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• Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ έως τις 24 Οκτώβρη
• Εμπρός για συνελεύσεις στους διδασκαλικούς συλλόγους

Συλλαλητήριο Πέμπτη 15 Οκτώβρη
Προπύλαια 6μμ και πορεία στα γραφεία της ΕΕ
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στις Παρεμβάσεις 
Κινήσεις Συσπειρώσεις
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Μαθητές μαντρωμένοι σε τμήματα των 28,
που ξεκινούν τα μαθήματά τους με μήνες καθυ-
στέρησης, εκπαιδευτικοί που εξαντλούνται, για
ν’ ανταπεξέλθουν στο επιπλέον δίωρο της
εβδομάδας τους, συνάδελφοι που δεν μπορούν
να βγουν στη σύνταξη, αναπληρωτές που χά-
νουν την ελπίδα της μονιμοποίησης και χιλιά-
δες άνεργοι συνάδελφοί μας. 

Αυτή δεν είναι η παιδεία των ονείρων μας αλ-
λά τα σχολειά του χειρότερου εφιάλτη μας.
Όλοι βιώνουμε την κατάσταση αυτή και συχνά
σκύβουμε το κεφάλι και λέμε «μη χειρότερα».
Κι όμως, τα χειρότερα είναι μπροστά μας κι έρ-
χονται με γρήγορο βηματισμό… Απογοήτευση,
ηττοπάθεια και το κεφάλι στην άμμο ή αφύπνι-
ση κι αγώνας; Αυτό ήταν και είναι το δίλημμα
όχι μόνο του χώρου της εκπαίδευσης αλλά
ολόκληρης της εργατικής τάξης. Είμαστε πολ-
λοί κι έχουμε δίκιο. 

Πρέπει και μπορούμε να το διεκδικήσουμε,
μέσα από τις συνελεύσεις μας και την απόφα-
ση για απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώ-

σεις. Συνάδελφοι, αν δεν παλέψουμε κι αν δεν
αποδείξουμε πως είμαστε δυνατοί, γι’ αυτούς
το βαρέλι δεν έχει πάτο. Με την ηττοπάθεια, θα
εξευτελιστούμε ακόμη περισσότερο… Με τους
αγώνες μας μπορούμε να νικήσουμε! Τον αγώ-
να τον οφείλουμε στους εαυτούς μας και στους
μαθητές μας. 

Σ’ αυτούς των οποίων την προσπάθεια επαι-
νούμε και την παραίτηση αποδοκιμάζουμε. Ας
μην είναι κενό γράμμα η διδασκαλία μας. Ας γί-
νουμε αληθινά πρότυπα για τα παιδιά μας! Θέ-
λουμε την αποσυμφόρηση των τμημάτων των μα-
θητών μας, την αποσυμπίεση του ωραρίου μας
και τις συνεπακόλουθες προσλήψεις συναδέλ-
φων, για να λειτουργήσουν επιτέλους τα σχολειά
μας! Αγωνιζόμαστε για δουλειά κι αξιοπρέπεια
για όλους μας και για ν’ αφήσουμε μιαν ανθρώπι-
νη κοινωνία στη νέα γενιά! Συμμετέχουμε, γιατί
μας αφορά όλους! Οργανωνόμαστε, για να είμα-
στε δυνατοί! Και παλεύουμε μέχρι τη νίκη!

Κλαίρη Θανοπούλου
αναπληρώτρια φιλόλογος Ευρυτανία

Το 23% ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση
φαίνεται πως είναι τόσο για την κυβέρνηση,
όσο και για τον Tύπο, το σοβαρότερο θέμα
που αντιμετωπίζει σήμερα η εκπαίδευση. Δί-
νουν και παίρνουν οι αναλύσεις στα τηλεο-
πτικά πάνελ, πιέζεται η κυβέρνηση να δείξει
“φιλολαική” στάση σε ένα τόσο φλέγον ζή-
τημα.

Με κομμένη την ανάσα περιμένουμε τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει
αν θα ανασταλεί ή όχι, η εφαρμογή του μέ-
τρου και η αναζήτηση ισοδυνάμου που θα
καλύπτει την απώλεια εσόδων.

Μάλιστα! Αυτό είναι ιεραρχικά το πρώτο
που πρέπει να λύσει η Κυβέρνηση τη στιγμή

που στη δημόσια εκπαίδευση, όπου φοιτά το
94% των παιδιών του ελληνικού λαού, φτά-
νουμε στα μέσα Οκτώβρη και:
• Λείπουν ακόμα περισσότεροι από 10.000
(!) αναπληρωτές στην Πρωτοβάθμια και
5.000 στη Δευτεροβάθμια. Έχουν προσλη-
φθεί μόλις 4.153+900 και τα κενά ακόμη ξε-
περνούν τις 17.000.
• Δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας εκπαιδευ-
τικός στα Ειδικά σχολεία για τα παιδιά με Ει-
δικές Ανάγκες.
• Υπάρχουν ακόμη κλειστά δημοτικά και νη-
πιαγωγεία και εκατοντάδες τμήματα νηπια-
γωγείων και δημοτικών χωρίς νηπιαγωγό και
δάσκαλο.

Όταν ανακοινώθηκε το όνομα του νέου υπουργού
Παιδείας, η πρώτη αυθόρμητη σκέψη στο μυαλό

των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ήταν: «μπλέξαμε».
Δεν φανταζόμασταν, όμως, πόσο πολύ. Σοκαρισμέ-
νοι, την 1η Οκτώβρη, αφού είχαμε ήδη περάσει αρκε-
τές βδομάδες στις οθόνες περιμένοντας την πολυα-
ναμενόμενη πρόσληψη, παρακολουθήσαμε μία ακό-
μη σφαγή: Ελάχιστη κάλυψη κενών που αφήνει τα
σχολεία αστελέχωτα και τους εκπαιδευτικούς άνερ-
γους. Ενδεικτικά, στο κέντρο της Αθήνας καλύφθη-
καν 11 από 109 κενά, στη Β� Αθήνας 15 από 65, ενώ
συνολικά καλύφθηκαν 5.000 περίπου κενά από τα
19.500 των επίσημων στοιχείων- τα πραγματικά κενά
είναι πολύ περισσότερα.

Με την ανακοίνωση των 1.574 προσλήψεων εκπαι-
δευτικών ειδικοτήτων, εκατοντάδες «μόνιμοι» ανα-
πληρωτές, με 8-15 χρόνια προϋπηρεσίας, μένουν
εκτός σχολείου, ενώ άλλοι που προσελήφθησαν ανα-
γκάζονται να πάνε αλλού για αλλού. Κάποιος που
δούλευε πάντα στην Αθήνα, φέτος πρέπει να πηγαί-
νει στην Ελευσίνα, άλλος που μένει στην Ελευσίνα
πρέπει να πάει στη Θήβα. Μέχρι και περίπτωση εκ-
παιδευτικού να βρεθεί από τη Ρόδο στον Έβρο είχα-
με. Όλα αυτά, με μόνιμη κατοικία, οικογένεια με μω-
ρά παιδιά στην αγκαλιά...

Η τελευταία αυτή ανακοίνωση ήταν το «κερασάκι»
μετά από την απίστευτη - συνηθισμένη πια - καλοκαι-
ρινή ταλαιπωρία ανεργίας, η οποία μάλιστα κορυφώ-
θηκε όταν μας ζήτησαν για δεύτερη φορά να κάνου-
με αιτήσεις για επαναπρόσληψη τη μέρα του Αγια-
σμού, στις 11 Σεπτέμβρη, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ
καθυστέρησης.

Ανικανότητα, χυδαιότητα, απανθρωπιά; Και ενώ εί-
μαστε πλέον, το ¼ της δημόσιας εκπαίδευσης. Για
τις προσλήψεις, το υπουργείο απαντάει ότι τα κονδύ-
λια του ΕΣΠΑ διανεμήθηκαν σε όλη την περιφέρεια
γιατί «η Αττική, η Δυτική Μακεδόνια και τα Δωδεκά-
νησα θεωρούνται πλούσιες περιοχές και δεν δικαιού-
νται...(σύμφωνα με στοιχεία του 2009 (!) που σήμερα
θυμήθηκε να εφαρμόσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ)».

Πέρα από το ψέμα που μπορεί να είναι αυτό, ποιος
τους είπε ότι μας νοιάζει από πού θα πληρωνόμαστε;
Τι σημαίνει «αναπληρωτής-ΕΣΠΑ»; Εμείς το μόνο που
θέλουμε είναι να γυρίσουμε στα σχολεία μας και αρ-
νούμαστε να ψάχνουμε να βρούμε λύση στο υπουρ-
γείο από πού θα μας πληρώσει. Να καταργηθεί το
ΕΣΠΑ και να πληρωνόμαστε όλοι από τον κρατικό
προϋπολογισμό. ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΝΑ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να περνάμε κάθε χρό-
νο όλο αυτό το Γολγοθά. Δεν πρόκειται πουθενά να
λειτουργήσει τίποτα σωστά όταν μας έχουν ποδοπα-
τήσει τόσο πολύ. Δεν έχει μείνει ψυχή σε κανέναν να
κάνει μάθημα. Αλλά, ποιός νοιάζεται για τα παιδιά και
την παιδεία; Σίγουρα όχι το υπουργείο Παιδείας. Θα
το υποχρεώσουμε, όμως, να νοιαστεί, όλοι εμείς που
δεν είμαστε περαστικοί, που καλύπτουμε πάγιες και
διαρκείς ανάγκες του σχολείου, εδώ και μία, ίσως και
δύο δεκαετίες. Θα χρειαστεί μία δυνατή απεργία με
ένα και μόνο αίτημα, μέχρι να ικανοποιηθεί.
ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ! Κανένας ελαστικά εργαζόμε-
νος στην εκπαίδευση. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί, γονείς
και μαθητές, Σύλλογοι, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και αναπληρωτές
έχουν να δώσουν αυτή τη μάχη μαζί, γιατί αφορά
όλους.

Κουράκης Νίκος
αναπληρωτής Δάσκαλος

η τάξη μας http://i-taksi-mas.blogspot.gr • Στείλ τε μας αντα πο κρί σεις στο i_taksi_mas@yahoo.gr

Ντίνα Γκα ρα νέ: 6977040918, Ανθή Αθανασούλα 6936742881, Eύα Tζένου: 6973308798, Σερα φείμ Ρίζος: 6972715314, Xριστίνα Λαδά: 6977210336, Tζεμαλή Mηλιατζήμ: 6932050576

23% να είναι οι ώρες σας

Παιδεία των ονείρων μας ή σχολειά-εφιάλτης;

AΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Τέρμα στην Κοροϊδία



η τάξη μας • 3

• Τέσσερις συνάδελφους εκπαιδευτικούς καταδίκασε σε 20 ημέρες φυλάκιση  τον καθένα με ανα-
στολή ενός χρόνου, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015, το μονομελές Πρωτοδικείο Σάμου. Η απόφα-
ση αφορούσε στη συμμετοχή τους στη μαζική κινητοποίηση της ΕΛΜΕ στη ΔΙΔΕ Σάμου, στις 16 και
17 Σεπτεμβρίου 2013, με στόχο να μην αποσταλεί στην Περιφέρεια ο κατάλογος με τα ονόματα 68
συναδέλφων που είχαν χαρακτηριστεί από τον προϊστάμενο ως «πλεονάζοντες», αποτρέποντας έτσι
τη διαθεσιμότητα του 18% του συνόλου των εκπαιδευτικών της περιοχής και την παραπέρα υποβάθ-
μιση των σχολείων. Η κινητοποίηση αυτή ήταν ένα από τα στιγμιότυπα των μεγαλειωδών κινητοποιή-
σεων και της απεργίας διαρκείας που είχε κηρυχτεί από τις μαζικές Γ.Σ. του κλάδου και την ΟΛΜΕ,
ενάντια στις διαθεσιμότητες, τις απολύσεις, την κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων στην τεχνική εκ-
παίδευση και τα νέα ταξικά μέτρα διάλυσης της εκπαίδευσης που κατέβαζε η κυβέρνηση ΝΔ –
ΠΑΣΟΚ.

• Αθωώθηκε απο το δευτεροβάθιο πειθαρχικό συμ-
βούλιο η συνάδελφος Δήμητρα Γιατράκου απο την
ΕΛΜΕ της Ευβοιας. Η συνάδελφος τις 18/9/2013, τρί-
τη μέρα της απεργίας της ΟΛΜΕ, σαν μέλος της
απεργιακής επιτροπής της ΕΛΜΕ Εύβοιας, εισήλθε με
το αυτοκίνητο της, με μικρή ταχύτητα, στο προαύλιο
χώρο του σχολείου που υπηρετεί προκειμένου να ξε-
φορτώσει απεργιακό υλικό. Για το περιστατικό αυτό
έγινε ανώνυμη ηλεκτρονική καταγγελία στην οικεία Δι-
εύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με τη δαμόκλειο σπάθη του τρίτου μνημονίου
από πάνω τους άνοιξαν τα σχολεία φέτος-όχι όλα-
αφού προβλέπει συνολική μείωση των δομών και
των δαπανών στην εκπαίδευση. Είναι ένα μνημόνιο
φτώχειας και λεηλασίας των εργατικών στρωμά-
των με πετσόκομμα των κοινωνικών δαπανών και
υπηρεσιών που θα επιδεινώσει την ανθρωπιστική
κρίση. Ο υπουργός παιδείας θεωρεί πως η σχολι-
κή χρονιά άρχισε «χωρίς προβλήματα για τους μα-
θητές» και χαρακτηρίζει εκκρεμότητες τα χιλιάδες
κενά εκπαιδευτικών. Οι μηδενικοί διορισμοί και οι
2.500 προσλήψεις αναπληρωτών δεν φτάνουν
στοιχειωδώς να καλύψουν τα 20.000 κενά. Για να
ανοίξουν τα κλειστά σχολεία ξεκίνησαν κινητοποιή-
σεις εκπαιδευτικών και μαθητικές καταλήψεις.

Ούτε η επίκληση του «ρεαλισμού» από την κυ-
βέρνηση, λύνει τα προβλήματα, αντίθετα την κάνει
να υποκύπτει στους εκβιασμούς. Όπως έγινε με
την κ. Αναγνωστοπούλου, όταν σε μία μέρα κάτω
από τις πιέσεις της εκκλησίας, άλλαξε τη δήλωσή
της, πως για το υπουργείο Παιδείας επαρκεί ως αι-
τιολογία αίτησης απαλλαγής από το μάθημα των
θρησκευτικών, η επίκληση λόγων πεποίθησης ή
θρησκευτικής συνείδησης. 

Η κυβέρνηση στο βωμό της διαπραγμάτευσης
με τους δανειστές και της εθνικής συνεννόησης
καταστρέφει τα δημόσια αγαθά για να πληρώνει
το χρέος και ρίχνει τα βάρη στις πλάτες μας για να
σώσει για άλλη μια φορά τράπεζες και κεφάλαιο.
Ξεπουλά δημόσιο πλούτο, σφάζει εργασιακά,
ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το μνημό-
νιο που θα εφαρμόσει προβλέπει νέους φόρους,
ιδιωτικοποιήσεις λιμανιών, αεροδρομίων κ΄ σιδη-
ροδρόμων, μεγάλες μειώσεις μισθών, με το νέο μι-
σθολόγιο στο δημόσιο, αύξηση των ορίων συντα-
ξιοδότησης στα 67, με συντάξεις πείνας. Διαλύει
την παιδεία, όταν απαγορεύει την αύξηση των δα-
πανών και δρομολογείται έτσι νέος γύρος συγχω-
νεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων, κα-
θώς και αύξηση της αναλογίας εκπαιδευτικού ανά
αριθμό μαθητών στο τμήμα και του διδακτικού
ωραρίου των εκπαιδευτικών, την ώρα που στις χώ-
ρες της Ευρώπης ο μέσος όρος είναι 18,4 τη βδο-
μάδα. Σχεδιάζει ένα πιο ταξικό σχολείο που λει-
τουργεί με κριτήρια της αγοράς, στηρίζεται στην
αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση σχολείων αλλά
και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, συνδεδε-
μένη με τις επιδόσεις, την κινητικότητα και τους μι-
σθούς «η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των
σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστη-
μα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης».

Θα εφαρμόσει το μνημόνιο με αριστερή ευαι-
σθησία, δήλωνε ο Σύριζα, προσπαθώντας να χει-
ραγωγήσει τις αντιστάσεις. Ας μην περιμένουμε
ισοδύναμα μέτρα που απαλύνουν τα βάρβαρα μέ-
τρα γιατί η κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στην
εφαρμογή των «εφαρμοστικών νόμων του μνημονί-
ου» και  η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει, όπως δεί-
χνουν οι εξελίξεις στη Κίνα και η κλιμάκωση των
επεμβάσεων Ρωσίας και ΗΠΑ στη Συρία.

Αποδείχτηκε, μετά τους συνεχείς συμβιβασμούς
της κυβέρνησης με τους δανειστές, ότι δεν υπάρ-
χει καμιά φιλεργατική πολιτική μέσα στην ΕΕ, γιατί
τόσο η ίδια όσο και το ευρώ αποτελούν, από τη
δημιουργία τους, εργαλεία για την κερδοφορία
των τραπεζών, των επιχειρήσεων και του καπιταλι-
σμού γενικότερα. Γιατί η ΕΕ υψώνει ρατσιστικά
τείχη και βάζει τη Φρόντεξ, πνίγοντας χιλιάδες
πρόσφυγες, αφού  πρώτα διέλυσε τις χώρες τους,
με τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέ-
μους. Έτσι, ανοίγει το δρόμο στο φασισμό στην
Ευρώπη και τους δολοφόνους ναζί της Χρυσής
Αυγής, που πρέπει επιτέλους να καταδικαστούν
και να μπουν για πάντα στη φυλακή. Η διαπραγμά-
τευση μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, οδηγεί
στην αποδοχή αυτών πολιτικών και των υποχρεώ-
σεων που απορρέουν. 

Για να πάρουμε πίσω όσα μας έκλεψαν και να

ανατρέψουμε παλιά και νέα μνημόνια,  θα χρεια-
στεί η ανάπτυξη δυναμικών ταξικών αγώνων Η  ερ-
γατική αντίσταση διατηρεί την δυναμική που οδή-
γησε στο ΟΧΙ του 61,3% και τη κατάρρευση της
πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Συνδέουμε την πάλη ενάντια στα μνημόνια με τη
μάχη για την απομόνωση και καταδίκη των φασι-
στών και με τη μάχη κατά του ρατσισμού. Λέμε ότι
οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι και κάνουμε
τις δράσεις αλληλεγγύης προς αυτούς υπόθεση
των σωματείων μας, διεκδικώντας παράλληλα να
δοθεί στέγη και άσυλο και να ανοίξουν τα σύνορα.

Με απεργιακό αγώνα, διεκδικούμε άμεσα μαζι-
κούς μόνιμους διορισμούς, μείωση των μαθητών
ανά τμήμα, αύξηση της χρηματοδότησης των σχο-
λείων από τον κρατικό προϋπολογισμό, ακώλυτη
μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, αυξήσεις σε
μισθούς και συντάξεις.

Να επιβάλλουμε τη μονομερή  ακύρωση των
μνημονίων και την πλήρη επαναφορά όλων των ερ-
γατικών και λαϊκών δικαιωμάτων, τη διαγραφή του
χρέους, την έξοδο από ευρώ και ΕΕ, την κρατικο-
ποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσε-
ων,  με εργατικό έλεγχο.

Ντίνα Γκαρανέ, ΔΣ Γ ΕΛΜΕ Αθήνας

Συνεχίζονται οι διώξεις των εκπαιδευτικών

Στις συνελεύσεις των ΕΛΜΕ 
ξαναπιάνουμε το νήμα των αγώνων μας

Συνέλευση προέδρων ΕΛΜΕ στις 24 Οκτώβρη



Πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη
συντονισμού που κάλεσε ο σύλ-
λογος εκπαιδευτικών ΠΕ «ο Αρι-
στοτέλης» τη Δευτέρα 5/10, στα
γραφεία της ΔΟΕ, με πολύ μεγά-
λη παρουσία σωματείων, συλλο-
γικοτήτων και μεμονωμένων αν-
θρώπων... Κοινή ήταν η πεποίθη-
ση ότι είναι απολύτως αναγκαίος
ο συντονισμός σωματείων και
συλλογικοτήτων για το προσφυ-
γικό/μεταναστευτικό ζήτημα και
χαιρετίστηκε η πρωτοβουλία. 

Το προσφυγικό/μεταναστευτι-
κό είναι μέγιστο ζήτημα εργατι-
κής, ταξικής και διεθνιστικής αλ-
ληλεγγύης και η εργατική τάξη,
οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νε-
ολαία του τόπου μας μέσα από
τα σωματεία τους και κάθε μορ-
φής συλλογικότητας που δημι-
ουργούν θα συμβάλλουν με όλες
τους δυνάμεις. 

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να
προταθούν στα σωματεία και τις
συλλογικότητες οι παρακάτω
πρωτοβουλίες:

Πέμπτη 15/10 μεγάλο αντιπο-
λεμικό-αντιιμπεριαλιστικό συλλα-
λητήριο στα Προπύλαια, 18.00
και πορεία στην ΕΕ

Δευτέρα 12/10, ημέρα απελευ-
θέρωσης της Αθήνας, παρέμβα-
ση του Συντονισμού στο Σύνταγ-
μα 

Πανελλαδική ημέρα Ενάντια
στον φράχτη στον Έβρο και συν-
διοργάνωση με συλλογικότητες
από όλη την Ελλάδα κινητοποίη-
σης εκεί και ταυτόχρονα σε όλες
τις μεγάλες πόλεις

Πανευρωπαϊκός Συντονισμός
με πρώτη πανευρωπαϊκή κινητο-
ποίηση ενάντια στην Ευρώπη
φρούριο και στους φράχτες νοη-
τούς ή πραγματικούς που ορθώ-
νουν οι χώρες της ΕΕ ενάντια
στους πρόσφυγες

Συγκέντρωση τροφίμων-φαρ-
μάκων-κλινοσκεπασμάτων. Οι
συμμετέχοντες αποφάσισαν ότι
δε θα δεχτούν καμία απολύτως
απαγόρευση εισόδου τους
στους χώρους που ζουν οι πρό-
σφυγες (Γαλάτσι, Ελληνικό κ.λπ.)
και τα υλικά που συγκεντρώνουν
θα τα παραδίδουν απευθείας
στους πρόσφυγες και σε κανέ-
ναν ενδιάμεσο κρατικό φορέα. Η
ελεύθερη επικοινωνία του Συντο-
νισμού με τους πρόσφυγες, η
καταγραφή των αναγκών που οι
ίδιοι δηλώνουν είναι αδιαπραγ-
μάτευτο δικαίωμα.  Την επόμενη

εβδομάδα ο Συντονισμός θα επι-
σκεφτεί τους χώρους όπου ζουν
οι πρόσφυγες και θα δώσει τα
υλικά που συγκεντρώνουν τα σω-
ματεία και οι συλλογικότητες.
Ταυτόχρονα, θα υπάρξουν συνα-
ντήσεις με τις μεταναστευτικές
οργανώσεις για συντονισμό της
δράσης με αυτές

Διεκδίκηση από το κράτος δω-
ρεάν και αξιοπρεπούς στέγης,
σίτισης, ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης,  ελεύθερης μετακίνη-
σης προς τις χώρες προορισμού
των προσφύγων. Συνάντηση με
σωματεία εργαζομένων στον
ΟΣΕ και τα ΚΤΕΛ ώστε να υπάρ-
ξουν συγκεκριμένες πρωτοβου-
λίες διεκδίκησης από τη διοίκηση
του ΟΣΕ για τη δωρεάν μετακί-
νηση των προσφύγων στα σύνο-
ρα

Κινητοποίηση στο Δήμο Αθη-

ναίων για τη διεκδίκηση χώρων
στέγασης των προσφύγων και σί-
τισής τους

Διεκδικούμε: 
Δωρεάν στέγαση/σίτιση/περί-

θαλψη. Να ανοίξουν τώρα κτήρια
για την αξιοπρεπή εγκατάσταση
των προσφύγων. -Επαρκής χρη-
ματοδότηση, ενίσχυση των δημό-
σιων κοινωνικών δομών πρόνοιας
και αλληλεγγύης. 

Ελεύθερη και δωρεάν μετακί-
νησή τους εντός της χώρας και
προς τις χώρες προορισμού
τους. Δωρεάν μεταφορά τους
στα σύνορα

Μέριμνα για την επανένωση οι-
κογενειών, για την παροχή ασύ-
λου και την ένταξη των παιδιών
στα σχολεία και τους παιδικούς
σταθμούς. Χαρτιά για νομιμοποί-
ηση των προσφύγων και μετανα-
στών. 

Αναπτύσσουμε δράσεις αλλη-
λεγγύης, μακριά από επιχειρημα-
τικά συμφέροντα και χρηματοδο-
τούμενα προγράμματα, ΜΚΟ
κ.λπ. με επίγνωση ότι δεν μπο-
ρούν να καλύψουν τις τεράστιες
ανάγκες. Συγκεντρώνουμε τρό-
φιμα, φάρμακα, κλινοσκεπάσμα-
τα. Ενισχύουμε τις καταλήψεις
που ήδη υπάρχουν. Δίνουμε ιδι-
αίτερο σε νέες καταλήψεις και
λειτουργία των κατειλημμένων
χώρων από τους αλληλέγγυους
και τους ίδιους τους πρόσφυ-
γες/μετανάστες.

Ολο το δελτίο τύπου στο 
http://i-taksi-mas.blogspot.gr/
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Αναμφίβολα ο φράχτης στον Έβρο και όλοι οι φράχτες
που χτίζονται στην Ευρώπη είναι δείγμα της πολιτικής της
Ευρώπης φρούριο και αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμό.
Με πρωτοβουλία του Χ. Παπουτσή ξεκίνησε την άνοιξη του
2012 και εγκαινιάστηκε την ίδια χρονιά από το Ν. Δένδια. Ο
σκοπός του ήταν να στείλει το μήνυμα ότι Ελλάδα δε είναι
«ξέφραγο αμπέλι» και να σταματήσει τους «λαθρομετανά-
στες» που περνούσαν από τον Έβρο. Από τότε οι μετανά-
στες και οι πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ελλάδα έχουν
αυξηθεί. Οι ροές έχουν μετατοπιστεί νοτιότερα σε πιο επι-
κίνδυνα περάσματα. Μετά την κατασκευή του φράχτη ο
αριθμός των θανάτων και των πνιγμών έχει αυξηθεί κατακό-
ρυφα, μόνο φέτος μέχρι τώρα, έχουν χαθεί πάνω από 3000
ζωές στα νερά του αιγαίου. Θλιβερές και σοκαριστηκές ει-
κόνες είναι αυτές που μας έρχονταν από την Λαμπεντούζα,
το φαρμακονήσι, του μικρού Αϊλάν και τα χθεσινά πτώματα
των μικρών παιδιών που ξεβράστηκαν στις ακτές της Κω.

Υπεύθυνοι και ηθική αυτουργοί για αυτούς τους θανάτους
είναι οι Παπουτσίδες, οι Δένδιδες και οι κυβερνήσεις τους,
αλλά και οι συμμορία των ευρωπαίων «ηγετών», που το μο-
ναδικό τους όραμα είναι να χτίσουν μια Ευρώπη Φρούριο,
μια Ευρώπη της λιτότητας της ανεργία και της εκμετάλλευ-
σης.

Δεν θα τους ακολουθήσουμε, ήδη σε μία σειρά ευρωπαϊ-
κών πόλεων ο κόσμος βγαίνει στο δρόμο για να καλωσορίσει
τους πρόσφυγες. Να τους καλοδεχθεί και να τους ανοίξει τα
σπίτια του. Στην Ελλάδα ο απλός κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι
άνεργοι, τα σωματεία, τα συνδικάτα, οι αντιφασιστικές και
αντιρατσιστικές οργανώσεις ενώνουμε τις φωνές μας μαζί
τους. Παλεύουμε μαζί σε κάθε γωνία του πλανήτη για να
σταματήσουν οι πόλεμοι, να ανοίξουν τα σύνορα, να δοθεί
άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες, χαρτιά και δικαιώματα
στους μετανάστες. Και κυρίως στην περιοχή μας παλεύουμε
για να γκρεμίσουμε το φράχτη στον Έβρο, που κάθε μέτρο
του σημαίνει περισσότερες γυναίκες και μικρά παιδιά προ-
σφύγων πνιγμένα, είτε στα νερά του Αιγαίου, είτε στον ίδιο
τον Έβρο.

Η μάχη αυτή είναι ξεκινημένη, το μεγάλο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το απόγευ-
μα στις 29 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Ξάνθης με πρωτο-
βουλία της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ, της ΕΛΜΕ, του διδασκαλικού
συλλόγου και των δασκάλων απόφοιτων ΕΠΑΘ, μπήκαν τα
αιτήματα να καταδικαστούν οι νεοναζί δολοφόνοι της Χρυ-
σής Αυγής και να γκρεμιστεί ο φράχτης στον Έβρο. Προς
αυτοί την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν τα κόμματα τις
αριστεράς και τα αλλά συνδικάτα να μπουν μπροστά ώστε
να σταματήσει το εγκληματικό κυνηγητό των προσφύγων
στον Έβρο και στο Αιγαίο. Να απαιτήσουμε να υπάρξει άμε-
ση απόδοση ασύλου στους πρόσφυγες και φιλοξενία σε κέ-
ντρα, ξενοδοχεία κτίρια του δήμου με ανθρώπινη συνθήκες.
Να διευκολυνθεί η μετακίνηση με δημόσια μέσα μεταφοράς.
Να υπάρξουν νοσοκομεία με γιατρούς, νοσηλευτές, μηχανή-
ματα και κρεβάτια για όλους που έχουν ανάγκη περίθαλψης,
να υπάρξουν σχολειά με δασκάλους, για να υποδεχθούν τις
πληγωμένες παιδικές ψυχές από τον πόλεμο και την προ-
σφυγιά.

Μηλιαζήμ Τζεμαλή, δάσκαλος, Ξάνθη

Γκρεμίστε τους φράχτες 
και ανοίξτε τις γέφυρες

Σύνορα ανοιχτά για όλους τους εργάτες. Να γκρεμιστεί ο φράχτης. 
Να διαλυθεί η Frontex. Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΗ, 6μμ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ



Πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη
συντονισμού που κάλεσε ο σύλ-
λογος εκπαιδευτικών ΠΕ «ο Αρι-
στοτέλης» τη Δευτέρα 5/10, στα
γραφεία της ΔΟΕ, με πολύ μεγά-
λη παρουσία σωματείων, συλλο-
γικοτήτων και μεμονωμένων αν-
θρώπων... Κοινή ήταν η πεποίθη-
ση ότι είναι απολύτως αναγκαίος
ο συντονισμός σωματείων και
συλλογικοτήτων για το προσφυ-
γικό/μεταναστευτικό ζήτημα και
χαιρετίστηκε η πρωτοβουλία. 

Το προσφυγικό/μεταναστευτι-
κό είναι μέγιστο ζήτημα εργατι-
κής, ταξικής και διεθνιστικής αλ-
ληλεγγύης και η εργατική τάξη,
οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νε-
ολαία του τόπου μας μέσα από
τα σωματεία τους και κάθε μορ-
φής συλλογικότητας που δημι-
ουργούν θα συμβάλλουν με όλες
τους δυνάμεις. 

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να
προταθούν στα σωματεία και τις
συλλογικότητες οι παρακάτω
πρωτοβουλίες:

Πέμπτη 15/10 μεγάλο αντιπο-
λεμικό-αντιιμπεριαλιστικό συλλα-
λητήριο στα Προπύλαια, 18.00
και πορεία στην ΕΕ

Δευτέρα 12/10, ημέρα απελευ-
θέρωσης της Αθήνας, παρέμβα-
ση του Συντονισμού στο Σύνταγ-
μα 

Πανελλαδική ημέρα Ενάντια
στον φράχτη στον Έβρο και συν-
διοργάνωση με συλλογικότητες
από όλη την Ελλάδα κινητοποίη-
σης εκεί και ταυτόχρονα σε όλες
τις μεγάλες πόλεις

Πανευρωπαϊκός Συντονισμός
με πρώτη πανευρωπαϊκή κινητο-
ποίηση ενάντια στην Ευρώπη
φρούριο και στους φράχτες νοη-
τούς ή πραγματικούς που ορθώ-
νουν οι χώρες της ΕΕ ενάντια
στους πρόσφυγες

Συγκέντρωση τροφίμων-φαρ-
μάκων-κλινοσκεπασμάτων. Οι
συμμετέχοντες αποφάσισαν ότι
δε θα δεχτούν καμία απολύτως
απαγόρευση εισόδου τους
στους χώρους που ζουν οι πρό-
σφυγες (Γαλάτσι, Ελληνικό κ.λπ.)
και τα υλικά που συγκεντρώνουν
θα τα παραδίδουν απευθείας
στους πρόσφυγες και σε κανέ-
ναν ενδιάμεσο κρατικό φορέα. Η
ελεύθερη επικοινωνία του Συντο-
νισμού με τους πρόσφυγες, η
καταγραφή των αναγκών που οι
ίδιοι δηλώνουν είναι αδιαπραγ-
μάτευτο δικαίωμα.  Την επόμενη

εβδομάδα ο Συντονισμός θα επι-
σκεφτεί τους χώρους όπου ζουν
οι πρόσφυγες και θα δώσει τα
υλικά που συγκεντρώνουν τα σω-
ματεία και οι συλλογικότητες.
Ταυτόχρονα, θα υπάρξουν συνα-
ντήσεις με τις μεταναστευτικές
οργανώσεις για συντονισμό της
δράσης με αυτές

Διεκδίκηση από το κράτος δω-
ρεάν και αξιοπρεπούς στέγης,
σίτισης, ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης,  ελεύθερης μετακίνη-
σης προς τις χώρες προορισμού
των προσφύγων. Συνάντηση με
σωματεία εργαζομένων στον
ΟΣΕ και τα ΚΤΕΛ ώστε να υπάρ-
ξουν συγκεκριμένες πρωτοβου-
λίες διεκδίκησης από τη διοίκηση
του ΟΣΕ για τη δωρεάν μετακί-
νηση των προσφύγων στα σύνο-
ρα

Κινητοποίηση στο Δήμο Αθη-

ναίων για τη διεκδίκηση χώρων
στέγασης των προσφύγων και σί-
τισής τους

Διεκδικούμε: 
Δωρεάν στέγαση/σίτιση/περί-

θαλψη. Να ανοίξουν τώρα κτήρια
για την αξιοπρεπή εγκατάσταση
των προσφύγων. -Επαρκής χρη-
ματοδότηση, ενίσχυση των δημό-
σιων κοινωνικών δομών πρόνοιας
και αλληλεγγύης. 

Ελεύθερη και δωρεάν μετακί-
νησή τους εντός της χώρας και
προς τις χώρες προορισμού
τους. Δωρεάν μεταφορά τους
στα σύνορα

Μέριμνα για την επανένωση οι-
κογενειών, για την παροχή ασύ-
λου και την ένταξη των παιδιών
στα σχολεία και τους παιδικούς
σταθμούς. Χαρτιά για νομιμοποί-
ηση των προσφύγων και μετανα-
στών. 

Αναπτύσσουμε δράσεις αλλη-
λεγγύης, μακριά από επιχειρημα-
τικά συμφέροντα και χρηματοδο-
τούμενα προγράμματα, ΜΚΟ
κ.λπ. με επίγνωση ότι δεν μπο-
ρούν να καλύψουν τις τεράστιες
ανάγκες. Συγκεντρώνουμε τρό-
φιμα, φάρμακα, κλινοσκεπάσμα-
τα. Ενισχύουμε τις καταλήψεις
που ήδη υπάρχουν. Δίνουμε ιδι-
αίτερο σε νέες καταλήψεις και
λειτουργία των κατειλημμένων
χώρων από τους αλληλέγγυους
και τους ίδιους τους πρόσφυ-
γες/μετανάστες.

Ολο το δελτίο τύπου στο 
http://i-taksi-mas.blogspot.gr/
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Να σταματήσουμε τις δολοφονίες

Σύνορα ανοιχτά για όλους τους εργάτες. Να γκρεμιστεί ο φράχτης. 
Να διαλυθεί η Frontex. Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες

Πρίν λίγες μέρες ολόκληρη η κοινω-
νία της Λέσβου συγκλονίστηκε απο το
θάνατο ενός 2χρονου αγοριού που
σύρθηκε λιπόθυμο απο τη θάλασσα και
πέθανε κατα τη μεταφορά του στο νο-
σοκομείο. Ενας δημοπσιογράφος κατέ-
γραψε λεπτό προς λεπτό το βασανιστι-
κό τέλος του μικρού παιδιού, το βίντεο
προβλήθηκε σε τοπικό κανάλι και οι ει-
κόνες έφεραν δάκρυα στα περισσότε-
ρα μάτια. Δυστυχώς αυτό δεν είναι το
μοναδικό περιστατικό. Μέχρι σήμερα
γνωρίζουμε ότι έχουν πνιγεί δεκάδες
μετανάστες στη θάλασσα μεταξύ Τουρ-
κίας και Λέσβου.

Ολοι οι κάτοικοι της Λέσβου γινόμα-
στε καθημερινά μάρτυρες των απάν-
θρωπων και επικύνδινων για τη ζωή
τους συνθηκών στις οποίες έχουν ανα-
γκαστεί να βρεθούν δεκάδες χιλιάδες
πρόσφυγες τους τελευταίους μήνες.
Αυτό συμβαίνει γιατί μετά το κλείσιμο
των συνόρων στο Εβρο και τον φράκτη
εκεί, η πρόσβαση απο τη θάλασσα στα
κοντινά στα παράλια της Τουρκίας, ελ-
ληνικά νησιά, αποτελούν τον μόνο δρό-
μο προς ευρωπαικό έδαφος. Εναν δρό-
μο που αναγκάζονται να πάρουν για να
γλυτώσουν απο τη φρίκη του πολέμου
και το θάνατο.

Ετσι αν κοιτάξει κανείς τη θάλασσα
στα βορειοανατολικά παράλια του νησι-
ού, θα τη δείνα μαυρίζει απο τις πλαστι-
κές βάρκες μέσα στις οποιες ανγκάζο-
νται να στοιβάζονται κατα δεκάδες,
εχοντας μαζί τους μόνο λίγη βενζίνη,
ένα σωσίβιο και ένα σακιδιο τυλιγμένο
σε πλαστική σακούλα, με ότι απόμεινε
απο την περιουσία τους μαζί με τις φω-
τογραφίες των δικών τους ανθρώπων
που έμειναν πίσω. Ανάμεσά τους βρί-
σκονται και πολλά μικρά παιδιά, ακόμη
και βρέφη στις αγκαλιές των μανάδων
τους. Οι ανθρωποι αυτοί, αν καταφέ-
ρουν να πατήσουν ζωντανοί στο έδα-
φος του νησιού, περπατούν περίπου 80
χιλιόμετρα για να φτάσουν στην πόλη
της Μυτιλήνης, όπου προσδοκούν να
πάρουν απο τις αρχές τα απαραίτητα
χαρτιά για να συνεχίσουν το ταξίδι
τους.

Εκεί αναγκάζονται να μείνουν όσες
μέρες χρειαστεί, κυριολεκτικά στο δρό-
μο, χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες
υποδομές και συνθήκες υγιεινής. Υπάρ-
χουν μέρες που το λιμάνι, η προκυμαία,
τα πάρκα και οι πλατείες του κέντρου,
ακόμη και ορισμένοι δρόμοι να είναι κα-
λυμένοι με ανθρώπινα σώματα, που για

να κοιμηθούν πρέπει συνήθως να ξα-
πλώσουν απευθείας στο τσιμέντο, πά-
νω σε σωρούς σκουπιδιών.

Ολο αυτό το διάστημα, είναι εντυπω-
σιακή η στάση αλληλεγγυης που δεί-
χνουν στο σύνολό τους οι κάτοικοι της
πόλης. Απο τις πρώτες μέρες της μαζι-
κής εισροής μαζεύονται συνεχώς ρού-
χα και είδη πρώτης ανάγκης. Πολλοί
μοιράζουν έξω απο τα σπίτια τους φα-
γητό, ή προμηθεύουν τους πρόσφυγες
με παροχές νερού. Κάποιοι έχουν ανοί-
ξει τα σπίτια τους και παραχωρούν το
μπάνιο τους ή το κρεββάτι τους.

Σε αντίθεση, η βοήθεια που έχει προ-
σφέρει ο Δήμος είναι πολύ μικρή. Ακό-
μη και διαδικασίες όπως η μεταφορά, ή
η εκδοση των αναγκαίων εγγράφων,
στηρίζονται κατα βάση στην προσπά-
θεια των εθελοντών.

Αμηχανία έχει δείξει και η Αριστερά
του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι
ελάχιστες και μικρές σε έκταση οι πολι-
τικές πρωτοβουλίες στήριξης των προ-
σφύγων και των μεταναστών. Πάνω σε
αυτο πατάνε και οι προσπάθειες των
φασιστών να εκμεταλευτούν την κατά-
σταση πρό όφελός τους, καθώς και ο
διπλασιασμός της ΧΑ στις τελευταίες
εκλογές (απο 4% σχεδόν σε 8%). Δεν
έχουν όμως καταφέρει να οργανώσουν
κάτι ανοιχτά, παρά μόνο στα σκοτάδια.
Τη μοναδική φορά που ανακοινώθηκε
ότι θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση
διαμαρτυρίας κατά των μεταναστών,
υπήρξε αυθόρμητα (παρόλο που δεν
καλύσε επίσημα κανένας σε αντισυγκέ-
ντρωση) πάρα πολύς κόσμος σε ετοι-
μότητα, που τους ανάγκασε να περιορι-
στούν σε πιο Κόσμια διαμαρτυρία στο
νομαρχιακό συμβούλιο.

Βέβαια το πιο κρίσιμο είναι το πώς θα
εξελιχθούν τα πράγματα κατα τη διάρ-
κεια του χειμώνα. Θα πρέπει να δωθούν
άμεσα ριζικές λύσεις. Χρειάζεται να
προσληφθούν εκατοντάδες εργαζόμε-
νοι απο τον δήμο για αν μπορέσει να
ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Χρει-
άζονται κλειστα� θερμενόμενα κτίρια,
κυρίως όμως είναι α� μεσα αναγκαιότη-
τα για τις ζωές τόσων ανθρώπων, να
ανοίξουν τα σύνορα, να γκρεμιστεί ο
φράχτης του Εβρου, ‘έτις ώστε να μπο-
ρούν να φτάνουν χωρίς εμπόδια και
πνιγμούς οι πρόσφυγες και οι μετανά-
στες εκεί που επιθυμούν

Σοφία Γεωργοκώστα
καθηγήτρια ΕΠΑΛ, Λέσβος

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΗ, 6μμ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
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20 Απρίλη 2015 ξεκίνησε η δίκη της Χρυσής Αυγής. Ξεκίνησε και συνεχίζεται
στην αίθουσα των φυλακών του Κορυδαλλού, γεγονός που επμοδίζει το αντι-
φασιστικό κίνημα, εμποδίζει τη δημοσιότητα της δίκης, εμποδίζει την ανάδειξη
των εγκλημάτων των ναζί με την κάλυψη του κράτους.

Αξίζει να θυμηθούμε ανάλογες δίκες όπως αυτήν του Χίτλερ μετά την από-
πειρα του φασιστικού πραξικοπήματος το 1923, τη δίκη των δοσίλογων, τη δί-
κη για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη,τη δίκη των χουντικών, που υπο-
βάθμισαν το ναζιστικό χαρακτήρα των εγκλημάτων με τραγική συνέπεια την
επιβίωση των ναζιστών και την αναδιοργάνωσή τους.

Η αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής και του ναζισμού γενικά, θα είναι αποτε-
λεσματική μόνο αν γίνει με όρους πολιτικούς και όχι ηθικούς. Δεν διέπραξαν
απλώς εγκλήματα κοινά ποινικά. Διέπραξαν εγκλήματα που απορρέουν, είναι
συνυφασμένα με την πολιτική τους θεώρηση. Ο ναζισμός έχει σαν βάση του
τον ρατσισμό που είναι εργαλείο αποπροσανατολισμού από τα προβλήματα
της εργατικής τάξης και των πραγματικών αιτίων τους με αποτέλεσμα να μην
οδηγούμαστε στην οριστική λύση τους, δηλαδή στην ανατροπή της πολιτικής
που τα γεννά. Πρόκειται για οργανωμένη δολοφονική τρομοκρατία πολιτικά
συγκροτημένη και μόνο αν αναδειχθεί ως τέτοια θα τσακιστεί οριστικά.

Αυτό μπορεί να γίνει από ένα ισχυρό αντιφασιστικό κίνημα που θα προβάλει
την πολιτική αυτή που αντιμετωπίζει τη Χρυσή Αυγή όπως πραγματικά είναι,
γένημα του καπιταλισμού.

‘Ενα ισχυρό αντιφασιστικό κίνημα μπορεί να συγκροτηθεί μόνο αν ο καθένας
μας δει ότι είναι προσωπική του υπόθεση. Ο καθένας μας μπορεί να αναδεικνύ-
ει το θέμα καθημερινά, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αντιφασιστικές παντού
και μέσα στα σχολεία όπου ερχόμαστε σε επαφή με τη νεολαία που ζητάει
πληροφόρηση και λύσεις, να μιλάει καθαρά, να μιλάει πολιτικά, να πλαισιώνει
τις αντιφασιστικές κινήσεις όπου αυτές γίνονται και ιδίως τώρα που συνεχίζε-
ται η δίκη της Χρυσής Αυγής ως την καταδίκη της σαν φασιστική οργάνωση
όπως πραγματικά είναι.

Αγγελική Φάρκωνα , Γ ΕΛΜΕ Αθήνας

Οι χιλίαδες άνθρωποι που προσπαθούν να
ξεφύγουν απο τους πολέμους και την φτώ-
χεια, καθώς και οι άθλιες συνθήκες που αντι-
μετωπίζουν στην προσπαθεια τους να περά-
σουν τα σύνορα, με μικρά παιδιά να πνίγονται
στα νερά της Μεσογείου, δείχνει με τον πιο
ξεκάθαρο τρόπο τον πραγματικό χαρακτήρα
της Ευρωπαΐκής Ένωσης. Μιας Ευρώπης –
Φρούριο, που το μόνο που φέρνει είναι πολέ-
μους, φτώχεια και ρατσισμό.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες έχει αναπτυ-
χθεί ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες που σαρώνει όλες τις γειτονιές
και τις πόλεις, απο τα παράλια του Αιγαίου
μέχρι την Αυστρία και τη Βρετανία. Όμως την
ίδια στιγμή που εκατομμύρια άνθρωποι βγαί-
νουν στους δρόμους ενάντια στη μεγαλύτερη
ανθρωπιστική κρίση από το Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, οι αποφάσεις των υπουργών της ΕΕ
οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερο κλείσιμο των
συνόρων με τη στρατιωτικοποίηση της φύλα-
ξης τους. Η ΕΕ κηρύσσει τον πόλεμο στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες, οδηγώντας
έτσι ανθρώπους κατατρεγμένους  να ρισκά-
ρουν ακόμη περισσότερο τις ζωές τους για
να περάσουν στην Ευρώπη. Η «κατανομή
120.000 προσφύγων» είναι σταγόνα στον
ωκεανό της προσφυγιάς, και αποτελεί πρό-
σχημα για να εγκατασταθούν σκληροί μηχανι-
σμοί «καταγραφής»  από τη FRONTEX, αστυ-
νομικές και στρατιωτικές αρχές, ώστε να
μπλοκαριστεί ουσιαστικά το πέρασμα προ-
σφύγων και μεταναστών. Η ρατσιστική εκ-

στρατεία ισλαμοφοβίας κλιμακώνεται ενώ
ταυτόχρονα οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
φουντώνουν την δράση του ISIS σε όλη την
Μ.Ανατολή. Γι’ αυτό είναι διπλά προκλητικό η
ΕΕ να προσπαθεί να ξεφορτωθεί τις ευθύνες
της για τις δολοφονίες μικρών Αϋλάν στα σύ-
νορα της!

Είναι καιρός να τελειώνουμε με τις ρατσι-
στικές πολιτικές της Ευρώπης-φρούριο που
σκοτώνουν πρόσφυγες και μετανάστες. Να
επιβάλουμε με τους αγώνες μας ότι θα πέ-
σουν οι φράχτες από τόν Έβρο μέχρι το Κα-
λαί, θα ανοίξουν τα σύνορα για τους πρόσφυ-
γες και θα πάρουν άσυλο. Να απαιτήσουμε τη
νομιμοποίηση των μεταναστών, ιθαγένεια για
τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς, τη διάλυση
της FRONTEX, και το κλείσιμο των στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης.

Να εμποδίσουμε τις κυβερνήσεις να  παί-
ζουν το χαρτί του ρατσισμού για να μετατρέ-
ψουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
σε αποδιοπομπαίους τράγους εξαιτίας της
χρεοκοπίας των πολιτικών τους. Να μην αφή-
σουμε κανένα περιθώριο στους νεοναζί της
Χρυσής Αυγής να στρέψουν τη δυσαρέσκεια
σε ρατσιστικό κυνηγητό των προσφύγων. Η
θέση των νεοναζί δολοφόνων που ανέλαβαν
την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία του
Παύλου Φύσσα είναι βαθιά στη φυλακή.

Το μαζικό κίνημα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες, μαζί με το εργατικό κίνημα μπορεί να
επιβάλει ότι η ανθρωπιστική κρίση με θύματα
στην Ελλάδα και την Ευρώπη εξαιτίας των πο-

λιτικών της λιτότητας και της φτώχειας, μπο-
ρεί να πάρει τέλος.

Θα ανοίξουν οι κοινωνικές δομές που υπάρ-
χουν στους δήμους για να δώσουν στήριξη
σε όλο τον φτωχό και κατατρεγμένο κόσμο,
είτε έρχεται απο τη Συρία και το Αφγανιστάν,
είτε απο κάποια γειτονιά της Ελλάδας.

Θα ανοίξουν τα νοσοκομεία που έκλεισαν
για να καλύψουν τις ανάγκες για ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη για όλους.

Θα ανοίξουν τα σχολεία για να προσφέρουν
σε όλους τους συνανθρώπους μας αυτά που
έχουν ανάγκη.

Και θα γίνουν οι προσλήψεις σε προσωπικό
που χρειάζεται για να καλυφθούν αυτές οι
ανάγκες που φέρνει η ανθρωπιστική κρίση.
Λεφτά θα βρεθούν με τη διαγραφή του χρέ-
ους.

Είναι κρίσιμο τώρα κάθε ΕΛΜΕ, κάθε σύλ-
λογος ΠΕ, κάθε σύλλογος σε σχολείο, να πά-
ρει την πρωτοβουλία, να οργανώσει την αλλη-
λεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες

Σε αυτή την κατεύθυνση οργανώνεται και η
διεθνής αντιρατσιστική αντιφασιστική συνά-
ντηση της ΚΕΕΡΦΑ, στην Αθήνα, στις 10-11
Οκτώβρη, στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του
Ροuφ, για να οργανώσουμε τον αγώνα ενά-
ντια στην ρατσιστική Ευρώπη φρούριο και την
απειλή του φασισμού.

Μαργαρίτα Παπαμηνά, δασκάλα, Χανιά

Πέστο καθαρά, πέστο δυνατά σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά
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47 σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, αντιρατσιστικές κινήσεις και φορείς ανταποκρίθη-
καν στην πρωτοβουλία του Συλλόγου Δασκάλων «Αριστοτέλης» να συγκαλέσει τη Δευ-
τέρα 5 Οκτώβρη στα γραφεία της ΔΟΕ σύσκεψη συντονισμού, με στόχο την κοινή δρά-
ση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των προσφύγων και μεταναστών και την
αντιρατσιστική-αντιφασιστική και αντιπολεμική-αντιιμπεριαλιστική πάλη. 

Όπως ανέφερε το κάλεσμα της σύσκεψης και τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου Ντί-
να Ρέππα στο άνοιγμα της σύσκεψης: “Οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν χώρες γιατί δεν
μπορούν να ζήσουν σε αυτές, χώρες διαλυμένες από τον πόλεμο και τις ιμπεριαλιστι-
κές επεμβάσεις του «πολιτισμένου» κόσμου και των οργανισμών του, της ΕΕ, του
ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ αλλά και περιοχές του πλανήτη που τις έχει συντρίψει η καπιταλιστική
βαρβαρότητα και οι αποικιοκρατικού τύπου πολιτικές. Οι φράκτες, η συνθήκη του Δου-
βλίνου -που εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στις χώρες πρώτης υποδοχής-  η FRONTEX,
το σύστημα ασύλου, οι επαναπροωθήσεις, η σκλήρυνση των συνοριακών ελέγχων, η
καταστολή στα σημεία διέλευσης, είναι το σκληρό κατασταλτικό πλαίσιο της ευρωπαϊ-
κής πολιτικής”.

Η σύσκεψη καλεί σε διαδήλωση την Πέμπτη 15/10 από τα Προπύλαια στα γραφεία
της ΕΕ. Εκείνη την ημέρα γίνεται η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για το “προσφυγικό”.  Η
σύσκεψη κατέληξε σε μία σειρά δράσεις όπως πλατιά εξόρμηση ενημέρωσης στο Σύ-
νταγμα, την Δευτερα 12/10 (επέτειο της απελευθερωσης της Αθήνας), τη διεκδίκηση
από την τοπική αυτοδιοίκηση να ανοίξει χώρους για τη φιλοξενία των προσφυγων κα-
θώς και την διεκδίκηση της ελευθερης πρόσβασης των αλληλέγγυων ομάδων στον
Ελαιώνα, το Γαλάτσι και το Ελληνικό, τη συγκρότηση κοινής επιτροπής που θα συντο-
νίσει αυτές τις δράσεις και σε συντονισμό με το διεθνές αντιρατσιστικό - αντιφασιστικό
κίνημα. Την τελευταία πρόταση έκανε με παρέμβασή της, αντιπροσωπεία της η
ΚΕΕΡΦΑ, που χαιρέτησε την πρωτοβουλία, καλώντας ταυτόχρονα στη Διεθνή Συνάντη-
ση κατά του ρατσισμού και του φασισμού στις 10-11 Οκτώβρη στην Αθήνα. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν 
Eκπρόσωποι, παρατηρητές και μέλη των σωματεί-

ων και συλλογικοτήτων:  Σύλλογοι εκπαιδευτικών:
Αριστοτέλης, Α’ Αθήνας, Αμαρούσιο, Παρθενώνας,
Κερατσίνι-Πέραμα, Πρόοδος Πειραιά, Ν. Σμύρνης,
Νίκαιας, Άνω Λιόσια-Ζεφύρι-Φυλή ΕΛΜΕ: Α’ Αθήνας,
Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Ε’ Αθήνας, Ε’ Ανατολικής
Αττικής, Άνω Λιοσίων-Ζεφύρι-Φυλής, Σωματείο Μι-
σθωτών Τεχνικών, Σωματείο Υπαλλήλων Βιβλίου
Χάρτου, Σωματείο εργαζομένων ομίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ,
Σύλλογος Διοικητικών Παντείου Παν/μίου, Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων, ΣΑΔΑΣ Τμήμα Αττικής, Συντονισμός
Ενάντια σε Κλεισίματα και Διαθεσιμότητες, Πρωτο-
βουλία για Ανεξάρτητο Κέντρο Αγώνα Εργατών, Κα-
ραβάνι Αγώνα και Αλληλεγγύης, Ροσινάντε, Σύλλο-
γος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, από φοιτητι-
κούς συλλόγους Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλ-
λουργών, Χημικού, Γεωπονικής, Κυριακάτικο σχο-
λείο μεταναστών, ΚΕΕΡΦΑ, Δίκτυο Σπάρτακος, Αντι-
πολεμική Διεθνιστική Κίνηση, Αντιρατσιστική Πρωτο-
βουλία Λαυρίου για το προσφυγικό, Κατάληψη στέ-
γης Νοταρά 26, Πολιτική-Πολιτιστική Λέσχη Αμπάρι-
ζα, Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού-Σεπολίων-Ακ. Πλάτω-
νος, Ανοιχτή συνέλευση Κατοίκων Ηλιούπολης, Συ-
νέλευση Πλατείας Βικτωρίας, Ανυπότακτη Πόλη
Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ανυπότακτη Πετρού-
πολη, Εργατική Λέσχη Ν. Σμύρνης, Εργατική Λέσχη
ανέργων, ελαστ. απασχολούμενων και απληρ. εργα-
ζομένων σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη, Εργατι-
κή Λέσχη Ν. Ιωνίας, Πρωτοβουλία συγκρότησης
Εργ. Λέσχης Πατησίων-Κυψέλης, Επιτροπή Αγώνα
Ν. Φιλαδέλφειας,  Κοινωνικό Ιατρείο Ν. Σμύρνης,
Κοινωνικό Ιατρείο Κ. Πατησίων.

Παρά την οικουμενική διάσταση του χρι-
στιανισμού (που αποσιωπάται έντεχνα), η ελ-
ληνική-ορθόδοξη εκκλησία αποτέλεσε και
αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες
του νεωτερικού ελληνικού κράτους.....Ανα-
γκαστική προϋπόθεση της διατήρησης της
υπήρξε η, αρχικά ολοκληρωτική, αφομοίωση
της παιδείας από την κατήχηση και τη θρη-
σκοληψία και η μετέπειτα διατράνωση της
αναγκαιότητας της διδασκαλίας των θρη-
σκευτικών σε κάθε φάση της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης..... Από την
άκρα δεξιά μέχρι τη νεωτερική-ρεφορμιστική
αριστερά, όταν τα ιδεολογήματά τους γκρεμι-
ζόταν σε χρόνο μηδέν, πάντοτε υπήρχε δίπλα
τους μια ιδιαίτερη – σχεδόν αυτόνομη – ομά-
δα που λειτουργούσε ως κράτος εν κράτει,
για να τους στηρίξει και να βοηθήσει στην
αναπαραγωγή και διαιώνιση των κυρίαρχων
αντιλήψεων ενός συστήματος που όπως είπε
και ο Μαρξ (Εβραϊκό ζήτημα) «εάν τολμούσε
να εφαρμόσει αυτά που δίδασκε ο ιδρυτής
της θρησκείας, θα κατέρρεε την επόμενη μέ-
ρα»!

Τα θρησκευτικά δεν υπάρχουν στο αναλυτι-
κό πρόγραμμα για να εξυπηρετηθεί η απαίτη-
ση μιας διεφθαρμένης ομάδας οπαδών αντι-
κοινωνικών και απάνθρωπων πρακτικών ούτε
υπάρχει για να διαιωνιστεί η ύπαρξη της κρα-

τικής επιχείρησης (ΝΠΔΔ) που ονομάζεται
«εκκλησία». Το μάθημα υπάρχει για να απο-
τρέψει τη διαφορετική προσέγγιση των αυθε-
ντικών αντιλήψεων αυτών που θεωρούνται
ιδρυτές και θεωρητικοί θρησκειών και να απο-
στειρώσει τις όποιες διαφορετικές, κοινωνιο-
λογικές, φιλοσοφικές και πολιτικές διαστά-
σεις του ανθρώπινου δημιουργήματος που
ονομάζεται «θρησκεία». Οι μαθητές ποτέ δεν
θα προσεγγίσουν τις κοινωνικές-οικονομικές
συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνιση του
βουδισμού, τη βοήθειά του στη διατήρηση
της κοινωνίας των καστών αλλά και την οδό
σωτηρίας που – λόγω των συνθηκών – μπο-
ρούσε να επιτευχθεί σε ανώτερο αφαιρετικά,
επίπεδο (όπως και ο επικουρισμός, ο στωικι-
σμός, η σωκρατική διδασκαλία κ.α.), ποτέ δεν
θα προσεγγίσουν τις πολιτικές διαστάσεις
των απόψεων των χριστιανών θεολόγων του
4ου μΧ αιώνα και την κριτική της εξουσίας,
ποτέ δεν θα μάθουν για την παπική μεταστρο-
φή της θρησκείας σε πολιτικό εργαλείο για τη
δόμηση αυτόνομου κράτους ούτε για την ορ-
θόδοξη χρήση του χριστιανισμού για την πο-
λιτική κυριαρχία μέσα στα πλαίσια μεγαλο-
εθνικών επιδιώξεων και αλυτρωτικών σφαγών.
Τα θρησκευτικά θα μπορούσαν να αποτελέ-
σουν τον πυρήνα μιας διαρκούς και έντονης
αμφισβήτησης που θα οδηγεί στην πραγματι-

κή λύτρωση του ανθρώπου που δεν μπορεί να
είναι παρά κοινωνική – οικονομική – πολιτική
σε ένα άλλον κόσμο όπου η «προσγείωση»
του ανθρώπου θα αποτελέσει την αφετηρία
για την απελευθέρωσή του απ’ όλα τα δεσμά
αυτών που χιλιάδες χρόνια του καλλιεργούν
την ιδεοληψία ότι δεν είναι παρά ένα «σκου-
λήκι» στις επιθυμίες και ορέξεις οποιασδήπο-
τε θεότητας. Για να γίνει, όμως, αυτό δεν αρ-
κεί να καταργηθεί ή να αλλάξει η δομή και ο
προσανατολισμός αυτού του μαθήματος
(πράγμα που επιχειρήθηκε πάμπολλες φορές)
αλλά είναι απαραίτητη και μοναδική προϋπό-
θεση να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την
απάνθρωπη κοινωνία και τις κοινωνικές-πολι-
τικές-οικονομικές σχέσεις που τον κρατούν
σιδηροδέσμιο της λογικής ότι δεν είναι αφέ-
ντης και διαχειριστής της μοίρας του. Η ανα-
τροπή του συστήματος της υποταγής και
υπακοής θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της κα-
τήχησης της υπακοής και στην ανάδειξη της
ανθρώπινης σκέψης και ερμηνείας ως του μο-
ναδικού ορθού δρόμου για την ερμηνεία και
προσέγγιση της πραγματικότητας.

Στέργιος Μανουράς, Ε ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής

Ολο το κείμενο στο http://i-taksi-mas.blogspot.gr/

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Η κατήχηση της υποταγής

Με αφορμή την υπαναχώρηση του Υπουργείου Παιδείας στο ζήτημα των θρησκευτικών



8 • η τάξη μας

Οσυντονισμός ενάντια σε κλεισίματα και διαθεσιμότ-
τες προχωράει σε πανελλαδική συνέλευση αντί-

στασης στο τρίτο μνημόνιο, την Κυριακή 1η Νοέμβρη
στις 10πμ στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ. Θα βρεθούμε όλοι
μαζί. Οι διαθέσιμοι, οι καθαρίστριες, οι σχολικοί φύλα-
κες, η ΕΡΤ, κλάδοι που δώσαμε κοινούς αγώνες όλη
την προηγούμενη περίοδο. Αλλα και οι κλάδοι που τώ-
ρα μπαίνουν μπροστά για να βάλουν φρένο στις νέες
επιθέσεις που φέρνει το τρίτο μνημόνιο. Οι εκπαιδευτι-
κοί, τα νοσοκομεία, οι Δήμοι, τα λιμάνια, ο ΟΣΕ, η ΔΕΗ.
Ολοι μαζί θα συζητήσουμε και θα οργανώσουμε τη
δράση μας την επόμενη περίοδο για να μην αφήσουμε
να περάσουν οι πολιτικές που συνεχίζουν την κατα-
στροφή των προηγούμενων μνημονιακων κυβερνήσεων.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βάζει μπροστά ένα ολόκληρο
γύρο νέων επιθέσεων ενάντια στους εργαζόμενους και
θα βρεθεί μπροστά σε νέες πιο δυνατές αντιστάσεις
απο τη μεριά του εργατικού κινήματος.

• Η μάχη για αυξήσεις στους μισθούς σε όλο το δη-
μόσιο, αλλά πολύ περισσότερο η μάχη για προσλή-
ψεις προσωπικού για σχολεία δήμους και νοσοκο-
μεία που έχουν ρημάξει απο τις περικοπές την τε-
λευταία πενταετία των μνημονίων.

• Η σύγκρουση με την προσπάθεια της κυβέρνησης
να ιδιωτικοποιήσει τις πιο κρίσιμες δημόσιες υποδο-
μές, τα Λιμάνια, τα αεροδρόμια, τον ΟΣΕ, το νερό,
την ΔΕΗ. Μπορούμε σε κάθε χώρο δουλειάς να το
κάνουμε όπως η ΕΡΤ πρίν απο δύο χρόνια. Ιδιωτικο-
ποίηση αυτοί; Απεργία, κατάληψη και ένα πλατύ κύ-
μα αλληλεγγύης εμείς.

• Η μάχη ενάντια στο ασφαλιστικό ενώνει όλους τους
εργαζόμενους για να μην περάσουν οι ενοποιήσεις
των ταμείων, οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις
(μέσω των αυξήσεων στις εισφορές), η σύνταξη στα
67 για όλους.

• Χέρι με χέρι με τη σύγκρουση με τα μνημόνια είναι
και ο αγώνας ενάντια στην Ευρώπη Φρούριο, για
ανοιχτά σύνορα χωρίς φράκτες και Φρόντεξ, γιά αλ-
ληλεγγυη στους πρόσφυγες, Το μαζικό κίνημα αλ-
ληλεγγύης στους πρόσφυγες, μαζί με το εργατικό
κίνημα μπορεί να επιβάλει ότι η ανθρωπιστική κρίση
με θύματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη εξαιτίας
των πολιτικών της λιτότητας και της φτώχειας, μπο-
ρεί να πάρει τέλος. Να επιβάλουμε με τους αγώνες
μας ότι θα δοθούν  κοινωνικές παροχές για όλους
τους φτωχούς και κατατρεγμένους, ντόπιους και
πρόσφυγες.

Μπορούμε να νικήσουμε 
και να ξηλώσουμε παλιά και νέα μνημόνια.

Έχουμε πίσω μας τις αποσκευές αγώνων και απερ-
γιών πέντε χρόνων. Αγώνων που ανέτρεψαν τρείς μνη-
μονιακές κυβερνήσεις (Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σα-
μαρά), και διέλυσαν τα πολιτικά κόμματα της άρχου-
σας τάξης. Ξέρουμε ότι είμαστε η συντριπτική πλειο-
ψηφία και για την ακρίβεια το 62% που μόλις τον Ιούλιο
είπε ένα καθαρό ταξικό ΟΧΙ στα μνημόνια.

Η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πιο δυνατή μετά
τις εκλογές της 20 Σεπτέμβρη αλλά πιο αδύναμη. Τα
κοινοβουλευτικά της στηρίγματα είναι πιο σαθρά, αλλά
πάνω απ’ όλα η πλειοψηφία των εργαζόμενων που
τους ψήφισαν για να μην βγει ο Μειμαράκης, δεν έχουν
πλέον τις αυταπάτες του Γενάρη για την κυβέρνηση.
Αυτό θα το διαπιστώσουν με οδυνηρό τρόπο όλοι οι
υπουργοί του Τσίπρα το αμέσως επόμενο διάστημα,
μια που οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, τα νοσοκομεία,
τους Δήμους, τα Λιμάνια, ξεκινούν τους απεργιακούς
αγώνες από τον Οκτώβριο.

Χρειάζεται ταυτόχρονα να ανοίξουμε τη συζήτηση
για την εργατική εναλλακτική προοπτική. Για την μονο-
μερής διαγραφή του χρέους, την έξοδο από την ΕΕ και
το ευρώ, την κρατικοποίηση των τραπεζών και όλων
των μεγάλων επιχειρήσεων με εργατικό έλεγχο.

Η υπογραφή του 3ου Μνημονίου έβαλε στην τελική ευθεία την
ιδιωτικοποίηση όλων των μεγάλων δημόσιων υπηρεσιών. Με διορι-
σμένες τις διοικήσεις του ΤΑΙΠΕΔ και τις εταιρείες συμβούλων η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωρά στην υλοποίηση των μέτρων που
η ίδια υπέγραψε για την πώληση του λιμανιού του Πειραιά και όλου
του παραλιακού μετώπου της Δραπετσώνας (αυτού που διεκδικού-
σαν οι κάτοικοι και ο δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας), των 14 πε-
ριφερειακών αεροδρομίων της χώρας, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της Ελλη-
νικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού, ενώ
από την άλλη, με κλειστά Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία, κρατά
ανέγγιχτους ως καθεστώς πια στο σύνολο σχεδόν των υποστηρικτι-
κών υπηρεσιών των Νοσοκομείων του εργολάβους. 

Και με κατηργημένα τα δικαιώματα
ελεύθερης πρόσβασης στα δημόσια
αγαθά (Υγεία, Παιδεία, Μεταφορές, Ρεύ-
μα, Νερό…) η κυβέρνηση επιχειρεί να
καθιερώσει το μοντέλο του εργασιακού
Μεσαίωνα σε όλο το δημόσιο και ιδιωτι-
κό τομέα: ανύπαρκτες συμβάσεις εργα-
σίας, ωράρια εργασίας που διαμορφώ-
νονται αυθαίρετα κατ� εντολή των αφε-
ντικών, επικινδυνότητα στους χώρους
δουλειάς, ανασφάλιστη εργασία και μι-
σθοί πείνας, χτυπήματα στη λειτουργία
των συνδικάτων και στο συλλογικό αγώ-
να (όπως απέδειξε η καταδίκη των εκπαι-
δευτικών της Σάμου ή η δίκη του προε-
δρείου της γενικής συνέλευσης (!) των
διοικητικών του ΕΚΠΑ).

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίμα-
τα, τις Ιδιωτικοποιήσεις και τις Διαθεσι-
μότητες που δημιουργήθηκε μέσα αλλά
και από τις ανάγκες του αγώνα της ΕΡΤ
και στήριξε τον αγώνα της ΕΡΤ, των Δια-
θέσιμων και των Καθαριστριών, όλο αυτό
το διάστημα συσπείρωσε τα πιο πρωτο-
πόρα κομμάτια που, ενάντια σε γραφειο-
κρατικές συνδικαλιστικές ηγεσίες, συνέ-
δεσαν τον αγώνα των εκπαιδευτικών,

των εργαζομένων στην ΕΡΤ, στο Μετρό, στα Νοσοκομεία με τον
αγώνα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (από την Ιντρακομ και
τις ταχυμεταφορές μέχρι τις φαρμακαποθήκες και τα ιδιωτικά κέ-
ντρα υγείας). Η διαρκής σύνδεση όλων αυτών των χώρων σε έναν
κοινό αγώνα αντίστασης και ανατροπής είναι, περισσότερο από πο-
τέ, άμεση απαίτηση και απαραίτητη ανάγκη.

Για να ξεπεράσουμε κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης , για να
εμποδίσουμε κάθε υποχώρηση και συμβιβασμό της συνδικαλιστικής
ηγεσίας, για να οργανώσουμε τον αγώνα μας στην προοπτική της
ανατροπής των μνημονίων, χρειάζεται να ενισχύσουμε ακόμη πε-
ρισσότερο τον Συντονισμό Ενάντια στα Κλεισίματα, τις Ιδιωτικοποι-
ήσεις και τις Διαθεσιμότητες. Σ�  αυτή την προσπάθεια συμβάλλει η

Πανελλαδική Συνέλευση του Συντονι-
σμού την 1η Νοέμβρη στην ΕΣΗΕΑ.
Σωματεία, εργαζόμενοι βάσης και συν-
δικαλιστές πρέπει να είμαστε εκεί για
να πάρουμε στα χέρια μας την οργάνω-
ση των μαχών που απαιτούνται για να
νικήσουμε.

Γ. Κόφφα, Γ� ΕΛΜΕ Αθήνας

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1η Νοέμβρη, ΕΣΗΕΑ 10πμ
Συντονισμός Ενάντια σε Κλεισίματα, Διαθεσιμότητες, και Ιδιωτικοποιήσεις 

Το νέο μνημόνιο δεν θα περάσει
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