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O “Kούλης” στη Σαγκάη 
και άλλα παραμύθια

Με μια βουτιά του χρηματιστηρίου, λίγα ει-
κοσιτετράωρα μετά την αναχώρησή του,
έκλεισε η επίσκεψη του Μητσοτάκη στην

Σαγκάη. “Οι κινέζικες μετοχές έπεσαν τη Δευτέ-
ρα”, έγραφε το ρεπορτάζ του πρακτορείου Ρόι-
τερς, “με τον δείκτη της Σαγκάης να κάνει τη μεγα-
λύτερη βουτιά εδώ και τέσσερις μήνες”. 

Όχι, για την πτώση του χρηματιστηρίου δεν είναι
υπεύθυνος ο Κούλης. Οι θεωρίες για την “γκαντε-
μιά” ή τη “βλακεία”
του ανήκουν απο-
κλειστικά και μόνο
στη σφαίρα της
ανεκδοτολογίας. Οι
κλυδωνισμοί του
χρηματιστηρίου της
Σαγκάης έχουν πο-
λύ πραγματικά και
πολύ βαθιά αίτια.
Αντανακλούν τις
ίδιες τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζει η
δεύτερη μεγαλύτε-
ρη οικονομία του
πλανήτη -που βρί-
σκεται σήμερα αντι-
μέτωπη όχι μόνο με
την ύφεση και την
έκρηξη του χρέους
αλλά και τον εμπο-
ρικό πόλεμο του
Τραμπ. Από την άλ-
λη, οι αυταπάτες
ότι ο Τιτανικός θα σώσει τη βαρκούλα της εθνικής
μας οικονομίας από το ναυάγιο, δεν δείχνουν και
καμιά ιδιαίτερη ευφυΐα.

Η Κίνα κατάφερε να ξεπεράσει πολύ γρήγορα
την κρίση του 2007-2008 με μια διπλή συνταγή:
άφθονο και εύκολο χρήμα προς τις επιχειρήσεις
και ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσε-
ων που κάλυψε το κενό που άφηνε πίσω της η πτώ-
ση του διεθνούς εμπορίου και των εξαγωγών. Η
στρατηγική αυτή στην αρχή έμοιαζε να δουλεύει.
Μετά από μια σύντομη βουτιά, οι ρυθμοί ανάπτυ-
ξης έπιασαν το 2010 κιόλας και πάλι διψήφια πο-
σοστά. Το “θαύμα” όμως δεν κράτησε: στο τρίτο
τρίμηνο της φετινής χρονιάς η οικονομία αναπτύχ-
θηκε με ρυθμό μόλις 6%. Το νούμερο αυτό μπορεί
να είναι ένα άπιαστο όνειρο για την αναπτυγμένη
δύση. Για την Κίνα, όμως, είναι καταστροφικό: εί-
ναι το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και τριάντα χρό-
νια. Το 6% δεν ήταν “κεραυνός εν' αιθρία”: το πρώ-
το τρίμηνο του 2019 έκλεισε με ρυθμό ανάπτυξης
6,4%. Το δεύτερο με 6,2%. 

Οι προοπτικές για το μέλλον είναι ακόμα πιο δυ-
σοίωνες: η παγκόσμια οικονομία ετοιμάζεται, σύμ-
φωνα με όλες τις προβλέψεις, για μια νέα άγρια
προσγείωση που θα πλήξει, δίχως αμφιβολία,
σκληρά την Κίνα – το “εργοστάσιο του πλανήτη”
(το 40% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής
προέρχεται σήμερα από την Κίνα). Η FED, η κεν-
τρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ήδη
δηλώσει ότι είναι έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια,
όποτε παραστεί ανάγκη. Στην Ευρώπη, ο Μάριο
Ντράγκι, ο πρώην διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας κληροδότησε στην Κριστίν Λαγ-
κάρντ, τη διάδοχό του εκτός από την καρέκλα του
και ένα νέο πρόγραμμα “ποσοτικής χαλάρωσης” -

μια ασπίδα προστασίας από την επερχόμενη ύφε-
ση. Στην Κίνα, η Κεντρική Τράπεζα μείωσε τις προ-
ηγούμενες ημέρες -για πρώτη φορά εδώ και τρία
χρόνια- τα βασικά της επιτόκια. Οι οικονομολόγοι,
όμως, κρατάνε κυριολεκτικά την αναπνοή τους: σε
αντίθεση με το 2008-9 η Κίνα είναι βουτηγμένη σή-
μερα κυριολεκτικά μέχρι το λαιμό στο χρέος: το
συνολικό (ιδιωτικό και δημόσιο χρέος) φτάνει σή-
μερα στα 35 τρισεκατομμύρια δολάρια, ένα ιλιγ-

γιώδες ποσό που
αντιστοιχεί σε ένα
ιλιγγιώδες  (ένα από
τα υψηλότερα στον
κόσμο) ποσοστό
του ΑΕΠ: 300%. 

Η υπερχρέωση
αυτή έχει δημιουρ-
γήσει ήδη ένα βουνό
από κόκκινα δάνεια.
“Οι τοπικές (δημοτι-
κές) κυβερνήσεις
της Κίνας”, έγραφε
πριν από λίγες ημέ-
ρες η εφημερίδα Fi-
nancial Times, “βρί-
σκονται αντιμέτωπες
με έναν χωρίς προ-
ηγούμενο αριθμό
μηνύσεων από εργο-
λάβους που δεν εί-
ναι σε θέση να πλη-
ρώσουν καθώς η
πτώση της οικονο-
μίας βάζει σε δοκι-

μασία τα δημόσια ταμεία”. Μέσα στο πρώτο δεκά-
μηνο του 2019 χρεοκόπησαν, σύμφωνα με τα επίση-
μα στοιχεία, 831 δήμοι – μια αύξηση σχεδόν 1000%
σε σχέση με το 2018. Και αυτό το νούμερο δεν περι-
λαμβάνει τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα άλλα
“χρηματοπιστωτικά οχήματα” των τοπικών κυβερνή-
σεων που έχουν χρεοκοπήσει μέσα στο ίδιο διάστη-
μα. Ακόμα χειρότερα, ένας δήμος θεωρείται χρεο-
κοπημένος μόνο εάν έχει υποχρεωθεί ήδη από τα
δικαστήρια να πληρώσει χωρίς να μπορεί να αντα-
ποκριθεί. Ο πραγματικός αριθμός των χρεοκοπημέ-
νων τοπικών κυβερνήσεων είναι, με άλλα λόγια, σί-
γουρα πολύ – πολύ μεγαλύτερος.

Η ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστα-
σης, γράφει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, έχει
τρομοκρατήσει τους πολιτικούς αναλυτές που
προειδοποιούν για τους κινδύνους “κοινωνικής
αναταραχής”. 

Ανάμεσα στους επισήμους που συνάντησε ο Μη-
τσοτάκης στην Σαγκάη ήταν και ο Λι Κιάνγκ, ο τοπι-
κός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος.
“Και οι δυο χώρες έχουν μια μακροχρόνια ιστορία”
είπε στην ομιλία του, αναφερόμενος στους αρχαί-
ους Έλληνες και Κινέζους φιλοσόφους. Η Ελλάδα
δεν έδωσε τα φώτα της στην Κίνα την εποχή της
αρχαιότητας. Μπορεί όμως ίσως να καταφέρει να
καλύψει το κενό τώρα, στον 21ο αιώνα. Όχι, δεν μι-
λάμε για τη φιλοσοφία. Η Ελλάδα άλλωστε δεν
έχει να επιδείξει σχεδόν τίποτα σε αυτόν τον τομέα
τις δυο τελευταίες χιλιετηρίδες. Για το χρέος μιλά-
με. Για τις χρεοκοπίες. Στο “δυστυχώς επτωχεύσα-
με” είμαστε, όπως είναι γνωστό, σαΐνια.

Σωτήρης Κοντογιάννης

O Πειραιάς θυσία 
στην COSCO

Δυο ήταν οι βασικές συναντήσεις που είχε ο Μητσοτάκης στην Κίνα. Η πρώτη
ήταν με τον Σι Τζι Πινγκ, τον πρόεδρο της Κίνας –που ανταπέδωσε την “τιμή”
με μια επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα στις αρχές αυτής της εβδομάδας. Η

δεύτερη ήταν με τον Ξου Λιρόγκ, τον πρόεδρο της Cosco. Η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για τη νέα “επένδυση” της Cosco αξίας
600 εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά –μια συμφωνία στην οποία αναφέρ-
θηκε, με εγκωμιαστικά σχόλια, πολλές φορές όσο ήταν στην Κίνα ο πρωθυπουργός. 

Για το ποιόν και τα σχέδια της Cosco δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα – οι εργάτες
και οι κάτοικοι του Πειραιά ξέρουν πολύ καλά, από πρώτο χέρι, σε τι μεταφράζονται
οι επενδύσεις της Cosco. Στις αρχές Οκτώβρη οι κάτοικοι της Πειραϊκής είχαν
πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο “Master Plan” κυβέρνη-
σης - εταιρείας που απειλεί να καταστρέψει περιβαλλοντικά ολοκληρωτικά την πε-
ριοχή. Αλλά για την κυβέρνηση οι άνθρωποι δεν είναι πάνω από τα κέρδη. Τα κέρδη
είναι πάνω από τους ανθρώπους. Και ειδικά τα κέρδη των εφοπλιστών. Και αυτό δεν
προσπάθησε καν να το κρύψει ο Μητσοτάκης στην Κίνα. Κάθε άλλο.

“Είμαστε έθνος θαλασσοπόρων” είπε. Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν το 25%
του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, συμπλήρωσε, για να εξηγήσει ποιους έχει κατά
νου όταν αναφέρεται στο “έθνος”. “Οι συνεργασίες με την Κίνα, τη μεγαλύτερη εξα-
γωγική οικονομία στον κόσμο, είναι προφανείς”. Το Λιμάνι του Πειραιά είναι ήδη το
μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Εκατομμύρια κινεζικά προϊόντα φθάνουν στις
αγορές της Ευρώπης με ελληνόκτητα πλοία μέσα από τις προβλήτες της Cosco
στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Μητσοτάκης ονειρεύεται να το κάνει ένα από τα μεγαλύ-
τερα της Ευρώπης.

Η επένδυση της Cosco στην Ελλαδα “αποτελεί σημαντικό success story” έλεγε ο
Μητσοτάκης στην Κίνα. Το ερώτημα είναι για ποιους; Για τους εφοπλιστές ή για
τους εργάτες; Για τον Ξου Λιρόνγκ και τα άλλα αφεντικά της Cosco ή για τους ερ-
γάτες και τις εργάτριες στην Κίνα που παράγουν όλα αυτά τα προϊόντα κυριολεκτι-
κά για ένα πιάτο ρύζι; Για τα κέρδη τους ή για τις ζωές μας; 

Η προπαγάνδα της κυβέρνησης υπονοεί ότι τα συμφέροντα αυτά ταυτίζονται. Ότι
η ανάπτυξη είναι προς όφελος όλων μας. Πρόκειται για ψέμα. Οι εργαζόμενοι στις
προβλήτες της Coscο -που παλεύουν για συλλογικές συμβάσεις και συνδικαλιστι-
κές ελευθερίες- μας το έχουν θυμίσει πολλές φορές από τότε που έχει ξεκινήσει το
“success story”.

Σ.Κ.

Την καταστολή με προσαγωγές και συλλήψεις συνάντησαν την Τρίτη 12/11 το
πρωί τα μέλη της κίνησης “Ενεργοί Πολίτες Α' Κοινότητας – ΟΧΙ Λιμάνι στην Πει-

ραϊκή” που πριν ακόμα ανοίξουν το πανό τους έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης
την ώρα που ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζι Πινγκ επισκεπτόταν το μουσείο, βρέθηκαν
απέναντι στην αστυνομία του Χρυσοχοΐδη και του Μητσοτάκη. 

Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι: “Μετά από 3 ώρες στο αστυνομικό τμήμα αναγκά-
στηκαν να μας αφήσουν μετά τις διαμαρτυρίες και την κατακραυγή που εκφράστη-
κε τόσο στο αστυνομικό τμήμα από βουλευτές του ΜΕΡΑ 25 αλλά και μέλη της
Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή
όσο και στη Βουλή που συνεδρίαζε εκείνη την ώρα. 

Δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση
της πόλης μας ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης και της Cosco με πρώτο άμεσο
σταθμό την συμμετοχή μας στην πορεία του Πολυτεχνειου, την Κυριακή στις 17 Νο-
εμβρη, 2μμ στην πλ. Κλαυθμώνος”.

Κ.Μ.

Έξω από το αστυνομικό τμήμα, 12/11
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Την Κυριακή 17 Νοέμβρη πλημμυρίζουμε
τους δρόμους της Αθήνας και όλων των
πόλεων στις πορείες για την επέτειο του

Πολυτεχνείου. Απέναντι στις επιθέσεις της δε-
ξιάς κυβέρνησης σε όλα τα μέτωπα με όπλο το
δόγμα «νόμος και τάξη», στέλνουμε το μήνυμα
ότι η απάντηση του κινήματος της εργατικής τά-
ξης και της νεολαίας θα είναι η κλιμάκωση των
αγώνων με την έμπνευση της εξέγερσης του Νο-
έμβρη του '73.

Αυτή την προοπτική φοβούνται, σαρανταέξι
χρόνια μετά τον ξεσηκωμό που οδήγησε στην
πτώση της χούντας, η κυβέρνηση της ΝΔ και η άρ-
χουσα τάξη στη χώρα μας. Και έχουν κάθε λόγο.
Η επέτειος του Πολυτεχνείου, με αποκορύφωμα
τη μεγάλη πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία,
κρατά κάθε χρόνο ζωντανό το μήνυμα της εξέγερ-
σης, όχι μόνο στη μνήμη όλου του κόσμου που τι-
μά την αντιδικτατορική πάλη, αλλά και στις μάχες
που δίνει από τότε ενάντια στις επιθέσεις των από
πάνω. Φέτος αυτό ισχύει στο πολλαπλάσιο.

Εξεγέρσεις
Καταρχάς, το ίδιο μήνυμα έρχεται πλέον από

όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Από τη Χι-
λή, το Εκουαδόρ και την Ουρουγουάη μέχρι την
Καταλωνία και από το Λίβανο, το Ιράκ και την Αλ-
γερία μέχρι το Χονγκ-Κονγκ, παντού βλέπουμε
διαδηλώσεις εκατομμυρίων εργατών και νεολαί-
ας, συγκρούσεις στο δρόμο και γενικές απεργίες
που τσακίζουν απόπειρες καταστολής και στρα-
τιωτικών νόμων, παραιτούν κυβερνήσεις και

υπουργούς ή τους αναγκάζουν σε άτακτη υπο-
χώρηση. Οι εξεγέρσεις κάνουν το γύρο του κό-
σμου, αυτή είναι η εικόνα παγκόσμια που δίνει
έμπνευση και τροφοδοτεί τα κινήματα διεθνώς.

Είναι μια εικόνα ενός κόσμου σε αναβρασμό,
όχι πολύ διαφορετική από τα τέλη της δεκαετίας
του '60 και τις αρχές της δεκαετίας του '70. Το
ίδιο το Πολυτεχνείο δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία.
Έπιανε το νήμα των σκληρών εργατικών και νεο-
λαιίστιων αγώνων της δεκαετίας του ’60 που εί-
χαν κορυφωθεί στα Ιουλιανά του 1965 και είχαν
ανακοπεί από τη χούντα, εμπνευσμένο από το
“παγκόσμιο '68” που συγκλόνιζε τότε τον κόσμο
ολόκληρο -από τη Γαλλία μέχρι τις ΗΠΑ και την
Ιαπωνία. Σε μια τέτοια περίοδο είμαστε, με εξε-
γέρσεις, επαναστάσεις και μεγάλα κινήματα που
αποδεικνύονται μεταδοτικά και τρομοκρατούν τις
άρχουσες τάξεις διεθνώς και εδώ.

Γι' αυτό και οι τελευταίες, όσες διακηρύξεις
δημοκρατικότητας κι αν κάνουν, δεν διστάζουν
να προχωρούν σε πραξικοπήματα και αντιδραστι-
κά καθεστώτα. Το πραξικόπημα της δεξιάς στη
Βολιβία ενάντια στον Έβο Μοράλες, με τη στήρι-
ξη των ΗΠΑ, είναι η τελευταία απόδειξη ότι δεν
έχουν εγκαταλείψει “λύσεις” όπως το 1967 στην
Ελλάδα όταν βρίσκονται στριμωγμένες από την
οργή του κόσμου. Θα είμαστε απέναντί τους και
η φετινή πορεία του Πολυτεχνείου αυτό το μήνυ-
μα θα στείλει. Είμαστε κομμάτι του διεθνούς ξε-
σηκωμού και δεν θα αφήσουμε καμία από τις επι-
θέσεις των από πάνω αναπάντητη.

Συνέχεια στη σελίδα 10

Στα 18.770 ευρώ ανέβηκε ο
δείκτης της οικονομικής

εξόρμησης της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης με τα 5.350 ευρώ
που συγκεντρώθηκαν τη βδομά-
δα που πέρασε. Ευχαριστούμε
όσες και όσους συμμετείχαν
στο μονοήμερο εκδηλώσεων
«Ένας κόσμος σε αναβρασμό»,
που εκτός από μεγάλη συμμε-
τοχή, πλούσια συζήτηση και εν-
θουσιασμό σήμανε και μια καλή
ώθηση για την οικονομική καμ-
πάνια. Ευχαριστούμε τα σωμα-
τεία που ενίσχυσαν οικονομικά
αγοράζοντας προσκλήσεις κα-
θώς και τους Λεωνίδα Κ., Κατε-
ρίνα Α. και Τάσο Α. που γρά-
φτηκαν συνδρομητές. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τις
συντρόφισσες και τους συντρό-
φους που συγκέντρωσαν 40 ευ-
ρώ στο Κουκάκι, 20 ευρώ σε
εταιρεία καθαρισμού στο Ηρά-
κλειο και άλλα τόσα σε εξορμή-
σεις, 24 στη ΔΕΗ Ρουφ, 5 στο
Κρατικό Νίκαιας, καθώς και για
τις προσωπικές σας ενισχύσεις: 

Από 30 ευρώ Δημήτρης Ρ., Νί-
κος Π., Γιώργος Λ. 25, από 20
ευρώ Γιώργος Φ., Μάνθος Α.,
Μαρία Α., Κώστας Τ., Λευτέρης
Μπ., Νίκος Κ., Πάρη Κ., Γιάννης
Σ., Νίκος Γ. 15, από 10 ευρώ Αν-
τώνης Φ., Αριάν Κ., Μαρία Τ.,
Κώστας Στ., Μανώλης Μ., Αλέ-
ξανδρος Κ., Γιάννης Κ., από 5
ευρώ Γιάννης Μ., Άρτεμις Μ.,
Δανάη Κ., Βάσω Ν., Αντώνης Σ.,
Βαγγέλης Ν., Νίκος Γλ., Νίκος Κ.

Στο πλευρό 
των απεργών

Παρεμβαίνουμε διακινώντας
την Εργατική Αλληλεγγύη

στο χώρο της ΔΕΗ στο Ρουφ εδώ
και χρόνια. Την τελευταία βδομά-
δα η συζήτηση επικεντρώθηκε,
όπως ήταν αναμενόμενο, στην
επίθεση της κυβέρνησης που
ετοιμάζεται να διαλύσει τη ΔΕΗ
με ψέματα περί «απολιγνιτοποί-
ησης» και πράσινης ανάπτυξης.

Όλοι συμφωνούσαν ότι μόνο
με δυνατές απεργίες μπορούμε
να ακυρώσουμε αυτά τα σχέδια,
δείχνοντας τη διάθεση που κυ-
ριαρχεί στη βάση. Διάθεση που
εκφράστηκε και με τα 5 φύλλα
της εφημερίδας που δώσαμε και
τα 24 ευρώ που συγκεντρώσαμε
σαν οικονομική ενίσχυση. 

Η μάχη ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση ξεκινάει μετά και την
απόφαση της ΓΕΝΟΠ για
48ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες. Η Εργατική Αλληλεγ-
γύη θα βρίσκεται στο πλευρό
των εργαζόμενων μέχρι τη νίκη!

Δημήτρης Τσώλης, 
πυρήνας ΣΕΚ Πετραλώνων - 

Χαμοστέρνας

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

H άποψή μας

Φοιτητές και Εργάτες μαζί
στο δρόμο του Νοέμβρη

1973 Η εξέγερση στην Ταϋλάνδη
εμπνέει το Πολυτεχνείο.

2019 Η Χιλή μας εμπνέει σήμερα.
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Σειρά εξορμήσεων σε δεκάδες
σημεία και εργασιακούς χώρους
όλων των θυγατρικών της ΔΕΗ

ξεκίνησε ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη αμέσως μετά την ανακοίνωση της
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ για 48ωρες επαναλαμβανόμενες από το
βράδυ της Κυριακής 17/11.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και τα συνερ-
γεία της Εργατικής Αλληλεγγύης μπαίνουν στην μάχη
στήριξης της απεργίας των εργαζόμενων στη ΔΕΗ και
καλούν τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ να πάρουν την ορ-
γάνωση της απεργίας στα χέρια τους, αλλά και ολόκλη-
ρη την εργατική τάξη της χώρας να σταθεί στο πλευρό
των αγωνιζόμενων εργαζόμενων της ΔΕΗ ενάντια στο
ξεπούλημα και την διάλυση της μεγαλύτερης ενεργει-
ακής βιομηχανίας των Βαλκανίων. 

“Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ μαζί με όλη την εργατική τά-
ξη και την κοινωνία μπορούν να σταματήσουν τα κατα-
στροφικά σχέδια του Μητσοτάκη και του Χατζηδάκη”,
αναφέρεται στην προκήρυξη που έχει εκδώσει ο Συντο-
νισμός Ενάντια στα Μνημόνια στην οποία υπογραμμίζε-
ται πως με τις “μαζικές απολύσεις 2000 εργαζόμενων με
το πρόσχημα της εθελούσιας και την κατάργηση της μό-
νιμης εργασίας για τους νεοπροσλαμβανόμενους, με την
κατάργηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την
πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, η κυβέρνηση της
ΝΔ θέλει μια ΔΕΗ με περισσότερους συμβασιούχους, με
μικρότερα μεροκάματα και χωρίς δικαιώματα, για να την
ξεπουλήσει στα αρπακτικά της αγοράς που περιμένουν.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ έχουν την εμπειρία από τις

μεγάλες απεργιακές κινητοποι-
ήσεις που έγιναν ενάντια στην ιδιω-
τικοποίηση του ΑΔΜΗΕ. Σήμερα

χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, κοινός συντονισμένος
αγώνας όλων, μαζί με την ΔΕΠΑ (που παίρνει σειρά αμέ-
σως μετά) αλλά και την ΕΥΑΘ και την ΕΥΔΑΠ για απερ-
γιακή κλιμάκωση όλων μαζί. Να διεκδικήσουμε να γυρί-
σουν πίσω στον δημόσιο έλεγχο ο ΟΛΠ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο
ΔΕΣΦΑ και κάθε επιχείρηση που ιδιωτικοποιήθηκε”. 

“Μετά την είδηση για τις επαναλαμβανόμενες απερ-
γίες της ΓΕΝΟΠ σαν συνεργείο της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης που για χρόνια βρισκόμαστε στην πύλη της ΔΕΗ
στο Ρουφ βρεθήκαμε ξανά για να μιλήσουμε με τους ερ-
γαζόμενους”, δήλωσε στην ΕΑ ο Δημήτρης Τσώλης από
τον Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια. “Σήμερα οι εγκα-
ταστάσεις του Ρουφ έχουν περάσει στον ΑΔΜΗΕ. Στην
εξόρμησή μας με κεντρικό σύνθημα ‘Οι εργαζόμενοι της
ΔΕΗ έχουν δίκιο να απεργούν’ φέρναμε την εικόνα της
συμπαράστασης στην απεργία. Πολλοί ήταν οι εργαζό-
μενοι του ΑΔΜΗΕ που καταλάβαιναν πως αυτή η απερ-
γία είναι πολύ σημαντική. 

Πολλή συζήτηση έγινε γύρω από την οργάνωση της
απεργίας. Κοινός τόπος για πολλούς εργαζόμενους ήταν
πως αυτή η απεργία δεν πρόκειται να προχωρήσει αν δεν
οργανωθεί από τα κάτω, από τα πρωτοβάθμια σωματεία
με τη συμμετοχή των εργαζόμενων. Αυτός είναι και ο λό-
γος που την Παρασκευή 15/11, δυο μέρες πριν την έναρ-
ξη της απεργίας, ετοιμάζουμε εξόρμηση έξω από την πύ-
λη των εγκαταστάσεων στο Ρουφ για να στείλουμε μήνυ-
μα ότι αυτή η απεργία μπορεί να νικήσει”. 

Με 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες
απαντάει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ στο νομοσχέδιο
που φέρνει ο υπουργός Ενέργειας Χατζη-

δάκης και η κυβέρνηση της ΝΔ για συζήτηση στη
Βουλή τη Δευτέρα 18/11 και που με κατεπείγου-
σες διαδικασίες θέλει να το ψηφίσει στην Ολομέ-
λεια την Τετάρτη 20/11. 

Στην έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΓΕΝΟΠ
που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9/11 με την
παρουσία μελών του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ενέργειας (ΠΟΕ) ψηφίστηκε η πρόταση
για 48ωρες επαναλαμβανόμενες ενάντια στο κλεί-
σιμο και τη διάλυση των λιγνιτικών μονάδων, την
ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, την περαιτέρω ιδιω-
τικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και στη διάλυση των εργα-
σιακών σχέσεων.

“Το σημαντικότερο όλων και το οποίο έχουμε
χρέος να αναδείξουμε σε όλες του τις διαστάσεις
από όλα όσα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κα-
τέθεσε χθες ο εκπρόσωπος των ιδιωτικών συμφε-
ρόντων υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης,
που έχει πάρει doctorat στο ξεπούλημα της δημό-
σιας περιουσίας και στη στοχοποίηση των εργαζο-
μένων, είναι η προετοιμασία του εδάφους για την
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ”, αναφέ-
ρει σε ανακοίνωσή της η ΕΤΕ-ΔΕΗ.

Η ΓΕΝΟΠ τις επόμενες μέρες έχει ανακοινώσει
ένα πρόγραμμα συσκέψεων στους χώρους εργα-
σίας (ορυχεία, μονάδες, διοίκηση, καταστήματα)
ώστε να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, ενώ εξετά-
ζονται οι δυνατότητες κοινών απεργιακών κινητοποι-
ήσεων με όλα τα σωματεία της ΠΟΕ και των εργαζό-
μενων στη ΔΕΠΑ που η κυβέρνηση προωθεί επίσης
την ιδιωτικοποίησή της. Η ΓΕΝΟΠ καλεί σε δυο με-
γάλα συλλαλητήρια την Τετάρτη 13/11 στη Μεγαλό-
πολη και την Πέμπτη 14/11 στην Πτολεμαΐδα. 

“Αυτή η απεργία είναι ένα μεγάλο θετικό βήμα.

Όμως πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως χρειάζεται
συντονισμός και οργάνωση σε μια τόσο σκληρή
μάχη και απεργία για να νικήσουμε”, ανέφερε στην
ΕΑ ο Κυριάκος Λυμπέρης, πρόεδρος του Συλλόγου
των εργαζόμενων στον ΑΔΜΗΕ. “Είναι ανάγκη στη
βάση των πρωτοβάθμιων σωματείων να γίνει δου-
λειά ενημέρωσης και συσπείρωσης του κόσμου.
Πρέπει να ξεπεράσουμε τη λογική της διάσπασης
ανάμεσα στα διαφορετικά κομμάτια της ΔΕΗ. Όταν
καίγεται το σπίτι του γείτονα, θα καεί και το δικό
σου. Δεν πρέπει κανείς να τσιμπήσει στα διασπα-

στικά πλαίσια που λένε ότι είμαστε διαφορετικές
εταιρίες και δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί. 

Αυτές τις μέρες έχουμε την επίσκεψη του Κινέζου
προέδρου ο οποίος προφανώς, όλοι καταλαβαίνου-
με, δεν ήρθε εδώ για να βγάλει απλά φωτογραφίες
στην Ακρόπολη και να κάνει τη βόλτα του, αλλά
έκλεισε μεγάλες διακρατικές συμφωνίες για τον
ΟΛΠ, τους σιδηρόδρομους και τον ΑΔΜΗΕ. Κανείς
λοιπόν δεν πρόκειται να μείνει στο απυρόβλητο. 

Απέναντι στην καραμέλα των κυβερνητικών πα-
παγάλων και των απεργοσπαστών που προσπα-
θούν να βρουν προφάσεις και τεχνάσματα για να
σταματήσουν την απεργία, οι εργαζόμενοι καταλα-
βαίνουν πως δεν έχουν άλλο δρόμο από τον αγώ-
να. Μένει στα πρωτοβάθμια σωματεία και τους
συνδικαλιστές της βάσης με εξορμήσεις και συνε-
λεύσεις να οργανώσουμε αυτή την απεργία για να
πετύχει”, ανέφερε ο Κ. Λυμπέρης.

“Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να καταλάβουν
πως κανείς δεν είναι βολεμένος και πως έρχεται η
σειρά όλων μας”, σημείωσε ο Αντρέας Μ., εργαζό-
μενος στον ΑΔΜΗΕ. “Άλλωστε βλέπουμε καθαρά
πως η κατάσταση είναι τραγική. Κόσμος 50 χρο-
νών που προσπαθεί να λύσει τα τεράστια προβλή-
ματα των δικτύων. Και οι νεώτεροι συνάδελφοι με
8μηνα και 6μηνα χρησιμοποιούνται κατά το δο-
κούν και τρέχουν ασταμάτητα. Δεν πρέπει να πέ-
σουμε στην παγίδα του διαχωρισμού. Έχουμε
φτάσει σε τόσο μεγάλες ελλείψεις που κινδυ-
νεύουμε ακόμα και μέσα στη δουλειά μας. Εγώ εί-
μαι τεχνικός, και όμως εκτελώ και χρέη οδηγού
αφού δεν υπάρχουν εργαζόμενοι να οδηγούν τα
υπηρεσιακά. Αυτή η απεργία θα μπορούσε να μας
ενώσει όλους. Είναι ανάγκη να βγουν μπροστά νέα
μαχητικά κομμάτια από τη βάση που θα πάρουν
τον αγώνα στα χέρια τους”.

Κυριάκος Μπάνος

Πανελλαδικές είναι οι εξορμήσεις
στήριξης της απεργίες που έχει βά-
λει στο πρόγραμμά του ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια για την
επόμενη εβδομάδα: 

Τετάρτη 13 Νοέμβρη
ΔΕΗ Ελαΐδα, 6.30πμ
ΔΕΗ Χανιά, 8πμ
ΔΕΗ Χαλάνδρι, 7.30πμ
ΔΕΗ Ηράκλειο Κρήτης, 9πμ

Πέμπτη 14 Νοέμβρη
ΔΕΔΗΕ Συγγρού 49, 7.30πμ
ΔΕΗ Μπραχάμι, 8.30πμ
ΔΕΗ Χαλκοκονδύλη, 7.30πμ
ΔΕΗ Βόλος, 9πμ

Παρασκευή 15 Νοέμβρη 
ΔΕΗ Ρουφ, 6.30πμ
ΔΕΗ Παγκράτι, 8πμ
ΔΕΗ Νέα Ιωνία, 7.30πμ
ΔΕΗ Παραλία Πάτρας, 8πμ
ΔΕΗ Ξάνθη, 9πμ
ΔΕΗ Καλλιθέα, 6.30πμ
ΔΕΗ Δυρραχίου, 7.30πμ

Κοινός
Συντονισμός

Σε κοινή συνέλευση κα-
λούσαν ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια και το Συν-
τονιστικό Νοσοκομείων το
απόγευμα της Τρίτης 12/11,
στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας,
προκειμένου να οργανώσουν
τα βήματα συντονισμού κι
οργάνωσης των αγώνων του
επόμενου διαστήματος. 

Όπως τόνισαν στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη αγωνιστές
κι αγωνίστριες του Συντονι-
σμού, είναι μια σημαντική
συνεδρίαση γιατί τα μέτωπα
που ανοίγουν είναι μεγάλα. 

Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ εξήγγειλε
ότι θα προχωρήσει σε
48ωρες επαναλαμβανόμε-
νες απεργίες. Ο Χατζηδάκης
φορώντας “οικολογική” μά-
σκα, μιλάει για απολιγνιτο-
ποίηση προκειμένου να
ανοίξει το δρόμο στους Μυ-
τιληναίους και στους κερδο-
σκόπους των «ανανεώσι-
μων» πηγών ενέργειας. 

Χτύπημα
Το ότι δεν νοιάζονται για

την προστασία του περιβάλ-
λοντος, αλλά για το χτύπη-
μα  των δικαιωμάτων και κα-
τακτήσεων των εργαζομέ-
νων στη ΔΕΗ (και όχι μόνο),
φαίνεται από την κατάργηση
των συμβάσεων των μελλον-
τικών εργαζομένων της και
την απόλυση ενός μεγάλου
μέρους των παλιών εργαζο-
μένων με τη μορφή της εθε-
λούσιας εξόδου. 

Παράλληλα η κυβέρνηση
φέρνει τις αλλαγές στο
ασφαλιστικό, σύμφωνα με
τις οποίες οι συντάξεις δεν
θα είναι κοινωνικό δικαίωμα
και κατάκτηση πλέον, αλλά
θα καθορίζονται με βάση τις
ασφαλιστικές εισφορές του
κάθε εργαζόμενου φέρνον-
τας ταυτόχρονα την ιδιωτι-
κοποίηση της επικουρικής
ασφάλισης. 

Συνέχεια έχει και το μέτω-
πο για μόνιμη και σταθερή
δουλειά. Οι εργαζόμενοι
των δημόσιων νοσοκομείων
απεργούν στις 27 Νοέμβρη,
ενώ σε εξέλιξη είναι η μάχη
στον Άγιο Σάββα ενάντια
στις απολύσεις του προ-
έδρου του σωματείου και
των επικουρικών γιατρών. 

Η οργάνωση του συντονι-
σμού, της συμπαράστασης
και της κλιμάκωσης αυτών
των αγώνων θα είναι τα ζη-
τήματα που θα συζητηθούν.

Εξορμήσεις

Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ

Δεν περνάνε οι επιθέσεις

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε στο νο-
σοκομείο Παπαγεωργίου, την Πέμπτη
7/11, έξω από τη συνεδρίαση του Διοικη-

τικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, το οποίο
θα συζητούσε την ένσταση των δύο συμβασι-
ούχων εργαζομένων μέσω προγράμματος
ΟΑΕΔ, που ήρθαν αντιμέτωποι με την αναίτια
απόλυσή τους. 

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν το Σωματείο
του νοσοκομείου, το Συντονιστικό Νοσοκομεί-
ων, εκπρόσωποι από την ΠΟΕΔΗΝ, την ΑΔΕ-
ΔΥ, την ΕΔΟΘ και την ΕΝΙΘ. Στην παρέμβαση
εργαζόμενων και συμπαραστατών στο Δ.Σ, έγι-
νε ξεκάθαρο ότι όλοι στέκονται στο πλευρό
των δύο απολυμένων και διεκδικούν την ανά-
κληση των απολύσεων, ενώ από τη μεριά της η
διοίκηση έδειξε αδιαλλαξία. 

Ο Γιάννης Κούτρας, μέλος του Δ.Σ της Ένω-
σης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης και
του Συντονιστικού Νοσοκομείων τοποθετήθηκε
λέγοντας ότι “δεν περισσεύει κανείς εργαζόμε-
νος. Οι συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ πρέπει όχι μό-
νο να μείνουν όλοι στη δουλειά, αλλά να μονι-
μοποιηθούν και να γίνουν ακόμα περισσότερες
προσλήψεις. Η συγκεκριμένη απόφαση της δι-
οίκησης είναι δείγμα αυταρχισμού που διευκο-
λύνεται από την ιδιαιτερότητα του Παπαγεωρ-
γίου που ως ιδιωτικού δικαίου νοσοκομείο δί-
νεται ακόμα μεγαλύτερος χώρος στις διοική-
σεις να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θα περάσει”. 

Οι απολυμένοι έχουν προσφύγει στο ΣΕΠΕ,
ενώ θα διεκδικήσουν και δικαστικά τη δικαίωσή
τους. “Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την πλήρη
δικαίωση των απολυμένων εν αναμονή της τε-
λικής απόφασης του ΔΣ του Παπαγεωργίου
και του ΔΣ του ΟΑΕΔ” δήλωσε στην Ε.Α ο
Γιάννης Κούτρας. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Όχι στις απολύσειςΗ μάχη τις τελευταίες βδομάδες στον

Αγ.Σάββα έχει μια μεγάλη επικεφα-
λίδα: “Συμβασιούχοι στα νοσοκο-

μεία”. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τα-
χύτητες συμβασιούχων στα δημόσια νοσο-
κομεία. Όλοι, ένας προς έναν, καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες και οι κυβερνή-
σεις επιμένουν να διατηρούν το καθεστώς
της ελαστικής εργασίας και να το διευρύ-
νουν συνεχώς. Θέλουν αυτόν τον κόσμο να
τον έχουν σε ομηρία και χωρίς τα δικαιώμα-
τα που συνεπάγεται η μόνιμη και σταθερή
εργασία. 

Με κέντρο αυτό το ζήτημα έγινε μια με-
γάλη πανελλαδική απεργία στις 23 Οκτώ-
βρη. Οι 4.000 συνάδελφοι που εργάζονται
μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ είχαν κεν-
τρικό ρόλο σε αυτή την απεργία. Παρ' όλες
τις απειλές, με την κινητοποίηση καταφέρα-
με να πάρουν νέα παράταση για έναν χρό-
νο και ενώ ήξεραν από την προηγούμενη
ημέρα ότι πρόκειται να κερδίσουν την ανα-
νέωση, κατέβηκαν μαζικά στην απεργία για
να αναδείξουμε όλοι μαζί ότι διεκδίκησή
μας δεν είναι μόνο η παράταση, αλλά η μο-
νιμοποίηση. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της κινητοποί-
ησης ανακαλύπτουμε ότι η διοίκηση του
Αγ.Σάββα αυθαίρετα δρομολογεί την περι-
κοπή 6 θέσεων επικουρικών γιατρών, από
τους 22 που εργάζονται στο νοσοκομείο. 

Το σωματείο μας αμέσως σήμανε συνα-
γερμό, γιατί αυτό αφενός συνιστά ένα τερά-
στιο χτύπημα στο ίδιο το νοσοκομείο, αφε-
τέρου γιατί η διοίκηση το χρησιμοποιεί για
να χτυπήσει τον ίδιο το συνδικαλισμό στο
νοσοκομείο, απολύοντας τον πρόεδρο του
σωματείου. Κι αυτό όχι τυχαία. Το σωματείο
μας έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μά-
χης για μονιμοποίηση των συμβασιούχων,
είχε οργανώσει μια μεγάλη απεργία της κα-

θαριότητας την άνοιξη, έχουμε παλέψει με
τους συναδέλφους στη φύλαξη ενάντια στη
στοχοποίηση εργαζόμενων εκεί και τις από-
πειρες απολύσεων. Έχουμε παλέψει ενάν-
τια σε μια διοίκηση που έχει κάνει 200 ΕΔΕ
ενάντια σε εργαζόμενους. Είναι μια διοίκη-
ση που με τη κάλυψη της κυβέρνησης, καλ-
λιεργεί κλίμα τρομοκρατίας στο νοσοκομείο
το οποίο προστίθεται στις γενικότερες επι-
θέσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως
εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα. Η
κυβέρνηση άλλωστε ψήφισε πρόσφατα νο-
μοσχέδιο προσπαθώντας να χτυπήσει το
συνδικαλισμό κι απεργήσαμε εναντίον του.

Συναγερμός
Σήμανε λοιπόν συναγερμός. Κάναμε μια

μεγάλη κινητοποίηση στις 30 Οκτώβρη
ενάντια στις απολύσεις των γιατρών και τον
αυταρχισμό της διοίκησης, στην οποία συμ-
μετείχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργα-
ζομένων του νοσοκομείου. Μας ήρθαν δε-
κάδες ψηφίσματα συμπαράστασης από σω-
ματεία της Υγείας και γενικότερα του δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα και πολλά συμμε-
τείχαν και με τη φυσική παρουσία μελών
τους στην κινητοποίηση. Ασθενείς δήλωσαν
αλληλέγγυοι και πήραν και το λόγο στη
συγκέντρωση. 

Κάναμε παρέμβαση αμέσως μετά στην
Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ). Υπό το βά-
ρος των κινητοποιήσεων, ο διοικητής της
ΥΠΕ δήλωσε ότι υπάρχουν τα λεφτά για να
μην κλείσει καμία θέση επικουρικού για-
τρού και είπε στο διοικητή να στείλει το
ανάλογο αίτημα με τη δέσμευση ότι θα εγ-
κριθεί από την ΥΠΕ αμέσως. Ήταν μια με-
γάλη νίκη για τον κόσμο που κινητοποιήθη-
κε εκείνη την ημέρα. 

Ωστόσο την Τρίτη 5/11, ανακαλύψαμε ότι
αυτό ανατράπηκε με πραξικοπηματικό τρό-

πο από τον διοικητή και την υποδιοικήτρια.
Έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρο ότι πρόκειται
για συνδικαλιστικές διώξεις – απολύσεις.
Την Τετάρτη 6/11, έγινε νέα μεγάλη κινητο-
ποίηση στο προαύλιο όπου ακολούθησε και
πορεία προς την ΥΠΕ. Την Πέμπτη 7/11 συ-
νεχίσαμε με συγκέντρωση και πήγαμε πάλι
στο διοικητή ο οποίος επέμεινε στις αποφά-
σεις για απολύσεις. Οι κινητοποιήσεις μας
συνεχίστηκαν και την Παρασκευή 8/11.

Υπάρχουν ευχάριστα νέα τα οποία τα μά-
θαμε το σαββατοκύριακο. Ότι ο διοικητής
μαζεύει τα πράγματά του και φεύγει τις επό-
μενες ημέρες. Είναι μια νίκη, καθώς απαλλα-
γόμαστε από έναν διοικητή που έκανε όλα
αυτά. Ξέρουμε όμως ότι δεν έχει τελειώσει
τίποτα. Δεν έχει τελειώσει η υπόθεση για πα-
ραμονή όλων των επικουρικών. Θα έχουμε
μια νέα διοίκηση που θα χρειαστεί να της
επιβάλουμε ότι δεν θα απολυθεί κανείς, θα
ξηλωθούν τα μηχανήματα με τις κάρτες, δεν
θα έρθει εργολάβος στη σίτιση κλπ. Θα χρει-
αστεί να παλέψουμε κι απέναντι στη νέα δι-
οίκηση για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για
παραπάνω προσλήψεις, για να σταματήσει η
τρομοκρατία. Είναι φοβερή δύναμη το ότι εί-
μαστε όλοι μαζί, από τους εργαζόμενους
στην καθαριότητα και την κουζίνα, τους ντό-
πιους και τους μετανάστες, μέχρι τους νο-
σηλευτές και τους γιατρούς. Έτσι θα μπορέ-
σουμε να τα κερδίσουμε όλα.

Η πρότασή μας στο Δ.Σ του σωματείου εί-
ναι να υποδεχτούμε τη νέα διοίκηση απερ-
γιακά, με στάση εργασίας, βάζοντάς της την
ατζέντα των αιτημάτων μας κι απαιτώντας
την άμεση ικανοποίησή τους. Παράλληλα,
οργανώνουμε τη μαζική συμμετοχή μας στην
απεργία της ΠΟΕΔΗΝ στις 27 Νοέμβρη. 

Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη!

Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος 
Συλλόγου Εργαζομένων νοσ. Αγ.Σάββας

“Απολύστε το διοικητή - όχι τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζο-
μένων” διαδηλώνουν επί δυο βδομάδες οι εργαζόμενοι του νοσο-
κομείου Αγ.Σάββας. Όπως όλα δείχνουν ήδη πέτυχαν το πρώτο μι-
σό του συνθήματος, φέρνοντας ακόμα πιο κοντά και την ικανοποί-
ηση του δεύτερου. Ο διοικητής του νοσοκομείου Γ. Δενδραμής
φεύγει υπό το βάρος των κινητοποιήσεων και οι εργαζόμενοι δηλώ-
νουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη μάχη για να παραμείνουν
όλοι οι επικουρικοί γιατροί του νοσοκομείου, να προσληφθούν κι
άλλοι και να ξηλωθεί όλη η αυταρχική, αντεργατική κι αντισυνδικα-
λιστική πρακτική που έχτισε ο απερχόμενος διοικητής.

Αυτά τόνισαν στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε το σωματείο, τη
Δευτέρα 11/11 ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Κώστας
Καταραχιάς, η αντιπρόεδρος Ζαννέτα Λυσικάτου, η Ιουλία Νάρη
από το Δ.Σ του σωματείου, ο Γιάννης Γαλανόπουλος, μέλος της
Ε.Ε της ΟΕΝΓΕ και η Φιλιώ Φραγκάκου, καθαρίστρια στο νοσοκο-
μείο. Μπορείτε να τη δείτε ολόκληρη στο sekonline.gr, ενώ καθημε-
ρινή ενημέρωση από τις κινητοποιήσεις στον Αγ.Σάββα θα βρείτε
στη σελίδα της Εργατικής Αλληλεγγύης στο facebook.

Ο Διοικητής φεύγει, η απεργία έρχεται
ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 6/11, Συγκέντρωση στο προαύλιο του Αγ. Σάββα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Σε συγκέντρωση έξω από το δημαρ-
χείο Αθήνας στην οδό Αθηνάς, την
Δευτέρα 18 Νοέμβρη, 4μμ, μέρα

συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου,
καλούν η Πακιστανική Κοινότητα Ελλά-
δας “Η Ενότητα”, η ΚΕΕΡΦΑ και ένα πλή-
θος από συλλογικότητες και σωματεία
που συμπαραστέκονται στο δίκαιο αίτημα
να λειτουργήσει αμέσως το σχολείο της
Πακιστανικής κοινότητας στο 144ο δημο-
τικό σχολείο Αθήνας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ψή-
φισμα των εκπαιδευτικών του 144ου δη-
μοτικού σχολείου: “Στη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου στις 31/10, η δη-
μοτική αρχή προχώρησε σε μια πρωτο-
φανή απόφαση, απορρίπτοντας το αίτημα
για τη συνέχιση λειτουργίας του κυριακά-
τικου σχολείου της Πακιστανικής κοινότη-
τας για την εκμάθηση της μητρικής τους
γλώσσας στο σχολείο μας. Να σημει-
ώσουμε ότι η παραχώρηση του χώρου εί-
χε εγκριθεί ομόφωνα από τη σχολική επι-
τροπή της Α’ βάθμιας και ήταν στην αρχι-
κή εισήγηση προς το δημοτικό συμβού-
λιο. Παρ’ όλα αυτά, η εντεταλμένη σύμ-
βουλος της δημοτικής αρχής, στη διάρ-
κεια του δημοτικού συμβουλίου απέσυρε
την εισήγησή της χρησιμοποιώντας ανυ-
πόστατες δικαιολογίες. Στα δύο χρόνια
λειτουργίας του σχολείου αυτού, η συ-
νεργασία μας ήταν άψογη, κανένα απολύ-
τως πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε, αντί-
θετα, όλοι, εκπαιδευτικοί, γονείς και μα-
θητές βγήκαν πιο πλούσιοι από την επι-
κοινωνία και την υποδοχή στη γειτονιά
μας των παιδιών της Πακιστανικής κοινό-
τητας που έρχονταν κάθε Κυριακή για να
μάθουν τη μητρική τους γλώσσα τα ίδια
και την ελληνική οι μητέρες τους”. 

Με ανακοίνωσή της, η Πακιστανική Κοι-
νότητα Ελλάδας “Η Ενότητα” αποστέλλει
ευχαριστήριο μήνυμα σε όσους συμπα-
ραστέκονται στον αγώνα της. Όπως ανα-
φέρει: 

“Ευχαριστούμε από καρδιάς για την

συμπαράσταση στο αίτημα μας προς τον
Δήμαρχο Αθήνας κύριο Κώστα Μπακο-
γιάννη να μας δοθούν οι αίθουσες του
144ου δημοτικού σχολείου για τρίτη χρο-
νιά, ώστε να λειτουργήσει το κυριακάτικο
σχολείο της Πακιστανικής κοινότητας με
τα 130 παιδιά και τις μητέρες. Είναι άδικο
και άκαρδο να χάνουν μαθήματα για την
μητρική τους γλώσσα τα παιδιά και για τα
ελληνικά οι μητέρες.

Συμπαράσταση
Ευχαριστούμε την Σχολική Επιτροπή

Δήμου Αθήνας για την ομόφωνη απόφα-
ση της, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων 144ου δημοτικού σχολείου Αθήνας
και τους εκπαιδευτικούς του 144ου δημο-
τικού σχολείου Αθήνας που αγκάλιασαν
τα παιδιά μας. 

Ευχαριστούμε τα συνδικάτα των εκπαι-
δευτικών. Τη Διδασκαλική Ομοσπονδία
Ελλάδος και την Ομοσπονδία Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης. Ψηφίσματα έχουν
εκδώσει ακόμη πολλοί σύλλογοι εκπαι-
δευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:

Πειραιά “η Πρόοδος”, Γλυφάδας-Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης, Άνω Λιοσίων, Αι-
γάλεω, Α’ Αθήνας “Αριστοτέλης”, Αθήνας
“Αθηνά”, Γληνός, Ανατ. Αττικής “Κ.Σωτη-
ρίου”, Σύρου-Τήνου-Μυκόνου, Νέας
Σμύρνης, Περικλής, Κερατσινίου-Περάμα-
τος “Πλουμπίδης”. Οι ΕΛΜΕ: Β’ Αθήνας,
Γ’ Αθήνας, Ε’ Αθήνας, Α’-Γ’ Β’ Αθήνας,
Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής. Το Σχο-
λείο Αλληλεγγύης ο ”Οδυσσέας”. 

Ευχαριστούμε τον Συντονισμό Ενάντια
στα Μνημόνια, το Συντονιστικό πρωτο-
βάθμιων σωματείων, επιτροπών αγώνα,
εργαζόμενων νοσοκομείων, το Συντονι-
στικό πρωτοβάθμιων σωματείων. Ευχαρι-
στούμε το Δήμαρχο Βύρωνα κ.Γρηγόρη
Κατωπόδη. 

Ευχαριστούμε τις παρατάξεις του Δή-
μου Αθήνας για την στήριξη τους, την
Ανοιχτή Πόλη, την Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας, τη Λαϊκή Συσπείρωση, την Αν-
τικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, την
Αθήνα είσαι εσύ. Εξακολουθούν να έρχον-
ται νεά μηνύματα συμπαράστασης...”
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Η απάτη
του Χρυσοχοΐδη

Μιλώντας μπροστά στην Επιτροπή Πολιτικών
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υπο-
θέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, ο υπουργός

ΠΡΟΠΟ Χρυσοχοϊδης δήλωσε: “Το πρόβλημα στα νησιά
είναι εκρηκτικό. Έξω και πέρα από κάθε δυνατότητα
διαχείρισης... ακόμα και αν ο μηχανισμός ολόκληρης
της ΕΕ είχε κινητοποιηθεί δεν θα μπορούσε να διαχειρι-
στεί αυτό το τσουνάμι ανθρώπων... Είναι αδύνατο να
υπάρξει συνθήκη φιλοξενίας σε ανθρώπινο επίπεδο με
αυτούς τους ρυθμούς. Πρόκειται για ανθρωπιστική κα-
ταστροφή και κοινωνικό όλεθρο”.

Η ανθρωπιστική καταστροφή που συντελείται στα “χοτ
σποτ” των νησιών είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που
την περασμένη βδομάδα στοίχισε τη ζωή σε ένα ακόμη
δίχρονο παιδί που πατήθηκε από φορτηγό στο ΚΥΤ Χίου,
λίγους μόλις μήνες μετά το θάνατο του 5χρονου που
έχασε τη ζωή του με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στη Λέσβο.

Ο Χρυσοχοΐδης πουλάει ωμά ψέματα προκειμένου να
αποποιηθεί την ευθύνη του για αυτήν την ανθρωπιστική
καταστροφή όταν μιλάει για “τσουνάμι ανθρώπων πέρα
από δυνατότητα διαχείρισης”. Σύμφωνα με την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ το 2015, 861.630 άνθρωποι πέρασαν
τα σύνορα της Ελλάδας και της ΕΕ μέσω της λεγόμενης
ανατολικής οδού. Το 2018 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν
50.508 ενώ μέχρι τις 13 Οκτώβρη του 2019 είχαν περάσει
50.720 άνθρωποι, δηλαδή περίπου το 15% του 2015. 

Η διαφορά ανάμεσα στο 2015 και το 2019, ο κρίσιμος
παράγοντας που δημιουργεί την ανθρωπιστική κρίση
σήμερα, δεν είναι το πλήθος των ανθρώπων που έρχεται
στα νησιά, αλλά αυτή καθεαυτή η πολιτική των στρατο-
πέδων και των κλειστών συνόρων. Το 2015, τότε που δεν
υπήρχαν “χοτ σποτ” στα νησιά, οι πρόσφυγες μπορού-
σαν χάρη στην πλατιά αλληλεγγύη του κόσμου από τη
Λέσβο μέχρι την Αθήνα και από την Θεσσαλονίκη μέχρι
την Ειδομένη, να παραμείνουν στην Ελλάδα ή να πάνε
όπου αλλού ήθελαν. Δεν κινδύνευαν να εγκλωβιστούν.

Στρατόπεδα
Το 2019 τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το τούρκικο

κράτος, σε συμμαχία και με χρηματοδότηση της ΕΕ και
με την στήριξη της Φρόντεξ και του λιμενικού στο Αι-
γαίο, εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Και το
ελληνικό κράτος εγκλωβίζει όσους καταφέρνουν να πε-
ράσουν στα χοτ σπότ στα νησιά. Η δημιουργία αυτών
των στρατοπέδων συγκέντρωσης αμέσως μετά την κοι-
νή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, που υπέγραψε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ το 2016 μαζί με το ταυτόχρονο μπλοκάρισμα
των αιτήσεων ασύλου ήταν αυτή που δημιούργησε τους
όρους της σημερινής ανθρωπιστικής κρίσης. 

Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε στη ΝΔ τα
στρατόπεδα στα νησιά με διπλάσιο αριθμό προσφύγων
από όσους προβλεπόταν να “φιλοξενήσουν”. Η κυβέρνη-
ση της ΝΔ κλιμάκωσε μέσα στο καλοκαίρι αυτήν την επί-
θεση μπλοκάροντας περαιτέρω τη μεταφορά προσφύ-
γων στην ηπειρωτική Ελλάδα και πετυχαίνοντας μέσα σε
λίγους μήνες να κάνει αυτόν τον αριθμό πενταπλάσιο –
17.000 στη Μόρια που έχει χωρητικότητα 3.300. 

Η “λύση” που προτείνουν για αυτήν την “ανθρωπιστι-
κή κρίση” στα νησιά ο Μητσοτάκης, ο Χρυσοχοΐδης και
η ΕΕ είναι “πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι”, δηλαδή οι μα-
ζικές απορρίψεις ασύλου, οι γρήγορες απελάσεις των
προσφύγων πίσω στις χώρες από τις οποίες έφυγαν για
να σωθούν και η επέκταση των στρατοπέδων προσφύ-
γων σε όλη τη χώρα. Αυτά προβλέπει το ρατσιστικό νο-
μοσχέδιο που ψήφισαν στη Βουλή ΝΔ και ΚΙΝΑΛ - και το
κίνημα αλληλεγγύης πρέπει να το καταργήσει στην πρά-
ξη μαζί με τα στρατόπεδα, απαιτώντας πόλεις ανοιχτές,
άσυλο και στέγη σε όλους τους πρόσφυγες. 

Γ.Π.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18/11

Ανοίξτε το σχολείο 
της Πακιστανικής Κοινότητας

Εκδήλωση με θέμα “Να λειτουργήσει
τώρα το σχολείο της Πακιστανικής

Κοινότητας στο 144ο Δημοτικό Σχολείο,
Καλοδεχούμενα τα προσφυγόπουλα, έξω
οι νεοναζί από τις γειτονιές μας” διοργα-
νώνουν η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοι-
νότητα την Πέμπτη 15 Νοέμβρη στις
7.30μμ στο καφενείο ο Πλάτωνας στην
Ακαδημία Πλάτωνα. 

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο
Τζαβέντ Ασλάμ (πρόεδρος Πακιστανικής
Κοινότητας “Η Ενότητα”), η Στέλλα Πρω-
τονοταρίου (πρώην διευθύντρια στο
144ο), ο Θανάσης Νασιόπουλος (εκπρό-
σωπος Μουσικού Σχολείου Αθηνών/Ένω-
ση Γονέων 4ου Διαμερίσματος), ο Γιώρ-
γος Τσιμουρής (Πανεπιστημιακός Πάν-
τειο) και ο Πέτρος Κωνσταντίνου (δημοτι-
κός σύμβουλος Αθήνας).

Aνοιχτή επιστολή στο δήμαρχο Αθήνας

Ανοιχτή επιστολή στον Κώστα Μπακογιάννη απέστειλε η
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας για “την εντεταλμένη
σύμβουλο Παιδείας κ.Δήμητρα-Ινες Αγγελή-Λυκούδη και

την επιμονή της να μην δοθούν αίθουσες στο σχολείο των παι-
διών της Πακιστανικής κοινότητας” -θυμίζοντας την ομιλία της
στη ρατσιστική σύναξη πριν από το δολοφονικό πογκρόμ της
Χ.Α στους δρόμους της Αθήνας τον Μάιο 2011:

"Και να που η Πλατεία Βικτωρίας, με αυτές τις τρεις μικρές κι-
νητοποιήσεις, είναι άδεια σήμερα, είναι καθαρή, μόνο περιστέ-
ρια. Αυτή είναι το ξεκίνημα να καθαρίσει όλη περιοχή”... 

Απόσπασμα της ομιλίας της νυν δημοτικής συμβούλου του
Κώστα Μπακογιάννη (τότε κοινοτική σύμβουλος του Κακλαμάνη
στο 6ο διαμέρισμα του Δήμου Αθήνας) στη ρατσιστική συγκέν-
τρωση στις 12 Μάη 2011, η οποία κατέληξε στο πογκρόμ κατά
των μεταναστών, με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες μετανά-
στες από επιθέσεις χρυσαυγιτών. Μίλησε μετά τον Κασιδιάρη,

με παρόντα τον Παναγιώταρο και όλη την Χρυσή Αυγή που κα-
θοδηγούσε την ρατσιστική σύναξη. Στο σχετικό βίντεο που
υπάρχει στο διαδίκτυο, ο “παρουσιαστής” αναγγέλλει ότι μόνο
δύο κοινοτικοί σύμβουλοι ήταν παρόντες, η Δήμητρα-Ινές Αγγε-
λή-Λυκούδη και ο χρυσαυγίτης Αθανασάκος.

Το ίδιο δίδυμο Αγγελή-Λυκούδη και Αθανασάκος όλως τυχαία
ξαναεμφανίζεται (2015) στην Πλατεία Βικτωρίας σε αποτυχημέ-
νη ρατσιστική σύναξη “των καταστηματαρχών” για να διώξουν
τους πρόσφυγες που βρέθηκαν στην πλατεία. Την ίδια περίοδο
χιλιάδες Αθηναίοι έτρεχαν και βοηθούσαν τις προσφυγομάνες
με τα παιδιά στις γειτονιές και εμπόδισαν τις ρατσιστικές εξορ-
μήσεις των χρυσαυγιτών και των ακροδεξιών.

Σοβαρά, κύριε Μπακογιάννη, επιμένετε να σιωπάτε για την εν-
τεταλμένη σύμβουλο Παιδείας κ.Δήμητρα-Ινες Αγγελή-Λυκούδη
και την επιμονή της να μην δοθούν αίθουσες στο σχολείο των
παιδιών της Πακιστανικής κοινότητας”;



Μαζική αντιρατσιστική απάντηση παίρ-
νουν στα Διαβατά, στη Νεάπολη
Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλες

περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι ρατσιστι-
κές επιθέσεις και οι στημένες μειοψηφικές
φασιστοσυνάξεις που επιχειρούν να βάλουν
στο στόχαστρο τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες. 

Την Κυριακή 10/11 έξω από την κεντρική
πύλη του camp των Διαβατών δεν συγκεν-
τρώθηκαν οι ρατσιστές αλλά οι πρόσφυγες
μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ ενώ η τοπική κοινωνία
γύρισε την πλάτη της στο μισάνθρωπο, ισλα-
μοφοβικό “μπάρμπεκιου”. 

Ήδη από την προηγούμενη μέρα, η ΚΕΕΡ-
ΦΑ Θεσσαλονίκης είχε απευθύνει ανοιχτό κά-
λεσμα σε συγκέντρωση έξω από το camp
των Διαβατών “για να υπερασπιστούμε τους
πρόσφυγες και να ματαιώσουμε το ρατσιστι-
κό «μπάρμπεκιου» των ακροδεξιών, αυτή τη
θλιβερή εκστρατεία παλιανθρωπιάς” που
όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της “έσπευ-
σαν να στηρίξουν στελέχη της ΝΔ όπως ο
Κυρανάκης ως δήθεν … αντίσταση στην προ-
σπάθεια απαγόρευσης κατανάλωσης χοιρι-
νού κρέατος...”

Το ισλαμοφοβικό “μπάρμπεκιου”, που είχε
αναγγελθεί το πρωί της Κυριακής έξω από το
καμπ όπου διαμένουν οι πρόσφυγες, έγινε
τελικά χιλιόμετρα μακριά, στην πλατεία των
Διαβατών αλλά δεν κατάφερε να προσελκύ-
σει ούτε 25 άτομα και απομονώθηκε από την
τοπική κοινωνία. Από την άλλη, στην είσοδο
του camp, οι πρόσφυγες αγκάλιασαν την
πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ, κρατώντας μαζί
τα πανό που έγραφαν “open the cities-open
the borders”, “Τη Σούδα κλείστε, τα σύνορα
ανοίξτε, καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες, στην
φυλακή οι νεοναζί της Χ.Α” και φωνάζοντας
συνθήματα. Έτσι τους δόθηκε η ευκαιρία να
μιλήσουν για τις άσχημες συνθήκες τις οποί-
ες αντιμετωπίζουν στο στρατόπεδο. 

Οι πρόσφυγες κατήγγειλαν την πλήρη έλ-
λειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κα-
θώς μικρά παιδιά και έγκυες μητέρες δεν
έχουν πρόσβαση στα αυτονόητα, ενώ ζουν
στοιβαγμένοι σε ένα ακόμα στρατόπεδο που
έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον αριθμό προ-
σφύγων που μπορεί να “φιλοξενήσει”. Δεν
έχουν πρόσβαση σε ζεστό νερό και φαγητό.
Κατήγγειλαν επίσης ότι δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να μετακινηθούν με λεωφορεία (το
στρατόπεδο βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα
εκτός των Διαβατών), αφού τα σπάνια δρομο-
λόγια είναι γεμάτα από ελεγκτές που τους ζη-
τούν εισιτήρια για τα οποία δεν έχουν να πλη-
ρώσουν.

“Ούτε στη Σαλονίκη, ούτε στα Διαβατά! Δί-
νουμε μαζί με τους πρόσφυγες τη μάχη απέ-
ναντι σε κάθε προσπάθεια να συνεχιστεί ο εγ-
κλεισμός τους σε στρατόπεδα-γκέτο, για να
δοθεί άμεσα ΑΜΚΑ και πρόσβαση στην περί-
θαλψη για όλες και όλους. Στεκόμαστε απέ-
ναντι σε κάθε φασιστική και ρατσιστική πρό-
κληση. Όσοι επιχειρούν να πάρουν τη σκυτά-
λη από τους νεοναζί μαχαιροβγάλτες, θα βρί-
σκουν συνέχεια μπροστά τους το αντιφασι-
στικό και αντιρατσιστικό κίνημα. Επόμενος

σταθμός η διαδήλωση του Πολυτεχνείου την
ερχόμενη Κυριακή 17/11, 17.00 στο Πολυτε-
χνείο” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Δήμητρα Κομνιανού από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσα-
λονίκης.

Δύο μέρες πριν, την Παρασκευή 8/11 στη
Νεάπολη της Θεσσαλονίκης πραγματοποι-
ήθηκε μαζική αντιρατσιστική συγκέντρωση
και διαδήλωση που κατήγγειλε την φασιστική
επίθεση με μαχαίρι εναντίον ενός 12χρονου
προσφυγόπουλου από το Ιράν (του χάραξαν
στο χέρι) την ώρα που πήγαινε στο σχολείο
του.

Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε
στο ρολόι της Νεάπολης, συμμετείχαν όλες
οι ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, το ΠΑΜΕ, οι Φοιτητι-
κοί Σύλλογοι, η δημοτική παράταξη του Δ.
Νεάπολης "Η πόλη αλλιώς", η ΚΕΕΡΦΑ, η
Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρι-
κής Μακεδονίας καθώς και άλλες συλλογικό-
τητες και οργανώσεις της Αριστεράς και του
αντιεξουσιαστικού χώρου. Ακολούθησε πο-
ρεία στους δρόμους της Νεάπολης με συν-
θήματα “προσλήψεις στα σχολεία, όλα τα
προσφυγόπουλα θα κάτσουν στα θρανία”.

Σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονί-
κης “χαιρετίζει τους εκατοντάδες διαδηλωτές
και διαδηλώτριες που γέμισαν τους δρόμους
της Νεάπολης για να δώσουν το μήνυμα ότι ο
ρατσισμός δεν θα περάσει. Αυτή η μαζική κι-
νητοποίηση ήταν η πρώτη απάντηση του κό-
σμου της περιοχής στη ρατσιστική επίθεση
που δέχτηκε προσφυγόπουλο από "γνωστούς-
άγνωστους" φασίστες”. 

Επίθεση
Η επίθεση από άτομα με κουκούλες

που απείλησαν τον μαθητή να μην
τολμήσει να ξανάρθει σχολείο και
να φύγει από τη χώρα ενώ εκτό-
ξευσαν απειλές και σε βάρος
συμμαθήτριάς του. Όπως
διαβάζουμε σε σχετικό
ρεπορτάζ “το παιδί όταν
στην αρχή της σχολικής
χρονιάς διέμενε ακόμα στο
camp των Διαβατών – προτού
μεταφερθεί σε διαμέρισμα –
έπαιρνε μέχρι και τρία αστικά λεω-
φορεία προκειμένου να παρακολουθήσει τα
μαθήματα στο σχολείο”. Οι φασίστες που
πραγματοποίησαν την επίθεση θα πρέπει να

βρεθούν και να συλληφθούν άμεσα.
Κόντρα στην τρομοκρατία που επιχειρούν

να σπείρουν οι φασίστες, οι μαθητές υποδέ-
χονται τα προσφυγόπουλα στα σχολεία. Αυτό
αποδείχθηκε με τον πιο θαυμάσιο τρόπο, στο
Μουσικό Σχολείο Σερρών όπου μαθητές-τριες
και εκπαιδευτικοί καλωσόρισαν τα προσφυγό-
πουλα με γιορτή υποδοχής όπου όλα τα παι-
διά έπαιξαν μουσική και τραγούδησαν μαζί,
ενώ τα προσφυγόπουλα ερμήνευσαν τραγού-
δια από τον τόπο τους. Αλλά και στα Γιαννι-
τσά, όπου από το πρωί της περασμένης Πα-
ρασκευής, το 1ο και το 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
λειτούργησαν κανονικά καθώς σταμάτησε η
κατάληψη που επιχειρήθηκε με ρατσιστικά και
ξενοφοβικά συνθήματα χωρίς καμία απόφαση
μαθητικής συνέλευσης – μια κίνηση που απο-
μονώθηκε από την πλειοψηφία των μαθητών. 

“Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το πρωί
της 7ης Νοεμβρίου 2019 σε καμία περίπτωση
δεν εκφράζουν και δεν υιοθετούνται από
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς” ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή της η Β’�ΕΛΜΕ Πέλλας.
Το Εργατικό Κέντρο Πέλλας επίσης “καταδι-
κάζει την σοκαριστική εικόνα μερικών τραμ-
πούκων που προσπάθησαν βίαια να εμποδί-
σουν την εγκατάσταση λίγων προσφύγων και
μεταναστών σε ξενοδοχείο της περιοχής.
Δεν θα αφήσουμε να ριζώσει το μίσος, ο ρα-
τσισμός και η ξενοφοβία” ενώ ανακοίνωση
που καταδικάζει τις ρατσιστικές προκλήσεις
εξέδωσε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννι-
τσών. 

Γιώργος Πίττας
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Όχι άλλα ψέματα

Σε εκτενές κείμενό του -με τίτλο “ΚΑΤΕΠΕΙ-
ΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ! Να σώσουμε το αόριστο
άρθρο της γλώσσας μας (και την αλήθεια)

– Απειλείται με εξαφάνιση από κάποιους μισάν-
θρωπους (και μερικούς δημοσιογράφους)” ο πα-
νεπιστημιακός Γιώργος Τσιάκαλος αποκαλύπτει
πως τα ΜΜΕ γιγαντώνουν τις μεμονωμένες “αντι-
δράσεις” των τάχα “αγανακτισμένων κατοίκων”
ενάντια στους πρόσφυγες. Ακολουθούν αποσπά-
σματα του κειμένου:

“Γιαννιτσά. Το προηγούμενο Σάββατο το βρά-
δυ, 15 περίπου άτομα στην περιοχή των Γιαννι-
τσών «υποδέχτηκαν» με ρατσιστικά συνθήματα
και χυδαιότητες δύο λεωφορεία με πρόσφυγες. Η
αστυνομία τους αντιμετώπισε με ιδιαίτερη αβρό-
τητα, το λεωφορείο έφτασε στο ξενοδοχείο, οι
πρόσφυγες αναπαύτηκαν μετά από ένα κουραστι-
κό ταξίδι. Αυτό ήταν το γεγονός... Την άλλη μέρα,
κάποιοι δημοσιογράφοι τηλεοπτικών σταθμών πή-
ραν την είδηση και είπαν, χρησιμοποιώντας το
οριστικό άρθρο, «Οι κάτοικοι των Γιαννιτσών»... 

Σέρρες. Στις Σέρρες δεν ήταν παρά μόνον δυο
αυτοκίνητα που σταμάτησαν το λεωφορείο με
τους πρόσφυγες λίγο πριν τα διόδια... Η αστυνο-
μία τους ζήτησε, με απέραντη αβροφροσύνη πά-
λι, να κάνουν στην άκρη, αυτό έκαναν... Αυτό ήταν
το γεγονός. Ερώτηση: Δικαιολογούν αυτό και το
προηγούμενο γεγονός την είδηση της ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΗΣ με τίτλο «Κάτοικοι εμπόδισαν την εγκατά-
σταση μεταναστών σε Γιαννιτσά και Σέρρες»;

Σκύδρα. Σε μια συγκέντρωση στη Σκύδρα, κά-
ποιος δήλωσε ότι θα πάρει την καραμπίνα για
να αντισταθεί στους «λαθρομετανάστες». Αμέ-
σως ο ΑΝΤ1 αφιέρωσε ολόκληρη εκπομπή δί-
νοντας το λόγο «στους κατοίκους» της Σκύδρας
με πρώτον απ’ όλους αυτόν που έκανε τη δήλω-
ση για τις καραμπίνες... Με την ιδιότητα απλά
του «κατοίκου» παρουσιάστηκε αλλά επρόκειτο
επίσης για τον μέχρι πρότινος «Πυρηνάρχη Πέλ-
λας» της Χρυσής Αυγής (εν τω μεταξύ έχει εγ-
καταλείψει τον αρχηγό του και ακολουθεί το νέο
ακροδεξιό μόρφωμα)...

Γελοιότητα
Νάουσα. Μόνο η γελοιότητα όσων συνέβησαν

στη Νάουσα μπορούσε να αποτελέσει είδηση,
και τότε μάλιστα να διασκεδάσει τους ανθρώ-
πους σε όλο τον πλανήτη. Μια ομάδα κατοίκων,
που δήλωσαν Ναουσαίοι ... σταμάτησαν ένα
ύποπτο λεωφορείο, μόνο που αυτό μετέφερε
ηλικιωμένες Ναουσαίες για βραδινό φαγητό στο
Πάρκο του Αγίου Νικολάου... 

Βρασνά. Το γεγονός έγινε είδηση με τίτλο
«Νέα Βρασνά: Οι κάτοικοι εμπόδισαν την εγκα-
τάσταση προσφύγων και μεταναστών σε καταυ-
λισμό». «Οι κάτοικοι»; Όχι, βέβαια! Κάποιοι κά-
τοικοι, ορισμένοι από τους οποίους απείλησαν
όσους ήθελαν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες, και
ήταν πολλοί αυτοί, ότι θα τους κάψουν τα σπίτια. 

Όχι, ούτε στα Βρασνά είναι πλειοψηφία οι ξε-
νόφοβοι. Φωνακλάδες είναι, και δυστυχώς απο-
λαμβάνουν ασυλία από την αστυνομία... Γι’ αυ-
τό, η πραγματική είδηση για τα Βρασνά είναι η
συμπεριφορά της Αστυνομίας, και φυσικά των
εισαγγελικών αρχών και της κυβέρνησης. «No
go area” για τους μετανάστες και τους πρόσφυ-
γες ονόμαζαν οι νεοναζί στη δεκαετία του 1990
τις περιοχές της πρώην Ανατολικής Γερμα-
νίας,..Ερώτηση: Θα δούμε να δημιουργούνται
τέτοια «άβατα» («No go area”) και στη δική μας
χώρα και θα απολαμβάνουν κι αυτά την ανοχή
της αστυνομίας και των αρχών;”

Δεν περνάει ο ρατσισμός!

Νεάπολη Θεσσαλονίκης 8/11, Αντιρατσιστική διαδήλωση. Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης

Διαβατά, 10/11

ΔΙΑΒΑΤΑ-
ΝΕΑΠΟΛΗ-
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
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«Είμαι εδώ γιατί θέλω να αντιταχθώ στο
φόβο», μας είπε η Σοφία Βασάλου,

μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης
Συντηρητών Αρχαιοτήτων, «Το φόβο που
σπέρνει και στον οποίο βασίζεται ο φασι-
σμός και είναι το απόλυτο εργαλείο που τον
κρατάει ζωντανό. Σε αυτό θα ήθελα να αντι-
στέκεται το παιδί μου. Σε αυτόν θα ήθελα
να αντιστέκονται όλοι. Τον φασισμό που
αποτελεί δεκανίκι του καπιταλιστικού συ-
στήματος».

«Ο φοιτητικός σύλλογος Παντείου είναι
σήμερα εδώ με απόφαση γενικής συνέλευ-
σης», μας είπε η Μπέτυ Καμαριανάκη, φοι-
τήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάν-
τειο, «Αμέσως μετά την απόφασή μας για
κατάληψη ενάντια στα μέτρα Κεραμέως,
αποφασίσαμε να δώσουμε και εδώ το πα-
ρών γιατί οι φασίστες είναι εχθροί όλων
μας. Θα συνεχίσουμε τις καταλήψεις και
τους αγώνες για τη δημόσια παιδεία που
θέλουμε, χωρίς ταξικές ανισότητες, χωρίς
ρατσιστικές και σεξιστικές διακρίσεις. Ενω-
μένοι όλοι να μην περάσουν τα μέτρα, για
να μην αφήσουμε να περάσει το μίσος».

«Η σημερινή κινητοποίηση είναι ένα ορό-
σημο για όλους όσους δώσαμε την αντιφα-
σιστική μάχη μέχρι σήμερα», μας είπε η Μα-
ρία Χαρχαρίδου, νοσηλεύτρια, μέλος του
ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων στο νοσο-
κομείο Γεννηματάς, «Είναι όμως και ξεκίνη-
μα νέων αγώνων μέχρι όλοι οι εγκληματίες
να βρεθούν στη φυλακή. Επιπλέον δεν ξε-
χνάμε ότι ανοίγεται ένα νέο μέτωπο με το
ρατσιστικό δηλητήριο της νέας κυβέρνησης
ενάντια στους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες. Οι εργαζόμενοι στην Υγεία θα κρατή-
σουμε τα νοσοκομεία μας ανοιχτά για
όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από
χρώμα, φυλή, θρησκεία. Θα έπρεπε σήμερα
η ΑΔΕΔΥ το λιγότερο να κάνει μια στάση
εργασίας, γιατί ο κίνδυνος ελλοχεύει ακόμα
και ο αγώνας πρέπει να δυναμώσει».

«Σήμερα που οι ακροδεξιές φωνές πλη-
θαίνουν με χορηγό επικοινωνίας την κυβέρ-
νηση της ΝΔ, δίνουμε το μήνυμα της αλλη-
λεγγύης, ότι υπάρχει ελπίδα και φως απέ-
ναντι στο σκοτάδι. Η εγκληματική οργάνω-
ση θα καταλήξει εκεί που ανήκει, στη φυλα-
κή και στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας»,
μας είπε ο Κώστας Τσουκαλής, νομικός και
μέλος της Πρωτοβουλίας “Μη μένεις στο
σκοτάδι”.

Πρόσωπο με πρόσωπο με τη δύναμη που παλεύει για να χώσει
τον ίδιο και τη ναζιστική συμμορία του βαθιά στη φυλακή, ήρθε
ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος την Τετάρτη

6 Νοέμβρη. Η θλιβερή απολογία του στο Τριμελές Εφετείο Κακουργη-
μάτων έγινε σε μια κατάμεστη από αντιφασίστες και αντιφασίστριες δι-
καστική αίθουσα, πολιορκημένη ταυτόχρονα από μια μαζική και ενωτι-
κή συγκέντρωση μπροστά στα δικαστήρια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, αντιρατσιστικές και αντι-
φασιστικές οργανώσεις, κοινότητες μεταναστών, θύματα των φασιστι-
κών επιθέσεων, δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής, όλη η Αριστερά μα-
ζί, απαίτησαν την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργά-
νωση και την επιβολή των μέγιστων ποινών στην ηγεσία της και όλους
τους κατηγορούμενους.

Από το μετρό Αμπελοκήπων ξεκίνησε την πορεία προς το Εφετείο η
ΚΕΕΡΦΑ έχοντας μαζί της με τα πανό τους την ΑΔΕΔΥ, τα Σωματεία
Εργαζόμενων στα νοσοκομεία Άγιος Σάββας και Γεννηματάς, τη Γ' ΕΛ-
ΜΕ Αθήνας, εργαζόμενους του ΥΠΠΟ, την Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών, τους Φοιτητικούς Συλλόγους του Παντείου, της Φιλοσοφι-
κής, της ΑΣΚΤ και του Παιδαγωγικού, τις δημοτικές κινήσεις Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας και Ανταρσία στην Κοκκινιά, το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα. Από το ίδιο σημείο ξεκίνησε και βάδισε και το ΠΑΜΕ.

Επικεφαλής της πορείας μπήκαν οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγω-
γής των Αιγύπτιων αλιεργατών Θανάσης Καμπαγιάννης, Τάκης Ζώτος
και Κώστας Παπαδάκης, πλάι στον Χαντίμ Χουσεΐν, πατέρα του δολο-
φονημένου από χρυσαυγίτες μετανάστη Σαχζάτ Λουκμάν, τον Τζαβέντ
Ασλάμ, πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας και τον Πέτρο Κων-
σταντίνου, συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικό σύμβουλο Αθήνας. 

Συνθήματα
Τα αντιφασιστικά συνθήματα “Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής, αυ-

τής της συμμορίας της ναζιστικής”, “Ποτέ ξανά φασισμός”, “Ο Παύλος
ζει, τσακίστε τους ναζί” εναλλάσσονταν με τα αντιρατσιστικά “Πές το
δυνατά, πες το καθαρά, σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά”, “Εργάτες
ενωμένοι, ποτέ νικημένοι”, “Κλείστε τα στρατόπεδα τα ρατσιστικά,
ανοίξτε τα εργοστάσια τα κλειστά”, καταγγέλλοντας τις ρατσιστικές
πολιτικές που ανοίγουν το δρόμο στην ακροδεξιά και τους φασίστες.

Έξω από το Εφετείο οι εκατοντάδες διαδηλωτές της ΚΕΕΡΦΑ και
του ΠΑΜΕ ενώθηκαν με όλους τους υπόλοιπους συγκεντρωμένους.
Παρούσα όπως πάντα η Μάγδα Φύσσα που λίγο νωρίτερα, βγαίνοντας
από το μετρό Αμπελοκήπων, είχε συναντηθεί με τους αγωνιστές και τις
αγωνίστριες της ΚΕΕΡΦΑ και είχε μιλήσει με τον πατέρα του Σ. Λουκ-
μάν. Στο Εφετείο βρίσκονταν επίσης με τα πανό τους η ΠΕΝΕΝ, ο Σύλ-
λογος Εκπαιδευτικών Αριστοτέλης, ο Φοιτητικός Σύλλογος Μεταλλει-
ολόγων, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η YRE, η ΟΡΜΑ, το ΕΕΚ, η Πρωτοβουλία “Μη
μένεις στο σκοτάδι” και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Τα συνθήματα εντάθηκαν και μαζί με τις συγκλονιστικές ομιλίες που
ακολούθησαν έφτασαν δυνατά μέσα στη δικαστική αίθουσα. «Με τη
δύναμη του οργανωμένου λαού, του αντιφασιστικού κινήματος, της
εργατικής τάξης και της νεολαίας θα συντρίψουμε τον φασισμό μέσα
και έξω από τα δικαστήρια», είπε ο Κώστας Παπαδάκης που πήρε
πρώτος το λόγο, «Θα διεκδικήσουμε δικαιοσύνη από την δικαστική
εξουσία. Για να μην υπάρξουν άλλα θύματα όπως ο Παύλος Φύσσας
και ο Σαχζάτ Λουκμάν, για να μην υπάρξουν άλλα τάγματα εφόδου
στους δρόμους και άλλοι Μπαρμπαρούσηδες να καλούν σε πραξικό-
πημα και να κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Το χρωστάμε στα θύματα του φασισμού και του ναζισμού στη χώρα
μας και όχι μόνο, το χρωστάμε στη γενιά της αντίστασης, στη γενιά
του αντιδικτατορικού αγώνα και του Πολυτεχνείου που σε λίγες μέρες
τιμάμε, το χρωστάμε σε όλους όσους αγωνίζονται τις μέρες αυτές για
την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες».

«Ευχαριστώ το αντιφασιστικό κίνημα που παλεύει για δικαιοσύνη. Η
θέση της Χρυσής Αυγής είναι στη φυλακή», είπε ο Χαντίμ Χουσεΐν.
«Από το 2009 όταν η ΧΑ άρχισε τις επιθέσεις με εκατοντάδες θύματα,

ακόμα και ενάντια στο σχολείο και τα παιδιά της Πακιστανικής Κοινό-
τητας, εμείς όλοι δίνουμε μάχη. Ο αγώνας μας θα νικήσει», συμπλή-
ρωσε ο Τζαβέντ Ασλάμ.

Τις μάχες του εργατικού κινήματος για ανοιχτά νοσοκομεία και σχο-
λεία στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, μετέφεραν αντίστοιχα ο
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο νο-
σοκομείο Άγιος Σάββας και η Ντίνα Γκαρανέ, μέλος του ΔΣ της Γ' ΕΛ-
ΜΕ Αθήνας. Το ρόλο του φοιτητικού κινήματος στο αντιφασιστικό κί-
νημα ανέδειξε η Άννα Αδαμίδη, φοιτήτρια στη Φιλοσοφική Αθήνας,
καλώντας ταυτόχρονα στον επόμενο μεγάλο σταθμό όλων, την πο-
ρεία του Πολυτεχνείου. Στη δύναμη που έχει η ενότητα του κινήματος
στάθηκε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, τονίζοντας πως αυτός είναι ο τρό-
πος για να τσακιστούν οι φασίστες και οι ρατσιστικές πολιτικές που
τους στρώνουν το έδαφος.

Τη συγκέντρωση χαιρέτισαν ακόμα η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική
σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη, ο Στάθης Γκότσης από την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ,
ο Κώστας Τουλγαρίδης, περιφερειακός σύμβουλος Αττικής με την Αν-
τικαπιταλιστική Ανατροπή, ο Ναΐμ Ελγαντούρ από τη Μουσουλμανική
Ένωση Ελλάδας, ο Γιάννης Μιχάλαρος από την ΟΡΜΑ.

Τρεισήμιση ώρες μετά, ο Μιχαλολιάκος αναγκαζόταν να αποχωρή-
σει από το Εφετείο υπό το σύνθημα “Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους να-
ζί” και με την προστασία των ΜΑΤ. Την απολογία του θα ακολουθή-
σουν τις επόμενες βδομάδες η πρόταση της εισαγγελέως, οι αγορεύ-
σεις των δικηγόρων της Πολιτικής Αγωγής και της υπεράσπισης και,
τέλος, η απόφαση του δικαστηρίου. Θα είναι οι επόμενες μεγάλες
στιγμές της δίκης της Χρυσής Αυγής στις οποίες το αντιφασιστικό κί-
νημα πρέπει να δώσει μαζικό και δυναμικό παρών πατώντας πάνω
στην επιτυχία της συγκέντρωσης της Τετάρτης. Για την οριστική νίκη
αυτής της μάχης, την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας.

Λ.Β.

Πολιορκημένη 
από αντιφασίστες 
η απολογία 
Μιχαλολιάκου
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Ένας μεγάλος θρίαμβος του
αντιφασιστικού κινήματος
ήταν η 6η Νοέμβρη, ημέρα

της απολογίας του αρχηγού της
Χρυσής Αυγής Μιχαλολιάκου. Μετά
από δεκαετίες συνεχούς δράσης
του κινήματος, έσπασε η ασυλία και
η κάλυψη που απολαμβάνει από το
κράτος και τις κυβερνήσεις εδώ και
30 χρόνια ο αρχηγός των ναζί δολο-
φόνων. Οι ρατσιστικές πολιτικές
όλων των κυβερνήσεων που πέρα-
σαν τους έτρεφαν και τους δικαίω-
ναν. Η αστυνομία τους κάλυπτε και
τους βοηθούσε. Ο δικαστικός μηχα-
νισμός έριχνε υποθέσεις στο αρχείο
ή στο αγνώστων δραστών. Τα ΜΜΕ
τους ξέπλεναν και τους έδιναν το
λόγο. Όταν μπήκαν στη Βουλή, το
ίδιο το κράτος επιδοτούσε μια ναζι-
στική συμμορία που ήδη από τότε,
πριν τις δολοφονίες Λουκμάν και
Φύσσα, δεν είχε καμία δικαιολογία
να κυκλοφορεί ελεύθερη.

Τέτοια εμπόδια ξεπέρασε το αντι-
φασιστικό κίνημα που οδήγησε τη
Χρυσή Αυγή στην δίκη, σε απομόνω-
ση και σε διάλυση. Αντιφασίστριες
και αντιφασίστες από όλη την Ελλά-
δα, όλων των ηλικιών και σε όλους
τους χώρους που μαζεύεται και ζει η
εργατιά και η νεολαία, έδρασαν και
ξήλωσαν κόμπο κόμπο το πουλόβερ,
ξεγυμνώνοντας τη μεγαλύτερη ανοι-
χτά ναζιστική συμμορία που κατάφε-
ρε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο να
μπει σε κοινοβούλιο. Από τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες, τα σωματεία
και τα συνδικάτα που οργάνωναν αν-
τιφασιστικές διαδηλώσεις τη δεκαε-
τία του ’90, μέχρι τις μάχες ενάντια
στο ρατσισμό και την ισλαμοφοβία
σήμερα και τις καμπάνιες για να
απομονωθεί η Χρυσή Αυγή οπουδή-
ποτε τολμούσε να εμφανιστεί, χιλιά-
δες άνθρωποι συνέβαλαν στο να κα-
θίσει για πρώτη φορά ο Μιχαλολιά-
κος στο εδώλιο να απολογηθεί για τη
δράση της συμμορίας του.

Αυτό δεν θα μπορούσε να μην απο-
τυπωθεί στην απολογία. Στις 3,5
ώρες που κράτησε, ξεφτιλίστηκε
μπροστά στα μάτια των «συναγωνι-
στών» που είχε φέρει και που τους
δασκάλεψε να σηκωθούν όρθιοι μό-
λις μπήκε στην αίθουσα: κάρφωσε,
έναν προς έναν, όλους τους χρυσαυ-
γίτες για τους οποίους ρωτήθηκε. 

Πρώτα και κύρια τον Λαγό. Απο-
στασιοποιήθηκε από κάθε κίνηση του
επί τόσα χρόνια έμπιστου περιφερει-

άρχη και σωματοφύλακά του. Όταν
ρωτήθηκε για τη συνομιλία του Λαγού
με τον Πατέλη, λίγο μετά τη δολοφο-
νία Φύσσα, στην οποία ο Λαγός λέει
στον πυρηνάρχη Νίκαιας «μένεις», ο
Μιχαλολιάκος διόρθωσε: «δεν είπε
‘μένεις’, είπε ‘γνώμη μου είναι ότι μέ-
νεις’», χρεώνοντάς του δηλαδή ότι
τον καλύπτει. Όταν ρωτήθηκε για τη
συνομιλία Λαγού – Δεβελέκου, στην
οποία ο πρώτος συμβουλεύει τον
δεύτερο να πει στη ΓΑΔΑ ότι δεν ξέ-
ρει τον Ρουπακιά, ο αρχηγός κάρφω-
σε ακόμη περισσότερο τον περιφερει-
άρχη: «Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό ο
Λαγός. Δεν ήμουν παρών στη συνομι-
λία [σ.σ: ακούγεται και η δική του φω-
νή στο βάθος]. Δεν θυμάμαι, μπορεί
να ήμουν. Εγώ ήμουν της άποψης να
εμφανιστούν όλοι και να πουν ό,τι ξέ-
ρουν». Με άλλα λόγια, την επιχείρηση
συγκάλυψης που ξέρουμε ότι ξεκίνη-
σε αμέσως μετά τη δολοφονία, ο Μι-
χαλολιάκος τη χρεώνει εξ ολοκλήρου
στον Λαγό. 

Δεν του... άρεσαν
Τα διαβόητα μηνύματα για τη δολο-

φονική επίθεση του πυρήνα Περάμα-
τος στο ΠΑΜΕ, είναι αυτά στα οποία
ο Λαγός φαίνεται ότι έχει την επο-
πτεία της επίθεσης κατά τη διάρκειά
της και ότι αισθάνεται περήφανος γι’
αυτήν αφού έχει ολοκληρωθεί. Ο Μι-
χαλολιάκος σχολίασε: «ναι, τα είδα
αυτά τα μηνύματα στη δικογραφία.
Δεν μου άρεσαν καθόλου». Παρό-
μοια, για την επίθεση στο Συνεργείο,
για την οποία έχουν καταδικαστεί Λα-
γός και Μίχος, σχολίασε ότι μετά
απαγόρευσε τις μοτοπορείες της ΧΑ,
για να μην γίνονται επεισόδια.

Με επανειλημμένα χτυπήματα έδω-
σε και την τοπική της Νίκαιας. Όταν
ρωτήθηκε τι έκανε μετά τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα, ο συνήγορός
του, Γ. Μιχαλόλιας, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά “ήρθε πια η ώρα”, έδωσε
στην έδρα τα έγγραφα απόλυσης
των Πατέλη και Καζαντζόγλου (6
χρόνια μετά τη δολοφονία, στην προ-
τελευταία ημέρα της αποδεικτικής
διαδικασίας ...“ήρθε πια η ώρα”!). Δί-
νοντας αυτά τα έγγραφα τους καρ-
φώνει ευθέως σαν εμπλεκόμενους
στη δολοφονία. Αλλά δεν έμεινε εκεί.
Γκρέμισε και το αφήγημα Πατέλη πε-
ρί τρικακίων: είπε ότι δεν είχε αποφα-
σίσει αν θα πάει για ομιλία στη Νίκαια
και ότι του φαίνεται περίεργο που η
τοπική σκιζόταν να μοιράσει τρικάκια.

Ο συνήγορος του Πατέλη πανικόβλη-
τος του απεύθυνε ερωτήσεις, με μό-
νο όμως αποτέλεσμα να τον κάνει να
υπερθεματίσει: «αυτά γίνονται συνή-
θως μέρα». Επίσης όταν ρωτήθηκε
για τις στρατιωτικές ενδυμασίες τόνι-
σε ότι η ΧΑ έχει 60 τοπικές και “μόνο
μία φορούσε παραλλαγές”.

Είπε ότι διέγραψε τον Σιατούνη
από την κεντρική επιτροπή. Όχι μό-
νο διέψευσε μια σειρά μάρτυρες
υπεράσπισης και άλλους κατηγο-
ρούμενους που έσκιζαν τα ιμάτιά

τους ότι δεν τον ξέρουν, όχι μόνο εί-
πε ψέματα καθώς ο Σιατούνης έχει
θεαθεί στη ΧΑ και μετά την υποτιθέ-
μενη “διαγραφή” του, όχι μόνο αναί-
ρεσε τα ίδια του τα λεγόμενα το
2008 ότι δεν έχει η ΧΑ καμία σχέση
με την επίθεση στο στέκι Αντίπνοια,
αλλά τον έδωσε με χαρακτηριστική
ευκολία, όταν του ζητήθηκε ένα πα-
ράδειγμα πειθαρχικής κίνησης της
ΧΑ σε μέλος εμπλεκόμενο σε εγκλη-
ματικές πράξεις -χωρίς καν δηλαδή
να ρωτηθεί γι' αυτόν συγκεκριμένα. 

Είπε επίσης ότι ο Μουλιανάκης
(γραμματέας τοπικής Περάματος)
του μετέφερε ότι η τοπική δεν έχει
σχέση με την επίθεση στους αλιεργά-
τες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν
κάποια σχέση διαπιστωθεί θα ευθύνε-
ται αυτός. Ο Αποστόλου είναι “τερα-
τολόγος” όταν περιγράφει την ιεραρ-
χία των εντολών. Ο Κούζηλος “μας
κατηγορεί για παλαιοκομματισμό, ο
ορισμός του Μαυρογιαλούρου”. Ο
Περδικάρης “είναι τόσο επαναστάτης
που γράφει με ψευδώνυμο”. Ο Μπού-

κουρας ήταν “ένας πρώην ΠΑΣΟΚος
που πουλούσε τυρόπιτες και τον έκα-
να βουλευτή”. Ο Δήμου “ήταν αυτός
που πήρε τηλέφωνο τον Ρουπακιά,
αυτός αποφυλακίστηκε κι εγώ που
δεν είχα καμία σχέση προφυλακίστη-
κα”. Ο Δεβελέκος “αποδείχτηκε πως
δεν ήταν άτομο εμπιστοσύνης”. Δεν
υπερασπίστηκε καν τον Παππά, συ-
ναγωνιστή του από τη δεκαετία του
'80, όταν ρωτήθηκε για τα “χάιλ Χίτ-
λερ” που μάθαινε στο παιδί του.

Αδιέξοδα
Έκανε μια απελπισμένη προσπά-

θεια να αρνηθεί το αυθεντικό κατα-
στατικό του ’87 που τον ενοχοποιεί
και να κουκουλώσει την κατάθεση
Σπίνου που είπε ότι το πήρε το 1992
ως σύνεδρος. Οδηγήθηκε σε πολλά
αδιέξοδα και ασυναρτησίες, ώσπου
στο τέλος ενέδωσε: “ένα ανερμάτιστο
κείμενο είναι, δεν είναι όμως κατα-
στατικό εγκληματικής οργάνωσης”.
Εντυπωσιακό αυτογκόλ έβαλε επίσης
όσον αφορά έναν άλλο υπερασπιστι-

κό ισχυρισμό, δικό του και άλλων
πρώην βουλευτών, ότι “ήμασταν σε
άνοδο, μια δολοφονία μόνο να μας
βλάψει μπορούσε”. Του ζητήθηκε να
σχολιάσει παλιότερη δήλωσή του
στην οποία έλεγε “ελπίζουν ένας χρυ-
σαυγίτης να σφάξει για να στρέψουν
τον κόσμο εναντίον μας. Αλλά [δεν
ξέρουν τι τους γίνεται], θα φτάσουμε
15%”. Είπε: “αποδείχτηκε λάθος η
εκτίμησή μου” -παραδέχεται δηλαδή
ότι η εκτίμησή του τότε ήταν ότι μια
τέτοια ενέργεια ΔΕΝ θα έβλαπτε, αλ-
λά θα ανέβαζε τα ποσοστά της ΧΑ.

Ενώ στο εδώλιο του κατηγορού-
μενου ο φύρερ είχε, φοβισμένα αλ-
λά και υποκριτικά, πει τα απεταξά-
μην του, δυο χρυσαυγίτες χαιρέτη-
σαν ναζιστικά καθώς αποχωρούσαν
από την αίθουσα στο τέλος. Η Χρυ-
σή Αυγή είναι σε μια διάλυση του
μεγέθους που αποκάλυψε η σύγχυ-
ση του Μιχαλολιάκου, αλλά δεν έχει
εξαφανιστεί. Πρέπει και μπορούμε
να τη συντρίψουμε.

Αφροδίτη Φράγκου
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Στις 18 Δεκέμβρη
συνεδριάζει ξανά
το δικαστήριο

Την επόμενη και τελευταία μέρα της αποδεικτικής διαδικασίας
(7/11, 399η συνεδρίαση) η υπεράσπιση υπέβαλε ένσταση ακυρό-
τητας του κατηγορητηρίου (!) υποστηρίζοντας ότι για την ύπαρ-

ξη της εγκληματικής οργάνωσης πρέπει να αποδεικνύεται το οικονομι-
κό κίνητρο, σύμφωνα με τη σύμβαση του Παλέρμο. 

Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής Θ. Καμπαγιάννης, Κ. Παπαδάκης και
Θ. Θεοδωρόπουλος απέδειξαν με πλήθος επιχειρήματα ότι η σύμβαση
υποχρεώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να ποινικοποιούν τουλάχιστον τις
οργανώσεις με οικονομικό κίνητρο, ταυτόχρονα όμως κάθε χώρα μπο-
ρεί να ποινικοποιήσει και οποιαδήποτε άλλη μορφή εγκληματικής ορ-
γάνωσης θεωρεί απαραίτητο. Ο Θ. Θεοδωρόπουλος μάλιστα τόνισε
ότι είναι τόσο συντριπτικά τα στοιχεία σε βάρος της ΧΑ που μόνο τέ-
τοια επιχειρήματα έχουν πλέον, ενώ αναρωτήθηκε γιατί να μην γλιτώ-
σουμε τόσα χρόνια δίκης, αν πραγματικά πίστευαν οι υπερασπιστές ότι
κάτι τέτοιο ισχύει. 

Την ίδια μέρα εξετάστηκε επίσης το πρωτότυπο έγγραφο που βρέ-
θηκε στο σπίτι του Παππά και διαπιστώθηκε ότι έχει ακριβώς την ίδια
σφραγίδα με το αυθεντικό καταστατικό που έχει καταθέσει στο δικα-
στήριο ο Δ. Ψαρράς. Στις 18 Δεκέμβρη το δικαστήριο θα συνεδριάσει
για να ανακοινωθεί η ημερομηνία της εισαγγελικής πρότασης.

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

Ξαφνικά, το καταστατικό
της Χ.Α είναι ένα…
“ανερμάτιστο κείμενο”

6/11, Αντιφασιστική διαδήλωση στο Εφετείο. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Συνέχεια από τη σελίδα 3

Ταυτόχρονα θα αναδείξουμε
και θα ενώσουμε όλες τις
μάχες εδώ. Το Πολυτεχνείο

συνεχίζει να αποτελεί ορόσημο και
κορυφαία στιγμή του κινήματος
στην Ελλάδα. Η χούντα είχε βάλει
την εργατική τάξη, τη νεολαία, τα
συνδικάτα και την Αριστερά στο
«γύψο» της καταστολής και του
«Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών»,
απογειώνοντας τα κέρδη της άρ-
χουσας τάξης και βάζοντας τη χώ-
ρα, σε συμμαχία με τον αμερικάνι-
κο ιμπεριαλισμό, σε όλα τα βρώμι-
κα οικονομικά και πολεμικά παιχνί-
δια της εποχής. Η εξέγερση ήταν
η αρχή του τέλους της, όσο και αν
οι αστοί και οι απολογητές τους
προσπαθούν μέχρι τώρα να την
μειώσουν ή και να την συκοφαντή-
σουν.

Ταυτόχρονα ήταν η αρχή της αν-
τεπίθεσης των εργατών και της νε-
ολαίας, του μεγάλου κινήματος της
Μεταπολίτευσης, που έφερε σπου-
δαίες κατακτήσεις και δικαιώματα.
Νέα συνδικάτα και συλλογικές συμ-
βάσεις, κανόνες υγιεινής και ασφά-
λειας στους χώρους δουλειάς,
άδειες και επιδόματα, δημόσια και
δωρεάν Παιδεία και Υγεία, πολιτικά
δικαιώματα και δημοκρατικές ελευ-
θερίες, μέτρα ενάντια στην κατα-
πίεση και τις σεξιστικές διακρίσεις,
κερδήθηκαν από τα κάτω τα χρόνια
που ακολούθησαν. Είναι κατακτή-
σεις που η άρχουσα τάξη αναγκά-
στηκε να παραχωρήσει κάτω από
την πίεση του κινήματος και ακόμα
και σήμερα προσπαθεί να ξηλώσει
και να πάρει πίσω. Ο παραδοσια-
κός εκφραστής της, το κόμμα της
ΝΔ, ως κυβέρνηση ξανά σήμερα,
αυτή την προσπάθεια συνεχίζει σε
όλα τα επίπεδα.

Γι' αυτό θα διαδηλώσουμε μαζι-
κά την Κυριακή, ενώνοντας όλα τα
κομμάτια του κινήματος που πα-
λεύουν εναντίον της. Απέναντι σε
μια κυβέρνηση που τα δίνει όλα
στους καπιταλιστές, θα φωνάξου-
με ότι η κατάργηση των ΣΣΕ, οι
απολύσεις των συμβασιούχων, οι
ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων αγαθών
και υπηρεσιών, η λιτότητα και οι
περικοπές στην υγεία και την εκ-
παίδευση, δεν θα περάσουν. Ότι η
επίθεση στα πανεπιστήμια, οι δια-
γραφές των φοιτητών, η εξίσωση
των πτυχίων των δημόσιων πανεπι-
στημίων με αυτά των ιδιωτικών
κολλεγίων και όλα τα μέτρα της
Κεραμέως δεν θα προχωρήσουν.

Απέναντι σε μια κυβέρνηση που
πολύ θα ήθελε να βάλει στο «γύ-
ψο» το εργατικό και το φοιτητικό
κίνημα και να διαλύσει την οργα-
νωμένη πάλη τους, όπως δείχνουν
το χτύπημα των συνδικάτων και
της συνδικαλιστικής δράσης, το
ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργα-
ζόμενων, η κατάργηση του πανε-
πιστημιακού ασύλου, οι διακηρύ-

ξεις και σχέδια για περιορισμό
των διαδηλώσεων, τα ντου της
αστυνομίας σε σχολές και από
εκεί στα Εξάρχεια, την Κυριακή
θα είμαστε στο δρόμο. Για να φω-
νάξουμε ότι ούτε οι αντισυνδικαλι-
στικοί νόμοι, ούτε η κρατική κατα-
στολή και η τρομοκρατία πρόκει-
ται να μας σταματήσουν.

Καλοδεχούμενοι
Απέναντι σε μια κυβέρνηση που

κλιμακώνει τις ρατσιστικές πολιτι-
κές με νέα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, κατάργηση του ασύλου,
εκκενώσεις καταλήψεων προσφύ-
γων, απελάσεις, αφαίρεση του
ΑΜΚΑ και κλείσιμο της πόρτας
των νοσοκομείων και των σχολεί-
ων στους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες, ενίσχυση των δολοφο-
νικών μέτρων αποτροπής στο Αι-
γαίο και τα σύνορα, θα είμαστε
εκεί μαζί με τα αδέρφια μας από
τα στρατόπεδα. Για να πούμε ότι
οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμε-
νοι και να διεκδικήσουμε ανοιχτά
σύνορα και πόλεις, δωρεάν σίτιση
και στέγαση, ελεύθερη πρόσβαση
σε Υγεία και Παιδεία για όλους.

Απέναντι σε μια κυβέρνηση που
ανοίγει το δρόμο στους “αγανακτι-
σμένους” ακροδεξιούς και φασί-
στες να οργανώνουν ρατσιστικά
“μπάρμπεκιου” και νέες φασιστι-
κές επιθέσεις, θα εκφράσουμε την
αντιρατσιστική πλειοψηφία του κι-
νήματος της αλληλεγγύης. Θα
απαιτήσουμε την οριστική καταδί-
κη των ναζί δολοφόνων της Χρυ-
σής Αυγής και θα στείλουμε το
μήνυμα στους επίδοξους μιμητές

της, όλους τους πολιτικούς απο-
γόνους της χούντας των συνταγ-
ματαρχών, ότι θα έχουν την τύχη
του Μιχαλολιάκου, του Κασιδιάρη,
του Λαγού και όλων των μελών
της εγκληματικής οργάνωσης.

Απέναντι σε μια κυβέρνηση που
αναβιώνει το «Πατρίς Θρησκεία
Οικογένεια» με επιθέσεις στις γυ-
ναίκες και το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα και
το «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών»
για όλους, μαζί με την αστυνομία,
το παπαδαριό, τις τσιρίδες των Γε-
ωργιάδηδων, τους τσεκουροφό-
ρους Βορίδηδες, τους Βελόπου-
λους, θα δείξουμε ότι όλη η αντι-
δραστική τους εκστρατεία θα πέ-
σει στο κενό. Απέναντι σε μια κυ-
βέρνηση που συνεχίζει όλη την
πολεμοκάπηλη πολιτική για να
εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της
ελληνικής άρχουσας τάξης από τα
Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή,
θα φωνάξουμε να σταματήσουν οι
ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και οι εξο-
πλισμοί. Απέναντι σε μια κυβέρνη-
ση που καταστρέφει το περιβάλ-
λον για χάρη των πετρελαιάδων
και όλων των αρπακτικών της αγο-
ράς, θα απαιτήσουμε ξανά όπως
και στις 20 Σεπτέμβρη “αλλαγή
συστήματος, όχι κλίματος”. 

Η συνέχεια όλων αυτών των
αγώνων αλλά και κρίσιμος σταθμός
που θα δώσει έμπνευση και δύναμη
για όσους ακολουθούν είναι η φετι-
νή πορεία του Πολυτεχνείου. Για
να νικήσει η απεργία διαρκείας των
εργαζόμενων της ΔΕΗ που ξεκινά
την ίδια μέρα ενάντια στην ιδιωτι-
κοποίηση, για να κλιμακωθούν οι
φοιτητικές καταλήψεις που βρί-

σκονται ήδη σε εξέλιξη, για να κερ-
δίσουν οι εργαζόμενοι των νοσοκο-
μείων που πάνε για νέα απεργία
στις 27 Νοέμβρη και όλοι οι αγώ-
νες, για να ξηλωθούν τα ρατσιστικά
μέτρα, για να μπουν οι φασίστες
οριστικά στις τρύπες τους, για να
σωθεί το περιβάλλον. Και να ανοί-
ξει ο δρόμος για να ξεφορτωθούμε
την κυβέρνηση της ΝΔ.

Η μόνη δύναμη
«Η μόνη δύναμη που μπορεί να

συντρίψει τη χούντα είναι το μα-
χητικό μαζικό κίνημα» έγραφε τον
Απρίλη 1973, αμέσως μετά την
κατάληψη στη Νομική της Αθήνας
το Φλεβάρη και πριν την κατάλη-
ψη του Πολυτεχνείου, άρθρο της
Μαμής (της παράνομης εφημερί-
δας της Οργάνωσης Σοσιαλιστική
Επανάσταση απ’ την οποία προ-
έρχεται το ΣΕΚ) με τίτλο «Δεν θα
χαρίσουμε τις πολιτικές νίκες του
κινήματος στους Καραμανλήδες».
Μπορεί σήμερα να μοιάζει αυτο-
νόητο ότι τη χούντα την έστειλε
μια και καλή στον αγύριστο η εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου, αλλά
αυτός ο προσανατολισμός δεν
ήταν καθόλου δεδομένος τότε.

Μέσα στο Πολυτεχνείο δόθηκαν
μεγάλες πολιτικές μάχες για να
μη σταματήσει η κατάληψη, για
να πάρει το χαρακτήρα της σύγ-
κρουσης με τη χούντα και να μην
περιοριστεί σε φοιτητικά αιτήμα-
τα, για να γίνει το κάλεσμα στους
εργάτες να τη στηρίξουν και να
κλιμακώσουν οι ίδιοι με πολιτική
απεργία. Οι δυνάμεις της επανα-
στατικής αριστεράς, ανάμεσά

τους η ΟΣΕ, έπαιξαν κρίσιμο ρόλο
σε όλες αυτές. Αντίθετα, οι ηγε-
σίες των δύο μεγάλων κομμάτων
της Αριστεράς της περιόδου, του
ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού, μέ-
χρι και την κατάρρευση της χούν-
τας το καλοκαίρι του 1974, όχι μό-
νο στάθηκαν κόντρα στην κατάλη-
ψη του Πολυτεχνείου αλλά και
την καταδίκασαν σαν μια λάθος,
καταστροφική, ακόμη και “προβο-
κατόρικη” ενέργεια της επανα-
στατικής αριστεράς. Πίστευαν ότι
ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος για
να σταματήσει η δικτατορία ήταν
ένα σταδιακό ξεχείλωμα της δια-
δικασίας φιλελευθεροποίησης
που είχε ξεκινήσει η χούντα.

Σαρανταέξι χρόνια μετά, το ερώ-
τημα αν μπορούν να υπάρξουν
ανατροπές και ποιος έχει τη δύνα-
μη να τις επιβάλει συνεχίζει να εί-
ναι κεντρικό. Η εμπειρία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στην κυβέρνηση τα προηγούμε-
να χρόνια έδειξε με τρανταχτό
τρόπο πού οδηγεί ο “ρεαλισμός”
και η στρατηγική του κοινοβουλευ-
τικού δρόμου. Αντίθετα, η εξέγερ-
ση του Πολυτεχνείου στέλνει για
άλλη μια χρονιά το μήνυμα μιας
διαφορετικής προοπτικής για το
κίνημα και την Αριστερά, της μό-
νης νικηφόρας ενάντια στο σύστη-
μα της φτώχειας, του ρατσισμού
και του πολέμου. Την Κυριακή θα
είμαστε στο δρόμο για να βροντο-
φωνάξουμε το σύνθημα που τη
συμπυκνώνει: «Δεν υπάρχει δρό-
μος κοινοβουλευτικός, ο δρόμος
του Νοέμβρη επαναστατικός».

Τη συμμετοχή όλων των κομμα-
τιών του κινήματος στην πορεία
του Πολυτεχνείου οργανώνουν οι

σύντροφοι και οι συντρόφισσες του
ΣΕΚ στους εργατικούς χώρους και τις
γειτονιές, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές
του ΣΕΚ σε όλα τα πανεπιστήμια, οι
μαθητές Anticapitalista στα σχολεία, οι
δυνάμεις της ΚΕΕΡΦΑ μαζί με τις κοι-
νότητες των μεταναστών και τους πρό-
σφυγες από τα στρατόπεδα.

«Το Πολυτεχνείο δεν είναι ημέρα
μνήμης, αλλά ημέρα που εργάτες και
φοιτητές ενώθηκαν, βγήκαν στους
δρόμους και στάθηκαν ενάντια στους
φασίστες», μας είπε ο Γιώργος Φαράν-
τος, εργολαβικός εργαζόμενος στη
ΔΕΣΦΑ, «Συνδέουμε τη μάχη τους με
τους αγώνες του σήμερα, ενάντια στη
διάλυση των νοσοκομείων, της Παιδεί-
ας, των δημόσιων υπηρεσιών, ενάντια
στις προσπάθειες για ιδιωτικοποίηση
του νερού, της ΔΕΗ και όλων των αγα-
θών, όπως έγινε με τη ΔΕΣΦΑ και το
φυσικό αέριο. Είναι πράγματα που θα
έπρεπε οι εργαζόμενοι και η νεολαία
να απολαμβάνουν δωρεάν και τώρα
τους λένε ότι θα τα πληρώσουν ακριβά
αυτοί και φτηνά οι βιομήχανοι. Γι' αυτό
το λόγο καλούμε όλους τους εργαζό-
μενους να συμμετέχουν με τα πανό
των σωματείων και των συλλόγων τους
απέναντι στις νέες επιθέσεις της κυ-
βέρνησης της ΝΔ σε όλους μας.

Το Σωματείο των εργολαβικών της
ΔΕΣΦΑ θα είναι εκεί, όπως αντιστάθη-
κε στην ιδιωτικοποίηση πέρσι, όπως
έδωσε το παρών στις δύο πανεργατι-
κές απεργίες στις 24 Σεπτέμβρη και τις
2 Οτώβρη, όπως έδωσε και συνεχίζει
να δίνει μάχες για τη μονιμοποίηση
όλων των συναδέλφων. Αυτή τη στιγμή
μας προτείνουν μια απαράδεκτη Συλ-
λογική Σύμβαση Εργασίας χωρίς αυξή-
σεις, χωρίς αναγνώριση προϋπηρε-
σίας, κοινωνικής κατάστασης ή θέσης

στη δουλειά, πετώντας ταυτόχρονα
στα σκουπίδια εργαζόμενους με εικο-
σιπέντε και τριάντα χρόνια δουλειάς
και εμπειρίας. Οι γνωστές συκοφαντίες
ότι δεν αξίζουν όλοι, ότι υπάρχουν τεμ-
πέληδες κλπ, δεν θα περάσουν και δεν
θα μας διασπάσουν. Απαιτούμε να πα-
ραμείνουμε όλοι στη δουλειά και να
προσληφθούν κι άλλοι εργαζόμενοι.
Αυτό θα διεκδικήσουμε με την παρου-
σία μας στην πορεία του Πολυτεχνεί-
ου, για την οποία θα ενημερώσουμε
όλους τους εργαζόμενους».

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, βα-
δίζοντας προς τη νέα απεργία τους
στις 27 Νοέμβρη, θα δώσουν επίσης
μαζικό παρών με τα σωματεία τους
στην πορεία του Πολυτεχνείου -με τον
αέρα της μεγάλης μάχης που δίνεται
αυτές τις μέρες στο νοσοκομείο Άγιος
Σάββας ενάντια στη συνδικαλιστική
δίωξη και απόλυση του προέδρου του
Συλλόγου και όλες τις απολύσεις. 

Η Ζαννέτα Λυσικάτου, αντιπρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσο-
κομείο Αγ. Σάββας είπε στη συνέντευ-
ξη τύπου που δόθηκε την Δευτέρα 11
Νοέμβρη για το θέμα: «Χρειάζεται να
ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για συνδι-
καλιστική δίωξη. Ο διοικητής είχε στο-
χοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν
τον πρόεδρο του σωματείου, επιτιθέ-
μενος προσωπικά εναντίον του
σε κάθε κινητοποίηση που γινό-
ταν. Το παραδέχτηκε και μπρο-
στά σε εκπρόσωπο της ΕΙΝΑΠ,
ότι στόχος των απολύσεων είναι
να μη συνεχίσει στον Αγ. Σάββα
ο Κώστας Καταραχιάς. Πρέπει
να σταθούμε σε αυτό γιατί είναι
κομμάτι μιας γενικότερης προ-
σπάθειας να ροκανιστεί κάθε
δυνατότητα συνδικαλισμού.

Εμείς διεκδικούμε ότι δεν θα
χαθεί ούτε μία θέση επικουρικού
γιατρού, ούτε μια θέση εργαζό-

μενου ανεξαρτήτως πόστου και σύμβα-
σης. Θέλουμε παραμονή όλων και μα-
ζικές μόνιμες προσλήψεις. Είμαστε ένα
αντικαρκινικό νοσοκομείο με προσωπι-
κό που έχει ειδική εμπειρία στα περι-
στατικά που αντιμετωπίζει κι αυτό
ισχύει για όλους, από τους μικροβιολό-
γους, τους πνευμονολόγους και τους
ακτινολόγους, μέχρι τις καθαρίστριες. 

Στέλνουμε μήνυμα και στον επόμενο
διοικητή, όποιος κι αν είναι, ότι πρέπει
γραπτώς να εγγυηθεί ότι θα παραμεί-
νουν όλοι οι επικουρικοί, ότι θα σταμα-
τήσουν τα εμπόδια στη συνδικαλιστική
δράση». Όπως δήλωσε η Ζαννέτα, «αυ-
τή την εβδομάδα οργανώνουμε τη συμ-
μετοχή μας στην πορεία του Πολυτε-
χνείου και καλούμε όλους τους εργαζό-
μενους στα νοσοκομεία να κάνουν το
ίδιο».

Κάτω τα χέρια από το άσυλο
Η εικόνα της βίαιης εισόδου των

ΜΑΤ στην ΑΣΟΕΕ το πρωί της Δευτέ-
ρας 11 Νοέμβρη και η χρήση δακρυγό-
νων ενάντια στους φοιτητές και τις
φοιτήτριες που διαμαρτύρονταν για
την απόφαση της διοίκησης του πανε-
πιστημίου να βάλει λουκέτο στη σχολή
όλη τη βδομάδα, έδειξε στην πράξη τι
σημαίνει η εφαρμογή της κατάργησης
του ασύλου αλλά και τους στόχους

της: να σπάσει τις συλλογικές διαδικα-
σίες του φοιτητικού κινήματος.

«Κάτω τα χέρια από το άσυλο», ξεκι-
νούσε η ανακοίνωση του ΣΕΚ στις Σχο-
λές την ώρα της επίθεσης καλώντας
όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
να μαζικοποιήσουν τις γενικές τους συ-
νελεύσεις και να κλιμακώσουν τον αγώ-
να, «Αστυνομία και πρυτανεία έκλεισαν
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με
λοκ άουτ για μια ολόκληρη εβδομάδα.
Παραβίασαν τους χώρους των πολιτι-
κών παρατάξεων και εισέβαλαν στους
χώρους των φοιτητών. Σήμερα οι φοι-
τητές με πορεία από το σταθμό Βικτώ-
ρια, έφτασαν στην ΑΣΟΕΕ και άνοιξαν
το πανεπιστήμιο. Δυνάμεις των ΜΑΤ
επιτέθηκαν με απίστευτη βαναυσότητα
με χημικά, γκλομπ και κρότου λάμψης.
Αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι δε-
κάδες φοιτητές και φοιτήτριες μέσα
στη σχολή με τα ΜΑΤ στο προαύλιο. Η
καλύτερη απάντηση στην κυβέρνηση,
στην Κεραμέως και στον Χρυσοχοΐδη
είναι να πλημμυρίσουν φοιτητές οι αυ-
ριανές συνελεύσεις, να αποφασίσουμε
καταλήψεις και να οργανώσουμε τη πιο
μαζική πορεία του φετινού Πολυτεχνεί-
ου την Κυριακή ενάντια στη κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας. Στο δρόμο
σπάμε την τρομοκρατία με όπλο την
κατάληψη και την απεργία!». Το από-

γευμα της ίδιας μέρας έγινε μα-
ζική φοιτητική διαδήλωση στο
κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε
άλλες πόλεις όπως στη Θεσσα-
λονίκη, τη Ξάνθη.

«Βρισκόμαστε σε περίοδο αγώ-
νων για το εργατικό και φοιτητικό
κίνημα που η κυβέρνηση θέλει να
τσακίσει», μας είπε η Βάσια Τσώ-
νη, φοιτήτρια στη Φιλοσοφική
Αθήνας, «Δεν θα τα καταφέρει.
Οι φοιτητικές καταλήψεις έχουν
ήδη ξεκινήσει και θα συνεχίσουν.
Η πορεία του Πολυτεχνείου αυτό

το μήνυμα θα στείλει. Πάμε για ένα δυ-
νατό τριήμερο εορτασμό με τη συμμετο-
χή όλων των σχολών. Αυτή είναι η πρό-
τασή μας σε όλες τις γενικές συνελεύ-
σεις που γίνονται αυτή την εβδομάδα
πανελλαδικά, κύρια την Τρίτη 13 και την
Τετάρτη 14/11: καταλήψεις παντού και
μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια. Η
κατάργηση του ασύλου, οι διαγραφές
των φοιτητών, η ιδιωτικοποίηση των πα-
νεπιστήμιων δεν θα περάσουν. Το Πολυ-
τεχνείο έδειξε τι μπορεί να κάνει το φοι-
τητικό κίνημα. Να γίνει ο πυροδότης
μιας εξέγερσης εργατών και νεολαίας
που ανατρέπει χούντες. Είναι η χρονιά
μας λοιπόν, είναι η χρονιά νέων Πολυτε-
χνείων”.

Οι πρόσφυγες από το στρατόπεδο
της Κορίνθου ετοιμάζονται με τη σειρά
τους, με τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ, να
συμμετέχουν στην πορεία του Πολυτε-
χνείου. “Είμαι εδώ σαν ένας άνθρωπος
που έχει χάσει τα πάντα και ζητάω
προστασία, όπως και οι περισσότεροι
που ρίσκαραν τη ζωή τους για να
βρουν προστασία στην Ευρώπη και ει-
δικά στην Ελλάδα”, είπε ο Τζοχόβα
από τη Γκάνα στο μονοήμερτο εκδηλώ-
σεων του ΣΕΚ την περασμένη Κυριακή
στη Νομική, “Όποιος κάνει αυτό το τα-
ξίδι, κάτι κακό πρέπει να συμβαίνει στη
χώρα του. Πρόκειται για αθώους αν-
θρώπους που δεν έχουν ιδέα για τα νο-
μοσχέδια της κυβέρνησης και της ΕΕ
για τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παι-
διά σας χρειάζονται περισσότερο. Δεν
είναι δικό τους το φταίξιμο για όσα
συμβαίνουν. Είμαι εδώ σαν μια φωνή
αυτών των παιδιών που δεν έχουν γο-
νείς, των ασυνόδευτων ανήλικων που
ρίσκαραν τη ζωή τους για να βρουν
προστασία και τους την αρνούνται. Ας
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταμα-
τήσουμε το ρατσισμό και τα γεωπολιτι-
κά παιχνίδια”.

Να βαδίσουμε στο δρόμο του Νοέμβρη ξανά!
Κείμενα: Λένα Βερδέ

Διαβατά 10/11, Αντιρατσιστική συγκέντρωση. Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης

23/10, Απεργία των εργαζόμενων στα νοσοκομεία. 
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

11/11, Φοιτητική πορεία στην Ξάνθη.

Εκδηλώσεις 
στο Πολυτεχνείο

Μαθητές
Anticapitalista
Σάββατο 16/11, 
Kτίριο Γκίνη, 5.30μμ
“Τα διδάγματα 
του Πολυτεχνείου”

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Σάββατο 16/11, ΜΑΧ, 7μμ 
“Στο δρόμο του Νοέμβρη
βαδίζουμε ξανά! Με απερ-
γίες–καταλήψεις–διαδηλώ-
σεις να τσακίσουμε την επί-
θεση κυβέρνησης–ΕΕ–κεφα-
λαίου” 
Ομιλητές: Βάσια Χριστοδού-
λου, φοιτήτρια – Τ.Ε. Ζωγρά-
φου, Αντώνης Δραγανίγος,
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Λέανδρος
Μπόλαρης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Φ

ω
τό

: Λ
εγ

εω
νά

ρι
οι

 Κ
ου

ρσ
άρ

οι
 Ε

ΑΑ
Κ



Με επιτυχία έγινε το μονοήμε-
ρο συζητήσεων "Ένας κό-
σμος σε αναβρασμό, Κρίση

- Αντίσταση - Επανάσταση" που ορ-
γάνωσε το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα στη Νομική την Κυριακή
10/11. Με συνολικά 350 συμμετέχον-
τες και συμμετέχουσες και με συζή-
τηση που έφτασε σε βάθος σε όλες
τις μεγάλες πολιτικές μάχες που
έχουν ανοίξει στην Ελλάδα και διε-
θνώς, πραγματοποιήθηκαν σε όλη
τη διάρκεια της ημέρας 11 συζητή-
σεις. Τα θέματα των συζητήσεων άγ-
γιξαν όλα τα μεγάλα πολιτικά ζητή-
ματα και τις απαντήσεις που χρει-
άζεται να δώσει η επαναστατική αν-
τικαπιταλιστική αριστερά και το ερ-
γατικό κίνημα.

Η μακρόσυρτη οικονομική κρίση
του καπιταλισμού, οι ιμπεριαλιστικοί
ανταγωνισμοί και ο πόλεμος στη Συ-
ρία, η μάχη ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή, ο αγώνας
ενάντια στους φασίστες και τη ρα-
τσιστική ατζέντα που προωθεί και
στην Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη σε συνεργασία με την ΕΕ-φρού-
ριο, η σεξιστική καταπίεση και από
πού προέρχεται, αλλά και ιστορικά
θέματα όπως η εξέγερση του Πολυ-
τεχνείου, η πτώση των καθεστώτων
του κρατικού καπιταλισμού το 1989,
η διαχρονική παρουσία της εργατι-
κής τάξης σε όλες τις μάχες αντί-
στασης στην καπιταλιστική βαρβα-
ρότητα, έδωσαν ένα πανόραμα των
αγώνων και των μαχών που ξεσπάνε
σε όλο τον κόσμο και των πρωτο-
βουλιών που χρειάζεται να ανοίξει η
αντικαπιταλιστική αριστερά. Μέσα
στο καυτό φθινόπωρο που διανύου-
με, οι εξεγέρσεις που έχουν ξεσπά-
σει σε όλο τον πλανήτη από τη Λατι-
νική Αμερική μέχρι τη Μ. Ανατολή
και από την Ευρώπη μέχρι το Χονγκ-
Κόνγκ τρομάζουν τις κυρίαρχες τά-
ξεις και εμπνέουν τον κόσμο της
αριστεράς και των κινημάτων.

Το μονοήμερο έληξε με ένα πανη-
γυρικό κλείσιμο από γυναίκες εκ-
προσώπους όλων των μεγάλων αγώ-
νων που ξετυλίχθηκαν την προηγού-
μενη περίοδο. Από τις μάχες για μό-
νιμες μαζικές προσλήψεις σε όλες
τις δημόσιες υπηρεσίες, μέχρι τις
φοιτητικές καταλήψεις ενάντια στην
διάλυση της δημόσιας Παιδείας και
από τον αγώνα για τη γυναικεία απε-
λευθέρωση μέχρι τους αγώνες ενάν-
τια στην φασιστική απειλή και το ρα-
τσισμό, έγινε ξεκάθαρο πως την
επόμενη περίοδο όλα τα μέτωπα εί-
ναι ανοιχτά και η επαναστατική αντι-
καπιταλιστική αριστερά, με το ΣΕΚ
στην πρώτη γραμμή, χρειάζεται να
οργανώσει τις αντιστάσεις.

Ήταν κατά τη διάρκεια του κλεισί-
ματος του μονοήμερου που έφτασε

το χαρμόσυνο νέο ότι ο διοικητής
του Αγ. Σάββα Δενδραμής -που εδώ
και μήνες προσπαθεί με κάθε τρόπο
να απολύσει τους συμβασιούχους
που εργάζονται στο νοσοκομείο, μα-
ζί και τον πρόεδρο του σωματείου
γιατρό Κώστα Καταραχιά- μαζεύει
τα μπογαλάκια του και φεύγει από
το νοσοκομείο. Η απομάκρυνσή του
είναι η απόδειξη της δύναμης που
έχει η ενωτική ενιαιομετωπική οργά-
νωση της εργατικής τάξης απέναντι
σε όλες τις επιθέσεις των από πάνω.
Η ανακοίνωση αυτή, καθώς και η
ανακοίνωση ότι η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ξεκι-
νάει 48ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση και το ξεπούλημα έγιναν δεκτές
με χειροκροτήματα και πανηγυρι-
σμούς στο αμφιθέατρο. Το μονοήμε-
ρο έκλεισε με τον κόσμο που παρα-
κολούθησε και συμμετείχε στο μο-
νοήμερο να τραγουδά με ψηλά τις
γροθιές τη Διεθνή.

«Ένας κόσμος σε αναβρασμό»,
«Αντίσταση στον ρατσισμό και τη
φασιστική απειλή», «Η πάλη ενάντια
στην περιβαλλοντική καταστροφή»,
«Τι κατέρρευσε το 1989;» και «Η εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου είναι πάντα
επίκαιρη» ήταν οι τίτλοι των πέντε
εκθέσεων που φιλοξενούσε το
φουαγιέ της Νομικής, με πλούσιο
φωτογραφικό υλικό από τους αγώ-

νες του τότε και του σήμερα: από
τους εργάτες που γκρέμισαν τα κα-
θεστώτα του κρατικού καπιταλισμού
μέχρι τους μαθητές που διαδηλώ-
νουν για να αλλάξουν το σύστημα
και να σώσουν το κλίμα σήμερα. Πα-
νό με τα συνθήματα της επαναστατι-
κής στρατηγικής κοσμούσαν όλες
τις αίθουσες όπου γίνονταν οι συζη-
τήσεις, καθώς και στο φουαγιέ και
το προαύλιο της Νομικής. 

Έκθεση
Μια μεγάλη έκθεση του Μαρξιστι-

κού Βιβλιοπωλείου συγκέντρωνε στα
διαλείμματα το ενδιαφέρον των συμ-
μετεχόντων, με εκατοντάδες τίτλους
βιβλίων που άνοιγαν όλη τη βεντάλια
των επαναστατικών ιδεών και απαν-
τήσεων. Το περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα Κάτω είχε αφιερώματα στις
εξεγέρσεις του ’89, στο Πολυτε-
χνείο, στους ανταγωνισμούς στη Μέ-
ση Ανατολή, στη μάχη ενάντια στην
περιβαλλοντική καταστροφή και στη
μάχη ενάντια στον σεξισμό με παλιό-
τερα τεύχη που έχουν πλούσια αρ-
θρογραφία πάνω σε αυτά τα θέματα.
Η ζωηρή συζήτηση που ξεκινούσε
μέσα στα αμφιθέατρα, συνεχιζόταν
έξω, γύρω από τα βιβλία, τα υλικά
του ΣΕΚ και τις εκθέσεις.

«Ένας κόσμος σε αναβρασμό λοι-
πόν και αυτό γίνεται ακόμα πιο φα-

νερό παρακολουθώντας τις ομιλίες
του μονοήμερου. Σωστά οργανωμέ-
νες, αρκετά διαθεματικές και στην
ώρα τους με εποικοδομητικές συζη-
τήσεις στο τέλος, που γίνονται με
σεβασμό στον εκάστοτε ομιλητή/
σχολιαστή. Κρίμα που ήταν παράλ-
ληλες οι συζητήσεις, μιας και ήθελα
να παρακολουθήσω κάποιες από αυ-
τές ταυτόχρονα, ειδικά του 3ου κύ-
κλου, για το περιβάλλον, τον ρατσι-
σμό και το Πολυτεχνείο. Στα διεθνή
έπρεπε να αναφερθούμε εκτενέστε-
ρα στο Χονγκ Κονγκ και τις μαζικές
διαδηλώσεις που γίνονται εκεί για
μήνες. Είναι αρκετά τα μαθήματα
που μπορούμε να πάρουμε και ορ-
γανωτικά και σε σχέση με τη χρήση
των σόσιαλ μίντια ενάντια στον καπι-
ταλισμό», είπε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Γιώργος από τα Εξάρχεια.

«Χαίρομαι αρχικά που ήρθα αρκε-
τά νωρίς και βοήθησα στο στήσιμο
των εκθέσεων όσο πρόλαβα. Είναι
ωραίο που υπάρχει μια ομάδα και το
χτίζουμε όλοι μαζί. Στις συζητήσεις
με εντυπωσίασε πάρα πολύ η δια-
δραστικότητα. Δεν ήταν απλά ένας
ομιλητής, έβγαιναν μετά ο καθένας
και έλεγε αυτό που ήθελε και γινό-
ταν συζήτηση. Υπάρχουν αρκετά
πράγματα που δεν ξέρω, είναι πάρα
πολύ ενδιαφέρον μέχρι στιγμής το
μονοήμερο, είμαι σίγουρη ότι έτσι

θα είναι και οι υπόλοιπες συζητή-
σεις. Μόλις παρακολούθησα τη συ-
ζήτηση για το 1989, κι εγώ είχα απο-
ρία αν ήταν σοσιαλισμός αυτό που
κατέρρευσε. Δεν είναι απλή η απάν-
τηση και είναι χρήσιμο που συζητή-
θηκε αρκετά», τόνισε η Φιλένα, φοι-
τήτρια στο ΠΑΠΕΙ.

«Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι
στο μονοήμερο φέτος και μου φαί-
νεται πολύ ενδιαφέρον. Μου αρέσει
που λαμβάνει μέρος και το κοινό.
Δεν υπάρχει απλώς ένας να μιλάει
και οι υπόλοιποι να ακούμε. Είναι
πολυδιάστατα τα θέματα που ανα-
φέρονται, δεν υπάρχει το στερεότυ-
πο της ‘συγκεκριμένης’ διάλεξης.
Στη συζήτηση για τη Συρία και τη
θέση της Ελλάδας μπόρεσα να κα-
ταλάβω τι γίνεται και τώρα αλλά και
τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Και
είναι μια αντικειμενική εικόνα, δεν
υπάρχει αυτό το ‘η Ελλάδα είναι η
καλή κι όλοι άλλοι κακοί’» δήλωσε
στην εφημερίδα η Μαρία, φοιτήτρια
ΕΜΜΕ.

«Μπροστά στην περιβαλλοντική
καταστροφή σκέφτεσαι για πολλά
πράγματα ότι δεν υπάρχει λύση. Οι
συζητήσεις είναι χρησιμότατες γιατί
σου δίνουν λύση. Έμαθα πολλά που
δεν τα ήξερα, πράγματα που είχα
την εντύπωση ότι καλώς γίνονται –
όπως για παράδειγμα στο θέμα των
ανεμογεννητριών. Διαπίστωσα επί-
σης ότι όλα αυτά δεν γίνονται για να
δοθούν δωρεάν στο λαό. Θα πληρώ-
νει το ίδιο όπως με τους λιγνίτες και
απλώς θα έχει γίνει μια επένδυση
που δεν θα είναι προς όφελός του.
Το ίδιο και με τις μεταφορές, προ-
ωθείται η λύση των υβριδικών αυτο-
κινήτων ενώ η πραγματική λύση είναι
οι δωρεάν συγκοινωνίες. Θέλω να
προσθέσω μόνο, ας κοιτάξουμε και
τις απαντήσεις που δίνει η υπόλοιπη
Αριστερά», ανέφερε η Δήμητρα Σ.,
εργαζόμενη από το Μαρούσι.

Μετά την Αθήνα το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα τις επόμενες εβδο-
μάδες οργανώνει μια σειρά από πα-
ρόμοιες συζητήσεις πανελλαδικά.

Αφροδίτη Φράγκου
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Στην κατάληψη του ΦΣ Πάντειου την προηγούμενη βδομάδα οργανώσαμε ένα
queer party και drag show από την Gingerela. 

Ήταν ένα δρώμενο που μας έφερε όλους πιο κοντά. Η drag queen μας μίλησε για σε-
ξιστικές συμπεριφορές που υπάρχουν παντού στο χώρο του πανεπιστημίου, στα πάρτι,
στα βλέμματα. Ήταν από τις πιο μαζικές δράσεις της κατάληψης ενώ άνοιξε τη συζήτη-
ση για το πόσο πολιτικός είναι ο τρόπος που διασκεδάζουμε αλλά και για το αν χωράνε
πολιτικά θέματα στις καταλήψεις μας πέρα από το εκπαιδευτικό. Είμαστε σε μια περίο-
δο που έχει ανοίξει αυτό το ζήτημα σε όλη την κοινωνία και που υπάρχει το αίτημα για
να μπουν στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh, που ήταν drag queen. Η τέχνη του
drag έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και γιατί τα Pride και οι μάχες για τα ΛΟΑΤΚΙ+
δικαιώματα μαζικοποιούνται. Ήταν ένα συγκινητικό βράδυ που μας έδωσε έμπνευση.
Πάμε για τις επόμενες καταλήψεις. Στις διαδηλώσεις/καταλήψεις χωράμε όλα!

Π.Ζ.

10/11, “Ένας κόσμος σε αναβρασμό” στη Νομική Αθήνας. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Από τη συζήτηση “Γιατί η άρχουσα τάξη είναι τόσο σεξιστική;”

Έχουμε έναν κόσμο σε αναβρασμό



Οι τελευταίες μέρες στα νοσοκομεία συμπυκνώ-
νουν με χαρακτηριστικό τρόπο τη διάθεση σε

όλο το εργατικό κίνημα. Ερχόμαστε από δυο μεγά-
λες μάχες: τη μάχη που εξελίσσεται στον Άγιο Σάβ-
βα αυτή τη στιγμή και τη μεγάλη απεργία στις 23
Οκτώβρη. 

Στα νοσοκομεία είχαμε τέσσερις μεγάλες απεργίες
σε δυο μήνες. Τεράστια συμμετοχή στη ΔΕΘ στις αρ-
χές Σεπτέμβρη. Στις 24 Σεπτέμβρη, πανεργατική
απεργία στην οποία τα νοσοκομεία έπαιξαν πρωτοπό-
ρο ρόλο για να βγει από τα κάτω και ξανά πανεργατι-
κά στις 2 Οκτώβρη. Στις 23/10 βγήκαν στο δρόμο εκα-
τοντάδες εργαζόμενοι νοσοκομείων από το Σουφλί
μέχρι τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, διεκδικώντας μο-
νιμοποιήσεις συμβασιούχων και προσλήψεις στα νο-
σοκομεία. Αυτό εξηγεί την εικόνα στον Άγιο Σάββα,
να στοχοποιείται ένας δικός μας σύντροφος, με συν-
δικαλιστική δίωξή του από τον διοικητή, και να καταφέρνει
να κερδίσει πλατιά συμπαράσταση με συγκεντρώσεις στο
προαύλιο και δεκάδες ψηφίσματα. 

Η ΝΔ άνοιξε το μέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων και του
χτυπήματος του συνδικαλισμού και τρώει τα μούτρα της. Ο
κόσμος δεν είναι παραιτημένος, έχει οργή και όρεξη να ορ-
γανώσει τις μάχες του. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να μπει κά-
ποιος και να οργανώσει αυτή τη διάθεση. Επιμένουμε ότι
σε κάθε χώρο δουλειάς επιδιώκουμε να υπάρχουν επιτρο-
πές αγώνα είτε έχουμε εκλεγμένους στη διοίκηση του σω-
ματείου είτε όχι, γιατί με αυτή την αντιμετώπιση κερδίζου-
με την εμπιστοσύνη του κόσμου που θέλει να παλέψει. 

Η πολιτική είναι πολύτιμη μέσα στους χώρους δουλει-
άς. Με την τελευταία απεργία ανοίξαμε και τη συζήτηση
για τη ρατσιστική επίθεση της κατάργησης του ΑΜΚΑ για
τους πρόσφυγες και υπήρξε τεράστια ανταπόκριση. 

Το ζήτημα επίσης της γυναικείας απελευθέρωσης είναι
τεράστιο. Οργανώνοντας την απεργιακή 8 Μάρτη στην Ελ-
λάδα είδαμε πόσες γυναίκες πυκνώνουν τις γραμμές του
αγώνα. Ξεκινάμε από τώρα να οργανώνουμε την 8 Μάρτη
2020, είναι στο χέρι της επαναστατικής αριστεράς να τη γι-
γαντώσει, είμαστε κομμάτι ενός παγκόσμιου κινήματος.

Αργυρή Ερωτοκρίτου
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Οι εκδηλώσεις
συνεχίζονται
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σάββατο 23/11 
Eργατικό Κέντρο
2.00 – 3.30 Εξέγερση ενάντια 
σ’ ένα χρεοκοπημένο σύστημα
Πάνος Γκαργκάνας
4.00 – 5.30 Αλλάξτε το 
σύστημα - όχι το κλίμα
Ευκλείδης Μακρόγλου
6.00 – 7.30 Έχουμε 
έναν κόσμο να κερδίσουμε
Μαρία Στύλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παρασκευή 29/11
Eργατικό Κέντρο
5.00 – 6.30 Εξέγερση ενάντια
σ’ ένα χρεοκοπημένο σύστημα
Πέτρος Κωνσταντίνου
7.00 – 8.30 Έχουμε 
έναν κόσμο να κερδίσουμε
Γιάννης Σηφακάκης

XANIA
Σάββατο 30/11
Eργατικό Κέντρο
5.00 – 6.30 Εξέγερση ενάντια
σ’ ένα χρεοκοπημένο σύστημα
Πέτρος Κωνσταντίνου
7.00 – 8.30 Έχουμε 
έναν κόσμο να κερδίσουμε
Γιάννης Σηφακάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πέμπτη 28/11 Αιθ.
Περιφέρειας, Στοά Σαρκά, Α’
κτίριο, Β’ όροφος
7.00
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΑΤΡΑ
Παρασκευή 29/11
Αιθ. ΕΒΕ, Αράτου 21, πλ. Όλγας
6.00  Ένας κόσμος 
σε αναβρασμό
Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΒΟΛΟΣ
Σάββατο 30/11
Θόλος (Πανεπιστήμιο)
6.00  Ένας κόσμος 
σε αναβρασμό
Κώστας Πίττας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Παρασκευή 6/12 
Εργατικό Κέντρο
7.00  Ένας κόσμος 
σε αναβρασμό
Τάσος Αναστασιάδης

ΞΑΝΘΗ
Σάββατο 7/12
Εργατικό Κέντρο
7.00  Ένας κόσμος 
σε αναβρασμό
Τάσος Αναστασιάδης

να κερδίσουμε!

Με το καλημέρα η υπουργός Παιδείας έχει να αναμετρηθεί με δε-
κάδες καταλήψεις σε όλη την Ελλάδα. Το φοιτητικό κίνημα πρω-

ταγωνιστεί με συνελεύσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις. Η επίθεση στο
δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι μέρος της συνολικής νεοφιλελεύθερης
επίθεσης, των απολύσεων και ιδιωτικοποιήσεων. Γι’ αυτό κοιτάμε πάν-
τα προς την εργατική τάξη. 

Το «καλωσόρισμά» μας στον Μητσοτάκη ήταν μια τεράστια διαδήλω-
ση για το άσυλο τον Ιούλη. Πήραμε μέρος μαζικά στη διαδήλωση της
ΔΕΘ. Υλοποιούμε στην πράξη το σύνθημα «φοιτητές εργατιά μια φωνή
και μια γροθιά». Η πανελλαδική φοιτητική διαδήλωση πριν από λίγες μέ-
ρες έγινε με συμμετοχή πάνω από 100 συλλόγων από όλη την Ελλάδα. 

Σαν ΣΕΚ στις Σχολές που συμμετέχουμε και στα ΕΑΑΚ δίνουμε τη
μάχη ότι οι καθηγητές δεν είναι ένα «καθηγητικό μπλοκ» ενιαίο απέ-
ναντί μας, αλλά μέσα σε αυτούς είναι συμβασιούχοι, εργαζόμενοι που
θέλουν να παλέψουν και να κατέβουν σε πορείες και πρέπει να χτί-
σουμε γέφυρες με αυτά τα κομμάτια. Η κατεύθυνση που θέλουμε να
πάρει το φοιτητικό κίνημα είναι ο προσανατολισμός στην εργατική τά-
ξη: συναντηθήκαμε στο δρόμο με την απεργιακή πορεία της ΠΟΕ-
ΟΤΑ. Κατεβήκαμε οργανωμένα στην απεργία της ΠΟΕΔΗΝ. 

Δίνουμε και τη μάχη της πολιτικοποίησης, ανοίγουμε το ζήτημα του
φασισμού, του ρατσισμού, του σεξισμού, των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων.
Στο Πάντειο είχαμε ένα queer party στο πλαίσιο της κατάληψης με
drag show, όπου μιλήσαμε για το σεξισμό μέσα στο Πανεπιστήμιο. Εν
όψει του Πολυτεχνείου, το Πάντειο θα έχει τον τέταρτο γύρο γενικών
συνελεύσεων. Πάμε για μια τεράστια διαδήλωση που θα δείξει στην
κυβέρνηση με τι έχει να αναμετρηθεί: χιλιάδες εργάτες, φοιτητές, με-
τανάστες, πρόσφυγες.

Παναγιώτα Ζυντιλή

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ μόλις αποφάσι-
σαν 48ωρες επαναλαμβανόμενες απερ-

γίες όλων των κομματιών που προσπαθεί να
ιδιωτικοποιήσει ο Μητσοτάκης. Η ΔΕΗ γίνεται
κέντρο για όλη την ενέργεια που το κίνημα
θέλει να είναι κρατική και δημόσια και να
αποφασίζει για τις πηγές η τάξη και όχι κάθε
καθίκι που θέλει να την αρπάξει. Αυτές οι εξε-
λίξεις φέρνουν στην επικαιρότητα το ερώτη-
μα με ποια αριστερά μπορούμε να δίνουμε
τις μάχες, να βάλουμε την προοπτική και να
έχουμε νίκες. Οι τρεις συντρόφισσες φέρανε
τα ζωντανά παραδείγματα που απαντάνε.

Πριν 10 χρόνια όταν ξεκινούσε η μεγάλη
ύφεση υπήρχε ένα μπαράζ αριστερών οργα-
νώσεων που έλεγαν ότι η λύση βρίσκεται
στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερή κυβέρνηση
που υπόσχεται. Μας συμβούλευαν να μην
“χάνουμε το χρόνο μας” απ' έξω. Όχι μόνο
στην Ελλάδα, ήταν μια διεθνής συζήτηση.
Ευτυχώς δεν τους ακούσαμε, τώρα όλοι
εκείνοι βρίσκονται σε μαύρη απελπισία. 

Μέσα στις σημερινές συνθήκες, με μια ερ-
γατική τάξη πιο πλούσια από ποτέ σε νέα κομ-

μάτια, γυναίκες, μετανάστες, ανοίγει ξανά η
συζήτηση για τη στρατηγική. Έρχεται ένα κί-
νημα για το περιβάλλον και λέει «ανατρέψτε
το σύστημα όχι το κλίμα». Δεν είναι το μόνο
παράδειγμα: στο Λίβανο έπεσε ο Χαρίρι και
δεν πήγαν σπίτι τους οι εξεγερμένοι να αφή-
σουν τους άλλους να καθορίσουν τη συνέ-
χεια. Το ίδιο και στη Χιλή. Δεν παλεύουν με
στάδια, θέλουν να τα πάρουν όλα. 

Η μία εξέλιξη τροφοδοτεί την άλλη. Έτσι
επηρεάζονται και οι ιδέες της εργατικής πρωτο-
πορίας. Το μαχητικό κομμάτι της τάξης δεν εί-
ναι αυτόματα ξεκάθαρο για όλα. Αλλά οι συνθή-
κες το ευνοούν να ξεκαθαρίσει. Η εργατική
πρωτοπορία μπορεί να γίνει η ντουντούκα όχι
μόνο για τα αιτήματα των μαχών αλλά για κάθε
καταπιεσμένο. Αυτό κάνει το επαναστατικό κόμ-
μα: συνδέεται με την εργατική πρωτοπορία, την
οργανώνει στο κόμμα και την μετατρέπει σε
φωνή όλων των καταπιεσμένων. Επηρεάζει και
την πρωτοπορία και ευρύτερα. Η εργατική τάξη
μπορεί έτσι να πάει μπροστά, να γίνει η δύναμη
για την απελευθέρωση της κοινωνίας.

Μαρία Στύλλου

Την Τετάρτη έξω από το Εφετείο, στην απολογία του Μιχαλολιάκου, ζήσαμε
μια συγκλονιστική εμπειρία. Μια μέρα που το αντιφασιστικό κίνημα έδειχνε τη

δύναμή του απέναντι στους ναζί, πιο ενωμένο από ποτέ. Είναι η συνέχεια μιας τε-
ράστιας μάχης τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Ήταν μια μάχη που κερδή-
θηκε από τα κάτω, πόλη την πόλη, γειτονιά τη γειτονιά, εργατικό χώρο τον εργα-
τικό χώρο, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία. 

Η εμπειρία της Νίκαιας δείχνει τι σήμαινε στην πράξη να δίνεις αυτές τις μάχες
σε κατεύθυνση ενότητας και μαζικότητας με κέντρο τη γειτονιά. Πήραμε την πρω-
τοβουλία αμέσως μετά την εκλογή τους στη Βουλή ως ΚΕΕΡΦΑ της Νίκαιας, συγ-
κροτημένη ήδη από το 2009, μαζί με συνδικάτα και δημοτικές κινήσεις της αριστε-
ράς και καλέσαμε σε αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Επιμείναμε ότι είναι ναζιστική
συμμορία που θα τους κλείσουμε τα γραφεία. Πλημμύρισε η γειτονιά και άνοιξε
το δρόμο να συγκροτήσουμε το 90% της κοινωνίας που τους σιχαίνεται σε ένα κί-
νημα που μπορεί να τους απομονώσει. Σε 2,5 χρόνια έγιναν τουλάχιστον 10 συλ-
λαλητήρια, δεκάδες εξορμήσεις και πάρθηκαν εκατοντάδες ψηφίσματα. Όταν δο-
λοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα κανείς δεν πίστεψε ότι ήταν «για το ποδόσφαιρο».

Κέντρο αυτής της δράσης ήταν ο τοπικός πυρήνας του ΣΕΚ στη Νίκαια που εί-
χε εξωστρέφεια και σχέσεις με την αριστερά της γειτονιάς. Το ΣΕΚ είχε αυτή την
κατεύθυνση από τη δεκαετία του ’90 και αυτή την παράδοση αξιοποιούσαμε. Συ-
ζητούσαμε συστηματικά την ανάλυση του Τρότσκι για την αντιφασιστική πάλη, τη
θετική εμπειρία του τσακίσματος των φασιστών στη Βρετανία τη δεκαετία του ’80
και την αρνητική εμπειρία της ανόδου του Λεπέν στη Γαλλία την ίδια εποχή. Τη
μεγάλη εμπειρία του αντιφασιστικού συλλαλητηρίου του Πειραιά το 1997. 

Σήμερα δίνουμε αυτή τη μάχη από ασύγκριτα καλύτερη θέση. Τα παραδείγματα
όπως αυτό των Διαβατών εχτές, το φωνάζουν. Είναι επείγον να μεγαλώσουμε την
επαναστατική αριστερά που μπορεί να οδηγήσει στη νίκη αυτόν τον κόσμο.

Κατερίνα Θωίδου



Το εξοντωτικό πρόστιμο των 50.000 ευ-
ρώ επιβλήθηκε στην περιφερειακή κί-

νηση Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία
– Αντικαπιταλιστική Αριστερά και τον υπο-
ψήφιο περιφερειάρχη της Θανάση Αγα-
πητό. Αφορμή τρία πανό και δυο αφίσες
που τοποθετήθηκαν στις Σέρρες, χωρίς
να αναφέρεται από ποιους και σε ποιο
χρόνο. 

Μιλώντας στην ΕΑ ο Μπάμπης Κου-
ρουνδής, δικηγόρος υπεράσπισης του Θ.
Αγαπητού, τόνισε μεταξύ άλλων: 

“Μετά τη λήξη των εκλογών, μας κάλε-
σε η επιτροπή ελέγχου εκλογικών δαπα-
νών και παραβάσεων της αποκεντρωμέ-
νης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης να
απολογηθούμε ως περιφερειακή κίνηση
της Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία –
Αντικαπιταλιστική Αριστερά για τρία πανό
και δυο αφίσες που είχαν τοποθετηθεί
στις Σέρρες, μετά από καταγγελία του ΑΤ
Σερρών. Να σημειωθεί ότι το ΑΤ Σερρών
κάνει αυτή την καταγγελία σε κάθε εκλο-
γές και μόνο σε συνδυασμούς της αρι-
στεράς και ιδίως στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στο
ΚΚΕ.

Επιβλήθηκε το πρόστιμο των 50.000 ευ-
ρώ απέναντι στο οποίο έχουμε να υποβά-
λουμε ένσταση τις επόμενες μέρες ζη-
τώντας την ακύρωσή του. Πρόκειται για

εφαρμογή μιας αντιδημοκρατικής διάτα-
ξης, ενός νόμου που ορίζει τεράστιο πρό-
στιμο για μια πολιτική δραστηριότητα.
Ταυτόχρονα πρόκειται για κακή εφαρμο-
γή αυτού του νόμου γιατί τα συγκεκριμ-
μένα πανό ήταν του εκλογικού συνδυα-
σμού ΑΝΤΑΡΣΥΑ και όχι της Περιφερει-
ακής Κίνησης Ανταρσία στην Κεντρική
Μακεδονία. Τέλος πρόκειται για αντισυν-
ταγματική απόφαση αφού θίγει την ελεύ-
θερη διακίνηση των πολιτικών ιδεών.

Συμπαράσταση
Το σημαντικό για εμάς είναι ότι μόλις

γνωστοποιήσαμε την επιβολή του προστί-
μου ξεσηκώθηκε ένα μεγάλο κύμα συμ-
παράστασης. Ήδη έχει συζητηθεί σε πολ-
λά δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια
σε όλη την Ελλάδα κι έχουν εκδοθεί ψή-
φισματα από μια σειρά κινήσεις, σωμα-
τεία, οργανώσεις και συλλογικότητες.

Μέσα από αυτή την πίεση είμαστε αισιό-
δοξοι πως το πρόστιμο θα ακυρωθεί στην
πράξη, όχι μόνο για εμάς αλλά για όλους
όσους έχουν βρεθεί στην ίδια κατάσταση.
Όμως αυτό δείχνει ότι η Αντικαπιταλιστική
Αριστερά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δι-
καιωμάτων και ελευθεριών, τόσο των με-
λών της, όσο και όλης της κοινωνίας”.

Συνεχίζεται ο αναβρασμός για τον ΧΥ-
ΤΑ της Φυλής με τους κατοίκους της

Δυτ. Αθήνας/Αττικής να οργανώνονται
ενάντια στον σχεδιασμό της Περιφέρειας
για την επέκτασή του. Στη μάχη ενάντια
στον Περιφερειακό Σχεδιασμό για την
Διαχείριση των Αποριμάτων (ΠΕΣΔΑ)
έχουν μπει και οι κάτοικοι του Γραμματι-
κού και του Μαραθώνα αφού στον ίδιο
περιφερειακό σχεδιασμό βρίσκεται και η
κατασκευή νέου ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση που οργα-
νώθηκε στο κέντρο της Αθήνας την Τετάρ-
τη 6/11 ενάντια στα σχέδια για τους ΧΥΤΑ
της Δυτ. Αττικής. Την κινητοποίηση κα-
λούσαν μια σειρά από φορείς και συλλογι-
κότητες των γειτονιών της Δυτικής Αθή-
νας και Αττικής αλλά και από το Γραμματι-
κό και τον Μαραθώνα. Όλοι μαζί παλεύου-
με ενάντια στην εφαρμογή του νέου Περι-
φερειακού Σχεδιασμού για την Διαχείριση
των Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) που περιλαμ-
βάνει και την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής
αλλά και την εφαρμογή για την πραγματο-
ποίηση του νέου ΧΥΤΑ στο Γραμματικό. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα υπάρχουν μια
σειρά από διεργασίες στις γειτονιές των
δυτικών προαστίων. Κατ' αρχάς έχουν
αναγκαστεί όλα τα δημοτικά συμβούλια

να πάρουν θέση. Συνεχώς οργανώνονται
συσκέψεις από μια σειρά φορείς που
προσπαθούν να ενημερώσουν και να κι-
νητοποιήσουν τον κόσμο σε όλες τις γει-
τονιές των Δυτικών. Σε αυτά τα πλαίσια
είναι και η εκδήλωση που οργανώνει την
Τρίτη 12/11 το Δυτικό Μέτωπο στο Δη-
μαρχείο του Ιλίου.

Από τη μεριά μας σαν Ανυπότακτη Πε-
τρούπολη ξεκαθαρίζουμε πως διαφωνού-
με συνολικά με τον περιφερειακό σχεδια-
σμό όπως αυτός ψηφίστηκε από την προ-
ηγούμενη περιφερειακή αρχή της Δού-
ρου. Αυτός είναι ο σχεδιασμός που επιβά-
λει το καινούριο ΧΥΤΑ στο Γραμματικό,
την επέκταση του ΧΥΤΑ της Φυλής και τη
χρήση των ενεργών λατομείων στα Δυτι-
κά ως χώρους διαχείρισης απορριμάτων.
Μέσα σε αυτούς τους χώρους είναι και ο
Μουσαμάς που βρίσκεται στα όρια του
Δήμου Πετρούπολης, πολύ κοντά σε κα-
τοικημένη περιοχή, και γι' αυτό παλεύου-
με να ανατρέψουμε αυτό το σχέδιο.

Θέλουμε να ανατραπεί ο ΠΕΣΔΑ και να
βρεθούν απαντήσεις που θα έχουν ως
γνώμονα την υγεία των πολιτών, την προ-
στασία του περιβάλλοντος και όχι τα κέρ-
δη των ιδιωτικών εταιριών που λυμαίνον-
ται αυτή τη στιγμή τα σκουπίδια.

Κατερίνα Πατρικίου
πρώην Δημοτική Σύμβουλος Πετρούπολης
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Μάχες για το περιβάλλον και τις γειτονιές μας
ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ

Μια μικρή νίκη για το κίνημα ενάντια
στην καταστροφή και των εγκιβωτισμό

των ρεμάτων της Αττικής ήταν η απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας την Τε-
τάρτη 6/11, σύμφωνα με την οποία ακυρώ-
νεται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντι-
κών Όρων για το τσιμέντωμα του Ποδονί-
φτη. 

Η καταργηθείσα απόφαση είχε εκδοθεί
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
και αφορούσε έργο που σχεδίαζε η Περι-
φέρεια Αττικής στα τελευταία 770 μέτρα
φυσικής κοίτης του Ποδονίφτη. Κατά της
απόφασης αυτής είχαν προσφύγει με τρεις
ξεχωριστές αιτήσεις ακύρωσης οι Δήμοι
Αθηναίων και Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας, όπως και 49 πολίτες της πε-
ριοχής μαζί με τον Σύλλογο «Ροή – Πολίτες
υπέρ των Ρεμάτων». Σε ανακοίνωσή τους
τα μέλη του συλλόγου τονίζουν πως: “Εν-
τός των ερχόμενων εβδομάδων, θα δημοσι-
ευτεί και το σκεπτικό της απόφασης. Το σί-
γουρο είναι ότι ο σχεδιασμός της Περιφέ-
ρειας Αττικής απορρίφθηκε και η τσιμεντο-
ποίηση δεν πρόκειται να συμβεί, όχι τουλά-
χιστον τώρα και κατά τον τρόπο που ήθελε
το πολιτικό, υπαλληλικό και εργολαβικό κα-
τεστημένο της Περιφέρειας. Οι υπερασπι-
στές του Ποδονίφτη θα πρέπει βέβαια να
παραμείνουν σε εγρήγορση”.

ΡΑΦΗΝΑ

Την ίδια μέρα που εκδόθηκε η απόφαση για τον Πο-
δονίφτη εκδικαζόταν στο ΣτΕ και η προσφυγή ενάν-

τια στον εγκιβωτισμό του Μεγάλου Ρέματος της Ραφή-
νας. Κάτοικοι και αγωνιστές ενάντια στην καταστροφή
των ρεμάτων βρέθηκαν από νωρίς απ’ έξω με τα πανό
τους, ενημερώνοντας τον κόσμο με κείμενα και προκη-
ρύξεις για μια από τις πιο καταστροφικές παρεμβάσεις
με τον πολύ βαρύ εγκιβωτισμό που στην ουσία θα κατα-
στρέψει κάθε μορφή ζωής στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας.

“Πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση και τώρα περιμέ-
νουμε την απόφαση του ΣτΕ γύρω στα Χριστούγεννα”,
αναφέρει στην ΕΑ η Εμμανουέλα Τερζοπούλου από
την Επιτροπή ενάντια στην καταστροφή του Μεγάλου
Ρέματος Ραφήνας.

“Εκείνη την ημέρα της εκδίκασης για το Μεγάλο Ρέ-
μα έτυχε να ανακοινώνεται η απόφαση για τον Ποδονί-
φτη. Είναι σημαντική γιατί δεν είναι απλά αναβλητική
ως προς το έργο, όπως ήταν η απόφαση για το ρέμα
της Πικροδάφνης, αλλά πλήρως ακυρωτική. Αυτό ση-
μαίνει ότι ακόμα και αν θέλουν να προχωρήσουν θα
χρειαστούν καινούριες μελέτες, καινούριες δημοπρα-
σίες και διαγωνισμούς από την αρχή. 

Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα σημαντικό χτύπημα
στις πολιτικές που συνεχίζονται τόσο από την Περιφέ-
ρεια όσο και από το Υπουργείο Υποδομών και έχουν
σαν κεντρικό σχεδιασμό την κάλυψη, τον εγκιβωτισμό
και την καταστροφή των ρεμάτων. Εμείς συνεχίζουμε
τον αγώνα μας με ενημερώσεις και κινητοποιήσεις για
να τους σταματήσουμε”. 

Κ.Μ.

ΧΥΤΑ

Πρόστιμο στην Ανταρσία
50.000 ευρώ για τρία πανό!

Νέο λοκ άουτ στην Ιδιωτική Υγεία

Οι εργοδότες των ιδιωτικών
διαγνωστικών κέντρων και

εργαστηρίων, με την στήριξη
του Πατούλη και τη σφραγίδα
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλ-
λόγου και του ΙΣΑ, ανακοίνω-
σαν ότι θα βάλουν νέο λουκέτο
στις μονάδες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας από 21 έως
23 Νοέμβρη. Κύριο αίτημά
τους είναι η κατάργηση του
θεσμού του claw back – reba-
te, της αυτόματης περικοπής
υπέρβασης των δαπανών του
προϋπολογισμού. Οι εργοδό-
τες είχαν βάλει λουκέτο προ-
εκλογικά παίζοντας πολιτικά
παιχνίδια στις πλάτες των
ασθενών και απειλούν ότι θα
πράξουν το ίδιο και με την κυ-
βέρνηση της ΝΔ.

Είναι φανερό ότι εκβιάζουν
ζητώντας περισσότερα χρήμα-
τα από τον ΕΟΠΥΥ δηλαδή
από τα αποθεματικά των εργα-
ζομένων. Ο θεσμός του claw-
back και του rebate που επικα-
λούνται δεν μπορεί να αποτε-
λεί δικαιολογία για λοκ άουτ.
Μέσα στην περίοδο της κρίσης
ο κλάδος της ιδιωτικής Υγείας
αποδείχθηκε ιδιαίτερα κερδο-
φόρος. Η κερδοφορία αυτή

στηρίχθηκε στην λεηλασία των
ασφαλιστικών ταμείων και
στην εκμετάλλευση του προ-
σωπικού σε κλινικές, διαγνω-
στικά κέντρα και πολυϊατρεία.
Οι προεκλογικές υποσχέσεις
του Μητσοτάκη για ιδιωτικο-
ποιήσεις στην Υγεία φούντω-
σαν τις προσδοκίες των αφεν-
τικών που επιθυμούν την άμε-
ση υλοποίηση τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της
εφημερίδας “Έθνος”, στην σύ-
σκεψη των εργοδοτών με τη
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, η αντι-
πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Θεανώ
Καρποδίνη δεσμεύτηκε ότι θα
γίνει προσπάθεια ενίσχυσης
των πόρων για τις διαγνωστι-
κές εξετάσεις μέσω κονδυλίων
από την Πρόνοια και το μετα-
ναστευτικό. Τα αφεντικά απο-
θρασυμένα από αυτές τις υπο-
σχέσεις, αλλά και από την συ-
νολική πολιτική της ΝΔ, ζήτη-
σαν να μειωθούν οι «λειτουργι-
κές δαπάνες» του ΕΟΠΥΥ μέ-
σα από απολύσεις προσωπι-
κού. 

Οι εργοδότες απαιτούν απο-
λύσεις, περικοπές των επιδο-
μάτων για τους φτωχούς και
τους πρόσφυγες καθώς και

ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστι-
κού και η κυβέρνηση τρέχει να
υλοποιήσει τα μέτρα λιτότητας
και ρατσισμού. Νιώθουν την
πίεση από το απεργιακό μέτω-
πο που έχει ανοίξει το φθινό-
πωρο που διανύουμε στο
οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο
παίζουν οι εργαζόμενοι στα
δημόσια νοσοκομεία που απαι-
τούν προσλήψεις και μονιμο-
ποιήσεις. Αυτός είναι ο λόγος
που προσπαθούν να οργανώ-
σουν αυτό το χτύπημα στην
εργατική τάξη και τον συνδικα-
λισμό.

Δεν θα τους περάσει. Τώρα
είναι η ώρα να οργανώσουμε
τους χώρους μας και τα σωμα-
τεία μας έτσι ώστε να δώσου-
με απεργιακή απάντηση στους
εκβιασμούς των αφεντικών.
Για να τσακίσουμε το εργοδο-
τικό λόκ άουτ και να βάλουμε
τις δικές μας ανάγκες μπρο-
στά για υπογραφή ΣΣΕ με αυ-
ξήσεις και μόνιμη και σταθερή
δουλειά.

Κώστας Πολύδωρος
μέλος Δ.Σ Σωματείου 

Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών
Αθήνας



Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε το Συνδι-
κάτο Επισιτισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων
Αττικής τη Δευτέρα 11 Νοέμβρη. Θέματα της
συνέλευσης αποτέλεσαν το πλαίσιο αιτημάτων
του συνδικάτου για το επόμενο διάστημα εν
όψει και της συζήτησης για υπογραφή νέας
κλαδικής σύμβασης και η απάντηση των εργα-
ζομένων στον “αναπτυξιακό” νόμο που ψήφισε
η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα. 

Η εισήγηση του προέδρου παρουσίασε ένα
πλούσιο και δίκαιο πλαίσιο αιτημάτων που
ακολουθήθηκε από ένα φτωχό και άδικο στην
κριτική του ως προς τις δυνατότητες αντίστα-
σής μας, πλαίσιο δράσης. Πιο συγκεκριμένα,
το πρόγραμμα δράσης που υπήρχε για συνέ-
χεια των αγώνων περιορίστηκε στο σαββατιά-
τικο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 30 Νοέμ-
βρη, παρότι μεσολαβεί η διαδήλωση του Πο-
λυτεχνείου την Κυριακή 17/11, αλλά και απερ-
γίες όπως των νοσοκομειακών στις 27/11.
Σταθερά προβληματική είναι η αντιμετώπιση
του κόσμου από την ηγεσία του συνδικάτου.
Μιλάμε για ένα μαζικό συνδικάτο, με ενεργή
δράση, αποτελέσματα στους χώρους δουλει-
άς και δίκτυα σε ακόμη πιο πολλούς. Παρ'
όλα αυτά στις συνελεύσεις συνεχίζει να στή-
νεται από τις τοποθετήσεις του προδρείου
μας η αναμέτρηση της συνειδητής ηγεσίας
του συνδικάτου με την καρικατουρίστικη εικό-
να του συναδέλφου που ή “φοβάται” ή “δεν
καταλαβαίνει” ή και τα δυο μαζί. 

Ως Καμαριέρα, το αντικαπιταλιστικό δίκτυο
με το οποίο συμμετέχουμε στο συνδικάτο, πι-
στεύουμε ότι οι δυνατότητες ενός συνδικάτου
που συγκεντρώνει σχεδόν 200 συναδέλφους
στις “μέτριές” του συνελεύσεις όπως αυτή και
οι δυνατότητες ενός κόσμου του κλάδου, που
απήργησε μέσα στο κατακαλόκαιρο και τις

τρεις τελευταίες χρονιές, είναι μεγάλες. Προ-
σπαθήσαμε να αναδείξουμε αυτές τις δυνατό-
τητες στην τοποθέτησή μας στη συνέλευση,
όπως επίσης και να προτείνουμε ότι θα χρει-
αστεί και εγρήγορση το επόμενο διάστημα για
την υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας,
αλλά και απεργία για να παλέψουμε αυτή να
υπογραφεί με αυξήσεις και δικαιώματα και όχι
με τους μνημονιακούς περιορισμούς που η
ομοσπονδία (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) είχε αποδεχτεί
στην προηγούμενη σύμβαση.

Βασίλης Μυρσινιάς, Καμαριέρα, αντικαπι-
ταλιστικό δίκτυο στον επισιτισμό 
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Γιώργος Ψαράς, 55 ετών, πατέρας τριών
παιδιών. Εργάτης στη ΛΑΡΚΟ. Σκοτώθηκε το
πρωί της Τετάρτης 6/11, όταν έγινε έκρηξη στο
τμήμα του εργοστασίου που δούλευε. Ένας
ακόμη που έχασε τη ζωή του στη δουλειά,
επειδή τα αφεντικά δεν δίνουν καν τα στοιχει-
ώδη από τα εκατομμύρια των κερδών τους, για
την προστασία και την ασφάλεια των εργαζο-
μένων τους. Σε απεργία από το μεσημέρι της
Τετάρτης 6/11 έως το πρωί της Παρασκευής
7/11 προχώρησαν οι συνάδελφοί του. 

“Έχουμε προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι η
κατάσταση στη ΛΑΡΚΟ, όπως και σε άλλους
χώρους το τελευταίο διάστημα έχει ξεφύγει, τα
μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων είναι
κόστος περιττό για την εργοδοσία, με αποτέλε-
σμα να μας οδηγούν καθημερινά σαν ζώα στα
κρεματόρια τους” καταγγέλει το Συνδικάτο Με-
τάλλου. 

Τελείως υποκριτικά, ο υπουργός Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας, Χατζηδάκης, δήλωσε “συγ-
κλονισμένος” καθώς και ότι “θα αποδοθούν ευ-
θύνες”. Τι σήμαινε αυτό; Την ποινική δίωξη έξι
συναδέλφων του δολοφονημένου εργάτη με
κακουργηματικές κατηγορίες. “Η απόφαση του
κυρίου εισαγγελέα... έμμεσα βγάζει λάδι αυ-
τούς που με πολιτική απόφαση έχουν στραγγα-
λίσει τη ΛΑΡΚΟ οικονομικά. Και αυτό έχει ως
αποτέλεσμα η ΛΑΡΚΟ να έχει μετατραπεί σε
ένα κρεματόριο” τονίζει το Συνδικάτο Μετάλ-
λου του ν. Φθιώτιδας, και δηλώνει “ότι σε καμία
περίπτωση δεν θα δεχτούμε να κατηγορούνται
οι εργαζόμενοι που από τη φύση της εργασίας
τους ήταν δίπλα στους σκοτωμένους συναδέλ-
φους και σκοτώνονται και οι ίδιοι”.

Το 31ο συνέδριο της ΠΟΣΠΕΡΤ πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή 8/11.

“Κυρίαρχο θέμα του συνεδρίου ήταν
το πραξικόπημα κατά της ΠΟΣΠΕΡΤ
από τη σύμπραξη τριών σωματείων, της
ΕΕΕ, του σωματείου των τεχνικών ΠΑ-
ΣΥΜΗΤΕ και του σωματείου των μουσι-
κών ΣΕΚΟΧΕΡΤ. Η διοίκηση της ΕΡΤ δέ-
χτηκε την έναρξη συνομιλιών για την
υπογραφή ΣΣΕ με τα τρία αυτά σωμα-
τεία και την προηγούμενη μέρα του συ-
νεδρίου έγινε η πρώτη συνάντηση. Αυτή
τη στιγμή τα τρία αυτά σωματεία, που
αποτελούν και τη μειοψηφία των εργα-
ζομένων της ΕΡΤ, διαπραγματεύονται
τη ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους
αφήνοντας την ομοσπονδία να είναι
απλός θεατής” μετέφερε στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Άννα Τσινίκα, εργαζόμε-
νη στην ΕΡΤ και μέλος της Αριστερής
Πρωτοβουλίας Εργαζομένων ΕΡΤ.

“Μέσα σε κλίμα έντονων διαφωνιών
γι' αυτό το θέμα κινήθηκε το συνέδριο
αλλά και κοινής παραδοχής ότι όλοι
έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα αντεργα-
τικά μέτρα της κυβέρνησης που επιτί-
θενται στα συνδικάτα, συρρικνώνουν τις
δομές και προωθούν τις ιδιωτικοποι-
ήσεις. Όλοι παραδεχτήκαμε πως το μεί-
ζον ζήτημα για αγωνιστική δράση είναι
οι προσλήψεις, ο υλικοτεχνικός εξοπλι-
σμός της ΕΡΤ και κυρίως των περιφε-
ρειακών σταθμών και το πάγωμα των
εργολαβιών. Όμως παραμένει η απορία
για το πως θα πάμε σε αυτό τον αγώνα.
Θα πάμε διχασμένοι και διασπασμένοι ή
θα πάμε ενωμένοι στηρίζοντας και ενι-
σχύοντας τον θεσμό της ομοσπονδίας”
τονίζει η Α.Τσινίκα. 

H Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομέ-
νων πρότεινε με τις παρεμβάσεις της και
την προκήρυξη που μοιράστηκε: “Απέ-
ναντι στις φωνές που υποστηρίζουν ότι
η ΠΟΣΠΕΡΤ πρέπει να σταματήσει να
έχει μέλη στα ιδιωτικά κανάλια, εμείς λέ-
με ότι είναι δύναμη οι συνάδελφοί μας
στον ιδιωτικό τομέα, έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε κοινές επιθέσεις και θα πρέ-
πει να παλέψουμε μαζί, ενωμένοι. Να ξε-
κινήσουμε καμπάνια σε όλα τα συνδικά-
τα καταγγέλλοντας την επίθεση στην
ΠΟΣΠΕΡΤ και στον συνδικαλισμό στα
ΜΜΕ, με ψηφίσματα αλληλεγγύης, στή-
ριξης, συνεντεύξεις Τύπου κλπ. Να βά-
λουμε μπροστά ένα απεργιακό πρό-
γραμμα με κεντρικά αιτήματα: Μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ΤΩΡΑ.
Να σταματήσει το αίσχος των εργολα-
βιών. Yπογραφή Συλλογικής Σύμβασης
στην ΕΡΤ από την ΠΟΣΠΕΡΤ. Να ξεκινή-
σουμε κύκλο γενικών συνελεύσεων σε
όλα τα σωματεία της ΕΡΤ μέχρι τα τέλη
Νοέμβρη. Να αποφασίσουμε 48ωρη
απεργία το πρώτο δεκαήμερο του Δε-
κέμβρη και στη συνέχεια αν δεν υποχω-
ρήσει η διοίκηση να κλιμακώσουμε”.

Την πρώτη της έδρα κέρδισε στο νέο Δ.Σ. της ΟΣΥΟ (Ομοσπονδία Συλ-
λόγων Υπουργείου Οικονομικών) η Αριστερή Μαχητική Πρωτοβουλία Ερ-
γαζομένων στο 17ο συνέδριο που έγινε στις 7 & 8 Νοεμβρίου. 

Είναι και η πρώτη φορά που η αντικαπιταλιστική αριστερά καταφέρνει
να κερδίσει έδρα στο χώρο αυτό, μιας και προηγούμενες απόπειρες για
ενωτικά κατεβάσματα με δυνάμεις του ΠΑΜΕ δεν είχαν τελεσφορήσει
λόγω της σεχταριστικής αντιμετώπισης του χώρου αυτού. Είναι μία μεγά-
λη νίκη δεδομένου ότι η υπόλοιπη αριστερά συρρικνώθηκε και η ΠΑΣΚΕ
έχει πλέον απόλυτη πλειοψηφία. Το ΠΑΜΕ έχασε τη μοναδική έδρα που
είχε και η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχασε επίσης μία έδρα. 

Αυτό το αποτέλεσμα όμως δεν ήρθε από το πουθενά. Μπορεί να κατέ-
βηκε για πρώτη φορά ένα ψηφοδέλτιο σαν το δικό μας, με αιχμή και σύν-
θημα «ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΠΙΣΩ», όμως οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες που στήριξαν και συμμετείχαν σ’ αυτή την προσπάθεια έχουμε
δώσει μεγάλες μάχες στους χώρους μας και έχουμε συμβάλει ώστε οι

επιθέσεις που δεχόμαστε να έχουν πάντα αγωνιστική απάντηση. Στις το-
ποθετήσεις μας επιμείναμε ότι χρειάζεται το Συνέδριο να βγει με αποφά-
σεις για απεργιακές κινητοποιήσεις στο πλευρό των νέων συναδέλφων
κυρίως της ΑΑΔΕ που δεν παίρνουν την προσωπική διαφορά, ενάντια
στην αξιολόγηση, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τις εργολαβίες στο
Δημόσιο. Με εκπροσώπηση πλέον και στο νέο Δ.Σ μπορούμε να προβά-
λουμε αυτές τις διεκδικήσεις από καλύτερη θέση. Συγκεντρωτικά τα απο-
τελέσματα έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ) 39 ψήφοι - 9 έδρες, ΔΑΚΕ
9 ψήφοι - 2 έδρες, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΣΥΡΙΖΑ) 9 ψήφοι - 2
έδρες, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ (Παράταξη από το Γενικό Λογιστή-
ριο) 6 ψήφοι - 1 έδρα, ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 4 ψήφοι - 1
έδρα, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΜΕ) 2 ψήφοι. 

Τιάνα Ανδρέου, Αριστερή Μαχητική Πρωτοβουλία Εργαζομένων

Τη Δευτέρα 11 Νοέμβρη το σωματείο ερ-
γαζομένων του Δήμου Βύρωνα πραγματο-
ποίησε κατάληψη στο δημοτικό συμβούλιο,
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ανακύκλω-
σης. Το αποτέλεσμα ήταν να αναβληθεί και
να αποχωρήσουν οι παρατάξεις. 

Είχε προηγηθεί 48ωρη αποχή από την
αποκομιδή σκουπιδιών και στάση εργασίας
τη Δευτέρα. Η δημοτική αρχή Κατωπόδη-
ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε το σωματείο ότι η πράξη
του ήταν αντιδημοκρατική υποστηρίζοντας
ότι δημοκρατία είναι να ψηφίζει το δημοτικό
συμβούλιο. Στηρίξαμε με την παρουσία μας
την κινητοποίηση και το αίτημα των εργαζο-
μένων για δημόσια διαχείριση των σκουπι-
διών και θα είμαστε μαζί τους και στη συνέ-
χεια των κινητοποιήσεων που έχουν μέλλον.

Γιώργος Παπαγγελής, μέλος ΣΕΚ και
Αριστερής Παρέμβασης Πολιτών Βύρωνα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΠΟΣΠΕΡΤ
Κάτω τα χέρια 
από τα συνδικάτα

Συνέλευση Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού ΛΑΡΚΟ Όχι άλλοι 
νεκροί εργάτες

ΟΣΥΟ Επιτυχία για την Αριστερή Μαχητική Πρωτοβουλία

Ημερίδα με θέμα “Μητροπολιτικά Πάρ-
κα, Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, κλι-
ματική αλλαγή” οργανώνεται την Κυρια-
κή 24/11, στις 10.30πμ, στο Πάρκο ΚΑΠΑΨ (300μ από τον σταθμό Μετρό
Πανόρμου), από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων και την Επι-
τροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή.

Η ημερίδα έχει ως στόχο την μεγαλύτερη ενημέρωση και τον καλύτερο
συντονισμό των περιβαλλοντικών - οικολογικών κινήσεων και κινημάτων
και έχει την στήριξη μιας σειράς σωματείων, δημοτικών και περιφερει-
ακών παρατάξεων, σχημάτων και κινήσεων πολιτών, μεταξύ αυτών και
της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την
Κλιματική Αλλαγή.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση που
εξέδωσαν οι διοργανωτές, “σήμερα πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά ευαισθη-

τοποιημένοι και ανήσυχοι για τη ζωή που γίνεται θύμα της περιβαλλοντι-
κής καταστροφής, τόσο εδώ όσο και παγκόσμια ως αποτέλεσμα της
αλόγιστης επιδίωξης του κέρδους, αποφασίσαμε να αγωνιστούμε με αλ-
ληλεγγύη και συνεργασία ενάντια σε όλα αυτά, με αιχμή την καταστρο-
φή και την υποβάθμιση των τελευταίων μεγάλων ελεύθερων χώρων της
Αττικής που έπρεπε να γίνουν Μητροπολιτικά πάρκα (Ελληνικό, Γουδή,
Ελαιώνας, Πάρκο Α.Τρίτσης, Λιπάσματα Δραπετσώνας) και τη συρρίκνω-
ση ζωτικών χώρων πρασίνου στις συνοικίες (Άλσος Πεδίου Άρεως, Αττι-
κόν Άλσος, Ακαδημία Πλάτωνος, Φιλοπάππου κ.α.)”.

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 14/11
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
Βενιζέλου και Έβρου 10.30πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φε-
ραίου 5.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/11
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 8μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ Πεζόδρομος Τσαλδάρη 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 7.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πλατεία 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκίσσης 2.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 5μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Πλατεία Πατριάρχου 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγ. Θεράποντα 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/11
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Μετρό Πανόρμου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Βαλτετσίου και Ζ.Πηγής 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ 
Πλατεία και Κυψέλης 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11.30πμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 11.30πμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη και Θη-
σέως 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11 πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγ. Λάζαρος 10.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης Πλατεία Πλα-
στήρα 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 11πμ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Σκλαβενίτης (Τζον Κένεντυ) 12μ
ΙΛΙΟΝ Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ 
Γούναρη και Σβώλου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ

Εξορμήσεις

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 καφέ Σταθμός 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 
καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 8ΜΜ
Ομιλητής :Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 Goody’s 8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 στέκι Εκτός Σχεδίου 8μμ
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΛΟΦΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 καφέ Καφεΐνη 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 Μεγάλου Αλεξάνδρου 8μμ
Ομιλητής: Θάνος Λυμπερόπουλος 

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 
εστίες Δομπολης 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 
καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 
γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 8μμ
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κτενιουδάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 δημαρχείο, αίθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 καφέ Κρίκος 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 καφέ 6, 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 καφέ Ηλιόπετρα (στοά Θη-
σέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ελένη Σκορδά

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7.30μμ
Ομιλητής: Σάνφο Μοχαμαντί

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 
καφέ Deza (Φωκιώνος Νέγρη 74) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 καφέ Γωγώ 8μμ
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμ
Ομιλητής: Αγγελος Διονυσακόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 
ιντερνέτ-καφέ (Αγ.Γλυκερίας) 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Κουράκης

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 καφέ Γέφυρες 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 καφέ Άνεμος 6μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 καφέ Πέτρος 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 καφέ Καμπόης 6.30μμ
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 καφέ Βυζάντιο 6μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Σάσσαρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11
Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ

Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 καφέ Sweet Home 7μμ
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 καφέ Σπίριτ 7μμ
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 
Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 
καφέ Σεβάχ (Πριάμου 3) 7μμ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 Goody’s 7.30μμ
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/11 
καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στις σχολές
ΑΣΚΤ
ΤΡΙΤΗ 19/11 αιθ. γραμμικού σχεδίου 2μμ
Ομιλητές: Παντελής Παναγιωτακόπουλος,
Κώστας Πίττας

Άλλα φόρουμ
ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 Θόλος 9μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζήδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 δημαρχείο 8μμ
Αντίσταση στο ρατσισμό
Ομιλητής: Νίκος Λεωνίδης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/11 δημαρχείο 7μμ
Τι κατέρρευσε το ’89;
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα -
τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ -
τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή.
Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο -

μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα
συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H
εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της
κρά τος, στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο -
κρα τία, στα συμ βού λια αντι προ σώ πων
απ' τους χώρους δου λε ι άς και στην ερ-
γα 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 κό-
σμο 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, ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί -
σε ων που απει λεί να δια σπά σει τους
εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα -
πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά -
ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη -
νες και Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των

μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε -
δο νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης των
μετα να στών. 

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

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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(ζωντανή μουσική-φαγητό-ποτό) 
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Ένα, δύο, τρία, πολλά Πολυτεχνεία!
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Διαβάστε επίσης

Η πραγματική εξέγερση
Το βιβλίο του Ι. Χανδρινού είναι

χρήσιμο γιατί είναι μια προσπάθεια
να διασωθεί το Πολυτεχνείο από την
ενσωμάτωση στην «εθνική μνήμη».
Όπως θυμίζει ο Ιάσονας στην εισα-
γωγή του «Ήδη από το πόρισμα
Τσεβά είχε τεθεί το βασικό ερμηνευ-
τικό περίγραμμα των γεγονότων: μια
ειρηνική φοιτητική κινητοποίηση για
δημοκρατία και ελευθερία, στην
οποία παρεισέφρησαν -και μοιραία
την εκτροχίασαν προς την αιματοχυ-
σία- στοιχεία ξένα ». Με άλλα λόγια,
στο Πολυτεχνείο οι φοιτητές-θύματα
θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία και
μετά…ήρθε ο Καραμανλής. 

Στις σελίδες του βιβλίου ζωντα-
νεύει η πραγματική εξέγερση. Όπως
αναφέρεται στην εισαγωγή «η στατι-
στική αναδεικνύει τα γεγονότα του
Νοεμβρίου 1973 στο βιαιότερο εξε-
γερσιακό γεγονός της ελληνικής
ιστορίας μετά τα Δεκεμβριανά». 

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
ήταν οι χιλιάδες που συγκρούστη-
καν με την αστυνομία και αναμετρή-
θηκαν με τα τανκς, οι νέοι, εργάτες,
εργάτριες, μαθητές και «απλός κό-
σμος». Ολοι αυτοί δηλαδή που πολ-

λοί τότε στην Αριστερά είχαν ξεγρά-
ψει σαν απολίτικους που νοιάζονταν
μόνο για την «μπάλα». Δυο χαρακτη-
ριστικές μαρτυρίες:

«Το βράδυ της Παρασκευής ένας
εικοσιεξάχρονος φοιτητής της Ιατρι-
κής, μέλος του Ρήγα Φεραίου και
στρατευμένος, ξεχώρισε μέσα από
τα κάγκελα ότι ‘υπήρχε μια συμμετο-
χή στοιχείων που δεν το περίμενες,
δηλαδή πιο ‘λαϊκών’ ανθρώπων. Πι-
τσιρικάδων που κάναν τσαμπουκά
με τους μπάτσους…Υπήρχε μια συμ-
μετοχή ανθρώπων που θα λεγα ότι
πιο πολύ τους περίμενα ναι ‘ναι στο
γήπεδο παρά εκεί»

«Ο τότε εικοσιπεντάχρονος εμπο-
ροϋπάλληλος … αφηγήθηκε στον
γράφοντα ότι όταν έπεσαν τα πρώτα
δακρυγόνα, ‘οπλίστηκε’ με ένα λο-
στό ‘βαζελίνη για τα μάτια και ένα
κασκόλ του Ολυμπιακού’ και ξεκίνη-
σε με άλλους διαδηλωτές να πετάει
πέτρες στους αστυνομικούς που
απαντούσαν με πραγματικά πυρά,
μέχρι που τραυματίστηκε σοβαρά
στην ‘πολεμική ζώνη’ γύρω από το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης το βρά-
δυ της Παρασκευής». 

Βέβαια, το Πολυτεχνείο δεν έπεσε
από τον ουρανό. Ήταν, σύμφωνα με
τα λόγια του Χανδρινού, η: «εκρηκτι-
κή κλιμάκωση της ριζοσπαστικοποί-
ησης του φοιτητικού κόσμου που εί-
χε ξεκινήσει την άνοιξη του 1972 μέ-
σα από τη διεκδίκηση συνδικαλιστι-
κών ελευθεριών στα πανεπιστήμια…
Κατέχει εξέχουσα θέση στη γενεα-
λογία της ελληνικής Αριστεράς και
ταυτόχρονα συγκροτεί την ελληνική
εκδοχή της παγκόσμιας νεολαιίστι-
κης αμφισβήτησης της ‘μακράς’ δε-
καετίας του ’60».

Είναι σωστή η διαπίστωση ότι
ένας από τους λόγους που το Πολυ-
τεχνείο έχει «μια εξαιρετική αντοχή
στο χρόνο» είναι η «μοναδικότητα
της συνάντησης οργανωμένων δυ-
νάμεων και αυθόρμητης δυναμικής
σε μια κοινή συνισταμένη». Ωστόσο,
δεν είχαν όλες οι «οργανωμένες δυ-
νάμεις» την ίδια στάση απέναντι
στην εξέγερση και τις πολιτικές επι-
λογές που άνοιγε. Αυτή η σύγκρου-
ση αποτυπώνεται σε πολλές μαρτυ-
ρίες έστω και αν σε πολλές είναι
υποβαθμισμένη.

Ο Χανδρινός διαπιστώνει επίσης
ότι στην εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου: «συναντάμε εκπροσώπους ενός
ευρύτερου ηλικιακού αναπτύγματος
αυτού που αντιστοιχεί σε ολόκληρη
την περίοδο ριζοσπαστικοποίησης
της ελληνικής νεολαίας (1963-1974).
Τους φοιτητές πλαισίωσαν άνθρω-
ποι μεγαλύτερων ‘κλάσεων’ που
ήταν σε θέση να ανακαλέσουν μνή-

μες των αγώνων της δεκαετίας του
’60, που είχαν ήδη ‘μυρίσει δακρυ-
γόνα’… 

Αλλά και ότι: «Το χαμηλότερο όριο
αυτής της εξεγερσιακής δημογρα-
φίας είναι εξίσου ενδιαφέρον. Θα
πρέπει να υπογραμμιστεί το κάπως
παραγνωρισμένο γεγονός ότι για
ένα πολύ μεγάλο αριθμό νεαρών
ατόμων -από εργατόπαιδα νυχτερι-
νών σχολείων μέχρι μαθητές από τα
γύρω φροντιστήρια που βρέθηκαν
στη δίνη των γεγονότων- το Πολυτε-
χνείο ήταν μια εμπειρία συμπυκνω-
μένη και βίαιη που στάθηκε η απαρ-
χή της πολιτικής τους συνειδητοποί-
ησης».

Το Πολυτεχνείο δεν ήταν μόνο η
κορύφωση μιας ριζοσπαστικοποί-
ησης. Ήταν η αρχή για την επέκτα-
ση και το βάθεμά της. 

Η σφραγίδα των αγώνων
Το βιβλίο του Μ. Λίτση σκιαγραφεί

την έκρηξη της Μεταπολίτευσης
από τις απεργίες μέχρι τα φοιτητικά
αμφιθέατρα και από τους αγώνες
ενάντια στην καταστολή του Καρα-
μανλή και της ΝΔ μέχρι τα νέα κινή-
ματα για την απελευθέρωση των γυ-
ναικών και των ομοφυλόφιλων. 

Όπως σημειώνει ο συγγραφέας:
«Η πτώση της δικτατορίας, τον Ιού-
λιο του 1974, έφερε στην επιφάνεια
το σύνολο των κοινωνικών αντιθέσε-
ων που συσσωρεύονταν επί χρόνια…
Η διεθνής οικονομική κρίση του 1973
είχε ως συνέπεια τη ραγδαία πτώση
του ήδη χαμηλού βιοτικού επιπέδου
των Ελλήνων εργαζομένων. 

Η κατοχύρωση και επέκταση των
συνδικαλιστικών ελευθεριών και δι-
καιωμάτων αποτελούσε κεντρικό ζή-
τημα για το μεταπολιτευτικό εργατι-
κό κίνημα. Κυριότερη εκδήλωση αυ-
τού του προσανατολισμού ήταν η
έκρηξη του βιομηχανικού και επιχει-
ρησιακού συνδικαλισμού, με τη συγ-

κρότηση δεκάδων και εκατοντάδων
επιτροπών αγώνα και συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων ανα χώρο δουλει-
άς που συνοδεύτηκε από το ξέσπα-
σμα ενός τεραστίων διαστάσεων
απεργιακού κινήματος. Το 1975 κα-
ταγράφηκαν συνολικά 2.381 εργατι-
κές κινητοποιήσεις ενώ μόνο κατά
το πρώτο δίμηνο του 1976 σημει-
ώθηκαν άλλες 358».

Οι απεργίες της μεταπολίτευσης
συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρό-
νια, εντυπωσιακή είναι η αναφορά
στην απεργία διαρκείας των τραπε-
ζοϋπαλλήλων τον Ιούλη του 1979.
Αυτοί οι αγώνες έχτισαν, δυνάμω-
σαν συνδικάτα, κέρδισαν κατακτή-
σεις που και σήμερα προσπαθεί να
πάρει πίσω η άρχουσα τάξη. 

Σήμερα που το φοιτητικό κίνημα
παλεύει ενάντια στις επιθέσεις της
ΝΔ, έχει αξία το γεγονός ότι ο Μ. Λί-
τσης μας θυμίζει τη μεγάλη μάχη
ενάντια στο «νόμο-πλαίσιο», τον πε-
ριβόητο ν. 815 το 1978-1980. Γρά-
φει: 

«Στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα
ξεκίνησαν έντονες αντιπαραθέσεις
με μαζικότατες συνελεύσεις, όπου
χιλιάδες φοιτητές συζητούσαν πως
θα αντιμετωπίσουν το νόμο… Η υπο-
χωρητικότητα των κυρίαρχων παρα-
τάξεων της Αριστεράς τις είχε κατα-
στήσει αφερέγγυες… Το πολιτικό
κενό και την εκπροσώπηση της μαζι-
κής αντίδρασης των φοιτητών που
εκδηλώνεται ενάντια στο νόμο θα
καλύψουν οι δυνάμεις της περιθω-
ριοποιημένης μέχρι τότε εξωκοινο-
βουλευτικής Αριστεράς, με την ορ-
γάνωση της Β’ Πανελλαδικής, που
είχε αποχωρήσει από τον Ρήγα, να
παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο». 

«Το 1978 οργανώνονται, για πρώ-
τη φορά μετά την εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου φοιτητικές καταλήψεις
(Πανεπιστήμιο Πάτρας) που την επό-
μενη χρονιά θα επεκταθούν και σε
άλλες σχολές… Τον Ιανουάριο του
1980 η κυβέρνηση Καραμανλή αναγ-
κάζεται τελικά, υπό το βάρος των
μαζικών φοιτητικών κινητοποιήσεων,
να αποσύρει το νόμο-πλαίσιο». 

Το «αρχειακό» υλικό που παρου-
σιάζει το βιβλίο είναι πολύτιμο και
γιατί αποτυπώνει τις διαφορετικές
επιλογές των διάφορων ρευμάτων
της Αριστεράς, για παράδειγμα για
τη στάση απέναντι στην ένταξη στην
ΕΟΚ, τον πρόδρομο της σημερινής
Ε.Ε. Αυτή τη «μνήμη» τη χρειαζόμα-
στε σήμερα, όχι για λόγους πολιτικής
«αρχαιολογίας», αλλά για να δυναμώ-
σουμε την Αριστερά της ανατροπής,
την επαναστατική Αριστερά του Πο-
λυτεχνείου και της Μεταπολίτευσης. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Οι ακροδεξιοί στήνουν ρατσι-
στικά ‘μπάρμπεκιου’, η κυβέρνηση
αντί για αξιοπρεπή στέγη στοιβά-
ζει τους πρόσφυγες σε σκηνές
και κοντέινερ νέων στρατόπεδων
συγκέντρωσης και το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο οργανώνει στο χώ-
ρο του παρουσίαση του πολύ επί-
καιρου βιβλίου «Πολιτικές Στέγα-
σης Προσφύγων» την Πέμπτη 21
Νοέμβρη στις 7.00μμ. Ομιλητές
είναι ο συγγραφέας του βιβλίου
Νίκος Κουραχάνης, πανεπιστημια-
κός στο Πάντειο, ο Δημήτρης Αγ-
γελίδης, δημοσιογράφος στην
Εφσυν και ο Γιώργος Πίττας από
την Εργατική Αλληλεγγύη. 

Αλήθειες για το Πολυτεχνείο
και την Μεταπολίτευση

Δ υο νέα βιβλία που κυκλοφο-
ρούν «πάνω» στην επέτειο
της εξέγερσης του Πολυτε-

χνείου μας θυμίζουν γιατί η άρχου-
σα τάξη και η Δεξιά το φοβάται και
το μισεί και γιατί συνεχίζει να εμ-
πνέει τους εργαζόμενους και τη νε-
ολαία, σαράντα έξι χρόνια μετά.
Πρόκειται για τα «Όλη Νύχτα Εδώ»
- Μια προφορική ιστορία της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου με επιμέ-
λεια και εισαγωγή του Ιάσονα Χαν-
δρινού και το «Στης Μεταπολίτευ-
σης τα Χρόνια» του Μωυσή Λίτση.
Το πρώτο περιλαμβάνει 82 συνεν-
τεύξεις αγωνιστριών και αγωνιστών
που συμμετείχαν στην εξέγερση. Το
δεύτερο παρουσιάζει τη θυελλώδη
περίοδο των αγώνων της Μεταπολί-
τευσης, με κορμό τα χρόνια 1976-
1979, μέσα από προκηρύξεις διά-
φορων οργανώσεων και συλλογικο-
τήτων που έχει διασώσει ο συγγρα-
φέας στο προσωπικό του αρχείο. 

Εκδήλωση
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Πριν από 10 χρόνια η επανα-
στατική αριστερά έχασε έναν
από τους πιο αφοσιωμένους

μαχητές και πιο δημιουργικούς δια-
νοούμενούς της. Ο Κρις Χάρμαν πέ-
θανε πάνω στο καθήκον, βρισκόμε-
νος στο Κάιρο, για ένα συνέδριο
που οργάνωναν Αιγύπτιοι επαναστά-
τες σε συνθήκες ημιπαρανομίας,
ενάμισυ μόλις χρόνο πριν ξεσπάσει
η επανάσταση που έριξε τον Μουμ-
πάρακ. Από τα τέλη της δεκαετίας
του ‘50, όταν ήταν ακόμη μαθητής
μέχρι τα 67 του χρόνια, ο Χάρμαν
δεν έκανε ούτε ένα βήμα πίσω. Αφιέ-
ρωσε τη ζωή του και τη δράση του
στην επαναστατική πολιτική. Και μέ-
σα σε αυτή τη μακρά πορεία βοήθη-
σε χιλιάδες άλλους αγωνιστές και
αγωνίστριες να καταλάβουν τον κό-
σμο ώστε να είναι πιο ικανοί να πα-
λέψουν για να τον αλλάξουν.

Ο Κρις Χάρμαν δεν είναι πλέον
στη ζωή, αλλά μας έχει αφήσει δύο
κληρονομιές που συνεχίζουν να εί-
ναι από τα πιο δυνατά όπλα στη μά-
χη ενάντια στον καπιταλισμό. Η
πρώτη κληρονομιά είναι το παρά-
δειγμα του Socialist Worker, της
αδελφής εφημερίδας της Εργατικής
Αλληλεγγύης στη Βρετανία, τον
οποίο διεύθυνε για σχεδόν 25 χρό-
νια, πρώτα το 1975-1977 και στη συ-
νέχεια από το 1982 ως το 2004. Η
δεύτερη κληρονομιά είναι τα γραπτά
του που καλύπτουν ένα πρωτοφανές
εύρος θεμάτων γύρω από τη μαρξι-
στική θεωρία, την ιστορία, την οικο-
νομία. Μόνο τα δύο τελευταία μεγά-
λα έργα που έγραψε θα αρκούσαν
για να τονιστεί η συνεισφορά του. Η
“Λαϊκή Ιστορία του Κόσμου” (κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Τόπος) ξεκι-
νάει από τις πρωτόγονες κοινωνίες
και φτάνει μέχρι τη δεκαετία του ‘90.
Απέναντι σε μια Ιστορία που βλέπει
τον κόσμο και το χρόνο πολυδια-
σπασμένο, ο Κρις Χάρμαν δίνει συ-
νοχή εξηγώντας με τον ίδιο προσιτό
τρόπο την Αρχαία Αθήνα, την προ-
αποικιακή Ινδία, τον ευρωπαϊκό Με-
σαίωνα και τις επαναστάσεις του
20ου αιώνα. 

Ο “Καπιταλισμός Ζόμπι”, το τελευ-
ταίο βιβλίο που έγραψε ο Χάρμαν,
(κυκλοφορεί από το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο) είναι το απαραίτητο ερ-
γαλείο για να κατανοήσει κανείς τις
ρίζες της σημερινής κρίσης του παγ-
κόσμιου καπιταλισμού. Είναι όμως
κάτι πολύ περισσότερο από αυτό.
Είναι η πιο πετυχημένη προσπάθεια
να παρουσιαστεί η μαρξιστική οικο-
νομική θεωρία, ακόμη και τα πιο δύ-
σκολα κομμάτια της, και να μπει σε
εφαρμογή για να εξηγηθεί η πορεία
του παγκόσμιου καπιταλισμού από
την εποχή του Μαρξ ως σήμερα.

Ο Χάρμαν ίσως και να γκρίνιαζε αν
τον αποκαλούσαμε διανοούμενο. Τα
γραπτά του δεν είναι ούτε χιλιοστό-
μετρο απομακρυσμένα από τις
ανάγκες του κινήματος και της οικο-
δόμησης του επαναστατικού κόμμα-
τος. Στην πραγματικότητα ακολου-

θώντας την πορεία των
γραπτών του Χάρμαν από
τη δεκαετία του ‘60 ως
τον 21ο αιώνα ακολουθεί
κανείς την πορεία των με-
γάλων αντιπαραθέσεων
και των μεγάλων ερωτη-
μάτων μέσα στην Αριστε-
ρά. Το κείμενό του “Πώς
χάθηκε η Ρώσικη Επανά-
σταση”, γραμμένο το
1967 (κυκλοφορεί σε
ομότιτλη συλλογή από το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
μπαίνει με λεπτομέρειες
στο καυτό ερώτημα για
το πώς από το πανηγύρι
των καταπιεσμένων του
1917 φτάσαμε στα στρα-
τόπεδα εργασίας του
σταλινισμού. Σε μια επο-
χή που γεννιόταν μια νέα
Αριστερά, από το LSE
όπου σπούδαζε ο ίδιος ο
Χάρμαν, μέχρι το κίνημα
των μαύρων στις ΗΠΑ και
τα Ιουλιανά στην Ελλάδα,
ήταν βασικό ζήτημα να
ξεκαθαριστεί η στάση
απέναντι στα Ανατολικά
καθεστώτα. Ο Χάρμαν
πατάει φυσικά πάνω στη
θεωρία του Τόνι Κλιφ,
που εξηγεί ότι τα σταλινι-
κά καθεστώτα δεν ήταν
σοσιαλισμός αλλά κρατικός καπιτα-
λισμός. Όμως ο Χάρμαν δεν μένει
ποτέ ικανοποιημένος με ένα γενικό
σχήμα - μπαίνει στο συγκεκριμένο
πώς και γιατί, στις συγκεκριμένες
επιλογές και υλικές πιέσεις που εί-
χαν μπροστά τους οι επαναστάτες,
τις διαφορετικές απαντήσεις που
διαμορφώνονταν, πώς τελικά νίκησε
η αντεπανάσταση και πώς θα μπο-
ρούσε να πάει διαφορετικά.

Την προσπάθεια να κατανοηθούν
οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη
δεν την αφήνει ο Χάρμαν από τότε.
Πέρα από τη θεωρία, αναδεικνύει τη
δυναμική της κρίσης από τη δεκαε-
τία του ‘70 και τους αγώνες που ξε-
σπάνε. Το πρώτο μεγάλο βιβλίο που
γράφει (το 1974) “Γραφειοκρατία
και Επανάσταση στην Ανατολική Ευ-
ρώπη”, εξηγεί την οικοδόμηση των
καθεστώτων μετά το 1945 και εντο-
πίζει τα στοιχεία που τα οδηγούν σε
κρίση.

Μια παρέμβαση του Χάρμαν που
επίσης ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘60
ήταν σε σχέση με το επαναστατικό
κόμμα. Ο σταλινισμός και η σοσιαλ-
δημοκρατία είχαν μετατρέψει την έν-
νοια του κόμματος σε ισοδύναμο
του γραφειοκρατικού μηχανισμού

που μαζεύει ψήφους και διαχειρίζε-
ται το κράτος. Η νέα Αριστερά διέ-
τρεχε τον κίνδυνο να πετάξει στα
σκουπίδια όχι μόνο τη διαστρεβλω-
μένη αυτή εκδοχή του κόμματος αλ-
λά και την ίδια την αναγκαιότητα για
οργάνωση. Οι αγώνες και τα κινήμα-
τα έμοιαζαν αρκετά, και σε αντιπα-
ράθεση με την ιεραρχία προβαλλό-
ταν ο αυθορμητισμός. Ο Χάρμαν
γράφει το κείμενο “Κόμμα και τάξη”
(στα ελληνικά, στο περιοδικό Σοσια-
λισμός από τα Κάτω τεύχος 78) το
1968, γυρνώντας πίσω στον Λένιν
και τον Γκράμσι για να αναδείξει
έναν άλλο τύπο κόμματος, το επανα-
στατικό κόμμα που παρεμβαίνει
στην πολιτική όχι όμως για να δια-
χειριστεί το κράτος και τον καπιταλι-
σμό αλλά για να τα διαλύσει. Ο Χάρ-
μαν προσφέρει από τότε μια παρα-
τήρηση της σχέσης του αυθόρμητου
με το οργανωμένο, την οποία θα
επεξεργαστεί πολλές φορές μέχρι
και το τέλος της ζωής του (ένα από
τα μεγάλα άρθρα του το 2004 έχει
τίτλο Αυθορμητισμός, Στρατηγική
και πολιτική). Το 1968 το διατύπωνε
ως εξής: 

“Η πραγματική βάση του επιχειρή-
ματος είναι ότι το επίπεδο συνείδη-

σης της εργατικής τάξης
δεν είναι ποτέ ομοιόμορ-
φο. Όσο ραγδαία και αν
διδάσκεται η μάζα των
εργατών στη διάρκεια
μιας επαναστατικής κατά-
στασης, μερικά κομμάτια
της θα εξακολουθούν να
είναι πιο προχωρημένα
από κάποια άλλα. Το να
αρκείσαι απλώς στον αυ-
θόρμητο μετασχηματισμό
ισοδυναμεί με το να δέχε-
σαι άκριτα οποιαδήποτε
παροδική κατάσταση δη-
μιουργεί το αυθόρμητο.
Αλλά κάθε τέτοια παροδι-
κή κατάσταση αντανακλά
τόσο την οπισθοδρόμηση
της τάξης όσο και την κί-
νησή της προς τα εμ-
πρός, την θέση της μέσα
στην αστική κοινωνία όσο
και τη δυναμική της για
περαιτέρω ανάπτυξη μέ-
χρι να φτάσει στην επα-
νάσταση. Οι εργάτες δεν
είναι ρομπότ χωρίς ιδέες.
Αν δεν κερδηθούν σε μια
σοσιαλιστική κοσμοθεω-
ρία από την παρέμβαση
συνειδητών επαναστα-
τών, θα συνεχίσουν να
δέχονται την αστική ιδεο-
λογία της υπάρχουσας

κοινωνίας. Αυτό είναι και το πιο πι-
θανό, καθώς πρόκειται για μια ιδεο-
λογία που χρωματίζει όλες τις πλευ-
ρές της ζωής στο σήμερα και ενι-
σχύεται από όλα τα μέσα ενημέρω-
σης.”

Από την “πετρελαϊκή κρίση” της
δεκαετίας του ‘70, η συζήτηση για
τον καπιταλισμό και την οικονομία
του ξαναήρθε στο προσκήνιο. Ήταν
μια εποχή που η μαρξιστική οικονο-
μία είχε εκδιωχθεί εντελώς από τα
Πανεπιστήμια και ήθελαν να τη στεί-
λουν στο μουσείο. Η κατάσταση σή-
μερα είναι πολύ διαφορετική. Ακόμη
και οι εφημερίδες των καπιταλιστών
αναγκάζονταν να μιλήσουν για την
πτώση του ποσοστού κέρδους, για
τα όρια στη δυναμική του συστήμα-
τος που περιέγραφε ο Μαρξ. Ο Χάρ-
μαν υπήρξε πρωτοπόρος. Τα κείμε-
νά του που δημοσιεύτηκαν ως βιβλίο
το 1984 “Η εξήγηση της κρίσης”
ήταν η απόδειξη ότι η μαρξιστική
πολιτική οικονομία δεν είχε “ιστορι-
κό ενδιαφέρον” αλλά μπορεί να γίνει
εργαλείο ανάλυσης της τρέχουσας
κατάστασης και να έχει δύναμη πρό-
βλεψης μεγαλύτερη από τα “μαθη-
ματικά εργαλεία” της αστικής πολιτι-
κής οικονομίας που αποδείχθηκαν

χειρότερα και από αστρολογικές
προβλέψεις. Από εκεί ως το τελικό
φινίρισμα της ανάλυσης με τον “Κα-
πιταλισμό Ζόμπι” ο Χάρμαν όχι μόνο
έγραψε δεκάδες άλλα άρθρα παρα-
κολουθώντας τις εξελίξεις, αλλά
εξέδωσε και μια εισαγωγή σε αυτές
τις ιδέες για όσους δεν έχουν καμιά
επαφή με την οικονομική επιστήμη
“Η οικονομία του τρελοκομείου”
(Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο). Στο με-
ταξύ, στις αρχές της δεκαετίας του
‘80, είχε γράψει την “Χαμένη Επανά-
σταση” για τη Γερμανία το 1918-
1923 (Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο) και
μια εντυπωσιακή ιστορία του ευρύ-
τερου Μάη του ‘68 (που ξεκινάει
από τη Γαλλία, αλλά φτάνει μέχρι
την πτώση των δικτατοριών σε Πορ-
τογαλία, Ελλάδα και Ισπανία).

Ο “Μαρξισμός και Εθνικισμός”
(κυκλοφορεί από το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο) ήταν η παρέμβαση του
Χάρμαν στο μεγάλο ερώτημα που
άνοιξε στις αρχές της δεκαετίας του
‘90 για την επιστροφή των εθνικι-
σμών. Λίγο αργότερα, το 1994, γρά-
φει ένα μεγάλο άρθρο “Ο προφήτης
και το προλεταριάτο” (στη συλλογή
“Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία”,
από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο),
για το ζήτημα του “πολιτικού Ισλάμ”.
Απέναντι σε απόψεις που διέγραφαν
μονοκοντυλιά το “Ισλάμ” ως “φασι-
στικό”, αλλά και σε άλλες που έβλε-
παν “επαναστατικές δυνατότητες”
κυρίως μέσα από την εμπειρία του
Ιράν, ο Χάρμαν προσφέρει μια μαρ-
ξιστική ανάλυση που ξεκινάει από το
ρόλο της θρησκείας αλλά φτάνει
στη συγκεκριμένη σύνδεση των ισ-
λαμιστικών πολιτικών κινημάτων με
συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις μέ-
σα σε κάθε κοινωνία. Όπως πάντα, ο
στόχος του Χάρμαν δεν είναι η ανά-
λυση για την ανάλυση, αλλά ένας
οδηγός δράσης για τους επαναστά-
τες της Μέσης Ανατολής για τις τα-
κτικές και τη στρατηγική που έχουν
να ακολουθήσουν όταν βρίσκονται
σε αλληλεπίδραση με ισλαμιστικά κι-
νήματα.

Ο Χάρμαν βλέπει την πολιτική, την
Ιστορία και τη θεωρία πάντα ως ένα
ενιαίο σύνολο. Ενιαίο σύνολο το
οποίο παρουσιάζεται μπροστά μας
πάντα σπασμένο σε χίλια κομμάτια
μέσα από τους διχασμούς, τις κατα-
πιέσεις και τα ψέματα του καπιταλι-
σμού. Δουλειά των επαναστατών εί-
ναι να το ξαναενώσουν, όχι στη θεω-
ρία αλλά στην πράξη, με την επανά-
σταση που θα ανατρέψει τον καπιτα-
λισμό. Η θεωρία είναι ο χάρτης που
χρειαζόμαστε για το προς τα πού πη-
γαίνουν οι αγώνες μας, ένας χάρτης
στον οποίο το γράψιμο και το σβήσι-
μο δεν σταματάει. Το εργαλείο όμως
για την πραγματική κίνηση προς τα
εμπρός είναι το επαναστατικό κόμ-
μα. Εκεί έδωσε όλη του την ενέργεια
ο Χάρμαν, και γι`αυτό η θεωρητική
κληρονομιά που μας άφησε συνεχί-
ζει να είναι τόσο γεμάτη δύναμη.

Νίκος Λούντος

Ο Κρις Χάρμαν στο φεστιβάλ “Μαρξισμός 2008” στην Αθήνα

Η θεωρία και η πράξη 
της επανάστασης
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Αυτό που φαινόταν αδύνατο επί έξι μή-
νες, τακτοποιήθηκε σε 48 ώρες. Το σο-
σιαλδημοκρατικό PSOE και η Αριστερά

(Ουνίδας Ποδέμος) σχηματίζουν κυβέρνηση
συνεργασίας. Ο Πέδρο Σάντσεθ θα είναι πρω-
θυπουργός και ο Πάμπλο Ιγκλέσιας αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης. Η επανάληψη των
εκλογών αποδείχθηκε φούσκα και απείλησε να
αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο την
κατάσταση. Όμως όσα εμπόδια και να έβαλαν
στον κόσμο, η εργατική τάξη δεν στράφηκε
δεξιά. Στην πορεία τσακίστηκε και το ενδιάμε-
σο κόμμα των Θιουδαδάνος που θα ήταν η γέ-
φυρα για να στηθεί κυβέρνηση κεντροδεξιάς ή
μεγάλης συνεργασίας.

Ο Σάντσεθ κέρδισε τις εκλογές του περα-
σμένου Απρίλη, πατώντας πάνω στον ενθου-
σιασμό της κατάρρευσης της δεξιάς κυβέρνη-
σης του Ραχόι, αλλά και στον αντιφασιστικό
συναγερμό που ξέσπασε λόγω της διαφαινόμε-
νης τότε ανόδου του Βοξ. Όμως αρνήθηκε πει-
σματικά να προχωρήσει σε συγκυβέρνηση με
την Αριστερά (Ουνίδας Ποδέμος) και έτσι χω-
ρίς απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, κά-
λεσε καινούργιες εκλογές. Αποτέλεσμα είναι
να βρεθεί με 700 χιλιάδες ψήφους λιγότερες,
και με 8 βουλευτές λιγότερους. Τώρα πολλά
ΜΜΕ τον ειρωνεύονται για την επιλογή του, αλ-
λά μέχρι πρόσφατα ήταν ακριβώς τα ίδια ΜΜΕ
και διάφοροι “ειδικοί αναλυτές” που καλούσαν
τον Σάντσεθ να μην βάλει την Αριστερά στην
κυβέρνηση και να πάει καλύτερα σε εκλογές
γιατί ο κόσμος θέλει… σταθερότητα.

Στο μεταξύ και οι Ουνίδας Ποδέμος έχασαν
άλλες 600 χιλιάδες ψήφους και 7 έδρες. Το
άθροισμα της Αριστεράς σε ψήφους δεν υπο-
χώρησε ιδιαίτερα. Πάνω από 500 χιλιάδες ψή-
φοι πήγαν στο νέο κόμμα που ίδρυσε ο Ίνιγκο
Ερεχόν, πρώην νο2 του Ποδέμος. Ο Ερεχόν
έκανε διάσπαση από τα δεξιά, κατηγορώντας
το Ποδέμος ότι δεν ξεπουλήθηκε αρκετά για
να φτιαχτεί κυβέρνηση του Σάντσεθ. Τελικά
πήρε μόνο 3 έδρες και μετατρέπεται σε κομ-
μάτι αντί για λύση του προβλήματος για το
σχηματισμό “κεντροαριστερής” ή “προοδευτι-
κής” όπως την αποκαλούν κυβέρνησης.

Και το PSOE και το Ποδέμος χαράμισαν όλη
τη δυναμική του περασμένου Απρίλη. Το
PSOE μετέφερε τα πυρά του από τη Δεξιά
προς την Αριστερά. Καλούσε τον κόσμο που
πήγε μαζικά στις κάλπες τον Απρίλη για να
φρενάρει τους φασίστες να πάει στις κάλπες
για να τιμωρήσει το Ποδέμος που δεν του
έδωσε λευκή επιταγή να φτιάξει κυβέρνηση
μόνος του. Η Αριστερά από την άλλη, πέρα
από τη διάσπαση που υπέστη, συγκέντρωσε
όλο το επιχείρημά της στα παρακάλια να πά-
ρει υπουργικές θέσεις.

Η κατάσταση έφτασε να είναι τραγική. Όχι
μόνο οι αγώνες μπήκαν σε δεύτερο πλάνο, αλ-
λά μετατράπηκαν σε “πρόβλημα”. Το Ποδέμος
βάλθηκε να πείσει το κατεστημένο ότι είναι
υπεύθυνη δύναμη, ότι μόνο με τη συμμετοχή

του στην κυβέρνηση δεν θα αναγκάζονται να
μιλανε “οι δρόμοι”. Και τελικά, όταν ξέσπασε η
τελευταία έκρηξη στην Καταλωνία, με αφορμή
τη φυλάκιση της πολιτικής ηγεσίας που οργά-
νωσε το δημοψήφισμα το 2017, το Ποδέμος
και η Ενωμένη Αριστερά ταυτίστηκαν με το
ισπανικό κράτος, κατηγορώντας τη νεολαία
που βγήκε στο δρόμο και συγκρούστηκε με
την αστυνομία για “ανευθυνότητα”. Δηλώνουν
σεβασμό στην απόφαση του δικαστηρίου, κρα-
τάνε ίσες αποστάσεις ανάμεσα στα ΜΑΤ και τη
νεολαία, ενώ δεν δέχονται ούτε το χαρακτηρι-
σμό “πολιτικοί κρατούμενοι” για τους φυλακι-
σμένους πολιτικούς.

Κρίση
Από την άλλη πλευρά όμως συνεχίστηκε η

πορεία της κρίσης μέσα στο εσωτερικό της Δε-
ξιάς. Κερδισμένοι βγήκαν οι φασίστες του Βοξ.
Πήραν 15% (ένα εκατομμύριο ψήφους περισσό-
τερες από τον Απρίλη) και πλέον είναι τρίτο
κόμμα με 52 βουλευτές. Πρόκειται για μετακί-
νηση στο εσωτερικό της Δεξιάς. Οι Θιουδαδά-
νος, το νεώτερο και πιο φιλόδοξο “φιλελεύθε-
ρο” κόμμα έχασε 2,5 εκατομμύρια ψήφους. Το
αγαπημένο παιδί μέχρι πρόσφατα των ΜΜΕ,
Αλμπέρτ Ριβέρα, παραιτήθηκε από την πολιτική
και πήγε σπίτι του. Από τα συντρίμια των Θιου-
δαδάνος τσίμπησε 800 χιλιάδες και το Λαϊκό
Κόμμα. Αθροιστικά οι τρεις πτέρυγες της Δε-

ξιάς πήραν λιγότερες ψήφους από τον Απρίλη.
Η βάση του Βοξ είναι οι εξοργισμένοι μικρο-

μεσαίοι που μισουν τα κινήματα και την Αρι-
στερά, θέλουν τις γυναίκες στο σπίτι και στην
εκκλησία, ζητάνε να μπει φρένο στο φεμινι-
σμό, στα συνδικάτα και στη δύναμη των κινη-
μάτων στο δρόμο. Όλη αυτή η σαπίλα εκφρά-
ζεται σε συμβολικό επίπεδο με την επιθετικό-
τητα απέναντι στην Καταλωνία. Υπόσχονται
καταστολή σε βάρος της καταλανικής κυβέρ-
νησης και των κινημάτων, σαν παράδειγμα κα-
ταστολής απέναντι σε ό,τι κινείται.

Στην Καταλωνία όμως τις εκλογές τις ξανα-
κέρδισε η Ρεπουμπλικανική Αριστερά, που έχει
την ηγεσία της καταδικασμένη στη φυλακή για
13 χρόνια. Ενώ και το CUP, της αντικαπιταλι-
στικής ανεξαρτησιακής αριστεράς, που πήρε
μέρος για πρώτη φορά σε “ισπανικές” εκλογές
πήρε 6,5% και έχει πλέον τρεις βουλευτές.

Η Ισπανία βγαίνει πιο διχασμένη ταξικά, πιο
διχασμένη πολιτικά και με πιο ανοιχτή από πο-
τέ την πληγή που άνοιξε η καταστολή του
2017 στην Καταλωνία. Οι οπαδοί του Σάντσεθ
τον υποδέχθηκαν το βράδυ της νίκης με σύν-
θημα “Με τον Κασάδο (της Δεξιάς) όχι, με τον
Ιγκλέσιας (του Ποδέμος) ναι” και ο εκνευρι-
σμός στο πρόσωπό του ήταν παραπάνω από
ορατός. Παρά τα λάθη της ρεφορμιστικής Αρι-
στεράς, οι ευκαιρίες παραμένουν ανοιχτές.

Νίκος Λούντος

ΟΈβο Μοράλες, εκλεγμένος
πρόεδρος της Βολιβίας, πλέ-
ον βρίσκεται έξω από τη χώ-

ρα. Κυνηγημένος από το πραξικόπη-
μα που βρίσκεται σε εξέλιξη κατέφυ-
γε στο Μεξικό. Μέσα στη χώρα
απλώνεται αντίσταση. Χιλιάδες αγρό-
τες από το ελ Άλτο, τη δεύτερη μεγα-
λύτερη πόλη της χώρας, δίπλα από
την πρωτεύουσα Λα Πας, έφτασαν
οργισμένοι και οπλισμένοι στη Λα
Πας, φωνάζοντας το σύνθημα “Εμφύ-
λιος πόλεμος; Τώρα πλέον ναι”. 

Η καταστολή όμως σε άλλα ση-
μεία της χώρας είναι ανεξέλεγκτη.
Καταγγέλλονται δολοφονίες, βια-
σμοί, εξαφανίσεις. Η αστυνομία και
ο στρατός είναι στο δρόμο με πραγ-
ματικά πυρά. Αυτό που προκαλεί τη
μεγαλύτερη σύγχυση μέσα σε τέτοι-
ες συνθήκες είναι η στάση του ίδιου
του Μοράλες, που αποδέχθηκε την
ήττα του από τους πραξικοπηματίες,
εγκατέλειψε τη χώρα και ζητάει από
τον κόσμο να κάνει υπομονή.

Όμως η αντίσταση δεν θα υπακού-
σει σε αυτές τις εκκλήσεις, γιατί αυ-
τό που βρίσκεται σε κίνδυνο δεν εί-
ναι απλώς μία κυβέρνηση, αλλά οι
κατακτήσεις δύο τελευταίων δεκαε-
τιών, οι στοιχειώδεις ελευθερίες και
οι δυνατότητες του κινήματος να μεί-
νει όρθιο.

Το πραξικόπημα βρίσκεται κάτω
από την ηγεσία των πιο βρόμικων

δυνάμεων της αντίδρασης. Καθολι-
κή και ευαγγελικές εκκλησίες ενωμέ-
νες, βαθύ κράτος σε στρατό και
αστυνομία, μεγάλα αφεντικά της
υπαίθρου και των πόλεων, συντηρη-
τικές και ακροδεξιές οργανώσεις,
ρατσιστικοί “σύλλογοι”. Ο Καμάτσο,
ο “πολιτικός” ηγέτης του πραξικοπή-
ματος μπήκε στο προεδρικό μέγαρο
κρατώτας στο χέρι μια Αγία Γραφή
λες και πρόκειται για ρόπαλο, άρχι-
σε να μιλάει για το Θεό που θα επι-
στρέψει στη Βολιβία και μετά επική-
ρυξε τον Μοράλες ζωντανό ή νεκρό.

Όμηρος
Ο Μοράλες βρέθηκε όμηρος όλου

αυτού του σιχαμερού μπλοκ. Κυβερ-
νάει από το 2006 αλλά δεν έβαλε χέ-
ρι σε αυτές τις δυνάμεις, αντίθετα
προσπάθησε να χτίσει δεσμούς με
το στρατό θεωρώντας ότι θα αποτε-
λέσει εγγύηση σε περίπτωση εκτρο-
πών. Τα αφεντικά της Βολιβίας,
έχοντας ως σφηκοφωλιά τη Σάντα
Κρους, τη μεγαλύτερη πόλη της χώ-
ρας, μισούν τους ιθαγενείς, τους θε-
ωρούν σκουπίδια, μισούν τις γυναί-
κες, θέλουν να καταργήσουν όλα
τους τα δικαιώματα, μισούν τους κα-
ταπιεσμένους και τους φτωχούς.
Αναγκάστηκαν να συμβιώσουν εδώ

και 13 χρόνια με έναν πρόεδρο που
συμβόλιζε αυτά που μισούν: αγρό-
της “κοκαλέρο”, ιθαγενής, φτωχός.

Η κυβέρνηση του “Κινήματος για
το Σοσιαλισμό” (MAS) είχε έρθει
στην εξουσία σαν αποτέλεσμα του
μαζικού ξεσηκωμού του 1999-2000
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νε-
ρού, του παράλληλου ξεσηκωμού
που κορυφώθηκε το 2003 για το φυ-
σικό αέριο της χώρας, αγώνων που
συνεχίστηκαν μέχρι το 2005. Φιλο-
δοξούσε να είναι κυβέρνηση που εκ-
προσωπούσε τα κινήματα. Στην
πραγματικότητα, όπως συμβαίνει με

τη ρεφορμιστική στρατηγική, ακο-
λούθησε ένας συνδυασμός. Από τη
μια μεριά, ηγεσίες και τμήματα των
κινημάτων απέκτησαν πρόσβαση
προς το κράτος, αλλά από την άλλη
η ίδια η κυβέρνηση έγινε μοχλός πε-
ριορισμού των κινημάτων και συμβι-
βασμού με την άρχουσα τάξη.

Ωστόσο, η άρχουσα τάξη δεν ήταν
διατεθειμένη να αποδεχθεί αυτό το
συμβιβασμό. Με τις τελευταίες εκλο-
γές θεώρησε ότι ήταν η ευκαιρία να
τα πάρει όλα πίσω. Ο Μοράλες απο-
δέχθηκε όλες τις πιέσεις για να απο-
δείξει ότι δεν υπήρχε νοθεία. Δέχθη-

κε την παρέμβαση του Οργανισμού
των Αμερικανικών Κρατών, δηλαδή
των ιμπεριαλιστών και των αντιδρα-
στικών δυνάμεων όλης της περιοχής.
Παρότι κέρδισε τις εκλογές, δέχθηκε
να κηρύξει την επανάληψή τους, και
τελικά οι αντίπαλοι δεν ήταν ικανο-
ποιημένοι ούτε με αυτό. Στο μεταξύ
είχε ξεσπάσει μια ανταρσία της
αστυνομίας, για φαινομενικά “συνδι-
καλιστικούς” λόγους, αλλά όσο προ-
χωρούσαν οι μέρες ήταν φανερό ότι
επρόκειτο για ένα κομμάτι ενός συ-
νολικού παζλ προετοιμασίας πραξι-
κοπήματος από αστυνομία, εκκλη-
σία, επιχειρηματίες και τη Δεξιά.

Στη Λατινική Αμερική συνολικά, οι
δυνάμεις της δεξιάς επιχειρούν να
επανέλθουν πατώντας πάνω στις
αδυναμίες των αριστερών και κεν-
τροαριστερών κυβερνήσεων. Όμως
τα έχουν βρει δυσκολότερα απ ό,τι
πίστευαν. Ο Μπολσονάρο στη Βραζι-
λία, εκπρόσωπος της πιο χυδαίας εκ-
δοχής της λατινοαμερικάνικης ακρο-
δεξιάς, είδε την περασμένη βδομάδα
την απελευθέρωση του Λούλα μετά
από ενάμισυ χρόνο στη φυλακή.
Στην Αργεντινή η Δεξιά ηττήθηκε
στις εκλογές. Στο Εκουαδόρ ένας
ξεσηκωμός μπλόκαρε τα σχέδια της
κυβέρνησης Μορένο, ενώ στη Χιλή
μαίνεται η εξέγερση. Το κίνημα στη
Βολιβία έχει τη δύναμη να σταματή-
σει το πραξικόπημα και να στείλει
όλη την εκδικητική συμμορία των ρα-
τσιστών και σεξιστών στα σκουπίδια,
εκεί που δεν τόλμησε να τη στείλει η
κυβέρνηση του Έβο Μοράλες.

ΙΣΠΑΝΙΑ  Τίποτα δεν τελείωσε με τις εκλογές

Αντίσταση στο πραξικόπημα
παρά την φυγή Μοράλες

ΒΟΛΙΒΙΑ



ΠΑΡΙΣΙ

Πάνω από13.000 άνθρωποι διαδήλωσαν την
Κυριακή 10/11 ξεκινώντας από το σταθμό
Gare du Nord στο Παρίσι με κεντρικό

τους σύνθημα “Στοπ στην ισλαμοφοβία” σε μια
από τις μαζικότερες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις
των τελευταίων χρόνων.

Το συλλαλητήριο έγινε μετά από κοινό κάλεσμα
που απηύθυναν την 1η Νοέμβρη οργανώσεις και
συλλογικότητες όπως το NPA, η Συλλογικότητα
ενάντια στην Ισλαμοφοβία στη Γαλλία (CCIF), η
Πλατοφόρμα Μουσουλμάνοι, η Εθνική Ένωση Φοι-
τητών Γαλλίας (UNEF) και 50 περίπου προσωπικότη-
τες ενώ ανάμεσα σε αυτούς που διαδήλωσαν την
Κυριακή ήταν ο Μελανσόν από την Ανυπότακτη Γαλ-
λία, η Lutte Ouvriere, το  ΕΕLV (οικολόγοι) και μια
σειρά από σωματεία και αντιρατσιστικές κινήσεις.

Το συλλαλητήριο ήταν απάντηση στη δολοφο-
νική ρατσιστική επίθεση που πραγματοποίησε
ακροδεξιός μερικές βδομάδες πριν σε ένα τζαμί
πυροβολώντας και τραυματίζοντας δύο μουσουλ-
μάνους αλλά και τις προκλήσεις εκπροσώπων
του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, μέλος
του οποίου τον περασμένο μήνα απαίτησε από
μια μουσουλμάνα να βγάλει το μαντήλι της. 

Ανάμεσα στα συνθήματα που φώναζε το πλήθος
ήταν τα εξής: “Αλληλεγγύη σε όσες φορούν μαντή-
λα”, “Υπερβολικά καλυμμένες ή υπερβολικά ακάλυ-
πτες, αφήστε μας ελεύθερες”, “Δεν είναι η μαντήλα
το πρόβλημα, είναι η ισλαμοφοβία και οι φασίστες”
ενώ στα πλακάτ υπήρχαν συνθήματα όπως: «Στα-
ματήστε κάθε μορφή ρατσισμού»,  «η ισλαμοφοβία
δεν είναι άποψη αλλά έγκλημα». Αρκετές γυναίκες
που διαδήλωναν φορούσαν μαντήλα. “Θέλουμε να
ακούσουν τη φωνή μας, δεν θέλουμε να ζούμε στο
περιθώριο της κοινωνίας”, δήλωσε η Asmae Eumo-
sid, που ζει στα προάστια του Παρισιού. 

Η Nadjet Fella, νοσοκόμα -που στην Αλγερία
έχει συμμετάσχει σε καμπάνιες εναντίον της πίε-

σης υπέρ της μαντήλας- ήταν ανάμεσα στις γυναί-
κες που διαδήλωσαν με μαντήλα, αυτή τη φορά
υπερασπιζόμενη το δικαίωμα των μουσουλμάνων
να ντύνονται όπως οι ίδιες πιστεύουν. “Έχω επιλέ-
ξει να μην τη φοράω, αλλά με πληγώνει να βλέπω
όσες τη φοράνε να συλλαμβάνονται”, τόνισε μι-
λώντας για το δικαίωμα των μουσουλμάνων γυναι-
κών να φοράνε μαντήλα στους δημόσιους χώ-
ρους. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε
τον περασμένο μήνα, στη Γαλλία (στην οποία ζουν
5-6 εκατομμύρια μουσουλμάνοι) πάνω από το 40%
δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύματα διακρίσεων. 

Κατηγορίες
Φυσικά, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της

Λεπέν κατηγόρησε τους διοργανωτές ότι κάνουν
συμμαχία με τους “ισλαμιστές”. Εκ μέρους της κυ-
βέρνησης,  η ίδια η υπουργός κατά των διακρίσεων
Μαρλέν Σιαπά, υποστήριξε ότι η κινητοποίηση “εί-
ναι διαμαρτυρία κατά του κοσμικού κράτους υπό
την κάλυψη της μάχης κατά των διακρίσεων» (!)
ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα κράτησε αποστάσεις.

Η υπεράσπιση του “κοσμικού κράτους” είναι ο

τρόπος μέσα από τον οποίο η γαλλική άρχουσα
τάξη προσπαθεί συστηματικά να βαφτίσει “προ-
οδευτικά” τα ρατσιστικά μέτρα που λαμβάνει εδώ
και δεκαετίες στοχοποιώντας τους μουσουλμά-
νους. Η “κοσμικότητά” τους βέβαια θυμίζει περισ-
σότερο τις παλαιότερες διώξεις και διακρίσεις κα-
τά των Εβραίων από το γαλλικό κράτος παρά τις
αρχές της ελευθερίας, τις οποίες ενώ υποτίθεται
υπερασπίζονται, καταπατούν συστηματικά με το
καθεστώς έκτακτης ανάγκης που έχουμε δει να
επιβάλλεται ξανά και ξανά τα τελευταία χρόνια
στη Γαλλία: Με άγρια καταστολή και απαγορεύ-
σεις συνολικά ενάντια στην εργατική τάξη, τη νεο-
λαία και πιο πρόσφατα τα Κίτρινα Γιλέκα στο όνο-
μα της καταπολέμησης της “τρομοκρατίας”.  

Σε μια περίοδο που η ΕΕ προχωράει στην ίδρυ-
ση του Χαρτοφυλακίου “υπεράσπισης του ευρω-
παϊκού τρόπου ζωής” υιοθετώντας την ρατσιστική
ισλαμοφοβική ατζέντα της ακροδεξιάς, το μαζικό
συλλαλητήριο στο Παρίσι αποτελεί ένα ελπιδοφό-
ρο βήμα για το αντιρατσιστικό κίνημα και συνολι-
κότερα την Αριστερά, στη Γαλλία και σε όλη την
Ευρώπη.

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΡΩΜΗ

Σε 20.000 υπολογίζεται το πλήθος που
διαδήλωσε υπό βροχή στο πανιταλι-
κό συλλαλητήριο που έγινε στη Ρώμη

το Σάββατο 9 Νοέμβρη ενάντια στον ρατσι-
σμό, απαιτώντας την ακύρωση των νόμων
για την “ασφάλεια” που είχε περάσει η
προηγούμενη κυβέρνηση με πρωτοβουλία
του ακροδεξιού Σαλβίνι. Οι νόμοι προβλέ-
πουν σκληρά μέτρα εναντία στους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες και εξωφρενι-
κές ποινές για όσους τους βοηθούν. 

“Είναι ώρα 14.30μμ όταν ένα μακρύ ποτάμι από γυναίκες και άνδρες, πολ-
λοί μετανάστες, φτάνει και αρχίζει να γεμίζει την πλατεία στο Κολοσσαίο,
βαδίζοντας πίσω από ένα πανό που γράφει 'Καταργείστε τους νόμους
ασφαλείας υδάτων'. Την ίδια στιγμή από τα μικρόφωνα της συγκέντρωσης
οι διοργανωτές αναγγέλλουν: Τα δικαιώματα ανήκουν σε όλους και όλες.
Διεκδικούμε στέγαση, εκπαίδευση, ένα κόσμο χωρίς εμπόδια” αναφέρεται
στο ρεπορτάζ του press dinamo. 

Περίπου 20 χιλιάδες ήταν εκείνοι που αψήφισαν τη βροχή και έφτασαν στο
κέντρο της Ρώμης όχι μόνο από την ίδια την πόλη αλλά και από άλλα μέρη της
Ιταλίας με λεωφορεία. Η διαδήλωση πέρασε από  κεντρικούς δρόμους μέχρι
να καταλήξει στην Piazza della Repubblica. Φτάνοντας κοντά στο υπ. Εσωτερι-
κών, οι διαδηλωτές -ένα ποικιλόμορφο πλήθος από μεταναστευτικές οργανώ-
σεις, συνδικάτα, ακτιβιστές του κινήματος αλληλεγγύης, κόμματα της Αριστε-
ράς κ.α- ύψωσαν το πανό που ζητούσε την κατάργηση των ρατσιστικών νόμων.    

Ένας από τους ομιλητές ζήτησε από τη νέα κυβέρνηση να εφαρμόσει στην

πράξη τις δηλώσεις περί 'πολιτι-
κής ασυνέχειας' από την προ-
ηγούμενη, καταργώντας τους νό-
μους που κλείνουν τα λιμάνια στα
σωστικά πλοία και ποινικοποιούν
την αλληλεγγύη στους πρόσφυ-
γες. “Δεν υπάρχει καμιά ασυνέ-
χεια εδώ, το είδαμε με το διάταγ-
μα που πρόσφατα πρότεινε ο Ντι
Μάγιο (υπουργός Εξωτερικών) και
περιλάμβανε κατάλογο 'ασφαλών
χωρών'. Και αυτές τις μέρες, ξα-
νά, με την ανανέωση των διαβόη-
των συμφωνιών με τη Λιβύη. Είναι

η συνέχιση της γραμμής που έχει ήδη εφαρμοστεί και από προηγούμενες
κεντροαριστερές κυβερνήσεις», τόνισε ένας άλλος. Ο Σ. Κορίτσο, από το δί-
κτυο “Η Ρώμη δεν κλείνει” μίλησε για νόμους που είναι “πρωτίστως ρατσιστι-
κοί καθώς ποινικοποιούν την ελεύθερη κυκλοφορία χιλιάδων μεταναστών και
όσων διαφεύγουν από τον πόλεμο αλλά είναι επίσης και νεοφιλελεύθεροι νό-
μοι που περιορίζουν τα δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους και τους
συνδικαλιστικούς αγώνες”. Σήμερα ήταν μια σημαντική μέρα και συνεχίζου-
με, ήταν το μήνυμα που έκλεισε τη διαδήλωση.

Αντιπροσωπεία από το αντιρατσιστικό κίνημα στην Ιταλία είχε συμμετά-
σχει και στη πλατιά διεθνή αντιφασιστική συνάντηση που οργάνωσε στο
Λονδίνο, (με συμμετοχή της ΚΕΕΡΦΑ από την Ελλάδα) το Stand up to Ra-
cism και κατέληξε στην απόφαση η 21 Μάρτη του 2020 να γίνει διεθνής μέ-
ρα δράσης κατά του φασισμού και του ρατσισμού με μαζικά συλλαλητήρια
σε δεκάδες χώρες σε όλον τον κόσμο.

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα καταδικάζει την προσαγω-

γή στο Α.Τ. Μαρουσιού δύο με-
λών του ενώ πραγματοποιούσαν
την καθιερωμένη σαββατιάτικη
εξόρμηση της "Εργατικής Αλλη-
λεγγύης" σε κεντρικό πεζόδρομο
της γειτονιάς. 

Η αστυνομία ήρθε ύστερα από
καταγγελία μιας ακροδεξιάς κατα-
στηματάρχισας του Μαρουσιού.
Παρών στην αστυνομική έφοδο,
και συνομιλητής των αστυνομι-
κών, ήταν και ο πρόεδρος του το-
πικού εμπορικού συλλόγου, υπο-
ψήφιος δήμαρχος και δημοτικός
σύμβουλος Μαρουσιού, Νικολα-
ράκος, που "φιλοξενούσε" στο ψη-
φοδέλτιο του την ακροδεξιά του
Μαρουσιού. 

Η αστυνομία απαίτησε να στα-
ματήσει η εξόρμηση με τη δικαιο-
λογία της "κατάληψης δημόσιου
χώρου" (!) κάτι που φυσικά αρνή-
θηκαν τα μέλη του ΣΕΚ την ίδια
στιγμή που ο κόσμος που περνού-
σε ζητούσε από την αστυνομία να
φύγει. Αυτό εξαγρίωσε ακόμα πε-
ρισσότερο την αστυνομία και, με
αφορμή την εξακρίβωση στοιχεί-
ων και τις φωτογραφίες που τρα-
βούσε η δημοσιογράφος της "Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης" Αφροδίτη
Φράγκου, οδήγησαν στο Τμήμα
την Α.Φ. και τον Δ.Π.

Η άμεση κινητοποίηση του τοπι-
κού πυρήνα του ΣΕΚ, της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και του δημοτικού συμβού-
λου της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς Δημήτρη Πολυχρονιάδη
και η παρουσία τους στο Τμήμα
ανάγκασε τον αστυνομικό διοικη-
τή να τους αφήσει ελεύθερους.

Δεν πρόκειται για να ένα μεμο-
νωμένο γεγονός. Η ρατσιστική και
κατασταλτική πολιτική της ΝΔ
ανάβει πράσινο φως στην αστυνο-
μία και στην ακροδεξιά ενάντια
στο κίνημα και την αριστερά. Δεν
θα τους περάσει, δεν θα μας φο-
βίσουν.

Όλοι το Σάββατο 16 Νοέμβρη
στις 11πμ στο πεζόδρομο Ερμού
στο Μαρούσι για να προπαγανδί-
σουμε τη πορεία για την εξέγερση
του Πολυτεχνείου.

Ανακοίνωση του τοπικού 
πυρήνα ΣΕΚ Μαρουσιού

• Την Τετάρτη 13/11 6μμ θα γίνει
παράσταση διαμαρτυρίας στο δη-
μοτικό συμβούλιο Μαρουσιού.

Στους δρόμους ενάντια στον ρατσισμό ΜΑΡΟΥΣΙ
Προσαγωγές
επειδή
διακινούσαν
την Εργατική
Αλληλεγγύη

Παρίσι, 10/11 

Ρώμη, 9/11. Φωτό: press dinamo 


