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Τρία σκάνδαλα στη συσκευασία του ενός. Αυτή είναι η
πραγματική εικόνα της Τράπεζας Αττικής.

Το πρώτο σκάνδαλο ξεκίνησε σχεδόν 20 χρόνια πίσω,
με την εξαγορά του 34% των μετοχών της τράπεζας από
το ΤΣΜΕΔΕ, το ασφαλιστικό ταμείο των μηχανικών. Η
εξαγορά ολοκληρώθηκε το 1997, δέκα σχεδόν χρόνια
δηλαδή πριν την "επένδυση" των αποθεματικών των τα-
μείων στα "δομημένα ομόλογα" του Αλογοσκούφη και
του Καραμανλή. Η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ δεν ήταν μόνο
από χρονική άποψη “πρωτοπόρα”. Δεν περιορίστηκε
απλά στην αγορά μερικών χρεωγράφων: με το 34% έγινε
ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας Αττικής και την έθεσε
κάτω από τον έλεγχό της. Από τότε μέχρι σήμερα το
ΤΣΜΕΔΕ έχει "επενδύσει", μέσα από τις διαδοχικές ανα-
κεφαλαιοποιήσεις, 800 εκατομμύρια Ευρώ στην Αττικής.
Με την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής η
αξία της "επένδυσης" υπολογίζεται σήμερα σε όλα και
όλα 53 εκατομμύρια. Από τα 800 εκατομμύρια έχει απο-
μείνει μόλις το 7%. 

Το δεύτερο σκάνδαλο είναι το βουνό των "κόκκινων δα-
νείων" που κατακλύζουν απειλητικά τα βιβλία της Αττικής.  

Τα αποθεματικά του το ΤΣΜΕΔΕ τα αποταμίευε "φυσι-
κά" όλα αυτά τα χρόνια "στη δική του" τράπεζα. Τι τα έκα-
νε η Αττικής αυτά τα χρήματα; Τα δάνειζε με "προνομια-
κούς όρους" στις κατασκευαστικές εταιρείες, στους ερ-
γοδότες των μηχανικών, των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ
δηλαδή. Η Τράπεζα Αττικής έδινε, για παράδειγμα, "εγ-
γυητικές επιστολές" στις κατασκευαστικές εταιρείες χω-
ρίς να εισπράττει καμιά απολύτως αμοιβή. 

Καμιά εγγύηση

Οι "προνομιακοί όροι", όμως, δεν περιορίζονταν στο
ύψος των επιτοκίων και των αμοιβών. Τα δάνεια δεν ήταν
απλά και μόνο "φτηνά". Ήταν και "εύκολα". Οι μεγάλες
κατασκευαστικές εταιρείες έπαιρναν εγγυητικές επιστο-
λές ή δάνεια χωρίς ουσιαστικά καμιά εγγύηση. Το αποτέ-
λεσμα είναι να έχουν "κοκκινίσει" επικίνδυνα τα βιβλία της
Αττικής:  σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα η αξία των
"μη εξυπηρετούμενων δανείων" ξεπερνάει σήμερα το ένα
δισεκατομμύριο.  Από τα 10 δάνεια που έχει δώσει η Ατ-
τικής τα 6 έχουν έχουν πάψει να εξυπηρετούνται. 

Για να σωθεί η τράπεζα χρειάζεται σήμερα επειγόντως
70 εκατομμύρια. Το ΤΣΜΕΔΕ, όμως, δεν έχει άλλα χρή-
ματα για να επενδύσει: το 2014 ξόδεψε τις τελευταίες
του καταθέσεις (400 εκατομμύρια)  για να στηρίξει την
τελευταία ανακεφαλαιοποίηση της Αττικής. Το σχέδιο
της νέας διοίκησης της τράπεζας είναι να εξασφαλίσει
αυτά τα χρήματα πουλώντας -σε τιμή ευκαιρίας εννοεί-
ται- σε κάποιο "fund" τα κόκκινα δάνεια. Αν δεν το κατα-
φέρει η Αττικής θα υποχρεωθεί να σπάσει σε μια "καλή"
και μια "κακή" τράπεζα και οι "επενδύσεις" του ΤΣΜΕΔΕ
θα εξανεμιστούν ολοκληρωτικά.

Το τρίτο και χειρότερο, όμως, σκάνδαλο είναι η αντιμε-
τώπιση της κρίσης της Τράπεζας Αττικής από την κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνησης καλλιεργεί εδώ και και-
ρό την ιδέα της δημιουργίας ενός "παράλληλου τραπεζι-
κού συστήματος". Όπως λέει ο Γιάννης Δραγασάκης, ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, "Το παράλληλο ή συμ-
πληρωματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ένα γενι-
κότερο ζήτημα. Δεν είναι, απλά, μία δική μου ιδέα, αλλά
μία πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη. Σε όλες τις χώ-
ρες, πέρα από τις συστημικές Τράπεζες, υπάρχουν και
λειτουργούν και μη συστημικές. Και πέρα από τα κλασι-
κά, παραδοσιακά, τραπεζικά ιδρύματα, που γνωρίζαμε
ως τώρα, αναπτύσσονται και νέα χρηματοδοτικά σχήμα-
τα, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες χρηματοδό-
τησης, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν".

η συνέχεια στη σελίδα 15

Μ
ε τη μορφή του κατεπείγοντος
ψηφιζόταν την Τρίτη 27 Σεπτέμ-
βρη το βράδυ, την ώρα που η

Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε για το τυ-
πογραφείο, το νέο πολυνομοσχέδιο της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Υπό τον τίτ-
λο “Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρ-
μογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμί-
σεων”, ένα ακόμα μακρύ πακέτο μνημο-
νιακών μέτρων περνούσε μέσα σε μία
ημέρα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Οι συνοπτικές διαδικασίες με τις οποί-
ες για άλλη μια φορά επέλεξε η κυβέρ-
νηση να ψηφίσει τα “τελευταία” προ-
απαιτούμενα της πρώτης αξιολόγησης
του τρίτου μνημονίου δεν έχουν σε τίπο-
τα να ζηλέψουν από αυτές των προκατό-
χων της. Βαδίζοντας στο δρόμο των ΓΑΠ
και των Σαμαροβενιζέλων, η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να περνάει με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο κάποιες από τις σκληρές
επιθέσεις σε βάρος των εργατών, της νε-
ολαίας, των συνταξιούχων, των φτωχών.

Με το νέο πολυνομοσχέδιο προχωρά
πρώτα απ΄ όλα το ξεπούλημα των δη-
μόσιων επιχειρήσεων. Έτσι, ακολου-
θώντας την πρώτη παρτίδα των επιχει-
ρήσεων υπό κρατικό έλεγχο (ΟΑΣΑ,
ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΚΑ και ΕΛΤΑ) που
εντάχτηκαν στο νέο “υπερ-ταμείο” ιδιω-
τικοποιήσεων με το προηγούμενο πολυ-
νομοσχέδιο στις αρχές του καλοκαιρι-
ού, έξι ακόμα μπαίνουν στο στόχαστρο
και εντάσσονται στη νέα Εταιρεία Δημό-
σιων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ) -που θα ανή-
κει στο Υπερταμείο και θα κατέχει το
πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών τους.
Πρόκειται για τη ΔΕΗ, την ΕΥΑΘ, την
ΕΥΔΑΠ, τις “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ”
(“ο ενιαίος κατασκευαστικός φορέας
του ελληνικού κράτους, για όλες τις δη-
μόσιες κτιριακές υποδομές [νοσοκο-
μεία, σχολεία, δικαστήρια, σωφρονιστι-
κά καταστήματα κ.α.]”, όπως διαβάζου-
με στο επίσημο σάιτ τους), την Αττικό
Μετρό και την ΕΛΒΟ. Μετά το λιμάνι, το

σιδηρόδρομο, τα αεροδρόμια, το Ελλη-
νικό, τις αστικές συγκοινωνίες, τα ταχυ-
δρομεία, ήρθε η σειρά του νερού, του
ρεύματος, των δημοσίων κτιρίων και κά-
θε κοινωνικού αγαθού να μπει προς πώ-
ληση.

Η επίθεση συνεχίζεται με τρεις νέες
μεγάλες ανατροπές στο ασφαλιστικό.
Με την πρώτη, αυξάνουν οι εισφορές
υγείας για όλους τους αγρότες αλλά και
τους νέους επιστήμονες για τους οποί-
ους ο νόμος Κατρούγκαλου υπερηφα-
νευόταν ότι είχε προβλέψει κάποιες προ-
σωρινές “εκπτώσεις”. Συγκεκριμένα, ο
νόμος προέβλεπε πως οι αγρότες θα
πλήρωναν το 2017 το 4,73% του εισοδή-
ματός τους για εισφορές υγείας. Το
2018 οι εισφορές θα αυξάνονταν στο
5,84%, για να φτάσουν το 2019 στο
6,95%, όπως ισχύει για όλους τους υπό-
λοιπους αυτοαπασχολούμενους. 

Εισφορές

Αντίστοιχα για τους νέους επιστήμο-
νες είχε προβλεφθεί 5ετής μεταβατική
περίοδος από την έναρξη της επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας, ώστε να πλη-
ρώνουν 4,87% του εισοδήματός τους τα
2 πρώτα χρόνια και 5,91% τα επόμενα 3
χρόνια. Πλέον, από την 1η Ιανουαρίου
2017 η εισφορά για όλους θα καθοριστεί
στο 6,95% επί του εισοδήματός τους.

Η δεύτερη αφορά στους μικροϊδιοκτή-
τες τουριστικών καταλυμάτων σε περιο-
χές με κάτω από 2.000 κατοίκους που θα
κληθούν να πληρώσουν για κύρια ασφά-
λιση και υγεία εισφορές 26,95% επί του
καθαρού φορολογητέου εισοδήματός
τους. Ενώ, με μια τρίτη διάταξη μειώνε-
ται σε 2% από 15%, που επίσης είχε
προβλεφτεί στον πρόσφατο ασφαλιστικό
νόμο, η έκπτωση για όσους εξαγορά-
ζουν εφάπαξ πλασματικά έτη ασφάλι-
σης. Όπως αναφέρουν όλα τα δημοσιεύ-
ματα, το “κέρδος” για τον ΕΟΠΥΥ από
αυτή τη νέα αφαίμαξη των φτωχών, θα
είναι, σύμφωνα με την έκθεση του Γενι-

κού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ),
74,7 εκατ. ευρώ έως το 2018, εκ των
οποίων τα 37,3 εκατ. ευρώ το 2017. Στο
πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται επί-
σης ρυθμίσεις για το “άνοιγμα” της αγο-
ράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου κα-
θώς και διατάξεις για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η
οποία συνάπτει σύμβαση εκμίσθωσης
διάρκειας έως 10 ετών για την εκμίσθω-
ση τροχαίόυ υλικού με τη ΓΑΙΟΣΕ.

Η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι με την
ψήφιση του πολυνομοσχεδίου θα κλείσει
η πρώτη αξιολόγηση και θα ανοίξει ο δρό-
μος για να εκταμιευτεί η υποδόση των 2,8
δις ευρώ που τη συνοδεύει. Ακόμα κι έτσι
να είναι, ούτε ένα ευρώ από αυτό το πακέ-
το, για το οποίο πουλιώνται νερό, ρεύμα
και άλλα δημόσια αγαθά, δεν θα πάει στις
ανάγκες των εργαζόμενων και των φτω-
χών. Προορίζεται για άλλη μια φορά να
δοθεί ολόκληρο σε ληξιπρόθεσμες οφει-
λές του Δημοσίου και στο χρέος. 

Επιπλέον, το κλείσιμο της πρώτης
αξιολόγησης ακολουθεί η έναρξη των
“διαπραγματεύσεων” για τα προαπαιτού-
μενα της δεύτερης. Σε αυτά περιλαμβά-
νονται νέες ιδιωτικοποιήσεις και περικο-
πές, νέα φορολογικά μέτρα καθώς και η
μεγάλη επίθεση στα εργασιακά. Μία γεύ-
ση από αυτό που έρχεται έδωσε η εκ-
πρόσωπος του ΔΝΤ, Ντ. Βελκουλέσκου,
την περασμένη Παρασκευή, όταν σε τη-
λεδιάσκεψη με εκπροσώπους του Τύπου
μετά την συνάντησή της με τον Τσκαλώ-
το, μίλησε για “ανάγκη διεύρυνσης της
φορολογικής βάσης”, “δυσβάσταχτα
υψηλές συντάξεις” και “περαιτέρω με-
ταρρυθμίσεις στα εργασιακά”. Αυτό το
νέο τεράστιο πακέτο μέτρων ο Τσίπρας
διεμήνυσε από τις ΗΠΑ ότι θα έχει ολο-
κληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου.

Ο συντονισμός και η κλιμάκωση του
αγώνα  είναι ο μόνος τρόπος για να μην
υλοποιηθεί ούτε ένα από τα μέτρα του
πολυνομοσχεδίου και όσων ακολουθούν.

Λένα Βερδέ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τριπλό σκάνδαλο

“ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ” ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ

Πολυνομοσχέδιο του μαύρου

Εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ
στη πορεία της ΔΕΘ 10/9



Η
απόφαση του Αλέξη Τσίπρα και των
υπουργών του να παραδώσουν όλες τις
δημόσιες επιχειρήσεις στο λεγόμενο

«υπερταμείο» της Τρόικας είναι μια τεράστια
πρόκληση που ξεσηκώνει την οργή όχι μόνο των
εργαζόμενων στις ΔΕΚΟ αλλά όλης της εργατι-
κής τάξης.

Το «πολυνομοσχέδιο» που μεθοδεύει αυτό το
έγκλημα είναι το ισοδύναμο της απόφασης του
Σαμαρά να ρίξει «μαύρο» στην ΕΡΤ το καλοκαίρι
του 2013 και πρέπει να πάρει την ίδια απάντηση:
απεργίες, καταλήψεις, αγώνας διαρκείας μέχρι
την ανατροπή αυτής της αισχρής απόφασης,
ακόμη και αν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατρακυ-

λήσουν μέχρι το σημείο να το ψηφίσουν στη
Βουλή. Μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε να
μείνει στα χαρτιά.

Το νερό, το ρεύμα, οι συγκοινωνίες, η κατοι-
κία, όπως και η υγεία και η παιδεία δεν είναι εμ-
πορεύματα για να τα παραδώσει η κυβέρνηση
Τσίπρα-Καμένου στους κερδοσκόπους. Είναι κοι-
νωνικά αγαθά που εξυπηρετούν λαϊκές ανάγκες
και η μάχη για να τα σώσουμε έχει σαν λάβαρό
της το σύνθημα «Οι ανάγκες μας πάνω από τα
κέρδη τους».

Στήριξη

Αυτό σημαίνει πρώτα απ’ όλα στήριξη άνευ
όρων για τους αγώνες που δίνουν οι εργαζόμε-
νοι των ΔΕΚΟ ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και
τις «αναδιαρθρώσεις» στο όνομα της κερδοφο-
ρίας (απληρωσιά, απολύσεις, χτύπημα εργασια-
κών σχέσεων, ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια). Δεν
τσιμπάμε στις συκοφαντίες σε βάρος των εργα-
ζόμενων στα λιμάνια, στις συγκοινωνίες, στη
ΔΕΗ, στο νερό ότι τάχα είναι «προνομιούχοι»
επειδή έχουν σταθερή δουλειά, κανονισμούς ερ-
γασίας και συνδικαλισμό. Τους αγκαλιάζουμε
σαν δυνατά κομμάτια της τάξης μας που έχουν
τη δύναμη να σώσουν τις δημόσιες επιχειρήσεις.

Σε κάθε γειτονιά οργανώνουμε συμπαράσταση
στον αγώνα ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις συ-
σπειρώνοντας όλες τις τοπικές κινήσεις, σωμα-
τεία και παρατάξεις στην κοινή δράση για να σώ-
σουμε τις λαϊκές ανάγκες από τη λεηλασία.

Ταυτόχρονα, δίπλα στο όχι στις ιδιωτικοποι-
ήσεις προβάλουμε το αίτημα για επιστροφή στο

δημόσιο όλων των επιχειρήσεων που ξεπουλήθη-
καν, διεκδικώντας κρατικοποίηση χωρίς αποζη-
μίωση για τους κομπιναδόρους που τις άρπαξαν
και με την επιβολή εργατικού ελέγχου. Αυτό το αί-
τημα μπορεί να ενώσει την εργατική τάξη από την
μια άκρη ως την άλλη: τους εργαζόμενους της
ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ με τους εργαζόμενους στο Μαρινό-
πουλο, στα Λιπάσματα Καβάλας και στα ΜΜΕ που
απολύουν ή κλείνουν και αφήνουν τον κόσμο
απλήρωτο, τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ με
τους εργαζόμενους στα Λιμάνια στη Θεσσαλονίκη
που αντιστέκονται στο ξεπούλημα αλλά και στον
Πειραιά που αντιμετωπίζουν την επίθεση της
COSCO, τους εργαζόμενους της ΔΕΗ με τους εκ-
παιδευτικούς και τους νοσηλευτές που παλεύουν
για προσλήψεις στην Παιδεία και την Υγεία.

Σε αυτή την προσπάθεια, τα διδάγματα από
τον αγώνα της ΕΡΤ ενάντια στο μαύρο είναι ξανά
επίκαιρα. Δημόσιος έλεγχος σημαίνει εργατικός
έλεγχος. Στη διάρκεια της κατάληψης οι εργαζό-
μενοι της ΕΡΤ έφτιαχναν το καλύτερο πρόγραμ-
μα, ανοιχτό στους κοινωνικούς αγώνες και όχι
στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής όπως τώρα. Η
μόνη εγγύηση ότι μια κρατική επιχείρηση δεν θα
υπηρετεί τις ανάγκες των καπιταλιστών αλλά τις
λαϊκές, είναι η καθιέρωση εργατικού ελέγχου.

Δεν θέλουμε μια αριστερά τύπου ΣΥΡΙΖΑ που
έλεγε «όχι στο μαύρο» και τώρα σαν κυβέρνηση
κάνει το άσπρο μαύρο. Μέσα στη μάχη για να
σώσουμε το νερό και όλα τα κοινωνικά αγαθά,
εμπρός να δυναμώσουμε την αντικαπιταλιστική
Αριστερά που παλεύει για να περάσει ο πλούτος
και η εξουσία στα χέρια των εργατών.
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Συγκέντρωση εργαζόμενων του
ΟΑΣΘ έξω από τα γραφεία του

οργανισμού στος 26/9

Γύρος εκδηλώσεων 
του περιοδικού

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω

1956-2016
Ένας κόσμος 
σε αναβρασμό
• ΣΟΥΕΖ, η ήττα 

των ιμπεριαλιστών
•ΟΥΓΓΑΡΙΑ, εργάτες ενάντια

στον κρατικό καπιταλισμό  
•Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 

60 χρόνια αγώνες

ΑΘΗΝΑ
Κυριακή 30 Οκτώβρη
ΑΣΟΕΕ, 10πμ-8μμ 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

ΠΑΤΡΑ
Πέμπτη 3 Νοέμβρη
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, 7.00μμ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο 5 Νοέμβρη
ΕΔΟΘ, 12μες-8μμ
Προξένου Κορομηλά 51

ΞΑΝΘΗ
Κυριακή 6 Νοέμβρη
Εργατικό Κέντρο Ξάνθης 4μμ 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Τετάρτη 9 Νοέμβρη
Συνεδριακό Κέντρο 
Περιφέρειας Ιωαννίνων, 7μμ 
Στοά Σαρκά, A’ κτίριο, Β’ όροφος

ΒΟΛΟΣ
Πέμπτη 10 Νοέμβρη
ΘΟΛΟΣ, Πανεπιστήμιο Βόλου, 7μμ

ΧΑΝΙΑ
Σαββατο 12 Νοέμβρη
Εργατικό Κέντρο, 2μμ-8μμ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Κυριακή 13 Νοέμβρη
Εργατικό Κέντρο, 2μμ-8μμ 

Να δυναμώσουμε την Αριστερά 
του εργατικού ελέγχου

Γυρίστε στη σελίδα 4
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Την αναβολή της εκδίκασης της
αίτησης του Μαρινόπουλου για την
υπαγωγή της επιχείρησης στο άρ-
θρο 99, αποφάσισε την περασμένη
βδομάδα το δικαστήριο. Νέα ημερο-
μηνία ορίστηκε η 14η Δεκέμβρη.
Στο μεταξύ, από τις 30/9 έως τις
7/10, η Μαρινόπουλος πρέπει να
υποβάλει προς το δικαστήριο αίτη-
ση για επικύρωση της συμφωνίας
εξυγίανσης μεταξύ Μαρινόπουλου
και Σκλαβενίτη. 

Ήδη προς τους πιστωτές έχει στα-
λεί αίτηση που τους ζητείται συναί-
νεση για το κούρεμα του 50% των
οφειλών της Μαρινόπουλος. Γεγο-
νός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη
βιωσιμότητα 3.000 εταιρειών προμη-
θευτών και απειλεί 75.000 θέσεις ερ-
γασίας, πλάι στους σχεδόν 13.000
εργαζόμενους του Μαρινόπουλου
που βρίσκονται ακόμα στον αέρα. 

Ζημιά έχει και το δημόσιο από το
σχέδιο εξυγίανσης. Ανάμεσα στους
πιστωτές συγκαταλέγονται η ΔΕΗ, η
ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ και ΟΤΑ, που έδιναν
στα σουπερμάρκετ ρεύμα, νερό και
χώρο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση
όχι μόνο πάει για πούλημα τις ΔΕΚΟ,
αλλά χαρίζει και σε πλούσιους τύ-
πους σαν τον Μαρινόπουλο τα μισά
από όσα χρωστάνε στο Δημόσιο.

“Στην πραγματικότητα όλα παρα-
μένουν στον αέρα” μας λέει ο Μιχά-
λης Βερβέρης μέλος της Επιτροπής
Αγώνα στα Καρφούρ Ν.Ιωνίας.
“Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια
να κουρέψουν τα χρωστούμενα του
Μαρινόπουλου, χαρίζοντας του εκα-
τομμύρια. Κι ακόμα δεν λένε τίποτα
σε σχέση με την τύχη των εργαζομέ-
νων. Θα κλείσουν καταστήματα μέσα
από την ‘εξυγίανση'; Κι αν ναι, τί θα
γίνουν οι εργαζόμενοι; Όλα αυτά εί-
ναι στον αέρα. Αποδεικνύεται σωστό
αυτό που έλεγε ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια, ότι μόνη λύση εί-
ναι η κρατικοποίηση χωρίς αποζη-
μίωση, με τον έλεγχο στους εργαζό-
μενους. 

Έτσι θα εξασφαλίζονταν οι δουλει-
ές, οι μισθοί μας, τα λεφτά του δη-
μοσίου και θα υπήρχε έτοιμο κι ένα
μεγάλο δίκτυο κοινωνικών παντοπω-
λείων με φθηνά προϊόντα για όλους.
Όπως κι αν διαμορφωθούν οι συμ-
φωνίες των εργοδοτών εμείς παρα-
μένουμε σταθεροί στη διεκδίκηση
που λέει καμία απόλυση - εξασφάλι-
ση όλων των θέσεων εργασίας με
όλα τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Συζητάμε τα επόμενα αγωνιστικά
μας βήματα. Μέσα στη βδομάδα θα
γίνει σύσκεψη των επιτροπών αγώνα
και θα ακολουθήσουν γενικές συνε-
λεύσεις στα υποκαταστήματα”.

Μαγειρέματα
στις πλάτες των
εργαζομένων

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Παρέλυσαν οι θαλάσσιες συγκοινωνίες σε
όλα τα λιμάνια της χώρας λόγω της 48ωρης
απεργίας που αποφάσισε το ΔΣ της ΠΝΟ την
Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Σεπτέμ-
βρη. Η απεργία είχε 100% επιτυχία την πρώ-
τη μέρα και πάνω από 95% την δεύτερη. 

“Την δεύτερη μέρα σε κάποια νησιά διάφο-
ροι πλοιοκτήτες πίεσαν και έβγαλαν καράβια
σε κάποιες τοπικές συγκοινωνίες. Αυτό ήταν
αποτέλεσμα της χαλαρής αντιμετώπισης που
είχε η ΠΝΟ στέλνοντας λάθος μήνυμα στους
εφοπλιστές και τα αφεντικά. Ήταν γνωστό
εξ' αρχής ότι η ηγεσία της ΠΝΟ δεν ήθελε
την απεργία. Την έβγαλαν μετά από τις πιέ-
σεις της ΠΕΝΕΝ για τα απανωτά χτυπήματα
και τις επιθέσεις της κυβέρνησης και των
εφοπλιστών. Αποδείχτηκε αυτό στη συνέ-
χεια. Μετά την απεργία είχαμε αποφασίσει

πως θα υπήρχε Εκτελεστική Επιτροπή για να
κάνουμε απολογισμό και να αποφασίσουμε
τη συνέχεια. Πέντε μέρες μετά και δεν έχει
καλεστεί ακόμα η Εκτελεστική”, τόνισε μι-
λώντας στην Ε.Α. ο ταμίας της ΠΕΝΕΝ Απο-
στόλης Μπανάσιος. 

“Αυτή η τακτική σπέρνει απογοήτευση
στους συναδέλφους. Χρειαζόμαστε μεγαλύ-
τερη οργάνωση και δυνάμωμα των αγώνων.
Την επόμενη περίοδο οι επιθέσεις στα δι-
καιώματά μας θα γίνουν πιο σκληρά. Το βλέ-
πουμε στις συντάξεις και στις συλλογικές
συμβάσεις σήμερα θα το δούμε και στα συν-
δικαλιστικά μας δικαιώματα αύριο. Ξεπουλά-
νε τα πάντα. Ο μόνος τρόπος να απαντήσου-
με σε αυτές τις επιθέσεις είναι οι απεργίες
και οι αγώνες μας. Πρέπει όμως να είναι
αγώνες οργανωμένοι και συντονισμένοι κα-
λά που θα ενώνουν όλους τους εργαζόμε-
νους ”.

Στάση εργασίας την Παρασκευή 23/9 πραγμα-
τοποίησαν οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ μετά από κά-
λεσμα της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών
Ελλάδας, διεκδικώντας την ανάκληση των απολύ-
σεων που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. 

Όπως εξηγεί το συνδικάτο: “γινόμαστε μάρτυ-
ρες αθρόων απολύσεων από τα περισσότερα
ΚΤΕΛ της χώρας. Απολύσεων αδικαιολόγητων οι
οποίες γίνονται για την περικοπή ακόμα περισ-
σότερο του μισθολογικού κόστους, από επιχει-
ρήσεις ανθηρές, οι οποίες ασκούν μονοπωλιακά
και κατά παραχώρηση από την Πολιτεία το δη-
μόσιο συγκοινωνιακό έργο”. Ταυτόχρονα όπως
καταγγέλουν η εκτέλεση του έργου των ΚΤΕΛ
ανατίθεται πλέον σε εργολάβους, οι οποίοι αφού
απολυθεί με συνοπτικές διαδικασίες το τακτικό
προσωπικό, αναλαμβάνουν να προσλάβουν νέο,
σε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας.

ΠΝΟ ΚΤΕΛ

Α
πτόητοι συνεχίζουν τις κινη-
τοποιήσεις τους – με επί-
σχεση διαρκείας - οι εργα-

ζόμενοι του ΟΑΣΘ, διεκδικώντας
το αυτονόητο: Να πληρώνονται
για τη δουλειά τους.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια οργανώνει εκδήλωση
συμπαράστασης την Τετάρτη
28/9, στις 7μμ στο Εργατικό Κέν-
τρο Θεσσαλονίκης.

Οι απεργοί την περασμένη βδο-
μάδα ήρθαν αντιμέτωποι με την
απειλή της επιστράτευσης, μιας
προσπάθειας στην οποία πρωτο-
στατεί ο δήμαρχος Μπουτάρης.
Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
όμως απέρριψε τα ασφαλιστικά
μέτρα που κατέθεσε η διοίκηση
για να κηρυχθεί η επίσχεση παρά-
νομη και καταχρηστική, δίνοντας
νέα ώθηση στον αγώνα των εργα-
ζομένων. 

Η Ιωάννα Κατλαμούση, από την
Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσα-
λονίκη μεταφέρει: 

“Τη συνέχιση της επίσχεσης ερ-
γασίας αποφάσισαν οι εργαζόμε-
νοι του ΟΑΣΘ στη γενική τους συ-
νέλευση τη Παρασκευή 23/9. Οι
εργαζόμενοι απέρριψαν την πρό-
ταση του προέδρου του συνδικά-
του τους να κυκλοφορήσουν 70
λεωφορεία στη πόλη, στων οποίων
το ταμπλό θα αναγράφεται “Απλή-
ρωτοι εργαζόμενοι δουλεύουν για
τη πόλη τους”. Μετά τη λήξη της
γενικής συνέλευσης οι εργαζόμε-
νοι πραγματοποίησαν πορεία δια-
μαρτυρίας με πρώτη στάση τα
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η πορεία συ-
νεχίστηκε προς το δημαρχείο Θεσ-
σαλονίκης και κατέληξε στα γρα-
φεία του Οργανισμού. Περίπου
2000 εργαζόμενοι έδωσαν δυναμι-
κό παρόν. Aπό τη μεριά μας μοι-
ράσαμε προκηρύξεις του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια για
αλληλεγγύη και στήριξη του αγώ-

να των εργαζομένων. Μαζική ήταν
και η συγκέντρωση που πραγματο-
ποιήθηκε έξω από τα γραφεία του
οργανισμού, τη Δευτέρα 26/9

Την Τετάρτη 28/9 καλούμε σε
εκδήλωση με σύνθημα 'Συμπαρά-
σταση στους εργαζόμενους του
ΟΑΣΘ – Δημόσιες συγκοινωνίες –
Κρατικοποίηση χωρίς αποζημίω-
ση'. Στην εκδήλωση θα συμμετέ-
χουν και εργαζόμενοι από τον
ΟΛΘ και την ΕΥΑΘ, ώστε να γίνει η
σύνδεση και με τα υπόλοιπα κομ-
μάτια που δίνουν μάχη ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις”.

Στην προκήρυξη του Συντονι-
σμού αναφέρεται μεταξύ άλλων:

“Ο αγώνας των εργαζομένων
του ΟΑΣΘ είναι δίκαιος και πρέπει
να στηριχθεί από όλους τους ερ-
γαζόμενους για να νικήσει. Είναι
ίδιος με τον αγώνα που δίνουν δε-
κάδες χιλιάδες εργαζόμενοι του
ιδιωτικού τομέα, ενάντια στην
απλήρωτη εργασία. Από τους ερ-
γαζόμενους του Μαρινόπουλου
που παλεύουν για να κρατήσουν
τις δουλειές τους, μέχρι τους ερ-
γαζόμενους σε κάθε μικρή και με-
γάλη επιχείρηση που τα αφεντικά
προσπαθούν να βγάλουν τα κέρδη
τους από την απλήρωτη εργασία

των εργατών. 
Είναι ο ίδιος αγώνας με αυτόν

που δίνουν οι εργαζόμενοι  του
ΟΛΘ ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις, αλλά και με τους αγώνες
των εργαζομένων στα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς στην Αθήνα, όπου
με κύρια αιχμή την αντίσταση στις
ιδιωτικοποιήσεις, πραγματοποί-
ησαν μέσα στον Ιούλιο, μεγάλες
συνελεύσεις, στάσεις εργασίας,
24ωρες απεργίες και προσπάθειες
συντονισμού.

Ψεύτικη προπαγάνδα

Η περίπτωση του ΟΑΣΘ δείχνει
το πόσο ψεύτικη είναι η προπα-
γάνδα για τις προβληματικές δη-
μόσιες συγκοινωνίες που θα σω-
θούν αν μπουν μέσα οι ιδιώτες..

Ο ΟΑΣΘ είναι ιδιωτικός και το
δημόσιο είναι υποχρεωμένο να τον
χρηματοδοτεί. Για δεκαετίες η δι-
οίκηση του ΟΑΣΘ έπαιρνε τις πα-
χυλές κρατικές επιδοτήσεις χωρίς
αυτό να σημάνει καμία βελτίωση
ούτε στο μεταφορικό έργο, ούτε
ανανέωση στον στόλο των λεωφο-
ρείων. Αντίθετα αύξησαν το εισιτή-
ριο, έκοψαν δρομολόγια, δεν πα-
ρέχεται δωρεάν μετακίνηση σε
ανέργους και σαν αποκορύφωμα,

αφήνουν τους εργαζόμενους στον
ΟΑΣΘ απλήρωτους. Αυτοί και οι
υπόλοιποι εργαζόμενοι της Θεσ-
σαλονίκης που χρησιμοποιούν τις
αστικές συγκοινωνίες είναι που
την πληρώνουν τελικά…

Ο μόνος δρόμος είναι η συνέχι-
ση των κινητοποιήσεων στον
ΟΑΣΘ, το άπλωμα και ο συντονι-
σμός με άλλους κλάδους που πα-
λεύουν όπως ο ΟΛΘ ενάντια στο
ξεπούλημα του λιμανιού και η
ΕΥΑΘ ενάντια στο ξεπούλημα του
νερού. 

Δίπλα στο αίτημα να πληρωθούν
οι εργαζόμενοι, πρέπει να μπει και
το αίτημα για δημόσιες συγκοινω-
νίες στην Θεσσαλονίκη με κρατι-
κοποίηση του ΟΑΣΘ χωρίς αποζη-
μίωση για τους ιδιώτες, που κά-
νουν κομπίνες πάνω στις πλάτες
των εργαζομένων. Έτσι μπορούν
να βρεθούν τα χρήματα για να
πληρώνονται οι εργαζόμενοι, να
γίνουν προσλήψεις και να υπάρχει
φτηνή και ποιοτική μετακίνηση για
τον κόσμο της Θεσσαλονίκης.
Έτσι μπορεί να έρθει η νίκη τόσο
ενάντια στην απληρωσιά και τις
περικοπές όσο κι ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις”.

OAΣΘ Συμπαράσταση μέχρι τη νίκη
Συγκέντρωση εργαζόμενων
του ΟΑΣΘ στις 23 Σεπτέμβρη.



«Υ
γεία, παιδεία, ρεύμα και νερό δεν είναι
εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό»!
«Ελεύθερο νερό για όλους τους πολί-

τες, όχι θυσία για τους τραπεζίτες»! «Δημόσιο νερό
για όλο το λαό καμιά θυσία για κέρδη και ευρώ»!

Αυτά ήταν τα μηνύματα που έστελναν μέσα στη
Βουλή οι απεργοί της ΕΥΔΑΠ και οι υπόλοιποι ερ-
γαζόμενοι στις υπό ιδιωτικοποίηση ΔΕΚΟ στο
συλλαλητήριο που πραγματοποιούνταν ενάντια
στην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, μετά από κά-
λεσμα της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ, της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, του
ΕΚΑ, της ΑΔΕΔΥ και άλλων σωματείων το απόγευ-
μα της Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια μέρα οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ πραγ-
ματοποίησαν 24ωρη απεργία. Από νωρίς το πρωί
στις εγκαταστάσεις στον Περισσό, στην οδό Αθη-
νάς στο κέντρο, οι απεργοί περιφρουρούσαν την
απεργία τους και ενημέρωναν τον κόσμο για τις
συνέπειες της επικείμενης ιδιωτικοποίησης. 24ωρη
απεργία και πορεία πραγματοποίησαν και οι εργα-
ζόμενοι της ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη, που έκοψαν
συμβολικά το νερό στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωσή τους «στη Βρε-
τανία το νερό ιδιωτικοποιήθηκε το 1989. Το 1993
η τιμή αυξήθηκε 50%. Ως το 2006 η τιμή αυξήθη-
κε 240%. Το 2009 διέρρευσαν 20.000 τόνοι ανεπε-
ξέργαστων λυμάτων στον Τάμεση προκαλώντας
οικολογική καταστροφή. Στη Γαλλία: Ετήσια αύ-
ξηση τιμής νερού 14%. Στη Βρετάνη το 53% των
κατοίκων δεν πίνει νερό της βρύσης εξαιτίας της
κακής ποιότητας. Το 2009 το νερό στο Παρίσι
επέστρεψε στο Δήμο της γαλλικής πρωτεύου-
σας».Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προωθεί την
«άμεση πώληση 11% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ σε
ιδιώτες (επιπλέον του 38% που ήδη διαθέτουν)
ενώ το υπόλοιπο περίπου 51% περνάει στο «υπερ-
ταμείο» για «αξιοποίηση». 

Την προηγούμενη μέρα, Δευτέρα 26 Σεπτεμβρί-
ου οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ πραγματοποίησαν
στάση εργασίας, κατάληψη στο κτίριο στου Ζω-
γράφου, μαζική συγκέντρωση και διαδήλωση
προς τη Βουλή. 

«Σήμερα δεν αγωνιζόμαστε μόνο για τις δουλει-
ές, αγωνιζόμαστε για την κοινωνία για να μπορεί
να έχει πρόσβαση στο ποιοτικό και καθαρό νερό»
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Μανώλης
Μαστοράκης μέλος του Συλλόγου Προσωπικού
ΕΥΔΑΠ και της γραμματείας του Συμμετοχικού
Ενωτικού Κινήματος Εργαζομένων -Συνταξιούχων

(ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ). «Ο ιδιώτης
δεν θα έχει ούτε καλύτερο τι-
μολόγιο ούτε νερό. Τα δίκτυα
θα παρατηθούν στο έλεος του
θεού. Τα παραδείγματα είναι
παγκόσμια, όπου μπήκε ιδιώτης
γίνανε καταστροφές. Στην Αρ-
γεντινή, όπου πήραν Γάλλοι
ιδιώτες την εταιρία ύδρευσης,
με μια ζημιά που έγινε στην
αποχέτευση μολύνθηκε όλο το
νερό. Πρέπει να αντισταθούμε
όλοι να μην περάσει το νομο-
σχέδιο. Ο κάθε βουλευτής την
Τρίτη το βράδυ να αναλάβει
την ευθύνη του. Ζητάμε το συν-
τονισμό με τις υπόλοιπες Ομο-
σπονδίες, περιμένουμε αποφά-
σεις τους, όπως επιτέλους πε-
ριμένουμε μια απόφαση και
από τη ΓΣΕΕ». 

Στο πλευρό των εργαζομένων
της ΕΥΔΑΠ τη Δευτέρα βρέθη-
καν συμπαραστάτες από μια
σειρά χώρους καθώς και αντι-
προσωπεία εργαζομένων από
τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης με πανό
του Σωματείου Ορυχείων Σταθ-
μών. «Ήρθαμε από τη Μεγαλόπολη να εκφράσου-
με τη συμπαράστασή μας ενάντια στο πρωτάκου-
στο αυτό πράγμα εκ μέρους της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να δρομολογήσουν ό, τι δεν έκαναν οι
προηγούμενοι, βάζοντας την ΕΥΔΑΠ στο υπερτα-
μείο, στην ουσία υποθήκη στους δανειστές» μας
είπε ο Σαράντος Αλεξανδρής, μέλος της διοίκησης
της ΓΕΝΟΠ. «Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ είναι στο
ίδιο μήκος κύματος. Με όσες δυσκολίες και να
υπάρχουν στο συνδικαλιστικό κίνημα μπορούμε να
συντονιστούμε και να αποκρούσουμε αυτές τις νε-
οφιλελεύθερες και αντεργατικές πολιτικές». 

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σχέδια να περάσει σε
μια ισραηλινή κοινοπραξία» δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Άννα Μάλλιου, εργαζόμενη στην ΕΥ-
ΔΑΠ και νομικός, «με στόχο να ελέγξουν το νερό,
την υγιεινή, τα κέντρα αφαλάτωσης καθώς και τα
κέντρα επεξεργασίας λυμάτων. Είμαι στα κινήματα
χρόνια. Καταδικάζω την ιδιωτικοποίηση του νερού.
Η ΓΣΕΕ στην οποία ανήκουμε σαν ΕΥΔΑΠ δυστυ-
χώς δεν έχει πάρει καμιά πρωτοβουλία».  

«Ο κόσμος έχει αρχίσει να κινητοποιείται, να ενο-
ποιείται όπως φαίνεται και από τη συμμετοχή στην
πορεία. Πιστεύω ότι και αύριο στην απεργία ενάν-
τια στη ψήφιση θα υπάρχει κόσμος και ότι θα μπο-
ρούσε να ψηφιστεί και καμιά απεργία διαρκείας. Το
έχουμε συζητήσει με συναδέλφους, αλλά εξαρτά-
ται και από την ομοσπονδία. Από τα κάτω γίνεται η
κινητοποίηση και πιέζονται οι ηγεσίες, οπότε όσο
πιο πολλοί τόσο το καλύτερο, και η ΔΕΗ και οποι-
οσδήποτε άλλος μαζί στον αγώνα όλοι» δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Μαρία Αναγνώστου
εργαζόμενη στην ΕΥΔΑΠ από το 1988. 

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ ορ-
γάνωσε εκδήλωση-συνέντευξη τύπου στη Δεξαμε-
νή όπου το λόγο πήραν ανάμεσα σε άλλους εκ-
πρόσωποι από τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, την ΑΔΕΔΥ, τους
εργαζόμενους στις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, την
ΑΔΕΔΥ, το ΠΑΜΕ, το ΣΕΚΕΣ, το SaveGreekWater
καθώς και εκπρόσωποι της ΛΑΕ και της Πλεύσης
Ελευθερίας. Συνάντηση με την ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ είχε
κλιμάκιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Γιώργος Πίττας

Στάση εργασίας και κατάληψη του κτιρίου
της ΕΥΔΑΠ στου Ζωγράφου τη Δευτέρα 26/9
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“Είναι εξοργιστικό να θέλουν να βάλουν «πω-
λητήριο» στα ακίνητα του φορέα που στη συν-
τριπτική τους πλειοψηφία προορίζονται για ανέ-
γερση Σχολείων, Νοσοκομείων, Δικαστηρίων και
άλλων υποδομών Παιδείας, Υγείας και Δικαιοσύ-
νης” αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Σωμα-
τείο Εργαζομένων στις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.

Οι εργαζόμενοι των «Κτιριακών Υποδομών»
(πρώην ΟΣΚ, ΘΕΜΙΣ, ΔΕΠΑΝΟΜ), πραγματοποί-
ησαν στάση εργασίας τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρί-
ου, 24ωρη απεργία την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου
ενώ την ίδια μέρα συμμετείχαν στο συλλαλητή-
ριο έξω από τη Βουλή ενάντια στην ψήφιση του
πολυνομοσχεδίου που εντάσσει και τις Κτιριακές
Υποδομές στο υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων. 

Στάση εργασίας και συμμετοχή στο απογευματινό συλλαλητήριο

της 27/9 στη Βουλή αποφάσισε το σωματείο εργαζομένων ΕΚΒΑΑ

(πρώην ΙΓΜΕ).

Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία του σωματείου

πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας συνέντευξη τύ-

που στην οποία παρευρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι επιστημονικών,

κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων αλλά και εκπρόσωποι κομ-

μάτων» με στόχο τη «συνεργασία για να υπάρξει μέτωπο ενάντια

στην ιδιωτικοποίηση του νερού» αναφέρει το σωματείο.

Στη συνέντευξη τύπου αναδείχθηκε το ζήτημα της υπό διαβού-

λευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (επιβεβλημένη από κοινοτική

οδηγία) του ΥΠΕΝ που δημοσιοποιήθηκε μέσα στον Αύγουστο και

προχωράει στη τιμολόγηση και στην αύξηση της κοστολόγησης του

νερού – με στόχο προφανώς να μεγιστοποιήσει την τιμή αλλά και τα

κέρδη αν προχωρήσει η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ.

«Το επιχείρημα ότι η αύξηση της τιμής του νερού θα οδηγήσει
σε εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση, αποτελεί πλήρη διαστρέ-
βλωση της οικονομικής πραγματικότητας αφού ο έχων θα μπορεί
άνετα να συνεχίσει να πληρώνει την υπερβολική κατανάλωση ενώ ο
οικονομικά ασθενέστερος θα μετρά το νερό με το σταγονόμετρο,
με αποτέλεσμα μέσα από αυτή την έμμεση φορολόγηση, να απει-
λείται το ανθρώπινο δικαίωμα για πρόσβαση σε νερό και
υγιεινή, όπως αυτό ορίστηκε από τον ΟΗΕ και να φθάσουμε σε κα-
ταστάσεις όπως στην Βολιβία που φορολογείται ακόμη και η κατα-
κράτηση του νερού της βροχής… Οι κάτοικοι της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης καλούνται να καλύψουν και το “εύλογο κέρδος” των
ιδιωτών επενδυτών σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ» αναφέρει.

Ειδικά στο στόχαστρο των διατάξεων της ΚΥΑ μπαίνει η τιμολόγη-
ση του νερού αγροτικής χρήσης, και ιδιαίτερα αυτού που βρίσκεται
εκτός συλλογικού δικτύου με την «τιμολόγηση του νερού να αποτε-
λεί πρόσθετο κόστος στην ήδη προβληματική αγροτική παραγωγή».

Tην ώρα που η Εργατική Αλλη-
λεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο
την Τρίτη 27 Σεπτέμβρη, έξω από
τη Βουλή γινόταν το συλλαλητήριο
ενάντια στην ένταξη στο υπερτα-
μείο και την περαιτέρω ιδιωτικοποί-
ηση σε ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Κτιριακές
Υποδομές, ΕΛΒΟ, Αττικό Μετρό,
ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι καλούσαν
τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ
να μην ψηφίσουν το πολυνομοσχέ-
διο.

Όμως ό, τι και αν ψηφίσουν μέσα
στη Βουλή, μπορεί να ανατραπεί
στην πράξη, στην πραγματική ζωή.
Μια συντονισμένη απεργία διαρ-
κείας αυτών -και ακόμα περισσότε-
ρων- κλάδων που χτυπιούνται
άγρια από τα νέα μέτρα, μπορεί να
γονατίσει την κυβέρνηση και να
τσακίσει το τρίτο μνημόνιο λιτότη-
τας και ιδιωτικοποιήσεων που βρί-
σκεται σε εξέλιξη. Με οργάνωση
από τα κάτω, γενικές συνελεύσεις,
μαζικές απεργιακές επιτροπές και
περιφρούρηση στους χώρους ερ-
γασίας.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις
των τελευταίων ημερών στην ΕΥ-
ΔΑΠ και τις Κτιριακές Υποδομές
μπορούν να γίνουν αφετηρία για
κλιμάκωση και συντονισμό από τα
κάτω, βάζοντας ταυτόχρονα την
πίεση στις συνδικαλιστικές ηγεσίες
στη ΓΣΕΕ (που έβγαλε μια ..ανακοί-
νωση!) για πανεργατική απεργία
μαζί με την ΑΔΕΔΥ, σε Ιδιωτικό το-
μέα, δημόσιο και ΔΕΚΟ. 

Σε ένα τέτοιο αγώνα οι απεργοί
θα έχουν την ολόψυχη συμμετοχή
και υποστήριξη ολόκληρης της ερ-
γατικής τάξης, της νεολαίας, των
φτωχών που θα πληρώσουν τα
σπασμένα της ιδιωτικοποίησης.   

ΙΓΜΕ Αυξήσεις στην κοστολόγηση του νερούΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Απεργιακή
κλιμάκωση 
και
συντονισμός

Kάτω τα χέρια από το νερό!
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Ένα χρόνο περίπου μετά την 24ωρη απεργία
των συμβασιούχων του Υπουργείου Πολιτισμού,
τα προβλήματα που είχαν οδηγήσει στην απεργία,
όχι μόνο παραμένουν αλλά έχουν ενταθεί. Η λήξη
εκατοντάδων συμβάσεων, καθώς και η λήξη έρ-
γων ΕΣΠΑ ή η καθυστέρηση στην ένταξη άλλων
έργων, οδήγησε χιλιάδες συναδέλφους μας στην
ανεργία. 

Ταυτόχρονα, για τους εναπομείναντες συναδέλ-
φους και τους περίπου 700 εποχικούς του φετινού
καλοκαιριού, οι σχέσεις εργασίας ολοένα επιδει-
νώνονται: διαρκής επισφάλεια, καθυστερήσεις
πληρωμών που αγγίζουν το ένα έτος, παράτυπες
αποσπάσεις ακόμα και σε ιδιώτες, αυθαιρεσίες
της εργοδοσίας και έντονοι διαχωρισμοί ανάλογα
με την σχέση εργασίας, επιβλαβείς εργασιακές
συνθήκες. Τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρ-
χία. Γνωρίζουμε πλέον καλά ότι η πηγή των προ-

βλημάτων είναι η υποστελέχωση και υποχρηματο-
δότηση, τα αποτελέσματα της πιστής εφαρμογής
της μνημονιακής λιτότητας από μέρος του Υπουρ-
γείου. Γνωρίζουμε επίσης καλά ότι η ολοένα και
μεγαλύτερη υποστελέχωση του χρυσοφόρου ερ-
γοστασίου του Πολιτισμού, υπηρετεί τους σχεδια-
σμούς εισόδου ιδιωτών και ιδιωτικοποίησης υπη-
ρεσιών και τομέων του Υπουργείου. Μία κατάστα-
ση που θα ενταθεί ακόμη περισσότερο με την σχε-
διαζόμενη εφαρμογή των μέτρων της λεγόμενης
2ης αξιολόγησης, με την αντεργατική επίθεση που
σχεδιάζει η κυβέρνηση, η Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ.

Όλες οι υποσχέσεις που έχουμε κατά καιρούς
λάβει από διευθύνσεις και πολιτική ηγεσία είναι
απλά λόγια του αέρα. Καλώντας τους εργαζόμε-
νους να κάνουν υπομονή προσπαθούν να καμου-
φλάρουν την πιστή εφαρμογή της λιτότητας με
ωραία λόγια για μία επερχόμενη "ανάπτυξη". Εμείς

όμως είμαστε "ανυπόμονοι". Ξέρουμε πια ότι η λι-
τότητα και η νέα σχεδιαζόμενη αντεργατική επίθε-
ση πρέπει να τσακιστούν από το εργατικό κίνημα.
Να αντισταθούμε τώρα, συσπειρωμένοι και οργα-
νωμένοι στα Σωματεία μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, σαν μία πρώτη
απάντηση, το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου
Προσωπικού ΥΠ.ΠΟ. καλεί τα μέλη του σε Στάση
Εργασίας την Πέμπτη 29/9 από 12:00 έως 16:00
και σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Πολιτισμού
στις 12:30. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τα
Τοπικά Τμήματα και τις επιτροπές αγώνα στην
επαρχία να οργανώσουν συγκεντρώσεις την ίδια
μέρα και ώρα. Καλούμε όλη την εργατική τάξη να
σηκώσει το γάντι και να παλέψει για τα δικαιώματά
της.

Αντώνης Σκαρπέλης, 
Γεν. Γραμματέας Π.Σ.Ε.Π.-ΥΠ.ΠΟ.

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΠΟ Στάση εργασίας και συγκέντρωση

Με στάσεις εργασίας την Τε-
τάρτη 21/9 και την Παρασκευή
23/9, διεκδικούμε την αποπλη-
ρωμή των δεδουλευμένων μας,
οι αρχαιολόγοι και οι εργαζόμε-
νοι στις ανασκαφές των Αναρ-
γύρων και τα εργαστήρια του
Αγ.Παντελεήμονα, στο Αμύν-
ταιο της Φλώρινας. 

Η πρώτη στάση αποφασίστη-
κε σε συνέλευση των αρχαιολό-
γων. Το σωματείο των εργαζο-
μένων αποφάσισε κι αυτό τη
συμμετοχή του, προκειμένου να
πληρωθεί ο μισθός του Ιουλίου
κι από δω και πέρα η μισθοδο-
σία να γίνεται χωρίς καθυστερή-
σεις. Τη μέρα της στάσης στις
21/9 αποφασίσαμε νέα στάση
εργασίας την Παρασκευή. Συμ-
μετείχε η πλειοψηφία των εργα-
ζομένων τόσο στη στάση όσο
και στη συγκέντρωση που πραγ-
ματοποιήθηκε στο χώρο της
ανασκαφής Ανάργυροι Ιχb. Μαζί
στη συγκέντρωση βρέθηκαν αρ-
χαιολόγοι κι εργαζόμενοι από
άλλους χώρους, παρά την περί-
φραξη με συρματόπλεγμα που
χώριζε τους συγκεντρωμένους.
Τελικά από την εφορία αρχαι-
οτήτων Φλώρινας ανακοινώθηκε
ότι η μισθοδοσία του Ιουλίου θα
γίνει την Τρίτη 27/9. 

Φίλιππος Κυρίτσης

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Στάση εργασίας από τις 12
το μεσημέρι έως τις 4 το από-
γευμα την Τετάρτη 28/9 κήρυξε
το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕ-
ΔΥ του Νομού Ροδόπης για
τους εκπαιδευτικούς που εργά-
ζονται στα μειονοτικά σχολεία.
Συγκέντρωση θα γίνει στη 1μμ
στην Περιφερειακή Διεύθυνση
του Νομού Ροδόπης. 

Η κινητοποίηση απαιτεί να
μην κλείσουν εννιά μειονοτικά
σχολεία της Θράκης, να βελ-
τιωθεί η υλικοτεχνική κατάστα-
ση των κτιρίων όλων των υπό-
λοιπων σχολείων, να σταματή-
σει η μετακίνηση από τα σχο-
λεία Δροσίνη, Σμιγάδα και Σα-
ρακινή και να αποσυμφορη-
θούν τα σχολεία  Μάστανλη
(Κομοτηνή) και Ιάσμου, Αρί-
σβης. 

ΡΟΔΟΠΗ

Μ
ε κατάληψη του δημαρχείου
από την Πέμπτη 22/9 απαν-
τούν οι εργαζόμενοι του δή-

μου Αγίας Παρασκευής ενάντια στις
απολύσεις των συναδέλφων τους. 

Συγκεκριμένα την Πέμπτη 22 Σε-
πτέμβρη, ο εκλεγμένος με την παρά-
ταξη του ΣΥΡΙΖΑ, δήμαρχος Γιάννης
Σταθόπουλος, προχώρησε στην από-
λυση της Σ.Μ, εργαζόμενης στις οι-
κονομικές υπηρεσίες του δήμου, που
δούλευε εδώ και επτά χρόνια με
τους προσωρινούς πίνακες του
ΑΣΕΠ. Η εργαζόμενη μαζί με δεκά-
δες άλλους, ήταν επιτυχούσα σε πα-
λιότερο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και
δέχτηκε να πάει να δουλέψει στον
δήμο έστω και με τους προσωρινούς
πίνακες. Επτά χρόνια μετά βγήκαν οι
οριστικοί πίνακες και ο δήμαρχος
προχώρησε στην απόλυσή της, με το
πρόσχημα ότι θα έρθει κάποιος άλ-
λος στη θέση της. Στον δήμο της
Αγίας Παρασκευής, πρόκειται να
απολυθούν άλλοι 18 εργαζόμενοι
από τους παιδικούς σταθμούς με την
ίδια δικαιολογία. Συνολικά πρόκειται
για σχεδόν 150 εργαζόμενους σε δή-
μους που βρίσκονται κάτω από την
απειλή της απόλυσης (Πετρούπολη,
Ίλιο, Βριλήσσια, Ηλιούπολη κλπ).

“Έχουμε ξεκινήσει την κατάληψη
από την Πέμπτη με αξιοσημείωτη τη
συμπαράσταση του κόσμου” μας λέ-
ει η εργαζόμενη που απολύθηκε.
“Αυτό ανάγκασε τον δήμαρχο να πά-
ει στον υπουργό να συζητήσουν για
να βρουν λύση για το συγκεκριμένο
θέμα. Στη συνάντηση μεταξύ υπουρ-
γείου, δημάρχου και σωματείου, μας
είπαν ότι γενικά είναι θετικοί στο να
βρεθεί λύση αλλά δεν μπορούν να
δεσμευτούν για τίποτα. Εμείς τώρα
(σ.σ μεσημέρι Τρίτης 27/9) έχουμε
συνέλευση να δούμε πως θα συνεχί-

σουμε. Πρότασή μας είναι να συνεχί-
σουμε την κατάληψη μέχρι να παρ-
θεί πίσω η απόλυση και μετά να συ-
νεχίσουμε με ακόμα πιο μαζικούς
όρους τον αγώνα για να βρεθεί μόνι-
μη λύση για όλους”. 

Σε κοινή προκήρυξή τους το δί-
κτυο εργαζομένων στους ΟΤΑ “Η
Σκουπιδιάρα” και ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια επισημαίνουν:

Ελλείψεις προσωπικού 

“Είναι προκλητικό την στιγμή που
ρημάζουν οι δημοτικές υπηρεσίες
από την έλλειψη προσωπικού, ένας
δήμαρχος της Αριστεράς να προχω-
ράει σε απολύσεις εργαζόμενων. 

Η πραγματικότητα είναι ότι ανάγ-
κες για προσωπικό του δήμου όχι μό-
νο χωράει τους 14 που θέλει να απο-
λύσει ο δήμαρχος, ή τους νέους συ-
ναδέλφους που θα έρθουν με τους
οριστικούς πίνακες αλλά δεκάδες

ακόμη για να καλυφθούν τα τεράστια
κενά που υπάρχουν, πράγμα που πα-
ραδέχεται και η δημοτική αρχή.  

Όλοι ξέρουμε την έλλειψη προσω-
πικού σε όλες τις υπηρεσίες των δή-
μων, αλλά και σε όλο το δημόσιο. Τα
μνημόνια την τελευταία επταετία,
έχουν οδηγήσει σε διάλυση και κρί-
ση τα νοσοκομεία που στενάζουν και
τα σχολεία που στοιβάζουν 30 μαθη-
τές στην τάξη. Οι δημοτικές υπηρε-
σίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν
και ο μόνος τρόπος είναι να καλύ-
πτουν τις τεράστιες ελλείψεις με
«πενταμηνίτες» και συμβασιούχους. 

Πέρσι πάνω από 32.000 δούλευαν
σαν πεντάμηνοι στους δήμους και αυ-
τές τις μέρες ξεκινάει νέο πρόγραμμα
«πενταμηνιτών» με οκτάμηνη διάρκεια
για άλλες 35.000 θέσεις εργασίας σε
δήμους σε όλη την χώρα. Αυτές τις
προσλήψεις έχουν ανάγκη οι δήμοι
και όχι απολύσεις. Γιατί την ίδια στιγ-

μή, η έλλειψη προσωπικού ανοίγει
την όρεξη σε διάφορους δημάρχους
με αυτό το πρόσχημα να προχωρή-
σουν σε ιδιωτικοποιήσεις μιας σειράς
δημοτικών υπηρεσιών (καθαριότητα,
παιδικοί σταθμοί κλπ), χαρίζοντάς τες
στα αρπακτικά χέρια των ιδιωτών...

Διεκδικούμε να πάρει πίσω την
απόλυση ο Δήμαρχος. Καμία απόλυ-
ση συναδέλφου από τους προσωρι-
νούς πίνακες. Στηρίζουμε την κινητο-
ποίηση των εργαζόμενων του δήμου
της Αγ. Παρασκευής. Απλώνουμε την
κινητοποίηση σε κάθε δήμο και συν-
τονίζουμε τα βήματά μας με όλους
τους δήμους, με αίτημα να μην απο-
λυθεί κανένας εργαζόμενος, μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Διεκδικούμε από την ΠΟΕ ΟΤΑ να
μπει μπροστά και να προχωρήσει
στον συντονισμό και την κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων πανελλαδικά”.

Σ.Μ.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΗΣ

Κατάληψη ενάντια στις απολύσεις Στάση
εργασίας
στα
μειονοτικά
σχολεία

Δημαρχείο
Αγ.Παρασκευής,
Πέμπτη 22/9, πρώτη
μέρα κατάληψης
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Χ
ωρίς απόφαση για απεργιακή
κλιμάκωση ολοκληρώθηκε το
Σάββατο 24 Σεπτέμβρη η Γενική

Συνέλευση Προέδρων των Δασκάλων. Η επόμενη
κινητοποίηση που καλεί η ΔΟΕ είναι την Παρα-
σκευή 30/9 με στάση εργασίας (12μες με 2μμ) και
συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας στις 2μμ. 

Τα προβλήματα όμως που οδήγησαν στην
24ωρη απεργία στις 15/9 παραμένουν: ελλείψεις
εκπαιδευτικών, διάλυση του Ολοήμερου δημοτι-
κού και νηπιαγωγείου, ελαστικοποίηση των εργα-
σιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, συγχωνεύ-
σεις τμημάτων, κατάργηση διδακτικών ωρών. 

Ακόμα και μετά τις τελευταίες προσλήψεις ανα-
πληρωτών, παρά τα ψέματα του υπουργείου,
υπάρχουν έξι χιλιάδες κενά στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση. Αυτό λένε τα στοιχεία που υπάρχουν
από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
και έγιναν γνωστά στη ΓΣ του Σαββάτου. Ο
υπουργός Παιδείας, Φίλης μπορεί να μιλάει για
"κανονικότητα", αλλά μόνο αυτή δεν υπάρχει.
Πολλοί ήταν οι εκπρόσωποι των Συλλόγων που
εξήγησαν στη ΓΣ ότι το υπουργείο Παιδείας έστη-
σε ένα ολόκληρο επικοινωνιακό σόου την ημέρα
του αγιασμού για τα κανάλια, αλλά η κατάσταση
στα σχολεία είναι εκρηκτική. 

Για αυτό και υπήρχαν τοποθετήσεις που επέ-
μειναν στην απεργιακή κλιμάκωση. Η Ντίνα Κλη-
ρονόμου από το Σύλλογο Π.Ε. Χανίων ανέφερε:
"Χρειάζεται να κάνουμε κάλεσμα και σε άλλα σω-
ματεία, να υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσε-
ων με πολυήμερη απεργία. Να κρατήσουμε την
ενότητα του κλάδου. Ποτέ δεν ξεκινήσαμε απερ-
γία με εγγυημένη την επιτυχία της. Αν ξεκινήσου-
με, θα υπάρχει συσπείρωση όλου του κλάδου".
Έδωσε ακόμα και τα ποσοστά συμμετοχής στην
απεργία στις 15/9, πάνω από 30%. Την ανάγκη
απεργιακής κλιμάκωσης επισήμαναν ακόμα οι εκ-
πρόσωποι από το Σύλλογο Α' Αθήνας, από τη
Νέα Σμύρνη, από τον Αριστοτέλη, από τον Κορυ-
δαλλό-Αγία Βαρβάρα. 

Πολλές τοποθετήσεις έκαναν κριτική στην ηγε-
σία της ΔΟΕ. Χαρακτηριστικά ένας Πρόεδρος
ανέφερε "η Ομοσπονδία βγάζει μια ανακοίνωση
και μετά αφήνει την οργάνωση στον αυτόματο πι-
λότο" όσον αφορά τόσο την απεργία αλλά και τον
γύρο των Γενικών Συνελεύσεων. Άλλος Πρό-
εδρος ανέφερε ότι οι αφίσες για την κινητοποί-

ηση στις 15/9 έφτασαν στα σχο-
λεία, μέσω κούριερ, μια μέρα με-
τά την απεργία... 

Παρέμβαση έκανε το Συντονιστικό των Νηπια-
γωγών τονίζοντας ότι η Ομοσπονδία πρέπει να
μπει μπροστά στην υπεράσπιση της δουλειάς
τους και του νηπιαγωγείου συνολικά. Τόνισαν ότι
η διαδικασία της υπογραφής πρακτικών ενάντια
στις αλλαγές στο νηπιαγωγείο είναι θετική (όπως
στην περίπτωση της "αξιολόγησης" το προηγού-
μενο διάστημα), αλλά δεν επαρκεί. 

Χαμένη ευκαιρία

Η μη απόφαση για απεργιακή κλιμάκωση από τη
ΓΣ είναι μια χαμένη ευκαιρία, ειδικά από τη στιγμή
που στο συνέδριο του Ιούνη είχε περάσει η πρότα-
ση για κλιμάκωση με επαναλαμβανόμενες τριήμε-
ρες ή πενταήμερες απεργίες μετά την 24ωρη στην
έναρξη της χρονιάς. Σε αυτό το μεγαλύτερο βά-
ρος φέρει η ηγεσία της Ομοσπονδίας των ΔΑΚΕ-
ΔΗΣΥ (πρώην ΠΑΣΚ) που από την πρώτη στιγμή
σαμπόταρε την απεργιακή κινητοποίηση. 

Όμως και οι δυνάμεις της αριστεράς έχουν τις
ευθύνες τους. Το ΠΑΜΕ δεν στήριξε σε καμία πε-
ρίπτωση την πρόταση για απεργιακή κλιμάκωση,
ενώ στην τοποθέτησή του ως παράταξη στη ΓΣ
του Σαββάτου πρότεινε ότι θα πρέπει να γίνουν
δράσεις όλων των μορφών (συλλαλητήρια, συγ-
κεντρώσεις κτλ) για "να δημιουργηθούν οι προ-
ϋποθέσεις για μια πανδημοσιοϋπαλληλική-πανερ-
γατική απεργία".   

Σε ορισμένες περιπτώσεις και κομμάτια των
Παρεμβάσεων δεν κινήθηκαν όσο αποφασιστικά
έπρεπε για την οργάνωση των συνελεύσεων, δεν
πάλεψαν την πρόταση για κλιμάκωση με τριήμε-
ρες ή πενθήμερες απεργίες, υποκύπτοντας σε
απόψεις του τύπου "δεν μας παίρνει". 

Όσον αφορά το ζήτημα των προσφυγόπουλων
και την ένταξη τους στα σχολεία, δόθηκαν ελπι-
δοφόρες εικόνες. Για παράδειγμα, ο εκπρόσω-
πος από το Σύλλογο Υπαίθρου Θεσσαλονίκης εί-
πε ότι "ο κόσμος ήρθε κοντά με τους πρόσφυγες
στο Δήμο Θέρμης" σε ένα τοπικό φεστιβάλ όπου
συμμετείχαν Σύριοι πρόσφυγες, ενώ ο Σύλλογος
Δασκάλων Πρέβεζας καταδίκασε τη ρατσιστική
ανακοίνωση γονέων σε σχολείο στη Φιλιππιάδα.
Στο ψήφισμά του αναφέρει: "Η εκπαίδευση απο-
τελεί βασικό δικαίωμα όλων και επομένως πρέπει
να παρέχεται δωρεάν και δημόσια σε όλα τα παι-
διά που ζουν στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομέ-
νων και των παιδιών των προσφύγων και των με-
ταναστών. Η εκπαίδευση των παιδιών των προ-
σφύγων και των μεταναστών χρειάζεται να πραγ-
ματοποιηθεί μέσα στα δημόσια σχολεία και νη-
πιαγωγεία".  

Η μάχη για να ανατραπούν οι επιθέσεις και της
κυβέρνησης στο δημόσιο σχολείο και να γίνουν
μαζικοί διορισμοί δεν έχει τελειώσει. Αυτή την
εβδομάδα ξεκίνησαν Γενικές Συνελεύσεις στους
καθηγητές (26-30/9), ενώ το Σάββατο 1 Οκτώβρη
υπάρχει Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛ-
ΜΕ. Η βάση των εκπαιδευτικών είναι οργισμένη, οι
δυνατότητες υπάρχουν. Είναι στο χέρι της αριστε-
ράς να τις αξιοποιήσει. Η "Τάξη μας", το αντικαπι-
ταλιστικό δίκτυο εκπαιδευτικών, θα δώσει όλες
του τις δυνάμεις στην κατεύθυνση της απεργια-
κής κλιμάκωσης.

Νεκ.Δ.

Π
ίσω από τις διαθέσεις της
βάσης των εργαζομένων
και κατώτερη των περι-

στάσεων, ήταν η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη
της ΑΔΕΔΥ που πραγματοποιήθηκε στις 22
και 23 Σεπτέμβρη στην Αθήνα.

Η Συνδιάσκεψη ούτε προσδιόρισε συγ-
κεκριμένα την ημερομηνία της 24ωρης
απεργίας που έχει εδώ και μήνες αποφασί-
σει η ΑΔΕΔΥ, ούτε οποιαδήποτε άλλη κινη-
τοποίηση - και αυτό ακριβώς τη στιγμή που
η κυβέρνηση κατέθετε στη Βουλή το πολυ-
νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της
πρώτης αξιολόγησης! Εκ των υστέρων η
ηγεσία της ΑΔΕΔΥ έτρεχε, τελευταία στιγ-
μή, να καλέσει συμμετοχή στο συλλαλητή-
ριο της Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου στη Βουλή.

Παρά το μεγάλο αριθμό των τοποθετή-
σεων, ελάχιστοι ήταν οι σύνεδροι που έθε-
σαν το θέμα του προσδιορισμού της
24ωρης απεργίας που είχε ψηφίσει το Γε-
νικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ τον προηγού-
μενο Μάη. 

“Η κυβέρνηση του Τσίπρα χρησιμοποιεί
όλο και περισσότερο τη γλώσσα των Σαμα-
ροβενιζέλων ότι έρχεται η ανάπτυξη και ότι
περάσαμε τα δύσκολα» τόνισε μιλώντας
στην Συνδιάσκεψη ο Κώστας Πίττας, γραμ-
ματέας. της Ομοσπονδίας των εργαζόμε-
νων στο τ. ΥΠΑΝ και μέλος των Παρεμβά-
σεων-Συσπειρώσεων. «Η πραγματική εικό-
να είναι αυτή της αιώνιας λιτότητας, της
υποταγής στις πολιτικές των μνημόνιων
αλλά και στην ακροδεξιά ρητορεία και το
ρατσισμό. Σε αυτή την ΕΕ που επιβάλλει
όλες αυτές τις πολιτικές είναι γαντζωμένες
οι ελπίδες και η προοπτική του Τσίπρα. Οι
συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι αυτές
που βλέπουμε γύρω μας. Ιδιωτικοποιήσεις
ακόμα και στο στενό δημόσιο τομέα, ξε-
πούλημα όλης της δημόσιας περιουσίας,
απολύσεις, περικοπές σε μισθούς και συν-
τάξεις, κινητικότητα και αξιολόγηση, διά-
λυση των υπηρεσιών και ανάγκη για νέες
προσλήψεις, κανόνια στον ιδιωτικό τομέα,
διάλυση των συλλογικών συμβάσεων,
ανεργία, ενώ έχουμε μπροστά μας να αντι-
μετωπίσουμε άμεσα στα επόμενα πολυνο-
μοσχέδια την επίθεση στα συνδικαλιστικά
δικαιώματα”.

Απεργία

“Όμως χρειάζεται να γειώσουμε τη συζή-
τηση στο τί πρέπει να κάνουμε. Είναι ανάγ-
κη να απαντήσουμε απεργιακά. Να καθορι-
στεί τώρα μια ημερομηνία ανάμεσα στις 15
και τις 20 Οκτώβρη ώστε να έχουμε τον
χρόνο να την οργανώσουμε και με αυτόν
τον τρόπο να καθορίσουμε πως θα κλιμα-
κωθεί. Και προφανώς μια 24ωρη απεργία
δεν μπορεί να λύσει τα ζητήματα αν δεν εί-
ναι στα πλαίσια μιας προοπτικής που έχει
κλιμάκωση, οργάνωση, ενημέρωση, συνε-
λεύσεις, και πρόγραμμα για το πώς θα
προχωρήσει. 

Όμως χρειάζεται να πάμε πίσω στο τι
έγινε την άνοιξη με το ασφαλιστικό. Θα
μπορούσε η μεγάλη απεργία στις 4 Φλεβά-

ρη να γίνει αφετηρία για
απεργιακή κλιμάκωση;
Δηλαδή, να μην φτάσου-

με στο σημείο που λέγαμε όλοι, να καταθέ-
σει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο; Θα μπο-
ρούσε αλλά δεν έγινε. Γιατί; Γιατί καθ' όλη
την επόμενη περίοδο όλες οι συνδικαλιστι-
κές παρατάξεις, εκτός των Παρεμβάσεων,
καλούσαν σε αναμονή μέχρι να δούμε το
νομοσχέδιο να κατατίθεται στη βουλή.
Έτσι φτάσαμε στο Σάββατο του Θωμά. Αν
κρατήσουμε την ίδια τακτική θα κάνουμε
απεργία παραμονές των Χριστουγέννων
γιατί ξέρουμε πως αυτή είναι η τακτική του
Κατρούγκαλου και του κάθε Κατρούγκα-
λου της κυβέρνησης Τσίπρα. 

Είναι ανάγκη λοιπόν να υλοποιηθεί άμε-
σα η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου για
24ωρη απεργία. Όχι άλλη αναμονή αλλά
απεργιακή δράση είναι η απάντηση στις
επιθέσεις της κυβέρνησης. Δεν έχει σημα-
σία αν αυτή η Συνδιάσκεψη έχει γνωμοδο-
τικό χαρακτήρα. Έχει σημασία να γυρίσου-
με πίσω στους συλλόγους μας με μια ημε-
ρομηνία απεργίας ώστε να αρχίσουμε να
δουλεύουμε όλοι στην κατεύθυνση του να
μην φτάσουν να κατατεθούν τα μνημονια-
κά πολυνομοσχέδια που ετοιμάζεται να φέ-
ρει η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου την επό-
μενη περίοδο”, τόνισε ο Κ. Πίττας. 

Μεγάλο κομμάτι της Συνδιάσκεψης πήρε
η συζήτηση σχετικά με τις καταστατικές
αλλαγές που μπορούν να γίνουν στο επι-
κείμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ. Βασικό αίτη-
μα είναι να πραγματοποιηθεί επιτέλους η
εγγραφή στην ΑΔΕΔΥ όλων των εργαζόμε-
νων στο δημόσιο τομέα χωρίς διαφοροποί-
ηση ανάλογα με τη σύμβαση (ιδιωτικού ή
δημόσιου δικαίου, μόνιμη, ορισμένου χρό-
νου ή έργου). Η μόνη παράταξη που αρνή-
θηκε μια τέτοια προοπτική ήταν η ΔΑΚΕ
(ΝΔ) και μάλιστα με εξοργιστικά απαξιωτι-
κό για τους συμβασιούχους εργαζόμενους
τρόπο. “Έχουν θείο στην Κορώνη”, ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο πρό-
εδρος του ΣΕΔΑ και αρχισυνδικαλιστής
της ΔΑΚΕ Πολυμερόπουλος.

Κ.Μ.

Εμπρός για Πανεργατική
ΑΔΕΔΥ ΔΟΕ

15/9, απεργιακή συγκέντρωση εκπαιδευτικών στο υπ. Παιδείας

Όχι άλλη
αναμονή
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22/9, λίγες μέ-
ρες πριν την κινητοποίηση της Δευτέρας, η εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ, της ΠΟΣΠΕΡΤ και του Συντονισμού ενάντια στα
Μνημόνια, μέσα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ με θέμα "καμία
προβολή στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής". Περισσότεροι
από 30 εργαζόμενοι παρακολούθησαν και συμμετείχαν στη
συζήτηση την οποία άνοιξαν ο δημοσιογράφος της Εφ.Συν.
Δημήτρης Ψαρρας κι ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ.

Για πάνω από δύο ώρες συζητήθηκαν κι εξηγήθηκαν όλα
τα επιχειρήματα του γιατί οι νεοναζί δεν μπορούν να απολαμ-

βάνουν ραδιοτηλεοπτικής προβολής όπως όλα τα άλλα πολι-
τικά κόμματα. 

Την εκδήλωση επισκέφτηκε και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Διονύ-
σης Τσακνής δηλώνοντας ότι θα καταθέσει πρόταση στο ΔΣ
της ΕΡΤ που συνεδρίαζε το απόγευμα της ίδια ημέρας, για να
σταματήσει η προβολή των εξωκοινοβουλευτικών δραστηριο-
τήτων της Χ.Α. απο την τηλεόραση της ΕΡΤ. Είχε προηγηθεί
η συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ και της ΠΟΣΠΕΡΤ με τη διοίκηση
της ΕΡΤ για το ζήτημα. 

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου μίλησε σχετικά, στη συγκέντρωση

της Δευτέρας: “Κάναμε συνάντηση με τη διοίκηση της
ΕΡΤ και διεκδικήσαμε να γίνει συνεδρίαση του Δ.Σ για

να αποφασίσει το κόψιμο της προβολής. Ο Τσακνής το εισηγή-
θηκε στο Δ.Σ. και πήρε μόνο την ψήφο του. Αυτό που αποφάσι-
σαν είναι να στείλουν ένα γράμμα στο ΕΣΡ, στο κοινοβούλιο και
τα υπουργεία, με την ερώτηση αν θα πρέπει να προβάλεται η
Χρυσή Αυγή. Ποιόν ρωτάνε; Πρέπει να πάρουν θέση οι ίδιοι.
Και δεν μπορεί να είναι άλλη από το 'καμία προβολή της Χρυ-
σής Αυγής”. 

Τόσο τις εισηγήσεις στην εκδήλωση της Πέμπτης 22/9, όσο
και τις ομιλίες στη συγκέντρωση της Δευτέρας 26/9, μπορεί-
τε να τις ακούσετε στο sekonline.gr.

Καμιά προβολή στους νεοναζί
“Σ

την ΕΡΤ για την οποία παλέψαμε δυο
χρόνια, δεν χωράνε οι φασίστες”. Αυ-
τό βροντοφώναξαν δεκάδες αγωνι-

στές κι αγωνίστριες, που συγκεντρώθηκαν τη
Δευτέρα 26/9 στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρα-
σκευής, μετά από κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ και της
ΠΟΣΠΕΡΤ. 

Αφορμή για τη διαμαρτυρία στάθηκε η συνε-
χιζόμενη προβολή της Χρυσής Αυγής από τη
δημόσια τηλεόραση, με αποκορύφωμα την
προβολή της ναζιστικής σύναξης στις Θερμο-
πύλες πριν μερικές βδομάδες.

Από νωρίς το απόγευμα επί της λεωφόρου
Μεσογείων είχαν παραταχθεί τα πανό της
ΚΕΕΡΦΑ, του Σωματείου του δήμου Αγ.Παρα-
σκευής, της ΠΟΣΠΕΡΤ, εργαζομένων από τις
συγκοινωνίες, της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης
Ηθοποιών, του Συντονιστικού Νοσοκομείων,
του ΣΕΚ κ.α. 

Οι διαδηλωτές όμως ήρθαν αντιμέτωποι με
την κλειδαμπαρωμένη πύλη του Ραδιομεγά-
ρου, για πρώτη φορά μετά τον Μάιο του 2015,
όταν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ξαναμπήκαν στις
κατεχόμενες από τα ΜΑΤ εγκαταστάσεις της
Αγ.Παρασκευής.  

Τί κι αν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Διονύσης Τσα-
κνής, στην εκδήλωση της Πέμπτης (βλέπε δί-
πλα), ισχυριζόταν ότι συμφωνεί με τη συγκε-
κριμένη διεκδίκηση και υποσχόταν ότι θα είναι
κι ο ίδιος παρών στη συγκέντρωση. Οι μόνοι
που τριγυρνούσαν στο προαύλιο του Ραδιομε-
γάρου ήταν οι αστυνομικοί, η καγκελόπορτα
ήταν κλειστή και η είσοδος για τους διαδηλω-
τές απαγορευμένη.

Η συγκέντρωση βέβαια πραγματοποιήθηκε
κανονικά με μια σειρά αγωνιστές κι αγωνίστριες
του εργατικού κινήματος και της αριστεράς, να
παίρνουν το μικρόφωνο. “Οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ και η κοινωνία απαιτούμε αυτό που λέει το
σύνθημα: ΕΡΤ φωνή του κάθε αγωνιστή - καμία
προβολή των νεοναζί” τόνισε ο Γαβρίλος Κασι-
μάτης, γραμματέας της ΠΟΣΠΕΡΤ κι ακολούθη-
σε σύντομος χαιρετισμός από το μέλος του Δ.Σ
της ΕΣΗΕΑ, Γιώργο Φιλιππάκη: “Γνωριζόμαστε
πολύ καλά γιατί δυο χρόνια παλέψαμε μαζί. Και
σήμερα είμαστε ξανά εδώ, γιατί κάποιοι λένε
ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα η προβολή της
Χρυσής Αυγής, ως εκλεγμένου πολιτικού κόμ-
ματος. Δεν είναι όμως κόμμα η Χ.Α. Είναι εγκλη-
ματική συμμορία” είπε ο Τάσος Καρέλας, εκ μέ-
ρους των εργαζομένων της ΕΡΤ και συνέχισε
αναφέροντας μια σειρά από τις δολοφονικές
επιθέσεις της Χ.Α. 

“Δίνουμε τη μάχη για να ανοίξουμε τα νοσο-
κομεία και τα σχολεία στους πρόσφυγες και

μας τη χαλάει η ΕΡΤ, γιατί ο Μιχαλολιάκος
μπορεί και τριγυρνάει στο πρόγραμμά της. Οι
φασίστες δεν μπορούν να έχουν το δημοκρατι-
κό δικαίωμα να μιλούν, γιατί γραμμή τους είναι
να στερήσουν τα δημοκρατικά δικαιώματα από
όλους τους άλλους. Ο Ταγματάρχης και οι
υπόλοιποι της διοίκησης να παραιτηθούν. Τον
δρόμο τον δείχνει η ΕΡΤ του διετούς αγώνα
που είχαν τον έλεγχο οι εργαζόμενοι” επεσή-
μανε ο Χρίστος Αργύρης, από το Δ.Σ του Σω-
ματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Γεννη-
ματάς. 

“Ο αγώνας μας δεν σταματάει αν δεν ξηλώ-
σουμε το σκουλήκι του φασισμού μέσα από
κάθε τρύπα του κρατικού και παρακρατικού
μηχανισμού. Κομμάτι αυτού του αγώνα είναι
και η μάχη για να κοπεί η δυνατότητα να χύ-
νουν του δηλητήριό τους μέσα από τις συχνό-

τητες της ΕΡΤ, σε όλη την Ελλάδα” ήταν τα
λόγια του Βασίλη Συλαϊδή από το Δ.Σ του Σω-
ματείου Εργαζομένων στην Ιντρακόμ.

Μάχη

“Το σωματείο μας έχει θύματα που πέσανε στη
μάχη κατά του φασισμού. Συνεχίζουμε για να μην
αφήσουμε τους φασίστες να ξεμυτίσουν από τα
καβούκια τους” τόνισε μεταξύ άλλων ο Αλέξης
Μαρτζούκος, μέλος του Δ.Σ του Σωματείου Ελλή-
νων Ηθοποιών. Ο Σπύρος Στάικος, ταμίας του
Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο,
συνέχισε: “Είμαστε εδώ και χρόνια στους δρό-
μους για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που
αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία μας. Δυστυχώς
δύσκολα γίνεται αναφορά σε κάτι τέτοιο από τα
κανάλια. Την ίδια ώρα οι εχθροί του ανθρώπου
απολαμβάνουν την προβολή και τον τηλεοπτικό

χρόνο. Αυτό απαιτούμε να σταματήσει”.
Εκ μέρους της Λαϊκής Ενότητας μίλησε ο

Στέλιος Τζανέλης: “Ο φασισμός έχει ταλαιπω-
ρήσει τη χώρα μας αφήνοντας πίσω του χιλιά-
δες θύματα. Αυτή την περίοδο προσπαθεί να
ξανασηκώσει κεφάλι και πρέπει όλες οι δυνά-
μεις της αριστεράς να ενωθούν απέναντι στον
κίνδυνο του ναζισμού” είπε. “Την ίδια στιγμή
που η κυβέρνηση δίνει τηλεοπτικό χρόνο
στους νεοναζί, πετάει 2.000 εργαζόμενους των
ΜΜΕ στο δρόμο. Και πουλάει και τον δημόσιο
πλούτο. Είναι μάχες που θα τις δώσουμε μαζί.
Σήμερα είμαστε εδω κι αύριο θα διαδηλώσου-
με στο Σύνταγμα. Για να επιβάλουμε ότι οι πο-
λιτικές θα αλλάξουν προς όφελος των εργαζο-
μένων. Όπως ακριβώς επιβάλαμε και το άνοιγ-
μα της ΕΡΤ” υπογράμμισε ο Τάσος Αναστα-
σιάδης, εκ μέρους του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια. 

Εκ μέρους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μίλησε η Δήμη-
τρα Κυρίλλου: “Είναι πολύ σημαντικός ο αγώ-
νας που δίνουμε μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ και τα
συνδικάτα. Στηρίζουμε τη σημερινή συγκέν-
τρωση γιατί με την ενωτική δράση της αριστε-
ράς μπορούμε να επιβάλουμε ότι οι νεοναζί
δεν θα έχουν χώρο πουθενά”. 

Τη συγκέντρωση έκλεισε ο Πέτρος Κωνσταν-
τίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ: “Δεν ξεκινάνε
σωστά. Αφήνουν ανοιχτές τις πόρτες για τους
φασίστες και κλειστές για τους αντιφασίστες.
Χρειάζεται άμεσα αλλαγή πορείας εδώ μέσα. Η
Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα νόμιμο πολιτικό κόμ-
μα. Είναι υπόδικοι. Παραπέμπονται σε δίκη ως
'εγκληματική οργάνωση με τον μανδύα πολιτι-
κού κόμματος'. Η ίδια η Βουλή έχει αποφασίσει
την αναστολή της χρηματοδότησής στην Χ.Α.
Αυτό που κάνει η διοίκηση της ΕΡΤ, παρέχον-
τάς τους τηλεοπτικό χρόνο είναι άμεση χρημα-
τοδότηση. Μας λένε ότι όσο διαρκεί η δίκη
'έχουν το τεκμήριο της αθωότητας'. Τους απαν-
τάμε ότι το έχασαν στις πύλες του Άουσβιτς.
Είναι σκάνδαλο η προβολή της ομιλίας του 'φύ-
ρερ' στις Θερμοπύλες. Να τους θυμίσουμε ότι
ο Γκέμπελς καθιέρωσε τη συγκεκριμένη γιορτή.
Και κάθε χρόνο χρησιμοποιείται για να παίρ-
νουν γραμμή τα τάγματα εφόδου. Και να μην
ξεχνάνε ότι την ΕΡΤ δεν μας τη χάρισαν. Την
άνοιξαν οι εργαζόμενοι. Πρέπει να ακούσουν
εδώ και τώρα τη φωνή τους. Καλούμε και τα
συνδικάτα των ΜΜΕ. Την ΕΣΗΕΑ, την ΠΟΕΣΥ κι
όχι μόνο, να κλείσουν τα μικρόφωνα στους νεο-
ναζί. Το μόνο που δικαιούνται οι νεοναζί είναι
ένα κελί στον Κορυδαλλό”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Συζήτηση μέσα στο Ραδιομέγαρο

Συγκέντρωση στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, 26/9

Εξω από την ΕΡΑ στα Χανιά, 26/9

Κινητοποίηση πραγ-
ματοποιήθηκε με

πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ και στα Χα-
νιά, στο προαύλιο της τοπικής ΕΡΑ. “Ο
χώρος γέμισε πάλι, όπως τον καιρό
της αυτοδιαχείρισης. Μέλη της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, δάσκαλοι κι εργαζόμενοι της ΕΡΑ,
με πανό και πικέτες διαδήλωναν στον
έξω χώρο, την ίδια στιγμή που μέσα γι-
νόταν συζήτηση που μεταδιδόταν ζων-
τανά μέσα από τις συχνότητες του το-
πικού σταθμού. Έτσι έφτασαν ακόμα
πιο μακριά οι λόγοι που πρέπει η διοί-
κηση της ΕΡΤ να σταματήσει να δίνει
βήμα και λόγο στους νεοναζί δολοφό-
νους” μας είπε ο Μανώλης Φιωτάκης.

XANIA
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Ο
αυτόπτης μάρτυρας και γεί-
τονας των Αιγύπτιων ψαρά-
δων Κωνσταντίνος Τατσιό-

πουλος κατέθεσε την 87η και 88η
ημέρα της δίκης (23 και 27/9), πα-
ρουσία τριών κατηγορούμενων στην
πρώτη και δύο στη δεύτερη. Παρά
την προσπάθειά του να μετριάσει
την πολύ συγκεκριμένη περιγραφή
της επίθεσης που είχε δώσει προ-
ανακριτικά (συντριπτική υπεραριθ-
μία, οργανωμένη-συντονισμένη κίνη-
ση, ξύλα και λοστοί στα χέρια, ομοι-
ομορφία στην εμφάνιση), μια προ-
σπάθεια που τον έκανε να πέσει σε
πολλές αντιφάσεις κατά τη διάρκεια
της εξέτασης, δεν μπόρεσε να αμ-
βλύνει τα σημεία στα οποία επιβε-
βαιώνει τις καταθέσεις των δύο προ-
ηγούμενων μαρτύρων και θυμάτων
της επίθεσης.

Τη συντριπτική υπεραριθμία των
30 ατόμων που έσπασαν τζάμια αυ-
τοκινήτων με ρόπαλα και ενώθηκαν
με τους 10 που έβγαιναν από το σπί-
τι των Αιγυπτίων για να φύγουν τρέ-
χοντας, περιέγραψε αυτή τη φορά
σαν 10-15 άτομα που τούμπαραν
ένα τρίκυκλο και μετά έφυγαν σιγά
σιγά. Οι θόρυβοι από ζημιές σε αμά-
ξια άλλαξε σε «ήχο από ένα τζάμι
που σπάει». Τους λοστούς και ξύλα
που είχε καταθέσει ότι είδε, αυτή τη
φορά είπε ότι απλά πίστευε ότι θα
τα είχαν, λόγω των φθορών. Η βε-
βαιότητα της γειτονιάς για το ότι οι
επιτιθέμενοι ήταν χρυσαυγίτες, στο
δικαστήριο περιγράφτηκε ως «υπό-
θεση δικιά μου», η οποία δεν είχε
«κάποιο συγκεκριμένο λόγο» πέρα
από το ότι η Χρυσή Αυγή ήταν ένα
θέμα που «συζητιόταν» την περίοδο
εκείνη. Τα μέλη της Έδρας, αλλά και
η Πολιτική Αγωγή αργότερα, τον
ρώτησαν αρκετές φορές αν φοβάται
ή αν δέχτηκε απειλές.

Ενώ λοιπόν πεισματικά «δε θυμό-
ταν» να πει τι ήταν αυτό που συζη-
τιόταν για τη Χρυσή Αυγή και τον
έκανε να πιστεύει ότι έκανε την επί-
θεση και να το καταθέσει στις ανα-
κρίτριες, σε ερωτήσεις του Κ. Σκαρ-
μέα από την Πολιτική Αγωγή, ο μάρ-
τυρας δήλωσε ότι όχι μόνο θυμάται
μια χαρά που βρίσκονται τα γραφεία
της τοπικής του Περάματος, αλλά
και ότι έχει πάει στα συσσίτια που γί-
νονταν στο υπόγειο. Επιπλέον, ενώ
αρχικά παρίστανε τον εντελώς ανή-
ξερο για τη δράση της οργάνωσης,
σε ερώτηση για άλλα περιστατικά εί-
πε ότι ξέρει από τις ειδήσεις ότι ο
Ρουπακιάς δολοφόνησε τον Παύλο
Φύσσα.

Άλλο σημείο που δεν μπορεί να

περάσει απαρατήρητο από την κα-
τάθεσή του ακόμη και με αυτές τις
τεράστιες υπεκφυγές, είναι ότι πε-
ριέγραψε να βγαίνουν από τα σπίτια
τους τουλάχιστον 10 γείτονες ακού-
γοντας τους θορύβους. Προκύπτει
έτσι το ερώτημα γιατί ο συγκεκριμέ-
νος μάρτυρας είναι ο μόνος που
έχει κληθεί να καταθέσει και γίνεται
φανερή η αναγκαιότητα το δικαστή-
ριο να κλητεύσει και τους υπόλοι-
πους γείτονες.

Ο μάρτυρας επιβεβαιώνει, αν και
απρόθυμα, και την περιγραφή του
Αμπού Χαμέντ Σαάντ για μια επίθεση
που προκάλεσε τρόμο, λέγοντας ότι
κανένας από τους γείτονες δεν πλη-
σίασε το σημείο της επίθεσης πριν
φύγουν οι χρυσαυγίτες, παρόλο που
όλοι ανησυχούσαν για ζημιές στα
αυτοκίνητά τους. Είπε «δεν πλησιά-
ζαμε γιατί φοβόμασταν» αλλά απέ-
φυγε συστηματικά να απαντήσει τι
φοβόντουσαν από τα 10-15 «άοπλα
πιτσιρίκια» της νέας περιγραφής. Ο
Θ. Καμπαγιάννης από την Πολιτική
Αγωγή έκανε την παρατήρηση ότι ο
μάρτυρας συνόδεψε την περιγραφή

για τις φθορές στα οχήματα με μια
κίνηση του χεριού που έδειχνε ότι οι
επιτιθέμενοι κρατούσαν κοντάρι ή
λοστό. Ο μάρτυρας παραδέχθηκε
ότι υπέθεσε ότι τα τζάμια των αυτο-
κινήτων δε σπάνε με γυμνά χέρια.

Ενιαίο γεγονός

Τέλος, παραδέχθηκε ότι θεωρεί
την απόπειρα δολοφονίας του Αμ-
πουζίντ, τον οποίο περιέγραψε χτυ-
πημένο όπως τον είδε αλλά και τον
αναγνώρισε σε φωτογραφία από το
νοσοκομείο, ενιαίο γεγονός με το
σπάσιμο και αναποδογύρισμα των
αυτοκινήτων των αλιεργατών κι όχι
δυο ξεχωριστά. Αρνήθηκε να εικάσει
για το κίνητρο και προσπάθησε να
αποφύγει να επιβεβαιώσει την «υπό-
θεση» που, όπως είπε, είχε κάνει
στις ανακρίτριες, ότι ήταν χρυσαυγί-
τες, χωρίς βέβαια να αποδίδει την
επίθεση και σε κάποια ομάδα. 

Νωρίτερα την 87η μέρα ο Αμπού
Χαμέντ Σαάντ εξετάστηκε από την
υπεράσπιση, η οποία για μια ακόμη
φορά προσπάθησε, αξιοποιώντας το
ρατσιστικό της οπλοστάσιο, τις άμε-

σες ή έμμεσες απειλές της για νομι-
μοποιητικά έγγραφα ακόμη και των
ανήλικων ανιψιών του μάρτυρα και
κάποιες αντιφάσεις μηδαμινής ση-
μασίας σε εκατοντάδες επαναλή-
ψεις, να μπερδέψει, να τρομοκρατή-
σει και να μειώσει ηθικά το μάρτυρα.
Σε κάποιο σημείο ο μάρτυρας δια-
μαρτυρήθηκε αγανακτισμένος «τι
σχέση έχουν αυτές οι ερωτήσεις με
την υπόθεση;». Ωστόσο η περιγρα-
φή του παρέμεινε ξεκάθαρη στα γε-
γονότα. Επιμένοντας η υπεράσπιση
να μειώσει τη σημασία του ρατσιστι-
κού κινήτρου τον οδήγησε τελικά να
μιλήσει και γι' άλλες ρατσιστικές
επιθέσεις που γνωρίζει. Τέλος, ο Σα-
άντ είχε δώσει κι αυτός την εικόνα
ότι και άλλοι γείτονες, πέρα από τον
Τατσιόπουλο, άκουσαν την επίθεση,
βγήκαν από τα σπίτια τους και είδαν
μέρος των όσων έγιναν.

Ο επόμενος μάρτυρας, Αμπού Χα-
μέντ Μοχάμεντ, αδελφός του Σαάντ
και θύμα της επίθεσης και ο ίδιος,
θα ξεκινήσει την κατάθεσή του την
Τετάρτη 5/10.

Αφροδίτη Φράγκου

Την Παρασκευή 30 Σε-
πτέμβρη δικάζεται ο βου-
λευτής Μεσσηνίας της Χρυ-
σής Αυγής Δ. Κουκούτσης.
Κατηγορείται για συκοφαν-
τική δυσφήμηση κατ' εξα-
κολούθηση με μήνυση που
κατέθεσε εναντίον του ο Π.
Κωνσταντίνου.

Στις 24/8/12, ένα αντιρα-
τσιστικό συλλαλητήριο με
πάνω από δεκαπέντε χιλιά-
δες διαδηλωτές έφτασε
στο Σύνταγμα και αντιπρο-
σωπεία του μπήκε στο κτί-
ριο της Βουλής για να επι-
δώσει ψήφισμα κατά των
ρατσιστικών επιχειρήσεων
σκούπα του Ξένιου Δία. Ο
Κουκούτσης προπηλάκισε
την αντιπροσωπεία του
συλλαλητηρίου και δύο
ημέρες μετά εξέδωσε ανα-
κοίνωση όπου συκοφαντού-
σε τον Π. Κωνσταντίνου ως
«εμπρηστή της Marfin». 

H υπόθεση αυτή βρισκό-
ταν στα συρτάρια και προ-
χώρησε μόνο μετά τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα.
Στις 27/11/2013 η ολομέ-
λεια της Βουλής αποφάσισε
την άρση της ασυλίας του
Κουκούτση με ψήφους 253
υπέρ και 1 «παρών». Η δίκη
έχει αναβληθεί τρεις φο-
ρές, με τον Κουκούτση να
δηλώνει «πολυασθενής».

Σε ανακοίνωσή της στις
8/5/15 η ΚΕΕΡΦΑ αναφέρει:
«Οι νεοναζί της Χρυσής
έστηναν τα τάγματα εφό-
δου που δολοφόνησαν τον
Παύλο Φύσσα και τον Σαχ-
ζάτ Λουκμάν και μαχαίρω-
σαν εκατοντάδες, έχοντας
την συκοφαντική εκστρα-
τεία ως συμπλήρωμα αυτής
της εγκληματικής δράσης.
Τα συνειδητά ψέματα και οι
συκοφαντίες των Κουκού-
τσηδων δεν ήταν παρά μέ-
ρος της ίδιας της συγκρο-
τημένης δράσης του νεονα-
ζιστικού μορφώματος, πι-
στού στη παράδοση του
Γκαίμπελς “λέγε-λέγε κάτι
θα μείνει”.

Η καταδίκη του Κουκού-
τση θα είναι βήμα για την
συνολική καταδίκη των ταγ-
μάτων εφόδου της εγκλη-
ματικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή».

Το πρωί της 27/9, τρεις γνωστοί χρυσαυγίτες,
σωματοφύλακες του Μιχαλολιάκου, επιτέθηκαν
στην αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από το
Εφετείο. 

Η αστυνομία δεν παρενέβη για να αποτρέψει την
επίθεση, διερωτώμενη “ποιος” προκάλεσε! Από τό-
τε που ξεκίνησε η δίκη στο Εφετείο η παρουσία

των χρυσαυγιτών είναι προκλητική. Το αντιφασιστι-
κό κίνημα θα συνεχίζει να έχει παρουσία μέσα και
έξω από τη δίκη στο πλευρό των θυμάτων και των
οικογενειών τους από τις φασιστικές επιθέσεις. 

Δίνουμε νέο ραντεβού την Τετάρτη 5/10, στις
8.30πμ στο Εφετείο καθώς και όλο τον Οκτώβρη,
στο Εφετείο στις 7, 13, 14, 18, 20 και 31/10 και
στον Κορυδαλλό στις 11 και 24/10.

Δίκη
Κουκούτση
στις 30
Σεπτέμβρη

Η Χρυσή Αυγή χτύπησε 
τους Αιγύπτιους αλιεργάτες

Φασιστική πρόκληση στο Εφετείο

Αντιφασιστική συγκέντρωση
στο Εφετείο στις 19/9
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Λεφτά για την Υγεία, μαζικές προσλήψεις τώρα!

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 6 Οκτώβρη, Απεργία στα Νοσοκομεία

Ο
ξεσηκωμός για τη σωτηρία του ΕΣΥ συνεχίζεται. Την Πέμπτη 6
Οκτώβρη η ΠΟΕΔΗΝ καλεί 24ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ μαζί
με την ΟΕΝΓΕ έχουν προκηρύξει 4ωρη στάση εργασίας (7-11πμ)

για τα νοσοκομεία της Αττικής και συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 7
το πρωί από το ΕΚΑΒ. 

Τα συνδικάτα των νοσοκομείων επαναλαμβάνουν και στην Αθήνα το Κα-
ραβάνι της Υγείας, την πετυχημένη κινητοποίηση που έγινε στη Θεσσαλο-
νίκη στις 9/9 με διαδήλωση που πέρασε από πολλά νοσοκομεία. Η διαδή-
λωση στην Αθήνα θα περάσει από τα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία,
Ερυθρός, Ιπποκράτειο, Αλεξάνδρα, Αρεταίειο, Νίμιτς, Αιγινίτειο, Ευαγγελι-
σμός και Οφθαλμιατρείο για να καταλήξει στο υπουργείο Υγείας. ΟΕΝΓΕ
και ΠΟΕΔΗΝ καλούν επιπλέον στάση εργασίας στις 28/9 (11πμ-3μμ) και
κινητοποίηση στη 1:30μμ στο υπουργείο Υγείας για το θέμα των εργολα-
βικών εργαζόμενων. Για το ίδιο ζήτημα έχουν ξεκινήσει επίσχεση εργα-
σίας οι καθαρίστριες στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. 

Οι δύο Ομοσπονδίες της Υγείας καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση με τις
δηλώσεις του Τσίπρα επαναλαμβάνει τις περσινές ψεύτικες υποσχέσεις
για προσλήψεις. Ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη μίλησε για «ενίσχυση των
δημόσιων νοσοκομείων μέσα στους επόμενους μήνες με 10 χιλιάδες νο-
σηλευτές και γιατρούς», με τις μισές να είναι θέσεις κοινωφελούς εργα-
σίας (πενταμηνίτες κτλ). 

Πέρσι είχε εξαγγείλει την πρόσληψη 4.500 εργαζόμενων στα νοσοκο-
μεία, οι οποίες δεν έγιναν. Τα σωματεία έχουν υπολογίσει ότι οι ελλείψεις
σε οργανικές θέσεις πανελλαδικά είναι 25 χιλιάδες όσον αφορά τους νο-
σηλευτές και το υπόλοιπο παραϊατρικό προσωπικό και 6 χιλιάδες όσον
αφορά τους γιατρούς. 

Δυσμενείς αλλαγές

Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ότι μόνο επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το
μόνιμο προσωπικό των νοσοκομείων έχει μειωθεί κατά 7695 άτομα, ενώ
άλλοι 10 χιλιάδες έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα σύνταξης. Πολλοί θα επι-
λέξουν να αποχωρήσουν πριν το τέλος του έτους αφού θέλουν να προλά-
βουν δυσμενείς αλλαγές στις συντάξεις.    

Οι ελλείψεις έχουν επιφέρει τεράστια εντατικοποίηση της δουλειάς για
τους υπάρχοντες εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Το καλοκαίρι δεν δόθη-
καν κανονικές άδειες στο προσωπικό, εκατοντάδες ρεπό οφείλονται,
ένας νοσηλευτής ή μια νοσηλεύτρια συνήθως έχει να φροντίσει 40 ασθε-
νείς, τα εργασιακά ατυχήματα πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο. Οι
ελλείψεις σε προσωπικό είναι η μία πλευρά, η άλλη είναι η απουσία υλι-
κού: γάζες, προστατευτικά μέσα, σύριγγες, φάρμακα κ.ά. 

Η εικόνα από τα αντικαρκινικά νοσοκομεία είναι χαρακτηριστική. Η ΠΟ-
ΕΔΗΝ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της καταγγέλλει ελλείψεις προσωπικού
και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μεγάλη αναμονή για ακτινοθεραπείες
που φτάνει μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2017 και ταλαιπωρία στην εισα-
γωγή καρκινοπαθών. Πολλά από τα μηχανήματα ακτινοθεραπείας είναι
εκτός λειτουργίας λόγω οικονομικής αδυναμίας για τη συντήρησή τους.
Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι «για πολλούς καρκινοπαθείς που δεν έχουν
χρήματα να κάνουν θεραπείες στον ιδιωτικό τομέα, δυστυχώς, η σειρά
τους έρχεται μετά θάνατο»…   

Τα νούμερα είναι αμείλικτα. Τα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα (γραμ-
μικοί επιταχυντές) σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες πρέπει να είναι
1 ανά 200.000 κατοίκους και στα νοσοκομεία μας είναι 1 ανά 1 εκατομμύ-
ριο κατοίκους. Συνολικά, πέρσι τα νοσοκομεία έλαβαν 1,5 δις ευρώ, φέ-
τος θα λάβουν μόνο 1,156 δις. 

Οι εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας καθημερινά παλεύουν απέναντι
σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες. Κρατούν τα νοσοκομεία ανοιχτά για
όλους μας, με το φιλότιμο και τις δικές τους θυσίες εξυπηρετούν εκατομ-
μύρια ασθενείς που καθημερινά δοκιμάζονται αφού χρειάζονται να περι-
μένουν από βδομάδες μέχρι μήνες για να βρουν ανοιχτό ραντεβού. 

Διαβάστε στις διπλανές στήλες δηλώσεις τους όσον αφορά την κατά-
σταση των νοσοκομείων, αλλά και τις κινήσεις οργάνωσης και αντίστασης
στις οποίες πρωτοστατούν. 

Η υπόθεση της σωτηρίας του ΕΣΥ δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους
στα νοσοκομεία, είναι υπόθεση όλης της εργατικής τάξης. Ο συντονι-
σμός με τις πρωτοβουλίες των εργαζόμενων στην υγεία όπως στις 6/10
είναι αναγκαίος, ενώ ο κοινός απεργιακός αγώνας μπορεί να φέρει νίκες
για όλους μας.

Νεκ. Δ.

Το Καραβάνι της Υγείας που γίνεται στις 6 Οκτώ-
βρη στην Αθήνα ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με
την πετυχημένη διαδήλωση στις 9 Σεπτέμβρη, μια
μέρα πριν το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ που έδωσε αυ-
τοπεποίθηση στους εργαζόμενους. Αυτό βάζει την
πίεση στις ηγεσίες. Δεν είναι τυχαίο πως αμέσως με-
τά συνεδρίασε το ΔΣ της ΠΟΕΔΗΝ και έβαλε την συ-
νέχεια. Ο κόσμος έχει αρχίσει να μετατρέπει την ορ-
γή του σε δράση.

Αυτό που σχεδιάζουν τα σωματεία των νοσοκομείων
είναι να βάλουν πούλμαν 1 η ώρα το μεσημέρι της Τε-
τάρτης 5/10 από την πύλη του Νοσοκομείου Γεννημα-
τάς για να είναι στην πορεία από το πρωί στις 6/10.
Συγκεντρώνουμε ήδη συμμετοχές συναδέλφων. Οι ερ-
γαζόμενοι που συσπειρωνόμαστε στο Νυστέρι κάναμε
σύσκεψη το Σάββατο 24/9. Βάλαμε πρόγραμμα εξορ-

μήσεων σε μια σειρά από νοσοκομεία.  Αυτή τη βδο-
μάδα θα γίνουν συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων
των σωματείων σε διάφορα νοσοκομεία όπως στο Ψυ-
χιατρείο. Στο ΨΝΘ θα οργανώσουμε και σύσκεψη ενη-
μέρωσης μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ.  

Γιάννης Κούτρας, γιατρός, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ

Στην Κρήτη το σύστημα
υγείας είναι υπό κατάρρευ-
ση. Το ΠΑΓΝΗ είναι το με-
γαλύτερο νοσοκομείο του
νησιού και ένα από τα μεγα-
λύτερα Πανεπιστημιακά νο-
σοκομεία της χώρας. Αν σε
όλη τη χώρα έχουμε 20.000
κενά, και μάλιστα στους ήδη
περιορισμένους οργανι-
σμούς λειτουργίας των νο-
σοκομείων που δεν περι-
λαμβάνουν τις αυξημένες
ανάγκες λόγω κρίσης, στο
ΠΑΓΝΗ λείπουν πάνω από
τους μισούς νοσηλευτές. 

Την προηγούμενη βδομά-
δα είχαμε στάση εργασίας
στις διοικητικές υπηρεσίες.

Υπάρχουν τρομερά προβλή-
ματα σε όλες τις υπηρεσίες.
Και δεν είναι μόνο τα καθα-
ρά κλαδικά μας αιτήματα
αλλά και μια σειρά από αι-
τήματα που έχουν να κά-
νουν με τη δημόσια υγεία
αλλά και συνολικότερα με
την κοινωνία. Σήμερα ξε-
πουλάνε τη δημόσια περιου-
σία. Και στα νοσοκομεία η
απεργία μας θα πρέπει να
είναι συνολικότερη ενάντια
σε όλες τις επιθέσεις. Αντι-
προσωπείες των σωματείων
των νοσοκομείων θα ανέ-
βουν στην Αθήνα από την
προηγούμενη μέρα για να
διαδηλώσουν. 

Βάσω Αθανασάκη
διοικητικός, μέλος ΔΣ σω-

ματείου εργαζόμενων ΠΑΓΝΗ

Σε 24ωρη απεργία προχώ-
ρησαν οι εργαζόμενοι στις
δομές Ειδικής Αγωγής την
Πέμπτη 22 Σεπτέμβρη μετά από κάλεσμα της
Ομοσπονδίας, των πρωτοβάθμιων σωματείων και
του κλαδικού Σωματείου σε μονάδες, ιδρύματα
και σχολεία ειδικής αγωγής (ΣΕΜΙΣΕΑ). Παράστα-
ση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο υπουρ-
γείο Εργασίας στη Σταδίου. 

Η Ειρήνη Παπαζαφειροπούλου, πρόεδρος της
Ομοσπονδίας δήλωσε στην ΕΑ: «Βρισκόμαστε σε
24ωρη απεργία που έχει προκηρυχθεί από την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία εργαζόμενων στην Ειδική
Αγωγή. Ο λόγος που βρεθήκαμε σε αυτή την κινη-
τοποίηση είναι γιατί έχουμε εργαζόμενους στους
φορείς που εκπροσωπούμε από 8 έως 18 μήνες
απλήρωτους. Ζητάμε να έρθει το συντομότερο,
χτες αν είναι δυνατόν, η κρατική επιχορήγηση που
έχει καθυστερήσει. Η κρατική επιχορήγηση που
από το 2009 έχει υποστεί 70% μείωση και ο στό-
χος τους είναι να εξαλειφθεί εντελώς. Οι φορείς
δεν μπορούν να μείνουν ανοιχτοί. Είναι συνταγμα-
τικό δικαίωμα να επιχορηγείται ο προϋπολογισμός

τους με το 30%. Οι εργαζόμε-
νοι συντηρούν ανοιχτούς τους
φορείς, στηριζόμενοι στις οι-

κογένειές τους κι όχι στην εργασία και τις αποδο-
χές τους γιατί δεν τις λαμβάνουν. Οι δομές που
εκπροσωπούμε είναι το «Θεοτόκος», το εργαστήρι
ειδικής αγωγής «Μαργαρίτα», το «Σικαρίδειο», ο
«Ερμής», η «Έγνοια», η «Παμμακάριστος». Γίνεται
αγώνας σε όλη τη χώρα. Μας ενδιαφέρει η ειδική
αγωγή να έχει ανοιχτές πόρτες για τα παιδιά που
έχουν ανάγκη. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Αν
δεν βγάλουν έκτακτο κονδύλι για να μειωθούν αυ-
τά που χρωστούν στους εργαζόμενους, δεν ξέ-
ρουμε αν θα βγάλουμε το 2016».

Εκτός από τα δεδουλευμένα τους οι εργαζόμενοι
με ανακοίνωσή τους ζητούν: να μπει τέλος στις συ-
νεχείς μειώσεις μισθών, στην εντατικοποίηση της
εργασίας, στις ελαστικές μορφές απασχόλησης και
τις απολύσεις. Τονίζουν ότι απαιτούν την ανάληψη
της πλήρους χρηματοδότησης των λειτουργικών
δαπανών των ΝΠΙΔ απευθείας από τον κρατικό
προϋπολογισμό και χωρίς οικονομική επιβάρυνση
στις οικογένειες των εξυπηρετούμενων.   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κοινός αγώνας

Η κατάσταση στο νοσοκο-
μείο δεν πάει άλλο με τις τερά-

στιες ελλείψεις προσωπικού (493 κενά), την υποχρηματοδό-
τηση, τα κλειστά τμήματα, την εξουθένωσή μας, την ταλαι-
πωρία των ασθενών αλλά και την ιδιωτικοοικονομική-εμπο-
ρευματική λειτουργία. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν
οι νέες επιθέσεις της δεύτερης αξιολόγησης στους μισθούς,
στο συνδικαλισμό και τα εργασιακά μας δικαιώματα. Η μόνη
επιλογή μας είναι η κλιμάκωση και η μαζική συμμετοχή μας
στις απεργιακές κινητοποιήσεις οργανώνοντας συνελεύσεις,
περιοδείες, απεργιακές επιτροπές για να ξεσηκώσουμε
όλους τους εργαζομένους στο νοσοκομείο μας. 

Σε συνεδρίαση του ΔΣ του σωματείου μας αποφασίσαμε
ότι την Τετάρτη 28/9 κάνουμε στάση εργασίας (1-3μμ) για
την στήριξη των εργαζομένων στις εργολαβίες. Σε συντονι-
σμό με πρωτοβάθμια σωματεία και την ΟΕΝΓΕ, οι γιατροί
συμμετέχουν με στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη
λήξη της βάρδιας. Την επόμενη μέρα Πέμπτη 29/9 θα κάνου-
με Γενική Συνέλευση στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου στις
12.30μμ για την οργάνωση της απεργίας στις 6 Οκτώβρη. 

Εκείνη την ημέρα θα κάνουμε συγκέντρωση όλων των ερ-
γαζόμενων στις 7πμ στο προαύλιο του νοσοκομείου μας και
στις 8.30πμ θα βγούμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να
φτάσουμε με πορεία και να ενωθούμε στον κόμβο της Κηφι-
σίας με τα υπόλοιπα νοσοκομεία που θα έχουν ξεκινήσει
από το ΕΚΑΒ.

Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του σωματείου 
εργαζόμενων στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας

Ο Ερυθρός είναι από τα νοσοκομεία που βρισκό-
μαστε στην αρχή της μεγάλης πορείας. Έχουμε
πάρει απόφαση να συμμετέχουμε με κάλεσμα από
τις 7 το πρωί στην πύλη και μετά να περπατήσουμε
μέχρι το σημείο που θα συναντήσουμε την πορεία
που θα κατεβαίνει από τη Μεσογείων. 

Στον Ερυθρό οι ελλείψεις είναι τεράστιες. Μιλά-
με για προσωπικό που στην ουσία δεν προλαβαίνει
να βγάλει τις δουλειές. Και μιλάμε επίσης και για
ένα παλιό νοσοκομείο που οι υποδομές του θέλουν
συνεχώς συντήρηση και επισκευή. Μιλάμε για με-
γάλα προβλήματα. Ξέρουμε πως τέτοιου είδους τε-
ράστια προβλήματα έχουν όλα τα νοσοκομεία και
στην περιφέρεια ακόμα περισσότερο.

Βασίλης Λευτεριώτης

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

“Ο εκσυγχρονισμός και οι απα-
ραίτητες αναδιαρθρώσεις και αλ-
λαγές στη λειτουργία”, που προσπαθούν εδώ
και χρόνια να μας πείσουν ότι γίνονται για το
καλό μας και για να μην καταρρεύσουμε σαν
χώρα, έχουν ορατά αποτελέσματα στο χώρο
της υγείας. Η χρόνια υποστελέχωση των νοσο-
κομείων (και όλης της Υγείας - Πρόνοιας) αφή-
νει κομμάτι της λειτουργίας τους βορά για εκ-
μετάλλευση από το ιδιωτικό κεφάλαιο και
εμάς, εργαζόμενους και ασθενείς, να αγωνιζό-
μαστε ενάντια στις ελλείψεις και την απαράδε-
κτη νοσηλεία σε (ακατάλληλα) ράντζα στους
(επικίνδυνους) διαδρόμους.

Την Τετάρτη 28/9 μαζί με άλλα σωματεία και
τις ομοσπονδίες της υγείας θα βρεθούμε με
στάση εργασίας, που καλύπτει και όλους τους

συναδέλφους που δεν είναι
μόνιμοι, με ραντεβού 1.30

στο Υπουργείο Υγείας διεκδικώντας να βγει νό-
μος που να επιτρέπει στους εργολαβικούς ερ-
γαζόμενους να προσλαμβάνονται άμεσα από
τα νοσοκομεία, στην προοπτική όλου του συν-
δικαλιστικού κινήματος για μόνιμες και πλή-
ρους απασχόλησης θέσεις εργασίας.

Την Δευτέρα 3/10 θα συνεδριάσουμε σαν
ΔΣ για να οργανώσουμε Γενική Συνέλευση
την Τρίτη 4/10, 9πμ και την κινητοποίηση "Κα-
ραβάνι για την Υγεία" της Πέμπτης 6/10 με
πρόταση για ραντεβού στην πλατεία Μαβίλη
στις 9πμ και πορεία στο Υπουργείο Υγείας,
για τη σωτηρία του ΕΣΥ.

Σπύρος Σταϊκος, ταμίας 
του σωματείου εργαζόμενων

Η συμμετοχή μας στο μεγάλο καραβάνι της υγείας είναι πέ-
ρα από αναγκαία. Διεκδικούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού και νοσοκομεία ανοιχτά για όλους.

Στις 6 Οκτώβρη θα δώσουμε ραντεβού μαζί με τα υπόλοιπα νοσοκομεία από το
Γουδί αλλά και τον Αγ. Σάββα και το Ελπίς στην διασταύρωση των οδών Κηφισίας
και Αλεξάνδρας. 

Οι ελλείψεις σε ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία Παίδων της χώρας είναι
αδιανόητες. Η κατάσταση έχει πλεον φτάσει σε αδιέξοδο, είναι ξεκάθαρο ότι ο μό-
νος τρόπος που μας έχει απομείνει πλέον είναι οι δυναμικές κινητοποιήσεις. 

Ήδη από τις 3/10 αποφασίσαμε πως τις μέρες της μεγάλης εφημερίας θα εξυπη-
ρετούνται μόνο τα περιστατικά της εφημερίας και όχι τα τακτικά ραντεβού. Αδυνα-
τούμε πλέον να καλύψουμε τις ανάγκες και αυτό που συμβαίνει είναι μια συνεχής
εντατικοποίηση και καταστρατήγηση του πενθήμερου. Ξέρουμε ότι η δυναμή μας
είναι στην ενότητα και στην αντίσταση γι'αυτό και θα συμμετέχουμε δυναμικά στο
καραβάνι της υγείας στις 6 Οκτώβρη. 

Μαρία Αλιφιέρη, τεχνολόγος, 
μέλος ΔΣ  σωματείου εργαζομένων νοσοκομείου Αγλ.Κυριακού

Η συγκεκριμένη πανελλαδική κινητοποί-
ηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα προ-
βλήματα είναι τεράστια και δεν φαίνεται
καμιά διάθεση από την μεριά της κυβέρνη-
σης να τα επιλύσει. Ο μόνος τρόπος για να
επιβάλλουμε λύσεις είναι οι αγώνες μας. 

Στο ΠΓΝΠ της Πάτρας μια ομάδα εργα-
ζόμενων έχουμε βάλει μπροστά να ενημε-
ρώσουμε τους συναδέλφους μας για την
απεργία και την κινητοποίηση. Ήδη, οι συ-
νάδελφοι μας από τον Άγιο Ανδρέα έχουν
κλείσει ένα πούλμαν για τις 6/10. Κάνουμε
την προσπάθεια να μπει πούλμαν και από
το δικό μας νοσοκομείο. Στην Αθήνα θα
συγκεντρωθούμε μόλις φτάσουμε στην
πλατεία Μαβίλη στις 9 το πρωί για να ενω-
θούμε με την πορεία που θα έχει ήδη ξεκι-
νήσει. 

Μιχάλης Ψαρρής, νοσηλευτής 

Για εμάς είναι αυτονόητο πως από τις 7 το πρωί θα βρε-
θούμε στην πύλη του νοσοκομείου και θα ενωθούμε με
τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και όσους ξεκινήσουν από
την αρχή της πορείας. Έχουμε προκηρύξει στάση εργασίας
και 11πμ – 3μμ για τις 6/10, προεκτείνοντας τη στάση της
ΠΟΕΔΗΝ σε ολοήμερη απεργία διευκολύνοντας όλους
τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση 

Το Γεννηματάς είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία
της Αθήνας που αντιμετωπίζουν στην πράξη την διάλυση
της δημόσιας υγείας. 

Σε κάθε εφημερία αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει ένα δια-
λυμένο ΕΣΥ. Άνθρωποι σε ράντζα, ελλείψεις φαρμάκων και
απίστευτη εντατικοποίηση για το προσωπικό έχουν κάνει τις
συνθήκες παροχής υγείας άθλιες.  

Χρίστος Αργύρης, γιατρός

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΑΤΤΙΚΟ 

ΠΑΙΔΩΝ

Το μπλοκ των Νοσοκομείων στην πανεργατική απεργία στις 4 Φλεβάρη στην Αθήνα. Στην ένθετη φωτό το Νυστέρι καλεί στην απεργία.

Επιμέλεια: Κυριάκος Μπάνος
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Τα νησιά στο πλευρό των προσφύγων

A
νοιχτή συνάντηση αντιφασιστικής
δράσης καλούσε την Τρίτη 27/9,
στη Μυτιλήνη στο Ξενοδοχείο ΛΕ-

ΣΒΙΟ, η ΚΕΕΡΦΑ με στόχο την οργάνω-
ση κινητοποιήσεων ενάντια στις νεοναζι-
στικές επιθέσεις της Χρυσής Αυγής, την
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τον
αγώνα για να μπει τέλος στον εγκλωβι-
σμό σε κέντρα κράτησης. Τη συζήτηση
έχει προγραμματιστεί να ανοίξουν ο
Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός
και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ. 

“Καλούμε τα σωματεία, την αριστερά,
τις κινήσεις αλληλεγγύης, τους φοιτη-
τές να απομονώσουμε τους νεοναζί δο-
λοφόνους της Χρυσής Αυγής και να δώ-
σουμε τη μάχη για να σταματήσει ο εγ-
κλωβισμός των προσφύγων στα Ho-
tspot, να πάρουν έγγραφα και να συνε-
χίσουν το ταξίδι τους. Ν' απαιτήσουμε
την κατάργηση της ρατσιστικής συμφω-
νίας. Η Λέσβος είναι και θα μείνει νησί
αντιφασιστικό, νησί αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες”, αναφέρει το κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ. 

“Η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας έχει οδη-
γήσει σε πλήρη κατάργηση των δικαιω-
μάτων των προσφύγων και οι εξελίξεις
στην Λέσβο δεν δικαιώνουν την καθησυ-

χαστική στάση του υπουργού Μουζάλα.
Οι πρόσφυγες έχουν υποστεί την απα-
ράδεκτη πολιτική του γεωγραφικού πε-
ριορισμού στα νησιά, θυμίζοντας μέρες
απαρτχάιντ στη Ν.Αφρική, με τους αντί-
στοιχους περιορισμούς στις μετακινή-
σεις. Πάνω από 4000 βρέθηκαν σε
άθλιες συνθήκες στη Μόρια με αποτέλε-
σμα την έκρηξη οργής που κατάστρεψε
τον καταυλισμό. 

Νεοναζί και Δεξιά

Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής επιχει-
ρούν να βγούν στο προσκήνιο αξιοποι-
ώντας την ρατσιστική κινητοποίηση της
Δεξιάς στο νησί και την στάση της ΕΛΑΣ
που καλύπτει επιθέσεις σε βάρος αλλη-
λέγγυων και δημοσιογράφων. 

Και όλα αυτά την ώρα που οι συντά-
ξεις κόβονται, τα σχολειά δεν έχουν εκ-
παιδευτικούς και κλινικές στο νοσοκο-
μείο έχουν κλείσει. Είναι μια συνειδητή
προσπάθεια αποπροσανατολισμού για
το ποιος φέρνει τη κρίση, ποιος φέρνει
τουρισμό χωρίς απασχόληση και με
μαύρη και απλήρωτη δουλειά, ποιος
κλέβει τα Ασφαλιστικά Ταμεία των ναυ-

τεργατών. Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής
στοχοποιούν τους πρόσφυγες για να
την βγάλουν καθαρή οι Τραπεζίτες, οι
εφοπλιστές, οι μεγαλοξενοδόχοι και οι
επιχειρηματίες που έχουν αυξήσει τα
κέρδη τους παρά την κρίση. Φοράνε τον
μανδύα του πατριώτη και στήνουν προ-
βοκάτσιες με τις σημαίες για να ρίξουν
στάχτη στα μάτια του κόσμου και να
εξαπολύσουν το τάγμα εφόδου με λύσ-
σα κατά των αλληλέγγυων. Οι νεοναζί
της Χρυσής Αυγής πήραν πανελλαδική
απάντηση από χιλιάδες διαδηλωτές στις
κινητοποιήσεις στις 17 Σεπτέμβρη στα
τρία χρόνια από την δολοφονία του
Παύλου Φύσσα”. 

“Έχουμε πάρει την πρωτοβουλία να
διοργανώσουμε ανοιχτή σύσκεψη στην
πόλη για μία μεγάλη συγκέντρωση και
πορεία ενάντια στις προκλήσεις της
Χρυσής Αυγής και σε αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες”, μας είπε ο Άγγελος
φοιτητής στο πανεπιστήμιο Μυτιλήνης.
“Εχουμε κάνει αφισοκόληση στο πανεπι-
στήμιο και έχουμε στήσει ένα περίπτερο
της  της ΚΕΕΡΦΑ για να ενημερώσουμε
τους φοιτητές. Οι περισσότεροι είναι
αγανακτισμένοι με τις προκλήσεις των
φασιστών και είναι πολύ θετικοί στην
πρωτοβουλία που παίρνουμε”.

Την άθλια τακτική των απελάσεων στα πλαίσια της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρ-
κίας συνεχίζει η ελληνική κυβέρνηση. Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα
της ΕΡΤ Αιγαίου “Απέλαση 70 ακόμη μεταναστών στην Τουρκία πραγμα-
τοποιήθηκε σήμερα (26/9) το πρωί από το λιμάνι της Μυτιλήνης. Την ευ-
θύνη της επιχείρησης είχε η Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με τις
τουρκικές αρχές, ενώ συνδρομή παρείχε προσωπικό του FRONTEX. 

Από τους 70 μετανάστες, οι οποίοι επεστράφησαν στην Τουρκία οι 51
είναι από το Πακιστάν, οι 7 από Αλγερία, ένας από Αφγανιστάν, ένας από
Μαρόκο, εννιά από Σρι Λάνκα και ένας από Τουρκία. Οι 60 βρίσκονταν
κρατούμενοι στο Προαναχωρησιακό Κέντρο της Κορίνθου και μεταφέρ-
θηκαν σήμερα το πρωί με το πλοίο της γραμμής. Ένας μετανάστης μετα-
φέρθηκε από Χίο και εννιά από Κυκλάδες. Σύμφωνα με ενημέρωση από
την αστυνομία η πλειοψηφία όσων απελάθηκαν είχε λάβει αρνητική απάν-
τηση στα αιτήματα για διεθνή προστασία (άσυλο), ενώ ένας μικρός αριθ-
μός είχε ανακαλέσει το αίτημα αυτό”. 

Ο Τσίπρας δήλωσε στη σύνοδο κορυφής για το μεταναστευτικό που
έγινε στη Βιέννη μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι το “προσφυγικό δε λύνε-
ται με φράχτες” και την ίδια στιγμή ότι η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας πρέπει
να στηριχθεί από όλους. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τις αρχές του έτους έχουν απε-
λαθεί στην Τουρκία: “Με βάση το διμερές Πρωτόκολλο Επανεισδοχής
Ελλάδας – Τουρκίας, 1.055 άτομα, με βάση τη Συμφωνία Επανεισδοχής
Ε.Ε. – Τουρκίας, 45 και με βάση την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας, 509”,
όπως αναφέρει η ΕΡΤ Αιγαίου. 

Την ώρα που οι βομβαρδισμοί στη Συρία συνεχίζονται, η κρίση στην
υποσαχάρια Αφρική βαθαίνει και η νεολαία της Αιγύπτου προσπαθεί να
γλυτώσει από την άγρια καταστολή του δικτάτορα Σίσι, ο Αλέξης Τσί-
πρας συνεργάζεται με τον Ερντογάν και την ΕΕ για την τήρηση της Συμ-
φωνίας ΕΕ-Τουρκίας, απελαύνοντας χιλιάδες πρόσφυγες και μετανά-
στες. Ταυτόχρονα με το κλείσιμο του μόνου χερσαίου περάσματος στην
Ευρώπη, με τον φράχτη στον Εβρο στέλνει χιλιάδες πρόσφυγες να πνί-
γονται στην διαδρομή Αίγυπτος- Λαμπεντούζα.

Και μετά από όλα αυτά ο Τσίπρας έχει το θράσος να δηλώνει στη Βιέν-
νη ότι .... «οι άνθρωποι δεν είναι λαθραία τσιγάρα»...

Κατερίνα Θωίδου

Αντιφασιστική- Αντιρατσιστική συγκέντρωση την Παρασκευή 7 Οκτώβρη καλεί
η ΑΔΕΔΥ Χίου σαν απάντηση στους τραμπουκισμούς των ναζί της Χρυσής Αυ-
γής στο νησί σε βάρος των μεταναστών και των προσφύγων. 

“Δεν είναι ο εχθρός μας τα μικρά προσφυγόπουλα, δεν είναι εχθρός
μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι που άφησαν την πατρίδα τους και εγκλωβίστηκαν
εδώ”, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ Χίου. “Ο πραγματικός
αντίπαλος, ο πραγματικός ένοχος, είναι το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, οι
κυβερνήσεις και τα κόμματα και όλοι αυτοί που με οποιοδήποτε τρόπο το στηρί-
ζουν.  

Σπέρνουν το μίσος και τη διχόνοια ανάμεσα μας, από την ανικανότητα τους να
διαχειριστούν αυτά που τους ανήκουν. Είναι οι ηθικοί αυτουργοί για να
χυθεί το δηλητήριο από την ακροδεξιά και από τα φασιστικά μορφώ-
ματα που εμφανίστηκαν και κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους κάτω από το μανδύα
του" πατριώτη "του «αγωνιστή» παρασύροντας πολίτες σε ρατσιστικές συμπερι-
φορές εκμεταλλευόμενοι την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Ας μην χά-
νουμε την ανθρωπιά μας!  

Χύνουν  το δηλητήριο του ρατσισμού τους ενάντια σε κάθε τι «διαφο-
ρετικό». Καταδικάζουμε το δηλητήριο του Φασισμού, την εγκληματική οργάνωση
«Χρυσή Αυγή» που σπέρνει το μίσος, το ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Απαιτούμε τον απεγκλωβισμό των προσφύγων από το νησί και την χώρα μας.
Στηρίζουμε το δικαίωμά τους να πάνε στη χώρα προορισμού που επιθυμούν. 

Να σταματήσει η χώρα μας να μετατρέπεται σε αποθήκη ανθρωπίνων ψυχών. 
Να σταματήσει η ανοχή στους φασίστες που χτυπάνε δημοσιογράφους, συμ-

πολίτες μας, πρόσφυγες. Είναι συνενοχή. Απομονώνουμε τους χρυσαυγίτες και
όλες αυτές τις φωνές που στοχοποιούν τους πρόσφυγες και όχι τις ιμπεριαλιστι-
κές πολιτικές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, τις κυβερνήσεις διαχρονικά, ΝΔ ΠΑΣΟΚ, 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που θυσιάζουν εμάς και την τύχη του τόπου μας με την εγκλημα-
τική πολιτική τους.

Με αυτές τις σκέψεις και πλαίσιο καλούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία της
ΑΔΕΔΥ να συζητήσουν με τα μέλη τους, να προβληματιστούν. Καλούμε και τις
άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις να κινηθούν στο ίδιο μήκος κύματος, ώστε
να οργανωθεί έναν παγχιακό συλλαλητήριο-συναυλία,  όχι της ξενοφοβίας και
του υφέρποντος ρατσισμού, αλλά της πάλης και του κοινού αγώνα για τη διεκδί-
κηση των δικαιωμάτων Ελλήνων  και προσφύγων”.

Γ
ια 5η συνεχή χρονιά έγι-
νε το Σαββατοκύριακο
24 και 25 Σεπτέμβρη το

Αντιρατσιστικό-Αντιφασιστικό
φεστιβάλ Καλαμάτας. Την
πρώτη ημέρα που ήταν αφιε-
ρωμένη στους πρόσφυγες,
στη συζήτηση με θέμα «η αλ-
ληλεγγύη μας φραγμός στους
πολέμους και το ρατσισμό»
συμμετείχε η Δήμητρα Κυρίλ-
λου από την ΚΕΕΡΦΑ. 

Η Δήμητρα άνοιξε το θέμα
της Συμφωνίας-ΕΕ Τουρκίας,
των στρατοπέδων συγκέντρω-
σης και της ισλαμοφοβίας
που στρώνουν το δρόμο στο
φασισμό. Στη συζήτηση μπή-
καν παραδείγματα από τις
προσπάθειες για την ένταξη
των προσφύγων στα σχολεια
και στις πόλεις. 

Τη δεύτερη μέρα έγινε συ-
ζήτηση με θέμα “η αντιφασι-
στική πάλη στην κατοχή και η
απελευθερωση της Καλαμά-
τας”, ένα θέμα που για πρώτη
φορά συζητήθηκε σε δημόσια
εκδήλωση στην πόλη. Το εν-
διαφέρον ήταν τόσο μεγάλο
που κόσμος παρέμεινε να
ακούσει τις εισηγήσεις παρά
τη βροχή. 

Χριστίνα Λαδά

ΧΙΟΣ

ΛΕΣΒΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ STOP στις απελάσεις



Τ
ον Απρίλη του 2016 ιδρύθηκε ένα πλατύ
μέτωπο στη Γερμανία με το όνομα  «Ξε-
σηκωθείτε ενάντια στο  Ρατσισμό». Αιτία

ήταν η  ανησυχαστική ανάπτυξη  του ρατσιστι-
κού κόμματος  «Εναλλακτική για  τη Γερμανία»
που καλλιεργεί φόβους και μίσος στο γερμανι-
κό  πληθυσμό κατά  των  προσφύγων και  των
μουσουλμάνων. Η ακροδεξιά  του πτέρυγα
συγκεντρώνει ναζιστές και φασίστες και αυξά-
νει συνεχώς μέσω λαϊκιστικής προπαγάνδας
ενάντια  σε  όλους  όσους δεν είναι γερμανοί,
ευρωπαίοι και εθνικιστές.  

Μέσα σε τρεις εβδομάδες το αντιρατσιστικό
μέτωπο συγκέντρωσε 17.000 υπογραφές συμ-
μετοχής  και  600 άτομα έλαβαν μέρος στο
ιδρυτικό του συνέδριο στη Φρανκφούρτη. Στό-
χοι  του μετώπου   ήταν η  εκπαίδευση 10.000
ενεργών αντιρατσιστών  και αντιρατσιστριών
με επιχειρήματα για να συζητούν με τον κόσμο
στο χώρο δουλειάς τους, στα σχολεία, στα πα-
νεπιστήμια, στα συνδικάτα, στις  γειτονιές  και
να  ξεσκεπάζουν  το  νεοναζιστικό  χαρακτήρα
της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD). 
Θέματα των συζητήσεων είναι τι σημαίνει για

την εργατική τάξη η διάσπαση των εργατών σε
ντόπιους  και  ξένους, σε  χριστιανούς  και  μου-
σουλμάνους, σε γυναίκες  και άνδρες.  Γιατί  η
κυβερνούσα δεξιά υποστηρίζει έμμεσα αυτή τη
διάσπαση καλλιεργώντας  την υστερία  της  ισ-
λαμιστικής τρομοκρατίας και κλείνει τα σύνορα
της Ευρώπης για τους πρόσφυγες. Γιατί η έλ-
λειψη φτηνών κατοικιών  και  οι  χαμηλοί μισθοί
υπήρχαν  και πριν  να  έρθουν οι  πρόσφυγες.
Ποιος πρέπει να πληρώσει τα έξοδα της ενσω-
μάτωσης και  των  κοινωνικών  ελλείψεων. Η
«Εναλλακτική για  τη Γερμανία» μπορεί  να εξε-
λιχτεί σε φασιστικό κόμμα εάν δεν εμποδιστεί.

Παράλληλα μ’ αυτή την προσπάθεια το αντι-
ρατσιστικό μέτωπο είχε βάλει στόχο να οργα-
νώσει  μια μεγάλη διαδήλωση στις  3 Σεπτέμ-
βρη στο Βερολίνο και ένα αντιρατσιστικό κον-
τσέρτο για να επηρεάσει την κατάσταση κατά
του AfD. Στη διαδήλωση συμμετείχαν 6.000
άνθρωποι. Ήταν  ένα πρώτο σημαντικό βήμα
γιατί φάνηκε  το πλάτος  του κοινωνικού δυνα-
μικού που ενδιαφέρεται για το αντιρατσιστικό
θέμα. Συμμετείχαν όλα τα κόμματα εκτός της
δεξιάς,  τα συνδικάτα, πολλές πολιτικές οργα-
νώσεις, εκπρόσωποι της εκκλησίας, υποστηρι-
κτές των προσφύγων, το μέτωπο για σεξουαλι-
κή αυτοδιάθεση και  το Κεντρικό Συμβούλιο
των Μουσουλμάνων με ομιλία  του προέδρου
του. Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι και Συνδικά-
τα δεν κινητοποίησαν αρκετό κόσμο. 
Πολλοί πιστεύουν ότι η «Εναλλακτική για τη

Γερμανία»  είναι προσωρινό φαινόμενο  και  θα
εξαφανιστεί. Εκτός αυτού δεν θέλουν να κατε-
βαίνουν σε διαδηλώσεις μαζί  με αναρχικούς,
antifa και αυτόνομους. Ένα μέρος της Αριστε-
ράς λένε ότι  το σημαντικότερο είναι  το θέμα
της  κοινωνικής δικαιοσύνης  και  ότι  πρέπει  να
παλέψουμε για φτηνά σπίτια  και  καλύτερους
μισθούς για  να  κερδίσουμε  τους δυσαρεστη-
μένους οπαδούς του AfD. 
Στις αρχές του 2015, όταν οι συγκεντρώσεις

των ρατσιστών «Πατριώτες ενάντια στην Ισλα-
μοποίηση  της Δύσης» γέμιζαν πόλεις  και  χω-

ριά,  ξεσηκώθηκαν 100.000 αντιρατσιστές  και
αντιφασίστες απ’ όλη τη Γερμανία και τους πε-
ριόρισαν  τόσο που δεν πολυβγαίνουν πια μ’
αυτό  το όνομα. Και όταν  το  καλοκαίρι  της
ίδιας χρονιάς ήρθαν οι μάζες των προσφύγων,
μαζεύτηκαν πάλι  χιλιάδες άνθρωποι  να  τους
καλωσορίσουν και δημιούργησαν εκατοντάδες
ομάδες και οργανώσεις αλληλεγγύης.

Προπαγάνδα 
Τα μέσα ενημέρωσης, το Υπουργείο Εσωτε-

ρικών και μέρος του Τύπου κάνουν συνεχή και
επίμονη  προπαγάνδα για  ισλαμιστική  τρομο-
κρατία, για το μπουρκίνι και τη μαντήλα για να
αποτρέψουν την προσοχή του κόσμου από τα
πραγματικά προβλήματα. Στο όνομα της απε-
λευθέρωσης  της  μουσουλμάνας συζητιέται
εάν, γιατί και κατά πόσο πρέπει να απαγορευ-
θεί το μπουρκίνι και η μαντήλα.

Στο Βερολίνο  έχει  μεγάλη επιτυχία η  εκπαί-
δευση μαχητών συζητητών για αντιρατσιστική
επιχειρηματολογία. Πλησιάζει  να γίνει  μαζικό
εργαλείο ανάμεσα στους συνδικαλισμένους αν-
τιρατσιστές, τόσο που, επειδή δεν φτάνουν πλέ-
ον οι εθελοντές, σκέφτονται να πληρώνουν έναν
εκπαιδευτή για  να ανταπεξέλθουν στη  ζήτηση.
Μια άλλη δυνατότητα αντιρατσιστικής δουλειάς
αποδείχθηκε η «από πόρτα σε πόρτα συζήτηση»
στις  γειτονιές που  έχει πολλούς ψηφοφόρους
το AfD. Επίσης μοίρασαν μέσα στα τραμ και τα

μετρό 2.500 μικροαφίσες που κρεμιούνται στις
πόρτες. Στις αφίσες ήταν τυπωμένο «Το Βερολί-
νο δεν χρειάζεται το AfD» και στην άλλη πλευρά
«τρεις λόγοι για να μη ψηφίσεις AfD». 
Απαραίτητες είναι φυσικά οι διαδηλώσεις εναν-

τίον  τους όπου συγκεντρώνονται  και  όπου πα-
ρουσιάζονται δημόσια για  να  εμποδίσουμε  να
τους βλέπει ο κόσμος σαν ένα κόμμα όπως όλα
τα άλλα και να μην συνηθίσει την παρουσία τους.
Παρόμοιες δομές αντιφασιστών δημιουργή-

θηκαν σε πάρα πολλές πόλεις.  Στη Φρανκ-
φούρτη  ξεκίνησε  και  μια μικρή ακόμα πρωτο-
βουλία  «ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙ-
ΣΜΟΥ- Βορειοδυτική Φρανκφούρτη»,  με μέλη
σοσιαλδημοκράτες, αριστερούς, συνδικαλι-
στές  και ανοργάνωτους. Στη Σνελρόντε,  ένα
χωριό  της Σαξονίας, συγκεντρώθηκαν  τη
16/9/16 ακροδεξιοί  διανοούμενοι, συγγραφείς
και δημοσιογράφοι σε μια  «θερινή Ακαδημία»
για να ετοιμάσουν το έδαφος για τις μελλοντι-
κές μισάνθρωπες επιθέσεις τους. Οι αντιφασί-
στες  της περιοχής οργάνωσαν διαδήλωση με
120 άτομα και πέρασαν με πανό, αφίσες  και
πολύ θόρυβο μπρος από το σπίτι του ακροδε-
ξιού εκδότη και μπροστά από το χώρο της να-
ζιστικής συγκέντρωσης. 
Οι αντιφασίστες στο Φράημπουργκ θέλοντας

να  εμποδίσουν μια δημόσια  εκδήλωση  της
«Εναλλακτικής για τη Γερμανία», περικύκλωσαν
το στέκι  των αντιπάλων με  ταινία για  τα δημό-
σια έργα, φορώντας λευκές φόρμες που είχαν
στο στήθος  τυπωμένο  «Κέντρο Ομοσπονδίας
για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού». Για  το
Νοέμβριο ετοιμάζεται ένα επόμενο μεγάλο παν-
γερμανικό συνέδριο του αντιρατσιστικού μετώ-
που και συζητιέται η ιδέα μιας εφημερίδας.

Αναστασία Χατζηλουκά, Φρανκφούρτη 

28 Σεπτέμβρη 2016, Νο 1242αντιρατσιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Δ
ημόσια δήλωση  που απαι-
τούν να διαλευκανθεί η υπό-
θεση του θανάτου  του Pel-

lumb Marnikollaj  έκαναν στις  23/9
οι  πληρεξούσιοι  δικηγόροι  της οι-
κογένειάς  του Θανάσης Καμπα-
γιάννης και Μιμόζα Τσάτσα. Όπως
αναφέρουν οι δύο δικηγόροι:

«Στις  3/8/2016, ο 28χρονος υπή-
κοος Αλβανίας Pellumb Marnikollaj
πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθή-
κες στο Αστυνομικό Τμήμα Πατη-
σίων, στην οδό Αγίας Λαύρας. Η
εκδοχή  της αστυνομίας μιλάει  για
“εθελούσια πτώση” από τον δεύτε-
ρο όροφο  του Τμήματος Ασφάλει-
ας όπου ο 28χρονος Pellumb είχε
προσέλθει αυτοβούλως για  να δη-
λώσει το “παρών” δυνάμει δικαστι-
κής απόφασης.
Η Ελληνική Αστυνομία προέβη σε

ανακοίνωση για  το ως άνω περιστα-
τικό μόλις την 18η Αυγούστου, δηλα-
δή 15 ημέρες μετά  τον θάνατο  του
Marnikollaj,  ο οποίος διαπιστώθηκε
αυθημερόν στο νοσοκομείο Ερυθρός
Σταυρός. Η καθυστερημένη αυτή δη-
μοσιοποίηση  του θανάτου, σε συν-
δυασμό με την εικόνα της σορού του
θανόντος που αντίκρισαν τα συγγενι-
κά και φιλικά του πρόσωπα όταν τον
βρήκαν στις 11/8/2016, δημιουργούν
σοβαρές  υποψίες  εγκληματικών
ενεργειών σε βάρος του, που πρέπει

να διερευνηθούν.
Ως δικηγόροι,  έχουμε ήδη ανα-

λάβει  την  εκπροσώπηση  της οικο-
γένειας  του Pellumb Marnikollaj
στην υπό εξέλιξη ποινική διαδικα-
σία. Αυτό που μπορούμε αυτή  τη
στιγμή  να πούμε  είναι  ότι  διεξάγε-
ται προκαταρκτική  εξέταση, ότι  η
καταρτισθείσα δικογραφία στάλθη-
κε στις 12/9/2016 στην Υποδιεύθυν-

ση Ασφάλειας Αθηνών σε αναμονή
συσχέτισης  της  ιατροδικαστικής
έκθεσης και  ότι  χτες  (22/9/2016),
κατόπιν συσχέτισης της  ιατροδικα-
στικής έκθεσης, η δικογραφία δια-
βιβάστηκε εκ νέου στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών.
Ο πατέρας  του Pellumb, Nikoll

Marnikollaj,  με υπόμνημα/αναφορά
του προς  την Εισαγγελία  έχει  ήδη

ζητήσει  να  κληθεί,  προκειμένου  να
καταθέσει  και  να παραδώσει στοι-
χεία, φωτογραφικό υλικό και καθετί
που  έχει περιέλθει σε γνώση  του,
με σκοπό τη διαλεύκανση της υπό-
θεσης.
Είναι αυτονόητο ότι  η Ελληνική

Πολιτεία και οι αρμόδιες διωκτικές
και δικαστικές αρχές θα πρέπει να
διερευνήσουν σε βάθος τις συνθή-

κες θανάτου του Pellumb Marnikol-
laj και να εξασφαλίσουν την απόδο-
ση δικαιοσύνης στους οικείους
του. Οποιαδήποτε απόπειρα συγ-
κάλυψης της αλήθειας θα είναι ένα
ντροπιαστικό στίγμα για  την Ελλη-
νική Δημοκρατία, σαν  και  τα στίγ-
ματα που βρέθηκαν στο σώμα του
Marnikollaj».
Συγγενείς, φίλοι  του Pellumb

Marnikollaj και μέλη της Αλβανικής
Κοινότητας  διαδήλωσαν στην αντι-
φασιστική συγκέντρωση το Σάββα-
το 17/9 στο Κερατσίνι στα  τρία
χρόνια από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φυσσα,  κρατώντας στα χέρια
τη φωτογραφία του.  «Ο άνθρωπος
αυτός  πήγε  πριν  ένα  μήνα  στο
αστυνομικό τμήμα στα κάτω Πατή-
σια  και  δεν βγήκε  ζωντανός»,  είχε
δηλώσει ο Σάνι Αρντέν, πρόεδρος
σωματείου Αλβανών μεταναστών
στην Ελλάδα.  «Ζητάμε δικαιοσύνη
για αυτόν τον άνθρωπο. Ζητάμε να
μάθουμε  τι  έγινε. Εδώ και  ενάμιση
μήνα δεν έχει βγει κανένα πόρισμα.
Περιμένουμε από  τη Δικαιοσύνη
και  ελπίζουμε  να βγει  η αλήθεια
στην  επιφάνεια. Μετά  το θάνατο
αυτού του ανθρώπου ελπίζουμε να
πεθάνει και ο ρατσισμός».  

Δικαιοσύνη για τον Pellumb Marnikollaj

Η πάλη ενάντια στο
ρατσισμό στη Γερμανία

Από την αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, στις 17/9



Προβληματισμό μου προκαλεί το πόσο εύ-
κολα μπήκε στο αρχείο υπόθεση μη καταβο-
λής δεδουλευμένων του 2009 σε εργαζόμε-
νους. Συγκεκριμένα στις 21/9/2016 στο Ε’
εφετείο Αθηνών Ζ’ τριμελές πλημμελειοδι-
κείο, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η υπόθεση
της μη καταβολής δεδουλευμένων του έτους 2009 από την Γερμανική
εργοδοσία του ναυπηγείου Σκαραμαγκά (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ) σε
160 εργαζόμενους (μεταξύ των οποίων και εγώ) μπαίνει στο αρχείο. 

Στην πρωτόδικη απόφαση είχε επιβληθεί ποινή σε 6 στελέχη της εται-
ρείας με 6μηνες φυλακίσεις και 210.000 ευρώ πρόστιμο στον κάθε έναν
από τους 6. Η απόφαση του Β’ μονομελούς πλημμελειοδικείου ήταν η
26353/11.3.2014.Το E’ εφετείο ανακοινώσε ότι βάσει του άρθρου 9 του
πρόσφατου νόμου 4411/2016 η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο.

Στην επιμονή μου ως μάρτυρας και ζητώντας επίμονα εξηγήσεις για
την περίπτωση αυτή αν κατάλαβα καλά -δικηγόρος δεν είμαι για να κα-

ταλάβω περισσότερα- είπαν ότι ποι-
νές έως 6 μήνες (όπως προφανώς η
περίπτωσή μας) βάσει του άρθρου 9
μπαίνει στο αρχείο και να περάσω
έξω από την αίθουσα. Όμως ψάχνον-
τας τις επόμενες ημέρες στο άλλο

άρθρο του ίδιου νόμου, το άρθρο 8, αναφέρονται λεπτομερώς οι περι-
πτώσεις παραγραφής αδικημάτων. Μέσα στο άρθρο 8 δεν βρίσκω στις
εξαιρέσεις την περίπτωση παραγραφής «μη καταβολής δεδουλευμέ-
νων». Επειδή δεν είμαι δικηγόρος και επειδή οι δικαστές μπορεί να ερ-
μηνεύουν σωστά τον νόμο στη βάση του άρθρου 9, αλλά δεν το καταλα-
βαίνω αν μπορεί κάποιος ας βοηθήσει στην καλύτερη ερμηνεία. Αν όν-
τως οι δικαστές έχουν ερμηνεύσει σωστά τον νόμο, ΤΟΤΕ ΜΠΡΑΒΟ
ΣΤΗΝ 1η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και στην προστασία της απέναντι σε
μη καταβολές δεδουλευμένων σε εργαζόμενους.

Βασίλης Τσιμπίδης 
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Σε απόλυση συνδικαλιστή προχώρησε η
εταιρία κούριερ Speedex. Συγκεκριμένα στις
15/9 απολύθηκε ο Οσμάν Μπαγντάντι, εργα-
ζόμενος στην εταιρία εδώ και 12 χρόνια. Μέ-
λος του επιχειρησιακού σωματείου, ιδρυτικό
μέλος του ΣΕΤΤΕΑ, μέλος της πρώτης προ-
σωρινής διοίκησης του κλαδικού σωματείου
και υποψήφιος ανελλιπώς τόσο στις εκλογές
του κλαδικού όσο και του επιχειρησιακού
σωματείου.

“H απόλυση του Οσμάν είναι η συνέχεια
της επίθεσης των αφεντικών σε όποιο συνά-
δελφο και σύντροφο πάει κόντρα στα σχέδιά
τους” τονίζει στην Ε.Α ο Χρήστος Βαρβέρης,
εργαζόμενος στη Speedex. “Η εταιρία Spee-
dex Courier μετά από τις απολύσεις, που
έκανε πριν δυο χρόνια και τελικά αναγκάστη-
κε να τις πάρει πίσω μετά από την απεργία
που κάναμε, επιλέγει και πάλι την επίθεση
στους συναδέλφους. Πότε με εξώδικα σε
αγωνιστές του χώρου δουλειάς, πότε με εν-
τατικοποίηση της εργασίας λέγοντας “αυτή
είναι η δουλειά κι άμα σου αρέσει” και με
αποκορύφωμα την απόλυση του συναδέλφου
Οσμάν. Οι εργαζόμενοι στην Speedex επιλέ-
γουν το δρόμο του αγώνα. Απαιτούμε από τα
αφεντικά της Speedex να πάρουν πίσω το
συνάδελφο στη δουλειά. Καλούμε τα σωμα-
τεία του χώρου να μπούνε μπροστά στον
αγώνα για την δικαίωση του συναδέλφου.
Χρειάζεται άμεση προκήρυξη απεργίας με αί-
τημα την επαναπρόσληψή του. Το καταφέρα-
με στο παρελθόν, μπορούμε και τώρα”.

To σωματείο (ΣΕΤΤΕΑ) από τη μεριά του
ανακοίνωσε ότι “Aν η Speedex αξιοποιεί την
κρίση και τα μνημόνια για να στήσει ένα νέο
γύρο επίθεσης αντίστοιχο του Μαΐου του
2014, είναι έτοιμο να απαντήσει με νέο γύρο
κινητοποιήσεων με ακόμα μεγαλύτερη έντα-
ση τόσο όσο αφορά την απόλυση του συνα-
δέλφου όσο και τις απαράδεκτες συνθήκες
εργασίας στα franchise της εταιρίας”. 

SPEEDEX

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Νέα Γενική Συνέλευση θα κάνει στις 18/10
ο Σύλλογος Συνταξιούχων της Εμπορικής
Τράπεζας, μετά από τρεις κινητοποιήσεις
στο υπουργείο Εργασίας και προσπάθεια συ-
νάντησης με τον υφυπουργό Α. Πετρόπουλο.

Ο Γιώργος Μαυρίδης, συνταξιούχος της
Εμπορικής, εξηγεί: «Από την προηγούμενη
κυβέρνηση είχαν παρθεί αυθαίρετα τα λε-
φτά, λέγοντας ότι τα ταμεία ‘τα καλύπτει η
τράπεζα’. Οι τράπεζες έπεσαν έξω και ανακε-
φαλαιοποιήθηκαν. Αλλά δεν πληρώνουν όσα
χρωστάνε στα ταμεία.

Το νέο ασφαλιστικό σημαίνει πετσόκομμα
των χρημάτων που τα έχουν δώσει οι εργα-
ζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι δηλαδή γί-
νεται σε όλους. Οι συντάξεις της Εμπορικής
έχουν κοπεί πάνω από 55%.

Επίσης ο κόσμος του Συλλόγου δεν αποδέ-
χεται την δουλική τακτική που ακολουθεί το
προεδρείο του ΔΣ: το να μη γίνονται κινητο-
ποιήσεις. 

Στη συνέλευση θα ειπωθούν όλα αυτά και
ποιος είναι ο ρόλος του καθένα. Έχουμε
προτείνει να γίνονται καθημερινές κινητοποι-
ήσεις στο Υπουργείο και να οργανώσουμε να
έρθουν συνάδελφοι με πούλμαν κι από άλλες
πόλεις».

Συνταξιούχοι Εμπορικής

Στο αρχείο η μη καταβολή
δεδουλευμένων 

Ολοκληρώθηκε το 18ο συνέδριο της ΟΣΝΙΕ
που πραγματοποιήθηκε στο TITANIA στις 25
Σεπτέμβρη. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τις
ρωγμές που δημιουργήθηκαν στην συνδικαλι-
στική γραφειοκρατία μετά το 2012 και την
υπογραφή κλαδικής σύμβασης που άνοιξε τον
δρόμο για μειώσεις, αλλά και από τους αγώ-
νες που έχουν γίνει στην ιδιωτική υγεία την τε-
λευταία 5ετία.

Η παράταξη της Ταξικής Ενότητας-απερχό-
μενη διοίκηση- αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με
6 έδρες αλλά έχασε την αυτοδυναμία, η ΔΑΣ η
παράταξη που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ κατέ-
κτησε 4 έδρες, ενώ 3 έδρες πήρε η πρωτοεμ-
φανιζόμενη Αδέσμευτη Αγωνιστική Κίνηση. Η

ΑΣΚΥ που στηρίζεται από δυνάμεις της Αντικα-
πιταλιστικής Αριστεράς έχασε την μοναδική
έδρα που είχε στην διοίκηση της ΟΣΝΙΕ. Την
ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε
καταφέρει να συγκροτηθεί προεδρείο στην
ομοσπονδία.

Προχώρημα για το Συνέδριο της ΟΣΝΙΕ ήταν
ότι στη συζήτηση αναδείχθηκαν οι αγώνες που
έχουν δοθεί, οι ανάγκες και τα αιτήματα των
εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία καθώς και η
επερχόμενη επίθεση στα εργασιακά με την
δεύτερη αξιολόγηση. Ο Δημήτρης Αλεξόπου-
λος, πρόεδρος του κλαδικού σωματείου της

Αθήνας σχολίασε “είχαμε επιτυχίες σε μεγά-
λους ομίλους όπως η Euromedica, ενώ το 2014
καταφέραμε να πάρει πίσω ο τότε υπουργός
υγείας Βορίδης την τροπολογία που καθόριζε
τον αριθμό των εργαζομένων σύμφωνα με τις
κλίνες’’. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτη-
ση του Γιώργου Αλεξόπουλου από το κλαδικό
σωματείο Β. Ελλάδος για τις απεργιακές μά-
χες στην κλινική Σαραφιανός στην Θεσσαλονί-
κη ενάντια στην απληρωσιά και τις απολύσεις.

Το συνέδριο πήρε ανάμεσα σε άλλα απόφα-
ση -που δεσμεύει την επόμενη διοίκηση- για
διεκδίκηση και υπογραφή νέας σύμβασης με
αυξήσεις.

Κώστας Πολύδωρος

Συνέδριο ΟΣΝΙΕ

Σ
υνεχίζονται οι κινητοποιήσεις
ενάντια στην καταχρηστική
απόλυση της εργαζόμενης Ε.Β.

από το κατάστημα της Vodafone στον
Πειραιά, απαιτώντας την επαναπρόσ-
ληψή της. 

Την Πέμπτη 29/9 ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια καλεί νέα συγ-
κέντρωση έξω από το κατάστημα στην
οδό Βας. Γεωργίου 28Α στις 6μμ, ενώ
την επόμενη ημέρα Παρασκευή 30/9
στις 6μμ οργανώνεται σύσκεψη στο
Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Εντωμετα-
ξύ για τις 3 Οκτώβρη αναβλήθηκε η
τριμερής συνάντηση στην Επιθεώρη-
ση Εργασίας Πειραιά, αφού η απολυ-
μένη εργαζόμενη ζήτησε να κάνει
συμπληρωματική κατάθεση στην κα-
ταγγελία.   

Ο εργοδότης Γιοβανίδης, βρήκε
αφορμή για την απόλυση ένα πρόβλη-

μα υγείας της εργαζόμενης (επιληπτι-
κές κρίσεις) για το οποίο είχε ενημε-
ρώσει τον ιδιοκτήτη από την πρώτη
μέρα στη δουλειά. Ο ιδιοκτήτης είχε
μάλιστα το θράσος να της πει ότι την
απολύει για δικό της καλό. Η πραγμα-
τικότητα είναι ότι πρόκειται για μια πα-
ράνομη και καταχρηστική απόλυση
από κάθε πλευρά. 

Η Ε.Β. ποτέ και σε καμία στιγμή δεν
δέχτηκε επίπληξη από την εργοδοσία
ότι ήταν ανεπαρκής στη δουλειά της.
Αυτό που μοιάζει ότι ενόχλησε την ερ-
γοδοσία είναι το γεγονός ότι η Ε. Β. εί-
ναι ενεργή σε όλους τους αγώνες του
κινήματος, συμμετείχε σε όλες τις
απεργιακές κινητοποιήσεις. Αρνιόταν
συστηματικά να δουλέψει τις Κυριακές
που απεργούσαν τα σωματεία ενάντια
στην κατάργηση της κυριακάτικης αρ-
γίας και αυτό βάρυνε εναντίον της. 

Πάρτε πίσω τις απολύσειςVODAFONE

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Συγκέντρωση -
διαμαρτυρία ενάντια
στο ξεπούλημα του
Ελληνικού
πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 21
Σεπτεμβρίου έξω από
τη Βουλή την ώρα της
ψήφισης του σχετικού
Νόμου από την
Ολομέλεια.

Συγκέντρωση έξω από το
κατάστημα της Vodafone

στον Πειραιά, 22/9



Τ
ο Πανελλαδικό Συντονιστικό
Όργανο (ΠΣΟ) της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
συνεδρίασε την Κυριακή 25

Σεπτέμβρη. Η συζήτηση επικεντρώ-
θηκε σε ζητήματα που έχουν να κά-
νουν με το αν το κίνημα έχει τη δύ-
ναμη να ανατρέψει τις επιθέσεις της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και
το ρόλο και την στάση της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στις μάχες που ξεδιπλώνονται. 

Μια σειρά τοποθετήσεων ανέδει-
ξαν τις δυνατότητες που ανοίγονται
για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πρωταγωνι-
στήσει ενωτικά, δυναμώνοντας την
αντικαπιταλιστική προοπτική. Ο Χρί-
στος Αργύρης γιατρός και συνδικα-
λιστής στο Γεννηματά, αναφέρθηκε
για τους αγώνες στα νοσοκομεία
όπου «η συνδικαλιστική ηγεσία της
ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύξει την απεργία
της 6 Οκτώβρη μετά από την πίεση
της βάσης που είναι εξοργισμένη με
την κατάσταση στα νοσοκομεία. Οι
δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην υγεία
πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε στην
οργάνωση της απεργίας και στην
κλιμάκωσή της». 

Ο Τάκης Ζώτος, δικηγόρος που
συμμετέχει στην Πολιτική Αγωγή
του αντιφασιστικού κινήματος στη
δίκη της ΧΑ, αναφέρθηκε στην εμ-
πειρία του αντιφασιστικού και αντι-
ρατσιστικού κινήματος: «το περιθώ-
ριο στους φασίστες να εμφανίζονται
ξανά στη Χίο και τη Μυτιλήνη το δί-
νει η δεξιά μετατόπιση της κυβέρνη-
σης του ΣΥΡΙΖΑ και στο ζήτημα του
προσφυγικού. Πριν ένα χρόνο πρό-
βαλλε τη Μυτιλήνη σαν παγκόσμιο
παράδειγμα ανθρωπιάς και τώρα
έχει φτάσει να διώκει αλληλέγγυους
και να κλείνει τους πρόσφυγες σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Χιλιά-
δες άνθρωποι που μπορεί να είναι
ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να παλέ-
ψουν ενάντια σε αυτά. Χαρακτηρι-
στικό η εκδήλωση που οργανώθηκε
στην ΕΡΤ ενάντια στην τηλεοπτική
κάλυψη των ναζί, όπου ένας από
τους ομιλητές ήταν ο Δ. Ψαράς». 

Ο Πάνος Γκαργκάνας, γενίκευσε

αυτές τις εμπειρίες:
«Η συζήτηση αν δεν καταλήγει σε

σε ποιές πρωτοβουλίες οδηγεί, τότε
θα μένει ένα πουκάμισο αδειανό. Αυ-
τός ο κρίκος μας έχει λείψει όλο το
προηγούμενο διάστημα και εκεί πρέ-
πει να επικεντρώσουμε. Σε τι μετα-
φράζεται αυτή η γενική πολιτική
εκτίμηση που κάνει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
να είναι διακριτός πόλος μέσα στο
εργατικό κίνημα και την Αριστερά.
Αυτό σημαίνει μια σειρά από ώριμες
πρωτοβουλίες που πρέπει να δουλέ-
ψουμε αυτό το διάστημα. 

«Μετα-τραυματικό σοκ» είναι μια
λέξη που μπορεί να περιγράψει αυ-
τό που έχει νιώσει ο κόσμος από τη
δεξιά κατρακύλα της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει όμως να έχουμε
καθαρό ότι το μετατραυματικό σοκ
δεν είναι το ίδιο με το κώμα. Πρόκει-
ται για μια διάκριση που δεν γίνεται
πάντα καθαρή, αλλά πρέπει να την

έχουμε για να αντιλαμβανόμαστε τις
δυνατότητες που υπάρχουν για αν-
ταπόκριση, για απάντηση. 

Συσχετισμός

Ο Τσίπρας προσπαθεί να προωθή-
σει μέτρα που δεν καταφέρανε με
τα μέχρι τώρα μνημόνια. Η επίθεση
δεν είναι χθεσινή, ξεκίνησε από το
2008 με τον Καραμανλή, με τον Πα-
πανδρέου, με τον Παπαδήμο, με
τους Σαμαροβενιζέλους και τη συνε-
χίζει ο Τσίπρας. Η εκτίμηση ότι αυ-
τός θα τα καταφέρει ενώ όλοι οι άλ-
λοι δεν τα καταφέρανε δεν εκφράζει
τους πραγματικούς συσχετισμούς
δύναμης στην ελληνική κοινωνία.
Οσο πιο πολύ σηκώνει τον τσαμπου-
κά ο Τσίπρας, τόσο πιο κοντά φτάνει
να έχει την τύχη του Γ. Παπανδρέου. 

Το 2010 ο Παπανδρέου ήταν «ο
άνθρωπός τους στην Αθήνα». Τον
στήριζαν όλοι, τρόικες, δεξιά και

αριστερά. Το 2011 ήρθε η επόμενη
ύφεση και τον πήρε το ποτάμι. Η
επόμενη ύφεση δεν είναι μακριά. Ο
Τσίπρας μπορεί να ονειρεύεται ότι
θα του έρθει «ποσοτική χαλάρωση»
κι ότι ο Ντράγκι θα τον διευκολύνει,
αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η
τύχη που τον περιμένει είναι ίδια με
αυτή του Παπανδρέου. Η κυβέρνη-
ση είναι αισχρή γιατί ξεγέλασε τον
κόσμο της Αριστεράς, αλλά είναι και
αδύναμη. 

Δεν πρέπει να φοβόμαστε να ανοι-
χτούμε ενωτικά. Η υπόλοιπη Αριστε-
ρά που είναι πολύ μεγαλύτερη από
μας μπορεί να πιεστεί από τις δικές
μας πρωτοβουλίες. Δεν πρέπει να
κλείνουμε την πόρτα, πρέπει να την
ανοίγουμε. Η δουλειά που έχει κάνει
η ΚΕΕΡΦΑ και η Πολιτική Αγωγή στη
δίκη της Χ.Α στο αντιφασιστικό και
αντιρατσιστικό κίνημα είναι το πιο
προχωρημένο παράδειγμα.  

Το ίδιο μπορεί να γίνει και στο ερ-
γατικό κίνημα. Αυτό σημαίνει συγκε-
κριμένα, ότι διεκδικούμε άμεσα την
κήρυξη Γενικής Απεργίας. Πρέπει να
την διεκδικήσουμε πριν έρθει το νο-
μοσχέδιο, για να μην επαναληφθεί
το λάθος του ασφαλιστικού -και
έχουμε αργήσει πολύ. Στη Θεσσα-
λονίκη είναι ανοιχτό το μέτωπο των
συγκοινωνιών, του ΟΑΣΘ, του νερού
και του λιμανιού. Θα πάρουμε εμείς
την πρωτοβουλία; 

Στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα πάρει την πρωτοβου-
λία για να κάνει μια κεντρική πολιτι-
κή εκδήλωση; Έχουμε να κάνουμε
κάτι τέτοιο από την Συνδιάσκεψή
μας. Το ότι απαιτούμε από την αρι-
στερά πέραν του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει
θέση πάνω σε όλες αυτές τις πρω-
τοβουλίες και τα ζητήματα θα το
βγάλουμε προς τα έξω; Είναι ένα
πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα δρά-
σης για το επόμενο διάστημα».

Το τελικό σχέδιο απόφασης που
διαμορφώθηκε μετά από τροπολο-
γίες και δεν αποτύπωνε καθαρά αυ-
τόν τον προσανατολισμό, πήρε 39
ψήφους υπέρ, ενώ 25 ψήφισαν κα-
τά, 10 λευκό και υπήρχε 1 αποχή.

Λέανδρος Μπόλαρης
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ΗΤρόικα και τα Μνημόνια είναι μια πραγ-
ματικότητα από την οποία δεν μπορούμε

-στο ορατό μέλλον τουλάχιστον- να απαλλα-
γούμε, λέει ο Δραγασάκης. Μπορούμε όμως
να την παρακάμψουμε. Οι συστημικές τράπε-
ζες (Εθνική, Eurobank, Alpha και Πειραιώς)
που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα έχουν κλείσει ασφυκτικά τις στρό-
φιγγες του χρήματος προς την "πραγματική
οικονομία". Αυτό το κενό μπορούν να το κα-
λύψουν άλλες, μικρότερες τράπεζες, σαν την
Αττικής ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων -που δεν περιορίζονται από την Φρανκ-
φούρτη (την έδρα της ΕΚΤ) και τον Μάριο

Ντράγκι (τον διοικητή της). 
Η Αττικής δεν ελέγχεται άμεσα από την

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά ελέγχε-
ται από την Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ). Στις
αρχές του καλοκαιριού ο Γιάννης Στουρνά-
ρας, ο διοικητής της ΤτΕ απαίτησε -με την
απειλή της "εκκαθάρισης"- την άμεση αλλαγή
της διοίκησης της Αττικής. Η τράπεζα συμ-
μορφώθηκε, το διοικητικό συμβούλιο παραι-
τήθηκε και λίγο αργότερα αντικαταστάθηκε

από ένα νέο. Στις 15 Σεπτέμβρη, όμως, η ΤτΕ
διαμήνυσε ότι οι επιλογές "δεν γίνονται" δε-
κτές. Λίγες ώρες αργότερα οι εισαγγελείς
διαφθοράς εισέβαλαν στα γραφεία της επι-
χείρησης της Λίνας Νικολοπούλου, της συζύ-
γου του Στουρνάρα. Τα ΜΜΕ πήραν φωτιά. 

Αλλά η σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρ-
νηση και την ΤτΕ που προέβλεπαν δεν έγινε
ποτέ. Ο Τσίπρας μίλησε με τον Στουρνάρα. Η
κυβέρνηση υποχώρησε. Στις 19 Σεπτέμβρη ο

Θεόδωρος Πανταλάκης, ο εκλεκτός της ΤτΕ,
ανέλαβε τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής.

Ο Πανταλάκης είναι από κάθε άποψη ο
"σωστός άνθρωπος" στη "σωστή θέση": ήταν
διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας από το
2009 μέχρι το 2012. Όχι ο Πανταλάκης δεν
"απολύθηκε" το 2012. Απλά έκλεισε την τρά-
πεζα. Το αν θα κλείσει τελικά και την Αττικής
αυτό κανένας δεν το ξέρει σήμερα. Οι αυτα-
πάτες, όμως, για το "παράλληλο τραπεζικό
σύστημα" που θα "καλύπτει τις χρηματοδοτι-
κές ανάγκες της πραγματικής οικονομίας»
έχουν βρει ήδη τη θέση τους -στο καλάθι των
αχρήστων.

Σωτήρης Κοντογιάννης 

Το τριπλό σκάνδαλο 
της Τράπεζας Αττικής

Ώρα να τολμήσουμεΠ.Σ.Ο. ΑΝΤΑΡΣΥΑ  

Τα συνδικάτα του ΟΑΣΘ και της ΕΥΔΑΠ στη διαδήλωση της ΔΕΘ έστειλαν
το μήνυμα για την αντίσταση στις επιθέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 
Διδασκαλικός Σύλλογος 8μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 
στέκι (Αβέρωφ 7Α) 8μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΡΙΤΗ 4/10 στέκι 
Αριστερής Κίνησης 7μμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 
Βίλλα Στέλλα 8μμ

Συνελεύσεις
τοπικών
επιτροπών
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 



ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή 
του πραξικοπήματος
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Μαγαζί 7μμ
Να μετατρέψουμε την οργή 
σε αντίσταση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Χιλή ’72-’73, η τραγωδία 

του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Να μετατρέψουμε την οργή 
σε αντίσταση
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 κοινωνικός χώρος (Κο-
λοκοτρώνη 32Α) 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Νότος 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Αλουστίνες 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα

Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Επανάσταση και αντεπανάσταση στην
Ελλάδα – ο εμφύλιος 1946-1949
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Εμιγκρέ 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Κικιρίκο 
(Γαλήνης & Σταυραετού) 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Υγιεινό με..νου 7μμ
Να μετατρέψουμε την οργή 
σε αντίσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Οργανώνοντας τη Διεθνή Συνάντηση
στις 15-16 Οκτώβρη
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

(Ραγκαβή 69) 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ.Νικόλαος) 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ White Rabbit (υπό-
γειο) 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Σοφία Στυλιανού

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Εμιγκρέ 8μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/9 δημαρχείο 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Munchies 7.30μμ
Η πιο βαθειά κρίση του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Ευγενία Καραδήμα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ 1968 (στοά Θη-
σέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 καφέ 1968 (στοά Θη-
σέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Η στρατηγική του εργατικού ελέγχου
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 29/9 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ

ΠΕΜΠΤΗ 29/9 στέκι Αριστερής 
Κίνησης 7.30μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 29/9 Μ.Αλεξάνδρου 59, 8.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: 

Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 Mr. Coffee 7μμ
Να μετατρέψουμε την οργή 
σε αντίσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Ωρολόγα

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Ποέτα 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Όαση 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/6 καφέ Κουρμπέτι 3μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή του πρα-
ξικοπήματος
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Καστρίτση

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/6 χάνι Χατζή Ρετζέπ 8μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 8μμ
Δομές αλληλεγγύης, δυνατότητες και όρια
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
Διαγραφή του χρέους
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
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ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 29/9
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε (Πετρουπόλεως) 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ.Βλάσση 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/9
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ γύρα στην Πλαταιών 7.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 6μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Πλακεντίας 4μμ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρ. Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης (Ιασωνίδου)7μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 7μμ
ΒΟΛΟΣ Τόπαλη & Ερμού 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/10
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 11.30πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 11.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Αγ.Ιερόθεου 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΕΤΡΟ Πανόρμου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου & Γαλατσίου 12μ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου & Τσιμισκή 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 11πμ

Στις σχολές
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9
ΦΛΣ 10πμ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 10πμ,
ΠΑΝΤΕΙΟ Καραγιώργα 10πμ, ΤΕΙ ΑΘ. 11πμ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10πμ
ΠΑΝΕΠ. ΒΟΛΟΥ ΘΟΛΟΣ 11πμ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 
ΦΜΣ 10πμ, ΝΟΜΙΚΗ 10πμ, ΑΣΚΤ 12μ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2μμ,
ΛΕΣΧΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12μ, ΛΕΣΧΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 10πμ
ΦΥΣΙΚΟ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟY 10πμ
ΠΑΝΕΠ. ΒΟΛΟΥ ΘΟΛΟΣ 11πμ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 12μ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/9
ΛΕΣΧΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 12μ
ΠΑΝΕΠ. ΒΟΛΟΥ ΘΟΛΟΣ 11πμ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 12μ

Εξορμήσεις

Μαρξιστικά Φόρουμ

σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

Συνεδριάσεις
Εργατικών ομάδων

ΔΗΜΟΣΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/10 Λέκκα 23-25, 4ος ορ., 5.30μμ
ΜΜΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 11πμ
ΥΓΕΙΑ
ΤΡΙΤΗ 4/10 Αγ. Σάββας 7μμ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΤΡΙΤΗ 4/10 ΕΚΑ 6μμ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΡΙΤΗ 28/9 ΕΚΑ 1μμ
INTRACOM
ΠΕΜΠΤΗ 6/10 Intracom 12μ

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

ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη
δρά ση της εργα τι κής τά ξης

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

EΠA NA ΣTAΣH 
και όχι ρεφορ μι σμό 

O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την
εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο -

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

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

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
Ελληνικό, καφέ Quiz 
(Ιασωνίδου 42) 7.30μμ
Οργανώνοντας τη 
Διεθνή Συνάντηση ενάντια
στο ρατσισμό και τον φασισμό
στις 15-16/10
Ομιλήτρια: 
Έλλη Πανταζοπούλου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΛΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/10 
Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ

Συνελεύσεις
ΚΕΕΡΦΑ

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 Θόλος 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
καφέ Πλάτανος – 
πλατεία Σπλάντζια 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Τρίπορτο 
(Αρτεμησίου & Παραμυθίας) 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 
καφέ Τσίου (έναντι Νομαρχίας) 8μμ
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Γωγώ (πλατεία Φρατζή,
δίπλα στο Σταυρό του Νότου) 8μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 
στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 6μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
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Η συζήτηση για την Παιδεία εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Σ
υζήτηση για την Παιδεία, σε
επίπεδο πολιτικών αρχηγών,
θα γίνει στη Βουλή την Τετάρ-

τη 28 Σεπτέμβρη. Τη συζήτηση είχε
αιτηθεί η Νέα Δημοκρατία αρχές Αυ-
γούστου και τελικά μετά από αναβο-
λές θα γίνει μια μέρα μετά την ψήφι-
ση του πολυνομοσχεδίου για τα
προαπαιτούμενα της αξιολόγησης. 

Η Νέα Δημοκρατία διαφημίζει εδώ
και καιρό το αίτημά της και την πρό-
κληση της συζήτησης. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αφιέρωσε ένα ολόκλη-
ρο κομμάτι της ομιλίας του στη ΔΕΘ
στις θέσεις της ΝΔ σε σχέση με την
Παιδεία και στο τι θα κάνει αν γίνει
κυβέρνηση. Ανάμεσα σε άλλα ανέφε-
ρε: «η δημόσια παιδεία είναι ο πιο ση-
μαντικός ιμάντας κοινωνικής κινητικό-
τητας. Αυτή πρέπει να δίνει τη δυνα-
τότητα σε ένα φτωχό παιδί από τις
δυτικές συνοικίες της Αθήνας ή της
Θεσσαλονίκης, να διακριθεί στη ζωή
του». Και πιο κάτω πρόσθεσε: «Το
δημόσιο σχολείο και το δημόσιο πα-
νεπιστήμιο πρέπει να είναι φυτώρια
αριστείας και ευκαιριών και όχι εργα-
λεία κοινωνικού ισοπεδωτισμού». 

Οι αναφορές περί «αριστείας»
επανέρχονται, αυτή τη φορά ο Μη-
τσοτάκης φαίνεται να έχει αντιγρά-
ψει την Τερέζα Μέι, τη νέα συντηρη-
τική πρωθυπουργό της Βρετανίας. 

Η Μέι από τον πρώτο μήνα που
ανέλαβε τα καθήκοντά της μετά την
παραίτηση του Ντέιβιντ Κάμερον
ανακοίνωσε ότι στις προθέσεις της
είναι η ίδρυση νέων Grammar Sch-
ools, γυμνάσια στα οποία ένας μα-
θητής περνάει με εξετάσεις στην
ηλικία των 11. Η Μέι σερβίρει το πα-
ραμύθι ότι με αυτόν τον τρόπο τα
«πιο έξυπνα παιδιά» επιλέγονται ανε-
ξάρτητα από την κοινωνική τους τά-
ξη και έτσι μπορούν να προοδεύ-
σουν μέσα σε αυτά τα «άριστα» σχο-
λεία.

Από την πρώτη στιγμή της δήλω-
σής της, ξέσπασαν αντιδράσεις. Αυ-
τή τη στιγμή στη Βρετανία υπάρ-
χουν μόλις 163 τέτοια σχολεία. Η
εργατική τάξη θυμάται τι σήμαινε η
πλατιά ύπαρξη τέτοιων σχολείων και
οι εξετάσεις στην ευαίσθητη ηλικία
των 11. Ο Ρομπ που συμμετείχε σε
τέτοιες εξετάσεις το 1966 στο
Μπρόμλεϊ περιγράφει στο Socialist
Worker (αδελφή εφημερίδα της ΕΑ):
«Η ατμόσφαιρα σε αυτά τα σχολεία
ήταν φριχτή. Το αν θα περνούσες εί-
χε να κάνει με το πόσες θέσεις ήταν
διαθέσιμες, ήταν αυθαίρετο. Ήταν
ενδιάμεσες εξετάσεις που σήμαινε
ότι έπρεπε να τις ξαναδίνεις. Θυμά-

μαι ότι πήγαινα σε μια μεγάλη αί-
θουσα με 100-200 παιδιά. Υπήρχαν
παιδιά που έκλαιγαν πριν αναποδο-
γυρίσουν τις κόλλες τους». Τα παι-
διά που δεν πέρναγαν τις εξετάσεις
πήγαιναν σε δευτεροκλασάτα σχο-
λεία. Κρίνονταν «αποτυχημένα» στην
ηλικία των 11». 

Σε αντίθεση με αυτά που σερβί-
ρουν η Μέι και ο Μητσοτάκης περί
«κοινωνικής κινητικότητας», τέτοιες
επιλογές με στόχο την «αριστεία»
οδηγούν σε περισσότερους ταξι-
κούς φραγμούς. Τα σχέδιά τους δη-
μιουργούν μεγαλύτερα και περισσό-
τερα «κόσκινα» για να μένει η πλει-
οψηφία, τα παιδιά της εργατικής τά-
ξης και των μεσοστρωμάτων, στην
ίδια ταξική θέση. 

Συνέχεια

Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ έκλεισε τις
αναφορές του στην Παιδεία λέγοντας
πως θα ανατρέψει τις «ιδεοληπτικές
μεταρρυθμίσεις» του ΣΥΡΙΖΑ στην
Παιδεία. Αυτή η δήλωση γίνεται μόνο
και μόνο επειδή η ΝΔ είναι στην αντι-
πολίτευση. Δυστυχώς, δεν υπάρχει
ουσιαστική αντιπαράθεση αφού οι
επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ, και στην Παι-
δεία, αποτελούν συνέχεια των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων σε όλα τα
επίπεδα. Πρώτα και κύρια, όσον αφο-
ρά τη χρηματοδότηση που είναι κολ-
λημένη κάτω από το 3% του ΑΕΠ. 

Ενώ αυτή είναι η πραγματικότητα,
η τοποθέτηση που επαναλαμβάνεται
μονότονα από τα στελέχη της κυ-
βέρνησης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
υπερασπίζει τις συνέπειες από την
πολιτική των Μνημονίων όπως κάνει
η ΝΔ, αλλά «δεν μπορούμε να κά-
νουμε τίποτα άλλο». 

Οι θλιβεροί πανηγυρισμοί τη μέρα
του αγιασμού για την «κανονικότη-

τα» στην οποία επέστρεψαν τα σχο-
λεία και η βαθμολόγηση του Φίλη
από τον Τσίπρα με…20 είναι στάχτη
στα μάτια. 

Τα νούμερα δίνουν την πραγματι-
κή εικόνα. Οι εκπαιδευτικοί σε δευ-
τεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση έχουν μειωθεί κατά 28% από
το 2008, από τις 186 χιλιάδες στις
134 χιλιάδες. 

Οι προσλήψεις αναπληρωτών δεν
είναι «κανονικότητα» αφού μιλάμε
για χιλιάδες ανθρώπους που προσ-
λαμβάνονται, διδάσκουν σε διαφορε-
τικά σχολεία της χώρας και στη συ-
νέχεια απολύονται για να ξαναψά-
ξουν τη νέα χρονιά τη θέση τους
στους πίνακες. Ακόμα όμως και αν
«αποδεχτούμε» αυτή τη μορφή ελα-
στικής εργασίας, πάλι τα νούμερα
δείχνουν την ζοφερή πραγματικότη-
τα. Πέρσι στο τέλος της χρονιάς
έλειπαν τρεις χιλιάδες εκπαιδευτικοί. 

Ο υπουργός Παιδείας πριν κλείσει
η περσινή χρονιά και στις αρχές του
καλοκαιριού μιλούσε για την ανάγκη
20 χιλιάδων μόνιμων διορισμών. Όσο
μπαίναμε στο καλοκαίρι αυτά ξεχά-
στηκαν και ακολούθησε το επικοινω-
νιακό σόου με τις προσλήψεις ανα-
πληρωτών. Ακόμα και σήμερα όμως,
μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
οι ελλείψεις φτάνουν τις έξι χιλιάδες,
όπως ενημέρωσαν οι αιρετοί των εκ-
παιδευτικών στη Συνέλευση Προ-
έδρων της ΔΟΕ το Σάββατο 24/9. 

Πολλά κενά «εξαφανίστηκαν» με
αλχημείες. Κόπηκαν ώρες από τα
προγράμματα σε δημοτικό και γυ-
μνάσιο, έγινε 3η(!) ανάθεση μαθημά-
των σε εκπαιδευτικούς, καταργήθη-
κε η 3ωρη μείωση για τους υπεύθυ-
νους των εργαστηρίων Φυσικοχημεί-
ας και Πληροφορικής, έκλεισαν
ΕΠΑΛ, τμήματα συγχωνεύονται με

27 και 30 μαθητές το ένα, αυξήθηκε
το ωράριο των νηπιαγωγών στις 25
ώρες (επίσημα γιατί στην πράξη εί-
ναι 30 ώρες), καταργήθηκε ο υπεύ-
θυνος του ολοήμερου. Αυτά τα μέ-
τρα δείχνουν τη συνέχεια με το προ-
ηγούμενο μνημονιακό πετσόκομα
των Σαμαροβενιζέλων. 

Υποδομές

Οι ελλείψεις δεν αφορούν μόνο
τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την
κατάσταση που επικρατεί στα σχο-
λεία όσον αφορά τις υποδομές. Ο
χειμώνας δεν έχει μπει ακόμα, αλλά
ήδη οι Σύλλογοι Γονέων καταγγέλ-
λουν ότι Σχολικές Επιτροπές στην
πλειοψηφία τους είναι καταχρεωμέ-
νες. Δεν θα μπορέσουν να αγορά-
σουν πετρέλαιο, όπως δεν μπορούν
αυτή τη στιγμή να καλύψουν την με-
ταφορά των μαθητών στα σχολεία ή
την αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων. 

Τα σχολεία αναγκάζονται να ψά-
ξουν για χορηγούς, όπως ακριβώς
συνέβαινε με τους προηγούμενους
δηλαδή. Ή να βάλουν βαθιά το χέρι
στην τσέπη οι γονείς που ήδη το κά-
νουν ειδικά όσον αφορά τη μεταφο-
ρά μαθητών σε απομακρυσμένες πε-
ριοχές (μισθωμένα ταξί ή πούλμαν).
Τα αρπακτικά των ΜΚΟ παραμο-
νεύουν. Ήδη, επιδιώκουν να αναλά-
βουν την εκπαίδευση όσων προσφυ-
γόπουλων δεν πάνε σε δημόσια σχο-
λεία, αλλά μένουν έγκλειστα στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Τα ίδια ισχύουν για την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Στην ουσία παραμέ-
νουν σε ισχύ οι νόμοι Διαμαντοπού-
λου και Αρβανιτόπουλου. Δύο παρα-
δείγματα είναι χαρακτηριστικά σε
σχέση με την κατρακύλα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Με τους αγώνες των φοιτητών,
αλλά και μέρους των καθηγητών τα
διαβόητα Συμβούλια Διοίκησης
έχουν γίνει όργανα-«φαντάσματα». 

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση δεν
αποφάσισε ποτέ να τα καταργήσει.
Ίσα-ίσα, η αναπληρώτρια υπουργός
Σία Αναγνωστοπούλου υπέγραψε
την παράταση της θητείας των
υπαρχόντων Συμβουλίων μέχρι τις
31/8/2017. Τις τελευταίες μέρες άρ-
χισαν να παραιτούνται μέλη των
Συμβουλίων ως πίεση στην κυβέρνη-
ση. Ο Μητσοτάκης σε συνάντηση με
τους Προέδρους των Συμβουλίων
ΑΕΙ που έγινε σε «άριστο κλίμα»,
όπως αναφέρουν δημοσιεύματα,
τους υποσχέθηκε ότι θα αποκατα-
στήσει όλες τους τις λειτουργίες,
εννοώντας και την προεπιλογή πρυ-
τάνεων και κοσμητόρων που είχε κα-

ταργηθεί. 
Το δεύτερο παράδειγμα είναι ακό-

μα πιο χαρακτηριστικό. Κατά τη
διάρκεια των μνημονιακών χρόνων,
δεν έχει γίνει καμιά πρόσληψη στα
Πανεπιστήμια με αποτέλεσμα τμή-
ματα να κλείνουν ή να συρρικνώνον-
ται. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια ευκαιρία να
πάρει ένα μέτρο στην αντίθετη κα-
τεύθυνση, όμως επέλεξε να ανακα-
λέσει την ψηφισμένη διάταξη που
έδινε τη δυνατότητα στα μέλη ΕΔΙΠ
και ΕΕΠ (Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού αντίστοιχα) να εξε-
λιχθούν σε λέκτορες στα πανεπιστή-
μια. Υποχώρησε κάτω από την αντι-
δραστική πίεση της ΝΔ, του Ποταμι-
ού και της ξεπουλημένης ηγεσίας
της ΠΟΣΔΕΠ. 

Παρά τα πολλά λόγια για «προ-
οδευτικές μεταρρυθμίσεις», ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ έχει αποδεχτεί τα Μνημόνια και
για την Παιδεία. Όπως φαίνεται από
τα παραπάνω σε ορισμένες περι-
πτώσεις προχωρά σε ακόμα χειρό-
τερα μέτρα. Προφανώς, η λύση δεν
είναι όσα πρεσβεύει ο Μητσοτάκης
με το ακόμα μεγαλύτερο πριόνι στη
χρηματοδότηση ή την επέκταση των
ταξικών φραγμών στα σχολεία με το
μανδύα της «αριστείας». 

Οι μόνοι που μπορούν να δώσουν
λύση είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί,
οι γονείς και οι μαθητές. Με τους
κοινούς τους αγώνες μπορούν να
συντρίψουν τα Μνημόνια, για να
ανοίξει ο δρόμος για μια Παιδεία για
όλους, όπου οι ανάγκες θα μπαίνουν
πάνω από τα κέρδη και την αγορά.

Νεκτάριος Δαργάκης

Οι ανάγκες των παιδιών
πάνω από τα κέρδη
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Θα τα βρείτε στο

μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
www.marxistiko.gr
Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

75 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ
99 χρόνια από την Ρώσικη Επανάσταση

Η δίκη της MARFIN
πρέπει να φτάσει στους
πραγματικούς ενόχους

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Στις 24/9 διοργανώθηκε αντισεξιστική συγκέντρωση
με μικροφωνική στην πλατεία Καπνικαρέας που κατέλη-
ξε σε διαδήλωση περίπου 200 ατόμων, με πανώ, συνθή-
ματα, πικέτες, μοίρασμα κειμένων. Αφορμή για την κινη-
τοποίηση υπήρξαν πρόσφατες ειδήσεις βιασμών αλλά η
συζήτηση που άνοιξε από τη διαμαρτυρία, στην προετοι-
μασία και κατά τη διάρκειά της, δεν περιορίστηκε εκεί.
Υπήρξε πχ πικέτα αλληλεγγύης στις Πολωνές διαδηλώ-
τριες υπέρ του δικαιώματος στην έκτρωση, πικέτα για
τις τρανσφοβικές επιθέσεις κλπ.

Σε μια περίοδο που γίνεται συστηματική προσπάθεια
να τσακιστεί η αντίσταση του κόσμου και να καλλιεργη-
θεί κλίμα απογοήτευσης και εσωστρέφειας, ανοίγει ο
προβληματισμός για τη φύση της καταπίεσης των γυναι-
κών και πώς την παλεύουμε. Είναι ενθαρρυντικό ότι αυτό
αποτυπώθηκε σε μια μεγάλη κινητοποίηση γεμάτη ανα-
βρασμό στην οποία όλοι/ες ήθελαν να συνεισφέρουν και
φυσικά να ανοίξουν αυτή τη συζήτηση μεταξύ τους και
προς τα έξω.

Η ομάδα LGBTQ+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ στήριξε και έκανε πα-
ρέμβαση, με πανώ “Να τσακίσουμε το σύστημα του σεξι-
σμού και της καταπίεσης” και καλώντας στην κινητοποί-
ηση στην ΕΡΤ ενάντια στην προβολή των νεοναζί. 'Ετσι
έβαλε στη συζήτηση δύο πράγματα: πρώτο, η καταπίεση

των γυναικών είναι μέρος ενός ολόκληρου συστήματος
καταπίεσης. Ο σεξισμός δεν είναι ιδιοτροπία των αν-
δρών, αλλά αποτέλεσμα συστημικής ρητορικής που σκο-
πό έχει να διασπάσει την εργατική τάξη, κάνοντας τα δι-
καιώματα γυναικών και ανδρών πιο ευάλωτα. Με καθαρό
αυτό, προχωράμε στο πώς παλεύουμε: χωρίς εσωστρέ-
φειες πολιτικής ορθότητας, αλλά με την πεποίθηση ότι
οι άνθρωποι αλλάζουν μέσα από τους αγώνες που δί-
νουν. Παλεύουμε με όλη την εργατική τάξη, χωρίς υποτί-
μηση, αλλά ούτε απομόνωση του γυναικείου ζητήματος.

Δεύτερο, η σημασία της σύνδεσης των αγώνων. Υπήρ-
ξε μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς/ες για την καμπάνια
καταδίκης της Χρυσής Αυγής και το αίτημα “καμία προ-
βολή στους νεοναζί”. Η δυνατότητα σε μια κινητοποίηση
για το σεξισμό να συζητηθεί ο εργατικός έλεγχος -το
γιατί οι εργαζόμενοι/ες στα ΜΜΕ μπορούν και πρέπει να
τα πάρουν στα χέρια τους για να προβάλλουν τους αγώ-
νες ενάντια στην καταπίεση αντί για το δηλητήριο των
φασιστών- είναι μια σημαντική παρακαταθήκη που σαν
αντικαπιταλιστική ΛΟΑΤΚΙ+ ομάδα πρέπει να αξιοποι-
ήσουμε. Τα ερωτήματα ανοίγουν πλατιά και οι αγωνι-
στές/στριες που τα θέτουν είναι ήδη στους δρόμους και
τις συνελεύσεις. 

Στάθης Κουννάς

“Μ
ε δόλο έχασαν τη ζωή τους οι συνάδερφοί
μου σήμερα. Δόλο της τράπεζας και του κ.
Βγενόπουλου προσωπικά, που έδωσε εντο-

λή, όποιος δε δουλέψει να μην έρθει αύριο στο γρα-
φείο”. Αυτό κατήγγειλε εργαζόμενη της Μαρφίν αμέσως
μετά την πανεργατική απεργία της 5ης Μάη του 2010
και τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της τράπεζας
στη Σταδίου με τραγικό απολογισμό το θάνατο τριών ερ-
γαζόμενων. Όμως, αυτός που κάθεται έξι χρόνια μετά
στο εδώλιο στη δίκη για τους νεκρούς της Μαρφίν που
ξεκίνησε ξανά πρόσφατα, δεν είναι ούτε η τράπεζα, ούτε
ο Βγενόπουλος προσωπικά.

Στην ίδια καταγγελία η εργαζόμενη της Μαρφίν πα-
ρουσίαζε αναλυτικά τόσο την κατάσταση του συγκεκρι-
μένου κτιρίου που δε διέθετε πυρασφάλεια ή εξόδους
κινδύνου όσο και την πολιτική της διοίκησης να μην κά-
νει καμιά -λόγω κόστους!-κίνηση προφύλαξης με εκπαί-
δευση του προσωπικού στην αντιμετώπιση πυρκαγιών
και ασκήσεις εκκένωσης. Και κατέληγε πώς εκτός από
σεμινάρια διαφυγής “των μεγάλων κεφαλιών της τράπε-
ζας από τα γραφεία τους”, το μόνο που ήξερε να κάνει
καλά η εργοδοσία ήταν ασκήσεις τρομοκρατίας των ερ-
γαζόμενων, κλειδώνοντάς τους κυριολεκτικά μέσα στο
κτίριο-παγίδα “με την προφορική προσφορά 'ή δου-
λεύεις ή απολύεσαι'”. Οι εγκληματικές ευθύνες της ερ-
γοδοσίας μένουν όμως ακόμα στο απυρόβλητο.

Το ίδιο συμβαίνει με τις ευθύνες της τότε κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ που όχι μόνο αποφάσισε να ψηφίσει τα βάρβαρα
μέτρα του πρώτου μνημονίου στη Βουλή αδιαφορώντας
για τις συνέπειες στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων αλ-
λά και έδωσε εντολή στην αστυνομία να διαλύσει με την
πιο άγρια βία τη μεγαλύτερη, μέχρι τότε, απεργιακή δια-
δήλωση όλων των εποχών. Όπως κατήγγειλαν τις επόμε-
νες μέρες όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες, ακόμα κι όταν το
κτίριο της Μαρφίν ήταν τυλιγμένο στις φλόγες, δυνάμεις
της ομάδας Δέλτα εμπόδιζαν τα πυροσβεστικά οχήματα

να πλησιάσουν και προσπαθούσαν να επιτεθούν στην
πορεία. Όμως ούτε ο ΓΑΠ ούτε ο υπουργός τότε ΠΡΟ-
ΠΟ Χρυσοχοϊδης και οι άλλοι επικεφαλής της αστυνο-
μίας κάθονται σήμερα στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Αντίθετα, αυτοί που μπήκαν ξανά και ξανά από τότε στο
στόχαστρο των μνημονιακών κυβερνήσεων και των ΜΜΕ
ήταν οι απεργοί και συνολικά το κίνημα. Παρότι όλα τα
βίντεο έδειχναν ξεκάθαρα διαδηλωτές από πολλά εργατι-
κά μπλοκ και την ΚΕΕΡΦΑ, ανάμεσά τους μετανάστες, να
ανοίγουν δρόμο στα πυροσβεστικά και να προσπαθούν να
σβήσουν τη φωτιά, η εκστρατεία νομιμοποίησης των μνη-
μονιακών μέτρων έφτανε μέχρι την εκμετάλλευση των νε-
κρών της Μαρφίν. Ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος
Κωνσταντίνου συκοφαντείται ακόμα ανοιχτά από τους νε-
οναζί της Χρυσής Αυγής, τον Τζήμερο και άλλα ακροδεξιά
στοιχεία ως ο “εμπρηστής της Μαρφίν”.

Τελικά, οι αστυνομικές “έρευνες” έστειλαν ως κατηγο-
ρούμενους τη... σωματοδομή του Θοδωρή Σίψα που,
όπως δηλώνει, βρισκόταν σε άλλο σημείο της πορείας
και του Παύλου Αντρέεβ που, όπως δηλώνει, δεν ήταν
καν στην πορεία αλλά στη δουλειά του! Ούτε ένας από
τους μάρτυρες που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα -εργα-
ζόμενοι στην τράπεζα και τα γύρω καταστήματα και άλ-
λοι αυτόπτες- δεν αναγνωρίζει τους κατηγορούμενους.

Σε μια δακρύβρεχτη ανάρτησή του στο facebook με
αφορμή την έναρξη της δίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δήλωσε ανήσυχος που “η λήθη του χρόνου αρχίζει να
περιβάλει αυτό το τραγικό περιστατικό με μια κανονικό-
τητα, με μια κοινοτoπία” και πρότεινε στην κοινωνία ούτε
να “ξεχάσει” ούτε “να εξισώνει τη 'βία' των μνημονίων με
τη βία των μολότοφ”. Οι πραγματικοί ένοχοι για τους νε-
κρούς της Μαρφίν και οι πολιτικοί υπηρέτες τους έχουν
πράγματι μεγάλο θράσος, που δεν μπορεί να καλυφθεί
με αναφορές στην… Χάνα Άρεντ.  Κι αυτό να είναι σίγου-
ροι ότι η κοινωνία δε το ξεχνά.

Λένα Βερδέ

Πάλη ενάντια στο σεξισμό

Τα βιβλία
είναι όπλα



Α
ντί για “εκεχειρία”, οι χειρότε-
ρες σφαγές εξελίσσονται στη
Συρία τις τελευταίες μέρες.

Το Χαλέπι κυριολεκτικά κατεδαφίζε-
ται από την επίθεση ρώσικων και συ-
ριακών δυνάμεων. Ο κόσμος που
συνεχίζει να βρίσκεται αποκλεισμέ-
νος μέσα στην πόλη δολοφονείται
μέσα στα σπίτια του από τις βόμβες
μεγάλου βεληνεκούς που πέφτουν
ασταμάτητα από αέρος. 

Ολόκληρες πολυκατοικίες μετα-
τρέπονται σε ερείπια. Τα νοσοκο-
μεία, που ήταν βασικός στόχος ήδη
πριν από την “εκεχειρία”, έχουν εξα-
φανιστεί. Εγχείριση σημαίνει ακρω-
τηριασμός. Ιατρική βοήθεια σημαίνει
λίγες γάζες στα τραύματα. 40% του
πληθυσμού στην πόλη είναι παιδιά,
και τη στιγμή που γράφεται αυτό το
άρθρο δολοφονούνται στα κρεβάτια
τους, στους δρόμους, θάβονται μέ-
σα στα χαλάσματα. Ό,τι έχει απομεί-
νει που να θυμίζει “σχολείο” έχει με-
ταφερθεί σε υπόγεια καταφύγια, αλ-
λά οι ρώσικες βόμβες είναι φτιαγμέ-
νες για να φτάνουν ακόμη και βαθιά
στη γη. Οι νεκροί μετά την “εκεχει-
ρία” είναι ήδη εκατοντάδες.

ΗΠΑ και Ρωσία πούλησαν ως με-
γάλη επιτυχία την υπογραφή της
συμφωνίας ότι θα διακοπούν από
όλες τις πλευρές οι βομβαρδισμοί,
για να επικεντρωθούν από κοινού
στο “κυνήγι των τρομοκρατών”. Το
καθεστώς υποσχέθηκε ότι θα άρχιζε
να μεταφέρεται ιατροφαρμακευτική
βοήθεια και τρόφιμα στις αποκλει-
σμένες και πολιορκημένες πόλεις.
Τελικά, ούτε μια βδομάδα δεν κρά-
τησε η αισιοδοξία. Χτυπήθηκε ένα
κομβόι του ίδιου του ΟΗΕ που μετέ-

φερε βοήθεια. Οι Δυτικοί κατηγόρη-
σαν τη Ρωσία για το βομβαρδισμό
και η Ρωσία με τη σειρά της λέει
πως την εκεχειρία έσπασαν οι ΗΠΑ
βομβαρδίζοντας στρατεύματα του
καθεστώτος, κάτι για το οποίο οι
Αμερικάνοι ζήτησαν “συγνώμη”.

Εγκληματίες

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ που συνεδρίασε έκτακτα την
Κυριακή 25 Σεπτέμβρη ήταν μια πα-
ρωδία, με τους ίδιους τους εγκλημα-
τίες να κάθονται στις καρέκλες αυ-
τών που υποτίθεται θέλουν να επι-
βάλουν την ειρήνη. Ρώσικες βαρβα-
ρότητες κατήγγειλαν οι Δυτικοί. Η
βαρβαρότητα είναι αυτή που δημι-
ουργήσατε στο Ιράκ και στη Λιβύη,
τους απαντάει η ρώσικη ηγεσία.
Έχουν τραγικά δίκιο και οι δύο. Αν-
ταγωνίζονται σε βαρβαρότητα και
σε υποκρισία, πάνω στην πλάτη του
συριακού λαού.

Το μέγεθος του εγκλήματος δεν
είναι τυχαίο. Στόχος των επιθέσεων
δεν είναι απλά να ελέγξουν την πε-
ριοχή, ούτε μόνο να σκοτώσουν. Το
καθεστώς, με τη ρώσικη στήριξη,
θέλει να τρομοκρατήσει τον πληθυ-
σμό, να σπάσει έτσι την πιο σημαντι-
κή ζώνη της χώρας που βρίσκεται
έξω από το στρατιωτικό του έλεγχο
και να χρησιμοποιήσει το φόβο ώστε

να παραδοθούν πιο εύκολα όλες οι
αντιστεκόμενες περιοχές. Στα τέλη
Αυγούστου έπεσε στα χέρια του κα-
θεστώτος η Νταράγια, η περιοχή
της Δαμασκού που βρισκόταν υπό
πολιορκία τέσσερα χρόνια. Οι μάχες
συνεχίζονται σε άλλες περιοχές της
πρωτεύουσας αλλά και στην πόλη
Χόμς. Η παράδοση του Χαλεπιού θα
σημάνει μεγάλο πισωγύρισμα για τις
αντικυβερνητικές δυνάμεις. Ο πλη-
θυσμός που παραμένει αποκλεισμέ-
νος είναι ήδη εξαντλημένος από τη
μακρόχρονη πολιορκία που τον έχει
αφήσει χωρίς τρόφιμα.

Ο μαζικός θάνατος άμαχων είναι
για τις μεγάλες δυνάμεις απλώς
ένας παράγοντας στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων. Και το καθε-
στώς και οι αντάρτες, είναι εξουθε-
νωμένοι μετά από τόσα χρόνια πολέ-
μου. Κανείς δεν διαθέτει δυνάμεις
για να επιβάλει ριζική αλλαγή της
ισορροπίας. Το καθεστώς Άσαντ,
όμως, ελπίζει ότι οι ιμπεριαλιστές
για να γλιτώσουν τα χειρότερα, θα
του επιτρέψουν να παραμείνει με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην
εξουσία. Όσο πιο πολλές σφαγές
διεξάγονται, τόσο πιο γρήγορα πι-
στεύουν ότι μπορούν να πετύχουν
μια τέτοια συμφωνία.

Όμως κανείς δεν ξέρει πώς και
πότε τα πράγματα μπορούν να ξε-

φύγουν ακόμη περισσότερο. Οι κόν-
τρες ΗΠΑ, Ρωσίας και ΕΕ στον ΟΗΕ
βάθυναν τόσο που μπορούν να
απλωθούν και εκτός Συρίας. Στο με-
ταξύ, ο τούρκικος στρατός αλωνίζει
στο βορρά της Συρίας για να περιο-
ρίσει τους Κούρδους, και απειλεί ότι
θα προχωρήσει άμεσα ακόμη πιο
βαθιά μέσα στη χώρα. 

Βαρβαρότητες

Η πολιτική κατάσταση οξύνεται
και στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Η
Σαουδική Αραβία βομβάρδισε ξανά
στην Υεμένη αυτή τη βδομάδα προ-
καλώντας κι άλλες δεκάδες νε-
κρούς. Και τέτοιου τύπου βαρβαρό-
τητες γίνονται με τη στήριξη, όχι με
την κριτική των ΗΠΑ.

Όλα αυτά, ενώ σύμφωνα με τον
ΟΗΕ πάνω από 13 εκατομμύρια άν-
θρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική
βοήθεια εντός Συρίας, πολλοί από
αυτούς σε δυσπρόσιτες περιοχές.
Παράλληλα, οι επεμβάσεις των ιμπε-
ριαλιστών και οι επιθέσεις του καθε-
στώτος χειροτερεύουν τις εθνοτικές
και θρησκευτικές εντάσεις. Στις πε-
ριοχές που πέφτουν στα χέρια του
καθεστώτος, οι Σουνίτες καλούνται
“εθελοντικά” να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους και να πάνε σε περιοχές
ελεγχόμενες από αντάρτικες δυνά-
μεις. Στη ζώνη που θέλει να ελέγξει

η Τουρκία, επιχειρεί να χρησιμοποι-
ήσει τον τουρκομανικό πληθυσμό
κόντρα στους Κούρδους, αλλά και
στους Άραβες.

Και τέλος, παρότι το αμερικάνικο
πολιτικό σύστημα βρίσκεται απορ-
ροφημένο με την προεκλογική μάχη,
όλο και περισσότερες φωνές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν λόγο
για “ανάγκη” επίθεσης στη Συρία.
Υποτίθεται για να περιορίσουν τις
δυνατότητες που έχει το καθεστώς
για σφαγές. Στην πραγματικότητα οι
Ευρωπαίοι νιώθουν άβολα, βλέπον-
τας τον Πούτιν να βομβαρδίζει ανε-
νόχλητος, τον Ερντογάν να εισβάλ-
λει χωρίς αντίσταση, και οι ίδιοι να
περιορίζονται στις κριτικές. Τη μετα-
πολεμική Συρία θα τη μοιραστούν
μεταξύ τους αυτοί που έχουν βάλει
πιο βαθιά το χέρι τους, και τα στρα-
τεύματά τους. Εστω κι αν αυτό που
απομείνει θα είναι έρημος.

Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη
ούτε στις “ειρηνευτικές” τους απο-
στολές, ούτε στα τραπέζια των δια-
πραγματεύσεών τους. Το χάος και ο
θάνατος που απλώνεται στη Συρία
είναι δημιούργημά τους. Έξω όλοι οι
στρατοί, καμιά καινούργια επέμβαση
στη Συρία.

Νίκος Λούντος

ΣΥΡΙΑ Η “Εκεχειρία”�ΗΠΑ-Ρωσίας
σήμανε κλιμάκωση πολέμου
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“H
νίκη του Κόρμπιν, στήριγμα για
το κίνημα ενάντια στη λιτότητα»
ήταν ο κεντρικός τίτλος των Fi-

nancial Times, της διεθνούς εφημερίδας
των αγορών, το βράδυ του Σαββάτου λίγο
μετά τη λήξη του συνέδριου του Εργατικού
Κόμματος στο Λίβερπουλ. Ο Τζέρεμι Κόρμ-
πιν πέτυχε να επανεκλεγεί ανεβάζοντας το
ποσοστό του από 59,5% πέρυσι στο 62%
φέτος. 

Όπως σημειώνει η εφημερίδα: «Η δεύτερη
αυτή νίκη αποτελεί ταπείνωση για τους 172
βουλευτές που υπέγραψαν την κίνηση μη εμ-
πιστοσύνης στο πρόσωπό του στα τέλη του
Ιούνη. Η έλλειψη ενότητας μέσα στο Εργατι-
κό Κόμμα ήταν ορατή στο μεγάλο αριθμό
των διάσημων βουλευτών που είχαν αποχω-
ρήσει στην ανακοίνωση του αποτελέσματος.
Η μισή αίθουσα ήταν αδειανή... Άποψη πολ-
λών βουλευτών είναι ότι το κόμμα δεν έχει
απλά μετακινηθεί στα αριστερά, αλλά έχει
υποστεί μια εχθρική κατάληψη». Η μεγάλη
μάζα των νέων μελών του κόμματος στήριξε
τον Κόρμπιν. 

Μια ακριβώς αντίστροφη εικόνα άγριας
χαράς μεταφέρει στο ρεπορτάζ της η εφημε-
ρίδα Socialist Worker: «Έξω από το χώρο του
Συνεδρίου πάνω από 700 άτομα παρακολου-
θούσαν την εξέλιξή του μέσω BBC από μια
γιγαντοοθόνη. Είχαν αρχίσει ήδη να πανηγυ-
ρίζουν πριν την ανακοίνωση του αποτελέ-
σματος επευφημώντας όποιον βουλευτή έκα-
νε δηλώσεις υπέρ του Κόρμπιν».

Η επανεκλογή του Κόρμπιν, και μάλιστα με
μεγαλύτερα ποσοστά, στην ηγεσία του Ερ-
γατικού Κόμματος, μετά και το Βrexit, πρό-
κειται να βαθύνει ακόμη περισσότερο την πο-
λιτική κρίση στη Βρετανία. Η βρετανική άρ-
χουσα τάξη, που στην πλειοψηφία της βρέ-
θηκε το καλοκαίρι στην πλευρά του «Bre-
main» δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει τις συ-
νέπειες του Brexit, αλλά και το γεγονός ότι
το Εργατικό Κόμμα, ένα κόμμα που εδώ και
σχεδόν δύο δεκαετίες διαχειρίστηκε με ζήλο
τα συμφέροντά της, δεν βρίσκεται κάτω από
τον δικό της απόλυτο έλεγχο, αλλά έχει κα-
ταληφθεί από «εχθρικές δυνάμεις». 

«Η νίκη του Κόρμπιν αποτελεί μια ώθηση

για όποιον μισεί τη λιτότητα και το ρατσισμό.
Στις συγκεντρώσεις του συμμετείχαν μεγάλα
και ενθουσιώδη ακροατήρια για να πανηγυρί-
σουν ένα σοσιαλιστικό μήνυμα. Αυτοί οι άν-
θρωποι πρέπει να γίνουν κίνημα στους δρό-
μους και στους χώρους δουλειάς για να
μπλοκάρουν και να ρίξουν την κυβέρνηση
των Τόρηδων» δήλωσε η Έιμι Λέδερ εκ μέ-
ρους του SWP, του Σοσιαλιστικού Εργατικού
Κόμματος. 

Μαζί

«To SWP δεν είναι μέρος του Εργατικού
Κόμματος. Όμως την επόμενη Κυριακή θα
διαδηλώσουμε μαζί με τα μέλη του έξω από
το συνέδριο των Συντηρητικών στο Μπέρμ-
πιγχαμ. Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου θα συμμε-
τέχουμε στην Συνδιάσκεψη του Stand Up to
Racism, (“Ξεσηκωθείτε ενάντια στο ρατσι-
σμό”) που στόχο έχει το χτίσιμο ενός μαζικού
αντιρατσιστικού κινήματος στη Βρετανία και
αναμένεται να μιλήσει και ο Κόρμπιν».

Παρά τις συνεχείς τρικλοποδιές της δεξιάς
πτέρυγας στην πανηγυρική ομιλία αποδοχής

της ηγεσίας, ο Κόρμπιν κάλεσε «σε επανένω-
ση όλο το Εργατικό Κόμμα. «Είμαστε όλοι
μέρος της οικογένειας των Εργατικών και
έτσι πρόκειται να είναι πάντα. Έχουμε περισ-
σότερα πράγματα που μας ενώνουν απ’όσα
μας χωρίζουν» είπε.

«Θα υπάρξει τεράτια πίεση πάνω στον
Κόρμπιν να συμβιβαστεί και να καθησυχάσει
τη δεξιά πτέρυγα. Αυτό θα είναι καταστροφι-
κό» υποστηρίζει ο γραμματέας του SWP
Tσάρλι Κίμπερ. «Δεν πρέπει να κάνει πίσω.

Για να υπάρξει πραγματική αλλαγή χρει-
άζεται μια έφοδος πάνω στον πλούτο και
την εξουσία. Η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελ-
λάδα τον Ιανουάριο του 2015 έστειλε μήνυ-
μα ελπίδας σε όλο τον κόσμο. Αλλά βρέθη-
κε αντιμέτωπη με την οικονομική και πολιτι-
κή πίεση των θεσμών της ΕΕ, των τραπεζι-
τών και των πλουσίων. Τώρα εφαρμόζει ένα
ακόμα πιο άγριο γύρο λιτότητας από αυ-
τούς που εφάρμοσαν οι προκάτοχοί της.
Αυτός είναι ένας ξεκάθαρος λόγος γιατί
χρειαζόμαστε ένα κίνημα ανεξάρτητο από
το Εργατικό Κόμμα».  

ΒΡΕΤΑΝΙΑΗ νέα νίκη του Κόρμπιν, μήνυμα αγώνα



Ο
ύτε οι εν ψυχρώ
δολοφονίες, ού-
τε τα ΜΑΤ και τα

δακρυγόνα, ούτε η
εθνοφρουρά και ο στρατός, ούτε οι
καταστάσεις «έκτακτης ανάγκης» κα-
τάφεραν να αποτρέψουν χιλιάδες αν-
θρώπους να βγουν ξανά στους δρό-
μους των πόλεων των Ηνωμένων Πο-
λιτειών ενάντια στη δολοφονική ρα-
τσιστική αστυνομική βία. Η «Μαύρη
Ζωή Μετράει» είναι το καθαρό μήνυ-
μα που στέλνει αυτό το κίνημα στον
πρώτο μαύρο πρόεδρο καθώς τελει-
ώνει η θητεία του, ένα κίνημα που αρ-
χίζει να θυμίζει σε έκταση, ένταση και
ριζοσπαστικοποίηση τους αγώνες της
δεκαετίας του ’60 για ίσα δικαιώματα. 

Τρεις μέρες κράτησε ο ξεσηκω-
μός στην πόλη Σάρλοτ στη Βόρεια
Καρολίνα, μετά την εν ψυχρώ δολο-
φονία του 43χρονου Keith Lamont
Scott από αστυνομικούς στις 20 Σε-
πτεμβρίου,  αναγκάζοντας την αστυ-
νομία που προσπάθησε να κουκου-
λώσει το γεγονός να δώσει τα βίντεο
της δολοφονίας στη δημοσιότητα. 

Η δολοφονία του Σκοτ ήρθε μια
μέρα μετά τη δημοσίευση του βίν-
τεο με την εν ψυχρώ εκτέλεση ενός
ακόμη μαύρου πολίτη των ΗΠΑ, του
Terence Crutcher στην πόλη Tulsa
από την αστυνομία – τόσο κραυγα-
λέα που ακόμη και o Tραμπ αναγκά-
στηκε να καταδικάσει. Τη δολοφονία
ακολούθησαν οργισμένες διαμαρτυ-
ρίες στην πολιτεία της Οκλαχόμα.

Πίσω στην πόλη Σάρλοτ, ο Σκοτ,
πατέρας ενός επτάχρονου παιδιού,
περίμενε μέσα στο αυτοκίνητό του
όπως κάθε μέρα το σχολικό να αφή-

σει το γιο του. Σύμφωνα με αυτό-
πτες μάρτυρες, ένας αστυνομικός
(όπως επιβεβαιώθηκε αργότερα) με
πολιτικά τον πλησίασε και λίγες
στιγμές μετά έπεσε νεκρός από τέσ-
σερις πυροβολισμούς. Η αστυνομία
ισχυρίστηκε ότι ο Σκοτ βγήκε με
όπλο στα χέρια από το αυτοκίνητο
και λίγο αργότερα ένα όπλο βρέθη-
κε στον τόπο του εγκλήματος. 

Όμως μάρτυρες επιβεβαιώνουν ότι
δεν κράταγε όπλο, ενώ στα βίντεο
που απέκρυπτε αλλά τελικά αναγκά-
στηκε να βγάλει στη δημοσιότητα η
αστυνομία, δεν φαίνεται αν και τι
κράταγε το θύμα στα χέρια του. Επί-
σης η αστυνομία δεν πήρε καν κατα-
θέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες
και από την οικογένεια του θύματος.
Καθόλου τυχαία, πριν ακριβώς ένα

μήνα ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης
της πολιτείας Μακ Κρόρυ υπέγραψε
τη νομιμοποίηση της απαγόρευσης
δημοσίευσης των βίντεο της αστυνο-
μίας χωρίς δικαστική εντολή.  

790 δολοφονημένοι

Ο Σκοτ ήταν ο έκτος άνθρωπος
που έπεσε νεκρός από πυρά της
αστυνομίας το 2016 στην πόλη Σαρ-
λότ και ο 790ος σε ολόκληρες τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους 790
δολοφονημένους, οι 190 δηλαδή πε-
ρίπου το 25% ήταν μαύροι όταν στο
σύνολο του πληθυσμού των ΗΠΑ δεν
ξεπερνούν το 13%. Ένα ακόμα 16%
των δολοφονημένων ήταν Λατίνοι. 

Μέσα σε λίγες ώρες από τη δολο-
φονία του Σκοτ κόσμος άρχισε να
συγκεντρώνεται στο σημείο της δο-

λοφονίας φωνάζοντας «Τα χέρια
ψηλά-μην πυροβολείτε». Η αστυνο-
μία προσπάθησε να διαλύσει τη
συγκέντρωση με δακρυγόνα και οι
διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς
έναν αυτοκινητόδρομο προκειμένου
να τον κλείσουν.

Την επόμενη μέρα οι διαμαρτυ-
ρίες επεκτάθηκαν σε όλη την πολι-
τεία της Βόρειας Καρολίνας, με συν-
τονισμένες κινητοποιήσεις των φοι-
τητών πέντε κολεγίων. Στο ίδιο το
Σάρλοτ έγιναν ειρηνικές κινητοποι-
ήσεις, με οικογένειες να κατεβαί-
νουν ομαδικά να διαδηλώσουν που
αντιμετωπίστηκαν με δακρυγόνα και
κρότου λάμψης. Το ίδιο βράδυ ένας
διαδηλωτής που πυροβολήθηκε στο
πρόσωπο έχασε τη ζωή του με απο-
τέλεσμα η οργή να ξεσπάσει σε συγ-

κρούσεις με την αστυνομία. Οι εκ-
πρόσωποί της δήλωσαν ότι υπεύθυ-
νος για τον πυροβολισμό ήταν άγνω-
στος που άνοιξε πυρ στο πλήθος.
�Όμως μάρτυρες αναφέρουν ότι η
αστυνομία πυροβολούσε με πλαστι-
κές σφαίρες τους διαδηλωτές.  

Την τρίτη μέρα ο κυβερνήτης της
Βόρειας Καρολίνας κήρυξε καθε-
στώς έκτακτης ανάγκης και έβγαλε
την Εθνοφρουρά στους δρόμους.
Παρά τις απαγορεύσεις, οι κινητο-
ποιήσεις ήταν ακόμη μεγαλύτερες
και δέχτηκαν ξανά την επίθεση της
αστυνομίας. Όταν διαδηλωτές
έφτασαν έξω από τις φυλακές της
κομητείας οι κρατούμενοι άναβαν
αναπτήρες και σήκωναν τις γροθιές
τους από τα παράθυρα. 

Γιώργος Πίττας

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Α
νάμεσα στους 230 και τους 450 είναι
οι νεκροί πρόσφυγες και μετανάστες
από το ναυάγιο που έγινε ανοιχτά της

Αιγύπτου την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου. Συ-
νολικά, 163 άνθρωποι διασώθηκαν, οι περισ-
σότεροι από ψαρόβαρκες που βρέθηκαν
κοντά στο ναυάγιο.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετα-
νάστευσης, από τις αρχές του χρόνου έως
τα μέσα Σεπτεμβρίου, 2.765 άτομα έχασαν
τη ζωή τους στο πέρασμα της κεντρικής Με-
σογείου που συνδέει τη Βόρεια Αφρική με
την Ιταλία. Συνολικά σε όλη τη Μεσόγειο ο
αριθμός έχει φτάσει τους 3.501 μετανάστες
και πρόσφυγες, ίδιος με τον αριθμό όσων
συνολικά πνίγηκαν το 2015, ενώ εκκρεμούν
οι τρεις ακόμα πιο δύσκολοι μήνες μέχρι το
τέλος του χρόνου.

Η κατακόρυφη αύξηση των θανάτων οφεί-
λεται στην περσινή συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας
που κλείνοντας τη λεγόμενη ανατολική οδό
εξωθεί πρόσφυγες και μετανάστες να περά-
σουν από την ανοιχτή θάλασσα της Κεντρι-

κής Μεσογείου. Η αύξηση είναι ακόμα μεγα-
λύτερη καθώς σε κάθε ένα από αυτά τα με-
γάλα ναυάγια της Κεντρικής Μεσογείου που
περιλαμβάνουν εκατοντάδες ανθρώπους,
καταμετρούνται μόνο οι σοροί των ανθρώ-
πων που περισυλλέγονται. Με αυτό το κό-
στος ο αριθμός τον ανθρώπων που έχουν
φθάσει στις ακτές της Ευρώπης από τον Ια-
νουάριο του 2016 μειώθηκε στο μισό σε σχέ-
ση με το 2015 την αντίστοιχη περίοδο. 

Η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση μπορούν
να πανηγυρίζουν για την «μείωση των ροών»
που σε απλά ελληνικά μεταφράζεται σε εκτέ-
λεση αθώων γυναικών, παιδιών και ανδρών
προς παραδειγματισμό των υπολοίπων, ότι
το μόνο μέλλον που υπάρχει για αυτούς εί-
ναι να μάθουν να ζουν με τις βόμβες, τον πό-
λεμο, την πείνα, την εξαθλίωση. 

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πέρσι
τέτοιο καιρό επισκεπτόταν τους πρόσφυγες
στην Αθήνα και στη Λέσβο καλεσμένος του
Τσίπρα, πρότεινε την υπογραφή μιας προ-

σφυγικής συμφωνίας με τον δικτάτορα Σίσι
της Αιγύπτου, στα πρότυπα της συμφωνίας
της ΕΕ με την Τουρκία, επισημαίνοντας μάλι-
στα ότι «μια συνεργασία τέτοιου τύπου είναι
εφικτή χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να εγκα-
ταλείπεις τις αρχές σου»! 

Διεκδικήσεις
Σαν επιπλέον «επιχείρημα» μάλιστα (προ-

κειμένου ο Σίσι να μην προχωρήσει σε διεκδι-
κήσεις οικονομικών ή άλλων ανταλλαγμάτων
όπως ο Ερντογάν) υπογράμμισε ότι η  «συ-
νεργασία» αυτή θα πρέπει «να είναι συνολι-
κή». Εξήγησε ότι «δεν μπορεί να αποδέχεσαι
την παροχή οικονομικής βοήθειας, όπως ένα
δάνειο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
αλλά να αρνείσαι τη συνεργασία στο μετανα-
στευτικό ζήτημα» - καθώς εκκρεμεί η έγκριση
δανείου από το ΔΝΤ στην Αίγυπτο. 

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου εκβιάζει ένα δικτάτορα ότι δεν πρόκειται
να λάβει ένα δάνειο από το ΔΝΤ που, όπως
παντού, θα δημιουργήσει ακόμα περισσότε-

ρους φτωχούς στην Αίγυπτο, επισημαίνοντάς
του την ανάγκη να μαντρώσει τους πάντες...

Θυμίζοντας τις πιο ζοφερές ταινίες επι-
στημονικής φαντασίας, αλλά μέσα στο πλαί-
σιο της πολιτικής της Ευρώπης-Φρούριο, ο
Ούγγρος πρωθυπουργός Ορμπάν υποστήρι-
ξε στην άτυπη μίνι Σύνοδο για το προσφυγι-
κό στη Βιέννη ότι τα εξωτερικά σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τεθούν
υπό “πλήρη έλεγχο”, συμπεριλαμβανομένων
και των συνόρων της στη Μεσόγειο, προτεί-
νοντας να οργανωθεί μια “γιγαντιαία προ-
σφυγική πόλη” στα παράλια της Λιβύης!

Στη Σύνοδο (στην οποία συμμετείχαν οι
Αυστρία, Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία, Τσε-
χία, Σλοβακία, Πολωνία και οι Σλοβενία, Κρο-
ατία, Σερβία, Αλβανία, Ρουμανία και Βουλγα-
ρία) ο Τσίπρας αναφέρθηκε και στο ζήτημα
της εφαρμογής της Συμφωνίας ΕΕ - Τουρ-
κίας, υπογραμμίζοντας ότι «είναι καθοριστι-
κή για τη διαχείριση της προσφυγικής κρί-
σης». Κάλεσε την Τουρκία να εντείνει τις
ενέργειές της για τον περιορισμό των παρά-
νομων μεταναστευτικών ροών τονίζοντας ότι
η ελληνική πλευρά είναι ευχαριστημένη από
τη συνεργασία της με την Τουρκία...

ΌΧΙ ΑΛΛΟΙ ΠΝΙΓΜΟΙ

Στον Λευκό Οίκο αγκαλιές με την πρώτη
κυρία, στου δρόμους δολοφονίες μαύρων

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

HΠA

Οι ζωές των κατατρεγμένων μετράνε


