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ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΟΛΑ ΠΙΣΩ

ΟΝοέμβρης κλείνει με τις ταξικές
διαχωριστικές γραμμές χαραγ-
μένες ξεκάθαρα. Από τη μια με-

ριά το απεργιακό κίνημα βγαίνει στο
προσκήνιο και απαιτεί δουλειές και αυ-
ξήσεις. Κι από την άλλη τα αφεντικά κιν-
δυνολογούν για “προεκλογική παροχο-
λογία” και διεκδικούν περισσότερα “κί-
νητρα” και φοραπαλλαγές από αυτά
που τους δίνει ο προϋπολογισμός. Είναι
ώρα να κλιμακώσουμε την εργατική
δράση ξεκαθαρίζοντας: τα θέλουμε όλα
πίσω και μπορούμε να τα πάρουμε.

Η απληστία των καπιταλιστών προ-
βάλλεται με τον πιο ξεδιάντροπο τρόπο.
Με τη βοήθεια των ΜΜΕ που ελέγχουν
και με τη στήριξη της Νέας Δημοκρα-
τίας θέλουν να μπλοκάρουν κάθε εργα-
τικό αίτημα και να μεγαλώσουν την κοι-
νωνική ανισότητα που γιγάντωσαν τα
μνημόνια. 

Συνέχεια στη σελίδα 320/11, Απεργοί καθαρίστριες και διαδηλωτές συνταξιούχοι στην πλ. Κλαυθμώνος

Γυρίστε 
στις 
σελίδες 
2, 4, 5, 
10, 11
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ΟΚρατικός Προϋπολογισμός
για το 2019 που κατατέθηκε
την περασμένη εβδομάδα για

συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή
επιβεβαίωσε αυτό που ήδη ξέραμε:
τα μνημόνια, αν τέλειωσαν, δεν τέ-
λειωσαν για όλους. Η λιτότητα δεν
τέλειωσε. Οι περικοπές στις κοινωνι-
κές δαπάνες δεν τελείωσαν. Το πά-
γωμα των προσλήψεων για την
Υγεία και την Παιδεία δεν τελείωσε.
Η ανεργία δεν τελείωσε. Η φτώχεια
δεν τελείωσε.

Επιβράβευση της ληστείας
Η “εθνική οικονομία” έχει μπει από

το 2015 σε μια τροχιά αργόσυρτης
ανάκαμψης. Το 2016 το ΑΕΠ σημεί-
ωσε, για πρώτη φορά από τότε που
η Ελλάδα χτυπήθηκε από την κρίση,
μια οριακή άνοδο. Αυτή η τάση συ-
νεχίστηκε το 2017 και το 2018 (το
ΑΕΠ αυξήθηκε σύμφωνα με τις μέ-
χρι τώρα εκτιμήσεις κατά 1,5% και
2,1% αντίστοιχα). Αυτή η τάση ανα-
μένεται να συνεχιστεί και τη χρονιά
που μας έρχεται: ο προϋπολογισμός
κάνει λόγο για αύξηση 2,5% μέσα
στο 2019.

Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι
και οι φτωχοί, όμως, δεν πήραν ούτε
ένα ψίχουλο παραπάνω από αυτή τη
βελτίωση. Από τους τελευταίους
ισολογισμούς που έχουν καταθέσει
οι 11 χιλιάδες περίπου μεγάλες επι-
χειρήσεις (δεν περιλαμβάνονται τρά-
πεζες και ασφαλιστικές εταιρείες)
που παρακολουθεί η ICAP, αύξησαν
τα “προ φόρων” κέρδη τους κατά
72% μέσα στο 2016. “Όλες οι ενδεί-
ξεις για τη χρήση του 2017“,  λέει ο
Νικήτας Κωνσταντέλλος, ο πρό-
εδρος της ICAP, “είναι ότι οι εταιρεί-
ες ως σύνολο θα έχουν ακόμα καλύ-
τερη απόδοση από το 2016. Ενδει-
κτικά αναφέρουμε ότι οι 162 εταιρεί-
ες του Χρηματιστηρίου Αθηνών που
δημοσίευσαν τους εξαμηνιαίους ισο-
λογισμούς τους, έδειξαν 13% αύξη-
ση στον τζίρο τους και 24% αύξηση
στα καθαρά τους κέρδη...”

Ο προϋπολογισμός, αντί να προ-
σπαθήσει να αντισταθμίσει αυτή την
“αδικία” (ληστεία σε βάρος των ερ-
γαζομένων θα έπρεπε να πούμε κα-
λύτερα) έρχεται τώρα να την επι-
βραβεύσει: ένα από τα “θετικά”
(σύμφωνα με τα ΜΜΕ) μέτρα του
φετινού προϋπολογισμού είναι η μεί-
ωση του φόρου επί των μερισμάτων,
από το 15% στο 10%. Ένα δεύτερο
είναι η μείωση του συντελεστή φο-
ρολογίας των επιχειρήσεων από το
29% στο 28% (ο στόχος είναι να μει-
ώνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα
κάθε χρόνο για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια, μέχρι να φτάσει στο 25% δη-
λαδή). 

Πρόκειται για πρόκληση: τη χρο-
νιά που μας έρχεται, η κυβέρνηση

θα αρχίσει να χτυπάει μέσα από την
περικοπή του αφορολόγητου, ακόμα
και τους πάμφτωχους. Ο ντελιβεράς
που μοιράζει πίτσες όλο το βράδυ
με το μηχανάκι θα πληρώνει από φέ-
τος περισσότερους φόρους. Ο “ραν-
τιέρης” που ζει από τους τόκους, τα
κουπόνια των ομολόγων και τα μερί-
σματα του χρηματιστηρίου λιγότε-
ρους. Αυτό σημαίνει “σταδιακή αν-
ταπόδοση των θυσιών... με τρόπο
ασφαλή, βιώσιμο και κοινωνικά δί-
καιο” σύμφωνα με τον Τσακαλώτο
και τον Χουλιαράκη που υπογρά-
φουν τον προϋπολογισμό.

Συντάξεις και 
ασφαλιστικές εισφορές

Η ακύρωση της “περικοπής των
προσωπικών διαφορών” που προ-
έβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου για
τους “παλαιούς συνταξιούχους” έκα-

νε σίγουρα πολύ κόσμο να ανασάνει
με ανακούφιση. Η σύνταξη των γο-
νιών και των παππούδων εξακολου-
θεί, μέσα στις σημερινές συνθήκες
της ακραίας ανεργίας, να είναι το
μοναδικό εισόδημα για εκατοντάδες
χιλιάδες οικογένειες. Οι συνταξιού-
χοι όμως δεν κέρδισαν στην πραγμα-
τικότητα απολύτως τίποτα: απλά δεν
τους πήραν αυτά που είχαν πει ότι
θα τους πάρουν. Και αυτό αφορά
φυσικά μόνο τους παλαιούς συνταξι-
ούχους: για τους “νέους συνταξιού-
χους” οι περικοπές του νόμου Κα-
τρούγκαλου θα ισχύουν και θα πα-
ραισχύουν.  

Στον πρόλογο του προϋπολογι-
σμού ο Τσακαλώτος και ο Χουλιαρά-
κης αναφέρουν στα θετικά μέτρα,
εκτός από την ακύρωση της κατάρ-
γησης της “προσωπικής διαφοράς”
και τη μείωση των ασφαλιστικών ει-

σφορών των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών. Με βάση το νόμο Κατρούγκα-
λου οι αυτοαπασχολούμενοι (αγρό-
τες, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί
κλπ) θα έπρεπε μέχρι τώρα να πλη-
ρώνουν συνταξιοδοτικές εισφορές
και σαν “εργοδότες” και σαν “εργα-
ζόμενοι”. Τώρα το μερίδιο του “ερ-
γαζομένου” καταργείται. Αλλά και
αυτό αφορά ένα μικρό μόνο κομμάτι
των ασφαλισμένων: θα ισχύει μόνο
για αυτούς που έχουν ετήσια εισο-
δήματα πάνω από επτά χιλιάδες ευ-
ρώ περίπου. Και δεν είναι μόνο αυ-
τό: η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι
σιγά-σιγά το αυξημένο ασφαλιστικό
κόστος του νόμου Κατρούγκαλου θα
πέρναγε αναγκαστικά στους ίδιους
τους “πελάτες” των ελεύθερων
επαγγελματιών -δηλαδή στις επιχει-
ρήσεις, αν μιλάμε για τους “επιστή-
μονες” που έχουν και τα μεγαλύτε-

ρα εισοδήματα. Ένα πολύ μεγάλο
κομμάτι των αυτοαπασχολούμενων,
άλλωστε, δεν πλήρωνε έτσι και αλ-
λιώς τις εισφορές του γιατί δεν μπο-
ρούσε να τις πληρώνει. Η κυβέρνη-
ση άρπαξε στην πραγματικότητα,
μέσα από το νόμου Κατρούγκαλου,
ότι μπορούσε από τις οικονομίες
του πλουσιότερου κομματιού των
αυτοαπασχολουμένων. Τώρα η απο-
στολή του ολοκληρώθηκε. Και κα-
ταργείται (το μέτρο, όχι όλος ο νό-
μος).

Υγεία, Παιδεία, πλεονάσματα
Ο προϋπολογισμός του 2009 προ-

έβλεπε κονδύλια 7,5 δις για το
Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αυτό
αντιστοιχούσε στο 3,15% του ΑΕΠ.
Από τότε τα κονδύλια άρχισαν να
πέφτουν και να πέφτουν -όχι μόνο
σε απόλυτα νούμερα αλλά και σαν
ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2016 οι δαπά-
νες για την Παιδεία “έπιασαν πάτο”:
4,9 δις ή 2,8% του ΑΕΠ. Ύστερα ήρ-
θε η “ανάκαμψη”. Τι άλλαξε; Η απάν-
τηση είναι απλή: τίποτα. 

Ο φετινός προϋπολογισμός δεν
αποτελεί ούτε τομή, ούτε καινοτο-
μία: το “ανώτατο όριο δαπανών” για
το Υπουργείο Παιδείας έχει τεθεί
στα 5,527 δις για το 2019, ένα ποσό
που αντιστοιχεί στο 2,87% του ΑΕΠ.
Με άλλα λόγια το “τέλος των μνημο-
νίων” μεταφράστηκε σε μια αύξηση
της τάξης του 0,07% του ΑΕΠ στις
δαπάνες για την Παιδεία. 

Και η εικόνα είναι ακόμα χειρότε-
ρη όσο αφορά στο Υπουργείο Υγεί-
ας. Φέτος, σύμφωνα με τις επίσημες
εκτιμήσεις του προϋπολογισμού, οι
δαπάνες για την Υγεία θα “κλείσουν”
στα 3,849 δισεκατομμύρια. Το 2019
προβλέπεται να φτάσουν στα 3,884
δις. Πρόκειται για μια “ιλιγγιώδη”
αύξηση 35 εκατομμυρίων. Σαν ποσο-
στό του ΑΕΠ οι δαπάνες για την
Υγεία θα είναι μειωμένες περίπου
κατά 2,5% σε σχέση με το 2018. 

Το αποτέλεσμα αυτών των περι-
κοπών θα είναι, για μια ακόμα φορά,
ένα τερατώδες “πρωτογενές πλεό-
νασμα” που θα ξεπερνάει κατά πολύ
ακόμα και τις απαιτήσεις των δανει-
στών. Το 2018, διαβάζουμε στην ει-
σηγητική έκθεση, το πρωτογενές
πλεόνασμα θα “διαμορφωθεί σε
7.383 εκατ. ευρώ ή 3,98% του ΑΕΠ,
αυξημένο έναντι του στόχου κατά
885 εκατ. ευρώ ή 0,48% του ΑΕΠ”.
Το 2019 προβλέπεται να είναι “ακό-
μα καλύτερο”. Από αυτά τα πλεονά-
σματα η μερίδα του λέοντος δαπα-
νάται για την αποπληρωμή του χρέ-
ους (το δημόσιο θα πληρώσει για
τόκους 6,6 δις φέτος στους τραπεζί-
τες). Ένα μικρό κομμάτι γυρίζει πί-
σω στην κοινωνία για την στήριξη
των “ευπαθών ομάδων”.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ο προϋπολογισμός του
2019 είναι ένας ακόμα μνη-
μονιακός προϋπολογισμός,
ένας προϋπολογισμός υπα-
γορευμένος ουσιαστικά από τους δανειστές. Η “Τρόι-
κα” μπορεί να έχει φύγει. Ο Τόμσεν και η Ντέλια Βελ-
κουλέσκου μπορεί να είναι ανήκουν πλέον στο παρελ-
θόν. Η Ελλάδα εξακολουθεί, όμως, να είναι βυθισμένη
σε ένα δυσθεώρητο δημόσιο χρέος (το μεγαλύτερο
στον κόσμο σαν ποσοστό του ΑΕΠ μετά την Ιαπωνία).
Η κυβέρνηση μπορεί να εξασφάλισε μέσα από τα
“υπόλοιπα” του Τρίτου Μνημονίου ένα “μαξιλάρι
ασφαλείας” που την προστατεύει από την ανάγκη να
βγει άμεσα στις αγορές: αλλά δεν θα την προστατεύει
για πάντα. Η εξυπηρέτηση του χρέους εξακολουθεί να
είναι εξαρτημένη από τους κερδοσκόπους, τους οί-
κους αξιολόγησης και τα άλλα κοράκια της “ελεύθε-
ρης αγοράς”. Αυτή η εξάρτηση θα συνεχίσει να υπα-
γορεύει τους προϋπολογισμούς για πολλές δεκαετίες
ακόμα.

Το χρέος λέμε από την
πρώτη στιγμή που ξέσπασε
η κρίση δεν είναι βιώσιμο.
Ακόμα και με τα σημερινά

πολύ χαμηλά επιτόκια της Τρόικας η Ελλάδα χρειάζε-
ται να διατηρεί πολύ μεγάλα πρωτογενή πλεονάσμα-
τα για να μπορεί απλά και μόνο να πληρώνει τους τό-
κους. Η ανακύκλωσή του από τις αγορές θα τινάξει
μέσα στα επόμενα χρόνια τους τόκους πολύ ψηλότε-
ρα. Αν τα διεθνή επιτόκια ανέβουν (μια άμεση προ-
οπτική) η θέση της χώρας θα γίνει ξανά δραματική.  

Το χρέος εξακολουθεί να μην είναι βιώσιμο. Υπάρ-
χουν δυο δρόμοι για να αντιμετωπιστεί: ο πρώτος εί-
ναι η υποταγή των ζωών μας στις επιταγές των δανει-
στών. Ο δεύτερος είναι η επαναστατική “στάση πλη-
ρωμών” απέναντι στους δανειστές. Η μονομερής δια-
γραφή του χρέους -για το οποίο έτσι και αλλιώς οι
εργαζόμενοι και οι απλοί άνθρωποι δεν έχουν την πα-
ραμικρή ευθύνη.  Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τον πρώ-
το. Εμείς επιλέγουμε τον δεύτερο.

Παγίδα χρέους

Τα μνημόνια δεν τέλειωσαν για όλους

20/11, Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα
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Τα θέλουμε όλα και
μπορούμε να τα πάρουμε
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ενάντια στους συμβασιούχους, στους
“εργολαβικούς”, στους “ευέλικτα” απα-
σχολούμενους που απαιτούν μονιμοποι-

ήσεις και σταθερές σχέσεις εργασίας υψώνε-
ται ένα όργιο από εκβιασμούς. Η καταδίκη σε
δέκα χρόνια φυλακή της καθαρίστριας που
δεν είχε απολυτήριο έκτης δημοτικού είναι
ένα αποκρουστικά χυδαίο δείγμα αυτής της
εκστρατείας. Αλλά δεν είναι το μόνο.

Από το ύψος των προνομίων τους κατακε-
ραυνώνουν τον κόσμο της δουλειάς. Εφοπλι-
στές που ελέγχουν εφημερίδες και κανάλια
και παίζουν βρόμικα παιχνίδια με εκατομμύ-

ρια δολάρια μιλάνε για... παραβίαση της
αξιοκρατίας και για προεκλογικά ρουσφέτια.
Ενώ το υπερπλεόνασμα του προϋπολογι-
σμού χτίστηκε πάνω στη λεηλασία της χρη-
ματοδότησης και των θέσεων εργασίας στα
νοσοκομεία, στα σχολεία, στους δήμους, τα
φερέφωνα των αφεντικών και το Μητσοτα-
κέικο έχουν την απαίτηση να δοθούν φοροα-
παλλαγές στις επιχειρήσεις που “υποφέ-
ρουν” από την υπερφορολόγηση.

Ταξικός παραλογισμός
Ξέρουμε πόσοι εργαζόμενοι στις υπηρε-

σίες καθαριότητας σκοτώθηκαν σε εργατικά
“ατυχήματα” που προκαλούνται από την
αθλιότητα των περικοπών και της “ευελι-
ξίας”. Πόσοι καπιταλιστές σκοτώθηκαν από
την “υπερφορολόγηση”; Κανένας. Αντίθετα,
όσοι έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους είχαν την
άνεση να βγάλουν τα λεφτά τους στην Ελβε-
τία ή στα νησιά Κεϊμάν.

Κι'  όμως, ο Τσίπρας και οι υπουργοί του
τρέχουν να συμβιβαστούν με αυτόν τον ταξι-
κό παραλογισμό. Η κυβέρνηση μειώνει τους
φορολογικούς συντελεστές  για τα κέρδη
των επιχειρήσεων από το 29% στο 25%. Αυ-

τό σημαίνει ότι μέσα στα επόμενα χρόνια οι
επιχειρήσεις θα πάρουν ένα δώρο μεγαλύτε-
ρο και μονιμότερο από όλα τα “κοινωνικά με-
ρίσματα” που διαφημίζει ο Τσίπρας ότι  δίνει
στους συνταξιούχους.

Οι δικαιολογίες για αυτή την πολιτική εί-
ναι γνωστές: έτσι, λένε, θα έρθουν επενδύ-
σεις. Παραμύθια. Αυτή η πολιτική είναι αν-
τιγραφή των μέτρων του Τραμπ που μεί-
ωσε δραστικά τη φορολογία των επιχειρή-
σεων. Πού πήγαν τα λεφτά; Τα πιο πολλά
έγιναν τζόγος στο χρηματιστήριο όπου οι
αμερικάνικοι πολυεθνικοί κολοσσοί χρησι-
μοποίησαν το δώρο του Τραμπ για να αγο-
ράσουν τις δικές τους μετοχές και να φου-
σκώσουν την αξία τους.

Η απάντηση σε αυτά τα άθλια παιχνίδια εί-
ναι το δυνάμωμα των εργατικών αγώνων. Οι
απεργίες μας έχουν τη δύναμη να ακυρώ-
σουν τους εκβιασμούς του πλούτου. Θέλου-
με τα λεφτά από το “πλεόνασμα” του προ-
ϋπολογισμού να πάνε για αυξήσεις σε μι-
σθούς και συντάξεις, για προσλήψεις και μο-
νιμοποιήσεις, για σχολειά και κατοικίες που
έχουν ανάγκη οι εργατικές οικογένειες. Κλι-
μακώνοντας τις απεργίες μπορούμε να αναγ-
κάσουμε τους καπιταλιστές να υπογράφουν
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, να δώσουν
αυξήσεις στους μισθούς, να ξεχάσουν τη
“μαύρη” ή απλήρωτη εργασία. Και έτσι να
ανοίξουμε το δρόμο για την εργατική εναλ-
λακτική απέναντι στη “μεταμνημονιακή” επο-
χή. Δεν θέλουμε συμβιβασμό με τη λεηλατη-
μένη κληρονομιά που άφησαν τα μνημόνια,
τα θέλουμε όλα και θα τα πάρουμε.

Άλλα 5.200 ευρώ συγκεντρώθη-
καν τη βδομάδα που πέρασε

ανεβάζοντας τον δείκτη της οικονο-
μικής εξόρμησης στα 20.500 ευρώ.
Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που συμμετείχαν
στις εκδηλώσεις για την Γερμανική
Επανάσταση σε Θεσσαλονίκη, Πά-
τρα και Βόλο και ενίσχυσαν αγορά-
ζοντας προσκλήσεις καθώς και για
τις προσωπικές σας ενισχύσεις: 100
ευρώ Άννα Μ., 60 ευρώ Κύρος Κ.,
από 50 ευρώ Γιάννης Σ., Κώστας Π.,
Γιώργος Μ., Μαρία Κ. και Ηλίας Γ.,
από 40 ευρώ Σπύρος Σ. και Βασίλης
Μ., από 30 ευρώ Γιάννης Σ. και Απο-
στόλης Μ., από 20 ευρώ Σάκης Κ.,
Λίλιαν Μπ., Αγγελική Φ., Φίλιππος Κ.,
Χρυσάνθη Κ., Μαρία Κ., από 15 ευρώ
Εύα Ζ, Λευτέρης Μπ. και Πάνος Π.,
από 10 ευρώ Μωυσής Α., Αργύρης
Σ., Χρήστος Κ., Δημήτρης Α., Πάνος
Λ., Εύα Ζ., Μαρία Α., Ειρηναίος Μ.,
Αλεξία Φ., Νεκτάριος Φ., Νίκος Α.,
από 5 ευρώ Ιωάννα Κ., Νικόλ Β.

Αυτή τη βδομάδα εξορμούμε στους
εργατικούς χώρους οργανώνοντας
την απεργία στις 28 Νοέμβρη, το
άπλωμα και τη συνέχειά της. Ενισχύ-
στε όσο περισσότερο μπορείτε, βοη-
θήστε να δυναμώσουμε τους αγώνες
και την αριστερή εναλλακτική!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Πάρτυ για την ενίσχυση 
της Εργατικής Αλληλεγγύης!

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

Απεργία 14/11

Στηρίξτε 
την Εργατική
Αλληλεγγύη



Με μπαλόνια, κόρνες και συνθήματα την
Παρασκευή 23/11 εργαζόμενες/οι στην
καταγραφή και ψηφιοποίηση των κινη-

τών αρχαιολογικών μνημείων συγκεντρώθηκαν
έξω από το ΥΠΠΟ κατά τη διάρκεια της
24ωρης απεργίας που κήρυξε ο Σύλλογος
Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ) στηρίζοντας
τον αγώνα τους ενάντια στις επικείμενες απο-
λύσεις. Η απεργία έστειλε μήνυμα αντίστασης
στην πρόκληση του υπουργείου να απολύσει
στις 30 Νοέμβρη όλες τις εργαζόμενες/ους
στο έργο της ψηφιοποίησης. 

Οι γυναίκες, ως επί το πλείστον, αρχαιολόγοι
που εδώ και τέσσερα χρόνια εργάζονται στο
σημαντικό έργο της ψηφιοποίησης ταξίδεψαν
απ'όλη την Ελλάδα (πολλές από αυτές με τα
παιδιά τους) για να φτάσουν μπροστά στο
Υπουργείο Πολιτισμού στην Μπουμπουλίνας
και να ξεκαθαρίσουν πως δεν πρόκειται να δε-
χτούν την απόλυσή τους χωρίς μάλιστα να έχει
ολοκληρωθεί το έργο.

Ακόμα πιο σκανδαλώδες είναι ότι, παρά του
ότι οι θέσεις τους είχαν προκηρυχτεί από τον
ΑΣΕΠ, τώρα απολύονται γιατί η ανάδοχη ιδιω-
τική εταιρία που είχε αναλάβει να δημιουργή-
σει το ψηφιακό περιβάλλον για την λειτουργία
του ψηφιακού αρχείου αδυνατεί να ολοκληρώ-
σει το έργο!  

“Εμείς επιμένουμε, δεν χρειάζεται καμιά ανά-
δοχη ιδιωτική εταιρία για να ολοκληρωθεί το

έργο. Να απομακρυνθούν όλες οι ιδιωτικές
εταιρίες από τον πολιτισμό. Μπορούμε να ολο-
κληρώσουμε μόνες μας το έργο με αυτεπιστα-
σία, να υπογραφούν δηλαδή συμβάσεις απευ-
θείας με το υπουργείο”, τόνισε μεταξύ άλλων η
Δήμητρα Αντωνίου, εκπρόσωπος των εργαζό-
μενων της ψηφιοποίησης. 

“Είμαστε εργαζόμενες στην αρχαιολογία και
όχι τα τσιράκια της κάθε εργολαβίας” ήταν ένα
από τα συνθήματα που φώναζαν οι εργαζόμε-
νες για ώρες έξω από το υπουργείο.

Είναι πραγματικά εξοργιστικό εργαζόμενες
σε ένα συγκεκριμμένο έργο, κάποιες από τις
οποίες εργάζονται μέχρι και 20 χρόνια ως συμ-
βασιούχοι στο ΥΠΠΟ, μόνο μέσα στα τέσσερα
τελευταία χρόνια να έχουν υπογράψει 22 συνε-
χόμενες συμβάσεις. 

Στην απεργία τους οι εργαζόμενες/νοι στην
ψηφιοποίηση είχαν στο πλευρό τους και τους
συναδέλφους τους από το Πανελλήνιο Σωμα-
τείο Εκτακτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ που είχε
πάρει απόφαση για 4ωρη στάση εργασίας. “Η
μάχη μας είναι κοινή. Χρειαζόμαστε μαζικές
μονιμοποιήσεις και επιπλέον προσλήψεις για
το τεράστιο έργο της διαχείρισης της πολιτι-

στικής κληρονομιάς”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο
Μιχαήλ Ζερβός πρόεδρος του ΠΣΕΠ.

Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης εκπρό-
σωποι των εργαζόμενων συνάντησαν στελέχη
του Υπουργείου χωρίς να πάρουν απαντήσεις,
ενώ αργότερα συνάντησαν την ίδια την υπουρ-
γό Ζορμπά που με αλαζονικό και αναιδές ύφος
υποδέχτηκε τις εργαζόμενες χωρίς καν να
ακούσει τα αιτήματά τους. Λίγο αργότερα οι
εργαζόμενες έφτασαν και έξω από  τα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου αναγκάζον-
τας τον Φίλη να τους κλείσει ραντεβού για τη
Δευτέρα 26/11, την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο
τυπογραφείο. 

Κυριάκος Μπάνος

Με δυο μεγάλες κινητο-
ποιήσεις στις 28 και
στις 29 Νοέμβρη οι

συνταξιούχοι της Εθνικής συ-
νεχίζουμε τον αγώνα μας για
να σώσουμε το ΛΕΠΕΤΕ. Στις
28 Νοέμβρη συμμετέχουμε μα-
ζικά στην απεργία και στις 29
Νοέμβρη μαζευόμαστε έξω
από το κεντρικό κατάστημα
στο Σύνταγμα για να το μπλο-
κάρουμε, ξεκινώντας έτσι ένα
νέο γύρο δυναμικών κινητοποι-
ήσεων στην Αθήνα και σε όλη
την Ελλάδα.

Ειδικά η 28 Νοέμβρη είναι
μια μεγάλη απεργιακή μάχη
που δεν πρέπει να λείπει κανείς
εργαζόμενος ή συνταξιούχος.
Μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια
των συνταξιούχων σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη στις 20/11 και
πριν το επόμενο μεγάλο πανελ-
λαδικό συλλαλητήριο που ετοι-
μάζεται στο κέντρο της Αθήνας
για τις 15/12, η απεργία στις
28/11 στέλνει μήνυμα ενωτικής
δράσης και συντονισμού με το
εργατικό κίνημα.

Δυστυχώς ο Σύλλογος μας
(ΣΣΕΤΕ) αρνείται να δώσει
οποιαδήποτε μάχη για να σώ-
σουμε το ΛΕΠΕΤΕ.

Ταυτόχρονα βλέπουμε τις
πλειοψηφούσες παρατάξεις
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ να προ-
σπαθούν να ξεπουλήσουν τον
αγώνα, ενώ τις τελευταίες μέ-
ρες και η ΑΛΛΕΣΤΑ, η προσκεί-
μενη παράταξη στο ΣΥΡΙΖΑ,

προσπαθεί να πισωγυρίσει το
αγωνιστικό κλίμα και να σπρώ-
ξει για άλλη μια φορά προς

την κατεύθυνση των διαπραγ-
ματεύσεων με την διοίκηση της
ΕΤΕ. Δεν έχουμε τίποτα να δια-
πραγματευτούμε με τη διοίκη-
ση παρά μόνο την απόλυτη επι-
στροφή όλων των επικουρικών
μας παροχών που κόπηκαν πα-
ράνομα.

Δεν πρέπει να εγκλωβιστού-
με σε ένα παιχνίδι δικαστηρίων
υποτιμώντας την κινηματική
δράση. Προφανώς και θα διεκ-
δικήσουμε και με κάθε νομικό
τρόπο τα κλεμμένα χρήματά
μας. Όμως δεν μπορεί να έχου-
με εμπιστοσύνη στα δικαστή-
ρια που αυτή τη βδομάδα απο-
φάσισαν να στείλουν στη φυλα-

κή για 10 χρόνια μια καθαρί-
στρια επειδή αντί να έχει τελει-
ώσει την έκτη δημοτικού, είχε
τελειώσει την πέμπτη.

Στις 28 Νοέμβρη πρέπει μα-
ζικά να κατέβουμε στην απερ-
γία και στη συνέχεια, ξεκινών-
τας από τις 29 Νοέμβρη, να εν-
τείνουμε τις κινηματικές μας
δράσεις για να μην αφήσουμε
κανένα περιθώριο σε όλους αυ-
τούς που θέλουν με τις δια-
πραγματεύσεις τους να παί-
ξουν παιχνίδια πάνω στις ζωές
μας.

Ιωάννα Παυλοπούλου,
συνταξιούχος ΕΤΕ, 

μέλος του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια
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ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ
ΔΕΣΦΑ
Δεν πέρασε 
η φιέστα

Μεγάλη κινητοποίηση πραγμα-
τοποίησαν την Πέμπτη 22/11
οι εργολαβικοί εργαζόμενοι

στη ΔΕΣΦΑ που κήρυξαν στάση εργα-
σίας την ώρα που ο Τσίπρας ετοιμαζό-
ταν να εγκαινιάσει την νέα δεξαμενή
υγροποιημένου αερίου στη Ρεβυθού-
σα. Τελικά ο Τσίπρας δεν τόλμησε να
κατέβει στη Ρεβυθούσα ακούγοντας
πως δεκάδες εργαζόμενοι ήταν συγ-
κεντρωμένοι στο λιμάνι απέναντι από
το νησί του Φυσικού Αέριου και τον
περίμεναν με συνθήματα για να τον
κράξουν. Στη θέση του Τσίπρα έφτα-
σε ο υπουργός ενέργειας Σταθάκης.
Η Μαρία Κοτρώνη, πρόεδρος του Πα-
νελλήνιου Συνδέσμου Εργαζόμενων
στο Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ), μίλησε
στην Εργατική Αλληλεγγύη.

“Οι συνάδελφοι είναι οργισμένοι
γιατί η κυβέρνηση έχει αθετήσει τις
υποσχέσεις της για μονιμοποίηση των
350 εργολαβικών στη ΔΕΣΦΑ που ερ-
γάζονται στην εταιρία μέχρι και 20
χρόνια. Αυτός ήταν και ο λόγος που η
κινητοποίηση είχε κόσμο και δυναμική.
Από την μεριά του Σωματείου είχαμε
ξεκαθαρίσει πως θα συνεχίσουμε τις
κινητοποιήσεις μέχρι να πάρουμε
απάντηση στα δίκαια αιτήματά μας.
Το δείξαμε και στη Ρεβυθούσα την
Πέμπτη 22/11, θα το δείξουμε και
στην απεργία στις  28 Νοέμβρη. 

Η πίεση που ασκούμε με τις κινητο-
ποιήσεις μας είναι ορατή. Μια μέρα
μετά την ανακοίνωση της κινητοποί-
ησής μας για τη Ρεβυθούσα και μια
μέρα πριν τα εγκαίνια, ο υπουργός
Σταθάκης αναγκάστηκε να μας καλέ-
σει σε συνάντηση για να μας ενημε-
ρώσει ότι γίνονται προσπάθειες για
την ένταξη του εργολαβικού προσωπι-
κού στο δυναμικό της ΔΕΣΦΑ. Μας εί-
πε ότι ένας μεγάλος αριθμός συνα-
δέλφων θα τακτοποιηθεί με μόνιμη
σχέση εργασίας και οι υπόλοιποι θα
συνεχίσουν με σύμβαση ορισμένου
χρόνου. Όμως γνωρίζουμε καλά πως
δεν μπορούμε να μείνουμε στα λόγια
αφού από το νέο χρόνο το κουμάντο
σε όλα αυτά θα τα κάνει ο νέος ιδιο-
κτήτης. 

Μαζί μας συμπαραστάτες στην συγ-
κέντρωση είχαμε για άλλη μια φορά
το σωματείο των εργολαβικών της ΣΕ-
ΦΑ-ΔΕΠΑ ενώ παραβρέθηκε και εκ-
πρόσωπος από το κλαδικό σωματείο
ενέργειας. Είναι πολύ θετικό πως
έχουμε και τη στήριξη των μόνιμων
συναδέλφων μας. Ο εκπρόσωπός
τους τόνισε πως πρέπει να σταματή-
σει επιτέλους το δουλεμπόριο μέσα
στη ΔΕΣΦΑ και να αναγνωριστούν τα
εργασιακά μας δικαιώματα”.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΥΠΠΟ) 
Όχι στις απολύσεις

Συνέδριο ΟΤΟΕ

Το συνέδριό της πραγματοποίησε η
ΟΤΟΕ από τις 23 έως τις 25 Νοέμ-
βρη στην Αθήνα. Παρόλο που η

ηγεσία της προσπάθησε για άλλη μια
φορά να κρατήσει τους τόνους χαμη-
λούς, τα τεράστια προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλά-
δο, με την εργολαβοποίηση, την συρρί-
κνωση της απασχόλησης, την μείωση
των μισθολογικών απολαβών τους και
την υπερεντατικοποίηση της εργασίας
έγιναν ορατά και μέσα στο συνέδριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρου-
σιάστηκαν, από το 2011 έως το 2017
υπήρξε μείωση της απασχόλησης στις
τράπεζες κατά 20.800 εργαζόμενους, το
κόστος εργασίας (δαπάνες προσωπι-
κού) μειώθηκε κατά 12,8%, ενώ κατά
την περίοδο 2013-2017 (αιχμή των ανα-
διαρθρώσεων) η αύξηση της παραγωγι-
κότητας των τραπεζοϋπαλλήλων έφτα-
σε το 58,2%.

Δεν είναι τυχαίο που μέσα στο συνέ-
δριο νέοι -κατά κύριο λόγο- εργαζόμε-
νοι διέκοψαν πολλές φορές τη συνε-
δρίαση διαμαρτυρόμενοι για την αδια-
νόητη στάση της διοίκησης της ΟΤΟΕ
να συνεχίζει την απεργιακή της ανυπαρ-
ξία.

Παρεμβάσεις στο συνέδριο της ΟΤΟΕ
έγιναν για τις ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας, τα θέματα των πλειστηριασμών
αλλά και για την υπογραφή νέας κλαδι-
κής σύμβασης με αύξηση στους μι-
σθούς και μείωση του ωραρίου, αφού η
παλιά λήγει στις 31/12/2018. Το συνέ-
δριο αποφάσισε τη συμμετοχή της
ΟΤΟΕ στην απεργία της ΓΣΕΕ στις
28/11.

ΛΕΠΕΤΕ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο δημαρχείο

πραγματοποίησαν την Παρασκευή 23/11 οι εργαζόμενοι
στον Δήμο Βύρωνα. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για το
ότι δεν έχουν δοθεί τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
για το 2018 ούτε σε όσους προσλήφθηκαν με το πρόγραμμα
κοινωφελούς εργασίας, ούτε στο μόνιμο προσωπικό, ενώ έν-
τονες ήταν οι διαμαρτυρίες και για την καθυστέρηση της μι-
σθοδοσίας  εργαζομένων που έχουν προσληφθεί με πρό-
γραμμα μέσω του ΟΑΕΔ. 

Στη συγκέντρωση η Γ.Γ. του Δήμου, επιχείρησε να δικαιο-
λογηθεί. Τόνισε πως θα προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες
για να δοθούν τα ΜΑΠ, καθώς και για να πληρωθούν οι ερ-
γαζόμενοι με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από τον
ΟΑΕΔ αποδεικνύοντας στην πράξη πως αφεντικά, δημαρχαί-
οι και κυβερνητικοί το μόνο που φοβούνται είναι οι αγώνες
και οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων.

23/11, Απεργία στην ψηφιοποίηση του ΥΠΠΟ
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Με μεγάλη μαζικότητα πραγματοποι-
ήθηκε η στάση εργασίας και η συγκέν-
τρωση των εργαζόμενων στο Αττικό νο-
σοκομείο την Τετάρτη 21 Νοέμβρη κατά
τη διάρκεια της φιέστας που οργάνωσε
η διοίκηση του νοσοκομείου για τα 15
χρόνια λειτουργίας του. 

“Κατά τη διάρκεια της στάσης εργα-
σίας κατεβήκαμε στην είσοδο του νοσο-
κομείου βάλαμε πανό και στη συνέχεια
με πορεία μέσα στο νοσοκομείο μπήκα-
με στην αίθουσα που γινόταν η εκδήλω-
ση της διοίκησης σπάζοντας την ψεύτικη
φιέστα τους. Ο υπουργός Ξανθός έφτα-
σε με μεγάλη καθυστέρηση προς το τέ-
λος της εκδήλωσης για να βρει μπροστά
του τους εργαζόμενους που είναι εξα-
γριωμένοι με τις συνθήκες εργασίας και
λειτουργίας του νοσοκομείου. 

Μπορεί υπουργοί και διοικήσεις να
γιορτάζουν, όμως οι εργαζόμενοι ξέρου-
με καλά τι σημαίνει να δουλεύεις με
130% πληρότητα στις κλίνες, με τα ράν-
τζα να κατακλύζουν τους διαδρόμους
και με σχεδόν 50% ελλείψεις στο προ-
σωπικό. Έχουμε 350 κενές οργανικές
θέσεις εργασίας στο Αττικό με αποτέλε-
σμα η δουλειά να είναι τόσο εντατικο-
ποιημένη που έχουμε φτάσει στο σημείο
να κόβονται τα ρεπό και να κάνουμε δι-
πλοβάρδιες. Και όλα αυτά τη στιγμή που
συνεχίζουμε, παρά τις κυβερνητικές
εξαγγελίες για έξοδο από τα μνημόνια,
με 40% κομμένους μισθούς. Η κινητο-
ποίηση της προηγούμενης Τετάρτης ξε-
καθάρισε πως οι εργαζόμενοι στο Αττικό
και σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία θα
συνεχίσουμε να παλεύουμε για αξιοπρε-
πείς εργασιακές συνθήκες σε ένα σύ-
στημα δημόσιας και δωρεάν υγείας για
όλους”, ανέφερε ο Σπύρος Στάικος τα-
μίας στο ΔΣ του Σωματείου των Εργαζό-
μενων στο Αττικό.

Στάση εργασίας πραγματοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ την Πέμπτη 22/11 με συγκέντρωση συνδι-
καλιστικών στελεχών της ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σωματείων της έξω από το
Υπουργείο Οικονομικών στην οδό Νίκης στο Σύνταγμα. 

Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης ήταν η άμεση διαγραφή Υγειονομικών και Προνοι-
ακών Μονάδων από το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων. “Ακόμη και τώρα δεν γνωρίζουμε
πόσα Νοσοκομεία παραχωρήθηκαν στο Υπερταμείο αφού η Κυβέρνηση αρνείται να δώσει
τα ονόματα των 10.119 ακινήτων που παραχωρήθηκαν για εκποίηση”, αναφέρεται στην
ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ. 

“Οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας είναι καθηλωμένες στο 5% του ΑΕΠ. Η Δημόσια Υγεία δεν
ανατάσσεται με τέτοιο ύψος δαπανών. Το όριο δαπανών των Νοσοκομείων παραμένει κα-
θηλωμένο στο 1,5 δις ευρώ κατ’ έτος, παρότι αυξήθηκε η ζήτηση κατά 30% στα Δημόσια
Νοσοκομεία και το 60% του συνόλου του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι πεπαλαιωμέ-
νος και θέλει άμεση αντικατάσταση. (...) Ο μισθός των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων είναι
από 550 ευρώ έως 650 ευρώ και ο μέσος μισθός των Νοσηλευτών 800 ευρώ το μήνα. Τα
χρόνια των Μνημονίων απωλέσαμε πάνω από 40% των μισθών μας”. 

Μια νέα παράταξη που συσπειρώνει αγωνιστές από τη ριζοσπαστική και αντικαπιταλιστική
αριστερά κατεβαίνει στις εκλογές του σωματείου των εργαζόμενων στο Γενικό Ογκολογικό
Νοσοκομείο Κηφισιάς (ΓΟΝΚ) “Αγ. Ανάργυροι” που θα πραγματοποιηθούν στις 12 Δεκέμβρη.

“Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκλέξουμε στο
ΔΣ εκπροσώπους που θα βάζουν την προοπτική της αγωνιστικής διεκδίκησης απέναντι
στις μνημονιακές επιθέσεις κυβερνήσεων και διοικήσεων. Μέσα από τις κινητοποιήσεις της
προηγούμενης περιόδου καταφέραμε και κάναμε σημαντικά βήματα συγκρότησης της νέ-
ας παράταξης. Ήδη έχουμε σχηματίσει ένα δυναμικό ψηφοδέλτιο, ετοιμάζουμε την κεντρι-
κή μας προκήρυξη και διακήρυξη και θα δώσουμε τη μάχη των εκλογών με σκοπό να κερ-
δίσουμε εκπροσώπηση μέσα στο ΔΣ του σωματείου. Καλούμε όλους τους συναδέλφους
στις εκλογές που έρχονται να μας στηρίξουν και να δώσουν μια νέα αγωνιστική τροχιά στο
σωματείο”, τόνισε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Μούσα Αλουντάτ, γιατρός, υποψήφιος με
το νέο σχήμα στις επερχόμενες εκλογές του σωματείου των εργαζόμενων στο ΓΟΝΚ. 

Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους επι-
κουρικούς γιατρούς αποφάσισε να πραγματοποι-
ήσει η Ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών

όλης της χώρας (ΟΕΝΓΕ) στις 10 Δεκέμβρη υιοθετώντας
την πρόταση της Ένωσης των νοσκομειακών γιατρών της
Αθήνας (ΕΙΝΑΠ) που την προηγούμενη βδομάδα είχε απο-
φασίσει να στηρίξει τον αγώνα των εκατοντάδων επικου-
ρικών γιατρών που απολύονται στο τέλος του χρόνου.

“Η στάση εργασίας της ΟΕΝΓΕ είναι πολύ σημαντική.
Ανοίγει τη μάχη για να μην μείνουν τα νοσοκομεία χωρίς
γιατρούς μέσα στους επόμενους δυο μήνες. Μιλάμε για
1.100 επικουρικούς γιατρούς που απολύονται σε δυο κύ-
ματα. 550 στις 31/12 και άλλοι 550 στις 31/1. Ταυτόχρονα
δεκάδες είναι και οι μεμονωμένες απολύσεις επικουρικών
μέσα στο επόμενο δίμηνο, ενώ θέλουμε να καταργηθεί το
όριο που απαγορεύει σε επικουρικούς γιατρούς που εργά-
ζονται για δέκα χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου να
διεκδικήσουν νέες συμβάσεις. Καταλαβαίνει κανείς τι θα
σημάνει για τα νοσοκομεία η απόλυση ενός τόσο μεγάλου
αριθμού γιατρών”, τόνισε στην Ε.Α. η Ζαννέτα Λυσικάτου
γιατρός στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας και μέλος του Γενικού
Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ. “Οι επικουρικοί γιατροί είναι αυ-
τοί που όλα τα τελευταία χρόνια της κρίσης κράτησαν τα
νοσοκομεία ανοιχτά. Ακριβώς γιατί δεν έχουν γίνει εδώ και
χρόνια προσλήψεις μόνιμων γιατρών, υπάρχουν περιπτώ-
σεις που εκτός από τον επιμελητή οι κλινικές δουλεύουν
με τους επικουρικούς. Υπάρχουν παραδείγματα κλινικών,
σε όλη την Ελλάδα, που η απόλυση των επικουρικών θα
σημάνει το κλείσιμό τους. Ο αγώνας των επικουρικών για
μονιμοποιήσεις ΔΕΝ μπορεί να περιμένει. Με τους αγώνες
μας χρειάζεται να μπλοκάρουμε τις απολύσεις.

Παράταση
Μετά την μεγάλη απεργία στις 10 Οκτώβρη αλλά και

τη μαζική συμμετοχή των νοσοκομειακών στην απεργία
της ΑΔΕΔΥ στις 14 Νοέμβρη είδαμε το υπουργείο να
αναγκάζεται να δώσει παράταση ενός χρόνου σε χιλιά-
δες συμβασιούχους του ΟΑΕΔ για να μείνουν στη δου-
λειά τους. Είδαμε τους επικουρικούς νοσηλευτές και νο-
σηλεύτριες να παίρνουν εξάμηνη παράταση στη δουλειά
τους και ταυτόχρονα μεγάλη πριμοδότηση σε μόρια για
να μπορέσουν να διεκδικήσουν τις θέσεις εργασίας που
θα προκηρυχτούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Πλέον το επόμενο τεράστιο πρόβλημα  είναι οι γιατροί
που απολύονται. Πρέπει εδώ και τώρα να δώσουμε τη
μάχη για να μείνουν στη δουλειά οι εκατοντάδες καλοί
συνάδελφοι που κρατάνε τόσα χρόνια το δημόσιο σύ-
στημα Υγείας ζωντανό.

Σε αυτή την προοπτική δεν χωράνε ούτε κωλυσιερ-
γίες, ούτε μικροπολιτικά παιχνίδια. Πρέπει όλοι μαζί να
πιέσουμε την ΟΕΝΓΕ να κινηθεί με απεργιακές κινητο-
ποιήσεις καλύπτοντας τους επικουρικούς γιατρούς σε
όλη την Ελλάδα, ακόμα και εκεί που οι τοπικές Ενώσεις
Γιατρών είναι δεξιές και δεν βγάζουν κινητοποιήσεις. Οι
επικουρικοί, αλλά και συνολικότερα οι νοσοκομειακοί
γιατροί, έδειξαν την προηγούμενη περίοδο πως βρίσκον-
ται στα κάγκελα. Συμμετείχαν στις απεργίες του κλάδου
διεκδικώντας μόνιμες και μαζικές προσλήψεις. Αυτή τη
δυναμική προσπαθούμε σαν Συντονιστικό να  την οργα-
νώσουμε για να καταφέρουμε να κρατήσουμε τους πο-
λύτιμους συναδέλφους στη δουλειά. 

Και ταυτόχρονα πρέπει να ξεκαθαρίζουμε πως, μπορεί
να χαιρόμαστε για τις μικρές νίκες, τις παρατάσεις στις
συμβάσεις που κρατάνε χιλιάδες εργαζόμενους στη
δουλειά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι ημίμε-
τρα. Είναι ανάγκη να οργανώνουμε τις διεκδικήσεις για
μόνιμες μαζικές μονιμοποιήσεις και προσλήψεις σε όλη
τη δημόσια υγεία”, ανέφερε η Ζ. Λυσικάτου.

Προσλήψεις και όχι απολύσεις στα Νοσοκομεία
ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΕΝΓΕ 10/12

ΑΤΤΙΚΟ Όχι νοσοκομεία στο Υπερταμείο

Εκλογές ΓΟΝΚ

14/3, Συγκέντρωση της ΟΕΝΓΕ ενάντια στις απολύσεις των επικουρικών

14/11, Πανελλαδική απεργία
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Την προηγούμενη εβδομάδα ο σύλλογός
μας αποφάσισε κατάληψη της σχολής για μια
εβδομάδα λόγω των οξυμένων προβλημάτων
που εμφανίζονται και στις δύο πανεπιστημιου-
πόλεις (ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά). Ακόμα
δεν γίνονται οι δηλώσεις μαθημάτων επειδή
το σύστημα έχει δοθεί εργολαβικά σε μια
ιδιωτική εταιρεία η οποία δεν το δίνει σε λει-
τουργία αν πρώτα δεν έχει πληρωθεί. 

Τεράστιο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και
με την διακοπή των ανανεώσεων των εκτά-
κτων καθηγητών με συνέπεια τρομερές ελλεί-
ψεις. Έτσι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
το πρόβλημα με τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό
προσωπικό λύνεται αφαιρώντας απ' τα νέα
προγράμματα σπουδών τον μεγαλύτερο όγκο
των εργαστηρίων (βλέπε μείωση των εργα-
στηριακών ασκήσεων ανά 6μήνο στο μισό), με
ό,τι αυτό συνεπάγεται στο μορφωτικό επίπε-
δο του νέου Πανεπιστημίου, λιγοστεύοντας
τις ανάγκες για έκτακτους καθηγητές που ου-
σιαστικά αυτό έχει ως συνέπεια την έμμεση
απόλυση των 2/3 τους, μη ανανεώνοντας τη
σύμβασή τους. Το πρόβλημα της κρατικής
χρηματοδότησης έρχεται να λυθεί απ' το νο-
μοσχέδιο Γαβρόγλου, το όποιο, μέσα σ’ άλλα,
επιτρέπει τις ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις των
ιδρυμάτων, παραδίνοντας ουσιαστικά τον
έλεγχο στις επιχειρήσεις, μπορώντας να αλ-
λάζουν τα προγράμματα σπουδών και να εκ-
μεταλλεύονται τις εγκαταστάσεις και τους
εξοπλισμούς των σχολών για το δικό τους
κέρδος.

Ακόμη, το πτυχίο του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής -σύμφωνα με το Κράτος- δεν το
δικαιούνται οι φοιτητές/ριες που έχουν ολο-
κληρώσει τα ν+2 έτη σπουδών, εκτός από 50
υπερτυχερούς που φημολογείται ότι θα περ-
νούν από επιτροπή η οποία θα αποφασίζει με
κάποιο κριτήριο (;) ποιος/α θα το πάρει (κατά
τα λεγόμενα προέδρου τμήματος). Οι υπόλοι-
ποι/ες αναγκάζονται να βρεθούν να έχουν
στην κατοχή τους το πτυχίο ενός ιδρύματος
που δεν υπάρχει πια, που έχει δηλαδή μηδα-
μινή αξία ως διαπραγματευτικό χαρτί με την
εργοδοσία για καλύτερους όρους δουλειάς.

Τα σχήματα της ΕΑΑΚ έχουμε να επικοινω-
νήσουμε με όλο τον κόσμο που αντιστέκεται,
να προσπαθήσουμε να πολιτικοποιήσουμε και
να γενικεύσουμε τις αυθόρμητες αντιδράσεις
και πρωτοβουλίες. Συνεχίζουμε στον αγώνα
για δημόσια δωρεάν παιδεία, για σπουδές
σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες και όχι για
τα συμφέροντα των αφεντικών.

ΣΕΚ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 2
(ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)

Εκλογές έγιναν στις εστίες της ΦΕΠΑ με
την αντικαπιταλιστική αριστερά να βγαίνει
πρώτη. Σε μια περίοδο που έγιναν συνεχείς
αγώνες για την κατάσταση που επικρατεί στις
εστίες ενάντια στην διάλυση της φοιτητικής
μέριμνας, ο σύλλογος παίρνει σαφή αγωνιστι-
κή στάση. Οι αγώνες για το κτήριο, για την λέ-
σχη σίτισης, για την θέρμανση, για τα δικαιώ-
ματα των εργαζόμενων που δουλεύουν μέσα
στις εστίες θα συνεχιστούν με ακόμα μεγαλύ-
τερη ένταση.

Μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση, με
πάνω από 500 κατοίκους, πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο 24/11 στις γει-

τονιές της Παλλήνης και του Γέρακα. Συμμε-
τείχαν με πανό η Ε΄ΕΛΜΕ Αν. Αττικής, ο Σύλ-
λογος Δασκάλων «Σωκράτης», η Αντιεθνικιστι-
κή Πρωτοβουλία Αν. Αττικής, η ΚΕΕΡΦΑ, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΟΡΜΑ.

Η αφορμή για την διαδήλωση είναι οι προ-
κλήσεις και επιθέσεις φασιστικών ομάδων το
τελευταίο διάστημα στην περιοχή. Στις 28/10,
μέρα που τιμάται η αντίσταση του λαού στη
φασιστική και ναζιστική επιδρομή, μια μειοψη-
φική ομάδα μαθητών από το 1ο ΓΕΛ Γέρακα
συμπεριφέρθηκε προκλητικά στη μαθητική
παρέλαση σαν χωριστή «διμοιρία» με εθνικι-
στικά και ρατσιστικά συνθήματα. Στις 19/11
φασιστοειδή επιτέθηκαν νύχτα και τραυμάτι-
σαν οικοδόμο μέλος του ΠΑΜΕ.

Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής και η ακρο-
δεξιά, για να κερδίσουν πολιτικό έδαφος,
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αγανά-
κτηση του κόσμου από τα μέτρα λιτότητας,
στρέφοντάς την απέναντι στους μετανάστες,
τους πρόσφυγες, τους ρομά, τους γειτονι-
κούς λαούς. Αυτές τις μέρες οι φασιστικές
συμμορίες επιχειρούν με θράσος να χύνουν
άφθονο το εθνικιστικό και ρατσιστικό τους δη-
λητήριο στους μαθητές και στις τοπικές κοι-
νωνίες, προσπαθούν συντεταγμένα μέσω ίν-
τερνετ αλλά και βίαια να επιβάλουν εθνικιστι-
κές καταλήψεις σε σχολεία.

Η συγκεκριμένη ομάδα του Γέρακα βρομίζει
τα σχολεία με φασιστικά συνθήματα, τραμ-

πουκίζει άλλους μαθητές από διάφορα
σχολεία επειδή δεν συμφωνούν με τις από-
ψεις τους, απειλούν με βία ακόμα και τους
καθηγητές. Αυτά είναι μόνο η αρχή της
προσπάθειας της Χ.Α και άλλων φασιστών
να παρεισφρήσουν στα σχολεία. Την προ-
ηγούμενη φορά που το επιχείρησαν ήταν
το 1993, μέσα στην εθνικιστική υστερία για
το Μακεδονικό και το αποτέλεσμα ήταν
σβάστικες χαραγμένες σε πρόσωπο μαθή-
τριας σε Λύκειο των Αμπελοκήπων.

Να τους απομονώσουμε!
Ο κόσμος στις γειτονιές έχει ήδη ξεση-

κωθεί. Η Κική Χατζηγεωργίου, συντ/χος θε-
ολόγος εκπαιδευτικός, δήλωσε στην Ε.Α:
«Κατοικώ 19 χρόνια στην περιοχή και είναι
η πρώτη φορά που εμφανίζονται ομάδες
φασιστών και προκαλούν προβλήματα.
Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά
τους άνεργους και τον λαό που είναι χρεω-
μένοι στις τράπεζες, εκμεταλλεύονται την
φτωχοποίηση και την δυστυχία των κατοί-
κων. Σ’ αυτές τις γειτονιές είμαστε εργαζό-
μενοι και δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα
ούτε μεταξύ μας ούτε με τους μετανάστες.
Διαδηλώνουμε για να φύγουν οι φασίστες
από τις γειτονιές και τα σχολεία μας. Είμα-
στε στο πλευρό της ΚΕΕΡΦΑ γιατί είναι
πάντα στο πλευρό μας».

Ορέστης Ηλίας

«Εκατοντάδες φοιτητές από διάφορες σχολές διαδήλωσαν στις
22 Νοέμβρη στην Αλβανία έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο,
με αίτημα "Μειώστε τα δίδακτρα, αυξήστε τον προϋπολογισμό". 

Οργισμένοι για τη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για την εκ-
παίδευσή τους, τη διαφθορά μέσω ακροάσεων μέσω της αγοράς
σημειώσεων και την υποχρεωτική πώληση βιβλίων από τους κα-
θηγητές, απαίτησαν μείωση κατά το ήμισυ των διδάκτρων, αύξη-
ση του προϋπολογισμού για τα δημόσια πανεπιστήμια και δημι-
ουργία δημόσιας εκδοτικής αρχής για να διαχειρίζεται τη δημοσί-
ευση πανεπιστημιακών βιβλίων» αναφέρει η ανακοίνωση της «Κί-
νησης για το Πανεπιστήμιο» που οργάνωσε τη διαδήλωση. Συγκε-
κριμένα, η αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων μπορεί να σημαίνει
επιβάρυνση εκατοντάδων ευρώ για τους φοιτητές. Εκτός από τα
βιβλία οι φοιτητές αναγκάζονται να πληρώνουν δίδακτρα για την
απόκτηση Bachelor και Master έως και 1500 ευρώ. Όλα αυτά στα
δημόσια πανεπιστήμια! Στεκόμαστε αλληλέγγυα στους Αλβανούς
φοιτητές καθώς μας ενώνουν οι ίδιοι αγώνες για δημόσια δωρεάν
παιδεία, ειδικά σε μια εποχή τεράστιας οικονομικής κρίσης. Για
το πανεπιστήμιο των αναγκών μας και όχι των κερδών τους.

ΣΕΚ στις σχολές

ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΗ, 6.30μμ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Αίθ. Μπόγρη)

Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, Πολιτική Αγωγή στη Δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, Σωτήρης Αλεξόπουλος, Παμπεϊραϊκή Πρωτοβουλία Υποστή-
ριξης Προσφύγων και Μεταναστών, Κατερίνα Θωίδου, ΚΕΕΡΦΑ, Βαγγέ-
λης Παπαμιχαήλ, ΕΠΑΣ.

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. 

Η δίκη της Χρυσής Αυγής μπορεί και πρέπει να επιταχυνθεί ώστε να
ολοκληρωθεί και να πάνε στη φυλακή οι νεοναζί δολοφόνοι. Έχουμε τη
δύναμη να μην αφήσουμε περιθώρια να πέσουν στα μαλακά και για αυτό
κλιμακώνουμε τις μάχες σε κάθε γειτονιά. 

Απαιτούμε να συλληφθούν οι φασίστες που επιτέθηκαν στον Β. Παπα-
μιχαήλ, να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής σε Σαλαμίνα και Πέ-
ραμα, να καταδικαστεί όλη η εγκληματική συμμορία της Χρυσής Αυγής
και όσοι τους στηρίζουν. 

Ενωτική Πρωτοβουλία Αντιφασιστών Σαλαμίνας (ΕΠΑΣ)

ΧΑΝΙΑ
Με αφορμή τον εορτασμό του

Πολυτεχνείου υπήρξαν περιπτώ-
σεις που γονείς συμπεριφερόμενοι
απαξιωτικά  προς τους εκπαιδευτι-
κούς προσπάθησαν να τους «ανα-
κρίνουν» με ύφος ανακριτή της
χούντας, μέσα στο χώρο του σχο-
λείου, για τις απόψεις τους για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου «προ-
κειμένου να αφήνουν τα παιδιά
τους να έρχονται στη γιορτή». Οι
εκπαιδευτικοί δεν τρομοκρατούμα-
στε. Όσο και να προσπαθούν τα
φασιστοειδή, πίσω από οποιαδή-
ποτε μάσκα να κρυφτούν, θα

βρουν το σύνολο της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας ενωμένο απέναντί
τους. 

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές
δεν σκύβουν το κεφάλι, δεν τρομο-
κρατούνται.

Καλούμε τους συναδέλφους να
συσπειρωθούν στα σωματεία μας.
Να βγάζουν στη δημοσιότητα κα-
ταγγέλλοντας  το οποιοδήποτε
ανάλογο περιστατικό. Να αναλά-
βουν δράσεις που να αποκαλύ-
πτουν τον διαχρονικά εγκληματικό
χαρακτήρα του φασισμού 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Χανίων

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Φοιτητικές εστίες

Πορεία στην Παλλήνη

Παλλήνη, 24/11

Συμπαράσταση στους φοιτητές της Αλβανίας από τα ΕΑΑΚ ΦΛΣ Αθήνας
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Ξεκίνησε την Δευτέρα 26 Νοέμβρη
στο Εφετείο Αθηνών η εκδίκαση
σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης

της δολοφονίας του Πακιστανού μετα-
νάστη εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν, από
τους ναζί -καταδικασμένους πρωτόδικα
σε ισόβια- Στεργιόπουλο και Λιακόπου-
λο το Γενάρη του 2013 στα Πετράλωνα.
Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη 29 Νο-
έμβρη στις 9.30πμ.

Η διαδικασία ξεκίνησε παρουσία του
πατέρα του Σαχζάτ Λουκμάν, Χαντίμ
Χουσεΐν, που ήρθε από το Πακιστάν
στην Αθήνα, όπως είχε κάνει και πρωτό-
δικα μαζί με τη μητέρα του θύματος
Σουκράν Μπίμπι η οποία δεν βρίσκεται
πλέον στη ζωή, για να απαιτήσει ξανά
την ισόβια καταδίκη των δολοφόνων
του παιδιού του. “Έίμαι μεγάλος άν-
θρωπος και έχω μείνει πια μοναχός
μου”, είπε συγκινημένος στην Εργατική
Αλληλεγγύη έξω από την αίθουσα του
δικαστηρίου περιμένοντας να ξεκινήσει
η δίκη, “Δεν έχω άλλη στήριξη. Θέλω
να παραμείνουν οι δολοφόνοι του Σαχ-
ζάτ στη φυλακή, να μην τους μειώσουν
την ποινή. Θα μείνω εδώ μέχρι την τελι-
κή απόφαση”.

“Ξεκινά σήμερα η δίκη για τη δολο-
φονία του Σαχζάτ Λουκμάν και όπως εί-
χαμε δικαιοσύνη στο πρώτο δικαστή-
ριο, πιστεύουμε και απαιτούμε να πα-
ραμείνει η ποινή ίδια, με καταδίκη ισό-
βια των δολοφόνων”, μας είπε ο Τζα-
βέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανι-
κής Κοινότητας, “Η Πακιστανική Κοινό-
τητα, η ΚΕΕΡΦΑ, οι δικηγόροι που μας
στηρίζουν και τους ευχαριστούμε γι'
αυτό, ο Χαντίμ, πατέρας του Σαχζάτ,
που ήρθε από το Πακιστάν, όλοι είμα-
στε εδώ, παρόντες. Είναι μια δίκη που
συνδέεται με τη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής, οι δύο δράστες είναι κατηγορού-
μενοι και εκεί για ένταξη στην εγκλημα-
τική οργάνωση. Το αποτέλεσμά της θα

είναι κρίσιμο για να μπουν όλοι οι δολο-
φόνοι της Χρυσής Αυγής στη φυλακή”.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σαχζάτ Λουκμάν
δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της
17ης Ιανουαρίου 2013 επί της οδού
Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα. Οι
δύο δολοφόνοι επέβαιναν σε μηχανάκι
οπλισμένοι με πτυσσόμενα μαχαίρια
«πεταλούδα» και επιτέθηκαν στον
27χρονο Λουκμάν ενώ εκείνος πήγαινε
με το ποδήλατό του στη δουλειά του
στη Λαϊκή. Τον σκότωσαν με 7 μαχαι-
ριές στην καρδιά και στην πλάτη και
τον παράτησαν αιμόφυρτο στην άσφαλ-
το όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

“Γύρος του θριάμβου”
Η κινητοποίηση αυτοπτών μαρτύρων

οδήγησε στη σύλληψη των δραστών λί-
γο αργότερα στην περιοχή του Συντάγ-
ματος, ακόμα οπλισμένους, να κάνουν,
όπως είχε πει η ίδια η εισαγγελέας
πρωτόδικα, “το γύρο του θριάμβου”.
Στα σπίτια τους βρέθηκε το κλασικό
χρυσαυγίτικο οπλοστάσιο καθώς και
προεκλογικό υλικό της ναζιστικής ορ-
γάνωσης. Η καταδίκη τους το 2014 συ-
νοδεύτηκε για πρώτη φορά σε ελληνικό
δικαστήριο με την αναγνώριση του ρα-
τσιστικού κινήτρου, ενώ οδήγησε και
στη συγκρότηση του Τμήματος Κατα-

πολέμησης της ρατσιστικής βίας της
Αστυνομίας.

Ελλείψει διερμηνέα για τον Χαντίμ
Χουσεϊν, το δικαστήριο θα συνεχίσει
την Πέμπτη 29/11 με την εξέταση μαρ-
τύρων. Ο δικηγόρος της Πολιτικής
Αγωγής Θανάσης Καμπαγιάννης θυμί-
ζει σε ανάρτησή του απόσπασμα από
την Πρόεδρο Πλημμελειοδικών Αικατε-
ρίνη Μυλωνά, στην 398/15-4-2014 από-
φαση του ΜΟΔ Αθηνών για την ανθρω-
ποκτονία Λουκμάν στο οποίο αποδομεί
τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων ότι
εξυβρίστηκαν από τον θανόντα:

“Άλλωστε το θύμα, όπως προκύπτει
από την ανωμοτί κατάθεση του KHA-
DIM HUSSAIN - πατέρα του και της SU-
GHRAN BIBI - μητέρας του και την
ένορκη κατάθεση του JAVIED ASLAM,
είχε πράο και φιλήσυχο χαρακτήρα,
αποφεύγοντας τις έριδες και τους δια-
πληκτισμούς. Βρισκόταν στην Ελλάδα
έχοντας αποκτήσει πολιτικό άσυλο και
εργαζόταν στη λαχαναγορά προσπα-
θώντας να ενισχύσει οικονομικά την οι-
κογένειά του στο Πακιστάν και να απο-
πληρώσει τα χρήματα για τη μεταφορά
του στην Ελλάδα, την ώρα δε που έγινε
το συμβάν πήγαινε στην εργασία του
στη λαχαναγορά, προκειμένου να δου-
λέψει από τις 3:00 έως τις 16:30, και
ήταν πολύ προσεκτικός κατά τις μετακι-
νήσεις του γνωρίζοντας για την αύξηση
στην Αθήνα των εγκλημάτων ρατσιστι-
κής βίας εις βάρος μελαμψών μετανα-
στών μουσουλμανικού θρησκεύματος.
Ως εκ τούτου το θύμα δεν είχε λόγο ού-
τε να εξυβρίσει Έλληνες, που στην
προκειμένη περίπτωση ήταν αριθμητικά
υπέρτεροι αυτού, εποχούμενοι και κι-
νούνταν νυχτερινή ώρα σε ήσυχο εκεί-
νη τη στιγμή δρόμο ούτε να τους εμπο-
δίσει να τον προσπεράσουν...”.

Λ.Β.

Επόμενες δικάσιμοι
Νοέμβρης:  27/11, 28/11 και 29/11 στον Κορυδαλλό. 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.

Εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ
για τη Δίκη της ΧΑ
ΜΑΡΟΥΣΙ
Πέμπτη 13 Δεκέμβρη
καφέ Βαβέλ 7μμ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Παρασκευή 14 Δεκέμβρη
Δημαρχείο 7μμ

Για 8η και 9η δικάσιμο αντίστοιχα συνεχίστηκε η ανάγνωση
κοινοβουλευτικών ερωτήσεων του Λαγού την 22 και 23/11.
Οι συνήγοροι υπεράσπισής του τις προηγούμενες μέρες

φρόντισαν να φέρουν μια λίστα που τελικά έφτασε τις 2.182 ερω-
τήσεις. Σκεφτόμενοι ότι θα καταφέρουν να κρατήσουν το δικαστή-
ριο απασχολημένο για τις δυο αυτές ημέρες, δεν μπήκαν καν στον
κόπο να εμφανιστούν. Δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς πιο
προκλητικό εμπαιγμό, μια και το δικαστήριο συνέχισε να διαβάζει
άχρηστο υλικό ξεδιαλύνοντας τις διπλές ερωτήσεις, πράγμα που
είχε ζητήσει από τους συνηγόρους να κάνουν. 

Ανάμεσα στις αμέτρητες προκλήσεις που ακούστηκαν στην αί-
θουσα, ήταν μια ερώτηση στην οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Λα-
γός δήλωνε ότι είναι απαράδεκτο να διδάσκεται το Ολοκαύτωμα
στα σχολεία και να γίνονται οι αντίστοιχες εκδηλώσεις στις 27 Γε-
νάρη. Κωμικό σημείο ήταν η ερώτηση του υπόδικου ναζί με τίτλο
«Σκόπιμη καθυστέρηση της Δίκης για τα υποβρύχια», ρωτώντας
τον Υπουργό Δικαιοσύνης «με ποιες διαδικασίες θα μπορέσει να
υπερβεί δικονομικά τρυκ που χρησιμοποιούν οι κατηγορούμενοι»
για να προκαλέσουν κωλυσιεργία!

Το ογκώδες υλικό που έφερε ο Λαγός στο δικαστήριο, αν και
άχρηστο στο περιεχόμενο, δίνει την ευκαιρία στο δικαστήριο και
στο κοινό να διαπιστώσουν ότι η γραμμή του «νόμιμου κοινοβου-
λευτικού κόμματος» είναι, όπως και όλες οι άλλες πράξεις της
Χρυσής Αυγής άλλωστε, μια οργανωμένη και σχεδιασμένη διαδι-
κασία. Η ποσότητα των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων ανά έτος
εκτινάσσεται από το 2016 και μετά. Ο Λαγός αποφυλακίστηκε τον
Σεπτέμβριο του 2015, τον καιρό που στη συνείδηση όλου του κό-
σμου ήταν εδραιωμένο πια ότι αυτή η δίκη δεν θα παρακωλυθεί
άλλο: το δικαστήριο είχε μόλις αρχίσει να εξετάζει μάρτυρες.
Έτσι, το 2016 είναι η χρονιά που ο Λαγός κάνει 1060 (!) ερωτή-
σεις, ενώ τα προηγούμενα χρόνια έκανε κατά μέσο όρο 120 το
χρόνο. Το 2017 συνεχίσει με 357 και το 2018 με 458 μέχρι στιγ-
μής. Με άλλα λόγια, όταν η Χρυσή Αυγή διαπίστωσε ότι η ασυλία
της από τις αρχές αρχίζει να εξαντλείται, έβαλε το πρωτοπαλίκα-
ρό της να υφάνει όσο πιο καλά γίνεται τον μανδύα.

Α.Φ.

Ισόβια ξανά στους 
δολοφόνους του Λουκμάν

ΔΙΚΗ ΧΑ Η φάμπρικα
των “επερωτήσεων”

Δεκάδες αντιφασίστριες και αντιφασίστες διαδήλωσαν έξω από
το δικαστήριο και στη συνέχεια παρακολούθησαν την 296η συνε-
δρίαση της δίκης της Χρυσής Αυγής στις 23/11. 

Ο αδελφός του Ζακ Κωστόπουλου, Νίκος Κωστόπουλος, έστειλε
μήνυμα συμπαράστασης στην αντιφασιστική κινητοποίηση: «Πριν
από δύο μήνες ο αδερφός μου δολοφονήθηκε άγρια στο κέντρο της
Αθήνας. Πριν από μερικά χρόνια δύο νέοι άνθρωποι, ο Σαχζάτ Λουκ-
μάν και ο Παύλος Φύσσας, επίσης, δολοφονήθηκαν με φασιστικό
τρόπο. Αυτοί που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα ισχυρίζονται ότι εί-
ναι απειλή οι μετανάστες, οι ομοφυλόφιλοι, οι τρανς, οι τοξικοεξαρ-
τημένοι, οι αλλόθρησκοι, οι διαφορετικοί. Στην πραγματικότητα δεν
είναι οι ίδιοι ‘κανονικοί’ άνθρωποι. Είναι αποτρόπαιοι και αδίστακτοι,
όπως οι πράξεις τους. Έχουν το θράσος να καταστρέφουν τις ζωές
ανθρώπων και των οικογενειών τους. Καθένας από αυτούς τους
τρεις είχε όνειρα, διαφορετικά, μα ανθρώπινα και γενναία. Ο Λουκ-
μάν όνειρα για μια καλύτερη ζωή στη χώρα μας, ο Φύσσας όνειρα
για μια ζωή χωρίς φασισμό μα μονάχα σεβασμό για όλους, ο Ζαχα-
ρίας όνειρα για μια ζωή που να χωράει όλους τους ανθρώπους με
ποικιλία και ελευθερία. Είμαστε όμως εδώ, δίπλα στις οικογένειες
που πενθούν και αγωνίζονται για μια κοινωνία που θα χωράει τους
πάντες. Γιατί δεν θέλουμε αλλά θύματα και απαιτούμε δικαιοσύνη.
Για κάθε Λουκμάν, για κάθε Φύσσα, για κάθε Ζαχαρία». 

“Για κάθε Λουκμάν,
Παύλο και Ζακ”

26/11, Εφετείο Αθηνών, η Πακιστανική Κοινόητα και η ΚΕΕΡΦΑ στο πλευρό του πατέρα του Σ. Λουκμάν, Χαντίμ Χουσεΐν
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«Το πλεονέκτημα του βιβλίου εί-
ναι ότι με σύντομο τρόπο και
χωρίς να κουράζει παρουσιάζει

πολλά ιστορικά στοιχεία για το γυναικείο
κίνημα, τα οποία δεν τα γνωρίζει κανείς
αν δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα. Και ότι
κεντρίζει τόσο πολύ το ενδιαφέρον που
θέλεις να μπεις πιο βαθιά, να μάθεις πε-
ρισσότερα γύρω από αυτά τα ζητήματα.

Τα στοιχεία που περιέχει δείχνουν με
σαφήνεια το πού βρίσκεται το γυναικείο
κίνημα σήμερα, πού πατάει αλλά και πώς
μπορεί να εξελιχτεί, ποια είναι δηλαδή η
προοπτική του. Γίνεται πολύ κατανοητό
ότι δεν φτάσαμε τυχαία στην κατάσταση
που είμαστε σήμερα, ότι τα δικαιώματα
που θεωρούμε δεδομένα, κατακτήθηκαν
με αγώνες. Και, ενάντια στην προσπά-
θεια να μας τα πάρουν ξανά πίσω, μας
παρακινεί να συνεχίσουμε, παίρνοντας
δύναμη και “τεχνογνωσία” από τα ιστορι-
κά παραδείγματα. Για να μην επιτρέψου-
με να μας πάρουν άλλα δικαιώματα, να
κερδίσουμε όσα χάσαμε και να διεκδική-
σουμε περισσότερα.

Αυτή τη μάχη το βιβλίο τη βάζει στην
σωστή του διάσταση. Ο καθένας καταλα-
βαίνει ότι έχουμε χάσει δικαιώματα, ότι
υπάρχει φτώχεια, ότι υπάρχει ανεργία,
ότι πολύ πιο δύσκολα οι γυναίκες θα
βρουν εργασία σε σχέση με τους άντρες
κλπ. Όμως αυτό δεν έχει να κάνει με τον

άντρα-ανταγωνιστή, οι διακρίσεις δεν εί-
ναι πρόβλημα ανάμεσα στον άντρα και τη
γυναίκα. Έρχεται από τις αποφάσεις, τα
μνημόνια, από την κατάσταση στην οικο-
νομία διεθνώς, από το ποιος ελέγχει τις
κοινωνίες. Αυτοί που έχουν την ισχύ και
παίρνουν τις αποφάσεις, αυτοί είναι οι εχ-
θροί μας και όχι το άλλο φύλο της ίδιας
τάξης. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ
βοηθητικό για να προχωρήσουν οι γυναί-
κες και να αναδιοργανώσουν το πως θα
παλέψουν στη σημερινή εποχή για τα δι-
καιώματά τους. Είναι κάτι που έχει ήδη
αρχίσει να γίνεται αντιληπτό και σε προ-
σωπικό-ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο,
απλά το βιβλίο, αναδεικνύοντας τα ταξικά
ζητήματα, το κάνει ακόμα πιο κατανοητό.

Μάλιστα, όταν κάναμε την παρουσίαση
του βιβλίου στο νοσοκομείο μας, από τη
συζήτηση που έγινε τόσο πριν όσο και

μετά, φάνηκε ότι άγγιξε πάρα πολύ.
Όταν ενημερώναμε για την εκδήλωση
περνώντας από τα τμήματα, είχε πάρα
πολύ ενδιαφέρον. Βλέπαμε ότι αμέσως
όλοι έπαιρναν μέρος στη συζήτηση, το
γούσταραν και πρόσθεταν διάφορα στοι-
χεία σε αυτά που λέγαμε. Για παράδειγ-
μα, άνοιγαν ερωτηματικά γιατί στο νοση-
λευτικό κλάδο οι περισσότερες είμαστε
γυναίκες, γιατί από παλιά θεωρήθηκε ότι
ταιριάζει περισσότερο στις γυναίκες να
φροντίζουν τον ασθενή, γιατί είναι ένας
κλάδος κύρια γυναικείος. Πολλές απαν-
τούσαν ότι δεν είναι τυχαίο, συνδέεται με
το ότι η φροντίδα των παιδιών ή των ηλι-
κιωμένων είναι επίσης γυναικεία υπόθε-
ση, οι γυναίκες την επωμίζονται κατά κύ-
ριο λόγο στην οικογένεια.

Αντιλαμβάνονταν επίσης ότι και οι ίδιες
έχουν να παλέψουν μια σειρά ιδέες. Ένα
παράδειγμα είναι, όταν μία συνάδελφος
είπε ότι “πιάνω τον εαυτό μου να ρωτάω
τον ασθενή, κόρη έχεις; Και μετά κάθο-
μαι και σκέφτομαι, τι ρώτησα; Γιατί περι-
μένω να είναι η κόρη εδώ και να μην είναι
ο γιος;”. Βλέπαμε δηλαδή πόσο οι ίδιες
οι εργαζόμενες το ψάχνουν. Και μετά την
εκδήλωση υπήρχε μια ικανοποίηση και
μια ωραία διάθεση σε όλες και όλους
που συμμετείχαν. Δεν είχε ξαναγίνει κάτι
τέτοιο στο νοσοκομείο και ελπίζουμε να
είναι η αρχή και για επόμενες τέτοιες συ-
ζητήσεις».

«Χρειάζεται πολλή δουλειά μέσα στα σωματεία και τα
συνδικαλιστικά όργανα για να αναδείξουν αυτά τα θέ-
ματα. Χρειάζεται επιμονή για να γίνει υπόθεση των συν-
δικάτων η πάλη ενάντια στις επιθέσεις στις γυναίκες.
Να γίνει κτήμα ότι ο σεξισμός δημιουργείται εντέχνως
από την άρχουσα τάξη που έχει την ισχύ για να μας έχει
διασπασμένους, για να μη προσπαθούμε να διεκδική-
σουμε συνολικά τα δικαιώματά μας. Τα συνδικάτα
έχουν πολύ μεγάλο ρόλο να παίξουν και τοπικά σε κάθε
χώρο και συνολικά. Όταν κάνουμε κινητοποιήσεις,
απεργίες κλπ, αυτά τα ζητήματα δεν έχουν μπει όσο θα
έπρεπε και πρέπει να αναδειχτούν περισσότερο. 

Αυτός είναι και ο τρόπος σε ένα περιβάλλον προπα-
γάνδας, κλισέ, ιστορικών καταλοίπων που, όπως λέει
και το βιβλίο, κουβαλάμε από πολλά χρόνια πριν, να αν-
τισταθούμε, να παλέψουμε. Το βιβλίο είναι σίγουρα μια
πολύ καλή ευκαιρία για άντρες και γυναίκες να μπορέ-
σουν να δουν τα ζητήματα αυτά με μια άλλη οπτική. Η
ένταξη της πάλης για την απελευθέρωση των γυναικών
μέσα στο εργατικό κίνημα μπορεί να το κάνει να είναι
πολύ πιο αποτελεσματικό σε αυτά που διεκδικεί. Νομίζω
ότι κι εγώ δεν το είχα κατανοήσει αυτό σε τέτοιο βαθμό
όσο μετά που διάβασα το βιβλίο».

«Μία νοσηλεύτρια έχει καθημερινά να αντιμετωπίσει
πολλά. Καταρχάς ένα δύσκολο εργασιακά περιβάλ-
λον με τεράστιο φόρτο εργασίας που εξουθενώνει

σωματικά και συναισθηματικά. Οι ελλείψεις προσωπικού είναι
τραγικές, η εντατικοποίηση τεράστια. Οι οφειλόμενες άδειες
και ρεπό σε συναδέλφισσες και συναδέλφους ξεκινούν από
εξήντα και φτάνουν τα εκατό. Δεν μπορούν σε ένα τμήμα να
λείψουν πάνω από δυο άτομα ταυτόχρονα. Το καλοκαίρι που το
πρόβλημα οξύνεται ακόμα περισσότερο και πολλές φορές λύ-
νεται με συγχωνεύσεις τμημάτων, την άδεια σου την “πληρώ-
νεις” πριν ή μετά με περισσότερη δουλειά.

Και βέβαια στα περισσότερα τμήματα του νοσοκομείου και
ιδιαίτερα σε αυτά με τα πιο σοβαρά περιστατικά, αν δεν έχεις
το περιθώριο να δίνεις άδειες τακτικά ώστε να αποφορτίζονται
και από την οργανική και από την ψυχολογική κόπωση, οι εργα-
ζόμενες “καίγονται”. Αποκτούμε την εικόνα του αποστασιοποι-
ημένου επαγγελματία νοσηλευτή που κάνει κακό και στον ίδιο
και στον ασθενή. Η κατάσταση φτάνει σε τραγικές καταστά-
σεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που χαρμόσυνα γεγονότα, όπως
ότι μια συνάδελφος έμεινε έγκυος, γίνεται πρόβλημα γιατί αυτό
που σκέφτεσαι είναι ότι θα μείνει το τμήμα με μείον ένα άτομο
και πώς θα λειτουργήσει, πώς θα βγει το πρόγραμμα. Δεν
υπάρχει διαδικασία άμεσης αντικατάστασης κι αυτό δημιουργεί
ενοχές και στην ίδια τη γυναίκα που μένει έγκυος και πάει να

μοιραστεί τη χαρά της αλλά αντιμετωπίζει μια παγωμένη ατμό-
σφαιρα, και στις υπόλοιπες που ενώ θέλουν να χαρούν είναι
υποχρεωμένες να σκεφτούν τι κάνουμε τώρα. Το αίτημα για να
είναι πολύ καλά στελεχωμένες οι υπηρεσίες είναι κρίσιμο.

Για να μην πάμε στα θέματα του σεξισμού. Όλη αυτή η κυ-
ρίαρχη φιλολογία για την πρόθυμη, σέξι νοσηλεύτρια, δημιουρ-
γεί δυσκολία στο να λειτουργήσεις άνετα στη δουλειά σου.
Όλες οι πράξεις έχουν να κάνουν με το σώμα του ασθενή. Οι
νοσηλεύτριες για παράδειγμα αποφεύγουν να βάζουν έναν κα-
θετήρα σε έναν άντρα ασθενή. Επιπλέον, έναν ασθενή πρέπει
να τον αντιμετωπίζεις σαν ολότητα. Εκτός από τα σωματικά και
συναισθηματικά προβλήματα, υπάρχουν και τα σεξουαλικά του
προβλήματα. Και σε αυτά ούτε έχουμε εκπαιδευτεί ούτε έχουμε
τη βάση να τα χειριστούμε. Δεν έχουμε την άνεση να συζητή-
σουμε και να στηρίξουμε κανέναν. Είναι πρόβλημα και για μας
και για τους ασθενείς. Για να το πω απλά, υπάρχουν πολλά ζη-
τήματα που έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να τα λύσου-
με. Και επαγγελματικά και κοινωνικά. 

Ταυτόχρονα, έχουμε να ικανοποιήσουμε και όλες τις ανάγκες
της οικογένειας μέσα από ένα δύσκολο κυκλικό ωράριο που
πολλές φορές δεν εξυπηρετεί ούτε για το πώς πάνε σχολείο τα
παιδιά, ούτε τίποτα. Αν δεν υπάρχει βοήθεια από γονείς, μπορεί
ένα ζευγάρι να τρελαθεί. Η πίεση είναι τεράστια, ειδικά οι γυ-
ναίκες που έχουν μικρά παιδιά, είναι σα ρομπότ για να τα προ-
λάβουν όλα».

«Η πάλη για απελευθέρωση 
είναι έργο της εργατικής τάξης»

Δουλειά 
στα σωματεία

Στις 29 Νοέμβρη στην ΕΣΗΕΑ στις 7μμ, το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο παρουσιάζει το νέο βιβλίο της Μαρίας
Στύλλου “Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναι-
κών”. Η Μαρία Χαρχαρίδου, συνδικαλίστρια στο νοσο-
κομείο Γεννηματάς και μία από τις ομιλήτριες στην πα-

ρουσίαση, μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη και τη Λέ-
να Βερδέ για την νέα έκδοση, για τις δύσκολες συνθή-
κες δουλειάς και ζωής των εργαζόμενων γυναικών στα
νοσοκομεία, καθώς και για το ρόλο των συνδικάτων
στις μάχες ενάντια στις επιθέσεις στις γυναίκες.

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ, Πέμπτη 6 Δεκέμβρη
Αμφιθέατρο, 1μμ
Ομιλήτρια: 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, Παρασκευή 14 Δεκέμβρη
Γκαράζ δήμου, 12μ
Ομιλήτρια: 
Μαρία Στύλλου, συγγραφέας του βιβλίου

Μαρία Χαρχαρίδου

Παλεύοντας στο νοσοκομείο
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Λευτεριά στην Καθαρίστρια!
Ηυπόθεση της 53χρονης καθαρίστριας από το Βόλο που

καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια κάθειρξη γιατί πριν είκο-
σι και πλέον χρόνια παραποίησε το απολυτήριο δημοτι-

κού της προκειμένου να πιάσει δουλειά σε κρατικό παιδικό σταθ-
μό, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Η απόφαση του Πενταμε-
λούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας έφερε μαζική κατα-
κραυγή για το πώς είναι δυνατόν να ποινικοποιείται και μά-
λιστα με την αυστηρότερη των ποινών η απεγνωσμένη
προσπάθεια μίας φτωχής εργάτριας να βρει δουλειά.

Όπως ανέφερε η ανακοίνωση του Σωματείου Καθαρι-
στριών Νομού Μαγνησίας: «Η αστική δικαιοσύνη, αφού
εξάντλησε όλη την αυστηρότητά της σε μια φτωχή εργα-
ζόμενη, καταδίκασε μια γυναίκα που αγωνιζόταν να ζήσει
την οικογένειά της σε 10 χρόνια φυλακή! Διορίστηκε το
1996 σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δηλώνοντας ότι είναι τελει-
όφοιτη της ΣΤ  δημοτικού για να μπορέσει να βρει δουλειά
να ζήσει τα παιδιά της και να βοηθήσει τον σύζυγό της που
είχε 67% αναπηρία… Δεν έκλεψε! Δεν καταχράστηκε τα
δημόσια χρήματα!».

Η ίδια η καθαρίστρια, μέσα από τις φυλακές του Ελαιώνα
Θήβας στις οποίες βρίσκεται από τις 5 Νοέμβρη εκτίοντας την άδι-
κη ποινή της, συγκλονίζει με τις περιγραφές της ζωής της -παιδί
πολύτεκνης οικογένειας που μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο- και του
πώς έφτασε, προκειμένου να συντηρήσει τα παιδιά και το σύζυγό
της, να αλλάξει το απολυτήριό της. «Ήθελα μια δουλειά», δήλωσε
στον τοπικό τύπο, «Δεν είχα δουλειά, ερχόταν η Πρόνοια.... Έμενα
σε ένα χαμόσπιτο και δεν ήθελα να μου πάρουν τα παιδιά. Έτσι
έκανα αυτό το έγκλημα που έκανα. Για μια τάξη... Δούλεψα όμως.
Ούτε τα έκλεψα, πρόσφερα στο κράτος, ούτε πλούτη έκανα».

Η καταδίκη της δεν είναι μια τυχαία, μεμονωμένη απόφαση. Η
πραγματικότητα είναι ότι σαν την καθαρίστρια από το Βόλο υπάρ-
χουν χιλιάδες γυναίκες που ζουν και εργάζονται στις ίδιες άθλιες
συνθήκες. Στις 19 και 20 Νοέμβρη οι σχολικές καθαρίστριες προ-

χώρησαν σε 48ωρη απεργία με κύρια αιτήματα τη
μονιμοποίησή τους και την ένταξή τους στα ΒΑΕ

καταγγέλλοντας τις συνθήκες δουλειάς και αμοιβής,
με συμβάσεις έργου, με 37 ευρώ μεικτά το μήνα για

κάθε αίθουσα χωρίς να υπολογίζονται οι άλλοι χώροι
(τουαλέτες, σκάλες, αυλές, γυμναστήρια, γραφεία), με

εξαντλητικά ωράρια που φτάνουν το 8ωρο και όχι το
4ωρο για το οποίο πληρώνονται, με ανασφάλεια κάθε
Ιούνη αν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις, με αξιολογήσεις
όχι μία αλλά πλέον τρεις φορές το χρόνο (!).

Στη θέση της 53χρονης καθαρίστριας λοιπόν θα μπορού-
σε να είναι κάθε εργαζόμενη. Αυτό είναι και το νόημα της

τερατώδους αυτής ποινής. Η επιβολή της σε μία από αυτές
τις γυναίκες στοχεύει σε όλες. Στέλνει το μήνυμα της πει-
θαρχίας και της υπακοής στο σύστημα.

Το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια από τα πάνω συ-
ναντά τόσο μεγάλη οργή, όπως φάνηκε από το τεράστιο
κύμα συμπαράστασης στην καθαρίστρια, είναι πολύ ελ-
πιδοφόρο. Αυτή η οργή και η ριζοσπαστικοποίηση είναι
που ανάγκασε και την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Ξένη Δημητρίου να κινηθεί κατά της καταδικαστικής απόφασης με
το αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ποινής της καθαρίστριας να
εξετάζεται την Τετάρτη 28 Νοέμβρη και να ακολουθεί κι αυτό της
αναίρεσης της απόφασης.

Το κρίσιμο είναι η αλληλεγγύη που εκφράστηκε να απλωθεί εκεί
που μετράει, μέσα στους χώρους δουλειάς, να γίνει υπόθεση των
συνδικάτων και της εργατικής τάξης. Αυτή είναι η δύναμη που
μπορεί να κερδίσει την αποφυλάκιση της καθαρίστριας, να επιβά-
λει την επιστροφή της στη δουλειά (κομμάτι της εξοντωτικής ποι-
νής της είναι, όπως αποκαλύπτει η ίδια, η διαγραφή της από το
μητρώο σαν να μη δούλεψε ποτέ αυτά τα είκοσι χρόνια) και να πα-
λέψει ενάντια σε όλες τις επιθέσεις στις γυναίκες.

Λ.Β.

Περί «αξιοκρατίας»
και «δικαιοσύνης» 

Το ίδιο το “αδίκημα” της καθαρίστριας φέρνει
στο προσκήνιο και άλλα ζητήματα. Ένα από
αυτά είναι η προπαγάνδα για την “αξιοκρα-

τία” που υποτίθεται εξασφαλίζουν οι διαγωνισμοί
του ΑΣΕΠ. Ποια αξιοκρατική λογική όμως αξιώνει
από μια καθαρίστρια σχολείου να έχει αναγκαστι-
κά απολυτήριο δημοτικού; Ποια προσόντα της
εξασφαλίζει αυτό στη δουλειά της; Η πραγματικό-
τητα είναι ότι πρόκειται για παρανοϊκά κριτήρια,
όρους και προϋποθέσεις, που μόνο στόχο έχουν
να βάζουν εμπόδια και να περιορίζουν τις προσλή-
ψεις δίνοντάς τους αξιοκρατικό προσωπείο.

Επιπλέον, αποκαλύπτει το ρόλο των αστικών δι-
καστηρίων. Η μαζική κατακραυγή πίεσε την εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου να εξετάσει επιπλέον και
το αν συντρέχουν λόγοι πειθαρχικού ελέγχου των
δικαστών που εξέδωσαν την καταδικαστική από-
φαση. Αυτό ανάγκασε την Ένωση Δικαστών και Ει-
σαγγελέων να βγάλει ανακοίνωση που ναι μεν
αναφέρει ότι “Η αναντιστοιχία αδικήματος και ποι-
νής στην προκειμένη περίπτωση είναι προφανής”,
αλλά δικαιολογεί την απόφαση των δικαστών ρί-
χνοντας την ευθύνη στο τι λέει ο νόμος για τα
συγκεκριμένα αδικήματα: “Οι δικαστικοί και εισαγ-
γελικοί λειτουργοί εκδίδουν πάντα τις αποφάσεις
τους μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας”.

Το μόνο που τελικά παραδέχονται, όμως, είναι
ότι όχι μόνο οι νόμοι τους είναι άδικοι, αλλά και
ότι οι ίδιοι οι λειτουργοί της δικαιοσύνης που τους
εφαρμόζουν είναι ανοιχτά εναντίον των εργατών
και των φτωχών.

Διεθνές «παλιρροιακό κύμα» ενάντια στον σεξισμό 

Eκατοντάδες χιλιάδες διαδηλώ-
τριες και διαδηλωτές ξεχύθηκαν
σε δεκάδες πόλεις σε ολόκληρο

τον κόσμο το Σάββατο και την Κυριακή
24-25 Νοέμβρη κατά της σεξιστικής
βίας με αφορμή τη διεθνή μέρα του
ΟΗE για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών.

150.000 γυναίκες και άνδρες σύμφω-
να με τους διοργανωτές, διαδήλωσαν
αψηφώντας την βροχή στη Ρώμη,
30.000 στο Παρίσι και ακόμη 20.000 σε
50 περίπου πόλεις της Γαλλίας, το
Σάββατο 24 Νοεμβρίου, ενώ εκατοντά-
δες κατέβηκαν στους δρόμους και στη
Γενεύη στην Ελβετία. Στη Γαλλία οι
διαδηλώσεις καλέστηκαν από το κίνη-
μα #NousToutes (Όλες εμείς). Στην
πόλη του Πο, όπου βρίσκονταν σε εξέ-
λιξη οι κινητοποιήσεις των “κίτρινων γι-
λέκων” (βλ. σελ.19)οι διαδηλωτές συμ-
μετείχαν στη διαδήλωση υιοθετώντας
το μωβ, το χρώμα του #NousToutes
.Την ίδια μέρα διοργανώθηκε και η δια-
δήλωση στην Αθήνα. 

Ακολούθησαν την Κυριακή 25 Νοεμ-
βρίου 40 πόλεις της Ισπανίας με την
Μαδρίτη να συγκεντρώνει δεκάδες χι-
λιάδες διαδηλωτές και η Ιστανμπούλ,
όπου η διαδήλωση δέχτηκε την επίθε-
ση της τουρκικής αστυνομίας με δα-
κρυγόνα. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης
στο Εκουαδόρ, τον Άγιο Δομίνικο και

άλλες πόλεις της Λατινικής Αμερικής    
Στην Ρώμη, ο κόσμος δεν σταμάτα-

γε να προσέρχεται στην πορεία, κρα-
τώντας πανό, μοβ, ροζ και κόκκινες ση-
μαίες, πλακάτ, ένα πολύχρωμο πλήθος
ανάμεσά τους δεκάδες ομάδες και ορ-
γανώσεις,  από την Φλωρεντία, την Αγ-
κόνα, την Πίζα, το Παλέρμο, το Μιλάνο
και άλλες πόλεις της Ιταλίας με συνθή-
ματα ενάντια στην σεξιστική βία αλλά
και στις περικοπές που υφίστανται τα
κοινοτικά κέντρα για την σεξιστική βία. 

«Είμαστε ένα παλιρροιακό κύμα» λέει
η Μαρία Μπρίτζι μια εκ των διοργανω-
τών «Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ επι-
κίνδυνο, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω
στον αντιρατσισμό, τον αντισεξισμό, και

στις διαδηλώσεις, όπως η σημερινή που
είναι μια απάντηση στην  άποψη του Πι-
λόν και του Σαλβίνι» καθώς η κυβέρνη-
ση με πρωτοβουλίες της ακροδεξιάς
Λίγκας σχεδιάζει νομοσχέδια που αφο-
ρούν το οικογενειακό δίκαιο και βάζουν
στο στόχαστρο δικαιώματα των γυναι-
κών. «Δεν θέλουμε στη διαδήλωση τους
εκπροσώπους μιας κυβέρνησης που εί-
ναι γεμάτη από ομοφοβικούς» λέει μια
άλλη διαδηλώτρια ενώ ανάμεσα στους
διαδηλωτές βρέθηκαν τα κινήματα που
στηρίζουν τις μετανάστριες γυναίκες
θύματα του τράφικινγκ. 

Δυναμική ήταν η διαδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα για
την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών που οργάνωσαν
γυναικείες, LGBTQI+, αριστερές οργανώσεις και συλλογι-

κότητες το Σάββατο 24 Νοέμβρη.

Άμεση απελευθέρωση της καθαρίστριας από το Βόλο, Δικαιο-
σύνη για το Ζακ, Ανοιχτά σύνορα μετά την άγρια δολοφονία των
τριών γυναικών προσφύγων στον Έβρο, ήταν από τα κεντρικά αι-
τήματα της διαδήλωσης που συνδέθηκαν και με τη μάχη ενάντια
στους φασίστες.

Η συγκέντρωση έγινε στην Καπνικαρέα με ανακοινώσεις και
μοίρασμα προκηρύξεων και ακολούθησε πορεία στο κέντρο της
Αθήνας που κατέληξε, περνώντας και από το ΑΤ Ομόνοιας, στο
σημείο της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου στη οδό Γλάδστω-
νος.

Το σύστημα που γεννά σεξισμό και καταπίεση και τη μάχη για
την ανατροπή του, ανέδειξαν οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι
της Εργατικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΚ με την παρέμβασή τους,
φωνάζοντας συνθήματα όπως «Η καθαρίστρια τώρα ελεύθερη, οι
φονιάδες του Ζακ στη φυλακή», «Γυναίκες και άντρες παλεύουμε
μαζί, ενάντια σε σεξισμό και καταπίεση», «Λιτότητα, ανεργία, σεξι-
σμός, αυτός είναι ο καπιταλισμός».

AΘΗΝΑ

Διαδηλώσεις ενάντια στη βία κατά των γυναικών στην
Ιταλία (μεγάλη φωτό) και τη Γαλλία (μικρή φωτό)

24/11, Αθήνα
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Nα κλιμακώσουμε το απεργιακό κύμαΣε μαζική συμμετοχή στην απεργία της 28ης
Νοέμβρη καλεί η ΕΝΕΔΕΠ, το σωματείο

των εργαζόμενων της Cosco στον Πειραιά.
Απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί
στις 10:30 το πρωί στο ΣΕΜΠΟ. 

Οι εργάτες της Cosco βρίσκονται αντιμέτωποι
με μια νέα πρόκληση από τη μεριά της εργοδο-
σίας. Αφού έδωσαν νικηφόρα τη μάχη για την
ένταξή τους στα Βαρέα κι Ανθυγιεινά με τις
απεργίες του καλοκαιριού, συνεχίζουν να διεκδι-
κούν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με ουσιαστι-
κές αυξήσεις και ασφαλείς κι αξιοπρεπείς συν-
θήκες εργασίας. Η εργοδοσία χρησιμοποίησε –
χωρίς επιτυχία - μια σειρά μέτρα για να κάμψει
τον αγώνα των εργαζόμενων. Τρομοκρατία, εκ-
βιασμούς, συγκρότηση απεργοσπαστικού μηχα-
νισμού με τη βοήθεια φασιστοειδών, δικαστικές
προσφυγές, ακόμα και τραμπουκισμούς εναν-
τίον συνδικαλιστών. Κορύφωση όλων αυτών
ήταν η συγκρότηση κίτρινου “σωματείου εργα-
ζομένων”, δίνοντας ουσιαστικά νομική μορφή
στον απεργοσπαστικό μηχανισμό. 

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η εργοδοσία
έρχεται τωρα να πει οτι συμφώνησε Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας με το δικό της, εργοδοτι-
κό, σωματείο. Μια ΣΣΕ όμως ίδια με αυτή που
πρότεινε η εργοδοσία από την αρχή και την
οποία με μαζικές συνελεύσεις είχαν απορρίψει
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. 

Όχι παιχνίδια με τις ζωές μας
“Συνάδελφοι δεν πρέπει να αφήσουμε κανέ-

ναν να παίζει με τις ζωές μας, τις ανάγκες τις
δικές μας και των οικογενειών μας”, υπογραμ-
μίζει η ΕΝΕΔΕΠ και συνεχίζει: “Δεν πρέπει να
επιτρέψουμε το εργασιακό καθεστώς που
ισχύει τώρα, να το αφήσουμε να νομιμοποιηθεί
μέσα από αυτήν την Σύμβαση – Έκτρωμα που
προσπαθούν να μας την επιβάλουν μια χούφτα
ανθρώπων που βρίσκονται σε εντεταλμένη
υπηρεσία απο την εργοδοσία COSCO-DPORT”
λέει η ΕΝΕΔΕΠ, καλώντας παράλληλα στην
απεργία. Όπως επισημαίνουν μάλιστα, η εται-
ρία “στο πρώτο εξάμηνο του 2018 αύξησε τα
κέρδη της κατά 25,8% μέσα ένα μόνο έτος! Τα
κέρδη αυτά προέρχονται από τη δική μας δου-
λειά, το δικό μας ιδρώτα.

Η ανάπτυξη λοιπόν που μας υπόσχονται εί-
ναι μια ανάπτυξη που μοναδικό στόχο έχει να
δίνει ψίχουλα στους εργαζόμενους που και αυ-
τά τα ψίχουλα χωρίς τον μεγαλειώδη αγώνα
μας, ακόμα θα ήταν στις τσέπες μιας χούφτας
εκμεταλλευτών.

Τον δρόμο συνάδελφοι τον ξέρουμε. Μπορεί
να είναι δύσκολος και κουραστικός αλλά είναι
και ο μόνος και δεν είναι άλλος από τον δρόμο
του αγώνα. Ότι έχουμε κατακτήσει έτσι το κατα-
φέραμε. Δεν γίνεται να μην έχουμε συγκροτημέ-
να εργασιακά δικαιώματα... Όλοι στην πανεργα-
τική – πανελλαδική απεργία στις 28 Νοέμβρη”.

Εξόρμηση στο Λιμάνι για την απεργία, πραγ-
ματοποίησε κι ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια μαζί με συνεργείο της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης. “Οι εργαζόμενοι ήξεραν για την απερ-
γία. Όλοι έπαιρναν την προκήρυξη. Κανένας δεν
ήταν με τους απεργοσπάστες και γενικά υπήρχε
καλή ανταπόκριση, παρότι έμπαιναν βιαστικοί
στη δουλειά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρ-
χει συσπείρωση γύρω απο το σωματείο και διευ-
κρινίζουν οτι δεν στηρίζουν καθόλου το απεργο-
σπαστικό” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Αντώνης, που συμμετείχε στην εξόρμηση. 

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της 28ης
Νοέμβρη καλούν τους συναδέλφους τους

οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες της Πρωτο-
βουλίας Γένοβα Ιντρακόμ, του αντικαπιταλιστι-
κού δικτύου των εργαζόμενων στον όμιλο. Το
Σωματείο των Εργαζομένων της Ιντρακόμ κα-
λεί σε προσυγκέντρωση στις 10:30πμ, στο
Υπουργείο Εργασίας στη Σταδίου. 

“Κάναμε εξόρμηση για την απεργία το πρωί
της Παρασκευής στην κεντρική πύλη, ακολού-
θησε συγκέντρωση του σωματείου στην Ιντρα-
κομ Defense και την Ιντρασοφτ και τη Δευτέρα
μοιράσαμε την προκήρυξη στην Τέλεκομ” μας
λέει ο Βαγγέλης, εργαζόμενος στην Ιντρακόμ
και μέλος της Πρωτοβουλίας Γένοβα. 

“Στις 28 Νοέμβρη απεργούμε ενάντια στη λι-
τότητα, που συνεχίζεται μετά την «έξοδο» από
τα μνημόνια” λένε τα μέλη της Πρωτοβουλίας
Γένοβα Ιντρακόμ στην προκήρυξή τους. “Η
αναστροφή αυτών των ταξικών επιθέσεων εί-
ναι καθαρό ότι μπορεί να γίνει μόνο μέσα από
τους εργατικούς αγώνες σε μια γνήσια, ανα-
τρεπτική αριστερή κατεύθυνση. Ήδη η κυρίαρ-
χη τάξη απειλεί να μετατρέψει σε εφιάλτη και
τη «μεταμνημονιακή εποχή». Σε κάθε ζήτημα
πατάει πάνω στους συμβιβασμούς των ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ για να απαιτήσει περισσότερα. Απει-
λούν να κάνουν φτερό στον άνεμο ακόμη και
τις αναιμικές υποσχέσεις της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ, αν το μαζικό εργατικό κίνημα δεν επι-
βάλει να μπουν μπροστά οι εργατικές ανάγ-
κες” τονίζουν μεταξύ άλλων και συνεχίζουν.

Ενιαίο μέτωπο
“Η επιτυχία της απεργίας στις 28 Νοέμβρη

θα στείλει το μήνυμα και στις συμβιβαστικές
πλειοψηφίες της ΓΣΕΕ που σύρθηκαν προκει-
μένου να κηρύξουν την απεργία. Αλλά η σκλη-
ρή κριτική στις συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν
πρέπει να αφήνει κανένα περιθώριο για δια-
σπαστικά τελεσίγραφα, από τη μεριά όσων
έχουμε αντιπαράθεση με τους συμβιβασμούς
και τις αδράνειες των γραφειοκρατικών ηγε-
σιών. 

Ακόμη, δεν πρέπει να οδηγήσει σε αποχή
από την απεργιακή μάχη, που καταλήγει να
μην προτείνει τίποτα και ουσιαστικά τροφοδο-
τεί απόψεις πως τα πράγματα δεν αλλάζουν με
συλλογικούς αγώνες. Επιδιώκουμε Ενιαίο Μέ-
τωπο για τα εργατικά αιτήματα, γιατί οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι και οι επείγουσες ανάγκες τους
απαιτούν κοινούς μαζικούς αγώνες. Οι συμβι-
βασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, κάτω από
την πίεση της βάσης, μπορούν να στριμωχτούν
και να γίνουν, σε κάποιο βαθμό, εργαλεία του
αγώνα, προκηρύσσοντας τις απεργίες. Στους
κοινούς αγώνες δίνουμε τη μάχη και για την
κατεύθυνση και για την κλιμάκωση των αγώ-
νων, έτσι παλεύουμε και για την αλλαγή των
συσχετισμών στο εργατικό κίνημα, ώστε να
πάμε μπροστά σε μια αγωνιστική, ταξική πο-
ρεία. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους στις
συγκεντρώσεις του σωματείου μας τις επόμε-
νες μέρες στους χώρους των εταιρειών για την
προετοιμασία της απεργίας. Η συμμετοχή μας
στη γενική απεργία δυναμώνει τη μάχη για αύ-
ξηση των μισθών με επιχειρησιακές συλλογι-
κές συμβάσεις απέναντι και στις δικές μας ερ-
γοδοσίες στη συνέχεια”.

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Απεργία 28 Νοέμβρη

Το παρών στην απεργία της 28/11, δίνουν και οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες της Αθήνας.
Το σύνολο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα μείνουν ακινητοποιημένα, με εξαίρεση τα αστι-
κά λεωφορεία που θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από τις 10:45πμ μέχρι τις 16:45μμ.

“Συμμετέχουμε στην 24ωρη πανελλαδική απεργία γιατί παλεύουμε για ελεύθερες συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις , αύξηση του κατώτερου μισθού, μείωση της φορολογίας στις
λαϊκές οικογένειες” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος του
σωματείου στο Μετρό της Αθήνας (ΣΕΛΜΑ), “Είμαστε ενάντια στο ξεπούλημα της δημό-
σιας περιουσίας και απεργούμε σε κοινό μέτωπο διεκδικώντας ότι τα 19 δις ματωμένου
πλεονάσματος που έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση πρέπει να δοθούν στο λαό και στους
εργαζόμενους. Από μας, από τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων έχουν δημιου-
ρηθεί τα πλεονάσματά τους, σε μας πρέπει να επιστρέψουν” συνέχισε. 

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΣΕΛΜΑ, καταγγέλει ότι στη μεταμνημονιακή εποχή συ-
νεχίζεται η αντιλαϊκή πολιτική και χαρακτηρίζει φρούδες τις υποσχέσεις της κυβέρνησης.
Στις διεκδικήσεις των εργαζόμενων συγκαταλέγεται η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων
με αυξήσεις, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και κάλυ-
ψη των ελλείψεων με κρατική χρηματοδότηση και υπογραμμίζει το αίτημα για “φθηνά,
γρήγορα κι αξιόπιστα Μέσα Σταθερής Τροχιάς για τους πολίτες”. 

Την Πέμπτη 22 Νοέμβρη, η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών στην Ιδιωτι-
κή Υγεία πραγματοποίησε ανοικτή σύσκεψη στο ΕΚΑ για την οργάνωση της απεργίας στις
28/11. Αιχμή μας στην περίοδο "μετά τα μνημόνια" είναι η διεκδίκηση συλλογικής σύμβα-
σης εργασίας με αυξήσεις, καθώς και τα ζητήματα της εντατικοποίησης της εργασίας και
των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας. 

Για την οργάνωση της απεργίας κάναμε περιοδεία και μοιράσαμε την προκήρυξή μας
στο Ιατρικό Αθηνών, στις κλινικές Ψυχικού και Περιστερίου, τη Βιοκλινική, το Βουγιουκλά-
κειο και το Ωνάσειο. Η ανακοίνωσή μας καλεί τους εργαζόμενους στις 11πμ στο Υπουρ-
γείο Εργασίας μαζί με μία σειρά απο εργατικά σωματεία και συλλογικότητες. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα για τον κλάδο μας έχουν οι αγώνες που δίνουν οι συνάδελφοι στο
Ωνάσειο για να μην περάσει η κατάργηση της ΣΣΕ που καθορίζει τους μισθούς τους με
αφορμή την δήθεν κρατικοποίηση του νοσοκομείου μέσω δωρεάς που προωθεί η κυβέρνη-
ση. Η απεργία στις 28/11 είναι ευκαιρία τόσο για τους ίδιους, για να πιάσουν ξανά το νήμα
των αγώνων, καθώς και για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, προκειμένου να κλιμα-
κώσουμε τους αγώνες και να βάλουμε τις εργατικές ανάγκες μπροστά.

Κώστας Πολύδωρος, μέλος Δ.Σ Σωματείο Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζό-
μενοι στα Ελληνικά Πετρέλαια, ξεκινώντας
στις 27/11 και συνεχίζοντας μαζί με τους
υπόλοιπους κλάδους στις 28/11. Με τη διή-
μερη απεργία οι εργαζόμενοι κλιμακώνουν
τη δράση τους ενάντια στη συνεχιζόμενη
διαδικασία ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ.

“Μέσα από διαδικασίες οι οποίες αγγί-
ζουν τα όρια της παρανομίας (σ.σ η κυβέρ-
νηση) προσπαθεί, με ένα διαγωνισμό
γεμάτο από νομικές αστοχίες, να επιβάλλει
με το έτσι θέλω, το νόμο της ζούγκλας στην
αγορά της Ενέργειας” τονίζουν οι εργαζό-
μενοι στο κάλεσμά τους, καταγγέλοντας
παράλληλα την προσπάθεια της εταιρίας να
βγάλει παράνομη και καταχρηστική την
απεργία. “Γελιούνται τόσο στην κυβέρνηση
όσο και στη ∆ιοίκηση, αν θεωρούν ότι μπο-
ρούν με τα δικαστήρια να μας τρομοκρατή-
σουν ώστε να σταματήσουμε τους αγώνες
που δίνουμε για τη ματαίωση της περαιτέ-
ρω Ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ...

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να
παραμείνουν συσπειρωμένοι γύρω από το

Σωματείο μας και Ενωμένοι να συνεχί-
σουμε τον Αγώνα της ακύρωσης του ξε-
πουλήματος των ΕΛΠΕ” καταλήγει το σω-
ματείο εργαζομένων καλώντας τους εργα-
ζόμενους και τις δύο μέρες να δώσουν το
παρών στις πύλες των εγκαταστάσεων. 

Το σωματείο των συμβασιούχων στα ΕΛΠΕ
έχει κι αυτό κηρύξει απεργιακή κινητοποίηση
στις 27 Νοέμβρη, με 4ωρη στάση εργασίας
από τις 12μεσ μέχρι τις 4μμ, συμμετέχοντας
και στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ την επό-
μενη ημέρα. Οι πάνω από 600 συμβασιούχοι
που δουλεύουν μέσω εργολάβων στην εται-
ρία, διεκδικούν μονιμοποιήσεις, συλλογικές
συμβάσεις και εξίσωση μισθών και δικαιωμά-
των μεταξύ εργαζομένων στον ίδιο κλάδο.
Χαρακτηριστικό του κοινού αγώνα των εργα-
ζόμενων είναι το μήνυμα που στέλνουν οι
συμβασιούχοι των ΕΛΠΕ προς τους μόνι-
μους, δηλώνοντας “την αμέριστη συμπαρά-
σταση μας στους συναδέλφους στο ΠΣΕΕΠ”
και χαιρετίζοντας τις απεργιακές τους κινη-
τοποιήσεις. 

Την παραμονή της απεργίας που κήρυξε η ΓΣΕΕ για
τις 28/11, θα απεργήσουν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, κα-
τά τη συνήθη πρακτική των συνδικαλιστικών ηγεσιών. 

“Οι εργαζόμενοι στο χώρο της ενημέρωσης μετέχουμε
ενεργά στον διαρκή αγώνα των εργαζομένων, ανέργων
και συνταξιούχων όλης της χώρας, μέσα σε ένα ασφυ-
κτικό περιβάλλον ύφεσης, λιτότητας, φτωχοποίησης και
κοινωνικού αποκλεισμού” τονίζουν οι συνδικαλιστικές
ενώσεις των ΜΜΕ, που απαιτούν μεταξύ άλλων την άμε-
ση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονια-
κών πολιτικών και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας με σταθερή και πλήρη εργασία για όλους, ίσα
δικαιώματα κι αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις.

“Η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν
είναι αίτημα μόνο όσων έχουν καταφέρει να μείνουν στο
επάγγελμα αλλά και των χιλιάδων συναδέλφων που
αγωνίζονται να ξεφύγουν από την ανεργία ανεχόμενοι
τις δυσμενέστερες εργασιακές συνθήκες” προσθέτουν.
Η πρακτική της απεργίας την παραμονή μιας πανεργατι-
κής, δέχεται κριτικές από εργαζόμενους στον Τύπο.
Αφενός διαχωρίζει τους - υφιστάμενους χιλιες δυο επι-
θέσεις - εργαζόμενους των ΜΜΕ, από τους υπόλοιπους
συναδέλφους τους που απεργούν, αφετέρου το επιχεί-
ρημα “απεργούμε μια μέρα πριν για να καλυφθεί η
απεργία από τα ΜΜΕ”, είναι τελείως προσχηματικό κα-
θώς πέρα από ένα ολιγόλεπτο ρεπορτάζ, το υπόλοιπο
δελτίο ειδήσεων ξερνάει το γνωστό προπαγανδιστικό
οχετό των καναλαρχών.

Να διαχωριστεί από αυτή την πρακτική αποφάσισε η
ΠΟΣΠΕΡΤ, κηρύσσοντας απεργία στις 28/11. Όπως λέει
σε ανακοίνωσή της “την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, οι

εργαζόμενοι στην ΕΡΤ θα απεργήσουμεμαζί με δεκάδες
χιλιάδες  εργαζόμενους από κάθε κλάδο σε όλη την Ελ-
λάδα, αντιστεκόμενοι όχι μόνοστα αντιλαϊκά μέτρα,
όπως αυτά αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό που κα-
τατέθηκε στο Eurogroup και συζητείται στις 3 Δεκεμβρί-
ου, αλλά και στην επιλεκτική «βαρηκοΐα» της κυβέρνη-
σης και των υπουργείων ΥΨΗΠΤΕ και ΥΠΟΙΚ, που... εξα-
κολουθούν να παραμένουν απαθείς στις δικές μας φω-
νές για ζητήματα που θέτουμε διαρκώς ήδη από το
2015, και συμπεριλαμβάνονταν ως θεμελιώδη αιτήματα
στις τελευταίες απεργιακές μας κινητοποιήσεις”. Tα αι-
τήματα για τα οποία μιλάει η ΠΟΣΠΕΡΤ έχουν να κάνουν
μεταξύ άλλων, με τη διεκδίκηση προσλήψεων εξειδικευ-
μένου προσωπικού για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις,
την υπογραφή ΣΣΕ με δίκαιους μισθούς για όλους, την
καταβολή όλων των οφειλόμενων δεδουλευμένων κ.α.

Στη γενική συνέλευση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών που πραγματο-
ποιήθηκε στις 19/11, στο θέατρο Τζένη Καρέζη, υπερψηφίστηκε ομόφωνα το
ψήφισμα της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών και το οποίο πρότεινε τη
συμμετοχή και την περιφρούρηση της απεργίας, με απεργιακές φρουρές
στα κεντρικά μεγάλα θέατρα. Με αυτό τον τρόπο πάμε ένα βήμα παραπέρα.
Σε όλη τη συνέλευση ακούγονταν λόγια περί κλιμάκωσης του αγώνα γενικά.
Στην παρέμβασή μας είπαμε ότι η απεργία  - γνωρίζοντας και την τρομοκρα-
τία που επικρατεί στις μεγάλες θεατρικές επιχειρήσεις – δεν θα πρέπει να
αφεθεί “στον αυτόματο πιλότο”, αλλά να εξασφαλίσουμε με απεργιακές
φρουρές την επιτυχία της, μπλοκάροντας τις παραστάσεις.  

Με τέτοιες ενέργειες κλιμακώνουμε την απεργιακή δράση και συνεχίζουμε
ακόμα πιο δυναμικά τη μάχη που δίνουμε για υπογραφή συλλογικής σύμβα-
σης σε κάθε θεατρική επιχείρηση, εξασφαλίζοντας ότι θα πληρωνόμαστε και
στις πρόβες, ένσημα και αξιοπρεπείς μισθούς. Να ισοβαθμιστούν τα πτυχία
των ηθοποιών με αυτά της ανώτατης εκπαίδευσης. Διεκδικούμε αυξήσεις σε
μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές. Στο ψήφισμά μας αναφερόταν
χαρακτηριστικά ότι πρέπει “να συγκρουστούμε με τις λογικές τις περιχαρά-
κωσης που δεν βλέπουν τη δυνατότητα της ανατροπής παρά μόνο στο μακρι-
νό μέλλον. Να φύγει το θέατρο κι ο πολιτισμός από τα χέρια των λίγων και να
γίνει κτήμα της αγωνιζόμενης κοινωνίας”.

Με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες της Ανατρεπτικής Συσπείρω-
σης Ηθοποιών και το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια, οργανώσαμε τις
προηγούμενες ημέρες την απεργία με εξορμήσεις σε μιά σειρά θέατρα της
Αθήνας, το Τζένη Καρέζη, το Γκλόρια, το Ακροπόλ, το Χατζηχρήστου, το Αλί-
κη, το Παλλάς, το Μικρό Παλλάς, το Διάνα κλπ. Συζητήσαμε με πολλούς συ-
ναδέλφους και συναδέλφισσες. Αρκετοί στην αρχή ήταν μουδιασμένοι. Ότι
θα χρειαστεί να δώσουν μόνοι τους τη μάχη απέναντι στο αφεντικό τους.
Όταν τους λέγαμε ότι θα έχουν τη στήριξή τη δική μας και του σωματείου
και θα περιφρουρηθεί η απεργία, έπαιρναν θάρρος κι άλλαζε το κλίμα. 

Αλέξανδρος Μαρτζούκος, μέλος Δ.Σ ΣΕΗ,
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

Δεμένα θα μείνουν και τα πλοία την Τετάρτη 28/11,
καθώς οι ναυτεργάτες θα συμμετέχουν στην απεργία
όπως αποφάσισε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. 

Η ΠΕΝΕΝ, το σωματείο των ναυτών του εμπορικού ναυ-
τικού σε ανακοίνωσή της μεταξύ άλλων “καλεί τον κλάδο
και όλους τους Ναυτεργάτες να πάρουν μέρος στην
απεργία στις 28/11/2018, να παλέψουν για την υπογραφή
ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων, για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και
την επαναφορά των συντάξεων στα προ μνημονίου επίπε-
δα, για την λήψη άμεσων μέτρων για την ανεργία”. 

Την Τετάρτη 28 Νοέμβρη οι εργαζόμε-
νοι στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν τη
σκυτάλη των απεργιών από τους συνα-

δέλφους τους στο δημόσιο που απήργησαν
δυο βδομάδες πριν. Στην Αθήνα, η συγκέν-
τρωση των συνδικάτων είναι στις 11πμ στην
πλατεία Κλαυθμώνος. Ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια μαζί με σωματεία εργαζο-
μένων, καλούν σε προσυγκέντρωση στις
10:30πμ έξω από το Υπουργείο Εργασίας
στη Σταδίου, προκειμένου να συγκροτηθεί
ένα μαζικό μπλοκ που θα βάζει την προοπτι-
κή της απεργιακής κλιμάκωσης για “να τα
πάρουμε όλα πίσω”. Για να μπουν – όπως λέ-
ει και η αφίσα του Συντονισμού – οι εργατι-
κές ανάγκες μπροστά κι όχι το χρέος, οι τρα-
πεζίτες και τα αφεντικά. 

Η απεργία έρχεται να αναδείξει τα αιτήματα
που ενώνουν την εργατική τάξη. Συλλογικές
συμβάσεις με αυξήσεις, προσλήψεις και μονι-
μοποιήσεις των ελαστικά εργαζόμενων, στοπ
στις ιδιωτικοποιήσεις. Όλα αυτά σε μια περίο-
δο που η κυβέρνηση διαλαλεί ότι βγήκαμε
από τα μνημόνια, μιλάει περί οικονομικής ανά-
καμψης και αύξησης του ΑΕΠ και δίνει υπο-
σχέσεις για τα καλύτερα που... έρχονται. Ο,τι
και να λέει όμως η κυβέρνηση, δεν μπορεί να
κρύψει που πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. Χαρα-
κτηριστική είναι η πρόσφατη μελέτη που δη-
μοσίευσε ο μαρξιστής οικονομολόγος Μάικλ
Ρόμπερτς, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα
συγκαταλέγεται στις χώρες στις οποίες το

πλουσιότερο 10% κατέχει έναν μέσο όρο του
52% του πλούτου, ενώ το φτωχότερο 60% κα-
τέχει λιγότερο από το 12%. Το 20% του φτω-
χότερου κόσμου στην Ελλάδα βρίσκεται στο
μηδέν όσον αφορά την περιουσία που κατέ-
χει, ενώ υπάρχει κομμάτι που βρίσκεται υπό
το μηδέν λόγω χρεών. Παρότι πρόκειται για
πλούτο που ο ίδιος αυτός κόσμος χύνει αίμα
και ιδρώτα για να τον παράξει.

Χιλιάδες εργαζόμενοι καταλαβαίνουν ότι
τίποτα δεν θα τους χαριστεί. Όπως έχει δεί-
ξει η τελευταία περίοδος, οι εργαζόμενοι
μπορούν να πετύχουν νίκες αλλά αυτές κερ-
δίζονται από τους κλάδους που βγαίνουν,
απεργούν, διαδηλώνουν, δίνουν μάχες.

Παραδείγματα
Κάθε βδομάδα προστίθενται νέα παρα-

δείγματα. Μετά τους εργαζόμενους της Co-
sco που με τις απεργίες τους κέρδισαν τα
Βαρέα κι Ανθυγιεινά και συνεχίζουν τον αγώ-
να για ΣΣΕ, μετά τους συνταξιούχους που
βγαίνοντας ξανά και ξανά στο δρόμο κατα-
φέρνουν να μπλοκάρουν τις περικοπές των
συντάξεων, ήρθε το παράδειγμα των συμβα-
σιούχων ΟΑΕΔ στα νοσοκομεία. Τέσσερις χι-
λιάδες εργαζόμενες κι εργαζόμενοι κέρδι-
σαν νέα δωδεκάμηνη ανανέωση των συμβά-
σεών τους, χάρη στους απεργιακούς αγώνες
που δίνει το κίνημα των υγειονομικών. 

Και μέσα από αυτά τα παραδείγματα, νέοι
κλάδοι εργαζομένων παίρνουν θάρρος και

βγάινουν κι αυτοί στη μάχη, όπως είδαμε πιο
πρόσφατα τους συμβασιούχους της ΔΕΣΦΑ
που προχώρησαν σε απεργία με καθολική
συμμετοχη στις 16/11 και συνέχισαν με νέα
στάση εργασίας την περασμένη βδομάδα. Ή
τις καθαρίστριες των σχολικών κτιρίων που
πραγματοποίησαν 48ωρη απεργία τη Δευτέ-
ρα και την Τρίτη που πέρασε, διεκδικώντας
να πάρει τέλος η ομηρία τους, να αποκτή-
σουν μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. Ή
τις συμβασιούχες αρχαιολόγες που απήργη-
σαν στις 23/11 ενάντια στις απολύσεις τους.
Τους εργαζόμενους στα Ελληνικά Πετρέλαια
που επέκτειναν την απεργία της Τετάρτης
28/11, σε 48ωρη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση.

Η απεργία στις 28 Νοέμβρη μπορεί να
ενώσει όλες αυτές τις μάχες και να τους δώ-
σει νέα ώθηση για τη συνέχεια. Ακόμα κι αν
η γραφειοκρατική ηγεσία της ΓΣΕΕ δεν είχε
καμία τέτοια πρόθεση όταν προκήρυσσε την
απεργία.

Συγκεντρώσεις
Αθήνα 10:30πμ Υπουργείο Εργασίας Σταδίου
Θεσσαλονίκη 11πμ Εργατικό Κέντρο
Ηράκλειο 10πμ Άγαλμα Βενιζέλου
Χανιά 10:30πμ πλ.Αγοράς
Πάτρα 10:30πμ Εργατικό Κέντρο

Γιάννενα 10:30πμ Εργατικό Κέντρο
Βόλος 10πμ Εργατικό Κέντρο
Ξάνθη 10πμ Εργατικό Κέντρο
Αλεξανδρούπολη 10πμ Εργατικό Κέντρο

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

ΝΑΥΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

INTRACOMCOSCO

ΕΛΠΕ

ΜΜΕ

Κείμενα-επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Όχι στο καζίνο

Την Δευτέρα 19/11 πραγματοποιήθη-
κε η συνέλευση της πρωτοβουλίας
πολιτών Χαλανδρίου. Κεντρικό θέμα

συζήτησης ήταν η μεταφορά του καζίνο
της Πάρνηθας στη γειτονιά του Χαλανδρί-
ου (στα σύνορα με το Μαρούσι) και τι
πρωτουβουλίες χρειάζεται να πάρουμε
προκειμένου να εμποδίσουμε τον συγκε-
κριμένο σχεδιασμό της κυβέρνησης. 

Εκτός από την παρέμβαση στο δημοτι-
κό συμβούλιο Χαλανδρίου, το οποίο έχει
ήδη αποφασίσει την εναντίωση του στη
μεταφορά, συζητήσαμε τον τρόπο με τον
οποίο χρειάζεται να ανοίξουμε το ζήτημα
στη γειτονιά, προκειμένου να οργανώσου-
με την αντίσταση από τα κάτω.

Μεταξύ άλλων αποφασίσαμε να αναρ-
τηθούν αεροπανό στις συνοικίες του Χα-
λανδρίου, να οργανώσουμε εξορμήσεις
στη γειτονιά, ενώ επίσης ανοιχτό έμεινε
το ενδεχόμενο για δημιουργία επιτροπής
αγώνα ενάντια στο καζίνο, στην οποία θα
συμμετέχουν δημοτικές κινήσεις από τις
όμορες περιοχές, φορείς, συλλογικότη-
τες, ενώσεις γονέων και τοπικά σωματεία
εργαζομένων.

Μαριλένα Κουντούρη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Όχι στο
ξεπούλημα των
ακινήτων

Την Κυριακή 25/11 πραγματοποιήθη-
κε η εκδήλωση του Κινήματος στην
Πόλη, στου Ζωγράφου για τα 26

ακίνητα του Δήμου μας, που περιλαμβά-
νονται στη λίστα προς "αξιοποίηση" από
το ΤΑΙΠΕΔ. Είχε προηγηθεί δημοτικό συμ-
βούλιο που η δημοτική αρχή (ΣΥΡΙΖΑ) δε-
σμεύτηκε ότι θα μπλοκάρει την ιδιωτικο-
ποίηση. Στη λίστα περιλαμβάνονται σχο-
λεία, πάρκα, μουσεία και γήπεδα.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο Κ. Βουρεκάς,
αρχιτέκτονας και ο Λ. Δήμου, δημοτικός
σύμβουλος με το Κίνημα στην Πόλη. Συμ-
μετείχαν 30-35 άνθρωποι. Οι ομιλητές επι-
κεντρώθηκαν περισσότερο στο να δώσουν
εικόνα για το νομοσχέδιο με τα 10.100 ακί-
νητα. Στάθηκαν ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
δασών, βουνών, αρχαιολογικών χώρων και
σχολείων και στα τοπικά κινήματα όπως πχ
τον ξεσηκωμό στο Βόλο ενάντια στην
ΑΓΕΤ. Άνοιξε η συζήτηση για τη διεθνή
κρίση, για το πώς στην πραγματικότητα η
υφαρπαγή του δημόσιου πλούτου είναι
στη φύση αυτού του συστήματος και στην
παράδοση της ελληνικής άρχουσας τάξης
και πώς το αίτημα για διαγραφή του χρέ-
ους είναι κλειδί για  να σταματήσουμε τις
ιδιωτικοποιήσεις, μαζί με τον κόσμο που
ψήφισε και στου Ζωγράφου, δήμαρχο της
Αριστεράς ελπίζοντας να μπλοκάρει τέτοι-
ες ιστορίες. Η μάχη είναι μπροστά μας και
θα την κερδίσουμε.

Κατερίνα Σεβαστάκη

Οπροϋπολογισμός αλλά και το ζήτημα
του ραδιοσταθμού 9.84 βρέθηκαν στο
επίκεντρο του δημοτικού συμβούλιου

της Αθήνας που συνεδρίασε την περασμένη
Πέμπτη 22 Νοέμβρη.

Όπως δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας:
«Καταψηφίσαμε τον πρώτο “μεταμνημονιακό
προϋπολογισμό” που έφερε ο Καμίνης. Είναι
ένας προϋπολογισμός που αυξάνει το πλεόνα-
σμά του δήμου Αθήνας από τα 66 το 2018 στα
86 εκατομμύρια ευρώ στο 2019, πράγμα απα-
ράδεκτο. Έχουν φτάσει τα έσοδα της περα-
σμένης χρονιάς από ανταποδοτικά τέλη, πρό-
στιμα και φορομπηξία να είναι 82% και μόνο
18% να είναι από επιχορήγηση του κράτους. 

Αλλά ακόμη και από αυτό το πλεόνασμα θα
μπορούσαν να έχουν δώσει για να καλυφθούν
οι ανάγκες, στον Αθήνα 9,84, στο ΚΥΑΔΑ για
τους άστεγους που βρίσκονται στο δρόμο, στο
πράσινο, στις κοινωνικές ανάγκες, αλλά δεν το
έκαναν. Είναι σκάνδαλο ότι φέτος δεν κατα-
βλήθηκαν στις σχολικές επιτροπές τα χρήματα
και στο τέλος επιστράφηκαν, πάνω από
700.000 ευρώ στο κράτος, ως αποθεματικό
που δεν χρησιμοποιήθηκε.

Κεντρικό αίτημα είναι οι περικοπές 60% που
έχουν σημάνει τα μνημόνια όλα αυτά τα χρόνια
στην χρηματοδότηση των ΟΤΑ, να δοθούν πί-
σω γιατί μόνο έτσι μπορείς να έχεις παιδικούς
σταθμούς, καθαριότητα, πράσινο, προσωπικό
που να στελεχώνει όλες τις υπηρεσίες που
έχουν ανάγκη οι δήμοι. Τα λεφτά να τα βρουν
από την διαγραφή του χρέους και όχι από την
φορομπηξία στην εργατική τάξη και τους φτω-
χούς. Ζητάμε να καταργηθούν τα τέλη για την

κατοικία και να φορολογηθούν οι μεγαλοξενο-
δόχοι, οι μεγαλέμποροι». 

Αθήνα 9.84
Στο πλαίσιο της συζήτησης των προ ημερη-

σίας διάταξης θεμάτων, ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου απαίτησε και διάβασε την επιστολή της Δέ-
σποινας Μπαρδάκου, εργαζόμενης στον Αθήνα
9.84, παρά το ότι συνάντησε την προσπάθεια
απαγόρευσης τόσο από πλευράς Δημάρχου
Καμίνη -"δεν μπαίνει θέμα σήμερα", είπε- όσο
και του προέδρου Νώντα Λαμπρακάκη, που
επιχείρησε να τον σταματήσει όταν ζήτησε να
την διαβάσει. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας:
«Πρόκειται για στάση πανικού μπροστά στην
ήττα της αντεργατικής πολιτικής των απολύσε-
ων και του εκφοβισμού που χρησιμοποίησαν,
επιβάλλοντας καθεστώς άγριας εργοδοτικής
τρομοκρατίας για να περάσουν οι απολύσεις
και οι αλλαγές στις συμβάσεις. Σήμερα το ΣΕ-
ΠΕ ήταν καταπέλτης κατά της μετατροπής των
συμβάσεων αορίστου σε ορισμένου χρόνου…
Πάρτε πίσω τις αντεργατικές επιθέσεις και το
επιχειρηματικό σχέδιο της ντροπής τώρα».

Ακολουθεί μέρος της επιστολής (μπορείτε
να την βρείτε στο http://antarsiageitoniesathi-
nas.blogspot.com/) της Δέσποινας Μπαρδάκου
Εκπρόσωπου δημοσιογράφων του Αθήνα 984
στο Μεικτό της ΕΣΗΕΑ, που διαβάστηκε στο
δημοτικό συμβούλιο:

«Δεν ξέρω αλήθεια εάν γνωρίζετε ότι οι συ-
νάδελφοι μου κι εγώ δουλεύουμε αργίες και
δεν παίρνουμε ούτε σεντ επιπλέον, όπως προ-
βλέπουν οι συμβάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με
τα κομμάτια που γράφουμε στην ιστοσελίδα
του σταθμού. Στο σημείο αυτό να σημειώσω
ότι στη συχνότητα του δημοτικού ραδιοφώνου
της Αθήνας δεν υπάρχει πλουραλισμός. Δεν
μπορεί να σας είναι τόσο άγνωστο αυτό…

Οι εργαζόμενοι του Αθήνα 9.84 για όσους
δεν το γνωρίζετε, δεχόμαστε αφόρητες πιέσεις
και διαφόρων ειδών "τιμωρίες" αν και όταν εκ-
φράζουμε την άποψή μας, αν αυτή δε συνάδει
με εκείνη της ηγεσίας του σταθμού.

Αντί λοιπόν σε μια έντονα πολιτική περίοδο,
λίγους μήνες πριν τις εκλογές, να ηρεμήσουμε
για να παίξει ο σταθμός σημαντικό ρόλο, έρχε-
ται τον περασμένο μήνα το Business Plan!

Με το γνωστό έλλειμμα της τάξης των 150 χι-

λιάδων ευρώ, τις βλαπτικές μεταβολές συμβά-
σεων, τις απολύσεις και την περίφημη επιτροπή
κρίσης αξιολόγησης προσωπικού, η οποία θα
κρίνει με βασικά προσωπικά κριτήρια των εκά-
στοτε διευθυντών και που στην περίπτωση των
δημοσιογράφων αγγίζει τα όρια της λογοκρι-
σίας. Και ΝΑΙ, μας έδωσε ο δήμος τα χρήματα
που χρειάστηκαν ώστε να μη γίνουν οι παράνο-
μες δανειακές περικοπές στους μισθούς μας
μετά από πολλές αντιδράσεις. Και όλα καλά
προσωρινά... Και λέω προσωρινά διότι πολύ
απλά το επιχειρηματικό σχέδιο έχει χρονικό
ορίζοντα έως το 2020, κυρίως γιατί η διοίκηση
του σταθμού δεν το παγώνει! Δεν το παίρνει πί-
σω, αντιθέτως επιμένει και στις βλαπτικές μετα-
βολές των συμβάσεων και στις απολύσεις και
στην αξιολόγηση. Αναρωτηθείτε για ποιο λόγο,
αναρωτιόμαστε γιατί ΤΩΡΑ πριν τις εκλογές.
Υπάρχει κάποιο σχέδιο πίσω από αυτά;

Πολύ θα θέλαμε απαντήσεις ουσίας. Γιατί το
περίφημο έλλειμμα των 150 χιλιάδων ευρώ, οι
διοικούντες το ήξεραν όπως οι ίδιοι παραδέ-
χτηκαν, από τον Μάρτιο του 2018! . Τώρα, γιατί
μας ενημέρωσαν μόλις τον περασμένο μήνα,
νομίζω ότι ο κύριος Καμίνης θα έχει πάρει μία
λογική εξήγηση από τους συνεργάτες του. Θα
θέλαμε πολύ να τη μάθουμε κι εμείς οι εργαζό-
μενοι. 

Κύριε Καμίνη αυτά που γίνονται με ή χωρίς
τη θέλησή σας, στο σταθμό όπου εργαζόμαστε
είναι επιεικώς απαράδεκτα. Και το λέει η εκ-
πρόσωπος που την έχουν στείλει συνεργάτες
σας στο Πειθαρχικό της Εταιρείας γιατί υπερα-
σπίστηκε συμβασιούχο του οποίου η σύμβαση
δεν ανανεώθηκε όταν η διεύθυνση τον απει-
λούσε με αυτό που του συνέβη λίγο αργότερα.
Σας το λέει μία εκπρόσωπος που της έχει ζητη-
θεί, ούτε θυμάμαι πόσες φορές, δήλωση μετα-
μέλειας για να αποσύρουν το πειθαρχικό της.
Έχουμε γυρίσει σε άλλες εποχές και δεν το
έχουμε καταλάβει»;.

Γ.Π.

«Aπό τον Καλλικράτη στον Κλεισθένη, οι
αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στα χρόνια
των μνημονίων» ήταν το θέμα της σύσκεψης
που οργάνωσε η Αντικαπιταλιστική Ανατρο-
πή στην Αττική από κοινού με τις αριστερές,
αντικαπιταλιστικές κινήσεις σε δήμους και
περιφέρειες το Σάββατο 24 Νοέμβρη στα
γραφεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Τον λόγο πήραν εκπρόσωποι της Αντικαπι-
ταλιστικής Ανατροπής στην Αττική και δημο-
τικών κινήσεων από Αθήνα, Αγία Παρα-
σκευή, Αιγάλεω, Ζωγράφου, Βύρωνα, Νί-
καια, Καματερό, Νέα Ιωνία και άλλους δή-
μους, ενώ συμμετείχαν μέσω skype και από
τις περιφερειακές κινήσεις Αιγαίου, Δυτικής
Ελλάδας. 

Συζητήθηκε και αναλύθηκε η αντιδραστική
μεταρρύθμιση του Κλεισθένη, μια μεταρ-
ρύθμιση που συνεχίζει τις περικοπές και τις
αντιδραστικές «αναδιαρθρώσεις» που μετα-
τρέπει σε επιχειρήσεις δήμους και περιφέ-
ρειες ενώ τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει
απάντηση στην ένταξη της περιουσίας των
δήμων στο υπερταμείο, ενάντια στις ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ καθώς και στις αντιδημοκρατικές ρυθ-
μίσεις όπως ο αποκλεισμός των μεταναστών
από το εκλογικό σώμα. 

Ανοιχτή σύσκεψη καλεί η δημοτική κί-
νηση “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας” την Παρασκευή 7 Δεκέμβρη στις
7μμ στην αίθουσα “Αντώνης Τρίτσης”
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της
Αθήνας στην οδό Ακαδημίας.

Παλιότερη κινητοποίηση εργαζόμενων του Αθήνα 9.84 στο Υπ. Οικονομικών

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
«Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό»

Αντιδραστικές 
μεταρρυθμίσεις
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Ποιος είναι ο “απολογισμός”
της Δημοτικής Αρχής 
στο Δήμο Νίκαιας- Ρέντη;

Η Δημοτική Αρχή Ιωακειμίδη υποστηρίζει ότι
έχει κάνει μία επιτυχημένη διαχείριση και ότι
έχει καταφέρει να νοικοκυρέψει τα οικονομικά
του δήμου και μάλιστα να εξασφαλίσει και
πλεόνασμα. Πρόκειται ακριβώς για το ίδιο
αφήγημα που χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που μιλά για το τέλος των μνη-
μονίων και την ίδια στιγμή κυνηγά τα πρωτογε-
νή πλεονάσματα, πετσοκόβει κοινωνικές δαπά-
νες, προχωρά σε ιδιωτικοποιήσεις, προσπαθεί
να καλύψει τις ελλείψεις προσωπικού με συμ-
βασιούχους εργαζόμενους. 

Αυτή η πολιτική αποτυπώνεται στο νέο προ-
ϋπολογισμό του Δήμου για το 2019, όπου η
κρατική επιχορήγηση είναι η μικρότερη της τε-
λευταίας τετραετίας, με αποτέλεσμα σχεδόν
τα μισά έσοδα να προέρχονται από δημοτικά
τέλη, πρόστιμα και χαράτσια. Στην ουσία η
κρατική επιχορήγηση φτάνει ίσα ίσα για τους
μισθούς των εργαζομένων και την αποπληρω-
μή της δόσης του δανείου στο Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων που είναι πάνω από
δύο εκατομμύρια το χρόνο. Ένα ληστρικό δά-
νειο ύψους 37 εκατομμυρίων με κυμαινόμενο
επιτόκιο 4,3% που θα πληρωθεί το 2051 και το
συνολικό ποσό που θα έχει πληρώσει ο δήμος
από λεφτά των δημοτών θα είναι το διπλάσιο.
Το αποτέλεσμα είναι ο δήμος να μετατρέπεται
σε εισπρακτικός μηχανισμός και οι κοινωνικές
υπηρεσίες να μετατρέπονται σε ανταποδοτι-
κές. 

Ένα χειροπιαστό παράδειγμα είναι η κατά-
σταση στα σχολεία. Πρόσφατα οι μαθητές
του 5ου Λυκείου Νίκαιας προχώρησαν σε κα-
τάληψη με ένα από τα βασικά τους αιτήματα ο
άμεσος διορισμός μόνιμης καθαρίστριας, κα-
θώς και έργα συντήρησης του σχολείου για να
μη στάζουν τα ταβάνια όταν βρέχει. Πριν λί-
γους μήνες  έπεσαν  σοβάδες σε αίθουσα του
23ου Δημοτικού σχολείου και το ίδιο συνέβη
και στο 20ο – 25ο Δημοτικό σχολείο. 

Από την περασμένη χρονιά ένα καινούργιο
νηπιαγωγείο στεγάζεται σε κοντέινερ που
φτιάχτηκε στην αυλή του 12ου Δημοτικού.
Υποτίθεται ότι αυτή η λύση θα ήταν προσωρι-
νή, όμως η Δημοτική Αρχή δεν έχει εντάξει την
ανέγερση του νέου νηπιαγωγείου ούτε στο Τε-
χνικό Πρόγραμμα του 2018, ούτε του 2019.
Την ίδια στιγμή οι σχολικές καθαρίστριες μέ-
νουν για μήνες απλήρωτες επειδή καθυστερεί
η κρατική επιχορήγηση, αλλά ο δήμος αρνεί-
ται να τις πληρώσει από τα «περίφημα πλεονά-
σματα».  

Μέσα σε αυτή την τετραετία η Δημοτική Αρ-
χή αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση των
Δημοτικών Τελών κατά 10% και μάλιστα η από-
φαση πέρασε με μία παράνομη συνεδρίαση
δημοτικού συμβουλίου, κεκλεισμένων των θυ-
ρών, προκειμένου να αποφύγει την εισβολή
του κόσμου που ήθελε να μπλοκάρει την από-
φαση. Όμως η υπηρεσία καθαριότητας εξακο-
λουθεί να υπολειτουργεί. Η έλλειψη προσωπι-
κού παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζη-
τήματα και στο Δήμο Νίκαιας και σε όλους
τους ΟΤΑ, για αυτό τα εργατικά ατυχήματα
έχουν πολλαπλασιαστεί.  

Οι καθαρισμοί φρεατίων γίνονται κάθε δέκα
χρόνια και τα  αντιπλημμυρικά έχουν σταματή-
σει στη δεκαετία του ’80. Η αντιπλημμυρική
προστασία ή η αντισεισμική θωράκιση, από τη
στιγμή που δεν παράγουν κέρδος παραμερί-
ζονται. Αντίθετα η νούμερο ένα προτεραιότητα

για τη δημοτική αρχή είναι η εξυπηρέτηση των
μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Μπο-
ρεί τα δημοτικά τέλη να αυξήθηκαν, αλλά το
ενοίκιο παραχώρησης ενός ολόκληρου κλει-
στού Δημοτικού Γυμναστηρίου, του «Μελίνα
Μερκούρη» στον Ολυμπιακό, παραμένει στα-
θερά στη εξευτελιστική τιμή των 800 ευρώ το
μήνα. Αυτές τις μέρες γίνεται η δημοπρασία
για την ενοικίαση του χώρου 19 στρεμμάτων
που είναι εγκατεστημένο στο ALLΟU FUN
PARK, κατά πάσα πιθανότητα ξανά στην ίδια
εταιρεία, παρά το γεγονός ότι έχει χρέος στο
δήμο 500.000 ευρώ. Και βέβαια στο τεχνικό
πρόγραμμα του δήμου για το 2019 το 90% των
δαπανών πρόκειται να δοθεί για έργα βιτρίνας,
δρόμους και πεζοδρόμια, με ιδιαίτερη έμφαση
στο τετράγωνο γύρω από το νέο σταθμό του
ΜΕΤΡΟ, στην πλατεία Αγ. Νικολάου, αφού η
περιοχή πρόκειται να μετατραπεί σε “OPEN
MALL Νίκαιας” γεμάτο τραπεζοκαθίσματα για
τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας και όχι των δημοτών.  

Η «Ανταρσία στην Κοκκινιά» δίνει μάχες μέ-
σα στο δημοτικό συμβούλιο ενώ ταυτόχρο-
να αναπτύσσει δράσεις μαζί με τα κινήματα.
Ποιες είναι αυτές οι δράσεις και τι έχει κατα-
φέρει να κερδίσει το κίνημα στις γειτονιές;

Οι περσινές πλημμύρες στη Μάνδρα που κό-
στισαν ανθρώπινες ζωές έδειξαν με τον πιο
βάρβαρο τρόπο το πού μπορεί να οδηγήσει η
πολιτική των περικοπών. Αυτό το θέμα το  ανα-
δείξαμε από τον Οκτώβρη του 2014, όταν μαζί
με κατοίκους της περιοχής οργανώσαμε συγ-
κέντρωση στην πόλη και πορεία προς το ση-
μείο που έγιναν οι καταστροφές  από τις πλημ-
μύρες με βασικό σύνθημα, “Δώστε λεφτά για
αντιπλημμυρικά και όχι για τις τράπεζες και τα
αφεντικά”. 

Με εξορμήσεις συμπαράστασης στο γκαράζ
και στη γειτονιά στη διάρκεια των καταλήψεων
το καλοκαίρι του 2017, στηρίξαμε τη μάχη των
συμβασιούχων- παρατασιούχων για μόνιμη και

σταθερή εργασία. Κάτω από την πίεση αυτού
του αγώνα η κυβέρνηση αναγκάστηκε να
προσλάβει 8.000 εργαζόμενους, ζητώντας από
τα δημοτικά συμβούλια να ορίσουν το προσω-
πικό που έχουν ανάγκη. 

Τεράστια μάχη έχουμε δώσει στην πάλη
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό με εξαι-
ρετικά αποτελέσματα. Πρόσφατα καταφέραμε
και περάσαμε ομόφωνο ψήφισμα καταγγελίας
της επίθεσης στον Βαγγέλη Παπαμιχαήλ, μέ-
λος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στο Πέραμα. Είχαμε
πάρει επίσης απόφαση καταδίκης της επίθε-
σης στη Φαβέλα, απαιτώντας να κλείσουν τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά. 

Πρόπερσι υποδεχτήκαμε όλοι μαζί τα προ-
σφυγόπουλα στην πρώτη τους μέρα στο σχο-
λείο, τα οποία μπήκαν στις αίθουσες με τους
δημοτικούς υπαλλήλους να τα κρατάνε από το
χέρι. Έχουμε κατακτήσει ότι οι μετανάστες να
έρχονται στα δημοτικά συμβούλια, και να μιλά-
νε στα προ ημερησίας, όπως έχουν δικαίωμα
όλοι οι δημότες. Έτσι στο πρώτο Δημοτικό
Συμβούλιο του 2018, πάρθηκε ομόφωνη από-
φαση σε ψήφισμα που κατέθεσε η Πακιστανι-
κή Κοινότητα ενάντια στις ρατσιστικές επιθέ-
σεις που γίνονται στο Ρέντη και για πρώτη φο-
ρά στα χρονικά αποφασίστηκε να γίνει επίση-
μη παράσταση διαμαρτυρίας όλου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου στο Τμήμα Ασφαλείας Νί-
καιας. 

Με τον ίδιο τρόπο καταφέραμε την Άνοιξη
του 2016, όταν στο λιμάνι του Πειραιά είχαν
βρει καταφύγιο χιλιάδες πρόσφυγες, να κατα-
θέσουμε στο δημοτικό συμβούλιο συγκεκριμέ-
νη πρόταση για την εξεύρεση χώρων φιλοξε-
νίας δείχνοντας στην πράξη το τι σημαίνει “πό-
λεις ανοιχτές για τους πρόσφυγες”. 

Θέλω να τονίσω εδώ ότι ο νέος νόμος ΚΛΕΙ-
ΣΘΕΝΗΣ 1 υποτίθεται ότι κάνει δημοκρατικό-
τερη την τοπική αυτοδιοίκηση αφού καθιερώ-
νει την απλή αναλογική, αλλά στην πραγματι-
κότητα βάζει τα νέα δημοτικά συμβούλια που
θα προκύψουν κάτω από τον απόλυτο έλεγχο
του δημάρχου και των ελεγκτών, αποδυναμώ-
νοντας στην ουσία το ρόλο που μπορούν να
παίζουν τα τοπικά κινήματα ασκώντας πιέσεις
στις δημοτικές αρχές. Την ίδια στιγμή αποκλεί-
ουν από τις εκλογές το 10% των δημοτών που

είναι οι μετανάστες.  

Πώς πρέπει να κινηθεί η αντικαπιταλιστική
αριστερά στις εκλογές που έρχονται;

Στις γειτονιές της Β’ Πειραιά έχουν δοθεί
πολύ σημαντικές μάχες, οι οποίες τα τελευ-
ταία χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
όχι μόνο δε σταμάτησαν αλλά κλιμακώθηκαν.
Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ έσπασαν το εμ-
πάργκο στους διορισμούς με τις μεγάλες κα-
ταλήψεις στα γκαράζ, διεκδίκησαν και κέρδι-
σαν μέτρα ατομικής προστασίας. Οι σύλλογοι
γονέων και οι εκπαιδευτικοί έχουν δώσει μά-
χες ενάντια στις συγχωνεύσεις των σχολείων,
διεκδικώντας κονδύλια για τη συντήρηση των
σχολικών κτιρίων. Οι εργαζόμενοι του Κρατι-
κού Νίκαιας κατάφεραν και κινητοποιήθηκαν
για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στην
απεργία στις 10 Οκτώβρη, αναγκάζοντας την
κυβέρνηση να παρατείνει τις συμβάσεις τους.
Το αντιφασιστικό αντιρατσιστικό κίνημα στις
γειτονιές του Πειραιά έχει επιβάλει ότι στις
γειτονιές μας χωράνε όλοι εκτός από τους νε-
οναζί. Τεράστιες είναι οι μάχες που δίνουν οι
γυναίκες και οι ΛΟΑΤΚΙ ενάντια στο σεξισμό
και τις διακρίσεις. 

Σε όλο αυτόν τον κόσμο απευθυνόμαστε.
Στόχος μας είναι η απογοήτευση από την κα-
τρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ και των δημάρχων που
εφαρμόζουν την πολιτική των μνημονίων, να
πάει πιο αριστερά να πάει προς τον αντικαπι-
ταλισμό. 

Θέλουμε να πάρουμε πίσω όσα έκλεψαν
από τους δήμους όλα αυτά τα χρόνια. Χρω-
στάνε στους δημότες το 60% των ΚΑΠ πόρων
που πετσόκοψαν για χάρη του μνημονίου από
το 2012 μέχρι σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι οι ΚΑΠ
προέρχονται από το φόρο εισοδήματος και το
Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Πρόκειται δηλαδή
για εκατομμύρια που εισπράττονται αλλά και
αντί να αποδίδονται στους δημότες αποδίδον-
ται στους τραπεζίτες. Όταν αυτοί αυξάνουν τα
δημοτικά τέλη εμείς λέμε κατάργηση των δη-
μοτικών τελών για την κατοικία με ταυτόχρονη
αύξηση των τελών για τράπεζες, πολυκατα-
στήματα, supermarket, τη μεγάλη ακίνητη πε-
ριουσία και σε όσους χρησιμοποιούν τις δομές
της πόλης για το κέρδος.  

Απαιτούμε να γίνουν γενναίες προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα, στους
παιδικούς σταθμούς, στο Βοήθεια στο Σπίτι,
στα νοσοκομεία. Μονιμοποίηση όλων των συμ-
βασιούχων χωρίς το μηχανισμό του ΑΣΕΠ και
την κοροϊδία των κριτηρίων, λες και έχει καμία
σημασία αν μία καθαρίστρια έχει τελειώσει την
Ε ή την ΣΤ τάξη δημοτικού. Αντί να περνάνε τα
δημόσια κτίρια στο Υπερταμείο για να τα ρευ-
στοποιήσουν με στόχο να σώσουν το τραπεζι-
κό σύστημα, εμείς λέμε διαγραφή του χρέους
και κρατικοποίηση των τραπεζών κάτω από ερ-
γατικό έλεγχο, σύγκρουση και έξοδο από την
ΕΕ.       

Για όλους αυτούς τους λόγους αποφασίσα-
με να δώσουμε για δεύτερη φορά τη μάχη των
δημοτικών εκλογών και καλούμε όλο τον κό-
σμο της Αριστεράς και των κινημάτων σε ανοι-
χτή συγκέντρωση την Κυριακή 16 Δεκέμβρη
στις 6.30μμ στο δημαρχείο Νίκαιας.  

Τέσσερα χρόνια ανυποχώρητος αγώνας 
με την Ανταρσία στην Κοκκινιά! 

Η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική
σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη 
μίλησε στον Γιώργο Πίττα

Η Ανταρσία στην Κοκκινιά σε συγκέντρωση υποδοχής προσφυγόπουλων σε σχολείο της Νίκαιας
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ΟΜΟΦΟΒΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΜΑΘΗΤΗΣ
Η μάχη ενάντια 
στην ομοφοβία στα σχολεία
είναι επιτακτική

Ο μοφοβική επίθεση σε βάρος του στο χώρο του σχολείου του κα-
ταγγέλλει ο Γιώργος, μαθητής από το Χαλάνδρι. Όπως δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη: 

«Τη Δευτέρα 19/11 το πρωί, την ώρα που μπήκα στο σχολείο, ένα παιδί
καθόταν στο παγκάκι με μια παρέα. Αρχίζει να βρίζει και να φωνάζει ‘που-
στράκι, μην έρχεσαι στο σχολείο ρε πούστη’. Επειδή εδώ και ένα διάστημα
περνάω κρίσεις πανικού έφυγα για να μη γίνει κάτι. Μόλις έφτασα στο σπί-
τι, μου έστειλε μια συμμαθήτριά μου να γυρίσω. Το είχα γράψει και δημο-
σίως στο facebook αυτό που έγινε και της είχα στείλει μήνυμα. Το είπε
στους καθηγητές, με κάλεσαν πίσω στο σχολείο και με ρώτησαν τι έγινε
και γιατί δεν τους είχα πει τι συνέβαινε. Απάντησα ότι επειδή είμαι γκέι εί-
ναι πολύ δύσκολο να λέω στο σχολείο τι έγινε, πιο δύσκολο απ’ ό,τι αν
ήμουν ανάπηρος ή αλλόθρησκος. Έψαξαν το παιδί αυτό για να του ζητή-
σουν το λόγο που μίλησε έτσι. Την επόμενη ημέρα βρέθηκε και μου ζήτη-
σε συγγνώμη με μια δικαιολογία του στυλ ότι ήταν ήδη θυμωμένος και τον
κοίταξα περίεργα. Μαθεύτηκε στο σχολείο και διάφορα παιδιά μου ζήτη-
σαν συγγνώμη, με αγκάλιασαν κλπ. Βρήκα βοήθεια και από το 15μελές.
Αυτό βέβαια κράτησε λίγο, το ξέχασαν λίγο μετά τα υπόλοιπα παιδιά, πι-
στεύω ότι ντρέπονται να με κάνουν παρέα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το ξε-
χάσω.

Μετά από 2 μέρες ήρθε και ο Συνήγορος του Πολίτη στο σχολείο, είχα
στείλει εγώ μήνυμα. Δυστυχώς το μόνο που πρότειναν ήταν να μου βρουν
ψυχολογική βοήθεια, τίποτα άλλο. Είχα μείνει έκπληκτος. Χρειάζεται κάτι
πιο συνολικό. Επίσης αυτό που θα ήθελα να πω, προς άλλα παιδιά που αν-
τιμετωπίζουν bullying στα σχολεία τους, είναι να βγουν και να μιλήσουν».

Περιστατικά εκφοβισμού στα σχολεία, λίγους μήνες μετά την αυτοκτο-
νία 15χρονου μαθητή στην Αργυρούπολη, έρχονται να θυμίσουν με οδυνη-
ρό τρόπο ότι η μάχη ενάντια στην ομοφοβία στα σχολεία είναι επιτακτική.
Παράλληλα, τους τελευταίους μήνες έχουν δημοσιοποιηθεί έρευνες τόσο
του ΚΕΘΙ, όσο και ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων όπως το Πολύχρωμο Σχολείο
και η Color Youth σχετικά με το σχολικό κλίμα. Οι έρευνες έχουν αναδείξει
τον προεξέχοντα ρόλο της ομοφοβίας στα κίνητρα του σχολικού εκφοβι-
σμού (bullying), καθώς η πλειοψηφία των μαθητών και μαθητριών έχουν
ακούσει σεξιστικές εκφράσεις και απόψεις μέσα στο χώρο του σχολείου
τους. Ο πατέρας του μαθητή που αυτοκτόνησε το καλοκαίρι, ανέδειξε την
απόπειρα του δεύτερου μαθητή του ίδιου σχολείου να βάλει τέλος στη
ζωή του. Και καταγγέλλει ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δομές για να
προστατέψουν τα παιδιά. 

Πράγματι, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αναλάβει καμία συνολική
πρωτοβουλία αντιμετώπισης της ομοφοβίας. Πάγιο αίτημα του ΛΟΑΤΚΙ+
κινήματος και όχι μόνο είναι η εισαγωγή του μαθήματος σεξουαλικής αγω-
γής. Αντίθετα, με τους πρόχειρους χειρισμούς του το Υπουργείο «ανάγκα-
σε» τα σχολεία να ανοίξουν το ζήτημα της ταυτότητας φύλου χωρίς καμία
προετοιμασία. Παρά το ότι πλήθος εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων αξιο-
ποίησαν την ευκαιρία να ενημερώσουν και να ενημερωθούν, η διαδικασία
στηρίχτηκε περισσότερο στην καλή θέληση. Σε διάφορα σημεία της χώ-
ρας η διστακτικότητα αυτή του Υπουργείου έδωσε το πάτημα σε ακροδε-
ξιά κομμάτια να βγάλουν, στο όνομα της εκπαιδευτικής κοινότητας κατα-
χρηστικά, αντιδραστικές κραυγές.

Η διεκδίκηση για σεξουαλική αγωγή στα σχολεία και για συνολικό πρό-
γραμμα δράσης από τη μεριά του Υπουργείου δεν είναι το τέλος της δια-
δρομής. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές/τριες μπορούν να τσακίσουν
την ομοφοβία στα σχολεία και να προστατέψουν τα θύματα εκφοβισμού
με τη συλλογική δράση και με τη στήριξη από τα σωματεία, τις ενώσεις
γονέων και τα 15μελή. Όπως φάνηκε από την καταγγελία του Γιώργου, η
άμεση αντίδραση που υπήρξε από την συμμαθήτρια και την διευθύντρια
ήταν καταλυτική για να αναδειχθεί ότι και τα υπόλοιπα παιδιά είναι αντίθε-
τα με την ομοφοβία. Ταυτόχρονα όμως η απομόνωση και ο φόβος δεν ξε-
ριζώνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Μπορούν να σπάσουν με επίμονη
δουλειά, συζήτηση και διαρκείς δράσεις.

Aφροδίτη Φράγκου

ΗΜΕΡΙΔΑ 
Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης 20/11

Η 20ή Νοέμβρη είναι η Διε-
θνής Ημέρα Τρανς Μνή-
μης, για τα θύματα της

τρανσφοβίας, ημέρα που δυστυ-
χώς είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυ-
λικών (ΣΥΔ) πραγματοποίησε ημε-
ρίδα στο Πνευματικό Κέντρο Αθή-
νας. Η φετινή εκδήλωση ξεκίνησε
με βίντεο με τα ονοματεπώνυμα
των θυμάτων καθώς και τον τόπο
του εγκλήματος. Η Βραζιλία κατέ-
χει με διαφορά την πρώτη θέση,
μια θλιβερή πρωτιά που χωρίς αμ-
φιβολία έχει μια από τις αιτίες της
στην πρόσφατη άνοδο της ακροδε-
ξιάς του Μπολσονάρο αλλά και την
αυξανόμενη πόλωση όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Σε όλο τον κό-
σμο, μέσα σε 12 μήνες καταγράφη-
καν 369 τρανσφοβικές δολοφονίες. 

Μεγάλο κομμάτι της συζήτησης
απασχόλησε ο απολογισμός του
ενός χρόνου εφαρμογής του νό-
μου για την αλλαγή του φύλου στα
επίσημα έγγραφα, γνωστού ως
Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας
Φύλου (ΝΑΤΦ). Ο νόμος αυτός
υπερψηφίστηκε τον Σεπτέμβρη
του 2017. Κοινός τόπος των ομιλη-
τριών και ομιλητών ήταν ότι η ψή-
φισή τους είναι ένα θετικό βήμα
που όμως εξακολουθεί να στερεί
τα τρανς άτομα από πολλές δυνα-
τότητες που θα έπρεπε να τους
προσφέρει, ενώ δημιουργεί ταξι-
κούς διαχωρισμούς απαιτώντας
από τα ενδιαφερόμενα άτομα με-
γάλα ποσά για παράβολα (420 )
και αμοιβές, λόγω της δικαστικής
διαδικασίας που απαιτείται. 

Η Μαρίνα Γαλανού, πρόεδρος
του ΣΥΔ, τόνισε εκτός από τις ελ-
λείψεις και τους περιορισμούς της
ΝΑΤΦ και την αναποτελεσματικό-
τητα της διαδικασίας όσον αφορά
τα ανήλικα άτομα: “Η ιατρικοποι-
ημένη διαδικασία που προβλέπεται
για τα ανήλικα άτομα [σ.σ: χρει-
άζεται να πάρουν την έγκριση επι-
τροπής ιατρών από 7 ειδικότητες]
παραβιάζει το πνεύμα του νόμου.
Ούτε ένα ανήλικο άτομο, σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία, δεν έχει
κάνει αίτηση για αλλαγή εγγρά-
φων από την ψήφιση του νόμου.
Ξέρουμε όμως ότι πολλά θα ήθε-
λαν να το κάνουν, καθώς παίρνουν
τηλέφωνο στο ΣΥΔ για να ενημε-
ρωθούν για τη διαδικασία. Μόλις
κάνουμε λόγο για την επιτροπή
αποφασίζουν να μην προχωρή-
σουν”. 

Παράλληλα μέσα από τη συζήτη-
ση έγινε σαφές ότι περιορισμοί της
ΝΑΤΦ που αφορούν την οικογένεια
(δεν μπορούν να αλλάξουν έγγρα-
φα τα έγγαμα τρανς άτομα, δεν
μπορεί να αλλάξει το όνομα του

γονέα στο πιστοποιητικό γέννησης
στα παιδιά αν ο γονέας αυτός αλ-
λάξει το φύλο και το όνομα στα έγ-
γραφά του), είναι η φυσική συνέ-
χεια της ομοφοβίας και των υπο-
χωρήσεων της κυβέρνησης απέ-
ναντι στη Δεξιά και στην Εκκλησία
για το τι σημαίνει “οικογένεια”. 

Όπως τόνισε η Στέλλα Μπελλιά,
πρόεδρος της συλλογικότητας “Οι-
κογένειες Ουράνιο Τόξο”: “Εάν είχε
δικαιωθεί ο αγώνας μας για ίση
πρόσβαση στη γονεϊκότητα και τον
γάμο, τότε ο νομοθέτης δεν θα
απαιτούσε αγαμία από τους τρανς
ανθρώπους και δεν θα αναγκάζον-
ταν να διαλέξουν ανάμεσα στο δι-
καίωμα της αναγνώρισης της ταυ-
τότητας φύλου τους και στη δια-
σφάλιση της οικογενειακής τους
ζωής”.

Ταξικοί διαχωρισμοί
Επιπλέον, οι ταξικοί διαχωρισμοί

που επιβάλουν τα έξοδα της δικα-
στικής διαδικασίας είναι ένα ανυ-
πέρβλητο εμπόδιο για την πλει-
οψηφία των τρανς ανθρώπων. Το
εμπόδιο αυτό διογκώνεται ακόμα
περισσότερο στην περίπτωση των
τρανς προσφύγων. Αίτημα όλων
των οργανώσεων, καθώς και του
κινήματος συνολικά, είναι η διαδι-
κασία να γίνει εξωδικαστική, δηλα-
δή απλή, γρήγορη, δωρεάν και με
ιδιωτικότητα, με μια απλή αίτηση
σε ληξιαρχείο.

Πέρα από τη ΝΑΤΦ, στην εκδή-
λωση άνοιξαν και μια σειρά άλλα
ζητήματα: η συμπερίληψη της ταυ-
τότητας φύλου στα αίτια των δια-
κρίσεων, η εξασφάλιση πλήρους
πρόσβασης στην Υγεία για τρανς
άτομα που έχουν προχωρήσει σε
αλλαγή εγγράφων, οι διακρίσεις
στους χώρους εργασίας ανεξάρ-
τητα από την ύπαρξη επίσημων εγ-

γράφων, τα προβλήματα υγείας
και απομόνωσης τρανς ανθρώπων
τρίτης ηλικίας, το ζήτημα της προ-
στασίας των εργατικών δικαιωμά-
των, της υγείας, ακόμα και της σω-
ματικής ακεραιότητας των εργαζό-
μενων στο σεξ, τα ζητήματα ομο-
φοβίας/τρανσφοβίας στα σχολεία
καθώς και η ανάγκη προστασίας
μαθητών/τριών θυμάτων εκφοβι-
σμού, ενημέρωσης των εκπαιδευτι-
κών και στήριξης όσων εκπαιδευτι-
κών στέκονται στο πλευρό των ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ μαθητών/τριων τους.

Τέλος, ένα ολόκληρο κομμάτι
της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο
στην δολοφονία του Ζακ Κωστό-
πουλου. Η Άννυ Παπαρούσου, δι-
κηγόρος πολιτικής αγωγής της οι-
κογένειας του Ζακ παρέθεσε όλα
τα συγκλονιστικά στοιχεία και τα
γεγονότα που έχουν συμβεί τους
τελευταίους δυο μήνες που δεί-
χνουν την τρομακτική προσπάθεια
συγκάλυψης που έχει ξεκινήσει
ήδη από τη μέρα που ο Ζακ δολο-
φονήθηκε. Η Παπαρούσου, αφού
παρέθεσε δεκάδες κινήσεις που
δείχνουν από αμέλεια έως συνει-
δητό εκτροχιασμό της έρευνας,
έκλεισε ρωτώντας: “πόσοι άλλοι
άνθρωποι άραγε έχουν καταλήξει
με αυτόν τον τρόπο;”, ενώ δήλωσε
την πεποίθησή της ότι παρά τις
εξοργιστικές αυτές προσπάθειες,
η συγκάλυψη κατέρρευσε και οι
ευθύνες θα αποκαλυφθούν.

20/11 Αθήνα, Πορεία μνήμης για τα θύματα της τρανσφοβίας
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Πανελλαδικά ξεσηκώθηκαν μα-
θήτριες και μαθητές μουσι-
κών και καλλιτεχνικών σχολεί-

ων την Παρασκευή 23/11, ενάντια
στο άρθρο 40 του νομοσχεδίου «Συ-
νέργειες Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλες
διατάξεις». Το άρθρο αυτό αλλάζει
τον χαρακτήρα των μουσικών και
καλλιτεχνικών σχολείων.

Σκοπός των σχολείων αυτών, σύμ-
φωνα με το νομοσχέδιο της κυβέρνη-
σης, δεν θα είναι πλέον η «προετοιμα-
σία και κατάρτιση των νέων που επι-
θυμούν να ακολουθήσουν την επαγ-
γελματική κατεύθυνση της μουσικής»
που ισχύει σήμερα αλλά «η ενθάρ-
ρυνση και στήριξη του ενδιαφέρον-
τος των μαθητών για τις τέχνες, η
καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δε-
ξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν».
Πρόκειται για μια υποβάθμιση του πε-
ριεχομένου της γνώσης που θα προ-
σφέρεται στα σχολεία αυτά, πράγμα
που πηγαίνει χέρι χέρι με την υπο-
βάθμιση σε εξοπλισμό, εκπαιδευτικό
προσωπικό, αίθουσες και αναλώσιμα,
με μια λέξη, την υποχρηματοδότηση. 

Επιπλέον προβλέπεται η κατάργη-
ση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής
Μουσικών Σχολείων και η ανάληψη
της δουλειάς της από επιστημονικές
ομάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-

κής Πολιτικής, απομακρύνοντας τις
αποφάσεις από την καθημερινότητα
των σχολείων. Τέλος στο επίμαχο
άρθρο δεν περιλαμβάνονται τα μα-
θήματα Αισθητικής Αγωγής. 

«Δημιουργική… απασχόληση»
Το Μουσικό Σχολείο Ιλίου έστειλε

υπόμνημα στο Υπουργείο με το οποίο
καταγγέλλει ότι έτσι τα καλλιτεχνικά
μαθήματα δεν θα είναι πια παρά «δη-
μιουργική απασχόληση» στα σχολεία.
Παράλληλα, η σχετική Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση βάζει για πρώτη φορά
προϋποθέσεις στη δωρεάν μετακίνη-
ση μαθητών/τριων των Μουσικών και
Καλλιτεχνικών σχολείων.

Οι αντιστάσεις ξεδιπλώθηκαν άμε-
σα και μπήκαν οργανωμένα καθηγη-

τές, γονείς και μαθητές. Πριν τις κινη-
τοποιήσεις της 23/11 ο Σύλλογος Γο-
νέων από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Πε-
ριστερίου, με τη στήριξη της Ένωσης
Γονέων του Δήμου Περιστερίου έκανε
παραστάσεις διαμαρτυρίας στην Πε-
ριφέρεια Δυτικού Τομέα (21/11) και
στο Περιφερειακό Συμβούλιο (22/11)
με αφορμή το γεγονός ότι, φτάνον-
τας στο Δεκέμβρη, η μετακίνηση των
παιδιών τους στο σχολείο δεν έχει
ακόμα εξασφαλιστεί. 

Η Περιφέρεια έδωσε την υπόσχε-
ση ότι η μετακίνηση θα διευθετηθεί
σύντομα. Ωστόσο οι γονείς επισημαί-
νουν ότι είναι επιτακτικό να μη βρί-
σκεται σε ισχύ η ΚΥΑ με τις προϋπο-
θέσεις μετακίνησης στην αρχή του
2019 καθώς τότε θα υπογραφεί νέα
τριετής σύμβαση με τα λεωφορεία
και θα αφήσει απέξω μαθητές. Συμ-
παράσταση σε αυτή τη μάχη έχουν
εκφράσει με ψηφίσματα και συνδικα-
λιστικοί φορείς καθηγητών, η Ένωση
Γονέων, Σύλλογοι Γονέων από άλλα
σχολεία, αλλά και 15μελή.

Τα συνολικότερα προβλήματα της
διάλυσης της καλλιτεχνικής Παιδείας
βγαίνουν στην επιφάνεια όμως με
κάθε αφορμή. Όπως δήλωσε στην

Εργατική Αλληλεγγύη η Λίτσα Κρια-
ρά, που συμμετείχε στις κινητοποι-
ήσεις στο Περιστέρι: «Στο τμήμα θε-
άτρου και κινηματογράφου δεν
υπάρχουν κάμερες, προτζέκτορες,
ηχεία… Φέρνουν τα παιδιά και οι κα-
θηγητές! Κουβαλάνε ηχεία, κάμερες,
mp3 για μουσική. Στα Μουσικά σχο-
λεία λείπουν όργανα και δεν έχουν
πρόγραμμα στο τι μαθήματα πρέπει
να γίνονται. Επίσης 17 σχολεία είναι
ΣΔΙΤ και βρίσκονται κάτω από την
ομηρία των κατασκευαστικών που τα
φτιάξανε και τους τα νοικιάζουν. Για
παράδειγμα το Καλλιτεχνικό του Πε-
ριστερίου και το Καλλιτεχνικό του
Κερατσινίου είναι τα πιο πρόσφατα
που φτιάξανε και ανήκουν στην ΑΤΕ-
ΣΕ, η οποία εκμεταλλεύεται το κυλι-

κείο και έχει δώσει την καθαριότητα
σε εργολάβους. Υπάρχει τεχνικός
που κάθε μέρα ελέγχει για ζημιές και
δίνει στα παιδιά οδηγίες. Υπάρχει και
πολιτική ομηρία: για να κάνουμε συ-
νέλευση οι γονείς πρέπει να στείλου-
με έγγραφο στην ΑΤΕΣΕ για να πά-
ρει άδεια! Το ίδιο ισχύει με τις εκδη-
λώσεις των παιδιών που πρακτικά
δεν τους δίνεται το αμφιθέατρο. Επί-
σης συστεγαζόμαστε με άλλα 3 σχο-
λεία».

Οι πρώτες κινητοποιήσεις έκαναν
το Υπουργείο να εκδώσει διευκρινί-
σεις, στις οποίες αναφέρει μεταξύ
άλλων ότι η παράλειψη της Αισθητι-
κής Αγωγής είναι «παραδρομή», ενώ
για το ζήτημα των προϋποθέσεων
δωρεάν μετακίνησης έδωσε τη δέ-
σμευση ότι θα αποσυρθούν. Στις
25/11 έγινε έκτακτη γενική συνέλευ-
ση της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων
Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολεί-
ων στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου. Γονείς
και μαθητές/τριες προσανατολίζονται
σε κεντρική κινητοποίηση και διεκδι-
κούν από τις ΕΛΜΕ να καλύψουν και
εκπαιδευτικούς ώστε να δώσουν όλοι
μαζί αυτή τη μάχη. Τα 15μελή έχουν
προτείνει την 3 Δεκέμβρη. Η απόφα-
ση της ΓΣ των γονέων προτείνει κινη-
τοποίηση και τηνημέρα ψήφισης του
Ν/Σ.

ΜΟΥΣΙΚΑ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ξεσηκωμός ενάντια στην υποβάθμιση

Τις τελευταίες ημέρες μια σειρά μέσα ενημέρωσης κάνουν
λόγο για «κύμα εθνικιστικών καταλήψεων» για τη Μακεδο-
νία. Φτάνουν μέχρι το σημείο να πουν ότι «το αυγό του φι-

διού έσπασε» και αναπαράγουν επίμονα τις δυο διαδηλώσεις
μαθητών που έγιναν στη βόρεια Ελλάδα καθώς και το κάλεσμα
δεκάδων, υποτίθεται, σχολείων.

Η πραγματικότητα ωστόσο είναι αρκετά διαφορετική. Πρό-
κειται για μια απόπειρα της Χρυσής Αυγής να δημιουργήσει
εθνικιστικό κλίμα που έχει οργανωθεί κυρίως ηλεκτρονικά, με
sms και αναδημοσιεύσεις καλεσμάτων, που συνήθως συναντά
μεγάλα εμπόδια στην υλοποίηση.

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της Δώρας Κιντή, καθηγή-
τριας στο ΓΕΛ Παλαιόχωρας: «Το σχολείο μας ήταν ένα από
αυτά τα ελάχιστα σχολεία που βρέθηκαν στο χάρτη της Χρυ-
σής Αυγής με τις εθνικιστικές καταλήψεις. Ούτε καν το 15μελές
δεν είχε εικόνα της διαδικασίας, η οποία έγινε τελείως αντιδη-
μοκρατικά. Το πρωί της κατάληψης οι μαθητές απλά φτάσανε
στο σχολείο και είδαν την είσοδο κλειστή και το εθνικιστικό πα-
νό κρεμασμένο. Φωνάζανε απ’ έξω ότι δεν συμφωνούν γιατί
έχουν συμμαθητές από Μακεδονία και Αλβανία. Οι μαθητές
που έκαναν την κατάληψη ήταν δύο. Την Πέμπτη [σ.σ: 22/11]
έγινε συνέλευση του σχολείου. Αποφάσισαν ότι δεν συμφωνούν
με την κατάληψη αυτή.

Οι φασίστες κάνουν την προσπάθεια να δημιουργήσουν μια
έξαρση. Δεν έχει τη διάσταση που θέλει να δώσει η ΧΑ αλλά
δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Χρειάζεται να εξηγήσεις σε γο-

νείς και παιδιά ποιοι υποκινούν αυτά τα πράγματα και τι σκοπό
έχουν. Χρειάζεται και οι σύλλογοι διδασκόντων και οι ΕΛΜΕ να
πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις και να οργανώσουν συζητήσεις
για τον εθνικισμό».

Σαφώς η ακροδεξιά και οι ναζί προσπαθούν προεκλογικά να
μπουν στα σχολεία. Αλλά είναι τρομερό και επικίνδυνο λάθος
να βγαίνει το συμπέρασμα ότι η ακροδεξιά κέρδισε τη μάχη.
Μόλις πριν ένα μήνα ένα πραγματικό κύμα καταλήψεων σε σχο-
λεία έβγαλε στους δρόμους της Αθήνας πάνω από 4 χιλιάδες
μαθήτριες και μαθητές ενάντια στο νόμο Γαβρόγλου. 

Το μαθητικό κίνημα είναι ζωντανό και παλεύει για τις ανάγ-
κες, ενάντια στην υποχρηματοδότηση της Παιδείας –και όχι μό-
νο. Μαθητές και μαθήτριες, μαζί με γονείς και καθηγητές όλα
τα προηγούμενα χρόνια στήριξαν την υποδοχή προσφυγόπου-
λων σε πολύ περισσότερα σχολεία από αυτά στα οποία οι φασί-
στες, με παρόμοιες μεθοδεύσεις με τις τωρινές, κατάφεραν να
κάνουν «θέμα» στα ΜΜΕ ότι δεν τα θέλουν. 

Σήμερα, ο αντιφασιστικός συναγερμός που σήμανε με τις εθνι-
κιστικές συγκεντρώσεις μαθητών, έχει πάρει ήδη μορφή, με απο-
φάσεις 15μελών. Η ανακοίνωση – κείμενο υπογραφών που έχουν
βγάλει, την οποία υπογράφουν μια σειρά σχολεία που συμμετεί-
χαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, τονίζει:

«Οι αγωνιστές μαθητές που συμμετείχαν στις πανεκπαιδευτι-

κές κινητοποιήσεις της περασμέ-
νης περιόδου θυμούνται πως αυ-
τοί που τώρα καλούν σε μαθητι-
κές φασιστικές καταλήψεις και

οξύνουν την εθνικιστική-φασιστική ρητορεία στα σχολεία ήταν οι
ίδιοι που όταν οι μαθητές κατέβαιναν στον δρόμο για να προτά-
ξουν το σχολείο των αναγκών τους, αδιαφορούσαν και πολλές
φορές κατέστειλαν τους αγώνες μας.

Πρέπει να τσακίσουμε το φασισμό! Δεν ξεχνάμε το Φύσσα, ή
τον Αλέξη Γρηγορόπουλο και όλα τα υπόλοιπα θύματα του φα-
σισμού! Απέναντι σε αυτούς να παλέψουμε για την παιδεία των
αναγκών μας για δουλειά με δικαιώματα, για να κοιτάμε το μέλ-
λον μας με αισιοδοξία και όχι με ανασφάλεια».

Αποφάσεις καταδίκης του εθνικισμού και των καταλήψεων
για τη Μακεδονία έχουν πάρει η Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και η
ΕΛΜΕ Χανίων, καλώντας γονείς, συναδέλφους και μαθητές σε
κοινές αντιφασιστικές δράσεις, σε ενημερωτικές εκδηλώσεις
και σε εγρήγορση για να μην ξανακλείσουν πραξικοπηματικά τα
σχολεία με υποκίνηση από τη Χρυσή Αυγή.

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη, στην
οποία συμμετείχαν μαζικά μαθητές/τριες, τα σχολεία εξακολου-
θούν να δίνουν μάχες. Στη φετινή επέτειο από τη δολοφονία
του Γρηγορόπουλου και στις κινητοποιήσεις που έρχονται
ενάντια στη διάλυση της Παιδείας, το μαθητικό κίνημα θα απο-
δείξει ότι το ζήτημα που ξεσηκώνει τα σχολεία δεν είναι ο εθνι-
κισμός αλλά η πάλη για έναν καλύτερο κόσμο.

Έξω οι φασίστες από τα σχολεία

Σέρρες

Καλαμάτα Πρέβεζα
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ΠΕΜΠΤΗ 29/11
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο
7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ Πετρουπόλεως
7.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών
6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου
6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λαρί-
σης 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 11.30 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη και Θησέως
11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11πμ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή Νέου Κόσμου 12μες
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλα-
τεία 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30 πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες.
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 11πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μεσ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μεσ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου
11.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας 
(Public) 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη
11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου
11.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου
11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου
12μες
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου
11.30πμ

Εξορμήσεις

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7.30μμ
Η μάχη των δημοτικών εκλογών
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 καφέ Wake & Bake (μετρο
Ελληνικό) 7μμ
Η μάχη των δημοτικών εκλογών
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 ΚΑΠΗ 6μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 καφέ Ζωή 7μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 ΕΔΟΘ 6.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΙΑ, Μέγαρο Πάνθεον 7.30μμ

Δέκα χρόνια από την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 στέκι 8μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 Δημαρχείο 7.30μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 πολιτιστικό κέντρο Αντ.
Σαμαράκης 7.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 καφέ Σαρδανάπαλος
7.30μμ
Η Γερμανία σε κρίση
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 καφέ Άνω Πουρναρούσα
6.30μμ
Η μάχη των δημοτικών εκλογών

Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11 καφέ Σταθμός 8μμ
Οι δημοτικές εκλογές και το ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 29/11 Πολύκεντρο Νεολαίας
7.30μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 29/11 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/11 καφέ Κομπόης 7μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη
Ομιλητής: Γιώργος Καλκούνος

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/11 Θόλος 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Αστάθεια, αντίσταση, εργατική προοπτική
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/12 καφέ Deja 7.30μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/12 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, αίθ. Υ, 8μμ
Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του Ισ-
ραήλ δεν είναι αντισημιτισμός
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/12 καφέ Λούπα (Ερεχθείου
12) 8μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6/12 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 6/12 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή
69) 7.30μμ
Δέκα χρόνια από την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος

Στις
σχολές

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

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

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΠΘ
ΠΕΜΠΤΗ 29/11 φουαγιέ 3.30μμ
Μπορούμε να απαντήσουμε ταξικά στην
καταπίεση;
Ομιλητής: Μάρκος Σαρρής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11 αίθ. προβολών ΣΓΤΚΣ
2.30μμ
45 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις.
Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή
δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός
δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι -
νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η δι-
καιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά τος λει τουρ -
γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα
της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη θα
χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια
αντι προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς

και στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

μα τα"
H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι
ακό μα και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι -
στι κή επα νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του
1917 δεν μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό -
νω ση. Tα καθε στώ τα της EΣΣΔ με τά την
επι κρά τη ση του στα λι νι σμού, της Kί νας
και των άλ λων ανα το λι κών χω ρών ήταν
κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή
ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο
χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας,
θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής
προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε -
ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην
ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που
θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό
εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής τά ξης σε
διε θνή κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη
Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο -
λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που
απει λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη -
λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης
υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και
Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των
μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία
και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης των μετα να -
στών. 

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

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ -
σει τον εαυ τό της και όλους τους κατα -
πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση.
Για να κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της
τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το
να οργα νω θούν τα πιο ξεκά θα ρα και
μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα επα να στα τι κό
σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ μα. Eνα τέτοιο
κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους εργά τες για
την επα να στα τι κή προ ο πτι κή παρεμ βαί νο -
ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αν-
τί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης
της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 
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ΠΑΤΡΑ
Την Τετάρτη 21/11 πραγματοποιήθη-

κε και στην Πάτρα εκδήλωση του ΣΕΚ
για την Γερμανική Επαναστάση στην αί-
θουσα της ΕΒΕ. 

Η αίθουσα είχε στολιστεί με τα σκίτσα
του Γκρος και φωτογραφίες της επανα-
στατημένης Γερμανίας. Την εισήγηση
έκανε ο Κώστας Πίττας από το Μαρξιστι-
κό Βιβλιοπωλείο, που έδωσε ένα περί-
γραμμα της επανάστασης και άνοιξε την
συζήτηση για τα ερωτήματα που έθεσε
αυτή. Συζήτηση έγινε για τις δυνατότητες
της εργατικής τάξης σήμερα να δώσει τέ-
τοιες μάχες, την διεθνή κατάσταση της
εργατικής τάξης, τον ρόλο του επανα-
στατικού κόμματος, την ανάγκη να είναι
ισχυρό, ριζομένο και ξεκάθαρο. Επίσης
συζητήθηκε ο διεθνής αντίκτυπος της
επανάστασης που σταμάτησε τον Α' Παγ-
κόσμιο Πόλεμο αλλά και οι τραγικές συ-
νέπειες της ήττας της. Το παρών έδωσαν
φοιτητές και φοιτήτριες αλλά κι εργαζό-
μενοι από την Υγεία και την εκπαίδευση.

Νεκτάριος Χάινταρ 

ΒΟΛΟΣ
Την Παρασκευή 23 Νοέμβρη

πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
για τα 100 χρόνια από την Γερ-
μανική Επανάσταση στο Βόλο. 

Την συζήτηση άνοιξε ο Σωτή-
ρης Κοντογιάννης που τόνισε τα
ιστορικά στοιχεία της περιόδου
και εξέτασε τους δρόμους που
είχε να διαλέξει η αριστερά και
συγκεκριμένα η επαναστατική
αριστερά. 

Η Γερμανική Επανάσταση, 100
χρόνια μετά, είναι ένα σχολείο
για αυτούς που θέλουν να αλλά-
ξουν τον κόσμο. Τα συμπερά-
σματα στο σήμερα είναι πολλά.
Γι' αυτό και ξεκίνησε μια σειρά
τοποθετήσεων, από τον κόσμο
που παρακολούθησε την εκδή-
λωση, για το αν σήμερα η επανα-
στατική αριστερά μπορεί να κα-
θορίσει στις νέες συνθήκες. Ερ-
γαζόμενος στο νοσοκομείο εξέ-

φρασε προβληματισμούς για το
αν χρειάζεται ένα επαναστατικό
κόμμα να παρεμβαίνει στους ερ-
γατικούς χώρους και πριν την
επανάσταση. Φοιτητές μίλησαν
για τον αρνητικό ρόλο της σο-
σιαλδημοκρατίας τότε και σήμε-
ρα, με αναζητήσεις για το πως
αντιμετωπίζουμε τον ρεφορμι-
σμό. Ανάμεσα σε άλλους, ήταν
και σύντροφοι του ΣΕΚ από την
Λάρισα που παρευρέθηκαν στην
εκδήλωση. Στο τέλος η συζήτη-
ση έκανε κέντρο την επικαιρότη-
τα της επανάστασης στο σήμε-
ρα, τον ρόλο του κόμματος πριν
και μέσα σε αυτή, καθώς και τις
αμέσως επόμενες μάχες που
έχουμε να δώσουμε, όπως αυτήν
ενάντια στην ακροδεξιά, και αυ-
τήν της οργάνωσης της απερ-
γίας στις 28/11.

Γιάννης Σουμπάσης

Το Σάββατο 24/11 πραγματο-
ποιήθηκε το μονοήμερο συζη-
τήσεων, αφιερωμένο στα 100

χρόνια από την επανάσταση στη
Γερμανία, που διοργάνωσε το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα στη Θεσ-
σαλονίκη. 

Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε με
την υποδοχή και περιήγηση στην έκ-
θεση φωτογραφίας και ζωγραφικής
από το σ. Γιάννη Μήτζια, ο οποίος
παρουσίασε έργα του Τζορτζ Γκροζ,
του εικονογράφου της Γερμανικής
Επανάστασης. 

Ακολούθησαν δύο συζητήσεις.
Στην πρώτη, με τίτλο "Γερμανία
1918: η πιο κρίσιμη επανάσταση" ο
Πάνος Γκαργκάνας, διευθυντής της
εφημερίδας ΕΑ, πρώτα εξήγησε
πως η Οκτωβριανή Επανάσταση στη
Ρωσία του 1917, έβαλε τις βάσεις
για το τέλος του Ά Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Και ότι ταυτόχρονα αποτέλε-
σε το εναρκτήριο λάκτισμα για την
εξέγερση των ναυτών και των εργα-
τών στη Γερμανία ένα χρόνο μετά,
που σηματοδότησε την πτώση του
Κάιζερ και την εγκαθίδρυση της δη-
μοκρατίας της Βαϊμάρης. Στη συνέ-
χεια έκανε μια ιστορική αναδρομή
στη μακρόχρονη πορεία της επανά-
στασης που κράτησε από το το 1918
μέχρι το 1923, με όλες τις καμπές,
τις εξάρσεις και τις υποχωρήσεις
του εργατικού κινήματος, των συμ-
βουλίων και της αριστεράς του KPD. 

Στη δεύτερη συζήτηση με τίτλο "Ο
Λένιν, η Ρόζα και το επαναστατικό

κόμμα" η Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη
του περιοδικού ΣΑΚ, τόνισε τη συμ-
βολή της Ρόζα Λούξεμπουργκ, στη
συνέχεια της επαναστατικής παρά-
δοσης της αριστεράς με τα κορυ-
φαία έργα της "Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση" και "Κόμμα, τάξη, συν-
δικάτα". Ταυτόχρονα υπογράμμισε
την κόντρα που είχε ανοίξει η Ρόζα
με τις ρεφορμιστικές πολιτικές της
ηγεσίας του κόμματος της SPD ήδη
από το 1900, αλλά και την αδυναμία
της ίδιας να σπάσει τους οργανωτι-
κούς δεσμούς της με αυτό και να
δημιουργήσει ένα ξεχωριστό κόμμα
των επαναστατών. Όπως εξήγησε η
ομιλήτρια, αυτή ήταν και η μεγάλη
διαφωνία, αλλά και διάφορα ανάμε-
σα στη Ρόζα και το Λένιν για το ρό-
λο του επαναστατικού κόμματος και
το τρόπο συγκρότησης και λειτουρ-
γίας του καταλήγοντας στην ανάγκη

συγκρότησης και ενίσχυσης ενός τέ-
τοιου κόμματος σε περιόδους μη
επαναστατικές. 

Ενδιαφέρουσες ήταν οι τοποθετή-
σεις των συντρόφων Γιώργου Γιαν-
νόπουλου και Νίκου Σακελλαρίου. Ο
πρώτος μετέφερε την εικόνα των ερ-
γατικών συμβουλίων στην επαναστα-
τημένη Αλσατία του 1918 και το ζή-
τημα της απεξάρτησης των Αλσατών
εργατών από τις επιδιώξεις και διεκ-
δικήσεις του γερμανικού και γαλλι-
κού εθνικισμού, συνδέοντάς το με
την επικαιρότητα του μακεδονικού.
Ο δεύτερος εστίασε την τοποθέτηση
του στο ΣΕΚΕ και τις διεργασίες που
γέννησαν την πρώτη επαναστατική
οργάνωση της αριστεράς στην Ελλά-
δα, τις ημέρες που οι Γερμανοί ερ-
γάτες έκαναν την επανάσταση τους. 

Σάββας Κκονέ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γερμανία 1918ΓΙΑΝΝΕΝΑ
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

Ακολουθούν

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

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

24/11, Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την επανάσταση στη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη

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

www.marxistiko.gr

Θα τα 
βρείτε 
στο

Τα βιβλία 
είναι όπλα
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Μια ταινία μικρού προϋπολογισμού από
μια μικρή χώρα (την Παραγουάη) εν-
τυπωσίασε κοινό και κριτικούς, από το

Φεστιβάλ Βερολίνου μέχρι τις «Νύχτες πρεμιέ-
ρας» βρίσκεται στα σινεμά από τις 15 Νοέμ-
βρη και έχει πολλά πράγματα να πει.

Η ιστορία ακολουθεί με αργό ρυθμό αλλά
διεισδυτική ματιά και συναισθηματική ενάρ-
γεια δυο μεσήλικες γυναίκες, όταν η ήρεμη
αλλά συμβατική ζωή τους ανατρέπεται ριζικά
από την οικονομική κρίση.  Η Τσέλα και η Τσι-
κίτα είναι ζευγάρι για πολλά χρόνια, κατάγον-
ται από εύπορες οικογένειες της Ασουνσιόν,
μένουν σε μια μονοκατοικία που κληρονόμησε
η Τσέλα από την οικογένειά της, έχουν οικιακή
βοηθό και μια παλιά μερσεντές (του πατέρα
της Τσέλα), που οδηγεί η εξωστρεφής και δυ-
ναμική Τσικίτα. Ωστόσο έχουν πάψει να ανή-
κουν στην ανώτερη τάξη, και για να επιβιώ-
σουν εκποιούν σταδιακά την περιουσία τους:
έπιπλα, κρυστάλλινα σερβίτσια, κουρτίνες και
κλινοσκεπάσματα πωλούνται σε τιμή ευκαι-
ρίας, αλλά και πάλι, η Τσικίτα θα βρεθεί στη
φυλακή λόγω χρέους, πρακτική που μαθαίνου-
με ότι εφαρμόζεται συχνά στη χώρα, ασφαλώς
μόνο όταν πρόκειται για τους φτωχούς.

Η ανασφαλής και χαμηλού προφίλ Τσέλα θα

βρεθεί ξαφνικά μόνη, αλλά αυτό που ακολου-
θεί δεν είναι η κατάρρευση, αντίθετα η αφύ-
πνιση. Η αφορμή είναι εντελώς τυχαία, μια πα-

ρέα πλούσιων ηλικιωμένων γυναικών την μι-
σθώνει να τις πηγαινοφέρνει στα μανιώδη χαρ-
τοπαίγνιά τους, νομίζοντας ότι είναι σοφέρ,
ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει καν έγκυρο
δίπλωμα. Η Τσέλα βγαίνει από τον μικρόκοσμο
της όμορφης μονοκατοικίας, της σύμβασης
και του κονφορμισμού που στην πραγματικό-
τητα την έχουν παγιδεύσει για δεκαετίες, μπαί-
νει σε διαδικασία αυτογνωσίας, πειραματισμού
(είναι φοβερή η σκηνή όπου κάνει το πρώτο
της τσιγάρο) και σεξουαλικής αφύπνισης,
όταν θα γνωρίσει τη νεώτερή της, Άντζι. Είναι
μια πορεία γλυκόπικρη, αντιφατική και από ό,τι
φαίνεται χωρίς επιστροφή.  

Εκ πρώτης μια ιστορία χαρακτήρων, αλλά
σε δεύτερη ματιά αλληγορία για μια ολόκληρη
χώρα (την Παραγουάη),όπου η πολιτική της
αστικής τάξης οδήγησε έναν ολόκληρο λαό
στη φτώχεια, την καταστολή και τελικά στην
εκποίηση (όπως συμβαίνει με την κληρονομιά
των δυο ηρωίδων). Με τα λόγια του ίδιου του
σκηνοθέτη: 

“Όσοι γεννηθήκαμε στην Παραγουάη στα
70s, είμαστε απόγονοι μιας χαμένης γενιάς. Ο

στρατιωτικός που πήρε τον ολοκληρωτικό
έλεγχο της χώρας το 1954, απαγόρευσε βι-
βλία, και βασάνισε, δολοφόνησε ή εξόρισε νέ-
ους ανθρώπους. Παρέμεινε στην εξουσία μέ-
χρι το 1989. Όσοι από τη γενιά των γονιών μας
έμειναν στη χώρα, πέρασαν τα νιάτα τους κά-
τω από τη σκιά ενός καθεστώτος που δεν τους
επέτρεπε να είναι ο εαυτός τους. Τα καλύτερά
τους χρόνια, τα έζησαν μέσα στον φόβο. Αυ-
τές οι γυναίκες είναι προϊόν εκείνης της επο-
χής. Γι’ αυτό με ενδιέφερε να ρίξω ένα φως
πάνω τους και να εξερευνήσω εκείνον τον κό-
σμο που παραμένει ένα μυστήριο για μένα.”

Με ελάχιστα οικονομικά μέσα, χωρίς εγχώ-
ρια κινηματογραφική παράδοση, αλλά με άπο-
ψη και δημιουργικότητα,  με δυο  φοβερές ερ-
μηνεύτριες (η Άνα Μπρουν που βραβεύτηκε
στη Μπερλινάλε βιοπορίζεται σαν δικηγόρος
και η Μαργκαρίτα Ιρούν πολύπειρη ηθοποιός
θεάτρου), οι «Κληρονόμοι» δείχνουν τη δυνα-
τότητα «μικρές» ιστορίες να αποκτούν παγκό-
σμια διάσταση και ακροατήριο.

Δήμητρα Κυρίλλου

Οι κληρονόμοι Του Μαρτσέλο ΜαρτινέσσιΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Κάθε φορά που κάποιος αφήνει
αυτόν τον κόσμο για το ταξίδι
στο επέκεινα, η αστική αφή-

γηση μιλάει σαν ο κόσμος να βρί-
σκεται σε ακινησία ή σαν να μην
υπάρχει αύριο, με τυποποιημένες
εκφράσεις. Έτσι λοιπόν αποφεύγον-
τας την post mortem υμνολογία ανα-
φερόμαστε στο θεατρικό συγγρα-
φέα – σκηνοθέτη, στον ποιητή και
λογοτέχνη Γιώργο Σκούρτη, γιατί
πρόκειται για έναν επαναστάτη στο
χώρο της τέχνης. Ο Σκούρτης ανα-
δεικνύει τους ανθρώπους της εργα-
σίας, και του αγώνα απέναντι στην
εκμετάλλευση, την τυραννία, την
αδικία, γιατί ο λόγος του είναι εικο-
νοκλαστικός και αντισυμβατικός,
κριτικός και καυστικός απέναντι
στην εξουσία και φέρνει στην επιφά-
νεια την κοινωνικοπολιτική σύγκρου-
ση των αντιθέτων δυνάμεων.

Η τέχνη ανήκει σε αυτό που θα
έλεγε ο Λουί Αλτουσέρ στους ιδεο-
λογικούς μηχανισμούς του κράτους.
Επομένως έχει ιδιαίτερη σημασία οι
ιδέες που διακινούνται μέσω της τέ-
χνης, αναπαράγουν το ιδεολογικό
αφήγημα της αστικής κυριαρχίας ή
αν υπηρετούν την υπόθεση της χει-
ραφέτησης των εργατών και όλων
των καταπιεσμένων ανθρώπων. 

Το 1970 όπου ο Γιώργος Σκούρ-
της εμφανίζεται στα θεατρικά δρώ-
μενα με το ρηξικέλευθο έργο «Οι
Νταντάδες» ακόμα μάζευαν πέτρες
από τα οδοφράγματα του Καρτιέν
Λατέν και ακόμα έβγαινε ατμός από
τις βιομηχανίες του ιταλικού βορρά.
Στις ΗΠΑ οι δρόμοι γύρω από τα πα-
νεπιστήμια γέμιζαν με οδοφράγματα
από ένα εκρηκτικό αντιπολεμικό κί-
νημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετ-
νάμ και βεβαίως βρισκόμαστε στο
μέσον της επτάχρονης δικτατορίας.

Είναι επίσης η χρονιά που είχε πλέ-
ον γεννηθεί η νέα επαναστατική αρι-
στερά που θα βάλει το ζήτημα της
ανατροπής του καπιταλισμού με
όρους επαναστατικής ρήξης. Ο βιο-
μηχανικός κόσμος όμως συγκλονίζε-
ται σε όλη τη διάρκεια της δεκαε-
τίας του 1960 με τους δυναμικούς
απεργιακούς αγώνες της εργατικής
τάξης. Παντού ξεσπούν απεργίες,
μερικές είναι άγριες, μια τέτοια
άγρια απεργία θα ξεσπάσει σε ένα
εργοστάσιο ελαστικών στο Βέλγιο.
Οι μετανάστες έπαιξαν πρωτοπορια-
κό ρόλο, αλλά η παρέμβαση της
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και
η βία της αστυνομίας θα καταστεί-
λουν την απεργία για να ακολουθή-
σει ένα πογκρόμ απολύσεων 50 ερ-
γατών. Αυτή η άγρια απεργία αποτε-
λεί το υλικό πάνω στο οποίο γράφε-

ται το θεατρικό έργο «Η απεργία».
Με το έργο τομή « Οι νταντάδες» θα
καταγγείλει έμμεσα αλλά σαφώς την
δικτατορία των συνταγματαρχών και
με όλα του τα έργα θα αναδείξει την
ταξική φύση του οικονομικού συστή-
ματος και την υπαρξιακή αναμέτρη-
ση του ανθρώπου με όλους τους κα-
ταπιεστικούς μηχανισμούς.

Ποίηση
Ο Γιώργος Σκούρτης μας άφησε

και στο τραγούδι τα ίχνη του με τη
μελοποίηση ποιημάτων του από
τους Μαρκόπουλο, Ξαρχάκο, Πλέσ-
σα, Μούτση, Νικολόπουλο κά. Ο δί-
σκος «Μετανάστες» του Γιάννη
Μαρκόπουλου με τις φωνές της Βί-
κης Μοσχολιού και Λάκη Χαλκιά μι-
λούν στη ψυχή της εργατικής τάξης
που ζει και εργάζεται στις φάμπρι-

κές της Γερμανίας. Ο σπαρακτικός
στίχος των τραγουδιών γίνονται ο
ύμνος των εργατών μεταναστών.
Κάποτε το ρόλο της απειλής και ει-
σβολής έπαιζαν οι Εβραίοι, τώρα
στη θέση τους βρίσκονται οι μετανά-
στες. Και η ειρωνεία της ιστορίας: οι
μετανάστες αποτελούν την πλειοψη-
φία των πληθυσμών του σύγχρονου
κόσμου, με την έννοια ότι η ανάπτυ-
ξη των πόλεων στηρίχτηκε στην

εσωτερική μετανάστευση και ότι τα
τελευταία 100 χρόνια πραγματοποι-
ήθηκε μια τεραστίων διαστάσεων
μετακίνηση πληθυσμών όπου γης!  

Κλείνοντας τη σύντομη αναφορά
στον Γιώργο Σκούρτη να θυμίσουμε
την προσφορά του στο θέατρο, στη
λογοτεχνία, στην ποίηση, στο τρα-
γούδι με τα θεατρικά έργα: «Οι
νταντάδες», «Οι ηθοποιοί», «Οι εκτε-
λεστές», «Κομμάτια και θρύψαλα»,
«Απεργία», «Ο Καραγκιόζης παρά λί-
γο Βεζίρης» και άλλα λογοτεχνικά:
«Μπάρμπα Τζώρτζ», «Αυτά και άλλα
πολλά», «Ιστορίες με πολλά στρας»,
«Το χειρόγραφο της Ρωξάνης», «Το
συμπόσιο της Σελήνης», «Πήδημα
θανάτου», «Ο Κίλερ» κ.ά, δίπλα σε
αυτά οι στίχοι των τραγουδιών του
που όλοι τραγουδήσαμε και συνεχί-
ζουμε να τραγουδάμε, όπως το  αξέ-
χαστο: «Μπήκαν στην πόλη οι
οχτροί», με τη φωνή του επίσης αξέ-
χαστου Νίκου Ξυλούρη.

Χρήστος Μάραντος

Έφυγε ο Γιώργος Σκούρτης
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ΣΥΝΟΡΑ 
ΗΠΑ-ΜΕΞΙΚΟΥ
Η αλληλεγγύη
δίνει τον τόνο

Δακρυγόνα ενάντια στις οικο-
γένειες προσφύγων και μετα-
ναστών έριξαν οι συνοριοφύ-

λακες του Τραμπ στο πέρασμα μετα-
ξύ Τιχουάνας και Σαν Ντιέγκο, ενώ
δόθηκε εντολή να κλείσουν τα σύνο-
ρα ασφυκτικά. Η σύγκρουση ξέσπα-
σε όταν ένα τμήμα του “καραβανι-
ού”, γύρω στα 500 άτομα, επιχείρη-
σαν να περάσουν στην άλλη πλευρά
όλοι μαζί. 

Η αμερικανική κυβέρνηση δηλώνει
ότι δεν θα επιτρέψει να περάσουν
ούτε όσοι ζητάνε άσυλο. Προσπαθεί
να στήσει μια συμφωνία με την νέα
κυβέρνηση του Μεξικού (που ανα-
λαμβάνει από την 1η Δεκέμβρη)
ώστε να δοθούν προσωρινές μεξικα-
νικές βίζες κι έτσι ο κόσμος να πα-
ραμείνει στο Μεξικό και να κάνει τα
χαρτιά του χωρίς να περάσει στις
ΗΠΑ. Ο Τραμπ χρησιμοποιεί δηλαδή
άτυπα τη μέθοδο που δίδαξαν οι ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις από τη Σένγ-
κεν και μετά - κλείνει τα σύνορα και
μεταφέρει την ευθύνη στις χώρες
“εισόδου”. Η κλιμάκωση αυτή συναν-
τάει και νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ,
ενώ ούτε και η συμφωνία με το Μεξι-
κό δεν έχει επιβεβαιωθεί. 

Επιπτώσεις
Εξάλλου, το πέρασμα του Σαν

Ισίντρο είναι το πιο πολυσύχναστο
σύνορο μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού και
υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις αν
παραμείνει κλειστό ή αν ανοίγει με
το σταγονόμετρο.

Στο μεταξύ και άλλα μικρότερα
καραβάνια μεταναστών και προσφύ-
γων από την Κεντρική Αμερική κι-
νούνται προς τα σύνορα. Ο Τραμπ
λειτουργεί ως μεγάφωνο για τους
φασίστες και τους ρατσιστές όλης
της περιοχής, μιλώντας για “εισβο-
λείς”, “καραβάνι γεμάτο εγκλημα-
τίες” και έχοντας στείλει χιλιάδες
φαντάρους στα σύνορα. Ακροδεξιές
ομάδες στο Μεξικό οργάνωσαν δια-
δήλωση ενάντια στο καραβάνι.

Όμως η αλληλεγγύη συνεχίζει να
δίνει τον τόνο, και από τις δυο με-
ριές των συνορών. Ο Μάθιου Βιτς
από το Σαν Ντιέγκο μίλησε στην
αδελφή μας εφημερίδα Socialist
Worker του Λονδίνου: “Έχουμε έρθει
για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας
στον κόσμο που έρχεται και ζητάει
άσυλο”. Ο Μάθιου είναι μέλος της
OMDR, οργάνωσης ενάντια στις αν-
τιμεταναστευτικές πολιτικές. “Νομί-
ζω ότι εδώ είναι η αρχή για κάτι με-
γαλύτερο. Έχουμε ήδη δήλωση πολ-
λών νέων συμμετοχών για τις κινητο-
ποιήσεις μας”.

ΓΑΛΛΙΑ Οι φτωχοί στους δρόμους

ΙΣΠΑΝΙΑ Πρόωρες εκλογές στην Ανδαλουσία

Ξηλώματα πεζοδρομίων από
τους διαδηλωτές, άγριες
επιθέσεις με γκλοπ και δα-

κρυγόνα από τους μπάτσους. Μα
υποτίθεται ότι ο Μακρόν θα τελεί-
ωνε με όλα αυτά στη Γαλλία. Και
σίγουρα δεν περίμενε τέτοιες ει-
κόνες το περασμένο Σάββατο.
Όμως το κίνημα των “Kίτρινων Γι-
λέκων” ξεπετάχτηκε ξαφνικά και
έκανε τη δεύτερη μαζική του εμ-
φάνιση σε όλη τη χώρα. 

Η αφορμή για τις κινητοποιήσεις
είναι οι διαρκείς αυξήσεις στις τι-
μές των καυσίμων, τις οποίες η κυ-
βέρνηση προωθεί ως “οικολογικό
μέτρο”. Οι φόροι στη βενζίνη και
το πετρέλαιο αυξάνονται σταδιακά
κάθε Πρωτοχρονιά για να μειωθεί
η χρήση. Φυσικά αυτοί που αναγ-
κάζονται να μειώνουν τη χρήση εί-
ναι οι φτωχοί, που γίνονται φτωχό-
τεροι.

Αυτή η αίσθηση αδικίας έκανε
τόσο εκρηκτικό το κίνημα. Το όνο-
μά του το πήρε από τα κίτρινα φω-
σφοριζέ γιλέκα που είναι υποχρε-
ωμένοι να έχουν όλοι οι οδηγοί
στο αυτοκίνητο. Την πρώτη μαζική
εμφάνιση την έκαναν πριν από μια
βδομάδα, με 300 χιλιάδες κόσμο
να μπλοκάρει εθνικές οδούς, κυ-
κλοφοριακούς κόμβους και διόδια.
Υπήρξαν εκατοντάδες τραυματίες,

αρκετοί σοβαρά, ενώ ένας διαδη-
λωτής και μία διαδηλώτρια σκοτώ-
θηκαν από οχήματα.

Η καταστολή εξόργισε ακόμη
πιο πολύ. Ο κόσμος στο Παρίσι
αυτό το Σάββατο έσπασε τις ζώ-
νες της απαγόρευσης κοντά στο
προεδρικό μέγαρο που είχε επιβά-
λει ο Μακρόν. “Δεν αντέχουμε άλ-
λο. Θα σκάσουμε. Είμαστε οι
απλοί άνθρωποι, οι αδύναμοι, που
μας λένε τεμπέληδες αλλά δου-
λεύουμε σαν τρελοί”. 

Μία από τις μεθόδους επίθεσης
κατά του κινήματος είναι να το
ταυτίσουν με την ακροδεξιά και
τους φασίστες. Το γεγονός ότι το
κίνημα ξέσπασε έξω από τις γραμ-
μές των συνδικάτων και της αρι-

στεράς και είχε ένα αίτημα που
φαινομενικά αφορά τους πάντες
έκανε την παραδοσιακή δεξιά και
τους φασίστες της Λεπέν να δη-
λώσουν την υποστήριξή τους.
Όμως, όσο οι κινητοποιήσεις προ-
χωρούσαν τόσο το κίνημα έπαιρνε
γενικότερο χαρακτήρα ενάντια
στο Μακρόν και τις επιθέσεις του
στην εργατική τάξη.

Αποστάσεις
Η συντονιστική επιτροπή των Κί-

τρινων Γιλέκων την Παρασκευή εξέ-
δωσε μια ανακοίνωση για να πάρει
ανοιχτές αποστάσεις από την ταύτι-
ση με τους φασίστες: “Είναι σημαν-
τικό ότι όποιος θέλει να συμμετά-
σχει στο κίνημά μας να μπορεί να

το κάνει, όποιο κι αν είναι το χρώμα
του δέρματός του, η χώρα καταγω-
γής του, ο σεξουαλικός του προσα-
νατολισμός, το φύλο ή η θρησκεία
του. Τα Κίτρινα Γιλέκα δεν είναι
πρόβατα των εθνικιστών, των φασι-
στών ή όποιου άλλου εξτρεμιστή,
όπως και το κίνημά μας δεν εκπρο-
σωπείται από κανένα κόμμα ή συν-
δικάτο. Καταγγέλλουμε την κυβέρ-
νηση γιατί φορολογεί τους πιο φτω-
χούς για να πλουτίσουν οι υπερ-
πλούσιοι. Καταγγέλλουμε τα κατα-
σταλτικά μέτρα του κράτους. Όχι
στην αστυνομική βία”.

Το Σάββατο σε διάφορα σημεία
οι συγκεντρώσεις των κίτρινων γι-
λέκων υποδέχτηκαν τις διαδηλώ-
σεις ενάντια στη βία κατά των γυ-
ναικών και ενώθηκαν μαζί τους. 

Στην πράξη, προέκυψε συντονι-
σμός και με κομμάτια της εργατι-
κής τάξης. Από τους εργαζόμε-
νους στο Amazon που βρίσκονταν
σε απεργία, μέχρι τους εργάτες
και τις εργάτριες στα διυλιστήρια
που βλέπουν τον αγώνα και σαν
δικό τους αγώνα. Η μεγαλύτερη
εργατική συνομοσπονδία, CGT, εν
μέρει κάτω από αυτή την πίεση,
αλλά και προσπαθώντας να διαχω-
ριστεί, κάλεσε μέρα δράσης των
συνδικάτων το ερχόμενο Σάββατο
1 Δεκέμβρη.

Την Κυριακή 2 Δεκέμβρη γίνονται πρό-
ωρες εκλογές στην Ανδαλουσία, τη
μεγαλύτερη σε πληθυσμό αλλά μία

από τις φτωχότερες Αυτόνομες Κοινότη-
τες της Ισπανίας. Πλέον μετατρέπεται σε
μοτίβο οι εκλογές στην Ισπανία να γίνονται
πρόωρα. Όλες οι ισορροπίες του κλασικού
δικομματισμού έχουν σπάσει και καμιά πο-
λιτική συμμαχία δεν έχει προκύψει για να
τις αντικαταστήσει. Το σκηνικό είναι τόσο
εύθραυστο ώστε οι εκλογές της Ανδαλου-
σίας θεωρούνται ως πολύ πιθανή αρχή
ενός νέου εκλογικού κύκλου που θα φτά-
σει σε εθνικές για άλλη μια φορά το πρώτο
εξάμηνο της χρονιάς που έρχεται.

Η Ανδαλουσία ήταν πάντα από τις πιο σταθε-
ρές πολιτικά κοινότητες, ήταν -και συνεχίζει να
είναι- το προπύργιο του PSOE. Όμως το 2015 η
έφοδος του κινήματος (με τις πορείες για την
Αξιοπρέπεια) ανάγκασε την Ενωμένη Αριστερά
να κινηθεί προς τα αριστερά και να σπάσει τη
στήριξή της στη Σοσιαλδημοκρατία. Από τις
πρόωρες εκλογές το PSOE βγήκε χαμένο κατά
8%, αλλά το κοινοβουλευτικό κενό το κάλυψαν
οι νεοεμφανιζόμενοι Θιουδαδάνος (Πολίτες)
που στήριξαν τη Σουσάνα Ντίαθ, η οποία συνε-
χίζει ως πρωθυπουργός από το 2013.Όμως
πλέον έσπασε και η συμμαχία PSOE - Θιουδα-
δάνος και η κυβέρνηση έχασε την πλειοψηφία.

Η αιτία δεν βρίσκεται στην Ανδαλουσία, αλλά
στη συνολικότερη πόλωση που εξελίσσεται σε
όλη τη χώρα. Ο Πέδρο Σάντσεθ είναι πρωθυ-

πουργός της χώρας εδώ και ένα εξάμηνο, μετά
την κατάρρευση του Ραχόι. Όμως στηρίζεται
σε 85 μόλις βουλευτές από τους 350. Φαίνεται
ότι δεν είναι σε θέση να περάσει προϋπολογι-
σμό για το 2019. Προσπάθησε να στήσει μια
συμμαχία με το Ποδέμος και την Ενωμένη Αρι-
στερά, προτείνοντας κάποιες περιορισμένες
αυξήσεις στους μισθούς και άλλα συμβολικά
μέτρα. Όμως και πάλι οι κοινοβουλευτικές
έδρες δεν είναι αρκετές. Στο μεταξύ η Δεξιά
έχει λυσσάξει. Κατηγορεί τον Σάντσεθ ότι είναι
όμηρος της αριστεράς, και ιδιαίτερα όμηρος
των “προδοτών της πατρίδας” στην Καταλωνία,
διότι ο Ραχόι έπεσε και με τις ψήφους των Κα-
ταλανών αυτονομιστών. Ωστόσο, το Λαϊκό Κόμ-
μα (PP) συνεχίζει να καταρρέει δημοσκοπικά.

Η νέα του ηγεσία, ο Πάμπλο Κασάδο, έκανε
ανοιχτή στροφή δεξιά, κάνοντας αντιπολίτευση
με βάση το ρατσισμό κατά των προσφύγων και
των μεταναστών. Οι Θιουδαδάνος πλειοδοτούν

σε δεξιά στροφή (και έτσι σπάει και η συμ-
μαχία στην Ανδαλουσία). Ψάχνουν τρόπο
πώς θα συνεχίσουν να σαπίζουν στη φυλα-
κή οι ηγέτες της Καταλωνίας που βρίσκον-
ται πολιτικοί κρατούμενοι από το περσινό
δημοψήφισμα.

Παράπλευρο αποτελέσμα είναι από τη
μια μεριά ότι οι φασίστες και οι νοσταλγοί
του Φράνκο ξαναπροσπαθούν να βγουν
στο προσκήνιο μέσω του κόμματος Vox
που έχουν στήσει. Από την άλλη, στην ίδια
την Καταλωνία η πλειοψηφία υπέρ της ανε-
ξαρτησίας διευρύνεται και καταγράφεται

μεγάλη στροφή στα Αριστερά. Το PP θα κατέ-
ληγε με μία-δύο έδρες σε νέες εκλογές στην
Καταλωνία. Τρίτο αποτέλεσμα είναι η ριζοσπα-
στικοποίηση των αγώνων σε όλο το ισπανικό
κράτος. Οι συνδέσεις μεταξύ αντιφασισμού,
εργατικών αγώνων και αγώνων για τα δικαιώ-
ματα γίνονται όλο και ισχυρότερες. Οι φασί-
στες του Vox δεν εμφανίζονται πουθενά χωρίς
να πάρουν άμεση απάντηση.

Οι δημοσκοπήσεις στην Ανδαλουσία δίνουν
την πρώτη θέση στο PSOE, αλλά το PP, οι Θι-
ουδαδάνος και το Ποδέμος-Ενωμένη Αριστερά
έχουν ίσες πιθανότητες να βγουν δεύτερο κόμ-
μα. Έτσι η Ντίαθ θα βρεθεί το πιθανότερο πάλι
να παζαρεύει με τους Θιουδαδάνος. Ο κύκλος
της πολιτικής αποσταθεροποίησης, των αλλε-
πάλληλων εκλογών και των αγώνων δεν θα
κλείσει ούτε το 2019.

Νίκος Λούντος
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Οι εφημερίδες και τα κανάλια γέμισαν την περασμένη βδομά-
δα με νέες ιστορίες της «τουρκικής προκλητικότητας». Αφορ-
μή στάθηκε η αποστολή του τουρκικού ερευνητικού σκάφους

Μπαρμπαρός στο «οικόπεδο» 4 της κυπριακής ΑΟΖ (Αποκλειστική Οι-
κονομική Ζώνη) με συνοδεία από πολεμικά σκάφη. Στο γειτονικό «οι-
κόπεδο» 10 ξεκινούσε η γεώτρηση της αμερικάνικης πολυεθνικής Ex-
xonMobil. Τις κινήσεις του Μπαρμπαρός «παρακολουθούσε διακριτι-
κά» σύμφωνα με τα ρεπορτάζ η ελληνική φρεγάτα Ψαρά. 

H κυβέρνηση του Τσίπρα, όπως και οι σχολιαστές στα ΜΜΕ, δεν
προσπαθούν και πολύ να κρύψουν τη χαρά τους για αυτές τις δη-
λώσεις. Από τη μια προπαγάνδα για τον «Σουλτάνο» που θέλει να
απλώσει τα χέρια του στο Αιγαίο και την Κύπρο. Και από την άλλη
χαρά γιατί «έχουμε στο πλευρό μας την Αμερική» και «στριμώχνου-
με την Τουρκία». 

Το αμερικάνικο Στέητ Ντηπάρτμεντ σχολίασε με δήλωση εκπρο-
σώπου του ότι: «η πολιτική των ΗΠΑ για την ΑΟΖ της Κύπρου είναι
μακρά και δεν έχει αλλάξει: οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν
το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πό-
ρους στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της. Συνεχίζουμε να πι-
στεύουμε ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου του νησιού,
όπως και όλοι οι πόροι του, θα πρέπει να μοιράζονται ισομερώς
μεταξύ και των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέ-
τησης. Αποθαρρύνουμε κάθε ενέργεια ή ρητορική που αυξάνει τις
εντάσεις στην περιοχή».

Στις 16 Νοέμβρη, ο Πάιατ, ο πρέσβης των ΗΠΑ μιλώντας στη
Θεσσαλονίκη, αφού ύμνησε την εξωτερική πολιτική του Τσίπρα,
δήλωσε ορθά κοφτά ότι «οι ΗΠΑ είναι σαφείς: υποστηρίζουμε το
δικαίωμα της Κύπρου να εκμεταλλευτεί τους πόρους της». Και για
να υπογραμμιστούν τέτοιες δηλώσεις, ένα αμερικάνικο αντιτορπι-
λικό βρέθηκε στο «οικόπεδο 10» πλάι στην ExxonMobil.

Συμφωνία
Το 2004 η Κύπρος υπέγραψε συμφωνία οριοθέτησης των ΑΟΖ

με την Αίγυπτο. Το 2010 με το Ισραήλ. Το 2011 η αμερικάνικη πο-
λυεθνική Noble Energy ξεκίνησε γεωτρήσεις στο οικόπεδο 12 για
το κοίτασμα «Αφροδίτη». Τυμπανοκρουσίες σε Λευκωσία και Αθή-
να για το πακτωλό που εισρεύσει από αυτή την συμφωνία. Τελικά
το κοίτασμα αποδείχτηκε και μικρό και σε πολύ μεγάλο βάθος κάτι
που έκανε απαγορευτικό το κόστος άντλησης. Πανηγυρισμοί συνό-
δευαν τις έρευνες Total-ENI στο οικόπεδο 11. Τελικά, τα αποτελέ-
σματα των ερευνών ήταν «απογοητευτικά». 

Παρόλες τις «απογοητεύσεις», ο Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της
Κύπρου, και οι υπουργοί του, δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία ότι οι πό-
ροι από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο «ανήκουν και στις δυο
κοινότητες» του νησιού. Αλλά οι Τουρκοκύπριοι θα τους απολαύ-
σουν μετά την «επίλυση του Κυπριακού», την «συνολική του διευ-
θέτηση» όπως έλεγε και η ανακοίνωση του Στέητ Ντηπάρτμεντ. 

Με πρωτοβουλία του ΟΗΕ γίνονται κινήσεις για να ξεκινήσουν
ξανά οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, που είχαν άδοξο τέλος
το καλοκαίρι του 2017. Η αιτία της κατάρρευσης εκείνων των δια-
πραγματεύσεων ήταν η επιδίωξη όλων των πλευρών να ελέγξουν
το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή
την Κύπρο, στριμώχνοντας τους ανταγωνιστές τους. Το ίδιο συμ-
βαίνει και τώρα. 

Η κυβέρνηση του Αναστασιάδη κόβει την ΑΟΖ σε «θαλασσοτε-
μάχια» και υπογράφει συμφωνίες με πολυεθνικές για την έρευνα
και μελλοντική εκμετάλλευσή τους. Δίπλα στην κοινοπραξία της
ExxonMobil με την Qatar Petroleum υπάρχει η γαλλική Total, η ιτα-
λική ENI. Κάποια απ’ αυτά τα «θαλασσοτεμάχια» τα διεκδικεί και η
Τουρκία ενώ για κάποια άλλα θεωρεί ότι είναι αδειοδοτημένα από
τις τουρκοκυπριακές αρχές. 

Κάθε βήμα σε αυτή την πορεία φέρνει στρατιωτικές εντάσεις. Το
καλοκαίρι του 2017 ήταν η γεώτρηση της  κοινοπραξίας της γαλλι-
κής Total με την ιταλική ΕΝΙ στο «οικόπεδο 11» που έφερε συνω-
στισμό πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Από δυο γαλλικές φρεγά-
τες που ελλιμενίστηκαν στη Λάρνακα μέχρι το αμερικάνικο αερο-
πλανοφόρο Τζορτζ Μπους και από την ελληνική κανονιοφόρο «Νι-
κηφόρος» μέχρι μια τουρκική φρεγάτα.

ΑΟΖ είναι η θαλάσσια περιοχή
όπου μια χώρα έχει αποκλειστι-
κό δικαίωμα αξιοποίησης των

πόρων είτε πρόκειται για αλιεία είτε
για υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού
αερίου και πετρελαίου. Αυτά είναι «κυ-
ριαρχικά δικαιώματα» αλλά οι ΑΟΖ
(ακτίνα 200 μιλίων από την ακτογραμ-
μή) δεν είναι κομμάτι της επικράτειας
κάθε συγκεκριμένου κράτους. 

Όμως, ο έλεγχός της πέρα από την
όποια οικονομική σημασία έχει και
«γεωστρατηγική» σε μια περίοδο που
οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί οξύ-
νονται. 

H Νότια Κινεζική Θάλασσα είναι ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε μια
περιοχή που διασχίζουν κάθε χρόνο
100 χιλιάδες εμπορικά πλοία που με-
ταφέρουν εμπορεύματα 5 τρις δολα-
ρίων, οι ανταγωνισμοί για τα όρια της
υφαλοκρηπίδας και των ΑΟΖ εμπλέ-
κουν τουλάχιστον έξι κράτη. 

Η Κίνα έχει ανακηρύξει από το 1998
τη δικιά της ΑΟΖ. Μάλιστα, το κινέζικο
κράτος θεωρεί ότι η Διεθνής Σύμβαση
για το Δίκαιο της Θάλασσας, του δίνει
το δικαίωμα να ελέγχει όχι μόνο τις οι-
κονομικές αλλά και τις στρατιωτικές
δραστηριότητες στην έκταση της
ΑΟΖ. Όχι μόνο στη θάλασσα αλλά και
στον αέρα. 

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι κάτι τέτοιο
παραβιάζει την «ελευθερία των θα-
λασσών». Δηλαδή την πρωτοκαθεδρία
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην
περιοχή. Ενισχύουν την παρουσία των
αεροπλανοφόρων τους στη περιοχή
ήδη από την εποχή που πρόεδρος
ήταν ο Ομπάμα. 

Πριν δυο βδομάδες ο πρόεδρος της
Κίνας Ζι Ζινπίνγκ επισκέφτηκε τις Φι-
λιππίνες και υπέγραψε συμφωνία για
«κοινές υποθαλάσσιες έρευνες» για
πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα όρια
της φιλιππινέζικης ΑΟΖ. Πράγματι τα
εκτιμώμενα κοιτάσματα στην περιοχή

είναι τεράστια. Όμως, αυτή η κίνηση
φέρνει πιο κοντά τις Φιλιππίνες στην
Κίνα και την απομακρύνει από την πα-
ραδοσιακό «προστάτη», τον αμερικά-
νικο ιμπεριαλισμό.  

Ένα παρόμοιο επικίνδυνο «παιχνίδι»
παίζεται στη νοτιοανατολική Μεσό-
γειο. Το ελληνικό κράτος δεν έχει
«ανακηρύξει» ακόμα τη δικιά του ΑΟΖ,
αλλά διεκδικεί μια τεράστια θαλάσσια
περιοχή που συνορεύει με της Κύπρου
ανατολικά και της Αιγύπτου νότια. Οι
τρεις ΑΟΖ μαζί περιορίζουν ασφυκτικά
την Τουρκία, περιορίζοντάς την σε μια
μικρή ζώνη στα παράλιά της. 

Η θαλάσσια περιοχή νότια από το
Καστελόριζο, εξαιτίας της καίριας γεω-
γραφικής θέσης που κατέχει για τον
ορισμό των ΑΟΖ, έχει γίνει πεδίο αερο-
ναυτικών επιδείξεων δύναμης με τα Γε-
νικά Επιτελεία Ελλάδας και Τουρκίας
να «δεσμεύουν» εναλλάξ την περιοχή
για «ασκήσεις έρευνας και διάσωσης»
και άλλα παρόμοια. Τον Οκτώβρη, η
φρεγάτα Ν. Φωκάς είχε κάνει «μπλόκο»
-σύμφωνα με τις διθυραμβικές περι-
γραφές των ΜΜΕ- στο Μπαρμπαρός.

Κοίτασμα
Οι φιλοδοξίες του ελληνικού καπιτα-

λισμού είναι να γίνει «κόμβος» στη με-
ταφορά των κοιτασμάτων του φυσι-
κού αερίου από την Ανατολή στη Δύ-
ση. Το 2015 ανακαλύφτηκε ένα τερά-
στιο κοίτασμα στα ανοιχτά της Αιγύ-
πτου, το Ζορ, διπλάσια σε μέγεθος
από το Λεβιάθαν του Ισραήλ. Τον Δε-
κέμβρη του 2017, η ελληνική κυβέρνη-
ση υπέγραψε συμφωνία με Κύπρο, το
Ισραήλ και την Ιταλία για τη κατα-
σκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού,
του EastMed που θα μεταφέρει φυσι-
κό αέριο στην Ιταλία. 

Αυτά τα μεγαλεπήβολα σχέδια είναι
ουσιαστικά ακόμα στα χαρτιά και πο-
λύ πιθανόν να μείνουν εκεί. Αλλά ήδη
οξύνουν τον ανταγωνισμό με τον
τουρκικό καπιταλισμό που διεκδικεί

τον ίδιο ρόλο του «κόμβου». Οι συγ-
κρούσεις για την οριοθέτηση των
ΑΟΖ, οι κόντρες γύρω από τα «τρυπά-
νια» των πολυεθνικών, είναι η έκφρα-
ση αυτού του ανταγωνισμού. 

Για να υπηρετήσει αυτές τις επιδιώ-
ξεις ο Τσίπρας και οι υπουργοί του
ενώ μιλάνε για «νηφαλιότητα» σφι-
χταγκαλιάζονται με τον Τραμπ, τον δι-
κτάτορα της Αιγύπτου τον «στρατάρ-
χη» Αλ Σίσι και το κράτος-δολοφόνο
του Ισραήλ. 

Την ώρα που τα ΜΜΕ μιλούσαν για
την «τουρκική προκλητικότητα» στην
Αλεξανδρούπολη ξεκινούσε μια μεγά-
λη στρατιωτική άσκηση Ελλάδας-Αιγύ-
πτου, η «Μέδουσα» στην οποία θα
συμμετέχουν και κυπριακές μονάδες
όπως και «παρατηρητές» από τις ΗΠΑ.  

Ο Καμμένος είχε δηλώσει τον Ιούνη
στα πλαίσια μιας άλλης άσκησης του
Πολεμικού Ναυτικού ότι «Είμαστε σε
μια στιγμή της ιστορίας του έθνους
που η πατρίδα μας μεγαλώνει. Πολύ
σύντομα θα ‘επεκταθούν’ τα χωρικά
μας ύδατα, με την αναγνώριση της
ΑΟΖ, την εκμετάλλευση του υποθα-
λάσσιου πλούτου και η πατρίδα μας
θα περάσει σε μια καινούργια εποχή».

Οι μόνοι που έχουν να κερδίσουν
από το «μεγάλωμα της πατρίδας» εί-
ναι οι εφοπλιστές, οι πολυεθνικές της
ενέργειας και οι στρατοκράτες. Αντί-
θετα, το κόστος αυτών των φιλοδο-
ξιών το πληρώνουν η εργατική τάξη
και η νεολαία, με πολλούς τρόπους. 

Με την  κούρσα των πολεμικών εξο-
πλισμών, για να μπορούν οι φρεγάτες
να πλέουν κοντά στο Σουέζ και στα
ανοιχτά της Κύπρου και τα αεροπλάνα
«μας» πάνω από την ανατολική Μεσό-
γειο. Τις μέρες που ο Παπαντωνίου
οδηγήθηκε στον Κορυδαλλό για τις μί-
ζες που πήρε όταν χάρισε το συμβό-
λαιο για την αναβάθμιση των φρεγα-
τών του Πολεμικού Ναυτικού στη γαλ-
λική εταιρεία Thales, ο Καμμένος πήγε
στο Παρίσι για διαπραγματεύσεις με
τους Γάλλους για την αγορά καινούρ-
γιων φρεγατών!

Με τις ιδιωτικοποιήσεις όχι μόνο για
να  γεμίζουν οι τσέπες των αρπακτι-
κών της αγοράς, αλλά και για να «τσι-
μεντώνουν» οι γεωπολιτικές συμμα-
χίες στην περιοχή. Με την τροφοδότη-
ση των εθνικιστικών κραυγών πότε για
να «πάρουμε τα Σκόπια» πότε για «πό-
λεμο με την Τουρκία». 

Η Αριστερά πρέπει να δώσει μια ξε-
κάθαρη απάντηση. Δεν θέλουμε πολε-
μικές εντάσεις για τα «κυριαρχικά δι-
καιώματα» των πολυεθνικών και των ελ-
λήνων καπιταλιστών, θέλουμε λεφτά
για τις εργατικές ανάγκες όχι για φρε-
γάτες και «αναβαθμισμένα» F-16, θέ-
λουμε κρατικοποιήσεις με εργατικό
έλεγχο, όχι ιδιωτικοποιήσεις αγκαλιά με
«επενδυτές» από στάζουν αίμα όπως με
τους σείχηδες της Σ. Αραβίας που κα-
λωσόρισε ο Τσίπρας μερικές βδομάδες
πριν. Και θα τα επιβάλλουμε με τους
αγώνες μας, απλώνοντας το χέρι στους
εργάτες και τις εργάτριες της Τουρ-
κίας, της Μ. Ανατολής, των Βαλκανίων. 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΑΟΖ Όχι στις πολεμικές εντάσεις 
για τα συμφέροντα των καπιταλιστών


