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“Προστασία των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων” ονομά-
ζει η κυβέρνηση την προ-

κλητική αμνήστευση όλων των μεγά-
λων σκανδάλων των εφοπλιστών,
των τραπεζιτών και των μεγαλοεπι-
χειρηματιών που μεθόδευσε με τις
νέες τροποποιήσεις του ποινικού κώ-
δικα που ψήφισε την περασμένη
εβδομάδα στη Βουλή. Η τροπολογία,
γράφει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο
υπουργός Επικρατείας στην απάντη-
ση που έστειλε στην βρετανική εφη-
μερίδα Financial Times, προστέθηκε
προκειμένου ο ποινικός κώδικας της
χώρας μας “να ευθυγραμμιστεί πλή-
ρως με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και με
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Την περασμένη Πέμπτη 14 Νοεμ-
βρίου η Financial Times είχε δημο-
σιεύσει ένα άρθρο καταπέλτη ,
γραμμένο από την Κάριν Χόουπ,
την ανταποκρίτριά της στην Αθήνα,
το οποίο αποκάλυπτε ότι, μέσω
μιας τροπολογίας που κατάθεσε ο
υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας
Τσιάρας, το πρωί της Τετάρτης στη
Βουλή, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να
ξεπαγώσει το μεγαλύτερο μέρος
των περιουσιών που έχουν δεσμευ-
τεί από τις εισαγγελικές αρχές με
την κατηγορία του “ξεπλύματος
βρώμικου χρήματος” τα προηγού-
μενα χρόνια. 

Με βάση τη τροπολογία που ενέ-
κρινε, κυριολεκτικά νύχτα, η κυβερ-
νητική πλειοψηφία στη Βουλή, τα
ύποπτα περιουσιακά στοιχεία ξεπα-
γώνουν (δηλαδή επιστρέφονται
στους τυπικούς τους δικαιούχους)
αν η υπόθεση δεν έχει εκδικαστεί
μέσα σε 18 μήνες. Κατά κανόνα,
γράφει η Financial Times, χρειάζον-
ται τρία με πέντε χρόνια για να δια-
λευκανθεί και να εκδικαστεί μια τέ-
τοια υπόθεση και ίσως άλλα τόσα
αν συνυπολογιστεί και ο χρόνος
των εφέσεων και των άλλων νομι-
κών διαδικασιών. Μέσα στην τελευ-
ταία τριετία μόνο τα κεφάλαια που
έχουν παγώσει οι εισαγγελικές αρ-
χές για υποθέσεις “ξεπλύματος
μαύρου χρήματος” ξεπερνούν το 1
δισεκατομμύριο. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος από αυτά θα αποδεσμευτούν
άμεσα με το νέο νόμο.

Η τροπολογία, γράφει η εφημερί-
δα είναι αντίθετη με τις διεθνείς πρα-
κτικές για την καταπολέμηση του
βρώμικου χρήματος, τις οποίες η Ελ-
λάδα υποτίθεται ότι ακολουθεί.  Αυ-
τοί που θα ωφεληθούν άμεσα θα εί-
ναι οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι
μεγαλοεπιχειρηματίες. Το ύψιστο αν-
θρώπινο δικαίωμα, άλλωστε, όπως
είναι γνωστό, είναι το δικαίωμα ενός
εργολάβου να “χτυπάει” ένα έργο με
κάθε μέσο – ακόμα και με μίζες. 

Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε γρα-

πτή ερώτηση στον πρωθυπουργό
για την τροπολογία με την οποία
τον κατηγορεί ότι δείχνει επιείκεια
απέναντι σε “εγκληματίες που βρί-
σκονται μέσα σε πολιτικούς και οι-
κονομικούς κύκλους και έχουν εκ-
μεταλλευτεί τη θέση τους κοντά
στην εξουσία για προσωπικό όφε-
λος”. Αυτό που ξέχασε να γράψει
είναι ότι και σε αυτόν τον τομέα
ήταν η δική του κυβέρνηση αυτή
που είχε ανοίξει πρώτη το δρόμο:
με την τροποποίηση του Ποινικού
Κώδικα που είχε ψηφίσει τον Ιούνη,
τρεις εβδομάδες πριν από τις εθνι-
κές εκλογές, η “δωροδοκία” είχε
μετατραπεί από κακούργημα σε
πλημμέλημα -σε ένα αδίκημα που
κατά κανόνα δεν οδηγεί τους εμ-
πλεκόμενους στη φυλακή. 

Δώρο
Η αλλαγή της νομοθεσίας ήταν

στην ουσία ένα δώρο προς τις με-
γάλες επιχειρήσεις (με πρώτη και
κύρια την Siemens που εξακολουθεί
να βρίσκεται, 14 χρόνια μετά την
αποκάλυψη του σκανδάλου, στα δι-
καστήρια). Σήμερα μπορεί να είναι η
Financial Times αυτή που κατηγορεί
την κυβέρνηση για χαριστικές δια-
τάξεις απέναντι στο “μαύρο χρήμα”.
Τον Ιούνη ήταν η “Ομάδα Εργασίας
για τη Διαφθορά” του ΟΟΣΑ (Οργα-
νισμός Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης) αυτή που έκφρασε,
δημόσια, τις αντιρρήσεις της: “η
τροπολογία αυτή μπορεί να έχει ση-
μαντικές επιπτώσεις, από το κλείσι-
μο των συνεχιζόμενων ερευνών και
διώξεων που σχετίζονται με τη δια-
φθορά μέχρι την πιθανή παρεμπόδι-
ση της διεθνούς συνεργασίας σε
μελλοντικές υποθέσεις”.  

Στην πραγματικότητα, βέβαια,
από τους μεγαλοεργολάβους του

δημοσίου, που απομυζούν χρόνια
τώρα, μέσα από το σύστημα της μί-
ζας τα δημόσια ταμεία, ελάχιστοι
μόνο είχαν καταλήξει στη φυλακή.
Ένα παράδειγμα είναι το σκάνδαλο
ΜΕΤΚΑ-ΔΕΗ. Σύμφωνα με τη δικο-
γραφία το 2003 η εταιρία του Ευάγ-
γελου Μυτιληναίου φέρεται ότι είχε
δωροδοκήσει με το ποσό των 250
χιλιάδων ευρώ τον τότε Διευθύνον-
τα Σύμβουλο της ΔΕΗ Στέργιο Νέ-
ζη για να “πάρει” ένα έργο της ΔΕΗ
στο Λαύριο. Η δίκη έγινε τελικά τον
περασμένο Ιούλιο (16 χρόνια αργό-
τερα δηλαδή). Και οι δυο κατηγο-
ρούμενοι, ο Μυτιληναίος και ο Νέ-
ζης, απαλλάχτηκαν λόγω παραγρα-
φής. Ο Νέζης καταδικάστηκε είναι
αλήθεια για “ξέπλυμα μαύρου χρή-
ματος” -αλλά αφέθηκε ελεύθερος
με εγγύηση 100 χιλιάδων ευρώ. Και
το δικαστήριο διέταξε την κατάσχε-
ση των 250 χιλιάδων της “μίζας”. 

Η κυβέρνηση του Τσίπρα απάλ-
λαξε με τις αλλαγές του ποινικού
κώδικα του Μυτιληναίους και τους
Νέζηδες από την απειλή της φυλα-
κής -όσο μικρή και αν ήταν στην
πραγματικότητα αυτή για τους “εγ-
κληματίες που βρίσκονται μέσα
στους πολιτικούς και οικονομικούς
κύκλους”. Η κυβέρνηση του Μητσο-
τάκη τους επιστρέφει τώρα και τις
μίζες. Η κατάσχεση των 250 χιλιά-
δων του Νέζη αποτελεί προφανώς
“παραβίαση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων” με βάση τη λογική του
Μητσοτάκη και των υπουργών του.

Ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε
“απόλυτα παραπλανητικό” το άρ-
θρο της Financial Times. “Το άρ-
θρο”, γράφει, “υποτιμά το βασικό
γεγονός ότι ο νέος νόμος προβλέ-
πει ότι εντός ενός χρονικού ορίου
τριών μηνών από τη στιγμή που θα
τεθεί σε εφαρμογή, ένα δικαστικό

συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις
υψηλόβαθμους δικαστές, θα απο-
φασίσει για τις εκκρεμείς υποθέ-
σεις, για το αν θα ασκηθούν διώξεις
και θα διατηρηθούν οι περιουσιακοί
περιορισμοί ή αλλιώς θα απελευθε-
ρωθούν τα περιουσιακά στοιχεία
από αχρείαστα κρατικά βάρη”.

Πρόκειται για ξετσίπωτο ψέμα. Το
άρθρο ούτε αγνοεί, ούτε υποτιμάει
το χρονικό όριο των τριών μηνών
που επικαλείται ο υπουργός. Απλά
ξεσκεπάζει την απάτη: η αποδέ-
σμευση των περιουσιακών στοιχείων
θα γίνει αυτόματα εκτός εάν μέσα
στο διάστημα αυτό των τριών μη-
νών, ένα “δικαστικό συμβούλιο απο-
τελούμενο από τρεις υψηλόβαθμους
δικαστές” αποφασίσει διαφορετικά.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου
900 υποθέσεις “ξεπλύματος μαύρου
χρήματος” στα συρτάρια της εισαγ-
γελίας. Οι επιτροπές θα πρέπει να
αξιολογούν περίπου 15 υποθέσεις
κάθε ημέρα (υποθέσεις που διερευ-
νώνται πολλά χρόνια τώρα) για να
προλάβουν να τις αξιολογήσουν
όλες μέσα σε ένα τρίμηνο. Πράγμα
απλά αδύνατο. Το αποτέλεσμα θα
είναι ακριβώς αυτό που θεωρεί “πα-
ραπλανητικό” ο Γεραπετρίτης: η αυ-
τόματη αποδέσμευση των περιου-
σιακών στοιχείων όλων, ουσιαστικά,
των “εγκληματιών των πολιτικών και
οικονομικών κύκλων”.

Αδίστακτοι
Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα

της άρχουσας τάξης της Ελλάδας.
Και η άρχουσα τάξη δεν είναι ανώ-
νυμη: έχει και όνομα και επίθετο.
“Αυτό που με οδήγησε στην επιτυ-
χία είναι το ότι άρπαζα γρήγορα νέ-
ες ευκαιρίες- χωρίς κανέναν δι-
σταγμό” δήλωσε ξετσίπωτα σε μια
τηλεοπτική του εμφάνιση ο Σπύρος
Λάτσης. Μια από τις ευκαιρίες που
έτρεξε να αρπάξει ήταν και η αν-
ταλλαγή των μετοχών του στη Eu-
robank (ήταν ο κύριος μέτοχος) με
μετοχές της Εθνικής Τράπεζας λίγο
πριν βουλιάξει η τράπεζά “του”. 

Ο εισαγγελέας δεν παρενέβη στην
υπόθεση αυτή, είναι αλήθεια. Δεν
υπήρχε άλλωστε τίποτα το παράνο-
μο. Το “κόλπο” - η συγχώνευση των
δυο τραπεζών που ακυρώθηκε λίγο
μετά την ανταλλαγή- ήταν τυπικά
καθ’ όλα νόμιμο. Αλλά η περίπτωση
αυτή, όπως φαίνεται από τις 900
υποθέσεις, ήταν μάλλον η εξαίρεση. 

Με την τροπολογία επέρχεται
επιτέλους η εξίσωση. Οι “ημέτεροι”
δεν θα διαχωρίζονται πλέον σε νό-
μιμους και παράνομους, σε τίμιους
και απατεώνες. Για εμάς δεν ήταν
ποτέ διαχωρισμένοι. Όλους στην
κατηγορία “απατεώνες” τους κατα-
τάσσαμε. Καθόλου άδικα.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Σάββατο 30/11, 9μμ
Εργοστάσιο Καχραμάνογλου 
(Κωνσταντινουπόλεως 51)
Ν. ΙΩΝΙΑ
Παρασκευή 13/12, 10μμ
Συνεδριακό Κέντρο Ν. Ιωνίας 
(Πατριάρχου Ιωακείμ 4)
ΙΛΙΟΝ
Σάββατο 21/12, 4μμ
Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη
(Αγίου Φανουρίου 99)
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
Σάββατο 21/12, 9μμ Πρατίνου 38

Τετάρτη 20/11
Σισμανόγλειο 10πμ 
Πέμπτη 21/11
Άγιος Σάββας 12μεσ
Γεννηματάς 11πμ
ΥΠΑΝ 11πμ
Παρασκευή 22/11
Τζάνειο 4μμ
Πέμπτη 28/11
Δήμος Αθήνας γκαράζ 11πμ 
Δήμος Φιλαδέλφειας 9πμ
Δήμος Νίκαιας 11πμ
Δήμος Κερατσίνι 10πμ
Εφορία Κυψέλης 10πμ
Θριάσιο 9πμ
Λαϊκό Νοσοκομείο 11πμ
Κρατικό Νίκαιας 9πμ
Μετρό αμαξοστάσιο 10πμ
Παρασκευή 29/11
Αγλαϊα Κυριακού 10πμ
Αγία Όλγα 12μεσ
ΚΑΤ 9πμ
Δήμος Περιστερίου 
(Ξυλοτεχνεία) 9πμ
ΟΣΕ Καρόλου 10πμ
ΕΡΤ Ραδιομέγαρο 12μεσ
Δευτέρα 2/12
Ιδιωτικές κλινικές 7πμ
Τρίτη 3/12
ΕΥΔΑΠ Περισσός 10πμ
ΔΕΣΦΑ 4μμ
ΕφΣυν 6μμ
ΒΗΜΑ 6μμ
Τετάρτη 4/12
Εθνική Τράπεζα 7.30πμ
Πέμπτη 5/12
Ιντρακόμ 8.20 πμ 
Παρασκευή 6/12
ΔΕΗ Ρουφ, 6.30πμ
Παρασκευή 13/12
Ιπποκράτειο 8.30πμ
Συγγρός Νοσοκομείο 11.30πμ
Δευτέρα 16/12
Δήμος Ζωγράφου 6πμ 

Ανάπτυξη; Ίσως - Σκάνδαλα; Σίγουρα
Γιορτές για 
την ενίσχυση 
της Εργατικής 
Αλληλεγγύης
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Η πορεία του Πολυτεχνείου και με το
μέγεθός της- ήταν η πιο μαζική εδώ
και χρόνια, όχι μόνο στην Αθήνα αλ-

λά σε όλες τις πόλεις- και με τον παλμό της,
αποτέλεσε μια πολιτική ήττα για την κυβέρ-
νηση του Μητσοτάκη. Άθελά της το παραδέ-
χεται η ίδια με τον τρόπο της: ενώ πριν από
το τριήμερο τα φερέφωνά της μιλούσαν για
μια ρουτινιάρικη λιτανεία που εξυπηρετεί
μόνο τους μπαχαλάκηδες, μετά την πορεία
περηφανεύεται ότι την κράτησε ειρηνική και
ότι ...δεν είχε αντικυβερνητικό χαρακτήρα!

Μάταιος κόπος. Το υπουργείο Δημόσιας
Τάξης λυσσασμένο από την πολιτική αδυνα-
μία του να ρίξει τα χιλιάδες ΜΑΤ να ”μπαχα-
λέψουν” την πορεία, κάνει επίδειξη “νόμου
και τάξης” με χυδαιότητες των μπάτσων που
απλά πολλαπλασιάζουν την αντικυβερνητική
οργή.

Ωστόσο, τα μηνύματα που έστειλε το φετι-
νό Πολυτεχνείο δεν περιορίζονται ούτε στη
νεολαία, ούτε στην αντιμετώπιση της αστυ-
νομικής καταστολής. Οι φοιτητές και πολλοί
μαθητές και άλλοι νεολαίοι, άνεργοι ή εργα-
ζόμενοι, έδωσαν αναμφισβήτητα εντυπωσια-
κή παρουσία στην πορεία. Αλλά ο ευρύτε-
ρος συσχετισμός που καθόρισε την πολιτική
ήττα της κυβέρνησης δεν προκύπτει μόνο από
τις σχολές και τις καταλήψεις τους. Προηγήθη-
καν αντικυβερνητικά χαστούκια που έδωσαν οι
εργαζόμενοι με τις απεργίες τους.

Φτάσαμε στη φετινή 17 Νοέμβρη περνώντας
από πανεργατικές απεργίες στις 24 Σεπτέμβρη
και στις 2 Οκτώβρη, μεγάλες απεργίες στα Νο-

σοκομεία στις 23 και στους Δήμους στις 24
Οκτώβρη, μάχες που σημάδεψαν την κυβερνη-
τική θητεία πριν καλά-καλά κλείσει τις εκατό
πρώτες μέρες της. Όπως το Πολυτεχνείο το
1973 δεν ήταν “μόνο” φοιτητική εξέγερση, έτσι
και η πολιτική δύναμη της φετινής κινητοποί-
ησης στην επέτειο δεν περιορίζεται στην οργή
της νεολαίας.

Μηνύματα
Αν ο Μητσοτάκης έχει την παραμικρή αμφι-

βολία γι' αυτό, ας ρίξει μια ματιά στα μηνύματα
που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη. Την
ίδια ώρα που εδώ ξεδιπλώνονταν οι πορείες
του Πολυτεχνείου, το Παρίσι ζούσε συγκρού-
σεις στην πρώτη επέτειο των “Κίτρινων Γιλέ-
κων” και ετοιμάζεται για πανεργατική απεργία
στις 5 Δεκέμβρη, η Βολιβία συγκλονίζεται από
τη μαζική αντίσταση στο πραξικόπημα κατά του

Έβο Μοράλες, η Βαγδάτη είχε παραλύσει από
γενική απεργία, το Χονγκ-Κονγκ ζει το δικό του
Πολυτεχνείο.

Προχωράμε, λοιπόν, να οργανώσουμε τις
επόμενες μάχες με νέα ορμή που μας δίνει αυ-
τή η εξέλιξη. Έρχονται νέες απεργιακές κινητο-
ποιήσεις στα Νοσοκομεία και στη ΔΕΗ ήδη την
επόμενη βδομάδα, ενώ οι φοιτητές πάνε σε νέο
γύρο συνελεύσεων με τον αέρα της νίκης που
κέρδισαν. Μπορούμε να συνεχίσουμε και να
κλιμακώσουμε τους αγώνες αναγκάζοντας την
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από υποχώ-
ρηση σε υποχώρηση.

Σε αυτή την προσπάθεια, το φετινό Πολυτε-
χνείο μάς δίνει άλλη μια σημαντική παρακατα-
θήκη. Όσο κι αν η επίσημη προπαγάνδα ζωγρα-
φίζει την εξωκοινοβουλευτική αριστερά σαν μια
“περιθωριακή” δύναμη, οι πορείες του Πολυτε-
χνείου είχαν επικεφαλής την επαναστατική αρι-
στερά με πρώτη και μαζικότερη την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Οι μπάτσοι του Χρυσοχοΐδη, τα παπαγαλάκια
των καναλιών, η ίδια η κυβέρνηση είναι όλοι
αναγκασμένοι να δηλώνουν σεβασμό σε έναν
γιορτασμό που όχι μόνο τιμάει μια ιστορική εξέ-
γερση που είχε επικεφαλής την επαναστατική
αριστερά, αλλά και που σήμερα οργανώνεται
από τις ίδιες δυνάμεις. 

Συγκροτημένοι σε αυτόν τον δρόμο μπορού-
με να νικήσουμε.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Χαστούκι
για την
κυβέρνηση,
έμπνευση
για το
κίνημα

Θεσσαλονίκη, 17 Νοέμβρη

Άλλα 4.800 ευρώ συγκεντρώθη-
καν την περασμένη βδομάδα

ανεβάζοντας τον δείκτη της οικονο-
μικής εξόρμησης στα 23.570 ευρώ. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που συγκέν-
τρωσαν 190 ευρώ στο νοσοκομείο
Γεννηματάς, 50 στον Άγιο Σάββα,
22 στο ΚΑΤ, 12 στο Αγλαΐα Κυρια-
κού, 34 ευρώ στο Υπουργείο Ανά-
πτυξης, 16 στο ΥΠΠΟ, 20 στον Δή-
μο Αθήνας, 15 στο Ραδιομέγαρο
της ΕΡΤ, 100 ευρώ στο τριήμερο
του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, 44
ευρώ στο Ηράκλειο, 20 ευρώ στην
Αλεξανδρούπολη.

Ευχαριστούμε επιπλέον την Αγ-
γελική Π. και την Ιωάννα Λ. που
γράφτηκαν συνδρομήτριες καθώς
και για τις προσωπικές σας ενισχύ-
σεις: από 50 ευρώ Γιώργος Τ., Μα-
ριάννα Θ., 40 ευρώ Βασίλης Μ., 30
ευρώ Πέτρος Π., από 20 ευρώ Αγ-
γελική Φ., Σάσα Ν., Γιούλη Κ., Στε-
φανία Κ., από 10 ευρώ Νίκος Χ.,
Πάνος Λ., Νίκος Β., Μαρία Β., από
5 ευρώ Πόπη Αρ., Αγγελική Π.,
Ρούλα Α., Ιωάννα Κ., Πόπη Α.

Οργανώνουμε
όλες τις μάχες!

Η Εργατική Αλληλεγγύη έχει κερ-
δίσει την εκτίμηση των εργαζόμενων
στο νοσοκομείο σαν οργανωτής
όλων των μαχών στον κλάδο, από τη
μονιμοποίηση των συμβασιούχων
μέχρι την ελεύθερη πρόσβαση των
μεταναστών και των προσφύγων και
την υπεράσπιση της δημόσιας δω-
ρεάν Υγείας. Αλλά και σαν την εφη-
μερίδα της επαναστατικής αριστε-
ράς που φέρνει ουσιαστική ενημέ-
ρωση, ανοίγει την πολιτική συζήτη-
ση για τα μεγάλα και την συστηματι-
κή αντιπαράθεση με τον ρατσισμό
και τους φασίστες, το σεξισμό και
κάθε μορφή καταπίεσης. 

Στην εξόρμηση την περασμένη
βδομάδα ενόψει του Πολυτεχνείου
δώσαμε 17 εφημερίδες, 6 περιοδι-
κά και συγκεντρώσαμε 190 ευρώ
οικονομική ενίσχυση με τα κουπό-
νια μας! Έχουμε βάλει πλάνο 500
ευρώ και θα το ξεπεράσουμε τις
επομενες μέρες οργανώνοντας
από τα κάτω την απεργία στα νο-
σοκομεία στις 27/11 και συνεχίζον-
τας με τις εκλογές του σωματείου
μας τον Δεκέμβρη. 

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
γιατρός, μέλος ΔΣ σωματείου 

εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς

 ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στηρίξτε τη δική
σας εφημερίδα



Προετοιμάζουμε την απεργία στις 27/11
και στον Αγ.Σάββα όπου όλο αυτό το

διάστημα βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις. 
Αφορμή είναι η επίθεση που έχει εξαπο-

λύσει ο διοικητής Δενδραμής, ο οποίος
προσπαθεί με κάθε τρόπο να διώξει τον
πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Κ.Κα-
ταραχιά και μαζί με αυτόν δύο συναδέλ-
φους του επικουρικούς γιατρούς. Δεν είναι
τυχαία επίθεση. Ο Σύλλογος Εργαζομένων
με τον συνάδελφο Καταραχιά στην πρώτη
γραμμή, πάντα υπερασπίζεται όλους τους
ελαστικά εργαζόμενους του νοσοκομείου,
έχει παλέψει κι έχει αποτρέψει απολύσεις
συναδέλφων, οργανώνει κάθε μικρή και με-
γάλη μάχη κι αποτελεί κεντρικό κομμάτι του
Συντονισμού Νοσοκομείων που παίζει κρίσι-
μο ρόλο στους αγώνες των υγειονομικών.
Παλεύουμε για να είναι η απεργία στις 27
Νοέμβρη όσο μεγάλη ήταν στις 23 Οκτώ-
βρη κι ακόμα περισσότερο. Στον Αγ.Σάββα
καλούμε σε συνέλευση την Πέμπτη 21/11,
για να οργανώσουμε την απεργία στις
27/11, αλλά και για να πάρουμε αποφάσεις
σε σχέση με τη μάχη ενάντια στις απολύ-

σεις στο νοσοκομείο μας. Αν δεν έχει εξα-
σφαλιστεί ότι όλοι θα μείνουν στη δουλειά,
θα κλείσουμε το νοσοκομείο. Μόνο έτσι κα-
ταλαβαίνουν. Μέχρι στιγμής και η ΥΠΕ και ο
ίδιος ο Κικίλιας μας κοροϊδεύουν. Θα τους
δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν κάνουμε
πίσω.

Φιλιώ Φραγκάκου
εργαζόμενη στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας

Στις 27 Νοέμβρη οι εργαζόμενοι στα νοσο-
κομεία θα κατέβουμε στην έκτη απεργιακή

κινητοποίηση τους τρεις τελευταίους μήνες. 
Αυτό από μόνο του δηλώνει ότι τα προβλή-

ματα της Υγείας παραμένουν τεράστια. Στην
τελευταία απεργία κερδίσαμε ότι 4.000 συμβα-
σιούχοι του ΟΑΕΔ θα παραμείνουν στη δου-
λειά, στις 27/11 συνεχίζουμε για να κερδίσου-
με ότι και οι υπόλοιποι χιλιάδες συμβασιούχοι,
επικουρικοί κλπ θα μείνουν επίσης. Παλεύουμε

για να μονιμοποιηθούν όλοι αυτοί οι συνάδελ-
φοι, για να αποκρούσουμε την επαναφορά των
εργολάβων στη σίτιση, στη φύλαξη και την κα-
θαριότητα, να χρηματοδοτηθούν επιτέλους τα
νοσοκομεία με βάση τις ανάγκες που υπάρ-
χουν να είναι ανοιχτά και προσβάσιμα για κάθε
εργαζόμενο, άνεργο, μετανάστη, ανασφάλι-
στο. Οργανώνουμε την απεργία και στο Αγ.Όλ-
γα, κάνοντας την προσπάθεια για τη συγκρό-
τηση Επιτροπής Αγώνα, που θα πάρει στην
πλάτη της την οργάνωση της απεργίας. Να
ενημερώσει τους συναδέλφους, να εξασφαλί-
σει το κατέβασμά τους στην απεργία, να φτιά-
ξει πανό και ό,τι χρειάζεται. Είναι η πρώτη φο-
ρά εδώ και καιρό που γίνεται στα σοβαρά μια
τέτοια προσπάθεια στο νοσοκομείο μας. Ελπί-
ζουμε ότι θα καταφέρουμε να συγκροτήσουμε
μια τέτοια ομάδα για την επιτυχία της απερ-
γίας γιατί δυστυχώς η ηγεσία του σωματείου
μας δεν κάνει κάτι παραπάνω από το να βγάλει
μια απλή ανακοίνωση για την απεργία.

Μιχάλης Βερβέρης
εργαζόμενος στο νοσοκομείο Αγ.Όλγα
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27 Νοέμβρη - Τα Νοσοκομεία στο δρόμο

Επιτροπές αγώνα παντού

Με 24ωρη πανελλαδική απερ-
γία στις 27 Νοέμβρη συνεχί-
ζουν τη μάχη οι εργαζόμενοι

στα δημόσια νοσοκομεία, διεκδικών-
τας μονιμοποιήσεις, μαζικές προσλή-
ψεις και αύξηση της χρηματοδότη-
σης στην Υγεία. Απεργιακή συγκέν-
τρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9πμ
στη Βασιλίσσης Σοφίας, απέναντι
από το Χίλτον και θα ακολουθήσει
πορεία στο Υπουργείο Υγείας.

Ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο
ΓΝΑ Γεννηματάς και μέλος του Συν-
τονιστικού Νοσοκομείων μίλησε
στην Εργατική Αλληλεγγύη.  

Με τη μαζικότητα της προηγούμε-
νης απεργίας στις 23/10, πετύχατε
την παραμονή 4.000 συμβασιού-
χων. Τι οργανώνει το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων εν όψει της νέας
κινητοποίησης; 

Δεν εφησυχάζουμε με τις ανανεώ-
σεις των 4.000 συμβασιούχων
ΟΑΕΔ. Αντίθετα, το ότι ανανεώθη-
καν αποτελεί αναγνώριση των πά-
γιων και διαρκών αναγκών που καλύ-
πτουν. Άρα πρώην και νυν εργολαβι-
κοί, επικουρικό, ιατρικό και μη, προ-
σωπικό, συμβασιούχοι ΟΑΕΔ και
υγειονομικοί με κάθε σχέση εργα-
σίας βγαίνουμε δυναμικά και λέμε
μονιμοποίηση τώρα και χιλιάδες
ακόμα προσλήψεις προκειμένου να
δουλέψουν τα νοσοκομεία με βάση
τις ανάγκες που έχει όλος ο κόσμος.
Αυτό λέει η απεργία στις 27 Νοέμ-
βρη. Είναι πανελλαδική και γι' αυτό
θα ναυλωθούν πούλμαν από όλη τη
χώρα προκειμένου να συμμετέχουν
όλες και όλοι στο συλλαλητήριο της
Αθήνας. Οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες του Συντονιστικού Νοσοκο-

μείων, βλέποντας ότι οι γρα-
φειοκράτες δεν κάνουν σοβα-
ρή προσπάθεια για την επιτυ-
χία της απεργίας, χτίζουμε σε
κάθε νοσοκομείο επιτροπές
αγώνα που θα αναλάβουν την
οργάνωσή της από τα κάτω.
Επιτροπές αγώνα παντού, είτε
έχουμε δύναμη στο σωματείο,
είτε δεν έχουμε καν εκλεγμέ-
νους συνδικαλιστές. Για να πε-
ράσει η οργάνωση της μάχης
στα χέρια της βάσης. Στο Γεν-
νηματάς π.χ κάναμε ανοιχτή
σύσκεψη της επιτροπής αγώνα
την Τρίτη 19/11 για να συζητή-
σουμε την οργάνωση της
απεργίας και το πώς θα εξα-
σφαλίσουμε τη μαζική συμμε-
τοχή των συναδέλφων, το κα-
τέβασμα στη διαδήλωση, να
μπει το απολύτως απαραίτητο
προσωπικό ασφαλείας χωρίς
εκβιασμούς στους εργαζόμε-
νους κλπ. Ταυτόχρονα με εξορ-
μήσεις οργανώνουμε την απερ-
γία και σε νοσοκομεία που μπορεί να
μην έχουμε ακόμα οργανωμένα μέ-
λη, επεκτείνοντας έτσι το δίκτυό
μας. 

Αυτή την περίοδο λήγουν και οι
συμβάσεις εκατοντάδων επικουρι-
κών γιατρών. Τι εξελίξεις υπάρ-
χουν;

Πρόκειται για 286 γιατρούς που
λήγει η θητεία τους στις 30 Νοέμ-
βρη. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία
πρόβλεψη γι' αυτούς από την πλευ-
ρά του υπουργείου. Αφού στέρεψε
το ΕΣΠΑ, έβλεπαν την πόρτα της
εξόδου. Με αφορμή την προσπάθεια
απόλυσης του προέδρου του Συλλό-
γου Εργαζομένων του Αγ.Σάββα, Κ.

Καταραχιά και άλλων δύο επικουρι-
κών του νοσοκομείου, πυροδοτήθη-
κε μια συζήτηση στην ΕΙΝΑΠ που
έφτασε στην πραγματοποίηση σύ-
σκεψης μαζί με επικουρικούς την πε-
ρασμένη Δευτέρα, και στην οποία
αναδείχθηκε περίτρανα ότι όλοι αυ-
τοί οι συνάδελφοι είναι απαραίτητοι
στα νοσοκομεία τους. Επόμενο βήμα
ήταν η συνάντηση με τον υφυπουρ-
γό Υγείας τη Δευτέρα 18/11. Η απάν-
τηση από τη μεριά του ήταν ότι βρή-
κανε τα λεφτά και παρότι έκλεισε το
ΕΣΠΑ, προϋπολογίστηκε κονδύλι για
να μείνουν και οι 286 για έναν ακόμα
χρόνο και κάτι αντίστοιχο θα κάνει
και με άλλους 300 γιατρούς που λή-
γουν οι συμβάσεις τους το Φλεβάρη.

Για άλλη μια φορά, όπως έγι-
νε και με τους 4.000 συμβα-
σιούχους με πρόγραμμα
ΟΑΕΔ, αποδείχτηκε ότι οι
συμβασιούχοι που δου-
λεύουν στα νοσοκομεία, για-
τροί και μη, καλύπτουν πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες.
Κανείς δεν τολμάει να τους
απολύσει γιατί θα χρεωθεί τη
διάλυση των νοσοκομείων
στα οποία δουλεύουν. Γι' αυ-
τό μιλάμε και για μονιμοποί-
ηση αυτού του κόσμου.
Ωστόσο δεν ικανοποιούμα-
στε με τη διαδικασία που μας
περιέγραψε, καθώς δεν θα
ανανεώσει απλώς όσους ερ-
γάζονται μέχρι τώρα, αλλά
θα τους απολύσει και ταυτό-
χρονα θα τους παρέχει ειδικά
χαρτιά προϋπηρεσίας προ-
κειμένου γρήγορα να ξαναμ-
πούν στο ΕΣΥ. Αυτό μπορεί
να σημάνει ανεργία για κά-
ποιο διάστημα, γύρω στον

ενάμιση μήνα, μπορεί και παραπάνω.

Ποιές είναι οι εξελίξεις στη μάχη
ενάντια στις απολύσεις στον
Αγ.Σάββα;

Στη συνάντηση δώσαμε βάρος και
στην υπόθεση του Αγ.Σάββα, όπου ο
διοικητής Δενδραμής επιδιώκει τη
συνδικαλιστική δίωξη του Καταρα-
χιά, αρνούμενος να ζητήσει την ανα-
νέωση αυτού κι άλλων δύο επικουρι-
κών. Η απάντηση ήταν ότι η ανανέω-
ση από μεριάς του υπουργείου αφο-
ρά και τους 286 επικουρικούς μέσω
ΕΣΠΑ, συνεπώς τους συμπεριλαμ-
βάνει. Σε ερωτήσεις μας σχετικά με
τις αυθαίρετες μεθοδεύσεις της δι-
οίκησης που φτάνει να καταργεί θέ-

σεις γιατρών προκειμένου να ξεφορ-
τωθεί τους μαχητικούς συνδικαλι-
στές, για άλλη μια φορά μας δόθη-
καν αόριστες υποσχέσεις ότι μπορεί
να παρακαμφθεί ο διοικητής αν η
ανάγκη παραμονής των γιατρών επι-
βεβαιώνεται από τα επιστημονικά
όργανα του νοσοκομείου.

Κάτι το οποίο ήδη έχουν κάνει το
επιστημονικό συμβούλιο και οι συντο-
νίστριες διευθύντριες των τμημάτων.

Μετά τη συνάντηση ακολούθησε
συζήτηση των συνδικαλιστών της ΕΙ-
ΝΑΠ, όπου από τη μεριά μας συμπε-
ράναμε τον εμπαιγμό του υπουργεί-
ου όσον αφορά την υπόθεση του
Αγ.Σάββα. Είναι πράγματι εμπαιγμός
γιατί ο ένας πετάει το μπαλάκι στον
άλλο. Η ΥΠΕ στο υπουργείο και
τούμπαλιν χωρίς κανείς να βάζει χέρι
τελικά σε έναν διοικητή που κάνει
παράβαση καθήκοντος και κατάχρη-
ση εξουσίας. Εδώ και μέρες υποτίθε-
ται ότι ο συγκεκριμένος διοικητής θα
φύγει. Το καταμαρτυρούν οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι του νοσοκομείου, το
γραφείο του έχει αδειάσει, υπάρ-
χουν δημοσιεύματα που ήδη κατονο-
μάζουν τους υποψήφιους αντικατα-
στάτες του, ωστόσο επίσημα μέχρι
στιγμής δεν έχει ξηλωθεί. Θεωρούμε
κι αυτό κομμάτι του εμπαιγμού και
είναι ώρα να τελειώνει. Συμφωνήσα-
με με τους αντιπροσώπους της ΕΙ-
ΝΑΠ ότι αν δεν έχει δοθεί λύση μέχρι
την επόμενη Δευτέρα 25/11 που θα
συνεδριάσει το Δ.Σ της Ένωσης, θα
ανακοινωθούν απεργιακές κινητοποι-
ήσεις διαρκείας. Ανάλογες κινήσεις
επεξεργάζονται και οι ίδιοι οι εργα-
ζόμενοι του Αγ.Σάββα. 

Ο Χρίστος Αργύρης μίλησε 
στο Στέλιο Μιχαηλίδη

Στον Ερυθρό ήδη έχουμε κάνει μια σύσκεψη για την απεργία, στην οποία κουβεντιάσαμε
και τη συμμετοχή μας στις εκλογές του σωματείου στις αρχές Δεκέμβρη. 

Συμμετείχαν αρκετοί συνάδελφοι μόνιμοι και συμβασιούχοι. Έχουμε κερδίσει την εγγραφή
των συμβασιούχων στο σωματείο. Αποφασίσαμε ότι κάθε Παρασκευή θα κάνουμε εξόρμηση
όλοι μαζί στο νοσοκομείο. Τη Δευτέρα 18/11 κάναμε συνέλευση πριν από την οποία πάλι κά-
ναμε εξόρμηση για την απεργία. Η εικόνα που έχω από το νοσοκομείο είναι ότι αυτή τη φορά
ξέρει για την απεργία ακόμα περισσότερος κόσμος από τις 23/10.  

Θένια Ασλανίδη, εργαζόμενη στο νοσοκομείο Ερυθρός
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ΔΕΗ  Όχι στο ξεπούλημα ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ
ΑΠΕΡΓΙΑ

Με εξορμήσεις σε χώρους της
ΔΕΗ αγωνιστές/στριες του Συν-
τονισμού Ενάντια στα Μνημόνια

και της Εργατικής Αλληλεγγύης όλη την
προηγούμενη βδομάδα έστειλαν μήνυμα
στήριξης της αντίστασης απέναντι στα
σχέδια Χατζηδάκη και Μητσοτάκη.

Μπορεί η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να ανέβαλε αρ-
χικά τις 48ωρες που είχε εξαγγείλει για
τη Δευτέρα 18/11, όμως ο Συντονισμός
επέμεινε και επιμένει στην προετοιμασία
και οργάνωση της απεργίας που τελικά
ξεκινάει τη Δευτέρα 25/11.

“Στα Χανιά την βδομάδα που μας πέ-
ρασε κάναμε μια σημαντική εξόρμηση
στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ”, τόνισε
στην ΕΑ ο Μανώλης Φιωτάκης. “Μέσα
στις επόμενες μέρες και ενόψει της
απεργίας ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μα-
ζική εξόρμηση και στο εργοστάσιο της
ΔΕΗ στην πόλη μας. Έχουμε παρουσία
χρόνια και στα δυο σημεία με τακτικές
εξορμήσεις και γνωρίζουμε ότι υπάρχει
κόσμος που θέλει να δώσει τη μάχη
ενάντια στο ξεπούλημα. 

Ταυτόχρονα ανοίξαμε τη μάχη για τη
συμπαράσταση στην απεργία της ΔΕΗ
και στη μεγάλη πορεία του Πολυτεχνεί-
ου. Μοιράζαμε την προκήρυξη του Συν-
τονισμού Ενάντια στα Μνημόνια και τονί-
ζαμε πως όλη η εργατική τάξη και η νεο-
λαία πρέπει να σταθούμε στο πλευρό
των εργαζόμενων στον όμιλο της ΔΕΗ”.

Ενδιαφέρον
“Στην εξόρμηση στις εγκαταστάσεις

της ΔΕΔΔΗΕ στη Συγγρού στο Ν. Κόσμο
είδαμε το πραγματικό ενδιαφέρον των
εργαζόμενων για τη μάχη ενάντια στο
ν/σ του Χατζηδάκη”, είπε η Τάνια Βρυζά-
κη. “Μεγάλη ήταν η συζήτηση για το πώς
μπορούμε να απαντήσουμε στις μεθο-
δεύσεις της κυβέρνησης. Πολλοί ήταν
δύσπιστοι για το τι στάση θα κρατήσει η
ηγεσία της ΓΕΝΟΠ αλλά έδειχναν διατε-
θειμένοι να το παλέψουν. Εκεί ήταν και η
σημαντικότερη από τις συζητήσεις, πώς
σπάμε την απραξία και πώς πάμε τον
αγώνα παρακάτω”.

Παρόμοια εικόνα και στις εγκαταστά-
σεις του ομίλου ΔΕΗ δίπλα στην Ελαϊς.
Ο Αντώνης Αλφιέρης από το ΣΕΚ στον
Πειραιά ανέφερε στην ΕΑ: “Για χρόνια
έχουμε παρουσία στις εγκαταστάσεις
της ΔΕΗ στην περιοχή. Μας γνωρίζουν
και σαν ΑΝΤΑΡΣΥΑ και σαν Συντονισμό
Ενάντια στα Μνημόνια γι'αυτό και η συ-
ζήτηση πήγε κατ'ευθείαν στο πώς θα ορ-
γανωθεί η απάντηση στον Χατζηδάκη.
Όλοι καταλαβαίνουν πως θα είναι μια
σκληρή μάχη που πρέπει να την πάρουν
στα χέρια τους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
Θα συνεχίσουμε όλο το επόμενο χρονικό
διάστημα τις εξορμήσεις μας στη ΔΕΗ
γιατί αυτός ο αγώνας είναι αγώνας όλης
της εργατικής τάξης”.

Σε προκήρυξη 48ωρων επαναλαμβανόμε-
νων απεργιών από τη Δευτέρα 25/11
προχωράει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Η απεργία θα

ξεκινήσει με συλλαλητήρια τη Δευτέρα σε Με-
γαλόπολη και Πτολεμαΐδα, ενώ συλλαλητήριο
στο Σύνταγμα προγραμματίζεται για την Πέμ-
πτη 21/11. Ήδη από την Τρίτη 19/11 ξεκίνησε
να συζητιέται στη Διαρκή Επιτροπή Παραγω-
γής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο
με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Απελευθέρωση
αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ,
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ
(Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)».

Όταν ο Χατζηδάκης μιλάει για απελευθέρω-
ση της αγοράς ενέργειας, εννοεί χάρισμα του
πιο μεγάλου ομίλου παραγωγής, διαχείρισης
και διανομής ενέργειας των Βαλκανίων στα
ιδιωτικά συμφέροντα. 'Οταν ο Χατζηδάκης λέ-
ει εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ εννοεί χιλιάδες
απολύσεις, διάλυση των Συλλογικών Συμβά-
σεων Εργασίας (ΣΣΕ) και άπλωμα των ελαστι-
κών και εργολαβικών εργαζόμενων σε όλους
τους τομείς της εταιρίας. 

“Βασικός σχεδιασμός της ΝΔ από την ημέ-
ρα της εκλογής της ήταν η επίθεση στα εργα-
τικά δικαιώματα”, ανέφερε στην ΕΑ η Γιώτα
Σταθά, μέλος του ΔΣ στο Σύλλογο Διπλωμα-
τούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ
εκλεγμένη με την Αγωνιστική Συσπείρωση Μη-
χανικών. «Η κυβέρνηση θέτει σαν βασικό στό-
χο την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και της
ΔΕΗ αφού την “διασώσει”, όπως ακριβώς ο
Χατζηδάκης παλιότερα “εξυγίανε” και την
Ολυμπιακή. Πρόκειται για ένα αντίστοιχο σχέ-
διο. Άρα με την επίθεση στις ΣΣΕ προσπαθεί
να κάνει το προϊόν θελκτικό σε σχέση με τις
απαιτήσεις των μετέπειτα ιδιοκτητών ιδιωτών.
Ταυτόχρονα είναι και ένα πολύ σοβαρό στοί-
χημα για αυτή την κυβέρνηση να διαλύσει
όποιους μαζικούς χώρους, οργανισμούς και
εταιρίες έχουν ακόμα διασφαλισμένα εργα-
σιακά δικαιώματα, ΣΣΕ και κανονισμούς προ-
σωπικού.

Με αυτό τον τρόπο φέρνουν τις εργασιακές
σχέσεις στα μέτρα του όποιου ιδιώτη και
απορρυθμίζουν και διαλύουν τις υπάρχουσες
στέλνοντας μήνυμα και σε όλη την ελληνική
κοινωνία. Μιλάμε για τη ΔΕΗ των 16.500 εργα-
ζόμενων που το χτύπημα των ΣΣΕ θα σημάνει
ντόμινο συνολικά και στους υπόλοιπους οργα-
νισμούς. 

Ο ίδιος ο νόμος για να το πετύχει αυτό δη-
μιουργεί κατηγορίες εργαζόμενων πολλών τα-
χυτήτων που οι νέοι εργαζόμενοι θα είναι
εκτός των ΣΣΕ και θα εξαιρούνται απ'όλους
τους κανονισμούς λειτουργίας όπως αυτοί
υφίστανται σήμερα. Επίσης στοχοποιεί συνο-
λικά τους εργαζόμενους της ΔΕΗ με σειρά
από ψέματα. Έχουμε ακούσει ότι είμαστε μό-
νιμοι υπάλληλοι ενώ είμαστε με συμβάσεις
αορίστου χρόνου. Ότι έχουμε απίστευτες
αμοιβές ενώ έχουν γίνει τεράστιες μειώσεις
στους μισθούς σε έναν κόσμο που στη μεγά-
λη του πλειοψηφία δουλεύει στις μονάδες πα-
ραγωγής και εκτίθεται σε μεγάλες κινδύνους
για την υγεία του μέσα στη διαδικασία. 

Ταυτόχρονα όμως η κυβέρνηση προβλέπει
στο νέο νόμο ότι θα φέρει στέλεχη από τον
ιδιωτικό τομέα με ατομικές συμβάσεις και με

τις δικές τους τεράστιες απολαβές. Αυτά τα
στελέχη θα έρθουν για να μας εξυγιάνουν δή-
θεν από τη στρεβλή αντίληψη που έχουμε ότι
η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και θα έρ-
θουν να μας μάθουν πως και στην ενέργεια
υπάρχει μόνο ο ανηλεής πόλεμος της ελεύθε-
ρης αγοράς. 

Με τις προηγούμενες μάχες που είχαν δω-
θεί το 2013-14 με τη μικρή ΔΕΗ και τον ΑΔ-
ΜΗΕ είχε αναδειχτεί σαν αναγκαιότητα η
ανάγκη για κοινωνικές και εργατικές συμμα-
χίες αφού δεν διακυβεύονται μόνο τα εργα-
σιακά δικαιώματα των εργαζόμενων στη ΔΕΗ
αλλά συνολικά αφορά το κοινωνικό αγαθό της
ενέργειας και το ξεπούλημα της δημόσιας πε-
ριουσίας». 

Άμεσες επιπτώσεις 
«Αυτό θα έχει άμεσες επιπτώσεις στο βιοτι-

κό επίπεδο όλων και άμεσες επιπτώσεις και
στην παραγωγή σήμερα γιατί -όπως είδαμε τα
τελευταία 20 χρόνια- η ιδιωτικοποίηση της
ενέργειας θα σημαίνει αύξηση ασύλληπτη
στις τιμές του ρεύματος.

Αν η απεργία θέλουμε να πετύχει, χρειάζε-
ται να κινηθούμε συνολικά σαν υπεράσπιση
δημόσιου αγαθού. Αυτό που είναι ανάγκη να
γίνει είναι να υπάρξει συντονισμός με τους αν-
τίστοιχους κλάδους της ενεργειακής παραγω-
γής που πλήττονται, ώστε να φανεί ότι αυτό
είναι μια συνολική πολιτική και να υπάρξει κι-
νητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των
αντίστοιχων εργατικών κέντρων γιατί όλα αυ-
τά είναι υπόθεση συνολικά των εργαζόμενων. 

Η κοινωνία συνεχίζει να θεωρεί τη ΔΕΗ δική
της υπόθεση. Είναι ευθύνη των εργαζόμενων
και της αριστεράς να δημιουργήσουμε ένα
κοινό μέτωπο ενάντια στο ξεπούλημα και για
την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας και
των δημόσιων κοινωνικών αγαθών και αναγ-
κών».

Ο Θοδωρής Στρίγγος, εργαζόμενος στον
ΑΔΜΗΕ τόνισε στην ΕΑ: «Αυτό που σηματοδο-
τεί το νομοσχέδιο είναι ότι η έννοια του κοινω-
νικού αγαθού της ενέργειας μετατρέπεται σε
ένα εμπορικό προϊόν. Το νομοσχέδιο του Χα-

τζηδάκη κυριολεκτικά καταστρέφει τη ΔΕΗ
που θα μπορούσε να εγγυηθεί τον κοινωνικό
χαρακτήρα της ενέργειας. Οι ιδιωτικοποιήσεις
που προκαλούνται με το νομοσχέδιο, η κατα-
στροφή και η κατάργηση των εργασιακών
σχέσεων, οι νέες μορφές απαξίωσης των εγ-
χώριων πηγών ενέργειας όπως είναι οι βίαιες
απολιγνιτοποιήσεις, όλα αυτά κινούνται σε μια
κατεύθυνση όπου το ρεύμα θα γίνει ακριβότε-
ρο, αγαθό για λίγους και θα γίνει ακόμα πε-
ρισσότερο εκμεταλλεύσιμο προϊόν για το κέρ-
δος των ιδιωτών. Άρα απέναντι σε όλα αυτά
οφείλει το κίνημα και η κοινωνία να προτάξει
μια αντίσταση και μια αντίδραση. 

Αυτή η αντίδραση δεν μπορεί να έχει άλλα
χαρακτηριστικά παρά μόνο μέσα από κινημα-
τικούς τρόπους, μέσα από τους οποίους θα
εμποδιστεί ή θα σηματοδοτηθεί το τι θα πρέ-
πει να γίνει στο μέλλον για να ανατραπεί αυτή
η κατάσταση».

Μιλώντας για την προσπάθεια του Χατζηδά-
κη να παρουσιάσει το νομοσχέδιο σαν περι-
βαλλοντικό ο Θ. Στρίγγος αναφέρει: «Θα μπο-
ρούσε κανείς να πει ότι το σχέδιό τους θα
ήταν οικολογικό αν λάμβανε υπόψη του τις
πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της
χώρας και την ανάπτυξη των ΑΠΕ μέσα σε μια
διαδικασία που η ενέργεια θα ήταν ένα αγαθό
που θα λειτουργούσε για την κοινωνία. 

Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τα φωτοβολταϊκά
και τα αιολικά λειτουργούν με σκληρούς
όρους καπιταλισμού από την εγκατάστασή
τους μέχρι και τα συμβόλαια που ακολουθούν
τη λειτουργία τους. Δεν έρχονται να αντικατα-
στήσουν θερμικές μονάδες. Αν ήταν πραγμα-
τική αυτή η πρόταση θα είχαμε ένα φαινόμενο
όπου η αύξηση των αιολικών ή των φωτοβολ-
ταϊκών συστημάτων θα συνοδευόταν από αν-
τίστοιχή μείωση των συμβατικών μονάδων.
Εδώ όμως έχουμε το εξής παράδοξο, η αύξη-
ση των ΑΠΕ να συνοδεύεται και με αύξηση
των συμβατικών μονάδων, άρα εδώ δεν έχου-
με ένα οικολογικό σχεδιασμό αλλά αντίθετα
ένα σχεδιασμό που λειτουργεί έτσι ώστε να
υπάρχει περισσότερο κέρδος». 

Κυριάκος Μπάνος

25/5/2011, Συλλαλητήριο των εργαζόμενων της ΔΕΗ στην Αθήνα
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Ξεκινάει η καμπάνια για τη διεθνή
μέρα δράσης στις 21 Μάρτη 2020
ενάντια στον φασισμό και τον ρα-

τσισμό και μαζί κυκλοφορούν αυτές τις
μέρες από την ΚΕΕΡΦΑ οι αφίσες και τα
πρώτα υλικά που θα τη συνοδεύουν. 

Οι διοργανωτές σε όλο τον κόσμο
απευθύνουν από τώρα κάλεσμα σε συν-
δικάτα, φοιτητικούς συλλόγους, κοινότη-
τες προσφύγων και μεταναστών και κά-
θε είδους συλλογικότητες να στηρίξουν
την  καμπάνια για τις 21Μ με ψηφίσματα,
εκδηλώσεις ενημέρωσης και βέβαια την
ίδια τους τη συμμετοχή στα συλλαλητή-
ρια που φέτος αναμένεται να ξεπερά-
σουν τον περσινό αριθμό των 60 χωρών. 

Η απόφαση για τις 21Μ έχει παρθεί
σε τρεις διεθνείς συναντήσεις που έγι-

ναν τον προηγούμενο μήνα: Σε αυτή
που οργάνωσε στις 12/10 η ΚΕΕΡΦΑ
στην Αθήνα, σε αυτήν που οργάνωσε το
Stand up to Racism (SUTR) στο Λονδίνο
στις 19/10 καθώς και την συνάντηση του
διεθνούς δίκτυου #WorldAgainstRacism
που ακολούθησε την επόμενη μέρα ξα-
νά στο Λονδίνο. 

Όπως αναφέρει το διεθνές δίκτυο:
“Το Μάρτιο του 2019 μαζικές συγκεν-
τρώσεις με το σύνθημα “Όχι στο ρατσι-
σμό - Όχι στον φασισμό” έγιναν διεθνώς
σε 60 χώρες. Φέτος διεκδικούμε να γί-
νουν ακόμη μεγαλύτερες κινητοποι-
ήσεις και σε περισσότερες χώρες. Ο
κίνδυνος του ρατσισμού και του φασι-
σμού μεγαλώνει μέρα με την ημέρα. Τώ-
ρα χρειαζόμαστε περισσότερη ενότητα

και αλληλεγγύη σε διεθνές επίπεδο για
να αντιμετωπίσουμε τον ρατσισμό και
την άκρα δεξιά. 

Στη συνάντηση στο Λονδίνο συμμετεί-
χαν εκπρόσωποι από την ΚΕΕΡΦΑ στην
Ελλάδα, το Stand up to Racism στη
Βρετανία, το Aufstehen gegen Rassi-
smus στη Γερμανία, το αντιρατσιστικό
κίνημα στην Ιταλία που καλεί πανεθνική
διαδήλωση στη Ρώμη στις 9 Νοέμβρη,
το United against racism and fascism
στη Νέα Υόρκη και το United against
Hate στην Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ, το
UCFR στην Καταλονία, το Red Party από
τη Νορβηγία, επτά διαφορετικές οργα-
νώσεις από τη Δανία, αλλά και αντιφασί-
στες από την Πολωνία, την Ουκρανία
και άλλα σημεία”. 

“Ζητάμε από την κυβέρνηση να μας
δώσει την ελευθερία μας γιατί εκεί που
μένουμε τώρα είναι άθλια. Σε σκηνές, σε
άθλιες συνθήκες. Όταν ήμουν στη Σάμο
η αστυνομία μου έσπασε το πόδι. Ζητάμε
να κλείσει το στρατόπεδο και να ανοίξει
τα σύνορα και να μας δώσει την ευκαιρία
να πάμε όπου θέλουμε, να ζήσουμε όπως
θέλουμε. Είχαμε μεγάλα προβλήματα
στις χώρες μας, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Πι-
στεύαμε ότι εδώ θα βρίσκαμε φιλοξενία
και άσυλο. Δεν ζητάμε πολλά. Ελευθερία.
Έχουμε μικρά παιδιά μαζί μας, πολλά
βρέφη. Ξέρουμε ότι είμαστε σε μια χώρα
με ειρήνη, βοήθεια θέλουμε”.

Αυτά δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Άλμπερτ από τη Γκάνα, πρόσφυ-
γας στο στρατόπεδο Κορίνθου, που δια-
δήλωσε μαζί με άλλους πρόσφυγες από
την Κόρινθο και τον Ελαιώνα συγκροτών-
τας ένα δυναμικό μπλοκ στην φετινή πο-
ρεία του Πολυτεχνείου.

“Στο κάμπ προσφύγων της Κορίνθου, η
αθλιότητα της ζωής συνεχίζεται” αναφέ-
ρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ που περι-
γράφει τη ζοφερή εικόνα ενώ ήδη μπαίνει
ο χειμώνας. “Ανθρωποι που ζέσταναν νε-

ρό σε τενεκέδες για να πλυθούν οι ίδιοι
και τα παιδιά τους αλλά και να πλύνουν
τα ρούχα τους. Πού άραγε; Σε λεκάνες

πατώντας τα με τα πόδια τους! Και για να
μην πάει χαμένη η φωτιά μαγείρεμα! 

Αυτή είναι η "φιλοξενία" Μητσοτάκη.
Λίγο μετά ξέσπασε καταρρακτώδης βρο-
χή και οι φωτιές έσβησαν. Πλησιάζει χει-
μώνας και τα μαγκάλια θα απειλήσουν
ξανά τις ζωές βρεφών, παιδιών, μανά-
δων. Να ελπίσουμε ότι με τους αγώνες
μας αυτο το αίσχος θα τελειώσει και όλοι
θα μπουν στις πόλεις και τις γειτονιές για
να ζήσουν αξιοπρεπώς”.

Σε διαμαρτυρία στην πύλη του camp
στον Ελαιώνα προχώρησαν στις 15 Νο-
έμβρη πρόσφυγες, άνδρες, γυναίκες και
παιδιά, που ζητούν στέγη καθώς τις προηγούμενες μέρες βρέ-
θηκαν εντελώς ανυπεράσπιστοι στο έλεος των συνεχών νερο-
ποντών, στα αντίσκηνα στα οποία διαμένουν έξω από το camp.

Η διαμαρτυρία δέχθηκε την επίθεση της αστυνομίας. Οι αστυ-
νομικοί απώθησαν τους πρόσφυγες που έκαναν καθιστική δια-
μαρτυρία ενώ σπρώχτηκε με ιδιαίτερη αγριότητα μια νεαρή γυ-
ναίκα που την χτύπησαν στο πρόσωπο. 

“Απαιτούμε η κυβέρνηση και ο Δήμος Αθήνας να δώσουν
αμέσως στέγη στους πρόσφυγες που ζουν σε σκηνές στην πύ-
λη του Ελαιώνα” τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡ-

ΦΑ. “Βρισκόμαστε μήνες έξω από το
στρατόπεδο του Ελαιώνα. Μένουμε σε
σκηνές στο δρόμο, εκατοντάδες άνθρω-

ποι, άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, έγκυες, άρρωστοι. Περι-
μένουμε την καταγραφή μας από τις αρχές. Είμαστε από το
Αφγανιστάν, το Ιράν, το Ιράκ και άλλες χώρες. Ήρθαμε εδώ
από τον Έβρο” τόνισε μιλώντας στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Ρεζά που μαζί με άλλους πρόσφυγες από τον Ελαιώνα, διαδή-
λωσε στην φετινή Πορεία του Πολυτεχνείου. “Είναι επείγουσα
η στέγασή μας μέσα στην πόλη. Δεν θέλουμε τη μεταφορά
μας στα Διαβατά ή άλλα στρατόπεδα. Θέλουμε να μείνουμε
μέσα στην πόλη. Θέλουμε να ανοίξουν τα σύνορα για όποιον
επιθυμεί να πάει σε άλλη χώρα”.

"Επιβεβαιώθηκε σήμερα από το τοπικό νοσοκομείο
της Λέσβου, πως ένα βρέφος 9 μηνών έχασε τη
ζωή του πριν λίγες ημέρες από αφυδάτωση στο

καμπ της Μόριας. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή τη νέα
τραγωδία. Παιδιά πεθαίνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
λόγω των τρομακτικών συνθηκών διαβίωσης και της έλλει-
ψης επαρκούς φροντίδας. Σήμερα υπάρχουν περίπου
15.000 άνθρωποι παγιδευμένοι στη Μόρια, μεταξύ των
οποίων 5.000 ανήλικοι. Θα πρέπει να μετακινηθούν από αυ-
τή την κόλαση ΤΩΡΑ".

Αυτά αναφέρονται στην καταγγελία των Γιατρών χωρίς Σύ-
νορα στις 16 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την Καθημερινή την
ίδια μέρα: “Επιβεβαιώνεται από τη διοίκηση του Κέντρου
Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας, ο θάνατος ενός
βρέφους από το Κονγκό, ηλικίας λίγων μηνών. Το παιδί μετα-
φέρθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής 10 Νοεμβρίου
στον εφημερεύοντα στο ΚΥΤ ιατρό οπλίτη ο οποίος και διέ-
γνωσε συμπτώματα αφυδάτωσης πιθανά ως αποτέλεσμα πα-
θολογικών αίτιων. Στη συνέχεια το βρέφος μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο Μυτιλήνης όμως στο μεταξύ είχε εκπνεύσει. Από
τον ιατροδικαστή Μυτιλήνης που εξέτασε το παιδί αναμένε-
ται η έκδοση σχετικού πορίσματος. Ο θάνατος του βρέφους,
που έμενε στον καταυλισμό με τους γονείς του οι οποίοι
έχουν κάνει αίτηση ασύλου, γνωστοποιήθηκε χθες το βράδυ
με ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από την οργά-
νωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα»”.

Άλλο ένα παιδί νεκρό στη Μόρια, άλλο ένα βρέφος θυ-
σία στα κολαστήρια των ρατσιστικών στρατοπέδων συγ-
κέντρωσης της κυβέρνησης και της ΕΕ. 

Στα “ψιλά”
Χρειάστηκαν πέντε ολόκληρες μέρες μέχρι να μάθουμε ότι

ένα βρέφος πέθανε στη Μόρια – και αυτό συνέβη επειδή το
κατήγγειλαν οι Γιατροί χωρίς Σύνορα. Ο καθένας μπορεί να
φανταστεί τι φασαρία, και δικαίως, θα είχε ξεσηκωθεί αν ένα
βρέφος είχε πεθάνει από αφυδάτωση σε ένα νοσοκομείο
Παίδων, σε κάποιο βρεφοκομείο ή παιδικό σταθμό. Αλλά εδώ
είναι Μόρια, είναι no man's land, ένα βρέφος μπορεί να χάνει
τη ζωή του και αυτό να περνάει “ντούκου”, χωρίς αναζήτηση
ευθυνών και με μια αναφορά στα “ψιλά” των ΜΜΕ.

Αυτό που κάνει το γεγονός ακόμη πιο εξοργιστικό είναι
ότι στις 15 Νοέμβρη -4 μέρες μετά από τον άδικο θάνατο
του βρέφους και μια μέρα πριν από τη δημοσιοποίησή του
από τους ΓΧΣ- την Μόρια επισκέφτεται και πραγματοποιεί
μια σειρά από συναντήσεις (στο ΚΥΤ και στο Γενικό Νοσο-
κομείο Μυτιλήνης) ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) Π. Αρκουμανέας. Στο
Δελτίο Τύπου του ΕΟΔΥ, σχετικά με την επίσκεψη, διαβά-
ζουμε ανάμεσα σε άλλα: 

“Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Παναγιώτης Αρκουμανέας επισκέφτηκε το πρωί της Παρα-
σκευής τη Μόρια της Λέσβου ... ώστε να γίνει επιτόπια
αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στο ΚΥΤ
καθώς και στις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας... Ο Πρό-
εδρος του ΕΟΔΥ μετέφερε στους συνομιλητές του τη βού-
ληση και αποφασιστικότητα του Υπουργού Υγείας Βασίλη
Κικίλια για την ενίσχυση της υποστήριξης των υγειονομι-
κών δομών των νησιών... Πιο συγκεκριμένα, έχουν εντατι-
κοποιηθεί οι προσπάθειες για την επιτυχή ολοκλήρωση
έως το τέλος του έτους των προσλήψεων του προσωπικού
στα ΚΥΤ... Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας υλο-
ποιεί όλες τις απαραίτητες δράσεις για τη διασφάλιση και
προαγωγή της υγείας των πολιτών και τη διαρκή υγειονο-
μική και ψυχοκοινωνική κάλυψη των μεταναστών και προ-
σφύγων που φτάνουν στη χώρα μας...”.

Ένα βρέφος νεκρό - και ούτε μια κουβέντα “στην επιτό-
πια αποτίμηση” του οργανισμού που κατά τα άλλα “εντατι-
κοποιεί τις προσπάθειές του” στα ΚΥΤ.

Γ.Π.

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  Όχι στο έλεος του Χειμώνα

21 ΜΑΡΤΗ 2020 Διεθνής Μέρα ΜΟΡΙΑ  Η κυβέρνηση
“επισκέπτεται”, 
τα βρέφη πεθαίνουν

Αθήνα, 17 Νοέμβρη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Πακι-
στανικής Κοινότητας και της ΚΕΕΡΦΑ Κολωνού-Σε-
πολίων στην Ακαδημία Πλάτωνα την Πέμπτη 14/11

το απόγευμα. Η εκδήλωση ήταν μέρος της μεγάλης καμπά-
νιας ενάντια στο κλείσιμο του Κυριακάτικου Σχολείου της
Πακιστανικής Κοινότητας.

Την συζήτηση άνοιξε ο Τζαβέντ Ασλάμ πρόεδρος της Πα-
κιστανικής Κοινότητας που εξήγησε πόσο σημαντικό είναι
για τα 130 παιδιά της κοινότητας να μπορούν να μάθουν την
μητρική τους γλώσσα καθώς και για τις δεκάδες μητέρες
που πηγαίνουν στο Κυριακάτικο Σχολείο της κοινότητας για
να μάθουν ελληνικά. Ο Νάσος Νασιόπουλος από το Σύλλογο
Γονέων του 144ου δημοτικού που στεγάζει το σχολείο της
Πακιστανικής Κοινότητας μίλησε για τα τρομερά δείγματα
αλληλεγγύης που έχουν δει στο 144 τα τελευταία δυο χρό-

νια λειτουργίας του σχολείου της Πακιστανικής Κοινότητας
και τα δυνατά παραδείγματα συνύπαρξης που άλλαξαν τη
συνείδηση ακόμα και σε γονείς που στην αρχή είχαν αντιρ-
ρήσεις και μπερδέματα. 

“Βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο απ' ότι δυο χρό-
νια πριν. Η πλειοψηφία των γονέων του 144 θέλει τα παιδιά
των Πακιστανών στο σχολείο. Ο Σύλλογος Γονέων που είχε
μοιραστεί την προηγούμενη φορά, τώρα είναι υπέρ της πα-
ραμονής του σχολείου της Πακιστανικής Κοινότητας στο
144”, ανέφερε τονίζοντας πως δεν πρέπει να κάνουμε βήμα
πίσω.

Αμέσως μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε εκτενής συζήτη-
ση με τοποθετήσεις από τις αγωνίστριες/ες. Στο 4ο διαμέρι-
σμα της Αθήνας, που ο Κασιδιάρης επιχείρησε να προβάλει
σαν “προπύργιό του” τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα βλέ-
πουμε το αντιρατσιστικό κίνημα να κερδίζει μάχες ενάντια
στη μισαλοδοξία, την ισλαμοφοβία και το ρατσισμό.

Κ.Μ.

20 Νοέμβρη 2019, Νο 1399Νέα από τις γειτονιές της Αθήνας εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Μπακογιάννης: 
δήμαρχος συνεργάτης 
με την ακροδεξιά

Mπορεί κάτω από το βάρος της μαζικής συμπαράστασης
στο σχολείο της Πακιστανικής Κοινότητας, ο δήμαρχος
Αθήνας Μπακογιάννης να ψήφισε τελικά στο δημοτικό

συμβούλιο υπέρ της έναρξης των μαθημάτων στο 144ο δημοτικό
σχολείο αλλά αυτό δεν μεταφράστηκε σε σύγκρουση με την
ακροδεξιά πτέρυγα στο εσωτερικό της παράταξής του. 

Η Ινές Λυκούδη, η εντεταλμένη σύμβουλος της δημοτικής αρχής
για ζητήματα Παιδείας που επιχείρησε να μπλοκάρει τη λειτουργία
του πακιστανικού σχολείου, όχι μόνο παραμένει δημοτική σύμβου-
λος με την παράταξή του Μπακογιάννη αλλά διορίστηκε από τον
Δήμαρχο σε νέα έμμισθη θέση. Μέσα στη συνεδρίαση η ίδια επιχεί-
ρησε να προβάλει ότι κόπτεται “για τις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν τα προσφυγόπουλα” -αλλά η πορεία της άλλα δείχνει. 

Όπως τονίζει η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας: “Ο δήμαρ-
χος Μπακογιάννης αποκατέστησε την Ινές Λυκούδη, μετά τη δή-
θεν «παραίτηση ευθιξίας» από τη θέση της εντεταλμένου συμβού-
λου παιδείας διορίζοντας την σε άλλη έμμισθη θέση. Είχε προηγη-
θεί δημοσιοποίηση από την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας,
του βίντεο, όπου η εκλεκτή του Δημάρχου συμμετείχε ως ομιλή-
τρια σε ρατσιστική συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής που εξελίχτη-
κε σε πογκρόμ κατά των μεταναστών το 2011. Άραγε δεν γνωρίζει
ο Δήμαρχος Αθήνας ότι η Ινές Λυκούδη εκφράζει διαχρονικά τις
«επιτροπές κατοίκων» που αναστήθηκαν ξανά και σε ανοικτή
γραμμή με κυβερνητικούς κύκλους μπλόκαραν την δομή του ΔΟΜ
στην Λιοσίων 2; Να θυμίσουμε ότι η Λυκούδη δεν δίστασε να προ-
σφύγει στην αποκεντρωμένη διοίκηση (όπου εν μέρει κέρδισε) για
να μην ανοίξει η παιδική χαρά του Αγίου Παντελεήμονα”. 

Με τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δη-
μοτικός σύμβουλος της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας, εί-
χε ζητήσει την αποπομπή της Λυκούδη από την θέση του εντεταλ-
μένου συμβούλου παιδείας “ως πράξη επιβεβαίωσης της αποδο-
χής της λογικής της ένταξης των μεταναστών στην οποία άλλω-
στε αποσκοπεί η λειτουργία του ΣΕΜ της Αθήνας, το οποίο είχε
καταδικάσει απερίφραστα την ρατσιστική βία στην Αθήνα” -για να
ακολουθήσουν με την ίδια απαίτηση ο Ν. Ηλιόπουλος και άλλοι
δημοτικοί σύμβουλοι. 

Δέσμιος
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η επί 2,5 μήνες καθυστέρηση της

έναρξης του σχολείου της Πακιστανικής κοινότητας δεν οφείλε-
ται σε “γραφειοκρατικούς λόγους”, όπως προσπάθησε ο δήμαρ-
χος να ισχυριστεί στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Όπως ανέδειξε ο Πέτρος Κωνσταντίνου στην παρέμβασή του στο
δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος αφενός είναι δέσμιος της συ-
νεργασίας με την ακροδεξιά πτέρυγα, για την οποία η ρατσιστική
πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ θεωρείται “άτολμη”, αφετέρου
δέχθηκε της πιέσεις της Πακιστανικής Πρεσβείας με την οποία
συνομίλησε (ας σημειώσουμε εδώ ότι η Πακιστανική Πρεσβεία
που έχει βάλει στο στόχαστρο την Πακιστανική Κοινότητα βρήκε
μέσα στο δημοτικό συμβούλιο τους καλύτερους εκφραστές της
στους νεοναζί συμβούλους της Χ.Α). 

Ο Π. Κωνσταντίνου θύμισε επίσης ότι στη ρατσιστική συγκέν-
τρωση του 2011 που έβγαζε ομιλία η Λυκούδη ακούγονταν ρατσι-
στικές ιαχές του τύπου «αν είναι να χυθεί αίμα, θα χυθεί αίμα» ζη-
τώντας το βίντεο να προβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο “και να
δούμε εάν ο λόγος της είναι ρατσιστικός ή όχι”. “Ήρθε η ώρα να
ανοίξουμε το θέμα της εκμάθησης της μητρικής γλώσσας των
παιδιών των μεταναστών και των προσφύγων μέσα στο πρωινό
πρόγραμμα των δημόσιων δημοτικών σχολείων”, κατέληξε.
• Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε τέλος το γεγονός ότι, σχετικά με

την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου Κ.Γκακάκη για τη συμμε-
τοχή της («έσταζε το ταβάνι;») στη σεξιστική χυδαιότητα του Λιάγ-
κα που διακωμώδησε την σεξουαλική παρενόχληση εναντίον φοιτή-
τριας, ο Μπακογιάννης κάλεσε όλους να δώσουν μια “δεύτερη ευ-
καιρία” στην δημοτική του σύμβουλο. Νωρίτερα ανέφερε ότι αρχι-
κά δεν ήθελε να κάνει καν δεκτή την παραίτησή της “για την δου-
λειά που έχει προσφέρει ως πρόεδρος του ΔΣ της Τεχνόπολης”... 

Γιώργος Πίττας

Ανοίγει το σχολείο της
Πακιστανικής Κοινότητας!

Μια μεγάλη νίκη πέτυχε η Πακι-
στανική Κοινότητα και το κίνη-
μα αλληλεγγύης την περασμέ-

νη Δευτέρα, καθώς το δημοτικό συμ-
βούλιο Αθήνας με μεγάλη πλειοψηφία
αποφάσισε τη συνέχιση και φέτος της
λειτουργίας του σχολείου της κοινότη-
τας στο 144ο δημοτικό Αθήνας (ψήφι-
σαν κατά μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι
της Χ.Α ενώ “απείχαν” οι Καπερνάρος-
Καραμπελιάς). Τις προηγούμενες βδο-
μάδες, ένα πλειοψηφικό ρεύμα καταδί-
κης της παρεμπόδισης της ομαλής λει-
τουργίας του σχολείου είχε εκφραστεί
με δεκάδες ψηφίσματα φορέων, συνδι-
κάτων εκπαιδευτικών και γονέων.

Μέσα στο δημοτικό συμβούλιο τον
λόγο πήραν για να ζητήσουν την επα-
ναλειτουργία του σχολείου ο πρόεδρος
της Πακιστανικής Κοινότητας, η πρό-
εδρος του Συλλόγου Αριστοτέλη, ο δι-
ευθυντής του 144ου δημοτικού και εκ-
πρόσωπος του συλλόγου γονέων του
σχολείου ενώ στο κοινό υπήρχαν συμ-
παραστάτες εκπαιδευτικοί, γονείς και
μέλη της κοινότητας. Στις τοποθετή-
σεις τους όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι
των παρατάξεων της Αριστεράς ζήτη-
σαν την επαναλειτουργία του σχολείου,
ενώ η παράταξη του δήμαρχου Μπακο-
γιάννη επιχείρησε να εμφανίσει (βλέπε
δίπλα) ότι η μη λειτουργία είχε να κάνει
με “γραφειοκρατικά κωλύματα”. 

Στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης
μπροστά από το δημαρχείο μαζική και
ενθουσιώδης ήταν η συμμετοχή στη
συγκέντρωση συμπαράστασης που κά-
λεσε μια ώρα πριν ξεκινήσει το δημοτι-
κό συμβούλιο, η Πακιστανική Κοινότη-
τα. Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετεί-
χαν -με τα παιδιά και τις μητέρες να
κάθονται συμβολικά στα θρανία απαι-
τώντας την εκμάθηση της μητρικής
τους γλώσσας τα πρώτα, της ελληνι-
κής οι δεύτερες. Αξίζει να σημειώσου-
με ότι η συγκέντρωση έγινε κανονικά
παρά την άρνηση της δημοτικής αρχής
να παρέχει μικροφωνική και ρεύμα για
την πραγματοποίησή της. 

Με πανό στη συγκέντρωση συμμετεί-
χαν η ΚΕΕΡΦΑ, η Ανταρσία στις Γειτο-
νιές της Αθήνας, ο σύλλογος εκπαιδευ-
τικών Π.Ε Αριστοτέλης, η Γ' ΕΛΜΕ
Αθήνας, η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή,
η Ανυπότακτη Αθήνα ενώ συμμετείχε
κόσμος από την Ανοιχτή Πόλη, την ΟΡ-
ΜΑ, την Αλληλεγγύη για όλους και άλ-
λες συλλογικότητες, 

Το λόγο πήραν ο Τζαβέντ Ασλάμ,
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας
η Ενότητα, ο Θανάσης Γούναρης, διευ-
θυντής του 144ου δημοτικού, η Κυριακή
Χειμαριού εκ μέρους του Συλλόγου Γο-
νέων του σχολείου, η Τατιάνα Χαλικιά
πρόεδρος του Αριστοτέλη, η Ντίνα Γκα-
ρανέ μέλος ΔΣ Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, εκπρό-
σωποι της Ανυπότακτης Αθήνας και του

συντονιστικού αναπληρωτών και αδιορί-
στων εκπαιδευτικών, ο Χρήστος Τζουρν-
τός από το Σύλλογο Φυλακισθέντων και
Εξορισθέντων της Χούντας και οι δημο-
τικοί σύμβουλοι Αθήνας Πέτρος Κων-
σταντίνου, Ντίνα Ρέππα και Νάσος
Ηλιόπουλος. Εκ μέρους των μαθητών
του σχολείου μίλησε η Αρίμπα Νούρ
που τόνισε:

“Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε
που ήρθατε σήμερα εδώ και μας στηρί-
ζετε. Εκτιμούμε πάρα πολύ την καλο-
σύνη σας και την θερμή υποδοχή σας.
Εμείς τα παιδιά έχουμε δικαίωμα στη
μόρφωση και τη μάθηση. Κύριε δήμαρ-
χε και αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι
περιμένουμε από εσάς να εξασφαλίσε-
τε τα δικαιώματά μας. Θυμάμαι ακόμη
την πρώτη μέρα που μας παραδόθηκε
το σχολείο, ήταν η πιο ευτυχισμένη
στιγμή για όλα τα παιδιά. Χαιρόμασταν
πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να
μάθουμε τη μητρική μας γλώσσα, τα
ήθη και έθιμα της πατρίδας μας. Και
ελπίζουμε να ξαναζήσουμε αυτήν την
ευτυχία”. Ο Χρήστος Τζουρντός θύμισε
ότι το αίτημα της εκμάθησης της μη-
τρικής γλώσσης ήταν επί χρόνια βασι-
κό αίτημα των Ελλήνων μεταναστών
στις χώρες του εξωτερικού.

Γ.Π.

AΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑ

Φωτό: Αλέξανδρος Σταματίου

Δευτέρα 18/11, Πλ. Εθν. Αντίστασης. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Η μεγαλύτερη εδώ και χρόνια ήταν η
διαδήλωση για την επέτειο του Πολυ-
τεχνείου την Κυριακή 17 Νοέμβρη

στην Αθήνα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι
όλων των ηλικιών πλημμύρισαν τους δρό-
μους από την Ομόνοια ως την αμερικάνικη
πρεσβεία για να τιμήσουν την εξέγερση του
Νοέμβρη του '73 που έριξε τη χούντα και να
στείλουν οργισμένο και αγωνιστικό μήνυμα
στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Όλη η προσπάθεια της κυβέρνησης να τρο-
μοκρατήσει το εργατικό και νεολαιίστικο κίνη-
μα έπεσε στο κενό. Στην πραγματικότητα, το
δόγμα “νόμος και τάξη” γύρισε μπούμερανγκ.
“Δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω στην
πορεία του Πολυτεχνείου, αλλά, για να είμαι
ειλικρινής, δεν το κάνω κάθε χρόνο. Φέτος το
θεώρησα ως μεγάλη υποχρέωσή μου να είμαι
εδώ και να διαδηλώσω ενάντια στα πρωτοφα-
νή κρούσματα αστυνομικής βίας”, μας είπε η
Δέσποινα, υπάλληλος φαρμακείου. 

Όπως κάθε χρόνο στην κεφαλή της πορείας
βρισκόταν ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων Εξορι-
σθέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Ακολου-
θούσε μια λαοθάλασσα φοιτητών και φοιτη-
τριών. Τα συνθήματα ενάντια στην κατάργηση
του ασύλου και για κλιμάκωση των φοιτητικών
καταλήψεων ενάντια σε όλες τις επιθέσεις της
κυβέρνησης κυριαρχούσαν. Και πίσω τους ξε-
χύνονταν μαζικά μπλοκ από όλο το φάσμα της
Αριστεράς με πρώτη την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η έμπνευση από τις εξεγέρσεις και τα κι-
νήματα που συγκλονίζουν ολόκληρο τον
πλανήτη τις τελευταίες βδομάδες ήταν εμ-
φανής παντού. “Λίβανος, Χιλή και Βολιβία,
Ένα δύο τρία πολλά Πολυτεχνεία” ήταν ένα
από τα κεντρικά συνθήματα του ΣΕΚ και της
Εργατικής Αλληλεγγύης. Και σε αυτό το
μπλοκ, φοιτητές και μαθητές έδιναν τον παλ-
μό δίπλα στο Συντονισμό Ενάντια στα Μνη-
μόνια, στην ΚΕΕΡΦΑ, στην Πρωτοβουλία
ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή
και την κλιματική αλλαγή.

“Είμαστε εδώ για τα δικαιώματα των φοι-
τητών, των εργατών, των μεταναστών, όλων
των ανθρώπων που πλήττονται σήμερα από
τις επιθέσεις της κυβέρνησης. Δεν μπορεί λί-
γοι άνθρωποι να αποφασίζουν για το μέλλον
μας. Χρειάζεται συνέπεια, να μην σταματή-

σουμε”, μας είπε η Ναταλία, φοιτήτρια στο
Πάντειο. “Επικαιροποιούμε το μήνυμα του
Πολυτεχνείου. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε κα-
τάληψη στο Πάντειο και σε πάνω από τριάν-
τα σχολές πανελλαδικά. Δεν είμαστε μειοψη-
φίες. Έτσι θα συνεχίσουμε, με συνελεύσεις
και καταλήψεις”, συμπλήρωσε η συμφοιτή-
τριά της Νάνσυ.

“Μας συνδέει όλους”
“Το Πολυτεχνείο μας συνδέει όλους, μαθη-

τές, φοιτητές, εργάτες. Πρέπει να είμαστε
ενωμένοι για να πετύχουμε όσα πέτυχαν και
τότε”, μας είπε ο Στέφανος Κοροβέσης, από
το 1ο Λύκειο Αργυρούπολης. “Παλεύουμε
για τα δικαιώματά μας, για να υπερασπίσου-
με το άσυλο, για να έχουμε περισσότερους
εκπαιδευτικούς, για καλύτερο εξοπλισμό
στις σχολές, για φοιτητικές εστίες που στο
ΠΑΔΑ δεν έχουμε, για να πληρωνόμαστε
στην πρακτική μας. Έχουμε πολλούς λόγους
να είμαστε στο δρόμο”, μας είπε η Νάνσυ,
φοιτήτρια μαιευτικής στο ΠΑΔΑ.

Στο μπλοκ του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια βάδισαν εργαζόμενοι με τα πανό
τους από τους Συλλόγους Εργαζόμενων στα
νοσοκομεία Άγιος Σάββας και Γεννηματάς,
το Σωματείο Εργαζόμενων Ιντρακόμ Τέλε-
κομ, την ΠΟΣΠΕΡΤ, τους εργαζόμενους του
Βυζαντινού Μουσείου, την Ανατρεπτική Συ-
σπείρωση Ηθοποιών, τους εκπαιδευτικούς
της συλλογικότητας “Η Τάξη μας”.

“Η σημερινή επέτειος είναι πιο δυνατή από
ποτέ”, μας είπε ο Βασίλης Μπακάλης, συντη-
ρητής αρχαιοτήτων. “Είμαστε για άλλη μια
χρονιά εδώ σαν εργαζόμενοι από το Βυζαντικό
Μουσείο και εν γένει από το ΥΠ.ΠΟ για να θυ-
μίζουμε ότι η δική μας «αναγκαιότητα» -ή
όπως αλλιώς το είπε κάποιος κύριος υπουρ-
γός- είναι να είμαστε στο δρόμο. Συνέχιση του
αγώνα λοιπόν, αλληλεγγύη μεταξύ συναδέλ-
φων, αλληλεγγύη μεταξύ ανθρώπων γιατί δεν
ξεχνάμε τον εγκλεισμό των προσφύγων στα
στρατόπεδα, δεν μας αφήνει αδιάφορους”.

“Διεκδικούμε ό,τι μας έχουν πάρει, τη ζωή
μας την ίδια”, μας είπε η Ζάννα Φραγκισκά-
κη, συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος Εθνι-
κής Τράπεζας, “Πέρα από τα χρήματά μας -
που μας καταληστέψανε, συντάξεις, επικου-

ρήσεις, ό,τι έχουμε πληρώσει μας τα έχουν
κατατσακίσει- παίρνουν την υγεία, παίρνουν
την παιδεία, καταργούν το άσυλο για να
ιδιωτικοποιήσουν σε λίγο τα πανεπιστήμια,
τα σχολεία, τα νοσοκομεία. Με ρωτάς τι θα
κάνουμε; Επανάσταση!”

“Ελευθερία/liberte/freedom” φώναζαν οι
πρόσφυγες από τα στρατόπεδα του Ελαιώνα
και της Κορίνθου, άντρες, γυναίκες με τις
μαντήλες τους και μικρά παιδιά, που διαδήλω-
σαν μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ και την Πακιστανική
Κοινότητα. “Είμαστε εδώ ενάντια στο ρατσι-
σμό, για ελευθερία, για ανοιχτά σύνορα και
ανοιχτές πόλεις. Η κατάσταση στο στρατόπε-
δο της Κορίνθου είναι πολύ κακή. Δεν έχουμε
καμιά βοήθεια από το κράτος”, μας είπε η
Ελένη, από το στρατόπεδο της Κορίνθου. “Εί-
μαστε εδώ για να πούμε στην κυβέρνηση ότι
δεν μπορούμε τις διακρίσεις, Θέλουμε να
ανοίξουν οι πόλεις και τα σύνορα, να είμαστε
ελεύθεροι”, συμπλήρωσε ο Μεντάντ από το
ίδιο στρατόπεδο. Δίπλα στα αντιρατσιστικά
συνθήματα ακούγονταν δυνατά τα αντιφασι-
στικά που απαιτούσαν την καταδίκη της ναζικ-
στικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής και υπό-
σχονταν “Ποτέ ξανά φασισμός”. 

“Όχι γη και ύδωρ στην COSCO” έγραφε
το πανό της Κίνησης Πολιτών “Όχι λιμάνι
στην Πειραϊκή” που συμμετείχε στην πορεία
σε ένα κοινό μπλοκ με την Πρωτοβουλία
ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή
και την κλιματική αλλαγή. Εκεί διαδήλωσαν
αγωνιστές και αγωνίστριες από περιβαλλον-
τικές κινήσεις πολιτών, όπως την Ευρεία Επι-
τροπή για την Υπεράσπιση του Ελληνικού και
την κίνηση Επιμένουμε Πεδίο του Άρεως.

“Το Πολυτεχνείο μας συνδέει με την αντί-
σταση σε ό,τι κακό κάνει η εξουσία”, μας εί-
πε ο Παύλος Τριανταφύλλου, από την Κίνη-
ση Πολιτών “Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή”. “Αυ-
τή τη στιγμή συζητιέται μια μεγάλη κατα-
στροφή της πειραϊκής χερσονήσου, δυστυ-
χώς από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις.
Ο λαός όλου του Πειραιά είναι αντίθετος.
Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε όχι, να κάνου-
με ό,τι είναι δυνατόν για να μην επιτρέψουμε
αυτή την καταστροφή. Αγαπάμε την πόλη
μας και θέλουμε να τη σώσουμε”.

Λένα Βερδέ

Μαζικό οργισμένο ποτάμι

Αθήνα, Κυριακή 17 Νοέμβρη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος
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Σε όλες τις πόλεις οι διαδηλώσεις του
Πολυτεχνείου ήταν οι μαζικότερες τα
τελευταία χρόνια. Πουθενά το κλίμα

τρομοκρατίας που προσπάθησε να στήσει η
κυβέρνηση δεν πέρασε, αντίθετα δυνάμωσε
το μήνυμα της εξέγερσης του Νοέμβρη.

“Χιλιάδες διαδήλωσαν φέτος στη Θεσσα-
λονίκη”, μας έγραψε ο Ευκλείδης Μακρό-
γλου, “Μαζικό και δυναμικό ήταν το μπλοκ
των φοιτητικών καταλήψεων που ηγήθηκε
της πορείας, ενώ ακολούθησαν με τα πανό
τους οι εκπαιδευτικοί των ΕΛΜΕ Θεσσαλο-
νίκης, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, η ΚΕΕΡΦΑ, κα-
θώς και οι υπόλοιπες οργανώσεις της αρι-
στεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η διαδήλωση στάθηκε για αρκετή ώρα έξω
από το αμερικανικό προξενείο, φωνάζοντας
αντιπολεμικά συνθήματα. Οι σύντροφοι και
συντρόφισσες του ΣΕΚ έδωσαν με τα συνθή-
ματά τους το στίγμα της επαναστατικής προ-
οπτικής και την ανάγκη για απεργιακή κλιμά-
κωση ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ. Με
την ΚΕΕΡΦΑ διαδήλωσαν πρόσφυγες από το
καμπ των Διαβατών μετά την πετυχημένη της
παρέμβαση εκεί την περασμένη Κυριακή
ενάντια στο ρατσιστικό «μπάρμπεκιου» των
ακροδεξιών «αγανακτισμένων», ενώνοντας
τη φωνή τους με τους υπόλοιπους διαδηλω-
τές ενάντια στις ρατσιστικές πολιτικές της
κυβέρνησης και της ΕΕ, διεκδικώντας παράλ-
ληλα ισόβια για τους νεοναζί δολοφόνους”.

“Πάνω από 3000 φοιτητές και εργαζόμε-
νοι διαδήλωσαν στα Γιάννενα”, μας είπε η
Αρετή Κανέλλου, “Είχαμε χρόνια να δούμε
τόση μαζικότητα και δυναμισμό σε πορεία
στην πόλη. Τρία φοιτητικά μπλοκ, των μη-
χανικών επιστήμης υλικών, της καλών τε-
χνών και των εστιακών, ηγήθηκαν της δια-
δήλωσης και ακολουθούσαν η ΕΛΜΕ Ιωαν-
νίνων, το ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ με ένα πολύ μαζικό μπλοκ, το ΣΕΚ
και άλλες οργανώσεις της αριστεράς και
του αντιεξουσιαστικού χώρου. Βαδίσαμε
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, φω-
νάζοντας συνθήματα για όλα τα μέτωπα
που είναι ανοιχτά ενάντια στην κυβέρνηση.
Νωρίτερα είχε διαδηλώσει το ΚΚΕ αλλά και
ο ΣΥΡΙΖΑ, κοντά άλλα 1000 άτομα”.

“Περισσότερα από 1000 άτομα διαδήλω-
σαν στο Ηράκλειο”, μας έγραψε η Θεοδώ-
ρα Καφήρα, “Συμμετείχαν ο φοιτητικός
σύλλογος Ιατρικής και φοιτητές από διάφο-
ρες σχολές, η ΕΛΜΕ, ο σύλλογος εκπαιδευ-

τικών Δ.Θεοτοκόπουλος, το Σωματείο Μι-
σθωτών Τεχνικών, το Σωματείο Ερευνητών
και οργανώσεις της αριστεράς. Μεγάλη
ήταν επίσης η παρουσία μαθητών. Ο Μι-
χαήλ από το 3ο Λύκειο μας είπε ότι:« Αυτός
ο ξεσηκωμός θα πρέπει να είναι μόνο η αρ-
χή. Πρέπει με ομιλίες και ενημερώσεις να
ξεσηκώσουμε τα σχολεία και τους μαθη-
τές», ενώ ο Μάνος από το 1ο Λύκειο Αλι-
καρνασσου είπε πως «με χαροποιεί ότι μπο-
ρούμε να είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί σήμε-
ρα, όπως και η μεγάλη ανταπόκριση από
παιδιά της ηλικίας μου»”.

“Περίπου 800 διαδηλωτές συμμετείχαν
στην πορεία του Πολυτεχνείου στην Ξάνθη”,
μας έγραψε ο Παντελής Αποστολίδης, “Στην
κορυφή της πορείας βρέθηκε το μαζικότατο
μπλοκ του Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης με
συνθήματα ενάντια στην καταστολή, την κα-
τάργηση του ασύλου, το νόμο Κεραμέως και
το ΝΑΤΟ. Ακολουθούσαν τα σωματεία των
εργαζόμενων, με το μπλοκ της ΕΛΜΕ Ξάν-
θης να συσπειρώνει δεκάδες εκπαιδευτι-
κούς όλων το βαθμίδων, και οι οργανώσεις
της Αριστεράς (η Λαϊκή Αντίσταση και το
ΣΕΚ) και της αναρχίας (Αυτόνομο Στέκι). 

Όλοι μαζί
Όλοι μαζί βάδισαν σε μία πόλη αστυνομο-

κρατούμενη, με τις δυνάμεις καταστολής κυ-
ριολεκτικά ακροβολισμένες σε κάθε στενό,
με μια διμοιρία ΜΑΤ μονίμως «κολλημένη»
στην ουρά της πορείας και με τις κλούβες
να κάνουν επιδεικτικά την εμφάνισή τους
στην Κεντρική Πλατεία τη στιγμή που περ-
νούσαν οι διαδηλωτές. Ξεχωριστή πορεία με
συμμετοχή 200 περίπου διαδηλωτών πραγ-
ματοποίησαν οι δυνάμεις του ΚΚΕ, του ΠΑ-
ΜΕ, του Συλλόγου Οικοτρόφων Φοιτητών
και της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων”.

“Με τη μαζικότερη πορεία των τελευταί-
ων χρόνων ολοκληρώθηκε και στα Χανιά το
τριήμερο εκδηλώσεων για τα 46 χρόνια από
την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Προηγή-
θηκε προσυγκέντρωση των φοιτητών στην
κατάληψη του κτιρίου Παπαδόπετρου και
συγκέντρωση στην πλατεία της Αγοράς
όπου είχε στηθεί μικροφωνική”, μας έγρα-
ψε ο Ειρηναίος Μαράκης, “Στην κεφαλή
της πορείας βρέθηκαν φοιτητές από τον
Ενιαίο Σύλλογο Φοιτητών Πολυτεχνείου
Κρήτης και τον Σύλλογο Φοιτητών
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ (πρώην ΤΕΙ), ενώ ακολούθησαν

το οργανωμένο μπλοκ της ΕΛΜΕ Χανίων
καθώς και μπλοκ από το ΚΚΕ/ΚΝΕ και την
Επιτροπή Ειρήνης, το ΝΑΡ/Κομμουνιστική
Απελευθέρωση, το ΣΕΚ, το ΚΚΕ (μ-λ) και
την κατάληψη Rosa Nera.

Το τριήμερο είχε ξεκινήσει την Παρασκευή
15/11 με πανεκπαιδευτική συγκέντρωση και
πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στην κατάργη-
ση του ασύλου και των αλλαγών που προωθεί
η κυβέρνηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
από τους Φοιτητικούς Συλλόγους. Η πορεία
διαμαρτυρίας ολοκληρώθηκε με κατάληψη
του κτηρίου Παπαδόπετρου επί της οδού
Τζανακάκη το οποίο ανήκει στο Πολυτεχνείο
Κρήτης με αίτημα το κτήριο να αξιοποιηθεί
για να καλύψει ανάγκες σίτισης και στέγασης
φοιτητών και δράσεων πολιτισμού”.

“Γύρω στα 800 άτομα βάδισαν στο Βόλο,
στην πλειοψηφία τους φοιτητές και φοιτή-
τριες”, μας έγραψε ο Τάσος Τσιούνης, “Το
πρώτο πανό ήταν των φοιτητικών συλλόγων
που ήταν σε κατάληψη με κέντρο το σύνθη-
μα κάτω τα χέρια από το άσυλο και ένα με-
γάλο σκίτσο από την διάσημη φωτογραφία
της εξέγερσης της Χιλής. Ακολούθησαν τα
πανό της αριστεράς, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του
ΣΕΚ. Από το πρωί της Κυριακής η επανα-
στατική αριστερά προετοίμαζε τη διαδήλω-
ση στο Πανεπιστήμιο. Στο τέλος της πορεί-
ας οργανώθηκε συντονιστικό φοιτητικών
συλλόγων όπου συζητήσαμε την συνέχεια:
Πέμπτη 21/11 διαδήλωση μαζί με τους μα-
θητές ενάντια στην καταστροφή του περι-
βάλλοντος και την καύση σκουπιδιών από
την ΑΓΕΤ και Παρασκευή 22/11 νέα διαδή-
λωση ενάντια στην κατάργηση του ασύλου
και τις επιθέσεις της Κεραμέως”.

“Κοντά 3000 διαδηλωτές βάδισαν τους
δρόμους της Πάτρας”, μας είπε ο Δημή-
τρης Καρύδας, “Γύρω στους 2000 συμμε-
τείχαν στην πορεία που ξεκίνησε από το
Παράρτητα με τη συμμετοχή των έξι από
τους οκτώ φοιτητικούς συλλόγους που βρί-
σκονται σε κινητοποιήσεις με καταλήψεις,
του Σωματείου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών,
αγωνιστών/τριών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΕΚ
και άλλων οργανώσεων της Αριστεράς. Νω-
ρίτερα από το Εργατικό Κέντρο είχαν δια-
δηλώσει το ΚΚΕ και άλλες συλλογικότητες.
Τις προηγούμενες μέρες είχε γίνει, μετά και
τα γεγονότα στην ΑΣΟΕΕ, μία ακόμα μαζι-
κή φοιτητική διαδήλωση στην πόλη”.

Λ.Β.

Πανελλαδικό ξέσπασμα

Πολυτεχνείο 2019

Θεσσαλονίκη. Φωτό: Έφη Γεωργακοπούλου

Ηράκλειο. Φωτό: Βίκυ Γκαδάτσιου

Ξάνθη. Φωτό: Λεγεωνάριοι Κουρσάροι

Χανιά. Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης

Βόλος. Φωτό: Γιάννης Σουμπάσης

Γιάννενα. Φωτό: Λεωνίδας Γεωργίου

Πάτρα. Φωτό: ΕΑΑΚ ΤΕΙ
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Εμπρός για νικηφόρο κίνημα καταλήψεων
Τη Δευτέρα 11/11 τα ΜΑΤ

μπήκαν στην ΑΣΟΕΕ για να
τσακίσουν τους φοιτητές

που έσπασαν το λοκ άουτ των
πρυτανικών αρχών και διεκδίκη-
σαν τους χώρους της σχολής για
τις πολιτικές τους διαδικασίες.
Ακολούθησε ένα όργιο καταστο-
λής με ξύλο και συλλήψεις. Το
ίδιο βράδυ χιλιάδες διαδήλωσαν
στο κέντρο της Αθήνας. Στη δυ-
ναμική αυτή πρώτη απάντηση
έδωσε αμέσως οργανωμένη μορ-
φή το φοιτητικό κίνημα, μέσα
στις συνελεύσεις, τις καταλήψεις
και τις κινητοποιήσεις των επόμε-
νων ημερών σε όλη τη χώρα. Την
Πέμπτη 14/11 χιλιάδες φοιτήτριες
και φοιτητές διαδήλωσαν στο
κέντρο της Αθήνας ενάντια στην
καταπάτηση του Ασύλου, την κα-
ταστολή και στα σχέδια του
Υπουργείου Παιδείας. 

Ταυτόχρονα στα συνθήματα
και στην παρουσία των φοιτητι-
κών μπλοκ ήταν εμφανές ότι η
πολιτική συζήτηση μέσα στις σχο-
λές έχει βαθύνει. Με συνθήματα
κατά του ρατσισμού και κάθε διά-
κρισης, με τα αιτήματα του εργα-
τικού κινήματος, με τα αιτήματα
του μαθητικού κινήματος, το φοι-
τητικό συλλαλητήριο έδειξε ότι η
μάχη για την υπεράσπιση του
ασύλου και της δημόσιας δωρεάν
Παιδείας είναι αναπόσπαστο κομ-
μάτι όλων των μαχών που δίνει η
κοινωνία με κέντρο την εργατική
τάξη. Το σύνθημα «φοιτητές ερ-
γατιά μια φωνή και μια γροθιά»
είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Μετά τη διαδήλωση από τα
Προπύλαια στο Σύνταγμα κι από
εκεί στο Πολυτεχνείο, οι φοιτητές
και οι φοιτήτριες γέμισαν το ΜΑΧ
στο συντονιστικό συνελεύσεων
και καταλήψεων για να οργανώ-
σουν το τριήμερο του Πολυτε-
χνείου. Χάρη στη συνεχή δράση
των φοιτητικών συλλόγων, τις δε-
κάδες καταλήψεις πανελλαδικά,
τις δράσεις των καταλήψεων, την
πολιτική συζήτηση μέσα στις συ-
νελεύσεις και στη συνέχεια στις
καταλήψεις και τα συντονιστικά,
καθώς και χάρη στις μαζικές δια-
δηλώσεις που απάντησαν άμεσα
στην πρόκληση της αστυνομίας
να μπει στην ΑΣΟΕΕ, το φοιτητι-
κό κίνημα έπαιξε καθοριστικό ρό-
λο στο να γίνουν πανελλαδικά την
Κυριακή οι μαζικότερες και πιο
πλούσιες πολιτικά διαδηλώσεις
Πολυτεχνείου των τελευταίων
ετών.
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Ηπροηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε με μια
σειρά σχολές να έχουνε προγραμματίσει τη

συνέχεια των κινητοποιήσεων ενάντια στις επιθέ-
σεις που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας με γε-
νικές συνελεύσεις. Μπροστά σε αυτή την κλιμά-
κωση του αγώνα μας, η κυβέρνηση ξεκίνησε την
εβδομάδα κλιμακώνοντας εξίσου την καταστολή
και την τρομοκρατία. Προσπαθώντας να μας εμ-
ποδίσει να οργανωθούμε έκανε lock out σε μια
σειρά από σχολές, τις ημέρες μάλιστα των συνε-
λεύσεων. 

Στη Φιλοσοφική η απάντηση δόθηκε στη μαζι-
κή συνέλευση του συλλόγου την προηγούμενη
Τρίτη όπου συμμετείχαν πάνω από 250 φοιτητές
και υπερψηφίστηκε το Ενωτικό Αγωνιστικό Πλαί-
σιο ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ. Το πλαίσιο έβαζε την αγωνιστι-
κή συνέχεια με κέντρο τριήμερη κατάληψη Τε-
τάρτη με Παρασκευή, συμμετοχή στο φοιτητικό
συλλαλητήριο κατά της καταστολής την Πέμπτη,
συμμετοχή στον τριήμερο εορτασμό του Πολυ-
τεχνείου και στη διαδήλωση της Κυριακής. 

Αμέσως συντονιστήκαμε για να οργανώσουμε
την υλοποίηση των αποφάσεών μας. Η συμμετο-
χή της Φιλοσοφικής και των υπόλοιπων σχολών
στις κινητοποιήσεις της προηγούμενης εβδομά-
δας ήταν πολύ μαζική. Με αυτή την έμπνευση
συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με συνέλευση
του ΦΣ την Τετάρτη 20/11 στις 12:30 στην αίθου-
σα 313. Σαν ΣΕΚ στις σχολές προτείνουμε διήμε-
ρη κατάληψη Πέμπτη-Παρασκευή, συμμετοχή
στο φοιτητικό συλλαλητήριο της Πέμπτης και
συντονισμό με τους αγώνες του εργατικού κινή-
ματος για να ανατρέψουμε μια και καλή τα σχέ-
δια της κυβέρνησης.

Άννα Αδαμίδη

Οσύλλογος της ΑΣΚΤ είχε αρκετό καιρό να βγει σε
αγωνιστική τροχιά. Ήταν πολύ σημαντικό ότι έβγαλε

τριήμερη κατάληψη την περασμένη βδομάδα με μια μαζι-
κή συνέλευση, πάνω από διπλάσια σε συμμετοχή σε σχέ-
ση με τις προηγούμενες. 

Στα πλαίσια της κατάληψης οργανώσαμε ανοιχτή συζή-
τηση με ομιλητή τον Κ. Πίττα για τα 46 χρόνια από την
εξέγερση του Πολυτεχνείου, η οποία είχε μαζική συμμετο-
χή και πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά από μια ιστορική ανα-
δρομή των γεγονότων της εξέγερσης ακολούθησε συζή-
τηση για το πώς αυτή η κληρονομιά αποτιμάται στις συγ-
κυρίες του σήμερα, ενώ ανάμεσα σε άλλες τοποθετήσεις
μπήκε και η εικόνα για το κίνημα των καταλήψεων του
2006-07. Μέσα στις δράσεις της κατάληψης ήταν επίσης
η προβολή της ταινίας «Parasites» και πολιτικό γκράφιτι.
Μεγάλο κομμάτι του συλλόγου κατέβηκε σε όλες τις κινη-
τοποιήσεις. Στο συλλαλητήριο της Πέμπτης ενάντια στην
καταστολή συμμετείχαμε οργανωμένα με πανό.

Η σύγκλητος της σχολής έχει πάρει απόφαση ότι υπερα-

σπίζεται το άσυλο και καταδικάζει τα γεγονότα της ΑΣΟΕΕ,
ενώ καλούσε τους φοιτητές σε μαζική συμμετοχή στην πο-
ρεία του Πολυτεχνείου. Παράλληλα, όμως, ο Πρύτανης συ-
νέχισε να απειλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με είσο-
δο της αστυνομίας στη σχολή με πρόφαση «ενδεχόμενες
καταστροφές και κλοπές», ενώ ζήτησε ονοματεπώνυμα και
αριθμούς ταυτότητας των μελών της περιφρούρησης. Το
συντονιστικό της κατάληψης αρνήθηκε να μπει σε διαδικα-
σία φακελώματος και κατήγγειλε τη στάση αυτή. 

Σήμερα [σ.σ: την Τρίτη, την ώρα που η ΕΑ έκλεινε την
ύλη της] έχουμε την επόμενη συνέλευση. Σαν ΕΑΑΚ προ-
τείνουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα με διήμερη κατάληψη
Πέμπτη-Παρασκευή, συμμετοχή στο φοιτητικό συλλαλη-
τήριο της Πέμπτης και συμμετοχή στην διαδήλωση συμ-
παράστασης την Παρασκευή στους συλληφθέντες της
ΑΣΟΕΕ. Το σχήμα της ΕΑΑΚ ήταν ξεκάθαρο από την αρχή
ότι οι αγωνιστικές αποφάσεις των συνελεύσεων και οι κα-
ταλήψεις είναι ο τρόπος για να παλέψουμε συνολικά ενάν-
τια στις επιθέσεις που ετοιμάζει η Κεραμέως ενάντια στην
Παιδεία και έτσι θα συνεχίσουμε.

Ελίζα Κρικώνη

Κατάληψη από την Τετάρτη 13/11
μέχρι την ημέρα του Πολυτεχνεί-

ου αποφάσισε ο φοιτητικός σύλλο-
γος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ σε συνέ-
λευση την Τρίτη 12/11. Στην ίδια συ-
νέλευση υπερψηφίστηκαν ψηφίσματα
αλληλεγγύης στους αγροτικούς για-
τρούς της Σαλαμίνας που καλούνται
να υπηρετήσουν σε πλοίο της ιδιωτι-
κής Minoan Seaways, καθώς και συμ-
παράστασης στην γιατρό που εργά-
ζεται στο 1ο Κέντρο Υγείας Σαλαμί-
νας και λήγει η σύμβασή της, παρά
τις μεγάλες ανάγκες του νησιού σε

ιατρικό προσωπικό.
Το απόγευμα μετά τη συνέλευση

των φοιτητών/τριών της Ιατρικής Σχο-
λής λάμβανε χώρα στο αμφιθέατρο
του Άγιου Σάββα η κοινή συνέλευση
του Συντονιστικού των Νοσοκομείων
και του Συντονισμού Ενάντια στα Μνη-
μόνια, για να οργανώσουν τα βήματα
του επόμενου διαστήματος, μπροστά
στις 48ωρες απεργίες που έχει εξαγ-
γείλει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και στην πανελ-

λαδική απεργία της ΠΟΕΔΗΝ στις 27
Νοέμβρη. Φοιτητές της Ιατρικής Σχο-
λής συμμετείχαν στην συνέλευση,
όπου ανακοίνωσαν ότι ο φοιτητικός
σύλλογος έχει πάρει απόφαση συμμε-
τοχής στην απεργία των νοσοκομείων
και έβαλαν πρόγραμμα κοινών εξορ-
μήσεων φοιτητών και εργαζόμενων
στα νοσοκομεία στο Γουδί (Λαϊκό,
Αγλαΐα Κυριακού, Παίδων Αγία Σοφία)
για την οργάνωσή της.

Την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε στο Πάντειο άλλη μια
μαζική γενική συνέλευση με πάνω από 500 φοιτητές. Η

ΔΑΠ μετά την κοινωνική κατακραυγή για την καταστολή
στην ΑΣΟΕΕ δεν τόλμησε να εμφανιστεί στη συνέλευση.
Ψηφίστηκε το ενωτικό αγωνιστικό πλαίσιο με απόφαση για
κατάληψη, πορεία υπεράσπισης του Ασύλου και ενάντια
στην κρατική καταστολή την Πέμπτη και μεταφορά της κα-
τάληψης στο Πολυτεχνείο, συμμετοχή στην πορεία της
Κυριακής. 

Η πορεία της Πέμπτης ήταν μια μεγάλη απάντηση στην
καταστολή, αλλά δεν έπεσε από τον ουρανό. Ήταν συνέ-
χεια και κορύφωση των γενικών συνελεύσεων που τρέ-
χουν από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Η επίθεση της
κυβέρνησης αντί να τρομοκρατήσει φούντωσε τη διαδή-
λωση που έγινε θάλασσα. Ήταν το δείγμα για το μαζικό
Πολυτεχνείο που θα ακολουθούσε. Πολλοί φοιτητές ήρ-
θαν στο Πολυτεχνείο και τις τρεις μέρες παρακολουθών-
τας δράσεις και συζητήσεις. 

Η πορεία του Πολυτεχνείου ήταν τεράστια και έδωσε
τον τόνο για έναν εκρηκτικό Δεκέμβρη που μας έρχεται με
καταλήψεις και απεργίες. Το ΣΕΚ στις σχολές συγκροτή-
θηκε με πανό που δείχνει τον πολιτικό προσανατολισμό με
τον οποίο μπορούμε να νικήσουμε: οι φοιτητές μαζί με
τους εργάτες, με τους πρόσφυγες, με τους μετανάστες.
Τα θέλουμε όλα! Πάμε άμεσα να δώσουμε τη συνέχεια, με
συνελεύσεις καταλήψεις και διαδηλώσεις μέχρι τη νίκη.
Ταυτόχρονα ανοίγουμε και τους πολιτικούς αγώνες (αντι-
φασιστικό, αντιρατσιστικό, μάχη ενάντια στο σεξισμό) που
χωράνε στις συνελεύσεις και τις καταλήψεις μας. Στην
επόμενη συνέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη 20/11 στις
2μμ στην αίθουσα 108 θα προτείνουμε διήμερη κατάληψη
και συμμετοχή στο φοιτητικό συλλαλητήριο της Πέμπτης.
Επίσης συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας στην
Ευελπίδων για τους συλληφθέντες της ΑΣΟΕΕ.

Παναγιώτα Ζυντιλή

Hδιαδήλωση του Πολυτεχνείου μας
δείχνει το δρόμο. Η κυβέρνηση την
τελευταία εβδομάδα χτύπησε τους

φοιτητές, προσπάθησε να τρομοκρατήσει
με την καταστολή τους εργαζόμενους και
τη νεολαία για να μην διαδηλώσουν μαζι-
κά την Κυριακή. Αντί για επίδειξη πυγμής
κατέληξε αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη
διαδήλωση των τελευταίων χρόνων. Το
χτύπημα στους φοιτητές και στις φοιτή-
τριες στην ΑΣΟΕΕ, οι εικόνες με τα ΜΑΤ
μέσα στο προαύλιο της σχολής, τα ΜΜΕ
που λύσσαξαν ενάντια στην επέτειο του
Πολυτεχνείου, η τρομοκρατία για επεισό-
δια και συγκρούσεις, όλα έπεσαν στο κε-
νό. Τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων
και της επαναστατικής αριστεράς έδωσαν
το τόνο και ήταν τεράστια. Δεκάδες χιλιά-
δες διαδηλωτές και ενωμένες όλες οι αντι-
στάσεις. Από το φοιτητικό κίνημα στα ερ-
γατικά σωματεία, μαζί με τους αντιφασί-
στες και τους πρόσφυγες από τα στρατό-
πεδα, μαζί και οι πρωτοβουλίες ενάντια
στην περιβαλλοντική καταστροφή.

Η μαζική συμμετοχή της νεολαίας δεν
ήταν πυροτέχνημα. Βασίζεται και στηρίζε-
ται στο κίνημα των καταλήψεων που εδώ
και 5 εβδομάδες συνεχίζει, απλώνεται σε
όλη την Ελλάδα και σε νέες σχολές. Έτσι
πρέπει να συνεχίσουμε, η μετωπική σύγ-
κρουση με την κυβέρνηση και με τα σχέ-
δια της Κεραμέως είναι μπροστά μας και
η διαδήλωση του Πολυτεχνείου έδειξε ότι
υπάρχει η δύναμη για να τσακίσουμε το
πρόγραμμά τους. Δεν είναι ώρα για συγ-
κράτηση δυνάμεων. Είναι ώρα για κλιμά-
κωση. Με νέα ορμή οργανώνουμε νέους
γύρους συνελεύσεων, για να συζητήσου-
με συλλογικά, πως έχουμε φτάσει μέχρι
εδώ και πως συνεχίζουμε. Δεν είναι η στιγ-
μή να πατήσουμε ένα pause στις καταλή-
ψεις αλλά να τις απλώσουμε περισσότερο
και στις σχολές που δεν έχουν βγάλει μέ-
χρι τώρα. Να διαδηλώσουμε ξανά την
Πέμπτη στα Προπύλαια και την Παρα-
σκευή στα δικαστήρια ενάντια στις άδικες
κατηγορίες κατά των φοιτητών που έχουν
συλληφθεί την Δευτέρα στην ΑΣΟΕΕ. 

Η Κεραμέως την άλλη Τετάρτη θα μιλή-
σει για το νέο νόμο πλαίσιο στη σύνοδο
των Πρυτάνεων. Η απάντησή μας πρέπει
να είναι η κλιμάκωση των καταλήψεων, η
διεκδίκηση να μην καταθέσει καν το νομο-
σχέδιο. Ταυτόχρονα η μάχη ενάντια στην
κυβέρνηση είναι συνολική. Η δύναμή μας
είναι οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες. Οι
φοιτητικές συνελεύσεις χρειάζεται να στη-
ρίξουν τις απεργίες στη ΔΕΗ, στα νοσοκο-
μεία και παντού. Η σύνδεση των αγώνων
μας οδηγεί σε μια εκρηκτική δυναμική που
μπορεί να τσακίσει τα σχέδια της κυβέρ-
νησης. Μπαίνουμε μπροστά για να οργα-
νώσουμε την κόντρα ενάντια στο ρατσι-
σμό και την φασιστική απειλή. Προτείνου-
με από τώρα τον Παγκόσμιο αντιρατσιστι-
κό ξεσηκωμό στις 21 Μάρτη και την σύν-
δεση με τους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες. Ήδη σε πολλές καταλήψεις άνοι-
ξαν αυτές οι μάχες, όπως με την συμμετο-
χή των σχολών στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής. Ήρθε η ώρα της γενίκευσης και της
κλιμάκωσης.

Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη.

ΣΕΚ στις σχολές        

Την καταστολή στην ΑΣΟΕΕ τη Δευτέρα ακολούθησε ένα
κύμα συνελεύσεων στο Βόλο. Πρώτοι πήραν απόφαση κα-

τάληψης οι Μηχανολόγοι με πρωτοβουλία μιας ομάδας φοιτη-
τών και φοιτητριών που έβαλαν πρόταση ενάντια στην πλει-
οψηφία του ΜΑΣ και κέρδισε. Καθοριστικός παράγοντας ήταν
η συμβολή των Ηλεκτρολόγων με την 5ήμερη κατάληψή τους.
Αυτές οι εικόνες ξεσήκωσαν και άλλες σχολές. Η μάχη για να
πείσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στην Αρχιτε-
κτονική απέδωσε καρπούς, η σχολή έκλεισε με κατάληψη με-
τά από την μαζικότερη συνέλευση της χρονιάς. Παρόμοιες ει-
κόνες ήρθαν και από την Χωροταξία, το Ιστορικό και άλλες
σχολές. Παράλληλα καλέστηκε έκτακτα συλλαλητήριο στην
πόλη ενάντια στην καταστολή, και οργανώθηκε σε μία μόλις
μέρα με μεγάλη επιτυχία, κινητοποιώντας εκατοντάδες φοιτή-
τριες και φοιτητές.

Στην κατάληψη των Ηλεκτρολόγων οργανώσαμε συζήτηση
για τον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή και το Σάββατο κεν-
τρική εκδήλωση όλων των φοιτητικών συλλόγων για την εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου. Η τελευταία είχε μεγάλη προσέλευ-
ση και πλούσια και εμπνευστική κουβέντα. Όλη αυτή η δια-
δρομή οδήγησε στη μεγαλύτερη διαδήλωση για το Πολυτε-
χνείο τα τελευταία χρόνια. Η συνέχεια πρέπει να είναι εξίσου
δυναμική. Χρειάζεται να χτίσουμε αυτές τις αντιστάσεις πιο
βαθιά στους φοιτητικούς συλλόγους. Αυτό θέλει πρωτοβου-
λίες και πολιτική συζήτηση, ενωτική απεύθυνση σε όλους. Την
Πέμπτη οι μαθητές στο Βόλο καλούν σε κινητοποίηση ενάντια
στην καταστροφή του περιβάλλοντος και της καύσης σκουπι-
διών από την ΑΓΕΤ. Όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι χρειάζεται να
το στηρίξουν. Να μην το υποτιμήσουν, ούτε να το μετατρέ-
ψουν σε μια διαδήλωση για το άσυλο και τη βάση του 10
στους μαθητές. Να ανοίξουμε το ζήτημα της καταστροφής
του περιβάλλοντος στα σοβαρά. Και την Παρασκευή μια με-
γάλη φοιτητική διαδήλωση στις 6μμ στο Θόλο. Με αυτές τις
εικόνες συνεχίζουμε.

Γιάννης Σουμπάσης

ΒΟΛΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΣΚΤ

ΦΛΣ

Επιμέλεια: Αφροδίτη Φράγκου

Διαδήλωση για το Πολυτεχνείο στην Αθήνα, Κυριακή 17 Νοέμβρη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης Φοιτητική διαδήλωση στην Αθήνα, Πέμπτη 14 Νοέμβρη. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



Συγκέντρωση στο δημοτικό συμβού-
λιο της Αθήνας πραγματοποίησαν
συμβασιούχοι εργαζόμενοι του δή-

μου Αθηναίων, τη Δευτέρα 18/11. Πρόκει-
ται για εργαζόμενους που, παρότι έχουν
περάσει σχεδόν 2 χρόνια από την περιβόη-
τη προκήρυξη 3Κ με την οποία η τότε κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προσέλαβε μερικές
χιλιάδες, απολύοντας όμως άλλους τό-
σους συμβασιούχους, συνεχίζουν να πα-
λεύουν για την παραμονή τους στη δου-
λειά. Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τελι-
κά το ψήφισμα στήριξης των εργαζομένων.

“Προσπαθούμε να γυρίσουμε στη δου-
λειά” μας είπε ο Σεραφείμ.
“Δουλεύω εδώ και 18 μήνες
στο δήμο Αθήνας, αλλά με
αφορμή διάφορες εκκρεμό-
τητες που άφησε η διαδικα-
σία προσλήψεων του ΑΣΕΠ,
η 3Κ, μας έχουν πετάξει σαν
τα σκουπίδια απ' έξω. Ήδη
έχουν δικαιωθεί 43 άτομα κι
έχουν γυρίσει στις δουλειές
τους κι έπεται συνέχεια.
Έχουμε έρθει στο δημοτικό

συμβούλιο και διεκδικούμε ψήφισμα στή-
ριξης, προκειμένου να το χρησιμοποι-
ήσουμε ώστε να υπάρχει κάποια θετική
κατάληξη στο ζήτημά μας” δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη. Δίπλα του, συνά-
δελφός του, συμπλήρωσε: “Προσδοκού-
με να παρθεί μια απόφαση ανάλογη με
αυτή που βγήκε στα τέλη Οκτώβρη που
τάχθηκε υπέρ του αιτήματος 43 εργαζο-
μένων και κέρδισαν την έκδοση προσωρι-
νής διαταγής με την οποία ανανεώθηκαν
οι συμβάσεις τους. Πρόκειται για απολυ-
μένους από την προκήρυξη 3Κ, εργαζό-
μενους στον τομέα της καθαριότητας, οι
οποίοι παρότι προσελήφθησαν με προ-
σωρινά αποτελέσματα, λόγω των γνω-
στών παθογενειών του ελληνικού κρά-
τους διώχνονται από τη δουλειά. Είμαστε
από την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική ορ-
γάνωση Εργατική Αντεπίθεση και στηρί-
ζουμε το αίτημα των συναδέλφων”. 

Σε στάση εργασίας την Τετάρτη 20/11 και
συγκέντρωση στις 12μεσ στο Υπουρ-
γείο Εργασίας καλεί η ΑΔΕΔΥ, ενώ στην

κινητοποίηση καλούν επίσης οι Ομοσπονδίες
του δημοσίου και το Συντονιστικό Αγώνα των
εργαζομένων του ειδικού προγράμματος απα-
σχόλησης του ΟΑΕΔ. Πυρήνας της κινητοποί-
ησης είναι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στα
Υπουργεία που διεκδικούν μόνιμη και σταθε-
ρή εργασία.

“Τη Δευτέρα 18/11, κάναμε συνέλευση οι
συμβασιούχοι του ΥΠΕΝ στην οποία μαζευτή-
καμε δεκάδες συνάδελφοι” δήλωσε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη η Ματίνα Σγουρομύτη,
συμβασιούχος εργαζόμενη στο ΥΠΕΝ. “Απο-
φασίσαμε ότι θα συμμετέχουμε με όλες μας
τις δυνάμεις και με το πανό μας στη στάση εργα-
σίας και τη συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργα-
σίας, την Τετάρτη. Δεν θα αρκεστούμε σε παρά-
ταση 4 μηνών. Θέλουμε μόνιμη και σταθερή δου-
λειά. Αν χρειαστεί θα πάμε σε κλιμάκωση, θα εί-
μαστε κάθε μέρα στο δρόμο” συνέχισε. Οι συμ-
βασιούχοι των υπουργείων οργανώνονται και βρί-
σκονται σε αναβρασμό καθώς είναι υπαρκτή η
απειλή ότι οι συμβάσεις τους δεν θα ανανεωθούν
καν. Όπως σημειώνει ο Γιώργος Κολέτσης, συμ-
βασιούχος με πρόγραμμα ΟΑΕΔ στο υπουργείο
Περιβάλλοντος, “επειτα από συνάντηση της Συν-
τονιστικής Επιτροπής με τον Γενικό Γραμματέα
του υπουργείου σχετικά με την ανανέωση του

προγράμματος και μια σειρά ενεργειών που είχαν
συζητηθεί σε προγενέστερο χρόνο για το ίδιο θέ-
μα, μας ενημέρωσε ότι σε επικοινωνία που είχε
με τον ομόλογό του στο Υπουργείο Εργασίας, τα
προγράμματα του ΟΑΕΔ που λήγουν το επόμενο
χρονικό διάστημα (είτε Κοινωφελή, είτε Ειδικά)
δεν θα ανανεωθούν. Προσέθεσε επίσης πως το
Πρόγραμμα των 4000 της Υγείας, καθώς και το
Πρόγραμμα που αφορά της Δομές Φιλοξενίας
Προσφύγων, ήταν ειδικές εξαιρέσεις και δεν
πρέπει να τα συγκρίνουμε το δικό μας. Γι'αυτό θα
συμμετέχουμε όλοι στην κινητοποίηση έξω από
το Υπουργείο Εργασίας, την Τετάρτη 20/11, προ-
κειμένου συλλογικά να διεκδικήσουμε την ανανέ-
ωση των συμβάσεων μας”.
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Επιμένουν οι συμβασιούχοιΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

WIND
Απεργία ενάντια
στην εκδικητική
απόλυση

Σε 24ωρη απεργία κατέβη-
καν τη Δευτέρα 18/11, οι
εργαζόμενοι της Wind. Οι

απεργοί περιφρούρησαν την
απεργία συγκεντρωμένοι έξω
από τις εγκαταστάσεις της εται-
ρίας στη λεωφόρο Αθηνών και
στο Μαρούσι. 

Αφορμή για την απεργιακή κινη-
τοποίηση είναι η εκδικητική από-
λυση εργαζόμενου, επειδή συμμε-
τείχε στις απεργίες ενάντια στο
“αναπτυξιακό” νομοσχέδιο στις
24/9 και 2/10. Το μεσημέρι της
Δευτέρας εργαζόμενοι συγκεν-
τρώθηκαν και στην Επιθεώρηση
Εργασίας, στην οδό Αγησιλάου,
όπου είχε οριστεί η συζήτηση της
εργατικής διαφοράς για την πα-
ράνομη και εκδικητική απόλυση. 

“Η εργοδοσία της Wind πάντα
πρωτοπόρα στην υλοποίηση των
αντεργατικών νόμων έσπευσε να
εγκαλέσει με εξώδικο το σωμα-
τείο μας για «δήθεν αλληλεγγύη»
προς τον απολυμένο και για μη
τήρηση του απεργοκτόνου νόμου
του ΣΥΡΙΖΑ” καταγγέλει το Πα-
νελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων
στη Wind και ξεκαθαρίζει ότι δεν
θα σταματήσει τον αγώνα ενάντια
στην απόλυση. 

Σε συλλαλητήριο το Σάββατο 23 Νοέμβρη
στις 12μεσ. στα Προπύλαια καλούν οι
ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών ΔΟΕ, ΟΛ-

ΜΕ και ΟΙΕΛΕ, μαζί με πρωτοβάθμιους συλλό-
γους εκπαιδευτικών και το Συντονιστικό των
αναπληρωτών. 

Με ανακοίνωσή της το αντικαπιταλιστικό δί-
κτυο εκπαιδευτικών “Η τάξη μας” καλεί στο συλ-
λαλητήριο και σε απεργιακή κλιμάκωση αμέσως
μετά, σε συντονισμό με τους υγειονομικούς και
άλλους κλάδους. Μεταξύ άλλων επισημαίνει: “Η
εκπαίδευση βρίσκεται στο κέντρο της αντιδρα-
στικής επίθεσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη και
της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως. Η υπo-
χρηματοδότηση συνεχίζεται, με 2,87% του κρα-
τικού προϋπολογισμού για φέτος και με συνολι-
κή μείωση 26,6% από το 2009. Ταυτόχρονα οι
αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις σε όλες τις βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης, οι περικοπές και η αξιο-
λόγηση είναι ο τρόπος για να φτάσουμε στο
στόχο μιας Παιδείας με ακόμα λιγότερους μα-
θητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, λιγότερα σχο-
λεία και σχολές, άπλωμα της ιδιωτικοποίησης
και της ελαστικής εργασίας στην πράξη. 

Και φέτος πάνω από 30.000 συμβασιούχοι/
αναπληρωτές προσλήφθηκαν μέχρι τώρα και τα
κενά συνεχίζουν να υπάρχουν. Οι πραγματικές
ανάγκες των σχολείων για μόνιμους διορισμούς
ανέρχονται κοντά στις 40.000 εκπαιδευτικούς σε
Α/βαθμια και Β/βαθμια εκπαίδευση. 

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση την τελευταία δεκαετία της κρίσης,
δεκαεννιά χιλιάδες εκπαιδευτικοί αποχώρησαν,
λόγω συνταξιοδότησης, θανάτων κ.ά. 

Με τους αγώνες μας μπορούμε να τους στα-
ματήσουμε. 

Η μαζική συμμετοχή ιδιαίτερα της νεολαίας
στην πορεία του Πολυτεχνείου, αλλά και των εκ-
παιδευτικών, δείχνει το κλίμα αντίστασης που
επικρατεί. Να πιάσουμε την σκυτάλη του αγώνα
και να συνεχίσουμε με απεργίες και καταλήψεις.

Οργανωνόμαστε, στο σχολείο μας, στα σωμα-
τεία, στις συνελεύσεις.

Απεργιακή κλιμάκωση
Κατεβαίνουμε όλοι το Σάββατο 23 Νοέμβρη

στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και οργανώ-
νουμε την συνέχεια. Διεκδικούμε απεργιακή κλι-
μάκωση. Να συντονίσουμε τους αγώνες μας με
τις ξεκινημένες αντιστάσεις σε άλλους εργασια-
κούς χώρους. Στις 27 Νοέμβρη απεργούν πα-
νελλαδικά τα νοσοκομεία ενάντια στις απολύ-
σεις και τις περικοπές, για μονιμοποίηση των

συμβασιούχων. Να βρεθούμε στο δρόμο μαζί
τους και να συνεχίσουμε ανοίγοντας το δρόμο
για έναν απεργιακό ξεσηκωμό στα σχολεία, με
διάρκεια και κλιμάκωση, σε συντονισμό με τις
φοιτητικές κινητοποιήσεις και καταλήψεις. 

Μέσα από αυτή την προοπτική μπορούμε να
επιβάλουμε τους χιλιάδες μόνιμους διορισμούς,
τη μονιμοποίηση των αναπληρωτών με βάση το
πτυχίο και την προϋπηρεσία, την αύξηση της
χρηματοδότησης στην Παιδεία, αυξήσεις στους
μισθούς, την υπεράσπιση του δημόσιου δωρεάν
σχολείου, ανοιχτό σε όλα τα παιδιά χωρίς ρατσι-
σμό και φασίστες, με πλήρη χρηματοδότηση και
ακύρωση της αξιολόγησης της σχολικής μονά-
δας και του εκπαιδευτικού”.

Σ.Μ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  23/11 Μεγάλο συλλαλητήριο

Αθήνα ,17 Νοέμβρη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

24/9, Απεργία ΕΚΑ-ΑΔΕΔΥ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

18/11, Έξω από το Δημαρχείο Αθήνας. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Να κλιμακώσουμε την Πάλη των Γυναικών
Ποια η σημασία της Παγκόσμιας
Ημέρας Γυναικών στις 8 Μάρτη
2020; Μέσα σε ποια περίοδο έρχε-
ται;

Το 2019 είναι η χρονιά που σημα-
τοδοτεί την επιστροφή των μαζικών
κινημάτων. Από τη Χιλή, την Καταλο-
νία, τη Βολιβία μέχρι το Χονγκ-
Κονγκ, το Λίβανο και το Ιράκ, οι εξε-
γέρσεις μπαίνουν ξανά στην ημερή-
σια διάταξη. Μέσα σε αυτά τα κινή-
ματα οι γυναίκες βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή του αγώνα. Δείτε για
παράδειγμα τις γυναίκες στο Λίβανο
που μαζί με τα αιτήματα ενάντια στη
διαφθορά του πολιτικού συστήμα-
τος βάζουν το ζήτημα της ανεργίας
που αντιμετωπίζουν, του ανύπαρ-
κτου κοινωνικού κράτους, του θε-
σμοθετημένου σεξισμού και οργίζον-
ται όταν προσπαθούν τα καθεστωτι-
κά ΜΜΕ να υποτιμήσουν τη συμμε-
τοχή τους στην εξέγερση με σεξιστι-
κά σχόλια. 

Εδώ, η κυβέρνηση της ΝΔ, εκτός
από κυβέρνηση που τα χαρίζει όλα
στα αφεντικά, είναι και κυβέρνηση
του σεξισμού. Οι επιθέσεις της, που
θέλουν να απολύσουν τους συμβα-
σιούχους, να καταργήσουν τις συλ-
λογικές συμβάσεις εργασίας ή να
χτυπήσουν το ασφαλιστικό, στρέ-
φονται πολύ περισσότερο ενάντια
στις γυναίκες της εργατικής τάξης
αφού σε μεγάλους κλάδους -όπως
πχ τα νοσοκομεία όπου δουλεύω- οι
συμβασιούχοι είναι κατά πλειοψηφία
γυναίκες. Επιπλέον, η ίση αμοιβή για
ίση εργασία, οι άδειες μητρότητας
κλπ συγκεκριμενοποιούνται κάθε
φορά στις ΣΣΕ. Με την κατάργησή
τους τίποτε δεν είναι αυτονόητο.
Τριανταπέντε χρόνια μετά την θε-
σμοθέτηση της ίσης αμοιβής στην
Ελλάδα, οι καπιταλιστές είναι σήμε-
ρα βουτηγμένοι μέσα στη χειρότερή
τους κρίση και προσπαθούν να βά-
λουν χέρι σε αυτές τις κατακτήσεις.
Τέλος το χυδαίο σεξιστικό και ρατσι-
στικό μέτρο για επίδομα μόνο στις
ελληνίδες γυναίκες που γεννάνε
πριν τα 30 τους είναι επίθεση στις
κατακτήσεις του κινήματος, όπως
και η μετατροπή της Γραμματείας
Ισότητας σε Γραμματεία Οικογενει-
ακής Πολιτικής.

Από την άλλη μεριά όμως πρέπει
να δούμε ότι στις μεγάλες μάχες αυ-
τού του διαστήματος οι γυναίκες
ήταν καθοριστικό συστατικό στοι-
χείο. Είτε μιλάμε για τους αγώνες
για να μην απολυθούν οι 4000 συμ-
βασιούχοι του ΟΑΕΔ και οι άλλοι
συμβασιούχοι στα νοσοκομεία, είτε
ενάντια στην προσπάθεια ιδιωτικο-
ποίησης των Δήμων, οι γυναίκες
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Τα ίδια
τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ μαρτυ-
ρούν ότι η ανισότητα καλά κρατεί
και είναι αντικειμενικός παράγοντας

που ξεσηκώνει αντιδράσεις. Ένα μό-
νο αριθμιτικό παράδειγμα: 9 εκατομ-
μύρια γυναικών (έναντι 600.000 αν-
τρών) δουλεύουν σε καθεστώς μερι-
κής απασχόλησης λόγω των υπο-
χρεώσεών τους στον τομέα της
φροντίδας. Έχοντας αυτά κατά νου
μπορούμε να πούμε ότι η 8 Μάρτη
του 2020 και η οργάνωσή της είναι
ακόμα πιο αναγκαία αλλά και με με-
γαλύτερες δυνατότητες να αγκαλιά-
σει πιο πλατιά κομμάτια εργαζόμε-
νων γυναικών και αντρών αλλά και
νεολαίας. 

Πέρσι η 8 Μάρτη μετατράπηκε, για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε
απεργία. Πώς οργανώθηκε και τι
παρακαταθήκες άφησε;

Η περσινή 8 Μάρτη κατέληξε σε
απεργία διότι οργανώθηκε από τα
κάτω. Αγκάλιασε την ανάγκη ενός κι-
νήματος -“ενός καζανιού που έβρα-
ζε” όπως χαρακτηριστικά είχε περι-
γράψει τις γυναίκες μία νοσηλεύ-
τρια- να παλέψει με την οργανωμένη
δύναμη της απεργίας το σεξισμό και
τις ανισότητες. Τι εννοώ με αυτό: ξε-
κινήσαμε με αφορμή την έκδοση του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου “Η πάλη
για την απελευθέρωση των γυναι-
κών” της Μ. Στύλλου ένα γύρο εκδη-

λώσεων-συζητήσεων στους χώρους
δουλειάς που ήταν πραγματικά απο-
κάλυψη. Αποκάλυψη και στο κομμάτι
της συμμετοχής -που ήταν μεγάλη-
αλλά και της πλούσιας συζήτησης
που έγινε. Έτσι συγκροτήσαμε την
“Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη”
με τη συμμετοχή αγωνιστριών από
πολλούς και διαφορετικούς χώρους
και βάλαμε μπροστά την οργάνωση
της απεργίας.

Πήραμε αποφάσεις από μία σειρά
πρωτοβάθμια σωματεία για απεργια-
κή κινητοποίηση στις 8 Μάρτη έχον-
τας στο κέντρο τα συγκεκριμένα αι-
τήματα που ήταν συμπεράσματα
των συζητήσεων και των μαχών που
δόθηκαν: ίση αμοιβή για ίση εργα-
σία, μαζικές και μόνιμες προσλήψεις
για να έχουμε παιδικούς σταθμούς,
γηροκομεία, κράτος πρόνοιας, να
σταματήσουν οι σεξουαλικές παρε-
νοχλήσεις και οι σεξιστικές επιθέ-
σεις. Ακριβώς επειδή αυτή η πρωτο-
βουλία είχε τεράστια απήχηση αναγ-
κάστηκαν ακόμα και η ΑΔΕΔΥ και η
ΓΣΕΕ να καλέσουν στην απεργία.
Όλα αυτά οδήγησαν στην επιτυχία
της με τη συμμετοχή χιλιάδων εργα-
ζόμενων εκείνη τη μέρα στην απερ-
γιακή διαδήλωση.

Νομίζω ότι η παρακαταθήκη που
άφησε είναι τεράστια. Πρώτον, οι συ-
ναδέλφισσες και οι συνάδελφοι κέρ-
δισαν ότι τα σωματεία μας χρειάζεται
να βάλουν μαζί με όλες τις άλλες
διεκδικήσεις και αυτές χωρίς υποτιμή-
σεις. Δεύτερον, ανέδειξε ότι η συλλο-
γική δύναμη της εργατικής τάξης εί-
ναι αυτή που συνδέει και γενικεύει και
ισχυροποιεί αυτή τη μάχη διεκδικών-
τας ότι το κράτος θα αναλάβει τις
ανάγκες της αναπαραγωγής που σή-
μερα καλύπτονται ατομικά μέσα στην
οικογένεια. Και τρίτον, έδειξε ότι εί-
μαστε κομμάτι ενός διεθνούς κινήμα-
τος που βάζει στο στόχαστρο την ανι-
σότητα και το σεξισμό.

Τι πρωτοβουλίες παίρνει η Κίνηση
για την 8 Μάρτη του 2020;

Ετοιμάζουμε καινούριο υλικό, με
προκήρυξη και οργανώνουμε ξανά
γύρο εκδηλώσεων σε χώρους δου-
λειάς, γειτονιές, σχολές. Μετά την
περσινή εμπειρία εκτιμούμε ότι η
πρωτοβουλία μας μπορεί να φτάσει
σε πολλαπλάσια σημεία. Ήδη στην
“Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη”
συμμετέχουν νέες συντρόφισσες
που εμπνεύστηκαν από την περσινή
επιτυχία. Θα συμμετέχουμε στη φε-
τινή διαμαρτυρία για την Παγκόσμια

Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των
Γυναικών και σε όλες τις μάχες που
θα προκύψουν μέχρι τις 8 Μάρτη.
Επιπλέον ένα στοίχημα που βάζουμε
από την πλευρά μας είναι να γίνουν
κινητοποιήσεις σε πολλές περισσό-
τερες πόλεις στις 8 Μάρτη, αλλά και
να συντονιστούμε με τα κινήματα
στον υπόλοιπο κόσμο.

Θα αναδείξουμε επίσης μια ακόμα
σημαντική πλευρά της ημέρας. Το
2020 κλείνουν 110 χρόνια από το Συ-
νέδριο Γυναικών στην Κοπεγχάγη
που πήρε την απόφαση, ύστερα από
πρόταση της Κλάρα Τσέτκιν, να κα-
θιερωθεί η 8 Μάρτη ως Παγκόσμια
Ημέρα Γυναικών. Το ιστορικό αυτό
συνέδριο είχε γίνει ακριβώς δύο
χρόνια μετά τη μεγάλη απεργία των
εργατριών της κλωστοϋφαντουρ-
γίας στη Νέα Υόρκη που κατάφεραν
να φτιάξουν ένα ισχυρό συνδικάτο
και να κερδίσουν μια σειρά δικαιώ-
ματα. Ήταν η περίοδος που σε Ευ-
ρώπη και Αμερική ξεσπούσαν μεγά-
λες απεργίες στις οποίες πρωτοστά-
τησαν γυναίκες. Ακόμα περισσότερο
στα χρόνια του Α’ΠΠ, όταν οι γυναί-
κες έμπαιναν πιο μαζικά στην παρα-
γωγή, δόθηκαν σκληρές μάχες για
να γράφονται οι γυναίκες στα συνδι-
κάτα, για την καλυτέρευση των συν-
θηκών δουλειάς, για τα πολιτικά
τους δικαιώματα. Φυσικά το κορυ-
φαίο παράδειγμα είναι ο ρόλος των
γυναικών στη ρώσικη επανάσταση, η
οποία ξεκίνησε με μία μαζική από τα
κάτω απεργία στις 8 Μάρτη του
1917 που οδήγησε στην έφοδο στον
ουρανό.

Είναι μια μεγάλη επέτειος που αξί-
ζει να γιορταστεί με μαζικές απερ-
γιακές διαδηλώσεις στις 8 Μάρτη,
αλλά και με βάθεμα της συζήτησης
μέσα στο γυναικείο κίνημα για το
ποιά είναι η δύναμη που μπορεί να
ξεφορτωθεί το σύστημα που ξερνάει
κρίση, πολέμους, ρατσισμό, σεξισμό
μια και καλή. Σίγουρα βρισκόμαστε
σε μια περίοδο που ένας κόσμος εί-
ναι σε αναβρασμό και μέσα σ’ αυτές
τις μάχες η πάλη για την απελευθέ-
ρωση είναι απαραίτητο συστατικό. 

H Αργυρή Ερωτοκρίτου
από την Κίνηση για την
Απεργιακή 8 Μάρτη
μίλησε στη Λένα Βερδέ

Πορεία διαμαρτυρίας για τις δολοφονίες των τρανς ανθρώ-
πων έγινε το βράδυ της Δευτέρας 18 Νοέμβρη καταλήγον-

τας σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. O φετινός απολογισμός
(από τον Νοέμβρη του 2018 μέχρι σήμερα) φτάνει στις 331 δο-
λοφονίες ανά τον κόσμο. Αποτελεί τον «επίσημο» αριθμό, δηλα-
δή μόνο τα καταγεγραμμένα περιστατικά, όπως σημειώνει το
ΣΥΔ (Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών) που κάλεσε την κινη-
τοποίηση.

Η 20η Νοέμβρη έχει αναδειχθεί σε Διεθνή Μέρα Τρανς Μνήμης
από το 1998 και στα πλαίσιά της συγκεντρώνονται και δημοσιο-
ποιούνται αυτά τα στοιχεία, ενώ διοργανώνονται αντίστοιχες δια-
μαρτυρίες ενάντια στην τρανσφοβία. 

Επόμενο ραντεβού του κινήματος το Σάββατο 23/11, στη 1μμ, στην Καπνικαρέα στη διαδήλωση για την Παγ-
κόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Έλλη Πανταζοπούλου, Ομάδα Φύλου και Σεξουαλικότητας LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Αθήνα, 23 Οκτώβρη,
Απεργιακή διαδήλωση
εργαζόμενων στα νοσοκομεία.
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Βουλή, 18 Νοέμβρη
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Δεν περνάει η
αστυνομική εκστρατεία
Και τι δεν έκανε η κυβέρνηση της Δεξιάς και τα τσιράκια της για να

σπείρουν την τρομοκρατία και να κρατήσουν τον κόσμο στο σπίτι
του. Από τη μια ο Χρυσοχοΐδης να ενορχηστρώνει ένα όργιο κατα-

στολής με εκκενώσεις καταλήψεων, λοκ άουτ στις σχολές, εισβολή των
ΜΑΤ στο πανεπιστημιακό άσυλο, προσαγωγές και συλλήψεις αγωνιστών
κι αγωνιστριών, ξύλο, παρενοχλήσεις, τραμπουκισμούς ακόμα κι απλών
περαστικών, πογκρόμ στα Εξάρχεια. Από την άλλη τα τηλεοπτικά δελτία
ειδήσεων να διαμορφώνουν το απαραίτητο περίβλημα που θα “δικαιολο-
γήσει” κάθε αστυνομική αυθαιρεσία, επιστρατεύοντας κάθε λογής ψέμα-
τα και καταστρατηγώντας ακόμα και τα στοιχειώδη της δημοσιογραφι-
κής δεοντολογίας. 

Και τι κατάφεραν; Να βγαίνει όλο και περισσότερος κόσμος στο δρό-
μο. Να παίρνουν απαντήσεις μία – προς μία, όλο και πιο μαζικές, όλο και
πιο μαχητικές.

Το Σάββατο 9/11, μέλη του ΣΕΚ προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα
του Αμαρουσίου γιατί... διακινούσαν την Εργατική Αλληλεγγύη. Τι κατά-
φεραν οι αρχές; Το επόμενο Σάββατο16/11, η εξόρμηση της Εργατικής
Αλληλεγγύης είχε ακόμα περισσότερο κόσμο, με δημοτικές κινήσεις και
μέλη αριστερών συλλογικοτήτων να συμμετέχουν σε συμπαράσταση.

Τη Δευτέρα 11/11, φοιτητές και φοιτήτριες της ΑΣΟΕΕ έσπασαν το
λοκ άουτ της σχολής τους για να ασκήσουν το κεκτημένο δικαίωμά
τους, να κάνουν συνέλευση. Ακολούθησε η εισβολή των ΜΑΤ στο προ-
αύλιο του πανεπιστημίου, ξύλο, χημικά και συλλήψεις, που συνεχίστηκαν
ακόμα και το βράδυ χιλιόμετρα μακριά, με τη σύλληψη αγωνιστή των
ΕΑΑΚ έξω από το σπίτι του στο... Χαλάνδρι. Τι κατάφεραν; Να γεμίσουν
τα αμφιθέατρα δεκάδων σχολών την επόμενη ημέρα σε γενικές συνε-
λεύσεις που αποφάσιζαν καταλήψεις. Να κατέβουν χιλιάδες σε αντικα-
τασταλτικές φοιτητικές διαδηλώσεις το απόγευμα της Δευτέρας 11/11
και το μεσημέρι της Πέμπτης 14/11. Τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων,
όπως και όλη η διαδήλωση του Πολυτεχνείου την Κυριακή 17/11, να
έχουν δεκάδες χιλιάδες, να ξεχειλίζουν από οργή και να μην περιορίζον-
ται στην Αθήνα, αλλά να έχουν ανάλογη μαζικότητα σε όλες τις πόλεις
της χώρας.

Την Τρίτη 12/11, δύο μέλη του ΣΕΚ προσήχθησαν στο αστυνομικό
τμήμα Κερατσινίου, γιατί κόλλαγαν αφίσες για το Πολυτεχνείο. Μάλιστα
στο Α.Τ αναγκάστηκαν να ξεγυμνωθούν, παρότι είχε προηγηθεί σωματι-
κός έλεγχος όπου δεν βρέθηκε τίποτα πάνω τους και κλείστηκαν στο
κρατητήριο παρά τη δυσφορία που αισθάνθηκε ο ένας από τους δυο
συντρόφους λόγω προβλήματος υγείας. Τι πέτυχαν οι ατσίδες του Α.Τ
Κερατσινίου; Οι αφίσες του ΣΕΚ για το Πολυτεχνείο με το σύνθημα “ο
δρόμος του Νοέμβρη επαναστατικός” να στολίζουν κάθε γειτονιά τις
επόμενες ημέρες, κολλημένες με μεγαλύτερο πείσμα από τους τοπικούς
πυρήνες.

Την Πέμπτη 14/11, στην εκδήλωση που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ για το
σχολείο της Πακιστανικής Κοινότητας σε καφενείο στην Ακαδημία Πλά-
τωνα, προηγήθηκε τηλεφωνική παρενόχληση του ιδιοκτήτη του καφενεί-
ου από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για πα-
ρουσία ασφαλιτών στο καφενείο. Κι όμως. Και η εκδήλωση έγινε με επι-
τυχία, όπως και η κινητοποίηση έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας τη
Δευτέρα 18/11.

Την Παρασκευή 15/11, μπάτσοι χτύπησαν γυναίκα πρόσφυγα έξω από
το καμπ του Ελαιώνα, κατά τη διάρκεια καθιστικής διαμαρτυρίας. Την
Κυριακή 17/11, ο Ουαλίντ Ταλέμπ, μετανάστης από την Αίγυπτο, γνω-
στός για την υπόθεση βασανισμού του από συμμορία φασίστα εργοδότη
στη Σαλαμίνα, προσήχθη καθώς πήγαινε στην πορεία και κρατήθηκε στο
Α.Τ Ακροπόλεως, μέχρι να τελειώσει η διαδήλωση. Κι αντί να τρομοκρα-
τηθούν οι πρόσφυγες του Ελαιώνα, ή οι μετανάστες και οι αντιφασίστες,
είχαν τη δική τους παρουσία με τα πανό τους στη διαδήλωση του Πολυ-
τεχνείου. 

Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτόν τον απολογισμό η καθημερινή
αστυνομική τρομοκρατία στη γειτονιά των Εξαρχείων. Δεκάδες γυναίκες
έχουν την εμπειρία της κόρης του βουλευτή του ΜεΡΑ25 Κλέωνα Γρη-
γοριάδη, που κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση από ΜΑΤατζήδες. Ή
του ηθοποιού Γιώργου Χατζηγεωργίου που τραμπουκίστηκε και ξεγυ-
μνώθηκε από ματατζήδες στη Χαριλάου Τρικούπη, μέρα – μεσημέρι,
επειδή απλά... τους κοίταξε. Εκατοντάδες είχαν την εμπειρία τις τελευ-
ταίες ημέρες να τραμπουκίζονται από τα ΜΑΤ την ώρα που πίνουν τον
καφέ τους ή και να πολιορκούνται εγκλωβισμένοι στο μπαρ ή στο καφε-
νείο. Ή της Ειρήνης και του Ζήση, των δύο συντρόφων από τη ΔΣΟ Ξεκί-
νημα, που ξυλοφορτώθηκαν και συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του
αστυνομικού πογκρόμ το βράδυ της Κυριακής 17/11, γιατί έκαναν το
“λάθος” να περπατούν στη γειτονιά που μένουν. Ήταν η βραδιά που κο-
ρυφώθηκε η τρομοκρατία στα Εξάρχεια όπου όποιος/α κυκλοφορούσε
στη γειτονιά έτρωγε ξύλο από πάνοπλα ογκώδη κτήνη που περισσότερο
έφερναν σε δυνάμεις κατοχής παρά ακόμα και σε αυτήν την αντιπαθητι-
κή αστυνομία ενός αστικού κράτους. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν με ξυ-
λοδαρμούς εναντίον συμπαραστατών που βρέθηκαν στην Ευελπίδων
την επόμενη μέρα.

Θα πρέπει κάποιος να θυμίσει στον Κούλη, τον Χρυσοχοΐδη, τον Βορί-
δη και όλους όσους φτάνουν να απειλούν ανοιχτά ακόμα και με δολοφο-
νίες (βλ. δηλώση Χρυσοχοΐδη “κάποιοι θέλουν έναν νέο Γρηγορόπου-
λο”), ότι κι άλλες κυβερνήσεις –στις οποίες θήτευσαν και οι ίδιοι - επιχεί-
ρησαν να παίξουν το χαρτί της καταστολής. Το μόνο που κατάφεραν εί-
ναι να γκρεμιστούν από την οργή της νεολαίας και των εργαζομένων. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Το “Ελλάς-
Ελλήνων-
Χριστιανών” 
στο διαδίκτυο

Το 1971, μέσα στη δικτατορία, ο
σκηνοθέτης Κώστας Χρονόπου-
λος τράβηξε παράνομα πλάνα

από τις χουντικές φιέστες στο Καλλι-
μάρμαρο και τα έβγαλε στο εξωτερικό.
Το αποτέλεσμα ήταν το ντοκιμαντέρ με
τον σαρκαστικό τίτλο «Ελλάς Ελλήνων
Χριστιανών». Είναι μια περιεκτική εικόνα
της ζωής στην Ελλάδα εκείνη την εποχή
και μια κοφτερή κριτική στο καθεστώς.

Το ντοκιμαντέρ προβαλλόταν σε πό-
λεις του εξωτερικού στη διάρκεια της
χούντας και στη συνείδηση χιλιάδων αν-
θρώπων που ζούσαν στο εξωτερικό
συνδέθηκε με τον αντιδικτατορικό αγώ-
να, προκαλώντας διαδηλώσεις μετά τις
προβολές. Στην Ελλάδα προβλήθηκε
πρώτη φορά στη μεταπολίτευση.

Ο Κώστας Χρονόπουλος ήταν αγωνι-
στής της γενιάς του 1-1-4 και ιδρυτικό
μέλος της Οργάνωσης Σοσιαλιστική
Επανάσταση (απ’όπου προήλθε το
ΣΕΚ). Ανάμεσα σε άλλα έργα του ήταν
και ο περίφημος «Νέος Παρθενώνας»
της «Ομάδας των 4», έργο σχετικά με τη
Μακρόνησο και τα ξερονήσια. Στρατευ-
μένος μέχρι το τέλος της ζωής του στην
επαναστατική αριστερά, συμμετείχε στα
ψηφοδέλτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ το 2010,
ένα χρόνο πριν χάσει τη ζωή του μετά
από πολυετή μάχη με τη νεφρική ανε-
πάρκεια.

Το «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» είναι
σήμερα προσβάσιμο στο διαδίκτυο. Τα
παράνομα πλάνα του, γεμάτα χιούμορ,
συνεχίζουν να εμπνέουν και να συγκι-
νούν. Είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο
και μια πολύτιμη κληρονομιά για την
επαναστατική αριστερά και θυμίζει γιατί
το Πολυτεχνείο δεν ήτανε γιορτή.

Μηνάς Χρονόπουλος

Σύνταγμα 17 Νοέμβρη. Αδιαχώρητο μπροστά στο
ξενοδοχείο Μ. Βρετάνια από τα ΜΑΤ που περιμένουν
την πορεία του Πολυτεχνείου. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Ο Κ. Χρονόπουλος
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Μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια
στην καύση των σκουπιδιών από

την ΑΓΕΤ οργανώνεται στο Βόλο την
Πέμπτη 21/11, στις 11πμ, στην πλατεία Ελευθερίας. 

“Το συλλαλητήριο οργανώνεται με πρωτοβουλία της νεολαίας
της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών ενάντια στην καύση των σκουπι-
διών” μεταφέρει ο Γιάννης Σουμπάσης, από τον τοπικό πυρήνα
του ΣΕΚ. “Είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρει διάσταση, σε
όλη την πόλη υπάρχουν αφίσες, πανό στα σχολεία κλπ. Αναμένε-
ται ότι εκείνο το πρωί τα περισσότερα σχολεία του Βόλου θα εί-
ναι κλειστά και οι μαθητές θα κατέβουν στη διαδήλωση. Πήραμε
την πρωτοβουλία και ανοίξαμε το κάλεσμα στις σχολές. Μαζί με
τη μάχη των καταλήψεων ενάντια στην Κεραμέως, οι φοιτητές και
οι φοιτήτριες παλεύουν και για ένα σπουδαίο περιβαλλοντικό ζή-
τημα, μαζί με τους μαθητές και τους εργαζόμενους του Βόλου”. 

Στάση εργασίας και συμμετοχή στο συλλαλητήριο ανακοίνω-
σε και η ΕΛΜΕ Μαγνησίας. “Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να
σταθούν δίπλα στους μαθητές τους. Αγωνιζόμαστε για την προ-
άσπιση του δικαιώματος στην ποιότητα ζωής για το παρόν και
το μέλλον, για τα σημερινά και τα παιδιά που έρχονται. Πα-
λεύουμε για τον αέρα που αναπνέουμε, για καθαρό περιβάλλον.
Προστατεύουμε τη δημόσια υγεία μέσα από συλλογικότητες,
τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής και απαιτούμε να
σταματήσει η καύση απορριματογενούς προέλευσης και άλλων
ρυπογόνων πηγών” υπογραμμίζει η ΕΛΜΕ σε ανακοίνωσή της.

ΒΟΛΟΣ

Διαδήλωση οργανώνεται την Τετάρ-
τη 11 Δεκέμβρη στην Αθήνα από

την Πρωτοβουλία για την προστασία
των Αγράφων, με σύνθημα “Ενάντια
στης Φύσης τη λεηλασία - Ελεύθερα
Βουνά χωρίς Αιολικά - Κάτω τα χέρια
από τα Άγραφα”. Η πορεία θα ξεκινή-
σει στις 6πμ από το Μοναστηράκι.

Στο κάλεσμά τους οι οργανωτές κα-
ταγγέλουν μεταξύ άλλων ότι “στο όνο-
μα της «πράσινης ανάπτυξης» εκατον-
τάδες ορεινές και νησιωτικές περιοχές
της χώρας ξεκοιλιάζονται ή σχεδιάζε-
ται να ισοπεδωθούν για την εγκατά-
σταση αιολικών εργοστασίων. Η κατα-
στροφή που προκαλείται είναι τερά-
στια και δυστυχώς μη αναστρέψιμη.

Όπου οι αντιδράσεις είναι σθενα-
ρές, αναλαμβάνουν δράση οι δυνά-
μεις καταστολής. Στα Άγραφα -και
όχι μόνο- αστυνομικοί και σεκιουριτά-
δες αλωνίζουν ακόμα και κοντά στα
2000 μέτρα και προσφέρουν κάλυψη
σε παράνομες εργασίες…

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόσφα-
τα παραβρέθηκε, μαζί με τον Υπουρ-

γό ΥΠΕΝ, στα εγκαίνια αιολικού «πάρ-
κου» στην, κατεστραμμένη από την
ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αιολικών,
περιοχή της ορεινής Καρυστίας και
δεν παρέλειψε να δώσει το «στίγμα»
της νέας εποχής: οι επενδυτές είναι
«ήρωες» και οι αδειοδοτικές διαδικα-
σίες θα απλοποιηθούν.

Την ίδια στιγμή, με τις ευλογίες της
ελληνικής και ευρωπαϊκής άρχουσας
τάξης, φαραωνικές επενδύσεις υλο-
ποιούνται ή σχεδιάζονται ανά την επι-
κράτεια: οι εξορύξεις χρυσού έχουν
ήδη μετατρέψει περιοχές της Χαλκιδι-
κής σε σεληνιακό τοπίο, δεκάδες ρέ-
ματα σχεδιάζεται να μπαζωθούν για τη
δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών
εργοστασίων, η εκτροπή του Αχελώου
επανέρχεται στα πλάνα με δηλώσεις
του ίδιου του Πρωθυπουργού στη
Δ.Ε.Θ., οι εξορύξεις βωξίτη μετά την
Γκιώνα και τον Παρνασσό απειλούν και
την Οίτη, η Ήπειρος και οι μισές μας
θάλασσες έχουν χωριστεί σε «οικόπε-
δα» ερευνών για υδρογονάνθρακες
και έχουν μοιραστεί σε πολυεθνικές”. 

Συνέντευξη Τύπου με θέμα “Φυσική διαχείριση ή τσιμεντο-
ποίηση των ρεμάτων; Εναλλακτικές λύσεις” οργανώνεται

την Τετάρτη 20/11, στις 11πμ, στα γραφεία του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθήνας (Ακαδημίας 60). 

Η συνέντευξη Τύπου οργανώνεται με αφορμή την απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την τσιμεντοποί-
ηση του ρέματος Ποδονίφτη και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη
προσφυγές στο ΣτΕ ενάντια στην καταστροφή ρεμάτων της
Αττικής που βρίσκονται ακόμη σε φυσική κατάσταση (Ερασί-
νος, Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, Πικροδάφνη).

Στη συνέντευξη Τύπου θα μιλήσουν: ο Κωνσταντίνος Βουβα-
λίδης, αναπληρωτής καθηγητής  Γεωλογίας ΑΠΘ, ο Αποστόλης
Καλτσής, από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Ροδούλα
Κωνσταντινίδου από το Δίκτυο για τη Διάσωση του Ρέματος Πι-
κροδάφνης, ο Ηλίας Ταρναράς, από την Κίνηση για την Προ-
στασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας και η Χαρί-
κλεια Χάρη, από τους Φίλους του Ερασίνου. 

Συγκέντρωση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων,
στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου καλεί το Σάββατο 23 Νοέμβρη στις 10πμ,

η Ανοιχτή Συνέλευση Κεφαλονιάς – Ιθάκης ενάντια στην Εξόρυξη Υδρογονανθρά-
κων, καθώς στη συγκεκριμένη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθεί το ζήτημα
των εξορύξεων στο Ιόνιο. 

Τη Δευτέρα 18/11 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή και η 7η ανοιχτή
συνέλευση κατοίκων Κεφαλονιάς ενάντια στις εξορύξεις και με απόφασή της κα-
λεί σωματεία, μαζικούς φορείς, και κάθε κάτοικο των νησιών του Ιονίου να συμμε-
τέχουν στη συγκέντρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο “για να σώσουμε τα νη-
σιά μας από την εξορυκτική καταστροφή. Για να υπερασπιστούμε τις ζωές και
τους τόπους μας. Για να έχουν τα παιδιά μας το δικαίωμα να ζήσουν όμορφα και
ελεύθερα. Για να μεταφέρουμε στο θεσμικό όργανο του Π.Σ την δημοκρατική,
μαζική εντολή μας: ΟΧΙ στις εξορύξεις, όχι στην καταστροφή”. 

Ημερίδα με θέμα “Μητροπολιτικά Πάρκα,
Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, κλιματι-

κή αλλαγή” οργανώνεται την Κυριακή
24/11, στις 10.30πμ, στο Πάρκο ΚΑΠΑΨ
(300μ από τον σταθμό Μετρό Πανόρμου),
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Αμπελο-
κήπων και την Επιτροπή Αγώνα για το Μη-
τροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή. 

Η ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση
και τον καλύτερο συντονισμό των περιβαλ-
λοντικών - οικολογικών κινήσεων και κινημά-
των και έχει την στήριξη μιας σειράς σωμα-
τείων, δημοτικών και περιφερειακών παρα-
τάξεων, σχημάτων και κινήσεων πολιτών,
μεταξύ αυτών και της Πρωτοβουλίας Ενάν-
τια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και
την Κλιματική Αλλαγή.

Η Μαρία Ζευγώλη, μέλος της Επιτροπής
Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο
Γουδή, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη:
“Από αυτή την ημερίδα περιμένουμε να ανα-
δειχθεί το ζήτημα της επιβάρυνσης του περι-
βάλλοντος, της αναγκαιότητας να διατηρή-
σουμε και να επεκτείνουμε τους ελεύθερους
χώρους και της σημασίας των αγώνων και
της αποτελεσματικότητάς τους. Στόχος μας
να βγει ο κόσμος πιο αποφασισμένος να πα-
λέψει και πιο πεισμένος για την αναγκαιότη-
τα της ενότητας. Επιδιώκουμε η υπόθεση
του περιβάλλοντος και των ελεύθερων χώ-
ρων να γίνει υπόθεση μαζών. Αφορά όλη την
εργατική τάξη. Η Επιτροπή για τη διεκδίκηση
Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή υπάρχει
εδώ και 24 χρόνια. Είμαστε αλληλέγγυοι σε
όλες τις κινητοποιήσεις για δημόσιους χώ-
ρους. Χρειάζεται να υπάρχει συντονισμός
και να συμμετέχουμε σε όλες τις διεκδική-
σεις. Απευθυνόμαστε στους μαζικούς φορείς
και στόχος της ημερίδας είναι να οργανώ-
σουμε κοινές και συντονισμένες δράσεις”.

“Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ – κάτω τα
χέρια από το περιβάλλον” λέει η
Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περι-

βαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλ-
λαγή και απαντάει με ανακοίνωσή της στο
πράσινο περίβλημα με το οποίο θέλει να ντύ-
σει η κυβέρνηση το ξεπούλημα που ετοιμάζει.

“Η κυβέρνηση της ΝΔ πίσω από τα μεγάλα
λόγια για «πράσινη ανάπτυξη», ξεδιπλώνει μια
ολομέτωπη επίθεση στις δουλειές, τις ζωές
μας και το περιβάλλον. 

Θέλει να διαλύσει τη ΔΕΗ με κλείσιμο μονά-
δων στο όνομα της «απολιγνιτοποίησης», σχε-
διάζει μαζικές απολύσεις μέσω εθελούσιας,
κατάργηση της μονιμότητας και των συλλογι-
κών συμβάσεων, με πραγματικό στόχο να πα-
ραδώσει τον κερδοφόρο κλάδο της ενέργειας
(ΔΕΗ-ΔΕΠΑ-ΕΛΠΕ) στα αρπαχτικά της ελεύθε-
ρης αγοράς.

Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι μια επίθεση
σε όλους τους εργαζόμενους, που θα σημάνει

χειρότερες και ακριβότερες υπηρεσίες για
τους καταναλωτές και ακόμα μεγαλύτερη κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος. Όταν η Θάτσερ
έκλεισε τα ορυχεία το 1985 στη Βρετανία χτυ-
πώντας τους ανθρακωρύχους, ακολούθησε
μια νεοφιλελεύθερη επέλαση που εξασθένισε
το εργατικό κίνημα, δυνάμωσε πετρελαϊκές
σαν την ΒP και την Shell και οδήγησε στην
ιδιωτικοποίηση της ενέργειας με αποτέλεσμα
τα δύο τρίτα της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας να χάνεται σε απώλειες είτε από
διαρροές στο δίκτυο μεταφοράς είτε λόγω
απαρχαιομένων εγκαταστάσεων. 

Αυτό είναι το μέλλον που μας ετοιμάζουν Μη-
τσοτάκης και Χατζηδάκης, αγκαλιάζοντας τους
Μυτιληναίους, τους Λάτσηδες, τους Κοπελού-
ζους. Η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη
καθώς την ίδια στιγμή που μιλάνε για «καθαρό-
τερη ενέργεια» επεκτείνουν τις εξορύξεις υδρο-
γονανθράκων στο 1/3 της χερσαίας και θαλλά-
σιας έκτασης της χώρας μαζί με πολυεθνικά με-
γαθήρια όπως η ExxonMobil και η Total.

Η απάντηση στην περιβαλλοντική καταστρο-
φή δεν μπορεί να είναι η λεηλασία της ΔΕΗ και
η ανεργία για τους εργαζόμενους της, αλλά
ένα πρόγραμμα επενδύσεων, κάτω από δημό-
σιο και εργατικό έλεγχο, που θα αφήσει όλα
τα ορυκτά καύσιμα εκεί που είναι θαμμένα στο
έδαφος και στο βυθό της θάλασσας και θα
προχωρήσει στην αντικατάστασή τους. Δημι-
ουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας και
καλύτερες συνθήκες για όλους τους εργαζό-
μενους κι επανακρατικοποιώντας τα λιμάνια,
τον σιδηρόδρομο, τα αεροδρόμια κλπ. Αξιο-
ποιώντας τις δυνατότητες για προγραμματι-
σμένη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας με κέντρο τις ανάγκες των ανθρώπων και
του περιβάλλοντος και όχι βιομηχανικών τύ-
που αιολικά πάρκα σαν κι αυτά που ετοιμάζον-
ται να φυτέψουν η ΤΕΡΝΑ, ο Μπόμπολας και
άλλοι «πράσινοι» καπιταλιστές σε όλες τις
βουνοκορυφές, ξεκοιλιάζοντας δάση και κατα-
στρέφοντας το περιβάλλον”. 

Η λεηλασία της ΔΕΗ δεν είναι “πράσινη”

Εκδήλωση για 
τα Μητροπολιτικά
πάρκα

Ρέματα

Όχι στις εξορύξειςΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Διαδήλωση για τα Άγραφα
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ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 21/11
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
Βενιζέλου και Έβρου 10πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/11
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ Πεζόδρομος Τσαλδάρη 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πλατεία 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 6.30μμ
ΔΥΤΙΚΑ Πλατεία Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
Πεζόδρομος Κομνηνών 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγ. Θεράποντα 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/11
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 Λαϊκή 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πλατεία Βριλησσίων 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 2.30μμ
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
ΒΥΡΩΝΑΣ Χόντος 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 11πμ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Σκλαβενίτης (Τζον Κένεντυ) 12μ
ΙΛΙΟΝ Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ

Εξορμήσεις

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 καφέ Σταθμός 8μμ
Ποια είναι η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Χρήστος Δουρής

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 
καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 Goody’s 7.30μμ
Ποια είναι η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 στέκι Εκτός Σχεδίου 8μμ
Ποια είναι η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Μόρια – Κλείστε το Γκουντάναμο της Ευ-
ρώπης
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 7.30μμ
Κίνημα αντίστασης στην περιβαλλοντική
καταστροφή
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης 

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το Κραχ του 1929
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 εστίες Δομπολης 7μμ
Το εργατικό κίνημα στην αντεπίθεση
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 καφέ Άνεμος 6μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 καφέ Πέτρος 7μμ
Γιατί φοβούνται το Πολυτεχνείο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 δημαρχείο 8μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 
γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 8μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κτενιουδάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 καφέ Κρίκος 7μμ
Το εργατικό κίνημα στην αντεπίθεση
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 καφέ 6, 7.30μμ
Κίνημα αντίστασης στην περιβαλλοντική
καταστροφή
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 καφέ Ηλιόπετρα (στοά
Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11 
καφέ Deza (Φωκιώνος Νέγρη 74) 7.30μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, 7.30μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7.30μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλήτρια: Τερέζα Μιχαλούδη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 
ιντερνέτ-καφέ (Αγ.Γλυκερίας) 7.30μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 
Στοά καφέ (Φειδίου) 6μμ
Πολυτεχνείο 2019 – 
καμπή για τις εξελίξεις
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 καφέ Γέφυρες 7μμ
Να τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση της
Ν.Δ.
Ομιλητής: Δημήτρης Καρύδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 καφέ Καμπόης 7μμ
Το εργατικό κίνημα στην αντεπίθεση
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 Θόλος 9μμ
Ανατολική Γερμανία 1989 – Επανάσταση ή
αντεπανάσταση;
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Η εξέγερση στη Χιλή
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΛΟΦΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 καφέ Καφεΐνη 7.30μμ
Μαρξισμός και αναρχισμός
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Γυναίκες και εργατική τάξη
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Πλιάτσικα

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Ποια είναι η εργατική τάξη σήμερα;
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 καφέ Σπίριτ 7μμ
Η ρατσιστική επίθεση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Πολυτεχνείο 2019 – καμπή στις εξελίξεις
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 δημαρχείο 7.30μμ
Τσε Γκεβάρα και η επανάσταση στην
Κούβα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Μέση Ανατολή – Μοιράζουν τη Συρία αλά
το «αραβικό πεζοδρόμιο» επιστρέφει
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 
καφέ Σεβάχ (Πριάμου 3) 7μμ
Πολυτεχνείο 2019 – καμπή για τις εξελί-
ξεις
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/11 Goody’s 7.30μμ
Πολυτεχνείο 2019 – καμπή για τις εξελί-
ξεις
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/11 
καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ποια είναι η εργατική τάξη σήμερα;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

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

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

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα
της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -
νο ως το Σάο Πά ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί
να δια σπά σει τους εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά -
τες ενω μέ νοι. 

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

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

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει
τον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε σμέ -
νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για να
κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ -
τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα νω θούν
τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε
ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ -
μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους
εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι κή πα-
ρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα -
στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα -
σης της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 
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ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Ανταρσία στο Λιμάνι
Συνέλευση
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/11 
Δραγάτζη 1Α, γρ. 2ου Κοινοτικού
Διαμερίσματος, πλ. Κοραή 5.30μμ



«Ολαός της Κύπρου αξίζει
να γνωρίζει ότι αυτή η
φορά είναι διαφορετική»

αναφέρει στην έκθεσή του ο Γ.Γ.
των Ηνωμένων Εθνών Γκουτέρες για
τη συνάντηση που θα έχει με τους
Αναστασιάδη και Ακιντζί στο Βερολί-
νο στις 25 Νοεμβρίου. Κανένας
όμως δεν ερμήνευσε αυτή την ανα-
φορά σαν μήνυμα αισιοδοξίας. Αντί-
θετα όλοι θεώρησαν πως είναι προ-
ειδοποίηση για τις συνέπειες που
μπορεί να υπάρξουν αν δεν καταλή-
ξει σε κάτι θετικό η συνάντηση. 

Ελάχιστοι βέβαια πιστεύουν ότι
μπορεί να βγει κάτι θετικό από αυτή
τη συνάντηση. Το πολιτικό κλίμα που
έχει διαμορφωθεί την τελευταία πε-
ρίοδο αλλά και οι δηλώσεις του Ανα-
στασιάδη δεν αφήνουν πολλά περι-
θώρια αισιοδοξίας. Η δήλωσή του
στον Ταλάτ ότι: «άδικα πάμε στο Βε-
ρολίνο, δεν θα γίνει τίποτα και θα
μας μείνουν τα έξοδα», είναι πολύ
χαρακτηριστική. 

Όλα αυτά γίνονται την ίδια στιγμή
που στη θάλασσα γύρω από την Κύ-
προ συνωστίζονται πλωτές εξέδρες
και πολεμικά πλοία, τουρκικά, γαλλι-
κά, αμερικάνικα, ρώσικα και άλλα.
Γίνονται την ίδια στιγμή που η Κυ-
πριακή Δημοκρατία συμμετέχει σε
μεγάλη άσκηση με την Ελλάδα και
την Αίγυπτο, ενώ πριν λίγο καιρό
συμμετείχε σε κοινή άσκηση με το
Ισραήλ. Την ίδια στιγμή Αναστασιά-
δης και Μητσοτάκης εξαγγέλλουν
νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Τα ίδια βέβαια κάνει και ο Ερντο-
γάν. Ο Ακιντζί φαίνεται να ακολουθεί
μια πιο ήπια ρητορική και αναφέρε-
ται στις παλιές συγκλίσεις, ενώ οι
δηλώσεις του για την εισβολή της
Τουρκίας στη Συρία εξόργισαν τον
Ερντογάν. Παρόλα αυτά ο Αναστα-
σιάδης επιμένει να τον ταυτίζει με
τον Ερντογάν και να παίζει το παιχνί-
δι επίρριψης ευθυνών για την πιθανή
αποτυχία της συνάντησης. Δεν είναι
μόνο οι τελευταίες δηλώσεις του
που προετοιμάζουν το κλίμα αλλά
και η όλη στάση του τα τελευταία
χρόνια: 

Ανταγωνισμοί
Έχει πετάξει στα σκουπίδια τη πο-

λιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων
και την εκ περιτροπής προεδρία που
είχαν συμφωνήσει οι Χριστόφιας –
Ταλάτ, όπως και την αποτελεσματική
συμμετοχή των τουρκοκυπρίων στην
άσκηση της εξουσίας. Σε αυτό το θέ-
μα υπήρξε σύγκλιση ότι θα χρειάζε-
ται η θετική ψήφος ενός τουλάχιστο
τουρκοκύπριου υπουργού στις απο-
φάσεις για τα σημαντικά θέματα. Ο
Αναστασιάδης δηλώνει ότι αποδέχε-
ται αυτό τον όρο μόνο για θέματα
που αφορούν τους τουρκοκύπριους.
Και για να μην αφήσει κανένα περι-
θώριο παρερμηνείας τι εννοεί, δηλώ-
νει ότι για παράδειγμα οι αποφάσεις
για τους υδρογονάνθρακες δεν αφο-
ρούν τους τουρκοκύπριους.

Κάποιοι πιστεύουν ότι όλα αυτά
αποτελούν μια στροφή του Αναστα-
σιάδη που υπήρξε ηγέτης του “ναι”
στο σχέδιο Ανάν το 2004. Δεν είναι
ακριβώς έτσι τα πράγματα. 

Το πρώτο που πρέπει να πούμε εί-
ναι ότι το “ναι” του Αναστασιάδη,
στο σχέδιο Ανάν το 2004, δεν έχει
να κάνει τίποτα, ούτε με φιλειρηνική
διάθεση, ούτε με καμιά επιθυμία για
επαναπροσέγγιση με τους τουρκο-
κύπριους. Ηταν ένα υστερόβουλο
“ναι”, σε ένα σχέδιο που κατ αρχήν
έδινε πίσω στους ε/κ πολλά από τα
χαμένα του πολέμου του ’74 και
άφηνε πολλά περιθώρια για να ξα-
ναμπορέσουν να επιβάλουν μέσα
από την οικονομική και πολιτική υπε-
ροχή που είχαν, την κυριαρχία τους
στους τουρκοκύπριους. Βέβαια πο-
λύς κόσμος ψήφισε ναι τότε, γιατί εί-
χε αυταπάτες ότι μπορούσε αυτό να
οδηγήσει σε επανένωση και ειρήνη
στο νησί. Από τη άλλη πολύς κό-
σμος ψήφισε αρνητικά όχι από εθνι-
κισμό, αλλά γιατί φοβόταν ότι θα
οδηγούσε σε νέες συγκρούσεις και
πολέμους αφού έμεναν πολλές ασά-
φειες και κενά και οι πολιτικές που
εφαρμόζονταν ήταν οι ίδιες με το
παρελθόν.

Το δεύτερο και πιο σημαντικό που
πρέπει να πούμε είναι ότι η ελληνο-
κυπριακή αστική τάξη, στην ολότητά
της, παρά τις όποιες διαφωνίες τα-
κτικής και αν έχουν, ποτέ δεν αποδέ-
χτηκαν ότι θα μοιραστούν την εξου-

σία και τους πόρους του νησιού με
τους τουρκοκύπριους. Κάθε συμφω-
νία που έκαναν την αντιμετώπιζαν
σαν ένα ενδιάμεσο στάδιο μέσα από
το οποίο θα μπορούσαν να φτάσουν
στον τελικό τους στόχο που ήταν
πάντα η κυριαρχία τους στο νησί και
η περιθωριοποίηση και εξόντωση
των τουρκοκυπρίων αντιπάλων τους.

Αυτό ήταν μια πολιτική που ακο-
λούθησε με συνέπεια η ελληνοκυ-
πριακή ελίτ. Το ότι υπήρχαν παρό-
μοιες πολιτικές και στην άλλη πλευ-
ρά από την τούρκικη και τουρκοκυ-
πριακή ελίτ δεν αναιρεί το γεγονός
ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων
ανήκε στην ελληνοκυπριακή πλευρά. 

Ο πρώτος διδάξας ήταν ο Μακά-
ριος ο οποίος ποτέ δεν αποδέχτηκε
το συνεταιρικό κράτος της Ζυρίχης
και ποτέ δεν δέχτηκε να μοιραστεί
την εξουσία με τους τουρκοκύπρι-
ους και να εφαρμόσει αυτά που ο
ίδιος είχε υπογράψει..

Αλλαγές συσχετισμών
Μετά την ήττα του ’74 η ελληνοκυ-

πριακή αστική τάξη κάνει αυτό που
ονομάζει οδυνηρό συμβιβασμό και
δέχεται την Διζωνική, Δικοινοτική
Ομοσπονδία σαν μορφή κρατικής
οντότητας για το νέο συνεταιρικό
κράτος που θα προκύψει μετά την
υπογραφή συμφωνίας. Από πολύ
νωρίς όμως αρχίζει να σκέφτεται
πώς θα το χρησιμοποιήσει και πάλι
σαν ενδιάμεσο σταθμό για να επιβά-

λει ξανά την κυριαρχία της στους
τουρκοκύπριους. 

Πατώντας πάνω στο φτηνό εργα-
τικό δυναμικό που αποτελούσαν οι
πρόσφυγες, και την καταστροφή
του Λιβάνου, κατάφερε μέσα σε ελά-
χιστο χρόνο μετά τον πόλεμο του
74, να κτίσει εκείνο που ονομάστηκε
οικονομικό θαύμα. Παράλληλα σαν
ο διαχειριστής της Κυπριακής Δημο-
κρατίας όλα αυτά τα χρόνια έχει διε-
θνή ερείσματα και συμμαχίες που
της επιτρέπουν να κάνει αυτούς
τους σχεδιασμούς. 

Τέτοια όνειρα όμως μπορούσαν
να κάνουν όσο η ελληνοκυπριακή
αστική τάξη έχει σαφή οικονομική
υπεροχή απέναντι στους τουρκοκύ-
πριους. Μέχρι το 2004 αυτό ήταν δε-
δομένο. Το οικονομικό θαύμα έφερε
τεράστια ανάπτυξη και πλούτο. Αντί-
θετα η κατάσταση στο βορρά ελάχι-
στα είχε αλλάξει. Τα εμπάργκο και οι
αποκλεισμοί είχαν λειτουργήσει αρ-
κετά αποτελεσματικά μέχρι εκείνη
τη στιγμή. 

Σήμερα βέβαια τίποτα από αυτά
δεν ισχύει. Το οικονομικό θαύμα όχι
μόνο έσβησε αλλά η κρίση του 2013
και τα μνημόνια οδήγησαν την οικο-
νομία στο χείλος της καταστροφής
και φτωχοποίησαν χιλιάδες ανθρώ-
πους. Αντίθετα το ναι των τουρκοκυ-
πρίων στο δημοψήφισμα άνοιξε προ-
οπτικές για οικονομική ανάπτυξη αλ-
λά και για διεθνείς πολιτικές σχέσεις
της ΤΔΒΚ. Η  οικονομική και πολιτική

υπεροχή των ελληνοκυπρίων σχεδόν
εκμηδενίστηκε.

Σε αυτά έρχεται να προστεθεί
ένας ακόμη παράγοντας που είναι η
ανακάλυψη των υδρογονανθράκων.
Δεν ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι
τα κοιτάσματα, πόσο εκμεταλλεύσι-
μα κλπ αλλά είναι σίγουρο πως ο
Αναστασιάδης δεν έχει καμιά όρεξη
να τα μοιραστεί με τους τουρκοκύ-
πριους. Προτιμά να διατηρήσει το
σημερινό στάτους κβο και ας πά-
ρουν την δική τους ΑΟΖ στο Βορρά
όπως εξάλλου δήλωσε δημόσια.

Αυτή είναι η ουσία της σημερινής
πολιτικής του Αναστασιάδη. Δεν
αποτελεί καμιά στροφή. Αντίθετα εί-
ναι μια πολιτική ευθυγραμμισμένη
με τις στοχεύσεις της κυρίαρχης πο-
λιτικής που εφαρμόζει η αστική τάξη
στην Κύπρο τα τελευταία 60 χρόνια. 

Δικοινοτικό κίνημα
Γι' αυτό και δεν έχει κανένα νόημα

να κάνουμε εκκλήσεις προς τον Ανα-
στασιάδη να δείξει θάρρος στις συ-
νομιλίες και άλλα παρόμοια. Δεν εί-
ναι ενθάρρυνση που θέλουν οι δύο
ηγέτες αλλά πίεση, με δράσεις από
τα κάτω. Αυτό προσπαθεί να κάνει η
δικοινοτική πλατφόρμα ειρήνης που
καλεί στις 22 Νοεμβρίου σε συγκέν-
τρωση έξω από το γραφείο του Ακιν-
τζί στο βορρά και από εκεί πορεία
στο γραφείο του Αναστασιάδη στο
νότο.

Ούτε μπορούν να ξεπεράσουν αυ-
τό το πρόβλημα οι διάφοροι διεθνείς
παράγοντες που παίζουν στο κυ-
πριακό. Αυτοί ενδιαφέρονται πάνω
από όλα για τα δικά τους συμφέρον-
τα και σχεδιασμούς που τις περισ-
σότερες φορές είναι βουτηγμένα μέ-
σα στο αίμα αθώων θυμάτων. Οι δε
άξονες που στήνουν ο Αναστασιά-
δης και ο Μητσοτάκης με τους χα-
σάπηδες της περιοχής, Νετανιάχου
και Αλ Σίσι, μόνο περισσότερη έντα-
ση και καταστροφή μπορούν να φέ-
ρουν.

Εκείνο που χρειαζόμαστε, είναι
ένα δικοινοτικό κίνημα στηριγμένο
στην αριστερά και τα συνδικάτα που
να παλεύει για ειλικρινή επαναπρο-
σέγγιση, αλληλεγγύη και συνεργα-
σία των απλών ανθρώπων στις δυο
πλευρές και στις γύρω χώρες.
Έχουμε πολλά που μας ενώνουν: Η
επιθυμία σε πολύ κόσμο και στις δυο
πλευρές για επανένωση στη βάση
της πολιτικής ισότητας, του αλληλο-
σεβασμού και της συνεργασίας, η
αντίθεσή μας στον εθνικισμό και την
αναβίωση της ακροδεξιάς και του
φασισμού, η αντίθεσή μας στην εκ-
μετάλλευση των υδρογονανθράκων
οι οποίοι όχι μόνο απειλούν το περι-
βάλλον αλλά και την ειρήνη στην πε-
ριοχή. Θα πρέπει να παλέψουμε μαζί
για να μείνουν οριστικά και αμετά-
κλητα στον βυθό της θάλασσας.

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι που
πρέπει να κοιτάμε σήμερα και όχι
προς το Βερολίνο. 

Ντίνος Αγιομαμίτης

20 Νοέμβρη 2019, Νο 1399Κύπρος

Τι φέρνει η συνάντηση
Αναστασιάδη-Ακιντζί 
στο Βερολίνο;
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Δεύτερη βδομάδα του πραξικοπήματος
στη Βολιβία και η αντίσταση συνεχίζεται.
Η γερουσιαστής Ζανίν Άνιες αυτοανακη-

ρύχθηκε πρόεδρος της χώρας στις 12 Νοέμ-
βρη, με τη στήριξη του στρατού, της αστυνο-
μίας, ακροδεξιών οργανώσεων, των καπιταλι-
στών, της άρχουσας τάξης και των ιμπεριαλι-
στών. Στις 15 Νοέμβρη έδωσε πράσινο φως
στο στρατό και απελευθέρωσε κονδύλια και
όπλα για την αστυνομία, ώστε να αντιμετωπί-
σουν την αντίσταση. Μέχρι στιγμής καταγρά-
φονται 23 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες
από τα πυρά που ανοίγουν οι δυνάμεις κατα-
στολής σε κόσμο που διαδηλώνει και δεν ανα-
γνωρίζει την πραξικοπηματική κυβέρνηση.

Όμως, η ντε φάκτο πρωτεύουσα της χώρας
και έδρα της κυβέρνησης, Λα Παζ, βρίσκεται
αποκλεισμένη λόγω του ξεσηκωμού στο Ελ Άλ-
το, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας,
προέκταση της Λα Παζ προς το Βορρά. Το Ελ
Άλτο βρίσκεται στα χέρια του κόσμου και όχι
της κυβέρνησης. Οδοφράγματα έχουν κλείσει
την πρόσβαση προς τη Λα Παζ, όπου η αγορά
υπολειτουργεί, λείπουν τρόφιμα και βασικά εί-
δη, ενώ περιορίζονται και τα καύσιμα. Τα σχο-
λεία δεν λειτουργούν. Ο αποκλεισμός της Λα
Παζ συμπληρώνεται από κινητοποιήσεις στα
νότια της πόλης εκεί που συνδέεται με τις κοι-
λάδες προς την Κοτσαμπάμπα. Από τις αρχές
της βδομάδας ο λαός του Ελ Άλτο κατέλαβε
και την Σενκάτα, το βασικό κέντρο παροχής
καυσίμων προς τη Λα Παζ. Ο έλεγχος της Σεν-
κάτα είχε καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή του
Σάντσες ντε Λοσάδα με την εξέγερση τον
Οκτώβρη του 2003.

Ο στρατός αναπτύσσεται στην περιοχή και
κανείς δεν ξέρει πότε η καταστολή θα κλιμακω-
θεί. Στο μεταξύ η ακροδεξιά και όλος ο ρατσι-
σμός της άρχουσας τάξης έχει ξεσαλώσει. Καί-
νε τη γουϊπάλα, τη σημαία που συμβολίζει τους
αυτόχθονες λαούς των Άνδεων. Η αστυνομία
ξηλώνει τη γουϊπάλα από τις στολές. Από το
2009 η σημαία μπήκε δίπλα στην προηγούμενη
της Βολιβίας για να συμβολίσει συμβολικά τη
ρήξη με το αποικιακό παρελθόν. Η Βολιβία είναι
η χώρα της Λατινικής Αμερικής όπου το μίσος
κατά των αυτόχθονων Ινδιάνων παρέμεινε βασι-
κό χαρακτηριστικό της πολιτικής ζωής. Η ταυ-
τότητα της λευκής (ευρωπαϊκής καταγωγής)
άρχουσας τάξης είναι συνδυασμένη με το ρα-
τσισμό κατά των “Ινδιάνων”. Η Άνιες μπήκε στο
προεδρικό μέγαρο με την Αγία Γραφή στο χέρι

και λέει ότι θα χρειαστεί να καθαρίσει από τα
“ξόρκια” των ιθαγενών, ο ακροδεξιός Καμάτσο
κουβαλάει την Αγία Γραφή σαν όπλο, οι αστυ-
νομικοί προσεύχονται πριν αρχίσουν να πυρο-
βολούν. Όλα αυτά δεν είναι απλώς “θρησκευτι-
κός φανατισμός”, είναι κομμάτι του τελετουργι-
κού του ρατσισμού κατά των αυτόχθονων.

Όλοι αυτοί οι φανατικοί ρατσιστές αναγκά-
στηκαν να συγκατοικήσουν στην εξουσία με τον
Έβο Μοράλες όλα αυτά τα χρόνια, γιατί οι δικοί
τους πρόεδροι είχαν προκαλέσει εξεγέρσεις.
Τώρα ξερνάνε τον καταπιεσμένο τους ρατσι-
σμό. Ο Μοράλες είναι ένας άπιστος Ινδιάνος,
σαν όλους τους ξεσηκωμένους του Ελ Άλτο.

Βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκστρατεία καταστο-
λής και συλλήψεων σε βάρος στελεχών του MAS,
του κόμματος του Μοράλες. Οι βουλευτές δήλω-
ναν ότι δεν είναι ασφαλείς ούτε να φτάσουν στο
Κοινοβούλιο. Φαίνεται ότι θέλουν να βγάλουν πα-
ράνομο το ίδιο το MAS, δηλαδή το κόμμα που
συγκεντρώνει την πλειοψηφία από το 2005.

Ούτε βήμα πίσω
Η τακτική του Μοράλες, του αντιπροέδρου

του Λινέρα, και του MAS, ωστόσο δεν βοηθάει
στο ελάχιστο την αντίσταση. Ο Μοράλες και ο
Λινέρα παραιτήθηκαν και έφυγαν στο Μεξικό.
Κάλεσαν τον κόσμο να αποφύγει και τις απερ-
γίες και τη βία. Το MAS δηλώνει προς την πρα-
ξικοπηματική κυβέρνηση πως δεν σκοπεύει να
ανακαλέσει την παραίτηση του Μοράλες και
πως δεν τον θεωρεί πλέον Πρόεδρο της χώ-
ρας. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να
εξασφαλίσουν εικόνα νομοταγών και να μην
βρεθούν εντελώς αποκλεισμένοι από το πολιτι-
κό σκηνικό που θα στήσει η Δεξιά. Όμως η μά-
χη με τη Δεξιά εξελίσσεται εδώ και τώρα. Κάθε
βήμα πίσω δεν το εκλαμβάνουν ως “καλή θέλη-
ση” αλλά σαν ευκαιρία να εξαπολύσουν ακόμη
μεγαλύτερη βία. Εδώ και 15 χρόνια οι ίδιες δυ-
νάμεις του MAS καλλιεργούσαν τις αυταπάτες
ότι τα πράγματα θα αλλάξουν σιγά σιγά. Έκα-
ναν όλα τα χατίρια στους καπιταλιστές για χά-
ρη της κοινωνικής ειρήνης και της ανάπτυξης.
Οι συνθηκολογήσεις του ρεφορμισμού, ακόμη
και στην πιο ριζοσπαστική του εκδοχή, ανοί-
γουν το δρόμο της αντεπανάστασης. Το πραξι-
κόπημα, όμως, παίζει με τη φωτιά, γιατί ο κό-
σμος που υπερασπίζεται και τις κατακτήσεις
του αλλά και την ίδια του τη ζωή δεν δείχνει
έτοιμος να συνθηκολογήσει.

Νίκος Λούντος

ΒΟΛΙΒΙΑ
Αντίσταση στο πραξικόπημα

Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ένας κόσμος σε αναβρασμό! Η προηγούμενη βδομάδα ήρθε να επιβεβαιώσει το

εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω. 

Φωτό νο1: 17 Νοέμβρη, Διαδηλωτές υψώνουν οδοφράγματα σε μια από τις πιο βα-
σικές αρτηρίες του Ιράκ. Μετά από ασταμάτητες μαζικές διαδηλώσεις και πάνω από
300 νεκρούς, από τη Δευτέρα διαδηλωτές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο λιμάνι
του Ουμ Κασρ, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, και σε σημαντικές πετρελαϊκές
εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα οργανώνονται απεργίες στα σχολεία και στο Δημόσιο,
ενώ σε πολλές πόλεις τα μαγαζιά παραμένουν κλειστά και οι τράπεζες υπολειτουρ-
γούν. Ο κόσμος ζητάει την πτώση του καθεστώτος που κληροδότησε η αμερικάνικη
εισβολή και κατοχή.

Φωτό νο2: 17 Νοέμβρη, τα Κίτρινα Γιλέκα ξεχύνονται στους δρόμους του Παρισιού
κόντρα στην αστυνομοκρατία του Μακρόν στην επέτειο του ενός χρόνου από την γέν-
νηση του κινήματος ενώ ακολουθεί γενική απεργία στις 5 Δεκέμβρη

Φωτό νο3: 14 Νοέμβρη, Πάνω από 15.000 διαδηλωτές λένε στη Μπολόνια ένα βρον-
τερό αντιφασιστικό ΟΧΙ στο Σαλβίνι για να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες η Μόντε-
να. 

Φωτό 1 Ιράκ

Φωτό 2 Παρίσι

Φωτό 3 Μπολόνια

Διαδήλωση στη Βολιβία ενάντια στο πραξικόπημα
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Το πρωί της Δευτέρας 18 Νοέμ-
βρη εκατοντάδες πάνοπλοι αστυ-
νομικοί της ειδικής μονάδας «τα

αρπακτικά», έκαναν έφοδο στο κατει-
λημμένο Πολυτεχνείο του Χονγκ
Κονγκ. Η επίθεση αποκρούστηκε από
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Την
Κυριακή 17 Νοέμβρη την ίδια τύχη είχε
η έφοδος της αστυνομίας σε μια γέφυ-
ρα που οδηγεί στο Πολυτεχνείο, με μια
«αύρα» να τυλίγεται στις φλόγες. 

Οι διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ με-
τράνε ήδη έξι μήνες, και όλες οι από-
πειρες της τοπικής κυβέρνησης, που
έχει την στήριξη του κινέζικου κρά-
τους, να διαλύσουν το κίνημα πέφτουν
στο κενό. Την προηγούμενη βδομάδα
οι εκπρόσωποι της αστυνομίας του δή-
λωσαν σε μια συνέντευξη Τύπου ότι
«το κράτος του νόμου βρίσκεται στα
πρόθυρα της πλήρους κατάρρευσης». 

Η αστυνομία πλέον δεν διστάζει να
πυροβολεί τους διαδηλωτές. Η έκρηξη
οργής στα πανεπιστήμια του Χονγκ
Κονγκ προκλήθηκε από το βαρύ τραυ-
ματισμό από σφαίρα ενός 22χρονου
φοιτητή. Ακόμα και η ηγεσία της αστυ-
νομίας αναγκάστηκε να θέσει σε δια-
θεσιμότητα μπάτσους που πατούσαν
με τις μηχανές τους διαδηλωτές πε-
σμένους στο δρόμο. 

Τράπεζες
Οι φοιτητές δεν είναι μόνοι τους. Χι-

λιάδες «χαρτογιακάδες», εργαζόμενοι
στη Σέντραλ, την γειτονιά που βρίσκον-
ται συγκεντρωμένες οι τράπεζες και το
Χρηματιστήριο, όταν κάνουν το μεσημε-
ριανό τους διάλειμμα αντί να ξεκουρα-
στούν κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις. 

Η αφορμή για το ξεκίνημα των διαδη-
λώσεων το καλοκαίρι ήταν ένας νόμος
που έκανε πιο εύκολες τις διαδικασίες
έκδοσης από το Χονγκ-Κονγκ στην κυ-
ρίως Κίνα. Τον Σεπτέμβρη, μετά από
τρεις μήνες διαδηλώσεων και δυο γενι-
κές απεργίες, η τοπική κυβέρνηση και
η πρόεδρός της, η Κάρι Λαμ, ανακοίνω-
σαν την απόσυρση του νόμου. 

Όμως, το κίνημα δεν εκτονώθηκε.
Αντίθετα, πήρε νέα φόρα όταν η Λαμ
προσπάθησε να χρησιμοποιήσει μετά
το «καρότο» το «ραβδί»: έναν «κουκου-
λονόμο» που «έλυνε τα χέρια της
αστυνομίας» (για να θυμηθούμε τα δι-

κά μας). Πριν λίγες μέρες το ανώτερο
δικαστήριο αναγκάστηκε να κηρύξει
άκυρο και αυτό το νόμο. 

Το υπόβαθρό του είναι ίδιο με εκείνο
που τροφοδοτεί το κύμα των εξεγέρ-
σεων σε όλον τον κόσμο. Το Χονγκ-
Κονγκ είναι παγκόσμιο σύμβολο και
«παράδεισος» της ελεύθερης αγοράς
και μια από τις πιο άνισες κοινωνίες
στον κόσμο. Το 1997 αυτή η πρώην
βρετανική αποικία πέρασε στον έλεγχο
της Κίνας με τη φόρμουλα «μια χώρα
δυο συστήματα». Στην πραγματικότη-
τα, το πολιτικό καθεστώς στο Κονγκ-
Κονγκ δεν ήταν ποτέ δημοκρατικό,
απλά οι κάτοικοί του είχαν κάποιες πε-
ρισσότερες ελευθερίες. 

Το κίνημα που επιμένει να δίνει τις μά-
χες του, διεκδικεί ριζικές αλλαγές. Μια
ανεξάρτητη δικαστική επιτροπή που θα
εξετάσει τη αστυνομική βαρβαρότητα,
και ακόμα πιο σημαντικό, γνήσιες, ελεύ-
θερες εκλογές για την ανάδειξη του νο-
μοθετικού σώματος και της εκτελεστι-
κής επιτροπής που διοικούν το Χονγκ
Κονγκ και μέχρι τώρα εκλέγονται ουσια-
στικά από μερικές εκατοντάδες επιχει-
ρηματίες και γραφειοκράτες. 

Το κινέζικο καθεστώς εκτοξεύει σκο-
τεινές απειλές και υπονοούμενα για την
ανάγκη να επιβληθεί ο «νόμος και η τά-
ξη» στο όνομα της απειλής στην «εθνική
ασφάλεια». Αυτό που φοβούνται δεν εί-
ναι ο «ξένος δάκτυλος» -τα «μαύρα χέ-
ρια» της Δύσης. Άλλωστε ο Τραμπ και η
κυβέρνησή του είναι όλο ευγένειες και
διπλωματία όταν πρόκειται να σχολιά-
σουν τις εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ. 

Αυτό που φοβάται η άρχουσα τάξη
της Κίνας είναι ότι το μικρόβιο της εξέ-
γερσης θα μεταδοθεί στα εργοστάσια
και τα λιμάνια της «ηπειρωτικής» χώ-
ρας. Το 2013 οι λιμενεργάτες στο
Χονγκ Κονγκ κατέβηκαν σε απεργία 40
ημερών. Ο τύπος που ελέγχεται από
το Πεκίνο έγραφε άρθρα που υμνού-
σαν τις συνθήκες εργασίας και τα με-
ροκάματα στο γειτονικό λιμάνι του
Γιαντιάν, στην επαρχία της Καντόνας.
Εκεί οι εργάτες δεν έχουν ανάγκη να
κάνουν απεργίες έγραφαν οι εφημερί-
δες. Δυο μήνες μετά το λιμάνι του
Γιαντιάν παρέλυσε από μια απεργία
χειριστών γερανών και οδηγών. 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ  Η καταστολή 
δεν σταματάει το κίνημα

34 νεκρούς Παλαιστίνιους αφήνουν πίσω
τους οι δυο μέρες ισραηλινών βομβαρδι-
σμών στη Γάζα. Λίγο πριν από την συμφω-

νία “εκεχειρίας” μεταξύ του Ισραήλ και της “Ισλαμι-
κής Τζιχάντ”, την Πέμπτη, το Ισραήλ έριξε τέσσερις
πυραύλους στο σπίτι της οικογένειας αλ-Σαουάρκα,
δολοφονώντας οχτώ μέλη της, ανάμεσά τους πέντε
παιδιά, και τραυματίζοντας άλλους 13. Την Τετάρτη,
είχε χτυπήσει με παρόμοιο τρόπο την οικογένεια
Αγιάντ. Ένα εφτάχρονο παιδί και άλλοι δυο συγγενείς
του δολοφονήθηκαν την ώρα που ανέβαιναν σε μια
μοτοσικλέτα μπροστά στο σπίτι τους για να πάνε στο
νοσοκομείο, να δούνε ένα συγγενή τους που είχε χτυ-
πηθεί από άλλο ισραηλινό χτύπημα.

Η “εκεχειρία” που συμφωνήθηκε την Πέμπτη είναι
μια απάτη. Κανένας “πόλεμος” δεν εξελίχθηκε, για να
υπάρξει εκεχειρία. Κανένας Ισραηλινός δεν τραυματί-
στηκε. Το Ισραήλ μονομερώς βομβαρδίζει, όπως κά-
νει διαρκώς στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία κρατάει
αποκλεισμένη από γη, αέρα και θάλασσα. Από τις αρ-
χές του 2018, όταν ξεκίνησαν οι “Πορείες της Επι-
στροφής” που οργανώνουν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα,
το Ισραήλ έχει δολοφονήσει πάνω από 200 Παλαιστί-
νιους, χτυπώντας τους εν ψυχρώ με ελεύθερους σκο-
πευτές, την ώρα που εκείνοι διαδηλώνουν και διεκδι-
κούν το δικαίωμά τους να επιστρέψουν στη γη που
τους έκλεψε το Ισραήλ.

Στοχευμένες δολοφονίες
Τα εγκληματικά χτυπήματα της περασμένης βδομά-

δας επαναφέρουν μια τακτική την οποία είχε χρόνια να
χρησιμοποιήσει το Ισραήλ, τις δολοφονίες ηγετικών
στελεχών της παλαιστινιακής Αντίστασης μαζί με τις
οικογένειές τους, με βομβαρδισμό και ισοπέδωση των
σπιτιών τους. Την Τρίτη 12 Νοέμβρη, ο κύκλος της επι-
θετικότητας άνοιξε με τη δολοφονία του Μπαχά Αμπού
αλ-Ατά και της συζύγου του. Ο Αμπού αλ-Ατά ήταν
στέλεχος της Ισλαμικής Τζιχάντ, της δεύτερης μεγαλύ-
τερης σε στρατιωτικές δυνατότητες οργάνωσης στη
Λωρίδα της Γάζας. Την ίδια μέρα το πρωί είχε προηγη-
θεί βομβαρδισμός ενός σπιτιού στη Δαμασκό της Συ-
ρίας, και όλα δείχνουν πως το χτύπημα ήταν ισραηλι-
νό. Εκεί έμενε ο Άκραμ αλ-Ατζούρι, στέλεχος της Ισλα-
μικής Τζιχάντ. Ο αλ-Ατζούρι επιβίωσε του χτυπήματος,
αλλά σκοτώθηκε ο γιος του και η εγγονή του.

Δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και Παλαιστίνιες στη
Λωρίδα της Γάζας ζούνε σε συνθήκες πολιορκίας εδώ
και 12 χρόνια. Το 2006 η Χαμάς κέρδισε τις τελευταί-
ες Παλαιστινιακές εκλογές με 45% και η απάντηση
του Ισραήλ ήταν να υποκινήσει πραξικοπήματα,
ώσπου τελικά απέκοψε εντελώς τη Λωρίδα της Γάζας

από τη Δυτική Όχθη, στην οποία πλέον δεν είχε πρό-
σβαση η κυβέρνηση της Χαμάς. Το ένα τρίτο του πλη-
θυσμού στη Λωρίδα της Γάζας ζει σε συνθήκες από-
λυτης φτώχειας. Το Ισραήλ ελέγχει όλες τις εισόδους
και επιτρέπει τρόφιμα υπολογίζοντας τις ελάχιστες
θερμίδες που χρειάζεται ο πληθυσμός για να επιβιώ-
σει. Τρεις φορές έχει προχωρήσει σε μεγάλης κλίμα-
κας βομβαρδισμούς με χιλιάδες νεκρούς και κατα-
στροφή της όποιας υποδομής είχε απομείνει.

Το Ισραήλ, εν τω μεταξύ, βρίσκεται μπλεγμένο στην
πιο πολύπλοκη πολιτική κρίση της ιστορίας του. Ο Νε-
τανιάχου, που διέταξε τους τελευταίους βομβαδισμούς,
παραμένει πρωθυπουργός παρότι έχασε τις εκλογές.
Τον Απρίλη δεν κατάφεραν να σχηματίσουν κυβέρνηση.
Επανέλαβαν εκλογές το Σεπτέμβρη και πάλι δεν το κα-
ταφέρνουν μέχρι στιγμής. Η κατάσταση μπορεί να συρ-
θεί μέχρι το Μάρτη του 2020 οπότε αναγκαστικά θα γί-
νουν νέες εκλογές. Ο Νετανιάχου συνεχίζει να ελέγχει
τους βουλευτές της δεξιάς, αλλά θεωρείται τοξικός για
να γίνει ξανά πρωθυπουργός σε μεγάλο συνασπισμό.
Τις επόμενες μέρες ο εισαγγελέας του Ισραήλ θα δη-
μοσιοποιήσει τις κατηγορίες για διαφθορά με τις οποί-
ες ο Νετανιάχου θα πάει στο δικαστήριο. Ο Μπένι
Γκαντς, του κόμματος που κέρδισε τις εκλογές, όχι μό-
νο συμφωνεί με τους βομβαρδισμούς, αλλά και προτεί-
νει κλιμάκωση κατά της Λωρίδας της Γάζας.

Το Ισραήλ είναι το μαντρόσκυλο του ιμπεριαλισμού
στη Μέση Ανατολή. Έχει εξαπολύσει αλλεπάλληλους
πολέμους κατά όλων των γειτόνων του στα 70 χρόνια
της ύπαρξής του. Στηρίζεται οικονομικά, διπλωματικά
και στρατιωτικά στην ενίσχυση από τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ
έχει κάνει μια σειρά κινήσεις πρωτοφανούς στήριξης
προς το Ισραήλ. Η τελευταία έγινε λίγο μετά τους
πρόσφατους βομβαρδισμούς. Ο υπουργός Εξωτερι-
κών του Τραμπ, Πομπέο, ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ
πλέον δεν θεωρούν πως οι ισραηλινοί εποικισμοί στη
Δυτική Όχθη είναι “παράνομοι”. Δεν πρέπει να έχουν
λόγο τα διεθνή δικαστήρια, αλλά τα ισραηλινά δικα-
στήρια, λέει ο Πομπέο. Οι εποικισμοί στη Δυτική Όχ-
θη είναι μαζική κλοπή γης, συνέχιση του πολέμου με
τεθωρακισμένες μπουλντόζες αντί για τανκς. Μέχρι
τώρα ακόμη και οι αμερικάνικες κυβερνήσεις έλεγαν
πως πρέπει να μπει ένα τερμα σε νέους εποικισμούς,
για να υπάρχει μια βάση για διάλογο. Τώρα, εγκατα-
λείπουν και αυτό το φύλλο συκής.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πως δεν υπάρχει λύση
διαλόγου με το Ισραήλ, ούτε ελπίδες για συνύπαρξη
“δύο κρατών”. Το Ισραήλ υπάρχει για να βομβαρδίζει.
Η επανάσταση στον αραβικό κόσμο μπορεί να το δια-
λύσει.

Ν.Λ.

Σταματήστε το αιματοκύλισμα στη Γάζα
Κηδεία δολοφονημένου από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα

17/11, Οδόφραγμα έξω από 
το κατειλημμένο Πολυτεχνείο
στο Χονγκ Κονγκ
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ΙΔΕΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Το Μαρξιστικό 
Βιβλιοπωλείο 
παρουσιάζει

Μια επίκαιρη εκδήλωση οργανώνει το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο την Πέμπτη 21 Νοέμβρη, στις 7 το απόγευ-
μα. Πρόκειται για την παρουσίαση του βιβλίου του πα-

νεπιστημιακού Νίκου Κουραχάνη, “Πολιτικές Στέγασης Προ-
σφύγων- Προς την κοινωνική ενσωμάτωση ή την προνοιακή
εξάρτηση;” Ομιλητές θα είναι ο συγγραφέας, ο Γιώργος Πίττας
δημοσιογράφος της Εργατικής Αλληλεγγύης και ο Δημήτρης
Αγγελίδης δημοσιογράφος της Εφημερίδας των Συντακτών. 

Η εκδήλωση γίνεται σε μια φάση όπου η κυβέρνηση της ΝΔ
κλιμακώνει τις ρατσιστικές επιθέσεις της. «Επαναπροωθήσεις»
στο Αιγαίο και τον Έβρο, δολοφονίες και πολυβολισμοί βαρ-
κών, νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης που αναπαράγουν τη φρί-
κη της Μόριας. Όλα αυτά ντυμένα με κάθε είδους ρατσιστική
και ισλαμοφοβική υστερία που δίνει πάτημα στους ακροδεξι-
ούς και φασίστες να παριστάνουν τους «αγανακτισμένους κα-
τοίκους». 

Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στο «κύμα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες που αναδύθηκε μέσα από τα ερείπια μιας κατε-
στραμμένης χώρας». Αυτό το κύμα δεν έχει στερέψει, αντίθετα
δυναμώνει μέσα από τις μάχες που δίνει το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα σήμερα. 

Το κεντρικό επιχείρημα του βιβλίου όπως το διατυπώνει ο Ν.
Κουραχάνης στις πρώτες σελίδες του βιβλίου είναι ότι: «Οι πο-
λιτικές στέγασης προσφύγων που σχεδιάζονται και εφαρμόζον-
ται στην εγχώρια και ευρωπαϊκή πραγματικότητα δεν είναι με-
μονωμένο γεγονός. Αντίθετα, είναι μια επιμέρους όψη των υπο-
λειμματικών κοινωνικών πολιτικών που παγιώνονται ευρύτερα
για τους ακραία φτωχούς την εποχή της νεοφιλελεύθερης ηγε-
μονίας. Είναι, δηλαδή κοινωνικές πολιτικές παρόμοιες με αυτές
που προωθούνται για τους απόρους, για τους ουσιοεξαρτημέ-
νους, για τους κοινωνικά αποκλεισμένους εν γένει. Πολιτικές οι
οποίες δεν επιδιώκουν την κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλω-
των πληθυσμών. Απεναντίας, εξαντλούνται στην οριακή παρο-
χή συνθηκών αποτροπής του θανάτου τους. Και αυτό όχι πάν-
τα». 

Το βιβλίο του Νίκου Κουραχάνη μας εξοπλίζει με ισχυρά επι-
χειρήματα για το πώς η μάχη για το δικαίωμα στη στέγαση για
τους πρόσφυγες είναι ουσιαστικά και μάχη για κοινωνικές υπη-
ρεσίες, ελεύθερη μετακίνηση και ανοιχτά σύνορα -μια μάχη
που δυναμώνει ολόκληρη την εργατική τάξη που αναμετριέται
σήμερα με την κληρονομιά των μνημονίων και τις επιθέσεις της
κυβέρνησης της ΝΔ. 

Συνέχεια στο Δεκέμβρη
Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο οργανώνει δυο ακόμα εκδηλώ-

σεις μέσα στον Δεκέμβρη:
• Την Παρασκευή 6 Δεκέμβρη 7.00μμ στην ΕΣΗΕΑ για το βι-

βλίο του Νάσου Μπράτσου «Αιγαιοπελαγίτες πρόσφυγες στον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», που η ΕΡΤ έκοψε το 2ο μέρος του ντο-
κιμαντέρ που στηρίζεται πάνω στο βιβλίο. Ομιλητές θα είναι οι
πανεπιστημιακοί Μάκης Καβουριάρης και Προκόπης Παπα-
στράτης μαζί με τον συγγραφέα Ν. Μπράτσο.
• Την Τρίτη 17 Δεκέμβρη 7.00μμ με αφορμή την επέτειο του

Δεκέμβρη του ’44, εκδήλωση παρουσίασης των βιβλίων «Αντί-
σταση η Επανάσταση που Χάθηκε» και του συλλογικού τόμου
«Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά», με ομιλητές τους
ιστορικούς Μ. Λυμπεράτο και Π. Παπαστράτη επιμελητές του
συλλογικού τόμου και τον Λ. Μπόλαρη, συγγραφέα του βιβλίου
για την Αντίσταση. 

Την ίδια μέρα το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο οργανώνει εορτα-
στικό παζάρι με μεγάλες εκπτώσεις σε όλες τις εκδόσεις του. 

Λ.Μ.

Ανοιχτές
εκδηλώσεις
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

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


