
Ενάντια στις κυβερνήσεις που δίνουν
λεφτά στους τραπεζίτες 
και απολύσεις με ΜΑΤ σ’ εμάς

Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

611

Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Νο 1402, 11 Δεκέμβρη 2019 www.sekonline.gr τιμή 2 ευρώ 

49

ΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΤΟΝ ΔΕΙΧΝΕΙ
Η ΓΑΛΛΙΑ

Μέρες που είναι, με την ένταση
των ανταγωνισμών με την
Τουρκία, η κυβέρνηση Μητσο-

τάκη προβάλλει ότι η Ελλάδα έχει
έναν σταθερό σύμμαχο, τη Γαλλία.
Αναβιώνει ένα παλιό σύνθημα που
έλεγε “Ελλάς-Γαλλία, συμμαχία”. 

Ξεχνούν, όμως, ότι ούτε η Γαλλία
ούτε η Ελλάδα είναι μονομπλόκ.
Υπάρχουν δυο Γαλλίες και δυο Ελλά-
δες και γι' αυτό υπάρχουν δυο συμμα-
χίες: μια των από πάνω και μια δεύτε-
ρη των από κάτω ενάντια στην πρώτη.

Ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν συμ-
φωνούν όχι μόνο στον ανταγωνισμό
με την Τουρκία αλλά και στη βιαιότητα
της αντεργατικής επίθεσης που θέ-
λουν να περάσουν. Ένα χρόνο τώρα
τα γαλλικά ΜΑΤ προσπαθούν να δια-
λύσουν τα Κίτρινα Γιλέκα, αλλά το μό-
νο που πέτυχαν είναι να ενώσουν
όλους τους εργάτες στη μεγαλύτερη
πανεθνική απεργία από το 1995. 

Συνέχεια στη σελ. 3

5/12, Γενική απεργία στη Γαλλία

5/12, 24ωρη απεργία στην Τράπεζα Πειραιώς. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Γυρίστε 
στις σελίδες 
3 και 13

Απεργία στις τράπεζες σελίδες 10, 11 και στα ΕΛΠΕ σελίδα 5
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΑΟΖ ΚΑΙ ΛΙΒΥΗ

H πραγματική απειλή είναι η πολεμοκαπηλεία
Το μνημόνιο Λιβύης - Τουρκίας έχει μετα-

τραπεί σε πρώτο θέμα σε εφημερίδες
και κανάλια. Η ελληνική κυβέρνηση το

βάζει στην ατζέντα των διεθνών οργανισμών,
της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, στην επικείμενη συνάντηση
του Μητσοτάκη με τον Τραμπ. Μας κοροϊ-
δεύουν ανοιχτά. Το φυσικό αέριο και οι μοιρα-
σιές στα ανοιχτά της Μεσογείου δεν είναι
πρώτο θέμα για τις ζωές των εργαζόμενων ού-
τε στην Ελλάδα, ούτε στην Τουρκία.

Αντίθετα, η πολεμοκαπηλία και ο αντιτουρκι-
σμός που καλλιεργεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη
μάς απειλούν πραγματικά. Πάνω από το Αιγαίο
κλιμακώνονται οι “ασκήσεις” και οι εικονικές
αερομαχίες. Τα διεθνή ΜΜΕ συζητάνε το σε-
νάριο για θερμό επεισόδιο, πραγματική σύγ-
κρουση δηλαδή στα νότια της Κρήτης που
μπορεί να επεκταθεί παντού. Στην πρώτη
γραμμή επανέρχονται τα εξοπλιστικά προ-
γράμματα, περισσότερα πεταμένα λεφτά για
πολεμικά αεροπλάνα, πλοία και πυραύλους.
Αυτά είναι που μας απειλούν και αυτά πρέπει
να σταματήσουμε.

Έτσι κι αλλιώς, η κυβέρνηση της ΝΔ μάς
πουλάει ψέματα και για τις ίδιες τις εξελίξεις.
Θέλει να παρουσιάζεται σαν φωνή ψυχραιμίας,
ενώ η Τουρκία “αποσταθεροποιεί” τη Μεσό-
γειο. Στην πραγματικότητα, η Τουρκία απαντά-
ει με το ίδιο νόμισμα σε όλες τις προκλήσεις
που ήρθαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις στο
θέμα των ΑΟΖ (Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώ-
νες).

Με το επικίνδυνο εργαλείο των ΑΟΖ η ελλη-
νική διπλωματία πίστευε ότι θα κόψει την Ανα-
τολική Μεσόγειο φέτες. Πατώντας πάνω στην
Κύπρο, έχτισε συμφωνίες με το Ισραήλ και τη
δικτατορία της Αιγύπτου, κάνοντας λες και η
Τουρκία δεν είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη
ακτή στην επίμαχη περιοχή. Τώρα η Τουρκία
κάνει χιαστί την ίδια κίνηση προς τα νοτιοδυτι-
κά, μοιράζοντας τη ζώνη που συνδέει τις
ακτές της με τη Λιβύη. Η ελληνική κυβέρνηση
δηλώνει σοκαρισμένη που η Τουρκία “δεν βλέ-
πει την Κρήτη”.

Αυτά έφεραν οι μεγαλομανίες του ελληνικού
καπιταλισμού. Έφτιαχναν τρίγωνα με το Τελ
Αβίβ και με το Κάιρο, αλλά τώρα κλαψουρί-
ζουν ότι απειλείται η Κρήτη.

Κατηγορούν την Τουρκία για τη στρατιωτική

της συμφωνία με την κυβέρνηση της Τρίπο-
λης. Είναι αποσταθεροποιητική λένε. Όσο τα
ισραηλινά αεροπλάνα έκαναν βόλτες πάνω
από την Κρήτη και από το Αιγαίο, και έκαναν
εικονικούς βομβαρδισμούς, στα πλαίσια των
συμφωνιών Ελλάδας-Ισραήλ, όλα πήγαιναν
υπέροχα. Δεν είχε σημασία ούτε ότι έκαναν
πρόβες για να συνεχίσουν τις δολοφονίες στη
Λωρίδα της Γάζας, ούτε ότι την ίδια στιγμή το
Ισραήλ κλιμάκωνε τις απειλές κατά της Τουρ-
κίας, από την εποχή του ισραηλινού ρεσάλτου
κατά του Στολίσκου της Ελευθερίας που μετέ-
φερε βοήθεια στη Γάζα, το 2010.

Μοιρασμένη
Η ελληνική κυβέρνηση θυμήθηκε τώρα ότι η

Λιβύη είναι μοιρασμένη χώρα και κατηγορεί
την Τουρκία ότι τροφοδοτεί τον εμφύλιο, στη-
ρίζοντας τη μία από τις δύο πλευρές. Τώρα οι
ίδιοι απελαύνουν από την Αθήνα τον πρεσβευ-
τή της κυβέρνησης της Τρίπολης και υποδέ-
χονται με τιμές την επόμενη βδομάδα τον πρό-
εδρο του Κοινοβουλίου του Τομπρούκ. “Ανα-
γνωρισμένη διεθνώς” κυβέρνηση συνεχίζει να
είναι η κυβέρνηση του Σαράτζ στην Τρίπολη,
αλλά η Αθήνα τώρα υπογραμμίζει πως δεν
πρόκειται για νόμιμη κυβέρνηση μιας και δεν
έχει την έγκριση του Τομπρούκ. Ο πρώτος εμ-
πρηστής του πολέμου στη Λιβύη είναι ο σύμ-
μαχος της ελληνικής κυβέρνησης, δικτάτορας
Σίσι, που τροφοδοτεί με όπλα τον στρατηγό

Χάφταρ ο οποίος πολιορκεί την Τρίπολη. Η Σα-
ουδική Αραβία και τα Εμιράτα κάνουν το ίδιο.
Ο Τραμπ τον περασμένο Απρίλη είχε κάνει
υποστηρικτικό τηλεφώνημα στον Χάφταρ. Ο
Μακρόν τον στηρίζει επίσης, ενώ τους τελευ-
ταίους μήνες έχουν πληθύνει οι αναφορές για
ρώσικη παρουσία στις γραμμές του Χάφταρ.

Η νεολαία της Λιβύης που σκοτώνεται καθη-
μερινά σε αυτόν τον άδικο από όλες τις πλευ-
ρές πόλεμο δεν ενδιαφέρει κανέναν. Οι πρό-
σφυγες και οι μετανάστες που πουλιούνται
σαν σκλάβοι, δολοφονούνται και βιάζονται και
από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές δεν απα-
σχολούν κανέναν. Την διχασμένη Λιβύη τη θυ-
μήθηκαν όταν είδαν να χάνουν από τα χέρια
τους το φυσικό αέριο και τους πιθανούς (μελ-
λοντικούς) αγωγούς.

Η ελληνική κυβέρνηση πίστευε πως η Ευρω-
παϊκή Ένωση θα έβαζε φρένο στις κινήσεις
της Τουρκίας. Έπεσε έξω στις εκτιμήσεις και
τώρα το πληρώνει. Νόμιζε πως η επιθετικότη-
τα της Τουρκίας σε βάρος των Κούρδων στη
Συρία θα την απομόνωνε και πως η ελληνική
πλευρά θα έβγαινε κερδισμένη στις μοιρασιές
των ΑΟΖ γύρω από την Κύπρο. Τελικά ο Ερν-
τογάν έφτασε σε συμφωνία με τον Τραμπ και
όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αναγνωρί-
ζουν ως κομμάτι της “σταθεροποίησης” της
Συρίας την εισβολή του τουρκικού στρατού.

Όσο και να σηκώνουν το ζήτημα στην ΕΕ και
στο ΝΑΤΟ, οι διχασμοί, τα διλήμματα και τα

προβλήματα στο εσωτερικό του ιμπεριαλισμού
είναι πλέον τόσο μεγάλα που δεν υπάρχουν
ούτε ομοφωνίες, ούτε συμφωνίες, ούτε αυτό-
ματες κυρώσεις. Καμιά συμμαχία πλέον δεν εί-
ναι δεδομένη και σταθερή. Όλα αυτά φάνηκαν
και με το παραπάνω στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
στην Αγγλία (βλέπε κάτω). Όλο και περισσότε-
ρες διαφορές λύνονται πλέον στον πάγκο του
χασάπη, όποιος προλάβει να εισβάλει, όποιος
προλάβει να ελέγξει, όποιος προλάβει να κάνει
τις μπίζνες με τους εξοπλισμούς.

Εκεί στηρίζονται και αυτοί που σαν τον Κο-
τζιά, που τον είχε Υπουργό Εξωτερικών ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ για τρία χρόνια, βγαίνουν και καλούν σε
επιθετικές ενέργειες εδώ και τώρα. Ο Κοτζιάς
καλεί σε αυτόματη ανακήρυξη της ΑΟΖ με την
Αίγυπτο, κλείσιμο όλων των θαλάσσιων οδών
που έχει η Τουρκία, επέκταση των ελληνικών
συνόρων (“μεγάλωμα της εδαφικής κυριαρ-
χίας” το λέει ο ίδιος). Καλούν ανοιχτά σε πόλε-
μο και κατηγορούν τον Μητσοτάκη για… υπο-
χωρητικότητα.

Να πάνε να φουντάρουνε 
Να πάνε να φουντάρουνε στη Μεσόγειο

όσοι τόσο πολύ θέλουν να ψάξουν για φυσικό
αέριο. Ας πάνε να σκοτωθούνε οι ίδιοι, όσοι
θέλουν να μας βάλουν σε πόλεμο για τις ΑΟΖ.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι “υποχωρη-
τική”, χρησιμοποιεί όλα τα κανάλια για να εξα-
σφαλίσει ότι τα ελληνικά αφεντικά, οι κατα-
σκευαστικές και οι εφοπλιστές δεν θα βγουν
χαμένοι από τις μοιρασιές, από το λιμάνι της
Βεγγάζης ως το φυσικό αέριο ανατολικά της
Κύπρου. Θα πάει να συναντηθεί με τον Τραμπ
στις αρχές Γενάρη, προβάλλοντας σαν παρά-
σημο τις δαπάνες για εξοπλισμούς (η Ελλάδα
είναι δεύτερη μετά τις ΗΠΑ σε ποσοστό δαπα-
νών για όπλα ανάμεσα στις χώρες του ΝΑΤΟ).

Ούτε στο ελάχιστο συναίνεση με όλους αυ-
τούς. Η εργατική τάξη δεν έχει συμφέρον από
καμιά γεώτρηση και καμιά ΑΟΖ, από καμιά και-
νούργια κούρσα εξοπλισμών και από καμιά πα-
ρέμβαση στο εσωτερικό της Λιβύης και καμιάς
άλλης χώρας. Και αν είναι να πληρώσουμε με
αίμα το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, είναι
καλύτερα όλα τα κοιτάσματα να μείνουν εκεί
που βρίσκονται.

Νίκος Λούντος

ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΑΤΟ  “Εγκεφαλικά νεκρό” μεν, φουλ εξοπλισμένο δε

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Αγγλία την περασμένη βδομά-
δα δεν κατάφερε να γιορτάσει τα 70ά γενέθλια της
συμμαχίας. Καμιά γιορτή, με το ζόρι βγήκαν τα κοινά

ανακοινωθέντα και οι αναμνηστικές φωτογραφίες. Ακόμη και η
τελευταία συνέντευξη Τύπου του Τραμπ ακυρώθηκε. Έπρεπε
να γυρίσει γρήγορα στην Ουάσινγκτον όπου τον περίμεναν οι
εξελίξεις στη διαδικασία για την αποπομπή του.

Όσο και αν ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προσπαθούσε
να υποβαθμίσει τις κόντρες, αυτή τη φορά δεν ήταν απλά δη-
μοσιογραφικές υπερβολές. Ο Μακρόν είχε μιλήσει για “εγκεφα-
λικά νεκρό” ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν του απάντησε ότι εγκεφαλικά
νεκρός είναι ο ίδιος. Ο Τραμπ, που είχε πει πως το ΝΑΤΟ είναι
πλέον ξεπερασμένο, τώρα δήλωνε εξοργισμένος με την προ-

σβολή του Μακρόν. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να ξαναεπιτεθεί
στον Καναδό πρόεδρο, αποκαλώντας τον διπρόσωπο.

Στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ιμπεριαλιστές, οι
“σύμμαχοι” του ΝΑΤΟ δίνουν διαφορετικές απαντήσεις και οι
εντάσεις πολλαπλασιάζονται. Ταυτόχρονα οι εμπορικοί πόλεμοι
που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν μπορούν παρά να επεκταθούν
και μέσα στο ΝΑΤΟ, όσο και αν οι στρατιωτικοί δεσμοί παραμέ-
νουν άρρηκτοι.

Οι πιέσεις των ΗΠΑ να μπει η Κίνα ακόμη πιο ξεκάθαρα στο
στόχαστρο, ως απειλή για την ασφάλεια των μελών της συμμα-
χίας, δεν τους βρίσκουν όλους σύμφωνους. Πριν από 70 χρό-
νια, όταν στηνόταν αυτός ο τρομοκρατικός οργανισμός που
ονομάζεται ΝΑΤΟ, η Κίνα ήταν μια φτωχή αγροτική χώρα. Τώρα
για τις ΗΠΑ αναβαθμίζεται σε νο1 ανταγωνιστή. Ανησυχούν για

τις στρατιωτικές επιπτώσεις των επενδύσεων της Κίνας τόσο
σε υποδομές όσο και στις τηλεπικοινωνίες.

Στο τελικό ανακοινωθέν, η ισορροπία κατέληξε πως οι διε-
θνείς κινήσεις της Κίνας είναι και ευκαιρίες και προκλήσεις. Για
τον Μακρόν, η “τρομοκρατία” πρέπει να οριστεί σε νο1 αντίπα-
λο. Η Γαλλία θα ήθελε ακόμη πιο επιθετικές επεμβάσεις και
στην Δυτική Αφρική και στη Μέση Ανατολή, στις πρώην αποι-
κίες της από το Μαλί ως τη Συρία. Από τη Λιβύη ως την Συρία
και από τη Βαλτική ως τη νότια Σινική Θάλασσα, οι διαφορετι-
κές γραμμές πλεύσης των συμμάχων είναι δύο, τρεις ή πολύ
περισσότερες. Υπήρχε κάτι στο οποίο συμφώνησαν σχεδόν
όλοι. Δεσμεύτηκαν για μεγαλύτερη συμμετοχή στα έξοδα του
ΝΑΤΟ και για περισσότερους εξοπλισμούς. 

Ερντογάν και Μητσοτάκης στο Λονδίνο στις 5 Δεκέμβρη.
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Συνέχεια από τη σελ.1

Οι γαλλικές πόλεις σείστηκαν στις 5 Δε-
κέμβρη από ενάμισυ εκατομμύριο
απεργούς διαδηλωτές και ένα νέο κύμα

ξεσπάει αυτήν την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη.

Εδώ, η Νέα Δημοκρατία κάνει ματατζίδικη
επίδειξη δύναμης με το καλημέρα ελπίζοντας
να προλάβει τις αντιστάσεις ενάντια στα δώρα
που δίνει στους καπιταλιστές. Αλλά ούτε εδώ
περνάει αυτή η ταχτική. Δεν είναι μόνο η νεο-
λαία που δείχνει την οργή της με καταλήψεις
στις σχολές και μαζικά συλλαλητήρια. Είναι και
οι απεργοί που απαντούν από κλάδο σε κλάδο.

Τον Οκτώβρη ήταν οι Δήμοι και τα Νοσοκο-
μεία, το Νοέμβρη η ΔΕΗ και τα Νοσοκομεία,
σήμερα είναι οι απεργοί στις Τράπεζες, οι συμ-
βασιούχοι ΟΑΕΔ στο Δημόσιο, οι “εργολαβικοί”
στα ΕΛΠΕ. Κοινός παρονομαστής είναι η οργή
για την προκλητικά ταξική επίθεση κυβέρνησης-
αφεντικών. Η κυβέρνηση επιδοτεί τους καπιτα-
λιστές με χίλιους δυο τρόπους και τα αφεντικά
μετατρέπουν τις επιδοτήσεις σε απολύσεις.

Οι τράπεζες παίρνουν δισεκατομμύρια από
το κράτος ως “εγγυήσεις” με το σχέδιο Ηρα-
κλής και ταυτόχρονα εξαπολύουν πογκρόμ
απολύσεων στην Πειραιώς, στην Εθνική, στην
Άλφα. Στο τραπεζικό σύστημα, η λεγόμενη
“ανάπτυξη” περνάει μέσα από το πέταγμα χι-
λιάδων εργαζόμενων στο δρόμο. 

Το ίδιο ισχύει για την Ενέργεια. Στην περί-
πτωση της ΔΕΗ, το κράτος επιδοτεί τους ιδιώ-
τες ανταγωνιστές της και ύστερα ο Χατζηδά-
κης λέει ότι η ΔΕΗ πρέπει να διώξει μόνιμο
προσωπικό και να το αντικαταστήσει με συμβα-
σιούχους με χαμηλότερο μισθό για να τα βγά-
λει πέρα με τον ανταγωνισμό!  Στα ΕΛΠΕ, ο Λά-
τσης παίρνει δώρο “θαλάσσια οικόπεδα” για
εξορύξεις (πέρα από το σκάνδαλο του Ελληνι-
κού) και ταυτόχρονα ρίχνει στον καιάδα της

ανεργίας τους μισούς εργολαβικά εργαζόμε-
νους.

Κυβερνητική απάτη
Ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Τα κυβερνητικά

νομοσχέδια δίνουν φοροαπαλλαγές για τα κέρ-
δη των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα καθιερώ-
νουν ότι δεν χρειάζεται αιτιολόγηση για τις
απολύσεις. Η “ανάπτυξη” με απολύσεις είναι
επίσημη κυβερνητική απάτη.

Την κατάληξη αυτής της κομπίνας τη δείχνει
η Γαλλία. Οι εργατικές αντιστάσεις ενώνονται
και συγκλονίζουν όλο το οικοδόμημα κυβέρνη-
σης και καπιταλιστών. Τα Κίτρινα Γιλέκα ξεκίνη-
σαν από διαμαρτυρίες ενάντια στην αύξηση
της τιμής των καυσίμων. Αποτέλεσαν την έμ-

πνευση για εκρήξεις οργής στον Ισημερινό,
στη Χιλή, στο Λίβανο που ξεκίνησαν από αντί-
στοιχες αφορμές και κορυφώθηκαν με γενικές
απεργίες. Τώρα η γενική απεργία φτάνει πίσω
στη Γαλλία. 

Η Ελλάδα δεν είναι έξω από αυτόν τον κύ-
κλο. Οι αγώνες μας εδώ ενάντια στα μνημόνια
τροφοδότησαν την εργατική ριζοσπαστικοποί-
ηση που βλέπουμε να απλώνεται διεθνώς και
αυτό με τη σειρά του δίνει δύναμη στους εργά-
τες και στη νεολαία που ξεδιπλώνουν απεργίες
και καταλήψεις σήμερα ξανά. Το μέλλον ανήκει
στην ενότητα, στον συντονισμό και στην κλιμά-
κωση της κοινής πάλης.

Το ζήτημα είναι ότι η Αριστερά δεν πρέπει να
περιμένει πότε θα γίνει ξανά της Γαλλίας και
εδώ. Δεν περιμένουμε, οργανώνουμε. Με διπλό
τρόπο. Στηρίζοντας, απλώνοντας και συντονί-
ζοντας κάθε απεργιακό βήμα. Και ταυτόχρονα
αντλώντας τα συμπεράσματα από την κυβερνη-
τική εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ. Χτίζουμε ένα κίνημα
ικανό να επιβάλλει τη δικαίωση των αγώνων με
τις δικές του δυνάμεις, χωρίς αυταπάτες για
“καλούς υπουργούς” που θα φέρουν λύσεις
για λογαριασμό μας. Το μήνυμα από το Παρίσι
δείχνει ότι μπορούμε.

Η 5η Δεκέμβρη 1995 σημάδεψε
την αρχή ενός απεργιακού
κινήματος ενάντια στη με-

ταρρύθμιση του ασφαλιστικού, που
κράτησε πάνω από ένα μήνα. Αυτή η
απεργία νίκησε χάρη στην ενότητα
της τάξης μας. Άλλαξε πάρα πολύ το
κοινωνικό κλίμα στη Γαλλία δίνοντας
ξανά αυτοπεποίθηση σε μεγάλα κομ-
μάτια εργαζομένων.

Στις 5 Δεκέμβρη 2019 πάνω από
1,5 εκατομμύριο απεργοί πλημμυρί-
ζουν τους δρόμους της Γαλλίας
(ακόμη και η αστυνομία τους υπολο-
γίζει πάνω από 800.000). Είναι περισ-
σότεροι απ’ ό, τι ήταν την αντίστοιχη
μέρα πριν 25 χρόνια, περισσότεροι
από τις 13 Μάη 1968, στο ξεκίνημα
του γαλλικού Μάη. Διαδηλώνουν
250.000 στο Παρίσι, 150.000 στη
Μασσαλία, 100.000 στην Τουλούζη
και δεκάδες χιλιάδες σε δεκάδες άλ-
λες πόλεις.

Η γενική απεργία βγήκε μετά από
κοινό κάλεσμα των μαζικών συνομο-
σπονδιών CGT, FO, FSU, Solidaires
ενάντια στη μεταρρύθμιση του
ασφαλιστικού (η CFTC άφησε τους
εργαζόμενους να αποφασίσουν και η
CFDT δεν κάλεσε καθόλου). Κάλε-
σαν τρία από τα τέσσερα συνδικάτα
της ενέργειας, τα συνδικάτα σε 7
διυλιστήρια, τα συνδικάτα στο προ-
σωπικό καθαριότητας (ιδιωτικό και
δημόσιο), το συνδικάτο της CGT στη
Ρενώ, βάζοντας στόχο να έχει και
συνέχεια, τα τρία συνδικάτα του
προσωπικού των αεροδρομίων κ.α.
Σιδηροδρομικοί, εκπαιδευτικοί, εργα-
ζόμενοι του δημοσίου και του ιδιωτι-
κού, συνταξιούχοι, άνεργοι, επισφα-
λείς εργαζόμενοι, όλοι συσπειρώνον-
ται ενάντια στη μεταρρύθμιση του
συνταξιοδοτικού που ετοιμάζει η κυ-
βέρνηση δίνοντας τα πάντα στους
πλουσιότερους. 

Η απεργία της 5ης Δεκέμβρη πα-
ρέλυσε μεγάλο μέρος της χώρας. Η
συμμετοχή έφτασε σε ιστορικά νού-
μερα σε πολλούς κλάδους, ιδιαίτερα
στις μεταφορές και συγκοινωνίες,
αλλά και στην εκπαίδευση με 75%
συμμετοχή στην απεργία. Επτά από
τα οκτώ διυλιστήρια σταμάτησαν να
λειτουργούν.  Στα τρένα, το 90% των
δρομολογίων ακυρώθηκαν. Η συμμε-
τοχή των μηχανοδηγών ήταν 85,7%
στις 5/12 και 97,2% στις 6/12. Στο
μετρό και στον προαστιακό τέθηκαν
11 από τις 16 γραμμές εκτός λει-
τουργίας. 

Συνέχεια στη σελ. 13

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

To δρόμο 
τον δείχνει 
η Γαλλία

Ένα χρόνο 
μετά το ξεκίνημα 
των Κίτρινων
Γιλέκων: 
Όλα είναι 
δυνατά!
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Το 37ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ ολοκληρώθηκε
χωρίς να παρθεί καμία απόφαση για τα
πολλά ψηφίσματα που είχαν κατατεθεί αλ-

λά το κυριότερο χωρίς απεργιακές αποφάσεις .Η
ευθύνη βαραίνει τις παρατάξεις ΔΑΚΕ και ΔΗ-
ΣΥΠ (ΠΑΣΚΕ) που αργά το βράδυ της Τετάρτης
έκλεισαν την διαδικασία με μια ψηφοφορία πα-
ρωδία και αποχώρησαν τρέχοντας με τα ψηφί-
σματα και τα σχέδια απόφασης παραμάσχαλα.  

Παρόλα αυτά θα ήταν λάθος να μείνει κανείς
στατικά σε αυτή την εικόνα μόνο, γιατί κατά τα
άλλα το συνέδριο αυτό ήταν αποκαλυπτικό και
για τις επιθέσεις που ετοιμάζει η Ν.Δ. αλλά και
για τις δυνατότητες της εργατικής αντίστασης
και της Αριστεράς.

Καταρχήν ήταν το πιο μαζικό συνέδριο των
τελευταίων χρόνων. Στα διαδικασίες για την
εκλογή των αντιπροσώπων συμμετείχαν 27.000
περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι από ότι στο
αντίστοιχο του 2016, στέλνοντας στο συνέδριο
708 αντιπροσώπους. Μια ακόμη απόδειξη ότι τα
συνδικάτα δεν έχουν απαξιωθεί, αλλά αντίθετα
είναι πόλος έλξης για τους εργαζόμενους και
είναι πολωμένα και πολιτικοποιημένα όσο ποτέ.  

Η ΔΑΚΕ αύξησε τα ποσοστά της παραμένον-
τας στην πρώτη θέση, η ΠΑΣΚΕ οριακά πέρασε
στην δεύτερη θέση, η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) υποχώρησε
στην τρίτη θέση, η ΕΑΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) έχασε μία
έδρα, οι Παρεμβάσεις υποχώρησαν σε ποσο-
στά και έδρες και ακόμα περισσότερο το ΜΕΤΑ,
ενώ αύξησε το ποσοστό της η ΑΝΑΤΡΟΠΗ
(Μπαλασόπουλος) σε συνεργασία όμως με την
ΑΝΑΤΡΟΠΗ της Υγείας (Αντωνόπουλος). Αυτή
η εικόνα των αποτελεσμάτων δεν σημαίνει για
κανένα λόγο ότι έχουμε πλέον επιστρέψει στην
«κανονικότητα». ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, για μια ακό-
μη συνεχόμενη φορά δεν έχουν πλειοψηφία
αφού συγκεντρώνουν μαζί 38 έδρες στις 85
(44,4%), και η αριστερά στους δημόσιους υπάλ-
ληλους παραμένει τεράστια δύναμη. 

Στην πολιτική ουσία του συνεδρίου, η ΔΑΚΕ
δεν κρατήθηκε και προχώρησε σε επιθέσεις κα-
τά των προσφύγων, των γυναικών, των συμβα-
σιούχων, των απεργιών, του άσυλου και της
Αριστεράς, νομίζοντας ότι τα συνδικάτα είναι το
κοινοβούλιο και με την αυταπάτη ότι είναι «κα-
βάλα στο άλογο» αφού κυβερνάνε τα δικά τους
παιδιά. Αυτή η επίθεση της δεξιάς στην ΑΔΕΔΥ
της γύρισε μπούμερανγκ. Σφυροκοπήθηκαν και
απομονώθηκαν, ρεζιλεύτηκαν και αναγκάστη-
καν να μαζευτούνε όταν η μία τοποθέτηση μετά

την άλλη από συνέδρους της αντικαπιταλιστι-
κής Αριστεράς (και όχι μόνο) τους αποστόμωνε. 

Στο συνέδριο έφτασε η απόφαση των γιατρών
της ΟΕΝΓΕ που απαιτούσε ΑΜΚΑ σε όλους τους
πρόσφυγες και μετανάστες για να απαντηθεί η
ρατσιστική επίθεση της ΔΑΚΕ «για τους πρόσφυ-
γες που γεμίζουν τα νοσοκομεία και παίρνουν τη
σειρά των Ελλήνων ανασφάλιστων». Στο συνέ-
δριο είχαν μαζική παράσταση οι 5.500 συμβασι-
ούχοι του ΟΑΕΔ ζητώντας την στήριξη της ΑΔΕ-
ΔΥ στον αγώνα για την μονιμοποίησή τους. 

Μάχες
Είχαμε επίσης τους εκπροσώπους του Συντο-

νιστικού Νοσοκομείων να προβάλουν την επιτυ-
χία της παράτασης των 4.000 ΟΑΕΔ μετά την
απεργία στις 23 Οκτώβρη στα νοσοκομεία. Αυ-
τή η εικόνα ακολουθήθηκε με μπαράζ τοποθε-
τήσεων από την Αριστερά ενάντια στην ΔΑΚΕ
που δήλωσε «η εγγραφή των συμβασιούχων
στα σωματεία και η μονιμοποίησή τους είναι φύ-
κια με μεταξωτές κορδέλες». 

Η ΠΑΣΚΕ, αναιμική και αμήχανη, επαναλάμ-
βανε μονότονα ότι έχει πάρει διαζύγιο από τον
πολιτικό της φορέα από το 2011 και ότι είναι ο
θεματοφύλακας του συνδικαλιστικού κινήματος
αφού αυτή έφερε τον ν.1264 στον οποίο «χρω-
στάμε όλοι μας την ύπαρξή μας». Κατηγορούσε
συνέχεια τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ ότι
παραμένουν ακόμα στο κόμμα τους, ενώ δεν
παρέλειψε να επιτεθεί στην Αριστερά ότι επι-
βάλλει τυχοδιωκτισμούς στην ΑΔΕΔΥ με απερ-
γίες χωρίς απεργούς. 

Το ΠΑΜΕ ανέδειξε τις επιθέσεις της Ν.Δ. σε
προϋπολογισμό- ασφαλιστικό, μίλησε για τους
συμβασιούχους και την μονιμοποίησή τους, για
πρώτη φορά στην ατζέντα του ανέβασε πολύ
ψηλά το προσφυγικό και την αλληλεγγύη.

Όταν, όμως, ήρθε η ώρα των προτάσεων δεν
πρότεινε καμιά απεργιακή κινητοποίηση για
προϋπολογισμό. 

Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς προσπα-
θούσε να θυμίσει στους συνέδρους της Αριστε-
ράς ότι τώρα πια κυβερνάει η ΝΔ και ότι πρέπει
να σταματήσουν τις επιθέσεις στην προηγούμε-
νη κυβέρνηση. Ταυτόχρονα όμως κουβέντα δεν
είπε για απεργίες και σύγκρουση στο πεζοδρό-
μιο με τη ΝΔ, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο
να κατηγορήσει τους δημόσιους υπάλληλους
ότι πιο πολύ γέρνουν προς τα δεξιά και άκρα
δεξιά, για να πει ουσιαστικά ότι η τάξη μας πή-
γε δεξιά και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ που πρόδωσε όλες τις
προσδοκίες του κόσμου του αγώνα.

Η παρουσία των Παρεμβάσεων ήταν μαχητι-
κή, όμως αντανακλώντας την υποτίμηση των
μαχών επί ΣΥΡΙΖΑ αλλά και αυτών τώρα επί
Ν.Δ., είχε αρκετές λάθος αναφορές σε «ήττα
και οπισθοχώρηση» του κινήματος. Χρειάστηκε
οι αντιπρόσωποι της Εργατικής Αλληλεγγύης
στο συνέδριο να θυμίσουν (για λογαριασμό
των Παρεμβάσεων) τις μάχες και τις κατακτή-
σεις των συμβασιούχων της Υγείας επί Ξανθού
και Πολάκη, τη σύγκρουση του εργατικού κινή-
ματος με την Χ.Α. και τον ρατσισμό, την απερ-
γιακή 8 Μάρτη, τις δύο τελευταίες πανεργατι-
κές απεργίες, τις πέντε τελευταίες απεργίες
των υγειονομικών, το τεράστιο φετινό Πολυτε-
χνείο, τις μάχες για να σώσουμε τα σωματεία
και τον συνδικαλισμό όπως στον Άγιο Σάββα.
Επιχειρηματολογήσαμε ότι το εργατικό κίνημα
είναι εδώ και η Αριστερά πέραν του ΣΥΡΙΖΑ επί-
σης. Σημαντική ήταν η πρωτοβουλία της Κίνη-
σης για την απεργιακή 8 Μάρτη να οργανώσει
εκδήλωση μέσα στο συνέδριο, αλλά και μάζεμα
υπογραφών από συνδικαλιστές της Αριστεράς.

Συνολικά φάνηκε ότι η Αριστερά που ξεκινάει
από τη λάθος εκτίμηση για ήττα του κινήματος
και δεν λειτουργεί ενωτικά μέσα στις πραγματι-
κές μάχες που άνοιξαν και συνεχίζουν να ανοί-
γουν, δεν μπορεί να αρπάξει και να αξιοποιήσει
τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της σύγκρου-
σης με τα αφεντικά και τα κόμματά τους. Είναι
επείγον για την Αντικαπιταλιστική Αριστερά να
μπει μπροστά, ενωτικά και αιχμηρά ενάντια στις
επιθέσεις της ΝΔ κόντρα στις αναλύσεις περί
αρνητικών συσχετισμών και στρατηγικής ήττας
της Αριστεράς. Μια μάχη που θα συνεχιστεί στο
Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ το Σάββατο
14/12, σε ένα συμβούλιο όπου θα παλέψουμε
να προκηρυχτούν επιτέλους οι απεργίες που
πήγανε να φάνε στο συνέδριο και να παρθούν
τα κρίσιμα ψηφίσματα για τη δίκη της Χ.Α., για
την απεργιακή 8 Μάρτη, για τη διεθνή μέρα κα-
τά του ρατσισμού και του φασισμού στις 21
Μάρτη και για την εγγραφή των συμβασιούχων
στα σωματεία μας. 

Χρίστος Αργύρης,
γιατρός ΓΝΑ Γεννηματάς,

σύνεδρος στο 37ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ,
μέλος του νέου Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Όχι μισθούς 
“δύο
ταχυτήτων”

37 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΔΕΔΥ

Δεν είναι ώρα 
για ηττοπάθεια

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κα-
λούν οι Ομοσπονδίες του ΥΠΟΙΚ
(ΠΟΕ–ΔΟΥ, ΟΤΥΕ, ΟΣΥΟ), κα-

θώς και το Συντονιστικό για την Μισθο-
λογική Εξομοίωση, την Τετάρτη 11/12,
στις 4μμ, μπροστά στο υπουργείο, με
αίτημα την μισθολογική εξομοίωση
όλων των εργαζομένων.

Η κινητοποίηση αφορά τους 600 πε-
ρίπου εργαζόμενους του Υπουργείου
οι οποίοι μπήκαν στις υπηρεσίες τους
τον τελευταίο χρόνο και δεν λαμβά-
νουν την προσωπική διαφορά, όπως οι
παλιότεροι συνάδελφοί τους, με απο-
τέλεσμα την δημιουργία μισθολογικών
απολαβών δύο “ταχυτήτων”. Έκτοτε,
και παρά τις επαναλαμβανόμενες προ-
σπάθειες, η ηγεσία του Υπουργείου
δεν δεχόταν καν να συναντήσει τις
Ομοσπονδίες των εργαζομένων για να
δώσει μια απάντηση στο συγκεκριμένο
ζήτημα (μια στάση την οποία τήρησε
και η προηγούμενη και η νέα κυβέρνη-
ση). 

Η συγκεκριμένη δράση, ωστόσο,
δεν αποφασίστηκε “αυθόρμητα”. Ήρ-
θε ως αποτέλεσμα αρκετής προσπά-
θειας εκ μέρους του Συντονιστικού, με
αποκορύφωμα την ψήφιση της κινητο-
ποίησης στη ΓΣ του Συλλόγου ΔΟΥ
Αττικής και Κυκλάδων στις 19/11. Πλέ-
ον, έχει έρθει η ώρα να δοθεί μια πρώ-
τη μαζική απάντηση στον Σταϊκούρα, ο
οποίος την ίδια περίοδο που “δεν είχε
χρόνο” για εμάς, “κατάφερε” να συ-
ναντήσει την Ομοσπονδία των Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων και να υποσχεθεί
την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
Για τη διοργάνωση της ίδιας της κινη-
τοποίησης το Συντονιστικό τις προ-
ηγούμενες μέρες οργάνωσε μικρές
περιοδείες στις υπηρεσίες των νέων
συναδέλφων, όχι μόνο για την αποτε-
λεσματική προπαγάνδιση της συγκέν-
τρωσης αλλά και ως προσπάθεια να
καλεστούν να συμμετέχουν σε αυτή
και παλαιότεροι συνάδελφοι. 

Όπως αναφέρεται και στο αντίστοι-
χο κείμενο - κάλεσμα: “...Θεωρούμε ότι
ο αγώνας μας είναι αγώνας όλων των
συναδέλφων. Κάθε “σειρά” που κερδί-
ζει την προσωπική διαφορά, τη θωρα-
κίζει και για τους προηγούμενους. Και
κάθε κατάκτηση για κάποιους, εγκυμο-
νεί μια μελλοντική, ακόμα μεγαλύτερη,
κατάκτηση για όλους. Γι’ αυτό την Τε-
τάρτη 11/12, στο ΥΠΟΙΚ θέλουμε στο
πλευρό μας όλους τους συναδέλφους,
για να στείλουμε μήνυμα ενότητας και
αγωνιστικής ετοιμότητας...”. 

Νίκος Τουρνάς, 
μέλος του Συντονιστικού για την Μι-

σθολογική Εξομοίωση σε ΑΑΔΕ - ΥΠΟΙΚ

Απεργιακή διαδήλωση των εργαζόμενων στα νοσοκομεία στην Αθήνα,
27 Νοέμβρη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Με 24ωρες επαναλαμβανό-
μενες απεργίες από την
Πέμπτη 12/12 απαντάνε οι

εργολαβικοί εργαζόμενοι των ΕΛ-
ΠΕ στην ανακοίνωση για 150 απο-
λύσεις από την 1/1/20. Η απεργία
που οργανώνει το Σωματείο Εργα-
ζόμενων σε Εργολάβους στις Επι-
χειρήσεις Πετραιλοειδών, Φυσικού
Αερίου και Χημικής Βιομηχανίας
(ΣΕΕΕΠΦΧ) θα ξεκινήσει με συγ-
κέντρωση από τις 7πμ μπροστά
στις πύλες των εγκαταστάσεων του
διυλιστήριου στον Ασπρόπυργο.
Τετράωρη στάση εργασίας από τη
1μμ έως τις 5μμ θα πραγματοποι-
ηθεί στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη
12/12, ενώ τις επόμενες μέρες ορ-
γανώνεται η γενίκευση της απερ-
γίας σε όλες τις εγκαταστάσεις
Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Συγκέν-
τρωση θα πραγματοποιηθεί στις
7πμ και στην είσοδο των εγκατα-
στάσεων της Θεσσαλονίκης.

Οι απολύσεις στους εργαζόμε-
νους ανακοινώθηκαν μέσω της
εταιρίας του εργολάβου Παπανι-
κολάου, της μεγαλύτερης από τις
εταιρίες που συνεργάζονται με τα
ΕΛΠΕ. Η διοίκηση των ΕΛΠΕ του
έδωσε για το 2020 τις μισές εργα-
τοώρες από άλλες χρονιές οπότε
και αποφάσισε να απολύσει το μι-
σό προσωπικό της εταιρίας του.

Αμέσως οι εργαζόμενοι κάλεσαν
το σωματείο και οργανώθηκε Γενι-
κή Συνέλευση που πήρε ομόφωνη
απόφαση για επαναλαμβανόμενες
απεργίες. Το σωματείο πήρε από-
φαση για άπλωμα της απεργίας

σε όλες τις εργολαβικές εταιρίες
του κλάδου. Η διοίκηση των ΕΛΠΕ
πριν από λίγες μέρες απαγόρευσε
στο σωματείο των εργολαβικών
την είσοδο στις εγκαταστάσεις
των ΕΛΠΕ!

Ο Χρήστος Ζαρκινός, πρόεδρος
του ΣΕΕΕΠΦΧ, μίλησε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη: “Οι απολύσεις
αυτές είναι μια μεγάλη επίθεση και
στον συνδικαλισμό και στο δικαίω-
μα στη δουλειά. Στείλαμε τα απερ-
γιακά εξώδικα και δεν έχουμε πά-
ρει καμιά απάντηση από την εται-
ρία. Δεν τους νοιάζει καν να επικοι-
νωνήσουν. Αντί να συζητήσει τις
μονιμοποιήσεις μας, μάς απολύει. 

Όλοι μαζί
Το σίγουρο είναι πως πρόκειται

για γενικευμένη κυβερνητική
γραμμή που έχει δώσει το ΟΚ για
χιλιάδες απολύσεις και χτύπημα
των Συλλογικών Συμβάσεων. Το
είδαμε στη ΔΕΗ, το βλέπουμε στις
Τράπεζες, τώρα οι απολύσεις
απλώνονται και στα ΕΛΠΕ. Σε επό-
μενη φάση θα πρέπει όλοι αυτοί οι
κλάδοι να βρεθούμε στο δρόμο
και να διαδηλώσουμε όλοι μαζί.
Όλοι οι κλάδοι και τα σωματεία
που χτυπιούνται.

Την Πέμπτη 12/12 δίνουμε όλοι
ραντεβού στις 7πμ στην πύλη του
Ασπρόπυργου. Απ'όλες τις μονά-
δες της περιοχής από το διυλιστή-
ριο της Ελευσίνας, από τον

Ασπρόπυργο αλλά και μαζί οι συ-
νάδελφοι από τις εγκαταστάσεις
της ΕΚΟ. Και αυτή τη φορά δεν θα
αφήσουμε κανέναν να μπει μέσα.
Άλλωστε αυτή την περίοδο ο
Ασπρόπυργος βρίσκεται σε shut
down για γενική συντήρηση. Αυτοί
που κάνουν την συντήρηση παίζον-
τας τη ζωή τους κορώνα γράμματα
είναι κατά κύριο λόγο εργολαβικοί. 

Ζητάμε τη συμπαράσταση όλων
των σωματείων, των συνδικάτων,
των ομοσπονδιών. Γι'αυτό ήμα-
σταν στην απεργία της ΔΕΗ και
των τραπεζοϋπαλλήλων και θα εί-
μαστε ξανά την Τετάρτη 11/12 στη
νέα απεργία των εργαζόμενων στις
τράπεζες γιατί πιστεύουμε πως μό-
νο όλοι μαζί μπορούμε να κερδί-
σουμε αυτούς τους αγώνες. Ζητά-
με μονιμοποίηση και ΣΣΕ εδώ και
τώρα και θα δώσουμε τον αγώνα
αυτό μέχρι τέλος”, ανέφερε ο Χ.
Ζαρκινός. 

Σε ανακοίνωση/ψήφισμα που
εξέδωσε ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια υπογραμμίζεται πως
“Την Πέμπτη το πρωί κατεβαίνου-
με όλοι στις πύλες των ΕΛΠΕ στον
Ασπρόπυργο με τα πανό μας για
να δείξουμε την αλληλεγγύη μας”.
Ανακοινώσεις συμπαράστασης
έχουν εκδώσει εκτός από την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας
(ΠΟΕ), τα Σωματεία των εργολαβι-
κών στη ΔΕΣΦΑ (ΠΣΕΦΑ) και στην
ΔΕΠΑ (ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ), ο Σύλλογος
Δανειζόμενου Προσωπικού Τραπε-
ζικού Τομέα (ΣΥΔΑΠΤΤ), κ.α.

Κ.Μ.
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NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Εκλογές στο σωματείο

Στις 19-20 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιούνται οι εκλογές για την ανά-
δειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων
στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς». 

Οι παρατάξεις της πλειοψηφίας ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ ανέβαλαν 6 ολόκληρους μή-
νες αυτές τις εκλογές. 

Οι εκλογές αυτές είναι σημαντικές και κρίσιμες, καθώς η πραγματικότητα
που βιώνουμε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζεται από
επιθέσεις σε κάθε επίπεδο της ζωής μας. Από τον οικονομικό τομέα και την
κοινωνική μέριμνα μέχρι τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις στοιχειώδεις αν-
θρώπινες αξίες που καταπατούνται καθημερινά. Η μόνη λύση που έχει να
προτείνει ο Μητσοτάκης και η παρέα του είναι «ιδιωτικοποιήσεις παντού».
Για να μας αποπροσανατολίσει και να μας φοβίσει η Νέα Δημοκρατία χρησι-
μοποιεί το ρατσισμό, το χτύπημα του συνδικαλισμού και την καταστολή. 

Σε όλα αυτά οι εργαζόμενοι απαντάμε με κινητοποιήσεις και απεργίες σαν
αυτές που έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες στα νοσοκομεία και σε πα-
νεργατικό επίπεδο. Η οργάνωση αποτελεσματικών αντιστάσεων και κινητο-
ποιήσεων χρειάζεται ισχυρά συνδικάτα με προσανατολισμό την πραγματική
διεκδίκηση μέσα από απεργίες που οργανώνονται από τα κάτω με συχνές Γε-
νικές Συνελεύσεις, απεργιακές επιτροπές και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
των εργαζομένων μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις. 

Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή με τη δράση της κινήθηκε
σε 3 άξονες: 

Οργάνωση από τα κάτω, δυνάμωμα των απεργιών, ενότητα της Αριστεράς
στη δράση, πολιτικοποίηση των αγώνων

Πρωτοστατήσαμε μέσα από πρωτοβουλίες μαζί με το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων για την προκήρυξη απεργιών, στάσεων και κινητοποιήσεων και δώ-
σαμε όλες μας τις δυνάμεις για την οργάνωσή τους από τα κάτω, με την ενη-
μέρωση των συναδέλφων και τις απεργιακές επιτροπές και συμμετείχαμε σε
κάθε κινητοποίηση στην Αθήνα και άλλες πόλεις, καλλιεργώντας τη σημασία
των κοινών αγώνων μεταξύ μόνιμων και συμβασιούχων. 

Προάσπιση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων μέσα στο χώρο εργασίας

Διεκδικήσαμε με επιμονή να απλωθούν οι δημοκρατικές και συλλογικές
διαδικασίες μέσα στο Νοσοκομείο μας, ζητώντας Γενικές Συνελεύσεις πριν
από κάθε απεργιακή κινητοποίηση καθώς και για ειδικά θέματα όπως αυτό
των συμβασιούχων, των εργολαβικών, την επέκταση ή λειτουργία νέων τμη-
μάτων (ΜΑΦ ΝΧ, ΜΑΦ της ΜΕΘ) χωρίς εξασφάλιση του ανάλογου προσωπι-
κού, την υπολειτουργία άλλων τμημάτων λόγω έλλειψης προσωπικού (π.χ.
Εργαστήρια), την εντατικοποίηση της εργασίας. Επίσης, με προσήλωση στο
αίτημα για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στα νοσοκομεία, επιμείνα-
με να εγγράψουμε στο Σωματείο όλους τους συναδέλφους μας με το πρό-
γραμμα του ΟΑΕΔ, κάτι που αρνήθηκαν πεισματικά οι ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, ακό-
μη και όταν αρκετοί ΟΑΕΔ εγγράφως κατέθεσαν αίτημα στο Σωματείο. 

Πολιτικές πρωτοβουλίες μέσα στο νοσοκομείο με αιχμή το αντιρατσιστικό –
αντιφασιστικό κίνημα, την πάλη των γυναικών, το κίνημα ενάντια στην
κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική καταστροφή

Αναδείξαμε τα θέματα του ρατσισμού και του κινδύνου της φασιστικής
απειλής οργανώνοντας ανοιχτές συζητήσεις μέσα στο χώρο του Νοσοκομεί-
ου, οργανώσαμε τη συμμετοχή μας σε πολλές αντιρατσιστικές και αντιφασι-
στικές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια, εξηγώντας ότι ο ρατσισμός στρώ-
νει το δρόμο στους φασίστες. Ανοίξαμε δυναμικά το θέμα της γυναικείας κα-
ταπίεσης, οργανώνοντας ανοιχτή συζήτηση και παίξαμε καίριο ρόλο ώστε
στις 8 Μάρτη 2019, να υπάρξει για πρώτη φορά απεργιακή κινητοποίηση.
Μας απασχόλησε πολύ το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλον-
τικής καταστροφής τόσο όσον αφορά στα τραγικά γεγονότα σε Μάνδρα,
Μάτι, Χαλκιδική όσο και πως παλεύουμε για αυτά. Οργανώσαμε τη συμμετο-
χή μας στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν και στην Αθήνα στις 20
Σεπτέμβρη 2019, συμμετέχοντας στο παγκόσμιο κίνημα που βγήκε στους
δρόμους εκείνη την ημέρα. 

Η μάχη των εκλογών είναι μπροστά μας και θα δώσουμε όλες μας τις δυ-
νάμεις παλεύοντας με βάση ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα, για να αυξή-
σουμε τη δυναμική μας και να καταφέρουμε μια σημαντική εκπροσώπηση
στο Σωματείο. 

Μαρία Χαρχαρίδου,
μέλος Δ.Σ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς,

Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

Αντίσταση στις απολύσεις
ΕΛΠΕ

Με νέα συγκέντρωση στο
Υπουργείο Εργασίας τη
Δευτέρα 9/12, έδωσαν

συνέχεια στον αγώνα για ανανέ-
ωση των συμβάσεων και μόνιμη και σταθερή εργασία,
οι συμβασιούχοι που εργάζονται σε υπουργεία και δη-
μόσιους φορείς μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για
5.500 νέους πτυχιούχους. Νωρίτερα την ίδια μέρα εί-
χαν πραγματοποιήσει συγκέντρωση στο ξενοδοχείο
Μάριοτ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συνέδριο για το
brain drain, με ομιλητή τον υπουργό Εργασίας Βρού-
τση.

Ήταν η τρίτη μαζική κινητοποίηση των συμβασιού-
χων ΟΑΕΔ μετά από αυτές που πραγματοποίησαν τις
δύο τελευταίες Τετάρτες. Η συγκέντρωση στο Υπουρ-
γείο Εργασίας συνεχίστηκε μέχρι το απόγευμα και
ακολούθησε συνέλευση στο Παιδαγωγικό. Είχε μεσο-
λαβήσει η άκαρπη συνάντηση αντιπροσωπείας των
εργαζόμενων με τον υφυπουργό Μηταράκη, που πα-
ρουσιάστηκε ανένδοτος απέναντι στις διεκδικήσεις
των συμβασιούχων για παράταση του προγράμματος.
Στη συνέλευση, ανάμεσα σε άλλα, αποφασίστηκε νέα
πανελλαδική κινητοποίηση στις 10 Γενάρη στην Αθήνα
και στις 18 Δεκέμβρη συγκεντρώσεις στους κατά τό-
πους ΟΑΕΔ. Στην Αθήνα η συγκέντρωση της 18/12 θα
γίνει στον ΟΑΕΔ της Σταδίου. 

Εν όψει της κινητοποίησης της Δευτέρας 9/12, το
Συντονιστικό Αγώνα που έχει συγκροτηθεί, έκανε πα-
ρέμβαση στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, διεκδικώντας να

κηρυχθεί απεργία σε όλο το δη-
μόσιο εκείνη την ημέρα. Παρότι
το αίτημά τους δεν ικανοποιήθη-
κε, οι συμβασιούχοι δεν το βά-

ζουν κάτω και με απόφαση της συνέλευσής τους, ετοι-
μάζουν νέα παρέμβαση, αυτή τη φορά στη συνεδρία-
ση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, έτσι ώστε να
κηρυχθεί 24ωρη απεργία στις 10 Γενάρη. 

“Θεωρούμε ότι ο αγώνας μας δεν είναι ξεκομμένος
από τους υπόλοιπους εργαζόμενους” είπε στην πα-
ρέμβασή του ο Βασίλης, συμβασιούχος στον ΕΦΚΑ
μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ. “Δεν βρισκόμαστε
μόνο εμείς αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της απόλυ-
σης, την επισφάλεια, την ανεργία, την υποστελέχωση
του δημόσιου τομέα και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησής
του. Δίνουμε έναν αγώνα για την ανανέωση των συμ-
βάσεών μας ενάντια στην ανακύκλωση της ανεργίας
και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, για μόνιμη και
σταθερή δουλειά σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εί-
ναι ένας αγώνας που αφορά όλους τους εργαζόμε-
νους και τις εργαζόμενες, είτε είναι συμβασιούχοι και
συμβασιούχες, είτε μόνιμοι και μόνιμες. 

Σας καλούμε να στηρίξετε και να προκηρύξετε απερ-
γία για όλους τους εργαζόμενους. Σας καλούμε να συ-
ζητήσετε και να αποφασίσετε ώστε πλέον οι συμβασι-
ούχοι να καλύπτονται συνδικαλιστικά και να επιτρέπε-
ται η εγγραφή τους σε όλα τα σωματεία της ΑΔΕΔΥ”. 

Σ.Μ.

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 
ΟΑΕΔ
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Μαζική συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας και συνέλευση πραγ-
ματοποίησε η Πακιστανική

Κοινότητα το απόγευμα του Σαββά-
του 7/12, στη συμβολή των οδών Σο-
φοκλέους και Μενάνδρου, ακριβώς
στο σημείο που την περασμένη Τρίτη
πραγματοποιήθηκε ισλαμοφοβική
ρατσιστική προβοκάτσια από άτομο
που επί είκοσι λεπτά έβριζε τους
μουσουλμάνους και τον Μωάμεθ.
Στη συνέλευση αποφασίστηκε η
πραγματοποίηση συγκέντρωσης
στην πλ. Εθνικής Αντίστασης και πο-
ρεία στη Βουλή το επόμενο Σάββατο
14/12, στις 5μμ, ενάντια στην ισλα-
μοφοβία και τις ρατσιστικές προκλή-
σεις. 

“Την Τρίτη 3/12 περίπου στις 2.30
το μεσημέρι, ένας Έλληνας, μπρο-
στά σε πολύ κόσμο και για πολλή
ώρα φώναζε στα αγγλικά “γ... τους
μουσουλμάνους και τον Μωάμεθ”
δηλώνει στην Εργατική Αλληλεγγύη
μετά τη λήξη της συγκέντρωσης ο
Αλί Ρεζά, μάρτυρας στο επεισόδιο –
τον οποίον αρχικά η αστυνομία προ-
σήγαγε μαζί με τον προβοκάτορα
ρατσιστή. “Στην αρχή, νόμιζα ότι
αναφερόταν και έβριζε κάποιον συγ-

κεκριμένα, αλλά μόλις πλησίασα λίγο
κοντύτερα κατάλαβα ότι προσπα-
θούσε να δημιουργήσει επεισόδιο”. 

“Τον παρακαλέσαμε να σταματήσει
αλλά αυτός συνέχισε για περίπου 20
λεπτά” μας λέει παρεμβαίνοντας στη
συνέντευξη ο Χαμίντ Χαν, επίσης πα-
ρών στην επίθεση. “Κάποια στιγμή
εμφανίστηκε η αστυνομία και τον πή-
ρε αλλά πήρε και εμένα μαζί”, συνε-
χίζει ο Αλί. “Αυτός συνέχιζε την ίδια
δουλειά να βρίζει και μπροστά στους
αστυνομικούς και μέσα στο τμήμα”.

“Με πήραν τηλέφωνο μέλη της κοι-
νότητας που έχουν καταστήματα στη
γειτονιά για να μου καταγγείλουν το
γεγονός”, μας λέει Τζαβέντ Ασλάμ,
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινό-
τητας. “Μαζευτήκαμε και πήγαμε
στο τμήμα της Ομόνοιας περίπου
εκατό άτομα. Εκεί μείναμε πέντε
ώρες για να πάρουμε τον Αλί. Είχαμε
αγωνία γιατί όπως ξέρετε πολλές
φορές παλαιότερα η αστυνομία όταν
η Χ.Α χτύπαγε τους μετανάστες στο
τέλος κρατούσε τα θύματα και άφη-
νε τους δράστες. Τελικά ο Αλί αφέ-
θηκε ελεύθερος ενώ κατέθεσαν στην
αστυνομία κάποιοι από τους αυτό-
πτες μάρτυρες. Στη συνέλευση απο-

φασίσαμε το επόμενο Σάββατο στις
5μμ να κάνουμε συγκέντρωση στην
πλ. Εθνικής Αντίστασης και πορεία
στη Βουλή ενάντια στην ισλαμοφο-
βία και τις ρατσιστικές προκλήσεις”.

“Η περιοχή, με τα πολλά μαγαζιά
των μεταναστών, είναι μια πολυπολι-
τισμική γειτονιά στη καρδιά της Αθή-
νας και θέλουμε να είναι ανοικτή για
όλους, όπως είναι τώρα και να ζούμε
όλοι ειρηνικά και αρμονικά χωρίς ρα-
τσισμό και μισαλλοδοξία. Η ισλαμο-
φοβία είναι ρατσισμός. Όλοι έχουμε
ίσα δικαιώματα, όλοι πρέπει να σεβό-
μαστε τις διαφορετικές θρησκείες. Η
Αστυνομία συνέλαβε το άτομο, μάρ-
τυρες κατέθεσαν για το τι συνέβη και
η ανάκριση προχωράει”, αναφέρει
στην ανακοίνωσή της η Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδας “Η Ενότητα”.

Στο μεταξύ, πληθαίνουν τα περι-
στατικά αστυνομικής βίας στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Γερανίου πίσω
από την Ομόνοια καθώς εργαζόμενοι
και μαγαζάτορες καταγγέλλουν ακό-
μη και ξυλοδαρμούς σε μετανάστες
με χαρτιά που η αστυνομία, σταμά-
τησε για “έλεγχο”. 

Γ.Π.

σελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για να σωθούν οι Ροχιγκία καλεί την Τετάρ-
τη 11 Δεκέμβρη στις 2.30μμ, στο Σύνταγμα, η Κοινότητα Μπαγκλαντε-

σιανών στην Ελλάδα, με την στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ. Όπως αναφέρει:
“Η Βιρμανία έχει διαπράξει γενοκτονία, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπό-

τητας. Ο στρατός της Βιρμανίας έχει δολοφονήσει χιλιάδες, ανάμεσα
τους γυναίκες και παιδιά, βίασε βάρβαρα πολλές γυναίκες Ροχίγκια από
την μέρα της μεγάλης επιδρομής από τις 25 Αυγούστου 2017. Πάνω από
ένα εκατομμύριο Ροχίγκια έφυγαν από τις πατρογονικές τους εστίες και
βρήκαν καταφύγιο στο Μπαγκλαντές. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις
από την διεθνή κοινότητα, η κυβέρνηση της Μιανμάρ είναι απρόθυμη να
διασφαλίσει την ασφαλή, εθελοντική και αξιοπρεπή επιστροφή στα εδάφη
τους στην Μιανμάρ.

Μια προσφυγή έχει κατατεθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης του
ΟΗΕ κατά της Μιανμάρ. Η αφρικανική χώρα Γκάμπια έχει στηρίξει την
προσφυγή και η ακρόαση θα γίνει στις 10, 11 και 13 Δεκέμβρη.

Μια “ανθρώπινη αλυσίδα” και πορεία θα γίνει με αίτημα την τιμωρία των
εγκληματιών της Μιανμάρ και τον επαναπατρισμό των Ροχίγκια στην πα-
τρίδα τους στην Μιανμάρ. Θα συγκεντρωθούμε μπροστά στο Σύνταγμα
την Τετάρτη 11 Δεκέμβρη στις 2.30μμ.

Δολοφονική επίθεση πραγματοποίησε ένα φασιστικό
τάγμα εφόδου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης

4/12 εναντίον Αφγανού διερμηνέα και μέλους του ΔΣ της
Αφγανικής Κοινότητας. Όπως κατήγγειλε λίγο μετά την επί-
θεση ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου:

“Ομάδα 6-7 μαυροφορεμένων φασιστών επιτέθηκαν
κατα Αφγανού διερμηνέα στην οδό Σολωμού και Γ’ Σε-
πτεμβρίου. Τον πλησίασαν αιφνιδιαστικά από πίσω και
άρχισαν να τον γρονθοκοπούν στα πλευρά, στο στήθος
και στό κεφάλι. Ένας από αυτούς φωναξε «φεύγουμε
τώρα πριν ανοίξει το φανάρι» και απομακρύνθηκαν τρέ-
χοντας. Στη περιοχή, σε τρία τετράγωνα διατηρεί γρα-
φεία η Χρυσή Αυγή, στην οδό Κοτοπούλη για την παρά-
ταξη στο Δήμο της Αθήνας”. Τελικά μετά από δύο περί-
που ώρες αναμονής στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ που
παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκο-
μείο «Γεννηματάς». 

Η επανεμφάνιση ναζιστικού τάγματος εφόδου στους
δρόμους της Αθήνας δεν είναι τυχαία. Είναι η τελευταία
άκρη μιας ρατσιστικής αλυσίδας που ξεκινάει από τις
ρατσιστικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης

ΝΔ, περνάει από τις συνεχείς “σκούπες” της αστυνομίας
σε βάρος προσφύγων και μεταναστών και βέβαια συνδέ-
εται με την επανεμφάνιση των επιτροπών των “αγανακτι-
σμένων” ακροδεξιών με την κάλυψη, μάλιστα της δημο-
τικής αρχής, στα κοινοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Ούτε φυσικά ο τόπος και ο χρόνος είναι τυχαίος, δύο
μέρες πριν την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπου-
λου, δίπλα στα Εξάρχεια. Στην ίδια ακριβώς διασταύ-
ρωση, Γ’ Σεπτεμβρίου και Σολωμού, παραμονές του
Πολυτεχνείου του 2002, η Χ.Α είχε πραγματοποιήσει
μια από τις πιο δολοφονικές της επιθέσεις με μαχαίρια
εναντίον της Χρυσάνθης Τσιμπίδου και του Πάρη Χρυ-
σού ενώ δύο στενά πιο πάνω (3ης Σεπτεμβρίου και
Χαλκοκονδύλη) είχε πραγματοποιήσει το 1998 την επί-
θεση στον Αλέξη Καλοφωλιά.

Στην Σολωμού πάνω από την Γ’ Σεπτεμβρίου, οι αν-
θρωποφύλακες του Χρυσοχοΐδη ξυλοκοπούν και δια-
πομπεύουν διαδηλωτές και κάτω από την Γ’ Σεπτεμβρί-
ου οι φασιστικές συμμορίες στήνουν τις δολοφονικές
τους ενέδρες. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί.

Γ.Π.

Αθήνα, Ομόνοια 3μμ
Θεσσαλονίκη, Άγαλμα Βενιζέλου 12μεσ
Πάτρα, Πλατεία Γεωργίου 12μεσ
Χανιά, Πλατεία Αγοράς 12μεσ

Ηράκλειο, Λιοντάρια 12μεσ
Ξάνθη, Κεντρική Πλατεία 12μεσ
Βόλος, Πλατεία Ελευθερίας 2μμ
Γιάννενα, Περιφέρεια 1μμ

Με μαζική κινητοποίηση απάντησε το αντιφασιστικό κίνημα στη Γερμανία
περικυκλώνοντας με μια συγκέντρωση 20.000 ανθρώπων το συνέδριο
του ακροδεξιού κόμματος AfD στο Μπράουνσβάικ στις 30 Νοεμβρίου.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή της η Κριστίνε Μπούχολτζ, βουλευτίνα με το
Die Linke και μέλος της πλατφόρμας “Αufstehen gegen rassismus” (Ξεσηκω-
θείτε ενάντια στον ρατσισμό): “Μια ευρεία συμμαχία διαδήλωσε κατά του
συνεδρίου του κόμματος AfD, όχι ενός οποιοδήποτε αστικού κόμματος αλλά
ενός κόμματος με μια ολοένα και πιο ισχυρή ακροδεξιά πτέρυγα. Οι ρατσι-
στικές του διακηρύξεις ανοίγουν τον δρόμο για πράξεις βίας, όπως η δολο-
φονία του Walter L bcke ή η δολοφονική ρατσιστική επίθεση στο Halle”. 

Το “Αufstehen gegen rassismus” ήταν μια από τις οργανώσεις που πρωτο-
στάτησαν στη διεθνή μέρα δράσης του 2019 ενώ για το 2020 και συγκεκρι-
μένα τις 21 Mάρτη, ήδη “κινήματα από δεκάδες χώρες σε όλο τον Πλανήτη
ετοιμάζονται να πλημμυρίσουν τους δρόμους εκατοντάδων πόλεων για να
ακουστεί δυνατά η κραυγή μας ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απει-
λή” όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ. Στην Ελλάδα,
συλλαλητήρια στις 21 Μάρτη έχουν ήδη καλεστεί στις εξής πόλεις:

STOP στην ισλαμοφοβία

Φασιστική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας
Κοινότητα Μπαγκλαντές

4/12, Συγκέντρωση της Πακιστανικής Κοινότητας στη Σοφοκλέους και Μενάνδρου
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Ένα ακόμη θετικό βήμα συζήτησης, συντονισμού και δράσης στο
6ο διαμέρισμα της Αθήνας έγινε την περασμένη Τρίτη στην εκδή-
λωση της ΚΕΕΡΦΑ με θέμα  “21 Μάρτη, καλοδεχούμενοι οι πρό-

σφυγες, στην φυλακή οι νεοναζί, στοπ στις “επιτροπές αγανακτισμένων”.
Την εκδήλωση -που πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο χώρο του Κέντρο
Ελέγχου Τηλεοράσεων στην Κυψέλη- άνοιξαν με τις ομιλίες τους η Λήδα
Καζαντζάκη πανεπιστημιακός, ο  Γιώργος Πίττας δημοσιογράφος και μέ-
λος της ΚΕΕΡΦΑ και ο Χρήστος Σκάντζας από το Δίκτυο Αλληλεγγύης Κυ-
ψέλης Το Μυρμήγκι. 

Η Λήδα τόνισε ότι οι ακροδεξιές φωνές προσπαθούν ξανά να κάνουν την
εμφάνισή τους στην περιοχή και γι' αυτό μεγαλώνει η ανάγκη ο καθένας και
η καθεμία να υψώσουμε ανοιχτά τη φωνή της αλληλεγγύης και μέσα στην
καθημερινότητά μας. Ο Χρήστος ανέλυσε την “θανατοπολιτική” που ακολου-
θεί η ΕΕ και η κυβέρνηση πάνω στο προσφυγικό ζήτημα ενώ ο Γιώργος τόνι-
σε την διάσταση της διεθνούς αντίστασης στο ρατσισμό, την ισλαμοφοβία
και την ακροδεξιά και την ανάγκη του συντονισμού στις 21 Μάρτη του 2020.

Στη συζήτηση έγινε ενημέρωση σχετικά με την πετυχημένη μαζική και
ενωτική παρέμβαση που πραγματοποίησε στο 6ο Κοινοτικό συμβούλιο με-
ρικές μέρες νωρίτερα κόσμος της περιοχής κόντρα στην απόπειρα της
“επιτροπής κατοίκων του Αγίου Παντελεήμονα” να κάνει την εμφάνισή της
εκεί ενάντια σε δομή για
ασυνόδευτους ανήλικους.

Το λόγο πήραν ανάμεσα
σε άλλους η Ντίνα Γκαρα-
νέ, μέλος του ΔΣ της Γ' ΕΛ-
ΜΕ Αθήνας, ο Σάμφο, φοι-
τητής στα ΤΕΙ και ο Δημή-
τρης Μακριδάκης ο οποίος
και πρότεινε μια σειρά από
πολιτιστικές δράσεις με
στόχο την κινητοποίηση και
το συντονισμό των κοινοτή-
των μεταναστών και όλων
των συλλογικοτήτων της
περιοχής, σαν επόμενα βή-
ματα εν όψει της 21ης Μάρ-
τη, ενώ στην ίδια κατεύθυν-
ση τέθηκαν προτάσεις για
μια εκδήλωση στην πλατεία
Κυψέλης και πικετοφορία
στον Άγιο Παντελεήμονα. 

Πετράλωνα
Την Παρασκευή 13 Δε-

κεμβρίου, στις 7μμ στην Αί-
θουσα του 3ου Κοινοτικού Διαμερίσματος (Τριων Ιεραρχών 74) θα πραγ-
ματοποιηθεί τελικά η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στα Πετράλωνα (και όχι την
Τετάρτη 11/12 στο "Βοτανοπωλείο”) μετά από ενημέρωση του πρωτοβάθ-
μιου Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων και την καταγγελία που γνωστοποί-
ησε στην ΚΕΕΡΦΑ σχετικά με το Βοτανοπωλείο. 

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το σωματείο: “το Βοτανοπωλείο, το
2014, πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση του συνδικαλισμού μέσω του δι-
καστηρίου που έχει ξεκινήσει έκτοτε -το οποίο πλέον το τρέχει το τμήμα
προστασίας κράτους και δημοκρατικού πολιτεύματος της ΓΑΔΑ- με την
κατηγορία του εκβιασμού. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που είχαν προ-
σφύγει στις νόμιμες διαδικασίες για τα δεδουλευμένα τους τότε, καθώς
και το ΔΣ του σωματείου κατηγορείται μέχρι σήμερα, ότι τα λεφτά που ζη-
τούσε δεν ήταν δεδουλευμένα αλλά προϊόν εκβιασμού, με το δικαστήριο
να ορίζεται μετά από χρόνια αναβολών στις 19 του Δεκέμβρη 2019, δηλα-
δή σε 14 μέρες. Θεωρούμε ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης από μέρους
σας να μην πραγματοποιήσετε εκεί την εκδήλωσή σας, στηρίζοντας τον
αγώνα μας να συνεχίσουμε να διεκδικούμε την αξιοπρέπεια στους χώρους
δουλειάς μας...  συντροφικά, Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών
εργαζομένων του κλάδου του επισιτισμού”.

“Μπροστά στη δίκη της 19 Δεκέμβρη, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
και συμπαρατασσόμαστε ενάντια στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής
δράσης του Σωματείου Μαγείρων και Σερβιτόρων”, αναφέρει η απάντηση
της ΚΕΕΡΦΑ. 

Πριν από λίγες βδομάδες
προειδοποιούσαμε από τις
στήλες της Εργατικής Αλλη-

λεγγύης για τους θανάτους που θα
ξαναφέρει μαζί του ο χειμώνας σε
πρόσφυγες και μετανάστες στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης του
Χρυσοχοΐδη και της ΕΕ, είτε από το
ψύχος, είτε από τα πρόχειρα θερ-
μαντικά μέσα όπως μαγκάλια και
γκαζάκια που χρησιμοποιούν οι άν-
θρωποι για να ζεσταθούν.

Τα ξημερώματα τς περασμένης
Πέμπτης μια ακόμη 27χρονη γυναί-
κα από το Αφγανιστάν πέθανε στο
κέντρο φιλοξενίας του Καρά Τεπέ
στη Λέσβο. Η μητέρα τριών παιδιών
έχασε τη ζωή της εξαιτίας φωτιάς
που ξεκίνησε μέσα στη νύχτα στο
κοντέινερ όπου διέμενε από έκρηξη
φιάλης υγραερίου που χρησιμοποι-
ούσε η οικογένεια σαν θερμαντικό
μέσο. Η οικογένειά της ήταν “τυχε-
ρή” γιατί έμενε στο Καρά Τεπέ και
όχι στην Μόρια. Εκεί, 17.000 περί-
που άνθρωποι ζεσταίνονται με γκα-
ζάκια μέσα σε καλοκαιρινά αντίσκη-
να, στη λεγόμενη “ζούγκλα”, στον
ελαιώνα πέριξ του ΚΥΤ Μόριας ενώ
άλλοι τόσοι περίπου διαμένουν στα
ΚΥΤ των υπόλοιπων νησιών. 

Πλησιάζοντας στα Χριστούγεννα,
όλος ο “ευρωπαϊκός πολιτισμός”
που υπερασπίζεται η κυβέρνηση
της ΝΔ αναβλύζει σαν σπυρί. Αντί
να κλείσει αυτά τα στρατόπεδα και
να δώσει άμεσα σε όλον αυτόν τον
κόσμο άσυλο, στέγη και ανθρώπι-
νες συνθήκες διαβίωσης, το μόνο
που την ενδιαφέρει είναι να κλιμα-
κώσει την επίθεση ενάντιά του,
προχωρώντας στην υλοποίηση των
μέτρων που ψήφισε στη Βουλή και
προβλέπουν δημιουργία νέων κλει-
στών στρατοπέδων συγκέντρωσης
στα νησιά και στην ηπειρωτική χώ-
ρα. 

Το επιβεβαιώνει επιστολή-απάν-
τηση του υπουργού ΠΡΟΠΟ Χρυ-
σοχοΐδη στην Επίτροπο του Ανώτα-
του Δικαστικού Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης D. Mijatovic: 

“Οι άνθρωποι θα μεταφερθούν
από τα νησιά στις εγκαταστάσεις
υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα,
οι οποίες είναι επί του παρόντος
ανοιχτές δομές. Παρόλα αυτά, η
κυβέρνηση επιδιώκει να εφαρμόσει
συστήματα ελέγχου εισόδου- εξό-
δου στις ηπειρωτικές εγκαταστά-
σεις. Σε ό,τι αφορά στα νησιά η κυ-
βέρνηση σχεδιάζει να υπάρχει μια
εγκατάσταση σε κάθε ένα από τα
ελληνικά νησιά που θα λειτουργούν

παράλληλα με τα υπάρχοντα κέν-
τρα υποδοχής.  ... Τέλος σε ότι
αφορά στην κράτηση, ο νέος νόμος
προβλέπει τη διοικητική κράτηση
των αιτούντων άσυλο στο άρθρο
46, η οποία συνάδει πλήρως με το
Κοινοτικό κεκτημένο...» 

Στο μεταξύ σε έκτακτη διάσκεψη
την περασμένη βδομάδα στην Περι-
φέρεια Βορείου Αιγαίου ο Περιφε-
ρειάρχης Μουτζούρης και οι δή-
μαρχοι (Μυτιλήνης Κύτελης, Δυτι-
κής Λέσβου Βέρρος, Χίου Κάρμα-
τζης, Ανατολικής Σάμου Στάντζος
και Δυτικής Σάμου Λυμπέρης) απο-
φάσισαν ομόφωνα  να μη λειτουρ-
γήσουν οι υπηρεσίες της Περιφέ-
ρειας Βορείου Αιγαίου και των πα-
ραπάνω Δήμων την Τετάρτη
11/12/19 με αιτήματα: “Όχι επιπλέ-
ον δομές στα νησιά Λέσβο, Χίο και
Σάμο, αποτελεσματική φύλαξη των
θαλάσσιων συνόρων μας, άμεση
και μαζική αποσυμφόρηση των νη-
σιών μας, έλεγχο των ΜΚΟ” καλών-
τας τους φορείς των παραπάνω Δή-
μων να συμμετάσχουν την ίδια ημέ-
ρα με αντίστοιχες κινητοποιήσεις.

Αντιδραστικές
Πρόκειται για απόλυτα αντιδρα-

στικές κινητοποιήσεις με αντιδρα-
στικά αιτήματα. Αντί να προτείνουν
το κλείσιμο των στρατοπέδων -κλει-
στών ή ανοιχτών- και την παροχή
ασύλου και στέγης στους πρόσφυ-
γες στην ουσία συντάσσονται με
την κυβέρνηση -και ακόμη χειρότε-
ρα πιέζουν από τα δεξιά- για εφαρ-
μογή όλων των ρατσιστικών πρωτο-
βουλιών της. Καλούν σε αγριότε-
ρες επιχειρήσεις στο Αιγαίο βάζον-
τας στο στόχαστρο τις βαρκούλες
με τα γυναικόπαιδα, στοχοποιούν
σαν πρόβλημα γενικά τις “δομές”

για τους πρόσφυγες και στο όνομα
“των ΜΚΟ” στοχοποιούν το κίνημα
αλληλεγγύης. 

Απέναντι σε κυβέρνηση και δη-
μάρχους, είναι απολύτως προβλη-
ματικές τοποθετήσεις όπως της
Λαϊκής Συσπείρωσης Χίου, που
όπως διαβάζουμε στο μπλογκ της
“ψήφισε την κινητοποίηση της Τε-
τάρτης για το κλείσιμο του Δήμου
Χίου, αλλά δήλωσε ότι στηρίζει κι-
νητοποιήσεις που θα γίνουν με βά-
ση το πλαίσιο που κατέθεσε και στο
δημοτικό και στο περιφερειακό
συμβούλιο”. 

Και βέβαια είναι  προβληματικές
οι τοποθετήσεις της ηγεσίας του
ΣΥΡΙΖΑ που αρνείται να καταγγείλει
την ρατσιστική κοινή δήλωση ΕΕ-
Τουρκίας και περιορίζεται να κα-
ταγγέλλει τον Χρυσοχοΐδη για προ-
βλήματα “διαχείρισης”, καλώντας
τον μάλιστα «να απαντήσει στους
πολίτες και στους δημάρχους των
νησιών μας, που τόσο καιρό η κυ-
βέρνηση περιπαίζει, και όχι στον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ». Γλείφοντας
δηλαδή τους δημάρχους και τα ρα-
τσιστικά τους αιτήματα. 

Το κίνημα αλληλεγγύης, τα συν-
δικάτα και το αντιρατσιστικό κίνημα
θα πρέπει να αναλάβει δράση και
να σταματήσει τα ρατσιστικά σχέ-
δια της κυβέρνησης και των τοπι-
κών παραγόντων της καθώς και
όλο τον ακροδεξιό και φασιστικό
εσμό που αυτά ξεσηκώνουν. Ο δρό-
μος για τη μεγάλη μάχη της Διε-
θνούς Μέρας δράσης ενάντια στον
ρατσισμό στις 21 Μάρτη του 2020,
θα πρέπει να στρωθεί από τέτοιες
πρωτοβουλίες δράσης, οργανώνον-
τας γειτονιά τη γειτονιά, νησί το νη-
σί και πόλη την πόλη.

Γιώργος Πίττας

Εκδηλώσεις 
της ΚΕΕΡΦΑ

Άσυλο και στέγη 
- όχι φυλακές
για τους πρόσφυγές

Δίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι ερ-
γαζόμενοι στα προγράμματα του Β και Γ κύκλου Κοινωφελούς Εργα-
σίας στο ΚΥΤ της Μόριας των οποίων λήγουν οι συμβάσεις την περα-
σμένη Βδομάδα - ενώ οι μόνιμοι είναι μόλις 25 και οι αιτούντες άσυλο
στο ΚΥΤ 17.000. Παρά την απόφαση για παράταση των συμβάσεών
τους για 4 μήνες  από τα τέλη Οκτώβρη δεν έχει υπάρξει ακόμη έκδο-
ση υπουργικής απόφασης. 

Οι εργαζόμενοι με την στάση εργασίας διεκδικούν: “Την άμεση έκ-
δοση του ΦΕΚ για την τετράμηνη παράταση του Γ’ κύκλου,  την έγ-
καιρη ανανέωση των συμβάσεων των εργαζόμενων του Β’ κύκλου που
λήγουν τον Φεβρουάριο του 2020, μόνιμη και σταθερή εργασία για
όλους τους εργαζόμενους στα κοινωφελή προγράμματα, την άμεση
αποσυμφόρηση του ΚΥΤ, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων”. 

ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ Στάση εργασίας
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Καταγγελία των πολιτικών
οργανώσεων για το όργιο
καταστολής των κρατικών
κυβερνητικών δυνάμεων
την 6η Δεκεμβρίου

Με ένα όργιο συλλήψεων, αστυνομοκρα-
τίας, απάνθρωπης και χυδαίας συμπεριφο-
ράς των MAT με ξεγύμνωμα ανδρών και
γυναικών εν μέση οδώ, αντέδρασε η κυ-
βέρνηση της NΔ στη μαζική πορεία μνήμης
και αγώνα 11 χρόνια μετά τη δολοφονία
του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγο-
ρόπουλου από τον αστυνομικό Kορκονέα,
που ήδη κυκλοφορεί ελεύθερος.

Kατά τα άλλα είχαμε μπλόκα σε όλους
τους δρόμους που οδηγούσαν στη συγκέν-
τρωση και έρευνες στα σακίδια προσερχό-
μενων στα Προπύλαια, ακόμη και σε μπλοκ
οργανώσεων (KKE (μ-λ), EEK) και προσα-
γωγές όπως δύο μελών της OKΔE πριν την
διαδήλωση, ενώ μετά την μεγάλη, δυναμι-
κή -και ειρηνική όπως οι ίδιοι αναγνωρί-
ζουν- πορεία τα αστυνομικά όργανα εξαπέ-
λυσαν στα Εξάρχεια εκδικητικό πογκρόμ.
77 προσαγωγές εκ των οποίων οι 19 μετα-
τράπηκαν σε συλλήψεις είναι η «σοδειά»
της κατασταλτικής πολιτικής στην Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Πάτρα το βράδυ της 6ης
Δεκέμβρη. Οι εικόνες βασανισμού, κακο-
ποίησης, εξευτελισμού και ξεγυμνώματος
πολιτών, ανδρών και γυναικών, είναι
ατράνταχτη απόδειξη του καφκικής σύλλη-
ψης σχεδιασμού του Υπουργείου «Προ-
στασίας του Πολίτη» που στο όνομα της
«τάξης» καταπατά τα δικαιώματα κάθε αν-
θρώπου που βρίσκεται στο πέρασμα των
κρατικών κατασταλτικών δυνάμεων.

Η πολύ μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας
και των εργαζόμενων στη χθεσινή διαδή-
λωση, όπως και στην παλλαϊκή διαδήλωση
του Πολυτεχνείου, κατέρριψαν την εκστρα-
τεία συκοφάντησης των αγώνων που ενορ-
χηστρώνεται, με σκοπό να καλλιεργήσουν
το φόβο και να αποτρέψουν τις λαϊκές αν-
τιστάσεις απέναντι στην πολιτική του αυ-
ταρχισμού και της εξαθλίωσης της κοινω-
νίας.

Με τον αγώνα μας, με το συντονισμό και
την κοινή δράση των δυνάμεων του εργατι-
κού και λαϊκού κινήματος θα δώσουμε
όλες μας τις δυνάμεις για να εμποδίσου-
με το κρεσέντο αυταρχισμού, τον αντιδη-
μοκρατικό εκτροχιασμό της δημόσιας και
πολιτικής ζωής και την αστυνομική αυθαι-
ρεσία και θα ανατρέψουμε την αντιλαϊκή
πολιτική και τους εμπνευστές της που απο-
τελεί συνέχιση, αναβάθμιση και κλιμάκωση
της πολιτικής όλων των προηγούμενων
από αυτή μνημονιακών κυβερνήσεων που
της έστρωσαν τον δρόμο.

Δεν μας φοβίζουν, μας εξοργίζουν.

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Αριστερή
Ανασύνθεση (ΑΡΑΝ), Αριστερή Αντικαπιτα-
λιστική Συσπείρωση (ΑΡΑΣ),  Αριστερή Συ-
σπείρωση), ΔΕΑ, ΕΕΚ, ΕΚΚΕ, ΚΚΕ(μ-λ ,
Κοκ. Νημα, Κομ. Σχέδιο, Κρίση+Κριτική
Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ), ΝΑΡ για την Κομμου-
νιστική Απελευθέρωση, νΚΑ, Ξεκίνημα, ΟΚ-
ΔΕ, ΟΚΔΕ Σπάρτακος, ΣΕΚ, Συνάντηση για
μια Αντικαπιταλιστική Διεθνιστική Αριστερά

Άμεσα θα υπάρξει συνέντευξη Τύπου
9/12/2019

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η πιο μαζική των τελευταίων χρόνων
«Στις τράπεζες λεφτά,

στη νεολαία σφαίρες,
σε τούτη την κυβέρνη-

ση τελειώνουνε οι μέρες» ήταν το
μήνυμα που έστειλε η φετινή 6η
Δεκέμβρη, για τα 11 χρόνια από
τη δολοφονία του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου και την εξέγερ-
ση του 2008. Η οργή της νεολαί-
ας και της εργατικής τάξης, που
βλέπει το δόγμα “νόμου και τά-
ξης” να ξεδιπλώνεται καθημερινά
τις τελευταίες εβδομάδες, από
τις αναίτιες προσαγωγές μέχρι
τις επιθέσεις σε καταλήψεις και
από τους δρόμους μέχρι τις δη-
λώσεις Βορίδη στα κανάλια, ξε-
χείλισε τους δρόμους των πόλε-
ων. Έτσι την Παρασκευή 6 Δε-
κέμβρη έγιναν δυο γιγάντιες δια-
δηλώσεις στην Αθήνα και δεκά-
δες άλλες σε όλη τη χώρα. Δεκά-
δες χιλιάδες διαδήλωσαν.

Με συνθήματα ενάντια στην
καταστολή και τις επιθέσεις της
κυβέρνησης ΝΔ, αλλά και απερ-
γιακά συνθήματα, η ογκώδης
διαδήλωση της Αθήνας ξεκίνησε
από τα Προπύλαια και έφτασε
ως το Σύνταγμα για να καταλή-
ξει στην Ομόνοια. Δεκάδες ορ-
γανώσεις της αριστεράς και της
αναρχίας συγκρότησαν μαζικά
μπλοκ, με ένα από τα μεγαλύτε-
ρα να είναι αυτό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Η μαθητική-φοιτητική διαδήλω-
ση που είχε προηγηθεί το πρωί,
είχε τη συμμετοχή σχολείων,
φοιτητικών συλλόγων, μαθητι-
κών πρωτοβουλιών και δυνάμε-
ων της αριστεράς και του αναρ-
χικού χώρου. Χιλιάδες νεολαίοι
φώναξαν συνθήματα ενάντια στη
διάλυση της δημόσιας Παιδείας,
την καταστολή, τον ρατσισμό και
τους πολεμικούς εξοπλισμούς
και σύνδεσαν τη μάχη ενάντια
στην τρομοκρατία της κυβέρνη-
σης με το αίτημα για δημόσια
δωρεάν Παιδεία. 

«Με τους φοιτητικούς συλλό-
γους στην κεφαλή και μεγάλα
μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των
δυνάμεων της αριστεράς να
ακολουθούν, η πορεία της Θεσ-
σαλονίκης ήταν πολύ μαζική. Το

πανό του ΣΕΚ έγραφε ‘Λιτότητα
ανεργία τρομοκρατία - Κάτω η
Νέα Δημοκρατία’ και αυτό ήταν
το σύνθημα που βάλαμε στην
πορεία», δήλωσε στην ΕΑ ο Ευ-
κλείδης. 

Φοιτητικοί σύλλογοι
«Στα Γιάννενα συμμετείχαν

εκατοντάδες φοιτητές και εργα-
ζόμενοι. Με αποφάσεις από τις
γενικές συνελεύσεις κατέβηκαν
οι φοιτητικοί σύλλογοι της Επι-
στήμης Υλικών, της Πληροφορι-
κής, των εστιών Δουρούτης και
των εστιών Δόμπολης, της Κα-
λών Τεχνών, του Ιστορικού, και
των Νηπιαγωγών, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και άλλες οργανώσεις. Κατά τη
διάρκεια της διαδήλωσης οι φοι-
τητές και οι φοιτήτριες της Κα-
λών Τεχνών κρέμασαν στους
δρόμους της πόλης έργα που εί-
χαν σχεδιάσει ενάντια στην κα-
ταστολή», τόνισε η Αρετή.

«Μαζική πορεία πραγματοποι-
ήθηκε στην Πάτρα. Οι εργαζόμε-
νοι και οι φοιτητές στην πόλη μας
έστειλαν μήνυμα απέναντι στη
στυγνή καταστολή», περιγράφει
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Δη-
μήτρης. «Στην απογευματινή πο-
ρεία έγιναν συλλήψεις ανήλικων
παιδιών και γυναικών, και δέχτη-
καν σεξιστική αντιμετώπιση. Θα

γίνουν πορείες αλληλεγγύης στις
9 και 10/12 έξω από τα δικαστή-
ρια», συμπλήρωσε.

«Ιδιαίτερα μαζική και μαχητική
ήταν η πορεία στα Χανιά. Στην
κορυφή βρίσκονταν οι φοιτητές
της Ενωτικής Πρωτοβουλίας και
του ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΕΑΑΚ, ενώ ακο-
λούθησαν το μπλοκ της ΕΛΜΕ
Χανίων και πολιτικών φορέων
όπως του ΣΕΚ, του ΝΑΡ, της κα-
τάληψης Ρόζα Νέρα και της Πρω-
τοβουλίας Αντίστασης. Βάλαμε
στην πορεία συνθήματα όπως
‘Εμπρός στο δρόμο της απεργίας
– εδώ θα γίνει της Γαλλίας’», υπο-
γράμμισε ο Ειρηναίος.

Ο Γιάννης μας είπε για το Βό-
λο: «Εκατοντάδες, στην πλειοψη-
φία τους νεολαίοι, φώναξαν συν-
θήματα στο κέντρο της πόλης σε

μια μεγάλη πορεία που ξεκίνησε
από το πανεπιστήμιο και κατέλη-
ξε σε αυτό. Οι φοιτητικοί σύλλο-
γοι Αρχιτεκτονικής και Πολιτικών
Μηχανικών ήταν το πρώτο και
μαζικό πανό και ακολουθούσε το
πανό του ΣΕΚ και άλλων αριστε-
ρών οργανώσεων».

Μην τολμώντας να διαλύσει
τις τόσο μαζικές διαδηλώσεις με
ωμή καταστολή, η αστυνομία
επιδόθηκε σε όργια αυθαιρεσίας
μετά. Αλλά το μήνυμα είχε στα-
λεί: το κίνημα που έπιασε το νή-
μα μετά τις διαδηλώσεις του Πο-
λυτεχνείου με τις διαδηλώσεις
για το Γρηγορόπουλο δεν γυρί-
ζει πίσω. Συνεχίζει απεργιακά
από τις επόμενες κιόλας ημέρες.

Α.Φ.

Με αφορμή μια ακόμη ψευδή καταγγελία κα-
ταστηματάρχισσας και με τις πλάτες του
ακροδεξιού προέδρου του Εμπορικού Συλ-

λόγου Μαρουσιού (που είναι και δημοτικός σύμβου-
λος) η αστυνομία προσπάθησε να παρεμποδίσει την
βδομαδιάτικη εξόρμηση της ΕΑ στο Μαρούσι για τρί-
τη φορά μέσα σε ένα μήνα. 

Την αμέσως επόμενη μέρα των διαδηλώσεων της
6ης Δεκέμβρη, με περιπολικό της ΓΑΔΑ αυτή τη φο-

ρά (!), η αστυνομία έκλεισε το δρόμο, έκανε εξακρί-
βωση στοιχείων και στη συνέχεια τέσσερις μπάτσοι
παρενοχλούσαν την εξόρμηση επί 2 ολόκληρες
ώρες! Με την επιμονή των μελών του ΣΕΚ και με τις
αντιδράσεις των περαστικών τελικά η αστυνομία δεν
τόλμησε να προχωρήσει σε προσαγωγές ή να αναγ-
κάσει με κάποιο τρόπο την εξόρμηση να σταματήσει.
Είναι φανερό όμως ότι προσπαθούν να εφαρμόσουν
το δόγμα «νόμος και τάξη» σε όλες τις γειτονιές.

MΑΡΟΥΣΙ Απέτυχε η απόπειρα φίμωσης της EA

6 Δεκέμβρη, Αθήνα. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

6 Δεκέμβρη, Χανιά. Φωτό: ΣΕΚ Χανίων

7/12, Μαρούσι



Τα Καλλιτεχνικά και Μουσικά
σχολεία βρίσκονται σε κινη-

τοποιήσεις διεκδικώντας να κα-
λυφθούν οι ελλείψεις. Έχουν
συμπαραστάτες/τριες σε αυτή τη
μάχη τους γονείς και καθηγητές
τους.

«Oι μαθητές του Καλλιτεχνικού
Σχολείου Περιστεριού αποφάσι-
σαν να προβούν σε κατάληψη
του σχολείου», τονίζει σε ανακοί-
νωσή του το 15μελές του Μουσι-
κού Σχολείου Περιστερίου, και
συνεχίζει:

«Την Πέμπτη 27/11 με ψηφοφο-
ρία αποφασίστηκε κατάληψη και
συμμετείχαμε με τα υπόλοιπα καλ-
λιτεχνικά και μουσικά στην Καλλι-
τεχνική-Μουσική διαμαρτυρία στο
Σύνταγμα, έχοντας στο πλάι μας
γονείς και καθηγητές! Την Παρα-
σκευή με νέο ψήφισμα συνεχίσαμε
τον αγώνα μας και πήγαμε στο 5ο
Δημοτικό Περιστεριού να καλωσο-
ρίσουμε τα προσφυγόπουλα, με
τετράδια και μολύβια, στο νέο τους
σχολείο.

Τη Δευτέρα συνεχίσαμε και
στείλαμε αντιπροσώπους σε Δή-
μο και στη Δευτεροβάθμια. Συ-

ναντηθήκαμε, ακόμα, με την
Ένωση Γονέων Περιστεριού
έχοντας τη στήριξη συλλόγων
γονέων από όλο το Δήμο. Την
Τρίτη 2/12, ξαναψηφίσαμε, το
σχολείο παρέμεινε υπό κατάλη-
ψη και στείλαμε αντιπροσώπους
σε περιφέρεια και δημαρχείο!
Για να κερδίσουμε όσα έχουμε
ανάγκη απαιτείται μαζικότητα,
συντονισμός ολόκληρης της σχο-
λικής κοινότητας».

Για την πορεία της 6ης Δεκέμ-
βρη έγινε κατάληψη και στο
Mουσικό Ιλίου την Παρασκευή,
στο πλαίσιο της οποίας έγινε
πολιτική συζήτηση για τη δολο-
φονία Γρηγορόπουλου. Με πανό
κατέβηκε και το Μουσικό Γέρα-
κα. Δεκάδες ακόμα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ
και άλλα σχολεία σε όλη τη χώ-
ρα βρίσκονταν σε κατάληψη
στις 6/12.

Την Τετάρτη 4/12 πραγματοποιήθηκε η Γενική
Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου των ΕΜ-

ΜΕ, όπου πάρθηκε για ακόμη μια φορά αγωνιστική
απόφαση ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Το πλαίσιο της
ΕΑΑΚ (SMASS MEDIA), το οποίο και υπερψηφίστηκε, αποφάσισε
συμμετοχή στην κινητοποίηση με τους υπόλοιπους Φ.Σ την Πέμπτη
5/12, κατάληψη της σχολής την Παρασκευή 6/12 και συμμετοχή την
ίδια μέρα στην πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξαν-
δρου Γρηγορόπουλου. 

Καταγγέλλουμε επίσης την απαράδεκτη απόφαση της κοσμητείας,
η οποία έκλεισε τελείως τις πύλες της σχολής με λοκ άουτ. Σε μια
περίοδο αναβρασμού του φοιτητικού κινήματος, η νέα κυβέρνηση,
πατώντας πάνω στις βάσεις που έθεσε η προηγούμενη, θέλει τους
Συλλόγους μας νεκρούς ώστε να μπορεί να επιβάλει αβίαστα τις
αναδιαρθρώσεις υπό την καθοδήγηση και τις υποδείξεις της ΕΕ και
του ΟΟΣΑ που στόχο έχουν την θεσμοθέτηση της ιδιωτικοποίησης. 

Μαρία Ρίζου, Α’ έτος ΕΜΜΕ
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Το σφαγείο 
της αξιολόγησης
Το νομοσχέδιο που ανάρτησε το Υπουργείο Παιδείας σε ηλεκτρονική

διαβούλευση στις 4/12 για την αξιολόγηση και χρηματοδότηση των
Πανεπιστημίων είναι μια ολομέτωπη επίθεση στη δημόσια Παιδεία –

ανοίγει διάπλατα την πόρτα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αγορά.
Προβλέπει την ίδρυση Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), μια
ανεξάρτητη αρχή με υπερεξουσίες από την αξιολόγηση των σχολών μέχρι
τη χρηματοδότηση, την ίδρυση και την κατάργηση τμημάτων. Όπως αναφέ-
ρει το σχέδιο νόμου, η ΕΘΑΑΕ εισηγείται στο Υπουργείο «το πρόγραμμα
εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση», κοντολογίς, τα πάντα.

Ενώ τα ιδρύματα ζητούν αύξηση των δαπανών για την Παιδεία και επιση-
μαίνουν ότι ακόμη και έτσι η χρηματοδότηση θα παραμείνει σχεδόν στο μι-
σό του ύψους που είχε το 2012, το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, μέσω
της ίδρυσης της ΕΘΑΑΕ, είναι να βάλει υπό αμφισβήτηση το 20% της χρη-
ματοδότησης. Θα κατανέμεται με κριτήριο «τα μαθησιακά αποτελέσματα,
τα επιδιωκόμενα προσόντα και τη ζήτησή τους στην αγορά εργασίας» κα-
θώς και «την πορεία επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων». Κρι-
τήριο αποτελεί επίσης η αναλογία εισερχόμενων-αποφοίτων, δηλαδή η
“δημοφιλία” της σχολής –ένα φαινόμενο που γνωρίζουμε ότι επηρεάζεται
από τις πιέσεις για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, ειδικά σε περιό-
δους κρίσης, λιτότητας και οικονομικής αδυναμίας των οικογενειών να
στηρίξουν το κόστος σπουδών. Με άλλα λόγια, επιστημονικά αντικείμενα
που δεν είναι κερδοφόρα, όπως οι ανθρωπιστικές σπουδές, θα οδηγηθούν
στην υποχρηματοδότηση. Ήδη σε κάποιες περιπτώσεις στις φιλολογικές
σχολές έχουν επιβληθεί δίδακτρα.

Κριτήρια
Αλλά και με κριτήρια που δεν έχουν να κάνουν με την αγορά, διαμορφώ-

νεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία: «η αριθμητική επάρκεια του προ-
σωπικού» και «η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικη-
τικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας», σε
ένα σύστημα Παιδείας που υποφέρει εδώ και χρόνια από υποχρηματοδό-
τηση, σημαίνουν ότι οι σχολές που δεν παρέχουν αρκετά θα παίρνουν ακό-
μα λιγότερα χρήματα και θα πέσουν σε φαύλο κύκλο. Μόνη εναλλακτική
που αφήνεται στα ιδρύματα είναι να αναθέσουν τη μέριμνα σε ιδιώτες,
πράγμα που άλλωστε έχει ήδη αρχίσει με πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες,
catering στις λέσχες κλπ.

Για το υπόλοιπο 80% της χρηματοδότησης τα κριτήρια είναι επίσης πολ-
λά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν. Πρόκειται για υποτί-
θεται «αντικειμενικά» κριτήρια όπως ο αριθμός των εγγεγραμμένων, η γε-
ωγραφική διασπορά, το κόστος ανά φοιτητή, η διάρκεια σπουδών κλπ. Η
Κεραμέως όμως δεν διευκρίνισε στην σύνοδο Πρυτάνεων με τι τρόπο θα
επηρεάζουν αυτά τα κριτήρια τη χρηματοδότηση. Μετά τις κολοσσιαίες
αλλαγές που επέβαλε τα προηγούμενα χρόνια το Υπουργείο Παιδείας με
τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ σε διάφορα Πανεπιστήμια, κριτήρια όπως η «γε-
ωγραφική διασπορά» μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικά. Με δεδομένη
δε, την πρόθεση να θεσπιστούν και οι διαγραφές φοιτητών, και το κριτήριο
των «εγγεγραμμένων» μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μοχλός για την ταχύ-
τερη εφαρμογή τους. Άλλωστε το ίδιο νομοσχέδιο καταργεί πάνω από 40
τμήματα που είχαν ιδρυθεί το 2018 και 2019 με τις συγχωνεύσεις! Το στίγ-
μα για το προς τα πού κατευθύνονται οι μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου
είναι ξεκάθαρο: προς τη συρρίκνωση των ιδρυμάτων.

Το φοιτητικό κίνημα πέτυχε με την μεγάλη δίμηνη μάχη του να αναγκά-
σει την Κεραμέως να αναβάλει την κατάθεση του «νόμου-πλαίσιο» μέχρι
την άνοιξη. Όμως η νέα επίθεση δείχνει ότι δεν είναι ώρα για εφησυχασμό,
ούτε για συντήρηση δυνάμεων. Η κερκόπορτα των ιδιωτικοποιήσεων ανοί-
γει με την ίδια την ΕΘΑΑΕ. Τα ιδρύματα που θα λαμβάνουν μικρότερη χρη-
ματοδότηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ποιοτικά, θα αναγκα-
στούν να αναζητήσουν τους πόρους τους στους ιδιώτες, να αλλάξουν τα
προγράμματα σπουδών στις κατευθύνσεις που ορίζει η ανεξάρτητη αρχή
(δηλαδή τις κατευθύνσεις της αγοράς) ή να επιβάλουν δίδακτρα. Το φοι-
τητικό κίνημα, μαζί με τους εργαζόμενους/ες στα Πανεπιστήμια καθώς και
μαζί με όλο το εργατικό κίνημα που συγκρούεται με τις ιδιωτικοποιήσεις,
πρέπει να συνεχίσει άμεσα αυτή τη μάχη.

Αφροδίτη Φράγκου

ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΜΜΕ

ΑΣΚΤ 
Έσβησαν 
το γκράφιτι 
της κατάληψης

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων
ενάντια στα μέτρα και τις επιθέ-

σεις της Κεραμέως, οι φοιτητές και οι
φοιτήτριες της σχολής οργάνωσαν εκ-
δηλώσεις, συζητήσεις, προβολές αλλά
και μια σειρά από καλλιτεχνικές δρά-
σεις όπως η παρέμβαση με τα σπα-
σμένα εκμαγεία στη διαδήλωση ή το
γκράφιτι αλληλεγγύης για τον κόσμο
που αγωνίζεται στη Χιλή. Ο πρύτανης
που παραπονιέται ότι δεν έχει χρημα-
τοδότηση για τα εργαστήρια, τη μέρι-
μνα και συνολικά ό, τι διεκδικούν οι
φοιτητές, αποφάσισε άμεσα να πλη-
ρώσει προσωπικό για να σβηστεί το
γκράφιτι της κατάληψης. 

Η σχολή είναι γεμάτη με έργα στους
τοίχους και δεκάδες γκράφιτι. Ο πρύ-
τανης έσβησε την πολιτική δράση της
κατάληψης. Είναι πρόκληση η αμφι-
σβήτηση των αποφάσεων του συλλό-
γου. Εναρμονίζεται με την πολιτική της
κυβέρνησης, επιτίθεται στους φοιτητές
που αγωνίζεται. Θέλουν μια Καλών Τε-
χνών αποστειρωμένη από τις πολιτικές
διεκδικήσεις, αντιλαμβάνονται την τέ-
χνη σαν να είναι έξω από τις κοινωνι-
κές διεργασίες. Δεν θα το αφήσουμε
αυτό να περάσει έτσι, προχωράμε την
Τετάρτη 11/12 σε νέα γενική συνέλευ-
ση για να οργανώσουμε τις δικές μας
απαντήσεις.

Γιάννης Μαλινάκης, Αρκάς ΕΑΑΚ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ Εκδήλωση για τον ρατσισμό
Την Τετάρτη 4/12 πραγματοποι-

ήθηκε στο Πάντειο εκδήλωση
για τις ρίζες του ρατσισμού και το
αντιρατσιστικό κίνημα σήμερα. Στο
πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν ο
Γιώργος Τσιμουρής, αναπληρωτής
καθηγητής στο τμήμα της Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας και ο Νίκος
Κουραχάνης, καθηγητής στο τμή-
μα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάν-
τειο. Τρίτος ομιλητής ήταν ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ. 

Ο Γιώργος Τσιμουρής μίλησε για
την διαθεματικότητα του ρατσισμού,
"τους πολλούς ρατσισμούς" όπως εί-

πε, και αποδόμησε τα επιχειρήματα
της ρατσιστικής ιδεολογίας. Ο Νί-
κος Κουραχάνης, εκτός από καθη-
γητής στο Πάντειο, είναι και συγ-
γραφέας του βιβλίου "Πολιτικές Στέ-
γασης Προσφύγων". Ο ίδιος ανα-
φέρθηκε στην τοποθέτηση του στο
πως συγκροτείται ο ρατσισμός, με
τον βασικό διαχωρισμό "Εμείς - Άλ-
λοι", πως η απουσία της κοινωνικής
πολιτικής "στους άλλους" τρέφει την
ρατσιστική ιδεολογία, και κάλεσε
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε
αντιρατσιστικό αγώνα. 

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου επέμεινε
για τη σημασία της μάχης απέναντι

στον ρατσισμό, σαν συνολική μάχη
απέναντι στο σύστημα. Έκανε μια
σύντομη ανασκόπηση των αγώνων
που έχει δώσει το διεθνές κίνημα
και υπογράμμισε την σημασία στο
σήμερα να παλέψουμε ενωμένοι,
φοιτητές και εργάτες. Όλοι κάλε-
σαν στο συλλαλητήριο στις 21
Μάρτη και συγκροτήθηκε επιτροπή
που θα οργανώσει την καμπάνια.
Την Τρίτη 10/12, την ώρα που η ΕΑ
έκλεινε την ύλη της, έχει καλεστεί
νέα γενική συνέλευση του συλλό-
γου.

Μαριλένα Κουντούρη

5/12, Φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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Είναι υπόθεση όλων μας
Η απεργία που έχει καλέσει η Ομοσπονδία

των Τραπεζοϋπαλλήλων (ΟΤΟΕ) έχει κομ-
βική σημασία. Όχι μόνο για τους ίδιους

τους εργαζόμενους στις τράπεζες, που βρίσκον-
ται αντιμέτωποι με ένα σχέδιο σαρωτικών κλεισι-
μάτων υποκαταστημάτων και μαζικών απολύσε-
ων. Έχει κομβική σημασία για ολόκληρη την κοι-
νωνία που απειλείται σήμερα από μια ακόμα “κρί-
ση βουλιμίας” των τραπεζιτών: για τους χιλιάδες
δανειολήπτες που δυσκολεύονται, λόγω της κρί-
σης, της ανεργίας και των εξευτελιστικών μερο-
κάματων, να πληρώνουν τις δόσεις τους. Για τους
“φορολογούμενους” -το σύνολο της εργατικής
τάξης δηλαδή- που θα κληθούν μέσα από το σχέ-
διο “Ηρακλής” να πληρώσουν για μια ακόμα φο-
ρά για την “εξυγίανση” των τραπεζών.

Η απεργία που έχει κηρύξει η ΟΤΟΕ για την Τε-
τάρτη έχει σαν αίτημα την ανάκληση των απολύ-
σεων στις οποίες προχώρησε την περασμένη
εβδομάδα η Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό που διακυ-
βεύεται, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερο.

Οι τέσσερις “συστημικές” τράπεζες είχαν στις
αρχές του 2018 πάνω από 1900 υποκαταστήματα
σε όλη την Ελλάδα και απασχολούσαν σχεδόν 39
χιλιάδες εργαζόμενους. Με βάση τις οδηγίες του
“Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού” (SSM) της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θα πρέπει να
κλείσουν μέσα στους επόμενους μήνες 800 περί-
που υποκαταστήματα και να μειωθεί το προσωπικό
κατά 8000. 

Κερδοφορία
Οι τράπεζες έχουν επιστρέψει τους τελευταί-

ους μήνες σε κερδοφορία: τα συνολικά, προ φό-
ρων, κέρδη των τεσσάρων τραπεζών στο πρώτο
εξάμηνο του 2019 ξεπέρασαν τα 400 εκατομμύ-
ρια. Η Πειραιώς δεν έχει καμιά δικαιολογία για τις
απολύσεις: στο πρώτο εννεάμηνο του 2018 είχε
καθαρές ζημιές πάνω από 300 εκατομμύρια. Φέ-
τος, στο αντίστοιχο διάστημα τα κέρδη της ξεπέ-
ρασαν τα 87 εκατομμύρια. Αλλά οι τραπεζίτες θέ-
λουν και άλλα. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφα-
λαίων, γράφει η Καθημερινή (που συμπάσχει πάν-
τα με τους φουκαράδες τους τραπεζίτες μας),
βρίσκεται σήμερα, παρά τη θεαματική του βελ-
τίωση, μόλις στο 2,89%. Ο ευρωπαϊκός μέσος
όρος βρίσκεται στο 7%. Οι τραπεζίτες θέλουν να
“γίνουμε Ευρώπη”.

Θα τους λύσουν οι απολύσεις το “πρόβλημα”
της χαμηλής κερδοφορίας; Πρόκειται για ανέκδο-
το. Το βασικό πρόβλημα των τραπεζών είναι τα
“κόκκινα δάνεια”, όχι οι μισθοί των υπαλλήλων
τους. Και όταν μιλάμε για “κόκκινα δάνεια” μιλάμε
κύρια για τα επιχειρηματικά δάνεια, τα δάνεια
που έδιναν αφειδώς τα προηγούμενα χρόνια οι
τραπεζίτες στους φίλους τους επιχειρηματίες
(αρκεί να ξεφυλλίσει κανείς τις “κοσμικές σελί-
δες” των παλιών περιοδικών για να καταλάβει
που πήγαιναν τα λεφτά). Σήμερα, παρά τις μαζι-
κές εκκαθαρίσεις των προηγούμενων χρόνων, τα
κόκκινα δάνεια ξεπερνούν τα 77 δισεκατομμύρια.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 45% του
συνόλου των δανείων που έχουν στα βιβλία τους
οι τράπεζες. Με απλά λόγια, ένα στα δύο δάνεια
είναι είτε σε καθυστέρηση, είτε έχει σταματήσει
να εξυπηρετείται είτε έχει μπει οριστικά στην κα-
τηγορία της “αβέβαιης είσπραξης” - δηλαδή οι
τράπεζες έχουν ξεγράψει κάθε ελπίδα να εισπρά-

ξουν έστω και ένα ευρώ από αυτά. Η ΕΚΤ έχει θέ-
σει σαν στόχο να πέσει το ποσοστό των κόκκινων
δανείων μέχρι το 2021 κάτω από το 20%. Ακόμα
και αν δεν πληρώσουν ούτε μια δεκάρα σε μι-
σθούς μέσα στα δυο επόμενα χρόνια οι τράπεζες
αποκλείεται να ανακτήσουν τα χαμένα ποσά. 

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να έρθει
στη Βουλή το σχέδιο “Ηρακλής”. Ο Ηρακλής της
μυθολογίας είχε καθαρίσει τους στάβλους του
Αυγεία από την συσσωρευμένη κόπρο των βο-
διών του. Ο “Ηρακλής” του Μητσοτάκη έχει σαν
αποστολή να καθαρίσει τα βιβλία των τραπεζών
από την συσσωρευμένη “κόπρο” των τραπεζιτών
και των φίλων τους. 

Το κράτος δεν μπορεί, με βάση τους νέους ευ-
ρωπαϊκούς κανονισμούς να δώσει ξανά εύκολα,
μέσα από το κόλπο της ανακεφαλαιοποίησης, λε-
φτά στους τραπεζίτες (έχουν πάρει πάνω από 40
δις στα χρόνια των μνημονίων). Ο “Ηρακλής” πα-
ρακάμπτει αυτόν τον σκόπελο με το τέχνασμα
των εγγυήσεων: τα κόκκινα δάνεια χωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες -”καλά”, “μέτρια” και “κακά”.
Για τα “καλά” (που λέει ο λόγος δηλαδή, μιας και
αυτό που απαιτεί ο “Ηρακλής” είναι να βαθμολο-
γούνται από τους οίκους αξιολόγησης σε κατηγο-
ρία ανώτερη των “σκουπιδιών”) το ελληνικό δημό-
σιο θα εγγυηθεί την αποπληρωμή τους, έτσι ώστε
να μπορέσουν οι τράπεζες να τα τιτλοποιήσουν
σε υψηλές τιμές. Το κράτος θα βάλει ένα ποσό
της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων “στην άκρη”
(12 ήταν άλλωστε και οι άθλοι του Ηρακλή) για
αυτές τις εγγυήσεις. 

Η Τράπεζα Πειραιώς ελπίζει να απαλλαγεί από
κόκκινα δάνεια ύψους 6 δισεκατομμυρίων μέσα
από τον Ηρακλή. Η Εθνική Τράπεζα έχει βάλει και
αυτή σαν στόχο τα 6 δις. Η Eurobank 7,5 δις. Η
Alpha Bank 12. Τιτλοποίηση σημαίνει ότι οι τρά-
πεζες θα εκδώσουν ομόλογα για αυτά τα πακέτα
των δανείων, τα οποία θα διαθέσουν στη συνέ-
χεια στο “ευρύ κοινό” -στους επενδυτές δηλαδή.
Το κόλπο αυτό το εφάρμοσαν για πρώτη φορά οι
αμερικανικές τράπεζες τη δεκαετία του 2000 για
τα “στεγαστικά δάνεια χωρίς εγγυήσεις”. Αυτοί οι
τίτλοι οδήγησαν την Λήμαν Μπράδερς στην χρεο-
κοπία τον Σεπτέμβρη του 2008. Με τον Ηρακλή,
όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτή τη
φορά τα ομόλογα θα είναι εγγυημένα από έναν
γίγαντα: το χρεοκοπημένο ελληνικό δημόσιο, τον
παγκόσμιο πρωταθλητή του δημοσίου χρέους
(σαν ποσοστό του ΑΕΠ).

Εύλογα οι εγγυήσεις αυτές δημιουργούν ένα “κε-
νό” στα μυαλά των επενδυτών. Το κενό αυτό έρ-
χονται να καλύψουν οι απολύσεις. Οι αγιογραφίες
των “πετυχημένων” επενδυτών (του Στήβεν Τζομπς,
του Μπιλ Γκέιτς, του Μαρκ Ζάκεμπεργκ κλπ) τους
παρουσιάζουν πάντα σαν πανέξυπνους “παίχτες”
και βαθιούς γνώστες της οικονομικής επιστήμης
που καταφέρνουν χάρη στη διορατικότητά τους να
αρπάζουν πάντα τις ευκαιρίες. Τρίχες. Η “διορατι-
κότητά” τους εξαντλείται κατά κανόνα στις ρετσέ-
τες του νεοφιλελευθερισμού: οι τράπεζες κάνουν
απολύσεις; Τέλεια. Θα πάνε μπροστά. Η επιτυχία
είναι εξασφαλισμένη. Τα κέρδη μας περιμένουν.
Ευκαιρία πρώτου μεγέθους. “Αγαπούλα, αγόραζε”.
Οι ντόπιοι τραπεζίτες θυσιάζουν τους τραπεζοϋ-
πάλληλους για να πείσουν τους διεθνείς “επενδυ-
τές” ότι αξίζει να τζογάρουν στις μετοχές τους.

Σωτήρης Κοντογιάννης

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Η μάχη στις τράπεζες

Απολύσεις - ανθρωποθυσία στη 
μαύρη τρύπα των τραπεζιτών

Τρίωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 13/12, μέρα της
Παντραπεζικής Απεργίας, κάλεσε και ο Σύλλογος Δα-

νειζόμενου προσωπικού Τραπεζικού Τομέα (ΣΥΔΑΠΤΤ)
και το Σωματείο Εργαζόμενων στην ICAP με προσυγκέν-
τρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος και συμμετοχή στην
απεργιακή συγκέντρωση στη 1μμ έξω από το υπουργείο
Εργασίας.

Η Βασιλική Χριστοπούλου, πρόεδρος του ΣΥΔΑΠΤΤ, μί-
λησε στην ΕΑ: “Παρόλο που η ΟΤΟΕ δεν μας αναγνωρί-
ζει και κάνει πως δεν μας βλέπει εμείς αποφασίσαμε να
στηρίξουμε την απεργία γιατί θεωρούμε πως η αλληλεγ-
γύη και η συμπαράσταση είναι το όπλο μας. Την προ-
ηγούμενη βδομάδα οργανώσαμε 5νθήμερη απεργία
ενάντια σε 50 απολύσεις που ανακοίνωσε οι ICAP για δα-

νειζόμενους συναδέλφους που δουλεύουν χρόνια στην
Εθνική. Η διοίκηση της ICAP μας έσυρε στα δικαστήρια
και βγάλανε την απεργία παράνομη και καταχρηστική.
Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε την 3η μέρα αφού δεν
είχαμε τη στήριξη καμιάς ομοσπονδίας. 

Απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία και τις μεθο-
δεύσεις των διοικήσεων των τραπεζών που θέλουν να
σπείρουν το φόβο εμείς απαντάμε με αγώνες. Γι'αυτό σαν
σωματείο θα είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων τραπε-
ζοϋπαλλήλων τη μέρα της απεργίας και την επόμενη μέρα
θα στηρίξουμε και την απεργία των εργολαβικών εργαζό-
μενων στα ΕΛΠΕ γιατί οι μάχες ενάντια στην εργολαβο-
ποίηση και την ελαστική εργασία είναι ίδιες σε όλους
τους κλάδους”. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη
μίλησε με τον Διονύση
Γεωργούλη, Γενικό

Γραμματέα του Συλλόγου Ερ-
γαζόμενων πρώην Γενικής Πει-
ραιώς για την απεργία αλλά και
τα ζητήματα που ανοίγουν:

«Οι στάσεις εργασίας, αλλά
κυρίως η απεργία που είδαμε
την προηγούμενη Πέμπτη 5/12
ήταν πρωτοφανής και για την
Πειραιώς και για τον τραπεζικό
κλάδο συνολικά. Μετά από
πολλά χρόνια είδαμε σχεδόν
στο σύνολο της επαρχίας να
κλείνουν τα κεντρικά καταστή-
ματα, ενώ και στην Αττική με-
γάλα καταστήματα έκλεισαν με
περιφρουρήσεις και τους εργα-
ζόμενους απ’ έξω. 

Η Τράπεζα Πειραιώς αφού
επί τρεις μήνες έχει σε υπο-
χρεωτική άδεια 145 συναδέλ-
φους που αρνήθηκαν να απο-
σχισθούν είτε στην καινούρια εταιρία (Intrum)
διαχείρισης των κόκκινων δανείων (RBU), είτε
σε άλλη εταιρία του ομίλου (call center), χά-
νοντας δηλαδή τα εργασιακά τους δικαιώμα-
τα ως τραπεζοϋπάλληλοι, είτε να πάρουν εθε-
λούσια και να φύγουν, τελικά αποφάσισε μο-
νομερώς να σπάσει για πρώτη φορά στην
ιστορία του τραπεζικού τομέα από τη μεταπο-
λίτευση τη ΣΣΕ του κλάδου (και την τριμερή
συμφωνία που η ίδια είχε υπογράψει με την
ΟΤΟΕ πριν λίγους μήνες) και να απολύσει
τους πρώτους 24. 

Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι αποτέλεσμα
καταστάσεων που έχουν ξεκινήσει πολύ καιρό
πριν. Είναι στην ουσία η κατάληξη των σχε-
δίων από όλα αυτά τα 10 χρόνια μνημόνιων. Οι
τράπεζες, αφού εξαϋλωσαν ουσιαστικά τρεις
ανακεφαλαιοποιήσεις, έφτασαν στο σημείο
που πλέον τα κόκκινα δάνεια είναι βάρος και
δεν μπορούν να τα κουβαλάνε άλλο. Όμως η
νέα τακτοποίηση -στην ουσία ανακεφαλαιοποί-
ηση- πάλι θα γίνει στις πλάτες και με το υστέ-
ρημα του ελληνικού λαού.   Δηλαδή και το
σχέδιο Ηρακλής και όσα λένε είτε ως εγγύηση
είτε ως άμεση καταβολή έχουν κεφάλαια τα
οποία προέρχονται από το υστέρημα του κό-
σμου. 

Ξέρουμε πολύ καλά -όχι μόνο για τις ελληνι-
κές τράπεζες αλλά σε όλο το τραπεζικό σύστη-
μα της ΕΕ- ότι τα περισσότερα και μεγαλύτερα
κόκκινα δάνεια ήταν επιχειρηματικά που τα πή-
ραν και τα έφαγαν λίγοι ημέτεροι. Το ίδιο γίνε-
ται και τώρα. Η Intrum  αγόρασε 28 δις κόκκι-
νων δανείων με 320εκατομμύρια ευρώ.

Τώρα οι εισπρακτικές εταιρίες δεν θα κυνη-
γήσουν τους μεγαλοκαρχαρίες, αλλά θα βγά-
λουν χιλιάδες σπίτια σε πλειστηριασμούς και

εκποιήσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βρί-
σκουν την ευκαιρία να που έψαχναν καιρό να
πετάξουν μαζί και χιλιάδες εργαζόμενους. Το
είδαμε τα προηγούμενα χρόνια πώς προσπά-
θησαν να πετάξουν εκατοντάδες συναδέλφους
καθαριότητας και φύλαξης. Στην συνέχεια ξε-
κίνησαν οι εθελούσιες και οι “βελούδινες απο-
λύσεις”. Σήμερα πλέον έρχονται κατάφωρα να
διαλύσουν ακόμα και τις ΣΣΕ χωρίς προσχήμα-
τα. Φυσικά η διοίκηση της Πειραιώς είναι πάν-
τα μπροστάρης στις αντεργατικές επιθέσεις.
Όλα δοκιμάζονται πρώτα εδώ.

Κανονισμοί λειτουργίας
Τώρα πλέον που είδανε πως οι εργαζόμενοι

δεν φεύγουν με εθελούσιες ξεκινώντας από
την Πειραιώς πηγαίνουν σε απευθείας απολύ-
σεις. Μάλιστα το σχέδιο αυτό πάνε άμεσα να
το απλώσουν στην ALPHA για τουλάχιστον
1.000 εργαζόμενους και στην EUROBANK για
1.300 χωρίς εθελούσιες. Ταυτόχρονα το σχέ-
διο απόσχισης των RBU ξεκινάει και στην Εθνι-
κή γι'αυτό και θέλουν να σπάσουν τον κανονι-
σμό λειτουργίας της τράπεζας. Ήδη έχουν βά-
λει στο μάτι τους 1.200 εργολαβικούς που ερ-
γαζονται μέσω της ICAP, και άλλων εταιρειών
“δανεισμού εργαζοόμενων”. Άρα οι εργαζόμε-
νοι σε όλες τις συστημικές τράπεζες βρίσκον-
ται στο μάτι του κυκλώνα. 

Το κακό είναι πως όλες αυτές οι αποσχίσεις
και οι μεταβιβάσεις στηρίζονται στο πράσινο
φως που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με την νομοθέτηση
την προηγούμενη περίοδο. Πλέον με την κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη  αυτό απλώνεται παντού
και χωρίς κανένα ενδοιασμό απέναντι στη διά-
λυση των εργασιακών δικαιωμάτων μας. Δυ-
στυχώς ως τώρα η ΟΤΟΕ είχε αντιφατική στά-

ση επικροτώντας τις εθελούσιες και ζητώντας
από τον κόσμο να πάει στις καινούριες εται-
ρίες. Παρόλο που οι τραπεζοϋπάλληλοι μει-
ώθηκαν από 80.000 σε λιγότερους από 36.000
μέσα από εθελούσιες, ενώ χιλιάδες είναι οι
συνάδελφοι ενοικιαζόμενοι η ΟΤΟΕ επέμενε
πως στον κλάδο δεν γίνονταν απολύσεις.

Πλέον, η ΟΤΟΕ κατάλαβε ότι αυτές οι απολύ-
σεις απειλούν την ίδια την ύπαρξή της. Όπως
έδειξε όμως και η προηγούμενη 24ωρη, την ορ-
γάνωση της απεργίας χρειάζεται να την πάρου-
με στα χέρια μας τα πρωτοβάθμια σωματεία.
Εμείς θα βγάλουμε τις εξορμήσεις και τις περι-
φρουρήσεις. Στα χέρια μας είναι να πιέσουμε
και για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Χρειάζεται συντονισμός ανάμεσα στα σωμα-
τεία, στις αριστερές παρατάξεις και σε εργαζό-
μενους που θέλουν να δώσουν τη μάχη για να
μπορέσουμε να πιέσουμε για κλιμάκωση και να
οργανώσουμε αυτή τη μάχη που θα τραβήξει
αρκετό καιρό, μέχρι το τέλος».

Η 24ωρη Παντραπεζική Απεργία την Τετάρτη 11/12
είναι επιτέλους η κοινή απάντηση στο πογκρόμ
απολύσεων στις τράπεζες. Στη 1μμ έξω από το

υπουργείο Εργασίας  έχει καλεστεί μεγάλη απεργιακή
συγκέντρωση ενώ δεκάδες περιφρουρήσεις θα γίνουν σε
όλα τα μεγάλα κέντρα Μηχανοργάνωσης των Τραπεζών
και στα μεγάλα καταστήματα του κέντρου όλων των πόλε-
ων της χώρας.

Η απεργία της Τετάρτης ήρθε σαν συνέχεια μετά την από-
φαση της ΟΤΟΕ να κλιμακώσει αφού η τριμερής συνάντηση
της Πέμπτης 5/12 με τη διοίκηση της Πειραιώς και κυβερνητι-
κά στελέχη απέβη άκαρπη. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των
24 απολύσεων στην Πειραιώς τη Δευτέρα 2/12 έγιναν δυο
απανωτές συγκεντρώσεις Τρίτη 3/12 και Τετάρτη 4/12 που
απέκλεισαν το κεντρικό κατάστημα της τράπεζας στο κέντρο
της Αθήνας (Αμερικής 4), ενώ την Πέμπτη 5/12 είχαμε 24ωρη
απεργία για την Τράπεζα Πειραιώς και μαζική συγκέντρωση
έξω από το υπουργείο Εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης συγκινητικές ήταν
οι στιγμές που μπροστά από την συγκέντρωση των Τραπε-
ζοϋπαλλήλων πέρασε η πορεία των φοιτητών η οποία και
καταχειροκροτήθηκε. Τον λόγο στο μικρόφωνο της συγ-
κέντρωσης πήραν και εκπρόσωποι των Αναπληρωτών και
Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών που βρέθηκαν έξω από το
υπουργείο Εργασίας με τα πανό τους παλεύοντας για τις
άδειες μητρότητας των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών και
την εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων μεταξύ μόνιμων
και αναπληρωτών.

Το λόγο πήρε επίσης η Ιωάννα Παυλοπούλου ως εκπρό-
σωπος των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας που πα-
λεύουν για να σώσουν το ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ τονίζον-
τας την συμπαράσταση των συνταξιούχων στον αγώνα των
εν ενεργεία συναδέλφων τους. Στη συγκέντρωση βρέθη-
καν επίσης με το πανό τους συμβασιούχοι εργαζόμενοι του
Υπουργείου Πολιτισμού που παλεύουν για τη μονιμοποί-
ησή τους.

Απόσχιση  RBU
Την ίδια μέρα οι εργαζόμενοι στα RBU της ALPHA ξεκί-

νησαν κινητοποιήσεις έξω από το κτήριο της διοίκησης στη
Συγγρού ενάντια στην υποχρεωτική μετακίνηση τους στην
νέα εταιρία που δημιουργεί η ALPHA με σκοπό να πουλή-
σει την διαχείριση των Κόκκινων Δανείων σε ιδιωτικό fund.  

“Ολοι μέσα στην ALPHA είναι θορυβημένοι”, λέει στην
Εργατική Αλληλεγγύη τραπεζοϋπάλληλος της ALPHA. “Τα
σχέδια που τόσο καιρό ακούμε για απολύσεις και αποσχί-
σεις βλέπουμε να γίνονται πραγματικότητα. Ούτως ή άλ-
λως είδαμε με τις πιέσεις και τις εθελούσιες να φεύγουν
1.000 εργαζόμενοι. Ταυτόχρονα η ALPHA αποφάσισε, με
πολύ χειρότερους όρους απ' ότι στην Πειραιώς, να στείλει
1.000 εργαζόμενους στα RBU στην νέα εταιρία είτε θέ-
λουν, είτε όχι. Στην ουσία με αυτές της απολύσεις στην
Πειραιώς ανοίγει η πόρτα των απολύσεων για όλες τις τρά-
πεζες. 

Ωστόσο βλέπουμε για πρώτη φορά κάτι να κινείται. Είδα-
με την πρώτη αντίδραση του Σωματείου των Εργαζόμενων
στην πρώην Ιονική που μαζί με το κλαδικό σωματείο Τρα-
πεζοϋπαλλήλων κάλεσαν σε μεγάλη συνέλευση και κινητο-
ποίηση έξω από τα κτήρια της πρώην Ιονικής στην Συγ-
γρού. Είχε εκατοντάδες κόσμο και για πρώτη φορά εκφρά-
στηκε η αντίθεση του κόσμου και στην ALPHA να μεταφερ-
θεί στη νέα εταιρία. 

Η 24ωρη Παντραπεζική απεργία μπορεί και πρέπει να εί-
ναι το εφαλτήριο για να σπάσουμε τον τρόμο της απόλυ-
σης που μας έχουν επιβάλει και να διεκδικήσουμε τις δου-
λειές και τις ΣΣΕ μας. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για
την στρατηγική απάντηση απέναντι στη χρεωκοπία των
Τραπεζών που θέλουν για άλλη μια φορά να ανακεφαλαι-
οποιηθούν στις πλάτες του απλού κόσμου και των εργαζο-
μένων τους. Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε κρατικοποίηση
των τραπεζών με εργατικό έλεγχο για να δούμε πού πήγαν
και πού θα πάνε τα δισεκατομμύρια που θέλουν να ρίξουν
στις μαύρες τρύπες των χρεών που οι ίδιοι έχουν δημιουρ-
γήσει”.

Κυριάκος Μπάνος

4/12, Έξω από το κεντρικό κατάστημα της Πειραιώς. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Να οργανώσουμε
την απεργία 
από τα κάτω

ΟΣυντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και το Συντονιστικό των
Νοσοκομείων, προχωράνε σε πανελλαδική συνέλευση την Κυ-
ριακή 19 Γενάρη, στις 10πμ, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδη-

μίας 20) στην Αθήνα.

“Διεκδικούμε η συνέλευση αυτή να γίνει το σημείο συντονισμού όλων
των αγωνιστών και αγωνιστριών από εργασιακούς χώρους και κλάδους
που βρέθηκαν σε σύγκρουση με την αντεργατική ατζέντα και τις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για να συζητήσουμε και να οργανώ-
σουμε τη συνέχεια και το άπλωμα της εργατικής αντεπίθεσης, με στόχο
να ξηλώσουμε τις επιθέσεις και να πάρουμε πίσω όλα όσα μας άρπα-
ξαν με τις μνημονιακές πολιτικές τους” σημειώνουν σε κοινό τους κάλε-
σμα ο Συντονισμός και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων.

Βασικά μέτωπα γύρω από τα οποία θα οργανωθούν τα επόμενα βή-
ματα στη συνέλευση της 19/1, είναι η υπεράσπιση των συνδικάτων απέ-
ναντι στα αντισυνδικαλιστικά μέτρα της κυβέρνησης, οι διεκδικήσεις
των συμβασιούχων για μόνιμη και σταθερή εργασία, η μάχη ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις, ο αγώνας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας
κόντρα στην εφαρμογή των μέτρων που τις καταργούν, αλλά και οι μά-
χες ενάντια στον ρατσισμό, τους φασίστες και τον σεξισμό με σταθ-
μούς την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών στις 8 Μάρτη και τη Διεθνή Μέρα
αντιρατσιστικής κι αντιφασιστικής δράσης στις 21 Μάρτη.
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Διαδήλωση ενάντια στην κατα-
στροφική για τα βουνά και το

περιβάλλον εγκατάσταση βιομηχανι-
κών αιολικών εργοστασίων που σχε-
διάζει η κυβέρνηση της ΝΔ σε όλη
τη χώρα, καλούν την Τετάρτη 11 Δε-
κέμβρη η Πρωτοβουλία Αθήνας για
την Προστασία των Αγράφων, τα
Ελεύθερα Βουνά χωρίς Αιολικά, η
Επιτροπή Αγώνα Αγραφιωτών και
άλλες συλλογικότητες. 

Η Συγκέντρωση και Πορεία ενάν-
τια στης Φύσης τη Λεηλασία, όπως
ονομάζεται η κινητοποίηση, θα ξεκι-
νήσει από το Μοναστηράκι στις 6μμ.
Στη διαδήλωση συμμετέχει η Πρω-

τοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντι-
κή καταστροφή και την κλιματική αλ-
λαγή.

“Στην Ελλάδα του 2019 και υπό το
πρόσχημα της «πράσινης ανάπτυ-
ξης» εκατοντάδες ορεινές και νησιω-
τικές περιοχές της χώρας ξεκοιλιά-
ζονται ή σχεδιάζεται να ισοπεδω-
θούν για την εγκατάσταση αιολικών
εργοστασίων”, αναφέρει το κάλε-
σμα, “Η καταστροφή που προκαλεί-
ται είναι τεράστια και δυστυχώς μη
αναστρέψιμη. Άγραφα, Σαμοθράκη,
Ικαρία, Τήνος, Άνδρος, Πάρος, Λέ-
σβος, Ροδόπη, Παπίκιο, Βασιλίτσα,
νότια Πίνδος, Άσκιο, Βέρμιο, Πιέρια,

Κίσσαβος, νότιο Πήλιο, Οξυά, Οίτη,
Ελικώνας, Κιθαιρώνας, Αιτωλοακαρ-
νανία και Ναυπακτία, Ζήρεια, Λύρ-
κειο, Πάρνωνας, Βόρειος Ταΰγετος,
Καβομαλιάς, Μάνη, Κύθηρα, Κρήτη,
Κάρπαθος είναι μερικά μόνο από τα
ονόματα των «μελλοθάνατων» τό-
πων. Ακόμα και τα «Γκαλαπάγκος
της Μεσογείου», 14 απομονωμένες
και με τεράστια οικολογική αξία νη-
σίδες του Αιγαίου, προστατευόμε-
νες από διεθνείς συμβάσεις, βρί-
σκονται στο στόχαστρο των «πράσι-
νων» επενδυτών”.

Την απόφαση οι νοσοκομειακοί
γιατροί να μην εφαρμόζουν την

εγκύκλιο Βρούτση για τον ΑΜΚΑ
των προσφύγων και των αιτούντων
άσυλο δημοσιοποίησε η ΟΕΝΓΕ.
Όπως αναφέρει:

“Η ΟΕΝΓΕ από την πρώτη στιγμή
είχε καταγγείλει την ανάλγητη και
απάνθρωπη απόφαση του υπουργού
Βρούτση να ανακαλέσει προηγούμε-
νη εγκύκλιο που παρείχε κάποιες δι-
ευκολύνσεις για την έκδοση ΑΜΚΑ
σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυ-
λο... Ο υφυπουργός Υγείας κ. Κοντο-
ζαμάνης στην προσπάθεια του να
διασκεδάσει τις εντυπώσεις, μας είχε
διαβεβαιώσει, πως όλες αυτές οι πε-
ριπτώσεις θα καλύπτονταν δήθεν με
τη χορήγηση ΚΥΠΑ (Κάρτας Υγει-
ονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπών).
Ωστόσο αποδείχτηκε περίτρανα πως

οι ανησυχίες μας ήταν απολύτως βά-
σιμες. Οι προϋποθέσεις για τη χορή-
γηση ΑΜΚΑ είναι στην πράξη απαγο-
ρευτικές για την πλειοψηφία των
προσφύγων και των αιτούντων άσυ-
λο, οι διαδικασίες χρονοβόρες και η
χορήγηση ΚΥΠΑ δεν έχει ακόμα ξεκι-
νήσει. Χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση 22χρονου που διαγνώστηκε
με μεταστατικό καρκίνο. Σε αυτόν
τον νέο εργαζόμενο το ελληνικό κρά-
τος από τη μία έσπευσε να του χορη-
γήσει ΑΦΜ για να μπορεί να τον φο-
ρολογεί, από την άλλη αρνείται να
του χορηγήσει ΑΜΚΑ ώστε να μπο-
ρέσει να υποβληθεί στην απαραίτητη
θεραπεία. Και μπορεί η συγκεκριμέ-
νη περίπτωση να αντιμετωπίστηκε …
το πρόβλημα όμως παραμένει. 

Απαιτούμε να ανακληθεί άμεσα η
απάνθρωπη απόφαση Βρούτση... Η

ΟΕΝΓΕ θα συνεχίσει να αναδεικνύει
το ζήτημα. Θα συνεχίσουμε να υπε-
ρασπιζόμαστε με κάθε τρόπο τα δι-
καιώματα προσφύγων και μετανα-
στών.... Θα συνεχίσουμε να περιθάλ-
πουμε τους ασθενείς ανεξαρτήτως
χρώματος, φυλής, θρησκείας. Δεν
πρόκειται να απαρνηθούμε τον ρόλο
μας. Είμαστε γιατροί. Θα συνεχίσου-
με να προσφέρουμε τις υπηρεσίες
μας στους ξεριζωμένους από τις πα-
τρίδες τους από τη φτώχεια, τους
πολέμους, την προσφυγιά, σε όλους
όσους έχουν ανάγκη είτε έχουν ΑΜ-
ΚΑ και ΚΥΠΑ, είτε όχι”.

• Παναττική στάση εργασίας 9πμ-
3μμ καλέι Τετάρτη 11/12 η ΟΕΝΓΕ.
Συγκέντρωση θα πραγματοποιήσει
στις 10πμ στη φιέστα του ΠΙΣ για τις
ΣΔΙΤ στην Υγεία. 

“Όχι στους εργολάβους και την ιδιωτικοποίηση –
αυξήσεις, μονιμοποιήσεις και αυξήσεις στους

μισθούς”, απαιτεί η Ανταρσία στο Λιμάνι με ανακοίνωσή
της, μετά την προκλητική απόφαση της δημοτικής αρ-
χής του Μώραλη στον Πειραιά να παραδώσει τις εργα-
σίες της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου σε ιδιωτική
εταιρία για τρία χρόνια και 100.000 ευρώ ετησίως, αξιο-
ποιώντας τον αναπτυξιακό νόμο που πρόσφατα ψήφισε
η κυβέρνηση της ΝΔ στη Βουλή.

“Πρώτα ο ηλεκτροφωτισμός, για μια ακόμα χρονιά η
καθαριότητα δημοτικών χώρων, τώρα το πράσινο: δη-
μοτικές υπηρεσίες δίνονται σταδιακά σε ιδιώτες”, ανα-
φέρει η ανακοίνωση, “Τι σημαίνει αυτό; Μεγαλύτερο κό-
στος για το δήμο, χειρότερες εργασιακές σχέσεις, λιγό-
τερα λεφτά, περισσότερες ώρες δουλειάς για τους ερ-
γαζόμενους, χειρότερες υπηρεσίες για τους δημότες.
Ιδιωτικοποίηση. Τζάμπα «επενδυτές» βγάζουν λεφτά
στις πλάτες των πολιτών και των εργαζόμενων. Η κυ-
βέρνηση του Κούλη τους τα δίνει όλα με το άρθρο 179
του πολυνομοσχέδιου και ο δήμαρχος Πειραιά τρέχει να
πάρει την πρωτιά.

Η δική τους στάση είναι λίγο πολύ γνωστή και αναμε-

νόμενη. Το θέμα είναι πως θα αντιδράσουμε εμείς. Ποια
είναι η δύναμή μας απέναντι στην κυβέρνηση και τη δη-
μοτική αρχή που θέλει να κάνει τον Πειραιά μια πόλη -
εταιρεία, χωρίς δημόσιους χώρους, δημοτικές υπηρε-
σίες και εργατικά δικαιώματα; Οι εργαζόμενοι του δή-
μου μόνιμοι, συμβασιούχοι, «ωφελούμενοι» έχουν τη δύ-
ναμη να αναγκάσουν τη δημοτική αρχή να κάτσει στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να πάρει πίσω την
ιδιωτικοποίηση στο πράσινο, την καθαριότητα των χώ-
ρων του ΟΠΑΝ και τον ηλεκτροφωτισμό. Με γενική συ-
νέλευση, οργάνωση κινητοποιήσεων, άπλωμα του αγώ-
να στους απλούς ανθρώπους του Πειραιά, ζητώντας
την υποστήριξή τους.

Οι αγώνες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση μπορούν να
γίνουν η αιχμή του δόρατος για το εργατικό κίνημα και
να βρουν υποστήριξη στους πολίτες που παλεύουν
ενάντια στα σχέδια του δήμου να συνδιαχειριστεί την
πόλη με τους ιδιώτες και την COSCO. Βάζοντας μπρο-
στά τις ανάγκες μας για δουλειά και καλυτέρευση της
ζωής,  να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για έναν ενω-
τικό αγώνα που θα αναγκάσει τον Μώραλη και τον Βλα-
χάκο σε υποχώρηση».

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Δεκέμβρη η εκδήλωση του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος “Ένας κόσμος σε αναβρασμό – Κρίση,

Αντίσταση, Επανάσταση” στην Ξάνθη, με τη συμμετοχή αγωνιστών και
αγωνιστριών από την πόλη αλλά και την Κομοτηνή.

Στην ομιλία του, ο Τάσος Αναστασιάδης από την Κεντρική Επιτροπή
του ΣΕΚ, αναφέρθηκε στις εξεγέρσεις και τα μαζικά κινήματα που συγ-
κλονίζουν τον πλανήτη. Εξήγησε ότι οι ρίζες τους βρίσκονται στη μακρό-
συρτη οικονομική κρίση που από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έχει
συσσωρεύσει ανισότητες και ότι η “σωτηρία των τραπεζών”, που ήταν
κοινή γραμμή για τις ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες και τους θε-
σμούς που ελέγχουν μετά την ύφεση του 2008, δεν λειτούργησε, με
αποτέλεσμα να βρισκόμαστε ακόμα σε μια “συγχρονισμένη οικονομική
επιβράδυνση”. Αυτή, με τη σειρά της, αντανακλά σε τρία πράγματα: στα
πλακώματα στο εσωτερικό των κρατών (πχ Brexit, αποπομπή Τραμπ,
κλπ), στη συνέχιση της λιτότητας και στους ανταγωνισμούς μεταξύ των
κρατών για οικονομική και στρατιωτική επιρροή.

Στη συζήτηση που ακολούθησε μπήκαν αρκετά ερωτήματα σχετικά με
την προοπτική των μαζικών κινημάτων και τις δυνατότητες που ανοίγουν
για την αριστερά και ιδιαίτερα την αντικαπιταλιστική-επαναστατική μετά
τους συμβιβασμούς και τις προδοσίες του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης ερωτήματα
για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του δόγματος “νόμος και τάξη”
από τη δεξιά κυβέρνηση, που είναι το μόνο που έχει να προσφέρει ο Μη-
τσοτάκης, αφού η λεγόμενη “ισχυρή ανάπτυξη” δεν είναι τίποτε άλλο
από ένα χοντρό παραμύθι.

Παντελής Αποστολίδης

Στις 29 Νοεμβρίου, ο βουλευτής της ΝΔ Μπογδάνος, επισκέφτηκε συ-
νοδεία φουσκωτών και φωτογράφων το 6ο κοινοτικό συμβούλιο

Αθήνας για να δηλώσει με την παρουσία του την υποστήριξή του στην
“επιτροπή αγανακτισμένων” του Αγίου Παντελεήμονα - που έβγαλε από
τα σπλάχνα της ναζί σαν την καταδικασμένη για επίθεση με μαχαίρι χρυ-
σαυγίτισσα Σκορδέλη. 

Ανέρτησε μάλιστα και φωτογραφίες από τη συνεδρίαση στο λογαρια-
σμό του στο facebook, γράφοντας ανάμεσα σε άλλα “οι βουλευτές οφεί-
λουμε να αφουγκραζόμαστε και με την παρουσία μας να προστατεύου-
με την ελευθερία του λόγου όλων - και πιο πολύ εκείνων με τους οποί-
ους ίσως διαφωνούμε”.

Δύο μέρες μετά ο Μπογδάνος πήγε στην καθιερωμένη “σύναξη” ακρο-
δεξιών και φασιστών στου Μακρυγιάννη, όπου για πρώτη φορά μετά
από 20 χρόνια συμμετείχαν βουλευτές της ΝΔ. Όπως διαβάζουμε στο
TVXS: “Την Κυριακή που μας πέρασε, τρεις βουλευτές της Νέας Δημο-
κρατίας έσπευσαν να δηλώσουν παρών το παρών στην παραδοσιακή εκ-
δήλωση μίσους της ελληνικής Ακροδεξιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ακροδεξιά ΜΜΕ στο φετινό μνημόσυνο και
ανάμεσα στα μέλη της Χρυσής Αυγής παρόντες ήταν οι βουλευτές της
Ν.Δ., Κωνσταντίνος Μπογδάνος (Α' Αθηνών), Μίλτος Χρυσομάλλης
(Μεσσηνία) και Στέργιος Γιαννάκης (Πρέβεζα). Μάλιστα, όπως σημει-
ώνεται στα ρεπορτάζ, τα στελέχη της ΝΔ φέρεται να αποδοκιμάστηκαν
από μερίδα των συγκεντρωμένων, χωρίς αυτό να αλλοιώνει την πολιτική
ουσία της παρουσίας τους σε μια τέτοια εκδήλωση”.

Την Πέμπτη 5/12 δικαζόταν ο διευθυντής του σχολείου της τρανς
ακτιβίστριας Άννας Πήλιου, ο οποίος κατηγορείται για απειλές, εξύ-

βριση και διακρίσεις σε βάρος της βάσει της ταυτότητας φύλου της.
Έγινε κινητοποίηση συμπαράστασης στο δικαστήριο από ΛΟΑΤΚΙ+ ορ-
γανώσεις και αγωνίστριες/ές. Έγινε δεκτό το αίτημα της Άννας για ανα-
βολή, ώστε να μπορέσουν να κλητευθούν μάρτυρες. Η δίκη θα γίνει στις
5/2/20, κτίριο 9, αίθουσα 7, Ευελπίδων.

Υπενθυμίζεται ότι στο σχολείο που ήταν μαθήτρια η Άννα, κάποιοι
συμμαθητές της τής επιτέθηκαν δολοφονικά. Ο διευθυντής του σχολεί-
ου όχι μόνο δεν την υποστήριξε, αλλά την αντιμετώπισε με αυτές τις
τρανσφοβικές συμπεριφορές για τις οποίες κατηγορείται. Οι συμπεριφο-
ρές αυτές είναι ένας από τους λόγους που έγινε δύσκολη η πρόσβαση
της Άννας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΞΑΝΘΗ

Βουλευτές της ΝΔ 
στο πλευρό φασιστών

Αλληλεγγύη στην Άννα

Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Όχι στην καταστροφή των βουνών

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Αντίσταση στις Ιδιωτικοποιήσεις

ΟΕΝΓΕ  Περίθαλψη χωρίς διακρίσεις
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Συνέχεια από τη σελ. 3

Η Air France αναγκάστηκε να ακυρώσει
το 30% των εσωτερικών πτήσεών της
και το 15% των εξωτερικών. Στα νοσο-

κομεία, που κάνουν απεργίες στα επείγοντα
εδώ και 8 μήνες, οι CGT, FO, SUD συμμετείχαν
μαζικά. Η 5/12 ήταν επίσης μια “νεκρή μέρα”
για τους δικηγόρους.

Στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, τους 900.000 εκπαιδευ-
τικούς σε απεργία κάλεσαν τα συνδικάτα της
Παιδείας SNES-FSU, SNUipp-FSU, SE-UNSA,
Snalc ενώ κάλεσμα έβγαλαν και οι μαθητικοί
και φοιτητικοί σύλλογοι. Εξορμήσεις σε σχο-
λεία στο Παρίσι είχαν πραγματοποιηθεί από
συνδικαλιστές σιδηροδρομικούς και απεργούς
του RATP (οργανισμός συγκοινωνιών του Παρι-
σιού). Εδώ και 10 μέρες δεν περνάει μέρα χω-
ρίς κάποια κινητοποίηση σε λύκειο. Υπήρξε
ένας ξεσηκωμός των μαθητών όσο φτάναμε
κοντά στις 5 Δεκέμβρη. Τη μέρα της γενικής
απεργίας έγινε κατάληψη του πανεπιστημίου
στο Μπορντώ, σαν απάντηση στα διάφορα λοκ-
αουτ σε πανεπιστήμια αυτές τις μέρες για να
εμποδίσουν την κινητοποίηση των φοιτητών.

Πολλά από τα συνδικάτα πήραν αποφάσεις
άμεσης κλιμάκωσης της απεργίας, κάποια
έχοντας αποφασίσει από τα πριν και κάποια
μετά την επιτυχία της γενικής απεργίας: Στις
αστικές συγκοινωνίες και μεταφορές εμπορευ-
μάτων, CGT, FO και Solidaires κάλεσαν σε
απεργία διαρκείας από την Πέμπτη 5/12. Αυτό
αφορά και τα ασθενοφόρα, τα φορτηγά για
μετακομίσεις και τα ταξί. Στους σιδηρόδρο-
μους και τα τέσσερα συνδικάτα κάλεσαν σε
απεργία διαρκείας από την Πέμπτη 5/12. Ένα
από τα συνδικάτα των ελεγκτών εναέριας κυ-
κλοφορίας κάλεσε σε απεργία μέχρι και το
Σάββατο. 

Συνολικά αποφασίστηκε η συνέχιση της
απεργίας στους εκπαιδευτικούς, στα τρένα,
στον προαστιακό του Παρισιού -και στα διυλι-
στήρια μέχρι και τη Δευτέρα. Στα νοσοκομεία,
οι ειδικευόμενοι κάλεσαν σε απεργία από τις
10/12 ενώ ήδη υπάρχει απεργία όλων των συν-
δικάτων προγραμματισμένη για τις 17/12.
Απεργιακά ταμεία έχουν οργανωθεί σε πολ-
λούς κλάδους εδώ και πολλές βδομάδες, περι-
μένοντας ένα απεργιακό κίνημα διαρκείας.
Νέα μέρα γενικής απεργίας έχει κηρυχτεί η

Τρίτη 10/12. 
Το σημερινό ασφαλιστικό σύστημα, παρόλες

τις επιθέσεις που έχει δεχτεί τα τελευταία 25
χρόνια, δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής των
συντάξεων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες ορι-
σμένων επαγγελμάτων. Έτσι οι σιδηροδρομι-
κοί, που έχουν πολύ δύσκολες συνθήκες εργα-
σίας και πολλές ώρες εργασίας τα Σαββατοκύ-
ριακα και τις γιορτές δικαιούνται ειδικό καθε-
στώς και σύνταξη σε μικρότερη ηλικία. Για
τους δημόσιους υπαλλήλους, που ξεκινάνε
από πολύ χαμηλούς μισθούς και προχωράνε
πολύ αργά, η σύνταξή τους λογαριάζεται με
βάση τους τελευταίους 6 μήνες εργασίας. Στο
όνομα τάχα της ισότητας, η κυβέρνηση θέλει
να επιβάλει ένα ενιαίο καθεστώς. Οι συντάξεις
θα λογαριάζονται με βάση όλα τα χρόνια εργα-
σίας, και θα καταργηθούν τα “ειδικά προνό-
μια”. Αυτό μεταφράζεται σε μεγάλη μείωση
των συντάξεων, μέχρι 28%, και παράταση του
χρόνου συνταξιοδότησης. Όλοι οι μισθωτοί θα
χάσουν.

Αφού αρχικά επιτέθηκε σε κάθε κλάδο ξεχω-
ριστά για να διαιρέσει, ο Μακρόν έχει καταφέ-
ρει τώρα να συσπειρώσει τους πάντες εναν-
τίον του. Μέχρι τώρα η συνδικαλιστική στρατη-
γική των ηγεσιών, των αγώνων ανά κλάδο και
των διαδηλώσεων με 24ωρες απεργίες σε τα-
κτικά διαστήματα, δεν κατάφερε τίποτα. Ακόμα
και  η μεγάλη απεργία των σιδηροδρομικών
τον Ιούνη 2018 ενάντια στην κατάργηση της
συλλογικής τους σύμβασης κατέληξε σε ήττα
και οι αστικές εφημερίδες είχαν συγχαρεί τον
Μακρόν που επιτέλους κατάφερε να νικήσει
αυτό το δυνατό κομμάτι της εργατικής τάξης.

Το κλίμα άλλαξε 
Όμως το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων που

ξεκίνησε πριν ένα χρόνο ακριβώς, άλλαξε το
κλίμα. Για πολλούς μήνες αυτό το αυθόρμητο
κίνημα συσπείρωσε στις πλατείες λαϊκά στρώ-
ματα και μισθωτούς με επισφαλείς συνθήκες
εργασίας απομακρυσμένους από τις συνδικα-
λιστικές οργανώσεις που βρίσκονται στην πε-
ριφέρεια των μεγάλων πόλεων. Δε δίστασε να
συγκρουστεί με την αστυνομική βία κάθε Σάβ-
βατο στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, απο-
σταθεροποιώντας την εξουσία. Συκοφαντημέ-
νο από τα ΜΜΕ, είχε όμως μεγάλη λαϊκή στή-
ριξη. Τα αιτήματά του εξελίχτηκαν από τη μά-
χη για φορολογική δικαιοσύνη μέχρι τη συνολι-

κή αμφισβήτηση του συστήματος. Αυτό το κί-
νημα βοήθησε να σπάσει τα στερεότυπα που
μεταφέρουν τα ΜΜΕ ότι οι αγώνες γίνονται
μόνο από μισθωτούς που θέλουν να κρατή-
σουν τα προνόμιά τους. Η οργάνωσή του μέ-
σω των κοινωνικών δικτύων έδωσε επίσης έμ-
πνευση σε πολλά κομμάτια.

Από τότε, οργανώθηκε ένα εντυπωσιακό
απεργιακό κίνημα στο χώρο της Υγείας, που
ξεκίνησε από τα επείγοντα, για την υπεράσπιση
της δημόσιας Υγείας που καταρρέει. Αυτό το
κίνημα συνέχισε να απλώνεται τους τελευταί-
ους 8 μήνες. Στην εκπαίδευση, μετά από δυο
χρόνια καταστροφικών μεταρρυθμίσεων, ήρθε
απάντηση από τη βάση, στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση και έπειτα στη δευτεροβάθμια που
οργανώθηκε την περασμένη άνοιξη, και έβαλε
την πίεση στα συνδικάτα να στηρίξουν την
απεργία στη διάρκεια των εξετάσεων, κάτι που
δεν είχε γίνει από το 1968. Στις 13 του περα-
σμένου Σεπτέμβρη το Παρίσι μπλοκαρίστηκε
από την απεργία όλων των συγκοινωνιών. Τον
Οκτώβρη μαζικές απεργίες, μερικές φορές χω-
ρίς να έχουν καν προκηρυχθεί, παρέλυσαν με-
γάλα κομμάτια του σιδηροδρομικού δικτύου. 

Στις 5 Δεκέμβρη η οργή ήταν ξανά στην
ατμόσφαιρα μαζί με την χαρά να είμαστε ξανά
«όλοι μαζί» ενάντια στον Μακρόν και τον κό-
σμο που εκφράζει! Πέρα από τις συντάξεις, εί-
ναι άπειρες οι διεκδικήσεις: για αύξηση μι-
σθών, ενάντια στη διάλυση των κοινωνικών
υπηρεσιών, ενάντια στη “μεταρρύθμιση” του
επιδόματος ανεργίας. Οι πυροσβέστες, που
καλούσαν από τις 2 Δεκέμβρη σε κατασκήνω-
ση στην πλατεία της Δημοκρατίας, διαδήλω-
σαν με τους απεργούς και όταν η αστυνομία
έσπασε την πορεία στα δυο και δεν την άφηνε
να προχωρήσει, οι πυροσβέστες την ανάγκα-
σαν τελικά να υποχωρήσει.

Έντονο είναι το στοιχείο του συντονισμού και
της οργάνωσης από τα κάτω. Στο τέλος των
απεργιακών συγκεντρώσεων της 5/12, σιδηρο-
δρομικοί, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές/τριες,
συνταξιούχοι, άνεργοι δίνουν ραντεβού όλοι
μαζί το ίδιο βράδυ στις διακλαδικές γενικές συ-
νελεύσεις. Στις 6 Δεκέμβρη, πολλές γενικές συ-
νελεύσεις ψηφίζουν τη συνέχιση της απεργίας,
ενώ οι συνελεύσεις σιδηροδρομικών και εκπαι-
δευτικών ψηφίζουν τη συνέχιση μέχρι και την
Τρίτη 10 Δεκέμβρη, μέρα που οι συνομοσπον-
δίες έχουν κηρύξει καινούργια γενική απεργία.
Το απόγευμα της Παρασκευής διακλαδικές συ-
ναντήσεις γίνονται μέσα στους σταθμούς και
καλούν σε περιφρουρήσεις τη Δευτέρα το
πρωί! Αποφασίζεται η συνάντηση με τις διαδη-
λώσεις των Κίτρινων Γιλέκων την επόμενη μέ-
ρα, όπως και το κάλεσμα στη διαδήλωση της
Κυριακής 8 Δεκέμβρη ενάντια στο ρατσισμό
και την αστυνομική καταστολή. 

Τώρα ξεκινάμε! Όλα τα κομμάτια που συμ-
μετέχουν είναι πεισμένα γι’ αυτό! Αρχίζοντας
από τα πιο μαχητικά κομμάτια των σιδηροδρο-
μικών που είχαν κινητοποιηθεί το 2018, και που
ήταν από τα πρώτα οργανωμένα συνδικαλιστι-
κά κομμάτια που συναντήθηκαν με τα Κίτρινα
Γιλέκα από την αρχή. Ένα χρόνο μετά το ξεκί-
νημα των Κίτρινων Γιλέκων: Όλα είναι δυνατά!

Μαρί Περέν, εργαζόμενη 
στην ειδική αγωγή, απεργός

Νικολά Βερντόν, εκπαιδευτικός απεργός

ΓΑΛΛΙΑ - Όλα είναι δυνατά 18 Δεκέμβρη
αντιρατσιστικά
συλλαλητήρια

Σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας οργα-
νώνονται διαδηλώσεις με αφορμή τη
διεθνή μέρα των μεταναστών, την

Τετάρτη 18 Δεκέμβρη. Μέσα από το πολι-
τικό άνοιγμα που προκάλεσε η 5 Δεκέμ-
βρη ανοίγεται μια τεράστια ευκαιρία. 

Τα συνδικάτα καλούν σε κινητοποίηση
μαζί με τις συλλογικότητες των sans-pa-
piers (χωρίς χαρτιά) που στηρίζονται από
συλλόγους μεταναστών, φορείς και τοπι-
κές συλλογικότητες αλληλεγγύης, για το
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και τη
νομιμοποίηση όλων, ενάντια στο ρατσισμό.

Ξέρουμε ήδη πως η κυβέρνηση και η κυ-
ρίαρχη τάξη θέλουν να επιτεθούν στο κί-
νημα της 5 Δεκέμβρη για να το αποδυνα-
μώσουν. Και δεν είναι τυχαίο που ο Μα-
κρόν ανέδειξε το ζήτημα της μετανάστευ-
σης σε κύριο άξονα της πολιτικής του
τους τελευταίους μήνες. Το “δεν υπάρ-
χουν λεφτά” (για τις συντάξεις, τα νοσοκο-
μεία, την παιδεία…) είναι το βασικό επιχεί-
ρημα της κυβέρνησης για να δικαιολογή-
σει την πολιτική της ενάντια σε μετανά-
στες και πρόσφυγες. Νομιμοποιώντας αυ-
τό το επιχείρημα για τους μετανάστες, γί-
νεται όπλο καταστροφής ενάντια σε όλη
την κοινωνία.

Η ενότητα ενάντια στο ρατσισμό και η
αλληλεγγύη με τους μετανάστες και πρό-
σφυγες είναι αυτή τη στιγμή το ανώτερο
σημείο της ταξικής συνείδησης. 

Πέρυσι, για πρώτη φορά, η συσπείρωση
συλλογικοτήτων των sans-papiers και συν-
δικάτων είχε σαν αποτέλεσμα να γίνουν 60
διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία στις 18 Δε-
κέμβρη. Από τον Ιούνη μέχρι τον Οκτώβρη
ξεκίνησαν πάλι απεργίες των sans-papiers.
Στο Παρίσι οργανώθηκε εκδήλωση συμπα-
ράστασης στους sans-papiers με μεγάλη
επιτυχία. 

Το σημερινό κίνημα είναι τεράστια ευ-
καιρία. Στην περιοχή του Παρισιού τυπώ-
θηκαν και μοιράστηκαν 200.000 προκηρύ-
ξεις στις διαδηλώσεις: για να κτίσουμε την
ιδέα ότι η τάξη μας δεν έχει σύνορα ούτε
επαγγελματικά ούτε εθνικά.

Όπως το λέει το κάλεσμα για τις 18 Δε-
κέμβρη: «Η ισότητα δεν μπαίνει σε συζή-
τηση». Κερδίζεται. 

“Όποιος σπέρνει τη μιζέρια εισπράτει οργή”. Στη Γαλλία ξαναζωντανεύουν ιστορικά συνθήματα



Σαν Κίνηση για την απεργιακή 8
Μάρτη θέλουμε να ανοίξει η
συζήτηση για την απελευθέρω-

ση των γυναικών μέσα στους χώ-
ρους δουλειάς. Η περσινή μας προ-
σπάθεια λέει ότι οι εκδηλώσεις που
οργανώσαμε ήταν βήμα για τις εργα-
ζόμενες και τους εργαζόμενους για
να συζητήσουμε και για να μπουν οι
δικές τους εμπειρίες.

Έχουμε πέντε μήνες κυβέρνηση
της ΝΔ και τα μέτρα που παίρνει
εκτός από μέτρα λιτότητας είναι και

σεξιστικά. Πρώτα απ' όλα, η επίθεση
στους συμβασιούχους και οι εξαγγε-
λίες περί απολύσεων. Αν δούμε τα
νούμερα, η μεγάλη πλειοψηφία των
συμβασιούχων είναι γυναίκες. Οι
αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, οι κα-
θαρίστριες, οι νοσηλεύτριες είναι μό-
νο μερικά παραδείγματα. Οι απολύ-
σεις και η επίθεση στους συμβασιού-
χους είναι επίθεση στις γυναίκες.

Δεύτερον, η προσπάθεια να τσακί-
σουν τις συλλογικές συμβάσεις ερ-
γασίας είναι επίθεση στις γυναίκες.
Στις ΣΣΕ κατοχυρώνονται κατακτή-
σεις των γυναικών όπως οι άδειες
κύησης, μητρότητας, διάφορα επιδό-
ματα κλπ. Με το τσάκισμα των ΣΣΕ
καταργούνται κι όλες αυτές οι κατα-
κτήσεις. 

Είναι σεξιστικό το μέτρο που λέει
ότι θα παίρνουν εφάπαξ επίδομα οι
γυναίκες κάτω των 30 που κάνουν
παιδί. Μας λένε ότι η θέση μας είναι
μέσα στο σπίτι να γεννάμε και να τα
μεγαλώνουμε. Και είναι και ρατσιστι-
κό ταυτόχρονα διότι είναι ένα μέτρο
που αφορά όσες έχουν ΑΜΚΑ και η
κυβέρνηση κόβει τον ΑΜΚΑ από πρό-
σφυγες και μετανάστριες. 

Είναι λοιπόν μια κυβέρνηση που
εντείνει το σεξισμό καθώς επιτίθεται
για να πολλαπλασιάσει συνολικά την
εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. 

Φέτος είναι μια μεγάλη επέτειος.
110 χρόνια από το συνέδριο που με
πρόταση της Κλάρας Τσέτκιν ορίστη-
κε η 8 Μάρτη ως ημέρα πάλης για τα
δικαιώματα της Γυναίκας. Μέσα στην

αριστερά της εποχής γινόταν μια τε-
ράστια διαμάχη για το πως έχουμε
να παλέψουμε γι' αυτό το ζήτημα.
Υπήρχαν όλων των ειδών οι απόψεις
όπως αυτές των αστών φεμινιστριών
που έλεγαν ότι οι γυναίκες είμαστε
ένα ενιαίο κομμάτι απέναντι στους
άντρες. Οι επαναστάτριες της επο-
χής έβαζαν ότι χρειάζεται να παλέ-
ψουμε για τα δικαιώματα της γυναί-
κας σαν εργάτριες ταυτόχρονα με
την πάλη ενάντια σε ένα ολόκληρο
σύστημα. 

Ψωμί και ειρήνη
Μιλάμε για μια περίοδο που οι γυ-

ναίκες έμπαιναν μαζικά στην παρα-
γωγή κι άνοιγαν ζητήματα όπως το
αν θα γράφονται οι γυναίκες στα
συνδικάτα. Δεν ξεχνάμε ότι στις 8
Μάρτη του 1917 ξεκινάει η επανά-
σταση στη Ρωσία με την απεργία
που βγήκαν οι γυναίκες και ξεσήκω-
σαν όλη την εργατική τάξη, ζητώντας
ψωμί και ειρήνη και ξεκινώντας την
έφοδο στον ουρανό. 

Την καταπίεση της γυναίκας την
παλεύουμε μαζί γυναίκες κι άντρες
της εργατικής τάξης. Γι' αυτό παρεμ-
βαίνουμε στο συνέδριο και λέμε ότι η
ΑΔΕΔΥ πρέπει να πάρει απόφαση για
τις 8 Μάρτη. Γι' αυτό βάζουμε το ίδιο
ζήτημα στα σωματεία μας. Για να
κερδίσουμε ότι τα βάρη της αναπα-
ραγωγής και η φροντίδα της οικογέ-
νειας δεν θα φορτώνονται στη γυναί-
κα. Κι αυτό σημαίνει δημόσιοι δωρε-
άν και καθολικά προσβάσιμοι παιδι-

κοί σταθμοί με 24ωρη λειτουργία.
Γηροκομεία. Δημόσιες δομές για κα-
κοποιημένες γυναίκες. 

Μάχη απέναντι στη βία κατά των
γυναικών. Στις 23 του μήνα έγινε μια
μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της
Αθήνας ενάντια στη βία κατά των γυ-
ναικών. Χρειάζεται να απαντήσουμε
στο ερώτημα από που προέρχεται
αυτή η βία. Η απάντηση δεν είναι
απλά “από τους άντρες”. Είναι βία
που τροφοδοτείται από το ίδιο το
σύστημα. Αρκεί να ανοίξει κανείς την
τηλεόρασή του και θα το καταλάβει.
Θα δει μηνύματα που λένε ότι η σε-
ξουαλική παρενόχληση δεν είναι καν
παρενόχληση. Είναι κάτι που μπο-
ρούμε να σπάμε και πλάκα. Σε αυτό
αν προσθέσουμε και όλα τα σεξιστι-
κά στερεότυπα που αναπαράγονται
από την εκπαίδευση και την εκκλησία
θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για
τις ρίζες της βίας κατά των γυναι-
κών. Ο καπιταλισμός έχει ανάγκη την
καταπίεση για να είναι πιο εύκολη η
εκμετάλλευση. 

Έχουμε λοιπόν μπροστά μας τέσ-
σερις μήνες για να οργανώσουμε μια
απεργιακή 8 Μάρτη μεγαλύτερη και
σε περισσότερες πόλεις. Διεκδικού-
με από όλα τα σωματεία να υιοθετή-
σουν το ψήφισμα και να οργανώσουν
συζητήσεις στους χώρους δουλειάς
για να φτάσουμε σε μια επιτυχημένη
8 Μάρτη.

Αργυρή Ερωτοκρίτου
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Να οργανώσουμε την 8 Μάρτη
Το πρώτο πράγμα που διαπίστωσα όταν ήρθα στο συνέδριο της

ΑΔΕΔΥ ήταν το ποσοστό της αντιπροσώπευσης αντρών και γυναι-
κών τόσο στο προεδρείο όσο και στους συνέδρους. Μιλάμε για

ένα συντριπτικό ποσοστό αντρών. Είναι αντιστρόφως ανάλογο σε σχέ-
ση με το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα.

Ο εργασιακός χώρος από τον οποίο προέρχομαι αποτελεί εξαίρε-
ση. Οι περισσότερες εργαζόμενες είμαστε γυναίκες, οι περισσότερες
διευθυντικές θέσεις είναι σε γυναίκες, ακόμα και στο σωματείο είμα-
στε εκλεγμένες 4 γυναίκες κι ένας άντρας. Αυτή η εξαίρεση ωστόσο
επιβεβαιώνει τον κανόνα και προφανώς ακόμα και για εμάς στην Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς δεν σημαίνει ότι βιώνουμε κάτι διαφορετικό
από τις υπόλοιπες γυναίκες συναδέλφους σε σχέση με τα οικογενει-
ακά βάρη, με τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Σε πολλές περιπτώ-
σεις το γεγονός ότι σε κάποιες υπηρεσίες του δημοσίου έχουμε κατα-
κτήσει μεγαλύτερους μισθούς, συνεπάγεται ότι τα παιδιά μας δεν
έχουν πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς. Διεκδικούμε δημόσιους
δωρεάν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά των εργαζομένων. Εκεί
πρέπει να πέφτει το βάρος των συνδικάτων κι όχι σε επιδόματα που
τελικά θα καταλήγουν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

Για την οργάνωση της απεργιακής 8 Μάρτη φέτος ανοίγονται μεγα-
λύτερες δυνατότητες, ακόμα και σε χώρους σαν το Υπουργείο Οικο-
νομικών που εργάζομαι, όπου πέρυσι δεν κατεβήκαμε πολλοί. Το γε-
γονός ότι φέτος έχουμε εκλεγεί στο Δ.Σ της Ομοσπονδίας, είμαστε
πιο δυνατοί στο σωματείο, μας δίνει παραπάνω δυνατότητες να το ορ-
γανώσουμε συνολικά στο Υπουργείο. Είμαστε άλλωστε ένας χώρος
που μέσα στα συνδικαλιστικά αιτήματα των εργαζόμενων υπάρχουν
τα αιτήματα του κινήματος των γυναικών.

Βάζουμε λοιπόν στόχο ότι έναν χώρο εργασίας σαν το Υπουργείο
Οικονομικών θα τον κατεβάσουμε πολύ πιο μαζικά κι οργανωμένα στις
8 Μάρτη.

Τιάνα Ανδρέου

Με τις γυναίκες στην πρώτη γραμμή και την Κίνηση για την
απεργιακή 8 Μάρτη, φέτος μαζί με τους άνδρες συναδέλφους,
τα σωματεία και την ΑΔΕΔΥ, πετύχαμε την πραγματοποίηση

απεργιακής κινητοποίησης. Συνεχίζουμε δυναμικά με την έμπνευση της
φετινής χρονιάς, που είδαμε την έκρηξη των αγώνων από Χιλή έως το
Λίβανο. 

Πολλές γυναικείες οργανώσεις συντονίζονται, οργανώνονται και
παλεύουν ενάντια στο νέο “ορισμό” του βιασμού και της σεξουαλικής
παρενόχλησης που ρίχνει στα μαλακά τους βιαστές. Αντιστεκόμαστε
μαζικά στις σεξιστικές επιθέσεις που δεχόμαστε, απαιτούμε αυτοδιά-
θεση και αυτοδιαχείριση του σώματός μας, διεκδικούμε το δικαίωμά
μας για ίση αμοιβή για ίση εργασία σε σχέση με τους άνδρες συνα-
δέλφους μας, που τους θέλουμε μαζί στους αγώνες μας. 

Μέσα στα συνδικάτα συγκροτούνται επιτροπές γυναικών διεκδικών-
τας την κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Ορμώμενες και από το πνευματικό κληροδότημα της Ρόζας Λούξεμ-
πουργκ, τονίζουμε πως οι μάζες, γυναίκες και άνδρες από κοινού, εί-
ναι το αποφασιστικό στοιχείο, είναι ο βράχος πάνω στον οποίο θα κτι-
σθεί η τελική νίκη της επανάστασης. Με όπλα τη μαζική απεργία, το
επαναστατικό κόμμα και τα συνδικάτα μας, πάντα οι γυναίκες στην
πρώτη γραμμή. Από το Λίβανο και τη Χιλή, έως τη Βραζιλία, το Χονγκ
Κονγκ, τη Βολιβία και το Παρίσι, οι γυναίκες που έχουν μπει μαζικά
στους χώρους εργασίας και στα Πανεπιστήμια, πρωτοστατούν στις
εξεγέρσεις.

Στην Ελλάδα, από την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέχρι σήμερα, οι
μάχες των γυναικών κόντραραν όλο το ιδεολογικό υπόβαθρο που
τους επιβάλλει η άρχουσα τάξη. Σήμερα, η συνεχιζόμενη οικονομική
κρίση καθώς και η επίθεση στα μέσα επιβίωσης της εργατικής τάξης
δημιουργεί εκείνες τις επαναστατικές διεργασίες, οι οποίες αναγκά-
ζουν το γυναικείο κίνημα να προχωρά αγωνιζόμενο. 

Το σύστημα μας λέει ότι η αναπαραγωγή είναι η πιο σημαντική δρα-
στηριότητά μας και πρέπει να την αναλάβουν κατά αποκλειστικότητα
οι γυναίκες. Επεκτείνοντας την κυριαρχία της αγοράς σε κάθε περιο-
χή του πλανήτη το υψηλότερο τίμημα το πληρώνουμε εμείς οι γυναί-
κες. Γι’ αυτό οφείλουμε να αντιστεκόμαστε. Οφείλουμε να δώσουμε
τις μάχες όλοι μαζί. Από κοινού γυναίκες και άνδρες. 

Μαρία Αμπελιώτη

Εκδήλωση για την πάλη ενάντια στην καταπίεση των γυναικών και την
απεργιακή 8 Μάρτη 2020 οργάνωσε στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ η Κίνηση
για  την απεργιακή 8 Μάρτη. Τη συζήτηση άνοιξαν η Μαρία Αμπελιώτη,
εργαζόμενη στο δήμο Αθήνας, η Τιάνα Ανδρέου, εργαζόμενη στην Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς και μέλος του ΔΣ της ΟΣΥΟ και η Αργυρή Ερω-
τοκρίτου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς.

Εκδήλωση ενάντια στην σεξιστική καταπίεση και για την απεργιακή 8 Μάρτη, στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ. 
Από αριστερά: Μ. Αμπελιώτη, Α. Ερωτοκρίτου, Τ. Ανδρέου. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Στα τέλη Δεκέμβρη του 1944 ο Ουίν-
στον Τσόρτσιλ, πρωθυπουργός της
Βρετανίας, έλεγε σε μια συνεδρία-

ση του Πολεμικού Συμβουλίου: «αν οι
υποθέσεις στην Ελλάδα εξελιχθούν όπως
ελπίζουμε, το αποτέλεσμα μπορεί να εί-
ναι να σταματήσει ένα τεράστιο κύμα
αναρχίας στην Ευρώπη και να αποθαρ-
ρύνει παρόμοια ξεσπάσματα σε άλλες
χώρες». 

Οι «υποθέσεις» που εξελίσσονταν ήταν
η Μάχη της Αθήνας, που μετρούσε, την
στιγμή που ο Τσόρτσιλ έκανε αυτή τη δή-
λωση, 25 μέρες. Ο ίδιος είχε καταφτάσει
στην πόλη τα Χριστούγεννα σε μια επί-
σκεψη-αστραπή κατά την οποία έδωσε
τελεσίγραφο στην αντιπροσωπεία του
ΕΑΜ να αποδεχτεί τους όρους του στρα-
τηγού Σκόμπι. Την προηγούμενη βδομά-
δα, ο βρετανικός στρατός είχε αρχίσει τη
μεγάλη του επίθεση για να συντρίψει τις
δυνάμεις του ΕΛΑΣ στην Αθήνα. 

Στα τέλη του 1944 τα κινήματα της Αν-
τίστασης πανηγύριζαν την Απελευθέρω-
ση που είχαν πληρώσει με ποτάμια αίμα-
τος. Οι ελπίδες για μια άλλη κοινωνία
που θα έφερναν αυτές οι θυσίες ήταν
στα ουράνια. Όμως, οι ιμπεριαλιστές και
οι άρχουσες τάξεις δεν σκόπευαν να χα-
ρίσουν την απελευθέρωση στους «από
κάτω». 

Ματωμένη Κυριακή
Η σπίθα που έφερε τον Κόκκινο Δεκέμβρη

ήταν η σφαγή των διαδηλωτών στο Σύνταγμα
το πρωί της 3 Δεκέμβρη. Την προηγούμενη μέ-
ρα, οι υπουργοί της Αριστεράς (του ΕΑΜ και
του ΚΚΕ) είχαν παραιτηθεί από την κυβέρνηση
της Εθνικής Ενότητας με πρωθυπουργό τον Γ.
Παπανδρέου όταν οι διαπραγματεύσεις για τη
σύνθεση του νέου στρατού είχαν φτάσει σε
αδιέξοδο. Οι Βρετανοί ήθελαν ένα στρατό
πλήρως ελεγχόμενο από τη μοναρχική δεξιά. 

Όταν οι φάλαγγες των διαδηλωτών από τις
συνοικίες έμπαιναν στην πλατεία Συντάγματος
τα αστυνομικά αποσπάσματα που είχαν ακρο-
βολιστεί στο Αρχηγείο της Αστυνομίας (στη
συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Β. Σο-
φίας) άνοιξαν πυρ. Την εντολή έδωσε ο Άγγε-
λος Έβερτ, διοικητής της Αστυνομίας Πόλεων
και πατέρας του μετέπειτα πρόεδρου της ΝΔ
Μιλτιάδη Έβερτ. Ήταν σφαγή αόπλων. 23 νε-
κροί και 140 τραυματίες είναι η επικρατέστερη
εκτίμηση σήμερα. 

Την επόμενη μέρα ξεκίνησε Γενική Απεργία.
Η πόλη παρέλυσε, το ηλεκτρικό, οι συγκοινω-
νίες, τα πάντα νέκρωσαν. Ακόμα και οι εργαζό-
μενοι στο ξενοδοχείο Μ. Βρετάνια (εκεί που
ήταν εγκατεστημένες οι συμμαχικές στρατιω-
τικές αποστολές) το εγκατέλειψαν γιατί όπως
έγραφε αργότερα ένας Βρετανός αξιωματι-
κός: «Η ευγνωμοσύνη στους απελευθερωτές
ερχόταν σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην υπο-
στήριξη του ΕΑΜ». Η τεράστια διαδήλωση που
συνόδευε την κηδεία των δολοφονημένων της
Ματωμένης Κυριακής χτυπήθηκε και αυτή από
δωσίλογους μέλη «εθνικών οργανώσεων» που
στεγάζονταν σε ξενοδοχεία του κέντρου με
δεκάδες νεκρούς. 

Από το πρωί εκείνης της μέρας τα τμήματα
του ΕΛΑΣ της Αθήνας είχαν ξεκινήσει τις επι-
χειρήσεις με στόχο τα αστυνομικά τμήματα και
τη σφηκοφωλιά της οργάνωσης Χ του Γρίβα
στο Θησείο. Τις επόμενες μέρες η σύγκρουση
θα κλιμακωνόταν. 

Ήταν μια σύγκρουση που δεν την είχε επιλέ-
ξει η ηγεσία του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Αντίθετα,
καθ’ όλη τη διάρκεια του 1944 είχε δείξει έμ-
πρακτα ότι ο στόχος της ήταν η «ομαλή εξέλι-
ξη». Η απελευθέρωση θα έφερνε εκλογές και
οι εκλογές θα έδιναν την κυβέρνηση στο ΕΑΜ
ή έστω ένα ηγεμονικό ρόλο σε αυτή. Έτσι η
ηγεσία αποδέχτηκε τη Συμφωνία του Λιβάνου
(έγινε τον Μάη ’44) που έβαλε τις βάσεις για
την κυβέρνηση «Εθνικής Ενώσεως» και αποκή-
ρυξε το κίνημα των φαντάρων και των ναυτών
στη Μέση Ανατολή ως έργο προβοκατόρων.
Υπέγραψε τη Συμφωνία της Καζέρτας που
απαγόρευε στον ΕΛΑΣ του βουνού να μπει
στην Αθήνα, μπήκε τελικά με έξι θέσεις στην
κυβέρνηση Παπανδρέου και όταν ήρθε η Απε-
λευθέρωση της Αθήνας τον Οκτώβρη τήρησε
«υποδειγματική τάξη» μέχρι να έρθει η κυβέρ-
νηση και τα πρώτα βρετανικά τμήματα. 

Ταξική ανακωχή
Το διάστημα, από τον Οκτώβρη μέχρι τον

Δεκέμβρη μπορεί να συνοψιστεί από τον τίτλο
της εργασίας του Δ. Μαριόλη, “Η Αδύνατη Τα-
ξική Ανακωχή”. Αυτό που εκτυλίσσεται είναι
ένα «καθεστώς ακήρυκτου κοινωνικού εμφυλί-
ου» όπου οι εργατικές διεκδικήσεις για μι-
σθούς, δουλειά και δικαιώματα αλληλοτροφο-
δοτούνται με την οργή από το ξέπλυμα των
ταγματασφαλιτών και κάθε λογής δωσιλόγων
από την κυβέρνηση και τους Βρετανούς «συμ-
μάχους». 

Εν τω μεταξύ, οι υπουργοί του ΕΑΜ και του
ΚΚΕ εφάρμοζαν μια πολιτική που έριχνε κου-
βάδες κρύου νερού στη βάση του κινήματος,
που θεωρούσε ότι η απελευθέρωση από τους
ναζί ήταν η πρώτη πράξη της κοινωνικής απε-
λευθέρωσης.

Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης
ήταν ο Αλ. Σβώλος, που πριν λίγους μήνες
ήταν πρόεδρος της ΠΕΕΑ, της Κυβέρνησης
του Βουνού. Υφυπουργός ο Αγγ. Αγγελόπου-
λος, μέλος του ΕΑΜ κι αυτός. Στις 9 Νοέμβρη
ο Σβώλος ανακοίνωσε το νόμο «περί νομισμα-

τικής διαρρυθμίσεως». Η νέα δραχμή θα ήταν
δεμένη με τη χάρτινη βρετανική λίρα. Βρετα-
νοί «ειδικοί», έλληνες «εμπειρογνώμονες» και
οι υπουργοί της Αριστεράς, συμφωνούσαν ότι
για να πετύχει η σταθεροποίηση, χρειαζόταν
«ισοσκελισμένος προϋπολογισμός», περιορι-
σμός των δημοσίων δαπανών και λιτότητα. 

Η «ισοσκέλιση» του προϋπολογισμού θα γι-
νόταν με τις θυσίες της εργατικής τάξης. Οι
βιομήχανοι, οι έμποροι, οι τραπεζίτες δεν θα
πλήρωναν τίποτα και αφέθηκαν ελεύθεροι να
κερδοσκοπούν με το χρυσό, με συνέπεια ο
πληθωρισμός να ξαναπάρει την πάνω βόλτα. 

Το άλλο καυτό μέτωπο ήταν η ανεργία. Οι
εργάτες απαιτούσαν την κρατικοποίηση και
την επαναλειτουργία των κλειστών εργοστα-
σίων. Σε κάποιες περιπτώσεις το πέτυχαν,
όπως στα λιγνιτωρυχεία της Καλογρέζας, την
«Εριουργική». Όμως, στις 11 Νοέμβρη δημοσι-
εύτηκε ο νόμος που άφηνε τους καπιταλιστές
ελεύθερους να θέτουν σε διαθεσιμότητα το
«πλεονάζον» προσωπικό. Αυτός ο νόμος έφε-
ρε την υπογραφή του Μ. Πορφυρογέννη,
υπουργού Εργασίας, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ.

Η δυσαρέσκεια από αυτή την πολιτική ήταν
μεγάλη. Μπορεί η ηγεσία να κατόρθωνε να
φρενάρει την πάλη, αυτό όμως καθόλου δεν
σήμαινε ότι καθησύχαζε τη δυσαρέσκεια του
κόσμου της, που έβλεπε τους βρικόλακες της
Κατοχής να συνεχίζουν να πλουτίζουν από την
πείνα και τη δυστυχία των φτωχών. Ταυτόχρο-
να, η ανασύνταξη, γύρω από τον «πυρήνα της
αντεπανάστασης», των ταγματασφαλιτών, των
δωσιλόγων και των φασιστών της κατοχής,
προξενούσε ακόμα μεγαλύτερες ανησυχίες.

Ο αντίκτυπος έφτανε μέχρι την ηγεσία. Η
πιο γνωστή περίπτωση είναι του Άρη Βελου-
χιώτη. Στις 17-18 Νοέμβρη κάλεσε μια σύσκε-
ψη καπετάνιων των μεγάλων μονάδων του
ΕΛΑΣ στη Λαμία, όλοι τους μέλη και στελέχη
του ΚΚΕ, στην οποία πρότεινε μέτρα προετοι-
μασίας του ΕΛΑΣ για μια πιθανή σύγκρουση
με τους Άγγλους ιμπεριαλιστές. Ο φόβος που
γινόταν μεγαλύτερος κάθε μέρα που περνού-

σε, ήταν ότι η αντίδραση με την στήριξη
και παραίνεση των Άγγλων θα προχω-
ρούσε σε πραξικόπημα για να εμποδίσει
την επικράτηση της Αριστεράς σε εκλο-
γές.

Σύγκρουση
Η έκρηξη οργής που ανάβλυζε από την

ριζοσπαστικοποίηση της Κατοχής και την
πολιτική και ταξική πόλωση της Απελευ-
θέρωσης υποχρέωσε την ηγεσία να αντα-
ποκριθεί. Όχι για να πάρει την εξουσία
αλλά για να κάνει μια ένοπλη διαπραγμά-
τευση. 

Ο ιστορικός Μιχ. Λυμπεράτος υπο-
γραμμίζει σε κείμενό του στο συλλογικό
τόμο “Από την Απελευθέρωση στα Δε-
κεμβριανά” ότι: “Έτσι και με σαφή συνεί-
δηση ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση
με τους Βρετανούς δεν είχε προοπτική, η
ηγεσία του ΕΑΜ και του ΚΚΕ δεν είχε άλ-
λη επιλογή από την εμπλοκή σε έναν
αμυντικό πόλεμο, παρακαλώντας στις
προκηρύξεις τους να μην στραφούν σύμ-
μαχοι εναντίον συμμάχων”.

Αλλά όπως γράφει ο Τάσος Κωστόπου-
λος στο βιβλίο του “Ο Κόκκινος Δεκέμ-
βρης το Ζήτημα της Επαναστατικής
Βίας”: “Η απόπειρα της κομμουνιστικής
ηγεσίας για μια ελεγχόμενη εξάλειψη
των ενόπλων δυναμικών ερεισμάτων της
‘αντίδρασης’ προκειμένου στη συνέχεια

να επιβάλει από θέση ισχύος ένα καλύτερο
συμβιβασμό με τους Βρετανούς…εκτροχιά-
στηκε από την υπόγεια κοινωνική δυναμική
του αθηναϊκού ΕΑΜ σε αυθεντικό επαναστατι-
κό ξέσπασμα”. 

Πράγματι ο «κόκκινος Δεκέμβρης» απέκτησε
χαρακτηριστικά ένοπλης ταξικής σύγκρουσης.
Οι εργατογειτονιές και οι προσφυγικοί συνοικι-
σμοί έγιναν ο στόχος των ανηλεών βομβαρδι-
σμών της RAF και του αγγλικού στόλου. Μόνο
το Περιστέρι δέχτηκε 5.000 βόμβες και όλ-
μους στην τελευταία φάση των μαχών. 

Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το κατά
πόσο ο ΕΛΑΣ μπορούσε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις μιας αναμέτρησης με εμπειροπό-
λεμες και άρτια εξοπλισμένες μονάδες, όπως
η Ορεινή Ταξιαρχία ή οι βρετανοί αλεξιπτωτι-
στές και τα τεθωρακισμένα Sherman που έριξε
στη μάχη ο Σκόμπι. Στις παραμονές της σύγ-
κρουσης, ο ΕΛΑΣ της Αθήνας διέθετε οπλισμό
για 6.300 περίπου μαχητές, με πολύ λίγα πυ-
ρομαχικά και καθόλου βαρύ οπλισμό. 

Κι όμως, οι δυνάμεις της κυβέρνησης και οι
ίδιοι οι Βρετανοί πέρασαν πολύ δύσκολες
ώρες στην Αθήνα, μέχρι τις αρχές του δεύτε-
ρου δεκαήμερου του Δεκέμβρη. Όταν στις 11
Δεκέμβρη ήρθαν στην Αθήνα ο στρατάρχης
Αλεξάντερ και ο υπουργός Μέσης Ανατολής
Μακμίλαν για να εκτιμήσουν την κατάσταση, ο
πρώτος ομολόγησε ότι: «υποτιμήσαμε την
στρατιωτική επιδεξιότητα, την αποφασιστικό-
τητα και την ισχύ των επαναστατών». 

Όμως, είναι λάθος να μπαίνουν τα ερωτήμα-
τα για τον Δεκέμβρη του 1944 με ένα στενό
«τεχνικό» τρόπο που στην ουσία αποφεύγει τα
πολιτικά ζητήματα. Μια Αριστερά που θα είχε
ξεκάθαρη αντιμετώπιση για τον «συμμαχικό»
ιμπεριαλισμό, όχι μόνο δεν θα υποδεχόταν
σαν «ελευθερωτές» τον βρετανικό στρατό, αλ-
λά θα είχε αποφύγει όλες τις συμφωνίες του
Λιβάνου και της Καζέρτας που έστρωσαν το
δρόμο στον Σκόμπι. 

Λέανδρος Μπόλαρης

11 Δεκέμβρη 2019, Νο 1402Ιστορία

Ο κόκκινος Δεκέμβρης
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ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 12/12
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 7.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/12
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μάρκετ Ιν Πλαταιών 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Βενιζέλου 12μ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία (ΑΒ) 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Πετρουπόλεως (Τζάντε) 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ πλ. Αγ. Θεράποντα 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζ. Κομνηνών 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Πλατεία (Μυλωνάς) 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη και 
Θησέως 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκίσης 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 4μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πλατεία (Έβερεστ) 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης 
Πλατεία Πλαστήρα 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Πλ. Λαζάρου 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Σκλαβενίτης (Τζον Κένεντυ) 12μ
ΙΛΙΟΝ Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 10.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Παιδική Στέγη 1μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ 
Σβώλου με Ναυαρίνου 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και 25ης
Μαρτίου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 12μ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ

Εξορμήσεις

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 καφέ Σταθμός 8μμ
Τα Δεκεμβριανά του 1944
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 
καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμ
Οι ρίζες του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 
καφέ Σεβάχ (Πριάμου 3) 7μμ
Οι ρίζες του ρατσισμού
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Τα Δεκεμβριανά του 1944
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ανατολική Γερμανία 1989
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Να τσακίσουμε
τη ρατσιστική επίθεση της Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Λίτσα Στυλιανοπούλου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12
δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 
5ος ορ., 7μμ
Το απεργιακό κύμα, τράπεζες, ΕΛΠΕ, Υπ.
Οικονομικών
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 καφέ Γιώτης 8.30μμ
20 χρόνια από το Σιάτλ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 καφέ Ζωή 7μμ
ΟΙ εργαζόμενοι της (κλιματικής) αλλαγής
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 καφέ Άνεμος 6.30μμ
Η παράδοση του σοσιαλισμού από τα κάτω
Ομιλητής: Νίκος Σταματίου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 
γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 8μμ
11 χρόνια από το Δεκέμβρη του 2008
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
20 χρόνια από το Σιάτλ
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κτενιουδάκη

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 Θόλος 9μμ
Να τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση της
Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 
στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Μέση Ανατολή – Μοιράζουν τη Συρία αλλά
το «αραβικό πεζοδρόμιο» επιστρέφει
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 καφέ Ηλιόπετρα 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 
καφέ Πλάτων (
Ακαδημία Πλάτωνα) 7.30μμ
Το απεργιακό κύμα, τράπεζες, ΕΛΠΕ, Υπ.
Οικονομικών
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 
καφέ Deza 
(Φωκιώνος Νέγρη 74) 7.30μμ
20 χρόνια από το Σιάτλ
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός

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

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 
Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου), υπόγειο, 7.30μμ
20 χρόνια από το Σιάτλ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/12 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
20 χρόνια από το Σιάτλ
Ομιλητής: Σανφό Μοχαμαντί

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
20 χρόνια από το Σιάτλ
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμ
Μέση Ανατολή – Μοιράζουν τη Συρία αλλά
το «αραβικό πεζοδρόμιο» επιστρέφει
Ομιλήτρια: Τερέζα Μιχαλούδη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 Πολύκεντρο Νεολαίας 6μμ
Να τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση της
Ν.Δ.
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
20 χρόνια από το Σιάτλ
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 καφέ Ποέτα 8μμ
Να τσακίσουμε τη ρατσιστική πολιτική της
Ν.Δ.
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 καφέ Γέφυρες 7μμ
Τα Δεκεμβριανά του 1944
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
20 χρόνια από το Σιάτλ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 καφέ Σπίριτ 7μμ
Μέση Ανατολή – Μοιράζουν τη Συρία αλλά
το «αραβικό πεζοδρόμιο» επιστρέφει
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Ανατολική Γερμανία 1989
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
20 χρόνια από το Σιάτλ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 δημαρχείο 7.30μμ
Να βάλουμε τέλος στους βρώμικους αντα-
γωνισμούς με την Τουρκία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 δημαρχείο 8μμ
Να βάλουμε τέλος στους βρώμικους αντα-
γωνισμούς με την Τουρκία
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 στέκι Εκτός Σχεδίου 8μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12/12 καφέ Κομπολόϊ 8μμ
Αναρχισμός, μια μαρξιστική κριτική
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΑΜΑΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12 καφέ Μπαράκα 2μμ
20 χρόνια από το Σιάτλ
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 καφέ Κρίκος 7μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

Στις σχολές
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 παρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να
με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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ΚΕΕΡΦΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Εκδήλωση-συζήτηση

21 ΜΑΡΤΗ: 
Διεθνής Μέρα Ενάντια στο 
ρατσισμό και τη φασιστική απειλή
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες -
Στη φυλακή οι νεοναζί
STOP στις “επιτροπές 
αγανακτισμένων”

Πέμπτη 16 Γενάρη, 7.30μμ 
Παλιό Δημαρχείο Aνδρέα Γκίνη 
(Πλατεία Xαλανδρίου)

Oμιλητές: 
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος
πολιτικής αγωγής στην δίκη της
Χ.Α, Δημήτρης Τσακιλτζής, Σύλ-
λογος Μικρασιατών Χαλανδρίου
“Ρίζες”, Δημήτρης Περίχαρος,
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομέ-
νων Αμαλία Φλέμινγκ, Αφροδίτη
Φράγκου, ΚΕΕΡΦΑ. 
Συντονίζει η Μαριάννα Ψαρα-
δέλλη, Αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες 
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Στην επόμενη κρίσιμη φάση
της μπαίνει η δίκη της εγ-
κληματικής συμμορίας της

Χ.Α καθώς στις 18 Δεκεμβρίου
πραγματοποιείται στο Εφετείο η
400η δικάσιμος όπου αναμένεται
η πρότασης της εισαγγελέως επί
της ενοχής των κατηγορουμένων.

Όπως αναφέρει στην ιστοσελί-
δα του το jailgoldendawn”: “Στις
18 Δεκεμβρίου με την πρόταση
της εισαγγελέως της έδρας επί
της ενοχής των κατηγορουμένων
θα συνεχιστεί η δίκη της Χρυσής
Αυγής. Με την προϋπόθεση
ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε από
την έδρα, να είναι έτοιμη η εισαγ-
γελέας μέχρι τότε, καθώς σε δια-
φορετική περίπτωση μπορεί να
της δοθεί και άλλος χρόνος. Αν
υπάρξει εκ νέου διακοπή, η πρό-
ταση αναμένεται εν τέλει να ανα-
κοινωθεί στην πρώτη δικάσιμο
του Ιανουαρίου”.

Σε κάθε περίπτωση, θα χρει-
αστεί ξανά η άμεση μαζική κινητο-
ποίηση όλου του αντιφασιστικού
φάσματος που έδωσε δυναμικό
και μαζικό παρών έξω και μέσα
στα δικαστήρια στις 6/11 τη μέρα
της κατάθεσης του Μιχαλολιά-
κου. Όπως αναφέρει η ΚΕΕΡΦΑ:
“Το αντιφασιστικό κίνημα δεν
επαναπαύεται. Αντίθετα, θα είμα-
στε παρόντες και παρούσες μέχρι
να καταλήξει το δικαστήριο σε
απόφαση σκληρής καταδίκης και
όχι να πέσουν στα μαλακά οι φο-
νιάδες νεοναζί”. 

Συνεχίζει 
η δίκη 
της Χ.Α.

Οικονομική Εξόρμηση
Στα 36.950 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικονο-

μικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης
με τα 4.200 ευρώ που συγκεντρώθηκαν τη βδομά-
δα που πέρασε.  

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συν-
τρόφους που συγκέντρωσαν 55 ευρώ στο συνέ-
δριο της ΑΔΕΔΥ, 50 στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονί-
κης, 30 στο Δήμο Αθήνας, 25 ευρώ στο ΥΠΠΟ,
από 10 ευρώ στο Αμαλία Φλέμινγκ, στο Δήμο Νί-
καιας, στην ΕΡΑ Ηρακλείου και στην εξόρμηση
στη λαϊκή των Εξαρχείων. 

Ευχαριστούμε τους Γιάννη Σ., Στεφανία Κ., Δη-
μήτρη Κ., Παντελή Π., Γιώργο Σ. και Μαρία Π. που
ανανέωσαν τις συνδρομές τους καθώς και για τις

προσωπικές σας ενισχύσεις που συνεχίζονται:
Θράσος Τζ. 100, από 30 ευρώ Νίκος Δ., Γιάννης
Μ., Νίκος Μ., Νίκος Π., από 20 ευρώ Έβελυν Β., Γι-
ούλη Κ., Γιάννης Σ., Φίλιππος Κ., Έφη Σ, από 15
ευρώ Αντώνης Σκ., Βασίλης Λ., Χαρίτα Μ., από 10
ευρώ Μαρία Τ., Κώστας Τ., Μαρία Γ., Δημήτρης Τ.,
Χάρης Π., από 5 ευρώ Χρήστος Ζ., Βάσω Ν., Κώ-
στας Στ., Μήτσος Κ., Κώστας Κ., Ιλεάνα Ζ.

Αυτή τη βδομάδα ξεκινάνε οι τοπικές γιορτές
της Εργατικής Αλληλεγγύης. Προμηθευτείτε προ-
σκλήσεις για να διακινήσετε στους συναδέλφους
και τους φίλους σας κι ελάτε να τραγουδήσουμε
και να χορέψουμε, με την αισιοδοξία της δύναμης
της τάξης και των αγώνων μας!

Οι μάχες των εργαζόμενων στο χώρο της Υγείας δεν έχουν σταματήσει όλα τα τελευταία χρόνια,
από τη μάχη των συμβασιούχων για μόνιμη και σταθερή δουλειά  και την αντίσταση στα σχέδια

ιδιωτικοποίησης του Κικίλια, μέχρι τους αγώνες ενάντια στο ρατσισμό, τον φασισμό και τις σεξιστι-
κές διακρίσεις.

Τα μέλη του ΣΕΚ μέσα από τη δράση του Συντονιστικού Νοσοκομείων βρέθηκαν στην πρώτη
γραμμή αυτών των αγώνων στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης με αποκορύφωμα τη μαζική συμμε-
τοχή στο πανελλαδικό απεργιακό συλλαλητήριο της 23ης Οκτώβρη. Η Εργατική Αλληλεγγύη είναι
ένα βασικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο γιατί δίνει σταθερά κάθε βδομάδα την εικό-
να των κινητοποιήσεων πανελλαδικά, αλλά και γιατί με την διακίνηση της χτίζεται το δίκτυο των
αγωνιστών σε κάθε χώρο δουλειάς.

Γι αυτό το λόγο η εφημερίδα μας έχει την αναγνώριση και την οικονομική στήριξη των συναδέλ-
φων. Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μαζέψαμε 50 ευρώ από κουπόνια μέσα σε μια ώρα την προ-
ηγούμενη βδομάδα και έχουμε ήδη υποσχετικές που ξεπερνάνε τα 200 ευρώ. Συνεχίζουμε ακόμα
πιο δυνατά την καμπάνια οικονομικής εξόρμησης τις επόμενες δύο εβδομάδες σε όλα τα νοσοκο-
μεία της πόλης για να κάνουμε το όπλο μας ακόμα πιο δυνατό. 

Γιάννης Κούτρας, γιατρός, μέλος ΔΣ Ιπποκρατείου ΓΝΘ, αντιπρόεδρος ΕΝΙΘ

Στους χώρους
Τετάρτη 11/12
Εθνική Τράπεζα 7.30πμ
Ραδιομέγαρο ΕΡΤ 9.30πμ
Πάντειο παν/μιο 11πμ
Φιλοσοφική Αθήνας 11πμ
ΑΣΚΤ 11πμ
ΠΑΔΑ1 11πμ
ΠΑΔΑ2 11πμ

Πέμπτη 12/12
Δήμος Ν. Ιωνίας 6.30πμ
Θριάσιο 9πμ
ΟΑΕΔ Περιστέρι 10πμ
Συνέλευση 
Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας 10πμ

Παρασκευή 13/12
ΚΕΠΥΟ 7.30πμ
Ιντρακόμ 8.20 πμ 
Αττικό 8πμ
Ιπποκράτειο 8.30πμ
Αγλαΐα Κυριακού 9πμ
Συγγρός Νοσοκομείο 11.30πμ
Σισμανόγλειο 9πμ
Αμαλία Φλέμινγκ 10πμ
Αγία Όλγα 12.30 μμ
ΓΟΝΚ 10.30 πμ
Δήμος Αθήνας (γκαράζ) 12 μεσ
Δήμαρχείο Αιγάλεω 11πμ
Δήμος Περιστέρι 9πμ
Δήμος Νίκαιας 10πμ
Δήμος Αγίας Παρασκευής 9πμ
Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας 9.30 πμ
Εφορία Κυψέλης 10.30πμ

Δευτέρα 16/12
Δήμος Ζωγράφου 6πμ 
Σιβιτανίδειος 10.30 πμ
Λαϊκό νοσοκ/μειο 12 μεσ
Παίδων Πεντέλης 9πμ

Τρίτη 17/12
Αμαξοστάσιο Μετρό Σεπόλια
11πμ

Τετάρτη 18/12
Συνέλευση 
Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας 11πμ

Γιορτή Eργατικής
Aλληλεγγύης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρασκευή 20/12, 9 μμ 
CAFE ΑΝΕΜΟΣ, Ιλισού 7 
Κάτω Τούμπα 
Πρόσκληση με φαγητό και ποτό 7€

Γενική συνέλευση κι εκλογές θα πραγματοποιήσει την Τε-
τάρτη 11/12 ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης. 

Με το ψηφοδέλτιο “Συνεργασία για ενότητα κι αγώνα”,
που συμμετέχει στις Παρεμβάσεις, κατεβαίνει κι ο Στέλιος
Γιαννούλης, μέλος του δικτύου εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”.

Εκλογές δασκάλων
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Ο Μαρξισμός του Τρότσκι

Tο Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο προ-
χωράει στην τρί-

τη έκδοση του βιβλίου
του Ντάνκαν Χάλας
“Ο Μαρξισμός του
Τρότσκι” σε μια περίο-
δο που οι εξεγέρσεις
και τα κινήματα είναι
στην ημερήσια διάτα-
ξη σχεδόν σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη του
πλανήτη και ταυτό-
χρονα η συζήτηση για
την στρατηγική και τις
επιλογές της Αριστε-
ράς -συνεπώς και την
ιστορία της- αναζωο-
γονείται διαρκώς. 

Ο Λέον Τρότσκι είναι
ο επαναστάτης που
συκοφαντήθηκε περισ-
σότερο από οποιονδή-
ποτε άλλον. Για δεκαε-
τίες η ζωή και οι ιδέες
του ήταν θαμμένες κά-
τω από τόνους λάσπη
που συσσώρευσε πά-
νω τους η σταλινική
αντεπανάσταση. Μέχρι
και το 1989-90, όταν κατέρρεαν τα
καθεστώτα του «υπαρκτού σοσιαλι-
σμού» στην ανατολική Ευρώπη και
τη Ρωσία, τα έργα του ήταν ουσια-
στικά απαγορευμένα.

Όμως, στην πραγματικότητα, οι
ιδέες και η δράση του στέκουν ισά-
ξια δίπλα σε αυτές του Μαρξ, του
Ένγκελς και του Λένιν. Ο Τρότσκι
ήταν πρωταγωνιστής στις μεγαλύ-
τερες «στιγμές» της ταξικής πά-
λης. Πρόεδρος του σοβιέτ της Πε-
τρούπολης στην πρώτη Ρωσική
Επανάσταση του 1905 και ξανά
πρόεδρός του το 1917, όταν οργά-
νωσε την κατάληψη της εξουσίας
τον Κόκκινο Οκτώβρη. Ήταν ο ορ-
γανωτής του Κόκκινου Στρατού
που τσάκισε την αντεπανάσταση
και την ιμπεριαλιστική επέμβαση
στα επόμενα χρόνια. Μαζί με τον
Λένιν ήταν οι θεμελιωτές της Κομ-
μουνιστικής Διεθνούς, του σχολεί-
ου και επιτελείου της επαναστατι-
κής στρατηγικής και τακτικής για
τα κομμουνιστικά κόμματα που
ιδρύονταν σε ρήξη με τις προδο-
σίες της σοσιαλδημοκρατίας.

Ο Τρότσκι έδωσε την τιτάνια μά-
χη για να υπερασπίσει την κληρο-
νομιά της ρωσικής επανάστασης
και να αποδείξει ότι «ποτάμια αίμα-
τος χωρίζουν τον σταλινισμό και
τον μπολσεβικισμό». Πρόσφερε
την πρώτη σοβαρή μαρξιστική ανά-
λυση της σταλινικής γραφειοκρα-
τίας που αναδείχτηκε και επικράτη-
σε στις συνθήκες της απομόνωσης
της σοβιετικής Ρωσίας.

Ήταν ο πρώτος που έκρουσε τον

κώδωνα του κινδύνου για την φασι-
στική απειλή στην Γερμανία και
διατύπωσε μια από τις πιο οξυδερ-
κείς αναλύσεις για τη φύση του
φασισμού σαν αντιδραστικού κινή-
ματος. Και δεν έμεινε σ’ αυτό. Με
όπλο την στρατηγική του ενιαίου
μετώπου εξήγησε πώς η εργατική
τάξη μπορεί να αποκρούσει τη φα-
σιστική απειλή και να ανοίξει το
δρόμο για τη δική της λύση στην
κρίση του καπιταλισμού –την επα-
νάσταση. 

Διαρκής Επανάσταση
Το βιβλίο του Ντάνκαν Χάλας συ-

νοψίζει τις ιδέες και τη δράση του
Τρότσκι μέσα στο ιστορικό τους
πλαίσιο. Είναι χωρισμένο σε πέντε
μέρη. Το πρώτο, παρουσιάζει την
«καρδιά» της θεωρητικής και πολιτι-
κής κληρονομιάς του, τη θεωρία
της Διαρκούς Επανάστασης. Ο κα-
πιταλισμός του 21ου αιώνα διαφέ-
ρει πράγματι σε πολλά από την επο-
χή που διατύπωνε αυτή τη θεωρία ο
Τρότσκι, αλλά ο «νόμος της άνισης
και συνδυασμένης ανάπτυξης» του
συστήματος συνεχίζει να ισχύει και
-το πιο σημαντικό- να παράγει τον
«ιστορικό νεκροθάφτη» του, την ερ-
γατική τάξη που κρατάει στα χέρια
της το κλειδί της κοινωνικής απε-
λευθέρωσης από τη Λατινική Αμερι-
κή μέχρι την «Αραβική Άνοιξη» που
έρχεται ξανά στο προσκήνιο. 

Στη συνέχεια ο Χάλας παρουσιά-
ζει τη μάχη του Τρότσκι ενάντια
στην αναδυόμενη σταλινική γρα-
φειοκρατία και για την υπεράσπιση

της γνήσιας κληρονο-
μιάς της Ρώσικης
Επανάστασης. 

Τα επόμενα δυο κε-
φάλαια ασχολούνται
με δυο αλληλένδετες
πλευρές της συνεισφο-
ράς του μεγάλου επα-
ναστάτη. Τη συμβολή
του στην ανάπτυξη της
επαναστατικής στρα-
τηγικής και τακτικής
τόσο στα πρώτα χρό-
νια της Κομμουνιστι-
κής Διεθνούς, όσο και
στα επόμενα όταν
χρειάστηκε να υπερα-
σπίσει αυτή την κληρο-
νομιά από τις επιλογές
που έφεραν μεγάλες
ήττες και χαμένες ευ-
καιρίες για το εργατικό
κίνημα. Αλλά και τη
σχέση ανάμεσα στην
εργατική τάξη και το
επαναστατικό κόμμα,
«το ιστορικά καθορι-
σμένο όργανο» με το
οποίο η τάξη «φτάνει
στην αυτοσυνείδησή
της». 

Στο τελευταίο κεφάλαιο του βι-
βλίου ο Χάλας εξετάζει κριτικά την
κληρονομιά του Τρότσκι. Η Διεθνι-
στική Σοσιαλιστική Τάση που κομ-
μάτι της είναι το ΣΕΚ, άρχισε να
χτίζεται στη δεκαετία του 1950 γύ-
ρω από την ομάδα που είχε συ-
σπειρώσει ο Τόνι Κλιφ και στην
οποία ανήκε και ο Ντάνκαν Χάλας.
Το σημείο αφετηρίας ήταν η θεω-
ρία του κρατικού καπιταλισμού για
την Ρωσία, σε διάλογο και κριτική
αποτίμηση των αναλύσεων του
Τρότσκι. 

Ο Ντάνκαν Χάλας (1925-2002)
έγραψε τον «Μαρξισμό του Τρό-
τσκι» το 1979. Η πρώτη έκδοση
στα ελληνικά έγινε από το Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο το 1990 και
ακολούθησε η δεύτερη το 1996. Εί-
ναι ένα βιβλίο που, χωρίς να προ-
σπαθεί να αποσιωπήσει τα λάθη
του Τρότσκι, συμπυκνώνει τις βασι-
κές συνεισφορές του στην επανα-
στατική θεωρία. 

Κι αυτός είναι ο λόγος που το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο προχώ-
ρησε στην τρίτη έκδοση του βιβλί-
ου: γιατί, καθώς μπαίνουμε στην
τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, οι
ιδέες του Τρότσκι αποτελούν τον
κρίκο που μας συνδέει με την γνή-
σια μαρξιστική παράδοση. Είναι
μια κληρονομιά που μας δίνει την
πυξίδα για να απαντήσουμε στις
σημερινές προκλήσεις. 

Κώστας Πίττας
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Εναλλακτικές στο τρελοκομείο του καπιταλισμού
Από τις 11 Δεκέμβρη μέχρι τις 5 Γενάρη,

με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περι-
λαμβάνει Έκθεση Φωτογραφίας με τους

αγώνες για την απελευθέρωση των γυναικών,
εκδήλωση για τα Δεκεμβριανά του ’44 και με-
γάλες προσφορές, το Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο σας περιμένει στον ανακαινισμένο χώρο
του για να σας προτείνει και να διαλέξετε ανά-
μεσα σε εκατοντάδες τίτλους τα βιβλία σας
για τις γιορτές.

Μελετάμε την Ιστορία
Η φετινή διαδήλωση για το Πολυτεχνείο ήταν

από τις μαζικότερες και μαχητικότερες των τε-
λευταίων χρόνων. Δυο νέα βιβλία μας θυμίζουν
γιατί η άρχουσα τάξη και η Δεξιά το φοβάται
και το μισεί και γιατί συνεχίζει να εμπνέει τους
εργαζόμενους και τη νεολαία, σαράντα έξι χρό-
νια μετά. Πρόκειται για το πολυσυζητημένο
«Όλη Νύχτα Εδώ - Μια προφορική ιστορία της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου» με επιμέλεια και
εισαγωγή του Ιάσονα Χανδρινού και το «Στης
Μεταπολίτευσης τα Χρόνια» του Μωυσή Λίτση.
Το πρώτο περιλαμβάνει 81 συνεντεύξεις αγωνι-
στριών και αγωνιστών που συμμετείχαν στην
εξέγερση. Το δεύτερο παρουσιάζει τη θυελλώ-
δη περίοδο των αγώνων της Μεταπολίτευσης,
με κορμό τα χρόνια 1976-1979, μέσα από προ-
κηρύξεις διάφορων οργανώσεων και συλλογι-
κοτήτων που έχει διασώσει ο συγγραφέας στο
προσωπικό του αρχείο. 

Πολύ βοηθητικές για να κατανοήσουμε την
ίδια περίοδο είναι δυο εκδόσεις του ΜΒ: η
παμφλέτα «Το Πολυτεχνείο είναι εδώ – Ο δρό-
μος του Νοέμβρη επαναστατικός!» με κείμενα
των Μ. Στύλλου, Λ. Μπόλαρη και Π. Γκαργκά-
να, που εξηγεί γιατί το Πολυτεχνείο ήταν ένας
μαζικός ξεσηκωμός των εργατών και της νεο-
λαίας, κομμάτι της παγκόσμιας έκρηξης του
'68 και το «Ιουλιανά 1965», με κείμενα των δυο
πρώτων και του Δημήτρη Λιβιεράτου, που πε-
ριγράφει τον ‘πρώιμο ελληνικό Μάη’ στα μέσα
της δεκαετίας του 1960. Το βιβλίο του Μπάμ-
πη Κουρουνδή «Το Σύνταγμα και η Αριστερά -
Από τη “βαθιά τομή” του 1963 στο Σύνταγμα
του 1975», μας θυμίζει τους αγώνες που χρει-
άστηκαν για να μπουν βασικά δημοκρατικά δι-
καιώματα στο Σύνταγμα και είναι επίκαιρο με
την σημερινή συζήτηση για την συνταγματική
αναθεώρηση.

Πηγαίνοντας ακόμα πιο πίσω στην ιστορία
του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα αξίζει
να διαβάσετε τα βιβλία «Από την Απελευθέρω-
ση στα Δεκεμβριανά», ένα συλλογικό τόμο που
επιμελήθηκαν οι ιστορικοί Προκόπης Παπα-
στράτης και Μιχάλης Λυμπεράτος, καθώς και
το «Αντίσταση – Η επανάσταση που χάθηκε»
του Λ. Μπόλαρη. Τις (παρα)στρατιωτικές ορ-
γανώσεις που εντάχθηκαν στους ναζιστικούς
μηχανισμούς καταστολής της Αντίστασης στη
διάρκεια της Κατοχής περιγράφει «Ο ένοπλος
δωσιλογισμός» του Μ. Λυμπεράτου.

Οικονομία και καπιταλιστική κρίση
Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα ακόμα βιβλίο

του Δημήτρη Λιβιεράτου με τίτλο «Περιδιάβα-
ση στην ελληνική οικονομία και ιστορία (19ος -
20ος αιώνας)». Ένα βιβλίο για την ιστορία του
ελληνικού καπιταλισμού που είναι γραμμένο
από την οπτική της κριτικής στις θεωρίες της
«ψωροκώσταινας» που είχαν κυριαρχήσει και

στην Αριστερά. Στο κλασικό βιβλίο του «Δημο-
κρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελ-
λάδα;» ο Παντελής Πουλιόπουλος στηρίζεται
στην ίδια επιχειρηματολογία για να κριτικάρει
τη στροφή του ΚΚΕ στο ρεφορμισμό το 1934. 

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία έχει μπει σε
‘συγχρονισμένη’ επιβράδυνση, με τα διλήμμα-
τα, την πολιτική κρίση και την αστάθεια να εν-
τείνονται για όλες τις άρχουσες τάξεις. Για τις
ρίζες αυτής της αστάθειας πολύτιμο παραμέ-
νει το βιβλίο του Κρις Χάρμαν «Καπιταλισμός
Ζόμπι – Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση και η
επικαιρότητα του Μαρξ». Είναι μια οξυδερκής
ανάλυση της καπιταλιστικής κρίσης που χτύ-
πησε το παγκόσμιο σύστημα στα τέλη της
προηγούμενης δεκαετίας και από την οποία δε
λέει να βγει.

Όσο για τον ελληνικό καπιταλισμό, τις επι-
θετικές φιλοδοξίες, τις αποτυχίες και την κρίση
του, διαβάστε τη συλλογική έκδοση του Μαρξι-
στικού Βιβλιοπωλείου «Ο ελληνικός καπιταλι-
σμός, η παγκόσμια οικονομία και η κρίση». 

Αντίδοτα σε εθνικισμό, ρατσισμό,
σεξισμό

Η Κύπρος ήταν από παλιά ένα πεδίο των αν-
ταγωνισμών των κυρίαρχων τάξεων Ελλάδας
και Τουρκίας. Η συζήτηση για το Κυπριακό
στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ένα κυρίαρ-
χο κλισέ: υπεύθυνη για τη μη επίλυση του προ-
βλήματος είναι η αδιαλλαξία της Τουρκίας. Το
βιβλίο του Γρηγόρη Ιωάννου «Ο Ντεκτάς στο
Νότο» θέτει εξαρχής ως στόχο την αποδόμη-
ση αυτής της αφήγησης. «Ο ‘αθώος’ εθνικι-
σμός» σε επιμέλεια του Ηρακλή Μήλλα, είναι
μια συλλογική έκδοση με πολύ ζωντανά κείμε-
να και από τις δυο πλευρές του Αιγαίου που
περιγράφουν το πώς περνάει η πατριδοκάπη-
λη προπαγάνδα στην καθημερινότητα. Μια συ-
νολική μαρξιστική ανάλυση που αξίζει να δια-
βάσουμε και να μελετήσουμε καθώς τα φαντά-
σματα του εθνικισμού επιστρέφουν είναι το βι-
βλίο του Κρις Χάρμαν «Μαρξισμός και Εθνικι-
σμός». Η 5η έκδοση του συλλογικού «Η κρίση
στα Βαλκάνια, το Μακεδονικό και η εργατική
τάξη» από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο παρα-
μένει πολύτιμη, τόσο για τα ιστορικά της στοι-
χεία όσο και για τη διεθνιστική ταξική οπτική
που διαπερνάει όλα τα κείμενά της. Η πρώτη
έκδοση είχε γίνει από την ΟΣΕ (την οργάνωση

που προήλθε το ΣΕΚ) το 1992 και η τότε κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτά-
κη-πατρός την είχε σύρει στα δικαστήρια.

Οι ρατσιστικές επιθέσεις της ΝΔ ενάντια σε
πρόσφυγες και μετανάστες, που δίνουν τροφή
στην ακροδεξιά και κάλυψη στους φασίστες,
απαιτούν απαντήσεις όχι μόνο στη δράση αλ-
λά και στη θεωρία. Το βιβλίο του Άλεξ Καλλίνι-
κος «Ρατσισμός – τι είναι και πώς παλεύεται»
είναι η καλύτερη μαρξιστική ανάλυση για τις
ρίζες του ρατσισμού και πώς αυτός συνδέεται
–και ιστορικά– με τον καπιταλισμό. Το «Η πάλη
ενάντια στον ρατσισμό σήμερα» του Θανάση
Καμπαγιάννη, γραμμένο με τη μορφή ερωτή-
σεων-απαντήσεων αποδομεί όλα τα ψέματα
της ρατσιστικής προπαγάνδας. «Η πάλη ενάν-
τια στην Ισλαμοφοβία» (που περιλαμβάνει και
το εξαιρετικό κείμενο του Κρις Χάρμαν «Ο
Προφήτης και το Προλεταριάτο») αναλύει τη
σύγχρονη μορφή που παίρνει η ρατσιστική πο-
λιτική των κυβερνήσεων της ΕΕ ενάντια σε
μουσουλμάνους πρόσφυγες και μετανάστες.
Δυο βιβλία που αξίζει να διαβάσετε είναι οι
«Πολιτικές στέγασης προσφύγων» του Νίκου
Κουραχάνη, που αναλύει το πώς οι νεοφιλε-
λεύθερες πολιτικές αφαιρούν τα στοιχειώδη
δικαιώματα από τους πρόσφυγες και τους
φτωχούς γενικότερα. Και το «Αιγαιοπελαγίτες
πρόσφυγες στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» του
Νάσου Μπράτσου, που περιγράφει την αντί-
στροφη πορεία χιλιάδων νησιωτών από το
ανατολικό Αιγαίο στη Μέση Ανατολή στη διάρ-
κεια της ναζιστικής κατοχής. Απαραίτητο για
κάθε αγωνίστρια και αγωνιστή του αντιφασι-
στικού κινήματος είναι το συλλογικό βιβλίο
«Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής» που ξετυ-
λίγει όλη την εμπειρία των αγώνων και της μά-
χης για να καταδικαστεί η εγκληματική ηγεσία
των νεοναζί.

Πάμε να οργανώσουμε και φέτος μια ακόμα
μεγαλύτερη απεργιακή Μέρα της Γυναίκας
στις 8 Μάρτη. Σ’ αυτή την προσπάθεια το βι-
βλίο της Μαρίας Στύλλου «Η πάλη για την απε-
λευθέρωση των γυναικών» είναι ένα αναντικα-
τάστατο όπλο στα χέρια μας (ήδη εξαντλείται
και η δεύτερη έκδοση). Μαζί με το κλασικό έρ-
γο του Φρίντριχ Ένγκελς «Η καταγωγή της οι-
κογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του
κράτους» και το βιβλίο του Κρις Χάρμαν «Ο
Ένγκελς και η καταγωγή της ανθρώπινης κοι-
νωνίας» αποτελούν μια ‘τριλογία’ που συμπυ-
κνώνει όλη τη μαρξιστική ανάλυση για τη σεξι-

στική καταπίεση στον καπιταλισμό και τον τρό-
πο να την παλέψουμε. Εξίσου χρήσιμο είναι
και το βιβλίο του Κώστα Τορπουζίδη «Ομοφυ-
λοφιλία, σεξουαλικότητα και η πάλη για την
απελευθέρωση».

Τι κατέρρευσε το 1989;
Συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την κατάρ-

ρευση των σταλινικών καθεστώτων στην ανα-
τολική Ευρώπη το 1989. Η συζήτηση στην Αρι-
στερά για το τι ήταν ο ‘υπαρκτός σοσιαλισμός’
δεν αφορά μόνο το παρελθόν αλλά και την
προοπτική. Το βιβλίο «Μια μαρξιστική κριτική
των καθεστώτων του κρατικού καπιταλισμού –
Ανοικτή επιστολή στο Πολωνικό Εργατικό Κόμ-
μα» των Κουρόν και Μοτζελέφσκι είναι μια κρι-
τική της σταλινικής γραφειοκρατίας ‘από τα
μέσα’ που γράφτηκε το 1964. Οι συγγραφείς
φτάνουν από το δικό τους δρόμο στα ίδια συμ-
περάσματα που καταλήγει ο Τόνι Κλιφ στο
κλασικό βιβλίο του «Κρατικός Καπιταλισμός
στη Ρωσία». Την επίδραση των συγκλονιστικών
εξεγέρσεων του 1989 στην ελληνική αριστερά
εξετάζει το βιβλίο του Κωνσταντίνου Ζαγάρα
«Η κατάρρευση του ‘υπαρκτού’ και η διάσπα-
ση του ΚΚΕ». 

Η επικράτηση του σταλινισμού έφερε την
καταστροφή κάθε ίχνους εργατικής δημοκρα-
τίας που κατέκτησε η ρώσικη εργατική τάξη
τον Οκτώβρη του 1917. Όμως τα σοβιέτ δεν
ήταν μια ιδιαιτερότητα της ‘καθυστερημένης’
Ρωσίας. Αυτή την εμπειρία των εργατικών συμ-
βουλίων από τη Βρετανία, τη Γερμανία και την
Ιταλία αναδεικνύει ο Ντόνι Γκλουκστάιν στο βι-
βλίο του «Τα Σοβιέτ στη Δύση – Εργατικά συμ-
βούλια απέναντι σε κοινοβούλια 1915-1920». 

Στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο θα βρείτε ένα
πλήθος από μικρά βιβλία που με σύντομο και
απλό –αλλά καθόλου απλοϊκό– τρόπο αποτε-
λούν μια ‘εισαγωγή’ στις ιδέες του Μαρξισμού.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα: «Μαρξισμός – Θε-
ωρία και Πράξη», «Ένας επαναστατικός οδη-
γός για τον Μαρξ», «Ένας επαναστατικός οδη-
γός για τον Λένιν», «Είναι η ανθρώπινη φύση
εμπόδιο για τον σοσιαλισμό;», «Ο Λένιν σήμε-
ρα», «Κόμμα, Τάξη, Κίνημα», «Η εργατική τάξη
σήμερα», «Αναρχισμός – Μια μαρξιστική κριτι-
κή», «Τι είναι και για τι παλεύει το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα».

Κ.Π.



ΙΔΕΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Πλούσιο
πρόγραμμα
από το
Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο

Σε ένα πλούσιο πρόγραμ-
μα που περιλαμβάνει εκ-
δηλώσεις, νέες εκδόσεις,

εκθέσεις φωτογραφίας, μεγά-
λες εκπτώσεις και προσφορές
μας καλεί το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο εν όψει των γιορ-
τών!

Την Κυριακή 22 Δεκέμβρη,
στις 12 το μεσημέρι, με αφορ-
μή την επέτειο του Δεκέμβρη
του '44, οργανώνεται στο χώρο
του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-
ου (Φειδίου 14, πίσω από Τιτά-
νια-Ρεξ) εκδήλωση παρουσία-
σης των βιβλίων «Αντίσταση, η
Επανάσταση που χάθηκε» και
του συλλογικού τόμου «Από
την Απελευθέρωση στα Δεκεμ-
βριανά». Ομιλητές θα είναι οι
ιστορικοί Μιχάλης Λυμπεράτος
και Προκόπης Παπαστράτης,
επιμελητές του συλλογικού τό-
μου, καθώς και ο Λέανδρος
Μπόλαρης, συγγραφέας του
βιβλίου για την Αντίσταση.

Έκθεση
Παράλληλα στο χώρο του βι-

βλιοπωλείου θα λειτουργεί Έκ-
θεση Φωτογραφίας αφιερωμέ-
νη στους αγώνες των γυναικών
για την απελευθέρωση από τη
σεξιστική καταπίεση. Στα 110
χρόνια από το συνέδριο που
καθιέρωσε την 8 Μάρτη σαν
Μέρα της Εργαζόμενης Γυναί-
κας, το ΜΒ προτείνει σε όλες
και όλους να επισκεφτούν την
έκθεση και να προμηθευτούν
το βιβλίο “Η πάλη για την απε-
λευθέρωση των γυναικών” που
μέσα στο πρώτο χρόνο κυκλο-
φορίας του έχει κάνει δύο εκ-
δόσεις και ετοιμάζεται για την
τρίτη. Είναι το βιβλίο που έπαι-
ξε κρίσιμο ρόλο για να μετα-
τραπεί η περσινή 8 Μάρτη για
πρώτη φορά σε απεργία στην
Ελλάδα και αντίστοιχη θα είναι
η συνεισφορά του για έναν
ακόμα μεγαλύτερο απεργιακό
εορτασμό στις 8 Μάρτη του
2020.

Τέλος, από τις 11 Δεκέμβρη
μέχρι τις 5 Γενάρη, με αγορές
άνω των 20 ευρώ στις εκδόσεις
του, το ΜΒ προσφέρει έκπτωση
40%, ενώ στο χώρο του θα
υπάρχουν εκατοντάδες τίτλοι
βιβλίων για όλο τον κόσμο που
ψάχνει ιδέες και προοπτική για
να παλέψει ενάντια σε αυτό το
χρεοκοπημένο σύστημα.

Ιστορική μνήμη-αντίδοτο
στον ρατσισμό και την λογοκρισία
Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-

τοποιήθηκε το Σάββατο 7
Δεκέμβρη στο Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου Αθηναίων η εκ-
δήλωση παρουσίασης του βιβλίου
του Νάσου Μπράτσου «Αιγαιοπελα-
γίτες πρόσφυγες στον Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο» από το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο. Η ιστορία της προ-
σφυγιάς από τα νησιά του Αιγαίου
προς την Τουρκία, την Κύπρο, τη
Μέση Ανατολή και την Αφρική κατά
τη διάρκεια του Β'ΠΠ και της Κατο-
χής, στην οποία είναι αφιερωμένο
το βιβλίο, ζωντάνεψε στην εκδήλω-
ση και συγκίνησε το κοινό. Ομιλη-
τές ήταν ο Μάκης Καβουριάρης,
πανεπιστημιακός και πρόσφυγας
πολέμου ο ίδιος, ο Προκόπης Πα-
παστράτης, πανεπιστημιακός στο
Πάντειο και ο συγγραφέας του βι-
βλίου και δημοσιογράφος στην
ΕΡΤ, Νάσος Μπράτσος.

«Το βιβλίο έχει με δυο διαφορετι-
κούς τρόπους αποκτήσει εξαιρετι-
κή επικαιρότητα σήμερα», είπε ει-
σαγωγικά ο Κώστας Πίττας, υπεύ-
θυνος του Μαρξιστικού Βιβλιοπω-
λείου, που συντόνισε την εκδήλω-
ση. «Ο πρώτος είναι ότι αποτελεί
όπλο στα χέρια όσων παλεύουν τις
ρατσιστικές πολιτικές της κυβέρνη-
σης που κλιμακώνονται με νέα
στρατόπεδα συγκέντρωσης και άλ-
λα ρατσιστικά μέτρα απέναντι
στους πρόσφυγες. Γιατί παρουσιά-
ζει την αντίστροφη πορεία προσφυ-
γιάς από τη σημερινή, αυτή από τα
νησιά του Αιγαίου προς την Τουρ-
γία και τη Μέσα Ανατολή κατά το
Β'ΠΠ, όταν χιλιάδες άνθρωποι αντι-
μέτωποι με τη ναζιστική κατοχή και
την πείνα, φεύγουν με τρόπους που
μοιάζουν με τους σημερινούς.

Ο δεύτερος είναι η επίθεση της
κυβέρνησης της ΝΔ στην ΕΡΤ, η
προσπάθειά της να την ελέγξει κα-
τασταλτικά, λογοκρίνοντας και επι-
βάλλοντας αυστηρό έλεγχο στο
πρόγραμμά της. Το κόψιμο, χωρίς

καμιά εξήγηση, του δεύτερου μέ-
ρους του ντοκιμαντέρ του Νάσου
Μπράτσου “Ικαριώτες πρόσφυγες
στο Β'ΠΠ” το οποίο στηρίζεται στο
βιβλίο είναι κομμάτι αυτής της προ-
σπάθειας. Με αυτή την έννοια, με
τη σημερινή εκδήλωση αναδει-
κνύουμε το βιβλίο και ενώνουμε τη
φωνή μας με όλους όσους απαι-
τούν την άμεση προβολή του δεύ-
τερου μέρους του ντοκιμαντέρ».

Αυτές τις δύο διαστάσεις ανέδει-
ξαν και οι ομιλητές στη συνέχεια.
«Γιατί αυτή η ξαφνική επίθεση και
εμμονή προς μια από τις πιο σημαν-
τικές στιγμές της ελληνικής ιστο-
ρίας;» αναρωτήθηκε ο Μ. Καβου-
ριάρης για την απόφαση της διοί-
κησης της ΕΡΤ να κόψει το δεύτερο
μέρος του ντοκιμαντέρ που εστιά-
ζει μάλιστα στους Ικαριώτες πρό-
σφυγες, όπως ήταν και ο ίδιος, που
αποτέλεσαν ένα πολύ μεγάλο κομ-
μάτι των πάνω από 30.000, σύμφω-
να με το βιβλίο, ανθρώπων που ξε-
ριζώθηκαν από τα νησιά του Αιγαί-
ου τότε. Περιέγραψε το βιβλίο ως
«το ταξίδι των προσφύγων στην
Τουρκία» και στάθηκε τόσο στους
λόγους που οδηγούσαν στην προ-
σφυγιά -οι αναγκαστικοί ήταν «η

πείνα, οι κακουχίες, οι βομβαρδι-
σμοί», οι εθελοντικοί ήταν «η ενί-
σχυση του στρατού της Μέσης
Ανατολής και του αντιφασιστικού
αγώνα»- όσο και σε όσα ακολου-
θούσαν: τα επικίνδυνα ταξίδια με τα
καΐκια, οι αρρώστιες, οι θάνατοι, η
υποδοχή (άλλη από τις επίσημες
αρχές, άλλη από τον κόσμο), τα
στρατόπεδα προσφύγων στο Τσε-
σμέ, το Χαλέπι, τη Γάζα, την Αίγυ-
πτο και αλλού, τα αυτοσχέδια σχο-
λεία, οι δύσκολες συνθήκες ζωής.
Χωρίς να παραλείψει να μιλήσει για
την «επιστροφή, βέβαια, και την κα-
τάσταση στην Ελλάδα όταν πια άρ-
χιζε ένας εμφύλιος πόλεμος...».

Στις πολύ διαφορετικές συνθήκες
κάτω από τις οποίες έκαναν το ίδιο
ταξίδι οι κάτοικοι των νησιών στους
οποίους αναφέρεται το βιβλίο του
Νάσου από τη μία και η βασιλική οι-
κογένεια, πολιτικοί όπως ο Γεώργιος
Παπανδρέου και επιχειρηματίες από
την άλλη, αναφέρθηκε στην ομιλία
του ο Π. Παπαστράτης, προκαλών-
τας το γέλιο του κοινού για τους
δεύτερους με τα κότερα και τις πολ-
λές βαλίτσες που παρουσιάζονταν
ως οι “σωτήρες” της χώρας. 

“Οδύσσεια”
Μίλησε για την πραγματική

«οδύσσεια μετακίνησης, εγκατάστα-
σης και επιστροφής» των πάνω από
50.000, σύμφωνα με τούρκικες πη-
γές, προσφύγων -όχι μόνο Έλληνες,
αλλά και Εβραίοι, Βρετανοί, Ιταλοί
και Γερμανοί αντιφασίστες στρατιώ-
τες. Και κατέληξε: «Πόσες από αυ-
τές τις ιστορίες έχουν καταγραφεί
και έχουν διασωθεί και πόσες άλλες
χάθηκαν στα νερά του Αιγαίου; ... Το
βιβλίο δίνει φωνή και υπόσταση σε
δεκάδες αφανείς πρωταγωνιστές
που μέχρι πρόσφατα ο προβολέας
της επίσημης ιστορίας άφηνε στο
σκοτάδι επειδή η παρουσία τους, τα
πάθη τους και τα πιστεύω τους δεν

ταίριαζαν στο επίσημο αφήγημα που
προσπαθεί ξανά να επιβληθεί και
τώρα. Αυτό άλλωστε δείχνει και η
απαγόρευση προβολής του δεύτε-
ρου μέρους του ντοκιμαντέρ του
συγγραφέα. Το βιβλίο λοιπόν, σε
ένα άλλο πλεούμενο, φορτωμένο
αυτή τη φορά με πολύτιμες μνήμες,
συνεχίζει να ταξιδεύει με νότιο άνε-
μο πέρα από το Αιγαίο».

Με την πορεία του βιβλίου και
του σχετικού με αυτό ντοκιμαντέρ
που κόπηκε από την ΕΡΤ, εξηγών-
τας πώς έφτασε να προβληθεί το
πρώτο μέρος και όχι το δεύτερο,
ξεκίνησε την ομιλία του ο Νάσος
Μπράτσος, καλώντας να συνεχι-
στούν τα ψηφίσματα από συνδικά-
τα και φορείς ενάντια στη λογοκρι-
σία. Στη συνέχεια αναφέρθηκε με
τη σειρά του στο περιεχόμενο του
βιβλίου, αναδεικνύοντας σημαντι-
κές πλευρές της έρευνάς του και
των μαρτυριών στις οποίες βασίζε-
ται και κάνοντας ταυτόχρονα τους
απαραίτητους παραλληλισμούς με
το σήμερα. «Η Μόρια και η Ειδομέ-
νη της εποχής ήταν το στρατόπεδο
στο Τσεσμέ», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συζήτηση που ακολούθησε,
το λόγο πήρε, ανάμεσα σε άλλους,
ο Λεωνίδας Βαρδαρός, σκηνοθέτης
πολλών πολιτικών ντοκιμαντέρ, με
ένα από αυτά να είναι «Ο Αντιφασι-
στικός Αγώνας στη Μέση Ανατολή»
για την ίδια περίοδο. «Κι εγώ ασχο-
λούμαι με “παλιομοδίτικα” θέματα,
έτσι μου γράφουν οι επίσημοι κριτι-
κοί από παλιά, γιατί έχω κάνει για
τις εξορίες, τη Μακρόνησο, τη Γυά-
ρο», είπε στην αρχή αστειευόμενος,
περιγράφοντας στη συνέχεια τις δι-
κές του αντίστοιχες περιπέτειες με
τα έργα του. Η εκδήλωση ολοκλη-
ρώθηκε με την προβολή του πρώ-
του μέρους του ντοκιμαντέρ «Ικα-
ριώτες πρόσφυγες στο Β' ΠΠ» που
στο τέλος καταχειροκροτήθηκε.

Λένα Βερδέ
Ο σκηνοθέτης Λ. Βαρδαρός μιλάει στην εκδήλωση του ΜΒ. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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