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τιμή 2 ευρώ

Απεργούμε στις 14 Νοέμβρη
Διαδηλώνουμε στις 17 Νοέμβρη

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ

Γυρίστε
Η πολύτιμη
στις
σελίδες
ανατρεπτική
10, 11
κληρονομιά
του Πολυτεχνείου

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ
Σ

ε όλη την Ευρώπη, αυτή η βδομάδα ξεκίνησε με εκδηλώσεις
μνήμης για τα εκατομμύρια των
νεκρών που έπεσαν στα πεδία των μαχών του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου
πριν από εκατό χρόνια. Στο Παρίσι
βρέθηκαν πλάι-πλάι ο Μακρόν και η
Μέρκελ, ο Τραμπ και ο Πούτιν για να
δώσουν μια υποκριτική παράσταση
στους τάφους των αδικοχαμένων φαντάρων.
Πόσο τραγικά γελοίο φαίνεται σήμερα ότι ο ανθός της νεολαίας θυσιάστηκε για να ξαναχαραχτούν τα Γαλλογερμανικά σύνορα, για το αν η Αλσατία είναι γαλλική ή γερμανική ή για το σε
ποιον ανήκει η Γαλικία που σήμερα δεν
θυμάται κανένας πού πέφτει!
Κι όμως, στην ελληνική πολιτική σκηνή μιλάνε ακόμα για τη “Βόρειο Ήπειρο” και για το αν οι διπλανοί γείτονες
μπορούν να έχουν το όνομα Μακεδονία με ή χωρίς γεωγραφικό προσδιορισμό! Η Βουλή έφτασε στο σημείο να
τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη
του Κατσίφα που ήθελε πόλεμο με την
Αλβανία για να πάρουμε τη Β. Ήπειρο.
Παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο.
Συνέχεια στη σελ. 3
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Oικονομία και Πολιτική

Ενώ τα
νοσοκομεία
ρημάζουν

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΣΙΠΡΑ - ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Ταβάνι κατέρρευσε τη νύχτα 8 Νοέμβρη σε
δωμάτιο νοσηλείας της ορθοπεδικής κλινικής
στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η μητέρα νεαρού
ασθενή που νοσηλεύονταν, όπως καταγγέλει
σε ανακοίνωσή της η δημοτική σύμβουλος
Νίκαιας Ρέντη με την Ανταρσία στην Κοκκινιά, Κατερίνα Θωίδου.

συμφωνία Τσίπρα – Ιερώνυμου αποτελεί μια ιστορική καμπή στις σχέσεις
ανάμεσα στην Πολιτεία και την εκκλησία. Αν επικυρωθεί από την Ιερά Σύνοδο θα
δώσει ένα οριστικό τέλος στα σκάνδαλα, σαν
το διαβόητο σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου, που αμαυρώνουν το κύρος της εκκλησίας
και διασύρουν δημόσιους λειτουργούς και
πολιτικούς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η
υφαρπαγή δημοσίων, “εκκλησιαστικών” υποτίθεται, εκτάσεων θα σταματήσει. Ούτε σημαίνει ότι θα μπει κάποιο φρένο στη μεσολάβηση των “ιδιωτών”, των υπεράκτιων εταιρειών σαν τις διαβόητες Rassadel και Madeus δυο κυπριακές offshore που πρωταγωνίστησαν στο σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου και
για τις οποίες η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι αδυνατεί να ανακαλύψει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες.

Το κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας είναι ένα
από τα νοσοκομεία πρώτης γραμμής, από το
οποίο περνούν καθημερινά χιλιάδες ασθενείς, συνοδοί και εργαζόμενοι. Το γερασμένο
κτίριο το οποίο εξ αιτίας των περικοπών δεν
συντηρείται έχει καταντήσει να είναι επικίνδυνο για ασθενείς και εργαζόμενους.
«Τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να
κερδίσει τις εντυπώσεις ότι τα δύσκολα πέρασαν, αυτό το παραλίγο τραγικό γεγονός
έρχεται να μας θυμίσει την άθλια κατάσταση
που εξακολουθεί να επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξ αιτίας της ελλιπούς χρηματοδότησης και των περικοπών. Η κυβέρνηση
μπορεί να πανηγυρίζει ότι τα μνημόνια τελειώσανε αλλά, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα
και οι περικοπές που προϋποθέτουν, συνεχίζουν να καθορίζουν τις επιλογές της, με καταστροφικά αποτελέσματα στους μισθούς,
στις συντάξεις και τις συνθήκες που δουλεύουμε και ζούμε», τονίζει η ανακοίνωση.
«Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, ανάγκασαν τον Πολάκη να "δεσμευτεί" για τη μη
απόλυση των συμβασιούχων του ΟΑΕΔ και
των επικουρικών. Μόνο οι αγώνες μας είναι
αυτοί που μπορούν να σπάσουν τον δημοσιονομικό κορσέ και να αντιστρέψουν τις επιλογές της κυβέρνησης και να διεκδικήσουν ότι
δεν θα συνεχιστεί η λιτότητα και οι περικοπές, αλλά αντίθετα θα δοθεί εδώ και τώρα
όλο το πλεόνασμα του προϋπολογισμού για
να καλύψει τις εργατικές ανάγκες, διαγράφοντας το χρέος.
Μόνο με τους αγώνες των εργαζόμενων
στα νοσοκομεία και τη συμπαράσταση όλων
των κατοίκων της πόλης, μπορούμε να επιβάλλουμε γενναία αύξηση της χρηματοδότησης για τη δημόσια Υγεία, προσλήψεις προσωπικού, μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων,
δημόσια και δωρεάν υγεία για κάθε μετανάστη, πρόσφυγα και ανασφάλιστο», καταλήγει.

Νοσοκομείο Νίκαιας

Ένα νόμιμο Βατοπέδι
Η

Απλά όλα αυτά θα είναι πλέον νόμιμα. Ο
Ηγούμενος Εφραίμ, άλλωστε, όπως και οι
υπόλοιποι 13 κατηγορούμενοι του σκανδάλου
του Βατοπεδίου αθωώθηκαν τελικά πανηγυρικά πριν από ενάμιση περίπου χρόνο. Τώρα, με
τη συμφωνία Τσίπρα – Ιερώνυμου οι αγώνες
τους δικαιώνονται.
Η συμφωνία δεν έχει καμιά σχέση με τον
διαχωρισμό κράτους – εκκλησίας. Και τα 15
σημεία της συμφωνίας αφορούν στις οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές και
δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με τα ιερά δόγματα, ούτε με τη θρησκεία. Όπως αποκαλύπτει ο Δημήτρης Ψαρράς στην Εφημερίδα
των Συντακτών της 11 Νοέμβρη, ο Ιερώνυμος
συνοδευόταν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό από τους μητροπολίτες Πατρών και
Ιωαννίνων. “Είναι έμπειρος κληρικός”, είπε για
τον Ιωαννίνων, τον οποίο χαρακτήρισε “τσάρο
της οικονομίας μας -μη γελάσετε- ο οποίος
βρίσκεται πάντα σε αδιέξοδο. Τον πήρα μαζί
μου σήμερα... (για) να του δώσουμε λίγα φτερά, διότι κάθε μέρα μου παραπονείται ότι δεν
πηγαίνουμε καλά στα οικονομικά”.
Οι εφημερίδες και τα κανάλια λένε και γράφουν πολλά και διάφορα για τη συμφωνία –
για τους μισθούς των κληρικών, την κρατική
επιδότηση, την αναγνώριση του “χρέους” της
πολιτείας απέναντι στην εκκλησία κλπ. Όλα
αυτά είναι πραγματικά και προκλητικά. Αλλά
το κεντρικό σημείο της συμφωνίας δεν είναι
αυτό. Με τη συμφωνία η εκκλησία και το δημόσιο κλείνουν μια διαμάχη που εμποδίζει την
“αξιοποίηση” μιας τεράστιας περιουσίας για
την οποία οι δυο πλευρές ερίζουν εδώ και
έναν σχεδόν αιώνα. 'Η για να το πούμε με διαφορετικά λόγια, με τη συμφωνία παρακάμπτουν όλα αυτά που εδώ και δεκαετίες εμποδίζουν τόσο το δημόσιο όσο και την εκκλησία
να βάλουν χέρι σε δάση, ακτές, δρυμούς, λίμνες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς
τα οποία αποτελούν “φιλέτα” για εκμετάλλευση από ιδιωτικά κεφάλαια.
Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός
Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας. Το Ταμείο αυτό θα διοικείται από ένα
πενταμελές συμβούλιο -δυο σύμβουλοι θα
επιλέγονται από την εκκλησία, δυο από την
πολιτεία ενώ ο πέμπτος θα είναι ένα πρόσωπο

“κοινής αποδοχής”. Στο Ταμείο αυτό θα περιέλθουν όλα τα αμφισβητούμενα ακίνητα δηλαδή αυτά τα οποία διεκδικούν και οι δυο
πλευρές αλλά και όσα ακίνητα θελήσει η ηγεσία της εκκλησίας να εντάξει οικειοθελώς
(δηλαδή να παραδώσει προς εκμετάλλευση).
Τα έσοδα από την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας θα μοιράζονται με αναλογία 50-50
ανάμεσα στις δυο πλευρές.
Ο Ιερώνυμος ευχαρίστησε θερμά τον Τσίπρα για τη συμφωνία στο τέλος της συνάντησης. Όχι τυχαία. Η εκκλησία είχε προτείνει
στην πολιτεία μια αντίστοιχη λύση από το
1987, σαν απάντηση στις τότε προτάσεις της
κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου για τον
“διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας”. Ο ίδιος ο
Ιερώνυμος ήταν ένας από τους τέσσερις μητροπολίτες που συμμετείχαν τότε στην επιτροπή που είχε συντάξει την πρόταση αυτή.

Αξιοποίηση-ιδιωτικοποίηση
Αλλά θα ήταν λάθος να δει κανείς αυτή τη
συμφωνία απλά σαν έναν συμβιβασμό του
Τσίπρα απέναντι στην εκκλησία. Ο χαμένος,
για να το πούμε με απλά λόγια, δεν θα είναι
το δημόσιο: ο χαμένος θα είναι ο απλός κόσμος, οι εργατικές οικογένειες, οι φτωχοί που
θα δουν ξαφνικά δάση, λίμνες και παραλίες
που ήταν μέχρι τώρα ελεύθερες να παραδίδονται στους ιδιώτες για να “αξιοποιηθούν”.
Ποια είναι αυτά τα αμφισβητούμενα ακίνητα; Μια ματιά στα ντοκουμέντα του Σκανδάλου του Βατοπεδίου -αυτά τα λίγα και περιληπτικά που δημοσιεύονται στην Wikipedia- αρκεί για να έχει κανείς μια γλαφυρή εικόνα της

αρπαγής που ετοιμάζουν στο όνομα της
“συμφωνίας κράτους – εκκλησίας”. Η πέτρα
του σκανδάλου τότε ήταν, η “λίμνη Μπουρού”
στο Πόρτο - Λάγος της Ξάνθης με τα “ιχθυοτροφεία της ... και τα ανέκαθεν γνωστά τούτων όρια”. Οι περιοχές αυτές είχαν περάσει
στην ιδιοκτησία της Μονής Βατοπεδίου το
1924 ύστερα από μια συμφωνία με την τότε
κυβέρνηση σαν αντάλλαγμα για “δύο μετόχια” στη Χαλκιδική τα οποία ανήκαν μέχρι τότε στη Μονή και εκχωρήθηκαν στο δημόσιο.
Η ιδιοκτησία της Μονής πάνω σε αυτά τα
μετόχια “αποδεικνυόταν” από μια σειρά από
“χρυσόβουλλους λόγους” “των Βυζαντινών
αυτοκρατόρων Νικηφόρου Βοτανειάτη
(1080), Ανδρονίκου Παλαιολόγου (1329),
Ιωάννη Παλαιολόγου (1357) και του ηγεμόνος
Ιωάννη Ούγγλεση (1371)” και “Πατριαρχικά
Σιγγίλια” -δηλαδή τίτλους ιδιοκτησίας που είχαν εκδοθεί από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης την εποχή της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της
εκκλησίας (το οποίο αποδέχτηκαν στη συνέχεια και τα δικαστήρια που αθώωσαν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο) η προσάρτηση των εδαφών αυτών στην ελληνική επικράτεια δεν ακυρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Φυσικά
η αρχή αυτή ισχύει για την εκκλησία και όχι
για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους
που ξεριζώθηκαν με τις ανταλλαγές των πληθυσμών της δεκαετίας του 1920 από τα σπίτια
τους και εκδιώχθηκαν στην Τουρκία.
Το ελληνικό δημόσιο συμφώνησε το 1924
στην ανταλλαγή αλλά στην πράξη έβαζε συνεχώς εμπόδια στον έλεγχο της Μονής πάνω
στη “Λίμνη Μπουρού ... και τα ανέκαθεν γνωστά τούτων όρια”. Πολλές φορές τα όρια
ήταν και νομικά (1931, 1940). Και η εκκλησία
είχε βέβαια νίκες: το 1941 η κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου δικαίωσε με ένα διάταγμα
τη Μονή. Το διάταγμα ακυρώθηκε με την απελευθέρωση αλλά οι διαμάχες συνεχίστηκαν
για πολλά χρόνια αργότερα. Τελικά το ζήτημα
λύθηκε με το “σκάνδαλο” -αλλά και με όλες
τις νομικές “περιπέτειες” που το συνόδεψαν.
Η συμφωνία Ιερώνυμου – Τσίπρα εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιες περιπέτειες
στο μέλλον. Η αξιοποίηση θα μπορέσει να
προχωρήσει ομαλά. “Για να μπορέσει να αντιληφθεί κάποιος τα μεγέθη”, αντιγράφουμε
από τον Ριζοσπάστη, “αξίζει να αναφέρουμε
το εξής: σύμφωνα με κάποια στοιχεία η Εκκλησία έχει στην κατοχή της περιουσία σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις η οποία
αγγίζει τα 855.730 στρέμματα...”. Χωρίς να
μετρήσουμε φυσικά τις “αμφισβητούμενες
εκτάσεις” που αξιοποιεί άμεσα η συμφωνία.
Ο επικρατέστερος υποψήφιος, σύμφωνα με
κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που
έχουν φτάσει στην εφημερίδα μας, για την
πέμπτη θέση “κοινής αποδοχής” στο διοικητικό συμβούλιο του νέου Ταμείου Αξιοποίησης
Εκκλησιαστικής Περιουσίας είναι ο κύριος
Βασίλειος Κουτσού. 'Η όπως είναι σήμερα
γνωστός, ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, ο ηγούμενος της μονής Βατοπεδίου.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στηρίξτε
τη δική σας
εφημερίδα

Τ

Επιμένουμε στο δρόμο του
Νοέμβρη για αριστερή εναλλακτική
Συνέχεια από τη σελ. 1
Και δεν σταματούν εδώ τα παράλογα. Δείτε
την παρανοϊκή απάντηση της Καθημερινής
στις εργατικές διεκδικήσεις. Αυτή τη βδομάδα, εκατοντάδες χιλιάδες απεργούν την Τετάρτη 14 Νοέμβρη σε όλο το δημόσιο και όχι
μόνο, διεκδικώντας προσλήψεις και χρηματοδότηση για τις κοινωνικές υπηρεσίες που
σφαγιάστηκαν από τα Μνημόνια. Αλίμονο,
θρηνεί η Καθημερινή στις ροζ σελίδες της, οι
επενδύσεις κινδυνεύουν να γίνουν θυσία στο
βωμό των παροχών. Λες και οι περικοπές των
συντάξεων όλα τα προηγούμενα χρόνια μεταφράστηκαν σε επενδύσεις, λες και οι επενδύσεις δεν κινδυνεύουν από τα λαμόγια της
“ελεύθερης αγοράς” που εξαφανίζουν εκα-

τοντάδες εκατομμύρια από τα ταμεία των επιχειρήσεών “τους”.
Αυτές οι προκλήσεις μας γεμίζουν οργή.
Μας κάνουν πιο αποφασισμένους να κλιμακώσουμε τους αγώνες. Να οργανώσουμε την
επιτυχία της απεργίας και αυτή τη βδομάδα
και τις επόμενες μέχρι να πάρουμε πίσω όλα
όσα μας λεηλάτησαν. Διεκδικούμε από την
ΑΔΕΔΥ να κηρύξει ξανά απεργία στις 28 Νοέμβρη για να μετατρέψουμε την απεργία που
κήρυξε η ΓΣΕΕ σε Πανεργατική.

Αντιφασιστικά
Να τσακίσουμε τους φασίστες που προσπαθούν να κρύψουν τη δολοφονική δράση
τους πίσω από τη γαλανόλευκη αξιοποιώντας την εθνικιστική κάλυψη που τους δίνουν
οι κραυγές για την Ήπειρο και τη Μακεδονία.
Να ανοίξουμε τα σύνορα και τις πόλεις για
τους πρόσφυγες που αγωνιούν ανάμεσα
στον υγρό τάφο της θάλασσας και στα κολαστήρια τύπου Μόριας.
Πάνω απ' όλα, όμως, η παράνοια αυτού
του συστήματος που απειλεί τις ίδιες τις
ζωές μας σημαίνει ότι επιμένουμε σταθερά
στο δρόμο της επαναστατικής ανατροπής
του. Στο δρόμο των επαναστάσεων στη Ρωσία και στη Γερμανία που έδειξαν ότι το

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

πραγματικό δίλημμα για την ανθρωπότητα
είναι Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Στο δρόμο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου που
έδειξε πώς καταχτάμε τις δημοκρατικές
ελευθερίες. Η απάντηση στην κατάντια του
Τσίπρα που έφτασε να εισπράττει τα εγκώμια του Ιερώνυμου γιατί νομιμοποιεί την
“αξιοποίηση” της εκκλησιαστικής περιουσίας
που γινόταν με σκάνδαλα σαν το Βατοπέδι,
δεν είναι το πισωγύρισμα στους Μητσοτάκηδες αλλά να χτίσουμε τη γνήσια, ανατρεπτική αριστερή εναλλακτική.
Όλοι στους δρόμους αυτό το Σάββατο
στις πορείες για τα 45 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ελάτε να δυναμώσουμε την αριστερά της επανάστασης και
του σοσιαλισμού.

ο φύλλο που κρατάτε στα χέρια
σας κυκλοφορεί αυτή τη βδομάδα με ειδική τιμή ενίσχυσης 3
ευρώ. Σας καλούμε να αγοράσετε
την προσωπική σας εφημερίδα, να
χρεωθείτε κι άλλες για τους συναδέλφους και τον περίγυρό σας και
να ενισχύσετε όσο περισσότερο
μπορείτε τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που διακινούν
την Εργατική Αλληλεγγύη οργανώνοντας τις απεργίες, το αντιφασιστικό κίνημα και επιμένοντας στον
επαναστατικό δρόμο του Νοέμβρη.
Κάθε ένα ευρώ που συνεισφέρετε
κάνει διαφορά!
Άλλα 5.100 ευρώ συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα που πέρασε ανεβάζοντας τον δείκτη της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης στα 14.500 ευρώ.
Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που συμμετείχαν στην εκδήλωση για τη Γερμανική Επανάσταση και ενίσχυσαν
οικονομικά αγοράζοντας προσκλήσεις. Ευχαριστούμε επιπλέον τους
Μανώλη Φ., Νίκο Φ., Στέργιο Μ. και
Γιάννη Μ. που γράφτηκαν συνδρομητές καθώς και για τις προσωπικές σας ενισχύσεις: από 50 ευρώ
Μαρκ Στρ., Δημήτρης Ζ., Γιάννης
Π., Άρης Ζ., 40 ευρώ Γιώτα Γ., από
30 ευρώ Στέλλα Μ., Έβελυν Β., Βασίλης Κ., από 20 ευρώ Νίκος Σ., Νικηφόρος Π., Γιούλη Κ., Νίκος Π.,
Αργυρή Ε., Δημήτρης Λ., Νίκος Β.,
από 15 ευρώ Παναγιώτης Πλ., Χρήστος Β., Σπύρος Γ., Χαρίτα Μ., από
10 ευρώ Γιάννης Κ., Μαρία Π., Κώστας Τ., Κώστας Δ., Μαρία Α., από
5 ευρώ Παναγιώτης Π., Γιάννης Μ.

Πάρτυ για την ενίσχυση
της Εργατικής Αλληλεγγύης!

Παρασκευή
7 Δεκέμβρη, 9μμ
BABEL Πυρήνας Τέχνης

Βασ. Σοφίας 87, Μαρούσι
Dj Robert
τιμή ενίσχυσης 6 ευρώ
(με μπύρα ή κρασί)
ΣΕΚ Βορείων Προαστείων
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ
Αnticapitalista

Στους δρόμους 14 και 17Ν
«Ο
δρόμος του Νοέμβρη
επαναστατικός» είναι το
σύνθημα που αποδεικνύουν επίκαιρο οι κινητοποιήσεις
των φοιτητών που συνεχίζονται τις
τελευταίες μέρες. Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν συνελεύσεις
στις σχολές του Πολυτεχνείου,
στην Ιατρική και αλλού και στις
13/11 έγιναν συνελεύσεις στο Πάντειο, στην ΑΣΚΤ, στη Νομική και
στην Φιλοσοφική.

Την Πέμπτη 8/11 έγινε πορεία για
το άσυλο από την Νομική μέχρι την
ΑΣΟΕΕ, γιατί κάθε φορά που το
φοιτητικό κίνημα σηκώνει αντιστάσεις τα παπαγαλάκια του συστήματος μιλάνε «για το άσυλο, την ανομία και την βία». Την επόμενη μέρα
(9/11) έγινε νέα κινητοποίηση στο
Υπουργείο Παιδείας ενάντια στο νόμο Γαβρόγλου. Η συνέχεια θα δοθεί
με την απεργία στις 14/11, με τη
συμμετοχή στο τριήμερο του Πολυτεχνείου και με την διαδήλωση του
Σαββάτου, στα 45 χρόνια από την
εξέγερση που γκρέμισε την Χούντα.
Την επόμενη εβδομάδα, με νέο γύρο γενικών συνελεύσεων θα οργανωθεί η συμμετοχή του φοιτητικού
κινήματος στην απεργία στις 28/11.
«Την απεργία στις 14 Νοέμβρη
στηρίζουν οι φοιτητικοί σύλλογοι
του Ηρακλείου. Τα τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, Βιολογίας και
Φυσικής συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Η συζήτηση
για τη συμμετοχή στο Πολυτεχνείο
αναδεικνύει ότι δεν είναι απλά μια
επέτειος. Οι συνεχείς αγώνες των
εργαζομένων και η μάχη που δίνουν μαζί φοιτητές και εκπαιδευτικοί για δημόσια και δωρεάν Παιδεία
δείχνουν το μόνο αποτελεσματικό
τρόπο προκειμένου να κερδίσουμε
λεφτά για τις ανάγκες μας. Παράλληλα, σήμερα πιο κρίσιμη από ποτέ
είναι η μάχη απέναντι στην ακροδεξιά και τους φασίστες τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς. Διοργανώνουμε σε ΤΕΙ (Παρασκευή 12μμ

κές συγκεντρώσεις. Το
ίδιο για Πέμπτη και Παρασκευή, για να συμμετέχουμε στο τριήμερο
του Πολυτεχνείου. Την
ίδια στιγμή μαζί με τον
σύλλογο της ΣΤΕΤΡΟΔ
πήραμε απόφαση να
συμμετέχουμε στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο
στο Εφετείο για να καταδικαστούν οι δολοφόνοι
της Χρυσής Αυγής. Οργανώνουμε τους αγώνες
και διεκδικούμε νέα γενική συνέλευση στις 22
Νοέμβρη».

Μαζική συνέλευση

Αμφ. Δ στη ΣΕΥΠ) και Πανεπιστήμιο (Τετάρτη Αμφ. Β φυσικό 2μμ)
εκδηλώσεις με αφορμή το Πολυτεχνείο και συζητάμε τα συμπεράσματα και τα παραδείγματα στο
πώς παλεύουμε σήμερα απέναντι
στο σύστημα που αναπαράγει την
λιτότητα, τον ρατσισμό και στρώνει
το δρόμο στους φασίστες», δήλωσε στην ΕΑ ο Λεωνίδας Μαρουλάσοβ από το Βιολογικό.
«Οργανώνουμε την συμμετοχή
μας και στο τριήμερο αλλά κυρίαρχα στην μεγάλη διαδήλωση του
Σαββάτου», τόνισε ο Αργύρης
Σκούρτης από τη ΣΓΤΚΣ. «Το Πολυτεχνείο φέτος, τρεις μέρες μετά την
απεργία στις 14/11 και λίγες μέρες
πριν την απεργία στις 28/11, ανάμεσα σε αντιφασιστικές κινητοποιήσεις για να καταδικαστούν οι φονιάδες της Χρυσής Αυγής και ενάντια στις επιθέσεις που κάνουν σε
γειτονιές, μπορεί να αποτελέσει
σταθμό στις μάχες του κινήματος.
Αποφασίσαμε όλες οι δυνάμεις του
συλλόγου κλειστή σχολή την Τετάρτη για να κατεβούμε στις απεργια-

«Η τελευταία συνέλευση των Ηλεκτρολόγων
Βόλου, την Πέμπτη 8/11,
ήταν η μαζικότερη στα
τελευταία 6 χρόνια με
230 άτομα, από τα οποία 180 ψήφισαν την ενωτική πρόταση ΕΑΑΚΑΡΕΝ-Ανένταχτων», δήλωσε ο Γιάννης Σουμπάσης, από τη σχολή ΗΜΜΥ. «Αποφάσισε να ανοίξουμε προσωρινά την σχολή. Ο λόγος είναι
ότι μετά από αυτόν τον αγώνα οι
καθηγητές της σχολής αναγκάστηκαν να καθίσουν στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων με τους φοιτητές για ένα πρόγραμμα με ανθρώπινους ρυθμούς, χωρίς καθηγητική
αυθαιρεσία και σεξιστικές συμπεριφορές.
Στην επόμενη συνέλευση, εκτός
των άλλων, χρειάζεται να μιλήσουμε για το Πολυτεχνείο και πώς οργανώνουμε τις δράσεις μας. Οι φοιτητές του ΣΕΚ οργανώνουμε την
Πέμπτη 15/11 εκδήλωση για το Πολυτεχνείο (Θόλος, 6μμ), μια ευκαιρία να συζητήσουμε και για την
επαναστατική αριστερά τότε και σήμερα. Η συνέχεια έρχεται με την
πορεία του Σαββάτου στις 6μμ στο
Θόλο όπου θέλουμε να έχουμε μαζικό μπλοκ και του φοιτητικού συλ-

λόγου και του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. Τέλος καλούμε
όλους να συμμετέχουν στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την
Γερμανική Επανάσταση στις 23/11,
7μμ στο Θόλο, για να συζητήσουμε
συνολικά για την επαναστατική προοπτική των αγώνων που δίνουμε».
Ενωτικό κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο τριήμερο του Πολυτεχνείου έβγαλαν μια σειρά οργανώσεις και νεολαίες, ανάμεσά τους η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ. Το κάλεσμα
τονίζει ότι η επέτειος της εξέγερσης είναι εξαιρετικά επίκαιρη, συμπυκνώνοντας τον αντικυβερνητικό,
αντιπολεμικό, αντιφασιστικό χαρακτήρα όλων των αγώνων που ξεδιπλώνονται. Το κάλεσμα κλείνει: «Με
βάση και την περσινή αρνητική εμπειρία, χρειάζεται ο μέγιστος δυνατός συντονισμός για την πολιτική
αλλά και οργανωτική επιτυχία του
φετινού τριημέρου, ώστε το Πολυτεχνείο να είναι ανοιχτό σε όλο τον
λαό και να αποτελεί πραγματικό
κέντρο ανάπτυξης του κινήματος.
Καλούμε όλο το λαό και τη νεολαία, τα σωματεία και τους συλλόγους να συμμετάσχουν στο τριήμερο εορτασμό!»

Αφροδίτη Φράγκου

Τους γκάνγκστερ στα πανεπιστήμια φέρνουν οι ιδιωτικοποιήσεις

Τ

ις τελευταίες μέρες βρισκόμαστε αντιμέτωποι/ες με μια διαστρέβλωση που επιχειρούν
τα ΜΜΕ μαζί με την ΝΔ και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Φοβούμενοι τους φοιτητικούς αγώνες
που έχουν ξεσηκωθεί ενάντια στην διάλυση της
δημόσιας δωρεάν Παιδείας που έχει τσακίσει τις
σχολές μας, μιλούν για ανομία μέσα στα Πανεπιστήμια και παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. Είναι
υποκριτικό να μιλάνε για ανομία και για άρση
του ασύλου, οι ίδιοι που βαπτίζουν επιχειρηματία τον μαφιόζο Μακρή, γνωστό στην Αυστραλία
ως gangster που εμπορευόταν ναρκωτικά.
Η παρανομία είναι μέσα στα πανεπιστήμια αλ-

λά κρύβεται αλλού. Κρύβεται στις εργολαβίες
που έχει συνάψει το ΕΚΠΑ με την My Services
Facilities, πρώην JCB -στην οποία ο Μακρής είναι βασικός μέτοχος- ύψους 4,9 εκατομμυρίων.
Η εταιρία αυτή βαραίνεται με καταγγελίες εργαζομένων για τις άθλιες εργασιακές συνθήκες
της. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν αδήλωτες ώρες
με πενιχρούς μισθούς και δέχονται απειλές κατά
της ζωής τους αν τολμήσουν να κάνουν δημόσια
καταγγελία. Βρίσκονται σε ένα καθεστώς ομηρίας από την υπογραφή της μιας σύμβασης μέχρι (αν δεν απολυθούν) την υπογραφή της επόμενης, για ανάγκες που είναι μόνιμες και πάγιες.

Αυτό εξυπηρετεί μόνο τους εργολάβους και την
πολιτική της ΕΕ που δεν επιτρέπει προσλήψεις
στο Δημόσιο και όχι τους εργαζόμενους και
τους φοιτητές.
Γι’ αυτό πρέπει να παλέψουμε και να επιβάλουμε για δημόσια μέριμνα μέσα στα πανεπιστήμια για να καλύπτονται οι ανάγκες όλων μας. Με
τις κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις όλων αυτών των ετών καταφέραμε να υπερασπιστούμε
τον δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Τώρα ήρθε η ώρα να τα πάρουμε όλα πίσω.

ΣΕΚ στις σχολές

Όλοι
στην
πορεία!

«45

χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το Νοέμβρη του 1973 και
την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μια
εξέγερση που απέδειξε πως το μαζικό κίνημα μπορεί να τα βάζει με
τους μεγαλύτερους εχθρούς και να
νικάει». Με αυτό το σύνθημα οι μαθητές Anticapitalista καλούν στην
πορεία του Πολυτεχνείου και οργανώνουν τη συμμετοχή των συμμαθητών τους με εξορμήσεις και συζήτηση. Η προκήρυξη δίνει μια εικόνα
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
σαν μέρος ενός παγκόσμιου κύματος εξεγέρσεων και επαναστάσεων
που ξεκίνησαν με τον Μάη του ‘68
και μέσα από το οποίο γεννήθηκε η
επαναστατική αριστερά και τονίζει
μεταξύ άλλων:
«Τώρα δίνουμε τεράστιες πολιτικές μάχες. Ενάντια στους φασίστες
και την ακροδεξιά που σηκώνουν κεφάλι διεθνώς. Έχουμε καθήκον να
τους σταματήσουμε! Και μπορούμε
γιατί την ίδια στιγμή δυναμώνουν
παντού τα αντιφασιστικά και αντιρατσιστικά κινήματα. Χρειάζεται να παλέψουμε χέρι χέρι με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Διεκδικώντας ανοιχτά σύνορα για όλους.
Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα για
στέγη, τροφή, Παιδεία, Υγεία, είναι
δικαιώματα για όλους. Ανεξαρτήτως
χρώματος, φυλής, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού.
Έχουμε να συνεχίσουμε στο δρόμο των αγώνων για καλύτερη Παιδεία. Πουλάνε φούμαρα για καλυτέρευση των εξετάσεων, ενώ στην
πραγματικότητα μας βάζουν να δίνουμε δυο και τρεις φορές. Φτιάχνοντας ένα εξεταστικό σύστημα
που μας κατηγοριοποιεί σε «ικανούς
και μη» για να περάσουμε στα Πανεπιστήμια. Έχουμε να παλέψουμε μαζί με τους καθηγητές μας για προσλήψεις. Την ίδια στιγμή παλεύουμε
για μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία
ισότητας, χωρίς εκμετάλλευση και
καταπίεση.
Επειδή οι αγώνες μας για ένα καλύτερο σχολείο είναι πάλι εδώ, διαδηλώνουμε και φέτος στην πορεία
του Πολυτεχνείου. Μαζί με την επαναστατική αριστερά, που επιμένει
στο δρόμο του μαζικού κινήματος
και της επαναστατικής αλλαγής της
κοινωνίας. Ελάτε να παλέψουμε μαζί!»

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 5
14 Νοέμβρη 2018, Νο 1349

Το εργατικό κίνημα
ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα εξωτερικά ιατρεία και
στη συνέχεια έξω από το γραφείο της διοίκησης, πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης 13/11, οι εργαζόμενοι
του νοσοκομείου Αγ. Σάββας. Αφορμή για την κινητοποίηση ήταν η νέα προσπάθεια της διοίκησης να πετάξει την
ευθύνη για την κατάσταση του νοσοκομείου στους ίδιους
τους εργαζόμενους.
Σύμφωνα με το σωματείο των εργαζόμενων ο διοικητής
“αυθαίρετα και με απαράδεκτο, απειλητικό ύφος, χωρίς
να τηρήσει καμία διαδικασία ζητάει προφορικά να αποχωρήσει από τη θέση της η προϊσταμένη νοσηλευτικής των
Εξωτερικών Ιατρείων με αφορμή ανυπόστατες και έωλες
καταγγελίες συνοδού.
Χρησιμοποιεί πάλι ασθενείς για να δημιουργήσει κλίμα
τρομοκρατίας στους εργαζόμενους. Προφανώς λόγω της
μεγάλης έλλειψης προσωπικού και του μεγάλου φόρτου
εργασίας, οι ασθενείς και συνοδοί, ταλαιπωρούνται ενώ
μια πολύ μικρή μειοψηφία τους που δεν αντιλαμβάνεται
το πρόβλημα μπορεί να στρέφεται ηθικά ενάντια σε νοσηλευτές, γιατρούς και διοικητικούς.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η βιομηχανία διώξεων
και απολογιών σε εργαζόμενους που κρατούν όρθιο το
νοσοκομείο, καταβάλλοντας ηρωικές προσπάθειες παρά
τις σκληρές συνθήκες. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει!
Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις προσωπικού, χρηματοδότηση των νοσοκομείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γι αυτό συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία την Τετάρτη 14 Νοέμβρη με συγκέντρωση στις 10.30πμ στο
Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου)”.

Συγκέντρωση των εργαζόμενων στον Αγ. Σάββα
έξω από τη διοίκηση του νοσοκομείου, 13/11

Κ

αθημερινές ήταν οι εξορμήσεις του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια και της Εργατικής Αλληλεγγύης, για την οργάνωση της
απεργίας στις 14 Νοέμβρη και όχι μόνο:
“Την Τετάρτη 7/11, μαζί με συντρόφους από
την Εργατική Αλληλεγγύη κάναμε παρέμβαση
στη συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής” μεταφέρει η Ελεάννα. “Η
συνέλευση ήταν εκλογοαπολογιστική και ήταν
πολύ μαζική – πάνω από 1000 άτομα. Η τοποθέτηση συντρόφου που εργάζεται στην Περιφέρεια Αττικής, σχετικά με τις απεργίες στις
14 και 28 Νοέμβρη καθόρισε τη συζήτηση της

Τ

ην πρώτη 24ωρη απεργία στα χρονικά της ύπαρξής του προκήρυξε
για την Παρασκευή 16 Νοέμβρη ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζόμενων
στο Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ). Σύμφωνα με
το απεργιακό πρόγραμμα την Παρασκευή 16/11 στις 8πμ, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΔΕΣΦΑ
(Λεωφ. Μεσογείων 357, Χαλάνδρι) ενώ
στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Υπουργείο Ενέργειας (Λεωφ. Μεσογείων 119) όπου θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον υπουργό Σταθάκη και κατάθεση ψηφίσματος με το αίτημα των εργαζόμενων για μονιμοποίηση εδώ και τώρα.
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα που έρχεται να υλοποιήσει την παμψηφεί απόφαση που πήραν οι εργαζόμενοι
εργολαβικοί της ΔΕΣΦΑ στη μεγάλη Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν στα
κεντρικά γραφεία της ΔΕΣΦΑ και στην
οποία πήραν μέρος με τηλεδιάσκεψη όλα
τα μέλη του Συλλόγου από όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας πανελλαδικά.
Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους “σεβόμενοι την ομόφωνη
απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης
προκηρύσσουμε 24ωρη προειδοποιητική
απεργία με μοναδικό αίτημά μας την ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για την εργασιακή μας αποκατάσταση με ευθύνη και
πρωτοβουλία Διοίκησης και Κυβέρνησης.
Με την απεργία μας αυτή θέλουμε να
αποδείξουμε περίτρανα ότι η υπομονή
μας εξαντλήθηκε, ότι δε μας αρκούν πλέον οι υποσχέσεις. (...) Το εύλογο και δίκαιο αυτό αίτημά μας, ενώ επί χρόνια παρέμενε άλυτο, απέκτησε μια δραματική
για τη ζωή και την εργασία μας εξέλιξη,
μετά την ήδη δρομολογημένη ιδιωτικοποίηση της Εταιρίας και το πέρασμά της
στο νέο καθεστώς ιδιοκτησίας και λειτουργίας της. Θέλουμε να στείλουμε ένα
ηχηρό μήνυμα διαμαρτυρίας σε αυτούς
που φράζουν το δικαίωμά μας στο μέλλον και μας παραδίδουν ομήρους στον
νέο επενδυτή”, αναφέρεται μεταξύ άλλων
στην ανακοίνωση.
Η ίδια η ιδιωτικοποίηση της εταιρίας είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Το ελληνικό
δημόσιο μέσω ΤΑΙΠΕΔ χαρίζει το 64%
της δημόσιας εταιρίας φυσικού αερίου
της χώρας σε μια Ισπανο-ιταλο-βελγική
κοινοπραξία που αγόρασε ολόκληρη την
εταιρία με συνολικό τίμημα 530 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο χαρακτηριστικό της
κερδοφορίας της ΔΕΣΦΑ είναι πως υπάρχουν στα ταμεία της εταιρίας σχεδόν 200
εκατομμύρια ευρώ αποθεματικά τα οποία

“ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ” ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΣΦΑ

Απεργία στις 16Ν

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΣΦΑ στην Πανεργατική Απεργία στις 30 Μάη

παραχωρούνται εξολοκλήρου στην ιδιωτική κοινοπραξία, ενώ το υπόλοιπο ποσό
καλύφθηκε με δάνειο 350 εκατομμυρίων
ευρώ από ελληνική τράπεζα. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ είναι άλλο ένα τεράστιο ξεπούλημα που γίνεται με την υπογραφή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακόμα πιο αδιανόητο είναι ότι η απελθούσα διοίκηση αρνείται να υπογράψει
τη νέα ΣΣΕ που λήγει στις 31/12 για τους
μόνιμους και ακόμα χειρότερα εγκαταλείπει στην τύχη τους πάνω από 350 συμβασιούχους εργαζόμενους που παρά την
μακροχρόνια εργασία τους στη ΔΕΣΦΑ
(οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται
20 χρόνια), τώρα κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί προεκλογικά πως όλοι
οι εργολαβικοί θα μονιμοποιηθούν. Σήμερα αρνείται ακόμα και να συζητήσει μαζί
τους για το αυτονόητο δικαίωμα της εξασφάλισης της εργασίας τους.

Εργασιακή ομηρία
Χαρακτηριστικό στοιχείο της εργασιακής ομηρίας που έχουν επιβάλει οι εκάστοτε διοικήσεις τις τελευταίες δεκαετίες
στους εργολαβικούς εργαζόμενους είναι
πως ενώ αλλάζουν οι εργολαβικές εταιρίες, οι εργαζόμενοι παραμένουν στα ίδια
πόστα. “Όταν αλλάζει ο εργολάβος το
προσωπικό παραμένει το ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι από τον Α εργολάβο μεταφερόμαστε στον Β, στην ίδια θέση, με τα ίδια

Εξορμήσεις για την απεργία 14Ν
συνέλευσης, αναγκάζοντας και την ηγεσία του
Συλλόγου στο κλείσιμο της συνέλευσης να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην απεργία. Τα βασικά αιτήματα που αναδείχθηκαν στη συνέλευση
και τις συζητήσεις με τους εργαζόμενους ήταν
η ανάγκη για προσλήψεις και το ζήτημα των
συμβασιούχων – η μονιμοποίηση κι όχι η απόλυσή τους. Η ανταπόκριση στην κουβέντα
που ανοίγαμε τόσο για τις απεργίες όσο και
για το αντιφασιστικό ζήτημα, ήταν πολύ καλή

κι αυτό φαίνεται κι από το γεγονός ότι 8 εργαζόμενοι αγόρασαν το τελευταίο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης κι άλλοι 3 το νέο τεύχος
του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω”.
Για την εξόρμηση που πραγματοποιήθηε
στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης μίλησε στην
Ε.Α ο Θοδωρής: “Ο,τι και να λέει το Υπουργείο
Υγείας, οι ελλείψεις και η υποχρηματοδότηση
συνεχίζονται κι αυτό έχει πραγματικές συνέπειες σε εργαζόμενους και ασθενείς. Παρεμ-

δικαιώματα, τον ίδιο μισθό, και με τον ίδιο
προϊστάμενο και τον ίδιο διευθυντή γιατί
το διευθυντικό δικαίωμα εκτελείται από
τη ΔΕΣΦΑ. Στην καθημερινότητα και στην
εργασία μας δεν παίρνουμε εντολές από
τον εργολάβο αλλά από τη ΔΕΣΦΑ. Οι
άδειές μας εγκρίνονται από τη ΔΕΣΦΑ,
αξιολογούμαστε από τη ΔΕΣΦΑ, συμμετέχουμε σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρίας. Σαν να είμαστε προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας με
το ΔΕΣΦΑ και όχι με εργολάβους”, περιγράφει εργαζόμενη μέσα από τη ΔΕΣΦΑ,
αποδεικνύοντας στην πράξη την αδιανόητη κοροϊδία της εταιρίας και των κυβερνήσεων εδώ και χρόνια.
Η απεργία στις 16 Νοέμβρη είναι ένα
πρώτο μεγάλο και σημαντικό βήμα που
πρέπει να απλωθεί σε όλους τους εργαζόμενους στη ΔΕΣΦΑ, συμβασιούχους
και μόνιμους. Όλοι μαζί, συμβασιούχοι
και μόνιμοι, μπορούν με κοινές απεργίες
να πιέσουν εργοδοσία και κυβέρνηση
ώστε να εξασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά τους. Και όλοι μαζί, συμβασιούχοι και μόνιμοι, πρέπει να
εξασφαλίσουν ότι η ΔΕΣΦΑ θα συνεχίσει
να παρέχει το κοινωνικό έργο για το
οποίο δημιουργήθηκε, με φτηνή ενέργεια
για όλο το λαό και “προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος”, όπως τονίζεται
στην απεργιακή ανακοίνωση του ΠΣΕΦΑ.

Κ.Μ.

βαίνουμε καιρό στο συγκεκριμένο χώρο εργαζομένων και το κλίμα ήταν πιο αγωνιστικό από
άλλες φορές, γεγονός που φαίνεται τόσο από
τις συζητήσεις, όσο κι από τα φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης και του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω που δόθηκαν. Αρκετοί
δήλωναν τη διάθεσή τους να παλέψουν και να
κατέβουν στην απεργία. Κι αυτό παρά την ουσιαστική πίεση που δέχονται εξ' αιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό, τόσων που σε ορισμένα τμήματα με δυσκολία φτιάχνεται προσωπικό ασφαλείας”.
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Το αντιρατσιστικό και

Εκδήλωση ΕΠΑΣ

Α

νοιχτή εκδήλωση με θέμα τη Δίκη της Χρυσής Αυγής καλεί η Ενωτική Πρωτοβουλία Αντιφασιστών στις 30/11 στο Δημαρχείο Σαλα-

μίνας.

“Η Σαλαμίνα είναι από τις ελάχιστες πόλεις σε
όλη την Ελλάδα όπου η ναζιστική συμμορία της
Χρυσής Αυγής διατηρεί γραφεία και επιπλέον απολαμβάνει την πλήρη κάλυψη από τη Δημοτική Αρχή”, αναφέρει το κάλεσμα, “Έχουν κάνει μία σειρά
επιθέσεις τόσο στη Σαλαμίνα όσο και στο Πέραμα
όπου εκεί διατηρούν γραφεία με την κάλυψη του
«σωματείου μόνο για Έλληνες»- Αγ. Νικόλαος. Στις
15 Σεπτέμβρη, ο Βαγγέλης Παπαμιχαήλ, Σαλαμίνιος αντιφασίστας και μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ,
δέχτηκε επίθεση από Χρυσαυγίτες στα καραβάκια
Περάματος. Λίγες μέρες μετά, η Δημοτική Αρχή
Σαλαμίνας κάλεσε τον υπόδικο για τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα Ι. Λαγό, να καταθέσει στεφάνι
σε επίσημη εκδήλωση του Δήμου. Η φασιστική κατρακύλα της Δημάρχου συνεχίστηκε και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας,
όπου πλειοψηφία και μείζονα αντιπολίτευση έδωσαν κάλυψη στη δράση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, καταψηφίζοντας (για άλλη μία φορά) αντιφασιστικό ψήφισμα
καταγγελίας της επίθεσης...
Μετά την επιτυχία της αντιφασιστικής συγκέντρωσης και πορείας που έγινε στις 20 Οκτώβρη
στο Πέραμα, η οποία έδωσε ενωτική και μαζική
απάντηση στη φασιστική επίθεση, συνεχίζουμε. Καλούμε Ανοιχτή Εκδήλωση με θέμα τη Δίκη της Χρυσής Αυγής, στις 30/11 στο Δημαρχείο Σαλαμίνας,
με στόχο τη συσπείρωση όλου του κόσμου που θέλει να παλέψει τους φασίστες και να βάλει τέρμα
στην κάλυψη που τους δίνει η Δήμαρχος. Και θα
συνεχίσουμε κλιμακώνοντας τον αγώνα μας με την
οργάνωση μεγάλης αντιφασιστική συγκέντρωσηςπορείας στη Σαλαμίνα το επόμενο διάστημα”.

Αναβλήθηκε
η δίκη ΟΡΜΑ

Γ

ια τις 14 Μάη 2019 αναβλήθηκε η δίκη των
νεοναζί τραμπούκων που στις 26 Μάη είχαν
στήσει ενέδρα και είχαν επιτεθεί με τραμπουκισμούς κατά αντιφασιστών που συμμετείχαν σε
αντιφασιστική ενημέρωση της ΟΡ.Μ.Α. στο Πέραμα με μοίρασμα φυλλαδίων. Η εκδίκαση της υπόθεση θα ξεκινούσε στις 7 νοέμβρη στα Δικαστήρια
Πειραιά, αλλά πήρε αναβολή λόγω παρέλευσης
ωραρίου.
Όπως ανέφερε η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ με
την οποία δήλωνε την υποστήριξή της στους αντιφασίστες και απαιτούσε την καταδίκη των ναζί, οι
φασίστες είχαν χρησιμοποιήσει “ως ορμητήριο τα
γραφεία του «σωματείου εργαζομένων ζώνης
Άγιος Νικόλαος» στο Πέραμα. Εξοπλίστηκαν με σιδηρολοστούς και πέτρες και προχώρησαν σε οργανωμένη επίθεση για να σταματήσουν με τον
τσαμπουκά την ενημέρωση που εξελισσόταν στους
δρόμους του Περάματος με κατεύθυνση τα Καραβάκια.
Οι φασίστες αφού απέτυχαν να εμποδίσουν την
ενημέρωση επέστρεψαν στα γραφεία-ορμητήριο
τους και αργότερα, όταν μηνύθηκαν από τους αντιφασίστες, έτρεξαν με τον υπόδικο Λαγό στο ΑΤ για
να τους ενοχοποιήσουν και να την βγάλουν λάδι.
Είναι σκάνδαλο ότι παραπέμφθηκαν στην δίκη έξι
αντιφασίστες για να δικαστούν με τρεις φασίστες”.

Αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο Αθηνών, 13 Νοέμβρη

Τ

ην επιτάχυνση της δίκης της Χρυσής
Αυγής και την ισόβια καταδίκη των ναζί δολοφόνων απαίτησαν δεκάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν την Τρίτη 13
Νοέμβρη έξω από το Εφετείο Αθηνών ύστερα από κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ.
Στην κινητοποίηση, που στήριζαν συνδικάτα όπως ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορυδαλλού-Αγίας
Βαρβάρας και το Πανελλήνιο Σωματείο
Έκτακτου Προσωπικού ΥΠΠΟ, συμμετείχαν
με πανό η ΚΕΕΡΦΑ, η Ενωτική Πρωτοβουλία
Αντιφασιστών Σαλαμίνας (ΕΠΑΣ) και η ΟΡΜΑ. Εργαζόμενοι και νεολαίοι, ντόπιοι και
μετανάστες, δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, μέλη των
τοπικών επιτροπών της ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΥΡΙΖΑ φώναξαν δυνατά
“Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής, αυτής
της συμμορίας της ναζιστικής” και “Ποτέ ξανά φασισμός”.
Χαιρετισμό έκαναν ο Κώστας Παπαδάκης,
από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας “Η Ενότητα”, ο Άγγελος, φοιτητής Φιλοσοφικής
Αθήνας, η Άννα Στάμου, από τη Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, ο Γιάννης
Σηφακάκης, από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
ο Κώστας Τουλγαρίδης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ.
Με τη μάχη των δικηγόρων της Πολιτικής
Αγωγής για την επιτάχυνση της δίκης, για τη
διεξαγωγή της με ποιοτικούς όρους και δημοσιότητα, ξεκίνησε την ομιλία του ο Κ. Παπαδάκης, αναφέροντας συγκεκριμένα τα μέτρα που έχουν υποβάλλει τους τελευταίους
μήνες με διαβήματα στο υπουργείο Δικαιοσύνης και στον προϊστάμενο του Τριμελούς
Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών. Κατήγγειλε την προκλητική τακτική της
υπεράσπισης των χρυσαυγιτών να κωλυσιεργεί τη διαδικασία και κάλεσε σε κλιμάκωση της μάχης για τη νίκη του αντιφασιστικού κινήματος που είναι μόνο η καταδίκη
της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης.
Τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν και
την πρωτόδικη καταδίκη σε ισόβια των δύο
ναζί δραστών, θύμισε ο Τζ. Ασλάμ, μιλώντας
για τις επιτυχίες του αντιφασιστικού κινήματος και καλώντας όλες και όλους να είναι

“Δίκη-καταδίκη της Χ.Α.”
παρόντες και στην εκδίκαση, σε δεύτερο
βαθμό, της υπόθεσης που ξεκινά στις 26
Νοέμβρη. “Όλη η Χρυσή Αυγή πρέπει να πάει στη φυλακή”, είπε, “Δεν φοβόμαστε, μπορούμε να νικήσουμε”.
Το κάλεσμα του φοιτητικού συλλόγου της
ΦΛΣ στη συγκέντρωση, μετέφερε ο Άγγελος. “Οι συνελεύσεις μας είναι ζωντανές και
ζητούν να καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή σαν
εγκληματική ναζιστική οργάνωση”, είπε, “Οι
σχολές μας είναι ανοιχτές για όλους και
όλες, εκτός από τους φασίστες”.

Επίσπευση της δίκης
“Μαζευτήκαμε εδώ για φωνάξουμε να επισπευτεί αυτή η δίκη”, είπε η Ά. Στάμου, “Είναι ώρα πια να μαζευτούμε όλοι και να δώσουμε το παρών. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε,
δεν πρέπει να τους αφήσουμε ατιμώρητους.
Δεν πρέπει ο φασισμός να μπορέσει να κερδίσει. Πρέπει να είμαστε εδώ, ενωμένοι γιατί
τα θύματα περιμένουν τη δικαίωσή τους”.
Στον αγώνα των εργατών και της νεολαίας που 45 χρόνια πριν ανέτρεψαν τη Χούντα, αναφέρθηκε ο Π. Κωνσταντίνου, τονίζοντας ότι η μάχη ενάντια στους απογόνους
των συνταγματαρχών έχει τη δύναμη να νικήσει. “Σαν αντιφασιστικό κίνημα στέλνουμε
ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα, ποτέ ξανά
χούντα, ποτέ ξανά φασισμός”, είπε, “Σε όλη
την Ευρώπη η φασιστική απειλή μεγαλώνει,
της στρώνει το έδαφος η κρίση του συστήματος και οι άθλιες πολιτικές του ρατσισμού. Θα την σταματήσουμε! Η Χρυσή Αυγή
δεν είναι νόμιμο πολιτικό κόμμα, είναι εγκληματική οργάνωση. Είμαστε η δύναμη που θα

Επόμενες δικάσιμοι
Νοέμβρης:
15/11, 16/11, 20/11, 27/11, 28/11 και
29/11 στον Κορυδαλλό.
22/11, 23/11 και 30/11 στο Εφετείο.
Δεκέμβρης:
3/12, 6/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12,
18/12, 19/12 και 20/12 στον Κορυδαλλό.
4/12, 7/12 και 10/12 στο Εφετείο.

αναγκάσει τη δικαιοσύνη να την καταδικάσει
και το κράτος να εγκαταλείψει την πολιτική
ασυλίας που της παρείχε τόσα χρόνια. Καμιά ανοχή, καμία διευκόλυνση!”.
Τη στήριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην κινητοποίηση και τα αιτήματά της, μετέφερε ο Γ. Σηφακάκης, με στόχο, όπως είπε “να φτάσουν
οι δολοφόνοι να απολογούνται την Άνοιξη και
να μπορεί έτσι όλος ο κόσμος να βλέπει ποιοι
είναι αυτοί που κάθονται κατηγορούμενοι. Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι εδώ και θα είναι σε όλες τις
μάχες ενάντια στους φασίστες και ενάντια σε
όλες τις πολιτικές που τους ανοίγουν το δρόμο. Η κυβέρνηση μιλά αντιφασιστικά αλλά δίνει βήμα στους Κασιδιάρηδες, μιλά αντιρατσιστικά αλλά υλοποιεί τις ρατσιστικές συμφωνίες ΕΕ-Τουρκίας που στοχοποιούν τους
πρόσφυγες, μιλά στο όνομα της ειρήνης αλλά ταυτόχρονα περηφανεύεται ότι υπερασπίζεται τα εθνικά ιδεώδη καλύτερα από τους
δεξιούς και τους ακροδεξιούς. Το αντιφασιστικό κίνημα ενωμένο θα τους τσακίσει!”.
“Είμαστε εδώ γιατί η μάχη ενάντια στο φασισμό είναι υπόθεση όλων των εργαζόμενων,
των σωματείων, όλου του λαού”, είπε ο Κ.
Τουλγαρίδης, “Είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε και να καταδικάσουμε την τεράστια
ανοχή που δείχνει η κυβέρνηση, η δικαστική
εξουσία και όλα τα αστικά κόμματα στην
δράση της Χρυσής Αυγής, το φασισμό και το
ρατσισμό. Οι εργαζόμενοι με τον αγώνα
τους θα επιβάλλουν την πλήρη απομόνωση
των φασιστικών και ρατσιστικών ιδεών και θα
βάλουν τους φασίστες πίσω στις τρύπες
τους. Συνεχίζουμε αποφασιστικά”.
Στο τέλος της κινητοποίησης, πολλοί από
τους συγκεντρωμένους μπήκαν στο Εφετείο
για να παρακολουθήσουν τη δίκη της Χρυσής Αυγής και να μεταφέρουν με την παρουσία τους και μέσα στο δικαστήριο τα αιτήματα του αντιφασιστικού κινήματος για γρήγορη διεξαγωγή της δίκης και καταδίκη των ναζί δολοφόνων. Η ΚΕΕΡΦΑ κάλεσε όλους και
όλες στο επόμενο ραντεβού του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος, την πορεία του Πολυτεχνείου το Σάββατο 17 Νοέμβρη, στις 3μμ στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Λένα Βερδέ
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αντιφασιστικό κίνημα
Στο Εφετείο
η δίκη Λουκμάν
Επείγουσα έκκληση στήριξης και ενίσχυσης της καμπάνιας για
τη δικαίωση του Σαχζάτ Λουκμάν, για να μην πέσουν στα μαλακά
οι ναζί δολοφόνοι του Πακιστανού εργάτη, απευθύνει η ΚΕΕΡΦΑ.
Αφορμή είναι η εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο που ξεκινά
στις 26 Νοέμβρη και η ανάγκη κάλυψης των δικαστικών και όλων
των εξόδων της καμπάνιας για την ισόβια καταδίκη των δραστών
και σε δεύτερο βαθμό.
Ο Σαχζάτ Λουκμάν, μετανάστης εργάτης από το Πακιστάν, δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 17ης Γενάρη 2013 στην οδό
Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα ενώ πήγαινε με το ποδήλατό του
στη δουλειά του στη Λαϊκή. Οι χρυσαυγίτες Λιακόπουλος και Στεργιόπουλος του έκλεισαν το δρόμο με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν και τον δολοφόνησαν εν ψυχρώ με μαχαίρι πεταλούδα καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα και αφήνοντάς τον να ξεψυχήσει στο δρόμο. Η κινητοποίηση αυτοπτών μαρτύρων οδήγησε
στη σύλληψή τους λίγο αργότερα στην περιοχή του Συντάγματος,
ακόμα οπλισμένους με το ματωμένο μαχαίρι να κάνουν, όπως είχε
πει η ίδια η εισαγγελέας πρωτόδικα, “το γύρο του θριάμβου”.
“Η καταδίκη τους σε ισόβια με αναγνώριση του ρατσιστικού κινήτρου με την παρουσία στη δίκη των γονέων του Σαχζάτ Λουκμάν,
Χαντίμ Χουσεΐν και Σουγκράν Μπίμπι, οδήγησε στην συγκρότηση
του Τμήματος καταπολέμησης της ρατσιστικής βίας της Αστυνομίας”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ, “Η υπόθεση αυτή συμπεριλαμβάνεται στην μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής που είναι σε
εξέλιξη. Γι' αυτό και η απόφαση του Εφετείου θα αποτελέσει σημαντικό υλικό που θα προσκομιστεί στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Γι' αυτό και επιδιώξαμε την παρουσία των γονέων του Σαχζάτ
Λουκμάν στην εκδίκαση της έφεσης στις 26 Νοεμβρίου. Ήδη, ο
Χαντίμ Χουσεΐν, πατέρας του Σαχζάτ Λουκμάν ετοιμάζεται να έρθει
για να καταθέσει στη δίκη. Στην δίκη επίσης μάρτυρες θα καταθέσουν η Βασιλική Κατριβάνου, ο Δημήτρης Χριστόπουλος, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, ο Τζαβέντ Ασλάμ, η Μαρία Κουβέλη και ο Παναγιώτης Δημητράς.
Τα δικαστικά έξοδα, τα εισιτήρια από το Πακιστάν καθώς και τα
έξοδα της καμπάνιας ενημέρωσης με έντυπο υλικό έχουν αναλάβει η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος η Ενότητα και
ξεπερνάνε τις 5.000 ευρώ. Σας καλούμε να ενισχύσετε άμεσα
ώστε να δώσουμε αποτελεσματικά αυτή την δικαστική μάχη. Θα
δοθούν σχετικά παραστατικά για τα έξοδα.
Ο λογαριασμός της ΚΕΕΡΦΑ για τις ενισχύσεις
με την ένδειξη “Εφετείο Σαχζάτ Λουκμάν” είναι ο εξής:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 167/470832-65,
IBAN GR78 0110 1670 0000 1674 7083 265 ΚΩΔ. SWIFT ETHNGRAA”.

Με την ΚΕΕΡΦΑ στην
πορεία του Πολυτεχνείου

Τ

η συμμετοχή τους
στην πορεία του
Πολυτεχνείου στις
17 Νοέμβρη οργανώνουν
πρόσφυγες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης με
τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ.
Στόχος τους είναι ένα δυνατό μπλοκ στη διαδήλωση που θα ενώσει τα αιτήματά τους για κλείσιμο
των στρατοπέδων, για
ανοιχτά σύνορα και πόλεις, για άσυλο, στέγη
και δουλειά σε όλους, για
πρόσβαση στα σχολεία,
στην Υγεία και όλες τις
κοινωνικές υπηρεσίες με
τα αιτήματα του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος εδώ ενάντια στο
σύστημα του ρατσισμού,
της φτώχειας και του πολέμου.
Για αυτή την προσπάθεια μίλησε ο Νασάρ, Σύριος πρόσφυγας που ζει
στο στρατόπεδο του
Ελαιώνα, στο ραδιόφωνο
της ERTOPEN και την εκπομπή “Η Φωνή της ΚΕΕΡΦΑ” την
Παρασκευή 9/11. “Έχουμε κάνει περιοδείες στη Θήβα, τη Μαλακάσα και
αλλού”, είπε, “Όλοι όσοι μένουν στα
στρατόπεδα ζουν το ίδιο, σε άθλιες
συνθήκες. Σήμερα πέθανε ένας
Κούρδος από το Ιράκ στη Θήβα.
Ήταν άρρωστος και εκεί δεν έχει γιατρούς, δεν υπάρχει σοβαρή βοήθεια
για τον κόσμο. Πριν ένα μήνα άλλος
ένας πρόσφυγας από τη Συρία πέθανε στη Μαλακάσα. Το μόνο που κά-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Δ

Αργυρούπολη, 9/11

υναμική απάντηση στην προκλητική κίνηση του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης να προσκαλέσει παραστρατιωτικές φασιστικές ομάδες στη μαθητική παρέλαση
της 28ης Οκτώβρη δόθηκε την Παρασκευή 9
Νοέμβρη από τους κατοίκους της περιοχής.
Εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία
Βάρναλη στην Αργυρούπολη και διαδήλωσαν
φωνάζοντας αντιφασιστικά και αντιρατσιστικά
συνθήματα στους δρόμους της γειτονιάς.
Η Χρύσα Δουζένη, από την ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων
μας είπε: “Αφορμή για την κινητοποίηση ήταν
οι παραστρατιωτικές ομάδες που έφερε ο Κωνσταντάτος, ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, στη μαθητική παρέλαση. Ήταν μια προκλητική κίνηση που μάλιστα άνοιξε το δρόμο
στους φασίστες να βγουν τις επόμενες μέρες
και να βάψουν με φασιστικά σύμβολα και συνθήματα τον κοινωνικό χώρο “Καλλίπολις” αλλά
και σχολείο της περιοχής. Η παρουσία των φασιστών στην παρέλαση και οι επιθέσεις που
ακολούθησαν προκάλεσαν μαζικές αντιδρά-

νουν όλοι είναι υπομονή, αλλά το να
κάθεσαι δύο τρία χρόνια χωρίς να
κάνεις κάτι, χωρίς να ξέρεις τι θα γίνει μετά, είναι μεγάλο πρόβλημα.

Χαρτιά
Όλοι έχουν παράπονα, περιμένουν
χαρτιά τόσο πολύ καιρό και είναι δύσκολο να ζουν έτσι. Είναι πάρα πολλά
τα μικρά παιδιά που δεν πάνε σχολείο, γιατί τους λένε ότι δεν χωράνε
τα σχολεία, ότι δεν υπάρχουν λεωφο-

σεις. Η ΚΕΕΡΦΑ κατήγγειλε άμεσα το γεγονός
με ανακοίνωσή της και ακολούθησαν φορείς
και συλλογικότητες, δημοτικές παρατάξεις,
συνδικάτα όπως η τοπική ΕΛΜΕ και ο τοπικός
Σύλλογος Δασκάλων, Σύλλογοι Γονέων.
Ο δήμαρχος αντί να ζητήσει συγνώμη και να
το μαζέψει, ήταν εριστικός μιλώντας για μειοψηφικές ομάδες “κόκκινων” που θέλουν να
δημιουργούν προβλήματα. Αυτό ξεσήκωσε
ακόμα περισσότερο το δημοκρατικό κόσμο της
περιοχής και των γειτονικών δήμων, με αποτέλεσμα εκατοντάδες να συμμετέχουν την Παρασκευή στην κινητοποίηση. Συμμετείχαμε σαν
ΚΕΕΡΦΑ με πανό, μαζί με άλλες οργανώσεις
και συλλογικότητες, προχωρώντας σε μια μεγάλη πορεία στους δρόμους της περιοχής. Παρά την προπαγάνδα του δημάρχου για επεισόδια, το παρών έδωσαν πολλοί νέοι και οικογένειες σε μια μια μαζική, ειρηνική, πολύ δυναμική και με παλμό διαδήλωση. Σε όλη τη διαδρομή κι άλλος κόσμος ενωνόταν με την πορεία,
ενώ τα συνθήματα που κυριάρχησαν έκφραζαν
το κυρίαρχο αίσθημα ότι αυτές οι γειτονιές είναι προσφυγικές και δεν χωράνε οι φασίστες”.

ρεία και τρένα να τα μεταφέρουν. Για όλους που μένουν έξω από την Αθήνα η
ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Παντού η ίδια κατάσταση. Παντού τα στρατόπεδα
είναι έξω από κάθε πόλη,
όχι μόνο στην Αθήνα αλλά
και στα Γιάννενα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία. Στις Θερμοπύλες περιμένουν ώρες
για ένα ασθενοφόρο. Όσοι
είναι μέσα στην πόλη είναι
πιο κοντά σε νοσοκομεία
και συγκοινωνία αλλά οι
συνθήκες ζωής είναι ίδιες.
Θα έρθουν πάρα πολλοί
στις 17 Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο για να πουν τι θέλουν οι πρόσφυγες, για να
ακούσει ο κόσμος. Όλοι θέλουν να ανοίξουν τα σύνορα, να ετοιμάζονται τα χαρτιά πιο γρήγορα, να έχουν
στέγαση. Τώρα μένουν σε
ένα κοντέινερ εννιά και δέκα άτομα, πολλές οικογένειες μαζί, Κούρδοι, Σύριοι,
Αφγανοί, όλοι μαζί, σε είκοσι τετραγωνικά, που είναι
από σίδερο και τώρα είναι πάρα πολύ
παγωμένα, ενώ το καλοκαίρι είναι
φωτιά. Γι' αυτό ετοιμαζόμαστε να έρθουμε με την ΚΕΕΡΦΑ που μας στηρίζει. Αλλά θέλουμε βοήθεια από
όλους. Όταν μιλάμε με τους πρόσφυγες μάς λένε δεν είμαστε παράσιτα
να μένουμε έξω από τις πόλεις, να είμαστε μόνοι μας. Ήρθαμε να μάθουμε τον κόσμο εδώ, να ζήσουμε μαζί,
να έχουμε δουλειά, σχολεία.
Οι περισσότεροι περιμένουν τρία
χρόνια για μια συνέντευξη και ακόμα
και όταν την κάνουν, περιμένουν τέσσερις και πέντε μήνες ακόμα για να
βγουν τα χαρτιά και να μπορέσουν
να φύγουν. Εμείς που ήρθαμε πριν
δέκα και δεκαπέντε χρόνια εδώ και
δουλέψαμε και έχουμε μάθει ελληνικά και μετά γυρίσαμε στην πατρίδα,
έχουμε περάσει πολλά ωραία πράγματα εδώ. Τώρα που ήρθαμε δεύτερη φορά εδώ με τα παιδιά και την οικογένειά μας, γιατί να καθόμαστε
στα στρατόπεδα χωρίς να κάνουμε
κάτι, ενώ μπορούμε να δουλέψουμε
και να κάνουμε κάτι για τα παιδιά
μας; Γιατί μας έβαλαν στα στρατόπεδα; Προσωπικά έχασα ευκαιρίες για
δουλειά γιατί ήταν μακριά από τον
Ελαιώνα και δεν μπορούσα να αφήσω τα παιδιά μου πίσω. Οι περισσότεροι είναι από 20 μέχρι 40-45 χρονών, έχουν δύναμη για δουλειά, γιατί
να κάθονται τόσα χρόνια; Θα μπορούσαν να χτίζουν λιμάνια, πολυκατοικίες και νοσοκομεία”.

Κ.Μ.
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Το εργατικό κίνημα

28N Nέα Πανεργατική

Κ

λιμάκωση με νέα πανεργατική απεργία στις 28 Νοέμβρη,
βάζει ως επόμενο βήμα μετά την απεργία στις 14 Νοέμβρη, ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια. Σε προκήρυξη που εξέδωσε για την οργάνωσή του σημειώνει:
“Την Τετάρτη 28 Νοέμβρη, προχωράμε σε απεργία που έχει
καλέσει η ΓΣΕΕ... Ξαναβγαίνουμε μαζικά στους δρόμους για να
βάλουμε στο κέντρο των εξελίξεων το εργατικό κίνημα και τη
δύναμή του να κερδίζει απέναντι στην κυβέρνηση και τα αφεντικά.
Η Αχτσιόγλου προχώρησε στην ένταξη 1.300 εργαζομένων
της Cosco στα ΒΑΕ μετά την πολυήμερη απεργία του καλοκαιριού. Οι προσλήψεις που υπόσχεται το Yπ. Υγείας και η παραμονή στη δουλειά χιλιάδων συμβασιούχων, έγιναν εξαιτίας
ενός μαζικού κινήματος στα νοσοκομεία που δυο χρόνια τώρα
βρίσκεται στο δρόμο. Η δύναμη των αγώνων είναι η κινητήριος
δύναμη πίσω από τις υποσχέσεις της κυβέρνησης και τις όποιες κατακτήσεις. Ο μόνος τρόπος να υλοποιηθούν ακόμη και οι
αναιμικές υποσχέσεις του Τσίπρα, αλλά και για να ξηλώσουμε
πλευρές των μνημονιακών πολιτικών που η κυβέρνηση δεν τις
ακουμπάει καν (πχ ιδιωτικοποιήσεις), είναι η επιτυχία της απεργίας στις 28 Νοέμβρη και η κλιμάκωση των απεργιών.
Δεν μας αρκούν συμβολικές ανακοινώσεις για τις Συλλογικές
Συμβάσεις, απαιτούμε ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς και ξήλωμα των μνημονιακών φραγμών. Ενάντια στις απολύσεις συμβασιούχων, διεκδικούμε μονιμοποιήσεις και επιπλέον προσλήψεις και χρηματοδότηση για τις ρημαγμένες κοινωνικές υπηρεσίες σε Υγεία, Παιδεία, Δήμους. Για να μην μειωθούν οι συντάξεις, να μην περικοπεί το επίδομα των ΒΑΕ, αντίθετα να ενταχθούν περισσότεροι κλάδοι και να ανατραπεί ο νόμος Κατρούγκαλου για παλιούς και νέους συνταξιούχους.

Πίεση
Η απεργία στις 28 Νοέμβρη έχει βγει μέσα από την πίεση
ενός ολόκληρου απεργιακού κύματος που έχει ξεδιπλωθεί από
τότε που η κυβέρνηση ανακοίνωσε την έξοδο από τα μνημόνια.
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη είχαμε την απεργία
στο Βοήθεια στο Σπίτι, την κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ για τα
ΒΑΕ, τις μάχες στους γιατρούς του ΠΕΔΥ, το Υπ. Πολιτισμού,
τους εκπαιδευτικούς, την απεργία της ΠΟΕΔΗΝ στις 10 Οκτώβρη. Αντίστοιχα στον ιδιωτικό τομέα έχουμε μάχες πολλών σωματείων για τις Συλλογικές Συμβάσεις, τον αναβρασμό στις
συγκοινωνίες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, τις απεργίες στο
Ωνάσειο, την ΕΡΤ, την ΔΕΣΦΑ, αγώνες που συνεχίζουν το
απεργιακό κλίμα που εγκαινίασαν οι εργαζόμενοι στην Cosco
το καλοκαίρι. Όλο αυτό το απεργιακό μπαράζ είναι που ανάγκασε τις ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν
στις απεργίες. Παρά τις μανούβρες και τις κομπίνες των συνδικαλιστικών ηγεσιών με τις ημερομηνίες, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Αυτό που χρειάζεται είναι να δώσουμε την μάχη σε
όλους τους χώρους του Δημοσίου να βγει και η ΑΔΕΔΥ σε
απεργία στις 28 Νοέμβρη.
Η επιτυχία της απεργίας θα δώσει ώθηση στις μάχες που
έχουμε μπροστά μας σε επιμέρους χώρους. Στους εργολαβικούς της ΔΕΣΦΑ που απεργούν για μονιμοποίηση, στους εργαζόμενους του Ωνάσειου και της Cosco για τις συλλογικές συμβάσεις, στα νοσοκομεία και στην εκπαίδευση.
Δεν περιμένουμε από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να οργανώσουν την απεργία. Η ΓΣΕΕ το προηγούμενο διάστημα έκανε
κάθε προσπάθεια για να σαμποτάρει την κοινή απεργιακή
απάντηση των εργαζόμενων και ξοδεύει περισσότερο χρόνο
για συνεργασίες με την «κοινωνική συμμαχία» πάρα για να οργανώσει τις εργατικές αντιστάσεις.
Γι’ αυτό η απεργία χρειάζεται να οργανωθεί σε κάθε χώρο
δουλειάς από τον μαχητικό κόσμο για να έχει επιτυχία και να
βοηθήσει να ξεδιπλωθεί η δυναμική των αγώνων την επόμενη
περίοδο. Με συγκρότηση απεργιακών επιτροπών σε κάθε χώρο
δουλειάς που να πάρουν πάνω τους την οργάνωση της απεργίας. Με συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, εξορμήσεις, να κερδίσουμε όλους τους συναδέλφους /φισσες στην απεργία και στα
απεργιακά συλλαλητήρια”.

Συνέλευση εργατών στο εργοτάξιο του ΤΑΡ στην Αλεξανδρούπολη, για την απεργία στις 14/11

Και οι οικοδόμοι στις 14Ν

Τ

ον αγώνα για την διεκδίκηση νέων συμβάσεων εργασίας, οργανώνουν οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του ΤΑΡ στους Κήπους
Έβρου, εν όψει της προκηρυχθείσας
απεργίας.
Έπειτα από κάλεσμα του σωματείου
οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε σήμερα το
πρωί (9/11) μαζική γενική συνέλευση
των εργαζομένων στον σταθμό συμπίεσης του αγωγού ΤΑΠ στο εργοτάξιο στον Πέπλο.
Είχαν προηγηθεί συνελεύσεις του
σωματείου σε Φέρες, Τυχερό και
Αλεξανδρούπολη, περιοχές στις οποίες διαμένουν οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο, όπου είχε αποφασιστεί η
συμμετοχή του σωματείου στην πα-

νοικοδομικη απεργία στις 14/11, είχε
γίνει συζήτηση γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο και είχε συζητηθεί ένα προσχέδιο εργοστασιακής
σύμβασης.
Η συμμετοχή στη συνέλευση άγγιξε
το 100% και ομόφωνα οι εργάτες από
όλες τις εταιρίες και τις ειδικότητες
αποφάσισαν να στηρίξουν και να περιφρουρήσουν την απεργία, δίδοντας τα
παρακάτω αιτήματα
• Υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις στα
μεροκάματα και τους μισθούς.
• Κατάργηση του νόμου Αχτσιόγλου
- Βρούτση που ακυρώνει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επαναφορά
των κλαδικών συμβάσεων. Κατώτερος
μισθός 751 ευρώ.

• Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών
νόμων που έχουν καταντήσει τις συντάξεις και τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων "φιλοδωρήματα".
«Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη
και χωρίς εμάς κανένα μηχάνημα στο
εργοτάξιο δε δουλεύει. Τότε γιατί αυτοί να παίρνουν τα λεφτά και εμείς να
καταλήγουμε σε ψίχουλα μετά από
12ωρα εργασίας», είπε ένας συνάδελφος ομιλητής. Μετά από ένα δυνατό
χειροκρότημα και με το χαμόγελο στα
πρόσωπά μας ανανεώσαμε την συνάντησή μας την Τετάρτη όπου όλοι μαζί
μπροστά στην πύλη θα κλείσουμε ειρηνικά το εργοτάξιο παλεύοντας για
τα δίκια μας, παλεύοντας για τη ζωή
μας.

Μάκης Δραγάνης

Και η Ιδιωτική Υγεία

Η

14η Νοέμβρη είναι ημέρα απεργίας και για τους εργαζόμενους στην Ιδιωτική Υγεία. Η ομοσπονδία εργαζόμενων (ΟΣΝΙΕ) και το Σωματείο Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας, καλούν σε συγκέντρωση στις 7πμ έξω από την
κλινική Μετροπόλιταν, στο Φάληρο, καθώς ο πρόεδρος των
εργοδοτών του κλάδου είναι σημαίνον στέλεχος της συγκεκριμένης κλινικής.
Τόσο η ομοσπονδία όσο και το κλαδικό σωματείο, παρά
τα παιχνίδια ΓΣΕΕ – ΕΚΑ με τις ημερομηνίες της απεργίας,
αποφάσισαν να διατηρήσουν την απόφασή τους για απεργία στις 14/11. Ο αναβρασμός και οι πρόσφατες κινητοποιήσεις σε Ωνάσειο και Ντυνάν βάρυναν σε αυτή την κατεύθυνση, όπως μας λέει κι ο Κώστας Πολύδωρος, μέλος του
Δ.Σ του Σωματείου Ιδιωτικών Κλινικών: “Σε αυτή τη νέα περίοδο οι εργαζόμενοι παλεύουν για να έχουν κατακτήσεις
άμεσα. Η ΟΣΝΙΕ προκήρυξε απεργία στις 14 Νοέμβρη. Σημαντικό ρόλο στην απόφασή της έπαιξε η 24ωρη απεργία
στο Ωνάσειο καθώς το ποσοστό συμμετοχής έφτασε το
90%. Οι εργαζόμενοι είπαν ένα μεγάλο όχι στην κατάργηση
της ΣΣΕ, στο διαχωρισμό νέων και παλιών εργαζόμενων,

και απαίτησαν την υπογραφή ΕΣΣΕ εδώ και τώρα. Στις 14
Νοέμβρη έχουμε τη δυνατότητα να ενωθούμε απεργιακά με
τους συναδέλφους από όλον τον κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας αλλά κι αυτούς από τα δημόσια νοσοκομεία και όλο το
δημόσιο. Η μάχη είναι συνολική. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και γι'αυτό βάζουμε σαν επόμενο απεργιακό σταθμό την
απεργία στις 28 Νοέμβρη”.
Αυτό τονίζει και η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών, το σχήμα με το οποίο οποίο παρεμβαίνει η αντικαπιταλιστική αριστερά του κλάδου, σε κάλεσμά της για
την απεργία: “Με τους αγώνες μας μπορούμε να νικάμε.
Όλοι στην κλαδική απεργία στις 14 Νοέμβρη. Στηρίζουμε
όλες τις κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση υπογραφής ΣΣΕ
με αυξήσεις που να ικανοποιούν τις ανάγκες μας. Απαιτούμε την κρατικοποίηση των κλινικών για να μην είναι η Υγεία
εμπόρευμα στα χέρια των ιδιωτών αλλά αγαθό στο οποίο
έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι μετανάστες. Κλιμακώνουμε με πανεργατική απεργία στις 28 Νοέμβρη”.

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 9
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Το εργατικό κίνημα

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

Η

14η Νοέμβρη είναι μέρα απεργίας σε
όλο το δημόσιο για να διεκδικήσουμε
αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις και διορισμούς με μόνιμη και σταθερή
σχέση εργασίας, λεφτά για τις ανάγκες
μας.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν κοινές διεκδικήσεις με όλους τους εργαζόμενους, απαιτώντας να δοθούν λεφτά για την Παιδεία, όχι
για το χρέος και τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Είναι κοινό το αίτημα να δοθούν πίσω τα κλεμμένα. Είναι πολύ έντονη η δυσαρέσκεια των συναδέλφων για το γεγονός ότι
δεν έχει επιστραφεί ακόμη ο 13ος κι ο 14ος
μισθός, που κόπηκαν στο πρώτο μνημόνιο.
Και η δυσαρέσκεια εντείνεται όταν αυτές τις
μέρες ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι δίνει τα
αναδρομικά στους ένστολους, “γιατί αυτό
είναι το δίκαιο” όπως λέει. Είναι σαν να ισχυρίζεται ότι μόνο για αυτούς οι περικοπές
ήταν άδικες ενώ στους εργαζόμενους ήταν
δίκαιες.
Όπως κοινό αίτημα είναι να δουλεύουμε
με ανθρώπινες συνθήκες. Γι'αυτό χρειάζεται να προσληφθούν καινούργιοι συνάδελφοι, μόνιμοι και να επανέλθει το ωράριό μας
στα επίπεδα του 2013. Δηλαδή να πάψουν
οι δυο ώρες παραπάνω απλήρωτη εργασία
που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια.
Ταυτόχρονα παλεύουμε ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική του Γαβρόγλου. Ειδικά μετά και τις εξαγγελίες του για το νέο
Λύκειο που το μετατρέπει σε ακόμα μεγαλύτερο εξεταστικό κέντρο και ουσιαστικά
σπρώχνει τα παιδιά εκτός εκπαίδευσης,
προς την κατάρτιση και τη μαθητεία.
Έχουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ενάντια στους νόμους και τις πολιτικές της αξιολόγησης γενικά στο δημόσιο
τομέα και ειδικότερα στην εκπαίδευση, με
την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, με
την οποία προωθούνται οι χορηγοί ιδιώτες
στα σχολεία ως απάντηση στις περικοπές οι
οποίες συνεχίζονται.
Για όλους αυτούς τους λόγους απεργούμε στις 14 Νοέμβρη και χρειάζεται να δώσουμε συνέχεια, με έναν πολύμορφο αγώνα
που θα έχει στο κέντρο του τις απεργιακές
κινητοποιήσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να επιβάλουμε ότι θα πάρουμε πίσω όσα μας πήραν τα μνημόνια τόσα χρόνια.

Η

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
συνεχίζοντας την αντιλαϊκή πολιτική όλων των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων διαλύει ό,τι έχει
απομείνει από το δημόσιο σύστημα Υγείας και το κράτος
πρόνοιας, τη στιγμή που πανηγυρίζει μάλιστα το τέλος
των μνημονίων. Η λογική των
ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων που πρέπει να
εξασφαλίζονται με κάθε θυσία
από τα λαϊκά στρώματα και
τους εργαζόμενους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα
τοκοχρεολύσια των δανειστών
οδηγεί στην πλήρη εξαφάνιση
του κοινωνικού κράτους.
Ήδη από το Σεπτέμβριο
στα δύο μεγάλα νοσοκομεία
της Αχαΐας οι προϋπολογισμοί έχουν εξαντληθεί με
αποτέλεσμα σοβαρές επεμβατικές πράξεις (χειρουργεία, στεφανιογραφίες κλπ)
να αναβάλλονται για το 2019
με κίνδυνο της ζωής των
ασθενών.
Ταυτόχρονα την ώρα που
όλος ο δημόσιος τομέας
Υγείας λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις σε όλους τους
κλάδους, εκατοντάδες συνάδελφοί μας με εργασιακή εμπειρία χρόνων, με ελαστικές
μορφές εργασίας οδηγούνται
σε απολύσεις. Στις 14 Νοέμβρη τα πρωτοβάθμια σωματεία των νοσοκομείων και η
Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας καλούν όλο τον
λαό της Πάτρας να απεργήσει διεκδικώντας λεφτά για
την Υγεία, την Παιδεία, την
κάλυψη των κοινωνικών αναγκών κι όχι για τα σφαγεία της
Ε.Ε και του ΝΑΤΟ. Καλούμε
σε συγκέντρωση έξω από το
Ε.Κ Πάτρας στις 10:30 το
πρωί.

Ντίνα Γκαρανέ

Κατερίνα Αγγέλη

εκπαιδευτικός, μέλος Γ'ΕΛΜΕ Αθήνας

εργαζόμενη ΠΓΝΠ, Πάτρα

Αθήνα
10:30πμ πλ.Κλαυθμώνος,
προσυγκέντρωση
Υπουργείο Εργασίας, Σταδίου
Θεσσαλονίκη
11πμ Εργατικό Κέντρο
Ηράκλειο
11πμ Πλατεία Ελευθερίας,
προσυγκέντρωση Αγ.Βενιζέλου
Πάτρα
10.30πμ Εργατικό Κέντρο

Ξάνθη
11πμ Κεντρική Πλατεία
Χανιά
11πμ πλατεία Αγοράς
Γιάννενα
10πμ Εργατικό Κέντρο
Βόλος
10πμ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)
Έδεσσα
10.30πμ Πεζόδρομος

Μ

ε ομόφωνη απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, στην απεργία της 14ης Νοέμβρη συμμετέχουν και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του
Υπουργείου Πολιτισμού, καλώντας σε προσυγκέντρωση στις 11πμ, στο
Υπουργείο Εργασίας.
Όπως τονίζουν σε ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σωματείου Έκτακτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ, διεκδικούν να μην απολυθεί κανείς συμβασιούχος, να καταργηθεί η ελαστική εργασία στο Υπουργείο Πολιτισμού, να γίνουν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσπωπικού για να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις. Ταυτόχρονα μεταξύ άλλων διεκδικούν την
άμεση χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, την εξόφληση
όλων των δεδουλευμένων. Ιδιαίτερη αξία έχει το αίτημα που τονίζεται
στο κάλεσμα του Σωματείου κι αφορά την αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις με την απαίτηση “αποκλειστικά δημόσιας διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς”.
Στην απεργία συμμετέχουν και οι μόνιμοι εργαζόμενοι του Υπουργείου
Πολιτισμού. “Απεργούμε την Τετάρτη γιατι δεν πάει άλλο πια. Πληρώσαμε πολλές φορές τις τράπεζες και τα πλεονάσματα ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε πίσω τους μισθούς, τα δώρα που κερδήθηκαν με αγώνες στη
δεκαετία του '30, το επίδομα αδείας. Για να μην απολυθεί κάνεις συμβασιούχος, που ειδικά στο ΥΠΠΟ, με αυτόν τον κόσμο προσπαθούν να λειτουργήσουν τους αρχαιολογικούς χωρους. Όλοι μαζί λοιπόν απεργούμε
και διαδηλωνουμε για να τα πάρουμε όλα πίσω” δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου, εργαζόμενη στο Υπουργείο.

ΥΠΠΟ

ΟΤΑ

Τ

ο παρών στην απεργία της 14ης Νοέμβρη δίνουν και οι εργαζόμενοι
στους δήμους, μόνιμοι και συμβασιούχοι.
“Δυναμικά ετοιμαζόμαστε για την απεργία την Τετάρτη 14/11!” αναφέρει ο Παναγιώτης, συμβασιούχος εργαζόμενος στο δήμο Ν.Ιωνίας. “Διαδηλώνουμε για την διαβίωση μας και ζηταμε την αμεση μετατροπή των συμβά-

Μ

πορεί η κυβέρνηση να επιστρέψει όπως λέει τα αναδρομικά
στους γιατρούς, αλλά τα προβλήματα
στα δημόσια νοσοκομεία συνεχίζονται. Η έλλειψη προσωπικού είναι τεράστια, ένα μεγάλο κομμάτι των επικουρικών γιατρών κινδυνεύει με απόλυση στο τέλος του έτους, οι συνέπειες της υποχρηματοδότησης παραμένουν.
Η απεργία στις 14 Νοέμβρη μας δίνει τη δυνατότητα να ενωθούμε με
όλους τους συναδέλφους του δημόσιου τομέα, που επίσης παλεύουν για
χρηματοδότηση, μονιμοποιήσεις,
προσλήψεις, ενάντια στις απολύσεις
συμβασιούχων κλπ. Η απεργία της Τετάρτης πρέπει να είναι ένα βήμα για
να κλιμακώσουμε με νέα απεργία στη
συνέχεια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η
απεργία στις 14/11 όπως και αυτή στις
28/11, κηρύχθηκαν όχι γιατί επέλεξαν
οι γραφειοκρατικές ηγεσίες να δώσουν την απεργιακή μάχη, αλλά γιατί
χιλιάδες εργαζόμενοι σε μια σειρά χώρους με τους δικούς τους αγώνες πίεσαν σε αυτή την κατεύθυνση. Γι'αυτό
την Τετάρτη ανήμερα της απεργίας θα
δώσουμε το παρών στη συγκέντρωση
των συνδικάτων στο Εργατικό Κέντρο
κι από την επόμενη ημέρα σε όλους
τους χώρους του δημοσίου θα πρέπει
να παλέψουμε για αποφάσεις που θα
μετατρέπουν την απεργία στις 28/11
σε πραγματική πανεργατική απεργία,
με τις πραγματικές διεκδικήσεις του
εργατικού κινήματος.
Στο Ιπποκράτειο, όλες τις τελευταίες βδομάδες, δουλεύουμε για την
επιτυχία της απεργίας στις 14/11 και
για την απεργιακή κλιμάκωση αμέσως
μετά. Την περασμένη Πέμπτη έγινε
γενική συνέλευση και σήμερα (σ.σ.
Δευτέρα 12/11) κάναμε μια ακόμα περιοδεία εν όψει της απεργίας. Επισκεφτήκαμε τα περισσότερα τμήματα και
μιλήσαμε με δεκάδες συναδέλφους.
Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι οι
συζητήσεις ξεκίναγαν από τη σημασία
της απεργίας αλλά άνοιγαν όλα τα ζητήματα, από την αριστερή εναλλακτική μέχρι την αντίσταση τους φασίστες, το σεξισμό κλπ. Ήταν πολύ χρήσιμο ότι ταυτόχρονα με το κάλεσμα
στις 14 Νοέμβρη μπορούσαμε και
προσκαλούσαμε στις εκδηλώσεις του
ΣΕΚ για τα 100 χρόνια από την επανάσταση στη Γερμανία και είχαμε να
προτείνουμε το νέο βιβλίο για την Πάλη για την Απελευθέρωση των Γυναικών.

Γιάννης Κούτρας
γιατρός Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Θεσσαλόνίκης, μέλος Δ.Σ ΕΝΙΘ

σεων μας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Διαμαρτυρόμαστε ενάντια στην προκύρηξη παρωδία της 3Κ και
διεκδικούμε μόνιμη δουλειά με αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας και ασφάλειας. Όχι άλλοι θάνατοι συμβασιούχων και μη εν ώρα εργασίας”. Οι εργαζόμενοι στους δήμους κατεβαίνουν στην απεργία έχοντας χάσει έναν ακόμα συνάδελφό τους οδοκαθαριστή πριν λίγες ημέρες
την ώρα που εργαζόταν στον Ασπρόπυργο.

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
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Κ

άθε χρόνο η επέτειος της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου, με αποκορύφωμα τη μεγάλη πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία,
είναι το σημείο αναφοράς για το κίνημα που τιμά τις μνήμες του Νοέμβρη ’73 και δίνει τις μάχες του στο σήμερα. Όσο και να έχουν προσπαθήσει να το αρνηθούνε πολλοί και διάφοροι, η εξέγερση του Νοέμβρη ζει, γιατί δεν
ήταν απλά υπόθεση των «φοιτητών που θυσιάστηκαν για να ζούμε ελεύθεροι», όπως λένε μονότονα οι «επίσημοι» που ποτέ άλλωστε δεν είχαν σχέση με την εξέγερση.

45 χρόνια από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου

Μια πολύτιμη ανατρεπτική κληρονομιά

Ήταν εξέγερση της νεολαίας και των εργατών που έκρινε την πορεία των πολιτικών και
κοινωνικών εξελίξεων. Το Πολυτεχνείο σήμανε
την αρχή του τέλους της χούντας, που κατέρρευσε εννιά μήνες μετά. Και ταυτόχρονα ήταν
η αρχή του μεγάλου κινήματος της μεταπολίτευσης, που τόσο προσπαθούν να ξορκίσουν οι
αστοί και οι απολογητές τους, γιατί έφερε όχι
μόνο κατακτήσεις που ακόμα προσπαθούν να
ξηλώσουν, αλλά και γιατί δίνει έμπνευση σε
όλους τους αγώνες που ξεσπάνε.

Ελιγμοί
Είναι γνωστή η φράση του δικτάτορα Παπαδόπουλου μετά το πραξικόπημα της χούντας
τον Απρίλη του 1967 για τον «ασθενή» που
χρειαζόταν να μπει στο «γύψο». Πράγματι η
χούντα έβαλε την εργατική τάξη, τη νεολαία,
τα συνδικάτα και την Αριστερά στον «γύψο»
της καταστολής και του «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών», απογείωσε τα κέρδη της άρχουσας
τάξης και τη συμμαχία της με τον αμερικάνικο
ιμπεριαλισμό.
Στις αρχές του 1973, όμως, η χούντα είχε
μπει σε κρίση. Όλα τα σημάδια έδειχναν προς
αυτή την πραγματικότητα, ακόμα και ανταρσία
στο Πολεμικό Ναυτικό (το αντιτορπιλικό Βέλος) αντιμετώπισε. Όμως, ο πραγματικός κίνδυνος για την χούντα ερχόταν από τα κάτω,
από τους μαζικούς αγώνες. Ο «γύψος» άρχισε
να ραγίζει από εκεί.
Τον Φλεβάρη έγινε η κατάληψη της Νομικής
από τους φοιτητές, η πρώτη μαζική αμφισβήτηση της χούντας στο κέντρο της Αθήνας. Το
φοιτητικό κίνημα έμπαινε στη πρώτη γραμμή
της μάχης. Μια σειρά απεργίες άρχισαν να ξεσπάνε, με οικονομικά αιτήματα που όμως αποτελούσαν πολιτική πρόκληση για τη χούντα.
Τις εργατικές κινητοποιήσεις τις πυροδοτούσε η αύξηση του κόστους ζωής – ο πληθωρισμός έπαιρνε την ανηφόρα ενώ τα μεροκάματα
άσθμαιναν πίσω – και μια σειρά επιθέσεις που
έβαζε μπροστά η χούντα για λογαριασμό της
άρχουσας τάξης. Η χούντα αναγκάστηκε τρεις
φορές μέσα στο ’73 να αναπροσαρμόσει τα κατώτερα μεροκάματα – σημάδι του πανικού της
για την εργατική δυσαρέσκεια.
Μέσα σε τέτοιες συνθήκες η χούντα προσπάθησε να πάρει την πρωτοβουλία με τον
ελιγμό της «φιλελευθεροποίησης». Το καλοκαίρι του 1973 ο Παπαδόπουλος σκάρωσε ένα
ψευτοσύνταγμα, οργάνωσε ένα νόθο δημοψήφισμα, κήρυξε την άρση του στρατιωτικού νόμου στην πρωτεύουσα και αυτοδιορίστηκε
«Πρόεδρος της Δημοκρατίας». Τον Οκτώβρη
διόρισε και έναν παλιό αστό πολιτικό, τον Μαρκεζίνη ως «πρωθυπουργό». Ο στόχος της χούντας ήταν να εξασφαλίσει την «ομαλή» μετάβαση σε ένα καθεστώς κοινοβουλευτικό αλλά και
αυταρχικό, με τους χουντικούς και τον στρατό
να έχουν τον έλεγχο.
Αυτό ήταν ένα ελκυστικό σενάριο για όλους
τους αστούς πολιτικούς και την άρχουσα τάξη.

Η Μαμή, η παράνομη εφημερίδα της ΟΣΕ (της
οργάνωσης από την οποία προέρχεται το ΣΕΚ)
έγραφε ήδη από την άνοιξη του 1973:
«Οι αντιπολιτευόμενοι αστοί μετακινήθηκαν
ομαδόν προς τα δεξιά και συσπειρώθηκαν γύρω από τη ‘λύση Καραμανλή’. Ο επίδοξος αυτός αντικαταστάτης του Παπαδόπουλου συνεχίζοντας την πάγια τακτική του να προβάλλεται
σαν το τελευταίο καταφύγιο του νόμου και της
τάξης σε κάθε παραπάτημα της χούντας, ζητάει ξανά να αναλάβει αυτός επικεφαλής μιας
‘δυνατής και έμπειρης’ κυβέρνησης με έκτακτες εξουσίες… ΕΡΕ, ΕΚ, και πλήθος παράγοντες δεν ζητούν πια ‘άρση του στρατιωτικού νόμου και ελεύθερες εκλογές’ αλλά ‘ισχυρή κυβέρνηση με έκτακτες εξουσίες’».
Αυτά τα σενάρια θα τα τινάξει στον αέρα η
εξέγερση του Νοέμβρη.

Εξέγερση
Η κατάληψη του Πολυτεχνείου ξεκίνησε όταν
κατέφτασαν εκεί οι φοιτητές από τις συνελεύσεις που γίνονταν στη Νομική στις 14 του μηνός μετά από πληροφορίες ότι η αστυνομία
χτυπάει τους συναδέλφους τους στο Πολυτεχνείο. Την επόμενη μέρα χιλιάδες εργάτες και
νεολαία από τις γειτονιές, από τα κοντινά

φροντιστήρια, συνέρρευσαν μέσα και γύρω
από το Πολυτεχνείο, σε μια μόνιμη αντιχουντική διαδήλωση διώχνοντας την αστυνομία.
Την επόμενη μέρα 15 Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο φτάνουν εργαζόμενοι και νεολαία από
όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Μέσα στο Πολυτεχνείο οργανώνεται εργατική συνέλευση που
καλεί σε γενική απεργία. Στις 16 Νοέμβρη η πολιτικοποίηση έχει κορυφωθεί. Οικοδόμοι μπαίνουν οργανωμένα στο Πολυτεχνείο. Αγρότες
από τα Μέγαρα φτάνουν με το πανό τους. Το
Πολυτεχνείο έχει μετατραπεί σε μαγνήτη για
όλη την εργατική τάξη και τη νεολαία, για όλο το
θυμό απέναντι στη χούντα και τις επιθέσεις της.
Η Χούντα φτάνει στα όριά της. Από το μεσημέρι ελεύθεροι σκοπευτές αρχίζουν να σκοτώνουν κόσμο έξω από το Πολυτεχνείο. Η αυτοσχέδια κλινική που έχει στηθεί μέσα στο κτίριο
γεμίζει τραυματίες.
Οι συγκεντρώσεις και τα οδοφράγματα
έχουν απλωθεί σε όλη την Αθήνα, από την
Αχαρνών ως τους Αμπελόκηπους. Η Χούντα
πρέπει να πνίξει το Πολυτεχνείο για να σταματήσει όλη αυτή την έκρηξη. Ειδικές δυνάμεις
και τεθωρακισμένα που κατευθύνονται προς το
Πολυτεχνείο βρίσκουν μπροστά τους όλο αυτόν τον κόσμο που τους καλεί να σταματή-

σουν, είτε με εκκλήσεις, είτε με μάχες.
Η εργατική συνέλευση που πραγματοποιείται
μέσα στο Πολυτεχνείο διακηρύσσει ότι: «Είναι
αγώνας για το πέρασμα της εξουσίας στον εργαζόμενο λαό και όχι στους δημαγωγούς που
επί δεκάδες χρόνια τον καπηλεύονται με τα
απατηλά περί ‘δημοκρατίας’ συνθήματά τους».
Η συνέλευση πρότεινε τη συνέχιση της κατάληψης και τη δημιουργία μεικτών επιτροπών
φοιτητών-εργατών για να «μεταφέρουν το μήνυμα του αγώνα» και «να προπαγανδίζουν το
σύνθημα της δημιουργίας επιτροπών στους τόπους δουλειάς, με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων για το κατέβασμα των εργαζόμενων σε οικονομική και πολιτική απεργία».
Μια κατάληψη που είχε ξεκινήσει ως φοιτητική διαμαρτυρία μετατρεπόταν σε μια μαζική
εξέγερση για την ανατροπή της χούντας. Το
μαζικό κίνημα είχε πάρει την πρωτοβουλία των
κινήσεων. Ακριβώς αυτό που δεν ήθελαν δηλαδή οι «από πάνω» όποια σενάρια και να στήριζαν. Ούτε ο Καραμανλής ούτε οι κεντρώοι πολιτικοί βρήκαν να πουν μια λέξη συμπαράστασης στην εξέγερση.
Στις 3 το πρωί στις 17 Νοέμβρη ένα τανκ εισβάλει στην κεντρική πύλη. Η Χούντα είχε αποφασίσει να πνίξει την εξέγερση στο αίμα. Οι
διαδηλώσεις και οι μάχες με την αστυνομία και
το στρατό θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ
της 17ης Νοέμβρη -και νεκροί θα συνεχίσουν
να πέφτουν όλη τη μέρα, οι περισσότεροι από
αυτούς μη φοιτητές. Η συστηματική έρευνα
που έχουν κάνει οι ερευνητές του Εθνικού
Ιδρύματος Νεολαίας έχει πιστοποιήσει 24 δολοφονημένους/ες ενώ εκτιμά ότι υπήρξαν τουλάχιστον 2 χιλιάδες τραυματίες, οι μισοί από
σφαίρες.
Λίγες μέρες μετά, ο Ιωαννίδης, ο διοικητής
της ΕΣΑ, ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο, πάγωσε
τις διαδικασίες «φιλελευθεροποίησης» και κλιμάκωσε την καταστολή.

Αφίσα για τον γιορτασμό στην πρώτη επέτειο
15 Νοέμβρη 1974

Τ

ον Φλεβάρη του 1968, το Κομμουνιστικό
Κόμμα, που ήταν η κεντρική πολιτική δύναμη μέσα στην ΕΔΑ, διασπάστηκε στα
δύο. Απ’ αυτή τη διάσπαση δημιουργήθηκαν
δυο Κομμουνιστικά Κόμματα. Το ένα κράτησε
τον τίτλο του ΚΚΕ και το άλλο υιοθέτησε, μετά
από διεργασίες, τον τίτλο ΚΚΕ εσωτερικού.
Το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού κράτησαν
εχθρική στάση στην κατάληψη. Οι ηγεσίες
τους προσπάθησαν να οργανώσουν την
«απαγκίστρωση» ή «συντεταγμένη αποχώρηση» από το Πολυτεχνείο την Τετάρτη, ελιγμός
που απέτυχε. Δεν ήταν ζήτημα μιας λάθος
εκτίμησης της στιγμής. Ήταν πολιτικός προσανατολισμός που παρά τις διαφορές τους
μοιράζονταν και τα δυο κόμματα της ρεφορμιστικής Αριστεράς.
Το κοινό σημείο και των δύο ήταν ότι η δικτατορία δεν μπορεί να ανατραπεί από το κίνημα της νεολαίας και των εργατών, αλλά
χρειάζεται ένα σχέδιο συντεταγμένης διαδοχής. Αυτό είχε στο κέντρο του την προοπτική
για εκλογές, και πρακτικά σήμαινε συμμαχίες
με αστικά πολιτικά κόμματα και κινήσεις που
άνοιγαν το δρόμο προς αυτές.
Ο Λεωνίδας Κύρκος, από τα ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ εσωτ. υποστήριζε έναν «αγώνα μέσα στους θεσμούς της χούντας» ενώ λίγες μέρες πριν την εξέγερση του Νοέμβρη, ο Μ.
Δρακόπουλος, γραμματέας του ΚΚΕεσ. υποστήριζε τη συμμετοχή στις χουντοεκλογές
γράφοντας ότι «όσο λάθος θα ήταν μια βιαστική απόφαση τώρα για συμμετοχή στις εκλογές, ανεξάρτητα από τις συνθήκες διεξαγωγής τους, άλλο τόσο λάθος θα ήταν ο εκ των
προτέρων αποκλεισμός της συμμετοχής σε
αυτές...»
Το ΚΚΕ στην ουσία επεδίωκε συμμαχίες με
αστικές δυνάμεις στην προοπτική των εκλογών. Η γνωστή στρατηγική των σταδίων επιστρατεύτηκε φτάνοντας σε νέα ύψη για αυτή
την προοπτική. Τον Δεκέμβρη του 1973 το
ΚΚΕ στο 9ο συνέδριό του διατύπωνε με κάθε
επισημότητα τη νέα γραμμή. Στόχος του γινόταν το καθεστώς της «Νέας Δημοκρατίας» το
οποίο «θα ανοίξει το δρόμο της ανάπτυξης και
της προόδου», «θα εξασφαλίσει τις ελευθερίες του λαού» και θα είναι απαλλαγμένο από
την κηδεμονία του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού». Αυτό το καθεστώς θα το στηρίξουν,
και «δυνάμεις που δεν έχουν πειστεί ακόμα
για την ανάγκη βαθύτερων δημοκρατικών και
αντιιμπεριαλιστικών μετασχηματισμών».
Και για όσους αυτές οι διατυπώσεις φαίνονταν περίτεχνα αφηρημένες, ο στόχος έμπαινε
με σαφήνεια. Το κόμμα ζητούσε «κυβέρνηση
προσωρινή των κομμάτων και οργανώσεων
που αντιτίθενται στο νεοφασιστικό καθεστώς»
η οποία «θα εξασφαλίσει λεύτερη έκφραση
του λαού και όλων των κομμάτων».
Αυτή την πολιτική υλοποιούσαν οι εκπρόσωποι της Αντι-ΕΦΕΕ (ΚΝΕ) και του Ρήγα Φεραίου (ΚΚΕ εσωτ) την Παρασκευή 16 Νοέμβρη
όταν πρότειναν στην εκλεγμένη Συντονιστική
Επιτροπή διακήρυξη που καλούσε «όλα τα αντιδικτατορικά κόμματα και οργανώσεις να

Δυο δρόμοι για την Αριστερά

Η Μαμή, παράνομη εφημερίδα της ΟΣΕ.
Πρωτοσέλιδο τον Απρίλη του 1973

συμφωνήσουν σε ένα κοινό πρόγραμμα που
θα αποκαταστήσει τη λαϊκή κυριαρχία και την
εθνική ανεξαρτησία». Στην ουσία επρόκειτο
για ένα κάλεσμα ενότητας με τους αστούς πολιτικούς που εκείνη ακριβώς την περίοδο αναζητούσαν τον τρόπο προσαρμογής στα σενάρια της χούντας για «ομαλή μετάβαση».
Αυτή η πολιτική, μαζί με την πρόταση της
«συντεταγμένης αποχώρησης», απορρίφθηκε
στις συνελεύσεις. Σε αυτή την μάχη πρωτοστάτησαν οι δυνάμεις της επαναστατικής αριστεράς που διαμορφωνόταν και στο Πολυτεχνείο θα έπαιρνε το βάπτισμα του πυρός.
Όπως σημείωνε ο ιστορικός Ιάσονας Χανδρινός:
«Μόνο τυχαίο δεν είναι που η μικροϊστορία
της Εξέγερσης και η διασταύρωση όλων των
διαθέσιμων προφορικών και γραπτών μαρτυριών, αποδίδουν την πατρότητα των δυναμικών ενεργειών της Εξέγερσης στις δυνάμεις
της επαναστατικής Αριστεράς ή, για να το
πούμε με τα λόγια μελών της ΚΝΕ και του Ρήγα Φεραίου, ήταν μια, εν πολλοίς, «αριστερίστικη» υπόθεση.
Στις γενικές συνελεύσεις σχολών, στους
κόλπους της Συντονιστικής Επιτροπής, στην

εργατική συνέλευση και στις
ατέλειωτες ζυμώσεις στο χώρο της κατάληψης, εξελισσόταν από την πρώτη έως την
τελευταία στιγμή μια ανελέητη πάλη γραμμών, στην οποία
επικράτησε και επιβλήθηκε με
αδιαμφισβήτητο τρόπο η αντικαπιταλιστική και αντι-ιμπεριαλιστική γραμμή που εξέφραζαν κυρίως η ΟΣΕ και η ΑΑΣΠΕ. Στην πραγματικότητα, οι
δυνάμεις της «επίσημης» Αριστεράς (ΚΝΕ και Ρήγας Φεραίος) που ήταν αντίθετες με
την κατάληψη, αναγκάστηκαν
τελικά να συμμετάσχουν, με
τα ίδια συνθήματα που αρχικά
απέρριπταν». (Σοσιαλισμός
από τα Κάτω, τεύχος 101, Νοέμβρης-Δεκέμβρης 2013).
Αντίστοιχα ήταν και τα συμπεράσματα που έβγαλαν αυτές οι δυνάμεις μετά το αιματοβαμμένο ματοκύλισμα της
εξέγερσης και την ανατροπή
του Παπαδόπουλου από τον
Ιωαννίδη. Για παράδειγμα η
εφημερίδα της αντι-ΕΦΕΕ, η
Πανσπουδαστική Νο 8 με το
περίφημο άρθρο που κατάγγελνε την κατάληψη σαν έργο
«350 προβοκατόρων του Ρουφογάλη της
ΚΥΠ» δήλωνε ότι «το φοιτητικό κίνημα δεν
ήθελε με κανένα τρόπο η εκδήλωσή μας αυτή
να συντελέσει ώστε να συγκρουστούν κατά
μέτωπο στη συγκεκριμένη στιγμή οι λαϊκές δυνάμεις με την σιδερόφρακτη δικτατορία». Το
ΚΚΕ εσ. εκτιμούσε ότι η κατάσταση «γύρισε
πίσω στις 21 Απριλίου 1967». Η ρεφορμιστική
Αριστερά όχι μόνο υποτιμάει πάντα το δυναμισμό του κινήματος και τις δυνατότητες της
εργατικής τάξης, αλλά και τα αποτελέσματα
των αγώνων.
Η εκτίμηση της ΟΣΕ, της οργάνωσης από
την οποία προήλθε το ΣΕΚ, ήταν στον αντίποδα εκείνων των ηττοπαθών εκτιμήσεων: «Ο
λαϊκός αγώνας του Πολυτεχνείου άνοιξε καινούργια ανώτερη φάση για το κίνημα. Παρ’
όλες τις θυσίες, παρ’ όλο το δολοφονικό όργιο της χούντας, το Πολυτεχνείο ήταν τεράστια πολιτική νίκη του λαϊκού μας κινήματος
και των πρωτοπόρων επαναστατικών δυνάμεων σ’ αυτό…»

Μεταπολίτευση
Στην πραγματικότητα, μετά το Πολυτεχνείο
τίποτα δεν ήταν όπως πριν. Η εμπειρία της μαζικής εξέγερσης – ακόμα και της καταστολής
της – είχε επιταχύνει όλες τις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης που την είχαν γεννήσει.

Ήταν θέμα χρόνου μόλις το κίνημα θα έπαιρνε
μια ανάσα, να ξαναβγεί στο δρόμο και να περάσει στους χώρους δουλειάς. Στους πρώτους μήνες του 1974 πολλαπλασιάζονται τα
περιστατικά εργατικών κινητοποιήσεων και
απεργιών.
Η χούντα προσπάθησε να πάρει την πρωτοβουλία οργανώνοντας το πραξικόπημα στην
Κύπρο. Έλπιζε σε μια γρήγορη επικράτηση
και ένα «σύντομο και ένδοξο» πόλεμο ενάντια
στην Τουρκία στην Κύπρο. Όλα της πήγαν
στραβά. Το πραξικόπημα κόλλησε στην αντίσταση των ελληνοκυπρίων και όταν προσπάθησε να κάνει επιστράτευση μετά την τουρκική εισβολή συνάντησε το μίσος της νεολαίας
και των εργαζόμενων στα στρατόπεδα της επιστράτευσης.
Έτσι στήθηκε όπως-όπως η παράδοση της
εξουσίας σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής
τον Καραμανλή. Όμως, η «μετάβαση» κάθε
άλλο παρά ομαλή θα ήταν. Στη φωτιά των
αγώνων της μεταπολίτευσης η άρχουσα τάξη
αναγκάστηκε να παραχωρήσει πράγματα που
ούτε τα φανταζόταν μερικά χρόνια πριν. Το
Πολυτεχνείο ήταν το αποφασιστικό γεγονός
σε αυτή τη διαδικασία.
Στις σχολές, οι φοιτητές έδιωχναν κλωτσηδόν τους χουντικούς συνεργάτες. Στα εργοστάσια, οι εργάτες προχωρούσαν σε απεργίες
και οργάνωσαν τα δικά τους συνδικάτα, απέναντι στις διορισμένες ηγεσίες της Χούντας.
Αυτές οι μάχες τροφοδοτούσαν μια σειρά από
συνδικαλιστικούς και οικονομικούς αγώνες
που ξεκίναγαν εκείνη την περίοδο, όχι μόνο
για να φτιάχνουν συνδικάτα μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά για αυξήσεις, συλλογικές συμβάσεις, δωρεάν Παιδεία και Υγεία,
αγώνες ενάντια στην γυναικεία καταπίεση,
διεκδικήσεις για ίση αμοιβή, κλπ. Στην πραγματικότητα αυτοί που πήραν μέρος στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, έπιαναν το νήμα λίγους μήνες αργότερα από ’κει που το έκοψαν
τα τανκς στις 17 Νοέμβρη το βράδυ, για να το
συνεχίσουν κάτω από τις νέες συνθήκες.
Οι δυο δρόμοι που άνοιξαν στην εξέγερση
του Νοέμβρη εμφανίστηκαν ξανά στις καυτές
συνθήκες της Μεταπολίτευσης. Από τη μια η
ρεφορμιστική Αριστερά που έλεγε ότι αυτό
που προέχει είναι το «στέριωμα της δημοκρατίας». Και από την άλλη η επαναστατική Αριστερά που έλεγε ότι το κίνημα δεν μπορεί να
στριμωχτεί στα πλαίσια της σταθεροποίησης
του Καραμανλή με την προσμονή της κάλπης.
Σαράντα πέντε χρόνια μετά η εργατική τάξη
έχει συσσωρεύσει εμπειρίες και από τους
αγώνες της και από την παταγώδη αποτυχία
της Αριστεράς του κοινοβουλευτικού δρόμου,
που βρέθηκε στην κυβέρνηση. Το μήνυμα του
Νοέμβρη είναι ο επαναστατικός δρόμος της
σύγκρουσης με τον καπιταλισμό.

Λέανδρος Μπόλαρης

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1349, 14 Νοέμβρη 2018

100 χρόνια από την

Η Ρόζα, ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα

Η

επανάσταση στη Γερμανία ξεκίνησε με
την ανατροπή του Κάιζερ στις 9 Νοεμβρίου του 1918 και ήταν η κορύφωση
παρατεταμένων εργατικών απεργιών και ανταρσιών των φαντάρων που είχαν ξεκινήσει
δύο χρόνια πριν. Όταν ξεκινούσε αυτή η διαδικασία δεν υπήρχε ξεχωριστό επαναστατικό
κόμμα, οι επαναστάτες λειτουργούσαν μέσα
από το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το SPD. To
KPD, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας, δημιουργήθηκε μέσα στην επανάσταση.
Για ένα μεγάλο διάστημα, η Ρόζα Λούξεμπουργκ, η Κλάρα Τσέτκιν, ο Καρλ Λίμπκνεχτ
και όλη η οργάνωσή του Σπάρτακου λειτουργούσε μέσα στο SPD σε αυτό το τεράστιο ρεφορμιστικό κόμμα που έλεγχε εργατική τάξη,
συνδικάτα, γειτονιές. Παρόλο που διαφωνούσαν σε όλα τα θέματα -και ήταν ενάντια στη
συμμετοχή στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο- με την
ηγεσία του SPD, παρέμειναν σε αυτό μέχρι το
1917 οπότε έφυγαν συνεργαζόμενοι με το
USPD που επίσης ανεξαρτητοποιήθηκε από τη
σοσιαλδημοκρατία.
Χτυπημένη από την αρχική ορμή της επανάστασης η κυρίαρχη τάξη στη Γερμανία βρέθηκε να χάνει και η ηγεσία του SPD, του κόμματος που μέχρι πριν λίγο όλοι περίμεναν ότι θα
έφερνε την αλλαγή της κοινωνίας, σχημάτισε
κυβέρνηση και άρχισε να παίρνει όλα τα μέτρα
για να προστατέψει τον γερμανικό καπιταλισμό. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η οργάνωση Σπάρτακος δημιουργεί το Κομμουνιστικό
Κόμμα Γερμανίας, στις 30-31 Δεκέμβρη και 1η
Γενάρη του 1919.

Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Στο ιδρυτικό συνέδριο η Ρόζα Λούξεμπουργκ βάζει τα καθήκοντα του νέου κόμματος ξεκινώντας από το ζήτημα της στρατηγικής, με την εξής τοποθέτηση: ο καλύτερος
τρόπος για να γιορτάσουμε τα 70 (τότε) χρόνια από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο είναι να
κρατήσουμε ότι η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις.
Ήταν η απάντηση στην θεωρητικοποίηση
του «απραγματοποίητου» της επανάστασης
που είχε αρχίσει να γίνεται κυρίαρχη μέσα στο
SPD και στην αριστερά μετά την αποτυχία των
επαναστάσεων του 19ου αιώνα να γκρεμίσουν
τον καπιταλισμό. Και ήρθε η κρίση των από
πάνω και η κίνηση των μαζών μετά από τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο, να φέρει ξανά τη στρατηγική της επανάστασης στο προσκήνιο ξεκινώντας από τη Ρωσία και συνεχίζοντας μετά στην
Γερμανία και την υπόλοιπη Ευρώπη.
Το 1ο συνέδριο του KPD είναι το ιδρυτικό
συνέδριο ενός κόμματος που έχει την επώδυνη εμπειρία να γεννιέται και να προσπαθεί να
ξεκαθαρίσει μέσα σε συνθήκες επανάστασης.
Ας το σκεφτούν καλύτερα αυτό σήμερα, όσοι
συντρόφισσες και σύντροφοι αναβάλουν την
απόφαση να οργανωθούν, για όταν θα έρθει η
επανάσταση. Είναι επώδυνη η εμπειρία του
«όταν θα ‘ρθει».
Οι επαναστάτες πρέπει να είναι ξεκάθαροι
για την στρατηγική, όχι αφηρημένα ιδεολογικά, όχι κάπου στο μακρινό μέλλον. Η Ρόζα είχε
γράψει το «Μεταρρύθμιση ή επανάσταση» και ο ίδιος ο Λένιν έγραψε το «Κράτος και
Επανάσταση». Αλλά στην πραγματικότητα ξε-

Μαρία Στύλλου, Ζαννέτα Λυσικάτου και Μάκης Καβουριάρης στην τελική συζήτηση του μονοήμερου.

καθάρισε το θέμα της στρατηγικής με τις «Θέσεις του Απρίλη», τρεις μήνες μετά την πρώτη
επανάσταση στην Ρωσία. Όλη η ηγεσία των
μπολσεβίκων μέχρι τότε θεωρούσε ότι μπαίνουν σε μια περίοδο εκδημοκρατισμού της
Ρωσίας και αργότερα, κάποτε, θα μπορέσει να
υπάρξει εργατικός έλεγχος .
Δεν φτάνει όμως ένα επαναστατικό κόμμα
να έχει καθαρή στρατηγική. Χρειάζεται να έχει
πολύ ξεκάθαρη την τακτική για το πώς φτάνει
μέχρι τον στρατηγικό στόχο. Η τακτική παίζει
τεράστιο ρόλο, στο αν θα καταφέρεις από ένα
επαναστατικό κόμμα των 4000 -ενώ απέναντί
σου έχεις εκατομμύρια εργάτες να ελέγχονται
από τους ρεφορμιστές του SPD και σε ένα
βαθμό του USPD- να γίνεις εσύ η μεγαλύτερη
δύναμη μέσα στην εργατική τάξη. Στο Συνέδριο των εργατικών συμβουλίων στο Βερολίνο
μέσα στην επανάσταση, η αντιπροσωπεία του
SPD ήταν 288 αντιπρόσωποι, του USPD 88 και
του Σπάρτακου 10 – απομονωμένοι στον εξώστη. Πώς αντιμετωπίζεις αυτήν την εργατική
τάξη; Πώς αντιμετωπίζεις την κυβέρνηση των
σοσιαλδημοκρατών;
Η Ρόζα απάντησε βάζοντας στο συνέδριο
τα εξής ζητήματα: Να απλώσουμε τα εργατικά
συμβούλια σε όλες τις πόλεις με σύνθημα
«όλη η εξουσία στα σοβιέτ», παίρνοντας όμως
υπόψη ότι ηγεσία και πλειοψηφία είναι οι σοσιαλδημοκράτες, και αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα ότι δεν λέμε κάτω η κυβέρνηση
του SPD αλλά δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει εναλλακτική από τα αριστερά. Και το δεύτερο, σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές εκλογές ότι πρέπει να πάρουμε
μέρος γιατί είναι ένα σκαλοπάτι, μια εμπειρία
για την εργατική τάξη.
Η οργάνωση των επαναστατών σε ξεχωριστό δικό τους κόμμα που προσπαθεί να πετύχει όλα αυτά ήταν μια στροφή της Ρόζας που
πατούσε πάνω στην εμπειρία της γερμανικής
και της ρώσικης επανάστασης, αλλά μια στροφή που δεν πρόλαβε να την πάρει. Οι ηγέτες
του SPD τσάκισαν την πρόωρη εξέγερση των
πιο μαχητικών κομματιών της εργατικής τάξης,
δολοφόνησαν όλη την ηγεσία του Σπάρτακου.

Οι επαναστάσεις δεν είμαι μια ομαλή πορεία,
οι από πάνω δημιουργούν προβοκάτσιες και
το ζήτημα είναι αν υπάρχει ένα κομμάτι μέσα
στην επαναστατική διαδικασία έτοιμο να αντιμετωπίσει τις στροφές, τις προβοκάτσιες, παίζοντας ηγετικό ρόλο στο κίνημα. Είναι μια δύσκολη ιστορία και από αυτήν την άποψη η Γερμανική Επανάσταση είναι μεγαλύτερο σχολείο
από την Ρώσικη.

Θέμα χρόνου;
Το ότι ηττήθηκε η Γερμανική Επανάσταση
ήταν θέμα χρονικό; Ότι οι μπολσεβίκοι απλά
έφτιαξαν το επαναστατικό κόμμα πιο νωρίς και
έτσι μπόρεσαν να νικήσουν; Η απάντηση είναι
όχι. Είναι και θέμα αντίληψης. Και εδώ αξίζει
κανείς να δει τις συγκρούσεις που υπήρξαν
ανάμεσα στον Λένιν και στην Ρόζα.
Ο Λένιν μέσα στην περίοδο από το Φλεβάρη
μέχρι τον Οκτώβρη της Ρώσικης Επανάστασης
πέτυχε ώστε όλες οι στροφές να μη λειτουργήσουν για την ήττα αλλά για τη νίκη της επανάστασης: Οι Θέσεις του Απρίλη ήταν η στροφή προς στην εργατική εξουσία λέγοντας όχι
στην στήριξη της προσωρινής κυβέρνησης .
Ακολούθησε ο Ιούλης, μια πρόωρη εξέγερση
στην Πετρούπολη, που θα σήμανε χάσιμο της
επανάστασης στη Ρωσία και χρειαζόταν να
μπει φρένο. Υπήρξε η στροφή του Αυγούστου,
όπου απέναντι στο πραξικόπημα του στρατηγού Κορνίλωφ στήριξαν την κυβέρνηση του
Κερένσκι και των μενσεβίκων, αλλά παίρνοντας τα όπλα και οργανώνοντας την αντίσταση
οι ίδιοι οι μπολσεβίκοι. Φτάνοντας έτσι μέσα
από αυτήν την διαδικασία στο Σεπτέμβρη στην
επιτυχία της οργάνωσης των απεργιών αλλά
και στο να πείσουν τα εργατικά συμβούλια ότι
μπορούν να πάρουν την εξουσία.
Πώς μπόρεσε να γίνει αυτό; Ήταν η μαγκιά
του Λένιν και η αδυναμία της Ρόζας; Όχι. Ήδη
από την εποχή του Κομμουνιστικού Μανιφέστου, η συζήτηση για το κόμμα ήταν ανοιχτή
μέσα στην Αριστερά. Το μανιφέστο γράφει ότι
οι κομμουνιστές χρειάζονται ένα ξεχωριστό
κόμμα που να έχει σαν προοπτική τα ιστορικά
συμφέροντα της τάξης. Το SPD ήταν κόμμα

που πήγε να εφαρμόσει αυτές τις αρχές φτιάχνοντας ένα κόμμα όλων των εργατών. Στο
Πρόγραμμα της Γκότα, ο Μαρξ του έκανε κριτική και σε αυτήν την κριτική κατεύθυνση κινήθηκε και η Ρόζα και άλλοι επαναστάτες μέσα
στο SPD.
Κανείς τους όμως δεν έβαλε πώς το στρατηγικό γίνεται οργανωτικό. Ήρθε ο Λένιν με το
«Τι να κάνουμε» για να κάνει την διαφορά. Ένα
κόμμα που παλεύει για την επανάσταση δεν
μπορεί να είναι κόμμα όλης της εργατικής τάξης. Η εργατική τάξη έχει αντιφατική συνείδηση, δεν είναι ενιαία και η συνείδησή της αλλάζει μέσα από μάχες, κάτι που επίσης δεν γίνεται ενιαία. Μέσα σε αυτήν τη διαδικασία αυτό
που χρειάζεται για να κατευθύνει όλη την τάξη
είναι το κόμμα της εργατικής πρωτοπορίας.
Ένα κόμμα που να έχει μια εκτίμηση, να μπορεί να επεμβαίνει και να καθορίζει τις μάχες,
τις ιδέες και την προοπτική της τάξης. Για να
μπορεί να λειτουργεί ένα τέτοιο κόμμα χρειάζεται πράξη και θεωρία. Χωρίς επαναστατική
θεωρία δεν υπάρχει επαναστατική πράξη.
Αυτά τα δύο έδωσαν τη δυνατότητα στους
μπολσεβίκους να καθορίσουν την πορεία της
επανάστασης του Φλεβάρη έχοντας καταφέρει να έχουν δυνατά κομμάτια και ρίζες σε όλα
τα εργοστάσια. Στη Ρωσία μέσα σε αυτό το
χρονικό διάστημα είχε δοθεί η δυνατότητα να
διαμορφωθεί ένα επαναστατικό κόμμα εργατικής πρωτοπορίας που είχε τις γέφυρες με την
εργατική τάξη συνολικά – και συνεχώς τις έχτιζε και συνεχώς κέρδιζε. Αυτό τους έδωσε τη
δυνατότητα να μπορούν να κάνουν πράξη το
«όλη η εξουσία στα σοβιέτ». Την έδωσαν και
την κέρδισαν αυτή τη μάχη μέσα στα ίδια τα
σοβιέτ - ενώ ένα χρόνο μετά, στα σοβιέτ του
Βερολίνου η πλειοψηφία των αντιπροσώπων
του Βερολίνου στήριξαν την κυβέρνηση του
Έμπερτ, έστω και με μισή καρδιά.
Αν δεν τα κατάφεραν τότε η Λούξεμπουργκ
και ο Λίμπκνεχτ , έχει νόημα να συζητάμε εμείς
για το επαναστατικό κόμμα σήμερα;
Αυτές τις μέρες γίνονται στην Ευρώπη εκθέσεις και εκδηλώσεις που θυμίζουν τον Τζορτζ
Γκρος. Οι εικόνες του Γκρος από τις αρχές
του προηγούμενου αιώνα θυμίζουν την κατάσταση σήμερα. Μια πολωμένη ταξική κοινωνία,
μια κυρίαρχη τάξη που στηρίζεται στην πιο μεγάλη ανισότητα που έχει υπάρξει μέχρι τώρα,
τον καπιταλισμό.
Αυτή είναι η εικόνα του καπιταλισμού σήμερα, κρίση, φτώχεια, ανεργία, πόλεμος για εκατομμύρια ανθρώπους. Εκατό χρόνια από τη
Γερμανική Επανάσταση, δεν πέρασε σε όλο
τον πλανήτη ούτε μια δεκαετία χωρίς εξεγέρσεις και επαναστάσεις της εργατικής τάξης .
Επιπλέον, η εργατική τάξη καθορίζει σήμερα
πολύ περισσότερο από τότε όλα τα υπόλοιπα
κομμάτια της κοινωνίας στις μάχες ενάντια
στο ρατσισμό, το σεξισμό, την καταπίεση.
Εδώ βρισκόμαστε, δεν είναι θεωρητικά όλα
αυτά. Η εξέλιξη της Γερμανικής Επανάστασης
είναι ένα καμπανάκι αλλά και τεράστια εμπειρία, για το σήμερα. Ελάτε να οργανώσουμε το
επαναστατικό κόμμα, να δυναμώσουμε το ΣΕΚ
στην κατεύθυνση που έβαλε, ο Μαρξ, ο Λένιν,
η Ρόζα, στην κατεύθυνση της εργατικής επανάστασης που είναι η μόνη λύση.

Μαρία Στύλλου
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Επανάσταση στη Γερμανία
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εκίνησαν με μεγάλη επιτυχία την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα, στη Νομική, οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την Γερμανική Επανάσταση, την επανάσταση που σταμάτησε τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, και ακολουθούν οι επόμενες πόλεις!
Εκατοντάδες σύντροφοι και συντρόφισσες
συμμετείχαν και δεκάδες παρενέβησαν με ερωτήσεις και τοποθετήσεις στις έξι θεματικές συζητήσεις του μονοήμερου που ξεκίνησε στις 11 το
πρωί της Κυριακής με την παρουσίαση από την
Αλεξάνδρα Μαρτίνη της έκθεσης με τα έργα του
Τζορτζ Γκρος και τις φωτογραφίες από την Γερμανική Επανάσταση που κοσμούσαν το ισόγειο
της Νομικής.
Στην συζήτηση που άνοιξε το μονοήμερο με
θέμα «Γερμανία 1918, η πιο κρίσιμη επανάσταση» ομιλητές ήταν ο Πάνος Γκαργκάνας, υπεύθυνος της εφημερίδας εργατική αλληλεγγύη και
ο Προκόπης Παπαστράτης, πανεπιστημιακόςιστορικός ενώ στην συζήτηση που το έκλεισε με
θέμα «Η Ρόζα, ο Λένιν και το ΣΕΚΕ», ομιλητές
ήταν η Μαρία Στύλλου υπεύθυνη του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω και ο πανεπιστημιακός Μάκης Καβουριάρης.
Σε αυτό το δισέλιδο παρουσιάζουμε τα βασικά
σημεία των ομιλιών του Προκόπη Παπαστράτη
και της Μαρίας Στύλλου.
Oι εισηγήσεις αλλά και οι παρεμβάσεις από
τα κάτω βοήθησαν να φωτιστούν γεγονότα, μάχες και ιδέες της γερμανικής επανάστασης που
δεν είναι πλατιά γνωστά. Στη συζήτηση “Από
τον Σπάρτακο στο ΚΡD 1918-1923” ο Σωτήρης
Κοντογιάννης, παρουσίασε τα γεγονότα από
την ανταρσία των ναυτών του Κιέλου μέχρι την
καταστολή της εξέγερσης του Σπάρτακου. Ενώ
ο Λέανδρος Μπόλαρης παρουσίασε τις κρίσιμες
καμπές της επανάστασης που είχε να αντιμετωπίσει το νεοσύστατο KPD από το 1919 ως το
1923.

Βαϊμάρη
Τη συζήτηση με θέμα «Η Βαϊμάρη από την
επανάσταση στον φασισμό» άνοιξαν ο Κώστας
Πίττας και ο Αλέξανδρος Κεσσόπουλος – που
στο κλείσιμό του σύγκρινε το Σύνταγμα της Βαϊμάρης με την αναθεώρηση που προτείνει ο Τσίπρας τονίζοντας ότι απλή αναλογική και ενισχυμένος Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι κακή
συνταγή. Η επικαιρότητα των διδαγμάτων από
τη Γερμανία του 1918 ανάβλυζε συνεχώς μέσα
από όλη τη συζήτηση αναδεικνύοντας ότι ακόμη
και μετά την ήττα της επαναστατικής περιόδου
1918-23, η επικράτηση του ναζισμού δεν ήταν
μονόδρομος στη Γερμανία.
Το θέμα «Η Ελλάδα, 1918-23» παρουσίασαν ο
ιστορικός εκπαιδευτικός Μιχάλης Λυμπεράτος
και ο Πέτρος Κωνσταντίνου ενώ τη συζήτηση για
τον Τζορτζ Γκρος άνοιξαν η ιστορικός τέχνης
Λήδα Καζαντζάκη και η Αλεξάνδρα Μαρτίνη.
Ο γύρος των εκδηλώσεων που οργανώνει το
ΣΕΚ για την Γερμανική Επανάσταση συνδυάζεται
με την δεύτερη έκδοση από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο του πολύτιμου βιβλίου του Κρις Χάρμαν «Γερμανία 1918-23, η χαμένη επανάσταση»,
το οποίο στη Νομική έγινε κυριολεκτικά ανάρπαστο. Η νέα έκδοση, καθώς και μια σειρά από άλλα βιβλία για τη γερμανική επανάσταση αλλά και
τα σκίτσα του Γκρος και οι αφίσες της επανάστασης, είχαν σαν αποτέλεσμα το stand του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου στη Νομική να δώσει βιβλία και υλικά συνολικής αξίας 1000 ευρώ!

Γιώργος Πίττας

Η συζήτηση ”Γερμανία 1918 Η πιο κρίσιμη επανάσταση”
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α προσπαθήσω να θέσω το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο, θα αναφερθώ σε μια ξεχασμένη για πολλούς
επανάσταση στην Ουγγαρία και θα επισημάνω κάποια βασικά σημεία για την επανάσταση στη Γερμανία, καθώς το βιβλίο του
Κρις Χάρμαν «1918-23, η χαμένη επανάσταση» τα λέει όλα.
Στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου οι
νικήτριες δυνάμεις επιβάλλουν την ειρήνη
που θέλουν. Έχουν να μοιράσουν τις εκτάσεις των τεσσάρων αυτοκρατοριών, της
τσαρικής, της αυστροουγγρικής, της γερμανικής (κυρίως των αποικιών της στην
Αφρική) και της οθωμανικής αυτοκρατορίας
στη Μέση Ανατολή και στη Μικρά Ασία. Ενώ
συνεδριάζει η Διάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι, από τον Οκτώβρη του 1918 μέχρι τις αρχές καλοκαιριού του 1919 έχουμε την δημιουργία της Τρίτης Διεθνούς στη Μόσχα και
έχουμε επαναστάσεις στην Γερμανία, την
Αυστρία και στην Ουγγαρία.
Στην Ουγγαρία στις 22 Οκτώβρη του
1918 η κυβέρνηση ανακαλεί τον στρατό
από τα μέτωπα που πολεμάει. Εγκαθίσταται
ένας νέος πρωθυπουργός ο Κάρολι, που
προέρχεται από οικογένεια ευγενών και
γαιοκτημόνων και ανακηρύσσει την Ουγγαρία σε δημοκρατία. Ταυτόχρονα ξεκινάνε
απεργίες και διαδηλώσεις. Ενώ επιπλέον
τον Νοέμβρη επιστρέφουν στην χώρα από
το ρωσικό μέτωπο περίπου 500.000 αιχμάλωτοι πολέμου οι οποίοι έχουν προσβληθεί
με το «μικρόβιο» του κομμουνισμού.
Αρχές του Νοεμβρίου 1918 έχουμε την
ίδρυση του ουγγρικού Κομμουνιστικού Κόμματος στην Μόσχα και στα τέλη του μήνα
επανιδρύεται στη Βουδαπέστη με ηγέτη τον
Μπέλα Κουν, προπολεμικό στέλεχος των
σοσιαλιστών που στις αρχές Φλεβάρη του
1919, κηρύσσει την επανάσταση, συλλαμβάνεται και μπαίνει στην φυλακή. Οι συμμαχικές δυνάμεις δίνουν εντολή στον ρουμάνικο, τον τσέχικο και τον γιουγκοσλάβικο
στρατό να μπουν στην Ουγγαρία και να επιβάλουν οικονομικό αποκλεισμό.
Τον Μάρτη συγχωνεύονται σοσιαλιστές
και κομμουνιστές και κάνουν την σοβιετική
κυβέρνηση Ουγγαρίας με τον Κουν να βγαίνει από την φυλακή και να γίνεται ο ηγέτης
της. Φτιάχνει ένα στρατό μεγαλύτερο από
αυτόν που επιτρέπουν οι συμμαχικές δυνά-

“Γραμμή άμυνας ενάντια
στον Μπολσεβικισμό”
μεις και παίρνει μια σειρά μέτρα που δυσαρεστούν την αστική τάξη.
Ενώ συμβαίνουν αυτά οι ντόπιες συντηρητικές δυνάμεις παραμένουν σε αναμονή και
οι συμμαχικές δυνάμεις στέλνουν στην Βουδαπέστη να διαπραγματευτεί τον Γιαν Σματς
(ένα στρατηγό από τη Νοτιοαφρικανική
Ένωση, γνωστό και από την εμπλοκή του σε
ελληνικές υποθέσεις, που είχε καταστείλει
διάφορα κινήματα) τις προτάσεις του οποίου
ο Μπέλα Κουν απορρίπτει. Στις 25 Ιουνίου
του 1919 εγκαθιδρύεται κομμουνιστικό καθεστώς, η εκκλησία διαχωρίζεται από το
κράτος, γίνονται εκτεταμένες κρατικοποιήσεις και ένα πρόγραμμα εθνικοποίησης γαιών για να δοθούν στους ακτήμονες.

Καταστολή
Ο Μπέλα Κουν νικάει τον τσέχικο στρατό
αλλά νικιέται από το ρουμανικό και το καθεστώς καταρρέει τον Αύγουστο του 1919.
Ακολουθεί αγριότατη και αιματηρότατη καταστολή από τις δυνάμεις της αντίδρασης.
Οι μεγάλες δυνάμεις είναι αποφασισμένες
να μην επιτρέψουν την εδραίωση μιας επανάστασης που χτυπιέται αλύπητα σαν παράδειγμα, τι να μην τολμήσουν να κάνουν οι
υπόλοιποι λαοί.
Στη Γερμανία, η καταστολή γίνεται από τα
μέσα. Το επιχείρημα ότι η Γερμανία συνιστά
την πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στον
μπολσεβικισμό χρησιμοποιείται από πολύ νωρίς και αποτελεί το μόνο κοινό σημείο συμφωνίας μεταξύ νικητών και ηττημένων. Και η
καθεστηκυία τάξη της Γερμανίας το πιστεύει
όπως το πιστεύουν και οι νικητές. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Στις 9 Νοεμβρίου, μια
σημαδιακή μέρα, ο Πρίγκηπας Μαξ παραιτείται, οι σοσιαλδημοκράτες ανακηρύσσουν τη
γερμανική δημοκρατία με την κυβέρνηση
Έμπερτ ενώ την ίδια μέρα ο Καρλ Λίμπκνεχτ
ανακηρύσσει την ελεύθερη σοσιαλιστική δημοκρατία. Στις 10 Νοεμβρίου ο Κάιζερ παραιτείται και φεύγει στην Ολλανδία.
Αυτό που φοβάται ο Λίμπκνεχτ είναι ότι η

ηγεσία του SPD, δηλαδή η κυβέρνηση Έμπερτ θα ερχόταν σε συνεννόηση με τις άλλες δυνάμεις για να καταλάβουν την εξουσία και να επιβάλουν μια αντεπαναστατική
κυβέρνηση – και όντως αυτό συμβαίνει. Ο
Έμπερτ αποδέχεται τους όρους της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας που είναι η καταστολή του μπολσεβικισμού και η διατήρηση
της πειθαρχίας του στρατού. Οι κομμουνιστές, που είναι μειοψηφία στα συνδικάτα
και στα εργατικά συμβούλια, αντιμετωπίζουν μια σιωπηρή και οργανωμένη διαδικασία καταστολής του κινήματος.
Η κυβέρνηση εγκρίνει την ίδρυση των Freikorps («Ελεύθερα σώματα»), μονάδες μισθοφόρων που συγκροτούνται από τα πρώην
τάγματα εφόδου και τους αξιωματικούς του
γερμανικού στρατού, που στις 6 Ιανουαρίου
1919 νομιμοποιούνται σαν επίσημο σώμα. Είναι η προετοιμασία του χτυπήματος.
Ακολουθεί η ματωμένη εβδομάδα, 10-17
Γενάρη, όπου ανάμεσα στα εκατοντάδες
θύματα είναι η Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο
Καρλ Λίμπκνεχτ. Τα Freikorps διογκώνονται
από 4.000 τον Δεκέμβρη του 1918 σε
400.000 τον Μάιο του 1919. Μέχρι τότε
έχουν καταστείλει εξεγέρσεις σε πολλές
πόλεις σε όλη τη Γερμανία. Στην Βαυαρία,
στο Μόναχο τον Απρίλιο του 1919 γίνεται
γενική απεργία, εγκαθιδρύεται σοβιετική
δημοκρατία και εξοπλίζονται οι εργάτες.
Αλλά οπλισμένοι μόνο με 15-20.000 όπλα
δεν μπορούν να αντισταθούν στην οργανωμένη στρατιά των Freikorps που καταπνίγουν την επανάσταση με 600 νεκρούς και
186 εκτελέσεις στα στρατοδικεία.
Το καλοκαίρι του 1919, η Γερμανία επιστρέφει στην κανονικότητα του ηττημένου
κράτους. Οι σύμμαχοι, μόνο τότε επιδίδουν
τους σκληρούς όρους ειρήνης αφού έχουν
εξασφαλίσει ότι έχει πνιγεί στο αίμα κάθε
εξέγερση. Βέβαια, λίγο μετά, οι οικονομικές
συνέπειες της ειρήνης θα οδηγήσουν σε νέους αγώνες τον γερμανικό λαό.

Προκόπης Παπαστράτης
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Συνέδριο - παρωδία στο ΕΚΘ
Π
αρωδία συνεδρίου ήταν αυτό που
πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΘ της
Θεσσαλονίκης αφού από την έναρξη
ακόμα της διαδικασίας φάνηκε πως η απελθούσα διοίκηση το μόνο για το οποίο ενδιαφερόταν ήταν η επανεκλογή της με κάθε
τρόπο.

Όπως ανέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Νίκος Χατζάρας σύνεδρος εκλεγμένος
από το Βοήθεια στο Σπίτι της Κεντρικής Μακεδονίας “από την Πέμπτη 8/11 πρώτη μέρα
του συνεδρίου φάνηκε πως δεν υπήρχε διάθεση για κουβέντα και ανταλλαγή απόψεων
αλλά η απελθούσε διοίκηση έκανε πόλεμο
συσχετισμών. Πράγματι, όπως αποκάλυψε
το ΠΑΜΕ ήταν απαράδεκτη η παρουσία
ασφαλιτών εντός ενός εργατικού συνεδρίου.
Ταυτόχρονα είδαμε την απελθούσα διοίκηση
να προσπαθεί με κάθε τρόπο να νομιμοποιήσει συνέδρους και σωματεία σφραγίδες για
να διαβάλει το αποτέλεσμα. Με διπλοψηφίες
και σωματεία των 12 ατόμων (παρά του ότι
το μέτρο είναι 75 άτομα για έναν σύνεδρο) η
διοίκηση του ΕΚΘ ξεπέρασε κάθε όριο αποδεικνύοντας πως δεν υπήρχε καμιά διάθεση
για το σχεδιασμό πραγματικής δράσης για
τα συμφέροντα των εργαζόμενων αλλά μόνο
για μια μάχη συσχετισμών με μόνο σκοπό να
βγάλουν μια καινούρια διοίκηση σύμφωνα με
τα μέτρα τους.
Η προσπάθεια να μη νομιμοποιηθούν τα
σωματεία σφραγίδες και οι σύνεδροι χωρίς
νομιμοποίηση κατέληξε στα δικαστήρια με
αποτέλεσμα να χαθεί όλη η επόμενη μέρα
του συνεδρίου. Όταν προς το μεσημέρι της
Παρασκευής βγήκε δικαστική απόφαση που

Εκλογές για
τα υπηρεσιακά
συμβούλια

Έγιναν οι εκλογές για τα τοπικά, περιφερειακά και κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια στην
πρωτοβάθμια (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ) και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ,
ΚΥΣΔΕ). Δικαίωμα ψήφου είχαν μόνιμοι και αναπληρωτές, δηλαδή περίπου 150.000 εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων.

νομιμοποιούσε όλες τις παρατυπίες το ΠΑΜΕ αποχώρησε. Στις 5 το απόγευμα με την
παρουσία μόλις 25 συνέδρων στήθηκαν κάλπες και εκείνη την ώρα έγιναν πένε, έξι παρεμβάσεις χωρίς ωστόσο κανένα πολιτικό
αποτέλεσμα.
Η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα είχε παρέμβαση στο συνέδριο αλλά δεν μπόρεσε να κατέβει με ψηφοδέλτιο λόγο εκπρόθεσμης αίτησης, αφού έχουν βάλει σαν όριο ότι οι
υποψηφιότητες κλείνουν μια βδομάδα πριν.
Σε άλλα εργατικά κέντρα οι υποψηφιότητες
κατατίθενται, όπως είναι λογικό, κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου. Πρόκειται για άλ-

λον έναν γραφειοκρατικό σχεδιασμό με σκοπό τον αποκλεισμό των διαφορετικών φωνών
μέσα στο ΕΚΘ.
Συνολικά το συνέδριο του ΕΚΘ ήταν πολύ
μακρυά από τα προβλήματα και τις αγωνίες
του κόσμου που παλεύει. Από τη μεριά μας
σαν Αγωνιστική Ταξική Ενότητα δίνουμε
όλες μας τις δυνάμεις για να οργανώσουμε
την απεργία στις 14 Νοέμβρη και μετά στις
28 Νοέμβρη και να σπάσουμε την γραφειοκρατική προσπάθεια να φιμώσουν τις αγωνιστικές φωνές”.

Κυριάκος Μπάνος

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εκλογές στο σωματείο

Οι πυρόπληκτοι
στον Μαραθώνιο

Στις 15 Νοέμβρη γίνονται οι εκλογές για
την ανάδειξη νέου ΔΣ στο σωματείο των εργαζόμενων στο Δήμο Αγ. Παρασκευής. Το δίκτυο της Πρωτοβουλίας Εργαζομένων ΟΤΑ
“Η Σκουπιδιάρα”, συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Ενωτικής Πρωτοβουλίας
με υποψήφιο τον Κώστα Μεγαγιάννη.

Σε συγκέντρωση – διαμαρτυρία στη Λεωφ.Μαραθώνος κατά τη διάρκεια του
Μαραθωνίου Αθήνας, προχώρησαν την
Κυριακή 11/11, κάτοικοι από τις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Στην προκήρυξη που εξέδωσε Η Σκουπιδιάρα τονίζει μεταξύ άλλων:
“Η κυβέρνηση μπορεί να πανηγυρίζει ότι τα
μνημόνια τελειώσανε, αλλά τα δημοσιονομικά
πλεονάσματα 3,5% και οι περικοπές που προϋποθέτουν, συνεχίζουν να οδηγούν σε δραματική χειροτέρευση τις συνθήκες που δουλεύουμε και ζούμε.
Το επόμενο χρονικό διάστημα χρειάζεται
να παλέψουμε για πραγματικές αυξήσεις στο
μισθό μας. Ενάντια στις νέες περικοπές, την
κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών που
προωθούν και για τους εργαζόμενους στους
ΟΤΑ. Ενάντια στις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και την υποχρηματοδότηση, που επιδεινώνουν την κατάσταση καθημερινά, με
αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της δουλειάς μας. Ενάντια στο άπλωμα της ελαστικής
εργασίας, για μονιμοποιήσεις ενάντια στις
απολύσεις, για προσλήψεις με μόνιμη και

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

σταθερή δουλειά. Ενάντια στην εκχώρηση σε
εργολάβους και εταιρίες, υπηρεσιών των δήμων, μέχρι και την πλήρη ιδιωτικοποίησή
τους.
Μόνο οι αγώνες μας είναι αυτοί που μπορεί
να σπάσουν τον δημοσιονομικό κορσέ των
πλεονασμάτων και θα ξηλώσουν τα καταστροφικά αποτελέσματα των μνημονίων. Είναι υπόθεση του εργατικού κινήματος να κλιμακώσει τους αγώνες για να αντιστρέψει τις
επιλογές της κυβέρνησης και να διεκδικήσει
ότι δεν θα συνεχιστεί η λιτότητα, και οι περικοπές, αλλά αντίθετα θα δοθεί εδώ και τώρα
όλο το πλεόνασμα του προϋπολογισμού για
να καλύψει τις εργατικές ανάγκες, διαγράφοντας το χρέος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας, με
την αυτοπεποίθηση και τον τσαμπουκά ότι
μπορούμε να τα πάρουμε όλα πίσω.
Παλεύουμε για ένα δυνατό σωματείο, με
αυτό τον αγωνιστικό ΕΝΩΤΙΚΟ προσανατολισμό που να συσπειρώνει και να κινητοποιεί
όλους τους συναδέλφους, μέσα απο συνεχείς πρωτοβουλίες, συνελεύσεις, να συμμετέχει και να πρωτοστατεί σε κάθε αγώνα του
κλαδου”.

Με πανό όπως “Δίνουμε το δικό μας
μαραθώνιο και θα κερδίσουμε” και
“100% αποζημίωση χωρίς όρους και
προϋποθέσεις”, οι διαδηλωτές κέρδισαν
τη συμπαράσταση δρομέων και θεατών.
“Ήταν πολύ καλή η ανταπόκριση, ειδικά
από τους δρομείς. Όλοι ήταν στο πλευρό μας, όλοι πολύ συγκινημένοι”, μας
είπε ο Δημήτρης, από το Μάτι, που συμμετείχε στην κινητοποίηση.
Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι στο κάλεσμά τους “διεκδικούμε: την άμεση
ανακατασκευή και επισκευή των καμένων κατοικιών μας με 100% κρατική επιδότηση, συντονισμένες ενέργειες για
την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλοντος, επίσπευση της υλοποίησης των
αντιπλημμυρικών έργων, δημιουργία
σύγχρονων υποδομών και σχεδιασμό
για την ασφαλή και ομαλή διαβίωση των
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής”.

Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα που
δίνουν οι παρατάξεις η ΔΑΚΕ κράτησε την πρώτη θέση σε ΚΥΣΠΕ ΚΥΣΔΕ, αλλά και οι δυνάμεις
του ΣΥΡΙΖΑ κρατάνε την 2η θέση στα ΚΥΣΔΕ
και την 5η στα ΚΥΣΠΕ με άνοδο και στα δυο.
Οι Παρεμβάσεις κρατάνε την 3η θέση στο ΚΥΣΠΕ με άνοδο σε ψήφους και ποσοστο, ενώ
σταθεροποιούνται σε 4η δύναμη στο ΚΥΣΔΕ με
μικρή πτώση σε ποσοστα και ψήφους, κάνοντας
ταυτόχρονα σημαντικά βήματα όπως η πρώτη
θέση στην Αττικη, στην πρωτοβάθμια και δύο
αιρετούς στην δευτεροβάθμια σε δύο κρίσιμες
και τεράστιες περιοχές: στη Δυτική Αθήνα και
στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Το ΠΑΜΕ παραμένει 3η δύναμη σε επίπεδο
ΚΥΣΔΕ και 4η στο ΚΥΣΠΕ. Συνολικά εμφανίζει
μια εικόνα σταθεροποίησης κοντά στο 15%.
Παρόλη την πρωτιά της ΔΑΚΕ τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα το εύρος που έχει η
εκπαιδευτική αριστερά και πόσο μεγάλο είναι
το άθροισμα των δυνάμεων της αριστερής αντιπολίτευσης μέσα στην εκπαίδευση.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αυτή η δύναμη,
μπορεί μέσα απο ενωτικές αγωνιστικές πρωτοβουλίες να γίνει η ραχοκοκαλιά της αντίστασης,
να παίξει τον κρίσιμο καταλύτη για να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας ενάντια στο πετσόκομα
των κατακτήσεων μας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΣΔΕ 2018
(ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 2016)
Στοιχεία με βάση την πρώτη καταγραφή
από τις Παρεμβάσεις

2018

2016

ΨΗΦΙΣΑΝ

54.895

55.935

ΕΓΚΥΡΑ

50.865

51.289

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

6.748

13,3%

7.141

13,9%

ΔΑΚΕ

14.561 28,6% 14.200 27,7%

ΣΥΝΕΚ

10.360 20,4%

9.991

19,5%

ΠΑΜΕ

7.518

14,8%

7.797

15,2%

ΠΕΚ

4.064

8%

3.720

7,3%

Α.Ρ.ΕΝ.

1.963

3,9%

2.194

4,3%

Όλοι μαζί

2.093

4,12%

2.392

4,7%

Χ.Ε.Κ. –Δ.Ε.

2.061

4,05%

1.952

3,80%

Μεμονωμένοι

1.440

2,83%

1.902

3,07%
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Σε αναβρασμό βρίσκονται οι συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα αφού, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, συνεχίζουν να δίνουν μάχη
ενάντια στην περικοπή των Κύριων
και Επικουρικών συντάξεων αλλά και
για την άμεση καταβολή των αναδρομικών όπως ορίζουν οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν κερδηθεί.
Με δυο μεγάλες συγκεντρώσεις
στις 19/11 στη Θεσσαλονίκη και στις
20/11 στην Αθήνα οι συνταξιουχικές
ενώσεις ξεκινάνε ένα καινούριο μεγάλο κύκλο κινητοποιήσεων. Στη
συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης
στις 19/11 στις 11πμ στο Άγαλμα Βενιζέλου εκτός από τα μέλη των τοπικών ενώσεων θα συγκεντρωθούν και
συνταξιούχοι από Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, ενώ την επόμενη μέρα 20/11 στην πλατεία
Κλαυθμώνος στην Αθήνα στις 11πμ
θα διαδηλώσουν συνταξιούχοι από
την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, την
Πελοπόννησο και τα νησιά.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί με πανελλαδική συγκέντρωση στις 15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα
και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου.
Με παρόμοια αιτήματα η Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών
Οργανώσεων (ΟΣΤΟΕ) οργάνωσε κινητοποίηση την Τρίτη 13/11 έξω από
το υπουργείο Εργασίας καλώντας
όλους τους συνταξιούχους των τραπεζών να πάρουν μέρος σε μια κοινή
συγκέντρωση.

ΛΕΠΕΤΕ
Συγκέντρωση κατά τη διάρκεια του
Μαραθώνιου της Αθήνας οργάνωσαν
και οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας την Κυριακή 11/11 αφού η
τράπεζα από τη μία τους κόβει το
ΛΕΠΕΤΕ και από την άλλη μοστράρει
πρώτη μούρη σαν Μέγας Χορηγός
στον Μαραθώνιο της Αθήνας.
Οργισμένοι και αγανακτισμένοι
συνταξιούχοι της Εθνικής θα βρεθούν και την Τετάρτη 14/11 στα γραφεία του συλλόγου τους (ΣΣΕΤΕ)
αφού το ΔΣ όχι μόνο αρνήθηκε να
πάρει μέρος στην απεργία που
πραγματοποιείται εκείνη την ημέρα
και αποφάσισε την ίδια ώρα της
απεργιακής διαδήλωσης να συγκαλέσει ΔΣ, αλλά μέσα στα θέματα
που πάει να φέρει προς συζήτηση είναι, για άλλη μια φορά, το θέμα της
πρότασης διαλόγου για να βρεθεί
λύση στα μέτρα της διοίκησης της
τράπεζας. “Εκατοντάδες συνάδελφοι ετοιμάζονται την Τετάρτη να πολιορκήσουν το ΔΣ και να κόψουν κάθε πιθανότητα συνδιαλλαγής και επιβολής λύσης μακρυά από τα συμφέροντά μας”, τόνισε στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Ιωάννα Παυλοπούλου
μέλος του Συντονιστικού Δράσης για
το ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ και του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια

ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Πρόσφυγες
και κράτος στην
ελληνική ιστορία

Κινητοποίηση στο ΨΝΘ, 11/10

Έ

να πολύ ενδιαφέρον συνέδριο με θέμα Ελλάδα Τόπος Υποδοχής Πληθυσμών 18301989 πραγματοποίησε το Κέντρο Έρευνας
Νεότερης Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο την
Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Νοέμβρη. Οι περίπου
τριάντα ανακοινώσεις καταπιάστηκαν με πολλές
πτυχές της ιστορίας των «προσφυγικών ροών» στο
ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του μέχρι και στις
αρχές της δεκαετίας του ’90.

Η Υγεία χρειάζεται
μονιμοποιήσεις και
όχι ιδιωτικοποιήσεις
ΨΝΘ
Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ
στις 14 Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν οι καθαρίστριες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου της πόλης που ετοιμάζονται με περιφρούρηση και προσυγκέντρωση στο ΥΠΕ να
στείλουν ηχηρό μήνυμα αντίστασης στις απολύσεις που ετοιμάζει η διοίκηση του νοσοκομείου. Οι καθαρίστριες του ΨΝΘ θα ξεκινήσουν στις 7πμ με περιφρούρηση της απεργίας
τους στην πύλη του νοσοκομείου, στις 9πμ θα
πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας
μπροστά στην ΥΠΕ, ενώ στις 10πμ θα βρίσκονται στο Εργατικό Κέντρο στην κεντρική
συγκέντρωση των συνδικάτων.
“Το αίτημά μας είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε
δουλειά και όχι απολύσεις. Η διοίκηση μας
ανακοίνωσε πως με τη λήξη της σύμβασής
μας στις 31/12 θα απολυθούμε. Είμαστε 48
εργαζόμενες καθαρίστριες που δουλεύουμε
χρόνια στο νοσοκομείο. Για χρόνια πριν δουλεύαμε σε εργολάβους. Μετά μας πήρε το
Ψυχιατρείο με σύμβαση δυο χρόνων. Τότε
μας είπαν πως όταν έρθει η ώρα οι συμβάσεις
θα ανανεωθούν. Τώρα μας πετάνε στο δρόμο”, ανέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Εύη Ντεμπαμπή καθαρίστρια στο ΨΝΘ.
“Ήδη ανακοίνωσαν πως στα μέσα Νοέμβρη
θα φέρουν κάποιες επικουρικές ενώ την 1η Ιανουαρίου θα κάνουν προσλήψεις με μόρια.
Αυτό είναι άδικο. Είμαστε τόσα χρόνια στη
δουλειά και θα μείνουμε χωρίς δουλειά γιατί
δεν πιάνουμε τα μόρια; Μετά από τόσα χρόνια
που δουλεύουμε στο ΨΝΘ, τώρα μας διώχνουν. Δεν πρόκειται όμως να μείνουμε με
σταυρωμένα χέρια, θα διεκδικήσουμε τη δου-

λειά μας μέχρι τέλος.
Από τη στιγμή που μας ανακοίνωσαν την
απόλυσή μας δυο μήνες πριν, ξεκινήσαμε
αμέσως τις κινητοποιήσεις. Φτιάξαμε επιτροπή αγώνα, κάναμε συνελεύσεις και ξεκινήσαμε με στάσεις εργασίας διεκδικώντας ότι θα
μείνουμε στη δουλειά. Στην απεργία θα προσπαθήσουμε να είμαστε όλες”, υπογράμμισε
η Ε. Ντεμπαμπή.
“Οι καθαρίστριες του ΨΝΘ δίνουν το παράδειγμα σε όλους μας. Συσπειρώθηκαν έφτιαξαν Επιτροπή Αγώνα και δίνουν ένα μεγάλο
και δίκαιο αγώνα. Στον αγώνα τους έχουν στο
πλευρό τους και τους μόνιμους συναδέλφους
αφού όλοι καταλαβαίνουμε πως η απόλυσή
τους θα χειροτερέψει την κατάσταση στην
ήδη προβληματική λειτουργία του νοσοκομείου. Την ημέρα της απεργίας θα μας έχουν στο
πλευρό τους”, ανέφερε η Κατερίνα Αβραμίδου εργαζόμενη στο ΨΝΘ και μέλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης.

ΠΟΕΔΗΝ
Συνέχεια στις απεργιακές κινητοποιήσεις δίνει η ΠΟΕΔΗΝ, με 4ωρη παναττική στάση εργασίας (7πμ-11πμ) στις 22 Νοέμβρη και συγκέντρωση στις 7πμ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, στην οδό Νίκης, στο Σύνταγμα.
Βασική αιχμή της κινητοποίησης είναι το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς οι εργαζόμενοι απαιτούν να διαγραφούν από το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας.

Αυτή η θεματολογία είναι από μόνη της μια
απάντηση στα ρατσιστικά ψέματα της άρχουσας
τάξης και της δεξιάς. Ζωγραφίζουν μια ψεύτικη εικόνα μιας «καθαρής» Ελλάδας που ξαφνικά υπέστη
την «εισβολή» πληθυσμών «με ξένα ήθη και έθιμα».
Στην πραγματικότητα, η παρουσία προσφύγων και
μεταναστών ήταν χαρακτηριστικό της ελληνικής
κοινωνίας από το 19ο αιώνα.
Η συζήτηση άναψε μετά από ανακοινώσεις που
προκαλούσαν ευθείς συνειρμούς με το σήμερα. Η
ανακοίνωση της Ι. Μαθιουδάκη και του Λ. Τσίπτσιου με θέμα «Πορνεία και πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου: Κοινωνιο-ιστορία ενός θηλυκού προσφυγικού περιθωρίου» για παράδειγμα
έφερε στο νου πολλών από τους παρευρισκόμενους/ες τις σημερινές εκστρατείες «ηθικού πανικού» για την «πορνεία στα καμπ των προσφύγων».
Αυτό που άλλαζε ήταν η αντιμετώπιση του κράτους. Ο Ι. Γκέκας μίλησε, για παράδειγμα, με θέμα
«’Θρακοβούλγαροι και Σέρβοι την καταγωγή, όλοι
πολίτες Έλληνες’. Πρόσφυγες της επανάστασης
του 1821 και η σχέση τους με το οθωνικό κράτος,
1833-1850». Πολλές από τις ομιλίες, όπως της Ελπίδας Βόγλη για τις μεταναστευτικές πολιτικές στο
19ο αιώνα, τόνισαν τον σχετικά φιλελεύθερο χαρακτήρα του ελληνικού κράτος απέναντι στους «ξένους».

Νέα εμπόδια
Όμως, στο Μεσοπόλεμο μπήκαν οι βάσεις μιας
νέας κρατικής πολιτικής που έβαζε εμπόδια στο
ποιοι έχουν το δικαίωμα να είναι ‘έλληνες πολίτες’.
Ο Νικόλας Μανιτάκης στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα –και επίκαιρη, όπως τόνισε και ο ίδιος– παρέμβασή του με θέμα «Ο έλεγχος της εισόδου, της παραμονής και της εργασίας των αλλοδαπών στην
Ελλάδα του Μεσοπολέμου» εξήγησε το πώς στα
μέσα της δεκαετίας του 1920 θεσπίζεται για πρώτη
φορά ο συστηματικός διοικητικός και αστυνομικός
έλεγχος στην είσοδο και την παραμονή των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Με τρεις νόμους άλλαξε ριζικά το καθεστώς εισόδου και κίνησης αλλοδαπών,
υπήρξε μια έντονη πολιτική αυστηροποίησης και
καθιερώθηκαν για πρώτη φορά τα ποικίλα «νομιμοποιητικά έγγραφα».
Η συνεισφορά τέτοιων συζητήσεων στη μελέτη
κάποιων «κρυφών» πλευρών της κρατικής πολιτικής από νέους κυρίως ιστορικούς είναι αναμφισβήτητα πολύ χρήσιμη. Εξίσου χρήσιμα, όμως, είναι
και τα συμπεράσματα που μπορεί να αποκομίσει
κανείς για τις πολιτικές των κλειστών συνόρων που
ακολουθούν σήμερα οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα
και σε ολόκληρη την Ευρώπη – φρούριο.

Κώστας Πίττας

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1349, 14 Νοέμβρη 2018

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ

45 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/11 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 καφέ Άνω Πουρναρούσα
6.30μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 καφέ Σαρδανάπαλος
7.30μμ
Ομιλητής: Μούσα Αλοντάτ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Ομιλητής: Αρτέμης Πρέκας

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 καφέ Wake & Bake (Μετρό
Ελληνικό) 7μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 Πνευματικό Κέντρο Δήμου,
Κισσάβου 11, 7μμ
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 Goody’s 8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 στέκι 8μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, αίθ. Υ, 8μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική –
Πώς συνεχίζουμε μετά την απεργία της 14Ν
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΙΑ, Μέγαρο Πάνθεον 7.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή και τη διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 καφέ Κρίκος 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μαρτζούκος
ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12)
8μμ
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 καφε Περιμπανού 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 πολιτιστικό κέντρο Αντ. Σαμαράκης 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην καταπίεση;
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 καφέ Ζωή 7.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’
ορ.) 7μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 καφέ Τζέγκα 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΠΕΜΠΤΗ 22/11 καφέ Τζέγκα 7μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην καταπίεση;
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 Πολύκεντρο Νεολαίας
7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής στην τελική ευθεία
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακα

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 καφέ «6» 7μμ

Άλλα Φόρουμ

Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη
θα χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο
στην άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπρο σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα
και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση του
σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων ανατο-

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 Πολυτεχνείο Ξάνθης 7.30μμ
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 Βενέτης 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 Καφέ Σκατζόχοιρος 8μμ
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαρίδας

Στις σχολές
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11 Φυσικό αμφιθέατρο Β’, 2μμ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ
ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 Θόλος (Πανεπιστήμιο) 6μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 Πολυτεχνείο 6.30μμ
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/11 ΣΕΥΠ (ΤΕΙ) αμφιθέατρο
Δ’, 12μ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
Θα ακολουθήσει προβολή: «Ελλας Ελλήνων
Χριστιανών»

Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/11 καφέ Κομπόης 6.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΠΕΜΠΤΗ 22/11 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12)
8μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην καταπίεση;
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

(Πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην καταπίεση;
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΠΕΜΠΤΗ 22/11 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην καταπίεση;
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου

ΝΙΚΑΙΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 καφέ Μικρές Γεύσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 δημαρχείο 7μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/11 πολιτιστικό κέντρο Αντ. Σαμαράκης 7.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην καταπίεση;
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11 καφέ Κρίκος 7μμ

λικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς
διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκείας,
φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει
τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα
της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα από
τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί
να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία
της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργά-

Εξορμήσεις
ΠΕΜΠΤΗ 15/11
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/11
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο
7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας (Public) 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου
6.30μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/11
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 10πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 10πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 10πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 10πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 10 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη και Θησέως
11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11πμ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 10.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλατεία 10πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11 πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες.
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ Πετρουπόλεως
11.30πμ
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
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη
11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου
10.30πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών
11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου
11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου
12μες
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου 11πμ

εργατικη
αλληλεγγυη
τες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα
μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει
τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από τη δική της δράση. Για να
κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν
τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε
ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους
εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ
Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα
Eκδότης: Αναστασιάδης Αναστάσιος
Διευθυντής: Γκαργκάνας Παναγιώτης,
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001
Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Σωτήρης Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος, Λέανδρος
Μπόλαρης, Γιώργος Πίττας, Αφροδίτη
Φράγκου
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης
Eκτύπωση: News Press Hold,
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί
Γραφεία: Αναξαγόρα 14Α, 105 52 Ομόνοια
e-mail: ergatiki@gmail.com
τηλ.: 210 5241001,
Διεύθυνση Aλληλογραφίας:
TΘ 8161 Oμόνοια 102 10 Aθήνα
Κωδικός ΕΛΤΑ 7856

Δραστηριότητες
Όλοι στην
πορεία του
Πολυτεχνείου
ΑΘΗΝΑ

Πλ. Κλαυθμώνος 3μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πολυτεχνείο 5μμ
ΠΑΤΡΑ Παράρτημα 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Δομπόλη 6μμ
ΧΑΝΙΑ Πλ. Αγοράς 5μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εκδηλώσεις
σε επτά πόλεις

Πλ. Ελευθερίας 6μμ
ΞΑΝΘΗ Πολυτεχνείο 6μμ
ΒΟΛΟΣ Θόλος 6μμ

ΠΑΤΡΑ

Τετάρτη 21 Νοέμβρη, 7μμ
Αίθουσα ΕΒΕ, Αράτου 21, πλ. Όλγας
Ομιλητής: Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο

ΒΟΛΟΣ

Παρασκευή 23 Νοέμβρη, 7μμ
Θόλος (πανεπιστήμιο)
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης,
αρθογράφος στην Εργατική Αλληλεγγύη

Υποδοχή στην έκθεση φωτογραφίας και
ζωγραφικής του Τζορτζ Γκρος

Φουαγιέ Εργατικού Κέντρου
4.00μμ-5.30μμ
Γερμανία 1918 - Η πιο κρίσιμη επανάσταση
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας, υπεύθυνος
εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη
6.00μμ-7.30μμ
Η Ρόζα, ο Λένιν και το ΣΕΚΕ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη
περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Τετάρτη 28 Νοέμβρη, 7μμ
Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας,
στοά Σαρκά
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης, ΣΕΚ, ΚΣΕ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΞΑΝΘΗ

Τετάρτη 28 Νοέμβρη, 7μμ
Πανεπιστήμιο (Φουαγιέ ΠΡΟΚΑΤ)
Ομιλητές: Γρηγόρης Καραγιαννίδης,
δημοσιογράφος, Λέανδρος Μπόλαρης,
συγγραφέας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σάββατο 1 Δεκέμβρη, 6μμ
Εργατικό Κέντρο
Ομιλητές: Κώστας Βλασσόπουλος,
πανεπιστημιακός, Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

XANIA

Κυριακή 2 Δεκέμβρη, 6μμ
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ)
Κατεχάκη και Ακτή Τομπάζη
Ομιλητές: Κώστας Βλασσόπουλος,
πανεπιστημιακός, Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Οξύνονται οι στρατιωτικοί
ανταγωνισμοί ΗΠΑ και Κίνας

Σ

την Ευρώπη βρέθηκε ξανά ο Ντόναλντ
Τραμπ πετώντας κοτσάνες και ξεκινώντας καυγάδες παντού στο διάβα του. Αλλά η σχέση που πραγματικά έχει σημασία είναι
αυτή ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Ο εμπορικός πόλεμος που ξεκίνησε τον Μάρτιο, με τον
Τραμπ να επιβάλλει δασμούς στις μισές εξαγωγές της Κίνας στις ΗΠΑ και τον Πεκίνο να ανταποδίδει, έχει οδηγήσει σε πτώση τα μερίδια τις
αγορές σε όλον τον κόσμο.
Βέβαια, τελευταία, ο Τραμπ έστειλε κάποια
θετικά μηνύματα. Πριν από δύο βδομάδες «τιτίβισε» στο διαδίκτυο ότι είχε μια «μακρά και πολύ καλή συζήτηση» στο τηλέφωνο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιν Πινγκ, όπου «δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο εμπόριο». Έτσι, έχει ξεσηκώσει
ελπίδες ότι όταν θα συναντηθούν στην διάσκεψη των G20 στο Μπουένος Άιρες στα τέλη του
Νοεμβρίου, θα μπορούσαν να φτάσουν σε ένα
συμβιβασμό. Εντέλει, ο Τραμπ τον Ιούλιο είχε
κάνει πίσω στον εμπορικό πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σάββατο 24 Νοέμβρη, 3μμ-8μμ
Εργατικό Κέντρο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3.00μμ-4.00μμ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ENANTIA ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Εξορμήσεις
Πέμπτη 15/11
ΔΕΣΦΑ Μεσογείων, 8πμ
ΔΕΣΦΑ Πάτημα, 3.30μμ

Δευτέρα 19/11
ΙΝΤΡΑΚΟΜ, 8.15πμ

Τρίτη 20/11
ΤΡΑΜ Ελληνικό, 1.30μμ
Εξορμήσεις στα θέατρα, 5μμ

Εξορμήσεις για
την ενίσχυση
της Εργατικής
Αλληλεγγύης
Πέμπτη 15/11
Δήμος Αγ. Παρασκευής 8πμ
ΕΡΤ 11πμ
Νοσοκομείο Γεννηματάς, 1μμ
Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού 1μμ
Ερυθρός, 12 μεσ.

Παρασκευή 16/11
Υπ. Ανάπτυξης 10πμ
Νοσοκομείο Αγία Όλγα, 1μμ
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, 1.30μμ

Τρίτη 20/11
ΜΕΤΡΟ Σεπόλια 11 πμ

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17
14 Νοέμβρη 2018, Νο 1349

Είναι φανερό ότι ένα κομμάτι της κυβέρνησής του δεν καλωσορίζει μια τέτοια προοπτική.
Την περασμένη Παρασκευή, ο διευθυντής του
Εθνικού Εμπορικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο, εξαπέλυσε μια απίστευτη
επίθεση ενάντια στους «δισεκατομμυριούχους
υπέρμαχους της παγκοσμιοποίησης» οι οποίοι
είναι «μη καταχωρημένοι ξένοι πράκτορες» που
δρουν σαν κομμάτι μιας κινέζικης «επιχείρησης
επιρροής» με στόχο να κάνουν τον Τραμπ να
υποχωρήσει στο ζήτημα των δασμών.
Ο χαρακτηρισμός «υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης» έχει εξελιχθεί σε μια ακροδεξιά
κωδική έκφραση για τη λέξη «Εβραίος», για παράδειγμα στις επιθέσεις ενάντια στον νεοφιλελεύθερο χρηματιστή Τζορτζ Σόρος. Ο Ναβάρο
κατηύθυνε τα πυρά του ειδικά ενάντια στην
επενδυτική τράπεζα Γκόλντμαν Σακς, όπου
Εβραίοι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο.
Και είναι αλήθεια ότι η κινεζική κυβέρνηση
προσκάλεσε έναν αριθμό βασικών αμερικάνων
τραπεζιτών για να συναντήσουν τον αντιπρόεδρο Γουάνγκ Κισάν τον Σεπτέμβρη αλλά πρόκειται για ένα γεγονός που δεν έχει να κάνει τίποτε με «συνωμοσία» του «εβραϊκού οικονομικού λόμπι». Οι μεγάλες αμερικάνικες τράπεζες
και επιχειρήσεις έχουν ευνοηθεί απόλυτα από
την οικονομία της ελεύθερης αγοράς που έχει
επιτρέψει στο κεφάλαιο να μεταφέρεται εκεί
που τα κέρδη είναι ψηλά και οι μισθοί χαμηλοί.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η σύγκρουση με την Κίνα οφείλεται απλά στην προσωπική εκκεντρικότητα του Τραμπ. Από το 1978, που το Κομμουνιστικό Κόμμα ξεκίνησε το άνοιγμα της χώρας
στην παγκόσμια αγορά, η Κίνα ποτέ δεν υπήρξε
απλά ακόμη μια χώρα με φθηνά μεροκάματα
για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας κράτησε τον κρατικό έλεγχο
πάνω στις τράπεζες και τις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις.
Έτσι, σήμερα η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύ-

τερη οικονομία και η μεγαλύτερη παραγωγική
και εξαγωγική χώρα του πλανήτη. Μια από τις
βασικές τρέχουσες καμπάνιες της κυβέρνησης
ονομάζεται «Μade in China 2025» και στόχο
έχει να αναβαθμίσει την κινεζική οικονομία σε
όλο και περισσότερους τομείς υψηλής τεχνολογίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που φοβίζει
τις Δυτικές επιχειρήσεις και κυβερνήσεις ότι οι
κινέζικες φίρμες θα καταλάβουν τις αγορές
τους. Υπάρχουν επίσης πλατιά διαδεδομένες
κατηγορίες ότι οι εξαγορές δυτικών εταιριών
από κινεζικές έχουν στόχο την απόκτηση πολύτιμης πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η ανακωχή ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ τον
Ιούλιο του 2018, περιλαμβάνει και την εξαγγελία μιας κοινής τους έρευνας, αν και διατυπωμένης με κεκαλυμμένο τρόπο, πάνω στην φερόμενη κινέζικη κλοπή της Δυτικής Τεχνολογίας.
Αυτό δεν είναι απλά ένα θέμα οικονομικού ανταγωνισμού. Η άνοδος της Κίνας αποτελεί την
πιο σοβαρή απειλή μέχρι σήμερα απέναντι στην
παγκόσμια ηγεμονία του αμερικανικού καπιταλισμού.
Την προηγούμενη βδομάδα οι Financial Times είχαν ένα άρθρο για τους αμερικανικούς
φόβους ότι εταιρίες που έχουν διασυνδέσεις με
τον Κινεζικό Στρατό προσπαθούν να βρουν
πρόσβαση σε έρευνες πάνω στην τεχνητή νόηση που μπορεί να έχουν στρατιωτικές δευτερεύουσες χρήσεις. Ταυτόχρονα και οι ΗΠΑ και
τα ευρωπαϊκά κράτη, συμπεριλαμβανομένης
της Βρετανίας έχουν ξεκινήσει να σφίγγουν τα
λουριά στις κινεζικές επενδύσεις, που μπορεί
να απειλήσουν την ασφάλειά τους.
Αυτές οι τάσεις εμφανίζονται και στις δύο κατευθύνσεις. Ο Σι Τζιν Πινγκ έχει αναβιώσει το
παλιό σύνθημα της «αυτάρκειας» του Μάο Τσε
Τουνγκ. Ο υπουργός Άμυνας της Κίνας Γουέι
Φένγκχε τόνισε πρόσφατα σε ένα διεθνές φόρουμ που οργάνωσε ο κινεζικός στρατός ότι το
νησί της Ταϊβάν, ιστορικά επαρχίας της Κίνας
αλλά στην πράξη ανεξάρτητο χάρη στην αμερικανική υποστήριξη, «αποτελεί το πιο βασικό
συμφέρον της Κίνας… Σε αυτά τα ζητήματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να αμφισβητεί κανείς
επανειλημμένα τις κόκκινες γραμμές της Κίνας.
Εάν κανείς προσπαθήσει να διαχωρίσει την Ταϊβάν από την Κίνα, ο στρατός Κίνας θα αναλάβει
δράση με κάθε κόστος».
Οι ΗΠΑ δεν προσκάλεσαν την Κίνα σαν παρατηρητή στην γιγαντιαία ναυτική άσκηση «Rimpac» που οργανώνουν κάθε δύο χρόνια στον
Ειρηνικό Ωκεανό και επέβαλαν κυρώσεις σε ένα
κλάδο του Κινεζικού Στρατού επειδή έχει αγοράσει το αντιπυραυλικό σύστημα S-400 από
την Ρωσία.
Αλλά δεν υπάρχει καμιά πραγματική αντιπαράθεση της αμερικανικής άρχουσας τάξης πάνω σε αυτό το ζήτημα καθώς θεωρούν ότι οι
ΗΠΑ έχουν κάθε δικαίωμα να κυριαρχούν πάνω
και στον Ειρηνικό και στην Ευρώπη. Έτσι, αν
και υπάρχει αρκετή αντιπολίτευση μέσα στους
αμερικανικούς οικονομικούς κύκλους για τους
δασμούς του Τραμπ, τα μέτρα της κυβέρνησης
που στόχο έχουν να δείξουν στην Κίνα ποιος είναι το αφεντικό, θεωρούνται μια χαρά.
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ίχα μάθει για την επικείμενη κυκλοφορία
του βιβλίου μέσα από τα διάφορα σάιτ.
Πριν ακόμα κυκλοφορήσει στην Αμερική,
ένα ντραφτ του βιβλίου έφτασε στα χέρια ενός
καλού μου φίλου ο οποίος μου το έδωσε με
την αποστολή και την ελπίδα να βρω κάποιον
να το εκδώσει. Με την πολύ καλή συνεργασία
με την επιμελήτρια Στέλλα Πεκιαρίδη φτάσαμε
γρήγορα στην έκδοση του βιβλίου.
Το βιβλίο εξαρχής μου έκανε τρομερή εντύπωση για τις τρομερές λογοτεχνικές αρετές
του. Περίμενα να διαβάσω κάτι σαν το Bound
for glory, το αυτοβιογραφικό έργο του Γούντι
Γκάθρι, κάτι που να θυμίζει κάποιο ενθύμημα,
αλλά ήταν φοβερό ότι από την αρχή σε πιάνει
από το λαιμό με τις αρετές του.
Πιστεύω πως είναι λίγο ανορθόδοξος τρόπος να γνωρίζει κανείς τον Γούντι Γκάθρι. Το
Bound for glory είναι προφανώς πιο κατάλληλο
για να πάρουμε όλο το πλαίσιο της ζωής του
Γκάθρι.
Όμως στο “Σπίτι από Γη” επιχειρείται μια
διαφορετική τομή που δίνει μέσα από το μικρό,
το μεγάλο. Ο Γούντι Γκάθρι μέσα από τη μικρή
ιστορία του ζευγαριού που προσπαθεί να αποκτήσει ένα κεραμίδι, όπως θα το λέγαμε στα
ελληνικά, βλέπει όλο αυτό το πλέγμα των ανθρωπίνων σχέσεων που έχει αναδυθεί μέσα
από την κρίση και την καταστροφή.
Σε αυτό το βιβλίο υπάρχει μια συνειδητή
σύλληψη του Γκάθρι σε σχέση με τα μεγάλα
μυθιστορήματα της κρίσης, όπως τα Σταφύλια
της Οργής του Στάινμπεκ. Επειδή ούτε ο
Στάινμπεκ ούτε άλλοι λογοτέχνες της δεκαετίας του '30 δεν ήταν από αυτές τις περιοχές,
δεν είχαν ακριβώς το γλωσσικό ιδίωμα του κόσμου που μετανάστευε μακρυά από το Τέξας,
τη Νεμπράσκα και τη Ντακότα χτυπημένος από
το Νταστ Μπόουλ, τους μεγαλογαιοκτήμονες
και τους τραπεζίτες. Ο Γούντι Γκάθρι είχε καταγωγή από το Πάμπα του Τέξας οπότε είχε το
εργαλείο να κάνει αυτή τη μεταφορά.
Φυσικά για έναν μεταφραστή είναι λιγάκι περίεργο και σε ξενίζουν μερικές εκφράσεις του,
αλλά ταυτόχρονα διακρίνεις και μια μουσικότητα που έχει σχέση με τα ίδια του τα τραγούδια.
Χρησιμοποιεί πολλά επιφωνήματα, όπως πολλά
επιφωνήματα έχει η κάντρι μπλουζ, η μουσική
της εποχής που τραγουδάει ο Γκάθρι. Αυτή η
ρευστότητα στη γλώσσα γίνεται σχεδόν μουσική. Και εκεί προκύπτουν και τα προβλήματα
της μεταφοράς της εποχής για τον μεταφραστή. Γιατί πρέπει να το μεταφέρεις σε μια
γλώσσα η οποία θα μοιάζει στο τοπικό ιδίωμα
της εποχής. Να δώσεις την εικόνα της δεκαετίας του '30 χωρίς όμως να καταλήξεις στην
ελληνική δεκαετία του '30, γιατί τότε θα έχανες
κάτι από το στυλ και το ύφος.
Προφανώς και υπάρχουν πολλές αναγνώσεις
του βιβλίου. Εμένα, ας πούμε, μου έκανε εντύπωση και ένα άλλο στοιχείο που μπορεί κάποιος να το δει διάσπαρτο στο βιβλίο, μια σεξουαλική ελευθεριότητα που διακατέχει όλο το κείμενο. Δείχνει ότι ο Γκάθρι είχε τοποθετηθεί και
ηθικά απέναντι σε αυτόν τον κόσμο του ληστοκαπιταλισμού που είχε σαν εργαλείο επιβολής
τον καθωσπρεπισμό και τον συντηρητισμό.
Η πραγματικότητα είναι πως αν μπεις στα
επιμέρους και διαβάσεις το βιβλίο μέσα από το
φακό της εποχής του θα δεις όλα τα στοιχεία
του Γκάθρι να εμφανίζονται μπροστά σου καλειδοσκοπικά.
Από τη μία το γενικότερο πλέγμα των εκτεταμένων καλλιεργειών που σήμανε το θάνατο της

Πολιτισμός

ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΓΗ - Γούντι Γκάθρι

Ένα συναρπαστικό βιβλίο

Η πάλη
για την
απελευθέρωση
των γυναικών
Συνέχεια από τη σελίδα 20

Την Κυριακή 14 Απριλίου του 1935 ο πλανόδιος επιγραφοποιός και τραγουδιστής της φολκ Γούντι Γκάθρι νόμιζε ότι η αποκάλυψη χτυπούσε την πόρτα του
σπιτιού του στο Πάμπα του Τέξας. Ήταν η πρώτη επαφή του Γούντι Γκάθρι με
το Dust Bowl, το τρομακτικό καταστροφικό καιρικό φαινόμενο που έπληξε την
Οκλαχόμα και τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του '30. Η “μαύρη Κυριακή” όπως ονομάστηκε εκείνη η μέρα άφησε πίσω της
εκατοντάδες θύματα και μεγάλες καταστροφές, απίστευτους όγκους σκόνης
στους δρόμους των πόλεων του Β. Τέξας, του νέου Μεξικό και της Οκλαχόμα
και ανάγκασε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο να μεταναστεύσει.
Η “μαύρη Κυριακή” άφησε ανεξίτηλο ίχνος σε όλη τη δεκαετία του '30 αλλά και
στη ζωή και την τέχνη του Γούντι Γκάθρυ. Ο τροβαδούρος της φολκ που περιπλανιόταν στην Αμερική του μεσοπολέμου τραγουδώντας ενάντια στις τράπεζες
και τους μεγαλοϊδιοκτήτες που έπαιρναν τη γη των φτωχών ολοκλήρωσε το
1947 ένα μυθιστόρημα πάνω στις συνθήκες ζωής και την καθημερινότητα την
περίοδο του Νταστ Μπόουλ. Πρόκειται για το μοναδικό ολοκληρωμένο μυθιστόρημα του Γούντι Γκάθρι, που πολλές δεκαετίες αργότερα έφτασε στα χέρια
του Τζόνι Ντεπ και του Ντάγκλας Μπρίνκλεϋ που το εξέδωσαν το 2013.
Πριν λίγες βδομάδες το μοναδικό αυτό κείμενο κυκλοφόρησε στα ελληνικά από
τις εκδόσεις Αίολος σε μετάφραση του Αλέξη Καλοφωλιά. Ο Αλέξης Καλοφωλιάς μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη και τον Κυριάκο Μπάνο.

μικρής γεωργίας στην Αμερική. Και ταυτόχρονα βλέπεις και την ανάγκη του Γκάθρι να εστιάσει στα μικρά, στα καθημερινά ζητήματα. Βλέπεις μια χρηστικότητα στο βιβλίο. Ο Γκάθρι
προσπαθεί να προπαγανδίσει, και δεν είναι
υπερβολή αλλά κυριολεξία, τη χρήση της πλήθας, δηλαδή του τούβλου, σαν μέσο κατασκευής σπιτιών. Μέχρι τότε το ξύλο, που ήταν
το βασικό υλικό ήταν πολύ ευαίσθητο και τρωτό στις καταιγίδες της σκόνης. Οπότε ο Γούντι

Γκάθρι βάζει αυτή την ιδέα. Λάσπη μπορείς να βρεις παντού,
μπορείς να φτιάξεις καλούπια
και τούβλα και να φτιάξεις ένα
σπίτι που θα μπορεί να αντέξει
στα πάντα.
Η περίοδος της κρίσης του '29
και όλη η δεκαετία του '30 έχει
αφήσει ένα πολύ δυνατό αποτύπωμα στην αμερικάνικη μουσική
και κατ' επέκταση και στη παγκόσμια. Λίγο μετά ήρθε ο πόλεμος,
το εργατικό κίνημα πέρασε σε
άλλο κλίμα, όμως υπήρχε ο
απόηχος των μεγάλων εργατικών αναμετρήσεων στην Αμερική.
Είναι μια περίοδος που φαντάζει τόσο μακρυά, και όμως στην
Αμερική του σήμερα τα ξύλινα
σπίτια και οι παραγκουπόλεις
έχουν δώσει τη θέση τους στα
τρέιλερ παρκ. Μεγάλες εκτάσεις
με χιλιάδες τροχόσπιτα και κόσμο που ζει σε εξαθλίωση. Ειδικά την εποχή που το βιβλίο έπεσε στα χέρια μου με την φούσκα
των στεγαστικών στις ΗΠΑ, ήταν
έντονο το φαινόμενο της κατάρρευσης και το κείμενο του Γκάθρι μου φάνηκε πολύ επίκαιρο. Η δουλειά πάνω στο κείμενο του Γκάθρι με συνεπήρε.
Στον Γκάθρι πηδάς ξαφνικά από την τέχνη,
τη γραφή, τη μουσική σε ένα εγχειρίδιο δράσης. Σήμερα φαντάζουν πάρα πολύ περίεργα
όλα αυτά που έκανε ο Γκάθρι. Σήμερα η τέχνη
είναι πιο εννοιολογική και πολύ λιγότερο χρηστική. Από την άλλη υπάρχει αναμέτρηση με
την ζωή και την καθημερινότητα, δεν μπορεί να
γίνει αλλιώς.

“Στην ίδια την εκδήλωση, η Μαρία
Στύλλου στην εισήγησή της τεκμηρίωσε αυτή την εικόνα της ανισότητας,
ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους
μια σειρά δικαιώματα που έχουν κατακτήσει οι γυναίκες αμφισβητούνται ξανά και ιδιαίτερα σήμερα στην κρίση του
καπιταλισμού και μίλησε για τους αγώνες των γυναικών σαν κομμάτι του εργατικού κινήματος από τις αρχές του
προηγούμενου αιώνα, προβάλλοντας
το ρόλο τους στο να ξεσπάσουν ακόμα
και επαναστάσεις όπως η Γερμανική
και η Ρωσική.
Κεντρικά στοιχεία στην κουβέντα που
ακολούθησε ήταν κατά πόσο η διεκδίκηση των γυναικών είναι ατομική ή συλλογική υπόθεση, αν η καταπίεση είναι
ταξικό ζήτημα, αν γυναίκες και άντρες
φτάνουν να αναπαράγουν τη σεξιστική
ιδεολογία. Πολλά από αυτά απαντήθηκαν από εργαζόμενες που παρακολουθούσαν καταλήγοντας ότι η απάντηση
βρίσκεται στους κοινούς αγώνες εργατών και εργατριών: εκεί ανατρέπονται
οι επιθέσεις, εκεί σπάνε οι κυρίαρχες
ιδέες.
Ήταν μια φοβερή εκδήλωση που
μας έβγαλε όλες και όλους πιο
ξεκάθα ρες/ους και δυνατές/ούς και
αυτό φάνηκε από την επόμενη κιόλας
μέρα που κάναμε περιοδεία στο νοσοκομείο για να καλέσουμε στην απεργία
στις 14 Νοέμβρη μαζί με τις συμβασιούχες και τους συμβασιούχους από
την καθαριότητα που ήταν στην εκδήλωση”.
Την εκδήλωση στον Ερυθρό στις
9/11 άνοιξε η Θένια Ασλανίδη, ειδικευόμενη γιατρός στο νοσοκομείο, μιλώντας για τις συνθήκες μέσα στις
οποίες εκδόθηκε το βιβλίο, με τους
αγώνες των γυναικών ενάντια στις σεξιστικές διακρίσεις και επιθέσεις να
απλώνονται σε όλο τον πλανήτη και να
εκφράζονται μέσα από μεγάλους κοινούς απεργιακούς αγώνες εργατών
και εργατριών όπως στη Γλασκώβη
για “ίση αμοιβή για ίση εργασία” ή
στην Google ενάντια στις σεξουαλικές
παρενοχλήσεις.
Ακολούθησε η Μαρία Στύλλου, ξεκινώντας από την ίδια εκρηκτική εικόνα
του γυναικείου και εργατικού κινήματος σήμερα, αναλύοντας γιατί το καπιταλιστικό σύστημα είναι αυτό που κερδίζει από την καταπίεση των γυναικών
και αναδεικνύοντας τη δύναμη της εργατικής τάξης να το ανατρέψει και να
απελευθερώσει ολόκληρη την κοινωνία. Μια σειρά ζητήματα άνοιξαν στη
συζήτηση, για την αλλοτρίωση, την ανθρώπινη φύση, την παιδεία και τι ρόλο
παίζουν στην καταπίεση των γυναικών,
κάνοντάς την πολύ ενδιαφέρουσα.

Λ.Β.
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Διεθνή

ΡΩΜΗ

BAΡΣΟΒΙΑ
Δεν «μάσησαν»
οι αντιφασίστες

Δ

εν μάσησαν οι αντιφασίστες στην Πολωνία και βγήκαν στους δρόμους, την
ώρα που τα ΜΜΕ και η κυβέρνηση
τρομοκρατούσαν και προπαγάνδιζαν για μαζική συμμετοχή στην επίσημη “πατριωτική” πορεία. Χιλιάδες αντιφασίστες βγήκαν στους
Αντιφασιστική διαδήλωση στη Βαρσοβία, 11/11
κεντρικούς δρόμους της Βαρσοβίας στις 11
Νοέμβρη και βάδισαν σε ολόκληρη την πόλη
με τα πανό τους, τα τύμπανα και τα συνθήμαεξάλλου η κυβέρνηση στα ζητήματα του ρατσισμού
τά τους, την ώρα που λίγες εκατοντάδες μέτρα πα- και της ισλαμοφοβίας.
ραπέρα οι συμμορίες των νεοναζί οργίαζαν με την
Οι αντιφασίστες και οι αντιφασίστριες είναι περήκάλυψη της κυβέρνησης και με την προστασία της φανοι που αντιστάθηκαν σε αυτή την ξεδιάντροπη
αστυνομίας.
συμμαχία. Στην ανακοίνωση της αντιφασιστικής συμΟ Άντι Ζεμπρόφσκι από την αδελφή οργάνωση του μαχίας λενε: “Η 11η Νοέμβρη ήταν η μεγαλύτερη ποΣΕΚ στην Πολωνία εξηγεί: “Η πολωνική κυβέρνηση ρεία στους δρόμους της Βαρσοβίας που έχουμε ορέδωσε μεγάλη ώθηση στους φασίστες. Οργανώσαν γανώσει. Με τη συμμετοχή τριών αρμάτων με μουσιμια πορεία με 200 χιλιάδες ανθρώπους με συνεργα- κή, πρωτότυπα πανό και ανεμίζοντας σημαίες με τα
σία μεταξύ των φασιστικών οργανώσεων και των τρία βέλη, χιλιάδες κόσμος βγήκαν για να εκφράσουν
υπαλλήλων του κράτους στο υψηλότερο επίπεδο, για την αντίθεσή τους στην επανεμφάνιση του φασισμού.
να «τιμηθεί» η εκατονταετηρίδα της ανεξαρτησίας Δείξαμε ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να μας επιβάτης Πολωνίας. Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκε ο λουν διαχωρισμούς για το ποιος είναι καλύτερος και
πρόεδρος της χώρας και το δρόμο άνοιγαν φαντάροι χειρότερος, ποιος είναι νόμιμος και παράνομος, να
και στρατιωτικά οχήματα. Οι φαντάροι βρέθηκαν να μας επιβάλουν πώς θα ντυνόμαστε, τι θα πιστεύουμε
παρελαύνουν χέρι χέρι με τους φασίστες δίπλα στα και πώς θα συμπεριφερόμαστε. Δείξαμε επίσης ότι ο
αντιφασισμός δεν είναι απλώς η αντίσταση στη φαιά
φασιστικά σύμβολα και σημαίες”.
Η πορεία ήταν το αποκορύφωμα του ταγκό που χο- βία, αλλά μια καθημερινή μάχη σε διαφορετικά μέτωρεύει η δεξιά κυβέρνηση του “Κόμματος Νόμου και πα: από τις εργατικές κινητοποιήσεις, τα γυναικεία
Δικαιοσύνης” με τους φασίστες. Οι φασίστες είχαν δικαιώματα μέχρι την μάχη ενάντια στη θρησκευτική
ανακοινώσει ότι θα ηγηθούν της πορείας. Η κυβέρνη- προπαγάνδα στα σχολεία, για την αλληλεγγύη στους
ση αντί να τους σταματήσει, πλειοδότησε. Θα την ορ- πρόσφυγες. Μόνο με την αλληλεγγύη και τη συνεργάνωναν μαζί, για να δείξει ότι είναι πιο “πατριωτική” γασία πάνω από τους διαχωρισμούς μπορούμε να
από τους “νεαρούς πατριώτες” όπως αποκαλεί τους σταματήσουμε το ανερχόμενο κακό. Η διαδήλωση
φασίστες. Στήθηκαν τραπέζια διαπραγματεύσεων με εξελίχθηκε ειρηνικά, χωρίς κανένα επεισόδιο και τετους φασίστες να εκπροσωπούνται ως ίσοι με την κυ- λείωσε με πάρτι και χορό στην πλατεία Τριών Σταυβέρνηση. Την ίδια πολιτική πλειοδοσίας ακολουθεί ρών.”

Έ

χουν βαλθεί να μας πείσουν ότι ο
Τραμπ “δεν έχασε τελικά” στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Η Γερουσία
παραμένει στα χέρια των Ρεπουμπλικάνων, το
“μπλε” κύμα των Δημοκρατικών δεν ήταν τόσο
μεγάλο όσο ελπίζανε, και άλλα πολλά. Ας αφήσουμε την ηγεσία των Δημοκρατικών να βρει
τους λόγους γιατί είναι τόσο ανίκανη και καθεστωτική που δεν μπορεί να δώσει μαζικότερη
έκφραση στην οργή κατά του Τραμπ.
Τα πραγματικά αποτελέσματα βγάζουν τον
Τραμπ αποδυναμωμένο. Πριν προχωρήσουμε
στα νούμερα, υπάρχει ένας δείκτης που δεν
αφήνει αμφιβολία για το τι συμβαίνει: η αυτοπεποίθηση της αριστεράς έχει ανέβει. Το 2016
η συζήτηση είχε καλυφθεί από το μαύρο πέπλο της ερώτησης: γιατί ο κόσμος ψήφισε τον
Τραμπ; Τώρα η Αριστερά στις ΗΠΑ συζητάει
με ένταση πώς θα αξιοποιήσει τις επιτυχίες
της.
Οι Δημοκρατικοί πλέον ελέγχουν τη Βουλή.
Ο Τραμπ ως τώρα έλεγχε και τα δύο νομοθετικά σώματα, τώρα πλέον έχει μόνο τη Γερουσία. Σε απόλυτα νούμερα οι Ρεπουμπλικάνοι
ηττήθηκαν σε εθνικό επίπεδο με σχεδόν 9 μονάδες. Μια τέτοια διαφορά αν εμφανιζόταν σε
προεδρικές εκλογές, όλοι θα μίλαγαν για συντριπτική ήττα. Όμως η Γερουσία εκλέγεται με
το αντιδημοκρατικό σύστημα που δίνει σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια με 40 εκατομμύρια

Δεκάδες χιλιάδες
ενάντια στον ρατσισμό

Δ

εκάδες χιλιάδες διαδηλωτές
και διαδηλώτριες βγήκαν
στους δρόμους της Ρώμης
ενάντια στο ρατσισμό της κυβέρνησης Σαλβίνι - ντι Μάιο. Οι οργανωτές
κάνουν λόγο για 100 χιλιάδες.
Την διαδήλωση διοργάνωσαν συνδικάτα βάσης, οργανώσεις της αριστεράς, οργανώσεις μεταναστών, αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες και κοινωνικά
κέντρα. “Ενάντια στις κυβερνητικές
πολιτικές της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, της καλλιέργειας του μίσους
για τους πιο αδύναμους, ενάντια στον
ξέφρενο ρατσισμό.
Στη διαδήλωση συμμετείχε και ο Μίμο Λουκάνο, ο δήμαρχος του Ριάτσε
που δέχτηκε την επίθεση του Σαλβίνι

ΗΠΑ Αποδυνάμωση Τραμπ
στις ενδιάμεσες εκλογές
κατοίκους όσους γερουσιαστές έχει και το
Ουαϊόμινγκ με μισό εκατομμύριο.
Το 2016 έδιναν και έπαιρναν οι εξηγήσεις με
βάση τη “συντηρητικοποίηση” της αμερικανικής κοινωνίας. Τώρα εκλέχθηκε στην αμερικάνικη βουλή η πρώτη μουσουλμάνα και η πρώτη
ιθαγενής Αμερικανίδα στην ιστορία. Στο Κολοράντο εκλέχθηκε ο πρώτος ανοιχτά γκέι κυβερνήτης. Μαύρες γυναίκες μπήκαν για πρώτη
φορά στις πολιτειακές βουλές στο Κολοράντο
και τη Μασαχουσέτη. Οι γυναίκες έκαναν τη
διαφορά και σε πιο μαζικό πανεθνικό επίπεδο.
Ψήφισαν 59% υπέρ των Δημοκρατικών, ενώ
στους άντρες το ποσοστό υπολογίζεται σε
47%. Για πρώτη φορά οι γυναίκες στη Βουλή
ξεπερνούν τις 100. Η Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτέζ στη Νέα Υόρκη και η Ρασίντα Τλάιμπ στο
Μίσιγκαν είναι και γυναίκες και σοσιαλίστριες,
μέλη των DSA (Δημοκρατικοί Σοσιαλιστές) που
κέρδισαν την εκλογική μάχη και μπαίνουν στην
αμερικάνικη βουλή. Βουλευτές των DSA μπαίνουν και σε μια σειρά άλλα πολιτειακά κοινοβούλια. Η Οκάζιο-Κορτέζ είχε γίνει διεθνές θέμα πριν από μερικούς μήνες όταν εκτόπισε τον

εκλεγμένο βουλευτή στην εσωκομματική μάχη
των Δημοκρατικών. Η εισβολή των “ακτιβιστών
της Αριστεράς” στην επίσημη πολιτική σκηνή
δεν παρέμεινε εξαίρεση, συνεχίστηκε.
Η “άκρα αριστερά” των Δημοκρατικών δεν
πήγε στις εκλογές μόνο με μήνυμα κατά του
Τραμπ, αλλά φέρνοντας στο προσκήνιο τα αιτήματα και τις μάχες των κινημάτων, την
ασφάλιση και υγεία για όλους, την κατάργηση
των αντιμεταναστευτικών νόμων, τις αυξήσεις
στους μισθούς.

Μύθος
Η διαβόητη σύνδεση του Τραμπ με την λευκή βιομηχανική τάξη αποδεικνύεται περισσότερο μύθος παρά σταθερό πολιτικό φαινόμενο.
Εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι επέλεξαν αυτή τη φορά να στηθούν στις ουρές για
να ψηφίσουν. Αυτούς που άφησε σπίτι τους η
απογοήτευση από τα οχτώ χρόνια Ομπάμα το
2016, τους έστειλε στις κάλπες η αντίσταση
ενάντια στον Τραμπ. Είναι αλήθεια ότι οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο είναι πληθυσμιακή
ομάδα που ψήφισε περισσότερο Ρεπουμπλικά-

γιατί δεν κράτησε το λιμάνι κλειστό
στους μετανάστες.
Είναι μια μάχη που δεν τελειώνει,
αντίθετα αρχίζει στην Ιταλία. Το τελευταίο διάταγμα Σαλβίνι κλιμακώνει
τη ρατσιστική πολιτική κατά των προσφύγων και των μεταναστών. Δίνει
υπερεξουσίες στην αστυνομία, βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι την “τρομοκρατία”, τη Μαφία και τη μετανάστευση,
περιορίζει ακόμη περισσότερο το
άσυλο και την ανθρωπιστική προστασία των πιο αδύναμων, κλείνει ασφυκτικά την πρόσβαση σε όλους και
όλες. Οι αντιρατσιστές και οι αντιρατσίστριες της Ιταλίας έχουν ήδη σηκώσει το γάντι.
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νους, και διάφοροι αναλυτές αξιοποιούν το
αποτέλεσμα για να πουν ότι οι φτωχοί εργάτες
στηρίζουν Τραμπ. Στην πραγματικότητα, ανά
εισοδηματική κατηγορία, μόνο οι οικογένειες
με πάνω από 100.000 δολάρια ετήσιο εισόδημα ψήφισαν πλειοψηφικά Ρεπουμπλικάνους.
Στις εθνικές, φυλετικές και θρησκευτικές
μειονότητες η αντι-Τραμπ πόλωση είναι ακόμη
πιο έντονη. Κάτω από 10% των μαύρων ψήφισαν Ρεπουμπλικάνους, κάτω από 20% των
Εβραίων. Στις πόλεις η διαφορά υπέρ των Δημοκρατικών είναι 65% - 32%. Στους φοιτητές
αντίστοιχα, με τους δημοσκόπους να καταγράφουν και ένα φοιτητικό κομμάτι που δηλώνουν
σοσιαλιστές και σοσιαλίστριες.
Αν είναι κάτι που κρατάει τον Τραμπ συνδεμένο με ένα κομμάτι φτωχών ψηφοφόρων δεν
είναι οι ελπίδες για τον “φιλεργατισμό” του,
αλλά ο ρατσισμός. Ψηφίζουν Τραμπ όσοι πάνε
στις κάλπες και δηλώνουν ότι το βασικό τους
πρόβλημα είναι η “μετανάστευση” και όχι οι μισθοί, οι δουλειές, η ασφάλιση, η παιδεία και η
υγεία. Γι’ αυτό ο Τραμπ αφιέρωσε όλη του την
προεκλογική εκτρατεία κατά των “εισβολέων”
μεταναστών από την Κεντρική Αμερική.
Τα κινήματα και η Αριστερά στις ΗΠΑ βγαίνουν με μεγαλύτερες δυνατότητες μετά τις
εκλογές.

Νίκος Λούντος

εργατικη αλληλεγγυη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η σκληρή καθημερινότητα των γυναικών
Στις 29 Νοέμβρη, στις 7μμ, στην
ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20), το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο οργανώνει την κεντρική παρουσίαση
του βιβλίου “Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών”
της Μαρίας Στύλλου.
Ομιλήτριες θα είναι οι Άννα
Κωνσταντακάκη, Μαρία Στύλλου, Αλεξία Τσούνη και Μαρία
Χαρχαρίδου.
Η Εργατική Αλληλεγγύη και η
Λένα Βερδέ μίλησε με την Άννα
Κωνσταντακάκη, συνταξιούχο
δημοσιογράφο της ΕΡΤ, για την
νέα έκδοση.

Α

νεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς σε όλα, είναι ένα βιβλίο που πραγματικά ρέει.
Έχει πολύ απλή γλώσσα, με όλα τα
στοιχεία για όσα συμβαίνουν μαζεμένα. Τελικά είναι εντυπωσιακό το
πόσο έχουν κινητοποιηθεί και μπαίνουν μπροστά οι γυναίκες. Πολλές
φορές ακούς για μια κινητοποίηση
εδώ, για μια άλλη εκεί. Το βιβλίο τις
συγκεντρώνει δίνοντας μια συνολική
εικόνα, από την Ιρλανδία μέχρι τις
ΗΠΑ και τους αγώνες που ξέσπασαν με την εκλογή του Τραμπ.
Απαντά επίσης σε μεγάλα ερωτήματα που μπαίνουν γύρω από το ζήτημα. Όταν τελειώνει το ένα κεφάλαιο,
έχει ήδη μπει το ερώτημα που θα
απαντηθεί στο επόμενο.
Αυτό που βγαίνει είναι ότι το μαζικό κίνημα των γυναικών σήμερα δείχνει να είναι πιο συντονισμένο, πιο
καλά εκφρασμένο, πιο επί της ουσίας. Οι απεργίες στη Γλασκώβη ή
στην Google πρόσφατα δείχνουν ότι
το γυναικείο έχει επιστρέψει. Και

Α. Κωνσταντακάκη

δεν είναι αποκλειστικά και μόνο για
το γυναικείο. Οι γυναίκες μπαίνουν
μπροστά για πάρα πολλά πράγματα, κάνοντας τις συνδέσεις. Γιατί
πολύ πιο εύκολα σήμερα οι επιθέσεις είναι προς τις γυναίκες.
Πράγματα που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα, όπως ότι οι γυναίκες είμαστε ικανές για όλα και
έπρεπε να έχουμε ίσα δικαιώματα
και ευκαιρίες, αμφισβητούνται. Από
την στιγμή που βγαίνουν νόμοι που
λένε ότι προστατεύουμε μια κατηγορία ανθρώπων, αυτό σημαίνει ότι
υπάρχει ζήτημα. Γι' αυτό είμαι και
κατά της ποσόστωσης, της αντιμετώπισης δηλαδή ότι είμαστε ειδική
κατηγορία. Το υπόβαθρο τελικά λέει
ότι, ναι μεν είσαι καλή αλλά ο άντρας θα είναι καλύτερος, γιατί εσύ

Μ

ε επιτυχία συνεχίστηκαν την περασμένη εβδομάδα οι εκδηλώσεις
στους εργατικούς χώρους για την
παρουσίαση του νέου βιβλίου από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο “Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών” της Μαρίας
Στύλλου. Μετά το νοσοκομείο Γεννηματάς,
όπου έγινε η αρχή, ακολούθησαν οι εκδηλώσεις στα νοσοκομεία Άγιος Σάββας και
Ερυθρός με μεγάλη συμμετοχή και έντονη
συζήτηση.

“Πάνω από 20 άτομα, στην πλειοψηφία
τους γυναίκες, ειδικευόμενες γιατροί, νοσηλεύτριες, εργαζόμενες από τα εργαστήρια
και την καθαριότητα, πολλές συμβασιούχες,
συμμετείχαν”, μας είπε για την εκδήλωση
στον Άγιο Σάββα στις 8/11 η Ζαννέτα Λυσικάτου, ειδικευόμενη γιατρός και μέλος του ΔΣ
του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο, “Τόσο στις εξορμήσεις μας για την οργάνωση της εκδήλωσης τις προηγούμενες
μέρες όσο και μετά, φάνηκε ότι ήταν μία από

θα μείνεις έγκυος, θα πάρεις άδειες, θα πας στην ενημέρωση του
σχολείου.
Κι αυτό οδηγεί σε παραλογισμό.
Πόσες γυναίκες είναι αναγκασμένες
να αλλάζουν για να ανταπεξέλθουν,
να μιλούν στη γλώσσα των αντρών,
να γίνονται αυτό που λέμε “αντράκια” για να αντιμετωπιστούν επί
ίσοις όροις;

Εμπειρίες
Μας θέλουν αδύναμες και ανταγωνιστικές. Για να επιβιώσεις σε ένα
άγριο και σκληρό επάγγελμα, είσαι
αναγκασμένη να κάνεις πράγματα
που δεν θες. Και αυτό ισχύει παντού.
Στο δικό μου επάγγελμα είναι
άπειρες τέτοιες εμπειρίες. Τι να σου
πρωτοπώ; Που είμαι στο υπουργείο

Εργασίας, σε μια μικρή αίθουσα με
όλους τους δημοσιογράφους και τις
κάμερες, κρατάω όλα τα μικρόφωνα,
έχω γονατίσει για να μην εμποδίζω
το πλάνο, κάνω την αυθόρμητη κίνηση να κρατήσω μπροστά το πουκάμισό μου μήπως και είναι ανοιχτό και ο
υπουργός, της δεξιάς τότε, λέει
μπροστά σε όλους, “άστο, άστο μην
το κουμπώνεις”;
Ή μια άλλη φορά, που με τρέχουν
στην ΕΡΤ για να εξασφαλίσω δήλωση υπουργού του ΠΑΣΟΚ για το δελτίο ειδήσεων δυο ώρες πριν την μετάδοσή του, μιλώ μαζί του στο τηλέφωνο και τον παρακαλώ για μια γρήγορη δήλωση με μια κάμερα στο πεζοδρόμιο και η απάντησή του ήταν
“Στο πεζοδρόμιο ε; Ναι, ωραία θα
ήσουν στο πεζοδρόμιο”. Του είπα

τις καλύτερες πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στο χώρο.
Πάρα πολλοί εργαζόμενοι, ακόμα και όσοι
δεν κατάφεραν να έρθουν λόγω δουλειάς,
είτε αγόρασαν το βιβλίο, είτε κουβέντιαζαν
γι' αυτό γιατί είχαν δει την αφίσα ή είχαν
πάρει την πρόσκληση. Και στις συζητήσεις
μαζί τους, όλοι παραδέχονταν ότι υπάρχουν
σεξιστικές διακρίσεις και επιθέσεις. Όχι μόνο σχόλια ή υπονοούμενα που μπορεί να
ακούγονται σε βάρος των εργαζόμενων γυναικών σε ένα νοσοκομείο που είναι και
πλειοψηφία, αλλά και ανισότητα όπως στις
αμοιβές. Χαρακτηριστικά, η προϊσταμένη
του τμήματός μου έφερε ως παράδειγμα ότι
στο χώρο της υγείας το επίδομα ευθύνης
των προϊστάμενων είναι χαμηλότερο από τα
αντίστοιχα επιδόματα ευθύνης που λαμβάνουν άλλοι χώροι, κι αυτό δεν είναι τυχαίο,
συμβαίνει γιατί στην υγεία οι προϊστάμενοι
είναι πλειοψηφικά γυναίκες”.

Η συνέχεια στη σελίδα 18

Εκδήλωση στο νοσοκομείο Ερυθρός

“Άντε και γαμήσου” και του το έκλεισα. Δε του ξαναπήρα δήλωση ποτέ.
Ή στην πρώτη μου δουλειά, που με
κάλεσαν δύο συνάδελφοι σε γραφείο
χωρίς να με θέλουν κάτι και φεύγοντας άκουσα το σχόλιο “Για πες τώρα,
ποια έχει καλύτερο κώλο;”
Αυτά είναι καθημερινότητα για
πολλές γυναίκες. Και υπάρχει και η
δυσκολία των καταγγελιών γιατί θα
γυρίσει μετά ο άλλος και θα πει “δεν
κάνει καλά τη δουλειά της”. Και δεν
είναι μόνο στον εργασιακό χώρο ο
διαχωρισμός, είναι και στον κοινωνικό. Πολλοί λένε ότι κακώς βγήκαμε
τόσο πολύ στην αγορά εργασίας,
αφού ήμασταν φορτωμένες με τόσα
πολλά στην οικογένεια. Ή λένε ότι
μπορεί να σπουδάζεις ή να δουλεύεις, αλλά οφείλεις να κάνεις και
όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό κάπου διαφωνώ με το βιβλίο. Γιατί δυστυχώς
αυτά τα λένε και άνθρωποι που ζουν
ανάμεσά μας. Ή χρειάζεται και η αυτοκριτική για το πώς κι εμείς μπορεί
να βολευόμαστε πολλές φορές.
Το σημαντικό είναι ότι πλέον, μαζί
με την αφύπνιση που πάντα υπήρχε,
υπάρχει και η δράση για όλα αυτά.
Και χρειάζεται να δράσουμε συλλογικά. Είναι πολύ σημαντικό ότι πια
υπάρχει οργανωμένη φωνή για όλα
αυτά τα ζητήματα. Και είναι αυτό
που μπορεί να μας αλλάξει και εμάς.
Πιστεύω ότι εντυπωσιάζει τον καθένα να δει ένα εκατομμύριο στους
δρόμους για αυτό το θέμα, κάνει
κλικ να κινητοποιηθεί, να μην περιχαρακώνεται στον ατομικό δρόμο. Γιατί σε συλλογικό επίπεδο, εκεί δεν
φοβάται κανείς. Από αυτή την άποψη το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό.
Δεν είναι επετειακό, για τις 8 Μάρτη
μόνο, έρχεται σε μια στιγμή που όλα
αυτά είναι ανοιχτά, που ο καθένας
ψάχνει τις αιτίες και τις απαντήσεις.

