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ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ 
ΤΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ

Τώρα και
βρετανικός
“εκσυγχρονισμός”
της ΕΥΠ
«Ακούω για σκάνδαλο. Και γιατί είναι σκάνδαλο; Επει-

δή το λέει ευρύτατα ο Τύπος; Γιατί κάποιοι πι-
στεύουν κάτι τέτοιο; Βασιζόμαστε στο τι λέει ο Τύπος, τι
λέει κάποιος ως προσωπική άποψη και δεν περιμένουμε τα
αποτελέσματα της ΑΔΑΕ και της Δικαιοσύνης;» Αυτό το εκ-
πληκτικό ξεστόμισε στην επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου
την περασμένη βδομάδα ο γ.γ του υπουργείου «Δικαιοσύ-
νης», ο Π. Αλεξανδρής. 

Στη συνέχεια αυτών των προκλητικών δηλώσεων έπεσαν
βροχή τα σχόλια για το κυβερνητικό στέλεχος που «εξέθε-
σε τη χώρα». Πιο σωστό είναι ότι το μόνο που κατάφερε ο
Αλεξανδρής είναι να εκθέσει, πέρα από την κυβέρνηση,
και τον …Λοβέρδο. Ο γ.γ. του υπουργείου προέρχεται από
το ΠΑΣΟΚ από την εποχή του «βρώμικου ‘89», ήταν υποψή-
φιός του στο Μαρούσι και στη συνέχεια υποψήφιος βου-
λευτής από το 2012. Μόλις το 2018 προσχώρησε στη ΝΔ.
«Προσωπική επιλογή» Μητσοτάκη και …κουμπάρος του Λο-
βέρδου. 

Και ενώ ο κόσμος βοά, η κυβέρνηση και η ΕΥΠ μεθο-
δεύουν την πλήρη συγκάλυψη των ιχνών του σκανδάλου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ την περασμένη βδο-
μάδα, τα αρχεία παρακολούθησης του Ν. Ανδρουλάκη και
τον Θ. Κουκάκη έχουν καταστραφεί.

Συγκάλυψη
Συγκεκριμένα το ρεπορτάζ που υπογράφεται από τον Β.

Λαμπρόπουλο, αναφέρει τα εξής: «η καταστροφή των δεδο-
μένων της παρακολούθησης του Ανδρουλάκη αλλά και εκεί-
νης του Κουκάκη την περίοδο 2020-21 υπήρξε με επίκληση
της αλλαγής (προ μερικών μηνών) του συστήματος υποκλο-
πών της ΕΥΠ και της απόκτησης νέου “Μεγάλου Αδελφού”
από ιταλική εταιρεία. Όπως ισχυρίστηκαν οι αρμόδιοι, τα
δεδομένα που υπήρχαν στο παλιό σύστημα της ΕΥΠ με το
οποίο υπήρξαν οι δύο προαναφερόμενες παρακολουθήσεις
δεν αποθηκεύτηκαν για τεχνικούς λόγους, παρότι υπάρχει
πρόβλεψη για διατήρησή τους για δύο χρόνια».

Την ίδια στιγμή δηλαδή που οι «αρμόδιοι» της ΕΥΠ επικα-
λούνται το απόρρητο στις επιτροπές της Βουλής και ο Μη-
τσοτάκης τους καλύπτει από το βήμα της ΔΕΘ, καλού κα-
κού εξαφανίζουν και τα στοιχεία. Σε λίγο είναι ικανοί να
μας πουν: Υποκλοπές; Ποιες υποκλοπές; Ο Αλεξανδρής
δείχνει το δρόμο…

Όσο και να προσπαθεί βέβαια η κυβέρνηση, το σκάνδα-
λο των υποκλοπών δεν «εξαφανίζεται». Η αλήθεια είναι ότι
καθημερινά μεγαλώνει, όχι μόνο με τις αποκαλύψεις για
περισσότερες υποκλοπές, όπως στο κινητό του Σπίρτζη,
αλλά και με την απόφαση της κυβέρνησης να φέρει βρετα-
νό «σύμβουλο» από την ΜΙ5 για την ΕΥΠ. Οι βρετανοί πρά-
κτορες που οργάνωσαν τις απαγωγές Πακιστανών στην Ελ-
λάδα το 2005 θα «εκδημοκρατίσουν» την ΕΥΠ!

Αυτό που γίνεται, όμως, όλο και πιο σαφές κάθε μέρα
που περνάει είναι ότι η σύγκρουση με τα σκάνδαλα του
«βαθιού κράτους» δεν περνάει από τις ρητορικές εξάρσεις
της αντιπολίτευσης στη Βουλή. Περνάει από το «πεζοδρό-
μιο», από το κίνημα που βάζει στο στόχαστρό του την κυ-
βέρνηση της καταστολής, που θέλει να ξηλώσει όλα τα
άδυτα του κράτους των καπιταλιστών ξεκινώντας από την
ΕΥΠ. 

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΘ

“Επιδοτήσεις” + πλεόνασμα 
του προϋπολογισμού 2023
= χειρότερες περικοπές

Η ομιλία και οι εξαγγελίες του Μη-
τσοτάκη στη ΔΕΘ είναι μια πρό-
κληση. Ο πρωθυπουργός μιας

δολοφονικής κυβέρνησης που κάθε μέ-
ρα βυθίζεται περισσότερο στην κρίση,
ζωγράφισε μια εικόνα απόλυτης επιτυ-
χίας σε όλα τα ζητήματα που προκα-
λούν την οργή της πλειοψηφίας. 

Σύμφωνα με τον Μητσοτάκη το «κοι-
νωνικό κράτος» είναι στα καλύτερά του
«οι κούριερ δουλεύουν με ασφάλεια και
κανόνες», η Δημόσια Υγεία πέρασε με
επιτυχία τη δοκιμασία της πανδημίας, η
Παιδεία ανθίζει. Το ίδιο και στα δικαιώ-
ματα των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ+, των
αναπήρων. Δεν ντράπηκε ο Μητσοτά-
κης να αναφερθεί και στους Ρομά. Ο Νί-
κος Σαμπάνης θα πρέπει να γύριζε στον
τάφο του. 

Από κει και πέρα ο πρωθυπουργός
της φτώχειας και των υποκλοπών μας
προειδοποίησε για το «δύσκολο χειμώ-
να» που θα περάσουμε. Βρήκε, καταρ-
χήν, την αιτία: «Δεν πρέπει επίσης να
επιτρέψουμε η αγανάκτηση να γίνει τυ-
φλή, αναζητώντας εσωτερικές ευθύνες
για εξωγενείς επιθέσεις. Ο λογαρια-
σμός της ακρίβειας πρέπει να επιστρα-
φεί σ’ αυτόν που την προκαλεί, στον κ.
Πούτιν» είπε.

Αυτή είναι η δικαιολογία όλων των κυ-
βερνήσεων που ρίχνουν τα σπασμένα
της κρίσης και της κερδοσκοπίας των
αρπακτικών της αγοράς στις πλάτες
της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Όντως
λοιπόν η απάντηση είναι «ευρωπαϊκή» -
για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του
Μητσοτάκη- αλλά αυτό δεν την κάνει λι-
γότερο υποκριτική και προκλητική. 

Από κει και πέρα, ο Μητσοτάκης έκα-
νε εξαγγελίες για το πως θα περάσουμε
αυτό το «δύσκολο χειμώνα». Το ένα μέ-
τρο είναι το εφάπαξ επίδομα 250 ευρώ

που θα δοθεί τον Δεκέμβρη συνολικού
ύψους 496 εκατ. ευρώ. Ένα άλλο είναι
το επίδομα θέρμανσης, συνολικά 300
εκατ. ευρώ. Άλλο επίδομα είναι για
αγρότες και κτηνοτρόφους, για την αν-
τιμετώπιση του αυξημένου κόστους των
λιπασμάτων, συνολικά 149 εκατ. ευρώ.
Ένα μεγάλο κονδύλι, 1,7 δις ευρώ έχει
τον βαρύγδουπο τίτλο για την «ενίσχυ-
ση της απασχόλησης και του εισοδήμα-
τος των εργαζόμενων». Μαζί με άλλα
μέτρα, όπως για την ανακύκλωση συ-
σκευών ή για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος της στέγασης, τα μέτρα φτά-
νουν στα 5,5 δις ευρώ. 

Ασπιρίνες
Το πρώτο που έχει να πει κανείς για

αυτές τις εξαγγελίες είναι ότι πρόκειται
για ασπιρίνες. Στον πραγματικό κόσμο,
όχι αυτόν που περιγράφουν ο Μητσοτά-
κης και οι υπουργοί του, ο πληθωρι-
σμός τρέχει με 11,4%. Οι ανατιμήσεις
σε βασικά είδη όπως το ψωμί, το λάδι,
φτάνουν από 18% μέχρι 25%. Η ακρί-
βεια εξανεμίζει μισθούς και συντάξεις.
Το μόνο που είχε να πει ο Μητσοτάκης
για τους μισθούς είναι μια αόριστη υπό-
σχεση για αύξηση του βασικού τον Μάη
του 2023 και την κατάργηση της εισφο-
ράς αλληλεγγύης. Σταγόνα στον ωκεα-
νό δηλαδή. 

Το ότι τα εφάπαξ επιδόματα δεν είναι
απάντηση στην ακρίβεια το καταλαβαί-
νει ο καθένας και η καθεμία από μας.
Όμως, στην πραγματικότητα οι «εξαγ-
γελίες» του Μητσοτάκη είναι κάτι παρα-
πάνω: ενισχύουν τις επιχειρήσεις και όχι
τους εργαζόμενους. Παράδειγμα, η μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών για
τους εργοδότες που θα ευαρεστηθούν
να μετατρέψουν συμβάσεις σε αορί-
στου χρόνου. 

Για τους λογαριασμούς του ρεύματος

και της θέρμανσης, η κυβέρνηση επιδο-
τεί τις εταιρείες που θησαυρίζουν. Όχι
μόνο τους περιβόητους «παρόχους»
του ρεύματος ή τους κερδοσκόπους
του φυσικού αερίου, αλλά και τους «πε-
τρελαιάδες» με τα επιδόματα για την
αντικατάσταση του φυσικού αερίου με
πετρέλαιο θέρμανσης (πάνε και οι «πρά-
σινες» ευαισθησίες). 

Μιλώντας για την εξειδίκευση των μέ-
τρων ο Σταϊκούρας είπε ότι: «Όλες οι
εξαγγελίες θα υλοποιηθούν με τήρηση
της δημοσιονομικής σταθερότητας.
Στην περίοδο ακραίας αβεβαιότητας
λαμβάνουμε μέτρα με βάση τις άμεσες
ανάγκες και δεν δεσμευόμαστε με μα-
κροχρόνια μέτρα, γιατί δεν γνωρίζουμε
πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση».

Η «δημοσιονομική σταθερότητα» είναι
ωρολογιακή βόμβα για την κυβέρνηση
και τον ελληνικό καπιταλισμό. Τα 5,5 δις
που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης έρχον-
ται σε μια στιγμή που σύντομα η κυβέρ-
νηση πρέπει να παρουσιάσει πλεονα-
σματικό προϋπολογισμό για να συνεχί-
σουν τα ελληνικά ομόλογα να έχουν την
στήριξη της ΕΚΤ. 

Την ίδια στιγμή οι πολεμικές δαπάνες
εκτοξεύονται προσθέτοντας νέα βάρη
στον προϋπολογισμό, ενώ η ΕΚΤ ανακοι-
νώνει αύξηση των επιτοκίων στο όνομα
της καταπολέμησης του πληθωρισμού,
πράγμα που σημαίνει ακόμα μεγαλύτερο
δημόσιο χρέος. Η «δημοσιονομική στα-
θερότητα» μοιάζει με άσκηση για τον τε-
τραγωνισμό του κύκλου όχι μόνο για τον
Μητσοτάκη αλλά για όλες τις κυβερνή-
σεις, από την Ιταλία μέχρι την νέα κυ-
βέρνηση της Τρας στην Βρετανία. 

Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θέλησε να
κρύψει αυτά τα αδιέξοδα επιστρατεύον-
τας την εθνικιστική πολεμοκαπηλεία και
το ρατσισμό. Από το η «πατρίδα μεγα-
λώνει» (12 μίλια στο Ιόνιο) μέχρι «αγέ-
ρωχες» δηλώσεις στον Ερντογάν, μαζί
με προκλητικές αναφορές στη «μείωση
των μεταναστευτικών ροών» και προει-
δοποιήσεις για «νέα επεισόδια στον
Έβρο». 

Γι’ αυτό χρειάζεται να πάρει απάντηση
από το εργατικό κίνημα σε όλη την
γραμμή του μετώπου. Από τις απεργίες
για τις αυξήσεις μέχρι την σύγκρουση
με την πολιτική του ρατσισμού και του
εθνικισμού που απειλεί να ξαναβγάλει
στον αφρό τους φασίστες. Η διαδήλωση
στη ΔΕΘ έδειξε ότι οι εργαζόμενοι και η
νεολαία δεν θα αφήσουν την κυβέρνηση
να πάρει ανάσα, θα της εξασφαλίσουν
ένα πραγματικά «δύσκολο χειμώνα», θα
την ανατρέψουμε στο πεζοδρόμιο. 

Λέανδρος Μπόλαρης

10/9, Πανεργατικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Το μήνυμα από το διήμερο στη Θεσ-
σαλονίκη ήταν ξεκάθαρο. Την Παρα-
σκευή 9/9 οι εργαζόμενοι στα Νοσο-

κομεία και το Σάββατο 10/9 όλοι μαζί πα-
νεργατικά δείξαμε ότι βγαίνουμε στους
δρόμους για να τελειώνουμε με τις απάτες
του Μητσοτάκη. Παράλληλα στην Αθήνα,
την Παρασκευή το βράδυ χιλιάδες διαδη-
λωτές γέμιζαν τους δρόμους στα Εξάρ-
χεια, ενώ την προηγούμενη μέρα υπήρχε
διπλή κινητοποίηση: οι φοιτητές έδειχναν
με μια συγκλονιστική πορεία από τα Προ-
πύλαια μέχρι την Πανεπιστημιούπολη ότι η
αστυνομοκρατία στις σχολές δεν περνάει
και την ίδια ώρα μια μαζική συγκέντρωση
και πορεία στον Ελαιώνα ύψωνε τείχος
προστασίας για τους πρόσφυγες.

Στις επόμενες μέρες και βδομάδες αυτό
το κύμα συνεχίζεται και φουντώνει. Την Πα-
ρασκευή 16/9 απεργούν οι εργαζόμενοι
στον Τουρισμό-Επισιτισμό της Αθήνας και

την επόμενη Δευτέρα 19/9 διαδηλώνουν
στο σημείο όπου ένας μετανάστης ντελιβε-
ράς δέχθηκε φασιστική επίθεση. Την Κυ-
ριακή 18/9 όλοι οι αντιφασίστες ενωμένοι
διαδηλώνουμε στο Κερατσίνι στην επέτειο
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Και
δέκα μέρες αργότερα, στις 28/9 διαδηλώ-
νουμε μπροστά στο Εφετείο στη λεωφόρο
Αλεξάνδρας όπου ξαναρχίζει η δεύτερη δί-
κη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.

Καιρός πανεργατικού ξεσηκωμού
Οι απεργοί στη Μαλαματίνα συνεχίζουν

τον αγώνα και οι εργάτες της Υγείας ανα-
κοίνωσαν από τη Θεσσαλονίκη τον επόμε-
νο απεργιακό σταθμό στις 20 Οκτώβρη με
πανελλαδική απεργία και συλλαλητήριο
στην Αθήνα. Οι ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της
ΑΔΕΔΥ πιέζονται να ανακοινώσουν την
ημερομηνία Γενικής Απεργίας το ίδιο διά-
στημα. Είναι καιρός να συντονίσουμε πα-
νεργατικό ξεσηκωμό.

Όσο πιο πολύ βουλιάζει ο Μητσοτάκης
και οι υπουργοί του, τόσο πιο πολύ προκα-
λούν την οργή μας. Στη ΔΕΘ ο Μητσοτά-
κης ανακοίνωσε με λαθροχειρίες ότι ετοι-
μάζει πακέτο «επιδοτήσεων» ύψους 5,5 δις.
Αυτό που δεν είπε είναι ότι η κυβέρνησή
του ετοιμάζει το πιο άγριο πακέτο περικο-
πών στις κοινωνικές δαπάνες: έχει στόχο
να εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα 1,5%
στον προϋπολογισμό του 2023 ενώ φέτος

έχει έλλειμμα. Αυτή η στροφή σημαίνει πε-
ρικοπές σχεδόν διπλάσιες από τις «επιδο-
τήσεις» που διαφημίζει.

Και ταυτόχρονα η κυβέρνηση πουλάει
ρατσισμό, πολεμοκαπηλεία και αστυνομο-
κρατία για να μαζέψει καμιά ψήφο από τα
ορφανά της Χρυσής Αυγής. Τα εγκλήματα
σε βάρος των προσφύγων και των μετανα-
στών εναλλάσσονται καθημερινά με τις
βαρβαρότητες των ΜΑΤ στις γειτονιές, στις
σχολές και στις απεργίες.

Δεν θα αφήσουμε τα εγκλήματά τους να
συνεχιστούν σε κανένα μέτωπο. Συνεχίζου-
με, απλώνουμε και κλιμακώνουμε τις απερ-
γίες, ενώνουμε τους φοιτητές με τους εργά-
τες, συντονίζουμε το αντιρατσιστικό και το
αντιφασιστικό κίνημα με την οργή και τη δύ-
ναμη των απεργών. Ο χαφιεδισμός της ΕΥΠ
είναι ανίσχυρος μπροστά σε αυτή τη δύνα-
μη. Η ιστορία των αγώνων μας το έχει απο-
δείξει ξανά και ξανά, από την εξέγερση του
Πολυτεχνείου μέχρι πιο πρόσφατα. Ο Μη-
τσοτάκης φέρνει «καθοδηγητές» από τη βρε-
τανική ΜΙ5 για να εκσυγχρονίσουν την ΕΥΠ.
Ξεχνάει ότι το κίνημά μας τσάκισε τους βρε-
τανούς πράκτορες και τους ντόπιους συνερ-
γάτες τους ξεσκεπάζοντας το σκάνδαλο των
απαγωγών αθώων Πακιστανών μεταναστών
το 2005, επί κυβέρνησης Καραμανλή.

Τα φερέφωνα της Νέας Δημοκρατίας
λυσσάνε ενάντια στην αντικαπιταλιστική
Αριστερά. Ο Δοξιάδης από τις στήλες της
Καθημερινής καταγγέλλει ότι λέμε αυτά
που έλεγε ο Λένιν. Ναι, αυτό ακριβώς κά-
νουμε! Οργανώνουμε τη δύναμη της εργα-
τικής τάξης για να ανατρέψουμε το σάπιο
καθεστώς τους έτσι ώστε να μην μείνει πέ-
τρα πάνω σε πέτρα. Και γι’ αυτό ζητάμε
από κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια που δί-
νει τις μάχες σε όλα αυτά τα μέτωπα να έρ-
θει να παλέψουμε μαζί. Μέχρι τη νίκη!

Η πολιτική κρίση έχει γίνει μόνιμη διάσταση
της πολύπλευρης και μακρόσυρτης κρίσης

που συγκλονίζει πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.
Και ξεπροβάλει σαν απειλή για τις δημοκρατικές
ελευθερίες. Από την εισβολή των οπαδών του
Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ φτάσαμε στην
άνοδο της ακροδεξιάς στη Γαλλία, τη Σουηδία
και την Ιταλία, αλλά και στο σκάνδαλο των υπο-
κλοπών του Μητσοτάκη στην Ελλάδα.

Οι νεοφιλελεύθερες θεωρίες για «λιγότερο
κράτος» και «τέλος της ιστορίας» έχουν γίνει κου-
ρέλια καθώς η οικονομική κρίση απαιτεί όλο και
μεγαλύτερα «πακέτα» κρατικού παρεμβατισμού
και οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί εκτοξεύουν
τις πολεμικές εμπλοκές και τους εξοπλισμούς. 

Χρειαζόμαστε επειγόντως απαντήσεις σε αυτές
τις προκλήσεις. Είναι δυνατόν να μεταρρυθμιστεί
το κράτος της «εθνικής ασφάλειας» που ξανα-
φέρνει στο προσκήνιο «παρακρατικούς» μηχανι-
σμούς και ενισχύει όλους τους κατασταλτικούς
θεσμούς; Ή πρέπει να το ανατρέψουμε και πώς;

Οι επαναστατικές παραδόσεις του Μαρξ και
του Ένγκελς, του Λένιν και του Τρότσκι, της Πα-
ρισινής Κομμούνας και της Οκτωβριανής Επανά-
στασης είναι πολύτιμες για την Αριστερά και το
εργατικό κίνημα ξανά. Η πάλη για τη δημοκρατία
σήμερα χρειάζεται την αντικαπιταλιστική στρατη-
γική της εργατικής δημοκρατίας, της πάλης για
τον σοσιαλισμό.

Ελάτε να πιάσουμε μαζί το νήμα που συνδέει
την πάλη για την ανατροπή του Μητσοτάκη με τις
επαναστατικές ιδέες του Μαρξ και του Λένιν.

10/9, Πανεργατικό
συλλαλητήριο στη ΔΕθ.
Φωτό: Μάνος Νικολάου

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Το καυτό φθινόπωρο είναι εδώ!

Κράτος και
Επανάσταση
–Η πάλη για
δημοκρατία σήμερα

Το πρόγραμμα των συζητήσεων
1πμ-1μμ        Πολιτική κρίση, 

κρίση συστημική
1.30μμ-3μμ   Ο Μαρξισμός και το κράτος
3.30μμ-5μμ  Ο Λένιν και η Δημοκρατία
5.30μμ-7μμ  Η πάλη για τη δημοκρατία

σήμερα και η
επαναστατική Αριστερά



Συνέλευση στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυ-
ριακού πραγματοποιήσαμε την Τρίτη

13/9 με τη μαζικότερη συμμετοχή του τε-
λευταίου διαστήματος. Από όλες και
όλους εκφράστηκε η αγανάκτηση για όλα
αυτά που βιώνουμε στα νοσοκομεία. Οι
αποφάσεις που πήραμε για κινητοποι-
ήσεις είναι πολύ σημαντικές.

Καταρχήν αποφασίσαμε ότι στηρίζουμε
την πρόταση της ΠΟΕΔΗΝ για πανυγει-
ονομική απεργία στις 20 Οκτώβρη και ξε-
κινάμε να την οργανώνουμε από τώρα για
να εξασφαλίσουμε τη μαζική συμμετοχή.
Προχωράμε σε κινητοποιήσεις συντονι-
σμένες στα δύο Παίδων, Αγλαΐα Κυριακού
και Αγία Σοφία, με κλείσιμο των χειρουρ-
γείων που μήνες τώρα φωνάζουμε ότι δεν
μπορούν να συνεχίζουν να δουλεύουν με
τόσες τεράστιες ελλείψεις, βάζοντας σε
κίνδυνο ακόμα και τη ζωή των παιδιών και

απαιτούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού. Δηλώσαμε την εναντίωσή
μας στο καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών,
ενώ όλο το νοσηλευτικό προσωπικό ενιαία
σε συνέλευσή του θα αποφασίσει τα επό-
μενα βήματα. Σε σχέση με την Ασημίνα,
τη συναδέλφισσα που ακρωτηριάστηκε,
αποφασίσαμε να την ενισχύσουμε κι εμείς
ως σωματείο για να μπορεί να αποκατα-
σταθεί η υγεία της, ενώ απαιτούμε ταυτό-
χρονα να φύγουν οι εργολάβοι και να πά-
ρει μόνιμη προσωποπαγή θέση στο νοσο-
κομείο.

Τέλος, πέρασε το ψήφισμα για τη συμ-
μετοχή του σωματείου μας στην αντιφασι-
στική κινητοποίηση στις 18/9 στο Κερατσί-
νι στην επέτειο της δολοφονίας του Φύσ-
σα από τους νεοναζί της ΧΑ.

Μαρία Αλιφιέρη, 
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο

Αγλαΐα Κυριακού
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Με την απόφαση για Πανελλαδική Πανυγει-
ονομική Απεργία στις 20 Οκτώβρη έκλει-
σε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ που

πραγματοποιήθηκε μετά το συλλαλητήριο των νο-
σοκομείων στη Θεσσαλονίκη στις 9/9. Η ΠΟΕΔΗΝ
καλεί σε 24ωρη απεργία (στάση εργασίας 8-3μμ
για την Αττική) και Πανελλαδική συγκέντρωση στις
8.30πμ στην πλατεία Μαβίλη. Θα ακολουθήσει πο-
ρεία το Υπ. Υγείας.

Η Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ με το
Ενωτικό Κίνημα Υγειονομικών για την Ανατροπή,
στην ομιλία της τόνισε: «Σήμερα συζητάμε για τα
προβλήματα των νοσοκομείων μέσα σε μια περίο-
δο πολέμου, κλιματικής καταστροφής και με την
οικονομία σε φάση πληθωρισμού. Η άνοδος των
επιτοκίων σαν “φάρμακο” φαίνεται ότι δεν δου-
λεύει και η ακρίβεια έχει χτυπήσει κυρίως την ερ-
γατική τάξη, με τους μισθούς να παραμένουν στα-
θεροί τα τελευταία 15 χρόνια. Η υπερχρέωση της
Ελλάδας δημιουργεί μια τεράστια κρίση στην κυ-
βέρνηση, αλλά και διεθνώς δεν μπορούν να ελέγ-
ξουν την κρίση στην οικονομία. Την ίδια ώρα, οι
επιλογές τους είναι να δίνουν λεφτά για τον πόλε-
μο αντί  τα νοσοκομεία. 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το σκάνδαλο των
υποκλοπών βυθίστηκε ακόμα περισσότερο στην
κρίση της, με τον κόσμο να καταλαβαίνει ότι η δη-
μοκρατία τους δεν δουλεύει. Η τεράστια δυσαρέ-
σκεια για όλα αυτά και οι αγώνες που έχουν ξε-
σπάσει δεν αφήνουν εύκολα το περιθώριο στην
κυβέρνηση να περάσει τις επιθέσεις. Γι' αυτό μας
αντιμετωπίζει όλους με καταστολή και αστυνόμευ-
ση, όπως κάνει στις σχολές. Μέσα σε αυτό το δύ-
σκολο καλοκαίρι για τα νοσοκομεία, που λειτουρ-
γούσαν “χτυπημένα” από τις ελλείψεις προσωπι-
κού, οι υγειονομικοί οργάνωσαν κινητοποιήσεις
σε μια σειρά νοσοκομεία: στο Αγλαΐα Κυριακού,
στα Γιάννενα, στις Φιλιάτες, στην Παμμακάριστο,
στο Γεννηματάς, στον Άγιο Σάββα και αλλού.
Όμως αυτές δεν γενικεύτηκαν παρά την έκκλησή
μας στην ΠΟΕΔΗΝ να στηρίξει αυτές τις μάχες. 

Αυτό που έγινε στο Αγλαΐα Κυριακού συμπυ-
κνώνει το τι σημαίνουν οι εργολάβοι μέσα στα νο-
σοκομεία. Ακρωτηριάστηκε από μηχάνημα μια
38χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, που μό-
λις είχε ξεκινήσει τη δουλειά της εκεί, χωρίς να

λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και χωρίς να γί-
νεται συντήρηση σε αυτά τα πεπαλαιωμένα μηχα-
νήματα. Είναι έγκλημα των εργολάβων, αλλά και
των διοικήσεων και της κυβέρνησης. Τώρα που οι
συμβάσεις των ΣΟΧ λήγουν, η μάχη ενάντια
στους εργολάβους μπαίνει στο κέντρο. 

Επίσης, παλεύουμε για γενναίες αυξήσεις
στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου,
ένταξη στα ΒΑΕ, να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση
με τις ΣΔΙΤ και η αντικατάσταση της Πρωτοβάθ-
μιας Υγείας με τον θεσμό του “οικογενειακού για-
τρού”. Παλεύουμε ενάντια στον νόμο για το καθη-
κοντολόγιο των νοσηλευτών, που, εκτός των άλ-
λων, είναι ανεφάρμοστος στις σημερινές συνθή-
κες. Για μας είναι μονόδρομος μια πανελλαδική
απεργία τον Οκτώβρη για να ενώσει όλες αυτές
τις μάχες. Να οργανωθεί με καθημερινή δουλειά
με συνελεύσεις, αφίσες και προκηρύξεις σε κάθε
νοσοκομείο και σε συντονισμό και με την Ομο-
σπονδία των γιατρών».

Στην τοποθέτησή του στο κλείσιμο της διαδικα-
σίας, ο Χρίστος Αργύρης, μέλος ΔΣ του Σωματεί-
ου Εργαζομένων του νοσοκομείου ΓΝΑ Γεννημα-
τάς και του Συντονιστικού Νοσοκομείων, απάντη-
σε στην απροθυμία όλων των υπόλοιπων παρατά-
ξεων για να κηρυχθεί απεργία: «Από τις τοποθετή-
σεις σας βγαίνει ότι ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει
τα πάντα και δεν υπάρχει εναλλακτική. Και ταυτό-
χρονα προτείνετε αναμονή μέχρι να αλλάξουν οι
αρνητικοί συσχετισμοί ή να υπάρξουν εγγυήσεις
ότι θα βγουν μαζικές συνελεύσεις. Όλες αυτές οι
προϋποθέσεις από τα πριν δεν υπήρχαν ούτε σε
μεγάλους αγώνες, όπως efood, COSCO, Μαλαμα-
τίνα, ούτε στα νοσοκομεία που βγήκαν στον δρό-
μο μέσα στο καλοκαίρι. Αν θες να πετύχει μια κι-
νητοποίηση πασχίζεις για να την οργανώνεις. Αν
δεν το κάνεις και δεν πετύχει, μετά μην ρίχνεις το
φταίξιμο στους εργάτες. Η εικόνα μου είναι ότι η
εμπειρία των υγειονομικών είναι τεράστια και δεν
είναι η πολλή “μόρφωση” αυτό που χρειάζονται,
αλλά τις πρωτοβουλίες από τα σωματεία και την
Ομοσπονδία, χωρίς να βάζουν όλα αυτά τα στά-
δια. Όπου δοκιμάσαμε να οργανώσουμε απεργία
από τα κάτω και από τα αριστερά, είχαμε συμμε-
τοχή».  

Μ.Ν.

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Σε γενική συνέλευση καλεί ο Ενιαίος
Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ Δαφνί

την Τετάρτη 14/9 στις 11.30πμ στην αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων. Το Συντονι-
στικό Νοσοκομείων καλεί με προκήρυξή
του στη συνέλευση και στην οργάνωση
της μαζικής συμμετοχής στην πανυγει-
ονομική απεργία στις 20/10:  

«Η γενική συνέλευση του συλλόγου μας
έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Κρίσιμη
στιγμή για το νοσοκομείο μας που μετά
από χρόνια υποστελέχωσης λειτουργεί
εδώ και μήνες με πληρότητα μακράν πέ-
ραν του 100% δημιουργώντας συνθήκες
εξόντωσης για τους εργαζόμενους και
επικίνδυνες συνθήκες για τους ασθενείς.
Είδαμε την διοίκηση να αρνείται να κλεί-
σει τις εφημερίες του νοσοκομείου παρότι
ήταν σαφές ότι τα τμήματα δεν αντέχουν
άλλες εισαγωγές. Είδαμε την παθολογική

κλινική να γεμίζει με αποτέλεσμα να μέ-
νουν ασθενείς θετικοί στον covid στα τμή-
ματα με την βεβαιότητα γενικευμένης δια-
σποράς. Είδαμε ράντζα και ντροπιαστικές
συνθήκες για προσωπικό και ασθενείς σε
μόνιμη βάση. Και ενώ καλούμαστε να δου-
λέψουμε σε αυτές τις συνθήκες ούτε κου-
βέντα για το πότε θα καταβληθούν βραδι-
νά και υπερωρίες». 

Και καταλήγει: «Μπροστά μας έχουμε
να οργανώσουμε ένα καυτό απεργιακό
φθινόπωρο και η φετινή ΔΕΘ μας δίνει
την αισιοδοξία ότι μπορούμε να τσακισου-
με την μισητή αυτή κυβέρνηση και να
ανοίξουμε το δρόμο για την δική μας ερ-
γατική εναλλακτική. Βασικός σταθμός σε
αυτή την μάχη είναι η πανυγειονομική
απεργία στις 20 Οκτώβρη. Να οργανώ-
σουμε τα βήματα για μια μαζική συμμετο-
χή του νοσοκομείου μας. Να στήσουμε
απεργιακή επιτροπή για να φτάσει σε κά-
θε τμήμα η διάθεση της μάχης».

20 Οκτωβρίου η νέα πανελλαδική πα-
νυγειονομική απεργία! Μια απερ-

γιακή κινητοποίηση που ο κόσμος στα νο-
σοκομεία την ζητάει καιρό. Το καλοκαίρι
πέρασε πολύ δύσκολα για τους εργαζόμε-
νους στο ΕΣΥ. Η πανδημία είναι ακόμα
εδώ, το προσωπικό λιγοστό, οι συνάδελ-
φοι ακόμα σε αναστολή, οι εργολάβοι
στις πύλες των νοσοκομείων, χιλιάδες συ-
νάδελφοι στην ομηρία της ανανέωσης ή
όχι των συμβάσεων τους. Οι άδειες βγή-
καν με δυσκολίες και οι συνάδελφοι στα
κόκκινα. 

Τα νοσοκομεία βράζουν με τις επιλογές
της κυβέρνησης που για μια ακόμα φορά
βάζει στο στόχαστρο το προσωπικό και
την δημόσια Υγεία. Καθηκοντολόγιο νοση-
λευτών, απογευματινά χειρουργεία και
ΣΔΙΤ. Ταυτόχρονα, τα ζητήματα των υπο-
κλοπών, του πολέμου και της εμπλοκής
της χώρας σε αυτόν, οι αυξήσεις στην
ενέργεια και στα βασικά είδη διατροφής,
οι μισθοί που είναι πάνω από μια δεκαετία

στάσιμοι και η προπαγάνδα της κυβέρνη-
σης ότι όλα είναι ανθηρά είναι θέματα
που βρίσκονται στις συζητήσεις όλων μας
καθημερινά. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο κόσμος
θέλει να αντιδράσει. Όλοι γνωρίζουν ότι
αυτή η κατάσταση δεν βελτιώνεται με ημί-
μετρα αλλά θέλει ριζικές αλλαγές. Αυτό
φάνηκε και στην συνέλευση εργαζομένων
που έγινε στον Άγιο Σάββα για την προ-
ετοιμασία της ΔΕΘ όπου συνάδελφοι απ’
όλες τις ειδικότητες ήρθαν και συζητήσα-
με για τα προβλήματα του νοσοκομείου
αλλά και τις δικές μας αντιστάσεις. Με
μπούσουλα αυτό, θα μπούμε μπροστά
από αυτή την εβδομάδα για να οργανώ-
σουμε την απεργία που τόσο περιμέναμε.
Με ενωτικό τρόπο, συλλογικά, με ενημε-
ρώσεις στα τμήματα, συζητήσεις, νέα συ-
νέλευση και προετοιμασία από τώρα για
το προσωπικό ασφαλείας ώστε να εξα-
σφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή συμμετο-
χή! 

Κατερίνα Πατρικίου, 
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων 

Νοσοκομείου “Ο Άγιος Σάββας” 

9/9, Απεργιακή διαδήλωση Υγειονομικών στην Θεσσαλονίκη. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Μετά τη Θεσσαλονίκη, 
πανελλαδικά στην Αθήνα

ΔΑΦΝΙ

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
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ΜΜΕ
Απεργούν οι τεχνικοί TV

ΜΟΥΣΕΙΑ
Ιδιωτικοποίηση ίσον
αρχαιοκαπηλεία

Σε νέα 24ωρη απεργία προχωράει την Τετάρτη 14/9 η Ένωση Τε-
χνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ) ενάντια στη νέα

τροπολογία για τα ΜΜΕ που προωθεί η κυβέρνηση. Την ίδια μέρα
λήγει η διαβούλευση για την τροπολογία και αναμένεται να κατέβει
προς ψήφιση στα τέλη Σεπτέμβρη. 

Όπως αναφέρει η ΕΤΙΤΑ στο δελτίο Τύπου, αντιδρούν ενάντια
στην “αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που μπορούν να με-
ταφέρουν οι εργοδότες από τα κανάλια σε συμβεβλημένες εταιρείες
παραγωγής, από 15 σε 40 τοις εκατό επί των 400 (τους οποίους
έχουν υποχρέωση να απασχολούν)”, που “θα επιφέρει μείωση των
θέσεων εργασίας, ακόμα χειρότερες συνθήκες δουλειάς, αλλά και
μεγάλα πλήγματα στα εργασιακά μας δικαιώματα”. Στις εταιρίες πα-
ραγωγής χάνονται οι όποιες ΣΣΕ έχουν κατακτηθεί, κάθε έννοια
οκταώρου και πενθήμερου και οι τεχνικοί θα είναι αναγκασμένοι να
δουλεύουν σαν “πολυεργαλεία” σε οποιαδήποτε εκπομπή, ακόμα και
σε άλλο κανάλι, όπου τους στείλει η εταιρία.

Είχε προηγηθεί η επιτυχημένη απεργία στις 6/9, με τη συμμετοχή
όλων των Ενώσεων των Δημοσιογράφων και των Εργαζόμενων στα
ΜΜΕ στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Η κίνηση του Υπουργεί-
ου μετά την απεργία ήταν να υποσχεθεί -χωρίς γραπτή ακόμα δέ-
σμευση- ότι οι δημοσιογράφοι εξαιρούνται από αυτή την αλλαγή, με
σκοπό να σπάσουν την ενότητα που επιτεύχθηκε. Απέναντι σε αυτές
τις μεθοδεύσεις, δημοσιογράφοι, διοικητικοί και τεχνικοί, χρειάζεται
να βγουν ενιαία και απεργιακά για να μην περάσει άλλη μια παραγγε-
λιά των καναλαρχών εις βάρος τους. Και να ανοίξει ο δρόμος για μια
πανελλαδική απεργία όλου του κλάδου, σε κανάλια, εφημερίδες και
σάιτ, για Συλλογικές Συμβάσεις παντού με γενναίες αυξήσεις.

Στάση εργασίας και μαζική συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι ερ-
γαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού μετά από κάλεσμα πέντε

σωματείων του υπουργείου την Πέμπτη 8/9, ημέρα ψήφισης νόμου
που ουσιαστικά νομιμοποιεί την αρχαιοκαπηλεία.

Σκοπός του νόμου είναι να ξεπλύνει μια τριακονταετή αρχαιοκαπη-
λική δραστηριότητα στην Αμερική του δισεκατομμυριούχου Λέον-
ταρντ Ν. Στερν. Τα συστημικά ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματι-
κότητα παρουσιάζοντας τον σαν νόμο για τον επαναπατρισμό κυκλα-
δικών αρχαιοτήτων.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια τριμερή συμφωνία μεταξύ ιδιωτικών
φορέων: του Μουσείου του Γουλανδρή, του Μητροπολιτικού Μου-
σείου Τέχνης της Νέας Υόρκης και ενός πρωτοεμφανιζόμενου που
ενδεχομένως να συστάθηκε επί τούτου, του Ιδρύματος Ελληνικού
Πολιτισμού στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ. Αυτή τη συμφωνία θέλει η
Μενδώνη να επικυρώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο: 161 αρχαιότητες,
προϊόντα λαθρανασκαφής που αποκτήθηκαν παράνομα, δήθεν επα-
νέρχονται στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο 15 από αυτά θα πά-
νε στο Μουσείο Γουλανδρή. Αλλά ταυτόχρονα το Ελληνικό Δημόσιο
δεσμεύεται με αυτή τη συμφωνία για 50 χρόνια να στέλνει στην Αμε-
ρική αντίστοιχες αρχαιότητες, όχι από το ιδιωτικό Μουσείο Γουλαν-
δρή, αλλά από τα μεγάλα κρατικά μουσεία.

«Εργαζόμενοι/ες από όλες τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ συμμετείχαμε
στην απεργιακή συγκέντρωση», μας είπε η Σταυρούλα Ψυχογιοπού-
λου, από την Διεύθυνση Έρευνας και Μελετών του Υπουργείου.
«Έγιναν ομιλίες που όλες τόνιζαν πόσο βαθιά υπόκλιση στην αρχαι-
οκαπηλεία είναι το νέο νομοσχέδιο, κομμάτι της επίθεσης που ετοι-
μάζει η Μενδώνη για την ιδιωτικοποίηση των μουσείων. Με τις κινη-
τοποιήσεις μας έχουμε αποτρέψει μέχρι στιγμής την κατάθεση του
νομοσχεδίου της ιδιωτικοποίησης -το μεθόδευαν για μέσα στο καλο-
καίρι αλλά το ανέβαλαν- και έτσι αγωνιστικά πρέπει να συνεχίσουμε.
Αυτό το μήνυμα στείλαμε και δυο μέρες μετά οι εργαζόμενοι/ες του
ΥΠ.ΠΟ και κυρίως από το Βυζαντινό Μουσείο που ταξιδέψαμε με την
αποστολή του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης στη Θεσσαλονίκη
και διαδηλώσαμε μαζί με όλη την εργατική τάξη στο πανεργατικό
συλλαλητήριο των συνδικάτων». 

Σε απεργία σε όλα τα ξενοδοχεία
της Αττικής προχωρούν οι ξενο-
δοχοϋπάλληλοι την Παρασκευή

16 Σεπτέμβρη με συγκέντρωση στις
10πμ στο Υπουργείο Εργασίας με κεν-
τρικά αιτήματα τις αυξήσεις στους μι-
σθούς και τη μόνιμη-σταθερή δου-
λειά. Όπως λέει το σύνθημά τους: “Ο
χειμώνας θα είναι βαρύς για τους ερ-
γοδότες και όχι για εμάς”. Η απόφα-
ση πάρθηκε στη γενική συνέλευση
που κάλεσε το Συνδικάτο Επισιτισμού
Τουρισμού Αττικής στις 9/9. 

«Στη συνέλευση προτάθηκε από τη
ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) απεργία για την Παρα-
σκευή 16/9 μόνο στα Ξενοδοχεία», δη-
λώνει στην ΕΑ ο Βασίλης Μυρσινιάς,
μπουφετζής, μέλος του δικτύου “Κα-
μαριέρα”. «Πέρα από τις απολύσεις
στο Τιτάνια, έχουν γίνει και συνδικαλι-
στικές απολύσεις: στο Λαγονήσι με
πρόφαση τη διαμαρτυρία συνδικαλι-
στή για τη διανομή των tips στους ερ-
γαζομένους, στο Χίλτον του συνδικα-
λιστή Κώστα Παστού.

Η πρόταση της Καμαριέρας για
επέκταση της απεργίας και στον επι-
σιτισμό για να καλύψει όλον τον κλά-
δο δέχθηκε κριτική με κοντά ποδάρια.
"Οι μεγάλοι και οργανωμένοι χώροι
δείχνουν τον δρόμο για όλους" ήταν
το μοτίβο. Αυτό δεν εξηγεί όμως γιατί
έχει να καλυφθεί ο κλάδος του Επισι-
τισμού με απεργία εδώ και σχεδόν
ένα χρόνο, ενώ ο κόσμος από τα επι-
σιτιστικά καταστήματα έπαιξε ρόλο
στο δυνάμωμα της απεργίας στις 14/7
στην οποία τελευταία στιγμή έγινε κά-
λεσμα και στον επισιτισμό. Είναι ένα
πισωγύρισμα που δεν πρέπει να συνε-
χιστεί. Άλλωστε η υπογραφή νέας
σύμβασης πανελλαδικά μέσα στο
επόμενο εξάμηνο θα γίνει και για τον
επισιτισμό, κάτι πολύ κρίσιμο ειδικά
αφού η σύμβαση κηρύχθηκε υποχρε-
ωτική. 

Στη συνέλευση μαζί μας ήταν και ο

Μαλίκ, ο διανομέας της Wolt που δέχ-
θηκε επίθεση από φασίστες δίπλα στο
σπίτι του. Ο Μαλίκ, με καταγωγή από
το Πακιστάν, είχε οργανωθεί στο συν-
δικάτο το 2009 και ανανέωσε την έν-
ταξή του στη συνέλευση. Αποφασί-
στηκε μετά από πρότασή μας η οργά-
νωση κινητοποίησης τις επόμενες μέ-
ρες στην περιοχή της επίθεσης σε
συντονισμό με τα σωματεία του κλά-
δου, τις κοινότητες μεταναστών και
τις αντιρατσιστικές οργανώσεις».

Συμμετοχή
Το δίκτυο “Καμαριέρα” κυκλοφορεί

αφίσα και προκήρυξη για την απεργία
της Παρασκευής 16/9, καλώντας σε
μαζική συμμετοχή. Όπως αναφέρει η
προκήρυξη: «Οι εργαζόμενοι στον
τουρισμό-επισιτισμό πήραμε άλλο ένα
καλοκαίρι γεύση του τι θα πει ανάκαμ-
ψη της τουριστικής βιομηχανίας. Χι-
λιάδες δουλέψαμε χωρίς ρεπό, με
απληρωσιά, με συλλογικές συμβάσεις
ανενεργές ή πενιχρών απολαβών και
με εργασιακή πίεση σχεδόν σε όλα τα
πόστα. Αυτό είναι το θαύμα στο οποίο
πόνταραν οι εργοδότες και διαφημί-
ζουν στο εξωτερικό. Μπορεί φέτος ο
τουρισμός να κινήθηκε σε αριθμούς
όπως το 2019 πριν την πανδημία, κα-
μιά δικλείδα δεν υπήρχε όμως ώστε
να διασφαλιστεί η ζωή μας. Αντίθετα,
η κυβέρνηση, όπως απέδειξε και με
την αστυνομία στους απεργούς της
Μαλαματίνας, είναι έτοιμη για νέα δώ-
ρα στους πλούσιους και νέα καταστο-
λή στους εργάτες.

Τα μηνύματα είχαν έρθει από νωρίς
το καλοκαίρι, όταν οι εργοδότες αρνή-
θηκαν την υπογραφή καλύτερης σύμ-
βασης στα ξενοδοχεία παρά το κύμα
ακρίβειας και η κυβέρνηση πήγε να
καταστρατηγήσει τη συλλογική σύμ-
βαση στον επισιτισμό που η ίδια ανα-
γνώρισε. Κι όμως, οι απεργίες μας το
καλοκαίρι έπαιξαν ρόλο ώστε να γίνει

γνωστό παντού ότι χέρι-χέρι προσπα-
θούν να επιδεινώσουν τη θέση μας αλ-
λά και ότι μπορούμε να τους κοντρά-
ρουμε και να κερδίσουμε. Ο Μητσοτά-
κης παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα πακέτο
ελαφρύνσεων που για εμάς θα σημαί-
νει ψίχουλα που οι ελαφρύνσεις στις
εταιρείες ενέργειας και τους καπιταλι-
στές θα τα εξανεμίσουν. Οι εργοδότες
βέβαια προσπαθούν ήδη να κάνουν
...ελαφρύνσεις: με τις απολύσεις ερ-
γαζόμενων επί 30 χρόνια όπως στο Τι-
τάνια, τις συνδικαλιστικές απολύσεις
στο Λαγονήσι και το Χίλτον.

Η απόφαση του συνδικάτου μας για
24ωρη απεργία στα ξενοδοχεία χρει-
άζεται να σημάνει ξεσηκωμό σε κάθε
ξενοδοχείο. Χρειάζεται να κλιμακωθεί
με απεργία όλου του κλάδου για συλ-
λογικές συμβάσεις. Να δεθεί με κάθε
μάχη στους χώρους και τις γειτονιές.
Διαλύουν πλατείες όπως των Εξαρχεί-
ων δίπλα σε πολυτελή ξενοδοχεία
που δουλεύουμε με τους ίδιους μι-
σθούς από το 2012 και μας κουνάν το
δάχτυλο για ενεργειακή εγκράτεια
τον χειμώνα. Αφήνουν ανενόχλητες
τις φασιστικές συμμορίες να χτυπούν
διανομείς όπως ο Μαλίκ. Μπορούμε
να τους σταματήσουμε!».

Η απεργία στις 16/9 ενάντια στους
ξενοδόχους είναι κεντρική μάχη για
όλη την εργατική τάξη που παλεύει
για αυξήσεις και ΣΣΕ, αλλά και ενάν-
τια στη διάλυση των γειτονιών, την
“ανάπλαση” όπως τη λένε, για να τις
εκμεταλλευτούν καλύτερα οι κερδο-
σκόποι του Τουρισμού. Η σύνδεση
των τοπικών πρωτοβουλιών, όπως αυ-
τές ενάντια στο Μετρό στην πλατεία
Εξαρχείων και ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση του λόφου Στρέφη, με τους
ξενοδοχοϋπαλλήλους στην Αττική
που απεργούν, ενισχύει την προοπτι-
κή νίκης και των δύο. 

Μάνος Νικολάου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα απεργία στις 16/9

5/9, Απεργία στο Τιτάνια. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Με απεργία
Σε απεργία διαρκείας έχουν κατέβει

οι εργαζόμενοι στα εργοτάξια της
γραμμής 4 του Μετρό, που περιλαμβά-
νει και τα έργα κατασκευής σταθμού
στην Πλατεία Εξαρχείων.

«Αρχαιολόγοι, οικοδόμοι και τοπογρά-
φοι βρισκόμαστε σε απεργία από την 1η
Σεπτέμβρη. Κανείς δεν έχει σπάσει την
απεργία. Συμμετέχουν όλοι» τονίζει στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο πρόεδρος του
Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων Δημή-
τρης Κουφοβασίλης. «Η Ερέτβο, η ανά-
δοχος εταιρία που έχει αναλάβει το πρώ-
το στάδιο των έργων, δεν έχει τηρήσει
τη συμφωνία σε σχέση με τους μισθούς
και τις συνθήκες εργασίας. Είναι πολύ
σημαντικό ότι και οι τρεις ειδικότητες εί-
μαστε μαζί στον αγώνα. Συνεχίζουμε την
απεργία, αλλά όποια κι αν είναι η έκβαση
της μάχης, αυτή η ενότητα, η εργατική
αλληλεγγύη στην πράξη, θα έχει αφήσει
σημαντική παρακαταθήκη. Όσον αφορά
τις αντιδράσεις σχετικά με τα έργα στα
Εξάρχεια, το σωματείο μας δηλώνει στο
πλευρό των κατοίκων ενάντια στην κατα-
στροφή της πλατείας και το καθεστώς
αστυνομοκρατίας που έχει επιβληθεί». 

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΚΑ «προσυ-
πογράφει και υιοθετεί την επιχειρημα-
τολογία» της Ανοιχτής Συνέλευσης “Όχι
Μετρό στα Εξάρχεια” και των καταστη-
ματαρχών της πλατείας «και καλεί κα-
ταρχάς τη Διοίκηση του Υπουργείου
Πολιτισμού, αλλά και την Ελληνική Κυ-
βέρνηση, να μη στραφούν με τις ενέρ-
γειές τους, για μία ακόμη φορά, ενάντια
στα δίκαια αιτήματα των κατοίκων και
επιχειρηματιών της περιοχής των Εξαρ-
χείων. Επίσης, να μην υποχρεώσουν
τους επί συμβάσει αρχαιολόγους να ερ-
γαστούν σε έργο το οποίο δεν χαίρει
αποδοχής από την τοπική κοινωνία, ενώ
πραγματοποιείται υπό καθεστώς αστυ-
νομοκρατίας και πρακτικής κατάργησης
της πλατείας Εξαρχείων όσο και της
ζωής περί αυτήν».  

Τα Εξάρχεια δείχνουν το δρόμο!

Χιλιάδες διαδήλωσαν στους δρόμους των
Εξαρχείων το βράδυ της Παρασκευής
9/9, ενάντια στα έργα του Μετρό στην

πλατεία και τη διαρκή παρουσία των μπάτσων
στη γειτονιά. Τα σκαλάκια που οδηγούν στο
λόφο του Στρέφη και ο δρόμος στη συμβολή
Καλλιδρομίου και Μπενάκη πλημμύρισαν από
κατοίκους, νεολαία, οικογένειες και μέλη κινή-
σεων και συλλογικοτήτων που βάδισαν μέχρι
την πλατεία Εξαρχείων. 

Το παρών έδωσε και η Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας με πανό που καλεί σε «απεργία
ενάντια στα έργα του Μετρό – να ξηλώσουμε
την κυβέρνηση». Σε ανακοίνωσή της μετά τη
διαδήλωση τονίζει μεταξύ άλλων: «Είναι ώρα το
κίνημα υπεράσπισης των Εξαρχείων να βρεθεί
μαζί με το εργατικό και το φοιτητικό κίνημα και
να δώσουμε μαζί τη μάχη για να διώξουμε την
κυβέρνηση των υποκλοπών, της επιβολής της
πανεπιστημιακής αστυνομίας στα ΑΕΙ, της
άγριας λιτότητας και των περικοπών στην Υγεία
και την Παιδεία και του ρατσισμού που δολο-
φονεί πρόσφυγες από τον Έβρο μέχρι τον
Ελαιώνα. Ο αγώνας για την υπεράσπιση των
Εξαρχείων από την καταστολή, την περιβαλ-
λοντική καταστροφή, την τουριστικοποίηση και
τον εξευγενισμό που πετάει έξω από την γειτο-
νιά κατοίκους και φοιτητές, να γίνει υπόθεση
των φοιτητικών συνελεύσεων, που ετοιμάζονται
να ξηλώσουν τα μέτρα Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη
και των συνδικάτων που με την κινητοποίηση
στη ΔΕΘ ξεκινάνε το γύρο απεργιακής σύγ-
κρουσης για αυξήσεις και προσλήψεις.

Έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε την
επίθεση της κυβέρνησης και του Μπακογιάννη
στα Εξάρχεια και να τους πετάξουμε στον
σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Εκεί ανήκουν!»

Η πορεία έφτασε στην περιφραγμένη πλατεία
έχοντας στην πρώτη γραμμή τους μουσικούς
που έδιναν τον παλμό με τα τραγούδια τους.
Εκεί δέχτηκε την απρόκλητη επίθεση της αστυ-
νομίας με χημικά. Ανάλογες αστυνομικές επιθέ-
σεις είχαν ήδη ξεκινήσει στους γύρω δρόμους
και συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Πολλές καταγγελίες βγήκαν στη δημοσιότητα
στη συνέχεια, με μαρτυρίες για επιθέσεις των
ΜΑΤ σε εργαζόμενους σε ρακάδικα και ταβέρ-
νες της περιοχής, περαστικούς, ακόμα και για
κακοποίηση και ληστεία μιας γυναίκας από άν-
τρες του Θεοδωρικάκου που την παρέσυραν βί-
αια μέσα στο εργοτάξιο της πλατείας.

Η καμπάνια «Όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρ-
χείων» την Τετάρτη 14/9 στις 7μμ καλεί σε συγ-
κέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το εργοτάξιο
της πλατείας για την προκλητική παρουσία και
συμπεριφορά των δυνάμεων καταστολής, ενώ
νέα διαδήλωση στα Εξάρχεια προγραμματίζε-
ται στις 24 Σεπτέμβρη.

Κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει και σε άλλα
σημεία του δήμου. Στο Πάρκο Κύπρου και Πα-
τησίων από τη Δευτέρα 12/9, γίνονται καθημε-
ρινά συγκεντρώσεις κατοίκων ενάντια στην
«ανάπλαση» του Μπακογιάννη. Τόσο τη Δευτέ-
ρα όσο και την Τρίτη, μεικτό συνεργείο του δή-
μου Αθήνας και της UNISON, της εταιρίας που
έχει αναλάβει το έργο, βρέθηκε στην πλατεία
για να ξεκινήσει τις εργασίες, αλλά αποχώρη-
σε μετά από τις αντιδράσεις των κατοίκων.

«Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθήνας χωρίς
τους ιδιώτες έχουν την δυνατότητα να εκπονή-
σουν σχέδια για την συντήρηση του Πάρκου

Κύπρου και Πατησίων, με διατήρηση σε λει-
τουργία της παιδικής χαράς, χωρίς να αφαι-
ρούν παγκάκια, χωρίς να καρατομούν δένδρα,
σεβόμενες την συμβολή των κατοίκων στην
διαμόρφωση του χώρου... Το Πάρκο δεν θα
υπήρχε χωρίς την δενδροφύτευση και την συν-
τήρηση του από τους κατοίκους που έβαλαν
κόπο, προσπάθεια, το υστέρημα και τον ιδρώ-
τα τους για αυτό ανιδιοτελώς.

Τα λεφτά που χαρίζουν στην UNISON θα αρ-
κούσαν για την πρόσληψη 700 εργαζόμενων
για την στελέχωση της υπηρεσίας Πρασίνου,
κάτι που αρνείται η κυβέρνηση η οποία παγώ-
νει τις προσλήψεις και προωθεί τις ιδιωτικοποι-
ήσεις… 

Καλούμε τα σωματεία εργαζόμενων του Δή-
μου της Αθήνας να συμπαραταχθούν με τους
κατοίκους και να υπερασπίσουν το δημόσιο
χαρακτήρα των υπηρεσιών για την εξυπηρέτη-
ση των αναγκών του κόσμου και όχι για τα κέρ-
δη της UNISON» σημειώνει η Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας που συμμετείχε στην κι-
νητοποίηση των κατοίκων.

Ενάντια στην καταστροφή
Η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντι-

κή Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή σε
προκήρυξη που εξέδωσε υπογραμμίζει:

«Στα Εξάρχεια, η δημοτική αρχή του Μπακο-
γιάννη επιχειρεί να ιδιωτικοποιήσει τον λόφο
του Στρέφη με τον πιο σκανδαλώδικο τρόπο:
με την “ευγενική δωρεά” μιας μεγαλοεταιρείας
real estate, με βεβαρυμένο παρελθόν, της
PRODEA, η οποία αποσκοπεί να κερδοσκοπή-
σει με τις τιμές των ακινήτων, τις οποίες η
“ανάπλαση” και ο εξευγενισμός θα τινάξει
στον αέρα […]

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έχει βάλει στο μά-
τι την μοναδική πλατεία της γειτονιάς, την
οποία σχεδιάζει να διαλύσει για την δημιουρ-
γία ενός σταθμού μετρό, υποτίθεται για τις
ανάγκες του κόσμου (η γειτονιά εξυπηρετείται
πολλαπλώς από όλων των ειδών τα ΜΜΜ, ενώ
υπάρχουν μια σειρά περιοχές της Αθήνας
όπου η έλλειψη μετρό τσακίζει τους κατοίκους
και πολλαπλασιάζει την χρήση των ρυπογόνων
ΙΧ), στην πραγματικότητα όμως για να χτυπή-
σει τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα της γειτονιάς

και να συμβάλει στην γενικότερη τουριστικο-
ποίηση της περιοχής. Η δημιουργία μάλιστα
του σταθμού πρόκειται να σημάνει το ξήλωμα
των 70 ώριμων δέντρων, για την περιβαλλοντι-
κή αντιστάθμιση των οποίων θα απαιτηθεί η
φύτευση 800 νεαρών δενδρυλλίων στην περιο-
χή, κάτι που προφανώς δεν πρόκειται να συμ-
βεί, όταν οι καρατομήσεις δέντρων και το τσι-
μέντωμα (μέχρι και στην Ακρόπολη) αποτελούν
τον κανόνα στην πόλη έχοντας λάβει διαστά-
σεις πανδημίας.

Πρόκειται για ένα γενικότερο μοτίβο. Μια σει-
ρά χώροι πρασίνου στην πόλη έχουν μπει στο
στόχαστρο: Ακαδημία Πλάτωνος, Λόφος Φιλο-
πάππου, πάρκο Κύπρου και Πατησίων, Δρακο-
πούλου, η περιοχή του Ελαιώνα (όπου εκδιώ-
χνονται οι πρόσφυγες για να φτιαχτεί το φαρα-
ωνικό έργο του γηπέδου του ΠΑΟ), το Ελληνικό
(όπου υπάρχουν 20-23.000 ώριμα δέντρα), και ο
κατάλογος δεν έχει τελειωμό… Κοινό χαρακτη-
ριστικό είναι η προσπάθεια να μπουν “επενδυ-
τές” και να “αναβαθμιστούν” οι περιοχές προς
όφελος της τουριστικής βιομηχανίας, του real
estate και των διαφόρων μεγαλοεπιχειρηματιών,
όλων αυτών που ορέγονται μια Αθήνα γεμάτη
τουρίστες και καταναλωτές, αλλά άδεια από
πραγματικούς κατοίκους, ζωντανές γειτονιές
και αμφισβήτηση στους δρόμους. Το ότι στον
βωμό του κέρδους θυσιάζονται δεκάδες, εκα-
τοντάδες ή, σε μερικές περιπτώσεις (όπως πχ
το Ελληνικό), και χιλιάδες δέντρα τους αφήνει
αδιάφορους, την ίδια στιγμή που οι ευεργετικές
ιδιότητες του αστικού πρασίνου είναι αδιαμφι-
σβήτητες, συνολικά για την ποιότητα ζωής στην
πόλη, αλλά και για την ίδια την αντιμετώπιση
των πιο ακραίων επιπτώσεων της κλιματικής αλ-
λαγής, όπως το γεγονός ότι κρατάει πιο χαμηλή
τη θερμοκρασία ή ότι βελτιώνει το έδαφος,
αποτρέποντας τις πλημμύρες! […] 

Όλοι μαζί, κάτοικοι, τοπικά εργατικά σωμα-
τεία, σύλλογοι εκπαιδευτικών και γονέων, περι-
βαλλοντικές κινήσεις, μπορούμε και θα βάλου-
με φρένο στα σχέδιά τους, με μαζικές κινητο-
ποιήσεις και απεργιακή δράση! Οι εργαζόμενοι
στο Μετρό και οι οικοδόμοι στο εργοτάξιο, με
τα σωματεία τους, χρειάζεται να παλέψουν μα-
ζί με τις επιτροπές κατοίκων».

Σ.Μ.
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Μαζική και δυναμική διαδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε στις 8/9 ενάντια στη ρα-
τσιστική εκκένωση του Ελαιώνα. Δεκά-

δες πρόσφυγες, προσφύγισσες και αλληλέγ-
γυοι/ες διαδήλωσαν ενάντια στην προσπάθεια
του δήμου Αθηναίων να κλείσει τη δομή φιλο-
ξενίας και να στείλει τους πρόσφυγες και τις
προσφύγισσες σε απομονωμένα καμπ ή στον
δρόμο. Αποτέλεσμα αυτής της ρατσιστικής επί-
θεσης είναι η χειροτέρευση των συνθηκών
ζωής των προσφύγων/ισσών με αποκορύφωμα
τον θάνατο του Βαρές Αλί στις 3/9.

Στη συγκέντρωση που προηγήθηκε μπροστά
από την πύλη του καμπ του Ελαιώνα, πρόσφυ-
γας που πήρε τον λόγο κάλεσε όλες και όλους
να συνεχίσουν τον αγώνα: “Δεν μας δίνουν
χρήματα, δεν έχουμε χαρτιά, δεν μπορούμε να
ζήσουμε. Όσο είμαστε στον Ελαιώνα τουλάχι-
στον έχουμε ένα μέρος να κοιμηθούμε και μπο-
ρούμε να πάμε στην Αθήνα και να αναζητήσου-
με δουλειά. Θέλουν να μας μεταφέρουν μακριά
από την Αθήνα για να υποφέρουμε ακόμα πε-
ρισσότερο. Ζητάμε από όλους εσάς και τη διε-
θνή κοινότητα βοήθεια για να μη μείνουμε στον
δρόμο”, τόνισε.

Ο Θωμάς Σίδερης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ,
χαιρέτισε τη συγκέντρωση μιλώντας για τον
προσφυγικό και εργατικό χαρακτήρα της γειτο-
νιάς. Ο Ηλίας Μούρης, πρόεδρος της Ε' ΕΛΜΕ,
πρόσθεσε: “Από τα εκπαιδευτικά σωματεία, εκ
μέρους της Ε' ΕΛΜΕ Αθήνας, της Β' ΕΛΜΕ
Αθήνας, της ΕΛΜΕ Καλλιθέας – Νέας Σμύρνης
– Μοσχάτου, της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρί-
ου – Φυλής και άλλων εκπαιδευτικών σωματεί-
ων, εκφράζουμε σε όλους τους πρόσφυγες,
προσφύγισσες, μετανάστες/τριες και αλληλέγ-
γυους/ες τη θερμή μας συμπαράσταση.Την
ιστορία της περιοχής που ανέπτυξε προηγου-
μένως ο σύντροφος, η κυβέρνηση θέλει να μας
κάνει να την ξεχάσουμε. Ξαφνικά αυτός ο τό-
πος πρέπει να γίνει γήπεδο Παναθηναϊκού, Μall
και να ξεχαστεί από περιοχή εργατικής κατοι-
κίας και εργατικού μόχθου. Γι' αυτό θέλουν να
ξεσπιτώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Χρει-
άζεται όλος ο κόσμος να ζει σε αξιοπρεπείς
συνθήκες. Είτε στον χώρο της δομής, είτε πέ-
ριξ, είτε στον αστικό ιστό”.

Ο Πάνος Αντωνίου, δικηγόρος των κατηγο-
ρούμενων αλληλέγγυων, οι οποίοι συνελήφθη-
σαν και φορτώθηκαν κατηγορίες από την επι-
δρομή της αστυνομίας στο καμπ στις 16 Αυ-
γούστου, χαιρέτισε τη συγκέντρωση και κάλε-
σε στην δίκη των αλληλέγγυων στις 20/10 στην
Ευελπίδων. “Να μην ποινικοποιείται η αλληλεγ-
γύη –αυτό που πρέπει να ποινικοποιηθεί είναι η
αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης
και της ΕΕ”, τόνισε. 

Ο Τζαβέντ Ασλάμ από την Πακιστανική Κοι-
νότητα μίλησε για την έλλειψη υγειονομικής πε-
ρίθαλψης που σκοτώνει ανθρώπους, όχι μόνο
στον Ελαιώνα αλλά σε όλα τα καμπ και στα
κέντρα κράτησης. “Θα δώσουμε τον αγώνα
μας μέχρι να κερδίσουμε σεβασμό και δικαιώ-
ματα για όλους”, σημείωσε. Ο Θανάσης Βρετ-
τός από την Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού - Σεπο-
λίων - Ακαδημίας Πλάτωνος υπογράμμισε τη
σύνδεση ανάμεσα στην επίθεση κατά των προ-
σφύγων και την προσπάθεια εκτοπισμού όλων
των κατοίκων του κέντρου.

“Τι θα γίνουν οι εκατοντάδες άνθρωποι που
πετιούνται στον δρόμο; Κανείς δεν νοιάζεται,
αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για το συμφέρον των
'επενδυτών' και για την 'ανάπλαση' του Ελαι-
ώνα”, τόνισε ο Θανάσης Διαβολάκης δημοτικός
σύμβουλος Πειραιά με την “Ανταρσία στο Λιμά-

νι”. “Για να περάσουν τα επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα πάνω από τις ζωές μας. Εμείς, ντόπιοι,
μετανάστες και πρόσφυγες δεν έχουμε να χω-
ρίσουμε τίποτα και δίνουμε μαζί τον αγώνα για
να πέσει αυτή η κυβέρνηση”, συμπλήρωσε.

Η διαδήλωση πέρασε μέσα από τις γειτονιές
του Ελαιώνα και βγήκε στην Ιερά Οδό, ενώ επι-
στρέφοντας οι πρόσφυγες και οι προσφύγισ-
σες μπήκαν μέσα στη δομή μαζί με τους/τις αλ-
ληλέγγυους/ες. Με ένα από τα κεντρικά συνθή-
ματα να είναι “Κάντε τον Ελαιώνα προσφυγική
εστία – όχι αναπλάσεις και αστυνομία”, η πο-

ρεία έκανε τον γύρο του καμπ φωνάζοντας επι-
πλέον σε διάφορες γλώσσες συνθήματα όπως:
“Ανοίξτε τα σύνορα για τους πρόσφυγες/τις
προσφύγισσες”, “Δώστε χαρτιά σε όλους/ες”. 

Κλείνοντας τη συγκέντρωση ο Π. Κωνσταντί-
νου κάλεσε όλες και όλους στις αντιφασιστικές
κινητοποιήσεις: στο Κερατσίνι για τα 9 χρόνια
από τη δολοφονία του Π. Φύσσα και στο Εφε-
τείο για τη συνέχιση της β' δίκης της ΧΑ, 18 και
28 Σεπτέμβρη αντίστοιχα.

Α.Φ.
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“Σε αυτόν εδώ τον χώρο πραγματοποίησα τη διδακτορική διατριβή μου και
μια ταινία που είναι και η τελική εργασία με τον τίτλο 'Οδός Αγίου Πολυ-

κάρπου'.  Στον χώρο που βρισκόμαστε σήμερα συναντήθηκαν κατά το παρελθόν
οι  βιομηχανικοί εργάτες που δούλεψαν στα εργοστάσια που βρίσκονται πίσω
μας, πχ στο εργοστάσιο της Σόφτεξ. Ως υπόμνηση της εργατικής μνήμης και
συνείδησης είναι η οδός Χαρτεργατών που τέμνει κάθετα την Αγίου Πολυκάρ-
που.

Από τον 19ο αιώνα συνέρρευσαν άνθρωποι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας προκει-
μένου να εργαστούν στα βιοτεχνικά εργαστήρια. Μετά τον ερχομό των προσφύγων του
1922, μεγάλο μέρος εργάστηκε στις βιομηχανίες που εγκαταστάθηκαν σε αυτήν εδώ την πε-
ριοχή εξαιτίας των νερών που υπήρχαν. Του ποταμού Κηφισού. Οι βιομηχανικοί αυτοί εργά-
τες δούλεψαν καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, δηλαδή μέχρι τις απαρχές του Β'ΠΠ.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 συνέρρευσαν στην Αγίου Πολυκάρπου οι οικονομικοί
μετανάστες οι οποίοι δούλεψαν και συνεχίζουν να δουλεύουν ως χαμάληδες και ως εργάτες
είτε στις εναπομείνασες βιομηχανίες και βιοτεχνίες, είτε, κυρίως, στα πρακτορεία μεταφο-
ρών που συνεχίζουν και υπάρχουν ακόμη και σήμερα σε αυτόν τον δρόμο.

Στην Αγίου Πολυκάρπου συναντήθηκαν διαχρονικά οι πρόσφυγες που ήρθαν από την άλ-
λη πλευρά του Αιγαίου, χριστιανοί στο θρήσκευμα, με τους σύγχρονους πρόσφυγες που
περνούν ακριβώς την ίδια θάλασσα και φτάνουν εδώ. Οι πρόσφυγες στη δομή του Ελαιώνα
εγκαταστάθηκαν μετά την πρώτη διαμονή τους στο Πεδίο του Άρεως. Και θυμάμαι τότε το
Μέγκα είχε μεταδόσει την είδηση της μεταφοράς τους στη δομή λέγοντας ότι επιτέλους,
άδειασε ο χώρος κι αποδόθηκε στους κατοίκους το Πεδίο του Άρεως! Λες και οι πρόσφυγες
που ήταν τότε στο Πεδίο του Άρεως ήταν σκουπίδια, ανεπιθύμητοι. Εδώ λοιπόν όταν ήρθαν
οι πρόσφυγες υπήρχαν μεγάλοι θύλακες κατοίκησης από Ρομά πληθυσμούς. Όταν εγκατα-
στάθηκαν οι πρόσφυγες στη δομή του Ελαιώνα οι Ρομά πληθυσμοί υποχώρησαν και έδωσαν
χώρο στους πρόσφυγες για την εγκατάστασή τους. Εδώ είναι ένα σταυροδρόμι που συναν-
τιούνται οι προσφυγικές ροές”.

Θωμάς Σίδερης

Στο πλευρό
του Μαλίκ

ΧΑΝΙΑ

Ανοίξτε 
τα σύνορα

Τη συνέχιση της απόπειρας συγκάλυ-
ψης της επίθεσης που έγινε στις 3/9

σε βάρος του Πακιστανού ντελιβερά
Μαλίκ Αλί στην πλατεία Αγίου Παύλου
στο κέντρο της Αθήνας καταγγέλλει η
ΚΕΕΡΦΑ. Ο Μαλίκ Αλί είχε αναγνωρίσει
τους δράστες της επίθεσης ενώπιον
αστυνομικών στο ΑΤ Ομόνοιας το ίδιο
βράδυ. Αφού τον απέτρεψαν από το να
υποβάλει μήνυση, το θύμα πήγε στο
τμήμα στις 5/9 με δικηγόρο και ξανά το
βράδυ. Και τις δυο φορές αρνήθηκαν να
του δώσουν τα στοιχεία των δραστών. 

Σύμφωνα με νέα καταγγελία της
ΚΕΕΡΦΑ, ο Μαλίκ αναγκάστηκε στις 6/9
να υποβάλει στο Τμήμα Ρατσιστικής
Βίας μήνυση κατά «αγνώστων» δρα-
στών! Η ΚΕΕΡΦΑ τονίζει: “Η αστυνομία
τους ξέρει, αλλά αρνείται να δώσει τα
στοιχεία στον Μαλικ και στον δικηγόρο
του. Κύριε Θεοδωρικάκο αν αυτό δεν εί-
ναι συγκάλυψη, ατιμωρησία και ανοχή
δραστών ρατσιστικής και φασιστικής
βίας από το Α.Τ. Ομονοίας και την Ελλη-
νική Αστυνομία, τότε τι είναι;”

Σε αντιφασιστική συγκέντρωση συμ-
παράστασης στον Μαλίκ Αλί καλεί το
Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού, στις
19/9, 5:30μμ στην πλατεία Αγίου Παύ-
λου.

Μαζική η παράσταση διαμαρτυρίας
στο Ενετικό λιμάνι το απόγευμα

της Τετάρτης 7/9, έξω από το Λιμεναρ-
χείο Χανίων, ενάντια στις δολοφονίες
προσφύγων και τη ρατσιστική πολιτική
των pushbacks. Συμμετείχαν η ΚΕΕΡΦΑ,
το Κοινωνικό Στέκι - Στέκι Μεταναστών,
η Κατάληψη Ρόζα Νέρα και η Στέγη των
Ρόδων. Ακολούθησε πορεία στην παλιά
πόλη των Χανίων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της
ΚΕΕΡΦΑ: «Η δολοφονική πολιτική των
κλειστών συνόρων και των pushbacks
του Μητσοτάκη και του Μηταράκη οδή-
γησε στον θάνατο την 4χρονη προσφυ-
γοπούλα που επέβαινε σε πλοιάριο με
προορισμό την Ιταλία και είχε αποπλεύ-
σει από τον Λίβανο. Το προσφυγόπουλο
είχε υποστεί πλήρη αφυδάτωση και έπε-
σε σε κώμα ως αποτέλεσμα της εξάντ-
λησης των αποθεμάτων τροφίμων και
πόσιμου νερού στο πλοιάριο. Το πλοι-
άριο, στο οποίο επέβαιναν 63 άτομα,
εξέπεμπε σήμα SOS για τέσσερις μέρες
χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση από τις
αρμόδιες υπηρεσίες... Αυτή η ρατσιστι-
κή κτηνωδία πρέπει να πάρει τέλος μαζί
με την κυβέρνηση που την χρησιμοποιεί
για να συσπειρώσει στη δεξιά πολυκα-
τοικία τους φασίστες της Χρυσής Αυγής
και των παραφυάδων της».

ΕΛΑΙΩΝΑΣ Να γίνει
προσφυγική εστία

Σταυροδρόμι της προσφυγιάς
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Η εργατική     
Είναι άδικο να υπάρχουν συμβασιούχες

καθαρίστριες ως και είκοσι χρόνια. Έχει
να γίνει σχολική καθαρίστρια αορίστου εδώ
και 17 χρόνια. Διεκδικούμε μονιμοποίηση για
όλες. Δεν θέλουμε να μας χειροκροτήσουν,
να αναγνωρίσουν αυτό που κάνουμε θέλου-
με. Είμαστε στην πλειοψηφία γυναίκες με οι-
κογένειες με παιδιά, πολλές μονογονεϊκές.
Και παλεύουν με 250 και 330 ευρώ, πώς να
ανταπεξέλθουν; Θα συνεχίσουμε ενωμένες
σαν μια γροθιά.

Αγνή Μανώλη, 
πρόεδρος σχολικών καθαριστριών 

Νομού Ημαθίας

Ήρθαμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα:
Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών

που προσλήφτηκαν επί πανδημίας και έβαλαν
πλάτη για την αντιμετώπισή της. Λεφτά για την
Υγεία και μαζικούς διορισμούς, διότι τα νοσο-
κομεία έχουν πάρα πολλές ελλείψεις σε έμψυ-
χο και άψυχο υλικό. Άρση των αναστολών και
επιστροφή των συναδέλφων που λείπουν από
τα νοσοκομεία. Αυξήσεις στους μισθούς γιατί
η επιβίωση είναι πολύ δύσκολη. Είμαι στη βρα-
χεία παθολογική κόβιντ, μία κλινική που από
την αρχή της πανδημίας είναι κόβιντ χωρίς
εναλλαγή προσωπικού, χωρίς οφειλόμενα ρε-
πό, με μεγάλη κούραση του προσωπικού που
δεν γίνεται κατανοητή από τη Διοίκηση. Σήμε-
ρα είναι ένα πρώτο βήμα και θα συνεχίσουμε.

Μαρία Μανωλά, 
βοηθός θαλάμου, ΓΝΑ Γεννηματάς

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Κομοτηνής
έχουμε έναν λόγο παραπάνω να είμαστε σή-

μερα εδώ και αυτός είναι ότι η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη μέσα σε μια νύχτα ιδιωτικοποίησε το νο-
σοκομείο μας, αλλάζοντας το καθεστώς λειτουρ-
γίας του. Διεκδικούμε προσλήψεις γιατί εδώ και
χρόνια δεν έχει γίνει ούτε μία. Διεκδικούμε έντα-
ξη στα ΒΑΕ, διότι χάσαμε 50 συναδέλφους στον
κόβιντ και δεν έχουμε ΒΑΕ. Διεκδικούμε μονιμο-
ποιήσεις των συμβασιούχων που χρόνια τώρα εί-
ναι στον αέρα και στο καμίνι της πανδημίας έβα-
λαν πλάτη. 

Αλέξανδρος Σπανός, 
αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζόμενων

Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαδηλώνουμε για να ανατρέψουμε την
κυβέρνησης της ακρίβειας, της φτώ-

χειας, της ανεργίας, της πολεμοκαπηλείας,
της αρχαιοκαπηλείας, της παιδοφιλίας, των
βιαστών. Οι τελωνειακοί έχουμε δώσει μά-
χη ενάντια στην αξιολόγηση και συνεχίζου-
με για αυξήσεις στους μισθούς. Σήμερα
υπάρχει συμμετοχή, παλμός, ενθουσια-
σμός, πολλά σωματεία και κόσμος με τα
πανό του από όλη τη χώρα. Θέλουμε περισ-
σότερα και διεκδικούμε από τα συνδικάτα
μας τη συνέχεια.

Δήμητρα Παπαδοπούλου, 
τελωνειακός υπάλληλος, 

ΕΛΥΤ Θεσσαλονίκης

Τέλος Σεπτέμβρη λήγει η σύμβασή
μας, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, μας

έχουν συνέχεια με τρίμηνες παρατά-
σεις. Δίνουμε αγώνα όλοι οι συνάδελφοι
στη φύλαξη και όλοι οι συμβασιούχοι
στους υπόλοιπους τομείς καθημερινά
για να λειτουργεί το νοσοκομείο σωστά
για το καλό των ασθενών. Διεκδικούμε
μονιμότητα, το αξίζουμε, θα συνεχίσου-
με τις κινητοποιήσεις.

Θεοδοσία Λαφιά, 
συμβασιούχος φύλαξης, 

Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου

Προσληφθήκαμε το 2017 με συμβάσεις
και το μέλλον μας είναι αβέβαιο. Είμα-

στε πανελλαδικά 1000 περίπου νοσηλευ-
τές, γιατροί πολλών ειδικοτήτων, κοινωνι-
κοί λειτουργοί, επισκέπτες υγείας, όλοι
συμβασιούχοι. Ζητάμε μονιμότητα και να
ενισχυθούν με προσωπικό οι δομές, γιατί
βοηθούν τα νοσοκομεία. Θα συνεχίσουμε
τον αγώνα μας επιδεικνύοντας το καθημε-
ρινό μας έργο και ως σωματεία με κινητο-
ποιήσεις για να δικαιωθεί όλο το προσωπι-
κό.

Νίκος Πατηνέας, 
πρόεδρος Σωματείου Εργαζόμενων ΤΟΜΥ

3ης και 4ης ΥΠΕ

Είμαστε σήμερα εδώ εργαζόμενοι στο Βοή-
θεια στο Σπίτι από διάφορες περιοχές της

χώρας. Η φροντίδα που προσφέρουμε είναι
κύρια σε ηλικιωμένους και ΑμΕΑ, αλλά και σε
όλα τα πεδία. Στην οικονομική κρίση αναλά-
βαμε διανομή συσσιτίων, κοινωνικά παντοπω-
λεία, κάθε βοήθεια των τοπικών δήμων προς
τους ευάλωτους πολίτες. Στην υγειονομική
κρίση στηρίξαμε ξανά όλους τους πολίτες,
πηγαίνοντάς τους τρόφιμα, φάρμακα κλπ την
περίοδο της γενικής καραντίνας. Τώρα έχου-
με μια άλλη πρόκληση, τη φτώχεια και την
επισιτιστική κρίση. Εμείς και πάλι θα την αντι-
μετωπίσουμε.

Γιάννης Αθανασίου, 
μέλος Πανελλαδικού Συντονιστικού 

Βοήθεια στο Σπίτι

Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ ήμασταν επί
οκτώ μήνες σε απεργιακές κινητοποιήσεις

για νέα ΣΣΕ που δεν είχαμε εδώ και δυο χρό-
νια. Αποδείξαμε ότι με αγώνα μπορούμε να
κερδίζουμε. Τώρα συνεχίζουμε για να διασφα-
λίσουμε ότι ο ΟΑΣΘ θα είναι δημόσιος, ότι θα
σταματήσει να περνάει στα χέρια ιδιωτών όπως
γίνεται τα τελευταία χρόνια. Όπως γνωρίζετε
επίσημα η λειτουργία του παύει στις 31/12. Οι
συγκοινωνίες είναι πολύτιμο κοινωνικό αγαθό.
Ο ΟΑΣΘ πρέπει να είναι δημόσιος και να βελ-
τιωθούν οι υπηρεσίες του στους επιβάτες.

Γιάννης Δήμκας, 
πρόεδρος Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ

Το ΕΣΥ παραπαίει. Στη Ξάνθη έχουμε
κλειστή ΜΕΘ εδώ και έναν χρόνο και

πάμε για δεύτερο. Γιατροί παραιτούνται,
οι ειδικευόμενοι φορτώνονται αλλότρια
καθήκοντα, οι οδηγοί των ασθενοφόρων
δεν φτάνουν για να καλύψουν όλα τα πε-
ριστατικά. Για όλα αυτά και πολλά περισ-

σότερα ήρθαμε να διαδηλώσουμε στη
Θεσσαλονίκη. Είναι φανερό ότι πάνε για
ιδιωτικοποίηση της Υγείας.

Ελένη Γεωργιάδου, 
πρόεδρος Σωματείου Εργαζόμενων 

Νοσοκομείου Ξάνθης

9/9, Πανυγειονομική απεργιακή διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: Μάνος Νικολάου

10/9, Οι εργάτες στα Πετρέλαια και τα Λιπάσματα Καβάλας μαζικά στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: Μάνος Νικολάου

10/9, Πανελλαδική συμμετοχή στο Πανεργατικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ Φωτό: Έφη Γεωργακοπούλου
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   οργή βγήκε στους δρόμους
Πανεργατική αντικυβερνητική

έκρηξη ήταν το συλλαλητήριο
στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο

10 Σεπτέμβρη. Πολλές χιλιάδες δια-
δηλωτών/τριών από κάθε γωνιά της
χώρας πλημμύρισαν τους δρόμους
της πόλης και πολιόρκησαν τον Μη-
τσοτάκη την ώρα της ομιλίας του στη
ΔΕΘ.

Η απαίτηση να φύγει η κυβέρνηση
της ακρίβειας, του πολέμου, των
υποκλοπών, του ρατσισμού και του
σεξισμού ήταν διάχυτη σε όλη την
πορεία των συνδικάτων που ξεκίνησε
από το Άγαλμα Βενιζέλου και κατέλη-
ξε στη ΧΑΝΘ. Ήταν η μαζικότερη κι-
νητοποίηση στη ΔΕΘ τα τελευταία
χρόνια, δείγμα της μεγάλης οργής
που επικρατεί στην εργατική τάξη και
τη νεολαία.

Αμέτρητα ήταν τα πανό Ομοσπον-
διών και Σωματείων από κάθε χώρο
του δημόσιου και του ιδιωτικού το-
μέα. Εργαζόμενοι/ες σε ΔΕΚΟ, τρά-
πεζες, λιμάνια και ναυπηγεία, εκπαι-
δευτικοί, νοσοκομειακοί, εργαζόμενοι
σε δήμους, ασφαλιστικά ταμεία και
υπουργεία, σχολικές καθαρίστριες με
μαζικότατα μπλοκ, κυριολεκτικά όλα
τα κομμάτια της εργατικής τάξης
έδωσαν το παρών.

Το κλίμα καθόρισαν με τη μαχητι-
κότητα και τον παλμό τους οι εργά-
τες των Πετρελαίων και των Λιπασμά-
των Καβάλας, που γέμισαν τέσσερα
λεωφορεία. «Η παρουσία μας τονίζει
ότι ήρθε η ώρα της ανατροπής της
άθλιας κυβερνητικής πολιτικής», μας
είπε ο Νίκος Βογιατζίδης, πρόεδρος
του Σωματείου Εργαζομένων στα Λι-
πάσματα Καβάλας. «Ήρθε η ώρα οι
εργαζόμενοι να ενώσουμε τη φωνή
μας απέναντι στο αντεργατικό νομο-
σχέδιο του αποτυχημένου υπουργού
Εργασίας Χατζηδάκη. Το μήνυμά μας
προς όλους τους εργαζόμενους είναι
ότι δεν πρέπει να τα παρατάνε. Εμείς
καταφέραμε να ακυρωθούν οι πρώ-
τες ομαδικές απολύσεις, είμαστε
υπερήφανοι για αυτή τη νίκη και θέ-
λουμε να είναι πρόδρομος για τους
συναδέλφους στα Πετρέλαια, τη
Λάρκο, τη Μαλαματίνα, σε κάθε γω-
νιά της χώρας».

«Εκφράζουμε ενωμένοι την αντίθε-
σή μας στις πολιτικές της κυβέρνη-
σης και τον αντεργατικό νόμο Χατζη-
δάκη, δείγματα του οποίου είδαμε
και στην επιχείρησή μας με την ποινι-
κοποίηση του συνδικαλισμού, των
απεργιών, τη δίωξη εργαζομένων, τις
απολύσεις του 95% του προσωπι-
κού», μας είπε ο Στέργιος Τσάγκας,
γενικός γραμματέας του Σωματείου
Εργαζομένων στην Καβάλα Oil «Το
Βαρέλι». «Μπορεί η επιχείρηση να

ισχυριζόταν πως μόλις διώξει τους
“τραμπούκους” εργαζόμενους όπως
μας χαρακτήριζε θα ξεκινήσει αμέ-
σως τη λειτουργία, αλλά έντεκα μή-
νες μετά ούτε σταγόνα πετρέλαιο
δεν έχει βγάλει. Διεκδικούμε να επι-
στρέψουμε όλοι στην εργασία μας με
αξιοπρέπεια και με ασφάλεια για μας
και την τοπική κοινωνία. Ο αγώνας
κλιμακώνεται σε όλη τη χώρα, καθώς
πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν το
ίδιο μοντέλο επίθεσης. Η ενότητα και
η αλληλεγγύη θα οδηγήσουν στην
ανατροπή».

Όλοι οι χώροι και κλάδοι ανέδειξαν
τις διεκδικήσεις τους για αυξήσεις
και ΣΣΕ, για προσλήψεις και μονιμο-
ποιήσεις, ενάντια στις απολύσεις και
τις ιδιωτικοποιήσεις. «Οι εργαζόμενοι
στην ΕΥΑΘ διαμαρτύρονται σήμερα,
γιατί αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια
θεσμική εκτροπή σε επίπεδο πολιτεύ-
ματος», μας είπε ο Γιώργος Αρχοντό-
πουλος, πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζόμενων ΕΥΑΘ. «Η κυβέρνηση
με τροπολογία που έφερε τον Ιούλιο
σε ένα άσχετο νομοσχέδιο ακυρώνει
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ
που ορίζει ότι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ πρέ-
πει να βγουν από το Υπερταμείο και
να επιστρέψουν οι μετοχές τους στο
ελληνικό δημόσιο. 

Το νερό δεν είναι εμπόρευμα
Η κυβέρνηση θεωρεί το νερό εμπό-

ρευμα και πηγή κέρδους για τους με-
τόχους του Υπερταμείου και της
τρόικα, με το κόστος να περνάει
στους πολίτες. Είμαστε σε τριήμερο
κινητοποιήσεων, την Πέμπτη κάναμε
παρέμβαση στη γενική συνέλευση
των μετόχων της εταιρίας, την Παρα-
σκευή αποτρέψαμε επίσκεψη της δι-
οίκησης του Υπερταμείου στο βιολο-
γικό σταθμό και σήμερα είμαστε στο
πανεργατικό συλλαλητήριο. Έχουμε
αποτρέψει δυο φορές την άμεση
ιδιωτικοποίηση, τώρα αγωνιζόμαστε
να αποτρέψουμε και την έμμεση. Κα-
λούμε όλους τους πολίτες να στα-
θούν δίπλα μας».

Εντυπωσιακές ήταν οι παρουσίες
τοπικών Εργατικών Κέντρων και Νο-
μαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ από
την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρή-
τη, καθώς και φοιτητικών συλλόγων
από δεκάδες σχολές πανελλαδικά.
«Τρία λεωφορεία ναύλωσε από τα
Γιάννενα το τοπικό τμήμα της ΑΔΕ-
ΔΥ», μας είπε η Λουίζα Γκίκα, για-
τρός, μέλος ΔΣ της ΕΙΝΗ. «Ταξιδέψα-
με από το Βόλο με το λεωφορείο της
τοπικής ΑΔΕΔΥ που ήταν γεμάτο,

ενώ όπως μάθαμε και το Εργατικό
Κέντρο ανέβασε μεγάλη αντιπροσω-
πεία», μας είπε ο Αλέξανδρος Μπα-
κούσης, φοιτητής Ιστορίας-Αρχαι-
ολογίας-Ανθρωπολογίας. «Η σημερι-
νή διαδήλωση δίνει ώθηση και στο
φοιτητικό κίνημα να συνεχίσει τον
αγώνα ενάντια στην πανεπιστημιακή
αστυνομία και όλες τις επιθέσεις της
Κεραμέως, για την ανατροπή αυτής
της κυβέρνησης», συμπλήρωσε.

Μαζί βάδισαν συνταξιούχοι και μια
σειρά φορείς και συλλογικότητες. «Οι
τρίτεκνοι όπως όλες οι ομάδες των
εργαζομένων αντιμετωπίζουμε τα
ίδια προβληματα και διεκδικούμε μέ-
τρα για την ακρίβεια, την ανεργία,
την ενίσχυση των κοινωνικών δομών,
όπως και της Παιδείας και της Υγεί-
ας», μας είπε ο Δημήτρης Κοντός,
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τριτέ-
κνων Οικογενειών Ελλάδας. «Γι’ αυτό
είμαστε εδώ. Για στήριξη όλων των
εργαζόμενων και των οικογενειών
τους, όχι με τα διάφορα pass, αλλά
με μείωση των τιμών στην ενέργεια
και το κόστος ζωής και προφανώς με
την αύξηση των μισθών».

Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστα-
σης με τα συνθήματα και την παρου-
σία του έδωσε το στίγμα της απερ-
γιακής συνέχειας, ενώ οι σύντροφοι
και οι συντρόφισσες του Σοσιαλιστι-
κού Εργατικού Κόμματος συνάντη-
σαν μαζική ανταπόκριση με την “Ερ-
γατική Αλληλεγγύη” και το περιοδικό
“Σοσιαλισμός από τα κάτω” που ορ-
γανώνουν τη μάχη ενάντια στην κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη και ολόκληρο το
σύστημα που υπηρετεί.

«Η μαζικότητα και η αγωνιστικότη-
τα των εργαζομένων αναγκάζει τις
ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να
ανακοινώνουν πανεργατική πανελλα-
δική απεργία ενάντια στην ακρίβεια
το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη»,
αναφέρει ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης σε ανακοίνωσή του μετά
το αγωνιστικό διήμερο. «Μπροστά
μας έχουμε να οργανώσουμε ένα
καυτό απεργιακό φθινόπωρο και η
φετινή ΔΕΘ μας δίνει την αισιοδοξία
ότι μπορούμε να τσακίσουμε την μι-
σητή αυτή κυβέρνηση και να ανοίξου-
με το δρόμο για την δική μας εργατι-
κή εναλλακτική», συνεχίζει, αναδει-
κνύοντας τα επόμενα απεργιακά ραν-
τεβού: 16 Σεπτέμβρη, 24ωρη απεργία
σε τουρισμό επισιτισμό στην Αττική.
20 Οκτωβρίου, 24ωρη απεργία στην
υγεία. Αρχές Νοέμβρη, 24ωρη πα-
νεργατικη απεργία.

Λένα Βερδέ

Με απεργία και διαδήλωση των εργαζόμενων στα δημόσια νοσο-
κομεία ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ την Παρασκευή 9

Σεπτέμβρη. Ήταν μια δυναμική κινητοποίηση με πλήθος υγειονομικών
να εκφράζει την οργή του για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την πο-
λιτική διάλυσης του ΕΣΥ που ακολουθεί.

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων βρέθηκε στο κέντρο της διαδήλω-
σης. Στην αποστολή του από την Αθήνα συμμετείχαν τα Σωματεία
Eργαζόμενων του Άγιου Σάββα, του ΓΝΑ Γεννηματάς, του Αγία Όλγα
και του Έλενα Βενιζέλου που διαδήλωσαν με τα πανό τους, καθώς
και εργαζόμενοι από μια σειρά ακόμα νοσοκομεία, όπως το Δαφνί, το
Αττικό, το Σωτηρία, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το ΚΥ Λεωνιδείου.

Οι απεργοί ξεκίνησαν από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και μετά από
μια μεγάλη πορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας προστίθονταν περισ-
σότερα σωματεία εργαζόμενων, κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδο-
νίας Θράκης.

Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είχαν μαζική παρουσία. «Οι ελλεί-
ψεις στο ΑΧΕΠΑ είναι πολλές», μας είπε η Ελένη Μπακιρλή, μέλος ΔΣ
του Σωματείου. «Οι αναστολές εργασίας ανοίγουν το δρόμο για την
άρση της μονιμότητας και όσα έρχονται με το “νέο ΕΣΥ”. Θέλουν νο-
σοκομεία επιχειρήσεις, με φτηνό εργατικό δυναμικό, με εργολάβους.
Σαν υγειονομικοί δεν ξεχωρίζουμε τη θέση μας από όλους τους εργα-
ζόμενους. Κι εμείς ζούμε την ακρίβεια, την ανασφάλεια, τις επιθέσεις
στην Παιδεία κλπ. Ο πρόσφατος θάνατος του νοσηλευτή στο ΑΧΕΠΑ
δείχνει τι σημαίνει η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Πρέπει να ορ-
γανωθούμε και να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας».

Ελλείψεις
«Οι ελλείψεις στα νοσοκομεία είναι τραγικές και θα διογκωθούν με

τις απολύσεις εργαζόμενων με ελαστικές μορφές εργασίας αλλά και
τις συνταξιοδοτήσεις», μας είπε ο Στέφανος Χατζηλιάδης, πρόεδρος
του Σωματείου στον Άγιο Δημήτριο. «Θα φτάσουμε να κλείνουν ολό-
κληρα τμήματα. Στον Άγιο Δημήτριο πέρα από τις ελλείψεις που είναι
τεράστιες, πρόσφατα είχαμε μια νεροποντή με σοβάδες να πέφτουν
δίπλα στους ασθενείς. Καμιά συντήρηση γιατί δεν υπάρχει πια τεχνι-
κό προσωπικό, για να φέρουν τους εργολάβους».

«Τα προβλήματα στο ΕΣΥ συνεχίζονται και εντείνονται. Το Θεαγέ-
νειο, το μοναδικό αντικαρκινικό στη Βόρεια Ελλάδα, δεν έχει ενισχυ-
θεί καθόλου», μας είπε ο Βασίλης Μουρατίδης, πρόεδρος του Σωμα-
τείου. «Καλύπτουμε μεγάλο όγκο περιστατικών, οι εργαζόμενοι είναι
στα όριά τους, πολλοί συνταξιοδοτούνται γιατί δεν αντέχουν τις συν-
θήκες. Είμαστε με ελάχιστη χρηματοδότηση».

«Όλος ο λαός έχει καταλάβει τη σημασία του ΕΣΥ, αλλά όλες οι
ενέργειες της κυβέρνησης είναι στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποί-
ησής του», μας είπε ο Χρήστος Τζελέπης, αντιπρόεδρος του Σωματεί-
ου Εργαζομένων στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. «Στο Ιπποκράτειο
έχουμε πάνω από 30% ελλείψεις σε προσωπικό. Και βέβαια ούτε ΒΑΕ,
ούτε μονιμοποιήσεις, μόνο αναστολές και εργολάβους. Αύριο η πο-
ρεία θα έχει ψηλά και το αίτημα για αυξήσεις των μισθών που στο δη-
μόσιο έχουν μειωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια πάνω από 40%».

Ακολουθούσαν τα Σωματεία της Αθήνας αλλά και όλης της χώρας,
από την Ξάνθη μέχρι την Κρήτη. «Ήρθαμε από το νοσοκομείο Αγίου
Νικολάου για να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση στα δημόσια
νοσοκομεία», μας είπε ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος του Σωμα-
τείου. «Η κυβέρνηση τα οδηγεί στη διάλυση με την υποχρηματοδότη-
ση, τις αναστολές, τις ελλείψεις προσωπικού και τώρα με το νέο κα-
θηκοντολόγιο των νοσηλευτών».

Σε κλιμάκωση με νέα πανυγειονομική απεργία στις αρχές Οκτώβρη
κάλεσε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, από το ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμε-
νων στο ΓΝΑ Γεννηματάς, στο χαιρετισμό της στο τέλος της διαδήλω-
σης, ενημερώνοντας ότι αυτή θα είναι η πρόταση του Συντονιστικού
Νοσοκομείων στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ που θα ακολου-
θούσε. Το ΓΣ της Ομοσπονδίας κατέληξε σε απόφαση για νέα απερ-
γία στις 20 Οκτώβρη.

ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΑ



γανώνοντας την νέα γενική αντιφασιστική απεργία στις 25/9.
“Να μην βρίσκουν τόπο να σταθούν”, τόνιζαν στην ανακοίνωση
του Σωματείου οι Εργαζόμενοι/ες στον Ευαγγελισμό, ενώ οι ερ-
γαζόμενοι/ες του Σισμανόγλειου καλούσαν “κάθε σκεπτόμενο
εργαζόμενο πολίτη να απομονώσει τους ναζιστές δολοφόνους”.

«Η ανοχή της κυβέρνησης σε φαινόμενα φασιστικής βίας με
την τακτική των «ίσων αποστάσεων» και «της δήθεν ευθύνης
όλων» προκειμένου να καλλιεργεί το μίσος και τη διαίρεση για
να περνάει τα βάρβαρα, ανάλγητα μέτρα, δεν θα περάσει», ση-
μείωνε σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ. «Κάθε εμφάνιση ή πολι-
τική δράση των φασιστών της Χρυσής Αυγής είναι ανεπιθύμητη
στα νοσοκομεία. Τους ξεκαθαρίζουμε να μην τολμήσουν να πα-
τήσουν το πόδι τους, ούτε να διανοηθούν ότι θα ξαναστήσουν
σόου με τις ναζιστικής έμπνευσης αιμοδοσίες μόνο για Έλλη-
νες», ανέφερε η ΟΕΝΓΕ.

Αυτό που ακολούθησε στις 25/9 ήταν ένα αντιφασιστικό συλ-
λαλητήριο άνευ προηγουμένου που μόνο με τη μεγαλειώδη 7
Οκτώβρη του 2020 μπορεί να συγκριθεί. Δεκάδες χιλιάδες
απεργοί αποφάσισαν να πολιορκήσουν την κεντρική γιάφκα των
χρυσαυγιτών στη Μεσογείων. Το ρεπορτάζ της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης μεταφέρει τη συγκλονιστική εικόνα: «Η ΚΕΕΡΦΑ μαζί
με συνδικάτα όπως η ΠΟΣΠΕΡΤ, το σωματείο εργαζόμενων Ιν-
τρακόμ, της απεργιακής επιτροπής Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, το Συντο-
νιστικό σωματείων και συνδικαλιστών νοσοκομείων, την Πακι-
στανική Κοινότητα Ελλάδος, μετανάστες από το Μπαγκλαντές,
το Αφγανιστάν και τη Συρία, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τον Συντονισμό της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης με
το Δίκτυο και δεκάδες χιλιάδες αντιφασίστες και αντιφασί-
στριες, βάδισαν με πορεία από το Σύνταγμα προς τα κεντρικά
Γραφεία των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, με κεντρικό σύνθημα
‘ο Παύλος ζει! Τσακίστε τους Ναζί'.

Η μαζικότητα και ο παλμός της πορείας θύμιζε τις πορείες
του Πολυτεχνείου έστω κι αν απουσιάζαν τα πανό του ΚΚΕ και
του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά όμως η πορεία συνέχισε και μετά την
Αμερικάνικη πρεσβεία, μπαίνοντας στην Οδό Μεσογείων. Λίγα
μόλις μέτρα πριν από τα κεντρικά γραφεία των δολοφόνων οι
παρκαρισμένες κλούβες έκοβαν το δρόμο στους διαδηλωτές».

Οι διαδηλωτές/τριες απαίτησαν να ανοίξει ο κλοιός και να
τους επιτραπεί να φτάσουν προς τα "γραφεία". Όμως «η κυβέρ-
νηση έβαλε την προστασία των γραφείων της εγκληματικής ορ-
γάνωσης πάνω από το δικαίωμα στη διαδήλωση. Η ηγεσία της
ΕΛΑΣ, χωρίς τη παρουσία εισαγγελέα απαγόρευσε τη συνέχιση
της πορείας, ενώ τα ΜΑΤ άρχισαν να πετούν δεκάδες χειροβομ-

βίδες κρότου λάμψης και καπνογόνα για να διαλύσουν τη πο-
ρεία, και να καταδιώκουν τους διαδηλωτές.»

Πάλι, ήταν μια μέρα πανελλαδικού αντιφασιστικού ξεσηκω-
μού. Σε όλες τις πόλεις οι απεργοί διαδήλωναν ενάντια στα το-
πικά "γραφεία" της ΧΑ και βροντοφώναζαν "Ποτέ ξανά φασι-
σμός". Εκείνες τις ημέρες οι χρυσαυγίτες, όπως έγινε φανερό
και μέσα από τα αναγνωστέα έγγραφα της δίκης, έψαχναν τρό-
πους να εξαφανίσουν στοιχεία, επικοινωνούσαν με γνωστούς
τους ΜΑΤατζήδες για να ενημερώνονται αν προστατεύονται αρ-
κετά τα "γραφεία" τους, σχεδίαζαν ποιον θα χαντακώσουν και
πώς, προκειμένου να γλιτώσει η ηγεσία και προσπαθούσαν να
ανασυγκροτήσουν τον βαθιά πληγωμένο πυρήνα της Νίκαιας
στον Πειραιά. Ο κρατικός μηχανισμός τούς έδινε χρόνο, την
ίδια στιγμή που το αντιφασιστικό κίνημα τους σφυροκοπούσε -
και μαζί τους σφυροκοπούσε και τη ΝΔ.

Ξημερώματα της 28/9 συλλαμβάνεται ο Μιχαλολιάκος, ο Κα-
σιδιάρης, ο Παναγιώταρος, ο Λαγός, ο πυρηνάρχης Νίκαιας Πα-
τέλης, ενώ έχουν βγει εντάλματα σύλληψης για τους Μίχο και
Παππά. Μέσα στις επόμενες ώρες βγαίνουν δεκάδες ακόμα εν-
τάλματα για βουλευτές και μέλη της Χρυσής Αυγής. Η κυβερνη-
τική γραμμή είναι ότι ο Δένδιας αποφάσισε να πατάξει τη ΧΑ και
με τη στήριξη του "αποφασιστικού" Σαμαρά άνοιξε το συρτάρι
με τις (μέχρι τότε αφανείς!) δικογραφίες για την εγκληματική
οργάνωση, στέλνοντάς τις στην Εισαγγελία.

Δεκαετίες ασυλίας
Όμως η ασυλία της Χρυσής Αυγής μετρούσε ήδη πάνω από

δυο δεκαετίες και κανένας Δένδιας δεν την έσπασε. Από το
1992 που η ΧΑ πραγματοποίησε τις πρώτες δημόσιες, οργανω-
μένες, ανοιχτά φασιστικές επιθέσεις με αφορμή τα μακεδονικά
συλλαλητήρια μέχρι το 2013, αν κάποιοι χρυσαυγίτες έφτασαν
στα δικαστήρια και καταδικάστηκαν, αυτό έγινε μόνο χάρη στην
επιμονή των αντιφασιστών/τριών. Τα μαζικά μαθητικά συλλαλη-
τήρια το 1993, η καμπάνια της Εργατικής Αλληλεγγύης το 1996
που κέρδισε τη στήριξη δεκάδων συνδικάτων και ομοσπονδιών,
η δουλειά δημοσιογράφων που συγκέντρωναν στοιχεία για τη
δράση της οργάνωσης, ήταν τα πρώτα βήματα κόντρα στη συγ-
κάλυψη και την ατιμωρησία.

Ακόμη και μετά τις καταδίκες των στελεχών της ΧΑ Κουσουμ-
βρή και Ζαφειρόπουλο για την επίθεση σε συνεργείο της ΕΑ το
1996, την καταδίκη του πρώην υπαρχηγού "Περίανδρου" Αν-
δρουτσόπουλου για την επίθεση στον Δ. Κουσουρή το 1998, ή
τις καταδίκες των μελών της Κεντρικής Επιτροπής της ΧΑ Στρά-
του και Σιατούνη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην επίθεση
σε βάρος του στεκιού Αντίπνοια το 2008, κανένας δικαστικός
μηχανισμός, πολύ περισσότερο κανένας υπουργός Προ.Πο
οποιασδήποτε κυβέρνησης δεν κινήθηκε στην κατεύθυνση αυ-
τού που το αντιφασιστικό κίνημα έλεγε από την αρχή: ότι αυτά
τα εγκλήματα είναι η δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης κα-
θοδηγούμενης σε κάθε της βήμα από τον Μιχαλολιάκο.

Όχι μόνο αυτό, αλλά όλες αυτές οι κυβερνήσεις νομιμοποιού-
σαν τη δράση της Χρυσής Αυγής. Ο Παπουτσής, υπουργός του
ΠΑΣΟΚ, φωτογραφήθηκε στα συρματοπλέγματα του ρατσιστι-
κού φράχτη του Έβρου. Ο Σαμαράς είπε ότι πρέπει "να ανακα-
ταλάβουμε τις πόλεις" από τους μετανάστες. Ο Δένδιας εξαπέ-
λυσε τον Ξένιο Δία, τη ρατσιστική επιχείρηση σκούπα που ήταν
πρώτης τάξεως ευκαιρία να συνεργαστεί η ΕΛΑΣ με τους χρυ-
σαυγίτες στο κυνήγι μεταναστών. Η "θεωρία των δυο άκρων"
επιστρατευόταν με σκοπό να εντείνονται οι ιδεολογικές επιθέ-
σεις στην αριστερά ως την πραγματική υπεύθυνη για το όργιο
βίας στους δρόμους, ακόμη και όταν η ΧΑ είχε αναπτύξει την
πανελλαδική εγκληματικότητά της για μήνες. Στις 16/9, μιάμιση
μέρα πριν τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τα Νέα θα εξισώ-
σουν τη συγκέντρωση ταγμάτων εφόδου στον Μελιγαλά με τις
εκδηλώσεις μνήμης στη Μακρόνησο.

Γι' αυτό ο Δένδιας δεν άνοιξε τις δικογραφίες παρά μόνο
όταν το κίνημα τον κόλλησε στον τοίχο για να το κάνει. Το χα-
ρακτηριστικότερο παράδειγμα αναδείχθηκε στη διάρκεια της δί-
κης. Αποδείχθηκε ότι το τάγμα εφόδου που είχε επιτεθεί στον

Κοινωνικό Χώρο "Συνεργείο" στην Ηλιούπολη έδρασε συνοδεία
των βουλευτών Λαγού και Μίχου και ήταν ακριβώς το ίδιο τάγμα
που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα. 

Αν ο Δένδιας ήθελε πραγματικά να πατάξει τη Χρυσή Αυγή θα
το είχε κάνει (το αργότερο) από το καλοκαίρι του 2013 που έγι-
νε αυτή η επίθεση και θα είχε σώσει τη ζωή του Παύλου. Αντιθέ-
τως, για να φτάσει η υπόθεση "Συνεργείο" στα δικαστήρια πέρα-
σε από 40 κύματα, μεταξύ των οποίων η θέση της στο "αγνώ-
στων δραστών" - ενώ υπήρχαν φωτογραφίες, καταθέσεις για
την παρουσία των βουλευτών και μαρτυρίες κατοίκων που είχαν
σημειώσει μέχρι και αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων!

Το πρωτοσέλιδο της Εργατικής Αλληλεγγύης αμέσως μετά
τις συλλήψεις της ηγεσίας της ΧΑ έγραφε: "Σαμαράς και Δέν-
διας στο σκαμνί μαζί με τους Μιχαλολιάκους" (2/10/13). Σε ανα-
κοίνωσή του το ΣΕΚ έβαζε τα καθήκοντα του αντιφασιστικού κι-
νήματος για το επόμενο διάστημα: «Σπάει επιτέλους η προκλη-
τική ασυλία των νεοναζί δολοφόνων και αυτοί που τους προστά-
τευαν αναγκάζονται να παριστάνουν τους όψιμους διώκτες
τους... Το πρώτο μας αίτημα είναι να επεκτείνουμε το ξήλωμα
σε όλο το πλάτος και το βάθος των δολοφονικών μηχανισμών...
Ταυτόχρονα απαιτούμε την παραίτηση των πολιτικών προϊστα-
μένων που έχουν την ευθύνη για την εξάπλωση των διασυνδέ-
σεων των νεοναζί με τους κρατικούς μηχανισμούς... 

Όχι μόνο για την άμεση εμπλοκή της στην προστασία των νεο-
ναζί αλλά και γιατί τους έστρωσε το δρόμο σπέρνοντας τη φτώ-
χεια με τα Μνημόνια και παίζοντας το χαρτί του ρατσισμού... Εί-
ναι η κυβέρνηση που κλείνει σχολεία και νοσοκομεία και ανοίγει
στρατόπεδα συγκέντρωσης... Η Αριστερά έχει την υποχρέωση
να βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων, συνδέοντας
την εργατική αντίσταση στα Μνημόνια, στις απολύσεις, τα κλει-
σίματα και τις ιδιωτικοποιήσεις με την αντιφασιστική πάλη.»

Σήμερα η εργατική τάξη, έχοντας καταφέρει να απομονώσει
τους ναζί και να αποτυπώσει την απομόνωση αυτή σε μια κατα-
δικαστική πρωτόδικη απόφαση, συνεχίζει όλες τις μάχες που
ανέφερε το ΣΕΚ τον Σεπτέμβρη του 2013. Γι' αυτό θα βρεθεί
ξανά μαζικά στους δρόμους στις 18 Σεπτέμβρη να τιμήσει τον
Παύλο Φύσσα. Γι' αυτό θα διαδηλώσει μπροστά από το Εφετείο
στις 28 Σεπτέμβρη, που έχει προγραμματιστεί η επόμενη δικά-
σιμος της β' δίκης της Χρυσής Αυγής. Για να θυμίσει, πάνω
στην επέτειο των 9 χρόνων από τη σύλληψη του Μιχαλολιάκου,
ότι αυτές τις χειροπέδες γύρω από τα βαμμένα με αίμα χέρια
του δεν τις πέρασε ο Δένδιας αλλά οι αντιφασιστικοί αγώνες.

Αφροδίτη Φράγκου

Στους δρόμους βγαίνει ξανά το αντιφασιστικό κίνημα, δια-
δηλώνοντας στο Κερατσίνι στις 18 Σεπτέμβρη για τα 9
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και στις 28

Σεπτέμβρη μπροστά από το Εφετείο για τη συνέχιση της β' δί-
κης της Χρυσής Αυγής. «Η επέτειος δεν είναι μόνο μέρα μνή-
μης", τονίζει η ΚΕΕΡΦΑ σε προκήρυξή της, την οποία κυκλοφο-
ρεί ήδη μαζικά σε εργατικούς χώρους, γειτονιές, σχολές και με-
γάλες κινητοποιήσεις όπως η πανεργατική της ΔΕΘ. Είναι "αφε-
τηρία για να κλιμακώσουμε την αντιφασιστική δράση μπροστά
στην απειλή του φασισμού που ξεπροβάλλει ξανά ενισχυμένη
από τις πολιτικές της κυβέρνησης των υποκλοπών, του ρατσι-
σμού, της καταστολής και της ακρίβειας.»

Η Νέα Δημοκρατία σήμερα ισχυρίζεται ότι «αυτή έβαλε στη
φυλακή τη Χρυσή Αυγή». Σε δελτίο Τύπου της την παραμονή
της δικαστικής απόφασης το 2020 είχε το θράσος να πει ότι
«δεν θα περίμεναν όλοι οι Έλληνες την αυριανή ιστορική από-
φαση της Δικαιοσύνης για το φασιστικό αυτό μόρφωμα, αν ο τό-
τε πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Νίκος Δένδιας δεν
είχαν πάρει τη μεγάλη απόφαση να οδηγήσουν τους ναζί εκεί
όπου ανήκουν, στο εδώλιο του κατηγορουμένου.» 

Όμως οι ημέρες που μεσολάβησαν από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, μεσάνυχτα της 18 Σεπτέμβρη 2013, μέχρι τη
σύλληψη του Μιχαλολιάκου, ξημερώματα της 28 Σεπτέμβρη,
δείχνουν αντίθετα ότι ο δρόμος για να ξεκινήσει η δίωξη και δί-
κη της Χρυσής Αυγής άνοιξε μέσα από τη σύγκρουση με τη Νέα
Δημοκρατία. Θέλοντας μέσα στην κρίση της να αποφύγει την
ενίσχυση της αριστεράς, η τότε κυβέρνηση ΝΔ πόνταρε όλα της
τα λεφτά στην θεωρία των "δύο άκρων" - και η ενίσχυση της ΧΑ
τής έδινε επιπλέον τη δυνατότητα να αυτοπαρουσιάζεται ως το
δημοκρατικό αντίβαρό της. 

Οι ρατσιστικές πολιτικές της ΝΔ έστρωναν τον δρόμο στους
ναζί - με το δόγμα "να κάνουμε τη ζωή των μεταναστών κόλαση".
Ενώ κι ο Δένδιας κάθε άλλο παρά "πήρε τη μεγάλη απόφαση" να
στείλει σε δίκη τη ΧΑ - αντίθετα, ήταν ο κυματοθραύστης που
εμπόδιζε τις δικογραφίες από το να συνδεθούν μεταξύ τους
ώστε να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες για τα εγκλήματα των
ταγμάτων εφόδου στην ηγεσία της ΧΑ.

Δολοφονικός μηχανισμός
Ο πυρήνας της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια ήταν η αιχμή του

δόρατος για την εγκληματική οργάνωση. Ήταν η ραχοκοκαλιά
της τρομοκρατίας που καλλιεργούσαν σε όλη την περιοχή γύρω
από τον Πειραιά και διέθετε το τάγμα εφόδου - καμάρι του Μι-
χαλολιάκου. Όταν δεν ξυλοφόρτωνε μετανάστες και δεν έκανε
στρατιωτικές εκπαιδεύσεις, το τάγμα εφόδου της Νίκαιας πε-
ριόδευε σε όλη την Ελλάδα με τους επαίνους της ηγεσίας για
να "εμπνεύσει" και τα υπόλοιπα τάγματα εφόδου του δολοφονι-
κού μηχανισμού. Είχε σχέσεις με το ΑΤ Νίκαιας και κυρίως με
τον διοικητή του, Δ. Γιοβανίδη. Τα "γραφεία" της τοπικής της Νί-
καιας ήταν το άντρο της εγκληματικής δραστηριότητας της ΧΑ
σε όλη την περιοχή. Ήταν το σημείο όπου οργανώθηκε και ξεκί-
νησε η δολοφονική επίθεση στον Παύλο Φύσσα και την παρέα
του.

Η επίθεση ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης 17 Σεπτέμβρη. Λίγες
ώρες νωρίτερα, μετά από παρέμβαση της ΚΕΕΡΦΑ σε συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Νίκαιας, το τελευταίο εί-
χε αποφασίσει να μην επιτρέψει την ρατσιστική διανομή τροφί-
μων "μόνο για Έλληνες" που ετοίμαζε στη γειτονιά η ΧΑ το Σάβ-
βατο που ερχόταν. Στο μεταξύ, στις 16 και 17 Σεπτέμβρη απερ-
γούσαν με μεγάλη μαζικότητα τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα
ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι εργατικοί χώροι. Για βδομάδες οι
εργαζόμενοι/ες σε μια σειρά κλάδους, από τα σχολεία και τα νο-
σοκομεία μέχρι χώρους του ιδιωτικού τομέα έδιναν μάχη ενάν-
τια στην κυβέρνηση που μέσα από τα μνημόνια προσπαθούσε
να τα διαλύσει όλα. Η ΕΡΤ συμπλήρωνε τρεις μήνες αγώνα. Η
ΑΔΕΔΥ είχε κηρύξει 48ωρη απεργία για τις 18 και 19 Σεπτέμ-
βρη.

Η επόμενη της δολοφονίας βρήκε την εργατική τάξη στους

δρόμους: ενάντια στη Νέα Δημοκρα-
τία και ενάντια στη Χρυσή Αυγή.
Όπως μεταφέρει το ρεπορτάζ της
Εργατικής Αλληλεγγύης εκείνη τη
βδομάδα: «Πάνω από 100.000 απερ-
γοί, σύμφωνα με τις περισσότερες
εκτιμήσεις, διαδήλωσαν στην Αθήνα.
Αντιφασιστικά συνθήματα ακούγον-
ταν από όλα τα μπλοκ. 'Μπάτσοι, TV,
νεοναζί, όλα τα καθάρματα δου-
λεύουνε μαζί' φώναζαν εκπαιδευτικοί
και φοιτητές, 'ποτέ ξανά φασισμός'
ερχόταν από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το
ΣΕΚ, 'Παύλος Φύσσας, 34, τσακίστε
τους δολοφόνους της Χρυσής Αυ-
γής' έγραφε το πανό της Αντιναζιστι-
κής Πρωτοβουλίας Πειραιά, '34χρο-
νος νεκρός, σήμερα πεθαίνει ο φασι-
σμός' ένα άλλο. Ενώ ένα τεράστιο
σεντόνι 'Ζει, ζει ο Παύλος Φύσσας
ζει, με Πέτρουλα Λαμπράκη μάς οδη-
γεί' είχε κρεμαστεί μπροστά στη
Βουλή.

Νωρίτερα στην Κλαυθμώνος ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέ-
τρος Κωνσταντίνου είχε καλέσει από το βήμα της συγκέντρω-
σης στην απογευματινή αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσί-
νι. Η οργή για τη δολοφονία είναι που οδήγησε στην απόφαση
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ για αντιφασιστικό συλλαλητήριο την Τετάρτη 25
Σεπτέμβρη, τη δεύτερη μέρα της νέας 48ωρης στο δημόσιο.»

Στο σημείο της δολοφονίας, την τότε οδό Π. Τσαλδάρη, από
τα ξημερώματα της 18 Σεπτέμβρη συνέρρεαν χιλιάδες και χιλιά-
δες που δεν τσίμπαγαν στο αφήγημα των κυρίαρχων ΜΜΕ ότι
επρόκειτο για έναν "καυγά για το ποδόσφαιρο". Η ΕΑ περιγρά-
φει: «Ο Σύλλογος Δασκάλων Κερατσινίου και ο Σύλλογος Εργα-
ζομένων του Δήμου, αφού έδωσαν το παρών στην πρωινή απερ-
γιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, στη συνέχεια συμμετείχαν μαζι-
κά στην αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Από το με-
σημέρι και μετά οι εργαζόμενοι του Δήμου Κερατσινίου έστησαν
μικροφωνική όπου διαβάζονταν αντιφασιστικά κείμενα συνδικά-
των και φορέων και ακούγονταν αντιφασιστικά τραγούδια. Στις 6
το απόγευμα, την ώρα της προγραμματισμένης συγκέντρωσης η
Π. Τσαλδάρη και όλοι οι γύρω δρόμοι είχαν γεμίσει ασφυκτικά».

Την ίδια μέρα έγινε αντιφασιστικός
και απεργιακός ξεσηκωμός πανελλαδι-
κά. Παντού η γενική απεργία κινητοποί-
ησε δεκάδες χιλιάδες κόσμο, ενώ η ορ-
γή για τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα μετέτρεπε τις συγκεντρώσεις και
τις πορείες σε αντιφασιστικές. Την
απόφαση να βαδίσουν προς τα "γρα-
φεία" - ορμητήρια της ΧΑ πήραν χιλιά-
δες εργαζόμενοι/ες, εκτός απ' την Αθή-
να και σε Πάτρα, Χανιά, Θεσσαλονίκη,
Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Αργοστόλι και
Κοζάνη. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό
οδήγησε σε συγκρούσεις με την αστυ-
νομία που παντού φρουρούσε τις χρυ-
σαυγίτικες γιάφκες.

Διαδηλώσεις σε κάθε πόλη 
και γειτονιά

Αντιφασιστικές διαδηλώσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν στις 18/9 απ' άκρη σε
άκρη της χώρας. Ηράκλειο, Ρέθυμνο,

Γιάννενα, Άρτα, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Βέροια, Σύρος,
Λευκάδα, Μεσολόγγι, Έδεσσα, Ρόδος, Σέρρες, Καστοριά, Κατε-
ρίνη, Λαμία, Λειβαδιά, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Τύρ-
ναβος, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Κέρκυρα, Αγρίνιο, Κόρινθος, Νά-
ξος, αντήχησαν με το αίτημα να μπει ένα τέλος στην ασυλία των
ναζί και να φύγουν από κάθε πόλη και γειτονιά. 

Τις ημέρες που ακολούθησαν συνεχίστηκαν οι αντιφασιστικές
συγκεντρώσεις, συναυλίες και τοπικές διαδηλώσεις - παντού με
τη συμμετοχή απεργών και φοιτητών/τριών μαζί με τα σωματεία,
τα συνδικάτα και τους φοιτητικούς συλλόγους τους. Στη Νίκαια,
ο Μιχαλολιάκος ετοίμαζε μεγάλη ομιλία την Πέμπτη 19/9. Κάτω
από τις μαζικές αντιδράσεις οι αντιφασίστες/τριες τον ανάγκα-
σαν να τη ματαιώσει. Επέβαλαν την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου να απαγορεύσει τη ρατσιστική διανομή τροφίμων
της 21/9 με μια ακόμη διαδήλωση χιλιάδων στη γειτονιά. Ο πυ-
ρήνας - καμάρι του Μιχαλολιάκου αναγκάστηκε ακόμα και να
κατεβάσει την ταμπέλα από τα τοπικά "γραφεία", ενώ σύμφωνα
με δηλώσεις κατοίκων της γειτονιάς στην Εργατική Αλληλεγγύη
διάφοροι χρυσαυγίτες κλειδαμπαρώθηκαν στα σπίτια τους.

Ταυτόχρονα οι εργατικοί χώροι βρίσκονταν σε αναβρασμό ορ-
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Οι φασίστες στη φυλακή, η ΝΔ στο σκαμνί

25/9/13, To αντιφασιστικό απεργιακό συλλαλητήριο μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα που πολιόρκησε τα κεντρικά “γραφεία” της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων και οδήγησε στις συλλήψεις των ναζί δολοφόνων. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι ξεκινάει η σχολική χρονιά καλύτε-
ρα από κάθε άλλη φορά, αλλά μάλλον το αντίθετο ισχύει. Οι

διορισμοί που διατυμπανίζει ότι έχει κάνει δεν είναι καταρχήν μια
παραχώρηση του υπουργείου, αλλά μια νίκη των εκπαιδευτικών.
Ήταν ένα πάγιο αίτημα που απέκτησε κινηματικά χαρακτηριστικά
με πολύ έντονους αγώνες μόνιμων και αναπληρωτών. Το Υπουρ-
γείο προσλαμβάνει 40.000 αναπληρωτές. Και μόνο αυτό σαν νού-
μερο υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες της εκπαίδευσης για μόνιμους
διορισμούς είναι πολλαπλάσιοι σε σχέση με αυτούς που έχει κά-
νει το Υπουργείο. Ταυτόχρονα, χιλιάδες αναπληρωτές παράλλη-
λης στήριξης τοποθετούνται σε περισσότερους μαθητές για πολύ
λιγότερες ώρες ανά μαθητή από τις προτεινόμενες από τα αντί-
στοιχα επιστημονικά όργανα.

Αυτή τη στιγμή τα σχολεία αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη οικο-
νομική επίθεση. Οι λειτουργικές ανάγκες λόγω της ακρίβειας
έχουν εκτιναχθεί, ενώ το κράτος πετάει το μπαλάκι στους δήμους
για να λύσουν το πρόβλημα. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπί-
ζουν την τεράστια επίθεση στα μισθολογικά τους δικαιώματα, που
επηρεάζει άμεσα την ίδια την εκπαίδευση, δυσκολεύοντας τη ζωή
των εκπαιδευτικών. Την ίδια ώρα το υπουργείο επιμένει λυσσαλέα
στην καταστροφική πολιτική της αξιολόγησης, διαμορφώνοντας

ένα στρεσογόνο κλίμα μέσα στα σχολεία με την προσπάθεια να
λειτουργήσουν οι θεσμοί του μέντορα και του σχολικού συντονι-
στή. Καθώς και να δημιουργήσει εκπαιδευτικούς ομίλους, για να
δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί εκτός ωραρίου δωρεάν, προκειμένου
να παίρνουν μόρια που θα προσμετρώνται στην αξιολόγησή τους.

Έχουμε ήδη πρόσφατη απόφαση από το ΔΣ της ΔΟΕ που καλεί
σε απεργία αποχή από το διοικητικό έργο της ατομικής αξιολόγη-
σης, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή κανένα σχολείο
δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα του υπουργείου για να βγουν
οι μέντορες. Γι' αυτό έχει ξεκινήσει τις απειλές. Για να μπορέσου-
με όμως να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των επιθέσεων και να
κερδίσουμε αυξήσεις, κομβικό ρόλο θα παίξει ένας μεγάλος
απεργιακός αγώνας.

Με την προκήρυξη του Δικτύου “Η Τάξη μας” που ανοίγει όλα
τα ζητήματα, προσπαθούμε να οργανώσουμε τη συλλογική αντί-
σταση των εκπαιδευτικών. Την Δευτέρα 19/9 στις 6.30μμ στο 7ο
Δημοτικό Σχολείο καλεί γενική συνέλευση ο Σύλλογος Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων και θα προτείνουμε
απεργία στις αρχές του Οκτώβρη και συμμετοχή στις δράσεις της
ΔΟΕ. Παντού στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι χιλιάδες οι εκπαιδευ-
τικοί που συμμερίζονται και παλεύουν το αίτημα προς τη ΔΟΕ για
να βγάλει απεργία με κύριο αίτημα τις αυξήσεις στους μισθούς.
Παρά τις ωραιοποιήσεις του υπουργείου, η οργή ξεχειλίζει. 

Σεραφείμ Ρίζος, δάσκαλος, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Χανίων

Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινάει με
τους εκπαιδευτικούς ξεσηκωμέ-
νους και αποφασισμένους να δρά-

σουν. Με γύρο συνελεύσεων στα σχολεία
με την πρόταση για απεργία να αποκτάει
μεγάλη δυναμική και με κινητοποιήσεις στις
Διευθύνσεις από την πρώτη μέρα από την
Αθήνα μέχρι την Ξάνθη και τις Κυκλάδες.

Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”
και οι Μαθητές Anticapitalista παρεμβαί-
νουν στα σχολεία δίνοντας τον τόνο της
άμεσης απεργιακής σύγκρουσης με την
κυβέρνηση. “Ένα δυνατό πανεκπαιδευτικό
κίνημα μαζί με τους μαθητές/τριες και το
φοιτητικό κίνημα μπορεί να τσακίσει την
κυβέρνηση και τα σχέδιά τους. Οργανωνό-
μαστε με γενικές συνελεύσεις για να συζη-
τήσουμε με τους συναδέλφους μας και να
προγραμματίσουμε τη δράση μας με
απεργίες”, αναφέρει η προκήρυξη της Τά-
ξης μας.

“Σε έναν βαθμό ισχύει ότι φέτος μπήκαν
πολλοί εκπαιδευτικοί στα σχολεία, μόνιμοι
και αναπληρωτές. Το μόνο που επιβεβαι-
ώνει αυτό είναι οι τραγικές ελλείψεις που
υπήρχαν και ακόμα δεν έχουν καλυφθεί”,
τονίζει η Εύα Ηλιάδη, αναπληρώτρια εκ-
παιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση, μέλος του Δικτύου “Η Τάξη μας”.
“Ταυτόχρονα όμως η κατάσταση για τους
αναπληρωτές είναι χειρότερη από κάθε
άλλη χρονιά. 

Το υπουργείο με έναν αυτοματοποιημέ-
νο τρόπο μας καλεί να πάμε να καλύψου-
με ως αναπληρωτές τα διάφορα κενά. Με
βάση αυτό, συνάδελφοι πήγαν στις περιο-
χές που έπρεπε, νοίκιασαν σπίτια. Και τώ-
ρα λένε οι Διευθύνσεις ότι τα έχουν κάνει
μπάχαλο και τους βάζουν να ξαναδηλώ-
σουν άλλα σχολεία γιατί τελικά προτεραι-
ότητα έχουν άλλες κατηγορίες εκπαιδευτι-
κών, νεοδιόριστοι, υπεράριθμοι, μόνιμοι.
Αυτό είναι εικόνα διάλυσης. Γίνονται σύλ-

λογοι στα σχολεία, καθηγητές παρουσιά-
ζονται, γνωρίζουν μαθητές και μετά φεύ-
γουν για άλλα σχολεία. Στην κινητοποίηση
που καλούσαν τρεις ΕΛΜΕ στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθήνας
στις 13/9, ο νέος Διευθυντής έφτασε να
φέρει την αστυνομία για να διώξει τους εκ-
προσώπους των ΕΛΜΕ.

Προβλήματα στέγασης
Οι εικόνες με τα προβλήματα στέγασης

των εκπαιδευτικών είναι πραγματικά φρι-
κιαστικές. Κοιμούνται σε αυτοκίνητα, ακό-
μα και παγκάκια, ή ακόμα και παραιτούν-
ται από τη θέση τους παίρνοντας ποινή
για δύο χρόνια, γιατί δεν έχουν πού να μεί-
νουν με τα νοίκια στα ύψη. Στα νησιά αυτό
ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό ακόμα. Επί-
σης, άπειρα είναι τα κενά στην παράλληλη
στήριξη και στις τάξεις υποδοχής – ΖΕΠ,
που είναι για παράδειγμα για τα προσφυ-
γόπουλα”. 

Σύντροφοι και συντρόφισσες του ΣΕΚ

βρέθηκαν από την πρώτη μέρα σε δεκάδες
σχολεία πανελλαδικά καλώντας σε αντικυ-
βερνητικό και αντιφασιστικό ξεσηκωμό, με
τις προκηρύξεις της Τάξης μας, με την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη και με τα υλικά της
ΚΕΕΡΦΑ που καλούσαν στις 18/9 στο Κερα-
τσίνι και στις 28/9 στη δίκη της ΧΑ. “Στην
εξόρμησή μας στο 7ο Δημοτικό Γλυφάδας
συζητήσαμε με δασκάλους, αλλά και γο-
νείς”, μας είπε η Πηνελόπη Τρομπέτα, μέλος
του ΣΕΚ στον πυρήνα του Ελληνικού. “Όλοι
είχαν την εικόνα των ελλείψεων και των προ-
βλημάτων, όχι μόνο για το συγκεκριμένο
σχολείο, που δείχνει ότι ο κόσμος συζητάει
και παρακολουθεί το τι γίνεται. Συζητήσαμε
για την κινητοποίηση στη ΔΕΘ αλλά και για
τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη που δεν έπει-
σαν κανέναν, και όλα έφταναν στο ζήτημα
της ακρίβειας και την αύξηση των μισθών.
Ήταν σημαντική η παρέμβασή μας και εδώ
και πανελλαδικά στα σχολεία για να ενισχύ-
σουμε το αγωνιστικό κλίμα που υπάρχει”.

Μ.Ν.
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Παράσταση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή δεκά-
δων εκπαιδευτικών του Διδασκαλικού Συλλόγου

Ξάνθης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12/9 έξω από
τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην
Ξάνθη. Η κινητοποίηση έγινε για τις ελλείψεις στα σχο-
λεία, αλλά και την αυθαιρεσία της Διεύθυνσης σχετικά
με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών. Ο Σύλλογος
των εκπαιδευτικών στην Ξάνθη αναμένεται να καλέσει
έκτακτη γενική συνέλευση μέσα στις επόμενες ημέρες.

“Η πρότασή μου στη συνέλευση θα είναι για 24ωρη
απεργία, όπως προτείνουν οι Παρεμβάσεις”, υπογραμ-
μίζει ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ, δάσκαλος, μέλος ΔΣ του Δι-
δασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης. “Θεωρώ ότι οι συνάδελ-
φοι ζητούν τη σύγκρουση με την Κεραμέως και την κυ-
βέρνηση. Είναι οργισμένοι, γιατί υπάρχουν κενά στα
σχολεία, γιατί καλπάζει η ακρίβεια και δεν μπορούν να
ανταποκριθούν. Γι' αυτό ανοίγει το ζήτημα των αυξήσε-
ων στους μισθούς και η επαναφορά του 13ου και 14ου
μισθού. Είναι ενδεικτικό για τη διάθεση του κόσμου η
μαζικότητα στην κινητοποίηση στην Πρωτοβάθμια που
κανείς δεν την περίμενε”.

Η συνέλευση του ΣΕΠΕ Αριστοτέλης που έγινε την
Πέμπτη 8/9 ήταν η καλύτερη αρχή για τον γύρο

των συνελεύσεων που ξεκινάει στους εκπαιδευτικούς.
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή, πάνω από
130 άτομα, ενώ η πρόταση των Παρεμβάσεων για
απεργία στις αρχές Οκτώβρη κέρδισε πανηγυρικά. Το
μόνο άλλο πλαίσιο που κατέβηκε ήταν της ΑΣΕ (ΠΑ-
ΜΕ), αλλά αντί για απεργία, καλούσε στο συλλαλητή-
ριο του ΠΑΜΕ για την ακρίβεια. Οι άλλες δυνάμεις, ΔΑ-
ΚΕ (ΝΔ), ΠΑΣΚΕ (ΚΙΝΑΛ) και ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ), ενώ
έχουν από μία έδρα στο ΔΣ, ουσιαστικά απουσίαζαν.

Στη συνέλευση μίλησαν πολλές συναδέλφισσες και
συνάδελφοι, αρκετοί από αυτούς ανένταχτοι. Μια συ-
ναδέλφισσα που έχει δουλέψει αποσπασμένη στη Γερ-
μανία μίλησε για την εμπειρία της για την αξιολόγηση
εκεί και επιχειρηματολόγησε γιατί δεν πρέπει να περά-
σει κι εδώ. Ένας αναπληρωτής, νέος στον σύλλογο,
δήλωσε τον ενθουσιασμό του για τη μαζικότητα και την
ενεργή συμμετοχή στη συνέλευση, τονίζοντας την πρό-
θεσή του να προχωρήσουμε απεργιακά. Υπήρχαν το-
ποθετήσεις που δεν έμειναν στα στενά συνδικαλιστικά
όρια, αλλά άνοιξαν ευρύτερα στη συνολική εικόνα της
κοινωνίας και της κρίσης, όπως ο πόλεμος και η ακρί-
βεια. Η μαζικότητα της συνέλευσης βοήθησε στο να
επικρατήσει κλίμα αυτοπεποίθησης.

Οι εκπαιδευτικοί έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλων
των ειδών τα προβλήματα. Μπορεί να μην υπάρχουν τα
κενά που υπήρχαν παλιά, αλλά αυτό οφείλεται στην
εφαρμογή του νόμου για τα 25αρια τμήματα, όχι μόνο
για υγειονομικούς λόγους, αλλά κυρίως για παιδαγωγι-
κούς. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που
μπήκαν τώρα, εκτός από εγκάθετοι του Υπουργείου για
να περάσουν όλα τα μέτρα της Κεραμέως, είναι και
άσχετοι. Δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργούν τα σχολεία,
έχουν βάλει αναπληρωτές εκεί που δεν υπάρχουν κενά,
τους τραβολογάνε σε πολλά διαφορετικά σχολεία, και
άλλα. Επίσης, οι ανεμβολίαστοι του ειδικού εκπαιδευτι-
κού προσωπικού, όπως νοσηλευτές, απειλούνται με
διαθεσιμότητα και γι' αυτό περάσαμε ψήφισμα υπερά-
σπισής τους, όπως και για δωρεάν τεστ για όλους, κτλ.
Τέλος, πήραμε απόφαση για συμμετοχή στην αντιφασι-
στική πορεία την Κυριακή 18/9 στο Κερατσίνι για τα 9
χρόνια από τη δολοφονία του Φύσσα.

Μαριάννα Χρονοπούλου, 
δασκάλα, 144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 

μέλος του Δικτύου “Η Τάξη μας”

Κίνημα πανεκπαιδευτικό, 
              απεργιακό

ΧΑΝΙΑ

ΣΕΠΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

12/9, Εξόρμηση στο Μουσικό Αλίμου. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Συνεχίζονται  για δεύτερη
εβδομάδα οι κινητοποι-
ήσεις στα πανεπιστήμια

ενάντια στην είσοδο της Πανεπι-
στημιακής Αστυνομίας (ΟΠΠΙ).
Από την προηγούμενη Δευτέρα
που έγινε η πρώτη απόπειρα για
είσοδο της πανεπιστημιακής
αστυνομίας στο ΕΚΠΑ, εκατοντά-
δες φοιτητές/ριες κι εργαζόμενοι
βρέθηκαν στην πύλη του πανεπι-
στημίου, αποτρέποντας καθημε-
ρινά την εισβολή της ΟΠΠΙ. 

Την Πέμπτη 8/9 μια μαζική δια-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στο
κέντρο της Αθήνας, καλεσμένη
από τους φοιτητικούς συλλό-
γους. Το συλλαλητήριο ξεκίνησε
από τα Προπύλαια, βάδισε μέχρι
τη Βουλή και συνέχισε μέχρι την
πύλη του ΕΚΠΑ στου Ζωγράφου.
Η αστυνομία παρά την ασφυκτική
της παρουσία, με κλοιό αντρών
των ΜΑΤ γύρω από τους διαδη-
λωτές καθ’ όλη τη διάρκεια της
πορείας, δεν κατόρθωσε να τρο-
μοκρατήσει τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες και στο τέλος αναγκά-
στηκε να αποχωρήσει. Η διαδή-
λωση ξεσήκωνε τη συμπαράστα-
ση πολλών που τη συναντούσαν
στη διαδρομή της, με κορναρί-
σματα και υψωμένες γροθιές.
Όταν η πορεία έφτασε στην πύλη
του ΕΚΠΑ ο ενθουσιασμός ξεχεί-
λιζε. Οι φοιτητές/ριες παρέμειναν
για ώρα με τραγούδια και συνθή-
ματα. Πολλά από αυτά καλούσαν
σε κλιμάκωση βάζοντας «τέρμα
στις εκτονώσεις - εμπρός για κα-
ταλήψεις και διαδηλώσεις». Σε
νέο συλλαλητήριο καλούν φοιτη-
τικοί σύλλογοι, την Τετάρτη 14/9,
στις 7μμ, στα Προπύλαια.

«Οι συγκεντρώσεις στις πύλες
και το φοιτητικό συλλαλητήριο εί-
ναι η αρχή. Χρειάζεται να κλιμα-
κώσουμε τον αγώνα μας» τονίζει
το ΣΕΚ στις Σχολές σε προκήρυξή
του. «Με γενικές συνελεύσεις ορ-
γανωμένες σε κάθε σχολή, κατα-
λήψεις και διαδηλώσεις με στόχο
την ανατροπή των νόμων και της
ίδιας της κυβέρνησης. Συντονισμό
με τους εργαζόμενους μέσα στις
σχολές και τους συλλόγους ΔΕΠ
που το καλοκαίρι προχώρησαν σε
απεργιακές κινητοποιήσεις. Με
συντονισμό με όλους τους υπό-
λοιπους αγώνες, τις εργατικές
απεργίες, το αντιρατσιστικό κι αν-
τιφασιστικό κίνημα». 

Σε αυτή την κατεύθυνση οι φοι-
τητές/ριες του ΣΕΚ στις Σχολές
ξεκινούν γύρο εκδηλώσεων με
τίτλο «Οι φοιτητές μαζί με τους
εργάτες – Πώς διώχνουμε την Κε-
ραμέως και την αστυνομία της»

«Το μόνο που κατάφερε η κυ-
βέρνηση είναι να βάλει φωτιά
στην πανεπιστημιακή κοινότητα
από την πρώτη μέρα που άνοιξαν
οι σχολές» συνεχίζει το ΣΕΚ στις
Σχολές. «Ο νέος νόμος πλαίσιο εί-
ναι εντελώς απονομιμοποιημένος

και καταδικασμένος όχι μόνο από
την συντριπτική πλειοψηφία των
φοιτητικών συλλόγων αλλά και
από συλλόγους ΔΕΠ και το σύνο-
λο των εργαζόμενων μέσα στις
σχολές. Η πολιτική των περικοπών
στην Παιδεία, η προσπάθεια ιδιω-
τικοποίησης και συρρίκνωσης της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρί-
σκει αντιστάσεις συνεχώς τα τε-
λευταία τρία χρόνια. H νεολαία
βρίσκεται μπροστά στους αγώνες
για την υπεράσπιση του ασύλου,
ενάντια στις απαγορεύσεις των
διαδηλώσεων, ενάντια στους μπά-
τσους στις σχολές, ενάντια στο
νέο νόμο πλαίσιο. Το φοιτητικό κί-
νημα μπορεί να τσακίσει τα σχέ-
διά τους και να γκρεμίσει αυτή τη
μισητή κυβέρνηση αν συνδεθεί με
τον αγώνα της εργατικής τάξης.

Απομονωμένη κυβέρνηση
Είναι μια κυβέρνηση απομονω-

μένη που χτυπάει στα τυφλά. Τα
εγκλήματα του Μητσοτάκη και
της κυβέρνησης του δεν έχουν
τέλος. Το σκάνδαλο με τις υπο-

κλοπές της ΕΥΠ έρχεται να συμ-
πληρώσει τις αστυνομικές επιθέ-
σεις σε απεργούς και διαδηλωτές
όπως στους απεργούς στην Μα-
λαματίνα, τις δολοφονίες προ-
σφύγων στα σύνορα και την προ-
στασία των πλούσιων βιαστών.
Αυτή είναι η σαπίλα του κράτους
των καπιταλιστών, του κράτους
που δεν μπορεί να χτυπήσει την
ακρίβεια και την κερδοσκοπία, αλ-
λά στέλνει τα ΜΑΤ στους απερ-
γούς, στους πρόσφυγες στον
Ελαιώνα, στους κατοίκους στα
Εξάρχεια. Μιας κυβέρνησης που
έχει λεφτά για Ραφάλ, για εξοπλι-
σμούς, εκατομμύρια για πανεπι-
στημιακή αστυνομία αλλά ρημά-
ζει τα δημόσια νοσοκομεία, τα
σχολεία και τα πανεπιστήμια.

Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με
όλα αυτά. Ο συντονισμός με τον
κόσμο που συγκρούεται με την
κυβέρνηση είναι δύναμη για το
φοιτητικό κίνημα.

Χρειαζόμαστε το δυνάμωμα
μιας αριστεράς επαναστατικής,
που παλεύει για την ανατροπή

συνολικά αυτού του συστήματος.
Το κράτος των ΕΥΠατζήδων δεν
μεταρρυθμίζεται. Η μόνη αλλαγή
του είναι η ανατροπή του. Για να
ανοίξουμε τον δρόμο για μια κοι-
νωνία όπου οι ανάγκες της εργα-
τικής τάξης και της νεολαίας θα
είναι πάνω από τα κέρδη μια μι-
κρής μειοψηφίας».

Εν τω μεταξύ πληθαίνουν οι
φορείς της πανεπιστημιακής κοι-
νότητας που αντιδρούν στην
εφαρμογή του μέτρου της Πανε-
πιστημιακής Αστυνομίας και τον
νέο Νόμο Πλαίσιο. Ο Σύλλογος
ΔΕΠ του Παντείου ξεκαθαρίζει
μεταξύ άλλων ότι «τα πανεπιστή-
μια μπορούν και πρέπει να λει-
τουργούν ελεύθερα, αυτόνομα,
ακαδημαϊκά και δημοκρατικά. Κα-
ταδικάζουμε τις πρόσφατες προ-
σπάθειες της κυβέρνησης στο
ΕΜΠ, το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ συν-
τασσόμενοι με τους φοιτητές και
την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοι-
νότητα που αγωνίζεται για ένα
δημοκρατικό, δημόσιο δωρεάν
πανεπιστήμιο». 

Ο Ενιαίος Φορέας Διδασκόντων
της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Κρήτης «εκφράζει τη δια-
μαρτυρία του για την πρόσφατη
παρουσία οργάνων της νεοσύστα-
της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας
σε Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας.
Η αποστολή του ήδη πληττόμενου
από το νέο νόμο Πανεπιστημίου εί-
ναι ασύμβατη με τις πρακτικές της
προληπτικής καταστολής και της
κρατικής επιτήρησης… Τα Πανεπι-
στήμια οφείλουν να λειτουργούν
ως εκπαιδευτικά ιδρύματα στα
οποία εξασφαλίζεται η ελεύθερη
διακίνηση ιδεών, όχι ως χώροι πει-
θάρχησης και καταστολής». 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Νο 1538, 14 Σεπτέμβρη 2022Εκπαίδευση εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ
Στο δρόμο με 
το καλημέρα
Σε κινητοποίηση με το καλημέρα της

σχολικής χρονιάς προχώρησαν μα-
θητές/ριες και γονείς του Καλλιτεχνικού
Σχολείου Αθήνας. Συγκεντρώθηκαν το
μεσημέρι της Δευτέρας 12/9 έξω από το
Δημαρχείο της Αθήνας, διεκδικώντας
επίλυση στο πρόβλημα των ελλείψεων σε
κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές. 

«Aπό το 2018 που ιδρύθηκε το Καλλι-
τεχνικό Σχολείο Αθήνας, δημιουργήθη-
κε χωρίς καμία πρόβλεψη για τις κτη-
ριακές υποδομές. Από εκείνη τη στιγμή
και μετά έχουμε γίνει μπαλάκι μεταξύ
υπουργείου Παιδείας και δήμου Αθηναί-
ων ψάχνοντας να βρούμε κτήριο» δήλω-
σε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο πρό-
εδρος του συλλόγου γονέων Σοφοκλής
Ζαφείρης. 

«Εδώ και 4 χρόνια έχει αποφασίσει το
δημοτικό συμβούλιο ότι το σχολείο θα
στεγαστεί στο κτήριο της οδού Πρασά
και Οκταβίου Μερλιέ. Το κτήριο αυτό χρί-
ζει επισκευών. Από τότε ακούμε υποσχέ-
σεις ότι “θα το φτιάξουμε”. Τα καλλιτεχνι-
κά σχολεία έχουν ιδιαίτερες ανάγκες κι
απαιτήσεις, τόσο σε αίθουσες όσο και σε
υλικοτεχνικές υποδομές. Αυτή τη στιγμή
οι μαθητές κι εκπαιδευτικοί του Καλλιτε-
χνικού Σχολείου Αθήνας είναι νομάδες. 

Νομάδες
Πρόκειται για ένα άστεγο σχολείο που

φιλοξενείται σε άλλα σχολεία και κατά
συνέπεια δεν μπορεί να επιτελέσει το
έργο του. Διεκδικούμε από το δήμο να
φτιάξει το κτήριο της Πρασά. Όταν βλέ-
πουμε ότι δίνουν εκατομμύρια για Μεγά-
λους Περιπάτους σε χρόνο dt, δεν μπο-
ρεί παρά να είναι εξαιρετικά απλό αυτό
που διεκδικούμε. Οι ελλείψεις αφορούν
και στο προσωπικό. Είχαμε έλλειψη για
παράδειγμα σε καθηγητές χορού και κι-
νηματογράφου. Μετά από κινητοποι-
ήσεις που κάναμε μαζί με την Πανελλή-
νια Ένωση Γονέων Καλλιτεχνικών Σχο-
λείων δείχνει να επισπεύδεται η πρόσλη-
ψη, αν και όχι με τρόπο που να μας ικα-
νοποιεί πλήρως. 

Σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο συ-
ζητιέται η παραχώρηση δύο ακόμα αι-
θουσών σε ένα κτήριο που είμαστε φι-
λοξενούμενοι. Είμαστε ένα αναπτυσσό-
μενο σχολείο. Καθότι υπάρχουμε από
το 2018 έχουμε μέχρι πρώτη λυκείου
αλλά κάθε χρόνο μπαίνουν νέα παιδιά
και μεγαλώνουμε. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης επέπληξε τους υπεύθυνους του
σχολείου γιατί δεν πήραν λιγότερα παι-
διά. Η λύση γι’ αυτούς είναι λιγότερα
παιδιά στο σχολείο αντί να δώσουν την
αναγκαία χρηματοδότηση».

Εκδηλώσεις 
ΣΕΚ στις Σχολές
«Οι φοιτητές μαζί με 
τους εργάτες – 
Πώς διώχνουμε την 
Κεραμέως και την 
αστυνομία της»
ΠΑΔΑ, 
Πέμπτη 15/9, 1μμ, 
Αίθριο ΣΓΤΚΣ
Φιλοσοφική ΕΚΠΑ,
Τρίτη 20/9, 1:30μμ, 
Αίθριο

TO ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

“Μια φωνή και μια γροθιά”

8/9, Αθήνα. Διαδήλωση φοιτητικών συλλόγων ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Ο θάνατος του Ζαν Λυκ Γκοντάρ αναγκάζει τα
ΜΜΕ να αφήσουν για λίγο στην άκρη τις

βλακείες για τη βασίλισσα Ελισάβετ και να τιμή-
σουν το σινεμά του «Νέου Κύματος». Σαν πρώτο
φόρο τιμής στο μεγάλο σκηνοθέτη θυμίζουμε
εδώ τη συμμετοχή του στο κίνημα. Το κείμενο
που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το άρθρο
του Πάνου Κατσαχνία στο περιοδικό Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω Νο 151 που ήταν αφιερωμένο
στη Μόνικα Βίτι.

Τον Μάιο του 1968 η Μόνικα Βίτι ήταν μέλος
της Κριτικής Επιτροπής του 21ου Φεστιβάλ των
Καννών, όπου με την έκρηξη των απεργιών του
Γαλλικού Μάη και στον κλάδο του κινηματογρά-
φου (από τις σχολές των ηθοποι-
ών, μέχρι τα συνεργεία των τε-
χνικών) και την πόλωση που
υπήρξε, ανάμεσα στο κράτος, το
κοινό, τους καλλιτέχνες και τους
κριτικούς για το αν τελικά το Φε-
στιβάλ θα πραγματοποιούντο ή
όχι, παραιτήθηκε.

Όταν η Ένωση Κριτικών Κινη-
ματογράφου της Γαλλίας ζήτησε
από τους διοργανωτές να στα-
ματήσουν οι προβολές στις 12
του Μάη, ως ένδειξη συμπαρά-
στασης στη γενική εθνική απερ-
γία που είχε προκηρυχθεί, το αί-
τημα δεν έγινε φυσικά δεκτό
από τον πρόεδρο του Φεστιβάλ,
Ρομπέρ Φαβρ Λε Μπρε που δή-
λωσε χαρακτηριστικά ότι οι προ-

βολές θα συνεχιστούν κανονικά, εκτός αν προκύ-
ψει «ανωτέρα βία»…

Με τα 2/3 του εργατικού δυναμικού της Γαλ-
λίας να βρίσκονται πλέον σε απεργία, το πανεπι-
στήμιο της Σορβόννης να βρίσκεται υπό κατάλη-
ψη και οι καθημερινές οδομαχίες στο Παρίσι να
κορυφώνονται με τη «Νύχτα των Οδοφραγμά-
των», στη διάρκεια της οποίας αστυνομικοί ει-
σβάλλουν στο οχυρωμένο από φοιτητές Καρτιέ
Λατέν, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των τεχνι-

κών κινηματογράφου, αποφασίζουν γενική απερ-
γία όλων των στούντιο, ενώ το παράδειγμά τους
ακολουθούν και οι φοιτητές των κινηματογραφι-
κών σχολών που έμπλεοι ενθουσιασμού και μα-
χητικότητας, δηλώνουν με τη σειρά τους πως
«ήρθε η ώρα το Φεστιβάλ των Καννών να λάβει
τέλος»… Ο πρόεδρος του Φεστιβάλ είχε επαλη-
θευτεί πανηγυρικά!

Με πρωτεργάτες τους Φρανσουά Τρυφώ και
Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, αρχίζουν οι παραιτήσεις με-

λών της Κριτικής Επιτροπής καθώς
και η απόσυρση ταινιών από το
πρόγραμμα από τους ίδιους τους
δημιουργούς τους, ως μια «πολιτι-
κή διαμαρτυρία για την αναγκαιό-
τητα διακοπής του Φεστιβάλ, σε
ένδειξη συμπαράστασης προς
τους εργαζόμενους και τους φοιτη-
τές και ως επίθεση στην απαρχαι-
ωμένη γαλλική κινηματογραφική
βιομηχανία, η οποία προτιμά το εμ-
πόριο σε βάρος της τέχνης». Μέσα
σε καθεστώς ασφυκτικής πίεσης
πλέον, ο Φαβρ Λε Μπρε προτείνει
ως έσχατη λύση και συμβιβασμό,
το να προβληθούν δωρεάν όλες οι
εναπομείνασες ταινίες χωρίς απο-
νομή βραβείων. Τότε είναι που ο
Γκοντάρ, απαντά το περίφημο:
«Κάψτε όλες τις κόπιες»!

Πρωτοβουλία για αντιφασι-
στικό Metal φεστιβάλ με το
όνομα “Metal Solid@rity”

δημιουργήθηκε στις 8/9 με τη συμ-
μετοχή και στήριξη δεκάδων συγ-
κροτημάτων. Η πρωτοβουλία απευ-
θύνει κάλεσμα για νέα αντιφασιστι-
κή συνέλευση στις 15/9. 

Η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας
αναφέρει: “Η άμεση και συγκινητική
ανταπόκριση στην 1η πρώτη Συνέ-
λευση της Πρωτοβουλίας, είναι η
απόδειξη πως η ανάγκη για τη σύ-
σταση ενός αντιφασιστικού metal
φεστιβάλ είναι ζωτική,  επίκαιρη και
απολύτως δυνατή!

Και πράγματι, η δρομολόγησή
του είναι και επίσημα γεγονός, με
πρώτο το όνομα! Metal Solid@rity.
Με μέθοδο την αλληλεγγύη λοιπόν,
εντός της μουσικής που αγαπάμε.

Συγκροτήματα, συλλογικότητες,
καθώς και άτομα με κάθε ιδιότητα
στηρίζουν την πρωτοβουλία και
βάζουν τις βάσεις για τη δημιουρ-
γία ενός συμπεριληπτικού και
ασφαλούς χώρου εντός της metal
σκηνής.

Βέβαια, αυτό δεν είναι παρά μόνο
η αρχή.

Το αίτημα για συνδιαμόρφωση
ενός φεστιβάλ αλληλεγγύης, ελευ-
θερίας και συλλογικότητας, με γνώ-
μονα τη συμπαράταξη με πρό-
σφυγ@ & μετανάστ@, θηλυκότητες

και LGBTQ άτομα είναι διαρκές.
Επιθυμούμε να οικοδομήσουμε

μια ευρεία κοινότητα, ενάντια σε
φασιστικές, πατριαρχικές και ρατσι-
στικές αντιλήψεις και πρακτικές, η
οποία θα ενσωματώνει τη διαφορε-
τικότητα και θα εμπνέεται από αυ-
τή, ακριβώς όπως και η μουσική
που αγαπάμε.

Είμαστε σίγουρ@ ότι θα υπάρχουν
και διαφορετικές φωνές, που, ενώ
συμφωνούν στα βασικά, πιθανά να
διαφωνούν σε επιμέρους ζητήματα ή
να μην τα ιεραρχούν με τον ίδιο τρό-
πο όπως εμείς.

Θέλουμε να τους καλέσουμε
όλ@. Θέλουμε να συνδιαλλαγούμε
και να συνδιαμορφώσουμε. Να μά-
θουμε όλοι μαζί και να καταλήξου-
με στο τι έχει ο χώρος μας πραγμα-
τικά ανάγκη.

Θέλουμε να βρεθούμε μαζί, απέ-
ναντι στους εχθρούς της ελευθε-
ρίας. Ειδικά τώρα, σε μια εποχή τε-
ράστιας κοινωνικής καταπίεσης,
μπορούμε και πρέπει να φτιάξουμε
ένα χώρο, ένα καταφύγιο και ένα
βήμα για κάθε καταπιεσμένο άτομο.

Με αυτές τις σκέψεις (σας) κα-
λούμε στη δεύτερη ανοιχτή Συνέ-
λευση, στην εβδομαδιαία δημοκρα-
τική και αποφασιστική διαδικασία
που θα λάβει χώρα στην ταράτσα
του χώρου 2510, Θεμιστοκλέους
52, την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου

στις 20.00 μμ.
Ο δρόμος άνοιξε. Αν σε εκφρά-

ζει, έλα να αγωνιστούμε μαζί!”

Απειλές από εταιρία
Να μην πραγματοποιήσει τη συ-

ναυλία του μέταλ συγκροτήματος
Mgla στο ιστορικό κλαμπ Κύτταρο
αναγκάστηκε η διοργανώτρια εται-
ρία, μετά τις αντιδράσεις αντιφασι-
στών/τριών. Σε ανακοίνωσή της η
ΚΕΕΡΦΑ ζήτησε από τους διοργα-
νωτές και από το Κύτταρο να μη
δώσουν με το πρόσχημα της συ-
ναυλίας αφορμή για μια ακροδεξιά
μάζωξη. Όπως αναφέρει στην ίδια
ανακοίνωση, τα μέλη του συγκρο-
τήματος έχουν διαπιστωμένες σχέ-
σεις με ακροδεξιούς και ναζιστές,
ενώ σε άλλα μουσικά τους πρό-

τζεκτ έχουν εκφράσει αντισημιτικές
απόψεις.

Η εταιρία, αφού αναγκάστηκε να
ανακοινώσει ότι η συναυλία δεν
μπορεί να γίνει στο Κύτταρο, μετέ-
τρεψε τον τοίχο της διοργάνωσης
στο facebook σε πεδίο στοχοποί-
ησης της ΚΕΕΡΦΑ και του Πέτρου
Κωνσταντίνου. Ανακοίνωσε μάλιστα
ότι έχει καταθέσει μήνυση για “εξύ-
βριση, συκοφαντία και απειλή”, ενώ
απειλεί η ίδια λέγοντας “καλό θα εί-
ναι να προσέχετε τι δημοσιοποιείτε
γιατί θα αποτελέσει μέρος της δι-
κογραφίας”. Τελικά κατάφερε να
κάνει τη συναυλία, ανακοινώνοντας
τον νέο χώρο μόλις την παραμονή
της συναυλίας και χωρίς πολλές
τυμπανοκρουσίες.
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Επιθέσεις
Δοξιάδη,
Γεωργιάδη
στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Σε σχόλιο προχώρησε το Γρα-
φείου Τύπου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

μετά τις πρόσφατες επιιθέσεις
του Αρίστου Δοξιάδη και του
Άδωνι Γεωργιάδη στην ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Όπως αναφέρει:

«Στην Καθημερινή της Κυρια-
κής 13/9, ο Αρίστος Δοξιάδης επι-
τίθεται προκλητικά στην Αριστε-
ρά και ειδικά στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Οι "γνήσιοι δημοκράτες" δεν
μπορούν να συνυπογράφουν κεί-
μενα και να συνομιλούν σε εκδη-
λώσεις με "ακτιβιστές", λέει προ-
κλητικά φωτογραφίζοντας τον Θ.
Καμπαγιάννη. Καταγγέλλει τους
οπαδούς μιας «αυταρχικής» ιδε-
ολογίας όπως είναι, για τον Δο-
ξιάδη, ο αντικαπιταλισμός  ("αυ-
ταρχικός αντικαπιταλισμός" είναι
και ο τίτλος του  άρθρου).

Για τον κάθε Δοξιάδη η δημο-
κρατία κινδυνεύει από τους αντι-
καπιταλιστές και όχι από την κυ-
βέρνηση των υποκλοπών, της
φτώχειας, του ρατσισμού και της
καταστολής!

Πρόγραμμα
Το πρόβλημα τέτοιων ακραίων

νεοφιλελεύθερων, είναι το πρό-
γραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που
απαιτεί κρατικοποίηση των επι-
χειρήσεων, χωρίς αποζημίωση
και με εργατικό έλεγχο, ("αυτά
που έλεγε ο Λένιν" φρίττει ο Δο-
ξιάδης...). Και όχι φυσικά ο καπι-
ταλισμός "που αλλάζει και γίνε-
ται πιο ανοιχτός, παραγωγικός
και συμπεριληπτικός"...

Σε ένα αντίστοιχο παραλήρη-
μα ο Άδωνις Γεωργιάδης κατη-
γορεί το ΠΑΣΟΚ ότι κάνει αντι-
πολίτευση όπως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
που καταγγέλλει την Μενδώνη
σαν αρχαιοκάπηλο!

Έχουν κάθε λόγο να φοβούν-
ται οι υπερασπιστές του Μητσο-
τάκη και του άθλιου συστήματος
που υπηρετεί. Η εργατική τάξη
παλεύει κι έχει τη δύναμη να τσα-
κίσει την κυβέρνηση και το κρά-
τος της, να απλώσει τη δημοκρα-
τία εκεί που δεν φτάνει ποτέ, μέ-
σα στους χώρους δουλειάς και
σε ολόκληρη την κοινωνία. Αυτή
είναι η αντικαπιταλιστική ανατρο-
πή, η στρατηγική για την απελευ-
θέρωση της εργατικής τάξης και
το κόσμου της δουλειάς, για αυ-
τή την προοπτική παλεύει η 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ!»

Πρωτοβουλία για αντιφασιστικό 
                           Μetal φεστιβάλ

Αντίο Ζαν Λυκ

“Εμείς μιλάμε για αλληλεγγύη 
με φοιτητές και εργάτες”. 

Γκοντάρ και Τρυφώ στο
φεστιβάλ των Καννών το 1968



Στις 8 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε η 31η
Έκθεση από το Αναπτυξιακό Πρόγραμ-
μα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) για την

Ανθρώπινη Ανάπτυξη (HDR) 2021/22 με τίτλο:
«Αβέβαιοι καιροί, ασταθείς ζωές: Διαμορφώ-
νοντας το μέλλον μας σε έναν κόσμο που μετα-
μορφώνεται». 

Η Έκθεση είναι αποκαλυπτική για την εικόνα
του πλανήτη: «Ο κόσμος βυθίζεται από κρίση
σε κρίση, παγιδευμένος σε έναν κύκλο πυρό-
σβεσης και ανίκανος να αντιμετωπίσει τις ρί-
ζες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.
Χωρίς μια απότομη αλλαγή πορείας, οδεύουμε
προς ακόμη περισσότερες στερήσεις και αδι-
κίες... αναμφίβολα οι προοπτικές και για το
2022 είναι ζοφερές». Για πρώτη φορά, στα 32
χρόνια που τον υπολογίζει το UNDP, ο Δείκτης
Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI), που μετρά την
υγεία, την εκπαίδευση και το βιοτικό επίπεδο
μίας χώρας, μειώνεται για δύο συνεχόμενα
χρόνια στο 90% των 191 χωρών του πλανήτη.
Το 2021, η ανθρώπινη ανάπτυξη είχε υποχω-
ρήσει στα επίπεδα του 2016. 

«Αυτό σημαίνει ότι πεθαίνουμε νωρίτερα, εί-
μαστε λιγότερο μορφωμένοι και τα εισοδήματά
μας μειώνονται. Με τις τρεις αυτές παραμέ-
τρους μπορεί κάποιος να σχηματίσει μια εικόνα
για τον λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι αρχί-
ζουν να νιώθουν απελπισμένοι, αγανακτισμένοι,
ανήσυχοι για το μέλλον... οι άνθρωποι αισθά-
νονται αποξενωμένοι από τα πολιτικά τους συ-
στήματα και όλη αυτή η αγανάκτηση θα οδηγή-
σει κάποιους σε ακραίες οδούς και τη βία... 

Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, ακόμη και κατά
την τελευταία καταστροφική παγκόσμια στιγ-
μή της κρίσης, της χρηματοπιστωτικής κρίσης,
μόνο 1 στις 10 χώρες αντιμετώπισε πτώση του
HDI... έχουμε ζήσει καταστροφές και στο πα-
ρελθόν, υπήρχαν συγκρούσεις και στο παρελ-
θόν, αλλά η συσσώρευση όλων αυτών με τα
οποία είμαστε αντιμέτωποι τώρα αποτελεί ένα
μεγάλο πισωγύρισμα για την ανάπτυξη της αν-
θρωπότητας... » δήλωσε ο επικεφαλής του
UNDP, Achim Steiner, που παρουσίασε την
Έκθεση.

Η Λατινική Αμερική, η Καραϊβική, η Υποσα-
χάρια Αφρική και η Νότια Ασία έχουν πληγεί
ιδιαίτερα σκληρά. Η Ινδία κατατάσσεται στην
132η θέση, η Κίνα στην 73η θέση, το Πακιστάν
στην 161η θέση, το Νότιο Σουδάν παρέμεινε
στην τελευταία θέση (191η). Σύμφωνα με την

Έκθεση, «μεγάλος παράγοντας που συμβάλ-
λει στην πρόσφατη πτώση του HDI είναι η παγ-
κόσμια πτώση του προσδόκιμου ζωής». Στις
ΗΠΑ (23η θέση) παρατηρείται μείωση κατά 2,9
ετών (από 79 σε 76,1 χρόνια), στην Ινδία κατά
2,5 έτη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μειώθηκε στα
71,4 χρόνια το 2021 από 72,8 χρόνια το 2019. 

Επικεφαλής της λίστας των γεγονότων που
προκαλούν αυτό το «πισωγύρισμα για την ανά-
πτυξη της ανθρωπότητας» είναι η πανδημία
COVID-19 και οι συνέπειες της κλιματικής αλ-
λαγής.

Στο τρίτο έτος της, η πανδημία περιγράφε-
ται, στην Έκθεση, ως «παράθυρο σε μια νέα
πραγματικότητα» (!) και ενώ η ανάπτυξη εμβο-
λίων χαιρετίζεται ως ένα επίτευγμα, το οποίο
πιστώνεται με τη διάσωση περίπου 20 εκατομ-
μυρίων ζωών, η κυκλοφορία των εμβολίων απο-
κάλυψε τις τεράστιες ανισότητες της παγκό-
σμιας οικονομίας. Η πρόσβαση ήταν ασήμαντη
σε πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος ενώ οι

γυναίκες και τα κορίτσια έχουν υποφέρει πε-
ρισσότερο, αναλαμβάνοντας περισσότερες ευ-
θύνες για το σπίτι και τη φροντίδα και αντιμε-
τωπίζοντας αυξημένη βία. Τα διαδοχικά κύματα
νέων παραλλαγών της COVID-19 και οι προει-
δοποιήσεις ότι οι μελλοντικές πανδημίες είναι
όλο και πιο πιθανές, συνέβαλαν στη δημιουρ-
γία μιας «γενικευμένης ατμόσφαιρας αβεβαι-
ότητας που αυξανόταν εξαιτίας και του φόβου
γύρω από την επισιτιστική και κλιματική κρίση».

Κατάρρευση
Η Έκθεση προειδοποιεί ότι η παγκόσμια

αναταραχή της πανδημίας δεν είναι τίποτα σε
σύγκριση με αυτό που θα βίωνε ο κόσμος εάν
συνέβαινε μια κατάρρευση της βιοποικιλότη-
τας («οι κοινωνίες θα πρέπει να λύσουν την
πρόκληση της καλλιέργειας τροφίμων σε κλί-
μακα, χωρίς επικονιαστές εντόμων») ή/και άλ-
λων συνεπειών της καταστροφής του περιβάλ-
λοντος και της κλιματικής αλλαγής: «για πρώ-

τη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, οι ανθρωπο-
γενείς υπαρξιακές απειλές εμφανίζονται μεγα-
λύτερες από εκείνες που προέρχονται από φυ-
σικούς κινδύνους... Δεν είναι μόνο ότι οι τυφώ-
νες γίνονται μεγαλύτεροι και πιο θανατηφόροι
λόγω των ανθρώπινων επιπτώσεων στο περι-
βάλλον. Είναι επίσης σαν, μέσω των κοινωνι-
κών μας επιλογών, τα καταστροφικά μονοπά-
τια τους να κατευθύνονται στους πιο ευάλω-
τους ανάμεσά μας». Το είδαμε στο Πακιστάν,
το βλέπουμε στο Κέρας της Αφρικής (Κένυα,
Αιθιοπία και Σομαλία), όπου το WFP (Παγκό-
σμιο Πρόγραμμα Σίτισης των Ηνωμένων
Εθνών) προειδοποιεί πως έως τον Σεπτέμβριο
τουλάχιστον 22 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρί-
σκονται προ του κινδύνου λιμού. Το 71% των
Ινδών δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά
μια θρεπτική διατροφή. 

Για άλλη μία φορά, μία Έκθεση του ΟΗΕ, ρί-
χνει τις ευθύνες στις κυβερνήσεις των κρατών
που «έχουν παραλύσει εξαιτίας της πόλωσης
μεταξύ των κρατών που τα εμποδίζει να ανα-
λάβουν τη συλλογική δράση που απαιτείται
για την αντιμετώπιση των πολλαπλών απειλών
και κρίσεων» και προειδοποιεί ότι «έχουμε ένα
στενό παράθυρο για να επανεκκινήσουμε τα
συστήματά μας και να εξασφαλίσουμε ένα
μέλλον που βασίζεται σε αποφασιστική δράση
για το κλίμα και νέες ευκαιρίες για όλους...
χρειαζόμαστε μια ανανεωμένη αίσθηση παγκό-
σμιας αλληλεγγύης... να προστατεύσουμε τον
πλανήτη και να παρέχουμε στους ανθρώπους
τα εργαλεία που χρειάζονται για να νιώθουν
πιο ασφαλείς, να ανακτήσουν την αίσθηση του
ελέγχου της ζωής τους και να έχουν ελπίδα
για το μέλλον».

Η προειδοποίηση του «στενού παραθύρου»
και η κατεύθυνση που δίνει η Έκθεση για το
ξεπέρασμα των κρίσεων είναι και σωστές και
αναγκαίες. Αλλά, όσες εκκλήσεις και αν κά-
νουν οι επιστήμονες, οι "από πάνω" ούτε θέ-
λουν, ούτε μπορούν να κινηθούν προς αυτή
την κατεύθυνση γιατί υπηρετούν ένα φαύλο
σύστημα που καταστρέφει τις ζωές και τον
πλανήτη μας. Για να «ανακτήσουμε την αίσθη-
ση του ελέγχου της ζωής μας και να έχουμε
ελπίδα για το μέλλον», θα πρέπει να συγκρου-
στούμε με τον καπιταλισμό και τις επιλογές
του μέχρι την ανατροπή του.    

Γιώργος Ράγκος 
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Κυρώθηκε την περασμένη Πέμ-
πτη από την Επιτροπή Εθνικής

Άμυνας και Εξωτερικών της Βου-
λής, το πρωτόκολλο προσχώρησης
της Σουηδίας και της Φιλανδίας
στο ΝΑΤΟ ενώ πρόκειται να πάει
για ψήφιση στην ολομέλεια της
Βουλής στις 15 Σεπτέμβρη. Υπέρ
της κύρωσης τάχθηκαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ
και ΚΙΝΑΛ ενώ καταψήφισαν το
ΚΚΕ μαζί με το ΜεΡΑ25 και επιφυ-
λάχθηκε η Ελληνική Λύση.

«Το κυρίαρχο για την επιλογή
μας υπέρ της ένταξής τους στο
ΝΑΤΟ, είναι ότι η ένταξή τους έχει
την μαζική λαϊκή αποδοχή. Κυριό-
τερο όμως κριτήριο μας είναι τα δι-
κά μας εθνικά συμφέροντα. Δεν
πρέπει να γίνει περαιτέρω αμερικα-
νοποίηση ή νατοποίηση της άμυ-

νάς μας» είπε ο Κατρούγκαλος μι-
λώντας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, για
να δικαιολογήσει την υπερψήφιση,
ενώ έθεσε και το ερώτημα «γιατί η
Ελλάδα δεν έθεσε θέμα κατάργη-
σης της ομοφωνίας, ώστε η Τουρ-
κία να μην μπορεί να εκβιάζει τις
δύο υποψήφιες προς ένταξη στο
ΝΑΤΟ χώρες».

Πρόκειται για μια απαράδεκτη
στάση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ για
πολλούς λόγους.

Συνεχίζει στην πολιτική που χά-
ραξε σαν κυβέρνηση διευρύνοντας

τις βάσεις και προχωρώντας σε
σύμφωνα συνεργασίας με τις ΗΠΑ.
Πιο πρόσφατα με τις δηλώσεις του
Τσίπρα στο ξεκίνημα του πολέμου
στην Ουκρανία, ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να
καταγγείλει και τις δύο πλευρές για
τον επικίνδυνο πόλεμο που διεξά-
γουν πήρε θέση ότι «η Ελλάδα έχει
τους συμμάχους της, είναι μέλος
του ΝΑΤΟ».

Ξεπερνά κάθε όριο ο τρόπος με
τον οποίο ο Κατρούγκαλος επιχει-
ρεί να δώσει «προοδευτικό» πρό-
σημο στη διεύρυνση ΝΑΤΟ, λέ-

γοντας ότι «εμείς θέλουμε μια δυ-
νατή Ευρώπη που θα αντιτίθεται
στα στρατηγικά συμφέροντα των
ΗΠΑ»! 

Το μόνο μέτωπο που βρήκε να
ανοίξει ο Κατρούγκαλος ήταν το
«αντιτουρκικό» θέτοντας τα ζητή-
ματα περί ομοφωνίας μετά τα βέτο
της Τουρκίας για να βρει εκεί συμ-
παραστάτη, ποιον άραγε; Τον Αν-
δρέα Λοβέρδο, που πρόεδρος  του
ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ μπορεί τελικά να
μην έγινε αλλά μίλησε εκ μέρους
του, στην επιτροπή υπέρ της εισό-

δου των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ ως
«αναγκαστική επιλογή» και κάλεσε
την κυβέρνηση να πάρει ξεκάθαρη
θέση σε ό,τι αφορά την κατάργηση
της ομοφωνίας.

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση
Μητσοτάκη παραπαίει μέσα στα
σκάνδαλα των παρακολουθήσεων,
για δεύτερη φορά μετά την ψηφο-
φορία «εξυγίανσης των Ναυπηγεί-
ων» ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει μαζί με τη
Νέα Δημοκρατία στην Βουλή. Το
μόνο που ενδιαφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ
είναι να αποδείξει σε ΝΑΤΟϊκούς
«εταίρους» και «συμμάχους» ένα
προφίλ «υπεύθυνου» συναινετικού
διαχειριστή και να χτίσει τις συνερ-
γασίες της επόμενης διακυβέρνη-
σης ακόμη και με τον Λοβέρδο. 

Γ.Π.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει μαζί με ΝΔ
υπέρ της επέκτασης του ΝΑΤΟ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

Μειώνεται παγκόσμια
το προσδόκιμο ζωής

Υποσιτισμένο παιδί σε νοσοκομείο της Υεμένης.
Φωτό: H. Mohammed/AP



ΠΑΤΗΣΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Μια κρίση χωρίς τέλος;
Ομιλητής: Νίκος Παπαευαγγελίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Άρια Σταροπούλου 

ΚΥΨΕΛΗ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέ-
σεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ  7.30μμ 
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ  7.30μμ 
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Κουτσό 7μμ
Μια κρίση χωρίς τέλος;
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Κουτσό 7μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Blue Bear 6.30μμ 
Κάτω η κυβέρνηση της ακρίβειας, των υπο-
κλοπών της τρομοκρατίας, οργανώνουμε
τις μάχες
Ομιλητής : Σωκράτης Ταγγόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέ-
σεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Πέρσα Κατσανούλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως
και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7.30μμ 
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλητής: Παύλος Ψευτογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως
και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7.30μμ 
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Λατινική Αμερική – η επιστροφή της Αριστε-
ράς
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Μια κρίση χωρίς τέλος;
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

• ΠΕΜΠΤΗ 22/9 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
καφέ Glendora, Μεγ. Αλεξάνδρου 81, 7μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μαρτζούκος

ΓΑΛΑΤΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Περιμπανού 7μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλήτρια: Δανάη Γεωργοπούλου
• ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Περιμπανού 7μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 θέατρο Εθνικής Αντίστα-
σης, απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
Η μάχη για τη δίκη-καταδίκη των νεοναζί
της Χ.Α.
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 θέατρο Εθνικής Αντίστα-
σης, απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Στασιμοπληθωρισμός, γεροντική ασθένεια
του καπιταλισμού
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 7.30μμ
Η μάχη για τη δίκη-καταδίκη των νεοναζί
της Χ.Α. 
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέ-
σεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Στάθης Κούννας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 
δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7.30μμ
Το σκάνδαλο των υποκλοπών
Ομιλητής: Φώτης Μηλιώνης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Χρήστος Πλακουτσής

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 πλ. Φελέκη, 
Ελευθερούπολη, Νέα Ιωνία 7μμ
Ο Γκορμπατσόφ και η κατάρρευση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 πλ. Φελέκη, 
Ελευθερούπολη, Νέα Ιωνία 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 δημαρχείο (ισόγειο) 8μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Η μάχη για τη δίκη-καταδίκη των νεοναζί
της Χ.Α.
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9  
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9  
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλητής: Νώντας Φάσσος

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ  
• ΠΕΜΠΤΗ 15/9  
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 22/9  
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Χρήστος Νοβακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κορεβέσης
• ΠΕΜΠΤΗ 22/9 
    καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλητής: Ιάσονας Παπαδάτος

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Ψωμί και Μέλι, πλ. Εθν.
Αντίστασης, Ηλιούπολη 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Σαρδανάπαλος 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
• ΠΕΜΠΤΗ 22/9 καφέ Σαρδανάπαλος
7.30μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλήτρια: Τζούλη Καρούτσου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 δημαρχείο, 5ος ορ., γρ.
Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 δημαρχείο, 5ος ορ., γρ.
Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 πολιτιστικό κέντρο
«Μάνος Λοϊζος», Θηβών 245, προαύλιο 7μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 πολιτιστικό κέντρο
«Μάνος Λοϊζος», Θηβών 245, προαύλιο 7μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-

σίας
Ομιλητής: Δημήτρης Καλπίδης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/9 δημαρχείο 7μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ aberto, 
Ρήγα Φερραίου 48-50 (πλ. Όλγας) 7μμ
Ο Γκορμπατσόφ και η κατάρρευση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ aberto, 
Ρήγα Φερραίου 48-50 (πλ. Όλγας) 7μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΧΑΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 πάρκο 626, 7.30μμ
Στασιμοπληθωρισμός – γεροντική ασθένεια
του καπιταλισμού
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 Θόλος 8μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Σιδεράδικο 8μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ., 7μμ
Κρίση που δεν μπορούν να ελέγξουν - ερ-
γατικές μάχες που κλιμακώνονται - καθή-
κοντα για το επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Λοίζα Γκίκα

Θεσσαλονίκη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Γιώτης 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Ο Γκορμπατσόφ και η κατάρρευση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζαρης

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9 καφέ Baraka  8μμ
Ο Γκορμπατσόφ και η κατάρρευση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/9 καφέ Διώροφον  7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
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ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζαντε 7μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεζόδρομος Σωτήρος 7μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9
ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 6.30μμ
ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ 
Άνω Πετράλωνα Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Κάτω Πετράλωνα ΗΣΑΠ 7μ 
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ουλωφ Πάλμε 7μ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 6.30μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία  ΑΒ 7Μ
Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Κάτω πλατεία Everest 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ 7μ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ  Γούναρη και Σβώλου  7μ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 7.30μμ 
ΒΟΛΟΣ Παραλία, Θόλος 7.30μ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία  7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/9
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαική 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Λεωφ. Γαλατσίου και Βείκου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πεζ. Δημαρχείου 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλατεία Βαρνάβα 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
XΑΛΑΝΔΡΙ Χαιμαντά 12μ
Ν.ΙΩΝΙΑ  ΗΣΑΠ 12μ 
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρο 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραϊσκου 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λιπάσματα 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ  Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. ΑΓ. Θεράποντα 11.30πμ  
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30πμ

Εξορμήσεις
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη 
δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατρα-
πεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός
δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός,
η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί
για να προστατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιτα-
λισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευ-
ση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου
του κοινωνικού πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω-
γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες πολυεθνι-
κές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο,
μπορούμε να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνατούς
που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει μόνο εάν είναι
παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου ακόμα και μια
νικηφόρα αλλά απομονωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώ-
βρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας
αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του
Στάλιν και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατικό καπιταλι-
σμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-
ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει
στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι
σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν στα
σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν
καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτη-
τα από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και όλους τους κατα-
πιεσμένους να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρί-
ζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και οικο-
νομική ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων των δια-
κρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άν-
τρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον
πλανήτη μέσα από το κυνήγι του κέρδους και τους ανταγω-
νισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι οργανωμέ-
νοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και
τον στρατό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργα-
τική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσια-
λιστικό Εργατικό Κόμ-
μα, έχει σαν στόχο να
φέρει τους ακτιβιστές
του κινήματος μαζί με
την εργατική τάξη. Το
επαναστατικό κόμμα
είναι αναγκαίο για να
δυναμώσει το κίνημα,
να οργανώσει τον κό-
σμο μέσα σ’ αυτό και
να βοηθήσει να ανα-
πτυχθούν εκείνες οι
ιδέες και εκείνες οι
στρατηγικές που θα
μπορέσουν ν’ ανατρέ-
ψουν συνολικά τον κα-
πιταλισμό. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Έως και 5.000 άνθρωποι συγκεντρώ-
θηκαν στο κέντρο του Λονδίνου το
περασμένο Σάββατο για να τιμή-

σουν την μνήμη του 24χρονου ράπερ Chris
Kaba και να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην
μητροπολιτική αστυνομία που τον σκότωσε
πυροβολώντας τον εν ψυχρώ, την περα-
σμένη εβδομάδα στο νότιο Λονδίνο αφού
πρώτα εμβόλισε το αυτοκίνητο που οδη-
γούσε. Ο λόγος της δολοφονικής επίθεσης
ήταν ότι οι κάμερες ασφαλείας είχαν κατα-
γράψει το αυτοκίνητο ως «ύποπτο».

Με πλακάτ που έγραφαν «Black Lives
Matter», «Δικαιοσύνη για τον Chris Kaba»
και συνθήματα «δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς
δικαιοσύνη» και «η αστυνομία δολοφονεί»
οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πάρ-
λιαμεντ Σκουέρ όπου αντηχούσαν οι κραυ-
γές της μητέρας του δολοφονημένου, 
Helen Nkama. Ο Μάικ ένας από τους δια-
δηλωτές είπε: «Είμαι εδώ για να δείξω ότι
υπάρχουν άνθρωποι εδώ έξω που ενδιαφέ-
ρονται για αυτό. Οι αστυνομικοί που τον
σκότωσαν πρέπει να οδηγηθούν στη δι-
καιοσύνη. Αν ήταν ένας λευκός που είχε
σκοτωθεί, θα υπήρχαν πολλές περισσότε-
ρες απαντήσεις».

Με την οικογένεια του Chris να βαδίζει
στην κορυφή της πορείας οι διαδηλωτές
βάδισαν προς την Τραφάλγκαρ Σκουέρ και
από εκεί κατευθύνθηκαν στην Σκότλαντ
Γιαρντ. Σε αυτό το σημείο το κανάλι Sky
News μετέδωσε εικόνες από την πορεία
λέγοντας ότι ο κόσμος που διαδήλωνε
ήταν ένα πλήθος ανθρώπων που θρηνύσε
τον θάνατο της Ελισάβετ – την ώρα ακρι-
βώς που φώναζε το σύνθημα: «Πες το όνο-
μά του! Κρις Κάμπα!»

«Γίνεται πολύ φασαρία γιατί μια πολύ
ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε ειρηνικά» δή-
λωσε στην εφημερίδα Socialist Worker η

Άντρεα που συμμετείχε στην πορεία. «Αλ-
λά είμαστε εδώ γιατί οι μπάτσοι εκτέλεσαν
έναν νέο άνθρωπο και δεν πρόκειται κα-
νείς να κάνει τίποτα γι' αυτό». Μπροστά
στην Σκότλαντ Γιάρντ το λόγο πήραν μια
σειρά από ακτιβιστές του αντιρατσιστικού
κινήματος, καλλιτέχνες - ενώ συμμετείχαν
και οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος
Νταϊάν Άμποτ και Μπελ Ριμπέιρο-Άντι.

Ο δημοφιλής ράπερ Stormzy είπε στο
πλήθος: «Απλά θέλω να πω σε όλους να
δείξουν αντοχή. Ξέρω ότι είναι πολύ δύ-
σκολο να λέει κανείς κάτι τέτοιο γιατί δεν
θα έπρεπε κανείς να χρειάζεται να παλεύει
για να δικαιωθεί ή να πάρει απαντήσεις.
Αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτά
τα πράγματα, συνήθως την βγάζουν καθα-
ρή. Έχετε την αντοχή να συνεχίσετε γιατί
έχουν σκοτώσει κάποιον, αυτό είναι φό-
νος. Απλώς συνεχίστε».

Αλληλεγγύη
Η Delia Mattis από το Black Lives Matter

είπε: «Οι μαύροι δεν έχουν ιστορικό βίας
κατά της αστυνομίας. Η αστυνομία έχει
ιστορικό βίας κατά των μαύρων». Νωρίτε-
ρα όταν η αστυνομία πλησίασε τους δια-
δηλωτές είχε ακουστεί το σύνθημα «Αγγίξ-
τε έναν από εμάς, θα έχετε να κάνετε με
όλους». Ο Γουέιμαν Μπένετ από το Stand
Up to Racism, που έχει βρεθεί πολλές φο-
ρές καλεσμένος της ΚΕΕΡΦΑ και του αντι-
ρατσιστικού κινήματος στην Ελλάδα, είπε
στο πλήθος: «Τα μόνα όπλα που έχουμε εί-
ναι η ενότητα και η αλληλεγγύη. Πρέπει να
τα χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να καταρ-
γήσουμε τη μητροπολιτική αστυνομία».

Ο ξάδερφος του Κρις, Τζέφερσον, μίλησε
εκ μέρους της οικογένειας: «Μια λέξη έχει
καρφωθεί στο μυαλό μου και επαναλαμβά-
νεται συνέχεια περιμένοντας μια απάντηση

-αυτή η λέξη ήταν γιατί. Γιατί δεν τον λυπη-
θήκατε ενώ καθόταν στο αυτοκίνητο, ανυ-
περάσπιστος, άοπλος, φοβισμένος και τρο-
μοκρατημένος; Γιατί η μητέρα του πρέπει
να γεράσει ενώ το πρωτότοκο παιδί της εί-
ναι δύο μέτρα κάτω από το χώμα; Γιατί μας
πήρατε έναν φίλο, έναν αγαπημένο σύντρο-
φο, έναν γιο, έναν μελλοντικό πατέρα; 

Κι αν αυτός ο αστυνομικός κουβαλάει
πάνω του όλο το μίσος που υπάρχει σε αυ-
τόν τον κόσμο, οι αμέτρητοι άνθρωποι που
έχουν συγκεντρωθεί προσφέροντας κάθε
είδους υποστήριξη σήμερα εδώ, σηκώνουν
την αγάπη που θα υπάρχει πάντα για να το
πολεμάμε. Υπάρχουν κάτι δέντρα που ονο-
μάζονται σεγκόγιες. Είναι τα ψηλότερα
δέντρα και παρότι οι ρίζες τους είναι εξαι-
ρετικά ρηχές, σπάνια πέφτουν. Πώς θα
μπορούσε ένα τόσο ψηλό δέντρο να είναι
τόσο δυνατό παρόλο που έχει πολύ κοντές
ρίζες; Η απάντηση είναι αυτή. Οι ρίζες δεν
αναπτύσσονται κάθετα, μεγαλώνουν ορι-
ζόντια και συνδέονται με τις ρίζες των άλ-
λων δέντρων γύρω τους. Το δέντρο δεν
βασίζεται στις δικές του δυνάμεις αλλά
στη δύναμη των αμέτρητων δέντρων που
σχηματίζουν αυτό το περίπλοκο ριζικό σύ-
στημα. Σκότωσαν τον Κρις μη γνωρίζοντας
ότι ήταν ένα δέντρο που συνδέεται με τις
ρίζες αμέτρητων δέντρων γύρω του».

Μόνο δύο μέρες μετά το συλλαλητήριο
και με καθυστέρηση δέκα ολόκληρων ημε-
ρών διατάχτηκε έρευνα στη Μητροπολιτι-
κή Αστυνομία, ενώ ο αστυνομικός που πυ-
ροβόλησε μπήκε σε διαθεσιμότητα. Από το
1990 μέχρι σήμερα η αστυνομία έχει σκο-
τώσει 779 ανθρώπους στην Αγγλία και
στην Ουαλία, ενώ 1883 άνθρωποι έχουν
πεθάνει ενώ βρίσκονταν σε διαδικασία
σύλληψης.

Γ.Π.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ Αυτοί πενθούν για τη βασίλισσα,
εμείς για τις ζωές των Μαύρων

Πα λεύ ου με για

10/9, Λονδίνο. Φωτό: Guy Smallman



Eπίσημη πρεμιέρα έκανε την
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου το
ντοκιμαντέρ ΣΑΜΠΟΤΑΖ (μέ-

ρος πρώτο) που δημιούργησε η
ομάδα του 20/20 Magazine με θέ-
μα την κυβερνητική διαχείριση της
πανδημίας.

Μετά το τέλος της προβολής στον
φιλόξενο και γεμάτο κήπο του Συλ-
λόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων το
ντοκιμαντέρ παρουσίασαν οι ίδιοι οι
πρωταγωνιστές/τριές του, στη συν-
τριπτική τους πλειοψηφία εργαζόμε-
νοι στον χώρο της Υγείας, που έδω-
σαν και συνεχίζουν να δίνουν με αυ-
ταπάρνηση τον αγώνα ενάντια στην
πανδημία, για την υπεράσπιση του
ΕΣΥ.  

Πρόκειται για μια εξαιρετική προ-
σπάθεια. Το ΣΑΜΠΟΤΑΖ θέτει και
επιχειρεί να απαντήσει σε μια σειρά
από βασικά ερωτήματα: Πώς φτάσα-
με από την «εξαιρετική διαχείριση»
της κυβέρνησης να θρηνούμε χιλιά-
δες νεκρούς; Πώς προετοιμάστηκε
το ΕΣΥ μεταξύ πρώτου και δεύτερου
κύματος; Γιατί είχαμε τόσο μεγάλη
ενδονοσοκομειακή διασπορά; Ήταν
οι ΜΕΘ αρκετές; Ποια ήταν η τύχη
των ασθενών που διασωληνώθηκαν
εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπεί-
ας; Ο ιδιωτικός τομέας επιτάχθηκε;

Και καταφέρνει να δώσει απαντή-
σεις σε αυτά τα ερωτήματα, βάζον-
τας σε πρώτο πλάνο τους ίδιους
τους εργαζόμενους από μια σειρά
νοσοκομεία της Αθήνας και της πε-
ριφέρειας (αλλά και μέλη της επι-
τροπής ειδικών που παραιτήθηκαν)
να καταρρίπτουν έναν προς έναν
τους ισχυρισμούς του ίδιου του
πρωθυπουργού και των στελεχών
της κυβέρνησης - σε μια αντίστιξη
που σε συνδυασμό με την λιγότερο
από μια ώρα διάρκεια του ντοκιμαν-
τέρ, το καθιστά άμεσο και κατανοη-
τό χωρίς να κουράζει. Οι συνεντεύ-
ξεις, και οι εικόνες, μεστές και γεμά-
τες ένταση, είναι παρμένες μέσα
στην περίοδο της μεγαλύτερης
έξαρσης της πανδημίας. Όπως ανέ-
φεραν οι δημιουργοί του ντοκιμαν-
τέρ (του οποίου ετοιμάζουν ήδη και
το 2ο μέρος): 

«Στις 15 Απριλίου του 2021, η
ομάδα του 20/20 Magazine αποφα-
σίζει να μπει στο στόμα του λύκου:
θα κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ, χωρίς
καμιά χρηματοδότηση και δέσμευ-
ση. Μόνοι και μόνο με τη θέληση να
αφηγηθούμε τις ιστορίες των αν-
θρώπων που μάχονται με το θηρίο,
ενάντια στο σαμποτάζ της νεοφιλε-
λεύθερης κυβερνητικής πολιτικής.
Ακολουθεί ένας χρόνος έρευνας,
ραντεβού, συζητήσεων, κινηματο-
γραφήσεων, παράλληλων ρεπορτάζ
για την Υγεία. Οι άνθρωποι που μας
εμπιστεύονται, γιατροί, νοσηλευτές,
ασθενείς, μας λένε συνταρακτικά
πράγματα, για το τι πραγματικά
συμβαίνει στο ΕΣΥ. 

Σήμερα όλα έχουν επιβεβαιωθεί
με τον πλέον μακάβριο τρόπο. Οι
δεκάδες χιλιάδες νεκροί, η διάλυση

του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το
δρομολογημένο σχέδιο ιδιωτικοποί-
ησης των πάντων, μεσούσης μιας
υγειονομικής, οικονομικής και κοινω-
νικής κρίσης, φέρνει και τον τίτλο.
Το ντοκιμαντέρ μας βαφτίστηκε
“Σαμποτάζ”. Είναι έτοιμο για προβο-
λή, με την αρωγή και τη συμπαρά-
σταση του Ελληνικού Παραρτήμα-
τος του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ».

Πλούσια συζήτηση
Μετά το τέλος της προβολής ακο-

λούθησε μια πλούσια συζήτηση που
άνοιξαν με τις ομιλίες τους, εκ των
συμμετεχόντων στο ντοκιμαντέρ, η
Αργυρή Ερωτοκρίτου, παθολόγος
επικουρική επιμελήτρια β' στο Γενι-
κό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», μέ-
λος Δ.Σ. σωματείου εργαζομένων
και του Συντονιστικού Νοσοκομείων,
ο Αιμίλιος Κακλαμάνος, ειδικευόμε-
νος παθολόγος στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Αθηνών «Λαϊκό», μέλος του Δ.Σ.
του σωματείου εργαζομένων και μέ-
λος του τμήματος Υγείας της Κ.Ε.
του ΚΚΕ, η Έλλη Κουραντίδου, νο-
σηλεύτρια, Τ.Ε. στο Γενικό Νοσοκο-
μείο «Γ. Γεννηματάς», και ο Θανά-
σης Καμπαγιάννης, μέλος Δ.Σ. ΔΣΑ
με την «Εναλλακτική Παρέμβαση -
Δικηγορική Ανατροπή» - ενώ εκ των
δημιουργών προλόγισαν ο Κώστας
Πλιάκος, δημοσιογράφος και σκηνο-
θέτης και συντόνισε η Μαρία Κεφα-
λά, δημοσιογράφος στο 20/20 Μa-
gazine.

«Έχουμε ανάγκη από τέτοιες δου-
λειές» τόνισε η Αργυρή Ερωτοκρί-
του. «Τρία χρόνια μετά την πανδημία
το ΕΣΥ βρίσκεται σε χειρότερη κα-
τάσταση. Δεν αναπληρώνονται τα

κενά, τα κονδύλια συνεχίζουν να πε-
ρικόπτονται, έχουμε δει τι σημαίνει
τα γενικά νοσοκομεία να μετατρέ-
πονται σε νοσοκομεία μιας νόσου, τι
σημαίνει να διαλύονται τα περιφε-
ρειακά νοσοκομεία. Οι υγειονομικοί
ξεκινήσαμε σπάζοντας πρώτοι τις
απαγορεύσεις συγκεντρώσεων της
κυβέρνησης Μητσοτάκη, τον Απρίλη
του 2020 στις πύλες των νοσοκομεί-
ων, δίνοντας το έναυσμα στους ερ-
γαζόμενους στον επισιτισμό, την τέ-
χνη κλπ. Έτσι φτάσαμε στο χθεσινό
συλλαλητήριο στην ΔΕΘ όπου όλη η
εργατική τάξη ήταν εκεί ενάντια
στην κυβέρνηση και συνεχίζουμε με
την πανυγειονομική απεργία στις 20
Οκτώβρη, που πρέπει να γίνει πα-
νεργατική για να φύγει αυτή η κυ-
βέρνηση και να πάμε σε ακόμη με-
γαλύτερες ανατροπές. 

Η πανδημία έδειξε τα αδιέξοδα
αυτού του συστήματος από το πως
δημιούργησε την πανδημία δημιουρ-
γώντας τις συνθήκες για την ανά-
πτυξη νέων παθογόνων ιών μέχρι το
πως την διαχειρίστηκε με κριτήριο
το κέρδος. Ταυτόχρονα ανέδειξε ότι
η κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργή-
σει χωρίς βασικούς κλάδους εργα-
ζομένων. Τίποτε δεν κινείται χωρίς
την εργατική τάξη. Γι’ αυτό χρειάζε-
ται τον έλεγχο στην Υγεία να τον
έχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην
Υγεία. Είναι οι μόνοι-ες που ξέρουν
καλύτερα από κάθε άλλον τι ανάγ-
κες έχει η δημόσια Υγεία».

«Αυτό που φάνηκε παγκοσμίως
και όχι μόνο στην Ελλάδα με την
πανδημία είναι η αποτυχία των συ-
στημάτων Υγείας σε όλες τις χώρες,
ό,τι πρωτόκολλα και να ακολούθη-
σαν» τόνισε ο Αιμίλιος Κακλαμάνος.

«Το ζήτημα δεν είναι μόνο ζήτημα
διαχείρισης, είναι δομικό ζήτημα ου-
σίας. Πώς λειτουργεί η Υγεία, με τι
κίνητρο και για ποιο σκοπό. Η εμπο-
ρευματοποιημένη υγεία δεν μπορεί
να οδηγήσει σε τίποτε καλό. Και αυ-
τό δεν μπορεί να αλλάξει, όποια κυ-
βέρνηση και να έχουμε. Δεν είναι
μόνο ζήτημα να φύγει αυτή η κυβέρ-
νηση, τα προβλήματα στα νοσοκο-
μεία, η υποστελέχωση των νοσοκο-
μείων, η υποχρηματοδότηση δεν έγι-
ναν ξαφνικά, πάνε χειρότερα χρόνο
με τον χρόνο». 

Εφημερίες χωρίς κρεβάτια
«Για ποιο λόγο ακόμη και τώρα

ενώ έχει νοσήσει όλος ο πληθυσμός
χιλιάδες ανεμβολίαστοι υγειονομικοί
με πολύτιμη εμπειρία και άκρως
απαραίτητοι, είναι εκτός συστήμα-
τος Υγείας;» τόνισε η Έλλη Κουραν-
τίδου. «Γιατί δεν υπάρχει σχεδια-
σμός να ανοίξουν νοσοκομεία απο-
κλειστικά για λοιμώδη νοσήματα; Τι
γίνεται με τις άδειες των υγειονομι-
κών που παίρνανε φέτος τις άδειες
του 2019 λόγω εντατικοποίησης;
Πόσο ακόμη θα ανοίγουν εφημερίες
χωρίς κρεβάτια;» 

«Ειπώθηκαν ψέματα και το ντοκι-
μαντέρ αυτό τα απαντάει, είναι ένα
ντοκιμαντέρ που κανονικά θα έπρε-
πε να το είχε κάνει η κρατική τηλεό-
ραση» τόνισε ο Θανάσης Καμπα-
γιάννης. «Χρειάζεται να έχουμε ένα
καλό σύστημα Υγείας, δημόσιο, χρη-
ματοδοτημένο, με τον εξοπλισμό και
τον προσωπικό του. Στο κέντρο της
συζήτησης είναι το πως τα αγαθά, η
Υγεία, η Ενέργεια, θα πρέπει να εί-
ναι δημόσια και να μην ανήκουν
στην σφαίρα του εμπορεύματος.

Όσον αφορά στα δημοκρατικά δι-
καιώματα, θέλω να σκεφτούμε το τι
στέρηση και παραβίαση δικαιωμά-
των έγινε στην περίοδο της πανδη-
μίας. Στα έξι κουτάκια μετακίνησης
της καραντίνας δεν προβλεπόταν το
δικαίωμα να πας σε μια πολιτική
συγκέντρωση. Η συνάθροιση θεω-
ρείτο περιττή μετακίνηση, ο συνδι-
καλισμός περιττή μετακίνηση»

Ακολούθησε μια πλούσια και ου-
σιαστική συζήτηση με τη συμμετοχή
των ίδιων των συντελεστών του ντο-
κιμαντέρ, εργαζομένων από μια σει-
ρά νοσοκομεία της Αθήνας, εργαζο-
μένων στα ΜΜΕ, κόσμου που νόση-
σε και είχε την ευκαιρία να μεταφέ-
ρει την δική του εμπειρία. Κοινός τό-
πος ήταν ότι το δυνάμωμα της αντί-
στασης απέναντι στις πολιτικές διά-
λυσης της Υγείας είναι επιτακτική
ανάγκη και ταυτόχρονα πηγή της ελ-
πίδας. Το λόγο ανάμεσα σε άλλους
πήραν η Μαργαρίτα Συγγενιώτου
από την ΠΟΘΑ, ο Δημήτρης Περίχα-
ρος συνδικαλιστής από το Αμαλία
Φλέμινγκ, ο Μάριος Λώλος, φωτορε-
πόρτερ, η Ζαννέτα Λυσικάτου μέλος
του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ και ο Χρίστος
Αργύρης μέλος ΔΣ στο σωματείο
του νοσοκομείου Γεννηματάς, που
πρότεινε το ντοκιμαντέρ να προβλη-
θεί με την υποστήριξη των σωματεί-
ων μέσα στα ίδια τα νοσοκομεία. 

«Όταν γυρίζαμε το ντοκιμαντέρ πι-
στεύαμε ότι αυτό ήταν, τελειώσαμε.
Αλλά δεν ήταν έτσι. Στο δεύτερο μέ-
ρος που ετοιμάζουμε θα μιλήσουμε
για τις συνέπειες αυτής της πολιτι-
κής, πως η πανδημία έγινε μια βαθιά
υγειονομική, κοινωνική και οικονομι-
κή κρίση» τόνισε η Μαρία Κεφαλά.

Γιώργος Πίττας
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Ένα όπλο στον αγώνα 
για Δημόσια Δωρεάν Υγεία

11/9, Θησείο.
Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Την Πέμπτη 15/9 αναμένεται να μάθουμε το τελικό αποτέλε-
σμα των εκλογών που έγιναν στην Σουηδία και στις οποίες

μέχρι την Τρίτη 13/9 ο δεξιός συνασπισμός υπό τον Ουλφ Κρί-
στερσον (από το Κόμμα των Μετριοπαθών) υπερίσχυε με μια
έδρα διαφορά (175 προς 174) του συνασπισμού Σοσιαλδημο-
κρατών-Αριστερού Κόμματος-Κεντρώων-Πρασίνων με επικεφα-
λής την σημερινή πρωθυπουργό, Αντερσον. 

Στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το Σοσιαλδημοκρατικό
Κόμμα έχει πάρει το 30,5% των ψήφων (από 28,2% το 2018),
δεύτερο είναι -για πρώτη φορά- το κόμμα των «Σουηδών Δημο-
κρατών» με 20,6%, στην τρίτη θέση είναι το κόμμα των «Με-
τριοπαθών» με 19,1% ενώ ακολουθούν το Κέντρο και η Αριστε-
ρά με το ίδιο ποσοστό, 6,7%, οι Χριστιανοδημοκράτες με 5,4%
οι Πράσινοι με 5,1%, οι Φιλελεύθεροι με 4,6%.

Το ακροδεξιό κόμμα «Σουηδοί Δημοκράτες» βγήκε πρώτο
κόμμα στα πλαίσια του δεξιού συνασπισμού αυξάνοντας κατά
τρεις μονάδες τις ψήφους του σε σχέση με τις προηγούμενες
εκλογές. Το Κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών που αυτοπρο-
βάλλεται σαν «εθνικιστικό» και «ενάντια στη μετανάστευση»

έχει ρίζες σε ακροδεξιές και ανοιχτά ναζιστικές οργανώσεις και
στις πρόσφατες εκλογές έκανε καμπάνια ενάντια στους πρό-
σφυγες. To βράδυ των εκλογών η υπεύθυνη τύπου των Σουη-
δών Δημοκρατών γιόρτασε την επιτυχία με ένα χαιρετισμό πα-
ρόμοιο με το ναζιστικό «sieg heil». 

Η αύξηση των ψήφων των Σουηδών Δημοκρατών συνοδεύτη-
κε από τη μείωση των ψήφων των κεντροδεξιών κομμάτων με
τα οποία συνεργάστηκε και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ολόκληρος ο
«μετριοπαθής» κεντροδεξιός συνασπισμός υιοθέτησε την ρα-
τσιστική τους ατζέντα, με αποτέλεσμα κερδισμένοι να βγούνε
οι «πραγματικοί»  ρατσιστές και όχι η λάιτ εκδοχή τους. 

Σύμφωνα με τον Κρίστερ Μάττσσον από το Πανεπιστήμιο του
Γκέτεμποργκ που παρακολουθεί την ακροδεξιά στην Σουηδία,
«οι ηγέτες της κεντροαριστεράς φέρουν και αυτοί ευθύνη για
την επιτυχία των Σουηδών Δημοκρατών γιατί εγκατέλειψαν τις
αντιρατσιστικές αρχές τους πάνω στη μετανάστευση στην προ-
σπάθειά τους να παραμείνουν στην εξουσία». Στο ίδιο μήκος
κύματος, της «εγκληματικότητας» και της «μετανάστευσης» κι-
νήθηκε προεκλογικά και ο κεντροαριστερός συνασπισμός των

σοσιαλδημοκρατών που τα τελευταία οκτώ χρόνια βρίσκονται
στην κυβέρνηση ηγούμενοι διαφόρων συνασπισμών κομμάτων.

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτές οι αρχές που εγκατέλειψε η κεν-
τροαριστερά στη Σουηδία. Το άλλοτε κραταιό «σουηδικό μον-
τέλο» κράτους πρόνοιας δέχθηκε τα τελευταία χρόνια μεγάλα
πλήγματα από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, γεγονός που
αναδείχτηκε με ζοφερό τρόπο την περίοδο της πανδημίας. Η
πρωθυπουργός (πρώην υπουργός Οικονομικών) Άντερσον
πρωτοστάτησε προκειμένου να αλλάξει η «ουδετερόφιλη» στά-
ση της Σουηδίας υπέρ της ένταξης του ΝΑΤΟ – όπως την έντα-
ξη τελικά υποστήριξε και το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών
που δεσμεύτηκε να αλλάξει στάση πάνω στο ΝΑΤΟ παίζοντάς
το «σκεπτικιστικό». 

Πριν τις εκλογές και τα τρία υπόλοιπα κόμματα του δεξιού
συνασπισμού αν νικήσουν στις εκλογές είχαν πει ότι δεν θα δώ-
σουν στο κόμμα των «Σουηδών Δημοκρατών» υπουργικές θέ-
σεις και ότι τους θέλουν σαν «κόμμα υποστήριξης». Τώρα ο
γραμματέας τους δηλώνει ότι «θα θέλαμε να είμαστε μέρος
μιας νέας κυβέρνησης». 

Μαζικές διαδηλώσεις και συγ-
κρούσεις με την αστυνομία
έχουν ξεσπάσει στην Ινδονησία

εδώ και βδομάδες. Τα συνδικάτα έχουν
καλέσει σε απεργίες και προαναγγέλ-
λουν ότι το κίνημα θα έχει συνέχεια. Η
αφορμή είναι η ξαφνική αύξηση στις τι-
μές των καυσίμων. 

Η κυβέρνηση του Τζόκο Ουϊντόντο
ανακοίνωσε πως δεν αντέχει άλλο να
στηρίζει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα,
τόσο για τα οχήματα όσο και το αέριο
που χρησιμοποιεί ο κόσμος για μαγείρε-
μα και θέρμανση. Η αύξηση των τιμών
διεθνώς σημαίνει πως το τμήμα του προ-
ϋπολογισμού που πηγαίνει για να παρα-
μένει σταθερή η τιμή μέσα στη χώρα
έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Έτσι απο-
φάσισε να μειώσει την επιδότηση με
τρόπο που προκλήθηκε 30% αύξηση για
τους καταναλωτές. Ο Ουϊντόντο είχε
υποσχεθεί ρητά ότι μέχρι το τέλος της
χρονιάς δεν θα υπήρχαν άλλες αυξή-
σεις, και τώρα είπε πως “προσπάθησε
αλλά δεν μπορεί”. 

Η κυβέρνηση δικαιολογήθηκε λέγον-
τας πως οι επιδοτήσεις στα καύσιμα έχουν
προτεραιότητα να κοπούν έναντι άλλων επιδο-
τήσεων, γιατί από αυτές “επωφελούνται οι
πλούσιοι” που έχουν αυτοκίνητα. Στην πραγ-
ματικότητα, από την τιμή των καυσίμων εξαρ-
τάται η πλειοψηφία των φτωχών για το σπίτι
τους. Ενώ και τα οχήματα αφορούν τους φτω-
χούς. Στις τεράστιες πόλεις της Ινδονησίας (η
Τζακάρτα είναι η μεγαλύτερη πόλη της Νοτι-
οανατολικής Ασίας) χωρίς επαρκείς δημόσιες
μεταφορές, ο κόσμος χρησιμοποιεί εκατομμύ-
ρια μικρές μοτοσικλέτες για τη μετακίνησή του
και να τα βγάζει πέρα με τις δουλειές. Τις μέ-
ρες πριν από την αύξηση εκατοντάδες χιλιά-
δες κόσμος πήγε και στάθηκε στις ουρές για
να προλάβει να γεμίσει το ντεπόζιτο και να
αγοράσει φιάλες. 

Η κυβέρνηση τρέμει για τις συνέπειες που
μπορεί να έχει η αύξηση των τιμών. Το 1998,
στον απόηχο της κρίσης της Νοτιοανατολικής

Ασίας, ήταν η αύξηση των τιμών των καυσίμων
που αποτέλεσε τη σπίθα της εξέγερσης που
τελικά ανέτρεψε τη δικτατορία του Σουχάρτο.
Η καταστολή τότε είχε κοστίζει τη ζωή σε πά-
νω από 1.200 ανθρώπους. Από τότε κι άλλες
κυβερνήσεις θέλησαν να το κάνουν, αλλά δεν
τα κατάφεραν. Οι τιμές κρατήθηκαν σε ένα
από τα πιο χαμηλά επίπεδα παγκόσμια.

Την περασμένη βδομάδα, το προεδρικό μέ-
γαρο περικυκλώθηκε από διαδηλωτές περισ-
σότερες από μία φορές. Το φοιτητικό κίνημα
μπήκε στην πρώτη γραμμή, η συμμετοχή όμως
των συνδικάτων έδωσε ακόμη πιο σημαντικό
βάρος στις κινητοποιήσεις. Στις επαρχίες η
αστυνομία χτύπησε με δακρυγόνα και με αντ-
λίες νερού. Το κίνημα δεν ξεκινάει από το μη-
δέν. Το 2020, η Ινδονησία ήταν από τις χώρες
όπου έσπασαν με μαζικό τρόπο οι απαγορεύ-
σεις των λοκντάουν, από τις κινητοποιήσεις
που κάλεσαν τα συνδικάτα ενάντια σε ένα νό-
μο του Ουϊντόντο που έδινε πράσινο φως στις

πολυεθνικές να καταστρέφουν το περιβάλλον
και να καταπατούν τα εργατικά δικαιώματα,
μειώνοντας ταυτόχρονα τους φόρους. Υποτί-
θεται ότι έτσι θα πλημμύριζε με επενδύσεις η
Ινδονησία. Με βάση αυτές τις προβλέψεις, η
κυβέρνηση είχε βάλει μπρος τεράστιους σχε-
διασμούς, ανάμεσά τους και την μεταφορά
ολόκληρης της πρωτεύουσας από την Τζακάρ-
τα, σε μια νέα πόλη, τη Νουσαντάρα που χτίζε-
ται στο νησί Βόρνεο.

“Φωτιά”
Οι κινητοποιήσεις δεν έχουν σταματήσει

από τότε, και ξαναπήραν “φωτιά” από την πε-
ρασμένη άνοιξη. Τότε, η αφορμή ήταν η έλλει-
ψη μαγειρικού λαδιού και η κερδοσκοπία που
εξελισσόταν λόγω αυτής της έλλειψης. Το φοι-
τητικό κίνημα ήταν αυτό που πυροδότησε τις
διαδηλώσεις. Ο φόβος της κυβέρνησης την
οδήγησε να οργανώσει την πώληση του λαδι-
ού από τα δημαρχεία, σε προκαθορισμένες τι-

μές, αλλά αυτό οδήγησε ξανά σε ελλεί-
ψεις και τεράστιες ουρές για να μπορέ-
σει ο κόσμος να μαγειρέψει. Επέβαλε
επίσης πλαφόν στις εξαγωγές του φοινι-
κέλαιου ώστε να συγκρατήσει τις τιμές,
μια κίνηση που προκάλεσε πρόβλημα
στις σχέσεις της με τους αγρότες.

Ταυτόχρονα, οι διαδηλώσεις της Άνοι-
ξης τροφοδοτούνταν από τις φήμες ότι ο
Ουϊντόντο έψαχνε τρόπο να μείνει στην
εξουσία περισσότερα χρόνια απ’ ό,τι του
δίνει δικαίωμα το Σύνταγμα. Η κυρίαρχη
ιδέα ήταν πως ο Ουϊντόντο είχε μια από
τις υψηλότερες δημοφιλίες ιστορικά και
πως ο έλεγχός του στο Κοινοβούλιο ήταν
ισχυρότερος από ποτέ, συνεπώς δεν
υπήρχε κανένας λόγος να αποσυρθεί. 

Λίγους μήνες μετά, τα πράγματα έχουν
αλλάξει. Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι
ακόμη και με την αύξηση των τιμών, δεν
μπορεί να συγκρατήσει το έλλειμμα στον
προϋπολογισμό. Κυκλοφορεί φήμες ότι
προσπαθεί να αγοράσει περισσότερο πε-
τρέλαιο από τη Ρωσία, αλλά ήδη την
προειδοποιούν οι G7 να μην ξεπεράσει
το όριο που έχουν θέσει, αλλιώς θα τιμω-
ρηθεί. Ταυτόχρονα, ο Ουϊντόντο έχει

μπροστά του τη σύνοδο των G20 που γίνεται
το Νοέμβρη στο Μπαλί της Ινδονησίας και που
σύμφωνα με το σχεδιασμό μέχρι στιγμής, θα
πρέπει να συμμετάσχουν και ο Πούτιν και ο
Μπάιντεν και ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ.

Την Τρίτη 13 Σεπτέμβρη, καθώς τυπωνόταν
η Εργατική Αλληλεγγύη, η κυβέρνηση υποσχέ-
θηκε στα συνδικάτα αυξήσεις στον κατώτατο
μισθό σαν απάντηση στις αυξήσεις των τιμών,
ενώ είχε ήδη προσφέρει το μίζερο επίδομα
των 10 ευρώ το μήνα στις πιο φτωχές οικογέ-
νειες. Από τα 273 εκατομμύρια πληθυσμό της
Ινδονησίας, ένας στους δέκα βρίσκεται επίση-
μα κάτω από το όριο της φτώχειας, που είναι
140 ευρώ το μήνα. Τα συνδικάτα πρέπει να
κρατήσουν αμείωτη την πίεση πάνω στην κυ-
βέρνηση η οποία βρίσκεται σε δυσκολίες από
όλες τις πλευρές.

Νίκος Λούντος

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ  Απεργίες και διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια

ΣΟΥΗΔΙΑ Στo νήμα κρίνεται το εκλογικό αποτέλεσμα

7/9, Φοιτήτριες διαδηλώνουν στην Ινδονησία ενάντια στην άνοδο των τιμών των καυσήμων. Φωτό: Reuters
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Το ΣΕΚΕ και το αντιπολεμικό κίνημα
Άναψε όλη την περασμένη

βδομάδα η πολιτική συζή-
τηση για τη στάση της Αρι-

στεράς απέναντι στον πόλεμο και
το αντιπολεμικό κίνημα στο περί-
πτερο 115 του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου στο Φεστιβάλ Βιβλίου
στο Ζάππειο, με αφορμή τα βιβλία
για την Ουκρανία και τα Ελληνο-
τουρκικά.

Αυτή η συζήτηση θα είναι στο
κέντρο της εκδήλωσης που οργα-
νώνει το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο,
την Πέμπτη 15 Σεπτέμβρη στις
8μμ, με αφορμή τα 100 χρόνια από
το τέλος της Μικρασιατικής Εκ-
στρατείας του ελληνικού καπιταλι-
σμού, για την έκδοσή του «ΣΕΚΕ –
Οι ρίζες της επαναστατικής αρι-
στεράς στην Ελλάδα». Η εκδήλω-
ση θα γίνει στη σκηνή “Διδώ Σωτη-
ρίου” του Φεστιβάλ στο Ζάππειο
με ομιλητές τον ιστορικό Μιχάλη
Λυμπεράτο και τον συγγραφέα του
βιβλίου Λέανδρο Μπόλαρη.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βι-
βλίο που θυμίζει ότι η Αριστερά
στην Ελλάδα –και όχι μόνο– γεν-
νήθηκε μέσα από το αντιπολεμικό
κίνημα. Μετά την Επανάσταση του
Οκτώβρη του ’17 στη Ρωσία, δημι-
ουργήθηκαν σε όλη την Ευρώπη
καινούργια επαναστατικά κόμμα-
τα. Η ίδρυση του ΣΕΚΕ το φθινό-
πωρο του 1918 εντάσσεται σε αυ-
τόν τον κύκλο. 

Ομάδες σοσιαλιστών από όλη
την Ελλάδα αποφάσισαν να δημι-
ουργήσουν ένα επαναστατικό κόμ-
μα, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα Ελλάδα (ΣΕΚΕ) που θα πάλευε
να σταματήσει τη θανατηφόρα εκ-
στρατεία στη Μικρά Ασία, θα τη
συνέδεε με τις μεγάλες απεργίες
που έκανε η εργατική τάξη κόντρα
στις θυσίες που επέβαλε ο πόλε-
μος, θα οργάνωνε την υποδοχή
των προσφύγων και θα εξασφάλιζε
ψωμί και δουλειά για όλους τους
εργάτες και εργάτριες. Στη δημι-
ουργία αλλά και στην ανάπτυξη αυ-
τού του κόμματος, έπαιξαν ρόλο
ανάμεσα σε άλλους επαναστάτες
και ο Παντελής Πουλιόπουλος και
η ομάδα των Παλαιών Πολεμιστών
που συμμετείχε. Ο Πουλιόπουλος
ήταν ο πρώτος γραμματέας του
ΣΕΚΕ, όταν αυτό μετονομάστηκε
το 1924 σε ΚΚΕ και καθόρισε για
μια μεγάλη περίοδο τις μάχες του
εργατικού κινήματος και τις πολιτι-
κές εξελίξεις.

Δεν ήταν μια ήρεμη περίοδος ού-
τε για τους «από πάνω» ούτε για
τους «από κάτω». Μέχρι τα μέσα
της δεκαετίας του ‘20 το νέο κόμ-
μα χρειάστηκε να προσανατολιστεί

πολιτικά και ιδεολογικά και να δρά-
σει σε συνθήκες έντονης πολιτικής
και κοινωνικής κρίσης και αλλαγών,
ανάμεσα σε αυτές και η ορμητική
είσοδος της εργατικής τάξης στο
προσκήνιο. Στα μέσα του 1918 ο
Βενιζέλος διεκδικούσε για λογα-
ριασμό του ελληνικού καπιταλι-
σμού λεία από τη μοιρασιά της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό
σήμαινε συνέχεια της επιστράτευ-
σης, πολεμικές προετοιμασίες.
Ήταν ταυτόχρονα ένα πάρε-δώσε
της «δικιάς μας» άρχουσας τάξης
με τους ιμπεριαλιστές.

Το ΣΕΚΕ έριξε όλες του τις δυ-
νάμεις για να συνδέσει το απεργια-
κό κύμα που σάρωνε τη χώρα με
το αντιπολεμικό κίνημα, τόσο στην
Ελλάδα όσο και μεταξύ των φαντά-
ρων στο μέτωπο της Μικράς Ασίας.
Το Σεπτέμβρη του 1920 ο «Εργατι-
κός Αγών» (βδομαδιάτικη εφημερί-
δα του ΣΕΚΕ) σε προεκλογική πε-
ρίοδο, δημοσίευσε ένα κείμενο με
τίτλο “Η φωνή των Στρατιωτών του
Μετώπου”: «Αφού τόσον καιρό
στρώσαμε της Βαλκανικής, της
Ρωσίας και της Ανατολής τα βουνά
και τους κάμπους με τα κουφάρια

μας και με το σκοτωμένο αίμα μας
εβάψαμε το χώμα και τις πέτρες
τους, αφού οι αφέντες που μας κυ-
βερνάνε μας δέσανε με τις βαρειές
αλυσίδες της οργανωμένης βίας
σαβανώνοντας τα σπιτικά μας με
τη μαυρίλα της δυστυχίας, έρχον-
ται τώρα με την απαίσια ικανοποί-

ηση του θριάμβου των να μας ζη-
τήσουνε ψήφο ευγνωμοσύνης για
το μεγάλωμα της ‘Πατρίδος’ και
για την απελευθέρωση των ‘υπό-
δουλων αδελφών’».

Η επαναστατική στρατηγική
ήταν στον πυρήνα της πολιτικής
του ΣΕΚΕ. Όπως έγραφε στην
ιδρυτική του διακήρυξη, ήταν ένα
«κόμμα πάλης τάξεων και αντιπολι-
τεύσεως κι όχι κόμμα συμβιβα-
σμών... Δεν δύναται ποτέ να συμ-
μετάσχη ή να ενισχύση οποιαδή-
ποτε κυβέρνηση της αστικής τάξε-
ως και αποκρούει κάθε απόπειρα
απομακρύνσεώς του από την πά-
λην των τάξεων με σκοπόν να διευ-
κολυνθή η προσέγγισις των εργα-
τών με τα αστικά κόμματα».

Διεθνισμός
Ο διεθνισμός ήταν το δεύτερο

χαρακτηριστικό του κόμματος. Η
εργατική τάξη και οι καπιταλιστές
δεν έχουν κοινά εθνικά συμφέρον-
τα και διεκδικήσεις, αντίθετα η
πρώτη έχει κοινά συμφέροντα και
οράματα με τους εργάτες και τις
εργάτριες των Βαλκανίων, της
Τουρκίας και όλου του κόσμου. Το
κόμμα πάλευε «δια την ανατροπήν
της διεθνούς κεφαλαιοκρατίας και
το θρίαμβον του διεθνούς σοσιαλι-
σμού».

Όλη τη δεκαετία του 1920 το
ΣΕΚΕ-ΚΚΕ έδωσε μάχες σε όλα τα
μέτωπα –με μεγάλες δυσκολίες,
παρά την άγρια καταστολή της άρ-
χουσας τάξης, ακόμα και όταν οι
εργατικοί αγώνες χτυπήθηκαν στην
αιματοβαμμένη γενική απεργία του
1923 και υποχώρησαν. Το εργατικό
κίνημα θα περάσει στην αντεπίθε-
ση στις αρχές της δεκαετίας του
’30. Όμως, πλέον το ΚΚΕ δεν ήταν
το επαναστατικό κόμμα του Που-
λιόπουλου. Ο Πουλιόπουλος δια-
γράφτηκε ως υποστηρικτής του
Τρότσκι και της Αριστερής Αντιπο-
λίτευσης.  

Αυτήν την πορεία του ΣΕΚΕ-ΚΚΕ
αναλύει διεξοδικά το βιβλίο που θα
παρουσιάσει το Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο την Πέμπτη στο Ζάππειο και
σας προσκαλούμε να συζητήσουμε
μαζί με τη βοήθεια του Μ. Λυμπερά-
του και του Λ. Μπόλαρη. Δεν είναι
«μόνο» μια ιστορική συζήτηση για
το παρελθόν. Είναι για το τι Αριστε-
ρά χρειαζόμαστε σήμερα, σε ποια
κληρονομιά βασιζόμαστε για να
γκρεμίσουμε την κυβέρνηση της ΝΔ
και ν’ ανοίξουμε το δρόμο για μια
εργατική εναλλακτική, για μια κοι-
νωνία χωρίς πολέμους, πείνα, φτώ-
χεια, καταπίεση κι εκμετάλλευση.

Κώστας Πίττας

Μ. Λυμπεράτος
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