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“Πρόκληση” και “αποσταθεροποιητική
κίνηση” στη Μεσόγειο είναι σύμφω-
να με την κυβέρνηση Μητσοτάκη

τα μνημόνια που υπέγραψε η Τουρκία με την
κυβέρνηση “Εθνικής Συμφωνίας” της Λιβύης.
Πραγματική πρόκληση είναι αυτό που ακολού-
θησε από πλευράς Μητσοτάκη και Δένδια. Τα-
ξίδι αστραπή και συνάντηση με τη χούντα της
Αιγύπτου, υπενθύμιση των στενών δεσμών του
ελληνικού κράτους με το Ισραήλ και εκβια-
σμούς προς τον Λίβυο πρέσβη, απειλώντας
τον με άμεση απέλαση.

Όσο και να θέλουν να κρυφτούν, οι εξελίξεις
αποκαλύπτουν μια αλήθεια που από την πλευ-
ρά της αντικαπιταλιστικής αριστεράς προειδο-
ποιούσαμε από την αρχή. Οι μοιρασιές των
ΑΟΖ στη Μεσόγειο είναι γέφυρα με την οποία
φτάνουν μέχρι την Κύπρο και την Ελλάδα οι

ανταγωνισμοί, οι πόλεμοι και ο θάνατος από
τη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη. 

Η μονομερής χάραξη ΑΟΖ από πλευράς Ελ-
λάδας, Αιγύπτου, Ισραήλ και Κυπριακής Δημο-
κρατίας έβαζε αντικειμενικά την Τουρκία στη
γωνία. Από τη δεκαετία του ‘50 η ελληνική δι-
πλωματία προσπαθεί να αξιοποιήσει τις δυνα-
τότητες που τις προσφέρει η ακτογραμμή των
νησιών για να μετατρέψει το Αιγαίο σε κλειστή
θάλασσα. Πλέον, το καινούργιο -και πολύ πιο
ασαφές- πλαίσιο των ΑΟΖ απειλούσε να αφή-
σει την Τουρκία αποκλεισμένη και στη νότια
ακτή της. Αλλεπάλληλες ελληνικές κυβερνή-
σεις υπέγραψαν συμφωνίες πάνω και κάτω
από το τραπέζι με τους χασάπηδες της επανά-
στασης της Αιγύπτου και τους αρχιδολοφό-
νους της Μέσης Ανατολής, το κράτος του Ισ-
ραήλ. 

Τώρα ο Δένδιας, από το Κάιρο, σε κοινή δή-
λωση με τον υπουργό του Σίσι, λέει πως ο
πρόεδρος της Λιβύης δεν έχει “νομιμοποίηση”
να υπογράφει συμφωνίες. Η κυβέρνηση της
Αιγύπτου που συνεργάζεται με την Ελλάδα
προφανώς έχει “νομιμοποίηση”, γιατί είναι δι-
κτατορία και δεν ρωτάει κανέναν. 

Νομιμοποίηση;
Τη νομιμοποίησή του ο Σίσι την “κέρδισε”

τον Αύγουστο του 2013, ανοίγοντας πυρ κατά
άοπλων διαδηλωτών, δολοφονώντας πάνω
από χίλιους ανθρώπους στο δρόμο. Την κέρδι-
σε γεμίζοντας τις φυλακές με χιλιάδες αγωνι-
στές και αγωνίστριες. Έφτασαν να δολοφονή-
σουν μέσα στη φυλακή τον Μοχάμεντ Μούρσι,
τον μοναδικό δημοκρατικά εκλεγμένο πρό-
εδρο της χώρας, αφήνοντάς τον χωρίς φάρ-

μακα και ιατρική βοήθεια.
Το Ισραήλ με το οποίο έχει συμφωνήσει την

ΑΟΖ η ελληνική κυβέρνηση από πού αντλεί τη
νομιμοποίησή του; Ένα κράτος πάνω σε κλεμ-
μένη γη, που “νομιμοποιείται” να μοιράζει ακό-
μη και το φυσικό αέριο της Μεσογείου, την
ώρα που οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν ούτε καν
δικαίωμα να ψαρεύουν.

Όλες αυτές οι συμφωνίες ήταν “δημιουργική
διπλωματία”. Αλλά όταν κάνει το ίδιο η Τουρκία
με την κυβέρνηση της Τρίπολης πρόκειται για
“επιθετικότητα”. Ας κόψουν τις υποκρισίες.
Όποιος θέλει ειρήνη στη Μεσόγειο δεν μοιράζει
οικόπεδα, δεν αγοράζει φρεγάτες και πυραύ-
λους, δεν αγκαλιάζει το Ισραήλ και τον Σίσι. Οι
εργάτες και οι εργάτριες δεν έχουμε συμφέρον
από καμιά ΑΟΖ από καμιά εξόρυξη υδρογοναν-
θράκων και από κανέναν καινούργιο αγωγό.

Μέχρι πρόσφατα για την ελληνι-
κή κυβέρνηση (και για τα ΜΜΕ

που αναπαράγουν την κυρίαρχη
γραμμή) τα πράγματα ήταν σαφή.
Υπήρχε μια διεθνώς αναγνωρισμένη
κυβέρνηση στη Λιβύη με έδρα την
Τρίπολη, της οποίας ηγείται ο Φά-
γιεζ αλ-Σαράτζ. Στα Ανατολικά της
χώρας, υπάρχει μια δεύτερη κυβέρ-
νηση, η οποία στηρίζει την νομιμο-
ποίησή της στο κοινοβούλιο με έδρα
το Τομπρούκ, κοντά στα σύνορα με
την Αίγυπτο. 

Πραγματική εγγύηση της δεύτε-
ρης αυτής κυβέρνησης όμως είναι ο
στρατός του Χαλίφα Χάφταρ ο οποί-
ος έχει απλώσει τον έλεγχό του σε
μεγάλο κομμάτι της χώρας, αλλά όχι
στην Τρίπολη. Από τον περασμένο
Απρίλη ο Χάφταρ έχει μετατρέψει τη
σύγκρουσή του με την κυβέρνηση
της Τρίπολης σε έναν γενικευμένο
πόλεμο. Έφτασε να βομβαρδίζει την
πρωτεύουσα, αλλά οι προβλέψεις
που έλεγαν ότι σε μερικές βδομάδες
θα είχε “καθαρίσει” την κατάσταση
αποδείχθηκαν λάθος. Αναγκάστηκε
να υποχωρήσει και η κυβέρνηση της
Τρίπολης διατήρησε τον έλεγχο. 

Στο μεταξύ έχουν χάσει τη ζωή
τους περισσότεροι από 1000 άνθρω-
ποι. Ανάμεσά τους, οι πιο αθώοι των
αθώων, πρόσφυγες και μετανάστες
που βρέθηκαν παγιδευμένοι να πε-
θαίνουν από την πείνα και τη δίψα
μέσα σε εγκατελειμμένες φυλακές.
Στις αρχές Ιούλη ο Χάφταρ βομβάρ-
δισε ένα κέντρο κράτησης προσφύ-
γων έξω από την Τρίπολη, δολοφο-
νώντας εν ψυχρώ 44 ανθρώπους και
τραυματίζοντας εκατοντάδες.

Πίσω από τον “εμφύλιο” μεταξύ
Τομπρούκ και Τρίπολης βρίσκονται
οι μοιρασιές για τον πλούτο και την
εξουσία στη Λιβύη, πάνω στο κενό
που άφησε η ανατροπή του Καντάφι

το 2011. Τα νήματα πίσω από τις αν-
τιμαχόμενες δυνάμεις τα κινούν πε-
ριφερειακές και ιμπεριαλιστικές δυ-
νάμεις. Η Αίγυπτος, τα Εμιράτα, η
Σαουδική Αραβία και η Γαλλία στηρί-
ζουν τον Χάφταρ. Άφθονος οπλι-
σμός και χρήμα ρέει και από τον
Κόλπο και μέσω των λιβυο-αιγυπτια-
κών συνόρων. Η Ιταλία και επισήμως
η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν την
κυβέρνηση της Τρίπολης. Ο Τραμπ
έπαιζε με την ιδέα να στηρίξει ανοι-
χτά τον Χάφταρ αλλά τώρα δηλώνει
απογοητευμένος που ο στρατηγός
δεν κατάφερε να καταλάβει την Τρί-
πολη γρήγορα όπως είχε υποσχεθεί.
Ο Πούτιν που ήθελε να κρατάει τις
ισορροπίες και δήλωνε σεβασμό στη
“διεθνή νομιμότητα”, όλο και περισ-
σότερο στήριζε ανοιχτά και υλικά
τον Χάφταρ. Μέσα σε αυτές τις συν-
θήκες η κυβέρνηση της Τρίπολης

ζητούσε και δεχόταν τη στρατιωτική
στήριξη της Τουρκίας.

Η ελληνική διπλωματία έκανε βή-
ματα προς τον Χάφταρ. Τον Οκτώ-
βρη ήρθε στην Ελλάδα αντιπροσω-
πεία της “ανατολικής πτέρυγας” της
Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης, για
να συζητήσουν την ελληνική συμμε-
τοχή στην ανασυγκρότηση του λιμα-
νιού της Βεγγάζης. Οι Έλληνες εφο-
πλιστές και οι κατασκευαστικές εται-
ρείες θέλουν να κάνουν μπίζνες με
όλους, αλλά η Βεγγάζη (την οποία
ελέγχει ο Χάφταρ) και το ρευστό
που έρχεται από τον Κόλπο είναι ιδι-
αίτερα ελκυστικά. 

Ανοικοδόμηση
Τον περασμένο Ιούλη, η ιστοσελί-

δα Μilitaire που καυχιέται για τις σχέ-
σεις της με το στρατό καλούσε σε
“ίδρυση ελληνικού προξενείου στη
Βεγγάζη, τώρα!”, με τον δημοσιογρά-
φο Βλαβιανό να γράφει πως “Οι προ-
οπτικές σε επιχειρηματικό επίπεδο
στην Ανατολική Λιβύη είναι τερά-
στιες. Μόνον για την ανοικοδόμηση
της Βεγγάζης θα διατεθούν ποσά
που ξεπερνούν τα 40 δις δολάρια.
Μέχρι στιγμής μόνον η ΜΕΤΚΑ του
Ομίλου Μυτιληναίου δραστηριοποιεί-
ται στην περιοχή κι έχει υπογράψει
σύμβαση για την εκτέλεση υποσταθ-

μού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας στο Τομπρούκ προϋπολογισμού
400 εκ. δολαρίων. Ερχόμενος στη
Βεγγάζη από την Τύνιδα με τις αερο-
γραμμές Buraq Air…, συνάντησα τι
άλλο Έλληνες μηχανικούς. Μετά από
μικρή κουβέντα μαζί τους κατάλαβα
ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αν-
θεί και στα σύνορα Λιβύης-Τυνησίας.
Δεν ήθελαν να δώσω λεπτομέρειες
και το σέβομαι… Ακόμη μία ελληνική
εταιρεία η LEEAD Consulting Sa υπέ-
βαλε πρόσφατα πρόταση με την
οποία περιγράφει το όραμα της για
τη μελλοντική Βεγγάζη.” Η Τουρκία,
λόγω της σχέσης της με την κυβέρ-
νηση της Τρίπολης έχει μείνει έξω
από όλες αυτές τις δουλειές στη
Βεγγάζη και ολόκληρη την Ανατολή.

Τι σύμπτωση, η επίθεση του Χά-
φταρ εξαπολύθηκε τον Απρίλη λίγο
πριν ξεκινήσει διεθνής διάσκεψη για
τη Λιβύη. Και σήμερα η ένταση ξεκι-
νά μια βδομάδα πριν από τις προ-
γραμματισμένες “ειρηνευτικές συ-
ναντήσεις” στο Βερολίνο. Έτσι λύ-
νονται οι ιμπεριαλιστικές μοιρασιές.
Αρπάζει ο καθένας ό,τι μπορεί, λίγο
προτού καθίσουν όλοι μαζί στο τρα-
πέζι για να “συζητήσουν”.

Νίκος Λούντος

Μοιράζουν τη Μεσόγειο, μοιράζουν τη Λιβύη

Ο Μυτιληναίος 
στη Βεγγάζη

ΗΕυρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια όλης αυτής
της κρίσης βάζει σε πρώτη προτεραιότητα το

ποιος μπορεί να εξασφαλίσει πιο κλειστά σύνορα στη
Λιβύη, για να σταματήσει η είσοδος προσφύγων και
μεταναστών στην Ευρώπη. 

Ο Χάφταρ και η κυβέρνηση της Τρίπολης ανταγωνί-
ζονται σε βαναυσότητα για τα ρατσιστικά μάτια της
ΕΕ. Ο Χάφταρ βομβαρδίζει φυλακισμένους πρόσφυ-
γες. Ο Σαράτζ στέλνει το λιμενικό από την Τρίπολη να
ανοίγει πυρ κατά των προσφύγων αλλά και κατά των
σκαφών των μη κυβερνητικών οργανώσεων που προ-
σπαθούν να διασώσουν τον κόσμο από τον πνιγμό. Το
λιβυκό λιμενικό είναι ένας εγκληματικός μηχανισμός,
μακρύ χέρι της ΕΕ.  

Ο κόσμος που δεν καταφέρνει να φύγει καταλήγει

σε φυλακές, στρατόπεδα και άθλιες εγκαταστάσεις
που ελέγχονται τις περισσότερες φορές από πολιτοφυ-
λακές, οι οποίες οργανώνουν μέχρι και σκλαβοπάζαρα.
Ο κόσμος όχι μόνο πέφτει θύμα σεξουαλικής και άλλης
βίας, τράφικινγκ αλλά και πολλοί βασανίζονται με σκο-
πό να ζητηθούν λύτρα από τους συγγενείς τους. 

Αυτή είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής για την ΕΕ
και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτοί είναι που
τώρα θέλουν να μας βάλουν να σκοτωθούμε για τις
ΑΟΖ και το φυσικό αέριο. Όσο κερδισμένοι έχουμε
βγει από τις μπίζνες του Μυτιληναίου στη Βεγγάζη,
άλλο τόσο θα βγούμε από τις εξορύξεις στα ανοιχτά
της Μεσογείου. Οι υδρογονάνθρακες ας μείνουν εκεί
που είναι. Ούτε εμείς, ούτε το περιβάλλον έχει ανάγ-
κη την καταστροφή και τον πόλεμο που φέρνουν.

Στις πλάτες των προσφύγων
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Να βάλουμε τέλος στους βρόμικους
ανταγωνισμούς με την Τουρκία
Οι ελληνοτουρκικοί ανταγωνισµοί που

καλλιεργούν οι άρχουσες τάξεις και οι
κυβερνήσεις στις δυο όχθες του Αιγαί-

ου είναι αντιδραστικοί και από τις δυο πλευρές.
Αν υπήρχε η παραµικρή αµφιβολία γι' αυτό, οι
πρόσφατες εξελίξεις έρχονται να το επιβεβαι-
ώσουν µε τραγικό τρόπο καθώς η αντιπαράθε-
ση απλώνεται στη ...Λιβύη, µε τον Ερντογάν να
στηρίζει την “κυβέρνηση” µε έδρα την Τρίπολη
και τη ΝΔ να αγκαλιάζει την “κυβέρνηση” µε
έδρα τη Βεγγάζη.

Η πατριδοκαπηλία είναι µόνιµο εργαλείο των
από πάνω για να αποπροσανατολίζουν τον κό-
σµο. Αλλά η προπαγάνδα ότι το Μητσοτακέικο
υπερασπίζεται τα “εθνικά δίκαια” παρεµβαίνον-

τας στον εµφύλιο πόλεµο στη Λιβύη σπάει ρε-
κόρ απάτης.

Ούτε οι εργάτες στην Ελλάδα, ούτε οι εργά-
τες στην Τουρκία έχουν τίποτε να κερδίσουν
από τις εξορµήσεις για τη µοιρασιά των κοιτα-
σµάτων πετρελαίου και φυσικού αέριου στην
Ανατολική Μεσόγειο. Μόνο καταστροφές µπο-
ρούν να προκύψουν από όλα αυτά. 

Καταστροφές
Ένα πρώτο κρατούµενο είναι η περιβαλλοντι-

κή καταστροφή. Τα ορυκτά καύσιµα είναι υπεύ-
θυνα για την υπερθέρµανση του πλανήτη που
ήδη προκαλεί ακραία καιρικά φαινόµενα όπως
οι πληµµύρες που χτύπησαν ξανά σε τόσα µέ-
ρη πρόσφατα. Η κυβέρνηση της ΝΔ µιλάει για
“απολιγνιτοποίηση” ως πρόσχηµα για να προ-
ωθήσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και την ίδια
ώρα κυνηγάει νέες εξορύξεις από το Ιόνιο µέ-
χρι την Κρήτη, το Αιγαίο και την Κύπρο.

Αυτό το κυνήγι, που το στηρίζουν διαχρονικά
οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και συνέχισε και ο
ΣΥΡΙΖΑ, κουβαλάει µαζί του πολλές αντεργατι-
κές επιθέσεις. Σε πρώτο επίπεδο είναι η εισβο-
λή των πολυεθνικών κολοσσών της ενέργειας,
της Total, της Exxon, της ENI που βρίσκουν πε-

δίο για κερδοσκοπικά παιχνίδια παρέα µε τους
Λάτσηδες, τους Βαρδινογιάννηδες και τους
Μυτιληναίους του ελληνικού καπιταλισµού.

Ακόµη χειρότερη είναι η πολεµική απειλή
που οξύνεται καθώς όλοι αυτοί προσπαθούν να
κατοχυρώσουν “θαλάσσια οικόπεδα” που τα
βαφτίζουν “εθνικά σύνορα” ή “γαλάζιες πατρί-
δες”. Το αποτέλεσµα είναι ο αγώνας δρόµου
των εξοπλισµών και η εµπλοκή στις επεµβάσεις
των µεγάλων ιµπεριαλιστικών δυνάµεων. Ήδη,
την ώρα που ο προϋπολογισµός διαψεύδει τις
υποσχέσεις Μητσοτάκη για ελαφρύνσεις στους
πολλούς, η κυβέρνηση βρίσκει λεφτά για ανα-
βάθµιση των F-16, των Μirage 2000 και των
υποβρύχιων.

Η απειλή πολεµικής εµπλοκής δεν αποµα-
κρύνεται επειδή ο Μητσοτάκης θα συναντήσει
τον Τραµπ και τον Ερντογάν στα πλαίσια της
συνόδου για τα 70 χρόνια του ΝΑΤΟ στο Λονδί-
νο -αντίθετα, χειροτερεύει. Οι Κούρδοι και ο
απλός κόσµος στη Συρία είναι ζωντανή απόδει-
ξη για τις καταστροφές που φέρνουν οι “ισορ-
ροπίες” των ιµπεριαλιστών ανταγωνιστών.
Όσες βάσεις και να παραχώρησε ο Δένδιας
στον Ποµπέο πριν από δυο µήνες, αυτή η πολι-
τική δεν κατάφερε να αποτρέψει τον νέο γύρο
έντασης µε την Τουρκία στα ύδατα της Λιβύης.

Η λύση µπορεί να έρθει µόνο µέσα από την
πάλη του εργατικού κινήµατος και της νεολαί-
ας ενάντια στους εξοπλισµούς, ενάντια στην
πατριδοκαπηλία, ενάντια στις εξορύξεις, ενάν-
τια στους “άξονες” µε το κράτος-τροµοκράτη
του Ισραήλ, ενάντια στις βάσεις και τις ιµπερια-
λιστικές επεµβάσεις. Για ειρήνη και φιλία µε
τους γείτονες στην κοινή πάλη ενάντια στο σύ-
στηµα που γεννάει όλες τις καταστροφές.

Το 2020 συµπληρώνονται εκατόν
δέκα χρόνια από το συνέδριο που

καθιέρωσε την 8 Μάρτη σαν διεθνή
µέρα των γυναικών. Ήταν η περίο-
δος που σε Ευρώπη και Αµερική ξε-
σπούσαν µεγάλες απεργίες και κινή-
µατα όπου πρωτοστάτησαν γυναί-
κες. Κορυφαίο παράδειγµα είναι ο
ρόλος των γυναικών στη Ρώσικη
Επανάσταση η οποία ξεκίνησε µε µία
µαζική από τα κάτω απεργία στις 8
Μάρτη του 1917 και οδήγησε στην
έφοδο στον ουρανό. Αυτή η επέτειος
αξίζει να γιορταστεί µε µαζικές απερ-
γιακές διαδηλώσεις. 

Πηγαίνοντας προς τα εκεί ξεσηκώ-
νουµε τους χώρους δουλειάς µας µε
εκδηλώσεις, τις γειτονιές µας, τις
σχολές µας µε συζητήσεις και ενηµε-
ρώσεις. Μαζί µε τις απεργίες, τις κα-
ταλήψεις που ξεσπούν απέναντι σε
αυτή την κυβέρνηση πυκνώνουµε τις
γραµµές της πάλης για την απελευ-
θέρωση των γυναικών. Για να απαλ-
λαγούµε από το σύστηµα που ξερνά-
ει κρίση, πολέµους, ρατσισµό, σεξι-
σµό. Γιατί θέλουµε το ψωµί, θέλουµε
και τα τριαντάφυλλα!  

Στο πλαίσιο αυτής της καµπάνιας
η Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη
οργανώνει συζήτηση στο συνέδριο
της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Δεκέµβρη,
3µµ στην αίθουσα Ίκαρος του
NOVOTEL. Οµιλήτριες θα είναι η Αρ-
γυρή Ερωτοκρίτου από το ΔΣ του
σωµατείου στο Γεννηµατάς, η Μαρία
Αµπελιώτη, εργαζόµενη στον Δήµο
Αθήνας και η Τιάνα Ανδρέου από το
ΔΣ της ΟΣΥΟ. 

Ακολουθούν εκδηλώσεις στο νοσο-
κοµείο Γεννηµατάς στις 12 Δεκέµβρη,
στο Γκαράζ του Δήµου Αθήνας στις
14/12, στο νοσοκοµείο Αγ. Σάββας
στις 19/12 και ετοιµάζονται επίσης εκ-
δηλώσεις στα νοσοκοµεία Ερυθρός,
Αγ. Όλγα, Αµαλία Φλέµινγκ, Αγλαΐα
Κυριακού, Κρατικό Νίκαιας, και στο
Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Οι γυναίκες 
στην πρώτη
γραµµή

5/10, Διαδήλωση ενάντια στην επίσκεψη Πομπέο. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



Πλήθος απεργών συμμετείχαν στη δια-
δήλωση που πραγματοποίησαν την Τε-
τάρτη 27/11 στην Αθήνα οι εργαζόμε-

νοι των δημόσιων νοσοκομείων. Με την 24ωρη
απεργία που κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ δόθηκε συνέ-
χεια στο απεργιακό μπαράζ του κλάδου και
στη μάχη για μονιμοποιήσεις, μαζικές προσλή-
ψεις και αύξηση της χρηματοδότησης στην
Υγεία. Συγκέντρωση έγινε και στη Θεσσαλονί-
κη έξω από την 3η-4η Υγειονομική Περιφέρεια.

Η πορεία της Αθήνας ξεκίνησε από τη Βασι-
λίσσης Σοφίας στο ύψος του Χίλτον, βάδισε
προς το Υπουργείο Εργασίας και κατέληξε
στο Υπουργείο Υγείας όπου έγινε συνάντηση
αντιπροσωπείας των απεργών με εκπροσώ-
πους του Υπουργείου. 

Μαζική ήταν η συμμετοχή απεργών στο
μπλοκ του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Μπρο-
στά στο μπλοκ του Συντονιστικού ήταν το πα-
νό των εργαζόμενων στον Αγ.Σάββα. Ο πρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Κώστας
Καταραχιάς, μας ενημέρωσε για τη νικηφόρα
έκβαση του αγώνα ενάντια στις απολύσεις του
ίδιου και συναδέλφων του επικουρικών. “Πα-
ρότι ο διοικητής μέχρι την τελευταία στιγμή
επέμενε να μη στέλνει το χαρτί που θα κρα-
τούσε τους επικουρικούς στη δουλειά, παρα-
κάμφθηκε, μετά την πίεση του σωματείου και
τις κινητοποιήσεις κι εξασφαλίστηκε και σε
γραφειοκρατικό επίπεδο ότι οι απολύσεις –
συνδικαλιστικές διώξεις δεν θα περάσουν. Εί-
ναι μια νίκη του αγώνα των επικουρικών για-
τρών και του σωματείου εργαζομένων κόντρα
στις αυθαιρεσίες και τον αυταρχισμό της, υπό
αποχώρηση πλέον, διοίκησης. Συνεχίζουμε τον
αγώνα για μονιμοποιήσεις και μαζικές προσλή-
ψεις”. 

Μαζί με το Συντονιστικό βάδισαν, εκτός από
τον Αγ.Σάββα, τα σωματεία των νοσοκομείων
Γεννηματάς, Ερυθρός, δεκάδες συμβασιούχοι
ΟΑΕΔ από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, φοι-
τητές και φοιτήτριες με το πανό της κατειλημ-
μένης Σχολής Καλών Τεχνών και πολλοί ακόμα
υγειονομικοί και συμπαραστάτες. Ακολουθού-
σαν με τα πανό τους το Λαϊκό Νοσοκομείο, ο
Ευαγγελισμός, το Αττικό, το ΚΑΤ, το Θριάσειο,
το Ελπίς, αλλά κι από το Μεσολόγγι, οι εργα-
ζόμενοι του τοπικού νοσοκομείου μαζί με τους
συναδέλφους τους από την Επιτροπή Αγώνα
του νοσοκομείου Αγρινίου.

“Βαδίζουμε μαζί, οι εργαζόμενοι από το Με-
σολόγγι και το Αγρίνιο γιατί ένα από τα χρόνια
αιτήματά μας είναι η αποσύνδεση των δυο νο-
σοκομείων με την παράλληλη ενίσχυσή τους
σε εργαζόμενους και χρηματοδότηση. Τα δυο

νοσοκομεία είχαν πέσει θύματα των συγχωνεύ-
σεων στην προηγούμενη κυβέρνηση της δεξιάς
το 2013, μόνο και μόνο γιατί είχαν δεσμευτεί
στην Τρόικα. Αυτό μαζί με το γεγονός ότι δεν
έχουν γίνει καθόλου προσλήψεις όλα αυτά τα
χρόνια, έχουν φέρει τα νοσοκομεία μας σε
δραματική κατάσταση. Προσωπικό φεύγει από
το ένα νοσοκομείο για να μπαλώνει τρύπες στο
άλλο και το ανάποδο. Μεγάλο κομμάτι αυτής
της δουλειάς το βγάζουν οι συμβασιούχοι.
Έχουμε πολλούς επικουρικούς γιατρούς ενώ η
φύλαξη, η σίτιση και η καθαριότητα γίνεται από
εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις που λή-
γουν τέλος του χρόνου. Εμείς διεκδικούμε ότι
όλοι αυτοί οι συνάδελφοι θα μονιμοποιηθούν”
σημείωσε ο Δημήτρης, εργαζόμενος στο νοσο-
κομείο του Μεσολογγίου και μέλος του συλλό-
γου εργαζομένων.

Συμβασιούχοι
Οι συμβασιούχοι ΟΑΕΔ του ΕΚΕΑ – γυναί-

κες στην πλειοψηφία τους - ήταν ίσως το κομ-
μάτι της διαδήλωσης που τράβηξε περισσότε-
ρο την προσοχή με τα συνθήματα και τη μαχη-
τικότητά του. Αφού η απεργιακή διαδήλωση
είχε φτάσει στο Υπουργείο Υγείας, μπήκαν επι-
κεφαλής της νέας πορείας που σχηματίστηκε

και μαζί με το Συντονιστικό Νοσοκομείων βάδι-
σαν για να ενωθούν με τους συναδέλφους
τους συμβασιούχους των υπουργείων που
πραγματοποιούσαν μαζική συγκέντρωση έξω
από το Υπουργείο Εργασίας. 

“Διεκδικούμε το αναφαίρετο και συνταγματι-
κό δικαίωμά μας στην εργασία” δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη η Αγάπη. “Αιτούμαστε
τουλάχιστον την ανανέωση της σύμβασής μας
για άλλον έναν χρόνο. Στο Εθνικό Κέντρο Αι-
μοδοσίας είμαστε 66 άτομα. Είναι ένας από
τους φορείς που υπάγεται στο Υπουργείο
Υγείας και θα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Περίπου το 52% του προσωπικού απαρτίζεται
από συμβασιούχους του προγράμματός μας.
Εμείς επεξεργαζόμαστε το αίμα που προορίζε-
ται για μεταγγίσεις. Αν σταματήσουμε να ερ-
γαζόμαστε, το ΕΚΕΑ θα κλείσει την επόμενη
μέρα, αφήνοντας ακάλυπτους πάρα πολλούς
ασθενείς, αλλά και επιστημονικό προσωπικό
στο δρόμο. Το brain drain δεν αντιμετωπίζεται
με ετήσιες συμβάσεις. Γι' αυτό και συνεχίζου-
με τον αγώνα. Αρχικά συντονιστήκαμε με την
επιτροπή των 5.500 συμβασιούχων που εργά-
ζονται σε άλλα υπουργεία. Κάνουμε συνελεύ-
σεις κι έχουμε βοήθεια κι από άλλα σωματεία
εργαζομένων. Ήδη εδώ και δυο μήνες οργα-

νωνόμαστε και την περασμένη βδομάδα, όπως
και σήμερα δώσαμε ένα ηχηρό μήνυμα στον
υπουργό ότι είμαστε εδώ, είμαστε πτυχιούχοι
και θέλουμε τη δουλειά μας” συνέχισε. 

Μαζί τους βάδισε και το μπλοκ του Γεννημα-
τάς. Η Μαρία Χαρχαρίδου, εκλεγμένη στο Δ.Σ
του Συλλόγου Εργαζομένων, μίλησε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη: “Όλες τις προηγούμενες
ημέρες, ενημερώναμε τους συναδέλφους για
την απεργία. Τα προβλήματα είναι συσσωρευ-
μένα. Προσλήψεις έχουν σταματήσει να γίνον-
ται εδώ και χρόνια. Η νέα κυβέρνηση όλο εξαγ-
γελίες είναι και δεν κάνει τίποτα. Πλέον τα νο-
σοκομεία στηρίζονται στους συμβασιούχους
και στο επικουρικό προσωπικό. Αυτό σημαίνει
ότι οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων μει-
ώνονται ακόμα περισσότερο γιατί το επικουρι-
κό προσωπικό πληρώνεται απευθείας από τα
νοσοκομεία. Το καθεστώς των ελλείψεων και
της υποχρηματοδότησης δεν μπορεί να συνεχι-
στεί. Ξέρουμε καλά ότι η σημερινή κυβέρνηση
δεν θέλει να φτιάξει, αλλά να επιδεινώσει την
κατάσταση για να μπορέσει να φέρει τους ιδιώ-
τες στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει περίπτωση
να το επιτρέψουμε αυτό. Είμαστε συνεχώς στο
δρόμο με απεργίες. Το Σεπτέμβρη, τον Οκτώ-
βρη, σήμερα. Έτσι θα συνεχίσουμε. Μέχρι να
καταλάβουν ότι το ΕΣΥ θα παραμείνει δημόσιο
και θα δουλεύει αξιοπρεπώς όπως αξίζει στον
κάθε άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας”.

Στην κατεύθυνση του συνθήματος “οι φοιτη-
τές μαζί με τους εργάτες”, κινήθηκαν οι φοιτη-
τές και οι φοιτήτριες που βάδισαν με το πανό
της κατειλημμένης σχολής Καλών Τεχνών.
“Ήταν πολύ μεγάλο προχώρημα για τους φοι-
τητές και το σύλλογό μας ότι στην τελευταία
συνέλευση εκτός όλων των άλλων συζητήσαμε
κι αποφασίσαμε να κατέβουμε με το πανό της
κατάληψης στα απεργιακά συλλαλητήρια των
εργαζόμενων, αυτή την εβδομάδα. Στο πλευρό
των υγειονομικών που απεργούν σήμερα και
των εργατών της ΔΕΗ που διαδηλώνουν το
απόγευμα. Θεωρούμε ότι είναι μάχες που μας
αφορούν πολύ άμεσα. Η συμμετοχή μας στα
απεργιακά συλλαλητήρια των εργατών είναι
κομμάτι της κλιμάκωσης του αγώνα που δίνου-
με εδώ και βδομάδες με μαζικές συνελεύσεις
και καταλήψεις” σημείωσε η Ελίζα Κρικώνη
από την ΑΣΚΤ.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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NOΣOKOMEIA Συνεχίζουμε τον αγώνα

Κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας πραγματο-
ποίησαν την Παρασκευή 29/11 δεκάδες εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενάντια

στο προσοντολόγιο και διεκδικώντας μαζικούς μόνιμους διορι-
σμούς για να καλυφθούν τα τεράστια κενά που συνεχίζουν να
υπάρχουν και στις δυο βαθμίδες της δημόσιας Παιδείας. 

Στην κινητοποίηση που καλούσε το Συντονιστικό των Αναπλη-
ρωτών και Ωρομίσθιων εκπαιδευτικών μαζί με ΕΛΜΕ και Συλλό-
γους Δασκάλων από την Αθήνα και την Αττική συμμετείχαν με
το πανό τους και αναπληρωτές δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής. 

Το συλλαλητήριο ήταν κομμάτι των αποφάσεων που είχαν

πάρει οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της κοινής συνέλευσης
του Συντονιστικού μαζί με ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ αμέσως μετά το
συλλαλητήριο στις 23/11.

Χωρίς απαντήσεις ήταν η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης με τη ΓΓ του Υπουργείου,

Γκίκα. Στη συνάντηση μπήκε επιτακτικά το ζήτημα της εκρηκτι-
κής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στα σχολεία, λόγω της
αδιοριστίας των 10 τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα να υπάρ-
χουν τεράστια κενά ακόμα και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα
μαθήματα. “Δεν γνωρίζουμε καν με τι τρόπο θα γίνει η πρόσλη-
ψη αναπληρωτών με την νέα χρονιά”, αναφέρει σε ανακοίνωσή
του το Συντονιστικό των Αναπληρωτών βάζοντας στο κέντρο
των διεκδικήσεων και τον αποκλεισμό από τους πίνακες διορι-
σμών των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που πρακτικά τους
οδηγεί εκτός κλάδου.

Εκλογές πραγματοποιούνται την Τετάρτη 14/12 στον Σύλλο-
γο Δασκάλων Αθηνά. Στις 10πμ στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Γαλα-
τσίου (Πρωτοπαπαδάκη 8) θα ξεκινήσει η εκλογοαπολογιστική
συνέλευση ενώ αμέσως μετά θα πραγματοποιηθούν οι εκλο-
γές. Το Δίκτυο Αντικαπιταλιστών Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”
συμμετέχει με τον Νίκο Κουράκη στην Ανεξάρτητη Παρέμβαση.

Κ.Μ.

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
Διεκδικούμε 
μαζικούς διορισμούς

27/11, Απεργία στη δημόσια Υγεία. 
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

29/11, Υπουργείο Παιδείας. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



4 Δεκέμβρη 2019, Νο 1401Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ ΕΛΠΕ
Στοπ στις
απαγορεύσεις

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ
ΔΕΣΦΑ

Ξεκάθαρη επίθεση στην ελεύθερη συνδικα-
λιστική δράση είναι η απόφαση της διοίκη-
σης των ΕΛΠΕ να απαγορεύσει την είσοδο

του σωματείου των εργολαβικών εργαζόμενων,
ΣΕΕΕΠΦΧ, στους χώρους εργασίας. 

Όπως καταγγέλλει ο Χρήστος Ζαρκινός, πρό-
εδρος του σωματείου, παρά την επιστολή προς
τη διοίκηση με την ακριβή ενημέρωση για τις
ώρες και τους χώρους της επίσκεψης των συνδι-
καλιστών, η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
της επιχείρησης απαγόρευσε την είσοδο του σω-
ματείου στους χώρους εργασίας με απαξιωτικές
εκφράσεις όπως “Ό,τι θέλετε να πείτε στους ερ-
γαζόμενους, θα το λέτε έξω από εδώ”.

“Θέλαμε όπως πάντα να επισκεφτούμε τις εγ-
καταστάσεις των διυλιστηρίων και τα κεντρικά
γραφεία στο Μαρούσι. Είναι κατοχυρωμένο δι-
καίωμα των εργαζόμενων η ελεύθερη συνδικαλι-
στική δράση και κανείς δεν μπορεί να μας το
απαγορεύσει. Από τη μεριά μας στείλαμε εξώδι-
κό ενώ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας
θα βγάλει καταγγελία. Ζητάμε από σωματεία και
συνδικάτα να σταθούν στο πλευρό μας απέναντι
στην προσπάθεια φίμωσης” ανέφερε στην ΕΑ ο
Χρήστος Ζαρκινός τονίζοντας πως αυτού του εί-
δους τις επιθέσεις τις βλέπουμε τις τελευταίες
μέρες να συμβαίνουν σε συμβασιούχους και ερ-
γολαβικούς στην ενέργεια και σε μια σειρά χώ-
ρους όπως στην Τράπεζα Πειραιώς και στην
Εθνική Τράπεζα, αλλά και στα νοσοκομεία ή στις
δημόσιες υπηρεσίες. “Νομίζουν πως εργολαβικοί
και συμβασιούχοι είναι αδύναμοι και δεν μπορούν
να απαντήσουν. Δεν θα τους περάσει”, σημείωσε. 

Μαζική ήταν η συνέλευση την Τρίτη 16/11
που οργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Εργαζομένων στο Φυσικό Αέριο

(ΠΣΕΦΑ) που εκπροσωπεί τους 350 εργολαβι-
κούς εργαζόμενους της ΔΕΣΦΑ. 

Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν πως δεν πρόκει-
ται να σταματήσουν να παλεύουν για τη μονιμο-
ποίηση όλων των εργολαβικών της ΔΕΣΦΑ που
εργάζονται μέχρι και 15 χρόνια όμηροι των συμ-
βάσεων και των εργολάβων. Ταυτόχρονα έβγα-
λαν ψηφίσματα στήριξης του αγώνα των εργολα-
βικών εργαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα και
συμμετοχής στην απεργία της ΠΟΕ και στο με-
γάλο συλλαλητήριο ενάντια στο ξεπούλημα της
ΔΕΗ και τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων.

“Από τη μεριά μας θεωρούμε ότι το νομοσχέ-
διο του Χατζηδάκη είναι ταφόπλακα για τα εργα-
σιακά δικαιώματα και για τις συλλογικές συμβά-
σεις εργασίας συνολικά”, ανέφερε στην ΕΑ κατά
τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της ΔΕΗ ο Γιώρ-
γος Καραστάθης, εκπρόσωπος του ΠΣΕΦΑ στην
ΠΟΕ και το Εργατικό Κέντρο. “Εμείς παλεύουμε
για χρόνια να υπογράψουμε αξιοπρεπή ΣΣΕ και
σήμερα έρχεται ο Χατζηδάκης να διαλύσει τις
εργασιακές συνθήκες σε μια από τις πιο δυνατές
επιχειρήσεις του κλάδου, τη ΔΕΗ. Ο νόμος προ-
βλέπει πως για τους νεοεισερχόμενους δεν θα
υπάρχουν ΣΣΕ, κάτι που στην ουσία οδηγεί στην
κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων”.

ΔΕΗ Ο νόμος να μείνει στα χαρτιά
Μαζικό απεργιακό ΟΧΙ στην ιδιωτικο-

ποίηση, στις απολύσεις, στα κλεισί-
ματα και στο χτύπημα των εργασια-

κών σχέσεων και των συλλογικών τους συμ-
βάσεων είπαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ δια-
δηλώνοντας το απόγευμα της Τετάρτης 27
Νοέμβρη στο κέντρο της Αθήνας. Παρά τη
μαχητικότητα και τη μαζικότητα του συλλα-
λητηρίου, η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ αντί να
κλιμακώσει, ανέστειλε για ακόμη μια φορά
την τελευταία 48ωρη που είχε εξαγγείλει με-
τά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη στη
Βουλή. 

Όμως η αγωνιστική διάθεση της βάσης
ήταν εκεί. Οι απεργοί από την Αττική, την
Πτολεμαΐδα, την Κοζάνη, τη Μεγαλόπολη
και άλλες περιοχές συγκεντρώθηκαν νωρίς
το απόγευμα στην οδό Χαλκοκονδύλη. Με
συνθήματα “ΔΕΗ σημαίνει ρεύμα φθηνό για
όλο το λαό” και ο “νόμος θα μείνει στα χαρ-
τιά” οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ βάδισαν μέσω
των οδών Πατησίων και Σταδίου στην πλα-
τεία Συντάγματος όπου πραγματοποίησαν
συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Είχαν προ-
ηγηθεί τα μεγάλα συλλαλητήρια σε Μεγαλό-
πολη και Πτολεμαΐδα την Δευτέρα 25/11.

“Η πλατεία της Μεγαλόπολης γέμισε με
κόσμο για άλλη μια φορά τη Δευτέρα 25/11.
Όλα τα καταστήματα της πόλης κλείσανε
για δυο ώρες και όλοι μαζί ενωμένοι στείλα-
με μήνυμα πως δεν θα αφήσουμε να κλεί-
σουν οι μονάδες 3 και 4. Την επόμενη μέρα
Τρίτη 26/11 και τα τρία σχολεία της πόλης
μας με απόφαση των 15μελών συμβουλίων
έκαναν αποχή και μια μεγάλη πορεία στο
κέντρο της πόλης ενάντια στο κλείσιμο των
μονάδων που δουλεύουν οι γονείς τους”,
ανέφερε στην ΕΑ ο Γιάννης Σταθόπουλος
από την Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννή-
σου. “Ο κόσμος απέδειξε πως θέλει να δώ-
σει τη μεγάλη μάχη για να σώσει τις δουλει-
ές του και τη ΔΕΗ. Η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ
πρέπει να πάρει τα μηνύματα και να προσέ-
ξει πολύ τον σχεδιασμό για το επόμενο διά-
στημα, με ποιο τρόπο θα κλιμακώσει τους
αγώνες προκειμένου ο νόμος του Χατζηδά-
κη να μείνει στα χαρτιά”, υπογράμμισε. 

Ο Αλέκος Βερναρδάκης, συνταξιούχος
της ΔΕΗ δήλωσε σχετικά με το νομοσχέδιο
του Χατζηδάκη: “Ο Χατζηδάκης μας λέει
προνομιούχους. Ξεχνάει σε τι συνθήκες ερ-
γάζονται οι συνάδελφοι στα ορυχεία ή οι
εναερίτες στις βλάβες. Προσωπικά εργαζό-

μουν χρόνια στη ΔΕΗ όταν χρησιμοποιούσα-
με αμίαντο σε σκόνη χωρίς προστασία. Δη-
μιουργήσαμε ένα ολόκληρο κίνημα για να
σταματήσουμε να δουλεύουμε σε εκείνες
τις συνθήκες όταν καταλάβαμε τι κακό κά-
ναμε στην υγεία μας. Όμως η ζημιά είχε γί-
νει και την πληρώνουμε με την ίδια μας την
υγεία μέχρι τώρα. Σκέψου λοιπόν ο κόσμος
που δουλεύει στα ορυχεία και παίζει τη ζωή
του κορώνα γράμματα κάθε μέρα τι περνάει
και αν πρέπει να πληρώνεται γι' αυτό. Έχει
δίκιο το σύνθημα που φωνάζουμε πως: Οι
προνομιούχοι στα ορυχεία έχουν κάθε μήνα
και μια κηδεία.

Επόμενο βήμα
Ο Κυριάκος Λυμπέρης, πρόεδρος του

Συλλόγου Εργαζόμενων στον ΑΔΜΗΕ ανέ-
φερε στην ΕΑ: “Το επόμενο βήμα της κυβέρ-
νησης είναι ο διαχωρισμός του ΔΕΔΔΗΕ είτε
με πλήρη ιδιωτικοποίηση, είτε με σπάσιμο
σε μικρές εταιρίες. Και στη συνέχεια φυσικά
έρχεται η μεγαλύτερη μετοχοποίηση του
ΑΔΜΗΕ με πρώτους επιλαχόντες τους Κινέ-
ζους αφού έχουν προβάδισμα μέσα από τη
σύμβαση που υπέγραψαν στην πρόσφατη
επίσκεψη του Σι Τζι Πινγκ. Θέλουν τη διαχεί-
ριση του συστήματος για να έχουν πρόσβα-
ση στην Ευρώπη με τους αγωγούς της Κρή-
της και τα πεδία που θα έρθουν από τη Μ.
Ανατολή. Από τη μεριά μας εμείς οι ΔΕΗτζή-
δες, όταν βγαίναμε από τις σχολές της ΔΕΗ
το πρώτο πράγμα που μαθαίναμε ήταν πως
χρειάζεται να υπερασπίσουμε το ρεύμα ως
κοινωνικό αγαθό, να οργανώσουμε τον αγώ-
να ενάντια στο ξεπούλημα και έτσι θα κινη-

τ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε
και την κοινω-
νία να σταθεί
δίπλα μας. Τα
παραδείγματα
της Αγγλίας με
τους κερματο-
δέκτες και της
Γερμανίας με
τις κάρτες είναι
πολύ χαρακτη-
ριστικά του πού
μας οδηγούν με
τις ιδιωτικοποι-
ήσεις. Όποιος
έχει λεφτά θα
έχει ρεύμα,

όποιος δεν έχει θα μένει στο κρύο και το
σκοτάδι. Η ΔΕΗ στην Ελλάδα έγινε με χρή-
ματα της εργατικής τάξης και αυτό πρέπει
να καταλάβουμε όλοι και να δώσουμε συν-
τονισμένα τον αγώνα για να τη σώσουμε”.

Στη συγκέντρωση στην Αθήνα συμμετεί-
χαν με πανό μια σειρά από σωματεία της
ΔΕΗ, το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, οι συν-
ταξιούχοι, η ΠΟΕ μαζί με εργολαβικούς ερ-
γαζόμενους στη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΣΦΑ, ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, φοιτητές
από την Καλών Τεχνών και το Πάντειο και το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. Πολλοί ήταν
οι ομιλητές από τη μικροφωνική και την εξέ-
δρα που είχε στηθεί στο Σύνταγμα. Τον λό-
γο πήραν μέλη ΔΣ συλλόγων της ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ, βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ
25 και το ΚΚΕ και εκπρόσωπος από τη ΛΑΕ.
Μίλησαν επίσης εκπρόσωποι των τοπικών
κοινωνιών από την Κοζάνη και την Αρκαδία.

Το χειροκρότημα των απεργών της ΔΕΗ
κέρδισε η Παναγιώτα Ζυντιλή, από τον ΦΣ
Παντείου, που μίλησε εκ μέρους φοιτητικών
συλλόγων. Στην ομιλία της ένωσε τις κατα-
λήψεις και τους αγώνες των φοιτητών ενάν-
τια στις επιθέσεις της Κεραμέως που θέλει
να φέρει τους ιδιώτες στα Πανεπιστήμια, με
τη μεγάλη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
και το ξεπούλημα της ΔΕΗ και ξεκαθάρισε
πως οι φοιτητές θα είναι στο πλευρό των
εργατών της ΔΕΗ.

Η Ντίνα Γκαρανέ από την Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας
διάβασε το ψήφισμα συμπαράστασης του
σωματείου της ενάντια στο ξεπούλημα της
ΔΕΗ και τη διάλυση των εργασιακών σχέσε-
ων, η Ζαννέτα Λυσικάτου, αντιπροέδρος στο
σωματείο Αγ. Σάββα θύμισε πως η απεργιακή
μέρα ξεκίνησε με τους νοσοκομειακούς στο
δρόμο που με μια ακόμα 24ωρη απεργία πα-
λεύουν για δημόσια δωρεάν υγεία για όλους.

“Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ έχουν μεγάλη
παράδοση σε εργατικούς αγώνες. Έχουν
αποδείξει στο παρελθόν πως οι απεργίες
τους μπορούν να ταρακουνάνε κυβερνή-
σεις” τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημο-
τικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας. “Με όπλο τις απεργίες
διαρκείας μπορούμε να συνεχίσουμε αποτε-
λεσματικά τον αγώνα για να σταματήσουμε
στην πράξη την εφαρμογή του νόμου που
πάει να περάσει ο Χατζηδάκης”.

Κυριάκος Μπάνος

27/11, Απεργιακή διαδήλωση ΔΕΗ. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Με μια συγκέντρωση εντυπωσιακή σε
μαζικότητα, επιμονή και δυναμισμό,
συνέχισαν την Τετάρτη 27/11 οι συμ-

βασιούχοι των Υπουργείων και φορέων του
δημοσίου, που εργάζονται μέσω προγράμμα-
τος του ΟΑΕΔ για 5.500 νέους πτυχιούχους. 

Η συγκέντρωση της Τετάρτης 27/11, ήταν
ακόμα πιο μεγάλη από αυτή της προηγούμε-
νης εβδομάδας, ενώ ενισχύθηκε από απερ-
γούς υγειονομικούς, μόνιμους και συμβασιού-
χους που προηγουμένως είχαν διαδηλώσει κα-
τά εκατοντάδες προς το Υπουργείο Υγείας,
αλλά και μέλη σωματείων κι ομοσπονδιών του
δημόσιου τομέα που συμμετείχαν στη στάση
εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ. Με συνθήμα-
τα όπως "Μόνιμη δουλειά κι όχι ανεργία, τέρ-
μα πια στην κοροϊδία" και "Δεν υποχωρούμε αν
δεν δικαιωθούμε", η συγκέντρωση έξω από το
Υπουργείο Εργασίας συνεχίστηκε για περισ-
σότερες από τρεις ώρες κι ακολούθησε πο-
ρεία στο κέντρο της Αθήνας και συνέλευση
στη Νομική όπου αποφασίστηκαν τα επόμενα
βήματα του αγώνα. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τη Ματί-
να Σγουρομύτη και τον Γιώργο Κολέτση, συμ-
βασιούχους με το συγκεκριμένο πρόγραμμα
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας
για τις διεκδικήσεις τους και την πορεία της
μάχης.

Τις τελευταίες βδομάδες βλέπουμε ένα νέο
κομμάτι εργαζομένων να βγαίνει μαζικά στο
δρόμο και να διεκδικεί μόνιμη και σταθερή
δουλειά. 

Ματίνα: Εργαζόμαστε μέσω του προγράμ-
ματος του ΟΑΕΔ για νέους 22-29 ετών. Το
πρόγραμμα άρχισε να τρέχει πέρυσι το Γενά-
ρη με ετήσιες συμβάσεις. Δεν προβλεπόταν η
ανανέωσή μας εξ αρχής αλλά αυτό δεν μας
ενδιαφέρει καθόλου. Όλος ο κόσμος που είμα-
στε στο πρόγραμμα, θέλουμε να συνεχίσουμε
να εργαζόμαστε. Όπως λέει και το σύνθημά
μας είμαστε απαραίτητοι και αναγκαίοι. Εν
όψει της λήξης των συμβάσεών μας λοιπόν
αρχίσαμε να οργανωνόμαστε και να διεκδικού-
με την ανανέωση των συμβάσεών μας, αλλά
και τη μονιμοποίησή μας. Διεκδικούμε σε γενι-
κότερο πλαίσιο να σταματήσουν τα προγράμ-
ματα της ομηρείας και της ελαστικής εργα-
σίας και να έχουμε όλοι μόνιμη και σταθερή
εργασία. 

Γιώργος: Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς
ανάγκες κι έχουμε αποδείξει την αξία μας. Κα-
νείς μας δεν έχει μπει από το παράθυρο. Οι
θέσεις προκηρύχθηκαν με βάση τις ανάγκες
που είχαν οι φορείς στους οποίους εργαζόμα-
στε. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία δέκα χρό-
νια δεν έγινε καμία πρόσληψη μονίμου στο δη-
μόσιο. Ρωτήθηκαν λοιπόν οι φορείς τι ανάγκες
έχουν κι αναλόγως προκηρύχθηκαν οι θέσεις
των συμβασιούχων. Αυτή τη στιγμή εργαζόμα-
στε μέσω του προγράμματος νομικοί, μηχανι-
κοί, πληροφορικάριοι, υγειονομικοί και πάρα
πολλές ακόμα ειδικότητες. 

Μιλάμε για 5.500 εργαζόμενους. Τι θα ση-
μάνει η έλλειψη αυτών των εργαζόμενων
σε περίπτωση μη ανανέωσης των συμβάσε-
ων;

Γιώργος: Θα μιλάμε για υπολειτουργία μιας
σειράς υπηρεσιών. Το κοινό δεν θα εξυπηρε-
τείται και ολόκληροι τομείς δεν θα μπορούν να
λειτουργήσουν. 

Ματίνα: Εργαζόμαστε σε μια σειρά τομείς
του δημοσίου. Που σημαίνει ότι αν φύγουμε οι

υπηρεσίες αυτές θα παραλύσουν. Και μιλάμε
π.χ για εργαζόμενους στην Υγεία και άλλους
νευραλγικούς τομείς όπου χάρη στην εργασία
τη δική μας και συμβασιούχων άλλων προ-
γραμμάτων, δεν έχουν καταρρεύσει και συνε-
χίζουν να λειτουργούν. Γι' αυτό επιμένουμε ότι
χρειάζεται όχι μόνο να παραμείνουμε στη δου-
λειά αλλά να αποκτήσουμε μόνιμη και σταθε-
ρή σχέση εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι το μπά-
λωμα των κενών με συμβασιούχους εργαζόμε-
νους είναι μια πάγια τακτική τα τελευταία χρό-
νια.

Γιώργος: Είναι κάτι που εισήγαγε πριν μερι-
κά χρόνια ο ίδιος ο Βρούτσης με τα κοινωφελή
προγράμματα προκειμένου να μην κάνουν μό-
νιμες προσλήψεις και να ανακυκλώνουν την
ανεργία.

Περιγράψτε μου τα βήματα οργάνωσης που
κάνατε για να φτάσετε στις μαζικές κινητο-
ποιήσεις των τελευταίων ημερών.

Ματίνα: Μαζευτήκαμε αρχικά μερικοί συμ-
βασιούχοι εργαζόμενοι του Υπ. Περιβάλλοντος
κι Ενέργειας, που είπαμε ότι θα πρέπει από
νωρίς να αρχίσουμε τη μάχη για να μην απο-
λυθεί κανείς. Καλέσαμε μια συνέλευση το Σε-
πτέμβρη στην οποία συμμετείχε αρκετός κό-
σμος. Είχαμε και τη στήριξη του σωματείου
εργαζομένων, το οποίο μας γράφει στις τάξεις

του, κάτι που δεν το κάνουν όλα τα σωματεία
με τους συμβασιούχους. Μέσα από αυτή την
πρώτη ιδιαίτερα μαζική συνέλευση, αναδείχ-
θηκε μια οργανωτική επιτροπή, η οποία στην
πορεία έγινε το Συντονιστικό του ΥΠΕΝ. Είχα-
με παρουσία στην πανεργατική απεργία στις
24 Σεπτέμβρη. Ήρθαμε σε επαφή με συναδέλ-
φους από άλλους φορείς. Το διαδίκτυο βοήθη-
σε σε αυτό. Και συνεχίσαμε με συνελεύσεις
και αποφάσεις για το πώς θα κλιμακώσουμε
κάθε φορά τον αγώνα μας. Ένα πολύ ενδιαφέ-
ρον στοιχείο που θέλω να πω, είναι ότι παρότι
στην πρώτη παναττική συνάντηση που κάναμε
υπήρχαν φωνές που υποτιμούσαν το κινηματι-
κό κομμάτι και πρότειναν έναν τρόπο διεκδίκη-
σης με επιστολές στα υπουργεία, με νομικές
οδούς κλπ, στην πορεία είδαν ότι δεν υπάρχει
νόημα και προοπτική σε κάτι τέτοιο κι αυτή τη
στιγμή είναι στην πρώτη γραμμή των κινητο-
ποιήσεών μας. Μάλιστα αυτοί οι συνάδελφοι
πλέον επιδεικνύουν ιδιαίτερο δυναμισμό υπε-
ρασπιζόμενοι την εδώ και τώρα κλιμάκωση.
Αυτό είναι πολύ αισιόδοξη εξέλιξη για μένα.

Βλέπουμε τις κινητοποιήσεις σας να έρχον-
ται μετά από ένα αντίστοιχο απεργιακό μπα-
ράζ, ενός άλλου κομματιού συμβασιούχων
του ΟΑΕΔ, των 4.000 που εργάζονται στην
Υγεία. Έπαιξε ρόλο η δική τους μάχη στο να

βγείτε κι εσείς στο δρόμο;
Γιώργος: Σίγουρα ο αγώνας των 4.000 έδει-

ξε το δρόμο. Ειδικά από τη στιγμή που απέδει-
ξαν ότι με τον αγώνα τους κερδίζουν συνεχώς
την παραμονή τους στη δουλειά. Αυτή τη στιγ-
μή βρίσκονται αν δεν κάνω λάθος στην τρίτη
ανανέωση. Ο δρόμος που ακολούθησαν ήταν
κινητοποιήσεις, συνεχής πίεση, απεργίες και
σε αυτόν θέλουμε να βαδίσουμε κι εμείς.

Ματίνα: Πάντα η εμπειρία ενός κομματιού
της εργατικής τάξης είναι χρήσιμη για όλη την
εργατική τάξη. Μάλιστα, στην πρώτη συνέλευ-
ση που κάναμε στο ΥΠΕΝ, ήρθαν συνάδελφοι
από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τοποθε-
τήθηκαν, βάζοντας την πολύτιμη και νικηφόρα
εμπειρία τους.

Γιώργος: Από την αρχή κάναμε κάλεσμα σε
εργαζόμενους με κάθε λογής συμβάσεις, προ-
κειμένου να έρθουν στις συνελεύσεις μας και
να συζητήσουμε. Πολλοί ανταποκρίθηκαν, ήρ-
θαν, πήραν το λόγο, μας είπαν πώς κινήθηκαν
και πήραμε παραδείγματα για το πώς πρέπει
να κινηθούμε.

Έχετε κάνει ήδη δύο μαζικές συγκεντρώσεις
έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Ποια είναι
η συνέχεια του αγώνα;

Γιώργος: Μετά τη μεγάλη συγκέντρωση που
κάναμε την Τετάρτη 27/11 στη Σταδίου, ακο-
λούθησε – όπως και την προηγούμενη φορά –
συνέλευση για να αποφασίσουμε τα επόμενα
βήματα. Ως επόμενη μεγάλη κινητοποίηση βά-
λαμε τις 9 Δεκέμβρη. Τότε, μιλάει ο Βρούτσης
σε συνέδριο για το brain drain στο ξενοδοχείο
Μάριοτ στη Συγγρού. Θα κάνουμε συγκέντρω-
ση έξω από το συνέδριο στις 12μεσ και μετά
θα κάνουμε διαδήλωση μέχρι το Υπουργείο
Εργασίας, όπου στις 3:30μμ έχουμε ραντεβού
με τον υφυπουργό Μηταράκη. Αξίζει να πούμε
ότι η κυβέρνηση μας εμπαίζει. Μας σέρνουν
από ραντεβού σε ραντεβού, μας δίνουν υπο-
σχετικές. 

Μέχρι τις 9/12, αποφασίσαμε ότι θα δώσου-
με το παρών στην κινητοποίηση των εργατικών
σωματείων στις 30/11 και στις 3/12 θα παρέμ-
βουμε στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ προκειμένου
να κηρύξει 24ωρη απεργία για τις 9/12.

Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Βλέπου-
με άλλωστε τις τελευταίες βδομάδες όχι μό-
νο να έχουν επιτυχία οι κινητοποιήσεις σας
αλλά να αναγκάζετε και την ΑΔΕΔΥ να κη-
ρύσσει στάσεις εργασίας. 

Ματίνα: Υποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά το
γεγονός ότι η ΑΔΕΔΥ έβγαλε δυο φορές στά-
ση εργασίας για την υπόθεσή μας. Γι' αυτό και
τώρα θέλουμε να πιέσουμε για γενική απεργία
ώστε μαζί με τους μόνιμους συναδέλφους να
παλέψουμε συνολικά για το ζήτημα των συμ-
βασιούχων στο δημόσιο και την ανάγκη για
μαζικές προσλήψεις και μόνιμη και σταθερή
εργασία. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι
μονίμων συναδέλφων που μας στηρίζει και θέ-
λει να κατέβει σε απεργία μαζί μας. Γι' αυτό
τώρα ζητάμε από την ΑΔΕΔΥ να βγάλει απερ-
γία σε όλο το δημόσιο. 

Γιώργος: Αντιλαμβάνονται και οι μόνιμοι συ-
νάδελφοί μας ότι υπάρχουν ανάγκες που θα
μείνουν ακάλυπτες άμα απολυθούμε. Μαζί
δουλεύουμε άλλωστε. Η δική μας έλλειψη θα
πέσει στις πλάτες τους. Ο αγώνας μας λοιπόν
είναι κοινός.

Η Ματίνα Σγουρομύτη κι ο Γιώργος 
Κολέτσης μίλησαν στον Στέλιο Μιχαηλίδη

Μόνιμη δουλειά 
για όλους και όλες

27/11, Οι απεργοί της Υγείας ενώνονται με τους εργαζόμενους ΟΑΕΔ
των υπουργείων έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Φωτό: Λένα Βερδέ

20/11, Απεργία συμβασιούχων ΟΑΕΔ των υπουργείων. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Το 37ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ ξε-
κίνησε την Τρίτη 3/12 στο ξενο-
δοχείο Νοβοτέλ.

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με
την Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέα
του Συλλόγου Εργαζομένων στο νο-
σοκομείο Αγ.Σάββας και σύνεδρο με
τις Παρεμβάσεις:

“Το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ μπορεί
να γίνει σταθμός για τις μάχες που
έχουμε να δώσουμε ενάντια στην
κυβέρνηση! Οι εργασιακοί χώροι
του δημόσιου τομέα, χώροι που ανή-
κουν στην ΑΔΕΔΥ, έχουν πρωτοστα-
τήσει τα τελευταία χρόνια σε όλες
τις μάχες. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ξεκινή-
σει τις επιθέσεις, με το άσυλο, τις
ιδιωτικοποιήσεις, το πάγωμα των
προσλήψεων και το χτύπημα στον
συνδικαλισμό. Ταυτόχρονα υπάρχει
κλιμάκωση της ρατσιστικής πολιτι-
κής για τους μετανάστες κ τους
πρόσφυγες, και σεξιστικές επιθέσεις
ενάντια στις γυναίκες. Απέναντι σε
όλα αυτά το κίνημα και η εργατική
τάξη βρέθηκε στον δρόμο, αντιστά-
θηκε, διεκδίκησε και πέτυχε νίκες. Οι
4.000 ΟΑΕΔ στην Υγεία που πέτυχαν
την παραμονή τους στη δουλειά, η
μάχη στον Αγ.Σάββα που δεν πέρα-
σαν οι απολύσεις, η Παγκόσμια Ημέ-
ρα Γυναικών που για πρώτη φορά
έγινε απεργία στην Ελλάδα, οι απερ-
γιακές κινητοποιήσεις στη δίκη της
Χ.Α είναι μόνο μερικές από αυτές. 

Από το συνέδριο πρέπει να βγού-
με με αποφάσεις για αγωνιστική κλι-
μάκωση. Διεκδικούμε να αποφασι-

στούν απεργίες το Δεκέμβρη ενάν-
τια στο νέο προϋπολογισμό λιτότη-
τας και να κλιμακώσουμε ενάντια
στη νέα επίθεση στο Ασφαλιστικό
που φέρνει ο Βρούτσης. Χρειάζεται
να κινηθούμε απεργιακά για να
απαιτήσουμε αυξήσεις στους μι-
σθούς, προσλήψεις, μονιμοποιήσεις
των συμβασιούχων, μπλοκάρισμα
των ιδιωτικοποιήσεων με τους "χο-
ρηγούς" στα νοσοκομεία, στα σχο-
λεία, στους δήμους. Θα παλέψουμε
ώστε το συνέδριο να πάρει αποφά-
σεις για απεργιακή 8 Μάρτη και φέ-
τος, για να βγει απεργία την ημέρα
της απόφασης για την καταδίκη της
Χ.Α., για συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ
στον αντιρατσιστικό συντονισμό της
21 Μάρτη”. 

Παρουσία στο συνέδριο όλες τις
ημέρες που θα συνεδριάζει έχει η
Εργατική Αλληλεγγύη, ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια, το Συν-
τονιστικό των Νοσοκομείων, η
ΚΕΕΡΦΑ και η Κίνηση για την απερ-
γιακή 8 Μάρτη. 

Απεργιακή κλιμάκωση
“Το φετινό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ

πρέπει να το δούμε σαν βήμα για
κλιμάκωση και άνοιγμα των αγώνων
και απεργιακά και πολιτικά, και αυτό
είναι υπόθεση της Αριστεράς μέσα
στο συνέδριο που πρέπει να ξεπερά-
σει την αφήγηση περί «αρνητικών
συσχετισμών» και να ριχτεί στη μάχη
ενάντια σε μια κυβέρνηση που ονει-
ρεύεται να μας διαλύσει τις ζωές κά-
νοντας δώρα στους καπιταλιστές,

ενώ στην πραγματικότητα είναι ήδη
απομονωμένη”, υπογραμμίζει μετα-
ξύ άλλων σε προκήρυξή της η Εργα-
τική Αλληλεγγύη που μοιράζεται στο
συνέδριο, προτείνοντας ταυτόχρονα
ένα απεργιακό πρόγραμμα που θα
κοντράρει τις επιθέσεις της κυβέρ-
νησης. “Το μήνυμα που θα βγει από
το συνέδριο μας πρέπει να είναι σα-
φές: Κάτω τα χέρια από τα σωμα-
τεία μας και το συνδικαλισμό, μαζική
εγγραφή των συμβασιούχων στα
σωματεία, οργάνωση σε κάθε νοσο-
κομείο, σχολείο, δήμο, υπηρεσία,
από τα κάτω με απεργιακές επιτρο-
πές, ενότητα στην δράση και όχι
διάσπαση των δυνάμεων μας, ορι-
ζόντιος συντονισμός προκειμένου
κανένας χώρος να μην μείνει μόνος
του, κλιμάκωση και όχι αναμονή των
κινήσεων της κυβέρνησης. Η εμπει-
ρία του Συντονιστικού των Νοσοκο-
μείων που πανελλαδικά συντονίζει
τον αγώνα μόνιμων και συμβασιού-
χων είναι ένα καλό παράδειγμα του
πώς σε αυτές τις συνθήκες μπορού-
με να ξεπερνάμε τα εμπόδια και να
πετυχαίνουμε νίκες, μικρές και μεγά-
λες, ενάντια στην κυβέρνηση και τα
αφεντικά. Εμπρός να δώσουμε μαζί
αυτές τις μάχες”, καταλήγει η προ-
κήρυξη της Ε.Α. Παρέμβαση προκει-
μένου να αποφασιστεί απεργία
έχουν προγραμματίσει και οι συμβα-
σιούχοι που εργάζονται με πρό-
γραμμα ΟΑΕΔ σε υπουργεία και φο-
ρείς του δημοσίου.

Σ.Μ.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων, προχωράνε σε πανελλαδική συνέλευση την
Κυριακή 19 Γενάρη, στις 10πμ, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακα-
δημίας 20) στην  Αθήνα. 

“Διεκδικούμε η συνέλευση αυτή να γίνει το σημείο συντονι-
σμού όλων των αγωνιστών και αγωνιστριών από εργασιακούς
χώρους και κλάδους που βρέθηκαν σε σύγκρουση με την αν-
τεργατική ατζέντα και τις επιθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη. Για να συζητήσουμε και να οργανώσουμε τη συνέχεια και
το άπλωμα της εργατικής αντεπίθεσης, με στόχο να ξηλώσου-
με τις επιθέσεις και να πάρουμε πίσω όλα όσα μας άρπαξαν με
τις μνημονιακές πολιτικές τους” σημειώνουν σε κοινό τους κά-
λεσμα ο Συντονισμός και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων. 

Βασικά μέτωπα γύρω από τα οποία θα οργανωθούν τα επό-
μενα βήματα στη συνέλευση της 19/1, είναι η υπεράσπιση των
συνδικάτων απέναντι στα αντισυνδικαλιστικά μέτρα της κυβέρ-
νησης, οι διεκδικήσεις των συμβασιούχων για μόνιμη και στα-
θερή εργασία, η μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, ο αγώνας
για συλλογικές συμβάσεις εργασίας κόντρα στην εφαρμογή
των μέτρων που τις καταργούν, αλλά και οι μάχες ενάντια στο
ρατσισμό, τους φασίστες και το σεξισμό με σταθμούς την Παγ-
κόσμια Ημέρα Γυναικών στις 8 Μάρτη και τη Διεθνή Μέρα αντι-
ρατσιστικής κι αντιφασιστικής δράσης στις 21 Μάρτη. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τρίωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 4/12 από την έναρξη του ωρα-

ρίου μέχρι τις 10πμ, συγκέντρωση έξω από το κεντρικό κτήριο της Πει-
ραιώς (Αμερικής 4) και νέα 24ωρη απεργία την Πέμπτη 5/12 με συγκέν-
τρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας  αποφάσισε η ΟΤΟΕ μετά από
την ανακοίνωση της απόλυσης 24 εργαζόμενων της Πειραιώς που είχαν
αρνηθεί να υπογράψουν τη μεταφορά τους από το RBU (κόκκινα δά-
νεια) της τράπεζας στην νέα εταιρία (Intrum) που ανέλαβε τη διαχείρι-
σή τους. 

Εκατοντάδες τραπεζοϋπάλληλοι συγκεντρώθηκαν και την Τρίτη 3/12
το πρωί έξω από το κεντρικό της Πειραιώς δίνοντας μια πρώτη απάντη-
ση. “Χρησιμοποιώντας τον νόμο περί απολύσεων του 2011 βάζει μπρο-
στά να απολύσει όσους έχουν αρνηθεί τη μεταφορά τους στη νέα εται-
ρία. Στείλανε με δικαστικό επιμελητή την επίδοση της απόλυσης στο
σπίτι των ανθρώπων. Πρόκειται για πρωτοφανή μεθόδευση στον τραπε-
ζικό κλάδο που δεν την έχουμε ξαναδεί μεταπολιτευτικά”, αναφέρει
στην ΕΑ ο Διονύσης Γεωργούλης από το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμε-
νων Γενικής-Πειραιώς που βρέθηκε στην κινητοποίηση. 

“Πρόκειται για ξεκάθαρη επίθεση στη Συλλογική Σύμβαση όλου του
κλάδου που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για απολύσεις σε όλες τις
Τράπεζες. Από τη μεριά της ΟΤΟΕ δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες
τρίπλες. Πρέπει να βγάλουμε απεργιακές κινητοποιήσεις με μπλοκαρί-
σματα κτηρίων, διοικήσεων και καταστημάτων. Εμείς σαν Συνδικαλιστι-
κό Δίκτυο στην ΟΤΟΕ προτείνουμε κλιμάκωση διαρκείας και όχι μια
ακόμα 24ωρη”, συνέχισε.

“Θέλουν να στείλουν το μήνυμα πως όποιος δεν συμμορφώνεται θα
απολύεται”, δήλωσε ο Βασίλης Στεφανόπουλος εργαζόμενος στα RBU
της Πειραιώς. “Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από απεργίες ενάντια στις
επιθέσεις που δεχόμαστε”.

ΕΘΝΙΚΗ
Παράνομη και καταχρηστική προσπαθεί να βγάλει η διοίκηση της

Εθνικής Τράπεζας την πενθήμερη απεργία που ξεκίνησαν από τη Δευ-
τέρα 2/12 οι εργολαβικοί εργαζόμενοι ενάντια στις μαζικές απολύσεις.
Πολλοί εργαζόμενοι και αλληλέγγυοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα δι-
καστήρια στην Ευελπίδων τη Δευτέρα 2/12 για να στηρίξουν τον αγώνα
των εργολαβικών της Εθνικής Τράπεζας ενώ δεκάδες είναι τα ψηφίσμα-
τα συμπαράστασης από σωματεία, ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα.
Το δικαστήριο δεν έβγαλε απόφαση και η απεργία συνεχίστηκε και την
Τρίτη 3/12 με συγκέντρωση έξω από το κτήριο της Εθνικής στην Πει-
ραιώς 74 (απέναντι από τη Λαχαναγορά). 

Η απεργία ξεκίνησε όταν η ICAP (μια από τις τρεις εργολαβικές εται-
ρίες που συνεργάζονται με την Εθνική ανακοίνωσε την απόλυση περισ-
σότερων από 15 “ενοικιαζόμενων” εργαζόμενων τραπεζοϋπαλλήλων. Συ-
νολικά οι απολύσεις και από τις τρεις εργολαβικές εταιρίες που δραστη-
ριοποιούνται στην Εθνική (ICAP outsourcing solution, Mellon technolo-
gies και Action Line) φτάνουν τις 50 μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα.  

Η πενθήμερη απεργία έρχεται σαν συνέχεια της 24ωρης που πραγ-
ματοποίησαν την Παρασκευή 29/11 που με τη σειρά της είχε αποφασι-
στεί στην μαζικότερη συνέλευση που πραγματοποίησαν οι εργολαβικοί
εργαζόμενοι της ΕΤΕ την Τετάρτη 27/11.

Η Βασιλική Χριστοπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου Δανειζόμενου
Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα (ΣΥΔΑΠΤΤ) μίλησε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη για τον αγώνα τους: “Από τον Αύγουστο έχουν ξεκινήσει και
διώχνουν κόσμο με σποραδικές απολύσεις κυρίως στην επαρχία. Όμως
από τη στιγμή που καταργήθηκε ο νόμος της συνευθύνης και έφυγε ο
λόγος της αιτιολογημένης απόλυσης άρχισαν να πέφτουν κεφάλια. 

Η μεγάλη πλειοψηφία από τους 1.200 “ενοικιαζόμενους” εργαζόμε-
νους της Εθνικής έχουμε πάνω από 10 χρόνια στην Τράπεζα. Σε καίριες
θέσεις. Και ας παίρνουν το ένα τρίτο των χρημάτων των μόνιμων τρα-
πεζοϋπαλλήλων. 

Σαν αίτημά μας πάντα ήταν η μονιμοποίηση. Όμως σε αυτή τη μάχη
βάζουμε σαν προμετωπίδα το αίτημα για άρση των απολύσεων και προ-
στασία όλων των θέσεων εργασίας. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που
θέλουν να απολύσουν χιλιάδες στον τραπεζικό τομέα. Δεν θα επιτρέ-
ψουμε να γίνουμε το εύκολο θύμα. Θα παλέψουμε μέχρι τέλος για τις
δουλειές μας”.

Κ.Μ.

Απεργίες στις ΤράπεζεςΑΔΕΔΥ
Να γίνει Συνέδριο μάχης

Προχωράμε συντονισμένα



Σάββατο 16 Νοεμβρίου. Τα “Περήφανα
αγόρια” (Proud Boys), μια νεοφασιστική,
“εναλλακτική-δεξιά” ομάδα που περιγρά-

φει τους εαυτούς τους ως "Δυτικούς σοβινι-
στές", καλούσαν σε συγκέντρωση έξω από τον
Πύργο Tραμπ ενάντια στην ποινή τετραετούς
φυλάκισης δύο μελών τους που καταδικάστη-
καν επειδή είχαν επιτεθεί μαζί με ακόμη μια
ντουζίνα μέλη της συμμορίας σε αντιφασίστες
τον περασμένο Οκτώβρη. 

Οι επιθέσεις είχαν γίνει μετά από ομιλία που
διοργάνωσε μια Ρεπουμπλικανική Λέσχη με
ομιλητή τον ιδρυτή τους Γκάβιν Μακίνες, όπου
τα μέλη της συμμορίας καταγράφηκαν σε βίν-
τεο να κλωτσούν αντιφασίστες διαδηλωτές
στο έδαφος. “Είχα ένα από τα κεφάλια τους
στα χέρια μου και το έσπαζα κυριολεκτικά πά-
νω στο πεζοδρόμιο”, έλεγε χακτηριστικά ένας
από τους δράστες. 

Τα “Περήφανα Αγόρια” προσπάθησαν να νο-
μιμοποιήσουν την συγκέντρωσή τους συνδιορ-
γανώνοντάς την μαζί με τους “Λατίνους για
τον Τραμπ”, μια ακροδεξιά οργάνωση που έχει
σαν αρχηγό ένα μέλος των “Περήφανων Αγο-
ριών” που το 2017 συμμετείχε στις βίαιες φα-
σιστικές επιθέσεις στο Σάρλοτσβιλ σαν μέλος
του “Τάγματος της αδελφότητας των εναλλα-
κτικών δεξιών ιπποτών”, δηλαδή τα τάγματα
εφόδου της οργάνωσης. 

Μόλις μαθεύτηκε ότι τα “Περήφανα Αγόρια”
πρόκειται να έρθουν στην πόλη μας, η Κίνηση
“Ενωμένοι ενάντια στον ρατσισμό και τον φα-
σισμό” Νέας Υόρκης κάλεσε σε μια αντιδιαδή-
λωση όλους τους αντιφασίστες. Το κάλεσμα
εισακούστηκε από μια μεγάλη ποικιλία οργα-
νώσεων που όλες κατάλαβαν τη σημασία του
να βάλουν τις διαφορές τους στην άκρη προ-
κειμένου να παλέψουμε ενάντια στην κοινή για
όλους-ες απειλή του φασισμού. 

Έτσι οι φασίστες δεν πέρασαν! Μέσα σε 45
περίπου λεπτά, τα 12 “Περήφανα Αγόρια” απο-
καρδιώθηκαν και έφυγαν μέσα στους πανηγυ-
ρισμούς των αντιφασιστών που στη συνέχεια
αποχώρησαν τραγουδώντας το Μπέλα Τσάο.

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου. Χιλιάδες άνθρω-
ποι συγκεντρώνονται στο Χάρλεμ για να αντι-
σταθούν στην ρατσιστική βία. Ήταν η δεύτερη
FTP (Fuck the Police) Δράση Έκτακτης Ανάγ-
κης Ενάντια στο NYPD (την αστυνομία της Ν.
Υόρκης) και την ΜΤΑ, την εταιρία συγκοινω-
νιών της πόλης.

Η πρώτη δράση είχε πραγματοποιηθεί στο
Μπρούκλιν την 1η Νοεμβρίου, λίγο μετά την
πρόσληψη 500 καινούργιων μπάτσων (κόστους
250 εκατομμυρίων δολαρίων) και το ξεκίνημα
των βίαιων αστυνομικών επιχειρήσεων στον
υπόγειο σιδηρόδρομο. Η αστυνομία τρομο-

κρατεί συστηματικά τους μαύρους, τους λατί-
νους και τους μετανάστες στον υπόγειο. Η βα-
ναυσότητά της έχει καταγραφεί ευρέως από
συλλήψεις παιδιών που πουλάνε καραμέλες
και γυναικών που πουλάνε τσούρο μέχρι γρον-
θοκοπήματα και τράβηγμα όπλων εναντίον
μαύρων επιβατών. Αυτά τα περιστατικά είναι
τόσο συχνά ώστε κάθε μέρα κάνει την εμφάνι-
σή του και ένα καινούργιο βίντεο με ένα νέο
περιστατικό αστυνομικής βίας. 

Αιτήματα
Οι διοργανωτές της κινητοποίησης απαιτού-

σαν την απόσυρση της αστυνομίας από τον
υπόγειο, να μπει τέλος στις φυλακίσεις και τα
λεφτά που δίνονται για την χρηματοδότησή
τους να δοθούν για να βελτιωθεί η ποιότητα
των συγκοινωνιών και η χρήση του να είναι δω-
ρεάν - καθώς και στον οργανισμό στέγασης
της πόλης. 

Το NYPD απάντησε στο κάλεσμα της συγ-
κέντρωσης χρησιμοποιώντας γνωστές τακτι-
κές ελέγχου πλήθους, συλλαμβάνοντας στην
τύχη διαδηλωτές και σπρώχνοντας τους συγ-
κεντρωμένους. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης
ούτως ή άλλως δεν είναι φιλική με τους διαδη-

λωτές, πόσο μάλλον όταν μια συγκέντρωση εί-
ναι καλεσμένη ενάντια στην ίδια, στο Χάρλεμ,
και μάλιστα κυρίως από μαύρους και λατίνους.
Αλλά αυτά δεν πτόησαν τους διαδηλωτές. 

“Διαδηλώνουμε σήμερα ενάντια στην αστυ-
νομική βαναυσότητα και την υπεραστυνόμευση
στον υπόγειο”, δήλωσε ο Τζόναθαν Ασεβέντο,
21 ετών από το Μπρονξ που έφτασε στην βρα-
δινή συγκέντρωση στο Χάρλεμ κρατώντας ένα
πλακάτ που έγραφε, “Νέοι, Λατίνοι και Κουίρ, η
αστυνομία δεν είναι ευπρόσδεκτη εδώ”.

Μπαίνοντας σε μια περίοδο αυξανόμενης
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής
αστάθειας, μετωπικές δράσεις και κινητοποι-
ήσεις λειτουργούν σαν μια ανάσα φρέσκου αέ-
ρα για το κίνημα. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ταυτόχρονο
χτίσιμο ενός δικτύου ταχείας απάντησης
στους φασίστες στους δρόμους και μιας πλα-
τιάς μακρυπρόθεσμης αντιρατσιστικής-αντιφα-
σιστικής δράσης -με κινητοποιήσεις όπως η
φετινή διεθνής μέρα δράσης στις 21 Μάρτη-
που έχει ξεκινήσει να χτίζει η κίνηση “Ενωμένοι
ενάντια στον Ρατσισμό και τον Φασισμό” στη
Ν. Υόρκη, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ιάννης Δελατόλας, Νέα Υόρκη
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Την Κυριακή 1η Δεκέμβρη, κλιμά-
κιο της ΚΕΕΡΦΑ Βορείων Προ-
αστίων -με τη συμμετοχή ιατρών

που εξέτασαν τα προσφυγόπουλα κα-
θώς και φωτορεπόρτερ που κατέγρα-
ψαν τις συνθήκες διαβίωσης- επισκέ-
φθηκε το στρατόπεδο προσφύγων της
Μαλακάσας. Συζητήσαμε με τους πρό-
σφυγες τα τρέχοντα προβλήματα του
camp, τους ενημερώσαμε για την πρό-
οδο των δράσεών μας, και ανοίξαμε
μαζί τους την καμπάνια για τη Διεθνή
Κινητοποίηση κατά του Ρατσισμού και
του Φασισμού στις 21 Μάρτη 2020.

Παρά το κρύο και τις βροχές του πε-
ρασμένου μήνα, οι περίπου 600 πρό-
σφυγες (από τους συνολικά 2.500) που
δεν έχουν ακόμη καταγραφεί, παραμέ-
νουν σε σκηνές, κάποιες εκτεθειμένες
στον καιρό και κάποιες μέσα σε τολ.
Μέσα σε αυτά αναγκάζονται πλέον και
να μαγειρεύουν, γεγονός το οποίο απο-
τελεί μεγάλο κίνδυνο για τους ίδιους.
Αλλά και στα κοντέινερ στα οποία ζουν
οι υπόλοιποι, οι ίδιες ζημιές και κακοτε-
χνίες παραμένουν εδώ και μήνες, καθι-
στώντας και αυτά εκτεθειμένα στις και-
ρικές συνθήκες. 

Οι πρόσφυγες αναγνώριζαν τις ση-
μαίες μας και μας πλησίαζαν συνέχεια
ανοίγοντας μαζί μας τη συζήτηση για
τα προβλήματα διαβίωσης στο καμπ
καθώς και για τον αγώνα που δίνουν
για την αποκατάσταση των δωρεάν ει-
σιτηρίων τραίνου, καθώς η κατάργησή
τους έχει επιβάλει στο καμπ ένα βαρύ
καθεστώς απομόνωσης. 

Διαπιστώσαμε ότι σε κάποιο βαθμό
έχει αποκατασταθεί η συμμετοχή των
παιδιών στα μαθήματα των σχολείων
των γειτονικών δήμων. Με τη βοήθεια
και την αλληλεγγύη των καθηγητών,
στο γυμνάσιο τα παιδιά συμμετέχουν
στα πρωινά μαθήματα ενώ στο δημοτι-
κό φοιτούν ακόμη σε απογευματινά
τμήματα. 

Στις 2,5 ώρες που βρεθήκαμε συνολι-
κά, μοιράσαμε υλικό και ανοίξαμε τη
συζήτηση για την Διεθνή Κινητοποίηση
Ενάντια στον Ρατσισμό και τον Φασι-
σμό στις 21 Μάρτη σαν επόμενο βήμα
μετά τη συμμετοχή τους στο αντιρατσι-
στικό συλλαλητήριο στις 31/10, ενώ οι
ίδιοι ζητούσαν να μάθουν για τη συμμε-
τοχή των προσφύγων στην φετινή πο-
ρεία του Πολυτεχνείου. 

Θάνος Τζινιέρης, ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ιωνίας

Κλιμάκιο 
της ΚΕΕΡΦΑ
στην Μαλακάσα

Ρατσιστική σκούπα έξω από τον Ελαιώνα

Σε εκκένωση των προσφύγων που διέμεναν έξω από το καμπ του
Ελαιώνα σε άθλιες συνθήκες και την μεταφορά τους στο καμπ της
Κορίνθου προχώρησε η κυβέρνηση με αστυνομική επιχείρηση

που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής.
Όπως κατήγγειλε σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ:

“Οι οικογένειες προσφύγων που κατέφυγαν μπροστά στη πύλη
του Ελαιώνα αφού η Αστυνομία στον Έβρο τους εγκατέλειψε χωρίς κα-
ταγραφή και ένταξη σε κάποια δομή φιλοξενίας, βρέθηκαν περικυκλω-
μένοι από τα ΜΑΤ σήμερα τα χαράματα. Παρά το ότι οι αρμόδιοι στον
Ελαιώνα είχαν δρομολογήσει διαδικασία για την μεταφορά τους σε δο-
μές, η ΕΛΑΣ προτίμησε να τους απομακρύνει στο καμπ της Κορίνθου.
Ανάμεσα τους βρίσκεται έγκυος 8 μηνών και ένας πολιτικός πρόσφυγας
που απλά αναζητούσε στέγη!

Είναι ώρα ο Δήμος της Αθήνας και ο Μπακογιάννης να αναλάβουν
τις ευθύνες τους για την ανθρώπινη υποδοχή των προσφύγων στην
πόλη και όχι να ενδίδουν στις ρατσιστικές κραυγές που εμποδίζουν
το άνοιγμα δομών, όπως στην Λιοσίων 2, όπου σπαταλήθηκαν τερά-
στια ποσά και η δομή δεν άνοιξε. Οι εκκενώσεις των καταλήψεων στέ-
γης προσφύγων έχουν στείλει εκατοντάδες πρόσφυγες να κοιμούνται
στα παγκάκια και σε στοές στη Σταδίου, ιδιαίτερα έξω από το κλειστό
ξενοδοχείο Εσπέρια(!), αυξάνοντας το πληθυσμό των άστεγων. Ο
Ελαιώνας χρειάζεται να ενταχθεί στην λειτουργία του ΚΥΑΔΑ, με
προσλήψεις μονίμων και όχι την ανακύκλωση των ανέργων με 8μηνες
συμβάσεις. Χρειάζεται ακόμη η αναβάθμιση των κατοικιών στον Ελαι-
ώνα, με την απόδοση ευθυνών για τα άθλια αλλά πανάκριβα κοντέι-
νερ που καταρρέουν”.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 21Μ
Η Ν. Υόρκη λέει όχι στον 
φασισμό και τον ρατσισμό

16 Νοέμβρη, Νέα Υόρκη

1/12, Μαλακάσα. Φωτό: Ορέστης Ηλίας



Απομονώθηκαν οι ρατσιστικές επιτροπές
στο 6ο Κοινοτικό Συμβούλιο Αθήνας,
παρά τη στήριξή τους από τον βουλευ-

τή της ΝΔ Μπογδάνο και τη δημοτική σύμβου-
λο της παράταξης Μπακογιάννη, Ι. Λυκούδη.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της σχετικά
με την συνεδρίαση του 6ου Κοινοτικού Συμ-
βούλιου που έγινε το απόγευμα της περασμέ-
νης Παρασκευής, η Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας:

“Κατά ψήφισαν οι έξι κοινοτικοί σύμβουλοι
της παράταξης Μπακογιάννη στο ψήφισμα,
που κατατέθηκε στο 6ο Κοινοτικό Συμβούλιο
Αθήνας, από τον κοινοτικό σύμβουλο της Αν-
ταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας με θέμα
«Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στα ανήλικα
ασυνόδευτα προσφυγόπουλα».

Την ίδια στιγμή, που ο Μητσοτάκης παριστά-
νει υποκριτικά από το Μαξίμου τον «συντονι-
στή» για τα ανήλικα προσφυγόπουλα, η παρά-
ταξη της Νέας Δημοκρατίας στο 6ο Κοινοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Αθήνας ψήφισε κατά
στο ψήφισμα προκειμένου να καλύψει την
ακροδεξιά της πτέρυγα, τη γνωστή «επιτροπή
κατοίκων Αγίου Παντελεήμονα». Πρόκειται για
την επιτροπή που έβγαλε από τα σπλάχνα της
μαχαιροβγάλτες, σαν την τελεσίδικα καταδικα-
σμένη χρυσαυγίτισσα Σκορδέλη. Υπέρ τοποθε-
τήθηκαν και ψήφισαν οι δύο κοινοτικοί σύμ-
βουλοι που πρόσκεινται στην Ανοιχτή Πόλη, η
σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης και ο
σύμβουλος της Ανταρσίας στις Γειτονιές της
Αθήνας, ενώ οι δύο σύμβουλοι που πρόσκειν-
ται στην παράταξη του Γερουλάνου «ένιψαν
τας χείρας τους» ψηφίζοντας λευκό.

Η αίθουσα του 6ου Κοινοτικού Συμβουλίου,
στην οδό Θήρας καθώς και η αυλή του χώρου
γέμισε από τους πάνω από 50 κατοίκους, εκ-
παιδευτικούς, νέους και γονείς της περιοχής
που ήρθαν να πούνε ΟΧΙ στο ρατσισμό, ότι εί-
ναι καλοδεχούμενα τα προσφυγόπουλα και
ανεπιθύμητες οι ρατσιστικές «επιτροπές κατοί-
κων». Οι τελευταίες, που έχουν το θράσος να
παρουσιάζονται ως «εκπρόσωποι» τριών ολό-
κληρων γειτονιών δεν μπόρεσαν να συγκεν-

τρώσουν ούτε 10 άτομα στην αποτυχημένη
απόπειρα τους να ανοίξουν θέμα εναντίον των
προσφυγόπουλων, με την «ερώτηση» που εί-
χαν καταθέσει στο συμβούλιο, «απαιτώντας»
μάλιστα να ενημερωθούν πού θα ανοίξουν δο-
μές φιλοξενίας, γιατί όπως έλεγαν τους «επι-
βαρύνουν». (συγκεκριμένα αναφέρονταν στη
δημιουργία δομής ανήλικων προσφύγων στην
Μιχαήλ Βόδα).

Το λόγο μέσα στο συμβούλιο πήραν ανάμε-
σα σε άλλους η εκπρόσωπος της Γ’ ΕΛΜΕ Αθή-
νας που έχει πάρει απόφαση υποστήριξης για
τα προσφυγόπουλα, εκπρόσωπος της τοπικής
επιτροπής ΚΕΕΡΦΑ Πατήσια-Κυψέλη-Γαλάτσι,
εκπρόσωπος από το Μυρμήγκι-Στέκι Αλληλεγ-
γύης Κυψέλης, δημοτικοί σύμβουλοι της Αντι-
καπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα και της
Ανοιχτής Πόλης, μέλη Ενώσεων Γονέων, για-
τροί κ.α. ενώ έξω από την είσοδο του κτιρίου
είχαν αναρτηθεί πανό της Ανταρσίας στις Γει-
τονιές της Αθήνας και της Αντικαπιταλιστικής
Ανατροπής.

Στον αντίποδα, τους συμβούλους της παρά-
ταξης του Μπακογιάννη έσπευσε να υποστηρί-
ξει, με την παρουσία της, η δημοτική σύμβου-
λος, Ινές Αγγελή-Λυκούδη, που πρωτοστάτησε

στην αποτυχημένη προσπάθεια να μη λειτουρ-
γήσει το σχολείο της Πακιστανικής Κοινότη-
τας. Επίσης, ο βουλευτής της ΝΔ, Κ. Μπογδά-
νος, που εμφανίστηκε μαζί με τους φουσκω-
τούς του στο κοινοτικό συμβούλιο. Είχε ήδη
δώσει πολιτική κάλυψη στις «επιτροπές αγα-
νακτισμένων» με τη δήλωση «γιατί όχι στο ξε-
ρονήσι Λέβιθα οι πρόσφυγες;» Αξιοποιώντας,
βέβαια, και την εμπειρία του σαν πλυντήριο
των νεοναζί και συγκεκριμένα του Μιχαλολιά-
κου, από τον οποίο είχε σπεύσει να πάρει και
συνέντευξη στο παρελθόν.

Η μαζική παρουσία κατοίκων, σωματείων,
εργαζομένων και νεολαίας της γειτονιάς στο
6ο κοινοτικό συμβούλιο ήταν μια παρακαταθή-
κη κόντρα στις απόπειρες των ακροδεξιών
«επιτροπών αγανακτισμένων» να ξαναβγούν
στο προσκήνιο αλλά και ενάντια σε όλες τις
ρατσιστικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης.

Μήνυμα
Ήταν ταυτόχρονα ένα μήνυμα προς την κυ-

βέρνηση και τη δημοτική αρχή Αθήνας (εκπρό-
σωπος της οποίας μίλησε στο κοινοτικό συμ-
βούλιο, λέγοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί ακό-
μη για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και
σε κάθε περίπτωση απαιτεί να είναι «μέρος
του σχεδιασμού») ότι το κίνημα αλληλεγγύης
είναι εδώ, έτοιμο να απαιτήσει άσυλο, σχολεία,
στέγη για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες
και φυσικά τα παιδιά τους”.

Η κινητοποίηση στο 6ο Κοινοτικό Συμβούλιο
πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα της Αν-
ταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας που θύμισε
ότι “ανάμεσα στα ονόματα που υπογράφουν
το κείμενο φιγουράρουν αυτά του Σ. Γιαννά-

του και της Θ. Γιαννάτου που (μαζί με την δι-
πλά καταδικασμένη Θ. Σκορδέλη της Χρυσής
Αυγής) είχαν αναδειχτεί σε ηγετικές φιγούρες
της περιβόητης «επιτροπής κατοίκων Αγίου
Παντελεήμονα» τα προηγούμενα χρόνια. Αυ-
τές οι επιτροπές λειτούργησαν σαν κάλυμμα
για τη δολοφονική δράση της Χρυσής Αυγής
με πογκρόμ, δολοφονίες και τρομοκρατία στις
γειτονιές... 

Αυτά θα πρέπει να τα θυμηθεί και ο κ. Μπα-
κογιάννης που φαίνεται να «ξεχνάει» τη δράση
της επιτροπής του Αγ. Παντελεήμονα, μιας και
τίμησε την κ. Γιαννάτου με μια θέση στο συν-
δυασμό του στις τελευταίες εκλογές ενώ στην
προεκλογική του εκστρατεία πήρε τον κ. Γιαν-
νάτο αγκαζέ για περιοδεία στην περιοχή... Εί-
ναι πρόκληση οι συνοδοιπόροι των νεοναζί εγ-
κληματιών να προσπαθούν να ξαναβγούν στην
επιφάνεια και να βρίσκουν συμμάχους στη δη-
μοτική αρχή...”
• Εκδήλωση οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ την Τρίτη

3 Δεκέμβρη στο 6ο Διαμέρισμα, στην Κυψέλη
στις 7:30μμ στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσε-
ων (Κύπρου 91Α) με θέμα: “STOP στις ρατσι-
στικές επιτροπές «αγανακτισμένων κατοίκων» -
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες - Στη φυλακή
οι νεοναζί - 21 Μαρτίου, Διεθνής μέρα ενάντια
στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή”. Ομιλη-
τές θα είναι οι: Γιώργος Πίττας, δημοσιογρά-
φος, ΚΕΕΡΦΑ, Λήδα Καζαντζάκη, πανεπιστη-
μιακός, Λορέτα Μακόλεϊ, Ένωση Αφρικανών
Γυναικών / United African Women Organization
Greece, Κατερίνα Κολτσίδα, κατάληψη Πά-
τμου και Καραβίας, Νίκος Αλεξανδράτος, κοι-
νοτικός σύμβουλος στο 6ο διαμέρισμα με την
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας. 
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6o ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Απομονώθηκαν οι ρατσιστικές επιτροπές
παρά την στήριξη ΝΔ-Μπακογιάννη 

Σε αντίθεση με τις ρατσιστι-
κές κραυγές των ακροδεξιών
που έκαναν την εμφάνισή τους

στην Σπάρτη την ώρα που κατέφθαναν μερικές δεκά-
δες πρόσφυγες για να διαμείνουν σε ένα ξενοδοχείο,
κάλεσμα αλληλεγγύης απευθύνει η Επιτροπή Αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες Σπάρτης. 

Όπως αναφέρει: “Καλούμε τη νεολαία, τους εργαζό-
μενους, τις γυναίκες, την κοινωνία της Λακωνίας, τους
μαζικούς φορείς, σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους και
15μελή σχολείων να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή,
όπως ήδη γίνεται με αποφάσεις στήριξης και κοινής
δράσης από συλλόγους και σωματεία, να μην κάνουμε
βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας που έχουμε θέσει...

Διεκδικούμε: Να σταματήσει να ισχύει η συμφωνία
της ΕΕ με την Τουρκία... Μέτρα προστασίας, ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη και ανθρώπινες συνθήκες διαβίω-
σης για όλους τους πρόσφυγες. Να ενταχθούν στο εκ-
παιδευτικό σύστημα τα παιδιά των προσφύγων που θα
επιλέξουν να μείνουν στη χώρα. Να εξασφαλιστεί η δι-
δασκαλία της μητρικής τους γλώσσας. Να προσλη-
φθούν δάσκαλοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί,
διερμηνείς. Να παρθούν όλα τα μέτρα στήριξης και
βοήθειας να μάθουν τη γλώσσα μας, να προσαρμο-
στούν και να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία». 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Στην Πρέβεζα,
η Συντονιστική
Επιτροπή Μαθη-

τών Πρέβεζας έχει καλέσει όλα τα 5μελή
και τα 15μελή μαθητικά συμβούλια να δεί-
ξουν την αλληλεγγύη τους στα προσφυγό-
πουλα συγκεντρώνοντας είδη βοήθειας για
να τα παραδώσουν στο hotspot της Φιλιπ-
πιάδας την Παρασκευή 6 Δεκέμβρη. Όπως
αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Συμμαθητές μας από το σχολείο της Κό-
νιτσας Ιωαννίνων μάς ενημέρωσαν ότι το
πρωί της Παρασκευής 15 Νοέμβρη, πηγαί-
νοντας στο σχολείο αυτοί και οι καθηγητές
τους, αντίκρισαν εμετικά φασιστικά συνθή-
ματα που είχαν γράψει φασιστοειδή το προ-
ηγούμενο βράδυ στο σχολείο τους... Είναι οι
ίδιοι απαίσιοι που πέρσι χτύπησαν με ρόπα-
λα και αλυσίδες παιδιά 12 χρονών, προσφυ-
γόπουλα που έπαιζαν στο γήπεδο Κόνιτσας,
στέλνοντάς τα στο νοσοκομείο. Εμείς τους
απαντάμε: Ψάξτε να κρυφτείτε! Έξω οι φασί-
στες από τα σχολεία και τις γειτονιές μας!
Το καλύτερο μάθημα, το μάθημα της αλλη-
λεγγύης, θα το διδάξουμε εμείς!»

Υποδέχτηκαν τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους
ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΠΑΡΤΗ

Συγκέντρωση υποδοχής προσφυγόπου-
λων που ήρθαν να φοιτήσουν στο 5ο και

στο 11ο δημοτικό σχολείο Περιστερίου έγι-
νε την Παρασκευή 29/11 το μεσημέρι. Στη
συγκέντρωση συμμετείχαν η �Ένωση Γονέ-
ων Περιστερίου, οι δύο Σύλλογοι των σχο-
λείων, ο Σύλλογος Δασκάλων και κόσμος
της γειτονιάς. Με πανό συμμετείχε η τοπική
ΚΕΕΡΦΑ και η Αριστερή Κίνηση Περιστερί-
ου, ενώ παρόντα ήταν και μέλη του ΚΚΕ. 

Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία των μα-
θητών του καλλιτεχνικού σχολείου Περι-
στερίου που ήρθαν μαζικά να υποδεχτούν
τα προσφυγοπουλα και που ταυτόχρονα

βρίσκονται σε κινητοποιήσεις ζητώντας λε-
φτά για τα σχολεία, μόνιμους διορισμούς
εκπαιδευτικών, υλικοτεχνική υποδομή και
δωρεάν μεταφορά.

Τα παιδιά των προσφύγων μπήκαν με
χαμόγελο και γεμάτα δώρα στο σχολείο
τους. Ο συνοδός τους που τα έφερε από
το στρατόπεδο του Σκαραμαγκά ευχαρί-
στησε συγκινημένος όλον τον κόσμο για
την υποδοχή. Για μια ακόμα φορά φάνηκε
ότι η μεγάλη πλειοψηφία του Περιστερίου
απαιτεί και διεκδικεί πόλεις ανοιχτές και
σχολεία ανοιχτά για τους πρόσφυγες.

Λίλιαν Μπουρίτη, ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου
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Η ΝΔ είχε κερδίσει τις εκλογές
το 2004 με σημαία της το
«άνοιγμα στο μεσαίο χώρο».

Ο Καραμανλής, παρουσίαζε το πρό-
σωπο του καλοσυνάτου παχουλού
που έκφραζε μια νέα γενιά της δε-
ξιάς η οποία είχε αφήσει πίσω της τα
«κόμπλεξ» του παρελθόντος και θα
πορευόταν με «πολιτικό πολιτισμό»
και «τιμιότητα». 

Η κυβέρνηση του Καραμανλή δεν
πρόλαβε να συμπληρώσει ένα χρόνο
όταν οι εφημερίδες άρχισαν να μιλά-
νε για την «πρόωρη κόπωσή της». Ο
ένας λόγος για εκείνη την κόπωση
ήταν τα οικονομικά και γεοπολιτικά
προβλήματα που αντιμετώπιζε ο ελ-
ληνικός καπιταλισμός. Όμως, ο άλ-
λος -και ακόμα πιο σημαντικός- ήταν
ότι η εργατική τάξη και η νεολαία δεν
κάθονταν με σταυρωμένα χέρια. Οι
κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία, οι
απεργίες στις τράπεζες ενάντια στο
ασφαλιστικό και στις πρώην ΔΕΚΟ
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, η με-
γάλη απεργία των δασκάλων αλλά
και το φοιτητικό κίνημα των καταλή-
ψεων ενάντια στην αναθεώρηση του
Άρθρου 16 και το «νόμο πλαίσιο» το
2006-7 σημάδεψαν όλο αυτό το χρο-
νικό διάστημα. 

Η απάντηση του Καραμανλή ήταν
να κηρύξει πρόωρες εκλογές για τον
Σεπτέμβρη του 2007. Η ΝΔ κέρδισε
εκείνες τις εκλογές και η «κοινή λογι-
κή» των σχολιαστών και στην Αριστε-
ρά ήταν ότι το αποτέλεσμα αντανα-
κλούσε τη «συντηρητικοποίηση» των
από κάτω και αποτύπωνε τη σταθε-
ρότητα της ΝΔ. 

Στην πραγματικότητα, οι εκλογές
αποτύπωναν το πέρασμα της κυβέρ-

νησης από το στάδιο της «κόπωσης»
στο στάδιο της ανοιχτής κρίσης. Είχε
χάσει 350 χιλιάδες ψήφους στις
εκλογές και η «αυτοδυναμία» της εί-
χε περιοριστεί σε μια χλωμή πλει-
οψηφία μόλις 2 εδρών. Χρειάστηκε
τις ψήφους του ΛΑΟΣ του Καρατζα-
φέρη για να εκλέξει πρόεδρο της
Βουλής. Ο Καραμανλής που έκανε
προεκλογικές επισκέψεις στον Αη
Στράτη για να δείξει «κεντρώο» πρό-
σωπο στηριζόταν στο ακροδεξιό δε-
κανίκι του Καρατζαφύρερ (και το τό-
τε κόμμα του Βορίδη, του Γεωργιάδη
αλλά και του Βελόπουλου) για να
«προχωρήσει». 

Η ΝΔ ήταν υποχρεωμένη να επιτα-
χύνει τις αντεργατικές επιθέσεις που
βαφτίζονταν «μεταρρυθμίσεις». Στις
ΗΠΑ το τραπεζικό σύστημα κλονιζό-
ταν από τις πρώτες χρεοκοπίες και
«διασώσεις» που είχαν επίκεντρο την
αγορά των στεγαστικών δανείων. Οι
ρυθμοί ανάπτυξης έπεφταν, και σε
όλη την Ευρώπη η επιλογή των αρ-
χουσών τάξεων και των κυβερνήσε-
ων ήταν η εντατικοποίηση των επιθέ-
σεων με επίκεντρο το ασφαλιστικό.
Όμως, η ΝΔ «ανακάλυπτε» ότι δεν
μπορούσε να εξασφαλίσει την «κοι-
νωνική συναίνεση» (δηλαδή να απο-
μονώσει τις αντιστάσεις) για τέτοιες
αναμετρήσεις, ακόμα κι αν η ηγεσία
του Γ. Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ της
άφηνε όλα τα περιθώρια. 

Το 2007 τέλειωσε με μια συγκλονι-
στική Γενική Απεργία ενάντια στην
επίθεση στις συντάξεις και τα ασφαλι-
στικά ταμεία που είχε εξαπολύσει η
κυβέρνηση. Ο Μαγγίνας, υπουργός
Εργασίας, παραιτήθηκε τον Γενάρη
του 2008 και τη θέση του πήρε η Φά-
νη Πάλη Πετραλιά. Αλλά η επίθεση

στο Ασφαλιστικό προκάλεσε έκρηξη.
Οι Γενικές Απεργίες του Φλεβάρη και
του Μάρτη εκείνης της χρονιάς ήταν
κορυφώσεις σε ένα κύμα εργατικών
αγώνων, με τις απεργίες διαρκείας
στην ΔΕΗ, στους Δήμους και την Τρά-
πεζα της Ελλάδας να δίνουν τον τόνο
με τις μαχητικές περιφρουρήσεις και
τις μεγάλες διαδηλώσεις τους.

Οι απεργίες για το Ασφαλιστικό
έδωσαν και μια χειροπιαστή απόδει-
ξη για το πόσο ριζοσπαστικοποιημέ-
νη ήταν, πέρα από τη φοιτητική νεο-
λαία, και η ίδια η εργατική τάξη. Το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω
επισήμαινε την άνοιξη του 2008 για
παράδειγμα μια νέα, ποιοτική εξέλι-
ξη, τον πρωταγωνιστικό ρόλο των γυ-
ναικών και των πιο νέων ηλικιακά
τμημάτων της εργατικής τάξης στις
απεργιακές μάχες: 

«Η συμμετοχή του νέου κομματιού
και των γυναικών απογειώθηκε και
αποδείχθηκε καθοριστική. Η εξήγηση
ότι αυτό έγινε επειδή το νομοσχέδιο
της Πετραλιά χτυπάει ιδιαίτερα τις
γυναίκες και τους νέους δεν είναι αρ-
κετή. Η ένταση, η διάρκεια και η ορ-
μή αυτού του απεργιακού κινήματος
έδωσε την έμπνευση και τη δυνατό-
τητα να ξαναμπούνε παλιά και νέα
κομμάτια και να το οργανώσουν. Οι
ηγεσίες είχαν απομακρύνει και τους
μεν και τους δε από τα συνδικάτα, όχι
μόνο με τις γραφειοκρατικές λειτουρ-
γίες αλλά και με την πολιτική τους…
Η σημερινή εισβολή των γυναικών και
των νέων στις απεργίες ανοίγει μια
νέα δυναμική για να αλλάξουν όλα
αυτά, αλλά αυτό θα είναι μάχη».

Τον Σεπτέμβρη του 2008, η πτώ-
χευση της Lehman Brothers, του
αμερικάνικου χρηματοπιστωτικού κο-

λοσσού, προκάλεσε σεισμό παγκό-
σμια. Η κρίση που είχε ξεκινήσει ένα
χρόνο νωρίτερα, περνούσε τώρα σε
μια νέα φάση και πυροδοτούσε μια
μεγάλη ύφεση και στην λεγόμενη
«πραγματική οικονομία», τη μεγαλύ-
τερη από τη δεκαετία του ’30. Οι ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις που πριν υπο-
στήριζαν αυτάρεσκα ότι οι οικονο-
μίες τους και οι τράπεζές τους δεν
διέτρεχαν κίνδυνο, έτρεχαν να ρί-
ξουν δισεκατομμύρια για τη «στήρι-
ξη» των τραπεζών. Όμως, κανένα
γιατροσόφι δεν λειτουργούσε.

Ο Αλογοσκούφης, ο υπουργός Οικο-
νομίας της ΝΔ, είχε δηλώσει κι αυτός
το καλοκαίρι του 2007 ότι η ελληνική
οικονομία είναι «θωρακισμένη» απέναν-
τι σε κάθε ενδεχόμενο. Τον Οκτώβρη,
το τροπάρι είχε αλλάξει. Τα περίφημα
«σπρεντ» (η διαφορά στα επιτόκια ανά-
μεσα στα ελληνικά και γερμανικά ομό-
λογα) έπαιρναν την ανηφόρα και η
εξυπηρέτηση του χρέους γινόταν βρα-
χνάς. Κι ο Αλογοσκούφης ανακοίνωνε
ένα «πακέτο στήριξης» των τραπεζών
ύψους 28 δις ευρώ.

Όλα προμήνυαν ένα καυτό χειμώ-
να για την κυβέρνηση σε όλα τα μέ-
τωπα. Από τον Σεπτέμβρη στη διαδή-
λωση της ΔΕΘ μέχρι και τα τέλη του
Οκτώβρη, σε μια ακόμα Γενική Απερ-
γία, οι εργατικοί αγώνες δεν είχαν
σταματημό και παράλληλα ένα νέο
κύμα καταλήψεων ξεδιπλωνόταν στα
σχολεία. 

Όταν ήρθε η εξέγερση του Δεκέμ-
βρη, το σύνθημα «στις τράπεζες λε-
φτά, στη νεολαία σφαίρες» συμπύ-
κνωνε τη σύνδεση που έκαναν χιλιά-
δες νέοι και εργαζόμενοι ανάμεσα
στις ωμές ταξικές πολιτικές της ΝΔ
και την καταστολή.

Πανεργατική
μάχη

Οι πρώτες οργισμένες διαδηλώ-
σεις ξέσπασαν σχεδόν αμέσως μετά
την δολοφονία του Α. Γρηγορόπου-
λου το Σάββατο το βράδυ. Την επό-
μενη ημέρα, Κυριακή 7 Δεκέμβρη, χι-
λιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας συγ-
κεντρώθηκαν στο Μουσείο για να
συμμετάσχουν στην πρώτη οργανω-
μένη διαδήλωση που αψήφησε τα
ΜΑΤ και τον κατακλυσμό των δακρυ-
γόνων βαδίζοντας στη ΓΑΔΑ στη Λ.
Αλεξάνδρας και πίσω στη βουλή. 

Τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη το πρωί,
χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα
έκλεισαν τα σχολεία τους και βγήκαν
στους δρόμους. Σε όλες τις γειτονιές
μαθητικές πορείες καταλήγουν έξω
από τα αστυνομικά τμήματα, ολόκλη-
ρα σχολεία συγκεντρώνονται έξω
από τη ΓΑΔΑ και τη Βουλή. Μαζί τους
ενώνονται φοιτητές από δεκάδες
σχολές. Όλη την ημέρα οι μαθητές
και οι φοιτητές είναι στους δρόμους. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, με-
τά από καλέσματα οργανώσεων και
κομμάτων της Αριστεράς, συνδικά-
των και φοιτητικών συλλόγων, δεκά-
δες χιλιάδες εργαζόμενοι και νεολαί-
οι συγκεντρώνονται στα Προπύλαια
για να βαδίσουν στη Βουλή. Τα δα-
κρυγόνα των ΜΑΤ πέφτουν βροχή,
πνίγουν στην κυριολεξία τη διαδήλω-
ση, αλλά δεν καταφέρνουν να τη
σταματήσουν.

Τα «επεισόδια» που εκτυλίσσονται
εκείνο το βράδυ σε όλη τη χώρα,
αφήνουν άφωνους τους πολιτικούς
και τους μεγαλοδημοσιογράφους στα

τηλεοπτικά πά-
νελ, που ψελλί-
ζουν καταδίκες

«της βίας απ’ όπου κι αν προέρχεται».
Η Κυβερνητική Επιτροπή συνεδρίασε
έκτακτα εκείνο το βράδυ και υπήρξαν
«διαρροές» για ενεργοποίηση του άρ-
θρου 48 του Συντάγματος για την κή-
ρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης ώστε ο στρατός να
αποκαταστήσει την «τάξη». Ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος αναγκάστηκε να
διαψεύσει τις φήμες.

Η κυβέρνηση τελικά επέλεξε άλλη
αντιμετώπιση. Κροκοδείλια δάκρυα
για το «ατυχές συμβάν» και τα βάσα-
να της «γενιάς των 700 ευρώ», νου-
θετήσεις για την «αποκήρυξη της
βίας», δηλώσεις ότι η αστυνομία εί-
ναι «αμυνόμενη» και θα παραμείνει
έτσι. Αυτές οι προσπάθειες όμως δεν
έπειθαν. Ο Πρ. Παυλόπουλος,
υπουργός Εσωτερικών τότε και Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας σήμερα,
αφού υπέβαλε για λόγους «ευθιξίας»
την παραίτησή του που δεν έκανε δε-
κτή ο Καραμανλής, έδωσε μια δα-

κρύβρεχτη συνέντευξη Τύπου.
Όμως, οι τεχνικοί του Μέγκα που την
κάλυπταν κυκλοφόρησαν τα λίγα λε-
πτά πριν ξεκινήσει με τον «συντετριμ-
μένο» υπουργό να χτενίζεται και να
χαριεντίζεται μπροστά στις κάμερες.
Ο Στυλιανίδης, υπουργός Παιδείας,
το βράδυ της δολοφονίας τα έσπαγε
στα μπουζούκια. Φωτογραφίες με
μπάτσους των ΜΑΤ να έχουν τραβή-
ξει τα πιστόλια τους και να σημα-
δεύουν διαδηλωτές έκαναν το γύρο
των ΜΜΕ και έσπαγαν την εικόνα της
«αμυνόμενης» αστυνομίας.

Συλλογικός αγώνας
Η κυβέρνηση καταλάβαινε ότι δεν

την έπαιρνε να στέλνει τα ΜΑΤ να
επιτίθενται σε μαθητές που πολιορ-
κούσαν αστυνομικά τμήματα. Αυτό
που προσπάθησαν οι κυβερνητικοί
μηχανισμοί ήταν να εμποδίσουν τον
αγώνα να γίνει συλλογικός και οργα-
νωμένος, για να εμποδίσουν τα συν-
δικάτα και τους εργαζόμενους να
μπουν στη μάχη. Οι πρυτάνεις έκλει-
σαν τις σχολές, το Υπουργείο Παιδεί-
ας τα σχολεία, ο Καραμανλής ζήτησε
από τους προέδρους της ΓΣΕΕ και
της ΑΔΕΔΥ να αναβάλουν την Πανερ-
γατική Απεργία της 10 Δεκέμβρη.

Η συναίνεση υπήρξε αλλά ο ελιγ-
μός απέτυχε. Η ΠΟΣΔΕΠ έχει ήδη
ανακοινώσει τριήμερη απεργία με κο-
ρύφωση την Πανεργατική, η ΟΛΜΕ
και η ΔΟΕ κηρύσσουν 24ωρη απερ-
γία την Τρίτη 9/12, οι μαθητές και οι
φοιτητές ξεκινούν καταλήψεις στα
σχολεία και τις σχολές. Μία ημέρα
πριν την Πανεργατική, ένα τεράστιο
πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο συγ-
κλονίζει το κέντρο της Αθήνας. Το
ίδιο απόγευμα χιλιάδες συγκεντρώ-
νονται στην κηδεία του Αλέξη και
συγκρούονται με την αστυνομία που
ρίχνει δακρυγόνα ακόμα και στο νε-

κροταφείο.
Την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη, η Πα-

νεργατική Απεργία συνοδεύεται με
μια τεράστια πολιτική, αντικυβερνητι-
κή διαδήλωση. Παρόλο που οι ηγε-
σίες των συνδικάτων υποχωρούν
στις πιέσεις της κυβέρνησης και ανα-
κοινώνουν ότι για να αποφευχθούν
τα «επεισόδια» δεν θα γίνει πορεία
αλλά συγκέντρωση στο Σύνταγμα,
μια σειρά ομοσπονδίες και συνδικά-
τα, όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι και
μεγάλα κομμάτια μαθητών δεν υπο-
κύπτουν στην κινδυνολογία. Η απο-
φασιστικότητα των οργανώσεων της
Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς που
καλεί στο Μουσείο συσπειρώνει όλον
αυτό τον κόσμο. 

Η επιτυχία της Πανεργατικής ανοί-
γει το δρόμο για να πάρει το κίνημα
οργανωμένο χαρακτήρα με κλιμάκω-
ση των καταλήψεων και των απερ-
γιών. Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 11
Δεκέμβρη, οι μαθητές και οι φοιτητές
συνεχίζουν με μεγαλύτερη αυτοπε-
ποίθηση τις κινητοποιήσεις τους. Οι
καταλήψεις πολλαπλασιάζονται. Την
Παρασκευή 12 Δεκέμβρη, τα νέα πα-
νεκπαιδευτικά συλλαλητήρια βρί-
σκουν πάνω από 800 σχολεία και πά-
νω από 100 σχολές να είναι κατει-
λημμένες πανελλαδικά.

Στις 18 Δεκέμβρη, οι δύο συγκεν-
τρώσεις, των εργαζόμενων στο δη-
μόσιο και του εκπαιδευτικού κινήμα-
τος, ενώνονται σε μία. Η αστυνομία
χτυπά τους διαδηλωτές με δακρυγό-
να και συλλήψεις. Οι διαδηλώσεις και
οι καταλήψεις παρόλα αυτά συνεχί-
ζονται και στις παραμονές των Χρι-
στουγέννων, και οι εικόνες των ΜΑΤ
να έχουν περικυκλώσει το «δέντρο
του Αβραμόπουλου» στο Σύνταγμα
έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Μια από τις διαπιστώσεις
των αναλύσεων που έκα-
ναν τα διεθνή ΜΜΕ ήταν

πως ο Δεκέμβρης του 2008 ήταν η
«πρώτη εξέγερση της παγκόσμιας
κρίσης». Πιθανότατα πολλοί από
αυτούς που την επαναλάμβαναν
στα δημοσιογραφικά επιτελεία τη
θεωρούσαν μια εύκολη εντυπω-
σιακή ατάκα. Αλλά η διαπίστωση
ήταν σωστή και μάλιστα είχε μεγα-
λύτερο βάθος. 

Μια από τις πιο διαδεδομένες
απόψεις, που έχει ηχώ και σε σημε-
ρινές αναλύσεις, ήταν ότι επρόκει-
το για εξέγερση μιας απελπισμένης
νεολαίας που σπρωχνόταν στο πε-
ριθώριο, της «επισφαλούς εργα-
σίας» ή «πρεκαριάτου». Στην πραγ-
ματικότητα η εξέγερση αγκάλιασε
μια ολόκληρη γενιά, επισφαλή και
μη, και ταυτόχρονα θωρακίστηκε
από την ευρύτερη διαδικασία ριζο-
σπαστικοποίησης στην κοινωνία.
Με άλλα λόγια, στις «μέρες του
Αλέξη» η «παραδοσιακή» εργατική
τάξη υποδέχθηκε την εξέγερση
των «παιδιών» της και συμμετείχε
σ’ αυτή, κάνοντας ανταρσίες ενάν-
τια στις συνδικαλιστικές ηγεσίες. 

Επίσης, παρά τις αναλύσεις για
μια εξέγερση χωρίς πολιτική και
ιδεολογία, ο Δεκέμβρης του 2008
αποτέλεσε σταθμό και στα δυο αυ-
τά επίπεδα. Ήταν μια αντικυβερνη-
τική έκρηξη που τσαλάκωσε ανε-
πανόρθωτα την κυβέρνηση της
ΝΔ. Λίγους μήνες μετά, ο Καρα-
μανλής δήλωνε ανοιχτά ότι η κατά-
σταση της οικονομίας απαιτούσε
«επώδυνα μέτρα» τα οποία όμως
δεν είχε τη δύναμη να τα πάρει.
Προχώρησε σε εκλογές τις οποίες
έχασε πανηγυρικά και τις κέρδισε
το ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου με
μια πλειοψηφία που φαινόταν εντυ-
πωσιακή (σχεδόν 44%). Σύντομα
αποδείχτηκε ότι ο κόσμος χρησι-
μοποίησε το ψηφοδέλτιό του για
να ρίξει τη Δεξιά και όχι γιατί ελεγ-
χόταν από τους μηχανισμούς της
σοσιαλδημοκρατίας που μπήκε σε
βαθιά κρίση. Τα επόμενα χρόνια με
την έκρηξη των εργατικών αγώνων
ενάντια στα μνημόνια έδειξαν και
το βάθος της κρίσης του πολιτικού
συστήματος και της στροφής στ’

αριστερά της εργατικής τάξης. 

Επιθέσεις
Έντεκα χρόνια μετά, δεν βρι-

σκόμαστε «πίσω στο 2008». Η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη θέλει πράγ-
ματι να εφαρμόσει το πιο άγριο
πρόγραμμα επιθέσεων ενάντια
στο βιοτικό επίπεδο, τα δικαιώμα-
τα και τη συλλογική οργάνωση της
εργατικής τάξης. Είναι μια κυβέρ-
νηση λιτότητας, ρατσισμού και
τρομοκρατίας που κάνει εκείνη
του Καραμανλή να ωχριά. Όμως,
είναι μια κυβέρνηση ακόμα πιο
αδύνατη από τότε. Τα ιδεολογήμα-
τα που πρόβαλε πριν τις εκλογές
καταρρέουν κάθε μέρα που περ-
νάει μέσα σε ένα περιβάλλον παγ-
κόσμιας αστάθειας του καπιταλι-
σμού και εξεγέρσεων σε όλο τον
κόσμο. Αυτά τα μηνύματα δίνουν
θάρρος σε ένα κίνημα που δεν
έχει ξεχάσει τις εμπειρίες έντεκα
χρόνων αγώνων, αντίθετα δυνα-
μώνει τις μάχες του σήμερα. 

Οι εμπειρίες αφορούν και την
Αριστερά. Τότε, η ηγεσία του ΚΚΕ
δεχόταν τα συγχαρητήρια του Κα-
ραμανλή στη Βουλή για την υπεύ-
θυνη στάση του. Αξέχαστη θα μεί-
νει η φράση της Παπαρήγα ότι
στη «γνήσια λαϊκή εξέγερση δεν
θα σπάσει ούτε τζάμι».  Οσο για
τον ΣΥΡΙΖΑ,  η στρατηγική της δια-
χείρισης του καπιταλισμού και του
κράτους του έχει σήμερα πια απο-
καλύψει τα όριά της: ο Χρυσοχοΐ-
δης παρέλαβε από την Γεροβασί-
λη μια ΕΛΑΣ ίδια και απαράλλαχτη
με τους μπάτσους του 2008.

Η αντικαπιταλιστική, επαναστα-
τική Αριστερά αντίθετα πέρασε με
επιτυχία το τεστ της εξέγερσης
εκείνου του Δεκέμβρη. Βρέθηκε
στην πρώτη γραμμή της, προσπα-
θώντας να γενικεύσει πολιτικά και
να ενώσει όλα τα κομμάτια του κι-
νήματος. Ετσι φτάσαμε και στη
δημιουργία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ λίγους
μήνες μετά. Στους ώμους αυτή
της Αριστεράς πέφτει σήμερα το
καθήκον αλλά και η δυνατότητα να
γίνει η δύναμη κλιμάκωσης και
συντονισμού όλων των αγώνων
που ξεσπάνε ενάντια στην κυβέρ-
νηση της ΝΔ.

Απάντηση με 
την Αντικαπιταλιστική
Αριστερά μπροστά

Οι δολοφόνοι επιστρέφουν στον τόπο
Στις 6 Δεκέμβρη του 2008 το βράδυ, ο ειδικός φρουρός Κορκονέας πυρο-

βολούσε και δολοφονούσε τον 15χρονο Αλέξη Γρηγορόπουλο στα Εξάρ-
χεια. Η δολοφονία πυροδότησε μια εξέγερση που έγινε η αρχή του τέ-

λους για την κυβέρνηση της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Καραμανλή.  Έντεκα
χρόνια μετά, μια άλλη κυβέρνηση της ΝΔ θυμίζει κυριολεκτικά το δολοφόνο
που επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. 

Ο Μητσοτάκης, ο Χρυσοχοΐδης και από κοντά κάθε ακροδεξιό κατακάθι που
έχει βρει στέγη στην κυβέρνηση «λύνουν τα χέρια» των ΜΑΤ και των μπάτσων
για να πατάξουν την «ανομία». Την ίδια στιγμή στήνουν στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης για τους πρόσφυγες, προσπαθούν να καταργήσουν το πανεπιστημια-
κό άσυλο, να πετσοκόψουν το δικαίωμα στη διαδήλωση αλλά έχουν το προ-
κλητικό θράσος να δηλώνουν ότι «κάποιοι θέλουν ένα νέο Γρηγορόπουλο».  

Οι λεονταρισμοί, ωστόσο, με δυσκολία κρύβουν τους φόβους της κυβέρνη-
σης και όλης της άρχουσας τάξης. Η έκρηξη που συνόδευσε τη δολοφονία
ήταν ένας σταθμός σε μια διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης και αγώνων που εί-
χε παρελθόν και -το σημαντικότερο- είχε και μέλλον, από τότε μέχρι σήμερα. 

“Στις τράπεζες λεφτά
στη νεολαία σφαίρες”

του εγκλήματος

Κείμενα: Λέανδρος Μπόλαρης

7/12/08, Στους δρόμους την επόμενη της δολοφονίας του Αλέξη.

Με δυο μεγάλα συλλαλητήρια θα τιμηθεί στις 6 Δεκέμβρη στην Αθή-
να η μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου και η εξέγερση του Δεκέμβρη
του '08, αλλά και η αντίσταση ενάντια στις σημερινές επιθέσεις της
ΝΔ. Το πρωί στις 11πμ στα Προπύλαια με κέντρο τη νεολαία και ένα
συλλαλητήριο στις 5μμ το απόγευμα, ξανά στα Προπύλαια. Στα συλλα-
λητήρια καλούν σύλλογοι φοιτητών και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα, οι μαθητές Αντικαπιταλίστα.

Το πρωτοσέλιδο της ΕΑ στις 10/12/2008



Την Πέμπτη 28 Νοέμβρη, εκατοντάδες μαθητές και μα-
θήτριες από όλα τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία

της Αττικής οργανώσαμε μουσική διαμαρτυρία-συναυλία
στο Σύνταγμα. Το οργανώναμε τις τελευταίες βδομάδες και είμαστε ικανοποιημένοι γιατί είχε πολύ καλή
συμμετοχή. Από το δικό μου σχολείο κατέβηκαν σχεδόν όλοι! 

Τα προβλήματα και τα αιτήματά μας είναι κοινά. Δεν έχουμε κτίρια και υποδομές (αίθουσες, όργανα
κλπ), ούτε δωρεάν βιβλία μουσικής (πληρώνουμε σχεδόν 100 ευρώ το χρόνο). Λείπουν καθηγητές μουσι-
κής και Γενικής Παιδείας, δυσκολεύουν διαρκώς τα κριτήρια για την παροχή πούλμαν. Και σίγουρα ένα από
τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι η αναγνώριση των σπουδών μας ως μουσικοί. Θέλει άπειρες ώρες, εξετά-
σεις, πιστοποιήσεις από ιδιωτικά ωδεία, ενώ θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. 

Οργανώσαμε αυτή τη διαμαρτυρία για να αποδείξουμε ότι παρά τις δυσκολίες, η θέλησή μας και η προσπά-
θεια των καθηγητών μας έχει αποτελέσματα. Η μουσική είναι το «όπλο» μας και η ζωή μας, γι’ αυτό παλεύουμε.
Μέσα από τα 15μελή, με τη στήριξη των γονιών και των καθηγητών μας. Την Πέμπτη διαδήλωσαν και οι φοιτη-
τές, που πέρασαν από το Σύνταγμα με την πορεία τους, και είναι δύναμη για μας ο κοινός αγώνας. Από τη μεριά
μας δε θα σταματήσουμε να διεκδικούμε: σχολείο για όλους δημόσιο και δωρεάν. Θα υπάρξει συνέχεια!

Άλκηστις Σ., Μουσικό Ιλίου

Την τελευταία εβδομάδα ξανά δεκάδες φοι-
τητικοί σύλλογοι με καταλήψεις βγήκαν στο

δρόμο σε φοιτητικά συλλαλητήρια και απεργια-
κές διαδηλώσεις, ακόμα και έξω από τη σύνοδο
των πρυτάνεων στο Καβούρι. Φοιτητικά συλλα-
λητήρια έγιναν και σε άλλες πόλεις όπως στην
Πάτρα, στον Βόλο και στη Θεσσαλονίκη. 

Η κυβέρνηση από τη μία αναβάλλει το νέο νό-
μο πλαίσιο για μετά τα Χριστούγεννα, από την
άλλη φέρνει ένα νέο νομοσχέδιο για τα πανεπι-
στήμια μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Συνδέει
την αξιολόγηση με την χρηματοδότηση των πα-
νεπιστημίων. Είναι μια απολύτως νεοφιλελεύθε-
ρη επίθεση που προωθεί άμεσα την ιδιωτικοποί-
ηση των σχολών. Τα κριτήρια της αξιολόγησης
όπως οι ίδια η κυβέρνηση δηλώνει είναι ο βαθ-
μός σύνδεσης των σχολών με συγκεκριμένες
επιχειρήσεις στην αγορά εργασίας.

Τον δρόμο σε αυτές τις επιθέσεις τον άνοιξε
ο νόμος Γαβρόγλου και τώρα έρχεται η Κεραμέ-
ως να το προχωρήσει και να δημιουργήσει
όλους τους όρους για το νέο νόμο πλαίσιο. Οι
σχολές που δεν καταφέρνουν να συνδέονται
άμεσα με την αγορά, όπως οι ανθρωπιστικές
επιστήμες, οι καλλιτεχνικές σχολές και πολλά
άλλα τμήματα, θα πρέπει να βρουν χορηγούς ή
ακόμα και δίδακτρα. Αυτό είναι το μοντέλο που
θέλουν να επιβάλουν και ήδη τέτοια βήματα
βλέπουμε σε αρκετές σχολές. 

Να μην τους αφήσουμε. Στο νέο γύρο γενι-
κών συνελεύσεων να αποφασίσουμε συνέχεια
των καταλήψεων, κλιμάκωση και συμμετοχή στα
συλλαλητήρια στις 6 Δεκέμβρη, 11 χρόνια από

την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπου-
λου. Το πνεύμα της εξέγερσης του Δεκέμβρη
του ‘08 συμπυκνώθηκε στο σύνθημα «Στις τρά-
πεζες λεφτά - στη νεολαία σφαίρες». Ήταν το
ξεκίνημα της κρίσης που συνεχίζει μέχρι σήμε-
ρα και είχε τις επιθέσεις στα δικαιώματα μας
για χάρη των τραπεζιτών και την καταστολή της
νεολαίας. Οι δολοφόνοι του Αλέξη σήμερα κυ-
κλοφορούν ελεύθεροι και η κυβέρνηση του Μη-
τσοτάκη αναγκάζεται να στηρίζεται όλο και πε-
ρισσότερο στα ΜΑΤ και στην καταστολή για να
ελέγξει τις αντιστάσεις και την αριστερά. 

Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες κατάφεραν

τότε με τις απεργίες και τις καταλήψεις να ρίξουν
την κυβέρνηση του Καραμανλή και να παλέψουν
ενάντια στα μνημόνια και στα μέτρα λιτότητας.
Τώρα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Να απομονώ-
σουμε τις φωνές που μιλάνε για κόπωση του κινή-
ματος και για ψεύτικους ρεαλισμούς. Απέναντι
στη κυβέρνηση της βίας και της καταστολής, των
χυδαίων παρακολουθήσεων και προσαγωγών
απαντάμε με κλιμάκωση των αγώνων μας. Όλοι
και όλες στα συλλαλητήρια στις 6 Δεκέμβρη,
11πμ και 5μμ το απόγευμα στα Προπύλαια.

ΣΕΚ στις Σχολές
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ΑΣΚΤ 

Ηεμπειρία της κατάληψής μας στην
Καλών Τεχνών ήταν ενδεικτική των

δυνατοτήτων που έχουμε. Μαζικά συν-
τονιστικά όπου οι φοιτητές συζητούν για
τα πάντα και οργανώνουν τη δράση. Την
Τετάρτη 27/11 συμμετείχαμε στις απερ-
γιακές διαδηλώσεις των νοσοκομείων
και της ΔΕΗ. Την Πέμπτη 28/11 είχαμε
ένα πολύ μαζικό μπλοκ και στο Σύνταγ-
μα έγινε καλλιτεχνική δράση στο πλαί-
σιο της κατάληψης. Σπασμένα εκμαγεία
σε μορφή ανθρώπινων άκρων σαν τις
επιθέσεις που δέχεται η Παιδεία, η
Υγεία, τα σώματα μας από την αστυνο-
μική καταστολή. 

Οι ιδέες μας όμως δεν σπάνε. Μιλή-
σαμε στο συντονιστικό γενικών συνε-
λεύσεων και καταλήψεων καλώντας και
τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλό-
γους να προχωρήσουμε σε κλιμάκωση.
Συνεχίσαμε μέσα στην κατάληψη με
προβολές και εκδήλωση την Παρασκευή
29/11 για την τέχνη και το κίνημα.

Την Δευτέρα 2/12 έγινε ξανά μαζική
γενική συνέλευση με πλούσια συζήτηση.
Το μπλοκ αντικατάληψης δεν ήταν ενι-
αίο. Υπήρχαν δεξιές απόψεις για ηλε-
κτρονικές ψηφοφορίες όπως διαφημί-
ζουν και όλα τα κυρίαρχα μέσα, ότι δεν
υπάρχει λόγος να κάνουμε κινητοποι-
ήσεις διαρκείας κλπ. Δυστυχώς οι δυνά-
μεις της ΚΝΕ επέλεξαν, ενώ βρίσκονταν
μαζί μας στο συντονιστικό καταλήψεων,
να κατέβηκαν με το μπλοκ αντικατάλη-
ψης. Έτσι χάσαμε την συνέλευση για
μία ψήφο (92 – 93). 

Η ΚΝΕ μπαίνει στο κίνημα για να μην
απομονωθεί αλλά δεν έχει εμπιστοσύνη
στις δυνάμεις των φοιτητών και των φοι-
τητριών που παίρνουν τον αγώνα στα
χέρια τους. Βρέθηκαν στην ίδια πλευρά
με αυτούς που στηρίζουν τα μέτρα της
κυβέρνησης απλά για να μην βγει η κα-
τάληψη. Χρειαζόμαστε μια αριστερά
που να στηρίζει τους αγώνες μέχρι τέ-
λους, όχι να προσπαθεί να χαϊδέψει τα
πιο πίσω κομμάτια. 

Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι φοιτητών και
φοιτητριών της Καλών Τεχνών είναι με
τον αγώνα και θα συνεχίσουμε την πάλη
μας. Βάζουμε ανοιχτή συζήτηση του σχή-
ματος Αρκάς ΕΑΑΚ για να συντονίσουμε
τον κόσμο που θέλει να παλέψει. Την Πα-
ρασκευή 6/12 θα είμαστε στο δρόμο μαζί
με το πανό του συλλόγου μας.

Γιάννης Μαλινάκης

ΚΕΡΚΥΡΑ
Σίτιση και στέγαση

Το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινή-
σει φοιτητικοί αγώνες ακόμα και

στην Κέρκυρα. Τα δύο σχήματα ΕΑΑΚ
που υπάρχουν αλλά και ανένταχτοι
αγωνιστές παλεύουμε για συνελεύσεις
και κινητοποιήσεις. 

Τα άμεσα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι φοιτητές πέρα από τις συνολι-
κές επιθέσεις της κυβέρνησης στην Παι-
δεία είναι η σίτιση και η στέγαση. Η σίτι-
ση είναι στα χέρια ιδιωτών, είναι κακής
ποιότητας και δεν μας καλύπτει
όλους/ες. Οι φοιτητικές εστίες είναι ελλι-
πείς και οι τιμές σε ένα τουριστικό μέρος
είναι απλησίαστες. Πολλοί φοιτητές
αναγκάζονται να παρατάνε τις σπουδές
τους ή να τις συνεχίσουν από απόσταση. 

Έχουμε δημιουργήσει μια πρωτο-
βουλία φοιτητών για τη σίτιση και την
στέγαση. Οργανώνουμε αυτή την
εβδομάδα πορεία στα 11 χρόνια από
την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορό-
πουλου, πορεία την άλλη εβδομάδα
ενάντια στη κλιματική αλλαγή, συλλο-
γή προϊόντων για τους σεισμόπλη-
κτους της Αλβανίας και πανελλαδικό
κάλεσμα από την Queer Corfu για να
οργανώσουμε κινητοποιήσεις για τις
αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την
αναθεώρηση του Συντάγματος και τις
σεξιστικές διακρίσεις. 

Δανάη Δεττοράκη, 
ΕΑΑΚ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Και πάλι καταλήψεις και πάλι διαρκείας

Το συλλαλητήριο της Πέμπτης 28/11 ήταν πολύ
σημαντικό και μαζικό, την ώρα που δυνάμεις

του κινήματος μιλάνε για διάθεση αποκλιμάκωσης
και να φυλάξουμε κινηματικές δυνάμεις για
"όταν"... Το φοιτητικό κίνημα ή θα ξεδιπλωθεί και
θα ανοίξει όλες τις πολιτικές μάχες παλεύοντας
ταυτόχρονα για τον φοιτητή, τον πρόσφυγα, τον
εργαζόμενο ή θα περιοριστεί με τις αιχμές του να
μην πιάνουν ούτε καν το σύνολο των μέτρων στην
Παιδεία. 

Στο Πάντειο υπάρχει διάθεση κλιμάκωσης από
τα κάτω: μαζικές γενικές συνελεύσεις και αγωνιστι-
κά πλαίσια. Η συνέχεια του κινήματος πρέπει να εί-
ναι συνελεύσεις-καταλήψεις-διαδηλώσεις πολιτικά
αναβαθμισμένες. Οι καταλήψεις πρέπει να είναι
κέντρα αγώνα και ορμητήρια προς την υπόλοιπη
κοινωνία. Η κατάθεση του νομοσχέδιου αναβλήθη-

κε. Από τη μια η κυβέρνηση πιέζεται λόγω των κα-
ταλήψεων και των κινητοποιήσεων. Από την άλλη
έρχεται και πάλι να σπάσει τα μέτρα σε επιμέρους
νομοθεσίες με αυτή τη βδομάδα να καταθέτει την
χρηματοδότηση μέσω αξιολόγησης. 

Αυτή τη βδομάδα καλούμε τον κόσμο στη γενική
συνέλευση και πάμε να οργανώσουμε μια μαζική
πορεία για τη μέρα δολοφονίας του Αλέξη. Την Τε-
τάρτη οργανώνουμε εκδήλωση για το ρατσισμό
μαζί με δυο καθηγητές μας που ανταποκρίθηκαν σ’
αυτό το νέο κύμα ριζοσπαστικοποίησης. Στους δι-
οικητικούς και τους καθηγητές υπάρχουν άνθρω-
ποι που αναγνωρίζουν τον αγώνα μας και μας ρω-
τάνε στους διαδρόμους για τις εξελίξεις του κινή-
ματος. Και πάλι καταλήψεις... Και πάλι διαρκείας!
Να μην επιστρέψουμε στην κανονικότητα.

Παναγιώτα Ζυντιλή

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

28/11, Φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

Γκράφιτι αλληλεγγύης στην εξέγερση της Χιλής.
Φωτό: Κατάληψη ΑΣΚΤ

Στα τελεσίγραφα απαντάμε με κλιμάκωση του αγώνα



3 Δεκέμβρη 2019. Μαζική κινητοποίηση στο
αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας ύστερα από προκλητική απόπειρα συλλήψεων
μεταναστών από το Πακιστάν που διαμαρτύρονταν για φασιστική πρόκληση
μπροστά στα μαγαζιά τους.
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ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Διαμαρτυρία και Αίτημα προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για

την παρακολούθηση μελών του ΣΕΚ και
τον απαξιωτικό αστυνομικό έλεγχο.

«Κύριε υπουργέ Μιχάλη Χρυσοχοίδη, την
Πέμπτη 28 Νοέμβρη στις 11πμ, δύο ένστο-
λοι αστυνομικοί, ξεκίνησαν παρακολούθηση
του Άγγελου Διονυσακόπουλου, μέλους του
ΣΕΚ, φοιτητή του Γερμανικού Τμήματος της
Φιλοσοφικής Αθήνας, που βγήκε από τα
Γραφεία του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμ-
ματος και της εφημερίδας Εργατική Αλλη-
λεγγύη στην οδό Αναξαγόρα 14α, κρατών-
τας πλακάτ για την φοιτητική διαδήλωση. 

Τον σταμάτησαν πίσω από το κεντρικό
κτίριο του Δημαρχείου της Αθήνας. Ο φοι-

τητής είχε μαζί του ταυτότητα. Οι αστυνο-
μικοί δεν του απέδωσαν κάποια κατηγορία
πού να δικαιολογεί την διενέργεια έρευ-
νας. Παρ’ όλα αυτά οι αστυνομικοί άρχισαν
έρευνα σωματική και στην τσάντα του φοι-
τητή, με τρόπο προσβλητικό και απαξιωτι-
κό για την αξιοπρέπειά του, με ρατσιστικές
και ομοφοβικές προσβολές. Έβγαλαν από
την τσάντα του προκηρύξεις και άλλο υλι-
κό και άρχισαν να τα σκίζουν και να τα πε-
τάνε. Μετά ένας άρχισε τις παρενοχλήσεις
σεξουαλικού τύπου με δήθεν “ψάξιμο”
στην πίσω τσέπη του παντελονιού του και
στην αντίδραση του φοιτητή, η ομοφοβική
και ρατσιστική απάντησή τους, ήταν “έλα,
που κάνεις πως δεν σ’ αρέσει”.

Στις έντονες διαμαρτυρίες του φοιτητή,

αρνήθηκαν να του δώσουν τα στοιχεία
τους και τον εμπόδισαν να πάρει άμεσα τη-
λέφωνο το δικηγόρο του.

Διαμαρτυρόμαστε με τον πιο έντονο τρό-
πο, για την αναίτια, προσβλητική, απαξιωτι-
κή, ομοφοβική και ρατσιστική συμπεριφο-
ρά των ένστολων αστυνομικών σε βάρος
του φοιτητή και μέλους του κόμματός μας,
και για την παρακολούθηση των γραφείων
του ΣΕΚ και της εφημερίδας Εργατική Αλ-
ληλεγγύη, επειδή στηρίζουν τους αγώνες
της νεολαίας και του εργατικού κινήματος
κατά της πολιτικής λιτότητας και άγριας
καταστολής της κυβέρνησης. Τέτοιες κυ-
βερνητικές - αστυνομικές πρακτικές δεν
πρόκειται να γίνουν ανεκτές και θα συναν-
τήσουν την αντίσταση του εργατικού κινή-

ματος και της νεολαίας.
Ήδη την 28-11-2019 δημοσιοποιήσαμε

στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο το απα-
ράδεκτο συμβάν. Όμως το υπουργείο σας
δεν έκανε και δεν δημοσιοποίησε καμία κί-
νηση για τον έλεγχο και την τιμωρία των
δραστών –αστυνομικών. 

Ζητάμε: Να μας δοθεί αντίγραφο από το
βιβλίο συμβάντων για την έρευνα του φοι-
τητή και μέλους μας και τα στοιχεία των
αστυνομικών πού διενήργησαν την παρα-
κολούθηση και την έρευνα του, ώστε να
μπορέσουμε να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα
δικαιώματά μας. 

Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος, 6932438985
Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμ-

βουλος Αθήνας, 6932828964, 2013232871»

Ποιοί δίνουν εντολές για αστυνομική 
παρακολούθηση των γραφείων του ΣΕΚ;

Νοέμβρης 1999 Ιούλης 2012

Δεκέμβρης 2019

Ηοδός Αναξαγόρα, ένα μικρό στενό στο κέντρο της
Αθήνας ανάμεσα στη Μενάνδρου και τη Σωκρά-
τους, δίπλα στην Ομόνοια, είναι ο δρόμος όπου

βρίσκονται από το 1993 τα γραφεία του Σοσιαλιστικού
Εργατικού Κόμματος. Είναι ένας δρόμος ιστορικός όπου
βρίσκονταν τα παλιά γραφεία και τυπογραφείο του περιο-
δικού Ρομάντζο και γύρω υπήρχαν πολλά άλλα τυπογρα-
φεία στην οδό Γερανίου.

Ταυτόχρονα, είναι ένας δρόμος με πολλά μικρά μαγα-
ζιά μεταναστών που σχεδόν καθημερινά είναι γεμάτος κό-
σμο από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, την Ινδία. Η δια-
σταύρωση με τη Γερανίου μετατρέπεται σε μια μικρή
“λαϊκή αγορά” του μετανάστη, άλλοτε με φρούτα, άλλοτε
με λαχανικά και μερικές φορές με ψάρια.

Αυτός ο συνδυασμός έχει σημάνει ότι η Αναξαγόρα
εδώ και χρόνια έχει μπει στο στόχαστρο αστυνομικών επι-
χειρήσεων που συνδυάζουν τις ρατσιστικές εξορμήσεις
με τις επιθέσεις σε βάρος του ΣΕΚ.

Πριν από είκοσι χρόνια, το Νοέμβρη του 1999, όταν η
Αθήνα είχε πλημμυρίσει από διαδηλωτές ενάντια στην
επίσκεψη του τότε Πρόεδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, η
αστυνομία είχε οργιάσει για να διαλύσει το πλήθος. Τα
ΜΑΤ είχαν εισβάλει στην Αναξαγόρα κυνηγώντας συντρό-
φους και συντρόφισσες του ΣΕΚ που στήριζαν το συλλα-
λητήριο. Οι μπάτσοι ανησυχούσαν ότι η Αναξαγόρα είναι
σημείο ανασύνταξης των διαδηλωτών. Υπουργός Δημό-
σιας Τάξης ήταν και τότε ο Χρυσοχοΐδης.

Πογκρόμ
Το 2011, όταν οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής είχαν εξα-

πολύσει πογκρόμ κατά των μεταναστών και απειλούσαν
να εισβάλουν στην περιοχή με τα μαγαζιά των μετανα-
στών, η Αναξαγόρα ήταν εστία αντίστασης με τους Σεκί-
τες και τις Σεκίτισσες μαζί με τους μετανάστες να οργα-
νώνουν τη συγκέντρωση μπροστά στο Δημαρχείο, στην
Αθηνάς, που σταμάτησε τους φασίστες.

Την επόμενη χρονιά, με υπουργό τον Δένδια, ζήσαμε
ένα κρατικό πογκρόμ, την επιχείρηση “Ξένιος Δίας”, με
την αστυνομία να συνεργάζεται με τους χρυσαυγίτες και
τους μπάτσους να ξεβρακώνουν μετανάστες στη μέση
του δρόμου. Ήταν ένα ρατσιστικό όργιο που πήρε περή-
φανη απάντηση τον Αύγουστο του 2012 με το συγκλονι-
στικό συλλαλητήριο της Πακιστανικής Κοινότητας και της
ΚΕΕΡΦΑ που πλημμύρισε το Σύνταγμα.

Με τέτοια προϊστορία, τα σημερινά αίσχη του Χρυσο-
χοΐδη δεν μας τρομάζουν, αντίθετα μας εξοργίζουν. Μαζί
με τους φοιτητές που υπερασπίζονται το άσυλο, μαζί με
τους απεργούς που υπερασπίζονται τα σωματεία, μαζί με
τον κόσμο που δηλώνει ότι δεν είναι έγκλημα να ζεις στα
Εξάρχεια, είτε είσαι ντόπιος, είτε είσαι πρόσφυγας, μαζί
με όλη την Αριστερά που δεν θα επιτρέψει να αμφισβητη-
θούν πολιτικά δικαιώματα κατοχυρωμένα με αλλεπάλλη-
λα κύματα αγώνων, θα βάλουμε φραγμό και στη νέα κα-
τασταλτική εκστρατεία.



ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Την Πέμπτη 28/11 πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα
η εκδήλωση ένας κόσμος σε αναβρασμό.

Στη συζήτηση μετά την εισήγηση μπήκαν ερωτήματα
για την περιβαλλοντική καταστροφή και πώς η αντικαπι-
ταλιστική Αριστερά παρεμβαίνει σε αυτό το μέτωπο, για
τις εξελίξεις στη Λατινική Αμερική, αλλά και πως μπο-
ρούμε να παλέψουμε πραγματικά τον σεξισμό σήμερα.
Τονίστηκε η αναγκαιότητα του επαναστατικού κόμματος
το οποίο παρεμβαίνει σε αυτές τις μάχες και τις συνδέει
ανοίγοντας και την συνολική προοπτική. 

Aρετή Κανέλλου
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Συνεχίζονται με επιτυχία οι εκδηλώσεις

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
30/11 η ημερίδα του Σοσιαλιστικού

Εργατικού Κόμματος στα Χανιά "Ένας
κόσμος σε αναβρασμό: Κρίση, Αντίστα-
ση, Επανάσταση" και στο Eργατικό Κέν-
τρο Χανίων με δύο συζητήσεις. Στην
πρώτη με θέμα "Εξέγερση ενάντια σ’
ένα χρεοκοπημένο σύστημα" ομιλητής
ήταν ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτι-
κός σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας και συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ και στην δεύτερη με θέμα
"Έχουμε έναν κόσμο να κερδίσουμε"
ομιλητής ήταν ο Γιάννης Σηφακάκης,
μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ακολούθησαν πλούσιες συζητήσεις
από τα κάτω με χρήσιμες αναφορές για
τους αγώνες στα νοσοκομεία και την
εκπαίδευση καθώς και για την ανάγκη
της διεύρυνσης του απεργιακού συντο-
νισμού, ενώ αναδείχθηκε και η διάστα-
ση των εξεγέρσεων, των κοινωνικών
αγώνων διεθνώς από την Χιλή μέχρι την
Γαλλία των Κίτρινων Γιλέκων καθώς και
της διεθνούς αλληλεγγύης. 

Μια τέτοια διάσταση της αλληλεγ-
γύης μάλιστα είχαν να γνωρίσουν από
κοντά οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση
καθώς στο φουαγιέ του Εργατικού Κέν-
τρου Χανίων η Κοινότητα Αλβανών Με-
ταναστών της πόλης συγκέντρωνε βοή-
θεια με είδη πρώτης ανάγκης για τους
σεισμόπληκτους και η οποία την ώρα
που γράφονταν αυτές οι γραμμές ήταν
ήδη πολύ μεγάλη, καθώς ντόπιοι και
Αλβανοί κάτοικοι της πόλης έσπευσαν
να συνδράμουν.

Στη συζήτηση μπήκε επίσης η εικόνα
από την μεγάλη πορεία του Πολυτεχνεί-
ου και των φοιτητικών καταλήψεων στα
Χανιά που αποδεικνύουν ότι το κίνημα
που αντιμετώπισε τις επιθέσεις της κυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν παραιτήθηκε
από τις μάχες με την εκλογή της Νέας
Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Παράλ-
ληλα τονίστηκε η αναγκαιότητα να συν-
δεθεί η επαναστατική κι αντικαπιταλι-
στική αριστερά με όλο τον κόσμο που
δίνει τις μάχες ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις, στον ρατσισμό και τον φασισμό
ενώ αναδείχθηκε ακόμα η σπουδαιότη-
τα να παίρνονται πρωτοβουλίες που θα
συσπειρώνουν τον κόσμο των αγώνων
και των αντιστάσεων όπως συνέβη με
την ενωτική δράση της ΚΕΕΡΦΑ στο αν-
τιφασιστικό πεδίο ή με την Πρωτοβου-
λία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Κατα-
στροφή και την Κλιματική Αλλαγή αλλά
και με την Πρωτοβουλία για μια απερ-
γιακή 8 Μάρτη.

Στον χώρο λειτουργούσε έκθεση από
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο με 48 τίτ-
λους και με τεύχη από το αρχείο, αλλά
και με το τρέχον τεύχος του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω.

Ειρηναίος Μαράκης

Ηεκδήλωση “Ένας κόσμος σε αναβρα-
σμό” πραγματοποιήθηκε και στην Πά-

τρα μετά από δυο μαζικές πορείες στις 25
Νοέμβρη εναντίον της έμφυλης βίας και
στις 28 Νοέμβρη με το πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο. 

Ήταν μια ιδιαίτερα θερμή συζήτηση όπου
επισημάνθηκε ο διεθνής ξεσηκωμός από τη
Χιλή μέχρι το Χονγκ Κονγκ και η αξία να χτί-
σουμε ένα τέτοιο δυναμικό και συσπειρω-
μένο κίνημα στην Ελλάδα. Σημειώθηκε ο
τρόπος με τον οποίο η ΝΔ προσπαθεί να

καταστείλει το κίνημα που παλεύει για
Υγεία και Παιδεία και το πώς απαντούν ερ-
γαζόμενοι και φοιτητές με μαζικές κινητο-
ποιήσεις και καταλήψεις. 

Παράλληλα διατυπώθηκε από πολλές πα-
ρεμβάσεις η αποδυνάμωση της ΧΑ και η συ-
νεχιζόμενη μάχη για καταδίκη της νεοναζι-
στικής συμμορίας και των στελεχών της.
Όπως ειπώθηκε από αρκετούς, μπορεί τα
τάγματα εφόδου της ΧΑ να διαλύθηκαν, η
ΝΔ όμως απειλεί να επαναφέρει τους φασί-
στες με τη ρατσιστική πολιτική που ακολου-
θεί ενάντια στους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες. Σε αυτό το σημείο υπογραμμίστη-

κε η σημαντική συ-
νεισφορά της
ΚΕΕΡΦΑ και η ου-
σιαστική παρουσία
της σε μάχες όπως
αυτή των εργατών
γης της Μανωλά-
δας. 

Δημήτρης 
Καρύδας

ΠΑΤΡΑ

ΒΟΛΟΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση “Ένας
κόσμος σε αναβρασμό: κρίση-αντίσταση-επανά-

σταση” στο Βόλο. Από την εισήγηση πήραμε την εικό-
να της παγκόσμιας κρίσης του συστήματος, των κινη-
μάτων που ξεσπούν και των δυνατοτήτων που υπάρ-
χουν και στη Ελλάδα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς θα αξιοποι-
ήσουμε τις δυνατότητες αυτές. Ξεκινώντας από το φοι-
τητικό υποστηρίξαμε την ανάγκη για κλιμάκωση των
αγώνων μας κόντρα σε φωνές που λένε ότι “δεν μας
παίρνει”. Συζητήσαμε επίσης το πώς ανοίγουμε και ευ-
ρύτερα ζητήματα στους συλλόγους μας, όπως το ζή-
τημα με την ΑΓΕΤ και γενικότερα του περιβάλλοντος. 

Με αφορμή την εκδίωξη κάποιων υποστηρικτών του
ΣΥΡΙΖΑ από την πορεία της 17ης Νοέμβρη μιλήσαμε
για την ανάγκη να παλέψουμε ενωμένα με αυτόν τον
κόσμο τις επιθέσεις της ΝΔ, για την τακτική του ενι-
αίου μετώπου που μπορεί να κερδίσει κομμάτια του
ΣΥΡΙΖΑ προς την αντικαπιταλιστική επαναστατική αρι-
στερά και βέβαια την ανάγκη οργάνωσης σε ένα κόμ-
μα που να είναι ξεκάθαρο σε αυτή την στρατηγική.

Τάσος Τσιούνης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Με πλούσια συζήτηση στη διάρκεια των δύο συζη-
τήσεων αλλά και μετά το τέλος τους, ολοκληρώ-

θηκε το μονοήμερο που οργανώθηκε στο Ηράκλειο
στις 29 Νοέμβρη. Φοιτητές, μαθητές και εργαζόμενοι
συμμετείχαν στις δυο συζητήσεις, στην πρώτη για τις
διεθνείς εξελίξεις και στη δεύτερη για τη συγκυρία
στην Ελλάδα. 

Στην πρώτη συζήτηση τονίστηκε το γεγονός πως οι
καπιταλιστές δεν μπορούν να ξεπεράσουν την οικονο-
μική κρίση αλλά ούτε και να αντιμετωπίσουν αποτελε-
σματικά την εργατική τάξη που αυτή τη στιγμή παγκό-
σμια εξεγείρεται. Επιπλέον τέθηκαν ερωτήσεις σχετι-
κά με τους ανταγωνισμούς των αρχουσών τάξεων και
πού μπορούν να καταλήξουν, για την εργατική τάξη
και το ρόλο της, αλλά και για το αν φτάνουν τα αυθόρ-
μητα ξεσπάσματα για να νικήσουμε το σύστημα. 

Τονίστηκε ο ρόλος της εργατικής τάξης μέσα σε αυ-
τά τα κινήματα και ταυτόχρονα οι πρωτοβουλίες της
αριστεράς προκειμένου να εξελιχθούν σε μαζικές και
διαρκείς απεργίες μέχρι τη νίκη. Όπως είπε ένας σύν-
τροφος, απέναντι στη συστηματική προσπάθεια της
άρχουσας τάξης να τρομοκρατήσει το κόσμο χρειάζε-
ται η παρέμβαση της επαναστατικής αριστεράς που
μεταφέρει την έμπνευση των αγώνων μέσα στους χώ-
ρους δουλειάς και τις σχολές κόντρα στην απαισιοδο-
ξία που διακατέχει κομμάτι της αριστεράς. 

Στη δεύτερη συζήτηση, για τις εξελίξεις στην Ελλά-
δα, χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση της Αγγέλας,
συντρόφισσας καθαρίστριας, που μας μετέφερε την
εικόνα από τη μάχη που έδωσε και κέρδισε κόντρα
στην εργοδοσία και πώς κατάφερε να εμπνεύσει τους
συναδέλφους της, να τους συσπειρώσει και τώρα να
δίνουν νέες μάχες μαζί. Ο Μιχάλης, σύντροφος δικη-
γόρος, αναφέρθηκε στην συζήτηση γύρω από το άσυ-
λο και στην προσπάθεια της κυβέρνησης να επιτεθεί
ιδεολογικά στην αριστερά για να τελειώνει -όπως αυτή

λέει- με τη γε-
νιά του Πολυ-
τεχνείου. Ιδιαί-
τερο ενδιαφέ-
ρον υπήρξε
γύρω από το
τραπέζι του
Μαρξιστικού
Βιβλειοπωλεί-
ου στο τέλος
των συζητήσε-
ων.

Λεωνίδας
Μαρουλάσοφ

ΞΑΝΘΗ
Σάββατο 7/12 
Εργατικό Κέντρο  7μμ
Ένας κόσμος 
σε αναβρασμό
Ομιλητής: 
Τάσος Αναστασιάδης

Πάτρα

Ηράκλειο

ΧΑΝΙΑ
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Συνταγματική αναθεώρηση:
Ασκήσεις συναίνεσης 

Ησυνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώθηκε την προηγού-
μενη βδομάδα. Ήταν η πρώτη αναθεώρηση στην ελληνι-
κή συνταγματική Ιστορία που έγινε με διαφορετική κοινο-

βουλευτική πλειοψηφία στη δεύτερη Βουλή σε σχέση με την
πρώτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, λόγω  και των αυξημένων
πλειοψηφιών που απαιτούνται (είτε 180 βουλευτές στην πρώτη
Βουλή και 151 στη δεύτερη, είτε 151 στην πρώτη και 180 στη
δεύτερη), η αναθεώρηση να έχει συναινετικό χαρακτήρα. Με άλ-
λα λόγια, η αναθεώρηση του 2019 φέρει τη σφραγίδα και της
ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η κυριότερη αλλαγή ήταν στον τρόπο εκλογής του Προέδρου
της Δημοκρατίας, που αποσυνδέθηκε από τη διάλυση της Βου-
λής, δηλαδή από τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, και πλέον θα
μπορεί να γίνεται και με σχετική πλειοψηφία. Πρόκειται για μια
αλλαγή που ευνοεί την κυβερνητική σταθερότητα η οποία αν
ίσχυε πχ το 2015 θα σήμαινε την παραμονή της κυβέρνησης Σα-
μαρά στην εξουσία ως το καλοκαίρι του 2016. 

Άλλη σημαντική αλλαγή για την οποία έγινε μεγάλη συζήτηση
ήταν η διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού για
την οποία πρέπει να εκδοθεί σχετικός νόμος που να την εξειδικεύ-
σει. Ωστόσο, ο δεσμός των ανθρώπων με έναν τόπο έχει να κάνει
πρωτίστως με την υλική πραγματικότητα στην οποία ζουν και για
την οποία πρέπει να έχουν λόγο. Με αυτήν την έννοια, οι μετανά-
στες που ζουν χρόνια στη χώρα είναι πολύ λογικότερο να έχουν δι-
καίωμα ψήφου σε αυτήν αφού θα κληθούν να υποστούν όλες τις
επιλογές της πολιτικής ηγεσίας σε σχέση με ανθρώπους που ζουν
χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Το πολιτικό δικαίωμα της ψήφου,
όπως και τα άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, πρέπει να ασκείται από
το «λαό» που ζει και εργάζεται σε κάθε χώρα, δηλαδή ντόπιους και
μετανάστες αδιακρίτως, και όχι από ανθρώπους που έχουν ελάχι-
στη σχέση μαζί της με βάση το υπερβατικό κριτήριο του έθνους.

Χλωμές
Από τις προοδευτικές εξαγγελίες που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ

όταν κινούσε την αναθεωρητική διαδικασία, ψηφίστηκαν μόνο
δύο χλωμές αντανακλάσεις τους. Η πρώτη είναι η λαϊκή νομοθε-
τική πρωτοβουλία, δηλαδή η συλλογή υπογραφών από 500.000
πολίτες για την υποβολή ενός νομοσχεδίου στη Βουλή η οποία
είναι υποχρεωμένη να το συζητήσει. Χρειάζεται πολύ φαντασία
για να εκληφθεί αυτή η διάταξη (που έχει μάλιστα κι άλλους πε-
ριορισμούς όπως να μην αφορά εθνικά και δημοσιονομικά ζητή-
ματα) ως αμεσοδημοκρατική ένεση, πολύ περισσότερο ως αντί-
δοτο στην κρίση της αντιπροσώπευσης και του κοινοβουλευτι-
σμού. Η δεύτερη είναι η κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος, που μάλλον αντιστοιχεί σε μια φιλανθρωπική αυτο-
δέσμευση του κράτους ότι δεν θα αφήσει τους πολίτες του να
πεθάνουν της πείνας παρά σε μια αυτοδέσμευση άσκησης κοι-
νωνικής πολιτικής. 

Κατά τα άλλα, η ΝΔ δεν ψήφισε, όπως αναμενόταν, τις προτά-
σεις για διακήρυξη της θρησκευτικής ουδετερότητας του κρά-
τους, διεξαγωγή δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία, απλή
αναλογική κλπ. Επίσης, δεν ψήφισε την υποχρέωση ίσης αμοι-
βής για ίση εργασία ανεξαρτήτως ηλικίας την οποία πρότεινε ο
ΣΥΡΙΖΑ (η κυβέρνηση του οποίου είχε διατηρήσει βέβαια σε ισχύ
τον «υποκατώτατο μισθό» για τρία χρόνια). Ιδιαίτερα προκλητική
ήταν η καταψήφιση από την κυβερνητική πλειοψηφία (μαζί με
την ακροδεξιά του Βελόπουλου) της πρότασης για απαγόρευση
διακρίσεων λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού
προσανατολισμού. Η απαγόρευση τέτοιων διακρίσεων έχει βέ-
βαια ούτως ή άλλως ισχύ στη χώρα μας με βάση την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η υλοποίησή της στην
πράξη όμως παραμένει ζητούμενο. Έτσι, πέρα από την πρόκλη-
ση που συνιστά το γεγονός μια κυβέρνηση που θέλει να λέγεται
«φιλελεύθερη» να αρνείται την αποτύπωση αυτής της απαγόρευ-
σης, τα ίσα δικαιώματα για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι υπόθεση
μαχητικής διεκδίκησης εδώ και τώρα. Για άλλη μια φορά, όπως
έχει συμβεί τόσες φορές στο παρελθόν, οι κοινωνικοί αγώνες θα
προηγηθούν και το Σύνταγμα θα ακολουθήσει.   

Μπάμπης Κουρουνδής,
μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
Κάτω τα χέρια από  καταλήψεις 
και ελεύθερους χώρους

Φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων

Προ ημερησίας διάταξης έφερε η δημοτική αρχή Αθή-
νας στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα της φιλοξενίας
150-300 περίπου ασυνόδευτων ανηλίκων στις εγκατα-

στάσεις των κατασκηνώσεων του δήμου Αθήνας στη Νέα
Μάκρη από σήμερα μέχρι τις 30 Μάρτη με τον Διεθνή Οργα-
νισμό Μετανάστευσης να αναλαμβάνει το όλο σχέδιο.

“Από τη δική μας την πλευρά τονίσαμε ότι καλά κάνει η δη-
μοτική αρχή και δίνει χώρους για τα προσφυγόπουλα  αλλά
θέσαμε δύο ζητήματα”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
ο Πέτρος Κωνσταντίνου. “Καταρχάς ότι χρειάζονται και μπο-
ρεί να δώσει πολύ περισσότερους χώρους. Και δεύτερον
γιατί με τον ΔΟΜ; Γιατί δεν μπορεί ο Δήμος να φτιάξει τις δι-

κές τους μόνιμες -και όχι περιστασιακές, όχι με προσωρινή
χρηματοδότηση- δομές για τους ανήλικους; Λείπουν οι δο-
μές για τους ασυνόδευτους ανήλικους και για τους ανήλι-
κους γενικότερα αν σκεφτεί κανείς ότι στο Αγλαΐα Κυριακού
παραμένουν 56 ανήλικα παιδιά που δεν υπάρχει δομή για να
μείνουν. Δεν θέλουμε εφήμερες και ιδιωτικές αλλά μόνιμες
δημόσιες δομές, με μόνιμο προσωπικό. Επίσης οι ανήλικοι
έχουν ανάγκη πολλές μικρές δομές και όχι μια μεγάλη δομή,
όπως υποστηρίζουν άλλωστε και οι σχετικοί επιστήμονες”. 

Η πρόταση ψηφίστηκε από όλους τους δημοτικούς συμ-
βούλους εκτός από την Χρυσή Αυγή που ψήφισε κατά ενώ
λευκό ψήφισε το δίδυμο Καπερνάρου-Καραμπελιά. 

Χιλιάδες κόσμου συμμετείχαν μα-
ζικά στη μεγάλη συναυλία που
οργάνωσε στα Προπύλαια η

Πρωτοβουλία ενάντια στην καταστολή
το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στέλνοντας
μήνυμα ότι το καθεστώς κρατικής
τρομοκρατίας που θέλει να επιβάλει ο
Χρυσοχοϊδης με τα ΜΑΤ και τις συνε-
χείς αστυνομικές επιχειρήσεις στα
Εξάρχεια -αλλά και σε μια σειρά από
άλλες γειτονιές- δεν θα περάσει.   

Ενδεικτική των “επιχειρήσεων” στις
οποίες προχωράει η ΕΛ.ΑΣ το τελευ-
ταίο διάστημα είναι και η καταγγελία
που έφτασε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη για το σταμάτημα λεωφορείων
προκειμένου να πραγματοποιηθούν
ρατσιστικές επιχειρήσεις – σκούπα.
Σύμφωνα με καταγγελία αναγνώ-
στριας της ΕΑ: “Αστυνομικός έλεγ-
χος πραγματοποιήθηκε στους επιβά-
τες τους λεωφορείου Α5, επί της Με-

σογείων στις 27 Νοεμβρίου περίπου
στη 1:30 το μεσημέρι. Περιπολικό
σταμάτησε το λεωφορείο και ένας εκ
των δύο αστυνομικών εισήλθε στο
όχημα και ζήτησε ταυτότητες και
χαρτιά από τους επιβαίνοντες. 

Ο αστυνομικός δεν ασχολήθηκε με
το να ελέγξει τα στοιχεία κανενός εκ
των επιβατών που έφεραν ελληνικές
ταυτότητες παρά μόνο σε όσους φαί-
νονταν αλλοδαποί. Σε μια εκ των επι-
βατών, η οποία φαινόταν αλλοδαπή
και κρατούσε ένα χαρτί Α4 με τα
στοιχεία της, ζητήθηκε να ακολουθή-
σει τον αστυνομικό στο περιπολικό,
όπου και την επιβίβασαν. Σε ερώτηση
προς τους αστυνομικούς για ποιο λό-
γο γίνεται αυτό, το όργανο που πα-
ρέμενε στο περιπολικό απάντησε
πως απλώς διενεργούν έναν έλεγχο.
Από τους επιβαίνοντες δεν ζητήθηκε
να επιδείξουν εισιτήρια, ενώ ο έλεγ-
χος δε έγινε παρουσία ελεγκτή που
να φέρει μηχάνημα ελέγχου εισιτη-
ρίων”.

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν
κάτοικοι των Εξαρχείων έξω από
το δημοτικό συμβούλιο Αθήνας

την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου για να βρε-
θούν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ, που με
εντολή της δημοτικής αρχής τους απα-
γόρευσαν να μπουν στο δημοτικό συμ-
βούλιο για να θέσουν τα αιτήματά
τους. Το παρών στην κινητοποίηση
έδωσαν και οι κάτοικοι από την κατάλη-
ψη Πάτμου και Καραβία στα Πατήσια. 

Οι διαδηλωτές έφτασαν με πορεία
από τα Εξάρχεια φωνάζοντας συνθή-
ματα για την υπεράσπιση των καταλή-
ψεων και των ελεύθερων χώρων ενάν-
τια στην καταστολή και την “ανάπλαση”
των rbnb και του real estate. Όπως κα-
τήγγειλαν  το αίτημά τους να μπουν
στο δημοτικό συμβούλιο απορρίφθηκε
από τον πρόεδρο του δημοτικού συμ-
βουλίου, Χρ. Τεντόμα, «χωρίς κανένα

αιτιολογικό». 
Στο μεταξύ στη συνεδρίαση του  δη-

μοτικού συμβουλίου, ο σύμβουλος της
Ανταρσίας στις γειτονιές της Αθήνας,
Πέτρος Κωνσταντίνου κάλεσε τον δή-
μαρχο Αθήνας Μπακογιάννη, να απο-
σύρει τα ΜΑΤ και να γίνουν δεκτοί στο
συμβούλιο οι κάτοικοι. «Είναι απαράδε-
κτο να ζώνετε το δημαρχείο της Αθή-
νας με κλούβες και να εμποδίζετε έναν
ολόκληρο κόσμο που κάνει αυτή τη
στιγμή κινητοποίηση να έχει παρουσία
στο δημοτικό συμβούλιο”, τόνισε. 

“Θα έπρεπε να κατέβει κάτω και να
τους υποδεχτεί ο ίδιος ο δήμαρχος. Εί-
ναι απαράδεκτη η στάση της δημοτικής
αρχής όπως απαράδεκτο είναι και το
τελεσίγραφο του Χρυσοχοΐδη που
στρέφεται ενάντια στο κίνημα των κα-
ταλήψεων, ένα κίνημα που εκφράζει
κοινωνικές ανάγκες: Η κατάληψη Πά-

τμου και Καραβία τον αγώνα για το
πράσινο και τους ελεύθερους χώρους,
το Θέατρο Εμπρός, την ελεύθερη καλ-
λιτεχνική δημιουργία, το Πάρκο Ναβα-
ρίνου την ανάγκη για πάρκα. Εκφράζει
τις ανάγκες της νεολαίας για πολιτική,
κοινωνική και πολιτιστική έκφραση, αυ-
τά είναι οι καταλήψεις”. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι εκ μέρους
της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθή-
νας είχε υπάρξει αίτημα για να συζητη-
θεί το ζήτημα της καταστολής των κα-
ταλήψεων στο δημοτικό συμβούλιο,
χωρίς ποτέ το θέμα να έρθει, για συζή-
τηση.

Όχι στην καταστολή

2/12, Αθήνα, πλ. Δημαρχείου

30/11, Συναυλία ενάντια στην καταστολή, Προπύλαια. Φωτό: Μάριος Λώλος
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ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 5/12
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
γύρα μαγαζιά Βενιζέλου 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ7/12
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
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πλατεία Βριλησσίων12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 4μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Πλατεία Πατριάρχου 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης Πλατεία 
Πλαστήρα 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Χόντος 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πλατεία 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 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
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Παιδική Στέγη 1μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ 
Σβώλου με Γούναρη 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ πλ. Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΝΙΑΛαϊκή Μινώος 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φε-
ραίου 11πμ

Εξορμήσεις

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 καφέ Σταθμός 8μμ
20 χρόνια από το Σηάτλ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 
καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμ
1979: Ο πόλεμος της ΕΣΣΔ στο Αφγανι-
στάν
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 Goody’s 7.30μμ
Οι ρίζες του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
20 χρόνια από το Σηάτλ
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 καφέ Γιώτης 8μμ
ΟΙ εργαζόμενοι της (κλιματικής) αλλαγής
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 καφέ Πέτρος 7μμ
Να τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση της
Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Τι κατάρρευσε το ‘89
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
ΟΙ εργαζόμενοι της (κλιματικής) αλλαγής
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 Θόλος 9μμ
Ο Δεκέμβρης του 2008
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 
στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
20 χρόνια από το Σηάτλ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Να τσακίσουμε 
τη ρατσιστική επίθεση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Να τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 καφέ Κρίκος 7μμ
Οι εργαζόμενοι της (κλιματικής) αλλαγής
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 καφέ 6, 7.30μμ
Να τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση της
Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 καφέ Ηλιόπετρα 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Να τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση της
Ν.Δ.
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 
καφέ Πλάτων (Ακαδημία Πλάτωνα) 7.30μμ
Ανατολική Γερμανία 1989
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12
καφέ Deza (Φωκιώνος Νέγρη 74) 7.30μμ
Να τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση της
Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12
καφέ Rewind (Αγ.Λαύρας) 7μμ
20 χρόνια από το Σηάτλ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, 7.30μμ
Μέση Ανατολή – Μοιράζουν τη Συρία αλλά
το «αραβικό πεζοδρόμιο» επιστρέφει
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Να τσακίσουμε 
τη ρατσιστική επίθεση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη)7.30μμ
20 χρόνια από το Σηάτλ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Να τσακίσουμε 
τη ρατσιστική επίθεση της Ν.Δ.
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 Στοά καφέ (Φειδίου) 6μμ

Οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή ενάντια
στο σεξισμό και το σύστημα που τον γεννά
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 Πολύκεντρο Νεολαίας 6μμ
Η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 5/12
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 καφέ Καμπόης 7μμ
Οι εργαζόμενοι της (κλιματικής) αλλαγής
Ομιλήτρια: Μάνος Μανουσαρίδης

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 καφέ Άνεμος6μμ
Οι εργαζόμενοι της (κλιματικής) αλλαγής
Ομιλήτρια: Μαρία Καμνορόκα

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 καφέ Ποέτα 8μμ
20 χρόνια από το Σηάτλ
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 καφέ Γέφυρες 7μμ
Το εργατικό κίνημα στην αντεπίθεση
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Να τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση της
Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Να τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση της
Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 καφέ Σπίριτ 7μμ
Οι εργαζόμενοι της (κλιματικής) αλλαγής
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Η επαναστατική στρατηγικη και το γυναι-
κείο ζήτημα – Απεργία 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη
ΙΛΙΟΝ- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
11 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ο Δεκέμβρης του 1944

Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 δημαρχείο 7.30μμ
11 χρόνια από το Δεκέμβρη του 2008
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 δημαρχείο 8μμ
Ανατολική Γερμανία 1989
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12
καφέ Σεβάχ (Πριάμου 3) 7μμ
20 χρόνια από το Σηάτλ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 Goody’s 7.30μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 στέκι Εκτός Σχεδίου 8μμ
20 χρόνια από το Σηάτλ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΚΑΜΑΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/12 καφέ Μπαράκα 2μμ
20 χρόνια από το Σηάτλ
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

Στις σχολές
ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 αιθ. Γ6, 2.30μμ
Οι ρίζες του ρατσισμού
Ομιλητές: Νίκος Κουραχάνης, διδάσκων
Πάντειο, Γιώργος Τσιμουρής, καθ. κοινωνι-
κής ανθρωπολογίας, Πέτρος Κωνσταντί-
νου, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΑΔΑ 2 
ΤΡΙΤΗ 10/12 αιθ. ΒΟ11, 2μμ
Οι ρίζες του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΑΠΕΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 κυλικείο 2μμ
Οι ρίζες του ρατσισμού
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

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 πα-
ρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να με τις αν-
θρώ πι νες ανά γκες. 

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

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

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

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό -
τη τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χω-
ρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη -
σκεί ας, φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ -
τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω -
τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε -
ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα
τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι
η ενό τη τα της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή
κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ
και από το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που
απει λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη -
λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο -
στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ -
κοι εργά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των

μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία
και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης των μετα να -
στών. 

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

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει
τον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε σμέ -
νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για να
κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε
αυ τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα -
νω θούν τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή -
μα τα σε ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό
εργα τι κό κόμ μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί
να πεί θει τους εργά τες για την επα να στα -
τι κή προ ο πτι κή παρεμ βαί νο ντας στους μα-
ζι 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. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Συγκέντρωση πορεία
ενάντια στης φύσης 
τη λεηλασία
Τετάρτη 11 Δεκέμβρη,
Μοναστηράκι 6μμ
Πρωτοβουλία Αθήνας για
την Προστασία των
Αγράφων
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Άλλα 4.660 ευρώ συγκεντρώ-
θηκαν τη βδομάδα που πέρασε
ανεβάζοντας τον δείκτη της οι-
κονομικής εξόρμησης της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης στα 32.750
ευρώ.  

Ευχαριστούμε τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους που
συγκέντρωσαν 415 ευρώ για την
γιορτή της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης στο Κερατσίνι. Επιπλέον 33
ευρώ στο απεργιακό συλλαλητή-
ριο των νοσοκομείων την περα-
σμένη Τετάρτη και άλλα 40 ευρώ
στο συλλαλητήριο για τη ΔΕΗ,
70 ευρώ στον Ερυθρό, 42 στο
ΥΠΑΝ, από 30 στην Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς και στο Αγία Όλγα,
από 25 ευρώ στο ΚΕΠΥΟ στην
Καλλιθέα, στο Δήμο Περιστερίου
και στο Αγλαϊα Κυριακού, 15 ευ-
ρώ στους διοικητικούς του πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, 12 ευρώ
στην πλατεία Νέας Σμύρνης, από
10 ευρώ στο Δήμο Αγίων Αναρ-
γύρων, στο Δήμο Νίκαιας και στη
ΔΕΗ στο Ηράκλειο, 20 ευρώ στο
Πάντειο και 10 ευρώ στο ΠΑΔΑ2.  

Ευχαριστούμε τους Αγγελική
Λ., Νίκο Σ. και Στέργιο Μ. που
ανανέωσαν τις συνδρομές τους
καθώς και για τις προσωπικές
σας ενισχύσεις: από 100 ευρώ
Γιάννης Κ. και Άρης Ζ., από 50
ευρώ Δημήτρης Τ. και Φανή Α.,
από 30 ευρώ Σπύρος Γ. και Γιάν-
νης Π., Λεωνίδας Κ. 25, από 20
ευρώ Πέτρος Φ., Χρήστος Μ.,
Βασίλης Κ., Κατερίνα Τ., Χρυσάν-
θη Κ.,  Μαργαρίτα Π., Μιχάλης
Β., Κατερίνα Π., Νατζίγιε Μπ.,
Στέλιος Κ., Μένη Ζ., από 15 ευ-
ρώ Δήμητρα Λ., Πάνος Μ., από
10 ευρώ Τάκης Κ., Πελαγία Κ.,
Γιώργος Μ., Θανάσης Λ., Ειρη-
ναίος Μ., Τιάνα Α., Νίκος Κ.,
Γιώργος Σ., από 5 ευρώ Λίτσα Α.,
Αντώνης Π., Αλίκη Τ.

Στήριξη από όλους τους χώρους!
Στο Ηράκλειο έχουμε συγκεντρώσει περίπου 250 ευρώ για την οικονομική

εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγγύης και στόχος μας είναι μέχρι τις γιορτές να
τα διπλασιάσουμε! Από το ξεκίνημα της οικονομικής καμπάνιας οργανώνουμε συ-
στηματικά πως θα ανοιχτούμε παντού. 

Σε εργατικούς χώρους όπως στη Νομαρχία, στο ΠΑΓΝΗ, στην ΕΡΑ, κάθε βδο-
μάδα υπάρχει κόσμος που ενισχύει την εφημερίδα αναγνωρίζοντας το ρόλο που
παίζει σε όλες τις μάχες. Σε νέα εξόρμηση στη ΔΕΗ μαζέψαμε 10 ευρώ ενίσχυση
από εργαζόμενους που χάρηκαν απο την συμπαράσταση των φοιτητών και των
φοιτητριών του ΣΕΚ. Στους διοικητικούς του Πανεπιστημίου Κρήτης, εργαζόμενοι
ενίσχυσαν ιδιαίτερα μετά την επίθεση της αστυνομίας στην ΑΣΟΕΕ. 

Σταθερή πηγή ενίσχυσης, τέλος, είναι η εξόρμηση στην πλατεία κάθε Σάββατο.
Με τα κουπόνια στο χέρι και ανοίγοντας όλα τα ζητήματα, από το μονοήμερο
«ένας κόσμος σε αναβρασμό» που οργανώσαμε πρόσφατα, μέχρι τις απεργίες
και τις καταλήψεις, την απεργιακή 8 Μάρτη και την αντιρατσιστική/αντιφασιστική
21 Μάρτη. 

Νίκη Ζουγανέλη, πυρήνας Βόρειου Κέντρου Ηρακλείου

Δύναμη για την αντεπίθεση
Ο ρόλος της Εργατικής Αλληλεγγύης είναι καθοριστικός στο χώρο της Διεύθυνσης Καθαριότητας

του Δήμου Αθηναίων για να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση , την επί-
θεση στην κοινωνική ασφάλιση, τις περικοπές, το πάγωμα των προσλήψεων. Για να μην περνάνε οι
διαχωρισμοί μεταξύ των εργαζόμενων, αλλά η ενότητα μόνιμων, συμβασιούχων ΟΑΕΔ και παρατασι-
ούχων, σε κοινούς αγώνας και κοινά σωματεία. 

Για να φέρνουμε την πολιτική μέσα στους χώρους δουλειάς, όπως κάναμε πέρυσι με τη συζήτηση
για την απελευθέρωση των γυναικών και συνεχίζουμε κάθε βδομάδα με χίλιες δυο αφορμές: την
συμπαράσταση στους πρόσφυγες στον Ελαιώνα, την καταστολή των ΜΑΤ, την σημασία του Πολυτε-
χνείου, την ανάγκη μιας κοινωνίας χωρίς αφεντικά που η παραγωγή θα καλύπτει τις ανάγκες των
πολλών και όχι το κέρδος των λίγων. 

Κάθε βδομάδα υπάρχει ανταπόκριση από τους εργαζόμενους στις ιδέες και τις προτάσεις της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης. Η εμπιστοσύνη μεταφράζεται και σε οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας.
Έχουμε μέχρι τώρα εύκολα συγκεντρώσει το ποσό των 80 ευρώ και υπολείπονται συνάδελφοι/ισσες
που θα συνδράμουν στο επόμενο δεκαπενθήμερο.  

Μαρία Αμπελιώτη, εργαζόμενη στη Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Αθήνας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Ν. ΙΩΝΙΑ
Παρασκευή 13/12, 10μμ
Συνεδριακό Κέντρο Ν. Ιωνίας  
(Πατριάρχου Ιωακείμ 4)
ΙΛΙΟΝ
Σάββατο 21/12, 4μμ
Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη 
(Αγ. Φανουρίου 99)

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
Σάββατο 21/12, 9μμ 
Πρατίνου 38

ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ)
Παρασκευή 10/1, 9.30μμ 
Ρομάντσο (Αναξαγόρα 3-5)

Γιορτές για την ενίσχυση 
της Εργατικής Αλληλεγγύης

Εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς για την ενίσχυση 
της εργατικης αλληλεγγυης

Τετάρτη 4/12
Σισμανόγλειο 9πμ
Κρατικό Νίκαιας 10πμ
Δήμος Νίκαιας 12 μες
ΣΕΠΕ Αθηνά 9πμ

Πέμπτη 5/12
Ιντρακόμ 8.20 πμ 
Δήμος Περιστερίου 9πμ
Δήμος Ιωνίας (γκαράζ) 8πμ
Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας (γκαράζ) 8πμ
Θριάσιο 9πμ
Αγία Όλγα 12 μες
Παίδων Πεντέλης 10πμ
ΕΡΤ Ραδιομέγαρο 1μμ

Παρασκευή 6/12
ΔΕΗ Ρουφ 6.30πμ
9.84 10 πμ
Δήμος Ν. Ηρακλείου 8πμ
Δήμος Αιγάλεω 9πμ
Δήμος Αθήνας Λιοσίων 10πμ
Αττικό 9 πμ
Αμαλία Φλέμινγκ 9πμ
Ερυθρός 12.30μεσ
Εφορία Ιλίου 10πμ
ΥΠΑΝ 10πμ

Δευτέρα 9/12
Ιδιωτικές κλινικές 7πμ

Τρίτη 10/12
ΕΥΔΑΠ Περισσός 10πμ
ΔΕΣΦΑ 4μμ
ΕφΣυν 6μμ
ΒΗΜΑ 6μμ

Τετάρτη 11/12
Εθνική Τράπεζα 7.30πμ

Παρασκευή 13/12
ΚΕΠΥΟ 7.30πμ
Ιπποκράτειο 8.30πμ
Αγλαΐα Κυριακού 9πμ
Συγγρός Νοσοκομείο 11.30πμ
Δήμος Αθήνας (γκαράζ) 12 μες
Δήμος Αγίας Παρασκευής 9πμ
Εφορία Κυψέλης 10.30πμ

Δευτέρα 16/12
Δήμος Ζωγράφου 6πμ 
Σιβιτανίδειος 10.30 πμ

Τετάρτη 18/12
Γ’ ΕΛΜΕ

40.000διαδηλωτές πλημμύρισαν την
Πλατεία Ελευθερίας στην

Φλωρεντία το περασμένο Σάββατο 30/11, φωνά-
ζοντας συνθήματα και τραγουδώντας τον αντι-
φασιστικό ύμνο “Bella Ciao” ενάντια στην ακρο-
δεξιά και τον Σαλβίνι. 

Την ίδια μέρα, στην Αθήνα, οι δρόμοι γέμισαν
με απεργούς ενάντα στο ασφαλιστικό το πρωί
και νεολαίους κι εργαζόμενους το βράδυ σε συ-
ναυλία ενάντια στην καταστολή των ΜΑΤ του
Χρυσοχοΐδη. 

Στη Χιλή, γυναίκες γεμάτες οργή και αυτοπε-
ποίθηση διαδηλώνουν και τραγουδάνε, με μαύ-
ρα μαντήλια στα μάτια, καταγγέλοντας τους βια-
σμούς και δείχνοντας τους υπεύθυνους: «οι
μπάτσοι, οι δικαστές, το κράτος, ο Πρόεδρος».

Μ’ αυτήν την έμπνευση ενός ολόκληρου κό-

σμου σε αναβρασμό, η εφημερίδα Εργατική Αλ-
ληλεγγύη οργανώνει τοπικές γιορτές το επόμε-
νο διάστημα - στο πλαίσιο της τρίμηνης οικονο-
μικής της εξόρμησης - και μας καλεί όλες και
όλους να συμμετέχουμε!

Όλες και όλους που απεργούμε για να τα πά-
ρουμε όλα πίσω ενάντια στις αντεργατικές επι-
θέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Που συνεχί-
ζουμε με καταλήψεις και διαδηλώσεις σε σχο-
λεία και σχολές ενάντια στην διάλυση της δημό-
σιας Παιδείας. Που διεκδικούμε άσυλο και στέ-
γη στους πρόσφυγες και μετανάστες κόντρα
στους στημένους «αγανακτισμένους» ακροδεξι-
ούς. Που επιμένουμε για να τσακίσουμε τους
φασίστες μέσα κι έξω από τα δικαστήρια. Που
παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα και την κυ-
βέρνηση της ΝΔ που στηρίζεται στις διακρίσεις,

την ανισότητα και τον σεξισμό. Που αντιστεκό-
μαστε στην τρομοκρατία της αστυνομίας και την
προσπάθεια να χτυπηθεί το κίνημα και η Αριστε-
ρά. Που ξεσηκωνόμαστε ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή και απαιτούμε «αλλαγή συ-
στήματος και όχι του κλίματος». 

Η Εργατική Αλληλεγγύη είναι δεμένη με όλες
αυτές τις μάχες! Στηρίξτε την εφημερίδα της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς, αγοράζοντας, δια-
βάζοντας και διαδίδοντας την και ενισχύστε οι-
κονομικά όσο περισσότερο μπορείτε, αγοράζον-
τας προσκλήσεις και συμμετέχοντας στις γιορ-
τές που οργανώνει. 

Απεργούμε, διαδηλώνουμε αλλά και τραγου-
δάμε για να ν’ αλλάξουμε τον κόσμο! 

Παλεύουμε μαζί γιορτάζουμε μαζί

Στηρίξτε τη δική σας εφημερίδα!



Το βιβλίο «Όλη Νύχτα Εδώ - Μια
Προφορική Ιστορία της Εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου»

που επιμελήθηκε ο Ιάσονας Χανδρι-
νός έχει γίνει τις τελευταίες βδομά-
δες στόχος επιθέσεων που έχουν πυ-
ροδοτήσει μια ολόκληρη συζήτηση. 

Το βιβλίο περιλαμβάνει 84 μαρτυ-
ρίες. Οι 81 από αυτές προέρχονται
από ανθρώπους που συμμετείχαν
στην εξέγερση, είτε είχαν σχέση με
τις αντιδικτατορικές οργανώσεις
της Αριστεράς, είτε πήραν εκεί το
«βάπτισμα του πυρός». Τρεις προ-
έρχονται από την άλλη πλευρά, ανά-
μεσά τους και ο Κ. Βουλιέλης, επι-
κεφαλής των ειδικών δυνάμεων που
εισέβαλαν στο Πολυτεχνείο. 

Τα εμετικά χουντοπαραμύθια του
Βουλιέλη έγιναν η αφορμή για να
κατηγoρηθεί το βιβλίο ούτε λίγο ού-
τε πολύ για «δικαίωση των τανκς» (ο
τίτλος του επικριτικού άρθρου του
Δ. Ψαρρά στην Εφημερίδα των Συν-
τακτών) προϊόν μιας «ανιστόρητης
ταύτισης της χούντας με ένα αστικό
καθεστώς» αφού ο Χανδρινός τολ-
μάει να συγκρίνει την εξέγερση του
Πολυτεχνείου με τα κινήματα δια-
μαρτυρίας στις ΗΠΑ τη δεκαετία
του ‘60. Την σκυτάλη πήρε ο Κ. Λα-
λιώτης -τον οποίο όντως συκοφαν-
τεί ο Βουλιέλης- που εγκαλεί τον
Χανδρινό για «ιστορικό ναρκισσι-
σμό» και στάση «επιτήδειου-ουδέτε-
ρου». Το «κερασάκι» το έβαλε ο κα-
θηγητής Γ. Μαργαρίτης με μια
υστερική επίθεση στον «από καιρό
μυημένο στην γερμανική εκδοχή της
αναθεωρητικής ιστορίας».

Με αυτό τον τρόπο η συζήτηση
για το βιβλίο μετατοπίζεται από την
εξέγερση του Πολυτεχνείου στα ζη-
τήματα της μεθόδου της ιστορικής
έρευνας, τις χρήσεις της μνήμης ή
την προφορική ιστορία. Αναμφίβο-
λα, μια τέτοια συζήτηση έχει ενδια-
φέρον και πολιτικό φορτίο από μόνη
της. Όμως, το ζήτημα στην συγκε-
κριμένη περίπτωση δεν είναι αν, για
παράδειγμα, υπάρχουν «αδιαμεσο-
λάβητες πηγές» (φράση από ένα
κείμενο υπεράσπισης του βιβλίου
από την Αιμ. Σαλβάνου) εν γένει. Εί-
ναι ότι το Όλη Νύχτα Εδώ, μας προ-
σφέρει μια «τοιχογραφία» της πραγ-

ματικής εξέγερσης του Πολυτεχνεί-
ου. Ή όπως έγραψε ο Τάκης Γεράρ-
δης στην Εφημερίδα των Συντακτών
«Διαβάζοντας το βιβλίο χωρίς προ-
κατάληψη, νιώθεις τον παλμό των
αληθινών αφηγήσεων και αν δεν εί-
σαι φιλοχουντικός καταλαβαίνεις τα
ψέματα που ο χουντικός βαθμοφό-
ρος αραδιάζει ασύστολα».

Στο βιβλίο ξεδιπλώνονται οι φω-
νές -έστω οι διαμεσολαβημένες μνή-
μες- των «επώνυμων» και κυρίως
των «ανώνυμων» πρωταγωνιστών/
τριών της εξέγερσης. Των αγωνι-
στών που κατέβηκαν από τις εργα-
τογειτονιές, τα σχολεία, τις τεχνικές
σχολές για να συγκρουστούν με τη
χούντα. Ο Κώστας Πίττας, τότε φοι-
τητής που συμμετείχε στην κατάλη-
ψη στην Πάτρα περιγράφει την εικό-
να μιας ομάδας που είχε στήσει ένα
υποτυπώδες οδόφραγμα πίσω από
το Δημαρχείο της Αθήνας στις 17
Νοέμβρη, πολλές ώρες μετά την εκ-
κένωση του Πολυτεχνείου: 

«Νεα παιδιά»
«Νέα παιδιά που είναι –τι να πω;–

είκοσι με εικοσπέντε χρονών; Οι
οποίοι έχουν το χαρακτηριστικό ότι
δεν φοράνε το κλασικό φοιτητικό
τζάκετ, δεν φοράνε τζιν, δεν έχουνε
γένια, δεν φοράνε αρβύλες ή ελβιέ-
λα αλλά φοράνε καμπάνα μισό μέτρο
κάτω, παντελόνι στενό, χαμηλοκάβα-
λο και σφιχτό, πουλοβεράκι με V,
πουκάμισο με γιακάδες μακρόστε-
νους που φεύγανε μέχρι κάτω και
καρέ μαλλάκι προς τα πίσω... Με λί-
γα λόγια, νέα παιδιά, εργατόπαιδα,
μαθητές, τεχνικές σχολές, δεν ξέρω
τι μπορεί να ήτανε, σίγουρα πάντως
δεν ήτανε φοιτητική διανόηση. Καμία
διάθεση υποβάθμισης στους φοιτη-
τές, αλλά αυτό ήταν το κάτι άλλο». 

Όπως αναφέρει ο Ι. Χανδρινός
στην εισαγωγή του: «Θα πρέπει να
υπογραμμιστεί το κάπως παραγνω-

ρισμένο γεγονός ότι για ένα πολύ
μεγάλο αριθμό νεαρών ατόμων -από
εργατόπαιδα νυχτερινών σχολείων
μέχρι μαθητές από τα γύρω φροντι-
στήρια που βρέθηκαν στη δίνη των
γεγονότων- το Πολυτεχνείο ήταν μια
εμπειρία συμπυκνωμένη και βίαιη
που στάθηκε η απαρχή της πολιτι-
κής τους συνειδητοποίησης».

Η «πολιτική συνειδητοποίηση»
έχει όνομα: λέγεται μεταπολίτευση,
«πεζοδρόμιο», απεργίες και συνδι-
καλισμός στα εργοστάσια. Όταν οι
απεργοί της ΜΕΛ που έκαναν κατά-

ληψη στο εργοστάσιο στη Θεσσα-
λονίκη κατέβηκαν στην Αθήνα το
1975 πήγαν πρώτα στο Πολυτεχνείο
και μετά κατασκήνωσαν στα Προπύ-
λαια, με το σύνθημα «νόμος είναι το
δίκιο του εργάτη». 

Αυτή τη συλλογική μνήμη τη μισεί
και τη φοβάται η ΝΔ και ολόκληρη η
άρχουσα τάξη. Γιατί είναι υλική δύ-
ναμη που αναγεννιέται κάθε φορά
στις ταξικές αναμετρήσεις αυτών
των 46 χρόνων. Οσο για τη ρεφορ-
μιστική Αριστερά και τη σοσιαλδη-
μοκρατία μπορεί να υμνολογεί τις

«πυρακτωμένες αλήθειες του Πολυ-
τεχνείου» (από τον τίτλο του άρ-
θρου του Λαλιώτη) αλλά πάντοτε τις
έκανε «αβλαβή εικονίσματα» για να
θυμηθούμε τον Λένιν στο Κράτος
και Επανάσταση. 

Έξι χρόνια πριν, τον Νοέμβρη του
2013 το περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα Κάτω δημοσίευε ένα κείμενο του
Ιάσονα Χανδρινού με τίτλο «Πολυτε-
χνείο και Επαναστατική Αριστερά».
(http://www.socialismfrombelow.gr/a
rticle.php?id=160) Σε αυτό ο συγ-
γραφέας έκανε δυο επισημάνσεις:
«τα γεγονότα του Πολυτεχνείου
υπήρξαν δημιούργημα της επανα-
στατικής πτέρυγας του φοιτητικού
κινήματος. Αν ο Νοέμβρης αποτελεί
γενεσιουργό παράγοντα οποιασδή-
ποτε ιδεολογικής έκφρασης, αυτή η
ιδεολογική έκφραση είναι η επανα-
στατική Αριστερά».

«Το δεύτερο στοιχείο που συστη-
ματικά αγνοείται στην ιστορία της
Εξέγερσης είναι η σύγκρουση καθ’
εαυτή… Το ανώνυμο πλήθος που πή-
ρε στους ώμους του την υπόθεση
του Πολυτεχνείου παραμένει εκτός
ιστορικής καταγραφής αλλά και πο-
λιτικής αξιολόγησης, στο όνομα μιας
πολιτικής ορθότητας που δυνα-
στεύει τις πολιτικές μας αναλύσεις.
Αποτέλεσμα αυτής της αυτολογο-
κρισίας να πούμε τη σύγκρουση με
το όνομά της είναι αφενός να επι-
βιώνει ακόμα μια παλιάς κοπής ‘προ-
βοκατορολογία’ και αφετέρου να
επιτρέπεται ακόμα, 40 χρόνια μετά,
σε διάφορα ακροδεξιά σκουπίδια να
ασελγούν στην θυσία των νεκρών
αγωνιστών του Νοέμβρη και να μι-
λούν για ‘ανύπαρκτους νεκρούς’».

Το βιβλίο που επιμελήθηκε ο Χαν-
δρινός προσπάθησε να θέσει εντός
«ιστορικής καταγραφής» αυτό το
«ανώνυμο πλήθος». Η προσπάθεια
αξίζει ένα μεγάλο έπαινο. Οσο για
την «πολιτική αξιολόγηση» η επανα-
στατική Αριστερά του Νοέμβρη είναι
εδώ, πιο δυνατή για να καθορίσει αυ-
τή την φορά τους αγώνες που ξεσπά-
νε και τις εξεγέρσεις που ωριμάζουν. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Διαβάστε επίσης

Το βιβλίο του Μωυσή Λίτση “Στης Μεταπο-
λίτευσης τα χρόνια” παρουσιάστηκε το

απόγευμα της Δευτέρας 3/12 στην ΕΣΗΕΑ. 
Το βιβλίο παρουσιάζει τη θυελλώδη περίο-

δο των αγώνων της Μεταπολίτευσης, με κορ-
μό τα χρόνια 1976-1979, μέσα από προκηρύ-
ξεις κι έντυπα οργανώσεων και συλλογικοτή-
των που έχει διασώσει ο συγγραφέας στο
προσωπικό του αρχείο.

Για το βιβλίο μίλησαν οι δημοσιογράφοι
Βασίλης Καλαμαράς, Γιάννης Παντελάκης,
Λήδα Μοσχονά, Τάσος Κωστόπουλος και ο
συγγραφέας. Ακολούθησαν μια σειρά πα-
ρεμβάσεων από το κοινό, κατά κύριο λόγο
συντρόφων του Μωυσή Λίτση τα χρόνια της
Μεταπολίτευσης, παλιών μελών του Ρήγα,

της ΚΝΕ κι άλλων οργανώσεων της αριστε-
ράς. 

Χαρακτηριστικές ήταν οι μνήμες του Μ. Λί-
τση για το κλίμα της περιόδου, μαθητή γυ-
μνασίου τότε, οργανωμένου στη μαθητική
οργάνωση του ΚΚΕ Εσωτερικού: “Δεν ήταν
δύσκολο να πέσουν στα χέρια σου οι προκη-
ρύξεις. Παντού όπου πήγαινες μοιραζόταν
υλικό οργανώσεων της αριστεράς. Πιτσιρι-
κάς τότε, ξεκίνησα να τις μαζεύω και να τις
αρχειοθετώ από ένα υποσυνείδητο αίσθημα
ότι ζούμε ιστορικές στιγμές... Φτιάχνοντας το
βιβλίο τα χρόνια της κρίσης που διανύουμε,

δεν γινόταν να μην γίνουν παραλληλισμοί με
τη σημερινή περίοδο, τη ριζοσπαστικοποίηση
και τους αγώνες του κόσμου τα τελευταία
χρόνια”.

Στο υλικό του βιβλίου που δείχνει τα βήμα-
τα του κινήματος των γυναικών και των ομο-
φυλοφίλων, αναφέρθηκε η Λήδα Μοσχονά,
ενώ με χιούμορ ο Τάσος Κωστόπουλος πε-
ριέγραψε τη ζωντάνια και τις αντιπαραθέσεις
των αριστερών σχηματισμών της περιόδου.
“Η μνήμη μου από τα χρόνια της Χούντας και
αυτά που ακολούθησαν της πτώσης της είναι
σαν μια ταινία του βωβού κινηματογράφου,

που έγινε ξαφνικά ομιλούσα. Από εκεί που
κυριαρχούσε ο φόβος, ξαφνικά όλος ο κό-
σμος μιλούσε πολιτικά”, είπε μεταξύ άλλων. 

Αρκετή συζήτηση έγινε για τις προσπάθει-
ες της δεξιάς να κηρύξει το “τέλος της μετα-
πολίτευσης”, ενώ ένα κοινό συμπέρασμα για
το οποίο έγινε λόγος, είχε να κάνει με τους
σημερινούς αγώνες της νεολαίας, που δεί-
χνει ανάλογα σημάδια ξεσηκωμού απέναντι
στην κυβέρνηση της καταστολής και του ρα-
τσισμού. Στην εκδήλωση μνημονεύτηκαν και
οι νεκροί αγωνιστές/τριες εκείνων των χρό-
νων, ο Ισιδωρόπουλος, ο Κουμής, η Κανελλο-
πούλου, η Βασιλακοπούλου.

Σ.Μ.

Η Μεταπολίτευση δεν έχει τέλος

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Ι. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ

81 πολύτιμες μαρτυρίες 
για το Πολυτεχνείο



Μαζικές διαδηλώσεις σε πάνω από 40 πόλεις του
Πακιστάν πραγματοποιούν οι φοιτητές έχοντας
την στήριξη των εργαζομένων και των σωματεί-

ων τους κόντρα στην απαγόρευση των φοι-
τητικών συλλόγων, την στρατιωτικοποίηση
και ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων που
προωθεί η κυβέρνηση.

Μπαίνοντας ο τελευταίος μήνας του '19
βρίσκει τον κόσμο από τις χώρες της Λατινι-
κής Αμερικής ως τη Μέση Ανατολή και το
Χονγκ Κονγκ σε πλήρη αναβρασμό. Την πε-
ρασμένη βδομάδα στο Ιράκ που συγκλονίζε-
ται εδώ και μήνες από τις διαδηλώσεις και
τις απεργίες η κυβέρνηση Μάχντι παραιτή-
θηκε έχοντας αφήσει πίσω της εκατοντάδες
νεκρούς ενώ στο γειτονικό Ιράν συνεχίζον-

ται οι διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει σε εκατό πόλεις
μετά την αύξηση των τιμών καυσίμων παρά την άγρια
δολοφονική καταστολή της κυβέρνησης. 
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ΑΛΒΑΝΙΑ 
Τα θύματα του σεισμού 
θυσία στο βωμό του κέρδους

Καταστροφικός σεισμός 6.4
ρίχτερ έπληξε στις 26/11 την
Αλβανία, ειδικότερα το Δυρ-

ράχιο και τα Τίρανα, με πάνω από
200 μετασεισμούς να σημειώνονται
τις επόμενες ώρες. Ο απολογισμός
είναι σπαρακτικός, 51 νεκροί, πάνω
από 2000 τραυματίες και πάνω από
10.000 άστεγοι που είτε τα σπίτια
τους καταστράφηκαν ολοσχερώς
είτε έχουν κριθεί ακατάλληλα και
έχουν εκκενωθεί. 

Ο σεισμός στην Αλβανία έπιασε
απροετοίμαστες τις κρατικές αρ-
χές, παρόλο που τον Σεπτέμβρη εί-
χαν συμβεί δύο ισχυροί σεισμοί 5.6
(με επίκεντρο κοντά στο Δυρράχιο)
και 5.4 ρίχτερ που προκάλεσαν
πολλές υλικές ζημιές. Μέσα σε αυ-
τούς τους δύο μήνες το αλβανικό
κράτος δεν πήρε κανένα μέτρο αν-
τισεισμικής προστασίας.

Η εκτενής καταστροφή οφείλεται
στην κρατική αδιαφορία για την αυ-
θαίρετη δόμηση και τον ελλιπή αντι-
σεισμικό κανονισμό στις εν λόγω πε-
ριοχές. Η πλειονότητα των κτιρίων
που επλήγησαν ήταν καινούριας κα-
τασκευής, ευθυγραμμισμένα με το
όραμα όλων των αλβανικών κυβερ-
νήσεων για ένα fast truck εξευρω-
παϊσμό με οποιοδήποτε κόστος.
Πολλά από αυτά ήταν χτισμένα σε
ακατάλληλες περιοχές, άλλα είχαν
χτιστεί με πολύ φτηνά υλικά και σε
άλλα είχαν γίνει πολεοδομικές πα-
ρεμβάσεις( πχ. ρίξιμο κολόνων). Εν
ολίγοις η οικοδομική άνθηση στην
Αλβανία αυτά τα χρόνια σήμαινε
εκατομμύρια για τους εργολάβους,
ξεπλένοντας πολύ μαύρο χρήμα και
για τους φτωχούς σήμαινε μια ευ-
καιρία για να αποκτήσουν ένα δικό
τους σπίτι, που για πολλούς ήταν η
μοναδική τους περιουσία.

Δίπλα από τις ζοφερές εικόνες
της καταστροφής είναι αυτές της
αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη του κό-
σμου ήταν άμεση και τεράστια. Άν-
θρωποι συνέρρεαν στα συντρίμμια
για να προσπαθήσουν να απεγκλωβί-
σουν τους γείτονές τους, σκάβοντας
με τα χέρια τους, σπίτια προσφέρθη-
καν για φιλοξενία των πληγέντων και
μέσα σε λίγες μέρες μαζεύτηκαν δε-
κάδες χιλιάδες ευρώ και είδη πρώ-
της ανάγκης για τους πληγέντες. 

Στην Ελλάδα η ανταπόκριση ήταν
συγκινητική, από τα μηνύματα συμ-
παράστασης μέχρι την συλλογή
πρώτων ειδών από διάφορες συλ-
λογικότητες όπως αυτές των Αλβα-
νών μεταναστών, τα σωματεία οικο-
δόμων η Ένωση Συλλόγων Γονέων
Πετρούπολης, οι σύνδεσμοι ΠΑΟΚ
και Άρη και δεκάδες δήμους, Εργα-
τικά Κέντρα και σωματεία.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις (Ιτα-
λία, Γαλλία, Ελλάδα κ.α) έστειλαν
συνεργεία διάσωσης για να παίξουν
το παιχνίδι των Διεθνών Σχέσεων
την ίδια ώρα που κλείνουν τα σύνο-
ρα και πνίγουν τους κατατρεγμέ-
νους του πολέμου. Το παράδειγμα
έρχεται από τα κάτω, από τις εικό-
νες των διεθνών συνεργείων διάσω-
σης να δουλεύουν δίπλα δίπλα για
να απεγκλωβίσουν τους ανθρώ-
πους, με χαρακτηριστική την εικόνα
Κοσσοβάρου και Σέρβου διασώστη
να συνεργάζονται. Γιατί η εικόνα
αυτή μπορεί να αποτελέσει τον κα-
νόνα και όχι την εξαίρεση, απέναντι
στις άρχουσες τάξεις που σπέρ-
νουν τον εθνικισμό στα Βαλκάνια.

Ο σεισμός σταμάτησε την καθη-
μερινή ζωή πολλών ανθρώπων αλ-
λά σίγουρα δεν σταμάτησε τις ορέ-
ξεις των καπιταλιστών στην Αλβα-
νία. Πολλοί εργοδότες ζητούσαν
από τους εργαζόμενους-ες να επι-
στρέψουν στις δουλειές τους λίγες
ώρες μετά τον σεισμό, χωρίς να
ενδιαφέρονται αν κάποιοι από αυ-
τούς έμειναν άστεγοι ή αν θα κιν-
δύνευαν από τους μετασεισμούς.

Απεργία 
Παράλληλα στο ορυχείο στο Bul-

qiz, το μεγαλύτερο της Αλβανίας,
οι μεταλλωρύχοι από τις 25/11 έως
σήμερα απεργούν, για να ανακλη-
θεί η εκδικητική απόλυση του Προ-
έδρου του νέου Σωματείου τους. Η
απόλυση αυτή είχε ως στόχο να
αποτραπεί η συσπείρωση των ερ-
γατών γύρω από τα συνδικάτα για
να μην μπορούν να διεκδικούν τα
δικαιώματά τους. Μάλιστα η εργο-
δοσία του ορυχείου τους ζήτησε να
επιστρέψουν στην δουλειά τους
την ημέρα του σεισμού, ρισκάρον-
τας περισσότερο απ’ ότι συνήθως
την ζωή τους 1000 μέτρα κάτω από
την γη. Οι εργάτες όμως απάντη-
σαν μαζικά και απεργιακά, παρα-
λύοντας το ορυχείο.

Τα δύσκολα δυστυχώς δεν έχουν
ακόμα περάσει. Χιλιάδες άνθρωποι
έχουν μείνει άστεγοι σε ένα κρά-
τος με ανύπαρκτες κρατικές δομές
πρόνοιας. Οι εργάτες και εργά-
τριες στην Αλβανία πρέπει να
μπούνε στην μάχη και να διεκδική-
σουν την οικοδόμηση εργατικών
κατοικιών που πληρούν τους κανο-
νισμούς ασφάλειας και προσλή-
ψεις στις δημόσιες υπηρεσίες (νο-
σοκομεία, πυροσβεστικές κλπ). Για
να μπουν οι ανάγκες τους πάνω
από τα κέρδη των καπιταλιστών,
για να μην θρηνήσουμε ξανά θύμα-
τα στον βωμό του κεφαλαίου!

Ιλιρίντα Μουσαράι

ΓΑΛΛΙΑ Γενική απεργία 5 Δεκέμβρη

ΟΜακρόν, η κυβέρνηση, τα
αφεντικά και τα ΜΜΕ στην
υπηρεσία τους, είναι σε εμ-

πόλεμη προετοιμασία. Εντυπωσιά-
ζονται από τη φοβερή ανταπόκριση
που προκαλούν στον κόσμο τα ενω-
τικά καλέσματα για να γίνει αυτή η
απεργία της 5 Δεκέμβρη γιγάντια κι-
νητοποίηση, και βάζουν όλα τους τα
μέσα για να τη συγκρατήσουν. Έτσι
η βασική πρωινή εφημερίδα «Le Pa-
risien» βγαίνει σήμερα με πρωτοσέ-
λιδο «απεργία της 5/12 – οδηγός
επιβίωσης». 

Και δεν έχουν άδικο! Εδώ κι ένα
χρόνο, το κίνημα των Κίτρινων Γιλέ-
κων που κάθε βδομάδα διαδηλώνει
σε όλη τη χώρα, παρόλη την πολύ
μεγάλη καταστολή, τις μαζικές συλ-
λήψεις, τους τραυματίες, αυτούς
που χάσανε ένα μάτι, το ταξικό μί-
σος που χύνεται από το πρωί ως το
βράδυ στα ΜΜΕ, τίποτα απ’ όλα αυ-
τά δεν μπόρεσε να εμποδίσει το κοι-
νωνικό κίνημα να είναι στην αντεπί-
θεση. Με την ανοιχτή επίθεση στο
αναδιανομητικό ασφαλιστικό σύστη-
μα, η κυβέρνηση άνοιξε το κουτί της
Πανδώρας, δίνοντας την ευκαιρία
να συνδεθούν όλα τα κοινωνικά κι-
νήματα και να αντιμετωπίσει μαζική
λαϊκή απόρριψη. Γιατί δεν πρόκειται

μόνο για τις συντάξεις, αλλά για το
καπιταλιστικό σύστημα στο σύνολο
του. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο να
βλέπει τη διάλυση των κοινωνικών
υπηρεσιών τη μια μετά την άλλη,
όπως και το κράτος πρόνοιας. Μεί-
ωση του επιδόματος ανεργίας, διά-
λυση των δημόσιων νοσοκομείων,
κλείσιμο των μαιευτηρίων, τραγική
κατάσταση στα επείγοντα, χειρότε-
ρες συνθήκες ζωής για τους φοιτη-
τές… Η χειροτέρευση των συνθη-
κών ζωής δεν είναι μια παραξενιά
συνδικαλιστών, είναι η πραγματικό-
τητα και το νοιώθουν όλοι!

Συνέχεια
Η βασική ερώτηση που τίθεται

δεν είναι τόσο για την επιτυχία της 5
Δεκέμβρη, αλλά πώς να συνεχίσου-
με; Βέβαια οι συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις και οι ηγεσίες τους έχουν
ήδη εξαγγείλει επαναλαμβανόμενη
απεργία, αλλά έχουμε την εμπειρία
από τις ντρίμπλες και ασυντόνιστες
απεργίες, και χρειάζεται να μπουν
τα αναγκαία εργαλεία για να κερδί-
σουμε αυτούς που δε θα υποχωρή-
σουν με την πρώτη ευκαιρία. Αυτός
είναι ο λόγος που η αυτοοργάνωση
θα είναι σημειο κλειδί για να συνεχί-
σουμε τον αγώνα (στις γενικές συ-

νελεύσεις των απεργών, στους κλα-
δικούς συντονισμούς, στις απεργια-
κές επιτροπές, κλπ)

Το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων
και οι μορφές αγώνα που μπόρεσε
να δημιουργήσει χρειάζονται να εί-
ναι στην καρδιά των συζητήσεων
μέσα στις επόμενες μέρες. Το ζήτη-
μα της γενικής απεργίας χρειάζεται
να τεθεί, ξέρουμε ότι, για να γίνει
πραγματικότητα, το κεντρικό ζήτη-
μα θα είναι το πώς θα συνδεθεί
με ένα μπλοκάρισμα της οικονομίας
στο οποίο το σύνολο του κόσμου να
μπορεί να συσπειρωθεί, ακόμα και
οι μισθωτοί/τες που δουλεύουν σε
πολύ μικρές επιχειρήσεις, ή οι ερ-
γαζόμενοι σε επισφαλείς συνθήκες
που λόγω μεγάλων οικονομικών δυ-
σκολιών, δεν έχουν τα μέσα να έρ-
θουν στις διαδηλώσεις. 

Πέρα από την απεργία της 5 Δε-
κέμβρη, χρειάζεται να δουλέψουμε
για τη σύνδεση της κινητοποίησης
αυτής με την προετοιμασία της διε-
θνούς μέρας αλληλεγγύης στους
μετανάστες στις 18 Δεκέμβρη. Πά-
νω από 150 οργανώσεις και σύλλο-
γοι – και τα συνδικάτα CGT και Soli-
daires ήδη καλούν!

Αλέν Ποζολά, NPA

ΙΤΑΛΙΑ  Οι «Σαρδέλες» στριμώχνουν τον Σαλβίνι

Πάνω από 40.000 “σαρδέλες” συγκεν-
τρώθηκαν στην Φλωρεντία, 25.000 στο
Μιλάνο και πάνω από δέκα χιλιάδες

στη Νάπολη το Σαββατοκύριακο 30/11-1/12
για να στείλουν μήνυμα στη Λέγκα και τον
Σαλβίνι ότι είναι ανεπιθύμητοι στις πόλεις τους
ενώ ακολουθεί σε δύο εβδομάδες η Ρώμη. 

Το κίνημα των «σαρδέλων» ενάντια στον φα-
σισμό, το ρατσισμό και την ξενοφοβία, που ξε-
κίνησε στην Μπολόνια, πόλη την πόλη, έχει αρ-
χίσει να παίρνει μαζικά χαρακτηριστικά κόντρα
στην ξενοφοβική ρατσιστική εκστρατεία του
Σαλβίνι για τις τοπικές εκλογές που διεξάγον-
ται αυτούς και τους επόμενους μήνες σε διά-
φορες περιφέρειες της Ιταλίας. 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ  Οι φοιτητές στους δρόμους

30/11, Φλωρεντία



Εκδήλωση- παρουσίαση του βιβλίου του Ν.
Μπράτσου «Αιγαιοπελαγίτες πρόσφυγες
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» πραγματοποιεί

το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο στις 7 Δεκέμβρη στο
Πνευματικό Κέντρο «Αντώνης Τρίτσης» του Δή-
μου Αθήνας (Ακαδημίας 50).

Η εκδήλωση έρχεται σε μια στιγμή που πληθαί-
νουν οι αντιδράσεις για το κόψιμο του δεύτερου
μέρους του σχετικού ντοκιμαντέρ «Ικαριώτες πρό-
σφυγες Β’ Παγκοσμίου Πολέμου» του δημοσιο-
γράφου Ν. Μπράτσου από την διοίκηση της ΕΡΤ. 

Στις φωνές που εκφράζουν τη διαμρ-
τυρία τους προστέθηκε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, με
επιστολή του ΔΣ προς τον πρόεδρο και
το ΔΣ της ΕΡΤ. Όπως αναφέρεται στην
επιστολή: «Το ντοκιμαντέρ αυτό έρχεται
να φωτίσει ένα πολύ σημαντικό τμήμα
της νεώτερης ιστορίας των νησιών μας,
αλλά και της χώρας μας. Επιπλέον είναι
ένα πολύτιμο σχολικό εργαλείο με πολ-
λαπλές χρήσεις σε ερευνητικές δραστη-
ριότητες των μαθητών που ασχολούνται
με το προσφυγικό ζήτημα.

Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι υπάρ-
χει πιθανότητα κοψίματος ή  λογοκρι-
σίας ενός τέτοιου ντοκιμαντέρ που τονί-
ζει τα ζητήματα και τις συνέπειες του
πολέμου, της προσφυγιάς και της περι-
πέτειας των ξεριζωμένων συμπατριω-
τών μας και της σύγχρονης ιστορίας
του τόπου μας».

Το ντοκιμαντέρ ήταν προγραμματι-
σμένο να προβληθεί στις 28 Οκτώβρη
αλλά η προβολή ακυρώθηκε χωρίς η δι-
οίκηση της ΕΡΤ να εξηγεί τους λόγους
μη προβολής του, και χωρίς να δίνει νέα
ημερομηνία προβολής. Αντίστοιχα ψηφί-
σματα που απαιτούν την προβολή του
Β’ μέρους έχουν βγάλει το Δημοτικό
Συμβούλιο Ικαρίας, η ΕΛΜΕ Ικαρίας και

ο Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων, η Εταιρεία Ικα-
ριακών Μελετών, οι Φίλοι Ιστορικής Μνήμης και
Πολιτιστικής Δημιουργίας και άλλοι φορείς.

«Δεν αγωνιστήκαμε γι’ αυτήν την ΕΡΤ, γι’ αυτό
δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Σήμερα
η νέα διοίκηση της ΕΡΤ πέρα από τις επιθέσεις
στους εργαζόμενους και τον συνδικαλισμό προ-
σπαθεί συνειδητά να καταστρέψει και οποιαδήπο-
τε θετικά στοιχεία είχε η ΕΡΤ στο επίπεδο του
προγράμματος, οδηγώντας την στην μεγαλύτερη
ανυποληψία και παρακμή… Οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ, η ΠΟΣΠΕΡΤ και τα σωματεία, πρέπει να ση-
κώσουμε το γάντι», δηλώνει μεταξύ άλλων σε
προκήρυξή της η Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζο-
μένων στην ΕΡΤ.

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο ενώνει τη φωνή του
με όλους τους παραπάνω φορείς καλώντας στην
εκδήλωσή-παρουσίαση του βιβλίου στις 7/12 στο
Πνευματικό Κέντρο «Αντώνης Τρίτσης» όπου θα
πραγματοποιηθεί και η προβολή του Α' μέρους του. 

Βιβλιοπαρουσίαση εργατικη αλληλεγγυη 

Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου παράλληλα
με τις συνέπειες της Κατοχής και τις πολεμικές επιχει-
ρήσεις αναπτύσσεται και μία αυξανόμενη αμφίδρομη

κίνηση προς και από τις ακτές της Τουρκίας.

Αυτή η δραστηριότητα κλιμακώνεται από διαφυγή ατόμων
σε ροή και τελικά σε μετακίνηση πληθυσμών.  Οι λόγοι οφεί-
λονται στην καταδίωξη των αρχών Κατοχής, στην εθελοντική
κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, στην
επιβίωση από την πείνα αλλά και στις πολεμικές επιχειρήσεις
που γίνονται στο Αιγαίο.    

Από αυτές τις συνέπειες που δοκιμάζουν και τα νησιά του
Αιγαίου ο συγγραφέας επιλέγει να εξετάσει μια πτυχή τους:
την αυξανόμενη έξοδο ενός τμήματος του πληθυσμού των
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου που εξελίσσεται σε μία οδύσ-
σεια μετακίνησης,  εγκατάστασης αλλά και επιστροφής μετά
το τέλος του πολέμου και αφορά στο μεγαλύτερο όγκο των
προσφύγων.

Ο συγγραφέας υπολογίζει με βάση τις καταγραφές που
έγιναν στην πρώτη χώρα υποδοχής την Τουρκία,  ότι οι πρό-
σφυγες ήταν περίπου 30.000, επισημαίνει όμως ότι ορισμένοι
ερευνητές πιστεύουν ότι ο αριθμός είναι μεγαλύτερος.  Σύμ-

φωνα με εκτίμηση που στηρίζεται σε τουρκικές πηγές, όχι λι-
γότεροι από 50.000, και πιθανόν αρκετοί περισσότεροι, διέ-
σχισαν το Αιγαίο μέχρι το τέλος του 1944. Ανάμεσα τους
εκτός από Έλληνες ήταν Εβραίοι, Βρετανοί, Ιταλοί και Γερ-
μανοί στρατιώτες.

Τα γεμάτα ανθρώπινο φορτίο επισφαλή πλεούμενα που
διασχίζουν το Αιγαίο προς τα ανατολικά έχουν να αντιμετω-
πίσουν εκτός από τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και τις
γερμανικές και ιταλικές ακταιωρούς. Η ρότα τους οπωσδή-
ποτε διασταυρώνεται με εκείνα τα σκάφη που μεταφέρουν
τρόφιμα για τη μαύρη αγορά της πρωτεύουσας με την αγα-
στή συνεργασία και προστασία των δυνάμεων κατοχής.

Μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των προσφύγων ο ανα-
γνώστης διαπιστώνει τα αντιφασιστικά αισθήματα που δια-
πνέουν τους προσφυγικούς καταυλισμούς και τον βασικά αν-
τιφασιστικό χαρακτήρα των ενόπλων δυνάμεων.

Αν για τους νεοσύλλεκτους πρόσφυγες,  με τα αντιφασι-
στικά αισθήματα, η κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις θεωρεί-

ται αυτονόητη εξέλιξη, για τις συμμαχικές στρατιωτικές υπη-
ρεσίες και την ελληνική εξόριστη κυβέρνηση αυτή η κατάτα-
ξη θεωρείται πολιτικά αρνητική εξέλιξη που πρέπει να αντι-
μετωπιστεί. Ο λόγος είναι απλός: όταν διακινδυνεύεις τον
διάπλου του Αιγαίου για να καταταγείς και να πολεμήσεις
έχεις μάλλον ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητες σου.   

Ο υπουργός Στρατιωτικών Βύρων Καραπαναγιώτης, πα-
λαιός βενιζελικός αξιωματικός ο ίδιος, θα το διατυπώσει με
σαφήνεια με μία φράση, όπως μας επισημαίνει ο συγγραφέ-
ας, «Η συνειδητή πειθαρχία, αυτό είναι που με τρομάζει και
αυτό ακριβώς δείχνει τον κομμουνιστικό χαρακτήρα του
στρατού».

Οι προφορικές μαρτυρίες για την περίοδο αυτή, γνωστές
κυρίως σε τοπικό επίπεδο έχουν αρχίσει με μεγάλη καθυστέ-
ρηση να αποτυπώνονται σε γραπτό λόγο. Στις ευάριθμες με-
λέτες για το θέμα αυτό το βιβλίο του Νάσου Μπράτσου έρ-
χεται να προσθέσει τις πολύτιμες μαρτυρίες αυτών που διέ-
σχισαν το Αιγαίο όχι μόνο για να επιζήσουν αλλά και να πο-
λεμήσουν.

Προκόπης Παπαστράτης, πανεπιστημιακός

Πολύτιμες μαρτυρίες

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Ποια ΕΡΤ θέλουμε

Πέρασε πάνω από ένας μήνας,
από τις 28 Οκτωβρίου, όταν πε-
ριμέναμε να δούμε στην ΕΡΤ1

και το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ
του καλού συναδέλφου Νάσου Μπρά-
τσου με τίτλο «Ικαριώτες πρόσφυγες
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» (έπαιζε και
τρέιλερ) και πληροφορηθήκαμε, όπως
και όλος ο κόσμος, ότι δεν θα προβλη-
θεί. Χωρίς, μέχρι και σήμερα, καμία επί-
σημη εξήγηση από την ΕΡΤ.

Το γεγονός αυτό φέρνει και πάλι στο
προσκήνιο την ανάγκη θεσμικής θωράκι-
σης της ΕΡΤ. Θυμόμαστε όλοι ότι αντί
για θεσμική θωράκιση της δημόσιας ρα-
διοτηλεόρασης το 2015 η τότε κυβέρνη-
ση μετονόμασε τη ΝΕΡΙΤ σε ΕΡΤ και
έδωσε όλες τις εξουσίες στον διευθύνον-
τα σύμβουλο τον οποίο τοποθετεί βεβαί-
ως-βεβαίως η ίδια η κυβέρνηση. Η πρό-
ταση των αγωνιζόμενων εργαζομένων
της ΕΡΤ που είχε τίτλο: «Ποια ΕΡΤ θέ-
λουμε» πετάχτηκε στον κάλαθο των
αχρήστων.

Τι λέγαμε όμως τότε ως γενική συνέ-
λευση των εργαζομένων της ελεύθερης
αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ3 στην πρότα-
σή μας με τίτλο «Ποια ΕΡΤ θέλουμε»
στις 11 Ιουνίου του 2014, έναν χρόνο
μετά το «μαύρο», και την οποία υιοθέ-
τησαν στη συνέχεια οι αγωνιζόμενοι ερ-
γαζόμενοι της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα; Λέ-
γαμε ότι η ακηδεμόνευτη ενημέρωση
και η ποιοτική πολιτισμική/ψυχαγωγική
οπτικοακουστική παραγωγή ενός πραγ-
ματικά δημόσιου και αυθεντικά δημο-
κρατικού ραδιοτηλεοπτικού Οργανι-
σμού αποτελούν κοινωνικά αγαθά, ότι η
ελευθεροτυπία, η δημοσιογραφική ερ-
γασία χωρίς λογοκρισία, η απεξαρτημέ-
νη από άνωθεν «εντολές» πολιτιστική
δημιουργία/προβολή και η απρόσκοπτη
άσκηση της ερευνητικής δουλειάς απο-

τελούν ενιαίο και αδιαπραγμάτευτο δι-
καίωμα και υποχρέωση.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον τρόπο
διοίκησης στην πρότασή μας σημειώνα-
με ότι η κλασική διευθυντική ιδιότητα ή
η θέση του «προϊσταμένου» τμήματος
αποκτά, στην ΕΡΤ που θέλουμε, χαρα-
κτηριστικά που έχουν να κάνουν με την
ικανότητα άσκησης συντονιστικού ρό-
λου με στόχο την αποτελεσματικότερη
εσωτερική λειτουργία και την επίτευξη
καλύτερου ποιοτικού αποτελέσματος
στο εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Οι συν-
τονιστές (προϊστάμενοι) των τμημάτων
εκλέγονται από τους εργαζομένους του
τμήματος. Λογοδοτούν, ελέγχονται και
είναι ανακλητοί από τη Γενική Συνέλευ-
ση των εργαζομένων. Το ίδιο συμβαίνει
και με τις επιμέρους διευθύνσεις. Ο γε-
νικός συντονιστής (η κλασική θέση του
γενικού διευθυντή) δεν εξαιρείται από
τις παραπάνω προβλέψεις. Η εκλογή
του γίνεται από τη γενική συνέλευση
των εργαζομένων της ΕΡΤ.

Ζητούσαμε να έχει λόγο η κοινωνία
των πολιτών στη διαμόρφωση του προ-
γράμματος σε μία ΕΡΤ ανοιχτή στις
προτάσεις των κοινωνικών ομάδων και
με ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να
αποφευχθεί η αυθαίρετη αντιπροσώ-
πευση των κοινωνικών ομάδων από
«παράγοντες» και οργανωμένα συμφέ-
ροντα. Όλα αυτά στη βάση ενός διαλό-
γου που θα κατέληγε στη θεσμική θω-
ράκιση της ΕΡΤ. Η πρόταση των αγωνι-
ζόμενων εργαζομένων είναι φυσικό να
αντιμετωπίζεται εχθρικά από όσους
έχουν πάντα κατά νου να ελέγχουν την
ΕΡΤ. Είναι όμως ευθύνη των εργαζομέ-
νων και της κοινωνίας να ανοίξει αυτός
ο διάλογος.

Στέλιος Νικητόπουλος, 
δημοσιογράφος ΕΡΤ3

Αιγαιοπελαγίτες 
πρόσφυγες
στον Β΄ΠΠ


