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45

Φέτος τιμήσαμε τα 45 χρόνια
από την εξέγερση του Πολυ-
τεχνείου με μαζικά συλλαλη-

τήρια που αποτέλεσαν ένα σταθμό
ανάμεσα σε δυο μεγάλες απεργια-
κές κινητοποιήσεις: την πανεργατική
απεργία στο δημόσιο στις 14 Νοέμ-
βρη και την πανεργατική στον ιδιωτι-
κό τομέα που ακολουθεί στις 28 Νο-
έμβρη. Με αυτόν τον τρόπο, ο ισχυ-
ρός συμβολισμός της επετείου παίρ-
νει σάρκα και οστά στο σήμερα.

Συνέχεια στη σελίδα 3

17 Νοέμβρη, Πορεία Πολυτεχνείου στην Αθήνα
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Mαζική ήταν η παρουσία των
προσφύγων στις 17 Νοέμ-
βρη καθώς εκατοντάδες γυ-

ναίκες, άνδρες και παιδιά από τα
camps Θήβας και Μαλακάσας και
από το ξενοδοχείο στο οποίο διαμέ-
νουν στους Άγιους Θεόδωρους,
διαδήλωσαν με τα μπλοκ της ΚΕΕΡ-
ΦΑ στην πορεία του Πολυτεχνείου,
κερδίζοντας την συμπαράσταση και
το χειροκρότημα του κόσμου. 

Ιρακινοί, Σύριοι, Αφγανοί, Κούρ-
δοι και άλλοι πρόσφυγες έφτασαν
με πορεία στην προσυγκέντρωση
στην πλατεία Κλαυθμώνος και ένω-
σαν τις φωνές τους απαιτώντας
χαρτιά, αναγνώριση τώρα του καθε-
στώτος πρόσφυγα για όλους, καλύ-
τερες συνθήκες διαβίωσης, δικαίω-
μα στην στέγαση μέσα στις πόλεις,
δικαίωμα στη δουλειά. 

Μεγάλη ήταν η οργή για το νέο
θάνατο 48χρονου πρόσφυγα στο
camp της Θήβας μια βδομάδα νωρί-
τερα. Οι πρόσφυγες από τη Θήβα
κρατάνε χαρτιά με φωτοτυπημένα
συνθήματα που γράφουν  «Δικαιο-
σύνη για τον Ιρφάν Σαλέχι» ενώ
εκείνοι που ήρθαν από τους Άγιους
Θεόδωρους απαιτούν: «Όχι στην
απομόνωση, σπίτια μέσα στις πό-
λεις, δωρεάν μετακίνηση με προ-
αστιακό». «Ανοίξτε τις πόλεις, ανοίξ-
τε τα σύνορα» γράφει σε ελληνικά
και αραβικά το πανό των προσφύ-
γων από την Μαλακάσα.

«Με λένε Κάκαμαμ, δεν έχω πια
καθόλου οικογένεια» τονίζει μιλών-
τας στην Εργατική Αλληλεγγύη, ο
πρόσφυγας από το Ιράκ που διαμέ-
νει έξι μήνες τώρα στο camp της
Θήβας. «Ο Ιρφάνι ήταν ένα χρόνο
στη Θήβα και αρρώστησε. Ζούσε
στον ίδιο χώρο μαζί μου. Έσπασα
την πόρτα και τον βρήκα, είχε γυρί-
σει από μπάνιο, να πεθαίνει μέσα
στο δωμάτιο. Τηλεφώνησα για βοή-
θεια αλλά πήρε ώρα μέχρι να φθά-
σει ο γιατρός, μετά κάλεσα το ασθε-

νοφόρο που έκανε πάνω από μια
ώρα να έρθει και στο μεταξύ πέθα-
νε. 

Δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε
λεωφορείο, δεν έχουμε λεφτά για
τρένο, δεν έχουμε τίποτε. Το να κα-
τέβεις στην Αθήνα είναι πανάκριβο.
Περιμένουμε για ραντεβού χρόνια
να περάσουμε συνέντευξη, εγώ
προσωπικά μέχρι το 2020, ο φίλος
δίπλα μου θα περιμένει τρία χρόνια
μέχρι το 2021 για να περάσει συνέν-
τευξη και να του πούνε ότι μπορεί
να μείνει αλλά μπορεί και όχι! Γιατί;
Μέχρι πότε θα περιμένουμε στο
camp; Μέχρι να πεθάνουμε όλοι;» 

Ο Κάκακαμ συμμετέχει για πρώτη

φορά στην πορεία του Πολυτεχνεί-
ου: Ψωμί, παιδεία, ελευθερία,
«ακριβώς αυτό! Θέλω απλά την
ελευθερία μου, να μπορέσω να ζή-
σω εδώ σαν άνθρωπος, να αναμιχ-
θώ, να φτιάξω τη ζωή μου, δου-
λεύοντας, κάνοντας αυτά που κά-
νουν όλοι οι άνθρωποι σε όλον τον
κόσμο» καταλήγει. 

Χρειαζόμαστε βοήθεια
«Ήρθαμε σήμερα εδώ να διαδη-

λώσουμε γιατί αντιμετωπίζουμε τό-
σα πολλά προβλήματα, πείτε το σε
όλους ότι χρειαζόμαστε βοήθεια»
τόνισε μιλώντας στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη η Μίνα, πρόσφυγας από

το Αφγανιστάν, που διαμένει εδώ
και τρεις μήνες στο camp της Θή-
βας. «Είμαστε περίπου 600-700 άτο-
μα, Άραβες, Αφγανοί αντιμετωπί-
ζουμε όλοι τα ίδια προβλήματα. Δεν
έχουμε γιατρούς, δεν μας κλείνουν
εύκολα ραντεβού, ζητάμε και δεν
μας κλείνουν γιατί δεν έχουν τό-
σους γιατρούς. Η αδελφή μου θα
έπρεπε να πηγαίνει σχολείο, δεν πά-
ει γιατί θα έπρεπε να έχει κλείσει
τρεις μήνες εδώ, μας λένε. 

Υπάρχουν πολύ λίγες τουαλέτες
αναλογικά με τον κόσμο που μένει
στη Θήβα, είναι πολύ βρώμικες και
μακριά από εκεί που μένουμε, δεν
μας δίνουν καν καθαριστικά για να

τις καθαρίσουμε. Δεν έχουμε λεφτά
για να μπορέσουμε να μετακινηθού-
με. Ένα λεωφορείο μόνο έρχεται
την Τετάρτη για 600 άτομα και τα
τρένα και τα ταξί για να κατέβεις
στην Αθήνα κοστίζουν ακριβά. Θέ-
λουμε να μείνουμε σε σπίτια μέσα
στην πόλη, να βρούμε μια δουλειά ή
αλλιώς να μας ανοίξουν τα σύνο-
ρα». 

«Για άλλη μια φορά εκτυλίχθηκε
μια τραγωδία στο στρατόπεδο προ-
σφύγων στη Θήβα, που φέρνει στο
φως τους σοβαρούς κινδύνους από
τις πολλαπλές ελλείψεις στους χώ-
ρους αυτούς και στο σύστημα Υγεί-
ας. Πέρισυ ένα παιδί πέθανε όταν
έπεσε μέσα σε βόθρο. Άντρας 48
ετών, πατέρας τριών ανήλικων παι-
διών, βρήκε τον θάνατο από ανακο-
πή καρδιάς, την Παρασκευή 9 Νο-
έμβρη το πρωι, την ώρα που έκανε
ντους» αναφέρει στην ανακοίνωσή
της η ΚΕΕΡΦΑ.

«Το ασθενοφόρο ειδοποιήθηκε
αλλά δεν τον πρόλαβε ζωντανό.
Σύμφωνα με τους πρόσφυγες έφτα-
σε μετά από μία ώρα από την κλή-
ση. Είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο
της Θήβας από τις  10/10/18 έως
και τις 25/10/18 με οξύ έμφραγμα
του μυοκαρδίου. Πριν μερικούς μή-
νες το τριών μηνών βρέφος του πέ-
θανε επίσης. Πολλά ερωτηματικά τί-
θενται καθώς ο ασθενής φαίνεται να
επέστρεψε στις τραγικές συνθήκες
του στρατοπέδου χωρίς σαφείς
οδηγίες για την θεραπεία αλλά και
την παρακολούθηση της νόσου του
ή χωρίς να τις έχει κατανοήσει. Οι
περικοπές έχουν φέρει κατάρρευση
της λειτουργίας των δομών Υγείας
με σοβαρό αντίκτυπο τόσο στον
ντόπιο, όσο και στον εν κινήσει πλη-
θυσμό...

Απαιτούμε άμεση μετακίνηση των
μεταναστών από το στρατόπεδο της
Θήβας στον ιστό της πόλης. Στελέ-
χωση των πρωτοβάθμιων και των
δευτεροβάθμιων δομών υγείας και
άμεση ανάληψη του προσφυγικού
από αυτές τις δομές με σαφές πλά-
νο στήριξης. Στήριξη των οικογενει-
ών από ψυχοκοινωνικές ομάδες που
να προέρχονται από την πρωτοβάθ-
μια περίθαλψη. Διεκδικούμε ανοικτά
σύνορα, ανοικτές πόλεις και όχι
στρατόπεδα αργής εξόντωσης των
προσφύγων. Καλούμε την ΟΕΝΓΕ
και την ΠΟΕΔΗΝ να παρέμβουν
ώστε να χυθεί άπλετο φως στις αι-
τίες του θανάτου του Ιρφάν. Για να
ενισχυθεί άμεσα το νοσοκομείο της
Θήβας. Για να γίνει κεντρική παρέμ-
βαση στο Υπουργείο Υγείας ώστε
να μπεί τέλος στην απαξίωση της
περίθαλψης προσφύγων και μετα-
ναστών».

Γιώργος Πίττας
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Συγκλονιστική συμμετοχή στην Πορεία

ΟΟργανισμός Ηνωμένων Εθνών έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τον αριθμό
των προσφύγων τη χρονιά που πέρασε. Είναι νούμερα ιλιγγιώδη που θα έπρεπε
να βουλώσουν τα στόματα όλων αυτών των υπουργών και άλλων πολιτικάντηδων

που μιλάνε για “περιορισμό των προσφυγικών ροών”.

Ο συνολικός αριθμός ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους
παγκόσμια μέσα στο 2017 φτάνει τα 16 εκατομμύρια! Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η καταμέ-
τρηση έγινε με κριτήριο τις αιτίες για αυτό το τεράστιο κύμα, οι οποίες έχουν να κάνουν
με πολεμικές συγκρούσεις, πογκρόμ και βίαιη καταστολή.

Από αυτούς τους κατατρεγμένους, τα τρία εκατομμύρια αναγκάστηκαν να περάσουν
σε άλλη χώρα. Και το 88% αυτών των περιπτώσεων προέρχεται από τη Συρία, την Μυαν-
μάρ και το Νότιο Σουδάν. Πόλεμος και Ισλαμοφοβία, δηλαδή, είναι οι πηγές των προσφυ-
γικών ροών.

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, ο ρυθμός των ανθρώπων που εκτοπίζονται καθημε-
ρινά ξεπέρασε τις σαράντα χιλιάδες σπάζοντας το ρεκόρ του 2015. Καθημερινά γίνεται
και πιο επείγον να οργανώσουμε το αντιρατσιστικό κίνημα ενάντια στις κυβερνήσεις και
τις άρχουσες τάξεις που κλείνουν τα σύνορα στους ανθρώπους που τρέχουν να ξεφύ-
γουν από τη βία αυτού του παρανοϊκού συστήματος.
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Το Πολυτεχνείο έδειξε ξανά το δρόμο

Πρόσφυγες διαδηλώνουν στη
Λέσβο διεκδικώντας ελεύθερη

μετακίνηση για τον Πειραιά.
(περισσότερα στη σελίδα 7)

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Το 1973 ο συνδυασμός της τότε οικονο-
μικής κρίσης που λεγόταν “πετρελαϊ-
κή” με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

είχε τινάξει στον αέρα τα σχέδια της άρχου-
σας τάξης για μια ελεγχόμενη έξοδο από τη
στρατιωτική δικτατορία. 

Ο ξεσηκωμός της νεολαίας έδωσε έκφρα-
ση στην οργή της εργατικής τάξης και η κοι-
νή εξέγερση φοιτητών-εργατών κουρέλιασε
τις φιλοδοξίες για “κοινοβουλευτισμό” με
χουντικό έλεγχο. Λίγους μήνες αργότερα, η
απόπειρα του Ιωαννίδη να ανορθώσει τη
χούντα με πολεμικές περιπέτειες στην Κύ-
προ βρήκε απέναντί της την ένοπλη αντίστα-
ση των Κυπρίων και τη μαζική οργή για την

επιστράτευση. Έτσι φτάσαμε στην κατάρ-
ρευση της δικτατορίας.

Σήμερα έχουμε τις δημοκρατικές ελευθε-
ρίες που μας χάρισε η εξέγερση του Νοέμ-
βρη και η κυπριακή αντίσταση. Έχουμε πολύ
μεγαλύτερες δυνατότητες να οργανώνουμε
τους αγώνες για “Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία”.
Αλλά έχουμε απέναντί μας το ίδιο σύστημα
που μέσα στην κρίση του χτυπάει ξανά το
Ψωμί της εργατικής τάξης και απειλεί την ει-
ρήνη στην περιοχή. Η ίδια άπληστη κυρίαρχη
τάξη, οι καπιταλιστές, οι εφοπλιστές, οι τρα-
πεζίτες απειλούν να μετατρέψουν σε εφιάλτη
τη λεγόμενη “μεταμνημονιακή εποχή”.

Χρέος
Δείτε πώς σε κάθε ζήτημα πατάνε πάνω

στους συμβιβασμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ για να απαιτήσουν περισσότερα. 

Ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος τούς εξα-
σφάλισαν υπερπλεόνασμα που καλύπτει τις
πομπές του χρέους, αλλά ο ΣΕΒ και το Μη-
τσοτακέικο θέλουν τα λεφτά να δοθούν για
“κίνητρα” στις επιχειρήσεις. Ακόμα και στο
ζήτημα της περικοπής των συντάξεων μιλάνε
για “παροχολογία”, ενώ τις παροχές που πά-
νε στα δικά τους ταμεία τις βαφτίζουν “υγιή

επιχειρηματικότητα”.
Η συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου νομιμοποι-

εί τα σκάνδαλα σαν το Βατοπέδι που έκαναν
οι δεσποτάδες με τους Βουλγαράκηδες, αλ-
λά οι αχόρταγοι της ιεραρχίας και της Νέας
Δημοκρατίας θέλουν τα λεφτά για την πάρτη
τους. Ανησυχούν ότι αν η μισθοδοσία των
κληρικών φύγει από το δημόσιο, τότε μπορεί
η κυβέρνηση να ενδώσει στις διεκδικήσεις
για μαζικούς διορισμούς.

Και δεν περιορίζονται στα οικονομικά ζητή-
ματα. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα διαφη-
μίζει την εξωτερική πολιτική σαν “φιλειρηνι-
κή” την ώρα που προχωράει με τις πλάτες
των ΗΠΑ και της Γαλλίας σε κινήσεις που
απλώνουν την ελληνική ΑΟΖ στην Ανατολική
Μεσόγειο αγκαλιά με το Ισραήλ. Κι όμως οι
Σαμαράδες μιλούν για “προδοσίες” και αγκα-
λιάζουν τις κραυγές που απαιτούν πόλεμο με
την Αλβανία, τη Μακεδονία και την Τουρκία. 

Οι υπουργοί της κυβέρνησης κάνουν πλα-
τωνικές διακηρύξεις κατά της ακροδεξιάς
και ο Βορίδης με τον Γεωργιάδη χρησιμοποι-
ούν τα περιθώρια για να εξωραϊζουν τους νε-
οναζί. Ο νεοδημοκράτης πρώην υπουργός
Δικαιοσύνης Αναστασίου έκανε κοινό μνημό-
συνο για τον Κατσίφα μαζί με τους φασίστες
στη Μυτιλήνη αποθρασυμένος από το “ενός
λεπτού σιγή” της Βουλής.

Γι' αυτό, τα συλλαλητήρια στα 45 χρόνια
του Πολυτεχνείου δεν ήταν επετειακά. Ήταν
βήμα και έμπνευση για κλιμάκωση των αγώ-
νων. Για μαζικό κίνημα απεργιακό αλλά και
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό και αντιπο-
λεμικό. Για να κάνουμε την έξοδο από τα
μνημόνια μια νέα Μεταπολίτευση και όχι ρε-
βάνς για την απληστία των καπιταλιστών.

Στα 20.300 ανέβηκε ο δείκτης της
οικονομικής εξόρμησης της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης με τα

5.800 ευρώ που συγκεντρώθηκαν την
περασμένη βδομάδα. Εκατοντάδες ερ-
γαζόμενες και εργαζόμενοι ανταποκρί-
θηκαν στην οικονομική καμπάνια αγο-
ράζοντας την Εργατική Αλληλεγγύη με
την ειδική τιμή ενίσχυσης των 3 ευρώ.
Ενδεικτικά 61 ευρώ συγκεντρώθηκαν
στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, 43 ευρώ
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 29 ευρώ
στο αμαξοστάσιο Μετρό Σεπολίων, 25
στο νοσοκομείο Γεννηματάς, 12 στο
δήμο Βριλησσίων, 11 στην Ξυλοτεχενία
στο Περιστέρι, από 10 ευρώ στη ΔΕ-
ΣΦΑ, στη ΔΕΗ Ρουφ, στο νοσοκομείο
Αγλαϊα Κυριακού. Επιπλέον 80 ευρώ
συγκεντρώθηκαν στην απεργία στις 14
Νοέμβρη και 320 ευρώ στο τριήμερο
του Πολυτεχνείου στην Αθήνα. 

Ευχαριστούμε τις Ιωάννα Λ. και Μαί-
ρη Λ. που γράφτηκαν συνδρομήτριες
καθώς και για τις προσωπικές σας ενι-
σχύσεις που συνεχίζονται: 100 ευρώ
Γιώργος Τσ., 75 ευρώ Συλβάνος Γκ.,
από 50 ευρώ Λευτέρης Α. και Γιώργος
Τσ., 40 ευρώ Βασίλης Μ., από 30 ευρώ
Αλέξανδρος Μ. και Δημήτρης Τσ., 25
ευρώ Νίκος Τ., από 20 ευρώ Αρτέμης
Π., Νάσος Μπ., Ιωάννα Λ., Θένια Α.,
Θωμάς Κ., Νίκος Σ., Θάλεια Γ., Μαργα-
ρίτα Π., Νικηφόρος Π., Γιάννης Μ., Βα-
σίλης Κ., από 15 ευρώ Μιχάλης Β.,
Γιάννης Σ., Σπύρος Γ., Σπύρος Γ., από
10 ευρώ Μανώλης Μ., Βάση Μ., Γιάν-
νης Θ., Δημήτρης Κ., Ιλιρίντα Μ., Μά-
νος Κ., Άννα Μ., Μανώλης Ψ., Θανά-
σης Μπ., Αγγελική Λ., Αναστασία Π.,
Ελένη Τσ. 5 ευρώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
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Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Πάρτυ για την ενίσχυση 
της Εργατικής Αλληλεγγύης!

Παρασκευή 7/12, 9μμ
BABEL Πυρήνας Τέχνης 
Βασ. Σοφίας 87, Μαρούσι
Dj Robert
6 ευρώ (με μπύρα ή κρασί)
ΣΕΚ Βορείων Προαστείων



“Τα κίτρινα τα γάντια είναι ιε-
ρά, κρατάνε τα σχολειά
μας καθαρά”, ήταν το κεν-

τρικό σύνθημα των καθαριστριών
των δημόσιων σχολείων από όλη τη
χώρα που διαδήλωσαν κατά εκατον-
τάδες στο κέντρο της Αθήνας την
Τρίτη 20/11 τη δεύτερη μέρα της
48ωρης Πανελλαδικής Απεργίας
που προκήρυξε η Ομοσπονδία Ιδιω-
τικών Υπαλλήλων Ελλάδας για τις 19
και 20 Νοέμβρη.

Η διαδήλωση της Αθήνας, που
ήταν μια από τις μεγαλύτερες που
έχουν οργανώσει οι καθαρίστριες
όλα τα χρόνια της ομηρίας τους,
έγινε μπροστά στο Υπουργείο Εργα-
σίας στη Σταδίου στις 20/11 και
ήταν η συνέχεια των κατά τόπους κι-
νητοποιήσεων που οργάνωσαν την
προηγούμενη μέρα Δευτέρα 19/11
σε όλη την Ελλάδα. 

“Κάνουμε διήμερη απεργία. Χτες
ήμασταν στην Ξάνθη μπροστά στο
εργατικό Κέντρο της Πόλης και σή-
μερα κατεβήκαμε στην Αθήνα με μο-
ναδικό αίτημα τη μονιμοποίησή μας
και να μας αναγνωρίσουν τα ένσημά
μας σε Βαρέα και Ανθυγιεινά. Ερχό-
μαστε από όλη την Ελλάδα. Είμαστε
αγανακτισμένες και εξοργισμένες.
Υπάρχουν ανάμεσά μας καθαρί-
στριες που δουλεύουν μέχρι και 15
ή 17 χρόνια. Εγώ εργάζομαι 7 χρό-
νια σε σχολείο της Ξάνθης και κάθε
χρόνο απολύομαι το καλοκαίρι για
να μην μπορώ να έχω εργασιακά δι-
καιώματα και ξαναπροσλαμβάνομαι
από Σεπτέμβρη. Eίναι εξοργιστικό
να καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς

ανάγκες και να μην μπορούμε να μο-
νιμοποιηθούμε τόσα χρόνια. Θέλου-
με να θυμίσουμε στην κυβέρνηση
τις προεκλογικές της υποσχέσεις
και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρ-
χει περίπτωση να κάνουμε πίσω.
Εμείς στα σχολεία της Ξάνθης είμα-
στε 100 περίπου καθαρίστριες και
αυτές τις μέρες δίνουμε σκληρό
αγώνα για να κερδίσουμε αυτό που
παλεύουμε τόσα χρόνια”, ανέφερε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Άννα
Ψαρά γραμματεάς του Σωματείου
Καθαριστριών Ξάνθης.

Αντιπροσωπεία των καθαριστριών
ανέβηκε στο υπουργείο για να συ-
ναντηθεί με κυβερνητικά στελέχη και
να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους. 

Κ.Μ.

Με δυο μεγάλες διαδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι βγήκαν στους δρόμους
διεκδικώντας να μην κοπούν οι συντάξεις τους, να κα-

ταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, και να επιστραφούν αναδρομι-
κά όλες οι περικοπές που δέχτηκαν τα τελευταία 8 χρόνια των
μνημόνιων.

Στην Αθήνα στις 20/11 από νωρίς το πρωί χιλιάδες συνταξιού-
χοι από ολόκληρη τη Νότια Ελλάδα, τη Στερεά, τα Νησιά, την Πε-
λοπόννησο, άρχισαν να συγκεντρώνονται στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος. Στις 11πμ η πλατεία είχε πλημμυρίσει και χιλιάδες συνταξι-
ούχοι είχαν γεμίσει την οδό Σταδίου και την πλατεία Κοραή. Από
την εξέδρα που είχε στηθεί στην πλ. Κλαυθμώνος μίλησαν εκπρό-
σωποι συνταξιουχικών οργανώσεων από όλους τους κλάδους,
ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε πορεία στη Βουλή.

Στην Θεσσαλονίκη στις 19/11 χιλιάδες συνταξιούχοι από την
Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και και τη Θράκη
συγκεντρώθηκαν στις 11πμ στο άγαλμα Βενιζέλου. Μετά το τέ-
λος των ομιλιών οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν πορεία στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης και κατέληξαν στο υπουργείο Μακεδο-
νίας-Θράκης.

“Οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας δίνουμε τεράστια μάχη
τον τελευταίο χρόνο για να αναδείξουμε την παράνομη περικοπή
του Λογαριασμού επικούρησής μας. Είμαστε στους δρόμους συ-
νέχεια και συνεχίζουμε να παλεύουμε ενάντια στη διοίκηση της
τράπεζας αλλά και στην κυβέρνηση που αδιαφορεί ακόμα και για
τις δικαστικές αποφάσεις που μας δικαιώνουν. 

Ταυτόχρονα έχουμε και τον νόμο Κατρούγκαλου να περικόβει
ακόμα περισσότερο τις κύριες συντάξεις μας.

Σήμερα το κίνημα των συνταξιούχων δείχνει την πραγματική
δύναμή του. Χιλιάδες βγήκαμε στους δρόμους για να δείξουμε
πως δεν πρόκειται να μείνουμε άπραγοι μπροστά στη φτωχοποί-
ηση που μας ετοιμάζουν. Θέλουν να μας διαιρέσουν με το γνω-
στό κόλπο ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Πως άλλοι είναι υψηλοσυν-
ταξιούχοι και κάποιοι χαμηλοσυνταξιούχοι. Δεν μασάμε στα παι-
χνίδια τους. Όλοι μαζί σήμερα διεκδικούμε τις εισφορές και τα
λεφτά που έχουμε πληρώσει όλα τα χρόνια που δουλεύαμε. Δεν
θα τους επιτρέψουμε να μας φάνε τις συντάξεις. Συνεχίζουμε τον
αγώνα μας μέχρι να νικήσουμε”, ανέφερε στην ΕΑ η Ιωάννα Παυ-
λοπούλου, συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας που με συναδέλ-
φους της βρέθηκαν με το πανό τους στην κινητοποίηση.
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Όχι άλλοι νεκροί!

44 έφτασαν οι νεκροί εργάτες καθαριότητας σε
όλη τη χώρα τα τελευταία τρία χρόνια μετά
και το θάνατο ενός ακόμα εργάτη στο Δήμο

Αλίμου στη λεωφόρο ΝΑΤΟ κοντά στο ΧΥΤΑ Φυλής όταν
ανατράπηκε το απορριματοφόρο στο οποίο επέβαινε.
Την προηγούμενη Παρασκευή 9/11 είχαμε τον ακαριαίο
θάνατο ενός ακόμα εργάτη στον Ασπρόπυργο. Πιο πριν
στον Δήμο Σκιάθου χρησιμοποίησαν ως ηλεκτρολόγο,
έναν υπάλληλο που προσλήφθηκε ως εργάτης καθαριό-
τητας, για να αλλάξει λάμπες με τον γερανό με αποτέλε-
σμα να κτυπηθεί από το ρεύμα, να πέσει από ύψος 6 μέ-
τρων και να τραυματιστεί σοβαρά.

Η οργή από τους συνεχείς θανάτους αλλά και τους
εκατοντάδες τραυματισμούς έχει ξεχειλίσει στα γκαράζ
των δήμων όλης της χώρας. Τη Δευτέρα 19/11 όλα τα
γκαράζ με απορριματοφόρα έμειναν κλειστά σε ένδειξη
πένθους για τους χαμένους συναδέλφους τους. Λίγο αρ-
γότερα αντιπροσωπεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ έκανε ντου και κα-
τέλαβε το γραφείο της υπουργού Εργασίας Αχτσιόγλου
ζητώντας την παρέμβαση της κυβέρνησης για να ελεγχ-
θούν όλα τα οχήματα στα αμαξοστάσια και να υπάρξουν
πρωτοβουλίες για να σταματήσουν τα ατυχήματα. Οι ερ-
γαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προειδοποιούν,
πώς αν δεν αναληφθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για
τον περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων η απάντηση
θα είναι κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. 

“Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογέ-
νειες των αδικοχαμένων συναδέλφων”, τονίζεται στην
ανακοίνωση που εξέδωσε “Η Σκουπιδιάρα”, το αντικαπι-
ταλιστικό δίκτυο εργαζόμενων στους δήμους. “Η συχνό-
τητα των εργατικών «ατυχημάτων» στον κλάδο έχει πάρει
διαστάσεις πολεμικών συγκρούσεων. Δεν αρκεί πια η
εξήγηση «η κακιά στιγμή» και η «απροσεξία». 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει καταγγείλει επανειλημμένα πώς
δεν εφαρμόζονται οι νόμοι στην Υγιεινή και την Ασφά-
λεια, δεν χορηγούνται τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής
Προστασίας (Μ.Α.Π), δεν γίνονται έλεγχοι και συντήρηση
στα οχήματα, επιβάλλεται υπερεργασία και πολλές φο-
ρές ανατίθενται σε υπαλλήλους καθήκοντα χωρίς αυτά
να συνοδεύονται από την απαραίτητη εκπαίδευση.

Οι πολιτικές τους δολοφονούν, την ίδια ώρα που έχουν
το θράσος να ανοίγουν ζήτημα περικοπής του επιδόμα-
τος ανθυγιεινής εργασίας και των ΒΑΕ. Το κυνήγι των
υπέρογκων μνημονιακών πλεονασμάτων φέρνει περικο-
πές, εντατικοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις, ελαστικές σχέσεις
και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Να δυναμώσουμε
την πάλη για εργασία με ανθρώπινους όρους στους χώ-
ρους δουλειάς, με αξιοπρεπείς αποδοχές και ασφάλιση,
με εφαρμογή και τήρηση των μέτρων ασφάλειας”, υπο-
γραμμίζει στην ανακοίνωσή της η Σκουπιδιάρα και καλεί
τους εργαζόμενους στους Δήμους με συνελεύσεις να
οργανώσουν τα επόμενα βήματα κλιμάκωσης των κινητο-
ποιήσεων.

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Την Πέμπτη 15 Νοέμβρη, έγιναν εκλογές για το νέο ΔΣ
στο Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Οι εργαζόμενοι ανάδειξαν την Αγωνιστική Ενωτική Πρω-
τοβουλία (ΑΕΠ), στην πρώτη θέση με 4 έδρες απο τις 7.
Τις άλλες 3 έδρες στο νέο διοικητικό συμβούλιο τις κατέ-
λαβε η παράταξη της ΔΑΣ. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: ΨΗΦΙΣΑΝ: 265 – ΕΓΚΥ-
ΡΑ: 230. Για το νέο Δ.Σ. πήραν: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: 143 ψήφους και 4 έδρες και ΔΑΣ (ΠΑ-
ΜΕ): 87 ψήφους και 3 έδρες. Στον νέο ΔΣ με την ΑΕΠ
εκλέχθηκε και ο Κώστας Μεγαγιάννης μέλος του δικτύου
της πρωτοβουλίας εργαζομένων ΟΤΑ η “Σκουπιδιάρα”.

Μονιμοποίηση, τώρα!

Κατάληψη της κεντρικής πύλης της Ελληνι-
κής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) στη
Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν τη Δευτέρα

19/11 από τις 7 το πρωί και μέχρι τις 3 μετά το με-
σημέρι οι εργαζόμενοι στην ΕΛΒΟ, ζητώντας να
λήξει η εκκαθάριση της εταιρείας και να δοθεί λύ-
ση για την συνέχιση λειτουργίας της αμυντικής
βιομηχανίας. 

“Διεκδικούμε να λήξει η εκκαθάριση και ζητούμε
συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη
Τσακαλώτο. Μέσα στον Δεκέμβριο πρέπει να απο-
φασίσουν τι θα κάνουν με την ΕΛΒΟ”, αναφέρεται
στην ανακοίνωση του σωματείου των εργαζόμενων
τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι στην γενική συνέ-
λευσή τους ετοιμάζονται να αποφασίσουν ακόμα
πιο δραστικά μέτρα, ακόμα και κατασκήνωση έξω
από το αρμόδιο υπουργείο. 

ΕΛΒΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

20/11, Δεύτερη μέρα απεργίας
των καθαριστριών

20/11, Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην πλ. Κλαυθμώνος



Πάνω από 90% συμμετοχή είχε η 24ωρη
απεργία που οργάνωσαν την Παρα-
σκευή 16/11 οι εργολαβικοί εργαζόμε-

νοι στη ΔΕΣΦΑ. Μόνο το προσωπικό ασφαλεί-
ας από τη μεριά των εργολαβικών μπήκε για
δουλειά στους Κήπους του Έβρου, στο Σιδη-
ρόκαστρο, στην Ξάνθη, στη Θεσσαλονίκη, στα
Φάρσαλα, στο Πάτημα της Ελευσίνας, στη Ρε-
βυθούσα, στο Σπαθοβούνι της Τρίπολης. 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζόμενων
στο Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ) πραγματοποιώντας
την πρώτη του 24ωρη απεργία έστειλε δυνατό
μήνυμα ανυποχώρητου αγώνα, διεκδικώντας
άμεση μονιμοποίηση για όλους τους εργολαβι-
κούς εργαζόμενους της ΔΕΣΦΑ που εδώ και εί-
κοσι χρόνια βρίσκονται όμηροι των συμβάσεων
έργου και των εργολαβικών εταιριών. Οι εργα-
ζόμενοι στη ΔΕΣΦΑ ετοιμάζονται για το επόμε-
νο μεγάλο απεργιακό βήμα στις 28 Νοέμβρη
στην απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ. 

Στην μαζική απεργιακή συγκέντρωση που
πραγματοποιήθηκε έξω από τα κεντρικά της
ΔΕΣΦΑ στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος
του Νομισματοκοπείου, πάνω από 150 εργα-
ζόμενοι και συμπαραστάτες τόνισαν πως δεν
υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν οι κινη-
τοποιήσεις αν δεν υπάρξει απάντηση στο δί-
καιο αίτημα των εργολαβικών εργαζόμενων
της ΔΕΣΦΑ για μονιμοποίηση.

“Ξεκινήσαμε έναν δίκαιο αγώνα που θα τον
πάμε μέχρι τέλος για να επιβάλουμε ότι οι
προεκλογικές υποσχέσεις της κυβέρνησης
θα γίνουν πραγματικότητα. Ζητάμε πολιτική
λύση με νομοθετική ρύθμιση για μετατροπή
των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου”,
τόνισε στην ομιλία της η πρόεδρος του ΠΣΕ-
ΦΑ Μαρία Κοτρώνη.

Πολλοί ήταν οι ομιλητές που πήραν το λόγο
στην συγκέντρωση. Για τον κοινό αγώνα που
χρειάζεται να δώσουν οι εργαζόμενοι στα ΕΛ-
ΠΕ, την ΔΕΠΑ και την ΔΕΣΦΑ μίλησε ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Ενέργειας, Παναγιώ-
της Κοντουσιάδης, που προανήγγειλε κοινές
κινητοποιήσεις στον κλάδο. “Η εργολαβοποί-
ηση είναι κύριο θέμα για όλο το συνδικαλιστι-
κό κίνημα” τόνισε ο πρόεδρος του ΕΚΑ Γιώρ-
γος Μυλωνάς, υπογραμμίζοντας πως το ΕΚΑ
θα εγγράψει το σωματείο των εργολαβικών
της ΔΕΣΦΑ στο δυναμικό του για καλύτερο
συντονισμό και κάλυψη. “Στις επόμενες κινη-
τοποιήσεις θα πάμε μαζί”, τόνισε ο Χρήστος
Ζαρκινός, πρόεδρος του Σωματείου των ερ-
γολαβικών στα ΕΛΠΕ, ενώ η Νικολέτα Αθανα-
σοπούλου, πρόεδρος του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ ανα-
φέρθηκε στη συνολικότερη αναδιάρθρωση
που επιχειρείται στο χώρο της ενέργειας με

επόμενο βήμα την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. 
“Η εργολαβοποίηση πάει χέρι χέρι με την

απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας μέσω
των ιδιωτικοποιήσεων. Όμως αν συντονιστού-
με και στοχεύσουμε όλοι μαζί, μπορούμε να
αλλάξουμε την κατάσταση. Είμαστε πάνω
από 1.000 άτομα στο Φυσικό Αέριο. Ενωμένοι
μπορούμε να πετύχουμε πολλά”, ανάφερε η
πρόεδρος των εργολαβικών της ΔΕΠΑ κα-
λώντας όλους τους εργαζόμενους σε νέα
απεργία στις 28 Νοέμβρη. 

Συμπαράσταση
“Είμαι επικουρικός γιατρός στο νοσοκομείο

Γεννηματά, δηλαδή είμαι συμβασιούχος, και
έρχομαι κατευθείαν από εφημερία”, ανέφερε
ο Χρίστος Αργύρης από το Συντονιστικό Νο-
σοκομείων που έφερε μαζί του ψηφίσματα
συμπαράστασης στον αγώνα των εργολαβι-
κών της ΔΕΣΦΑ από τα ΔΣ των νοσοκομείων
Αγ. Σάββας, Αττικό και Γεννηματάς. “Χτες πε-
τύχαμε μια μεγάλη νίκη. 4.000 συμβασιούχοι
του ΟΑΕΔ πήραν τρίτο χρόνο παράταση στην
εργασία τους. Γιατί; Γιατί απεργήσανε μαζικά
στις 10 Οκτώβρη και στις 14 Νοέμβρη. Το
συμπέρασμα; Κάνεις απεργίες, κλιμακώνεις
και κερδίζεις. Ο αγώνας μας για μόνιμη και
σταθερή εργασία, είναι ολόϊδιος με το δικό
σας. Με τη δουλειά μας καλύπτουμε πάγιες
και διαρκείς ανάγκες και δεν μπορεί να μας
αντιμετωπίζουν σαν αναλώσιμους. Στις 28
Νοέμβρη όλοι μαζί ξανά στο δρόμο”, ανέφε-
ρε ο Χ. Αργύρης που καταχειροκροτήθηκε.

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση απεύθυναν
επίσης η Ειρήνη Φωτέλη από το ΔΣ της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, ο Σταύρος Χρηστίδης από το Κλαδι-
κό Σωματείο Ενέργειας, ο Νίκος Σμπαρούνης
εκ μέρους του Σωματείου των εργαζόμενων
στο ΜΕΤΡΟ της Αθήνας και η Γιώτα Λαζαρο-
πούλου πρόεδρος των εργαζόμενων της πρ.
ΕΘΝΟDATA.

“Η σημερινή σας απεργία στέλνει μήνυμα
αγώνα και ελπίδας σε δεκάδες χιλιάδες εργο-
λαβικούς εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Σαν
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια στεκόμα-
στε στο πλευρό σας με όλες μας τις δυνά-
μεις. Σε όλους τους χώρους, του δημόσιου ή
του ιδιωτικού τομέα, οι εργαζόμενοι παλεύουν
για μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρε-
πείς Συλλογικές Συμβάσεις και εργασιακά δι-

καιώματα. Οι αγώνες μας μπορούν να νικάνε
και σήμερα κάνετε ένα πολύ μεγάλο βήμα
προς αυτή την κατεύθυνση”, τόνισε κατά την
διάρκεια της ομιλίας του στην απεργιακή συγ-
κέντρωση ο Τάσος Αναστασιάδης υπεύθυνος
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια.

Λίγο αργότερα οι απεργοί υπερψήφισαν
ομόφωνα το ψήφισμα της συγκέντρωσης και
βγήκαν στη Μεσογείων για να διαδηλώσουν
σε μια μαραθώνια πορεία μέχρι το υπουργείο
Ενέργειας στο ύψος της Κατεχάκη. “Τέρμα
πια στην κοροϊδία, μόνιμη και σταθερή για
όλους εργασία” και “Εργάτες Ενωμένοι Ποτέ
Νικημένοι”, ήταν κάποια από τα συνθήματα
που φώναζαν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι της
ΔΕΣΦΑ που μέσα στο κρύο με τις σημαίες και
τα πανό τους κατηφόρησαν τη Μεσογείων.
“Ποτέ ξανά φασισμός” ήταν το σύνθημα που
ακούστηκε λίγο αργότερα έξω από τα γρα-
φεία των ναζί της Χρυσής Αυγής. 

Όταν η πορεία έφτασε έξω από το υπουρ-
γείο εκπρόσωποι του σωματείου ζήτησαν συ-
νάντηση με την πολιτική ηγεσία για να εκφρά-
σουν το αίτημά τους και να καταθέσουν το
ψήφισμα της απεργίας τους.

Μια μέρα μετά, εργολαβικοί εργαζόμενοι
της ΔΕΣΦΑ με το απεργιακό πανό τους πο-
ρεύτηκαν μαζί με τους χιλιάδες νεολαίους και
εργαζόμενους που βγήκαν στο δρόμο στη με-
γαλειώδη διαδήλωση για τα 45 χρόνια από
την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

“Χτες απεργούσαμε διεκδικώντας τα εργα-
σιακά μας δικαιώματα από μια ανάλγητη ερ-
γοδοσία που για 20 και 25 χρόνια μας κρατά-
ει όμηρους. Σήμερα ενώνουμε τις φωνές μας
με τους δεκάδες χιλιάδες που βγήκαν στο
δρόμο θυμίζοντας πως το Ψωμί-Παιδεία-
Ελευθερία και τα συνθήματα του Νοέμβρη
του '73 είναι επίκαιρα. Παίρνουμε έμπνευση
από την εξέγερση του '73 και συνεχίζουμε
τους αγώνες μας με μεγαλύτερη ορμή για να
κερδίσουμε αξιοπρέπεια στην εργασία μας
και στη ζωή μας. Για μια κοινωνία που θα λει-
τουργεί για τις ανάγκες μας και όχι για τα
κέρδη των πολυεθνικών”, ανέφερε στην ΕΑ ο
Γιώργος Φάραντος εργολαβικός εργαζόμε-
νος στη ΔΕΣΦΑ που διαδήλωνε και τις δυο
μέρες με το πανό του σωματείου του.

Κυριάκος Μπάνος
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Παράταση 
για τους
συμβασιούχους
ΟΑΕΔ στην Υγεία
Οι αγώνες μπορούν να νικάνε!

Δεύτερη 12μηνη παράταση για τους 
4.000 εργαζόμενους του ΟΑΕΔ στην Υγεία

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ

Η κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργεί-
ου Υγείας και Εργασίας για την παράταση της
δουλειάς των 4000 εργαζόμενων του προ-
γράμματος ΟΑΕΔ στην Υγεία, αποτελεί μία με-
γάλη νίκη του νοσοκομειακού κινήματος, που
δείχνει ότι οι αγώνες μπορούν να φέρνουν
αποτέλεσμα, ότι το αδύνατο μπορεί να γίνει
δυνατό!

Οι 4000 εργαζόμενοι προσλήφθηκαν αρχικά
το Φεβρουάριο του 2017 για ένα χρόνο και σή-
μερα μετά και τη δεύτερη παράταση, πρόκει-
ται να παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας για τρία χρόνια, συμπληρώνοντας συνολικά
τρεις 12μηνες συμβάσεις χωρίς διακοπή. 

Εδώ και ένα χρόνο οι συμβασιούχοι του
ΟΑΕΔ και μία σειρά σωματεία νοσοκομείων
έδωσαν τεράστιες μάχες και αγώνες που ορ-
γανώθηκαν από τα κάτω, προκειμένου να μην
πεταχτούν 4000 εργαζόμενοι στην ανεργία,
όπως ήταν η αρχική προοπτική. Τα πρώτα βή-
ματα ξεκίνησαν τον Οκτώβρη του 2017, από
μερικές δεκάδες εργαζόμενων του προγράμ-
ματος που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
Συντονιστικού των Νοσοκομείων, για μία πρώ-
τη απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρωση
στο Υπουργείο Υγείας με αίτημα "καμία απόλυ-
ση συμβασιούχου –μονιμοποίηση και προσλή-
ψεις". Η οργάνωση αυτής της πρωτοβουλίας
από τα κάτω σε μία σειρά νοσοκομεία, ανάγ-
κασε την ΠΟΕΔΗΝ και την ΑΔΕΔΥ να στηρί-
ξουν την κινητοποίηση και να υιοθετήσουν το
αίτημα της «μόνιμης και σταθερής δουλειάς
για όλο το δημόσιο».

Οι μάχες χρειάστηκε να συνεχιστούν το κα-
λοκαίρι του 2018, κόντρα στην απόφαση της
Ολομέλειας του ελεγκτικού συνέδριου που
έβγαζε οριστικά παράνομη την παράταση των
συμβάσεων ορισμένου χρόνου πέραν του
24μηνου για τους επικουρικούς. Το φετινό φθι-
νόπωρο, που ξεκίνησε με την πιο μαζική απερ-
γιακή συγκέντρωση των τελευταίων χρόνων
στο χώρο της Υγείας στις 10/10 με βασικό αί-
τημα προσλήψεις προσωπικού και μονιμοποι-
ήσεις, έστειλε το μήνυμα στο Υπουργείο Υγεί-
ας ότι το αίτημα της μονιμοποίησης των συμ-
βασιούχων έχει γίνει κεντρικό αίτημα του υγει-
ονομικού κινήματος.

Έχουμε μπροστά μας μεγάλες μάχες για να
επιβάλουμε μαζικές προσλήψεις, αύξηση της
χρηματοδότησης για τα νοσοκομεία, μονιμο-
ποίηση όλων των συμβασιούχων στο ΕΣΥ. Με
απεργιακή κλιμάκωση συντονίζουμε τους αγώ-
νες μας από τα κάτω, διεκδικώντας μονιμοποί-
ηση όλων χωρίς όρους και προϋποθέσεις και
προσλήψεις χιλιάδων ακόμα για να μπορέσουν
τα δημόσια νοσοκομεία να εξυπηρετούν τις
ανάγκες του κόσμου. 

Από την ανακοίνωση του 
Συντονιστικού των Νοσοκομείων

“ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ” ΔΕΣΦΑ

Πετυχημένη απεργία

16/11, Απεργοί της ΔΕΣΦΑ έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας



Επίδειξη της δύναμής του έκα-
νε το αντιρατσιστικό και αντι-
φασιστικό κίνημα της Μεγά-

λης Βρετανίας με την πανεθνική δια-
δήλωση που κάλεσαν το Stand Up
To Racism και το Unite Against Fa-
scism το περασμένο Σάββατο 17
Νοέμβρη στο Λονδίνο. Χιλιάδες δια-
δηλωτές κατέκλυσαν για ώρες τους
κεντρικούς δρόμους της βρετανικής
πρωτεύουσας, εκφράζοντας την αν-
τίθεσή τους στις ρατσιστικές πολιτι-
κές που στρώνουν το δρόμο στην
ακροδεξιά και τους φασίστες.

Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για
40.000 διαδηλωτές, εργαζόμενους,
φοιτητές και νεολαίους, ντόπιους
και μετανάστες. Αναμέσά τους βρί-
σκονταν συνδικαλιστές/ίστριες, μέλη
του Εργατικού Κόμματος, Βραζιλιά-
νοι/ες, Μουσουλμάνοι/ες, δημοτικοί
σύμβουλοι, Παλαιστίνιοι/ες αγωνι-
στές/ίστριες. Όπως αναφέρει η εφη-
μερίδα Socialist Worker, ήταν μια
μαζική και ενωτική πορεία, “ένα δυ-
νατό δείγμα της αποφασιστικότητας
να αντισταθούμε στο ρατσισμό, την
ισλαμοφοβία και τον αντισημιτισμό”.
“Πες το δυνατά, πες το καθαρά – οι
πρόφυγες είναι καλοδεχούμενοι
εδώ” και “Τόμι Ρόμπινσον άντε στο
διάολο και πάρε μαζί σου και τα να-
ζίδια φιλαράκια σου” ήταν από τα
συνθήματα που κυριάρχησαν.

Στο επίκεντρο ήταν η μάχη ενάν-
τια στην άνοδο της ακροδεξιάς και
των φασιστών σε όλο τον κόσμο.
“Για πρώτη φορά έχουμε την εκλογή
φασιστών στη Βραζιλία”, δήλωσε
στο Socialist Worker η Νάρα που
συμμετείχε στο μπλοκ Βραζιλιάνοι
Ενάντια στο Φασισμό, “Οι ηγέτες
της Αριστεράς και οι άλλοι αγωνι-
στές διώκονται όχι μόνο στη Βραζι-
λία αλλά σε ολόκληρη τη Λατινική
Αμερική. Είναι πολύ ανησυχητικό”.
“Είμαι από τη Βραζιλία όπου μόλις
εκλέχτηκε ο Μπολσονάρο”, συμπλή-
ρωσε η Μαρία Μόρις, “Είναι ένας
θρησκευτικός φονταμενταλιστής,
ένας ρατσιστής, ένας ομοφοβικός.
Είναι ο δικός μας Τραμπ. Πρέπει να

παλέψουμε αυτούς τους ανθρώπους
παντού”. “Πολλοί φίλοι μου έχουν
υποστεί ρατσισμό”, δήλωσε η Ντάνυ
από το ανατολικό Λονδίνο που συμ-
μετείχε στην πορεία για αλληλεγγύη
στους μουσουλμάνους και ενάντια
στην ισλαμοφοβία. “Μία φίλη πήγαι-
νε τα παιδιά της στο σχολείο και κά-
ποιος προσποιήθηκε ότι τα σημα-
δεύει με ένα όπλο. Είμαι εδώ για να
υποστηρίξω τους μετανάστες – είναι
μέρος της οικογένειάς μου”.

Συνδικάτα
Η οργανωμένη συμμετοχή των

συνδικάτων με τα πανό τους ήταν
εντυπωσιακή. Ο Ρικάρντο Λα Τόρε,
περιφερειακός γραμματέας της
Ένωσης Πυροσβεστών δήλωσε:
“Έχουμε μεγάλη αντιρατσιστική
δράση στην Ένωση γιατί θέλουμε να
συνεχίσουμε μια περήφανη παράδο-
ση αντίστασης. Οι φασίστες λένε ότι
οι υπηρεσίες είναι άσχημες και οι μι-
σθοί χαμηλοί λόγω των μεταναστών.

Βρισκόμαστε σε αρκετές διαμαρτυ-
ρίες για να ξέρουμε ότι δεν είναι ο
Πολωνός υδραυλικός ή οι Μουσουλ-

μάνοι υπεύθυνοι - είναι οι πολιτικές
των Συντηρητικών. Το να τους επι-
τρέπουμε να μας χωρίζουν με το ρα-

τσισμό μας αποσπά από τα πραγμα-
τικά ζητήματα”.

Δύο Ρομά διαδηλωτές δήλωσαν
επίσης ότι συμμετείχαν στην πορεία
“για να διαμαρτυρηθούμε για το ρα-
τσισμό ενάντια στους Ρομά και τους
τσιγγάνους. Είμαστε η πιο κυνηγη-
μένη φυλή στον κόσμο. Εκατομμύ-
ρια από εμάς πέθαναν στο Ολοκαύ-
τωμα”. Η Μπέκι, μαθήτρια από το
Γιορκ κάλεσε σε άμεση δράση: “Η
ακροδεξιά προσπαθεί να σηκώσει
κεφάλι. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι
τώρα κι όχι αργότερα. Ο κόσμος δεν
πρέπει απλά να περιμένει την επόμε-
νη κυβέρνηση για να αλλάξει τα
πράγματα”. 

Ομιλητές στη συγκέντρωση ήταν
συνδικαλιστές όπως ο Mark Serwot-
ka, γενικός γραμματέας του συνδι-
κάτου PCS, ο Matt Wrack από την
ένωση FBU των πυροσβεστών, ο Ke-
vin Courtney, γενικός γραμματέας
της ένωσης ΝΕU και ο γενικός γραμ-
ματέας του Unite, Len McCluskey.
Μήνυμα υποστήριξης έστειλε και η
σκιώδης υπουργός Εσωτερικών των
Εργατικών Νταϊάν Άμποτ.

Ο Weyman Bennett, ένας από
τους συντονιστές του Stand Up To
Racism, είπε: “Έχουμε ένα καθήκον.
Σταματήσαμε τον Τόμι Ρόμπινσον
την τελευταία φορά και θα τον στα-
ματήσουμε ξανά. Αυτοί έχουν το
Μπολσονάρο, τον Τραμπ και το AfD
στη Γερμανία. Αλλά εμείς έχουμε
μαζικότητα και αποφασιστικότητα.
Ενότητα και αλληλεγγύη για να τους
νικήσουμε”.

Η εφημερίδα Socialist Worker
κλείνει το ρεπορτάζ δηλώνοντας:
“Δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις
ελπίδες μας στο Εργατικό Κόμμα
που έχει πολύ κακή παράδοση στην
αντιμετώπιση του ρατσισμού όταν
είναι κυβέρνηση και πολλές φορές
και όταν είναι στην αντιπολίτευση.
Για να ξηλώσουμε τη σαπίλα του ρα-
τσισμού πρέπει να απαλλαγούμε
από τον καπιταλισμό”.

Λένα Βερδέ
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Μεγάλο συλλαλητήριο στο Λονδίνο

Εκδήλωση με θέμα “Ο νεοναζισμός στο
εδώλιο: οι υποθέσεις του NSU και της
Χρυσής Αυγής” οργανώνουν την Τε-

τάρτη 21 Νοέμβρη το Golden Dawn Watch
και το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ – Παράρ-
τημα Ελλάδας. Η συζήτηση θα γίνει στο Βιο-
τεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ακαδημίας 18,
1ος όροφος, είσοδος από στοά).

Ομιλητές θα είναι οι Θανάσης Καμπαγιάν-
νης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη
της ΧΑ, Antonia von der Behrens, δικηγόρος
της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη του NSU,
Στεύη Κίτσου, από το Golden Dawn Watch,
Ulli Jentsch και Caro Keller, από το NSU-Wat-

ch. Το συντονισμό της συζήτησης θα κάνει ο
Κωστής Παπαϊωάννου από το Golden Dawn
Watch, ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμη-
νεία ελληνικά-γερμανικά.

Όπως αναφέρει το κάλεσμα: “Τον Ιούλιο
του 2018, έπειτα από 5 χρόνια, ολοκληρώθη-
κε η δίκη της ναζιστικής τρομοκρατικής ορ-
γάνωσης NSU στη Γερμανία. Η οργάνωση εί-
χε διαπράξει 10 φόνους με ρατσιστικό κίνη-
τρο το διάστημα 2000-2007. Το αποτέλεσμα
της δίκης κρίθηκε απογοητευτικό καθώς δεν

ρίχτηκε άπλετο φως στην υπόθεση, όπως εί-
χε υποσχεθεί η ίδια η καγγελάριος Μέρκελ
όταν αποκαλύφθηκε η δράση της οργάνω-
σης το 2011. Επίσης, οι κατηγορούμενοι έπε-
σαν στα μαλακά: βασικοί συνένοχοι των δο-
λοφόνων εισέπραξαν μικρές ποινές και κά-
ποιοι απ' αυτούς κυκλοφορούν κιόλας ελεύ-
θεροι.

Στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή βρίσκεται στο
εδώλιο από το 2015, σε μια δίκη-μαμούθ,
όπου δεν θα κριθούν μόνο οι ένοχοι για τα

εγκλήματα που εξετάζονται στο δικαστήριο,
αλλά -και το σημαντικότερο- κατά πόσον η
Χρυσή Αυγή δρα ως εγκληματική οργάνωση.

Σε μια πολιτική συγκυρία όπου η ακροδε-
ξιά κερδίζει συνεχώς έδαφος και συμμετέχει
σε αρκετούς κυβερνητικούς συνασπισμούς
στην Ευρώπη, αλλά και όπου η ακροδεξιά
ρητορική μετατοπίζει την πολιτική αντιπαρά-
θεση όλο και δεξιότερα, η δικαστική δίωξη
ακροδεξιών οργανώσεων αποτελεί ένα από
τα μέσα αντιμετώπισής τους. Η αποτελεσμα-
τικότητα του μέσου αυτού αλλά και η ανάγκη
ενός ευρέως μετώπου απέναντι στην ακρο-
δεξιά είναι τα θέματα που θα μας απασχολή-
σουν στη δημόσια αυτή συζήτηση”.

Δίκη νεοναζί στη Γερμανία

17 Νοέμβρη στο Λονδίνο

Το μπλοκ των “Βραζιλιάνων ενάντια στο φασισμό”



Η 294η δικάσιμος της δίκης της Χρυσής Αυγής (20/11) ήταν
η 7η κατά την οποία αναγνώστηκαν από το δικαστήριο έγ-
γραφα της υπεράσπισης Λαγού, χωρίς να έχουν ακόμα τε-

λειώσει. Ο Λαγός, είναι ένας από τους πιο «βαρυφορτωμένους»
κατηγορούμενους από την ηγεσία της ναζιστικής οργάνωσης, με
πλήθος καταθέσεων αλλά και στοιχείων να αποδεικνύουν ότι πρό-
κειται για ένα υψηλόβαθμο στέλεχος από την έγκριση του οποίου
έχουν περάσει πάρα πολλές εγκληματικές ενέργειες, ενώ αρκετές
από αυτές τις έχει οργανώσει (ή και συμμετάσχει, όπως στην πε-
ρίπτωση του Συνεργείου) ο ίδιος. 

Ο Λαγός κάνει μια προσπάθεια κωλυσιεργίας ακόμα πιο κολοσσι-
αία κι από του Κασιδιάρη, ο οποίος είχε καταφέρει να σύρει την
ανάγνωση εγγράφων του για 7 ολόκληρες συνεδριάσεις. Κατέθεσε
αρχικά 2000 σελίδες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, τις οποίες μετά
την αντίδραση της έδρας αναγκάστηκε να λιγοστέψει κατά λίγες
εκατοντάδες. Ενώ διαβάζονταν οι ερωτήσεις συνέβαινε μια διελκυ-
στίνδα ανάμεσα στους συνηγόρους υπεράσπισης και την έδρα, με
τους μεν πρώτους να προτείνουν κι άλλα έγγραφα, τη δε έδρα να
πιέζει να μείνει η υπεράσπιση στην ουσία, αναγκάζοντάς την να
προσπεράσει αρκετές από τις σελίδες. Αλλά η φαντασία της υπε-
ράσπισης στους τρόπους που επινοεί για να καθυστερήσει είναι εν-
τυπωσιακή: κατά την 293η δικάσιμο η έδρα διαπίστωσε ότι δεκάδες
από τις ομιλίες-ερωτήσεις του Λαγού που της ζητήθηκε να διαβάσει
…επαναλαμβάνονταν! «Λοιπόν, από 1570 μέχρι 1600 έχετε βάλει 2η
φορά τις ίδιες ερωτήσεις. Και στο παρελθόν έχει ξαναγίνει σε σκόρ-

πια στην πορεία. Είναι 30 στη σειρά, δεν μπορεί να έγινε πάλι. Δεν
είμαστε εδώ για να καθυστερούμε την διαδικασία. Λοιπόν, σας πα-
ρακαλώ!», ήταν η παρατήρηση της Προέδρου. Η φτηνή δικαιολογία
του συνηγόρου Αλεξιάδη ήταν ότι δεν είχε χρόνο να ετοιμαστεί, και
από το δικαστήριο του δόθηκαν επιπλέον 10 λεπτά.

Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται το πόρισμα των ανακριτριών στο
σημείο που λέει «Η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιούσε το Κοινοβούλιο
όχι για να λειτουργεί στα πλαίσια της δημοκρατικής νομιμότητας
αλλά ως προκάλυμμα και ως χώρο δημοσιοποίησης της αντιδημο-
κρατικής της συμπεριφοράς», καθώς για μια ακόμη φορά διαβά-
στηκαν οχετοί ρατσισμού και τα φρικιαστικά οράματα της Χρυσής
Αυγής. Λέει για παράδειγμα ο Λαγός σε ομιλία του στη Βουλή: «Η
ΧΑ προτείνει, όσοι περνούν τα σύνορα της Ελλάδας παρανόμως,
θα συλλαμβάνονται και θα φυλακίζονται τουλάχιστον για 2 έτη, θα
εκτίουν την ποινή μακριά, σε κέντρα κράτησης […] θα φτάνουν και
την ισόβια κάθειρξη, να δούμε μετά πόσοι θα περάσουν».

Α.Φ.
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Σε αντιφασιστική συγκέντρωση τη Δευτέρα 26
Νοέμβρη, στις 9πμ, στο Εφετείο Αθηνών μας
καλούν η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα

Ελλάδας “Η Ενότητα”. Κεντρικό αίτημα της κινητοποί-
ησης είναι η ισόβια καταδίκη των δυο ναζί δολοφόνων
του Πακιστανού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν, η δίκη των
οποίων ξεκινά την ίδια μέρα σε δεύτερο βαθμό.

Η δίκη θα γίνει παρουσία του πατέρα του Σαχζάτ
Λουκμάν, Χαντίμ Χουσεΐν, που έρχεται με τη στήριξη
των συνδικάτων στην Αθήνα για να καταθέσει. Μάρ-
τυρες κατηγορίας είναι επίσης ο Δημήτρης Χριστό-
πουλος, προέδρος της Διεθνούς Ένωσης για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου, ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Αθήνα, ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρό-
εδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, η Μα-
ρία Κουβέλη, πρώην πρόεδρος του ΣΕΜ Αθήνας και
ο Παναγιώτης Δημητράς από το Παρατηρητήριο των
Συμφωνιών του Ελσίνκι.

Μετανάστης εργάτης
Ο Σαχζάτ Λουκμάν, μετανάστης εργάτης από το

Πακιστάν, δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 17ης
Ιανουαρίου 2013 επί της οδού Τριών Ιεραρχών στα
Πετράλωνα, από τον 29χρονο πυροσβέστη Χρήστο
Στεργιόπουλο και τον 25χρονο Διονύση Λιακόπουλο.
Οι δύο δολοφόνοι επέβαιναν σε μηχανάκι οπλισμένοι
με πτυσσόμενα μαχαίρια «πεταλούδα» και επιτέθη-
καν στον 27χρονο Λουκμάν ενώ εκείνος πήγαινε με
το ποδήλατό του στη δουλειά του στη Λαϊκή. Τον
σκότωσαν με 7 μαχαιριές στην καρδιά και στην πλά-
τη και τον παράτησαν αιμόφυρτο στην άσφαλτο
όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Η κινητοποίηση αυτοπτών μαρτύρων οδήγησε στη
σύλληψη των δραστών λίγο αργότερα στην περιοχή
του Συντάγματος, ακόμα οπλισμένους, να κάνουν,
όπως είχε πει η ίδια η εισαγγελέας πρωτόδικα, “το
γύρο του θριάμβου”. Στα σπίτια τους βρέθηκε το
κλασικό χρυσαυγίτικο οπλοστάσιο καθώς και προ-
εκλογικό υλικό της ναζιστικής οργάνωσης.

Η δίκη των δύο χρυσαυγιτών (που είναι σήμερα
ανάμεσα στους κατηγορούμενους της δίκης της
Χρυσής Αυγής που βρίσκεται σε εξέλιξη) ξεκίνησε
στις 18 Δεκέμβρη 2013. Μετά από τέσσερις μήνες,
το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας καταδίκασε
τους δύο δολοφόνους χρυσαυγίτες σε ισόβια χωρίς
κανένα ελαφρυντικό, αναγνωρίζοντας για πρώτη φο-
ρά σε ελληνικό δικαστήριο το ρατσιστικό κίνητρο της
δολοφονίας. Η καταδίκη τους οδήγησε και στη συγ-
κρότηση του Τμήματος Καταπολέμησης της ρατσι-
στικής βίας της Αστυνομίας. Η απόφαση του Εφετεί-
ου τώρα θα αποτελέσει σημαντικό υλικό που θα προ-
σκομιστεί στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Η ΚΕΕΡΦΑ απευθύνει επείγουσα έκκληση στήριξης
και ενίσχυσης της καμπάνιας για τη δικαίωση του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν, για να μην πέσουν στα μαλακά οι ναζί
δολοφόνοι του Πακιστανού εργάτη. Όπως αναφέρει:
«Τα δικαστικά έξοδα, τα εισιτήρια από το Πακιστάν κα-
θώς και τα έξοδα της καμπάνιας ενημέρωσης με έντυ-
πο υλικό έχουν αναλάβει η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδος η Ενότητα και ξεπερνάνε τις 5.000
ευρώ. Σας καλούμε να ενισχύσετε άμεσα ώστε να δώ-
σουμε αποτελεσματικά αυτή την δικαστική μάχη. Θα
δοθούν σχετικά παραστατικά για τα έξοδα.

Ο λογαριασμός της ΚΕΕΡΦΑ για τις ενισχύσεις με
την ένδειξη “Εφετείο Σαχζάτ Λουκμάν” είναι ο εξής:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 167/470832-65, IBAN GR78 0110
1670 0000 1674 7083 265 ΚΩΔ. SWIFT ETHNGRAA».

Όλοι στο Εφετείο
26Ν για τη δεύτερη 
δίκη Λουκμάν

Δικαιοσύνη για τον Ζακ!
Άλλη μια μεγάλη ανατροπή είχε η

υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου,
του 33χρονου ακτιβιστή που το με-

σημέρι της 21ης Σεπτέμβρη άφησε την τε-
λευταία του πνοή σε δημόσια θέα στην
οδό Γλάδστωνος, άγρια χτυπημένος πρώ-
τα από τον κοσμηματοπώλη και τον συνερ-
γό του και ύστερα από τις αστυνομικές δυ-
νάμεις που κατέφτασαν στο περιστατικό.

Ο θάνατός του αποδίδεται πλέον επίση-
μα σε ισχαιμικό επεισόδιο που προκλήθηκε
από πολλαπλά τραύματα, ενώ υπολογίζεται
σε μισή ώρα μετά από το πρώτο λιντσάρι-
σμα. Αυτό, σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύ-
ματα, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση
που θα έφτανε την Τρίτη 20 Νοέμβρη στην
Ασφάλεια Αττικής και από εκεί στον ανακρι-
τή που χειρίζεται την υπόθεση. Όσο για τα
αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και
ιστολογικές εξετάσεις του θύματος τα
οποία περιλαμβάνονται και στην ιατροδικα-
στική έκθεση, αυτά αντίστοιχα ξεκαθάρισαν
ήδη από τις προηγούμενες μέρες πως ο
Ζακ ούτε βρισκόταν υπό την επήρεια ναρ-
κωτικών ουσιών, ούτε και είχε κάποια προ-
ϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση. Το συμπέρα-
σμα είναι ότι η αιτία του θανάτου του Ζακ
ήταν ισχαιμικό επεισόδιο το οποίο προκάλε-
σε ο διπλός άγριος ξυλοδαρμός του.

Κατάρρευση συγκάλυψης
Πρόκειται για την οριστική κατάρρευση

όλης της επιχείρησης συγκάλυψης της δο-
λοφονίας και ενοχοποίησης του θύματος,
που εκτυλίχτηκε από την πρώτη στιγμή
από τους ίδιους τους δύο δράστες που ξε-
κίνησαν το έγκλημα και την αστυνομία που
το ολοκλήρωσε μέχρι τα συστημικά ΜΜΕ
που ανηπαρήγαγαν όλα τα ρατσιστικά και
ομοφοβικά κλισέ ενάντια στον ομοφυλόφι-
λο, οροθετικό, χρήστη ουσιών Ζακ που ει-

σέβαλε στο κοσμηματοπωλείο απειλητικός
και σε ανεξέλεγκτη κατάσταση για να το
ληστέψει. Ένα προς ένα τα επιχειρήματά
τους διαψεύτηκαν όλο αυτό το διάστημα.

Η κατηγορία της ληστείας δεν προέκυψε
από πουθενά. Στο μαχαίρι, με το οποίο ο
Ζακ δήθεν απειλούσε τους γύρω τους, δεν
βρέθηκαν τελικά καν τα αποτυπώματά του.
Όσο για την εκτός εαυτού ψυχική του κατά-
σταση σαν αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών
ουσιών, οι τοξικολογικές εξετάσεις βρήκαν
τον Ζακ “πεντακάθαρο”. Συγκεκριμένα,
στην ειδική εξέταση για τα ναρκωτικά, τα
αποτελέσματα ήταν αρνητικά και στις πέντε
κατηγορίες (Οπιούχα, Κοκαΐνη/Μεταβολί-
τες, Αμφεταμίνες/Μεταμφεταμίνες, Βενζο-
διαζεπίνες, Μεθαδόνη/Μεταβολίτες). Το μό-

νο που τελικά έρεε στο σώμα του Ζαν ήταν
ουσία που εμπεριέχεται στα κοινά αναλγη-
τικά φάρμακα. Και μια πολύ μικρή ποσότη-
τα αλκοόλ στο αίμα, τόσο μικρή που δεν
εμπίπτει καν στους κανονισμούς για τον κώ-
δικα οδικής κυκλοφορίας (!).

Όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον δυο
φορές έχουν γίνει «διαρροές» από την
αστυνομική έρευνα, που έκαναν λόγο με
περισσή βεβαιότητα για «τρεις μέρες βα-
ριάς χρήσης» ναρκωτικών και προεξο-
φλούσαν τα αίτια θανάτου. Έπεσαν πατα-
γωδώς στο κενό και εξέθεσαν τη χυδαία
προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης
από τη μεριά της αστυνομίας και με την
συνεργασία των ΜΜΕ στα οποία βρήκαν
το δρόμο τους αυτές οι διαρροές.

Δεν μπορεί πια να υπάρχει καμιά αμφιβο-
λία ότι έχουμε να κάνουμε με μια ανθρωπο-
κτονία, εκτελεσμένη τόσο από τον ιδιοκτή-
τη του κοσμηματοπωλείου και τον συνεργό
του, όσο και από την αστυνομία. Αυτές
πρέπει να είναι οι κατηγορίες που θα δια-
μορφωθούν σε βάρος όλων των αυτουρ-
γών, όπως απαίτησε από την πρώτη στιγμή
το κίνημα “Δικαιοσύνη για το Ζακ” που ξέ-
σπασε αμέσως μετά τη δολοφονία του.
• Διαβάστε επίσης το άρθρο στο περιο-

δικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω που κυκλο-
φορεί: Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά
στην καταπίεση; (socialismfrombelow.gr)

Λ.Β.

Ζακ Κωστόπουλος. Το μπλουζάκι του γράφει
“Προστατέψτε και επιβιώστε”.

Διαδήλωση στο πλαίσιο της Διε-
θνούς Ημέρας κατά της Βίας κατά
των Γυναικών καλούν το Σάββατο 24
Νοέμβρη, στις 12μεσ., στην Καπνι-
καρέα, γυναικείες και LGBTQI+ ορ-
γανώσεις και συλλογικότητες.

Επόμενες δικάσιμοι
Νοέμβρης: 22/11, 23/11 και 30/11 στο Εφετείο. 27/11, 28/11
και 29/11 στον Κορυδαλλό. Δεκέμβρης: 3/12, 6/12, 11/12,
12/12, 13/12, 14/12, 18/12, 19/12 και 20/12 στον Κορυδαλλό.
4/12, 7/12 και 10/12 στο Εφετείο.

ΔΙΚΗ ΧΑ  Εξοργιστικές μεθοδεύσεις από τον Λαγό
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Σε όλη τη χώρα απλώθηκε η απεργία της
ΑΔΕΔΥ στις 14 Νοέμβρη. 

Στη Θεσσαλονίκη τον τόνο έδωσαν οι συμβα-
σιούχες καθαρίστριες του ΨΝΘ, όπως μας είπε
ο Γιάννης Κούτρας, γιατρός στο Ιπποκράτειο
και μέλος του Δ.Σ της ΕΝΙΘ. “Οι καθαρίστριες
ξεκίνησαν το πρωί με τη δυναμική συγκέντρωση
τους στην 3η-4η ΥΠΕ, συνέχισαν με πορεία
προς το άγαλμα Βενιζέλου στη συγκέντρωση
του ΠΑΜΕ και κατέληξαν στη συγκέντρωση της
ΕΔΟΘ στο Εργατικό Κέντρο. Από εκεί ακολού-
θησε πορεία προς το υπουργείο με τις καθαρί-
στριες μπροστά και ακολούθως το Σωματείο
Εργαζόμενων Ιπποκρατείου, τον Συντονισμό
Ενάντια στα Μνημόνια, την ΠΟΕ ΟΤΑ κ.α. Έξω
από το υπουργείο η πορεία ενώθηκε με τους
διαδηλωτές του ΠΑΜΕ φωνάζοντας συνθήματα
για αρκετή ώρα δίνοντας το μήνυμα πως με ενό-
τητα και κλιμάκωση μπορούμε να νικήσουμε”. 

Στην Πάτρα “τουλάχιστον 500 απεργοί συμ-
μετείχαν στη διαδήλωση που ξεκίνησε από το
Εργατικό Κέντρο. Οι διαδηλωτές βάδισαν σε
μια κοινή πορεία, πίσω από τα πανό των οικο-
δόμων, της ΕΛΜΕ, των δασκάλων, των για-
τρών, αλλά και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΕΚ, της
ΛΑΕ, ενώ σημαντική ήταν και η συμμετοχή του
ΠΑΜΕ” μας είπε ο Νεκτάριος Χάινταρ.

Στα Γιάννενα εκατοντάδες απεργοί του δη-
μοσίου και φοιτητές συμμετείχαν στην απερ-
γιακή διαδήλωση που ξεκίνησε από το Εργατι-
κό Κέντρο. “Στην πορεία κατέβηκαν απεργοί
από το Πανεπιστήμιο, τους δήμους, τα νοσοκο-
μεία, φοιτητές και εκπαιδευτικοί” μεταφέρει η
Λουίζα Γκίκα. “Διαδηλώσαμε στο κέντρο της
πόλης με κατεύθυνση το δικαστικό μέγαρο,
όπου θα εκδικάζονταν η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ
σχετικά με υπόθεση εργαζόμενου που αποκλεί-
στηκε από κρίση επειδή δε συμμετείχε στην
αξιολόγηση της Γεροβασίλη”.

Στα Χανιά η απεργιακή συγκέντρωση και η
πορεία ήταν “μαχητική και με παλμό” σύμφωνα
με την ανταπόκριση του Ειρηναίου Μαράκη.
“Στην πορεία συμμετείχαν με τα πανό τους η

Πλήθος εργαζόμενες κι εργαζόμενοι
συμμετείχαν στην απεργιακή διαδήλω-
ση στο κέντρο της Αθήνας. Η 14η Νο-

έμβρη ήταν ημέρα απεργίας για όλους τους
εργαζομένους στο δημόσιο τομέα, εκπαιδευτι-
κούς, υγειονομικούς, δημοτικούς υπάλληλους,
εργαζόμενους σε υπουργεία αλλά και για τους
εργαζόμενους στην Ιδιωτική Υγεία και τον κλά-
δο των οικοδόμων.

Με προσυγκέντρωση στη Σταδίου στο ύψος
του Υπουργείου Εργασίας, ξεκίνησε το μπλοκ
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, το
οποίο συσπείρωσε σωματεία νοσοκομείων
όπως του Αγ.Σάββα, του Γεννηματάς, του Ογ-
κολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς, του Αγ.Όλ-
γα, του Παίδων Αγλ.Κυριακού, του Ερυθρού,
των εργαζόμενων του Υπουργείου Πολιτισμού
– μόνιμων και συμβασιούχων, δασκάλων και
καθηγητών με το πανό του δικτύου “Η τάξη
μας”, των φοιτητριών/ων του ΣΕΚ, της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης. Το παρών έδωσαν κι εργα-
ζόμενοι απο την Ιδιωτική Υγεία που επίσης
απεργουσαν και είχαν ήδη διαδηλώσει από τις
7 το πρωί έξω από το Μετροπολιταν. 

Στη διαδήλωση που έφτασε μέχρι τη Βου-
λή, συμμετείχαν μεταξύ άλλων το Συντονιστι-
κό Συμβασιούχων – Παρατασιούχων ΟΤΑ, η
ΠΟΕ ΟΤΑ, η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ, οι εργαζόμενοι
του ΟΑΕΔ, των ασφαλιστικών ταμείων, οι μη-
χανικοί της ΕΜΔΥΔΑΣ με τις ομοσπονδίες
τους, πρωτοβάθμιοι σύλλογοι εκπαιδευτικών,
συλλογικότητα των χειροτεχνών του Θησείου,
Πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων.
Όταν η πορεία των συνδικάτων έφτανε στη
Βουλή στο κάτω μέρος του Συντάγματος έμ-
παινε η διαδήλωση του ΠΑΜΕ.

Συντονισμός
Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια οργά-

νωσε την απεργιακή κινητοποίηση της 14ης
Νοέμβρη με καθημερινές εξορμήσεις σε γειτο-
νιές και χώρους εργασίας και με κεντρικό σύν-
θημα “Τα πλεονάσματα για τις εργατικές ανάγ-
κες – Όχι για το χρέος και τους τραπεζίτες”. 

“Ήταν μια απεργία που βγήκε από τα κάτω,

μέσα από τους αγώνες των προηγούμενων μη-
νών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κρατήθηκε
και δεν αναβλήθηκε παρολες τις παλινωδίες
των γραφειοκρατων. Ηταν η πρώτη απεργία
της ΑΔΕΔΥ στη 'μετα-μνημονιακή' περίοδο και
καθαρή απάντηση στην κυβέρνηση ότι δεν
χρειάζονται απεργίες. Ο κόσμος της εργασίας
δεν περιμένει την κυβέρνηση, αγωνίζεται, διεκ-
δικεί και παλεύει για να τα πάρει όλα πίσω. Ορ-
γανώνει τους χώρους δουλειάς σε πείσμα της
δεξιας αντιπολίτευσης των κουληδων και της
Καθημερινής, και συνεχίζει τις μάχες του”, το-
νίζει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια σε
ανακοίνωσή του μετά τη διαδήλωση της 14ης
Νοέμβρη και βάζει την προοπτική της απεργια-
κής κλιμάκωσης με επόμενο βήμα την απεργία
στις 28 Νοέμβρη. 

Διαβάστε στις δίπλα στήλες όσα δήλωσαν
στην Εργατική Αλληλεγγύη απεργοί από μια
σειρά χώρους και ανταποκρίσεις από τις δια-
δηλώσεις σε όλη τη χώρα.

ΟΡΓΑΝΏΝΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΤΙΣ 28/11

Διεκδικούμε
Συλλογική Σύμβαση

Εργασίας με Αυξήσεις

 Το κίνηµα 
 στην Ιδιωτική 
 Υγεία στην 
 περίοδο 
"µετά τα 
 µνηµόνια"

 Το κίνηµα 
 στην Ιδιωτική 
 Υγεία στην 
 περίοδο 
"µετά τα 
 µνηµόνια"

Μάρνη & 3ης ΣεπτεµβρίουΜάρνη & 3ης Σεπτεµβρίου

Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονοµικών
ΑΣΚΥ

ΣΥΣΚΕΨΗΣΥΣΚΕΨΗ
Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Πέµπτη 22 Νοέµβρη, 19.00µµ

Πέτυχε η απεργία 14Ν

Απεργιακή συγκέντρωση έξω από την κλινική Μetropolitan στο
Φάληρο, πραγματοποίησαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης 14/11, οι
εργαζόμενοι στην Ιδιωτική Υγεία.

Στην απεργία καλούσαν η ΟΣΝΙΕ, η συνδικαλιστική ομοσπονδία
του κλάδου, το κλαδικό Σωματείο Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας και τα
σωματεία του Ερρίκος Ντυνάν, Ωνάσειου, Ευρωκλινικής, Μητέρα
και Υγεία. Δεκάδες απεργοί έδωσαν το παρών έξω από το Μetropoli-
tan ενώ αρκετοί συμμετείχαν και στην απεργιακή συγκέντρωση στο
κέντρο της Αθήνας μαζί με τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. 

Η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών καλεί σε σύ-
σκεψη την Πέμπτη 22/11, στις 7μμ στο ΕΚΑ, για την οργάνωση της
απεργίας στις 28 Νοέμβρη.

Συμμετέχουμε στην απεργία
που έχει προκηρύξει η ΑΔΕ-

ΔΥ, παρότι το σωματείο μας ανή-
κει στη ΓΣΕΕ, σεβόμενοι το ψήφισμα της γενικής μας
συνέλευσης όπου οι συνάδελφοι αποφάσισαν τη συμ-
μετοχή στη σημερινή απεργία. Καταδικάζουμε κάθε
διάσπαση των εργαζομένων – είτε ανάμεσα σε δημό-
σιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ανάμεσα σε μόνιμους και
συμβασιούχους, είτε οποιαδήποτε. Οι εργαζόμενοι εί-
ναι ένα, έχουμε κοινά αιτήματα και για αυτό η σημερι-
νή απεργία έπρεπε να είναι πανεργατική. Να παγώ-
σουν όλα για να καταλάβουν εκεί πάνω ότι υπάρχει
πρόβλημα. Επιμένουμε στη διεκδίκησή μας για μόνιμη
και σταθερή εργασία για όλους. Δεν πουλάμε τίποτα.
Ο πολιτισμός δεν πουλιέται. Δεν πουλιέται η περιου-
σία που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί δεν
είναι δικιά του. Ανήκει σε όλους, εργαζόμενους, μαθη-
τές, φοιτητές, συνταξιούχους. Απαιτούμε μαζικές
προσλήψεις. Δεν γίνεται να παραδέχονται ότι οι υπη-
ρεσίες είναι υποστελεχωμένες και την ίδια στιγμή να
μην κάνουν προσλήψεις. Διεκδικούμε επαναφορά του
ανθυγιεινού επιδόματος και για τους ΙΔΟΧ εργαζόμε-
νους, πληρωμές στην ώρα τους, συνθήκες υγιεινής κι
ασφάλειας στην εργασία μας, αναγνώριση πτυχίων. 

Μιχαήλ Ζερβός, πρόεδρος Πανελλήνιου Σωματείου
Έκτακτου Προσωπικού ΥΠΠΟ 
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Απεργούμε και διαδηλώνουμε συνάδελφοι εργαζόμενοι από το
Ογκολογικό Νοσοκομείο “Αγ.Ανάργυροι”. Διεκδικούμε προσ-

λήψεις, χρηματοδότηση, μονιμοποιήσεις, αυξήσεις, αναδρομικά.
Οι κινητοποιήσεις πρέπει να συνεχιστούν. Χρειάζεται απεργιακή
κλιμάκωση μαζικότητα και συντονισμός, τόσο των εργαζόμενων
των νοσοκομείων μεταξύ τους όσο και των εργαζόμενων από δια-
φορετικούς κλάδους. Σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται και το κατέβα-
σμά μας στις εκλογές του σωματείου εργαζομένων του νοσοκο-
μείου μας που θα γίνουν στις 29 Νοέμβρη. Το ζήτημα των ελλεί-
ψεων και της υποχρηματοδότησης είναι εμφανές και στο ΓΟΝΚ.
Τα κενά θα επιδεινωθούν όταν λήξουν οι συμβάσεις των επικουρι-
κών. Είναι καιρός να πάρουμε πίσω ότι μας πήραν με τα μνημόνια
όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο με τη δικιά μας πίεση, με τις εργατικές
κινητοποιήσεις μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό.

Μούσα Αλοντάτ, γιατρός ΓΟΝΚ

Έχω κατέβει ακριβώς για αυτό που λέει το πανό μας. Μόνιμη ερ-
γασία. Είμαι επικουρικός με ετήσια σύμβαση. Στο τμήμα μας,

μόνιμη είναι μόνο η διευθύντρια. Καταλαβαίνεις ότι ολόκληρα κομμά-
τια νοσοκομείων λειτουργούν κάτω από μόνιμη επισφάλεια. Κι έχου-
με μόνιμο πρόβλημα χρηματοδότησης. Δεν εγκρίνονται κονδύλια
που είναι απαραίτητα για να δουλέψει το νοσοκομείο.

Φιλία, εργαζόμενη, νοσοκομείο Αγ.Όλγα

14/11, Απεργιακή διαδήλωση στην Αθήνα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
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Επιτροπή Αναπληρωτών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων,
η ΕΛΜΕ Χανίων, ο Ενιαίος Σύλλογος Φοιτητών Πολυτε-
χνείου Κρήτης, ο Σύλλογος Σπουδαστών ΤΕΙ Χανίων, ο
Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, το
Συνδικάτο Οικοδόμων, η Ταξική Πορεία και το ΠΑΜΕ Εκ-
παιδευτικών. Κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκαν
συνθήματα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων, μαζικές
προσλήψεις κι αυξήσεις”. 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι κινητοποιήσεις και
στο Ηράκλειο. “Από την πλ. Ελευθερίας ξεκίνησε διαδή-
λωση με πανό των εκπαιδευτικών, του Συντονισμού Πρω-
τοβάθμιων Σωματείων, των Φοιτητικών Συλλόγων Φυσι-
κής, Βιολογίας και Ιατρικής καθώς και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Από το ίδιο σημείο μια ώρα νωρίτερα ξεκίνησαν το ΠΑΜΕ,
οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομεί-
ου και το σωματείο οικοδόμων. Η διαδήλωση των Φοιτητι-
κών Συλλόγων μαζί με τα σωματεία πέρασε απ το κέντρο
της πόλης στα Λιοντάρια, όπου φωνάξαμε συνθήματα και
μοιράσαμε υλικό για το Πολυτεχνείο, για την απεργία στις
28/11 και φυσικά το τελευταίο φύλλο της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης. Η συζήτηση με τον κόσμο εντός της πορείας εί-
χε στο κέντρο της την κλιμάκωση και τον συντονισμό των
αγώνων για να μπορέσουμε να κερδίσουμε όλα όσα διεκ-
δικούμε. Με το σύνθημα 'φοιτητές-εργατιά, μια φωνή και
με γροθιά', βάζουμε την προοπτική να συνδέσουμε τους
απεργιακούς αγώνες που ξεσπάνε με τους φοιτητικούς”,
τόνισε στην ανταπόκρισή του ο Αλέξανδρος Παπαϊωάν-
νου, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.

Στην Ξάνθη, “δεκάδες εργαζόμενοι του δημοσίου συμ-
μετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση στην Κεντρική
Πλατεία. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης
με συνθήματα για μόνιμη δουλειά, αυξήσεις στους μι-
σθούς, λεφτά για τις ανάγκες των εργατών και όχι για το
χρέος και τους εξοπλισμούς. Με πανό συμμετείχαν ο Δι-
δασκαλικός σύλλογος, η ΕΛΜΕ, το ΠΑΜΕ, αλλά και η Λαϊ-
κή Αντίσταση και το «Πέλοτο», που ενώθηκαν με τους
απεργούς στην Κεντρική Πλατεία, φτάνοντας με προσυγ-
κέντρωση από την Πλατεία Ελευθερίας. Έντονη ήταν η
παρουσία της αστυνομίας που επιχείρησε να φράξει το
δρόμο στους διαδηλωτές για να μην ενωθούν με το κύριο
σώμα της πορείας” σημειώνει ο Παντελής Αποστολίδης.

Απεργιακές συγκεντρώσεις έγιναν ακόμα στην Αλεξαν-
δρούπολη, την Έδεσσα και άλλες πόλεις.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 28Ν
Η 28η Νοέμβρη θα είναι το επόμενο

βήμα απεργιακής κλιμάκωσης, με-
τά την απεργία στις 14 Νοέμβρη. Η

μάχη είναι ανοιχτή. Συμπληρώνονται τρεις
μήνες από την περίφημη “έξοδο από τα
μνημόνια”, η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλά-
ει για πλεονάσματα και όλες και όλοι που
δεινοπάθησαν τα προηγούμενα χρόνια δί-
καια συνεχίζουν να διεκδικούν να τα πά-
ρουν όλα πίσω.

Μπορεί οι γραφειοκρατικές συνδικαλιστι-
κές ηγεσίες να έπαιξαν – και να συνεχίζουν
να παίζουν – τα δικά τους υπονομευτικά
παιχνίδια με τις ημερομηνίες των απερ-
γιών, δεν μπορούν όμως να αγνοήσουν τις
πιέσεις που βάζουν χιλιάδες εργαζόμενοι
που διεκδικούν, συλλογικές συμβάσεις, αυ-
ξήσεις, μονιμοποιήσεις, προσλήψεις και λε-
φτά για τις ανάγκες της πλειοψηφίας.

Δυο μεγάλες απεργίες
Έτσι, ακόμα κι αν η ηγεσία της ΓΣΕΕ (και

ΕΚΑ στη συνέχεια) επέλεξε αντί για πανερ-
γατική απεργία μαζί με το Δημόσιο στις 14
Νοέμβρη, να βάλει ξεχωριστή απεργιακή
ημερομηνία στις 28 Νοέμβρη και η ηγεσία
της ΑΔΕΔΥ τώρα να αρνείται να κηρύξει
νέα απεργία στις 28/11, η πραγματικότητα
είναι ότι μετά από μεγάλο χρονικό διάστη-
μα έχουμε δυο μεγάλες απεργίες μέσα σε
δεκαπέντε μέρες. Κι ανάμεσά τους μια σει-
ρά από κομμάτια εργαζομένων να βγαίνουν
στη μάχη, εντείνοντας τις πιέσεις και στις
συνδικαλιστικές ηγεσίες. 

Μέσα σε ένα μήνα και καθ'οδόν για τις
14 Νοέμβρη είχαμε τις απεργίες του Βοή-
θεια στο Σπίτι, των ομοσπονδιών για τα
ΒΑΕ, των υγειονομικών σε πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια περίθαλψη, των δικα-
στικών υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών,
των εργαζόμενων στο υπουργεία Ανάπτυ-
ξης και Πολιτισμού, την κατάληψη των

υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, τις κινητοποιήσεις
στο Ωνάσειο. Ουσιαστικά όλα τα κομμάτια
του δημόσιο τομέα – κι όχι μόνο – που
ενώθηκαν στις 14 Νοέμβρη. 

Και η μάχη δεν σταμάτησε την περασμέ-
νη Τετάρτη. Αντίθετα, η απεργία στις
14/11 λειτούργησε προωθητικά ώστε να
συνεχίσουν οι κλάδοι που ήδη βρίσκονταν
στη μάχη αλλά και νέα κομμάτια να βγουν
σε αυτή. Δυο μέρες μετά, οι συμβασιούχοι
της ΔΕΣΦΑ είχαν την πρώτη 24ωρη απερ-
γία τους, η οποία έφτασε σε ποσοστά κα-
θολικής συμμετοχής. Το Σάββατο ξαναε-
νώθηκαν όλοι στην πορεία του Πολυτε-
χνείου και η βδομάδα άνοιξε με 48ωρη πα-
νελλαδική απεργία των καθαριστριών, αλ-
λά και τα αμαξοστάσια των δήμων να κα-
ταλαμβάνονται από οργισμένους εργαζό-
μενους των ΟΤΑ που λένε “όχι άλλοι νε-
κροί συνάδελφοι”. 

Αν ο ένας παράγοντας για το απεργιακό

ξέσπασμα είναι η οργή και το δίκαιο αίτημα
της επιστροφής όσων θυσιάστηκαν στο
βωμό των μνημονίων, ο άλλος είναι η αί-
σθηση ότι πράγματι οι απεργίες σε αυτή τη
νέα περίοδο μπορούν να νικάνε. Η ένταξη
των εργατών της Cosco στα ΒΑΕ και η νέα
ανανέωση συμβάσεων 4000 εργαζόμενων
στην Υγεία, είναι δύο παραδείγματα απερ-
γιακών αγώνων που κέρδισαν. Είναι παρα-
δείγματα που μπορούν να γενικευτούν και
η επιτυχία της απεργίας στις 28 Νοέμβρη
είναι σταθμός σε αυτή την κατεύθυνση. 

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια με
προκήρυξή κι αφίσσα οργανώνει ήδη την
απεργία. “Δεν περιμένουμε από τις συνδι-
καλιστικές ηγεσίες να οργανώσουν την
απεργία. Η ΓΣΕΕ το προηγούμενο διάστη-
μα έκανε κάθε προσπάθεια για να σαμπο-
τάρει την κοινή απεργιακή απάντηση των
εργαζόμενων και ξοδεύει περισσότερο
χρόνο για συνεργασίες με την «κοινωνική
συμμαχία» πάρα για να οργανώσει τις ερ-
γατικές αντιστάσεις” υπογραμμίζει στην
προκήρυξη και συνεχίζει: “Γι’ αυτό η απερ-
γία χρειάζεται να οργανωθεί σε κάθε χώρο
δουλειάς από τον μαχητικό κόσμο για να
έχει επιτυχία και να βοηθήσει να ξεδιπλω-
θεί η δυναμική των αγώνων την επόμενη
περίοδο. Με συγκρότηση απεργιακών επι-
τροπών σε κάθε χώρο δουλειάς που να
πάρουν πάνω τους την οργάνωση της
απεργίας. Με συνελεύσεις, συγκεντρώ-
σεις, εξορμήσεις, να κερδίσουμε όλους
τους συναδέλφους/φισσες στην απεργία
και στα απεργιακά συλλαλητήρια. Να προ-
βάλουμε την εργατική προοπτική, τη δια-
γραφή του χρέους. Να πάψουμε να απο-
πληρώνουμε δις. ευρώ κάθε χρόνο για να
γεμίζουν τα σεντούκια των τραπεζιτών. Να
συγκρουστούμε με το Ευρώ και την Ε.Ε.
Να κρατικοποιηθούν οι τράπεζες και όλες
οι μεγάλες  επιχειρήσεις κάτω από τον
έλεγχο των εργαζόμενων”.

Μόνιμοι κι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί διεκδικούμε
μόνιμους διορισμούς. Ταυτόχρονα διεκδικούμε κι

όλα όσα μας έχουν πάρει τα χρόνια των μνημονίων. Ότι
μας λεηλάτησαν να το πάρουμε πίσω. Αυτό θα το κατα-
φέρουμε μόνο με απεργίες. Για αυτό είμαστε σήμερα
στο δρόμο κι έτσι θα συνεχίσουμε. Οι εργαζόμενοι στο
δημόσιο τομέα θα πρέπει να ενωθούν με τους εργαζό-
μενους του ιδιωτικού στις 28 Νοέμβρη. Να πάμε για μια
μεγάλη γενική απεργία στις 28/11 και να κλιμακώσουμε
τον αγώνα και στη συνέχεια για να τα κερδίσουμε όλα.

Στέλιος Γιαννούλης, δάσκαλος, ΣΕΠΕ 
Γλυφάδας – Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Είμαστε συμβασιούχοι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ και
διεκδικούμε μόνιμη εργασία, όπως και χιλιάδες

συνάδελφοι από διαφορετικούς εργασιακούς χώρους,
που διαδηλώνουμε σήμερα μαζί. Στον ΟΑΕΔ είμαστε
135 συμβασιούχοι που συνεχίζουμε να εργαζόμαστε
με δικαστικές αποφάσεις. Δουλέυουμε πάνω 10-12
χρόνια ο καθένας στη δουλειά, έχουμε πολύ μεγάλη
εμπειρία στο αντικείμενό μας πλέον, και παρ'όλα αυτά
παραμένουμε όμηροι. Τυχών απόλυσή μας θα φέρει
παράλυση στον οργανισμό. 

Έφη Κανελλοπούλου, 
συμβασιούχα εργαζόμενη ΟΑΕΔ

Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται η κατάσταση που
τραβάμε οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι. 

Κάποιοι από μας εδώ δουλεύουμε στους δήμους
από το 2002. Είμαστε απαραίτητοι στη δουλειά. Διεκ-
δικούμε τη μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορί-
στου χρόνου. Και το ίδιο να γίνει με τους συμβασιού-
χους σε κάθε κλάδο. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέ-
πει να γίνεται όμηρος. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί
η κοροϊδία όπως αυτή που – εντελώς εκδικητικά -
έκανε στην περίπτωσή μας το Υπουργείο Εσωτερι-
κών με την προκήρυξη 3Κ. Να λέει ότι προσλαμβάνει
κόσμο την ίδια στιγμή που απέλυε χιλιάδες από
εμάς. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αυτή τη
στιγμή στους δήμους είναι τραγική. Ακόμα και πολλά
από τα παιδιά που μπήκαν με την 3Κ είναι ουσιαστικά
στον αέρα αυτή τη στιγμή. Παρ'όλα αυτά βλέπουμε
ότι με τον αγώνα μας καταφέρνουμε και δικαστικές
αποφάσεις να βγαίνουν που κρατάνε πολλούς συμ-
βασιούχους στη δουλειά και όπως μαθαίνουμε σε κά-
ποιες περιπτώσεις συμβασιούχοι συνάδελφοι να γί-
νονται αορίστου. Δεν θα σταματήσουμε. Οργανωνό-
μαστε στο σωματείο και όλοι μαζί στο δρόμο. Εκεί να
είμαστε όλοι. 

Λάζαρος Ντάρης, συμβασιούχος δήμου Ν.Ιωνίας
Συντονιστικό Συμβασιούχων ΟΤΑ

Διαδηλώνουμε σήμερα και στέλνουμε το μήνυμα ότι οι φοιτητές είναι μαζί
με τους εργάτες. Άλλωστε εμείς είμαστε οι αυριανοί εργαζόμενοι και παί-

ζει ρόλο και για μας το τί θα κατακτηθεί σήμερα. Βλέποντας όλα γύρω να
διαλύονται είναι υποχρέωσή μας να αντισταθούμε και να παλέψουμε. Στο ΤΕΙ
Αθήνας που σπουδάζω – πλέον Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – έχουμε έρθει
από μια χρονιά γεμάτη μάχες ενάντια στις συνέπειες αυτής της αλλαγής και
συνεχίζουμε ενάντια στο νόμο Γαβρόγλου που φέρνει τις συγχωνεύσεις και
τσακίζει τα εργασιακά μας δικαιώματα. Πρέπει να συνεχίσουμε με έναν νέο
κύκλο καταλήψεων και διαδηλώσεων. Να δείξουμε ότι το φοιτητικό κίνημα εί-
ναι εδώ και μπορεί να τα ανατρέψει.

Αλέξανδρος Κοροβέσης, φοιτητής 

Το ότι οι χειροτέχνες του Θησείου έχουμε κατέβει σήμερα στην απεργία δεν
πρέπει να παραξενεύει κανέναν. Η επίθεση που δεχόμαστε, είναι ενταγμέ-

νη στη γενικότερη προσπάθεια 'αναβάθμισης' του κέντρου της Αθήνας. Θέ-
λουν να μας διώξουν γιατί δεν χωράμε στο gentrification που ετοιμάζουν. Τυπι-
κά λένε ότι με την παρουσία μας στο Θησείο προσβάλεται ο χαρακτήρας του
χώρου. Μάλλον θεωρούν ότι προσβολή αποτελούμε εμείς κι όχι οι καφετέριες
με τα δεκάδες τραπέζια στον πεζόδρομο. Κι εμείς σαν χειροτέχνες έχουμε κά-
πως καλύτερη αντιμετώπιση. Αλίμονο στους μετανάστες, τους μεταπράτες
κλπ. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τη μάχη. Έχουμε στο πλευρό μας τους ερ-
γαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού που σήμερα είμαστε μαζί στο δρόμο
και κοιτάμε να συμμαχήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια ερ-
γαζομένων, όπως τους αρχαιολόγους, τους μουσικούς κλπ. Μαζί με τους ερ-
γαζόμενους και τις συλλογικότητες, είναι η δύναμη για να νικήσουμε. 

Νίκος, Χειροτέχνες Θησείου

Επιμέλεια-ρεπορτάζ: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Επιμένουμε στο δρόμο του Νοέμβρη
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 45 χρόνια από την εξέγερση

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι,
όλων των ηλικιών, διαδήλω-
σαν και φέτος στην πορεία

της 17ης Νοέμβρη στην Αθήνα, πά-
νω ακριβώς στην επέτειο των 45
χρόνων  από την εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου, δείχνοντας ότι το επανα-
στατικό μήνυμα της εξέγερσης, πα-
ραμένει επίκαιρο.   

Λίγο πριν ξεκινήσει η πορεία στις
5μμ -μπροστά από το άγαλμα του
Κολοκοτρώνη στην Σταδίου και έχον-
τας στην κορυφή της το πανό του
«Συλλόγου Φυλακισθέντων Εξορι-
σθέντων Αντιστασιακών 1967-74»- ο
κόσμος ήδη γέμιζε ασφυκτικά την
Σταδίου και την Πατησίων και συνέχι-
σε να μπαίνει στην πορεία σε όλη τη
διαδρομή μέχρι και την Αμερικάνικη
Πρεσβεία όπου τα αλλεπάλληλα
μπλοκ των διαδηλωτών κατέληγαν
για τις επόμενες τρεις και παραπάνω
ώρες. 

Αυτή είναι η εικόνα που μάταια
προσπάθησαν να κρύψουν τα περισ-
σότερα ΜΜΕ πίσω από την στημένη
«επεισοδιολογία». Η εικόνα μιας μα-
ζικής, δυναμικής και ειρηνικής πορεί-
ας (με εξαίρεση την απαράδεκτη και
απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε δια-
δηλωτές που έφταναν στο σταθμό
ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων μετά το τέλος
της πορείας). Ο κόσμος διαδήλωσε
μαζικά παρά τους αδικαιολόγητους -
για ακόμη μια χρονιά- αποκλεισμούς
των δρόμων που οδηγούν στο κέν-
τρο, παρά τα κλεισίματα των σταθ-
μών του ΜΕΤΡΟ και παρά το κλίμα
αστυνομοκρατίας που έσπειραν τα
ΜΜΕ και δημιούργησε η κυβέρνηση
κινητοποιώντας πάνω από 5.000
αστυνομικούς και ασφαλίτες στο
κέντρο της Αθήνας.  

«Τιμάμε τη μνήμη των αγωνιστών
του Πολυτεχνείου. Είμαστε πάντα
στο πλευρό του αγωνιζόμενου λαού
για τα αιτήματά του, κοινωνικά δι-
καιώματα, εργασία, αλληλεγγύη. Εί-
μαστε κατά του φασισμού, του ρα-
τσισμού και του εθνικισμού που είναι

η μήτρα όλων των κακών αυτών προ-
ϊόντων του» δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Κώστας Μανταίος,
πρόεδρος του «Συλλόγου Φυλακι-
σθέντων Εξορισθέντων αντιστασια-
κών 1967-74», την ώρα που η κορυ-
φή της πορείας έφτανε στη Βουλή.

Ακολουθούσαν μαζικά τα φοιτητι-
κά μπλοκ έχοντας πρώτο το πανό
των σχολών του ΕΜΠ. «Τα συνθήμα-
τα του Νοέμβρη είναι σήμερα πιο
επίκαιρα από ποτέ και η εργατική τά-
ξη είναι στο δρόμο και διεκδικεί» δή-
λωσε ο Αλέξανδρος, φοιτητής της
ΣΔΟ στα ΤΕΙ Αθήνας. «Το βλέπουμε
αυτό και σήμερα αλλά και σε όλες
τις απεργίες του Νοέμβρη, παρότι
βρισκόμαστε στην ουσία σε προ-
εκλογική περίοδο που προσπαθούν
να μας εγκλωβίσουν στο δίπολο Τσί-
πρας-Μητσοτάκης. Αλλά και στις
σχολές δίνουμε τον δικό μας αγώνα
μας ενάντια σε συγχωνεύσεις, ιδιωτι-
κοποιήσεις και μειώσεις προϋπολογι-
σμών που φέρνει ο νόμος Γαβρό-
γλου. Απαντάμε με καταλήψεις και
διαδηλώσεις, κλιμάκωση του αγώ-
να». Μετά τα φοιτητικά μπλοκ ακο-

λουθούσαν σωματεία, αντιπολεμικές,
αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές
συλλογικότητες, Κούρδοι, Τούρκοι
και Παλαιστίνιοι πρόσφυγες,  η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ καθώς και μια σειρά
από οργανώσεις της εξωκοινοβου-
λευτικής αριστεράς και του αντεξου-
σιαστικού χώρου.

Μαζικά μπλοκ
Μαζικά και γεμάτα παλμό ήταν τα

μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των οργα-
νώσεών της - με το μπλοκ του ΣΕΚ
να διαδηλώνει έχοντας στην κορφή
ένα μεγάλο πανό με σύνθημα «Ο
δρόμος του Νοέμβρη επαναστατι-
κός», που κάλυπτε όλο το δρόμο.
Ακολουθούσαν οι φοιτητές του ΣΕΚ
και οι μαθητές Anticapitalista. «Ο ρα-
τσισμός και ο φασισμός υπάρχουν,
τυλιγμένοι πίσω από ένα πέπλο ώστε
να μην μπορούμε να τον διακρίνουμε
με την πρώτη ματιά. Είμαστε εδώ την
συγκεκριμένη μέρα και διαδηλώνου-
με για να καταστρέψουμε αυτόν τον
ιό είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Κωνσταντίνος από το 1ο ΕΠΑΛ Αργυ-

ρούπολης, κρατώντας  το πανό των
μαθητών Anticapitalista. Με πανό
διαδήλωσαν μαζικά οι πρόσφυγες
από Θήβα, Μαλακάσα, Άγιους Θεό-
δωρους, (βλέπε σελ.2) καθώς και η
ΚΕΕΡΦΑ και ΛΟΑΤΚΙ+ Οργανώσεις.

Τη σύνδεση με τις μάχες του σή-
μερα έκανε και η μαχητική παρουσία
των εργαζομένων κάτω από τα πανό
της Εργατικής Αλληλεγγύης, του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια,
του Συντονιστικού Νοσοκομείων αλ-
λά και μιας σειράς σωματείων όπως
ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσο-
κομείου Γεννηματάς,  το Σωματείο
Εργαζομένων Ιντρακόμ, η ΠΟΣΠΕΡΤ,
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζο-
μένων στο Φυσικό Αέριο,  (εργολαβι-
κοί εργαζόμενοι της ΔΕΣΦΑ). «Ο
αγώνας συνεχίζεται. Τίποτε δεν έχει
τελειώσει. Είναι στάση ζωής τα συν-
θήματα του Πολυτεχνείου. Και τόσο
επίκαιρα σήμερα. Χθες ήμασταν σε
απεργία γιατί 25 χρόνια τώρα εξακο-
λουθούμε να είμαστε σε καθεστώς
ομηρίας» τόνισε ο Γιώργος Καρα-
στάθης, εργαζόμενος στη ΔΕΣΦΑ
(βλέπε σελ.5).

«Το Πολυτεχνείο είναι μια διαρκής
επανάσταση, ενάντια στον φασισμό
και τον πόλεμο, για ειρήνη, για να
ανοίξουν τα σύνορα, για ψωμί, ελευ-
θερία, το δικαίωμα στη δουλειά» ση-
μείωσε η Βασιλική Κανέλλου, εργα-
ζόμενη με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στο
νοσοκομείο Γεννηματάς. «Συνεχίζου-
με σήμερα στο δρόμο της εξέγερ-
σης, διαδηλώνοντας μαζί με το Συν-
τονιστικό των Νοσοκομείων  -δεν θα
πετυχαίναμε τίποτε από μόνοι μας-
έχοντας καταφέρει να έχουμε για
τρίτη φορά ανανέωση των συμβάσε-
ών μας. Και θα συνεχίσουμε να αγω-
νιζόμαστε για να μείνουμε στη δου-
λειά, να γίνουν και άλλες προσλή-
ψεις, να γίνουμε μέλη στα σωματεία,
ένας διαρκής αγώνας που συνεχίζε-
ται και θα νικήσουμε, βήμα το βήμα». 

Μαζική ήταν η συμμετοχή και στα
μπλοκ του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ που
ακολουθούσαν ενώ τελευταίο έφτα-
σε στην αμερικάνικη πρεσβεία το
μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ.

Γιώργος Πίττας

Μαζική ήταν η συμμετοχή στις πορείες που οργα-
νώθηκαν σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα στις
17 Νοέμβρη

Θεσσαλονίκη
«Χιλιάδες κόσμου, φοιτητές και φοιτήτριες, εργαζόμε-

νοι και εργαζόμενες, διαδήλωσαν στην Θεσσαλονίκη σε
μια από τις πιο μαζικές σχετικές διαδηλώσεις των τελευ-
ταίων χρόνων στην πόλη» μας μεταφέρει ο Ευκλείδης
Μακρόγλου από την Θεσσαλονίκη. «Από νωρίς το από-
γευμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πύλη του
Πολυτεχνείου, και πριν τις 18.00 ξεκίνησαν τα μπλοκ του
ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, ενώ λίγο μετά ακολούθησε η πορεία
των φοιτητικών συλλόγων, που τα ακολούθησαν με πανό
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, η ΚΕΕΡΦΑ, η ΛΑΑΣ, η ΟΚΔΕ-Εργα-
τική Πάλη, η ΛΑΕ, καθώς και μπλοκ του αντιεξουσιαστι-
κού χώρου. Η διαδήλωση στάθηκε για αρκετή ώρα έξω
από το αμερικανικό προξενείο, φωνάζοντας αντιπολεμικά
συνθήματα. Οι σύντροφοι και συντρόφισσες του ΣΕΚ
έδωσαν με τα συνθήματά τους το στίγμα της επαναστατι-
κής προοπτικής και την ανάγκη για συνέχεια της μάχης
στην απεργία της 28/11».

Πάτρα
«Μαζικός ήταν και φέτος ο εορτασμός του Πολυτεχνεί-

ου και στην Πάτρα» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Νεκτάριος Χάινταρ. «Από το πρωί της Πέμπτης στο Πα-
ράρτημα (τον χώρο όπου έγινε η εξέγερση του ’73) ακού-
γονταν μουσικές, κρέμονταν πανό και είχαν στηθεί τρα-
πεζάκια των φοιτητικών συλλογών, σωματείων και της
Αριστεράς. Πλήθος κόσμου έπισκεφτηκε το Παράρτημα
για να αφήσει στεφάνια και λουλούδια, να τιμήσει την
εξέγερση και να συζητήσει τη συνέχεια των μαχών του.
Στεφάνια εκτός από πλήθος σωματείων όπως η ΕΛΜΕ και
αυτό των διοικητικών του πανεπιστημίου κατέθεσε και
ομάδα προσφύγων και μεταναστών. Ο εορτασμός κορυ-
φώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου με την μεγάλη πο-
ρεία. Μπροστά βάδισε το πανό των φοιτητικών συλλογών
και ακολουθούσε η ΕΛΜΕ ενώ μεταξύ των πανό βρίσκον-
ταν και αυτά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΕΚ. Η πορεία αφού
βάδισε στην Ακτή Δυμαίων και ανέβηκε την Γούναρη κα-
τευθύνθηκε στο μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα για να
αποδώσει τιμές στον δολοφονημένο αγωνιστή καθηγη-
τή».

Γιάννενα
«Με συμμετοχή φοιτητών και εργαζόμενων έγινε στα

Γιάννενα η πορεία του Πολυτεχνείου. Με πανό κατέβηκαν
οι σύλλογοι του ΦΠΨ, του ΜΕΥ, των εστιακών Δουρού-
της και της Δόμπολης, το σωματείο ΑΜΕΑ, η ΕΛΜΕ, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, η ΕΣΕ, η ΟΚΔΕ, το ΜΛ ΚΚΕ και η ΑΚ.
Το σύνθημα “το Πολυτεχνείο δεν ήταν γιορτή, ήταν εξέ-
γερση και πάλη ταξική” ακούστηκε δυνατά στους δρό-
μους της πόλης όπως και πολλά άλλα αντιφασιστικά συν-
θήματα» μας μεταφέρει η Αρετή Κανέλλου.

Ξάνθη
Πάνω από 100 διαδηλωτές, παρά το τσουχτερό κρύο,

συγκέντρωσε η φετινή πορεία του Πολυτεχνείου στην
Ξάνθη. Αρκετός κόσμος επισκέφτηκε το τραπεζάκι του
Mαρξιστικού Bιβλιοπωλείου που είχε στηθεί από νωρίς
στην είσοδο του Πολυτεχνείου και ενημερώθηκε για την
εκδήλωση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στις
28/11 για τη Γερμανική Επανάσταση. Στη διαδήλωση
συμμετείχαν με πανό φοιτητικές παρατάξεις (ΕΑΑΚ, Αγω-

νιστικές Κινήσεις), Σωματεία Εργαζόμενων (ΕΛΜΕ), αναρ-
χικές συλλογικότητες, οργανώσεις της αριστεράς, η
ΚΕΕΡΦΑ και το ΣΕΚ. Η διαδήλωση είχε παλμό με συνθή-
ματα που συνέδεαν τα επαναστατικά μηνύματα του Νο-
έμβρη με τις σημερινές μάχες ενάντια στην ΕΕ της λιτό-
τητας και του ρατσισμού, στις εθνικιστικές εκστρατείες
μίσους των καπιταλιστών και τους φασίστες. Προκλητική
ήτανε η παρουσία της αστυνομίας με μια διμοιρία να ακο-
λουθεί την πορεία από απόσταση 10 μέτρων καθ' όλη τη
διάρκεια και αρκετές ακόμα ακροβολισμένες στα στενά.

Βόλος
Την Πέμπτη 15/11 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του

ΣΕΚ στο πανεπιστήμιο με θέμα τα γεγονότα του Πολυτε-
χνείου. Ακολούθησε στις 17 Νοέμβρη η εκδήλωση του
φοιτητικού συλλόγου των ΗΜΜΥ, στο πανεπιστήμιο με
περίπου 30 άτομα. Πριν από τη συζήτηση προβλήθηκαν
βίντεο που αναφέρονταν στην περίοδο του Πολυτεχνεί-
ου, όπως και βίντεο για τον Μάη του ’68 στη Γαλλία, με
σκοπό να συνδέσουμε τα δυο γεγονότα και να αναδεί-
ξουμε τη σημασία που είχε ο Μάης του 68 σε μια σειρά
από χώρες. Την εκδήλωση κοσμούσαν οι αφίσες του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου για το Πολυτεχνείο» μας με-
ταφέρει ο Γιάννης Σουμπάσης. «Στη συζήτηση αρκετά
ήταν τα άτομα που τοποθετήθηκαν και εξέφρασαν από-
ψεις και ερωτήματα σχετικά με τη σημασία που είχαν τα
γεγονότα του Πολυτεχνείου, τόσο για εκείνη την περίο-
δο, όσο και για τα χρόνια της μεταπολίτευσης όσο και
στο σήμερα. Με το τέλος της εκδήλωσης ξεκίνησε η προ-
ετοιμασία της πορείας. Διαδηλώσαμε στο κέντρο της πό-
λης κοντά στα 400 άτομα, με κεντρικό πανό του φοιτητι-
κού συλλόγου των ΗΜΜΥ. Εκτός από το μεγάλο φοιτητι-
κό μπλοκ, στη πορεία συμμετείχαν επίσης η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
η ΛΑΕ, το Ξεκίνημα και άλλοι».

Ηράκλειο
«Με παλμό από τα συνθήματα των διαδηλωτών που

σαν κέντρο είχαν την μάχη ενάντια στους φασίστες, για
ανοιχτά σύνορα για πρόσφυγες και μετανάστες πραγμα-
τοποιήθηκε η διαδήλωση της 17 Νοέμβρη στο Ηράκλειο.
Ήταν μια μαζική κινητοποίηση στην οποία συμμετείχαν
με πανό τους οι φοιτητικοί σύλλογοι Βιολογικού, Φυσι-
κού, Ιατρικής και ΣΕΥΠ καθώς και το ΣΕΚ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
η ΛΑΕ, το ΜΛ ΚΚΕ και το ΚΚΕ (μ-λ). 45 χρόνια μετά την
εξέγερση του Πολυτεχνείου το μήνυμά του παραμένει
επίκαιρο και αυτό το αποδεικνύουν οι συζητήσεις με τον
κόσμο και η εικόνα από τις εξορμήσεις τόσο στις σχολές
όσο και στους εργατικούς χώρους» τόνισε στην εργατική
αλληλεγγύη η Θεοδώρα Καφιρά. 

Χανιά
«Πάνω από 200 αγωνιστές και αγωνίστριες αψήφησαν

την κακοκαιρία και διαδήλωσαν στην επέτειο της εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου στα Χανιά» μας μεταφέρει ο Χρή-
στος Κιούπης. «Μετά τη συγκέντρωση στην πλατεία δη-
μοτικής αγοράς έγινε πορεία στο κέντρο της πόλης.
Μπροστά μπήκε το πανό του Σ.Φ. Πολυτεχνείου Κρήτης
και ακολούθησαν τα μπλοκ του Σ.Ε.Π.Ε. Χανίων, του
ΝΑΡ, του ΣΕΚ, της Πρωτοβουλίας Αντίστασης, της Ρόζα
Νερα. Στη διαδήλωση κυρίαρχα ήταν τα συνθήματα ενάν-
τια στον ιμπεριαλισμό και το ρατσισμό, όπως "η πιο μεγά-
λη γιαφκα των τρομοκρατών είναι η βάση των Αμερικα-
νών" και "τη Σούδα κλείστε, τα σύνορα ανοίξτε". Το ΚΚΕ
πραγματοποίησε χωριστή συγκέντρωση και πορεία από
την πλατεία 1866».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Ξάνθη

Ηράκλειο

Βόλος



Για την κρίση των θεσμών και
τη διαδικασία μετασχηματι-
σμού της οικονομικής κρίσης

σε πολιτική και θεσμική κατά την πε-
ρίοδο 1930-33 στην Γερμανία αλλά
και για τα διδάγματα που μας αφή-
νει σήμερα, μίλησε ο πανεπιστημια-
κός Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, στη
συζήτηση με θέμα «Η Βαϊμάρη, από
την επανάσταση στον φασισμό». Η
συζήτηση έγινε στο πλαίσιο του
αφιερωμένου στα 100 χρόνια της
γερμανικής επανάστασης μονοήμε-
ρου, που οργάνωσε το ΣΕΚ στις 11
Νοέμβρη στην Νομική. Ακολουθούν
τα βασικά σημεία από την εισήγησή
και το κλείσιμό του στο τέλος της
συζήτησης. (Ολόκληρη η εισήγηση σε
βίντεο στη διεύθυνση: sekonline.gr).

Θέλω να ξεκινήσω με δύο βασικές
παρακαταθήκες που αποτέλεσαν
την θεσμική κληρονομιά της επανά-
στασης του Νοέμβρη του 1918
στους θεσμούς του Συντάγματος
της Βαϊμάρης. Η πρώτη εξ αυτών
ήταν η κατάργηση του μοναρχικού
πολιτεύματος, παρότι δεν ήταν στις
προθέσεις του πλειοψηφικού SPD
που ήθελε να πάει σε ένα μοντέλο
κοινοβουλευτικής μοναρχίας. Υπό
την πίεση του επαναστατικού κινή-
ματος αναγκάστηκε η ηγεσία του
SPD να αξιώσει την εκθρόνιση του
Κάιζερ. Μια δεύτερη ήταν ο εκλογι-
κός νόμος της 30ης Νοεμβρίου που
είχε τρεις καινοτομίες: Έριχνε το
όριο ηλικίας του δικαιώματος του
εκλέγειν από τα 25 στα 20 χρόνια,
έδινε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες
και κατοχύρωνε το σύστημα της
απλής αναλογικής. 

Αυτά ενσωματώθηκαν στο Σύνταγ-
μα της Βαϊμάρης το 1919. 

Συνέπεια της απλής αναλογικής
ήταν ότι στις εκλογές τον Ιανουάριο
του 1919 τα δύο κόμματα της σοσιαλ-
δημοκρατίας, το SPD με 38% και το
USPD με 7,5%, δεν μπορούσαν να
συγκροτήσουν κυβέρνηση. Το SPD
επέλεξε να συγκροτήσει μια κυβέρνη-
ση συνασπισμού με κεντρώα αστικά
κόμματα. Λόγω αυτών των συμβιβα-
σμών, το Σύνταγμα της Βαϊμάρης κα-
τά κάποιον τρόπο πάντρευε αστικούς
θεσμούς με κοινωνικά δικαιώματα. 

Ήταν προωθημένο για την εποχή
του καθώς κατοχύρωνε συνταγματικά
την απλή αναλογική αλλά είχε και δύο
σοβαρές αδυναμίες οι οποίες επρό-
κειτο να καθορίσουν τις πολιτικές εξε-
λίξεις την περίοδο της κρίσης. Η πρώ-
τη είναι ότι επέλεξαν έναν ισχυρό θε-
σμό ως αντίβαρο στο κοινοβούλιο,
έναν άμεσα εκλεγμένο Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και συνεπώς μπορούσε
να παίξει θεσμικό κυρίαρχο ρόλο. Το
δεύτερο ήταν το άρθρο 48 που προ-
έβλεπε ότι σε περιπτώσεις διατάρα-
ξης της δημόσιας ασφάλειας και τά-
ξης, ο πρόεδρος του Ράιχ μπορούσε
να λαμβάνει έκτακτα μέτρα. 

Οι θεσμοί λειτούργησαν σχετικά
ομαλά μέχρι το 1930. Μέχρι που
ενέσκυψε η οικονομική κρίση μετά
το κραχ στις ΗΠΑ το 1929, που με-

ταφέρθηκε και στη Γερμανία. Όταν
οι αμερικάνικες τράπεζες σταμάτη-
σαν να δανειοδοτούν την γερμανική
οικονομία, τον δανεισμό ανέλαβε
ένα κονσόρτσιουμ γερμανικών τρα-
πεζών που προέβλεπαν σκληρούς
όρους εξυγίανσης της οικονομίας,
τρόπον τινά, ένα μνημόνιο. 

Σύγκρουση
Μέσα στην κρίση οξύνθηκε η πολι-

τική σύγκρουση ανάμεσα στα δύο
άκρα της τελευταίας πλειοψηφικής
κυβέρνησης συνασπισμού της Βαϊ-
μάρης, πάνω στο ζήτημα της αντιμε-
τώπισης της ανεργίας (το SPD πρό-
τεινε αύξηση των εισφορών επιχει-
ρήσεων και εργαζομένων, ενώ το
κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα περικοπή
των δαπανών στα επιδόματα). Έτσι
αυτή η κυβέρνηση κατέρρευσε και ο
πρόεδρος του Ράιχ, Χίντεμπουργκ
διόρισε την πρώτη μειοψηφική κυ-
βέρνηση αποκλείοντας το SPD. 

Oι δύο φορείς της εκτελεστικής
εξουσίας, ο νέος καγκελάριος Μπρύ-
νινγκ και ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Χίντεμπουργκ εκβίασαν το κοι-
νοβούλιο και είπαν είτε ψηφίζετε τα
μέτρα (μειώσεις μισθών, συντάξεων,
επιδομάτων ανεργίας, μείωση χρη-
ματοδότησης του κεντρικού κράτους
προς τα κρατίδια), είτε θα τα περά-
σουμε με έκτακτα διατάγματα μέσω
του άρθρου 48, νοθεύοντας και τη
σημασία του καθώς αυτό προέβλεπε
αστυνομικά μέτρα και όχι μια διαδι-
κασία παραγωγής νομοθετικού έρ-
γου κατά παράκαμψη του κοινοβου-
λίου. Η βουλή διαλύθηκε και στις
εκλογές τον Σεπτέμβριο του 1930
έχουμε την πρώτη σοβαρή ενίσχυση
του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος
του Χίτλερ που καταγράφει άνοδο
700% σε σχέση με τις εκλογές του
1928, από το 2,6% στο 18%.

Τα κεντρώα κόμματα που ήθελαν
να εφαρμόσουν την πολιτική της λι-
τότητας στριμώχτηκαν γιατί μπο-

ρούσαν μεν να παρακάμπτουν το
κοινοβούλιο, αλλά το κοινοβούλιο εί-
χε τα θεσμικά όπλα βάση του συν-
τάγματος να παρακωλύσει την διαδι-
κασία, είτε ζητώντας την ακύρωση
των προεδρικών διαταγμάτων είτε
ρίχνοντας μέσω πρότασης μομφής
την κυβέρνηση. 

Η μειοψηφική κυβέρνηση του
Μπρύνινγκ χρειαζόταν λοιπόν ένα
στήριγμα και αυτό το βρήκε στο
SPD. To φθινόπωρο του 1930 έγινε
μια συμφωνία μεταξύ της σοσιαλδη-
μοκρατίας και της κυβέρνησης
Μπρύνινγκ όπου το SPD δεσμεύτηκε
ότι δεν θα ζητήσει ακύρωση εκτά-
κτων διαταγμάτων για μέτρα λιτότη-
τας ούτε θα ρίξει την κυβέρνηση.
Γιατί το έκανε; Το SPD δεν ήθελε να
διαταράξει τις σχέσεις του με τα
αστικά κόμματα, μαζί με τα οποία
κυβερνούσε στο ισχυρότερο κρατί-
διο της Πρωσσίας, φοβούμενο απώ-
λεια της εξουσίας και εκεί. Μέσα
από αυτήν την αυτοκτονική επιλογή,
δια της ανοχής του, το SPD στήριξε
μια πολιτική απέραντης λιτότητας.

Στη συνείδηση του γερμανικού λα-
ού, τα δεξιά και κεντροδεξιά κόμματα
της κυβέρνησης, αλλά και το SPD,
όλα τα κόμματα του δημοκρατικού
τόξου, ταυτίστηκαν με την λιτότητα
και την κοινωνική εξαθλίωση, με την
ανεργία να φτάνει σε τεράστια επίπε-
δα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες έγι-
ναν οι εκλογές του Ιουλίου του 1932
όπου το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα
του Χίτλερ πήρε 38% και βγήκε πρώ-
το κόμμα ξεπερνώντας και το SPD.
Σαν πρώτο κόμμα, έχοντας σχετική
πλειοψηφία, ο Χίτλερ αποφασίζει να
εφαρμόσει το δόγμα «ή όλα ή τίπο-
τε». Με τελεσίγραφο στον Χίντεμ-
πουργκ απαιτεί «ή με διορίζεις καγκε-
λάριο ή μπλοκάρω οποιαδήποτε κοι-
νοβουλευτική διαδικασία». 

Ο μόνος τρόπος για να διατηρήσει
την εξουσία απέναντι στον εθνικοσο-
σιαλισμό, το μέχρι τότε πολιτικό κατε-

στημένο της χώρας ήταν να εφαρμό-
σει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, δη-
λαδή να παραβιάσουν το σύνταγμα,
να διαλύσουν την βουλή, να μη προ-
κηρύξουν εκλογές όπως προέβλεπε
το σύνταγμα και αν υπήρχε οποιαδή-
ποτε αντίδραση να την καταστείλουν
με την βία. Το ερώτημα, το δεύτερο
εξάμηνο του 1932 στη Γερμανία ήταν
σε χοντρές γραμμές δικτατορία ή
εθνικοσοσιαλισμός. Είτε θα επιβαλό-
ταν ο ολοκληρωτισμός του Χίτλερ εί-
τε ένα δικτατορικό καθεστώς.

Αυτό το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
πήγε να εφαρμοστεί δύο φορές αλ-

λά δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί
υπήρξε ο φόβος του εμφύλιου πολέ-
μου. Ο πρόεδρος του Ράιχ έκανε δε-
κτές τις σχετικές εισηγήσεις αρχικά,
αλλά κατόπιν εισήγησης και των
ενόπλων δυνάμεων ότι δεν θα ήταν
δυνατό να διαφυλαχθεί η ειρήνη σε
περίπτωση γενικής εξέγερσης, το
σχέδιο δεν προχώρησε. 

Σε μια κατάσταση πλήρους παρά-
λυσης των πολιτικών θεσμών, τότε
το κεφάλαιο πήρε θέση. Το μεγάλο
κεφάλαιο μέχρι και το φθινόπωρο
του 1932 βολευόταν μια χαρά με τα
έκτακτα μέτρα λιτότητας και τις πο-
λιτικές του Χίντεμπουργκ. Όταν η
κατάσταση έφτασε στο απροχώρη-
το, ο Χίτλερ φάνηκε στα μάτια των
βιομηχάνων, τραπεζιτών και γαι-
οκτημόνων ως ο μοναδικός που μπο-
ρούσε ταυτόχρονα να εγγυηθεί την
πολιτική σταθερότητα και να μην θί-
ξει τα συμφέροντα της οικονομικής
ελίτ. Υπό την πίεση αυτών των οικο-
νομικών παραγόντων ο πρόεδρος
Χίντεμπουργκ πιέστηκε και διόρισε
καγκελάριο τον Χίτλερ. 

Σήμερα
Mε αφορμή την Βαϊμάρη θέλω να

πω τρία πράγματα για το σήμερα:
Στα χρόνια της κρίσης -φάνηκε στη
Βαϊμάρη, φαίνεται και στα δικά μας-
βλέπουμε τα όρια της αντιπροσω-
πευτικής δημοκρατίας. Λέμε βουλή,
κόμματα, θεσμοί, αλλά όταν τα
πράγματα γίνονται πολύ κρίσιμα και
παίζεται ποιος θα πληρώσει την κρί-
ση, εκεί όλοι οι θεσμοί μπαίνουν λί-
γο στο πλάι. Το είδαμε και με τις δι-
κές μας πράξεις νομοθετικού περιε-
χομένου, την υποβάθμιση του κοινο-
βουλίου και την τάση οι αντιπροσω-
πευτικοί θεσμοί να μην παίζουν τον
ρόλο που προβλέπουν τα συντάγμα-
τα. To δεύτερο που ήθελα να πω εί-
ναι ότι, όπως σήμερα έτσι και τότε, η
σοσιαλδημοκρατία υιοθέτησε το
πρόγραμμα των δεξιών δυνάμεων
και εξαερώθηκε. 

Το τελευταίο σχόλιο το κάνω με
αφορμή και τη συνταγματική αναθε-
ώρηση που έχει ξεκινήσει. Αν το σύ-
στημα είναι απλή αναλογική, και μό-
νο, συμφωνεί κάθε αριστερός άν-
θρωπος. Είναι όμως εξαιρετικά επι-
κίνδυνο να έχεις από την μια απλή
αναλογική που μπορεί να σημαίνει
αδύναμες κυβερνήσεις και από την
άλλη ένα πανίσχυρο όργανο, δηλαδή
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που
εκλέγεται άμεσα με εκατομμύρια ψή-
φους, που δεν λογοδοτεί πουθενά,
δεν ελέγχεται από κανένα. Αν έχεις
μια αδύναμη κυβέρνηση απλής ανα-
λογικής και βάζεις δίπλα έναν άμεσα
εκλεγμένο πρόεδρο, ενδεχομένως,
και δεν θέλω να γίνω μάντης κακών,
βάζεις μια βραδυφλεγή βόμβα στα
θεμέλια του κοινοβουλευτισμού.
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Πώς “αυτοκτόνησε” η Βαϊμάρη

Κ. Πίττας, Κ. Θωίδου, Α. Κεσσόπουλος στη συζήτηση “Η Βαϊμάρη απο την επανάσταση στο φασισμό”



Ποιος είναι ο “απολογισμός” 
του Καμίνη στο Δήμο της Αθήνας;

Είναι η περίοδος που υλοποιούν-
ται οι πιο άγριες περικοπές, για τις
οποίες το χάπι χρυσώνεται μέσα
από συνεργασίες με το ίδρυμα Σ.
Νιάρχος και άλλους χορηγούς. Εί-
χαμε μια απίστευτη πορεία φτωχο-
ποίησης της πόλης: ντόπιοι και με-
τανάστες με άθλιες συνθήκες
ζωής, εξαιτίας ακριβώς των περι-
κοπών που κάνουν το Δήμο να μην
αντιμετωπίζει το ζήτημα των αστέ-
γων, αντίθετα να απειλεί με εξώ-
σεις από πρώτη κατοικία δημότες
λόγω χρεών.

Ο Δήμος ποινικοποιεί τη φτώ-
χεια: έκλεισε το μεγάλο παζάρι ρα-
κοσυλλεκτών της Ιεράς Οδού με
την απειλή καταστολής. Τώρα
απειλεί τους χειροτέχνες, ενώ είχε
προηγηθεί και η ίδια προσπάθεια
με τους μουσικούς του δρόμου με
πρόστιμα. Η φτώχεια οδηγεί έναν
κόσμο στην απελπισία και τις
εξαρτήσεις και η μόνη αντιμετώπι-
ση του Δήμου είναι οι «σκούπες»
και η καταστολή. Πολιτικές που
έχουν τραγικά αποτελέσματα σαν
τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπου-
λου. Γίνεται κυνηγητό των απλών
ανθρώπων της πόλης για να τη
δώσουν στον τουρισμό και τη «νέα
επιχειρηματικότητα». 

Ταυτόχρονα γίνεται η επίθεση
στους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες. Ο Ελαιώνας είναι ένα κλει-
στού τύπου γκέτο που είναι δήθεν
«υπόδειγμα» διαχείρισης του προ-
σφυγικού, ενώ στην πραγματικότη-
τα είναι η στέρηση δικαιωμάτων
και η καθήλωση αυτών των ανθρώ-
πων. Αυτά δίνουν πεδίο στους φα-
σίστες, στους οποίους κάνουν μά-
λιστα και παραχωρήσεις, όπως το
ότι δόθηκε στη Χρυσή Αυγή άδεια
για εκδήλωση στο πάρκο Μπελο-
γιάννη. 

Και φυσικά δεν μπορούμε να ξε-
χάσουμε το θέμα των ελεύθερων
χώρων: το μητροπολιτικό πάρκο
Γουδή που δόθηκε στον Παναθη-
ναϊκό, η επικρότηση της συμφω-
νίας να ανοίξει Mall στην Ακαδημία
Πλάτωνος από εταιρία – παρακλά-
δι της Black Rock που ξεπλένει
μαύρο χρήμα, ο πόλεμος ενάντια
στις καταλήψεις, το ξεπούλημα
του εμβληματικού χώρου της Αγο-
ράς της Κυψέλης, το Σεράφειο κο-
λυμβητήριο κλπ.

Η κερδοσκοπία πάνω στη γη
έχει φτάσει στα ύψη. Ο Δήμος της
Αθήνας ανέπτυξε πολύ καλές σχέ-
σεις με το κινέζικο κράτος. Έστει-
λε πολλές φορές αντιπροσώπους
στην Κίνα για να διευκολύνει την
πολιτική «ανάπτυξης» στο κέντρο,
πράγμα που οδήγησε στα σκάνδα-
λα της «χρυσής βίζας», Κινέζοι επι-
χειρηματίες να κερδοσκοπούν και
οι εξώσεις σε βάρος κατοίκων να
αυξάνονται κατακόρυφα. Αντί για
νέες φοιτητικές στέγες που υπο-
σχόταν ο Καμίνης, έχουμε την κα-

ταστροφή ιδιαίτερα των περιοχών
γύρω από τους σταθμούς ΗΣΑΠ
και Μετρό για να φτιαχτεί μια
«καλλωπισμένη» πόλη για τουρι-
σμό.

Η «Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας» δίνει μάχες μέσα στο
δημοτικό συμβούλιο ενώ ταυτό-
χρονα αναπτύσσει δράσεις μαζί
με τα κινήματα. Ποιες είναι αυτές
οι δράσεις και τι έχει καταφέρει
να κερδίσει το κίνημα στις γειτο-
νιές;

Μαζί με τους συμβασιούχους και
τους έκτακτους των Δήμων που
έκαναν μεγάλες κινητοποιήσεις,
παλέψαμε ενάντια στις απολύσεις
ωφελούμενων, 5μηνιτών και 8μηνι-
τών σε Δήμο και Ελαιώνα. Δώσαμε
μάχη μαζί με γονείς, εκπαιδευτι-
κούς και τοπικές κινήσεις για να
μην περάσουν μια σειρά συγχω-
νεύσεις σχολείων και σχολικών
επιτροπών, καθώς και μετακινή-
σεις σχολείων. Στηρίξαμε τον αγώ-
να των ρακοσυλλεκτών για να δια-
σωθεί το Παζάρι, τον αγώνα των
κατοίκων της κοινωνικής πολυκα-
τοικίας στην Μπουμπουλίνας 36, η
οποία είναι ακόμα ανοιχτή. 

Μεγάλο ζήτημα τα τελευταία
χρόνια ήταν και η προσπάθεια του
Δήμου να κλείσει τις καταλήψεις.
Το ότι μπόρεσαν οι καταλήψεις
στέγης προσφύγων να κρατηθούν
στηρίχθηκε στο αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα και στη μάχη
που δόθηκε μέσα στο δημοτικό
συμβούλιο της Αθήνας για να μην

περάσει η απόφαση για καταστο-
λή. Είχε έρθει αρκετές φορές σε
συζήτηση το θέμα αυτό, ανάμεσα
σε αυτές και όταν το έφερε η ιδιο-
κτήτρια του City Plaza. Τελικά απο-
καλύφθηκε η συνεργασία της με
τη Χρυσή Αυγή. Η «Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας» αντιστέκε-
ται στην καταστολή των καταλήψε-
ων και ταυτόχρονα έχει συνολική
πρόταση: στην Αθήνα υπάρχουν
πολλοί άδειοι χώροι για στέγαση
που δεν αξιοποιούνται. Ο ίδιος ο
Δήμος λοιπόν θα έπρεπε να οργα-
νώσει χώρους φιλοξενίας, να απαι-
τήσει από το κράτος χρηματοδό-
τηση και το απαραίτητο προσωπι-
κό. 

Οι αγώνες ενάντια στον ρατσι-
σμό στήριξαν τις μάχες για να
μπουν τα προσφυγόπουλα στα
σχολεία. Η ΧΑ προσπάθησε να ορ-
γανώσει με “αγανακτισμένους” γο-
νείς τον αποκλεισμό των παιδιών.
Τους σταματήσαμε, μέσα από το
κίνημα των εκπαιδευτικών και μαζί
με γονείς καταφέραμε να γρα-
φτούν χιλιάδες παιδιά στην πρωινή
ζώνη –δεν πέρασε η πολιτική του
Υπουργείου που τα διαχωρίζει. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία
σώθηκαν και αρκετά σχολεία τα
οποία μαράζωναν. Για παράδειγμα
το 35ο Δημοτικό των Εξαρχείων
προοριζόταν να γίνει τετραθέσιο.
Η υποβάθμισή του, που θα είχε
ακολουθηθεί από κλείσιμο και κα-
τάργηση θέσεων εργασίας εκπαι-
δευτικών, έσπασε χάρη στην εγ-
γραφή των προσφυγόπουλων. Άλ-
λη σημαντική μάχη που κερδήθηκε
ήταν η λειτουργία του σχολείου
για τα παιδιά των Πακιστανών με-
ταναστών στο 144ο Δημοτικό σχο-
λείο, στο 4ο διαμέρισμα, μαζί με
την Πακιστανική Κοινότητα. Η κινη-
τοποίηση βασίστηκε στη συμμετο-
χή και εκπαιδευτικών και γονέων
και αποτέλεσε τη βάση για να αντι-
μετωπιστούν οι ρατσιστικές επιθέ-
σεις που είχαν ξεκινήσει στην πε-

ριοχή ανάμεσα στον Κολωνό και
το Περιστέρι.

Παράλληλα εξελισσόταν και η
δίκη της Χρυσής Αυγής. Το Εφε-
τείο βρίσκεται στο κέντρο της Αθή-
νας και το κίνημα έχει μετρήσει
πάρα πολλές παρουσίες ενώ συνε-
δριάζει το δικαστήριο. Διεκδικούμε
επιτάχυνση της δίκης και καταδίκη
των δολοφόνων ναζί. Δώσαμε και
τη μάχη για το κλείσιμο των «γρα-
φείων» της εγκληματικής οργάνω-
σης, ιδιαίτερα μετά την επίθεση σε
βάρος του φοιτητή Αλέξη Λάζαρη.
Το αίτημα αυτό αποτέλεσε αιχμή
το 2017 στις αντιφασιστικές διαδη-
λώσεις με αποκορύφωμα την πο-
ρεία προς τα κεντρικά της ΧΑ. Αυ-
τό έγινε ζήτημα στα κοινοτικά συμ-
βούλια και μια σειρά από αυτά πή-
ραν αντίστοιχες αποφάσεις –όχι
χωρίς αντιπαραθέσεις, που όμως
κερδήθηκαν. Είναι μια ανοιχτή μά-
χη να κλείσουν όλα τα ορμητήρια
των ναζί, ιδιαίτερα στους Αμπελό-
κηπους, όπου σαν τέτοια χρησιμο-
ποιούν όχι μόνο τα «γραφεία» τους
αλλά και άλλα καταστήματα .

Πώς πρέπει να κινηθεί η αντικα-
πιταλιστική αριστερά στις εκλο-
γές που έρχονται;

Έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη
μάχη ώστε η αγανάκτηση και η
απογοήτευση από τους συμβιβα-
σμούς του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρ-
νησης να μην οδηγήσει σε πισωγύ-
ρισμα. Υπάρχει δυνατότητα στην
αντικαπιταλιστική αριστερά να παί-
ξει ρόλο σε όλους τους δήμους
και ιδιαίτερα στο Δήμο της Αθή-
νας. Η προεκλογική περίοδος δεν
είναι η περίοδος που η αντικαπιτα-
λιστική αριστερά απλά αναπτύσσει
τις θέσεις της. Είναι περίοδος
αγώνων. Ενώ ο Καμίνης είναι υπό
παραίτηση έχει βάλει μπροστά να
επιταχύνει τα σχέδια των «επενδύ-
σεων» και της «καινοτομίας». Όλο
το επόμενο διάστημα, το να δια-
σφαλίσουμε τις υπηρεσίες του Δή-
μου από τις απολύσεις και τις πε-

ρικοπές, να σώσουμε τους ελεύθε-
ρους χώρους αλλά και τις δουλει-
ές μας και να επιμείνουμε ότι η
Αθήνα είναι μια πόλη αντιφασιστι-
κή και αντιρατσιστική, μια πόλη
της αντίστασης, που παλεύει για
τις κοινωνικές ανάγκες και δεν τις
βάζει πάνω στον πάγκο των πλεο-
νασμάτων, σημαίνει να μπούμε σε
όλες τις μάχες. 

Χρειάζεται να επιμείνουμε αντι-
καπιταλιστικά. Η χρηματοδότηση
που χρειάζεται ο Δήμος μπορεί να
εξασφαλιστεί με τη διαγραφή του
χρέους, και όχι με τις νομοθετικές
αλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ με τον Κλει-
σθένη που ισχυρίζεται ότι το έκανε
ενάντια στην υποχρηματοδότηση.
Ίσα ίσα ο Κλεισθένης δίνει στον
Δήμαρχο μια παντοκρατορία για
να μπορεί να παίρνει αποφάσεις
για την εκτέλεση του προϋπολογι-
σμού με οποιεσδήποτε συμβάσεις
κρίνει. Άρα το αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα και η σύγκρουση με
τις πολιτικές της ΕΕ είναι κεντρικοί
άξονες για να σπάσουμε τις περι-
κοπές.

Συνεχίζουμε μαζί με τα συνδικά-
τα μέσα στις πανεργατικές και τις
κλαδικές απεργίες για μόνιμες
προσλήψεις στους Δήμους και
υπηρεσίες για όλους. Κοινωνική
στέγαση με ένα πρόγραμμα που
να μπορεί να αγκαλιάσει το 100%
των αστέγων. Μαζικά προγράμμα-
τα για την φροντίδα των εξαρτημέ-
νων με πρωτοβουλία του Υπουρ-
γείου Υγείας και σε συνεργασία με
τα δημοτικά ιατρεία. Πρόγραμμα
οικοδόμησης σχολικών κτιρίων,
παιδικών σταθμών και νηπιαγωγεί-
ων, να σταματήσουν τα τροφεία,
πρόσβαση για όλα τα παιδιά χωρίς
κανέναν αποκλεισμό. Δημόσιοι χώ-
ροι για τους κατοίκους, με επέκτα-
ση των διεκδικήσεων: απαλλοτριώ-
σεις, να απελευθερωθούν χώροι
για να γίνουν πάρκα και παιδικές
χαρές. 

Μαζί με το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα συνεχίζουμε
ώστε το σύνθημα «σύνορα ανοιχτά
- πόλεις ανοιχτές» να γίνει πράξη:
χωράμε όλοι εκτός από τους ναζί.
Όλα τα προσφυγόπουλα στα σχο-
λεία, όλοι οι πρόσφυγες και μετα-
νάστες σε γειτονιές κι όχι σε στρα-
τόπεδα, να κλείσουν τα «γραφεία»
ορμητήρια των ναζί.
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“Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας”

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος,
μίλησε στην Αφροδίτη
Φράγκου για τη δράση
της “Ανταρσίας στις 
γειτονιές της Αθήνας”

Ανοιχτή σύσκεψη καλεί η
δημοτική κίνηση “Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας”
την Παρασκευή 7 Δεκέμβρη
στις 7μμ στην αίθουσα “Αντώ-
νης Τρίτσης” στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου της Αθήνας
στην οδό Ακαδημίας.

25/10, Συγκέντρωση των χειροτεχνών έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας



“Συνένοχους στη φιέστα δεν θα μας
έχετε” είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης
που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζόμενων
στο Αττικό Νοσοκομείο καλώντας τους
εργαζόμενους σε στάση εργασίας από
τις 11πμ έως τις 3μμ και συγκέντρωση
στο Αίθριο του Νοσοκομείου, την Τετάρ-
τη 21 Νοέμβρη. Είναι η μέρα που η διοί-
κηση του νοσοκομείου με υψηλόβαθμη
εκπροσώπηση της κυβέρνησης θα γιορ-
τάσει τα 15 χρόνια από την έναρξη λει-
τουργίας του νοσοκομείου.

“Τα ράντζα στις εφημερίες ξεχειλίζουν
την ίδια στιγμή που έχουμε 350 κενές
οργανικές θέσεις εργασίας και οι προσ-

λήψεις είναι μόνο με συμβασιούχους,
που πολλοί από αυτούς απολύονται στο
τέλος του χρόνου. Όσοι είμαστε μόνιμοι
έχουμε χάσει  τον ύπνο μας από τις δι-
πλοβάρδιες και τη στέρηση των ρεπό.
Αναγκαζόμαστε και κάνουμε κάθε είδους
δουλειά πέρα από τα καθήκοντά μας για
να μπορέσει να λειτουργήσει το νοσοκο-
μείο, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουμε να
δουλεύουμε με πετσοκομένους μισθούς
και χωρίς δώρα. Και αυτοί τολμάνε να
γιορτάζουν. Θα τους χαλάσουμε τη φιέ-
στα διεκδικώντας το αυτονόητο. Δημό-
σια δωρεάν υγεία για όλους με εργασια-
κή αξιοπρέπεια για τους εργαζόμενους”,
ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ ο Σπύρος
Στάικος ταμίας στο ΔΣ του Σωματείου
των Εργαζόμενων.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

24ωρη απεργία την Παρα-
σκευή 23 Νοεμβρίου για
τους εργαζόμενους στην

ψηφιοποίηση κινητών μνημείων της
ΔΔΕΑΜ προκήρυξε ο Σύλλογος Εκτά-
κτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) ζητώντας
να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργα-
σίας για το σύνολο του προσωπικού.
Ο ΣΕΚΑ καλεί και σε κινητοποίηση έξω
από το κτήριο του ΥΠΠΟΑ (Μπουμ-
πουλίνας 20-22) στην παράσταση δια-
μαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή, 23/11, στις 11:30.

«Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων
καταγγέλλει την απαράδεκτη στάση
του ΥΠΠΟΑ να προβεί στην απόλυση
στις 30 Νοεμβρίου των εργαζομένων
στο έργο της ψηφιοποίησης των κινη-
τών μνημείων. Η αποτυχία παράδοσης
της βάσης δεδομένων που θα υποδεχό-
ταν τις ψηφιακές καταγραφές των κινη-
τών μνημείων από την ιδιωτική εταιρεία
“I KNOW HOW”, απειλεί να τινάξει στον
αέρα όλο το έργο της ψηφιοποίησης
και να βάλει στην κατάψυξη το προϊόν
της πολύχρονης και κοπιώδους επιστη-
μονικής εργασίας των 57 αρχαιολόγων
που δουλεύουν σε αυτό το έργο. 

Το κωμικοτραγικό και σκανδαλώδες
της υπόθεσης είναι ότι το Υπουργείο
προσανατολίζεται στο να "θεραπεύ-
σει" την πληγή που αφήνει ο νυν ανά-
δοχος με έναν νέο… ανάδοχο, με την
"ελπίδα" ότι θα αποδειχθεί πιο φερέγ-
γυος  από τον πρώτο. Ο ΣΕΚΑ παρα-
μένει σθεναρά αντίθετος με την εμ-
πλοκή ιδιωτικών εταιρειών στα έργα
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και
προασπίζεται τον δημόσιο χαρακτήρα
του πολιτισμού».

Ένα νέο περιβαλλοντικό έγκλη-
μα προετοιμάζεται στη δυτική
Αττική από την ΕΥΔΑΠ και τον

φορέα λειτουργίας του πάρκου Τρίτση
με τις ευλογίες της περιφέρειας. Με
πρόσχημα την ύδρευση του πάρκου
πρόκειται να δημιουργήσουν μονάδα
επεξεργασίας λημμάτων μέσα σε αυτό.

"Το πάρκο Τρίτση είναι ένα από τα
μεγαλύτερα στην Ευρώπη και σημαν-
τικός πνεύμονας οξυγόνου στη δυτική
Αττική καθώς και χώρος αναψυχής,
διασκέδασης για χιλιάδες ανθρώπους
στην περιοχή. Ήδη υπήρξαν οι πρώ-
τες αντιδράσεις με τη συγκρότηση
επιτροπής κατοίκων ενάντια στη δημι-
ουργία της μονάδας. Την Πέμπτη 15
Νοέμβρη έγινε παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στο δημοτικό συμβούλιο Αγίων
Αναργύρων-Καματερού και η επιτρο-
πή πέτυχε την πρώτη της νίκη αναγκά-
ζοντας το δημοτικό συμβούλιο να πά-
ρει ομόφωνα θέση ενάντια στη δημι-
ουργία της μονάδας. Τις επόμενες μέ-
ρες θα συνεδριάσει η επιτροπή για να
σχεδιάσει τα επόμενα βήματά της. 

Μιχάλης Βερβέρης

“Μακρυά οι φασιστικές συμμορίες από τις γειτονιές
μας”, είναι το κεντρικό σύνθημα της αντιφασιστικής
συγκέντρωσης και διαδήλωσης που οργανώνεται στις
24 Νοέμβρη στις γειτονιές της Παλλήνης και του
Γέρακα. Στην συγκέντρωση καλεί και η τοπική ΚΕΕΡΦΑ
στέλνοντας μήνυμα ενωτικής αντιφασιστικής δράσης. 

Καταγγελία ΟΙΕΛΕ

«Την ώρα που η ακροδεξιά απλώνει τα φτερά της
σε όλη την Ευρώπη και το μήνυμα του Πολυτε-
χνείου είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, ορισμένοι

ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων βεβηλώνουν την ιστορική
επέτειο του αγώνα της ελληνικής νεολαίας κατά της Χούν-
τας… Η ΟΙΕΛΕ διαθέτει πολλές καταγγελίες σύμφωνα με
τις οποίες κάποια ιδιωτικά σχολεία θα κάνουν την Παρα-
σκευή κανονικά μάθημα, ή θα αφιερώσουν μικρό μέρος μό-
νο της ημέρας για την εκδήλωση». 

Αυτά ανέφερε στην καταγγελία που εξέδωσε η ΟΙΕΛΕ
την ίδια στιγμή που η ναζιστική Χρυσή Αυγή μέσω του υπό-
δικου ναζί Λαγού δήλωνε ξεδιάντροπα στη Βουλή ότι «εί-
μαστε στη ευχάριστη θέση να μαθαίνουμε ότι πολλά ιδιωτι-
κά σχολεία φέτος δεν θα συμμετάσχουν στην προπαγάνδα
όπου βάζουν τα νέα παιδιά να μαθαίνουν με το έτσι θέλω
ότι υπήρχαν νεκροί, ενώ δεν υπήρχαν».  

“Θεωρήσαμε ότι αυτό υποτιμά τη μνήμη του Πολυτε-
χνείου αλλά και τους αγώνες της νέας γενιάς, και πως αυ-
τή η νέα γενιά διαπαιδαγωγείται στο σχολείο. Η αργία και
ο εορτασμός του Πολυτεχνείου είναι κατάκτηση για τα
σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά και θεωρήσαμε ότι πρέπει να
την υπερασπίσουμε”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Θανάσης Διαβολάκης, μέλος ΔΣ της ΟΙΕΛΕ.

“Την Παρασκευή 16/11 πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία
της χώρας οι μαθητικές εκδηλώσεις για τα 45 χρόνια από
την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι εκδηλώσεις αυτές εί-
ναι το καλύτερο, το πιο βιωματικό, το πιο συμμετοχικό για
τα παιδιά  και -ως εκ τούτου -το πιο αποτελεσματικό μάθη-
μα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας”, λέει στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Δώρα Κιντή, εκπαιδευτικός στο ΓΕΛ Παλαι-
όχωρας του νομού Χανίων. “Το εκπαιδευτικό και μαθητικό
κίνημα τις υπερασπίστηκε τα τελευταία 45 χρόνια και θα
εξακολουθήσει να τις υπερασπίζεται, απέναντι σε όλους
τους αρνητές της εξέγερσης και των νεκρών της”. 

Στάση εργασίας ΠΟΕΔΗΝ
4ωρη Παναττική Στάση Εργασίας από τις 7π.μ. έως τις 11π.μ. συγκέντρωση στις

7π.μ. έξω από το Υπουργείο Οικονομικών οργανώνει την Πέμπτη 22/11 η ΠΟΕΔΗΝ.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητάει να διαγραφούν από το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων οι Δη-
μόσιες Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας. Ταυτόχρονα αναδεικνύει και τα πάγια αιτήματα
του κλάδου για Αύξηση των Δημόσιων Δαπανών για την Υγεία και Προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού αφού τα νοσοκομεία με τις τραγικές ελλείψεις βρίσκονται στα όρια
της κατάρευσης. Τέλος μέρος των αιτημάτων της κινητοποίησης είναι η ανάκτηση
όλων των μνημονιακών απωλειών με αυξήσεις στους μισθούς, ένταξη στα ΒΑΕ και
επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος.

ΑΤΤΙΚΟ

Νέα διαδήλωση στο κέντρο της Αθή-
νας οργανώνει η Πρωτοβουλία Αγώνα
και Αλληλεγγύης για τη Λευκίμμη την Τε-
τάρτη 21 Νοέμβρη στο Μοναστηράκι
στις 5μμ με πορεία στο υπουργείο Εσω-
τερικών.  

Με το σύνθημα «Μια, δύο, πολλές Λευ-
κίμμες, Αντίσταση και Αγώνας στις δολο-
φονικές πολιτικές του Κέρδους και του
Φασισμού», η Πρωτοβουλία απευθύνει
κάλεσμα συμμετοχής σε εργατικά σωμα-
τεία και συλλογικότητες ζητώντας τη
συμπαράστασή τους ενάντια στην πεντά-
μηνη αστυνομική κατοχή της περιοχής,
προκειμένου να καμφθούν οι αντιδρά-
σεις των κατοίκων και να τεθεί σε λει-
τουργία ο παράνομος ΧΥΤΑ.

“Η λειτουργία της παράνομης χωματε-
ρής Λευκίμμης αντιμετωπίζεται ως η «μό-
νη λύση» για το εκρηκτικό πρόβλημα
σκουπιδιών που βασανίζει εδώ και μήνες
όλη την Κέρκυρα. Ζητάμε να φύγουν τώ-
ρα τα ΜΑΤ από τη Λευκίμμη, και να στα-
ματήσουν οι κάθε είδους διώξεις εναν-
τίον των αγωνιζόμενων Λευκιμμιωτών, να
φύγουν όλοι οι ιδιώτες από τη διαχείριση
και την εκμετάλλευση των κοινωνικών
υποδομών και υπηρεσιών της καθαριότη-
τας, των απορριμμάτων, της ύδρευσης,
ζητάμε να προστατευθεί το περιβάλλον
και η ποιότητα της ζωής των κατοίκων,
να σταματήσει η υποβάθμιση και η ιδιω-
τικοποίηση της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης”,
τονίζεται στην ανακοίνωση της Πρωτο-
βουλίας Αγώνα και Αλληλεγγύης για τη
Λευκίμμη.

ΛΕΥΚΙΜΜΗ

Κάτω τα χέρια 
από τους συνδικαλιστές

Δυο μέλη του ΔΣ πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΑΕΕ συνελήφθησαν επι-
τόπου σε κατάληψη που πραγματοποιούσαν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΕ στη Δ/ση
Ανατολικής Αττικής διαμαρτυρόμενοι για την υποστελέχωση και τις απαράδεκτες
συνθήκες εργασίας τους. 

Τα μέλη του ΔΣ Χρήστος Βαγενάς και Ελένη Μανουρά οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ και
από εκεί στην Ευελπίδων ενώπιον Εισαγγελέα ο οποίος και όρισε την παραπομπή
τους σε δίκη μέσω της διαδικασίας του αυτόφωρου για την επόμενη μέρα στις
20/11.  Η ομοσπονδία ΠΟΠΟΚΠ προκήρυξε την Τρίτη 20/11 Παναττική στάση εργα-
σίας από τις 11πμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 11.30 στο κτή-
ριο 2 στα δικαστήρια στην Ευελπίδων.

Στα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος που φώναξε επί ώρα αντικυ-
βερνητικά συνθήματα, ενώ υπήρχαν και πολλοί δημοσιογράφοι από τηλεόραση και
άλλα ΜΜΕ. Η δίκη αναβλήθηκε λόγω “παρέλευσης του ωραρίου”.
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«Είμαστε έξι καράβια ηρώοι που ξερνάν τα
‘πεπρωμένα της Φυλής’». 

Αυτή η φράση κλείνει ένα κεφάλαιο, «Κα-
ράβια», το μυθιστορήματος του Στρατή
Μυριβήλη Η ζωή εν τάφω. Η ΕΡΤ το δια-

σκεύασε σε τηλεοπτική σειρά και θα το προ-
βάλλει σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα στην
αρχή της νέας χρονιάς. Όσοι/ες δεν το έχουν
διαβάσει, να το κάνουν. Γιατί πρόκειται για ένα
από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας αντι-
πολεμικής λογοτεχνίας και μια γροθιά στη μυ-
θολογία της «ένδοξης» δεκαετούς πολεμικής
εξόρμησης του ελληνικού καπιταλισμού από
το 1912 μέχρι το 1922. 

Ο Μυριβήλης (Ευστράτιος Σταματόπουλος)
είχε άμεση εμπειρία του πολέμου. Διέκοψε τις
σπουδές του στην Αθήνα και κατατάχτηκε εθε-
λοντής για να πάρει μέρος στους Βαλκανικούς
Πολέμους, και τραυματίστηκε στο πόδι στην
πιο σκληρή μάχη τους, του Κιλκίς-Λαχανά. Έν-
θερμος βενιζελικός, κατατάχτηκε το 1916, στη
Μυτιλήνη, στο στρατό που συγκρότησε η κυ-
βέρνηση της «Εθνικής Άμυνας» του Βενιζέλου
και βρέθηκε στα χαρακώματα του Μακεδονι-
κού Μετώπου. Αργότερα, βρέθηκε, ως δεκανέ-
ας, στη Μικρασιατική Εκστρατεία.

Η Ζωή Εν τάφω άρχισε να δημοσιεύεται
στην πρώτη της μορφή σε συνέχειες το 1923
και 1924 στην εφημερίδα Καμπάνα, που έκδιδε
και διεύθυνε ο Μυριβήλης στην Μυτιλήνη. Το
1924 δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά αυτοτε-
λώς. Η Καμπάνα αυτοπροσδιοριζόταν ως
«εφημερίδα των εφέδρων μας και των ντόπιων
συμφερόντων». 

Φρίκη
Οι φαντάροι που μπορεί να είχαν ξεκινήσει

δέκα χρόνια πριν με ενθουσιασμό για τα πολε-
μικά μέτωπα, είχαν γνωρίσει τη φρίκη του πο-
λέμου και το ταξικό χάσμα που χώριζε την κοι-
νωνία παρά τα μεγάλα λόγια για την «Μεγάλη
Ελλάδα». Και είχαν γυρίσει από το σφαγείο
της Μικράς Ασίας με εντελώς διαφορετικές
ιδέες. Στο πρώτο φύλλο της η «Καμπάνα», 27
Μάρτη του 1923, έγραφε στο κύριο άρθρο
της:

«Είμαστε οι χιλιάδες των παλικαριών, που
γυρίζοντας στη Μυτιλήνη μας απ' το χαράκω-
μα κι απ' το Νοσοκομείο, ταξιδέψαμε με πυρε-
τό, με τραύμα, με πλευρίτη και με χτικιό στα
πνευμόνια, περνώντας το Αιγαίο χειμωνιάτικα
με θέση δίπλα στο φουγάρο και στην κουζίνα
του βαποριού. Και την ίδια στιγμή· στην πρώτη
θέση ποκερίζανε οι νεόπλουτοι κουραμπιέδες
και φαλτσάρανε δίπλα τους στο πιάνο οι αρ-
χοντοκυράτσες».

Είναι εντυπωσιακές αυτές οι γραμμές γιατί
γράφονται σε ένα έντυπο που είναι ανεπίσημο
όργανο των Συνδέσμων Εθνικής Σωτηρίας που
είχε ιδρύσει ο Πλαστήρας από το 1923 για να
αντιμετωπίσει την επιρροή των κομμουνιστών
που πρωτοστατούσαν στο κίνημα των Παλαιών
Πολεμιστών, με ηγετική ομάδα τον Παντελή
Πουλιόπουλο και τους συντρόφους του από
τους αντιπολεμικούς ομίλους των φαντάρων
στο μέτωπο της Μικράς Ασίας. Οι ριζοσπαστι-
κές, αντιπολεμικές ιδέες ήταν τόσο διαδεδομέ-
νες και «φυσικές» στο νου των εργατών και
των φτωχών αγροτών, που ακόμα και οι υπο-
στηρικτές της «αριστεράς» του Βενιζελισμού,
όπως ο Παπαναστασίου -πολιτικός φίλος του
Μυριβήλη- έπρεπε να προσαρμοστούν. 

Το βιβλίο έχει τη μορφή ημερολογιακών κα-
ταγραφών και επιστολών που ένας λοχίας ο

Αντώνης Κωστούλας προόριζε για την αγαπη-
μένη του στη Μυτιλήνη και βρέθηκαν στο σακί-
διό του μετά το θάνατό του. Σύντομα κεφά-
λαια, από όπου ξεχειλίζει η αγάπη για τη ζωή,
το μίσος για τον πόλεμο και ο σαρκασμός για
τους στρατοκράτες και τους πατριδοκάπη-
λους. 

Οι ανατριχιαστικές και εφιαλτικές σκηνές
της φρίκης και της αγωνίας του πολέμου ση-
μαδεύουν την εμπειρία της ανάγνωσης του βι-
βλίου. Σε ένα κεφάλαιο περιγράφει μια ομάδα
τυφλών: «Τα χέρια τους χαϊδεύανε τη χλόη,
για ψάχνανε με μικρές λυπητερές κινήσεις να
γιομίσουνε μια πίπα…. Ήταν όλοι τους όμορ-
φα μελαχρινά παιδιά της Ιταλίας… κι ήταν όλοι
τους τυφλά από τα δακρυγόνα. Όλα κείνα τα
μαύρα μάτια ήταν πεθαμένα, ίσως για πάντα,
κάτω από τους θλιβερούς επιδέσμους». 

Σε μια άλλη μιλάει για ένα βομβαρδισμό που
σκοτώνονται δεκάδες γαιδουράκια που βο-
σκούσαν αμέριμνα. Ο ημιονηγός τους σε κατά-
σταση πανικού: «βαστούσε γερά το χαλινάρι
του γαϊδάρου του κι έτρεχε σαν τρελός. Εφτα-
σε έτσι ως τ’ αμπριά των Φραντσέζων ψωμά-
δων. Εκεί πια, μέσα στη γιούχα της φανταριάς,
πήρε είδηση πως έσερνε πίσω του το κεφάλι
του γαϊδάρου θερισμένο απ’ το λαιμό. Μέσα
στα κλειδωμένα δόντια του το ζο κρατούσε
ακόμα μια τούφα κίτρινες μαργαρίτες ματωμέ-
νες». 

Να πως περιγράφει για παράδειγμα τον
στρατηγό που ανέλαβε τη διοίκηση της λεγό-
μενης Μεραρχίας Αρχιπελάγους. Οι φαντάροι
του έδωσαν αμέσως το παρατσούκλι «Μπαλα-
φάρας» που: 

«Δεν ξέρει κανείς γιατί τον είπαν έτσι, ούτε

κι αν θα πει τίποτα αυτό τ’ όνομα…είναι κάτι
άνθρωποι που γεννιούνται μονάχα για να πα-
ραγεμίσουν ένα πετυχεμένο όνομα που κάθε-
ται και τους περιμένει.. Μπα-λα-φά-ρας. Μεγα-
λείο όνομα. Ηρωικό, μεγαλόκαρδο, σπαθάτο,
φαρδύ και κοιλαράδικο…Βαστά και ένα καμου-
τσί στο γαντωμένο χέρι. Ένα καμουτσί με αση-
μένιο μανίκι και κάθε φορά που μιλά το χτυπά-
ει αδιάκοπα στη δεξιά μπότα. Είναι ανάγκη
(τσιαφ) να κάνουμε στρατό (τσιάφ) προπάντων
στρατό! Τσιαφ! Τσιφ!»

Σαρκασμός
Ο σαρκασμός για τα «εθνικά ιδεώδη» παίρ-

νει μακάβριες διαστάσεις στο κεφάλαιο με τίτ-
λο Πως πέθανε ο Ζαφειρίου, μόνιμος υπαξιω-
ματικός, θαυμαστής της αρχαίας Σπάρτης που
«γύρευε με το ζόρι λαβωματιές και δόξα», αλ-
λά πνίγηκε τελικά σε ένα απόπατο. 

«Ό Ζαφειρίου ήταν ένας αληθινός ήρωας.
Το ‘δειξε στο χαράκωμα. Θέλω να μιλάς με σε-
βασμό.» λέει ο Κωστούλας στον Δημητρίου
που του έφερε τα νέα για να πάρει την απάν-
τηση: 

«Ένας ήρωας εκ προμελέτης, σαν όλους αυ-
τούς πού κάμαν επάγγελμά τους τον πόλεμο.
Και γω δεν είμαι ήρωας; Έχω και το σταυρό,
εδωνά πού τα λέμε. ‘Ας είναι δα. Αυτό είναι άλ-
λη ιστορία. Και το κάτω της γραφής, ο Μπαλα-
φάρας, αμέσως μόλις τόνε βγάλαμε τον ήρωά
σου με την απόχη μες από τον απόπατο, θα
‘στειλε βέβαια δαχτυλογραφημένο στη Μυτι-
λήνη ένα από κείνα τα «ωραία γράμματα» που
τα μάθαν απ’ όξω οι φαντάροι και συγχαίρει -
ακούς εσύ συχαρίκια;- τους γονιούς «δια τον
ένδοξον θάνατον τού υιού σας. Όστις δείξας

ανδρείαν αξίαν της Ελληνικής παραδόσεως
εφονεύθη την τάδε τού μηνός ανδρείως μαχό-
μενος υπέρ πίστεως και πατρίδος εναντίον τού
εχθρού». Άμα κάνεις να πεις την αλήθεια, όλα
αυτά γίνουνται πρόστυχα. Φαντάσου λόγου
χάρη άγραφε: «Ο Ζαφειριού απέθανεν ανδρεί-
ως μπαλεύων με τα συμμαχικά ελληνογαλλικά
σκατά. Και δεν μπόρεσε δυστυχώς να φωνάξει
“ζήτω η πατρίς» κατά την στιγμήν τού ένδοξου
θανάτου του. Διότι …εμ διότι έτυχε να ‘ναι
μπουκωμένος» !

Ο Δημητρίου ήταν ο «μάστορης», που βοη-
θούσε τους φαντάρους να φεύγουν από τα χα-
ρακώματα με ψεύτικα τραύματα και ασθένει-
ες. Η «πελατεία» του απλωνόταν σε όλο το
σύνταγμα και πλήθαινε όσο πλησίαζε η ώρα
της μεγάλης επίθεσης. Θα βρει φρικτό θάνατο
σε μια επίθεση με αέρια, ένα από τα πιο εφιαλ-
τικά κεφάλαια του βιβλίου. 

Μακεδόνες
Ο ελληνικός στρατός που πολέμησε στο

πλευρό των Συμμάχων της Αντάντ στον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο, έδωσε τις μάχες του στο
«μακεδονικό μέτωπο», κυριολεκτικά μέσα από
τα σημερινά σύνορα της Δημοκρατίας της Μα-
κεδονίας, στο Μοναστήρι. 

Εκεί οι φαντάροι συναντούσαν τους «ανύ-
παρκτους» Μακεδόνες. Στο κεφάλαιο Ζάβαλη
μάικω (δύστυχη μάνα), ο Μυριβήλης γράφει για
τις εμπειρίες του λοχία Κωστούλα που φιλοξε-
νιόταν στο σπίτι μιας αγροτικής οικογένειας: 

«Αυτοί εδώ οι χωριάτες που τη γλώσσα τους
την καταλαβαίνουν περίφημα και οι Βούλγαροι
και οι Σέρβοι αντιπαθούνε τους πρώτους γιατί
πήρανε τα παιδιά τους στο Στρατό. Μισούν
τους δεύτερους που τους κακομεταχειρίζονται
για Βούλγαρους. Και κυττάνε με αρκετά συμ-
παθητική περιέργεια εμάς τους περαστικούς
Ρωμιούς επειδή είμαστε οι γνήσιοι πνευματικοί
υπήκοοι του Πατρίκ, δηλαδή του ‘Ορθόδοξου
Πατριάρχη της Πόλης’. Γιατί η ιδέα του απλώ-
νεται ακόμα, τυλιγμένη μέσα σε μια θαμπή μυ-
στικοπάθεια πολύ παράξενη, πάνου σαυτό τον
απλοϊκό χριστιανικό κόσμο. (…) Ως τόσο δε
θέλουν νάναι μήτε ‘Μπουλγκάρ’,μήτε ‘Σρρπ’
μήτε ‘Γκρρτς’. Μοναχά ‘Μακεντόν ορτοντόξ’».

Ούτε Βούλγαροι, ούτε Σέρβοι, ούτε Ελλη-
νες, «ορθόδοξοι μακεδόνες». Αυτές οι γραμ-
μές αρκούν για να γεμίσουν φρίκη την εθνικο-
φροσύνη της δεξιάς και τους κάθε λογής
«σκοπιανοφάγους». 

Οι λέξεις «μοναχά μακεντόν ορτοντόξ» περι-
λαμβανόταν στην πρώτη εκδοχή του όπως δη-
μοσιεύτηκε στην Καμπάνα (απ’ όπου και το
απόσπασμα) και στις εκδόσεις του 1924, του
1930 και 1932. Στις μεταπολεμικές εκδόσεις ο
Μυριβήλης την αφαίρεσε. Είχε γίνει πλέον
έξαλλος αντικομμουνιστής, έχοντας ήδη από
το 1936 στηρίξει τη δικτατορία του Μεταξά. 

Όμως ακόμα και σε αυτές τις εκδόσεις έμε-
νε ένα κομμάτι της πραγματικής ιστορίας της
περιοχής. Για παράδειγμα, περιγράφει πως οι
δεσποτάδες που πήγαιναν να μαζέψουν τα
«δοσίματα» από τους αγρότες, κυκλοφορού-
σαν ξαπλωμένοι σε πολυτελείς άμαξες που
δεν ήταν ζεμένες σε βόδια αλλά στους χωριά-
τες που τρώγανε τις καμτσικιές του αμαξά και
του διάκου. 

Όπως και να κατέληξε ο Μυριβήλης, το βι-
βλίο του παραμένει ένα όπλο στην πάλη ενάν-
τια στον πόλεμο και τις εθνικιστικές εκστρατεί-
ες της άρχουσας τάξης. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Η “ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ” ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Αντιπολεμικό
αριστούργημα
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ΠΕΜΠΤΗ 22/11
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/11
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ Πετρουπόλεως
7.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας (Pu-
blic) 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών
6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου
5.30μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου
6μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/11
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης
11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 11.30 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη και Θησέως
11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11πμ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Μετρό Νέου Κόσμου 12μεσ.
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλατεία
12μεσ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30 πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες.
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μες
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
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου
12μες
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου 11πμ

Εξορμήσεις

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7.30μμ
Η Γερμανία σε κρίση
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 καφέ Βαβέλ 8μμ
45 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 καφέ Βαβέλ 8μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’
ορ.) 8μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 καφέ Ζωή 7.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 ΕΔΟΘ 6.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΙΑ, Μέγαρο Πάνθεον 7.30μμ
Η Γερμανία σε κρίση
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής στην τελική ευ-
θεία
Ομιλήτριες: Δανάη Κωλέτη, Νίκη Μιχοπούλου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 στέκι 8μμ
Καπιταλισμός και οικολογία
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ

Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 καφέ Deja (Φωκ. Νέγρη
και Σκοπέλου) 7.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, αίθ. Υ, 8μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 καφε Περιμπανού 7.30μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 καφέ «6» 7μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 καφέ Κρίκος 7μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30)
8μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 καφέ Τζέγκα 7μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2211 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 πολιτιστικό κέντρο Αντ.
Σαμαράκης 7.30μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 δημαρχείο 7.30μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 καφέ Σαρδανάπαλος
7.30μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 καφέ Wake & Bake (Μετρό
Ελληνικό) 8μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 καφέ Άνω Πουρναρούσα
6.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 καφέ Βυζάντιο 7.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 22/11 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 22/11 καφέ Σταθμός 8μμ
10 χρόνια από την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 καφέ Σταθμός 8μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου, Κισσάβου 11, 7μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 Goody’s 8μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 Πολύκεντρο Νεολαίας
7.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η Γερμανία σε κρίση
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 καφέ Κομπόης 6.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

Στις σχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 φουαγιέ 5μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλήτρια: Μαρίνα Κυρλιτσια

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11 αιθ. Β2, 12.30μ
45 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
• ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11 αιθ. 312, 2.30μμ
45 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
• ΤΡΙΤΗ 4/12 
10 χρόνια από την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη του 2008

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ αίθ. προβολών ΣΓΤΚΣ
2.30μμ
45 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -
σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -
λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -
σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι
εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους
τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και
προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -
νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Συνελεύσεις 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 αίθ. Συλλόγου 
εργαζομένων Δήμου (Αγ.Νικολάου και
Κουσίδη, τέρμα 608) 6.30μμ

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11 Στέκι Αριστερής Κίνη-
σης 7μμ



Εκδήλωση για τα 45 χρόνια από την εξέ-
γερση που άνοιξε το δρόμο για την πτώση
της Χούντας οργάνωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Πα-
ρασκευή 16/11, στα πλαίσια των τριήμερων
εορτασμών, την παραμονή του μεγάλου και
μαχητικού συλλαλητηρίου του Πολυτεχνείου. 

Ο Λέανδρος Μπόλαρης και ο Παύλος Αντω-
νόπουλος, μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, άνοιξαν μια
συζήτηση που κεντρικό νήμα είχε την επικαι-
ρότητα της εξέγερσης του 1973 στο σήμερα:
«45 χρόνια η εξέγερση του Πολυτεχνείου εξα-
κολουθεί να ενοχλεί την άρχουσα τάξη και το
αστικό κράτος, καθώς και όλους όσους λένε
ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Το κίνημα
τους διαψεύδει όλα αυτά τα χρόνια, διότι η
εξέγερση του Νοέμβρη είναι ένα μεγάλο ρήγ-
μα που δεν έχει κλείσει ακόμα. Σήμερα η αρι-
στερά του Νοέμβρη, του επαναστατικού δρό-
μου, έχει να δείξει πώς θα νικήσουμε, όπως
έδειξε τότε. Χρειάζεται να αποδείξουμε στους
χιλιάδες ανθρώπους που θα διαδηλώσουν αύ-
ριο και που αναφέρεται στο Πολυτεχνείο γιατί
ο δρόμος του Νοέμβρη ήταν και παραμένει
επαναστατικός», τόνισε ο Λέανδρος Μπόλα-
ρης, εξηγώντας στη συνέχεια ποιες ήταν οι
αντιλήψεις που συγκρούστηκαν στο εσωτερι-
κό της Αριστεράς για το πώς παλεύεται η
Χούντα: με πλατιές συνεργασίες στο δρόμο
της «φιλελευθεροποίησης», ή με το μαζικό ερ-
γατικό κίνημα στο κέντρο των μαχών; 

Η επαναστατική αριστερά στήριξε τον δρό-
μο του κινήματος και αυτή η επιλογή δικαιώ-
θηκε, όταν, παρά τις αναλύσεις που ακολού-
θησαν τη συντριβή της εξέγερσης του Πολυ-
τεχνείου, η πτώση της Χούντας ακολουθήθη-
κε από το συγκλονιστικό κίνημα της μεταπο-

λίτευσης και έδειξε ότι δεν υπάρχει καμία
«επιστροφή στα παλιά». Αντίθετα, ήταν μια
περίοδος που το κίνημα κέρδισε αυτά που
ακόμη και σήμερα η άρχουσα τάξη προσπα-
θεί να τα ξηλώσει και να τα πάρει πίσω. 

Επαναστατική Αριστερά
«Το μάθημα του Πολυτεχνείου είναι ότι ο

κοινοβουλευτικός δρόμος οδηγεί σε ήττες.
Κι αυτό το μάθημα πρέπει να το κρατήσουμε
σήμερα που η επαναστατική αριστερά είναι
απείρως πιο δυνατή από ό,τι στο Πολυτε-
χνείο. Όχι μόνο γιατί έχει κάνει τις ιδεολογι-
κές της διεργασίες, αλλά γιατί η εργατική τά-
ξη είναι πιο σοφή, πιο έμπειρη και πιο δυνα-
τή. Έχει κάψει τα δάχτυλά της, έχει δοκιμά-
σει τους δρόμους της διαχείρισης του καπι-
ταλισμού, δρόμους που οδηγούν σε απογοη-
τεύσεις αλλά και σε ανταρσίες. Αυτή η τάξη
σήμερα παλεύει εκεί έξω και η προοπτική
της σύγκρουσης με τον καπιταλισμό είναι
ενεργή. Η προοπτική του Νοέμβρη είναι
ανοιχτή και το στοίχημα για εμάς είναι να αν-
ταποκριθούμε σε αυτή την προοπτική»,
έκλεισε την εισήγησή του ο Λ. Μπόλαρης.

«Το Πολυτεχνείο ήρθε σαν αποτέλεσμα
αγώνα. Το ‘70-’71 ξεκίνησαν στα πανεπιστήμια
αγώνες για ελεύθερη έκφραση και για τη δυ-
νατότητα συγκρότησης συλλόγων. Τότε φάν-
ταζε απίθανο, κι όμως μέσα σε ένα χρόνο κα-
ταφέραμε να ανατρέψουμε τα πάντα μέσα
από οργανωμένη δράση και συνεργασία των
οργανώσεων», τόνισε ο Παύλος Αντωνόπου-
λος, και συνέχισε περιγράφοντας τις μάχες
που έδωσαν οι αγωνιστές της επαναστατικής
αριστεράς μέσα στις φοιτητικές συνελεύσεις
ώστε να οργανωθεί η κατάληψη του Πολυτε-
χνείου και να απλωθεί σε όλη την κοινωνία.
Τόνισε επίσης το πώς, ξεκινώντας από τα «κα-
θημερινά» αιτήματα του φοιτητικού κινήμα-
τος, η κατάληψη και η εξέγερση υιοθέτησαν
μαχητικά και επαναστατικά συνθήματα και
προοπτική. Τόσο η συνειδητοποίηση της δύ-
ναμης των αγώνων, όσο και η συμμετοχή των
εργατών στην κατάληψη, έδωσαν στην εξέ-
γερση το περιεχόμενο και τη μαχητικότητα
που έκαναν αργότερα την επιστράτευση να
αποτύχει και τη Χούντα να πέσει, καθώς πλέ-
ον φοβόταν έναν λαό που κρατούσε όπλα.

Α.Φ.

Στο πλαίσιο των τριήμερων εορτασμών των 45 χρόνων από την εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης πραγματοποί-
ησε την Παρασκευή 16 Νοέμβρη εκδήλωση στην Πολυτεχνική Σχολή
του ΑΠΘ με θέμα "Η πολιτική πρότασης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για ένα κίνη-
μα ανατροπής". Στην εκδήλωση συμμετείχαν δεκάδες αγωνιστές από
το εργατικό και το φοιτητικό κίνημα. 

Την συζήτηση άνοιξαν με τις εισηγήσεις του τα μέλη του ΠΣΟ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ Γιώργος Κουβακάς, Γιάννης Κούτρας και Άννα Μπαχτή. Ο
Γιώργος Κουβακάς αναφέρθηκε στην καθήκοντα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ το
επόμενο διάστημα δεδομένων των χαρακτηριστικών της δομικής κρί-
σης του καπιταλισμού, των ρίσκων που παίρνει η το ελληνικό κεφά-
λαιο στην περιοχή και υπογράμμισε την αναγκαιότητα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
να συνδεθεί με τις μάζες. Η Άννα Μπαχτή ανέλυσε την κρισιμότητα
της περιόδου που διανύουμε καθώς ο λαός καλείτε να συνεχίσει να
πληρώνει την κρίση και παράλληλα υπάρχει και ο κίνδυνος της ανό-
δου της ακροδεξιάς από την Βραζιλία με τον Μπολσονάρο αλλά και
στην Ευρώπη. Υπογράμμισε την σημασία της απάντησης του εργατι-
κού κινήματος σε όλες αυτές τις προκλήσεις και την ανάγκη του δυ-
ναμώματός του. 

Ο Γιάννης Κούτρας αναφέρθηκε στη σύνδεση του επαναστατικού
δρόμου του πολυτεχνείου 45 χρόνια πριν, υπογραμμίζοντας ότι η δύ-
ναμη του κόσμου είναι αυτή που μπορεί σε όλες τις περιόδους να αλ-
λάξει την εικόνα της "μαυρίλας". Αναφέρθηκε στις προκλήσεις που
έχει μπροστά της η ΑΝΡΑΣΥΑ ξεκινώντας από την πάλη ενάντια
στους νοσταλγούς της Χούντας, τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό παίρ-
νοντας έμπνευση από τον κόσμο που διαδηλώνει από τη Βραζιλία μέ-
χρι το Βερολίνο και βάζοντας ως στόχο την οργάνωση και στη Θεσ-
σαλονίκη της Διεθνούς Μέρας Δράσης Ενάντια στο Ρατσισμό και το
Φασισμό στις 16 Μαρτίου, συνέχισε με τις μάχες ενάντια στα μνημό-

νια και την ανάγκη οργάνωσης των αγώνων από τα κάτω. Αναφέρθη-
κε στο παράδειγμα από τις καθαρίστριες στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης και την καθοριστική τους παρουσία στη συγκέντρωση
των συνδικάτων στην απεργία στις 14 Νοεμβρίου. Τοποθετήσεις έγι-
ναν από συνδικαλιστές στα σχολεία, στα νοσοκομεία, τους φοιτητι-
κούς συλλόγους καθώς και στους συνταξιούχους που οργανώνουν
μεγάλη συγκέντρωση στις 20/11.

Δήμητρα Κομνιανού
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ΠΑΤΡΑ
Τετάρτη 21 Νοέμβρη, 7μμ
Αίθουσα ΕΒΕ, Αράτου 21, πλ. Όλγας
Ομιλητής: Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο
ΒΟΛΟΣ
Παρασκευή 23 Νοέμβρη, 7μμ
Θόλος (πανεπιστήμιο)
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης,
αρθογράφος στην Εργατική Αλληλεγγύη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο 24 Νοέμβρη, 3μμ-8μμ
Εργατικό Κέντρο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3.00μμ-4.00μμ
Υποδοχή στην έκθεση φωτογραφίας και
ζωγραφικής του Τζορτζ Γκρος
Φουαγιέ Εργατικού Κέντρου
4.00μμ-5.30μμ
Γερμανία 1918 - Η πιο κρίσιμη επανάσταση
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας, υπεύθυνος
εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη
6.00μμ-7.30μμ
Η Ρόζα, ο Λένιν και το ΣΕΚΕ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη
περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Τετάρτη 28 Νοέμβρη, 7μμ
Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας, 
στοά Σαρκά
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης, ΣΕΚ, ΚΣΕ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΞΑΝΘΗ
Τετάρτη 28 Νοέμβρη, 7μμ
Πανεπιστήμιο (Φουαγιέ ΠΡΟΚΑΤ)
Ομιλητές: Γρηγόρης Καραγιαννίδης,
δημοσιογράφος, Λέανδρος Μπόλαρης,
συγγραφέας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Σάββατο 1 Δεκέμβρη, 6μμ
Εργατικό Κέντρο
Ομιλητές: Κώστας Βλασσόπουλος,
πανεπιστημιακός, Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
XANIA
Κυριακή 2 Δεκέμβρη, 6μμ
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ)
Κατεχάκη και Ακτή Τομπάζη
Ομιλητές: Κώστας Βλασσόπουλος,
πανεπιστημιακός, Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Εκδηλώσεις
σε επτά πόλεις

Εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ για το Πολυτεχνείο
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TΕΤΑΡΤΗ 21/11 
ΕΥΔΑΠ Ιλίσια 7.30πμ
Ωνάσειο, 7.30πμ
9,84 11πμ
ΕΡΤ, 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 22/11
Cosco 5.30 πμ
Εθνική Ασφαλιστική 7πμ
ΟΤΕ Παγκρατίου 7πμ
ΕΥΔΑΠ-Περισσός, 7πμ
ΕΛΤΑ Χανίων 7.30πμ
ΜΕΤΡΟ Σεπόλια, 11.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/11
ΔΕΗ Ρουφ 6.30πμ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ, 8.30πμ
ΕΡΑ Ηρακλείου 9πμ
ΕΥΑΘ 11πμ
ΔΕΗ Θεσ/νίκη 6.30πμ
ΕΡΑ Χανίων 11πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11
ΕΛΤΑ Βύρωνα 7πμ
ΔΕΣΦΑ Μεσογείων, 8.30πμ
ΔΕΗ Ηρακλείου 10πμ
ΟΛΘ 12 μες
ΔΕΣΦΑ Πάτημα, 3.30μμ

Εργατικές εξορμήσεις
για τις 28 Νοέμβρη

16/11, Εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τα 45 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου 
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To brexit έχει εξελιχθεί, όπως
ήδη πολλοί σχολιαστές έχουν
καταδείξει, σε μια ιστορική

κρίση του βρετανικού κράτους.
Όσον αφορά στον καθορισμό της
μελλοντικής θέσης του βρετανικού
καπιταλισμού στον πλανήτη, είναι
συγκρίσιμο με την κατάργηση των
Νόμων του Καλαμποκιού και τους
δύο Παγκόσμιους Πολέμους. 

Αλλά πώς επηρεάζει τον ίδιο τον
παγκόσμιο καπιταλισμό; Η Βρετανία
εξακολουθεί να έχει την πέμπτη με-
γαλύτερη οικονομία στον κόσμο, μια
οικονομία ιδιότυπα διεθνοποιημένη.
Μετά την καταστροφή αρκετού μέ-
ρους της βασικής βιομηχανίας από
την Μάργκαρετ Θάτσερ, την δεκαε-
τία του ’80, η βρετανική οικονομία
αναζωογονήθηκε ως η ευρωπαϊκή
έδρα πολλών πολυεθνικών επιχειρή-
σεων και τραπεζών.  

Ποιοί ήθελαν το Brexit;
Μερικοί αριστεροί, που είναι υπέρ

της παραμονής της Βρετανίας στην
ΕΕ, υποστηρίζουν ότι ο διεθνής κα-
πιταλισμός ήθελε το brexit. Αυτό εί-
ναι ανοησία. Όλα τα μεγάλα καπιτα-
λιστικά κράτη αντιτέθηκαν στο brexit
στην διάρκεια της προεκλογικής εκ-
στρατείας πριν από το δημοψήφι-
σμα. Οι μεγάλες τράπεζες και εται-
ρίες λειτουργούν εδώ (στην Βρετα-
νία) ακριβώς ώστε να έχουν εύκολη
πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Ακό-
μη και οι επιτυχημένοι Βρετανοί κα-
πιταλιστές που ψήφισαν υπέρ της
εξόδου από την ΕΕ δεν τοποθετούν
τα λεφτά τους εκεί που βρίσκεται το
στόμα τους. Ο Τζιμ Ράτκλιφ της
εταιρίας χημικών Ineos πρόσφατα
αποφάσισε να μετακινηθεί στο Μο-
νακό.  

Για τον διεθνή καπιταλισμό η κα-
λύτερη έκβαση θα ήταν η Βρετανία
να παραμείνει στην ΕΕ. Αφού αρχι-
κά σνόμπαρε τις μεγάλες επιχειρή-
σεις, η Τερέζα Μέι τελικά μετατοπί-
στηκε και ανταποκρινόμενη στην
πραγματικότητα, διαπραγματεύτηκε
μια συμφωνία αποχώρησης που έχει
σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε
να διατηρήσει όσο περισσότερους
γίνεται δεσμούς με την ΕΕ – την
δεύτερη καλύτερη οικονομία του
διεθνούς καπιταλισμού. 

Τι συμβαίνει όμως όσον αφορά
στην ίδια την ΕΕ; Η ΕΕ είναι ένα
καρτέλ εθνικών καπιταλισμών που
αντανακλά τα συμφέροντα των πιο
ισχυρών κρατών μέσα σε αυτήν, πά-
νω από όλα της Γερμανίας και της
Γαλλίας. Οι Βρυξέλλες κράτησαν
μια σκληρή γραμμή διαπραγμάτευ-

σης όσον αφορά στο brexit για τρεις
λόγους: 

Πρώτον, οι υπόλοιπες 27 χώρες
της ΕΕ θέλουν μέσα από το βρετανι-
κό παράδειγμα να αποθαρρύνουν
άλλες προσπάθειες αποσκίρτησης.
Δεύτερον, η ΕΕ έχει υπάρξει εξαιρε-
τικά επιτυχημένη στο να προσδένει
κράτη που αναζητούν πρόσβαση
στην γιγάντια αγορά της και στο
ρυθμιστικό πλαίσιο έλεγχου που επι-
βάλει στις οικονομικές αγορές.
Ένας πρώην αξιωματούχος της ΕΕ
στον τομέα του εμπορίου δήλωσε
πρόσφατα στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς
ότι οι συμφωνίες που ορίζουν τις
σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τα γει-
τονικά της κράτη «είναι έτσι σχεδια-
σμένες ώστε να μετατρέπουν τους
περιφερειακούς συνέταιρους της
ΕΕ σε δορυφόρους του ρυθμιστικού
της πλαισίου». Η συμφωνία εξόδου
που έχει υπογράψει η Μέι είναι
φτιαγμένη στο πρότυπο της συμφω-
νίας σύνδεσης ανάμεσα στην ΕΕ και
την Ουκρανία, η οποία συμπεριέλα-
βε την Ουκρανία στο «ευρωπαϊκό
ρυθμιστικό πλαίσιο» με αντίτιμο
έναν εμφύλιο πόλεμο. 

Ανταγωνισμός
Βέβαια, η Βρετανία είναι ένα πολύ

μεγαλύτερο ψάρι από την Ουκρα-
νία. Αυτό μας φέρνει στο τρίτο στοι-
χείο της στάσης της ΕΕ, που είναι ο
ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός
ανάμεσα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊ-
κά κράτη της. Η Γαλλία και η Ολλαν-
δία, για παράδειγμα, ανησυχούν ότι
η Βρετανία έξω από την ΕΕ, μπορεί
να τις υποθάλψει οικονομικά προ-
σφέροντας στους διεθνείς επενδυ-
τές χαμηλότερους φόρους και χα-
λαρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Για αυτούς τους λόγους οι πολύ
σκληρές διατάξεις της συμφωνίας
αποχώρησης επιδιώκουν να διαιωνί-
σουν ένα «πεδίο ισότιμου ανταγωνι-
σμού» ανάμεσα στην Βρετανία και
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Όπως σημει-

ώνεται στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς: «Οι
πιο σημαντικοί διακανονισμοί σχετί-
ζονται με την κρατική υποστήριξη. Η
Βρετανία πρέπει να καθιερώσει μια
“ανεξάρτητη αρχή” που θα αστυνο-
μεύει τις δημόσιες επιχορηγήσεις.
Οι βρετανικές αρχές θα πρέπει να
ακολουθούν όσο περισσότερο γίνε-
ται τις συμβουλές της Κομισιόν πά-
νω σε όλες τις αποφάσεις τους -
που θα μπορούν να απορριφθούν
από τις Βρυξέλλες ή το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο». Αυτό μπορεί να έχει
ως επιπρόσθετο πλεονέκτημα το δέ-
σιμο των χεριών μιας κυβέρνησης
Εργατικών. 

Η επικρατούσα άποψη ανάμεσα
στους σχολιαστές, είτε είναι υπέρ
είτε κατά του brexit, είναι ότι οι 27
της ΕΕ ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς στο
να επιβάλουν, πάνω σε μια διασπα-
σμένη και με αδύναμα διαπραγμα-
τευτικά χαρτιά κυβέρνηση των Συν-
τηρητικών, μια συμφωνία που υπο-
βαθμίζει την μετα-brexit Βρετανία
απέναντι στην ΕΕ. Αλλά, από την
σκοπιά των συμφερόντων του διε-
θνούς καπιταλισμού, οι Βρυξέλλες
μπορεί να έχουν υπερεκτιμήσει τις
δυνατότητές τους.    

Αυτή η συμφωνία είναι τόσο κακή
που μπορεί να μην εγκριθεί από την
Βουλή των Κοινοτήτων. Το προεπι-
λεγμένο αποτέλεσμα θα μπορούσε
να είναι η Βρετανία να φύγει στις 29
Μάρτη από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.
Αυτή η εκδοχή είναι ένας εφιάλτης
για τον διεθνή καπιταλισμό. Θα μπο-
ρούσε να διακόψει τις αλυσίδες
εφοδιασμού που συνδέουν τα βρε-
τανικά εργοστάσια με την κυρίως
ήπειρο και να καταστρέψουν εμπο-
ρικούς συνέταιρους όπως η Γερμα-
νία και η Ολλανδία. Και ένα brexit
χωρίς συμφωνία θα μπορούσε να
διαταράξει ακόμη περισσότερο τις
ήδη νευρικές χρηματοοικονομικές
αγορές. Το Σίτι του Λονδίνου παρα-
μένει ένα από τα πιο σημαντικά διε-
θνή οικονομικά κέντρα όλου του κό-
σμου. 

Θα μπορέσει η αυξημένη πιθανό-
τητα ενός brexit χωρίς συμφωνία να
βάλει την απαραίτητη εσωτερική και
εξωτερική πίεση στους 27 της ΕΕ να
κάνουν περισσότερες παραχωρή-
σεις στην Βρετανία; Οι Βρυξέλλες
τα έχουν κάνει μαντάρα στις περισ-
σότερες μεγάλες αποφάσεις που
πήραν την προηγούμενη δεκαετία,
για αυτό δεν έχω πολλές προσδο-
κίες. Αλλά μπορεί η Τερέζα Μέι και
ακόμη και ο Τζέρεμι Κόρμπιν να
ποντάρουν πάνω σε αυτήν την πιθα-
νότητα.

Βρετανία (και ΕΕ)
σε δίνη Brexit

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Θα τα βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ τηλ. 2105247584 www.marxistiko.gr

Τα βιβλία είναι όπλα

Γράφει ο 
Άλεξ Καλλίνικος
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Το καραβάνι των μεταναστών και
προσφύγων από την Κεντρική Αμε-
ρική φτάνει πλέον κοντά στα σύνο-

ρα με τις ΗΠΑ. Ένα κομμάτι τους που
έχει κινηθεί πιο γρήγορα βρίσκεται ήδη
στην Τιχουάνα και βλέπουν από την άλλη
μεριά του συνόρου το Σαν Ντιέγκο.
Έχουν αφήσει τα σπίτια τους, κατά κύ-
ριο λόγο στην Ονδούρα, προσπαθώντας
να γλυτώσουν από τη φτώχεια, την εξα-
θλίωση, τη βία αλλά και την καταπίεση
και την καταστολή. Φτάνουν στο νότιο
άκρο της Καλιφόρνιας, την ώρα που στο
Βορρά, “νόμιμοι” κάτοικοι των Ηνωμένων
Πολιτειών γίνονται κι αυτοί εσωτερικοί
πρόσφυγες και μετανάστες. Η Καλιφόρ-
νια βιώνει τις μεγαλύτερες δασικές πυρ-
καγιές στην ιστορία της και τις μεγαλύ-
τερες όλων των ΗΠΑ τα τελευταία 100
χρόνια. Υπάρχουν ήδη 82 επιβεβαιωμέ-
νοι νεκροί και 700 αγνοούμενοι.

Νόμιμοι κάτοικοι του πλούσιου Βορ-
ρά, “παράνομοι” περπλανώμενοι από
τον τρίτο κόσμο της Αμερικανικής Ηπεί-
ρου, αλλά αυτό που καθορίζει πάνω
από όλα είναι η κοινωνική τάξη. Σχεδόν
12000 σπίτια έχουν γίνει στάχτη, ολό-
κληρη η κοινότητα του Παραντάις κατα-
στράφηκε. Αυτός ο κόσμος ψάχνει τώ-
ρα πώς θα επιβιώσει, πώς θα ξαναορ-
γανώσει τη ζωή του μετά τις απώλειες,
οικονομικές κι ανθρώπινες, αλλά ακούει
τους αξιωματούχους του κράτους και
τον ίδιο τον Τραμπ να του ρίχνουν το
φταίξιμο. Δεν υπάκουσαν στις εντολές
για εκκένωση της περιοχής, δεν ήταν
καλά ενημερωμένοι. Οι εκατομμυριού-
χοι πλήρωσαν ιδιωτικές πυροσβεστικές
για να σώσουν τις επαύλεις τους, και σί-
γουρα είχαν πολλά άλλα σπίτια για να
καταφύγουν, ούτε είχαν το φόβο ότι αν
χάσουν το σπίτι τους χάνουν όλη τους
τη ζωή. Ο Τραμπ εκτός από τους φτω-
χούς, βρήκε κι άλλο αποδιοπομπαίο
τράγο, τις ομοσπονδιακές δαπάνες για
την δασοπροστασία. Αφού έτσι κι αλ-
λιώς καίγονται τα δάση, το κράτος πρέ-
πει να σταματήσει να πληρώνει. Στην
πραγματικότητα, το σύστημα προστα-
σίας και διαχείρισης της κρίσης κατέρ-
ρευσε -ανάμεσα σε άλλους λόγους- και
γιατί οι συνθήκες που επικρατούσαν
στην περιοχή θεωρούνταν “εκτός του
αναμενόμενου”. Θυμίζοντας τις δικαιο-
λογίες της ηγεσίας της πυροσβεστικής
στο Μάτι, το σύστημα διαχείρισης της
εξόδου στους αυτοκινητόδρομους “λει-
τούργησε”, αλλά οι άνεμοι ήταν ταχύτε-
ροι από ό,τι προέβλεπε το πρωτόκολλο.

Κι όμως, ο Μάτις, ο υπουργός Άμυνας
του Τραμπ βρέθηκε τις ίδιες μέρες όχι
στα σημεία της καταστροφής, αλλά στα
νότια σύνορα, επιθεωρώντας την “άμυ-
να” απέναντι στους “εισβολείς”. Ο εχ-

θρός δεν είναι ούτε οι φωτιές, ούτε η κα-
ταστροφή, αλλά οι οικογένειες των μετα-
ναστών που ψάχνουν μια δουλειά και ένα
σπίτι. 6000 φαντάροι αναπτύχθηκαν στα
σύνορα, στήνοντας τείχη και φράχτες.
Για τέτοιες δουλειές τα λεφτά περισ-
σεύουν, το αμερικάνικο κράτος είναι γεν-
ναιόδωρο. Ο Μάτις υλοποιεί την πολιτική
που εξήγγειλε ο Τραμπ στη διάρκεια
όλης της εκστρατείας στις ενδιάμεσες
εκλογές. Ακόμη κι ο υπουργός Άμυνας,
όμως, φοβάται ότι έχουν ξεπεραστεί τό-
σο τα όρια που μπορεί να γυρίσει μπού-
μερανγκ. Αναγκάστηκε να αλλάξει το
όνομα της επιχείρησης και να αφαιρέσει
τα στρατιωτικά και “πατριωτικά” σύμβο-
λα. Ζήτησε από τους καραβανάδες να
μην χρησιμοποιούν στρατιωτική ορολο-
γία. “Να μην δώσουμε εικόνα στρατιωτι-
κής επιχείρησης, όταν αυτό που κάνουμε
είναι να απλώνουμε σύρματα”. 

Συρματοπλέγματα
Αφήνει να διαρρέεται στα ΜΜΕ, ότι

όταν τελειώσουν με τα συρματοπλέγμα-
τα, το μεγαλύτερο μέρος του στρατού
θα αποσυρθεί από την περιοχή. Πέρα
από το στρατό, ήδη έχουν πάρει θέση
και φασιστικές συμμορίες που δημιουρ-
γούν κλίμα τρομοκρατίας, λέγοντας ότι
θα πυροβολούν στο ψαχνό. Η τελευταία
κίνηση του Τραμπ είναι να περιορίσει
ακόμη περισσότερο το δικαίωμα στο
άσυλο, λέγοντας ότι δεν θα γίνονται δε-
κτές οι αιτήσεις όσων έχουν ήδη περά-
σει σε αμερικάνικο έδαφος με παράνο-
μο τρόπο. Θέλουν και να φοβίσουν, αλ-
λά και να προκαλέσουν συμφόρηση στα
λιγοστά κέντρα διαχείρισης εισόδου με-
ταναστών και προσφύγων.

Σε όλη τους την πορεία μέσα στο Με-
ξικό οι μετανάστες συνάντησαν και στη-
ρίχτηκαν στην αλληλεγγύη των Μεξικά-
νων, και ιδιαίτερα των συνδικάτων. Η

δεξιά κυβέρνηση του Πένια Νιέτο που
παραδίδει εξουσία σε ενάμισυ μήνα δεν
τόλμησε να ασκήσει καταστολή σε βά-
ρος τους, από το φόβο και για τις αντι-
δράσεις αλλά και για την ταύτιση με τον
Τραμπ. Χωρίς όμως τη στήριξη των
συνδικάτων και τις πρωτοβουλίες του
απλού κόσμου, το καραβάνι δεν θα
μπορούσε να φτάσει από την Τσιάπας
ως την Τιχουάνα.

Ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα,
το κίνημα στις ΗΠΑ ετοιμάζεται με μεγα-
λύτερη ενεργητικότητα να υποδεχθεί το
καραβάνι. Στις 25 Νοέμβρη έχουν κηρύ-
ξει μέρα δράσης, για να συμπέσει με τα
δύο χρόνια από τις μαγειρεμένες εκλο-
γές στην Ονδούρα το 2017, όταν η κυ-
βέρνηση των πραξικοπηματιών του 2009,
νομιμοποίησε την εξουσία της με τη στή-
ριξη των ΗΠΑ. Πρωτοβουλίες δικηγόρων
βρίσκονται ήδη από την άλλη μεριά του
συνόρου, δίνοντας συμβουλές και οργα-
νώνοντας νομικές δράσεις μαζί με το κα-
ραβάνι. Κινήσεις βετεράνων φαντάρων
από το αντιπολεμικό κίνημα έχουν κάνει
έκκληση στους φαντάρους που περιπο-
λούν στα σύνορα. Στα Πανεπιστήμια, ορ-
γανώσεις μεταναστών δεύτερης και τρί-
της γενιάς οργανώνουν την αλληλεγγύη
και προετοιμάζονται για πορείες προς τα
σύνορα. Δεν πρόκειται για μια “στρατιω-
τική” σύγκρουση. Πέρα από τις συγ-
κρούσεις που πιθανώς θα υπάρξουν σε
κάποια συνοριακά φυλάκια, το ζήτημα
συνδέεται με τη συνολικότερη μάχη για
τα δικαιώματα των μεταναστών στις
ΗΠΑ, με τη μάχη για το μη-διαχωρισμό
των παιδιών από τις οικογένειές τους.
Θα χρειαστεί οργάνωση της πρακτικής
αλληλεγγύης, ιδιαίτερα σε περίπτωση
που στηθούν καταυλισμοί κοντά στα σύ-
νορα, αλλά και σύνδεση με τις υπόλοι-
πες μάχες ενάντια στον Τραμπ.

Νίκος Λούντος

ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΜΑ ΣTΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΡΦΙ
Στρατό στα σύνορα 
με το Μεξικό στέλνει ο Τραμπ

Η Τερέζα Μέι γύρισε από τις διαπραγματεύσεις της με την
ΕΕ έχοντας στα χέρια ένα σχέδιο συμφωνίας για το
Μπρέξιτ. Δεν ξέρει όμως τι είναι χειρότερο, οι πιέσεις

και οι εκβιασμοί που χρειάστηκε να υποστεί στις Βρυξέλες, ή η
όλο και μεγαλύτερη διάσπαση στο εσωτερικό των Συντηρητι-
κών, της κοινοβουλευτικής της ομάδας και της άρχουσας τάξης
συνολικότερα;

Με το που επέστρεψε, εισέπραξε τις παραιτήσεις τεσσάρων
υπουργών και υφυπουργών της, μεταξύ των οποίων ο ίδιος ο
“υπουργός Μπρέξιτ” Ντόμινικ Ράαμπ. Μπροστά στην κατάστα-
ση, η λίρα έφτασε ξανά στα ιστορικά χαμηλά έναντι του ευρώ.
Η Μέι δήλωσε αποφασισμένη να παλέψει για τη συμφωνία της,
αλλά δυσκολεύτηκε ακόμη και να βρει αντικαταστάτες για
υπουργούς.

Η αντιπαράθεση είναι πιο βαθιά από ποτέ. Η ηγεσία των “φι-
λο-Μπρέξιτ” βουλευτών της κάλεσε ανοιχτά σε ανατροπή της
Μέι, αρχίζοντας να μαζεύουν ενυπόγραφες επιστολές για να
την ρίξουν. Αυτή η πλευρά της σύγκρουσης, θα μπορούσε να
πει κανείς, ότι είναι η πιο αναμενόμενη από κάθε άλλη, καθώς η
σκληρή πτέρυγα είχε ήδη ανακοινώσει τις κόκκινες γραμμές της
σε οποιαδήποτε συμφωνία με την ΕΕ.

Η ρήξη με το DUP, το ακροδεξιό ιρλανδέζικο κόμμα με το οποίο
συγκυβερνά η Μέι, είναι ακόμη πιο αποσταθεροποιητική εξέλιξη.
Το φιλοβρετανικό, προτεσταντικό και βαθιά συντηρητικό DUP δεν
είναι πρόθυμο να δεχτεί μια συμφωνία που από τη μια μεριά θα
κρατήσει ανοιχτά τα οικονομικά σύνορα με την υπόλοιπη Ιρλανδία,
κι έτσι εμμέσως θα δυναμώσει τα εσωτερικά σύνορα με το υπόλοι-
πο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κατόρθωμα της Μέι, από την προηγού-
μενη φορά που δήλωσε αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά
και να κηρύξει πρόωρες εκλογές, είναι ότι η κυβέρνησή της εξα-
σφαλίζει την πλειοψηφία χάρη στους 10 βουλευτές του DUP. Σε
περίπτωση που το DUP αποσύρει τη στήριξή του, θα γίνει εφικτό
για το Εργατικό Κόμμα να προκαλέσει προώρες εκλογές.

Επικίνδυνα παιχνίδια
Δίπλα σε αυτό τον παροξυσμό της δεξιάς πτέρυγας της δε-

ξιάς πολυκατοικίας, βγήκαν ακόμη πιο επιθετικά και οι “Ριμέι-
νερς” της Δεξιάς, όσοι δηλαδή θέλουν να σταματήσει εντελώς η
αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ. Το πολιτικό σχέδιο γύ-
ρω από το οποίο προσπαθούν να συσπειρωθούν είναι η έκκληση
για ένα νέο δημοψήφισμα, επανάληψη του προηγούμενου, για
να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί η πρόταση της Μέι. Πρόκει-
ται για ένα επικίνδυνο παιχνίδι από όλες τις απόψεις. Αφενός
γιατί διχάζει ακόμη πιο ανοιχτά τους Συντηρητικούς. Στην
ακραία περίπτωση που υλοποιηθούν οι φαντασιώσεις τους, το
Συντηρητικό κόμμα θα γίνει χίλια κομμάτια. Αφετέρου γιατί παί-
ζει με τους διχασμούς στην ίδια τη βρετανική κοινωνία, διχα-
σμούς που προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να
αξιοποιήσει το πρώτο δημοψήφισμα η δεξιά και οι φασίστες.

Ακόμη και στο εσωτερικό των επιχειρηματιών του Σίτι βγήκαν
στην επιφάνεια οι διαφωνίες αυτή τη βδομάδα. Στην πλειοψηφία
του το Σίτι στέκεται στο πλευρό της Μέι, έχοντας αποδεχτεί ότι
το Μπρέξιτ είναι μια πραγματικότητα, και έχοντας σαν βασικό
στόχο από οποιαδήποτε συμφωνία αυτοί που θα χάσουν λιγότε-
ρο να είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας και οι καπιταλιστές που
θησαυρίζουν τριγύρω του. Όμως οι “Ριμέινερς” που ζητούν δη-
μοψηφίσμα έχουν κι αυτοί ένα μερίδιο στους λογαριασμούς του
Σίτι. Η τελική ημερομηνία, 29 Μάρτη, είναι κοντά, και οι επιπτώ-
σεις σε διεθνές επίπεδο μπορεί να είναι τεράστιες (βλέπε το άρ-
θρο του Άλεξ Καλλίνικος στην διπλανή σελίδα). Μέσα στη Βρε-
τανία η πολιτική αναδιάταξη δεν θα σταματήσει εύκολα. Προς το
παρόν, η Μέι στέκεται όρθια, μόνο γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική
λύση. Αν ανοίξει θέμα αλλαγής ηγεσίας, όλες αυτές οι διαφω-
νίες θα γίνουν ακόμη πιο εκρηκτικές. Και υπάρχει και η πιθανότη-
τα τα πλακώματα της Δεξιάς να έχουν σαν παράπλευρο αποτέ-
λεσμα, μια ολίγον ανεξέλεγκτη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.

Σε τροχιά
κατάρρευσης Μέι 
και δεξιά πολυκατοικία 

BΡΕΤΑΝΙΑ



ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Με μεγάλο ενδιαφέρον έμαθα για την έκδοση αυτού του βι-
βλίου από το μαρξιστικό βιβλιοπωλείο, και με μεγάλη χαρά
δέχτηκα την πρόσκληση για την παρουσίασή του. Είναι

πάντα χρήσιμο και σημαντικό να γράφονται και να κυκλοφορούν τέ-
τοια βιβλία, να φωτίζονται ιδιαίτερες πτυχές των αγώνων των γυναι-
κών, και να συζητιούνται οι διαφορετικές οπτικές γωνίες για τα αί-
τια της γυναικείας καταπίεσης και τον δρόμο προς την γυναικεία
χειραφέτηση και την πραγματική ισότητα των φύλων. 

Το βιβλίο αυτό είναι επίκαιρο ειδικά σήμερα που το φεμινιστικό
κίνημα έχει ανακάμψει δυναμικά δίνοντας και κερδίζοντας καθημε-
ρινά μικρούς και μεγάλους αγώνες σε διάφορους τομείς αυτής της
κατά κανόνα πατριαρχικής και σεξιστικής κοινωνίας, μέσα από την
συσπείρωση, την ενδυνάμωση και την κινητοποίηση εκατομμυρίων
γυναικών σε όλον τον κόσμο.

Στο συγκεκριμένο βιβλίο η Μαρία Στύλλου ξεκινά παρουσιάζον-
τας καταρχάς με στοιχεία και στατιστικές το υπόβαθρο των κάθε
λογής διακρίσεων κατά των γυναικών, την υποεκπροσώπηση, τις λι-
γότερες ευκαιρίες, τους αναχρονιστικούς ρόλους και τα στερεότυ-
πα, τον πολύμορφο σεξισμό, την πολύπλευρη καταπίεση και βία
εναντίον τους. 

Θέτει εξαρχής το πλαίσιο της αντίστασης στον σεξισμό δίνοντας
έμφαση στο πέρασμα του αγώνα από το ατομικό στο συλλογικό. Από
τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της ορκωμοσίας του Τραμπ και το κίνη-
μα #metoo στις ΗΠΑ και διεθνώς ως τα κινήματα για την νομιμοποί-
ηση των εκτρώσεων στην Ιρλανδία, την Πολωνία και την Αργεντινή. 

Στη συνέχεια εξετάζει τις ρίζες της γυναικείας καταπίεσης από
την μαρξιστική σκοπιά καθώς και την οικογένεια στον καπιταλισμό.
Ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή στους αγώνες των γυναικών δια-
χρονικά, με ιδιαίτερη έμφαση στον Μάη του 1968 και στα πρώτα
χρόνια της Ρωσικής επανάστασης το 1917.

Τέλος επικεντρώνεται στο καίριο ερώτημα "Είναι δυνατή η απε-
λευθέρωση σήμερα;" και πώς.

Στον αντίποδα, και αντί κατακλείδας, παραθέτω απόσπασμα κει-
μένου του Μετώπου Γυναικών της Χρυσής Αυγής για την θέση της
γυναίκας στη Λαϊκή Κοινότητα: "Εμείς οι Ελληνίδες, μέλη του Λαϊ-
κού Συνδέσμου, έχοντας βαθύτατη συναίσθηση της καταστροφής
που επιφέρει το φεμινιστικό πνεύμα της εποχής μας, είμαστε ενάν-
τια σε κάθε λογής διακηρύξεις για την ισότητα των δύο φύλων".

Αλεξία Τσούνη, φεμινιστική συλλογικότητα "Το Μωβ" (www.tomov.gr) 

"Η πάλη για την 
απελευθέρωση των γυναικών" 

Η 48ωρη πανελλαδική απεργία
των σχολικών καθαριστριών
στις 19 και 20 Νοέμβρη

έβγαλε στον αγώνα και στο δρόμο
χιλιάδες εργαζόμενες γυναίκες. Τα
αιτήματά τους για μονιμοποίηση, έν-
ταξη στα ΒΑΕ, αυξήσεις, συνολικά
για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς
και ζωής, δεν είναι “μόνο” δίκαια. Εί-
ναι αιχμή της πάλης ενάντια στην
εκμετάλλευση και την καταπίεση.

“Η κατάσταση αυτή τη στιγμή εί-
ναι πολύ δύσκολη”, μας είπε η Λί-
τσα, συμβασιούχος καθαρίστρια σε
δημοτικό στο Περιστέρι, “Η πλει-
οψηφία, το 95% του κλάδου, είναι
γυναίκες. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο.
Δουλεύουμε με συμβάσεις, πολλές
είμαστε πιο νέες, πολλές είναι πιο
παλιές και βρίσκονται σε αυτό το
καθεστώς πάρα πολλά χρόνια. Οι
συνθήκες είναι δύσκολες, οι ώρες
είναι πολλές, τα λεφτά είναι λίγα και
συνεχώς είσαι με την ανασφάλεια τι
θα γίνει όταν λήξουν οι συμβάσεις,
αν θα μας ανανεώσουν. Δεν έχουμε
άδειες και δώρα. Δουλεύουμε μετά
τη λήξη του σχολικού ωραρίου, πολ-
λά σχολεία είναι και ολοήμερα, οπό-
τε μας πιάνει το βράδυ για να τα κα-
θαρίσουμε.

Επιπλέον υπάρχουν δήμοι που δεν
πληρώνουν, πολλές καθαρίστριες
μένουν απλήρωτες, στην Αθήνα εδώ
και τρεις μήνες δεν έχουν πληρωθεί.
Που σημαίνει ότι το κονδύλι που
βγάζει το υπουργείο και δίνεται για
τα σχολεία δεν πηγαίνει στις καθαρί-
στριες. Και έχουμε και τις προσωπι-
κές μας υποχρεώσεις, είμαστε πολ-
λές μονογονεϊκές οικογένειες, μία
από αυτές είμαι κι εγώ. 

Γι' αυτό προχωρήσαμε σε 48ωρη
απεργία, για να κερδίσουμε αυτά
που δικαιούμαστε. Και γιατί τα σχο-
λεία πρέπει να είναι πολύ καθαρά,
μέσα είναι παιδιά. Προσωπικά πριν

ήμουν στα πεντάμηνα προγράμματα
του ΟΑΕΔ που επίσης μας πέταξαν
στο δρόμο. Ούτε ταμείο, ούτε τίπο-
τα. Τώρα στις καθαρίστριες των
σχολείων υπάρχει ασφάλεια και με
τους αγώνες που έχουν γίνει πλέον
μπαίνουμε και στο ταμείο ανεργίας.
Πριν ούτε αυτό υπήρχε, οι συμβά-
σεις ήταν σαν ήμασταν εργολάβοι.
Αυτό άλλαξε μέσα από αγώνες, έτσι
επιτεύχθηκε, δεν μας το έκαναν δώ-
ρο. Και έτσι θα συνεχίσουμε”.

Υποσχέσεις
“Μας είχαν τάξει μονιμοποίηση

τον Αύγουστο του 2018, αφού τελει-
ώσουν τα μνημόνια”, μας είπε η
Στέλλα Γερασιμάτου, πρώην πρό-
εδρος του Σωματείου Καθαριστριών
Σχολείων Αττικής, “Τώρα το πήραν
πίσω προφασιζόμενοι τον μεγάλο
αριθμό των συμβασιούχων καθαρι-
στριών που φτάνει τις εννιά χιλιά-
δες. Το 2004 είχαν μείνει τρισήμιση
χιλιάδες καθαρίστριες εκτός μονιμο-
ποίησης. Τώρα έφτασαν τις εννιά
και του χρόνου μπορεί να γίνουν και
έντεκα ή και δώδεκα χιλιάδες γιατί
οι παλιές φεύγουνε και τη θέση
τους παίρνουν συμβασιούχες. Και
ξαφνικά τώρα τους προβληματίζει ο
μεγάλος αριθμός.

Υπάρχουν γυναίκες που έχουν δε-
καεπτά και δεκαοκτώ χρόνια στη
δουλειά με σύμβαση και μισθούς
πείνας. Μόλις πέρσι καταφέραμε και
πήραν ένα ελάχιστο ποσό και για
τους κοινόχρηστους χώρους. Μέχρι
τότε η αμοιβή ήταν με την αίθουσα.
Καθαρίζαμε όλο το σχολείο χωρίς να
πληρωνόμαστε, τα υπόλοιπα ήταν
δωρεάν, λες και ήμασταν υποχρεω-
μένες να τους τα κάνουμε δώρο.

Οπότε οι γυναίκες έχουν έρθει σε
τόσο δύσκολη θέση που δεν γίνεται
άλλο. Πρέπει να γίνει υπουργική
επέμβαση για να καταφέρουμε τον

Γαβρόγλου να πληρώσει τις γυναί-
κες. Δεν τους καίγεται καρφάκι.
Μας λένε πως θα προκηρυχτούν οι
θέσεις. Αν όμως η διαδικασία γίνει
με κριτήρια ΑΣΕΠ, οι περισσότερες
γυναίκες έχουν πια μεγάλα παιδιά,
δεν έχουν μόρια, δεν έχουν ανεργία.
Εμείς είπαμε να γίνει με βάση την
εμπειρία.

Έχουμε εμπειρία αγώνων και το
αποδεικνύουμε ξανά σήμερα. Οι γυ-
ναίκες είναι έτοιμες για όλα. Ακόμα
και κινήσεις που μπορεί να μην τις
περιμένουν. Όπως έγινε κατάληψη
στο υπουργείο Παιδείας το 2004 και
κερδίθηκε ο αγώνας. Και τώρα πάλι
ξαναμπαίνεις μέσα, δεν έχεις πρό-
βλημα, κλείνεις ένα υπουργείο και
ας σου κόψουν και το νερό και το
φαγητό και όλα. Σήμερα έχει συμμε-
τοχή, είναι και συνταξιούχες εδώ.
Θα συνεχίσουμε με αγώνες”.

Λ.Β.
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Οι Γυναίκες στον αγώνα

ΕΡΤ 
Τρίτη 4 Δεκέμβρη
Γραφείο ΠΟΣΠΕΡΤ, 1μμ
Ομιλήτριες: 
Ειρήνη Γιανναρά, ραδιοφωνική παραγωγός ΕΡΤ
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου

Αγία Όλγα
Πέμπτη 6 Δεκέμβρη
Αμφιθέατρο, 1μμ
Ομιλήτρια:
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου

Εκδηλώσεις στους
εργατικούς χώρους
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