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ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΝΕ 
ΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΝΕΟΝΑΖΙ

46 χρόνια μετά
Χιλή, Ιρακ, 
Λίβανος...
ΕΝΑ, ΔΥΟ, ΤΡΙΑ, 
ΠΟΛΛΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ

σελ. 3, 13

Το αντιφασιστικό
κίνημα απαιτεί
δικαιοσύνη σελ. 5

Ενωτικό STOP
στον ρατσισμό

σελ. 2, 4Αθήνα 22/3/14, Διεθνής ημέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού



“Σύνορα ανοιχτά για την
προσφυγιά αυτό το νομο-
σχέδιο θα μείνει στα χαρ-

τιά”, “Αζαντί, freedom, λευτεριά”,
“Άσυλο και στέγη στους πρόσφυ-
γες”, Open the cities, open the bor-
ders”, “Κλείστε τα στρατόπεδα τα
ρατσιστικά ανοίξτε τα εργοστάσια
τα κλειστά”, “Say it loud say it clear
refugees are welcome here”, “Φρόν-
τεξ σημαίνει πρόσφυγες πνιγμένοι”! 

Αυτά ήταν ανάμεσα σε άλλα τα
συνθήματα που ακούστηκαν στο Σύν-
ταγμα το βράδυ της Πέμπτης 31/10
στην αντιρατσιστική συγκέντρωση
και στη διαδήλωση που ακολούθησε
στους κεντρικούς δρόμους της Αθή-
νας. Την ίδια ώρα μέσα στη Βουλή γι-
νόταν η συζήτηση για το νομοσχέδιο
που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία και
προβλέπει μαζικές απορρίψεις ασύ-
λου, επιτάχυνση των απελάσεων, μα-
ζικό εγκλεισμό σε κλειστά στρατόπε-
δα συγκέντρωσης και μια σειρά από
άλλα ρατσιστικά μέτρα.

Παρά τη δυνατή βροχή πριν και
κατά την διάρκεια της συγκέντρω-
σης, εκατοντάδες άνθρωποι κατέβη-
καν στο κέντρο της Αθήνας -με τους
πρόσφυγες από το “camp” του Ελαι-
ώνα και τα στρατόπεδα Μαλακάσας
και Κορίνθου, άνδρες, γυναίκες και
παιδιά, να στέλνουν ηχηρό μήνυμα
προς την κυβέρνηση και από την
εξέδρα όπου πραγματοποιήθηκαν
ομιλίες, αλλά και στην διαδήλωση
που ακολούθησε. 

Από τα στρατόπεδα
Στη συγκέντρωση που πραγματο-

ποιήθηκε μετά από κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ και κοινοτήτων μεταναστών
συμμετείχαν με τα πανό τους οι πρό-
σφυγες από τα στρατόπεδα Κορίν-
θου, Μαλακάσας και Ελαιώνα, η Πα-
κιστανική Κοινότητα Ελλάδας “Η
Ενότητα”, η Αφγανική Κοινότητα με-
ταναστών και προσφύγων στην Ελ-
λάδα, οι φοιτητικοί Σύλλογοι ΑΣΚΤ
και ΣΕΥΠ ΠΑΔΑ, η Αλληλεγγύη για
όλους, το Συντονιστικό Νοσοκομεί-
ων, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. 

Με τη μικρή σκηνή που έστησαν
συμβολικά στο Σύνταγμα μέσα στην
καταρρακτώδη βροχή και τα αυτο-
σχέδια χαρτόνια που ζητούσαν “στέ-
γαση τώρα”, οι πρόσφυγες που ζουν
έξω από το camp του Ελαιώνα ανέ-
δειξαν με τον πιο ζοφερό τρόπο την
απάνθρωπη κατάσταση που αντιμε-
τωπίζουν χιλιάδες πρόσφυγες στα
νησιά και την ενδοχώρα ενώ σιγά σι-
γά μπαίνει ο χειμώνας.

Το λόγο στη συγκέντρωση πήραν
η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμ-
βουλος Νίκαιας-Ρέντη, ο Τζαβέντ
Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής

Κοινότητας, οι πρόσφυγες Τζεχόβα
από την Γκάνα και Ρεζά και Μοχά-
μεντ από το Αφγανιστάν, ο Αλέξαν-
δρος Σταματίου, φωτορεπόρτερ, ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας και συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ, η Παναγιώτα Ζυντίλη
φοιτήτρια από το Πάντειο, ο Κώστας
Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλό-
γου Εργαζομένων στον Άγιο Σάββα.

“Στην ιστορία πολλοί πολλοί νόμι-
σαν ότι θα είναι οι νικητές αλλά στο
τέλος έχασαν. Κι ο Χίτλερ νόμισε κά-
ποτε ότι ήταν παντοδύναμος αλλά
στο τέλος ηττήθηκε, οι νέες γενιές
σήμερα ξέρουν ότι έχασε. Μπορεί
σήμερα η κυβέρνηση να ψηφίσει αυ-
τό το νόμο, αλλά θα χρειαστεί να
απαντήσει στις επόμενες γενιές και
την ίδια την ιστορία. Σηκώστε το χέ-
ρι σας ψηλά και κάνετε το σήμα της
νίκης για να τους δείξουμε ότι στην
ιστορία εμείς θα είμαστε οι νικητές
και εκείνοι οι χαμένοι” είπε ο Ρεζά
ξεσηκώνοντας τον κόσμο. “Ήρθαμε
εδώ από την Κόρινθο για να ζητή-
σουμε από τις ελληνικές αρχές, την
ΕΕ και τις υπηρεσίες ασύλου να κά-
νουν δεκτό το αίτημά μας για άσυλο
γιατί χρειαζόμαστε προστασία. Ζη-
τάμε να καταλάβουν ότι δεν είμαστε
απλώς μετανάστες, ζητάμε να προ-
στατέψουν τις ζωές ανθρώπων, που
αν επιστρέψουν στην Αφρική, κινδυ-
νεύουν” τόνισε ο Τζεχόβα. 

“Σαν φωτορεπόρτερ ξέρω τι θα
φωτογραφήσω τον χειμώνα. Ξέρω
ότι θα φωτογραφήσω ανθρώπους
που θα πνίγονται μέσα στις λάσπες,
που θα πεθαίνουν από το κρύο, αυ-
τά που φωτογράφησα στο Κόσσοβο
και στη Βοσνία παλαιότερα - τώρα
στην Ελλάδα του 2019” επεσήμανε
ο Αλέξανδρος Σταματίου. 

“Είμαστε πρόσφυγες που αναζη-
τούμε ασφάλεια και μαθαίνουμε ότι

πάνε να παρουσιάσουν το Αφγανι-
στάν σαν ασφαλή χώρα για το λαό
της” είπε ο Μοχάμεντ ανεβαίνοντας
μαζί με γυναίκες και παιδιά από τον
Ελαιώνα στην εξέδρα. “Έχω χάσει
δύο μέλη της οικογένειάς μου και
εγώ αναγκάστηκα να φύγω. Εδώ μας
έχουν πετάξει στο δρόμο, άστεγους
έξω από το camp του Ελαιώνα. Περ-
νάνε κρύες νύχτες χωρίς να έχουμε
τα απολύτως αναγκαία, γυναίκες και
παιδιά κάτω από τα δέντρα”. 

“Η δύναμη του αντιρατσιστικού κι-
νήματος όταν συνδέεται με το εργα-

τικό κίνημα έχει δείξει ότι μπορούμε
να νικάμε. Υποδεχόμαστε τους πρό-
σφυγες και ανοίγουμε τις πόλεις και
τα νοσοκομεία σε όσους και όσες
έχουν ανάγκη. Όπως δεν επιτρέψα-
με τις απολύσεις στον Άγιο Σάββα
έτσι δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμο-
στούν τα ρατσιστικά μέτρα. Τα σω-
ματεία, η ΕΙΝΑΠ έχουν ήδη πάρει
αποφάσεις” ξεκαθάρισε ο Κώστας
Καταραχιάς. 

“Είμαστε σήμερα εδώ συνεχίζον-
τας το τεράστιο κίνημα αλληλεγ-
γύης που αναπτύχθηκε όλα τα προ-

ηγούμενα χρόνια και στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη. Οι πρόσφυγες εί-
ναι καλοδεχούμενοι, η θέση τους εί-
ναι μέσα στις πόλεις μας, στις γειτο-
νιές μας, στα κενά κτίρια που ζητάμε
να ανοίξουν για να τους φιλοξενή-
σουν, διεκδικούμε δομές από τους
δήμους, ΑΜΚΑ, πρόσβαση στα δη-
μόσια νοσοκομεία για όλους”, τόνι-
σε η Κατερίνα Θωίδου. 

“Ήρθαμε εδώ για να πούμε όχι στο
νόμο που θέλει στην ουσία να σταμα-
τήσει τη χορήγηση ασύλου στους
πρόσφυγες. Απαιτούμε σεβασμό στα
ανθρώπινα δικαιώματα” υπογράμμισε
ο Τζαβέντ Ασλάμ που αναφέρθηκε
και στην επίθεση του δήμαρχου Αθή-
νας Μπακογιάνη που απειλεί να στε-
ρήσει τη στέγη στο σχολείο της Πακι-
στανικής Κοινότητας. 

“Είναι ένα νομοσχέδιο έκτρωμα
που παραβιάζει τις διεθνείς συνθή-
κες, το δικαίωμα των προσφύγων
στην προστασία, που πάει να μετα-
τρέψει τους αιτούντες άσυλο σε
κρατούντες άσυλο, αν θέλαμε να ει-
σάγουμε ένα νεολογισμό, επεκτεί-
νοντας την κράτηση. Ενώ το πολιτι-
κό άσυλο είναι εξατομικευμένο δι-
καίωμα, κάνει αυθαίρετα διαχωρι-
σμό χωρών καταγωγής με προσφυ-
γικό προφίλ, χωρίζοντας τους πρό-
σφυγες σε κατηγορίες” δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη” ο Μα-
νώλης Σαρρής, από την “Αλληλεγ-
γύη για όλους”.

Παραλήρημα
Αργά τη νύχτα της Πέμπτης μέσα

στη Βουλή υπέρ του ρατσιστικού νο-
μοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές
της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ, στρώνοντας
το δρόμο στον Βελόπουλο να το κα-
ταψηφίσει προχωρώντας σε ένα ρα-
τσιστικό παραλήρημα στο οποίο ζή-
τησε ανέγερση τείχους, μεταφορά
των προσφύγων σε ακατοίκητα νη-
σιά, μη ένταξη των προσφυγόπου-
λων στα σχολεία και νομιμοποίηση
των παράνομων push back στο Αι-
γαίο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν
το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ 25. 

“Αυτή η συγκέντρωση γίνεται την
ίδια ώρα που μέσα στη Βουλή ο Μη-
τσοτάκης κατεβάζει ένα νόμο όπου
παιδιά σαν και αυτό που είναι τώρα
δίπλα μου θα συνεχίσουν να πνίγον-
ται στο Αιγαίο” τόνισε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου στην ομιλία του στο
Σύνταγμα. “Συνεχίζουμε και θα ακυ-
ρώσουμε στην πράξη αυτό το νόμο
και τα ρατσιστικά του μέτρα απαι-
τώντας να κλείσουν τα στρατόπεδα,
να δοθεί άσυλο και στέγη σε όλους
τους πρόσφυγες. Θα σταματήσουμε
την φασιστική απειλή, με επόμενο
σταθμό τη συγκέντρωση στην απο-
λογία του φύρερ της Χ.Α στις 6 Νο-
έμβρη στο Εφετείο”. 

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθη-
σε διαδήλωση που ακολούθησε τη
διαδρομή Πανεπιστημίου, Πεσμαζό-
γλου, Σταδίου και κατέληξε πίσω
στη Βουλή. 

Γιώργος Πίττας
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΝΕΟΛΑΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ενωτικό STOP στο ρατσισμό

31/10, Αντιρατσιστική διαδήλωση στην Αθήνα. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



Φτάνουμε λίγες μέρες πριν από τη φε-
τινή επέτειο της εξέγερσης του Πολυ-
τεχνείου και ένα γύρω ξεδιπλώνονται

σε όλο τον κόσμο πολλά Πολυτεχνεία.

Δεν χωράει αμφιβολία ότι η Χιλή ζει το δι-
κό της Πολυτεχνείο αυτές τις μέρες. Με τη
μεγάλη διαφορά ότι εκεί το κίνημα πρόλαβε
να φτάσει σε μια Γενική Απεργία που τσάκισε
την απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου.
Ο πρόεδρος Πινιέρα ξεφορτώθηκε το
υπουργικό του συμβούλιο αλλά ο κόσμος
επιμένει να ολοκληρώσει την ανατροπή. 

Λιγότερη δημοσιότητα έχει συγκεντρώσει
η εξέγερση στο Λίβανο και ακόμα λιγότερη ο
ξεσηκωμός στο Ιράκ. Κι όμως, σε πείσμα της

πιο αιματηρής καταστολής που έχει κοστίσει
πάνω από 200 νεκρούς, ο κόσμος κυριαρχεί
στους δρόμους της Βαγδάτης και η κυβέρ-
νηση πέφτει – όπως άλλωστε και ο Χαρίρι
στη Βηρυτό. 

Κυρίαρχο “πεζοδρόμιο”
Οι επιπτώσεις από τις εξελίξεις αυτές είναι

πολλαπλές, ιδιαίτερα στη γειτονιά μας. Μπο-
ρεί στη Συρία να βρίσκεται σε εξέλιξη μια
βρόμικη μοιρασιά ανάμεσα στις ιμπεριαλιστι-
κές και υπό-ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, αλλά ο
Λίβανος και το Ιράκ στέλνουν άγριο μήνυμα
σε όλους τους περιφερειακούς ανταγωνι-
στές. Τον κυρίαρχο λόγο τον έχει το «πεζο-
δρόμιο» και όχι οι ανταγωνιστικές ισορρο-
πίες που μαγειρεύουν το Ιράν, η Σαουδική
Αραβία, ή ο Ερντογάν στη σκιά των ΗΠΑ και
της Ρωσίας. Το μέλλον δεν ανήκει ούτε στα
παζάρια της «υψηλής διπλωματίας» στη Γε-
νεύη ούτε στις παρακρατικές ομάδες της κά-

θε τοπικής δύναμης. Ανήκει στην εργατική
τάξη και στη νεολαία που δείχνουν τη δύνα-
μή τους με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο.

Αυτό το μήνυμα αφορά και τα αφεντικά
του ελληνικού καπιταλισμού. Η Μέση Ανατο-
λή είναι ξανά στο κέντρο των εξεγέρσεων και
όποιος απλώνει χέρι στην Ανατολική Μεσό-
γειο κινδυνεύει να του κοπεί. 

Το πιο σπουδαίο μήνυμα, όμως, είναι η έμ-
πνευση για τον κόσμο που αγωνίζεται εδώ.
Σε πείσμα της μεγάλης ρατσιστικής εκστρα-
τείας της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να
συκοφαντεί τους πρόσφυγες και όλο τον κό-
σμο της Μέσης Ανατολής σαν επικίνδυνους
“τζιχαντιστές”, οι δρόμοι της Βηρυτού και
της Βαγδάτης δείχνουν έναν κόσμο να πα-
λεύει όπως κάνουν οι εργάτες και η νεολαία
εδώ. «Φάτε τους γαμημένους πλούσιους»
γράφουν τα πλακάτ στο Λίβανο αναδείχνον-
τας την ταξική διαχωριστική γραμμή πάνω
από τις θρησκευτικές. 

Προχωράμε λοιπόν, να οργανώσουμε τις
απεργίες μας, τις καταλήψεις, τα αντιρατσι-
στικά και αντιφασιστικά συλλαλητήρια με
ακόμη μεγαλύτερη ορμή. Ελάτε στην εκδή-
λωση που οργανώνει το ΣΕΚ με μοτίβο
«Ένας κόσμος σε αναβρασμό». Και πάμε για
τη φετινή πορεία του Πολυτεχνείου με τη σι-
γουριά ότι βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε
«Ένα, δύο, τρία, ...πολλά Πολυτεχνεία». 

6 Νοέμβρη 2019, Νο 1397H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

ΧΙΛΗ, 
ΙΡΑΚ, 
ΛΙΒΑΝΟΣ... 
46 χρόνια 
μετά την 
εξέγερση 
του Νοέμβρη
ΞΑΝΑ 
ΠΟΛΛΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ!

Άλλα 4.500 ευρώ συγκεντρώθη-
καν τη βδομάδα που πέρασε

ανεβάζοντας τον δείκτη της οικο-
νομικής εξόρμησης της Εργατικής
Αλληλεγγύης στα 13.420 ευρώ. 

Ευχαριστούμε για τις προσωπι-
κές σας ενισχύσεις που συνεχίζον-
ται: Αργυρή Ε. 100 ευρώ, από 50
ευρώ Παναγιώτης Ζ., Δημήτρης Ζ.,
Δημήτρης Λ., από 30 ευρώ Χρύσα
Κ., Κώστας Π., Εύα Κ., Πέτρος Π.,
Μαργαρίτα Π., από 20 ευρώ Γιώρ-
γος Φ., Διονύσης Π., Νίκος Κ., 15
ευρώ Ευκλείδης Μ., από 10 ευρώ
Τζέρι Μ., Νίκος Γκ., Χρήστος Β.,
Μαρία Τ., από 5 ευρώ Γιώργος Γλ.,
Νίκος Ντ., Γιώτα Κ. Βάσω Ν.

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που συγκέν-
τρωσαν 50 ευρώ στο Ραδιομέγαρο
της ΕΡΤ, 30 ευρώ στον Άγιο Σάβ-
βα, 50 ευρώ στο Πάντειο , στη Φι-
λοσοφική και στο ΠΑΔΑ, 10 στο
Αγία Όλγα, από 6 στην πλατεί Κυ-
ψέλης και στο Ηράκλειο, από 5 ευ-
ρώ στις ΕΡΑ Χανίων και Ηρακλεί-
ου. 

Ευχαριστούμε, τέλος, τους Αρ-
γύρη Δ., Μυριάνθη Λ., Θανάση Δ.,
Γιάννη Π., Νίκο Σ., Μανώλη Φ., Νε-
κτάριο Φ., Αινεία Μ., Γιάννη Μ. και
Φωτεινή Π. που γράφτηκαν συν-
δρομητές στην εφημερίδα Εργατι-
κή Αλληλεγγύη και στο περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα κάτω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελίδα 18

Βηρυτός

Στηρίξτε 
τη δική σας 
εφημερίδα

Στόχος 
50.000€
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ΧΑΝΙΑ

Τρεις δολοφονικές επιθέσεις εναντίον μετα-
ναστών εργατών –στα πρότυπα της δολο-

φονίας του Σαχζάτ Λουκμάν– έχουν γίνει στα
Χανιά μέσα σε μόλις ένα μήνα. Οι δράστες
χτυπούν οργανωμένα με αυτοκίνητα, μετανά-
στες που βρίσκονται στα ποδήλατά τους και
στη συνέχεια τους εγκαταλείπουν αβοήθη-
τους αφού τους χτυπάνε με σιδερολοστούς. 

Οι δολοφονικές επιθέσεις με αυτοκίνητα
φυσικά φέρνουν στο νου και την επίθεση με
αυτοκίνητο που είχε σαν αποτέλεσμα την δο-
λοφονία και τον βιασμό της αμερικανίδας βιο-
λόγου Σ. Ίτον από τον  Γ. Παρασκάκη στα Χα-
νιά λίγους μήνες πριν -καθώς και μια σειρά
από παρόμοιες επιθέσεις που κατήγγειλαν κα-
ταθέτοντας εναντίον του γυναίκες από τη
Μολδαβία, την Γερμανία, την Βρετανία, την
Πολωνία, την Φινλανδία και την Αλβανία.

“Tην κλιμάκωση των ρατσιστικών, δολοφονι-
κών επιθέσεων και ξυλοδαρμών σε βάρος με-
ταναστών και προσφύγων, οι οποίες έχουν
πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα στην
πόλη μας” καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η
ΚΕΕΡΦΑ Χανίων. Όπως αναφέρει: 

“Το πιο πρόσφατο περιστατικό συνέβη τη Τε-
τάρτη 24/10 περίπου στις 2μμ στην οδό Καραϊ-
σκάκη, στην περιοχή της Χρυσοπηγής στα Χα-
νιά όπου οδηγός αγροτικού οχήματος παρέσυ-
ρε έναν ποδηλάτη περίπου 40 χρονών, πακιστα-
νικής καταγωγής, ρίχνοντάς τον κάτω και προ-
καλώντας του τραύματα ενώ στη συνέχεια εξα-
φανίστηκε, εγκαταλείποντάς τον αιμόφυρτο. 

Δολοφονική δράση
Πριν από ένα μήνα, στις 5πμ και ενώ 4 μετα-

νάστες εργάτες πήγαιναν με τα ποδήλατά-
τους στην εργασία τους, ένα αυτοκίνητο τους
χτύπησε από πίσω ενώ στη συνέχεια οι επιβαί-
νοντες σε αυτό συνέχισαν τη δολοφονική δρά-
ση τους καταστρέφοντας τα ποδήλατα και
χτυπώντας με σιδερολοστό τους εργάτες στα
πόδια. 

Επίσης, ακόμα μία ρατσιστική επίθεση συνέ-
βη την Παρασκευή 4/10, στις 4 περίπου τα ξη-
μερώματα, στην περιοχή του Κουμ Καπί όταν
ομάδα 6 αντρών, με ρόπαλα και ντυμένοι στα
μαύρα, επιτέθηκε και ξυλοκόπησε 3 άστεγους
μετανάστες που κοιμόντουσαν μπροστά από
ακατοίκητο κτίριο και οι οποίοι το προηγούμε-
νο διάστημα είχαν εκδιωχθεί, ύστερα από ορ-
γανωμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, από
κτίριο στην ίδια περιοχή και στο οποίο είχαν
βρει προσωρινό καταφύγιο και στέγη.

Είναι χαρακτηριστικές οι ευθύνες της Αστυ-
νομίας σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις
εφόσον αντί να προχωρήσει στις απαραίτητες
έρευνες για τη σύλληψη των δραστών καταλή-
γει να κάνει ελέγχους στα χαρτιά των μετανα-
στών που κάνουν τις καταγγελίες και στη συ-
νέχεια να εξαφανίζεται!

Καλούμε τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τα
συνδικάτα, τις δημοτικές κινήσεις, τη δημοτική
αρχή και όλη την Αριστερά, να καταδικάσουν
τις ρατσιστικές επιθέσεις που γίνονται στις ερ-
γατικές συνοικίες των Χανίων σε βάρος μετα-
ναστών και προσφύγων που εργάζονται και
διαμένουν στην πόλη μας”.

ΠΕΛΛΑ

“Aνεπιθύμητοι οι ρατσιστές
και οι φασίστες, καλοδε-

χούμενοι οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες στην Πέλλα” είναι
το μήνυμα που στέλνει η ΚΕΕΡ-
ΦΑ Πέλλας απευθύνοντας ταυ-
τόχρονα κάλεσμα σε δράση
κόντρα σε όλες τις ρατσιστικές
εκστρατείες που βρίσκονται σε
εξέλιξη στην περιοχή ενάντια
στη μετεγκατάσταση προσφύ-
γων. Όπως αναφέρει:   

”Η εντεινόμενη ρατσιστική
εκστρατεία κατά των προσφύ-
γων και των μεταναστών από
την κυβέρνηση της ΝΔ στρώ-
νει για ακόμη μια φορά το
δρόμο στους φασίστες που
παριστάνουν τους 'αγανακτι-
σμένους κατοίκους' κατά των
προσφύγων που φτάνουν στην
περιοχή μας.  

Oι γνωστοί ακροδεξιοί τραμ-
πούκοι έχοντας και την απα-
ραίτητη ντόπια και πανελλαδι-
κής εμβέλειας δημοσιογραφι-
κή κάλυψη, που τους παρου-
σιάζουν ως «πολίτες της Πέλ-
λας» προσπάθησαν να δημι-
ουργήσουν τρομοκρατικό κλί-
μα στο δημοτικό συμβούλιο
Σκύδρας, ενώ μικρή ομάδα
ακροδεξιών επιχείρησαν να
παρεμποδίσουν λεωφορεία με
μετανάστες - πρόσφυγες να
φτάσουν σε ξενοδοχείο στα
Γιαννιτσά, όπου επρόκειτο να
φιλοξενηθούν.

Απλόχερα 
Η συντριπτική πλειοψηφία

του λαού της Πέλλας όμως,
δεν έχει καμιά σχέση με τους
ελάχιστους ακροδεξιούς τραμ-
πούκους. Το έδειξε περίτρανα
με τις χιλιάδες μερίδες φαγη-
τού που έστελνε (απλόχερα
και ανώνυμα), καθημερινά
στην Ειδομένη πριν τρία χρό-
νια και τους τόνους ανθρωπι-
στικής βοήθειας που συγκέν-
τρωναν για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες σε δεκά-
δες σημεία σε όλο το νομό
Πέλλας. 

Καλούμε τα συνδικάτα,
τους συλλόγους, τους εργαζό-
μενους, τους νέους και νέες
να φράξουμε το δρόμο στην
ακροδεξιά και τους φασίστες,
με όποια ονομασία κι αν εμφα-
νίζονται. Να συνεχίσουμε την
αντιφασιστική δράση μέχρι να
μπει τέλος στη φασιστική απει-
λή, τόσο των νεοναζί της Χρυ-
σής Αυγής, όσο και των διαδό-
χων τους στη Βουλή, την Ελ-
ληνική Λύση του Βελόπουλου”.

Έκτακτη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου
Αθήνας με θέμα την έγκριση της παραχώρη-

σης των αιθουσών του 144ου δημοτικού σχολείου
για τα μαθήματα ουρντού, αραβικών και αγγλικών
στα παιδιά της Πακιστανικής Κοινότητας και ελλη-
νικών στις μητέρες τους, ζητάνε δημοτικοί σύμ-
βουλοι της Αθήνας, μετά από έκκληση της Πακι-
στανικής Κοινότητας και σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στα γραφεία της το περασμένο Σάββατο.

Όπως αναφέρει η Κοινότητα στις ανακοινώσεις
της: “Στην σύσκεψη για την επαναλειτουργία του
κυριακάτικου σχολείου συμμετείχαν από το 144ο
δημοτικό σχολείο, ο διευθυντής και ένα μέλος του
ΔΣ του Συλλόγου Γονέων, η πρόεδρος και μέλη
της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αθήνας, μέλη
Ενώσεων Γονέων της Αθήνας, δημοτικοί σύμβου-
λοι από την Ανοιχτή Πόλη, την Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας, την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή.
Ακόμη, η ΚΕΕΡΦΑ, ο ΣΥΠΡΟΜΕ, το Τμήμα Δικαιω-
μάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι και όλες μας δήλωσαν
την πλήρη συμπαράστασή τους ώστε τα παιδιά
μας επιτέλους να βρεθούν στο κυριακάτικο σχο-
λείο τους, το οποίο εδώ και δύο χρόνια μπήκε αρ-
μονικά στην ζωή της σχολικής κοινότητας και της
γειτονιάς... 

Τη μέρα συνεδρίασης της έκτακτης συνεδρία-
σης του δημοτικού συμβουλίου καλούμε όλους
όσους και όσες μας συμπαραστέκονται να είναι
εκεί δίπλα στα παιδιά με κινητοποίηση”.

Ήδη αίτημα για έκτακτη σύγκληση του δημοτι-

κού συμβουλίου Αθήνας έχουν αποστείλει στον
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Χ. Τεντόμα ο
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις Γειτο-
νιές της Αθήνας Π. Κωνσταντίνου καθώς και οι κοι-
νοτικοί σύμβουλοι της κίνησης σε έξι διαμερίσματα
της Αθήνας. Όπως αναφέρουν: “Το δημοτικό συμ-
βούλιο της Αθήνας οφείλει να βάλει τέλος στην
αναμονή των 120 παιδιών και στην αγωνία τους να
μπουν στις σχολικές αίθουσες... Μας είναι ακατα-
νόητο, να περιμένει ο Δήμος της Αθήνας πιστοποι-
ητικό νομιμοφροσύνης των εθελοντών εκπαιδευτι-
κών από την πρεσβεία του Πακιστάν(!) για τη λει-
τουργία ενός σχολείου από την Πακιστανική Κοινό-
τητα Ελλάδος “η Ενότητα”, της οποίας μέλη έχουν
τεθεί στη μαύρη λίστα, εξ αιτίας των καταγγελιών
τους για διαφθορά στην ίδια την πρεσβεία... Σας
καλούμε να συγκαλέσετε μέχρι την Παρασκευή 8
Νοέμβρη έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου της Αθήνας με σκοπό το κυριακάτικο σχο-
λείο της κοινότητας να λειτουργήσει κανονικά από
τις 10 Νοεμβρίου”.

Όπως δήλωσε ο Πέτρος Κωνσταντίνου: “Ο κύ-
ριος Μπακογιάννη συνάντησε τον εκπρόσωπο της
πρεσβείας του Πακιστάν χωρίς να ανακοινώσει δη-
μόσια τι συζήτησαν. Το καταλάβαμε, όμως, από
την εισήγηση ότι 'στα μαθήματα Ουρντού και Αρα-
βικών δεν υπάρχουν έγγραφα που να πιστοποιούν
ότι γίνονται υπό την εποπτεία της αντίστοιχης Πα-
κιστανικής πρεσβείας ελέγχοντας την καταλληλό-
τητα των εκπαιδευτικών και της ύλης'(!)”.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Δώστε το Σχολείο 
στην Πακιστανική Κοινότητα

Αντίσταση στις επιθέσεις “αγανακτισμένων”

Το Σάββατο 2/11 πραγματο-
ποιήθηκε εκδήλωση της

ΚΕΕΡΦΑ στα Βριλήσσια, με σκο-
πό την συσπείρωση του κόσμου
μπροστά στην ακροδεξιά εκ-
στρατεία της δημάρχου Πεντέ-
λης-Μελισσίων και την εμφάνιση
“αγανακτισμένων κατοίκων” με
τις πλάτες της ΝΔ και του Βελό-
πουλου. Αφορμή για τους ακρο-
δεξιούς είναι το σχέδιο για εγκα-
τάσταση ανήλικων προσφύγων
στην πτέρυγα Μπόμπολα του νο-
σοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ, στην
περιοχή των Μελισσίων. 

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος
του σωματείου, Δημήτρης Περί-
χαρος, το Αμαλία Φλέμινγκ είναι
ένα νοσοκομείο που οι εργαζό-
μενοί του πάλεψαν για να το
κρατήσουν ανοιχτό από το 2013,
όταν η κυβέρνηση Σαμαρά επιτέ-
θηκε για να κλείσει 13 νοσοκο-
μεία. Τόνισε πως χρέος μας είναι
να υπερασπιστούμε τόσο τη λει-
τουργία του νοσοκομείου όσο
και την ένταξη των προσφύγων
στη γειτονιά. Το νοσοκομείο δεν
πρέπει να μετατραπεί σε φυλακή
για κανένα προσφυγόπουλο. Ο

δήμος θα πρέπει να βρει σπίτια
για τους πρόσφυγες και ταυτό-
χρονα κονδύλια για το νοσοκο-
μείο. 

Εκστρατεία
Ο Ορέστης Ηλίας, μέλος της

ΚΕΕΡΦΑ Βριλησσίων, χαρακτή-
ρισε υποκριτική την στάση της
δημάρχου Μελισσίων που τάχα
υπερασπίζεται το νοσοκομείο.
Είναι αυτή που ξεκίνησε την ρα-
τσιστική εκστρατεία και έδωσε
πάτημα σε ακροδεξιούς να χύ-
νουν ρατσιστικό δηλητήριο και
να εναντιώνονται στην εγκατά-
σταση προσφύγων στην περιο-
χή. O Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων του Νοσοκομείου Άγιος
Σάββας, έκανε μια αναδρομή
στη συμβολή των ιατρών και των
νοσηλευτών στην προάσπιση
του δικαιώματος των προσφύ-
γων για ιατρική περίθαλψη.  

Από το Χαλάνδρι και τον πολι-
τιστικό σύλλογο Μικρασιατών
«Ρίζες», δόθηκε η εικόνα ότι φι-
λοξενούν στην περιοχή 30 ασυ-
νόδευτα προσφυγόπουλα που

πηγαίνουν κανονικά σχολείο. Ο
Δημήτρης Τσακιλτζής, εκ μέ-
ρους του συλλόγου, είπε πως
έχουν γεμίσει την γειτονιά με
ανακοινώσεις που καταλήγουν
«..όποιος πειράξει προσφυγό-
πουλο ο σύλλογός μας θα μπει
μπροστά». 

Ο Κ. Παπαδάκης, δικηγόρος
πολιτικής αγωγής στη δίκη της
ΧΑ τόνισε τη σημασία τέτοιων
πρωτοβουλιών για την ενίσχυση
της δικαστικής μάχης ενάντια
στη ναζιστική συμμορία και κά-
λεσε όλους και όλες στο αντιφα-
σιστικό συλλαλητήριο την ημέρα
της απολογίας του Μιχαλολιά-
κου. O Αντώνης Γιάννενας, από
την πρωτοβουλία κατοίκων Πεν-
τέλης-Μελισσίων, απεύθυνε κά-
λεσμα για την μαζική συμμετοχή
στο επόμενο δημοτικό συμβού-
λιο του δήμου Μελισσίων καθώς
και την οργάνωση εξορμήσεων
και ανοιχτής εκδήλωσης στην
γειτονιά.

Κοινός τόπος όλων ήταν ότι
χρειάζεται να δράσουμε ενωμένα.

Ελίζα Κρικώνη



Η τακτική που ακολούθησε ο Λαγός στην
απολογία του (30/10, 397η συνεδρία-
ση) είναι ενδεικτική του αδιεξόδου στο

οποίο βρίσκεται ο ίδιος, ενώ δεν αφήνει περι-
θώρια ούτε στον αρχηγό να τη γλιτώσει. Ο Λα-
γός, ως περιφερειάρχης Πειραιά, υπεύθυνος
δηλαδή των πιο δολοφονικών πυρήνων της
Χρυσής Αυγής, και με πλήθος υλικού (από
μάρτυρες μέχρι αναγνωστέα έγγραφα και κα-
ταδικαστικές αποφάσεις) να τον εμπλέκει στις
πιο σημαντικές υποθέσεις, δεν είχε καμία διέ-
ξοδο φτάνοντας στην απολογία του. Γι’ αυτό
επέλεξε την τακτική Κασιδιάρη σε μεγαλύτερη
κλίμακα: σε ένα άνευ προηγουμένου παραλή-
ρημα εναντίον της έδρας επιτέθηκε σε όλα τα
μέλη της σύνθεσης: «Ντροπιάσατε τη διαδικα-
σία […] Μας τραβολογάτε εδώ και 6,5 χρόνια
[…] Δεν έχετε το σθένος να αντιδράσετε […]
Δεν ξέρω πόσο περήφανοι θα είστε για την
απόφαση που θα βγάλετε».

Μέχρι την απολογία Λαγού δύο ήταν οι βασι-
κές γραμμές που είχαν διατυπώσει τα στελέχη
της Χρυσής Αυγής, όσον αφορά τη στάση της
ηγεσίας απέναντι στη Νίκαια μετά τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα. Ο μοναδικός πλέον
ευρωβουλευτής της ΧΑ Θ. Κωνσταντίνου και ο,
πιστός μέχρι και σήμερα στον αρχηγό, πρώην
βουλευτής Η. Παναγιώταρος, ισχυρίστηκαν ότι
η τοπική της Νίκαιας έκλεισε αμέσως και οι εμ-
πλεκόμενοι στην επίθεση διαγράφτηκαν. Προ-
ετοίμαζαν το άδειασμα των φυσικών αυτουρ-
γών των επιθέσεων και έθεσαν σαν πήχη τον
μοναδικό στόχο να σωθεί ο στενός πυρήνας
του Μιχαλολιάκου. Από την άλλη ο Ν. Μίχος,
πρώην βουλευτής της ΧΑ που έχει αποχωρή-
σει από την οργάνωση από το 2017 κατέθεσε
ότι διαγραφές δεν έγιναν, παρά το γεγονός ότι
ο ίδιος τις ζήτησε. Ο ίδιος ο πυρηνάρχης Νί-
καιας Πατέλης στη δική του απολογία έχει πει
ότι δεν διαγράφηκε. 

Ο Λαγός τάχθηκε με τη δεύτερη γραμμή.
Κάλυψε το τάγμα εφόδου της Νίκαιας, λέγον-
τας ότι όχι μόνο δεν διαγράφηκε ο Πατέλης
και άλλα μέλη, αλλά ότι τα γραφεία της Νί-
καιας έκλεισαν μόνο προσωρινά, για να ξεκα-
θαριστεί τι έχει γίνει. Τα στοιχεία επιβεβαι-
ώνουν αυτή τη γραμμή κι όχι την πρόσφατη
επινόηση Κωνσταντίνου και Παναγιώταρου πε-
ρί άμεσων διαγραφών. Ανάμεσα σε άλλα, πρό-
κειται για το τηλεφώνημα του Λαγού στον Πα-
τέλη για να μάθει τι έγινε το βράδυ της δολο-
φονίας, τις απολογίες κατηγορούμενων μελών
της Νίκαιας στις οποίες είπαν ότι συνέχισαν να
μαζεύονται στα γραφεία του Πειραιά με επιμέ-
λεια του Λαγού και του Τσακανίκα, την ενημέ-
ρωση Λαγού στον Πατέλη λίγες ημέρες μετά
ότι «μένει» κλπ. Αλλά και αργότερα, η ανάληψη
της πολιτικής ευθύνης από τον Μιχαλολιάκο
κάθε άλλο παρά ενισχύει τον ισχυρισμό ότι η
Νίκαια παραστράτησε. 

Φτάνουμε μέχρι το σήμερα, όπου η οργάνω-
ση αδυνατεί να φέρει την παραμικρή ανακοί-
νωση ή το παραμικρό επίσημο στοιχείο ότι
πράγματι αποστασιοποιήθηκε από τη Νίκαια.
Αντίθετα, λίγες μέρες πριν την απολογία του
αρχηγού, η ΕφΣυν έφερε στη δημοσιότητα
ένα βίντεο συνέντευξης στο οποίο ο Μιχαλο-

λιάκος, μια βδομάδα μετά τη δολοφονία, αρ-
νείται ότι έκλεισαν τα γραφεία της Νίκαιας και
υπερασπίζεται θερμά την τοπική λέγοντας ότι
είναι συνήθης και όμοια με τις υπόλοιπες. 

Αφήγημα
Ο Λαγός υπερασπίστηκε επίσης το αφήγημα

του Πατέλη ως προς το τι περιεχόμενο είχαν
τα τηλέφωνα και τα μηνύματα τη βραδιά της
δολοφονίας, την οργάνωση ομιλίας του αρχη-
γού δυο ημέρες αργότερα στη Νίκαια και τα
τρικάκια. Έχει έτσι συνδέσει την μοίρα του με
την τοπική Νίκαιας. Και όχι μόνο. Για τα μηνύ-
ματα στα οποία ενημερώνει τον Πατέλη για
την επίθεση στο ΠΑΜΕ (που την έκανε η τοπι-
κή Περάματος, της οποίας επικεφαλής ήταν ο
Πανταζής), παραδέχτηκε ότι αναφέρονταν σε
αυτή τη σύγκρουση, άσχετα με τη γελοία δι-
καιολογία ότι «πέσιμο» σήμαινε… πάτημα συν-
θημάτων και αφισών. Επιβεβαίωσε επίσης ότι
όπου αναφέρει έναν «Τάσο» (σε συνομιλίες
που αφορούν επιθέσεις δηλαδή) εννοεί τον
πυρηνάρχη (Αναστάσιο) Πανταζή. Παράλληλα,
όταν ρωτήθηκε για την
προαναγγελία της επίθε-
σης στους Αιγύπτιους
αλιεργάτες («οι Αιγύπτιοι
θα δίνουν λογαριασμό
στη Χρυσή Αυγή»), την
κουκούλωσε φθηνά λέ-
γοντας ότι εννοούσε ότι
«θα τους πήγαιναν στις
αρχές», ωστόσο στην
ουσία της η απάντησή
του δεν ήταν να διαφο-
ροποιηθεί. Επανέλαβε
και μέσα στο δικαστήριο
ότι οι Αιγύπτιοι αποτε-
λούσαν «μεγάλο πρό-
βλημα» και ότι «θα έδι-
ναν λογαριασμό». Και

στις δύο μεγάλες επιθέσεις του Περάματος
δηλαδή, ο Λαγός παραδέχεται τη συμμετοχή
της Χρυσής Αυγής και τη γνώση του ίδιου.

Όπως οι συγκατηγορούμενοί του αλλά και η
οργάνωση συνολικά, ο Λαγός έπεσε σε αντι-
φάσεις που προδίδουν την αδυναμία τους να
μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Το μόνο πράγμα
στο οποίο ο Λαγός δεν «έδωσε» ανοιχτά τον
Μιχαλολιάκο ήταν το ζήτημα της τηλεφωνικής
τους συνομιλίας στις 00.37 το βράδυ της δο-
λοφονίας, λίγα λεπτά μετά το μαχαίρωμα.
Ισχυρίστηκε ότι αφορούσε οργανωτικά ζητή-
ματα, άσχετα με τη δολοφονία, υιοθετώντας
έτσι τον ισχυρισμό του Μιχαλολιάκου ότι έμα-
θε την επόμενη μέρα. Αλλά ούτε αυτό το υπο-
στήριξε καλά. Είπε «γιατί να μάθει από μένα τη
δολοφονία;» σαν να ήταν ένα ασήμαντο και
άσχετο με τη Χρυσή Αυγή γεγονός, ενώ απαν-
τώντας σε άλλες σχετικές ερωτήσεις περιέ-
γραφε στο δικαστήριο τι πανικός επικράτησε
στις γραμμές της οργάνωσης εκείνο το βράδυ.
Σε συνδυασμό με τις καταθέσεις Α. Σπίνου και
Μίχου ότι ο αρχηγός ήξερε για τη δολοφονία

λίγα λεπτά αφότου αυτή εί-
χε γίνει, η προσχηματική κά-
λυψή του από τον Λαγό είναι
δώρο άδωρο.

Ακόμη κι αν ο Μιχαλολιά-
κος επιλέξει να αδειάσει
ολοκληρωτικά τον Λαγό
στην απολογία του για να
γλιτώσει, ο τελευταίος έχει
βάλει ένα ακόμη εμπόδιο:
«οι βουλευτές δεν δρούσαν
ανεξέλεγκτα, εννοείται μιλά-
γαμε με τον Αρχηγό μας […]
το Πολιτικό Συμβούλιο ανα-
φερόταν στον Αρχηγό της
Χρυσής Αυγής», κατέθεσε.

Αφροδίτη Φράγκου
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ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Για μια ακόμη χρονιά, την 1η Νοέμβρη,

οι φασίστες της Χρυσής Αυγής επιχείρη-
σαν να το παίξουν «θύματα», οργανώνον-
τας μνημόσυνο-φιέστα μίσους στο Νέο
Ηράκλειο. Η απάντηση του αντιφασιστικού
κινήματος της περιοχής ήταν ότι οι ναζί
δεν έχουν θύματα, είναι δολοφόνοι. 

Αυτό ήταν το κέντρο της αντιφασιστικής
διαδήλωσης –συνέχεια στη μαχητική πα-
ράδοση της περιοχής που ήταν κομβική
για να κλείσουν τα «γραφεία»-ορμητήρια
του Βορείου Τομέα της ΧΑ. Τη διαδήλωση
όπως πάντα υποδέχτηκαν θερμά οι κάτοι-
κοι. Η αστυνομία αποφάσισε φέτος, στην
τελική ευθεία της δίκης και με την ναζιστι-
κή οργάνωση διαλυμένη, να κινητοποιήσει
περισσότερες δυνάμεις από ποτέ, με
κλούβες και διμοιρίες ακόμη και σε μικρά
δρομάκια του Ηρακλείου. Έκοψε την κυ-
κλοφορία της λεωφόρου Ηρακλείου προ-
κειμένου να εμποδίσει τους αντιφασίστες
να πλησιάσουν τα πρώην «γραφεία». Στη
διαδήλωση καλούσαν οι τοπικές ΚΕΕΡΦΑ
Ηρακλείου και Ν. Ιωνίας, τοπικές επιτρο-
πές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε Ηράκλειο, Ν. Ιωνία
και Μεταμόρφωση και η ΟΡΜΑ, ενώ στη-
ρίχτηκε και από συλλογικότητες του αντιε-
ξουσιαστικού χώρου. Η ΚΕΕΡΦΑ κάλεσε
σε μαζική παρουσία όλων στο Εφετείο την
ημέρα απολογίας του Μιχαλολιάκου.

ΓΕΡΑΚΑΣ
Μαζική συγκέντρωση και πορεία στον

Γέρακα πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 1/11 ενάντια στην φασιστική επίθε-
ση με μαχαίρι που δέχτηκε μέλος της
ΚΝΕ από γνωστή ομάδα φασιστοειδών
στην περιοχή. Την διαδήλωση οργάνωσε
το ΚΚΕ και συμμετείχε η τοπική ΚΕΕΡΦΑ
και ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταθέτοντας ανακοινώ-
σεις συμπαράστασης αλλά και μοιράζον-
τας προκηρύξεις για το συλλαλητήριο
στο Εφετείο 6/11, την ημέρα απολογίας
του Μιχαλολιάκου. 

Όπως καταγγέλθηκε στην συγκέντρω-
ση, η συγκεκριμένη ομάδα έχει κάνει και
άλλες επιθέσεις και τραμπουκισμούς το
τελευταίο διάστημα. Το θράσος να βγά-
λουν μαχαίρι μέσα στη γειτονιά, τους το
δίνει ο θεσμικός ρατσισμός δημάρχων της
ευρύτερης περιοχής. Δεν είναι τυχαίο ότι
η συγκεκριμένη επίθεση έγινε σε μια πε-
ρίοδο που η ρατσιστική πολιτική της κυ-
βέρνησης και των δημάρχων έχει ανέβει
στα ύψη με εκστρατείες μίσους ενάντια
στους πρόσφυγες. Η μάχη για να τους
σταματήσουμε είναι μια μάχη που την δί-
νουμε ενωτικά η Αριστερά με τα συνδικά-
τα, τους μαθητές και τους συλλόγους γο-
νέων σε Μελίσσια, Πεντέλη, Βριλήσσια,
Γέρακα, Μαρούσι, με σκοπό την ένταξη
των προσφύγων στις γειτονιές μας σε αν-
θρώπινες συνθήκες διαβίωσης.

Ορέστης Ηλίας

ΛΑΓΟΣ - ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
Απολογίες καταδίκης και ξεφτίλας

Αντιφασιστικές
κινητοποιησεις

Μιχαλολιάκος και Λαγός
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Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων
των ΕΛΜΕ το Σάββατο 2/11 στην Αθήνα
αποφάσισε εκτός από τη συμμετοχή
στην αντιφασιστική κινητοποίηση την
Τετάρτη, 6/11, τη διοργάνωση πανελλα-
δικής πανεκπαιδευτικής συγκέντρωσης
στις 23/11 στο κέντρο της Αθήνας, την
απόρριψη της ιδιωτικοποίησης της επι-
κουρικής σύνταξης και του ασφαλιστι-
κού συστήματος συνολικά και πήρε
απόφαση ενάντια στην ένταξή των σω-
ματείων στο ηλεκτρονικό μητρώο που
ψήφισε η κυβέρνηση με τον αντισυνδι-
καλιστικό νόμο.

Στις 7-8/11 στο ξενοδοχείο Τιτάνια θα
πραγματοποιηθεί φέτος το συνέδριο
της ΟΣΥΟ. Πρόκειται για ένα κρίσιμο
συνέδριο, σε μια ιδιαίτερη χρονική συγ-
κυρία. 

Αφενός κλείνει ο κύκλος της διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πρόδωσε τις
εργατικές προσδοκίες περνώντας από
το σκίσιμο των “μνημονίων” στο 4ο Μνη-
μόνιο, και ξεκινάει μια νέα διακυβέρνη-
ση της ΝΔ, η οποία πολύ γρήγορα επί-
σης διέψευσε τις όποιες “αναπτυξιακές”
υποσχέσεις, δείχνοντας ότι ήρθε για να
κατεδαφίσει ότι άφησαν όρθιο οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις. Αφετέρου για
πρώτη φορά η αντικαπιταλιστική αρι-
στερά εκλέγει έναν τόσο σημαντικό
αριθμό συνέδρων, προκειμένου να διεκ-
δικήσει με αξιώσεις μια έδρα στο ΔΣ
της Ομοσπονδίας. Ο πήχης λοιπόν μπαί-
νει εκ των πραγμάτων ψηλά όσον αφο-
ρά τις εργατικές διεκδικήσεις.

Τα τελευταία χρόνια η Ομοσπονδία
βίωσε αρκετές υποχωρήσεις συλλόγων
και εργαζομένων, ως αποτέλεσμα όχι
μόνο των κυβερνητικών επιθέσεων
(όπως η “ξαφνική” μεταφορά της ΓΓΠΣ
στο Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής την επόμε-
νη των εκλογών) αλλά και λόγω της δυ-
σφορίας που προκάλεσε η ανεπαρκής
στάση της ηγεσίας της στα προβλήματα
του κλάδου. Ακόμα περισσότερο, φέτος
ξεχωρίζει το ζήτημα των νέων συναδέλ-
φων που προσλήφθηκαν πρόσφατα και
δεν παίρνουν την προσωπική διαφορά.
Παρά τις μεγάλες υποσχέσεις, τίποτα
το ουσιαστικό δεν έχει γίνει από πλευ-
ράς Ομοσπονδίας και σίγουρα το θέμα
θα απασχολήσει ιδιαίτερα έντονα το συ-
νέδριο, καθώς αναμένεται να υπάρχει
και παρουσία του αντίστοιχου Συντονι-
στικού των νέων συναδέλφων.

Από την πλευρά μας θα επιδιώξουμε
να εξασφαλιστεί η παρουσία μας στο
νέο ΔΣ και ταυτόχρονα να θέσουμε τις
βάσεις για μια μαχητική αριστερή αντι-
πολίτευση από την επόμενη μέρα.

Νίκος Τουρνάς,  μέλος του ΔΣ 
του Συλλόγου Υπαλλήλων ΓΓΔΕ

και σύνεδρος για την ΟΣΥΟ με την Αρι-
στερή Μαχητική Ενωτική Πρωτοβουλία

Η δικαιοσύνη δεν θα μπορεί να “χώνει, αυτεπάγγελτα, τη μύτη της”
πλέον στις βρομοδουλειές των τραπεζών, σύμφωνα με τις νέες
αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον

ποινικό κώδικα. Οι υποθέσεις “απιστίας” των τραπεζιτών θα φτάνουν στο
δικαστήριο μόνο ύστερα από αγωγή της ίδιας της τράπεζας. Δηλαδή μό-
νο εάν οι τραπεζίτες, που ελέγχουν τις τράπεζες, αποφασίσουν να μηνύ-
σουν τους εαυτούς τους.

Μια γεύση από το τι μπορεί να σημαίνει “απιστία σε βάρος της τράπε-
ζας” πήραμε την περασμένη εβδομάδα από το δημοσίευμα της εφημερί-
δας Financial Times γύρω από τη σκανδαλώδη σχέση ανάμεσα στην Τρά-
πεζα Πειραιώς, την κυπριακή εταιρεία Copiouso και την εφοπλιστική Libra.

Τα πρώτα στοιχεία του σκανδάλου άρχισαν να βγαίνουν στην επιφά-
νεια πριν από δύο  χρόνια, με την αποστολή ενός πορίσματος της Τράπε-
ζας της Ελλάδας (ΤτΕ) στις εισαγγελικές αρχές. Σύμφωνα με το πόρι-
σμα, η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε μια σειρά από ακίνητα σε εταιρείες
που ανήκαν στον Μιχάλη Σάλλα, το τότε “αφεντικό” της Πειραιώς, και την
οικογένειά του. Αργότερα η Τράπεζα αγόρασε πίσω τα ίδια ακίνητα -σε
τιμές πολλαπλάσιες από τις αρχικές. Όταν “έχωσαν τη μύτη τους” οι ει-
σαγγελείς στις ύποπτες αυτές συναλλαγές η Πειραιώς έσπευσε να που-
λήσει ξανά, στην ίδια τιμή, τα ακίνητα αυτά στην κυπριακή εταιρία Copi-
ouso. Τα χρήματα γύρισαν πίσω στα ταμεία της τράπεζας, η ζημιά επα-
νορθώθηκε και το σκάνδαλο εξαφανίστηκε -σύμφωνα με τους ισχυρι-
σμούς του Σάλλα φυσικά. Λες και η επιστροφή των κλοπιμαίων μπορεί να
εξαφανίσει και την ίδια την κλοπή. 

Η Copiouso δεν ήταν μια οποιαδήποτε εταιρεία. Ανήκε στον εφοπλιστή
Γιώργο Λογοθέτη, το αφεντικό της Libra που -καθόλου τυχαία- είναι και
ένας από τους μεγάλους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς. Η συμφωνία

ανάμεσα στην Πειραιώς και την Copiouso προέβλεπε εξό-
φληση του τιμήματος σε δόσεις. Η Copiouso κατέβαλε
πράγματι την πρώτη δόση -με χρήματα που δανείστηκε
από την Πειραιώς, “για επενδύσεις σε αιολικά πάρκα” υπο-

τίθεται. Και ύστερα δεν πλήρωσε καμιά άλλη δόση. 
O Λογοθέτης είναι, σύμφωνα με το άρθρο της Financial Times, “μάστο-

ρας” στις επικερδείς αγοραπωλησίες. Το 2006 πούλησε ολόκληρο τον
στόλο της Libra – για να τον ξανα-αγοράσει τρία χρόνια αργότερα σε πο-
λύ χαμηλότερες τιμές. Ήταν επίσης ένας από τους μεγάλους χρηματο-
δότες της Χίλαρι Κλίντον στις τελευταίες εκλογές. 

Η κακόφημη υπόθεση της Copiouso είναι από ότι φαίνεται μόνο ένα μι-
κρό κομμάτι της στενής σχέσης ανάμεσα στον Σάλλα και τον Λογοθέτη.
Σύμφωνα με την Financial Times το 2014 η τράπεζα πούλησε ένα πακέτο
δανείων ύψους 1,05 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ένα “χρηματοπιστωτικό όχη-
μα” που ανήκε στον Λογοθέτη. Το τίμημα για αυτό το πακέτο χρεών ορίστη-
κε στα 310 εκατομμύρια Ευρώ – από τα οποία τα 200 προήλθαν από δάνειο
της Πειραιώς. Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει, που λέει και η παροιμία.
Μόνο που όλα αυτά τα εκατομμύρια (εκατοντάδες εκατομμύρια για την
ακρίβεια) που πηγαινοέρχονται προέρχονται από τις ανακεφαλαιοποιήσεις
που τόσο ακριβά έχει πληρώσει η εργατική τάξη στην Ελλάδα.

Τελευταία λεπτομέρεια: η εισαγγελέας που “έχωσε τη μύτη της” στο
σκάνδαλο της Πειραιώς ήταν η Ελένη Τουλουπάκη, η επικεφαλής της Ει-
σαγγελίας κατά της Διαφθοράς. Η Τουλουπάκη είναι αυτή που είχε “χώ-
σει τη μύτη της” και στο σκάνδαλο της Novartis. Έκτοτε βρίσκεται συνε-
χώς στο στόχαστρο του δεξιού Τύπου, που προσπαθεί απεγνωσμένα να
μετατρέψει την υπόθεση από “σκάνδαλο” σε “σκευωρία”. Ο Γιάννης Λο-
βέρδος έχει ασκήσει μήνυση εναντίον της για “κατάχρηση εξουσίας”. Έ,
καιρός είναι να τελειώνουμε πια με αυτές τις ενοχλητικές παρεμβάσεις
της δικαιοσύνης στο ευγενές έργο των τραπεζιτών, των εφοπλιστών και
των βιομηχάνων. Για να πάει, επιτέλους, ο τόπος μπροστά.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Απίστευτους εκβιασμούς αντιμετωπίζουν
όσοι εργαζόμενοι στα RBU (“κόκκινα δά-
νεια” ή Recovery Business Unit) της τρά-

πεζας Πειραιώς δεν αποδέχτηκαν το σχέδιο με-
ταφοράς τους στην νέα θυγατρική της τράπε-
ζας AFS (Alternative Financial Solutions), που
πουλήθηκε κατά 80% στην σουηδική Intrum.

Παρόλο που η σκανδαλώδης συμφωνία με την
Intrum προχωράει, η άρνηση των εργαζόμενων
να μεταφερθούν έξω από την τράπεζα με διάλυ-
ση ΣΣΕ και με άρση της μονιμότητας έχει δημι-
ουργήσει πρόβλημα στα σχέδια της διοίκησης.
Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στα
RBU αποδέχτηκαν να μεταφερθούν στην AFS. 

Οι μεγάλες κινητοποιήσεις και απεργίες των
εργαζόμενων στην Τράπεζα Πειραιώς την προ-
ηγούμενη Άνοιξη είχαν αναγκάσει τη διοίκηση
της τράπεζας να υπογράψει με τα πρωτοβάθ-
μια σωματεία και την ΟΤΟΕ συμφωνία με την
οποία η διοίκηση αποδεχόταν πως θα έβρισκε
νέες θέσεις εργασίας εντός του οργανισμού
και χωρίς να σπάει τη ΣΣΕ για όσους αρνηθούν
να φύγουν από την Πειραιώς.

Ο Δημήτρης Γεωργούλης από το Σωματείο
των εργαζόμενων στην πρώην Γενική Τράπεζα
αναφέρει στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Πλέον η
τράπεζα έρχεται να αμφισβητήσει ακόμα και τη
συμφωνία που η ίδια έχει υπογράψει λίγους μή-
νες πριν. Αντιβαίνοντας ακόμα και τον κανονισμό
λειτουργίας της τράπεζας εκβιάζει τον κόσμο
που δεν αποδέχτηκε την μεταφορά του στην άλ-
λη εταιρία προτείνοντάς του να πάει για δουλειά
στην άλλη άκρη της χώρας. Λένε ψέμματα ότι

δεν υπάρχουν θέσεις εντός των νομών Αττικής,
Θεσσαλονίκης και Αχαΐας (που βρίσκονται οι πε-
ρισσότεροι πρώην εργαζόμενοι στα RBU) και
τους στέλνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακρυά.
Μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο εργαζόμε-
νους από την Πάτρα να τους προτείνουν να πάνε
στη Θεσσαλονίκη, στο Λασίθι ή τη Λέρο, ενώ ερ-
γαζόμενους από την Θεσσαλονίκη να τους προ-
τείνουν να κατέβουν στην Αθήνα ή τα Καλάβρυ-
τα, επιλογές που δεν δίνουν στους εργαζόμε-
νους στην Αθήνα ή την Πάτρα. 

Από τη μεριά μας αναγκάσαμε την ΟΤΟΕ να
βγάλει μια ανακοίνωση ενάντια στις πρακτικές
της Τράπεζας και στήριξης όσων έχουν μείνει πί-
σω. Καταφέραμε σε συντονισμό κάποια πρωτο-

βάθμια σωματεία και αριστερές παρατάξεις της
ΟΤΟΕ να βγάλουμε μια μικρή κινητοποίηση στις
30 Οκτώβρη σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη
ενάντια στους εκβιασμούς και τα νέα προγράμ-
ματα εθελούσιας. Όμως δεν είναι αρκετά. Χρει-
άζεται μεγάλος αγώνας για να μην αφήσουμε
την τράπεζα Πειραιώς να λεηλατήσει τα δικαιώ-
ματά μας. Και είναι ανάγκη εκτός από τα σωμα-
τεία να δούμε και την ΟΤΟΕ να συμπαραστέκε-
ται με κινητοποιήσεις και όχι απλά με λόγια και
ανακοινώσεις στον αγώνα μας. Ο αγώνας αυτός
είναι αγώνας για όλους τους τραπεζοϋπάλλη-
λους και πρέπει να τον δώσουμε όλοι μαζί”. 

Κυριάκος Μπάνος

Αντίσταση στους εκβιασμούς 
της Τράπεζας Πειραιώς

... και στα σκάνδαλά της

Συνέδριο
ΟΣΥΟ

ΟΛΜΕ

28/5, Απεργία στην τράπεζα Πειραιώς. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Tις καταλήψεις και τις διαδηλώσεις βάζει στο στόχαστρο η
κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

Όσον αφορά στο πρώτο, το νομοσχέδιο που κατέθεσε το
βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Βουλή περιλαμβάνει
τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής
δικονομίας στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του αυταρχισμού
και της καταστολής. Ανάμεσα σε αυτές, η διάταξη που προ-
βλέπει επαύξηση της ποινής έως και 3 χρόνια φυλάκισης «σε
όποιον παράνομα εισέρχεται και παραμένει» σε δημόσια κτί-
ρια και προκαλεί έτσι “διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομα-
λής διεξαγωγής της υπηρεσίας”. 

Όσον αφορά στο δεύτερο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Κα-
θημερινής», μερικές από τις προτάσεις που έχουν τεθεί στο
τραπέζι είναι: “σε μικρές πορείες να χρησιμοποιείται μια λωρί-
δα κυκλοφορίας, ενώ σε ακόμη μικρότερες τα πεζοδρόμια,
για τις μεγαλύτερες σε όγκο διαδηλώσεις να είναι συγκεκρι-
μένη η διαδρομή της πορείας ή να ορίζεται συγκεκριμένος
χώρος για την πραγματοποίηση συγκέντρωσης”.

Η κυβέρνηση προβάλει τις συνήθεις δικαιολογίες περί “τα-
λαιπωρίας των πολιτών” και  “εύρυθμης λειτουργίας της αγο-
ράς”. Λες και δεν είναι πολίτες όσοι κάθε φορά διαδηλώνουν.
Λες και ήταν οι διαδηλώσεις που εμπόδιζαν τον κόσμο να ψω-
νίσει και όχι τα δέκα χρόνια κρίσης, λιτότητας και ανεργίας.
Λες και δεν είναι η αστυνομία που δημιουργεί κυκλοφοριακό
χάος, κλείνοντας για ώρες τους μισούς σταθμούς του Mετρό
και το κέντρο της Αθήνας σε ακτίνα χιλιομέτρων κάθε φορά
που υπάρχει συγκέντρωση προκειμένου να εμποδίσει τη συμ-
μετοχή των διαδηλωτών ή για “λόγους ασφαλείας” κάθε φο-
ρά που είναι να υποδεχτεί επίσημους καλεσμένους της. 

Ποινικοποίηση
H ποινικοποίηση της κατάληψης έχει προφανή στόχο: Να

χτυπήσει ένα από τα πιο δυνατά όπλα της νεολαίας και των
εργαζομένων που συνδέει σαν κόκκινο νήμα όλες τις μεγάλες
κινητοποιήσεις των τελευταίων σαράντα χρόνων. Από την κα-
τάληψη του Πολυτεχνείου που έριξε τη χούντα το 1973 στις
μαθητικές και φοιτητικές καταλήψεις το 1980, το 1987, το
1991, το 1999, το 2006-07. Και από τις καταλήψεις εργοστα-
σίων των δεκαετιών του ’70, του '80 και του '90 στις καταλή-
ψεις υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών και εργοστασίων το
2011-2012. Η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει στην πράξη την
καταστολή από τις καταλήψεις στέγης ώστε να συνεχίσει
ενάντια στους πιο δύσκολους αντιπάλους. 

Ο διαχωρισμός των πορειών σε “μικρές” και “μεγάλες” καθώς
και οι περιορισμοί που προωθούνται, εξυπηρετούν την προφανή
σκοπιμότητα οι μικρές πορείες να μην μπορέσουν να εξελιχθούν
ποτέ σε μεγάλες, οι αγώνες να πνίγονται πριν να απλωθούν. Φυ-
σικά όλα αυτά είναι σχέδια επί χάρτου. Η ανείπωτη αστυνομι-
κή βία του 2010-2013 όχι μόνο δεν μπόρεσε να διαλύσει τις
συγκεντρώσεις, αλλά οδήγησε σε κατάρρευση αυτούς που
την κλιμάκωσαν.  

“Περίπου 21 χρόνια, στην διάρκεια των οποίων έχουν συν-
ταχθεί τουλάχιστον 8-9 παρεμφερή νομοθετήματα, επιχειρεί-
ται να χωροθετηθούν οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθή-
νας. Όμως όλες οι προσπάθειες έχουν πέσει στο κενό” ανα-
φέρει χαρακτηριστικά σχετικό άρθρο στο in.gr. 

“Οι πρώτες κινήσεις άρχισαν το 1998 από τον τότε Πρωθυ-
πουργό κ. Κ. Σημίτη... Στις αρχές του 2001, όταν πολιτικός
προϊστάμενος στην λεωφόρο Κατεχάκη ήταν πάλι ο κ. Μ. Χρυ-
σοχοίδης, ήταν έτοιμο ένα σχέδιο νόμου... Το θέμα επανήλθε
και τον Αύγουστο του 2006 από τον τότε υπουργό Δημόσιας
Τάξης κ. Β. Πολύδωρα... Τον Απρίλιο του 2009 από τον Χρ.
Μαρκογιαννάκη … και το 2011 όταν υπουργός ήταν ο Χ. Πα-
πουτσής.  Ακολούθησαν οι χρονιές των μνημονίων όταν υπήρ-
χαν μεγάλες και συχνές κινητοποιήσεις πολιτών και κάθε σχε-
τικός σχεδιασμός για περιορισμό τους, κρίθηκε «ανεδαφι-
κός»”. Και ανεδαφικός θα παραμείνει.

Γ.Π.

Στο στόχαστρο του Χατζηδάκη έχει μπει
όλος ο κλάδος της ενέργειας. Σε πρώτο
πλάνο μαζί με την ιδιωτικοποίηση της

ΔΕΗ μπαίνει και το άμεσο ξεπούλημα της ΔΕΠΑ. “Μετά τη
ΔΕΗ ακολουθούμε και όλοι οι υπόλοιποι. Ο νόμος που φέρ-
νει ο Χατζηδάκης προβλέπει την κατάργηση της μονιμότητας
και σίγουρα δεν έχει καμιά πρόβλεψη για τους εργαζόμε-
νους, ούτε για τους μόνιμους, ούτε για τους συμβασιούχους. 

Tην Τετάρτη 6/11, στις 3.30μμ, έχουμε συνάντηση με την
εργοδοσία για να συζητήσουμε τα ζητήματα που μας απα-

σχολούν και κύρια την μάχη για τη μονιμοποί-
ησή μας. Μετά τη συνάντηση με την διοίκηση
της ΔΕΠΑ οργανώνουμε σύσκεψη των εργα-

ζόμενων στις 5μμ στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΠΑ. 
Η σύσκεψη ενημέρωσης έχει δυο βασικά θέματα: την ερ-

γολαβοποίηση και την πώληση της ΔΕΠΑ. Αμέσως μετά θα
ανακοινώσουμε πρόγραμμα δράσεων και κινητοποιήσεων”,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Νικόλ Αθανασοπού-
λου, πρόεδρος του σωματείου των εργολαβικών εργαζόμε-
νων στη ΔΕΠΑ.

ΔΕΠΑ

Το νέο σχέδιο για τη διά-
λυση και την ιδιωτικο-
ποίηση της ΔΕΗ ανα-

κοίνωσε δια στόματος Χατζη-
δάκη η κυβέρνηση. Βάζει
μπροστά την πώληση της
ΔΕΔΔΗΕ, το κλείσιμο ολό-
κληρων κομματιών της παρα-
γωγής, τη μείωση του προ-
σωπικού και τη διάλυση των
εργασιακών σχέσεων και των
Συλλογικών Συμβάσεων. 

Όπως αναφέρει σε ανακοί-
νωσή του ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια ετοι-
μάζονται “μαζικές απολύσεις
2000 εργαζόμενων με το
πρόσχημα της εθελούσιας
και για τους νεοπροσλαμβα-
νόμενους την κατάργηση της
μόνιμης εργασίας και το
άπλωμα της ελαστικής εργα-
σίας. Ταυτόχρονα μεθοδεύε-
ται η κατάργηση της Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας
αφού οι μισθοί θα ρυθμίζον-
ται από την «επιτροπή αμοι-
βών και προσλήψεων» και όχι
από ΣΣΕ.

Πίσω από το πρόσχημα της
«πράσινης» ενέργειας, η κυβέρνηση
προωθεί το κλείσιμό ή και την πώληση
των λιγνιτικών μονάδων. Η κυβέρνηση
που τα δίνει όλα σε Total, Exxon, και
Eni,  για την εκμετάλλευση των υδρογο-
νανθράκων, η κυβέρνηση που κάνει πλά-
τες σε Λάτσηδες, Κοπελούζους και Μυ-
τηλιναίους δεν μπορεί να πείσει κανέναν
ότι νοιάζεται για το περιβάλλον όταν με
την πολιτική της το καταστρέφει καθη-
μερινά και σε τεράστια κλίμακα. 

Η απάντηση στην περιβαλλοντική
καταστροφή που φέρνουν τα ορυκτά
καύσιμα δεν είναι το κλείσιμο και η
ανεργία για τους εργαζόμενους της
ΔΕΗ αλλά οι επενδύσεις, κάτω από δη-
μόσιο και εργατικό έλεγχο, που να βά-
ζουν στο κέντρο τους τις περιβαλλον-
τικές ανάγκες στην προοπτική αντικα-
τάστασης των ορυκτών καυσίμων  και
όχι τα κέρδη των καπιταλιστών”.

Τελειώνοντας η ανακοίνωση του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια το-
νίζει πως: “Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ

έχουν  εμπειρία από τις μεγάλες απερ-
γιακές κινητοποιήσεις. Σήμερα χρει-
άζεται περισσότερο από ποτέ, κοινός
συντονισμένος αγώνας όλων, μαζί με
την ΔΕΠΑ, την ΕΥΑΘ την ΕΥΔΑΠ, με
καμπάνια ενημέρωσης της κοινωνίας
και απεργιακή κλιμάκωση όλων μαζί.
Να διεκδικήσουμε να γυρίσουν πίσω
στον δημόσιο έλεγχο ο ΟΛΠ, η ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, ο ΔΕΣΦΑ και κάθε επιχείρηση
που ιδιωτικοποιήθηκε”.

Γνωστά σχέδια 
Ο Κυριάκος Λυμπέρης, πρόεδρος του

Σωματείου Εργαζόμενων στον ΑΔΜΗΕ,
τόνισε στην Εργατική Αλληλεγγύη: 

“Δυστυχώς η ΓΕΝΟΠ δεν έχει κάνει
τίποτα έως τώρα και αναλώνεται σε
ένα πλαίσιο ανακοινώσεων. Τα σχέδια
του Χατζηδάκη και της κυβέρνησης
μας είναι γνωστά καιρό τώρα. Θα
έπρεπε να προετοιμαζόμαστε για να
δώσουμε αυτή τη μάχη και να ενημε-
ρώνουμε τους συναδέλφους για τους
αγώνες που έχουμε μπροστά μας. 

Πριν δυο βδομάδες, πολύ
καθυστερημένα και χωρίς
πρόταση για κινητοποιήσεις
η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ κάλεσε σε συ-
νεδρίαση του ΔΣ. Από τη με-
ριά μου σαν εκπρόσωπος των
εργαζόμενων στον ΑΔΜΗΕ
τόνισα πως τώρα είναι μια με-
γάλη ευκαιρία να ενώσουμε
όλα τα κομμάτια της ΔΕΗ. 

Εμείς σαν σωματείο εργα-
ζόμενων στον ΑΔΜΗΕ έχουμε
ήδη βγάλει ένα τετρασέλιδο
που εξηγούμε τις επιθέσεις
και το μοιράζουμε. Όμως αυ-
τή τη μάχη δεν μπορούμε να
τη δώσουμε μόνοι μας.

Έχουμε κοινό συμφέρον
να παλέψουμε όλοι μαζί και
να μην αφήσουμε αυτή τη
μάχη ανά σωματείο και ανά
εταιρία.

Χρειάζεται να δώσουμε μά-
χη για την μονιμότητα, ενάν-
τια στην κατάργηση της ΣΣΕ,
ενάντια στην περαιτέρω με-
τοχοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή
την μετοχοποίηση ανά περι-
φέρεια που προωθούν για
τον ΔΕΔΔΗΕ. Πρέπει να μι-

λήσουμε, να ενημερώσουμε την κοινω-
νία και να παλέψουμε ενάντια στο ξε-
πούλημα της ΔΕΗ δήθεν στο όνομα
της “πράσινης ανάπτυξης”. 

Χρειάζεται να βγάλουμε ένα σοβαρό
πρόγραμμα με σχεδιασμό και οργάνω-
ση ώστε να ξεκινήσουμε τους αγώνες.
Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση από αυτή
την άκρα νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση
να γλυτώσουμε χωρίς αγώνες.

Δεν έχουμε άλλα περιθώρια να περι-
μένουμε. Τώρα η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ πρέπει
να καλέσει ΔΣ και μετά πρόγραμμα συ-
σκέψεων, ενημερώσεων και με χρονο-
διάγραμμα αγωνιστικών κινητοποιήσε-
ων και το ίδιο πρέπει να πράξουν και
όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, ξεκι-
νώντας από τα δυνατά σωματεία των
Τεχνικών και πηγαίνοντας σε όλα τα
σωματεία των εργαζόμενων σε όλες τις
θυγατρικές της ΔΕΗ. Ο μόνος τρόπος
για να τους σταματήσουμε είναι οι
αγώνες μας”.

Κυριάκος Μπάνος

Διαλύουν τη ΔΕΗ
Να οργανώσουμε την αντίσταση

Κάτω τα χέρια 
από καταλήψεις 
και διαδηλώσεις



Νο 1397, 6 Νοέμβρη 2019 Νεολαίασελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

Πάμε για Βατερλό της Κεραμέως
Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση της ΝΔ

και την υπουργό Παιδείας Κεραμέως
ότι οι επιθέσεις τους στα δημόσια Πα-

νεπιστήμια δεν θα περάσουν, έστειλε το πα-
νελλαδικό συλλαλητήριο των φοιτητικών κα-
ταλήψεων στην Αθήνα, την Πέμπτη 31 Οκτώ-
βρη. Παρά τη δυνατή βροχή, χιλιάδες φοιτη-
τές και φοιτήτριες βγήκαν στο δρόμο και
έδειξαν ότι το κίνημα των φοιτητικών καταλή-
ψεων απλώνεται βδομάδα τη βδομάδα σε
όλη τη χώρα.

Το παρών έδωσαν δεκάδες κατειλημμένες
σχολές από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το
Βόλο, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά,
την Πάτρα αλλά και τα Γιάννενα, την Ξάνθη,
τη Χαλκίδα, την Τρίπολη, τη Λάρισα, την Κα-
βάλα και άλλες πόλεις. Η συγκέντρωση έγινε
στα Προπύλαια και ακολούθησε πορεία στη
Βουλή.

“Η συνέλευση αυτή την εβδομάδα στο
Πάντειο ήταν η μαζικότερη από τις αρχές
Οκτώβρη όταν ξεκίνησαν οι καταλήψεις και
σίγουρα η μεγαλύτερη των τελευταίων
ετών”, μας είπε ο Πάνος Σάσαρης, “Πάνω
από 500 άτομα συμμετείχαν αποφασίζοντας
ξανά τριήμερη κατάληψη, συμμετοχή στο πα-
νελλαδικό συλλαλητήριο σήμερα και νέα συ-
νέλευση την επόμενη βδομάδα για κλιμάκω-
ση. Το ενωτικό αγωνιστικό πλαίσιο επικράτη-
σε με 177 ψήφους έναντι 172 της ΔΑΠ, 102
της ΠΑΣΠ και 92 της ΠΚΣ. Η προσπάθεια της
ΔΑΠ να σταματήσει την κατάληψη φέρνον-
τας μέλη της κυριολεκτικά τα τελευταία λε-
πτά της διαδικασίας, μόνο και μόνο για να
ψηφίσουν χωρίς να έχουν παρακολουθήσει
τη συζήτηση, απέτυχε. Είναι δείγμα του φό-
βου της κυβέρνησης που βλέπει το κύμα των
καταλήψεων να απλώνεται, αλλά και καμπα-
νάκι ότι ο αγώνας μας στο εξής θα είναι ακό-
μα πιο σκληρός για να μην αφήσουμε την κυ-
βερνητική παράταξη να σπάσει τις καταλή-
ψεις. Θα χρειαστεί να είμαστε ακόμα πιο ορ-
γανωμένοι και ενωμένοι γιατί είναι σίγουρο

ότι στην επόμενη συνέλευση η ΔΑΠ θα επα-
ναλάβει την προσπάθειά της. Οι δυνάμεις
του ενωτικού πλαισίου και σε αυτή τη συνέ-
λευση προτείναμε στην ΠΚΣ συνδιαμόρφωση
και κοινή πρόταση. Ελπίζουμε ότι την επόμε-
νη φορά η ΔΑΠ θα μας βρει όλους απέναντί
της ενωμένους”.

“Για δεύτερη βδομάδα η Γεωπονική βρίσκε-
ται σήμερα στην πορεία με κατάληψη”, μας εί-
πε η Χριστίνα Χατζημαρινάκη, “Κοντά στους
450 φοιτητές και φοιτήτριες συμμετείχαν στην
τελευταία συνέλευση που αποφάσισε πενταή-
μερη κατάληψη, πρόγραμμα κατάληψης με
συζητήσεις και εκδηλώσεις και νέα συνέλευση
την Τρίτη για συνέχιση του αγώνα”.

Το κέντρο της Αθήνας σείστηκε από τα
φοιτητικά συνθήματα όπως “Νίκη Κεραμέως
δεν βάζουμε μυαλό, το άσυλο για σένα θα γί-
νει Βατερλό”, “Έρχονται βροχές, έρχονται
και μπόρες, ν+2 θα 'ναι των υπουργών οι
ώρες” και “Κεραμέως βγες, τα μάτια σου ν'
ανοίξεις, να δεις μειοψηφίες που κάνουν κα-
ταλήψεις”.

Μεγάλη συμμετοχή
“Ήρθαμε σήμερα από το Ηράκλειο Κρήτης

ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για πανελλα-
δικό συλλαλητήριο των φοιτητικών καταλή-
ψεων”, μας είπε η Βίκυ, φοιτήτρια στην Κοι-
νωνική Εργασία του πρώην ΤΕΙ, “Χρειάζεται
όλοι μαζί οι φοιτητές, σε όλη τη χώρα, να ορ-
γανώσουμε ένα μεγάλο φοιτητικό κίνημα για-
τί είμαστε πολλοί και έχουμε τη δύναμη να
διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Στη σχολή
μου υπάρχει πολύ σκληρή αντιμετώπιση από
τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, κάνουν τα πάντα για
να μην πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύ-
σεις. Ωστόσο εμείς τις καλούμε και τις οργα-
νώνουμε με μεγάλη συμμετοχή κόσμου που
καταλαβαίνει τι σημαίνουν οι επιθέσεις του
υπουργείου και θέλει να τις παλέψει. Έτσι
την ερχόμενη Δευτέρα κάνουμε νέα προσπά-
θεια για συνέλευση με τον αέρα και της ση-

μερινής πορείας και θα συνεχίσουμε μέχρι να
νικήσουμε”.

“Συμμετέχουμε σήμερα φοιτητές και φοι-
τήτριες από το Ηράκλειο, από σχολές όπως
το Βιολογικό, το Φυσικό και τμήματα του
πρώην ΤΕΙ”, συμπλήρωσε η Νίκη Ζουγανέλη
από το Φυσικό, “Πιάνουμε το νήμα των αγώ-
νων πανελλαδικά και παγκόσμια για να μην
ψηφιστούν τα μέτρα της Κεραμέως και αν
ψηφιστούν να μείνουν στα χαρτιά. Θα μετα-
φέρουμε το μαχητικό κλίμα της σημερινής
πορείας στην πόλη μας και θα συνεχίσουμε
τις προσπάθειες για συνελεύσεις και καταλή-
ψεις σε όλες τις σχολές. Παράλληλα οργα-
νώνουμε και τις πολιτικές μάχες όπως την
αντιρατσιστική-αντιφασιστική με συλλαλητή-
ριο στις 6 Νοέμβρη, ημέρα απολογίας του
ναζί Μιχαλολιάκου, και στο Ηράκλειο”.

Σε κλιμάκωση του αγώνα με απεργίες και
καταλήψεις καλούσαν οι φοιτητές και οι φοι-
τήτριες του ΣΕΚ στις Σχολές. “Ταξιδέψαμε
σήμερα με λεωφορείο από το Βόλο φοιτητές
και φοιτήτριες από πολλές σχολές, εκ των
οποίων οι τρεις κατειλημμένες, των Αρχιτε-
κτόνων, των Χωροτακτών και των Πολιτικών
Μηχανικών”, μας ο Τάσος Τσιούνης, από τους
Ηλεκτρολόγους του Βόλου, “Θέλουμε κι
εμείς να είμαστε κομμάτι αυτού του πανελλα-
δικού κινήματος και η σημερινή πορεία είναι
ένα βήμα, μας δίνει έμπνευση να συνδεθούμε
με τις καταλήψεις παντού. Υπάρχει διάθεση
για αγώνα, αυτό που χρειάζεται είναι μεγαλύ-
τερη προσπάθεια από τις δυνάμεις της ΕΑΑΚ
να γίνουν συνελεύσεις όπου δεν έχουν γίνει
και να συνεχιστούν όπου έχουν ξεκινήσει, για
να κλιμακώσουμε τις καταλήψεις μας”. 

“Οι νόμοι καταργούνται στο πεζοδρόμιο”
έγραφε το πανό του ΣΕΚ που διαδήλωσε στο
πλευρό των φοιτητών μαζί με μαθητές και
μαθήτριες από πολλά σχολεία της Αθήνας,
καθώς και το Συντονιστικό Αναπληρωτών και
Αδιόριστων Εκπαιδευτικών.

Λένα Βερδέ

Αμέσως μετά την πορεία, ακολούθησε
το Πανελλαδικό Συντονιστικό Γενικών
Συνελεύσεων και Καταλήψεων στο

Κάτω Πολυτεχνείο για να αποφασιστούν τα
επόμενα βήματα του αγώνα.

“Το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο από φοιτη-
τές και φοιτήτριες με την έμπνευση του
πολύ μαζικού και επιτυχημένου συλλαλη-
τηρίου που είχε προηγηθεί, αλλά και με
την αίσθηση ότι το κίνημα των καταλήψεων
μεγαλώνει”, μας μετέφερε ο Αλέξανδρος
Κοροβέσης, φοιτητής στο ΠΑΔΑ, “Όλοι
μαζί συζητήσαμε για την προοπτική του κι-
νήματος ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρ-
νησης της ΝΔ στα δημόσια πανεπιστήμια
και την εκπαίδευση γενικότερα. Έχουμε
δύο κεντρικά μέτωπα απέναντί μας που
συνδέονται μεταξύ τους. Είναι η πειθάρχη-
ση και οι ιδιωτικοποιήσεις ώστε τα αφεντι-
κά να κάνουν κουμάντο στις σχολές. Έτσι
με την κατάργηση του ασύλου, η ΝΔ προ-
σπαθεί να χτυπήσει τη ριζοσπαστικοποί-
ηση και την πολιτικοποίηση της νεολαίας.
Με τις διαγραφές φοιτητών στοχεύει στην
εντατικοποίηση των σπουδών. Ενώ με την
αυτοχρηματοδότηση ανοίγει την πόρτα
στους ιδιωτες, για να μπορεί από τη σίτιση
και τη στέγαση μέχρι το πρόγραμμα σπου-
δών το κεφάλαιο να επεμβαίνει και να
ελέγχει.

Ενάντια σε αυτό το μοντέλο πάρα πολ-
λοί σύλλογοι έχουν μπει σε τροχιά συνε-
λεύσεων, καταλήψεων, διαδηλώσεων και
μπορούμε να κερδίσουμε ακόμα περισσό-
τερους στη μάχη. Επίσης συζητήσαμε για
την ανάγκη να συνδεθούμε με όλα τα κινή-
ματα.

Συνέχεια στη διλανή σελίδα

Συντονισμένα
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Συνέχεια από τη σελ.8

Από τη μεριά μας σαν ΣΕΚ
στις σχολές καλέσαμε στην αν-
τιρατσιστική διαδήλωση την
ίδια μέρα ενάντια στο νομο-
σχέδιο της κυβέρνησης για το
άσυλο, επαναλάβαμε ότι πάνω
από δεκαπέντε σύλλογοι έχουν
πάρει απόφαση για συμμετοχή
στο αντιφασιστικό συλλαλητή-
ριο στο Εφετείο στις 6 Νοέμ-
βρη όταν θα απολογείται ο αρ-
χιναζί Μιχαλολιάκος και καλέ-
σαμε όλους και όλες να δώ-
σουμε μαζικό παρών. Επιπλέ-
ον, τονίσαμε τη σημασία της
κοινής δράσης με το εργατικό
κίνημα. Είδαμε πώς ο αναπτυ-
ξιακός νόμος χτυπά ταυτόχρο-
να φοιτητές και εργαζόμενους.
Με αυτό τον προσανατολισμό
χρειάζεται να κλιμακώσουμε τη
μετωπική σύγκρουση με τη
ΝΔ.

Το Συντονιστικό αποφάσισε
να στηρίξουμε τη μαθητική πο-
ρεία στις 4 Νοέμβρη γιατί και
οι μαθητές δέχονται αντίστοι-
χες επιθέσεις. Με τη βάση του
δέκα για την εισαγωγή στα πα-
νεπιστήμια, η Κεραμέως λέει
στην ουσία ότι δεν μπορούμε
να σπουδάσουμε όλοι παρά
μόνο όσοι έχουν λεφτά για
φροντιστήρια. Είναι η άλλη

όψη της εξίσωσης των πτυχίων
μας με αυτά των ιδιωτικών κολ-
λεγίων. Αμέσως μετά καλούμε
σε όλες τις σχολές νέες γενι-
κές συνελεύσεις τις οποίες ορ-
γανώνουμε με ανακοινώσεις,
ενημερώσεις, πανό. Και πάμε
με καταλήψεις σε ένα δυνατό
τριήμερο του Πολυτεχνείου.
Είναι ο επόμενος μεγάλος
σταθμός του αγώνα μας με
κεντρικό σύνθημα η εξέγερση
είναι επίκαιρη”.

Χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες διαδήλω-
σαν τη Δευτέρα 4 Νοέμβρη στο κέντρο
της Αθήνας ενάντια στις επιθέσεις του

Υπουργείου Παιδείας στα σχολεία. Στο πλευρό
τους βρέθηκαν εκπαιδευτικοί, ενώσεις γονέων
και φοιτητές. Με την πορεία τους, οι μαθητές εί-
παν όχι στα νέα εξεταστικά κόσκινα και τη βάση
του 10 για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και
απαίτησαν μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών
και αύξηση της χρηματοδότησης για την Παι-
δεία. Επίσης έκφρασαν το αίτημά τους για σχο-
λεία ανοιχτά για τα προσφυγόπουλα.

Η διαδήλωση ξεκίνησε στα Προπύλαια με ομι-
λίες και χαιρετισμούς. Δεκάδες μαθητικά πανό
από δεκάδες σχολεία της Αττικής, πολλά από τα
οποία είχαν προχωρήσει σε καταλήψεις, γέμισαν
το χώρο. “Εμείς σήμερα κάναμε κατάληψη”, μας
είπε Κορίνα, μαθήτρια Β' Λυκείου στο 6ο ΓΕΛ Ιλί-
ου, “Αρχικά ήμασταν μέλη του 15μελούς και λί-
γοι ακόμα μαθητές, στη συνέχεια όμως ήρθαν κι
άλλοι μαζί μας. Λίγο μετά, ήρθαμε στην πορεία
με το πανό μας. Οι νόμοι της κυβέρνησης για τη
βάση του δέκα και νέες εξετάσεις δεν είναι προς
το συμφέρον των μαθητών. Η παιδεία είναι σαν
να μην υπάρχει. Έχουμε πάρα πολλά κενά, λεί-
πουν πολλοί καθηγητές αλλά δεν κάνουν τίποτα
γι' αυτά”. “Για να ακουστούμε περισσότερο, πρέ-
πει όλοι μαζί οι μαθητές να οργανωθούμε και να
κατεβαίνουμε στο δρόμο. Έτσι θα μας πάρουν
στα σοβαρά”, συμπλήρωσε η Μαρία, μαθήτρια Α'

Λυκείου στο ίδιο σχολείο.
Σε κλιμάκωση του αγώνα μαζί με τις φοιτητι-

κές καταλήψεις που συνεχίζονται σε όλη τη χώ-
ρα, κάλεσαν οι μαθητές Anticapitalista που δια-
δήλωσαν μαζί με φοιτητές/τριες από το ΠΑΔΑ
και άλλες σχολές. “Σήμερα διαδηλώνουμε για
όλα τα προβλήματα που έχει η δημόσια εκπαί-
δευση”, μας είπε ο Γιάννης, μαθητής στο 9ο ΓΕΛ
Πειραιά και μέλος των Anticapitalista, “Δεν έχου-
με καθηγητές, σε κάποια σχολεία τα κενά φτά-
νουν μέχρι και τις δέκα ώρες μαθήματος, στο δι-
κό μου έφεραν καθηγητή πληροφορικής μόλις
αυτή τη βδομάδα. Η βάση του δέκα είναι μόνο
για τα παιδιά που πηγαίνουν φροντιστήριο, όσα
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για μαθή-
ματα εκτός σχολείου πετιούνται έξω από τα πα-
νεπιστήμια. Το σχολείο δεν αρκεί, μόνο αν πας
φροντιστήριο έχεις την πιθανότητα να γράψεις
πάνω από δέκα χιλιάδες μόρια και να μπεις σε
μια σχολή. Ήρθαμε πολλοί από το σχολείο μου
στην πορεία και σίγουρα χρειάζεται να συνεχί-
σουμε τον αγώνα, να προχωρήσουμε κι εμείς σε
καταλήψεις όπως το κάνουν οι φοιτητές αυτό το
διάστημα και σε συντονισμό μαζί τους. Μαθητές-
φοιτητές να παλέψουμε μαζί”. Ακολουθούσαν
εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες από τις κα-
ταλήψεις του ΕΜΠ και άλλων σχολών.

Πρωτότυπα μαθητικά συνθήματα, όπως “Τό-
σες εξετάσεις, ούτε ασθενείς, άρρω-

στους θα μας κάνουνε αν

δεν ξεσηκωθείς”, ακούστηκαν δυνατά στους
δρόμους μέχρι τη Βουλή. Εκεί τα ΜΑΤ επιτέθη-
καν αναίτια στη διαδήλωση ρίχνοντας δακρυγό-
να μέσα στα μπλοκ προσπαθώντας να τα διαλύ-
σουν. Η καταστολή -δείγμα του κυβερνητικού
πανικού μπροστά στην προοπτική απλώματος
των καταλήψεων στα σχολεία- δεν πτόησε κανέ-
ναν και η πορεία συνεχίστηκε μαχητικά μέχρι την
Ομόνοια. Μαθητικές πορείες γίνονταν ταυτόχρο-
να και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας.

Η κοινή μαζική πορεία μαθητών, φοιτητών, κα-
θηγητών έδειξε τη δυναμική του εκπαιδευτικού
κινήματος. “Διαδηλώσαμε σήμερα ενάντια στις
επιθέσεις στους μαθητές και στα σχολεία”, μας
είπε ο Ηλίας, μαθητής στο 24ο ΓΕΛ Αμπελοκή-
πων, “Την ίδια στιγμή που δεν έχουμε καθηγητές
-στο σχολείο μου ακόμα δεν έχει έρθει φυσικός-
θέλουν να επαναφέρουν τη βάση του δέκα για
να μπούμε σε μια σχολή. Επίσης διαδηλώσαμε
για το γεγονός ότι κόβουν τον ΑΜΚΑ στους πρό-
σφυγες και έτσι τα παιδιά δεν θα μπορούν να έρ-
χονται στα σχολεία αλλά ούτε και να πηγαίνουν
στα νοσοκομεία. Έξω από τη Βουλή τα ΜΑΤ άρ-
χισαν χωρίς ουσιαστικό λόγο να ρίχνουν δακρυ-
γόνα για να σπάσουν τα μπλοκ. Αυτό δείχνει ότι
η κυβέρνηση έχει ενισχύσει την καταστολή, δεί-
χνει όμως και το φόβο της για όσους αντιδρούν
εναντίον της. Θα μας βρει μπροστά της”.

Λ.Β.
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Ενωμένοι
ενάντια στον 
ρατσισμό

Με το πανό των Φοιτητών
Συλλόγων της ΑΣΚΤ
Αθήνας και της ΣΕΥΠ

του ΠΑΔΑ διαδήλωσαν δεκάδες
φοιτητές και φοιτήτριες από μια
σειρά σχολές της Αθήνας στο
αντιρατσιστικό συλλαλητήριο
στο Σύνταγμα το απόγευμα της
Πέμπτης 31 Οκτώβρη. Οι περισ-
σότεροι/ες έρχονταν από το
Συντονιστικό Γενικών Συνελεύ-
σεων και Καταλήψεων που συ-
νεδρίαζε αμέσως μετά το πα-
νελλαδικό φοιτητικό συλλαλητή-
ριο.

“Στη ΣΕΥΠ του ΠΑΔΑ έχουμε
πάρει απόφαση ενάντια στην
ψήφιση του νομοσχεδίου για
τους πρόσφυγες σήμερα στη
Βουλή γιατί είναι ρατσιστικό,
γιατί ανοίγει το δρόμο στους
φασίστες”, μας είπε ο Σάνφο,
φοιτητής στο ΠΑΔΑ, “Συμμετέ-
χουμε σήμερα στο συλλαλητή-
ριο για να φωνάξουμε όχι άλλες
Μόριες, όχι στο φράχτη στον
Έβρο, ανοιχτά σύνορα και πό-
λεις σε πρόσφυγες και μετανά-
στες”.

“Σήμερα το πρωί βγήκαμε στο
δρόμο για να φωνάξουμε για το
άσυλο, τις διαγραφές των φοι-
τητών, για όλα αυτά τα μέτρα
που ψηφίζονται εναντίον μας”,
μας είπε η Μαρία, φοιτήτρια
στα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, “Και τώρα
συνεχίζουμε εδώ για το προ-
σφυγικό και όλα αυτά τα ζητή-
ματα που αφορούν όλους μας,
όχι μόνο τους πρόσφυγες”.

Η Παναγιώτα Ζυντίλη, φοιτή-
τρια στο Πάντειο, χαιρέτισε στη
συγκέντρωση: “Ερχόμαστε εδώ
κατευθείαν από το Συντονιστικό
Φοιτητικών Καταλήψεων μετά
από μια πορεία με χιλιάδες φοι-
τητές από όλη την Ελλάδα. Το
φοιτητικό κίνημα που εδώ και
ένα μήνα μπαίνει μπροστά, ορ-
γανώνεται, βγάζει καταλήψεις,
βγαίνει στο δρόμο, καταλαβαί-
νει ότι αυτή την επίθεση δεν τη
δεχόμαστε μόνο εμείς, οι φοιτη-
τές. Τη δέχεται η εργατική τάξη
με τις επιθέσεις στο συνδικαλι-
σμό, τις συλλογικές συμβάσεις.
Τη δέχονται οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες. Γι' αυτό είμαστε
σήμερα εδώ, για να πούμε ότι
δεν είστε μόνοι. Είμαστε κομμά-
τι της ίδιας τάξης και μαζί, ενω-
μένοι, θα ρίξουμε αυτή την κυ-
βέρνηση και αυτά τα νομοσχέ-
δια, οι φοιτητές μαζί με τους ερ-
γάτες, τους μετανάστες και
τους πρόσφυγες!”.

Μαθητές-φοιτητές, μαζί

Την Δευτέρα 4/11 πραγματοποιήθηκε και στο
Ηράκλειο μαθητική διαδήλωση ενάντια στα νέο

νομοσχέδιο για την Παιδεία. 
“Η κινητοποίηση είχε περίπου 350 μαθήτριες και μαθητές και πραγματοποί-

ησαν πορεία μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πήγε καλά και συνεχίζου-
με”, μας είπε ο Μιχαήλ Κ., μαθητής του 3ου ΓΕΛ Ηρακλείου. Η Εμμανουέλα
Μαρκάκη συμπληρώνει: “Πολλά σχολεία έκαναν κατάληψη και συμμετείχαν
στην πορεία. Συγκροτήθηκε μια ομάδα από όσους ενδιαφέρονται να επικοινω-
νήσουν ξανά με την δευτεροβάθμια και στόχος μας είναι να φτάσουν αυτά τα
αιτήματα στην υπουργό Παιδείας”. Επίσης στην πορεία έγινε εξόρμηση με κέν-
τρο την αντιφασιστική κινητοποίηση στις 6/11, ημέρα απολογίας του Μιχαλο-
λιάκου. Οι μαθητές έχουν τη διάθεση να παλέψουν απέναντι στο ρατσισμό και
τους φασίστες.

Λεωνίδας Μαρουλάσοφ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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Δεν πέρασαν οι απολύσεις των 6 επικουρι-
κών γιατρών στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας.
Η διοίκηση του νοσοκομείου επιχείρησε

να απολύσει τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργα-
ζομένων Κώστα Καταραχιά κι άλλους 5 συναδέλ-
φους του επικουρικούς γιατρούς, με το πρόσχη-
μα ότι τελείωσε η θητεία τους και χωρίς να ζητή-
σει από τις αρμόδιες αρχές την ανανέωσή τους.
Με το που γνωστοποιήθηκε το γεγονός στο νο-
σοκομείο, ξεκίνησαν καθημερινές κινητοποιήσεις
οι οποίες κορυφώθηκαν την Τετάρτη 30/10.  

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, δεκάδες
εργαζόμενοι του νοσοκομείου συγκεντρώθηκαν
στο προαύλιο, έχοντας στο πλευρό τους πλή-
θος συμπαραστατών, συνδικαλιστών κι απλών
εργαζόμενων από άλλους κλάδους, αλλά και
ασθενείς του νοσοκομείου. Αρκετοί από αυτούς
πήραν το λόγο κι από το μικρόφωνο δήλωσαν
αποφασισμένοι να μην αφήσουν με κανένα τρό-
πο να περάσουν οι απολύσεις – συνδικαλιστικές
διώξεις εις βάρος των 6 γιατρών.

Αποκαλυπτική ήταν η συζήτηση στο γραφείο
της διοίκησης και τα όσα κατήγγειλαν μπροστά
στο διοικητή και την υποδιοικήτρια, οι δεκάδες
εργαζόμενοι που μπήκαν μέσα συνοδευόμενοι
από συνδικαλιστές κι άλλους συμπαραστάτες,
αμέσως μετά τους χαιρετισμούς στο προαύλιο. 

Από τη μια ένας διοικητής – αφεντικό, με ύφος
προσβλητικά αλαζονικό. Από την άλλη, μέσα στο
γραφείο και σε κάθε σημείο του διαδρόμου μέ-
χρι έξω, οργισμένοι εργαζόμενοι που σου έδιναν
να καταλάβεις ότι οι απολύσεις των επικουρικών
ήταν απλά η κορυφή του παγόβουνου. 

“Μια βόλτα να δεις πως δουλεύουμε, πως
λειτουργεί στην πραγματικότητα το νοσοκο-
μείο που διοικείς, δεν έχεις έρθει ποτέ” λέει
στο διοικητή μια εργαζόμενη, χωρίς να πάρει
απάντηση. “Μόνο να μας κόβεις πρόστιμα για
ψύλλου πήδημα ξέρεις” λέει μια άλλη. “Πραγ-
ματικά τους χρειαζόμαστε” λέει μια νοσηλεύ-
τρια αναφερόμενη στους επικουρικούς. “Μιλά-
με για την ασφάλεια των ασθενών. Ήδη είμα-
στε οριακά. Κάνουμε υπερωρίες που δεν τις
πληρωνόμαστε. Δουλεύουμε πάνω από τις δυ-
νατότητές μας” συνεχίζει. “Λες ψέματα” της
απαντάει ο διοικητής, ξεσηκώνοντας ακόμα με-
γαλύτερες αντιδράσεις. “Δεν φοβάμαι τις φω-
νές σας” συνεχίζει ο διοικητής. “Δεν σας επι-
τρέπω να φέρεστε έτσι στους συναδέλφους
μας” του απαντάει μια άλλη εργαζόμενη. 

Οι πιέσεις των διαδηλωτών έπεφταν βροχή.
Η αλαζονική κι αμετακίνητη στάση του διοικητή
σφυροκοπήθηκε από απανωτές παρεμβάσεις
εκπροσώπων της ΕΙΝΑΠ, της ΑΔΕΔΥ, της ΠΟΕ-
ΔΗΝ, του Συντονιστικού Νοσοκομείων, του
Συλλόγου Εργαζομένων του Αγ.Σάββα, εργα-
ζόμενων του Αγ.Σάββα και συναδέλφων τους
από άλλα δημόσια νοσοκομεία. 

Όσο προχώραγε η συζήτηση τόσο πιο φανε-
ρή γινόταν η κενότητα των επιχειρημάτων του
διοικητή και το απόλυτο δίκαιο των τοποθετή-
σεων από τη μεριά των εργαζόμενων και των
συμπαραστατών. Όπως καταγγέλλουν οι εργα-
ζόμενοι, ο διοικητής αυθαίρετα, αγνοώντας τα
αιτήματα των συντονιστών διευθυντών του νο-
σοκομείου για ανανέωση των επικουρικών τους
γιατρών και χωρίς την έγκριση του Επιστημονι-
κού Συμβουλίου, του Διευθυντή Ιατρικής Υπη-
ρεσίας και των Τομεαρχών, αποφάσισε χωρίς
κανένα επιστημονικό κριτήριο ότι δεν θα ζητή-
σει την ανανέωση των συγκεκριμένων επικουρι-
κών θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο την ίδια τη
λειτουργία κρίσιμων κομματιών του Αγ.Σάββα.
Ο ίδιος επέμενε ότι “δεν υπάρχουν λεφτά”, με
τους εργαζόμενους να απαντάνε ότι έχει τη δυ-

νατότητα να ζητήσει πιστώσεις προκειμένου οι
γιατροί να μείνουν στις θέσεις τους.

Παρ' όλα αυτά ο διοικητής δήλωνε αμετακί-
νητος στην απόφασή του να προχωρήσει στις
απολύσεις -ακόμα κι όταν του διαβάστηκε επί-
σημο έγγραφο του επιστημονικού συμβουλίου
για την αναγκαιότητα παραμονής των επικουρι-
κών- φανερώνοντας τον εκδικητικό τους χαρα-
κτήρα, καθώς μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνε-
ται και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων του νοσοκομείου, Κώστας Καταραχιάς.

Ακολούθησε νέα συγκέντρωση στο προαύλιο
όπου το σωματείο εξήγγειλε στάση εργασίας
την Παρασκευή 1/11 και συγκέντρωση στη
1μμ, στο Υπουργείο Υγείας.

Εκείνη την ώρα ήταν που ο διοικητής Δενδρα-
μής περνώντας μέσα από τους συγκεντρωμέ-
νους κατευθύνθηκε στην 1η Υγειονομική Περι-
φέρεια (ΥΠΕ) όπου τον είχαν καλέσει νωρίτερα.

Στην ΥΠΕ 
Εκεί, με μερίδα της συγκέντρωσης να έχει πλέ-

ον μεταφερθεί έξω από την 1η ΥΠΕ, ο διοικητής
του Αγ.Σάββα αναγκάστηκε, ενώπιον του διοικη-
τή της Υγειονομικής Περιφέρειας και αντιπροσω-
πείας του Συλλόγου Εργαζομένων και της ΑΔΕ-
ΔΥ, να υποχωρήσει και να δεσμευτεί ότι θα ζητή-
σει όλες τις θέσεις και τα απαραίτητα κονδύλια
για την παραμονή των επικουρικών γιατρών.

“Ο αγώνας των 6 επικουρικών γιατρών του
Αγίου Σάββα για να παραμείνουν στη δουλειά
έχει γίνει σημείο αναφοράς για το υγειονομικό
κίνημα, ξεσήκωσε και ξεσηκώνει ένα πρωτοφα-
νές κίνημα αλληλεγγύης και εντάσσεται στο
συνολικό πρόβλημα των τραγικών ελλείψεων
προσωπικού στα νοσοκομεία μας. Η ταυτόχρο-
νη στοχοποίηση του επίσης επικουρικού για-
τρού Κ. Καταραχιά, προέδρου του σωματείου,
ξεχείλισε το ποτήρι. Και επικουρικός και ενερ-
γός πρόεδρος είναι ένας συνδυασμός που δεν
αντέχει ο διοικητής του Αγίου Σάββα κ. Δεν-
δραμής και γι’ αυτό ξεσκεπάστηκε, εκτέθηκε
δημοσίως και αδειάστηκε από τους προϊστάμε-
νους του γιατί και αυτοί είναι συνυπεύθυνοι”
σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ερ-
γαζομένων του Αγ. Σάββα.

Παρά την υποχώρηση του διοικητή το μεση-
μέρι της Τετάρτης, η στάση εργασίας και η συγ-
κέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας την Πα-

ρασκευή 1/11 πραγματοποιήθηκαν κανονικά.
Στελέχη του υπουργείου σε συνάντησή τους με
αντιπροσωπεία του σωματείου, επιβεβαίωσαν
ότι το αίτημα της διοίκησης για παραμονή των 6
επικουρικών εστάλη και δόθηκε προφορική δέ-
σμευση για ικανοποίηση του αιτήματος. Από τη
μεριά τους οι εργαζόμενοι άνοιξαν συνολικά το
ζήτημα για παραμονή των εκατοντάδων επικου-
ρικών. “Σαν σωματείο δηλώνουμε ότι μέχρι να
εξασφαλιστεί και γραπτώς το δικαίωμα των επι-
κουρικών γιατρών στην εργασία τους θα βρι-
σκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Και δεν θα μεί-
νουμε μόνο εκεί” επισημαίνει ο Σύλλογος Εργα-
ζομένων. “Στο νοσοκομείο μας είναι διαπιστωμέ-
νες οι καθυστερήσεις στις χημειοθεραπείες,
στις ακτινοθεραπείες και στο σύνολο των υπο-
λοίπων τμημάτων λόγω της τραγικής έλλειψης
προσωπικού. Το γεγονός ότι τελικά ‘βγαίνει' η
δουλειά οφείλεται στην υπεράνθρωπη δουλειά
του λιγοστού προσωπικού και στην απλήρωτη
υπερωριακή εργασία. Πετύχαμε μια πρώτη υπο-
χώρηση για τους 6 επικουρικούς γιατρούς και
τον πρόεδρο του Σωματείου. Συνεχίζουμε μέχρι
το τέρμα και απαιτούμε μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων, μαζικές προσλήψεις και αυξή-
σεις, ανθρώπινα ωράρια, υψηλής ποιότητας πα-
ροχές Υγείας με σεβασμό στους καρκινοπαθείς
και το σύνολο των ασθενών μας”.

Όπως είχαμε γράψει και στο προηγούμενο
φύλλο ήταν δηλωμένη η πρόθεση του διοικητή
να χτυπήσει το Σύλλογο Εργαζομένων, απο-
λύοντας τον πρόεδρό του, Κώστα Καταραχιά
και παρασύροντας στην ανεργία άλλους 5 για-
τρούς με την ίδια εργασιακή σχέση. Τελικά του

γύρισε μπούμεραγκ. Όχι μόνο αναγκάστηκε να
υποχωρήσει υπό την πίεση των κινητοποιήσεων
αλλά έφτασε να προκληθεί πολιτικό πρόβλημα
στο Υπουργείο Υγείας. Όπως πληροφορούμα-
στε από ιστοσελίδες του υγειονομικού χώρου,
το Υπουργείο Υγείας κάλεσε σε σύσκεψη το
Σάββατο 2/11, τους διοικητές των Υγειονομικών
Περιφερειών για να τους παραδώσει μαθήματα
“διαχείρισης κρίσεων και σωστής επικοινωνια-
κής προβολής της επίλυσης όποιων προβλημά-
των”. Με έγγραφό του ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ
Π. Στάθης προς τους διοικητές των νοσοκομεί-
ων, τους ζήτησε να τον ενημερώνουν άμεσα
“για οποιοδήποτε συμβάν μείζονος σπουδαι-
ότητας ή έκτακτο περιστατικό, που δύναται να
προσλάβει δημοσιότητα ή να προκαλέσει ευρύ-
τερο σχολιασμό, και έχει επισυμβεί στις δομές
ευθύνης σας, προκειμένου περαιτέρω να καθί-
σταται ενήμερη η ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-
ας” κι αυτό “εξ’ αιτίας πρόσφατου συμβάντος
σε Νοσοκομείο της περιοχής ευθύνης μας, το
οποίο  προσέλαβε δημοσιότητα, χωρίς η Διοί-
κηση της ΥΠΕ να έχει καταστεί ενήμερη περί
των συνθηκών τέλεσης”. 

Οι του υπουργείου βέβαια μπορεί τώρα να
αδειάζουν τον διοικητή του Αγ. Σάββα, αλλά δεν
μπορούν να υποκρίνονται τους ανήξερους. Ο δι-
οικητής του νοσοκομείου πάτησε από τη μια
στην ευρύτερη αντισυνδικαλιστική κυβερνητική
πολιτική, τις ίδιες μέρες που ψήφιζαν στη Βουλή
τις επιθέσεις του “αναπτυξιακού” νομοσχεδίου
στα σωματεία, από την άλλη στην πολιτική της
λιτότητας και των περικοπών, που διατηρεί τις
τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία και κρατάει
χιλιάδες εργαζόμενους σε καθεστώς επισφάλει-
ας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η μάχη του
Αγ. Σάββα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για
το ποιά είναι η δύναμη των εργαζόμενων, η δύ-
ναμη της αλληλεγγύης και πως ο συνδυασμός
τους μπορεί να μπλοκάρει τις επιθέσεις.

Ωστόσο, παίζοντας νέα παιχνίδια που γνωστο-
ποιήθηκαν στους εργαζόμενους την Τρίτη 5/11,
λίγο πριν πάει η Εργατική Αλληλεγγύη στο τυ-
πογραφείο, ο διοικητής του νοσοκομείου συνε-
χίζει την προσπάθεια απόλυσης του Κ.Καταρα-
χιά. Στο αίτημα για παραμονή των επικουρικών
προς την ΥΠΕ, εξαιρεί αυτή τη φορά τον πρό-
εδρο του Συλλόγου Εργαζομένων από το Ακτι-
νολογικό κι έναν ακόμα συνάδελφό του από το
Μικροβιολογικό “ανακαλύπτοντας” πλεονάζον
προσωπικό στα δύο αυτά τμήματα. Ως απάντη-
ση στο νέο αυτό παιχνίδι του διοικητή, οι για-
τροί των δύο τμημάτων καλούν σε στάση εργα-
σίας την Τετάρτη 6/11 και συγκέντρωση στις
11:30πμ στο προαύλιο. Η μάχη συνεχίζεται...
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Έτσι απαντάμε στις επιθέσεις στα σωματεία μας

Συγκλονιστικό είναι το κύμα συμ-
παράστασης που ξεσήκωσε η
επιχείρηση απόλυσης του προ-

έδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του
νοσοκομείου Αγ. Σάββας και 5 ακόμα
συναδέλφων του επικουρικών γιατρών.

Δεκάδες ψηφίσματα συμπαράστασης
έχουν εκδοθεί από σωματεία εργαζομέ-
νων, εκατοντάδες υπογραφές έχουν
συγκεντρωθεί στην καμπάνια του Συν-
τονισμού Ενάντια στα Μνημόνια και του
Συντονιστικού Νοσοκομείων ενώ συγκι-
νητική ήταν η συμμετοχή στη συγκέν-
τρωση που οργάνωσε ο Σύλλογος Ερ-
γαζομένων του Αγ.Σάββα στο προαύλιο
του νοσοκομείου το πρωί της Τετάρτης
30/10. 

“Κάναμε εξόρμηση στις πτέρυγες,
στους διαδρόμους, στο κυλικείο, παν-
τού και όλοι ξεσηκώνονταν όταν μάθαι-
ναν για τις απολύσεις. Ένας ασθενής
μας είπε ότι αν το ήξερε νωρίτερα θα
είχε φέρει όλο του το σόι στη συγκέν-
τρωση” μας είπε η Φιλιώ, εργαζόμενη
στην καθαριότητα του νοσοκομείου.

Τους χιλιάδες που έχουν νοσηλευτεί
στο νοσοκομείο εξέφρασε η Βάντα, συν-
ταξιούχος εκπαιδευτικός και ασθενής
στον Αγ.Σάββα, που ζήτησε και πήρε το
λόγο στη συγκέντρωση. “Είμαι συνταξι-
ούχος εκπαιδευτικός. Όταν ήμουν εν
ενεργεία εκπαιδευτικός, είχα τη χαρά να
συνεργαστώ ως συνδικαλίστρια με το
σωματείο του Αγ.Σάββα που ήταν πάντα
δίπλα στους αγώνες που δίναμε. Αλλά ο
λόγος που είμαι εδώ σήμερα δεν είναι
αυτός. Είναι γιατί ως ασθενής, όταν
έμαθα ότι κάποιος λέει πως έξι επικουρι-
κοί γιατροί σε ένα τέτοιο νοσοκομείο πε-
ρισσεύουν, έχασα τη γη κάτω από τα
πόδια μου. Επικουρική γιατρός με κου-
ράρει και με έχει δεχτεί οποιαδήποτε
ώρα. Ποτέ δεν με ξεπέταξε. Με φρόντι-
σε με χαμόγελο. Απέραντη εκτίμηση και
σεβασμός λοιπόν στο έργο που γίνεται
σε αυτό το νοσοκομείο. Κάτω τα χέρια
από τους γιατρούς μας. Αυτό μόνο” είπε
με σπασμένη φωνή από τη συγκίνηση,
μέσα σε χειροκροτήματα. 

“Δεν είμαστε απλά οι 6 επικουρικοί
εδώ” τόνισε ο Κώστας Καταραχιάς. “Εί-

μαστε όλος ο κόσμος του νοσοκομείου,
οι εργαζόμενοι που παρά τις τεράστιες
ελλείψεις και τα χτυπήματα στη δημό-
σια Υγεία, έχουμε καταφέρει να κρατή-
σουμε όρθιο το νοσοκομείο για να μπο-
ρούν όλοι οι ασθενείς να έχουν υψηλού
επιπέδου παροχή Υγείας. Είμαι συγκινη-
μένος για την παρουσία όλων εδώ. Είναι
εδώ σύσσωμο το τμήμα μου και πολλά
τμήματα έχουν κατέβει ολόκληρα. Συ-
ναδέλφισσες και συνάδελφοι από την
καθαριότητα, συμβασιούχοι, μόνιμοι,
γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί είμαστε
όλοι εδώ, απέναντι σε όποιον πάει να
διαλύσει το νοσοκομείο. Τέτοιος είναι ο
διοικητής που επί τέσσερα χρόνια έχει
κάνει τη ζωή των εργαζομένων κόλαση.
Είναι ξένο σώμα για το νοσοκομείο μας.
Να απολυθεί αυτός και η υποδιοικήτρια
και όχι οι επικουρικοί γιατροί και οι συμ-
βασιούχοι.

Κυνικοί
Οι κενές οργανικές θέσεις στο νοσο-

κομείο είναι 500, ακόμα και με τον πε-
τσοκομμένο οργανισμό του 2012. Η δι-
οίκηση και προφανώς το Υπουργείο
που την καλύπτει διαχειρίζεται το νοσο-
κομείο λες και είναι επιχείρηση. Μόνο
έσοδα – έξοδα κοιτάει. Με κυνικό τρό-
πο λέει ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά για
να μείνουν οι επικουρικοί, λες και δεν
έχει να κάνει με έναν φορέα από τον
οποίο εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές. Εί-
ναι κυνικοί κι απάνθρωποι και γι' αυτό
έχουμε μαζί μας και τους ασθενείς μας
και όλη την κοινωνία. 

Η μάχη η σημερινή στέλνει ένα τερά-
στιο μήνυμα και στην κυβέρνηση. Ότι
παρά τα μεγάλα λόγια  που λένε στα
κανάλια, ξέρουμε ότι θέλουν να ξεφορ-
τωθούν συμβασιούχους από τα νοσοκο-
μεία. Αλλά δεν μπορούν γιατί αφενός οι
ανάγκες είναι τεράστιες, αφετέρου για-
τί ξεδιπλώνονται αγώνες, όπως την πε-
ρασμένη Τετάρτη με τη μεγάλη απεργία
των νοσοκομείων, που ανάγκασε να δώ-
σει παράταση στους 4.000 συμβασιού-

χους του ΟΑΕΔ. Αυτή είναι η δύναμή
μας, έτσι θα συνεχίσουμε και δεν θα
επιτρέψουμε σε κανέναν τυχάρπαστο
διοικητή που θέλει να κάνει παιχνίδια με
τις κυβερνήσεις, να διαλύει τα νοσοκο-
μεία μας”. 

Το παρών έδωσαν σύντροφοι/ισσες
του Κώστα Καταραχιά από το Συντονι-
στικό Νοσοκομείων, την Εργατική Αλλη-
λεγγύη και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οργανωμένη
παρουσία με πανό ενάντια στις απολύ-
σεις είχαν τα μέλη της Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας. Μεταξύ αυτών ήταν ο
δημοτικός σύμβουλος Πέτρος Κωνσταν-
τίνου και οι κοινοτικοί σύμβουλοι Βασί-
λης Μάραντος και Νίκος Αλεξανδράτος.
“Είναι μια επίθεση σε ένα σωματείο που
είναι κέντρο του Συντονιστικού των Νο-
σοκομείων και του αγώνα για να μην
απολυθεί κανείς συμβασιούχος. Είναι το
σωματείο που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην
επιτυχία της τελευταίας απεργίας στις
23/10 με την οποία κερδήθηκε η ανανέω-
ση των συμβασιούχων ΟΑΕΔ. Ένα σωμα-
τείο που έπαιξε κεντρικό ρόλο σε μια
σειρά αγώνες. Όπως στην απεργιακή 8
Μάρτη, την ημέρα των γυναικών που για
πρώτη φορά πέρυσι έγινε απεργία. Που
το είδαμε στις 18 Σεπτέμβρη στο Κερα-
τσίνι να διαδηλώνει για να πάνε φυλακή
οι νεοναζί δολοφόνοι του Παύλου Φύσ-
σα” θύμισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου στο
χαιρετισμό του. “Σε αυτό το σωματείο
θέλουν να βάλουν χέρι και δεν θα τους
αφήσουμε” ξεκαθάρισε.

Στη συγκέντρωση χαιρέτισαν επίσης
η Όλγα Κοσμοπούλου από το Δ.Σ της
ΕΙΝΑΠ, ο Μιχάλης Μιλτσακάκης από
την Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ, η Μαρία Αλιφιέρη
από το σωματείο του Παίδων Αγλ.Κυ-
ριακού, ο Χρήστος Ζαρκινός πρόεδρος
του σωματείου εργολαβικών στα ΕΛΠΕ,
ο Γιώργος Κούτουλας από το σωματείο
του Θριάσειου νοσοκομείου, ο Σπύρος
Κοντομάρης από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, η Ιουλία Νάρη από το ΠΑΜΕ
Αγ.Σάββα, ο Σπύρος Παπακωνσταντί-
νου από την Ταξική Πορεία. 

Νέα απεργία 
στις 27 Νοέμβρη

Με νέα πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η ΠΟΕ-
ΔΗΝ για τις 27 Νοέμβρη κλιμακώνουν τον αγώνα οι
εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Σε συνέλευση

στις 12 Νοέμβρη καλεί το Συντονιστικό Νοσοκομείων κι ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Μνημόνια στις 6μμ στον Αγ. Σάββα. Μι-
λήσαμε για τη νέα αυτή απεργία με τον Χρίστο Αργύρη, γιατρό
και μέλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων.

“Το φθινόπωρο ξεκίνησε με τη μεγαλύτερη διαδήλωση που
έχουν κάνει οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων στη Θεσσαλονί-
κη, παραμονή των εγκαινίων της ΔΕΘ. Αυτή η επιτυχία έφερε
τη νέα απεργιακή κινητοποίηση στις 23 Οκτώβρη. Σε αυτή την
απεργία με την τεράστια συμβολή του Συντονιστικού Νοσοκο-
μείων έγινε η μεγαλύτερη διαδήλωση υγειονομικών των τελευ-
ταίων χρόνων. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η διαδήλωση πέτυχε
την ανανέωση των 4.000 συμβασιούχων με προγράμματα
ΟΑΕΔ, για έναν ακόμη χρόνο. 

Στην ίδια αυτή διαδήλωση στις 23 Οκτώβρη, πέρα από τη
χαρά που έφερναν τα νέα της ανανέωσης, όλοι άνοιγαν τη συ-
ζήτηση για τη μονιμοποίησή τους. Αφού μας ανανεώνει τρία
χρόνια τώρα και παραδέχονται ότι πληρούμε πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες, γιατί πλέον να μη μας κάνει μόνιμους εργαζόμε-
νους. Αυτός ήταν κοινός τόπος όλων των συμβασιούχων. 

Δίπλα στους συμβασιούχους ΟΑΕΔ, υπάρχουν εκατοντάδες
επικουρικοί γιατροί που λήγει η θητεία τους τέλη Νοέμβρη.
Έχει τεθεί το ζήτημα από τα σωματεία και ο Κικίλιας λέει μεν
λόγια συμπάθειας, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα ακόμα. Προφα-
νώς και είναι απαραίτητοι στα νοσοκομεία, αίτημα που ενισχύ-
θηκε και από τη μάχη ενάντια στις απολύσεις στον Αγ.Σάββα
την περασμένη βδομάδα. Τρίτο κομμάτι που παλεύει για τη μο-
νιμοποίηση είναι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, συνάδελφοι που
εργάζονται στη σίτιση, την καθαριότητα, τη φύλαξη και σε αυ-
τούς έρχεται να προστεθεί το μη ιατρικό επικουρικό προσωπι-
κό. 1.100 συνάδελφοι είχαν λάβει υποσχέσεις ότι θα μονιμο-
ποιηθούν και με τη 2Κ του ΑΣΕΠ παραπάνω από τους μισούς
πετάχτηκαν εκτός. Μιλάμε για 13 με 14 χιλιάδες συμβασιού-
χους που ζουν στην επισφάλεια, απειλούνται κάθε τόσο με
απόλυση και χωρίς αυτούς δεν λειτουργούν τα νοσοκομεία.  

Μονιμοποίηση όλων
Η διεκδίκηση πρέπει να είναι μία. Όχι διαπραγμάτευση για

μοριοδοτήσεις μέσω ΑΣΕΠ κλπ. Αυτά είναι κόλπα της κυβέρνη-
σης για να πετάξει στην ανεργία τον κόσμο που δουλεύει. Αντ'
αυτού, μονιμοποίηση όλων όσων δουλεύουν. Να μετατραπούν
όλες οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου και επιπλέον μαζικές
προσλήψεις για να καλυφθούν όλα τα κενά. Η τελευταία μέρα
του χρόνου φέρνει ένα μαζικό κύμα συνταξιοδοτήσεων. Χωρίς
καν να γίνουν απολύσεις, οι εργαζόμενοι θα μειωθούν κι άλλο.  

Πάνω σε αυτό το κλίμα και υπό το βάρος της επιτυχίας της
κινητοποίησης στις 23 Οκτώβρη, η ΠΟΕΔΗΝ αποφάσισε τη νέα
απεργία στις 27 Νοέμβρη. Το Συντονιστικό Νοσοκομείων μπαί-
νει να οργανώσει την επιτυχία της νέας αυτής απεργιακής κι-
νητοποίησης. Προσπαθούμε να γενικευτεί όσο γίνεται περισ-
σότερο αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με τη βοή-
θειά μας, όπου σε πολλά νοσοκομεία συγκροτούνται επιτρο-
πές αγώνα με κέντρο τους συμβασιούχους εργαζόμενους.
Στόχος η οργάνωση της μάχης από τα κάτω και τη μέρα της
απεργίας το κατέβασμα όλων αυτών μαζί με τα σωματεία στη
διαδήλωση. 

Στις 12 Νοέμβρη θα γίνει συνέλευση του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων μαζί με το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια για να
οργανώσουμε ακόμα καλύτερα την απεργία. Επειδή δεν είμα-
στε οι μόνοι που διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή εργασία,
χρηματοδότηση και μαζικές προσλήψεις, ούτε είμαστε ο μόνος
κλάδος που δέχεται επιθέσεις, θεωρούμε ότι πρέπει στις 27
Νοέμβρη να ενωθούμε στο δρόμο με άλλους κλάδους. Η ΑΔΕ-
ΔΥ μιλάει για 24ωρη απεργία για το ασφαλιστικό στα τέλη Νο-
έμβρη, με αιχμή την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών ταμείων
που είναι τεράστια επίθεση. Γι' αυτό προτείναμε και στην ΑΔΕ-
ΔΥ να κηρύξει μαζί με τα νοσοκομεία 24ωρη απεργία σε όλο το
δημόσιο στις 27/11”.

Κύμα συμπαράστασης 

Απεργία 23 Οκτώβρη

30/10, Στο γραφείο της διοίκησης του Αγ. Σάββα

30/10, Συγκέντρωση στο προαύλιο του Αγ. Σάββα ενάντια στις απολύσεις

Φωτό-κείμενα-ρεπορτάζ: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Το τελευταίο διάστημα τόσο από τη μεριά της
ΠΟΣΠΕΡΤ όσο και της Αριστερής Πρωτοβου-
λίας Εργαζομένων, έχουν καταγγελθεί αντι-
συνδικαλιστικές κινήσεις της διοίκησης της
ΕΡΤ. Ποιές είναι αυτές; 

Καταρχήν δεν είναι τυχαίο ότι οι επιθέσεις
που καταγγέλουμε γίνονται ταυτόχρονα με τα
νομοσχέδια της κυβέρνησης που επιτίθενται
συνολικά στα συνδικάτα. Η διοίκηση λειτουρ-
γεί ως το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και ως
τέτοιο προσπαθεί να επιβάλει αντισυνδικαλι-
στικές μεθοδεύσεις και στην ΕΡΤ. Σε εμάς αυ-
τό συγκεκριμενοποιείται μέσα από την πρό-
σφατη κίνησή της να κάνει συζητήσεις για την
υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας
που θα αφορά το σύνολο των εργαζόμενων
της ΕΡΤ, όχι με την ΠΟΣΠΕΡΤ όπως γινόταν
μέχρι τώρα, αλλά με μια σύμπραξη τριών σω-
ματείων που έχει συγκροτηθεί. Αυτά τα σωμα-
τεία τα έχει του χεριού της. Το ένα από αυτά,
η Ένωση Εργαζομένων ΕΡΤ (ΕΕΕ), έχει δηλώ-
σει ανοιχτά απεργοσπαστικό σωματείο. Το
προεδρείο της ΕΕΕ προέρχεται από τη ΔΤ, το
απεργοσπαστικό κανάλι που είχε φτιάξει η κυ-
βέρνηση Σαμαροβενιζέλων για να κάμψει τον
αγώνα των εργαζόμενων ενάντια στο “μαύρο”.
Όταν ξανάνοιξε η ΕΡΤ, συγκροτήθηκε η ΕΕΕ
πάνω στην αντίληψη ότι δεν χρειάζεται ένα
σωματείο που θα κοντράρει τις διοικήσεις κι
άρα δεν θα μιλάει για αγώνες, απεργίες και κι-
νητοποιήσεις, όπως κάνει η ΠΟΣΠΕΡΤ. Από δί-
πλα της συμπράττουν το ΠΑΣΥΜΗΤΕ και το
Σωματείο των Μουσικών και διεκδικούν να
υπογράψουν ΣΣΕ για όλους μας παρότι δεν
μας καλύπτουν. Ο περισσότερος κόσμος βέ-
βαια δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει να πε-
ράσει αυτό πράγμα. 

Νωρίτερα είχε επιχειρηθεί να μπλοκαριστεί
η επικοινωνία της ομοσπονδίας με τα μέλη της
κόβοντας τη δυνατότητά της να στέλνει μέηλ
στους εργαζόμενους. 

Γιατί στοχοποιείται η ΠΟΣΠΕΡΤ;
Γιατί η ΠΟΣΠΕΡΤ τράβηξε έναν αγώνα, αυτό

της διετίας του “μαύρου”, αταλάντευτα. Συν-
τόνισε όλους τους συναδέλφους, και της Αθή-
νας και της περιφέρειας, χρηματοδότησε τη
μάχη, έφτιαξε το ΕΡΤοπεν και γενικότερα
έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να κρατήσει
η μάχη απέναντι σε όλες τις δυσκολίες και
τους σκόπελους που εμφανίζονταν και να φτά-
σει μέχρι την επίσημη επαναλειτουργία της
ΕΡΤ τον Ιούνη του 2015. Και στη συνέχεια με
τη διοίκηση που είχε τοποθετήσει η κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε να διεκδικεί, γιατί
ήταν πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Όταν επι-
στρέψαμε στο Ραδιομέγαρο με το ξανάνοιγμα
της ΕΡΤ, είδαμε αντί να ικανοποιείται η διεκδί-
κησή μας “για την ΕΡΤ που θέλουμε”, όπως
την είχαμε διαμορφώσει συλλογικά την περίο-
δο του αγώνα, να επιβραβεύονται τελικά όσοι
είχαν πάει στη ΔΤ και τη ΝΕΡΙΤ. Η εφαρμογή
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που ανα-
γνώριζε εργασιακά την περίοδο της διετίας,
εκκρεμούσε μέχρι φέτος το καλοκαίρι. Ακόμα
και σήμερα όμως παραμένει πολύτιμη η εμπει-
ρία του αγώνα 2013-2015. Η ομοσπονδία δια-
τηρεί τη μνήμη αυτού του μεγάλου αγώνα, κά-
τι που η κυβέρνηση θέλει να θάψει και να ξεμ-
περδεύει εν όψει και των νέων επιθέσεων που
ετοιμάζει. 

Ποιές είναι αυτές οι επιθεσεις;
Δεν είναι άλλες από αυτές που έχουν να αν-

τιμετωπίσουν όλοι οι εργαζόμενοι. Οι επιθέ-

σεις στο συνδικαλισμό και στη συλλογική σύμ-
βαση εργασίας όπως στις περιέγραψα, τις
βλέπουμε να εξαπολύονται απέναντι στο σύνο-
λο των εργαζόμενων μέσα από τα όσα προ-
βλέπει το “αναπτυξιακό” νομοσχέδιο που ψή-
φισε η κυβέρνηση την περασμένη βδομάδα. 

Ταυτόχρονα προωθούν τη συρρίκνωση της
ΕΡΤ. Η διοίκηση λέει ότι δεν γίνεται να υπάρ-
χουν περισσότεροι περιφερειακοί σταθμοί από
τις περιφέρειες της χώρας. Άρα πάνε σε κλει-
σίματα και συγχωνεύσεις των τοπικών ΕΡΑ.
Αυτό θα έχει συνέπειες και στους εργαζόμε-
νους, οι οποίοι είτε θα αναγκάζονται να μετα-
κομίζουν, είτε να φεύγουν. Αλλά θα έχει συνέ-
πειες και στις τοπικές κοινωνίες που μέχρι τώ-
ρα ακούγονται μέσω των τοπικών ΕΡΑ. 

Η συρρίκνωση της ΕΡΤ είναι ένα νέο “μαύ-
ρο”. Όχι με το σπασμωδικό χαρακτήρα που εί-
χε το κλείσιμό της την 11η Ιούνη του 2013, αλ-
λά με ένα πιο αργό και μεθοδικό τρόπο. Η διοί-
κηση το λέει ξεκάθαρα ότι θέλει τη συρρίκνω-
ση και το μεθοδεύει και σε εργασιακό επίπεδο.
Δεν προκηρύσσει προσλήψεις για να έρθει νέ-
ος κόσμος στην ήδη υποστελεχωμένη ΕΡΤ.
Άρα μας οδηγούν στη ΔΤ/ΝΕΡΙΤ με έναν έμμε-
σο τρόπο. Χειρότερα από το σχέδιο συρρίκνω-
σης του Μόσιαλου ενάντια στο οποίο είχαμε
αγωνιστεί πριν πέσει το “μαύρο”. 

Παράλληλα επεκτείνεται η ιδιωτικοποίηση
τομέων της ΕΡΤ, μέσα από την ανάθεσή τους
σε εργολάβους. Αυτό που ξεκίνησε πριν κά-
ποια χρόνια με τη φύλαξη και την καθαριότη-
τα, πλέον ισχύει στο κομμάτι των διοικητικών,
των τεχνικών κλπ. Προφανώς με τις χειρότε-
ρες εργασιακές συνθήκες. Οι εργολαβικοί συ-
νάδελφοι μπορεί να έχουν 30 χρόνια εμπειρίας
και να παίρνουν 600 ευρώ, τεχνικοί σε στούν-
τιο που δεν βλέπουν το φως της ημέρας, ερ-
γαζόμενοι χωρίς άδειες, χωρίς επιδόματα, που
δουλεύουν Κυριακές χωρίς να πληρώνονται
κλπ.

Βλέπουμε επιθέσεις στους εργαζόμενους
μέσα από μια εφαρμογή του κυβερνητικού
δόγματος “νόμος και τάξη” ακόμα και στις
προσωπικές μας ζωές. Αναφέρομαι στο περι-
στατικό όπου ο συνάδελφος Νίκος Αγγελίδης,
στοχοποιήθηκε με επίσημη ανακοίνωση της δι-
οίκησης για σχόλιό του στο προσωπικό του
προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Έγραψε την προσωπική του άποψη, στο προ-
σωπικό του προφίλ και μάλιστα με χιουμορι-
στικό τρόπο, σχετικά με τις διαδηλώσεις ενάν-
τια στην επίσκεψη του Πομπέο. Και λίγο πολύ
η διοίκηση με την επίθεσή της στον Ν. Αγγελί-
δη λέει σε όλους μας ότι οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ θα πρέπει να φέρονται με έναν κανονισμό
που στην τελική δεν υπάρχει, άρα δεν τον
έχουμε διαβουλευτεί. Και το πράγμα γίνεται
χειρότερο όταν αυτός ο ανύπαρκτος “κανονι-
σμός” επεκτείνεται πέραν του χώρου εργα-
σίας, στις προσωπικές μας ζωές.

Βλέπουμε κρούσματα λογοκρισίας, όπως
στην περίπτωση του ντοκιμαντέρ του συναδέλ-
φου Νάσου Μπράτσου, σχετικά με τους Ικα-
ριώτες πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή την πε-
ρίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα ντοκι-
μαντέρ που είναι παραγωγή της ίδιας της ΕΡΤ
και πραγματεύεται ένα ζήτημα που δημιουργεί
χρήσιμους παραλληλισμούς με το σήμερα.

Προβλήθηκε το πρώτο μέρος μετά από πιέ-
σεις τοπικών φορέων, συλλόγων, των ίδιων
των συνεντευξιαζόμενων κλπ. Ενώ είχε ανακοι-
νωθεί στο πρόγραμμα και η προβολή του δεύ-
τερου μισού, τελικά κόπηκε. Σε μια περίοδο
που παίζεται το χαρτί του ρατσισμού εις βά-
ρος των προσφύγων που έρχονται από τη Μέ-
ση Ανατολή, είναι τουλάχιστον ύποπτο το κό-
ψιμο ενός ντοκιμαντέρ που μιλάει για τότε που
οι δικοί μας άνθρωποι ζούσαν την προσφυγιά
πηγαίνοντας στις χώρες απ' όπου σήμερα ξε-
ριζώνεται κόσμος.

Την Παρασκευή 8 Οκτώβρη η ΠΟΣΠΕΡΤ
προχωράει σε συνέδριο. Τι προτείνει η Αρι-
στερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων σε αυτό;

Η ΠΟΣΠΕΡΤ πάει σε συνέδριο σε περίοδο
που οι συνάδελφοι από τα ιδιωτικά κανάλια
έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα και στην ΕΡΤ
έχουμε να αντιπαλέψουμε τις επιθέσεις στις
οποίες ήδη αναφερθήκαμε. Είναι κρίσιμο οι
συνάδελφοι της ΕΡΤ και του ιδιωτικού τομέα
να βγούμε ενωμένοι από το συνέδριο σε ένα
κοινό πρόγραμμα δράσης για να αποτρέψουμε
τις επιθέσεις της κυβέρνησης. Αναφέρομαι
στην ενότητα γιατί υπάρχουν φωνές που υπο-
στηρίζουν ότι η ΠΟΣΠΕΡΤ πρέπει να σταματή-
σει να έχει μέλη στα ιδιωτικά κανάλια, πράγμα
που αν ισχύσει θα αφήσει δεκάδες εργαζόμε-
νους ασυνδικάλιστους. Εμείς λέμε ότι είναι δύ-
ναμη οι συνάδελφοί μας στον ιδιωτικό τομέα,
έχουμε να αντιμετωπίσουμε κοινές επιθέσεις
και θα πρέπει να το κάνουμε μαζί, ενωμένοι. 

Χρειάζεται να αποφασίσουμε στο συνέδριο
ένα πρόγραμμα δράσης με απεργίες και κινη-
τοποιήσεις. Σε συντονισμό με άλλους κλάδους
εργαζομένων. Άλλωστε δεν έχουμε διαφορετι-
κά αιτήματα. Διεκδικούμε μαζικές μόνιμες
προσλήψεις, σταμάτημα της ιδιωτικοποίησης,
αύξηση της χρηματοδότησης για την αναβάθ-
μιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της ΕΡΤ,
λέμε κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα μας και
τις συλλογικές συμβάσεις. Αν δει κανείς τις
διεκδικήσεις των νοσοκομειακών, των εκπαι-
δευτικών, των εργαζόμενων στους δήμους και
όλων όσων βγαίνουν με κινητοποιήσεις το τε-
λευταίο διάστημα, αντίστοιχα αιτήματα έχουν.

Μαζί πρέπει να προχωρήσουμε, απεργιακά
και συντονισμένα. Έτσι θα μπλοκάρουμε τις
επιθέσεις της κυβέρνησης και θα κερδίσουμε
και στην ΕΡΤ μια ΣΣΕ που θα μας ικανοποιεί
και θα υπογραφεί από το συνδικάτο μας, την
ΠΟΣΠΕΡΤ κι όχι από τον κάθε εγκάθετο της
διοίκησης. Με τις απεργίες μας μπορούμε να
κόψουμε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της
ομοσπονδίας μας. Έχουμε δείξει τη δύναμή
μας με αυτό τον τρόπο πολλές φορές. 

Το έχετε κάνει αυτό και πρόσφατα που
μπλοκάρατε με στάσεις εργασίας την προβο-
λή των νεοναζί της Χ.Α.

Ναι, αγωνιστήκαμε και έτσι επιβάλλαμε ότι
δεν θα προβάλλονται οι νεοναζί της Χ.Α προ-
εκλογικά. Αυτό δεν έγινε αυτόματα. Έγινε πο-
λύ κουβέντα με τους συναδέλφους, η Αριστε-
ρή Πρωτοβουλία Εργαζομένων σε συνεργασία
με την ΚΕΕΡΦΑ οργανώσαμε εκδηλώσεις, κά-
ναμε εξορμήσεις, συζήτηση από γραφείο σε
γραφείο. Έτσι ανατράπηκε η αντίληψη ότι “εί-
ναι ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που είμαστε
αναγκασμένοι να το προβάλουμε”. Και κερδί-
σαμε και την ΠΟΣΠΕΡΤ στο ότι θα πρέπει να
το επιβάλει απεργιακά με στάση εργασίας.
Εκεί φάνηκε η δύναμη της ομοσπονδίας και
των εργαζόμενων.

Η Ειρήνη Φωτέλη 
μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΣΠΕΡΤ
μίλησε στον Στέλιο Μιχαηλίδη

Όχι ξανά “μαύρο” 
στην ΕΡΤ και 
στο συνδικαλισμό
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Αξίζουν γελοιοποίηση 
οι μιλιταριστικές παρελάσεις

Από τις εποχές που οι ρωμαϊκές
λεγεώνες παρήλαυναν στους
δρόμους της Ρώμης, κουβα-

λώντας λάφυρα και δούλους από τις
στρατιωτικές νίκες της αυτοκρατο-
ρίας, μέχρι την “επιβλητική” παρέλαση
του Μακρόν στην φετινή επέτειο της
Βαστίλης και των 70 χρόνων του ΝΑ-
ΤΟ, ένας παραμένει ο βασικός σκοπός
των παρελάσεων: Η επίδειξη της
στρατιωτικής ισχύος και δύναμης της
εκάστοτε κυρίαρχης τάξης. 

Στο σημερινό κόσμο των εθνών-κρα-
τών, όπως διαμορφώθηκε καθώς ο κα-
πιταλισμός γινόταν κυρίαρχο σύστημα
στον πλανήτη, η επίδειξη της στρατιω-
τικής ισχύος στις παρελάσεις αποτε-
λεί ένα ισχυρό μιλιταριστικό μήνυμα
κυριαρχίας προς τα ανταγωνιστικά
έθνη-κράτη. Και ταυτόχρονα ένα μή-
νυμα πειθαρχίας και “εθνικής ενότη-
τας” προς το εσωτερικό, προς την ερ-
γατική τάξη, τα καταπιεζόμενα στρώ-
ματα, τις τυχόν μειονότητες. 

Στην Ελλάδα, η συμμετοχή των μα-
θητών στις παρελάσεις (επισήμως,
υποχρεωτικά και οργανωμένα από τη
φασιστική δικτατορία του Μεταξά το
1936) μοναδικό στόχο είχε να “εμφυ-
σήσει” τα μιλιταριστικά εθνικά ιδεώδη
από τη μικρή ηλικία. Στην περίοδο της
δικτατορίας 1967-1974, οι παρελάσεις
και οι “γιορτές” στο Καλλιμάρμαρο
όπου αγήματα αρχαίων οπλιτών, βυ-
ζαντινών στρατιωτών και τσολιάδων
παρήλαυναν “αποδεικνύοντας” το “αέ-
ναον” του ελληνικού έθνους και του
στρατού του, έπαιζαν τον ίδιο ρόλο.

Ελευθερία
Τη συνέχιση αυτού του μιλιταριστι-

κού θεσμού, ανοιχτά και ξεκάθαρα,
θέλησαν να καυτηριάσουν οι δέκα κο-
πέλες με την θεατρική τους παρέμβα-
ση αλά Monty Python στη μαθητική
παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη
Ν. Φιλαδέλφεια. Όπως αναφέρουν
στο κείμενο που απέστειλαν στην Εφ-
Συν: “Τι κοινό μπορεί να ’χει ο μιλιτα-
ρισμός με την ελευθερία; Τι σχέση
μπορεί να ’χει η υπεράσπιση της
ελευθερίας ενός λαού με τον πατριω-
τισμό που διδασκόμαστε από μικρά
παιδιά; Στα σχολεία, στις παρελά-
σεις, παντού”.

Οργίασαν ακροδεξιοί αλλά και “φι-
λελεύθεροι” κατά τα άλλα, δημοσιο-
γράφοι (που δεν χάνουν ευκαιρία να
υπερασπίζονται την κάθε ρατσιστική
και σεξιστική μπαρούφα σαν “ελευθε-
ρία του λόγου” και “αντίσταση” στο
politically correct) να ζητάνε ακόμη και
την παρέμβαση του εισαγγελέα γι' αυ-
τήν την πράξη: Ασκούν “bullying”,
έναν “έντεχνο τραμπουκισμό” στα άλ-
λα παιδιά που παρελαύνουν έγραψε ο
Τάκης Θεοδωρόπουλος στην Καθημε-
ρινή. Προσέβαλαν τη μνήμη των
απλών ανθρώπων “που θυσιάστηκαν
για την πατρίδα” έγραψαν άλλοι. 

Πόσο υποκριτές είναι. Αν οι παρελά-
σεις γίνονται για να τιμήσουν τους νε-
κρούς που “θυσιάστηκαν για την πα-
τρίδα”, γιατί δεν γιορτάζουν κάθε Αύ-
γουστο την κατάρρευση του μετώπου
στη Μ. Ασία το 1922; Δεν αξίζουν ούτε
μια παρέλαση, οι εκατοντάδες χιλιά-
δες νεκροί και ανάπηροι και τα εκα-
τομμύρια των προσφύγων που άφησε
πίσω της η μικρασιατική εκστρατεία
της “Μεγάλης Ιδέας”; 

Οι παρελάσεις δεν γιορτάζουν τις
ήττες ούτε βέβαια τη μνήμη των
απλών ανθρώπων που χάθηκαν στους
πολέμους. Γιορτάζουν τις νίκες της
κυρίαρχης τάξης - γιατί αυτές αποδει-
κνύουν την “έμφυτη τάση του λαού
μας να είναι θαρραλέος στη μακραί-
ωνη ιστορία μας” σύμφωνα με την
πρόσφατη δήλωση της υπουργού Παι-
δείας. Γιατί οι ήττες δεν μπορούν να
θρέψουν τις πολεμοκάπηλες κραυγές
κάθε φορά που αγριεύει ο ανταγωνι-
σμός στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο, στην
Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί εν τέλει,
όπως διδάσκει και η νεοφιλελεύθερη
προπαγάνδα, οι “νίκες” έρχονται από
τους “πρώτους” -και έτσι μόνο οι
“πρώτοι” μαθητές θα πρέπει να κρα-
τάνε τη σημαία παρελαύνοντας μπρο-
στά από την εξέδρα των παρασημο-
φορημένων στρατηγών και των εκπρο-
σώπων της ορθόδοξης εκκλησίας. 

Μήπως όμως οι κοπέλες προσέβαλαν
τον αντιφασιστικό αγώνα ή τον αγώνα
της αντίστασης τα χρόνια της φασιστι-
κής και ναζιστικής κατοχής; Όση σχέση
έχει ο Μακρόν με τους αβράκωτους της
Βαστίλης άλλη τόση είχε και το Όχι του
Μεταξά στον Μουσολίνι με τον αντιφα-
σιστικό αγώνα. Οι λόγοι που ο Μεταξάς
δεν μπήκε στον πόλεμο στην πλευρά
του Μουσολίνι και του Χίτλερ, του οποί-
ου υπήρξε θαυμαστής, ήταν τα στρατη-
γικά συμφέροντα που έδεναν τον ελλη-
νικό καπιταλισμό με τη μεριά του αγγλι-
κού ιμπεριαλισμού και όχι ο ανύπαρ-
κτος αντιφασισμός του. 

Εκείνοι που έδωσαν τη ζωή τους στις
οροσειρές της Πίνδου πολεμώντας
ενάντια στον ιταλικό στρατό γιατί ήθε-
λαν να τσακίσουν τον φασισμό και βέ-
βαια όλοι εκείνοι και εκείνες που αντι-
στάθηκαν στα χρόνια της ναζιστικής κα-
τοχής -την ίδια ώρα που οι Τσολάκο-
γλου συνθηκολογούσαν και συγκυβερ-
νούσαν με τον Χίτλερ- έχουν την δική
τους επέτειο, τη δική τους νίκη, την
απελευθέρωση από το ναζιστικό ζυγό
τον Οκτώβρη του 1944. Τις 12 Οκτώβρη
του 1944, όταν παρέλαυναν, κάνοντας
τη δική του επίδειξη δύναμης, εκείνοι
και εκείνες που πραγματικά αντιστάθη-
καν, οι εργάτες, οι νέοι και οι γέροι, ο
κόσμος που πλημμύρισε τους δρόμους
της απελευθερωμένης Αθήνας. 

Αυτόν τον κόσμο τιμούν όλοι και
όλες που αντιστέκονται ή διακωμω-
δούν τις μιλιταριστικές παρελάσεις.

Γ.Π.

ΑΘΗΝΑ
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 ανταγωνι-
σμοί και η ελληνική εμπλοκή
Σωτήρης Κοντογιάννης
Αίθουσα Γ
Τι κατάρρευσε το 1989;
Κώστας Πίττας

3.00 – 4.15
Αίθουσα Α
Vegan – μπορούν οι προσωπι-
κές 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
Αίθουσα Γ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου 
είναι πάντα επίκαιρη
Λέανδρος Μπόλαρης

6.30 – 7.30
Αμφιθέατρο 

Έχουμε έναν κόσμο 
να κερδίσουμε
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Παναγιώτα Ζυν-
τίλη, Κατερίνα Θωίδου, Μαρία Στύλλου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πέμπτη 28/11
Αιθ. Περιφέρειας, Στοά
Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όροφος
7.00
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΑΤΡΑ
Παρασκευή 29/11
Αιθ. ΕΒΕ, Αράτου 21, 
πλ. Όλγας
6.00
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΒΟΛΟΣ
Σάββατο 30/11
Θόλος (Πανεπιστήμιο)
6.00
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Κώστας Πίττας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Παρασκευή 6/12
Εργατικό Κέντρο
7.00
Ένας κόσμος 
σε αναβρασμό
Τάσος Αναστασιάδης

ΞΑΝΘΗ
Σάββατο 7/12
Εργατικό Κέντρο
7.00
Ένας κόσμος 
σε αναβρασμό
Τάσος Αναστασιάδης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο 23/11
Eργατικό Κέντρο
2.00 – 3.30
Εξέγερση ενάντια σ’ ένα
χρεοκοπημένο σύστημα
Πάνος Γκαργκάνας
4.00 – 5.30
Αλλάξτε το σύστημα - 
όχι το κλίμα
Ευκλείδης Μακρόγλου
6.00 – 7.30
Έχουμε έναν κόσμο 
να κερδίσουμε
Μαρία Στύλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παρασκευή 29/11
Eργατικό Κέντρο
5.00 – 6.30
Εξέγερση ενάντια σ’ ένα
χρεοκοπημένο σύστημα
Πέτρος Κωνσταντίνου
7.00 – 8.30
Έχουμε έναν κόσμο 
να κερδίσουμε
Γιάννης Σηφακάκης

XANIA
Σάββατο 30/11
Eργατικό Κέντρο
5.00 – 6.30
Εξέγερση ενάντια σ’ ένα
χρεοκοπημένο σύστημα
Πέτρος Κωνσταντίνου
7.00 – 8.30
Έχουμε έναν κόσμο 
να κερδίσουμε
Γιάννης Σηφακάκης

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
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Σύλλογος
Υπαλλήλων
Περιφέρειας
Αττικής

Την τακτική του συνέλευση
πραγματοποίησε ο Σύλλο-

γος Υπαλλήλων Περιφέρειας
Αττικής την Τετάρτη 31/10, με
πολύ μεγάλη συμμετοχή που
ξεπέρασε τα 800 άτομα. Το κύ-
ριο θέμα ήταν η νέα απειλή της
κυβέρνησης για το ασφαλιστι-
κό. 

Ο απολογισμός που έγινε
από το Δ.Σ. περιλάμβανε μια
σειρά από κινητοποιήσεις και
πρωτοβουλίες που πήρε ο Σύλ-
λογος τη χρονιά που πέρασε. 

Η νέα εισήγηση πρόβαλε την
ανάγκη αντίστασης στις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης και της νε-
οεκλεγείσας δεξιάς περιφερει-
ακής αρχής και από τα εργα-
σιακά ζητήματα της περιφέρει-
ας έβαζε πρώτο τις προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού. Η πρό-
εδρος ξεκίνησε βάζοντας το γε-
νικότερο πλαίσιο και στα καθή-
κοντα του Συλλόγου την αντί-
σταση στον ιμπεριαλισμό και
την αλληλεγγύη στους πρόσφυ-
γες. Η νέα εισήγηση εγκρίθηκε
με μόλις 6 αρνητικές ψήφους
και 2 λευκές. Επίσης, εγκρίθηκε
ψήφισμα ενάντια στις απολύ-
σεις των επικουρικών γιατρών
του Αγ. Σάββα μεταξύ αυτών
και του προέδρου του σωματεί-
ου. Τελειώνοντας, οι παρευρι-
σκόμενοι πήγαμε μαζικά στο
γραφείο του Πατούλη να παρα-
δώσουμε τα αιτήματα. 

Η εισήγηση τελείωνε με το
πρόγραμμα κινητοποιήσεων
που ανέφερε ότι ακολουθούμε
το πρόγραμμα κινητοποιήσεων
της Ομοσπονδίας (ΟΣΥΑΠΕ).
Χρειάζεται τα συνδικάτα να
συγκεκριμενοποιήσουν και να
κλιμακώσουν τη δράση αξιοποι-
ώντας και ταυτόχρονα ενι-
σχύοντας την αγωνιστική διάθε-
ση των εργαζόμενων.

Λουκάς Θεοτοκάτος, 
συμβασιούχος 

στην Περιφέρεια Αττικής

Επισιτισμός
Συνέλευση πραγματοποιεί το

Σωματείο Τουρισμού – Επι-
σιτισμού Αττικής την Δευτέρα
11 Νοέμβρη στις 5μμ, στο ξενο-
δοχείο Royal Olympic. 

Το Αντικαπιταλιστικό Δίκτυο
Εργαζόμενων στον Επισιτισμό –
Τουρισμό “Η Καμαριέρα”, καλεί
σε σύσκεψη προετοιμασίας της
συνέλευσης την Τετάρτη 6/11
στις 6μμ στο ΕΚΑ.

Να αθωωθεί 
ο δήμαρχος Κερατσινίου

“Όχι στην επιχειρηματική τρομοκρατία, όχι στην ποινικοποίηση των αγώνων, να
αθωωθεί ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας” ζητά με ανακοίνωσή της, η

Ανταρσία στο Λιμάνι. Όπως αναφέρει: “Η αγωγή που κατέθεσε η Oil One του Μελισ-
σανίδη κατά του δημάρχου Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστου Βρεττάκου και η δίκη
που γίνεται στις 6/11, είναι μια προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης των
αγώνων. Στρέφεται κατά των κατοίκων που ξεσηκώνονται ενάντια στις καταστροφικές
συνέπειες που επιφυλάσσουν οι Μελισσανίδηδες και οι Μαρινάκηδες για το λιμάνι,
τους ελεύθερους χώρους, τις γειτονιές μας, τις ζωές μας.

Η Ανταρσία στο Λιμάνι ενώνει τη φωνή της με τον κόσμο της αντίστασης. Απαιτούμε
την άμεση ανάκληση της αγωγής και την αθώωση του δημάρχου. Υπερασπιζόμαστε
το δικαίωμα μιας δημοτικής αρχής να αγωνίζεται ελεύθερα προς όφελος των κατοί-
κων της πόλης, ως αναπόσπαστο τμήμα των καθηκόντων της...

Δεν θέλουμε να γίνει λιμάνι και mall στην Πειραϊκή, κέντρο logistics το Κερατσίνι, να
γεμίσει καζάνια το Πέραμα, να διαλυθεί η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Το μόνο που
ενδιαφέρει τους λεγόμενους «επενδυτές» και κάθε λογής βαρόνους της διαπλοκής εί-
ναι να καταλαμβάνουν τις υποδομές, να γκρεμίζουν τα εργασιακά δικαιώματα και να
πλουτίζουν από την εκμετάλλευσή μας, ρυπαίνοντας τις γειτονιές μας.

Θέλουμε λιμάνι δημόσιο, ανοιχτό στην πόλη, για τις ανάγκες των εργαζόμενων.
Απαιτούμε την επανακρατικοποίηση του ΟΛΠ και λειτουργία του με εργατικό-λαϊκό
έλεγχο. Να απομακρυνθεί η Oil One και όλες οι ρυπογόνες βιομηχανικές δραστηριό-
τητες (τσιμέντα Lafarge κ.ά.). Να δημιουργηθεί δημόσιος φορέας επεξεργασίας των
πετρελαιοειδών αποβλήτων εκτός του οικιστικού ιστού. Να αποδοθεί στο λαό ολόκλη-
ρη η ευρύτερη περιοχή των Λιπασμάτων για να γίνει ελεύθερος και ανοιχτός για
όλους χώρος πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού.

Όλα τα παραπάνω μπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει ένα πλατύ παμπειραϊκό κί-
νημα αγώνα, με αποφασιστικό ρόλο των εργατικών σωματείων και των μαζικών φορέ-
ων από ολόκληρο τον Πειραιά...”

Αλληλεγγύη στον 
Ν. Χαραλαμπόπουλο

Στις 21 Νοέμβρη στην Αλεξανδρούπολη και μάλιστα χωρίς να
δοθεί η δυνατότητα κατάθεσης απολογητικού υπομνήματος

του κατηγορούμενου, θα πραγματοποιηθεί η δίκη σε βάρος του
Νίκου Χαραλαμπόπουλου και της Επιτροπής Αλληλεγγύης
Στρατευμένων και του Δικτύου Ελευθέρων Φαντάρων Σπάρτα-
κος. 

Η δίκη γίνεται μετά από δίωξη με την κατηγορία της «συκοφαν-
τικής δυσφήμισης κατ’ εξακολούθηση» που κατέθεσε ένας εκ των
διοικητών που το 2014 και το 2018 ήταν υπεύθυνος για τις συνθή-
κες σε στρατόπεδα του Έβρου. Μάλιστα, ο Ν. Χαραλαμπόπουλος
διώκεται ως «διαχειριστής», με μοναδικό στοιχείο ότι μέχρι πρότι-
νος εμφανιζόταν τυπικά ως κάτοχος του τηλεφώνου «επικοινω-
νίας» της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων.

Για πρωτοφανή μεθόδευση κάνει λόγο στην ανακοίνωση που
εξέδωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο πλευρό του Ν. Χαραλαμπόπουλου και
του Δικτύου Ελευθέρων Φαντάρων Σπάρτακος. “Πρόκειται για
μια απεγνωσμένη προσπάθεια να γίνει η δίκη βιαστικά και σιωπη-
λά, με αναίρεση στην πράξη βασικών δικαιωμάτων του κατηγο-
ρούμενου, πολύ μακριά από την κατοικία του κατηγορούμενου
και την άμεση και μαζική παρέμβαση του αντιπολεμικού κινήμα-
τος και του κινήματος της νεολαίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια
καταδίκη με κάθε τρόπο... Κάτω τα χέρια από το Δίκτυο «Σπάρ-
τακος» και την Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων. Κίνημα
μέσα κι έξω από το στρατό για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες
των στρατευμένων. Αγώνας ενάντια στον πόλεμο, τον ιμπεριαλι-
σμό και τα επικίνδυνα σχέδια του ελληνικού κεφαλαίου”.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αντίσταση από το Ελληνικό μέχρι την Ραφήνα
Ανοιχτή συζήτηση για τη διάσωση του Ελληνι-

κού πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Νοέμ-
βρη στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων. Την
πρωτοβουλία πήρε η Ευρεία Επιτροπή για την
Υπεράσπιση του Ελληνικού και ανταποκρίθηκαν
δεκάδες αγωνιστές και αγωνίστριες από περι-
βαλλοντικές κινήσεις, τοπικά κινήματα, δημοτικά
και περιφερειακά σχήματα.

Τη συζήτηση άνοιξε η Ελένη Πορτάλιου από
την Ευρεία Επιτροπή, που περιέγραψε τις απί-
στευτες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης της ΝΔ -
με τροποποιήσεις νόμων και τοποθέτηση δικών
της ανθρώπων σε θέσεις κλειδιά- ώστε να προ-
χωρήσει η παράδοση του Ελληνικού στο Λάτση
για να χτίσει εκεί το φαραωνικό του έργο. Ένα
έργο που, όπως είπε, θα έχει ανυπολόγιστες επι-
πτώσεις στη ζωή των κατοίκων αλλά και την κλι-
ματική αλλαγή. Ακολούθησε ο Στάθης Γκότσης
από το ΣΕΑ που θύμισε τις μέχρι τώρα δράσεις
για να μπουν εμπόδια στα σχέδια λεηλασίας του
Ελληνικού και τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί ο
αγώνας σε κινηματικό επίπεδο. “Στόχος μας είναι
να ακυρώσουμε και όχι να βελτιώσουμε το νό-
μο”, ξεκαθάρισε.

Με τη σειρά του, ο Χρήστος Κορτζίδης, μέλος
της Ευρείας Επιτροπής και πρώην δήμαρχος Ελ-
ληνικού-Αργυρούπολης, ενημέρωσε για τις προ-
σπάθειες των τοπικών δημάρχων -και κύρια του
Ελληνικού-Αργυρούπολης- να “πουλήσουν” το
έργο στους κατοίκους ως ευεργετικό με επιχει-
ρήματα περί νέων θέσεων εργασίας και οικονομι-
κής ανάπτυξης. Επίσης πρότεινε την ενεργοποί-
ηση του κινήματος με κεντρική κινητοποίηση

στην Αθήνα που θα αναδείξει ξανά το θέμα.
Ακολούθησαν πολλές τοποθετήσεις από μέλη

της Ευρείας Επιτροπής και άλλων κινήσεων. Ο
Γιάννης Σηφακάκης από την Πρωτοβουλία ενάν-
τια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την κλι-
ματική αλλαγή τόνισε ότι είναι ρεαλιστική η ανα-
τροπή της επίθεσης. Το δείχνει η διεθνής εικόνα,
εκατομμύρια άνθρωποι ξεσηκώνονται για αυτά
τα θέματα σε όλο τον πλανήτη όπως έγινε στην
εβδομάδα δράσης ενάντια στην κλιματική αλλα-
γή το Σεπτέμβρη. Το δείχνει και η επιτυχία των
διαδηλώσεων εδώ, στην Αθήνα και τις άλλες πό-
λεις στις 20 Σεπτέμβρη, με τη συμμετοχή όλων

των κομματιών του κινήματος. Σε αυτή τη νέα
φάση, λοιπόν, που η κυβέρνηση της ΝΔ κλιμακώ-
νει την επίθεσή της σε όλα τα μέτωπα, από το
Ελληνικό μέχρι τις εξορύξεις και τα αιολικά, χω-
ρίς να καταφέρνει να πείθει τον κόσμο για τις
επιλογές της, το κίνημα έχει τη δύναμη να νική-
σει με συντονισμένη δράση και κλιμάκωση του
αγώνα, είπε. Στήριξε την ιδέα για μια κεντρική κι-
νητοποίηση και πρότεινε να συνδυαστεί με μια
μεγάλη τοπική καμπάνια με κέντρο της τα εργα-
τικά σωματεία σε δήμους, σχολεία, νοσοκομεία
και άλλους χώρους για να έχει επιτυχία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν άλλες πα-
ρεμβάσεις, με έμφαση στην ανάγκη της κοινής
δράσης. Ο Γιώργος Βοζικάκης από την Επιτροπή
Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή ενη-
μέρωσε για την ημερίδα με θέμα: «Μητροπολιτι-
κά Πάρκα, Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, κλιμα-
τική αλλαγή» που γίνεται την Κυριακή 24/11
στους Αμπελόκηπους και πρότεινε να βγει από
εκεί το κάλεσμα για μια κεντρική κινητοποίηση
για το Ελληνικό. Η Ροδούλα Κωνσταντινίδου από
τη Ρεματτική κάλεσε στη συγκέντρωση στις 6/11,
στις 9πμ, έξω από το ΣτΕ όπου θα εκδικάζεται η
προσφυγή για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας και
πρότεινε το συντονισμό με την Ευρεία Επιτροπή
με δράσεις και κοινή συνέντευξη Τύπου που θα
αναδείξει και την καταστροφή των ρεμάτων στην
περιοχή. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας, στήριξε επίσης όλες αυτές
τις προτάσεις μιλώντας με τη σειρά του για τις
δυνατότητες του κινήματος να ανατρέψει τις επι-
θέσεις.

Λ.Β.



Ένα μεγάλο αντίο σε μια
μεγάλη αγωνίστρια
που έδωσε έμπνευση

με τον λόγο της και τη στάση
της σε εκατοντάδες συναδέλ-
φους που πάλευαν και πα-
λεύουν ενάντια στις επιθέσεις
των εκδοτών και των καναλαρ-
χών.

Η Πόπη Χριστοδουλίδου
ήταν η ενσάρκωση της ασυμβί-
βαστης μάχης στον χώρο των
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το
έλεγε η καρδιά και η ψυχή της.
Μια γυναίκα που έδειξε ότι οι
μάχες ενάντια στα αφεντικά
μπορούν να ενώσουν χιλιάδες
γκρεμίζοντας ψεύτικους διαχω-
ρισμούς και να είναι νικηφόρες. 

Γνωριστήκαμε το 2000, συνά-
δελφοι στον Πήγασο, τον μιν-
τιακό όμιλο του Μπόμπολα,
στο “Έθνος” και την “Ημερη-
σία”. Με την Πόπη βρεθήκαμε,
μαζί με άλλους συναδέλφους,
στην πρώτη γραμμή του αγώνα
ενάντια στην εργοδοτική αυ-
θαιρεσία και τους εκβιασμούς
για την επιβολή των ατομικών
συμβάσεων, με την έλευση των μνημονίων.
Η Πόπη ήταν πρωτοπόρα στις συνελεύ-
σεις, στις απεργίες, στις περιφρουρήσεις.
Στοχοποιημένη από τα αφεντικά, ήταν από
τις πρώτες που απολύθηκαν, αναίσχυντα
και εκδικητικά, την άνοιξη του 2011. Λίγες
εβδομάδες μετά τον Ιούλιο του 2011, ακο-
λούθησε και η δική μου απόλυση. Η εργο-
δοσία ήθελε να ξεμπερδέψει με όσους
έσπερναν την ασυμβίβαστη προσέγγιση
του αγώνα μέχρι τη νίκη. 

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συζητήσεις μας.
Η Πόπη ήταν μια αγωνίστρια που εκτός
από τις μάχες για την αξιοπρέπεια στη
δουλειά πάλευε συνολικότερα για μια δι-
καιότερη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και
καταπίεση.Το μυαλό της ανοιχτό, αεικίνη-
το, η γροθιά της πάντα ψηλά, ήταν αναμ-
φισβήτητα το κοφτερό σπαθί μιας γενιάς
που διδάχθηκε πολλά στη φωτιά της μά-
χης ενάντια στις ισχυρότερες οικογένειες
του πλούτου και της εξουσίας. Το κείμενο-

καταγγελία που έγραψε μετά την
απόλυση μου στο blog που διατη-
ρούσε για το πειραϊκό ρεπορτάζ,
που τόσο αγαπούσε, περιέχει
όλες τις λέξεις και τις φράσεις
που ταιριάζουν για να περιγρά-
ψουν την ίδια και τον αγώνα που
έδινε καθημερινά
(tinyurl.com/y54g2mx4). Θα σε θυ-
μάμαι πάντα και θα λέω σε όλες
και όλους: Κάντο όπως η Πόπη. 

Κώστας Σαρρής 

“Η Πόπη ήταν μια μαχόμενη δη-
μοσιογράφος μια ταξική αγωνί-
στρια, μια συντρόφισσα με όλη τη
σημασία της λέξης” γράφει για
την αγωνίστρια δημοσιογράφο
Πόπη Χριστοδουλίδου που έφυγε
από τη ζωή την Τετάρτη 30/10, το
αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζο-
μένων στα ΜΜΕ Financial Crimes.
“Σε κάθε κινητοποίηση, σε κάθε

απεργιακή περιφρούρηση, σε κάθε μάχη η
Πόπη ήταν παρούσα. Έγινε ενεργό στέλε-
χος της Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή
στην ΕΣΗΕΑ, εκλέχτηκε δυο φορές στο ΔΣ
του ΕΔΟΕΑΠ, εκλέχθηκε μέλος του Πει-
θαρχικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και βρέ-
θηκε στην πρώτη γραμμή όλων των μαχών
που δώσαμε τα τελευταία χρόνια...”.

Η Πόπη Χριστοδουλίδου ήταν υποψήφια
βουλευτής επικρατείας με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στις πρόσφατες εκλογές του Ιούνη.

6 Νοέμβρη 2019, Νο 1397Νέα από τους χώρους εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

Ενημέρωση 
για το ασφαλιστικό
στον ΔΣΑ

Εκδήλωση σε σχέση με το νέο ασφαλιστικό που
ετοιμάζει η κυβέρνηση πραγματοποίησε την
Παρασκευή 1/11, η Εναλλακτική Παρέμβαση-

Δικηγορική Ανατροπή στο Δικηγορικό Σύλλογο της
Αθήνας. Στην εκδήλωση στην οποία συντονιστής
ήταν ο Θανάσης Καμπαγιάννης τις εισηγήσεις έκα-
ναν η Σοφία Αμοριανού και ο Δημήτρης Σαραφιανός.

Σε κείμενό του που κυκλοφόρησε αμέσως μετά την
εκδήλωση, ο Θανάσης Καμπαγιάννης περιγράφει συ-
νοπτικά τα 5 ψέματα της κυβέρνησης σχετικά με το
ασφαλιστικό. Όπως εξηγεί είναι ψέμα πως “θα υπάρ-
ξει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθε-
ρων επαγγελματιών. Όταν η κυβέρνηση μιλάει για
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων
επαγγελματιών, μιλάει αποκλειστικά για το 17% των
ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν εισοδήματα
πάνω από τον κατώτατο μηνιαίο μισθό (650 ευρώ) και
όχι για το 83%, δηλαδή τη μεγάλη πλειοψηφία”.

Ένα δεύτερο κυβερνητικό ψέμα είναι πως: “Η αύ-
ξηση των εισφορών για το 83% πρέπει να γίνει για να
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ.
…Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ

χρειάζεται, πρώτα και κύρια, να πληρώνουν οι πολ-
λοί. Η αύξηση της κατώτατης εισφοράς κατά 35 με
45 ευρώ τον μήνα θα δυσκολέψει χιλιάδες συναδέλ-
φους που οριακά καλύπτουν τις οφειλές τους. Στην
πραγματικότητα, είμαστε μπροστά στον άμεσο κίν-
δυνο νέας μαζικής εξόδου χιλιάδων ασφαλισμένων
από τον ΕΦΚΑ, δηλαδή νέας τρύπας στα ταμεία”.

Ένα επιπλέον ψέμα είναι πως, “η αύξηση των ει-
σφορών για το 83% θα καλυφθεί από τη μείωση της
φορολογίας. Πρόκειται για την αποθέωση της αλχη-
μείας”, αναφέρει ο Θανάσης Καμπαγιάννης. “Μόνο
κάποιος που δεν έχει ιδέα από τη μάχη που δίνουν
χιλιάδες επαγγελματίες να βγάλουν τον μήνα μπορεί
να βάζει στην ίδια ζυγαριά μια αύξηση στις εισφορές
από τον Ιανουάριο του 2020 με μια μείωση στον φό-
ρο τον Αύγουστο του 2021”.

Ψέματα
“Η μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης είναι

προς το συμφέρον των ασφαλισμένων” τονίζουν από
την κυβέρνηση, όμως και αυτό είναι ένα τεράστιο
ψέμα. Όπως εξηγεί ο Θ. Καμπαγιάννης “είναι προφα-
νές πως και μόνο η μετάβαση από το ένα σύστημα
στο άλλο, θα σημάνει μια τεράστια μαύρη τρύπα στα
ταμεία, αφού οι τρέχουσες εισφορές των νυν ασφα-
λισμένων χρηματοδοτούν τις αποδοχές των νυν συν-
ταξιούχων. Η κυβέρνηση έχει ήδη έτοιμη την απάντη-
ση: οι ασφαλισμένοι θα επωμιστούν το επιπλέον οι-
κονομικό βάρος! Δηλαδή, για να πάρουν οι ιδιωτικές
εταιρείες το φιλέτο των εισφορών μας, θα πρέπει να
χρηματοδοτήσουμε ΚΑΙ το άνοιγμα της αγοράς”.

Τέλος είναι ψέμα πως: “Το νέο ασφαλιστικό διορ-
θώνει τις αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου. Ο νόμος
Κατρούγκαλου, αποδεχόμενος πλήρως τις μνημονια-
κές δεσμεύσεις, τσάκισε το ύψος των συντάξεων. Το
νέο ασφαλιστικό αποδέχεται πληρως τη μείωση των
συντάξεων και την ανισότητα των παροχών, επεκτεί-
νοντας τη λογική της ιδιωτικοποίησης και της διάλυ-
σης της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Η μόνη
'διόρθωση' που κάνει είναι να αυξήσει τις εισφορές
των πολλών και να μειώσει τις εισφορές των λίγων,
προς όφελος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Απέναντι στα ψέματά τους, να αντιτάξουμε τη δική
μας αλήθεια: να σταματήσουμε τις πολιτικές που μας
εξοντώνουν, να κινητοποιηθούμε συλλογικά, να υπε-
ρασπιστούμε τη δουλειά και την αξιοπρέπεια μας”.

ΚΕΘΕΑ

Στάση εργασίας
πραγματοποίησαν

τη Δευτέρα 4/11 από τις
12μεσ. έως τις 4μμ οι
εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ
που την Τρίτη 5/11 ορ-
γάνωσαν Πανελλαδική
Γενική Συνέλευση. 

Όπως τονίζουν στην
ανακοίνωσή τους “από
την Παρασκευή 1/11 το
πραξικόπημα στο ΚΕ-
ΘΕΑ ολοκληρώθηκε με
τον διορισμό αυστηρά
κομματικού Διοικητικού
Συμβουλίου από τον
Υπουργό Υγείας. Ο Σύλ-
λογος Εργαζομένων πα-
ραμένει απόλυτα δε-
σμευμένος στο αυτοδι-
οίκητο του Οργανισμού
όχι μόνο ως μορφή δη-
μοκρατικής οργάνωσης
δημόσιων φορέων αλλά
και ως αποκρυστάλλω-
ση, στο διοικητικό επίπε-
δο, της αυτοδιαχειριστι-
κής θεραπευτικής πρό-
τασης του ΚΕΘΕΑ”.

Σαν «ιστορική νίκη» του Στα-
σινού (του νυν πρόεδρου

του ΤΕΕ) και της ΔΚΜ (της επί-
σημης παράταξης της Νέας Δημοκρατίας), πανη-
γύρισαν τα δεξιά ΜΜΕ τα αποτελέσματα των
εκλογών για το Τεχνικό Επιμελητήριο, που πραγ-
ματοποιήθηκαν την Κυριακή 3 Νοέμβρη. Η ΔΚΜ
αύξησε το ποσοστό της κατά 11,76% σε σχέση με
το 2016, αλλά σε ποιο βαθμό μια τέτοια άνοδος
αντανακλά μια μαζική δεξιά στροφή;

Είναι αλήθεια ότι ένα μέρος αυτής της αύξησης
είναι πραγματικό και οφείλεται κύρια στην τερά-
στια κινητοποίηση ενός δεξιού μηχανισμού που
αξιοποίησε «πελατειακά» το γεγονός ότι στην κυ-
βέρνηση είναι η ΝΔ. Όμως, η άνοδος της δεξιάς
στους μηχανικούς δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα
ήθελαν τα παπαγαλάκια του Μητσοτάκη. Η μισή
περίπου οφείλεται στην απορρόφηση άλλων δε-
ξιών παρατάξεων («ΤΕΕ από την αρχή», «Ανασυγ-
κρότηση» κ.ά.) που είτε δεν συμμετείχαν φέτος
στις εκλογές, είτε πήραν πολύ μικρά ποσοστά. 

Σε μεγάλο βαθμό, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με
την επανένωση της «δεξιάς πολυκατοικίας». Αυτό
φαίνεται και από το γεγονός ότι οι παρατάξεις που
πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ αύξησαν ελα-
φρά τα ποσοστά τους, και οι παρατάξεις της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς ΑΡΑΓΕΣ και #blockTEE,
διατήρησαν τη δύναμή τους (4,71% και 3,05% αν-
τίστοιχα). 

Τα προβλήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας
των μηχανικών (ιδιαίτερα των νέων) μισθωτών στο
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερων επαγ-

γελματιών, άνεργων, έχουν
εκτιναχθεί. Μισθοί, ασφαλι-
στικές εισφορές, συνθήκες

δουλειάς έχουν γίνει αφόρητες. Από τα 107.000
«ενεργά» μέλη του ΤΕΕ, ψήφισαν μόνο 31.000 (αρ-
κετές χιλιάδες έχουν αναγκαστεί να μεταναστεύ-
σουν σε αναζήτηση δουλειάς). 

Είναι καθήκον της αριστεράς να εμπνεύσει όλον
αυτόν τον κόσμο και να τον κερδίσει στη συλλογι-
κή δράση. Από αυτή τη σκοπιά, είναι πρόβλημα το
γεγονός ότι η αντικαπιταλιστική αριστερά κατέβη-
κε στις εκλογές για ακόμα μια φορά διασπασμένη.
Στις Επιστημονικές Επιτροπές, όπου σε αρκετές
υπήρξαν κοινά ψηφοδέλτια ΑΡΑΓΕΣ και #bloc-
kTEE, το άθροισμα των ψήφων τους ήταν αρκετά
μεγαλύτερο και πέτυχαν να εκλέξουν 5 αντιπροσώ-
πους για την κεντρική αντιπροσωπεία του ΤΕΕ,
από 2 στις εκλογές του 2016. Υπήρξαν δυνάμεις
και στις δυο παρατάξεις (οι μηχανικοί του ΣΕΚ εί-
ναι μια από αυτές) που προσπάθησαν για ένα ενω-
τικό εκλογικό κατέβασμα που δυστυχώς σκόνταψε
σε σεχταριστικές αγκυλώσεις και δεν υλοποιήθηκε. 

Παρόλα αυτά, ο δρόμος για μια κοινή αγωνιστική
παρέμβαση ενάντια σε ένα ΤΕΕ που θα έχει το ρό-
λο αντιδραστικού «τεχνικού σύμβουλου» της κυβέρ-
νησης, είναι ανοικτός: τόσο με την κοινή διεκδίκηση
μιας έδρας για να υπάρχει η φωνή της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς στη Διοικούσα Επιτροπή, όσο,
πολύ περισσότερο με την οργάνωση της αντίστα-
σης ενάντια σε παλιές και νέες επιθέσεις.

Κώστας Πίττας, Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική
Συσπείρωση (ΑΡΑΓΕΣ).

Κάντο όπως η Πόπη!

Η Π. Χριστοδουλίδου σε απεργιακή συγκέντρωση εργαζόμενων στα
ΜΜΕ το Φλεβάρη του 2016. Φωτό: Λένα Βερδέ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 7/11
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/11
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Βενιζέλου και Έβρου 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ Πεζόδρομος Τσαλδάρη 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πλατεία 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/11
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 Μετρό 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και 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 Πλα-
στήρα 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 11πμ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Σκλαβενίτης
(Τζον Κένεντυ) 12μ
ΙΛΙΟΝ Λαική Πάρκο Τρίτση 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
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 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φε-
ραίου 11πμ

Εξορμήσεις

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 καφέ Σταθμός 8μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – μια μέρα με
επαναστατικές ιδέες και συζητήσεις
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – μια μέρα με
επαναστατικές ιδέες και συζητήσεις
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαρίδας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 
καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ακόμα φοβούνται το Πολυτεχνείο!
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 
καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – μια μέρα με
επαναστατικές ιδέες και συζητήσεις
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 Μεγάλου Αλεξάνδρου 8μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλητής: Θάνος Λυμπερόπουλος 

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η εξέγερση στη Χιλή
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΞΑΝΘΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 καφέ Φιλοίστρο 6μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
• ΠΕΜΠΤΗ 14/11 καφέ Βυζάντιο 6μμ
Ακόμα φοβούνται το Πολυτεχνείο!
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 6μμ
Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Η εξέγερση στη Χιλή
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 καφέ Πέτρος 8μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Γιάννης Παπαδόπουλος

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Η εξέγερση στη Χιλή
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 
γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 8μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
«Το πανελλαδικό φοιτητικό συλλαλητήριο –
φοιτητικές καταλήψεις και πώς παλεύουμε
τις επιθέσεις Κεραμέως» 
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 δημαρχείο, αίθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι
Το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 καφέ Κρίκος 7μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 καφέ Κρίκος 7μμ
Ακόμα φοβούνται το Πολυτεχνείο!
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 καφέ 6, 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 καφέ Ηλιόπετρα 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11 καφέ Ηλιόπετρα (στοά
Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ακόμα φοβούνται το Πολυτεχνείο!
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστριτσης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 
ιντερνέτ-καφέ (Αγ.Γλυκερίας) 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 
καφέ Deza (Φωκιώνος Νέγρη 74) 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ

Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 7/11 καφέ Γωγώ 8μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 14/11 καφέ Γωγώ 8μμ
Ακόμα φοβούνται το Πολυτεχνείο!

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, 7.30μμ
Ταυτότητες και κοινωνικές τάξεις
Ομιλητής: Γιώργος Ταγγόπουλος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 καφέ Γέφυρες 7μμ
Ακόμα φοβούνται το Πολυτεχνείο
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
«Το πανελλαδικό φοιτητικό συλλαλητήριο –
φοιτητικές καταλήψεις και πώς παλεύουμε
τις επιθέσεις Κεραμέως» 
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Η εξέγερση στη Χιλή
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 Θόλος 9μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Στάθης Αντωνάκης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 καφέ Καμπόης 7.30μμ
Η εξέγερση στη Χιλή
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 δημαρχείο 8μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
Ακόμα φοβούνται το Πολυτεχνείο!
Ομιλητής: Γιώργος Σιδέρης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 δημαρχείο 7μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
Ακόμα φοβούνται το Πολυτεχνείο!
Ομιλήτρια: Μήτσι Μπαμπάκου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΛΟΦΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 καφέ Καφεΐνη 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 καφέ Sweet Home 7μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 καφέ Σπίριτ 7μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Οργανώ-
νουμε το μονοήμερο της Κυριακής 10/11
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/11 
καφέ Σεβάχ (Πριάμου 3) 7μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – μια μέρα με
επαναστατικές ιδέες και συζητήσεις
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 7/11 Goody’s 8μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – μια μέρα με
επαναστατικές ιδέες και συζητήσεις
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 14/11 Goody’s 8μμ
Ακόμα φοβούνται το Πολυτεχνείο!
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 7/11 Goody’s 8μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – μια μέρα με
επαναστατικές ιδέες και συζητήσεις
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
• ΠΕΜΠΤΗ 14/11 Goody’s 8μμ
Ακόμα φοβούνται το Πολυτεχνείο!
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/11 Goody’s 7μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό – μια μέρα με
επαναστατικές ιδέες και συζητήσεις
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στις σχολές
ΠΑΝΤΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/11 αίθ. Δ1, 2μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου – Ο δρόμος
του Νοέμβρη επαναστατικός
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορικός, 

ΠΑΔΑ 1
ΤΡΙΤΗ 12/11 αιθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 2.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου – Ο δρόμος
του Νοέμβρη επαναστατικός
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΑΣΚΤ
ΤΡΙΤΗ 19/11 αιθ. Γραμμικού Σχεδίου 2μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου και οι αγώ-
νες του φοιτητικού κινήματος σήμερα
Ομιλητές: Παντελής Παναγιωτακόπουλος,
Κώστας Πίττας

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

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

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

κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη τα των
εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό -
τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή σεξουα -
λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι κά κινή -
μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί -
ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε -
ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής τά ξης σε
διε θνή κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και
από το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, 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 τέ-
τοιο 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. 
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ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ
Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα 
Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος
Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα 
τηλ. 210 5241001 
Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Σωτήρης Κοντογιάννης,
Νίκος Λούντος, Στέλιος Μιχαηλίδης, Κυριάκος
Μπάνος, Λέανδρος Μπόλαρης, Γιώργος Πίτ-
τας, Αφροδίτη Φράγκου 
Ηλ. σελιδοποίηση: Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης
Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@gmail.com
τηλ.: 210 5241001, 
Διεύθυνση Aλ λη λο γρα φί ας:
TΘ 8161 Oμό νοια 102 10 Aθή να 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856



Ήταν φθινόπωρο του 1975,
ένα χρόνο μετά την πτώση
της δικτατορίας στην Ελλά-

δα. Η εργατική έκρηξη της Μεταπο-
λίτευσης κορυφωνόταν και στην Πά-
τρα οι 800 εργάτες κι εργάτριες της
χαρτοβιομηχανίας Λαδόπουλου συμ-
πλήρωναν ένα μήνα σκληρής απερ-
γίας διαρκείας. Οι φοιτητές των ορ-
γανώσεων της επαναστατικής αρι-
στεράς σε συνεργασία με τη συντο-
νιστική επιτροπή των απεργών απο-
φασίσαμε να οργανώσουμε μια συ-
ναυλία συμπαράστασης για την ενί-
σχυση του απεργιακού ταμείου. Ανά-
μεσα στους καλλιτέχνες που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα ήταν ο Θάνος
Μικρούτσικος. Το «παράρτημα» του
πανεπιστήμιου πλημμύρισε από χι-
λιάδες κόσμο. Εκεί, μέσα στον εν-
θουσιασμό που ξεσήκωνε η γεμάτη
παλμό φωνή της Μαρίας Δημητριά-
δη, άκουσα για πρώτη φορά τα «Πο-
λιτικά Τραγούδια», σε στίχους του
τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ και του
ανατολικογερμανού Βολφ Μπίρμαν.

Τον Ναζίμ Χικμέτ οι αριστεροί τον
γνωρίζαμε. Αλλά ποιος ήταν αυτός ο
Βολφ Μπίρμαν; Ποιος ήταν ο στι-
χουργός που διαλαλούσε ότι «Έτσι
κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη / Ή
κόκκινη από ζωή ή κόκκινη από θά-
νατο / Θα φροντίσουμε εμείς γι’ αυ-
τό», αλλά την ίδια στιγμή τολμούσε
να καταγγέλλει το σταλινικό καθε-
στώς της πατρίδας του με στίχους
όπως: «Και πέστε μου αξίζει μια πεν-
τάρα / των γραφειοκρατών η φάρα /
στήνει με ζήλο περισσό / στο σβέρ-
κο του λαού χορό / στης ιστορίας
τον χοντρό το κινητή / την έχω βαρε-
θεί»;

Ο Βολφ Μπίρμαν γεννήθηκε στο
Αμβούργο το 1936. Οι γονείς του
ήταν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος Γερμανίας. Ο εβραϊκής κατα-
γωγής πατέρας του ήταν λιμενεργά-
της που συμμετείχε στην αντίσταση
ενάντια στους ναζί, πιάστηκε από τη
Γκεστάπο, καταδικάστηκε σε έξι
χρόνια φυλακή και τελικά οδηγήθη-
κε στο Άουσβιτς όπου και πέθανε το
1943.

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο η Γερμανία μοιράστηκε στα
δύο από τους νικητές. Τελειώνοντας
το σχολείο σε ηλικία 17 χρονών ο νε-
αρός Βολφ αποφάσισε να εγκατα-
λείψει τη Δυτική Γερμανία και το Αμ-
βούργο και να ‘μεταναστεύσει’ στη
«Λαϊκή Δημοκρατία» της Ανατολικής
Γερμανίας, όπου έλπιζε ότι θα συ-
ναντούσε τον σοσιαλιστικό κόσμο
που οραματιζόταν. 

Γράφτηκε αρχικά στη σχολή οικο-
νομικών του πανεπιστήμιου του Ανα-
τολικού Βερολίνου, αλλά σύντομα
μεταπήδησε στη φιλοσοφία και τα
μαθηματικά. Ταυτόχρονα στράφηκε
προς το θέατρο, την ποίηση και τη
μουσική. Από το 1957 μέχρι το 1959
δούλεψε σαν βοηθός σκηνοθέτη στο
Berliner Ensemble (το θέατρο που
είχε ιδρύσει ο Μπέρτολτ Μπρεχτ).
Το 1961 έφτιαξε ένα δικό του θεα-

τρικό σχήμα, το ‘Εργατο-Φοιτητικό
Θέατρο’ και έγραψε ένα θεατρικό
έργο με θέμα την ανέγερση του Τεί-
χους του Βερολίνου, που σκόπευε
να ανεβάσει το 1963. Όμως, οι αρ-
χές επισήμως απαγόρευσαν το έργο
και στον ίδιο απαγορεύτηκε να δίνει
παραστάσεις για έξι μήνες. Ο Μπίρ-
μαν έκανε αίτηση για να γίνει μέλος
του SED, του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος, αλλά απορρίφθηκε χωρίς αι-
τιολογία. 

Σύγκρουση
Η σύγκρουσή του με το σταλινικό

καθεστώς είχε ξεκινήσει και κλιμα-
κώθηκε τα δυο επόμενα χρόνια. Το
1964 έδωσε μια παράσταση για
πρώτη φορά στη Δυτική Γερμανία.
Μια δεύτερη εμφάνισή του το 1965
σε ένα θεατρικό καμπαρέ της
Φρανκφούρτης ηχογραφήθηκε και
κυκλοφόρησε σε δίσκο από δυτικο-
γερμανική μουσική εταιρεία. Το Δε-
κέμβρη της ίδιας χρονιάς, η κεντρι-
κή επιτροπή του κυβερνώντος Κομ-
μουνιστικού Κόμματος της Ανατολι-
κής Γερμανίας τον αποκήρυξε ως
«ταξικό προδότη» και τα ποιήματα
και τα τραγούδια του μπήκαν στη
μαύρη λίστα.

Το καθεστώς πήρε μέτρα για να
τον απομονώσει και να τον δυσφημί-
σει, ενώ τέθηκε υπό συνεχή παρακο-
λούθηση από τη διαβόητη Στάζι, τη
μυστική αστυνομία. Ήταν η εποχή
που γράφει τη ‘Μπαλάντα για τους
ασφαλίτες’: «Αισθήματα έχω αδερ-
φικά / για της ασφάλειας τα φτωχά
λαγωνικά / που με χιόνια και βροχές

/ να με φυλάνε έχουν διαταγές / Μι-
κρόφωνα βάζουν για ν’ ακούν / όσα
από το στόμα μου περνούν / τρα-
γούδια και βρισιές κι αστεία / στον
καμπινέ και στην τραπεζαρία / Αδέρ-
φια μου ασφαλίτες, εσείς μόνο / τον
δικό μου ξέρετε τον πόνο». 

Η παγκόσμια έκρηξη του 1968 και
οι αντισταλινικές αναζητήσεις της
νέας επαναστατικής αριστεράς που
γέννησε, τροφοδοτούν ένα κίνημα
συμπαράστασης για να σπάσει η
απομόνωση του Μπίρμαν. Το 1973,
στη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ
Νεολαίας στο Ανατολικό Βερολίνο
(που ήταν αφιερωμένο στο αντιπο-
λεμικό κίνημα για το Βιετνάμ), η Τζό-
αν Μπαέζ και άλλοι καλλιτέχνες που
ήταν επισήμως καλεσμένοι, αγνοούν
τις απαγορεύσεις και τον επισκέ-
πτονται για να δηλώσουν την αλλη-
λεγγύη τους. Το καθεστώς θέλει να
τον ξεφορτωθεί, αλλά ο Μπίρμαν
αρνείται να φύγει από τη χώρα. Τελι-
κά, το 1976 του επιτρέπει να δώσει
μια συναυλία στη Δυτική Γερμανία.
Αποδείχθηκε ότι ήταν κόλπο για να
του στερήσει την υπηκοότητα, ενώ
αυτός βρισκόταν στο εξωτερικό και
να τον εξορίσει μια και καλή. Το
1977 τον ακολούθησε η γυναίκα του
Εύα Μαρία Χάγκεν και η κόρη της
από τον πρώτο της γάμο, Καταρίνα
(Νίνα) Χάγκεν, η γνωστή πανκ τρα-
γουδίστρια. Ο Μπίρμαν ξαναγύρισε
στην Ανατολική Γερμανία την 1η Δε-
κέμβρη του 1989 για να δώσει μια
συναυλία στη Λειψία, την πόλη απ’
όπου ξεκίνησε η εξέγερση που σά-
ρωσε το σταλινικό καθεστώς την

ίδια χρονιά.
Παρά τις ψεύτικες κατηγορίες για

‘ταξική προδοσία’ από το ανατολικο-
γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, η
κριτική του Βολφ Μπίρμαν στα στα-
λινικά καθεστώτα τις δεκαετίες του
1960 και 1970 ήταν απ’ τα αριστερά. 

Πόσο ‘λακές του ιμπεριαλισμού’
μπορεί να είναι κάποιος που δηλώνει
στα τραγούδια του ότι «θα φροντίσει
η γη να γίνει κόκκινη»; Που θρηνεί
γιατί «στης Μαδρίτης την γκρίζα αυ-
γή / την ώρα που σε μας οι άνδρες
ακόμα κοιμούνται / πεθαίνει ο Χου-
λιάν Γκριμάου» (ο δολοφονημένος
από τον φασίστα Φράνκο κομμουνι-
στής). Που υμνεί τον Τσε γιατί «αυ-
τοί σε φοβούνται / μα εμείς σ’ αγα-
πούμε / βλέποντας εμπρός στον
αγώνα / εκεί που γελάει ο χάρος /

κει που ο λαός τέρμα βάζει στη μιζέ-
ρια / Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα».
Που μετά το στρατιωτικό πραξικόπη-
μα στη Χιλή το 1973, ασκεί κριτική
στα αδιέξοδα του κοινοβουλευτικού
δρόμου και τους συμβιβασμούς της
Λαϊκής Ενότητας του Αλιέντε γρά-
φοντας: «Αχ, η δύναμη βγαίνει απ’
τις γροθιές / κι όχι από πρόσωπα κα-
λοσυνάτα / Σύντροφοι γνωστό αυτό
/ ήταν, είναι, και μένει αληθινό / κι
αυτή είναι η πικρή αλήθεια της Uni-
dad Popular».

Είναι αλήθεια ότι η ρήξη του
Μπίρμαν με το σταλινισμό δεν ήταν
στηριγμένη στα γερά θεμέλια μιας
γνήσιας επαναστατικής μαρξιστικής
παράδοσης. Είναι, επίσης, αλήθεια
ότι από κάποιο σημείο και μετά ήταν
εμφανής πάνω του η επιρροή του
‘ευρωκομμουνισμού’. Και τέλος, εί-
ναι αλήθεια ότι η απογοήτευσή του
από την αδυναμία του να προσφέρει
μια εναλλακτική πρόταση απέναντι
τόσο στον ‘υπαρκτό σοσιαλισμό’
όσο και στον ‘ευρωκομμουνισμό’,
τον οδήγησε συχνά σε δεξιές επιλο-
γές.

Όμως, τα «Πολιτικά Τραγούδια»
του εξακολουθούν και σήμερα να
ακούγονται στις απεργίες και στις
διαδηλώσεις, να συγκινούν και να
ενθουσιάζουν όπως το 1975 στην
Πάτρα των απεργών του Λαδόπου-
λου ή το 1977 στη συναυλία που
έδωσε στο κατάμεστο γήπεδο του
Πανιώνιου στη Νέα Σμύρνη. Ο Βολφ
Μπίρμαν ήταν ο τραγουδοποιός που
σφυροκόπησε με τα ποιήματά του
τόσο την καπιταλιστική Δύση, όσο
και την κρατικο-καπιταλιστική Ανατο-
λή. Οι στίχοι του, τριάντα χρόνια
από τις εξεγέρσεις στην Ανατολική
Ευρώπη και την κατάρρευση των
σταλινικών καθεστώτων, δεν είναι
μόνο επίκαιροι, αλλά συνεχίζουν να
ξεσηκώνουν.

Κώστας Πίττας

(Τα ποιήματα του Βολφ Μπίρμαν
μελοποιήθηκαν από το Θάνο Μικρού-
τσικο και ερμηνεύτηκαν από την Μα-
ρία Δημητριάδη το 1975, στο δίσκο
«Πολιτικά τραγούδια». Η μετάφραση
είναι του Δημοσθένη Κούρτοβικ)
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Το κίνημα που γκρέμισε το
Τείχος του Βερολίνου είχε
το δικό του τραγουδοποιό



Με τίτλο “Εξέγερση ενάντια σ' ένα χρεοκο-
πημένο σύστημα”, το τεύχος 137 του πε-
ριοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω που

μόλις κυκλοφόρησε, δίνει ήδη από το εξώφυλλο
την εικόνα ενός πλανήτη σε αναβρασμό. Και τα
άρθρα του τεύχους ξεδιπλώνουν αυτήν την εικό-
να: εξεγέρσεις, διαδηλώσεις ενάντια στην κλιματι-
κή αλλαγή, μάχες ενάντια στο ρατσισμό, αγώνες
για μαζικές προσλήψεις και εργατικά δικαιώματα -
σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Στο άρθρο της “Το εργατικό κίνημα στην αντε-
πίθεση” η Μαρία Στύλλου δίνει την εικόνα μιας
Νέας Δημοκρατίας που ακόμη και τα καθεστωτικά
μέσα δεν βλέπουν ως αρκετά ισχυρή για να περά-
σει εύκολα τις επιθέσεις που ετοιμάζει. Ο λόγος
είναι οι οργανωμένες αντιστάσεις των πρωτοπό-
ρων κομματιών της εργατικής τάξης, που αν και
οι συνδικαλιστικές ηγεσίες είναι ανάξιες των περι-
στάσεων, αυτά κινητοποιούν όλη την εργατική τά-
ξη και δίνουν τον τόνο για κλιμάκωση. Μια εργατι-
κή τάξη που δεν έχει σταματήσει να παλεύει, συ-
νειδητοποιεί παράλληλα τι σημαίνουν οι σεξιστι-
κές διακρίσεις και μπαίνει να τις τσακίσει. Συγ-
κροτείται και πολιτικά ενάντια στο φασισμό και τη
διάσπαση που προκαλεί ο ρατσισμός. Οργανώνε-
ται για να σταματήσει κάθε μικρή και μεγάλη επί-
θεση. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ανοίγει το ζή-
τημα της ηγεσίας: τι αριστερά χρειάζεται αυτή η
εργατική τάξη για να νικήσει; Η απάντηση είναι
ένα επαναστατικό κόμμα της εργατικής πρωτοπο-
ρίας, που ταυτόχρονα είναι η ντουντούκα των κα-
ταπιεσμένων.

Ο Πάνος Γκαργκάνας, στο άρθρο “Ένας κό-
σμος σε αναβρασμό”, περιγράφει πώς, από άκρη
σε άκρη του πλανήτη, οι εργάτες ξεσηκώνονται
και εμπνέονται από τις άλλες εξεγέρσεις: στο
Χονγκ-Κονγκ, την Αίγυπτο, το Εκουαδόρ, τη Χιλή,
το Ιράκ, τον Λίβανο, την Καταλωνία, τις ΗΠΑ. Η
διεθνής οικονομία έχει τα προβλήματα μπροστά
της και όχι πίσω της. Αλλά πλέον έχει σπάσει και
η συναίνεση των “ισχυρών” για το ποια θα είναι η
αντιμετώπιση, αφού οι προηγούμενες πολιτικές
δεν έφεραν λύση. Η αποσταθεροποίηση είναι τέ-
τοια που έχει φτάσει ακόμη και στις ΗΠΑ. Οι ερ-
γατικές τάξεις σε όλο τον πλανήτη βλέπουν ότι
αυτή η κατάσταση οδηγεί σε λιτότητα, εμπορι-
κούς πολέμους, πολεμικές συγκρούσεις. Και η
μόνη διέξοδος είναι οι μάχες.

Ακολουθεί ανταπόκριση από το κολαστήριο της
Μόριας με τίτλο “Κλείστε το Γκουαντάναμο της
Ευρώπης” και δίπλα το άρθρο του Γιώργου Πίττα
“Να τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση της Νέας
Δημοκρατίας”. Στο άρθρο παρουσιάζεται όλο το
εύρος της επίθεσης αυτής, από την σύσκεψη του
ΚΥΣΕΑ μέχρι το ρατσιστικό νομοσχέδιο για το
άσυλο καθώς και η ιδεολογική και διεθνής διάστα-
σή της. Ταυτόχρονα όμως, όπως επιχειρηματολο-
γεί το άρθρο, οι αντιστάσεις του αντιρατσιστικού
κινήματος είναι μεγάλες και ο διεθνής συντονι-
σμός έχει απλωθεί περισσότερο από ποτέ, δίνον-
τας την απάντηση πώς μπορούμε να τους σταμα-
τήσουμε.

Το άρθρο του Νίκου Λούντου “Μέση Ανατολή –
Μοιράζουν τη Συρία αλλά το 'Αραβικό πεζοδρό-
μιο' επιστρέφει” παρουσιάζει τη σημερινή κατά-
σταση στη Μέση Ανατολή περιγράφοντας τις κομ-
βικές εξελίξεις σε μια σειρά χώρες: τη Συρία, την
Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ισραήλ, το Ιράκ, την
Αίγυπτο. Δυο είναι τα κοινά νήματα αυτών των
εξελίξεων. Το πρώτο, η απώλεια της ηγεμονίας
των ΗΠΑ και δεύτερο οι αντιστάσεις των από τα
κάτω που ξεδιπλώνονται στις χώρες της Μέσης
Ανατολής.

Στο άρθρο της “Οι εργαζόμενοι της (κλιματι-
κής) αλλαγής” η Εύα Παπαϊωάννου περιγράφει

την ιδεολογική μάχη γύρω από την καταστροφή
του περιβάλλοντος. Μια μάχη που στο επίπεδο
της έρευνας και της ενημέρωσης έχει αναβαθμι-
στεί και έχουν μπει να συνεισφέρουν σε στοιχεία
και συμπεράσματα επιστήμονες, τοπικές κοινότη-
τες, κινήματα. Η μάχη όμως φτάνει σε πολύ υλι-
κές επιθέσεις σε βάρος των επιστημόνων που πα-
λεύουν ενάντια στους αρνητές της κλιματικής αλ-
λαγής: αποσιώπηση, δυσμενείς μεταθέσεις, απο-
λύσεις. Οι επιστήμονες για να αντιμετωπίσουν
συλλογικά αυτή την επίθεση, βγαίνουν κι αυτοί
στην πρώτη γραμμή μαζί με τα εκατομμύρια των
διαδηλωτών του περιβαλλοντικού κινήματος.

Παράλληλα, η Λένα Βερδέ περιγράφει το εύρος
του κινήματος αυτού στην Ελλάδα στο άρθρο της
“Κίνημα αντίστασης στην περιβαλλοντική κατα-
στροφή”. Στις 20 και 27 Σεπτέμβρη 2019, επτά
εκατομμύρια διαδήλωσαν σε όλο τον πλανήτη σε
πάνω από 5.500 συντονισμένες κινητοποιήσεις και
απεργίες από δεκάδες συνδικάτα. Στην Ελλάδα,
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι φοιτητές/
τριες, τα σωματεία και συνδικάτα διαδήλωσαν σε
μια σειρά πόλεις, συντονίζοντας παντού τις επιμέ-
ρους μάχες: ενάντια στις εξορύξεις, για την δημό-
σια διαχείριση των απορριμάτων, ενάντια στα φα-

ραωνικά κατασκευαστικά
σχέδια για τα λιμάνια, ενάν-
τια στην “πράσινη” ανάπτυ-
ξη, κλπ. Σύνδεσαν έτσι, με
κέντρο την εργατική τάξη,
τις μάχες αυτές με την
στρατηγική της ανατροπής
ενός συστήματος που οδη-
γεί στην καταστροφή του
περιβάλλοντος.

Ο Λέανδρος Μπόλαρης
απαντάει στην ιδεολογική
επίθεση της δεξιάς για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου,
στο άρθρο του “Ακόμα φο-
βούνται το Πολυτεχνείο!”.
Κόντρα σε απόψεις που λένε
ότι “τη χούντα δεν την ανέ-
τρεψε το Πολυτεχνείο” (Τ.
Θεοδωρόπουλος, Καθημερι-
νή), ο Λ. Μπόλαρης βάζει τα
γεγονότα του 1973-1974
στην πραγματική τους διά-
σταση: τη διεθνή κρίση της
δεκαετίας του '70, τη διεθνή
αποσταθεροποίηση σε Ανα-
τολή και Δύση, τη ριζοσπα-
στικοποίηση εκατομμυρίων
εργατών και φοιτητών παγ-
κοσμίως από τον Μάη του
'68, στο κίνημα ενάντια στον
πόλεμο στο Βιετνάμ και τους
ξεσηκωμούς ενάντια στα
σταλινικά καθεστώτα. Η εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου μέ-

σα σε αυτές τις συνθήκες εμπόδισε τα σχέδια της
χούντας για “ομαλή μετάβαση” και βάθυνε τη ριζο-
σπαστικοποίηση, οδηγώντας τη χούντα σε κατάρ-
ρευση μετά την “επιστράτευση της σαγιονάρας”.
Και φυσικά άνοιξε το δρόμο για τους μεγάλους
αγώνες της μεταπολίτευσης, αυτούς που η δεξιά
θέλει ακόμη και σήμερα να θάψει.

Στο άρθρο του “Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;” ο Φόλκχαρτ Μόζλερ ξεκαθαρί-
ζει ότι κορμός της εξέγερσης του '89 ήταν η ερ-
γατική τάξη της Ανατολικής Γερμανίας. Με ώθηση
από τα διεθνή γεγονότα όπως η κρίση, η εισβολή
της ΕΣΣΔ στο Αφγανιστάν και οι εξεγέρσεις στην
Πολωνία, δεκάδες χιλιάδες κινητοποιούνταν ήδη
μήνες πριν την “πτώση του τείχους”. Ο Φ. Μόζλερ
περιγράφει τη δύναμη αλλά και τις πολιτικές αδυ-
ναμίες εκείνου του κινήματος.

Στις βιβλιοπαρουσιάσεις αυτού του τεύχους θα
βρείτε: “Ο Ντενκτάς στον Νότο” του Γ. Ιωάννου
από τον Μπ. Κουρουνδή, “Ο ‘αθώος' εθνικισμός”,
επιμ. Η. Μήλλα, από τον Κ. Πίττα και “Η κατάρ-
ρευση του ‘υπαρκτού' και η διάσπαση του ΚΚΕ”
του Κ. Ζαγάρα από τον Λ. Μπόλαρη.

Αφροδίτη Φράγκου
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ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου

πραγματοποιήθηκε στο
ΚΕΠ Νέας Ιωνίας εκδήλωση
της αριστερής ριζοσπαστι-
κής κίνησης Εκτός Σχεδίου
με θέμα "Η πάλη ενάντια
στην ακροδεξιά τη νέα πε-
ρίοδο", με ομιλητές τους
Θανάση Καμπαγιάννη, δικη-
γόρο της πολιτικής αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής, Μπάμπη Σπυρόπουλο,
δημοσιογράφο του ΠΡΙΝ
και Λουκά Σταμέλλο, μέλος
του omnia TV.

Σε ένα αρκετά μαζικό χώ-
ρο, από την προσέλευση
του κόσμου, συζητήθηκαν
εκτενώς όλες οι στιγμές της
αντιρατσιστικής και αντινα-
ζιστικής πάλης από το 2009
μέχρι σήμερα. Από την
πρώτη δράση του προπομ-
πού των νεοναζί, του
ΛΑ.Ο.Σ, στην είσοδο της
Χρυσής Αυγής στη Βουλή,
που συνοδεύτηκε από πογ-
κρόμ των ταγμάτων εφόδου
της κατά των μεταναστών
και χτυπήματα ενάντια σε
αριστερούς αγωνιστές,
αναρχικούς και νεολαίους,
μέχρι την μεγάλη στιγμή
αυτής της πάλης, την δίκη
των νεοναζί η οποία συνεχί-
ζει μέχρι σήμερα.

Πλούσια η συζήτηση,
πολλά τα ερωτήματα αγω-
νίας για την κατάληξη της
δίκης, τα νέα βήματα της
αντιναζιστικής πάλης που
χρειάζεται το κίνημα να έχει
και τον μη εφησυχασμό για
την έξοδο της Χρυσής Αυ-
γής από τη Βουλή, λόγω
του ρατσισμού του Βελό-
πουλου και της “Ελληνικής
Λύσης”. Όλα αυτά, συνο-
δευόμενα από τοποθετή-
σεις για τις μεγάλες πρωτο-
βουλίες που πρέπει να πά-
ρουμε για ένα άλλο μεγάλο
ζήτημα της περιόδου, αυτό
των προσφύγων, την επα-
νεμφάνιση των δήθεν αγα-
νακτισμένων κατοίκων, με
σαφή ρατσιστικό χαρακτή-
ρα, στις περιοχές που προ-
ορίζονται για τη δημιουργία
δομών για τους πρόσφυγες.

Με την έμπνευση από την
εκδήλωση αυτή, η κίνηση
Εκτός Σχεδίου κάλεσε στη
μαζική και μαχητική κινητο-
ποίηση στις 6 Νοέμβρη,
στις 8:30πμ, στο Εφετείο
Αθηνών, την ημέρα απολο-
γίας του φύρερ των νεοναζί
Μιχαλολιάκου.

Άγγελος Μιχαηλίδης

Πανόραμα 
ενός κόσμου
σε αναβρασμό



Οριστικό αντίο είπε η Αργεντινή
στον Μαουρίσιο Μάκρι με τις
εκλογές της 27ης Οκτώβρη. Όταν

κέρδιζε τις εκλογές το 2015 και γινόταν
πρόεδρος της χώρας, ήταν υποτίθεται η
αρχή του τέλους των κεντροαριστερών
και αριστερών κυβερνήσεων στη Λατινική
Αμερική. Ή για κάποιους άλλους ήταν η
αργεντίνικη εκδοχή της μάχης ενάντια
στο “λαϊκισμό”. Ο Μάκρι άντεξε μόνο μια
τετραετία, κι αυτήν με τα χίλια ζόρια, για
να φτάσει τελικά να παραδώσει την οικο-
νομία σε ακόμη χειρότερη κατάσταση
από αυτήν που είχε παραλάβει από τους
“λαϊκιστές”.

Μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι, τα
μεγάλα ΜΜΕ και οι διεθνείς οργανισμοί
έστελναν μηνύματα πανικού στην προοπτι-
κή να εκλεγεί ο Φερνάντες, ο αντίπαλος
του Μάκρι, πρόεδρος της Αργεντινής.
Όταν κέρδισε τις προκριματικές στα τέλη
Αυγούστου, το χρηματιστήριο κατέρρευσε.
Το πέσο, το αργεντίνικο νόμισμα έχασε
40% της αξίας του μέσα σε τρεις μέρες.

Τώρα, όλοι είναι καθησυχαστικοί. Ο πα-
νικός στα χρηματιστήρια δεν επαναλή-
φθηκε. Ο Φερνάντες και ο Μάκρι συναν-
τήθηκαν και εγγυήθηκαν μια ομαλή μετά-
βαση (ο Μάκρι θα παραμείνει στην προ-
εδρία για ένα μήνα ακόμη). Ορισμένοι
τολμάνε να μιλάνε για επιστροφή στη
σταθερότητα του δικομματισμού. Καμία
σχέση με την πραγματικότητα.

Οι εκλογές κατέγραψαν μια από τις πιο
κάθετες ταξικές πολώσεις. Η εργατική τά-
ξη πήγε στις εκλογές με βασικό στόχο να
ρίξει τον Μάκρι, και χρησιμοποίησε το ψη-
φοδέλτιο του Φερνάντες. Αυτή η πραγμα-
τικότητα είχε ήδη καταγραφεί από τις
προκριματικές του Αυγούστου, όπου η
μαζική προσέλευση στις κάλπες είχε δώ-
σει 48% στον Φερνάντες. Αυτό που κατα-
γράφηκε τώρα είναι και το άλλο σκέλος
της πόλωσης. Η αστική τάξη κινητοποι-
ήθηκε και έδωσε όλες τις δυνάμεις για να
μη βγει ο Φερνάντες. Ο Μάκρι πήρε δύο
εκατομμύρια ψήφους παραπάνω από
όσες πήρε στις προκριματικές. Οι εκλογι-
κοί χάρτες ακολουθούν με αρκετή ακρί-
βεια τα σύνορα ανάμεσα στις εργατογει-
τονιές και τις πιο πλούσιες περιοχές.

Αυτή την πόλωση είναι που θέλει να νε-
ρώσει τώρα πρώτα απ’ όλα ο ίδιος ο Φερ-
νάντες. Μιλάει με τον Τραμπ για να πάρει
διαβεβαιώσεις για τη στάση του ΔΝΤ, μι-
λάει με τον Πινιέρα της Χιλής την ώρα
που εκείνος βρίσκεται πολιορκημένος
από την εξέγερση. Στο μεταξύ, η νέα επι-
κεφαλής του ΔΝΤ ξεκίνησε τους εκβια-
σμούς με το καλημέρα, στέλνοντας μήνυ-
μα στον Φερνάντες ότι περιμένει με ανυ-
πομονησία το οικονομικό πρόγραμμα της
νέας κυβέρνησης για να δει τι θα κάνει με
τα 5,5 δις δολάρια της επόμενης δόσης.

Ελάχιστα περιθώρια “ομαλότητας” λοι-
πόν για τον υποτιθέμενο δικομματισμό. Ας
μην ξεχνάμε εξάλλου ότι ο Μάκρι από το

Δεκέμβρη του 2017, οπότε πέρασε την επί-
θεση στις συντάξεις, συνάντησε μαζική αν-
τίσταση με απεργίες και συγκρούσεις με
την αστυνομία. Αποκαλύφθηκε σαν πρό-
εδρος των αφεντικών και η εργατική τάξη
δεν έκανε βήμα πίσω. Το οικονομικό του
πρόγραμμα απέτυχε και κατέφυγε στο χεί-
λος της χρεοκοπίας στο ΔΝΤ, παίρνοντας
το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία του τα-
μείου. Παράταση στην προεδρία δεν του
έδωσε πρώτο το ΔΝΤ, αλλά η συνδικαλιστι-
κή γραφειοκρατία και η αντιπολίτευση που
σε κάθε γύρο απεργιών ολόκληρο το 2018,
αντί για κλιμάκωση, έλεγε “Έρχεται το
2019”, δηλαδή οι εκλογές. Στο μεταξύ οι
περιφερειακοί κυβερνήτες του PJ (του
κόμματος του Φερνάντες) στήριζαν και
υπερψήφιζαν τα μέτρα του Μάκρι.

Προσδοκίες
Ήρθε λοιπόν το 2019 και ο Φερνάντες

κουβαλάει στις πλάτες τους όλες αυτές
τις προσδοκίες που έμεναν στα μισά του
δρόμου κάθε φορά που ο κόσμος έκανε
έφοδο με απεργίες και με καταλήψεις.
Βρίσκεται στην ιδιαίτερη κατάσταση, η
εργατική τάξη να είναι η τάξη που μαζικά

τον στήριξε για να μην υπάρξει άλλος γύ-
ρος επιθέσεων, αλλά οι δεσμεύσεις του
να συνεχίσει την πληρωμή του χρέους και
τις “υποχρεώσεις” της χώρας οδηγούν
μαθηματικά προς ακόμη έναν γύρο επιθέ-
σεων στην εργατική τάξη και άρα νέα
σύγκρουση. 

Η Αριστερά πιέστηκε στην πολωμένη
εκλογική μάχη. Ο υποψήφιος του FIT (Μέ-
τωπο της Αριστεράς και των Εργατών),
Νικολάς ντε Κάνιο, πήρε το 2,2% των ψή-
φων (από 3,1% το 2015), λιγότερο από το
3,5% που είχαν συγκεντρώσει τα δύο ψη-
φοδέλτια της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς στις προκριματικές του Αυγούστου.
Οι δυνάμεις που συγκροτούν το FIT, και
άλλες που δρουν εκτός, συνεχίζουν να
έχουν ισχυρές ρίζες στα κομμάτια της τά-
ξης μας που οδήγησαν τον Μάκρι στην
ήττα. Το κλειδί είναι να βρεθεί ο τρόπος
με τον οποίο η ανεξάρτητη συγκρότηση
των πιο μαχητικών τμημάτων της εργατι-
κής τάξης θα συναντηθεί με τα εκατομμύ-
ρια εργατών και εργατριών που ψήφισαν
τον Φερνάντες αλλά δεν είναι διατεθειμέ

νοι να δεχθούν ούτε την ομαλή μετάβα-
ση ούτε άλλο ένα πακέτο λιτότητας.
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Το ισπανικό πολιτικό σύστημα μοιάζει με κάποιον
που γερνάει με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να ωριμά-
ζει. Πηγαίνει στις εκλογές την ερχόμενη Κυριακή 10

Νοέμβρη, για τέταρτη φορά μέσα σε λιγότερο από τέσ-
σερα χρόνια. Κάθε φορά ελπίζει να βγει από τις κάλπες
με μεγαλύτερες δυνατότητες για σταθερή κυβέρνηση και
κάθε φορά βγαίνει πιο ανίκανο να διαχειριστεί τις πληγές
που ανοίγουν.

Αυτή τη φορά η κατάσταση είναι ακόμη πιο απρόβλε-
πτη από όλες τις προηγούμενες, γιατί η επιφανειακή ηρε-
μία που είχε επικρατήσει στην Καταλωνία μετατράπηκε
σε έκρηξη. Λάδι στη φωτιά έριξε η απόφαση του δικαστη-
ρίου που έριξε μέχρι και 13 χρόνια φυλάκισης σε υπουρ-
γούς, την πρόεδρο της Βουλής της Καταλωνίας και ακτι-
βιστές, επειδή οργάνωσαν το δημοψήφισμα όπου ο κό-
σμος ψήφισε μαζικά λέγοντας την άποψή του για την ανε-
ξαρτησία της Καταλωνίας. Η απόφαση ήταν μια στιγμή
ακόμη μεγαλύτερης ρήξης μεταξύ του ισπανικού κρά-
τους και της πραγματικότητας στην Καταλωνία. 

Όταν ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία η δεξιά καμπάνια
ενάντια στα δικαιώματα των Καταλανών, το ποσοστό
υπέρ της ανεξαρτησίας δεν ήταν ούτε 15%. Το αποτέλε-
σμα αυτών των χρόνων είναι να φτάσει στο 50%. Και η
απόφαση του δικαστηρίου έβγαλε στο δρόμο πολύ κό-
σμο που δεν ήταν υπέρ της ανεξαρτησίας αλλά δεν είναι
διατεθειμένος να αφήσει τα ισπανικά δικαστήρια να βγά-
λουν στην παρανομία βασικά δικαιώματα. 

Έκρηξη
Αυτή η έκρηξη του κόσμου τρομοκράτησε τους πάντες.

Για πρώτη φορά τόσο εμφανώς, τρομοκράτησε και την
καταλανική κυβέρνηση που στηρίζεται στα κόμματα που
στα λόγια στηρίζουν την ανεξαρτησία, αν και την άφησαν
κηρυγμένη σε…. συμβολικό επίπεδο, μετά το δημοψήφι-
σμα. Για πρώτη φορά υπήρξε ανοιχτή κατακραυγή των
ηγετών του κινήματος που ζητάνε αυτοσυγκράτηση.

Δεν είναι ώρα για αυτοσυγκράτηση, καθώς και τα τρία
κόμματα της Δεξιάς και το PSOE πηγαίνουν στις εκλογές
προαναγγέλλοντας καινούργια βήματα για την κατάπνιξη
του κινήματος. Στη δεξιά ζητάνε καινούργια χρήση του
άρθρου 155 του Συντάγματος, δηλαδή κατάργηση της
κυβέρνησης της Καταλωνίας, και αστυνομική και στρα-
τιωτική καταστολή. Το PSOE υπόσχεται περιορισμούς
στη δημόσια τηλεόραση, στα σχολεία και άλλα παρόμοια. 

Η Δεξιά έπαιξε το χαρτί της στροφής ακόμη πιο δεξιά
στις τελευταίες εκλογές και την πάτησε. Το ακροδεξιό
Vox από το μηδέν αναδείχθηκε σε ένα από τα τρία “ισότι-
μα” κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Το Vox εκμεταλ-
λεύτηκε το συνολικό κλίμα αντι-καταλανισμού που καλ-
λιεργείται από πάνω και συνεχίζει να παρουσιάζεται σαν
το κόμμα που λέει ό,τι θέλει να πει η Δεξιά, αλλά έξω από
τα δόντια. Ο Σάντσεθ στο μεταξύ χάνει όλη την ορμητικό-
τητα που του χάρισε η ταξική ψήφος τον περασμένο Σε-
πτέμβρη. Η εργατική τάξη πήγε μαζικά να ψηφίσει, για να
σταματήσει την “τριφασιστική” συμμαχία. Όμως τώρα το
PSOE έχει βάλει στην άκρη το αντι-δεξιό και αντιφασιστι-
κό επιχείρημα, πουλώντας ξανά αντι-καταλανισμό. 

Και η Αριστερά προσπαθεί να πείσει τον εαυτό της ότι
τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Ο Αλμπέρτο Γκαρ-
θόν, της Ενωμένης Αριστεράς, εξαπέλυσε μια χυδαία
καμπάνια ενάντια στο καταλανικό κίνημα, καταγγέλλον-
τας τη βία των διαδηλωτών. Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας του Πο-
δέμος κάλεσε τον κόσμο να αποδεχθεί την απόφαση του
δικαστηρίου και να πάμε παρακάτω. Το παρακάτω είναι
ακόμη μια φορά να παρακαλάει τον Σάντσεθ να κάνει
συγκυβέρνηση με την Αριστερά.

Ό,τι και να βγάλει η κάλπη, οι κόμποι γύρω από την
καρδιά του ισπανικού πολιτικού συστήματος γίνονται
ακόμη πιο σφιχτοί.

Νίκος Λούντος

Μαίνεται η εξέγερση στην Αϊτή
Συνεχίζεται η εξέγερση στην Αϊτή. Η χώρα βρίσκεται σε παράλυση, σε μια κατά-

σταση ακήρυχτης γενκής απεργίας. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, οι κεντρικοί
δρόμοι προς και από την πρωτεύουσα αποκλεισμένοι, μεγάλο μέρος των εμπορικών
καταστημάτων και των ξενοδοχείων έχουν βάλει λουκέτο. 

Η πολιτική αναταραχή εξελίσσεται εδώ και πάνω από ένα χρόνο, έφτασε σε μια
κορύφωση των περασμένο Ιούνη και σε ακόμη μεγαλύτερη ριζοσπαστικοποίηση της
τελευταίες δέκα βδομάδες. Ο κόσμος απαιτεί την πτώση του προέδρου Ζοβενέλ
Μοΐζ. Έχουν καεί αστυνομικά τμήματα, κυβερνητικά κτήρια, φυλακές και δικαστή-
ρια,υπάρχουν νεκροί και πολλοί τραυματίες.

Το φθινόπωρο, η κατάσταση οξύνθηκε από τις ελλείψεις τροφίμων και καύσιμων
σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών και την πτώση της αξίας του νομίσματος. Δί-
πλα στη δομική φτώχεια, τη διαφθορά, η Αϊτή χτυπιέται από τυφώνες, όλο και χειρό-
τερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.  Ο κόσμος καταγγέλλει το ΔΝΤ και τον Τραμπ
σαν στηρίγματα του προέδρου: “Κάτω ο Τραμπ, ζήτω η Βενεζουέλα”.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Ο Μάκρι έφυγε, 
η ταξική πόλωση παραμένει

ΙΣΠΑΝΙΑ Νέες εκλογές, 
καινούργιοι κόμποι



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

«Στο Λίβανο και το Ιράκ οι διαδηλω-
τές έχουν βγει με ορμή στους δρό-
μους και τα σκαλπ που έχουν πάρει

είναι σημαντικά», γράφουν οι Φαινάνσιαλ
Τάιμς την Δευτέρα 4 Νοέμβρη. Δυο μέρες με-
τά την παραίτηση του Χαρίρι στο Λίβανο, ο
πρόεδρος του Ιράκ ανακοίνωνε ότι θα γίνουν
έκτακτες εκλογές (οι προηγούμενες έγιναν
ένα χρόνο πριν) και ο πρωθυπουργός θα πα-
ραιτηθεί. 

Το κίνημα που ξέσπασε στις αρχές Οκτώ-
βρη μετράει ήδη 260 νεκρούς από την κατα-
στολή, μαζί με χιλιάδες τραυματίες και συλ-
ληφθέντες. Όμως, αυτή η καταστολή δεν το
έκαμψε αντίθετα το έκανε ακόμα πιο μαχητι-
κό και ριζοσπαστικό. Παρά τις εξαγγελίες του
προέδρου για έκτακτες εκλογές, η Βαγδάτη
παρέλυσε από τις διαδηλώσεις, το συνδικάτο
των εκπαιδευτικών κήρυξε απεργία, και το
ίδιο έκαναν συνδικάτα των δημοσίων υπαλλή-

λων στη Βασόρα, στο νότιο Ιράκ. 
Όπως γράφει ο Κασέμ Μουχάμεντ (ψευδώ-

νυμο Ιρακινού ακτιβιστή): «Η βίαιη απάντηση
του κράτους στις διαδηλώσεις ριζοσπαστικο-
ποίησε το κίνημα. Στην αρχή οι διαδηλωτές
πρόβαλαν επτά αιτήματα αλλά από τη δεύτε-
ρη μέρα της καταστολής η νεολαία άρχισε να
απαιτεί την ανατροπή του καθεστώτος. Δεν
έχουμε νερό, ηλεκτρικό, δεν έχουμε τίποτα’
ακουγόταν με την κατάληξη: ‘Η κυβέρνηση
πρέπει να πέσει, θέλουμε να αλλάξουμε το
διεφθαρμένο σύστημα και να απαλλαγούμε
από αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς και τους
κολλητούς του». 

Αυτό το σύστημα το έστησε ο αμερικάνικος
ιμπεριαλισμός μετά την εισβολή και κατοχή
του Ιράκ το 2003. Νεοφιλελευθερισμός ήταν
η οικονομική συνταγή και στο πολιτικό πεδίο

το μοίρασμα της κρατικής ισχύος με βάση
κόμματα που αναφέρονταν σε θρησκευτικές
και εθνικές «κοινότητες». Τίποτα δεν πήγε κα-
λά για τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό: η κυ-
βέρνηση του Ιράκ είναι πιο κοντά στο Ιράν
παρά στις ΗΠΑ. 

Παράλληλα, η νέα γενιά που βρίσκεται στη
πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων, ζει τον πα-
ραλογισμό να έχει κάτω από τα πόδια της τα
τέταρτα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου
στον κόσμο, αλλά και 25% ανεργία, διαλυμέ-
νη Υγεία και Παιδεία, υπηρεσίες ρημαγμένες
και συνεχείς διακοπές στο ρεύμα και το νερό.
Η σπίθα που προκάλεσε την έκρηξη ήταν οι
επιχειρήσεις κατεδάφισης «ανεπίσημων κα-
τοικιών» (παράγκες) στα φτωχά περίχωρα
της Βαγδάτης. 

Το 2011 η «αραβική άνοιξη» έφτασε στο Ιράκ
και γνώρισε μια σκληρή καταστολή. Σήμερα
έρχεται ξανά, ακόμα πιο δυνατή και οργισμένη. 

Την Τρίτη 29 Οκτώβρη ο πρωθυπουρ-
γός του Λιβάνου Σαάντ αλ Χαρίρι βγή-
κε στην τηλεόραση να κάνει ένα δακρύβρεχτο διάγγελμα: «προ-

σπάθησα να βρω μια διέξοδο» είπε, αλλά δεν τα κατάφερε οπότε υπο-
βάλλει την παραίτησή του. Η απάντηση των διαδηλωτών που συνεχίζουν
να πλημμυρίζουν τους δρόμους και τις πλατείες της Βηρυτού ήταν το
σύνθημα Kellun ya’ni kellun, σε ελεύθερη μετάφραση «να φύγετε όλοι». 

Μια βδομάδα πριν ο Χαρίρι είχε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα μέ-
τρων που σκοπό είχε να εκτονώσει το κίνημα που συγκλονίζει το Λίβα-
νο εδώ και δυο βδομάδες, ενώνοντας στο δρόμο και στις διαδηλώ-
σεις, χριστιανούς, σιίτες και σουνίτες μουσουλμάνους. Ο Χαρίρι υπο-
σχέθηκε μείωση των μισθών των υπουργών, επιβολή φορολογίας στις
τράπεζες, μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των φτωχών. 

Τίποτα απ’ αυτά δεν έπεισε τον κόσμο να αποσυρθεί από τα μπλόκα
των δρόμων και τις πλατείες. Εκείνη τη μέρα το κίνημα έφτασε σε νέα
ύψη, με το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας  να βγαίνει στους
δρόμους και μια ανεπίσημη απεργία να παραλύει τα πάντα. Όπως
έγραφε η Εργατική Αλληλεγγύη στο προηγούμενο φύλλο της: 

«Σε νοσοκομεία, υπουργεία, σχολεία, πανεπιστήμια και δημόσιους
οργανισμούς ο κόσμος πήρε την πρωτοβουλία να φέρει την “επανά-
σταση” από το δρόμο μέσα στους εργατικούς χώρους. Είναι συγκλο-
νιστικές οι εικόνες από γιατρούς, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες να
κλείνουν τα νοσοκομεία και να κατεβαίνουν όλοι μαζί στο προαύλιο

φωνάζοντας Θάουρα - Επανάσταση. Το φοιτη-
τικό κίνημα αλλά και το γυναικείο κίνημα, που

καταφέρνουν να ξεπερνούν τους οργανωτικούς διαχωρισμούς, λει-
τουργούν επίσης σαν ιμάντες μεταφοράς του πεζοδρομίου μέσα τους
μαζικούς χώρους».

Ο πατέρας του Χαρίρι, που δολοφονήθηκε το 2005, ήταν ο αρχιτέκτο-
νας του νεοφιλελευθερισμού στο Λίβανο. Ο γιος του συνέχισε τον ίδιο
δρόμο. Υγεία, Παιδεία, όλος ο δημόσιος πλούτος ιδιωτικοποιήθηκαν,
και οι τραπεζίτες έκαναν τη μια μεγάλη απάτη μετά την άλλη. Και μπο-
ρούσε να στηρίζεται στο διεφθαρμένο σύστημα που κυβερνούσε τη χώ-
ρα από τη λήξη του εμφύλιου το 1989: ένα σύστημα στο οποίο τα πολι-
τικά πόστα και το χρήμα μοιράζονταν σε πολιτικούς και κόμματα που
υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τις διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες. 

Τώρα και τα δυο αγκωνάρια της «σταθερότητας» είναι σε κρίση. Ο
εκατομμυριούχος Χαρίρι -που είχε κάνει ένα δωράκι 16 εκατομμυρίων
δολαρίων σε ένα μοντέλο- παραιτήθηκε και καμιά επίσημη πολιτική
δύναμη δεν μπορεί να γίνει ο κορμός νέας «σταθερότητας». Ο συν-
δυασμός του δημόσιου χρέους -που φτάνει στο 150% του ΑΕΠ- και
τεράστιου ελλείμματος φέρνει τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας
και στενεύει απελπιστικά τα περιθώρια για την άρχουσα τάξη. Η πα-
ραίτηση του Χαρίρι εντείνει την κρίση των από πάνω και δίνει νέα ώθη-
ση στο κίνημα να τα διεκδικήσει όλα. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Την Κυριακή 27 Οκτώβρη έγιναν εκλο-
γές στη Θουριγγία, ένα ομόσπονδο
κρατίδιο στην ανατολική Γερμανία. Η

Αριστερά (Die Linke) αναδείχτηκε πρώτο
κόμμα, με 31% των ψήφων, μια άνοδο τριών
μονάδων από τις προηγούμενες εκλογές. 

Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι
τέτοιο από την γερμανική ενοποίηση το
1990. Μέχρι τώρα η Die Linke συμμετείχε
σε μια κυβέρνηση συνασπισμού με το
SPD -το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα- και
τους Πράσινους. Όμως, στις εκλογές της
27 Οκτώβρη αυτά τα δυο κόμματα γνώρι-
σαν μια σκληρή ήττα. Για το SPD η πτώση
της τάξης του 4% είναι ένα ακόμα επεισό-
διο στη μακρόσυρτη κρίση του. Όμως και
οι Πράσινοι είχαν πτώση και κατόρθωσαν
με το ζόρι να μπούνε στο κοινοβούλιο. 

Αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει ότι στο νέο
κοινοβούλιο δεν υπάρχει πλειοψηφία για το
σχηματισμό κυβέρνησης από αυτά τα τρία
κόμματα. Ούτε, όμως, μπορεί να σχηματι-
στεί ένας ακόμα πιο παράταιρος κυβερνη-
τικός συνασπισμός με βάση το CDU. Το
κόμμα της Δεξιάς και της Μέρκελ έπεσε
11,5 μονάδες, το χειρότερο εκλογικό του
αποτέλεσμα στην ιστορία του κρατιδίου. 

Δεύτερο κόμμα αναδείχτηκε το ακροδε-
ξιό AfD («Εναλλακτική για την Γερμανία»)
που με μια άνοδο 13,2 μονάδων έφτασε
στο 23,8%. Ηγέτης του κόμματος στην
Θουριγγία είναι ο Μπγιορν Χόκε, βασικός
εκπρόσωπος της «Πτέρυγας», της ανοι-
χτά φασιστικής τάσης που κάνει πια κου-
μάντο στο κόμμα. Πέρσι είχε βρεθεί στο
πλευρό των φασιστικών συμμοριών που
έκαναν πογκρόμ ενάντια σε πρόσφυγες
στο Κέμνιτς της Σαξονίας, έχει δηλώσει
ότι το μνημείο του Ολοκαυτώματος στο
Βερολίνο είναι «μνημείο ντροπής» και εί-
ναι αρνητής της κλιματικής αλλαγής.

Τα αποτελέσματα των εκλογών στην
Θουριγγία είναι ακόμα ένα δείγμα της βα-
θιάς πολιτικής κρίσης που κατατρώει τον
γερμανικό καπιταλισμό, τη ναυαρχίδα της
ΕΕ και μέχρι πρότινος υπόδειγμα «σταθε-
ρότητας». Τα κόμματα του «μεγάλου συ-
νασπισμού» πέφτουν κατακόρυφα στη μια
μετά την άλλη εκλογική αναμέτρηση και η
ακροδεξιά παίρνει θέση για να εκμεταλ-
λευτεί αυτή την κρίση. 

Όμως, η άνοδός της δεν είναι αυτόμα-
το προϊόν της δυσαρέσκειας του κόσμου,
και στην ανατολική Γερμανία. Ο κρατικός
ρατσισμός, οι συστηματικές εκστρατείες
ισλαμοφοβίας από τα πάνω είναι αυτά
που δημιουργούν το υπέδαφος για την
άνοδό της. Και οι μάχες του αντιφασιστι-
κού και αντιρατσιστικού κινήματος μπο-
ρούν να την σταματήσουν. Ένα χρόνο
πριν οι συμμορίες του Χόκε πήραν μια
βροντερή απάντηση στο Κέμνιτς από δε-
κάδες χιλιάδες διαδηλωτές. 

Στο δυνάμωμα αυτού του κινήματος,
και μιας αριστεράς που είναι ξεκάθαρη
στην πάλη ενάντια στο ρατσισμό, το φασι-
σμό και το σύστημα που τους γεννά, είναι
η ελπίδα, όχι σε «ρεαλιστικούς» συνδυα-
σμούς υπουργικών γραφείων.

ΙΡΑΚ

ΛΙΒΑΝΟΣ

Η Γερμανία 
μετά τις εκλογές
στη Θουριγγία
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