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Νο 1541, 5 Οκτώβρη 2022 Όχι στον πόλεμοσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Απλώνουν τον πόλεμο στη ΒαλτικήΑκόμα και
πυρηνικά 
στις πλάτες
των Ουκρανών;

Οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους
τους αφήνουν να εννοηθεί ότι οι
εκρήξεις στους αγωγούς του

φυσικού αερίου Nordstream 1 και 2 στις
27 Σεπτέμβρη οφείλονται σε ρωσικό
σαμποτάζ. Το ΝΑΤΟ στην επίσημη ανα-
κοίνωσή του αποδίδει σε «ηθελημένο,
απερίσκεπτο και επικίνδυνο σαμποτάζ»
τις εκρήξεις, χωρίς να κατονομάζει τη
Ρωσία, αλλά τα ευκόλως εννοούμενα πα-
ραλείπονται. To ίδιο κάνει και η ρωσική
κυβέρνηση μιλώντας για πράξη «διε-
θνούς κρατικής τρομοκρατίας». Είδαμε
ρωσικά πολεμικά στην περιοχή, λένε
«δυτικοί αξιωματούχοι». Η περιοχή βρί-
σκεται «σταθερά υπό τον έλεγχο των
ΗΠΑ» ανταπαντάνε οι Ρώσοι ομόλογοί
τους. 

Ο Nordstream 1 μετέφερε για χρόνια
ρωσικό φυσικό αέριο στην Γερμανία.
Όμως, τον Σεπτέμβρη, μετά τις δυτικές
κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, η Gaz-
prom ανακοίνωσε ότι για «τεχνικούς λό-
γους» θα μειώσει κατακόρυφα, σχεδόν
διακόψει, την παροχή. Ο Nordstream 2
είχε κατασκευαστεί με τυμπανοκρουσίες
αλλά ουσιαστικά είχε μείνει ανενεργός
λόγω των αμερικάνικων αντιδράσεων. Το
σημερινό παιχνίδι των αλληλοκατηγο-
ριών θυμίζει αστυνομική ιστορία που ο
ντετέκτιβ ψάχνει ποιος ωφελείται από το
«φόνο».  

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε σημεία
που βρίσκονται στις ΑΟΖ της Δανίας και
της Σουηδίας. Μέχρι στιγμής οι έρευνες
δεν έχουν καν ξεκινήσει. Οι αγωγοί βρί-
σκονται σε 100 μέτρα στο βυθό της θά-
λασσας και θα χρειαστεί μια πολύπλοκη
και πολύ εξειδικευμένη επιχείρηση και
για να διαπιστωθεί ακριβώς τι έγινε και
για να επιδιορθωθούν οι ζημιές. 

Γνωρίζουμε, όμως, τις επιπτώσεις. Οι
εκρήξεις προκαλούν μια περιβαλλοντική
καταστροφή. Η Δανική Αρχή Ενέργειας
εξέδωσε στις 29 Σεπτέμβρη μια πρώτη

εκτίμηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις της διαρροής φυσικού αερίου από
τους αγωγούς. Εκτιμάει ότι η διαρροή
μπορεί να ανέλθει σε 778 εκατομμύρια
κυβικά μέτρα και υπολογίζει ότι αυτό το
μέγεθος είναι ισοδύναμο με 14,6 εκατομ-
μύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα.
Δηλαδή ενός από τα αέρια οι εκπομπές
του οποίου είναι υπεύθυνες για την κλι-
ματική αλλαγή που καταστρέφει τις ζωές
εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κό-
σμο. 

Επικίνδυνο
Όμως, το στοιχείο που διέφυγε μαζί με

το φυσικό αέριο δεν είναι διοξείδιο του
άνθρακα. Είναι μεθάνιο που είναι εξίσου
και περισσότερο επικίνδυνο. Η δρ. Άμι
Τάουνσεντ-Σμολ, καθηγήτρια στο πανε-
πιστήμιο του Σινσινάτι δήλωσε στην εφη-
μερίδα Wall Street Journal (30/9): «Είναι
πολύ κακή εξέλιξη. Το μεθάνιο είναι αέ-
ριο του θερμοκηπίου με δυναμικό θέρ-
μανσης του πλανήτη πολύ υψηλότερο
από το διοξείδιο του άνθρακα, οπότε
θερμαίνει τη Γη πολύ γρήγορα αμέσως
μετά την απελευθέρωσή του. Είναι πραγ-
ματικά σπάταλο». 

Γι’ αυτό στην επιστολή τους στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ οι κυβερνή-
σεις της Δανίας και της Σουηδίας αναφέ-
ρουν ότι «ο πιθανός αντίκτυπος στη θα-
λάσσια ζωή στη Βαλτική Θάλασσα είναι
ανησυχητικός και η επίδραση στο κλίμα
θα είναι πιθανότατα πολύ σημαντική». 

Υποθαλάσσιοι αγωγοί φυσικού αερίου,
ΑΟΖ, ανταγωνισμοί. Τι μας θυμίζουν όλα
αυτά; Την Ανατολική Μεσόγειο και τον
ανταγωνισμό ανάμεσα στις άρχουσες τά-
ξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ο ιμ-
περιαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία
έχει σπρώξει όλες τις άρχουσες τάξεις
και τις κυβερνήσεις τους στην αναζήτη-
ση νέων πηγών ορυκτών καυσίμων, και
στην εγκατάλειψη των -στα λόγια έτσι κι

αλλιώς- υποσχέσεων για «πράσινη μετά-
βαση». 

Αυτή η στροφή ισχύει παγκόσμια,
ισχύει ακόμα πιο έντονα στην Ανατολική
Μεσόγειο. Την περασμένη βδομάδα, με-
τά τις εκρήξεις στους αγωγούς στη Βαλ-
τική, η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι το πολεμικό ναυτικό της θα εξασφα-
λίσει την ασφάλεια των αγωγών που με-
ταφέρουν φυσικό αέριο από τη Λιβύη και
την Αλγερία στην Ιταλία. Η κυβέρνηση
της φασίστριας Μελόνι θα περιφρουρεί
με τα πλοία και τα υποβρύχιά της την
«ενεργειακή ασφάλεια» της Ε.Ε απέναντι
στον «ολοκληρωτισμό». Και ταυτόχρονα,
ΝΑΤΟ και ΕΕ πιέζουν την Ιρλανδία να εγ-
καταλείψει την ουδετερότητά της και να
μπει κι αυτή στο ΝΑΤΟ για να ολοκληρω-
θεί ο έλεγχος της θαλάσσιας διαδρομής
από τη Βαλτική μέχρι τον Ατλαντικό. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει δηλώσει
εξαρχής ότι θέλει να κάνει την Ελλάδα
«κόμβο» για τις εναλλακτικές οδούς του
φυσικού αερίου, του υγροποιημένου
(LNG) καταρχήν, και γιατί όχι στην πο-
ρεία να νεκραναστήσει τα σχέδια για
τους υποθαλάσσιους αγωγούς που είχαν
μπει στο ράφι. Στο όνομα αυτού του
σκοπού βαθαίνει την εμπλοκή της στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία.
Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει με-
τατραπεί σε «κόμβο» του αμερικάνικου
ανεφοδιασμού της ουκρανικής κυβέρνη-
σης. 

Και ταυτόχρονα η ελληνική κυβέρνηση
γιγαντώνει τους πολεμικούς εξοπλι-
σμούς στην κόντρα με την τουρκική για
τον έλεγχο των διαδρομών του φυσικού
αερίου και του πετρελαίου στην περιοχή.
Είναι ένα παιχνίδι με τη φωτιά που το
πληρώνουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία
και στις δυο μεριές του Αιγαίου. Και είναι
μια ωρολογιακή βόμβα για το περιβάλ-
λον στο Αιγαίο. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Την περασμένη βδομάδα η ουκρανική κυβέρνηση ανακοί-
νωσε μια ακόμα επιτυχία της αντεπίθεσης του στρατού

της στο Ντονμπάς. Την περικύκλωση και τελικά κατάληψη
της κωμόπολης Λίμαν στο Ντονιέτσκ. Η κωμόπολη είναι σι-
δηροδρομικός κόμβος και κέντρο ανεφοδιασμού των ρωσι-
κών δυνάμεων. Αρχικά οι εκτιμήσεις των στρατιωτικών ανα-
λυτών μιλούσαν για 5,5 χιλιάδες εγκλωβισμένους Ρώσους
στρατιώτες. Τελικά, το μεγαλύτερο μέρος των -πολύ λιγότε-
ρων- ρωσικών στρατευμάτων κατόρθωσε να απαγκιστρωθεί. 

Αλλά πρόκειται για μια ακόμα ήττα την στιγμή που ο Πού-
τιν ανακοίνωνε πανηγυρικά την προσάρτηση στη Ρωσία των
εδαφών που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός στις δυο
επαρχίες του Ντονμπάς, στην Χερσώνα και στη Ζαπορίζιε.
Ξανά διαβάζουμε, στα ελληνικά και δυτικά ΜΜΕ, για τον πό-
λεμο που χάνει η Ρωσία. Η Ρωσία μπορεί να χάνει, αλλά δεν
παραιτείται. Ένας λόγος που το Λίμαν εγκαταλείφθηκε, εί-
ναι ότι η ρωσική ηγεσία επέλεξε να μην το ενισχύσει απο-
σπώντας μονάδες από το μέτωπο της Χερσώνας, εκεί που η
ουκρανική αντεπίθεση συνεχίζει να είναι κολλημένη. 

Όμως, όποια και αν είναι η συνέχεια στο πεδίο των μαχών,
το σίγουρο είναι ότι οι ιμπεριαλιστές και των δυο πλευρών
κλιμακώνουν την σύγκρουσή τους σε ακραία επικίνδυνο βαθ-
μό. Ο Πούτιν στην ομιλία που έκανε στις 21 Σεπτέμβρη είχε
πει ότι η Ρωσία θα «χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα» εννοώντας
και τα πυρηνικά όπλα. «Δεν είναι μπλόφα» συμπλήρωσε. 

Ανατριχιαστικό
Αρχικά η απάντηση από την άλλη μεριά ήταν ότι αυτές οι

απειλές είναι όντως μπλόφα. Αλλά μέρα τη μέρα ο τόνος
αλλάζει, αρχικά στα «έγκυρα» ΜΜΕ. Αυτό που δεν μπορεί να
πει το αμερικάνικο Πεντάγωνο το λέει η Wall Street Journal.
Και αυτό που έχει να πει είναι ανατριχιαστικό:

«Πολλοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες αμφιβάλλουν ότι
ακόμη και τα πυρηνικά όπλα θα άλλαζαν την τύχη της Ρω-
σίας στο πεδίο της μάχης. Τα τακτικά ή χαμηλής απόδοσης
πυρηνικά όπλα δεν είναι απαραίτητα πιο αποτελεσματικά
κατά στρατιωτικών στόχων από ό,τι η συμβατική δύναμη πυ-
ρός. Η Ουκρανία, η οποία μάχεται για την επιβίωσή της ως
έθνος και ανεξάρτητη χώρα, θεωρείται ευρέως ότι είναι
εξαιρετικά απίθανο να παραδοθεί στον κ. Πούτιν ακόμη και
αν διέταζε πυρηνική επίθεση στις πόλεις της». (WSJ 1/10). 

Με άλλα λόγια δεν τρέχει και τίποτα αν πέσουν μερικά
«χαμηλής απόδοσης» πυρηνικά. 

Κι αυτά που δεν μπορεί να πει ο Πούτιν τα λέει ο Καντί-
ροφ, ο περιβόητος «ισχυρός άνδρας» της Τσετσενίας που
έφερε την πολιτοφυλακή του να εκκαθαρίσει μεταξύ άλλων
και την Μαριούπολη, ο οποίος κάλεσε την ρωσική κυβέρνη-
ση να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στις συνοριακές επαρχίες
και να ρίξει τουλάχιστον μια «τακτική» πυρηνική κεφαλή. 

Εν τω μεταξύ η επιστράτευση που κάνει η ρωσική κυβέρνη-
ση έρχεται αντιμέτωπη με μαζική αντίσταση. Η κύρια μορφή
της είναι το φευγιό σε γειτονικές χώρες. Το Καζακστάν ανα-
κοίνωσε ότι από τις 21 Σεπτέμβρη 100 χιλιάδες Ρώσοι έχουν
περάσει τα σύνορά του. Δεκάδες χιλιάδες έχουν διασχίσει τα
σύνορα της Φινλανδίας και της Γεωργίας. Αυτός ο κόσμος
δεν είναι «πράκτορες του εχθρού». Είναι νέοι που δεν θέλουν
να γίνουν κρέας για τα κανόνια σε έναν άδικο πόλεμο. 

Δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τους Δυτικούς ιμπε-
ριαλιστές που τους επαινούν υποκριτικά, ενώ δηλώνουν ότι
δεν έχουν πρόβλημα για ένα μικρό ένδοξο πυρηνικό πόλεμο
στην Ουκρανία. Οι σύμμαχοί τους είμαστε εμείς, το εργατι-
κό κίνημα εδώ που παλεύει ενάντια στις δικές «μας» άρχου-
σες τάξεις και τους τυχοδιωκτισμούς τους. 
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1. Η νίκη των κομμάτων της δεξιάς στις ιταλικές
εκλογές σημαίνει ότι, για πρώτη φορά μετά την κα-
τάρρευση των δικτατοριών στη δεκαετία του 1970,
ένα φασιστικό κόμμα θα βρεθεί επικεφαλής μιας
κυβέρνησης στην Ευρώπη. Οκτώβρης 2022, εκατό
χρόνια από την Πορεία στη Ρώμη που έφερε τον
Μουσολίνι στην εξουσία, ένα φασιστικό στέλεχος
γίνεται ξανά πρωθυπουργός της Ιταλίας. 

Η Τζόρτζια Μελόνι είναι μια επιτήδεια πολιτικός,
αλλά δεν είναι απλά «συντηρητική», όπως την πα-
ρουσιάζουν διαρκώς τα ΜΜΕ. Έπαιξε ρόλο στη δη-
μιουργία των «Αδελφών της Ιταλίας» ως αντίβαρο
στη στροφή του παλιού φασιστικού MSI προς την
ενσωμάτωσή του στην κυρίαρχη αστική κοινοβου-

λευτική πολιτική σκηνή. Οι ομιλίες της είναι γεμά-
τες από την κλασική φασιστική ρητορική και κα-
λυμμένο αντισημιτισμό που υπερασπίζεται πατρίδα
και οικογένεια από το «κοσμοπολίτικο κερδοσκοπι-
κό κεφάλαιο». 

Η ευθύνη για αυτή την τρομακτική εξέλιξη ανήκει
ξεκάθαρα στα κυρίαρχα κόμματα -ιδιαίτερα στο
κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα και στο δήθεν
αντικαθεστωτικό Κίνημα των 5 Αστέρων- τα οποία
στήριξαν την κυβέρνηση Ντράγκι. Αυτός ο «τραπε-
ζίτης των τραπεζιτών» κλείδωσε την Ιταλία ακόμη
πιο σφιχτά στη νεοφιλελεύθερη αγκαλιά της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και στήριξε με ενθουσιασμό τον
πόλεμο δι’ αντιπροσώπων που διεξάγει το ΝΑΤΟ
κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι «Αδελφοί της
Ιταλίας» ήταν το μόνο σημαντικό κόμμα που έμεινε
έξω από αυτή την κυβέρνηση και κατάφεραν να
καρπωθούν τη δυσαρέσκεια που προκαλούσε.

2. Η φασιστική επιτυχία δεν πρέπει να παραφου-
σκώνεται. Τα κόμματα της δεξιάς είχαν πάρει στις
εκλογές του 2018 για τη Βουλή 12.409.981 ψήφους,
ποσοστό 37%. Το 2022 έπεσαν στους 12.299.648.
Δηλαδή 110.000 λιγότεροι ψηφοφόροι τους στήρι-
ξαν αυτή τη φορά, αλλά το ποσοστό τους ανέβηκε
στο 44% επειδή ανέβηκε η αποχή. Η επιτυχία της

Δεξιάς είναι καρπός της αποτυχίας των άλλων κομ-
μάτων και της συνακόλουθης αποξένωσης του κό-
σμου από το πολιτικό σύστημα μέσα σε συνθήκες
πανδημίας, οικονομικής αστάθειας, οικολογικής κα-
ταστροφής, πολέμου και πληθωρισμού. 

Επιπλέον, η επιτυχία της Μελόνι είναι κατά κύριο
λόγο εκλογική. Κατάφερε να ανεβάσει την εκπρο-
σώπηση των Αδελφών της Ιταλίας στη Βουλή κερ-
δίζοντας ψήφους κύρια από τα άλλα δεξιά κόμμα-
τα, τη Λέγκα και τη Φόρτσα Ιτάλια. Δεν έχει κατορ-
θώσει να χτίσει ένα φασιστικό κίνημα των δρόμων,
όπως εκείνο που έφερε τον Μουσολίνι στην πρω-
θυπουργία με τις επιθέσεις του κατά των συνδικά-
των και της αριστεράς.

Παρ’ όλα αυτά, η νίκη της Μελόνι και των «Αδελ-
φών» είναι μια πολύ απειλητική εξέλιξη. Θα δώσει
ενθάρρυνση και νομιμοποίηση στους φασίστες
παντού. Οι «Αδελφοί» θα αξιοποιήσουν το ρόλο
τους στην κυβέρνηση για να ενισχύσουν την κοινω-
νική και θεσμική βάση της ακροδεξιάς και να περά-
σουν αντιδραστικές πολιτικές. Όλα τα δεξιά στοι-
χεία στον κρατικό μηχανισμό και οι ανοιχτά φασι-
στικές ομάδες όπως η Κάζα Πάουντ θα αποκτή-
σουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.  

3. Η νέα κυβέρνηση θα συνεχίσει τις επιθέσεις
που οργάνωσαν οι προκάτοχοί της ενάντια στους
εργαζόμενους και ιδιαίτερα στους μετανάστες και
τους πρόσφυγες. Ήδη οι «Αδελφοί» έχουν ανακοι-
νώσει ότι θα καταργήσουν το πενιχρό “εγγυημένο
εισόδημα”, μια από τις ελάχιστες κοινωνικές μεταρ-
ρυθμίσεις που είχαν εξασφαλίσει τα «5 Αστέρια» ως
κυβέρνηση. Στα σχέδια των «Αδελφών» είναι και η
επίθεση στις εκτρώσεις. Αυτές οι επιθέσεις πρέπει
να συναντήσουν την πιο μαζική αντίσταση.

Συνέχεια στη σελ.4

Στην Ιταλία συνεχίζονται
οι χρονοβόρες διαδικα-

σίες για τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης αλλά μια πρώτη
απάντηση στην οπαδό του
Μουσολίνι, Τζ. Μελόνι και
τις αντιδραστικές της προ-
κλήσεις δόθηκε στους δρό-
μους, τρεις μέρες μόλις με-
τά την εκλογή της.

«Στις 28/9, Παγκόσμια
Ημέρα για το Δικαίωμα στην
Ασφαλή Έκτρωση, σε πολ-
λές πόλεις της Ιταλίας
πραγματοποιήθηκαν δυναμι-
κές πορείες. Αυτή είναι ίσως
η πρώτη μαζική απάντηση
στη νίκη της Μελόνι» μας
μεταφέρει από την Φλωρεν-
τία η Μαντώ Μπουκουβάλα.
«Η Μελόνι προεκλογικά δη-
μιούργησε αναταραχή με
δηλώσεις για το νόμο 194
του 78 που θεσπίσει το δι-
καίωμα στην έκτρωση. Θέ-
λει να "βελτιώσει" το νόμο
δηλώνοντας: “θέλω να προ-
στατέψω το δικαίωμα της
μη έκτρωσης"! Η δήλωση
αυτή είναι φαινομενικά χαζή
αλλά στην πραγματικότητα
είναι πολύ επικίνδυνη γιατί
διαστρεβλώνει την πραγμα-
τικότητα. Σήμερα στην Ιτα-
λία πολλές γυναίκες δυσκο-
λεύονται να εξασκήσουν αυ-
τό το δικαίωμα σε δημόσιες
υπηρεσίες Υγείας ενώ πολ-
λοί γιατροί δηλώνουν “αν-
τιρρησίες συνείδησης”».

Στο μεταξύ η ευρωπαϊκή
δεξιά δεν έχει κανένα πρό-
βλημα να βάλει κάτω από τη
«φτερούγα» της την Μελόνι.
Στη «συνάντηση» του Ευρω-
παϊκού Λαϊκού Κόμματος
στην Κρήτη στην οποία συμ-
μετείχε και ο Μητσοτάκης, ο
επικεφαλής του Μάνφρεντ
Βέμπερ κράτησε «ήπια στά-
ση» όσον αφορά στην Με-
λόνι. Σε ερώτηση προς τον
κυβερνητικό εκπρόσωπο αν
ο Μητσοτάκης θα δώσει
συγχαρητήρια στη Μελόνι,
αυτός απάντησε πως «μόλις
σχηματιστεί κυβέρνηση
στην Ιταλία, θα γίνει αυτό
που γίνεται πάντα». 

Συνέχεια στη σελ.4

Μπολόνια, 28/9. Πορεία για το δικαίωμα στην ασφαλή έκτρωση, η πρώτη απάντηση στη Μελόνι. Φωτό: Non Una Dimeno
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STOP στη Μελόνι και τους
φασίστες “Αδελφούς” της

ΙΤΑΛΙΑ

Πρώτες
αντιστάσεις



Μέσα στον Οκτώβρη κλεί-
νει ένας αιώνας από τότε
που φασισμός ήρθε για

πρώτη φορά στην εξουσία το
1922 στην Ιταλία. Το γεγονός ότι
εδώ και λίγες μέρες στην ίδια χώ-
ρα πρωθυπουργός -έχοντας πάρει
ένα 26%- θα είναι μια φασίστρια,
ανοιχτή οπαδός του Μουσολίνι,
κάνει τα διδάγματα της ανόδου
του φασισμού την δεκαετία του
’30, με αρνητικό τρόπο επίκαιρα. 

Υπάρχει ένας μύθος  ότι ο Μπε-
νίτο Μουσολίνι κατέλαβε την
εξουσία με την «Πορεία στη Ρώ-
μη», όταν στις 31 Οκτώβρη του
1922, τέσσερις «φάλαγγες», υπο-
τίθεται «100.000», μελανοχιτώνων,
υπό τις διαταγές του, συγκεντρώ-
θηκαν σε τέσσερα σημεία και βά-
δισαν προς το κέντρο της πόλης.
Αυτή η εικόνα της «παντοδυνα-
μίας» απέχει από την πραγματικό-
τητα.

Ο Μουσολίνι δεν «βάδισε» στη
Ρώμη. Κλήθηκε από τον Ιταλό βα-
σιλιά, ο οποίος τον διόρισε πρω-
θυπουργό παρόλο που οι φασί-
στες είχαν λίγες βουλευτικές
έδρες. Όταν ο Μουσολίνι ανακοί-
νωσε την «Πορεία προς τη Ρώμη»
νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 1922,
ο στρατός είχε τη δύναμη να απο-
τρέψει οποιαδήποτε φασιστική
κατάληψη της εξουσίας. Όμως ο
διοικητής του, συνέστησε στον
βασιλιά να διορίσει τον Μουσολίνι
ως πρωθυπουργό. Οι ελαφρά
οπλισμένοι φασίστες παρέλασαν
στην Ρώμη  -καταταλαιπωρημένοι
μάλιστα γιατί η άφιξή τους είχε
επιβραδυνθεί από τα σαμποτάζ
των εργατών στις ράγες των τρέ-
νων.  

Ο διορισμός του Μουσολίνι ως
επικεφαλής μιας κυβέρνησης συ-
νασπισμού υποστηρίχθηκε από τις
μεγάλες επιχειρήσεις, τον στρατό
και το Βατικανό και πολλούς «φι-
λελεύθερους» δημοκράτες. Κυ-
βερνώντας με αυταρχισμό και
ωμή βία και περνώντας μια σειρά
από αντιδραστικούς νόμους, το
1925 είχε πετύχει να συγκεντρώ-
σει όλες τις εξουσίες και λίγο αρ-
γότερα να καταργήσει το κοινο-
βούλιο και να γίνει ο απόλυτος δι-
κτάτορας. Σε αυτό το διάστημα
εξαπέλυσε ένα καθεστώς τρόμου.  

Ο Μουσολίνι ήταν ένας πρώην
σοσιαλιστής, που στη διάρκεια
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου πήρε
θέση υπέρ του πολέμου στρίβον-
τας στον εθνικισμό, για να καταλή-
ξει τελικά θιασώτης της ανατρο-
πής της κοινοβουλευτικής δημο-
κρατίας. Αναρωτούνται κάποιοι,
πώς, σύσσωμη η άρχουσα τάξη
της Ιταλίας, με τις «φιλελεύθερες»

και «εκσυγχρονιστικές» της αναζη-
τήσεις, κατέληξε να τον καλεί στην
εξουσία; Οι απαντήσεις βρίσκονται
στη μεγάλη ταξική πόλωση τις δε-
καετίες που προηγήθηκαν. 

Ήδη από τις αρχές του 20ου
αιώνα και νωρίτερα στο νεοσύ-
στατο, μόλις το 1861, ιταλικό κρά-
τος αναπτυσσόταν ένα δυνατό,
διεκδικητικό εργατικό κίνημα στις
πόλεις αλλά και στους εργάτες
γης. Η δεκαετία πριν από τον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1914-
18 σημαδεύτηκε από μια έκρηξη
της ταξικής πάλης με εργατικές
απεργίες και κατασχέσεις γης
από τους εργάτες γης και τους μι-
κρούς αγρότες. Οι βιομήχανοι και
οι γαιοκτήμονες γκρίνιαζαν στους
κοινοβουλευτικούς τους εκπρο-
σώπους που δεν μπορούσαν να
βάλουν τέλος σε αυτά τα φαινό-
μενα. 

Η άρχουσα τάξη προσπαθούσε
να βρει ένα κοινό προσανατολι-
σμό, διαιρεμένη ανάμεσα στους
ανερχόμενους καπιταλιστές του
βιομηχανικού βορρά, τους εκσυγ-
χονισμένους μεγαλογαιοκτήμονες
του κέντρου και τους «καθυστερη-
μένους» τσιφλικάδες του νότου. Ο
κοινός προσανατολισμός συνέτει-
νε σε δύο κατευθύνσεις: μια αυξα-
νομενη όρεξη για μια επιθετική ιμ-
περιαλιστική πολιτική στο εξωτε-
ρικό που θα καθιστούσε το ιταλικό
κράτος υπολογίσιμη δύναμη στην
οικονομική και ιμπεριαλιστική σκα-
κιέρα και μια πιο σθεναρή απάντη-
ση στις απεργίες και στις απαιτή-
σεις των φτωχών.

Η είσοδος της Ιταλίας, το 1915,
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο
στο πλευρό της Βρετανίας και της
Γαλλίας λειτούργησε σαν χύτρα
ταχύτητας για να βγουν άγρια
στην επιφάνεια αυτές οι ταξικές
αντιθέσεις. Στο στρατόπεδο των
από πάνω, ένα σημαντικό τμήμα
της ιταλικής άρχουσας τάξης δυ-
σανασχετούσε γιατί, παρότι βρέ-
θηκε στην πλευρά των νικητών, εί-
χε εξαπατηθεί από τους συμμά-

χους και τις ψεύτικες υποσχέσεις
τους για μερίδιο στις αποικίες. Για
τους από κάτω, η Οκτωβριανή
Επανάσταση του 1917 στην Ρωσία
είχε ήδη στείλει το μήνυμά της σε
όλο τον κόσμο. Ήταν ώρα για
επανάσταση.

Κόκκινη Διετία
Στην περίφημη Κόκκινη Διετία

της Ιταλίας, το 1919-20, η ιταλική
άρχουσα τάξη απέκτησε έναν
ακόμη λόγο να αισθάνεται ότι θί-
γεται η κυριαρχία της. Εκατοντά-
δες χιλιάδες εργάτες συμμετείχαν
στις απεργίες και τις καταλήψεις
των εργοστασίων, σε πολλά από
τα οποία η παραγωγή μπήκε κάτω
από τον έλεγχο των εργατών.
Συγκροτήθηκαν εργατικά συμβού-
λια. Κατειλημμένες βιομηχανίες
άρχισαν να παράγουν όπλα για
την αυτοάμυνα του εργατικού ξε-
σηκωμού. Αλλά αντί για την επα-
νάσταση, οι ηγεσίες των συνδικά-
των υπό την καθοδήγηση της ηγε-
σίας του Σοσιαλιστικού Κόμματος,
οδήγησαν το κίνημα σε συμβιβα-
σμό, γυρνώντας την πλάτη στην
επανάσταση και μεσολαβώντας
σε μια συμφωνία με την κυβέρνη-
ση. 

Ο συμβιβασμός αντί να λειτουρ-
γήσει εκτονωτικά για την άρχουσα
τάξη, λειτούργησε σαν μια αφετη-
ρία για αντεπίθεση. Ο παλιός
«μαλθακός» τρόπος διαχείρισης
του ιταλικού κράτους που έκφρα-
ζαν διάφοροι πολιτικοί -και με την
ιταλική οικονομία να μπαίνει σε
ύφεση το 1921- δεν ήταν πια αρ-
κετός για μια τάξη κυριευμένη
από τον τρόμο μιας νέας Κόκκινης
Διετίας. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο
Μουσολίνι, που ήδη από το 1919
είχε ιδρύσει το δικό του «κόμμα»
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Ανακοίνωση της Δ.Σ.Τ.
Συνέχεια από τη σελ.3

Η διεθνής συμπαράσταση στους αγώνες ενάντια στην ακροδεξιά κυβέρ-
νηση της Ιταλίας θα είναι σημαντική. Όπου θα πηγαίνει η Μελόνι πρέπει να
την καταγγέλλουμε και να την απομονώνουμε σαν φασίστρια, όπως πραγ-
ματικά είναι. Η διεθνής διάσκεψη που οργανώνεται από την κίνηση Αντιστα-
θείτε στον Ρατσισμό (Stand Up to Racism) στις 15 Οκτώβρη στο Λονδίνο
αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε αυτά τα πλαίσια. Θα εξακολουθήσουμε να ορ-
γανώνουμε αντίσταση σε φασιστικές κινητοποιήσεις σε όλες τις χώρες. 

Η Μελόνι και η κυβέρνησή της δεν είναι ανίκητες. Δεν αντιπροσωπεύουν
κάποια εμβάθυνση ή διεύρυνση της κοινωνικής βάσης της δεξιάς. Αντίθετα,
θα υπάρχουν πολλές διαμάχες στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Ούτε ο Σίλ-
βιο Μπερλουσκόνι της Φόρτσα Ιτάλια ούτε ο Ματέο Σαλβίνι της Λέγκα συμ-
μερίζονται τον ενθουσιασμό της Μελόνι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για
να διατηρήσει την ηγεσία της Λέγκα, ο Σαλβίνι θα χρειαστεί να αντιπαρατε-
θεί με την Μελόνι. Ένα αποφασιστικό κίνημα μαζικής αντίστασης που ξεκό-
βει από τη χρεοκοπημένη πολιτική της κεντροαριστεράς μπορεί να αξιοποι-
ήσει αυτές τις αδυναμίες μιας κυβέρνησης Μελόνι και να την ανατρέψει.

4. Η φασιστική επιτυχία στην Ιταλία είναι μια προειδοποίηση για όλους
μας. Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια βαθιά επικίνδυνη πολλαπλή κρίση
που έχει τις ρίζες της στο καπιταλιστικό σύστημα. Αυτή η κατάσταση μπορεί
να αξιοποιείται από την ακροδεξιά, όπως είδαμε πρόσφατα όχι μόνο στην
Ιταλία, αλλά και στη Γαλλία και στη Σουηδία. Για να μπορέσει η Αριστερά να
προσφέρει εναλλακτική, χρειάζεται να σπάσει από τις στρατηγικές που στη-
ρίζονται σε κοινοβουλευτικές μανούβρες και συμμαχίες με το νεοφιλελεύθε-
ρο ‘ακραίο κέντρο’. Μόνο οι μέθοδοι της ταξικής πάλης που κινητοποιούν
τους εργαζόμενους ενάντια στα αφεντικά και το κράτος τους μπορούν να
ανοίξουν δρόμο προς τα μπρος. 

Το Συντονιστικό της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης
30 Σεπτέμβρη 2022

Συνέχεια από τη σελ.3

Ο προσεταιρισμός της Μελόνι αφορά και στους «θεσμούς» της ΕΕ και τον
πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο
Ντράγκι συνομιλεί με τους ευρωπαίους ηγέτες εγγυώμενος «την αξιοπιστία
της Τζόρτζια Μελόνι», ότι πρώτον, θα συνεχίσει να στέλνει όπλα και υποστή-
ριξη στην Ουκρανία, δεύτερον, δεν θα αμφισβητηθεί η θέση της Ιταλίας
στην ΕΕ και, τρίτον, ότι δεν θα διευρυνθεί το έλλειμμα του προϋπολογι-
σμού. Η διάψευση του Ντράγκι στην ουσία επιβεβαίωσε την είδηση: «Ο
πρωθυπουργός δεν έχει κλείσει καμία συμφωνία» αλλά «εξακολουθεί να ερ-
γάζεται για μια ομαλή εναλλαγή εξουσίας στο πλαίσιο των θεσμών».

Αυταπατώνται όσοι νομίζουν ότι το «νέρωμα» στο κρασί της Μελόνι απέ-
ναντι στους θεσμούς και τις «δημοσιονομικές» τους πολιτικκές μεταφράζε-
ται αυτομάτως σε απομάκρυνση της φασιστικής απειλής. Το αντάλλαγμα θα
είναι η σκλήρυνση της ρατσιστικής και γενικότερα αντιδραστικής πολιτικής
στην Ιταλία και συνολικότερα στην ΕΕ. Η μόνη ρεαλιστική απάντηση και στις
δύο απειλές είναι το ενιαίο μέτωπο της εργατικής τάξης και της νεολαίας
στους δρόμους, στους χώρους εργασίας, στις σχολές, στις γειτονιές. 

Πρώτες αντιστάσεις

100 χρόνια από την   “        
ΠΟΤΕ   Ξ
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Ο Μουσολίνι με μελανοχίτωνες το 1922. Φωτό: Getty
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αποτελούμενο από ποινικούς και
απόστρατους που βίωναν την «εθνι-
κή ταπείνωση», έχτισε αρχικά την
φήμη του στην Κόκκινη Διετία οργα-
νώνοντας χτυπήματα σε απεργίες,
σε εργάτες, αγρότες, αριστερούς.
Με την υποχώρηση του κινήματος
διέκρινε ότι ήταν πλέον η κατάλληλη
στιγμή για να περάσει στην αντεπί-
θεση, προτείνοντας στα αφεντικά
της πόλης και της υπαίθρου τις συμ-
μορίες των μελανοχιτώνων σαν τη
λύση για το “πρόβλημα” της εργατι-
κής τάξης και των αγροτών.

Ξεκινώντας από την κεντρική Ιτα-
λία, οι γαιοκτήμονες χρησιμοποί-
ησαν τους φασίστες ενάντια στα
συνδικάτα των εργατών γης που
έλεγχαν οι σοσιαλιστές. Τάγματα
εφόδου εξαπλώθηκαν σε όλη την
ύπαιθρο, καίγοντας γραφεία σωμα-
τείων, ξυλοκοπώντας και δολοφο-
νώντας με όπλα που τους προμή-
θευαν αξιωματικοί του στρατού. Στη
συνέχεια επιχείρησαν το ίδιο σε μια
σειρά από πόλεις στον βορρά.
Στους πρώτους έξι μήνες του 1921
κατέστρεψαν εκατοντάδες εργατικά
κέντρα, ενώσεις αγροτών, γραφεία
της Αριστεράς, συνεταιρισμούς,
γραφεία σωματείων, καθαιρεσαν
εκλεγμένα δημοτικά συμβούλια. Δε-
κάδες ήταν οι σοσιαλιστές και κομ-
μουνιστές που δολοφονήθηκαν.

Η ταινία «1900» του Μπερτολού-
τσι, φωτογραφίζει σε μια από τις πιο
ωραίες της σκηνές τη συνειδητή και
αδρή υποστήριξη, οικονομική και
πολιτική, της άρχουσας τάξης στον
Μουσολίνι. Δίπλα στους απόστρα-
τους και τον υπόκοσμο, γόνοι πλου-
σίων οικογενειών και εθνικιστές φοι-
τητές γίνονταν μελανοχίτωνες ενώ
το φασιστικό κόμμα άρχισε να κερ-
δίζει την υποστήριξη των μικροα-
στών που, βλέποντας τους εαυτούς
τους να συνθλίβονται μέσα στην κρί-
ση και την ταξική πόλωση, αναζη-
τούσαν διέξοδο στον «ντούτσε» και
τα μεγαλεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρα-
τορίας που υποσχόταν.

Φυσικά, οι ωφελημένοι της νέας
κατάστασης ήταν οι βιομήχανοι και
οι γαιοκτήμονες. Οι φιλελεύθεροι
πολιτικοί, οι μεγάλοι επιχειρηματίες
και οι στρατιωτικοί που πίστευαν ότι
θα μπορούσαν να τον έχουν σαν
υποχείριο τελικά κατέληξαν να βρε-
θούν οι ίδιοι κάτω από την απόλυτη
καθοδήγησή του σε ένα μέλλον που
όσο τα πράγματα τσουλούσαν καλά
έμοιαζε να πηγαίνει γάντι στον ιταλι-
κό καπιταλισμό.  

Ο Μουσολίνι, όπως και ο Χίτλερ
στη συνέχεια, δεν στηρίχτηκε μόνο
στην άρχουσα τάξη και τη δύναμη
της επιβολής, αλλά κινητοποίησε
ταυτόχρονα ένα μαζικό αντιδραστι-
κό κίνημα. 

Απειλή
Όμως η άνοδός του στην εξουσία

δεν ήταν αναπόφευκτη. Η ρεφορμι-
στική ηγεσία του ιταλικού Σοσιαλι-
στικού Κόμματος (PSI), μια ισχυρή
δύναμη με χιλιάδες μέλη που είχε
πάρει το ένα τρίτο των ψήφων, δεν
προσπάθησε ποτέ να σταματήσει
την φασιστική απειλή παρότι θα
μπορούσε. Έσπερνε την αυταπάτη
ότι ήταν το αστικό κράτος και οι «θε-
σμοί» του που θα σταματούσαν την
φασιστική τρομοκρατία – παρόλο
που ο στρατός και η αστυνομία συ-
νεργάζονταν με τους φασίστες. 

Αλλά και μέσα στο νεοφώτιστο
Κομμουνιστικό Κόμμα (που δημιουρ-
γήθηκε όταν οι επαναστάτες μέσα
στο PSI αποφάσισαν να σπάσουν με
τις προδοσίες της ηγεσίας του και
να φύγουν) η πλειοψηφία του υπό
την ηγεσία του Μπορντίγκα, είχε την
λανθασμένη άποψη ότι ο φασισμός
είναι απλώς ένα ακόμη δεξιό κίνημα,
ότι στον καπιταλισμό δεν έχει διαφο-
ρά αν παλεύεις σε καθεστώς δικτα-
τορίας ή αστικής δημοκρατίας. Σαν
αποτέλεσμα αυτής της άποψης, αρ-
νιόταν να βάλει πλάτη στις προσπά-
θειες που έκαναν οι εργάτες για να
οργανώσουν ένα αντιφασιστικό κίνη-
μα. 

Oι «Αrditi del popolo», οι “γενναίοι
του λαού” ήταν πρώην φαντάροι και
εργάτες που το 1921-22 οργανώθη-
καν και κυνήγησαν τους μελανοχίτω-
νες σε μια σειρά πόλεις, με πιο γνω-
στά τα γεγονότα της Πάρμας αλλά
και στην ίδια την πρωτεύουσα. Αντι-
μέτωπη με τους εργάτες, η πρώτη
«Πορεία» του Μουσολίνι προς τη

Ρώμη τον Νοέμβριο του 1921 αντί
για επίδειξη δύναμης των μελανοχι-
τώνων κατέληξε σε φιάσκο. Ο αν-
ταρτοπόλεμος που ξέσπασε για τέσ-
σερις ημέρες, κατέληξε σε ήττα των
φασιστών και αποχώρησή τους από
την πόλη, μέσα σε γενική απεργία.
Πολλά μέλη και των δύο κομμάτων
της αριστεράς συμμετείχαν στους
Αrditi del popolo. Όμως η μεν ηγεσία
του Σοσιαλιστικού Κόμματος, τους
κατήγγειλε ότι δυναμιτίζουν το «ήπιο
κλίμα» υπογράφοντας  σύμφωνα με
τον Μουσολίνι. Το δε, Κομμουνιστι-
κό Κόμμα διέταξε τα μέλη του να εγ-
καταλείψουν τους Αrditi del popolo
επειδή στην ηγεσία τους βρίσκονταν
«μη κομμουνιστές».

Χωρίς την πολιτική στήριξη των
επαναστατών οι Αrditi del popolo
δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τον
Μουσολίνι. Και αυτό που ακολούθη-
σε δεν ήταν απλά μια δικτατορία. Η
επικράτηση του φασισμού, όπως και
του ναζισμού δέκα χρόνια αργότερα
στην Γερμανία, σήμανε το τσάκισμα
της εργατικής τάξης και της Αριστε-
ράς και ταυτόχρονα το τέλος κάθε
δημοκρατίας, κάθε ελευθερίας του
λόγου, κάθε ελευθερίας γενικότερα.  

Ο μεγάλος επαναστάτης Αντόνιο
Γκράμσι πάλεψε μέσα στο ΚΚ ενάν-
τια στην κυρίαρχη αντίληψη του σε-
χταρισμού που απέρριπτε κάθε
πρωτοβουλία ενιαίου μετώπου κόν-
τρα στη φασιστική απειλή. Με την
εκλογή του στην ηγεσία του ΚΚ το
1924 έστριψε το κόμμα βάζοντας
στόχο να ηγηθεί στην αντιφασιστική
πάλη. Αλλά η μάχη σε μεγάλο βαθμό
είχε πια κριθεί. Ο ίδιος ο Γκράμσι
σάπισε για χρόνια στην φυλακή του
Μουσολίνι μέχρι το 1937, οπότε τε-
λικά πέθανε από την εξάντληση λί-
γες μέρες μετά την αποφυλάκισή
του. 

Ο Μουσολίνι ήταν υπεύθυνος για
το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων.

Αρχικά μέσα στην ίδια την Ιταλία για
να επιβάλει το φασιστικό καθεστώς.
Μετά, στους φονικούς αποικιακούς
πολέμους που ξεκίνησε στη Λιβύη,
τη Σομαλία και την Αιθιοπία. Υποστη-
ρίζοντας έμπρακτα με στρατιωτικό
υλικό και στρατό τον Φράνκο στον
Ισπανικό Εμφύλιο. Συμμετέχοντας
με τον άξονα στον Δεύτερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο στην Ρωσία και στην
Αφρική και τέλος ενάντια στο αντι-
φασιστικό κίνημα της Αντίστασης το
1943-45. Για αυτά του τα εγκλήματα,
στις 29 Απρίλη του 1945, η εξεγερ-
μένη εργατική τάξη της Ιταλίας τον
κρέμασε ανάποδα μαζί με τους συ-
νεργάτες του στο Μιλάνο, εκεί που
μαζί με τα γερμανικά ss εκτελούσαν
τους αντιστασιακούς στην διάρκεια
της «Δημοκρατίας του Σαλό». 

Μαθήματα
Αν όχι όλο, ένα μέρος της κατα-

στροφής που έσπειρε το φασιστικό
καθεστώς του θα μπορούσε να είχε
αποφευχθεί. Υπάρχουν τρία μαθή-
ματα από την άνοδο του Μουσολίνι
στην εξουσία. Πρώτον, ο συμβιβα-
σμός μπροστά σε μια επαναστατική
κρίση οδηγεί σε καταστροφή. Ένας
Ιταλός αναρχικός ηγέτης, ο Ερρίκο
Μαλατέστα, προειδοποίησε στο
απόγειο του επαναστατικού κύματος
του 1919-20: «Αν δεν συνεχίσουμε
μέχρι το τέλος, θα πληρώσουμε με
δάκρυα αίματος τον φόβο που σήμε-
ρα έχουμε εμφυσήσει στην αστική
τάξη». Είχε δίκιο. Τον Ιούλιο του
1923 ο Μουσολίνι καυχιόταν ότι η
ιταλική αριστερά δεν ήξερε πώς «να
επωφεληθεί από μια επαναστατική
κατάσταση».

Το δεύτερο είναι ότι το φαινόμενο
της φασιστικής απειλής με όλες τις
διαφορετικές του εκφάνσεις, δεν
χωράει καμιά απολύτως υποτίμηση.
Ο φασισμός ωριμάζει μέσα σε συγ-
κεκριμένες συνθήκες ταξικής πόλω-

σης, στην υποχώρηση της ελπίδας
για πραγματική αλλαγή. Κατά τη
διάρκεια οικονομικών και κοινωνικών
κρίσεων τόσο μεγάλων που οι πα-
λιές οικονομικές και πολιτικές λύ-
σεις μοιάζουν πια ξεπερασμένες και
ανίσχυρες και ο φόβος της άρχου-
σας τάξης ότι θα χάσει τα προνόμιά
της αναζητά όλο και πιο «δραστικές»
λύσεις. Ο φασισμός χρειάζεται επί-
σης ένα ευρέως διαδεδομένο εθνικι-
στικό αίσθημα που έχει να κάνει είτε
με «προαιώνιους» εξωτερικούς εχ-
θρούς, είτε με αποδιοπομπαίους
τράγους, που στο μεσοπόλεμο ήταν
οι Εβραίοι και σήμερα είναι οι μετα-
νάστες και οι μουσουλμάνοι.

Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται
με τον ίδιο τρόπο, αλλά είχαμε και
έχουμε αρκετά από αυτά τα στοιχεία
σήμερα, όχι μόνο στην Ιταλία αλλά
και διεθνώς και στην ίδια την Ελλά-
δα. Είδαμε την κρίση, την οικονομι-
κή, την κοινωνική, τα μνημόνια, είδα-
με τους μικρομεσαίους να συνθλί-
βονται, είδαμε την περίοδο του δη-
μοψηφίσματος του 2015 την αριστε-
ρά να κλαδεύει την ελπίδα για αλλα-
γή, είδαμε την αστική τάξη να φοβά-
ται, να βγάζει αφρούς, και να μετα-
τρέπει κάθε δείγμα «καλής θέλη-
σης» του Τσίπρα σε χειρότερες επι-
θέσεις στην Αριστερά. Ζούμε καθη-
μερινά τι σημαίνει όξυνση του εθνικι-
σμού σε συνθήκες όξυνσης των ιμ-
περιαλιστικών ανταγωνισμών ανάμε-
σα στους «μεγάλους» αλλά και
στους «μικρούς» ανταγωνιστές,
όπως η Ελλάδα και η Τουρκία. Ζού-
με τον πιο άγριο ρατσισμό των δο-
λοφονιών στα σύνορα και των στρα-
τοπέδων συγκέντρωσης.  

Τρίτο σημείο που μας διδάσκουν
οι εμπειρίες της Γερμανίας και της
Ιταλίας του μεσοπολέμου είναι ότι ο
δρόμος για να σταματήσει η φασι-
στική απειλή δεν περνάει μέσα από
την εμπιστοσύνη στους θεσμούς του
αστικού κράτους, ακόμη και τους
πιο δημοκρατικούς, αλλά από το ενι-
αίο μέτωπο της εργατικής τάξης και
την κοινή δράση όλης της αριστε-
ράς στους δρόμους και τους χώ-
ρους δουλειάς. 

Στην Ελλάδα, το αντιφασιστικό κί-
νημα κατάφερε να σταματήσει την
φασιστική απειλή, στην πιο σκληρή
ναζιστική της μορφή στην περίπτω-
ση της Χ.Α. Το πέτυχε αυτό επειδή
δεν υποτίμησε και ένωσε στην δρά-
ση μην αφήνοντας να κυριαρχήσει η
απογοήτευση και η ηττοπάθεια που
αποτελεί το λίπασμα του φασισμού.
Μια σημαντική παρακαταθήκη για το
αντιφασιστικό κίνημα, μιας και με
την φασιστική απειλή δεν έχουμε τε-
λειώσει, προφανώς στην Ιταλία αλλά
ούτε και στην Ελλάδα.  

Γιώργος Πίττας

         “Πορεία στη Ρώμη” του Μουσολίνι
   ΞΑΝΑ

29/4/45, O Mουσολίνι κρεμασμένος ανάποδα στην πλατεία Λορέτο στο Μιλάνο
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ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Να μην θρηνήσουμε παιδιά

Εκλογές στα σωματεία

Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ γίνονται στις 13 και 14 Οκτώβρη στο Σύλλογο Ερ-
γαζόμενων του Κρατικού Νίκαιας. Οι υγειονομικοί του Συντονιστικού Νοσοκομείων

και του δικτύου «Νυστέρι» συμμετέχουν στις εκλογές σε συνεργασία με την ΑΡΣΙ και
ανένταχτους/ες αγωνιστές/ίστριες.

«Οι εκλογές του Συλλόγου μας γίνονται λίγες μέρες πριν την πανυγειονομική απεργία
στις 20 Οκτώβρη», μας είπε ο Βαγγέλης Παππάς, νοσηλευτής στο τμήμα του χειρουργεί-
ου και μέλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων. «Για μας είναι δυο μάχες αλληλένδετες
που τις οργανώνουμε μαζί, ακριβώς γιατί η ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
στο σωματείο σημαίνει κλιμάκωση των αγώνων ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Αυτή
τη στιγμή ετοιμάζουμε τη διακήρυξη του ενωτικού μας κατεβάσματος, ενώ έχουμε ήδη
ξεκινήσει περιοδείες και αφισοκολλήσεις στο νοσοκομείο για την απεργία. Καλούμε τους
συναδέλφους/ισσες να στηρίξουν το αγωνιστικό μας ψηφοδέλτιο και να συνεχίσουμε
απεργιακά για να εξασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία που θέλουμε».

ΠΙΣ-ΙΣΑ

Στις 16 και 17 Οκτώβρη γίνονται οι
εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων πα-

νελλαδικά. Το δίκτυο υγειονομικών «Νυ-
στέρι» συμμετέχει στο Ενωτικό Κίνημα για
την Ανατροπή. Όπως αναφέρει ανάμεσα
σε άλλα η διακήρυξη του σχήματος:

«Οι ιατρικοί σύλλογοι και ο ΠΙΣ, που στη
μεγάλη τους πλειοψηφία ανήκουν σε δυ-
νάμεις που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρα-
τία, παρά τις επιμέρους ανούσιες ενδοπα-
ραταξιακές διαμάχες, στήριξαν την κατα-
στροφική κυβερνητική πολιτική. Με το
σύνθημα “ναι στη συστράτευση όχι στην
επιστράτευση” δεν έβαλαν εμπόδιο στην
πρωτοφανή απόφαση της κυβέρνησης να
επιστρατεύσει τους ιδιώτες γιατρούς αρ-
νούμενη να ικανοποιήσει το παλλαϊκό αίτη-
μα για επίταξη του μεγάλου ιδιωτικού το-
μέα και αποφασιστική στήριξη του ΕΣΥ.
Αντίθετα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια θησαύ-
ρισαν μέσα στην πανδημία πολλαπλασιά-
ζοντας τις αποζημιώσεις που έπαιρναν
από το δημόσιο για κάθε κλίνη που προσέ-
φεραν που ακόμα και αυτές παραχωρούν-
ταν με ασφυκτικά κριτήρια...

Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή
έδωσε το παρόν σε όλες τις αγωνιστικές
διεκδικήσεις τα τελευταία χρόνια, πίεσε με
τη συμμετοχή του στα όργανα των ιατρι-
κών συλλόγων και στον ΠΙΣ για αλλαγή
στην πολιτική τους κατεύθυνση. Έσπασε
το σιωπητήριο που ήθελαν να επιβάλλουν
στην αρχική φάση της πανδημίας και της
καραντίνας η κυβέρνηση μαζί με όλο το
σύστημα των ΜΜΕ και της λογικής του
«θα λογαριαστούμε μετά» από την αντιπο-
λίτευση... Κάλεσε σε απεργιακές κινητο-
ποιήσεις στις πύλες των νοσοκομείων, ενώ

συνέβαλε με άλλες δυνάμεις του κινήμα-
τος στο σπάσιμο της καραντίνας που ήθε-
λαν να επιβάλουν στη λαϊκή δυσαρέσκεια
και οργή... Παλέψαμε απέναντι στη στοχο-
ποίηση μαχητικών συναδέλφων μέσα στα
νοσοκομεία. Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμ-
μή ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις αυτής
της κυβέρνησης και τις σκοταδιστικές αν-
τιλήψεις για τις γυναίκες... Ήμασταν στην
πρώτη γραμμή μαζί με το υπόλοιπο εργα-
τικό και νεολαιίστικο κίνημα για να μπουν
στη φυλακή οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής,
για να είναι οι πρόσφυγες και οι μετανά-
στες καλοδεχούμενοι στις πόλεις μας και
στις δομές τις Υγείας».

Οι υποψήφιοι/ες του δικτύου «Νυστέρι»
είναι: Για ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών – Αργύρης Χρίστος, ακτινοδιαγνώ-
στης Γεννηματάς, Ερωτοκρίτου Αργυρή,
παθολόγος Γεννηματάς, Καραθάνος Ευάγ-
γελος, πυρηνικός ιατρός Σωτηρία, Κατα-
ραχιάς Κωνσταντίνος, ακτινοδιαγνώστης
Έλενα Βενιζέλου, Λυσικάτου Ζαννέτα, ειδι-
κευόμενη γενικός χειρουργός, Ντάσιου
Μαρία, πνευμονολόγος ΚΥ Νέας Ιωνίας,
Φεσσά Χρυσούλα, ακτινοδιαγνώστρια Βι-
οϊατρική, Χάινταρ Αχμάντ Νεκτάριος Νέ-
μερ, ειδικευόμενος ψυχίατρος ΨΝΑ Δαφνί,
Ψαλτάκου Μαρία (Μαρίζα), γενική γιατρός
αυτοαπασχολούμενη. Για ΔΣ του Ιατρικού
Συλλόγου Πειραιά – Κουτσουδάκη Πηνε-
λόπη, νευρολόγος αυτοαπασχολούμενη,
Μαργέλη Μυρτώ, σε αναμονή για ειδικότη-
τα. Για ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννί-
νων – Γκίκα Λουίζα, ειδικευόμενη νεφρολο-
γίας ΠΓΝΙ. Για εκπροσώπους στον Πανελ-
λήνιο Ιατρικό Σύλλογο το Νυστέρι συμμε-
τέχει με 26 υποψήφιους/ες.

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Εκλογές στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων γίνονται στις 5 Οκτώβρη, στο
Πνευματικό Κέντρο της πόλης. 

Το Μέτωπο Αγωνιστικών Παρεμβάσεων συμμετέχει στις εκλογές με υποψήφιους/ες
από τους μεγάλους χώρους του δημόσιου τομέα, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια,
δήμους κ.α. «Η αντιπροσώπευση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο νομαρχιακό τμή-
μα της ΑΔΕΔΥ θα είναι δύναμη για τους αγώνες που έχουμε να δώσουμε ενάντια στην
κυβέρνηση της ΝΔ και τις επιθέσεις της, με πρώτους σταθμούς την πανυγειονομική
απεργία στις 20 Οκτώβρη (η ΕΙΝΗ καλεί ήδη σε συγκέντρωση στις 11πμ στην Περιφέ-
ρεια) και την πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη», μας είπε η Λουίζα Γκίκα, ειδικευόμε-
νη γιατρός στο ΠΓΝΙ, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΗ και υποψήφια του Μετώπου.

Μαζική και μαχητική ήταν η απεργιακή κι-
νητοποίηση των τριών νοσοκομείων Παί-
δων -Αγία Σοφία, Αγλαΐα Κυριακού και

Παίδων Πεντέλης- έξω από το Υπουργείο Υγείας
την Τετάρτη 28 Σεπτέμβρη. Κεντρικό αίτημα
ήταν οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού για να καλυφθούν οι τραγικές ελλείψεις που
μαστίζουν (και) τα παιδιατρικά νοσοκομεία.

Ρεκόρ συμμετοχής κατέγραψε η απεργία στο
Αγία Σοφία με 100 γιατρούς να δηλώνουν απερ-
γοί. Στην κινητοποίηση καλούσαν η Πενταμελής
Επιτροπή των Γιατρών της ΕΙΝΑΠ στο Αγία Σο-
φία με 24ωρη απεργία, το Σωματείο Εργαζομέ-
νων του Αγλαΐα Κυριακού με τρίωρη στάση ερ-
γασίας, καθώς και η Τριμελής Επιτροπή των Για-
τρών του Παίδων Πεντέλης. Στο πλευρό τους
βρέθηκαν μέλη του Συντονιστικού Νοσοκομείων
από τα Σωματεία Εργαζομένων του Έλενα Βενι-
ζέλου και του ΓΝΑ Γεννηματάς που βρίσκονται
επίσης σε κινητοποιήσεις.

H Αγγελική Κρικρή, χειρουργός επιμελήτρια Α’
στο Αγία Σοφία και μέλος της πενταμελούς επι-
τροπής των γιατρών δήλωσε: «Μέσα στην παν-
δημία και με το συνεχές “άνοιξε-κλείσε” των τα-
κτικών χειρουργείων, εκατοντάδες παιδιά βγή-
καν οικειοθελώς από τη σειρά αναμονής για να
πάνε να χειρουργηθούν ιδιωτικά. 3000 παιδιά εί-
ναι αυτή τη στιγμή στη λίστα και άλλα τόσα
έχουν πάει ιδιωτικά, άρα το πραγματικό νούμερο
ενδεχομένως να είναι και διπλάσιο». 

«Η κατάσταση είναι τραγική σε όλα τα τμήμα-
τα», συμπλήρωσε η Σοφία Ζώρζη, παιδίατρος
στην Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική του ίδιου νοσο-
κομείου. «Υπάρχουν 50 περίπου κενές οργανικές
θέσεις γιατρών και επιπλέον γύρω στους 10 που
θα συνταξιοδοτηθούν σύντομα, με αποτέλεσμα
πολλά τμήματα να είναι στον αέρα. Στην πυρηνι-
κή ιατρική για παράδειγμα, για να καλυφτούν θε-
ραπείες ογκολογικών περιστατικών μετακινείται
γιατρός από το Λαϊκό. Το μικροβιολογικό εργα-
στήριο μπορεί να μην λειτουργεί τις μισές μέρες
και φημολογείται ότι από 1η Οκτώβρη τα δείγμα-
τα θα στέλνονται στο Αγλαΐα όπως συμβαίνει
ήδη με το αιματολογικό και το βιοχημικό. Άρα μι-
λάμε για συγχωνεύσεις τμημάτων, που σημαίνει
λάθη και καθυστερήσεις», είπε, καταγγέλοντας
ότι αυτό είναι το «νέο ΕΣΥ» που ετοιμάζουν
ωθώντας τους γονείς στον ιδιωτικό τομέα.

«Οι ελλείψεις είναι πάρα πολλές και στα δύο
νοσοκομεία», είπε η Μαρία Αλιφιέρη, τεχνολόγος
στο Αγλαΐα Κυριακού και πρόεδρος του Σωματεί-

ου Εργαζόμενων. «Ο αντίκτυπος είναι καθυστε-
ρήσεις, επιβλαβείς συνθήκες για τα παιδιά, επι-
πλέον βάρος για τους εργαζόμενους που έχουν
ήδη ξεπεράσει τα όριά τους. Είναι αδύνατον να
μπορέσουμε να καλύψουμε και τα περιστατικά
του Αγία Σοφία. Κλείσανε μια καινούργια ΜΑΦ
λόγω έλλειψης προσωπικού, η νεφρολογική κι
αυτή δεν λειτουργεί. Ανοίγουν την πόρτα στους
ιδιώτες με τραγικά αποτελέσματα. Πρόσφατα εί-
χαμε τον ακρωτηριασμό εργολαβικής εργαζόμε-
νης γιατί τα μηχανήματα είναι πολύ παλιά».

Συμπαράσταση
Στον αναντικατάστατο ρόλο των συμβασιού-

χων στη λειτουργία των νοσοκομείων, αναφέρθη-
κε η Μαργαρίτα Προβλή, από το επικουρικό διοι-
κητικό προσωπικό του Αγία Σοφία, καταγγέλλον-
τας την κυβέρνηση που ετοιμάζεται να πετάξει
την συντριπτική τους πλειοψηφία εκτός ΕΣΥ. «Εί-
μαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στους συ-
ναδέλφους του Αγία Σοφία», είπε η Ιωάννα Πα-
σπάτη, ορθοπαιδικός στο Παίδων Πεντέλης, θυ-
μίζοντας την κυβερνητική απόπειρα μετατροπής
του Πεντέλης σε “μέγκα” εμβολιαστικό κέντρο το
χειμώνα με κλείσιμο των εφημεριών του και ανα-
φέροντας με τη σειρά της τις ελλείψεις που αντι-
μετωπίζουν σε όλα τα τμήματα. «Οι ελλείψεις νο-
σηλευτικού προσωπικού είναι ο λόγος που δεν
ανοίγουν και οι τρεις χειρουργικές αίθουσες στο
νοσοκομείο μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Την αγωνία που ζουν τώρα όλοι οι γονείς,
εμείς τη ζούμε δώδεκα ολόκληρα χρόνια με την
προσπάθεια διάλυσης του μοναδικού παιδοκαρ-
διοχειρουργικού κέντρου στο ΕΣΥ», ανέφερε η
εκπρόσωπος του Συλλόγου Παιδιών με Καρδιο-
πάθεια που βρέθηκε στο πλευρό των υγειονομι-
κών. «Αν ο κόσμος δεν ξεσηκωθεί, το σχέδιό
τους να διαλύσουν όχι μόνο το δικό μας τμήμα
αλλά όλα τα Παίδων, θα ευοδωθεί και θα θρηνή-
σουμε παιδιά».

Τον κοινό αγώνα όλων των νοσοκομείων για
προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, χρηματοδότηση,
ανέδειξαν ο Κώστας Καταραχιάς και η Μαρία
Χαρχαρίδου, μέλη του Συντονιστικού Νοσοκο-
μείων και των ΔΣ των Σωματείων Εργαζόμενων
στο Έλενα Βενιζέλου και το ΓΝΑ Γεννηματάς αν-
τίστοιχα. Και κάλεσαν σε κλιμάκωση με γενικές
συνλεύσεις, επιτροπές αγώνα, κινητοποιήσεις με
επόμενο μεγάλο σταθμό την πανυγειονομική
απεργία στις 20 Οκτώβρη.

Λ.Β.

ΠΑΙΔΩΝ
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Ο απεργιακός 
“πυρετός”
ανεβαίνει
Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στα νοσοκομεία για την πα-

νελλαδική πανυγειονομική απεργία στις 20 Οκτώβρη και το
συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 8.30πμ στην πλατεία Μαβίλη
για να βαδίσει στο Υπουργείο Υγείας. Στον έναν μετά τον άλλο χώ-
ρο οργανώνονται γενικές συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα και απερ-
γιακές επιτροπές, περιοδείες και τοπικές κινητοποιήσεις.

Η απεργία αποτελεί δυναμική συνέχεια των σκληρών αγώνων που
έχουν δώσει οι υγειονομικοί ενάντια στη δολοφονική πολιτική της
κυβέρνησης στο ΕΣΥ την περίοδο της πανδημίας. Μια πολιτική που
κόστισε δεκάδες χιλιάδες ζωές και που συνεχίζεται τώρα με τα σχέ-
δια για το «νέο ΕΣΥ», διαλυμένο και παραδωμένο στους ιδιώτες. Η
εικόνα αυτή ενισχύεται από τη νέα έκθεση Λύτρα που επιβεβαιώνει
ότι οι ασθενείς με κορονοϊό που διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ πέ-
θαναν σχεδόν όλοι (97,7%). Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της
μελέτης που είχε δημοσιευτεί πέρσι τέτοιο καιρό και κάλυπτε την
περίοδο από την έναρξη της πανδημίας μέχρι το Μάη του ’21, κα-
ταρρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα της επιτυχημένης διαχείρι-
σης και προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις. Η προσπάθεια υποβάθ-
μισής της τότε εκ μέρους του ίδιου του Μητσοτάκη είχε πέσει στο
κενό, ενώ το δεύτερο μέρος αποδεικνύει ότι οι ίδιες δολοφονικές
επιλογές συνεχίστηκαν από το Σεπτέμβρη του ’21 έως τον Απρίλιο
του ’22 με χιλιάδες νέα θύματα.

Οι υγειονομικοί έχουν πικρή εμπειρία από τα ευρήματα της μελέ-
της. Γι’ αυτό και η οργή ξεχειλίζει σε όλα τα νοσοκομεία. Οι παθο-
λόγοι του ΓΝΑ Γεννηματάς που έχουν ξεσηκωθεί ενάντια στην υπε-
ρεφημέρευση, οι γιατροί και όλο το προσωπικό στα Παίδων που
προχωρούν σε κινητοποιήσεις ενάντια στις τραγικές ελλείψεις, εί-
ναι τα πιο τρανταχτά παραδείγματα, αλλά δεν είναι τα μόνα. Παν-
τού επικρατεί αναβρασμός και διάθεση για δράση.

Πρόγραμμα δράσης
Στο Αττικό Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζόμενων καλεί την Τε-

τάρτη 5 Οκτώβρη κινητοποίηση στην πύλη από τις 7πμ έως τις 9πμ
και στη συνέχεια γενική συνέλευση για όλα τα θέματα: προσλήψεις,
μονιμοποιήσεις, συνθήκες εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, ΒΑΕ,
σχέδια ιδιωτικοποιήσεων. Στο Έλενα Βενιζέλου, μετά την πολύ μα-
ζική γενική συνέλευση που κάλεσε το νέο ΔΣ του Σωματείου και πή-
ρε αγωνιστικές αποφάσεις συμμετοχής στην απεργία στις 20 Οκτώ-
βρη και οργάνωσής της σε όλα τα τμήματα, ακολούθησε σύσκεψη
της επιτροπής αγώνα που προσδιόρισε ένα ολόκληρο πρόγραμμα
δράσης, ενημερώσεων και περιοδειών. Στον Άγιο Σάββα, μέλη του
Σωματείου Εργαζόμενων μαζί με μέλη της επιτροπής αγώνα έχουν
ξεκινήσει τις εξορμήσεις στα τμήματα καλώντας στη γενική συνέ-
λευση που θα γίνει στο νοσοκομείο την Πέμπτη 6 Οκτώβρη.

Στο Σωτηρία, η επιτροπή αγώνα που δημιουργήθηκε με πρωτο-
βουλία του Συντονιστικού Νοσοκομείων, ενάντια στην αδράνεια της
ηγεσίας του Σωματείου, ξεκίνησε συλλογή υπογραφών σε κείμενο
που απαιτεί τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης. Στον Ερυθρό, οι αγω-
νιστές και οι αγωνίστριες του Συντονιστικού Νοσοκομείων οργάνω-
σαν μια μεγάλη περιοδεία στο νοσοκομείο που βρήκε μαζική αντα-
πόκριση. Όπως μας είπε η Θένια Ασλανίδη, γιατρός στον Ερυθρό:

«Τη Δευτέρα 3/10 επισκεφτήκαμε όλα τα εργαστήρια, πλυντήρια,
καθαριότητα, διοικητικούς, τηλεφωνήτριες, γιατρούς, μαγειρεία. Αυ-
τό που συναντήσαμε ήταν μεγάλη διάθεση για συζήτηση, όλοι ήθε-
λαν να μιλήσουν για τα προβλήματά τους αλλά και να μάθουν τα νέα
από τα άλλα νοσοκομεία. Οι εικόνες που φέρναμε από το Γεννημα-
τάς, από τα Παίδων και τους άλλους χώρους, προκαλούσαν ενθου-
σιασμό. Και η απεργία στις 20 Οκτώβρη, στην οποία καταλήγαμε ότι
μπορούμε να ενωθούμε όλες και όλοι, με προοπτική να συνεχίσουμε
πανεργατικά στις 9 Νοέμβρη, γινόταν κέντρο. Η πλειοψηφία δήλωνε
ότι θα απεργήσει. Σε επικοινωνία μας με μέλη του ΔΣ του Σωματείου
Εργαζόμενων πληροφορηθήκαμε ότι θα γίνει κάλεσμα για γενική
συνέλευση μέσα στην επόμενη βδομάδα. Διεκδικούμε να γίνει αυτό
πράξη, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε συλλογικά και να οργα-
νώσουμε και τη συμμετοχή και την παρουσία μας στο δρόμο».

Λένα Βερδέ

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ανταρσία στην υπερεφημέρευση
«Συγκρότηση ανοιχτής απεργιακής

επιτροπής για να οργανώσουμε
από τα κάτω το νοσοκομείο, όροφο
τον όροφο, τμήμα το τμήμα. Παράστα-
ση διαμαρτυρίας στις 12 Οκτώβρη
στις 11:45πμ, όταν ο Πλεύρης θα κόβει
κορδέλες στο ανακαινισμένο ΤΕΠ, δω-
ρεά του Λάτση. Καθολική απεργία στις
20 Οκτώβρη, με προσωπικό ασφαλείας
σε κάθε τμήμα, χωρίς τακτικά χειρουρ-
γεία, παρακλινικές εξετάσεις, εξωτερι-
κά ιατρεία. Συμμετοχή με ακριβώς τον
ίδιο τρόπο στην μεγάλη πανεργατική
απεργία στις 9 Νοεμβρίου». 

Με αυτές τις προτάσεις κατέβαινε η
Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανα-
τροπή στο ΓΝΑ Γεννηματάς στη γενική
συνέλευση των εργαζόμενων του νο-
σοκομείου την Τρίτη 4 Οκτώβρη. Στό-
χος των αγωνιστών/τριών του σχήμα-
τος ήταν το άπλωμα του αγώνα που
ξεκίνησαν οι παθολόγοι του Γεννημα-
τάς σε όλο το νοσοκομείο.

Ο ξεσηκωμός των παθολόγων, ενάν-
τια στην υπερεφημέρευση και τις επι-
κίνδυνες συνθήκες για εργαζόμενους
και ασθενείς, έγινε κεντρικό θέμα όχι
μόνο μέσα στο Γεννηματάς αλλά σε
όλα τα νοσοκομεία, τα συνδικάτα της
Υγείας, τα ΜΜΕ. Η μαζικότητα, η μαχη-
τικότητα και η αποφασιστικότητα των
γιατρών κέρδισε την προσοχή όλων. Ο
αγώνας τους ξεκίνησε πριν δυο βδομά-
δες με παρέμβαση στη Διοίκηση, γενική
συνέλευση αμέσως μετά, κυκλοφορία
κειμένου που υπογράφτηκε από πενήν-
τα γιατρούς, περιοδείες ενημέρωσης
μέσα στο νοσοκομείο και συνέντευξη
τύπου στην πύλη του νοσοκομείου.

«Ζούμε επικίνδυνες στιγμές για την
υγεία τη δικιά μας και των ασθενών
μας», είπε εκεί η Αργυρή Ερωτοκρίτου,
παθολόγος και μέλος ΔΣ του Σωματεί-
ου Εργαζόμενων. «Τους τελευταίους
μήνες και μέσα στην περίοδο της παν-
δημίας υποχρεωνόμαστε σε υπερερ-
γασία και υπερεφημέρευση. Εδώ και

μια βδομάδα έχουμε καταθέσει προ-
γράμματα ασφαλή με τα όρια του
αριθμού των εφημεριών που ορίζει ο
νόμος. Είναι ο μόνος τρόπος για να αν-
τιδράσουμε και είναι κομμάτι μιας μά-
χης που δίνεται σε όλο το ΕΣΥ. Καλού-
με στην απεργία στις 20 του μήνα και
λέμε ότι θα κλιμακώσουμε τις κινήσεις
μας. Διεκδικούμε μαζικές μόνιμες
προσλήψεις, να αυξηθούν οι θέσεις
των παθολόγων, αυξήσεις στους μι-
σθούς, να ξεκινήσει επιτέλους εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα και να σταματήσει
τώρα ο εκβιασμός από τη διοίκηση και
κάποιους συντονιστές διευθυντές».

Κινδυνεύει κόσμος
«Οι ελλείψεις δεν έχουν προκύψει

τώρα, κρατάνε πολλούς μήνες ως χρό-
νια», συνέχισε η Γεωργία Φίλιππα, πα-
θολόγος και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.
«Αν μέχρι πρότινος η ασφάλεια των
ασθενών κρεμόταν από μια τρίχα, κι
αυτή έχει κοπεί. Κινδυνεύει κόσμος,
εδώ και μήνες αναγκαζόμαστε να κά-
νουμε εφημερίες πολύ πάνω από το
πλαφόν μας, κουτσουρεμένες βάρδιες
και στα επείγοντα, εσωτερικές εφημε-
ρίες με λιγότερους γιατρούς από το
μίνιμουμ όριο ασφαλείας. Προειδοποι-
ούμε να κόψουν τους εκβιασμούς, δεν
δεχόμαστε κανένα εντέλλεσθαι, δεν
δεχόμαστε τις απαντήσεις του διοικη-
τή ότι “θα εφημερεύετε όσο χρειάζεται
κι αυτό είναι νόμιμο”».

«Αυτή η κατάσταση επικρατεί χρόνια,
αλλά οι αυτονόητες λύσεις όπως οι αυ-
ξήσεις των θέσεων των ειδικευομένων
και η επιτάχυνση των διορισμών τους
δεν έχουν συμβεί», τόνισε ο Μάριος
Χαντζόπουλος, ειδικευόμενος παθολό-
γος. «Το αποτέλεσμα είναι αυξημένος
φόρτος εργασίας τόσο τα πρωινά όσο
και στις εφημερίες. Ο όγκος δουλειάς
στην πανδημία έχει πολλαπλασιαστεί, ο
χρόνος αναμονής των ασθενών είναι
τεράστιος -ακόμα και οκτώ ώρες για να

εξεταστεί κάποιος στα επείγοντα».
«Η κατάσταση είναι επικίνδυνη κυ-

ρίως για τους ασθενείς», συνέχισε ο
Στέφανος Φερούς, ειδικευόμενος πα-
θολόγος. «Φτάνουν με ασθενοφόρο
στα επείγοντα και πολλές φορές δεν
υπάρχει καν φορείο για να έρθουν να
εξεταστούν. Οι αναμονές ξεπερνάνε
το δεκάωρο σε κάποιες περιπτώσεις.
Έχουμε τηλεφωνήματα από το γρα-
φείο κίνησης που ρωτάνε εμάς τους
γιατρούς αν μπορεί ο τάδε ασθενής να
μπει σε ράντζο για να εξοικονομήσου-
με κρεβάτι για να μπει ένας άλλος
ασθενής που ενδεχομένως είναι πιο
βαριά. Ασθενείς έρχονται το μεσημέρι
μιας μέρας και ανεβαίνουν στο ράντζο
ή στο κρεβάτι τους την επόμενη το με-
σημέρι. Κι αυτό μόνο στα επείγοντα.
Ό,τι γίνεται μετά πάνω στον όροφο εί-
ναι μια άλλη τραγική ιστορία».

Ακολούθησε νέα μαζική διαμαρτυρία
στον Διοικητή καθώς και στον διευθυν-
τή ιατρικής υπηρεσίας, από τους οποί-
ους για άλλη μια φορά οι γιατροί δεν
πήραν καμιά απάντηση. Ο πρώτος
τους περέπεμψε στον δεύτερο και ο
δεύτερος στην... Γκάγκα. Αυτή η μετά-
θεση των ευθυνών απλά εξοργίζει ακό-
μα περισσότερο τους υγειονομικούς
που συνεχίζουν τη μάχη. 

«Στο νοσοκομείο μας η εικόνα τις τε-
λευταίες δύο εβδομάδες έχει αλλάξει»,
αναφέρει η Αγωνιστική Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή. «Κάθε δύο μέρες
αγωνιστές γιατροί από τις παθολογι-
κές κλινικές μαζί με συμπαραστάτες
από άλλες ειδικότητες και κλάδους
σαρώνουμε όλους τους ορόφους και
τα τμήματα. Ενημερώνουμε όλους και
όλες ότι η πρωτοβουλία να κοπεί εδώ
και τώρα η εξοντωτική υπερεφημέρευ-
ση και υπερεργασία των ειδικευόμε-
νων αφορά όλες τις κλινικές, νοσηλευ-
τές και γιατρούς, τραυματιοφορείς, δι-
οικητικούς, μόνιμους και συμβασιού-
χους. Η ανταπόκριση είναι θεαματική».
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Οι παραγωγικότερες δυνάμεις της ελληνικής
κοινωνίας -ο κόσμος της μισθωτής εργα-

σίας, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, ακό-
μα και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα- δέ-
χονται έναν ανηλεή πόλεμο που τις οδηγεί πλέ-
ον στα όρια της επιβίωσής τους, στα όρια της
εξόντωσής τους!

Η κυβερνητική πολιτική που εκφράζεται μέσα
από ακραία νεοφιλελεύθερες εμμονές και ιδεο-
ληψίες, βρήκε εύφορο έδαφος αρχικά στην παν-
δημία και τώρα στην ενεργειακή κρίση- ώστε να
μετατρέψει πάλι την κρίση σε ευκαιρία. Ευκαιρία
για ακόμα μεγαλύτερη επίθεση στα εργασιακά
δικαιώματα και για ενίσχυση της παρασιτικής
κερδοφορίας-αισχροκέρδειας του Κεφαλαίου με
θύμα την κοινωνία (χαρακτηριστικό παράδειγμα,
η μηνιαία τροφοδότηση με δισεκατομμύρια Ευ-
ρώ απευθείας από τον κρατικό Προϋπολογισμό
στις τσέπες του εγχώριου Καρτέλ της Ενέργει-
ας).

Λεφτά για τους βαρόνους της Διαπλοκής και
του παρασιτικού Κεφαλαίου υπάρχουν... ενώ η
κοινωνία αφήνεται να προσπαθεί να επιβιώσει
με κάθε λογής κουπόνια... Το κλίμα που διαμορ-
φώνουν αυτές οι πολιτικές, σε συνδυασμό με
την ανεξέλεγκτη και πρωτοφανή άνοδο του πλη-
θωρισμού (αύξηση τιμών σε βασικά είδη πρώ-
της ανάγκης) οδηγεί σε απόλυτο αδιέξοδο τον
κόσμο της Εργασίας.

Το τρομολαγνικό σενάριο που διοχετεύουν οι
επιχειρηματικές Ελίτ μέσω των media που δια-
θέτουν και της φιλικής τους κυβέρνησης, ότι θα
ζήσουμε έναν εφιαλτικά δύσκολο χειμώνα...
οφείλουμε με αποφασιστικότητα, συσπείρωση
και αγώνα να τους το επιστρέψουμε κατάμου-
τρα! Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για αυτούς
που επιτίθενται στον κόσμο της Εργασίας, για
τους λίγους που επιτίθενται στην κοινωνία των
πολλών.

Η πανεργατική-πανελλαδική απεργία στις 9
Νοέμβρη θα μεταφέρει σε κάθε άκρη της χώ-
ρας το μήνυμα ότι τα κέρδη τους δεν είναι πάνω
απο τις ζωές μας!

Με αυτή την αποφασιστικότητα, μαζικότητα
και συσπείρωση, με μπροστάρη το Σωματείο
μας, την ΕΝΕΔΕΠ, θα συμμετάσχουμε και εμείς
οι λιμενεργάτες-εργαζόμενοι στις προβλήτες
της COSCO στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Κι
εμείς μαζί, που έχουμε ζήσει στο πετσί μας τις
συνθήκες της “ειδικής οικονομικής ζώνης” που
τώρα προσπαθούν να επιβάλλουν σε όλη την
χώρα. Κι εμείς μαζί, που έχουμε βιώσει την ερ-
γοδοτική ασυδοσία και εκμετάλλευση- την κυ-
βερνητική αδιαφορία- την μεροληπτική δικαιο-
σύνη- την κρατική καταστολή... αλλά με τους
αγώνες μας έχουμε βάλει ένα λιθαράκι στο Κί-
νημα και έχουμε αποδείξει ότι οι αποφασιστικοί
αγώνες με μαζική συσπείρωση των εργαζομέ-
νων γύρω από τα ταξικά προσανατολισμένα Σω-
ματεία τους, οι καθημερινές μάχες για περισσό-
τερη ασφάλεια- περισσότερα δικαιώματα- καλύ-
τερες συμβάσεις και δικαιότερες αμοιβές, απο-
τελούν τον μόνο τρόπο και δρόμο!

Καλή δύναμη- καλούς αγώνες! 

Βασίλης Μανωλάκος, 
αναπλ. γραμματέας ΕΝΕΔΕΠ 

(σωματείο των λιμενεργατών της COSCO)

Δεν υπάρχουν πλέον αντοχές από
τον κόσμο της εργασίας για να

ανεχτεί την τόσο μεγάλη ακρίβεια
στα βασικά είδη ούτε τα ψωροεπιδό-
ματα που δίνει η κυβέρνηση. Χρει-
άζεται να ξεσηκωθούμε όλοι και
όλες και να διεκδικήσουμε. Πρώτα
απ' όλα να πάψει η κερδοσκοπία και
να σταματήσουμε αυτό το νεοφιλε-
λεύθερο μοντέλο που εξελίσσεται
στο πιο καταστροφικό των τελευταί-
ων χρόνων. Μπορούμε να το επιβάλ-
λουμε αν αντιληφθούμε σαν εργάτες
κι εργάτριες ότι μπορούμε να παί-
ξουμε καθοριστικό ρόλο στον ρου
της ιστορίας.

Μετά από τόσα χρόνια μνημονίων,
η κατάσταση χειροτερεύει. Υπάρχουν
τα παραδείγματα αγώνων  με τους
εργαζόμενους να συσπειρώνονται
στα σωματεία τους, να διεκδικούν και
κερδίζουν, όχι μόνο δικαστικές απο-
φάσεις, αλλά Συλλογικές Συμβάσεις.
Στον κλάδο των Ναυτηλιακών Υπαλ-
λήλων που ανήκω, υπογράψαμε πρό-
σφατα ΣΣΕ που ουσιαστικά καταρ-
γούν τον νόμο Χατζηδάκη. Κερδίσαμε
την αναγνώριση της τριετίας, που νο-
μικά έχει καταργηθεί, με αποτέλεσμα
την αύξηση στις αποδοχές μας. 

Εκτός από την ακρίβεια, μεγάλη
ανησυχία για όλους μας είναι και η
διατήρηση της ειρήνης στην περιο-
χή. Οι “μεγάλοι” ξαναμοιράζουν την
“πίτα” και οι λαοί είναι αυτοί που θα
την πληρώσουν. Χρειάζεται να ενη-
μερώνουμε τον κόσμο μέσα και από
τα συνδικάτα για αυτά τα ζητήματα
για να είναι σε ετοιμότητα. 

Αντιπολεμικός χαρακτήρας
Κατά τη γνώμη μου, η Γενική

Απεργία στις 9 Νοέμβρη, μαζί με τα
ζητήματα των αυξήσεων στους μι-
σθούς και τις ΣΣΕ, πρέπει να έχει και
αντιπολεμικό χαρακτήρα. Εμείς δεν
έχουμε να διαλέξουμε πλευρά, ο πό-
λεμος πρέπει να σταματήσει. Για να
αντικαταστήσουμε τη σπατάλη
στους πολεμικούς εξοπλισμούς με
τις δαπάνες για τη Δημόσια Υγεία και
την Παιδεία που έχουμε ανάγκη.
Παγκόσμια γεμίζουν με πακτωλό
χρημάτων τις μεγάλες εταιρίες
όπλων για να μοιράσουν τον θάνατο.    

Παλεύουμε ώστε το κράτος να μην
στηρίζει την κερδοσκοπία, αλλά να
παρεμβαίνει για να βάζει όρια. Στην
εξέλιξη της ιστορίας όμως ούτε αυτό
φτάνει για να σταματήσει η εκμετάλ-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο και
να είμαστε όλοι ίσοι. Αυτό μπορεί να
γίνει μόνο όταν ο λαός πάρει στα χέ-
ρια του την εξουσία. Ο σοσιαλισμός
χτίζεται, δεν χαρίζεται. 

Μαρία Ζαχαρία, 
γραμματέας του 

Εργατικού Κέντρου Πειραιά

Να οργανώσουμε το απεργιακό     
Συνέλευση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Κυριακή 9 Οκτώβρη, 11πμ
Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, 
(Ρήγα Παλαμήδου 2, Ψυρρή)

Ομιλητές: Χουάνα Σταυριανού -  επισιτισμός-
τουρισμός, Κώστας Πολυδωρος - ΔΣ Σωματείου
Ιδιωτικής Υγείας, Αργυρή Ερωτοκρίτου - 
ΔΣ Σωματείου ΓΝΑ Γεννηματάς, Μαρία
Κοτρώνη - ΔΣ εργαζόμενων ΔΕΣΦΑ,  Βασίλης
Διαμαντάκος - ΔΣ εργαζόμενων Cosco, Θωμάς
Κατσαρός – Υπ. Πολιτισμού, Μήτσος Καλπίδης -
ΔΣ Σωματείου Δήμου Κορυδαλλού

Παρακολούθηση για τις αλλες πόλεις  
μέσω ΖΟΟΜ
Join Zoom Meeting:
https://tinyurl.com/2p9d7wkr
Meeting ID: 826 2742 0163   Passcode: 512048

Στο Υπουργείο Πολιτισμού οργανώνουμε
την Πανεργατική Απεργία στις 9 Νοέμ-

βρη στο Βυζαντινό Μουσείο, τον βράχο της
Ακρόπολης, το νέο Μουσείο της Ακρόπολης
και σε άλλους χώρους του υπουργείου. Για
να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από παντού
χρειάζεται να προχωρήσουμε σε συνελεύ-
σεις και μαζέματα για να συζητήσουμε συλ-
λογικά όχι μόνο για τα αιτήματά μας, αλλά
και τη συνολικότερη πολιτική κατάσταση.
Προχωράμε στη συγκρότηση απεργιακών
επιτροπών για να εμπλακούν όσοι περισσό-
τεροι συνάδελφοι γίνεται και να εξασφαλί-
σουμε τις απεργιακές φρουρές τη μέρα της
απεργίας.

Γι’ αυτό έχουμε ξεκινήσει τις εξορμήσεις
μοιράζοντας την προκήρυξη του Συντονι-
σμού Εργατικής Αντίστασης για την Πανερ-
γατική Απεργία στις 9/11, αλλά και τη συνέ-
λευση του Συντονισμού, έναν μήνα πιο πριν,
στις 9/10 στο Θέατρο Εμπρος, όπου θα μοι-
ραστούμε τα προχωρήματα και τα βήματα
για την οργάνωση της απεργίας και με τους
άλλους κλάδους. Θα είναι μια τρομερή ευ-
καιρία να ακούσουμε από τους ίδιους τους
πρωταγωνιστές το πώς ξεδιπλώνονται οι

μεγαλύτερες εργατικές μάχες, από την
αγωνιστική έκρηξη στα νοσοκομεία, μέχρι
τις μάχες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις σε
ενέργεια, νερό, συγκοινωνίες, κτλ. Να αν-
ταλλάξουμε ιδέες και απόψεις.

Ευκαιρία για να βάλουμε την πίεση στην
Ομοσπονδία μας, την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ, για να ορ-
γανώσει σοβαρά τη γενική απεργία είναι το
συνέδριό της στις 10/10. Ούτως ή άλλως
έχουμε πάρει απόφαση σε προηγούμενο συ-
νέδριο ότι αυτόματα συμμετέχουμε σε όποια
κινητοποίηση έχει καλέσει η ΑΔΕΔΥ. Αλλά
αυτό είναι τυπικό μόνο. Για να γίνει ουσιαστι-
κό θα δώσουμε πολιτική μάχη μέσα στο συ-
νέδριο ότι η ομοσπονδία θα πρέπει να κινη-
θεί ώστε να συσπειρώσει τον κόσμο από τα
κάτω. Έναν κόσμο που το προηγούμενο διά-
στημα πήρε πρωτοβουλίες και οργάνωσε κι-
νητοποιήσεις ενάντια στα σχέδια του υπουρ-
γείου για την ιδιωτικοποίηση των μεγάλων
μουσείων, ενάντια στο επίσημο κρατικό ξέ-
πλυμα της αρχαιοκαπηλείας και σε πολιτικές
μάχες ενάντια στον ρατσισμό και τον σεξι-
σμό.

Αντώνης Φώσκολος, εργαζόμενος ΥΠΠΟ

Όλες οι κρίσεις είναι σε μεγαλύτερη έξαρση απ' ότι παλιότερα -δημόσια Υγεία, οικονο-
μία, πόλεμος. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, εδώ και πολλά χρόνια. Προσπαθούν να

σταματήσουν τον κόσμο από το να παλεύει. Γι' αυτό δεν προβάλλονται οι μεγάλες εργατι-
κές μάχες από τα ΜΜΕ για να μην παίρνουμε τα παραδείγματα για να διεκδικήσουμε. Το
μόνο που μας λένε είναι ότι μπροστά μας ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και ότι ο Ερντογάν
καθημερινά απειλεί. Γι' αυτό είναι σημαντικές οι πρωτοβουλίες όπως αυτή του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης για τη συνέλευση την Κυριακή 9 Οκτώβρη στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ,
που θα ακούσουμε εργαζόμενους που αγωνίζονται σε πολλούς διαφορετικούς χώρους. 

Στους δήμους ανοίγουν όλες οι μάχες: για μαζικές προσλήψεις, μονιμοποίηση των συμ-
βασιούχων και ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, τα ΣΔΙΤ και τους εργολάβους. Φοβερές οι ελ-
λείψεις στην καθαριότητα, το Πράσινο και την Κοινωνική Υπηρεσία. Συνάδελφοι από το
Βοήθεια στο Σπίτι βρίσκονται σε ανησυχία αν θα μείνουν εν τέλει στη δουλειά, πάρα πολύς
κόσμος με τις γνωστές συμβάσεις του ΟΑΕΔ και με προσωρινές διαταγές για παράταση
στη δουλειά γιατί δεν βγαίνει αλλιώς η υπηρεσία της καθαριότητας. Υπάρχει και μεγάλο οι-
κονομικό πρόβλημα στους δήμους. Ο δικός μας δήμος δεν έχει να πληρώσει ούτε τις κερ-
δισμένες δικαστικές αποφάσεις για να πάρουμε αναδρομικά κάποια επιδόματα.   

Η Γενική Απεργία στις 9/11 είναι ευκαιρία για να εκφραστεί η αγανάκτηση απέναντι σε
όλα αυτά και να μπει ένα τέλος. Χρειάζεται να την οργανώσουμε από τώρα σε κάθε χώρο.
Με γενικές συνελεύσεις, συχνές ενημερώσεις στους συναδέλφους, προσπάθειες να τους
συσπειρώσουμε όλους στο σωματείο, μόνιμους και συμβασιούχους.  

Φώτης Λαμπρινός, δημοτικός υπάλληλος Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού
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Τετάρτη 5 Οκτώβρη
Ωνάσειο, 6.30πμ
Νοσοκ. Αττικό, 7πμ
ΑΑΔΕ – ΓΓΔΕ, 7.30πμ
ΕΥΔΑΠ Ιλίσια, 7.30πμ
ΔΟΥ Γλυφάδας, 7.30πμ
9ο ΓΕΛ Πετράλωνα, 7.45πμ
2ο Δ. Σχολείο Ελληνικού,
7.45πμ
ΣΕΛΕΤΕ, 7.45πμ
ΜΕΤΡΟ Σεπόλια, 11πμ
9.84, 12 μες.
Διοικητικοί Νομικής, 12 μες 
Νοσοκ. Άγιος Σάββας, 
12 μες 
Νοσοκ. Αγλαϊα Κυριακού,
12μες 
Νοσοκ. Παμμακάριστος,
2.30μμ

Πέμπτη 6 Οκτώβρη
COSCO, 6πμ
ΕΛΠΕ Ασπρόπυργος, 6πμ
Γκαραζ Δ. Ταύρου, 6.45πμ
Γκαραζ Δ. Ζωγράφου,  7πμ
Λιμάνι Βόλου, 7πμ
12ο ΓΕΛ, Κάτω Πετράλωνα,
7.45πμ
6ο Δ. Σχολείο Γλυφάδας,
7.45πμ
8ο ΓΕΛ Νικοπόλεως, 7.45πμ
Μουσικό σχολείο Αλίμου,
7.45πμ
5ο ΓΕΛ Βύρωνα, 7.45πμ
ΔΟΥ Άγιοι Ανάργυροι, 8πμ
Δήμος Βύρωνα, 8.30πμ
Δημαρχείο Αθήνας
(Λιοσίων), 9πμ
ΥΠ. ΠΟ. Βυζαντινό Μουσείο,
9πμ
Νοσοκ. Ερυθρός, 10πμ
Δημαρχείο Νίκαιας, 10πμ
Δήμος Αμπελοκήπων, 11πμ
Νοσοκ. Ρίο Πάτρας, 11πμ
Νοσοκ. Νίκαιας, 11πμ
Δημαρχείο Πειραιά, 11πμ
Δημαρχείο Ηλιούπολης,
8.30πμ
Δημαρχείο Κορυδαλλού,
12μες

Δικαστήρια Θεσσαλονίκης,
1μμ
Νοσοκ. Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης, 1μμ
144ο Δ. Σχολείο Σεπόλια,
11.30πμ
Νοσοκ. Σωτηρία, 11πμ
Νοσοκ. Αγία Όλγα, 1μμ
ΔΕΣΦΑ Πάτημα (Ελευσίνα)
3.30μμ
Γκαραζ Δ. Πειραιά, 5μμ
ΕΦΣΥΝ, 5μμ

Παρασκευή  7 Οκτώβρη
ΔΕΗ Ρουφ, 6.30πμ
Υπ. Εργασίας, 7.20πμ
Γκαράζ Δ. Περιστερίου,
6.15πμ
Γκαράζ Δ. Αθήνας (Ιερά
Οδός), 6.45πμ
Γκαράζ Δ. Πετρούπολης,
6.30πμ
Νοσοκ. Δρομοκαϊτειο,
7.30πμ
Νοσοκ. Βενιζέλειο
Ηρακλείου, 8πμ
ΙΚΑ- ΕΦΚΑ Ν. Ιωνίας,
10.30πμ
Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής,
11πμ
Νοσοκ. Βόλου, 11πμ
Δικαστήρια Ευελπίδων, 
12 μες
Νοσοκο. Έλενα Βενιζέλου,
12μες
Δημαρχείο Γαλάτσι, 12 μεσ

Δευτέρα 10  Οκτώβρη
Παιδικοί σταθμοί Ρέντη, 7πμ
ΕΡΤ, 10πμ
Υπ.Πο. Ακρόπολη, 9 πμ
Νοσοκ. Ασκληπιείο, 10πμ
Δημαρχείο Κερατσινίου,
10πμ
Νοσοκ. Τζάνειο, 2.30μμ

Τρίτη 11 Οκτώβρη
ΙΝΤΡΑΚΟΜ, 8.20πμ
Νοσοκ. Δαφνί, 7πμ

ΜΕΤΡΟ Σεπόλια: Πέμπτη 6 Οκτώβρη, 11πμ 
γραφεία σωματείου
ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ: Πέμπτη 6 Οκτώβρη, 2.30μμ
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Δευτέρα 10 Οκτώβρη, 12μεσ
ΥΠ.ΠΟ. - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ: 
Πέμπτη 6 Οκτώβρη, 10πμ, αίθριο
ΑΚΡΟΠΟΛΗ: Τετάρτη 12 Οκτώβρη, 11πμ
ΑΑΔΕ -  ΓΓΔΕ: Πέμπτη 20 Οκτώβρη, 11πμ Κυλικείο
ΕΡΤ: Πέμπτη 20 Οκτώβρη, 1.30μμ αίθουσα ΠΟΣΠΕΡΤ

     κίνημα από τα κάτω

Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε
ότι εν μέσω κινητοποιήσεων η εται-

ρία θα προχωρούσε στις απολύσεις
δύο πρωτοκλασσάτων συνδικαλιστών
για τον κλάδο. Επειδή και οι δύο αυτοί
συνάδελφοι είναι οδηγοί, ουσιαστικά
έκλεισαν εντελώς το τμήμα πωλητών-
οδηγών, όπως είχαν ανακοινώσει από
την αρχή. Αυτό που μας εξόργισε όμως
περισσότερο είναι ότι απέλυσε δύο
συνδικαλιστικά στελέχη χωρίς τις ανά-
λογες διαδικασίες. 

Ούτε το σχέδιο εξυγίανσης που είναι
απόφαση δικαστηρίου τηρούν οι νέοι
ιδιοκτήτες. Σε αυτό δεν υπάρχουν απο-
λύσεις, αλλά διατήρηση όλων των θέ-
σεων εργασίας. Κι εμείς δεχτήκαμε μεί-
ωση 20% στους μισθούς μας. Παρ' όλα
αυτά, στη σημερινή συγκέντρωση
(3/10) έφεραν τα ΜΑΤ κι έγινε αδικαιο-
λόγητη χρήση χημικών, με σπρωξίδια
και ξύλο, για να σπάσουν την απεργία.
Λένε υποκριτικά ότι έχουμε το δικαίωμα
να κάνουμε απεργία, αλλά «να σεβα-
στούμε το δικαίωμα του άλλου στην ερ-
γασία». Το δικό μου δικαίωμα
στην εργασία που με μια υπο-
γραφή κάποιος το κατήργησε,
πού είναι; Ποιος θα με προστα-
τεύσει; Τα ΜΑΤ; Αφού προστα-
τεύουν τους εργοδότες. Λες κι
είναι η αστυνομία εταιρία των ερ-
γοδοτών αδελφών Κρομμύδα και
του γαμπρού τους του υπουργού
κ. Σκρέκα.

Η απεργία στη Μαλαματίνα
έχει συσπειρώσει μία μεγάλη μά-
ζα εργατικού κόσμου, που καθη-
μερινά έρχονται στον χώρο του
εργοστασίου. Ευτυχώς ο κόσμος
είναι πολύ ώριμος πια για να κά-
νει την ανατροπή, να κάνει αυτό
που παλιά δεν τολμούσε. Δεν

υπάρχουν βολεμένοι νέοι, αλλά αυτοί
που προσπαθούν με ιδρώτα να πάρουν
ένα πτυχίο σε πανεπιστήμια που φυλλά-
σονται με δυνάμεις καταστολής. Είναι ο
κόσμος που νιώθει στο πετσί του την
καθημερινή σφαλιάρα από την ακρίβεια,
την ενεργειακή κρίση, τις απολύσεις,
την εργοδοτική τρομοκρατία... Ο συντα-
ξιούχος που έχει χύσει αίμα για να πά-
ρει μια σύνταξη και του την κόβουν. Και
από το υστέρημά του έρχεται και μας
αφήνει 10, 15, 20 ευρώ για να μπορού-
με να έχουμε νερά να καθόμαστε στην
απεργία. Αυτά μας δίνουν δύναμη για
να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε. 

Απεργία διαρκείας
Απεργία διαρκείας δεν θα μπορούσα

να κάνω αν δεν είχα τη συμπαράσταση
του κόσμου. Μέσα από τη στήριξη αυτή
ενδυναμώνω ακόμα περισσότερο κάθε
μέρα που περνάει. Αν δεν έκανα εγώ
την απεργία, δεν θα είχα από την άλλη
τη συμπαράσταση του κόσμου. Είναι
αλυσίδα. Στήριξη από φοιτητές, αλλη-
λέγγυους, από σωματεία από όλη την
Ελλάδα, από τη Δράμα μέχρι την Κρή-
τη. Αν πετύχει η απεργία μας, θα απο-

τελέσει το εφαλτήριο και για άλλους
χώρους δουλειάς. Το 2022 που τα
πράγματα έχουν ζορίσει πάρα πολύ,
αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ στα
58 μου υπολόγιζα ότι θα έβγαινα σε
τέσσερα χρόνια στη σύνταξη και τώρα
δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να έχω δου-
λειά. Αλλά θέλω να μπω με το κεφάλι
ψηλά στο εργοστάσιο. 

Για μας η μάχη στη Μαλαματίνα είναι
καθαρά για να παρθούν πίσω οι απολύ-
σεις και να υπογραφεί Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας. Το ότι αυτή τη στιγμή
η εταιρία έφτασε να απολύσει τα δύο
κορυφαία συνδικαλιστικά στελέχη του
Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας απο-
τελεί για μας ένα ακόμα κόκκινο πανί.
Και θέλουμε να μας πουν με ποιανού
εντολή υπάρχει καθημερινή παρουσία
των ΜΑΤ -ή να πούμε Σκρέκας Security-
στο εργοστάσιο. Είναι προκλητικό ένα
εργοστάσιο ιδιώτη να προστατεύεται
από τη δημόσια αστυνομία.

Γιώργος Λιάκας,
γραμματέας του Σωματείου 

Εργατοϋπαλλήλων Επιχείρησης 
Μαλαματίνα

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

Ένα ολόκληρο καυτό φθινόπωρο εργατι-
κών μαχών φιλοδοξεί να φιλοξενήσει ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης στη

μεγάλη συνέλευση που οργανώνει την Κυριακή 9/10
στις 11πμ στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ. Εργαζόμενοι/ες
και συνδικαλιστές/τριες από δεκάδες εργατικούς
χώρους και κλάδους θα μεταφέρουν την πλούσια
εικόνα της οργής που γίνεται διάθεση για δράση
και οργάνωση. Οργή για την ακρίβεια και την κερ-
δοσκοπία, την εντατικοποίηση της εργασίας, τις
απολύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, τον πόλεμο, τις
υποκλοπές και την έλλειψη δημοκρατίας, την κλι-
ματική κρίση, τον σεξισμό, τον ρατσισμό και τη φα-
σιστική απειλή. Απέναντι σε όλα αυτά, η εργατική
τάξη μπήκε μπροστά να δώσει όλες αυτές τις μά-
χες. Η Γενική Απεργία στις 9 Νοέμβρη είναι η κλι-
μάκωσή τους. Για να τσακίσουμε την κυβέρνηση
του Μητσοτάκη και να ανοίξει η προοπτική για την

εναλλακτική των εργατών.
Από τους υγειονομικούς που βρίσκονται στη μεγα-
λύτερη έκρηξη, τους εκπαιδευτικούς που δεν υπα-
κούν στις αξιολογήσεις της Κεραμέως, τους εργαζό-
μενους στους δήμους που παλεύουν για να μείνουν
όλοι στη δουλειά μέχρι τους εργαζόμενους στην
ιδιωτική Υγεία για να επιτάξουμε τον ιδιωτικό το-
μέα στο ΕΣΥ, τους εργαζόμενους στον Επισιτισμό-
Τουρισμό, στις Τέχνες και στα ΜΜΕ για ΣΣΕ, τους
εργαζόμενους στην ενέργεια για επανακρατικοποί-
ηση της ΔΕΗ  -παντού οι δυνάμεις του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης βάζουν μπροστά τα οργα-
νωτικά βήματα με εξορμήσεις, συνελεύσεις, απερ-
γιακές επιτροπές για την επιτυχία της Γενικής
Απεργίας. Πολύτιμες εμπειρίες που ήδη σε πολλούς
χώρους αποδίδουν καρπούς. Γι αυτό η συμμετοχή
στη συνέλευση στις 9/10 όλων των εργαζόμενων
από κάθε κλάδο και χώρο είναι σημαντική.

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
-ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ

3/10, Απεργιακή συγκέντρωση στην Μαλαματίνα. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη στην Θεσσαλονίκη
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Χαρτιστές: Το “πρελούδιο της όπερας”
Ακούμε και διαβάζουμε συχνά

ότι η Βρετανία είναι το πρότυ-
πο του κοινοβουλευτισμού, της
φιλελεύθερης δημοκρατίας που
τόσο λατρεύουν οι Μητσοτάκηδες
αυτού του κόσμου. Η Βουλή των
Κοινοτήτων, είναι, υποτίθεται, η
«μητέρα όλων των κοινοβουλίων»
με αιώνες εμπειρία. Κι αυτά δεν
είναι τυχαία, μας λένε. Ο καπιταλι-
σμός και η αγορά άρχισε να
θριαμβεύει εκεί, και με τη Βιομη-
χανική Επανάσταση έγινε ο προ-
πομπός του σε όλον τον κόσμο.
Καπιταλισμός σημαίνει δημοκρα-
τία καταλήγουν. 

Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα
με αυτούς τους ισχυρισμούς, το
δικαίωμα στην ψήφο. Το 1839 στην Βρετανία
ζούσαν 13 εκατομμύρια ενήλικες. Από αυτούς
δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο οι 860 χιλιάδες.
Αυτό σήμαινε ότι μόλις το 18% των ανδρών
(για τις γυναίκες δεν γινόταν λόγος) μπορού-
σαν να ψηφίσουν. Το 1/3 των βουλευτών εκλε-
γόταν από λιγότερους από 1.400 ψηφοφό-
ρους ο καθένας και οι μισοί ήταν «ευγενείς»
γαιοκτήμονες ή συγγενείς τους. 

Με άλλα λόγια, στο «αρχαιότερο κοινοβού-
λιο» δεν αντιπροσωπευόταν η μεγάλη πλει-
οψηφία. Κι αυτό δεν ήταν παραξενιά της ιστο-
ρίας. Οι «άνθρωποι της ιδιοκτησίας» δεν ανέ-
χονταν να ψηφίζουν, δηλαδή να έχουν λόγο,
εκείνοι που δεν είχαν «ιδιοκτησία», δηλαδή
πλούτη. Και δεν ήταν οι «ευγενείς» γαιοκτήμο-
νες που είχαν αυτή την άποψη. Και η νέα τάξη
των καπιταλιστών που κατακτούσε τον κόσμο,
πίστευε το ίδιο. Οι «μεταρρυθμιστές» της θέ-
λανε βέβαια επέκταση του εκλογικού δικαιώ-
ματος, αλλά γι’ αυτούς, τη «μεσαία τάξη»
όπως λεγόταν τότε. Ο Τόμας Μακόλεϊ που αρ-
γότερα θα γινόταν διάσημος ιστορικός αλλά
τότε έκανε τα πρώτα του βήματα στην πολιτι-
κή είχε πει ότι το γενικό εκλογικό δικαίωμα «εί-
ναι ασυμβίβαστο με την ιδιοκτησία και κατά
συνέπεια με τον πολιτισμό». 

Ολοι μαζί φοβόνταν ότι η παραμικρή παρα-
χώρηση θα πυροδοτούσε κοινωνική έκρηξη.
Οι φόβοι τους δεν ήταν παράλογοι. Το καλο-
καίρι του 1831 μια κωμόπολη ανθρακωρύχων
στη νότια Ουαλία, το Μέρθιρ Τίντφιλ είχε προ-
καλέσει τρόμο στην κυβέρνηση. Η σπίθα ήταν
οι κατασχέσεις και των λιγοστών πραγμάτων
που κατείχαν οι εργάτες για χρέη. Οργανωμέ-
να κατέγραψαν τις αδικίες και μετά έκαναν
έφοδο στις κρατικές αποθήκες για να τα πά-
ρουν πίσω. Για κάμποσες μέρες η μοναδική
«Αρχή» στην πόλη ήταν οι ίδιοι. Τελικά ο στρα-
τός έπνιξε την εξέγερση στο αίμα. 

Λίγους μήνες πριν οι χιλιάδες εργάτες της
κωμόπολης είχαν στηρίξει ένα «υπόμνημα» στο
κοινοβούλιο που συζητούσε ξανά για την εκλο-
γική μεταρρύθμιση. Απαιτούσαν απλά και κα-
θαρά το δικαίωμα ψήφου για όλους χωρίς κα-
μιά προϋπόθεση εισοδήματος ή ιδιοκτησίας. 

Έξι χρόνια μετά η πρόσφατα ιδρυμένη Ένω-
ση Εργατών του Λονδίνου, έβαλε στη σημαία
της το ίδιο αίτημα. Τον Μάη του 1838 κυκλο-
φόρησε το πρόγραμμά της -από έξι σημεία-
που έμεινε γνωστό ως Χάρτα. Η Χάρτα αγκα-
λιάστηκε από εκατοντάδες χιλιάδες και στη
συνέχεια εκατομμύρια εργάτες και εργάτριες.

Γι’ αυτό ονομάστηκαν Χαρτιστές. 
Όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο

κοινοβούλιο, την άνοιξη του 1839 συνοδευό-
ταν από 1,5 εκατομμύριο υπογραφές, δηλαδή
το διπλάσιο όσων είχαν ψηφίσει στις εκλογές.
Το κοινοβούλιο δεν δέχτηκε καν να συζητήσει
σε μια επιτροπή τα αιτήματα. 

Όμως η δύναμη των Χαρτιστών δεν ήταν οι
υπογραφές. Ήταν η συλλογική δύναμη της ερ-
γατικής τάξης. Ήταν μια τάξη με εμπειρίες
αγώνων και οργάνωσης που συναντούσε την
πιο λυσσασμένη καταστολή των αφεντικών και
του κράτους. Τα συνδικάτα ήταν παράνομα.
Και ήταν μια τάξη οργισμένη για τη φτώχεια,
τις ατελείωτες ώρες δουλειάς στα εργοστάσια
για μισθούς πείνας. 

“Αφανίστε τις προνομιούχες τάξεις”
Το κίνημα των Χαρτιστών ήθελε την ψήφο

για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Την άνοι-
ξη του 1839 γιγάντιες συγκεντρώσεις, που
φωτίζονταν με πυρσούς γιατί γίνονταν νύχτα
μόλις κατευθείαν από το εργοστάσιο στη συγ-
κέντρωση απλώνονταν στην Αγγλία και τη νό-
τια Ουαλία. Εκεί ένας από τους πιο μαχητι-
κούς Χαρτιστές ο Χάρι Βίνσεντ ξεσήκωνε τα
πλήθη με ένα σύνθημα Perish the privileged
Orders! Αφανίστε τις προνομιούχες τάξεις!
Ένας άλλος ηγέτης τους ο Τζούλιαν Χάρνεϊ
έλεγε σε μια ομιλία του σε πλήθη εργατών στο
Ντέρμπι: «Πιστέψτε με, δεν υπάρχει επιχείρη-
μα σαν κι αυτό του σπαθιού και δεν υπάρχει
απάντηση στο μουσκέτο». Δεν ήταν λόγια του
αέρα: σε πολλές περιοχές της βόρειας Αγγλία
και της Ουαλίας οι εργάτες οπλίζονταν με ότι
έβρισκαν, από παλιά τουφέκια μέχρι λόγχες
που κατασκεύαζαν στα κρυφά. 

Όμως, μετά την απόρριψη της Χάρτας από
το κοινοβούλιο η ηγεσία του κινήματος δίστα-
σε. Ο δισταγμός έφερε υποχώρηση. Και η
υποχώρηση καταστολή. Εκατοντάδες Χαρτι-
στές οδηγήθηκαν στις φυλακές και τις εξο-
ρίες. Όμως, αυτό δεν ήταν το τέλος τους.

Οι Χαρτιστές δεν ήταν απλά αγανακτισμένοι
φτωχοί που έβγαιναν στο δρόμο. Ήταν ένα
μαζικό κίνημα της εργατικής τάξης, με τη συλ-
λογικότητα που τη ξεχωρίζει από όλους τους
άλλους καταπιεσμένους και κατατρεγμένους.
Επιτροπές, συνελεύσεις, αντιπαραθέσεις για
την στρατηγική ήταν στην ημερήσια διάταξη.
Θα κερδίσουμε με την «ηθική ισχύ», λογικά
επιχειρήματα ή με τη «φυσική ισχύ» και τι ση-
μαίνει αυτό; 

Το κίνημα διέθετε εφημερίδες
που οι διακινητές τους, με χίλιους
κινδύνους, γίνονταν οργανωτές
και ηγέτες. Η πιο φημισμένη εφη-
μερίδα ήταν η Northern Star, το
Βορινό Αστέρι. Εφτασε να γίνει η
δεύτερη σε κυκλοφορία εφημερί-
δα της Βρετανίας. Στις σελίδες
της δίπλα στα ποιήματα του Σέλεϊ
και του Μπάϊρον, δημοσιεύονταν
εκατοντάδες γράμματα εργατών
ατομικά ή ομαδικά. Ο νεαρός
Φρίντριχ Ένγκελς, έγραφε από το
1839 για την εφημερίδα. 

Το 1842 ήταν μια χρονιά οικονο-
μικής κρίσης, απολύσεων και ακό-
μα μεγαλύτερης φτώχειας. Ήταν
και η χρονιά που οι Χαρτιστές

βγήκαν ορμητικά στο προσκήνιο. Την Χάρτα
την «συνόδεψαν»-για άλλη μια φορά- στο κοι-
νοβούλιο 3,5 εκατομμύρια υπογραφές. Στο
υπόμνημα που την συμπλήρωνε είχαν μπει αι-
τήματα για μέτρα ενάντια στη φτώχεια, αλλά
και ενάντια στους «άδικους πολέμους», στην
σπατάλη των ευγενών και της βασιλικής οικο-
γένειας αλλά και για λευτεριά στην Ιρλανδία. 

Η συνέχεια ήταν η πρώτη Γενική Απεργία
στη Βρετανία και στον κόσμο ολόκληρο. Στην
πραγματικότητα ήταν ένα κύμα απεργιών που
προχώρησαν σαν χιονοστιβάδα ξεκινώντας
από το Μάντσεστερ. Οι εργάτες ενός εργο-
στασίου ή κλάδου σε μια περιοχή παρατούσαν
τη δουλειά, έβγαιναν στο δρόμο και τραβού-
σαν μαζί στον αγώνα τα διπλανά εργοστάσια.
Στην πρώτη γραμμή γυναίκες και νεαρά κορί-
τσια που ξεσήκωναν τους διστακτικούς άν-
δρες και πετροβολούσαν τους έφιππους χω-
ροφύλακες και στρατιώτες. Στην κορύφωσή
του το απεργιακό κύμα είχε αγκαλιάσει μισό
εκατομμύριο εργάτες και εργάτριες. 

Η τελευταία αναλαμπή του Χαρτισμού ως
μαζικό πολιτικό κίνημα ήρθε το 1848, τη χρο-
νιά της «άνοιξης των λαών», των επαναστάσε-
ων στην Ευρώπη. Τον Απρίλη εκείνης της χρο-
νιάς εκατό χιλιάδες διαδηλωτές αμφισβήτη-
σαν τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης που εί-
χε οχυρώσει με στρατό και κανόνια το κέντρο
του Λονδίνου για να τους εμποδίσει να επιδώ-
σουν  ακόμα ένα υπόμνημα με τη Χάρτα. Το τι
θα γινόταν αν η ηγεσία των Χαρτιστών επέλε-
γε την σύγκρουση και όχι την υποχώρηση -
όπως έκανε- ανήκει στην κατηγορία των μεγά-
λων αναπάντητων «αν» της ιστορίας. 

Οι Χαρτιστές δεν κέρδισαν το δικαίωμα στη
ψήφο. Έπρεπε να φτάσει το 1918 για να το
πάρουν όλοι οι άνδρες (και κάποιες γυναίκες)
ανεξαρτήτου εισοδήματος και περιουσίας.
Όμως, οι Χαρτιστές άφησαν μια τεράστια κλη-
ρονομιά. Έδειξαν πώς η εργατική τάξη πα-
λεύει για τη δημοκρατία, με τα δικά της ταξικά
όπλα. Και ταυτόχρονα ήταν προάγγελοι των
μεγάλων μαχών που πήγαν αυτή την πάλη πο-
λύ μακρύτερα. 

O Τρότσκι θα έγραφε στη δεκαετία του ’20
ότι ο Χαρτισμός «ήταν ένα πρελούδιο που πε-
ριέχει σε μη-ανεπτυγμένη μορφή το μουσικό
θέμα μιας ολόκληρης όπερας». Η θριαμβευτική
όπερα ανέβηκε στην σκηνή το 1917 όταν η ερ-
γατική τάξη της Ρωσίας πήρε την εξουσία και
έφερε τη δημοκρατία της σε όλη την κοινωνία.

Λέανδρος Μπόλαρης 

Λογική, νόμοι και το δίκαιο των εργατών
Ο Αυστριακός μαθηματικός Κουρτ Γκέντελ ήταν

ένας από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες
στον τομέα της λογικής. Όταν το 1947 πολιτογραφή-
θηκε στις ΗΠΑ, όπου είχε καταφύγει για να γλιτώσει
από τους ναζί, εξέφρασε στη δικαστική επιτροπή το
άγχος του ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ είχε αντιφάσεις
και κενά που επέτρεπαν να υπάρξει «τελείως νόμιμα»
ένα φασιστικό καθεστώς μέσα στην “πατρίδα του
ελεύθερου κόσμου”, όπως είχε συμβεί και στη Βαϊ-
μάρη λίγα χρόνια πριν. Ο δικαστής λέγεται ότι προ-
σπέρασε στα γρήγορα τα λόγια αυτά, με την παρέμ-
βαση του κοινού τους γνωστού, Αϊνστάιν, για να προ-
χωρήσει η πολιτογράφηση χωρίς πρόβλημα, αλλά ο
Γκέντελ επέμενε: "μα μπορώ να το αποδείξω..."

Ο λαμπρός πλην ιδιόρρυθμος Γκέντελ, που με τα
περίφημα «Θεωρήματα της Μη Πληρότητας» είχε
ανακαλύψει κενά στο ίδιο το σύστημα των μαθηματι-
κών, δεν ήταν πολιτικά ενεργός και δεν δημοσίευσε
ποτέ αυτήν την πολιτική του απόδειξη. Αλλά δεν
ήταν ο μόνος που έβλεπε τα κενά των νόμων. Ο
Μαρξ, στη “18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βονα-
πάρτη”, ασχολείται εκτενώς με το να αποδείξει τη
μνημειώδη αποτυχία του γαλλικού Συντάγματος του
1848 να εμποδίσει τον εξευτελισμό του κοινοβουλίου
και την επάνοδο της μοναρχίας, μετά την ήττα του

κύματος επαναστάσεων της εποχής εκείνης. Κάθε
άρθρο του Συντάγματος που παραχωρεί ένα δικαίω-
μα στο λαό με μια πρόταση, έλεγε ο Μαρξ, το παίρ-
νει πίσω με την επόμενη, "όπως ο νόμος ορίζει". Κάτι
που ακούγεται τραγικά αστείο σήμερα, όταν με τον
ίδιο τρόπο λειτουργεί το ελληνικό Σύνταγμα, σχεδόν
δυο αιώνες αργότερα.

Συμφέροντα
Ο σύγχρονος κρατικός μηχανισμός είναι φτιαγμέ-

νος για να διασφαλίζει τα συμφέροντα των καπιταλι-
στών. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός (ή μα-
θηματικός) για να δει σε τι μεγάλες αντιφάσεις ακρο-
βατεί το νομικό σύστημα. Η άρχουσα τάξη πρώτα
επιτίθεται και μετά νομιμοποιεί την επίθεσή της, με-
τατρέποντας τα θύματά της σε «εγκληματίες». Η ωμή
βία και η εξαγορά της πολιτικής συναίνεσης προ-
ηγούνται λογικά των νόμων.

Ο Γκέντελ είχε βάσιμες υποψίες ότι ακόμα και τα
μαθηματικά δεν μπορούν να αποδείξουν τα πάντα.
Αυτό ισχύει διπλά για τις αντιφάσεις στην ανθρώπινη
κοινωνία. 

Το Σύνταγμα και οι νόμοι δεν προϋπάρχουν για να
αποδεικνύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη σχέση
των ανθρώπων με την παραγωγή, το αντίθετο συμβαί-

νει: τα τελευταία επιβάλλονται ή καταργούνται στην
πράξη και εκ των υστέρων έρχονται (κάποιες φορές) οι
νόμοι σαν επιβεβαίωση. Αυτό το αντιλαμβάνονται εμ-
πειρικά η εργατική τάξη και η νεολαία, όταν στην πο-
ρεία του αγώνα τους συγκρούονται με όλους τους μη-
χανισμούς της άρχουσας τάξης. Δεν περιμένουμε έναν
νόμο για να πειστούμε ότι  είναι δίκαιο π.χ. να μπουν οι
ανασφάλιστοι δωρεάν στα νοσοκομεία ή να μείνει η
αστυνομία έξω από τις σχολές. Πολύ περισσότερο
όμως, δεν υπάρχει συνταγματική ή νομική ή άλλου εί-
δους κανονιστική φόρμουλα που από πριν θα εξαφανί-
σει "με μαθηματική ακρίβεια" την εκμετάλλευση των ερ-
γαζομένων, τις ρατσιστικές και σεξιστικές διακρίσεις,
τη φτώχεια και την ανισότητα, τον πόλεμο και την κλι-
ματική καταστροφή. Η καθημερινή πολιτική προσπά-
θεια για μια καλύτερη κοινωνία θα κρίνει το μέλλον.

Να στηρίξουμε όλους αυτούς τους αγώνες, βάζον-
τας στη συζήτηση την προοπτική του εργατικού
ελέγχου, της συλλογικής και δημοκρατικής διαχείρι-
σης της κοινωνίας από τους απλούς ανθρώπους. Ού-
τε αυτή η πρόταση είναι φόρμουλα. Οι εργαζόμενοι
και οι ακτιβιστές μπορεί να μην έχουν την μελλοντική
κοινωνία έτοιμη στα μυαλά τους, αλλά η προσπάθεια
παραμένει αληθινή και η συζήτηση ουσιαστική.

Μ.Χ.

Η αντιπαράθεση για τη δημοκρατία πολώνει ταξικά σε
διεθνή κλίμακα αυτόν τον καιρό. Όσο πιο πολύ η
πολύπλευρη κρίση του συστήματος μετατρέπεται

σε πολιτική κρίση, τόσο περισσότερο η κυρίαρχη προπα-
γάνδα προσπαθεί να μας πείσει ότι η απειλή για τη δημο-
κρατία είναι «εξωτερική». Η «πολιτισμένη Ευρώπη» και μαζί
της ο δυτικός κόσμος κινδυνεύει από τους «ολιγάρχες» που
φυτρώνουν σε άλλες χώρες «καθυστερημένες». Από κοντά
και ο Μητσοτάκης επιμένει ότι η Ελλάδα που είναι «προ-
πύργιο του διεθνούς δικαίου» αγωνίζεται για δημοκρατία
και ελευθερία από την Ουκρανία ως το Ιράν περνώντας
πάντα από την Τουρκία.

Το μοτίβο είναι διεθνές. Η Καθημερινή αυτή την Κυριακή
που πέρασε φιλοξενούσε άρθρο με τίτλο «Αναζητώντας τον
φασισμό στα σωστά μέρη: στη Ρωσία, όχι στην Ιταλία». Ο
αρθρογράφος Τίμοθι Γκάρτον Ας είναι καθηγητής στο πα-
νεπιστήμιο της Οξφόρδης και το άρθρο του πρωτοεμφανί-
στηκε στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. Την ώρα που οι κυβερνή-
σεις της ΕΕ ετοιμάζονται να υποδεχτούν στους κόλπους
τους μια φασίστρια, τη Μελόνι ως πρωθυπουργό της Ιτα-
λίας, είναι τουλάχιστον προκλητικό να μας λένε ότι κάνουν
«αντιφασιστικό» πόλεμο  ενάντια στη Ρωσία.

Ευτυχώς, οι προκλήσεις δεν μένουν αναπάντητες. Σε σύ-
σκεψη που οργάνωσε η ΚΕ του ΣΕΚ με τις περιφερειακές
επιτροπές του, η Μαρία Στύλλου θύμισε τις εργατικές αντι-
στάσεις που επιμένουν παντού.  

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση (και το κόμμα) των Συντηρη-
τικών άλλαξε ηγεσία πριν από λίγες βδομάδες αλλά αντί για
«ανανέωση» της επιρροής της αντιμετωπίζει τη χειρότερη
κρίση. Η στερλίνα βουλιάζει, οι απεργίες απλώνονται και η
ψαλίδα στις δημοσκοπήσεις δείχνει την αντιπολίτευση να
προηγείται με 33 μονάδες διαφορά!

Στο Ιράν, η εξέγερση των γυναικών ξεσηκώνει την εργατι-
κή τάξη. Οι εργάτες στη βιομηχανία των πετρελαίων απει-
λούν με απεργία αν το καθεστώς επιμείνει στην καταστολή.
Η κυβέρνηση αναγκάζεται να αποσείρει τη μισητή αστυνο-
μία Ηθών από τους δρόμους.

Στη Γαλλία, τα σχέδια του Μακρόν για αύξηση των ορίων
ηλικίας για συνταξιοδότηση σκόνταψαν σε πανεργατική
απεργία. Μετά την επιτυχία της απεργίας, το σχετικό νομο-
σχέδιο αναβάλλεται.

Η Ελλάδα δεν είναι έξω από αυτόν τον κύκλο. Στα νοσο-
κομεία οι εργάτες της Υγείας ξεσηκώνονται με μαζικές συ-
νελεύσεις και επιτροπές αγώνα πηγαίνοντας προς την πα-

νελλαδική απεργία στις 20 Οκτώβρη. Όλοι οι εργατικοί χώ-
ροι και κλάδοι μπαίνουν σε κίνηση με τον ίδιο τρόπο για τη
Γενική Απεργία στις 9 Νοέμβρη.

Επί τρία ολόκληρα χρόνια ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί
του προσπαθούν να χτυπήσουν τις δημοκρατικές ελευθε-
ρίες του εργατικού κινήματος. Ο Χατζηδάκης με την επίθε-
ση στον συνδικαλισμό, η Κεραμέως και οι υπουργοί ΠΡΟ-
ΠΟ με τους μπάτσους στις σχολές, ο ίδιος ο Μητσοτάκης
με την ΕΥΠ και τις υποκλοπές που έφτασαν να χαφιεδίζουν
ακόμα και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Αντίσταση
Η αντίσταση στην επίθεση στη δημοκρατία είναι και εδώ

εργατική υπόθεση. Ο κόσμος της δουλειάς που απεργεί και
διαδηλώνει υψώνει τείχος προστασίας για τις δημοκρατικές
ελευθερίες. Όχι μόνο αχρηστεύει στην πράξη τους νόμους
που τις περιορίζουν, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει ζητήματα για
το ποιος ελέγχει και ποιος αποφασίζει για όλα αυτά που
αφορούν στις ζωές μας.

Ποιος πρέπει να αποφασίζει για το προσωπικό στα νοσο-
κομεία;  Ο υπουργός και οι διορισμένοι διευθυντές του που
αφήνουν κόσμο να πεθαίνει εκτός ΜΕΘ ή οι ήρωες της
Υγείας που ξέρουν καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες
της κάθε κλινικής; 

Ποιος πρέπει να κάνει κουμάντο σε όλες τις βαθμίδες της
Παιδείας; Το υπουργείο, οι χορηγοί και τα συμφέροντα των
επιχειρήσεων που θέλουν την έρευνα να υπηρετεί τα κέρδη
τους ή οι εκπαιδευτικοί μαζί με όλο το προσωπικό, τους
φοιτητές, τους μαθητές και τους γονείς τους;

Η εργατική τάξη και το κίνημά της από τα πρώτα βήματά
του πάντα ήταν και είναι δύναμη για το άπλωμα της δημο-

κρατίας. Οι Χαρτιστές πριν από 200 χρόνια έσπασαν τους
αποκλεισμούς που περιόριζαν την ψήφο μόνο σε όσους εί-
χαν περιουσία. Το κίνημά τους ήταν έμπνευση για τον Ένγ-
κελς και τον Μαρξ που ανέδειξαν την ανωτερότητα της ερ-
γατικής δημοκρατίας με το παράδειγμα της Παρισινής Κομ-
μούνας. Οι εργάτριες ξεκίνησαν την πιο μεγάλη επανάστα-
ση της ιστορίας στη Ρωσία του 1917 και ο Λένιν ανέδειξε τη
δυναμική της γράφοντας το «Κράτος και επανάσταση» και
κάνοντας πράξη το σύνθημα «Όλη η εξουσία στα σοβιέτ».

Πάντα τα προχωρήματα ήταν μια πολιτική μάχη μέσα
στην Αριστερά. Οι αυταπάτες, ότι η κοινοβουλευτική δημο-
κρατία είναι αρκετή για να βρουν δικαίωση οι εργατικοί
αγώνες, ξανά και ξανά συγκροτήθηκαν σε ρεφορμιστικά
κόμματα που βάζουν φρένο στη δυναμική του κινήματος.
Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα με τη σοσιαλδημοκρατία να
στρέφεται όλο και πιο δεξιά και να προσπαθεί να απομονώ-
σει κάθε αριστερή πτέρυγα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να
ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλαν-
δίας στο ΝΑΤΟ σε καιρό πολέμου.

Γι’ αυτό, έχει ξεχωριστή σημασία η ενίσχυση της επανα-
στατικής αριστεράς. Το Μονοήμερο που οργανώνει το ΣΕΚ
στις 6 Νοέμβρη, λίγες μέρες πριν από την Πανεργατική, εί-
ναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε και να θυμίσουμε την επανα-
στατική παράδοση. Όπως έλεγε ο Τρότσκι, οι εργάτες όταν
παλεύουν για δημοκρατία δεν σταματούν στις πύλες των
εργοστασίων. Τις διαβαίνουν και μετατρέπουν την πάλη για
δημοκρατία σε πάλη αντικαπιταλιστική, για εργατικό έλεγχο
και εργατική δημοκρατία παντού. Αυτή είναι η προοπτική
για να σπάσουμε το φαύλο κύκλο.

Πάνος Γκαργκάνας 

Η πάλη για δημοκρατία
είναι εργατική υπόθεση

Παράλληλα με τις απεργιακές και αντιφασιστικές μάχες της περιό-
δου, σαν τοπικός πυρήνας του ΣΕΚ στη Νίκαια έχουμε ξεκινήσει την

προπαγάνδιση και την οργάνωση της συμμετοχής στις συζητήσεις στις
6 Νοέμβρη στη Νομική. 

Με κέντρο τους εργατικούς χώρους της περιοχής μας (δήμοι Κορυ-
δαλλού, Νίκαιας, Ρέντη και Κρατικό νοσοκομείο) όπου κινούμαστε και
έχουμε γνωριμίες και
στις γειτονιές μας. Υπάρ-
χει κόσμος γύρω μας
που κατανοεί ότι δεν
έχουμε περιθώρια να πε-
ριμένουμε τις επόμενες
εκλογές και ότι η ρεφορ-
μιστική αριστερά είναι πί-
σω από τις προσδοκίες
του, και αυτές τις διαπι-
στώσεις τις εκφράζουν
σε κάθε μας παρέμβαση.
Συνεχίζουμε με την ορ-
γάνωση της πολιτικής
συζήτησης κάθε βδομά-
δα και με παρεμβάσεις,
αφισοκολλήσεις στις γει-
τονιές και τοποθέτηση
πανό. 

Πηνελόπη 
Κουτσουδάκη

εργαζόμενη στην ιδιωτι-
κή Υγεία, πυρήνας Νίκαιας

Εξόρμηση του ΣΕΚ στη Νίκαια
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Ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία
της δίκης της Χρυσής Αυγής,
πρώτη φάση στην οποία θα αποτε-

λέσει η εξέταση των 146 μαρτύρων κατη-
γορίας. Παρά τις επίμονες προσπάθειες
των χρυσαυγιτών να καθυστερήσουν και
τη δευτεροβάθμια εκδίκαση της δίκης
τους, στο τέλος της συνεδρίασης της
28/9 η Μάγδα Φύσσα κλήθηκε από το δι-
καστήριο να ξεκινήσει την κατάθεσή της.
“Είμαι η μητέρα του Παύλου”, είπε και το
δικαστήριο διέκοψε, έτσι ώστε ολόκληρη
η κατάθεση να γίνει στην επόμενη συνε-
δρίαση, στις 7 Οκτώβρη.

Η φετινή 7 Οκτώβρη, η δεύτερη επέ-
τειος της καταδίκης της Χρυσής Αυγής,
θα είναι άλλη μια απεργιακή αντιφασιστι-
κή κινητοποίηση. Η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει
διευκολυντική παναττική στάση εργα-
σίας από την αρχή της βάρδιας μέχρι τις
11πμ, ενώ καλεί σε αντιφασιστική συγ-
κέντρωση στις 9πμ στο Εφετείο Αθηνών.
Ο καλύτερος τρόπος να γιορταστεί η κα-
ταδικαστική απόφαση του 2020, να τιμη-
θεί το ιστορικό αντιφασιστικό συλλαλη-
τήριο που πλημμύρισε την Λ. Αλεξάν-
δρας, να εξασφαλιστεί ότι η ακροαματι-
κή διαδικασία θα ξεκινήσει με την απα-
ραίτητη δημοσιότητα και να απαντηθούν
οι φασιστικές προκλήσεις που έκαναν οι
οπαδοί του Λαγού και του Κασιδιάρη
στην προηγούμενη δικάσιμο, είναι η μα-
ζική και οργανωμένη παρουσία των ερ-
γαζόμενων και της νεολαίας μέσα και
έξω από το δικαστήριο τη μέρα που κα-
ταθέτει η Μάγδα Φύσσα.

Πριν το δικαστήριο ξεκινήσει την εξέ-
ταση των μαρτύρων οι χρυσαυγίτες εί-
χαν κάνει μια ακόμα ομοβροντία αιτημά-
των, ενστάσεων και τοποθετήσεων – συ-
νέχεια της όλης προσπάθειας κωλυσιερ-
γίας από την έναρξη της δίκης στις 15/6.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μιχαλο-
λιάκου ήρθαν στην αίθουσα με μια σειρά
καινούριες φαεινές ιδέες για το πώς να
καθυστερήσουν τη δίκη. Ισχυρίστηκαν
ότι η κλήτευση του Μιχαλολιάκου ήταν
άκυρη, καθώς ο καταδικασμένος αρχη-
γός της ΧΑ ήταν στην εντατική όταν του
πήγε η ειδοποίηση στη φυλακή και δεν
ήταν σε θέση να την παραλάβει. Όταν
τους επισημάνθηκε ότι ο Μιχαλολιάκος
την έχει παραλάβει, ζήτησαν να έρθει ια-
τροδικαστής να γνωμοδοτήσει σχετικά.
Εν τέλει, έφτασαν να πουν ότι η υπογρα-
φή του Μιχαλολιάκου είναι πλαστή κι ότι
γράφει ...”Μιχαλολάικος”!

Ακολούθησε η ένσταση της υπεράσπι-
σης για την εισαγγελική έφεση σε βάρος
12 από τους κατηγορούμενους. Υπενθυ-
μίζεται ότι ο εισαγγελέας Εφετών Σ. Κω-
σταρέλλος, ο οποίος ήταν ο αναπληρω-
τής εισαγγελέας της έδρας στην πρωτο-
βάθμια δίκη, άσκησε έφεση κατά της
απόφασης του δικαστηρίου ως προς το
ύψος των ποινών. Συμφωνώντας δηλαδή
με την καταδίκη, ζητάει από το Εφετείο

να εξετάσει το να επιβληθούν μεγαλύτε-
ρες ποινές στους 7 καταδικασμένους για
διεύθυνση της εγκληματικής οργάνω-
σης, καθώς και στους 5 καταδικασμέ-
νους για την απόπειρα ανθρωποκτονίας
του Αμπουζίντ Εμπάρακ.

Τρέμουν
Από τους 7 ναζιστές οι έξι (Μιχαλολιά-

κος, Παππάς, Κασιδιάρης, Λαγός, Πανα-
γιώταρος, Γερμενής) καταδικάστηκαν σε
13 χρόνια κάθειρξη ενώ ο Ματθαιόπου-
λος σε 10 χρόνια. Με την εισαγγελική
έφεση οι ποινές τους μπορούν να φτά-
σουν τα 15 χρόνια. Από τους επίδοξους
δολοφόνους του Α. Εμπάρακ οι τέσσερις
(Αγριογιάννης, Ευγενικός, Μαρίας, Πα-
παδόπουλος) έχουν 7 χρόνια κάθειρξης
για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και
την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,
ενώ ο πυρηνάρχης Περάματος Πανταζής
10 χρόνια και 24 μήνες – για την απόπει-
ρα, αλλά και την επίθεση στο ΠΑΜΕ, κα-
θώς και ένταξη στην εγκληματική οργά-
νωση. Είναι λοιπόν σαφές γιατί οι χρυ-
σαυγίτες τρέμουν μπροστά στη δεύτερη
εκδίκαση της δίκης τους.

Το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση
και έκανε δεκτή την έφεση του εισαγγε-
λέα. Τέλος, οι καταδικασμένοι πρωτόδι-
κα Θ. Μπαρέκας (ένταξη) και Α. Τσορβάς
(ένταξη, συνέργεια στη δολοφονία Φύσ-
σα) παραιτήθηκαν από τις εφέσεις τους,
ενώ οι Α. Χρυσαφίτης (ένταξη, συνέργεια
στη δολοφονία Φύσσα), Β. Σιατούνης και
Α. Στράτος (ένταξη – καταδικασμένοι σε
άλλο δικαστήριο για απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας στο Αντίπνοια) καθώς και Χ.
Στεργιόπουλος και Δ. Λιακόπουλος (έν-
ταξη – δολοφόνοι του Σαχζάτ Λουκμάν)
δεν εμφανίστηκαν για να υποστηρίξουν
την έφεσή τους. Γι' αυτούς ισχύει η πρω-
τόδικη απόφαση και δεν θα διεκδικήσουν
καν ότι δεν υπήρξαν μέλη της εγκληματι-

κής οργάνωσης Χρυσή Αυγή!
Ο Λαγός και ο Κασιδιάρης πήραν τον

λόγο για να κάνουν το προεκλογικό τους
σόου μπροστά στους οπαδούς που έφε-
ραν μέσα στο ακροατήριο. Ο μεν Λαγός
υποστήριξε ότι η απόφαση έχει αντιφά-
σεις λέγοντας «ενώ είχαμε τρελαθεί να
ακούμε για την αρχή του ενός αρχηγού,
βρεθήκαμε εφτά για να μοιραστούμε την
ποινή» - στην πραγματικότητα όμως
απλά υπογράμμισε τη σύγκρουση μετα-
ξύ των κάποτε “συναγωνιστών”. Ο δε Κα-
σιδιάρης είπε ανάμεσα σε άλλα: «δεν
μπορεί να με εμποδίσει κανένας να εκ-
φράζω τις εθνικές θέσεις και να εκπρο-
σωπώ τους Έλληνες πολίτες με ένα
ισχυρό κόμμα, όπως αυτά που επικρα-
τούν σήμερα σε όλη την Ευρώπη».

Πρόκειται για μια δήλωση που δείχνει
ότι ο Κασιδιάρης συνεχίζει το σχέδιο του
“νόμιμου πολιτικού κόμματος” και βασί-
ζεται στη νομιμοποίηση του πολιτικού
συστήματος – που είχε προσφερθεί
απλόχερα στη ΧΑ πριν την καταδίκη, ενώ
προσφέρεται τώρα στη Μελόνι από όλη
την ΕΕ. Το σχέδιο αυτό είχε καταρρεύσει
μέσα από την πολιτική απομόνωση που
πέτυχε το αντιφασιστικό κίνημα σε βά-
ρος της ΧΑ. Μέσα από το κλείσιμο των
“γραφείων” με εκατοντάδες αντιφασιστι-
κές διαδηλώσεις και μέσα από την απο-
κάλυψη της πραγματικής δράσης της ΧΑ
στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικα-
σίας της δίκης. 

Η δήλωση Κασιδιάρη υπογραμμίζει την
ανάγκη του διεθνούς αντιφασιστικού κι-
νήματος να συνεχίσει τη μάχη παντού.
Να παλέψει ενωμένα ώστε κανένας Κασι-
διάρης να μην παίρνει θάρρος από την
εκλογική επιτυχία καμίας Μελόνι και κα-
μία Μελόνι να μην παρουσιάζεται από
κανέναν Μητσοτάκη σαν “κανονική” πολι-
τική δύναμη.

Αφροδίτη Φράγκου

Καταδίκη της Χρυσής Αυγής με βαρύτε-
ρες ποινές και καμιά νομιμοποίηση
της φασιστικής απειλής από την Ιταλία

μέχρι την Ελλάδα, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα
που έστειλε η δυναμική αντιφασιστική συγκέν-
τρωση, το πρωί της Τετάρτης 28/9, έξω από το
Εφετείο Αθηνών, όπου συνεχίστηκε η δίκη της
Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό.
«Ποτέ ξανά φασισμός», «Ο Παύλος ζει τσακί-
στε τους ναζί», «Ούτε στην Ιταλία ούτε και
πουθενά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γει-
τονιά», «Καμιά νομιμοποίηση για την Μελόνι,
είναι φασίστες είναι δολοφόνοι» ήταν κάποια
από τα συνθήματα που ακούστηκαν στη συγ-
κέντρωση που πραγματοποιήθηκε μετά από
κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ, του ΕΚΑ, των Ε’, Γ’ και
Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας, των σωματείων εργαζόμε-
νων στα νοσοκομεία του Αγίου Σάββα, ΓΝΑ
Γεννηματάς και Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, της
ΚΕΕΡΦΑ, φοιτητικών σύλλογων Αθήνας, κοι-
νοτήτων μεταναστών και προσφύγων, συλλογι-
κοτήτων και δημοτικών κινήσεων.
Μέσα στο δικαστήριο, η προκλητική εμφάνιση
με χαμόγελα του Κασιδιάρη και της φασιστι-
κής συμμορίας που τον συνόδευε χαιρετώντας
τον δημόσια με ναζιστικούς χαιρετισμούς, ξε-
σήκωσε την οργή της Μάγδας Φύσσα και του
ακροατηρίου. Εξοργιστική ήταν και η στάση
της αστυνομίας η οποία εμπόδισε να μπουν
στο δικαστήριο, αντιφασίστες/τριες που είχαν
έρθει για να παρακολουθήσουν την δίκη, με
ψέματα ότι έχει γεμίσει η αίθουσα. Στο τέλος
της συνεδρίασης και εν μέσω αντιφασιστικών
συνθημάτων, ο Κ. Πλεύρης χαιρέτισε κι αυτός
ναζιστικά.
Στη συγκέντρωση τον λόγο πήραν για να χαιρε-
τίσουν αγωνιστές και αγωνίστριες του αντιφα-
σιστικού κινήματος. Τα βασικά σημεία των
ομιλιών τους μπορείτε να τα διαβάσετε δίπλα.
Με πανό συμμετείχαν στη συγκέντρωση η
ΑΔΕΔΥ, τα σωματεία νοσοκομείων Αγίου Σάβ-
βας και Γεννηματάς, εργαζόμενοι του ΥΠΠΟ,
το Συνδικάτο Εργαζομένων στους ΟΤΑ Αττι-
κής, ο φοιτητικός σύλλογος ΣΕΤ ΠΑΔΑ και άλ-
λοι Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας, το ΜΑΣ, η
ΚΕΕΡΦΑ, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
το ΝΑΡ, το ΕΕΚ, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το
παρών έδωσαν εκπρόσωποι από μια σειρά
συλλογικότητες, κινήσεις και κόμματα της Αρι-
στεράς.
«Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας είναι εδώ. Το
μήνυμα που στέλνουμε σε όλους τους εργαζό-
μενους είναι κάτω ο φασισμός, οι ναζί στην φυ-
λακή. Όλη η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου
είναι δίπλα σε αυτή την κινητοποίηση. Θα συνε-
χίσουμε τον αγώνα όσο διαρκέσει το εφετείο
της Χ.Α. Πρέπει να εντατικοποιήσυμε τις κινη-
τοποιήσεις μας», ανέφερε στον χαιρετισμό του
ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας,
Ηλίας Γκιουλάκης. Στη διπλανή σελίδα μπορεί-
τε να διαβάσετε τους υπόλοιπους χαιρετισμούς
που έγιναν στην διάρκεια της συγκέντρωσης.

7/10 Καταθέτει η Μάγδα Φύσσα
Σε στάση εργασίας καλεί η ΑΔΕΔΥ  

Μάγδα Φύσσα.  
Φωτό: Τατιάνα Μπόλαρη/Eurokinissi
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Ο ΣΦΕΑ χαιρετίζει τη σημερινή εκδήλωση. Συμπαραστε-
κόμαστε στα θύματα της φασιστικής οργάνωσης της

Χρυσής Αυγής και ζητάμε να επιβληθεί σε αυτούς η βαρύ-
τερη ποινή, καθώς και να παραμείνει ο χαρακτηρισμός της
εγκληματικής οργάνωσης. 

Εμείς που ζήσαμε τη χούντα και τον φασισμό, που βασα-
νιστήκαμε, φυλακιστήκαμε και εξοριστήκαμε, είμαστε αλλη-
λέγγυοι σε όλα τα θύματα της Χρυσής Αυγής. Τα μέλη της
συντάραξαν με τις εγκληματικές τους ενέργειες όλη την ελ-
ληνική κοινωνία. Να μείνουν μες στη φυλακή για πάντα οι
πρωταίτιοι της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ως μόρ-
φωμα “πολιτικού κόμματος” ζήτησε και μπήκε στη Βουλή.
Σας καλώ σε επαγρύπνηση όλους.

Βαγγέλης Γκιουγκής, 
πρόεδρος του Συλλόγου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων 

Αντιστασιακών ’67-’74

Μαζική αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο
Η δίκη ξαναρχίζει μετά από μια τρίμηνη καθυστέρηση,

μετά από αίτημα αναβολής της λόγω δήθεν κωλύμα-
τος του Μιχαλολιάκου. Ένα αίτημα που απορρίφθηκε,
αφού προηγουμένως αποδείχθηκε πόσο προσχηματικοί
είναι οι λόγοι για τους οποίους το ζητάει. Στόχος των δι-
κηγόρων της πολιτικής αγωγής είναι η δίκη να προχωρή-
σει, να επιταχυνθεί, να γίνει εδώ στο Εφετείο με την εξέ-
ταση όλων των μαρτύρων, να έχει δημοσιότητα, ραδιοτη-
λεοπτική κάλυψη και ελεύθερη πρόσβαση του κοινού.
Έχουμε να απευθύνουμε ένα μήνυμα σε όλους εσάς: κα-
μία επανάπαυση, καμία ανοχή.

Η δίκη ξεκινάει ξανά από την αρχή. Είμαστε εδώ για να
μην επιτρέψουμε καμία ανοχή και νομιμοποίηση της φα-
σιστικής εγκληματικής βίας. Είμαστε εδώ για να αποτρέ-
ψουμε την αναβίωση των ταγμάτων εφόδου. Είμαστε
εδώ για να συνεχίσουμε τον αγώνα των γενιών της αντι-
δικτατορικής πάλης, της αντίστασης, των δημοκρατικών
αγώνων. Με τη δύναμή σας θα δώσουμε τη μάχη μέσα κι
έξω από τα δικαστήρια και θα κερδίσουμε.

Κώστας Παπαδάκης 
εκ μέρους της Πολιτικής Αγωγής του αντιφασιστικού 

κινήματος στην δίκη της Χρυσής Αυγής

Είμαστε το αντιφασιστικό κίνημα, οι εργαζόμενοι και η
νεολαία. Δεν επιτρέπουμε σε καμία κυβέρνηση Μη-

τσοτάκη να στρώνει τον δρόμο στους φασίστες με τις
ρατσιστικές πολιτικές της. 

Είμαστε οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που παλεύου-
με χρόνια τώρα, και τελευταία μέσα στις δύσκολες συν-
θήκες της πανδημίας για να έχουμε δωρεάν δημόσια
Υγεία για όλες και όλους, άσχετα από χρώμα, φυλή, θρη-
σκεία, οικονομική κατάσταση. Έχουμε ροκανίσει την κυ-
βέρνηση της λιτότητας του ρατσισμού και του σεξισμού.
Είναι έτοιμη να πέσει. Έχουμε δείξει ότι δε μας πτοεί η
καταστολή και ξέρουμε ότι θα είμαστε στον δρόμο όποτε
χρειαστεί για να μη σηκώσει κεφάλι ο φασισμός κι ο φό-
βος. Είμαστε δυνατές και δυνατοί, θα νικήσουμε!

Μαρία Χαρχαρίδου, 
εκ μέρους του Συλλόγου Εργαζομένων 

στο νοσοκομείο Γεννηματάς

Η προσπάθεια να νομιμοποιηθεί η Μελόνι δε θα περάσει.
Έχουμε τη δύναμη και στην Ιταλία και στην Ελλάδα να τσακί-

σουμε τους φασίστες. 
Δεν πρέπει να αφήσουμε ο Μητσοτάκης μαζί με την Μελόνι να

κλείνουν τα σύνορα και να πνίγουν πρόσφυγες. Στις 9 Νοέμβρη
υπάρχει γενική απεργία ενάντια στη φτώχεια και τα μέτρα λιτότη-
τας, θα είμαστε εκεί για να δώσουμε μια εναλλακτική απέναντι σε
ένα σύστημα που είναι σε κρίση. Μια εναλλακτική που θα τη δώσει
η ενωμένη εργατική τάξη, από την Ρώμη μέχρι την Αθήνα και την
Τεχεράνη.

Πέτρος Κωνσταντίνου, ΚΕΕΡΦΑ

Η ανοχή και η στήριξη της ΧΑ από οικονομικούς και πολιτικούς
παράγοντες, αλλά και μέσα από κρατικούς μηχανισμούς, δεν

υπήρχε μόνο την περίοδο πριν την καταδίκη της. 
Και σήμερα το δηλητήριο του ρατσισμού, του εθνικισμού, της

ξενοφοβίας καλλιεργείται από κυβερνητικά και άλλα ακροδεξιά
κόμματα και ΜΜΕ, στάζοντας στάλα στάλα τη φασιστική ιδεολο-
γία. Η καταδίκη της ΧΑ χρειάζεται να είναι αμετάκλητη και οριστι-
κή. Κάθε ανοχή, φλερτάρισμα και νομιμοποίηση των φασιστικών,
ρατσιστικών ιδεολογιών και επιθέσεων να εκλείψει. Και σε αυτή τη
δίκη κάθε δημοκράτης και δημοκράτισσα χρειάζεται να σταθεί δί-
πλα στους μάρτυρες κατηγορίας και τους αλληλέγγυους δικηγό-
ρους. Η απόφαση του δικαστηρίου να μη δώσει απαλλαγές ή ελα-
φρυντικά στις πράξεις τους. Οι φασίστες δολοφόνοι να μείνουν
για πάντα στη φυλακή.

Μαρία Μπικάκη, ΚΕΔΔΑ

Διακυβεύεται η ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης ενάν-
τια στο σύστημα. Είναι πολιτική επιλογή του συστήματος να

χτυπάει όσους μιλάνε εναντίον του. 
Μακρύ χέρι όλων αυτών των καταστάσεων είναι τα ναζιστικά

τάγματα εφόδου και η ΧΑ. Πόσες φορές δεν τους φύλαξαν, πό-
σες φορές δεν τα έβαλαν με απεργούς, με την αριστερά. Εμείς
θέλουμε δημοκρατία, ελευθερία, δουλειά για όλους. Και μέχρι να
έρθει ο Σοσιαλισμός, αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας κάθε
μέρα. Με το κίνημα, συλλογικά, μπορούμε να τους σταματήσου-
με. Η πανεπιστημιακή αστυνομία είναι μια επιλογή των κυρίαρχων
κύκλων για να φιμώσει τη νεολαία και να τη βάλει στον γύψο από
τα μικράτα της. Πρέπει να δώσουμε όλοι τη μάχη και εκεί.

Ηλίας Παπαχατζής, Α'-Γ' ΕΛΜΕ

Δε θα επιτρέψουμε σε καμία ΕΕ και καμία κυβέρνηση Μητσο-
τάκη να νομιμοποιήσουν τους φασίστες της Μελόνι ως κανο-

νική κυβέρνηση. 
Να συναποφασίζουν τις τύχες μας με τους νοσταλγούς του Μου-

σολίνι και τους ομογάλακτους της ΧΑ. Το εργατικό κίνημα και το αν-
τιφασιστικό κίνημα έχουμε τη δύναμη να τους κλείσουμε τον δρόμο.

Κατερίνα Πατρικίου, 
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζόμενων νοσοκομείου “Άγιος Σάββας”

Είμαστε και σήμερα εδώ με απόφαση της ΑΔΕΔΥ και άλλων
σωματείων στο δημόσιο. Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό εί-

ναι αγώνας για τη ζωή. Γιατί ξέρουμε καλά ότι χωρίς το αντιφασι-
στικό κίνημα και τη δράση των εργαζόμενων δεν θα υπήρχε η κα-
ταδίκη της πρώτης δίκης. 

Δε θα έσπαζαν τα χαϊδέματα των πολιτικών εκπροσώπων στους
χρυσαυγίτες και δε θα υπήρχε ο ξεσηκωμός σε κάθε γειτονιά και
εργασιακό χώρο για να απομονωθούν οι φασίστες. Σήμερα αυτός
ο αγώνας ενάντια στον φασισμό είναι ακόμα πιο αναγκαίος. Να
μην επιτρέψουμε η κρίση, η φτώχεια και η ανεργία να πάρουν το
δρόμο του φασισμού και να τον δυναμώσουν.

Αντίθετα να αποκαλυφθεί ότι ο φασισμός είναι το στήριγμα του
συστήματος. Θα είμαστε εδώ σε όλη τη διάρκεια της δίκης και θα
κρατήσουμε ζωντανό το αντιφασιστικό κίνημα παντού. Για να
έχουμε μια νέα ακόμα μεγαλύτερη καταδίκη των φασιστών και
την πλήρη απομόνωσή τους από παντού.

Κώστας Τουλγαρίδης, 
εκ μέρους της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ

Η δίκη της Χρυσής Αυγής είναι ένας αγώνας που μετράει
πάρα πολλά χρόνια, από τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-

σα και πιο πριν και όλα τα επόμενα χρόνια που διεξαγόταν. 
Ένας αγώνας που θα συνεχίζεται όσο υπάρχει ακόμη η

ΧΑ και τα στοιχεία που την απαρτίζουν που διεκδικούν θέση
στο δημόσιο λόγο. Όσο υπάρχουν οι ομάδες που καθοδη-
γούνται από τη ΧΑ και τα στοιχεία της και οργανώνουν επι-
θέσεις σε φοιτητικούς συλλόγους, σχολεία και μαθητές.
Όσο υπάρχουν ακροδεξιά στελέχη μέσα στην ίδια την κυ-
βέρνηση της ΝΔ που σχετίζονται με τη ΧΑ. Θα αγωνιζόμα-
στε ως φοιτητές, όπως κάνουμε όλο αυτό το διάστημα
ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία και την καταστολή.
Έτσι θα παλέψουμε απέναντι στη ΧΑ και τον φασισμό όπου
εκφράζεται και όπου τον συναντάμε. Δεν πρόκειται να τον
αφήσουμε να ξανασηκώσει κεφάλι.

Χαρά Μανταδάκη,
εκ μέρους του φοιτητικού συλλόγου Παντείου

Λίγες μέρες μετά την εκλογή της Μελόνι στην
Ιταλία αλλά και έναν χρόνο μετά τα γεγονότα

στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη, όλα
δείχνουν ότι ο φασισμός θέλει και πάλι να ακονίσει
τα δόντια του και να κάνει τα χατίρια των αντιδρα-
στικών κυβερνήσεων και των αντιλαϊκών πολιτικών. 

Το αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να είναι μέσα
στην αίθουσα απέναντι στους οπαδούς του Κασι-
διάρη και του Λαγού αλλά και στον δρόμο προκει-
μένου να επιβάλει ότι η ΧΑ θα ξανακαταδικαστεί.
Και ταυτόχρονα ότι καμία παραφυάδα της δε θα
μπορέσει να μετατρέψει τους δρόμους της Αθήνας
σε κόλαση για τους μετανάστες και τις μετανά-
στριες. Να τους απομονώσουμε σε κάθε χώρο
δουλειάς, σχολή, γειτονιά.

Πάνος Αντωνίου, 
Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας-Πειραιά

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Η“Εταιρεία Σύγχρονης Ιστο-
ρίας” και οι “Εκδόσεις Νότιος

Άνεμος” σας καλούν στην παρου-
σίαση του βιβλίου του Μιχάλη
Λυμπεράτου “Ζητήματα Εξουσίας
– Απο την Κίνα στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα στη μεταπολεμική
περίοδο”.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 12
Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα
στον Κήπο του Συλλόγου Ελλήνων
Αρχαιολόγων, Ερμού 134 (πλησίον
σταθμού Θησείου).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι
Προκόπης Παπαστράτης, ομότιμος
καθηγητής Παντείου Πανεπιστημί-
ου, Γιώργος Μαργαρίτης, Καθηγη-
τής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης και ο συγγραφέ-
ας, διδάκτορας Ιστορίας του Παν-
τείου Πανεπιστημίου Μιχάλης Λυμπεράτος. 
Θα συντονίσει η Λη Σαράφη, διδάκτορας Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Sussex.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου ήταν προ-
γραμματισμένη εκλογοαπολογιστική τα-

κτική Γ.Σ. και αρχαιρεσίες για την εκλογή νέ-
ου Δ.Σ. και αντιπροσώπων στο συνέδριο της
ΟΣΥΟ. 

Μία ημέρα πριν, η πλειοψηφία του Δ.Σ. του
απερχόμενου Δ.Σ. έστειλε mail στα μέλη του
συλλόγου ότι παραιτείται -παρότι η παράτα-
ση της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. έχει
λήξει από 31/12/21- και ότι δεν θα πραγματο-
ποιηθεί η τακτική Γ.Σ. γιατί δεν υπήρχε "ικα-
νός αριθμός υποψηφίων".

Την επόμενη ημέρα αρκετοί συνάδελφοι
μαζευτήκαμε κανονικά στο χώρο διεξαγωγής
στέλνοντας μάλιστα αίτημα προς το απερχό-
μενο Δ.Σ. ότι η συνέλευση πρέπει να γίνει κα-
νονικά. Η πλειοψηφία του ΔΣ δεν εμφανίστη-
κε, ακυρώνοντας έτσι όλες τις διαδικασίες
για τις εκλογές.

Τιάνα Ανδρέου, 
Μαχητική Πρωτοβουλία Εργαζομένων 

Στις 11/10 ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΓΓΔΕ
προχωράει σε εκλογές για νέο ΔΣ και

για συνέδρους για την Ομοσπονδία (ΟΣΥΟ).
Οι εκλογές πραγματοποιούνται μετά από

μια 3ετία όπου οι συνάδελφοι βρεθήκαμε
στο στόχαστρο τόσο της συνολικότερης
πολιτικής της κυβέρνησης, όσο και των μέ-
τρων του Υπουργείου και της Διοίκησης
της ΑΑΔΕ. Αφενός αντιμετωπίσαμε την
προσπάθεια διάλυσης του ΕΣΥ και την ανυ-
παρξία μέτρων προστασίας από τον κορω-
νοϊό, ιδιωτικοποιήσεις, τον αντεργατικό νό-
μο Χατζηδάκη κ.ά.. Αφετέρου, σε πιο κλα-
δικό επίπεδο, είδαμε να ψηφίζεται το Ειδι-
κό Μισθολόγιο με ατομικούς μισθούς και
σύνδεση με την Αξιολόγηση, να συγχω-
νεύονται υπηρεσίες της ΑΑΔΕ όπως οι
ΔΟΥ ή τα τηλεφωνικά κέντρα και μια άνευ
προηγουμένου χειροτέρευση των συνθη-
κών εργασίας μέσα από συνεχείς μετεγκα-
ταστάσεις διευθύνσεων σε νέα (χειρότερα)
κτίρια και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Απέναντι σε όλα αυτά η πλειοψηφία της
ηγεσίας του Συλλόγου και της Ομοσπον-
δίας έκαναν πολύ λίγα. Καταρχήν στο θέμα
του μισθολογίου υπήρξε μια τεράστια ανα-
δίπλωση, καθώς, ενώ για χρόνια τα συνδι-
κάτα μας τοποθετούνταν ενάντια στο μέ-
τρο, όταν κατατέθηκε το νομοσχέδιο το
αποδέχθηκαν χωρίς καμία απεργιακή αντί-
δραση. Και στα υπόλοιπα μέτωπα όμως οι
όποιες κινητοποιήσεις μας οργανώθηκαν
με πολύ γραφειοκρατικό και ηττοπαθή τρό-
πο, χωρίς συνελεύσεις για ένα μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, χωρίς ουσιαστική προπα-
γάνδιση, χωρίς διάρκεια, με αποτέλεσμα να
υπονομευθούν, παρά την αξιοσημείωτη
συμμετοχή των συναδέλφων. Όχι τυχαία, η
πλειοψηφία του ΔΣ εν τέλει αποφάσισε και
την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη, απο-
φασίζοντας να στηθεί και ηλεκτρονική κάλ-

πη σε αυτές τις εκλογές. 
Ως Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία προ-

σπαθήσαμε την προηγούμενη περίοδο να
αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, μέσα και
έξω από το ΔΣ. Όχι μόνο στο επίπεδο των
θέσεων, όπου επιμείναμε ότι χρειάζεται να
αντιταχθούμε σε κυβέρνηση και Διοίκηση,
διεκδικώντας αυξήσεις για όλους, προσλή-
ψεις, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αλλά
προβάλλοντας και έναν άλλο τρόπο οργά-
νωσης των αγώνων, μαχητικό, εμπνευστικό
και “από τα κάτω”, με συχνές συνελεύσεις,
με συγκρότηση επιτροπών, όπως η Επιτρο-
πή Αγώνα που δημιουργήθηκε με δική μας
πρωτοβουλία για την οργάνωση των  απερ-

γιών της ΑΔΕΔΥ. Χωρίς να υποτιμούμε τις
πολιτικές μάχες, όπως η μάχη ενάντια στην
καταπίεση των γυναικών ή τον φασισμό, και
σε συντονισμό και συνεργασία με το υπό-
λοιπο δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα, χωρίς
συντεχνιακές περιχαρακώσεις.

Φέτος θέλουμε να προχωρήσουμε παρα-
πέρα αυτή την αλλαγή. Όπως λέει και η
προκήρυξή μας: “Η λογική μας είναι ότι και
οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ έχουμε την δύ-
ναμη να σταματάμε επιθέσεις, αρκεί να την
οργανώνουμε και να της δίνουμε προοπτι-
κή. Όταν οι φοιτητές κερδίζουν την κυβέρ-
νηση και οι λιμενεργάτες κερδίζουν την Co-
sco, το ίδιο μπορούμε και εμείς”.

Νίκος Τουρνάς, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων ΓΓΔΕ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

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
ΤΣΕΡΕΠΗ-ΚΡΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Εκλογές στο Σύλλογο Υπαλλήλων ΓΓΔΕ

Εκδήλωση - Συζήτηση
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, 6.30μμ, ΕΣΗΕΑ
Μιντιάρχες και κυβέρνηση μας θέλουν
φτωχούς και φιμωμένους
Εδώ και τώρα αυξήσεις και ΣΣΕ – 
Κάτω τα χέρια από την ελευθεροτυπία
Ομιλητές: 
Σοφία Τσάλα, δημοσιογράφος Alpha και μέλος του
Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ
Νεκτάριος Δαργάκης, δημοσιογράφος in.gr και μέ-
λος του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ,
Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος ΕΡΤ, Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή

Για πάνω από δέκα χρόνια οι δημοσιογράφοι και
συνολικά οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ δουλεύουμε χω-
ρίς ΣΣΕ με μισθούς πείνας, απλήρωτες βάρδιες,
εξαντλητικά ωράρια, ατομικές συμβάσεις ομηρίας
και σε καθεστώς λογοκρισίας.

Η υπογραφή ΣΣΕ στα δημόσια ΜΜΕ χωρίς αυξή-
σεις, όχι μόνο δεν καλύπτει τις ανάγκες των εργαζό-
μενων που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το αυξανό-
μενο κύμα ακρίβειας, αλλά θεσμοθετεί την εξευτελι-
στική πληρωμή σε είδος, με κουπόνια και voucher.

Η κυβέρνηση των υποκλοπών και των παρακολου-
θήσεων, επανέρχεται με νέο νομοσχέδιο – δώρο
στους καναλάρχες σφίγγοντας κι άλλο τη στρόφιγγα
της ενημέρωσης κι όλους όσοι δουλεύουμε σ’ αυτήν.

Για ακόμα μία φορά οι ηγεσίες των Ενώσεων αντί
να οργανώσουν την αντίσταση που έχει αρχίσει να
διαμορφώνεται σε χώρους δουλειάς, κρατούν στά-
ση αναμονής και υποταγής και βασίζονται στις κα-
λές προθέσεις της κυβέρνησης και των μιντιαρχών. 

Αντί να σημάνουν συναγερμό στον κλάδο για τις
παρακολουθήσεις συναδέλφων, αρκούνται σε ανα-
κοινώσεις.

Οι συνελεύσεις σε χώρους δουλειάς όπως στα
ψηφιακά μέσα της AlterEgo Media με αιτήματα για
αυξήσεις και προσλήψεις αλλά και η επιτυχημένη
απεργία στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς,
είναι παραδείγματα που χρειάζεται να γενικευθούν.

Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή ξεκινά μια σει-
ρά πρωτοβουλιών με πρώτο σταθμό την εκδήλωση
στις 7 Οκτώβρη για να ξεδιπλώσουμε την αντίστα-
ση στους χώρους δουλειάς με συνελεύσεις και κι-
νητοποιήσεις διεκδικώντας ΣΣΕ με αυξήσεις και
προσλήψεις, για πραγματική ενημέρωση και όχι
προπαγάνδα της λίστας Πέτσα.

Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

Παρουσίαση
βιβλίου

Κυκλοφόρησε το δεύτερο τεύχος του Αnti-Capital,
της περιοδικής έκδοσης της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στο Υπ. Οικονομικών



Ανοίγουν οι σχολές για το νέο εξάμηνο
αυτές τις ημέρες, έχοντας προηγηθεί

ένας μήνας εξεταστικής περιόδου κατά τη
διάρκεια του οποίου φούντωσε η μάχη ενάν-
τια στην πανεπιστημιακή αστυνομία (ΟΠΠΙ).
Από την πρώτη ημέρα της εξεταστικής πήγε
η κυβέρνηση να εγκαταστήσει την ΟΠΠΙ στο
ΕΚΠΑ κι έναν μήνα μετά, χάρη στις άμεσες
και διαρκείς κινητοποιήσεις φοιτητών/ριών κι
εργαζομένων στα ΑΕΙ, έχει αναγκαστεί σε
νέα υποχώρηση αναβάλλοντας για μια ακό-
μη φορά την είσοδο των μπάτσων στις σχο-
λές. Σε αυτό το μαχητικό κλίμα ξεκινάει το
νέο εξάμηνο και η υποδοχή των πρωτοετών
στα ΑΕΙ της χώρας. 

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι προσανατολίζονται
στην πραγματοποίηση γύρου γενικών συνε-
λεύσεων την ερχόμενη εβδομάδα και συλλα-
λητήριου την Πέμπτη 13/9.

«Η σχολή μας άνοιξε με μαζική προσέλευ-
ση πρωτοετών φοιτητών/ριών» δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη η Μαρία Καστελιώτη,
φοιτήτρια στη Φιλοσοφική του ΕΚΠΑ. «Από
τις εξορμήσεις που κάνουμε είναι ξεκάθαρο
το πόσο προχωρημένο πολιτικά είναι το νέο
κομμάτι των φοιτητών/ριών. Η συζήτηση μαζί
τους είναι πολύ αναβαθμισμένη. Άλλωστε
πρόκειται για κόσμο που έχει βιώσει όλη την
αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης
σαν μαθητές/ριες αλλά και την ακρίβεια, τις
αντεργατικές επιθέσεις στους γονείς τους
κλπ. Από τη μεριά μας σαν ΣΕΚ στις Σχολές
θέλουμε να γνωρίσουμε τους νέους/ες φοι-
τητές/ριες με τις εξορμήσεις μας όλη αυτή
την εβδομάδα, να οργανώσουμε μαζί τους
τις γενικές συνελεύσεις, το συλλαλητήριο
της επόμενης εβδομάδας και την αγωνιστική
κλιμάκωση στη συνέχεια. 

Καταλήψεις
Η ΠΟΣΔΕΠ έβγαλε ανακοίνωση που κατα-

δικάζει την ΟΠΠΙ αλλά δεν μας αρκεί. Θέ-
λουμε οι καθηγητές να προχωρήσουν σε
απεργία κι εμείς σε καταλήψεις για να τους
ανατρέψουμε. Να συνδεθούν οι συνελεύσεις
και οι σύλλογοί μας με την απεργία των υγει-
ονομικών στις 20/10 και με την πανεργατική
στις 9/11. Και θέλουμε να προχωρήσουμε τη
συζήτηση με όλον αυτόν τον κόσμο, να τους
κερδίσουμε στις επαναστατικές ιδέες και γι’
αυτό τον καλούμε και στο μονοήμερο συζη-
τήσεων Κράτος κι Επανάσταση που οργανώ-
νουμε στις 6 Νοέμβρη στη Νομική».

Ανάλογη είναι η εικόνα που μεταφέρει
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Τζένη Δεμιρτζί-
δου από τις σχολές του Βόλου: «Στην Αρχι-
τεκτονική του Βόλου έχει ανοίξει από την
προηγούμενη Δευτέρα το νέο εξάμηνο κι
από την αρχή σαν Δ.Σ του συλλόγου βάλαμε
μπροστά να κάνουμε συνέλευση. Στην πρώ-
τη προσπάθεια μπορεί να μη συγκεντρώθηκε
ο απαραίτητος αριθμός για απαρτία – που
καταστατικά είναι πολύ υψηλός – αλλά είχα-
με εντυπωσιακά μεγαλύτερη συμμετοχή
πρωτοετών σε σχέση με άλλες χρονιές. Τα
παιδιά που μπαίνουν τώρα στο πανεπιστήμιο
είναι πολιτικοποιημένα, ριζοσπαστικοποιημέ-
να και γεμάτα οργή. Έχουν ζήσει όλα τα
χρόνια του λυκείου, την πολιτική της κυβέρ-
νησης σχετικά με την καραντίνα και την τη-
λεκπαίδευση, την ελάχιστη βάση εισαγωγής

κλπ. Η συζήτηση με αυτόν τον κόσμο στην
καθημερινή παρουσία που έχουμε με το ΣΕΚ
στις Σχολές, δεν περιορίζεται στα ζητήματα
της σχολής αλλά ανοίγει ευρύτερα, από τη
μάχη ενάντια στο φασισμό με αφορμή την
εκλογή της Μελόνι, μέχρι συνολικά την κόν-
τρα με την κυβέρνηση της ΝΔ, για ποια Παι-
δεία και για ποια κοινωνία παλεύουμε. Η γε-
νική συνέλευση θα γίνει τελικά την Τετάρτη
5/10 κι οργανώνουμε την επιτυχία της με
ανακοινώσεις στα μαθήματα κι εξορμήσεις.
Χρειάζεται να κλιμακώσουμε τη μάχη με ένα
κίνημα καταλήψεων σε συντονισμό με τους
εργαζόμενους των πανεπιστημίων και τους
καθηγητές, αλλά και όλους τους εργαζόμε-
νους. Με μαζική συμμετοχή στην πανεργατι-
κή απεργία της 9 Νοέμβρη και στη συνέχεια
για την ανατροπή της κυβέρνησης».

Νο 1541, 5 Οκτώβρη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Εκπαίδευση

ΑΘΗΝΑ
Φιλοσοφική ΕΚΠΑ
Τετάρτη 5/10  4ος όροφος 10.30πμ
Πέμπτη 6/10   4ος όροφος 10.30πμ

ΠΑΔΑ 1 
Τετάρτη 5/10 10.30πμ κεντρικός διάδρο-
μος
Πέμπτη 6/10 10.30πμ κεντρικός διάδρομος

ΠΑΔΑ 2
Πέμπτη 6/10 11πμ έξω από την λέσχη

Νομική Αθήνας
Τετάρτη 5/10 12μ Μασσαλίας

ΑΣΚΤ
Δευτέρα 10/10
Αίθριο 12μ

Πάντειο
Παρασκευή 7/10, 1μμ

ΒΟΛΟΣ
Αρχιτεκτονική Τετάρτη 12μ
Θόλος Πέμπτη 11πμ
ΛΕΣΧΗ Πέμπτη 1μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φιλοσοφική
Παρασκευή 7 Οκτώβρη 11πμ 

Εκδήλωση
Φιλοσοφική Αθήνας
Δευτέρα 17/10 
Αίθριο 4ος όροφος 3μμ
Οι εκλογές στην Ιταλία, η πάλη για 
τη δημοκρατία και η Αριστερά

ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΜαχητικό ξεκίνημα Συνέλευση
Προέδρων ΕΛΜΕ
22 Οκτώβρη

“Έξω οι μπάτσοι 
από τα σπίτια μας”

Σε τρίωρη στάση εργασίας στις 11/10 με
δράσεις και συζητήσεις σε κάθε σχολείο

από κοινού με γονείς και μαθητές καλεί η ΟΛ-
ΜΕ. Θα ακολουθήσει εβδομάδα γενικών συνε-
λεύσεων στις ΕΛΜΕ από τις 17/10 με 21/10 και
γενική συνέλευση προέδρων στις 22/10, ενώ
από την περασμένη εβδομάδα έχει ανακοινωθεί
η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών
στην πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη.

Πρωτοβάθμιοι σύλλογοι έχουν ξεκινήσει την
οργάνωση της απεργίας με γενικές συνελεύσεις
και προσπάθειες συντονισμού. Πανελλαδική σύ-
σκεψη κάλεσαν τη Δευτέρα 3/10, οι ΣΕΠΕ «Ηρώ
Κωνσταντοπούλου», «Κ. Σωτηρίου» και οι ΕΛΜΕ
Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής, Ε’ ΕΛΜΕ
Θεσσαλονίκης, Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας και Β’ ΕΛΜΕ
Αθήνας. Στη σύσκεψη από τη μεριά του Δικτύου
«Η Τάξη μας», η Αθανασία Κατσούλη, εκπαιδευ-
τικός στην Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας, μίλησε για την ορ-
γάνωση της αντιφασιστικής συγκέντρωσης στο
Εφετείο την Παρασκευή 7/10, ημέρα που καλεί
σε στάση εργασίας η ΑΔΕΔΥ, τόνισε τη σημα-
σία της κινητοποίησης στις 11/10 ως ενδιάμεσο
απεργιακό σταθμό στο δρόμο για την πανεργα-
τική απεργία, καθώς και την ανάγκη να δοθούν
όλες οι δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας
στις 9 Νοέμβρη, με συγκρότηση απεργιακών
επιτροπών σε κάθε ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ. 

Κήρυξη απεργίας
Όσον αφορά το ζήτημα της απεργίας – απο-

χής από την αξιολόγηση που ήταν και κεντρικό
ζήτημα της σύσκεψης, η Α. Κατσούλη σημει-
ώνει: «Διαπιστώνεται ότι ακόμα και στα πρωτο-
βάθμια σωματεία που έχουν ψηφίσει απεργία-
αποχή, υπάρχουν δυσκολίες στην καθολική υιο-
θέτησή της από τους συναδέλφους. Αυτός εί-
ναι ο λόγος που η τοποθέτησή μου ήταν υπέρ
της συνέχισης του αγώνα κατά της αξιολόγη-
σης με κήρυξη απεργίας, ώστε να αποφευχ-
θούν οι εκβιασμοί από πλευράς διοίκησης και
οι προσωπικές τοποθετήσεις».

Την Τετάρτη 28/9 η Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας κάλεσε
σε συνέλευση όπου μαζί με τη συνέχεια της μά-
χης ενάντια στις επιθέσεις της Κεραμέως άνοι-
ξαν τα ζητήματα της ακρίβειας, τα αποτελέ-
σματα των εκλογών στην Ιταλία και η μάχη
ενάντια στους φασίστες. Συζητήθηκε η ανάγκη
για συνέχεια της απεργίας – αποχής από την
αξιολόγηση, ενώ μεγάλο βάρος δόθηκε στην
οργάνωση της πανεργατικής απεργίας στις
9/10 και μπήκε η πρόταση για επιτροπή αγώνα
που θα απλώσει την απεργία σε κάθε σχολείο
της περιοχής. Παρέμβαση στη συνέλευση έκα-
νε και η ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων - Θησείου - Κου-
κακίου που κάλεσε στην εκδήλωση του Μαρξι-
στικού Βιβλιοπωλείου στο Δουργούτι στις
14/10, συναντώντας σπουδαία ανταπόκριση. 

Μαζική διαδήλωση έγινε την Πέμπτη 29/9
στην Ξάνθη, οργανωμένη από τον τοπικό Διδα-
σκαλικό Σύλλογο, με σύνθημα «Δεν προσαρμο-
ζόμαστε στον αυταρχισμό, στην καταστολή,
στην αντιεκπαιδευτική πολιτική». Την Τετάρτη
3/10, 6μμ, στο 8ο Δημοτικό Νεάπολης ο ΣΤ΄ΣΕ-
ΠΕ Θεσσαλονίκης “Αριστοτέλης” καλεί σε γενι-
κή συνέλευση. 

Συνεχίστηκαν οι αντιδράσεις φοιτητών/ριών κι εργαζόμενων στο ΕΜΠ, για την εισβολή της
αστυνομίας στις εστίες, που συνοδεύτηκαν από βανδαλισμούς, τραμπουκισμούς, ακόμα

και πυροβολισμούς από τη μεριά των μπάτσων μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου, με το πρό-
σχημα επιχείρησης ενάντια σε κύκλωμα ναρκωτικών. 

«Εικόνες και γεγονότα απαράδεκτα και ασύμβατα με το δημόσιο πανεπιστήμιο έλαβαν χώ-
ρα σήμερα το πρωί (σ.σ Τρίτη 27/9), στα πλαίσια αστυνομικής επιχείρησης στη Φοιτητική
Εστία του Ζωγράφου στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης, όταν άρχισαν να πέφτουν πυροβολι-
σμοί, να σπρώχνονται, να απειλούνται και να εκφοβίζονται εργαζόμενοι, και να κυνηγούν οι
αστυνομικοί με όπλα φοιτητές. 

Όλα αυτά συμβαίνουν σε εξεταστική περίοδο και την ώρα που φοιτητές έδιναν μάθημα και
εργαζόμενοι προσέρχονταν στην εργασία τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η καταγγελία των
Συλλόγων Εργαζομένων ΕΜΠ, του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού και του Συλλόγου Ειδι-
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Πολυτεχνείου. «Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη. Η ίδια
που εξακολουθεί να καταστέλλει τους αγώνες των συλλόγων των φοιτητών και των εργαζομέ-
νων και προσπαθεί με κάθε τρόπο να προβάλει στην κοινωνία την ανομία των Πανεπιστημίων
για να δικαιολογήσει την ίδρυση και είσοδο της ΟΠΠΙ εντός των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων» συ-
νεχίζει και καταλήγει απαιτώντας από την Πρυτανεία «να λύσει το ζήτημα της στέγασης των
φοιτητών της παλιάς εστίας που αυτή τη στιγμή έχει σπασμένες πόρτες και ζημιές από την
επέμβαση της αστυνομίας και όχι μόνο, και να πάρει θέση για τα γεγονότα η Σύγκλητος».

Συγκέντρωση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), πραγματοποίησαν
την επόμενη των γεγονότων, οι σύλλογοι των φοιτητών που μένουν στις εστίες της Αθήνας με
σύνθημα «έξω η αστυνομία από τα σπίτια μας». Οι διεκδικήσεις των εστιακών φοιτητών περι-
λαμβάνουν και τα αιτήματα για χρηματοδότηση, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, αποκατά-
σταση της σίτισης και της ύδρευσης, την ανακαίνιση και μεταφορά των οικοτρόφων σε αξιο-
πρεπείς χώρους διαβίωσης και φυσικά την αποκατάσταση των καταστροφών που προκάλεσε
η αστυνομική εισβολή.

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ



ΚΥΨΕΛΗ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλητής: Γιάννης Φουφουδάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ  7.30μμ 
Ιταλικές εκλογές, Μελόνι όπως Μουσολίνι
Ομιλητής: Φώτης Τσιβόλας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ  7.30μμ 
Από τη Τεχεράνη μέχρι την Αθήνα – Γυ-
ναίκες, ζωή, ελευθερία
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη

ΠΑΤΗΣΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Εισήγηση: Noelle Blossom
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφίρα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή – Οι μάχες για το
πράσινο και τους δημόσιους χώρους
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 καφέ Ηλιόπετρα, Θη-
σέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Ηλιόπετρα, Θη-
σέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Μετά τις ιταλικές εκλογές: Να φράξουμε
το δρόμο στη φασιστική απειλή
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός
δεν είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Μετά τις ιταλικές εκλογές: Να φράξουμε
το δρόμο στη φασιστική απειλή
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 6/10 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Απεργία 9/10 ενάντια στην κυβέρνηση της
καταστροφής
Ομιλητής: Κώστας Αγωγιάτης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 6/10 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός
δεν είναι βιώσιμος

Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 20/10 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 7.30μμ
Μετά τις ιταλικές εκλογές: Να φράξουμε
το δρόμο στη φασιστική απειλή
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 6/10 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Σοσιαλισμός κόντρα στους εργάτες δεν
χτίζεται
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 6/10 
Glendora, Μεγ. Αλεξάνδρου 81, 7μμ
Μετά τις ιταλικές εκλογές: Να φράξουμε
το δρόμο στη φασιστική απειλή
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 θέατρο Εθνικής Αντίστα-
σης, απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
Η μάχη των συλλογικών συμβάσεων
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 θέατρο Εθνικής Αντί-
στασης, απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
Η απελευθέρωση της Αθήνας
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
ΣΕΚΕ, οι επαναστατικές ρίζες της αριστε-
ράς στην Ελλάδα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 Μέρες Ραδιόφωνου 7μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
Στέκι, Πάτμου και Νισύρου 7μμ
Ιταλικές εκλογές: να φράξουμε το δρόμο
στους φασίστες
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
Στέκι, Πάτμου και Νισύρου 7μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
Ιταλικές εκλογές: να φράξουμε το δρόμο
στους φασίστες
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ιταλικές εκλογές: να φράξουμε το δρόμο
στους φασίστες
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 δημαρχείο 7.30μμ
Ιταλικές εκλογές: να φράξουμε το δρόμο
στους φασίστες
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 δημαρχείο 7.30μμ
Μαζική απεργία, κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 6/10 δημαρχείο 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 13/10 δημαρχείο 7.30μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Ρία Φρύσσα

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
καφέ πλατεία Βαρνάβα 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός
δεν είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Ήλια Ιατρού

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 6/10  Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10  
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός
δεν είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 6/10 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 6/10 καφέ Ψωμί και Μέλι, 
πλ. Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Γιάννης Μπαρούτσας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6/10 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 δημαρχείο, 
5ος ορ., γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 δημαρχείο, 
5ος ορ., γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
στις 9 Νοέμβρη
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου, εργαζόμενη
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΝΙΚΑΙΑ -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 δημαρχείο 7μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 δημαρχείο 7μμ
Οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
στις 9 Νοέμβρη
Ομιλήτρια: Ελένη Τσαγανού, εργαζόμενη
στο δήμο Νίκαιας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 δημαρχείο, 6.30μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 Θόλος 8.30μμ
Οι εκλογές στην Ιταλία και η πάλη ενάντια
στον φασισμό
Ομιλήτρια: Ηλέκτρα Παγάνα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6/10 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ. 7μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΠΑΤΡΑ
• 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
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
καφέ aberto Ρ.Φεραιου 48-50 6.30μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλητής : Γιώργος Πελεκούδας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 6/10 καφέ Mixtape 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Μαντώ Καλατζάκη
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10 Εργατικό Κέντρο 6μμ
Η πάλη για τη δημοκρατία, το εργατικό κί-
νημα και η Αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

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

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/10 Σιδεράδικο 8μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10 Εργατικό Κέντρο 6μμ
Η πάλη για τη δημοκρατία, το εργατικό κί-
νημα και η Αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

Θεσσαλονίκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 καφέ Διώροφον  6.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 καφέ Baraka  8μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 6/10 καφέ Γιώτης 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 6/10 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 6/10 καφέ Ποέτα 8μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση
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Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Σωτήρης Κοντο-
γιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος Μιχαη-
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ΠΕΜΠΤΗ 6/10
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/10
ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σταθμός ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ  
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Κάτω Πετράλωνα Σταθμός 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 6.30μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία  ΑΒ 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ  Γούναρη και Σβώλου  7μμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 7.30μμ 
ΒΟΛΟΣ Παραλία, Θόλος 7.30μμ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/10
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 11.30πμ
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
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή Αγορά 11.30πμ  
ΙΛΙΟΝ 
Βιολογική Λαϊκή πάρκο Τρίτση 11.30πμ
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

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

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

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

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

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Παλιοί και νέοι πρόσφυγες παλεύουμε μαζί
ενάντια στον πόλεμο, το ρατσισμό, το φασισμό
Εκδήλωση-Συζήτηση
Σάββατο 22 Οκτώβρη 7μμ, Πολιτιστικός Πολυχώρος
Μάνος Λοϊζος, Θηβών 245, Νίκαια. Ομιλητές: 
Γρηγόρης Αγκυραλίδης, επιμελητής του βιβλίου "Η
Προσφυγούπολη Νίκαια-Νέα Κοκκινιά"
Δημήτρης Καμούζης, ιστορικός, επιστημονικός υπεύ-
θυνος το βιβλίου «Έλληνες Στρατιώτες και Μικρασιατι-
κή Εκστρατεία»
Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας του βιβλίου «ΣΕΚΕ-
Οι Επαναστατικές Ρίζες της Αριστεράς στην Ελλάδα»
Θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα στα τραγούδια της
προσφυγιάς και της αντίστασης. Στον ίδιο χώρο θα λει-
τουργήσει Έκθεση ζωγραφικής-χειροτεχνίας-φωτο-
γραφίας από τις 20/10 εώς τις 27/10 και ώρες 6μμ-9μμ 
Συνδιοργάνωση: ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας-Κορυδαλλού, Ανοι-
χτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά 

ΘEATΡΟ “Πρωτοσέλιδα”

“Φέρνουμε στη σκηνή ό,τι αντιστέκεται”

Η θεατρική παράσταση
PROTOSELIDA (Πρω-
τοσέλιδα / Gazete

Mansetleri) κάνει πρεμιέρα την
Παρασκευή 7 Οκτώβρη στο
Baumstrasse στο Βοτανικό. 

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι
οι συντελεστές για την παρά-
σταση: «Τέσσερις ηθοποιοί σε
μια μυστική επετειακή τελετή
καθισμένοι σε ένα τραπέζι.
Στο τραπέζι οι εφημερίδες, τα
laptop τους και τα κινητά
τους. Διαβάζουν τα πρωτοσέ-
λιδα του Ελληνικού, Τουρκικού
και Κυπριακού Τύπου από το
1922 μέχρι σήμερα και έρχονται
αντιμέτωποι με τα ερωτήματα
που γέννησε η μικρασιατική κα-
ταστροφή. Ένα ασυνήθιστο
αφιέρωμα ενάντια στη συλλογι-
κή απώλεια μνήμης κατά το
οποίο ημιμαθείς ερευνητές συ-
νομιλούν επί σκηνής με τα πρό-
σωπα που καθόρισαν και καθο-
ρίστηκαν από τις εξελίξεις,
όπως απλοί άνθρωποι, πρόσωπα
της πολιτικής ζωής, της τέχνης,
της επιστήμης. Πώς λειτουργεί
ο Τύπος; Πώς παρουσιάζεται το
συμβάν; Πώς αντιμετωπίζονται
οι πρόσφυγες; Ελέγχει ο Τύπος
την Εξουσία ή η εξουσία τον Τύ-
πο; Πώς αντιμετωπίζουν οι εφη-
μερίδες τον πόλεμο, την κατα-
στροφή, τον ξεριζωμό, την εκ-
δίωξη και την εγκατάσταση των
προσφύγων; Ποιες οι αναφορές
στο συμβάν μέσα στα χρόνια;».

Οι τέσσερις συνδημιουργοί
του έργου, Θεανώ Μεταξά,
Ιωάννα Νασιοπούλου, Ηλίας Βο-
γιατζηδάκης, Σπύρος Αγγελό-
πουλος, μίλησαν στην Εργατική
Αλληλεγγύη:

«Είμαστε στη χρονιά που συμ-
πληρώνονται 100 χρόνια  από τη
μικρασιατική καταστροφή και

υπάρχει ρατσιστική αντιμετώπιση
των προσφύγων, ανταγωνισμοί με
την Τουρκία που φτάνουν στον
κίνδυνο πολεμικής σύρραξης κι ο
αστικός τύπος, καλοπληρωμένος,
να παίζει όλο αυτό το παιχνίδι. Το
ανέβασμα μιας τέτοιας παράστα-
σης λοιπόν έχει να μιλήσει και για
τη σημερινή κατάσταση» σημει-
ώνει η Θεανώ Μεταξά. 

Αθέατοι
«Στις πρόβες αν και ξεκίνησα

να διαβάζω για τους πρωταγωνι-
στές του πολέμου κατέληξα πως
θέλω να μιλήσω, τελικά, για
όλους τους υπόλοιπους ανθρώ-
πους, τους αθέατους. Πέρα από
την γνωστή εθνική αφήγηση, ψά-
ξαμε και την τουρκική πλευρά,
την πλευρά των γυναικών στον
πόλεμο και γενικά, φωτίσαμε ό,τι
παρέμενε στην άκρη ή και στο
σκοτάδι. Όσο εμβαθύνουμε,
ακόμα και την τελευταία στιγμή,
ανακαλύπτουμε πράγματα που
θέλουμε να μπουν στην παρά-
σταση» συνεχίζει. 

«Καθώς διαμορφώναμε το υλι-
κό της παράστασης ένιωθα ότι
βρίσκεται διαρκώς μπροστά μας
η φρίκη του πολέμου και τα χι-
λιάδες θύματά του» συμπληρώ-
νει η Ιωάννα Νασιοπούλου. «Δεν

υπάρχει πιο φρικτή κατάσταση
από τον πόλεμο ενώ οι διεργα-
σίες που τον γεννούν είναι ιδιαί-
τερα πολύπλοκες. Ωστόσο η
Ιστορία και η επικρατούσα εθνι-
κή αφήγηση, ειδικά τη μικρασια-
τική καταστροφή, την έχει κανο-
νικοποιήσει με το γνωστό "οι αι-
ώνιοι εχθροί μας οι Τούρκοι που
μάς σφάξανε" και την έχει στε-
γανοποιήσει με ένα "τι κακό μας
βρήκε όταν μας πρόδωσαν οι
Μεγάλες Δυνάμεις". Έτσι στο
τέλος η δυστυχία των ανθρώπων
μοιάζει μπανάλ και αναπόφευ-
κτη. Υπάρχει ένας Μεγάλος Εχ-
θρός από την Ανατολή, ένας
Εφιάλτης Προδότης ανάμεσα
στους φίλους μας κι εμείς οι κα-
λοί Έλληνες στη μέση που την
πατάμε. Το ζητούμενο ήταν να
φέρουμε επί σκηνής ό,τι αντι-
στέκεται σε αυτή την αφέλεια
και ταυτόχρονα να μιλήσουμε ει-
λικρινά για πολύ βασικά ερωτή-
ματα που αφορούν την κοινωνία
όπως το πώς οδηγούμαστε στον
πόλεμο, ποιοι κερδίζουν από αυ-
τό και ποιος είναι ο ρόλος του
Τύπου σε τέτοιες καταστάσεις».

Συνεχίζει ο Ηλίας Βογιατζηδά-
κης: «Η Μικρασιατική Καταστρο-
φή γέννησε χιλιάδες ερωτήματα
με τα οποία προσπαθήσαμε να

αναμετρηθούμε. Η μικρασιατι-
κή καταστροφή ήταν το αίμα
που χύθηκε, οι άνθρωποι που
έφυγαν, που ξεριζώθηκαν,
ήταν όλος ο πόνος, ένας βί-
αιος διαχωρισμός Πολιτισμών
και τελικά μια εκ νέου πολιτι-
σμική συνάντηση, μια σμίξη
στα καινούργια μέρη εγκατά-
στασης. Μικρασιατική Κατα-
στροφή ήταν όλοι οι μάρτυρες
της. Τα πρόσωπα αυτού του
δράματος στην παράστασή
μας έρχονται με έναν ανορθό-

δοξο τρόπο να αρθρώσουν το δι-
κό τους λόγο επί σκηνής». 

«Στη παράστασή μας λέγονται
πράγματα σημαντικά για το
1922. Πράγματα που δεν έχουν
ειπωθεί ξανά στο θέατρο» υπο-
γραμμίζει ο Σπύρος Αγγελόπου-
λος. «Το σημαντικότερο όμως
για εμένα είναι το πώς δημιουρ-
γήθηκε αυτό το έργο. Το έργο
αυτό δημιουργήθηκε από 4 αν-
θρώπους που σέβονται, εκτι-
μούν, αγαπάνε και ακούν ο ένας
τον άλλον. Αυτός ο τρόπος θεά-
τρου εμένα με αφορά και πι-
στεύω και άλλους πολλούς αν-
θρώπους που ψάχνουν στη ζωή
αυτή ανθρώπους που να μπο-
ρούν να βασιστούν και να δημι-
ουργήσουν» καταλήγει.

Το έργο PRΟTΟSELIDA (Πρω-
τοσέλιδα / Gazete Mansetleri)
ανεβαίνει για περιορισμένο αριθ-
μό παραστάσεων στο Baum-
strasse (Σερβιών 8, Βοτανικός)
στις 7, 9 Οκτωβρίου (21.30), 8
Oκτωβρίου (21.00) και 14-15-16
Οκτωβρίου (21.30). Είσοδος: 12
ευρώ / 8 ευρώ (μειωμένο)

Λόγω περιορισμένου αριθμού
θέσεων, η κράτηση θέσης είναι
απαραίτητη με μεηλ στο
info@dentra.gr.

Σ.Μ.

H συζήτηση για "το Δουρ-
γούτι της Προσφυγιάς
και της Αντίστασης 1941-

1944" που οργανώνει το Μαρξιστι-
κό Βιβλιοπωλείο την Παρασκευή
14 Οκτώβρη στις 7.00μμ στο μνη-
μείο Μπλόκου Δουργουτίου στην
Πλατεία Ολοκαυτώματος Καλα-
βρύτων, με ομιλητές τον Νίκο Αμ-
πανάβα, συγγραφέα του βιβλίου
και εκπαιδευτικό και τον Σωτήρη
Κοντογιάννη από το περιοδικό Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω, είναι μια
συζήτηση για το παρόν και το μέλ-
λον των αγώνων μας και της Αρι-
στεράς, όχι μόνο για την ιστορία
τους.



«Στους ρυθμούς του bella
ciao διαδήλωσαν οι Ιρα-

νοί πρόσφυγες και προσφύ-
γισσες.

Το bella ciao ακούστηκε
ζωντανά στα Προπύλαια στη
συγκέντρωση που κάλεσαν οι
Ιρανοί πρόσφυγες με τη στή-
ριξη της ΚΕΕΡΦΑ για αλλη-
λεγγύη στις γυναίκες και την
εξέγερση στο Ιράν, ενάντια
στην υποκρισία των ΗΠΑ, ΕΕ
και Μητσοτάκη» αναφέρει σε
ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ.

Στα Προπύλαια, έγιναν ομι-
λίες, ενώ καλλιτέχνες από το
Ιράν έδωσαν το τόνο με τρα-
γούδια της αντίστασης. Ακο-
λούθησε μαχητική πορεία με
ασφυκτική την παρουσία των
ΜΑΤ. Η ΚΕΕΡΦΑ κάλεσε να
απλώσουμε την εξέγερση από
την Τεχεράνη των μουλάδων,
στη Ρώμη της Μελόνι αλλά
και στην Αθήνα του Μητσοτά-
κη. Στηρίζουμε την καμπάνια αλληλεγγύης στην εξέγερση
στο Ιράν, με συμμετοχή στη Γενική Απεργία, στις 9 Νοέμ-
βρη, Κλαυθμώνος 11πμ».

Διαδηλώσεις συμπαράστασης έγιναν το Σάββατο 1/10, σε
150 περίπου πόλεις σε όλο τον κόσμο.
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Η θέση της Αριστεράς
είναι στο πλευρό 
των εξεγερμένων

Η Αριστερά πρέπει να σταθεί στο πλευρό της συνεχιζόμενης
εξέγερσης στο Ιράν. 

Είναι δικαίωμα των απανταχού εργαζομένων, των φτωχών,
των γυναικών να επαναστατούν ενάντια στην καταπίεση και την
εκμετάλλευση και αυτό συμβαίνει αυτές τις μέρες στο Ιράν. Η
αγανάκτηση για το πως αντιμετωπίζει το καθεστώς τις γυναίκες
έχει γίνει ένα με την αγανάκτηση απέναντι σε ένα ταξικό καθε-
στώς που λειτουργεί για τα συμφέροντα μιας πλούσιας μικρής
καπιταλιστικής μειοψηφίας την ώρα που δεκάδες εκατομμύρια
εργάτες παλεύουν για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα.

Το γεγονός ότι το Ιράν είναι μια χώρα που εδώ και δεκαετίες
βρίσκεται στο στόχαστρο του δυτικού ιμπεριαλισμού στον οποίο
ανήκει και η Ελλάδα, δεν μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην αλλη-
λεγγύη της Αριστεράς και του εργατικού κινήματος στις χώρες
της δύσης προς τα δίκαια αιτήματα του ιρανικού λαού. 

Αυτό που χρειάζεται να κάνει η Αριστερά είναι να διαχωρίσει
στην πράξη την θέση της και να καταγγείλει ανοιχτά τις υποκρι-
τικές και ύπουλες διακηρύξεις «αλληλεγγύης» των ΗΠΑ και κυ-
βερνήσεων, όπως η ελληνική, που τις ακολουθούν. Στηρίζουμε
τους εξεγερμένους όχι μόνο διαδηλώνοντας στην Αθήνα αλλά
και απαιτώντας:

Απαιτούμε
Να μπει τέλος στις οικονομικές κυρώσεις και κάθε ιμπεριαλι-

στικό σχέδιο της δύσης που από τη μια τσακίζουν τον λαό του
Ιράν και από την άλλη βοηθάνε το καθεστώς να ξεφύγει από την
πίεση του κόσμου παίζοντας το αντιιμπεριαλιστικό χαρτί.

Καταγγέλλουμε τις δυτικές κυβερνήσεις που προσπαθούν να
χρησιμοποιήσουν τις εξελίξεις στο Ιράν για να ξεκινήσουν άλλη
μια ισλαμοφοβική καμπάνια με στόχο τους μουσουλμάνους με-
τανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται στις χώρες της δύσης.
Είμαστε μαζί με το δικαίωμα των γυναικών να βγάζουν τη μαντή-
λα στο Ιράν όσο είμαστε και με το δικαίωμα του να την φοράνε
στην Ελλάδα, αν οι ίδιες το θέλουν.

Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη να ανοί-
ξουν τα σύνορα και να δώσουν άσυλο στους πρόσφυγες από το
Ιράν και όλο τον κόσμο. Τα αιτήματά τους είναι άρρηκτα δεμένα
με τα δικά μας αιτήματα. Το έδειξαν πρόσφατα στην Ιταλία, οι
γυναίκες που διαδήλωσαν ταυτόχρονα ενάντια στην επίθεση στο
δικαίωμα της έκτρωσης από τη Μελόνι και σε αλληλεγγύη στις
γυναίκες στο Ιράν. Μπορούμε να το δείξουμε απεργώντας και
διαδηλώνοντας μαζί στην πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη.  

Ξεσκεπάζουμε την υποκρισία των αρχουσών τάξεων της Δύ-
σης στα μάτια όχι μόνο των ντόπιων αλλά και των Ιρανών (είτε
διαδηλώνουν στο Ιράν είτε στη Δύση), δείχνοντας ότι οι πραγ-
ματικοί τους σύμμαχοι είναι η εργατική τάξη της δύσης που πα-
λεύει ενάντια στις δικές της κυβερνήσεις και όχι οι Μητσοτάκη-
δες και οι Μακρόν. Μια στάση της Αριστεράς που είτε στέκεται
ενάντια είτε υποβαθμίζει την εξέγερση στο Ιράν γιατί τάχα «εξυ-
πηρετεί αντικειμενικά» τα συμφέροντα του αμερικάνικου ιμπε-
ριαλισμού, είναι λάθος  από πολλές απόψεις.  

Ό,τι και να λέει ο Μπάιντεν, η νεολαία και η εργατική τάξη
που διαδηλώνει στο Ιράν δεν κρατάει ούτε αμερικάνικες ούτε
ευρωπαϊκές σημαίες της ΕΕ. Είναι εγκληματικό λάθος η αριστε-
ρά να «χαρίσει» προκαταβολικά αυτόν τον κόσμο, που ακόμη
και στα συνθήματά του ακούγεται ο απόηχος της επανάστασης
που γκρέμισε τον Σάχη, στην προπαγάνδα των ιμπεριαλιστών. 

Ο νεκροθάφτης του ιμπεριαλισμού βρίσκεται στο εσωτερικό
του. Είναι η εργατική τάξη των ΗΠΑ και όλων των ιμπεριαλιστι-
κών κρατών. Όσες εξορμήσεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού
ηττήθηκαν, στο Βιετνάμ, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν οδηγήθη-
καν σε ήττα από τα «μέσα», από το αντιπολεμικό κίνημα.  Οι εξε-
γερμένοι στο Ιράν σήμερα, οι νέοι που αρνούνται να κατατα-
γούν στην Μόσχα είναι προαναγγελία αντίστοιχων φαινομένων
στη Δύση και όχι «πιόνια του ΝΑΤΟ». 

Γιώργος Πίττας

Οι γυναίκες δεν είναι μόνες
Δύο εβδομάδες έκλεισαν στο

Ιράν οι αντικυβερνητικές διαδη-
λώσεις που ξεκίνησαν μετά την

δολοφονία της Μάχσα Αμινί και απαι-
τούν να φύγει η κυβέρνηση Ραϊσί και
το θεοκρατικό καθεστώς που την στη-
ρίζει - παρά τον αριθμό των νεκρών
από την καταστολή που έφτασαν τους
100.

Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου μαζικές
διαδηλώσεις έγιναν ξανά σε 100 περί-
που πανεπιστήμια του Ιράν όπου φοι-
τητές αλλά και ένα κομμάτι των καθη-
γητών έχουν κατέβει σε αποχή από τα
μαθήματα, το κίνημα απάντησε στο
μπλοκάρισμα του ίντερνετ από το κα-
θεστώς με τα παραδοσιακά δοκιμα-
σμένα μέσα, με μαζικό μοίρασμα προ-
κηρύξεων κάτω από τις πόρτες των
σπιτιών. «Ο λαός έχει αποφασίσει τι
θέλει να κάνει. Θυμηθείτε ότι το 1979
δεν υπήρχε ίντερνετ και τελικά ο λαός
έκανε αυτό που ήθελε» δηλώνει στον
Observer η Νεγκάρ που συμμετείχε
στις εξορμήσεις.  

Στις 25-26 Σεπτεμβρίου, η Συντονι-
στική Επιτροπή των συνδικάτων των
εκπαιδευτικών στο Ιράν πραγματοποί-
ησε διήμερη απεργία. Οι δάσκαλοι,
που έχουν εμπλακεί σε ένα κύμα
απεργιών και διαμαρτυριών από τον
περασμένο Δεκέμβριο, έγραψαν ότι η
εξέγερση δείχνει ότι  «Το Ιράν είναι
ακόμα ζωντανό και ενεργό και δεν
υποκύπτει μπροστά στην καταπίεση»
και κάλεσε όλους τους εργαζόμενους
να σταθούν στο πλευρό  «του λαού του
Ιράν που αναζητά δικαιώματα».

Με ανακοίνωσή του, το Συνδικάτο
των εργαζομένων στα Πετρέλαια δια-

κήρυξε ότι  «υποστηρίζει τους λαϊκούς
αγώνες ενάντια στην οργανωμένη και
καθημερινή βία κατά των γυναικών και
κατά της φτώχειας» και απείλησε να
προχωρήσει σε απεργία εάν το κρά-
τος δεν τερματίσει τις συλλήψεις, τις
δολοφονίες, την καταστολή και την
παρενόχληση γυναικών λόγω του χι-
τζάμπ. Οι εργάτες στα πετρέλαια του
Ιράν, που όπως και οι εκπαιδευτικοί εί-
ναι από τα πιο μαχητικά τμήματα της
εργατικής τάξης, είχαν απεργήσει μα-
ζικά «στη μεγαλύτερη απεργία των τε-
λευταίων 40 χρόνων» τον Ιούνη του
2021 με αιτήματα αυξήσεις στους μι-
σθούς και ρεπό.  

Διαδηλώσεις
Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν σε

όλη τη χώρα με τη συμμετοχή ανθρώ-
πων ανεξαρτήτως καταγωγής και θρη-
σκείας από την Ραστ στο βορρά ως
την Τεχεράνη και από τις κούρδικες
περιοχές όπου πραγματοποιήθηκε γε-
νική απεργία μέχρι το Ζαχεντάν στα
σύνορα με το Πακιστάν. Εκεί σύμφωνα
με καταγγελίες 41 άνθρωποι έπεσαν
νεκροί μετά την καταστολή διαδήλω-
σης που έγινε την περασμένη Παρα-
σκευή στο τέλος της προσευχής,
ύστερα από την καταγγελία ότι ο επι-
κεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας
της επαρχίας, βίασε μια 15χρονη έφη-
βη που ανήκε στη σουνιτική μειονότη-
τα των Μπαλούχων. Ακολούθησαν επι-
θέσεις σε αστυνομικά τμήματα όπου
το καθεστώς ανέφερε ότι σκοτώθηκαν
πέντε μέλη των Φρουρών της Επανά-
στασης «σε ένα τρομοκρατικό επεισό-
διο».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jaze-
era, «η κυβέρνηση Μπάιντεν, ανακοί-
νωσε νέο γύρο οικονομικών κυρώσεων
κατά του Ιράν σε “τακτική βάση” σε
μια προσπάθεια να “περιορίσει σοβα-
ρά” τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου
και πετροχημικών. Τα μέτρα που ανα-
κοινώθηκαν την Πέμπτη στοχεύουν
αρκετές εταιρείες και “εταιρείες-πρώ-
της γραμμής” με έδρα την Κίνα, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Χονγκ
Κονγκ και την Ινδία, τις οποίες οι ΗΠΑ
κατηγορούν ότι εμπλέκονται στην πώ-
ληση ιρανικών πετρελαιοειδών και πε-
τροχημικών προϊόντων». Νέες κυρώ-
σεις ζήτησε και η γερμανίδα υπουρ-
γός Εξωτερικών.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν με αυτόν τον
τρόπο χτυπάει διπλά τον εξεγερμένο
λαό του Ιράν. Αφενός γιατί είναι αυτός
που υποφέρει από τις κυρώσεις και
όχι η ιρανική ελίτ που συνδέεται με το
καθεστώς των μουλάδων. Αφετέρου
γιατί δίνει τη δυνατότητα σε εκείνους
που καταστέλλουν την εξέγερση να
κατηγορούν τον κόσμο που διαδηλώ-
νει ότι είναι πράκτορες των ΗΠΑ. 

Η διεθνιστική αλληλεγγύη στους
εξεγερμένους στο Ιράν απαιτεί σταμά-
τημα τώρα όλων των ιμπεριαλιστικών
κυρώσεων που επιβάλουν οι ΗΠΑ και
οι σύμμαχοί τους στο ιρανικό κράτος.
Ο λαός του Ιράν δεν έχει ανάγκη από
τους «προστάτες» που στήριξαν το αι-
ματοβαμμένο καθεστώς του Σάχη μέ-
χρι την τελευταία του ημέρα, πριν από
τέσσερις δεκαετίες, για να ξεφορτω-
θεί ένα καταπιεστικό καθεστώς. Η
ιστορία έχει δείξει ότι μπορεί να το κά-
νει και μόνος του. 

1/10, Αθήνα, Διαδήλωση αλληλεγγύης στην εξέγερση στο Ιράν. Φωτό: Ν.Γ.
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ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Οι συμβιβασμοί κοστίζουν
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Οι “νάρκες” της
κερδοσκοπίας 
αρχίζουν να σκάνε

Για πολύ κόσμο, τα αποτελέσματα των εκλογών
της Κυριακής στη Βραζιλία ήταν ένα καμπανά-

κι κινδύνου: ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο απερχόμενος
ακροδεξιός πρόεδρος ηττήθηκε μεν, αλλά με ένα
ανατριχιαστικό 43%, σχεδόν δέκα μονάδες μεγα-
λύτερο από αυτό που προέβλεπαν οι δημοσκοπή-
σεις. Ο Λούλα, ο υποψήφιος της κεντροαριστεράς
ήρθε πρώτος, χωρίς να καταφέρει όμως να πιάσει
το 50%, που θα του εξασφάλιζε τη νίκη από τον
πρώτο γύρο. 

Ο Λούλα θα κερδίσει, με βεβαιότητα σχεδόν, τον
δεύτερο γύρο που θα γίνει στις 30 Οκτώβρη. Η
ακροδεξιά, όμως, κέρδισε τις 19 από τις 27 (διαθέ-
σιμες) έδρες στην Γερουσία και 90 έδρες (έναντι
80 της κεντροαριστεράς) στη Βουλή. Η ακροδεξιά
θα μπορεί να μπλοκάρει κάθε μέτρο της κυβέρνη-
σης που δεν της αρέσει, ακόμα και αν ο Λούλα πε-
τύχει μια σημαντική νίκη στον δεύτερο γύρο των
εκλογών. Και φυσικά το πρόβλημα δεν είναι απλά
και μόνο "θεσμικό": οι εκλογές έδειξαν ότι ο "μπολ-
σοναρισμός" -ένα ακροδεξιό, ρατσιστικό, σεξιστι-
κό ρεύμα με αναφορές όχι μόνο στον Τραμπ αλλά
και στον ίδιο τον ναζισμό- έχει αποκτήσει σημαντι-
κά ερείσματα μέσα στο πολιτικό σύστημα της
Βραζιλίας.

Ο Μπολσονάρο έχει δηλώσει ότι "οι εγκληματίες
θα πρέπει να εκτελούνται με συνοπτικές διαδικα-
σίες αντί να δικάζονται", αποκαλεί τους αυτόχθονες
του Αμαζονίου "παράσιτα" και υποστηρίζει, όπως ο
Χίτλερ, την "ευγονική" για τη "βελτίωση" του ανθρώ-
πινου είδους. Τα χρόνια της διακυβέρνησής του
ήταν καταστροφικά: άφησε την πανδημία να σκοτώ-
σει πάνω από 700 χιλιάδες χωρίς να πάρει ουσια-
στικά ποτέ μέτρα για να εμποδίσει τη διάδοση του
ιού ή να προστατέψει τον πληθυσμό. Η καταστροφή
των δασών του Αμαζονίου πήρε τρομαχτικές δια-
στάσεις. Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που ξέσπασαν
τη φετινή μόνο χρονιά έκαψαν σχεδόν ένα εκατομ-
μύριο εκτάρια δάσους, σύμφωνα με τους υπολογι-
σμούς της εφημερίδας The Guardian. Ο Λούλα έχει
υποσχεθεί ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προ-
στατέψει τον Αμαζόνιο. Αλλά οι συσχετισμοί στη
νέα Βουλή και τη νέα Γερουσία δύσκολα θα του
επιτρέψουν να αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο.

Αλλά δεν είναι όλοι απογοητευμένοι από τα απο-
τελέσματα των εκλογών της περασμένης Κυρια-
κής. "Οι αγορές", γράφει η Καθημερινή, "είδαν με

θετικό μάτι την ισχυρή επίδοση του Μπολσονάρο
στον πρώτο γύρο. Το βραζιλιάνικο ρεάλ ανέβηκε
κατά 3% έναντι του αμερικανικού δολαρίου, ενώ
την ίδια αύξηση σημείωσε ο χρηματιστηριακός
δείκτης Ibovespa...". Και η εξήγηση είναι απλή,
όπως υποστηρίζει η Καθημερινή: "οι αγορές προ-
εξοφλούν ότι, προκειμένου να κερδίσει αναποφά-
σιστους ψηφοφόρους στον δεύτερο γύρο, ο Λού-
λα θα μετατοπιστεί προς το Κέντρο, αφήνοντας
στην άκρη πιο ριζοσπαστικά μέτρα υπέρ των λαϊ-
κών στρωμάτων".

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σχεδόν ούτε
ένα "ριζοσπαστικό μέτρο υπέρ των λαϊκών στρω-
μάτων" στο πρόγραμμα του Λούλα. Ακόμα και η
Καθημερινή αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι "και
στον πρώτο γύρο ο Λούλα δεν θύμιζε και πολύ τον
παλιό συνδικαλιστή της ριζοσπαστικής Αριστεράς,
που έχασε ένα δάχτυλο στο μηχανουργείο, ούτε
καν τον πρόεδρο της δεκαετίας του 2000, με τα
φιλόδοξα προγράμματα αναδιανομής εισοδήμα-
τος. Έχοντας μετατοπιστεί σε πιο κεντρώες θέ-
σεις, επέλεξε τον σοσιαλφιλελεύθερο Τζεράλντο
Αλκμίν για υποψήφιο αντιπρόεδρο, με στόχο ακρι-
βώς να καθησυχάσει τον επιχειρηματικό κόσμο".

Το Εργατικό Κόμμα (PT) κυβέρνησε την Βραζιλία
από το 2003 ως το 2018. Την περίοδο αυτή οι δο-
λοφονίες των αυτοχθόνων αυξήθηκαν κατά 168%
σε σχέση με την τετραετία του (δεξιού) προκατό-
χου του. Αυτό δεν ήταν τυχαίο: οι κυβερνήσεις του
PT ήταν αυτές που ξεκίνησαν τα "μεγάλα έργα"
στην περιοχή του Αμαζονίου. Η θέση των φτωχών
βελτιώθηκε στα πρώτα χρόνια της εξουσίας του
Λούλα αλλά η ψαλίδα ανάμεσα στους φτωχούς και
τους πλούσιους άνοιξε, όπως δείχνουν οι πρόσφα-
τες μελέτες, αντί να κλείσει. Η Ντίλμα Ρουσέφ, που
διαδέχτηκε τον Λούλα το 2012, επέβαλε, στο όνο-
μα της αντιμετώπισης της κρίσης, ένα σκληρό πρό-
γραμμα μεταρρυθμίσεων της αγοράς που αντέ-
στρεψε μέσα σε λίγους μήνες όλες τις κατακτήσεις
των προηγουμένων χρόνων. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν δείχνουν μό-
νο τα ισχυρά ερείσματα που έχει αποκτήσει η ακρο-
δεξιά μέσα στο πολιτικό κατεστημένο της Βραζι-
λίας. Δείχνουν ταυτόχρονα και την απροθυμία που
έχει η «κεντροαριστερά» να συγκρουστεί ακόμα και
με τα πιο βρώμικα σχέδια της άρχουσας τάξης. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Tη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, οι
χρηματοπιστωτικές αγορές παραλί-

γο να οδηγήσουν τη λίρα σε ισοτιμία 1
προς 1 με το αμερικάνικο δολάριο. Μια
εβδομάδα αργότερα, η Λιζ Τρας και ο
υπουργός Οικονομικών Κουάσι Κουαρ-
τένγκ εγκατέλειψαν την προγραμματι-
σμένη κατάργηση του φορολογικού συν-
τελεστή 45% στα πλούσια εισοδήματα,
για να αποφύγουν την ήττα στη Βουλή
των Κοινοτήτων από τους «αντάρτες»
βουλευτές των Τόρις. Έχουμε άλλη μια
τσακισμένη κυβέρνηση.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Τι μας λέει αυτή η κρίση –που απέχει
πολύ από το να έχει τελειώσει– για τον
βρετανικό και παγκόσμιο καπιταλισμό; Η
ανικανότητα της Τρας και του υπουργού
της είναι μέρος της ιστορίας. Ο Νίκολας
Μακφέρσον, πρώην μόνιμος γραμματέ-
ας του Υπουργείου Οικονομικών, παρα-
τήρησε ότι «o υπουργός είχε παραβιάσει
τον βασικό κανόνα σε περιόδους στρες
στις αγορές … Η ταχύτητα, το στυλ και η
κλίμακα του “μίνι” προϋπολογισμού ξάφ-
νιασε τις αγορές…».

Το κλειδί βρίσκεται στις λέξεις «στρες
στις αγορές». Το παγκόσμιο χρηματοπι-
στωτικό σύστημα υφίσταται μια μεγάλη
ανατροπή. Αυτό μπορούμε να το δούμε
σε δύο επίπεδα. Η Ομοσπονδιακή Τρά-
πεζα των ΗΠΑ αντέδρασε στην απότομη
επιτάχυνση πληθωρισμού τον περασμέ-
νο χρόνο, αυξάνοντας τα επιτόκια. Οι
ηγέτες της έχουν καταστήσει σαφές ότι
θα συνεχίσουν να το κάνουν έως ότου η
ανεργία στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξη-
θεί αρκετά και να πέσει ο πληθωρισμός.

Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθεί το
δολάριο έναντι άλλων νομισμάτων. Αυτό
τείνει να συμβαίνει ούτως ή άλλως σε
στιγμές μεγάλων γεωπολιτικών και οικο-
νομικών αναταράξεων όπως η σημερινή.
Μεγάλα κεφάλαια αναζητούν καταφύγιο
στο δολάριο. Το δολάριο έχει αυξηθεί
έναντι των νομισμάτων σχεδόν όλων των
κορυφαίων οικονομιών της G20. Αυτό
ανάγκασε και άλλες κεντρικές τράπεζες
να αυξήσουν τα επιτόκια. Το ποντάρισμα
Τρας-Κουαρτένγκ, ότι η μείωση των φό-
ρων για τους πλούσιους θα ενίσχυε τον
ρυθμό ανάπτυξης της Βρετανίας, κατέ-
στησε τη στερλίνα έναν εύκολο στόχο
για τα hedge funds, να στοιχηματίσουν
ότι θα πέσει. Και επιβεβαιώθηκαν άμεσα.

Όμως, η δεύτερη διάσταση αυτής της
παγκόσμιας αστάθειας είναι ότι, από την
κρίση του 2007-9, οι χρηματοπιστωτικές
αγορές κινήθηκαν προς τα πάνω, ενισχυ-

μένες από τα τεράστια ποσά φθηνού
χρήματος που διοχέτευσαν οι κεντρικές
τράπεζες για να διατηρήσουν την παγκό-
σμια οικονομία όρθια. Οι εταιρείες βο-
λεύτηκαν να δανείζονται φθηνά και εύκο-
λα σε ένα περιβάλλον βασισμένο σε πο-
λύ χαμηλά επιτόκια, που τώρα ξαφνικά
παύει να ισχύει –τουλάχιστον προσωρι-
νά.

Αυτή είναι μια συνταγή για προβλήμα-
τα που εμφανίζονται ξαφνικά. Ένα παρά-
δειγμα αποτελεί η «Επένδυση με γνώμο-
να την Ευθύνη» (LDI), για την οποία σχε-
δόν κανείς δεν είχε ακούσει τίποτε μέχρι
την Τετάρτη. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία
επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε κρατικά
ομόλογα και χρησιμοποιούν το LDI προ-
κειμένου να ασφαλίζονται έναντι των με-
ταβολών των επιτοκίων και των τιμών
των ομολόγων. Με απλά λόγια, στις συν-
θήκες υψηλού στρες που αναπτύχθηκαν
την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι
επενδυτές απέρριπταν τα ομόλογα, το
LDI στην πραγματικότητα επιδείνωσε την
κατάσταση. Τα ασφαλιστικά ταμεία
αναγκάζονταν να πουλάνε τα ομόλογα
που κατέχουν και ο φαύλος κύκλος
έφτανε σε σημείο να απειλούνται μεγά-
λες χρεοκοπίες.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναγκάστηκε
να παρέμβει για να σταματήσει την πτώ-
ση των τιμών των ομολόγων. Αλλά η κρί-
ση συγκλόνισε τις δύο σημαντικότερες
αγορές κρατικών ομολόγων - την αμερι-
κανική και τη γερμανική. Ένας κορυφαί-
ος τραπεζίτης του Λονδίνου δήλωσε ότι
«φτάσαμε κοντά σε μια στιγμή όπως η
κατάρρευση της Lehman Brothers», η
οποία προκάλεσε το χρηματοπιστωτικό
κραχ τον Σεπτέμβριο του 2008.

Η στήλη Unhedged των Financial Ti-
mes σχολίασε: «Η κρυφή μόχλευση (δα-
νεισμός  που χρησιμοποιείται για τη χρη-
ματοδότηση κερδοσκοπικών επενδύσε-
ων) αυξάνεται, όπως η μαύρη μούχλα σε
ένα υπόγειο, κατά τη διάρκεια μεγάλων
περιόδων φθηνού χρήματος στις αγο-
ρές. Τα χαμηλά επιτόκια παρέχουν ένα
υγρό περιβάλλον για την ανάπτυξη οικο-
νομικών μυκήτων. Περισσότερες σανίδες
θα ξηλωθούν και περισσότερη μούχλα
θα βρεθεί, πριν τελειώσει ο κύκλος ανό-
δου των επιτοκίων».

Αλλά η μαύρη μούχλα είναι πολύ
«αθώος» παραλληλισμός. Οι κερδοφό-
ρες κομπίνες και απάτες της εποχής του
φθηνού χρήματος μοιάζουν περισσότε-
ρο με νάρκες που δεν έχουν εκραγεί
κρυμμένες στο παγκόσμιο χρηματοπι-
στωτικό σύστημα. Η Τρας και ο Κουαρ-
τένγκ έπεσαν μόλις πάνω στην πρώτη.

Μπολσονάρο Λούλα



ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Με επιτυχία έγινε στην Αίθουσα Πολιτι-
στικού Κέντρου στα Εξάρχεια η εκδή-
λωση της “Ανταρσία στις γειτονιές

της Αθήνας” στις 30/9 με θέμα “Τα Εξάρχεια
έχουν ιστορία, όχι Μετρό στην πλατεία”. 

Πρώτος μίλησε ο Σταύρος Σταυρίδης, κα-
θηγητής Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, ο οποίος τόνισε
ανάμεσα σε άλλα: «Τα Εξάρχεια είναι μια γει-
τονιά στην οποία οι επεμβάσεις, οι επιχειρή-
σεις σκούπα, οι επιχειρήσεις ‘Αρετή' ήταν
πάντα παραδειγματικές. Απέναντι σε μια τέ-
τοια είμαστε και τώρα. Έχει παραλήπτες όχι
μόνο τους κατοίκους των Εξαρχείων, ούτε καν
όσους νιώθουν στα Εξάρχεια κάτι από τη ζωή
τους και την αντίστασή τους. Έχει στόχο ένα
δόγμα μηδενικής ανοχής. Η παρουσία των
μπάτσων δεν αντιστοιχεί στη φύλαξη αλλά
στο 'εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ πλέον'. Αυ-
τή η χειρονομία πρέπει να βρει μια αντι-χειρο-
νομία που θα δείξει ότι και η αντίσταση δεν
αφορά μόνο τα Εξάρχεια.

Δεν είναι μια υπόθεση του πού θα μπει ο
σταθμός. Η μετακίνηση στην πόλη άλλωστε
πάντα ήταν ένα ζήτημα ταξικό. Το πού οριοθε-
τούνται οι γραμμές και οι σταθμοί έχει να κά-
νει με ένα μοντέλο ανάπτυξης της πόλης και
με ένα μοντέλο ελέγχου της πόλης. Το μοντέ-
λο ανάπτυξης εκπέμπεται πια απερίφραστα:
την πόλη θα καθορίσει το κτηματομεσιτικό κε-
φάλαιο και η τουριστικοποίηση. Η συνολική
πρόσβαση στις συγκοινωνίες που προβάλλουν
είναι μια ψευδής συζήτηση. Πιστεύω ότι υπάρ-
χουν δυνάμεις που μπορούν, όπως μπόρεσαν
εν μέρει στο Πανεπιστήμιο, όπως θα μπορέ-
σουν στις γειτονιές και τους ελεύθερους χώ-
ρους, να αποτρέψουν τη μετατροπή αυτής
της πόλης σε ένα σούπερ μάρκετ τουριστικών
εμπορευμάτων».

Ο Δημήτρης Παπαχρήστος, εκφωνητής της
κατάληψης του Πολυτεχνείου το 1973 και
συγγραφέας, μίλησε για την ιστορία και τη
σημασία της γειτονιάς: «Αυτή η γειτονιά κου-
βαλάει μια ιστορία από τον 19ο αιώνα, από τη
συζήτηση για τον Έξαρχο. Έχει ιστορία αντί-
στασης και στην κατοχή. Στα Δεκεμβριανά η
Ζ. Πηγής ήταν κάτω από τον έλεγχο του ΕΛΑΣ
και του ΕΑΜ. Συνεχίστηκε με τη δική μας αντί-
σταση. Το Πολυτεχνείο ήταν εδώ και δίπλα το
Μουσείο που μαζευόταν το φοιτηταριό. Συνυ-
πήρχαμε οι πολιτικοί χώροι της αντίστασης κι
ας διαφωνούσαμε. 

Το -κατά τα άλλα απαραίτητο- Μετρό θέλουν
να το φτιάξουν εδώ για λόγους πολιτικούς. Δο-
κιμάζουν κι αυτοί, βλέπετε τους μπάτσους γύ-
ρω γύρω, αν θα αντέξουν κι αν θα υπάρξει κί-
νημα από μας. Πρέπει να γίνει και ντου από
εμας, χρειάζεται αυτοργάνωση δική μας, από-
φαση ότι δε θα περάσει. Έχουμε εναλλακτική
για το Μετρό: η Τοσίτσα είναι η πιο πλατιά
οδός στην Αθήνα και είναι δίπλα. Πρέπει να
συνδέσουμε τη μάχη και με το Στρέφη, την Πα-
νεπιστημίου και όλη αυτή την ‘ανάπτυξη' που
έχουν δώσει σε εταιρίες – χορηγούς».

Συνέχισε η Αγγελική Μαρκέλλου, φοιτήτρια
Αρχιτεκτονικής, τονίζοντας ανάμεσα σε άλλα:
«Οι συνολικές επιθέσεις που δεχόμαστε δε θα
μπορούσαν να μην αποτυπώνονται και χωρικά.
Η Αθήνα παρουσιάζει μια σχετική αλλά πολύ
σημαντική 'αδράνεια' σε σχέση με τις υπόλοι-
πες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όσον αφορά
τις επελάσεις του κεφαλαίου και την κτηματα-
γορά. Αυτό οφείλεται κυρίως στις ιστορικά
διαμορφωμένες και κατακερματισμένες ιδιο-
κτησίες γης και ακινήτων και σε μια σειρά άλ-
λους παράγοντες που αναφέρθηκαν από τους

προηγούμενους ομιλητές. Για να αρχίσει να
κινείται στα ίδια μήκη και πλάτη με τις άλλες
πρωτεύουσες, βλέπουμε το φαινόμενο του
εξευγενισμού. 

Έχουμε μια σαφή πολιτική επιλογή της κυ-
βέρνησης. Σε μια περιοχή που έχει ανάγκη
από πράσινο και ελεύθερους χώρους για κα-
τοίκους και φοιτητές των τριών σχολών του
κέντρου δαπανώνται χρήματα για έναν νέο
σταθμό. Σπουδάζω στο Κάτω Πολυτεχνείο,
έναν χώρο με ιστορικό και ηθικό βάρος, με αν-
τικατασταλτική, αντιχουντική, αντικαπιταλιστι-
κή ιστορία. Αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα
κέντρο αγώνα για την κοινωνία, σημείο συνάν-
τησης των κινημάτων. Στη σχολή μας δε θεω-
ρούμε καθόλου τυχαία αυτή τη σχέση μεταξύ
ανάπλασης και επιβολής της πανεπιστημιακής
αστυνομίας. Οι ΦΣ έχουν αντιμετωπίσει την
επίθεση που δέχονται οι σχολές με ενότητα,
προσπάθεια απεύθυνσης σε ευρύτερο ακροα-
τήριο. Αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει
και με το συγκεκριμένο ζήτημα».

Ο Βασίλης Μυρσινιάς, μέλος του Συνδικά-
του Επισιτισμού Τουρισμού Αττικής, έβαλε την
προοπτική της εργατικής αντίστασης σε αυ-
τές τις επιθέσεις: «Ο εξευγενισμός είναι συνο-
λική λογική των πλούσιων. Το σύνθημα που
ακούγεται στις διαδηλώσεις ότι 'ανάπλαση
σημαίνει φτωχοί εκτοπισμένοι' δείχνει ότι η
επίθεση θα έχει επίπτωση στον ίδιο τον χώρο.
Εκεί που μένεις, να φύγεις. Δεν συζητάμε για
το αν θα πρέπει να είναι καθαρά, να υπάρχουν
ανοιχτές δομές για πρόσφυγες, αλλά για το
αν θα δοθεί το περιθώριο να κερδοσκοπήσει
το τουριστικό κεφάλαιο. Κυλάνε αυτές οι προ-
οπτικές έτσι όπως λένε; Όχι. Αυτή τη στιγμή
μια σειρά εργαζόμενοι είτε στο ίδιο το Μετρό
είτε που αναφέρονται στο Μετρό, είναι στη
διαδικασία να κινητοποιηθούν γύρω από αυτό.
Αυτή η κινητοποίηση έχει παίξει ρόλο κι αυτό
έχουμε να το επεκτείνουμε. 

Οι ΣΣΕ του κόσμου που δουλεύει στην πε-
ριοχή είναι οι ίδιες 10 χρόνια. Άρα προσπα-
θούν να μας πουν ότι θα δουλεύουμε για λιγό-
τερα και θα είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση –
δεν θα μπορούμε, ενώ εργαζόμαστε στο κέν-
τρο, να μένουμε Εξάρχεια. Αυτό που θα παι-
χτεί είναι το αν θα μπορούν να μένουν στα
Εξάρχεια εργάτριες και εργάτες. Γι αυτό θα
παίξει ρόλο η πανεργατική απεργία της 9 Νο-
έμβρη και η μάχη για τις ΣΣΕ».

Απεργία
Τέλος, ο Δημήτρης Κουφοβασίλης, πρόεδρος

του Συλλόγου Έκτακτων Αρχαιολόγων, πρόσθε-
σε τη διάσταση της αντίστασης των ίδιων των
εργαζόμενων στη γραμμή 4: «Το θέμα της πλα-
τείας των Εξαρχείων και του Μετρό θα έρθει
στη γενική μας συνέλευση που θα κάνουμε τον
επόμενο μήνα. Ως σύλλογος μαζί με δυο άλλες
ομάδες εργαζόμενων, τους εργατοτεχνίτες
ανασκαφής και τους τοπογράφους, σταματήσα-
με τις εργασίες του Μετρό πάνω από τον μισό
Σεπτέμβρη με μια μεγάλη απεργία. 

Πάνω στο αν έχουμε κοινά στοιχεία οι δυο
αγώνες: η δική μας αγωνία και τα αιτήματα
ήταν κυρίως μισθολογικά, δεν υπήρχε αίτημα
να μην γίνει Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων.
Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν κοινοί παρονομα-
στές: το ποιους έχουμε απέναντί μας, την Αττι-
κό Μετρό, την κυβέρνηση και τον τρόπο που
αντιμετωπίζουν εργαζόμενους και πολίτες. Ο
σύλλογός μας υιοθέτησε δημόσια την επιχει-
ρηματολογία των δυο επιστολών που δεχθήκα-
με ενάντια στο Μετρό, από την Ανοιχτή Συνέ-
λευση και από τους καταστηματάρχες. Θεω-
ρούμε ότι ο πρωταρχικός στόχος της κυβέρνη-
σης με αυτό το έργο είναι η καταστολή.

Στο χθεσινό ΔΣ ενόψει της σημερινής συ-
νάντησης κωδικοποιήσαμε την τοποθέτησή
μας ως προς το Μετρό στα Εξάρχεια. Πρώτον
δεν επιθυμούμε να εργαζόμαστε σε έργα που
βρίσκουν απέναντί τους την κοινωνία. Καλού-
με τη διοίκηση του Υπουργείου Πολιτισμού,
που είναι ο πραγματικός εργοδότης μας, να
εργαστεί για την εύρεση ουσιαστικών λύσεων.
Δεύτερον ως αρχαιολόγοι δε θα βρούμε εμείς
τη λύση και δεν θα συνδιαχειριστούμε το πρό-
βλημα. Η κυβέρνηση και η Αττικό Μετρό δημι-
ούργησαν το αδιέξοδο επιλέγοντας τη χειρό-
τερη από τις εναλλακτικές που εξετάστηκαν.
Αφουγκραζόμαστε το αίτημα και λέμε κι εμείς
“όχι Μετρό στην πλατεία”. Τρίτο, καταγγέλ-
λουμε την αστυνομοκρατία και ζητάμε την
απόσυρση των ΜΑΤ και της αστυνομίας από
τα Εξάρχεια και το κέντρο της Αθήνας».

Χαιρετισμό απεύθυναν η Κική Μιχελιουδάκη
από την Ανοιχτή Συνέλευση Υπεράσπισης του
Λόφου Στρέφη κάνοντας μια ενημέρωση γι'
αυτόν τον παράλληλο αγώνα και τη σύνδεση
των αγώνων ενάντια στον εξευγενισμό συνολι-
κά, καθώς και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημο-
τικός σύμβουλος Αθήνας, ο οποίος κάλεσε σε
κινητοποίηση στο δημοτικό συμβούλιο Αθήνας
το απόγευμα της 4/10 (την ώρα που η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο).
Κάλεσε επίσης και σε μαζική συμμετοχή των
Εξαρχείων στην πανεργατική απεργία 9/11.
Ακολούθησε συζήτηση με τοποθετήσεις που
έβαλαν κι άλλες διαστάσεις της επίθεσης του
“εξευγενισμού”, της ταξικότητας της μετακί-
νησης, αλλά και των δυνατοτήτων να νικήσει η
αντίσταση με τη μαζική σύγκρουση εργαζόμε-
νων και νεολαίας με την κυβέρνηση ΝΔ.

Α.Φ.

Τα Εξάρχεια θα νικήσουν!

3/10, Πορεία για την υπεράσπιση του λόφου Στρέφη. Η πορεία δέχτηκε απρόκλητη επίθεση στο τέλος
της με χημικά και ξυλοδαρμούς. Η Ανοιχτή Συνέλευση Υπεράσπισης Λόφου Στρέφη καλεί στην
κινητοποίηση στο δημαρχείο το απόγευμα της 4/10, ενώ καλεί και σε έκτακτη συνέλευση στις 5/10, 6μμ
στον λόφο. Φωτό: Ανοιχτή Συνέλευση Υπεράσπισης Λόφου Στρέφη

30/9, Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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