-
σμος όμως άρχισε να ρίχνει τους
φράχτες και να προσπαθεί να μπει
σαν μια γροθιά. 400 μπάτσοι άρχι-
σαν να ρίχνουν δακρυγόνα. Ένα
κομμάτι των μεταναστών κατέφυγε
στο πέρασμα του ποταμού Σουτσιά-
τε, επιχειρώντας να μπει στο Μεξικό
με πρόχειρες φουσκωτές σχεδίες.
“Θα μείνουμε όλοι μαζί, δεν θα μας
σπάσουν”, λέει ο Έντουιν Ρόσας.
“Θα πάμε μέχρι το τελος”.

Η πορεία πλέον συνεχίζεται μέσα
στο Μεξικό προς τα αμερικάνικα σύ-
νορα για 1500 περίπου χιλιόμετρα.
Ο απλός κόσμος συμπαραστέκεται
στους μετανάστες, αντίθετα με τις
απειλές του μεξικανικού και αμερι-
κανικού κράτους. Έχουν στηθεί ση-
μεία συγκέντρωσης βοήθειας για

ρούχα και φαγητό στο Μεξικό για το
καραβάνι.

Ο Τραμπ παρομοιάζει το “ποτάμι”
των μεταναστών με εισβολείς και
τους απειλεί. “Γίνονται μεγάλες προ-
σπάθειες για να σταματήσει η επέ-
λαση παράνομων ξένων που προ-
σπαθούν να περάσουν το νότιό μας
σύνορο. Πρέπει να κάνουν αίτηση

ασύλου στο Μεξικό πρώτα, και αν
δεν το κάνουν, οι ΗΠΑ θα τους διώ-
ξουν”. Εκμεταλλεύεται το καραβάνι
για να συσπειρώσει τη βάση του
ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του
Νοέμβρη για το Κογκρέσο. Φτάνει
να κατηγορεί το Δημοκρατικό Κόμμα
ότι χρηματοδοτεί και στηρίζει τους
μετανάστες. Ένας βουλευτής του

δεν δίστασε να πει ότι και αυτούς..
τους χρηματοδοτεί ο Τζορτζ Σόρος.

Οι μετανάστες δεν καθοδηγούνται
από κανέναν εκτός από την ανάγκη
τους. Η πλειοψηφία έρχονται από
την Ονδούρα για να γλυτώσουν από
τη βία και τη φτώχεια. Το 66% των
Ονδουρένιων ζει στη φτώχεια και το
ποσοστό ανθρωποκτονιών είναι ένα

από τα υψηλότερα στον κόσμο. Η
αμερικάνικη εξωτερική πολιτική έχει
βάλει αρκετά το χέρι της για να προ-
καλέσει και βία και φτώχεια στην Ον-
δούρα. Το πραξικόπημα κατά της
εκλεγμένης κυβέρνησης το 2009 έγι-
νε κάτω από τα μάτια του Ομπάμα.
Το καθεστώς που προέκυψε άρχισε
να περνάει μια σειρά φιλελεύθερες
αντεργατικές μεταρρυθμίσεις. Το
2017 ξέσπασαν διαδηλώσεις για τη
νοθεία στις εκλογές και οι αρχές δο-
λοφόνησαν 30 διαδηλωτές και συνέ-
λαβε πάνω από 1500. “Δεν υπάρχει
δουλειά στην πατρίδα, κανένα μελ-
λον”, λεει ο Ουίλιαμ που συμμετέχει
στο καραβάνι.

Ο πρόεδρος της ισχυρότερης χώ-
ρας του κόσμου φοβάται μερικούς
χιλιάδες μετανάστες, νέους εργάτες
και εργάτριες με τα παιδιά τους που
ζητάνε μια ευκαιρία να δουλέψουν
και να ζήσουν ασφαλείς. Η πολιτική
των κλειστών συνόρων και των τει-
χών δείχνει το πραγματικό της πρό-
σωπο. Το κράτος που φυλακίζει μι-
κρά παιδιά και τα χωρίζει από τους
γονείς τους πριν ακόμη βγάλουν τις
πάνες τους ετοιμάζεται να υποδεχ-
θεί πάνοπλο ένα ειρηνικό καραβάνι.
Το αντιρατσιστικό κίνημα όλου του
πλανήτη στέλνει την αλληλεγγύη
του στους μετανάστες που τα βά-
ζουν με τον Τραμπ.

Όλο και περισσότερο με την πλάτη στον
τοίχο βρίσκεται η Σαουδική Αραβία
μετά τη δολοφονία του Τζαμάλ Κα-

σόγκι στην Άγκυρα. Το τελευταίο σενάριο που
λανσάρισε ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
(ΜμΣ) είναι ότι ο Κασόγκι έπεσε νεκρός κατά
λάθος, στη διάρκεια ενός καυγά που ξέσπασε
μέσα στο σαουδαραβικό προξενείο. 

Όμως, κανένας ξένος ηγέτης δεν μπορεί να
καταπιεί αυτό το παραμύθι, ούτε καν ο καλύτε-
ρος φίλος του ΜμΣ, ο Τραμπ. Ακόμη κι αν ήταν
έτσι, πού βρίσκεται το πτώμα; Ο υπουργός εξω-
τερικών του ΜμΣ υπονοεί ότι οι δολοφόνοι έκα-
ναν του κεφαλιού τους και το πτώμα το ξεφορ-
τώθηκαν επειδή ξεπέρασαν τα όρια. Τα σενάρια
αλλάζουν καθημερινά. Νωρίτερα υποτίθεται
δεν ήξεραν τίποτα για το φόνο και ισχυρίζονταν
ότι ο Κασόγκι είχε βγει από την πίσω πόρτα
ζωντανός. Ο Κασόγκι είχε μπει, άοπλος φυσικά,
να πάρει ένα έγγραφο που χρειαζόταν για το
γάμο του και τον περίμεναν τουλάχιστον 15
μπράβοι που είχαν φτάσει αεροπορικώς από το
Ριάντ. Οι πληροφορίες που δίνει η Τουρκία, ότι
δηλαδή τον Κασόγκι τον τεμάχισαν με αλυσο-
πρίονο οι “ειδικοί” την ώρα που άκουγαν χαλα-
ρωτική μουσική ξεπερνάνε την φαντασία του
χειρότερου θρίλερ, αλλά ο σαουδαραβικός
θρόνος δεν μπορεί να τις ανατρέψει.

Αντίθετα ο Ερντογάν συνέχισε αυτή τη βδο-
μάδα να κερδίζει έδαφος, αποκαλύπτοντας
ακόμη περισσότερα από όσα ξέρει, και κρα-
τώντας εμφανώς κι άλλα χαρτιά κλειστά για

την περίπτωση που ο ΜμΣ τολμήσει να πει κι
άλλα ψέματα. Η Τουρκία λέει πως δύο ομάδες
είχαν έρθει από το Ριάντ προετοιμάζοντας το
έδαφος για το ραντεβού με τον Κασόγκι. Ανά-
μεσά τους βρίσκονταν στρατηγοί. Όποιος έχει
στοιχειώδη γνώση για το πώς λειτουργεί το
σαουδαραβικό καθεστώς, ξέρει πως τέτοια με-
τακίνηση υψηλών προσώπων δεν θα μπορού-
σε παρά να είναι σε γνώση και υπό την έγκρι-
ση του ΜμΣ. Επίσης οι τουρκικές μυστικές
υπηρεσίες λένε πως μια ομάδα του σαουδα-
ραβικού προξενείου είχε κάνει διερευνητική
επίσκεψη σε ένα κοντινό δάσος μια μέρα πριν
την επίσκεψη του Κασόγκι, ψάχνοντας σημείο
για να θάψουν το πτώμα. 

Ο Ερντογάν, στην ομιλία του στο κοινοβού-
λιο, χτύπησε ευθέως τον ΜμΣ. “Πρόκειται για
πολιτική δολοφονία”, είπε, συμπληρώνοντας
πως ο βασιλιάς Σαλμάν είναι ειλικρινής, εννο-
ώντας πως ο πρίγκιπας ΜμΣ δεν είναι, και
απαίτησε ανεξάρτητη έρευνα. Δηλαδή οι
τουρκικές υπηρεσίες έχουν πληροφορίες πως
το σαουδαραβικό κράτος εμπλέκεται ήδη στην
συγκάλυψη της υπόθεσης.

Ο Τραμπ είχε προσπαθήσει να προωθήσει
τις αρχικές δικαιολογίες, όμως πλέον η επικε-
φαλής της CIA πηγαίνει στην Άγκυρα για να
συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές.

Οι εξελίξεις έχουν πολλαπλές επιπτώσεις σε
ολόκληρη τη διεθνή σκηνή. Πριν από ένα χρό-
νο το επιχειρηματικό πανηγύρι που οργανώνει
ο ΜμΣ είχε γίνει το κέντρο της παγκόσμιας

προσοχής, για τις επενδύσεις και την ανανέω-
ση που υποσχόταν η αλλαγή ηγεσίας στο βα-
σίλειο. Τώρα γνωστά ονόματα απέσυραν τη
συμμετοχή τους, και το βασίλειο αντί να “ακτι-
νοβολεί” κάνει διαχείριση κρίσης. Το αίμα
όμως είναι τόσο πολύ που δεν κρύβεται ακόμη
και κάτω από τα κόκκινα χαλιά. Αγγλία, Γαλλία
και Γερμανία έκαναν κοινή δήλωση ότι δεν εί-
ναι ικανοποιημένες από τις εξηγήσεις. Η Γερ-
μανία παγώνει τις εξαγωγές όπλων, το ίδιο κά-
νει και ο Καναδάς, ενώ περιπλέκονται οι απο-
φάσεις της ισπανικής κυβέρνησης για τα εξο-
πλιστικά προγράμματα.

Αδυσώπητη βία
Βέβαια, όλοι αυτοί που σήμερα δηλώνουν

ευαίσθητοι, ήξεραν πολύ καλά ότι η Σαουδική
Αραβία χρησιμοποίησε την πιο αδυσώπητη βία
για να καταστείλει με τα τανκς την εξέγερση
στο Μπαχρέιν. Ήξεραν πως στην Υεμένη εξε-
λίσσεται μια βάρβαρη εκστρατεία όπου δολο-
φονούνται ομάδες μικρών παιδιών για να εξα-
σκούνται οι σαουδάραβες πιλότοι, και έχει
οδηγήσει σε μια από τις μεγαλύτερες ανθρω-
πιστικές κρίσεις στην ιστορία του ΟΗΕ, με επι-
στροφή της χολέρας και εκατοντάδες χιλιάδες
ανθρώπους να λιμοκτονούν.

Ήξεραν επίσης πως η μετατροπή του ΜμΣ
σε ισχυρό άνδρα της Σαουδικής Αραβίας, με
τη στήριξη του πατέρα του βασιλιά Σαλμάν,
έγινε μέσα από ένα βίαιο ξεκαθάρισμα λογα-
ριασμών με τους υπόλοιπους πρίγκιπες και

την πλειοψηφία των επιχειρηματιών της χώ-
ρας. Μετατράπηκε σε έγκλημα που οδηγεί σε
φυλάκιση ακόμη και να έχεις στις διαβασμένες
σελίδες του υπολογιστή σου κάποιο άρθρο
που κριτικάρει τον πρίγκιπα. Όμως οι μπίζνες
που εξασφάλιζε ο ΜμΣ ο οποίος άρχιζε να
υπόσχεται επενδύσεις σαν τρελός όχι μόνο σε
όπλα αλλά και στην Uber, την Tesla και άλλα
καμάρια του “άυλου καπιταλισμού” ήταν αρκε-
τές για να εγγυηθούν τη σιωπή της “διεθνούς
κοινότητας”. Την ώρα που σφάζονταν χιλιάδες
στην Υεμένη, τα διεθνή ΜΜΕ έπαιζαν ειδήσεις
για τα σινεμά στο Ριάντ. Η μόνη διαφορά του
Κασόγκι από τους υπόλοιπους διαφωνούντες
του καθεστώτος ήταν ότι ήταν αρθρογράφος
στην Ουάσινγκτον Ποστ αλλά και ότι η δολο-
φονία του έγινε σε ξένο έδαφος. Ο ΜμΣ ξεπέ-
ρασε τα όρια της ύβρεως, έτσι όπως τουλάχι-
στον την καταλαβαίνουν οι ιμπεριαλιστές.

Η άνοδος του ΜμΣ πήγε παράλληλα και με
την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης των ΗΠΑ
με το Ιράν. Ο Τραμπ κατάργησε τη συμφωνία
για τα πυρηνικά, έχοντας την εγγύηση του φί-
λου του ΜμΣ ότι η Σαουδική Αραβία είναι έτοι-
μη για πόλεμο. Προς το παρόν εξελίσσεται
ένας διπλωματικός πόλεμος, ο σημαντικότε-
ρος στον οποίο εμπλέκεται η Σαουδική Αραβία
μετά τις 11 Σεπτέμβρη του 2001 και είναι αβέ-
βαιο ότι όλες οι πλευρές θα βγουν σώες και
αβλαβείς.

Νίκος Λούντος

ΑΜΕΡΙΚΗ  Ασταμάτητο το καραβάνι από την Ονδούρα 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΣΟΓΚΙ Θρίλερ με πολλαπλές επιπτώσεις



ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Φουαγιέ Μασσαλίας

Υποδοχή στην έκθεση
Αμφιθέατρο
Γερμανία 1918 -Η πιο κρίσιμη επανάσταση
Πάνος Γκαργκάνας, υπεύθυνος εφημερίδας «Εργατική Αλληλεγγύη»
Προκόπης Παπαστράτης, πανεπιστημιακός - ιστορικός

Αίθουσα Α
Από τον Σπάρτακο στο Κ.Κ.Γ. 1918-1923
Σωτήρης Κοντογιάννης, αρθρογράφος «Εργατική Αλληλεγγύη»
Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας

Αίθουσα B
Τζόρτζ Γκρος - Η Γερμανική 
Επανάσταση εικονογραφημένη
Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός τέχνης
Αλεξάνδρα Μαρτίνη, φοιτήτρια ΑΣΚΤ 

Αίθουσα Α
Η Βαϊμάρη - από την επανάσταση στον φασισμό
Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, βιβλίο: Η αυτοκτονία του δήμου
Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Αίθουσα B
Η Ελλάδα 1918-1923
Μιχάλης Λυμπεράτος, ιστορικός-εκπαιδευτικός
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Αμφιθέατρο
Η Ρόζα, ο Λένιν και το ΣΕΚΕ
Μάκης Καβουριάρης, πανεπιστημιακός
Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη περιοδικού «Σοσιαλισμός Από τα Κάτω»

ΠΑΤΡΑ
Τετάρτη 21 Νοέμβρη, 7μμ
Αίθουσα ΕΒΕ, Αράτου 21, πλ. Όλγας

ΒΟΛΟΣ
Παρασκευή 23 Νοέμβρη, 7μμ
Θόλος (πανεπιστήμιο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο 24 Νοέμβρη, 3μμ-8μμ
Εργατικό Κέντρο

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Τεταρτή 28 Νοέμβρη, 7μμ
Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας, στοά Σάρκα

ΞΑΝΘΗ
Τετάρτη 28 Νοέμβρη, 7μμ
Πανεπιστήμιο (Φουαγιέ ΠΡΟΚΑΤ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Σάββατο 1 Δεκέμβρη, 6μμ
Αιθ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Παλιά Περιφέρεια)

XANIA
Κυριακή 2 Δεκέμβρη, 6μμ
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ)
Κατεχάκη και Ακτή Τομπάζη

11.00πμ-
12μες

12μες-
2.00μμ

2.30μμ-
4.00μμ

4.30μμ-
6.00μμ

6.30μμ-
8.00μμ
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