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Άστραψε και βρόντηξε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στη συ-
νάντηση που είχε με τους

τραπεζίτες την περασμένη εβδομά-
δα στο Μέγαρο Μαξίμου. “Έχετε
αναγγείλει αυξήσεις. Αυτό δεν μπο-
ρούμε να το δεχθούμε. Είναι εξαιρε-
τικά αρνητικό. Δεν δικαιολογούνται
...”. 

Εκτός από τον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό, στην κρίσιμη συνάντηση με
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών συμ-
μετείχαν από την πλευρά της κυβέρ-
νησης ο Υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, ο Υπουργός Επικρατεί-
ας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυ-
πουργός Οικονομικών, αρμόδιος για
το χρηματοπιστωτικό σύστημα,
Γιώργος Ζαββός, ο Υφυπουργός πα-
ρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για
τον Συντονισμό του Κυβερνητικού
Έργου, Άκης Σκέρτσος, η Γενική
Γραμματέας Συντονισμού Οικονομι-
κών και Αναπτυξιακών Πολιτικών Βί-
κυ Λοΐζου, ο Γενικός Γραμματέας
Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών
Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γενικός
Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους Φώτης Κουρμούσης και ο
επικεφαλής του Οικονομικού Γρα-
φείου του Πρωθυπουργού Αλέξης
Πατέλης.

Οι τραπεζίτες -οι διευθύνοντες
σύμβουλοι της Εθνικής, της Πειραι-
ώς, της Αττικής, της Alpha και της
Eurobank- συντετριμμένοι συμφώνη-
σαν να επανεξετάσουν τις νέες παρά-
λογες χρεώσεις για τις συναλλαγές
από τα ATM, ειδικά στις περιπτώσεις
όπου δεν υπάρχει παρά μόνο ένα
ΑΤΜ σε ολόκληρη την περιοχή.

Ωραίο παραμύθι. Η πραγματικότη-
τα, βέβαια, δεν έχει απολύτως καμιά
σχέση με τις γελοιότητες που προ-
σπαθούν να πλασάρουν αυτές τις μέ-
ρες οι δεξιοφυλλάδες – που θεωρούν
ότι οι αναγνώστες τους είναι τόσο
ηλίθιοι που μπορούν να πιστέψουν
ότι το μισό υπουργικό συμβούλιο συ-
ναντήθηκε με τους τραπεζίτες για να
τους τραβήξει το αυτί για τα 2-3 ευ-
ρώ που ετοιμάζονται να χρεώνουν
για την αλλαγή PIN στις κάρτες.

Οι τραπεζίτες συναντήθηκαν
πράγματι με τον Μητσοτάκη και το
οικονομικό του επιτελείο την περα-
σμένη Πέμπτη. Αλλά δεν πήγαν στο
Μαξίμου ούτε για να απολογηθούν,
ούτε για να “δώσουν”. Πήγαν για να
πάρουν. Το πραγματικό αντικείμενο
της συζήτησης δεν ήταν οι νέες χρε-
ώσεις των ηλεκτρονικών τραπεζικών
συναλλαγών αλλά το διαβόητο σχέ-
διο “Ηρακλής”, ένα σχέδιο μέσω του
οποίου οι τραπεζίτες ευελπιστούν να
απαλλαγούν από το βάρος περίπου
30 δισεκατομμυρίων “κόκκινων δα-
νείων”. Περιττό να το πει κανείς, το
κόστος αυτής της απαλλαγής θα το
επωμισθεί το δημόσιο, που θα στη-
ρίξει για μια ακόμα φορά το ετοι-
μόρροπο ελληνικό τραπεζικό σύστη-
μα (και μαζί με αυτό και τους κάθε

άλλο παρά ετοιμόρροπους εγχώρι-
ους τραπεζίτες) με άλλα 9 περίπου
δισεκατομμύρια Ευρώ.

Η Ελλάδα είναι, με μεγάλη διαφο-
ρά, η πρωταθλήτρια της Ευρώπης
όσον αφορά τα “μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα” (NPE), όπως ονομάζον-
ται επίσημα τα “κόκκινα δάνεια”. Με
βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις τα
ΝΡΕ φθάνουν σήμερα στα 80 δις,
ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 45%
του ΑΕΠ και στο 39% του συνόλου
των δανείων που έχουν χορηγήσει οι
τράπεζες. Τα νούμερα είναι εφιαλτι-
κά: από τις 19 χώρες της ευρωζώ-
νης μόνο τρεις έχουν τόσο υψηλά
ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων: η Ελλάδα (39%), η Κύπρος
(19%) και η Σλοβενία (11%). Ο “ευ-
ρωπαϊκός” μέσος όρος είναι σήμερα
στο 3,6% - περίπου 11 φορές μικρό-
τερος από την ελληνική “πρωτιά”. 

Το σχέδιο Ηρακλής
Οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι

τραπεζίτες έχουν δεσμευθεί να μει-
ώσουν αυτό το ποσοστό σε μονοψή-
φια επίπεδα μέσα στα επόμενα δυο
χρόνια. Αλλά η μείωση δεν είναι κα-
θόλου εύκολη υπόθεση. Η συνολική
αξία των “κόκκινων δανείων” ξεπερ-
νάει κατά πολύ την κεφαλαιοποίηση
των τραπεζών (την αξία όλων τους
των μετοχών). Αν διαγράψουν ακό-
μα και ένα μικρό ποσοστό θα είναι
όλες -τεχνικά τουλάχιστον- χρεοκο-
πημένες. Για αυτό η μείωση περνάει
μέσα από έναν πολύπλοκο μηχανι-
σμό με τρία σκέλη: επαναδιαπραγ-
μάτευση με ένα κομμάτι των δανει-
στών, έτσι ώστε να μετατραπούν ξα-
νά μέσα από κάποιες “ευνοϊκές”
ρυθμίσεις τα χρέη τους σε εξυπηρε-
τούμενα. Πώληση ενός άλλου κομ-
ματιού, κύρια αυτού που δεν έχει
εξασφαλίσεις, σε τιμές ευκαιρίας,

σε “ταμεία γύπες”. Και ρευστοποί-
ηση του τρίτου κομματιού, μέσα από
πλειστηριασμούς, αναγκαστικές
πληρωμές και άλλα νομικά μέσα. 

Οι τράπεζες κατάφεραν πράγματι
με αυτά τα μέσα να μειώσουν τα
ΝΡΕ κατά 10 δις το 2017 και κατά 13
δις το 2018. Ο φετινός στόχος όμως
-τον οποίο έχουν συμφωνήσει με την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο- που προβλέπει
την μείωσή τους κάτω από τα 60 δις
είναι αδύνατο να καλυφθεί με τους
ίδιους τρόπους. Αυτό το κενό έρχε-
ται να καλύψει το σχέδιο Ηρακλής.
Οι κρατικές εγγυήσεις θα επιτρέ-
ψουν στις τράπεζες να “ξεκοκκινί-
σουν” ένα μεγάλο κομμάτι επιχειρη-
ματικών κύρια δανείων. Ο στόχος εί-
ναι να καταφέρουν να εγκριθεί το
σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στο Eurogroup της 4ης Δεκέμβρη
ώστε να προλάβουν το ορόσημο της
31 Δεκέμβρη.

Αλλά αυτή είναι μόνο η μια πτυχή
του Ηρακλή. Η άλλη είναι η επιτά-
χυνση των πλειστηριασμών και των
πωλήσεων -της εκκαθάρισης δηλα-
δή των “χαμηλής” και “μεσαίας”
αξιολόγησης δανείων. Ο όρος για να
μπορεί η κάθε μια από τις τράπεζες

που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα
να πάρει τις εγγυήσεις είναι να έχει
καλύψει τουλάχιστον το 50% του
πλάνου της σε σχέση με τις δυο άλ-
λες κατηγορίες. Η κυβέρνηση έχει
ήδη προχωρήσει στην “αναθεώρη-
ση” του νόμου Κατσέλη για την πρώ-
τη κατοικία έτσι ώστε, όπως έλεγε ο
ίδιος ο Χρήστος Σταϊκούρας στη συ-
νάντηση “να σώσουμε τα σπίτια αυ-
τών που πραγματικά έχουν ανάγκη
και όχι των στρατηγικών κακοπλη-
ρωτών”. Δηλαδή, μεταφράζοντας
από την κυβερνητική αργκό σε απλά
ελληνικά, να πετάξουμε όλους τους
φτωχούς στο δρόμο. Η διάσωση του
τραπεζικού συστήματος είναι υπόθε-
ση εθνικής σημασίας, άλλωστε. Οι
φτωχοί ας κόψουν το λαιμό τους.

Δυσκολίες
Η πατρότητα του σχεδίου “Ηρα-

κλής” δεν ανήκει ούτε στον Μητσο-
τάκη, ούτε στον Σταϊκούρα. Οι δια-
βουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση άρχισαν πριν από έναν περίπου
χρόνο. Το πρότυπο του “Ηρακλή”
ήταν το σχέδιο που εφαρμόστηκε
στην Ιταλία -μια χώρα που έχει επί-
σης πολύ μεγάλο πρόβλημα “κόκκι-
νων δανείων”. Αυτό που άλλαξε η
σημερινή κυβέρνηση είναι το ποσό:

ο Τσίπρας είχε υποσχεθεί 4 με 5 δις
στους τραπεζίτες. Ο Μητσοτάκης το
ανέβασε στα 9 δις. Αλλά, παρά την
αναβάθμιση του “Ηρακλή”, το τρα-
πεζικό σύστημα εξακολουθεί να βρί-
σκεται στην κόψη του ξυραφιού. Για
δυο βασικούς λόγους.

Ο πρώτος είναι το δημόσιο χρέος.
Οι τράπεζες -και συνολικά τα διάφο-
ρα πακέτα “ενίσχυσης”, “προστα-
σίας” και “διάσωσης” της ιδιωτικής
οικονομίας- είναι υπεύθυνα για τον
εκτροχιασμό των οικονομικών. Η με-
γαλύτερη απόλυτη αύξηση του χρέ-
ους (108 δις) έγινε στα χρόνια της
πρωθυπουργίας του Κώστα Καρα-
μανλή – που έκλεισε λίγους μήνες
μετά την κατάρρευση της Λήμαν
Μπράδερς. Το φθινόπωρο του 2008
ο Καραμανλής είχε στηρίξει το ελλη-
νικό τραπεζικό σύστημα (που δεν εί-
χε κανένα πρόβλημα σύμφωνα με τις
επίσημες ανακοινώσεις) με εγγυή-
σεις 28 δισεκατομμυρίων. Τώρα η
κυβέρνηση είναι ξανά διατεθειμένη
να στηρίξει με εγγυήσεις τις τράπε-
ζες. Αλλά ποιος μπορεί να πάρει στα
σοβαρά εγγυήσεις ενός χρεοκοπη-
μένου κράτους που τα ομόλογά του
εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται
“σκουπίδια” από τους οίκους αξιολό-
γησης; Η κυβέρνηση, γράφουν οι
εφημερίδες, για να παρακάμψει τον
κάβο ενδέχεται να χρησιμοποιήσει
ένα κομμάτι από το “μαξιλάρι ασφα-
λείας” που κληρονόμησε από την
προηγούμενη κυβέρνηση. Το “κόλ-
πο” μπορεί να δουλέψει άμεσα, αλλά
θα το βρουν σίγουρα μπροστά τους
οι επόμενες κυβερνήσεις που θα
χρειαστεί να αρχίσουν να ξεπληρώ-
νουν τα μνημονιακά δάνεια.

Ο δεύτερος λόγος είναι η ίδια η
οικονομική κατάσταση -που αναμέ-
νεται να γίνει χειρότερη μέσα στους
επόμενους μήνες. Η κυβέρνηση έχει
προβλέψει 2,7% ανάπτυξη της εθνι-
κής οικονομίας τη χρονιά που μας
έρχεται. Αυτό το νούμερο είναι του-
λάχιστον αισιόδοξο (το ΔΝΤ και οι
άλλοι διεθνείς οργανισμοί κάνουν
πολύ πιο χαμηλές προβλέψεις). Αν
επιβεβαιωθούν οι φόβοι για παγκό-
σμια ύφεση το δεύτερο εξάμηνο του
2020 (η Γερμανία αντιμετωπίζει ήδη
σοβαρά προβλήματα) τα σενάρια θα
τιναχτούν στον αέρα. Ύφεση σημαί-
νει νέες χρεοκοπίες και νέες αδυνα-
μίες των επιχειρήσεων να εξυπηρε-
τήσουν τα χρέη τους. Δηλαδή νέα
κόκκινα δάνεια. Ήδη από τα δάνεια
που έχουν “ρυθμιστεί” πάνω από το
ένα τρίτο έχει ξανακοκκινήσει. Αυτό
το φαινόμενο θα επιταχυνθεί αν πέ-
σουν οι ρυθμοί ανάπτυξης ξανά στα
τάρταρα.

Ο Ηρακλής της μυθολογίας ήταν
ο ήρωας που ανάμεσα στα άλλα είχε
καθαρίσει μέσα σε μια μέρα από την
“κόπρο” των βοδιών του τους στά-
βλους του Αυγεία. Τι είναι, όμως, η
κόπρος τριάντα ετών ενός κοπαδιού
τριών χιλιάδων βοδιών μπροστά
στην κόπρο των τραπεζιτών; 

Σωτήρης Κοντογιάννης

«Λεφτά υπάρχουν»…
για τους Τραπεζίτες

Μητσοτάκης (πάνω) και Τσίπρας (κάτω) με τους τραπεζίτες
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Μια συναινετική Αριστερά 
είναι άχρηστη για την τάξη μας
Η βδομάδα που πέρασε ήταν αποκαλυπτι-

κή για την πορεία των πολιτικών εξελί-
ξεων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-

τίας, λίγο μετά τη συμπλήρωση των εκατό πρώ-
των ημερών της, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα
τριπλό κύμα κινητοποιήσεων -μαζικές απεργίες
στα Νοσοκομεία και στους Δήμους και δίπλα
τους συλλαλητήρια των φοιτητών. Την Τετάρτη
και την Πέμπτη στο κέντρο της Αθήνας ξεδι-
πλώθηκαν εντυπωσιακές σκηνές. Τη μια μέρα η
μοτοπορεία απεργών από τους Δήμους ενώθη-
κε με το πανελλαδικό συλλαλητήριο των απερ-
γών από τα Νοσοκομεία, ενώ την επόμενη οι
απεργοί από το πανελλαδικό συλλαλητήριο
των Δήμων χειροκροτούσαν τους φοιτητές που

έφταναν μαζικά στο Σύνταγμα.

Για τους υπουργούς του Μητσοτάκη όλα αυ-
τά είναι μια δυσάρεστη έκπληξη καθώς νόμιζαν
ότι ο κόσμος είναι μουδιασμένος μετά τις εκλο-
γές και ότι κανένας κλάδος δεν θα τολμήσει να
σηκώσει κεφάλι τόσο γρήγορα απέναντι στην
επιστροφή της Δεξιάς στην κυβέρνηση. Όσο
και να προσπαθούν, όμως, να εξαφανίσουν τις
κινητοποιήσεις από τα ΜΜΕ, το μήνυμα είναι
ηχηρό και ήδη αντηχεί σε όλους τους χώρους.

Αγωνιστικές διαθέσεις
Για τις ηγεσίες της Αριστεράς, αυτή η εξέλι-

ξη θα έπρεπε να είναι αναμενόμενη. Οι εργαζό-
μενοι στα Νοσοκομεία είχαν δείξει τις αγωνιστι-
κές διαθέσεις τους ήδη από τις αρχές Σεπτέμ-
βρη με τη μαζική κινητοποίησή τους στη Θεσ-
σαλονίκη την παραμονή της ΔΕΘ. Όσο για
τους εργαζόμενους στους Δήμους, ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν μπορεί να ξέχασε τη δυναμική απεργία με
την οποία είχαν αναγκάσει τον Σκουρλέτη ως
υπουργό Εσωτερικών να πάρει πίσω τις απολύ-
σεις που είχε αναγγείλει.

Κι όμως, τη βδομάδα που ο Θεοδωρικάκος
είχε να αντιμετωπίσει την ίδια οργή, οι ηγεσίες
της κοινοβουλευτικής Αριστεράς επέλεξαν να

του προσφέρουν τη συναίνεσή τους, να καθί-
σουν στο ίδιο τραπέζι υπό την προεδρία του
και να του δώσουν την ευκαιρία να μιλάει πανη-
γυρικά για ομοφωνία πάνω στα σχέδια για “ψή-
φο των αποδήμων”.

Η εικόνα όπου όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το
ΚΚΕ τα βρίσκει με την κυβέρνηση σε ένα θέμα
που αφορά στοιχειώδεις δημοκρατικές ελευθε-
ρίες όπως το πώς εκλέγεται η Βουλή, είναι
βάλσαμο για μια κυβέρνηση με πλαστή αυτο-
δυναμία, μια κυβέρνηση μειοψηφίας στην
πραγματικότητα, που ήδη πολιορκείται από τη
λαϊκή αγανάκτηση. Αλλά για την Αριστερά, αυ-
τή η εξέλιξη είναι προβληματική.

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει γυρίσει την πλάτη
της στις κινητοποιήσεις και βαδίζει με την προ-
οπτική ότι θα αναμετρηθεί με την κυβέρνηση
στις κάλπες και μάλιστα όταν θα έρθει η συν-
ταγματική ώρα τους, χωρίς πρόωρες αστάθει-
ες και ανατροπές. Κακό του κεφαλιού της, κα-
θώς η αστάθεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό
των εξελίξεων διεθνώς και στη γειτονιά μας.
Αλλά το τι θα πάθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το λιγότερο,
αυτό που είναι πρόβλημα είναι να παρατείνεται
η ζωή μιας κυβέρνησης που τα δίνει όλα στους
καπιταλιστές.

Η ηγεσία του ΚΚΕ μιλάει για ανατροπές που
φτάνουν στα λόγια μέχρι τον σοσιαλισμό, αλλά
στις συγκεκριμένες επιλογές κινείται και αυτή
στη λογική του κοινοβουλευτικού δρόμου. Είπε
Ναι στον Θεοδωρικάκο, ενώ είπε Όχι στην κλι-
μάκωση των απεργιών με νέα Πανεργατική. 

Είναι επείγον να οργανώσουμε την επανα-
στατική αριστερά που λέει Όχι σε αυτά τα παι-
χνίδια και δίνει τις δυνάμεις της για να οργανώ-
σει την εργατική αντεπίθεση.

Στα 8.920 ευρώ ανέβηκε ο δεί-
κτης της οικονομικής εξόρμησης
της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα
4.720 ευρώ που συγκεντρώθηκαν
την περασμένη βδομάδα. 

Ευχαριστούμε για τις προσωπι-
κές ενισχύσεις που μας στέλνετε:
Αναστασία Χ. 200 ευρώ , Δάνος Π.
100, από 50 ευρώ Φωτεινή Τ.,
Γιάννης Μ., Γιώργος Λ., Χρυσάνθη
Μ. 40 ευρώ, από 30 ευρώ Θένια
Α., Φωτεινή Λ., Δημήτρης Α., Γιώρ-
γος Φ., Σπύρος Σ., Μαρία Α., Μύ-
ρων Μ., από 20 ευρώ Νένα Π., Βα-
σίλεια Χ., Αργύρης Σ., Σωκράτης
Τ., Σάκης Κ., Ιωάννα Κ., Λίλιαν Μπ.,
Γιώργος Σ. 15, από 10 ευρώ Δώρα
Κ., Μάνος Κ., Θωμάς Κ. 8 ευρώ,
από 5 ευρώ Γιώργος Γ. και Δημή-
τρης Τ.

Ευχαριστούμε, επιπλέον, τις φί-
λες και τους φίλους της εφημερί-
δας που γράφτηκαν συνδρομητές:
Σπυριδούλα Π., Θανάσης Κ., Αλέ-
ξανδρος Π., Γιώργος Κ., Κατερίνα
Δ., Γιάννης Γ., Ιωάννα Π., Φαίδω-
νας Β.

Ευχαριστούμε, τέλος, τις συν-
τρόφισσες και τους συντρόφους
που συγκέντρωσαν 35 ευρώ σε
εξόρμηση στο Αγλαϊα Κυριακού,
10 στο Αγία Όλγα, 6 στο ΠΑΓΝΗ,
13 στην πλατεία Γκύζη, από 5 ευ-
ρώ στο Παγκράτι και τα Πατήσια.
Τις επόμενες μέρες οργανώνουμε
εξορμήσεις σε όλους τους χώ-
ρους δουλειάς, στις σχολές και τις
γειτονιές. Ενισχύστε οικονομικά,
αγοράστε, διαβάστε, διαδώστε
την Εργατική Αλληλεγγύη!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

24/10, Απεργία ΠΟΕ-ΟΤΑ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Στηρίξτε 
τη δική σας 
εφημερίδα

Στόχος 50.000€
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Το ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια ναζιστι-
κή συμμορία με 30 χρόνια εγκλημα-
τικής δράσης είναι μια εικόνα που

μόνο το κίνημα κατάφερε να αναδείξει,
κόντρα στους κρατικούς μηχανισμούς και
σε όλες τις κυβερνήσεις. 

Κάθε φορά που ένα σωματείο ή συνδι-
κάτο έπαιρνε ξεκάθαρη θέση απέναντι
στους ναζί -κι αυτή είναι μια παράδοση
που έχει ξεκινήσει ήδη από το 1992- έσπα-
γε το αφήγημα των «δύο άκρων» ή την
υποτίμηση του φασιστικού κινδύνου. Κάθε
φορά που γινόταν μια φασιστική επίθεση,
η δράση της οργανωμένης εργατικής τά-
ξης ήταν αυτή που ξαναγύριζε τα τάγματα
εφόδου στις τρύπες τους, δεν άφηνε τον
τρόμο να επικρατήσει και ανάγκαζε κά-
ποια ΜΜΕ να καταγράψουν την αλήθεια. 

Εν τέλει, ήταν η συνάντηση και η κορύ-
φωση όλων αυτών των εμπειριών στην
εξέγερση του Σεπτέμβρη του 2013, μετά
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, που
ανάγκασε την κυβέρνηση ΝΔ να ξεκινήσει
τη δίωξη και να φτάσει αυτή η αλήθεια και
στο δικαστήριο με τη μορφή καταθέσεων
και αναγνωστέων εγγράφων.

Έτσι η έδρα έχει εικόνα της ΧΑ από πο-
λύ πριν το 2008 καθώς είχε ήδη στηθεί ο
δολοφονικός μηχανισμός από χρόνια. Οι
καταθέσεις των μαρτύρων πολιτικής αγω-
γής ήταν κομβικές: ο Π. Γκαργκάνας, δι-
ευθυντής της Εργατικής Αλληλεγγύης, ο

Δ. Ψαρράς, δημοσιογράφος της ΕφΣυν, ο
Γ. Πίττας και η Κ. Θωίδου δημοσιογράφοι
της ΕΑ, μίλησαν στο δικαστήριο για τις
επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από τη
δεκαετία του ’90 μέχρι πρόσφατα. Ο Δ.
Κουσουρής κατέθεσε επίσης για την δο-
λοφονική επίθεση σε βάρος του το 1998.

Στα αναγνωστέα έγγραφα από τη δικο-
γραφία, η πολιτική αγωγή ανέδειξε υλικό
που έδειχνε την εμπλοκή της ηγεσίας σε
όλες τις επιθέσεις και τη συνέχεια της
βίας μέσα στα χρόνια. Τον Μιχαλολιάκο
να περηφανεύεται για τα γραφεία-ορμητή-
ρια και συνεντεύξεις του που κοκορεύεται
για τις βόμβες που έβαλε τη δεκαετία του
‘70. Τον Κασιδιάρη να ομολογεί τον ρόλο
της ΧΑ στο πογκρόμ του 2011. Έγγραφα
στους υπολογιστές που περιγράφουν την
ιεραρχική στρατιωτική δομή της ΧΑ. Τό-
νους υλικού για την ναζιστική ιδεολογία.
Χιλιάδες φωτογραφίες με τα τάγματα
εφόδου. 

Στα αναγνωστέα που έφερε η πολιτική
αγωγή ήταν επίσης οι δεκάδες καταδικα-
στικές αποφάσεις σε βάρος μελών και
στελεχών της Χρυσής Αυγής. Δείχνουν ότι
ο τρόπος δράσης ήδη από τη δεκαετία
του ’90 είναι παντού παρόμοιος και αντα-
ποκρίνεται στο σκοπό, που δεν είναι άλ-
λος από τη φυσική εξόντωση των εχθρών
του φασισμού και την καλλιέργεια του
τρόμου σε όλη την κοινωνία. 

Την Τετάρτη 30/10 απολογείται ο Λαγός,
ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον Μιχα-
λολιάκο και τα τάγματα εφόδου. Ήταν

περιφερειάρχης Πειραιά και οργανωτής των
πιο φονικών πυρήνων: Περάματος, Σαλαμίνας,
Πειραιά και Νίκαιας που δολοφόνησε τον Παύ-
λο Φύσσα. Μέλος της Χρυσής Αυγής για δυο
δεκαετίες, ο Λαγός ήταν και στο πολιτικό συμ-
βούλιο της Χρυσής Αυγής. Το όργανο αυτό εί-
ναι ο στενός κύκλος του αρχηγού, αποτελείται
από μέλη της κεντρικής επιτροπής και τους
διορίζει ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος. Ο Λαγός εκλέ-
χτηκε ευρωβουλευτής με την αποφασιστική
παρέμβαση του Μιχαλολιάκου, που όχι μόνο
τα έσπασε με την ακροδεξιά συμμαχία που εί-
χε κάνει για το ευρωκοινοβούλιο αλλά απέ-
κλεισε υποψήφιους με αρχικό γράμμα μέχρι το
«Κ» ώστε ο περιφερειάρχης Πειραιά να είναι
στην κορυφή του ψηφοδελτίου.

Τον Ιούλιο του 2019, μετά την εκλογική ήττα
της Χρυσής Αυγής ο Λαγός αποφάσισε ότι ήρ-
θε ο καιρός να προστατέψει μόνος του τον
εαυτό του (και κυρίως τα λεφτά του από την
βουλευτική αποζημίωση) και διέσπασε τη ναζι-
στική οργάνωση, παίρνοντας μαζί του μια σει-
ρά στελέχη και ανακοινώνοντας λίγο μετά την
ίδρυση «νέου φορέα». Πολλά από τα πρώην
μέλη, αλλά και πρώην βουλευτές, έχουν προ-
σπαθήσει να ρίξουν σε αυτόν όλη την ευθύνη
για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής: το αφή-
γημά τους είναι ότι οι πυρήνες του Λαγού εί-
χαν «παραστρατήσει» και δρούσαν εν αγνοία
της ηγεσίας. Ο Κασιδιάρης έχει πει: «ένοχοι

για εγκληματικές πράξεις μπορεί να βρεθούν
ακόμη και βουλευτές».

Ο Λαγός είναι ο πιο επιβαρυμένος κατηγο-
ρούμενος στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Είναι
αυτός που προανήγγειλε την επίθεση στους
Αιγύπτιους αλιεργάτες λίγες ώρες πριν αυτή
γίνει. Το σχετικό βίντεο έχει προβληθεί στο δι-
καστήριο και σε αυτό ακούγεται να λέει: «[οι
Αιγύπτιοι] κάνουν ό, τι θέλουν, πουλάν τα ψά-
ρια όπως θέλουν, τα παίρνουν από όπου θέ-
λουν, γενικά δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέ-
ναν. Ε, λοιπόν, εμείς τους λέμε ότι από δω και
πέρα θα δίνουν λογαριασμό. Θα δίνουν λογα-
ριασμό στη Χρυσή Αυγή». Την επίθεση έκανε η
τοπική Περάματος, με επικεφαλής τον Παντα-
ζή, τον οποίο ο Λαγός εκθειάζει σε βίντεο που
έχει δει το δικαστήριο, περιγράφοντας πόσο
στενή ήταν η συνεργασία τους στο στήσιμο
της τοπικής.

Ο Λαγός είναι αυτός που προετοίμασε και
οργάνωσε την επίθεση στους συνδικαλιστές
του Περάματος από τις τοπικές Περάματος και
Σαλαμίνας. Σε «επίσκεψη» στη Ναυπηγοεπι-
σκευαστική Ζώνη του Περάματος, ένα μήνα
πριν την ενέδρα, λέει χαρακτηριστικά: «οι λακέ-
δες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ θα εξαφανιστούν
από εδώ πέρα μέσα». Το βράδυ της επίθεσης,

λίγα λεπτά πριν την ενέδρα, ενημερώνει τον
Πατέλη ότι «ο Τάσος» (Πανταζής) έχει μαζέψει
το τάγμα εφόδου και θα επιτεθεί. Αμέσως μετά
ενημερώνει τον Δεβελέκο ότι η επίθεση έγινε. 

Δολοφονία Φύσσα
Στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα είναι αυ-

τός που δίνει το ΟΚ στον Πατέλη, πυρηνάρχη
Νίκαιας, για να εξαπολυθεί η επίθεση του τάγ-
ματος εφόδου της Νίκαιας στον Παύλο Φύσσα
και την παρέα του. Ο Πατέλης έχει αποκαλύ-
ψει τον μηχανισμό αυτό σε ομιλία του στα ορ-
μητήρια εν όψει άλλης επίθεσης όπου περι-
γράφει τον Λαγό ως αυτόν που δίνει την απο-
φασιστική εντολή: «Θα έρθουν κάποια μηνύμα-
τα σε συγκεκριμένα άτομα για τις 15 του μη-
νός στην Παναγίτσα. Αν πάρω το οκ από τον
Λαγό. Αν δεν το πάρω, δεν το κάνουμε. […]
Και μόλις δούμε το οκ ότι κάτι έχει γίνει, θα
φύγει από εδώ πέρα μία ομάδα, 20-30 ατόμων,
η οποία θα είναι τούμπανο, από όλα και θα κα-
θαρίσουμε την Παναγίτσα. Δε θα μείνει τίποτα
όρθιο. Τίποτα! Ό,τι κινείται, σφάζεται». 

Έτσι δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα: λίγα
λεπτά μετά από sms που έστειλε ο Λαγός στον
Πατέλη, κλήσεις κατέφθαναν στο ΕΚΑΒ για να
παραλάβει τον μαχαιρωμένο αντιφασίστα. Ο

Λαγός ενημερώνεται αστραπιαία για την ανα-
πάντεχη σύλληψη Ρουπακιά και μισή ώρα μετά
τη δολοφονία παίρνει τηλέφωνο τον Μιχαλο-
λιάκο για να τον ενημερώσει. Τις επόμενες μέ-
ρες είναι από τους κύριους οργανωτές της εκ-
στρατείας συγκάλυψης, ενώ προσπαθεί να
ανασυγκροτήσει τη Χρυσή Αυγή: ενημερώνει
τον Πατέλη ότι μένει στη ΧΑ, μαζεύει τα μέλη
της Νίκαιας στην τοπική του Πειραιά κλπ.

Στην επίθεση στο Συνεργείο, για την οποία
Λαγός και Μίχος καταδικάστηκαν πρόσφατα,
συμμετείχαν οι τοπικές Πειραιά και Νίκαιας, με
επικεφαλής τον Λαγό. Και πάλι, άφθονα sms
του ίδιου, που έχουν διαβαστεί στο δικαστήριο,
δείχνουν τον ηγετικό του ρόλο στην επίθεση.

Αν και πράγματι οι πυρήνες του Λαγού ήταν
οι πιο δολοφονικοί, δεν ισχύει αυτό που ισχυ-
ρίζονται τελευταία τα στελέχη της ΧΑ, ότι εί-
χαν «παραστρατήσει» ή ότι η υπόλοιπη ηγεσία
δεν ήξερε. Το δείχνει η 20χρονη εμπιστοσύνη
του Μιχαλολιάκου στο Λαγό με αμέτρητα στοι-
χεία. Ο Λαγός, σε άμεση συνεργασία με τον
Μιχαλολιάκο, έκανε στον Πειραιά τη δουλειά
που η Χρυσή Αυγή επιδίωκε να κάνει σε όλη
την Ελλάδα. Ευτυχώς το αντιφασιστικό κίνημα
τους σταμάτησε και δεν πρόλαβαν.

Α.Φ.

Αντιφασιστική διαδήλωση και συγκέντρωση καλεί η ΚΕΕΡΦΑ στις 6 Νοέμβρη (8.30πμ
στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων και πορεία στο Εφετείο) τη μέρα απολογίας του

“φύρερ” της ναζιστικής οργάνωσης, Ν. Μιχαλολιάκου. Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις θα
πραγματοποιηθούν το πρωί της ίδιας μέρας και σε μια σειρά άλλες πόλεις. 

Στην αντιφασιστική συγκέντρωση την ημέρα της απολογίας καλούν η ΠΕΝΕΝ, η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ και η ΠΟΕΣΥ, η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, ο Σύλλογος Εργαζόμενων Νοσοκομείου Άγιος
Σάββας και άλλα σωματεία καθώς και οι φοιτητικοί σύλλογοι Μεταλλειολόγων, Γεωλογικού,
Φιλοσοφικής, ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ, ΣΕΠΤ (πρώην ΣΓΤΚΣ) ΠΑΔΑ, ΣΜΗΧ ΠΑΔΑ, Παντείου, Παιδα-
γωγικού, Χημικού, Γεωπονικής και ΑΣΚΤ,  δημοτικές κινήσεις όπως η Ανταρσία στις Γειτο-
νιές της Αθήνας, το «Εκτός των Τειχών» Μαρουσιού, η Ανταρσία στο λιμάνι του Πειραιά, η
Ανταρσία στην Κοκκινιά, αλλά και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Σε αντιφασιστική συγκέντρωση στις 6 Νοέμβρη καλεί και ο Φοιτητικός Σύλλογος Πανεπι-
στημίου Ξάνθης. 

Η φονική εικόνα 
της συμμορίας

Απολογείται ο 
“υπαρχηγός” Λαγός

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΣΙΜΕΣ
30/10: Απολογία Λαγού στο Εφετείο
6/11: Απολογία Μιχαλολιάκου στο Εφετείο

Αντιφασιστική απεργία την πρώτη μέρα της δίκης της Χ.Α, 20 Απρίλη 2015
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ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ
Η 6η Νοέμβρη θα είναι μια κορυφαία

στιγμή για το αντιφασιστικό κίνημα. Εί-
ναι η μέρα που ο φύρερ της Χρυσής

Αυγής Μιχαλολιάκος θα καθίσει επιτέλους στο
εδώλιο. Η στιγμή αυτή δεν θα είχε έρθει χωρίς
την, εδώ και δεκαετίες, αποφασιστική και διαρ-
κή δράση του κινήματος. Και με τον ίδιο τρόπο
θα πρέπει να γίνει η απολογία. Η νεολαία, τα
συνδικάτα, οι αντιφασίστες που τον ανάγκασαν
να κάτσει στο εδώλιο χρειάζεται να πολιορκούν
το δικαστήριο όταν ο αρχηγός της ναζιστικής
οργάνωσης θα προσπαθεί, μάταια, να υπερα-
σπιστεί τον εαυτό του και τη συμμορία του.

Η Χρυσή Αυγή δικάζεται για τις τρεις εμβλη-
ματικές επιθέσεις που είναι πλέον γνωστές
διεθνώς: τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
την δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους ψα-
ράδες στο σπίτι τους ενώ κοιμόντουσαν και τη
δολοφονική ενέδρα σε συνδικαλιστές στο Πέ-
ραμα. Στη δίκη εξετάστηκαν και δεκάδες ακό-
μα επιθέσεις που έχουν πάει σε ξεχωριστά δι-
καστήρια, με πιο παλιά την απόπειρα δολοφο-
νίας στο στέκι «Αντίπνοια», στα Πετράλωνα, το
2008. Όμως η δολοφονική δράση της Χρυσής
Αυγής ξεκινάει πολύ πριν το 2008 που ξεκινάει
η δικογραφία. Η ναζιστική συμμορία ιδρύθηκε
τη δεκαετία του ’80 και, μέχρι τα τέλη της δε-
καετίας, ήταν ήδη γνωστή ως τέτοια. 

Το 1992 τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό
έγιναν το καλύτερο θερμοκήπιο για τη δολοφο-
νική της δράση. Σε όλη τη διάρκεια της χρο-
νιάς σημειώνονται επιθέσεις σε ομάδες της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, ξυλοδαρμοί
και μαχαιρώματα αγωνιστών/τριών και βανδα-
λισμοί –ανάμεσά τους και δυο βανδαλισμοί στα
γραφεία της Εργατικής Αλληλεγγύης. 

Το μαθητικό κίνημα της περιόδου 1990-1993
πάλευε για να υπερασπιστεί την Παιδεία από
τις επιθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και
συνέχισε τις μάχες αυτές και αφότου γκρεμί-
στηκε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κίνημα επι-
χείρησαν να χτυπήσουν οι φασίστες. Αποκο-
ρύφωμα ήταν η επίθεση σε μαθήτρια, χαράσ-
σοντάς της τη σβάστικα στο μέτωπο. Δέκα χι-
λιάδες μαθητές και μαθήτριες βγήκαν στους
δρόμους σε μια διαδήλωση που πρόβαλε, για
πρώτη φορά μαζικά, ένα σύνθημα που σήμερα
είναι κοινή παραδοχή ότι λειτούργησε σαν κα-
ταλύτης ώστε το κίνημα να σταματήσει τη
Χρυσή Αυγή: «Κλείστε τα γραφεία των ναζί!».

Όλη αυτή την περίοδο οι ναζί απολάμβαναν
όχι μόνο την άμεση προστασία της αστυνο-
μίας που δεν έκανε συλλήψεις –οι επιθέσεις
αυτές δεν οδηγήθηκαν ποτέ στα δικαστήρια-
αλλά και την ιδεολογική κάλυψη της κυβέρνη-
σης αποφεύγοντας κάθε αναφορά και κάθε
διερεύνηση του οργανωμένου χαρακτήρα των
επιθέσεων των ναζί.

Η ασυλία των ταγμάτων εφόδου άρχισε να
ραγίζει όταν το εργατικό κίνημα μπήκε σε κίνη-
ση τόσο για να τους αντιμετωπίσει στο δρόμο
όσο και για να τους στείλει στο δικαστήριο. Το
1996 ένα τάγμα εφόδου 15 ατόμων επιτέθηκε
με πέτρες, ρόπαλα και λοστάρια σε μέλη της
ΟΣΕ που προπαγάνδιζαν το φεστιβάλ Μαρξι-
σμός ‘96 στη Φωκίωνος Νέγρη. Το τάγμα είχε
ξεκινήσει από τα γραφεία-ορμητήριά τους,
στην Κεφαλληνίας τότε, για να οπλιστεί και
έστειλε στο νοσοκομείο 5 άτομα. 

Το ψήφισμα που έβγαλε αμέσως το ΕΚΑ, και

ακολουθήθηκε από αντίστοιχα ψηφίσματα της
ΓΣΕΕ, της ΟΛΜΕ, της ΠΟΕΔΗΝ και των σωμα-
τείων του ΟΑΣΑ, έκαναν γνωστή την επίθεση,
η οποία στη συνέχεια καλύφθηκε από εφημε-
ρίδες μεγάλης κυκλοφορίας. Έτσι η μήνυση
που υπέβαλαν τα 5 θύματα δεν πέρασε στα ψι-
λά και, πολλά χρόνια αργότερα και μετά από
πολλές κινητοποιήσεις, κατέληξε στην πρώτη
καταδικαστική απόφαση σε βάρος υψηλών
στελεχών της ΧΑ.

Δολοφονική
Σε μια από τις κινητοποιήσεις αυτές στα δι-

καστήρια, το 1998, η Χρυσή Αυγή αποφάσισε
να τρομοκρατήσει τους αντιφασίστες με μια
δολοφονική επίθεση σε βάρος του αγωνιστή
Δ. Κουσουρή. Στην εμβληματικότερη δολοφο-
νική απόπειρα των ταγμάτων εφόδου ο –κατα-
δικασμένος φυσικός αυτουργός- Α. Ανδρου-
τσόπουλος, υπαρχηγός της ΧΑ τότε, έχει δη-
λώσει ότι συμμετείχε και ο Παναγιώταρος, πι-
στό σκυλί του αρχηγού μέχρι και σήμερα –ενώ
την εντολή την έδωσε ο Μιχαλολιάκος.

Με τη συνέχιση των ρατσιστικών εκστρατει-
ών και από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, η Χρυσή
Αυγή έκανε όλο και πιο συχνές επιθέσεις σε
μετανάστες. Η Γαλάζια Στρατιά, σύνδεσμος
οπαδών της Εθνικής με οργανωτή τον Πανα-
γιώταρο, που έχει ιδρυθεί από το 2001, επιδί-
δεται σε ξυλοδαρμούς μεταναστών το 2004
στους πανηγυρισμούς για το ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα, ενώ κλιμακώνει σε πογκρόμ εναντίον
των Αλβανών τον ίδιο Σεπτέμβρη με αφορμή
τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ελλάδας-Αλβανίας.

Εκμεταλλευόμενη τις οργανικές σχέσεις
της με την αστυνομία και ειδικά με το ΑΤ της
περιοχής, η Χρυσή Αυγή κρυμμένη πίσω από
«επιτροπές αγανακτισμένων κατοίκων» έχει με-
τατρέψει μέχρι το 2009 τον Άγιο Παντελεήμο-
να σε γκέτο βίας και τρομοκρατίας. 

Όταν ο Μιχαλολιάκος εκλέχτηκε δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας χαιρέτισε ναζιστικά στην
πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Ενώ το κίνημα πάλευε να αποκλειστούν οι φα-
σίστες, οι αρχές συνομιλούσαν και συνεργά-
ζονταν με τους «αγανακτισμένους κατοίκους»
και φυσικά τον φύρερ. Έτσι στρώθηκε ο δρό-

μος για το πογκρόμ του Μάη του 2011. Η Χρυ-
σή Αυγή εξαπέλυσε τα τάγματα εφόδου της
στο κέντρο της Αθήνας για 4 ολόκληρες ημέ-
ρες. Πάνω από 100 τραυματίες, ένας νεκρός,
δεκάδες σπασμένα μαγαζιά, επιθέσεις στις λαϊ-
κές αγορές σε οικογένειες με μωρά. Η Χρυσή
Αυγή οργάνωσε ανοιχτά το πογκρόμ, με δημό-
σιες ομιλίες και την οργανωτική συμμετοχή
πολλών υψηλόβαθμων στελεχών της. Οι χρυ-
σαυγίτες δεν συνελήφθησαν, αντίθετα η αστυ-
νομία κυνηγούσε μετανάστες και διαδηλωτές. 

Τις μεθόδους του Αγίου Παντελεήμονα και
του κέντρου, η ναζιστική συμμορία τις τελει-
οποίησε και τις εφάρμοσε στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Πειραιά. Τρομοκρατία, στήσιμο ορ-
μητηρίων, συνεργασία με την αστυνομία και
συχνές, οργανωμένες επιθέσεις ταγμάτων
εφόδου σε όλους τους κομβικούς στόχους:
μετανάστες από το Πακιστάν, συνδικαλιστές,
αντιφασίστες. Πάντα με τις εντολές, την επί-
βλεψη και τη δημόσια προαναγγελία της ηγε-
σίας. Αυτό το σχέδιο αποτυπώνεται γλαφυρά
και στη δικογραφία. Ο αρχηγός καλείται να
απολογηθεί για αυτή τη δράση, που ήταν η κο-
ρύφωση μιας διαδρομής δεκαετιών και για την
οποία ο ίδιος και η ηγεσία έχει περηφανευτεί
πολλές φορές.

Ακόμη και μετά την έναρξη της δίκης, ο «φά-
κελος Χρυσή Αυγή» μεγαλώνει –με τις δεκά-
δες επιθέσεις σε βάρος μεταναστών στον
Ασπρόπυργο, τη δολοφονική επίθεση στον
Αλέξη Λάζαρη, τις επιθέσεις σε δικηγόρους
της πολιτικής αγωγής και μια σειρά άλλα εγ-
κλήματα. Αλλά πλέον η πορεία των νεοναζί εί-
ναι φθίνουσα. Το αντιφασιστικό κίνημα αξιο-
ποιεί τη δίκη της Χρυσής Αυγής για να την
οδηγήσει στην απομόνωση.

Σήμερα προβάλλει επιτακτικό, αλλά και εφι-
κτό, το καθήκον να τσακιστεί ολοκληρωτικά η
ΧΑ και οι επίδοξοι μιμητές της και να ανατρα-
πούν οι πολιτικές που την έθρεψαν. Το αντιφα-
σιστικό κίνημα, που κατάφερε να αψηφήσει
την υποστήριξη που η αστυνομία και οι κυβερ-
νήσεις έδειχναν στη ΧΑ και να την στείλει στα
δικαστήρια, είναι το μόνο που μπορεί να εγ-
γυηθεί ότι θα φτάσουμε στην καταδίκη και οι
νεοναζί θα μπουν στη φυλακή. 

Αφροδίτη Φράγκου

Διαβάστε επίσης

Πάνω πρωτοσέλιδο της ΕΑ στις 17 Νοέμβρη 1993,
κάτω το κάλεσμα στις 6 Νοέμβρη 2019.
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Εκδήλωση-Ενημέρωση για το ασφα-
λιστικό πραγματοποιεί η Εναλλακτική
Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή,
παράταξη της αντικαπιταλιστικής – ρι-
ζοσπαστικής αριστεράς στον ΔΣΑ, την
Παρασκευή 1 Νοέμβρη, στις 6:30μμ,
στα γραφεία του ΔΣΑ (3ος όροφος). 

Εισηγητές θα είναι η Σοφία Αμορια-
νού, και ο Δημήτρης Σαραφιανός (μέ-
λος του ΔΣ του ΔΣΑ). Στην εκδήλωση
θα συζητηθούν πρωτοβουλίες δράσης
εν όψει του νέου νομοσχεδίου.

“Τι θα ακολουθήσει μετά τις αποφά-
σεις του ΣτΕ; Δεν θα επιτρέψουμε: Κα-
μιά αύξηση ασφαλιστικών εισφορών.

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της επικουρι-
κής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση
δεν είναι ατομική αποταμίευση. Δημό-
σια υποχρεωτική και καθολική ασφάλι-
ση, με πλήρη υγειονομική περίθαλψη
και αξιοπρεπείς συντάξεις”, αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση της εκδήλωσης.

Στις 3 Νοεμβρίου, στο ΟΑΚΑ, οι μηχανικοί θα κληθούν να ψηφίσουν για να
εκλέξουν τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης του ΤΕΕ. 

«Τα χρόνια της κρίσης η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων πληρώσαμε
βαρύ τίμημα από τις μνημονιακές πολιτικές», μας είπε ο Θανάσης Κολότσιος
από την Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση (ΑΡΑΓΕΣ). «Αυτό σήμανε
αναδουλειά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κατάργηση συλλογικών συμ-
βάσεων, αυθαιρεσία και απολύσεις στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, υποστελέ-
χωση των υπηρεσιών, ποινικές ευθύνες και μείωση αποδοχών στους δημόσι-
ους υπάλληλους, καθυστερήσεις και μειώσεις συντάξεων στους συνταξιού-
χους, φοροεπιδρομή και ασφαλιστικά χαράτσια για όλους. Οι μηχανικοί της εκ-
παίδευσης ζουν την απαξίωση του σημερινού σχολείου και πανεπιστημίου. Οι
συνάδελφοι στις ΔΕΚΟ βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ιδιωτικοποιήσεις και το
ξεπούλημα κοινωνικών αγαθών, όπως το νερό, το ρεύμα, οι συγκοινωνίες, η
κατοικία που παραδίδονται σαν εμπορεύματα στους κερδοσκόπους στο βωμό
των «αξιολογήσεων» ΕΕ-ΔΝΤ. 

Γι’ αυτό αντιστεκόμαστε σε ένα ΤΕΕ-«τε-
χνικό σύμβουλο» της κυβέρνησης και των
«επενδυτών» της και παλεύουμε για μια
συλλογική μορφή εκπροσώπησης των μη-
χανικών που δεν θα είναι σύμβουλος του
κράτους, αλλά σύμβουλος των εργαζομέ-
νων και των κινημάτων ενάντια στην κατα-
στροφή του περιβάλλοντος».

Η Εργατική Αλληλεγγύη συμμετέχει στο
ψηφοδέλτιο της ΑΡΑΓΕΣ για την Κεντρική
Αντιπροσωπεία. Στην Αττική: Γκούμα Βάϊα,
Κυρίλλου Δήμητρα, Πίττας Κώστας, Σμπα-
ρούνης Νίκος, Συλαϊδής Βασίλης. Στην
Κεντρική Μακεδονία: Αραμπατζής Λευτέ-
ρης, Κολότσιος Θανάσης, Κομνιανού Δήμη-
τρα, Μήντζιας Γιάννης,. Για την Επιστημονι-
κή Επιτροπή Χημικών Μηχανικών: Λάμπρου
Δημήτρης.

Γιατροί 
ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ

Ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα στις
εκλογές του σωματείου των γιατρών του ΕΟΠΥΥ-
ΠΕΔΥ Αττικής. Στις εκλογές για πρώτη φορά πήρε
μέρος και η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανα-
τροπή - ΝΥΣΤΕΡΙ με υποψήφια την Μαρία Ντάσι-
ου.

Τα αποτελέσματα είναι ως εξής: Ενιαίο Ανεξάρτη-
το Ψηφοδέλτιο (ΕΑΨ) 304 Ψήφους  και 7 έδρες.
Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ιατρών ΠΦΥ Αττικής
(ΑΕΚΙΠΦΥ Αττικής) 119 ψήφους και 3 έδρες. Αγωνι-
στικό Μέτωπο Γιατρών (ΑΜΓ) 86 ψήφους και 2
έδρες. ΔΗΠΑΚ ΣΕΥΠ-ΠΦΥ Αττικής 32 ψήφους και 1
έδρα.  Ανεξάρτητη Κίνηση Ιατρών ΠΦΥ (ΑΚΙΠΦΥ), 21
ψήφους και καμία έδρα. Αγωνιστική Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή – ΝΥΣΤΕΡΙ 4 ψήφους χωρίς έδρα.

Για την Ομοσπονδία: ΕΑΨ 272 ψήφους  και 18
έδρες.  ΑΕΚΙΠΦΥ Αττικής 109 ψήφους και 7
έδρες. ΑΜΓ 69 ψήφους και 5 έδρες. ΔΗΠΑΚ
ΣΕΥΠ-ΠΦΥ Αττικής 35 ψήφους και 2 έδρα. ΑΚΙΠ-
ΦΥ 25 ψήφους και 2 έδρες. ΝΥΣΤΕΡΙ 6 ψήφους
χωρίς έδρα. 

ΙNTRACOM 
Η διάσπαση του σωματείου
ευνόησε την εργοδοσία

Ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών στο σωμα-
τείο της Intracom Telecom που πραγματοποιήθηκαν στις 23/10. Για
το σωματείο έλαβαν: ΑΚΕ, 471 ψήφους και 7 έδρες. ΑΕΕ, 265 ψή-
φους και 4 έδρες. Πρωτοβουλία Γένοβα Intracom 46 ψήφους και κα-
μιά έδρα. Για το ΕΚΑ: ΑΚΕ 270 ψήφους και 4 έδρες. ΑΕΕ 229 ψήφους
και 4 έδρες. Πρωτοβουλία Γένοβα 49 και καμία έδρα. Για την Ομο-
σπονδία ΟΤΕ: ΑΚΕ 406 ψήφους και 6 έδρες. ΑΕΕ 295 και 4 έδρες.
Πρωτοβουλία Γένοβα 72 ψήφους και 1 έδρα. Από την Πρωτοβουλία
Γένοβα εκλέχθηκε με 33 σταυρούς ο Γιάννης Θεοχάρης.

Ανιστόρητο ακροδεξιό
μήνυμα της υπ. Παιδείας

Aνακοίνωση για το ανιστόρητο ακροδεξιό μήνυμα της υπουρ-
γού Παιδείας εξέδωσε η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση, παράτα-
ξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών στα Χανιά. Όπως
αναφέρει ανάμεσα σε άλλα:

“Το μήνυμα της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως για
την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου είναι δείγμα ότι η πολι-
τική της «αριστείας» αποτελεί ένα ιδεολογικό και επικοι-

νωνιακό κατασκεύασμα, επικίνδυνο για την εκπαίδευση. Η υπουρ-
γός της κυβέρνησης της ΝΔ, που έσπευσε να βραβεύσει μια ψεύ-
τικη αστροφυσικό με βραβείο «αριστείας», που επανέφερε στα
σχολεία τον αναχρονιστικό διαχωρισμό των μαθητών σε «άρι-
στους» και μη, στην επιλογή των σημαιοφόρων στις εθνικές επε-
τείους, και που θέλει να εφαρμόσει στην εκπαίδευση το δόγμα
«αξιολόγηση παντού», αγνοεί το πότε ξεκίνησε ο Β' Παγκόσμιος
Πόλεμος. Στην αγωνιώδη της προσπάθεια να επιβάλλει, σε μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς, να εμπεδώσουν μια επιλεκτική ανάγνωση
και διδαχή της ιστορίας, οδηγήθηκε στην αυτογελοιοποίηση. Ανή-
γαγε την ιστορική άγνοια σε αρετή. Ως υπουργός Παιδείας προ-
κρίνει την αμάθεια, προσπαθώντας να υποτάξει το μάθημα της
ιστορίας (αλλά και του συνόλου του αναλυτικού προγράμματος)
στη διαμόρφωση «εθνικής συνείδησης» στους μαθητές, όπως
ισχυρίστηκε η ίδια, πριν από λίγο καιρό. Απέδειξε ότι η λεγόμενη
«εθνική παιδεία» δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά τη βίαιη παραχά-
ραξη της ιστορικής αλήθειας έτσι ώστε να ταιριάζει στις ιδεολογι-
κές προτεραιότητες και αφηγήσεις της άρχουσας τάξης, στη ση-
μερινή πολιτική και κοινωνική συγκυρία.  

Επικίνδυνη προσπάθεια
Η ανιστόρητη προσπάθεια ιδεολογικού φρονηματισμού της

σχολικής κοινότητας, για την μοναδικότητα και την ανωτερότητα
των χαρακτηριστικών της φυλής, δεν είναι απλά γελοία, είναι
επικίνδυνη. Ανοίγει το δρόμο στην καθιέρωση ρατσιστικών και
εθνικιστικών αντιλήψεων στα σχολεία. Όταν η ηγεσία του υπουρ-
γείου Παιδείας μιλά για την «…έμφυτη τάση του λαού μας να αν-
τιμετωπίζει θαρραλέα τις δυνάμεις, που τον απειλούν…» ανάγει
στη βιολογία την εξήγηση των γεγονότων και της ιστορικής εξέ-
λιξης... Αναπαράγει το μοτίβο ακροδεξιών και φασιστικών αντι-
λήψεων περί μοναδικότητας και ανωτερότητας της φυλής, που
οδήγησαν στο παρελθόν σε γενοκτονίες, φυλετικές και κοινωνι-
κές εκκαθαρίσεις στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που μιλώντας για τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο αποφεύγει να μιλήσει για το φασισμό και
αντί αυτού χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «δυνάμεις του μίσους
και της βίας» και «ακραίες φωνές του λαϊκισμού». Επιχειρεί να
προσδώσει ιδεολογική κάλυψη στις πολιτικές σκοπιμότητες της
κυβέρνησης της ΝΔ, σε βάρος της ιστορικής πραγματικότητας,
χρησιμοποιώντας την ιστορία ως συγκολλητική ουσία της δε-
ξιάς πολυκατοικίας... 

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να μην ενδώσουν σε τέτοιου εί-
δους κελεύσματα. Να διδάξουν στους μαθητές την ιστορική
αλήθεια. Να μην αποσιωπήσουν τα εγκλήματα του φασισμού.
Να μιλήσουν για το ολοκαύτωμα, για τα εκατομμύρια των νε-
κρών του πολέμου, για την πείνα, τα εκατομμύρια των  προσφύ-
γων, για τα κινήματα της αντίστασης, για τους ντόπιους συνερ-
γάτες των ναζί, τους ταγματασφαλίτες, τους δοσίλογους  και
τους μαυραγορίτες. Να μην αποσιωπήσουν τη μοίρα που επε-
φύλαξαν στον ελληνικό λαό και σε όσους αγωνίστηκαν ενάντια
στο φασισμό η ελληνική αστική τάξη και οι διεθνείς της σύμμα-
χοι, στη δεκαετία του ’40 και του ’50. Να αποκρούσουμε στην
πράξη το αντιδραστικό όραμα της «εθνικής παιδείας», παλεύον-
τας για ένα σχολείο των όλων, των ίσων, των διαφορετικών. 

Η πάλη αυτή περνάει ταυτόχρονα μέσα από την άμεση απόκρου-
ση των επιθέσεων της ΝΔ. Να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπί-
σουμε τη νεκρανάσταση των πολιτικών της αξιολόγησης της σχολι-
κής μονάδας και του εκπαιδευτικού, τις περικοπές των δαπανών,
την αδιοριστία κ αι την ελαστική εργασία. Στους αγώνες του σήμε-
ρα για ένα κόσμο χωρίς πόλεμο, φτώχεια, ρατσισμό, εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, μπορούν να βρουν τη συνέχειά τους οι
ανεκπλήρωτες ελπίδες όσων αγωνίστηκαν στη δεκαετία του ’40”.

Συνελεύσεις
σωματείων
• Γενική Συνέλευση των προέδρων των
ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
2/11, στις 10πμ, στο Oscar Hotel (Φιλα-
δέλφειας 25 και Σάμου) στο Σταθμό Λα-
ρίσης. Η Γ.Σ των προέδρων θα ακολου-
θήσει τις τοπικές Γενικές Συνελεύσεις
των ΕΛΜΕ που πραγματοποιούνται ήδη
από τις 21/10 μέχρι και την 1/11.

• Στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
(ΣΕΗ) πραγματοποιείται συνέλευση τη
Δευτέρα 4 Νοέμβρη, 5.30μμ, στο Θέα-
τρο Προσκήνιο (Καπνοκοπτηρίου 8 και
Στουρνάρη κοντά στο Πολυτεχνείο). Η
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών
πραγματοποιεί σύσκεψη το Σάββατο
2/11, στη 1μμ, στο ΕΚΑ.

• Συνέλευση πραγματοποιεί το Σωμα-
τείο Τουρισμού – Επισιτισμού Αττικής
την Δευτέρα 11 Νοέμβρη, στις 5μμ, στο
ξενοδοχείο Royal Olympic. Το Αντικαπι-
ταλιστικό Δίκτυο Εργαζόμενων στον
Επισιτισμό – Τουρισμό “Η Καμαριέρα”
καλεί σε σύσκεψη προετοιμασίας της
συνέλευσης την Δευτέρα 4/11 στις
6.30μμ στο ΕΚΑ.

• Σε Γενική Συνέλευση καλεί το Συνδι-
κάτο Οικοδόμων την Κυριακή 3 Νοέμ-
βρη στις 10πμ, στα γραφεία του συνδι-
κάτου στην πλατεία Κάνιγγος.

OTE Στάσεις εργασίας 
Πανελλαδικές στάσεις εργασίας εξήγγειλαν τα σωματεία της ΠΕΤ-

ΟΤΕ και της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, με την στήριξη της ΟΜΕ-ΟΤΕ, την Παρα-
σκευή 25/10 και την Τρίτη 29/10, 8-11πμ, ενάντια στην ανακοίνωση
της Διοίκησης του ΟΤΕ για περαιτέρω εκχώρηση μέρους του τεχνι-
κού έργου σε εργολάβους και την άρνησή της να προχωρήσει σε νέ-
ες προσλήψεις. 

ΔΣΑ Εκδήλωση Εναλλακτικής Παρέμβασης για το ασφαλιστικό 

3/11 – Εκλογές στο ΤΕΕ



Στην προκλητική απόλυση 6 επικουρι-
κών γιατρών προχωράει ο διοικητής
του νοσοκομείου Αγ.Σάββας Γιώργος

Δενδραμής, μεταξύ αυτών και στην καθαρά
εκδικητική απόλυση του προέδρου του Συλ-
λόγου Εργαζομένων, Κώστα Καταραχιά. 

Δεν είναι τυχαία η στοχοποίηση του Κ. Κα-
ταραχιά. Από την πρώτη μέρα που έπιασε
δουλειά στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας, πρωτο-
στάτησε στην οργάνωση κάθε μάχης, ενάντια
στα μνημόνια και τις περικοπές, ενάντια στο
ρατσισμό και τους φασίστες, αλλά και υπερα-
σπιζόμενος κάθε συνάδελφό/ισσά του που
δεχόταν επίθεση. Μαζί με άλλους συναδέλ-
φους του υπήρξε πρωτεργάτης στη συγκρό-
τηση απεργιακών επιτροπών και μέσα από
μια τέτοια διαδρομή τα τελευταία χρόνια οι
συνάδελφοί του τον έχουν εκλέξει πρόεδρο
του Συλλόγου Εργαζομένων. Με τον Κ. Κατα-
ραχιά στην προεδρία, ο Σύλλογος Εργαζομέ-
νων πρωτοστάτησε στη συγκρότηση του Συν-
τονιστικού Νοσοκομείων που πλέον αποτελεί
ένα δίκτυο οργάνωσης αγώνων στο οποίο
αναφέρονται εκατοντάδες εργαζόμενοι σε
νοσοκομεία όλης της χώρας.

Σε συγκέντρωση στο προαύλιο του νοσο-
κομείου, καλεί την Τετάρτη 30/10, στις 9πμ,
ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου.
Με σύνθημα “Απολύστε τον Μητσοτάκη – όχι
τον Καταραχιά” συνεργεία της Εργατικής
Αλληλεγγύης μαζί με μέλη του Συντονιστικού
Νοσοκομείων πραγματοποιούν καμπάνια
συμπαράστασης σε νοσοκομεία κι άλλους
εργατικούς χώρους, μοιράζοντας προκήρυ-
ξη, μαζεύοντας υπογραφές και καταθέτον-
τας ψηφίσματα στα σωματεία. “Δεν έχουμε
έλλειψη από διοικητές – από γιατρούς και
νοσηλευτές έχουμε έλλειψη” επισημαίνει η
Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία Εργαζομέ-
νων, η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο
Κ.Καταραχιάς στην ηγεσία του σωματείου.

Είναι δηλωμένη η πρόθεση του διοικητή να
ξεμπερδεύει με μαχητικούς εργαζόμενους σαν
τον Κ. Καταραχιά και ειδικά με τον ίδιο. Αρκε-
τές φορές στο παρελθόν έχει απειλήσει ανοι-
χτά τόσο τον πρόεδρο του σωματείου όσο και
αγωνιστές/τριες συναδέλφους του. Μιλώντας
στην Εργατική Αλληλεγγύη στα μέσα Σεπτέμ-
βρη, σχετικά με συνάντηση που είχε ο διοικη-
τής με το προεδρείο του συλλόγου, ο Κώστας
Καταραχιάς είχε καταγγείλει: “Στη συνάντηση
δεν δίστασε να κάνει και προσωπικές επιθέ-
σεις τόσο σε μένα όσο και την αντιπρόεδρο
του σωματείου, τη Ζαννέτα Λυσικάτου, με 'επι-
χειρήματα' του τύπου 'κι εσύ συμβασιούχος
είσαι, τελειώνει η σύμβασή σου'”. 

Με το που πληροφορήθηκαν οι εργαζόμε-
νοι του νοσοκομείου τις απολύσεις σήμανε
συναγερμός. Την Πέμπτη 24/10, δεκάδες ερ-
γαζόμενες κι εργαζόμενοι, μόνιμοι και συμβα-
σιούχοι, συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο του

νοσοκομείου ύστερα από κάλεσμα του σωμα-
τείου. Την ίδια ώρα η διοίκηση είχε στήσει
φιέστα για τα εγκαίνια του νέου PET/CT, συ-
νοδευόμενη από παπάδες και γνωστούς
πλούσιους παράγοντες. Το σωματείο διέκοψε
τα εγκαίνια διαμηνύοντας ότι είναι απαράδε-
κτο να στήνονται τέτοιες επικοινωνιακές φιέ-
στες την ώρα που απολύονται εργαζόμενοι
με το ψευτοεπιχείρημα “δεν υπάρχουν λε-
φτά”. Συγκέντρωση με τη συμμετοχή ξανά
δεκάδων εργαζόμενων έγινε και την επόμενη
μέρα, όπου μοιράστηκε υλικό κι αποφασίστη-
κε η κινητοποίηση της Τετάρτης 30/10.

Να μην περάσει
“Έχουμε ήδη προχωρήσει σε κινητοποι-

ήσεις εμπλέκοντας και την ΕΙΝΑΠ, την ΟΕΝΓΕ
και την ΠΟΕΔΗΝ. Ο διοικητής είναι αμετανόη-
τος και μαζί με μένα που θέλει να διώξει, παίρ-
νει η μπάλα κι άλλους πέντε συναδέλφους. Εί-
μαστε ένα σωματείο που δεν έχει λείψει από
καμία αγωνιστική κινητοποίηση και ζητάμε τη
στήριξη όλων στη συγκέντρωση την Τετάρτη
30/10 στο προαύλιο του Αγ.Σάββα, για να μην
περάσει καμία απόλυση” είπε μεταξύ άλλων ο
Κώστας Καταραχιάς στο Γενικό Συμβούλιο
της ΑΔΕΔΥ.

Οι απολύσεις πέραν του εκδικητικού τους
χαρακτήρα δεν έχουν καμία άλλη βάση.
Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του νο-
σοκομείου, ο διοικητής αυθαίρετα, αγνοών-
τας τα αιτήματα των 6 συντονιστών διευθυν-
τών για ανανέωση των επικουρικών τους για-
τρών, χωρίς την έγκριση του Επιστημονικού
Συμβουλίου, του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρε-
σίας και των Τομεαρχών, αποφάσισε στα
κρυφά και χωρίς κανένα επιστημονικό κριτή-
ριο, ποιοι και πόσοι επικουρικοί γιατροί θα
συνεχίσουν από τους 12 των οποίων λήγουν
οι συμβάσεις. Χαρακτηριστικά στην περίπτω-
ση του Ενδοκρινολογικού μειώνει το προσω-
πικό κατά 50%. Στερεί από το νοσοκομείο
έναν αναισθησιολόγο, γεγονός που θα σημά-

νει μείωση των χειρουργείων, σε ένα αντικαρ-
κινικό νοσοκομείο με ασθενείς σε λίστα ανα-
μονής, κοστίζοντας ζωές. Στην περίπτωση
του ακτινολογικού, ο επικουρικός που βρί-
σκεται στον επεμβατικό καλύπτει κενά που
προκύπτουν στον υπέρηχο και στις ακτινο-
γραφίες αναλόγως τις ανάγκες. Ο ογκολό-
γος, η πνευμονολόγος, ο παθολογοανατόμος
και ο βιοπαθολόγος, βρίσκονται επίσης σε
νευραλγικά, για την εύρυθμη λειτουργία του
νοσοκομείου, τμήματα που στενάζουν από
την έλλειψη προσωπικού.

“Είναι απαράδεκτο στο μεγαλύτερο αντι-
καρκινικό νοσοκομείο της Ελλάδας, με τα τε-
ράστια κενά στις οργανικές θέσεις και τις
συνταξιοδοτήσεις, να απολύει ο Διοικητής κι
ουσιαστικά να κλείνει 6 θέσεις γιατρών! Είναι
υπεύθυνος για την υποβάθμιση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών Υγείας του νοσοκομείου
μας και θα πρέπει να λογοδοτήσει σε όλους
τους συναδέλφους, σε εκείνους που διώχνει,
σε όλους εμάς που μας τους στερεί και φυ-
σικά στους ασθενείς”, ξεκαθαρίζει ο Σύλλο-
γος Εργαζομένων του Αγ.Σάββα.

To Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, το
συνδικαλιστικό σχήμα της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στις ομοσπονδίες των υγειονομι-
κών στο οποίο συμμετέχει ο Κ.Καταραχιάς
υπογραμμίζει ότι: “Ο διορισμένος από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ κύριος Δενδραμής, προφανώς θέλει να
δώσει διαπιστευτήρια περικοπών και ιδιωτικο-
ποιήσεων στη νέα κυβέρνησης της ΝΔ και στη
νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Οι κύριοι Κικίλιας – Κοντοζαμάνης είναι συνέ-
νοχοι, καθώς, παρά τις αφηρημένες τοποθε-
τήσεις για παραμονή των συμβασιούχων για-
τρών στο ΕΣΥ, μεθοδεύουν τις απολύσεις 600
Επικουρικών Γιατρών που πληρώνονται μέσω
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
στις 30 Νοέμβρη. Με αγωνιστικές κινητοποι-
ήσεις μπορούμε να τους σταματήσουμε”. 

Σ.Μ.
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ΠΟΕΔΗΝ
Απεργία 27Ν

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

Απολύστε 
τον Διοικητή-
όχι τον Πρόεδρο
του Σωματείου

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Νέο πρόγραμμα δράσης ανακοίνωσε η
ΠΟΕΔΗΝ μετά την επιτυχημένη απεργία
στις 23/10. 

Συγκεκριμένα την Πέμπτη 7/11 κηρύσσει πα-
νελλαδική στάση εργασίας 11πμ με 3μμ στις
Προνοιακές Μονάδες με συγκέντρωση στις
12μεσ. έξω από το Υπουργείο Εργασίας. 

Την Τετάρτη 13/11 καλεί σε συγκέντρωση συμ-
βασιούχων, εργολαβικών και πρώην εργολαβι-
κών, στις 9πμ, έξω από το Υπουργείο Υγείας.

Την Τετάρτη 27/11 προχωράει σε πανελλαδική
πανυγειονομική κινητοποίηση με 24ωρη απεργία
σε όλη τη χώρα και στάση εργασίας στην Αττική
7πμ - 3μμ. Πανελλαδική Συγκέντρωση θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 8.30πμ απέναντι από το HIL-
TON και θα ακολουθήσει πορεία στα Υπουργεία
Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας.

Περισσότερα στις σελίδες 10-11

Την Τρίτη 22/10 πραγματοποιήθηκε Γενική
Συνέλευση του Σωματείου Προσωπικού
Ιδιωτικής Υγείας. Η ΓΣ του Σωματείου ήρ-

θε σε μία ιδιαίτερη συγκυρία για το εργατικό κί-
νημα. Απ’ τη μία η κυβέρνηση προετοίμαζε τις
τελευταίες λεπτομέρειες για να καταθέσει το
δήθεν αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο προς ψή-
φιση μαζί με μία σειρά από αντεργατικές ρυθμί-
σεις, κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων, επί-
θεση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα κ.α. Απ’
την άλλη τα συνδικάτα στην δημόσια Υγεία εί-
χαν ήδη εξαγγείλει απεργία για τις 23/10 όπως
και οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ για την επόμενη
ημέρα 24/10 οικοδομώντας τις προϋποθέσεις
για ένα απεργιακό 48ωρο. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και με δεδομένη
την επιτυχία των δύο πανεργατικών απεργιών
στις 24/9 και 2/10 που προηγήθηκαν, κατέθεσα
πρόταση στην Γενική Συνέλευση, ως εκλεγμένος
με την Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγει-
ονομικών, για προκήρυξη απεργίας από το Σω-
ματείο Ιδιωτικής Υγείας στις 24/10 ημέρα ψήφι-
σής του Ν/Σ στην ολομέλεια. Απ’ την μεριά της
ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) προτάθηκε η συμμετοχή στο απο-
γευματινό συλλαλητήριο στις 24/10 και με το επι-
χείρημα της «έλλειψης χρόνου» για την κατάλλη-
λη προετοιμασία καταψηφίστηκε η πρόταση για
προκήρυξη απεργίας. Κατώτερη των περιστάσε-
ων όμως αποδείχθηκε η στάση της ΔΑΣ (ΠΑΜΕ)
και στην πρόταση της ΑΣΚΥ για συμμετοχή στην
αντιφασιστική διαδήλωση που θα πραγματοποι-
ηθεί στις 6/11, ημέρα που θα κληθεί να απολογη-
θεί ο φύρερ της Χρυσής Αυγής Μιχαλολιάκος
στο Εφετείο, όπου καλούν ήδη μία σειρά από
συνδικάτα. Με το επιχείρημα ότι οι αντιφασιστι-
κές διαδηλώσεις «διαφημίζουν» τους φασίστες οι
δυνάμεις της ΔΑΣ καταψήφισαν τη συμμετοχή
στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο την ώρα που οι
απολογίες ολοκληρώνονται και η δίκη της ΧΑ
μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της. 

Για να αντιμετωπίσουμε την επίθεση της ΝΔ το
επόμενο διάστημα στην εργατική τάξη και τα
συνδικάτα χρειαζόμαστε βήματα πραγματικής
κλιμάκωσης καθώς και ενωτική στάση από όλα
τα κομμάτια της Αριστεράς στο μέτωπο με τους
φασίστες. 

Κώστας Πολύδωρος, μέλος Δ.Σ. Σωματείου 
Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας, Α.Σ.Κ.Υ.

Ψηφίσματα Συμπαράστασης κι ανακοινώσεις ενάντια στις απολύσεις των επικουρι-
κών και τη συνδικαλιστική δίωξη του Κ. Καταραχιά έχουν βγάλει μέχρι τώρα:

ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΣΠΕΡΤ, Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου Αττικό, Σύλλογος
εργαζόμενων νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ, Σύλλογος εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς,
Σύλλογος εργαζομένων Λαϊκού Νοσοκομείου, ΠΣΥΠΕΡΤ, ΣΕΠΕ Αμαρουσίου, Σύλλογος
εργαζόμενων Δήμου Αγίας Παρασκευής, Β ΕΛΜΕ Αθήνας, ΕΛΜΕ Α. Λιόσια-Ζεφύρι-Φυ-
λή, Σύλλογος Υπαλλήλων Γ.Γ Βιομηχανίας κι Ενέργειας, Ομοσπονδία Υπαλλήλων
τ.Υπ.Αν. (ΟΣΥΔΕΤ), Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ, ΠΕΝΕΝ, ΣΕΛΜΑ
(εργαζόμενοι Μετρό Αθήνας), ΠΣΕΦΑ (εργολαβικοί εργαζόμενοι στη ΔΕΣΦΑ), ΣΕ-
ΕΕΠΦΧ (εργολαβικοί εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ), Σωματείο εργαζομένων Εθνικού Θεά-
τρου, Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

23/10, Οι εργαζόμενοι  του Αγ. Σάββα στην Πανυγειονομική απεργία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Κείμενο που απαιτεί “ενημέρωση σχετικά
με τους σχεδιασμούς να εγκαταστα-
θούν 143 νεαροί πρόσφυγες και μετανά-

στες στην οδό Μιχαήλ Βόδα κατέθεσαν στη
συνεδρίαση του 6ου Κοινοτικού Συμβουλίου
Αθήνας η “Επιτροπή κατοίκων Αγίου Παντελε-
ήμονα”, η “Επιτροπή Κατοίκων Πλατείας Αμε-
ρικής” και η “Επιτροπή Κατοίκων Αγγελοπού-
λου-Πλ.Βικτωρίας”. Στο κείμενο ζητούν να μά-
θουν “αν συμφωνεί η δημοτική αρχή με αυτόν
τον σχεδιασμό”, “να μας ενημερώσετε επιτέ-
λους πόσες τέτοιες δομές υπάρχουν στο 6ο
διαμέρισμα και που», και «πρωτίστως για ποιο
λόγο επιβαρύνεται το 6ο Διαμέρισμα». 

Και μόνο η τελευταία φράση περί “επιβάρυν-
σης” του 6ου Διαμερίσματος από τους ανήλι-
κους πρόσφυγες θα έφτανε να αναδείξει ότι
πρόκειται για κινητοποίηση των γνωστών “αγα-
νακτισμένων” ρατσιστών της περιοχής με σκο-
πό την στοχοποίηση των ανήλικων προσφύγων
και μεταναστών. Ανάμεσα στα ονόματα που
υπογράφουν το κείμενο φιγουράρουν αυτά
του Σ. Γιαννάτου και της Θ. Γιαννάτου που
(μαζί με την διπλά καταδικασμένη Θ. Σκορδέ-
λη) είχαν αναδειχτεί σε ηγετικές φιγούρες της
περιβόητης “επιτροπής κατοίκων Αγίου Παντε-
λεήμονα” τα προηγούμενα χρόνια. 

Στις 26/9/18, η Θέμις Σκορδέλη, υποψήφια
βουλευτής της Χρυσής Αυγής κρίθηκε τελεσί-
δικα ένοχη με ποινή φυλάκισης τρία χρόνια για
το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε 'επικίν-
δυνη σωματική βλάβη από κοινού' για το μα-
χαίρωμα στον θώρακα σε βάρος Αφγανού
πρόσφυγα στον Άγιο Παντελεήμονα στις
16/9/2011. 

Με τον Γιαννάτο βάδισε δίπλα-δίπλα στην
προεκλογική του περιοδεία στον Άγιο Παντε-

λεήμονα τον Δεκέμβρη του 2018 ο Μπακογιάν-
νης, ενώ η Θ. Γιαννάτου ήταν υποψήφια στις
πρόσφατες δημοτικές εκλογές με τον συνδυα-
σμό του Μπακογιάννη “Αθήνα ψηλά” στην 6η
δημοτική κοινότητα. Όπως διαβάζουμε στην
προεκλογική ανάρτηση του συνδυασμού: “Από
το 2009 ως εκπρόσωπος της «επιτροπής κα-
τοίκων Αγ. Παντελεήμονα» καταγράφει, φωτο-
γραφίζει και καταθέτει στα διαμερισματικά και
δημοτικά συμβούλια και στους αρμόδιους φο-
ρείς τα προβλήματα της 6ης Δημοτικής Κοινό-
τητας. Επίσης είναι υπεύθυνη γυναικείων θε-
μάτων της 6ης ΔΗΜ.ΤΟ της Νέας Δημοκρα-
τίας”. 

Όπως έχει αναδειχθεί ήδη από εκατοντάδες
καταγγελίες αλλά και μέσα στις δικαστικές αί-
θουσες, με κορυφαία την ίδια την δίκη της εγ-
κληματικής οργάνωσης της Χ.Α, ο Άγιος Παν-
τελεήμονας και η ευρύτερη περιοχή του 6ου
διαμερίσματος αποτέλεσαν -μαζί με τη Νίκαια-
το επίκεντρο μιας σειράς εγκληματικών επιθέ-
σεων εναντίον προσφύγων, μεταναστών και
αριστερών. Τώρα οι “επιτροπές αγανακτισμέ-
νων” της περιοχής επιχειρούν να επιστρέψουν
βάζοντας ξανά στο στόχαστρο τις δομές φιλο-
ξενίας για προσφυγόπουλα. 

«Από τις πρώτες κιόλας συνεδριάσεις του
κοινοτικού συμβουλίου της 6ης ΔΚΑ έκαναν
την εμφάνισή τους οι γνωστές επιτροπές των

“αγανακτισμένων κατοίκων”» μας λέει ο Νίκος
Αλεξανδράτος, κοινοτικός σύμβουλος στο 6ο
κοινοτικό συμβούλιο με την Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας. «Αυτή τη φορά ανοίγουν
ζήτημα κόντρα στην εγκατάσταση προσφύγων
σε δομές "φιλοξενίας" στην οδό Μιχαήλ Βόδα
και σε άλλες οδούς του διαμερίσματος. Στις
τοποθετήσεις που συνόδευσαν την κατάθεση
του κειμένου που έφεραν για ψήφιση προσπά-
θησαν αν συνδέσουν τους μετανάστες με την
'εγκληματικότητα' και τη 'μιζέρια'. Καταδικά-
ζουμε αυτές τις φωνές. Δεν έχουμε να χωρί-
σουμε ή να φοβηθούμε τίποτα από τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες. Τους θέλουμε
ενταγμένους στον κοινωνικό μας ιστό. Η Αθή-
να είναι πόλη ανοιχτή, πόλη αλληλεγγύης και
όχι μίσους». 

Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά που επιχει-
ρείται κάτι τέτοιο στα συμβούλια και τις επι-
τροπές του Δήμου Αθήνας. Ο Ηλίας Παναγιώ-
ταρος -ο υπόδικος πρώην βουλευτής της Χ.Α-
δήλωνε στα ΝΕΑ στις 13/11/10: “Άμα η Χ.Α
βγάλει δημοτικό σύμβουλο στην Αθήνα θα γί-
νει πογκρόμ, παίρνει σειρά η πλατεία Βικτω-
ρίας. Θα καθαρίσει και αυτή από τους μετανά-
στες όπως συνέβη στον Άγιο Παντελεήμονα
και την πλατεία Αττικής”.

Το αντιφασιστικό κίνημα και το κίνημα αλλη-
λεγγύης είναι εδώ και δεν θα επιτρέψουν να
επαναληφθούν ούτε τα πογκρόμ που είδαμε
να γίνονται πράξη στους δρόμους της Αθήνας
το 2011, ούτε και κάθε είδους ρατσιστικές εκ-
στρατείες που καταλήγουν σε τέτοια πογκρόμ.
Είτε αυτές οι εκστρατείες προέρχονται από
την ίδια την κυβέρνηση είτε τους δημάρχους
είτε από τους “αγανακτισμένους” φίλους τους.

Γ.Π.
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Η κυβέρνηση κάνει πλάτες στους   “
Να τους σταματήσουμε!

Ξεχειλίζει η υποκρισία στις ανακοινώσεις των υπουργεί-
ων Εξωτερικών Τουρκίας και Ελλάδας σχετικά με το
προσφυγικό. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας,

Τσαβούσογλου κατηγορεί το ελληνικό κράτος πως ανοίγει
πυρ κατά λεμβών που εντοπίζονται στο Αιγαίο στις οποίες
επιβαίνουν πρόσφυγες την ίδια στιγμή που ο τουρκικός
στρατός βομβαρδίζει τη Βόρεια Συρία. 

Και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απαντάει περί “ανυ-
πόστατων ισχυρισμών περί δήθεν πρακτικών σε βάρος προ-
σφύγων που εκθέτουν όσους τους προβάλλουν... Η Ελλάδα
είναι μία ευνομούμενη, δημοκρατική πολιτεία που επιτηρεί
αποτελεσματικά τα σύνορά της με πλήρη σεβασμό στο διε-
θνές δίκαιο και με υψηλή αίσθηση ανθρωπισμού”. 

Θα μπορούσε όποιος συνέταξε αυτή την ανακοίνωση να
εξηγήσει τα περί “ανθρωπισμού” στο τρίχρονο παιδάκι από
τη Συρία που έχασε τη ζωή του ή στον 26χρονο που ακόμη
“αγνοείται” στον πάτο του Αιγαίου μετά τον εμβολισμό της
βάρκας που μετέβαιναν από σκάφος του Λιμενικού, κοντά
στην Κω την περασμένη Τετάρτη; Ή τουλάχιστον να το εξη-
γήσει στη μητέρα του. Τη 19χρονη μητέρα του, που σύμφω-
να με την ΕφΣυν “οι αρχές του νοσοκομείου και το Λιμενικό
έκριναν ότι σε αυτή την κατάσταση σοκ, βαρύτατου πένθους
και εξάντλησης από την υποθερμία δεν χρειάζεται νοσηλεία
ούτε να δει ψυχίατρο αλλά προέχει η επίσημη καταγραφή

των στοιχείων της ώστε να μεταφερθεί άρον-άρον σε δομή
φιλοξενίας”.

Θα μπορούσε εκεί έστω να της εξηγήσει ένας εκπρόσωπος
της κυβέρνησης τι λέει το “διεθνές δίκαιο” για το ΚΥΤ στην
Κω όπου σε ένα χώρο με χωρητικότητα 800 ατόμων στοιβά-
ζονται 3.800 άτομα; Όχι. Προς το παρόν το μόνο για το οποίο
νοιάζονται οι αρχές είναι να εξηγήσουν τα ανεξήγητα: 

Πώς είναι δυνατόν ένα σκάφος που έχει βγει με μοναδικό
σκοπό να εντοπίσει βάρκες με πρόσφυγες να μην μπορεί να
τις εντοπίσει ούτε με προβολέα, ούτε με το ραντάρ, ούτε με
οποιαδήποτε άλλα μέσα και τελικά να πέφτει πάνω τους;
Πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζει στα σοβαρά το λιμενικό
ότι δεν είδε τη “βάρκα” επειδή δεν είχε “φώτα σήμανσης”;
Με τι ταχύτητα πήγαινε το λιμενικό για να χτυπήσει τη ξεχει-
λισμένη βαρκούλα κάτω από συνθήκες “απόλυτου σκότους”; 

Αυτά είναι τα ερωτήματα που έχει να απαντήσει η ΕΔΕ που
έχει διαταχθεί αλλά μέχρι να τα απαντήσει αξίζει να παρακο-
λουθήσει κανείς το βίντεο που έχει αναρτήσει ήδη από την
Τετάρτη 17 Ιουλίου, η νορβηγική μη κυβερνητική οργάνωση,
Aegean Boat Report. “Δείχνει καθαρά την ελληνική ακτοφυ-

λακή να πραγματοποιεί επαναπροωθήσεις προσφύγων στην
θάλασσα βόρεια της Κω σε συνεργασία με την τουρκική
ακτοφυλακή”, διαβάζουμε στην ανάρτηση του βίντεο
(https://omniatv.com/853448429) στο Omnia Tv, “Στο βίντεο
μπορεί κανείς να εντοπίσει την ελληνική αλλά και την τουρκι-
κή ακτοφυλακή, η οποία περιμένει μέχρι το ελληνικό σκάφος
να απωθήσει την βάρκα με μια επικίνδυνη μανούβρα, προκει-
μένου αυτή να περάσει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα στα
τουρκικά. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην βάρκα φωνάζουν
συνεχώς «no Τουρκία, no», θέλοντας να δηλώσουν την άρνη-
σή τους να επιστρέψουν εκεί που τους επαναπροωθεί η
ακτοφυλακή, ενώ ζητάνε βοήθεια καθώς παιδιά ακούγονται
να κλαίνε...”

Φυσικά όσα δεν τολμά να πει το υπουργείο Εξωτερικών
δεν διστάζουν να τα πουν οι βουλευτές της ΝΔ. Λίγες μέρες
μόλις πριν το δυστύχημα (Μatrix24): “μιλώντας στο κεντρικό
δελτίο ειδήσεων του Kontra ο βουλευτής της ΝΔ, Κώστας Κα-
τσαφάδος, υποστήριξε πως όταν μία λέμβος βρίσκεται ακρι-
βώς στο μεταίχμιο μεταξύ ελληνικών και τουρκικών χωρικών
υδάτων, το Λιμενικό πρέπει να τής... εμποδίζει την είσοδο
στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Στην επισήμανση, μάλιστα, ότι
«αυτό είναι το push back, το να τους σπρώχνετε πίσω», ο Κα-
τσαφάδος απάντησε με... αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Γιατί αυ-
τό είναι κακό;»”.

Έγκλημα στην Κω

Ο Μπακογιάννης
και οι φίλοι

της Σκορδέλη



“Αγανακτισμένοι” έχουν αρ-
χίσει να κάνουν την εμφά-
νισή τους το τελευταίο

διάστημα σε μια σειρά από περιοχές
της χώρας, από τα Βρασνά μέχρι τη
Σάμο και από τα Μελίσσια μέχρι το
6ο διαμέρισμα της Αθήνας, βάζον-
τας στο στόχαστρο πρόσφυγες και
μετανάστες. 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία
τα ΜΜΕ τους προβάλλουν μιλώντας
για “αυθόρμητες αντιδράσεις των
κατοίκων” αλλά στην πραγματικότη-
τα πρόκειται για πρωτοβουλίες υπο-
κινημένες και σχεδιασμένες είτε από
ακροδεξιά-φασιστικά στοιχεία είτε
από τοπικούς παράγοντες που συν-
δέονται άμεσα με την ίδια τη Ν.Δ εί-
τε από διάφορα κράματα και των
δύο.

Το πεδίο για να “ανθίσουν” αυτές
οι πρωτοβουλίες διαμορφώνει η
απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη να παίξει “με το καλημέρα” το
ρατσιστικό χαρτί ενάντια στους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες, με
στόχο να αποπροσανατολίσει από
τις επιθέσεις λιτότητας, ιδιωτικοποι-
ήσεων και χτυπήματος των εργατι-
κών δικαιωμάτων, που εξαπολύει
ενάντια στους εργαζόμενους και τη
νεολαία. 

Αλλά το καλλιεργεί και η συνολι-
κότερη σκλήρυνση της ρατσιστικής
πολιτικής της ΕΕ - που εκφράστηκε
την προηγούμενη βδομάδα και μέσα
στο ευρωκοινοβούλιο: Με συνεργα-
σία των ευρωβουλευτών των ακρο-
δεξιών και σύσσωμης της δεξιάς του
“Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος” της
Μέρκελ και του Μητσοτάκη καταψη-
φίστηκε ένα σχέδιο για τη συνέχιση
και την ενίσχυση των επιχειρήσεων
έρευνας και διάσωσης στη Μεσό-
γειο.

Η νέα αυτή ρατσιστική επίθεση
της κυβέρνησης ΝΔ κορυφώθηκε με
δύο γεγονότα: Την κατάθεση του
ρατσιστικού νομοσχεδίου στις 31
Οκτώβρη που περιέχει ένα μακρύ
κατάλογο από μέτρα με στόχο την
αύξηση των απορρίψεων ασύλου,
την επιτάχυνση των απελάσεων και
τον εγκλεισμό όλο και περισσότε-
ρων προσφύγων και μεταναστών
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και
το θλιβερό θάνατο ενός νηπίου και
ενός νεαρού μετανάστη στην Κω
όταν ένα λιμενικό σκάφος, “κατά λά-
θος” σύμφωνα με την κυβέρνηση,
εμβόλισε τη βάρκα στην οποία επέ-
βαιναν.

Ταυτόχρονα με αυτήν την επίθε-
ση, είδαμε την κυβέρνηση να επιτρέ-
πει στους “αγανακτισμένους” στην
περιοχή των Βρασνών στη Θεσσα-
λονίκη να κλείνουν με οδοφράγματα
τους δρόμους προκειμένου να μην
γίνει η εγκατάσταση προσφύγων σε

ξενοδοχεία - και να υποχωρεί τελικά
σε αυτές τις πιέσεις στέλνοντάς
τους πρόσφυγες σε χώρο κατασκή-
νωσης στη Β. Εύβοια. Ως φαίνεται
το “δόγμα” της κυβέρνησης περί
“πάταξης της ανομίας” περιλαμβάνει
μόνο τα Εξάρχεια και όχι τα Βρασνά.

Όπως καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ
Θεσσαλονίκης: “Δημιουργείται ένας
φαύλος κύκλος όπου η κυβέρνηση
και οι κρατικοί μηχανισμοί στέλνουν
στην κοινωνία το μήνυμα ότι οι πρό-
σφυγες αποτελούν πρόβλημα, στη
συνέχεια η ακροδεξιά οργανώνει αν-
τιδράσεις στο όνομα των τοπικών
κοινωνιών, και έπειτα η κυβέρνηση
«αφουγκράζεται τις ανησυχίες τους»
ενισχύοντας την καταστολή... Στα
Βρασνά, η κινητοποίηση ήταν προ-
ϊόν οργανωμένου σχεδίου, αφού οι
επικεφαλής κυκλοφορούσαν από
νωρίς με ντουντούκες σπέρνοντας
τρόμο για τους «εισβολείς» που τά-
χα θα αλλοίωναν τον πολιτισμό και
θα κατέστρεφαν την οικονομία της
περιοχής”. 

Στα Μελίσσια, πρόσφατα, η κυ-
βέρνηση της ΝΔ με πρόσχημα τη
στέγαση ανηλίκων προσφύγων απο-
φάσισε ότι παραχωρεί την πτέρυγα
«Μπόμπολα» του «Αμαλία Φλέμινγκ»
στο… υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

“Στις κινητοποιήσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν από τα σωματεία της
περιοχής επιχείρησαν να εμφανι-
στούν ακροδεξιές ομάδες με τον
μανδύα των αγανακτισμένων κατοί-
κων για να χύσουν το ρατσιστικό
τους δηλητήριο” δήλωσε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη η Αλεξάνδρα Μαρ-
τίνη από την ΚΕΕΡΦΑ Βορείων στην
Αθήνα. “Αυτές οι φωνές δεν είναι
αυθόρμητες. Δεν ξεχνάμε τις δηλώ-
σεις της δημάρχου Πεντέλης ενάν-
τια στην στέγαση προσφύγων στην
περιοχή, ούτε την ακραία ρατσιστική
ανακοίνωση της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης,
στην οποία ανήλικα παιδιά ταυτίζον-
ται με εγκληματικές δράσεις και
ασθένειες, αλλά ούτε και την παρου-
σία του ρατσιστή Βελόπουλου στις
ενημερώσεις κατοίκων που οργάνω-
σε η δήμαρχος. 

Η απάντηση σε αυτές τις πρωτο-
βουλίες είναι ότι οι πρόσφυγες και
οι μετανάστες είναι παντού καλοδε-
χούμενοι. Ήδη σε αυτήν την κατεύ-
θυνση ένα μεγάλο χαστούκι στο ρα-
τσισμό έδωσαν οι σύλλογοι γονέων
έξι δημοτικών σχολείων και νηπιαγω-
γείων της Πεντέλης και Μελισσίων”.
Όπως αναφέρουν στην κοινή τους

ανακοίνωση: 
“Ως Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμό-

νων θεωρούμε την προστασία,
φροντίδα και υπεράσπιση των παι-
διών, ΟΛΩΝ των παιδιών, ύψιστο κα-
θήκον... Στο Κρυστάλλειο Δημοτικό
Πεντέλης πέρσι (όπως και παλιότε-
ρα) φοίτησαν ασυνόδευτα παιδιά,
πρόσφυγες και μετανάστες. Στο Γυ-
μνάσιο Πεντέλης και στο Γυμνάσιο
Νέας Πεντέλης επίσης. Τα αποτελέ-
σματα υπήρξαν εξαιρετικά τόσο για
αυτά τα παιδιά όσο και για τα υπό-
λοιπα. Φέτος απ' ό,τι φαίνεται ίσως
να είναι η σειρά σχολείων των Με-
λισσίων. Εμείς, Σύλλογοι Γονέων
από αυτά αλλά και άλλα σχολεία του
δήμου μας, δηλώνουμε ότι είναι τιμή
μας να τα υποδεχτούμε και έμπρα-
κτα να δείξουμε σε αυτά τα απρο-
στάτευτα, αλλά και στα προστατευ-
μένα δικά μας παιδιά, πόσα ιδεώδη,
αρχές και αξίες κομίζουμε από την
περίφημη ιστορία και πολιτισμό
μας...”.

Αλλά και στα δικαστήρια της Σά-
μου την περασμένη Δευτέρα, πλατιά
ήταν η αλληλεγγύη στην εκπαιδευτι-
κό Σοφία Κατζάνη κόντρα στην αγω-
γή που κατέθεσε εναντίον της ο Σύλ-
λογος Γονέων και Κηδεμόνων του
Δημοτικού Σχολείου Βαθέως απαι-
τώντας αποζημίωση 50.000 ευρώ(!),
επειδή τον Φλεβάρη υπερασπίστηκε
το δικαίωμα των προσφυγόπουλων
στην εκπαίδευση (η απόφαση ανα-
μένεται μέσα στους επόμενους μή-
νες). Η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΑΔΕΔΥ, έπειτα από αίτημα του Νο-
μαρχιακού Τμήματος Σάμου, αποφά-
σισε να κηρύξει στάση εργασίας σε
όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ
και ΟΤΑ της Σάμου προκειμένου να
συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα δι-
καστήρια όπου κάλεσε και το Εργα-
τικό Κέντρο. Αντίστοιχες στάσεις ερ-
γασίας κήρυξαν ο Σύλλογος Δασκά-
λων και Νηπιαγωγών, καθώς και η
ΕΛΜΕ του νησιού ενώ τη συμπαρά-
στασή τους εξέφρασαν πολλοί σύλ-
λογοι και σωματεία από όλη τη χώ-
ρα.

“Το αδίκημά μου είναι ότι πίστευα
και πιστεύω ότι όλα τα παιδιά έχουν
θέση στο σχολείο” δήλωσε η Σοφία
Κατζάνη. Και σε αυτήν της την άπο-
ψη δεν είναι μόνη. Τις βδομάδες που
ακολούθησαν το περιστατικό, γονείς
μαθητών στη Σάμο, οι οποίοι διαφο-
ροποιούνται από την άποψη των γο-
νέων που κάνουν τη μήνυση, συγ-

κρότησαν την “Άλλη Άποψη” και κα-
τέθεσαν στη γενική συνέλευση των
συλλόγων κείμενο στο οποίο υπο-
στηρίζουν: “Ως γονείς, δεν μπορού-
με παρά να στηρίζουμε το αναφαί-
ρετο δικαίωμα όλων των παιδιών
στην μόρφωση και την ένταξή τους
στις ήδη υπάρχουσες σχολικές δο-
μές, με ευθύνη του κράτους”. 

Αν αυτή είναι η όψη της αλληλεγ-
γύης στη Σάμο, υπάρχει και η άλλη
πλευρά που εκφράστηκε στο συλλα-
λητήριο που οργάνωσε η δημοτική
αρχή Ανατολικής Σάμου το απόγευ-
μα της περασμένης Δευτέρας με τη
στήριξη της περιφέρειας και της εκ-
κλησίας για το “μεταναστευτικό”.
Μόλις λίγες μέρες από την φωτιά
που απείλησε να κάψει ανθρώπους
που ζούνε κάτω από τις πιο απάν-

θρωπες συνθήκες στο ΚΥΤ Σάμου,
στην ομιλία του ο δήμαρχος Ανατο-
λικής Σάμου, Στάντζος, μίλησε για
μια “πόλη που έχει αφεθεί στο έλεος
των μεταναστευτικών - προσφυγικών
ροών”, ενώ δύο μέρες πριν μαζί με
δημοτικούς συμβούλους αναρτούσε
πανό με το σύνθημα “Frontex κάνε
τη δουλειά σου, φύλαξε τα ευρωπαϊ-
κά σύνορα”. 

Είναι αυτού του είδους οι “πρωτο-
βουλίες” από τα πάνω -είτε από την
ΕΕ είτε την κυβέρνηση είτε από
τους διάφορους τοπικούς παράγον-
τες- που βγάζουν στον αφρό τους
διάφορους “αγανακτισμένους” ρα-
τσιστές από την Σάμο μέχρι τη Λέ-
σβο. 

Γιώργος Πίττας
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       “αγανακτισμένους”
Από τα Βρασνά 
μέχρι τη Σάμο

Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο με αίτημα να αποσυρθεί το ρατσι-
στικό νομοσχέδιο Μητσοτάκη για το άσυλο καλούν την Πέμπτη
31 Οκτώβρη, στις 6μμ, στο Σύνταγμα η ΚΕΕΡΦΑ, κοινότητες με-

ταναστών, συλλογικότητες και σωματεία. Την ίδια μέρα το νομοσχέδιο
εισάγεται για ψήφιση στη Βουλή.

Ανάμεσά στις συλλογικότητες που καλούν είναι οι Επιτροπές Αφγα-
νών Προσφύγων από τα στρατόπεδα Ελαιώνα, Μαλακάσας, Κορίνθου,
η Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα, η
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος "Η Ενότητα", το Δίκτυο Αφρικανών
στην Ελλάδα, η Μουσουλμανική Ενωση Ελλάδος, η Ιρανική κοινότητα
προσφύγων, η Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, η Αλληλεγγύη
Πειραιά, το Συντονιστικό πρωτοβάθμιων σωματείων και επιτροπών
αγώνα και εργαζόμενων στα νοσοκομεία, η Πρωτοβουλία "καλοδεχού-
μενα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία και φοιτητικοί σύλλογοι, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ.

Όπως αναφέρει το κάλεσμα δράσης που απεύθυνε η ΚΕΕΡΦΑ (από
την περασμένη Τετάρτη 23/10): “Το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για
το άσυλο εισάγεται στη Βουλή για ψήφιση, την Πέμπτη 31 Οκτώβρη,
χωρίς καμία διαβούλευση. Είναι ένα βήμα κλιμάκωσης της ρατσιστικής
πολιτικής κατά των προσφύγων, σε μια περίοδο που οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και το βάθεμα της κρίσης σπρώχνουν εκατομμύρια στην
προσφυγιά για να γλιτώσουν από τις βόμβες και την πείνα.,, Καλούμε
τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις αντιρατσιστικές και αν-
τιφασιστικές κινήσεις, τις κινήσεις υπεράσπισης δημοκρατικών δικαιω-
μάτων να δώσουμε ενωτικό μαζικό παρών στο αντιρατσιστικό συλλα-
λητήριο στις 31 Οκτώβρη. Να απαιτήσουμε να μην περάσει αυτό το
ρατσιστικό έκτρωμα και να κατοχυρωθεί πλήρως το δικαίωμα σε άσυ-
λο και στέγη για όλους τους κατατρεγμένους των πολέμων, των δικτα-
τοριών, των κλιματικών καταστροφών και της πείνας”.

Συλλαλητήριο
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Αντιμέτωπη με δύο από τους πλέον οργανωμέ-
νους και μαχητικούς κλάδους εργαζομένων
βρέθηκε η κυβέρνηση τη βδομάδα που πέρα-

σε. Ήταν η βδομάδα που, μετά τις απανωτές αναβο-
λές, έβαλε προς ψήφιση στη Βουλή το “αναπτυξια-
κό” νομοσχέδιο, όπως ονόμασε το αντεργατικό πα-
κέτο μέτρων που επιτίθεται στις δημόσιες υπηρε-
σίες, τα συνδικάτα, τις συλλογικές συμβάσεις, το
περιβάλλον. 

Η Νέα Δημοκρατία έφτασε τελικά να ψηφίσει απο-
μονωμένη το νομοσχέδιο του Άδωνι, με μόνα της δε-
κανίκια τους φασίστες του Βελόπουλου, αποκαλύ-
πτοντας για ακόμη μια φορά αυτό που πραγματικά
είναι. Ένας ακροδεξιός συρφετός που δουλεύει
προς όφελος των πλουσίων – των “επενδυτών που
θα φέρουν την ανάπτυξη” στη δική της γλώσσα. Κα-
νείς άλλος δεν τόλμησε να το υπερασπιστεί, έχον-
τας την πίεση των απεργιακών κινητοποιήσεων που
ξεσήκωσαν οι διατάξεις του. 

Το νομοσχέδιο σύμφωνα με τους εισηγητές του
θα ερχόταν “σαν οδοστρωτήρας” από τον περασμέ-
νο μήνα. Ωστόσο οι πανεργατικές απεργίες στις 24
Σεπτέμβρη και στις 2 Οκτώβρη το έστειλαν για βδο-
μάδες πίσω. Όσο κι αν προσπαθούν να πείσουν οι
κυβερνητικοί ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην
καθυστέρηση του νομοσχεδίου με τον απεργιακό
αναβρασμό, οι κραυγές τους για “μειοψηφίες” που
παραλύουν τις πόλεις και ο πανικός των εφοπλιστών
που έτρεξαν δυο φορές στα δικαστήρια ενάντια
στους απεργούς ναυτεργάτες, πείθουν για το αντί-
θετο.

Η μέχρι τώρα πορεία του νομοσχεδίου δείχνει ότι
θα μπορούσε να μείνει κλειδωμένο στο συρτάρι του
υπουργού – τηλεπωλητή αν συνολικά τα συνδικάτα
ακολουθούσαν το παράδειγμα των εργαζόμενων σε
νοσοκομεία και δήμους.

Συναγερμός 
Οι υγειονομικοί τελειώνοντας τη μεγάλη απεργιακή

διαδήλωση που έκαναν στις 6 Σεπτέμβρη στη Θεσσα-
λονίκη και παρά τις αόριστες υποσχέσεις και τα λόγια
συμπάθειας του Υπουργείου, είχαν ήδη αποφασίσει
τον επόμενο μεγάλο σταθμό, την απεργία στις 23
Οκτώβρη. Με ατμομηχανή το δίκτυο του Συντονιστι-
κού Νοσοκομείων οργάνωσαν την κινητοποίηση σε
όλη τη χώρα, φτάνοντας να κερδίσουν για μια ακόμη
φορά την ανανέωση 4.000 συμβασιούχων, δυναμώ-
νοντας ακόμα περισσότερο τη διεκδίκηση για μονιμο-
ποιήσεις. Αντίστοιχα ο συναγερμός που σήμανε
στους δήμους όλης της χώρας το άρθρο 179 του νο-
μοσχεδίου, μετατράπηκε σε ένα απεργιακό μπαράζ
δύο εβδομάδων που συμπεριλάμβανε μια τριήμερη
απεργία και τέσσερις μαζικές διαδηλώσεις στο κέν-
τρο της Αθήνας.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και το Συν-
τονιστικό Νοσοκομείων ήδη από το τέλος των διαδη-
λώσεων της πανεργατικής απεργίας στις 2 Οκτώβρη,
μίλαγαν για κλιμάκωση με νέες πανεργατικές απερ-
γίες αν η κυβέρνηση τολμήσει να ξαναφέρει το νομο-
σχέδιο στην ημερήσια διάταξη, αίτημα που έγινε
ακόμα πιο επιτακτικό, δεδομένων των απεργιών
στους δύο μεγάλους κλάδους του δημοσίου. Το ίδιο
επιχειρηματολογούσαν και συνδικαλιστικά σχήματα
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς όπως η Αγωνιστι-
κή Ταξική Ενότητα στο ΕΚΑ και οι Παρεμβάσεις στην
ΑΔΕΔΥ. Ωστόσο η αντίληψη “δεν μας παίρνει για νέα
απεργία, πάμε για απογευματινό συλλαλητήριο” επι-
κράτησε στα υψηλόβαθμα συνδικαλιστικά όργανα. 

Η εικόνα των μαζικών απεργιακών διαδηλώσεων
το πρωί της Τετάρτης και της Πέμπτης σε αντίθεση
με αυτήν της συγκέντρωσης ΕΚΑ – ΑΔΕΔΥ στο Σύν-
ταγμα, το απόγευμα της δεύτερης μέρας, δείχνει το
ποια πρόταση ήταν πιο κοντά στις διαθέσεις των ερ-
γαζόμενων.

Η δύναμη της εργατικής αντίστασης Εξευτελισμός
Μπακογιάννη

Στο πρόγραμμα της ΠΟΕ
ΟΤΑ, εκτός από τις
απεργιακές κινητοποι-

ήσεις, περιλαμβανόταν και το
αίτημα για έκτακτες συνεδριά-
σεις δημοτικών συμβουλίων
που θα συζητούσαν το άρθρο
179 και θα έπαιρναν αποφά-
σεις καταδίκης του. Το ίδιο το
απόγευμα της απεργίας συνε-
δρίασε το δημοτικό συμβούλιο
της Αθήνας. 

“Η σύγκληση του έκτακτου
δημοτικού συμβουλίου της
Αθήνας ήταν αποτέλεσμα των
κινητοποιήσεων και των απερ-
γιών στους Δήμους. Η Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας
και όλες οι άλλες παρατάξεις
της αριστερής αντιπολίτευσης
ζητήσαμε την σύγκληση. Τελι-
κά και η παράταξη του ΚΙΝΑΛ
με επικεφαλής τον Γερουλάνο
ζήτησε επίσης την σύγκληση
και έτσι διαμορφώθηκε ο
αριθμός των 20 που ανάγκα-
σαν το Μπακογιάννη να το
πραγματοποιήσει” μεταφέρει
ο δημοτικός σύμβουλος Αθή-
νας, Πέτρος Κωνσταντίνου. 

“Στη ψηφοφορία, η πρότα-
ση που κατέθεσαν τα σωμα-
τεία των εργαζόμενων πήρε
20 ψήφους. Η πρόταση απορ-
ρίφθηκε με 21 ψήφους των
συμβούλων της παράταξης
του Δημάρχου Μπακογιάννη
με την ενίσχυση του Βουλγα-
ράκη.

Ερωτηματικά δημιουργεί η
στάση ορισμένων δημοτικών
συμβούλων της παράταξης
του Γερουλάνου, που πρό-
σκειται στο ΚΙΝΑΛ, οι οποίοι
ενώ υπέγραψαν το αίτημα για
την έκτακτη σύγκληση του δη-
μοτικού συμβουλίου τελικά
απουσίαζαν!

Ο δήμαρχος Μπακογιάννης
γύρισε την πλάτη στις αντι-
δράσεις των εργαζόμενων, χα-
ρακτηρίζοντας πάρτι δημο-
κρατίας το άρθρο 179 ενώ
πρόκειται για πάρτι των πλια-
τσικολόγων των δημοτικών
υπηρεσιών. 

Τη σκυτάλη θα χρειαστεί να
πάρουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι
συνεχίζοντας και κλιμακώνον-
τας το απεργιακό κύμα, που
αυτές τις μέρες έδειξε το ποι-
ος έχει τη δύναμη να σταμα-
τήσει τις επιθέσεις της κυβέρ-
νησης της ΝΔ, η οποία τα δί-
νει όλα στους καπιταλιστές.
Είναι οι εργατικοί αγώνες και
οι φοιτητικές καταλήψεις που
ανοίγουν το δρόμο για να τα
πάρουμε όλα πίσω”. 

Η Τετάρτη 23/10 ήταν ημέρα 24ωρης πανελ-
λαδικής απεργίας για όλους τους εργαζό-
μενους στη δημόσια Υγεία. Από τον Έβρο

μέχρι την Κρήτη, υγειονομικοί από όλη τη χώρα,
συμμετείχαν στη μαζικότερη απεργιακή διαδήλω-
ση που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι των δημόσιων
νοσοκομείων τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα.
24ωρη απεργία είχαν κηρύξει οι ΠΟΕΔΗΝ και
ΟΕΝΓΕ με κύριες διεκδικήσεις τη μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων, μαζικές προσλήψεις και
αύξηση της χρηματοδότησης για τη δημόσια
Υγεία.

Η διαδήλωση ξεκίνησε από την πλατεία Μαβίλη,
όπου συναντήθηκαν οι εργαζόμενοι από τα νοσο-
κομεία της περιφέρειας με τους συναδέλφους
τους που έρχονταν από τις απεργιακές περιφρου-
ρήσεις και τις προσυγκεντρώσεις που είχαν πραγ-
ματοποιήσει νωρίτερα σε μια σειρά κοντινά νοσο-
κομεία. Η πορεία έφτασε μέχρι το Υπουργείο
Υγείας και το μέγεθός της αυξανόταν όσο προχώ-
ραγε, με νέα σωματεία να ενώνονται μαζί της. 

“Έκανα 1000 χιλιόμετρα για να κατέβω στη ση-
μερινή διαδήλωση” μας είπε η Μαρία, συμβασιού-
χος εργαζόμενη στο Κέντρο Υγείας στο Σουφλί
του Έβρου. “Είναι καιρός να ακουστεί η φωνή
μας. Είμαστε σε ομηρία εδώ και χρόνια. Καλύ-
πτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι και-
ρός να γίνουμε μόνιμοι. Στο Κέντρο Υγείας στο
Σουφλί φροντίζουμε ασθενείς από όλη την περιο-
χή συν τους συνανθρώπους μας που έρχονται
πρόσφυγες και μετανάστες από τα σύνορα του
Έβρου. Χρειάζεται να μείνουμε εμείς που δου-
λεύουμε ήδη και να προσληφθούν ακόμα περισ-
σότεροι”. 

Από τα μαζικότερα της διαδήλωσης ήταν το
μπλοκ του Συντονιστικού Νοσοκομείων, με το οποίο
βάδισαν μια σειρά σωματεία όπως αυτά του
Αγ.Σάββα, του ΓΝΑ Γεννηματάς, του Ερυθρού, του
ΓΟΝΚ, του νοσοκομείου Καλαμάτας, του Ιπποκρά-
τειου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδο-
σίας, του ΑΧΕΠΑ, του Παίδων Αγλ.Κυριακού, πρω-
τοβουλίες συμβασιούχων σαν αυτές του Γενικού
Κρατικού Νίκαιας, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης, του Παπαγεωργίου, του ΓΝΘ Παπα-

νικολάου, του Κέντρου Υγείας Ευόσμου, των συμ-
βασιούχων Βορείου Ελλάδος, αλλά και φοιτητές και
φοιτήτριες με το πανό των καταλήψεων Φιλοσοφι-
κής και Παντείου.

Μπροστά και πίσω από το μπλοκ του Συντονι-
στικού βρίσκονταν τα πανό της ΠΟΕΔΗΝ, της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων, σωματείων
από τα νοσοκομεία Χανίων, Γιαννιτσών, Αμαλιά-
δας, Καρύστου, του Αγ.Δημητρίου από τη Θεσσα-
λονίκη, του Λαϊκού, του Ευαγγελισμού, του Έλενα
Βενιζέλου, του Αττικού από την Αθήνα, εργαζόμε-
νες με πλακάτ από τη Λάρισα, το Πλωμάρι της Λέ-
σβου και πολλά ακόμα σημεία. 

Παρουσία με πανό, προκηρύξεις και κείμενα
υπογραφών είχε και η “Πρωτοβουλία Πολιτών κι
Εργαζομένων στο χώρο της Υγείας – Δωρεάν
Υγεία για όλους” που συγκροτήθηκε με αφορμή
την κατάργηση παροχής ΑΜΚΑ σε πρόσφυγες και
μετανάστες και υπερασπίζεται ακριβώς αυτό που
λέει το όνομά της.

Την ώρα που οι απεργοί των νοσοκομείων κατέ-
βαιναν την Πανεπιστημίου, παράλληλα στη Σταδί-
ου πορευόταν μια μαζική μοτοπορεία με απεργούς
των δήμων, η οποία συναντήθηκε με τους υγειονο-
μικούς στα Προπύλαια. Η εικόνα των χιλιάδων
απεργών από τα νοσοκομεία και πίσω τους τα μη-
χανάκια με τις πορτοκαλί σημαίες της ΠΟΕ ΟΤΑ
έδειξε ποια χρειάζεται να είναι η απάντηση στις
κυβερνητικές επιθέσεις. 

Μια ακόμα νίκη
Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η 24ωρη απεργία ο

αγώνας των υγειονομικών είχε σημειώσει μια ακό-
μα νίκη με τη νέα 12μηνη παράταση που κέρδισαν
οι 4.000 συμβασιούχοι μέσω προγραμμάτων
ΟΑΕΔ στην Υγεία, οι οποίοι απειλούνταν με από-
λυση με τη λήξη των συμβάσεών τους. Όπως
όμως δήλωσαν και στην Εργατική Αλληλεγγύη, η
διεκδίκηση δεν αφορά μόνο τις παρατάσεις των
συμβάσεων, αλλά τη μονιμοποίησή τους, αλλά κα-
λύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καθώς και
την πρόσληψη χιλιάδων ακόμα προκειμένου να

καλυφθούν τα τεράστια κενά.
“Απαιτούμε κλιμάκωση του αγώνα για τη μονι-

μοποίηση όλων” είπε ο Χρίστος Αργύρης όταν η
διαδήλωση γέμισε την οδό Αριστοτέλους μπρο-
στά από το Υπουργείο Υγείας. “Είμαστε 4.000
ΟΑΕΔ, πάνω από 3.000 επικουρικοί γιατροί,
πρώην και νυν εργολαβικοί εργαζόμενοι. Πάνω
από 14.000 εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία
είναι συμβασιούχοι. Ο,τι και να μας πει σήμερα το
Υπουργείο, έχουν κάνει ένα προϋπολογισμό που
τα δίνει όλα στο υπερπλεόνασμα και ψίχουλα για
την Υγεία, την Παιδεία, τους δήμους. Οι εργαζό-
μενοι στους δήμους είναι κι αυτοί σε απεργία
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Χρειάζεται μέτωπο
όλων μαζί, μόνιμων και συμβασιούχων από όλους
τους κλάδους. Πάμε για απεργιακή σύγκρουση
ώστε να τσακίσουμε την κυβέρνηση και την ακρο-
δεξιά που τη στηρίζει. Είμαστε πολλοί, είμαστε
οργισμένοι, εμπρός για απεργίες με διάρκεια από
δω και πέρα”.

Αντιπροσωπεία των απεργών συναντήθηκε με
τον υφυπουργό Υγείας Κοντοζαμάνη. Το Υπουρ-
γείο “προφανώς κάτω από την πίεση της μαζικής
μας απεργίας είχε αναγκαστεί τελευταία στιγμή
να δώσει άλλο ένα χρόνο παράταση στους ΟΑΕΔ”
σχολιάζει το Συντονιστικό Νοσοκομείων και ανα-
φέρει σχετικά με τη συνάντηση: “Ο υφυπουργός
δεν έδωσε καμία συγκεκριμένη απάντηση στα αι-
τήματα των εργαζομένων”. 

Μετά το τέλος της διαδήλωσης το Συντονιστικό
Νοσοκομείων πραγματοποίησε συνέλευση στο
Εργατικό Κέντρο Αθήνας. “Η σημερινή μαζικότατη
απεργιακή συγκέντρωση και πορεία ήταν σταθμός
στον αγώνα των υγειονομικών ενάντια στην πολιτι-
κή της διάλυσης του ΕΣΥ. Θα συνεχίσουμε με επι-
τροπές αγώνα, από τα κάτω και με συντονισμό για
να κάνουμε κομμάτια την ατζέντα των ιδιωτικοποι-
ήσεων, ανοίγοντας το δρόμο για να τα πάρουμε
όλα πίσω” τονίζει στην ανακοίνωση που εξέδωσε
μετά τη συνέλευση. Νέο απεργιακό πρόγραμμα
ανακοίνωσε η ΠΟΕΔΗΝ (βλ. σελ.7).

Ένα ποτάμι απεργών από δήμους
όλης της χώρας πλημμύρισε το
κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη

24/10. Με το πανελλαδικό συλλαλητήριο
της ΠΟΕ ΟΤΑ κορυφώθηκαν οι κινητοποι-
ήσεις των εργαζόμενων στους δήμους ενάν-
τια στο άρθρο 179 του "αναπτυξιακού" νο-
μοσχεδίου, που λύνει τα χέρια των δημάρ-
χων να ιδιωτικοποιούν δημοτικές υπηρε-
σίες. 

Το παρών στη διαδήλωση της Πέμπτης
24/10, έδωσαν ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια και το Συντονιστικό Νοσοκομείων
με πανό που έγραφε "Δήμοι - Νοσοκομεία
κοινός αγώνας - Να τα πάρουμε όλα πίσω",
η Πρωτοβουλία εργαζομένων ΟΤΑ "Η Σκου-
πιδιάρα" και η Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας. Οργανωμένη και στην πλειοψηφία
τους πολυπληθή παρουσία είχαν μια σειρά
σωματεία όπως αυτά των δήμων Αγ. Δημη-
τρίου, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γλυφά-
δας, Χαλανδρίου, Νέας Σμύρνης, Αιγάλεω,
Νίκαιας – Ρέντη, Πειραιά, Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας, εργατοτεχνιτών δήμου Αθή-
νας, Δάφνης – Υμηττού, Μοσχάτου – Ταύ-
ρου, Περιστερίου, Πάτρας, Λάρισας, Παι-
ανίας, Βύρωνα, Μεταμόρφωσης, Ηλιούπο-
λης, Πετρούπολης, Καισαριανής.

Κοινή διάθεση όλων των απεργών που μί-
λησαν στην Εργατική Αλληλεγγύη, είναι η
συνέχιση του αγώνα ενάντια στις επιθέσεις
του πολυνομοσχεδίου ακόμα και μετά τη
ψήφισή του.

“Η απεργία της Πέμπτης δεν είναι το τέ-
λος της μάχης. Είναι η αρχή” δήλωσε στην
Ε.Α ο Γιάννης Λειβαδάρος, αντιπρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων Κερατσινίου -
Δραπετσώνας. “Τα μηνύματα που παίρνου-
με είναι για την κλιμάκωση του αγώνα κι
όχι για το σταμάτημα. Τίποτα δεν θα κατα-
φέρουμε αν μείνουμε απλά σε ένα ψήφι-
σμα στη Βουλή. Έχουμε ακόμα πολλά να
κάνουμε αν θέλουμε να μη μπει κανένας
ιδιώτης στους δήμους. Άλλωστε κανείς ερ-
γολάβος δεν ξέρει να χειριστεί καλύτερα
τις υπηρεσίες μας από ότι εμείς οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι”.

“Όλοι μαζί μπορούμε να τους σταματή-
σουμε. Κάτω τα χέρια από τις υπηρεσίες
καθαριότητας των δήμων” έλεγε το πανό
των απεργών που ταξίδεψαν από το Ηρά-
κλειο Κρήτης για να συμμετέχουν στη δια-
δήλωση. “Το 179 είναι απαράδεκτο. Δίνει
καθαριότητα, πράσινο και ηλεκτροφωτισμό
σε ιδιώτες. Χρόνια το προσπαθούν και το
μεθοδεύουν. Όπως και το να βάλουν χέρι
στα συνδικάτα. Γι' αυτό κι έχουμε έρθει να
διαδηλώσουμε στην Αθήνα και θα ανεβαί-
νουμε όποτε χρειάζεται. Αλλά εκτός από το
179, παλεύουμε και για μόνιμη και σταθερή
δουλειά. Είναι πολλοί συνάδελφοι που δου-
λεύουν χρόνια με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου. Είναι ώρα να γίνουν μόνιμοι. Εμείς
κάναμε συνέλευση τη Δευτέρα κι αποφασί-
σαμε ομόφωνα τη συμμετοχή μας στις
απεργίες. Θα χρειαστεί να δούμε τι γίνεται
και στη συνέχεια”, τόνισε ο Μιχάλης Καρα-
σάββας, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζο-
μένων Καθαριότητας Ηρακλείου Κρήτης.

99% συμμετοχή
Μαζικό ήταν το μπλόκ και των εργαζόμε-

νων που ταξίδεψαν από τη Λειβαδιά. “Η
συμμετοχή στην απεργία των συναδέλφων
από καθαριότητα, πράσινο και ηλεκτροφω-
τισμό είναι και τις τρεις μέρες στο 99%. Τις
δυο μέρες απεργίας αυτών των υπηρεσιών
είχαμε τη συμπαράσταση συναδέλφων κι
από άλλους χώρους του δήμου, ενώ σήμε-
ρα έχουμε μαζί μας και συμβασιούχους από
παιδικούς σταθμούς” μετέφερε ο Νίκος
Μπούρας, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομέ-
νων ΟΤΑ επαρχίας Λειβαδιάς. “Πρέπει όλη
η κοινωνία να καταλάβει ότι ο αγώνας μας
την αφορά. Δεν προασπιζόμαστε κάποια
συντεχνιακά αιτήματα. Αν φύγουν από το
δημόσιο έλεγχο οι υπηρεσίες θα σημάνουν
μεγαλύτεροι φόροι στους δημότες και χει-
ρότερη ποιότητα των υπηρεσιών. Γι' αυτό

και θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε ακόμα
κι αν το ψηφίσουν απόψε. Δεν ήρθαμε εδώ
για την τιμή των όπλων. Είμαστε έτοιμοι να
το μπλοκάρουμε όποτε πάνε να τα εφαρμό-
σουν. Τώρα είναι η αρχή κι όχι το τέλος. Το
έχουμε κάνει και στο παρελθόν που κινηθή-
καμε με 20ήμερες καταλήψεις. Δεν θα πε-
ράσει. Οι υπηρεσίες των ΟΤΑ θα μείνουν
δημόσιες” συνέχισε.

Την προηγούμενη μέρα, Τετάρτη 23/10, οι
εργαζόμενοι των δήμων πραγματοποίησαν
μια μεγάλη μοτοπορεία στο κέντρο της
Αθήνας. Εκατοντάδες μηχανάκια με σημαί-
ες της ΠΟΕ-ΟΤΑ συγκεντρώθηκαν έξω από
τα γραφεία της Ομοσπονδίας στο Μετα-
ξουργείο. 

Η μοτοπορεία κορνάροντας, αφού ανέβη-
κε στην Ομόνοια έκανε μια μικρή στάση
μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας,
έφτασε στη Βουλή και στο Υπουργείο Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης. Κατεβαίνοντας την
Πανεπιστημίου συναντήθηκε με τη μεγάλη
απεργιακή διαδήλωση των νοσοκομείων και
έφτασε μπροστά στα γραφεία της ΚΕΔΕ,
όπου εκπρόσωποι της ΠΟΕ-ΟΤΑ και των
πρωτοβάθμιων σωματείων είχαν συνάντηση
με εκπροσώπους των δημάρχων. 

Λίγο αργότερα η είδηση πως ΜΑΤ φτά-
νουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου Πειραιά
ανάγκασε δεκάδες εργαζόμενους του Δή-
μου Πειραιά να αναχωρήσουν για να πάνε
να περιφρουρήσουν την απεργία τους. Με-
τά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των
Δήμων που στην πραγματικότητα δεν δόθη-
κε καμιά ουσιαστική απάντηση, η μοτοπο-
ρεία συνέχισε μέχρι το αμαξοστάσιο του
Δήμου Γλυφάδας. Ο Δήμος Γλυφάδας από
το πρωί είχε προσπαθήσει να στήσει απερ-
γοσπαστικό μηχανισμό βγάζοντας στους
δρόμους ιδιωτικά συνεργεία και φορτηγά
για να καθαρίσουν την πόλη. 

“Συντονιζόμαστε και συνεχίζουμε”

“Θα το μπλοκάρουμε όποτε 
πάνε να το εφαρμόσουν”

Κείμενα: Στέλιος Μιχαηλίδης

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

24/10, Απεργία ΠΟΕ-ΟΤΑ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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“ΝΔ και Κεραμέως ακούστε το
καλά, τα μέτρα σας θα μεί-
νουν στα χαρτιά” βροντοφώ-

ναξαν την Πέμπτη 24 Οκτώβρη χιλιάδες
φοιτητές και φοιτήτριες από τις κατει-
λημμένες σχολές της Αθήνας. Για τρίτη
συνεχόμενη βδομάδα, το φοιτητικό κί-
νημα βγήκε στους δρόμους ενάντια στις
επιθέσεις του υπουργείου Παιδείας στα
δημόσια πανεπιστήμια, πολλές από τις
οποίες είχαν ενταχθεί στο νέο “αναπτυ-
ξιακό” πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης
που ψηφίστηκε στη Βουλή την ίδια μέ-
ρα.

Ήταν η μεγαλύτερη φοιτητική διαδή-
λωση από τις αρχές Οκτώβρη όταν ξεκί-
νησαν οι πρώτες καταλήψεις, δείγμα ότι
το κίνημα κλιμακώνεται. “Διαδηλώνουμε
ενάντια στα σχέδια της Κεραμέως, του
υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνη-
σης για μείωση εισακτέων μέσω της βά-
ση του δέκα, διαγραφές φοιτητών, εν-
τατικοποίηση των σπουδών, αυτοχρη-
ματοδότηση και αξιολόγηση των δημό-
σιων πανεπιστημίων, εξίσωση των πτυ-
χίων μας με αυτά των ιδιωτικών κολλε-
γίων”, μας είπε η Ευγενία Μαυρίδη, φοι-
τήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο
Πάντειο. “Πρόκειται για απαράδεκτα μέ-
τρα, ταξικά άνισα, που υποβιβάζουν τις
σπουδές μας, ανοίγουν την πόρτα των
δημόσιων σχολών στους ιδιώτες και τις
οδηγούν σε ένα τεχνοκρατικό μοντέλο
για τα μεγάλα συμφέροντα, με τελικό
στόχο την ιδιωτικοποίησή τους.

Το Πάντειο βρίσκεται στο δρόμο για
δεύτερη βδομάδα. Οργανωμένα, με δύο
γενικές συνελεύσεις, με απαρτία, με με-
γάλη μαζικότητα, βγάλαμε αποφάσεις
κατάληψης. Έτσι θα συνεχίσουμε την
επόμενη βδομάδα και κάθε βδομάδα.
Το φοιτητικό κίνημα μπορεί να καταφέ-
ρει πολλά. Το Πάντειο είναι παράδειγ-
μα. Παρόλο που είχαμε πέντε χρόνια να
κάνουμε συνέλευση, η σχολή μας οργα-
νώνεται όπως και η ΑΣΟΕΕ. Υπάρχει μα-
ζικότητα στο δρόμο, μπορούμε να ανα-
τρέψουμε τα μέτρα, να τους αναγκά-
σουμε να τα πάρουν πίσω”.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα
Προπύλαια. Μπροστά μπήκε το πανό
των καταλήψεων του ΕΜΠ και ακολου-
θούσε το κοινό πανό των καταλήψεων
του Μαθηματικού, του Φυσικού, του Γε-
ωλογικού, της Πληροφορικής, της Γεω-
πονικής, της Νομικής, της ΑΣΟΕΕ, του
Παντείου. Στη συνέχεια βάδιζε ο φοιτη-
τικός σύλλογους του ΠΑΠΕΙ, της Φιλο-
σοφικής και άλλοι σύλλογοι. Μέσω της
Σταδίου, τα μαζικά φοιτητικά μπλοκ
έφτασαν έξω από τη Βουλή, όπου για
άλλη μια φορά τα περίμεναν κλούβες
της αστυνομίας. Το αίτημά τους για
αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων

όχι μόνο δεν έγινε δεκτό, αντίθετα δέ-
χτηκαν επίθεση των ΜΑΤ με δακρυγόνα
και κρότου λάμψης με αποτέλεσμα το
σοβαρό τραυματισμό φοιτητή στο κε-
φάλι.

“Ο φοιτητικός σύλλογος Γεωπονικής,
σε μια πολύ μαζική συνέλευση αυτή την
εβδομάδα, πήρε αγωνιστική τροχιά, συ-
νεχίζοντας στο δρόμο της περσινής
12ήμερης κατάληψης”, μας είπε ο Θω-
μάς Λύτρας, φοιτητής Γεωπονικής, “Το
κοινό αγωνιστικό πλαίσιο δυνάμεων
υπερψηφίστηκε με 260 ψήφους, αποφα-
σίζοντας τρεις μέρες κατάληψη, συμμε-
τοχή στην πορεία σήμερα και νέα συνέ-
λευση την Τρίτη 29/10 για να κλιμακω-
θεί ο αγώνας. Είχαμε κάνει προσπάθει-
ες για γενική συνέλευση άλλες δύο φο-
ρές, οι οποίες ήταν ανεπιτυχείς γιατί η
πρυτανεία και οι καθεστωτικές δυνάμεις
της σχολής, ΔΑΠ και ΠΑΣΠ, έβαζαν εμ-
πόδια για να μην υπάρχει απαρτία, να
μη μαζευτεί ο σύλλογος, να μη συζητή-
σει.

Αυτή τη φορά με μαζική και πολύωρη
κινητοποίηση, την παραμονή της συνέ-
λευσης, στο γραφείο του αντιπρύτανη
και του πρύτανη, καταφέραμε να μην
παρθούν παρουσίες στα μαθήματα
ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι να πα-
ρακολουθήσουν τη διαδικασία. Εκεί, με
τις καθεστωτικές παρατάξεις να λεί-
πουν, συζητήσαμε γύρω από μια σειρά
ζητήματα, τόσο εκπαιδευτικά της σχο-
λής όσο και εργασιακά. Λέμε κάτω τα
νομοσχέδια του υπουργείου, πάνω οι
ανάγκες των φοιτητών. Χαράζουμε μια
συνολική αντικυβερνητική πολιτική
ενάντια στα σχέδια της ΝΔ για τους ερ-
γαζομένους, για τους πρόσφυγες, τους
φοιτητές”.

Δυναμική
Αμέσως μετά, η φοιτητική διαδήλωση

βάδισε στο Πολυτεχνείο όπου θα γινό-
ταν το Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσε-
ων και Καταλήψεων για την κλιμάκωση
του αγώνα. Σαν επόμενο βήμα αποφασί-
στηκε νέο μεγάλο συλλαλητήριο των
καταλήψεων την Πέμπτη 31 Οκτώβρη,
αυτή τη φορά πανελλαδικό στην Αθήνα.
“Συζητήσαμε πώς συνεχίζουμε και κλι-
μακώνουμε τη μάχη”, μας είπε ο Άγγε-
λος Διονυσακόπουλος, φοιτητής στη Φι-
λοσοφική Αθήνας και μέλος του ΣΕΚ
στις Σχολές που μίλησε στο Συντονιστι-
κό, “Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσου-
με όλες τις σχολές σε όλη τη χώρα να
προχωρήσουν σε συνελεύσεις και αγω-
νιστικές αποφάσεις. Το πανελλαδικό
συλλαλητήριο στην Αθήνα την Πέμπτη
31 Οκτώβρη δημιουργεί μια τέτοια δυ-
ναμική. Ταυτόχρονα χρειάζεται να του
δώσουμε ένα πανεκπαιδευτικό χαρακτή-
ρα, καλώντας διδακτικό και διοικητικό

προσωπικό των πανεπιστημίων να συμ-
μετέχει.

Από τη μεριά μας αναδείξαμε τρία
πράγματα. Το πρώτο είναι η διεθνής
συγκυρία, ότι από το Λίβανο μέχρι την
Καταλωνία και τη Χιλή ο κόσμος ξεση-
κώνεται και ριζοσπαστικοποιείται και εί-
μαστε κομμάτι αυτής της διαδικασίας.
Το δεύτερο ότι χρειάζεται να συνδεθού-
με ακόμα περισσότερο με τις εργατικές
αντιστάσεις που δείχνουν το δρόμο για
να νικάμε. Η ανανέωση των συμβάσεων
4000 εργαζόμενων στην Υγεία είναι χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα. Γι' αυτό χρει-
άζεται να γενικεύσουμε αποφάσεις γενι-
κών συνελεύσεων όπως της Φιλοσοφι-
κής και του Παντείου που συμμετείχαν
στην απεργία των υγειονομικών στις 23
Οκτώβρη. Και τρίτον, ότι έχουμε να τσα-
κίσουμε το ρατσισμό και τους φασίστες,
είναι κομμάτι του αγώνα που δίνουμε
ενάντια στην κυβέρνηση. Ενημερώσαμε
για τους δέκα φοιτητικούς συλλόγους
που έχουν ήδη αποφασίσει συμμετοχή
στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 6
Νοέμβρη στο Εφετείο την ώρα της απο-
λογίας του Μιχαλολιάκου και καλέσαμε
όλους να πάρουν αντίστοιχες αποφά-
σεις. Επίσης καλέσαμε το απόγευμα της
31 Οκτώβρη στο αντιρατσιστικό συλλα-
λητήριο στο Σύνταγμα ενάντια στο ρα-
τσιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης
για το άσυλο”.

Μαζικό φοιτητικό συλλαλητήριο έγινε
την ίδια μέρα και στη Θεσσαλονίκη. “Οι
φοιτητικοί σύλλογοι στη Θεσσαλονίκη
συνεχίζουν για τρίτη συνεχόμενη εβδο-
μάδα τις κινητοποιήσεις τους”, μας είπε
η Ιωάννα Κουκούδη, φοιτήτρια στο Αγ-
γλικό, “Ήταν μια από τις πιο μαζικές
φοιτητικές πορείες. Ξεκίνησε από την
Καμάρα και κατευθύνθηκε στο Υπουρ-
γείο Μακεδονίας Θράκης, όπου δέχθη-
κε άγρια καταστολή με χημικά από τις
δυνάμεις των ΜΑΤ. Η πορεία κατέληξε
στο Πολυτεχνείο, για τον συντονισμό
των φοιτητικών συλλόγων. Οι σύλλογοι
που συμμετείχαν είναι Αγγλικό, Αρχιτε-
κτονική, Γαλλικό, Ηλεκτρολόγοι, Ιστορι-
κό, Μουσικό, Παιδαγωγικό, Πληροφορι-
κή, Φιλολογικό, Χημικό”.

Διαδήλωση έγινε και στα Χανιά το
απόγευμα της Πέμπτης, ύστερα από κά-
λεσμα του φοιτητικού συλλόγου του
Πολυτεχνείου Κρήτης. Μία μέρα πριν,
σε μια μαζικότατη, μετά από χρόνια, γε-
νική συνέλευση, είχε αποφασιστεί διή-
μερη κατάληψη. Νέα συνέλευση του
συλλόγου θα γίνει την Τετάρτη 30/10, η
οποία θα ανανεώσει και την απόφαση
συμμετοχής του στο πανελλαδικό συλ-
λαλητήριο στην Αθήνα στις 31 Οκτώ-
βρη.

Λένα Βερδέ

“ΝΔ και Κεραμέως 
ακούστε το καλά”!

Το φοιτητικό συλλαλήτηριο της Πέμπτης έγινε την
ίδια μέρα με την 24ωρη πανελλαδική απεργία και
διαδήλωση των εργαζόμενων στους δήμους. Την

ώρα που οι φοιτητές έφταναν έξω από τη Βουλή, απεργοί
των δήμων περίμεναν εκεί τα νέα από τη συνάντηση αντι-
προσωπείας της ΠΟΕ-ΟΤΑ με τον υπουργό Εσωτερικών.
Οι απεργοί υποδέχτηκαν τους φοιτητές με χειροκροτήμα-
τα και όλοι μαζί φώναξαν συνθήματα όπως “Φοιτητές, ερ-
γατιά, μια φωνή και μια γροθιά”.

Την προηγούμενη μέρα, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Φι-
λοσοφικής και του Παντείου συμμετείχαν με κοινό πανό
στην απεργιακή διαδήλωση των εργαζόμενων στα νοσο-
κομεία ύστερα από αποφάσεις των γενικών συνελεύσεών
τους. Πρόκειται για σημαντικά βήματα μπροστά στη σύν-
δεση των αγώνων εργατών-φοιτητών και στην κλιμάκωσή
τους. Αυτό είχε φανεί και το Σάββατο 19 Οκτώβρη, αμέ-
σως μετά το πρώτο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο
των εργαζόμενων στους δήμους, στη συνεδρίαση της
ΠΟΕ-ΟΤΑ με τα ΔΣ των συλλόγων της. Εκεί, το λόγο είχε
πάρει η Άννα Μαρία Παραθύρα, από το φοιτητικό σύλλο-
γο των Μεταλλειολόγων του ΕΜΠ που με την παρουσία
της έπαιξε ρόλο στις αγωνιστικές αποφάσεις που πήρε η
ΠΟΕ-ΟΤΑ για την περασμένη εβδομάδα.

Χαιρετίζουμε
“Σα ΦΣ Μεταλλειολόγων χαιρετίζουμε τη σημερινή κι-

νητοποίηση των εργαζομένων”, είπε ανάμεσα σε άλλα,
“Όπως εμείς οι φοιτητές με συνελεύσεις, καταλήψεις,
διαδηλώσεις, παλεύουμε κόντρα στα σχέδια της κυβέρ-
νησης που έρχονται να τσακίσουν τα πτυχία και την προ-
οπτική μας, έτσι χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τους αγώ-
νες και τις απεργίες σας και θεωρούμε αναγκαία την συμ-
πόρευση φοιτητών και εργαζομένων στο δρόμο προκει-
μένου να απαντήσουμε στην επίθεση της Νέας Δημοκρα-
τίας. Η επίθεση αυτή ξεκινήσε ήδη με την κατάργηση του
ασύλου, έναν χώρο που αποτελεί το επιστέγασμα του
φοιτητικού και εργατικού κινήματος, και έχει ως μόνο
σκοπό να στρώσει το δρόμο για την εφαρμογή μιας σει-
ράς αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων σε εκπαίδευση και
εργασία. Αυτή την κρίσιμη στιγμή που η επίθεση οξύνεται
με το γνωστό ως «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο που περι-
γράφει τα πιο αντιδραστικά και αντιλαϊκά μέτρα... η σύμ-
πλευση εργατικού φοιτητικού κινήματος είναι πιο ανα-
γκαία από ποτέ.

Μέσα απ' την κοινή πάλη εργαζόμενων-φοιτητών, μέσα
απ' τα σωματεία μας, τους φοιτητικούς μας συλλόγους,
θα δώσουμε τις μικρές και τις μεγάλες μαχες του επόμε-
νου διαστήματος. Ήδη και εμείς οι φοιτητές έχουμε μπει
σε μια κινηματική τροχια, περνάμε σε νέο γύρο γενικών
συνελεύσεων για 4η συνεχόμενη βδομάδα, έχουμε βαλει
καταλήψεις και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να
πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις, προκειμένου να δώσου-
με από κοινού ένα ηχηρό μήνυμα σε Κούλη, Άδωνι, Κερα-
μέως και όλους αυτούς που διαλύουν τις ζωές μας”.

Μαζί με 
τους εργάτες

Οι καταλήψεις Παντείου και Φιλοσοφικής στην απεργιακή διαδήλωση
των νοσοκομείων, Αθήνα 23/10. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης.
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Κάθε βδομάδα που περνά, όλο και
περισσότερες σχολές προχωράνε
σε γενικές συνελεύσεις και κατα-

λήψεις σε όλη τη χώρα. Το πανελλαδικό
συλλαλητήριο στην Αθήνα την Πέμπτη
31 Οκτώβρη, στις 12μ στα Προπύλαια,
θα αναδείξει αυτή τη διάσταση και θα εί-
ναι ένα δυνατό χαστούκι στην κυβέρνη-
ση της ΝΔ που μιλά για “μειοψηφίες”.

Γι' αυτό και απέναντι στην κυβερνητική
προπαγάνδα, είναι κρίσιμο η κάθε κατει-
λημμένη σχολή να κάνει μαζικά την εμ-
φάνισή της στο δρόμο, με το δικό της
πανό, τα δικά της συνθήματα, τη δική
της ντουντούκα, το δικό της μπλοκ. Έτσι
αναδεικνύεται ο μεγάλος αριθμός των
σχολών που βρίσκονται ήδη σε κινητο-
ποίηση βουλώνοντας τα κυβερνητικά
στόματα και δίνοντας έμπνευση σε πε-
ρισσότερες σχολές να μπουν στη μάχη.
Αντίθετα, η επιλογή ενός κοινού πανό
όλων των καταλήψεων, που έχει μέχρι
στιγμής κυριαρχήσει στις φοιτητικές δια-
δηλώσεις, αποδυναμώνει την εικόνα του
απλώματος του κινήματος σε περισσότε-
ρες σχολές και γίνεται ανασταλτικός πα-
ράγοντας στην κλιμάκωσή του. Η διαφο-
ρά ανάμεσα στα πέντε, δέκα ή είκοσι
μπλοκ που συγκροτούνται και διαδηλώ-
νουν δείχνοντας το εύρος και τη δυναμι-
κή του κινήματος και στο ένα ενιαίο
μπλοκ δεν θα μπορούσε να είναι πιο
προφανής.

Επιπλέον, η συμμετοχή της κάθε σχο-
λής αυτόνομα δίνει τη δυνατότητα σε
όλους και όλες να έχουν ενεργό ρόλο
στη διαδήλωση. Η εμπλοκή όλο και με-
γαλύτερου αριθμού φοιτητών και φοιτη-

τριών στην οργάνωση της μάχης είναι
προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυ-
ξη του κινήματος και τη νικηφόρα έκβα-
ση του αγώνα. Αντίθετα, η εικόνα εκα-
τοντάδων ή χιλιάδων φοιτητών που βαδί-
ζουν  πίσω από ένα μόνο πανό, χωρίς κα-
νένα ρόλο στην οργάνωση της πορείας ή
στα συνθήματά της εκτός των πρώτων
σειρών, αδυνατίζει την παρουσία τους
και αποθαρρύνει τη συμμετοχή τους -όχι
μόνο στην πορεία αλλά και στην επόμενη
γενική συνέλευση ή συντονιστικό. Είναι
με άλλα λόγια συνταγή αποκλιμάκωσης.

Νικηφόρο
Οι φοιτητικές καταλήψεις του 2006-

2007 ενάντια στην κυβέρνηση Καραμαν-
λή είναι παράδειγμα για τη σημερινή μά-
χη. Το κίνημα έγινε νικηφόρο όταν -και
επειδή- κατάφερε να κατεβάζει όλες τις
σχολές στο δρόμο, όταν -και επειδή- κα-
τάφερε να κάνει τον αγώνα υπόθεση κά-
θε φοιτητή και φοιτήτριας ξεχωριστά και
δεκάδων χιλιάδων μαζί. Οι σχολές που
μπήκαν πρώτες στη μάχη έπαιξαν κρίσι-
μο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη -το ίδιο και
οι δυνάμεις που παρενέβησαν στο κίνη-
μα με προσανατολισμό τον ανυποχώρη-
το αγώνα διαρκείας και βοήθησαν να πά-
ρει αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα ήταν
τραγικό λάθος τώρα να εξαφανιστούν
ως “άλλη μία υπογραφή”.

“Πάνω από 300 φοιτητές και φοιτή-

τριες συμμετείχαν στη δεύτερη γενική
συνέλευση στο Πάντειο την περασμένη
εβδομάδα, που κινήθηκε σε μια λογική
κλιμάκωσης του αγώνα με τριήμερη κα-
τάληψη, συμμετοχή στην απεργία των
νοσοκομείων, συμμετοχή στη φοιτητική
διαδήλωση σήμερα και νέα συνέλευση
την επόμενη Τετάρτη”, μας είπε στο συλ-
λαλητήριο της Πέμπτης 24/10 η Πανα-
γιώτα Ζυντίλη, φοιτήτρια στο τμήμα Κοι-
νωνικής Ανθρωπολογίας της σχολής,
“Μετά από πέντε χρόνια που είχε να γίνει
συνέλευση, βλέπουμε νέο κόσμο που
προβληματίζεται και συμμετέχει μαζικά
και παίρνει αγωνιστικές αποφάσεις.

Αυτό όμως δεν εκφράστηκε σήμερα
στην πορεία. Η κατάληψη Παντείου προ-
στέθηκε σαν όνομα στο ενιαίο πανό, πα-
ρότι από τη μεριά μας σαν ΣΕΚ στις Σχο-
λές μαζί με πολλούς ανένταχτους φοιτη-
τές και άλλες δυνάμεις θεωρούσαμε ότι
έπρεπε να έχουμε μια αυτοτελή παρου-
σία στο δρόμο, να δείξουμε ότι το Πάν-
τειο μετά από πέντε χρόνια βγαίνει στο
δρόμο με κατάληψη, να συγκροτηθούμε
πολιτικά και να αποτυπώσουμε αυτή την
εξέλιξη. Τέτοιες μάχες έχουμε να δώ-
σουμε μαζί με την προσπάθεια να συνδε-
θούμε περισσότερο με το εργατικό κίνη-
μα αλλά και το αντιρατσιστικό-αντιφασι-
στικό κίνημα. Θα επιμείνουμε γιατί αυτές
θα κρίνουν την εξέλιξη του αγώνα μας”.

Λ.Β.

Νέος γύρος γενικών συνελεύσεων σε δεκάδες σχο-
λές όλης της χώρας, από την Αθήνα μέχρι την
Κρήτη και από την Ξάνθη μέχρι τα Γιάννενα, είχε

ξεκινήσει την Τρίτη 29 Οκτώβρη -την ώρα που η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο- και θα συνεχι-
ζόταν την Τετάρτη 30 Οκτώβρη. Στο κέντρο όλων βρί-
σκονταν οι αποφάσεις για κλιμάκωση των καταλήψεων
και η συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στην
Αθήνα την Πέμπτη 31 Οκτώβρη.

“Την Τρίτη 22 Οκτώβρη έγινε φοιτητική διαδήλωση στα
Γιάννενα με τη συμμετοχή του Φυσικού, του Χημικού και
του Συλλόγου Εστιακών που είχαν πάρει αποφάσεις για
κατάληψη”, μας είπε η Αρετή Κανέλλου από το Χημικό,
“Την Πέμπτη 24/10 τα ΕΑΑΚ Ιωαννίνων οργανώσαμε ανοι-
χτή εκδήλωση για να ενισχύσουμε πολιτικά το κίνημα
που έχει αρχίσει να ξεδιπλώνεται και στην πόλη μας. Ο
Γιώργος Ζούδιας στάθηκε στην πολιτική κατάσταση διε-
θνώς και στην Ελλάδα, ο Νίκος Δημητρόπουλος ανέλυσε
το νόμο της Κεραμέως και τις επιπτώσεις του στα δημό-
σια πανεπιστήμια και τα δικαιώματά μας, ενώ από την
πλευρά μου μίλησα για τις απαντήσεις που δίνουμε σαν
ΕΑΑΚ και γενικότερα σαν αντικαπιταλιστική αριστερά σε
αυτές τις επιθέσεις. Ταυτόχρομα ανέδειξα τις μάχες που
έχουμε να δώσουμε σε όλα τα μέτωπα όπως στο αντιρα-
τσιστικό-αντιφασιστικό κίνημα.

Αυτή την εβδομάδα, προχωράμε σε δεύτερο γύρο γε-
νικών συνελεύσεων και οργανώνουμε τη συμμετοχή μας
στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Ήδη από-
φαση συμμετοχής έχουν πάρει το Ιστορικό-Αρχαιολογικό
-που πρέπει να σημειώσουμε ότι είχε πολλά χρόνια να
πραγματοποιήσει γενική συνέλευση-, η Πληροφορική και
το Μαθηματικό, ενώ το Παιδαγωγικό και η Ιατρική έχουν
γενική συνέλευση την Τετάρτη”.

Συνελεύσεις
“Οι ηλεκτρολόγοι (ΗΜΜΥ) άνοιξαν το δρόμο για όλους

τους φοιτητικούς συλλόγους στο Βόλο, με τις κινητοποι-
ήσεις τους το προηγούμενο διάστημα, με κατάληψη του
τμήματος και την πρώτη φοιτητική διαδήλωση ενάντια
στην Κεραμέως”, μας είπε ο Γιάννης Σουμπάσης, “Αυτό
άνοιξε την συζήτηση σε όλες τις σχολές και ήδη αυτή τη
βδομάδα καλούνται μία σειρά από γενικές συνελεύσεις. Η
πανελλαδική φοιτητική διαδήλωση στην Αθήνα την Πέμ-
πτη 31/10 γίνεται κέντρο για τους φοιτητές του ΣΕΚ και
τα ΕΑΑΚ. Για να κατέβουμε με αποφάσεις συλλόγων, αλ-
λά και για να γυρίσουμε πίσω απλώνοντας την εικόνα από
το φοιτητικό κίνημα πανελλαδικά. Παίρνουμε την πρωτο-
βουλία να βάλουμε λεωφορείο για την συγκεκριμένη κινη-
τοποίηση που θα συσπειρώνει όλους και όλες που θέλουν
να δώσουν τη μάχη. Αναχωρούμε από το Βόλο την ίδια
μέρα, στις 6.30πμ, από το Δημαρχείο και καλούμε όλους
τους φοιτητές να κλείσουν τη συμμετοχή τους”.

“Η πολιτική συζήτηση έχει ανοίξει πλατιά και στις σχολές
του Ηρακλείου και οι φοιτητές είναι σε εγρήγορση προκει-
μένου να μην αφήσουν τις επιθέσεις της κυβέρνησης στην
Παιδεία αναπάντητες”, μας είπε ο Κωνσταντίνος Δανα-
κτσής, από το Φυσικό Ηρακλείου, “Την προηγούμενη βδο-
μάδα στην σχολή της ΣΕΥΠ του ΕΛΜΕΠΑ, μετά από πίεση
στο διοικητικό συμβούλιο, αποφασίστηκε η επόμενη γενική
συνέλευση την Τετάρτη 30/10. Αντίστοιχη είναι η κατάστα-
ση και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο Σύλλογος του Φυσικού
αποφάσισε την συμμετοχή του στην αντιφασιστική κινητο-
ποίηση στις 6/11, ημέρα της απολογίας του Μιχαλολιάκου,
ανοίγοντας ευρύτερα τη συζήτηση για τη μάχη απέναντι
στους φασίστες. Επίσης, την Τετάρτη 30/10 αποφασίστηκε
η επόμενη γενική συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου.
Κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας με πρώτο σταθμό
την συμμετοχή μας στο πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλ-
λαλητήριο στην Αθήνα στις 31 Οκτώβρη”.

Ενεργή
συμμετοχή
από κάθε
σχολή

Πανελλαδικό
συλλαλητήριο

Οι φοιτητικές καταλήψεις της Αθήνας στους δρόμους, 24/10. Φωτό: Λένα Βερδέ

Αρχιτεκτονική Βόλου. Φωτό: ΣΕΚ στις σχολές



Θα προσπαθήσω να παραθέσω πως
παρουσιάστηκε η δίκη της Χ.Α στο
ευρύτερο κοινό και επίσης να συν-

δέσω αυτό το ερώτημα με το τι έγινε πριν
τη δίκη, όταν η Χρυσή Αυγή δολοφονούσε
μετανάστες και χτυπούσε ανθρώπους στις
γειτονιές. Υπάρχει μια συνέχεια ανάμεσα
σε αυτά τα δύο. Η σχετική ενημέρωση περι-
λαμβάνει εκτός από τη δράση της ίδιας της
εγκληματικής οργάνωσης, τις θεσμικές ευ-
θύνες που υπάρχουν στα εγκλήματα που
συντελέστηκαν, τις πράξεις και τις παραλεί-
ψεις των θεσμικών παρα-
γόντων αφενός πάνω στη
δράση της Χ.Α αλλά και
για όλο το ιδεολογικό και
πολιτικό πλαίσιο που αυτές
προσέφεραν.

Κάνει εντύπωση η απου-
σία των μεγάλων καναλιών
σχετικά με την εξέλιξη της
δίκης. Στην ΕΡΤ έχουμε 3
τέτοιες παρουσιάσεις αλλά
στον Σκάι, στον Αντένα,
στο Μέγκα καμία και μια
μόνο σχετική συνέντευξη
στον Άλφα. Να υπενθυμί-
σω ότι τα ιδιωτικά κανάλια
είχαν δώσει στο παρελθόν
βήμα είτε στον Μιχαλολιά-
κο, είτε σε άλλα στελέχη της Χ.Α, παρου-
σιάζοντας αλλά και ξεπλένοντάς την όταν
αυτό ήταν αναγκαίο. Όλα αυτά σε μια συν-
θήκη που παρά το αίτημα της πολιτικής
αγωγής για τηλεοπτική κάλυψη γνωρίζουμε
ότι αυτό απορρίφθηκε. 

Σε ένα παλιότερο άρθρο το 2015 έγρα-
φα: Η εκλογική επιτυχία του φασισμού στην
Ελλάδα δεν οφείλεται μόνο στην υποχώρη-
ση του κράτους από την παροχή δημοσίων
αγαθών όπως είναι οι υπηρεσίες κοινωνικής
πρόνοιας και ασφάλειας, αλλά κυρίως εξαι-
τίας των αντιμεταναστευτικών αφηγήσεων
και αναπαραστάσεων που επιδεινώθηκαν
και επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της οικο-
νομικής κρίσης. Τα τελευταία χρόνια η δη-
μόσια συζήτηση και οι αναπαραστάσεις στα
ΜΜΕ επαναπροσδιόρισαν τις βαθιές δομές
του εθνικισμού στοχεύοντας  συστηματικά
τους μετανάστες ως υπαίτιους άλλους της
κρίσης. Ως αποτέλεσμα ο μετανάστης ήρθε

στο προσκήνιο ως ο μολυσματικός και επι-
κίνδυνος άλλος.

Σε αυτό το πλαίσιο προσδιορίζω τη γρή-
γορη άνοδο του φασισμού, όχι ως ατύχημα,
αλλά ως ένα χρονικό προαναγγελθέντων θα-
νάτων που ακολούθησαν στη συνέχεια και
συνδέονταν έντονα με τις αναπαραστάσεις
των μεταναστών στα ΜΜΕ και στις επίσημες
δημόσιες πολιτικές τοποθετήσεις στο πλαί-
σιο της κρίσης. Και με αυτό εννοώ τον πολ-
λαπλασιασμό των θεσμικών εκφράσεων του
εθνικισμού και του ρατσισμού που αφορού-

σαν τους θεσμούς του κρά-
τους όπως η αστυνομία, η
εκπαίδευση και η εκκλησία.
Οι φασίστες στην Ελλάδα
έσπρωξαν στα άκρα αυτές
τις επίσημες αναπαραστά-
σεις που έγιναν δημοφιλείς
στην εποχή της κρίσης. 

Η Χ.Α που είχε ένα ποσο-
στό του 1% το Νοέμβριο
του 2011, λίγους μήνες αρ-
γότερα, τον Μάιο του 2012
πήρε 7%. Την εποχή αυτή
τα ΜΜΕ επικεντρώθηκαν
στην παράνομη μετανά-
στευση παρουσιάζοντάς
την ως την πρώτη και κύρια
απειλή. Μια τέτοια περίοδο

ζούμε και σήμερα. Ο πρωθυπουργός λέει
δεν πρέπει να μιλάμε για προσφυγικό αλλά
για μεταναστευτικό, το υπουργείο ΠροΠο
ξαναέρχεται στο προσκήνιο ως ο αρμόδιος
θεσμός με στόχο που σίγουρα δεν έχει την
ένταξη των μεταναστών, υπάρχει ξανά η έκ-
κληση για οχύρωση των συνόρων. Οδηγούν
τα πράγματα στην ίδια κατεύθυνση που
έφερε στο προσκήνιο την Χ.Α. 

Επομένως, ενώ το να μπούνε οι χρυσαυγί-
τες στη φυλακή είναι μια σημαντική μάχη
και έτσι  πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, νο-
μίζω ότι όλα είναι μπροστά μας. Και ένα πο-
λύ σημαντικό πεδίο του αντιφασιστικού κι-
νήματος θέλω να τονίσω ότι είναι αυτό της
ενημέρωσης σε ένα ευρύτερο κοινό.

Από την ομιλία του Γ. Τσιμουρή,
αν. καθηγητή Παντείου 

στην Πανελλαδική Συνέλευση 
της ΚΕΕΡΦΑ 12/10

Δέκα σημεία, ένα για κάθε χρόνο της
ΚΕΕΡΦΑ που γιορτάζουμε αγωνιστικά
σήμερα. 

Πρώτο, η ίδρυσή της το 2009, όταν η Χρυσή
Αυγή ήταν ακόμα μια περιθωριακή ομαδούλα
και το ρόλο του συντονιστή στις αντιμετανα-
στευτικές κορώνες και δράσεις στις γειτονιές
της Αθήνας έπαιζε το ΛΑΟΣ. Αντιληφθήκαμε έγ-
καιρα τον κίνδυνο ενώ άλλοι στην Αριστερά επέ-
μεναν ότι δεν υπάρχει και δημιουργήσαμε την
ΚΕΕΡΦΑ καταλαβαίνοντας τη σχέση που έχει ο
φασισμός με τον καπιταλισμό,
ότι αποτελεί την πιο ακραία του
μορφή, αλλά αντιλαμβανόμενοι
και την ιδιαιτερότητα που έχει
το αντιφασιστικό σαν μέτωπο
στη συγκεκριμένη συγκυρία.

Δεύτερο, μια μαζική μετωπική
κίνηση, ριζωμένη με τοπικές
επιτροπές παντού όπου ζούνε
εργαζόμενοι και νεολαία, με
αποφασιστικές μάχες, όχι μόνο
σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και
στις γειτονιές και τους εργατι-
κούς χώρους. 

Τρίτο, η τακτική του ενιαίου
μετώπου. Κανείς από όσους εί-
χαν τη διάθεση να παλέψουν
ενάντια στο ρατσισμό και το
φασισμό δεν αποκλείστηκε από
την ΚΕΕΡΦΑ. Απευθυνθήκαμε σε όλο το φάσμα
του αντιφασιστικού κινήματος, εκπροσώπους
του ρεφορμιστικού συνδικαλισμού, ανθρώπους
που πολύ απέχουν από το να είναι επαναστά-
τες κι αυτό έδωσε δύναμη και αποτελεσματικό-
τητα στη μάχη μας με τον φασισμό.

Τέταρτο, η σχέση με το εργατικό κίνημα και
τα σωματεία, κομβικό σημείο στη δράση της
ΚΕΕΡΦΑ. Θυμάμαι μια από τις πρώτες μας
προκηρύξεις που καλούσε σε διαδήλωση με
την υπογραφή ΚΕΕΡΦΑ-Εργατικό Κέντρο Ελευ-
σίνας στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
του 2010 ενάντια στα σχέδια να φτιαχτεί κέν-
τρο κράτησης στον Ασπρόπυργο, σε ένα
πρώην κυνοκομείο. Ο κ. Πάγκαλος εξανέστη
και ζήτησε την απαγόρευση της συγκέντρωσης
σε προεκλογική περίοδο, αλλά η συγκέντρωση
έγινε ενώ το κέντρο κράτησης όχι.

Πέμπτο, η σχέση με τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
Σε θεωρητικό γιατί αντιληφθήκαμε ότι ο ρατσι-
σμός και το δόγμα του “δεν χωράμε όλοι”, οι
απόπειρες να πέσουν τα βάρη στους μετανά-
στες και τους πρόσφυγες, ήταν η αιχμή του δό-
ρατος για να κερδίσει ο φασισμός υποστήριξη
στις μάζες. Δώσαμε και πρακτικά αυτή τη μάχη
οργανώνοντας μαζί με τις μεταναστευτικές κοι-
νότητες με πρωτοπόρα την Πακιστανική Κοινό-
τητα, που έπαιξε βασικό ρόλο στην ίδρυση της
Ένωσης Μεταναστών Εργατών με μικρές και με-
γάλες νίκες στον αγώνα για ίσα δικαιώματα.

Έκτο, η καθαρή ταξική γραμμή, με συνθήμα-
τα που σε πολλούς έμοιαζαν εξαιρετικά προ-
ωθημένα, ακραία ή και λανθασμένα, όπως ανοι-
χτά σύνορα, νομιμοποίηση όλων των μετανα-
στών, οι πρόσφυγες ενταγμένοι στις πόλεις
μας ως άνθρωποι ανάμεσα σε ανθρώπους. Το
πόσο δίκιο είχαμε να επιμένουμε σε αυτά τα

συνθήματα φαίνεται και σήμερα που η κυβέρ-
νηση της ΝΔ υλοποιεί μια αντιπροσφυγική και
αντιμεταναστευτική γραμμή και οι φωνές για
κλειστά σύνορα δίνουν και παίρνουν στις ανα-
κοινώσεις τους και στα ΜΜΕ. 

Έβδομο, η μάχη στο δρόμο. Η μάχη ενάντια
στους φασίστες θα κερδηθεί όταν αποκλείσου-
με τους φασίστες από εκεί που ήθελαν να
έχουν το πάνω χέρι, στους δρόμους και στις
γειτονιές για να τρομοκρατούν. Δεν έμεινε κα-
μιά επίθεση αναπάντητη. Στον Πειραιά είχαμε
εξαιρετικά πλούσια εμπειρία σε αυτό το θέμα

κόντρα στη δράση της Χ.Α
στην Κοκκινιά, στο κέντρο του
Πειραιά. Με πρωτοβουλία της
ΚΕΕΡΦΑ όχι μόνο απαντήσα-
με στο δρόμο αλλά είχε προ-
ηγηθεί μια δουλειά με συσκέ-
ψεις, μια προσπάθεια συμμε-
τοχής όλου του κόσμου, ώστε
να φοβούνται οι φασίστες να
βγουν, όχι γιατί θα τους περι-
μένει μια ομάδα που θα τους
αντιμετωπίσει στρατιωτικά,
αλλά γιατί θα νιώθουν ξένοι
στις γειτονιές μας. 

Όγδοο, η δημιουργία μεγά-
λων αντιφασιστικών γεγονό-
των ορόσημων, από το “Αθή-
να-Πόλη Αντιφασιστική” μέχρι

τις παγκόσμιες μέρες του Μάρτη που έχουν
παίξει ρόλο για να συσπειρωθεί κόσμος. Και
μαζί με αυτό πάει το ένατο, η διεθνής διάσταση
που δώσαμε σε αυτές τις προσπάθειες, σε επα-
φή με κινήσεις από όλο τον κόσμο στις συναν-
τήσεις του Οκτώβρη, έχοντας καταφέρει να
παίζουμε ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το δέκατο, η δίκη της Χρυσής Αυγής. Η αντί-
ληψη ότι αυτή η μάχη πρέπει να δοθεί και θα τη
δώσουμε εμείς φέρνοντας το αντιφασιστικό κίνη-
μα μέσα στο δικαστήριο, τόσο ως πολιτική αγω-
γή στους Αιγύπτιους ψαράδες, φέρνοντας μάρ-
τυρες και τη φωνή του αντιφασιστικού κινήματος
μέσα στο δικαστήριο, όσο και με τις συγκεντρώ-
σεις ήδη από την πρώτη μέρα της δίκης, με αντι-
φασιστικές απεργίες από μεγάλα συνδικάτα. Συ-
νεχίζουμε τον αγώνα, το μέλλον είναι δικό μας.

Από την ομιλία του Θ. Διαβολάκη, 
δημοτικού συμβούλου Πειραιά 
στην Πανελλαδική Συνέλευση 
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΛΑΚΗΣ

10 χρόνια ΚΕΕΡΦΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ

ΜΜΕ και Χρυσή Αυγή

«Η Κυβέρνησή μας οφείλει ένα νέο ΟΧΙ
στη νέα εισβολή. Βόρειο Αιγαίο 28.10.2019».  

Τάδε έφη ο Περιφερειάρχης Βορείου Αι-
γαίου Κώστας Μουτζούρης. Zήλεψε τη “δό-
ξα” του Κ. Μητσοτάκη που στην επέτειο της
Σαλαμίνας μίλησε για “κύματα προσφύγων
και οικονομικών μεταναστών που πολιορ-
κούν τώρα τις ευρωπαϊκές χώρες».

“Αέρα”, λοιπόν, στους πρόσφυγες και
στους μετανάστες, “ακονίστε τις ξιφολόγ-
χες στα πεζοδρόμια” για τις γυναίκες και τα
παιδιά που τρέχουν για να σωθούν από τους

πραγματικούς πολέμους. “Πατριωτικό καθή-
κον”, να υποθέσουμε, το κυνήγι των “εισβο-
λέων” στους δρόμους από τους φασίστες. 

Είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί αισθάνον-
ται προσβεβλημένοι από τις πρόσφατες δη-
λώσεις Τσαβούσογλου οι κυβερνητικοί. Εξάλ-
λου, οι πόλεμοι δικαιολογούν θανάτους, όπως
αυτός του τρίχρονου προσφυγόπουλου που
πνίγηκε πριν από λίγες μέρες στην Κω όταν
το λιμενικό “δεν είδε” τη βαρκούλα που το με-
τέφερε. Δικαιολογούν ακόμη και μαρτυρικούς
θανάτους όπως αυτούς των 39 “παράνομων”

μεταναστών από το Βιετνάμ που έχασαν τη
ζωή τους από ασφυξία κλειδωμένοι μέσα σε
ένα  κοντέινερ στο Έσσεξ της Βρετανίας. 

Μόνο που στους πολέμους που διεξάγονται
ανάμεσα στους στρατούς οι απώλειες των
αμάχων θεωρούνται, έστω και στα λόγια, “πα-
ράπλευρες”. Στον πόλεμο που έχουν κηρύξει
οι Τραμπ, οι Τζόνσον οι Μητσοτάκηδες και οι
Μουτζούρηδες αυτού του πλανήτη ο μοναδι-
κός στόχος είναι απλοί άνθρωποι που αναζη-
τούν μια καλύτερη ζωή. Δηλαδή όλοι εμείς. 

Γ.Π.

Aπό τη Μάγχη ως το Αιγαίο, αντίσταση στο ρατσισμό



Ένα περιστατικό που θυμίζει παλιές
(πολύ παλιές) εποχές και πήγε να
περάσει απαρατήρητο διαδραμα-

τίστηκε τις παραμονές της 31ης συνάντη-
σης ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου. Η συ-
νάντηση είναι ένας θεσμός που οργανώνε-
ται από την ΟΕΘΑ (Ομοσπονδία Ερασιτε-
χνικού Θεάτρου Αιγαίου, το συντονιστικό
όργανο των 30 περίπου ερασιτεχνικών θε-
ατρικών ομάδων του Αιγαίου) και χρημα-
τοδοτείται κυρίως από τη Γενική Γραμμα-
τεία Αιγαίου. Ο θεσμός ακόμα και στα
χρόνια των μνημονίων έχει καταφέρει να
επιβιώσει χάρη στις υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες των θιάσων αλλά και των διορ-
γανωτών.

Φέτος και πραγματικά την τελευταία
στιγμή, 15 μέρες πριν την έναρξη, η αφίσα
της συνάντησης, που είχε σχεδιαστεί από
τον Γιάννη Καματερό, λογοκρίθηκε από το
υπουργείο και απαιτήθηκε να αντικατα-
σταθεί με την απειλή διακοπής χρηματο-
δότησης της συνάντησης.

Η αφίσα παρουσίαζε έναν άνθρωπο να
φορά μάσκα ελαφιού και θεωρήθηκε από
τη Γενική Γραμματέα άσεμνη, παγανιστική
και μη χριστιανική. Επίσης, επισημάνθηκε
ότι τα κέρατα της αφίσας δεν ταιριάζουν
με το εθνόσημο(!) που από εδώ και εμπρός
θα συνοδεύει κάθε αφίσα της διοργάνω-
σης. Τέλος τα έξοδα για τα αναμνηστικά
αγαλματίδια που είχαν ήδη κατασκευαστεί
και είχαν το ίδιο θέμα θα επιβαρύνουν μό-
νο την ομοσπονδία και όχι το υπουργείο.

Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας δέχθηκε να αλ-
λάξει η αφίσα την τελευταία στιγμή με μία
άλλη εντελώς διεκπεραιωτική με το σκε-
πτικό να μην κινδυνέψει η συνάντηση και

το γεγονός θα περνούσε απαρατήρητο αν
ένα μέλος του Δ.Σ. δεν παραιτούνταν με
γραπτή καταγγελία και αν δεν άνοιγε η
κουβέντα μέσα στις ομάδες. Δύο από τις
ομάδες (η acta από την Κω και η DUENDE
από την Ικαρία) απέσυραν την συμμετοχή
τους ενώ αρκετές άλλες διαμαρτυρήθη-
καν με γραπτά κείμενα ή χρησιμοποιώντας
τη λογοκριμένη αφίσα.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η
DUENDE “Τα κέρατα της λογοκριμένης

αφίσας συνδέονται και με τις δύο θεότη-
τες της αρχαίας Ικαρίας, με την Άρτεμη
και τον Διόνυσο και υπάρχουν και στη
σφραγίδα της ομάδας μας”. Σε μακροσκε-
λή επιστολή που απέστειλε στην Γενική
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι-
τικής τονίζει πως “τα χρήματα που παρέ-
χονται για την διεξαγωγή της Συνάντησης
δεν είναι χαριστικά, ανήκουν στους φορο-
λογούμενους του κράτους. Οι ομάδες που
συμμετέχουν ετησίως φροντίζουν ώστε να
επιστρέφει η χρηματοδότηση δωρεάν, σε
μορφή τέχνης, στους κατοίκους του κάθε
νησιού στο οποίο πραγματοποιείται και
αυτό γίνεται με όλη την αγάπη και τον σε-
βασμό προς το θέατρο και τον άνθρωπο...
Η έγκριση της παροχής ενός χρηματικού
ποσού που ουσιαστικά δικαιούμαστε δεν
μπορεί να δικαιολογήσει την λήψη αποφά-
σεων με συγκεντρωτικό χαρακτήρα και
την δίχως υπόβαθρο παρέμβαση στο καλ-
λιτεχνικό κομμάτι της Συνάντησης και μας
προβληματίζει έντονα για το μέλλον αυ-
τής. Το καλλιτεχνικό μέρος της Συνάντη-
σης δεν θα μπορούσε παρά να ανήκει
τους συμμετέχοντες, με όλη την ευθύνη
που αυτό φέρει.

Το ερασιτεχνικό θέατρο δεν υπόκειται
σε επαγγελματικούς οικονομικούς δε-
σμούς. Έχει διεθνιστικό και ανθρωπιστικό
χαρακτήρα, πραγματοποιείται από τους
ανθρώπους για τους ανθρώπους, αναδει-
κνύει ζητήματα που τους απασχολούν,
προξενεί προβληματισμούς και διεγείρει
την σκέψη και την ψυχή...”. 
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…και στην ΕΡΤ Λογοκρισία στο Αιγαίο…

Συζήτηση και δράση 
για το Ελληνικό

Kάλεσμα σε συζήτηση την Δευτέρα 4 Νο-
εμβρίου, στις 7μμ, στα γραφεία του Συλ-
λόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων απευθύνει η

Ευρεία Επιτροπή για την Υπεράσπιση του Ελλη-
νικού. Όπως αναφέρει το κάλεσμα ανάμεσα σε
άλλα: 

“Η υπεράσπιση του Ελληνικού και η αποτροπή
της καταστροφικής οικοδόμησης μιας πόλης
6.200 στρ., χωρητικότητας 27.000 κατοίκων είναι
θέμα που αφορά πολλαπλά το σύνολο της Αττι-
κής, την υγεία και την ευημερία των κατοίκων
της. Πρόσφατα με την επικαιρότητα της κλιματι-
κής αλλαγής επανέρχονται στην πρώτη γραμμή
οι τραγικές επιπτώσεις αυτών των “επενδυτι-
κών” σχεδίων στο κλίμα και την οικολογική ισορ-
ροπία της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώ-
ρας... Η σημερινή κυβέρνηση προωθεί πρόσθε-
τες διευκολύνσεις υπέρ του επενδυτή, κατα-
στρατηγώντας και τα στοιχειώδη που είχε δια-
σφαλίσει η κείμενη νομοθεσία, το ΚΑΣ, ΚΣΝΜ
και οι αγώνες που δεν σταμάτησαν παρά τον αρ-
νητικό συσχετισμό δυνάμεων...

Πιστεύουμε ότι ο αγώνας δεν πρέπει να στα-
ματήσει γιατί, συν τοις άλλοις, δεν είναι μάταιος.
Προτείνουμε να πάρουν την υπόθεση του Ελλη-
νικού στα χέρια τους όλα τα κινήματα για την
πόλη και το περιβάλλον στην Αττική. Η πρότασή
μας αφορά μεταξύ άλλων που θα προταθούν
συγκέντρωση επίκαιρης ενημέρωσης του λαού
της Αττικής στο Σύνταγμα...” 

Μεγάλη διαδήλωση στο πλευρό του λαού του Κασμίρ πραγματοποίησε
την Κυριακή 27/10 το μεσημέρι στο Σύνταγμα η Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδας “η Ενότητα”. Στην συγκέντρωση καλούσαν και η Κοινότητα

Κασμίρ Ελλάδος, η Κοινότητα Μπαγκλαντές στην Ελλάδα, η Μουσουλμανική
Ένωση Ελλάδος, η Ένωση Γυναικών της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος, η
Pakistan Tehreek-e-insaf Greece και η ΚΕΕΡΦΑ.

Μιλώντας στην συγκέντρωση ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής
Κοινότητας μίλησε για τα εγκλήματα που γίνονται διαχρονικά πάνω στο λαό του
Κασμίρ, αλλά και ειδικότερα για τις τελευταίες 80 μέρες. Από τις 5 Αυγούστου,
η κυβέρνηση της Ινδίας προχώρησε στο διαμελισμό του Κασμίρ σε τρεις περι-
φέρειες, και τις μετέτρεψε σε επαρχίες του κεντρικού κράτους, καταργώντας
την ειδική συμφωνία-απόφαση του ΟΗΕ με την οποία το Κασμίρ είχε ειδικό κα-
θεστώς. “Το κράτος της Ινδίας αντιμετωπίζει το Κασμίρ, όπως το Ισραήλ τους
Παλαιστίνιους στη Γάζα, διώχνοντας τον μουσουλμανικό πληθυσμό του Κα-
σμίρ”, ανέφερε ο Ναΐμ Ελγαντούρ, πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελ-
λάδας. “Ζητάμε να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Κασμίρ. Και
ελεύθερα ο λαός του Κασμίρ να αποφασίσει για την αυτοδιάθεσή του” τόνισε
στην ομιλία του ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ.

Αθήνα, 27/10. Φωτό: Αmir Kash

Προσφυγόπουλα από την Ελλάδα σε καμπ στη Μέση Ανατολή
Φωτό: Library of Congress

Περίεργες μεθοδεύσεις και μυρωδιά λογοκρι-
σίας υπάρχει πίσω από την υπόθεση της μη
προβολής του Α' και του Β' μέρους της μίνι σει-

ράς ντοκιμαντέρ “Ικαριώτες Πρόσφυγες στο Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο” (παραγωγής της ίδιας της ΕΡΤ μέσα στο
2019) όπως είχε ανακοινωθεί για τις 28 Οκτώβρη. 

Μάλιστα η υπόθεση του κοψίματος της προβολής του
ντοκιμαντέρ είναι ακόμα πιο ύποπτη αφού μέχρι την Πα-
ρασκευή 25/10 το απόγευμα, η προβολή υπήρχε αναρ-
τημένη στο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ενώ από τη συχνότητα
της ΕΡΤ παιζόταν το τρέιλερ που διαφήμιζε τόσο την
προβολή για δεύτερη φορά του Α' μέρους του ντοκι-
μαντέρ, όσο -ακόμα πιο σημαντικό- την πολυαναμενόμε-
νη πρώτη προβολή του Β' μέρους του ντοκιμαντέρ.

Τα περίεργα περιστατικά πυκνώνουν αν κανείς αναλο-
γιστεί πως η αλλαγή προγράμματος έγινε με ένα δελτίο
Τύπου που εκδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής
25/10 και ενώ το ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής είχε
πλέον αδειάσει λόγω τριημέρου (προφανώς για να μην
υπάρχει η δυνατότητα αντίδρασης από οποιονδήποτε),
χωρίς να ενημερωθούν ούτε οι συντελεστές, ούτε ακό-
μα και διευθυντικά στελέχη του προγράμματος. Στο
δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την ΕΡΤ δεν εξηγούν-
ται οι λόγοι μη προβολής του ντοκιμαντέρ και δεν ανα-
φέρεται εναλλακτική ημερομηνία προβολής. 

Σαράντα κύματα
Όσοι έχουν παρακολουθήσει την πορεία της δημιουρ-

γίας του ντοκιμαντέρ γνωρίζουν καλά πως έχει περάσει
από σαράντα κύματα. Την άνοιξη που μας πέρασε χρει-
άστηκε η παρέμβαση εκατοντάδων Ικαριωτών ακόμα και
φορέων του νησιού, για να πιεστεί η διοίκηση της ΕΡΤ
να επιτρέψει το μοντάζ, ενώ και η πρώτη προβολή έγινε
από αναβολή σε αναβολή, ένα μήνα σχεδόν μετά τον
προγραμματισμό της μέσα στο κατακαλόκαιρο. Μάλι-
στα μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ από την ΕΡΤ ο
Δήμος Ικαρίας πραγματοποίησε μεγάλη εκδήλωση προ-
βολής στις 9 Σεπτέμβρη στον Αγ. Δημήτρη Ραχών. 

Οι “Ικαριώτες Πρόσφυγες” είναι ένα ντοκιμαντέρ με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον που εκτός ότι αναδεικνύει μια
άγνωστη πτυχή του Β' Παγκόσμιου Πόλεμου (αυτή της
μαζικής προσφυγιάς δεκάδων χιλιάδων κατοίκων των
νησιών του Β. Αιγαίου προς την Τουρκία, τη Συρία, την
Παλαιστίνη και μέχρι την Αιθιοπία), κάνει τις συνδέσεις
με τις συνθήκες ζωής των προσφύγων τότε και τώρα.
Οι ίδιοι οι πρόσφυγες διηγούνται τους τρόπους διαφυ-
γής τους, την υποδοχή και τον τρόπο οργάνωσης της
ζωής τους στην Τουρκία, στις αραβικές και αφρικανι-
κές χώρες, αλλά και τις εμπειρίες τους αναφορικά με
την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ως προ-
σφυγόπουλα. Ακόμη, μιλούν για τη σχέση τους με
τους γηγενείς πληθυσμούς, το αντιφασιστικό κίνημα
στις ένοπλες δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, καθώς
και για τον επαναπατρισμό των προσφύγων. Οι συνδέ-
σεις με το σήμερα είναι προφανείς. Αυτοί ίσως είναι
και οι λόγοι που κάποιοι δεν θέλουν καθόλου να δουν
τη συνέχεια του ντοκιμαντέρ στη δημόσια τηλεόραση.

Κυριάκος Μπάνος 

Aλληλεγγύη στο Κασμίρ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 31/10
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/11
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In 
Μεταξουργείο 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Βενιζέλου και Έβρου 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι 
Μουσείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/11
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Βαλτετσίου και Ζ.Πηγής 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11.30πμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Mετρό 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη & Θησέως 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκίσσης 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 2μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης 
Πλατεία Πλαστήρα 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Χόντος 11πμ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Σκλαβενίτης (Τζον Κένεντυ) 12μ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος & Καραΐσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Πεζόδρομος Τσαλδάρη 1.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη & Ρήγα Φεραίου 11πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Σταθμός 8μμ
Η εξέγερση στη Χιλή
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 Goody’s 8μμ
Κλιματική καταστροφή – 
η αντικαπιταλιστική απάντηση
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 Goody’s 8μμ
Η εξέγερση στη Χιλή
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Γαρδένια 
(Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμ
Η εξέγερση στη Χιλή
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 Μεγάλου Αλεξάνδρου 8μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης 

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 Στις Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΛΟΦΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Καφεϊνη 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 6μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Ποέτα 8μμ
75 χρόνια από την απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 
γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 8μμ
Να τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση της ΝΔ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 δημαρχείο, αίθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 δημαρχείο 8μμ
Ενωμένοι ενάντια στο σεξισμό και τον ρατσισμό
Ομιλητής: Νίκος Λεωνίδης

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 δημαρχείο 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Εύη Σταμπούλη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Αλληλεγγύη στους Κούρδους
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Sweet Home 7μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Σπίριτ 7μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Εκμετάλλευση και υπεραξία: 
από πού βγαίνει το κέρδος;
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Η απελευθέρωση της Αθήνας από τους ναζί
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 καφέ Κρίκος 7μμ
Η μάχη ενάντια στους φασίστες κλιμακώνεται

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ 6, 7.30μμ
Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής – 
όλοι στο Εφετείο στις 6 Νοέμβρη
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Ηλιόπετρα 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής – 
όλοι στο Εφετείο στις 6 Νοέμβρη
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής – 
όλοι στο Εφετείο στις 6 Νοέμβρη
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Γωγώ 8μμ
Η εξέγερση στη Χιλή
Ομιλητές: Χουάν Σααβέδρα, Στέλιος Μιχαηλίδης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 
Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου), υπόγειο, 8μμ
Να τσακίσουμε τα ρατσιστικά μέτρα της ΝΔ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμ
Σεξισμός και ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Κάτω τα χέρια από τους Κούρδους
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 
ιντερνέτ-καφέ (Αγ.Γλυκερίας) 7.30μμ
Να τσακίσουμε τα ρατσιστικά μέτρα της ΝΔ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Deza 
(Φωκιώνος Νέγρη 74) 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/10 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Σανφώ Μοχαμαντί

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/10 καφέ Γέφυρες 7μμ
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις

Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 31/10 καφέ Πέτρος 8μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/10 καφέ Κομπόης 7μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 31/10 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Να τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση της ΝΔ
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/11καφέ Βυζάντιο 8μμ
Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/11 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Ενωμένοι ενάντια 
στο σεξισμό και το ρατσισμό
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 καφέ Σεβάχ (Πριάμου 3) 7μμ
Η εξέγερση στη Χιλή
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Η εξέγερση στη Χιλή
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στις σχολές
ΑΣΚΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/11 κυλικείο 2μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΔΑ 2 (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/11 αιθ. Β3, 2μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, 
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, 

ΦΛΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 αίθριο 2μμ
Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
Ομιλητές: Γ. Γαγανάκης, αναπλ.καθ. νεότε-
ρης ευρωπαϊκής ιστορίας, Λένα Βερδέ, δη-
μοσιογράφος Εργατική Αλληλεγγύη

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/11 αίθ. Δ1, 2μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου – 
Ο δρόμος του Νοέμβρη επαναστατικός

Μαρξιστικά Φόρουμ
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ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, Κυριακή 3/11 Μπαρ Βραζιλιάνα 
(πλ. Μερκούρη Άνω Πετράλωνα) 11.30πμ
Παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Λιβιεράτου:
“Περιδιάβαση στην ελληνική ιστορία και οικονομία, 19ος και 20ος αιώνας” 

Ομιλητές: Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστορικός, 
Κώστας Πολύδωρος,οικονομολόγος και συνδικαλιστής στην Ιδιωτ. Υγεία, 
Κύρος Κεϊχόπουλος, μηχανικός

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 2/11 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βριλησσίων (Κισσάβου 11) 7μμ
Εκδήλωση-συζήτηση: 
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – 
Ανοιχτά νοσοκομεία για όλους – Όχι στον ρατσισμό κυβέρνησης και δημάρχων 
Ομιλητές: Δημήτρης Περίχαρος, πρόεδρος σωματείου Αμαλία Φλέμινγκ, Ρεζά
Αντίπ, πρόσφυγας από Μαλακάσα, Ορέστης Ηλίας, ΚΕΕΡΦΑ, Χρίστος Αργύρης,
Συντονιστικό Νοσοκομείων
Οργανώνεται από: ΚΕΕΡΦΑ Βριλήσσια 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 2/11 
ΚΕΠ Ν. Ιωνίας (Πατριάρχου Ιωακείμ 4) 7.30μμ
Εκδήλωση-συζήτηση: 
Η πάλη ενάντια στο φασισμό και την ακροδεξιά τη νέα περίοδο
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος πολιτικής αγωγής 
στη δίκη της Χ.Α., Μπάμπης Σπυρόπουλος, ΠΡΙΝ, Ύποπτο Μούσι, Omnia TV
Διοργάνωση: Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση «Εκτός Σχεδίου»

Εκδηλώσεις

ΓΑΛΑΤΣΙ, ΤΡΙΤΗ 5/11 Στέκι “Παίρνω Αμπάριζα” 
(Γαλακηδών και Λυσίου) 6.30μμ
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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 πά-
ρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον έλεγ χο όλου
του κοι νω νι κού πλού του και προ γραμ μα τί σουν
την παρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να με τις
ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ πει
να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ -
χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια
αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο -
μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά τος λει -
τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της
άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί
το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο στην άμε ση δη-
μο 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 κι-
νή 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 αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη
υπο κα τά στα σης της τά ξης, απ' όπου και αν προ-
έρ χε ται. 

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ
ΚΟΜ ΜΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

ΚΕΝ ΛΟΟΥΤΣ
“Δυστυχώς απουσιάζατε”
“Έχω δουλέψει σαν κα-

λουπατζής, σαν
υδραυλικός, σαν ηλε-

κτρολόγος, πατωματζής, ακόμα
και σε τάφους. Τα έχω κάνει όλα.
Δεν με φοβίζει η δουλειά”, λέει ο
Ρίκι στην συνέντευξη για δουλειά
που περνάει στα πρώτα λεπτά της
νέας ταινίας του Κέν Λόουτς με
τίτλο “Δυστυχώς απουσιάζατε”
(Sorry we missed you), που βγαίνει
στις αίθουσες αυτή την εβδομάδα. 

Ο Ρίκι (Κρις Χίτσεν) είναι ένας με-
σόκοπος εργάτης που ζει στο Νιου-
κάστλ και παλεύει “περνώντας από
δουλειά σε δουλειά”, όπως υπο-
γραμίζει η γυναίκα του Άμπι (Ντέμ-
πι Χάνεϊγουντ), να κρατήσει το βιο-
τικό επίπεδο της οικογένειάς τους
με τα δυο παιδιά σε αξιοπρεπή επί-
πεδα. Η πρόταση να βρεθεί ως αυ-
τοαπασχολούμενος οδηγός με
ενοικιαζόμενο φορτηγό σε μια εται-
ρία ταχυμεταφορών φαίνεται στην
αρχή ιδιαίτερα ικανοποιητική. “Πλέ-
ον θα είμαι αφεντικό του εαυτού
μου”, αναφέρει με αυτοπεποίθηση
την ώρα της συνέντευξης για δου-
λειά. “Σε αυτή την εταιρία δεν δου-
λεύεις για εμάς, δουλεύεις μαζί με
εμάς”, απαντάει χαμογελώντας το
νέο του αφεντικό λίγο πριν την
υπογραφή της σύμβασης. 

Ο Ρίκι πιστεύει πως με σκληρή
δουλειά και ένα καλό μεροκάματο
σε δυο χρόνια θα έχει ξεχρεώσει με τις οικονο-
μικές υποχρεώσεις του και θα μπορέσει να πά-
ρει την οικογένειά του από το νοίκι. Υπεύθυνος
εργαζόμενος και πατέρας, μετρημένος στις
αντιδράσεις του και δουλευταράς δείχνει πως
μπορεί να τα βγάλει πέρα. Η Άμπι, ωρομίσθια
νοσηλεύτρια σε πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι,
μπορεί να διαφωνεί με την επιλογή του Ρίκι θε-
ωρώντας ιδιαίτερα ψηλό το κόστος ενοικίασης
του φορτηγού, αλλά δέχεται να πουλήσει το
αυτοκίνητό της σαν προκαταβολή για το βαν
του άντρα της. Όλα δείχνουν προγραμματι-
σμένα και σίγουρα -όπως τα χρονοδιαγράμμα-
τα που ελέγχονται μέσα από τους σκάνερ που
κουβαλάνε μαζί τους οι οδηγοί. Αν κάποιος
ακολουθήσει το πρόγραμμα όλα θα πάνε κα-
λά. 

Όμως η ζωή και η καθημερινότητα της εργα-
τικής τάξης δεν είναι απλές γραμμές στα γρα-
φήματα των εταιρειών. Άπειρες ώρες δουλει-
άς και μετακίνησης. Ατελείωτο τρέξιμο σε μια
καθημερινότητα δυσβάσταχτη. Παιδιά που
μπαίνοντας στην εφηβεία αντιδρούν μπροστά
στο αδιέξοδο που τους ρίχνει το ίδιο το εκπαι-
δευτικό σύστημα. Και φυσικά η πίεση της εται-
ρείας για όλο και περισσότερη δουλειά, οδη-
γεί σε ανατροπή τα σχέδιά τους. 

Ο Κεν Λόουτς μετά το “Εγώ, ο Ντάνιελ
Μπλέικ” που κέρδισε το πρώτο βραβείο στις

Κάννες το 2016, συνεχίζει, σαν ένα ακόμα
επεισόδιο, να απαθανατίζει εικόνες της ζωής
της σύγχρονης εργατικής τάξης στην Αγγλία
και παντού. Η ιστορία του Ρίκι και της Άμπι θα
μπορούσε να είναι η καθημερινή ιστορία για
εκατομμύρια εργατικές οικογένειες σε όλο τον
κόσμο. Ο πιο σημαντικός εν ζωή εκφραστής
του κινηματογραφικού κοινωνικού ρεαλισμού
δίνει ένα ακόμα μάθημα υψηλής αισθητικής
χρησιμοποιώντας ως καμβά την σύγχρονη με-
γαλούπολη και ως πινέλο τις καθημερινές
ιστορίες των απλών ανθρώπων. Και σε αυτή
την ταινία αποτυπώνει σχεδόν δημοσιογραφι-
κά την κατάσταση της εργατικής τάξης στην
Αγγλία.

Αιτία
Όμως, όπως κάνει και στις υπόλοιπες ται-

νίες του, προσπαθεί να αναδείξει την πραγμα-
τική αιτία πίσω από τις δυσκολίες της καθημε-
ρινότητας στη ζωή της εργατικής τάξης. Την
ανατροπή δεν τη φέρνει κάποιο υπερφυσικό
γεγονός, ούτε μια ατομική -εξηγημένη ή ανε-
ξήγητη- πράξη, αλλά προετοιμάζεται από το
ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Είναι απότοκο
και δημιούργημα της ίδιας της κοινωνικής πα-
ραγωγικής λειτουργίας, της εκμετάλλευσης
και της αλλοτρίωσης.

Πόσες και πόσες χιλιάδες εργάτες και εργά-
τριες σε όλο τον κόσμο τις τελευταίες δεκαε-

τίες με την αύξηση της ελαστικής
εργασίας, δεν έχουν ακούσει την
παραίνεση των αφεντικών ότι πλέ-
ον δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ
τους, αλλά είναι όλοι “συνεργά-
τες”. “Συνεργάτες” γιατί δου-
λεύουν ως αυτοαπασχολούμενοι
με μπλοκάκι, αλλά φυσικά όχι συ-
νεργάτες στα κέρδη.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του
στο BBC ο Κεν Λόουτς κέρδισε το
χειροκρότημα του κοινού όταν
αναφέρθηκε σε ένα παρόμοιο με
τον Ρίκι παράδειγμα: 

“Τι θα έλεγες στη χήρα του
Ντον Λέιν, ενός 53χρονου διαβητι-
κού οδηγού φορτηγού, που είχε
ραντεβού με έναν γιατρό στο νο-
σοκομείο. Πήγε, αλλά αναγκάστη-
κε να πληρώσει πρόστιμο στην
εταιρία του -150 λίρες τη μέρα-
γιατί δεν μπόρεσε να βρει αντικα-
ταστάτη. Έπρεπε να πάει και σε
περαιτέρω ραντεβού, αλλά τελικά
αποφάσισε να μην πάει γιατί θα
πλήρωνε από την τσέπη του και θα
βρισκόταν με χρέος. Δεν είχε τις
δυνατότητες, δεν πήγε, έχασε ένα
ραντεβού, άρχισε να αρρωσταίνει,
παρόλα αυτά έχασε και δεύτερο
ραντεβού, οι συνάδελφοί του άρχι-
σαν να ανησυχούν γι'αυτόν, έχασε
και ένα τρίτο ραντεβού και τελικά
κατέρρευσε και πέθανε. Και ήταν
μόλις 53. Ήταν ένας επισφαλής

εργαζόμενος οδηγώντας ένα από τα δεκάδες
άσπρα βανάκια που βλέπουμε στους δρόμους.
Τώρα πείτε μου ότι είναι δίκαιο. Πείτε μου ότι
είναι δίκαιο ένας εργάτης να είναι τόσο τρομο-
κρατημένος στη δουλειά του που δεν μπορεί
να πάρει μια μέρα άδεια για λόγους υγείας και
γι'αυτό τελικά χάνει τη ζωή του”.

Ο Λόουτς για άλλη μια φορά επιμένει στο να
αναδεικνύει τις ζωές των απλών οδηγών, νο-
σηλευτριών, εργατών και συνταξιούχων αυτής
της κοινωνίας. Όμως, πέρα από την διαπίστω-
ση της μιζέριας που σπέρνει ο καπιταλισμός
πάνω στις ζωές των απλών ανθρώπων, είναι
ανάγκη να θυμόμαστε πως η απάντηση της ερ-
γατικής τάξης είναι συλλογική. Όχι μόνο σαν
ένδοξη ανάμνηση του παρελθόντoς, όπως κά-
νει η γιαγιά που προσέχει η Άμπι που μέσα
από φωτογραφίες θυμάται τις απεργίες των
ανθρακωρύχων την δεκαετία του ‘80, αλλά
σαν αναγκαία προοπτική στο σήμερα. Αυτή
ίσως είναι και η μοναδική αδυναμία του “Δυ-
στυχώς απουσιάζατε”. Απέναντι στη φρίκη του
καπιταλισμού οι εργάτες σε όλο τον κόσμο αν-
τιστέκονται στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως
δεν θα συνεχίσουν να αποδέχονται ότι τα κέρ-
δη των καπιταλιστών θα κοστίζουν τις δικές
τους ζωές.

Κυριάκος Μπάνος
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Mια συγκλονιστική διαδήλωση 1.200.000
ανθρώπων πλημμύρισε το Σαντιάγκο,
την πρωτεύουσα της Χιλής την Παρα-

σκευή 25 Οκτώβρη. Συνολικά εκείνη τη μέρα
περισσότεροι από 2 εκατομμύρια διαδήλωσαν
σε όλη τη χώρα. Ο αριθμός αντιστοιχεί στο
11% του πληθυσμού! Ήταν η μεγαλύτερη δια-
δήλωση στην ιστορία της Χιλής. 

Στο Βαλπαραΐσο, το μεγάλο λιμάνι και έδρα
του Κογκρέσου, χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν
έφοδο στο κτίριο της «εθνικής αντιπροσωπεί-
ας» και οι κυβερνητικοί βουλευτές το έσκασαν
από τις πίσω πόρτες με την προστασία της
αστυνομίας. 

Την επόμενη μέρα ο Πινιέρα, ο δεξιός δισε-
κατομμυριούχος πρόεδρος, ανακοίνωσε ότι
απολύει όλο του το υπουργικό συμβούλιο και
ότι μέχρι την επόμενη μέρα θα έχει άρει τον
στρατιωτικό νόμο και την απαγόρευση της κυ-
κλοφορίας. 

Το στόμα (το τουίτερ) του Πινιέρα έσταζε μέ-
λι: «με ενότητα και τη βοήθεια του Θεού θα
ακολουθήσουμε το δρόμο για μια Χιλή καλύτε-
ρη για όλους». Ήταν ο ίδιος Πινιέρα που μια
βδομάδα πριν δήλωνε «βρισκόμαστε σε πόλε-
μο», κήρυττε το στρατιωτικό νόμο και έβγαζε
τα τανκς στους δρόμους του Σαντιάγκο για
πρώτη φορά από το αιματοβαμμένο πραξικό-
πημα του Πινοσέτ το Σεπτέμβρη του 1973. 

Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και
συλληφθέντες, βιασμένες γυναίκες είναι ο ανα-
τριχιαστικός απολογισμός. Εκατοντάδες «εξα-
φανισμένοι» έφεραν στη μνήμη τα εγκλήματα
της δικτατορίας. Όμως, το κίνημα τσάκισε τον
στρατιωτικό νόμο. 

Το σημείο καμπής αποδείχτηκε η 48ωρη Γε-
νική Απεργία στις 23 και 24 Οκτώβρη. Από το
προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με την κήρυξη
του στρατιωτικού νόμου, μια σειρά συνδικάτα
άρχισαν να παίρνουν αποφάσεις για απεργία
συμπαράστασης στο πλευρό των φοιτητών,
των μαθητών και όλων των εξεγερμένων που
πάλευαν στα οδοφράγματα. 

Πρώτο ήταν το συνδικάτο των εργατών στο
μεγαλύτερο ορυχείο χαλκού στον κόσμο, το
Escondida BHP. Απεργία κήρυξαν οι λιμενερ-
γάτες του Βαλπαραΐσο -τα λιμάνια είναι ο
«πνεύμονας» της χιλιάνικης οικονομίας και το
Βαλπαραΐσο είναι ένα από τα σημαντικότερα
λιμάνια στο νότιο Ειρηνικό και «αδελφό λιμάνι»
της Σαγκάης. Απεργιακές αποφάσεις άρχισαν
να παίρνουν τα συνδικάτα της Υγείας, των τρα-
πεζοϋπαλλήλων, στο εμπόριο και τελικά η ίδια
η CUT, η μεγαλύτερη και παλιότερη συνομο-
σπονδία. 

O Πινιέρα προσπάθησε να ελιχθεί. Ζήτησε
συγγνώμη για την «έλλειψη οράματος» και
έσπευσε να ανακοινώσει ένα πακέτο «κοινωνι-
κών μέτρων» (οι αυξήσεις στα εισιτήρια του με-
τρό είχαν ακυρωθεί από μέρες). Συγκεκριμένα,
αύξηση 20% στον κατώτερο μισθό, μείωση της
τιμής των φαρμάκων, μείωση των μισθών των
βουλευτών και μεγαλύτερους φόρους για τα
υψηλά εισοδήματα. 

Μικρές παραχωρήσεις που ήρθαν πολύ αρ-
γά. Οι Φαινάνσιαλ Τάιμς υπολόγισαν ότι το κό-
στος του «πακέτου» ανέρχεται το πολύ σε 1,2
δις δολάρια, στο 0,4% του ΑΕΠ της Χιλής.
Ένας πανεπιστημιακός εξηγεί στην ίδια εφημε-
ρίδα ότι «Να πέφτουν λεφτά σε αυτή την κατά-
σταση είναι ένα βήμα στην σωστή κατεύθυνση.
Όμως, δεν θα λύσουν το βαθύτερο πρόβλημα.

Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να επιλυθεί». 

Χιονοστιβάδα
Η Γενική Απεργία πέτυχε, παρά τους ελιγ-

μούς του Πινιέρα. Τριακόσιες χιλιάδες απεργοί
διαδήλωσαν στο Σαντιάγκο και συνολικά ένα
εκατομμύριο σε όλη τη χώρα. Η χιονοστιβάδα
που ξεκίνησε έγινε η πελώρια επίδειξη δύνα-
μης του κινήματος την Παρασκευή. 

Η φράση «δεν πρόκειται για τριάντα πέσος
πρόκειται για τριάντα χρόνια» που έχει κάνει το
γύρο του διαδικτύου, συμπυκνώνει το υπόβα-
θρο της έκρηξης. Περίπου τριάντα χρόνια
έχουν περάσει από το πέρασμα στην κοινοβου-
λευτική δημοκρατία μετά το σφαγείο της δικτα-
τορίας. 

H μεταπολίτευση στην Χιλή δεν είχε τις ίδιες
νίκες με εδώ, μετά το Πολυτεχνείο. Η χούντα
του Πινοσέτ κατάφερε να κρατήσει ζωντανό το
Σύνταγμα του ’80 με διάφορες τροποποιήσεις.
Και μαζί με την προστασία των χασάπηδων της
χούντας (ο Πινοσέτ ψόφησε ανενόχλητος το
2006 με τιμές από τον στρατό) αυτό που διατη-
ρήθηκε ήταν η νεοφιλελεύθερη κληρονομιά της. 

Στη διάρκεια της δικτατορίας του Πινοσέτ η
Χιλή έγινε το πειραματόζωο για την οικονομική
πολιτική της λεγόμενης «Σχολής του Σικάγο».
Με το αίμα των μαρτύρων της Χιλής βάφτηκε
αυτό που αργότερα ονομάστηκε θατσερισμός,
μονεταρισμός και τελικά νεοφιλελευθερισμός.

Δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στους ελάχιστους
που θρήνησαν τον Πινοσέτ ήταν η Θάτσερ. 

Μισθοί πείνας, ιδιωτικοποίηση από τις συντά-
ξεις μέχρι τα πανεπιστήμια, άφθονες φοροαπαλ-
λαγές για τους «επενδυτές» και τους πλούσιους.
O ίδιος ο Πινιέρα ήταν τόσο καλά «δικτυωμέ-
νος» με τη χούντα ώστε να γίνει ο πρώτος επι-
χειρηματίας που έφερε πιστωτικές κάρτες στην
Χιλή. Σήμερα η Χιλή θεωρείται πρότυπο επιτυ-
χίας στην Λατινική Αμερική και ταυτόχρονα είναι
και από τις πιο άνισες κοινωνίες της. 

Τα «προεόρτια» της σημερινής εξέγερσης
ήταν το απεργιακό κύμα του καλοκαιριού όπως
μας θύμιζε στο προηγούμενο φύλλο της η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη. Αν θέλουμε να κοιτάξουμε
ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, πρέπει να γυρίσου-
με στο μεγάλο φοιτητικό κίνημα του 2011 που
συγκλόνισε τη Χιλή και αναζωογόνησε την Αρι-
στερά στη χώρα. 

Βέβαια για τον Πινιέρα, τη δεξιά και όλη την
άρχουσα τάξη όλα αυτά ήταν ασήμαντα κι
όπως οι όμοιοί τους σε όλο τον κόσμο όταν μι-
λάνε δημόσια θυμίζουν κατοίκους στη χώρα
των λωτοφάγων. Σε μια συνέντευξή του πάλι
στους Φαινάνσιαλ Τάιμς στις 17 Οκτώβρη, ο Πι-
νιέρα έλεγε με άνεση και σιγουριά: «η Χιλή είναι
σαν όαση (στη Λατινική Αμερική) γιατί έχουμε
σταθερή δημοκρατία, δημιουργούμε θέσεις ερ-
γασίας, τηρούμε τη μακροοικονομική ισορρο-
πία». Και φυσικά ορκίστηκε ότι «δεν θα υποχω-
ρήσουμε για κανέναν λόγο στο λαϊκισμό». Δέκα
μέρες μετά η «όασή» τους είναι στις φλόγες. 

Το κίνημα στη Χιλή πέρασε από τη διαμαρτυ-
ρία για τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων
του μετρό στη σύγκρουση με όλο το νεοφιλε-
λεύθερο οικοδόμημα των τελευταίων δεκαε-
τιών. Από τα σχολεία και τις σχολές στα λιμά-
νια και τα ορυχεία. Από τα «οικονομικά» αιτήμα-
τα στα πολιτικά. Στις διαδηλώσεις πλέον ακού-
γεται δυνατά το σύνθημα «Κάτω ο Πινιέρα», «η
Χιλή ξύπνησε». 

Η άρχουσα τάξη και η δεξιά θα συνεχίσει τις
προσπάθειες να εκτονώσει το κίνημα, με διά-
φορες πρωτοβουλίες «διαλόγου» και σε αυτή
την προσπάθεια έχουν πρόθυμο αρωγό τις
ηγεσίες της ρεφορμιστικής αριστεράς. Όμως,
όποια κι αν είναι η άμεση συνέχεια, το κίνημα
στη Χιλή δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Τα συνθήματα αλληλεγγύης στην
εξέγερση στη Χιλή κυριάρχησαν

στη μεγάλη διαδήλωση στο Μοντε-
βιδέο, την πρωτεύουσα της Ουρου-
γουάης, που έγινε στις 22 Οκτώβρη.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι διαδηλω-
τές/τριες ξεπέρασαν τις 55 χιλιάδες
(ο συνολικός πληθυσμός της χώρας
είναι 3,5 εκατομμύρια). 

Η διαδήλωση οργανώθηκε από
συνδικάτα, κόμματα της Αριστεράς
και άλλες μαζικές οργανώσεις ενάν-
τια στις αλλαγές στο Σύνταγμα που
προτείνονται σε δημοψήφισμα, το
οποίο θα γινόταν παράλληλα με τον
πρώτο γύρο των προεδρικών εκλο-
γών στις 27 Οκτώβρη. 

Αυτό που προτείνει το δημοψήφι-
σμα είναι η σκλήρυνση της καταστο-
λής στο όνομα της «καταπολέμησης
της εγκληματικότητας». Συγκεκριμέ-
να, τη συγκρότηση ενός σώματος
από στρατιώτες για να συνεργάζον-
ται με την αστυνομία, νομιμοποίηση
των νυχτερινών ερευνών και επιδρο-
μών (απαγορεύονται από το Σύνταγ-
μα), αυστηρότερες ποινές. 

Δεν προκαλεί εντύπωση ότι οι αλ-
λαγές στο Σύνταγμα προτείνονται
από τη δεξιά αντιπολίτευση που έχει
καλλιεργήσει συστηματικά την υστε-
ρία «του νόμου και της τάξης» ενάν-
τια στην αριστερή κυβέρνηση του
Πλατιού Μετώπου. Το Πλατύ Μέτω-
πο κυβερνάει την Ουρουγουάη εδώ
και 14 χρόνια αλλά τώρα η Δεξιά
υπολογίζει ότι θα κερδίσει. 

Η μεγάλη διαδήλωση στο Μοντεβι-
δέο, δείχνει ότι ο άνεμος της Χιλής
φτάνει και στην Ουρουγουάη (άλλο
πρότυπο «σταθερότητας» στην Λατι-
νική Αμερική) όποια κι αν είναι τα
αποτελέσματα των εκλογών. 

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

Τσάκισαν
τον 
στρατιωτικό
νόμο με
Γενικη
Απεργία

Σαντιάγκο, 26 Οκτώβρη

Μοντεβιδέο, 22 Οκτώβρη

ΧΙΛΗ  



Οι 150 ώρες της “παύσης
πυρός” στη Συρία λήγουν κα-
θώς η Εργατική Αλληλεγγύη
πηγαίνει στο  Τυπογραφείο. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτε-
ρικών ήδη προαναγγέλλει πως θα ακολουθήσουν νέες “εκ-
καθαρίσεις” σε βάρος των Κούρδων, γιατί “δεν έχουν απο-
συρθεί πλήρως”. 

Η παύση πυρός ήρθε σαν αποτέλεσμα της τετραπλής
συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ από τη μια μεριά και
Τουρκίας, Ρωσίας και καθεστώτος Άσαντ από την άλλη. Η
Ρωσία εγγυήθηκε στην Τουρκία ότι οι κουρδικές δυνάμεις
θα αποσυρθούν σε βάθος περισσότερο από 30 χιλιόμετρα
από τα σύνορα και το καθεστώς Άσαντ θα αναλάβει να τους
κρατήσει σε απόσταση ασφαλείας και ακίνδυνους. Όταν
αποσυρθούν, η Τουρκία θα συνεχίσει την εισβολή της αλλά,
σύμφωνα με τη συμφωνία, όχι στο βάθος που αρχικά εξήγ-
γειλε. 

Όλα αυτά είναι
απλώς στα χαρτιά.
Η ίδια η “παύση πυ-

ρός” δεν σταμάτησε τα εγκλήματα. Αμερικάνοι στρατηγοί
και πράκτορες οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τις κουρδι-
κές δυνάμεις στη Συρία, δηλώνουν στο περιοδικό Time ότι
“πολιτοφυλακές με τη στήριξη της Τουρκίας, εξοπλισμέ-
νες από την Άγκυρα, σκοτώνουν άμαχους σε περιοχές που
εγκατέλειψαν οι ΗΠΑ”. Ενώ προειδοποιούν ότι στην πρώτη
ευκαιρία η Τουρκία θα κλιμακώσει το διωγμό των αμάχων
που έχουν παραμείνει στη μεθόριο και θα μεταφέρει μαζι-
κά Σύρους πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στην Τουρ-
κία.

Οι κουρδικές δυνάμεις που αναπτύσσουν τις αμυντικές
τους γραμμές πιο Νότια έχουν την εγγύηση της Ρωσίας
ότι δεν θα τους φτάσουν τα τουρκικά τανκς, αλλά αυτές οι
εγγυήσεις έχουν δει όλοι πρόσφατα τι αξία έχουν. 

30 Οκτώβρη 2019, Νο 1396Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

Σε κατάσταση γενικευμένου ξεσηκωμού
βρίσκεται ο Λίβανος από το Βορρά ως
το Νότο. Οι μεγάλοι οδικοί κόμβοι παρα-

μένουν κλειστοί. Διαδηλώσεις οργανώνονται
καθημερινά. Στη Βηρυτό, στην Τρίπολη αλλά
και σε άλλες πόλεις υπάρχει διαρκής κατάλη-
ψη του κέντρου της πόλης, τώρα πλέον στή-
νονται τέντες για τη βροχή. Νεολαία παραμέ-
νει κατασκηνωμένη στο δρόμο και το βράδυ
για να μην επιτρέψει στην αστυνομία να ανα-
καταλάβει το χώρο. Μεγάλα κομμάτια των
δρόμων που έχουν δεσμευτεί από το κίνημα
έχουν μετατραπεί σε γιγάντια πάρκινγκ - ακό-
μη κι αν προσπαθούσαν οι αρχές να τα αποδε-
σμεύσουν θα χρειάζονταν μεγάλη προσπά-
θεια. Οι κατειλημμένες πλατείες έχουν μετα-
τραπεί σε κέντρα οργάνωσης, αυτομόρφωσης,
έκφρασης. Φοιτητές με τους καθηγητές τους
οργανώνουν αντιμαθήματα και μαζικές βιντεο-
προβολές. Σε στοές, σοκάκια και καφενεία
στήνονται συζητήσεις και αντιπαραθέσεις,
συντονιστικά των κινημάτων που συναντιούν-
ται στο δρόμο.

Οι τράπεζες παραμένουν κλειστές εδώ και
βδομάδες. Η οικονομία, με δήλωση του ίδιου
του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Ριάντ
Σαλαμέ, βρίσκεται σε παράλυση: “Το ζήτημα
σήμερα είναι ότι η χώρα έχει σταματήσει όλη
της τη δραστηριότητα. Έχουν δυσκολέψει οι
εισαγωγές λόγω του κλεισίματος των τραπε-
ζών… Έχουμε διεθνή δάνεια να αποπληρώ-
σουμε. Αν δεν το κάνουμε, θα βρεθούμε σε κα-
θεστώς χρεοκοπίας. Και από την άλλη, απει-
λείται ο κόσμος και οι δουλειές. Οι εταιρείες
που χάνουν χρήματα πιθανώς ρισκάρουν να
μην μπορούν να καταβάλουν τους μισθούς.”
Όσο φιλάνθρωπος και να παρουσιάζεται ο Σα-
λαμέ, δεν ξέρει τι σημαίνει να ανησυχείς για το
μισθό σου και για τη δουλειά σου. Είναι σήμε-
ρα 69 χρονών και παραμένει ασταμάτητα αρχι-
τραπεζίτης του Λιβάνου από τότε που ήταν 43.
Ο κόσμος που έχει παραλύσει το Λίβανο αγω-
νίζεται ενάντια στο σύστημα που εκφράζεται
με ανθρώπους όπως ακριβώς ο Σαλαμέ.

Το κίνημα βρίσκεται στο δρόμο από τις 17
Οκτώβρη. Στις 20-21 του μήνα έφτασε σε μια
πρωτοφανή κορύφωση. Σχεδόν το ένα τέταρ-
το του πληθυσμού της χώρας συμμετείχε με
τον έναν ή τον άλλο τρόπο στις διαδηλώσεις.
Η κυβέρνηση παρακολουθούσε με απόγνωση
τους δρόμους να μετατρέπονται σε τεράστια

πάρτι με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να
χορεύουν φωνάζοντας συνθήματα κατά των
υπουργών, των πολιτικών κομμάτων και του δι-
χαστικού και διεφθαρμένου συστήματος με το
οποίο κυβερνάται ο Λίβανος από τη λήξη του
εμφύλιου το 1989. 

Πρόκειται για ένα σύστημα που κόβει κάθε-
τα τη λιβανέζικη κοινωνία με βάση το θρήσκευ-
μα και την εθνοτική καταγωγή και μοιράζει την
πρόσβαση στο δημόσιο, τις υπηρεσίες, τα
υπουργεία, το δημόσιο χρήμα μέσω των θρη-
σκευτικών εκπροσώπων και των πολιτικών κομ-
μάτων που ισχυρίζονται πως εκφράζουν τις
διαφορετικές “κοινότητες”. Το μαζικό κίνημα
που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το μεγαλύτερο
χτύπημα που έχει δεχτεί αυτό το σύστημα μέ-
σα στα 30 χρόνια της ύπαρξής του και έρχεται
ακριβώς τη στιγμή που οι πολιτικοί και στρα-
τιωτικοί ηγέτες, που κάθισαν στις καρέκλες
τους το 1989, έχουν φτάσει πλέον σε ηλικία
που περνάνε τις εξουσίες και τα προνόμιά
τους στα παιδιά και τα ανίψια τους. Η γεωγρα-
φική εξάπλωση του κινήματος από την Τρίπο-
λη στο Βορρά μέχρι τη Ναμπατίγια στο Νότο,
είναι από μόνη της μια πολιτική δήλωση. Οι κα-
τειλημμένες πλατείες στο ένα άκρο της χώρας
στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης στο άλλο, λέ-
γοντας δεν είμαστε Χριστιανοί, Σουνίτες, Σιί-
τες και Δρούζοι, είμαστε φτωχοί και δεν αντέ-
χουμε άλλο τη λιτότητα και την κλεψιά. Την

Κυριακή, ο κόσμος έφτιαξε μια ανθρώπινη
αλυσίδα κατά μήκος σχεδόν όλης της ακτής
της Μεσογείου, από την Τρίπολη ως την Τύρο,
170 χιλιόμετρα.

Αφορμές
Ένας συνδυασμός αφορμών οδήγησε στις

17 του Οκτώβρη. Από τη μια τα αλλεπάλληλα
ρεζιλέματα του κρατικού μηχανισμού να αντι-
μετωπίσει στοιχειώδη προβλήματα: δάση που
καίγονταν με την πυροσβεστική να δηλώνει ότι
δεν έχει κατάλληλο εξοπλισμό, γειτονιές που
έμειναν βυθισμένες στα σκουπίδια με το κρά-
τος να δηλώνει πως δεν έχει άλλα σκουπιδιά-
ρικα, κομμένο νερό και ηλεκτρικό. Η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η παρουσίαση
του νέου προϋπολογισμού με περισσότερους
φόρους για τους φτωχούς, ανάμεσά τους και
φόροι σε πράγματα που ήταν δωρεάν, όπως οι
τηλεφωνικές κλήσεις μέσω ίντερνετ. O πρωθυ-
πουργός Χαρίρι παρουσίασε μέτρα που υποτί-
θεται ακούνε τα αιτήματα του κόσμου παίρ-
νοντας πίσω κάποιους από τους φόρους, αλλά
στην πραγματικότητα πηγαίνει πιο βαθιά το
μαχαίρι της λιτότητας, επιταχύνοντας τις ιδιω-
τικοποιήσεις τις οποίες παρουσιάζει σαν μονα-
δικό τρόπο να εισρεύσει συνάλλαγμα στη χώ-
ρα και να σωθούν οι τράπεζες.

Το κίνημα απάντησε “Τα θέλουμε όλα και
συνεχίζουμε”. Από τις διαδηλώσεις στις πλα-

τείες βγήκε κάλεσμα για γενική απεργία. Τα
κλεισίματα των κεντρικών αρτηριών είναι κομ-
μάτι της προσπάθειας να μην μπορεί να πάει
κανείς στη δουλειά του, να δημιουργείται κυ-
κλοφοριακό χάος και να συνεχίσει η παράλυση
ολόκληρης της οικονομίας σε συνδυασμό με
το κλείσιμο των τραπεζών. Το κλειστό σύστη-
μα θρησκευτικών διαχωρισμών, ακόμη και μέ-
σα στα συνδικάτα, δεν έχει επιτρέψει ως τώρα
ένα επίσημο κάλεσμα για απεργία από την ίδια
την συνδικαλιστική ηγεσία. Σε νοσοκομεία,
υπουργεία, σχολεία, πανεπιστήμια και δημόσι-
ους οργανισμούς ο κόσμος πήρε την πρωτο-
βουλία να φέρει την “επανάσταση” από το
δρόμο μέσα στους εργατικούς χώρους. Είναι
συγκλονιστικές οι εικόνες από γιατρούς, νοση-
λευτές και νοσηλεύτριες να κλείνουν τα νοσο-
κομεία και να κατεβαίνουν όλοι μαζί στο προ-
αύλιο φωνάζοντας Θάουρα - Επανάσταση. Το
φοιτητικό κίνημα αλλά και το γυναικείο κίνημα,
που καταφέρνουν να ξεπερνούν τους οργανω-
τικούς διαχωρισμούς, λειτουργούν επίσης σαν
ιμάντες μεταφοράς του πεζοδρομίου μέσα
τους μαζικούς χώρους.

Αυτές είναι και οι δυνάμεις που δεν επιτρέ-
πουν σε κομμάτια του ίδιου του συστήματος
να παρουσιαστούν ως σωτήρες και να διχά-
σουν ξανά. Οι “Λιβανέζικες Δυνάμεις”, το κόμ-
μα της χριστιανικής δεξιάς φύγανε από την κυ-
βέρνηση προσπαθώντας να καπελώσουν το κί-
νημα, αλλά πετιούνται έξω από τις πλατείες.
Σύροι και Σύριες συμμετέχουν στις κινητοποι-
ήσεις, όπως κάνουν και Παλαιστίνιοι πρόσφυ-
γες. Στον προσφυγικό καταυλισμό Άϊν αλ-Χί-
λουα, όπου 70 χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν
υποδεχτεί τα τελευταία χρόνια άλλες δεκάδες
χιλιάδες από τη Συρία, οργανώθηκε διαδήλω-
ση αλληλεγγύης προς το κίνημα στον υπόλοι-
πο Λίβανο. Ο υπουργός Εξωτερικών και Μετα-
νάστευσης του Λιβάνου, Τζιμπράν Μπασίλ,
παίζει το χαρτί του ρατσισμού και επιχειρεί
εδώ και καιρό να ρίξει το φταίξιμο για όλα στο
1,5 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες. Το κίνη-
μα τον έχει στοχοποιήσει ιδιαιτέρως σαν έναν
από τους πιο μισητούς υπουργούς, φωνάζον-
τας: “Μέσα οι πρόσφυγες, έξω ο Μπασίλ”. 

Νίκος Λούντος

• Την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη
έφευγε για το τυπογραφείο ο Χαρίρι και η κυ-
βέρνησή του υπέβαλαν την παραίτησή τους!

Η εξέγερση στο Ιράκ συνεχίζεται παρά τη βάρβαρη καταστολή. 18
διαδηλωτές δολοφονήθηκαν μόνο στην πόλη Καρμπαλά την Κυριακή.
Συνολικά οι νεκροί σε αυτό το κύμα διαδηλώσεων είναι σχεδόν 200. Η
πρωτεύουσα ήταν υπό απαγόρευση κυκλοφορίας το σαββατοκύριακο
αλλά ο κόσμος δεν σεβάστηκε την απόφαση, βγήκε μαζικά στην πλα-
τεία Ταχρίρ. 

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό και δηλώνει ότι έχει χάσει τον
έλεγχο των ίδιων της των δυνάμεων ασφαλείας - δεν παίρνει την ευ-
θύνη ούτε για τις εν ψυχρώ δολοφονίες. Οι διαδηλωτές ζητάνε την
πτώση του καθεστώτος, ολόκληρου του πολιτικού συστήματος που
κληροδότησε η αμερικάνικη κατοχή. Την περασμένη βδομάδα οι φοι-
τητές και ιδιαίτερα οι φοιτήτριες έκαναν δυναμική είσοδο στο κίνημα.
Ο αγώνας συνεχίζεται.

ΛΙΒΑΝΟΣ  “Θάουρα” σημαίνει επανάσταση

ΙΡΑΚ Συνεχίζουν 
παρά την καταστολή

ΣΥΡΙΑ Λήγει η “παύση πυρός”



ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Ιδέες για ν’ αλλάξουμε τον κόσμο
Από την Ελλάδα μέχρι τη Χιλή και από την

Καταλονία και το Κουρδιστάν μέχρι την
Αγγλία του Brexit και τις φωτιές στον Αμαζό-
νιο, η διεθνής εικόνα δείχνει έναν κόσμο σε
αναβρασμό. Η εργατική τάξη και η νεολαία
μπαίνουν παντού μπροστά και ανοίγουν όλες
τις μαχες ενάντια σε ένα σύστημα που σπέρνει
τη φτώχεια και την ανισότητα, σε ένα σύστημα
χωρίς προοπτική, με κρίσεις, που στηρίζεται
στο ρατσισμό, το σεξισμό και την καταστροφή
του περιβάλλοντος. Και απαντούν στις επιθέ-
σεις των κυβερνήσεων με μαζικές διαδηλώ-
σεις, απεργίες, καταλήψεις.

Οι συζητήσεις του μονοήμερου καλύπτουν
όλες αυτές τις μάχες. Η εξέγερση του Πολυτε-
χνείου είναι πάντα επίκαιρη, όπως λέει και ο
τίτλος της συζήτησης, αφού έχουμε ένα τερά-
στιο κύμα καταλήψεων και ένα μεγάλο φοιτητι-
κό κίνημα που ξεδιπλώνεται με αφορμή την
κατάργηση του ασύλου και τις νέες απόπειρες
ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων. Όσοι
αποφασίζουν καταλήψεις αυτή τη στιγμή ή πα-
λεύουν για να απλωθεί το κίνημα σε όλες τις
σχολές, πρέπει να είναι σε αυτή τη συζήτηση
για το πώς μπορούμε να κλιμακώσουμε τους
αγώνες μας και να συνδεθούμε με το εργατικό
κίνημα και όλες τις υπόλοιπες μάχες. Η νεο-
λαία βγήκε μπροστά και άνοιξε τη μάχη ενάν-
τια στην κλιματική αλλαγή και την περιβαλλον-
τική καταστροφή με κεντρικό σύνθημα “αλλάξ-
τε το σύστημα, όχι το κλίμα”, αλλά ταυτόχρο-
να ανοίγει η συζήτηση για το αν η αλλαγή είναι
θέμα προσωπικών επιλογών. Γι' αυτό και οι
τρεις συζητήσεις για το περιβάλλον θα βοηθή-
σουν πολύ να κάνουμε πιο καθαρό τον προσα-
νατολισμό και τη στρατηγική μας.

Έχουμε έναν ολόκληρο κόσμο να κερδίσου-
με και το μονοήμερο είναι ένα τεράστιο όπλο
για να τα καταφέρουμε. Σας περιμένουμε!

Εύα Ντόκου, φοιτήτρια ΠΑΔΑ

Το μονοήμερο του ΣΕΚ στις 10 Νοέμβρη είναι πολύ εν-
διαφέρον. Τα θέματά του αγγίζουν όλα τα κομμάτια

των φοιτητών που θέλουν μια αλλαγή, ψάχνουν απαντή-
σεις σε όσα βιώνουν και κινητοποιούνται για ένα καλύτε-
ρο μέλλον.

Βλέπουμε μεγάλες κινητοποιήσεις παντού, όλο και πιο
πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στα κινήματα διεθνώς. Αυτό
μας δίνει δύναμη και ενέργεια, μας δίνει έμπνευση να
συνεχίζουμε. Το κρίσιμο είναι αυτή η πλειοψηφία, που
εκφράζεται στο δρόμο, να ανοίξει το δρόμο για ανατρο-
πές. Το μονοήμερο θα έχει ένα τέτοιο θετικό χαρακτή-
ρα. Είναι σημαντική η αφύπνιση όλων των ακτιβιστών και
η προσπάθεια να έρχονται σε επαφή με τις επαναστατι-
κές ιδέες. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα μιας πολιτι-
κής συζήτησης, να ρίξει στερεότυπα, να ενεργοποιήσει
περισσσότερο κόσμο, να του δώσει επιχειρήματα για
δράση και οργάνωση.

Πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην οργάνωση των αγώ-
νων και στη σχολή μου. Γι' αυτό και όλες οι προσπάθει-
ες που κάνουμε αυτή τη στιγμή για να πολιτικοποιήσου-
με το κλίμα, να προχωρήσουμε σε γενική συνέλευση και
να πάρουμε κι εμείς αποφάσεις κατάληψης όπως όλες
οι σχολές, να έχουμε δράση αντιρατσιστική και αντιφα-
σιστική μαζί με όλους τους καταπιεσμένους, έχουν στο
κέντρο τους το μονοήμερο.

Γιάννης Μαλινάκης, 
φοιτητής Καλών Τεχνών Αθήνας

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/11
Εργατικό Κέντρο 2μμ-8μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ28/11
αιθ. Περιφέρειας, 
στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’ όρ. 7μμ

ΠΑΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11
αιθ. ΕΒΕ, Αράτου 21, 
πλ. Όλγας 6μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11
Εργατικό Κέντρο 6μμ

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11, 

5μμ-8μμ

ΒΟΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11
Θόλος (πανεπιστήμιο) 6μμ

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/12
Εργατικό Κέντρο 7μμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/12
Εργατικό Κέντρο 7μμ

11.00 – 12.30
Αμφιθέατρο
Οικονομική στασιμότητα, 
πολιτική αστάθεια, ανταγωνισμοί 

H μακρόσυρτη κρίση 
του καπιταλισμού
Πάνος Γκαργκάνας

1.00 – 2.15
Αίθουσα Α
Ο Μαρξ και η περιβαλλοντική καταστροφή
Πάνος Γκαργκάνας

Αίθουσα Β
Ο πόλεμος στη Συρία, οι ιμπεριαλιστικοί
ανταγωνισμοί και η ελληνική εμπλοκή
Σωτήρης Κοντογιάννης

Αίθουσα Γ
Τι κατάρρευσε το 1989;
Κώστας Πίττας

3.00 – 4.15
Αίθουσα Α
Vegan – μπορούν οι προσωπικές επιλογές
να δώσουν λύση;
Πέτρος Κωνσταντίνου

Αίθουσα Β
Ποια είναι η εργατική τάξη σήμερα;
Τάσος Αναστασιάδης

Αίθουσα Γ
Γιατί η άρχουσα τάξη είναι τόσο σεξιστική;
Μαρία Στύλλου

4.45 – 6.00
Αίθουσα Α
Οι μάχες ενάντια στην  
«πράσινη ανάπτυξη»του Μητσοτάκη 
Γιάννης Σηφακάκης

Αίθουσα Β
Αντίσταση στο ρατσισμό
Γιώργος Πίττας και Εύα Ηλιάδη

Αίθουσα Γ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου 
είναι πάντα επίκαιρη
Λέανδρος Μπόλαρης

6.30 – 7.30
Αμφιθέατρο 

Έχουμε έναν κόσμο να κερδίσουμε
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Κατερίνα Θωίδου, Μαρία Στύλλου


