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Ο τόνος στις δηλώσεις
των Αμερικάνων αξιω-
ματούχων και των συμ-

μάχων τους, όπως και του σχο-
λιασμού στα ΜΜΕ, είναι πανηγυ-
ρικός. Η ουκρανική αντεπίθεση
στην περιοχή νότια του Χάρκοβο
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η
Ρωσία χάνει, ο Πούτιν είναι
στρυμωγμένος, να αυξήσουμε
την πίεση, είναι το συμπέρασμα
που βγάζουν. 

Από την άλλη μεριά της ιμπε-
ριαλιστικής διαμάχης ήρθε η
πρώτη απάντηση. Ο Πούτιν ανα-
κοίνωσε τα δημοψηφίσματα στις
περιοχές του Ντονιέτσκ και της
νότιας Ουκρανίας που έχει κατα-
λάβει ο ρωσικός στρατός για την
ένωσή τους με τη Ρωσία. Το
αποτέλεσμα είναι προαποφασι-
σμένο. Παράλληλα κήρυξε μερι-
κή επιστράτευση, με αρχικό στό-
χο 300 χιλιάδες εφέδρους. Μια
πιο προσεκτική ματιά στο σχετι-
κό διάταγμα δείχνει ότι η ασά-
φεια των διατυπώσεών του αφή-
νει περιθώρια για ένα πολύ υψη-
λότερο αριθμό. 

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
στην Ουκρανία δεν βαδίζει στο
τέλος του. Μπαίνει σε μια τρίτη,
ακόμα σκληρότερη και πιο επι-
κίνδυνη φάση. 

Αρχικά ο σχεδιασμός της ου-
κρανικής κυβέρνησης πρόβλεπε
ότι η μεγάλη αντεπίθεση θα γι-
νόταν στην περιοχή της Χερσώ-
νας στα νότια. Ο Ζελένσκι προ-
σωπικά ήταν ο ένθερμος υπο-
στηρικτής αυτής της επιλογής,
για πολιτικούς λόγους: η Χερσώ-
να είναι η μεγαλύτερη πόλη που
έχει κατακτήσει η Ρωσία και εί-
ναι η πύλη της Κριμαίας. Η αντε-
πίθεση όντως ξεκίνησε στην
Χερσώνα και «κόλλησε» με βα-
ριές απώλειες. Όμως, η αντεπί-
θεση στο μέτωπο του Χάρκοβο
εξελίχθηκε σε μια σοβαρή τακτι-
κή νίκη: ο ουκρανικός στρατός
ανακατέλαβε 8 χιλιάδες τετρα-
γωνικά χιλιόμετρα και οι ρωσικές
μονάδες υποχρεώθηκαν σε άτα-
κτη υποχώρηση. 

Ένα αποκαλυπτικό άρθρο
στην εφημερίδα Νιου Γιορκ
Τάϊμς στις 13 Σεπτέμβρη δίνει
πολύτιμα στοιχεία για το «παρασκήνιο» της αν-
τεπίθεσης. Δεν θα εκδηλωνόταν χωρίς την εν-
θάρρυνση, σχεδιασμό και υλική βοήθεια των
ΗΠΑ και της Βρετανίας. Όχι γενικά, ακόμα και
στις λεπτομέρειες. Σύμφωνα με το άρθρο:

«Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφά-
λειας, και ο Αντρίι Γέρμακ, κορυφαίος σύμβου-
λος του Ζελένσκι, μίλησαν πολλές φορές για
τον σχεδιασμό της αντεπίθεσης, σύμφωνα με
ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης. Ο
στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, ο αρχηγός του Γενι-
κού Επιτελείου Στρατού, και οι ανώτεροι Ου-
κρανοί αξιωματικοί συζητούσαν τακτικά τις
πληροφορίες και τη στρατιωτική υποστήριξη.

Στο Κίεβο, Ουκρανοί και Βρετανοί στρατιω-

τικοί αξιωματούχοι συνέχισαν να συνεργάζον-
ται, ενώ ο νέος Αμερικανός στρατιωτικός ακό-
λουθος, ο ταξίαρχος Γκάρικ Χάρμον, άρχισε
να έχει καθημερινές συναντήσεις με τους κο-
ρυφαίους αξιωματικούς της Ουκρανίας».

Οι Αμερικάνοι και Βρετανοί ενέτειναν τη
συλλογή πληροφοριών για τις θέσεις -και τη
δύναμη- των ρωσικών μονάδων στο μέτωπο.
Αμερικάνοι και Ουκρανοί αξιωματικοί έκαναν
προσομοιώσεις των διαφόρων σεναρίων σε
συναντήσεις τους. Όμως το πιο σημαντικό
στοιχείο ήταν άλλο: «Αλλά το σχέδιο, σύμφω-
να με αξιωματικό του γενικού επιτελείου στο
Κίεβο, εξαρτιόταν αποκλειστικά από το μέγε-
θος και τον ρυθμό της πρόσθετης στρατιωτι-
κής βοήθειας από τις ΗΠΑ. Πριν την έναρξη

της αντεπίθεσης οι Ουκρανοί αξιωματικοί
έστειλαν μια λεπτομερή λίστα με τον οπλισμό
που θεωρούσαν απαραίτητο για την επιτυχία». 

Κι αυτή η βοήθεια δόθηκε πλουσιοπάροχα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι ΗΠΑ έστειλαν 800
χιλιάδες οβίδες, από την αρχή του πολέμου, για
τα πυροβόλα των 155 χιλ. του ουκρανικού
στρατού. Οι υπερσύγχρονοι αυτοκινούμενοι
πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών, HIMARS,
έχουν πλήξει 400 ρωσικούς στόχους. Τα MiG-
29 της ουκρανικής αεροπορίας είναι πλέον εξο-
πλισμένα με αμερικάνικους πυραύλους αέρος-
εδάφους AGM-88 HARM που έχουν σχεδιαστεί
να πλήττουν ραντάρ και το έκαναν «με μεγάλη
επιτυχία». Όταν λέμε ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
πολεμάνε στην Ουκρανία είναι κυριολεκτικό. 

Οι δυτικές πρωτεύουσες αποκαλούν
μπλόφα την απάντηση του Πούτιν.
Όμως, οι 300 χιλιάδες έφεδροι που επι-
στρατεύονται είναι μια μεγάλη δύναμη.
Ακόμα και αν χρειαστούν μήνες για να
εκπαιδευτούν και να εφοδιαστούν, η
ρωσική κυβέρνηση έχει πάντα την επι-
λογή να στέλνει τμήματα από αυτούς
να γεμίζουν άμεσα τις «τρύπες» στο μέ-
τωπο και τα μετόπισθεν. 

Ούτε η απειλή ότι η Ρωσία θα χρησι-
μοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα αν
κρίνει ότι απειλείται έδαφός της (δηλα-
δή οι προσαρτημένες περιοχές της Ου-
κρανίας) είναι για πλάκα. Ένας πιο αδύ-
ναμος ιμπεριαλισμός από τις ΗΠΑ σείει
απειλητικά αυτό που θεωρεί ως πλεονέ-
κτημά του στον πόλεμό τους. 

Ο Πούτιν με αυτές τις κινήσεις δηλώ-
νει ότι είναι αποφασισμένος να μην χά-
σει στην Ουκρανία. Πράγματι, ο ουκρα-
νικός στρατός παρά την τακτική του
επιτυχία είναι πολύ δύσκολο να προελά-
σει και να κερδίσει μια στρατηγική νίκη,
πριν τα χιόνια του χειμώνα. Εν μέσω πα-
νηγυρισμών ακούγονται προειδοποι-
ήσεις όπως αυτή ενός στρατιωτικού
αναλυτή στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς (26/9)
που «προειδοποιεί για τον κίνδυνο εφη-
συχασμού στη Δύση σχετικά με την
ανάγκη να προετοιμαστεί ο ουκρανικός
στρατός για μια παρατεταμένη σύγ-
κρουση». Περισσότερα όπλα, περισσό-
τερο κρέας για τα κανόνια: η ουκρανική
κυβέρνηση είχε επιβάλλει απαγόρευση
εξόδου από τη χώρα σε όλους τους άν-
δρες στρατεύσιμης ηλικίας. Τώρα επέ-
κτεινε την απαγόρευση και σε όσους
φοιτούν σε πανεπιστήμια του εξωτερι-
κού. 

Το μήνυμα από την πλευρά του Πού-
τιν είναι ότι μπορεί να συνεχίσει τον πό-
λεμο και μέσα στο 2023. Στην ομιλία
που ανακοίνωσε την επιστράτευση ο
Πούτιν έκανε μια φευγαλέα αναφορά
στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
που κατέρρευσαν τον Μάρτη ρίχνοντας
το φταίξιμο στη Δύση. Είναι σαν να λέει:
εγώ είμαι πρόθυμος για συμφωνία,
εσείς πόσο μπορείτε να αντέξετε;

Η απάντηση από την άλλη πλευρά εί-
ναι προς το παρόν η κλιμάκωση. Ακόμα
και η «διστακτική» γερμανική κυβέρνη-
ση προτείνει νέο γύρο κυρώσεων στη
Ρωσία. Το πρώτο αποτέλεσμα της νέας
φάσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου
στο έδαφος της Ουκρανίας θα είναι η
ένταση του οικονομικού πολέμου που

το κόστος του θα το πληρώσουν οι εργαζόμε-
νοι σε όλο τον κόσμο. 

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους υπολογίζουν
ότι ο ρωσικός ιμπεριαλισμός θα λυγίσει πρώ-
τος. Εκτιμάνε ότι χάνει συμμάχους. Στην πρό-
σφατη συνάντηση του Πούτιν με τον Σι Τζι-
πίνγκ ο πρώτος δήλωσε ότι «κατανοεί τους
προβληματισμούς των Κινέζων φίλων» για την
συνέχιση του πολέμου. Πράγματι η κινέζικη
κυβέρνηση φοβάται ότι θα γίνει στόχος νέων
αμερικάνικων κυρώσεων. Όμως, δεν έχει κα-
μιά διάθεση να εγκαταλείψει τον Πούτιν. Μια
ηττημένη Ρωσία είναι μεγαλύτερος εφιάλτης
για τον κινέζικο ιμπεριαλισμό. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Ο πόλεμος σε νέα, 
πιο επικίνδυνη φάση 

Που βρίσκεται η ελπίδα για την ειρήνη; Με την ανακοίνωση της επιστράτευσης ξέσπασαν αντιπολεμικές κι-
νητοποιήσεις σε πολλές πόλεις της Ρωσίας. Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρώπινων δικαιωμάτων OVD-In-

fo στις 21 Σεπτέμβρη οι συλλήψεις έφτασαν τις 1.300. Είναι οι πρώτες αντιπολεμικές κινητοποιήσεις μετά από
πολλούς μήνες ουσιαστικά από την έναρξη του πολέμου. Στο Νταγκεστάν, στον βόρειο Καύκασο, η αντίσταση
στην επιστράτευση έχει πάρει μαζικές διαστάσεις. Διαδηλωτές μπλόκαραν μια εθνική οδό, ενώ βίντεο δείχνουν
γυναίκες να τα βάζουν με την αστυνομία.

Το αντιπολεμικό κίνημα στην Ρωσία χρειάζεται συμμάχους. Και αυτοί δεν βρίσκονται στις πρωτεύουσες της
Δύσης που λένε υποκριτικά λόγια για τις ελευθερίες που καταπατιούνται στη Ρωσία. Οι πύραυλοι του ΝΑΤΟ
και οι οικονομικές κυρώσεις δεν ενισχύουν τις αντιπολεμικές φωνές στην Ρωσία, αντίθετα τις αδυνατίζουν. 

Η ελπίδα για την ειρήνη βρίσκεται στο δικό μας πόλεμο ενάντια στις κυβερνήσεις που φέρνουν φτώχεια και
θυσίες στους εργαζόμενους και τη νεολαία. Η ένταση του οικονομικού πολέμου θα φέρει νέα κύματα ακρίβει-
ας. Η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία θα εντείνει τους ανταγωνισμούς παντού, και στη δικιά μας γειτο-
νιά, δηλαδή θα φέρει νέους γύρους εξοπλισμών, περισσότερο εθνικισμό και πολεμοκαπηλεία από την κυβέρ-
νηση των υποκλοπών και των μπάτσων. Η πάλη για να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση, η σύγκρουση με το
σύστημα της φτώχειας, του πολέμου και της κλιματικής καταστροφής, είναι η πραγματική ελπίδα. 

Αντιπολεμικές συγκεντρώσεις στη Ρωσία

Μόσχα 21 Σεπτέμβρη, Αστυνομικοί επιτίθενται σε αντιπολεμική διαδήλωση. Φωτό: Alexander Nemenov/AFP
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Όσο πιο βαθιά εμπλέκονται στην
κλιμάκωση του πολέμου και των
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών ο

Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, τόσο
πιο απεγνωσμένα αναζητούν τρόπους
για να εξωραϊσουν τα εγκλήματά τους.
Ξαφνικά, η κυβερνητική προπαγάνδα προ-
σπαθεί να μας πείσει ότι η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας είναι ένας προμαχώ-
νας ενάντια στην απειλή του «ολοκληρωτι-
σμού» που αντιπροσωπεύουν ο Πούτιν, ο
Ερντογάν και οι μουλάδες του Ιράν. Πρό-
κειται για την πιο προκλητική ψευτιά.

Η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρα-
νία με την αντεπίθεση του ουκρανικού
στρατού στα ανατολικά και την απόφαση
του Πούτιν να ρίξει άλλους 300.000 άν-
δρες στη σύγκρουση, έχει κάνει εξόφθαλ-
μο τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα του πο-
λέμου. Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ οργάνω-
σαν απροκάλυπτα την εκστρατεία του Ζε-
λένσκι για τον έλεγχο του Ντονμπάς και ο
Πούτιν απαντάει στέλνοντας χιλιάδες νέ-
ους να γίνουν κρέας απέναντι στα κανόνια
του ΝΑΤΟ. Τα γεράκια και στις δυο πλευ-
ρές έχουν το πάνω χέρι και ο Μητσοτάκης
είναι συνένοχος για αυτό το σφαγείο.
Όσες φωτογραφίες και να δείξουν τα δυ-
τικά ΜΜΕ από τις συλλήψεις των γενναίων
αντιπολεμικών διαδηλωτών στη Ρωσία,
εμάς μας θυμίζουν τις εικόνες από τις επι-
θέσεις των ΜΑΤ εδώ ενάντια στους φοιτη-
τές που υπερασπίζονται τις σχολές τους
από τους μπάτσους.

Ακόμα πιο προκλητικά είναι τα κυβερνη-
τικά δάκρυα για τις γυναίκες στο Ιράν. Ο
ηρωισμός και τα συνθήματα των εξεγερ-
μένων διαδηλωτών και διαδηλωτριών
στους δρόμους της Τεχεράνης και των άλ-
λων πόλεων εκεί, αποτελούν έμπνευση για
χιλιάδες ανθρώπους εδώ, που θυμούνται

το «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» όταν ακού-
νε για το σύνθημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευ-
θερία». Ζούμε στη χώρα με ένα από τα με-
γαλύτερα ποσοστά σεξιστικών δολοφο-
νιών σε βάρος γυναικών, στη χώρα όπου
το κράτος πιέζει τις γυναίκες να γεννούν
σε μικρότερες ηλικίες και η Εκκλησία ευ-
λογεί τις εκστρατείες κατά των εκτρώσε-
ων. Πάει πολύ να το παίζουν οι Μητσοτά-
κηδες προστάτες των γυναικών του Ιράν
όταν μόλις πρόσφατα έσφιγγαν το χέρι
του Σαουδάραβα πρίγκιπα Μπιν Σαλμάν
που κυβερνάει στο καθεστώς με τα πιο χυ-
δαία σεξιστικά εγκλήματα.

Συνένοχοι
Πάνω σε όλα αυτά, ο Μητσοτάκης πήγε

στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να το παί-
ξει υπερασπιστής των «αξιών του πολιτι-
σμού και του διεθνούς δικαίου» απέναντι
στον Ερντογάν. Και οι δυο εισπράττουν τις
χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για να κρατούν
τους πρόσφυγες μακριά από την Ευρώπη.
Είναι συνένοχοι στα ρατσιστικά εγκλήματα
που έχουν μετατρέψει τον Έβρο και το Αι-
γαίο σε υγρούς τάφους. Οι απόπειρες να
φορτώσουν τις ευθύνες ο ένας στον άλ-
λον θα ήταν γελοίες αν δεν ήταν τόσο
τραγικές. Επιπλέον, οι αποκαλύψεις από
το σκάνδαλο των υποκλοπών ήρθαν να
υπογραμμίσουν ότι οι χαφιέδες της ΕΥΠ
δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από τους
τούρκους ομολόγους τους. 

Το πόσο αντιδραστικές είναι οι ελληνο-
τουρκικές διαμάχες και από τις δυο πλευ-
ρές φαίνεται από τις κόντρες για τους
δρόμους του φυσικού αέριου από την
Ανατολική Μεσόγειο προς την ΕΕ. Οι δια-
κηρύξεις περί «αξιών» δεν μπορούν να
κρύψουν το γεγονός ότι η παραχώρηση
της Αλεξανδρούπολης ως βάσης των ΗΠΑ

είναι το πολεμικό εργαλείο για τις φιλοδο-
ξίες των ελλήνων καπιταλιστών να επεκτεί-
νουν τον ρόλο τους στην περιοχή. Όσο ο
πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακώνεται (και
απειλεί να απλωθεί και στον Περσικό Κόλ-
πο), τόσο ανεβαίνει η αξία της Αλεξαν-
δρούπολης (και της Σούδας) για να διεκδι-
κεί ανταλλάγματα ο ελληνικός καπιταλι-
σμός.

Μπορούμε και πρέπει να σταματήσουμε
αυτά τα βρόμικα παιχνίδια του Μητσοτά-
κη. Τον δρόμο τον δείχνουν οι απεργοί.
Στα Νοσοκομεία οι εργάτες της Υγείας
πραγματοποιούν μαζικές συνελεύσεις πη-
γαίνοντας προς την πανελλαδική απεργία
τους στις 20 Οκτώβρη. Ακόμα και οι ηγε-
σίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ αναγκάστη-
καν να καλέσουν Γενική Απεργία στις 9
Νοέμβρη. Μπορούμε να τη μετατρέψουμε
σε πανεργατικό ξεσηκωμό από τα κάτω
απλώνοντας τις συνελεύσεις και τις επι-
τροπές αγώνα παντού. Αυτή την προσπά-
θεια οργανώνει ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης που καλεί ανοιχτή σύσκεψη
στις 9 Οκτώβρη. 

Επίσης, μπορούμε και πρέπει να συνδέ-
σουμε την πάλη για αυξήσεις, προσλήψεις
και τα άλλα άμεσα εργατικά αιτήματα με
τον αγώνα ενάντια στις αντιδημοκρατικές
επιθέσεις και τις πολεμικές προκλήσεις
της κυβέρνησης. Η υπεράσπιση της δημο-
κρατίας και της ειρήνης είναι εργατική
υπόθεση. Και απαιτεί μια Αριστερά πιστή
στην επαναστατική παράδοση του Μαρξ
και του Λένιν. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα οργανώνει μια μέρα με συζητήσεις
πάνω σε αυτή την αναγκαιότητα στις 6 Νο-
έμβρη λίγο πριν την Πανεργατική. Για να
βαδίσουμε οργανωμένα προς την ανατρο-
πή της απάτης που επιμένει να σπρώχνει ο
Μητσοτάκης. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία στέλ-
νουν σήμα κινδύνου παντού. Οι νοσταλγοί του Μου-
σολίνι «Αδελφοί της Ιταλίας» ήρθαν πρώτο κόμμα
με 26% και η αρχηγός τους Τζόρτζια Μελόνι ετοι-
μάζεται να γίνει πρωθυπουργός με τη στήριξη του
Σαλβίνι και του Μπερλουσκόνι καθώς ο συνασπι-
σμός ακροδεξιάς-δεξιάς φτάνει το 43%.

Πρόκειται για σκάνδαλο, καθώς η συμμετοχή στις
κάλπες ήταν πεσμένη στο 63%, με μεγάλα τμήματα
του πληθυσμού στο νότο της Ιταλίας να απέχουν.
Το Δημοκρατικό Κόμμα παίρνει 20%, τα Πέντε
Αστέρια 15%, ο κεντρώος Τρίτος Πόλος 8%, η Ιτα-
λική Αριστερά 4%, συνολικά η συμμαχία δεξιάς-
ακροδεξιάς είναι μειοψηφική.

Κι όμως η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της, μαζί και ο
Μητσοτάκης, δεν τολμούν να απομονώσουν τη Με-
λόνι, ούτε καν όπως έχει γίνει στο παρελθόν με την
Λεπέν στη Γαλλία.

Το δρόμο για την άνοδο των φασιστών της Μελό-
νι τον έστρωσε ο γνωστός μας «τεχνοκράτης» Μά-
ριο Ντράγκι. Ο πρώην διοικητής της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, ο άνθρωπος που έκλεισε τις
τράπεζες στην Ελλάδα το 2015 για να εκβιάσει το
μαζικό ΟΧΙ του δημοψηφίσματος, εφάρμοσε την
ίδια μνημονιακή πολιτική και σαν πρωθυπουργός
της Ιταλίας. Όλα υποτάσσονται στην εξυπηρέτηση
του τεράστιου δημόσιου χρέους. Οι επιδοτήσεις
από την ΕΕ μοιράζονται στις μεγάλες επιχειρήσεις
αλλά οι λογαριασμοί για το ηλεκτρικό και το φυσικό
αέριο εκτοξεύτηκαν, η φτώχεια μεγαλώνει.

Κανένας εφησυχασμός
Η Μελόνι δημαγωγούσε σαν η μόνη αντιπολίτευ-

ση και ταυτόχρονα δηλώνει ότι θα είναι σοβαρός
συνομιλητής με την ΕΕ. Δεν χωράει κανένας εφη-
συχασμός. Το σύνθημα του Μουσολίνι «Θεός, πα-
τρίδα, οικογένεια» εξακολουθεί να είναι λάβαρο για
τους «Αδελφούς της Ιταλίας». Ο κίνδυνος για φασι-
στικά πογκρόμ κατά προσφύγων και μεταναστών
στην Ιταλία είναι μπροστά μας.

Τώρα είναι η ώρα για δυνατό αντιφασιστικό και
αντιρατσιστικό κίνημα. Ο τρόπος που παλέψαμε για
να απομονώσουμε τη Χρυσή Αυγή εδώ, όταν πήγε
να σηκώσει κεφάλι μετά το 2012, δείχνει το δρόμο
για αποκρούσουμε τη νέα απειλή δέκα χρόνια μετά,
όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά πανευρωπαϊκά.

Απαιτούμε να μην υπάρξει καμιά νομιμοποίηση
των φασιστών στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί ο Μη-
τσοτάκης να το παίζει «υπερασπιστής των δημο-
κρατικών αξιών» απέναντι στον Πούτιν, στον Ερντο-
γάν και στο Ιράν και την ίδια ώρα να κάνει τα στρα-
βά μάτια για την Μελόνι. Η νομιμοποίηση μιας κυ-
βέρνησης Μελόνι κάνει πλάτες στους ντόπιους νεο-
ναζί που προσπαθούν να βγουν αθώοι στο Εφετείο
και να ανασυνταχθούν. Η αντιφασιστική κινητοποί-
ηση στο Εφετείο την Τετάρτη 28 Σεπτέμβρη είναι
ένα πρώτο βήμα και έτσι θα συνεχίσουμε.

Αθήνα, 26 Σεπτέμβρη 2022

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

Κοίτα ποιοι ποζάρουν 
σαν αντίπαλοι του «ολοκληρωτισμού»

Μετά τις ιταλικές εκλογές:
Να φράξουμε 
τον δρόμο στη
φασιστική απειλή - 
ΕΕ και Μητσοτάκης
«κανονικοποιούν»
τους φασίστες 
της Μελόνι

24/9, Σύνταγμα. Γυρίστε στη σελ. 4. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Μητσοτάκης
συνένοχος
«Οι φωνές των γενναίων γυναι-

κών στο Ιράν ακούγονται σε
όλο τον πλανήτη. Δίπλα τους και γεν-
ναίοι άντρες. Μαζί γράφουν ιστορία
και διεκδικούν την προστασία των δι-
καιωμάτων των γυναικών και την
ελευθερία» ανέφερε σε δήλωσή της,
η υφυπουργός Δημογραφικής και Οι-
κογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων, της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη.

Τι γνώμη να έχει άραγε για τη δή-
λωση της υπουργού, η Πάρβιν, πρό-
σφυγας από το Ιράν, η οποία πριν
από λίγους μήνες κατήγγειλε στην
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του ΟΗΕ ότι επαναπροωθήθηκε πα-
ράνομα έξι φορές από την Ελλάδα
στην Τουρκία, υφιστάμενη βασανι-
σμούς; «Το μόνο που ζητώ είναι δι-
καιοσύνη και αξιοπρέπεια… είναι και-
ρός πια και να μπει ένα τέλος σε αυ-
τές τις παράνομες όσο και απάνθρω-
πες πρακτικές» έλεγε στη συνέντευ-
ξη τύπου που έδωσε τον Φλεβάρη
στην Αθήνα. Αλλά όση δικαιοσύνη και
αξιοπρέπεια μπορεί κανείς να την
βρει στην Τεχεράνη άλλη τόση θα
βρει και στην Αθήνα. 

Ό,τι και να ψελλίζουν περί ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, η κυβέρνηση της
ΝΔ δεν δίνει δεκάρα για τα δικαιώμα-
τα των γυναικών αφού δεν επιτρέπει
σε χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και άν-
δρες που έρχονται σαν πολιτικοί πρό-
σφυγες ούτε καν να υποβάλουν αίτη-
μα ασύλου. Αλλά τους μπαγλαρώ-
νουν και τους στέλνουν πίσω στην
Τουρκία - όταν δεν τους αφήνουν να
πεθάνουν στον Έβρο ή στο Αιγαίο.

Πόση αλήθεια διαφορά έχει ο τρό-
πος που αντιμετωπίζει η αστυνομία
ηθών στο Ιράν τις γυναίκες που δεν
φοράνε σωστά την μαντήλα από την
εγχώρια ελληνική αστυνομία ηθών
που καθημερινά σταματάει γυναίκες
και άνδρες στους δρόμους της Αθή-
νας για έλεγχο με μοναδικό κριτήριο
ότι φοράνε μαντήλα, ότι είναι μελαμ-
ψοί ή δεν μιλάνε καλά ελληνικά; Η
αντιμετώπιση των ιρανών γυναικών
και ανδρών από τα ΜΑΤ  πριν από λί-
γες μέρες όταν διαδήλωναν έξω από
την ιρανική πρεσβεία δεν ήταν η
πρώτη επαφή τους με την ελληνική
αστυνομία. 

Από την Τεχεράνη μέχρι την Αθήνα
«Γυναίκες-ζωή-ελευθερία»,

«Aπό την Τεχεράνη μέχρι
την Αθήνα φωνάζουμε

κάτω οι δικτατορίες», «Και σήμερα
και αύριο και όσο χρειαστεί είμα-
στε όλοι Ιρανοί», «Αζαντί-Ελευθε-
ρία» βροντοφώναξαν εκατοντάδες
διαδηλώτριες και διαδηλωτές, το
Σάββατο 24/9, στο Σύνταγμα στη
δυναμική συγκέντρωση αλληλεγ-
γύης στην ιρανική εξέγερση που
κάλεσαν πολιτικοί πρόσφυγες από
το Ιράν, η ΚΕΕΡΦΑ και η Κίνηση για
την Απεργιακή 8 Μάρτη. Διαδηλω-
τές και διαδηλώτριες έκοψαν τα
μαλλιά τους ακολουθώντας το πα-
ράδειγμα των εξεγερμένων στο
Ιράν ενώ στην συνέχεια έκαναν πο-
ρεία στα γραφεία της ΕΕ και από
εκεί πίσω στο Σύνταγμα. Η Επιτρο-
πή Ιρανών Προσφύγων στην Ελλά-
δα καλεί σε νέα συγκέντρωση στα
Προπύλαια το Σάββατο 1η Οκτω-
βρίου στις 6μμ ενώ θα πραγματο-
ποιήσει παρεμβάσεις ενημέρωσης
στα φοιτητικά συλλαλητήρια και
στην αντιφασιστική συγκέντρωση
στην δίκη της Χ.Α. έξω από το Εφε-
τείο, στις 28/9. 

Στα σκαλιά του Συντάγματος, το
όνομα της δολοφονημένης από το
ιρανικό καθεστώς Μαχσά Αμινί
εναλλάσσονταν με τα συνθήματα
που φωνάζονταν στα φαρσί, στα
ελληνικά και στα αγγλικά. «Μάχσα-
Αμινί-Ιράν-Επανάσταση» έγραφε
ένα από τα εκατοντάδες αυτοσχέ-
δια πλακάτ. «Σταματήστε τα push-
back, σταματήστε τις απελάσεις,
το πολιτικό άσυλο είναι δικαίωμα»
έγραφε ένα άλλο. Στη συγκέντρω-
ση τον λόγο έπαιρναν, η μια μετά
την άλλη γυναίκες και άνδρες από
το Ιράν που κατήγγειλαν τις μαζι-
κές δολοφονίες διαδηλωτών από
την αστυνομία, την απαγόρευση
της ενημέρωσης και του ίντερνετ
ζητώντας την αλληλεγγύη όλων για
να σταματήσει η βάρβαρη καταπίε-
ση των γυναικών και συνολικά του
ιρανικού λαού. 

«Εμείς οι γυναίκες από το Ιράν
έχουμε υποφέρει όλα αυτά τα χρό-
νια από το κράτος στο Ιράν. Απαι-
τούμε την ελευθερία μας και δεν
θα σταματήσουμε να παλεύουμε.
Ακόμη περισσότερο θέλουμε να ξε-
ριζώσουμε αυτό το κράτος και
τους νόμους του» δήλωσε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη η Παρίσα που
ήρθε στη συγκέντρωση μαζί με την
κόρη της. «Άνδρες και γυναίκες
εξεγείρονται μαζί στο Ιράν για τα
δικαιώματα των γυναικών που δο-
λοφονούνται για το τίποτα, γενικό-
τερα για την έλλειψη ελευθερίας
αλλά και για την φτώχεια. Ενώ
υπάρχει όλο αυτό το πετρέλαιο,
βλέπουμε τα μέλη της κυβέρνησης
να μαζεύουν τον πλούτο, να τον

βάζουν στις τσέπες τους, να τον
βγάζουν στην Ευρώπη και να στέλ-
νουν τα παιδιά τους στα καλύτερα
πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Και
την ίδια ώρα υπάρχει κόσμος που
πεινάει και αναγκάζεται να κλέψει
για να ζήσει.  Από την ελληνική κυ-
βέρνηση ζητάμε να δίνει άσυλο
στους πρόσφυγες. Όλοι εμείς που
βρισκόμαστε εδώ στην Ελλάδα, ήρ-
θαμε γιατί είχαμε προβλήματα εκεί
που ζούσαμε. Θέλουμε εσείς εδώ
να είστε στο πλευρό μας».  

Απελευθέρωση
«Σε όλο τον κόσμο βρισκόμαστε

αντιμέτωποι με καταπιεστικές κυ-
βερνήσεις, με κυβερνήσεις που
στρέφονται ενάντια στα δικαιώμα-
τα των γυνακών. Αυτό που γίνεται
στο Ιράν δεν αφορά μόνο στο Ιράν,
μιλάμε για ελευθερία των γυναικών
σε όλο τον κόσμο και εδώ στην Ελ-
λάδα, η απελευθέρωση των γυναι-
κών είναι απελευθέρωση όλης της
κοινωνίας» είπε μιλώντας στο πλή-
θος ένας από τους ιρανούς διαδη-
λωτές έξω από το κτίριο της ΕΕ. 

«Είμαστε στο πλευρό των εξεγερ-
μένων για να τσακιστεί ο σεξισμός,
για να έχουν οι γυναίκες το δικαίω-
μα επιλογής του να φοράνε ή όχι
την μαντήλα, για να μπει τέλος στην
αστυνομική βαρβαρότητα και την
καταστολή, για να ανοίξει ο δρόμος
για την κατάκτηση δημοκρατικών
και συνδικαλιστικών ελευθεριών με
την ανατροπή από την ίδια την ερ-
γατική τάξη και τους καταπιεσμέ-
νους λαούς του Ιράν του αυταρχι-
κού καθεστώτος που έστησαν οι
πλούσιοι μαζί με τους μουλάδες πά-
νω στα ερείπια της επανάστασης
του 1979» τόνισε στον χαιρετισμό
του εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ ο Πέ-

τρος Κωνσταντίνου. «Οι γυναίκες εί-
ναι όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της
εργατικής τάξης και στο Ιράν. Συμ-
μετέχουν στις κινητοποιήσεις στην
πρώτη γραμμή, όσο κι αν προσπα-
θούν οι μουλάδες να τις καταπιέ-
σουν» ανέφερε στον χαιρετισμό της
η Έλλη Πανταζοπούλου εκ μέρους
της Κίνησης για την Απεργιακή 8
Μάρτη. «Έχουμε κοινό αγώνα γιατί
παλεύουμε ενάντια στο ίδιο σύστη-
μα που γεννάει παντού την εκμε-
τάλλευση και τη φτώχεια, την κατα-
πίεση και τον σεξισμό».

«Ο κόσμος εξεγείρεται συνολικά
ενάντια στο καθεστώς στο Ιράν.
Δεν γίνεται όλο αυτό για το χι-
τζάμπ. Το αίτημα είναι συνολικά η
απελευθέρωση του ιρανικού λαού.
Δεν ξεχνάμε ότι στις διαδηλώσεις
για τις τιμές της βενζίνης το 2019
το καθεστώς σκότωσε 1.500 διαδη-
λωτές» μας λέει η Σούντε, κινημα-
τογραφίστρια. «Μετά το Σουδάν
και στο Ιράν αποδεικνύεται ότι οι
γυναίκες είναι πρωτοπορία στην
αντίσταση, είναι ο προπομπός μιας
νέας, μετά το 2019, μεγάλης εργα-
τικής εξέγερσης στο Ιράν. Μετά
την απόφαση του Ανώτατου Δικα-
στήριου των ΗΠΑ κατά των αμβλώ-
σεων είναι τεράστια υποκρισία να
λένε ότι υποστηρίζουν τις γυναίκες
του Ιράν, είναι το ίδιο σεξιστές. Η
μόνη πραγματική υποστήριξη στον
λαό του Ιράν είναι το εργατικό κίνη-
μα στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, στην
Ελλάδα και παντού και αυτό πρέπει
να κάνει» μας λέει ο Δημήτρης Ζώ-
τος, δικηγόρος.

«Το σύνθημα “Θα σκοτώσω, θα
σκοτώσω αυτόν που σκότωσε τον
αδελφό μου” είναι ένα παλιό σύν-
θημα που πηγαίνει πίσω στην επα-
νάσταση του 1979 και το φώναζε ο

κόσμος στους στρατιώτες που πυ-
ροβολούσαν τους εξεγερμένους
ενάντια στο Σάχη, τώρα καταλήγει:
“αυτόν που σκότωσε την αδελφή
μου”. Υπάρχει μια συλλογική μνήμη
που δεν λέει να ξεχάσει. Εδώ και
40 χρόνια αφού προδόθηκε η επα-
νάσταση ενάντια στον Σάχη ο λαός
έχει παλέψει ξανά και ξανά το κα-
θεστώς που ακολούθησε» δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη, ο Βασί-
λης Κουκαλάνι, ηθοποιός. «Είμαστε
ξανά σε μια κρίσιμη καμπή τώρα
στο Ιράν. Αλλά, τα αυταρχικά καθε-
στώτα μας είναι γνωστά και από δι-
κά μας παραδείγματα. Το τι διεκδι-
κούν οι γυναίκες στο Ιράν δεν απέ-
χει και τόσο πολύ από αυτά που
διεκδικούν οι γυναίκες παγκο-
σμίως. Η ελληνική κυβέρνηση και οι
κυβερνήσεις της Δύσης γενικότερα
δεν αντιμετωπίζουν τους ανθρώ-
πους που έρχονται σαν πρόσφυγες
που έρχονται εδώ με καλύτερο
τρόπο από τις χώρες από τις οποί-
ες έρχονται».  

Γ.Π.

Σάββατο 24/9, Σύνταγμα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Συνεχίζονται για δέκατη μέρα οι διαδηλώ-
σεις που την προηγούμενη εβδομάδα
πήραν χαρακτήρα εξέγερσης στο Ιράν. 

Παρά την τεράστια καταστολή της αστυνο-
μίας -που έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον
41 ανθρώπους σύμφωνα με την κρατική τηλεό-
ραση της χώρας (παραπάνω σύμφωνα με τους
διαδηλωτές), παρά το μπλοκάρισμα του ίντερ-
νετ προκειμένου να πληγεί ο συντονισμός των
κινητοποιήσεων και παρά τις πολλές εκατοντά-
δες συλλήψεις διαδηλωτών, την Κυριακή 25/9,
διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ξανά σε διά-
φορα σημεία σε όλη τη χώρα: Από τις πόλεις
του βορειοδυτικού Ιράν όπου κατοικούν οι
Κούρδοι και τα μαγαζιά παρέμειναν κλειστά σε
ένδειξη διαμαρτυρίας μέχρι τις συνοικίες της
ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και το Ισφα-
χάν.

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές,
σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, το βασικό
συνδικάτο των εκπαιδευτικών του Ιράν καλού-
σε με ανακοίνωσή του τους εκπαιδευτικούς
και τους φοιτητές να προχωρήσουν σε γενική
απεργία στις 26 και 28 Σεπτεμβρίου ζητώντας
από τα συνδικάτα και τους καλλιτέχνες να
σταθούν στο πλευρό των διαδηλωτών σε αυ-
τές τις δύσκολες αλλά ελπιδοφόρες μέρες».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης
εβδομάδας οι διαδηλώσεις απλώθηκαν σχεδόν
σε όλες τις 31 επαρχίες του ιρανικού κράτους
με τις διαδηλώτριες και τους διαδηλωτές να καί-
νε περιπολικά και να επιτίθενται σε αστυνομικά
τμήματα. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση
στην διάρκεια των διαδηλώσεων έχουν κατα-
στραφεί 12 τράπεζες και 219 ΑΤΜ, ενώ η αστυ-
νομία ανέφερε ότι έχουν συλληφθεί περισσότε-
ροι από 700 άνθρωποι. Πρόκειται για τις μεγα-
λύτερες κινητοποιήσεις που έχουν πραγματο-
ποιηθεί στη χώρα μετά από εκείνες του Νοεμ-
βρίου του 2019 ενάντια στην αύξηση της τιμής
της βενζίνης καθώς και το μεγάλο κύμα διαδη-
λώσεων του 2009, μετά από καταγγελίες για νο-
θεία στο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Οι διαδηλώσεις με κεντρικό σύνθημα «Γυναί-
κες, ζωή, ελευθερία», ξεκίνησαν το Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου μετά τον θάνατο της κουρδικής
καταγωγής Μάχσα Αμινί για τον οποίο υπεύθυ-
νη ήταν η «αστυνομία ηθών» του Ιράν. Η Μάχσα
έπεσε σε κώμα μέσα σε ένα κέντρο κράτησης
της αστυνομίας αφού είχε συλληφθεί μερικές
μέρες νωρίτερα με την κατηγορία ότι δεν φο-
ρούσε σωστά τη μαντίλα της. Γυναίκες κατέβη-
καν στον δρόμο, πολλές από αυτές αφαιρών-
τας τη μαντίλα τους δημόσια -κάτι που απαγο-
ρεύεται στο Ιράν- και κόβοντας τα μαλλιά τους.

Σε όλη τη χώρα
Μέσα στις επόμενες μέρες οι διαδηλώσεις

απλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα θέτοντας το
ζήτημα της ανατροπής της κυβέρνησης Ραϊσί.
Τα ρεπορτάζ και οι εικόνες από το Ιράν δεί-
χνουν ότι συμμετέχουν και άνδρες και γυναί-
κες, κυρίως νεολαία αλλά και μεγαλύτερες
ηλικίες, γυναίκες με ή χωρίς χιτζάμπ, άνθρω-
ποι ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής ή κλάδου
του Ισλάμ στον οποίο πιστεύουν. Η κυβέρνηση
Ραϊσί ισχυρίζεται ότι οι διαδηλώσεις είναι
«υποκινούμενες» από τους Κούρδους του
Ιράν» που βρέθηκαν στο στόχαστρό της το
προηγούμενο διάστημα Αλλά δεν είναι μόνο οι
Κούρδοι που διαδηλώνουν. «Είμαι από το
Κουρδιστάν, από την ίδια επαρχία από την
οποία ήταν και η Μάχσα Αμινί» δηλώνει μια
ιρανή πρόσφυγας. «Κατά τις διαδηλώσεις του
2019, δεν υπήρχε ενότητα μεταξύ Ιρανών,

Αράβων, Τούρκων, Κούρδων και ούτω καθε-
ξής. Αυτή τη φορά, οι άνθρωποι φωνάζουν
συνθήματα όπως “Από την Ταμπρίζ στο Σαναν-
τάι και από την Τεχεράνη στη Μασάντ”». 

Στους δρόμους των ιρανικών πόλεων η οργή
ενάντια στην όξυνση της καταπίεσης των γυ-
ναικών και στον περιορισμό των ελευθεριών γί-
νεται ένα με την οργή ενάντια στην φτώχεια
και την οικονομική κρίση που μαστίζει την χώ-
ρα, την ίδια στιγμή που η ιρανική ελίτ ζει μέσα
στη χλιδή. «Το κύριο σύνθημα των διαδηλώσε-
ων, “Γυναίκες, ζωή, ελευθερία” συνδέει τις πο-
λιτικές και οικονομικές απαιτήσεις σε μια ευ-
ρύτερη εξέγερση ενάντια στο σύστημα» δήλω-
σε στην εφημερίδα Socialist Worker o ιρανός
ακαδημαϊκός και ακτιβιστής Πεϊμάν Ζαφαρί.
«Γυναίκες, σημαίνει ότι το ζήτημα του σεξι-
σμού είναι στην πρώτη γραμμή. Ζωή, σημαίνει
μια καλύτερη ζωή για όλους, τους εργάτες,
τους φτωχούς. Και Eλευθερία, σημαίνει όχι άλ-
λη κρατική καταπίεση».

H σκλήρυνση των αστυνομικών επιθέσεων
ενάντια στις γυναίκες στο Ιράν το τελευταίο
διάστημα δεν έχει να κάνει μόνο με το χιτζάμπ
αλλά με τις συνολικότερες επιθέσεις που έχει
οργανώσει ενάντια στις ίδιες και σε ολόκληρη
την εργατική τάξη η κυβέρνηση Ιμπραήμ Ραϊσί
-και οι προηγούμενες κυβερνήσεις- με επιθέ-
σεις στην αγοραστική δύναμη των εργατών και
ιδιωτικοποιήσεις. 

Σε άρθρο του στην ΕφΣυν, ο Σωτήρης Ρούσ-
σος, πανεπιστημιακός και συγγραφέας του βι-
βλίου «Επανάσταση και Εξέγερση στη Μέση
Ανατολή» τονίζει ανάμεσα σε άλλα: «Υπάρχει
σαφές ταξικό πρόσημο στην επιβολή της θρη-
σκευτικής “ορθότητας”. Το 2022, πάνω από το
30% του ιρανικού λαού ζει κάτω από το όριο
της φτώχειας, ενώ ο καλπάζων πληθωρισμός
οδηγεί σε ανατίμηση των βασικών ειδών της
τάξης του 40%. Τον Μάιο 2022 η αλματώδης
αύξηση των τιμών του ψωμιού οδήγησε σε μα-
ζικές βίαιες διαδηλώσεις στην περιοχή Χουζε-
στάν. Σε αυτό το κοινωνικό σκηνικό, οι πλού-
σιες περιοχές της βόρειας Τεχεράνης βρί-
σκονται συνήθως εκτός των περιπολιών της
ομάδων θρησκευτικής “ορθότητας”, προκα-
λώντας ακόμη περισσότερο την οργή κατά της
κυβέρνησης…»

Η κυβέρνηση Ραϊσί χρησιμοποιεί την επίθε-
ση στις γυναίκες και τα δικαιώματά τους σαν
ένα ιδεολογικό, πολιτικό μέσο απέναντι στην
αυξανόμενη οργή της εργατικής τάξης και των
φτωχών και προκειμένου να συσπειρώσει τους
συντηρητικούς υποστηρικτές της. Ο Ραϊσί είχε

εκλεγεί το 2021 έχοντας την υποστήριξη του
πιο συντηρητικού τμήματος των μουλάδων με
ποσοστό 62,2% αλλά με την συμμετοχή να εί-
ναι κάτω από το 50%, πολύ χαμηλότερα από
τις εκλογές του 2017. 

Κυρώσεις
Αλλά η οικονομική κρίση και η φτώχεια που

μαστίζει το Ιράν δεν αφορά μόνο τις πολιτικές
της ιρανικής ελίτ. Αφορά τις ΗΠΑ και τους
συμμάχους τους που ενώ έχουν επιβάλει ένα
πολυετές καθεστώς κυρώσεων το οποίο έχει
τσακίσει τον λαό του Ιράν, έρχονται τώρα υπο-
κριτικά να παρουσιαστούν ως «συμπαραστά-
τες» του, δίνοντας στο ιρανικό καθεστώς την
απαραίτητη δικαιολογία για να επιτίθεται στον
κόσμο που εξεγείρεται ότι είναι «υποκινούμε-
νος από πράκτορες των ΗΠΑ και του Ισραήλ». 

Ήδη από τον Ιούλιο του 2021, 47 μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις είχαν αποστείλει ανοιχτό
γράμμα στον Λευκό Οίκο να εγκαταλείψει την
πολιτική των πρωτοφανών κυρώσεων που ξεκί-
νησαν εκ νέου με την αποχώρηση του πρώην
προέδρου Τραμπ από τη συμφωνία για τα πυ-
ρηνικά το 2018, με τεράστιες επιπτώσεις στην
ιρανική κοινωνία. Τον φετινό Μάιο, ακόμη και η
ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για το Ιράν, αφού
επισκέφθηκε τη χώρα, δήλωσε ότι «κατά τη
διάρκεια αυτής της επίσκεψης, μπορέσαμε να
δούμε τις καταστροφικές συνέπειες στο αν-
θρωπιστικό επίπεδο» προσθέτοντας ότι «τα μέ-
τρα που επιβάλλονται σε βάρος του Ιράν πα-
ραβιάζουν το διεθνές δίκαιο» και ότι το σωστό

θα ήταν να «αρθούν οι κυρώσεις».
Η κυβέρνηση Μπάιντεν, όχι τις κυρώσεις δεν

έχει άρει ακόμη, αλλά με τις ανακοινώσεις
«υποστήριξης» στους εξεγερμένους ότι τάχα
ετοιμάζεται να διευκολύνει την πρόσβαση των
ιρανών στο ίντερνετ έκανε στην κυβέρνηση
Ραϊσί το καλύτερο δώρο δίνοντάς του τη δυνα-
τότητα να οργανώνει φιλοκυβερνητικές διαδη-
λώσεις με «αντιιμπεριαλιστικό» περιεχόμενο.
Είχε προηγηθεί πριν από δύο χρόνια ένα άλλο
δώρο, η δολοφονία στο Ιράκ του ιρανού στρα-
τιωτικού διοικητή Σολεϊμανί, με πλήγμα από
αμερικανικό, μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Είναι πραγματικά ανέκδοτο η κυβέρνηση
Μπάιντεν (στην χώρα-νο1 τρομοκράτη του πλα-
νήτη, στη χώρα στην οποία πριν από δύο χρό-
νια καίγονταν από άκρη σε άκρη τα αστυνομικά
τμήματα μετά την δολοφονία του Τζορτζ
Φλόυντ, στη χώρα που ξεκίνησε το metoo γιατί
καταπατούνται βάναυσα τα δικαιώματα των γυ-
ναικών με τελευταίο αυτό της έκτρωσης, στη
χώρα που το 2021 η αστυνομία δολοφόνησε
πυροβολώντας 1.041 άτομα με το ποσοστό των
μαύρων να είναι διπλάσιο από εκείνο των λευ-
κών) να έχει το θράσος να παρουσιάζεται σαν
υποστηρικτής των «δικαιωμάτων» στο Ιράν.

Ο κόσμος που διαδηλώνει στο Ιράν δεν έχει
ανάγκη από τέτοιους «συμμάχους». Όπως και
οι Ιρανοί πρόσφυγες που διαδηλώνουν στις
χώρες της Δύσης δεν έχουν ανάγκη από τη
«συμπαράσταση» των κυβερνήσεων της ΕΕ και
των ΜΜΕ που τις στηρίζουν. Το μόνο που βλέ-
πουν όλοι αυτοί στην ιρανική εξέγερση είναι
μια ευκαιρία για μια νέα εκστρατεία ισλαμοφο-
βίας, για την «πολιτισμένη Δύση» και τους
«βαρβάρους με τις μαντήλες». Μιας εκστρα-
τείας που στο τέλος καταλήγει να παίρνει τη
μορφή των γκλομπ (της άτυπης αλλά πραγμα-
τικής αστυνομίας ηθών του κάθε Μακρόν και
του κάθε Μητσοτάκη) στο κεφάλι των ίδιων
των προσφύγων.

Όπως αναφέρει  ο Πεϊμάν  Ζαφαρί, «ένα από
τα συνθήματα των διαδηλωτών λέει “Κάτω ο
καταπιεστής, είτε είναι ανώτατος ηγέτης είτε
Σάχης”. Αυτό αναφέρεται τόσο στο σημερινό
καθεστώς του Ιράν όσο και στην υποστηριζό-
μενη από τη Δύση δικτατορία που ανατράπηκε
από την επανάσταση το 1979». Η μνήμη αυτής
της Επανάστασης, ότι έτσι πέφτουν τα καθε-
στώτα, είναι ριζωμένη στη συλλογική μνήμη
της νεολαίας και της εργατικής τάξης του Ιράν
παρόλο που στο τέλος της στην εξουσία βρέ-
θηκε το σημερινό καθεστώς. 

Επίσης η μνήμη των γενικών απεργιών που
αποτέλεσαν το καθοριστικό σημείο για την
ανατροπή του Σάχη το 1979, όταν οι  “σόρας”,
οι εργατικές επιτροπές διεκδικούσαν τον έλεγ-
χο στα εργοστάσια,  εξακολουθεί να αναπνέει
στους αγώνες της εργατικής τάξης του Ιράν.
Πέρσι τον Ιούλη ήταν ξανά παρούσα σε ένα
απεργιακό κύμα που ξεκίνησε από τα κάτω στα
διυλιστήρια για να απλωθεί στα πετροχημικά
εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής ενέρ-
γειας και άλλους χώρους δουλειάς με αίτημα
αυξήσεις. Εκεί βρίσκεται η δύναμη για να νική-
σουν, οι γυναίκες οι εργαζόμενοι και η νεολαία
που δίνουν τις ζωές τους στους δρόμους του
Ιράν. Και σε αυτόν τους τον αγώνα έχουν την
αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας.

Γιώργος Πίττας

Γυναίκες-Ζωή-Ελευθερία 
Διαδήλωση στην Τεχεράνη. Φωτό: Reuters
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ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΕΚΟ Παρέλυσε η Αθήνα ΜΜΕ
Εκδήλωση και 
αγώνας για αυξήσεις
Εκδήλωση για τη διεκδίκηση ΣΣΕ και για όλες τις μάχες

των εργαζόμενων στα ΜΜΕ διοργανώνει την Παρασκευή
7 Οκτώβρη η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή. Η εκδήλωση θα
γίνει στην ΕΣΗΕΑ, στην αίθουσα του 3ου ορόφου, στις 6.30μμ
και θα μιλήσουν οι: Σοφία Τσάλα, δημοσιογράφος Alpha και
μέλος του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, Νεκτάριος Δαρ-
γάκης, δημοσιογράφος in.gr και μέλος του Μεικτού Συμβουλί-
ου της ΕΣΗΕΑ, Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος ΕΡΤ.

«Πάνω από 10 χρόνια οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά ΜΜΕ
δουλεύουν χωρίς ΣΣΕ», αναφέρει η προκήρυξη των Financial
Crimes, αντικαπιταλιστικού δικτύου εργαζομένων στα ΜΜΕ
που συμμετέχει στην Πρωτοβουλία για την Ανατροπή. «Πάνω
από 10 χρόνια δημοσιογράφοι, τεχνικοί και άλλες ειδικότητες
εργάζονται με μισθούς πείνας, με απλήρωτες υπερωρίες, με
ατομικές συμβάσεις ομηρίας, σε καθεστώς λογοκρισίας και
εργοδοτικής τρομοκρατίας.

Πλέον η ακρίβεια απειλεί να τινάξει στον αέρα τους οικογε-
νειακούς προϋπολογισμούς των εργαζόμενων την ώρα που η
κυβέρνηση, στραπατσαρισμένη από το σκάνδαλο των υπο-
κλοπών, συνεχίζει να κάνει τα χατίρια των μιντιαρχών που της
έχουν προσφέρει την απόλυτη στήριξή τους τα τελευταία
χρόνια.

Και ενώ οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά ΜΜΕ ζητούν να ξεκι-
νήσουν οι διαδικασίες για την υπογραφή ΣΣΕ, οι συνάδελφοι
στα Δημόσια βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία συμφωνία που αν-
τί για αυξήσεις δίνει τροφεία και βάουτσερ...

Το νέο νομοσχέδιο για την ενημέρωση απαλλάσσει τους κα-
ναλάρχες από την υποχρέωση να απασχολούν 400 άτομα, κα-
θώς προβλέπει ότι το 40% αυτών μπορεί να προέρχεται από
συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ανοίγει έτσι διάπλατα τον δρόμο
για απολύσεις και ελαστικές σχέσεις εργασίας στα κανάλια.

Μεγάλη επιτυχία
Η 24ωρη απεργία που οργανώθηκε στους ιδιωτικούς τηλε-

οπτικούς σταθμούς είχε μεγάλη επιτυχία και καθολική συμμε-
τοχή, αλλά για ακόμα μία φορά οι ηγεσίες της ΕΣΗΕΑ και της
ΕΣΠΗΤ αντί να κλιμακώσουν αρκέστηκαν στην προφορική δέ-
σμευση του υπουργού ότι θα εξαιρεθούν οι δημοσιογράφοι,
αφήνοντας τους τεχνικούς να δίνουν μόνοι τους τον αγώνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νέο νομοσχέδιο δημιουργεί-
ται Επιτροπή λογοκρισίας (τήρηση δεοντολογίας την ονομά-
ζουν) που θα αποφασίζει ποιες εφημερίδες και ιστοσελίδες
θα δικαιούνται κρατική ενίσχυση. Αυτή η επιτροπή θα διορί-
ζεται από τον υπουργό και θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων εκ-
πρόσωποι των εκδοτών – που έχουν καταντήσει την ενημέρω-
ση μια συρραφή fake news και κυβερνητικής προπαγάνδας.
Ο οικονομικός στραγγαλισμός των μη φιλικών στην κυβέρνη-
ση μέσων ανοίγει τη νέα προεκλογική περίοδο.

Την ίδια στιγμή στους χώρους των ΜΜΕ επικρατεί αναβρα-
σμός και διάθεση για δράση. Αυτό απέδειξε η απεργία στα
κανάλια, αλλά και οι συνελεύσεις που έχουν ξεκινήσει στους
χώρους δουλειάς, όπως στα ψηφιακά μέσα της Alter Ego, που
ζητούν αυξήσεις, προσλήψεις και καλούν τις δημοσιογραφι-
κές ενώσεις να κινητοποιηθούν για την υπογραφή ΣΣΕ...

...Nα οργανώσουμε γενικές συνελεύσεις σε όλα τα μαγα-
ζιά, που θα πάρουν αποφάσεις για απεργιακές κινητοποι-
ήσεις και θα αναγκάσουν τις Ενώσεις να προχωρήσουν σε
έναν πραγματικό αγώνα για αυξήσεις, προσλήψεις και πραγ-
ματική ενημέρωση.

Δεν είμαστε μόνες/οι. Μια σειρά χώροι δίνουν ήδη τη μάχη,
μετά τη νίκη των λιμενεργατών της COSCO που λύγισαν τον
πολυεθνικό γίγαντα και κέρδισαν αυξήσεις.

Όλο το εργατικό κίνημα θα διεκδικήσει ΣΣΕ με ουσιαστικές
αυξήσεις στην πανελλαδική πανεργατική απεργία που κήρυ-
ξαν τα συνδικάτα για τις 9 Νοέμβρη. Χρειάζεται να είμαστε
κομμάτι της. Να απαιτήσουμε από τις Ενώσεις και το επικεί-
μενο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ να αποφασίσουν τη συμμετοχή
μας. Θα είναι δύναμη στον αγώνα που τώρα ξεκινάει».

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη 21/9 η 24ωρη
απεργία στις ΔΕΚΟ που κήρυξε

το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ενάντια στο
νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την ίδια μέρα
από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ο νέος
νόμος του Υπουργείου Οικονομικών ανοί-
γει τον δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποί-
ηση των ΔΕΚΟ και απορυθμίζει πλήρως
τις εργασιακές σχέσεις.

Παρά τη λάσπη που έχουν εξαπολύσει
ενάντια στην απεργία και την προσπά-
θεια να κηρυχθεί παράνομη η απεργία
των εργαζόμενων στα ΜΜΜ, σημείωσε
100% συμμετοχή, παραλύοντας ολόκλη-
ρη την Αθήνα. Είναι ένα σημαντικό κρα-
τούμενο για να μην σταματήσουν εκεί οι
απεργίες και να έχουν συνέχεια με επό-
μενο βήμα την πανεργατική απεργία, και
στόχο να ανατραπούν στην πράξη τα
αντιδραστικά νομοθετήματα και η κυ-
βέρνηση που τα ψήφισε.

Η απεργιακή συγκέντρωση έγινε έξω
από το Υπουργείο Οικονομικών στην
οδό Νίκης.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν εργα-
ζόμενοι όλων των ειδικοτήτων από όλες
τις συγκοινωνίες -Μετρό, Τραμ, Λεωφο-
ρεία, κτλ- και από άλλες ΔΕΚΟ, ενώ με
πανό κατέβηκαν το Σωματείο Εργαζομέ-
νων και Τεχνικών ΟΑΣΑ-ΟΣΥ, η Ομο-
σπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλά-
δας(ΟΣΜΕ) και το Σωματείο Εργαζομέ-
νων ΗΔΙΚΑ. 

«Αυτός ο κατάπτυστος νόμος καταρ-
γεί ΣΣΕ, γενικούς κανονισμούς και ορ-
γανογράμματα, ενώ προχωράει ακόμα
παραπέρα την ιδιωτικοποίηση που ξεκί-
νησε τον Οκτώβρη του 2020 με την εί-
σοδο των ιδιωτών ΚΤΕΛ, που έχουν φέ-
ρει σαράβαλα από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, οι οποίες τα είχαν αποσύρει από
την κυκλοφορία. Με αυτά τα σαράβαλα
προχωράει την ιδιωτικοποίηση η κυβέρ-

νηση της ΝΔ», δήλωσε ο Θεμιστοκλής
Αμπλάς, πρόεδρος ΟΣΜΕ. «Αν αναλά-
βουν τις συγκοινωνίες αποκλειστικά οι
ιδιώτες τα πράγματα θα αλλάξουν προς
το χειρότερο σε σχέση με τις υπηρε-
σίες, αλλά και το κόστος μετακίνησης».

«Τις δίνουν μπιρ παρά ενώ είναι κερδο-
φόρες εταιρίες, αλλιώς δεν θα τα ήθελαν
οι ιδιώτες», μας είπαν ο Ηλίας Στενός, τε-
χνικός στο Τραμ και ο Μάκης Γαλάτος,
τεχνικός στο Μετρό. «Έκαναν κάποιες
προσλήψεις τώρα μέσω ΑΣΕΠ και, ενώ
κάνουμε την ίδια δουλειά, παίρνουν ακρι-
βώς τα μισά λεφτά από εμάς και ενώ
έχουν προϋπηρεσία 15 με 20 χρόνια. Τώ-
ρα θέλουν να φέρουν κι εργολαβικούς
που θα παίρνουν ακόμα λιγότερα. Θα
μας βάλουν να τρωγόμαστε μεταξύ μας».

«Η εμπειρία από την είσοδο των ΚΤΕΛ
είναι ότι οι ιδιώτες δεν ελέγχονται από
κανέναν, δεν είναι στο δίκτυο της τηλε-
ματικής (που δείχνει πότε έρχεται το λε-
ωφορείο), δεν γίνεται σωστή συντήρηση
και πολλά μένουν στον δρόμο», σημεί-
ωσε ο Φώτης Κανέλος, ηλεκτρολόγος
ΟΣΥ. «Αυτή τη στιγμή τα ΚΤΕΛ καλύ-
πτουν κάτω από το 50% των δρομολο-
γίων που έχουν αναλάβει, αλλά πληρώ-
νονται για το 100%. Εμείς παρουσιάζου-

με ποσοστό απωλειών δρομολογίων κά-
τω από το 10%, γιατί έχουμε τη δυνατό-
τητα άμεσης επισκευής ή αντικατάστα-
σης. Επίσης, δεν έχουν τις προδιαγρα-
φές “χαμηλού δαπέδου”, όπως λέει ο
νόμος, για να εξυπηρετούν τα ΑΜΕΑ και
ηλικιωμένους».

Συγκέντρωση στο ΣτΕ πραγματοποί-
ησαν την ίδια μέρα η Πρωτοβουλία για τη
Διασφάλιση της Δημόσιας Διαχείρισης
του Νερού και τα Σωματεία Εργαζομένων
ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, και συμμετείχε η Πρω-
τοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική
Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή.
Εκείνη την ώρα συνεδρίαζε η Επιτροπή
Συμμόρφωσης του ΣτΕ η προσφυγή της
Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ
κατά της απόφασης της κυβέρνησης να
μην εφαρμόσει τις αποφάσεις 190
&191/2022 του ΣτΕ, που έκριναν ως αντι-
συνταγματική την ένταξη της ΕΥΔΑΠ και
ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο. Η κυβέρνηση
απαξιώνοντας και ακυρώνοντας το ΣτΕ
προχώρησε σε μια προκλητικά αντιδημο-
κρατική εκτροπή και με τα άρθρα 114 και
115 του ν. 4964/2022 αρνήθηκε να μετα-
φέρει την πλειοψηφία των μετοχών της
ΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΠ στο κράτος.

Μ.Ν.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Μονιμοποίηση τώρα!
Σταματάει η κυβέρνηση τη διαδικασία πρόσληψης των εργαζόμενων στο «ΒσΣ».

Μετά την απόφαση του ΣτΕ, αλλά και τις δηλώσεις του ΥΠΕΣ Βορίδη φαίνεται
να σταματάει η προκήρυξη, που θα μονιμοποιούσε 2.909 εργαζόμενες/ους (με πά-
νω από 15 μέχρι και 20 χρόνια προϋπηρεσία). Η απόφαση βγήκε την ίδια μέρα με
τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης που σήμαινε ότι τελείωσε και διοριζό-
μαστε. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακυρωθεί και να ξαναγυρίσουμε στο μηδέν: στις
συμβάσεις ομηρίας (ή ΙΔΟΧ) όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια ή ακόμα χειρότερα
στην απόλυση. Αυτό δήλωσαν οι εκπρόσωποι της ΝΔ, όταν τους συναντήσαμε την
Πέμπτη (22/9) στη βουλή, αλλά και ο Βορίδης την Κυριακή.

Οι συναδέλφισσες/οι είναι εξοργισμένες/οι: δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να
ανεχτούν αυτή τη νέα κοροϊδία. Ήδη στη συνεδρίαση του Πανελλήνιου Συντονι-
στικού των σωματείων αποφάσισαν να καταθέσουν ρύθμιση που θα εξασφαλίζει
όλους τους συναδέλφους/ισσες, αλλά και να ξεκινήσουν άμεσα συνελεύσεις με
απεργιακή πρόταση. Το ξέρουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος που κερδίσαμε τις πα-
ρατάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβουν ότι δε
μπορούν να παίζουν με τις δουλειές των εργαζόμενων και τις ζωές των δεκάδων
χιλιάδων ανθρώπων που εξυπηρετούμε.

Νίκος Χατζάρας, 
μέλος ΔΣ Ένωσης Προσωπικού Υπηρεσιών ΒσΣ Κ. Μακεδονίας

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Στάσεις εργασίας

Στάσεις εργασίας στις 12μ-3μμ και
9μμ-12 το βράδυ κήρυξε η Ομοσπον-

δία Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρι-
σμού για την Παρασκευή 30/9 για τους
εργαζόμενους του κλάδου στην Αττική. 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία οι λόγοι
της κινητοποίησης είναι οι απολύσεις
στο Τιτάνια, η εφαρμογή της εκ περι-
τροπής εργασίας στο Καζίνο της Πάρ-
νηθας για 11η χρονιά, η μη εφαρμογή
των ΣΣΕ, η άρνηση της κυβέρνησης να
επαναφέρει το ταμείο ανεργίας στα προ
μνημονίου επίπεδα, αλλά και η ανανέω-
ση της ΚΣΣΕ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων
με ευνοϊκούς όρους για τους εργαζόμε-
νους. Ταυτόχρονα, καλεί σε κορύφωση
των κινητοποιήσεων στην Πανεργατική
Απεργία στις 9 Νοέμβρη.

21/9, Οι απεργοί έξω από το Υπ. Οικονομικών. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Την Πέμπτη 22/9 πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπο-
λογιστική συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων

της πρώην ΓΓΔΕ (νυν ΑΑΔΕ), ανοίγοντας τις διαδικα-
σίες για τις εκλογές για ΔΣ και Ομοσπονδία, που θα
πραγματοποιηθούν στις 11/10.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας κατατέθηκε ο δι-
οικητικός απολογισμός της πλειοψηφούσας παράτα-
ξης -σύμπραξη ΔΗΣΥ (πρώην ΠΑΣΚΕ) και ΑΣΚΙ 
(ΣΥΡΙΖΑ)- για την προηγούμενη 3ετή θητεία του ΔΣ.
Τα τρία αυτά χρόνια υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις με
αρνητικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους, με κυριότε-
ρες την εφαρμογή Ειδικού Μισθολογίου-Αξιολόγησης
στην ΑΑΔΕ, την μετακίνηση της ΓΔΗΛΕΔ σε νέο -χει-
ρότερο- κτίριο και, πρόσφατα, την απόφαση για διά-
σπαση της υπηρεσίας με την μεταφορά τηλεφωνικού
κέντρου σε νέα διεύθυνση. Δυστυχώς ο απολογισμός
παρουσίασε ως αναπόφευκτες όλες τις παραπάνω
επιθέσεις ενώ, αντίθετα προσπάθησε να ωραιοποιήσει
και κάποιες από αυτές, όπως το Ειδικό Μισθολόγιο.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ως μοναδικό λάθος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε η μία απεργία
που κάλεσε μέσα σε 3 χρόνια! 

Από την πλευρά μας, ως Αριστερή Ενωτική Πρωτο-
βουλία (ΑΕΠ), παρά τους αρνητικούς συσχετισμούς
στο ΔΣ (η ΑΕΠ έχει μια έδρα σε σύνολο επτά), υπήρ-
ξαν αρκετές στιγμές που μαζί με την βάση των εργα-
ζομένων πιέσαμε και πετύχαμε να γίνουν μαχητικά βή-
ματα όπως η απεργία, στάσεις εργασίας και μια σειρά
εκτάκτων συνελεύσεων, ακόμα και εν μέσω πανδη-
μίας. Επιπλέον, υπήρξαν πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν
από εμάς όπως η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα στην
ΓΔΗΛΕΔ για την οργάνωση των απεργιών της ΑΔΕΔΥ
και η παρουσία του Συλλόγου στα μεγάλα συλλαλητή-

ρια με πανό (που κυριολεκτικά τα κρατούσε η παράτα-
ξή μας μαζί με απλούς συναδέλφους). Συνολικά, με τις
τοποθετήσεις μας προσπαθήσαμε να παροτρύνουμε
τον κόσμο να μην στραφεί προς την απογοήτευση αλ-
λά να βρει την διάθεση, εμπνεόμενος και από τις ευρύ-
τερες μάχες του εργατικού κινήματος τις οποίες επί-
σης αναφέραμε (πχ COSCO), να αλλάξει την κατάστα-
ση στο συνδικάτο και να ξαναβρεί την εμπιστοσύνη
του σε αυτό.

Στο τέλος αναφέραμε και ότι θα παλέψουμε ώστε οι
συμβασιούχοι ΣΟΧ της υπηρεσίας να μπορούν να εγ-
γραφούν μελλοντικά στον Σύλλογο και καλέσαμε
τους συναδέλφους να απεργήσουν στην Γενική Απερ-
γία στις 9/11, την οποία θα προσπαθήσουμε να οργα-
νώσουμε από τώρα.

Τις επόμενες μέρες θα δώσουμε την μάχη των εκλο-
γών, με στόχο να εδραιώσουμε την παρουσία μας στο ΔΣ
του Συλλόγου, αλλά και της Ομοσπονδίας, ώστε οι μάχες
που έρχονται να μας βρουν από καλύτερες θέσεις.

Νίκος Τουρνάς,
μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων ΓΓΔΕ
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Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς προχωράει σε εκλογές για νέο Δ.Σ. και

αντιπρόσωπους στο συνέδριο της Ομοσπονδίας
(ΟΣΥΟ) στις 29 Σεπτεμβρίου Είναι ίσως η πιο κρίσιμη
εκλογική μάχη που έχουμε δώσει με τη Μαχητική
Πρωτοβουλία, όχι μόνο επειδή έχουν περάσει 4 ολό-
κληρα χρόνια μετά τις τελευταίες εκλογές του συλλό-
γου, αλλά επειδή πρακτικά η λειτουργία του συλλόγου
τον τελευταίο χρόνο έχει περιοριστεί σε κάποιες διαδι-
κτυακές ενημερώσεις όπου τα μέλη καλούμασταν να
εξουσιοδοτήσουμε το Δ.Σ. του συλλόγου για την απο-
στολή επιστολών διαμαρτυρίας ή για να κάνει συναν-
τήσεις κορυφής με στελέχη του Υπουργείου, χωρίς
κανένα απολύτως αποτέλεσμα.

Προφανώς τόσο σοβαρά ζητήματα όπως η υποστελέ-
χωση, οι δραματικές περικοπές στους μισθούς μας, ο
όλο και μεγαλύτερος όγκος εργασίας, οι μισθολογικές
ανισότητες ανάμεσα σε δημόσιους υπάλληλους και
ΙΔΑΧ και πλέον ανάμεσα σε νέους και παλιούς συναδέλ-
φους λόγω της μη απόδοσης της προσωπικής διαφο-
ράς στους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους του
Υπουργείου Οικονομικών δεν αντιμετωπίζονται με ατο-
μική ευθύνη και εξατομικοποιημένες διαδικασίες πίσω
από τις οθόνες των υπολογιστών. Γι’ αυτόν τον λόγο
πολλές φορές συνάδελφοι που συμμετέχουμε στη Μα-
χητική Πρωτοβουλία χρειάστηκε να μαζέψουμε υπο-

γραφές ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε με συλ-
λογικό τρόπο και δια ζώσης για όλα αυτά τα οποία δυ-
σκολεύουν την εργασιακή μας και προσωπική καθημε-
ρινότητα. 

Επιπλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε το κύμα ακρί-
βειας και τον πληθωρισμό που ροκανίζει τους ήδη πο-
λύ χαμηλούς μισθούς μας. Κι εδώ η προσέγγιση της
πλειοψηφίας του απερχόμενου Δ.Σ. συνεχίζει να είναι η
αδιέξοδη λογική να ζητάμε εξαιρέσεις, οι οποίες δεν
θα ισχύουν καν για όλους τους εργαζόμενους ή προ-
σφυγές στα δικαστήρια. Είναι μία λογική που έχει δεί-
ξει τα όριά της εδώ και πολύ καιρό, μιας και δεν έχου-
με καταφέρει να κερδίσουμε τίποτα απ’ όλα αυτά που
διεκδικούμε και βέβαια ούτε τις δικαστικές προσφυγές.

Απέναντι σε αυτή την αδιέξοδη και αναποτελεσματι-
κή λειτουργία επιμείναμε ως παράταξη και μέσα στο
Δ.Σ. αλλά και παίρνοντας πρωτοβουλίες μαζί με συνα-
δέλφους ότι χρειάζεται να ξανασυσπειρωθούμε στο
σύλλογό μας με ουσιαστικό τρόπο. Γι’ αυτό διεκδικού-
με να βγει ενισχυμένη η Μαχητική Πρωτοβουλία Εργα-
ζομένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε να μπο-
ρέσουμε να παλέψουμε με πολύ καλύτερους όρους
ενωμένοι για όλα αυτά που μας έκλεψαν από τα Μνη-
μόνια μέχρι και πιο πρόσφατα λόγω πανδημίας.

Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες που συμμετέ-
χουμε στη Μαχητική Πρωτοβουλία πιστεύουμε ότι αυ-
τά που μας ενώνουν και οι κοινές διεκδικήσεις που
μπορούμε να προτάξουμε είναι πολύ περισσότερα
από αυτά που μας διαφοροποιούν. Και υπάρχει μόνο
ένας τρόπος να τα διεκδικήσουμε, οι δυναμικές κινη-
τοποιήσεις και η ενεργοποίηση όλων μας για όλα τα
ζητήματα. 

Τιάνα Ανδρέου,
Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων

Ε.Κ., μέλος Δ.Σ. ΟΣΥΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Με τη Μαχητική
Πρωτοβουλία

AAΔΕ

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Για ΔΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΙΣΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΛΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΕΡΕΠΗ-ΚΡΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Για ΟΣΥΟ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΙΣΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΛΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΕΡΕΠΗ-ΚΡΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Σε εκλογές προχωρούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι πανελλαδικά στις 
16 και 17 Οκτώβρη. Υποψήφιες του Ενωτικού Κινήματος για την
Ανατροπή σε Αθήνα και Ιωάννινα μιλούν στην Εργατική
Αλληλεγγύη.

Οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας γίνονται σε μια εποχή όπου η
δημόσια Yγεία έχει μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Όχι μόνο έχει

αφήσει τις δημόσιες δομές χωρίς κονδύλια και ανθρώπινο δυναμικό, το
οποίο φθίνει συνεχώς, αλλά ενορχηστρώνει και τον κατατεμαχισμό του.

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα μαθήματα της πανδημίας. Νοσήματα που
προϋποθέτουν πολυήμερη και πολυδάπανη νοσηλεία, επαρκή υλικοτεχνική
υποδομή απαιτούν δημόσια νοσοκομεία που έχουν τη δυνατότητα να σηκώ-
σουν αυτό το βάρος. Χρειάζεται πάνω απ’ όλα ειδικευμένο και επαρκές αν-
θρώπινο δυναμικό για να λειτουργήσουν. 

Είναι τουλάχιστον πρόκληση απέναντι σε όλους αυτούς που κινδύνευσαν,
που έχασαν τη ζωή τους, αλλά που εξακολουθούν να κινδυνεύουν καθημε-
ρινά εργαζόμενοι-ες στις δημόσιες δομές, να ακούν ότι υπάρχει υπερπλη-
θώρα νοσοκομειακών δομών στη χώρα. Η μάχη όχι μόνο για διατήρηση των
δημόσιων δομών αλλά για μαζικές προσλήψεις είναι κυριολεκτικά κρίσιμη
για την υγεία όλων μας, με ή χωρίς πανδημία. 

Η θεσμοθέτηση του οικογενειακού γιατρού, των προληπτικών ελέγχων και
συστηματικής παρακολούθησης χρόνιων ασθενών δεν μπορεί να λειτουργή-
σει παρά μόνο αν βασίζεται πρώτα και κύρια στις δημόσιες δομές Υγείας.
Όπως φαίνεται, η στρατηγική της κυβέρνησης είναι αυτή που με άκρο κυνι-
σμό έκφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών: «όποιος αρνείται να
προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει». Είναι χρέος μας να ανατρέψουμε τέτοι-
ου τύπου επιλογές και σαν γιατροί η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Σύλβια Φεσσά, 
γιατρός ακτινολόγος στη Βιοϊατρική

Στηρίζουμε Ενωτικό
Κίνημα για την Ανατροπή

Η σημερινή ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, προσκείμενη στη
ΝΔ, δεν πήρε θέση για κανένα από τα σημαντικά ζητήματα που προ-

έκυψαν μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Συντηρούσε την εικόνα του Ια-
τρικού Συλλόγου σαν μιας συντεχνίας των γιατρών, που πάντα βόλευε τη
ΝΔ για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων.
Δεν έδωσε καμιά κόντρα με την κυβερνητική πολιτική, παρότι τα χτυπήματα
αφορούσαν άμεσα χιλιάδες μέλη του που δουλεύουν στο ΕΣΥ αλλά και
στον ιδιωτικό τομέα.

Δεν ξεχνάμε τις αυταρχικές επιτάξεις ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσο-
κομεία δήθεν για να βοηθήσουν την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ ούτε
τις γνώσεις ούτε την εμπειρία είχαν για να το κάνουν. Την ίδια ώρα οι ιδιωτι-
κές κλινικές έμεναν έξω από τη μάχη αλλά αποζημιώνονταν αδρά για αυτήν.
Με εργασιακές σχέσεις, μισθούς, ωράρια κλπ που δεν υπόκειντο σε κανέ-
ναν έλεγχο, με αυθαίρετες απολύσεις, με προσπάθεια να αρπάξουν ό,τι πε-
ρισσότερο μπορούν από το δημόσιο σύστημα. Βασιζόμενες σε ένα πολύ
μειοψηφικό κομμάτι μεγαλογιατρών που καμιά σχέση δεν έχει με τα προ-
βλήματα του κλάδου.

Αυτή την εικόνα βάζουμε στόχο να αλλάξουμε σαν Ενωτικό Κίνημα για την
Ανατροπή συμμετέχοντας για πρώτη φορά στις εκλογές. Η παρουσία μας
στο ΔΣ είναι κρίσιμη για ένα Σύλλογο που θα διεκδικεί Δημόσια και Δωρεάν
Υγεία για όλο το λαό με μαζικές προσλήψεις και μονιμοποιήσεις στα δημόσια
νοσοκομεία, με αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας για όλους τους
γιατρούς, με επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και την ένταξή τους στο ΕΣΥ.

Παράλληλα, στις 5 Οκτώβρη γίνονται οι εκλογές για αντιπροσώπους στο
Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων. Ως παράταξη «Παρεμβάσεις» σε
νοσοκομεία, δήμους, σχολεία, πανεπιστήμια δίνουμε τη μάχη για να εκπρο-
σωπηθεί η ριζοσπαστική-αντικαπιταλιστική αριστερά σε ένα όργανο που
μπορεί να παίξει ρόλο στους αγώνες στο δημόσιο τοπικά, ενόψει των μαχών
όπως η πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη. Η εκλογή μας είναι εγγύηση
ότι αυτή η προσπάθεια θα γίνει, για να ανοίξουμε το δρόμο να πέσει αυτή η
κυβέρνηση.

Λουίζα Γκίκα, 
γιατρός, μέλος ΔΣ ΕΙΝΗ με το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ



Έξω από το Υπουργείο Υγείας θα βρε-
θούν την Τετάρτη 28/9 στις 12μ οι

εργαζόμενοι/ες των Νοσοκομείων Παί-
δων. Στην κινητοποίηση καλούν με 24ωρη
απεργία η πενταμελής επιτροπή των για-
τρών του Αγία Σοφία και με στάση εργα-
σίας 12μ-2μμ το Σωματείο Εργαζόμενων
στο Αγλαϊα Κυριακού, ενώ απόφαση συμ-
μετοχής έχει πάρει και η τριμελής επιτρο-
πή των γιατρών του Παίδων Πεντέλης.

Είναι η συνέχεια της επιτυχημένης συγ-
κέντρωσης στην πύλη του Αγία Σοφία την
περασμένη βδομάδα, όπου καταγγέλθη-
καν οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού
στα παιδιατρικά νοσοκομεία και αναδεί-
χτηκε ότι 3.000 παιδιά βρίσκονται στις λί-
στες αναμονής για χειρουργείο. «Η ανα-
στολή των τακτικών χειρουργείων στο νο-
σοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία” έρχεται
να επιβεβαιώσει με τον πιο τραγικό τρό-
πο τις καταγγελίες των εργαζομένων για
τεράστιες ελλείψεις προσωπικού», ανα-
φέρει το Σωματείο Εργαζόμενων στο
Αγλαϊα Κυριακού, μιλώντας, ανάμεσα σε

άλλα, για την επισφαλή κατάσταση στα
χειρουργεία λόγω έλλειψης αναισθησιο-
λόγων και νοσηλευτών χειρουργείων, την
υποστελέχωση των περισσότερων τμημά-
των, τις κλειστές πτέρυγες και αίθουσες
χειρουργείων, τις εξοντωτικές συνθήκες
εργασίας.

«Φτάνει πια να παίζουμε με τη ζωή των
παιδιών και των εργαζομένων!», συνεχί-
ζει, καλώντας στην απεργιακή κινητοποί-
ηση της Τετάρτης και στην πανυγειονομι-

κή απεργία στις 20 Οκτώβρη. «Ξέρουμε
ότι και τα τρία μεγάλα νοσοκομεία Παί-
δων της Αττικής αντιμετωπίζουν ανυπέρ-
βλητα εμπόδια στη λειτουργία τους από
χρόνια, κατάσταση που αποτελεί συνει-
δητή πολιτική επιλογή όλων των κυβερ-
νήσεων με στόχο την απαξίωση της δη-
μόσιας Υγείας και την προαγωγή των
συμφερόντων της ιδιωτικής. Οι “λύσεις”
που προτείνουν από το Υπουργείο, όλων
των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, με μετα-
κινήσεις προσωπικού, ελαστικές σχέσεις
εργασίας ή ΣΔΙΤ είναι πρόσκαιρες, ένα
μπάλωμα μπας και καλυφθούν τα κενά
για λίγους μήνες.

Δε συμβιβαζόμαστε με αυτή την κατά-
σταση! Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ότι
κατακτήσαμε το κάναμε με τον αγώνα
μας, όταν δεν συμβιβαστήκαμε, όταν κι-
νητοποιηθήκαμε. Δε θα ανεχτούμε εν έτι
2022 να δουλεύουμε και να λειτουργούμε
το νοσοκομείο με αυτούς τους όρους.
Απαιτούμε: Αμέσως προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού! Εγκατάλειψη της πολιτικής
των μετακινήσεων και των ΣΔΙΤ! Να φύ-
γουν οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία!
Τερματισμός της εκδικητικής αναστολής
εργασίας των συναδέλφων που δεν
έχουν εμβολιαστεί».

Νο 1540, 28 Σεπτέμβρη 2022 Στηρίξτε τους εργάτες της Υγείαςσελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

Για την οργάνωση της απεργίας στις 20 Οκτώβρη
στο Σωτηρία, μας μίλησε η Ζαννέτα Λυσικάτου, μέ-

λος του Συντονιστικού Νοσοκομείων και του Γενικού
Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ: «Στο πλαίσιο της προσπά-
θειας που κάνουμε σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων να
ξεσηκώσουμε όλα τα νοσοκομεία για τις 20 Οκτώβρη
και μετά για την πανεργατική στις 9 Νοέμβρη, πήραμε
την πρωτοβουλία να καλέσουμε σε επιτροπή αγώνα
και στο Σωτηρία. Είναι ένα νοσοκομείο που οι εργαζό-
μενοι δεν θυμούνται καν από πότε έχουν να κάνουν συ-
νέλευση, να συζητήσουν τα προβλήματά τους και να
πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις. Ο πρόεδρος του Σω-
ματείου, ΔΑΚΕ, όταν τον ρωτήσαμε αν θα καλέσει συ-
νέλευση, απάντησε ότι αυτά τα θέματα θα συζητηθούν
στη Βουλή (!). Και η Αριστερά στο ΔΣ δεν παίρνει τη
πρωτοβουλία να κοντράρει αυτή την αδράνεια.

Το κάλεσμά μας βρήκε ανταπόκριση σε νοσηλεύ-
τριες, γιατρούς, εργαζόμενες στην καθαριότητα και τα
μαγειρεία, που αποφάσισαν ότι θα λειτουργήσουν σαν
επιτροπή αγώνα και αν δεν καλέσει το Σωματείο συνέ-
λευση θα διακινήσουν κείμενο υπογραφών που να το
απαιτεί. Επίσης οι τραπεζοκόμες, που είναι συμβασιού-
χες, θα κάνουν και δικό τους μάζεμα στο χώρο τους
για να συνδέσουν την απεργιακή μάχη με το δικό τους
αγώνα ενάντια στην απόλυση. Είναι μια καλή αρχή για
να εξασφαλίσουμε ότι και το Σωτηρία θα είναι στις 20
Οκτώβρη στο δρόμο.

ΣΩΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Όλοι μαζί για την επιτυχία της απεργίας 20/10
Με γενικές συνελεύσεις, κινητοποιήσεις

στο Υπουργείο Υγείας, απεργιακές
επιτροπές, δυναμικές παραστάσεις

στις Διοικήσεις κι άλλες αγωνιστικές πρωτο-
βουλίες, οργανώνεται η πανελλαδική απεργία
των νοσοκομείων στις 20 Οκτώβρη. Στο κέν-
τρο βρίσκονται παντού οι αγωνιστές και οι
αγωνίστριες του Συντονιστικού Νοσοκομείων.

Όπως αναφέρουν σε ενημέρωσή τους: «Α)
Στο Έλενα Βενιζέλου η γενική συνέλευση
(Πέμπτη 22/9) των 70 και παραπάνω εργαζο-
μένων ήταν μία πρώτη νίκη της νέας διοίκησης
του Σωματείου κόντρα στους προβοκάτορες
της ΔΑΚΕ. Νομιμοποιήθηκε με τον πιο απόλυ-
το και δημοκρατικό τρόπο (αυτόν της γενικής
συνέλευσης) το ΔΣ της Αριστεράς που προ-
έκυψε μετά τις πρόσφατες εκλογές. Εκεί ίσχυ-
σε η απλή αναλογική και απομονώθηκε η δε-
ξιά. Τους απομονώσανε και μετά από δεκαε-
τίες έγινε συνέλευση μαζική. Καλούν στις 20
Οκτώβρη στην πανυγειονομική απεργία και θα
την οργανώσουν.

Β) Κλείδωσε η απεργιακή κινητοποίηση των
νοσοκομείων Παίδων για την Τετάρτη 28 Σε-
πτεμβρίου στις 12μ στο Υπουργείο Υγείας. Η
5μελης επιτροπή της ΕΙΝΑΠ του Αγία Σοφία
και το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων του
Αγλαΐα Κυριακού με απόφαση, αλλά και όπως
όλα δείχνουν η αυριανή (23/9) συνέλευση των
γιατρών του Παίδων Πεντέλης, προχωρούν
στον πρώτο τους αγωνιστικό συντονισμό ενάν-
τια στην προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας
να απαξιώσει τα παιδιατρικά νοσοκομεία, να
τα συγχωνεύσει και να τα βάλει δίπλα στους
ιδιώτες. Προσπαθούμε να συντονιστούμε και
με το Καραμανδάνειο της Πάτρας.

Γ) Την Πέμπτη 22/9, στο ΓΝΑ Γεννηματάς,
μετά από πρωτοβουλία της Αργυρής Ερωτο-
κρίτου, επικουρικού γιατρού της Β' Παθολογι-
κής, και στέλεχος του Συντονιστικού των Νο-
σοκομείων, μαζεύτηκαν για πρώτη φορά όλοι
οι ειδικευόμενοι και των τριών παθολογικών
κλινικών αλλά και επικουρικοί επιμελητές και
μόνιμοι διευθυντές και έκαναν ντου στη διοίκη-
ση. Εκεί έβαλαν το ζήτημα της υπερεφημέρευ-
σης, ότι δεν πάει άλλο, αλλά και των άμεσων
προσλήψεων για να σωθούν ζωές. Οι απαντή-
σεις της διοίκησης ήταν γελοίες οπότε αμέ-

σως μετά πάνω από 30 γιατροί, στο χώρο του
σωματείου, αποφάσισαν ότι δεν ξαναεφημε-
ρεύουν πέρα από το πλαφόν. Προχώρησαν σε
κείμενο το οποίο κοινοποίησαν καταρχήν σε
ΕΙΝΑΠ και ΟΕΝΓΕ και θα το μοιράσουν σε όλο
το νοσοκομείο αλλά και στους ασθενείς στη
γενική εφημερία. Ξεσηκωνόμαστε! Όλα τα
σφυριά χτυπάνε για την πανυγειονομική πα-
νελλαδική απεργία στις 20 Οκτώβρη».

Εργατικά ατυχήματα
Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχει πάρει το

Συντονιστικό Νοσοκομείων και σε άλλα νοσο-
κομεία, όπως το Σωτηρία, τον Άγιο Σάββα.
Παντού το κλίμα είναι οργισμένο. Την περα-
σμένη εβδομάδα, στο Κρατικό Νίκαιας, «στο
θάλαμο νοσηλείας COVID 128 συνέβη ένα σο-
βαρό εργατικό ατύχημα», καταγγέλει το Σωμα-
τείο Εργαζόμενων. «Νοσηλεύτρια υπέστη ηλε-
κτροπληξία όταν ακούμπησε σε γυμνό καλώ-
διο ρεύματος κατά τη νοσηλεία. Σημειώνουμε
ότι ο θάλαμος 128 βρίσκεται στον πρώτο όρο-
φο του κεντρικού κτηρίου, όπου η κατάσταση
των τοίχων, των παροχών οξυγόνου, των πρι-
ζών κτλ είναι σε άθλια κατάσταση... Οι υγει-
ονομικοί αλλά και οι ασθενείς εκτίθενται σε
κίνδυνο». Είναι το δεύτερο εργατικό ατύχημα
μέσα σε λίγες βδομάδες μετά τον ακρωτηρια-
σμό της 38χρονης συμβασιούχου καθαρί-
στριας στο Αγλαϊα Κυριακού.

Από κάθε χώρο και μάχη έρχεται το μήνυμα
ότι μόνο οι αγώνες μπορούν να ανατρέψουν
αυτή τη δολοφονική κυβέρνηση και την πολιτι-
κή της. «Όταν με ευθύνη του εργολάβου της
εταιρίας ΑΝΟΔΙΚΗ ακρωτηριάστηκε η 38χρο-
νη καθαρίστρια στο Αγλαϊα Κυριακού, ήμα-

σταν όλοι εκεί. Όταν προσπάθησαν να κλεί-
σουν τη γυναικολογική κλινική στο Γεννηματά
τους σταματήσαμε. Όταν με εντέλλεσθαι ήθε-
λαν να στείλουν γιατρούς από τα παιδιατρικά
νοσοκομεία της Αθήνας στο Καραμανδάνειο
της Πάτρας μοήκαμε μπροστά και συγκρου-
στήκαμε. Όταν προσπάθησαν να διώξουν τους
ΣΟΧ από τα νοσοκομεία για να επαναφέρουν
τους εργολάβους το αντιπαλέψαμε. Όταν με
ευθύνη των ΥΠΕ έπρεπε να μπαλώνουμε τρύ-
πες σε τμήματα άλων νοσοκομείων ξεσηκώσα-
με τα νοσοκομεία μας με γενικές συνελεύσεις
και διαμαρτυρίες, για να μην αφήσουμε να
υλοποιηθούν τα παρανοϊκά και δολοφονικά
τους σχέδια», θυμίζει η ανακοίνωση του Συν-
τονιστικού Νοσοκομείων. Η επαναπρόσληψη
στο Αγία Σοφία του γιατρού Νικόλα Σκούφο-
γλου, που απολύθηκε εκδικητικά από τον
Ευαγγελισμό πριν μερικούς μήνες για τη συν-
δικαλιστική του δράση, είναι ένα ακόμα μήνυ-
μα ότι οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα.

«Δεν θα τους αφήσουμε να ξηλώσουν το
ΕΣΥ», καταλήγει η ανακοίνωση. «Η κυβέρνηση
είναι με την πλάτη στον τοίχο. Από τις υποκλο-
πές, το χτύπημα στα δημοκρατικά δικαιώματα
μέχρι το όργιο της καταστολής στα πανεπι-
στήμια δείχνει την αδυναμία της και καθόλου
την δύναμή της. Είναι υπεύθυνη για την ακρί-
βεια, κάνει πλάτες στα αφεντικά, υπόσχεται
ψίχουλα τύπου fuel pass, χώνεται μέχρι τη μύ-
τη στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία,
σπαταλάει δις σε Ραφάλ και φρεγάτες, υψώνει
εθνικιστικές κορώνες στο Αιγαίο και δεν πείθει
κανέναν. Μπορούμε να τους τσακίσουμε».

Λένα Βερδέ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
Συγκέντρωση στο υπ. Υγείας

20/9, Κινητοποίηση στο Αγ. Σοφία. 
Φωτό: Μάνος Νικολάου



«Οι Παθολόγοι του ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς
κρούουμε για πολλοστή φορά τον
κώδωνα του κινδύνου. Εργαζόμαστε

σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθή-
νας και βρισκόμαστε στο σημείο όπου οι τρεις
παθολογικές κλινικές έχουν γονατίσει κάτω από
το βάρος της υποστελέχωσης». Έτσι ξεκινά το
κείμενο που υπογράφουν οι πενήντα περίπου
γιατροί, κύρια παθολόγοι αλλά όχι μόνο, ειδι-
κευόμενοι, επικουρικοί, επιμελητές και διευθυν-
τές, του ΓΝΑ Γεννηματάς, καταγγέλοντας ότι
δουλεύουν σε καθεστώς υπερεφημέρευσης και
επισφαλών εφημεριών, με απάνθρωπα ωράρια,
χωρίς άδειες και ρεπό.

«Σήμερα 22/09/2022, σε συνάντηση με τη διοί-
κηση του νοσοκομείου, η απάντηση που πήραμε
ήταν η πλήρης αποποίηση των ευθυνών και η με-
τάθεση τους στους διευθυντές των κλινικών»,
συνεχίζει το κείμενο. «Επιπλέον ενημερωθήκαμε
ότι για τον φόρτο εργασίας την ευθύνη την
έχουν και οι ασθενείς που προτιμούν το νοσοκο-
μείο μας. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Δεν επαρ-
κούμε πια ούτε για να καλύψουμε στο ελάχιστο
το πρόγραμμα ασφαλούς εφημέρευσης. Για το
τελευταίο δεκαήμερο του μήνα δεν υπάρχει ειδι-
κευόμενος ιατρός να εφημερεύσει καθώς όλοι
έχουν φτάσει στο πλαφόν τους.

Η κατάσταση βέβαια δεν δημιουργήθηκε εν
μια νυκτί. Μήνες ολόκληρους βλέπουμε την ειδι-
κότητα της Παθολογίας να ρημάζει στο νοσοκο-
μείο μας. Οι παθολογικές κλινικές παλεύουν να
κρατηθούν όρθιες βασισμένες στο φιλότιμό μας
και τα εξαντλητικά ωράρια τα οποία κάνουμε.
Ρεπό ούτε για δείγμα, χρωστούμενες άδειες από
ετών, πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους νέους
ιατρούς ανύπαρκτο, καθημερινή υπερεργασία,
ενώ το αίσχος των ράντζων καλά κρατεί.

Εδώ και μήνες έχουμε προειδοποιήσει τους
κατ’ εξοχήν αρμόδιους: τη Διοίκηση του Νοσο-
κομείου, τον κ. Ζωγράφο, Διευθυντή Ιατρικής
Υπηρεσίας και εκλεγμένο στο Δ.Σ. εργαζομένων,
την κα Παγώνη πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ και του επι-
στημονικού συμβουλίου, για το πού οδεύει η κα-
τάσταση. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω η εκκω-
φαντική απάντηση που έδωσαν. Έχουμε τοποθε-
τηθεί πως η λογική των μπαλωμάτων και των με-
τακινήσεων έναντι των προσλήψεων δεν προ-
σφέρει μόνιμη λύση στο πρόβλημα.

Αρνούμαστε και σταματάμε να δουλεύουμε με
καθεστώς υπερεφημέρευσης και επισφαλών
εφημεριών, με απάνθρωπα ωράρια, χωρίς άδει-
ες-ρεπό και να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των
ασθενών και η δική μας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 1) Μαζι-
κές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 2) Μονι-
μοποίηση των Επικουρικών Ιατρών. 3) Άμεσα να
τοποθετηθούν ειδικευόμενοι που βρίσκονται στη
λίστα αναμονής. 4) Αύξηση των οργανικών θέσε-
ων των ειδικευομένων τουλάχιστον σε 51 θέσεις.
5) Πρόγραμμα εκπαίδευσης. 6)Να δοθούν όλες
οι οφειλόμενες άδειες και τα ρεπό. 7) Αυξήσεις
στους μισθούς», καταλήγει.

«Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέ-
τοιο στο νοσοκομείο», μας είπε ο Χρίστος Αργύ-
ρης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων
και ένας εκ των γιατρών που υπογράφουν το κεί-
μενο. «Δεν έχει ξαναγίνει να μαζεύονται τόσοι
παθολόγοι, να κάνουν ντου στον Διοικητή κι αμέ-
σως μετά να προχωρούν σε συνέλευση και με

κοινή τους δήλωση να αρνούνται να συνεχίσουν
να δουλεύουν σε αυτό το καθεστώς. Ούτε έχει
ξαναγίνει να συνεχίζουν το μάζεμα των υπογρα-
φών, να μοιράζουν την ανακοίνωση στο νοσοκο-
μείο ή να δίνουν συνέντευξη Τύπου. Είναι ένας
σεισμός για το νοσοκομείο. Και δημιουργεί ντό-
μινο εξελίξεων. Η πιο σημαντική είναι το κάλε-
σμα για γενική συνέλευση όλων των εργαζόμε-
νων στο Γεννηματάς στις 4 Οκτώβρη. Είναι μια
πρόταση που τη βάλαμε από τη μεριά μας στο
ΔΣ και συμφώνησε η πλειοψηφία».

Όπως αναφέρει η απόφαση της πλειοψηφίας
του Σωματείου: «Στο Νοσοκομείο μας η αύξηση
προσέλευσης των ασθενών, ο φόρτος εργασίας,
η υπερεφημέρευση έχουν ξεπεράσει κάθε προ-
ηγούμενο. Όλοι οι ειδικευόμενοι και των τριών
παθολογικών κλινικών, όπως επίσης και πολλοί
Επιμελητές και Διευθυντές Παθολογίας, έχουν ξε-
σηκωθεί και αρνούνται να συνεχίσουν να ξεπερ-
νούν το πλαφόν τους σε εφημερίες και βρίσκον-

ται σε κινητοποιήσεις. Πέρα από την αμέριστη
στήριξη του Σωματείου στα δίκαια αιτήματά τους,
δηλαδή απόφαση στήριξης της διαμαρτυρίας
τους, και επειδή ακριβώς τα ίδια προβλήματα αν-
τιμετωπίζει και όλο το υπόλοιπο προσωπικό του
Νοσοκομείου μας, προχωράμε σε Γενική Συνέ-
λευση όλων των εργαζομένων την Τρίτη 4 Οκτώ-
βρη στις 12.00 ενόψει και της Πανυγειονομικής
Απεργίας ΠΟΕΔΗΝ – ΟΕΝΓΕ στις 20 Οκτώβρη».

Ο ξεσηκωμός των γιατρών του Γεννηματάς
ήταν κεντρικό θέμα συζήτησης και στο ΔΣ της
ΕΙΝΑΠ τη Δευτέρα 26/9. Οι εκπρόσωποι του
Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή κάλεσαν
την Ένωση να στηρίξει τον αγώνα τους και την
άρνησή τους να εργάζονται πέραν του νόμιμου
ορίου των επτά εφημεριών το μήνα, καθώς και
να αποφασίσει τη συμμετοχή της στην πανυγει-
ονομική απεργία στις 20 Οκτώβρη.

Λ.Β.
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ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Ήταν 
όλοι εκεί
Για την πολύ επιτυχημένη γενική

συνέλευση στο Έλενα Βενιζέλου
την Πέμπτη 22/9, μας μίλησε ο Κώ-
στας Καταραχιάς, μέλος του ΔΣ του
Σωματείου Εργαζόμενων: «Ήταν μια
συνέλευση που οργανώθηκε από τα
κάτω, δηλαδή οι ίδιοι οι συνάδελ-
φοι/ισσες τη διέδωσαν στα τμήματά
τους και κάλεσαν σε συμμετοχή.
Έτσι γέμισε το αμφιθέατρο του νο-
σοκομείου από όλες τις ειδικότητες
και σχέσεις εργασίας. Συμβασιούχοι
ΣΟΧ από καθαριότητα, φύλαξη και
σίτιση, συμβασιούχοι ΟΑΕΔ, επικου-
ρικοί, μαίες, νοσηλεύτριες, παραϊ-
ατρικό προσωπικό, γιατροί, διοικητι-
κοί, προσωπικό από τα μαγειρεία και
εργαζόμενοι που έχουν βρεθεί σε
αναστολή, όλες και όλοι ήταν εκεί.

Η συζήτηση ήταν πλούσια και ορ-
γισμένη για την σκληρή καθημερινό-
τητα των εργαζομένων στο νοσοκο-
μείο, τις τεράστιες ελλείψεις σε προ-
σωπικό, την απληρωσια των συμβα-
σιούχων, την ανασφάλεια για το αν
θα συνεχίσουν να δουλεύουν, αλλά
και την ομόφωνη απαίτηση να γυρί-
σουν πίσω όλοι οι συνάδελφοι σε
αναστολή. Δεν υπήρξε κομμάτι που
να μην πήρε το λόγο να καταγγείλει
την υποστελέχωση, τις παρανομίες
των διοικήσεων για να καλύψουν τα
κενά, τις καθυστερήσεις στα δεδου-
λευμένα, τις μετακινήσεις κλπ.

Για όλα αυτά, ενάντια στην κάθε
είδους ιδιωτικοποίηση, για πραγμα-
τικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζι-
κές προσλήψεις αποφασίσαμε ομό-
φωνα να οργανώσουμε την μεγαλύ-
τερη από ποτέ συμμετοχή μας στην
πανυγειονομικη απεργία 20 Οκτω-
βρίου με επιτροπή αγώνα σε κάθε
τμήμα για να εξασφαλιστεί με όρους
του σωματείου το προσωπικό ασφα-
λείας. Ήταν μια ζωντανή διαδικασία
από τα κάτω που έβαλε οριστικό τέ-
λος και στην προσπάθεια της ΔΑΚΕ
να διαλύσει το σωματείο, αμφισβη-
τώντας τη συγκρότησή του. Το σω-
ματείο νομιμοποιήθηκε από μια μαζι-
κή συνέλευση, στην οποία μάλιστα
έγιναν καινούργιες εγγραφές από
συναδέλφους και συνεδέλφισσες
που δεν ήταν ποτέ μέλη του».

Σύσκεψη της επιτροπής αγώνα έγινε τη Δευ-
τέρα 26/9 στον Άγιο Σάββα. «Κεντρικό θέμα

της σύσκεψης ήταν η συνέχεια των αγώνων μετά
τις μαζικές κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ, με πρώτο
σταθμό την νέα πανυγειονομική απεργία στις
20/10 και αμέσως μετά την πανεργατική στις
9/11», μας είπε η Κατερίνα Πατρικίου, πρόεδρος
του Σωματείου  Εργαζόμενων στο νοσοκομείο.
«Έγινε συζήτηση για το τι έχουμε καταφέρει μέ-
χρι τώρα σαν νοσοκομείο και πώς μπορούμε να
συνεχίσουμε, σε συντονισμό με όλο το υγειονο-
μικό και εργατικό κίνημα.

Μεγάλη συζήτηση έγινε επίσης για τα αποτελέ-
σματα των εκλογών στην Ιταλία, που μόλις είχαν

βγει και απασχολούσαν πολλούς συναδέλφους/ισ-
σες. Το γεγονός ότι σαν σωματείο έχουμε αποφα-
σίσει ξανά στάση εργασίας και συμμετοχή στην
αντιφασιστική συγκέντρωση έξω στο Εφετείο στη
δεύτερη δίκη της ΧΑ αυτή την Τετάρτη, απαντού-
σε σε ένα βαθμό για το πώς έχουμε παλέψει εδώ
τους νοσταλγούς του Χίτλερ και του Μουσολίνι.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε το επόμενο
πρωί σε ενημέρωση για τη συγκέντρωση στο
Εφετείο και δυο μέρες μετά, σε μεγάλη περιο-
δεία στο νοσοκομείο για την απεργία στις 20
Οκτώβρη. Γενική συνέλευση για να την οργανώ-
σουμε όσο καλύτερα μπορούμε θα κάνουμε στο
τέλος της επόμενης βδομάδας».

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Πρώτος σταθμός απεργία 
στην Υγεία, δεύτερος σταθμός Πανεργατική

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου

Συγκέντρωση και συνέντευξη Τύπου έδωσαν την Τρίτη 27/9, οι Παθολόγοι του ΓΝΑ Γεννηματάς για να
καταγγείλουν τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις τους στο sekοnline.gr και τη
σελίδα της Εργατικής Αλληλεγγύης στο facebook. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Η Γενική Απεργία που καλούν ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ στις 9 Νοέμβρη μπορεί να στείλει

το πιο ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση του Μη-
τσοτάκη και τα αφεντικά ότι δεν θα αφήσουμε
να φορτώσουν τα βάρη της ακρίβειας και της
κρίσης τους στις δικές μας πλάτες. Είναι το
επόμενο μεγάλο πανεργατικό βήμα μετά τη
μεγαλειώδη διαδήλωση στη ΔΕΘ, που θα ενώ-
σει τις μάχες που φουντώνουν σε όλους τους
χώρους και τους κλάδους, σε Δημόσιο και
Ιδιωτικό Τομέα. Τις μάχες για Συλλογικές Συμ-
βάσεις, για αυξήσεις ώστε να ζούμε αξιοπρε-
πώς από τον μισθό μας, ενάντια στις απολύ-
σεις και την εντατικοποίηση, για μαζικές
προσλήψεις και μονιμοποίηση των συμβασιού-
χων, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τους
εργολάβους, για να επανακρατικοποιηθούν η
ΔΕΗ, τα λιμάνια και όλοι οι βασικοί τομείς της
οικονομία. Για να έχουμε όλοι και όλες Δημό-
σια Δωρεάν Υγεία και Παιδεία. Για να μπουν οι
ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους!

Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης
μπαίνει μπροστά στην οργάνωση της απερ-
γίας στις 9 Νοέμβρη, κυκλοφορώντας προκή-
ρυξη και αφίσα, και οργανώνοντας μεγάλη
ανοιχτή εργατική συνέλευση την Κυρικαή 9
Οκτώβρη στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ στις 11πμ.
Ανάμεσα σε άλλα, στο κάλεσμά του τονί-
ζει:«Όλοι οι χώροι είναι σε τροχιά σύγκρου-
σης με την κυβέρνηση και την πολιτική της.
ΝΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ.

Αυτήν την απεργία χρειάζεται να την πά-
ρουν στα χέρια τους οι εργάτες και οι εργά-
τριες σε κάθε χώρο δουλειάς και να την ορ-
γανώσουν. Να σημάνουμε ξεσηκωμό από τώ-
ρα σε όλους τους χώρους δουλειάς και στο
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Να προχω-
ρήσουμε σε κάθε σωματείο σε Γενική Συνέ-
λευση για την οργάνωση της απεργίας. Να
συζητήσουμε με όλους τους συναδέλφους/
φισσες για την σημασία της απεργίας και της
συμμετοχής όλων.

Απεργιακές επιτροπές
Να συγκροτήσουμε απεργιακές επιτροπές

παντού σε όλους τους χώρους δουλειάς, με
όλους τους μαχητικούς συναδέλφους/φισσες
για να βάλουμε να οργανώσουμε συλλογικά
τη συμμετοχή όλων στην απεργία, την απερ-
γιακή περιφρούρηση, τη συμμετοχή στα
απεργιακά συλλαλητήρια. Με εξορμήσεις να
απλώσουμε το μήνυμα της απεργίας παντού.

Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε ότι
η απεργία στις 9 Νοέμβρη θα είναι η μεγαλύ-
τερη απεργία των τελευταίων χρόνων. Και
μετά την επιτυχία της απεργίας να δώσουμε
απεργιακή συνέχεια σε μια σειρά από κλά-
δους και χώρους για να αναγκάσουμε κυβέρ-
νηση και εργοδοσία να υποχωρήσουν και να
δώσουν αυξήσεις και συμβάσεις. Για να ανοί-
ξουμε τον δρόμο για την ανατροπή της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη και όλης της βάρβα-
ρης πολιτικής που υλοποιεί.

Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση είναι με την πλάτη
στον τοίχο. Από τις υποκλοπές, το χτύπημα
στα δημοκρατικά δικαιώματα μέχρι το όργιο
της καταστολής στα πανεπιστήμια δείχνει την
αδυναμία της. Οργανώνοντας την δική μας
δύναμη μπορούμε να τους ανατρέψουμε».

Με πυγμή να απαιτήσουμε 
το δίκιο μας

Τα προβλήματα στο ΓΝΑ Γεννηματάς είναι εδώ και
πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και πριν έρθω εγώ

σαν ειδικευόμενος τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η
κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο με την έλευση
της πανδημίας. Ήδη από το 2019, οι διοικήσεις με εν-
τολή της κυβέρνησης άρχισαν να κάνουν πράγματα
που ήταν επικίνδυνα για τους ασθενείς και κατ' επέ-
κταση δραματικά για μας. Το μόνο που τους ένοιαζε
είναι να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα.

Μετά άρχισαν οι αναστολές, οι εισαγωγές να εκτο-
ξεύονται, να μην γίνονται προσλήψεις. Έτσι φτάσαμε
στο σημείο στη Β' Παθολογική να έχουμε 6 ειδικευό-
μενους αντί για 10 που θα έπρεπε, ενώ μετά από κάθε
γενική εφημερία να νοσηλεύονται 90 περιστατικά αντί
για 27 που είναι οι κλίνες. Οπότε λειτουργούμε με
σχεδόν μισούς ειδικευόμενους και τριπλάσιο αριθμό
περιστατικών.

Είπαμε “νυσάφι πια” και στις 22/9 διαμαρτυρηθήκα-
με στη διοίκηση, η οποία πέταξε το μπαλάκι στους δι-
ευθυντές. Tο ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι άλ-
λες δύο Παθολογικές Κλινικές. Γι' αυτό πήγαμε στη
διοίκηση ξανά όλοι οι παθολόγοι τονίζοντας ότι στην
επόμενη γενική εφημερία, που δεν υπάρχουν γιατροί
να την καλύψουν, κινδυνεύει να πεθάνει κόσμος άδι-
κα. Δηλώσαμε ότι αρνούμαστε να υπερεφημερεύσου-
με άλλο και θέλουμε να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια.

Ελπίδα
Μετά από αυτό, φτιάξαμε μια ανακοίνωση υπογε-

γραμμένη από δεκάδες παθολόγους. Τους έχουμε
κάνει να μας φοβούνται. Όλοι νιώσαμε ελπίδα και αυ-
τό είναι κάτι που το έχουμε μοιραστεί μεταξύ μας. Αν
εγώ έμαθα κάτι από όλο αυτό είναι ότι πρέπει με πυγ-
μή να απαιτήσουμε το δίκιο μας. Συγκινήθηκα όταν
μας είδα μαζεμένους και τους κάναμε να μασάνε τα
λόγια τους. Οι διοικητές και όλοι αυτοί που θεσμοθε-
τούν, αν πάθουν κάτι θα πάνε σε ιδιωτικό, δεν έχουν
μπει στην αναμονή σε ένα ράντζο για 19 ώρες περι-
μένοντας κρεββάτι.

Μαζί και με όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινω-
νία, δεν υπάρχει άλλη λύση από το να πάμε σε μια Γε-
νική Απεργία, όπως είναι στις 9 Νοέμβρη. Παλεύουμε
για τη δημόσια Υγεία, για τη δημόσια Παιδεία, για ό,τι
είναι προσφορά στην κοινωνία και από την άλλη βλέ-
πεις ότι οι κυβερνώντες βάζουν συνέχεια τείχη σε αυ-
τή την προσπάθεια. Σοκαρίστηκα όταν διάβασα για το
ρεκόρ κερδών του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Εκεί θέ-
λει να σπρώξει τα πράγματα η κυβέρνηση που σκόπι-
μα δεν κάνει μαζικές προσλήψεις στο ΕΣΥ.

Είναι σημαντικό όμως ότι η απεργία στις 9Ν είναι
πανεργατική για να μην “χαθούμε” μόνο στα προβλή-
ματα του κλάδου μας. Με τα ψέματα που έλεγαν στην
τηλεόραση εν μέσω πανδημίας για την κατάσταση στα
δημόσια νοσοκομεία άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι ψέ-
ματα μπορεί να λένε για άλλους κλάδους που εγώ δεν
είμαι εκεί για να ξέρω τι γίνεται. Και συνειδητοποίησα
πόσο απαραίτητο είναι να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τι
πραγματικά γίνεται στους άλλους κλάδους απέναντι
στα ψέματα που ακούγονται από τα ΜΜΕ και τους πο-
λιτικούς. Πρέπει να μοιραστούν οι εμπειρίες όλων.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο με ενδιαφέρει να παρα-
κολουθήσω τη συνέλευση του Συντονισμού Εργατι-
κής Αντίστασης. Πρέπει να γίνονται συνέχεια τέτοιες
διαδικασίες.

Στέφανος Φερούς, ειδικευόμενος Παθολόγος 
στο νοσοκομείο Γεννηματάς

Οργανώνουμε από τα κάτω την Πανεργατική Απεργία για την ανατροπή της κυβέρνησης ΝΔ

Συνεχίζουμε για να δικαιωθούμε

Δώσαμε μια μεγάλη μάχη το
προηγούμενο διάστημα ως ερ-

γαζόμενοι συμβασιούχοι Covid
στους δήμους για να παραμείνουμε
στη δουλειά. Κάποιοι συνάδελφοι
κέρδισαν συμβάσεις αορίστου, αλ-
λά στη μεγάλη μας πλειοψηφία κερ-
δίσαμε παρατάσεις. Αυτό σημαίνει
ότι έχουμε να συνεχίσουμε τον αγώ-
να για να δικαιωθούμε, καθώς εδώ
και πάνω από δύο χρόνια καλύπτου-
με πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Δουλέψαμε σε δύσκολες συνθήκες
εργασίας, μαζεύοντας τα σκουπίδια
την ώρα που ο covid θέριζε.

Παλέψαμε κόντρα σε μια κυβέρ-
νηση και ένα υπουργείο που δεν
ανταποκρίθηκε στα αιτήματά μας.
Σύμμαχοί μας ήταν τα σωματεία ερ-
γαζομένων στους δήμους και πολ-
λά από τα δημοτικά συμβούλια.
Εμείς οι συμβασιούχοι του Δήμου
Μοσχάτου-Ταύρου είχαμε από την
πρώτη στιγμή το σωματείο του Ταύ-
ρου στο πλευρό μας, το οποίο πρω-
τοστάτησε σε αυτή τη μάχη κι έγινε
το παράδειγμα και για άλλα σωμα-
τεία να ακολουθήσουν. Επίσης, με
τη βοήθεια του Δημάρχου και Αντι-
δημάρχων, κερδίσαμε τα προσωρι-
νά μέτρα στο δικαστήριο. Σε κάθε
δήμο χρειάζεται αυτή η στήριξη
από όλα τα σωματεία και τους φο-

ρείς του Δήμου και όχι μόνο.
Είμαστε κόσμος στην πλειοψηφία

του πάνω από 50 χρονών και ξέ-
ρουμε ότι δεν υπάρχει εργασία για
μας έξω. Και οι Δήμοι έχουν τερά-
στιες ελλείψεις προσωπικού. Ταυ-
τόχρονα, είναι περίοδος ακρίβειας
και το θέμα της επιβίωσης ανοίγει
σε όλα τα σπίτια. Γι' αυτό η συμμε-
τοχή όλων στις απεργιακές κινητο-
ποιήσεις είναι απαραίτητη. Και η
Γενική Απεργία στις 9 Νοέμβρη εί-
ναι η καλύτερη ευκαιρία.

Η συνέλευση του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης στις 9/10 εί-
ναι χρήσιμη για να προωθήσουμε
την ενότητα των εργαζομένων.
Έχουμε κι εμείς μια σημαντική εμ-
πειρία να μεταφέρουμε. Το Συντονι-
στικό των Συμβασιούχων Covid
στους ΟΤΑ που δημιουργήσαμε ερ-
γαζόμενοι από διάφορους δήμους
ήταν καθοριστικό για να συσπειρω-
θούμε συμβασιούχοι που θέλαμε να
δράσουμε, να καλεστούν δυναμικές
κινητοποιήσεις και να βάλουμε σε
κίνηση σωματεία εργαζομένων
στους Δήμους, ακόμα και την ΠΟΕ-
ΟΤΑ.

Βασίλης Αλεξανδρόπουλος, 
συμβασιούχος εργαζόμενος στον

Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου    

Ενώνουμε τις διεκδικήσεις μας

Υπάρχει πολύ μεγάλος αναβρασμός στα σχολεία ως
συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς με την επιβολή

της αξιολόγησης και με την προσθήκη νέων θεσμών που
κάνουν τη δουλειά μας απολύτως ασφυκτική. Οι σύλλο-
γοι αρνούνται κατηγορηματικά να εφαρμόσουν αυτές τις
οδηγίες. Γι' αυτό απαιτούμε από τις ομοσπονδίες μας,
ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, να οργανώσουν πρόγραμμα απεργιακών
κινητοποιήσεων.

Ταυτόχρονα μας τρομάζουν τα θέματα της ακρίβειας
και της ενεργειακής κρίσης, όχι μόνο για μας, αλλά και
για τους μαθητές μας. Ειπώθηκε ότι μπορεί να λειτουρ-
γούμε για δύο μέρες τη βδομάδα από το σπίτι με τηλε-
μαθήματα. Δηλαδή να κλείσουμε τα παιδιά στο σπίτι
τους για να κάνει οικονομία το δημόσιο. Όχι μόνο πρέπει
να φροντίσουμε για τη θέρμανση των μαθητών, αλλά και
για τη σίτισή τους.

Η Πανεργατική Απεργία στις 9/11 είναι ένας μεγάλος
σταθμός για τις κινητοποιήσεις μας, που περιμένουμε ότι
θα βγουν το επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ
μεγάλη η συμμετοχή και θα το οργανώσουμε με κλιμάκια
στα σχολεία. Και βεβαίως είναι σημαντικό ότι θα ενώσου-
με τις δικές μας διεκδικήσεις με όλους τους άλλους ερ-
γαζόμενους για τα εργασιακά, συνδικαλιστικά και όλα τα
άλλα ζητήματα.

Θα συμμετέχω στην εργατική συνέλευση στις 9 Οκτώ-
βρη στο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ. Όσες συνελεύσεις του Συντο-
νισμού Εργατικής Αντίστασης έχω παρακολουθήσει είναι
πραγματικά χρήσιμες. Είναι εξαιρετικές οι εικόνες και τα
παραδείγματα που έρχονται. Δίνει αυτοπεποίθηση ο
ένας χώρος στον άλλον για να συνεχίσουμε τη σύγκρου-
ση με την κυβέρνηση.

Αθανασία Κατσούλη, εκπαιδευτικός στο 8ο ΓΕΛ 
Αθήνας, μέλος του δικτύου “η Τάξη μας”

Περιοδείες και συζήτηση

Στην ΑΑΔΕ ένα βασικό αίτημα μας είναι οι προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού. Οι μισοί εργαζόμενοι στο κτίριο που δουλεύω

σε μια τετραετία το πολύ θα έχουν συνταξιοδοτηθεί. Στα τέλη
Οκτώβρη θα γίνει γραπτός διαγωνισμός για μόνιμες θέσεις εργα-
σίας, στον οποίο θα συμμετέχω κι εγώ. Οι θέσεις αυτές για τους
εργαζόμενους που δεν ανήκουν σε ειδική κατηγορία είναι μόνο 10
για όλη την επικράτεια. Ελάχιστες δηλαδή.

Καταφέραμε μετά από 9 μήνες διεκδικήσεων με παραστάσεις
διαμαρτυρίας και απεύθυνση στους αρμόδιους να μας καταβλη-
θεί στα τέλη Ιούλη το περίγραμμα θέσεων εργασίας, το οποίο δι-
καιούμασταν από τον νόμο ούτως ή άλλως. Μας είχαν στην ανα-
μονή και περάσαμε δύσκολο χειμώνα οικονομικά. Επίσης, έχουμε
φτάσει να δουλεύουμε σε γραφείο χωρίς συρταριέρες, πράγμα
που δεν νοείται αν θέλει ο εργαζόμενος να οργανώσει τη δουλειά
του. Μπροστά μας έχουμε και τη μάχη των εκλογών για να αλλά-
ξουν σε πιο αγωνιστική κατεύθυνση οι συσχετισμοί στο σωματείο,
αλλά εμείς οι συμβασιούχοι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε αν
δεν αλλάξει το καταστατικό.

Σημαντικός ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Αγώνα που έχουμε
φτιάξει για να οργανώσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Για την Πα-
νεργατική Απεργία που είχε γίνει στις 6 Απρίλη, όπως και στην
απεργία για τη μέρα της γυναίκας στις 8 Μάρτη, είχαμε γυρίσει
όλα τα γραφεία του κτιρίου. Γιατί δεν περιμένουμε από ΑΔΕΔΥ ή
την Ομοσπονδία μας να οργανώσουν κάτι, όπως θα έπρεπε.

Αυτό χρειάζεται να κάνουμε ξανά μπροστά στη νέα Πανεργατική
Απεργία στις 9 Νοέμβρη με περιοδείες και κουβέντα με τους συνα-
δέλφους. Να εκφραστεί η τρομερή δυσαρέσκεια της μεγάλης πλει-
οψηφίας. Θέλω να έρθω στη σύσκεψη του Συντονισμού Εργατικής
Αντίστασης στις 9/10 για να πάρω εμπειρίες και από τους άλλους
εργαζόμενους και τους αγώνες τους, τα αποτελέσματα που είχαν
και να κρίνω τι θα πρέπει να κάνω και στον δικό μου χώρο δουλειάς.

Γιώργος Σαμαρτζής, συμβασιούχος εργαζόμενος ΑΑΔΕ

Κάτω τα χέρια από το νερό

Για ένα καυτό φθινόπωρο

Στην ΕΥΔΑΠ έχουν ανοίξει οι μάχες σε πολλά μέτωπα. Η μία
είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση με την κυβέρνηση να

προωθεί νομοθεσία ώστε να παραμείνουν οι μετοχές της ΕΥ-
ΔΑΠ στο Υπερταμείο κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ που ου-
σιαστικά λέει ότι είναι αντισυνταγματικό και παράνομο να πε-
ράσουν οι μετοχές στους ιδιώτες.

Η δεύτερη μάχη είναι ενάντια στην απόφαση της Διοίκησης να
βάλει ένα λογισμικό το οποίο θα παρακολουθεί τους υπολογι-
στές και τα τηλέφωνα όλων των συναδέλφων. Η “δικαιολογία” εί-
ναι ότι διέρρευσαν από τους εργαζόμενους οι πληροφορίες ότι
ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ θα μοίραζε κάποιο μέρισμα
στους μετόχους.  Έχουμε ήδη οργανώσει κινητοποιήσεις-κατα-
λήψεις ενάντια σε αυτή τη μεθόδευση και θα συνεχίσουμε να
οργανώνουμε. Επίσης, θέλουν να μας πάρουν τον Πολιτιστικό
Σύλλογο στο Σινέ Δεξαμενή στο Κολωνάκι, που έχει παραχωρη-
θεί στους εργαζόμενους για να κάνουμε εκδηλώσεις και να χρη-
ματοδοτούμε διάφορες δραστηριότητες, ώστε να το χρησιμο-
ποιήσει η Διοίκηση με έναν πιο “κερδοφόρο” τρόπο για αυτήν.   

Και προφανώς, όλοι οι κλάδοι παλεύουμε μαζί για αυξήσεις
στους μισθούς ενάντια στην ακρίβεια στην Πανεργατική Απερ-
γία στις 9/11. Θεωρώ ότι θα υπάρχει μαζική συμμετοχή των ερ-
γαζόμενων από την ΕΥΔΑΠ. Οι αυξήσεις που πήραμε στην
προηγούμενη ΣΣΕ είναι μηδαμινές για τους εργαζόμενους, αλ-
λά σημαντικές στα μεγαλοστελέχη. Κάτω από την πίεση των
συναδέλφων, όλες οι παρατάξεις στην ΕΥΔΑΠ καλούν στην
Πανεργατική Απεργία.

Για να φανεί η δύναμή μας ως εργατική τάξη, ο συντονισμός
ανάμεσα στους κλάδους είναι καθοριστικός. Έχουμε κοινά συμ-
φέροντα και σκοπούς. Για να οργανώσουμε καλύτερα την απερ-
γιακή κινητοποίηση στις 9Ν, είναι σημαντικό να συμβάλλουμε
όλοι και όλες για την επιτυχία της συνέλευσης του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης στις 9 Οκτώβρη.

Μαρία Αναγνώστου, εργαζόμενη ΕΥΔΑΠ, μέλος του ΣΕΚΕΣ

Ολοκληρώθηκε ένα καλο-
καίρι με ρεκόρ στον Του-

ρισμό και δίνει τη θέση του σε
ένα καυτό φθινόπωρο από
πλευράς κινητοποιήσεων και
αγώνων κόντρα σε ένα μπα-
ράζ απολύσεων και άθλιων
συνθηκών εργασίας που έχει
ξεκινήσει ήδη πριν από την κα-
λοκαιρινή σεζόν.

Φέτος θεωρώ ότι έγινε πιο
αντιληπτό από ποτέ ότι στον
βωμό του κέρδους των μεγά-
λων αρπακτικών του Τουρι-
σμού και του Επισιτισμού θυ-
σιάστηκαν ανθρώπινες ζωές -
αναφερομένη στους συναδέλ-
φους διανομείς delivery-, η
αξιοπρέπεια στις συνθήκες
εργασίας από την απάνθρωπη
εντατικοποίηση που εξώθησε
πολλούς στην παραίτηση,
όπως θυσιάστηκαν και τα ερ-
γασιακά δικαιώματα που απο-
τελούν εμπόδιο για την παρα-
πάνω εκμετάλλευσή μας.
Οπότε συνάδελφοι που είτε
συνδικαλίζονται είτε είχαν κα-
τοχυρώσει εργασιακά δικαιώ-
ματα είναι κόκκινο πανί για τα
μεγάλα αφεντικά.

Όμως ταυτόχρονα ο κλάδος

βρίσκεται σε συνεχείς κινητο-
ποιήσεις, με τελευταία την
απεργία στα ξενοδοχεία στις
16 Σεπτέμβρη. Η μεγάλη συνέ-
χεια είναι στις 9 Νοέμβρη με
στόχο μια πολύ μαζική συμμε-
τοχή στην Πανεργατική Απερ-
γία. Ένα στοίχημα που πρέπει
να κερδηθεί μέσα στο χρονικό
διάστημα που μας δίνεται μέ-
χρι τότε. Ως εργαζόμενη στον
Τουρισμό θεωρώ ότι πρέπει να
ενώσουμε τη φωνή μας και με
τα κινήματα στις γειτονιές,
όπως στα Εξάρχεια, για να μην
θυσιάσουν και τις πόλεις μας
για τα κέρδη των ξενοδόχων.

Ο μεγάλος ενδιάμεσος
σταθμός μέχρι την Πανεργατι-
κή είναι η συνέλευση του Συν-
τονισμού Εργατικής Αντίστα-
σης στις 9/10. Βοηθάει στο
πώς να οργανωθούμε όλοι οι
χώροι αποτελεσματικά, ώστε
να μπορέσουμε να ανατρέ-
ψουμε την κυβέρνηση και να
χτίσουμε ένα εργατικό κίνημα
που θα επιβάλλει το δικό του
πρόγραμμα.

Χουάνα Σταυριανού, 
ξενοδοχοϋπάλληλος, μέλος

του δικτύου “Καμαριέρα”

Η αγοραστική δύναμη δεν πέφτει από
τον ουρανό! Οι εργαζόμενοι και τα

συνδικάτα δεν συμβιβάζονται αλλά απαι-
τούν ουσιαστικές αυξήσεις στους κλά-
δους και τις επιχειρήσεις. Ο πληθωρισμός
ήρθε για να μείνει σε συνέχεια των μνημο-
νίων και της ανέχειας που πλήττει εργαζό-
μενους, συνταξιούχους και νέους και δη-
μιουργεί τους σύγχρονους φτωχούς.

Λέμε όχι στην ακρίβεια, τα πρόσκαιρα
μέτρα και διεκδικούμε: φθηνό ρεύμα,
καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης, μόνι-
μη και σταθερή δουλειά για όλους, Συλ-
λογικές Συμβάσεις Εργασίας, ουσιαστι-
κές αυξήσεις στους μισθούς, όχι στην
αναστολή εργασίας του ΕΣΥ, υγεία και
ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Πίσω
από την φτώχεια, την ακρίβεια, τον πό-
λεμο και την καταστολή η αιτία είναι μια,
τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των επι-
χειρηματικών ομίλων.

Όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία επι-
βάλλεται να πάρουν απόφαση για την
απεργία στις 9 του Νοέμβρη. Οι εργαζό-
μενοι πρέπει να στείλουν το μήνυμα και
την απάντηση σε όλες τις κυβερνήσεις
που σχεδίασαν και σχεδιάζουν την εξα-
θλίωση των λαών.

Μαρία Κοτρώνη, γενική γραμματέας
Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΣΦΑ

Οι εργαζόμενοι στον Πολιτισμό είμαστε εξοργισμέ-
νοι με την ηγεσία του υπουργείου. Μας απέδειξε

ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να στηρίξει πάμπλου-
τους αρχαιοκάπηλους και να μετατρέψει τα ιδιωτικά
μουσεία σε πλυντήρια με τη σφραγίδα του κράτους.
Αυτό το νομοσχέδιο ψήφισε στις αρχές του Σεπτέμ-
βρη και για τέτοιους λόγους θέλει να μετατρέψει τα 5
μεγαλύτερα μουσεία σε μαγαζάκια αυλητών.

Οι εργαζόμενοι έχουμε αντιδράσει στα σχέδια της
κυβέρνησης έχουμε δώσει και θα συνεχίσουμε να δί-
νουμε μάχες σε όλα τα επίπεδα. Από τα σχέδια ιδιωτι-
κοποίησης των μουσείων, έως τη διεκδίκηση του αν-

θυγιεινού επιδόματος σε όλους τους εργαζόμενους,
μόνιμους αορίστου και συμβασιούχους τη μάχη για
προσλήψεις και φυσικά τη μάχη των αυξήσεων. Οι μι-
σθοί μας είναι κολλημένοι εδώ και δεκαετίες, διεκδι-
κούμε τον 13ο και 14ο μισθό που τον έφαγαν με τα
μνημόνια και μεγάλες αυξήσεις για να μπορέσουμε να
ζήσουμε από τη δουλειά μας.

Δουλεύουμε για τη Γενική Απεργία στις 9 Νοέμβρη,
όλοι μαζί, για να σταματήσουμε την καταστροφική κυ-
βέρνηση. Στο ΥΠΠΟ θέλουμε να οργανώσουμε μεγά-
λες εξορμήσεις και συζητήσεις για να έχουμε επιτυχία
και να καλέσουμε τον κόσμο στη Συνέλευση του Συν-
τονισμού που δίνει αυτή τη δυνατότητα οργάνωσης.

Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου, εργαζόμενη ΥΠΠΟ

Η αγοραστική δύναμη
δεν πέφτει 
από τον ουρανό!

Είμαστε εξοργισμένοι

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ
Απεργιακή Συγκέντρωση 
11πμ πλατεία Κλαυθμώνος
Προσυγκέντρωση
10.30πμ Υπ. Εργασίας (Σταδίου)

Κείμενα-επιμέλεια: Μάνος Νικολάου

10/10, Πανεργατική διαδήλωση στη ΔΕΘ. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Εκδήλωση για το πώς διώχνουμε την Κεραμέως και την αστυνομία της
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Σεπτέμβρη στον Θόλο, από το

ΣΕΚ στις Σχολές. Οι εισηγητές Τάσος Τσιούνης, μεταπτυχιακός φοιτητής
και Παντελής Ευαγγέλου, φοιτητής ΗΜΜΥ, παρουσίασαν τις επιθέσεις
της κυβέρνησης στην δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση με τα νομοσχέ-
δια που έχουν ως βλέψη να ιδιωτικοποιήσουν την Παιδεία και την κατα-
στολή που χρησιμοποιούν οι από πάνω στην προσπάθειά τους να κάμ-
ψουν κάθε αντίδραση. Επιπλέον δώθηκε η εικόνα μιας κυβέρνησης και
ενός συστήματος που βρίσκονται συνολικά σε οικονομική και πολιτική
κρίση. Αλλά και μιας εργατικής τάξης και νεολαίας οργισμένης, τόσο
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που με τις απεργίες και τις διαδηλώσεις
μπορούνε να τσακίσουν την κυβέρνηση όπως έδειξε η ΔΕΘ, οι απεργίες
στη Μαλαματίνα, την e food, την Cosco, τα νοσοκομεία. 

Στην κουβέντα έγινε καθαρό ότι οι αγώνες των εργατών, των πανεπι-
στημιακών, των καθηγητών και οι απεργίες που πλησιάζουν πρέπει να
συνδεθούν με το φοιτητικό κίνημα ώστε να τους κάνουμε να πάρουν πί-
σω και την αστυνομία και τους νόμους που έχουν περάσει. Τονίστηκε ότι
έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση αδύναμη. Αυτό δείχνει το γεγονός
ότι το κράτος αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει την καταστολή προσπα-

θώντας να περάσει αυτά που θέλει. Τέλος, η συζήτηση έκλεισε με το ότι
το φοιτητικό κίνημα πρέπει να μπει σε τροχιά συνελεύσεων, όπου θα
ανοιχτούν όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στις σχολές μας αλλά
και συνολικά ενάντια σε ένα σύστημα ρατσιστικό και σεξιστικό, και να βά-
λουμε μπρος για καταλήψεις. Σε αυτή την κατεύθυνση ξεκινάμε με συνε-
λεύσεις αυτή τη βδομάδα στην Αρχιτεκτονική και το ΙΑΚΑ.

Τζένη Δεμιρτζίδου, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής

Νο 1540, 28 Σεπτέμβρη 2022 Eκπαίδευσησελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Σε νέο συλλαλητήριο προχωρούσαν οι
φοιτητικοί σύλλογοι το απόγευμα της
Τρίτης 27/9, την ώρα που η Εργατική Αλ-

ληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο. Η συμμε-
τοχή στο συλλαλητήριο αναμενόταν να έχει
ακόμα πιο διευρυμένα, πανεκπαιδευτικά χαρα-
κτηριστικά καθώς σε αυτό καλούσαν και οι
ομοσπονδίες της εκπαίδευσης, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ. 

Την Πέμπτη 29/9, στις 8μμ, στα Προπύλαια,
φοιτητικοί σύλλογοι και σύλλογοι εργαζομένων
στα ΑΕΙ, οργανώνουν μεγάλη συναυλία ενάντια
στην καταστολή και την πανεπιστημιακή αστυ-
νομία (ΟΠΠΙ). 

Στο κάλεσμά τους οι σύλλογοι θυμίζουν τις
αποτυχημένες προσπάθειες της κυβέρνησης
να κάμψει την αντίσταση των φοιτητών/ριών:
«Η κυβέρνηση της ΝΔ επέλεξε να χτυπήσει με
δολοφονικό τρόπο τη συναυλία ενάντια στην
πανεπιστημιακή αστυνομία και την καταστολή
μέσα στην πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ. Με
κρότου λάμψης και χημικά μέσα στο πλήθος
απέδειξαν περίτρανα ότι βάζουν την αστυνομία
στις σχολές για να καταστείλουν και να φιμώ-
σουν κάθε φωνή που εναντιώνεται στα σχέδιά
τους! Η μαζική αντικατασταλτική πορεία που
καλέστηκε την επόμενη μέρα χτυπήθηκε
άγρια... Όταν οι φοιτητικοί σύλλογοι βγήκαν
στο δρόμο τα ΜΑΤ επιτέθηκαν απρόκλητα στην
πορεία με χημικά, ξύλο και αύρες τραυματίζον-
τας συναδέλφους και στέλνοντάς τους στο νο-
σοκομείο. Όμως δεν κατάφεραν ούτε έτσι να
μας τρομοκρατήσουν, δεν πρόκειται να κάνου-
με βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας».

Πράγματι από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμ-
βρη, με την έναρξη της εξεταστικής περιόδου,
η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να βά-
λει σε εφαρμογή τον νόμο περί Πανεπιστημια-
κής Αστυνομίας. Έφερε την ΟΠΠΙ στο ΕΚΠΑ,
συνοδευόμενη από τα ΜΑΤ και βρήκε μπροστά
της μαζικές συγκεντρώσεις εκατοντάδων φοι-
τητών/ριών κι εργαζομένων στο πανεπιστήμιο
που της έφραξαν το δρόμο. Το προσπάθησε
στο ΑΠΘ πάλι με τη συνοδεία των ΜΑΤ και πάλι
συνάντησε τη μαζική αντίδραση των φοιτη-
τών/ριών. Κι όταν κατέφυγε στην ωμή βία γνώ-
ρισε την κατακραυγή. Οι διαδηλωτές/ριες πολ-
λαπλασιάστηκαν.

Έτσι την περασμένη Παρασκευή εμφανίστη-
καν δημοσιεύματα που μίλαγαν για απόσυρση
της ΟΠΠΙ καθώς «δεν υπάρχουν οι τεχνικές
προϋποθέσεις ώστε να συνεχιστούν οι περιπο-
λίες». Η είδηση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που η κυβέρνηση
αναγκάζεται να κάνει πίσω στο συγκεκριμένο
μέτρο. Από την ώρα της ψήφισής του εδώ και
δυο χρόνια, αναβάλλει συνεχώς την εφαρμογή
του, κάθε φορά με διαφορετικές δικαιολογίες,
στην πραγματικότητα επειδή σκοντάφτει στη
μαζική αντίσταση της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας. Η ΕΛ.ΑΣ σε μια προσπάθειά της να αντι-
μετωπίσει το ενθουσιώδες κλίμα αναγκάστηκε
να εκδώσει ανακοίνωση διάψευσης των δημο-
σιευμάτων. Μια ανακοίνωση όμως που μάλλον
αναφέρεται σε μια… παράλληλη πραγματικότη-
τα, όπου η πανεπιστημιακή αστυνομία υποτίθε-
ται ότι περιπολεί κανονικά (!) σε τέσσερα μάλι-
στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

«Η κυβέρνηση χάνει αυτή την μάχη, να κλιμα-
κώσουμε και να συντονιστούμε με το εργατικό
κίνημα για να την γκρεμίσουμε» καλεί το ΣΕΚ
στις Σχολές. «Οι σχολές ανοίγουν για μαθήμα-

τα την επόμενη εβδομάδα και η υποδοχή των
πρωτοετών φοιτητών μας βρίσκει σε θέση μά-
χης. Με γενικές συνελεύσεις και συντονισμό με
τους εργαζόμενους μέσα και έξω από τις σχο-
λές οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
στις 9 Νοεμβρη» σχολιάζει.

Παρά την οπισθοχώρηση της κυβέρνησης
όσον αφορά την ΟΠΠΙ, το πρωί της Τρίτης
27/9, οι φοιτητές/ριες του ΕΜΠ πήραν μια γεύ-
ση του τι σημαίνει αστυνομία στα πανεπιστή-
μια. Εισβολή της ΕΛ.ΑΣ στην Πολυτεχνειούπο-
λη, κατέληξε σε πυροβολισμούς από αστυνομι-
κούς και στον τραυματισμό ενός άντρα, μόλις
30 μέτρα από στάση λεωφορείου γεμάτη φοι-
τητές/ριες. Όπως καταγγέλουν φοιτητές στην
ιστοσελίδα news247: «Οι πυροβολισμοί έπεσαν
πολύ κοντά σε αμφιθέατρα, όπου διεξάγονται
εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες, η
Αστυνομία έκανε έρευνες σε δωμάτια φοιτη-
τών, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε διαμερί-
σματα, καθώς, βάσει καταγγελιών, πάνοπλοι
αστυνομικοί εγκαταστάθηκαν στο Πολυτεχνείο
και ερευνούσαν φοιτητές σε στυλ "ράμπο"».

Σ.Μ.

Συνεχίζει το φοιτητικό κίνημα

ΒΟΛΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Συγκέντρωση στα δικαστήρια της
Ευελπίδων πραγματοποίησαν τη
Δευτέρα 26/9, εκατοντάδες εκ-

παιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τα πανό
των συλλόγων τους. Στάση εργασίας
κήρυξαν ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, ενώ τη στήριξή
της στην κινητοποίηση ανακοίνωσε η
ΑΔΕΔΥ. Συγκεντρώσεις έγιναν και στις
διευθύνσεις εκπαίδευσης σε άλλες πό-
λεις.

«Διαδηλώνουμε σήμερα στα δικαστή-
ρια για να αντιμετωπίσουμε την τρομο-
κρατία του υπουργείου και της κυβέρ-
νησης που με δικαστική προσφυγή επι-
χειρεί για πέμπτη συνεχή φορά να βγά-
λει παράνομη και καταχρηστική την
απεργία - αποχή της Διδασκαλικής Ομο-
σπονδίας Ελλάδος ενάντια στους νό-
μους για την αξιολόγηση των εκπαιδευ-
τικών» εξηγεί ο Δημήτρης Πολυχρονιά-
δης, πρόεδρος του ΣΕΠΕ Αμαρουσίου. 

«Αυτή τη φορά η απεργία-αποχή αφο-
ρά τον ορισμό μεντόρων κι ενδοσχολι-
κών συντονιστών. Οι μέντορες και οι εν-
δοσχολικοί συντονιστές είναι η προσπά-
θεια επιβολής γραφειοκρατικής ιεραρ-
χίας “αξιολογικού” τύπου. Ουσιαστικά
το υπουργείο θέλει να διαλύσει τους
συλλόγους διδασκόντων και να προχω-
ρήσει ένα βήμα παραπάνω, στην επιβο-
λή του νόμου για την αυτοαξιολόγηση
και την αξιολόγηση των σχολικών μονά-
δων και των εκπαιδευτικών. Αξιολόγηση
σημαίνει ότι τα παιδιά των φτωχών οικο-
γενειών θα πάψουν να έχουν πρόσβαση
στο δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο.

Αγώνας διαρκείας
Δεν θα αφήσουμε το Υπουργείο Παι-

δείας και την κυβέρνηση να διαλύσουν
τη δημόσια Παιδεία. Είμαστε σήμερα
εδώ για να υπερασπιστούμε την απερ-
γία μας. Θα ακολουθήσουμε τον δρόμο
του αγώνα διαρκείας ενάντια στις αν-
τιεκπαιδευτικές κι αντιλαϊκές πολιτικές.
Μέχρι τη νίκη, μέχρι την ανατροπή της
κυβέρνησης και των πολιτικών της».  

«Είμαστε αντίθετοι σε ό,τι καταργεί το
δημόσιο σχολείο, σε ό,τι διαχωρίζει τα
σχολεία σε ανώτερα και κατώτερα, και
σε ό,τι φέρνει τους ιδιώτες μέσα σε αυ-
τά. Τον δρόμο για το πώς πρέπει να συ-
νεχίσουμε τον δείχνει η μεγάλη απεργία
των εκπαιδευτικών τον περασμένο
Οκτώβρη» τονίζει η Μαρία Ανδρέου, μέ-
λος της ΕΛΜΕ Πειραιά και του δικτύου
«η Τάξη μας». 

«Η κυβέρνηση επιλέγει τα δικαστήρια
για να αντιμετωπίσει την απεργία μας.
Το έχουμε αντιμετωπίσει και πέρυσι. Αυ-
τή την εποχή το ζουν όλοι οι κλάδοι.
Τους απαγορεύουν το δικαίωμα στην
απεργία» συμπληρώνει η Τατιάνα Χαλι-
κιά, δασκάλα μέλος του ΣΕΠΕ Αριστοτέ-
λης, μιλώντας στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη. «Η μάχη εδώ δεν αφορά μόνο το
συγκεκριμένο ζήτημα των εκπαιδευτι-

22/9, Εκδήλωση στον Θόλο 

14/9, Φοιτητική διαδήλωση στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΤΑΙΝΙΑ 
«Ο αναπληρωτής»
Λίγες ημέρες μετά την έναρξη

της σχολικής χρονιάς, η γεμάτη
κόσμο αυλή του Glendora Bar στον
Κεραμεικό φιλοξένησε για πρώτη
φορά στην Αθήνα το ντοκιμαντέρ
του Άρη Αγάθου «Ο Αναπληρωτής»,
μια κινηματογραφική εξιστόρηση
βασισμένη στα έργα και τις ημέρες
ενός αναπληρωτή δασκάλου στους
Φούρνους.  

Η ταινία αποτυπώνει τη νομαδική
ζωή του -τότε- αναπληρωτή Βασίλη
Κυριακίδη από την αρχή της σχολι-
κής χρονιάς μέχρι τη λήξη της. Ο
τόνος δίνεται εξαρχής. Πολύ πριν
αρχίσει να εξελίσσεται η ιστορία,
ένα τεράστιο χάρτινο κουτί μετακό-
μισης με την επιγραφή «ΕΥΘΡΑΥ-
ΣΤΟ» συμπυκνώνει και προοικονομεί
την αφήγηση: εύθραυστοι εκπαιδευ-
τικοί, εύθραυστα σχολεία, εύθραυ-
στες ζωές παιδιών και δασκάλων
στον απόηχο της διάλυσης της δη-
μόσιας Παιδείας. Όπως άρον-άρον
παρουσιάστηκε ο αναπληρωτής
στους Φούρνους έτσι και απολύεται
τον Ιούνη. Ανταμοιβή για μια δύσκο-
λη και μοναχική χρονιά, το χαρτί
απόλυσης και το ταμείο ΟΑΕΔ. Ο
αναπληρωτής ξανά στον πάγκο, την
ανασφάλεια και την ανεργία. Το μό-
νο που μένει αλώβητο σε αυτή τη
λούπα εξαθλίωσης είναι η τρυφερό-
τητα και η αφοσίωση του δασκάλου
προς τους μαθητές και τις μαθή-
τριές του.

«Η ιδέα να γυρίσουμε ένα ντοκι-
μαντέρ με θέμα τους αναπληρω-
τές», σύμφωνα με τον Α. Αγάθο, «ξε-
κίνησε μετά από την γνωριμία μου
με τον Βασίλη, τον πρωταγωνιστή
της ταινίας, ένα καλοκαίρι που δου-
λεύαμε μαζί στο ίδιο beach bar. Η
φιλική σχέση που αναπτύξαμε τα
επόμενα χρόνια με έφερε κοντά
αφενός σε όλες τις αγωνίες και δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζει ένας ανα-
πληρωτής την περίοδο της απόλυ-
σης και εκείνης των νέων δηλώσε-
ων, αφετέρου με τον τρόπο που
όλος ο θεσμός των αναπληρωτών
επηρεάζει την ποιότητα της εκπαί-
δευσης ειδικά στους απομακρυσμέ-
νους τόπους. Δεν μπορούσε να χω-
ρέσει στη σκέψη μου η ιδέα ότι ένας
τόσο μεγάλος αριθμός εργαζομέ-
νων υποβάλλεται κάθε χρόνο σε τέ-
τοιες δοκιμασίες. Η ανάγκη μου να
επικοινωνήσω το θέμα με οδήγησε
στην απόφαση να ξεκινήσουμε από
κοινού με τον Βασίλη και στη συνέ-
χεια με την Χαρίκλεια Πετράκη (δι-
εύθυνση φωτογραφίας) αυτό το εγ-
χείρημα που στην αρχή έμοιαζε
ακατόρθωτο καθώς πρόκειται για
μια ανεξάρτητη παραγωγή.

Από την αρχή που ξεκινήσαμε
ήταν συνειδητή επιλογή να μην κά-

νουμε μια ταινία τεκμηρίωσης που
θα βασίζεται στην πληροφορία.
Ήταν επιθυμία μας να δημιουργηθεί
μια προσωποκεντρική ιστορία μέσα
από την οποία θα αναδεικνύονταν τα
προβλήματα του κλάδου. Θεωρήσα-
με ότι μέσα από το προσωπικό βίω-
μα ενός αναπληρωτή, παρακολου-
θώντας τη ζωή του θα μπορέσουν να
ταυτιστούν πλατύτερα κοινωνικά
στρώματα με το θέμα σε σχέση με
το να παραθέταμε πληροφορίες»,
συμπληρώνει ο Άρης Αγάθος. 

Κοινό βίωμα
Πράγματι, το «πορτρέτο» του ανα-

πληρωτή δίνεται απλά, ανθρώπινα,
χωρίς τυμπανοκρουσίες. Γίνεται,
όμως, κοινό βίωμα για κάθε αναπλη-
ρωτή/τρια και νεοδιόριστο/η εκπαι-
δευτικό που θα βρεθεί φέτος να δια-
νύει χιλιόμετρα για να προφτάσει το
ένα σχολείο και μετά το άλλο, που
θα κληθεί να πληρώσει νοίκι σχεδόν
ίσο με τα ολόκληρα 737 ευρώ του μι-
σθού. Και με αυτόν το τρόπο, το
«πορτρέτο» γενικεύεται και καθρε-
φτίζει ολόκληρη την εργατική τάξη
και τις επιθέσεις που δέχεται στο
όνομα της αντιμετώπισης του πλη-
θωρισμού, της ακρίβειας και της
ενεργειακής κρίσης. Εξίσου απλά
αποτυπώνεται και το πάγιο αίτημα
ολόκληρου του εκπαιδευτικού κινή-
ματος, όταν μια αναπληρώτρια θεα-
τρολόγος εξηγεί πως ο θεσμός του
αναπληρωτή είναι τελείως λάθος,
καθώς νομάδες εκπαιδευτικοί κα-
λούνται να αφήσουν οικογένειες και
σπίτια κάθε χρόνο για να βουλώσουν
τρύπες ανά την Ελλάδα, ενώ εκείνο
που πραγματικά χρειάζεται η εκπαί-
δευση είναι «μόνιμους διορισμούς».

«Ο Αναπληρωτής» αξίζει να προ-
βληθεί σε συλλόγους διδασκόντων,
στις τοπικές ΕΛΜΕ και σε συλλό-
γους δασκάλων, όπου ήδη ξεχειλίζει
η οργή για όλες τις επιθέσεις εις βά-
ρους του δημόσιου σχολείου (αξιο-
λόγηση, PISA, μέντορες κτλ.) Η
ιστορία του «αναπληρωτή» υπο-
γραμμίζει γιατί είναι πιο σημαντικό
από ποτέ το αίτημα των μαζικών και
μόνιμων διορισμών, της σταθερής
εργασίας, της επαναφοράς του
13ου και 14ου μισθού, της δημοκρα-
τικής λειτουργίας των σχολείων. Σί-
γουρα θα τροφοδοτήσει μια ουσια-
στική συζήτηση για τις καταστροφι-
κές πολιτικές της λιτότητας που βά-
ζουν τα όνειρα και τις ζωές των εκ-
παιδευτικών σε κουτί «ΕΥΘΡΑΥ-
ΣΤΟ», με τα παιδιά να διερωτώνται
στο τέλος «μα καλά, γιατί φεύγει ο
κύριος Βασίλης;»

Εύα Ηλιάδη, 
αναπληρώτρια εκπαιδευτικός

Εμπρός για κλιμάκωση

κών ενάντια στα μέτρα της Κερα-
μέως. Αφορά συνολικότερα το δι-
καίωμα στην απεργία. Και γι’ αυτό
είναι ένας εργατικός αγώνας που
θα πρέπει να διευρυνθεί. Χρειάζε-
ται να συνεχίσουμε από τα κάτω».  

Σε απεργιακή κλιμάκωση στο
δρόμο για μια μαζική πανεργατική
απεργία στις 9 Νοέμβρη, με οργά-
νωση επιτροπών αγώνα σε κάθε
ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ, και σε συντονι-
σμό με τους υπόλοιπους εργατι-
κούς κλάδους που αγωνίζονται,
καλούν οι εκπαιδευτικοί του Δι-
κτύου «η Τάξη μας» που συμμετέ-
χουν στις Παρεμβάσεις.

Πρόγραμμα
Την ίδια μέρα με την κινητοποί-

ηση στα δικαστήρια, το Δ.Σ της
ΟΛΜΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα
δράσης για το επόμενο διάστημα.
Σε αυτό περιλαμβάνονται: Συμμε-
τοχή στο φοιτητικό συλλαλητήριο
το απόγευμα της Τρίτης 27/9.
Τρίωρη στάση εργασίας στις
11/10 με δράσεις και συζητήσεις
σε κάθε σχολείο από κοινού με γο-
νείς και μαθητές. Εβδομάδα γενι-
κών συνελεύσεων στις ΕΛΜΕ τη
βδομάδα 17/10 με 21/10 και γενική
συνέλευση προέδρων στις 22/10.
Συμμετοχή στην πανεργατική
απεργία στις 9 Νοέμβρη. Oι Πα-
ρεμβάσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης πρότειναν άμεσα βήματα
κλιμάκωσης που μεταξύ άλλων πε-
ριλαμβάνουν γύρο γενικών συνε-
λεύσεων αυτή την εβδομάδα και
συνέλευση προέδρων το Σάββατο
1/10, απεργία στην εκπαίδευση
στις 14/10 και νέο γύρο συνελεύ-
σεων αμέσως μετά.

Συνελεύσεις

Mια σειρά σύλλογοι της πρωτο-
βάθμιας και της δευτεροβάθ-

μιας, έχουν ξεκινήσει την διεξαγω-
γή γενικών συνελεύσεων. «Κάναμε
γενική συνέλευση την Πέμπτη 22/9
με πολύ καλή συμμετοχή συναδέλ-
φων» μας λέει ο Τζεμαλί Μηλιαζήμ,
μέλος του ΔΣ στο ΣΕΠΕ Ξάνθης και
μέλος του δικτύου «η Τάξη μας».
«Άνοιξαν τα ζητήματα των επιθέσε-
ων της Κεραμέως, της ακρίβειας,
της μάχης για αυξήσεις και συζητή-
θηκε η οργάνωση της πανεργατι-
κής απεργίας στις 9 Νοέμβρη. 

Από τη μεριά μας προτείναμε τη
συγκρότηση απεργιακής επιτροπής
για την καλύτερη οργάνωση της
πανεργατικής, καθώς και  συμμετο-
χή με απεργιακή κινητοποίηση στην
απεργία που έχουν κηρύξει τα συν-
δικάτα των νοσοκομείων στις 20/10.
Μεταξύ των αποφάσεων είναι η ορ-
γάνωση συγκέντρωσης το απόγευ-
μα της Πέμπτης 29/9 στην κεντρική
πλατεία της Ξάνθης και θα ακολου-
θήσουν κι άλλες κινητοποιήσεις στο
δρόμο για τις 9 Νοέμβρη. 

Είναι χαρακτηριστικό πάντως για
το κλίμα και τη διάθεση στα σχο-
λεία, ότι και σε μας παρά την τρο-
μοκρατία του υπουργείου η πλει-
οψηφία των συναδέλφων συνεχί-
ζουν την απεργία -αποχή. Χρειάζε-
ται να κλιμακώσουμε με κανονική
απεργία για να διώξουμε την κυ-
βέρνηση». 

Το απόγευμα της Δευτέρας 26/9
έγινε συνέλευση στον ΣΕΠΕ Χα-
νίων. Όπως μετέφερε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη ο Σεραφείμ Ρίζος,
αντιπρόεδρος του συλλόγου και
μέλος του δικτύο «η Τάξη μας»:
«Υπήρξε ένα πλειοψηφικό ρεύμα

που στήριξε ότι πρέπει να επιμεί-
νουμε στην απεργία – αποχή από
την αξιολόγηση. Υπήρχε απόλυτη
συμφωνία όλων ότι πρέπει να κλι-
μακώσουμε με την πανεργατική
απεργία στις 9 Νοέμβρη. Αντίστοι-
χα υπήρχε συμφωνία όλων ότι ο
σύλλογος πρέπει να καλέσει στην
αντιφασιστική συγκέντρωση για τη
δίκη της Χ.Α, την Τετάρτη 28/9. 

Η συζήτηση ήταν πολύ πλούσια.
Εκεί που κατέληξε ήταν ότι δεν θα
περιοριστούμε απλά σε ένα κάλε-
σμα για την απεργία στις 9 Νοέμ-
βρη, αλλά θα δώσουμε όλες μας τις
δυνάμεις για την οργανώσουμε σε
κάθε σχολείο, με ό,τι σημαίνει αυτό.
Κοινή εκτίμηση ήταν ότι χρειάζεται
η οργάνωση της απεργίας να μη
μείνει στα μέλη του Δ.Σ αλλά να πε-
ράσει στα χέρια της βάσης του
συλλόγου. Θέλουμε η 9 Νοέμβρη
να είναι απεργία – σεισμός και να
συνεχίσουμε με μεγαλύτερες κινη-
τοποιήσεις τόσο στον κλάδο μας
όσο και συνολικότερα. Μόνο έτσι
θα κατακτήσουμε αυξήσεις και θα
σπάσουμε την αντιεκπαιδευτική πο-
λιτική της Κεραμέως. Σε αυτή την
κατεύθυνση, στο τέλος της συνέ-
λευσης, τουλάχιστον οι μισοί από
τους συναδέλφους/ ισσες της συνέ-
λευσης, υπέγραψαν τη συμμετοχή
τους στη συγκρότηση απεργιακής
επιτροπής που θα οργανώσει την
απεργία. Θεωρούμε ότι είναι μια κί-
νηση που μπορεί να γενικευτεί σε
όλους τους συλλόγους αλλά και
συνολικά στους χώρους εργασίας».  

Η Ε’ ΕΛΜΕ καλεί σε γενική συνέ-
λευση, την Τετάρτη 28/9, στις
2:30μμ, στα υπό κατασκευή γρα-
φεία της στον Ταύρο. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

26/9, Απεργιακή συγκέντρωση Εκπαιδευτικών στην Ευελπίδων. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Νο 1540, 28 Σεπτέμβρη 2022 Το αντιρατσιστικό καισελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Προκλητικός
Μηταράκης
Προκλητικός ήταν για ακόμα μια φορά ο

υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Ν.
Μηταράκης, σε συνέντευξη Τύπου που παρα-
χώρησε τη Δευτέρα 26/9. O Μηταράκης διαφή-
μισε ως αποτελεσματική την αντιμεταναστευτι-
κή του πολιτική τονίζοντας ότι το 2021 υπήρξαν
οι λιγότερες αφίξεις της τελευταίας δεκαετίας
(8.745), με το 2022 να αναμένεται να έχει τον
δεύτερο χαμηλότερο αριθμό αφίξεων.

Αυτό από μόνο του είναι παραδοχή των επα-
ναπροωθήσεων, όταν ο υπουργός Ναυτιλίας Γ.
Πλακιωτάκης έχει δηλώσει τον Δεκέμβρη του
2021: “Συνολικά το 2021, έχουν πραγματοποι-
ηθεί περισσότερες από 1.450 επιχειρήσεις έρευ-
νας και διάσωσης και έχουν διασωθεί περισσό-
τεροι από 29.000 άνθρωποι”. Οι δυο υπουργοί
δεν έχουν λοιπόν απαντήσει τι απέγιναν οι υπό-
λοιποι 20.000 άνθρωποι που “διασώθηκαν”.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνησή του εκθειάζει
υποκριτικά τον κόσμο που συγκρούεται με την
ιρανική κυβέρνηση, ο Μηταράκης προαναγγέλ-
λει τι περιμένει αυτούς τους ανθρώπους εδώ:
επέκταση του φράχτη του Έβρου και επέκταση
του εξοπλισμού ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Μίλησε επίσης για το κλείσιμο της δομής του
Ελαιώνα καθώς “ο ιδιοκτήτης της έκτασης, ο
δήμος Αθηναίων, έχει ζητήσει να του επιστρα-
φεί εντός του 2022”! Επανέφερε το πλάνο των
κλειστών ελεγχόμενων δομών σε Λέσβο και Χίο,
προαναγγέλλοντας να λειτουργήσουν το 2023.
Και τα τρία σχέδια βέβαια το υπουργείο έχει
αποτύχει να τα υλοποιήσει όταν ήθελε, χάρη
στην αντίσταση προσφύγων/ισσών και ντόπιων.

Απειλές
Όσον αφορά την υπόθεση του Έβρου, επανέ-

λαβε, “δεν υπάρχει αγνοούμενο παιδί, πόσω
μάλλον νεκρό παιδί”. Η γραμμή των τελευταίων
ημερών, “η οικογένεια είχε τέσσερα, δεν υπάρ-
χει πουθενά πέμπτο παιδί”, έχει προωθηθεί σε
μια σειρά μεγάλα μέσα, είτε με συνεντεύξεις
του ίδιου του Μηταράκη είτε με φαινομενικές
“έρευνες” που δεν δίνουν καμία ουσιαστική
απάντηση. Αυτή η γραμμή αναπτύχθηκε παράλ-
ληλα με την αντεπίθεση του Μηταράκη σε βά-
ρος όσων παλεύουν για να λάμψει η αλήθεια.
Απειλές σε δημοσιογράφους, προαναγγελίες
διώξεων, στοχοποίηση δικηγόρων και άλλες τέ-
τοιες κινήσεις έχουν γίνει τις μέρες που ο Μη-
ταράκης έκανε στροφή 180 μοιρών και, ενώ αρ-
χικά μιλούσε για “τραγωδία” υποσχόμενος μάλι-
στα να ταφεί με αξιοπρέπεια το νεκρό παιδί, τώ-
ρα κατηγορηματικά αρνείται το γεγονός.

Το Spiegel, δημοσίευσε στις 23/9 δήλωση με-
τανάστη από τους 38, ο οποίος λέει: “Μου είπαν
[από το υπουργείο] θα με βοηθήσουν αν αλλά-
ξω τα λεγόμενά μου και πω ότι δεν ισχύει ότι πέ-
θανε η Μαρία. Και να το πω και στους άλλους”.
Το γερμανικό μέσο τονίζει ότι οι πιέσεις για αλ-
λαγή καταθέσεων ασκούνται και στους γονείς.

Ο Μηταράκης τόνισε στη συνέντευξη Τύπου:
“Όλη η ιστορία έγινε για να πιεστούμε να ανοί-
ξουμε τα σύνορά μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι
δεν πρόκειται να γίνει με την παρούσα κυβέρ-
νηση”. Πράγματι, είναι καιρός να ξεφορτωθού-
με αυτή την κυβέρνηση και να ανοίξουμε τα σύ-
νορα.

ΠΡΟΒΟΛΗ
Τα «51/2 χρόνια» στο ΚΕΤ
στην Κυψέλη
Για δύο βραδιές, στις 5 και 6 Οκτωβρίου προβάλλεται το ντοκιμαν-

τέρ “51/2 χρόνια” στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων (Κύπρου 91Α,
Κυψέλη).

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, οι δημιουργοί της ται-
νίας, Μυρτώ Συμεωνίδου και Ιωάννα Παπαιωάννου, μέσα από συνεντεύ-
ξεις με δημοσιογράφους της δίκης (Ελευθερία Κουμάντου, Ανζελίκ Κου-
ρούνη, Γιάννης Μπασκάκης, Αντώνης Μπούγιας, Κωνσταντίνος Πουλής,
Αφροδίτη Φράγκου) εστιάζουν “στην εμπειρία των δημοσιογράφων που
επέλεξαν και επέμειναν να παρακολουθήσουν τη δίκη και να μας πληρο-
φορήσουν γι’ αυτή, παρά τη διάρκειά της, και ενώ η πλειονότητα των
μεγάλων μέσων ενημέρωσης δεν κάλυψε συστηματικά τη δίκη”.

Η ταινία “φωτίζει έτσι ένα από τα πιο σημαδιακά γεγονότα της πρό-
σφατής μας πολιτικής ιστορίας, αλλά και μια κομβική στιγμή στην προ-
σπάθεια εδραίωσης και διαμόρφωσης μιας ανεξάρτητης δημοσιογρα-
φίας στην Ελλάδα”. Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο 24ο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2022.

Θα προβληθεί στις 8μμ και θα ακολουθήσει συζήτηση. Η είσοδος εί-
ναι ελεύθερη, απαραίτητη η κράτηση: info@polychorosket.gr, 
τηλ. 2130040496

Φεστιβάλ 
“Metal Solid@rity”

Το πρώτο αντιφασιστικό μέταλ φεστιβάλ, “Metal Solid@rity” θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Οκτώβρη στη Γεωπονική Σχολή

– συνδεδεμένο με την επέτειο της καταδίκης της Χρυσής Αυγής,
αλλά και σαν μια έμπρακτη απάντηση στην προσπάθεια εταιριών
να ξεπλύνουν συγκροτήματα με ακροδεξιές συνδέσεις ώστε να
βγάλουν λεφτά.

Όπως τονίζει η διοργανώτρια πρωτοβουλία στο κάλεσμά της:
«Μουσικοί, δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, φίλοι της μουσικής μας, άν-
θρωποι... Για να ακούσουμε live τις μουσικές μας. Για να στείλουμε
ένα σαφές και δυνατό μήνυμα αντίστασης. Για να φτιάξουμε μια κοι-
νότητα ανθρώπων που θα κάνουν την μουσική που αγαπάμε, χώρο
αλληλεγγύης, σεβασμού και συλλογικής δημιουργίας.

Απέναντι... Στην καθημερινή απαξίωση της ζωής και της αξιοπρέ-
πειας μας από το κράτος. Στο φασισμό που σηκώνει κεφάλι. Στον
ρατσισμό και τη ξενοφοβία που μολύνει την κοινωνία και τις ψυχές
μας, που οργανώνει φόνους στα σύνορα και στις θάλασσες. Στην
πατριαρχία και την ματσίλα που δολοφονεί και τρομοκρατεί».

Συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες συνελεύσεις για την οργάνωση του
φεστιβάλ, κάθε Πέμπτη στις 8μμ. στην ταράτσα του χώρου 2510
(Θεμιστοκλέους 52, Εξάρχεια). Στις 29/9 η συνέλευση θα γίνει στο
Στέκι Μεταναστών (Τσαμαδού 13, Εξάρχεια).

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΖΑΚ 

Διαδήλωση και αίτημα αναίρεσης 
κατά της αναστολής Χορταριά
Ο αγώνας για τη δικαίωση του

Ζακ συνεχίζεται, το έγκλη-
μα της Γλάδστωνος δεν

πρέπει να ξεχαστεί. Αυτό είναι το
μήνυμα που έστειλαν χιλιάδες άν-
θρωποι που διαδήλωσαν στις 21 Σε-
πτέμβρη, στα 4 χρόνια από τη δολο-
φονία του Ζακ Κωστόπουλου. Και,
πράγματι, η Εισαγγελία του Άρειου
Πάγου άσκησε αίτηση αναίρεσης
κατά της απόφασης αναστολής της
ποινής του ενός από τους δολοφό-
νους του Ζακ, Θ. Χορταριά.

Ο Θ. Χορταριάς ήταν ο μεσίτης
που ξυλοκόπησε άγρια τον Ζακ στο
κατάστημα και καταδικάστηκε για
θανατηφόρο σωματική βλάβη σε 10
χρόνια κάθειρξη. 2 μόλις μήνες μετά
τη φυλάκισή του η εκτέλεση της ποι-
νής ανεστάλη. Η ανασταλτική από-
φαση αψήφησε προκλητικά την από-
φαση του Μεικτού Ορκωτού Δικα-
στηρίου που είχε καταδικάσει τους
δυο “επιχειρηματίες”. Η αίτηση αναίρεσης
αυτής της αναστολής θα εκδικαστεί στις
7/12. Αν γίνει δεκτή, τότε θα πρέπει να ξανα-
συνεδριάσει το δικαστήριο που ανέστειλε την
εκτέλεση της ποινής του Χορταριά. Ο δρόμος
για να επιστρέψει ο δολοφόνος εκεί που ανή-
κει, στη φυλακή, έχει ανοίξει.

Και έχει ανοίξει γιατί η δολοφονία του Ζακ
έχει κρατηθεί στην επικαιρότητα – κόντρα
στις καθυστερήσεις και τη συγκάλυψη. Πρό-
κειται για αποτέλεσμα τόσο των δράσεων
του κινήματος, όσο και των προχωρημάτων
που γίνονται στο σύνολο της κοινωνίας.
Σταθμός σε αυτή την πορεία ήταν οι διαδη-

λώσεις για τα 4 χρόνια, οι πρώτες που έγιναν
μετά τη λήξη της πρωτοβάθμιας δίκης για τη
δολοφονία του Ζακ.

Στην Αθήνα με κεντρικό σύνθημα “Μην
κλείνετε τα μάτια σε βία και αδικία, η Zackie
λείπει μια τετραετία”, πολλές εκατοντάδες
κόσμου βάδισαν από τη Γλάδστωνος μέχρι
τη Βουλή και στο Πανεπιστήμιο και με πανό
συμμετείχαν οργανώσεις της Αριστεράς και
της αναρχίας, γυναικείες οργανώσεις, αντι-
ρατσιστικές οργανώσεις. Στην πορεία υπήρ-
ξαν επίσης πλακάτ και πανό αλληλεγγύης
στην εξέγερση στο Ιράν. Στο σημείο της δο-
λοφονίας στη Γλάδστωνος είχαν αναρτηθεί

γιγαντοαφίσες που υπενθύμιζαν την προσπά-
θεια συκοφάντησης του Ζακ και συγκάλυψης
της υπόθεσης από τα κυρίαρχα ΜΜΕ.

Στη Θεσσαλονίκη εκατοντάδες διαδήλω-
σαν στους κεντρικούς δρόμους, ενώ με πανό
συμμετείχαν το Justice for Zak/Zackie, το
ΣΕΚ και άλλα κόμματα της αριστεράς, γυναι-
κείες οργανώσεις, οργανώσεις της αναρχίας.
Στα Χανιά συμμετείχαν με τα πανό τους ο
Φοιτητικός Σύλλογος Ενιαίου Πολυτεχνείου
και Αρχιτεκτονικής, η Κίνηση για την Απερ-
γιακή 8 Μάρτη και η Κατάληψη Ρόζα Νέρα.

Α.Φ.

21/9, Διαδήλωση στην Αθήνα για τη συμπλήρωση 4 χρόνων από την δολοφονία του Ζακ. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν η ΚΕΕΡΦΑ
και το ΕΚΑ στις 26/9 για τη μάχη της β' δί-
κης της Χρυσής Αυγής και τη σύνδεση αυ-

τής της μάχης με τις εξελίξεις στην Ευρώπη.
Στέλνοντας καθαρό μήνυμα “καμιά κανονικοποί-
ηση της φασίστριας Τζόρτζια Μελόνι”, οι ομιλη-
τές/τριες τόνισαν ότι το αντιφασιστικό κίνημα δεν
θα αφήσει να αξιοποιηθεί το εκλογικό αποτέλε-
σμα της Ιταλίας για να δώσει αέρα στα πανιά των
φασιστών εδώ. Κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή
στην κινητοποίηση έξω από το Εφετείο στις 28/9
στις 8.30μμ, ημέρα συνέχισης της δίκης της ΧΑ,
σημειώνοντας ότι με τον αγώνα για το τσάκισμα
των ναζί της ΧΑ στηρίζουμε και το κίνημα σε Ιτα-
λία, Σουηδία, Γαλλία και όλη την Ευρώπη.

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ τόνισε: “Aυτό που συνέβη στην Ιταλία
χθες είναι μια μεγάλη προειδοποίηση για όλους
μας. Το ότι κατάφερε η Τζόρτζια Μελόνι, μια ανοι-
χτή οπαδός του Μουσολίνι, να διεκδικεί την πρω-
θυπουργία της Ιταλίας είναι ένα ανατριχιαστικό
γεγονός. Με το καλημέρα η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη πάει σε μια κατεύθυνση κανονικοποίησης της
Μελόνι. Κι αυτή είναι συνολικά η κατεύθυνση
στην ΕΕ.

Δεν θα αφήσουμε τους νοσταλγούς του Μου-
σολίνι και του Χίτλερ -είτε τη Μελόνι, είτε τους
χρυσαυγίτες- να σηκώσουν κεφάλι πουθενά. Το
ότι φτάσαμε στην Ιταλία σε αυτό το σημείο έχει
να κάνει με το ότι πιο πριν είχαμε την κυβέρνηση
Ντράγκι: τεχνοκράτες που το μόνο που τους εν-
διέφερε είναι πώς οι τραπεζίτες θα εξασφαλίσουν
την αποπληρωμή του χρέους. Και ο κόσμος πλή-
ρωνε. Και οι φασίστες της Μελόνι δημαγωγού-
σαν. Και δεν υπήρχε αντίπαλο δέος απέναντι σε
αυτή τη δημαγωγία. Τώρα ετοιμάζονται να φέ-
ρουν τα ρατσιστικά πογκρόμ στην Ιταλία, να κλεί-
σουν τα σύνορα στους πρόσφυγες. Αυτό δίνει αέ-
ρα στα πανιά των Κασιδιάρηδων, των Λαγών και
των υπόλοιπων ορφανών της Χρυσής Αυγής.

Για όλο το εργατικό κίνημα και τη νεολαία είναι
πρόκληση το τι θα συμβεί αυτή την Τετάρτη. Δε
θα αφήσουμε τους Κασιδιάρηδες και τους Λα-
γούς να κάνουν την επίδειξη δύναμης που απει-
λούν ότι θα κάνουν. Έξω από το Εφετείο και μέσα
στην αίθουσα θα ακουστεί δυνατά η φωνή του αν-
τιφασιστικού κινήματος. Tσακίσαμε τη Χρυσή Αυ-
γή με την κοινή δράση των συνδικάτων, της νεο-
λαίας, των μεταναστών, με τις αντιφασιστικές
συγκεντρώσεις, με το ότι δεν τους επιτρέψαμε να
κανονικοποιηθούν. Αυτό είναι το παράδειγμα που
χρειαζόμαστε σε όλη την Ευρώπη”.

“Το Εργατικό Κέντρο όλα αυτά τα χρόνια πρω-
τοστατεί ενάντια στον φασισμό”, επισήμανε ο
Ηλίας Γκιουλάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέν-
τρου Αθήνας. “Το μήνυμα που στέλνουμε είναι
ένα: ο λαός απαιτεί οι ναζί στη φυλακή. Αυτό είναι
το μήνυμά μας, θα αγωνιστούμε γι αυτό. Καλούμε
τα σωματεία μας, τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες
να καλέσουν την Τετάρτη έξω από το Εφετείο.
Ανησυχούμε με τις διεθνείς εξελίξεις. Αυτή η κυ-
βέρνηση αντί να βάλλει, συνεργάζεται με αυτούς
τους ανθρώπους. Για εμάς είναι το αυγό του φιδι-
ού. Η έκκλησή μας είναι προς όλους τους πολί-
τες, τους εργαζόμενους και τα σωματεία. Έχουμε
στείλει το μήνυμά μας με τη συγκέντρωση που εί-
χαμε κάνει με χιλιάδες κόσμο τη μέρα της απόφα-
σης. Να κάνουμε ξεκάθαρο ότι για εμάς ο φασι-
σμός έχει πεθάνει”.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Ζαννέτα Λυσικά-
του, γιατρός και μέλος ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ: “Στις 28 Σε-
πτέμβρη ξαναξεκινά η δίκη της ΧΑ. Πηγαίνουμε
εκεί με μια χτισμένη αντιφασιστική παράδοση.
Μια σειρά συνδικάτα έχουν πάρει αποφάσεις
συμμετοχής, όπως η Ε' ΕΛΜΕ, ενώ σωματεία
όπως του νοσοκομείου Άγιος Σάββας έχουν κη-
ρύξει και δίωρη στάση εργασίας. Καλό θα ήταν
να υπάρχει αυτή η στάση και από την ΑΔΕΔΥ και
το ΕΚΑ ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι/ες
να είναι στην κινητοποίηση.

Στα νοσοκομεία έχουμε συγκρουστεί πολλές
φορές με τη ρατσιστική και συνολικά βάρβαρη
πολιτική της κυβέρνησης. Επιπλέον οι ρατσιστι-
κές 'αιμοδοσίες μόνο για Έλληνες' της Χρυσής
Αυγής ακυρώθηκαν από τους εργαζόμενους στα
νοσοκομεία. Καταγγείλαμε ρατσιστικές συμπερι-
φορές της ΕΛΑΣ σε βάρος ασθενών. Έχουμε
πολλές φορές επισκεφθεί τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης και έχουμε καταγγείλει τις άθλιες συνθή-
κες που επικρατούν εκεί. Παλεύουμε όλες και
όλοι μαζί γιατί αν δεν υπάρχει περίθαλψη για
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες δεν υπάρ-
χει για κανέναν. Και αυτή τη στιγμή χτυπάνε τη
δημόσια υγεία, προσπαθούν να την ιδιωτικοποι-
ήσουν.

Πανεργατικά
Με αυτά τα πανεργατικά χαρακτηριστικά θα

διαδηλώσουμε στις 28 του μήνα, θα συνεχίσουμε
στις 20 Οκτώβρη στα νοσοκομεία και θα κλιμακώ-
σουμε στις 9 Νοέμβρη με πανεργατική απεργία,
ενάντια στη ρατσιστική και σεξιστική κυβέρνηση
των υποκλοπών”.

“Η ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής είναι
ένα ορόσημο του αντιφασιστικού αγώνα στην Ελ-
λάδα και διεθνώς, ενός αγώνα που διήρκεσε πολ-
λά χρόνια”, σημείωσε η Ναταλία Λαμπρινιάδη, μέ-
λος ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών του Μαθηματικού
του ΕΚΠΑ. “Με το ποτάμι που κατέκλυσε τη μέρα
της καταδίκης το Εφετείο κατάφερε το αντιφασι-
στικό κίνημα να πετάξει τους ναζί στη φυλακή.
Όσο και να προσπαθεί η ΝΔ να παρουσιάζει τον
εαυτό της ως η κυβέρνηση που καταδίκασε το να-
ζισμό, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συμβάλει σε κα-
μία περίπτωση στον αντιφασιστικό αγώνα. Αντίθε-

τα βάζει πλάτη αυτή τη στιγμή στους χρυσαυγί-
τες. Χαρακτηριστικά τα παραδείγματα στη Σταυ-
ρούπολη και το Νέο Ηράκλειο. Η ΝΔ με την ανι-
στόρητη 'θεωρία των δυο άκρων' τροφοδοτεί τους
ναζί. Η ίδια η πολιτική της είναι που τροφοδοτεί
την ακροδεξιά και τον κοινωνικό κανιβαλισμό.

Η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην καταστολή
και την περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμά-
των. Απέναντι σε αυτό απαιτείται μαζικός παλλαϊ-
κός αγώνας. Η νεολαία εξ αρχής από τη δική της
θέση έχει συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε
όλες τις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις, πλάι στο
εργατικό κίνημα. Αυτό φάνηκε και στη μαζικότητα
της πρόσφατης διαδήλωσης στο Κερατσίνι, στη
μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Έχουμε μπροστά μας πολλούς ακόμα αγώνες,
με πολύ χαρακτηριστικό το προσφυγικό και το
πώς πνίγονται τόσοι άνθρωποι στο Αιγαίο, ή το
πώς ζουν στα καμπ και στις δομές. Είναι αγώνας
που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με
τις εκλογές στην Ιταλία. Για να μπορέσουμε να
ανταποκριθούμε στο ιστορικό μας χρέος καλούμε
κι εμείς μαζικά την Τετάρτη για να δώσουμε το
παρών και να πνίξουμε το φίδι του φασισμού”.

Τέλος, ο Ριμπουάρ Κομπάντι, από την Επιτροπή
Ιρανών Προσφύγων στην Ελλάδα υπογράμμισε:
“Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό, είτε στην Ιτα-
λία, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Ιράν, είναι κοινός.
Χρόνια δουλεύοντας ως διερμηνέας, ακούω τον
πόνο του λαού μου, των παιδιών που σκοτώνονται
καθημερινά στο Ιράν. Και πάντα βρισκόμουν απέ-
ναντι στην ερώτηση που μου έκαναν: για ποιο λό-
γο φεύγουν οι Ιρανοί από το Ιράν; Τώρα όλος ο
κόσμος έχει μάθει τον λόγο για τον οποίο φεύ-
γουν. Διώκονται και αναγκάζονται να φύγουν πα-
ράνομα από τη χώρα τους, όπως κι εγώ και άλλοι
Ιρανοί πρόσφυγες. Επίσης οι Αφγανοί πρόσφυγες
αναγκάζονται να φύγουν από το Ιράν, κάνοντας
δηλαδή δεύτερη μετανάστευση.

Το Ιράν έχει μια συνεχή εξέγερση που πρέπει να
ακουστεί και εμείς ως Ιρανοί πρόσφυγες στην Ελ-
λάδα θα είμαστε εκεί την Τετάρτη, θα δώσουμε το
παρών στη δίκη για να ενώσουμε τη φωνή μας
ενάντια στον ρατσισμό, στο Ιράν και στην Ελλάδα”.

Αφροδίτη Φράγκου

Νο 1540, 28 Σεπτέμβρη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15το αντιφασιστικό κίνημα

Ποτέ ξανά φασισμός

Όλοι/ες στο Εφετείο!

Η δίκη για τη Χρυσή Αυγή αρχί-
ζει ξανά στις 28 Σεπτεμβρί-

ου, μετά την απόρριψη του αιτή-
ματος του Μιχαλολιάκου για ανα-
βολή. Η υπεράσπιση Μιχαλολιά-
κου δεν έπεισε κανέναν με αυτό
το αίτημα, απλώς έφερε τρεις μή-
νες καθυστέρηση στη δίκη. Σκο-
πός των συνηγόρων της Πολιτικής
Αγωγής του αντιφασιστικού κινή-
ματος είναι να μπορέσουν να συμ-
βάλουν στη διεξαγωγή της δίκης
με γρήγορο ρυθμό και ουσιαστικό
περιεχόμενο και να απομυθοποι-
ήσουν για άλλη μια φορά τους
υπερασπιστικούς ισχυρισμούς
των κατηγορούμενων χρυσαυγι-
τών.

Είναι ανάγκη το αντιφασιστικό
κίνημα να είναι κι αυτή τη φορά
μέσα στο δικαστήριο. Στις προ-
ηγούμενες δικασίμους ζήσαμε
προκλήσεις από την πλευρά οπα-
δών ορισμένων κατηγορούμενων.
Τα ηγετικά στελέχη προσπαθούν
μέσα από τη δίκη να συγκροτή-
σουν μια πολιτική παρουσία και να
δημιουργήσουν εντυπώσεις. Ο
Λαγός είναι εκείνος ο οποίος το
κάνει από την πρώτη δικάσιμο,
προσφωνώντας τον εαυτό του
“πολιτικό κρατούμενο”. Αναμένε-
ται ότι θα το κάνει και ο Κασιδιά-
ρης και ο Μιχαλολιάκος, με τον
τρόπο του ο καθένας. Η κινητο-
ποίηση των οπαδών του Λαγού εί-
ναι κάτι το οποίο οφείλει να μας
προβληματίσει και να δημιουργή-
σει την αίσθηση της ανάγκης να
είναι παρόν το αντιφασιστικό κίνη-
μα στο δικαστήριο. Γι' αυτό κα-
λούμε στη συγκέντρωση την Τε-
τάρτη το πρωί, καθώς και σε όλες
τις δικασίμους.

Χρειάζεται δε να υπάρξει και
ανακίνηση του ζητήματος έξω από
το δικαστήριο, με εκδηλώσεις ενη-
μερωτικού χαρακτήρα για τη δίκη,
αλλά και διαλόγου για τον τρόπο
παρέμβασης στο αντιφασιστικό κί-
νημα. Δίνουμε τη μάχη μέσα κι
έξω από τα δικαστήρια, όπως και
στον πρώτο βαθμό, με τη βεβαι-
ότητα ότι αν το κίνημα δεν υποτι-
μήσει κι αυτή τη φορά τη μάχη, θα
πετύχουμε ό,τι πετύχαμε και πρω-
τόδικα.

Κώστας Παπαδάκης, 
συνήγορος Πολιτικής Αγωγής 

των Αιγύπτιων Αλιεργατών

Από αριστερά: Η. Γκιουλάκης, Ν. Λαμπρινιάδη, Π.Κωνσταντίνου, Ζ. Λυσικάτου, Ρ. Κομπάντι. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



ΚΥΨΕΛΗ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλητής: Γιάννης Φουφουδάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Εργατικές εξεγέρσεις στα καθεστώτα του
κρατικού καπιταλισμού
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Σοσιαλισμός κόντρα στους εργάτες δεν χτί-
ζεται
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Ρεμπέκα Ρούσου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέ-
σεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Εισήγηση: Noelle Blossom

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Κουτσό 7.μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10/9 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Μετά τις ιταλικές εκλογές
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέ-
σεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Πέρσα Κατσανούλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Εύη Μαχοβίτσκαγια
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέ-
σεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
• ΠΕΜΠΤΗ 6/10 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-

στεράς
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 6/10 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Περιμπανού 7μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
• ΠΕΜΠΤΗ 30/9 καφέ Περιμπανού 7μμ
Σοσιαλισμός κόντρα στους εργάτες δεν χτί-
ζεται
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10 
Glendora, Μεγ. Αλεξάνδρου 81, 7μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 θέατρο Εθνικής Αντίστα-
σης, απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 θέατρο Εθνικής Αντίστα-
σης, απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
Μια κρίση χωρίς τέλος;
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέ-
σεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Στάθης Κουννάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
ΣΕΚΕ, οι επαναστατικές ρίζες της αριστε-
ράς στην Ελλάδα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7.30μμ
100 χρόνια από την Πάρμα: Μια αντιφασι-
στική νίκη που δεν ολοκληρώθηκε
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 πλ. Φελέκη, 
Ελευθερούπολη, Νέα Ιωνία 7μμ
Εργατική τάξη και συνδικάτα
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 πλ. Φελέκη, Ελευθερού-
πολη, Νέα Ιωνία 7μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
Εργατική τάξη και συνδικάτα
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Εργατική τάξη και συνδικάτα
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 δημαρχείο 7.30μμ
Μαζική απεργία, κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6/10 παλιό δημαρχείο Χαλανδρίου
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Μετά τις ιταλικές εκλογές: Να φράξουμε το
δρόμο στη φασιστική απειλή
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
καφέ πλατεία Βαρνάβα 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Ήλια Ιατρού

ΒΥΡΩΝΑΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Τρομπέτα

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Ψωμί και Μέλι, 
πλ. Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου
• ΠΕΜΠΤΗ 6/10 καφέ Ψωμί και Μέλι, 
πλ. Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέ-
σεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Γιάννης Μπαρούτσας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Μια κρίση χωρίς τέλος
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 6/10 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέ-
σεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 δημαρχείο 7μμ
Είναι η Κούβα σοσιαλιστική;
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 δημαρχείο 7μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 Θόλος 8μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέ-
σεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Ηλέκτρα Παγάνα

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
καφέ aberto Ρ.Φεραίου 48-50 6.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
καφέ aberto Ρ.Φεραιου 48-50 6.30μμ
Η απεργία 20 Οκτώβρη: Μάχη για να υπε-
ρασπιστούμε τη δημόσια υγεία
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Αλληλεγγύη στις γυναίκες και στην εξέ-
γερση στο Ιράν
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Mixtape 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
• ΠΕΜΠΤΗ 6/10 καφέ Mixtape 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Μαντώ Καλατζάκη

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/9 Σιδεράδικο 8μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Από την Ελλάδα στην Ιταλία τσακίζουμε το
φασισμό
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6/10 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Από την Ελλάδα στην Ιταλία τσακίζουμε το
φασισμό
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

Θεσσαλονίκη
ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Γιώτης 7.30μμ
Ο Γκορμπατσόφ και η κατάρρευση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 καφέ Ποέτα 8μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέ-
σεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Baraka 8μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
• ΠΕΜΠΤΗ 6/10 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΟΥΜΠΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 29/9 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα – σχέ-
σεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
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ΠΕΜΠΤΗ 29/9 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/9
ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σταθμός ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σάββατο 
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ. Κάτω Πετράλωνα 7μ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 6.30μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 7Μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζαντε 7μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Γούναρη και Σβώλου 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 7.30μμ 
ΒΟΛΟΣ Παραλία, Θόλος 7.30μ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/10
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Λεωφ. Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Δημοτική Αγορά 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 11.30
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλατεία Βαρνάβα 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
XΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
Ν.ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 12μ 
Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Κάτω πλατεία Everest 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρο 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Γούναρη και Σβώλου 12μ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. ΑΓ. Θεράποντα 11.30πμ 
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11πμ

Εξορμήσεις

Μαθητές Anticapitalista
Μαθητές στα ΒΟΡΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/10 Goody’s ΗΣΑΠ Μαρούσι
5μμ
Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν εκ-
παίδευση
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη



Στα πλαίσια της Εβδομάδας Κυπρια-
κού Θεάτρου, που πραγματοποιεί-
ται σε συνεργασία με το Εθνικό Θέ-

ατρο, παρουσιάστηκε η παράσταση του
θεάτρου Αντίλογος “Περιμένοντας τον
Γκοντό” (ή “καρτερώντας” στα κυπριακά)
στις 21/9 στο Rex. Στο εμβληματικό έργο
του Σάμιουελ Μπέκετ αυτή τη φορά οι
ήρωες είναι ένας Ελληνοκύπριος και
ένας Τουρκοκύπριος (Γιώργος Κυριάκου
και Izel Seylani), οι οποίοι μιλούν στην κυ-
πριακή διάλεκτο, ελληνική και τουρκική
(με ελληνικούς υπέρτιτλους), περιμένον-
τας την έλευση του Γκοντό στην πράσινη
γραμμή στη Λευκωσία. Ο Γκοντό -όπως
και η επίλυση του Κυπριακού- δεν έρχε-
ται ποτέ παρά την αναγγελία ότι “οπωσ-
δήποτε θα έρθει αύριο”. Μέχρι τότε, οι
δύο ήρωες γνωρίζονται, διασκεδάζουν,
τραγουδούν μαζί, γίνονται αχώριστοι...

Ο Κώστας Σιλβέστρος, που έκανε τη
σκηνοθεσία και τη διασκευή της παρά-
στασης μίλησε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη:

«Υπάρχει ένα ταξίδι και μία προσμονή
για κάτι αισιόδοξο στο τέλος. Οι κοινοί
αγώνες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων έχουν δημιουργήσει μια νέα κατά-
σταση. Εμείς ως μια νεότερη γενιά έχου-
με να διαχειριστούμε ένα μεταπολεμικό
τραύμα της προηγούμενης γενιάς, των
γονιών μας δηλαδή, οι οποίοι βίωσαν τον
πόλεμο, μεγάλωσαν με ένα “δεν ξεχνώ”
από το 1974 και μετά. Με διάφορους τρό-
πους και μέσω της Παιδείας γίνεται η
προσπάθεια να μας το περάσουν, αλλά εί-
ναι μια διαφορετική έννοια για μας γιατί
δεν έχουμε εμπειρία από αυτό που δεν
πρέπει να ξεχάσουμε.

Ο τρόπος που πιστεύω ότι μπορούν να
πάνε τα πράγματα καλύτερα είναι αφή-
νοντας πίσω τα λάθη και την αρνητική
μνήμη του παρελθόντος. Προσπαθώντας
να δούμε μπροστά πώς μπορούμε πραγ-
ματικά να ζήσουμε ειρηνικά Ελληνοκύπρι-
οι και Τουρκοκύπριοι και να προχωρή-

σουμε σε ένα μέλλον μιας ενιαίας πατρί-
δας. Σε μια χώρα τόσο μικρή όσο η Κύ-
προς δεν είναι φυσιολογικό να μας χωρί-
ζουν συρματοπλέγματα και να μην μας
επιτρέπουν να έχουμε μια ουσιαστική και
καθημερινή τριβή με τους συμπατριώτες
μας τους Τουρκοκύπριους. Απλώς γίνεται
μια καθημερινότητα την οποία βιώνουμε.
Κι εμείς, με τέτοιες προσπάθειες, όπως
με την παράσταση “Περιμένοντας τον
Γκοντό”, προσπαθούμε να σπάσουμε αυ-
τά τα τείχη και να πούμε ότι μπορούμε να
συνυπάρξουμε, να δημιουργήσουμε
πράγματα μαζί, αρκεί να υπάρχει θέληση.

Η παράσταση δημιουργήθηκε μέσα στην
πανδημία, που τα σημεία διέλευσης είχαν
κλείσει και δεν μπορούσαμε να περάσουμε
στη μεριά του άλλου. Ήταν μια πολύ συγ-

κινητική διαδικασία γιατί το μόνο μέρος
που μπορούσαμε να συναντηθούμε ήταν
στη “νεκρή ζώνη”, μέσα στη μέση, στο Σπί-
τι της Συνεργασίας. Στην ταράτσα του Σπι-
τιού έγιναν οι πρόβες και η παράσταση
εκεί έγινε, που είχε απίστευτα μεγάλη συμ-
βολική σημασία. Στις πρόβες που γινόν-
τουσαν καθημερινά στη “νεκρή ζώνη”, εγώ
σαν σκηνοθέτης έβλεπα τον Γιώργο να έρ-
χεται από τη μία μεριά και τον Ιζέλ από την
άλλη και αντίστοιχα να φεύγουν.

Αντιλαμβάνεστε ότι με τέτοιες εικόνες
και τέτοια ερεθίσματα μπροστά σου, σαν
να βιώνεις ένα καθημερινό ντοκιμαντέρ, η
σκηνοθεσία ή η όποια άποψη για το έργο
έρχεται και κάθεται από μόνη της στα λό-
για του Μπέκετ, τα οποία ούτως ή άλλως
εκφράζουν τον παραλογισμό μιας κατά-
στασης. Δύο άνθρωποι να προσπαθούν
να επικοινωνήσουν, να έρθουν κοντά, αλ-
λά κάτι να τους τραβάει μακριά, δεν είναι
μόνο στο έργο, το έβλεπες μπροστά σου.
Είναι λες και γράφτηκε για το ζήτημα του
Κυπριακού, γιατί οι ήρωες περιμένουν
τον Γκοντό γύρω στα 50 χρόνια -εμείς
κλείνουμε 48 τώρα.

Η αποδοχή για το έργο και στις δύο με-
ριές ήταν συγκλονιστική, ήταν σαν ο κό-
σμος να λυτρωνόταν μαζί μας. Οι λαοί εί-
ναι πιο έτοιμοι από τις κυβερνήσεις για
να συνυπάρξουν, στην πλειοψηφία τους
δεν θέλουν τους διαχωρισμούς ή τον πό-
λεμο. Αποκορύφωμα ήταν η ιστορική
βράβευση στο Φεστιβάλ Θεάτρου Μάλτε-
πε στην Κωνσταντινούπολη λαμβάνοντας
το Βραβείο Σκηνοθέτη και το Βραβείο Α’
ανδρικού Ρόλου (εξ' ημισείας για τους
δύο ηθοποιούς), καθώς πρώτη φορά
στην Τουρκία βραβεύεται Ελληνοκύπριος
και κυπριακό θέατρο».

Μ.Ν.
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη 
δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί
με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνο-
μία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προ-
στατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλι-
σμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο
σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες
πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοινω-
νικού πλούτου και προγραμματίσουν την παραγωγή και την
διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες πολυεθνικές.
Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορού-
με να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυριαρ-
χούν 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 νι-
κηφόρα αλλά απομονωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώβρης
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 καπιταλισμό. Του ίδιου τύ-
που καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευ-
ρώπη 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 Ελ-
λάδα – 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, ανεξάρτητα
από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμέ-
νους να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα
τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και οικονο-
μική ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων των διακρίσε-
ων ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον πλα-
νήτη μέσα από το κυνήγι του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι οργανωμένοι,
γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον
στρατό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική τά-
ξη χρειάζεται να είναι κι
αυτή οργανωμένη. Το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα, έχει σαν στόχο να φέ-
ρει τους ακτιβιστές του κι-
νήματος μαζί με την εργα-
τική τάξη. Το επαναστατι-
κό κόμμα είναι αναγκαίο
για να δυναμώσει το κίνη-
μα, να οργανώσει τον κό-
σμο μέσα σ’ αυτό και να
βοηθήσει να αναπτυχθούν
εκείνες οι ιδέες και εκείνες
οι στρατηγικές που θα
μπορέσουν ν’ ανατρέψουν
συνολικά τον καπιταλισμό. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για

Στο Νέο Κόσμο, ακριβώς μπροστά σε ένα από τα σημαντικό-
τερα μνημεία της Αντίστασης, θα γίνει η εκδήλωση του Μαρ-

ξιστικού Βιβλιοπωλείου για το βιβλίο «Το Δουργούτι της Κατο-
χής και της Αντίστασης 1941-1944».

Ένα φοβερό βιβλίο για την ιστορία των προσφύγων του 1922
που έκαναν μια παραγκούπολη στο κέντρο της Αθήνας φρούριο
της Αριστεράς και της Αντίστασης στους ναζί. 

Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 14 Οκτώβρη, 7μμ, (Μνη-
μείο Μπλόκου Δουργουτίου, Πλατεία Ολοκαυτώματος Καλαβρύ-
των, Φρειδερίκου Σμιθ και Λαγουμιτζή) και ομιλητές θα είναι ο εκ-
παιδευτικός και συγγραφέας του βιβλίου Νίκος Αμπανάβας και ο
Σωτήρης Κοντογιάννης που έκανε τη βιβλιοπαρουσίαση στο τεύ-
χος του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω που κυκλοφορεί.

14 Οκτώβρη 
στο Δουργούτι 
η επόμενη εκδήλωση
του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου

ΘΕΑΤΡΟ Καρτερώντας 
τον Γκοντό στην Κύπρο



Χιλιάδες διαδήλωσαν ενάντια στο Μετρό στην πλα-
τεία Εξαρχείων στις 24/9. Μετά από το κάλεσμα
του Συντονιστικού Δράσεων για την υπεράσπιση

των Εξαρχείων και δεκάδων ακόμα οργανώσεων, ανάμε-
σά τους εργατικά σωματεία και εργατικά σχήματα, δη-
μοτικές και περιφερειακές κινήσεις, περιβαλλοντικές
πρωτοβουλίες, κινήσεις πολιτών και τοπικές συλλογικό-
τητες από τα Εξάρχεια και άλλες γειτονιές, οργανώσεις
της αριστεράς, μια μαζική συγκέντρωση κόσμου ξεκίνη-
σε στο Μουσείο από νωρίς το απόγευμα. Γρήγορα συγ-
κεντρώθηκαν χιλιάδες από τα Εξάρχεια αλλά και άλλες
γειτονιές. Παρουσία με πανό είχαν και η “Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας”, καθώς και η “Πρωτοβουλία Ενάν-
τια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική
Αλλαγή”

Με συνθήματα όπως “Θέλουμε τους πρόσφυγες σ' αυ-
τές τις γειτονιές, όχι αναπλάσεις και επενδυτές”, “Πλατεία
– Στρέφη – Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια δεν μπαίνουν σε
μουσείο”, “Λιτότητα – ανεργία – τρομοκρατία, κάτω η Νέα
Δημοκρατία”, “Θέλουμε παιδιά σε τούτη την πλατεία, έξω
το μετρό και η αστυνομία” πλημμύρισαν την Πατησίων και
βάδισαν από τη Στουρνάρη προς την πλατεία Εξαρχείων.
Εκεί συνάντησαν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και αύρα που
εμπόδιζαν την πρόσβαση στην πλατεία.

Οι διαδηλωτές/ τριες
διαδήλωσαν σε όλους
τους γύρω δρόμους την
αντίθεσή τους στον εξευ-
γενισμό, φωνάζοντας ξα-
νά και ξανά συνθήματα
που δείχνουν ότι ο πραγ-
ματικός σκοπός της κυ-
βέρνησης και της δημο-
τικής αρχής Μπακογιάν-
νη είναι η καταστολή και
ο εκτοπισμός των εργα-
ζόμενων. Με οργή απέ-

ναντι στην παρουσία της αστυνομίας στη γειτονιά, οι
μουσικοί του δρόμου έδωσαν τον τόνο μπροστά από τις
ισχυρές δυνάμεις, τραγουδώντας ανάμεσα σε άλλα
“Τούτοι οι μπάτσοι που 'ρθαν τώρα”.

Η διαδήλωση δέχτηκε επίθεση και χημικά από τα ΜΑΤ.
Όπως μάλιστα καταγγέλλει η “Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας”: “Η Αστυνομία «πολιτικών ηθών» του Θεο-
δωρικάκου δεν άντεξε το γράψιμο συνθήματος σε δρόμο
των Εξαρχείων από μαγαζάτορα μπροστά το μαγαζί που
έλεγε: «Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όχι μετρό στην Πλα-

τεία». Του απήγγειλαν
μάλιστα στα γρήγορα κα-
τηγορίες για «φθορά ξέ-
νης ιδιοκτησίας» και
«απείθεια»”. Κι αυτό, μιά-
μιση μόλις μέρα μετά τις
συλλήψεις και τις κατη-
γορίες που φόρτωσαν
στις 23/9 σε ανθρώπους
που αντέδρασαν στην
αφαίρεση του ιστορικού
αγάλματος της πλατείας.

Α.Φ.
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Απεργοί, αρχαιολόγοι 
στο πλευρό των κατοίκων
Η απεργία στη γραμμή 4 του Μετρό έλαβε χώρα από την 1η μέχρι

τις 16 Σεπτεμβρίου. Αφορούσε ζητήματα μισθοδοσίας των τριών
ειδικοτήτων, οι αρχαιολόγοι, οι εργατοτεχνίτες και ο τοπογράφος. Πή-
γε πολύ καλά και υπήρχε κλίμα ενότητας και αλληλεγγύης ανάμεσα
στις ειδικότητες, κάθε μια από τις οποίες είχε τα δικά της αιτήματα.

Εμείς οι αρχαιολόγοι ζητάμε την υλοποίηση της συλλογικής μας σύμ-
βασης. Ανάδοχος του έργου είναι η ΕΡΕΤΒΟ. Τυπικώς δεν την παρα-
βιάζει γιατί δεν είναι μέλος του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Τεχνικών Εται-
ριών (ΣΑΤΕ). Στη Θεσσαλονίκη όμως ο ΑΚΤΩΡ είναι, κι έτσι υλοποιεί τη
συλλογική σύμβαση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στις γραμμές του Με-
τρό σε όλη την επικράτεια να υπάρχουν αρχαιολόγοι τουλάχιστον
τριών ταχυτήτων. Εμείς είμαστε στη χειρότερη μισθολογική θέση.

Η απεργία του Σεπτέμβρη ήταν η δεύτερη στη γραμμή 4. Η απεργία
του Ιουλίου, που πάλι την είχαμε κάνει οι τρεις ειδικότητες μαζί, είχε
αποσπάσει κάποια πράγματα είτε χειροπιαστά είτε σε επίπεδο δεσμεύ-
σεων, αλλά οι δεσμεύσεις έμειναν στον αέρα. Πάνω στην βάση αυτή
της αφερεγγυότητας της ΕΡΕΤΒΟ κάναμε την απεργία του Σεπτέμβρη.

Διεκδικήσαμε να έχουμε τα όσα προβλέπει η συλλογική σύμβαση.
Αν ήθελε η εταιρία θα το είχαμε αυτό από καιρό αλλά χρειάστηκαν
απεργιακές κινητοποιήσεις για να προχωρήσουμε σε αυτή τη λύση.
Εμείς ως αρχαιολόγοι κερδίσαμε από την κινητοποίηση, οι εργατοτε-
χνίτες είχαν κερδίσει από την απεργία του Ιούλη. Η εισήγηση του Συν-
δικάτου Οικοδόμων ήταν να σταματήσει η απεργία. Πρέπει να δούμε
τι από αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε η εταιρία θα γίνει πράξη.

Ως σύλλογος δεχτήκαμε δυο επιστολές: από την Ανοιχτή Συνέλευ-
ση “Όχι Μετρό στα Εξάρχεια” και από τους καταστηματάρχες της πε-
ριοχής. Είπαμε ότι ως σύλλογος συμφωνούμε με το σκεπτικό που κα-
τατίθεται και ζητάμε από την αρχαιολογική υπηρεσία να μη μας βάζει
να εργαζόμαστε σε έργα τα οποία δεν βρίσκουν σύμφωνη την τοπική
κοινωνία. Στο βαθμό που υπάρχει άλλη λύση, τεχνικά εφικτή και που
βρίσκει σύμφωνη την τοπική κοινωνία, εμείς θα θέλουμε να υλοποι-
ηθεί αυτή, κι όχι εκείνη που βρίσκει αντίθετο τον κόσμο.

Κατεχόμενη ζώνη
Υπήρχαν και άλλες εναλλακτικές που εξετάστηκαν, για το πού μπο-

ρεί να γίνει ο συγκεκριμένος σταθμός. Σίγουρα βλέπουμε στην περί-
πτωση της πλατείας Εξαρχείων, ανάμεσα στα άλλα, και την πρόθεση
της κυβέρνησης να δώσει ένα μήνυμα αυταρχισμού και καταστολής –
την έχει άλλωστε μετατρέψει ήδη σε κατεχόμενη ζώνη.

Υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής ανάμεσα στους αγώνες μας ως
εργαζόμενοι και τους αγώνες των κατοίκων: κι εμείς, ως αρχαιολόγοι
και ως μέλη της κοινωνίας, πρέπει να δυιλίζουμε με το δικό μας κριτή-
ριο το ‘νόμιμο' που κάθε φορά μας έρχεται ως εντολή και το κατά πό-
σον εμείς θα θεωρούμε τους εαυτούς μας υποχρεωμένους να εκτε-
λούμε ό,τι εντολή μας έρχεται.

Όταν μας είπαν για παράδειγμα να τεμαχίσουμε τις αρχαιότητες
της Βενιζέλου επειδή ‘είναι νόμος', ή επειδή ‘έτσι λέει το Κεντρικό Αρ-
χαιολογικό Συμβούλιο', είπαμε ότι δεν εκτελούμε γενικώς και αορί-
στως κάθε εντολή που μας έρχεται. Πήραμε απόφαση ότι όποιος πάει
να δουλέψει στη Βενιζέλου θα διαγράφεται από μέλος μας. Δεν θα γί-
νουμε συνεργοί σε ένα αρχαιολογικό έγκλημα.

Δεν είναι ίδια η περίπτωση των Εξαρχείων, αλλά δεν θεωρούμε ότι
ό,τι λέει η Αττικό Μετρό είμαστε υποχρεωμένοι να το υπακούμε και να
το προσκυνούμε. Αν η Αττικό Μετρό πει ότι ο μισθός μας πρέπει να εί-
ναι χαμηλός, δεν το δεχόμαστε. Αν η Αττικό Μετρό πει ότι ο σταθμός
πρέπει να γίνει εκεί επειδή “έτσι λέω εγώ”, δεν το δεχόμαστε. Ως ερ-
γαζόμενοι έχουμε υποχρεώσεις, αλλά κι αυτές έχουν ένα όριο.

Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση από την το-
πική κοινωνία για το πού θα γίνει Μετρό, ή αν η πρόταση είναι να μην
γίνει. Είναι ένα από τα πράγματα που ίσως διευκρινιστούν σε κάποιον
βαθμό την Παρασκευή στην εκδήλωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θέ-
λουμε να εργαζόμαστε σε ένα έργο που βρίσκει αντίθετο τον κόσμο.

Δημήτρης Κουφοβασίλης, 
πρόεδρος ΣΕΚΑ (Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων)

• Ο Δημήτρης Κουφοβασίλης θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση της
“Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας” με θέμα “Τα Εξάρχεια έχουν
ιστορία, όχι Μετρό στην πλατεία” που θα πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή 30/9 στις 7μμ στην αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αθή-
νας, Τσαμαδού 9

Μαζική
συγκέντρωση
για τα
Εξάρχεια

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ  Στόχος η κερδοσκοπία
Ανακοίνωση ενάντια στο έργο του

σταθμού του Μετρό μέσα στην
πλατεία Εξαρχείων έβγαλε στις 23/9
ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωμα-
τούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ),
καλώντας στη μεγαλειώδη κινητο-
ποίηση του Σαββάτου 24/9 και τονί-
ζοντας ανάμεσα σε άλλα: 

“Σε πολεοδομικό επίπεδο, η συγ-
κεκριμένη επιλογή χωροθέτησης δεν
έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει τις
μετακινήσεις των κατοίκων της πε-
ριοχής, αλλά να απελευθερώσει τις
δυναμικές της κτηματαγοράς, την
κερδοσκοπία επί της γης και των
ακινήτων, με στόχο την αλλοίωση
του ιδιαίτερου χαρακτήρα της πε-
ριοχής και την απόδοσή της στους
τουρίστες, τους επισκέπτες, τη νυ-
χτερινή διασκέδαση και άλλες παρό-

μοιες χρήσεις γης, όπως έχει δηλώ-
σει ρητά και ο αρμόδιος Υπουργός
Μεταφορών και Υποδομών”.

Όπως σημειώνει ο ΣΑΔΑΣ, το έρ-
γο θα έχει σαν αποτέλεσμα τον
εκτοπισμό ενοικιαστών/τριών αλλά
και ιδιοκτητών/τριών από την περιο-
χή, ενώ εντάσσεται σε ένα συνολι-
κότερο σχέδιο ανάπλασης συνδεό-
μενο και με την ανάπλαση του Μου-
σείου, της Τοσίτσα και του λόφου
Στρέφη. 

Κλείνοντας υπογραμμίζει: “Το
Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στέ-
κεται στο πλευρό των φορέων και
συλλογικοτήτων των κατοίκων των
Εξαρχείων που διαμαρτύρονται
ενάντια στην καταστροφή της πλα-
τείας της γειτονιάς τους. Απαιτεί να
μην υλοποιηθεί ο σταθμός του με-

τρό στην πλατεία Εξαρχείων, να
αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνά-
μεις από την περιοχή, να απομα-
κρυνθεί η περίφραξη του μελλοντι-
κού εργοταξίου της πλατείας και να
αποδοθεί η πλατεία στο κοινό.

Θεωρεί ότι η ανάπτυξη των μέσων
σταθερής τροχιάς, συμπεριλαμβα-
νομένης και της γραμμής 4 του με-
τρό, με έμφαση στις περιοχές με πο-
λύ χαμηλή εξυπηρέτηση όπως οι πα-
ραμελημένες λαϊκές γειτονιές του
δυτικού λεκανοπεδίου, αποτελεί
αναγκαιότητα...

Να μην ασκηθεί καμία δίωξη
στους συλληφθέντες της 23/9, που
διαμαρτύρονταν για την απομάκρυν-
ση του αγάλματος της πλατείας,
ανάμεσά τους και μέλος του ΣΑΔΑΣ
Αττικής”.

Πατησίων, Σάββατο 24/9
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Ελάτε να συζητήσουμε στη Νομική
Η πολιτική κρίση έχει γίνει μόνιμη διά-

σταση της πολύπλευρης και μακρό-
συρτης κρίσης που συγκλονίζει πολλές
χώρες σε όλο τον κόσμο. Και ξεπροβάλει
σαν απειλή για τις δημοκρατικές ελευθε-
ρίες. 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 σκάν-
δαλο των υποκλοπών του Μητσοτάκη στην
Ελλάδα.

Οι νεοφιλελεύθερες θεωρίες για «λιγότε-
ρο κράτος» και «τέλος της ιστορίας» έχουν
γίνει κουρέλια καθώς η οικονομική κρίση
απαιτεί όλο και μεγαλύτερα «πακέτα» κρατι-
κού παρεμβατισμού και οι ιμπεριαλιστικοί
ανταγωνισμοί εκτοξεύουν τις πολεμικές εμ-
πλοκές και τους εξοπλισμούς.

Χρειαζόμαστε επειγόντως απαντήσεις σε
αυτές τις προκλήσεις. Είναι δυνατόν να με-
ταρρυθμιστεί το κράτος της «εθνικής ασφά-
λειας» που ξαναφέρνει στο προσκήνιο «πα-
ρακρατικούς» μηχανισμούς 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 Τρό-
τσκι, της Παρισινής Κομμούνας και της
Οκτωβριανής Επανάστασης είναι πολύτι-
μες για την Αριστερά και το εργατικό κίνη-
μα ξανά. Η πάλη για τη δημοκρατία σήμε-
ρα χρειάζεται την αντικαπιταλιστική στρα-
τηγική 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.

Τα τελευταία δύο χρόνια τα γε-
γονότα που διαδραματίζονται

παγκοσμίως είναι πρωτοφανή. Από
τις αντιδράσεις του κόσμου για την
κλιματική αλλαγή μέχρι και τα φοι-
τητικά κινήματα, ο κόσμος φαίνεται
ότι είναι απογοητευμένος από την
κυβέρνηση και επαναστατεί απέ-
ναντί της. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εί-
ναι οι φοιτητές που σχεδόν σε όλη
τη διάρκεια της καραντίνας ήταν
στους δρόμους κάθε βδομάδα
ενάντια στους νόμους που προ-
σπαθούν να αποτρέψουν κάθε
μορφή αντίστασης στις σχολές,
βάζοντας πανεπιστημιακή αστυνο-
μία να «μας προσέχει». Ήδη ως
φοιτητές, από την καραντίνα μέχρι
και σήμερα έχουμε νιώσει αυτή την
«προστασία»! Από τις 10 Φλεβάρη
2021 που δεχτήκαμε αναίτιες επι-
θέσεις και δεκάδες συλλήψεις στο
τέλος ενός πετυχημένου συλλαλη-
τηρίου, μέχρι φέτος. Έβαλαν κρυ-
φά την πανεπιστημιακή αστυνομία
στο ΕΚΠΑ, επιτέθηκαν σε φοιτητι-
κή συναυλία στο ΑΠΘ.

Η απάντησή μας σε όλα αυτά εί-
ναι στους δρόμους. Φωνάζοντας
απέναντι στο σύστημα βίας, ρατσι-
σμού και φτώχιας. Η αστυνομία δεν
θα αλλάξει ποτέ με «καλύτερη εκ-
παίδευση», γιατί αυτοί που τους εκ-
παιδεύουν και τους δίνουν εντολές
να επιτεθούν είναι οι ίδιοι θεσμοί. 

Ζούμε σε μια εποχή η οποία δεν
μπορεί να αλλάξει με συμβιβα-
σμούς. Όποια κυβέρνηση και να
ανέβει στην εξουσία απλά θα είναι
συνέχεια της προηγούμενης. Αυτό
που θέλουμε είναι να πέσει η κυ-
βέρνηση της ΝΔ και η κάθε κυβέρ-
νηση που θα κάνει τα ίδια. Προφα-
νώς ακολουθεί το «ωραία, και μετά
τι κάνουμε;»

Εκεί ερχόμαστε να απαντήσουμε
εμείς ως εργατική τάξη παλεύον-
τας να ανατρέψουμε τον καπιταλι-
σμό και να μην αφήσουμε «πέτρα
πάνω στην πέτρα», όπως έλεγε ο
Λένιν. Θα καταστρέψουμε κάθε μη-
χανισμό και ιδέα αυτού του κρά-
τους, για την δημιουργία ενός
πραγματικά δημοκρατικού, που οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι θα καθορίζουν
το πώς θα ζήσουν. Γι’ αυτό σας κα-
λούμε όλους και όλες στο μονοή-
μερο που θα γίνει στις 6 Νοέμβρη
στη Νομική με θέμα «Κράτος και
Επανάσταση». Για να συζητηθούν
τα παραπάνω και ακόμα περισσό-
τερα θέματα, μαζί με την επανα-
στατική θεωρία του Λένιν. Για να
δυναμώσουμε και να δώσουμε μαζί
αυτόν τον αγώνα!

Ιζαμπέλα Μπασάρι
Φοιτήτρια ΠΑΔΑ

Είναι μια πολύ καλή περίοδος
για όλο τον κόσμο να οργα-

νωθεί στα συνδικάτα του και στην
Αριστερά. Εγώ πήρα πολύ πρό-
σφατα την απόφαση να οργανω-
θώ στην επαναστατική αριστερά
και το ΣΕΚ, σαν ανάγκη αντίδρα-
σης σε όσα βιώνουμε σαν κοινω-
νία εδώ και παγκοσμίως.

Οι επιθέσεις της νεοφιλελεύθε-
ρης δεξιάς της Νέας Δημοκρα-
τίας επηρεάζουν την επιβίωσή
μου, την ηθική και τη νοημοσύνη
μου. Τα «αποφασίζω και διατάζω»
θυμίζουν άλλες εποχές και μόνο ο
συνδικαλισμός και η Αριστερά
μπορούν να σπάσουν στην πράξη
αυτές τις λογικές.

Οι καθημερινές αποκαλύψεις
για την κυβέρνηση με τα σκάνδα-
λα και λοιπά, δυναμώνουν την αμ-
φισβήτηση που έχει όλος ο κό-
σμος στο αν μπορεί το καπιταλι-
στικό σύστημα να δώσει την οποι-
αδήποτε λύση. Είναι εντυπωσιακό
το πού έχει φτάσει η κρίση τους,
όταν δεν μπορούν ούτε καν τα δι-
κά τους μέσα ενημέρωσης να
τους προσφέρουν κάλυψη.

Η κυβέρνηση τα δίνει όλα για
να ευχαριστήσει τα μεγάλα αφεν-
τικά, σύσσωμο το σύστημα οργα-
νώνει την καταπίεσή μας. Από το
ότι οι γυναίκες δεν αμοιβόμαστε
το ίδιο για τη δουλειά μας. Που
μας γεμίζουν ενοχές αν είμαστε
εργαζόμενες ότι παραμελούμε τα
παιδιά μας ενώ διαλύουν κάθε έν-
νοια της κοινωνικής πρόνοιας.
Ακόμα και η προσπάθεια να ελέγ-
ξουν τα σώματά μας και το αν θα
κάνουμε παιδιά. Το τι συμβαίνει
αυτό το διάστημα στο Ιράν, απο-
δεικνύει ότι οι γυναίκες είναι ένα
καζάνι που βράζει!

Τα αποτελέσματα των εκλογών
στην Ιταλία χτυπάνε καμπανάκι
για το πώς έχουμε να δράσουμε
εδώ ενάντια στους φασίστες, πριν
φτάσουμε ξανά στην ακραία βία
των φασιστικών δολοφονιών
όπως έγινε με τον Φύσσα και δε-
κάδες μετανάστες. 

Για όλους αυτούς τους λόγους,
η συμμετοχή όλων μας στη Νομι-
κή στις 6 Νοέμβρη, θα παίξει κομ-
βικό ρόλο. Για να μπορέσουμε να
μάθουμε την ιστορία που η άρ-
χουσα τάξη παλεύει να μας κρα-
τήσει κρυφή ή τη διαστρεβλώνει.
Για να μάθουμε τη θεωρία των με-
γάλων επαναστατών για το κρά-
τος και την κοινωνική επανάστα-
ση. Για να μπορέσουμε να συμ-
βάλλουμε στην αφύπνιση και στον
αγώνα ενάντια σε αυτό το σύστη-
μα!

Αλεξία Παναγιωτακοπούλου,
ιδιωτική υπάλληλος

Και στη Θεσσαλονίκη οργανωνόμαστε για να συμμε-
τάσχουμε στο μονοήμερο συζητήσεων “Κράτος και

Επανάσταση” στη Νομική.
Και στην πόλη μας, όπως και παντού, διαδραματίζεται

ένα καυτό φθινόπωρο! Ήδη μέσα στο Σεπτέμβρη η Θεσ-
σαλονίκη καθορίστηκε από τη μεγάλη διαδήλωση στη
ΔΕΘ, τη μεγαλύτερη εδώ και αρκετά χρόνια. Και φυσικά,
από το μεγάλο αγώνα των φοιτητών στο ΑΠΘ που κερδί-
ζει τη συμπαράσταση όλων. Έχουμε δύο συμπεράσματα
για τη συνέχεια. Πρώτον, ότι το εργατικό κίνημα όχι μόνο
παλεύει στο δρόμο, αλλά συσπειρώνεται και στα Σωμα-
τεία του, κόντρα στους νόμους Χατζηδάκη κλπ. Αυτή η
εικόνα ήρθε στη ΔΕΘ με τα εκατοντάδες εργατικά πανό.

Δεύτερον, το φοιτητικό κίνημα μετράει μια πρώτη πολύ
σημαντική νίκη. Η κλούβα των ΜΑΤ που είναι μονίμως
στρατοπεδευμένη έξω από το ΑΠΘ, θα μείνει έξω από το
Πανεπιστήμιο. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι μπάτσοι
έκαναν face control και τραμπουκισμούς σε κάθε φοιτητή
και φοιτήτρια. 

Όλο αυτό τον κόσμο που παλεύει ενάντια στις επιθέ-
σεις της ΝΔ, θέλουμε να τον κερδίσουμε στη συζήτηση
του τι κράτος και τι κοινωνία θέλουμε και μπορούμε να
χτίσουμε. Απέναντι στο αστικό κράτος που στέλνει την
αστυνομία στα Πανεπιστήμια για να τσακίσει την ελεύθε-
ρη διακίνηση ιδεών, τους νόμους Χατζηδάκη που προ-
σπαθούν να καταστείλουν την οργάνωση της εργατικής
τάξης, τα push backs των προσφύγων στο Αιγαίο, όλα
συνηγορούν στο ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να μεταρ-
ρυθμιστεί προς όφελος των αναγκών της πλειοψηφίας.

Το επόμενο διάστημα θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο
άνοιγμα στην πόλη με στόχο να γεμίσουμε ένα πούλμαν
που θα κατέβει στην Αθήνα στις 6 Νοέμβρη. Και να γυρί-
σουμε πιο δυνατές και πιο δυνατοί για τη μεγάλη μάχη
της πανεργατικής απεργίας στις 9 Νοέμβρη. Ξεκινώντας
από το να κάνουμε γνωστή αυτή τη συζητήση παντού.
Με γιγαντοπανό στο ΑΠΘ, με αφισκολλήσεις στους ερ-
γατικούς χώρους και στις γειτονιές!

Χρύσα Καλογεράκη
ιδιωτική υπάλληλος
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Η νίκη της δεξιάς συμμαχίας στις ιταλι-
κές εκλογές της περασμένης Κυρια-
κής δεν ήταν έκπληξη. Αλλά αυτό δεν

την κάνει ούτε κατά ένα χιλιοστό λιγότερο
ανησυχητική ή επικίνδυνη.

Οι «Αδελφοί της Ιταλίας», το κόμμα της
Τζόρτζια Μελόνι, που θα αναλάβει την πρωθυ-
πουργία, είναι κατευθείαν απόγονος του «Ιτα-
λικού Κοινωνικού Κινήματος» (MSI), του φασι-
στικού κόμματος που δημιούργησαν αμέσως
μετά τον πόλεμο οι νοσταλγοί του Μπενίτο
Μουσολίνι. Η Μελόνι έγινε στα 15 της μέλος
της νεολαίας του MSI. Το 2004 αρχηγός της
(το κόμμα είχε μετονομαστεί στο μεταξύ σε
«Εθνική Συμμαχία»). Τέσσερα χρόνια αργότε-
ρα ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο ακροδεξιός, διε-
φθαρμένος μεγιστάνας των μίντια που κυβερ-
νούσε, με διακοπές, την Ιταλία από το 1994
ως το 2011, την διόρισε «υπουργό νεολαίας».

Στην πρώτη της ομιλία μετά τη νίκη στις
εκλογές της 25 Σεπτέμβρη δήλωσε, όπως συ-
νηθίζεται, ότι θα είναι πρωθυπουργός «όλων
των πολιτών». Στην πραγματικότητα δεν έχει
εγκαταλείψει ούτε μια από τις φασιστικές της
ιδεοληψίες. Στις εκλογές οι «Αδελφοί» κατέ-
βηκαν με κεντρικό σύνθημα «πατρίς, θρη-
σκεία, οικογένεια». Η Μελόνι έχει πολλές φο-
ρές δηλώσει στις συνεντεύξεις της ότι είναι
αντίθετη σε κάθε τι το «προοδευτικό»– από το
δικαίωμα στην άμβλωση και το σύμφωνο συμ-
βίωσης μέχρι τους ομόφυλους γάμους και τις
σπουδές φύλου στα πανεπιστήμια. 

Στις εκλογές το κόμμα της ήρθε με ένα πο-
σοστό 26% πρώτο. Συνολικά, με το 9% της
Λέγκας, του ρατσιστικού κόμματος του Ματέο
Σαλβίνι και το 8% της «Φόρτσα Ιτάλια» του
Μπερλουσκόνι η «Δεξιά Συμμαχία» ξεπέρασε
το 43%. Χάρη στο εκλογικό σύστημα της Ιτα-
λίας η νίκη αυτή θα μεταφραστεί σε μια ισχυρή
πλειοψηφία μέσα και στα δυο κοινοβουλευτικά
σώματα. Ο «κεντροαριστερός» συνασπισμός
πήρε συνολικά 26,33% με το σοσιαλδημοκρα-
τικό Δημοκρατικό Κόμμα που ήρθε δεύτερο να

παίρνει 19% και το Verdi-Sinistra Italiana
3,56%. Στην τρίτη θέση ήταν τα «Πέντε Αστέ-
ρια» με 15,4% ενώ ο «κεντρώος» πόλος
του Καλέντα και του πρώην πρωθυπουργού Μ.
Ρέντσι πήρε το 7,8%.

ΕΕ-Φρούριο
Πως φτάσαμε εδώ; Έχουν γίνει οι Ιταλοί

φασίστες; Βυθίζεται η Ευρώπη στον ρατσι-
σμό, το εθνικισμό, τον φόβο και το μίσος; Η
απάντηση είναι αρνητική. Όχι γιατί θα σταμα-
τήσουν τους φασίστες οι «θεσμοί της δημο-
κρατίας» ή οι «αρχές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης». Τις επιτυχίες της η ευρωπαϊκή ακροδε-
ξιά τις χρωστάει σε μεγάλο βαθμό στους θε-
σμούς αυτούς – στον ρατσισμό της «Ευρώπης

Φρούριο», στην πολεμοκαπηλία του ΝΑΤΟ,
στον νεοφιλελευθερισμό της Κομισιόν. Η
απάντηση είναι αρνητική γιατί το κίνημα -οι
εργάτες, οι φοιτητές, οι γυναίκες, οι αντιρα-
τσιστές, οι αντιφασίστες- δεν πρόκειται να
αφήσουν τα τέρατα σαν την Μελόνι ή την Λε-
πέν να βυθίσουν την ανθρωπότητα ξανά στα
μεσάνυχτα της ιστορίας που ονειρεύονται.

Το 26% η Μελόνι το χρωστάει πρώτα και κύ-
ρια στην αποχή – η συμμετοχή στις φετινές
εκλογές έπεσε στο 63%, το χαμηλότερο πο-
σοστό στην ιστορία και δέκα μονάδες κάτω
από τα νούμερα των εκλογών του 2018. Το
χρωστάει επίσης στα κόμματα της «κεντροα-
ριστεράς» που δεν κατάφεραν να αντιτάξουν
μια πειστική εναλλακτική λύση. 

Ο βασικός πριμοδότης, όμως, της ακροδε-
ξιάς είναι η πολιτική που εφαρμόζουν εδώ και
πολλά χρόνια όλες -χωρίς καμιά εξαίρεση- οι
κυβερνήσεις της Ιταλίας: ο ακραίος νεοφιλε-
λευθερισμός, η διαρκής λιτότητα, οι συνεχείς
περικοπές, οι ολοένα και πιο προκλητικές
ιδιωτικοποιήσεις. Η Ιταλία έχει ένα από τα
υψηλότερα δημόσια χρέη στον κόσμο  και πα-
ρόλο που, τυπικά, δεν της επιβλήθηκαν ποτέ
μνημόνια βρίσκεται συνεχώς κάτω από την
απειλή της υποβάθμισης από τους οίκους
αξιολόγησης, της έκρηξης του κόστους δανει-
σμού και της χρεοκοπίας. Το αποκορύφωμα
αυτής της πολιτικής ήταν η περίοδος της «τε-
χνοκρατικής» διακυβέρνησης του Μάριο
Ντράγκι -του πρώην διοικητή της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας που ανέλαβε με την στή-
ριξη όλων σχεδόν των κομμάτων της ιταλικής
βουλής για να παραιτηθεί τελικά τον περασμέ-
νο Ιούνη, ύστερα από μια ακόμα πολιτική κρί-
ση. 

Αυτή η «μονιμότητα» του νεοφιλελευθερι-
σμού υπονομεύει όπως είναι φυσικό την εμπι-
στοσύνη των ψηφοφόρων στις εκλογές. Γιατί
να πάνε να ψηφίσουν όταν το αποτέλεσμα, ότι
και αν ρίξουν στην κάλπη,  θα είναι απλά ένας
άλλος παλιός ή νέος «Ντράγκι»; Το κόμμα της
Μελόνι ήταν το μοναδικό κοινοβουλευτικό
κόμμα που δεν στήριξε τον Ντράγκι, ουσιαστι-
κά ήταν το προηγούμενο διάστημα η μοναδική
αντιπολίτευση μέσα στην ιταλική Βουλή. Το
αποτέλεσμα ήταν μια μετατόπιση των δεξιών
ψηφοφόρων από τα κόμματα του Μπερλου-
σκόνι και του Σαλβίνι στους «Αδελφούς».  

Είναι βαθιά νυχτωμένοι όσοι πιστεύουν ότι η
Μελόνι δεν θα είναι ένας ακόμα «Ντράγκι».
Πριν ακόμα εκλεγεί είχε φροντίσει να διαβε-
βαιώσει τα αφεντικά στην Ιταλία και τους φί-
λους τους στις Βρυξέλλες ότι η «σώφρων» πο-
λιτική θα συνεχιστεί. Στην πραγματικότητα αυ-
τό που υπόσχεται είναι να πατάξει το κίνημα -
με την καταστολή, τον περιορισμό των δικαιω-
μάτων και την ιδεολογική αντεπίθεση. Για την
άρχουσα τάξη είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Για
το εργατικό κίνημα και την Αριστερά μια μεγά-
λη πρόκληση.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΙΤΑΛΙΑ Μελόνι, όπως  Μουσολίνι

Στη Βραζιλία ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο «ακροδεξιός» πρό-
εδρος που κυβερνάει την χώρα από τις αρχές του 2019

μέχρι σήμερα, ετοιμάζεται για μια εκλογική πανωλεθρία. Στις
προεδρικές εκλογές που πρόκειται να γίνουν την ερχόμενη
Κυριακή 2 Οκτώβρη ο υποψήφιος της κεντροαριστεράς και
βασικός του αντίπαλος Λούλα ντα Σίλβα, αναμένεται να σα-
ρώσει. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις η διαφο-
ρά ανάμεσα στους δυο βασικούς υποψηφίους ξεπερνάει τις
10 μονάδες.

Ο χαρακτηρισμός «ακροδεξιός» είναι πολύ ήπιος για τον
Μπολσονάρο. Ο Μπολσονάρο είναι φασίστας. Τον Ιούλιο
οπαδοί του δολοφόνησαν δυο στελέχη του κόμματος του
Λούλα. Λίγες ημέρες πριν, μια αυτοσχέδια βόμβα είχε σκορ-
πίσει τον πανικό σε μια συγκέντρωση της κεντροαριστεράς
στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο Μπολσονάρο απορρίπτει τα αποτε-
λέσματα των δημοσκοπήσεων – είναι όλα στημένα, υποτίθε-
ται, από τους εχθρούς του. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι θα αμφισβητήσει «έμπρακτα» το αποτέλεσμα των εκλο-
γών, όπως ακριβώς έκανε και ο Τραμπ στις ΗΠΑ.

Ο Λούλα, ένας πρώην εργάτης και συνδικαλιστής, κυβέρνη-
σε τη Βραζιλία επτά χρόνια, από το 2003 ως το 2010. Το 2017

το ομοσπονδιακό δικαστήριο τον καταδίκασε σε εννιάμιση
χρόνια φυλακή για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» και «δια-
φθορά». Το 2018 κλείστηκε στις φυλακές, όπου και παρέμεινε
για δυο σχεδόν χρόνια – μέχρι την ακύρωση της απόφασης
από το ανώτατο δικαστήριο. Ο Μπολσονάρο έκανε τον δικα-
στή που είχε καταδικάσει πρωτόδικα τον Λούλα, υπουργό δι-
καιοσύνης. Και κατήγγειλε το ανώτατο δικαστήριο για την
ακύρωση της απόφασης σαν όργανο των εχθρών του.

Φτώχεια
Ο Μπολσονάρο διόρισε επίσης υπουργό Οικονομικών τον

Πάουλο Γκουέντες, έναν ακραία νεοφιλελεύθερο πρώην τρα-
πεζίτη. Ο προϋπολογισμός για την παιδεία έπεσε στα χρόνια
του Γκουέντες στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δε-
καετιών – από τα 20 δις δολάρια το 2016 στα 15 δις το 2021.
Και αυτό σε μια χώρα όπου το 35% του πληθυσμού δεν έχει
τελειώσει ούτε το δημοτικό και μόνο το 30% έχει τελειώσει
το λύκειο. Η φτώχεια πήρε ακόμα πιο δραματικές διαστάσεις
στα χρόνια του Μπολσονάρο. Το Σάο Πάολο είναι γεμάτο
από άστεγους – ολόκληρες οικογένειες που ζούνε στις πλα-
τείες και στα σταυροδρόμια σε σκηνές. Πολλές οικογένειες

δυσκολεύονται ακόμα και να ταΐσουν τα παιδιά τους. 
Το 2002 η νίκη του Λούλα είχε γεμίσει ελπίδες τους φτω-

χούς. Ένας «δικός τους», πρώην εργάτης και συνδικαλιστής,
θα γινόταν τώρα πρόεδρος της χώρας. Οι ελπίδες τους αυ-
τές αποδείχτηκαν αυταπάτες. Ο Λούλα στην εξουσία νοι-
άστηκε περισσότερο για τις επιχειρήσεις, την παραγωγικότη-
τα της εργασίας και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. 

Αυτή τη φορά οι φτωχοί «κρατάνε πολύ μικρότερο καλά-
θι». Ο ίδιος ο Λούλα έχει φροντίσει από την αρχή να ξεκαθα-
ρίσει ότι δεν πρόκειται να θίξει τα συμφέροντα των τραπεζι-
τών και των βιομηχάνων. Υποψήφιος αντιπρόεδρός του στις
εκλογές της ερχόμενης Κυριακής είναι ο Τζεράλντο Αλκμίν,
ο αντίπαλός του στα εκλογές του 2006 που θεωρείται άν-
θρωπος των επιχειρήσεων και του οικονομικού κατεστημέ-
νου. 

Εντούτοις το μεγαλύτερο μέρος της Αριστεράς της Βραζι-
λίας έχει προσχωρήσει στο στρατόπεδο του Λούλα. Για να
ηττηθεί ο φασισμός. Και ύστερα βλέπουμε. Όμως ο φασι-
σμός δεν νικιέται με «δημοκρατικά μέτωπα» διαχείρισης, νι-
κιέται μέσα από ενιαίο αντιφασιστικό μέτωπο των εργατών
και το χτίσιμο μιας αντικαπιταλιστικής εναλλακτικής.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ Προκλήσεις Μπολσονάρο ενόψει ήττας

Τζόρτζια Μελόνι


