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�Λεφτά για προσλήψεις
και όχι ξανά φρεγάτες
�13ο μισθό και σύνταξη
και όχι 12 μίλια στο Αιγαίο

Βαδίζουμε προς την Πανεργατική
Απεργία στις 14 Νοέμβρη όπου οι ερ-
γαζόμενοι προβάλουν την απαίτηση

της μεγάλης πλειοψηφίας για να αντιστρα-
φούν οι λεηλασίες που επέβαλαν τα μνημό-
νια. Στα λόγια, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσί-
πρα υπόσχεται ότι αυτό θα γίνει, αλλά με
“ρεαλιστικούς” ρυθμούς που απαιτούν υπο-
μονή και τη συναίνεση των “εταίρων” της
ΕΕ. Στην πράξη, οι κυβερνητικές προτεραι-
ότητες για άλλη μια φορά βάζουν τα συμφέ-
ροντα της κυρίαρχης τάξης πάνω από τα
συμφέροντα των πολλών.

Αυτό φαίνεται από την ίδια την οικονομική
πολιτική, από τον προϋπολογισμό και τα νο-
μοσχέδια που ετοιμάζει η κυβέρνηση, την
επιμονή στα ματωμένα “υπερπλεονάσματα”
και τον τρόπο που τα ξοδεύει πληρώνοντας
τους τραπεζίτες και χαρίζοντας “κίνητρα”
στις επιχειρήσεις. Εκεί, όμως, που βγάζουν
μάτια οι αντεργατικές προτεραιότητες είναι
στην εξωτερική πολιτική. Τσίπρας και Καμ-
μένος συναγωνίζονται τη ΝΔ και την ακρο-
δεξιά σε “πατριωτική” πλειοδοσία.

Παράδειγμα πρώτο: η πρώτη ενέργεια
του Τσίπρα παραλαμβάνοντας το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών από τον Κοτζιά είναι να
ανακινήσουν ζήτημα επέκτασης των χωρι-
κών υδάτων στα 12 μίλια. Μια ενέργεια που
ανεβάζει την ένταση με την Τουρκία και
ανοίγει την απειλή πολέμου στο Αιγαίο. Ακό-
μη κι αν δεν φτάσουν εκεί τα πράγματα, αυ-
τό που ανοίγει σίγουρα είναι μια νέα κλιμά-
κωση των εξοπλισμών. Προχωράνε, δηλα-
δή, να δώσουν ξανά λεφτά για φρεγάτες και
όχι για τα εργατικά αιτήματα και τις εργατι-
κές ανάγκες.

Η συνέχεια στη σελίδα 3
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Η επίθεση που εξαπέλυσε με
καλάσνικοφ ο εθνικιστής Κ.
Κατσίφας, στο χωριό Βου-

λιαράτες στη νότια Αλβανία (περιο-
χή από την οποία κατάγομαι), ανή-
μερα της προγραμματισμένης εκδή-
λωσης μνήμης για τους πεσόντες
του πολέμου, είναι μια επικίνδυνη
ακροδεξιά πρόκληση.

Αρκεί κανείς να δει τις αναρτήσεις
του στο ίντερνετ και αμέσως κατα-
λαβαίνει ότι στήριζε και υμνούσε
ανοιχτά και απροκάλυπτα την εγκλη-
ματική δράση της φασιστικής παρα-
στρατιωτικής οργάνωσης Μ.Α.Β.Η.,
υπάρχουν δημοσιευμένες φωτογρα-
φίες εκπαίδευσης τύπου κομάντος
και πολεμοχαρή συνθήματα.

Ένα κομμάτι των μέσων ενημέρω-
σης επικεντρώνεται στο αν η αστυ-
νομία θα μπορούσε να τον συλλάβει
αντί να τον σκοτώσει. Αλλά σε κάθε
περίπτωση είναι γνωστός ο τρόπος
που δρουν οι απανταχού αστυνο-
μίες. Γεμάτη η ιστορία και της ΕΛ.ΑΣ
από «εξοστρακισμούς», «τυχαίες εκ-
πυρσοκροτήσεις», «καταδιώξεις»,
και «συμπλοκές» που κατέληξαν
στον θάνατο δεκάδων Αλβανών πα-
λαιότερα - και τώρα Κούρδων, Σύ-

ριων, Αφγανών- μεταναστών αλλά
και Ελλήνων. 

Πάνω σε αυτό το θέμα, η ελληνική
κυβέρνηση προχώρησε σε «αυστηρό
διάβημα προς την αλβανική κυβέρ-
νηση», αλλά αυτό δεν μπορεί να κρύ-
ψει ούτε να υποβαθμίσει το γεγονός
ότι 24 χρόνια μετά την δολοφονική
επίθεση της ΜΑΒΗ και το πέταγμα
του σμηναγού Βρακά με αεροπλάνο
της πολεμικής αεροπορίας πάνω
από την Αλβανία, βλέπουμε σήμερα
να γίνονται ξανά προβοκατόρικες
ενέργειες - που ποτέ δεν έκφρασαν
ούτε εκφράζουν τη μεγάλη φιλειρη-
νική πλειοψηφία της ελληνικής μει-
ονότητας και μοναδικό στόχο έχουν
να οξύνουν τα εθνικιστικά μίση και
στις δύο πλευρές των συνόρων. 

Βομβαρδισμός
Είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως

μετά το γεγονός, ο πρώην σύμβου-
λος του Σαμαρά, Φ. Κρανιδιώτης ζή-
τησε να βομβαρδιστεί η αλβανική
αστυνομία (!) ενώ η Χ.Α προσπαθεί
να κάνει καθημερινές «φασιστοσυ-
νάξεις» έξω από την πρεσβεία της
Αλβανίας.

Ας σταθούμε όμως συνοπτικά

στην περίπτωση της ΜΑΒΗ η οποία
πραγματοποιεί τρομοκρατικού τύ-
που επιθέσεις το 1984, 1991 και το
1994 εισβάλει από τα ελληνικά σύ-
νορα στο χωριό Επισκοπή, δολοφο-
νεί αλβανούς φαντάρους και αρπά-
ζει οπλισμό. 

Τον Μάρτιο του 1995, η αστυνομία
συλλαμβάνει 7 άτομα που μετέφε-
ραν με αυτοκίνητο βαρύ οπλισμό
στα ελληνοαλβανικά σύνορα, ταυτο-
ποιούνται ορισμένα από τα όπλα με
αυτά που είχαν κλαπεί από το στρα-
τόπεδο και γίνεται δίκη κεκλεισμέ-
νων των θυρών στην Αθήνα, όπου
τελικά καταδικάζονται ως απλοί λα-
θρέμποροι όπλων σε 18 μήνες φυ-
λάκιση. Μετά την εξέλιξη αυτή, η
υπόθεση ΜΑΒΗ μπαίνει ουσιαστικά
στο συρτάρι. Η φασιστική οργάνω-
ση μπορεί να συνεχίσει ανενόχλητη
τη δολοφονική δράση της. Το ελλη-
νικό κράτος επίσημα ποτέ δεν απο-
δέχτηκε την ύπαρξη οργανωμένης
δράσης της ΜΑΒΗ. 

Στα ελληνόφωνα μειονοτικά χωριά
της Νότιας Αλβανίας (Βόρεια Ήπει-
ρος), Έλληνες και Αλβανοί ζουν και
δουλεύουν μαζί, ειρηνικά εδώ και
πολλές δεκαετίες.

Στον Β' Π.Π. οι ναζί λεηλάτησαν
και έκαψαν δεκάδες χωριά της πε-
ριοχής. Έλληνες και Αλβανοί πάλε-
ψαν μαζί ενάντια στους ναζί, όντας
οργανωμένοι στις Τσέτες (αντάρτι-
κες πολιτοφυλακές, συμμαχικές του
ΕΑΜ) και στη συνέχεια, αφού απε-
λευθέρωσαν τις περιοχές τους, με
δημοκρατικές λαϊκές συνελεύσεις
οργάνωσαν αδελφωμένα την ζωή
τους στη μεταπολεμική περίοδο.

Μύθος
Είναι μύθος των εθνικιστών ότι η

ελληνική μειονότητα καταπιέζεται
και δεν μπορεί καν να μιλήσει την
γλώσσα της, αφού ήδη από την επο-
χή του κρατικού καπιταλισμού του
Χότζα μέχρι σήμερα, στα σχολεία δι-
δάσκονται και τις δύο γλώσσες.

Σήμερα, η εξωτερική πολιτική Κο-
τζιά - Καμμένου - Τσίπρα σε συνδυα-
σμό με τους γενικότερους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ στα Βαλκάνια, όχι μόνο ειρή-
νη και σταθερότητα δεν φέρνουν αλ-
λά πολύ περισσότερο διαταράσσουν
την ειρηνική συνύπαρξη των λαών
που εδώ και δεκαετίες κατόρθωσαν
με κόπο και πόνο.

Η πολιτική που διεκδικεί επέκταση
των χωρικών της υδάτων κατά 12 μί-
λια στο Ιόνιο και η αμφισβήτηση της
αλβανικής ΑΟΖ τροφοδοτεί τον εθνι-
κισμό και δίνει θάρρος σε μειοψηφι-
κές φασιστικές ομάδες, στη συγκε-
κριμένη περίπτωση στη λεγόμενη
"Βόρεια Ήπειρο", και οπλίζει το χέρι
κάθε εθνικιστή που ονειρεύεται την
επέκταση του ελληνικού κράτους,
ακόμα και με τανκς.

Είναι αναγκαίο καθήκον της Αρι-
στεράς και του εργατικού κινήμα-
τος, να βάλουν φρένο στις ιμπερια-
λιστικές βλέψεις της ελληνικής άρ-
χουσας τάξης και την προσπάθεια
της να παίξει το ρόλο του νονού και
του τσιφλικά των Βαλκανίων. Ταυτό-
χρονα, χρειάζεται να βάλουμε φρέ-
νο στο ρατσισμό και τον εθνικισμό
τσακίζοντας στο εδώ και τώρα την
Χρυσή Αυγή, την πατριδοκαπηλεία
της ΝΔ και όλου του ακροδεξιού
συρφετού. 

Αυτός ο αντιιμπεριαλιστικός αγώ-
νας είναι η εγγύηση της ειρήνης και
της ευημερίας των λαών της περιο-
χής.

Ορέστης Ηλίας

«H εξωτερική μας πολιτική κλείνει στο
πρώτο βήμα ένα μεγάλο ζήτημα
120 ετών αλλά με κρατική μορφή

25 ετών, αλλά επίσης ανοίγει και υλοποιεί μια
πολύ σημαντική πολιτική, την επέκταση της
κυριαρχίας της χώρας πρώτη φορά από τότε
που πήραμε τη Δωδεκάνησο. Είναι έτοιμα τα
προεδρικά διατάγματα». 

Mε αυτήν τη δήλωση άφησε το Υπουργείο
Εξωτερικών ο Νίκος Κοτζιάς, την προηγούμε-
νη βδομάδα ανακοινώνοντας την επέκταση
στα 12 μίλια των χωρικών υδάτων της Ελλά-
δας, στη ζώνη από τα Διαπόντια νησιά έως και
τα Αντικύθηρα.

Ακολούθησε ένα μπαράζ διπλωματικών αν-
τεγκλήσεων και στρατιωτικών κινήσεων. Ο Έλ-
ληνας πρεσβευτής στην Άγκυρα κλήθηκε στο
τουρκικό ΥΠΕΞ για εξηγήσεις ενώ σε ανακοί-
νωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ ανέφερε: «Η δια-
κήρυξή μας της εθνοσυνέλευσης με ημερομη-
νία 8 Ιουνίου 1995, εμπεριέχει την αναγκαία
πολιτική προειδοποίηση, η οποία εξακολουθεί
να ισχύει και σήμερα», το γνωστό «casus bel-
li», «αιτία πολέμου» που έχει ψηφιστεί από την
τουρκική βουλή. 

H τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης
(αλλά και της αντιπολίτευσης) βασίζεται στον
ισχυρισμό ότι έχει το δίκιο και συγκεκριμένα
το «Δίκαιο της Θάλασσας» με το μέρος της.
Πρόκειται για ένα σαθρό επιχείρημα. Καταρ-
χήν ποιοι όρισαν και πόσο δίκαιο είναι το «Δί-
καιο της Θάλασσας»; 

«Το διεθνές δίκαιο και οι συνθήκες είναι κι
αυτά προϊόντα ανταγωνισμών, συγκρούσεων
και συμμαχιών ανάμεσα σε άρχουσες τάξεις
και αποτυπώνουν την ισχύ και τις επιδιώξεις
σε μια δεδομένη περίοδο. Η περίπτωση της
Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας που
υπογράφτηκε μετά από παζάρια δεκαετιών το

1982 και άρχισε να τίθεται σε ισχύ από το
1994, είναι μια τέτοια περίπτωση» έγραφε τον
Ιούλιο σε άρθρο του στην Eργατική Aλληλεγ-
γύη ο Λέανδρος Μπόλαρης. «Αυτή η Σύμβαση
έχει γίνει θερμοκήπιο έντασης και ανταγωνι-
σμών... Στη Νοτιοανατολική Ασία, η Κίνα βρέ-
θηκε ριγμένη καθώς όταν υπογράφηκε δεν
ήταν ακόμα παγκόσμια οικονομική υπερδύνα-
μη και τώρα διεκδικεί τα “δίκια” της και βρίσκει
αντιμέτωπα κράτη της περιοχής και βέβαια τις
ΗΠΑ» που επικαλούνται το “Δίκαιο της Θάλασ-
σας” κατά της Κίνας. 

Μια εικόνα του τι σημαίνει η επέκταση στο
Αιγαίο δίνει σε σχετικό άρθρο του (ΕφΣυν

24/10) ο Αλέξης Ηρακλείδης, καθηγητής Διε-
θνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο: «Με
τυχόν επέκταση στα 12 μίλια, η Ελλάδα σχε-
δόν θα διπλασίαζε την κυριαρχία της στα χω-
ρικά ύδατα του Αιγαίου από 35% που είναι σή-
μερα (με τα 6 μίλια) στα 64% και η ανοιχτή θά-
λασσα θα περιοριστεί από 56% που είναι τώ-
ρα, στο μόλις 26,1%. Το Αιγαίο θα καταστεί
κλειστή ελληνική θάλασσα μια και θα υπάρχει
αδιατάρακτη συνέχεια χωρικών υδάτων από το
Σούνιο ώς τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη». Και
συνεχίζει:

«Όταν υπάρχουν αντικριστές χώρες και
όταν ισχύουν “ειδικές περιστάσεις”, με πολλά

νησιά ή περίπλοκη ακτογραμμή, όπως κατ'
εξοχήν συμβαίνει στο Αιγαίο, τότε δεν συνι-
στάται μονομερής οριοθέτηση των χωρικών
υδάτων μέχρι τα 12 μίλια από τη μία χώρα, αλ-
λά συμφωνία μεταξύ των δύο παράκτιων χω-
ρών ή προσφυγή για επίλυση σε διεθνές δικα-
στικό όργανο…»

Η επέκταση στο Ιόνιο, είναι μια επιθετική κί-
νηση στην γεωπολιτική σκακιέρα των ανταγω-
νισμών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
με ρητά διατυπωμένο στόχο την «επέκταση»
την κυριαρχίας του ελληνικού κράτους. Όπως
και η «Συμφωνία των Πρεσπών», στόχο έχει
την αναβάθμιση των συμφερόντων του ελληνι-
κού καπιταλισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Η άρχουσα τάξη είναι πρωταγωνίστρια σε
έναν ανταγωνισμό με την τουρκική για το ποια
θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί καλύτερα τα
ανταγωνιστικά συμφέροντα ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσίας
με τα κατάλληλα «ανταλλάγματα». Τα συνεχή
βήματα της κυβέρνησης να αναδειχτεί το ελ-
ληνικό κράτος κεφαλοχώρι του ΝΑΤΟ και των
ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, γίνονται όλο και
περισσότερα καθώς οι σχέσεις των τελευταίων
με την Τουρκία βρίσκονται σε κακή κατάστα-
ση. 

Αυτό το διπλωματικό παιχνίδι, ντυμένο με
εκατέρωθεν φιλειρηνικές διακηρύξεις, δεν μέ-
νει βέβαια στα λόγια. Μεταφράζεται σε κλιμά-
κωση των εξοπλισμών, στήριξη σε δικτατορίες
και αντιδραστικά καθεστώτα, συμμετοχή σε ιμ-
περιαλιστικές επεμβάσεις, άνοιγμα νέων νατοϊ-
κών βάσεων και αύξηση της πολεμικής έντα-
σης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Χτίζοντας την αλληλεγγύη η εργατική τάξη και
στις δύο πλευρές του Αιγαίου, πρέπει να στα-
θεί εμπόδιο σε αυτά τα επικίνδυνα σχέδια.

Γιώργος Πίττας

Όχι στα 12 μίλια

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ STOP στις προκλήσεις
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Δουλειές, όχι πoλεμικές ετοιμασίες
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Παράδειγμα δεύτερο: Τις μέρες που ο
Παπαντωνίου οδηγήθηκε στον Κορυ-
δαλλό για τις μίζες που πήρε όταν χά-

ρισε το συμβόλαιο για την αναβάθμιση των
φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού στη γαλλι-
κή εταιρεία Thales, ο Καμμένος πήγε στο Πα-
ρίσι για διαπραγματεύσεις με τους Γάλλους
για την αγορά καινούργιων φρεγατών! Σύμ-
φωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών του
Σαββατοκύριακου, ο υπουργός Άμυνας πήγε
στην έκθεση Euronaval και συνομίλησε με την
ομόλογό του Φλοράνς Παρλί για την προμή-
θεια γαλλικών φρεγατών Belharra και αν μπο-
ρούν να κατασκευαστούν σε ναυπηγεία στην
Ελλάδα.

Παράδειγμα τρίτο: ο Αλέξης Τσίπρας συμμε-
τείχε στην τρίτη Ευρω-αραβική Σύνοδο που
διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής από την
Al-Iktissad Wal-Aamal Group με χορηγό την
Consolidated Contractors Company, μια από
τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές στη Μέση
Ανατολή. Εκεί είχε την ευκαιρία να συναντηθεί
και με την αντιπροσωπεία από τη Σαουδική
Αραβία. Ενώ ακόμη και ο Τραμπ αναγκάζεται
να παίρνει αποστάσεις από το καθεστώς των
Σαούντ μετά τη δολοφονία Κασόγκι, ο Τσίπρας
συζητάει για κοινές “επενδύσεις” με τους μεγα-
λύτερους αγοραστές όπλων στον κόσμο.

Πολεμοκαπηλεία
Παράδειγμα τέταρτο: στη μεγάλη στρατιωτική

παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλο-
νίκη η κυβέρνηση έδωσε θέση στους επίσημους
στον υπόδικο χρυσαυγίτη Κασιδιάρη και η ΕΡΤ
πρόβαλε τις εμετικές πολεμοκάπηλες δηλώσεις
που έκανε ο εκπρόσωπος των νεοναζί.

Παράδειγμα πέμπτο: η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
που περηφανεύεται ότι εργάζεται για τη βελ-
τίωση των σχέσεων με τους γείτονες στα Βαλ-
κάνια, υιοθετεί τις απόψεις της ακροδεξιάς και
του Γεωργιάδη της ΝΔ ότι η Αλβανία πρέπει να
απολογηθεί για το επεισόδιο στο χωριό Βου-
λιαράτες. Ένας ένοπλος ακροδεξιός προβάλ-
λει τη θέση του για πόλεμο με την Αλβανία, και

οι υστερικοί κήρυκες του νόμου και της τάξης
στην Ελλάδα αναρρωτιούνται αν η αλβανική
αστυνομία έδρασε ψύχραιμα! Αντί για καταγγε-
λία της υποκρισίας των εδώ πολεμοκάπηλων, η
κυβέρνηση Τσίπρα επιλέγει την ένταση με την
Αλβανία.

Καθημερινά γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι
αν θέλουμε να ανατρέψουμε τη λεηλασία των
μνημονίων, πρέπει να συγκρουστούμε ταυτό-
χρονα σε δυο μέτωπα. Πρέπει να κλιμακώσουμε
τις απεργίες που διεκδικούν λεφτά για τις εργα-
τικές ανάγκες και παράλληλα να ανοίξουμε μέ-
τωπο στην πολεμοκαπηλεία που απαιτεί τα λε-
φτά να πάνε για εξοπλισμούς. Η απάντηση
στους κάθε λογής “Σκοπιανοφάγους” που θέ-
λουν πόλεμο με τη Μακεδονία, πόλεμο με την
Αλβανία, πόλεμο με την Τουρκία, δεν μπορεί να
μένει στα χέρια μιας κυβέρνησης που μιλάει για
ειρήνη και ταυτόχρονα περηφανεύεται ότι υπη-
ρετεί τα “εθνικά συμφέροντα” καλύτερα από
τους Μητσοτάκηδες και τους Βορίδηδες. Μια
κυβέρνηση που μιλάει αντιφασιστικά και ταυτό-
χρονα προβάλλει τους Κασιδιάρηδες να καμα-
ρώνουν στις παρελάσεις δίπλα στον Καμμένο.

Στις 13 Νοέμβρη διαδηλώνουμε στο Εφετείο
απαιτώντας να επιταχυνθεί η δίκη της Χρυσής
Αυγής και να πάνε φυλακή οι φασίστες. Στις 14
Νοέμβρη απεργούμε μαζικά για να πάρουν
προτεραιότητα οι εργατικές ανάγκες. Και στις
17 Νοέμβρη κατεβαίνουμε στην πορεία του Πο-
λυτεχνείου γιατί δεν ξεχνάμε ότι ο μόνος δρό-
μος για να γίνουν πράξη όλα αυτά είναι ο επα-
ναστατικός δρόμος του Νοέμβρη. Ο ίδιος δρό-
μος που χάραξαν πριν από εκατό χρόνια οι
επαναστάσεις στη Ρωσία και στη Γερμανία τερ-
ματίζοντας το σφαγείο του Α’ Παγκόσμιου Πό-
λεμου.

Μια καλή αρχή για τη νέα οικονο-
μική εξόρμηση της Εργατικής

Αλληλεγγύης ήταν τα 4.800 ευρώ
που συγκεντρώθηκαν τις προηγούμε-
νες ημέρες. Οι πρώτες ενισχύσεις
από συντρόφισσες και συντρόφους,
φίλες και φίλους της εφημερίδας άρ-
χισαν να φτάνουν: από 100 ευρώ Μα-
νώλης Φ. και Θράσος Τ., από 50 ευ-
ρώ Φωτεινή Τ., Γιάννης Σ., Πέτρος Α.,
25 ευρώ Αινείας, 20 Αριάν Κ., 15 Θέ-
μης Π., Μιχάλης Π. 5 ευρώ. Ευχαρι-
στούμε επιπλέον τους Νίκο Α., Αγγε-
λική Π., Τόλη Μ., Χρύσα Δ., Μυριάν-
θη Λ., Γιάννης Τ., Νίτσα Κ., Κατερίνα
Δ., Δημήτρη Τ, Στάθη Κ., Ματθαίο Α.
που γράφτηκαν συνδρομητές.

Πρώτα πρώτα να χαιρετίσω την
πολύχρονη και συνεχόμενη έκδοση
της Εργατικής Αλληλεγγύης, πάντα
στο πλευρό της εργατικής τάξης, αλ-
λά και του αντιρατσιστικού αντιφασι-
στικού κινήματος στην Ελλάδα.

Στις δύσκολες μέρες που περνάει
ο ελληνικός λαός και ειδικά η εργατι-
κή τάξη, με τους μειωμένους μι-
σθούς κατά 30%, τους «υποκατώτα-
τους» μισθούς για τους νέους, τα
ελαστικά ωράρια, την ανεργία που
ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, η εφημε-
ρίδα ξεσκεπάζει την αντιλαϊκή πολιτι-
κή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ
και της ΕΕ.

συνέχεια στη σελίδα 14

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Διαβάστε επίσης: “Θεσμός οι μίζες” στη σελίδα 13

Κυκλοφορεί νέο τεύχος 
αυτή τη βδομάδα

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω

Στηρίζουμε 
την εφημερίδα 
που στηρίζει 
το εργατικό κίνημα

Καλή αρχή



Ν
έες κινητοποιήσεις απο-
φάσισαν οι εργαζόμενοι
του Υπουργείου Ανά-

πτυξης στο κτήριο της Κάνιγ-
γος, που μετά τις πετυχημένες
συγκεντρώσεις και συνελεύ-
σεις των προηγούμενων εβδο-
μάδων ανακοίνωσαν πως θα
συνεχίσουν τις δράσεις τους
την Τετάρτη 31/10 και την Πέμ-
πτη 1/11 με βασικό αίτημα την
αποκατάσταση των μισθολογι-
κών αδικιών. 

Ο αναβρασμός ήταν έκδη-
λος ανάμεσα στους εργαζόμε-
νους και την Πέμπτη 25/10
όταν, μετά τη Γενική Συνέλευ-
ση τους, πάνω από 200 εργα-
ζόμενοι περπάτησαν μέχρι το
Υπ.Οικονομικών στην οδό Νί-
κης στο Σύνταγμα μέσα στο
οποίο έκαναν νέα κοινή γενική
συνέλευση των Συλλόγων Ερ-
γαζόμενων στις γραμματείες
Βιομηχανίας και Εμπορίου.
Αμέσως μετά όλοι μαζί πολιόρ-
κησαν το γραφείο του υπουρ-
γού Τσακαλώτου και τον ανάγ-
κασαν να τους δεχτεί.

Η στάση του υπουργού ήταν
εξοργιστική αφού έκανε πως
δεν ήξερε τα αιτήματα των ερ-
γαζόμενων, ενώ λίγο αργότερα
με υπεκφυγές σχετικά με την
έγκριση του προϋπολογισμού

από την Κομισιόν ζήτησε από
τους εργαζόμενους να κάνουν
υπομονή μέχρι τον Δεκέμβρη.
Παρόμοιες υπεκφυγές ξεστό-
μισε και ο Δραγασάκης σε συ-
νάντηση με τα ΔΣ των Συλλό-
γων λίγο αργότερα την Πέμπτη
25/10 και ξανά την Τρίτη 30/10.

Οργή

“Τα στελέχη της κυβέρνησης
νομίζουν πως πετώντας το
μπαλάκι ο ένας στον άλλο θα
καταφέρουν να μας κουρά-
σουν. Όμως οι συνάδελφοι εί-
ναι εξοργισμένοι και αυτό φά-
νηκε για άλλη μια φορά την
Τρίτη 30/10. Στην συνέλευση
ενημέρωσης που πραγματο-
ποιήσαμε, το ΔΣ του συλλόγου
πρότεινε νέα μέρα κινητοποι-
ήσεων την Πέμπτη 1/11 ημέρα
που θα υπάρχει κοινή συνε-

δρίαση των υπουργών Τσακα-
λώτου, Δραγασάκη και Πι-
τσιόρλα. Η μεγάλη πλειοψηφία
των συναδέλφων αποφάσισε
πως δεν μπορούμε να περιμέ-
νουμε μέχρι την Πέμπτη αλλά
όλες τις μέρες μέχρι τότε πρέ-
πει να κάνουμε ξεκάθαρο με
τις κινητοποιήσεις μας πως θα
γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήμα-
τά μας. Έτσι και την Τετάρτη
31/10 το πρωί θα πραγματο-
ποιηθεί νέα συγκέντρωση/συ-
νέλευση εντός του κτιρίου
στην Κάνιγγος, ενώ την Πέμ-
πτη 1/11 θα ξανακάνουμε συγ-
κέντρωση στο Υπ.Οικ. στην
οδό Νίκης”, ανέφερε ο Κώστας
Πίττας γραμματέας της Ομο-
σπονδίας των εργαζόμενων
στο Υπ. Ανάπτυξης.

Κυριάκος Μπάνος
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ΥΠΑΝ  Πολιόρκησαν τον Τσακαλώτο ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Παρέμβαση στην παρέλαση

Σ
υγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του ΒΣΣ Κ. Μακεδονίας,
την Παρασκευή 26/10, την ώρα που προσέρχονταν όλοι οι επίσημοι εκπρόσωποι κυ-
βέρνησης και πολιτικών κομμάτων έξω από τον Αγ. Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη. 

Για περισσότερο από τρεις ώρες, φωνάζαμε τα συνθήματά μας κι ενημερώναμε τον κό-
σμο για τις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναπροκηρύξει τις θέσεις των επί 15 χρόνια
συμβασιούχων εργαζόμενων και την απαίτησή μας για μετατροπή – αναγνώρισή μας ως
αορίστου χρόνου. Η απόφαση που πήραμε στη Γενική Συνέλευση, στις 17/10 ζητούσε άμε-
ση συνέχεια στις κινητοποιήσεις και νέα πανελλαδική απεργία την ημέρα της συνάντησης
με τα υπουργεία, με προοπτική κλιμάκωσης σε διαρκείας. Αυτή θα είναι και η πρότασή μας

στην επόμενη συνεδρίαση
του ΠΣΟ (31/10).Ταυτόχρο-
να σαν Αγωνιστική Ενότητα
ΒΣΣ διεκδικούμε την συμμε-
τοχή μας στην απεργία στις
14 Νοέμβρη.

Νίκος Χατζάρας, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου 

Κεντρικής Μακεδονίας

Κ
αθολική ήταν η απεργία των δικαστικών υπαλ-
λήλων πανελλαδικά την Πέμπτη 25/10, αφού
δεν λειτούργησε καμιά υπηρεσία, δικαστήριο,

εισαγγελία, κτηματολογικό γραφείο, κ.α. Την Τετάρτη
24/10 οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας πραγματο-
ποίησαν εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση με
μεγάλη συμμετοχή αφού την Τετάρτη 7/11 πραγματο-
ποιούνται οι εκλογές του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλ-
λήλων.

“Πολλές ήταν οι φωνές μέσα στη ΓΣ, κυρίως από
νέους συναδέλφους, που τόνιζαν ότι χρειάζεται
εκτός από την απεργία να υπάρξει κεντρική απεργια-
κή συγκέντρωση όλων των εργαζόμενων έξω από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δυστυχώς η πρόταση απορ-
ρίφθηκε από την πλειοψηφία του ΔΣ”, ανέφερε στην
ΕΑ η Θάλεια Γεωργοπούλου δικαστικός υπάλληλος,
μέλος της νεοσύστατης Αριστερής Πρωτοβουλίας
Εργαζόμενων που κατεβαίνει στις εκλογές της επό-
μενης βδομάδας. “Από τη δική μας μεριά στη συνέ-
λευση υποστήριξα ότι πρέπει να υπάρξει άμεση συ-
νέχεια στις κινητοποιήσεις μας, σίγουρα με συμμετο-
χή στη Πανεργατική Απεργία στις 14 Νοέμβρη αλλά
και με νέο αγωνιστικό πρόγραμμα τις επόμενες βδο-
μάδες. Είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει άλλος δρό-
μος από τις απεργίες για να διεκδικήσουμε τα δίκαια
αιτήματά μας για προσλήψεις, για επαναφορά των
απολυμένων συμβασιούχων συναδέλφων στη δου-
λειά, για αυξήσεις στους μισθούς μας”, συνέχισε.

“Στο μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά
μας μέχρι τις εκλογές της επόμενης βδομάδας θα
δώσουμε τη μάχη για να εκφράσουμε τη μαχητική
διάθεση της πλειοψηφίας των συναδέλφων που
απέργησαν”, μας είπε η Θάλεια Γεωργοπούλου. 

ΔΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

“T
ο έργο της καταγραφής και ψη-
φιοποίησης των κινητών μνη-
μείων συνιστά μια εμβληματική,

πολυεπίπεδη απόπειρα για το χώρο του
πολιτισμού”, αναφέρει ανακοίνωση που
εξέδωσαν  εργαζόμενοι στο έργο της ψη-
φιοποίησης των κινητών μνημείων, μέλη
του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκτάκτων
Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ) καταγγέλλοντας
την απόφαση του υπουργείου να διακό-
ψουν την συνέχιση των εργασιών τους.

“Το ανθρώπινο δυναμικό τα τελευταία 4
χρόνια, υπερβαίνοντας αντίξοες εργασια-
κές συνθήκες τεκμηρίωσε και ψηφιοποί-
ησε συστηματικά μέρος του ανεξάντλη-
του πολιτιστικού αποθέματος -εκτεινόμε-
νο χρονολογικά από την Παλαιολιθική
Εποχή μέχρι και τα Νεώτερα Χρόνια…

Λίγο πριν την επιτυχή καθιέρωση του
«Εθνικού Αρχείου Μνημείων», αλλά και
της απόδοσης της εργασίας των τελευ-
ταίων χρόνων στους άμεσα ωφελούμε-
νους, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, την
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και το
ευρύ κοινό, το έργο της καταγραφής και
ψηφιοποίησης των κινητών μνημείων του
Υπουργείου Πολιτισμού πρόκειται για
αδιευκρίνιστούς λόγους να διακοπεί στο
τέλος Νοέμβρη”, καταγγέλλουν οι εργα-
ζόμενοι. 

Κινδυνεύει η
ψηφιοποίηση 
κινητών μνημείων

Α
περγία την 1η Νοέμβρη και συγκέν-
τρωση στα Χαυτεία στις 12μες με
κεντρικό αίτημα την υπογραφή ΣΣΕ

έχουν προκηρύξει μια σειρά από σωματεία
όπως το Βιβλίου-Χάρτου, ΣΕΦΚ (καθηγητές
φροντιστηρίων), το σωματείο της ΝΟΚΙΑ
και το ΣΒΕΜΚΟ (εργαζόμενοι στις ΜΚΟ).

“Οι εργαζόμενοι/ες στις ΜΚΟ απεργούνε
και διαδηλώνουν, για να υπερασπίσουν τα
δικαιώματα τους απέναντι στις αυθαιρεσίες
των αφεντικών και την κυβερνητική πολιτική
που συνεχίζει να δίνει στις εργοδοσίες το
ελεύθερο να τσακίζουν τα δικαιώματα τους.
Το ΣΒΕΜΚΟ έχει κηρύξει αυτήν την απερ-
γία μαζί με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία με
κοινά αιτήματα για Συλλογικές Συμβάσεις
και ενάντια στις απολύσεις, την εντατικοποί-
ηση της εργασίας και την εργοδοτική αυ-
θαιρεσία”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια υπο-
γραμμίζοντας πως “Αυτές οι επιθέσεις που
ενταθεί όλη την προηγούμενη χρονιά δεν εί-
ναι ανεξάρτητες από το μέλλον που ετοιμά-
ζει η κυβέρνηση αλλά και συνολικότερα η
ΕΕ για τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες. Ένα μέλλον βαρβαρότητας με στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης και άθλιες συνθή-
κες. Γι’ αυτό συνεχίζουμε να επιμένουμε ότι
οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι εργαζόμε-
νοι των ΜΚΟ στους πρόσφυγες, δεν πρέπει
να βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών και ΜΚΟ.
Είναι υπηρεσίες που κανονικά θα έπρεπε να
είναι κρατικές”. Λίγο πιο κάτω η ανακοίνω-
ση του Συντονισμού υπενθυμίζει πως η 1η
Νοέμβρη θα πρέπει να είναι βήμα κλιμάκω-
σης προς την καλύτερη οργάνωση της Πα-
νεργατικής Απεργίας στις 14 Νοέμβρη.

“Το σωματείο μας βρίσκεται σε αγώνα
για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας από το 2015. Σύμβασης που θε-
σπίζει αξιοπρεπείς ελάχιστους μισθούς για
όλους τους εργαζόμενους στη ΝΟΚΙΑ, οι-
κογενειακά επιδόματα, ρύθμιση όρων ερ-
γασίας. Η ΝΟΚΙΑ, μία πολυεθνική - κολοσ-
σός στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, με πά-
νω από 1000 εργαζόμενους στην Ελλάδα

αρνείται μονίμως οποιαδήποτε οικογενει-
ακή μέριμνα, προσφέρει ελάχιστη προοπτι-
κή οικονομικής εξέλιξης, ενώ οι μισθοί που
προσφέρει ειδικά στους νεοεισερχόμενους
είναι πολύ χαμηλοί”, αναφέρει σε ανακοί-
νωσή του το Σωματείο της ΝΟΚΙΑ που κα-
λεί στην απεργία της 1ης Νοέμβρη και
στην απεργιακή συγκέντρωση στις 12 το
μεσημέρι στα Χαυτεία.

Συμβασιούχοι ΥΠΠΟ 

Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι
μέχρι τις 3.30μμ και συγκέντρωση στο
Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε για την
Πέμπτη 1 Νοέμβρη το Πανελλήνιο Σωμα-
τείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ που κα-
λεί σε Γενική Συνέλευση την Παρασκευή
2/11 στις 9πμ στο ΕΚΑ (3ης Σεπτεμβρίου
48Β). 

“Για μία ακόμη φορά 1.500 περίπου συ-
νάδελφοι στη φύλαξη και καθαριότητα πα-
νελλαδικά θα απολυθούν εντός του φετι-
νού φθινοπώρου (...) ενώ πιο κοντά έρχον-
ται οι 200 απολύσεις στο ΤΑΠ. Καμία από-
λυση συμβασιούχου. Κατάργηση της ελα-
στικής εργασίας στο ΥΠ.ΠΟ.Α. Άμεσες
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με στα-
θερή σχέση εργασίας για την κάλυψη όλων
των ελλείψεων προσωπικού. Ίσα δικαιώμα-
τα για ίση εργασία. Άμεση χορήγηση του
επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε
όλους τους συμβασιούχους που το δι-
καιούνται. Άμεση εξόφληση όλων των δε-
δουλευμένων. Καμία καθυστέρηση στη μι-
σθοδοσία των συμβασιούχων. Συμπαρα-
στεκόμαστε στους συναδέλφους των πρω-
τοβάθμιων σωματείων του ιδιωτικού τομέα
που απεργούν την 1/11 για Συλλογικές
Συμβάσεις και αυξήσεις. Κλιμακώνουμε τη
δράση μας με τη συμμετοχή μας στην
απεργία που έχουν προκηρύξει ΑΔΕΔΥ και
ΕΚΑ στις 14/11, μαζί με τους συναδέλφους
μας, μόνιμους και συμβασιούχους, του δη-
μοσίου και του ιδιωτικού τομέα”, αναφέρε-
ται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του
ΠΣΕΠ – ΥΠΠΟ.

Απεργίες την 1η Νοέμβρη

30/10, Συγκέντρωση εργαζόμενων στο ΥΠΑΝ

26/10, Κινητοποίηση του ΒσΣ στη Θεσσαλονίκη



Με μια ακόμα μεγάλη κινητοποί-
ηση την Τρίτη 30/10 έξω από το
κεντρικό κτήριο της οδού Αιόλου
στην Αθήνα, εκατοντάδες συνταξι-
ούχοι της Τράπεζας της Ελλάδας
έστειλαν μήνυμα ανυποχώρητου
αγώνα ενάντια στην παράνομη κα-
τάργηση του λογαριασμού επικού-
ρησης (ΛΕΠΕΤΕ) που προχώρησε η
διοίκηση της ΕΤΕ εδώ και ένα χρό-
νο.

Παρά την επιμονή της διοίκησης
του Συλλόγου των Συνταξιούχων
της ΕΤΕ (ΣΣΕΤΕ) να συρθεί στο διά-
λογο που θέλει να επιβάλει το ΔΣ
της ΕΤΕ, οι εκατοντάδες συγκεν-
τρωμένοι ξεκαθάρισαν πως δεν
πρόκειται να δεχτούν οποιαδήποτε
οπισθοχώρηση από τη θέση τους
για πλήρη επαναφορά του ΛΕΠΕΤΕ.

“Επόμενος σταθμός θα πρέπει να
είναι η Πανεργατική απεργία στις
14 Νοέμβρη αφού είναι αναγκαία η
σύνδεσή μας με το υπόλοιπο κίνη-
μα, με τους εργαζόμενους και τους

συνταξιούχους που παλεύουν για
τα δικαιώματά τους” ανέφερε  στην
ΕΑ η Ιωάννα Παυλοπούλου συνταξι-
ούχος της Εθνικής από τον Συντονι-
σμό Δράσης για το ΛΕΠΕΤΕ και το
ΤΥΠΕΤ και μέλος του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια. 

“Ουσιαστικά υπήρχε κακοδιαχεί-
ριση και υπάρχει απιστία κατά συ-
ναυτουργία του Φραγκιαδάκη με το
ΔΣ της ΕΤΕ. Γι' αυτό παραπέμπεται
σε δίκη που έχει κακουργηματικό
χαρακτήρα”, εξήγησε στην ΕΑ ο
Στέλιος Μπαφαλούκος συνταξιού-
χος της ΕΤΕ. “Πιστεύω ότι ο εχ-
θρός δεν είναι οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες, παρόλο που αξίζουν να δε-
χτούν τη μομφή μας. Εχθρός μας
είναι η τράπεζα που πρέπει με κά-
ποιο τρόπο να πονέσει. Για να κατα-
λάβουν την πίεση θα πρέπει να χά-
σουν κέρδη από τις ενέργειες μας.
Και αυτό γίνεται μόνο με τις κατα-
λήψεις. Σταμάτημα της λειτουργίας
κεντρικών καταστημάτων με διαρ-
κείς και συνεχείς καταλήψεις”, υπο-
γράμμισε ο Σ. Μπαφαλούκος.
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ΕΡΤ «Διεκδικούμε κλιμάκωση»

Ν
έες εξάωρες στάσεις εργα-
σίας την Τετάρτη 31/10 και
την Παρασκευή 02/11 ανα-

κοίνωσε η ΠΟΣΠΕΡΤ αφού “η δια-
βούλευση και  ο διάλογος με την
κυβέρνηση και την διοίκηση μέχρι
τώρα δεν έχουν φέρει απτά αποτε-
λέσματα”, όπως τονίζει στην ανα-
κοίνωση της η ομοσπονδία. 

Οι στάσεις εργασίας έρχονται
σαν συνέχεια των προηγούμενων
κινητοποιήσεων την εβδομάδα που
μας πέρασε ενώ, όπως αναφέρεται
στην ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ:
“Οι κινητοποιήσεις μας θα κορυφω-
θούν ακόμα και με 24ωρες  επανα-
λαμβανόμενες απεργίες, αν δεν
δοθούν λύσεις, που θα ικανοποιούν
τόσο τις ανάγκες της ΕΡΤ όσο και
το δίκιο των εργαζομένων”.

“Τρία χρόνια μετά την επαναλει-
τουργία της ΕΡΤ, η κυβέρνηση πού
είχε υποσχεθεί πολλά, δεν έχει υλο-

ποιήσει κανένα από τα αιτήματα
μας. Τα ένσημα και τους  μισθούς
της διετίας 2013-2015 (για όσους
συμμετείχαμε στο δρόμο του αγώ-
να) ακόμη τα περιμένουμε ενώ πα-
ραμένουν σε εκκρεμότητα και τα
χρωστούμενα από τον εκκαθαριστή
για τα εξαιρέσιμα του 2013.  

“Διεκδικούμε κλιμάκωση του
αγώνα στην ΕΡΤ και σε όλα τα
ΜΜΕ, με τους συναδέλφους στα
ιδιωτικά μέσα που δίνουν καθημερι-
νή μάχη για τα δικαιώματα τους και
τους μισθούς τους. Να προχωρή-
σουμε σε πανεργατική απεργία
στις 14 Νοέμβρη, ημέρα που η
ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και πολλά εργατικά
κέντρα και ομοσπονδίες έχουν προ-
κηρύξει 24ωρη απεργία”, υπογραμ-
μίζεται στην ανακοίνωση της Αρι-
στερής Πρωτοβουλίας Εργαζόμε-
νων (ΑΠΕ).  

9.84  Όχι στις απολύσεις

Σ
ε απολύσεις πέντε ακόμα εργαζόμενων αποφάσισε να προχωρήσει ο
δήμαρχος Καμίνης και η διοίκηση του ραδιοσταθμού Αθήνα 9.84 την
εβδομάδα που μας πέρασε. Οι νέες απολύσεις έρχονται μετά το

μπαράζ των 10 προηγούμενων απολύσεων αλλά και την ανακοίνωση μισθο-
λογικών περικοπών που φτάνουν μέχρι και το 60%. 

Σε δήλωσή του ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πέ-
τρος Κωνσταντίνου τόνισε πως «είναι προφανές ότι ο Καμίνης, πιστός στον
αντεργατικό κατήφορο από την πρώτη του θητεία, θεωρεί τους εργαζομέ-
νους “βάρος” και τους πετάει στα σκουπίδια. Την ίδια ώρα αυξάνονται οι
εκβιασμοί του προσωπικού με απαιτήσεις μετατροπής των συμβάσεων από
πλήρους σε μερικής απασχόλησης, απειλές για δεκάδες διαθεσιμότητες
και απολύσεις, οδηγώντας έτσι στη συρρίκνωση, την απαξίωση και τελικά
το κλείσιμο του Ραδιοσταθμού Αθήνα 9.84».

Οι εργαζόμενοι του 9.84 στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν
την Πέμπτη 25/10 αποφάσισαν να απορρίψουν χωρίς δεύτερη συζήτηση το
προτεινόμενο σχέδιο και προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις.

"Κ
άτω τα χέρια από τους
πάγκους των χειροτεχνών
στο Θησείο" και "Καμίνη

στο Θησείο η τέχνη μας θα μείνει",
ήταν κάποια από τα συνθήματα των
χειροτεχνών που την Πέμπτη 25/10
πέτυχαν μια μικρή νίκη  ενάντια
στην απόφαση του Δημάρχου Καμί-
νη να τους διώξει από τον πεζόδρο-
μο του Θησείου. 

Δεκάδες χειροτέχνες, παγκίτες
και συμπαραστάτες, ανάμεσά τους
και αντιπροσωπεία από την Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας, συγ-
κεντρώθηκαν έξω αλλά και μέσα
στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας
όπου αντιπροσωπεία τους ανέβηκε
και έκανε παρέμβαση με αποτέλε-
σμα τελικά να παρθεί  ομόφωνη
απόφαση για 15νθήμερη αναστολή
της απαγόρευσης της παρουσίας
των χειροτεχνών στο Θησείο.  

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ 

ΩΝΑΣΕΙΟ  90% συμμετοχή στην απεργία

Μ
ε πάνω από 90% συμμετοχή
πραγματοποιήθηκε η
24ωρη απεργία που εξήγ-

γειλε το σωματείο των εργαζόμενων
στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο την Τρίτη 30/10. Δεκάδες
εργαζόμενοι και συμπαραστάτες
έκλεισαν την κεντρική πύλη του νο-
σοκομείου στην Συγγρού φωνάζον-
τας συνθήματα και κρατώντας πανό
με αίτημα την υπογραφή ΣΣΕ εδώ
και τώρα.

“Είμαστε σε κινητοποιήσεις εδώ
και μια βδομάδα με στάσεις εργα-
σίας και σήμερα κλιμακώσαμε με
24ωρη απεργία. Αυτό που διεκδι-
κούμε είναι μην καταργηθούν οι
συλλογικές διαπραγματεύσεις, και
να μην υπάρξει διαχωρισμός των
εργαζομένων. Θέλουμε να υπογρά-
ψουμε επιχειρησιακή ΣΣΕ όπως
υπογράφαμε όλα αυτά τα χρόνια.
Ενόψει της δημιουργίας του νέου
Μεταμοσχευτικού Κέντρου δωρεάς
του ιδρύματος Ωνάση θέλουνε ερ-
γαζόμενους των 500 ευρώ και προ-

σπαθούν να μας παραμυθιάσουν ότι
οι παλιοί εργαζόμενοι δεν θα χά-
σουν λεφτά. Όμως εμείς δεν δεχό-
μαστε ούτε τους διαχωρισμούς, ού-
τε τους εκβιασμούς. Παλιοί και και-
νούριοι θέλουμε για όλους αξιοπρε-
πείς μισθούς”, ανέφερε στην ΕΑ ο
πρόεδρος του σωματείου των εργα-
ζόμενων στο Ωνάσειο Αλέκος Διονυ-
σόπουλος, που ευχαρίστησε όλους
τους συμπαραστάτες που βρέθηκαν
στο πλευρό τους

Και δεν ήταν λίγοι. Από το πρωί
αντιπροσωπίες του Συντονιστικού
Νοσοκομείων με το ψήφισμα του ΔΣ
των εργαζόμενων από τον Αγ. Σάβ-
βα και με παρουσία από το Γεννημα-
τάς, του Συλλόγου Εργαζόμενων
Λειτουργίας ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ), του
Πανελλήνιου Συλλόγου Εποχιακού
Προσωπικού στο ΥΠΠΟ, του Κλαδι-
κού Σωματείου Ιδιωτικής Υγείας Μα-
γνησίας, του Εργατικού Κέντρου
Αθήνας, του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια, κ.α. βρέθηκαν στην
πύλη του Ωνάσειου στο πλευρό των
εργαζόμενων. 

“Οι απεργίες στο Ωνάσειο έρχον-
ται την στιγμή που η κυβέρνηση δια-
λαλεί το τέλος των μνημονίων, υπό-
σχεται την επαναφορά των συλλογι-
κών συμβάσεων και αυξήσεις. Χρει-
άζονται την στήριξη όλων για να νι-
κήσουν. Η ΟΣΝΙΕ πρέπει τώρα να
προχωρήσει στην κήρυξη 24ωρης
απεργίας για όλο τον κλάδο, όχι μο-
νάχα για συμπαράσταση στους ερ-
γαζόμενους του Ωνάσειου αλλά συ-
νολικά για τη Συλλογική Σύμβαση.
Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις,
αύξηση της χρηματοδότησης για
την Υγεία, μαζικές προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού. Μοναχά έτσι μπο-
ρεί να στηθεί ένα Εθνικό Σύστημα
Υγείας στα πόδια του για αν ικανο-
ποιήσει όλους τους εργαζόμενους
που το χρειάζονται”, ανέφερε μιλών-
τας στην ΕΑ ο Κώστας Πολύδωρος
από τον Συντονισμό Ενάντια στα
Μνημόνια και μέλος του ΔΣ του Σω-
ματείου Εργαζόμενων στις Ιδιωτικές
Κλινικές της Αθήνας.

Κ.Μ.

Απεργία στο
γήπεδο της ΑΕΚ

Με καθολική συμμετοχή πραγ-
ματοποιήθηκε η απεργία των εργα-
ζομένων στο εργοτάξιο κατα-
σκευής του γηπέδου της ΑΕΚ την
Τετάρτη 24/10, κόντρα στην τρο-
μοκρατία της εργοδοσίας αλλά και
την προκλητική στάση της αστυνο-
μίας, που επιστρατεύτηκε για να
επιβάλει τα συμφέροντα του Με-
λισσανίδη. 

Η απεργία προκηρύχθηκε από
το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας,
μετά από απόφαση των εργαζομέ-
νων σε Γενική Συνέλευση στο χώ-
ρο δουλειάς. Από το πρωί οι εργά-
τες στο εργοτάξιο του γηπέδου
μαζί με συμπαραστάτες από το
Συνδικάτο Οικοδόμων πραγματο-
ποίησαν απεργιακή φρουρά και
έστειλαν μήνυμα πως απέναντι
στις απειλές και τους εκβιασμούς
της εργοδοσίας θα συνεχίσουν τον
αγώνα τους για υπογραφή ΣΣΕ με
αυξήσεις και αξιοπρέπεια. 

ΛΕΠΕΤΕ

30/10, Απεργιακή συγκέντρωση στο Ωνάσειο

25/10, Συγκέντρωση χειροτεχνών στο Δημαρχείο της Αθήνας



Συγκέντρωση και πορεία δια-
μαρτυρίας πραγματοποί-

ησαν τη Δευτέρα 29/10 μαθητές
και εκπαιδευτικοί στα Χανιά, με
βασικό αίτημα να μην κατατεθεί
το νομοσχέδιο του Υπουργείου
Παιδείας, αφού κάνει το σχολείο
χειρότερο και πιο εξοντωτικό για
τους μαθητές και τις οικογένειές
τους, όπως αναφέρουν και σε σχετικό ψήφι-
σμα τους. Παράλληλα διεκδικούν να μην κα-
ταργηθούν ειδικότητες στο ΕΠΑΛ Ακρωτηρί-
ου αλλά και στο νυχτερινό ΕΠΑΛ στον Πλα-
τανιά.

Η κινητοποίηση που είχε παλμό κι ήταν

αρκετά μαζική, ξεκίνησε με προσυγκέντρω-
ση στην πλατεία της Αγοράς και συνεχίστη-
κε με πορεία στους κεντρικούς δρόμους
της πόλης με κατεύθυνση τα γραφεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων όπου
κατέθεσαν τα αιτήματά τους. Κατά τη διάρ-
κεια της πορείας οι μαθητές φώναξαν συν-

θήματα όπως: «Δώστε λεφτά
για την Παιδεία - όχι για του
ΝΑΤΟ τα σφαγεία», «Το νέο
Λύκειο σας είναι μαγικό - μά-
θημα καινούργιο είναι το κε-
νό», «Ρεαλισμός δεν είναι να
κάτσουμε στ’ αυγά μας - είναι
να παλέψουμε για τα δικαιώ-
ματα μας» κ.α.

Η κινητοποίηση αποφασί-
στηκε από την Συντονιστική
Επιτροπή Μαθητών Χανίων.

Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές, δεκατρία σχολεία στα Χανιά τελού-
σαν υπό κατάληψη στο πλαίσιο της διαμαρ-
τυρίας.

Ειρηναίος Μαράκης, Χανιά
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Στην σημερινή πορεία, όπως πολλά σχολεία, έτσι
και το Μουσικό Σχολείο Ιλίου κατέβηκε για να

διεκδικήσει καθηγητές, βιβλία, σωστή αντιμετώπιση,
αλλά και την κατάργηση όλων αυτών των νόμων περί
των πανελληνίων κλπ. Ζητάμε ένα περιβάλλον χωρίς
ρατσισμό αρχικά, και ύστερα ένα σχολείο που θα
μας δίνει εφόδια και δεν θα μας καταστρέφει. 

Με την βοήθεια όλων αυτών των διαμαρτυριών που
κάνουμε, ελπίζουμε πως θα πετύχουμε αυτό που θέ-
λουμε. Ο μόνος τρόπος να ακουστούμε είναι να προ-
σπαθούμε συνεχώς. Περισσότερες καταλήψεις, πε-
ρισσότερες πορείες και μουσικές διαμαρτυρίες για
ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Οι μαθητές και οι μαθή-
τριες θα χαρούμε να βρεθούμε ξανά στο δρόμο και
στην πανεργατική απεργία στις 14/11 αλλά και στην
πορεία του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου. Δεν
πρέπει να παραιτηθούμε σε καμιά περίπτωση εάν θέ-
λουμε τα αιτήματά μας να γίνουν αποδεκτά. 

Η κατάσταση σε άλλα σχολεία έχει βελτιωθεί, σε
άλλα όμως πάει μόνο προς το χειρότερο. Αρκετά σχο-
λεία αλλά και σχολές αντιμετωπίζουν προβλήματα με
τα κενά και τις ελλείψεις. Σχολές δεν έχουν καθηγη-
τές για τις ειδικότητες. Δεν υπάρχουν ξενόγλωσσα βι-
βλία και αναγκαζόμαστε να φροντίζουμε εμείς για αυ-
τά. Σε μουσικά σχολεία υπάρχουν παιδία που κάνουν
το ατομικό τους όργανο στο τέλος της χρονιάς. Όσον
αφορά το θέμα του ρατσισμού απαιτούμε αντιμετώπι-
ση σωστή, χωρίς σχόλια, κριτική, περιθωριοποίηση ή
στοχοποίηση μαθητών. Ήμασταν αρκετοί στην μαθη-
τική και μπορούμε να είμαστε ακόμα περισσότεροι
στις επόμενες πορείες! Καλύτερα ξεκούρδιστοι παρά
συνένοχοί τους!

Νάντια, Μουσικό Σχολείο Ιλίου

Η αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που επιχειρεί για ακόμη
μια φορά το Υπουργείο Παιδείας βρί-

σκει απέναντί της το μαθητικό κίνημα. O Γα-
βρόγλου ενώ ισχυρίζεται ότι στόχος της αλλα-
γής είναι να ανοίξει η «ελεύθερη πρόσβαση»
στα πανεπιστήμια (μια πίεση που έχει ασκηθεί
από το πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κινήμα-
τος), στην πραγματικότητα κάνει ένα βήμα
μπρος και δύο βήματα πίσω. Σύμφωνα με την
εξαγγελία του τον Σεπτέμβριο, «στη Β’ Λυκείου
ολοκληρώνονται οι εγκύκλιες σπουδές», ενώ «η
Γ’ Λυκείου [θα] παίζει τον ρόλο προπαρα-
σκευαστικής τάξης για εισαγωγή στα ΑΕΙ». Εί-
ναι ένα πλήγμα στην έννοια της δωδεκάχρονης
παιδείας το γεγονός ότι η Γ΄Λυκείου γίνεται
ουσιαστικά ένα εξεταστικό κέντρο με μόνα κοι-
νά μαθήματα τη γλώσσα και τα θρησκευτικά. 

Το πιο μεγάλο πισωγύρισμα βέβαια είναι το
πώς υλοποιείται η λεγόμενη «ελεύθερη πρό-
σβαση» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά το
τέλος της Β’ Λυκείου όλοι οι μαθητές υποχρε-
ούνται να στείλουν μηχανογραφικά με 10 μόλις
επιλογές. Παράλληλα οι σχολές στέλνουν τις
διαθέσιμες θέσεις. Διαμορφώνεται έτσι η κατά-
σταση για την επόμενη χρονιά και προκύπτουν
δυο κατηγορίες σχολών: αυτές που έχουν λιγό-
τερη ζήτηση από τις θέσεις που προσφέρουν
και αυτές που έχουν περισσότερη. Οι πρώτες
ονομάζονται ΤΕΠ (Τμήματα Ελεύθερης Πρό-
σβασης) και όσοι μαθητές έχουν δηλώσει έστω
και μία ΤΕΠ καλούνται, τον Φλεβάρη της Γ’ Λυ-
κείου να δηλώσουν αν θα μπουν σε ΤΕΠ, ή αν
θα προχωρήσουν στις πανελλήνιες εξετάσεις

για να μπουν σε μία από τις άλλες σχολές που
έχουν τυχόν δηλώσει και που έχουν ανταγωνι-
σμό. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και δεν
αλλάζει ανεξαρτήτως του βαθμού τους στο τέ-
λος, ενώ σε περίπτωση που επιλέξουν ένα ΤΕΠ
δεν δικαιούνται μετεγγραφή. Οι μαθητές που
δεν έχουν δηλώσει καμία σχολή η οποία να κα-
ταλήξει να είναι ΤΕΠ, συμμετέχουν υποχρεωτι-
κά στις πανελλήνιες.

Τζόγος
Η διαμόρφωση των βάσεων και του τι είναι

«καλή» σχολή, στην πραγματικότητα δεν δια-
φεύγει από το γνωστό σχήμα προσφοράς και
ζήτησης. Αντίθετα το ρίσκο που ούτως ή άλ-
λως πάντα είχαν οι μαθητές, γίνεται πλέον τζό-
γος μεγαλύτερου βεληνεκούς: αποφασίζουν
για το μέλλον τους χωρίς να ξέρουν τους βαθ-
μούς τους, σε μικρότερη ηλικία και για πρώτη
φορά με περιορισμένο αριθμό επιλογών (μέχρι
τώρα ο περιορισμός αφορούσε το εύρος των
επιλογών, όχι τον αριθμό τους). Με τους νό-
μους της αγοράς και τις πιέσεις της κρίσης, η
«ελεύθερη πρόσβαση» του Γαβρόγλου είναι
ένας σκληρός εκβιασμός για ανήλικους μαθη-
τές. Πρόκειται για μια αλλαγή που πάει χέρι
χέρι με τις μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια
παιδεία, οι οποίες έχει φανεί ότι κάθε άλλο πα-
ρά προάγουν την ελευθερία και τη σφαιρική

ανάπτυξη νέων επιστημόνων: αντίθετα, σπρώ-
χνουν την αγορά όλο και πιο βαθιά μέσα στα
πανεπιστήμια, με όλο τον κατακερματισμό, την
εντατικοποίηση και τους περιορισμούς που
αυτή φέρνει. Πλέον η προσπάθεια είναι να
μπει η αγορά στα σχολεία και στις επιλογές
των μαθητών. Η αγάπη για ένα γνωστικό αντι-
κείμενο δεν μπορεί να αναδειχτεί ούτε να στη-
ριχθεί μέσα σε ένα τέτοιο αντίξοο περιβάλλον.

Ο Γαβρόγλου ισχυρίζεται ότι η ύπαρξη μιας
προπαρασκευαστικής τάξης θα χτυπήσει την
παραπαιδεία. Μόνο που την παραπαιδεία δεν
την γιγαντώνει ο «αντιπερισπασμός» από άλλα
μαθήματα ή οι λίγες διδακτικές ώρες των μαθη-
μάτων προσανατολισμού. Τη γιγαντώνει ο ίδιος
ο θεσμός των εξετάσεων. Η ύπαρξη μερικών
ΤΕΠ δεν αναιρεί τον υπέρμετρο ανταγωνισμό
στον οποίο ρίχνονται για δυο χρόνια οι μαθη-
τές. Η μπάλα παίρνει όλους τους μαθητές, είτε
θέλουν «ανταγωνιστικές» σχολές, είτε ΤΕΠ.
Μπορεί ένα ΤΕΠ να βρεθεί την επόμενη χρονιά
να έχει ζήτηση αν αρκετοί μαθητές το δηλώ-
σουν θεωρώντας ότι θα μπουν χωρίς πανελλή-
νιες εξετάσεις. Η μπάλα παίρνει όλους τους μα-
θητές και για έναν επιπλέον λόγο: κάθε Υπουρ-
γείο Παιδείας υπόσχεται αναδιάρθρωση, χωρίς
ποτέ να έχει πραγματικά σκοπό να καταργήσει
τις πανελλήνιες. Αυτό οδηγεί σε αποτυχίες και
συχνές αλλαγές, πράγμα που κάνει ακόμα πιο

ανελεύθερη την όποια επιλογή κάνουν οι μαθη-
τές σχετικά με το αν θα δώσουν πανελλήνιες ή
όχι, καθώς αν δεν δώσουν, μπορεί την επόμενη
χρονιά να βρεθούν ξεκρέμαστοι. Η πίεση για τη
«σωστή» επιλογή σχολής φυσικά δεν μένει ανε-
πηρέαστη ούτε από τη μόνιμη δαμόκλειο σπάθη
της συγχώνευσης/κατάργησης πάνω από τις
σχολές με χαμηλή ζήτηση.

Πέρα από τις εξετάσεις, είναι διπλά υποκρι-
τικό να κάνει λόγο το υπουργείο για «χτύπη-
μα» της παραπαιδείας ενώ η υποχρηματοδό-
τηση και διάλυση σχολείων και σχολών συνεχί-
ζεται. Όταν οι σχολές δεν μπορούν να ανοί-
ξουν τα ίδια τους τα εργαστήρια λόγω έλλει-
ψης καθηγητών, τι διαθεσιμότητες θα δώσουν
στο υπουργείο; Πώς θα ανταπεξέλθει ένας κα-
θηγητής στο εξοντωτικό πρόγραμμα της προ-
παρασκευαστικής τάξης; Πώς θα ανταπεξέλ-
θουν τα σχολεία χωρίς προσλήψεις, χωρίς κα-
τάλληλα κτίρια, χωρίς εξοπλισμό; Οι μαθητές
συγκρούονται με το «νέο Λύκειο» γιατί διεκδι-
κούν ένα σύστημα Παιδείας που δε θα εξοντώ-
νει τους ίδιους, τους καθηγητές και τους γο-
νείς τους, διεκδικούν να μη διαλυθούν τα σχο-
λεία τους, διεκδικούν δωρεάν και συνολική
Παιδεία και πραγματικά ελεύθερη πρόσβαση
στα πανεπιστήμια.

Αφροδίτη Φράγκου

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Σχολείο της αγοράς με ταξικό κόσκινο

Πάνω από 4 χιλιάδες μαθήτριες και μαθη-
τές πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας
διαδηλώνοντας ενάντια στο "νέο Λύκειο"

που έχει εξαγγείλει ο Γαβρόγλου. Με μαζικότητα
και παλμό, σχολεία από όλη την Αθήνα με τα πα-
νό τους βάδισαν από τα Προπύλαια μέχρι τη
Βουλή και το Φιξ, διεκδικώντας να μην κατατεθεί
το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση ετοιμάζει για
τον Δεκέμβρη. 

Την κινητοποίηση στήριξαν σύλλογοι γονέων,
ΕΛΜΕ καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι. Οι μαθή-
τριες και οι μαθητές που διαδήλωσαν ενάντια στα
νέα σχέδια της κυβέρνησης, απαιτούν να ανατρα-
πεί η συνολική πολιτική της υποχρηματοδότησης,
να δοθούν χρήματα σε προσλήψεις, βιβλία, υπο-
δομές κι όχι πολεμικούς εξοπλισμούς. Η μάχη
ενάντια στο νέο Λύκειο ξεκίνησε και το μαθητικό
κίνημα δηλώνει αποφασισμένο να τη συνεχίσει μα-
ζί με φοιτητές και εργάτες. Και να την κερδίσει.

ΧΑΝΙΑ

Mαθητικός ξεσηκωμός!29/10, Αθήνα

29/10, Χανιά
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Στις 7 Νοέμβρη γίνονται
εκλογές για τα υπηρεσιακά
συμβούλια στην δευτερο-
βάθμια  και πρωτοβάθμια
εκπαίδευση σε τοπικό, πε-
ριφερειακό και πανελλαδι-
κό επίπεδο (ΚΥΣΔΕ – ΚΥ-
ΣΠΕ). 

Οι εκπαιδευτικοί  του δι-
κτύου “Η τάξη μας” εκτός
από τα ΠΥΣΔΕ/ΠΕ-
 ΑΠΥΣΔΕ/ΠΕ, συμμετέχουν
και στηρίζουν το ψηφοδέλ-
τιο των Παρεμβάσεων - Κι-
νήσεων - Συσπειρώσεων,
για ΚΥΣΔΕ με υποψήφιες
τις Ντίνα Γκαρανέ, Γεωργία
Κόφφα, Δώρα Κιντή και για
ΚΥΣΠΕ τους Ιωάννη Θάνο,
Κώστα Καλύβα, Χριστίνα
Λαδά, Βασίλεια Μαλανδρά-
κη, Χαρά Μπαλλή, Μαργα-
ρίτα Παπαμηνά και τον Σε-
ραφείμ Ρίζο.

H Εργατική Αλληλεγγύη
μίλησε με τον Σεραφείμ Ρί-
ζο, δάσκαλο στα Χανιά και
πρόεδρο του τοπικού ΣΕΠΕ
για τις εκλογές: “Οι εκλο-
γές στις 7/11, παρότι αφο-
ρούν διοικητικές θέσεις εί-
ναι αυστηρά πολιτικές. Αυ-
τό που κρίνεται είναι η κα-
τεύθυνση κι ο προσανατο-
λισμός της Ομοσπονδίας,
μέσα στην περίοδο που κα-
θορίζεται από την αφήγηση
του 'τέλους των μνημο-
νίων'. Το τι θα κάνει το εκ-
παιδευτικό συνδικαλιστικό
κίνημα το επόμενο διάστη-
μα θα παίξει ρόλο. Η σύγ-
κρουση με τις πολιτικές της
ελαστικής εργασίας, της
αδιοριστίας, του παγώμα-
τος των μισθών, της αξιο-
λόγησης και της κυβερνητι-
κής προσπάθειας να νεκρα-
ναστήσει τη νεοφιλελεύθε-
ρη ατζέντα στην εκπαίδευ-
ση, είναι στην ημερήσια
διάταξη. Τα αποτελέσματα
των εκλογών στις 7/11 θα
παίξουν ρόλο στο αν θα δο-
θεί το επόμενο διάστημα
μια μαχητική απάντηση σε
όλα αυτά ή θα επικρατήσει
μια πολιτική συναίνεσης
όπως αυτή που ακολουθεί
η ηγεσία της Ομοσπον-
δίας”.

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΚΥΣΔΕ-ΚΥΣΠΕ
Συμμετέχουμε
και
στηρίζουμε
Παρεμβάσεις

Την στιγμή που η Εργατική Αλλη-
λεγγύη τυπωνόταν, η σχολή των Ηλε-
κτρολόγων (ΗΜΜΥ) του Βόλου ήταν
στην 6η ημέρα κατάληψης. Η κατά-
ληψη ξεκίνησε την προηγούμενη Τε-
τάρτη αμέσως μετά τη μαζική γενική
συνέλευση που είχαμε οργανώσει. Οι
ηλεκτρολόγοι δεν αντέχουμε άλλο το
πλήρως εντατικοποιημένο πρόγραμ-
μα της σχολής μας (προαπαιτούμε-
να-αλυσίδες, κύκλοι κλπ) αλλά και τις
συμπεριφορές τραμπουκισμού ακρο-
δεξιών και σεξιστών καθηγητών. Κόν-
τρα σε όλα αυτά κλείσαμε την σχολή
και τα γραφεία των καθηγητών. 

Όλες αυτές τις μέρες η κατάληψη
και η συζήτηση που έχει ανοίξει τό-
σο μέσα όσο και έξω από αυτή, έχει
σημάνει μια τεράστια ριζοσπαστικο-
ποίηση στους φοιτητές. Όσο περνά-
νε οι μέρες, ο αγώνας πολιτικοποιεί-
ται ραγδαία. Από τα σημαντικά θέ-
ματα της σχολής, το συντονιστικό
κατάληψης με την ΕΑΑΚ δίπλα του,
άρχισε να συζητάει τις μάχες κόν-

τρα στην υποχρηματοδότηση-υπο-
στελέχωση των σχολών, τις συγχω-
νεύσεις του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας και τον νόμο Γαβρόγλου συνο-
λικότερα. Συντονιστήκαμε με άλ-
λους φοιτητικούς συλλόγους, όπως
αυτός της Αρχιτεκτονικής που ήταν

σε κατάληψη για 3 ημέρες, και απο-
φασίσαμε κατάληψη της πρυτανεί-
ας και διοργάνωση Πανφοιτητικής
πορείας στο Βόλο την Παρασκευή
2/11 στις 18:00 στο Θόλο. Τις παρα-
πάνω πρωτοβουλίες ήρθε να επικυ-
ρώσει η πιο μαζική συνέλευση των

τελευταίων ετών στο τμήμα (150
άτομα) την Δευτέρα 29/10. Πάνω
από εκατό άτομα αποφάσισαν υπέρ
της συνέχισης της κατάληψης επ’
αόριστον. Το κλίμα στο τέλος της
συνέλευσης ήταν πανηγυρικό, ενώ
το πλαίσιο αντικατάληψης, που είχε
συσπειρώσει γύρω του ό,τι δεξιό
υπάρχει στη σχολή, καταψηφίστηκε. 

Οι δυνάμεις της επαναστατικής αρι-
στεράς παίζουν καθοριστικό ρόλο στο
να προτείνουν, να οργανώσουν και να
ενώσουν τους αγώνες συνολικότερα.
Οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστι-
κές για το άμεσο μέλλον του αγώνα
και μπορούμε να βγούμε δυνατότεροι,
ανοίγοντας και την κουβέντα για συν-
τονισμό με τους υπόλοιπους συλλό-
γους και για συμμετοχή των φοιτητών
στην Πανεργατική Απεργία στις 14/11
μαζί με τους εργάτες.

Γιάννης Σουμπάσης

HMMY BΟΛΟΥ 6η μέρα κατάληψης

Μετά την επιτυχία της προηγούμε-
νης γενικής συνέλευσης συνεχίσαμε
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
τις κινητοποιήσεις ενάντια στις επι-
θέσεις που δεχόμαστε. Συγκεντρω-
θήκαμε στο διάδρομο του ΤΕΙ την
προηγούμενη βδομάδα και οργανώ-
σαμε παράσταση διαμαρτυρίας
στην πρύτανη για τις συνθήκες
σπουδών. 

Ακόμα δεν γίνονται μαθήματα και
ακόμα δεν υπάρχουν εργαστήρια
και καθηγητές. Διεκδικούμε μαζικές
προσλήψεις εκπαιδευτικών και να
μην απολυθεί κανένας. 

Τώρα είναι η στιγμή για να κλιμα-
κώσουμε την αντίστασή μας. Οργα-
νώνουμε την φοιτητική διαδήλωση
την 1 Νοέμβρη στις 11πμ στα Προπύ-

λαια. Μετά τον μαθητικό ξεσηκωμό
της Δευτέρας, συνεχίζουμε με στόχο
έναν κοινό αγώνα όλης της νεολαίας
ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνη-
σης. Οι αγώνες μας είναι η απάντηση
και στην τρομοκρατία που προσπαθεί
να παίξει η Νέα Δημοκρατία με τα ζη-
τήματα του ασύλου και με σχολές να
κλείνουν από τις ίδιες τις διοικήσεις.
Προχωράμε σε νέα γενική συνέλευση
στις 30/10 που είναι ήδη εξίσου μαζι-
κή [σ.σ: η γενική συνέλευση βρισκό-
ταν σε εξέλιξη την ώρα που έκλεινε η
ύλη της Εργατικής Αλληλεγγύης] και
μετά την 1/11, συνεχίζουμε με την
κοινή δράση με τους εργαζόμενους
και την συμμετοχή μας στην γενική
απεργία στις 14 Νοέμβρη. 

Αργύρης Σκούρτης

1 ΝΟΕΜΒΡΗ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ Φοιτητική διαδήλωση 

Στα Ιωάννινα το πρόβλημα της στέγασης
είναι έντονο. Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν
ξέρουν ακόμα εάν θα μείνουν σε εστίες κα-
θώς δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσμα-
τα, ενώ φοιτητές παλιότερων ετών έχουν
μείνει απ’ έξω. 

Ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών της Δου-
ρούτης, μετά από διήμερη κατάληψη στην
Πρυτανεία, έκανε γενική συνέλευση με κεν-
τρικό ζήτημα το πρόβλημα αυτό. Έβγαλε
κάλεσμα για απογευματινή διαδήλωση την
Πέμπτη 25/10 στο κέντρο της πόλης, το
οποίο στήριξε και ο Σύλλογος Φοιτητών Χη-
μικού. Έτσι δεκάδες φοιτητές διαδήλωσαν
με συνθήματα που έβαζαν τις αιχμές συνο-
λικά ενάντια στο νόμο Γαβρόγλου, τα διετή
προγράμματα που ετοιμάζονται, τα σχέδια
συγχώνευσης του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανε-

πιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο θα απορροφή-
σει όλα τα περιφερειακά ΤΕΙ. 

Από τη δική μας μεριά τονίσαμε ότι τώρα εί-
ναι η ώρα που μπορεί να δοθεί η αποφασιστι-
κή μάχη ενάντια στην υποχρηματοδότηση και
ότι χρειάζεται να συντονίσουμε όλους αυτούς
τους αγώνες και με τους υπόλοιπους φοιτη-
τές και την εργατική τάξη. Σε αυτό το πλαίσιο
θα βάλουμε σε μια σειρά συνελεύσεις την
πρόταση για συμμετοχή στην απεργία της 14
Νοέμβρη δένοντάς τη και με την πορεία του
Πολυτεχνείου. Παράλληλα ανοίξαμε τη συζή-
τηση για το γυναικείο κίνημα και τη μάχη για
την απελευθέρωση των γυναικών, καλώντας
στην εκδήλωση που οργανώνουμε στην Ιατρι-
κή [την Τρίτη 30/10, την ώρα που η ύλη της
Εργατικής Αλληλεγγύης έκλεινε].

Λουίζα Γκίκα

ΜΥΚΟΝΟΣ
Δύο νεαροί νησιώτες έπεσαν θύματα ενέδρας και άγριου

ξυλοδαρμού από έξι αστυνομικούς, μέλη κλιμακίου της Ασφά-
λειας Αττικής πριν από δεκαπέντε περίπου μέρες στη Μύκονο. 

Η άγρια επίθεση με κλωτσιές στο πρόσωπο που έχει κατα-
γραφεί με κάμερες έγινε σε ενέδρα που τους έστησαν οι αστυ-
νομικοί έξω από την Μητρόπολη Μυκόνου μετά το κλείσιμο
του μαγαζιού στο οποίο διασκέδαζαν και συνέβη «δι’ ασήμαν-
τον αφορμήν». Έπειτα από την άγρια επίθεση τα δύο θύματα
αιμόφυρτα γύρισαν στο μπαρ για να ζητήσουν βοήθεια. Ο
23χρονος Α.Ν είχε τα σοβαρότερα τραύματα, σπασμένη γνάθο
και σπασμένα δόντια με αποτέλεσμα τη μεταφορά του σε νο-
σοκομείο στην Αθήνα για να χειρουργηθεί. Τα δύο θύματα
έχουν υποβάλει μηνύσεις στο ΑΤ Μυκόνου και μέχρι στιγμής
έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερις αστυνομικοί που συμμετείχαν
στο περιστατικό ενώ μηνύσεις κατέθεσαν και οι αστυνομικοί
για …εξύβριση και σωματική βλάβη! Ομόφωνα την επίθεση των
αστυνομικών καταδίκασε και το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
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Τί κάνει το 
Υπ. Δικαιοσύνης;

Την απαξίωση από τη μεριά της ηγεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης αντιμετώπισε τη Δευτέρα 29/10 η αντιπρο-
σωπεία της ΚΕΕΡΦΑ -αποτελούμενη από μέλη της Πολι-

τικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής και αγωνιστές και
αγωνίστριες του αντιφασιστικού κινήματος- που προχώρησε
σε διάβημα στον υπουργό ζητώντας συνάντηση μαζί του για το
κρίσιμο ζήτημα της επιτάχυνσης της δίκης της ναζιστικής εγ-
κληματικής οργάνωσης. Παρότι το διάβημα ήταν από μέρες
γνωστό, η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε επί τόπου από την
αστυνομία ότι ο Μ. Καλογήρου έχει αποχωρήσει από το
υπουργείο. Την αδιαφορία του υπουργού συμπλήρωσε η εμ-
φάνιση κλούβας των ΜΑΤ στο χώρο, αλλά και η άρνηση οποι-
ασδήποτε δεσμευτικής λύσης για το θέμα από τους εκπροσώ-
πους του υπουργείου με τους οποίους πραγματοποιήθηκε τε-
λικά η συνάντηση.

Στην αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ συμμετείχαν ο Κώστας
Μανταίος, πρόεδρος του ΣΦΕΑ-Συνδέσμου Φυλακισθέντων
Εξορισθέντων Αντίστασης 1967-74, ο Γιώργος Μακρινός, δη-
μοτικός σύμβουλος Κορυδαλλού, οι δικηγόροι της Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής Κώστας Παπαδάκης και
Θανάσης Καμπαγιάννης, ο Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος πολιτι-
κής αγωγής στη δίκη για τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, ο
Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός, ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρό-
εδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος “Η Ενότητα”, ο
Βασίλης Συλαϊδής, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αθή-
νας, η Μαρία Κασκαρίκα, μητέρα του φοιτητή Αλέξη Λάζαρη
που δέχτηκε επίθεση έξω από κεντρικά γραφεία της ΧΑ στη
Μεσογείων, η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-
Ρέντη και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθή-
νας και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ.

Δελτίο τύπου
Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου της Κίνησης: “Παρά την

ενημέρωση ότι η αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ θα συναντούσε
τον υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου προκειμένου να
δοθούν απαντήσεις στα αιτήματα για την επιτάχυνση της δίκης
της Χρυσής Αυγής, ενημερωθήκαμε έκπληκτοι από την Αστυ-
νομία στην είσοδο του υπουργείου, ότι ο υπουργός δεν θα βρί-
σκεται στο κτίριο! Επί της υποδοχής μάλιστα έφτασε και μία
κλούβα των ΜΑΤ! Φαίνεται ότι αυτό το υπουργείο δεν ανέχεται
την παρουσία αντιφασιστικής δράσης στις πύλες του.

Στην πράξη, η δίκη της Χρυσής Αυγής κινδυνεύει να εκφυλι-
στεί από την κωλυσιεργία των συνηγόρων υπεράσπισης της
Χρυσής Αυγής και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σφυρίζει αδιάφο-
ρα.

Την ώρα που εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο
ανησυχούν για την φασιστική απειλή, την ώρα που στην Ελλά-
δα τα τριάμισι χρόνια της διεξαγωγής της δίκης δεν φτάσανε
για να ολοκληρωθεί η δίκη και να πάνε φυλακή οι δολοφόνοι
νεοναζί, ο υπουργός Δικαιοσύνης γυρνάει την πλάτη στις δί-
καιες απαιτήσεις για την επιτάχυνση της δίκης των νεοναζί.

Αυτή η αντιμετώπιση αποθρασύνει τους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής. Είναι πρόκληση για το δημοκρατικό κόσμο η ανοχή στη
διαδικασία εκφυλισμού της δίκης. Η αντιπροσωπεία συναντή-
θηκε τελικά με τους τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης Γεώργιο Σάρλη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Μαρία Γιαννακάκη, Γραμματέα Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν υπήρξε η παραμικρή δέσμευση
για λύση.

Υπενθυμίζουμε τα τέσσερα ζητήματα τα οποία θέσαμε: 
1. Αποκλειστική απασχόληση των δικαστών και όχι μονάχα

προέδρου και εισαγγελέα, για τη συγκεκριμένη δίκη. 2. Διεξα-
γωγή των συνεδριάσεων του δικαστηρίου στο Εφετείο και όχι
στον Κορυδαλλό σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Παρα-
σκευόπουλου. 3. Εντατικοποίηση των δικασίμων με καθημερι-
νές συνεδριάσεις με στόχο να γίνονται 15 το μήνα. 4. Με διά-
θεση όλων των απαιτούμενων τεχνικών μέσων για να διεκπε-
ραιώσει το έργο του το δικαστήριο”.

Να επιταχυνθεί 
η δίκη της Χρυσής Αυγής
Μεγάλη αντιφασιστική συγκέν-

τρωση έξω από τη δίκη της
Χρυσής Αυγής στο Εφετείο

Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας και Λουκάρε-
ως) καλεί την Τρίτη 13 Νοέμβρη, στις
10πμ, η ΚΕΕΡΦΑ. Κεντρικό αίτημα της
κινητοποίησης είναι η επιτάχυνση του
ρυθμού της δίκης της εγκληματικής
οργάνωσης και η ισόβια καταδίκη των
ναζί δολοφόνων.

Η σημασία της συγκέντρωσης μεγα-
λώνει μετά και την αρνητική στάση
του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο διά-
βημα της ΚΕΕΡΦΑ για την επίσπευση
των διαδικασιών της δίκης, τη Δευτέ-
ρα 20/10 (βλέπε δίπλα). Στην είσοδο
του υπουργείου, μέλη της αντιπροσω-
πείας μας μίλησαν για το κρίσιμο αυτό
θέμα.

“Ηρθαμε εδώ όλοι μαζί ενωμένοι,
γιατί κανείς δεν περισσεύει στον αγώ-
να κατά του ρατσισμού και του φασι-
σμού, για να επισκεφτούμε τον υπουρ-
γό και να του υποβάλλουμε το αίτημα
να επισπευτεί η δίκη της Χρυσής Αυ-
γής”, μας είπε ο Κώστας Μανταίος,
πρόεδρος του ΣΦΕΑ ‘67-’74, “Δεν πάει
άλλο. Η επίσπευση της δίκης και η κα-
ταδικαστική απόφαση των κατηγορού-
μενων είναι τα μόνα που θα εξασφαλί-
σουν μια δημοκρατική ειρήνη. Εμείς
πρέπει να επιμείνουμε, ότι η Χρυσή
Αυγή πρέπει να δικαστεί και να καταδι-
καστεί παραδειγματικά γιατί οποιαδή-
ποτε μορφή δημοκρατίας δεν μπορεί
να ανέχεται αυτούς τους λεκέδες. Στη
συγκέντρωση στις 13/11 έξω από το
Εφετείο θα διατρανώσουμε τα αισθή-
ματά μας κατά του φασισμού και θα
πιέσουμε για τη γρήγορη ολοκλήρωση
της δίκης. Το φίδι δαγκώνει και πρέπει
να το τσακίσουμε”.

“Ζητάμε να επιταχυνθούν οι διαδικα-
σίες της δίκης που έχει δραματική κα-
θυστέρηση, να ενισχυθεί το δικαστή-
ριο και η έδρα, η δίκη να γίνεται πε-
ρισσότερες φορές και να έχουμε μια
σύντομη ολοκλήρωσή της”, μας είπε ο
Γιώργος Μακρινός, δημοτικός σύμ-
βουλος Κορυδαλλού, υπεύθυνος για

θέματα Μετανάστευσης και Πολιτι-
σμού του δήμου, “Αναμένουμε το απο-
τέλεσμα της δίκης να είναι στην κα-
τεύθυνση αυτού που λέμε «λαϊκή ετυ-
μηγορία», να τιμωρηθεί δηλαδή η εγ-
κληματική ναζιστική οργάνωση. Από
την πρώτη στιγμή ο δήμαρχος Κορυ-
δαλλού και το Συμβούλιο Ένταξης Με-
ταναστών, τους οποίους και εκπροσω-
πώ σήμερα εδώ, συμμετείχαν στην
πρωτοβουλία για την μεταφορά της
δίκης από τον Κορυδαλλό στο Εφετείο
και τώρα συμμετέχουν στην πρωτο-
βουλία για την επίσπευσή της. Δεν
μπορεί να είναι τόσο αργοί οι ρυθμοί,
όταν τα στοιχεία, τα βίντεο, οι μαρτυ-
ρίες, οι καταθέσεις, είναι τόσο αποκα-
λυπτικά και συντριπτικά. Δεν μπορεί
να συνεχίζει η διαδικασία να γίνεται
κατά κύριο λόγο στον Κορυδαλλό. Δεν
υπάρχει λόγος να τρενάρει έτσι, πρέ-
πει η πολιτεία να δείξει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον γιατί βλέπουμε τι γίνεται όχι
μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευ-
ρώπη και παντού. Τον πρώτο λόγο για
τη συντόμευση τον έχει η πολιτεία”.

Κεντρικό ζήτημα
“Το ζήτημα της επιτάχυνσης της δί-

κης είναι κεντρικό”, μας είπε ο Τάκης
Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής αγωγής
στη δίκη για τη δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν, “Τα μέτρα που προτείνουμε
τόσο προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης
όσο και προς τη Διοίκηση του Εφετείου
Αθηνών μπορούν να την εξασφαλίσουν.
Για παράδειγμα, η αποκλειστική απα-
σχόληση των δικαστών σημαίνει ότι θα
μπορούσαν να γίνονται μέχρι και 15 δι-
κάσιμοι το μήνα. Είναι μέτρα που έχουν
κατατεθεί και από την Πολιτική Αγωγή
συνολικά, περιμένοντας απάντηση και
από τις δύο αρμόδιες αρχές. Η Χρυσή
Αυγή εμπαίζει το δικαστήριο, καθυστε-
ρεί τη δίκη δίνοντας για ανάγνωση
άσχετα έγγραφα. Η ουσία είναι ότι δεν
θέλουν να φτάσουν στις επικείμενες
εκλογές του Μάη με τους υπόδικους
χρυσαυγίτες βουλευτές να απολογούν-
ται. Θα επινοήσουν τα πάντα για να

μην καθήσουν στο εδώλειο απολογού-
μενοι μέχρι τότε. Θα μεταφέρουμε σή-
μερα την οργή του αντιφασιστικού κι-
νήματος και της πολιτικής αγωγής για
τον εμπαιγμό του δικαστηρίου από
τους χρυσαυγίτες”.

“Μαζί με όλα τα αιτήματα, επισημαί-
νουμε σήμερα την απόφαση του ευ-
ρωπαϊκού κοινοβουλίου στις 26/10
που αναφέρει ότι δεν πρέπει να συνε-
χιστεί η κανονικοποίηση όλων αυτών
των ακροδεξιών οργανώσεων και θέ-
τει τα κράτη προ των ευθυνών τους,
ότι πρέπει να έχουν αυστηρές ποινές,
να σταματήσουν τη νομιμοποίηση των
ακροδεξιών οργανώσεων γιατί όλη η
αμέλεια που έχουν δείξει τόσα χρόνια
τις ανέπτυξαν”, είπε η Μαρία Κασκαρί-
κα, μητέρα του φοιτητή Αλέξη Λάζαρη
που δέχτηκε επίθεση έξω από κεντρι-
κά γραφεία της ΧΑ στη Μεσογείων.

Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί “τα συνδικάτα,
τους φοιτητικούς συλλόγους, τις κοι-
νότητες μεταναστών, τις δημοτικές κι-
νήσεις, τις συλλογικότητες να δώσουν
παρών στην αντιφασιστική κινητοποί-
ηση στις 13 Νοέμβρη και να την εντά-
ξουν στις μέρες μνήμης και τιμής των
45 ετών της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου”.

Λένα Βερδέ

29/10, Αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
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Οι παρελάσεις για τις “εθνικές επετεί-
ους” αποτελούσαν πάντα πεδίο δόξης
λαμπρό για τους ακροδεξιούς και τους

φασίστες, η καλύτερη στιγμή για τη νομιμοποί-
ηση και το ξέπλυμά τους στο πλυντήριο του
κυρίαρχου πατριωτικού κλίματος των ημερών.
Οι φετινές παρελάσεις για την 28η Οκτώβρη
δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Από τη Θεσσαλονί-
κη και την προκλητική παρουσία του υπόδικου
ναζί Κασιδιάρη στους επισήμους, μέχρι το
Σύνταγμα και την εμφάνιση της ντυμένης πα-
ραδοσιακά “βέρας ελληνίδας” που κρατούσε
σημαία με το ήλιο της Βεργίνας, η απόπειρα
αξιοποίησης της ημέρας από τη μεριά τους
ήταν για άλλη μια φορά εμφανής.

Απέναντι σε αυτή την προσπάθεια, η ΚΕΕΡ-
ΦΑ οργάνωσε αντιφασιστικές εξορμήσεις και
συγκεντρώσεις σε μια σειρά γειτονιές της
Αθήνας και σε πολλές πόλεις της χώρας, κα-
λώντας τον κόσμο στις αντιφασιστικές μάχες
και κερδίζοντας μαζική ανταπόκριση. Στην
Καλλιθέα, η αντιφασιστική συγκέντρωση που
είχε καλεστεί, μαζί με άλλες δυνάμεις του αν-
τιφασιστικού κινήματος και της Αριστεράς, πέ-
τυχε την απομόνωση και τελικά την αποχώρη-
ση των λιγοστών φασιστών που τόλμησαν να
εμφανιστούν. Οι φασίστες βρήκαν απέναντί
τους μια μαζική ενωτική διαδήλωση, γεγονός
που τους έτρεψε σε άτακτη φυγή.

Η αντιφασιστική συγκέντρωση ξεκίνησε νω-
ρίς το πρωί, κατά τη διάρκεια της επίσημης εκ-
δήλωσης του δήμου Καλλιθέας στην πλατεία
Κύπρου. Συμμετείχαν με πανό η ΚΕΕΡΦΑ Καλ-
λιθέας, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ο Αντιφασιστικός Συν-
τονισμός Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ταύρου. Πα-
ρουσία είχε με πανό και το ΚΚΕ. «Ποτέ ξανά
φασισμός», «Ούτε στην Καλλιθέα ούτε πουθε-
νά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά»,
«Δίκη καταδίκη της Χρυσής Αυγής, αυτής της
συμμορίας της ναζιστικής» και πολλά ακόμα
συνθήματα φώναζαν όλοι μαζί οι συγκεντρωμέ-
νοι κάνοντας, όσο οι επίσημοι φορείς του δή-
μου κατέθεταν στεφάνια, αισθητή την παρου-
σία τους.

Ενώ η παρέλαση είχε ξεκινήσει, μια χούφτα

φασιστών εμφανίστηκε προκλητικά βρίζοντας
και χειρονομώντας κατά των συγκεντρωμένων.
Μέσα σε λίγα λεπτά, οι δεκάδες αντιφασίστες
και αντιφασίστριες δημιούργησαν ένα μαζικό
μπλοκ με αντιφασιστικά συνθήματα και ανα-
κοινώσεις που καλούσαν τον κόσμο της Καλλι-
θέας να απομονώσει τους νοσταλγούς του Χίτ-
λερ και του Ολοκαυτώματος. Δίπλα στην
ΚΕΕΡΦΑ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τον Αντιφασιστι-
κό Συντονισμό, στο σημείο συγκεντρώθηκαν
ξανά και τα μέλη του ΚΚΕ.

Γνωστοί
Η αστυνομία, αντί να συλλάβει τους φασί-

στες που είναι γνωστοί από προηγούμενες
επιθέσεις τους στη γειτονιά, συνομιλούσε μαζί
τους ανοιχτά ενώ αποφάσισε να τους καλύψει
δημιουργώντας ένα προστατευτικό κλοιό γύ-
ρω τους. Η επιμονή των αντιφασιστών και η
αποδοκιμασία των φασιστών από τον κόσμο
της Καλλιθέας, ανάγκασε πολύ γρήγορα τη
φασιστική ομάδα να διαλυθεί. Πανηγυρικά, οι
αντιφασίστες βγήκαν στο δρόμο, βάδισαν με
τα πανό τους μέχρι την πλατεία Δαβάκη και
επέστρεψαν στην Κύπρου.

Την άμεση αντίδραση της ΚΕΕΡΦΑ προκά-
λεσε και η παρουσία ακροδεξιών στην παρέ-
λαση στο Ελληνικό με την κάλυψη της δημοτι-
κής αρχής. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της
ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων “Καταγγέλλουμε το δήμαρχο
Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντά-
το, για τη συμμετοχή παραστρατιωτικών ομά-
δων στη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτώ-
βρη. Είναι μεγάλη η πρόκληση για τις δημο-
κρατικές ελευθερίες όλων μας, να καλούνται
στην ίδια παρέλαση μαθητές των σχολείων
της περιοχής, μαζί και ένα διαπολιτισμικό, με
οργανώσεις που συνδέονται με ακροδεξιές και
εθνικιστικές απόψεις και δράσεις, φορώντας
στρατιωτικά ρούχα των Ο.Υ.Κ. κάτω από τους
ήχους του «Μακεδονία ξακουστή...».

Σε μια περίοδο που η δημοκρατική και προ-
οδευτική πλειοψηφία αντιτάσσεται στο ρατσι-
στικό δηλητήριο και τις επιθέσεις μίσους των
φασιστών και της ακροδεξιάς στην Ελλάδα και

στην Ευρώπη, ο Γιάννης Κωνσταντάτος παίρ-
νει θέση υπέρ τους, δίνοντας βήμα σε ομάδα
που έκανε κατάληψη στο Βοτανικό ενάντια
στην ανέγερση Τεμένους και ήταν υπεύθυνη
για την περιφρούρηση των εθνικιστικών συλ-
λαλητηρίων για τη Μακεδονία. Δεν πέφτουμε
από τα σύννεφα για την ιδεολογία του κ. Κων-
σταντάτου, αλλά μας εξοργίζει το γεγονός ότι
στο Ελληνικό της προσφυγιάς η δημοτική αρ-
χή σπιλώνει με τον χειρότερο τρόπο τις μνή-
μες και τους αγώνες αυτού του κόσμου.

Καλούμε τις δημοκρατικές παρατάξεις του
δημοτικού συμβουλίου, την ΕΛΜΕ, το σύλλογο
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
τους συλλόγους γονέων να καταδικάσουν αυ-
τήν την πράξη της δημοτικής αρχής και να
στηρίξουν την αντιφασιστική συγκέντρωση
στις 13/11 στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο
Εφετείο για την επίσπευση της δίκης και την
καταδίκη των δολοφόνων νεοναζί”.

Αντιφασιστική συγκέντρωση στην στάση του
τραμ Μπακνανά στο Νέο Κόσμο γινόταν την
Τρίτη 30/10, την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη πήγαινε στο τυπογραφείο, ως απάντηση
στην φασιστική επίθεση που δέχτηκε μέλος της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ το απόγευμα της 28ης Οκτώβρη
στην περιοχή. “Καταγγέλουμε την επίθεση φα-
σιστοειδών εις βάρος συντρόφου, μέλος της
ΕΑΑΚ, της ν.Κ.Α και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το απόγευ-
μα της Κυριακής 28ης Οκτώβρη στο Νέο Κό-
σμο”, αναφέρει η ανακοίνωση της τοπικής
ΚΕΕΡΦΑ. “Οι τρεις φασίστες είχαν στήσει ενέ-
δρα στο σύντροφο λίγο πριν αυτός συμμετέχει
σε προγραμματισμένη εξόρμηση εν όψει της
πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης της επόμενης
μέρας.

Φαίνεται ότι οι νεοναζί επέλεξαν για άλλη
μια φορά το δρόμο των θρασύδειλων ενεργει-
ών, καθώς η προσπάθειά τους να πραγματο-
ποιήσουν δημόσια προβοκατόρικη εμφάνιση
το πρωί της ίδιας μέρας στη διπλανή γειτονιά
της Καλλιθέας, κατέληξε σε παταγώδη αποτυ-
χία χάρη στη μαζική κινητοποίηση των αντιφα-
σιστών κι αντιφασιστριών”.

Λ.Β.

Στην αντιφασιστική διαδήλωση την
Πέμπτη 1 Νοέμβρη, στις 6μμ, στην
πλατεία ΗΣΑΠ Ηρακλείου ενάντια στη
ναζιστική φιέστα μίσους της Χρυσής
Αυγής, καλούν με ανακοίνωσή τους οι
τοπικές ΚΕΕΡΦΑ Ηρακλείου Αττικής
και Νέας Ιωνίας. Στη διαδήλωση θα
συμμετέχουν επίσης τα δημοτικά
σχήματα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της ΛΑΕ και
του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή, φορείς, αν-
τιφασιστικές οργανώσεις και συλλογι-
κότητες της γειτονιάς.

Στο δημοτικό συμβούλιο του Νέου
Ηρακλείου την Τρίτη 31/10, οι τρεις
δημοτικές παρατάξεις θα διεκδική-
σουν ψήφισμα στήριξης της διαδήλω-
σης. “Η ναζιστική φιέστα της Χρυσής
Αυγής, την Πέμπτη 1 Νοέμβρη, στη Λ.
Ηρακλείου είναι πρόκληση για τις δη-
μοκρατικές ευαισθησίες όλων των κα-
τοίκων του Ηρακλείου. Στη γειτονιά
της Ηλέκτρας Αποστόλου δεν χωράν
οι φασιστές. Η Χρυσή Αυγή είναι συμ-
μορία νεοναζί δολοφόνων και η θέση
τους δεν είναι στους δρόμους αλλά
στη φυλακή.

Το αντιφασιστικό κίνημα, με τις με-
γάλες κινητοποιήσεις του 2013, μετά
την δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
επέβαλε το σπάσιμο της ασυλίας της
Χρυσής Αυγής και την παραπομπή σε
δίκη των νεοναζί. Στεκόμαστε στο
πλευρό της πολιτικής αγωγής στη δί-
κη της Χρυσής Αυγής που ζητάει την
επιτάχυνση των ρυθμών της ώστε να
ολοκληρωθεί το συντομότερο ώστε ο
Μιχαλολιάκος και η παρέα των 68
υπόδικων νεοναζί, που οργάνωσαν
και εκτέλεσαν τις δολοφονίες του
Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκ-
μάν, τις δολοφονικές επιθέσεις κατά
των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και των
Αιγυπτίων αλιεργατών, τις επιθέσεις,
τα μαχαιρώματα και τα πογκρόμ κατά
εκατοντάδων μεταναστών, αριστερών
και αντιφασιστών να σαπίσουν στη
φυλακή”.

Αντιφασιστικό
Ν. Ηράκλειο

Ούτε στις παρελάσεις, ούτε πουθενά!

28/10, Αντιφασιστική συγκέντρωση στην Καλλιθέα
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“Δική μας υπόθεση να την οργανώσουμε”
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Πανεργατική 14 Νοέμβρη

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

ENANTIA ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Θα δοθεί μάχη για την επιτυχία της απεργίας
στις 14 Νοέμβρη. Η κυβέρνηση βγαίνει
προσπαθώντας να πείσει ότι δεν χρειάζον-

ται απεργίες αφού κατεβάζει προϋπολογισμό υπο-
σχόμενη ότι δεν θα περικόψει συντάξεις, λέει ότι
θα κάνει προσλήψεις, διαφημίζει την επέκταση των
συλλογικών συμβάσεων κάποιων κλάδων από την
Αχτσιόγλου κλπ. Αυτή η περιγραφή όμως είναι αν-
τιστροφή της πραγματικότητας. 

Αυτό που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά
την τελευταία περίοδο, είναι τους αγώνες του κό-
σμου που αναγκάζουν την κυβέρνηση να κάνει αυ-
τές τις επιλογές. Θα φέρω τέσσερα παραδείγματα. 

Το παράδειγμα της COSCO
Η Αχτσιόγλου είναι χρόνια στο Υπουργείο Εργα-

σίας, αλλά την ένταξη 1.300 εργαζομένων της CO-
SCO στα ΒΑΕ την έκανε μετά την πολυήμερη
απεργία που έκαναν το καλοκαίρι. Αν δεν χρειάζον-
ται πλέον οι απεργίες γιατί δεν τους είχαν βάλει
μέχρι τώρα στα ΒΑΕ κι έπρεπε να κλείσουν το λι-
μάνι, να συγκρουστούν με εργοδότες, απεργοσπά-
στες και δικαστήρια για να το κερδίσουν; 

Δεύτερο παράδειγμα είναι οι συμβασιούχοι στην
Υγεία που με τον αγώνα τους έχουν αναγκάσει τον
Πολάκη και τον Ξανθό να τους ανανεώνει τις συμ-
βάσεις και να υπόσχεται ξανά μετά την απεργία
στις 10 Οκτώβρη ότι δεν θα απολυθεί κανείς.
Υπάρχει ένα κίνημα συμβασιούχων και μονίμων ερ-
γαζόμενων στα νοσοκομεία που τουλάχιστον δυο
χρόνια τώρα βρίσκεται διαρκώς στο δρόμο αναγ-
κάζοντας το Υπουργείο Υγείας να μην προχωράει
στις απολύσεις.

Τρίτο παράδειγμα το Ωνάσειο. Με τις στάσεις
εργασίας και τις απεργίες που ανακοίνωσαν ανάγ-
κασαν τον Πολάκη να τους λέει ότι 'μην ανησυχεί-
τε, θα το λύσουμε το ζήτημα'. Αν δεν έβγαιναν σε
κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι θα γινόταν τίποτα;

Και δεν είναι μόνο οι μεγάλοι χώροι που οι αγώ-
νες τους γίνονται γνωστοί. Τέταρτο παράδειγμα θα
φέρω τους εργολαβικούς εργαζόμενους στην καθα-
ριότητα του ΗΣΑΠ. Τους άφηναν απλήρωτους, μέ-
χρι που μαζεύτηκαν οι εργαζόμενοι. οργανώθηκαν,
δυο μέρες δεν δούλεψαν καθόλου, και κατάφεραν
να πληρωθούν τα μηνιάτικα που τους χρώσταγαν.

Πίεση
Έχουμε την εικόνα ότι η κυβέρνηση πιέζεται, ότι

μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και ξέρουν κι
οι ίδιοι ότι αν θέλουν να έχουν μέλλον, θα πρέπει
να υποχωρήσουν στα αιτήματα των εργαζόμενων.
Άρα η απάντηση στο ερώτημα ‘τι έχω να κερδίσω
με την απεργία στις 14/11’ είναι ‘Πολλά!’. Όχι γενι-
κώς κι αφηρημένα το “τέλος των μνημονίων”, αλλά
πολύ συγκεκριμένα τις διεκδικήσεις που έχει το
εργατικό κίνημα. 

Στις 14 Νοέμβρη πρέπει να είναι πετυχημένη η
απεργία γιατί θα δώσει ώθηση στη συνέχεια των
αγώνων που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα.
Χαρακτηριστικά να θυμίσω το ρόλο που έπαιξε η
πανεργατική απεργία στις 30 Μάη στο να κλιμακώ-
σουν με νέες απεργίες οι εργάτες της COSCO, την
επόμενη και τη μεθεπόμενη ημέρα και να ξεκινήσει
μια σπουδαία μάχη. Αντίστοιχα μπορεί να λειτουρ-
γήσει και η πανεργατική στις 14 Νοέμβρη, για να
καθοριστούν οι εξελίξεις από το εργατικό κίνημα. 

Τάσος Αναστασιάδης
υπεύθυνος Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια

Με συμμετοχή δεκάδων εργα-
ζόμενων από τουλάχιστον 21
εργατικούς χώρους, πραγ-

ματοποιήθηκε την Πέμπτη 25/10, η
συνέλευση που κάλεσε το Συντονι-
στικό Νοσοκομείων και ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια για την
οργάνωση της πανεργατικής απερ-
γίας στις 14 Νοέμβρη. 

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια την ημέρα της απεργίας καλεί
σε προσυγκέντρωση στη Σταδίου,
έξω από το Υπουργείο Εργασίας,
στις 10.30πμ.

Στην πλούσια κουβέντα που άνοι-
ξε, συζητήθηκε η μεγάλη σημασία
της απεργίας που αρχικά κήρυξε η
ΑΔΕΔΥ στις 14 Νοέμβρη και πλέον
μετατρέπεται σε πανεργατική μετά
την απόφαση του ΕΚΑ να κηρύξει κι
αυτό απεργία και τις αποφάσεις συμ-
μετοχής πολλών Εργατικών Κέν-
τρων. 

Στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου
Αγ.Σάββας που φιλοξενήθηκε η συ-
νέλευση συγκεντρώθηκαν αγωνιστές
κι αγωνίστριες από τον Αγ.Σάββα, το
ΓΝΑ Γεννηματάς, το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας, το Αγ.Όλγα, τον Ερυ-
θρό, το Αττικό, το Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης, το Γενικό Κρατικό
της Νίκαιας, το Ογκολογικό Νοσοκο-
μείο Κηφισιάς, την Ιντρακόμ, την
Ιδιωτική Υγεία, τους συνταξιούχους,
τις ταχυμεταφορές, τον κλάδο των
ηθοποιών, την ΕΥΔΑΠ, το Υπουργείο
Πολιτισμού, το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, τη Σιβιτανίδειο, τον επισιτισμό,
το Μετρό κ.α. 

Η απεργία στα νοσοκομεία
Τη συζήτηση άνοιξε εκ μέρους του

Συντονιστικού Νοσοκομείων, ο Χρί-
στος Αργύρης, γιατρός στο ΓΝΑ Γεν-
νηματάς: “Η απεργία θα είναι η πρώ-
τη μεγάλη απάντηση από τη μεριά
των εργατών στην υποτιθέμενη έξο-
δο από τα μνημόνια που ευαγγελίζε-
ται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο
βγαίνουμε απεργιακά στο δρόμο η
κυβέρνηση και οι υπουργοί της ζορί-
ζονται. Παράδειγμα η απεργία στα
νοσοκομεία στις 10/10, που βγήκε
από συνέλευση του Συντονιστικού
Νοσοκομείων σε αυτό εδώ το αμφι-
θέατρο, το κερδίσαμε στο Γενικό
Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ κι έφτασε
την ίδια την ημέρα της απεργίας, ο
Πολάκης να υπόσχεται ότι κανείς δεν
θα απολυθεί. Δεν ήταν μόνο τα νοσο-
κομεία, ήταν πολλοί εργατικοί χώροι
που έχουν βγει και διεκδικούν να τα
πάρουν όλα πίσω και η απεργία στις
14/11, έχει τη δυνατότητα να τους
ενώσει. Είναι κρίσιμο μέσα σε αυτή
την προεκλογική περίοδο να ανα-
δειχθεί η δύναμη που έχει το εργατι-

κό κίνημα να επιβάλει κατακτήσεις.
Χρειάζεται οργάνωση από τα κάτω.
Έχουμε την εμπειρία το πως μπο-
ρούμε με απλά βήματα να κινητοποι-
ήσουμε ολόκληρους εργατικούς χώ-
ρους. Με την προκήρυξη, την αφίσ-
σα, το πανό στην πύλη, τη συζήτηση
με τους συναδέλφους, τη γενική συ-
νέλευση, την απεργιακή επιτροπή”.

Ο Βασίλης Συλαϊδής, εκπρόσωπος
της Αγωνιστικής Ταξικής Ενότητας
στο Δ.Σ του Εργατικού Κέντρου Αθή-
νας, περιέγραψε τη μάχη μέσα στο
ΕΚΑ η οποία κατέληξε στην απόφα-
ση για απεργία την ίδια μέρα με το
δημόσιο τομέα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν εμπει-
ρίες από τις απεργίες που ξέσπασαν
μέσα στον Οκτώβρη, που ανάγκασαν
και την ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ να προχω-
ρήσουν στην κήρυξη απεργίας στις
14 Νοέμβρη. Μπήκαν τα παραδείγ-
ματα των εργαζόμενων στην Cosco
που κέρδισαν τα ΒΑΕ, των εργαζόμε-
νων στο Βοήθεια στο Σπίτι, των για-
τρών του ΕΟΠΥΥ, των εργαζόμενων
στα νοσοκομεία, των εργαζόμενων
στο Ωνάσειο που απεργούν στις
30/10. 

Ο Σταύρος, συμβασιούχος στο
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης τόνι-
σε την ανάγκη ενότητας μεταξύ συμ-
βασιούχων και μόνιμων εργαζόμενων
και ανεφέρθηκε στη μάχη που έδωσε
μαζί με τους συναδέλφους του προ-
κειμένου να γραφτούν στο σωματείο
του χώρου του, φτάνοντας μάλιστα
στο να εκλέξουν για πρώτη φορά
συμβασιούχο στο Δ.Σ. Για την οργά-
νωση της συμμετοχής των συμβασι-
ούχων στην απεργία, μίλησε και η
Κατερίνα Θωίδου από το Εθνικό Κέν-

τρο Αιμοδοσίας φέρνοντας παρά-
δειγμα το μαζικό κατέβασμα των
συμβασιούχων από το Κρατικό της
Νίκαιας στις 10/10 και το ρόλο που
έπαιξε το Συντονιστικό Νοσοκομείων.

Τις κακές εργασιακές συνθήκες
στο χώρο των ταχυμεταφορών υπο-
γράμμισε ο Χρήστος, εργαζόμενος
στη Σπίντεξ, σημειώνοντας την ανάγ-
κη να οργανωθεί η απεργία και σε
χώρους του ιδιωτικού τομέα όπως
αυτόν.

Κοινά αιτήματα
Παράδειγμα για το πώς εξειδι-

κεύονται σε κάθε κλάδο τα κοινά αι-
τήματα της απεργίας στις 14/11,
έδωσε ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος,
μέλος στο Δ.Σ του σωματείου των
ηθοποιών. “Η μάχη για τις συλλογι-
κές συμβάσεις ενώνει όλους τους
εργαζόμενους κι αυτό για εμάς ση-
μαίνει το να αναγνωριστούν τα πτυ-
χία μας, να πληρωνόμαστε τους μή-
νες που κάνουμε πρόβες μέχρι να
ανεβάσουμε ένα έργο κλπ. Ακόμα
και μια σειρά δράσεις που τώρα γί-
νονται εθελοντικά, να επιβάλουμε ότι
θα χρηματοδοτηθούν από το κρά-
τος, όπως π.χ αυτό που κάνουμε
πολλοί ηθοποιοί, που πάμε και ψυχα-
γωγούμε τα προσφυγόπουλα σε δο-
μές και στρατόπεδα”.

Την πραγματικότητα που αντιμε-
τωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι
στα δημόσια νοσοκομεία μετέφερε η
Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος στο Δ.Σ
του Σωματείου Εργαζομένων στο
ΓΝΑ Γεννηματάς: “Στο τμήμα μου σε
μια γενική εφημερία δουλεύουμε
τρια άτομα. Στην εφημερία αυτής
της Δευτέρας κάναμε γύρω στις 180

εισαγωγές ασθενών. Την ίδια στιγμή
βγαίνει το Υπουργείο Υγείας και λέει
ότι έχει κάνει 7.000 προσλήψεις. Να
σας πω τι ισχύει. Έχουν γίνει προσ-
λήψεις κυρίως συμβασιούχων, που
όμως δεν αρκούν. Και δεν αρκούν
αφενός γιατί τα κενά παραμένουν
πολλά, αφετέρου γιατί οι συνάδελ-
φοι αυτοί κάθε λίγο απειλούνται με
απόλυση. Αυτό το καταλαβαίνουν
όλοι και γι'αυτό μπορούμε και ξεση-
κώνουμε το νοσοκομείο σε κάθε
απεργία παρά το γεγονός ότι δεν
έχουμε την πλειοψηφία στο σωμα-
τείο. Δεν καθόμαστε απλά να διαφω-
νούμε με τους υπόλοιπους μέσα στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ του σωματείου
– παρότι συχνά διαφωνούμε και συγ-
κρουόμαστε σε πολιτικό και συνδικα-
λιστικό επίπεδο. Βγαίνουμε κι οργα-
νώνουμε κάθε απεργιακή κινητοποί-
ηση, συζητώντας και πείθοντας τους
συναδέλφους και το ίδιο θα κάνουμε
κι εν όψει της 14ης Νοέμβρη”.

Την εικόνα από τον χώρο των ερ-
γαζόμενων στις συγκοινωνίες μετέ-
φερε ο Νίκος, εργαζόμενος στο Με-
τρό και μέλος του ΣΕΛΜΑ, λίγες μέ-
ρες μετά τη στάση εργασίας στο χώ-
ρο του και τις επιθέσεις που δέχτηκε
από τη διοίκηση που προσέφυγε στα
δικαστήρια.

Τον ενθουσιασμό του για το γεγο-
νός ότι η συνέλευση συσπείρωσε κό-
σμο από πολλούς και διαφορετικούς
εργατικούς χώρους, εξέφρασε ο
Γιώργος, εργαζόμενος στον Αγ.Σάβ-
βα, τονίζοντας ότι “έτσι αντιμετωπί-
ζεται η πολυδιάσπαση που θέλουν
να επιβάλλουν στο εργατικό κίνημα”.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια έχει βάλει μπροστά πρόγραμ-

μα εξορμήσεων και συζητήσεων σε
εργατικούς χώρους για την οργάνω-
ση της απεργίας. Εργαλεία σε αυτή
τη μάχη είναι η αφίσα και η προκή-
ρυξη που έχει εκδώσει. 

Προκήρυξη
“Η απεργία στις 14 Νοέμβρη, είναι

η μάχη που γενικεύει όλους τους
αγώνες που έχουν ξεκινήσει για να
ξηλώσουμε τα μνημόνια πέρα από
τις κυβερνητικές υποσχέσεις. Δεν
μας αρκούν συμβολικές ανακοινώ-
σεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις,
απαιτούμε ΣΣΕ με αυξήσεις στους
μισθούς και ξήλωμα των μνημονια-
κών φραγμών. Ενάντια στις απολύ-
σεις συμβασιούχων, διεκδικούμε μο-
νιμοποιήσεις και επιπλέον προσλή-
ψεις και χρηματοδότηση για τις ρη-
μαγμένες κοινωνικές υπηρεσίες σε
Υγεία, Παιδεία, Δήμους. Για να μην
μειωθούν οι συντάξεις, να μην περι-
κοπεί το επίδομα των ΒΑΕ, αντίθετα
να ενταχθούν περισσότεροι κλάδοι
και να ανατραπεί ο νόμος Κατρούγ-
καλου για παλιούς και νέους συντα-
ξιούχους” αναφέρεται μεταξύ άλλων
στην προκήρυξη του Συντονισμού. 

“Η επιτυχία αυτής της απεργίας σε
όλους τους χώρους, είναι ένα βήμα
που συνεχίζει, ενθαρρύνει, συντονί-
ζει και κλιμακώνει το απεργιακό κίνη-
μα του φετινού φθινόπωρου. Είναι ο
τρόπος για να επιβάλλουμε ότι οι
υποσχέσεις της κυβέρνησης θα γί-
νουν πράξη, θα ξηλώσουμε πλευρές
των μνημονιακών επιλογών που η κυ-
βέρνηση δεν τις ακουμπάει και ταυ-
τόχρονα θα βάλουμε φραγμό στα
σχέδια του Μητσοτάκη και της ακρο-
δεξιάς. 

Γι’ αυτό η απεργία χρειάζεται να
οργανωθεί σε κάθε χώρο δουλειάς
από τον μαχητικό κόσμο για να έχει
επιτυχία και να βοηθήσει να ξεδιπλω-
θεί η δυναμική των αγώνων την επό-
μενη περίοδο. Με συγκρότηση απερ-
γιακών επιτροπών σε κάθε χώρο
δουλειάς που να πάρουν πάνω τους
την οργάνωση της απεργίας. Με συ-
νελεύσεις, συγκεντρώσεις, εξορμή-
σεις, να κερδίσουμε όλους τους συ-
ναδέλφους/ισσες στην απεργία και
στα απεργιακά συλλαλητήρια. 

Απέναντι στο επιχείρημα ότι δεν
υπάρχει άλλη διέξοδος οι εργαζόμε-
νοι προβάλουμε τη διαγραφή του
χρέους. Να πάψουμε να αποπληρώ-
νουμε δις. ευρώ κάθε χρόνο για να
γεμίζουν τα σεντούκια των τραπεζι-
τών. Να συγκρουστούμε με το Ευρώ
και την Ε.Ε. Να κρατικοποιηθούν οι
τράπεζες και όλες οι μεγάλες επιχει-
ρήσεις κάτω από τον έλεγχο των ερ-
γαζόμενων” καταλήγει.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Θέλω να μεταφέρω την εμπειρία μας
από το σωματείο του Αγ.Σάββα.
Έχουμε την πλειοψηφία στο σωμα-

τείο αλλά αυτό δε σημαίνει ότι βγάζουμε
μια ανακοίνωση και τέλος. Αυτό που κάνου-
με είναι ότι κάθε μέρα, σε κάθε όροφο, με
κάθε συνάδελφο, σε κάθε δωμάτιο, συζη-
τάμε για την ανάγκη και τη χρησιμότητα
κάθε απεργίας. Για τα αιτήματά της, για το
πώς καταφέρνουμε και κερδίζουμε πράγ-
ματα, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Κι
έτσι καταφέρνουμε να ξεσηκώνουμε όλο
τον κόσμο. 

Έτσι οργανώσαμε και την επιτυχία της
απεργίας στα νοσοκομεία στις 10 Οκτώ-
βρη, πατώντας πάνω και στις προηγούμε-
νες επιτυχίες των απεργιών του κλάδου
μας. Κάναμε μια μαζική συνέλευση, ορίστη-
κε απεργιακή επιτροπή, μέσα από την
οποία μοιράστηκε η δουλειά της οργάνω-

σης της απεργίας. Άλλοι ανέλαβαν τον
έναν όροφο, άλλοι τον άλλον, άλλοι το τά-
δε τμήμα κλπ. Βγήκε συγκεκριμένο πρό-
γραμμα μέρα – μέρα κι έτσι φτάσαμε την
ημέρα της απεργίας το νοσοκομείο μας να
έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, να κλείσουν

τα χειρουργεία, να κλείσει η καθαριότητα
παρά τους εκβιασμούς και τις απειλές που
δέχτηκαν συνάδελφοι. Ήταν μια μεγάλη
απεργία που ανάγκασε την κυβέρνηση να
βάλει συγκεκριμένα το πως δεν θα απολυ-
θεί κανείς, φτάνοντας σήμερα να ψηφιστεί
τροπολογία που δίνει αυξημένη μοριοδότη-
ση στο επικουρικό προσωπικό των νοσοκο-
μείων.

Να πω ένα ακόμα παράδειγμα από το δι-
κό μας νοσοκομείο. Τα μαγειρεία εδώ και
δυο μήνες έχουν μείνει με 5 εργαζόμενους.
Αυτό σημαίνει ότι δουλεύουν 7 μέρες την
εβδομάδα σε δυο βάρδιες, χωρίς ρεπό,
άδειες, τίποτα. Μετά από κινητοποίηση που
κάναμε στο γραφείο του διοικητή, αναγκά-
σαμε τη διοίκηση να δεσμευτεί ότι την επό-
μενη βδομάδα θα προστεθούν τρεις εργα-
ζόμενοι στο προσωπικό των μαγειρείων.
Μέσα από τις “μικρές” και “μεγάλες” μάχες
που κερδίζουμε, οι συνάδελφοι γεμίζουν
αυτοπεποίθηση και κλιμακώνουν τη μάχη
για να κερδίσουν ακόμα περισσότερα. Με
αυτή την αυτοπεποίθηση πάμε και για την
πανεργατική απεργία στις 14 Νοέμβρη.

Κατερίνα Πατρικίου
γραμματέας Συλλόγου Εργαζομένων 

νοσοκομείου Αγ.Σάββας

H εμπειρία
από τον 
Αγ. Σάββα

Μπαίνουμε σε μια περίοδο που η κυ-
βέρνηση εγκαινιάζει τη μεταμνημο-
νιακή εποχή, προσπαθώντας να

συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Από τη μια να
υπόσχεται κοινωνικές παροχές και να προ-
σπαθεί να υιοθετήσει φιλολαϊκό πρόσωπο.
Ταυτόχρονα όμως να συνεχίζει την πολιτι-
κή της λιτότητας και των μνημονίων. 

Στην Υγεία για παράδειγμα να λέει ότι θα
κρατικοποιήσει το Ερρίκος Ντυνάν και το
Ωνάσειο, η κρατικοποίηση όμως θα γίνει
εις βάρος των εργαζόμενων. Αυτό σημαίνει
η επίθεση στις ΣΣΕ των εργαζόμενων σε

αυτούς τους χώρους, η ένταξή τους στο
ενιαίο μισθολόγιο και οι περικοπές των μι-
σθών τους. Αυτό σημαίνει και το γεγονός
ότι η κρατικοποίηση θα γίνει με όρους δω-
ρεάς κι άρα με φοροαπαλλαγές για τους
καπιταλιστές, διαμορφώνοντας παράλληλα
ένα πλαίσιο όπου το ΕΣΥ θα στηρίζεται
στις δωρεές των πλούσιων κι όχι στην κρα-
τική χρηματοδότηση σύμφωνα με τις ανάγ-
κες. Είναι σημαντικές οι κινητοποιήσεις

που έχουν ξεκινήσει οι εργαζόμενοι στο
Ωνάσειο και θα πρέπει να στηριχτούν από
όλους. 

Καταρχήν γιατί είναι αγώνες που συνδέ-
ονται. 

Στη γενική συνέλευση των εργαζόμενων
που παρευρέθηκα ως μέλος του κλαδικού
σωματείου, οι εργαζόμενοι γνώριζαν πολύ
καλά για την απεργία της ΠΟΕΔΗΝ στις
10/10 και τα αποτελέσματά της, κάποιοι
από αυτούς ήταν και στην πορεία. Αποτέ-
λεσε έμπνευση για να κλιμακώσουν και οι
ίδιοι τις κινητοποιήσεις, φτάνοντας να τους
καλεί ο Πολάκης και να τους υπόσχεται ότι
το ζήτημά τους θα λυθεί. Επειδή όμως αυ-
τά είναι υποσχέσεις και να για μη μείνουν
τέτοιες, παίζει μεγάλο ρόλο αφενός η
απεργία που έχουν εξαγγείλει στις 30/10,
αφετέρου πως θα κλιμακωθεί συνολικά ο
αγώνας για ΣΣΕ στην Ιδιωτική Υγεία.  

Από τη μεριά μας ήδη οργανώνουμε
εξορμήσεις για τις 14 Νοέμβρη, στο Ιατρι-
κό Κέντρο Αθηνών, στο Ωνάσειο, σύσκεψη
στο Γηροκομείο Αθηνών κ.α. Έτσι μπορού-
με να έχουμε μια μαζική πανεργατική απερ-
γία στις 14/10, και να κλιμακώσουμε αμέ-
σως μετά για να καθοριστεί η “μεταμνημο-
νιακή εποχή”, από το εργατικό κίνημα.

Κώστας Πολύδωρος
μέλος Δ.Σ του Σωματείου Ιδιωτικών 

Κλινικών Αθήνας

Σε όλους τους χώρους

Στις κινητοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη σε δυο κλάδους, αυτόν του Υπουργείου
Ανάπτυξης και αυτόν των δικαστικών υπαλλήλων, αναφέρθηκε ο Κώστας Πίττας,

γραμματέας της Ομοσπονδίας των εργαζόμενων στο Υπ.Αν. 

“Η αίσθηση ότι 'τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια είναι ώρα να μας τα δώσετε
όλα πίσω', είναι πολύ διαδεδομένη στους εργατικούς χώρους. Εμείς τρεις βδομάδες
τώρα είμαστε σε κινητοποιήσεις, για την οικονομική εξίσωση των διαφόρων κατηγο-
ριών εργαζομένων προς τα πάνω. Ουσιαστικά ζητάμε αυξήσεις με την αντίληψη ότι
αν δεν τα πάρουμε τώρα, πότε θα τα πάρουμε. Η ίδια αίσθηση υπάρχει παντού κι αυ-
τή είναι που δημιουργεί τα διάφορα ρυάκια εργατικών διεκδικήσεων, που μπορούν
να ενωθούν σε ένα ποτάμι με την απεργία στις 14/10”. 

Επισήμανε ωστόσο ότι “αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια εύκολη μάχη. Ακούμε και
θα ακούσουμε ακόμα περισσότερο, διάφορα επιχειρήματα εναντίον της απεργίας, εί-
τε από κυβερνητικούς, είτε από δεξιούς συνδικαλιστές, από αυτούς δηλαδή που δεν
θέλανε την απεργία στις 14/10. Σε εμάς για παράδειγμα κυκλοφορεί το επιχείρημα
ότι 'έχουμε το δικό μας αγώνα, με τα ιδιαίτερα αιτήματα, τα οποία θα χαθούν μέσα
σε μια πανεργατική απεργία'. Είναι γελοίο σαν επιχείρημα. Δεν υπάρχουν 'ιδιαίτερα'
αιτηματάκια. Για αυξήσεις και προσλήψεις παλεύουμε όπως παλεύουν τόσοι κλάδοι
εργαζομένων. Το να βγούμε όλοι μαζί στην απεργία θα είναι δύναμη για τις διεκδική-
σεις κάθε κλάδου ξεχωριστά”.

10/10,  Απεργία στα δημόσια νοσοκομεία



Φασιστική επίθεση με τραμπουκισμούς
και απειλές από τον κατηγορούμενο
στην υπόθεση ναζί βουλευτή Μίχο, δέ-

χτηκε τη Δευτέρα 29/10 η Πολιτική Αγωγή στη
δίκη του «Συνεργείου», του κοινωνικού χώρου
στην Ηλιούπολη που τον Ιούλιο του 2013 είχε
δεχτεί επίθεση τάγματος εφόδου της Χρυσής
Αυγής. Η δίκη, που ήταν προγραμματισμένη
να εκδικαστεί στο Β' Τριμελές Πλημμελειοδι-
κείο στα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων
την ίδια μέρα, πήρε αναβολή για τις 11/1/19.

Η επίθεση του πρώην χρυσαυγίτη, υπόδικου
για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στη
μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, προς τον πο-
λιτικώς ενάγοντα Παναγιώτη Δριμυλή και τον
δικηγόρο που τον συνόδευε Θανάση Καμπα-
γιάννη, έγινε έξω από τη δικαστική αίθουσα
αμέσως μετά την απόφαση για την αναβολή.

Όπως καταγγέλει με δήλωσή του ο Θανά-
ση Καμπαγιάννης: “Σήμερα, 29/10/2018, ήταν
προγραμματισμένη ενώπιον του Β’ Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών η εκδίκαση της
υπόθεσης του «Συνεργείου», που αφορά επί-
θεση τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής,
με επικεφαλής τους υπόδικους για διεύθυνση
εγκληματικής οργάνωσης βουλευτές της Λα-
γό και Μίχο, σε κοινωνικό χώρο στην Ηλιού-
πολη τον Ιούλιο του 2013. Κατόπιν αιτήματος
του συνηγόρου πολιτικής αγωγής Δημήτριου
Ζώτου για σύντομη αναβολή λόγω κωλύμα-
τος, που υποβλήθηκε στο δικαστήριο από τον
υπογράφοντα δικηγόρο Θανάση Καμπαγιάν-
νη, το δικαστήριο αποπειράθηκε τη διακοπή
της συνεδρίασης για την 13/11/2018, αλλά
εξαιτίας κωλυμάτων δικηγόρων υπεράσπισης,
ανέβαλε για την 11/1/2019.

Απειλές
Κατά την έξοδο του πολιτικώς ενάγοντος

Παναγιώτη Δριμυλή και του δικηγόρου Θανά-
ση Καμπαγιάννη, έξω από τη δικαστική αίθου-
σα και εντός του κτιρίου 8, ο κατηγορούμε-
νος Μίχος με την κουστωδία του κινήθηκε
απειλητικά κατά του μάρτυρα και του δικηγό-

ρου, ξεστομίζοντας απειλές και εκφράσεις
υποκόσμου, προφανώς συναφείς με τις πολι-
τικές και κοινωνικές του συναναστροφές. Αλ-
γεινή εντύπωση προκάλεσε ο αστυνομικός
συνοδός του υπόδικου Μίχου, που συμμετεί-
χε στον τραμπουκισμό, επικαλούμενος μάλι-
στα την αστυνομική του ιδιότητα. Αφού ο Μί-
χος άκουσε αυτά που έπρεπε και κατάλαβε
ότι κανείς δεν τον φοβάται, έβαλε την ουρά
στα σκέλια και αποχώρησε. Τα εγκληματικά
στοιχεία του φασιστικού περιθωρίου δεν τρο-
μοκρατούν κανέναν, και φυσικά δεν πρόκειται
να τρομοκρατήσουν δικηγόρους και μάρτυ-
ρες μέσα στο χώρο των δικαστηρίων. Σύντο-
μα θα καθίσουν στο εδώλιο. Και θα λογοδο-
τήσουν για τις εγκληματικές τους πράξεις”.

Υπενθυμίζουμε ότι η επίθεση στον κοινωνι-
κό χώρο “Συνεργείο” στην Ηλιούπολη, με

τρεις τραυματίες, δυο ανήλικους κι έναν ενή-
λικο, έγινε στις 10 Ιουλίου του 2013 στις 8 το
βράδυ, την ώρα που γινόταν μάθημα αγγλι-
κών. Η επίθεση στο στέκι, σύμφωνα με αυτό-
πτες μάρτυρες, έγινε από δεκάδες άτομα με
μαύρα ρούχα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες
και επιτέθηκαν με ρόπαλα και λοστούς. Σύμ-
φωνα με καταγγελίες φώναζαν συνθήματα
για τη Χρυσή Αυγή και πέταξαν φυλλάδια
ακροδεξιού περιεχομένου στο σημείο της επί-
θεσης. Οι ανήλικοι μαθητές και η δασκάλα
τους φυγαδεύτηκαν. Επικεφαλής της επίθε-
σης αναγνωρίστηκαν ότι ήταν ο Μίχος και ο
Λαγός, ο τελευταίος μάλιστα, όπως αποκαλύ-
φτηκε αργότερα, συμμετείχε με το τότε βου-
λευτικό του τότε αυτοκίνητο.

Λένα Βερδέ
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Τέσσερις επιπλέον δικάσιμες ανακοινώθη-
καν στις 30/10 (286η συνεδρίαση) για τον
Νοέμβρη (δυο στο Εφετείο και δυο στον Κο-
ρυδαλλό). Έτσι το πρόγραμμα διαμορφώνε-
ται ως εξής:

Οκτώβρης: 31/10 στον Κορυδαλλό.

Νοέμβρης: 1/11, 5/11, 9/11, 15/11, 16/11,
20/11, 27/11, 28/11, και 29/11 στον Κορυδαλ-
λό. 2/11, 13/11, 22/11 23/11 και 30/11 στο
Εφετείο.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδρα-
ση του συνηγόρου του Ν. Μιχαλολιάκου, Τ.
Μιχαλόλια, ο οποίος δήλωσε αγανάκτηση
για τους υπαινιγμούς των ΜΜΕ για τη διάρ-
κεια της δίκης καθώς… η υπεράσπιση δεν
έχει καθυστερήσει ποτέ τη διαδικασία! Είπε
μάλιστα ότι πάει «το ΚΕΕΡΦΑ» (sic) σε παρα-
στάσεις στο Υπουργείο για να προκαλέσει
παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Βουλής
και το Υπουργείο.

Κατόπιν διαβάστηκαν για μια ακόμη συνε-
δρίαση τα, άσχετα με την υπόθεση, έγγρα-
φα υπεράσπισης του Κασιδιάρη, τα οποία θα
συνεχιστούν και στην επόμενη δικάσιμο της
31/10.

“Με τις επιπλέον 4 δικασίμους που μόλις
ανακοινωσε ο γραμματέας στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, οι δικάσιμοι του Νοεμβρίου γί-
νονται 14. Αν οι δικάσιμοι του Δεκεμβρίου
που θα ανακοινωθούν αύριο είναι αντίστοι-
χες, επιταχύνεται σε σχέση με το παρελθόν
η εκδίκαση, κατά το πάγιο αίτημα της πολιτι-
κής αγωγής”, ήταν το σχόλιο της Πολιτικής
Αγωγής του αντιφασιστικού κινήματος.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ
Ανοιχτή σύσκεψη γίνεται την Παρασκευή 2

Νοέμβρη στις 7μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο
Περάματος (Νεωρίων και Φωκίωνος 3 πλ.
Ηρώων).

Μετά τη μαζική και ενωτική απάντηση που
έδωσαν εκατοντάδες αντιφασίστες και αντι-
φασίστριες το Σάββατο 20 Οκτώβρη στο Πέ-
ραμα, στη φασιστική επίθεση που δέχτηκε
στις 15 Σεπτέμβρη ο Βαγγέλης Παπαμιχαήλ,
χρειάζεται να συνεχίσουμε τη δράση μας
στις γειτονιές του Περάματος, της Σαλαμί-
νας και της ευρύτερης περιοχής του Πει-
ραιά.

Καλούμε αντιφασιστικές κινήσεις, σωμα-
τεία, συλλόγους γονέων, μέλη Δημοτικών
Συμβουλίων, μέλη μεταναστευτικών κοινοτή-
των σε ανοιχτή σύσκεψη με στόχο να προχω-
ρήσουμε σε μαζικές ενωτικές πρωτοβουλίες
σε κάθε γειτονιά, απαιτώντας να συλλη-
φθούν οι φασίστες που επιτέθηκαν στον Βαγ-
γέλη Παπαμιχαήλ, να σταματήσουν οι φασι-
στκές επιθέσεις στις γειτονιές του Πειραιά,
να μπουν στη φυλακή οι φασίστες της Χρυ-
σής Αυγής, να κλείσουν τα γραφεία τους, να
χτίσουμε γειτονιές αλληλεγγύης όπου ο ρα-
τσισμός και ο φασισμός δεν έχουν θέση.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΕΠΑΣ)
ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ 

ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ
(ΚΕΕΡΦΑ)

Άλλο ένα φασιστικό παρα-
λήρημα του χρυσαυγίτη
βουλευτή Κασιδιάρη είχαν

την “ευκαιρία” να παρακολουθή-
σουν, και μάλιστα σε ζωντανή με-
τάδοση, οι τηλεθεατές της ΕΡΤ
ανήμερα της 28ης Οκτώβρη. 

Ο υπόδικος για διεύθυνση εγ-
κληματικής οργάνωσης ναζί, όχι
μόνο βρέθηκε ανάμεσα στους
επισήμους της παρέλαση στην
Θεσσαλονίκη με την ανοχή όλου
του πολιτικού φάσματος, αλλά
και βρήκε, για άλλη μια φορά, βή-
μα μέσα από τη συχνότητα της
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο

Κασιδιάρης και οι άλλοι χρυσαυ-
γίτες εμφανίζονται ζωντανά στην
ΕΡΤ με αφορμή εθνικές γιορτές
και επετείους. Αντίστοιχες εμφα-
νίσεις τους είχαν γίνει την περσι-
νή 28η Οκτωβρίου και 25η Μαρτί-
ου, αλλά όχι μόνο, η προβολή
τους επεκτείνεται και σε άλλες
περιπτώσεις, όπως σε λάιβ μετα-
δόσεις και μαγνητοσκοπημένες
ομιλίες στη Βουλή. Η επιλογή της
κυβέρνησης και της διοίκησης
της ΕΡΤ, να συνεχίζουν να δέχον-
ται τις δηλώσεις των χρυσαυγι-
τών και να κάνουν έτσι πλάτες
στους φασίστες, είναι μια πρό-
κληση που δεν πρέπει να μείνει
αναπάντητη. Για κανένα λόγο και

σε καμία στιγμή, δεν μπορούν οι
υπόδικοι δολοφόνοι να εμφανί-
ζονται στις οθόνες της δημόσιας
τηλεόρασης ως ένα “νόμιμο πολι-
τικό κόμμα”.

Οι μόνοι που μπορούν να επι-
βάλλουν το μαύρο στη Χρυσή
Αυγή είναι οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ. Μέχρι τώρα, με αποφάσεις
της ΠΟΣΠΕΡΤ, έχουν ήδη μπλο-
κάρει πολλές φορές τη μετάδοση
των ομιλιών μίσους του Μιχαλο-
λιάκου και των άλλων χρυσαυγι-
τών, προχωρώντας σε απεργίες
και στάσεις εργασίας τις προ-
γραμματισμένες ώρες προβολής
τους. Η τελευταία τέτοια κίνηση
ήταν με τη συνέντευξη τύπου της

ναζιστικής οργάνωσης στο πλαί-
σιο της ΔΕΘ. Χρειάζεται αυτή η
πρωτοβουλία να αφορά και όλες
τις ζωντανές μεταδόσεις. Οι δη-
μοσιογράφοι και οι εικονολήπτες
να κλείνουν τα μικρόφωνα και τις
κάμερες όταν οι νοσταλγοί του
Χίτλερ και του Ολοκαυτώματος
θα εμφανίζονται μπροστά τους.
Ο Κασιδιάρης έχει ήδη βρεθεί σε
αυτή τη θέση στο παρελθόν και
μάλιστα από όλους μαζί τους ερ-
γαζόμενους στα Μέσα που ακού -
μπησαν ταυτόχρονα κάτω τα μι-
κρόφωνα ενώ έκανε δηλώσεις.
Αυτή πρέπει να είναι η αντιμετώ-
πιση κάθε φορά.

Η δίκη της Χ.Α. Ο Κασιδιάρης στη φυλακή 
- Όχι στην ΕΡΤ και στις παρελάσεις

Προκλήσεις στη δίκη για το “Συνεργείο”

Δεκάδες Κούρδοι και Ιρανοί πρόσφυγες συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 30/10
στην πλατεία Συντάγματος. Διεκδικώντας cash card και χαρτιά για όλες και όλους,

κατευθύνθηκαν προς το Υπουργείο Εσωτερικών όπου δήλωσαν ότι δε θα αποχωρήσουν
μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
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“Αντισυνταγματικές”
είναι οι απολύσεις

Ένα μεγάλο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν συχνά οι συμβασι-
ούχοι ορισμένου χρόνου στις κινητοποιήσεις τους για μετα-
τροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου είναι το

ισχύον νομικό πλαίσιο, ενώ αρνητικές δικαστικές αποφάσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου εμποδίζουν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα
και την πληρωμή τους. 

Η περιβόητη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 8 του Συντάγματος
προβλέπει ότι «Νόμος ορίζει τους όρους και τη χρονική διάρκεια των
σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των
προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαι-
ρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 2. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποί-
ηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή
των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις αυτές
ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου». Η
διάταξη αυτή προστέθηκε στο Σύνταγμα με την αναθεώρηση του
2001 και την ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ που, ενώ είχαν δημιουργήσει
το πρόβλημα των συμβασιούχων, μετά θυμήθηκαν την αξιοκρατία
για να χτυπήσουν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία.
Στην εποχή των Μνημονίων οι προσλήψεις στο Δημόσιο ουσιαστικά
πάγωσαν, οπότε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα τερά-
στια κενά ήταν η κάλυψή τους από συμβασιούχους ορισμένου χρό-
νου που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σύμφωνα όμως με
το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, «Κανένας δεν  μπορεί να διο-
ριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη.
Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να καλυ-
φθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που
προσλαμβάνεται για ορισμένη διάρκεια με σχέση ιδιωτικού δικαίου».
Μια συνδυαστική ερμηνεία αυτής της διάταξης με εκείνη της παρ. 8
μας οδηγεί στο εξής συμπέρασμα: το Σύνταγμα ορίζει ότι για την
κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών επιβάλλονται οι προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού ή η σύναψη συμβάσεων αορίστου χρόνου, ενώ
η σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου πρέπει να γίνεται μόνο σε
περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζονται πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ή
επείγουσες ανάγκες. Τούτο σημαίνει ότι η συνταγματική απαγόρευ-
ση μονιμοποίησης ή μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου
ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις στις οποίες οι συμβάσεις ορισμένου
χρόνου πραγματικά αφορούν πρόσκαιρες, απρόβλεπτες ή επείγου-
σες ανάγκες, πχ όταν χρειάζεται επιπλέον προσωπικό για να αντιμε-
τωπιστεί ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Άρα, το Σύνταγμα δεν απα-
γορεύει τη μετατροπή εκείνων των συμβάσεων στις οποίες το χαρτί
γράφει «σύμβαση ορισμένου χρόνου» αλλά ο/η συμβασιούχος καλύ-
πτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εκτελεί καθήκοντα ίδια με εκεί-
να των μόνιμων υπαλλήλων ή των συμβασιούχων αορίστου χρόνου. 

Καμιά εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, αρμόδια για να κρίνουν την κάθε υπόθε-

ση είναι τα δικαστήρια και είναι γνωστό ότι τις περισσότερες φορές
βάζουν φρένο στα δίκαια αιτήματα των συμβασιούχων. Το πρόβλημα
όμως είναι καταρχήν πολιτικό. Η ίδια η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για την επίβλεψη των πληρωμών του Δημοσίου δεν υπήρχε
πάντα, θεσμοθετήθηκε στην εποχή των Μνημονίων ακριβώς για να
εξασφαλίσει την τήρηση των βάρβαρων δημοσιονομικών στόχων που
φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους. Επίσης, η κυ-
βέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα κινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης
του Συντάγματος, μέσα στις εξαγγελίες της όμως δεν περιλαμβάνεται
η τροποποίηση του άρθρου 103 παρ. 8 του Συντάγματος ώστε να δο-
θεί μια σαφής λύση υπέρ των συμβασιούχων. Η κυβερνητική υποκρι-
σία, ωστόσο, δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στις κινητοποιήσεις των
συμβασιούχων, οι οποίοι πολλές φορές με τον αγώνα τους βρήκαν το
δίκιο τους, μέσα ή έξω από τις δικαστικές αίθουσες. Αντίστοιχα, η ερ-
μηνεία του Συντάγματος δεν γίνεται ερήμην των ταξικών συγκρούσε-
ων αλλά καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από αυτές. Η οργάνωση και ο
κοινός αγώνας των εργαζομένων είναι τα βασικά όπλα τους για να
διεκδικήσουν τη μόνιμη και σταθερή εργασία. 

Μπάμπης Κουρουνδής,
μέλος ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

“Θεσμός” οι μίζες 
για τους εξοπλισμούς
Οι φυλακές Κορυδαλλού, η

νέα κατοικία του Γιάννου
Παπαντωνίου από την περα-

σμένη εβδομάδα, φιλοξενεί -όπως
όλες οι φυλακές- πολλούς “Γιάννη-
δες Αγιάννηδες”: φουκαράδες που
το πραγματικό τους έγκλημα είναι
μονάχα η φτώχεια τους. Οι πραγμα-
τικοί εγκληματίες είναι λίγοι. Από
αυτούς τους λίγους ελάχιστοι μόνο
μπορούν να αναμετρηθούν πραγμα-
τικά με τον Γιάννο Παπαντωνίου: Ο
Αριστείδης Φλώρος, το διαβόητο
πρώην αφεντικό της Energa που
έχει φυλακιστεί όχι μόνο για κατά-
χρηση αλλά και για ηθική αυτουργία
σε απόπειρα δολοφονίας. Ο πρώην
“μεγαλοκατασκευαστής” Γιάννης
Καρούζος που άρπαξε, μέσα από
ένα δαιδαλώδες δίκτυο επιχειρήσε-
ων, συμβάσεων και λογαριασμών,
δεκάδες εκατομμύρια από τις τρά-
πεζες και το δημόσιο. Ίσως και κα-
μιά δεκαριά άλλοι ακόμα.

Ο λογαριασμός του ζεύγους Πα-
παντωνίου στην Ελβετία, είναι αλή-
θεια, είχε “όλα και όλα” 2,8 εκατομ-
μύρια ελβετικά φράγκα. Ο Φλώρος
καταχράστηκε πάνω από 250 εκα-
τομμύρια. Αλλά τα σχέδια των άλ-
λων απατεώνων ήταν απλοϊκά: η
αποκάλυψή τους ήταν στην πραγμα-
τικότητα θέμα χρόνου.

Ο Παπαντωνίου, αντίθετα, δεν θα
είχε ανακαλυφθεί, κάτω από φυσιο-
λογικές συνθήκες, ποτέ. Το κόλπο
ήταν στημένο αριστοτεχνικά -τόσο
αριστοτεχνικά όσο αρμόζει σε ένα
διαπρεπή οικονομολόγο, απόφοιτο
του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.
Αυτός που χάλασε τη δουλειά ήταν
ένας υπάλληλος στην ελβετική τρά-
πεζα HSBC, ο Χερβέ Φαλτσιάνι, που
υπέκλεψε ένα αρχείο με χιλιάδες
ύποπτους λογαριασμούς από τα
ηλεκτρονικά δεδομένα της τράπε-
ζας. Η λίστα Λαγκάρντ είναι ένα τμή-
μα αυτού αρχείου. Χωρίς τη λίστα
αυτή κανένας δεν θα ήξερε σήμερα
την ύπαρξη καν του επίμαχου λογα-
ριασμού.

Τον Οκτώβρη του 2001 ο Παπαν-

τωνίου, ύστερα από μια πετυχημένη
και μακροχρόνια θητεία στο τιμόνι
των Υπουργείων Οικονομικών και
Εθνικής Οικονομίας, μετακόμισε στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το τι
ακριβώς είπαν στην τετ-α-τετ συνάν-
τηση παραλαβής-παράδοσης με τον
Άκη Τσοχατζόπουλο, αυτό δεν θα το
μάθουμε ποτέ. Ένα από τα πρώτα
πράγματα που έκανε πάντως ο Πα-
παντωνίου μόλις ανέλαβε τα νέα του
καθήκοντα ήταν να ξηλώσει τον Αν-
τώνη Κάντα από τη θέση του (ανα-
πληρωτή) Γενικού Διευθυντή Προμη-
θειών του υπουργείου. Ο Κάντας
ήταν ο άνθρωπος του Τσοχατζόπου-
λου (τώρα το αρνείται). Το 2013 οι
ανακριτές βρήκαν 13 εκατομμύρια
Ευρώ κρυμμένα σε λογαριασμούς
του στη Σιγκαπούρη. Ο ίδιος ομολό-
γησε ότι τα χρήματα αυτά προέρχον-
ταν από μίζες. “Εγώ δεν αποφάσιζα,
δεν συμμετείχα σε επιτροπές...” είπε
στη δίκη του. “Τα χρήματα αυτά μου
δόθηκαν για να προχωράει απρόσκο-
πτα ο φάκελος …να μην τον καθυ-
στερήσω… Αφού δόθηκαν αυτά τα
χρήματα σε μένα, ο καθένας μπορεί
να φανταστεί τι πήγαινε σε αυτούς
που αποφάσιζαν για την προμήθεια
των προγραμμάτων“. Μετά την απο-
κάλυψη του σκανδάλου έκαψε το πα-
λιό του αφεντικό, με αντάλλαγμα να
πέσει ο ίδιος στα μαλακά. 

Φρεγάτες
Το 2002 ο Παπαντωνίου ανάθεσε,

χωρίς διαγωνισμό και άλλες τέτοιες
γραφειοκρατικές λεπτομέρειες, στην
ολλανδική εταιρεία Thales Nederland
B.V τον εκσυγχρονισμό έξι φρεγα-
τών του πολεμικού ναυτικού. Ο προ-
ϋπολογισμός του έργου: 130 δις
δραχμές (περίπου μισό δις ευρώ αν
λάβουμε υπ' όψιν μας και τον πληθω-
ρισμό σήμερα). 

Η Thales Neder-
land είχε όλα τα προ-
σόντα που απαιτούν-
ταν για την άρτια
εκτέλεση αυτού του
έργου: ήταν θυγατρι-

κή της γαλλικής Thales, μιας εταιρεί-
ας που ήταν ήδη γνωστή παγκόσμια
για την εμπλοκή της σε σκάνδαλα
στρατιωτικών προμηθειών. Με άλλα
λόγια, μοίραζε αποδεδειγμένα μίζες.
Αφειδώς. Το 2001, τη χρονιά που
ανέλαβε το υπουργείο ο Παπαντωνί-
ου, το γαλλικό δημόσιο (στο οποίο
ανήκε η Thales) είχε αναγκαστεί,
ύστερα από μια δικαστική απόφαση,
να πληρώσει αποζημίωση στην Ταϊ-
βάν ύψους 830 εκατομμυρίων δολα-
ρίων για την παράνομη σύμβαση
προμήθειας (πήρε τη δουλειά λαδώ-
νοντας χοντρά) φρεγατών τύπου Λα-
φαγιέτ στο ναυτικό της. Η υπόθεση
είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις το
1993 όταν είχε βρεθεί το πτώμα του
Πλοιάρχου Γιν-Τσινκ Φενγκ να πλέει
στα ανοιχτά των ακτών της Ταϊβάν.
Ο Γιν ήταν ο διευθυντής προμηθειών
του Υπουργείου Άμυνας της Ταϊβάν -
ο Κάντας της Ταϊβάν δηλαδή. Όπως
αποκαλύφθηκε είχε μαγνητοφωνήσει
μυστικά τις συνομιλίες του με τους
συνενόχους του -οι οποίοι αφού τον
δολοφόνησαν εξαφανίστηκαν από τη
χώρα. “Οι Γάλλοι εισαγγελείς”,
έγραφε τότε το BBC, “ερεύνησαν τις
καταγγελίες περί της καταβολής μι-
ζών αλλά δεν ήταν σε θέση να εκτι-
μήσουν ποιοι επωφελήθηκαν”. Με
άλλα λόγια κανένας δεν τιμωρήθηκε.

Ο Γιάννος Παπαντωνίου είναι, με-
τά τον Τσοχατζόπουλο, ο δεύτερος
υπουργός Άμυνας που πηγαίνει στις
φυλακές. Αλλά είναι βαθιά νυχτωμέ-
νος όποιος πιστεύει ότι τώρα έχει
φτάσει πια το “μαχαίρι στο κόκκα-
λο”. Η θέση όλων των υπουργών
Άμυνας -νυν και τέως- είναι στη φυ-
λακή. Ακόμα και αν εμείς δεν ξέρου-
με γιατί, αυτοί ξέρουν.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η Thales προβάλει τη συμμετοχή της στην έκθεση Euronaval την οποία επισκέφτηκε ο Πάνος Καμμένος
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Στηρίξτε 
την Εργατική
Αλληλεγγύη
Συνέχεια από τη σελίδα 3

Στη πολύχρονη πορεία της, έχει μια συνεπή στή-
ριξη στο εργατικό κίνημα, προβάλλοντας τις εκ-
δηλώσεις των εργαζόμενων, τις πορείες, τις δια-

δηλώσεις, τις απεργίες, τους αντιφασιστικούς-αντιρα-
τσιστικούς αγώνες. Μαζί με την ενημέρωση στέκεται
κριτικά στο ρεφορμισμό και τον κυβερνητικό συνδικα-
λισμό ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, συμμετέχοντας στην συζήτηση
για την αναγκαία ταξική ανασυγκρότηση του εργατι-
κού κινήματος.

Σήμερα το κάλεσμα στην απεργία στις 14 Νοέμβρη,
συνδέεται με τις πρωτοβουλίες και την πίεση στη γρα-
φειοκρατία των προηγούμενων αγωνιστικών κινητοποι-
ήσεων των εργαζόμενων στους διάφορους κλάδους
της παράγωγης, της Υγείας, της Παιδείας, με κομβική
στιγμή την απεργία πρωτοβάθμιων σωματείων στις
1/11. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι και ο δρόμος για να
προσπεραστεί η «αντικοινωνική συμμαχία» ΓΣΕΕ-εργο-
δοσίας και για την ανάπτυξη αγώνων που θα φέρουν
στο προσκήνιο τους εργαζόμενους και τις διεκδική-
σεις τους για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις, για αυξήσεις, κατάργηση του «υποκατώτατου»
μισθού, μόνιμη δουλειά σε όλους, δωρεάν ποιοτικές
υπηρεσίες σε υγεία και παιδεία και τελικά κατάργηση
των μνημονίων και επιστροφή των κλεμμένων στην ερ-
γατική τάξη.

Στους δήμους παλεύουμε για αύξηση της κρατικής
χρηματοδότησης, αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα,
κάλυψη όλων των εξόδων από τον προϋπολογισμό του
κράτους στα νομικά πρόσωπα, κάλυψη των αναγκών σε
σχολική στέγη και μεταφορά των μαθητών, βρεφονη-
πιακούς σταθμούς, βοήθεια στο σπίτι, πολιτισμό, αθλη-
τισμό και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.    

Η Εργατική Αλληλεγγύη είναι εμψυχωτής με συμβο-
λή στην οργάνωση του αντιφασιστικού-αντιρατσιστικού
κινήματος, στην πάλη για την υποδοχή των προσφύγων
και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, για ίσα δικαιώμα-
τα Ελλήνων και ξένων εργαζόμενων. Ενάντια στα κλει-
στά σύνορα για τους πρόσφυγες, για τη διάλυση της
FRONTEX και την έξοδο της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ.

Σταθερός κατήγορος της εγκληματικής Χρυσής Αυ-
γής, των δολοφόνων του Φύσσα και του Λουκμάν, έχει
συμβάλλει στο ξεσκέπασμα των ξυλοδαρμών εργαζό-
μενων στο Πέραμα, της φασιστικής προβοκάτσιας στη
Μόρια κ.α., κάθε επίθεσης φασιστών σε πρόσφυγες
και στους αλληλέγγυους.

Είναι σημαντικό βήμα το κάλεσμα της ΕΑ στην πα-
νελλαδική συνέλευση στις 13/10, με τη συμμετοχή ευ-
ρωπαϊκών οργανώσεων, για την καλύτερη οργάνωση
της δράσης του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κι-
νήματος, μέσα από τους καθημερινούς μας
αγώνες, με ορόσημο μια μεγαλειώδη διαδήλωση
στις 16/3/19 στην πανευρωπαϊκή ημέρα ενάντια στο
φασισμό και το ρατσισμό, ενάντια στο πόλεμο, για την
ειρήνη. Θα είμαστε παρόντες στην προσπάθεια μέσα
από πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εξορμήσεις στη
περιοχή του δήμου Θέρμης. 

Ευχόμαστε στην ΕΑ να πολλαπλασιάσει τα φύλλα
της σε μια αταλάντευτη πορεία για  τα συμφέροντα
της εργατικής τάξης, στην πάλη για δημιουργία μετώ-
πων ρήξης και ανατροπής, για εργατικό έλεγχο στην
παράγωγη και την εξουσία, για την ενότητα της Αντι-
καπιταλιστικής Αριστεράς με στόχο την Αντικαπιταλι-
στική Επανάσταση και το Σοσιαλισμό.

Δημήτρης Βλαχομήτρος, δημοτικός σύμβουλος 
Δήμου Θέρμης με το Μέτωπο ρήξης και ανατροπής 

Eκδήλωση-παρουσίαση
του βιβλίου «Η πάλη για
την απελευθέρωση των
γυναικών» της Μαρίας
Στύλλου που εκδόθηκε
πρόσφατα, οργανώνει το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο,
στις 29 Νοέμβρη στην
ΕΣΗΕΑ στις 7μμ. 

Η πάλη των γυναικών

ΓΛΑΣΚΩΒΗ

Σε πλούσια συζήτηση εξελίχθηκε η εκδή-
λωση παρουσίασης του νέου βιβλίου της
Μαρίας Στύλλου «Η πάλη για την απελευθέ-
ρωση των γυναικών» στο Βιολογικό του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης. Έγιναν τοποθετήσεις
και ερωτήσεις γύρω από το ζήτημα της απε-
λευθέρωσης των γυναικών ενώ η εισήγηση
έκλεισε συνδέοντας την απελευθέρωση των
γυναικών με το χτίσιμο μιας νέας κοινωνίας
με κέντρο τις ανάγκες των πολλών και όχι το
κέρδος. Συγκεκριμένα, υπήρξαν ερωτήσεις
σχετικά με το αν είναι ζήτημα ταξικό η πάλη
για την απελευθέρωση των γυναικών. Επί-
σης, ερωτήσεις σχετικά με το κατά πόσο εί-
ναι εφικτή η απελευθέρωση των γυναικών
μιας και η ανθρώπινη φύση, σύμφωνα με τις
κυρίαρχες ιδέες, δεν αλλάζει. Σε απάντηση
που δόθηκε, επισημάνθηκε η ιστορία των
ανθρώπινων κοινωνιών και πως αποτελεί η
ίδια απόδειξη ότι η ανθρώπινη φύση δεν εί-
ναι ούτε ενιαία ούτε στατική. Τονίστηκε ιδι-
αίτερα το ζήτημα για το δικαίωμα της
έκτρωσης και ο ρόλος του καπιταλισμού τό-
σο στην ιδεολογική επίθεση σε βάρος των
γυναικών αλλά και στο ότι η θέση της γυναί-
κας μέσα σε αυτόν είναι να αναλαμβάνει
όλα τα βάρη της εργατικής οικογένειας. Οι
γυναίκες πληρώνονται κατά μέσο όρο 226
ευρώ λιγότερο σε σχέση με τους άντρες για
την ίδια δουλειά και ταυτόχρονα είναι οι
πρώτες που απολύονται. Σε περιόδους μαζι-
κών απολύσεων δεν υπάρχει καμία κάλυψη

ούτε καν για τις έγκυες γυναίκες. 

Ο σεξισμός, όπως και ο ρατσισμός, χρη-
σιμοποιούνται από την αστική τάξη για να
διαιρεί τους εργάτες και τις εργάτριες προ-
κειμένου να τους ελέγχει αλλά και να εξα-
σφαλίζει πως δε θα στραφούν ενωμένοι
απέναντί της. Παρ’όλο που υπάρχουν στο
χώρο δουλειάς αυτές οι ιδέες, κάνουμε ξε-
κάθαρο πως δεν είναι ζήτημα προσωπικό
του καθενός αλλά μια επίμονη προσπάθεια
των καπιταλιστών να διαιρέσουν και να απο-
δυναμώσουν τον ιστορικό τους νεκροθά-
φτη. Όμως χρειάζεται να κρατάμε στο νου
μας, πως η εργατική τάξη δεν είναι “λευκό
χαρτί” όπως λέει και το βιβλίο, αλλά έχει
εμπειρίες οι οποίες είναι γεμάτες από κατα-
κτήσεις. Όταν το εργατικό κίνημα βγαίνει
μαζικά στο δρόμο καταφέρνει να κερδίζει
από παιδικούς σταθμούς μέχρι επιδόματα
μητρότητας, αυξήσεις και προσλήψεις με
στόχο την κάλυψη των αναγκών της κοινω-
νίας σε βάρος των καπιταλιστών. Πάμε να
ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή με πολύ πε-
ρισσότερο κόσμο σε μια συνολική μάχη
ενάντια στο σύστημα που αναπαράγει τον
σεξισμό, την γυναικεία καταπίεση, το ρατσι-
σμό και τη λιτότητα. Μια ξεκινημένη μάχη
με απεργίες στους χώρους δουλειάς, με
καταλήψεις σε σχολές και σχολεία, διαδη-
λώσεις και συλλαλητήρια στους δρόμους.

Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

«Η πάλη για την απελευθέρωση των
γυναικών» στο Βιολογικό Ηρακλείου  

Την περασμένη βδομάδα 8000 εργαζό-
μενες και εργαζόμενοι σε χώρους

όπως η εκπαίδευση, η πρόνοια, η καθαριό-
τητα και το κέτερινγκ και μαζί τους εκατον-
τάδες ακόμη συμπαραστάτες απεργοί από
άλλους χώρους εργασίας κατέβηκαν σε
48ωρη απεργία παραλύοντας το Δήμο Γλα-

σκώβης. 
Απαίτησαν να προχωρήσει στην πράξη η

εξίσωση των μισθών των γυναικών με εκεί-
νες των ανδρών, που ισχύει μόνο τυπικά,
καθώς εδώ και δώδεκα χρόνια καταστρα-
τηγείται μέσα από ένα σχήμα που προστα-
τεύει τα μπόνους των ανδρών ενώ περιορί-

ζει την πλειοψηφία των γυναικών σε κακο-
πληρωμένες δουλειές πάρτ-ταιμ. Με απερ-
γιακές φρουρές και μαζική συμμετοχή η
απεργία στη Γλασκώβη είναι έμπνευση
στον αγώνα των γυναικών  και για ολόκλη-
ρο το εργατικό κίνημα στη Βρετανία και
Διεθνώς.  
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Στα μέσα Οκτώβρη 1918 ένας
Βαυαρός αξιωματικός ανέφε-
ρε ότι μονάδες που λάμβαναν

διαταγή να μετακινηθούν από το
Ανατολικό Μέτωπο στο Δυτικό, απλά
αρνούνταν να επιβιβαστούν στα τρέ-
να. Ξεδίπλωναν κόκκινες σημαίες και
φώναζαν συνθήματα για τον τερμα-
τισμό του πολέμου. Όταν τελικά
έφταναν στον προορισμό τους, η
στάση τους υπονόμευε το ηθικό των
γειτονικών μονάδων: «εμπνέονται
από ασαφείς έννοιες ελευθερίας
που έχουν φέρει από την Ρωσία»
έγραφε ο προβληματισμένος αξιω-
ματικός. 

Στα τέλη Οκτώβρη, ένα μεγάλο
τμήμα του γερμανικού στρατού, που
κατείχε ακόμα μεγάλες τμήματα
γαλλικού και βελγικού εδάφους, βρι-
σκόταν σε ανοιχτή ανταρσία. Εκτυ-
λίσσονταν γεγονότα που θα ήταν
αδιανόητα έστω και λίγες βδομάδες
πριν. Στις 23 Οκτώβρη η κυβέρνηση
αποφυλάκισε τον Καρλ Λήμπνεχκτ
που είχε γίνει σύμβολο του αντιπο-
λεμικού αγώνα σε όλο τον κόσμο
όταν είχε καταψηφίσει τις πολεμικές
δαπάνες στο κοινοβούλιο τον Δεκέμ-
βρη του 1914. 

Χιλιάδες τον υποδέχτηκαν στο σι-
δηροδρομικό σταθμό στο Βερολίνο,
και δεκάδες στρατιώτες τον κουβα-
λούσαν στους ώμους τους. Από το
άγρυπνο μάτι του ασφαλίτη που κα-
τέγραφε τις σκηνές δεν διέφυγε ότι
όλοι τους ήταν παρασημοφορημένοι
με τον σιδηρού σταυρό, το ανώτερο
μετάλλιο ανδρείας του γερμανικού
στρατού. 

Ο στρατηγός Γκρένερ που είχε
διαδεχτεί τον Λούντεντορφ στην αρ-
χηγία του γερμανικού στρατού, προ-
ειδοποιούσε το Γενικό Επιτελείο για
το κίνδυνο αποσύνθεσης του στρα-
τού «όπως στην Ρωσία και την Αυ-
στροουγγαρία». Ένας απεσταλμέ-
νος του που περιόδευε σε αρχηγεία
σωμάτων στρατού στο Δυτικό Μέτω-
πο ανέφερε ότι «αν δεν υπογραφεί
άμεσα ειρήνη οι στρατιώτες θα στα-
ματήσουν να πολεμούν» και σε μια
τέτοια περίπτωση «σε μερικές βδο-
μάδες ίσως ξεσπάσει επανάσταση». 

Αυτή η έκθεση είχε ημερομηνία 5
Νοέμβρη του 1918. Στην πραγματι-
κότητα, η επανάσταση είχε ήδη ξε-
σπάσει και απλωνόταν. Η σπίθα ήταν
η ανταρσία των ναυτών στο Βίλχεμ-
σχάφεν και το Κίελο, τις βάσεις του
πολεμικού ναυτικού στη Βόρεια Θά-
λασσα. 

Στις 24 Οκτώβρη ο αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού εί-
χε εκδώσει μια διαταγή προς το στό-
λο της Βόρειας Θάλασσας. Θα
έπρεπε να βγει στα ανοιχτά και να
επιδιώξει μια μεγάλη αναμέτρηση με
τον βρετανικό στόλο. Θα ήταν μια
ναυμαχία για την «Τιμή» του πολεμι-
κού ναυτικού και επίσης ένα έμπρα-
κτο πλήγμα σε οποιαδήποτε δια-
πραγμάτευση για τον τερματισμό
του πολέμου. Οι ναύαρχοι πίστευαν
ότι έτσι θα ξαναζωντάνευαν το

«πνεύμα του 1914». Ο στόλος συγ-
κεντρώθηκε τελικά στις 29 Οκτώβρη
στο καθορισμένο ραντεβού στο Βιλ-
χελσχάφεν. 

Όμως, οι ναύτες δεν είχαν καμιά
διάθεση να «ξαναζωντανέψουν» ένα
πνεύμα που δεν υπήρξε και ποτέ.
Δεν τους ένοιαζε η «τιμή του στό-
λου» ιδιαίτερα αφού γνώριζαν ότι
μια ναυμαχία με τον πανίσχυρο βρε-
τανικό στόλο θα κατέληγε σε βέβαιη
ήττα, που θα οδηγούσε χιλιάδες
από αυτούς στον υγρό τάφο. Πολλά
χρόνια αργότερα ένας επαναστάτης
ναύτης που συμμετείχε στα γεγονό-
τα έγραφε στις αναμνήσεις του ότι
οι συνάδελφοί του «δεν ήθελαν να
πεθάνουν για τον ‘Κάιζερ και την Πα-
τρίδα’ αντίθετα, χαιρετούσαν ο ένας
τον άλλον λέγοντας ‘Ζήτω ο Λήμ-
πνεχκτ’». 

Ανταρσία
Εκατοντάδες μέλη των πληρωμά-

των απλά δεν επιβιβάστηκαν στα
πλοία τους. Σε άλλα αρνήθηκαν να
σηκώσουν άγκυρα και αντίθετα δια-
δήλωναν στα καταστρώματα. Οι θερ-
μαστές στο θωρηκτό Θουριγγία και
στο θωρηκτό Χέλγκολαντ απλά
έσβησαν τις μηχανές. Οι αξιωματικοί
τελικά «αποκατέστησαν την τάξη»
αλλά οι εντολές για απόπλου ακυρώ-
θηκαν. Στις 31 Οκτώβρη η Τρίτη Μοί-
ρα του Στόλου έφτασε στο γειτονικό
ναύσταθμο του Κιέλου μεταφέρον-
τας και διακόσιους κρατούμενους
ναύτες για να κλειστούν στη φυλακή
και να περάσουν ναυτοδικείο. 

Όμως, το Κίελο ήδη ήταν ένα
ηφαίστειο. Η στρατιωτική διοίκηση
είχε συλλάβει, δεκάδες ναύτες για

να προλάβει τυχόν ανταρσίες. Αυτή
η κίνηση προκάλεσε ακόμα μεγαλύ-
τερη οργή. Η άφιξη των συλληφθέν-
των της ανταρσίας στο Βιλχελμσχά-
φεν την έκανε ακόμα μεγαλύτερη. Η
μνήμη της καταστολής του καλοκαι-
ριού του 1917 ήταν ακόμα ζωντανή. 

Τότε, η διοίκηση είχε απαντήσει σε
διαμαρτυρίες για την κακή ποιότητα
του συσσιτίου και τις προκλήσεις
των αξιωματικών, με ένα κύμα συλ-
λήψεων και δικών που κατέληξε στην
εκτέλεση δυο επαναστατών ναυτών
και στην καταδίκη πολλών άλλων σε
συνολικά 360 χρόνια καταναγκαστι-
κής εργασίας. Όμως, τα δίκτυα και
οι επιτροπές των ναυτών είχαν επι-
βιώσει από εκείνο το χτύπημα και
πλέον γνώριζαν ότι στη σύγκρουση
με το σώμα των αξιωματικών έπρεπε
να φτάσουν μέχρι τέλους. 

Με πρωτοβουλία αυτών των αγωνι-
στών και μέσω των «επιτροπών συσ-
σιτίου» που λειτουργούσαν στα
πλοία, καλέστηκε μια μεγάλη διαδή-
λωση στις 3 Νοέμβρη. Στη διαδήλω-
ση συμμετείχαν χιλιάδες ναύτες,
πολλοί με τα όπλα τους, αλλά και οι
εργάτες του ναυπηγείου και οι οικο-
γένειές τους. Οι αξιωματικοί και η
στρατιωτική αστυνομία άνοιξαν πυρ
στους διαδηλωτές. Επτά έπεσαν νε-
κροί και 28 ήταν οι βαριά τραυματίες. 

Την επόμενη μέρα όλες οι μονά-
δες και τα πλοία άρχισαν να εκλέ-
γουν συμβούλια. Ο Καρλ Άρτελτ
εκλέχτηκε πρόεδρος τους. Με άλ-
λους συντρόφους του πήγε να συ-
ναντήσει τον διοικητή της βάσης σε
ένα αυτοκίνητο πάνω από το οποίο
ανέμιζε μια κόκκινη σημαία «που
ήταν μεγαλύτερη κι από το αυτοκί-

νητο» όπως έγραφε αργότερα στις
αναμνήσεις του. «Δεν έχουμε αιτή-
ματα, έχουμε απαιτήσεις» είπε στον
εμβρόντητο διοικητή, τον αντιναύαρ-
χο Σάσον και πρώτη απ’ όλες ήταν ο
άμεσος τερματισμός του πολέμου
και η παραίτηση του Κάιζερ. Μονά-
δες του πεζικού που στάλθηκαν να
καταστείλουν το κίνημα πέρασαν με
το πλευρό των εξεγερμένων. «Ήταν
απλοί εργάτες και αγρότες με στολή
όπως εμείς» έγραφε ο Άρτελτ. 

Εργατικό συμβούλιο
Στις 5 Νοέμβρη, οι κόκκινες ση-

μαίες κυμάτιζαν σε όλο το Κίελο και
τίποτα δεν κουνιόταν χωρίς την εν-
τολή του Συμβουλίου των Εργατών
και των Στρατιωτών. Η κυβέρνηση
είχε στείλει σαν έκτακτο απεσταλμέ-
νο της στο Κίελο τον Γκούσταβ Νό-
σκε, βουλευτή του SPD, που ήταν
διαβόητος ήδη από το 1907 για τις
δηλητηριώδεις επιθέσεις του σε
επαναστάτες όπως η Λούξεμπουργκ
και ο Λήμπνεχκτ. 

Ο Νόσκε πήγε στο Κίελο για να
σταματήσει τις «φασαρίες», αλλά
προσαρμόστηκε γρήγορα. Για τους
δεκάδες χιλιάδες ναύτες και εργά-
τες, οι διαφορές ανάμεσα στα δυο
σοσιαλιστικά κόμματα, το SPD και
το USPD, ήταν ασαφείς. Σε μια γι-
γάντια συγκέντρωση ο Νόσκε εκλέ-
χτηκε κυβερνήτης του Κιέλου ανα-
γνωρίζοντας στα λόγια και την εξου-
σία του Συμβουλίου. Αλλά όπως θα
έγραφε ο Άρτελτ: «Ο Νόσκε προ-
σπάθησε να πάρει τον έλεγχο του κι-
νήματος για να το πνίξει». Αυτή θα
ήταν συνολικά η στρατηγική των ρε-
φορμιστών τις επόμενες βδομάδες

και μήνες. 
Ωστόσο, εκείνες τις πρώτες μέρες

του Νοέμβρη το επαναστατικό κίνη-
μα απλωνόταν με ταχύτητα. Τα νέα
της εξέγερσης στο Κίελο ταξίδευαν
αστραπιαία. Στο Αμβούργο η γενική
απεργία απλώθηκε στο λιμάνι και
στα εργοστάσια, παρά την αρχική
άρνηση κομματικών και συνδικαλι-
στικών ηγεσιών να την καλέσουν.
Στις 6 Νοέμβρη, μια διαδήλωση δε-
κάδων χιλιάδων εργατών και στρα-
τιωτών κατέληξε σε μια συγκέντρω-
ση που ψήφισε με ενθουσιασμό
υπέρ της Δημοκρατίας των Συμβου-
λίων. 

Εν τω μεταξύ, μια ομάδα ένοπλων
φαντάρων με επικεφαλής τον Πάουλ
Φρέλιχ (που τον γνωρίζουμε σήμερα
ως βιογράφο της Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ), κατέλαβε το τυπογραφείο
της καθημερινής εφημερίδας Ham-
burger Echo κι άρχισε να τυπώνει τη
Rote Fahne (Κόκκινη Σημαία), την
εφημερίδα του συμβουλίου των ερ-
γατών και των φαντάρων του Αμ-
βούργου. «Αυτή είναι η αρχή της
γερμανικής επανάστασης, της παγ-
κόσμιας επανάστασης», έγραφε η
εφημερίδα. «Ζήτω η πιο δυνατή δρά-
ση της παγκόσμιας επανάστασης.
Ζήτω ο σοσιαλισμός. Ζήτω η γερμα-
νική εργατική δημοκρατία. Ζήτω ο
παγκόσμιος Μπολσεβικισμός».

Όπως γράφει ο Κρις Χάρμαν στο
βιβλίο του για την Γερμανική Επανά-
σταση:

«Η επανάσταση είχε κερδίσει την
πρώτη μεγάλη πόλη της Γερμανίας.
Τώρα τίποτα δεν μπορούσε να στα-
ματήσει την εξάπλωσή της. Ήδη εί-
χαν ξεσπάσει διαδηλώσεις στο νότο,
στο Μόναχο και τη Στουτγκάρδη.
Τώρα οι ναύτες από τα λιμάνια του
βορρά άρχισαν να λειτουργούν σαν
το βάκιλο που μεταφέρει την επανα-
στατική μόλυνση από πόλη σε πόλη.
Μετά την εξέγερση του στόλου της
Βαλτικής πολλοί ναύτες ήθελαν να
επιστρέψουν στα σπίτια τους. Δεν
υπήρχε καμιά εξουσία να τους εμπο-
δίσει να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι
της επιστροφής, όμως όταν έφταναν
στο τόπο τους ανακάλυπταν ότι οι
τοπικές στρατιωτικές αρχές εξακο-
λουθούσαν να τους θεωρούν λιπο-
τάκτες. Οι ναύτες βρέθηκαν αντιμέ-
τωποι με την επιλογή είτε να απλώ-
σουν την επανάσταση στις πόλεις
τους είτε να συλληφθούν και να φυ-
λακιστούν. 

Στις 6 Νοέμβρη η επανάσταση είχε
επικρατήσει σε όλη τη βορειανατολι-
κή Γερμανία. Συμβούλια πήραν την
εξουσία στη Βρέμη, την Αλτόνα, το
Ρέντσμπουργκ και το Λόκστεντ. Στις
7 Νοέμβρη ήταν η σειρά της Κολο-
νίας, του Μονάχου, του Μπράουν-
σβαϊχ και του Ανόβερου. Οι υπόλοι-
πες πόλεις πέρασαν στο στρατόπεδο
της επανάστασης στις 8 Νοέμβρη».

Στις 9 Νοέμβρη η επανάσταση θα
έφτανε στο Βερολίνο. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Οι Ναύτες πρώτοι στην επανάσταση



Νο 1347, 31 Οκτώβρη 2018 Δραστηριότητεςσελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 1/11
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/11
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο
7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλαφ Πάλμε 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών
6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρ-
τίου 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φε-
ραίου 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/11
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λα-
ρίσης 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία Κυψέλης 11.30 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη και Θη-
σέως 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Πεζόδρομος Γεωργάκη
Ολυμπίου 12μεσ.
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μεσ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική
πλατεία 12μεσ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30 πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι”
12μες.
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ Πετρουπό-
λεως 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου
11πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας
12μεσ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μεσ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου
11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας
(Public) 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη
11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου
11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μίνωος 11 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέ-
λου 12μες
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου 11πμ

Εξορμήσεις

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 εστίες ΦΕΠΑ 7μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Η εξέγερση των ναυτών που ξεκίνησε την
επανάσταση στη Γερμανία το 1918
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 καφέ Wake & Bake
(Μετρό Ελληνικό) 7μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Γερμανία
1918 – Η επανάσταση που τελείωσε τον
Α’ Π.Π.»
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/11 καφέ Wake & Bake
(Μετρό Ελληνικό) 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 Βενέτης 8μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου, Κισσάβου 11, 7μμ
Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης τάξης
Ομιλητής: Ευθύμης Λυκογιάννης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Γερμανία
1918 – Η επανάσταση που τελείωσε τον
Α’ Π.Π.»
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Πώς οργανώνουμε την απεργία στις 14
Νοέμβρη

Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 στέκι 8μμ
12 Οκτώβρη 1944 - Η απελευθέρωση της
Αθήνας
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 καφέ Θερσίτης (πλ.Αγ.Νι-
κολάου) 7.30μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Λίτσα Στυλιανοπούλου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
12 Οκτώβρη 1944 - Η απελευθέρωση της
Αθήνας
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ, Μέγαρο Πάνθεον
7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
ΟμΙλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Μαύριοι Πάνθηρες 1968
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 καφέ Ποέτα 8.30μμ
Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης τάξης
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 ΕΔΟΘ 7μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 Θόλος 7μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’
ορ.) 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα

Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 δημαρχείο 7.30μμ
Το μακεδονικό
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφε Περιμπανού 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 καφέ «6» 7μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Οι εξελίξεις στη Βραζιλία
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10 στην Αυλή του Πέτρου
7μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 καφέ Τζέγκα 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12)
8μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Σανφό Μοχάμεντ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, αίθ. Υ, 8μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 καφέ Pure 7.30μμ
Οργανώνουμε το μονοήμερο «Γερμανία
1918 – Η επανάσταση που τελείωσε τον
Α’ Π.Π.»
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Εύη Κουμαντέα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 Πολύκεντρο Νεολαίας
7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 καφέ Κομπόης 6.30μμ
Μαύροι Πάνθηρες 1968
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

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

Στιςσχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΠΘ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11 φουαγιέ 2μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/11 αιθ. ΣΓΤΚΣ 3μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/11 αίθουσα 313, 1μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος

ΑΣΚΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/11 κυλικείο 1μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/11 αίθουσα Β’1, 2.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

ΣυνέλευσηΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. Ιλίου-Πετρούπολης-Αγ. Αναργύρων
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/11 Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Φα-
νουρίου, 6μμ

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΒΟΛΟΣ
Παρασκευή 23 Νοέμβρη, 7μμ
Θόλος (πανεπιστήμιο)

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

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

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Σάββατο 1 Δεκέμβρη, 6μμ
Εργατικό Κέντρο

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

11.00πμ-
12μες

12μες-
2.00μμ

2.30μμ-
4.00μμ

4.30μμ-
6.00μμ

6.30μμ-
8.00μμ
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Οργανώνουμε την απεργία στις 14 Νοέμβρη

ENANTIA ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Τετάρτη 31/10

Δήμος Γαλατσίου 10πμ
Αρσις 10πμ
ΙΚΑ Κυψέλης 10.30πμ
Εφορία Κυψέλης 11.30πμ
Δικαστήρια Ευελπίδων 12.30 μμ
Ερυθρός Σταυρός 8. 30πμ
Επιθεώρηση Εργασίας Ομόνοια 8πμ
Περιφέρεια Αττικής Ομόνοια 9πμ
ΔΟΥ Αναξαγόρα 10πμ
Λαϊκό Νοσοκομείο 9πμ
Θριάσειο Νοσοκομείο 9πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΨΝΘ Νοσοκομείο 11πμ

ΧΑΝΙΑ

Υπηρεσίες Δήμου 12μες

Πέμπτη 1/11
Κρατικό Νίκαιας 1μμ
Τζάνειο Νοσοκομείο 10.30πμ
Δήμος Κερατσινίου 9πμ
Ευαγγελισμός 9πμ
Δήμος Αθήνας (Γκαράζ) 11πμ
9,84 Ρ/Σ 11.30πμ
Πειραματικό Λύκειο Πλάκας 7.45πμ
Αγλαΐα Κυριακού 8.30πμ
Αττικό Νοσοκομείο 9πμ
Δήμος Άνω Λιοσίων 8πμ
Ξυλοτεχνία (Δήμος Περιστερίου) 9πμ
Δήμος Αγίων Αναργύρων 10πμ
ΕΛΠΙΣ Νοσοκομείο 8.30πμ
Δήμος Βριλησίων 10πμ
Δήμος Ν. Ιωνίας 9πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 1μμ

ΧΑΝΙΑ

Νοσοκομείο 12μες

ΞΑΝΘΗ

Νομαρχία 11πμ
ΔΟΥ 12μες

Παρασκευή 2/11
Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας 10πμ
Γκαράζ Ν. Φιλαδέλφειας 11πμ
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης 10πμ
Σισμανόγλειο 9πμ
Άγιος Σάββας Νοσοκομείο 7πμ
ΥΠΑΝ 9πμ
ΔΕΗ Ρουφ 6.30πμ
12ο Λύκειο Πετραλώνων 7.45πμ
Συνέλευση Συμβασιούχων ΥΠΠΟ 9πμ
Δημαρχείο Ζωγράφου 10πμ
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 9πμ
Δημαρχείο Περιστερίου 10.30πμ
ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων 10πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΓΝΗ 8.30πμ
Διοικητικοί Πανεπιστημίου 10πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δικαστήρια 1μμ
ΕΤ3 11πμ

ΞΑΝΘΗ

Νοσοκομείο 11.30πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

Διοικητικοί Πανεπιστημίου 10.30πμ

ΧΑΝΙΑ

ΕΡΑ 10πμ
Δημαρχείο 10.30πμ

ΠΑΤΡΑ

Δημαρχείο 11πμ
ΕΛΤΑ 12μες

ΒΟΛΟΣ

Νοσοκομείο 9πμ

Δευτέρα 5/11
ΚΑΤ Νοσοκομείο 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΕΡΑ 9ΠΜ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δήμος Αμπελοκήπων  12.30 μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΔΟΥΡΟΥΤΗ Νοσοκομείο 10πμ

ΧΑΝΙΑ

Δικαστήρια 10.30πμ
Νομαρχία 11πμ
Υγειονομικές Υπηρεσίες 12μες

ΠΑΤΡΑ 

ΡΙΟ Νοσοκομείο 11πμ

Τρίτη 6/11

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Νοσοκομείο 8πμ
ΔΕΗ 11πμ

Με την εργατικη αλληλεγγυη στους χώρους δουλειάς

Εξορμήσεις
Τετάρτη 31 Οκτώβρη

Ερυθρός, 12μεσ.
Άγιος Σάββας, 7πμ και 1.30μμ

Πέμπτη 1 Νοέμβρη
ΜΕΤΡΟ Σεπόλια, 10.00πμ  
Γεννηματάς, 7πμ
Γκαράζ δήμου 
Ζωγράφου, 6:30πμ
1οΕΠΑΛ Ζωγράφου, 10:30πμ

Παρασκευή  2 Νοέμβρη
ΕΡΤ, 11 πμ 
ΔΕΣΦΑ Πάτημα, 4μμ 
ΓΟΝΚ, 12ΜΕΣ
Αγία Όλγα, 12.30μμ
ΥΠΠΟ Ακρόπολη,  11.00πμ
7ο Νικοπόλεως, 10:30πμ

Δευτέρα  5 Νοέμβρη
ΙΝΤΡΑΚΟΜ, 8.30 πμ 
ΟΣΕ Καρόλου, 10πμ 
ΤΡΑΜ Ελληνικό, 1.30μμ 
1ο ΓΕΛ Φιλαδέλφειας, 10:30πμ

Τρίτη   6 Νοέμβρη
Ωνάσειο, 7.30πμ

Τετάρτη  7  Νοέμβρη
Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, 7.30 πμ 
Σπήντεξ Βοτανικός, 8.30 πμ

Παρασκευή  9  Νοέμβρη
ΕΛΠΕ Ασπρόπυργος, 6.30πμ

Συσκέψεις
Πέμπτη 1 Νοέμβρη

Εργαζόμενοι ΜΚΟ, 
2.30μμ στο  ΕΚΑ

Δευτέρα  5 Νοέμβρη
Ηθοποιοί, 5μμ  στο ΕΚΑ

Τρίτη  6  Νοέμβρη
Τεχνικές Υπηρεσίες 
Ευαγγελισμού, 7.30πμ

Τετάρτη  7  Νοέμβρη
ΕΡΤ, 1μμ στην 
αίθουσα της ΠΟΣΠΕΡΤ

Πέμπτη  8  Νοέμβρη
ΜΕΤΡΟ Σεπόλια, 
11πμ Κυλικείο

Γενικές
Συνελεύσεις
Δευτέρα  5 Νοέμβρη

Άγιος Σάββας, 1.30μμ 

Πέμπτη  8  Νοέμβρη
Αγλαΐα Κυριακού, 11.30μμ 
Ιδιωτική Υγεία, 7μμ, ΕΚΑ
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Στους παράλληλους κόσμους που φτιάχνουν ο Άρης, η Ζή-
λη και ο Φάνης μέσα από το τραγούδι και το παιχνίδι τους
στην παιδική παράσταση “Πιο Δυνατός και από τον Σού-

περμαν”, όλοι οι κάτοικοι στον πλανήτη Κύλα Κύλα κυλάνε με τα
αμαξίδιά τους και “ροκάρουνε, ρολάρουνε και τρολάρουνε”
τους Περπατένιους που θέλουν να φτιάχνουν παντού σκάλες. 

Φυσικά εκτός από τον φανταστικό κόσμο των παιδιών, υπάρ-
χει και ο πραγματικός κόσμος των μεγάλων, του χρήματος, των
διακρίσεων, των απαγορεύσεων και της κυρίαρχης ρητορικής.

Η καθημερινότητα του Άρη, ενός προέφηβου που μετακομίζει
με την εργαζόμενη μαμά του και την αδερφή του Ζήλη σε μια
υποβαθμισμένη γειτονιά, θα μπορούσε να είναι τόσο δύσκολη
όσο και ενός οποιουδήποτε άλλου παιδιού της ηλικίας του, που
προσπαθεί να βρει παρέα να μιλήσει, να παίξει μπάλα, να πάει
σινεμά.

Όμως ο Άρης έχει να αντιμετωπίσει πολλές περισσότερες
δυσκολίες γιατί είναι ανάπηρος. Έχει γεννηθεί με δισχιδή ράχη
και δεν μπορεί να περπατήσει παρά μόνο με πατερίτσες ή με
αμαξίδιο. Δεν μπορεί να νιώσει τίποτα από τη μέση και κάτω,
και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο καινούριος του φίλος
ο Φάνης, που τον δάγκωσε στο μπούτι για να δει αν είναι αλή-
θεια, και που στην αρχή τον πέρασε για καθυστερημένο και
σπαστικό.

“Έχω δισχιδή ράχη, σημαίνει πως ο εγκέφαλός μου δίνει εν-
τολή να περπατήσω, αλλά τα πόδια μου δεν ακούν τίποτα. Σπα-
στικός θα ήμουν αν ο εγκέφαλος μου έδινε εντολή στα πόδια
μου να περπατήσουν, αλλά την εντολή την εκτελούσαν τα χέρια
μου”, εξηγεί ο Άρης με αυτή την αστείρευτη διάθεση ειρωνικου
χιούμορ που είναι διάχυτη σε όλη την παράσταση.

Όταν το “Πιο δυνατός και από το Σούπερμαν” του Άγγλου
Roy Kift ανέβηκε για πρώτη φορά το 1980 στο Θέατρο Grips
του Βερολίνου η θεατρική κριτική το αποθέωσε ως ορόσημο,
θυμίζει στην εισαγωγή του προγράμματος της παράστασης ο
Γιώργος Τσιάκαλος ομότιμος καθηγητής στο ΑΠΘ. Και η πρώτη
αυτή μεταφορά του έργου στα ελληνικά από την Συντεχνία του
Γέλιου, σε συνεργασία με την Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών,
αποδεικνύτει πως πρόκειται για μια πραγματικά αντισυμβατική
παιδική παράσταση που δεν χαρίζεται, δεν λειαίνει τις δυσκο-
λίες επειδή μιλάει σε παιδιά. Αντιθέτως ρίχνει το θεατή, νεώτε-
ρο ή μεγαλύτερο, κατ'ευθείαν στα βαθιά. Πώς φοριέται ένας
νάρθηκας ποδιού, πώς κινείται κανείς με τις πατερίτσες, πώς
πηγαίνει τουαλέτα ένας ανάπηρος, πώς χρησιμοποιεί τον καθε-
τήρα. Και γιατί ο Άρης να μην μπορεί να πάει στο ίδιο σχολείο
με τους υπόλοιπους, γιατί το σινεμά της γειτονιάς δεν είναι
προσβάσιμο για όλους; 

Τα καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζει ένας ανάπηρος
σε αμαξίδιο παρουσιάζονται μέσα από μια ειρωνική κωμωδία,
γεμάτη φάρσες, φοβερή μουσική από τον Φοίβο Δεληβοριά και
τους Χατζηφραγκέτα και εφάνταστες ατάκες.

Πρόκειται για μια παράσταση που δεν καταγράφει απλά αλλά
διεκδικεί. Ζητάει από την πολιτεία πρόσβαση παντού χωρίς
δεύτερη κουβέντα. Ζητάει από την κοινωνία αποδοχή χωρίς
διακρίσεις. Και ζητάει και από όλους μας, τον καθένα ξεχωρι-
στά, να μπούμε για λίγο στη θέση ενός ανάπηρου, όπως κάνει ο
Φάνης που παίζει με τα εργαλεία αξιοπρέπειας του Άρη και μέ-
σα από αυτά ανακαλύπτει την ζωή του ανάπηρου φίλου του.
Γιατί τελικά κανείς μόνος του δεν μπορεί να είναι Σούπερμαν. 

Είναι μια ιστορία για παιδιά, αλλά είναι μια παράσταση/σχο-
λείο πάνω στα θέματα αναπηρίας που δεν πρέπει να χάσει κα-
νένα παιδί ή ενήλικας.

INFO Η παράσταση παίζεται κάθε Κυριακή στις 3μμ και καθημε-
ρινές για σχολεία στο Σύγχρονο Θέατρο (Ευμολπιδών 34, Γκά-
ζι). Οι παραστάσεις είναι καθολικά προσβάσιμες και πραγματο-
ποιούνται με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική
Γλώσσα, Ακουστική περιγραφή και υπέρτιτλους για Κωφές/ους. 

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από την
ζωή, ένας από τους σημαντικό-
τερους ανθρώπους του ελληνι-

κού θεάτρου. Ο σκηνοθέτης και συγ-
γραφέας Γιώργος Μιχαηλίδης, με πο-
λύ σπουδαία προσφορά στο θέατρο
και τα γράμματα, ιδρυτής του Ανοι-
χτού Θεάτρου. 

Γεννήθηκε στην Νέα Ιωνία Αττικής
το 1938 από γονείς μικρασιάτες πρό-
σφυγες. Εγκατέλειψε τις σπουδές αρ-
χιτεκτονικής στην Αυστρία, για να
σπουδάσει υποκριτική στη Δραματική
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. 

Το 1965 μαζί με μια παρέα αριστε-
ρών συναποφοίτων του από τη δραμα-
τική σχολή, δημιούργησε το Θέατρο
Ν. Ιωνίας, “την υπερηφάνια της ζωής
του” όπως την έλεγε. Σκοπός τους
ήταν να αποκεντρώσουν το θέατρο, να
το φέρουν στις φτωχοσυνοικίες. Ήταν
το πρώτο λαϊκό Περιφερειακό Θέατρο
στην Ελλάδα, το οποίο, μέχρι να το
κλείσει η χούντα δυο χρόνια μετά,
πρόλαβε να ανεβάσει έργα όπως
“Έξω από την Πόρτα” του Μπόρχερτ,
“Ορέστη” του Ευριπίδη, “Η Αυλή των

Θαυμάτων” του Καμπανέλλη κ.α. 
“Ήταν τόσο ισχυρό το σοκ της δι-

κτατορίας που δεν είχα διάθεση να κά-
νω θέατρο. Αλλά όσο περνούσε ο και-
ρός κατάλαβα ότι κάτι έπρεπε να κά-
νω. Έτσι με δυο φίλους φτιάξαμε τον
εκδοτικό οίκο Κάλβος κι αρχίσαμε να
βγάζουμε βιβλία πολιτικού περιεχομέ-
νου” θυμάται μετέπειτα σε μια συνέν-
τευξή του στην ΕΡΤ.

Ανοιχτό Θέατρο
Μέσα στη χούντα, το 1972 δημιουρ-

γεί το πρώτο Ανοιχτό Θέατρο στην Κυ-
ψέλη και εκδίδει το περιοδικό Ανοιχτό
Θέατρο, μια μηνιαία Επιθεώρηση Πο-
λιτικού Θεάτρου. “Δεν επέτρεπα στον
εαυτό μου να ανεβάσουμε κλασσικά
έργα, ποιητικά έργα. Ήμασταν στρα-
τευμένοι κι έπρεπε να μαχόμαστε τη

δικτατορία” θα πει. 
Διακόπτει την λειτουργία του το

1975 και συνεργάζεται για μια 10ετία
με κρατικά θέατρα ανεβάζοντας πολ-
λά και διαλεχτά έργα. 

Το 1984 ξεκινά και πάλι το Ανοιχτό
Θέατρο ανεβάζοντας έργα των σημαν-
τικότερων Ελλήνων και ξένων συγγρα-
φέων. 

Σκηνοθέτησε με δικά του σενάρια
για την τηλεόραση τις σειρές Συμβο-
λαιογράφος, Λαυρεωτικά, Άθλιοι των
Αθηνών, Κάθοδος, Θυσία, ενώ δίδαξε
στην Δραματική Σχολή του Εθνικού
Θεάτρου. 

Συγγραφέας με εξαίρετο ταλέντο,
έγραψε τα βιβλία Πέτρος Δαρζέντας,
Φιλμ Νουάρ, Νεοι Έλληνες Θεατρικοί
συγγραφείς, Η Πύλη, Τα Φονικά, Το
λάμδα, την τριλογία Της Μοναξιάς της
Επανάστασης και της Λαγνείας (Μύη-
ση, Λαβύρινθος, Έξοδος), Ίλιγγος '59,
την τριλογία Άγιοι Έρωτες (Τα Μεγάλα
Χρόνια, τα Χρόνια της Οργής και τα
Χρόνια της Κραυγής και της Σιωπής).
Μεγαλομένος στη Νέα Ιωνία, σε μια
γειτονιά εργατών προσφύγων, το έργο
του καθορίζεται από την αγάπη του για
τον απλό κόσμο και τους αγώνες του.
“Χωρίς την ιστορία δεν μπορείς να
γράψεις τίποτα. Η ιστορία είναι που
καθορίζει τον άνθρωπο, που μας παρα-
μορφώνει, μας διαμορφώνει, μας μετα-
μορφώνει. Ό,τι έχω γράψει είναι η
ιστορία και μέσα σε αυτή την ιστορία,
οι μικρές ιστορίες των ανθρώπων”.

Ο Γιώργος Μιχαηλίδης ήταν ένας
άνθρωπος που δεν υπολόγισε ποτέ τα
χρήματα. Το Ανοιχτό Θέατρο έκλεισε
λόγω χρεών έχοντας εξοφλήσει τα δε-
δουλευμένα των ηθοποιών. Άνθρωπος
Υπερήφανος και Μορφωμένος. Αφήνει
πίσω του την αγαπημένη συζυγό του
και τα τρία παιδιά του. Αντί άλλων λό-
γων για την ιδιαιτερότητα του χαρα-
κτήρα του που τον έκανε ένα γνήσιο
Αριστερό, παραθέτω μια προσωπική
εμπειρία από τα χρόνια της Μεταπολί-
τευσης.

“Αυτός ήταν ο 
Γιώργος Μιχαηλίδης”

Πιο δυνατός και 
από τον Σούπερμαν

Το 1979 μαζί με μία ομάδα περίπου 20 αριστερών νεολαίων στο δήμο
Ηρακλέιου Αττικής προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια θεατρικη ομάδα για
να ...μορφώσουμε τον Λαό. Διαλέξαμε ένα θεατρικό έργο με τίτλο -Τα
όπλα του Αχιλλέα- και ξεκινήσαμε τις πρόβες στο δημαρχείο του Ν.Ηρα-
κλείου. Την είχαμε πάρει σοβαρά την προσπάθεια, μαζευόμασταν κάθε μέ-
ρα διαβάζαμε ομαδικά, προσπαθούσαμε να φανταστούμε και να ερμηνεύ-
σουμε τους ρόλους, βλέπαμε το έργο απο την πολλή σοβαρή του πλευρά. 

Σκηνοθέτη δεν είχαμε, θέλαμε να βγει όλο το έργο απο εμάς. Φτάσαμε
βέβαια σε αδιέξοδο, λόγω των πολλών διαφωνιών, άντε να συμφωνήσουν
20 νεολαίοι που ήθελαν να ...μορφώσουν τον Λαό... Τότε με την σύμφωνη
γνώμη και των υπολοίπων τηλεφώνησα στον Γιώργο να έρθει και να μας
βάλει σε μια σειρά. Φτασμένος και γνωστός στο πανελλήνιο τότε ο Γιώρ-
γος, τον είδαν οι περισσότεροι και με μια καχυποψία- θα έρθει σε μας, σε
μία γκρούπα να μας δει και να μείνει μαζί μας; Ο Γιώργος αμέσως ήρθε.
Μαζευτήκαμε στο δημαρχείο μας είπε να διαβάσουμε το έργο όπως ακρι-
βώς το κάναμε. Μας άκουσε, χαμογέλασε και κάνει μία ανατροπή και μία
δήλωση. Ανατρέπει όλο το έργο, τους ήρωες τους μετατρέπει σε καρικα-
τούρες και μας δηλώνει ότι επειδή βλέπει τον ευγενή σκοπό μας να ...μορ-
φώσουμε τον Λαό... παρατάει τις υπόλοιπες δουλειές του κι έρχεται να
ασχοληθεί μόνο με μας! Μείναμε όλοι άφωνοι, κυρίως για την δήλωσή του.
Αυτός ήταν ο Γιώργος Μιχαηλίδης του Αντωνίου. Για την ιστορία οι περισ-
σότεροι φοβήθηκαν και δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ αυτή η δήλωσή του.
Η ομάδα διαλύθηκε πριν προλάβει να ...μορφώσει τον ΛΑΟ...

Γιώργος Μιχαηλίδης (του Στυλιανού)

Η ωραία τρέλα του ξαδέλφου μου

ΘΕΑΤΡΟ
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Έγιναν την περασμένη Κυρια-
κή οι εκλογές για την τοπική
κυβέρνηση του κρατιδίου

της Έσσης στη Γερμανία οι οποίες
και κατέγραψαν το βάθεμα της πολι-
τικής κρίσης. Το CDU έπεσε στο
27% από 38,3% στις προηγούμενες
εκλογές, το SPD πήρε 19,8% (είχε
30,7%), οι Πράσινοι 19,8% (είχαν
11,1%), το Die Linke 6,3% (είχε
5,2%) και το AfD 13,1% (είχε 4,1%)
ενώ το νεοφιλελεύθερο FDP πήρε
7,5% (είχε 5,2%). Σύμφωνα με τους
αναλυτές, για να σχηματιστεί τοπική
κυβέρνηση θα χρειαστεί να συμφω-
νήσουν να συμμετέχουν μαζί με το
CDU, οι Πράσινοι, το SPD ή ένας
συνασπισμός κομμάτων. 

Οι επιπτώσεις ήταν άμεσες στην
κεντρική πολιτική σκηνή. Μετά τις
εκλογές στην Βαυαρία και την Έσση,
η καγκελάριος Μέρκελ ανέλαβε την
ευθύνη δηλώνοντας: «Δεν θα διεκδι-
κήσω επανεκλογή στην ηγεσία του
CDU. Αυτή είναι η τελευταία μου θη-
τεία ως καγκελάριος», προσθέτον-
τας βέβαια ότι θα παραμείνει στην
θέση της καγκελαρία μέχρι το 2021.

Στο άλλο κυβερνητικό κόμμα, η
αρχηγός του SPD Αντρέα Νάλες δή-
λωσε ότι το κόμμα της θα περιμένει
μέχρι το φθινόπωρο του 2019 και
την ενδιάμεση αξιολόγηση της συ-
νεργασίας του κυβερνητικού συνα-
σπισμού, προκειμένου το κόμμα της

να αποφασίσει εάν θα αποχωρήσει ή
όχι από την κυβέρνηση. Σε πρόσφα-
τη δημοσκόπηση το 63% θα συμ-
βούλευε την ηγεσία του κόμματος
να αποφασίσει την αποχώρηση από
τον μεγάλο συνασπισμό.

Μετά τα αποτελέσματα στην Έσ-
ση και στη Βαυαρία, η συζήτηση
έχει ανάψει σε όλη την Ευρώπη.
Πριν πέντε χρόνια η συμμαχία δε-
ξιάς και σοσιαλδημοκρατίας πουλιό-
ταν σαν η πιο σταθερή προοπτική σε
όλη την Ευρώπη. Η κυρίαρχη τάξη
στον πυλώνα της Ε.Ε. είχε όχι μόνο
την οικονομική αλλά και την πολιτική
ηγεμονία στις διεθνείς εξελίξεις. Τι
μεσολάβησε και σήμερα καταρρέει; 

Η πιο συνηθισμένη εξήγηση είναι
ότι η Μέρκελ άνοιξε τα σύνορα σε
ένα εκατομμύριο προσφύγων και
από εκεί ξεκινάνε οι αντιδράσεις μέ-
σα στον κόσμο. Στην πραγματικότη-
τα αυτό που συνέβη ήταν ακριβώς
το αντίθετο. Η αιτία της κατρακύλας
των δύο βασικών κομμάτων της κυ-
βέρνησης – και του CSU στη Βαυα-
ρία είναι καταρχάς αποτέλεσμα της
αδυναμίας της κυβέρνησης να δια-
χειριστεί την οικονομική κρίση με
άλλον τρόπο πέρα από την συνέχιση

της επίθεσης στα εργατικά δικαιώ-
ματα εσωτερικά και στην ΕΕ αλλά
και την αδυναμία να βρει διέξοδο
στην αυξανόμενη κρίση και αδιέξο-
δα που ταλανίζουν την Ευρωπαϊκή
Ένωση το τελευταίο διάστημα. 

Πρόσφυγες
Η στάση της Μέρκελ για τους

πρόσφυγες έπαιξε ρόλο στα αποτε-
λέσματά της, αλλά αυτός ήταν ακρι-
βώς ο αντίθετος από αυτό που ανα-
φέρθηκε. Τον Σεπτέμβρη του 2015
στην κορύφωση της προσφυγικής
κρίσης όταν ένα εκατομμύριο άν-
θρωποι περίπου μπήκαν στην Γερ-
μανία, σε δημοσκόπηση του Ινστι-
τούτο ΤNS για λογαριασμό του
Spiegel αναζητούσε τους πιο δημο-
φιλείς πολιτικούς: 

Στην κορυφή της λίστας ήταν ο
σοσιαλδημοκράτης και τότε υπουρ-
γός Σταϊνμάιερ με 67% λόγω του
«σημαντικού ρόλου» που διαδραμα-
τίζει στη διαχείριση της προσφυγι-
κής κρίσης, ακολουθούσε στην τέ-
ταρτη θέση η Μέρκελ με 63%, ο
ακροδεξιός πρόεδρος του CSU Ζεε-
χόφερ, βρίσκεται στην ένατη θέση,
έξι μονάδες κάτω από την θέση στην

οποία βρισκόταν το 2014,
ενώ σημαντική πτώση της δημοτικό-
τητάς της είχε η Σάρα Βάγκενκνεχτ
από το κόμμα της Αριστεράς, που
βρισκόταν στην δέκατη πέμπτη θέση
της λίστας. 

Όποιος ήταν υπέρ της υποδοχής
των μεταναστών ανέβαινε και όποι-
ος ήταν κατά κατέβαινε. Δεν είναι το
άνοιγμα των συνόρων το 2015
στους πρόσφυγες που πληρώνουν
σήμερα στις τοπικές εκλογές η Μέρ-
κελ και το SPD αλλά οι πρωτοβου-
λίες τους μαζί με τις υπόλοιπες κυ-
βερνήσεις της ΕΕ να κλείσουν τα
σύνορα το 2016, να κάνουν τη συμ-
φωνία με την Τουρκία, φτάνοντας
στο ρατσιστικό αίσχος των τελευταί-
ων συνόδων της ΕΕ. 

Αυτές οι πολιτικές άνοιξαν το δρό-
μο στο AfD που μαζί με το CSU και
τον Ζεεχόφερ, ένα χρόνο τώρα, η
Μέρκελ και το SPD χρησιμοποιούν
σαν ακροδεξιό άλλοθι για να υιοθε-
τήσουν ακόμη χειρότερες ρατσιστι-
κές πολιτικές. Που οδήγησε αυτός ο
δεξιόστροφος φαύλος κύκλος; Στη
μεγάλη δική τους πτώση και στην
άνοδο του AfD – αλλά ευτυχώς όχι
μόνο του AfD. 

Σε αντίθεση με τις αναλύσεις, που
πρόβαλαν σαν το μοναδικό «πουλέν»
των εκλογών τους ακροδεξιούς, τα
αποτελέσματα ανέδειξαν τους Πρά-
σινους στη δεύτερη θέση και άνοδο
του Die Linke. Ο βασικός λόγος γι’

αυτό δεν είναι η πολιτική που οι ηγε-
σίες τους έχουν ασκήσει, αλλά οι
μάχες της εργατικής τάξης: Ενάντια
στις οικονομικές επιθέσεις, με απερ-
γίες σαν και αυτές που είδαμε πρό-
σφατα στη Ryanair. Στα αεροδρόμια
ξανά αλλά με το κίνημα αλληλεγ-
γύης ενάντια στις απελάσεις των με-
ταναστών. Και πιο πρόσφατα με το
αντιφασιστικό κίνημα και τη συμμε-
τοχή όλων των παραπάνω κατά εκα-
τοντάδες χιλιάδες στα συλλαλητή-
ρια στους δρόμους του Βερολίνου
και δεκάδων άλλων γερμανικών πό-
λεων μετά τις φασιστικές προκλή-
σεις του AfD στο Κέμνιτζ.

Αυτή η δυναμική, πατώντας πάνω
στη νεολαία και τα συνδικάτα, έδω-
σε στο Die Linke μέσα στην Φρανκ-
φούρτη και άλλες πόλεις του κρατι-
δίου της Έσσης ποσοστά πάνω από
10% ξεπερνώντας και το AfD. Εκεί
που τα μέλη του Die Linke, κόντρα
σε τοποθετήσεις όπως της Βάγκε-
νεχτ υπέρ πολιτικών περιορισμού
της μετανάστευσης, πρωτοστατούν
στις αντιφασιστικές αντιρατσιστικές
κινητοποιήσεις μπορεί και κερδίζει,
το ίδιο και γενικότερα η Αριστερά,
από την φθορά των κομμάτων των
«κέντρου» διαμορφώνοντας τους
όρους για μια πραγματική εναλλα-
κτική απέναντι στην σάπια εναλλα-
κτική της ακροδεξιάς. 

Γ.Π.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΣΣΗ 
Βάθεμα της κρίσης 

Δεν είναι καιρός για θρήνους για τη
Βραζιλία, αλλά για οργάνωση. Η νίκη
του ακροδεξιού Ζαίρ Μπολσονάρο στο

δεύτερο γύρο δεν ήταν έκπληξη μετά τον
πρώτο γύρο. Πριν από τρεις βδομάδες είχε
46% και έφτασε τελικά το 55%. Από τα 26
εκατομμύρια ψήφους των υπόλοιπων υποψη-
φίων του πρώτου γύρου, τα 16 εκατομμύρια
πήγαν προς τον υποψήφιο του Κόμματος των
Εργαζόμενων (PT), Χαντάντ και τα 8,5 στον
Μπολσονάρο.

Ήταν μια ψήφος έντονα ταξική. Στους 1000
πλουσιότερους δήμους της χώρας ο Μπολσο-
νάρο βγήκε πρώτος στο 97%. Στους 1000
φτωχότερους δήμους ο Χαντάντ κέρδισε στο
98%. Στον πιο πλούσιο δήμο της χώρας (Σάο
Καετάνο) ο Μπολσονάρο κέρδισε με 75%.
Στην πιο φτωχή κωμόπολη (Μελγκάσο) ο Χαν-
τάντ κέρδισε με 76%. Υπάρχουν σημεία στα
δύο άκρα της ταξικής διαφοροποίησης όπου
ο Μπολσονάρο κέρδισε με 93% και ο Χαντάντ
με 98%. Η ταξική ψήφος δεν είναι καινούργια
στη Βραζιλία. Αντίστοιχα στοιχεία είχαν κατα-
γραφεί και σε άλλες προεδρικές αναμετρή-
σεις. Οι διαφορές είναι δύο. Πρώτον ότι η άρ-
χουσα τάξη συσπειρώθηκε γύρω από έναν
υποψήφιο που έσπασε τα δικά της “ταμπού”
και μίλησε ανοιχτά για τη νοσταλγία που νιώ-
θουν για τη δικτατορία και για το μίσος προς
τους φτωχούς. Δεύτερον, ότι οι ψηφοφόροι
της εργατικής τάξης και των άλλων καταπιε-
σμένων τάξεων δεν έδειξαν τόση διαθεσιμό-
τητα να στηρίξουν τον υποψήφιο του PT πά-
ση θυσία, μετά από ό,τι σήμαναν τα 15 χρόνια
του Λούλα και της Ρουσέφ στην εξουσία.

Η άρχουσα τάξη έπαιξε το χαρτί του Τέμερ
όταν έπεσε η Ρουσέφ. Προσπάθησαν να πε-

ράσουν όλα τα αντεργατικά μέτρα αλλά δεν
τα κατάφεραν. Όχι μόνο για λόγους κοινοβου-
λευτικής αριθμητικής, αλλά γιατί τα παραδο-
σιακά κόμματα των καπιταλιστών ήταν τόσο
μπλεγμένα σε σκάνδαλα, σε απάτες και σε εκ-
βιασμούς που κάθε βήμα για να ξηλωθεί το PT
έβαζε και δέκα στελέχη της Δεξιάς στη φυλα-
κή. Τώρα αξιοποιούν έναν “καθαρό” στρατιω-
τικό που πουλάει “μάχη κατά της διαφθοράς”
για να εξαπολύσει στην πραγματικότητα μάχη
κατά των συνδικάτων, των φτωχών, των μαύ-
ρων, των γυναικών, των μειονοτήτων. Οι πε-
ρισσότεροιοι διεφθαρμένοι μπάτσοι, στρατιω-
τικοί, δήμαρχοι, κυβερνήτες, “επιχειρηματίες”,
καναλάρχες, γαιοκτήμονες, παπάδες πήδηξαν
και μπήκαν γρήγορα στο άρμα του Μπολσονά-
ρο πριν τον πρώτο γύρο, και όσοι καθυστέρη-
σαν μπήκαν στον δεύτερο γύρο.

Κίνημα
Το κίνημα στη Βραζιλία δεν συναντάει ηττη-

μένο τον Μπολσονάρο στην εξουσία. Αντίθε-
τα ο Μπολσονάρο και οι υποστηρικτές του
έχουν πει ξεκάθαρα ότι πρέπει να τσακιστούν
τα κινήματα, με πρώτο και κύριο το εργατικό,
για να μπορέσουν να κάνουν τη “δουλειά
τους”. Η μάχη είναι συνεπώς μπροστά μας,
όχι πίσω μας.

Οι από πάνω ξέρουν ότι παίζουν ένα δύσκο-
λο στοίχημα γιατί αν επιχειρήσουν ολομέτω-
πη επίθεση, μπορεί να προκαλέσουν ολομέ-

τωπη αντίσταση. Στα Πανεπιστήμια επιχείρη-
σαν να βγουν ομάδες υποστηρικτών του
Μπολσονάρο αυτή τη βδομάδα και να κάνουν
επιθέσεις, αλλά έφυγαν με τις κλωτσιές. Αυτό
που παίζεται είναι αν αυτή η αντιμετώπιση
μπορεί να γενικευτεί στις γειτονιές και κυρίως
στους εργατικούς χώρους. Το ενιαίο μέτωπο
που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μπολσονά-
ρο είναι μεγαλύτερο από το μέτωπο των 47
εκατομμυρίων ψηφοφόρων που ψήφισαν Χαν-
τάντ. Η κοινοβουλευτική βάση του PSOL
(Κόμμα για το Σοσιαλισμό και την Ελευθερία)
αυξήθηκε σε δέκα έδρες και είναι μια βάση
για πρωτοβουλίες, όμως το κρίσιμο είναι να
μπουν σε κίνηση οι μεγάλες ταξιαρχίες της
εργατικής τάξης και των καταπιεσμένων που
παραδοσιακά στηρίζουν το PT. Το κίνημα των
άκληρων χωρικών MST, η συνδικαλιστική συ-
νομοσπονδία CUT, το κίνημα των άστεγων
αγρεργατών MTST οργανώνουν εκατομμύρια
στις γραμμές τους και έχουν δηλώσει ότι
μπαίνουν στη μάχη κατά του Μπολσονάρο.
Ήδη υπάρχουν σε εξέλιξη αντιφασιστικές
πρωτοβουλίες, συντονισμοί για την υπεράσπι-
ση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, το μέτω-
πο “Λαός χωρίς φόβο”, ενώ στο Σάο Πάολο
την Τρίτη 30 Οκτώβρη την ώρα που η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο
ετοιμαζόταν η πρώτη μαζική απάντηση με
σύνθημα “Θα συναντήσεις αντίσταση!”

Ν.Λ.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
«Θα συναντήσεις αντίσταση»!

Διαδήλωση ενάντια στον
Μπολσονάρο στις
φαβέλες της Βραζιλίας



HΠΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Αυτό το σκληρό ρατσιστικό κλί-
μα φαίνεται να θέλει να συνε-
χίσει να καλλιεργεί ο Τραμπ.

Είναι μια κατάσταση που προκαλεί
πολλών ειδών αναταράξεις. Οι εκλο-
γές της 6ης Νοέμβρη τις φέρνουν
πιο κοντά στην επιφάνεια αλλά και
τις συγκαλύπτουν ταυτόχρονα. Πιο
κοντά στην επιφάνεια έρχονται μιας
και καταγράφεται και δυναμώνει όλο
και περισσότερο ένα κομμάτι του
πληθυσμού που περιγράφει τον εαυ-
τό του ως “αντίπαλο του Τραμπ”, το
οποίο φτάνει κοντά στο 40%. Είναι ο
κόσμος που δηλώνει ότι ο Τραμπ εί-
ναι επικίνδυνος, δεν πρόκειται να τον
ψηφίσει ποτέ και πρέπει να φύγει μια
ώρα αρχύτερα. Από την άλλη μεριά
υπάρχει ένα αντίστοιχο ποσοστό που
δηλώνει πεισμένο από τον Τραμπ,
όμως λίγοι πάνω από τους μισούς εί-
ναι η σκληρή βάση του Τραμπ. 

Αυτό που ελπίζουν οι Δημοκρατικοί
είναι ο Τραμπ να πέσει σαν ώριμο
φρούτο, λόγω του διχασμού που
προκαλεί στην παραδοσιακή Ρεπουμ-
πλικανική βάση. Οι φιλο-δημοκρατι-
κές εφημερίδες είναι γεμάτες από
αναλύσεις για το αν οι “σοβαροί” Ρε-
πουμπλικάνοι θα πάνε να ψηφίσουν ή
θα κάτσουν σπίτι τους. Δεν πρόκειται
και για πολύ βαθυστόχαστη στρατη-
γική να περιμένεις ο Τραμπ να πέσει
επειδή θα τον σιχαθούν και οι ψηφο-
φόροι του Τζορτζ Μπους. 

Χωρίς εναλλακτική
Από τη μεριά του εξάλλου, το Ρε-

πουμπλικανικό Κόμμα, παρά τις τε-
ράστιες εσωτερικές διαφωνίες και
τον φόβο που τους προκαλεί η ανε-
ξέλεγκτη καλλιέργεια μίσους, αλλά
και διεθνών ανταγωνισμών, ακολου-
θεί πιστά τον Τραμπ προς τις 6 Νοέμ-
βρη, γιατί κανείς δεν έχει να αντιπρο-
τείνει καμιά εναλλακτική στρατηγική.
Ο Τραμπ προσφέρει ρατσισμό και
φανατισμό, η “σοβαρή” Δεξιά τι κα-
λύτερο έχει; Έδειξαν εξάλλου πόσο
διατεθειμένοι είναι να σκύψουν το κε-
φάλι αποδεχόμενοι τον αποδεδειγμέ-
νο σεξιστή Μπρετ Κάβανο στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο της χώρας.

Στο μεταξύ, υπάρχουν οργανώσεις
και κόσμος που προσπαθούν να δώ-
σουν πραγματική ζωή στο μαζικό αί-
σθημα αντι-Τραμπ. Μετά την επίθεση
στο Πίτσμπεργκ οργανώθηκαν εκδη-
λώσεις μνήμης σε πολλά σημεία
αφιερωμένες ενάντια στο μίσος. Ενώ
σε πόλεις και γειτονιές οργανώνονται
ήδη δωρεές και πρωτοβουλίες για να
υποδεχθούν τους μετανάστες όταν
φτάσουν από το Μεξικό.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 
Ρεύμα
«αντι-Τραμπ» 

ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 
Ο φασιστικός υπόνομος του Τραμπ δολοφονεί

Έντεκα άνθρωποι, οχτώ άνδρες και
τρεις γυναίκες, δολοφονήθηκαν το πε-
ρασμένο Σάββατο στη συναγωγή “Το

δέντρο της ζωής” στο Πίτσμπουργκ. Δολοφό-
νος είναι ο φασίστας Ρόμπερτ Μπάουερς. Ει-
σέβαλε στη συναγωγή κρατώντας μια ημιαυτό-
ματη καραμπίνα και φωνάζοντας “Όλοι οι
Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν”. Πρόκειται για
την πιο πολύνεκρη επίθεση κατά Εβραίων στην
ιστορία των ΗΠΑ. Πριν συλληφθεί ο Μπάουερς
τραυμάτισε άλλους έξι ανθρώπους.

Όλος ο φασιστικός υπόνομος στις ΗΠΑ έχει
ξεχειλίσει στην επιφάνεια από τότε που εκλέχ-
θηκε ο Τραμπ. Οι φασίστες, ανοργάνωτοι και
οργανωμένοι, έχουν πάρει θάρρος από έναν
πρόεδρος που έχει νομιμοποιήσει το μίσος κα-
τά των μειονοτήτων, έχει κάνει επίσημη πολιτι-
κή την ισλαμοφοβία, τα κλειστά σύνορα και
καλλιεργεί καθημερινά το φόβο κατά των με-
ταναστών. Οι επιθέσεις σε τζαμιά, οι ρατσιστι-
κές επιθέσεις, λεκτικές και σωματικές, κατά
μαύρων και ισπανόφωνων έχουν πάρει την
ανηφόρα.

Οι αντισημιτικές επιθέσεις είναι κομμάτι αυ-
τού του ρατσιστικού παροξυσμού. Όπως προ-
ειδοποιούσε ο δημοσιογράφος Μωυσής Λί-
τσης σε ένα περσινό του άρθρο “Από τη μέρα
που ορκίστηκε πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, η
Αμερική κατακλύζεται από αντισημτικές επιθέ-
σεις”, “χιλιάδες παιδιά έχουν εκκενωθεί από
δώδεκα τουλάχιστον εβραϊκά κέντρα και σχο-
λεία, λόγω της απειλής για τοποθέτηση βόμ-
βας. Οι βανδαλισμοί εβραϊκών νεκροταφείων
είναι συχνό πλέον φαινόμενο, όπως και η ανα-
γραφή ναζιστικών συνθημάτων στις εισόδους
συναγωγών”. Πρόσφατα άγνωστοι έγραψαν
έξω από τη συναγωγή του Σιάτλ, ‘Το Ολοκαύ-
τωμα είναι ψεύτικη ιστορία’. Το S είναι μάλιστα
γραμμένο με το σήμα του δολαρίου $ για να
παραπέμψει στο κλασικό αντισημιτικό στερεό-
τυπο ‘Εβραίος = χρήμα”. Η λέξη ‘fake’ παρα-
πέμπει επίσης ευθέως στις δηλώσεις που έκα-
νε τις πρώτες μέρες από την ανάληψη των κα-
θηκόντων του ο Ντόναλντ Τραμπ”, περί “fake
news” (ψεύτικες ειδήσεις).

Αντισημιτισμός
Ο αντισημιτισμός είναι τόσο βαθιά χαραγμέ-

νος στην “παράδοση” της ακροδεξιάς, ώστε
έμμεσες ή άμεσες αναφορές κατά των Εβραί-
ων να υπάρχουν σε πολλά από τα προπαγανδι-
στικά υλικά των φίλων του Τραμπ. Προεκλογι-
κά, ο Τραμπ είχε κοινοποιήσει μια εικόνα της
Χίλαρι Κλίντον με φόντο χαρτονομίσματα των
100 δολαρίων, με τη φράση “η πιο διεφθαρμέ-
νη υποψήφια” μέσα σε ένα ιουδαϊκό αστέρι
του Δαβίδ. Πριν από λίγες μέρες ένας βουλευ-
τής του είπε ότι ο Τζορτζ Σόρος και άλλοι δυο
Εβραίοι χρηματοδότες στηρίζουν τους Δημο-
κρατικούς στις επερχόμενες εκλογές του Νο-
έμβρη. Την περασμένη βδομάδα στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη με αφορμή το καραβάνι των
μεταναστών και προσφύγων από την Ονδούρα
που κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ γράφαμε
πως o Τραμπ: “Εκμεταλλεύεται το καραβάνι
για να συσπειρώσει τη βάση του ενόψει των
ενδιάμεσων εκλογών του Νοέμβρη για το Κογ-
κρέσο. Φτάνει να κατηγορεί το Δημοκρατικό
Κόμμα ότι χρηματοδοτεί και στηρίζει τους με-

τανάστες. Ένας βουλευτής του δεν δίστασε να
πει ότι και αυτούς… τους χρηματοδοτεί ο
Τζορτζ Σόρος”. Σχεδόν παράλληλα με αυτές
τις “επίσημες” δηλώσεις, αποκαλύφθηκε ότι
ένας άλλος φασίστας έστελνε εκρηκτικά πακέ-
τα προσπαθώντας να δολοφονήσει διάφορους
πολιτικούς αντιπάλους του Τραμπ, πολιτικούς
του Δημοκρατικού Κόμματος και χρηματοδό-
τες του, ανάμεσά τους στον ίδιο τον Τζορτζ
Σόρος. Οι βόμβες και οι καραμπίνες των φασι-
στών υλοποιούν αυτό που οι φίλοι του Τραμπ
κηρύττουν.

Ο Τραμπ μπορεί να το παίζει αθώος ο ίδιος
προσωπικά όσον αφορά τον αντισημιτισμό,
εξάλλου η κόρη του Ιβάνκα και ο γαμπρός του
Τζάρεντ Κούσνερ είναι Εβραίοι, αλλά ξέρει πο-
λύ καλά με ποιους συναγελάζεται. Τον Αύγου-
στο του 2017, όταν οι φασίστες δολοφόνησαν
στη Σάρλοτσβιλ την αντιφασίστρια Χέδερ Χέ-
γιερ, ο Τραμπ δήλωσε πως υπήρχαν καλοί άν-
θρωποι και στις δυο μεριές. Λίγο πριν από την
επίθεση το μπλοκ των φασιστών με τους αναμ-
μένους πυρσούς και τα σύμβολα της “λευκής
ανωτερότητας” φώναζε “Δεν θα μας πάρουν
τη θέση οι Εβραίοι”.

Τα ΜΜΕ προσπαθούν να διαχωρίσουν τον
Τραμπ από το δολοφόνο, επισημαίνοντας τα
τιτιβίσματα του Μπάουερς όπου έκανε κριτική
στον Τραμπ. Όμως η “κριτική” του Μπάουερς
ήταν από τη σκοπιά του απογοητευμένου οπα-
δού. Ο Μπάουερς χρησιμοποιούσε το σύνθη-
μα “Ξανακάντε την Αμερική μεγάλη” αλλά κα-
τηγορούσε τον Τραμπ ότι είναι δέσμιος… των
Εβραίων και δεν μπορεί να το κάνει πράξη.

Στην πραγματικότητα ο Τραμπ βρίσκεται
ακόμη πιο στενά συνδεδεμένος με το έγκλημα.
Η επίθεση του Μπάουερς δεν ήταν μόνο αντι-
σημιτική, αλλά και αντιμεταναστευτική. Πριν
φύγει για το μακελειό ο Μπάουερς είχε στοχο-
ποιήσει την οργάνωση HIAS (Βοήθεια προς
τους Εβραίους Μετανάστες): “Στη HIAS αρέσει
να φέρνει στη χώρα μας εισβολείς που σκοτώ-
νουν τους δικούς μας. Δεν μπορώ να κάτσω
στην άκρη και να βλέπω το λαό μου να σκοτώ-

νεται”. Η HIAS είναι μια οργάνωση που ξεκίνη-
σε με την αλληλεγγύη στους Εβραίους του
19ου αιώνα που πήγαιναν στις ΗΠΑ για να γλυ-
τώσουν από τα πογκρόμ αλλά έχει γενικεύσει
τη δράση της. Πλέον οργανώνει αλληλεγγύη
σε μετανάστες από τη Συρία, το Λίβανο και άλ-
λα μέρη, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή και
θρησκεία ενώ έχει πάρει καθαρή θέση ενάντια
στις πολιτικές κλειστών συνόρων του Τραμπ.

Καραβάνι
Η ρητορεία περί “εισβολέων” ακούγεται πλέ-

ον από τα χείλη του Αμερικάνου προέδρου. Ο
Τραμπ έχει ξοδέψει τις τελευταίες βδομάδες
σε ομιλίες και σχόλια ενάντια στο καραβάνι
από την Ονδούρα, προσπαθώντας να το μετα-
τρέψει στο κεντρικό ζήτημα των εκλογών της
6ης Νοέμβρη: “Πρόκειται για εισβολή στην χώ-
ρα μας και ο στρατός μας σας περιμένει”. Μά-
λιστα την περασμένη βδομάδα ανέβηκε ένα
ακόμη σκαλί στη ρατσιστική προπαγάνδα ανα-
καλύπτοντας όχι μόνο εβραϊκό αλλά και… με-
σανατολικό δάκτυλο πίσω από τις οικογένειες
των μεταναστών. Σχολίασε πως “Δυστυχώς οι
αρχές του Μεξικού είναι ανίκανες να σταματή-
σουν το καραβάνι που κινείται προς τα νότια
σύνορα των ΗΠΑ. Εκεί βρίσκονται ανακατεμέ-
νοι εγκληματίες και άγνωστοι από τη Μέση
Ανατολή”. Σε μια ακόμη επίδειξη περιφρόνη-
σης προς τους παραδοσιακούς κανόνες του
αμερικάνικου κατεστημένου, ο Τραμπ δεν διέ-
κοψε αμέσως την προεκλογική του περιοδεία
παρά τους έντεκα νεκρούς του Πίτσμπεργκ.
Συνέχισε να σπέρνει το μίσος κατά των μετα-
ναστών και των μειονοτήτων.

Όλο αυτό το κλίμα απλώς προετοιμάζει την
επόμενη φασιστική επίθεση. Τρεις μέρες πριν
από το Πίτσμπεργκ, ένας άλλος φασίστας, ο
Γκρέγκορι Μπους άνοιξε πυρ σε ένα μανάβικο
στο Κεντάκι και σκότωσε έναν Αφροαμερικανό
και μια Αφροαμερικανίδα. Πριν από το μανάβικο
είχε προσπαθήσει να μπει σε μια Αφροαμερικα-
νική εκκλησία αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη.

Νίκος Λούντος

Συγκέντρωση πένθους στο Πίτσμπουργκ μετά το μακελειό στη συναγωγή
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