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ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Λεηλάτησαν 
τα ασφαλιστικά 
ταμεία!
Η Βρετανική οικονομία συνεχίζει, παρά την υπαναχώρηση της κυβέρ-

νησης, να κλυδωνίζεται από το φιάσκο του “μίνι προϋπολογισμού”
της Λιζ Τρας και του υπουργού Οικονομικών της Κουάσι Κουαρτένγκ.
Το κεντρικό σημείο αυτού του προϋπολογισμού ήταν ένα νέο φορολο-
γικό νομοσχέδιο που θα μείωνε δραστικά τη φορολογία για τα μεγάλα
εισοδήματα -χωρίς να προβλέπει κανένα ισοδύναμο μέτρο για την κά-
λυψη του κενού που θα άφηνε στον προϋπολογισμό. 

Αντί να ενθουσιαστούν οι αγορές -όπως κάνουν κάθε φορά που μια
κυβέρνηση κάνει ένα ακόμα προκλητικό δώρο προς την άρχουσα τάξη-
πανικοβλήθηκαν. Η βρετανική λίρα άρχισε να πέφτει, οι επενδυτές άρχι-
σαν να “ξεφορτώνονται” όσο όσο τα βρετανικά ομόλογα και και τα επι-
τόκια άρχισαν να απογειώνονται. Στις αρχές του Οκτώβρη η κυβέρνηση
αναγκάστηκε να παραδεχτεί την ήττα της και να κάνει πίσω. Αλλά οι
αλυσιδωτές αντιδράσεις που είχε πυροδοτήσει ο “μίνι προϋπολογι-
σμός” ήταν πλέον πολύ δύσκολο να ελεγχθούν.

Ένα από τα μεγάλα θύματα της ταχυδακτυλουργίας της Τρας και του
Κουαρτένγκ ήταν τα ασφαλιστικά ταμεία -που όπως σε όλες σχεδόν τις
χώρες του κόσμου επενδύουν ένα μεγάλο μέρος των αποθεματικών
τους σε ομόλογα της χώρας τους. Παλαιότερα σε πολλές χώρες τα τα-
μεία ήταν υποχρεωμένα από τον νόμο να τοποθετούν τα αποθεματικά
τους σε “ασφαλείς” επενδύσεις -στην Ελλάδα για χρόνια τα κατέθεταν
απλά σε ειδικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ο νεοφι-
λελευθερισμός τα αποδέσμευσε από αυτή την “υποχρέωση”. Τα ασφα-
λιστικά ταμεία είχαν στα χέρια τους τεράστια κεφάλαια -τις συσσωρευ-
μένες ασφαλιστικές εισφορές μιας γενιάς. Τα γεράκια της αγοράς δεν
μπορούσαν να ανεχθούν να μένουν “ανεκμετάλλευτα”. Το αποτέλεσμα
αυτής της αποδέσμευσης ήταν μια ληστρική επιδρομή της κερδοσκο-
πίας στα ταμεία που την πλήρωσαν (και την πληρώνουν) πολύ άγρια οι
συνταξιούχοι. Στην Ελλάδα αυτή η επιδρομή ξεκίνησε με τα κακόφημα
“δομημένα ομόλογα” και ολοκληρώθηκε με την προκλητική αρπαγή ου-
σιαστικά ενός μεγάλου μέρους των αποθεματικών από το διαβόητο PSI.

“Ωρολογιακή βόμβα”
Στην Βρετανία μια από αυτές τις επιδρομές ονομάζεται “επένδυση με

γνώμονα την ευθύνη” (LDI). Το τι ακριβώς είναι τα LDI και πως λειτουρ-
γούν αποτελεί μυστήριο ακόμα και για τους ειδικούς. “Οι στρατηγικές
των LDI”, γράφει η Financial Times, “χρησιμοποιούν μια πλειονότητα από
παράγωγα που επιτρέπουν στα ασφαλιστικά ταμεία να αυξάνουν την έκ-
θεσή τους στα ομόλογα του δημοσίου χωρίς να τα έχουν πραγματικά
στην κατοχή τους”. Κάποιοι αρνήθηκαν να επενδύσουν σε αυτά. Ο Σάι-
μον Γουόλφσον, ο διαχειριστής ενός μεγάλου κεφαλαίου, είχε στείλει
επιστολή στην Τράπεζα της Αγγλίας με την οποία τα χαρακτήριζε “ωρο-
λογιακή βόμβα”. Αλλά τα περισσότερα ταμεία έπεσαν κυριολεκτικά με τα
μούτρα στα LDI  -τα οποία υποτίθεται ότι θα διασφάλιζαν τις επενδύσεις
από διακυμάνσεις στα επιτόκια και τις τιμές των ομολόγων που κατείχαν.
Όταν η λίρα πήρε τον κατήφορο (με τη βοήθεια του μίνι προϋπολογι-
σμού) τα LDI αντί να λειτουργήσουν σαν προστασία, λειτούργησαν ανά-
ποδα: τα ταμεία άρχισαν να πουλάνε μαζικά ομόλογα για να αυξήσουν τα
“μετρητά” στους λογαριασμούς τους, έτσι ώστε να παραμείνουν συνεπή
με τις υποχρεώσεις που τους έθεταν τα LDI's. Οι μαζικές πωλήσεις απεί-
λησαν να προκαλέσουν πανικό στις αγορές των ομολόγων -που σταμάτη-
σε μόνο χάρη στις παρεμβάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας και την υπα-
ναχώρηση της κυβέρνησης. Αλλά το κακό δεν σταμάτησε εκεί.

Γιατί, όπως φάνηκε στη συνέχεια, τα ταμεία δεν είχαν αρχίσει να ξε-
πουλάνε μόνο ομόλογα του δημοσίου για να εξασφαλίσουν τα απαραί-
τητα “μετρητά” αλλά και μετοχές και ομόλογα των μεγάλων εταιριών –
που άρχισαν και αυτά να παίρνουν τον κατήφορο. Σύμφωνα με την Fi-
nancial Times ανάμεσα στις μετοχές που πούλησαν τα ασφαλιστικά τα-
μεία ήταν και μεγαθήρια σαν την Rolls-Royce και την Virgin Media. Αυ-
τοί που έτρεξαν να αγοράσουν τέτοια φιλέτα σε μειωμένες τιμές ήταν
μεγάλες τράπεζες. Υπολογίζεται ότι η Γκόλντμαν Σακς άρπαξε περιου-
σιακά στοιχεία των ταμείων με έκπτωση γύρω στο 30 τοις εκατό! Λεη-
λασία μέσα στην Αγγλία, όπως και στην Ελλάδα.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε
την περασμένη εβδομάδα ο Χρήστος Σταϊκούρας
στη Βουλή περιέχει, όπως πάντα, πολλά νούμερα

και στοιχεία -απολογισμούς, εκτιμήσεις, στόχους και προ-
βλέψεις. Το κεντρικό του σημείο, όμως, είναι ένα: η επι-
στροφή στην πολιτική των “πρωτογενών πλεονασμάτων”.

“Ο προϋπολογισμός του 2023”, κομπάζει το υπουργείο
Οικονομικών στον πρόλογο “είναι ο πρώτος κρατικός
προϋπολογισμός τα τελευταία δώδεκα έτη, που καταρτί-
ζεται εκτός του πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης ή ενι-
σχυμένης εποπτείας”. Και για να γιορτάσουμε αυτή την
επιτυχία η κυβέρνηση επαναφέρει το πιο σκληρό από τα
μνημονιακά μέτρα -τους “θετικούς”, “πλεονασματικούς”
προϋπολογισμούς. 

Επαναφέρει δηλαδή την ακραία νεοφιλελεύθερη λογική
του “κράτους – επιχείρησης”, ενός κράτους όπου τα έσο-
δα θα ξεπερνάνε τα έξοδα, όπου οι τραπεζίτες θα παίρ-
νουν τους τόκους τους στην ώρα τους, τα κουπόνια των
κρατικών ομολόγων θα εξαργυρώνονται στις προβλεπό-
μενες ημερομηνίες, οι προμηθευτές του δημοσίου -κάθε
λογής, από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες ως την
κακόφημη Intellexa (που εμπορεύεται το predator)- θα
πληρώνονται κανονικά και οι εταιρίες ενέργειας θα τσε-
πώνουν στο ακέραιο της κρατικές επιδοτήσεις. Τη λογική
ενός κράτους όπου τα έσοδα και τα έξοδα έχουν προτε-
ραιότητα απέναντι στα νοσοκομεία, τα σχολεία, τις συγ-
κοινωνίες. Ενός κράτους όπου οι δημόσιοι χώροι παραδί-
δονται στους ιδιώτες για εκμετάλλευση, οι παραλίες στη
“βάρια βιομηχανία” του τουρισμού και η “κοινή ωφέλεια”
(ή ότι έχει απομείνει από αυτή) στους κερδοσκόπους.

Η φετινή χρονιά θα κλείσει, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα
δεδομένα και τις εκτιμήσεις του υπουργείου, με ένα
“πρωτογενές έλλειμμα” (δηλαδή χωρίς τον υπολογισμό
των τόκων) 1,7% του ΑΕΠ. Ο στόχος για το 2023 είναι
“πρωτογενές πλεόνασμα” 0,7% του ΑΕΠ. Αυτή η διαφορά
των 2,4 ποσοστιαίων μονάδων μπορεί να μοιάζει μικρή.
Αλλά δεν είναι. Το 2023 (και πάλι σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις του προσχεδίου) το ΑΕΠ της Ελλάδας θα φτάσει
στα 222 δις Ευρώ. Το 2,4% αντιστοιχεί σε 5,3 δις. Για να
έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, οι “ταχτικές” (πλην κόβιντ)

δαπάνες του υπουργείου Υγείας στον προϋπολογισμό
του 2022 ήταν 4,5 δις. Ένα μόνο κλάσμα από αυτά τα 5,3
δις του “πρωτογενούς πλεονάσματος” θα αρκούσε για να
κλείσουν όλες οι ελλείψεις προσωπικού στην Υγεία και
την Παιδεία. Αλλά η κυβέρνηση προτιμάει να τα δώσει
στους δανειστές και τους κερδοσκόπους.

Πληθωρισμός
Από που θα προέλθουν αυτά τα δισεκατομμύρια; Μα

φυσικά από τους φόρους. Την ίδια ώρα που ο πληθωρι-
σμός σαρώνει τα εργατικά εισοδήματα, όπου οι συντά-
ξεις φτάνουν μόνο για τις 20 πρώτες μέρες του μήνα,
όπου σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές το 28% του
πληθυσμού βρίσκεται στο όριο της φτώχειας, όπου πάνω
από 350 χιλιάδες άνθρωποι “προσπερνάνε” συστηματικά
γεύματα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εισπράξει 31,5 δις
από τους “έμμεσους” φόρους – τους φόρους κατανάλω-
σης που χτυπάνε δυσανάλογα τους μισθωτούς και τους
συνταξιούχους. Τα έσοδα από την φορολόγηση των “νο-
μικών προσώπων”, δηλαδή των επιχειρήσεων προβλέπε-
ται να φτάσουν στα 4 δις, δηλαδή να αυξηθούν κατά 325
εκατομμύρια σε σχέση με τη φετινή χρονιά. Ούτε μια
σταγόνα δεν είναι οι φόροι που θα πληρώσουν οι εταιρίες
ενέργειας για τα δισεκατομμύρια που τσεπώνουν με το
κόλπο του “χρηματιστηρίου ενέργειας” από το δημόσιο
και τους καταναλωτές. 

Ο Σταϊκούρας δεν κομπάζει μόνο για την έξοδο από την
“εποπτεία”. Κομπάζει και για την “σημαντική ανθεκτικότη-
τα” που έχει επιδείξει η ελληνική οικονομία -χάρη στη δια-
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εννοείται. Η ανάπτυ-
ξη, γράφει, θα ξεπεράσει φέτος τις προβλέψεις του περ-
σινού προϋπολογισμού – θα φτάσει στο 5,3% έναντι 4,5%
της πρόβλεψης. Αλλά θα υποχωρήσει στο 2,1% το 2023. 

Και αυτό με τα πιο ευνοϊκά σενάρια. Το ίδιο το προσχέ-
διο αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι οι προβλέψεις μπο-
ρούν να ανατραπούν από τις διεθνείς εξελίξεις -τον πόλε-
μο στην Ουκρανία, τις ελλείψεις στην ενέργεια, την νομι-
σματική πολιτική (δηλαδή τα ανεβασμένα επιτόκια) της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυ-
τό που δεν λέει είναι πόσο δραματικές
μπορεί να γίνουν αυτές οι ανατροπές.
Η πολιτική του εύκολου και φτηνού
χρήματος που εφάρμοζε τα τελευταία
χρόνια λόγω κόβιντ η ΕΚΤ, έδινε στην
Ελλάδα τη δυνατότητα να δανείζεται
φτηνά. Αυτό έχει τελειώσει. 

Το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να
βρίσκεται στα ουράνια: στο τέλος του
2022 θα ξεπεράσει στα 392 δισεκατομ-
μύρια. Το μόνο που σώζει -προς το πα-
ρόν- απο μια νέα κρίση χρέους είναι το
ιταλικό χρέος, το οποίο αναγκάζει την
ΕΚΤ να συνεχίσει να στηρίζει τις υπερ-
χρεωμένες ευρωπαϊκές χώρες. Η “ση-
μαντική ανθεκτικότητα” που επιδει-
κνύει η ελληνική οικονομία στηρίζεται
σε ένα ατύχημα της ιστορίας και μπο-
ρεί να γίνει θρύψαλα από τη μια στιγ-
μή στην άλλη. Όπως έγινε το 2010. Και
ακόμα χειρότερα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

“Βγαίνουμε από την επιτήρηση”-
Μπαίνουμε ξανά στα μνημονιακά

πλεονάσματα 

Ο Klaus Regling της Τρόικας παραμένει ο πραγματικός “τσάρος” της οικονομίας



Νο 1542, 12 Οκτώβρη 2022H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Η σαπίλα ξεχειλίζει από κάθε κί-
νηση αυτής της κυβέρνησης
και των αφεντικών που υπηρε-

τεί. Καθημερινά κλιμακώνουν τις επιθέ-
σεις τους σε βάρος του απλού κόσμου
και ταυτόχρονα δείχνουν τη βρομιά αυ-
τού του συστήματος.

• Κλιμακώνουν τον πόλεμο. Η ανατί-
ναξη της γέφυρας στην Κριμαία έδωσε
το σήμα για νέο γύρο συγκρούσεων
στην Ουκρανία. Και ο Μητσοτάκης τρέ-
χει να υπηρετήσει το ΝΑΤΟ προσφέ-
ροντας την Αλεξανδρούπολη όχι μόνο
σαν στρατιωτική βάση αλλά και ξεπου-
λώντας το λιμάνι σε αμερικανικά συμ-
φέροντα.
• Κλιμακώνουν την ακρίβεια. Η Σαου-

δική Αραβία σαν επικεφαλής του ΟΠΕΚ
μειώνει την παραγωγή για να ανεβάσει
την τιμή του πετρέλαιου την ώρα που
όλοι μιλάνε για τον «δύσκολο χειμώνα»
που έρχεται. Και ο Μητσοτάκης αγκα-
λιάζει τον δολοφόνο σαουδάραβα πρίγ-

κιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και στέλνει
πυραύλους Πάτριοτ να τον φυλάνε.
• Κλιμακώνουν τον ρατσισμό. Έφριξε

όλος ο κόσμος με τις τραγωδίες των
προσφύγων και προσφυγισσών που
πνίγηκαν στη Λέσβο και στα Κύθηρα. Ο
απλός κόσμος έτρεξε να τους σώσει
ενώ οι κυβερνήσεις της ΕΕ υψώνουν
φράχτες και Φρόντεξ. Και ο Μητσοτά-
κης με τον Ερντογάν συναγωνίζονται
για το ποιος υπηρετεί καλύτερα τη φο-
νική πολιτική των κλειστών συνόρων.
• Κλιμακώνουν τον σεξισμό. Οι απο-

καλύψεις για τους δεσμούς του βιαστή-
μαστρωπού που είχε θύμα του μια
12χρονη, με στελέχη της ΝΔ και της
κυβέρνησης είναι συγκλονιστικές. Η
σαπίλα πίσω από τα σταυροκοπήματα
στο «Πατρίς-θρησκεία-οικογένεια» σε
όλη της τη βρομιά.

Εργατική αγανάκτηση
Κόντρα σε όλα αυτά, ξεχειλίζει η ερ-

γατική αγανάκτηση. Δεν υπάρχει χώ-
ρος δουλειάς και σπουδών, δεν υπάρ-
χει γειτονιά που να μην βράζει από ορ-
γή για όλα αυτά που βιώνουμε και για
την κυβέρνηση που επιμένει να τα κα-
λύπτει και να τα οργανώνει. Αυτή είναι
η αφετηρία για τη δική μας, την εργατι-
κή απάντηση.

Σε μια βδομάδα, στις 20 Οκτώβρη
απεργούν οι εργαζόμενοι στην Υγεία.
Ξεσηκώνονται από νοσοκομείο σε νοσο-
κομείο ενάντια στις ελλείψεις προσωπι-
κού και χρηματοδότησης που αφήνουν
τους ασθενείς αβοήθητους. Ξεσηκώνον-
ται ενάντια στον υπουργό Υγείας που
απολύει υγειονομικούς και κόβει τα κον-
δύλια για τα νοσοκομεία την ώρα που
χρηματοδοτούσε τον βιαστή της 12χρο-
νης ως «προμηθευτή» του υπουργείου!

Και ακολουθεί η Γενική Απεργία στις
9 Νοέμβρη που δίνει την ευκαιρία σε
όλους τους χώρους να βγούμε στον
αγώνα πανεργατικά, ενωτικά και οργα-
νώνοντας τη δράση μας από τα κάτω.
Μπορούμε παντού να οργανώσουμε
απεργιακές επιτροπές, ώστε να μην
μείνει κανένας χώρος δουλειάς ανυπε-
ράσπιστος απέναντι στις επιθέσεις των
αφεντικών και της κυβέρνησής τους.
Δυνατά σωματεία παντού για να πά-
ρουμε αυξήσεις στους μισθούς κόντρα
στην ακρίβεια, αλλά και για να κλιμακώ-
σουμε τις αντιστάσεις στους πολεμοκά-
πηλους, στους ρατσιστές και τους σεξι-
στές.

Η δικιά μας, η εργατική κλιμάκωση
περνάει και μέσα από το δυνάμωμα της
επαναστατικής αριστεράς. Οι καπιταλι-
στές και το πολιτικό σύστημα που κυ-
βερνάει έχουν στην υπηρεσία τους την
οργανωμένη δύναμη του κράτους. Μι-
λούν για δημοκρατία, αλλά φροντίζουν
να κρατούν τον έλεγχο μηχανισμών
όπου η δημοκρατία δεν φτάνει ποτέ:
στην αστυνομία, στην ΕΥΠ, στον στρα-
τό, στις τράπεζες και σε όλες τις επιχει-
ρήσεις. Για να κουκουλώνουν όλα τα
εγκλήματά τους.

Εργατική κλιμάκωση σημαίνει δυνά-
μωμα της Αριστεράς που παλεύει για
την ανατροπή του καπιταλισμού. Που
συνεχίζει την επαναστατική παράδοση
του Λένιν όπως την συγκρότησε στρα-
τηγικά στο «Κράτος και επανάσταση».
Κλιμακώνουμε τις απεργίες μας και
ταυτόχρονα ετοιμαζόμαστε για την πιο
μεγάλη κλιμάκωση του αγώνα, την επα-
ναστατική ανατροπή ολόκληρου αυτού
του σάπιου συστήματος. Ελάτε να ετοι-
μάσουμε αυτή την κλιμάκωση μαζί!

Ο 53χρονος Ηλίας Μίχος, κατηγορείται για τα αδικήματα
του βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμέ-

νης περίπτωσης κατάχρησης ανηλίκου από πρόσωπο που
δέχεται τις υπηρεσίες του ανήλικου κατ’ εξακολούθηση, κα-
τάχρηση ανηλίκου, διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας
ανηλίκων, διακεκριμένη περίπτωση μαστροπείας με χρήση
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, γενετήσια πράξη με ανή-
λικο και παράνομη βία σε βάρος ανήλικου. 

Ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ στο 4o Διαμέρισμα. Το ομολό-
γησε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι
«είναι σε αναστολή η ιδιότητά του». Λες και θα μπορούσε να
παραμένει μέλος μετά από τα όσα έγιναν.

Κρίμα, ο Μίχος, ήταν ένας Νεοδημοκράτης «με τα όλα
του». Φωτογραφιζόταν αδιάκοπα με τους πολιτευτές της ΝΔ,
τον Πλεύρη, τον Πατούλη, τον Σαμαρά, τον Παυλόπουλο. Σε
βίντεο του 2017 ο νυν περιφερειάρχης Αττικής βγάζοντας
λόγο σε προεκλογική μάζωξη που οργανώθηκε σπίτι του Μί-
χου, του έπλεκε το εγκώμιο: «Καλός άνθρωπος, καλός οικο-
γενειάρχης, καλός επαγγελματίας, καλός έλληνας, καλός νε-
οδημοκράτης…» 

«Καλός χριστιανός» επίσης. Υπήρξε επί χρόνια επίτροπος
σε εκκλησία στον Λόφο Σκουζέ. Πού τον έχανες πού τον
έβρισκες στις λιτανείες και τις εκδηλώσεις. Ο Μίχος, που
φωτογραφιζόταν και με εκπροσώπους της εκκλησιαστικής
ιεραρχίας φτάνοντας μέχρι τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Άν-
θρωπος της «τάξης» και της «ασφάλειας», φωτογραφιζόταν
καμαρώνοντας δίπλα σε πάνοπλους αστυνομικούς. Είχε βέ-
βαια και το δικό του οπλοστάσιο στο σπίτι. «Με τόση εγκλη-
ματικότητα» στον Κολωνό… 

Όλα και όλα, όμως ήταν «καλός επιχειρηματίας». Σύμφω-
να με το megafono.gr, που παρουσιάζει και τα σχετικά έντυ-
πα: «Ο μαστροπός Ηλίας Μίχος φαίνεται πως είχε διασυνδέ-
σεις παντού. Τον Ιούνιο του 2012 είχαμε εκλογές με νικητή
τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Τρεις μήνες αρ-
γότερα (!) το Υπουργείο Υγείας αγοράζει από τον Ηλία Μίχο
και το Μίνι Μάρκετ του, είδη καθαριότητας αξίας 15.938,95
ευρώ για τις ανάγκες του υπουργείου.

Συνέχεια στη σελ.15

Αυτοί κλιμακώνουν φτώχεια και δυστυχία
Εμείς κλιμακώνουμε τις απεργίες μας

Eγκληματίες σεξιστές

10/9, Πανεργατική διαδήλωση στη ΔΕΘ. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Φασιστική επίθεση από ομά-
δα 15 ατόμων δέχτηκαν μέ-
λη του ΣΕΚ, της ΚΕΕΡΦΑ

και της μαθητικής ομάδας Anticapi-
talista στο 1ο ΕΠΑΛ Μαρουσιού
(ΣΕΛΕΤΕ) που τελούσε υπό κατά-
ληψη την Πέμπτη 6/10. Έχουν κα-
ταγγελθεί φασιστικές επιθέσεις και
σε άλλα σχολεία, καθώς και ομο-
φοβικοί τραμπουκισμοί από ομά-
δες φασιστών στην πλατεία Ευτέρ-
πης.  Για «πρόκληση και “σήμα κιν-
δύνου” για όλη τη νεολαία και την
εργατική τάξη» μιλάει η ΚΕΕΡΦΑ
και σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Τα φυλλάδια που μοίραζαν
“ενόχλησαν” τα φασιστοειδή διότι
καλούσαν στην αντιφασιστική συγ-
κέντρωση την Παρασκευή 7/10 έξω
από το Εφετείο όπου συνεχίζεται η
δίκη της Χρυσής Αυγής, με την κα-
τάθεση της Μάγδας Φύσσας, ενώ
οι μαθητές στο φυλλάδιο που μοί-
ραζαν κατήγγειλαν επίθεση σε βά-
ρος μαθητή και γονέα εντός του
σχολείου από φασιστοειδή. Μοίρα-
ζαν επίσης κάλεσμα για την Γενική
Απεργία στις 9 Νοέμβρη και για το
μονοήμερο “Κράτος και Επανάστα-
ση, η πάλη για την δημοκρατία σή-
μερα”, 6 Νοέμβρη στην Νομική.

Η επίθεση των φασιστοειδών ξε-
κίνησε αμέσως μετά το τέλος της
εξόρμησης με τους φασίστες να
βγαίνουν έξω από το σχολείο και
κραυγάζοντας «Χρυσή Αυγή ρε»,
«Ελλάδα μόνο», «γαμώ την αριστε-
ρά», επιτέθηκαν με κλωτσιές και
μπουνιές σε βάρος της δημοσιο-
γράφου της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ και δημο-
τικής συμβούλου Αμαρουσίου,
Αφροδίτης Φράγκου, και ενός άλ-
λου συντρόφου μας που διακομί-
στηκε στο ΚΑΤ».

Ακολούθησε μαζική αντιφασιστι-

κή συγκέντρωση-εξόρμηση στις
8/10 στην πλατεία Ευτέρπης στο
κέντρο του Μαρουσιού, όπου συμ-
μετείχαν μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, των
μαθητών/τριών Anticapitalista και
του δημοτικού σχήματος “Εκτός
των Τειχών” μαζί με δεκάδες ακόμα
αντιφασίστες/τριες που ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ.
Αντιφασιστική εξόρμηση έξω από
τη ΣΕΛΕΤΕ πραγματοποιήθηκε πάλι
το πρωί της Δευτέρας 10/10, με τη
φασιστική ομάδα να προσπαθεί ξα-
νά να δημιουργήσει κλίμα τρομο-
κρατίας με απειλές ότι θα ξαναεπι-
τεθεί, αλλά δεν τους πέρασε. 

«Προσπαθούν να σπείρουν τον
φόβο και να μεγαλώσουν την ομά-
δα τους στο σχολείο. Είναι μάχη να
αντιστρέψουμε το κλίμα και μπο-
ρούμε να την κερδίσουμε. Μοιρά-
σαμε μαζικά σε μαθητές και καθη-
γητές, ενώ κάποιοι από αυτούς
υπέγραψαν το κείμενό μας για να
δράσουμε μαζί. Δεν είμαστε στο
2012, το αντιφασιστικό κίνημα είναι
πιο μαζικό και οργανωμένο, γι' αυ-
τό αναγκάσαμε και την αστυνομία
να προχωρήσει σε συλλήψεις ατό-
μων που έκαναν την επίθεση στις
6/10, αντί να τους παρέχει ασυλία»,
δήλωσε στην ΕΑ η Άννα Αδαμίδη,
μέλος του ΣΕΚ στο Μαρούσι.

Ρατσιστική πολιτική
«Με τη δίκη της Χρυσής Αυγής

σε προεκλογική περίοδο, με τη ρα-
τσιστική πολιτική της κυβέρνησης
της ΝΔ με το φράκτη στον Έβρο,
τους πνιγμούς και τις επαναπρο-
ωθήσεις σε βάρος των προσφύ-
γων, με την καταστολή της αστυνο-
μίας από τα Εξάρχεια μέχρι τα Πα-
νεπιστήμια και με τον αέρα της
ανόδου της φασίστριας Μελόνι
στην Ιταλία, τα φασιστοειδή του
Κασιδιάρη και του Μιχαλολιάκου

προχωράνε σε οργανωμένες προ-
κλήσεις και επιθέσεις όπως έδειξε
και η εμφάνισή τους με ναζιστικούς
χαιρετισμούς στη δίκη της Χρυσής
Αυγής στο Εφετείο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ τους στρώ-
νει το δρόμο αφού μέσα στη κρίση
της εξ αιτίας της οργής που προ-
καλεί η πολιτική της ακρίβειας, της
φτώχειας, της καταστολής, του ρα-
τσισμού και του σεξισμού αναζητά
συμμάχους στους φασίστες ενάν-
τια στο εργατικό κίνημα και της νε-
ολαία», υπογραμμίζει η ΚΕΕΡΦΑ.

Το δημοτικό σχήμα στο Μαρούσι
“Εκτός των τειχών” καταδικάζοντας
την επίθεση σημειώνει: «Απαιτούμε
την σύλληψη και την τιμωρία των
φασιστοειδών. Ήδη ο Διευθυντής,
οι Υποδιευθύντριες και ο Σύλλογος
Διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ καταδί-
κασαν την επίθεση τονίζοντας ότι
υπερασπίζονται τις αρχές της
“ελεύθερης διακίνησης των ιδεών,
του ανθρωπισμού και του αλληλο-
σεβασμού”. Καλούμε την Β' ΕΛΜΕ
Ανατολικής Αττικής, καθώς και κά-
θε σύλλογο εκπαιδευτικών, να συν-
δράμει ώστε να βάλουμε φραγμό
στις φασιστικές επιθέσεις και στην
προσπάθεια των φασιστών να πα-
τήσουν πόδι στα σχολεία.

Είναι επιτακτική η ανάγκη να δώ-
σουμε την απάντηση που αναλογεί
απέναντι στους φασίστες και το
ρατσιστικό τους δηλητήριο, ενάν-
τια στα φασιστικά τους μορφώμα-
τα και τις κυβερνήσεις που τα θρέ-
φουν. Να δοθεί μαζικά και πλατιά
ένα ηχηρό μήνυμα απομόνωσης
του φασισμού από τα σχολεία και
τις γειτονιές μας. Οι φασίστες και
οι εθνικιστές δεν έχουν θέση στα
σχολεία, τις σχολές και τις γειτο-
νιές μας, τους στέλνουμε εκεί
όπου ανήκουν, στον απόπατο της
ιστορίας!».

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις,
οι μαθητές/τριες Anticapitalista ορ-
γανώνουν εκδήλωση-συζήτηση με
θέμα “Το αντιφασιστικό κίνημα σή-
μερα” το Σάββατο 15/10 στις 5μμ
στην Πλατεία ΗΣΑΠ στο Μαρούσι.

Μ.Ν.
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Όχι στις εξώσεις
προσφύγων
Στα τέλη Δεκέμβρη το Υπουργείο Μετανάστευσης σχεδιάζει να κλείσει

οριστικά το πρόγραμμα “ESTIA” για τους πρόσφυγες, ενώ από τα μέσα
Νοέμβρη ξεκινούν οι εξώσεις. Το πρόγραμμα πρόσφερε στέγαση μέσα στον
αστικό ιστό, κυρίως διαμερίσματα, σε ένα -μικρό- κομμάτι προσφύγων, που
ανήκαν σε ευάλωτες ομάδες, όπως έγκυες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογέ-
νειες, θύματα βίας και βασανιστηρίων, επιζώντες ναυαγίων, κτλ. Αυτά τα δια-
μερίσματα εξασφάλιζαν μια καλύτερη διαβίωση από τις απάνθρωπες συνθή-
κες των καμπς.

Το “ESTIA” ξεκίνησε το 2015 από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ με χρη-
ματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2019 άρχισαν περικοπές,
που κλιμακώθηκαν όταν το πρόγραμμα πέρασε στα χέρια του Υπουργείου
Μετανάστευσης τον Σεπτέμβρη του 2020. Φέτος την άνοιξη καταργήθηκαν
κοντά στα δύο τρίτα των θέσεων -αφήνοντας 10.000 θέσεις από τις 27.000-,
που ήταν διαμερίσματα κυρίως σε οικογένειες, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε
καμπ. Τότε ήταν που ανακοινώθηκε και η οριστική διακοπή του προγράμμα-
τος στα τέλη του 2022 με την αιτιολογία της “βελτιωμένης διαχείρισης του
προσφυγικού”. Μόνο τα πολύνεκρα ναυάγια των τελευταίων ημερών να δει
κανείς καταλαβαίνει τη ρατσιστική υποκρισία της κυβέρνησης.

Φορείς υλοποίησης του ESTIA σε συνεργασία με το υπουργείο ήταν ΜΚΟ,
με την υποχρέωση να έχουν κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσοκό-
μες προκειμένου να παραπέμπουν τους αιτούντες άσυλο, σε νοσοκομεία,
ψυχιάτρους κλπ. Όλο αυτό το κομμάτι των εργαζόμενων, που είναι απαραί-
τητο για αυτόν τον κόσμο, τώρα πετιέται στο δρόμο.

“Διεκδικούμε στέγαση  για όλους τους πρόσφυγες με ανθρώπινες και αξιο-
πρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε διαμερίσματα μέσα στον αστικό ιστό”, μας
είπε η Δήμητρα Λιναρδάκη, δικηγόρος. “Η κυβέρνηση  κλείνει το πρόγραμμα
ESTIA και σταματάει πλέον να προσφέρει κατάλληλη στέγαση  ακόμα και
στους πιο ευάλωτους των ευάλωτων. Όλοι αυτοί οι αιτούντες  από τα διαμε-
ρίσματα  θα αναγκαστούν να  μεταφερθούν σε περιοχές μακριά από εκεί που
εξετάζονται οι εκκρεμείς υποθέσεις ασύλου τους, ενώ τα προσφυγόπουλα
που είχαν εγγραφεί και πήγαιναν σχολείο θα αναγκαστούν να το εγκαταλεί-
ψουν. Οι αιτούντες άσυλο θα αναγκαστούν να επιστρέψουν σε καμπ σε απο-
μακρυσμένες περιοχές σε όλη την ενδοχώρα που θα βιώσουν εκ νέου απάν-
θρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης και θα αντιμετωπίσουν δυ-
σκολίες πρόσβασης σε Υγεία, Παιδεία, στην Υπηρεσία Ασύλου και σε ειδικές
συνθήκες αποκατάστασης για ομάδες, όπως τα θύματα βασανιστηρίων”. 

Το εργατικό και αντιρατσιστικό κίνημα χρειάζεται να βγει μπροστά για να
σταματήσει τις εξώσεις των προσφύγων και τις μαζικές απολύσεις στις ΜΚΟ
και να παλέψει για να είναι πραγματικά καλοδεχούμενοι όλοι οι πρόσφυγες
στις πόλεις με άσυλο, στέγη και ελεύθερη πρόσβαση στα νοσοκομεία και τα
σχολεία.

Αγαπάμε το metal –
τσακίζουμε το φασισμό!
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή χιλιάδων πραγματοποιήθηκε το 1ο αν-

τιφασιστικό Metal φεστιβάλ, το Σάββατο 8 Οκτώβρη, στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ιδέα του φεστιβάλ ξεκίνησε μετά την καμπάνια για την ακύρωση συναυ-
λίας των MGLA που έχουν σχέση με φασίστες. Μια νίκη που έδωσε ώθηση
σε διάφορους μουσικούς και συγκροτήματα να αρχίσουν να οργανώνονται
για να διεκδικήσουν ότι ο χώρος της metal μουσικής θα καθαρίσει από ρα-
τσιστικές, φασιστικές και σεξιστικές αντιλήψεις και πρακτικές.

Το φεστιβάλ είχε τη στήριξη δεκάδων συγκροτημάτων (έστω κι αν για
πρακτικούς λόγους υπήρχε συμφωνία να παίξουν 10 μόνο μπάντες), της
ΚΕΕΡΦΑ και άλλων αντιφασιστικών και ΛΟΑΤΚΙ συλλογικοτήτων. Η αλληλεγ-
γύη ήταν κυρίαρχη όχι μόνο στον τίτλο του φεστιβάλ (metal solid@rity) αλλά
και σε όλη τη διοργάνωση αυτής της πολύ καλής εκδήλωσης.

Η συζήτηση που έγινε πριν ξεκινήσουν οι συναυλίες επικεντρώθηκε στο
γιατί φασιστικές ομάδες βρίσκουν έδαφος στο metal και κυρίως στο πώς
μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα και μέσα από την μουσική, τους στίχους και
τα περιεχόμενα (που πρέπει να ξεφύγουν από τη ματσίλα, τους δράκους και
την εθνικιστική μυθοπλασία), αλλά και με τη μεγαλύτερη σύνδεση της me-
tal σκηνής με τα κινήματα, τις συναυλίες αλληλεγγύης κλπ.

Ήταν μια καλή αρχή που θα έχει συνέχεια, δείγμα της δύναμης του αντι-
φασιστικού πλειοψηφικού ρεύματος που δεν πρόκειται να αφήσει σπιθαμή
χώρου στους φασίστες!

Έξω οι φασίστες
από τα σχολεία

7/10, Εφετείο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Όχι άλλοι
πνιγμένοι
πρόσφυγες!
Σε 33 υπολογίζονται συνολικά οι νεκροί πρόσφυγες των ναυαγίων

που έγιναν την περασμένη Τετάρτη σε Κύθηρα και Λέσβο. Για
τον άδικο θάνατο αυτών των ανθρώπων ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Γ. Οικονόμου, κατηγόρησε την «ανεύθυνη συμπεριφορά των
διακινητών» και τις «πλημμέλειες της Τουρκίας, απ' τα παράλια της
οποίας ξεκίνησαν τα σκάφη αυτά»!

Πρόκειται για αστειότητες. Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεργάζεται κα-
νονικότατα με την κυβέρνηση Ερντογάν στην «αποτροπή» των προ-
σφύγων να έρθουν στην ΕΕ, μετά τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας το 2016.
Ο ίδιος ο υπουργός Μετανάστευσης Μηταράκης σε μια ακόμη γκά-
φα εκ μέρους της κυβέρνησης, το επιβεβαίωσε αναρτώντας ένα βίν-
τεο που έδειχνε το τουρκικό λιμενικό να χτυπάει πρόσφυγες εμποδί-
ζοντάς τους να πάνε προς την Ελλάδα το 2019, όπως αποκάλυψε δη-
μοσιογράφος του Spiegel. Ο υπουργός ήθελε να δείξει ότι τάχα μό-
νο το τουρκικό λιμενικό ασκεί βία στους πρόσφυγες αλλά έτσι άθελά
του ομολόγησε αφενός ότι η κυβέρνηση Ερντογάν μια χαρά συνερ-
γάζεται με την ΕΕ, αφετέρου πόσο υποκριτής είναι όταν λέει ότι είναι
«ασφαλής» χώρα για να επαναπροωθεί παράνομα τους πρόσφυγες!

Το ελληνικό κράτος δολοφονεί
Ο λόγος για τον οποίον πνίγηκαν 33 αθώοι άνθρωποι στο Αιγαίο

αφορά πρώτα και κύρια την κυβέρνηση Μητσοτάκη που βρίσκεται
στην εμπροσθοφυλακή της ΕΕ στη ρατσιστική πολιτική των επανα-
προωθήσεων και των στρατοπέδων συγκέντρωσης της ΕΕ. Όπως πο-
λύ σωστά διαπιστώνει ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος: «Και
τα δυο ναυάγια σχετίζονται με την προσπάθεια των προσφύγων να
αποφύγουν τα ελληνικά pushbacks. Στη Λέσβο, ξεκίνησαν με 7 μπο-
φόρ για να μην τους πιάσουν τα ραντάρ και στα Κύθηρα ναυάγησαν
γιατί επιχείρησαν να πάνε Ιταλία απευθείας από Τουρκία (100 φορές
πιο επικίνδυνο) προκειμένου να μην τους εντοπίσει το ελληνικό λιμε-
νικό και τους επαναπροωθήσει. Γι’ αυτό πνίγηκαν. Το ελληνικό κρά-
τος δολοφονεί, είτε άμεσα, είτε έμμεσα». 

Οι επαναπροωθήσεις είναι η μια πλευρά αυτού του εγκλήματος που
οδηγεί τους ανθρώπους να ακολουθούν τις πιο επικίνδυνες διαδρομές,
τις πιο επικίνδυνες μέρες: ο φόβος του εγκλωβισμού τους στην Ελλά-
δα, η μετατροπή των κοντινών νησιών σε φυλακές για πρόσφυγες.
Όπως  χαρακτηριστικά διαβάσαμε «στο Νησί», τις μέρες που η θάλασ-
σα ξέβραζε νεκρούς, «νύχτα και μέρα δουλεύουν στη Βάστρια με σκο-
πό την ολοκλήρωση των εργασιών δημιουργίας της Κλειστής Ελεγχό-
μενης Δομής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη Λέσβο». 

«Ο σκυλοκαυγάς του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν για την “εργα-
λειοποίηση των προσφύγων” και το αίτημα να τηρήσει πιστά τη συμ-
φωνία τους, να καταπατά, δηλαδή, όπως και ο ίδιος ο Μητσοτάκης,
τα δικαιώματα των προσφύγων στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, δεν
κρύβει την βαρβαρότητα σε βάρος των προσφύγων όταν φτάνουν
στην ελληνική επικράτεια και αντιμετωπίζονται με τις επαναπροωθή-
σεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αλήθεια δεν κρύβεται, έχουν στα
χέρια τους το αίμα των προσφύγων που πνίγονται συστηματικά και
μεθοδευμένα στο Αιγαίο», σημειώνει η ΚΕΕΡΦΑ.

Οι εικόνες, που ήδη έχουν κάνει
τον γύρο του κόσμου, από το
Διακόφτι στα Κύθηρα τη νύχτα

της Τετάρτης 5 Οκτωβρίου ήταν συγκλο-
νιστικές. Δεκάδες γυναίκες, άνδρες και
παιδιά να γαντζώνονται με τα χέρια πά-
νω στον είκοσι μέτρων γκρεμό προκειμέ-
νου να μην τους αρπάξουν τα τεράστια
κύματα με ανέμους 8 μποφόρ που έσκα-
γαν κυριολεκτικά πάνω τους. 

Και στην άλλη άκρη του γκρεμού κά-
τοικοι του νησιού να τους ανεβάζουν
ένα-έναν με σκοινί σώζοντας τελικά 80
πρόσφυγες (55 άνδρες, 7 γυναίκες και
18 ανήλικους από το Ιράν, το Ιράκ και το
Αφγανιστάν και να τους περιθάλπτουν
δίνοντάς τους κουβέρτες, ρούχα και νε-
ρό που είχαν συγκεντρώσει. Ο Γιάννης,
κάτοικος Κυθήρων, ένας από εκείνους-
ες που μαζί με άλλους συντοπίτες του
έδωσαν ένα συγκλονιστικό παράδειγμα
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, μίλησε
στην Εργατική Αλληλεγγύη: 

«Υπήρξε αρχικά έκκληση για βοήθεια
μέσω 112, ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο,
έφτασαν στο σημείο δύο σκάφη του λι-
μενικού έριξαν φως με τους προβολείς
και φώτισαν το ναυάγιο. 

Με το που μάθαμε τι είχε συμβεί, κά-
τοικοι του νησιού τρέξαμε στο σημείο
προκειμένου να κάνουμε ό,τι μπορούμε
για να βοηθήσουμε. Φτάνοντας, το θέα-
μα που αντικρύσαμε, η κακοκαιρία, οι
άνθρωποι στην θάλασσα ήταν σοκαρι-
στικό, παραλυτικό.

Πρωτοβουλία των κατοίκων
Από πάνω ξεκινήσαμε να τους ψα-

ρεύουμε κυριολεκτικά. Ρίχναμε το σχοινί
χωρίς να έχουμε επαφή και τους τραβά-
γαμε πάνω έναν-έναν, ήρθε και ο γερα-
νός, ήρθαν και κάποιοι από τον δήμο.
Έτσι σώθηκαν 80 άτομα. Χάρη στην
πρωτοβουλία των κατοίκων. Θέλω να εί-
μαι ξεκάθαρος ήταν οι εθελοντές που
έσπευσαν, κάτοικοι του νησιού, η ομάδα
των εθελοντών δασοπυροσβεστών που
είχαν την εκπαίδευση πάνω σε τέτοια θέ-
ματα. Το κράτος δεν έκανε τίποτε, ίσως
να μην μπορούσε; Υπάρχει, ας πούμε,
ένα οργανωμένο σχέδιο διάσωσης σε
περιπτώσεις τέτοιων ναυαγίων που γί-
νονται όλο και πιο πυκνά;  

Όσοι ήρθαν έκαναν το χρέος τους
σαν άνθρωποι προς ανθρώπους, δεν
χρειάζονται παράσημα. Κατά τη γνώμη
μου, τα συγχαρητήρια ανήκουν σε εκεί-
νους που ήταν κάτω, που είχαν τη δύνα-
μη να κάνουν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι,
που είχαν τη δύναμη να αρπάξουν το
σκοινί και να ανέβουν. Δυστυχώς κάποιοι
δεν τα κατάφεραν και τα σώματά τους
επέπλεαν. Και αυτό είναι απαράδεκτο,

να τα άφηναν να επιπλεόυν για μέρες
στην θάλασσα, ένα αποτρόπαιο θέαμα,
σε κάνει να αναρωτιέσαι αν η κατάσταση
θα ήταν διαφορετική αν δεν ήταν πρό-
σφυγες. Ήρθαν συγγενείς τους στο νησί
για να τους βρούνε, ένας αναγνώρισε
τον αδελφό του στην θάλασσα, “είναι ο
αδελφός μου, βγάλτε τον...”.    

Εμείς στα Κύθηρα δεν είχαμε συνηθί-
σει να φτάνουν μέχρι τις ακτές μας οι
πρόσφυγες όπως σε άλλα νησιά. Αλλά
από το Πάσχα και μετά αυτό έχει αλλά-
ξει, ίσως γιατί πλέον οι πρόσφυγες προ-
σπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη κά-
νοντας το μακρύ ταξίδι μέσω Ιταλίας. 

Έτσι όταν το καλοκαίρι κατατρεγμένοι
άνθρωποι άρχισαν να φτάνουν στο νησί,
ευτυχώς με καλύτερες καιρικές συνθή-
κες, κάτοικοι του νησιού σπεύσαμε να
τους βοηθήσουμε με ό,τι υλικά μέσα
υπήρχαν διαθέσιμα. Κάναμε την προ-
σπάθεια να έχουν ένα χώρο να φιλοξε-
νηθούν, να μην είναι στο λιμάνι, να πάνε
σε ένα παλιό κάμπινγκ, να καταγραφεί η
παρουσία τους, να μην μπορούν να γί-
νουν επαναπροωθήσεις.    

Ζητήσαμε βοήθεια σε πράγματα που
είχαμε ανάγκη και αυτά άρχισαν να κα-
ταφθάνουν με απίστευτους ρυθμούς
που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε.
Και το ίδιο έγινε ξανά και σήμερα μετά
την έκκληση για βοήθεια, δεν έχουμε
σταματήσει στιγμή να καταφθάνουν στο
λιμάνι τρόφιμα, ρούχα, είδη πρώτης
ανάγκης. Είναι αυτό ακόμη μια απόδειξη
της αλληλεγγύης που δείχνει αρκετός
κόσμος στους πρόσφυγες που τώρα
έχουν μεταφερθεί σε ένα παλιό σχο-
λείο».

Γιώργος Πίττας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

“Τρέξαμε στο σημείο 
για να κάνουμε ό,τι μπορούμε, 
να βοηθήσουμε”

5/10, Διάσωση προσφύγων στα Κύθηρα. Φωτό: Ιππόλυτος Πρέκας /ΑP

6/10, Διαδήλωση στη Λέσβο για το πολύνεκρο ναυάγιο. Φωτό: 902.gr



Ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις
τους στις 10 Οκτώβρη (6η δι-
κάσιμος) η Μάγδα, ο Τάκης

και η Ειρήνη Φύσσα, η οικογένεια του
δολοφονημένου από τη Χρυσή Αυγή
Παύλου Φύσσα. Στις 7/10, στην επέ-
τειο των δυο χρόνων από την καταδίκη
της εγκληματικής οργάνωσης, κι ενώ
έξω από το Εφετείο εξελισσόταν η μα-
ζική αντιφασιστική και απεργιακή συγ-
κέντρωση στην οποία καλούσαν 
ΑΔΕΔΥ, Εργατικό Κέντρο Πειραιά και
πρωτοβάθμια σωματεία, το δικαστήριο
κάλεσε τη Μάγδα Φύσσα. Μετά από
ένα προσχηματικό αίτημα του Λαγού
να επιτραπεί η ραδιοτηλεοπτική κάλυ-
ψη της δίκης (αίτημα στο οποίο ήξερε
ότι θα υπάρξουν αντιρρήσεις από
τους συγκατηγορούμενούς του κι έτσι
ήταν ασφαλές να το διατυπώσει χωρίς
τον κίνδυνο να γίνει δεκτό), ξεκίνησε η
κατάθεση.

“Ονομάζομαι Μάγδα και ο Παύλος
είναι ο γιος μου”, ήταν τα πρώτα της
λόγια ενώπιον του Πενταμελούς Εφε-
τείου Αθηνών. Η κατάθεσή της ήταν το
συγκλονιστικό και απαραίτητο άνοιγμα
αυτού του νέου μεγάλου αγώνα -μια
σύνοψη της δικαστικής μάχης που
έχει μπροστά του το κίνημα και η οικο-
γένεια Φύσσα και που έχει ήδη κερδί-
σει μια φορά. Ως πολιτικώς ενάγουσα,
μπορούσε στην κατάθεσή της να μιλή-
σει τόσο για τα στοιχεία της δικογρα-
φίας, όσο και για τα όσα άκουσε στην
πρώτη δίκη. Κι έτσι η κατάθεσή της
ήταν μια περιγραφή του πώς μέσα
από το σκοτάδι της οργανωμένης φα-
σιστικής βίας, βγήκε στο φως η αλή-
θεια και οδηγήθηκαν οι χρυσαυγίτες στη φυ-
λακή. 

Ξεκινώντας περιέγραψε πώς ειδοποιήθηκε
το βράδυ της 18/9/13 και έφτασε στο νοσοκο-
μείο, όπου ο γιατρός της είπε ότι τον Παύλο
“τον δολοφόνησε η Χρυσή Αυγή” και ότι “οι
μαχαιριές ήταν επαγγελματικές”. “Πήγα και εί-
δα το παιδί μου στο νεκροτομείο, ήδη τον εί-
χαν πάει εκεί. Προσπάθησα να το ζεστάνω.
Λέω, κοιμάται, να τον ξυπνήσουμε. Δυστυχώς
ήταν νεκρός. Κι εκεί, αρχίζει ο εφιάλτης”.

Ένας εφιάλτης που περιλάμβανε την απώ-
λεια και το πένθος, αλλά και τις απειλές των
χρυσαυγιτών στη γειτονιά, τις επιθέσεις στο
πλαίσιο της πρωτόδικης δίκης, τη συμπεριφο-
ρά της υπεράσπισης μέσα στην αίθουσα όλα
αυτά τα χρόνια της δικαστικής μάχης. Οι υπε-
ρασπιστές της Χρυσής Αυγής φρόντισαν αρ-
γότερα να αποδείξουν στο δικαστήριο τη διά-
σταση της λέξης “εφιάλτης”, με τις προκλητι-
κές και επιθετικές “ερωτήσεις” τους προς
τους τρεις μάρτυρες.

Όπως τόνισε η Μάγδα Φύσσα, μετά τη δο-
λοφονία του Παύλου “δε σταμάτησαν οι απει-
λές. Συνεχίστηκαν με το να περνάνε κάτω από
το σπίτι, να βεβηλώνουν το μνημείο. 50 μέρες
μετά τη δολοφονία μοίραζαν έντυπα. Την πρώ-
τη μέρα της δίκης χτυπήθηκαν δυο μάρτυρες
[σ.σ: Ξυπόλητος και Μαντάς] στον Κορυδαλ-
λό. Χτυπήθηκε η δικηγόρος μας, η Ελευθερία
Τομπατζόγλου. Ζήσαμε να έχει μπει ένα τάγμα
εφόδου μέσα ως 'κοινό' και ακούσαμε 'Αίμα τι-
μή Χρυσή Αυγή', απειλές. Και η ΕΛΑΣ εμάς κυ-
νηγούσε. Έχω δεχτεί άπειρες απειλές. Κάποτε
είχα απέναντί μου ένα απόβρασμα ο οποίος
γελούσε και μου είπε 'Πού είναι ο Παύλος σου

τώρα' και δείχνει με το χέρι ότι είναι κάτω, στο
χώμα. Παυλίδης νομίζω λέγεται. Έξω από το
Εφετείο χτύπησαν την Ευγενία Κουνιάκη, αν
δεν κάνω λάθος ήταν ο Δεβελέκος”.

Βασικός άξονας της κατάθεσης της Μάγδας
Φύσσα ήταν ότι έχουμε να κάνουμε με μια ορ-
γανωμένη επίθεση και με έναν δολοφονικό μη-
χανισμό. “Έγινε τηλεφώνημα του Άγγου στον
Καζαντζόγλου, του Καζαντζόγλου στον Πατέ-
λη, του Πατέλη στον Λαγό. Στη συνέχεια ο Πα-
τέλης έστειλε μήνυμα σε όλους που έλεγε
«όλοι τώρα στην τοπική, οι κοντινοί, δε θα περι-
μένουμε μακρινούς»”. Στη συνέχεια, όπως είπε,
το τάγμα εφόδου συγκεντρώθηκε στα “γρα-
φεία” της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας και
ξεκίνησε για το δολοφονικό του έργο.

“Ό,τι κινείται, σφάζεται”
“Αυτό το έχουμε δει σε βίντεο του Πατέλη.

Ετοιμάζουν μια επίθεση στην Παναγίτσα. Και το
λέει: τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν πάρουμε
το οκ από τον Γιάννη Λαγό. Αν πάρουμε το οκ
ό,τι κινείται σφάζεται. Και αυτό κάνανε εκείνο
το βράδυ που δολοφόνησαν τον Παύλο”, είπε η
Μ. Φύσσα. Όσο για τα μέλη που βρίσκονται κά-
τω από τον Λαγό, υπόκεινται κι αυτά σε μια ιε-
ραρχία: “ο Άγγος δεν είναι στο πενταμελές [της
Νίκαιας], ο Καζαντζόγλου και ο Ρουπακιάς εί-
ναι, ο Πατέλης είναι πυρηνάρχης”.

Ακόμη, ανέδειξε σε πολλά σημεία της κατά-
θεσής της την συνδρομή της αστυνομίας προς
τους χρυσαυγίτες. “Δεν ξέρουμε πόσοι ήταν
στην επίθεση, δε μάθαμε ποτέ γιατί δεν έγιναν
συλλήψεις εκείνο το βράδυ”, ήταν από τα
πρώτα πράγματα που τόνισε στο δικαστήριο.
“Εμένα αυτό που μου αφήνει η αστυνομία εκεί-

νο το βράδυ είναι ότι Χρυσή Αυγή και ΕΛΑΣ
ήταν ένα και το ίδιο”. Ενώ τόνισε επανειλημμέ-
να: “[Οι χρυσαυγίτες] έχουν κρατική ασυλία”.
Μίλησε για μια σειρά επιθέσεων, όπως η δολο-
φονία Λουκμάν, η επίθεση στο ΠΑΜΕ, η επίθε-
ση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες – τονίζοντας
ότι όλες είχαν την κάλυψη των αρχών.

Στην περιγραφή της για την επίθεση, όπως
τη γνωρίζει μέσω των αυτοπτών μαρτύρων,
της δικογραφίας και της πρωτόδικης διαδικα-
σίας, τόνισε: “Έχουν έρθει ήδη δυο μηχανές
ΔΙΑΣ όταν τα παιδιά ακόμα ήταν στην πόρτα
του μαγαζιού”, δείχνοντας έτσι ότι η αστυνο-
μία μπορούσε και όφειλε να επέμβει έγκαιρα
για να μη φτάσει η επίθεση στη δολοφονία.
Περιέγραψε επίσης ότι η αστυνομία πήγε να
συλλάβει τον ίδιο τον Παύλο αμέσως μετά το
μαχαίρωμα και μόνο το γεγονός ότι στάθηκε
όρθιος και υπέδειξε τον δολοφόνο του ανάγ-
κασε τους αστυνομικούς να προχωρήσουν στη
σύλληψη του Ρουπακιά.

Τόνισε, επίσης, ότι ο Παύλος Φύσσας είχε
στοχοποιηθεί από τη Χρυσή Αυγή. Αναφέρθη-
κε στα τηλεφωνήματα του Ν. Αποστόλου,
πρώην πυρηνάρχη Πειραιά, στα οποία αυτός
λέει “το ψάχναμε το μπαστάρδι” και τα οποία
είναι αναγνωστέα έγγραφα. Επιπλέον, ο Παύ-
λος εργαζόταν 8 χρόνια στη ναυπηγοεπι-
σκευαστική ζώνη του Περάματος από όπου
τον γνώριζαν ο Μιχάλαρος και ο Άγγος. Ο τε-
λευταίος ήταν αυτός που τον εντόπισε στην
καφετέρια το μοιραίο βράδυ και ενεργοποίησε
τον ιεραρχικό μηχανισμό ειδοποίησης του τάγ-
ματος της Νίκαιας.

Μιλώντας για τον Παύλο, είπε ανάμεσα σε
άλλα: “Ήταν αντιφασίστας, αλληλέγγυος. Βοη-

θούσε όπου μπορούσε και χρειαζόταν.
Όραμά του ήταν να μπορέσει να κάνει
έναν πολυχώρο στον οποίο θα μάζευε
τα παιδιά που ήταν στο δρόμο, είτε εί-
χαν χάσει τον δρόμο τους. Ήταν ενερ-
γός πολίτης και ακτιβιστής”. Αναφέρ-
θηκε στα αντιφασιστικά του τραγούδια
όπως το “Γάμα τους” και τους στίχους
του στο “Εκτός Ελέγχου” όπου μιλάει
για τις δολοφονίες του Γρηγορόπου-
λου και του Τζουλιάνι.

Σε αυτή την ολόπλευρη μαρτυρία η
υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής δεν
μπορούσε να απαντήσει παρά μόνο με
προκλήσεις. Ο μεν Λαγός, εξετάζον-
τας ο ίδιος τη Μάγδα Φύσσα, ρώτησε
γιατί δεν διώχθηκε όλη η ΝΔ για τη δο-
λοφονία Τεμπονέρα. Ο Πλεύρης απαί-
τησε από τη Μ. Φύσσα να καταδικάσει
τις δολοφονίες των δυο χρυσαυγιτών
στο Ηράκλειο! Ζήτησε δε να του φέρει
άλλα παραδείγματα “άλλων αθώων αν-
θρώπων” που δολοφονήθηκαν, πέρα
όμως από τον Σαχζάτ Λουκμάν, γιατί
προφανώς γι' αυτόν δεν είναι ούτε
αθώος, ούτε άνθρωπος. 

Όταν προκάλεσε τη δικαιολογημένη
οργή της με αυτά που έλεγε, ο Πλεύ-
ρης απάντησε στην ένταση χαιρετών-
τας ναζιστικά – είχε δε το θράσος να
πει ότι “δεν απαγορεύεται από τον νό-
μο”, ενώ η έδρα έκανε πως δεν είδε
τον χαιρετισμό. Η πολιτική αγωγή υπο-
γράμμισε ότι η ίδια η απόφαση του
πρωτόδικου δικαστηρίου αναφέρει τη
ναζιστική ιδεολογία ως κίνητρο των εγ-
κληματικών πράξεων. Επομένως πρό-
κειται για μια πρώτης τάξης πρόκληση
και επίθεση απέναντι στην οικογένεια
Φύσσα. Ο Λαγός δεν αντέδρασε σε

αυτή την πράξη του συνηγόρου του, ομολο-
γώντας έτσι έμμεσα ότι τον εκφράζει. Και
πράγματι, αυτό θα τεκμηριωθεί με δεκάδες
στοιχεία της δίκης καθώς αυτή θα προχωράει.

Στις 10/10 κατέθεσε ο Τάκης Φύσσας. Πε-
ριέγραψε ότι ειδοποιήθηκε πρώτος για την
επίθεση σε βάρος του Παύλου και τον βρήκε
στο σημείο της δολοφονίας. “Βρήκα τον Παύ-
λο πεσμένο με τα μάτια ανοιχτά, είδα τα αίμα-
τα και ήταν λίγα, σκέφτηκα ευτυχώς τον γρα-
τζούνισαν μόνο. Είδα μια κοιλιά πρησμένη.
Του φώναξα ‘Παύλο', νόμιζα θα συνέλθει.
Ένας αστυνομικός μού λέει «σηκωθείτε να κά-
νουμε τη δουλειά μας». Η Χρύσα [σ.σ: κοπέλα
του Παύλου Φύσσα] λέει «τώρα ρε καθίκι κα-
νεις τη δουλειά σου; Όταν σε παρακάλαγα δεν
την έκανες»”.

Η Ειρήνη Φύσσα, αδελφή του Παύλου, κατέ-
θεσε αμέσως μετά: “Η 17 Σεπτέμβρη ήταν μια
απλή μέρα, οικογενειακή. Χαιρετηθήκαμε, εί-
παμε θα τα πούμε μετά. Αυτό το μετά δεν ήρ-
θε ποτέ. Την επόμενη φορά που τον είδα ήταν
στο νεκροτομείο. Γιατί; Γιατί το τάγμα εφόδου
της Νίκαιας κατέβηκε να τον δολοφονήσει”, εί-
πε, ενώ πρόσθεσε: “Περνάμε μια δοκιμασία 9
χρόνια τώρα. Να είμαστε εδώ και να βλέπουμε
το μίσος στα πρόσωπά τους”.

Η δίκη συνεχίζεται τις καταθέσεις των φίλων
του Παύλου Φύσσα, Δ. Μελαχροινόπουλο και
Π. Σεϊρλή, καθώς και του αστυνομικού της
ΔΙΑΣ Γ. Ρώτα. 

Αφροδίτη Φράγκου

• Επόμενες δικάσιμοι: 12/10, 17/10, 19/10,
21/10, 24/10.
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Έτσι δολοφόνησαν 
τον Παύλο Φύσσα 
οι νεοναζί

Τάκης Φύσσας. Φωτό: Τατιάνα Μπόλαρη/Eurokinissi
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Οι προβολές του ντοκιμαντέρ “51/2 χρό-
νια” στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων

στη Κυψέλη έγιναν τις μέρες όπου άρχισε η
ακροαματική διαδικασία στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής στο Εφετείο. Έτσι δόθηκε η δυ-
νατότητα στο κοινό να ενημερωθεί από δικη-
γόρους της πολιτικής αγωγής όπως η Χρύσα
Παπαδοπούλου και ο Κώστας Παπαδάκης. 

Το ίδιο το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία της
Μυρτώς Συμεωνίδου και της Ιωάννας Παπαϊ-
ωάννου, παρουσιάζει τα 5  χρόνια της πρώ-
της δίκης της Χρυσής Αυγής μέσα από την
ματιά δημοσιογράφων που κάλυψαν την πο-
λύχρονη αυτή διαδικασία. Μια διαδικασία
που κατέληξε στη καταδίκη της ΧΑ στις 7
Οκτώβρη 2020 ως εγκληματική οργάνωση. 

Το ντοκιμαντέρ στηρίζεται σε συνεντεύξεις
με τους δημοσιογράφους Αγγελική Κουρού-
νη, ανταποκρίτρια γαλλικών ΜΜΕ, Ελευθερία
Κουμάντου από τον Αθήνα 9.84, Κωνσταντίνο
Πουλή από το The Press Project, Αντώνη
Μπούγια από το Omnia TV και Αφροδίτη
Φράγκου από την Εργατική Αλληλεγγύη.

Το ντοκιμαντέρ πετυχαίνει να αναδείξει τη

σχέση της δίκης της Χρυσής Αυγής με το αν-
τιφασιστικό κίνημα και τον αγώνα για να τσα-
κιστεί η φασιστική απειλή. Στην περίπτωση
της Χρυσής Αυγής είχαμε την ασυλία μιας
ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, ιεραρ-
χικά δομημένης που φορούσε το μανδύα του
κοινοβουλευτικού κόμματος.

Στις γεμάτες ένταση και συγκίνηση αφηγή-
σεις των δημοσιογράφων υπάρχει μια βαθιά
εκτίμηση για την δύναμη του αντιφασιστικού
κινήματος αλλά και των ίδιων των ανθρώπων
που υπέστησαν την δολοφονική βία θυμάτων,
της Μάγδας Φύσσα και του Αμπουζίντ Εμπά-

ρακ, των φίλων του Παύλου που στάθηκαν με
αξιοπρέπεια στο έδρανο του μάρτυρα.

Με τις πολύ εύστοχες «κάρτες» ανάμεσα
στα πλάνα της ταινίας, όσοι την είδαμε έχου-
με μια πολύ ισχυρή ιστορική αποτύπωση των
φάσεων της δίκης και των πολιτικών ζητημά-
των που άνοιξαν. Ακόμη φυσικά και της ανα-
γκαιότητας της ίδιας της καμπάνιας για τη
δίκη-καταδίκη των νεοναζί. Το ντοκιμαντέρ
καταγράφει τις στιγμές του θριάμβου με κο-

ρυφαία την μέρα της καταδίκης στο Εφετείο
πολιορκημένο από δεκάδες χιλιάδες. 

Αλλά πολύ σωστά προειδοποιεί ότι δεν τε-
λειώσαμε και πως ο αγώνας χρειάζεται να
συνεχιστεί μέσα και έξω από τη δίκη. Γι' αυ-
τό, με τη μάχη του Εφετείου της Χρυσής Αυ-
γής ξεκινημένη, είναι μια ταινία που αξίζει να
προβληθεί σε γειτονιές, σχολές και χώρους
εργασίας και να συζητηθεί.

Πέτρος Κωνσταντίνου, ΚΕΕΡΦΑ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
51/2 χρόνια
“Νικήσαμε και
συνεχίζουμε”

Mαζική αντιφασιστική συγκέν-
τρωση πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 7/10 έξω

από το Εφετείο, τη μέρα κατάθεσης
της Μάγδας Φύσσας στη δίκη των
νεοναζί της Χρυσής Αυγής σε Β’
βαθμό, αλλά και συμπλήρωσης δύο
χρόνων από την ιστορική πρωτόδικη
καταδίκη της ναζιστικής εγκληματι-
κής οργάνωσης.

Μέσα στο δικαστήριο στη συγκλο-
νιστική της κατάθεση η Μάγδα Φύσ-
σα περιέγραψε αναλυτικά τα όσα
έζησε τη νύχτα της δολοφονίας του
Παύλου, πως οργανωμένα και συνει-
δητά έδρασε η ναζιστική εγκληματι-
κή οργάνωση της Χ.Α προκειμένου
να τον δολοφονήσει, ξέροντας ποιος
είναι και έχοντάς τον στοχοποιήσει
προηγουμένως για την αντιφασιστι-
κή και αντιρατσιστική του δράση. 

Οι ναζί της Χρυσής Αυγής και των
αποκομμάτων της, που την προ-
ηγούμενη δικάσιμο προκαλούσαν με
ναζιστικούς χαιρετισμούς μέσα στην
αίθουσα, αυτήν τη φορά δεν τόλμη-
σαν να πατήσουν το πόδι τους ούτε
έξω, ούτε μέσα στο δικαστήριο.
Προκλητική ήταν ξανά η στάση της
αστυνομίας γιατί παρότι υπήρχαν
άδειες θέσεις μέσα στην αίθουσα,
δεν έδινε άδεια στον κόσμο να μπει
για να παρακολουθήσει την δίκη -
παρά το σχετικό αίτημα της ΑΔΕΔΥ,
που κάλυψε τη συγκέντρωση με
στάση εργασίας.

Από νωρίς το πρωί, ο χώρος
μπροστά στο Εφετείο είχε αρχίσει
να γεμίζει από τα πανό των φοιτητι-
κών συλλόγων, των συνδικάτων, αν-
τιφασιστικών και αντιρατσιστικών
συλλογικοτήτων, οργανώσεων και
κομμάτων της Αριστεράς. Πολυπλη-
θής και δυναμική ήταν η παρουσία

των μαθητών/ριών του Καλλιτεχνι-
κού Σχολείου Αθήνας που κατέβη-
καν οργανωμένα με πλακάτ, ενώ μα-
θητές από το Μαρούσι κατήγγειλαν
την φασιστική επίθεση που πραγμα-
τοποιήθηκε την προηγούμενη μέρα
έξω απο το 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου.
«Στο σχολείο με πρωτοβουλία μαθη-
τών/ριών πήραμε στα γρήγορα την
απόφαση μαζί με το δεκαπενταμε-
λές να κατέβουμε σήμερα στη συγ-
κέντρωση. Θέλουμε οι φασίστες να
μείνουν για πάντα στην φυλακή και
θα παλέψουμε για όσο χρειαστεί να
κρατήσουμε τον φασισμό μακριά
από τα σχολεία μας» δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο Πάνος από
το Καλλιτεχνικό Αθήνας. 

Με πανό στη συγκέντρωση έδω-
σαν το παρών ανάμεσα σε άλλους, η
ΑΔΕΔΥ, οι σύλλογοι εργαζομένων
νοσοκομείων Γεννηματάς και Αγίου

Σάββα, μια σειρά από φοιτητικοί
σύλλογοι, εργαζόμενοι του ΥΠΠΟ, ο
Σύλλογος υπαλλήλων ΓΓΔΕ, η Α-Γ
ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, η 
ΚΕΕΡΦΑ, η Πρωτοβουλία Αλβανών
Μεταναστών και Αλληλέγγυων, το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, το
ΝΑΡ, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, το ΜέΡΑ25,
το ΜΛ ΚΚΕ, το ΕΕΚ, η Λαϊκή Ενότη-
τα, ο Αντιφασιστικός Συντονισμός,
το ΠΑΜΕ, η ΟΓΕ, το Συνδικάτο Οικο-
δόμων Αθήνας, η ΠΕΜΕΝ ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΟΝ και άλλες συλλογικότητες. 

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση απη-
ύθυναν η Μαρία Χαρχαρίδου από το
ΔΣ του συλλόγου του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων στο νοσοκομείο Γεννημα-
τάς, η Κατερίνα Πατρικίου, πρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζομένων
νοσ. Αγίου Σάββα, ο Θωμάς Κατσα-
ρός από το σωματείο στο Βυζαντινό
Μουσείο, o Πάνος και ο Τζίμης, μα-

θητές από το Καλλιτεχνικό Σχολείο
Αθηνών και το 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου
αντίστοιχα που ξεσήκωσαν τους
συγκεντρωμένους, ο Κώστας Κεχα-
γιόγλου, πρόεδρος της ΠΟΘΑ, ο
Διονύσης Χριστόπουλος πρόεδρος
Σωματείου Μουσικών Δήμου Αθήνας
και μέλος της Anti-nazi Zone, o Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμ-
βουλος Αθήνας και συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, η Μαρία Μπικάκη εκ μέ-
ρους της ΚΕΔΔΑ, ο Κώστας Τουλγα-
ρίδης εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ, ο Τζα-
βέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστα-
νικής Κοινότητας Ελλάδας «Η Ενότη-
τα», ο Δημήτρης Μαριόλης, πρό-
εδρος του Α’ Συλλόγου Αθηνών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπρό-
σωποι των συλλόγων φοιτητών Γεω-
λογικού, Μεταλλειολόγων, εκπρόσω-
ποι του Αντιφασιστικού Συντονισμού,
της Πρωτοβουλίας Αλβανών Μετα-

ναστών και Αλληλέγγυων, ο Γρηγό-
ρης Καλομοίρης εκ μέρους της ερ-
γατικής κίνησης ΜΑΧΗ.

Κοινός τόπος στις περισσότερες
ομιλίες ήταν η ανάγκη να συνεχιστεί
η μαζική αντιφασιστική δράση μέσα
στο δικαστήριο και στους δρόμους
για να καταδικαστούν και σε δεύτε-
ρο βαθμό οι νεοναζί δολοφόνοι της
Χρυσής Αυγής αλλά και η ανάγκη να
πάψουν οριστικά οι ρατσιστικές πο-
λιτικές της ΝΔ και τη ΕΕ που τους
στρώνουν τον δρόμο και που άφη-
σαν ξανά πίσω τους δεκάδες πρό-
σφυγες και προσφύγισσες πνιγμέ-
νους στα νερά του Αιγαίου μόλις την
προηγούμενη μέρα. 

Το παρών στη συγκέντρωση έδω-
σε και η πρώην ευρωβουλευτίνα και
συνδικαλίστρια καθαρίστρια Κων-
σταντίνα Κούνεβα που τόνισε μιλών-
τας στην Εργατική Αλληλεγγύη ότι
«αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ εί-
ναι εξαιρετικά σημαντικό. Είμαστε
εδώ μαζί όλοι ενωμένοι και έτσι μό-
νο μπορούμε να σταματήσουμε την
φασιστική απειλή και την δολοφονι-
κή δράση που τη συνόδευσε βάζον-
τας στο στόχαστρο μετανάστες,
καλλιτέχνες, εργάτες».

Οι συγκεντρωμένοι ανανέωσαν το
ραντεβού τους στις επόμενες δικά-
σιμες. Επόμενος μεγάλος σταθμός
του αντιφασιστικού και αντιρατσιστι-
κού κινήματος, η Πανεργατική Απερ-
γία της 9ης Νοέμβρη. Για να φύγει η
κυβέρνηση της ακρίβειας, της λιτό-
τητας, του ρατσισμού και της κατα-
στολής - που δεν ντρέπεται να συνα-
γωνίζεται σε ρατσισμό και αντιτουρ-
κισμό τη φασίστρια πρωθυπουργό
της Ιταλίας Μελόνι, αυτήν τη δηλω-
μένη οπαδό του Μουσολίνι.

Γ.Π.

Νέα αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο
7/10, Συλλαλητήριο τη μέρα κατάθεσης της Μ. Φύσσα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

7/10/20, Εφετείο, η μέρα της καταδίκης της ΧΑ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Παράσταση διαμαρτυρίας στα εγκαίνια του ανακαι-
νισμένου ΤΕΠ καλούν οι εργαζόμενοι/ες του ΓΝΑ

Γεννηματάς την Τετάρτη 12 Οκτώβρη στις 12 το μεση-
μέρι. Η κινητοποίηση αποτελεί μία από τις πολλές
αγωνιστικές αποφάσεις που πήρε η μαζικότατη γενική
τους συνέλευση την περασμένη βδομάδα.

Η γενική συνέλευση προέκυψε μετά την έκρηξη των
παθολόγων του νοσοκομείου, που αρνήθηκαν με δυνα-
μικές κινητοποιήσεις την υπερεφημέρευση και απαίτη-
σαν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ο αγώ-
νας τους ξεσήκωσε όλο το νοσοκομείο και οδήγησε σε
μια από τις μαζικότερες συλλογικές διαδικασίες των
τελευταίων χρόνων. Στο κέντρο των αποφάσεων βρί-
σκονται οι απεργίες στις 20 Οκτώβρη και τις 9 Νοέμ-
βρη με οργάνωσή τους από τα κάτω.

«Η μαζικότητα, με το αμφιθέατρο να είναι συνεχώς
γεμάτο και πολλοί να κάθονται ακόμα και στα σκαλιά
και τους διαδρόμους, ήταν το ένα στοιχείο της συνέ-
λευσης», μας είπε η Μαρία Χαρχαρίδου, νοσηλεύτρια,
μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων με την
Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή. «Το δεύ-
τερο στοιχείο ήταν οι τοποθετήσεις που ακολούθησαν
τις ομιλίες των μελών του ΔΣ. Πάρα πολλοί συνάδελ-
φοι και συναδέλφισσες πήραν το λόγο από τα κάτω
για να πουν όσα αντιμετωπίζουν, να εκφράσουν την
οργή τους και να ενισχύσουν τις αγωνιστικές αποφά-
σεις. Μίλησαν τραυματιοφορείς, μίλησαν παθολόγοι,
μίλησαν νοσηλεύτριες. Η ΔΑΚΕ, παρούσα μόνο μέσω
του προεδρεύοντα συμβούλου της στο ΔΣ, προσπα-
θούσε να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα. Η απόπειρά
του να περιορίσει την κουβέντα στα αιτήματα των πα-
θολόγων δεν πέρασε, όλοι καταλάβαιναν ότι τα προ-
βλήματα είναι κοινά και συνδέονται. Ο ίδιος φεύγοντας
λίγο πριν τελειώσει η διαδικασία αναγκάστηκε να πει
ότι “το μήνυμα ελήφθη”.

Απεργιακή επιτροπή
Πράγματι το μήνυμα ήταν σαφές. Αποφασίσαμε

συμμετοχή στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Εφε-
τείο όταν κατέθετε η Μάγδα Φύσσα. Πήραμε απόφαση
συμμετοχής στις απεργίες στις 20 Οκτώβρη και τις 9
Νοέμβρη με συγκρότηση ανοιχτής απεργιακής επιτρο-
πής που να τις οργανώσει. Κρίσιμο σε αυτό θα είναι η
προσπάθεια να ορίσουμε εμείς προσωπικό ασφαλείας
και όχι η Διοίκηση και να εξασφαλίσουμε ότι καμιά τα-
κτική λειτουργία δεν θα γίνει πέρα από τα επείγοντα
περιστατικά.

Αποφασίσαμε ότι αυτή την Τετάρτη 12 Οκτώβρη θα
είμαστε με παράσταση διαμαρτυρίας στα εγκαίνια του
ανακαινισμένου ΤΕΠ μετά τη δωρεά Λάτση. Όπως
αναδείχτηκε από τις τοποθετήσεις στη συνέλευση, τα
αίσχη εκεί δεν έχουν τέλος. Οι τραυματιοφορείς είπαν
χαρακτηριστικά ότι θα είμαστε το μοναδικό νοσοκο-
μείο πανελλαδικά με επείγοντα που δεν θα έχουν χώ-
ρο για τους τραυματιοφορείς. Οι νοσηλευτές θα έχουν
ένα χώρο-κλουβί χωρίς παράθυρο που δεν χωράνε ού-
τε όρθιοι. Δεν υπάρχουν καν χώροι αναμονής για τα
φορεία των ασθενών που θα περιμένουν. Υπάρχουν
τρεις χειρουργικές αίθουσες, αλλά ο εξοπλισμός, ο
θεωρητικά καινούργιος, είναι αμφιβόλου ποιότητας
που θα χαλάσουν όλα πολύ σύντομα. Και για όλο αυτό
γίνεται μια μεγάλη φιέστα...

Η διοίκηση προχωρά αυτή τη στιγμή σε κινήσεις είτε
τρομοκρατίας, είτε καλοπιάσματος. Όμως δεν μπορεί να
σταματήσει αυτό που ξεκίνησε. Ήταν μια υποδειγματική
συνέλευση, υπήρχε ησυχία, υπήρχε σειρά ομιλητών,
υπήρχε αποφασιστικότητα. Είναι φανερό ότι πλέον φεύ-
γει ο φόβος και ο δισταγμός, αυξάνεται η αυτοπεποίθη-
ση, απελευθερώνονται οι δυνάμεις των από κάτω».

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

“Το μήνυμα ελήφθη”

Πανυγειονομικός ξεσηκωμός 
Με την 24ωρη πανελλαδική πανυ-

γειονομική απεργία στις 20 Οκτώ-
βρη, που καλούν από κοινού ΠΟ-

ΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, συνεχίζεται ο αγώνας
των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκο-
μεία για την υπεράσπιση του ΕΣΥ απέναν-
τι στις δολοφονικές κυβερνητικές πολιτι-
κές. Το απεργιακό συλλαλητήριο στην
Αθήνα θα ξεκινήσει στις 8.30πμ στην πλα-
τεία Μαβίλη και θα βαδίσει στο Υπουρ-
γείο Υγείας. Συγκέντρωση στο Ιπποκρά-
τειο Θεσσαλονίκης στις 11πμ οργανώνει
την ίδια μέρα η ΕΝΙΘ. Έξω από την Περι-
φέρεια Ιωαννίνων στις 11πμ καλεί η ΕΙΝΗ.

Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του
Συντονιστικού Νοσοκομείων πρωτοστα-
τούν για την επιτυχία της απεργίας, που
θα αποτελέσει μεγάλο βήμα και για την
πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη. Σε
όλους τους χώρους υπάρχει διάθεση για
συμμετοχή και οργάνωση του αγώνα και
οι δυνάμεις του Συντονιστικού παίρνουν
την πρωτοβουλία να την εκφράσουν και
να την συγκροτήσουν, με γενικές συνε-
λεύσεις, επιτροπές αγώνα και απεργιακές
επιτροπές, περιοδείες και ενημερώσεις. 

Αυτή την εικόνα έφεραν εργαζόμενοι/
ες και συνδικαλιστές/ίστριες από τα νο-
σοκομεία στην Συνέλευση του Συντονι-
σμού Εργατικής Αντίστασης την Κυριακή
9/10 (περισσότερα στις σελίδες 10-11). Ο
ξεσηκωμός των παθολόγων στο ΓΝΑ Γεν-
νηματάς που απλώθηκε σε όλο το νοσο-
κομείο με τη μαζικότατη γενική συνέλευ-
ση την περασμένη εβδομάδα, δεν είναι
εξαίρεση. Σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχει
η ίδια δυναμική.

«Αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήμα-
τα όπως και οι υπόλοιποι χώροι: ελλεί-
ψεις προσωπικού, κακοπληρωμένοι συνά-
δελφοι, εφημερίες που δεν βγαίνουν πα-
ρά μόνο με θυσίες από το προσωπικό, με
τους συμβασιούχους στην ομηρεία των
παρατάσεων, με κόσμο σε αναστολή, και
οι επιθέσεις συνεχίζονται» είπε η Κατερί-
να Πατρικίου, πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζομένων στον Άγιο Σάββα. «Με δική

μας παρέμβαση σαν Συντονιστικό Νοσο-
κομείων στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-
ΔΗΝ στη ΔΕΘ αποφασίστηκε η απεργία
στις 20/10 και με δική μας προσπάθεια
οργανώνεται αυτή τη στιγμή. Στον Άγιο
Σάββα έχουμε ξεκινήσει εδώ και δυο βδο-
μάδες συσκέψεις, επιτροπές αγώνα, πε-
ριοδείες και την Τετάρτη 12/10 καλούμε
γενική συνέλευση στο αμφιθέατρο. Θέ-
λουμε όλους τους συναδέλφους να εμ-
πλακούν στην οργάνωση της απεργίας
και όλοι μαζί να κατέβουμε στο δρόμο
εκείνη τη μέρα, με προσωπικό ασφαλείας
που θα αποφασίσουμε εμείς».

Εμπειρία
«Υπάρχει συσσωρευμένη οργή αλλά και

εμπειρία από τις μάχες την περίοδο της
πανδημίας κι αυτό φαίνεται τώρα», είπε ο
Κώστας Καταραχιάς, μέλος ΔΣ του Σωμα-
τείου Εργαζόμενων στον Έλενα Βενιζέλου
και του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ. «Στο νοσοκομείο
μου έγινε μετά από πολλά χρόνια μια μαζι-
κότατη συνέλευση, με πάνω από 70 εργα-
ζόμενους/ες από όλα τα τμήματα και ειδι-
κότητες, με φοβερή συζήτηση και αγωνι-
στικές αποφάσεις. Ακολούθησε συνεδρία-
ση απεργιακής επιτροπής με δεκάδες συ-
ναδέλφους και συναδέλφισσες που θα γυ-
ρίσουμε όλο το νοσοκομείο για την απερ-
γία στις 20 Οκτώβρη και θα εξασφαλίσου-
με ότι το προσωπικό ασφαλείας θα το ορί-
σουμε εμείς κόντρα στα εμπόδια διοίκη-
σης και κυβερνητικών συνδικαλιστών».

«Στο Δαφνί έγινε πρόσφατα γενική συνέ-
λευση με περίπου 70 άτομα και όλοι ήταν
θυμωμένοι για την υποστελέχωση και την
αδυναμία να ανταποκριθούμε στον όγκο
δουλειάς», είπε ο Νεκτάριος Χάινταρ, ειδι-
κευόμενος ψυχίατρος. «Η ηγεσία του Σω-
ματείου πρότεινε να μπλοκάρουμε την
εφημερία, μια καλή δράση που όμως αν
μείνει εκεί είναι λειψή. Από τη μεριά μας
μιλήσαμε για την κλιμάκωση του απεργια-
κού αγώνα για προσλήψεις και μονιμοποι-
ήσεις, με κέντρο την απεργία στις 20
Οκτώβρη και την πανεργατική στις 9 Νο-

έμβρη, με οργάνωσή τους από τα κάτω με
απεργιακή επιτροπή. Αυτό καθόρισε το
κλίμα. Ακολούθησε συνέλευση ειδικευόμε-
νων όπου ήταν δεδομένο ότι θα είμαστε
στην πανυγειονομική απεργία, ενώ έχουμε
προχωρήσει στις πρώτες περιοδείες και
έχουμε κλείσει τις πρώτες συμμετοχές».

Για την οργάνωση της μάχης στο Σωτη-
ρία, μίλησε η Ζαννέτα Λυσικάτου, ειδι-
κευόμενη γενικός χειρουργός, μέλος του
Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ.
«Έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια συγ-
κρότησης επιτροπής αγώνα στο Σωτηρία,
που να οργανώσει τις κινητοποιήσεις. Στο
νοσοκομείο έχει χρόνια να γίνει γενική
συνέλευση, η πλειοψηφία στο Σωματείο
είναι ΔΑΚΕ και στηρίζει τις κυβερνητικές
πολτικές. Αποφασίσαμε να κυκλοφορή-
σουμε κείμενο και να μαζέψουμε υπογρα-
φές για γενική συνέλευση, ώστε να πιέ-
σουμε. Η δράση μας έπαιξε ρόλο, καθώς
μάθαμε ότι το Σωματείο καλεί τελικά συ-
νέλευση δυο μέρες πριν την απεργία στις
20/10. Θα συνεχίσουμε για να έχει κόσμο
και να πάρει αγωνιστικές αποφάσεις».

«Στη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε την επι-
τυχία της απεργίας και της συγκέντρωσης
γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια σε όλα
τα νοσοκομεία», είπε ο Γιάννης Κούτρας,
γιατρός στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
και μέλος ΔΣ της ΕΝΙΘ. «Εμείς, με τις ελ-
λείψεις αναισθησιολόγων και την αδυναμία
να κάνουμε τακτικά χειρουργεία, γεγονός
που οδηγεί σε έμμεση ιδιωτικοποίηση φέρ-
νοντας αναισθησιολόγους από έξω, καλού-
με συνέλευση γιατρών την Τετάρτη 12/10.
Για να συζητήσουμε όλα τα θέματα και να
εκλέξουμε νέα νοσοκομειακή επιτροπή που
να οργανώνει τις μάχες. Θα ασκήσουμε
πίεση και στο Σωματείο να καλέσει συνέ-
λευση για όλο το προσωπικό».

Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί την Πέμπτη 13/10 πα-
ναττική σύσκεψη των ΔΣ των Σωματείων
Εργαζόμενων (Ξενοδοχείο Novotel, Μι-
χαήλ Βόδα 4-6, 10.30πμ) για την προετοι-
μασία της απεργίας.

Λένα Βερδέ



Είναι μεγάλη επιτυχία ότι το σχήμα των Παρεμβάσε-
ων κέρδισε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά

χρόνια μία έδρα στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ
Ιωαννίνων. 

Η Αριστερά είναι η μεγάλη πλειοψηφία πλέον στη
νέα Γραμματεία, με την παράταξη της ΝΔ να υποχωρεί
σε ποσοστό σχεδόν στο μισό. Ενδεικτικό για το ότι ο
κόσμος στα σωματεία κοιτάει προς τα Αριστερά, αντί-
θετα με όσα μας λένε. Η ΝΔ δεν μπορεί πλέον να ελέγ-
ξει τον κόσμο στους χώρους δουλειάς όπως παλιά. 

Η έδρα των Παρεμβάσεων θα βοηθήσει να έχουμε

καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει σε όλα τα σωμα-
τεία του Δημοσίου, στα οποία δεν υπάρχει αντικαπιτα-
λιστική Αριστερά. Αλλά κυρίως να εξασφαλίσει ότι η
ΑΔΕΔΥ τοπικά θα παίρνει πρωτοβουλίες, όχι τυπικά,
που θα δυναμώνει τις εργατικές μάχες στους χώρους,
καθώς και τις πολιτικές, όπως την απεργιακή 8 Μάρτη
ενάντια στον σεξισμό και τις μάχες ενάντια στους φα-
σίστες και τον ρατσισμό. 

Λουίζα Γκίκα, γιατρός, αναπληρωματική στη Γραμμα-
τεία του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων με τις Παρεμβάσεις
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Στηρίζουμε 
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ γίνονται στις 13 και 14 Οκτώβρη στο

Σύλλογο Εργαζόμενων του Κρατικού Νίκαιας. Οι υγειονομικοί του Συντο-
νιστικού Νοσοκομείων και του δικτύου «Νυστέρι» συμμετέχουν στις εκλογές
με την ενωτική πρωτοβουλία «Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Υγειονομι-
κών (ΑΡΣΥ)-Νυστέρι-Ανένταχτοι/ες».

Η διακήρυξη της πρωτοβουλίας αναδεικνύει τη δραματική, λόγω των κυ-
βερνητικών πολιτικών, κατάσταση που επικρατεί τόσο στο ΕΣΥ όσο και στο
νοσοκομείο. «Η υποστελέχωση, σε συνδυασμό με τις ολοένα και αυξανόμε-
νες ανάγκες των ανθρώπων για παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω της επιδεί-
νωσης των συνθηκών διαβίωσης, δημιουργούν ένα δυστοπικό περιβάλλον
βαρβαρότητας τόσο για τους υγειονομικούς όσο και για τους ασθενείς»,
αναφέρει ανάμεσα σε άλλα. «Το εναπομείναν ελάχιστο προσωπικό είναι στη
πλειονότητά του είτε γερασμένο είτε με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και
μειωμένα δικαιώματα (προσωπικό καθαριότητα, επικουρικοί ΟΑΕΔ, ειδικευό-
μενοι νοσηλευτές, υπηρεσίες φύλαξης, τραυματιοφορείς κ.α.) που παρεμέ-
νουν σε καθεστώς ομηρίας με συμβάσεις τύπου ΣΟΧ στην “καλύτερη” περί-
πτωση, ενώ στην πραγματικότητα καλύπτουν ξεκάθαρα πάγιες και διαρκείς
ανάγκες του νοσοκομείου.

Παράλληλα τα τμήματα του νοσοκομείου παραμένουν “όρθια” βασισμένα
στο φιλότιμο των εργαζόμενων και τα παράνομα και εξαντλητικά ωράρια ερ-
γασίας, με τις χρωστούμενες άδειες και τα οφειλόμενα ρεπό να αθροίζονται
κατά εκατοντάδες από ετών. Ενδεικτικό παράδειγμα, στο τμήμα του χει-
ρουργείου που λειτουργεί με λιγότερο προσωπικό από αυτό που απαιτεί η
κατανομή των χειρουργικών τραπεζιών, σε σύνολο 45 εργαζόμένων (νοση-
λευτές χειρουργείου, τραυματιοφορείς) το οφειλόμενο χρέος σε άδειες και
ρεπό να μετράνε εκατοντάδες ημέρες».

Η διακήρυξη καλεί σε μαζική συμμετοχή στην πανυγειονομική απεργία στις
20 Οκτώβρη και στην πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη. Και αναφέρει:
«Η ενωτική πρωτοβουλία ΑΡΣΥ-Νυστέρι-Ανένταχτοι/ες εκφράζει μια καινούρ-
για δυναμική από (και) νέους ανθρώπους που παλεύουν για ένα καλύτερο
μέλλον. Αγωνιζόμαστε διαχρονικά σε όλα τα μέτωπα, με οριζόντιες διαδικα-
σίες και κόντρα στη λογική της παραίτησης και της ανάθεσης... Χρησιμοποι-
ούμε τα θεσμικά μέσα, όμως παράλληλα συγκροτούμε επιτροπές αγώνα, ορ-
γανωνόμαστε και συντονιζόμαστε όλοι μαζί και με τους εργαζόμενους των
υπόλοιπων νοσοκομείων που απαιτούν επίσης την βελτίωση της κατάστασης
στην υγεία».

• Οι υποψήφιοι/ες της Ενωτικής Πρωτοβουλίας «Αριστερή Ριζοσπαστική Συ-
νεργασία Υγειονομικών (Α.Ρ.Σ.Υ.)- Νυστέρι- Ανένταχτοι/ες»:

Αλιφιέρη Κάρμεν, μηχανικός, Αναστασιάδης Σήφης, νοσοκόμος, Βασιλείου
Νάσος, τραυματιοφορέας, Γεωργοπούλου Ζωή, παιδίατρος, Γαλανοπούλου
Σοφία, επικ.νοσηλεύτρια, Γιανναρά Πόπη, τραυματιοφορέας, Γρηγοριάδης
Ηλίας, τραυματιοφορέας, Δεληγιάννη Πώλα, τραυματιοφορέας, Ζολινδάκη
Χρυσούλα, αναισθησιολόγος, Καλουτζόγλου Κώστας, τραυματιοφορέας, Κα-
φίρα Ματίνα, νοσηλεύτρια, Κατσού Βασιλική, αναισθησιολόγος-εντατικολό-
γος, Κοσμοπούλου Όλγα, παθολόγος-λοιμωξιολόγος, Κυζηράκου Σταυρού-
λα, αναισθησιολόγος-εντατικολόγος, Κωστή Τζίνα, τραυματιοφορέας, Μπου-
τσικάκη Νικολέττα, νοσηλεύτρια, Ξυλογιαννοπούλου Βάντα, νευρολόγος,
Παπαγεωργίου Δημήτρης, νοσηλευτής, Παπανικολάου Πάνος, νευροχει-
ρουργός, Παππάς Βαγγέλης, νοσηλευτής, Σδράλης Γιάννης, προσωπικό φύ-
λαξης, Τσάβες Νέστωρ, μαιευτήρας-γυναικολόγος, Φατσής Γιώργος,
επικ.νοσηλευτής, Φούτσια Αθανασία, νοσηλεύτρια

Τη μάχη για την ενίσχυση της
ριζοσπαστικής-αντικαπιταλι-

στικής αριστεράς, που συσπει-
ρώνεται στο Ενωτικό Κίνημα για
την Ανατροπή, δίνει το δίκτυο
υγειονομικών «Νυστέρι» στις
εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων
που θα γίνουν στις 16 και 17
Οκτώβρη.

«Τις τελευταίες μέρες υπάρ-
χει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για
το κατέβασμά μας στις εκλο-
γές», μας είπε η Μαρία Ντάσι-
ου, πνευμονολόγος στο ΚΥ Νέ-
ας Ιωνίας και υποψήφια του
σχήματος στις εκλογές του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών. «Πολ-
λοί συνάδελφοι/ισσες από το
χώρο δουλειάς μου αλλά και
άλλα Κέντρα Υγείας και υπηρε-
σίες της Πρωτοβάθμιας, στρέ-
φονται προς εμάς για να συζη-
τήσουν για το διακύβευμα των
εκλογών και να καθορίσουν τη στά-
ση τους.

Αυτό είναι αποτέλεσμα δυο πα-
ραγόντων. Ο πρώτος είναι η δράση
μας που δεν έχει σταματήσει τα τε-
λευταία χρόνια, οι αγώνες που
έχουμε δώσει για την Υγεία κόντρα
στις κυβερνητικές πολιτικές που
την περίοδο της πανδημίας έγιναν
δολοφονικές. Σε κάθε ζήτημα που
άνοιγε ήμασταν στην πρώτη γραμ-
μή με προτάσεις και μάχες στο
δρόμο για να ανατρέψουμε τις επι-
θέσεις και να υπερασπιστούμε το
δικαίωμα όλων στην Υγεία. Ο δεύ-
τερος παράγοντας είναι η μεγάλη
οργή και αγανάκτηση για την κατά-
σταση που επικρατεί, ότι δεν πάει
άλλο με αυτή την κυβέρνηση και
τις επιλογές της. Τα προβλήματα
διογκώνονται χωρίς καμιά αντίδρα-
ση από την ηγεσία του ΙΣΑ. Αντίθε-
τα, η διαχείριση Πατούλη έχει απο-
τελέσει στήριγμα των κυβερνητι-
κών πολιτικών εις βάρος της δου-
λειάς μας και της Δημόσιας Υγείας.

Στην πρωτοβάθμια αυτή τη στιγ-

μή το προσωπικό, που είμαστε πο-
λύ λιγότεροι από τις ανάγκες, είμα-
στε επιφορτισμένοι με τα ραντε-
βού, τα ράπιντ τεστ, τα μοριακά, τα
εμβόλια και τώρα μας βάζουν και
σε ραντεβού για προσωπικούς για-
τρούς. Στην ουσία αυτό σημαίνει
ότι δεν θα μπορούμε πλέον να κά-
νουμε τη δουλειά μας σε κανένα
επίπεδο. Όταν ειδικότητες όπως
καρδιολόγοι, παθολόγοι, πνευμο-
νολόγοι, θα γίνουν όλοι προσωπι-
κοί γιατροί, θα πρέπει αναγκαστικά
να μην κάνουν οτιδήποτε άλλο. Και
βέβαια σημαίνει εξόντωση. Προσω-
πικά γιατί εξοντώθηκα και έφτασα
να αντιμετωπίζω ένα πολύ σοβαρό
πρόβλημα υγείας πρόσφατα; Γιατί
έβλεπα 45 άτομα την ημέρα, ανε-
βοκατέβαινα τις σκάλες για τα ρά-
πιντ και τα εμβόλια και κάποια στιγ-
μή είχα βρεθεί να εποπτεύω τα εμ-
βόλια σε δυο υποπαραρτήματα.
Αυτή είναι η εμπειρία όλων.

Στην ουσία δεν υπάρχει πλαίσιο
εργασίας και αρμοδιοτήτων, επικρα-
τεί ένα χάος με θύμα την πρωτοβάθ-
μια υγεία. Όμως, αν καταστραφεί
και πέσει η πρωτοβάθμια, δεν θα

μείνει όρθια καμιά βαθμίδα. Όλα
αυτά που προσφέρουμε εμείς,
θα πρέπει να τα φορτωθούν τα
νοσοκομεία, που είναι ήδη απο-
δεκατισμένα. Διεκδικούμε μονι-
μοποιήσεις όλων των συμβασι-
ούχων όλων των ειδικοτήτων, όχι
εργολάβους. Διεκδικούμε μαζι-
κές μόνιμες προσλήψεις, να πλη-
ρώνονται οι προσωπικοί γιατροί
κι όχι να φορτώνεται κι αυτή η
δουλειά στο υπάρχον προσωπι-
κό. Διεκδικούμε πλαίσιο που να
ορίζει τη συνεργασία με τις άλ-
λες βαθμίδες αλλά και να διαχω-
ρίζει τις αρμοδιότητες που μπο-
ρεί να κάνει η κάθε δομή. Και κα-
λύτερες συνθήκες εργασίας. Για
όλα αυτά θα παλέψουμε και με-
τά τις εκλογές».

Οι εκλογές του ΙΣΑ θα γίνουν
στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρό-

μιο του ΟΑΚΑ. Οι υποψήφιοι/ες του
δικτύου «Νυστέρι» είναι: Για ΔΣ του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών – Αργύ-
ρης Χρίστος, ακτινοδιαγνώστης
Γεννηματάς, Ερωτοκρίτου Αργυρή,
παθολόγος Γεννηματάς, Καραθά-
νος Ευάγγελος, πυρηνικός ιατρός
Σωτηρία, Καταραχιάς Κωνσταντί-
νος, ακτινοδιαγνώστης Έλενα Βενι-
ζέλου, Λυσικάτου Ζαννέτα, ειδι-
κευόμενη γενικός χειρουργός, Ντά-
σιου Μαρία, πνευμονολόγος ΚΥ Νέ-
ας Ιωνίας, Φεσσά Χρυσούλα, ακτι-
νοδιαγνώστρια Βιοϊατρική, Χάινταρ
Αχμάντ Νεκτάριος Νέμερ, ειδικευό-
μενος ψυχίατρος ΨΝΑ Δαφνί, Ψαλ-
τάκου Μαρία (Μαρίζα), γενική για-
τρός αυτοαπασχολούμενη. Για ΔΣ
του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά –
Κουτσουδάκη Πηνελόπη, νευρολό-
γος αυτοαπασχολούμενη, Μαργέλη
Μυρτώ, σε αναμονή για ειδικότητα.
Για ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαν-
νίνων – Γκίκα Λουίζα, ειδικευόμενη
νεφρολογίας ΠΓΝΙ. Για εκπροσώ-
πους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλ-
λογο το Νυστέρι συμμετέχει με 26
υποψήφιους/ες.

Δίνουμε τη μάχη των εκλογών

1/2, Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Ως «μεγάλη πολιτική μάχη» χαρακτήρισε
την απεργία στις 9Ν ο Τάσος Αναστασιά-
δης, υπεύθυνος του Συντονισμού Εργατι-

κής Αντίστασης που άνοιξε τη Συνέλευση. «Η κυ-
βέρνηση της ΝΔ έχει ξεσηκώσει την οργή, τον θυ-
μό και την αγανάκτηση όλων των εργαζόμενων.
Με το κύμα της ακρίβειας που βιώνουμε καθημε-
ρινά, με το ότι στέλνει όπλα στον πόλεμο στην
Ουκρανία, με το ότι πνίγει παιδιά στο Αιγαίο, με
τις ιδιωτικοποιήσεις, γιατί τάσσεται στο πλευρό
των αφεντικών, γιατί στέλνει τα ΜΑΤ σε κάθε ερ-
γατική ή νεολαιίστικη διαδήλωση. Και η μόνη δύ-
ναμη που μπορεί να την ανατρέψει είναι το εργα-
τικό κίνημα», είπε.

Στη συνέχεια στάθηκε στις βασικές διεκδική-
σεις της πανεργατικής -τις αυξήσεις και τις ΣΣΕ,
τις προσλήψεις και τις μονιμοποιήσεις, ενάντια
στις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις. Και έκλει-
σε με τη μάχη της οργάνωσής της: «Για να έχει
επιτυχία αλλά και συνέχεια, χρειάζεται η οργάνω-
σή της από τα κάτω στους χώρους δουλειάς. Τον
Δεκέμβρη η κυβέρνηση φέρνει τον νέο προϋπο-
λογισμό με πλεονάσματα. Αυτό σημαίνει νέο γύρο
περικοπών στους μισθούς και τις συντάξεις, στην
Υγεία και την Παιδεία, νέο κύκλο ιδιωτικοποιήσε-
ων όπως στο νερό και τις μεταφορές. Η επιτυχία
της απεργίας θα δώσει αυτοπεποίθηση σε όλους
τους επιμέρους κλάδους. Σε κάθε σημείο όπου
βρίσκονται αγωνιστές/ίστριες από τον Συντονισμό
να πάρουμε την πρωτοβουλία για επιτροπές αγώ-
να, για συνελεύσεις, για περιοδείες και εξορμή-
σεις. Είναι βήματα που έχουν ξεκινήσει και μπο-
ρούμε να τα γενικεύσουμε».

«Ήρθα κι εγώ εδώ για να συμβάλω όσο μπορώ
και να πάρω δύναμη από τη δική σας αγωνιστική
διάθεση, ενόψει της μεγάλης απεργίας στις 9 Νο-
έμβρη και όσα πρέπει να ακολουθήσουν», ξεκίνη-
σε από το πάνελ ο Βασίλης Μανωλάκος, αν. γραμ-
ματέας στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων στην
COSCO. Στο πρώτο κομμάτι της ομιλίας του ανα-
φέρθηκε στο σκανδαλώδες ξεπούλημα του λιμανι-
ού στην COSCO, αναδεικνύοντας δυο βασικές επι-
λογές που χαρακτήρισαν τις συμβάσεις παραχώ-
ρησης: τη μη ένταξη των εργαζόμενων στα ΒΑΕ
και τη στήριξη της “επένδυσης” στην εργολαβική
εργασία, «με ευνοϊκές για την εργοδοσία ρυθμί-
σεις όσον αφορά εισοδήματα, δικαιώματα, κανό-
νες ασφάλειας κλπ, αλλά και όσον αφορά στην
αποποίηση ευθυνών για οποιοδήποτε ζήτημα»,
όπως είπε.

Στο δεύτερο κομμάτι μίλησε για τον σκληρό
αγώνα που έδωσαν για τη ΣΣΕ. «Η δυσαρέσκεια
του κόσμου φούντωνε και ένα τραγικό συμβάν
τον Οκτώβρη του ‘21 αποτέλεσε τη σπίθα για να
πάρει φωτιά το λιμάνι. Ήταν ο θάνατος του συνα-
δέλφου Δαγκλή πάνω από τον οποίο πέρασε μια
γερανογέφυρα, 1200 τόνοι, και τον έκοψε στα
δύο. Ξεκινήσαμε απεργιακούς αγώνες, βρήκαμε
απέναντί μας τοίχο και τον νόμο Χατζηδάκη... Αλ-
λά και τεράστια συμπαράσταση από σωματεία και
όλη την κοινωνία του Πειραιά, με αποτέλεσμα
όταν έστειλαν απέναντί μας τις δυνάμεις κατα-
στολής να μην υποχωρήσουμε. Ήταν το σημείο
κλειδί για να συνεχίσουμε... Η συσπείρωση και η
μαζικοποίηση έχει σημασία. Μόνο μέσα από τον
αγώνα και τη διεκδίκηση υπάρχει ελπίδα για να
καταφέρουμε πράγματα, ασκώντας πίεση σε κυ-

βέρνηση και εργοδότες», έκλεισε.
Τρεις αιχμές ανέδειξε ο Δημήτρης Καλπίδης,

από το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων Δήμου
Κορυδαλλού: Τους αγώνες ενάντια στο ξεπούλη-
μα των δημοτικών υπηρεσιών στους ιδιώτες, τη
μάχη για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιού-
χων και την απαίτηση για αυξήσεις στους μισθούς
που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Για το πρώτο
έφερε το παράδειγμα της προσπάθειας ιδιωτικο-
ποίησης του ηλεκτροφωτισμού του Κορυδαλλού,
που ανατράπηκε μετά τη δυναμική παρέμβαση
του Συλλόγου. Για το δεύτερο τόνισε ότι «είναι
μάχη να μην περάσει η κυρίαρχη προπαγάνδα ότι
οι συμβασιούχοι είναι περαστικοί από τους δή-
μους» κι ότι τα σωματεία πρέπει «να ανοίγουμε
τις πόρτες μας σε όλους, να διεκδικούμε μαζί, να
προχωράμε ενωμένοι, να ξεπερνάμε τους διαχω-
ρισμούς». Και για το τρίτο ότι «οι αυξήσεις είναι
κεντρική στόχευση για να μη φορτώσουν την κρί-
ση τη δική τους πάνω μας», προτείνοντας μεικτές
απεργιακές επιτροπές «για να συνεχίσουμε μετά
την πανεργατική με απεργία διαρκείας».

Μεγάλη νίκη
Την εργολαβική εργασία κατήγγειλε και η Μα-

ρία Κοτρώνη, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργα-
ζόμενων στη ΔΕΣΦΑ. «Η εταιρία μας πουλήθηκε
το 2018 σε κοινοπραξία ιταλικών, βελγικών και
ισπανικών συμφερόντων, ενώ το 34% παραμένει
στο δημόσιο», είπε. «Σχεδόν 25 χρόνια δουλεύαμε
ως εργολαβικοί στη ΔΕΣΦΑ. Η εργολαβική εργα-
σία είναι η βάση για την ιδιωτικοποίηση των εται-
ριών. Γιατί δεν κατοχυρώνονται τα δικαιώματα
των εργαζόμενων, δεν αναγνωρίζεται η προϋπη-
ρεσία, δεν υπάρχει αποζημίωση απόλυσης κλπ».
Και περιέγραψε τον μεγάλο αγώνα που έδωσαν
για τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. «Μέσα στη
ΔΕΣΦΑ το 66% των εργαζόμενων ήταν εργολαβι-
κοί. Το 2020 εντάχτηκαν στην εταιρία οι 235 περί-
που εργαζόμενοι και μέχρι σήμερα έχουν μπει οι
345 από τους 370. Ήταν μια μεγάλη νίκη. Και δεν
θα σταματήσουμε μέχρι να μπουν όλοι», συνέχι-
σε, πριν μιλήσει για τη διεκδίκηση ΣΣΕ με πραγ-
ματικές αυξήσεις. «Στο συνέδριο της Ομοσπον-
δίας το Σαββατοκύριακο, βάλαμε σαν σωματείο
πρόταση για την απεργία στις 9 Νοέμβρη. Τα
pass και τα δελτία είναι ψίχουλα. Στις 9Ν να τους
βγάλουμε όλους έξω», κατέληξε.

Τους αγώνες των εργαζόμενων στα ΜΜΕ για
ΣΣΕ με αυξήσεις και για πραγματική ενημέρωση
κόντρα στις λίστες Πέτσα, έφερε ο Νεκτάριος
Δαργάκης, δημοσιογράφος στο in.gr και μέλος
του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ. Η ομιλία του
ήταν επικεντρωμένη στην προσπάθεια που γίνεται
στον χώρο του αλλά και συνολικά στον κλάδο των
ΜΜΕ για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργα-
ζόμενων. «Με έμπνευση από την COSCO, την e-
food και άλλους κλάδους κινούμαστε», είπε, ανα-
φέροντας τις πρωτοβουλίες για συμμετοχή στην
πανεργατική στις 9Ν με εξορμήσεις στους χώ-
ρους, παρέμβαση στο Μεικτό Συμβούλιο της
ΕΣΗΕΑ και μπλοκ στο δρόμο εκείνη την μέρα μαζί
με όλους τους εργαζόμενους (περισσότερα για
τη μάχη στα ΜΜΕ στη σελ.14).

Την κόντρα με την Κεραμέως και όλες τις επιθέ-
σεις της στη δημόσια εκπαίδευση, ανέδειξε η Εύα
Ηλιάδη, από την Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας. «Τα κενά στην
εκπαίδευση παραμένουν πάρα πολλά σε όλα τα

σχολεία και τμήματα. Οι αναπληρωτές κατακερ-
ματίζονται για να καλύψουν τρύπες, και οι νεοδιό-
ριστοι βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης», είπε.
«Όμως ο κόσμος στα σχολεία απαντά σε κάθε
επίθεση. Ήδη γίνεται γύρος συνελεύσεων που κα-
ταλήγουν συντριπτικά ότι συνεχίζουμε την απερ-
γία-αποχή από την αξιολόγηση. Πρέπει και η ΟΛ-
ΜΕ να κάνει το ίδιο, αλλά και να πάει για απεργία.
Ο κλάδος συνειδητοποιεί πλέον ότι η αποχή δεν
φτάνει, χρειάζεται απεργία. Η 9Ν είναι ευκαιρία
για να δέσουν όλα αυτά. Με επιτροπές αγώνα, με
ομάδες εκπαιδευτικών που την οργανώνουν».

Τις ομιλίες έκλεισε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέ-
λος ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων στο ΓΝΑ

Γεννηματάς και του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ. «Από παντού
έρχεται η διαπίστωση ότι έχουμε απέναντί μας
ένα σύστημα βουτηγμένο στην κρίση που δεν
μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα της
πλειοψηφίας. Και μια κυβέρνηση που θέλει να
φορτώσει την κρίση στις πλάτες μας με ιδιωτικο-
ποιήσεις, απολύσεις, ελαστικές σχέσεις, εντατικο-
ποίηση, ακρίβεια», είπε. «Η απεργία στις 9Ν μπο-
ρεί να γίνει σεισμός. Στο νοσοκομείο μας τις τε-
λευταίες μέρες υπάρχει ξεσηκωμός. Παρότι η
πλειοψηφία του Σωματείου είναι ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ,
ξεκίνησε ένας μεγάλος αγώνας των παθολόγων
από τα κάτω που τους ανάγκασε να καλέσουν γε-
νική συνέλευση. Μια συνέλευση που ήταν μαζικό-

τατη, δεν χωρούσε το αμφιθέατρο, και που τσάκι-
σε κάθε προσπάθεια να περιοριστεί η συζήτηση
στους παθολόγους ή σε κάποιες άλλες ειδικότη-
τες.

Μια συνέλευση που ένωσε τραυματιοφορείς με
νοσηλευτές και γιατρούς και πήρε αγωνιστικές
αποφάσεις ότι συγκροτούμε απεργιακή επιτροπή
για τις 20 Οκτώβρη και τις 9 Νοέμβρη, ότι θα καθο-
ρίσουμε εμείς το προσωπικό ασφαλείας, ότι θα
αναστείλουμε όλες τις τακτικές λειτουργίες, ότι θα
“υποδεχτούμε” τον Πλεύρη την επόμενη βδομάδα.
Με αυτή την ορμή και διάθεση οργανώνει ο κό-
σμος. Και χρειάζεται μια αριστερά που να τολμάει.
Η 9Ν μπορεί να ενώσει και να γενικεύσει τη μάχη».
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Εργαζόμενοι/ες από δεκάδες χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
συμμετείχαν στη Συνέλευση του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης

που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Οκτώβρη στο Θέατρο Εμπρός. Το
κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η Πανεργατική Απεργία στις 9 Νοέμβρη και
η οργάνωσή της σε κάθε χώρο δουλειάς.

Ενδεικτικά στη συνέλευση βρέθηκαν εργαζόμενοι/ες και συνδικαλιστές/
ίστριες από την Εκπαίδευση, την Υγεία (δημόσια και ιδιωτική), τους Δή-
μους, την COSCO, τη ΔΕΣΦΑ, τον Επισιτισμό-Τουρισμό, το Υπουργείο Πο-
λιτισμού, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εμπορίου, τα ΜΜΕ,
τους Ηθοποιούς, τις Καθαρίστριες του Δήμου Αθήνας, τους Δικαστικούς
Υπαλλήλους, τις Ταχυμεταφορές, το ΜΕΤΡΟ, το ΣΜΤ, τις Εταιρίες Πληρο-
φορικής κ.α. Το παρών έδωσαν επίσης φοιτητές/τριες από μια σειρά σχο-
λές, ενώ διαδικτυακά παρακολούθησαν εργαζόμενοι/ες από πολλούς πε-
ρισσότερους κλάδους από όλη τη χώρα.

Τη συνέλευση συντόνισαν η Θένια Ασλανίδη και η Ζαννέτα Λυσικάτου,
γιατροί, μέλη του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Όλοι/ες οι αγωνιστές και

οι αγωνίστριες που πήραν το λόγο μίλησαν για μια απεργία σταθμό στη
μάχη ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ και τις επιθέσεις της. Και στάθηκαν
στα βήματα οργάνωσής της με γενικές συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα,
απεργιακές επιτροπές, αφισοκολλήσεις, περιοδείες, ενημερώσεις κι άλ-
λες δράσεις.

Σταθμό για την επιτυχία της αποτελεί η πανυγειονομική απεργία στις 20
Οκτώβρη, τόνισαν οι εργαζόμενοι/ες που συσπειρώνονται στο Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων. Ενώ από όλους τους χώρους ήρθαν παραδείγματα και
εικόνες από τους αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και που θα ενωθούν
πανεργατικά στις 9 Νοέμβρη. Σημαντικό στοιχείο σε αυτή την πορεία, στο
οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση, η πρωτοβουλία του Συντο-
νισμού για ενωτικές απεργιακές συγκεντρώσεις εκείνη τη μέρα που θα
ανοίξουν το δρόμο της κλιμάκωσης.

Το κείμενο της Απόφασης που εγκρίθηκε στο τέλος μπορείτε να βρείτε
στη σελίδα 12 μαζί με τις επόμενες εξορμήσεις για την οργάνωση της Γενι-
κής Απεργίας.

Συντονιζόμαστε πανεργατικά, ενωτικά, από τα κάτω
Πλούσια ήταν η συζήτηση που ακο-

λούθησε με παρεμβάσεις από δε-
κάδες χώρους. Για τους αγώνες

των ηθοποιών και όλων των εργατών/τριών
της Τέχνης τα προηγούμενα χρόνια, μίλη-
σε ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος από το ΔΣ
του ΣΕΗ, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις
μάχες για ΣΣΕ στο Κρατικό Θέατρο Βορεί-
ου Ελλάδας, το Εθνικό Θέατρο, τα Δημοτι-
κά Θέατρα.

«Η αιχμή τώρα είναι η ΣΣΕ στο Ελεύθε-
ρο Θέατρο, όπου ο κάθε ηθοποιός έρχεται
σε ατομική συμφωνία με τον εργοδότη και,
εφόσον δεν υπάρχει ΣΣΕ, κάθε εργοδότης
προσπαθεί να κατεβάσει όσο μπορεί τα
μεροκάματα», είπε. «Κι έχουμε έτσι μια αν-
τίφαση, ότι μπορεί να άνοιξαν οι δουλειές
μετά τον κόβιντ, αλλά ο κλάδος πεινάει πιο
πολύ γιατί οι συνθήκες είναι χειρότερες.
Αυτό ήταν στο κέντρο του χτεσινού ΔΣ του
ΣΕΗ. Μάθαμε επίσης ότι υπάρχει προσπά-
θεια να υποβαθμιστούν τα πτυχία μας, να
τα κάνουν λυκείου, για να πριμοδοτήσουν
τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από τη μεριά
μας σαν Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποι-
ών προτείναμε στο ΔΣ να καλέσει γενική
συνέλευση πριν τις 9Ν για να συζητήσου-
με για όλα αυτά και να αποφασίσουμε τη
συμμετοχή μας. Η πλειοψηφία δεν το ψή-
φισε, αλλά θα επιμείνουμε».

«Το 2022 ήταν χρονιά ρεκόρ από άποψη
κερδών για τα αφεντικά του τουρισμού με-
τά το ‘19», τόνισε η Χουάνα Σταυριανού,
ξενοδοχοϋπάλληλος. «Όμως την ίδια στιγ-
μή, μετά την πανδημία που άλλαξε τα πάν-
τα στο τρόπο εργασίας μας, οι εργαζόμε-
νοι του κλάδου θεωρούμαστε ως πολυερ-
γαλεία που πρέπει να καλύπτουμε περισ-
σότερα πόστα. Με χαμηλούς μιθούς, με
απολύσεις συνδικαλιστών και εργαζόμε-
νων, όπως στο Χίλτον, το Τιτάνια και άλλα
μεγάλα ξενοδοχεία. Ο κλάδος μας είναι
δύσκολος γιατί βασίζεται σε πολλά μαύρα,
γιατί είναι κατακερματισμένος, γιατί είναι
ακόμα σε σεζόν. Όμως μπορούμε με πε-
ριοδείες και ενημερώσεις, με απεργιακές
επιτροπές να συμμετέχουμε στις 9Ν, να
κατέβουν όλα τα ξενοδοχεία. Κι έτσι να
αναγκάσουμε το σωματείο μας να μην μέ-
νει στις καταγγελίες αλλά να πάει παρακά-
τω, σε κλιμάκωση. Είναι στα δικά μας τα
χέρια να αλλάξουμε την εικόνα. Και να
ανοίξουμε την κουβέντα για τη συνέχεια».

Την εμπειρία από τη μεγάλη πανεργατι-
κή διαδήλωση στη ΔΕΘ στην οποία συμμε-
τείχε μαζί με συναδέλφους του, έφερε ο
Θωμάς Κατσαρός, εργαζόμενος στο Βυ-
ζαντινό Μουσείο. «Αποκτήσαμε έτσι την αί-
σθηση του πραγματικού παλμού του κό-
σμου κι αυτό ήταν καθοριστικό για τη συ-
νέχεια», είπε, μιλώντας για την παρουσία
του χώρου του στις απεργιακές συγκεν-
τρώσεις στο Εφετείο μαζί με όλο το αντι-
φασιστικό κίνημα. «Τώρα οργανώνουμε
την απεργιακή μας επιτροπή για τις 9 Νο-
έμβρη», συνέχισε. «Καθώς και γενική συνέ-
λευση στο χώρο δουλειάς για οργανωμένη

και μαζική συμμετοχή στην απεργία, από
όλο το Υπουργείο Πολτισμού, όπως στις 6
Απρίλη».

«Χρειαζόμαστε μια μεγάλη απεργιακή
απάντηση και στην ιδιωτική Υγεία», ήταν η
τοποθέτηση που έκανε ο Κώστας Πολύδω-
ρος, μέλος ΔΣ του Κλαδικού Σωματείου
Εργαζόμενων στην Ιδιωτική Υγεία Αθήνας.
«Οργανώνουμε την απεργία στις 9Ν και
μέσα στο κλαδικό σωματείο και μέσα στα
επιχειρησιακά, όπως στο Ωνάσειο, το
Υγεία, το Ερρίκος Ντυνάν. Βήμα είναι η
σύσκεψη που καλούμε στις 14 Οκτώβρη,
με στόχο να συγκροτήσουμε απεργιακή
επιτροπή. Χρειάζεται να βάλουμε μπροστά
τα αιτήματά μας για ΣΣΕ, αυξήσεις, ενάν-
τια στις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Και
την προοπτική της κρατικοποίησης της
ιδιωτικής Υγείας για να μην είναι η Υγεία
αντικείμενο κερδοσκοπίας. Η εργατική τά-
ξη καθορίζεται από τις μάχες, όχι από το
ψηφοδέλτιο που ρίχνει στις κάλπες. Θέ-
λουμε λοιπόν αυτή η απεργία να γίνει αφε-
τηρία για κλαδικές απεργίες αλλά και νέες
πανεργατικές».

Απεργία διαρκείας
«Είμαι σε έναν από τους πιο διεφθαρμέ-

νους και ταξικούς χώρους», συνέχισε η
Θάλεια Γεωργοπούλου, δικαστικός υπάλ-
ληλος. «Μόνο το τι γίνεται με τις απεργίες
είναι αρκετό για να το καταλάβει κανείς.
Ίδια και έτοιμα σχέδια αποφάσεων όπου
απλά αλλάζουν τα ονόματα, με πάντα το
ίδιο σκεπτικό με το οποίο κρίνεται μια
απεργία παράνομη και καταχρηστική. Την
ίδια στιγμή οι δικαστικοί υπάλληλοι γινό-
μαστε όλο και λιγότεροι. Έχουμε πια πε-
ρισσσότερους δικαστές απ’ ότι υπαλλή-
λους. Στη συνέλευσή μας πριν μερικούς
μήνες, ο κόσμος ήταν οργισμένος και ζη-
τούσε απεργία διαρκείας. Όμως η ηγεσία
του Συλλόγου είπε ότι δεν έχουμε απαρ-
τία. Τώρα θα γίνει νέα συνέλευση και ετοι-
μάζουμε επιτροπή αγώνα και απεργιακή
επιτροπή για να μην αφήσουμε να συμ-
βούν τα ίδια. Για να κλείσουμε το τμήμα
μου και πολλά περισσότερα τμήματα στις
9 Νοέμβρη».

Στις μάχες που ξεδιπλώνονται στα νοσο-
κομεία με κέντρο την πανυγειονομική
απεργία στις 20 Οκτώβρη, αναφέρθηκαν η
Κατερίνα Πατρικίου, πρόεδρος του Συλλό-
γου Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα, ο
Γιάννης Κούτρας, γιατρός στο Ιπποκρά-
τειο της Θεσσαλονίκης και μέλος του ΔΣ
της ΕΝΙΘ, ο Νεκτάριος Χάινταρ, ειδικευό-
μενος γιατρός στο Δαφνί, η Ζαννέτα Λυσι-
κάτου, ειδικευόμενη γενική χειρουργός και
ο Κώστας Καταραχιάς, μέλος ΔΣ του Σω-
ματείου Εργαζόμενων στο Έλενα Βενιζέ-
λου, μέλη του Συντονιστικού Νοσοκομείων
(περισσότερα στις σελίδες 8-9).

«Πλέον βασικό αίτημα της ΑΔΕΔΥ είναι
να γυρίσουν πίσω οι μισθοί και τα κλεμμέ-
να των μνημονίων, όπως διεκδικούσαμε
από τη μεριά μας εδώ και χρόνια οι αγωνι-
στές/ίστριες της βάσης και της αριστε-

ράς», τόνισε ο Νίκος Τουρνάς, μέλος ΔΣ
του Συλλόγου Υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ.
«Αυτό έχει μεγάλη σημασία συνολικά για
το δημόσιο αλλά και για τους επιμέρους
χώρους που παλεύουμε για αυξήσεις για
όλους, παλιούς και νέους εργαζόμενους.
Στην ΑΑΔΕ έχουμε συγκροτήσει επιτροπή
αγώνα εδώ κι ένα χρόνο που οργανώνει
τις απεργίες. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, Πά-
με για περιοδείες και για συνέλευση στο
χώρο που θα εξασφαλίσει τη μαζική συμ-
μετοχή στις 9 Νοέμβρη».

Στο κλίμα μέσα στα σχολεία αναφέρθη-
κε ο Στέλιος Γιαννούλης, μέλος ΔΣ του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
«Η Κεραμέως έχει γίνει η πιο μισητή
υπουργός της κυβέρνησης, όχι γιατί είναι
αντιπαθητική, αλλά γιατί οι εκπαιδευτικοί
αντιστέκονται», είπε, θυμίζοντας το 90%
συμμετοχή στην απεργία-αποχή από την
αξιολόγηση πέρσι. «Πλέον μόνο τα δικα-
στήρια έχουν για να αντιμετωπίσουν την
οργή, αλλά ούτε αυτά αρκούν, η Ομο-
σπονδία μας ετοιμάζεται να την επαναπρο-
κηρύξει. Αυτό είναι το καλύτερο υλικό για
να οργανώσουμε τις 9Ν και να ενωθούμε
με όλα τα κομμάτια που παλεύουν. Κάνου-
με ήδη ενημερώσεις στα σχολεία και βλέ-
πουμε μέσα στους συλλόγους διδασκόν-
των να δημιουργείται ένα δίκτυο από τα
κάτω που θέλει παραπάνω, να δράσει το
ίδιο».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο Σε-
ραφείμ Ρίζος, μέλος ΔΣ του ΣΕΠΕ Χανίων.
«Τα πράγματα αλλάζουν, όταν μπαίνει η
βάση να οργανώσει», είπε. «Στο Σύλλογό
μας πλειοψηφεί η αριστερά, αλλά ούτε αυ-
τός είναι μπροστά στη μάχη. Αντίθετα,
φτιάξαμε απεργιακή επιτροπή σε συνέλευ-
ση που έγινε πρόσφατα και αυτό έφερε
αποτέλεσμα. Πήραμε την πρωτοβουλία να
πάμε σε σχολείο που οι επιθέσεις προχω-
ρούσαν και καταφέραμε να κερδηθεί στην
πλευρά του αγώνα. Κάναμε συνεδρίαση
και αποφασίσαμε πρόγραμμα δράσης με
πανό, με περιοδείες στα σχολεία, με αφί-
σα, με γράμμα στους γονείς που να τους
καλούμε στην απεργία. Απεργιακές επι-
τροπές μπορούν να γίνουν παντού, με ένα
απλό κάλεσμα σε όσους θέλουν να συμμε-
τέχουν».

Στον αγώνα των εργατών στη Μαλαματί-
να αναφέρθηκε η Σάντυ Γεωργουλέα, από
την ΑΡΑΣ και το Σωματείο Μισθωτών Τε-
χνικών, στηρίζοντας στη συνέχεια την επι-
λογή για ενωτικές απεργιακές συγκεντρώ-
σεις την ημέρα της πανεργατικής στις 9
Νοέμβρη. «Με διακριτό στίγμα και μπλοκ,
στην πλατεία Κλαυθμώνος όπου θα βρί-
σκεται ο κόσμος της εργασίας, για να έρ-
θουμε σε επαφή μαζί του», είπε. Ενώ στο
ξεσηκωμό των φοιτητικών συλλόγων για
μαζική συμμετοχή στην πανεργατική, στά-
θηκε ο Αλέξαδρος Κοροβέσης, φοιτητής
στο ΠΑΔΑ, ώστε να σταλεί ηχηρά το μήνυ-
μα ότι οι φοιτητές παλεύουν μαζί με την
εργατική τάξη και τα συνδικάτα.
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Κείμενο απόφασης
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9 ΝΟΕΜΒΡΗ
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΞΕΣΗΚΩΜΟ

Στις 9 Νοέμβρη απαντάμε με πανεργατικό
ξεσηκωμό. Νεκρώνουμε όλους τους χώ-

ρους δουλειάς πανελλαδικά, και κατεβαίνου-
με μαζικά στα απεργιακά συλλαλητήρια σε
όλες τις πόλεις, με ένα κεντρικό στόχο. Να τε-
λειώνουμε με την κυβέρνηση της ακρίβειας,
των ιδιωτικοποιήσεων, των υποκλοπών και του
ρατσισμού, να βγούμε με πιο δυνατό εργατικό
κίνημα ριζωμένο σε όλους τους χώρους.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρά την συστη-
ματική της προσπάθεια μέσα από τα ΜΜΕ, να
δώσει την εικόνα  ότι είναι δυνατή, στην
πραγματικότητα βρίσκεται σε κρίση. Ο Μη-
τσοτάκης και οι υπουργοί του έχουν γίνει η
πιο μισητή κυβέρνηση για την συντριπτική
πλειοψηφία της εργατικής τάξης και της νεο-
λαίας: από το κύμα ακρίβειας μέχρι τις υπο-
κλοπές και τα ΜΑΤ στα πανεπιστήμια, από τις
ιδιωτικοποιήσεις μέχρι την αποστολή όπλων
στην Ουκρανία και τους πνιγμένους πρόσφυ-
γες και προσφύγισσες στα νερά του Αιγαίου.
Η Απεργία στις 9 Νοέμβρη και η επιτυχία της
θα δείξει με τον πιο καθαρό τρόπο ότι το
απεργιακό κίνημα είναι η δύναμη για να τελει-
ώνουμε με αυτήν την κυβέρνηση της κατα-
στροφής. 

Παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς οι εργαζό-
μενοι έχουν ξεσηκωθεί ενάντια στην ακρίβεια
που τσακίζει καθημερινά το εργατικό εισόδη-
μα. Η απεργία στις 9 Νοέμβρη, βγήκε μέσα
από τις απεργιακές μάχες όλου του προηγού-
μενου διαστήματος. Τις απεργίες στα Νοσο-
κομεία που ξαναβγαίνουν μαζικά στην απερ-
γία στις 20 Οκτώβρη, οι απεργοί στη Μαλα-
ματίνα εδώ και τρεις μήνες, οι εργαζόμενοι
στην Κόσκο, στον Τουρισμό, δεκάδες κλάδοι
και χώροι που συγκρούονται με κυβέρνηση
και εργοδότες και βέβαια η πανεργατική κινη-
τοποίηση στην ΔΕΘ που ήταν η μεγαλύτερη
των τελευταίων χρόνων. 

Αυτός είναι ο τρόπος για να τσακίσουμε
την ακρίβεια, για να μην αφήσουμε κυβέρνη-
ση και αφεντικά να φορτώσουν στις δικές
μας πλάτες την κρίση τους. 

Η επιτυχία της πανεργατικής απεργίας θα
ανοίξει τον δρόμο για να κλιμακώσουμε απερ-
γιακά. Θα δώσει αυτοπεποίθηση σε ολόκληρα
εργατικά κομμάτια να συνεχίσουν απεργιακά
και να κερδίσουν Συλλογικές Συμβάσεις με
αυξήσεις, προσλήψεις, μονιμοποιήσεις. Επί-
σης θα ανοίξει τον δρόμο για να οργανώσου-
με τους χώρους μας για την μάχη ενάντια στο
νέο δολοφονικό προϋπολογισμό που κατεβά-
ζει ο Μητσοτάκης. Το σχέδιο προϋπολογι-
σμού που φέρνει η κυβέρνηση προβλέπει επι-
στροφή στα πλεονάσματα για την αποπληρω-
μή του χρέους, ουσιαστικά επιστροφή στα
Μνημόνια. Αυτό σημαίνει νέο κύκλο περικο-
πών των κοινωνικών δαπανών για Υγεία και
Παιδεία, καμία πρόσληψη στην Υγεία και σε
όλες τις δημόσιες υπηρεσίες παρά τις τερά-
στιες ελλείψεις που έχουν, νέο κύκλο ιδιωτικο-
ποιήσεων σε κοινωνικά αγαθά όπως το νερό
οι μεταφορές κλπ. Ο Μητσοτάκης και οι
υπουργοί του συνεχίζουν να μοιράζουν δισε-
κατομμύρια για εξοπλισμούς και για επιδοτή-

σεις στις εταιρείες ενέργειας, αλλά ζητάνε νέ-
ες περικοπές σε βάρος των εργαζόμενων. Γι’
αυτό θα χρειαστεί αμέσως μετά τις 9 Νοέμ-
βρη, η κλιμάκωση του απεργιακού κινήματος. 

Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την
Πανυγειονομική απεργία στις 20 Οκτώβρη.
Κάνουμε την προσπάθεια εκείνη την ημέρα
να βρεθούν στο πλευρό των αγωνιζόμενων
υγειονομικών όλοι οι εργαζόμενοι του Δημό-
σιου σε μια πρόβα τζενεράλε εν όψει της πα-
νεργατικής απεργίας. Οι εργάτες της Υγείας
έχοντας κρατήσει ανοιχτή την σύγκρουση με
τις κυβερνήσεις όλα τα τελευταία χρόνια υπε-
ρασπίζοντας το ΕΣΥ για όλους μας, μπορούν
να σπάσουν την κυβερνητική πολιτική και να
κερδίσουν προσλήψεις, μονιμοποιήσεις και
να αποτρέψουν την ιδιωτικοποίηση  του ΕΣΥ. 

Οργανώνουμε την αλληλεγγύη σε κάθε
κλάδο και χώρο που βρίσκεται σε αγώνα.
Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την
απεργία στην Μαλαματίνα και όλες τις απερ-
γιακές μάχες την επόμενη περίοδο.

Αυτήν την Πανεργατική αλλά και την συνέ-
χεια της, χρειάζεται να την πάρουν στα χέρια
τους οι εργάτες και οι εργάτριες σε κάθε χώ-
ρο δουλειάς και να την οργανώσουν. Οι εργά-
τες της Υγείας οργανώνοντας από τα κάτω
σε κάθε νοσοκομείο, με επιτροπές αγώνα και
απεργιακές επιτροπές, έχουν ανοίξει δρό-
μους για όλο το εργατικό κίνημα. Κρατάμε
την εμπειρία του Συντονιστικού των Νοσοκο-
μείων και την απλώνουμε σε κάθε χώρο δου-
λειάς. Παντού όπου υπάρχει αγωνιστής και
αγωνίστρια του Συντονισμού Εργατικής Αντί-
στασης, παίρνουμε την πρωτοβουλία και συγ-
κροτούμε απεργιακές επιτροπές και επιτρο-
πές αγώνας, μαζί με όλους τους συναδέλ-
φους που θέλουν να δώσουν την μάχη για
την επιτυχία της απεργίας αλλά και για την
συνέχεια. Οργανώνουμε Συνελεύσεις και με
εξορμήσεις και περιοδείες ξεσηκώνουμε
όλους/ες τους/τις συναδέλφους για την συμ-
μετοχή στην απεργία, στην απεργιακή περι-
φρούρηση την ημέρα της απεργίας και το κα-
τέβασμα στο απεργιακό συλλαλητήριο. Είναι
κρίσιμο σε κάθε χώρο δουλειάς να κάνουμε
βήματα οργάνωσης από τα κάτω του κάθε
χώρου και για να ενισχύσουμε τα σωματεία
αλλά και για να ξεπεράσουμε την αδράνεια
των  ηγεσιών.

Σε αυτές τις συνθήκες, απέναντι σε μια κυ-
βέρνηση ετοιμόρροπη αλλά και επιθετική, με
τους εργαζόμενους να θέλουν να δώσουν τις
μάχες και να το δείχνουν σε κάθε ευκαιρία
που τους δίνεται, αυτό που χρειαζόμαστε εί-
ναι ενωτικές πανεργατικές απεργιακές συγ-
κεντρώσεις και όχι ξεχωριστές. Γιατί ξέρουμε
ότι στην Ενότητα είναι η δύναμη της Τάξης
μας εκεί χτίζεται η αυτοπεποίθηση και η διά-
θεση για κλιμάκωση και συνέχεια. Ο ΣΕΑ κά-
νει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε τα απεργιακά
συλλαλητήρια να γίνουν ενιαία.

Η επιτυχία της πανεργατικής απεργίας θα
δείξει με τον πιο καθαρό τρόπο ότι οι εργαζό-
μενοι και η νεολαία αρνούνται να πληρώσουν
τη νέα επιδείνωση της κρίσης και ανοίγουν
δρόμο για την εναλλακτική των εργατών.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: κινητοποίηση
για επίσκεψη Πλεύρη Τετάρτη
12/10 12μες
εξόρμηση Παρασκευή 14/10
12μες
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ: Γενική
Συνέλευση Τετάρτη 12/10
12μες αμφιθέατρο
εξόρμηση Παρασκευή 14/10,
12μες
ΣΩΤΗΡΙΑ: Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 18/10
εξόρμηση Τετάρτη 12/10
11.30πμ
ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ: Γενική συνέλευση
Τετάρτη 12/10 12μες
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ: εξόρμηση
Τετάρτη 12/10 8πμ
ΕΡΥΘΡΟΣ: εξόρμηση Τετάρτη
12/10 12μες
ΔΑΦΝΙ: εξόρμηση Τετάρτη
12/10 7πμ και Παρασκευή
14/10 2μμ
ΑΤΤΙΚΟ: εξόρμηση Τετάρτη
12/10 8πμ
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ: εξόρμηση
Τετάρτη 12/10 7.15πμ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ: εξόρμηση
Παρασκευή 14/10, 8.30πμ
ΚΑΤ: εξόρμηση Πέμπτη 13/10
10.30πμ
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ:
εξόρμηση Παρασκευή 14/10
1μμ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ: εξόρμηση
Πέμπτη 13/10 και Παρασκευή
14/10 8πμ
ΤΖΑΝΕΙΟ: εξόρμηση Δευτέρα
17/10  2.30μμ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ:
εξόρμηση Τρίτη 17/10 στις
11πμ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: εξόρμηση
Τετάρτη 12/10 1μμ
ΨΝΘ: εξόρμηση Πέμπτη
13/10 8πμ
ΠΑΤΡΑ ΡΙΟ: εξόρμηση
Δευτέρα, 17/10, 11πμ
ΠΑΤΡΑ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ:
εξόρμηση Δευτέρα, 17/10,
11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥΤΗ:
εξόρμηση Πέμπτη 13/10,
7.30πμ
ΝΟΣΟΚ. ΒΟΛΟΥ: εξόρμηση
Δευτέρα, 17/10, 2μμ
ΝΟΣΟΚ. ΧΑΝΙΩΝ: εξόρμηση
Πέμπτη 13/10, 10πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ:
εξόρμηση, Πέμπτη, 9πμ

ΔΗΜΟΙ
Δημαρχείο  Αθήνας -Λιοσίων:
εξόρμηση  Πέμπτη 13/10 9πμ
Γκαράζ Δήμου Αθήνας:
εξόρμηση Παρασκευή 14/10
6.30πμ
Δήμος Γαλατσίου: εξόρμηση
Παρασκευή 14/10 11πμ
Γκαράζ Δήμου Ταύρου:
εξόρμηση Πέμπτη 13/10  6πμ
Γκαράζ Δήμου Ζωγράφου:

εξόρμηση Πέμπτη 13/10
6.30πμ
Δημαρχείο Ηλιούπολης:
εξόρμηση  Πέμπτη 13/10
8.30πμ
Δημαρχείο Κορυδαλλού:
εξόρμηση Πέμπτη 12μες
Δημαρχείο Νίκαιας: Γενική
Συνέλευση Πέμπτη 13/10  8πμ
Πνευματικό Κέντρο Μάνος
Λοίζος
Γκαράζ Δήμου Ρέντη:
Παρασκευή εξόρμηση 7πμ
Δημαρχείο Δήμου Ρέντη:
Γενική Συνέλευση Πέμπτη
20/10, 8πμ
Δημαρχείο Κερατσινίου:
εξόρμηση Παρασκευή 14/10
11πμ
Γκαράζ Δήμου Πειραιά:
εξόρμηση Δευτέρα 17/10 7πμ
Δημαρχείο Πειραιά: εξόρμηση
Δευτέρα 17/10 11πμ
Δημαρχείο Αγ. Αναργύρων:
Πέμπτη 13/10 εξόρμηση 8πμ
Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής:
εξόρμηση Παρασκευή 14/10
11πμ
Δημαρχείο Μαρουσίου:
εξόρμηση  Πέμπτη 13/10
12μες
Γκαράζ Δήμου Περιστερίου:
Τετάρτη 12/10 6.15πμ
Γκαράζ Δήμου Πετρούπολης:
εξόρμηση Παρασκευή 14/10
7πμ
Καθαριότητα Δ. Χανίων:
εξόρμηση Πέμπτη13/10, 10πμ
Δήμος Αμπελοκήπων
Μενεμενης: εξόρμηση Πέμπτη
13/10, 11πμ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
144ο Δημοτικό: εξόρμηση
Πέμπτη 13/10, 11.20πμ
3ο Δ.Σ. Ελληνικού: εξόρμηση
Πέμπτη 13/10, 7.45πμ
12ο ΓΕΛ Αθήνας: εξόρμηση
Πέμπτη 13/10, 7.45πμ
9ο ΓΕΛ Πετραλώνων
εξόρμηση Παρασκευή 14/10,
7.45πμ
5ο ΓΕΛ Καρέα: εξόρμηση
Πέμπτη 13/10, 7.45πμ
Μουσικό Αλίμου: εξόρμηση
την Πέμπτη 13/10 7.45πμ
6ο Δ. Σ. Γλυφάδας: εξόρμηση
Παρασκευή 14/10, 7.45πμ
ΣΕΛΕΤΕ: εξόρμηση
Παρασεκευή 14/10,  7.30πμ
8ο ΓΕΛ Νικοπόλεως: Τετάρτη
12/10, 7.30 πμ
Α'ΕΛΜΕ: Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 19/10 στο 8ο
Νικοπόλεως, 1.30μμ
Ε' ΕΛΜΕ: Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 19/10

ΔΗΜΟΣΙΟ
Υπ. Πο.:   ΑΚΡΟΠΟΛΗ -
Σύσκεψη Συζήτηση, Πέμπτη
13/10, 11πμ
Εξόρμηση Δευτέρα 17/10,
9πμ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ - Εξόρμηση

Πέμπτη 13/10, 9πμ
Συνέλευση εργαζόμενων,
Δευτέρα 17/10, 12 μεσ
Υπ. ΟΙΚ:  ΑΑΔΕ-ΓΓΔΕ:
εξόρμηση, Τετάρτη 12/10,
7.30πμ
Σύσκεψη της Επιτροπής
Αγώνα Πέμπτη 20/10, 11πμ
Κυλικείο
Εφορία Αγιων Αναργυρων:
εξόρμηση, Πέμπτη13/10,
10πμ
ΥΠΕΧΩΔΕ: εξόρμηση
Τετάρτη 19/10, 12 μες
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: εξόρμηση
Τετάρτη, 12/10, 7.20πμ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ:
εξόρμηση Παρασκευή 14/10,
12 μες
Γενική Συνέλευση, Πέμπτη
20/10, 11μμ Κτίριο 13
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:
εξόρμηση Πέμπτη 13/10, 1μμ

ΙΔ. ΥΓΕΙΑ 
Σύσκεψη της ΑΣΚΥ Ιδ. Υγείας,
Παρασκευή 14/10, 7μμ,
Αιόλου 47, 5ος όροφος
ΩΝΑΣΕΙΟ: Εξόρμηση Πέμπτη,
13/10, 6.30πμ
ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ: Εξόρμηση
Πέμπτη, 20/10, 6.30πμ

ΛΙΜΑΝΙΑ
COSCO: εξόρμηση Πέμπτη,
13/10, 6.30πμ
Γενική Συνέλευση Σαββατο

15/10, 2μμ 
ΛΙΜΑΝΙ ΒΟΛΟΥ: εξόρμηση
Πέμπτη, 13/10, 8πμ

ΜΜΕ
ΕΡΤ: εξόρμηση Δευτερα
17/10, 10πμ
Σύσκεψη Συζήτηση, Πέμπτη
20/10, 1μμ, στην αίθουσα της
ΠΟΣΠΕΡΤ
ΕΦ.ΣΥΝ: εξόρμηση
Παρασκευή 14/10, 5μμ
9.84: εξόρμηση Παρασκευή
14/10, 10.30 πμ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: εξόρμηση
Τετάρτη 19/10, 3μμ

ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΜΕΤΡΟ: εξόρμηση Πέμπτη
13/10, 12 μεσ
ΕΥΔΑΠ Περισσός: εξόρμηση
Παρασκευή 14/10, 11πμ
ΔΕΗ ΡΟΥΦ: Πέμπτη 13/10,
6.30πμ
ΕΘΝΙΚΗ Κοτζιά: Δευτέρα
17/10, 7.20πμ
ΔΕΣΦΑ Ρεβυθούσα: Τρίτη
18/10, 3μμ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΑΣΗ, εξόρμηση θέατρα
Κεραμεικού, Σάββατο 15/10,
6μμ

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
Εξάρχεια, εξόρμηση Πέμπτη
13/10, 6μμ

Οργανώνουμε τους χώρους μας
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Γέφυρα 
κλιμάκωσης 
του πολέμου 
στην Κριμαία
Η έκρηξη στη γέφυρα που ενώνει τη Ρωσία με την

Κριμαία, στα στενά του Κερτς, στις 8/10 είναι ένα
νέο βήμα στην κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου
στην Ουκρανία. Ο Πούτιν δήλωσε, σε ένα βίντεο που
κυκλοφόρησε την Κυριακή, ότι οι «οι συνωμότες, εμ-
πνευστές και δράστες» της επίθεσης είναι «οι ουκρανι-
κές μυστικές υπηρεσίες». 

Επίσημα η ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει αναλάβει
την ευθύνη για την έκρηξη. Αλλά τα στελέχη της πανη-
γυρίζουν για την ταπείνωση του Πούτιν και αφήνουν
υπονοούμενα. Την Δευτέρα 10/10 το πρωί δεκάδες
ρωσικοί πύραυλοι και ρουκέτες έπληξαν τις ουκρανι-
κές πόλεις, από το Λβιβ στα δυτικά μέχρι τη Ζαπορί-
τζια και την Οδησσό στα νότια. Το Κίεβο, η πρωτεύου-
σα, χτυπήθηκε για πρώτη φορά από τα μέσα Ιούνη. 

Η γέφυρα έχει μεγάλη συμβολική αλλά και πρακτική
αξία για την Ρωσία. Η απόφαση για την κατασκευή της
ελήφθη μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.
Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια και άθλοι μηχανικής για να
κατασκευαστεί καλύπτοντας μια απόσταση 14 χιλιομέ-
τρων πάνω από τη θάλασσα. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο τόσο η Βέρμαχτ όσο και ο σοβιετικός στρατός
είχαν αποτύχει στις απόπειρές τους να διασχίσουν τα
στενά του Κερτς. Το 2018 ο Πούτιν εγκαινίασε πανηγυρι-
κά τη λειτουργία της γέφυρας οδηγώντας ένα φορτηγό. 

Aρτηρία
Από τη στιγμή που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή τον

Φλεβάρη η γέφυρα, με τη διπλή σιδηροδρομική γραμμή
της, είναι η βασική αρτηρία για τα εφόδια που συσσω-
ρεύονται στην Κριμαία και από κει διοχετεύονται στο νό-
τιο μέτωπο, στην Χερσώνα. Η έκρηξη δεν την κατέστρε-
ψε, ωστόσο οι ζημιές που προκάλεσε, θα επιβραδύνουν
τον ρυθμό της μεταφοράς εφοδίων σε μια κρίσιμη στιγ-
μή όπου εκτυλίσσεται η ουκρανική αντεπίθεση. 

Την προηγούμενη βδομάδα ο Μπάιντεν δήλωσε ότι ο
Πούτιν «δεν αστειεύεται» όταν μιλάει για χρήση τακτι-
κών πυρηνικών όπλων και ότι «είμαστε αντιμέτωποι με
την προοπτική του Αρμαγεδδώνα για πρώτη φορά από
την εποχή του Κένεντι». Προς το παρόν όμως η απάντη-
ση του Πούτιν δεν διαβαίνει αυτό το κατώφλι. Οι πυ-
ραυλικές επιθέσεις στις ουκρανικές πόλεις είναι μια
βάρβαρη απειλητική χειρονομία. Το ίδιο και η ανάπτυξη
στρατευμάτων στα δυτικά σύνορα της Λευκορωσίας με
την Πολωνία. 

Ο Κίρμπι, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του
Μπάιντεν δήλωσε τη λύπη του γιατί ο Πούτιν δεν εξετά-
ζει καν το ενδεχόμενο «οι δυο πλευρές να κάτσουν στο
τραπέζι και να βρουν διπλωματική λύση». Είναι βέβαια
υποκριτής: οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εξοπλίζουν με υπερ-
σύγχρονα όπλα και καθοδηγούν τον ουκρανικό στρατό
στις επιχειρήσεις του. Κλιμακώνουν τον πόλεμο δηλα-
δή. Και οι δυο πλευρές του ιμπεριαλιστικού πολέμου
ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάτσουν στο
τραπέζι. Αλλά θέλουν να έχουν το πλεονέκτημα όταν
έρθει αυτή η ώρα. Διακινδυνεύουν έτσι την ανεξέλεγκτη
κλιμάκωση, τον «Αρμαγεδδώνα». 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΜΠΙΝ ΣΑΛΜΑΝ - ΠΟΥΤΙΝ - ΜΠΑΪΝΤΕΝ

Πετρελαϊκοί πόλεμοι πάνω
στις πλάτες μας
Τίποτα δεν συνοψίζει καλύτερα την

αλλαγή του παγκόσμιου συσχετι-
σμού δυνάμεων από την απόφαση

του πετρελαϊκού καρτέλ ΟΠΕΚ+, σε πεί-
σμα των έντονων πιέσεων των ΗΠΑ, να μει-
ώσει την παραγωγή κατά δύο εκατομμύρια
βαρέλια ημερησίως. Αυτό ισοδυναμεί με το
ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (γνωστός ως
MBS), πραγματικός κυβερνήτης της Σαου-
δικής Αραβίας, και ο Βλαντιμίρ Πούτιν,
πρόεδρος της Ρωσίας, δείχνουν τα δύο με-
σαία τους δάχτυλα στον Τζο Μπάιντεν.

Γράφει ο  Άλεξ Καλλίνικος

Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι
ΗΠΑ προσπαθούν να δέσουν στενά μαζί
τους τη σαουδαραβική μοναρχία. Τον
Φλεβάρη του 1945 ο πρόεδρος Φραγκλί-
νος Ρούσβελτ σταμάτησε επιστρέφοντας
από τη σύνοδο κορυφής της Γιάλτας με
τον Στάλιν και τον Τσόρτσιλ για να συναν-
τήσει τον ιδρυτή της δυναστείας, τον βα-
σιλιά Ιμπν Σαούντ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
των ΗΠΑ δήλωσε τότε ότι οι πετρελαϊκοί
πόροι της Σαουδικής Αραβίας "αποτελούν
μια εκπληκτική πηγή στρατηγικής ισχύος
και ένα από τα μεγαλύτερα υλικά βραβεία
στην παγκόσμια ιστορία".

Αυτός ο δεσμός παρέμεινε ισχυρός για
δεκαετίες. Η Σαουδική Αραβία, με τα τερά-
στια πετρελαϊκά της αποθέματα, λειτούρ-
γησε ως παραγωγός στο ρόλο του μπα-
λαντέρ, ικανός να μετατοπίζει την παραγω-
γή και τις τιμές σε στενή ευθυγράμμιση με
την Ουάσινγκτον. Και οι ΗΠΑ διεξήγαγαν
τον πόλεμο του Κόλπου το 1991 κατά του
Ιράκ εν μέρει για να υπερασπιστούν τη σα-
ουδαραβική μοναρχία από τις φιλοδοξίες
του Σαντάμ Χουσεΐν.

Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγ-
κτον και Ριάντ έχουν επιδεινωθεί τα τε-
λευταία χρόνια. Οι λόγοι είναι εν μέρει γε-
ωπολιτικοί. Το σαουδαραβικό απολυταρ-

χικό καθεστώς δυσανασχέτησε με τον
Μπαράκ Ομπάμα γιατί δεν υπερασπίστη-
κε τις άλλες τυραννίες στη Μέση Ανατολή
από τις επαναστάσεις του 2011. Απεχθα-
νόταν επίσης την πυρηνική συμφωνία που
έκλεισε με το Ιράν, τον σημαντικότερο πε-
ριφερειακό αντίπαλό τους, το 2015. Ο
Μπάιντεν προσπαθεί να την αναβιώσει.

Εν τω μεταξύ, η παρέμβαση της Ρω-
σίας στους εμφυλίους πολέμους στη Συ-
ρία και τη Λιβύη την έχει καταστήσει ου-
σιαστικά μια περιφερειακή δύναμη της
Μέσης Ανατολής. Η Κίνα αποτελεί σημαν-
τική αγορά πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου για τα κράτη του Κόλπου και εξάγει
αυξανόμενες ποσότητες αγαθών σε αυτά.
Αυτό έχει φέρει τη Σαουδική Αραβία και
τις άλλες μοναρχίες του Κόλπου πιο κον-
τά στους "αυταρχικούς" αντιπάλους της
Ουάσινγκτον στο Πεκίνο και τη Μόσχα.

Και, φυσικά. η ενεργειακή κρίση δίνει
στα κράτη αυτά μεγαλύτερη επιρροή. Οι
περισσότερες μεγάλες οικονομίες αρχί-
ζουν να κάνουν - πολύ αργά και άνισα - τη
λεγόμενη "πράσινη μετάβαση". Αρχίζουν
να προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτηση
από τα ορυκτά καύσιμα και να στραφούν
προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Κατάρρευση
Παραδόξως, η διαδικασία αυτή ευνοεί

βραχυπρόθεσμα τους μεγάλους παραγω-
γούς πετρελαίου και φυσικού αερίου - τη
Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, καθώς και
τις ΗΠΑ. Οι επενδύσεις σε ορυκτά καύσι-
μα δεν έχουν ανακάμψει από τους κραδα-
σμούς που προκάλεσε η πτώση της τιμής
του πετρελαίου το 2014-15 και η κατάρ-
ρευσή της για λίγο σε αρνητικό έδαφος
κατά την έναρξη της πανδημίας το 2020.
Αυτό περιορίζει την προσφορά και έτσι
συμβάλλει στη διατήρηση των τιμών σε
υψηλά επίπεδα. Ακόμη και πριν από την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το φυ-
σικό αέριο είχε μεγάλη ζήτηση, ιδίως στην

Ανατολική Ασία, ως "μεταβατικό καύσιμο",
επειδή παράγει λιγότερο διοξείδιο του άν-
θρακα ανά μονάδα από τον άνθρακα.

Οι Σαουδάραβες και οι στενοί σύμμαχοί
τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρί-
σκονται σε πορεία σύγκρουσης με την κυ-
βέρνηση Μπάιντεν για την ενεργειακή της
πολιτική. Ο ίδιος ανέλαβε την εξουσία
υποσχόμενος μια "μετάβαση από το πε-
τρέλαιο". Αλλά η αντιδημοτικότητά του εν
μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού τον
ώθησε στην προσπάθεια να μειώσει την
τιμή του πετρελαίου. Τα κράτη του Κόλ-
που εξοργίστηκαν όταν άρχισε τον Μάρτη
να απελευθερώνει ένα εκατομμύριο βαρέ-
λια ημερησίως από το έκτακτο στρατηγι-
κό απόθεμα πετρελαίου της αμερικανικής
κυβέρνησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Financial Ti-
mes, "το σχέδιο της Ουάσινγκτον να επιβά-
λει ανώτατο όριο τιμών στις ρωσικές εξα-
γωγές αργού πετρελαίου... προκάλεσε συ-
ναγερμό στους παραγωγούς του ΟΠΕΚ.
Φοβούνται ότι το μέτρο θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί εναντίον τους και στο μέλ-
λον, λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις συ-
ζητήσεις της ομάδας, αποσπώντας τον
έλεγχο της αγοράς πετρελαίου πίσω στα
χέρια των πλούσιων καταναλωτών".

Ο Μπάιντεν επισκέφθηκε το Ριάντ τον
Ιούλιο σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει
τις σχέσεις του με τον MBS και να τον πεί-
σει να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου.
Είπε τότε σε μια σύνοδο κορυφής των
ηγετών της Μέσης Ανατολής: "Οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες δεν πρόκειται να πάνε που-
θενά". Η απάντηση της Σαουδικής Αρα-
βίας ήρθε την περασμένη εβδομάδα. Φαί-
νεται ότι ήταν χρονικά σχεδιασμένη για να
ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου πριν
από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον
επόμενο μήνα και έτσι να βοηθήσει την
αντιπολίτευση των Ρεπουμπλικάνων.

"Αυτή τη στιγμή όλοι χρειάζονται το πε-
τρέλαιο του Κόλπου, όλοι χρειάζονται τη
Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα στο πλοίο", λέει ο ακαδημαϊ-
κός Αμπντουλχαλίντ Αμπντάλα από τα
Εμιράτα. "Ορισμένοι στην Ουάσιγκτον σί-
γουρα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι
υπάρχει ένας νέος Κόλπος και ότι δεν
παίρνουμε πλέον εντολές από την Ουά-
σιγκτον". Υπερβάλλει, αλλά η κυριαρχία
των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή έχει υποστεί
σοβαρό πλήγμα.

• Ο Άλεξ Καλλίνικος θα βρίσκεται
στην Αθήνα στις 6 Νοέμβρη, ομιλητής
στο μονοήμερο συζητήσεων που ορ-
γανώνει το ΣΕΚ με θέμα “Κράτος και
Επανάσταση - Η πάλη για τη δημοκρα-
τία σήμερα” (Περισσότερα στη σελ.20)

Ο Μητσοτάκης υποδέχεται τον μπιν Σαλμάν στην Αθήνα τον περασμένο Ιούλη
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Εκδήλωση ΜΜΕ

Μια πολύ σημαντική εκδήλωση οργάνωσαν τα
σχήματα στα ΜΜΕ «Πρωτοβουλία για την Ανα-

τροπή» (ΕΣΗΕΑ) και «Αριστερή Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή» (ΕΣΠΗΤ) με θέμα «Εδώ και τώρα αυξή-
σεις και ΣΣΕ. Κάτω τα χέρια από την ελευθεροτυπία»
στις 7/10 στην ΕΣΗΕΑ.

Ο Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ από
την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, ξεκίνησε την ομι-
λία του τονίζοντας ότι «η σωστή πλευρά της ιστορίας»
για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ είναι δίπλα στο εργα-
τικό κίνημα που παλεύει για ΣΣΕ και δικαιώματα, διεκδι-
κώντας «δημόσια ΜΜΕ που ανταποδίδουν με δημόσιο
λόγο που έχει σεβασμό στις αγωνίες τους και στους
αγώνες» των φτωχών ανθρώπων. Περιγράφοντας το
εργασιακό περιβάλλον στα ΜΜΕ, μίλησε για την ελα-
στικοποίηση των σχέσεων εργασίας με τα μπλοκάκια
και τους εργολάβους, τους αντιαπεργιακούς νόμους
και το εργοδοτικό θεσμικό πλαίσιο για «διαπραγματεύ-
σεις», με αποκλεισμό της ΠΟΣΠΕΡΤ από αυτές. (Διαβά-
στε όλη την εισήγηση του Ν. Μπράτσου στο nasos
bratsos.blogspot.com/2022/10/blog-post_5.html).

«Κάναμε συνέλευση τέλος Ιουνίου για να διεκδική-
σουμε ΣΣΕ», σημείωσε η Σοφία Τσάλλα, δημοσιογρά-
φος Alpha και μέλος Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ.
«Τον Σεπτέμβριο μας ήρθε ένα άλλο χαστούκι που λέ-
γεται νομοσχέδιο και συζητούσαμε πώς θα το σταμα-
τήσουμε. Κάναμε μία επιτυχημένη απεργία, ήμασταν
ζεστοί και αποφασισμένοι. Κι ενώ η ΕΣΗΕΑ μας έθεσε
σε μια απεργιακή εγρήγορση, μετά τίποτα, ησυχία.
Πήραμε ένα μέιλ [της ΕΣΗΕΑ] για τα σημεία που δια-
φωνεί και είδαμε ότι συμφωνεί με το άρθρο 22, που
είναι πολύ επικίνδυνο για τη φίμωση του Τύπου και
των ηλεκτρονικών μέσων. Με το ν/σ μειώνονται κατά
40% οι συμβάσεις για εξαρτημένη εργασία. Μιλάμε
για μαχαίρι, όχι για κάτι που περνάει απαρατήρητο».

Αυξήσεις
«Κάναμε συνέλευση σήμερα των εργαζόμενων στα

ψηφιακά μέσα της Alter Ego Media με πάνω από 50
παρόντες», υπογράμμισε ο Νεκτάριος Δαργάκης, δη-
μοσιογράφος στο in.gr και μέλος του Μεικτού Συμ-
βουλίου της ΕΣΗΕΑ. «Μέσα στους τρεις τελευταίους
μήνες έχουμε κάνει δύο συνελεύσεις. Η πρώτη μας
συνέλευση αρχές Ιούλη ήταν τομή, γιατί απελευθέ-
ρωσε τον θυμό αλλά και την όρεξη σε ανθρώπους
που μέχρι τότε δεν συμμετείχαν σε διαδικασίες.
Πραγματοποιήθηκε παρά την τεράστια αντίδραση
της εργοδοσίας. Τότε πήραμε απόφαση για να διεκ-
δικήσουμε αυξήσεις 12%, προσλήψεις για να μειωθεί
η εντατικοποίηση και ζητήσαμε από την ΕΣΗΕΑ να ξε-
κινήσει τη διαδικασία για ΣΣΕ σε όλα τα ΜΜΕ. Δυστυ-
χώς τώρα, η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και ο πρόεδρος
της ΕΣΠΗΤ έπαιξαν αρνητικό ρόλο στη διαδικασία.
Εμφανίστηκε μια ψεύτικη αντίφαση ότι “δεν μπορείτε
να διεκδικήσετε εσείς από την εργοδοσία τώρα γιατί
θα δημιουργήσετε εμπόδια στη διεκδίκηση της ΣΣΕ.
Θα το κάνουν οι Ενώσεις τις επόμενες δεκαπέντε μέ-
ρες”. Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη απεργία στις
9/11, που από τη δικιά μας μεριά θα δώσουμε όλες
μας τις δυνάμεις για να είμαστε απεργιακά εκείνη τη
μέρα μαζί με όλους τους άλλους εργαζόμενους».

Ακολούθησαν παρεμβάσεις με εικόνες από άλλους
χώρους, με έμφαση στην ανάγκη οργάνωσης της Πα-
νεργατικής Απεργίας 9/11. Αποφασίστηκε ότι τα σχή-
ματα προχωρούν σε εξορμήσεις στα “μαγαζιά” για να
οργανωθούν συνελεύσεις μπροστά στις 9/11, προτεί-
νουν στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ τη συμμετοχή
στην πανεργατική και εξασφαλίζουν οργανωμένη
συμμετοχή στη γενική απεργία. Ήδη, τα μέλη των 
Financial Crimes (δίκτυο που συμμετέχει στην Πρω-
τοβουλία για την Ανατροπή) επισκέφτηκαν μια σειρά
χώρους, όπως Εφ.Συν, Documento, 9.84.

Σε μαζική, δυναμική συγκέντρωση
προχώρησαν την περασμένη Πέμπτη
6 Οκτωβρίου το πρωί οι εργαζόμενοι

στην ΕΥΔΑΠ στο κεντρικό κτίριο διοίκησης
της εταιρίας στον Περισσό. Στάση εργα-
σίας κάλεσε η Ομοσπονδία τους, διεκδι-
κώντας συμπληρωματική συλλογική σύμβα-
ση εργασίας και αυξήσεις προκειμένου να
μπορούν να αντεπεξέλθουν στην αυξανόμε-
νη ακρίβεια.

Στη συγκέντρωση που εξαγγέλθηκε από
την ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ συμμετείχαν όλα τα σω-
ματεία και οι σύλλογοι της εταιρείας. Ακο-
λούθησε κατάληψη στο γραφείο του Διευ-
θύνοντα Συμβούλου και στην αίθουσα συ-
σκέψεων όπου οι εργαζόμενοι διέκοψαν
σύσκεψη του Διευθύνοντα Συμβούλου με
εξωτερικούς Συμβούλους. Επιπλέον, στη
συγκέντρωση οι εργαζόμενοι πανηγύρισαν
για την πρόσφατη ακύρωση στο ΣτΕ, μετά
από αίτημά τους, της επιχειρούμενης ιδιω-
τικοποίησης στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύ-
στημα (ΕΥΣ) Αττικής.

Στις ομιλίες τους, συνδικαλιστές από τις
παρατάξεις αλλά και εργαζόμενοι από τα
κάτω -παρουσία του ίδιου του διευθύνον-
τος συμβούλου της εταιρίας- κάλεσαν την
διοίκηση να ικανοποιήσει άμεσα τα αιτήμα-
τά τους λέγοντας ότι θα προχωρήσουν σε
νέες κινητοποιήσεις. Σε αυτήν την κατεύ-
θυνση προετοιμάζεται νέα κινητοποίηση
την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου. «Ζητάμε να
υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση ερ-
γασίας, να δοθεί μηνιαία έκτακτη ενίσχυση
250 ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους και
να υλοποιηθούν οι όροι της σύμβασης για
επικουρική συνταξιοδοτική ασφάλιση» δή-

λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Κώστας
Λυμπέρης, γ.γ. του Δ.Σ. του Συλλόγου Επι-
στημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ.

Σε ανάρτησή του ο Σύλλογος Προσωπι-
κού ΕΥΔΑΠ μετά τη συγκέντρωση, ανέφερε:
«Το σχοινί έχει δυο άκρες, βάρδα μην τρα-
βήξουν την άλλη άκρη οι εργαζόμενοι κύριε
Διευθύνοντα. Τα μέλη του σωματείου μας
πρωτοστάτησαν στην κινητοποίηση σήμερα
και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι να πάρουμε
αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει». 

«Σήμερα έχουμε μια μαζική συγκέντρωση.
Απαιτούμε μια καλύτερη συλλογική σύμβαση
για τους εργαζόμενους γιατί στην προηγού-
μενη δεν υπήρχε στην ουσία καμιά αύξηση,
στους περισσότερους μεταφράστηκε σε ελά-
χιστα ευρώ το μήνα και σε άλλους σε καθό-
λου ενώ την ίδια ώρα μοιράζουν αυξημένο

μέρισμα στους μετόχους -κύριος μέτοχος εί-
ναι το υπερταμείο- και προγραμματίζουν επι-
πλέον επιστροφή κεφαλαίου» δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη, η Όλγα Τσιμιδάκη.
«Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να δούμε το σύνο-
λο της κοινωνίας. Είναι αδιανόητο να κόβουν
το νερό για εκατό ευρώ ή να θέλουν να ιδιω-
τικοποιήσουν το νερό σε εποχή τέτοιας οικο-
νομικής κρίσης. Πανηγυρίζουμε βέβαια την
χθεσινή απόφαση του ΣτΕ που μπλοκάρει
την ιδιωτικοποίηση στο ΕΥΣ. Αλλά ο αγώνας
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου
νερού είναι μαραθώνιος, θα ξανάρθουνε».

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην Πα-
νεργατική Απεργία στις 9 του Νοέμβρη μοί-
ρασε στη συγκέντρωση ο Συντονισμός Ερ-
γατικής Αντίστασης.

Γ.Π.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
48ωρη απεργία
Οι εργαζόμενες/οι στα «Βοήθεια στο Σπίτι» προ-

χωράνε σε γενικές συνελεύσεις σε όλη την Ελ-
λάδα, με πρόταση για απεργιακές κινητοποιήσεις.
Μετά την απόφαση του ΣτΕ, έρχονται οι απαράδε-
κτες δηλώσεις του ΥΠΕΣ Βορίδη ότι θα αναπροσαρ-
μόσει ο ΑΣΕΠ τους οριστικούς πίνακες της 4Κ, κάτι
που σημαίνει απόλυση για τους μισούς (τουλάχιστον)
εργαζόμενους. Μετά από 15- 20 χρόνια δουλειάς κιν-
δυνεύουμε να βρεθούμε στο δρόμο. Ο Βορίδης ξα-
ναπήρε το τσεκούρι του, αυτή τη φορά όχι για τους
φοιτητές, αλλά για τους εργαζόμενους στα «ΒσΣ». 

Μαζική ήταν η συνέλευση της ΕΠΥΒ Κ. Μακεδο-
νίας: η οργή ξεχείλιζε από τις τοποθετήσεις των συ-
ναδέλφων/ισσών. Αλλά και η αλληλεγγύη και η αγω-
νιστικότητα, αφού όλες κατέληγαν σε προτάσεις για
απεργίες και κινητοποιήσεις. Η απόφασή μας ήταν
για απεργία στις 20-21/10 και μαζικό κατέβασμα
στην Αθήνα, ενώ ανάλογη με τις εξελίξεις θα είναι
και η συνέχεια. Συνεχείς δράσεις, απεργία διαρ-
κείας, απεύθυνση στα σωματεία των δήμων και την
ΠΟΕ ΟΤΑ, όχι απλά να μας καλύψει, αλλά να βγάλει
όλο το κλάδο σε απεργία. Αυτές ήταν μερικές από
τις προτάσεις μας και βέβαια η απεργία στις 9 Νο-
έμβρη. 

Μια δυνατή απεργία μπορεί να τους αναγκάσει να
βρουν λύσεις, που θα εξασφαλίζουν όλους μας. Δεν
υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε καμία και κανέναν
να απολυθεί, μετά από 20 χρόνια δουλειάς και κοι-
νωνικής προσφοράς. Ο Βορίδης κι ο Μητσοτάκης
θα απολυθούν, όχι εμείς. Το χουμε πετύχει παλιότε-
ρα, θα το ξανακάνουμε και τώρα.

Νίκος Χατζάρας, μέλος ΔΣ ΕΠΥΒ Κ. Μακεδονίας 

Κλιμακώνεται ο απεργιακός αγώνας των εργαζόμενων στη Μαλαματίνα που
διεκδικούν την ανάκληση των απολύσεων και την υπογραφή Συλλογικής Σύμ-

βασης. Οι πιο πρόσφατες απολύσεις στις 28/9, αυτές του Γιάννη Φραγκίδη, προ-
έδρου του Σωματείου και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων
Εμφιαλωμένων Ποτών και του Άρη Μερκενίδη προέδρου του Συνδικάτου Οδη-
γών, Πωλητών και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών Β. Ελλάδος και μέλους του Γε-
νικού Συμβουλίου ΕΚΘ, ξεσήκωσαν ακόμα περισσότερο τους απεργούς της Μα-
λαματίνα, που συνεχίζουν την απεργία διαρκείας για πάνω από δύο μήνες, αλλά
και όλη την εργατική τάξη που συμπαραστέκεται. 

Μια μεγαλειώδης πορεία συμπαράστασης στους απεργούς πραγματοποι-
ήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 7/10 με πολλές εκατοντά-
δες εργαζόμενων και φοιτητών/τριών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
σωματείου εργαζομένων στη Μαλαματίνα. Με τα πανό τους συμμετείχαν σωμα-
τεία, φοιτητικοί σύλλογοι με μαζική παρουσία, το ΠΑΜΕ, ο Συντονισμός Εργατι-
κής Αντίστασης, οργανώσεις της Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου.  

Η πορεία ξεκίνησε από τα γραφεία της ΠΟΕΕΠ (Πανελλαδικής Ομοσπονδίας
Εργαζομένων στα Εμφιαλωμένα Ποτά) και διαδήλωσε στη Φιλίππου, την Τσιμι-
σκή, την Αριστοτέλους και την οδό Εγνατία. Στο κλείσιμο έγινε κάλεσμα μαζικής
συμμετοχής στην πανελλαδική Γενική Απεργία στις 9/11.

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ
Αλληλεγγύη στην απεργία

ΕΥΔΑΠ Διεκδικούν
συμπληρωματική ΣΣΕ

6/10, Κινητοποίηση εργαζόμενων ΕΥΔΑΠ στον Περισσό. Φωτό: Γιώργος Πίττας

7/10, Διαδήλωση αλληλεγγύης στη Μαλαματίνα. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
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ΣΧΟΛΕΣ

Ξεκίνημα με συνελεύσεις
ΣΧΟΛΕΙΑ

Μαχητικά στην απεργία

Σε στάση εργασίας προχώρησαν οι εκπαιδευτικοί της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης την Τρίτη 11/10. Συγκέντρωση με μεγά-
λη συμμετοχή μαθητών/ριών έγινε την ίδια ημέρα στο Υπουρ-

γείο Παιδείας, ενώ σε κάποια σημεία προηγήθηκαν εκδηλώσεις και
συζητήσεις των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με γονείς και μαθη-
τές, με πιο χαρακτηριστική ίσως την επίσκεψη της Αλέιδα Γκεβάρα,
κόρης του Τσε, στο 13ο ΓΕΛ Περιστερίου. Η ΟΛΜΕ καλεί σε γύρο
γενικών συνελεύσεων σε όλες τις ΕΛΜΕ την εβδομάδα 17-21 Οκτώ-
βρη και σε συνέλευση προέδρων στις 22/10. 

Εν τω μεταξύ σε πολλούς συλλόγους πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας ήδη έχουν ξεκινήσει οι γενικές συνελεύσεις. 

«Την Τετάρτη 5/10 έγινε έκτακτη γενική συνέλευση στον Στ' ΣΕ-
ΠΕ Θεσσαλονίκης. Παρεβρέθηκαν δεκάδες άτομα, παρότι η συνέ-
λευση καλέστηκε μόλις δύο μέρες πριν. Στο τέλος της συνέλευσης
καλέσαμε τον κόσμο να αφήσει το τηλέφωνό του για να φτιάξουμε
μια απεργιακή επιτροπή που θα προπαγανδίζει την πανεργατική
απεργία και ταυτόχρονα θα αναδείξει κομμάτια με τα οποία μπο-
ρούμε να δουλέψουμε μαζί, σε κάθε σχολείο», μεταφέρει η Κατερί-
να Τσαλταμπάση δασκάλα Στ’ ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης, μέλος Δικτύου
“Η Τάξη μας”. «Στη συζήτηση από τη μεριά μας προσπαθήσαμε να
θέσουμε το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η δημόσια εκπαίδευση
δέχεται τόσο χυδαίες επιθέσεις από την κυβέρνηση. Μετά από 15
χρόνια διαδοχικών κρίσεων γνωρίζουμε καλά ποιος τις πληρώνει,
όλο το βάρος φορτώνεται στις πλάτες των εργατών. Σε αυτές άλ-
λωστε οφείλεται τόσο ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος Δύσης-Ρωσίας
στο έδαφος της Ουκρανίας όσο και η ανάδειξη των φασιστών της
Μελόνι στην Ιταλία. Ο λόγος που οι φασίστες στην Ελλάδα είναι στη
φυλακή είναι ότι το αντιφασιστικό κίνημα δεν άφησε αναπάντητη
ούτε μία τους επίθεση, περνώντας στις διεκδικήσεις απονομιμοποί-
ησής τους σε κάθε ευκαιρία. 

Ένα μήνα πριν η Θεσσαλονίκη ταρακουνήθηκε από μια τεράστια
πορεία που έφτασε να καταλαμβάνει όλη την παραλιακή, από τον
Λευκό Πύργο μέχρι την Ίωνος Δραγούμη. Η στάση εργασίας της
ΑΔΕΔΥ την Παρασκευή 7/10 για να μπορέσει ο κόσμος να παραστεί
στο δικαστήριο στη δίκη της Χρυσής Αυγής δύο χρόνια μετά την
πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, η απεργία των νοσοκομειακών
στις 20/10 και η 24ωρη Πανεργατική στις 9/11 είναι αποτελέσματα
της συνεχόμενης διεκδίκησης ενός τεράστιου κομματιού κόσμου
που δεν προτίθεται να αφήσει τίποτα στις ορέξεις του κεφαλαίου. Η
απεργία είναι αυτή που θα συμπυκνώσει τα αιτήματα για διέξοδο
από τη φτώχεια, την ακρίβεια, την ενεργειακή, την περιβαλλοντική
και την πολιτική κρίση. 

Kαζάνι που βράζει
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το εκπαιδευτικό κίνημα είναι ένα κα-

ζάνι που βράζει. Όσο το φοιτητικό κίνημα αντιστέκεται στην πανεπι-
στημιακή αστυνομία, οι εκπαιδευτικοί παλεύουν να κρατήσουν όρ-
θιο τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Αυτή εί-
ναι η ουσία της μάχης απέναντι στην αξιολόγηση και στον θεσμό
των μεντόρων και των συντονιστών. Τώρα η ΔΟΕ επαναπροκύρηξε
την απεργία-αποχή, αφού το δικαστήριο έβγαλε παράνομη την
απεργία της ΑΔΕΔΥ, μετά από προσφυγή της Κεραμέως. Όσες φο-
ρές και να βγάλουν τα δικαστήριά τους παράνομη την απεργία απο-
χή, η Κεραμέως και η κυβέρνηση θα βρίσκουν μπροστά τους το
95% του κλάδου που αντιστέκεται στην εφαρμογή της αντιδραστι-
κής, αντιεκπαιδευτικής τους πολιτικής. Οι συνεχείς προσφυγές στα
δικαστήρια διατρανώνουν την πολιτική απομόνωση του υπουργείου. 

Η απεργία στις 9/11 από τη μεριά των εκπαιδευτικών θα είναι μια
μάχη υπεράσπισης του δικαιώματός μας σε ένα σχολείο δημόσιο,
δωρεάν και δημοκρατικό, χωρίς ελαστική εργασία για τους αναπλη-
ρωτές και τις αναπληρώτριες. Οι μαζικές, μόνιμες προσλήψεις που
πρέπει να γίνουν πλησιάζουν τις 100.000, οι αυξήσεις στους πετσο-
κομμένους από τα μνημόνια μισθούς μας, η επαναφορά 13ου και
14ου μισθού, η μείωση των μαθητών/ριών ανά τμήμα είναι κάποια
από τα αιτήματά μας, τα οποία θέλουμε να ενώσουμε με τα αιτήματα
όλων των κλάδων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Πανερ-
γατική απεργία. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά θα τον διανύσουμε
δυναμικά και με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει το γεγονός ότι ο
αγώνας μας για το σχολείο που ονειρευόμαστε είναι αγώνας για την
ίδια τη ζωή μας».

Συνέχεια από τη σελ.3

Ήταν και «φιλάνθρωπος» ο Μίχος. Μέχρι και η τηλεόραση
του ΣΚΑΪ του είχε πάρει συνέντευξη με λεζάντα «η αλληλεγγύη
του έλληνα στα χρόνια του κορονοϊού». Το κορίτσι που βασάνι-
ζε και εκμεταλλευόταν ήταν μέλος οικογένειας με εννέα παιδιά.
Η μητέρα της δούλευε ως καθαρίστρια στο σούπερ μάρκετ.
Μαζί της ερχόταν «και βόηθαγε για το χαρτζιλίκι του και το κο-
ριτσάκι περιστασιακά» όπως δήλωσε ένας από τους γείτονες…

Η σύζυγος του Μίχου είναι εκλεγμένη κοινοτική σύμβουλος με
την παράταξη του Μπακογιάννη στο 4ο διαμέρισμα της Αθήνας
και μέλος του ΔΣ του Βρεφοκομείου Αθήνας. «Σύνεδρος στη ΝΔ
και ταμίας στο φιλανθρωπικό σωματείο “Σωματείο κυριών & Δε-
σποινιδών η Αγία Τριάς”... Στον πυρήνα της σκέψης και της πρά-
ξης της το απόφθεγμα του προέδρου Κένεντι: “Μην ρωτάς τι
μπορεί να κάνει η χώρα σου για εσένα, αλλά τι μπορείς να κάνεις
εσύ για τη χώρα σου” διαβάζουμε στο βιογραφικό της.

Ας δούμε τι έκανε μόλις άκουσε τα πεπραγμένα του συζύ-
γου της από τη μητέρα του θύματος σύμφωνα με την τελευ-
ταία:  «Ξέρετε τι γύρισε και μου είπε; “Αχ τι να κάνουμε να
σταματήσει η κατρακύλα, μην καταστραφούν οι οικογένειές
μας”. Προσπαθούσε να το καλύψει κιόλας και μου έλεγε “σε
παρακαλώ μην πας και τον καταγγείλεις και ότι θες θα κάνω
με ψυχολόγους στο παιδί σου και θα σε βοηθήσω οικονομι-
κά”. Της λέω “είσαι σοβαρή;”».

Έκανε ό,τι είδε να κάνουν τα «μεγάλα ψάρια» η κοινοτική
σύμβουλος του Μπακογιάννη, προσπάθησε να τα κουκουλώσει.
Αν μπορούν να κουκουλώνονται οι μίζες, οι υποκλοπές, τα εγ-
κλήματα της αστυνομίας, οι δολοφονίες των προσφύγων στα

σύνορα, γιατί να μην κάνουν το ίδιο και τα μικρά ψάρια; 
Όμως άλλο τα Σεπόλια και άλλο το Κολωνάκι. Τα κυβερνη-

τικά ΜΜΕ που παρουσίαζαν τον Μίχο -δεν ήξεραν και αυτά,
κάποιος τους τον σύστησε- σαν το «πρότυπο Έλληνα» κά-
νουν τώρα ό,τι μπορούν να εστιάσουν στον Μίχο «ανθρώπινο
τέρας». Να κόψουν τον ομφάλιο λώρο με τη ΝΔ φτιάχνοντας
την καρικατούρα του κολαούζου που έβγαζε συνεχώς selfies
εδώ κι εκεί. Αλλά το «πρότυπο» έχει σκάσει στη μούρη τους
σαν σακούλα με απορρίμματα.

Και μιας και το έφερε η κουβέντα, δείτε τι έγραψε σε τουίτ ο
Μουμτζής της Καθημερινής και αναδημοσίευσε περιχαρής ο
Άδωνις Γεωργιάδης: «Η ατζέντα σήμερα είναι η λειτουργία του
μετρό στον Πειραιά. Αφήστε τους ανύπαρκτους και τους μουσα-
μαδένιους να ασχολούνται με τους παιδοβιαστές. Δεν κάνουν πο-
λιτική, αλλά ψυχοθεραπεία. Βγάζουν όλα τα συμπλέγματά τους».
Οι βιασμοί είναι «θέμα» για τους «ανύπαρκτους», «τους αριστε-
ρούς», τους «κομπλεξικούς», αυτούς που έχουν «ψυχολογικά»… 

«Εδώ, στα Σεπόλια, στο κέντρο της Αθήνας, συνυπάρχει δυ-
στυχώς η φυσική ανασφάλεια με την οικονομική ανασφάλεια...
Την επόμενη ημέρα, η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει ασφά-
λεια στις γειτονιές της Αθήνας και ανάπτυξη… θα ξαναδώσει
ανάσα στη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα. Και, εδώ,
στα Σεπόλια, αξίζουμε καλύτερα και μπορούμε καλύτερα».

Αυτά έλεγε στις 2 Απρίλη του 2019 στην προεκλογική του πε-
ριοδεία στα Σεπόλια, έχοντας συνομιλήσει με «κάτοικους και κα-
ταστηματάρχες» ο «άριστος των αρίστων», ο σημερινός πρωθυ-
πουργός. Όπως και να τον διαβάσεις, ο λόγος του, συμβόλαιο.

Γ.Π.

Το νέο ακαδημαϊκός έτος ξεκίνησε στις σχολές και πολλοί
φοιτητικοί σύλλογοι προχωρούν άμεσα σε γενικές συνε-

λεύσεις. Στην οργάνωση συλλαλητηρίου προσανατολίζονται
την Πέμπτη 20/10.

«Στη Φιλοσοφική με το που ξεκίνησαν τα μαθήματα αυτή
την εβδομάδα, πάμε για γενική συνέλευση, την πρώτη του νέ-
ου έτους» τονίζει στην Εργατική Αλληλεγγύη η Άρια Σταρο-
πούλου, μέλος του ΣΕΚ στις Σχολές και πρωτοετής φοιτήτρια
στη σχολή. «Τις προηγούμενες ημέρες οι συντρόφισσες/οι
του ΣΕΚ κάναμε μια μεγάλη προετοιμασία για την επιτυχία
της συνέλευσης, με αφισάκια κι εξορμήσεις. Ο στόχος μας εί-
ναι η σύνδεση της γενικής συνέλευσης και των αποφάσεών
της με το μαζικό κίνημα. Αυτό σημαίνει σύνδεση του φοιτητι-
κού και του εργατικού κινήματος, με την πανεργατική απεργία
στις 9 Νοέμβρη και την απεργία των υγειονομικών στις 20
Οκτώβρη. Η χρονιά ξεκίνησε με μαχητικό τρόπο από την πρώ-
τη ημέρα, με την αντίσταση στην είσοδο της πανεπιστημιακής
αστυνομίας στις σχολές. Καταφέραμε να τους εμποδίσουμε
και θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο μαχητικά σε συντονισμό
με την εργατική τάξη. Ευνοϊκός παράγοντας σε αυτό είμαστε
οι πρωτοετείς φοιτητές/ριες. Η ριζοσπαστικοποίηση είναι πο-
λύ έντονη σε αυτόν τον κόσμο. Το καταλαβαίνουμε μέσα από
τις καθημερινές εξορμήσεις και τις συζητήσεις που κάνουμε
στη Φιλοσοφική και οι οποίες δεν περιορίζονται στα ζητήματα

της σχολής. Απλώνονται από το για ποια Παιδεία παλεύουμε,
μέχρι τα ζητήματα της κρίσης, τους κράτους, της ανάγκης για
οργάνωση στην επαναστατική αριστερά. Σε αυτή τη συζήτηση
θα έχει να συμβάλει και το μονοήμερο “Κράτος κι Επανάστα-
ση” που οργανώνουμε στις 6 Νοέμβρη». 

«Τα μαθήματα στο ΠΑΔΑ ξεκίνησαν και η σχολή είναι γεμάτη
από φοιτητές/ριες. Οι σύντροφοι/ισσες του ΣΕΚ στις Σχολές που
σπουδάζουμε στο ΠΑΔΑ, ξεκινήσαμε αμέσως τις δράσεις μας»
μετέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Ρεμπέκα Ρούσου, φοιτή-
τρια στο ΠΑΔΑ και μέλος του ΣΕΚ στις Σχολές. «Γεμίσαμε τη
σχολή με την αφίσα του μονοημέρου “Κράτος κι Επανάσταση”
που οργανώνει το ΣΕΚ στις 6 Νοέμβρη και κάναμε εξόρμηση στα
μαθήματα και στον κεντρικό διάδρομο όπου καλούσαμε τους
πάντες να είναι στους δρόμους μαζί με τους εργάτες/ριες στην
πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη. Την Παρασκευή 14/10 ορ-
γανώνουμε εκδήλωση για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στην
Ιταλία μετά τις εκλογές, για το πως τα αποτελέσματα δείχνουν
καθαρά την κρίση του συστήματος και τον ρόλο έχουμε να παί-
ξουμε ως επαναστατική αριστερά στην ανατροπή του. Μιλήσαμε
με αρκετό κόσμο φοιτητές/ριες και εργαζόμενους/ ες. Υπήρχε
πολύ θετική ανταπόκριση και ενδιαφέρον για την εκδήλωση στη
σχολή αλλά και για τις συζητήσεις στις 6/11 για το Κράτος, την
Επανάσταση και την μάχη για δημοκρατία σήμερα, όπως και για
την σημασία της κοινής πάλης με την εργατική τάξη».

ΣΕΚ στις Σχολές
Εκδηλώσεις 
«Οι εκλογές στην Ιταλία, η πάλη
για τη δημοκρατία και η
αριστερά»
Παρασκευή 14/10, 12μεσ. ΠΑΔΑ
Δευτέρα 17/10, 3μμ, Φιλοσοφική
ΕΚΠΑ 

Εξορμήσεις
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τετάρτη αίθριο 10.00πμ, 313
12.00μ

Πέμπτη αίθριο 10.30πμ
Παρασκευή αίθριο 10.30πμ
ΝΟΜΙΚΗ
Τετάρτη 11.00πμ είσοδος
Μασσαλίας
ΠΑΔΑ 1
Τετάρτη 12.00μ κεντρικός
διάδρομος
Πέμπτη 11.00πμ κεντρικός
διάδρομος
Παρασκευή 10.πμ κεντρικός
διάδρομος
ΠΑΔΑ 2 
Παρασκευή 12.00μ Λέσχη

ΑΣΚΤ
Τετάρτη στις 3.00μμ αίθριο
Παρασκευή 2.30μμ αίθριο
Πάντειο 
Παρασκευή 12.00 
Άλλες πόλεις
ΒΟΛΟΣ
Τετάρτη Αρχιτεκτονική 1.30μμ
Πέμπτη Λέσχη στη 1.00μμ
Παρασκευή 11.00 Θόλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πέμπτη Φυσικό 12.00μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρασκευή Λέσχη 1.00μμ

Γενικές Συνελεύσεις
Τετάρτη 12/10
Μαθηματικό ΕΚΠΑ αμφ 121,
1μμ
Φυσικό ΕΚΠΑ αμφιθέατρο
Ιππαρχος, 1μμ
ΣΕΜΦΕ αμφ 2, 12:30μμ 
ΑΣΟΕΕ αμφ α, 1μμ
Νομική Αθήνας αιθουσα 1,
12μες 
Mηχανολογοι ΕΜΠ  αμφ α, 1μμ 
Φιλοσοφική ΕΚΠΑ 12μες, 313

Κυβέρνηση σεξιστικής σαπίλας



ΚΥΨΕΛΗ 
• 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 12/10 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Από τη Τεχεράνη μέχρι την Αθήνα – Γυναί-
κες, ζωή, ελευθερία
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη

ΠΑΤΗΣΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή – Οι μάχες για το
πράσινο και τους δημόσιους χώρους
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• 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 12/10 Βραζιλιάνα 7μμ
Μετά τις ιταλικές εκλογές: Να φράξουμε
το δρόμο στη φασιστική απειλή
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 Βραζιλιάνα 7μμ
Πανεργατική απεργία 9/11 – Να γκρεμί-
σουμε την κυβέρνηση της καταστροφής
Ομιλητές: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου,
απεργοί από χώρους

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΠΕΜΠΤΗ 20/10 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Πανεργατική απεργία 9/11 – Να γκρεμί-
σουμε την κυβέρνηση της καταστροφής
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Αντίσταση ‘44
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 
Glendora, Μεγ. Αλεξάνδρου 81, 7μμ
Μετά τις ιταλικές εκλογές: Να φράξουμε
το δρόμο στη φασιστική απειλή
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 θέατρο Εθνικής Αντί-
στασης, απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 θέατρο Εθνικής Αντί-
στασης, απέναντι ΟΤΕ, 7.30μμ
Μια κρίση χωρίς τέλος
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7μμ

Κράτος, «παρακράτος», δημοκρατία και
επανάσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 κεντρική πλατ. Ιλίου 7μμ
Η πάλη για τις συλλογικές συμβάσεις
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• 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 12/10 
Στέκι, Πάτμου και Νισύρου 7μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 
Στέκι, Πάτμου και Νισύρου 7μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
Αντιφασιστικό κίνημα: καθήκοντα και προ-
οπτικές
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 δημαρχείο 7.30μμ
Μαζική απεργία, κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 δημαρχείο 7.30μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 13/10 
παλιό δημαρχείο Χαλανδρίου 7μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα
• ΠΕΜΠΤΗ 20/10 
παλιό δημαρχείο Χαλανδρίου 7μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας

ΒΥΡΩΝΑΣ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Η σημασία της γενικής απεργίας 9/11
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Λατινική Αμερική - Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος

Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καφέ Ψωμί και Μέλι, πλ.
Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7μμ
100 χρόνια από την πορεία του Μουσολίνι
στη Ρώμη – Ποτέ ξανά!
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Φρυδά

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η σημασία της γενικής απεργίας 9/11
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• 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
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Τι σημαίνει δημοκρατία για την εργατική τάξη
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΝΙΚΑΙΑ -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 δημαρχείο 7μμ
Οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
στις 9 Νοέμβρη
Ομιλήτρια: Ελένη Τσαγανού, εργαζόμενη
στο δήμο Νίκαιας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 δημαρχείο 7μμ
Τι σημαίνει δημοκρατία για την εργατική
τάξη
Ομιλητής: Γιώργος Σύρος

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 Θόλος 8.30μμ
Δικαιοσύνη για τον Β. Μάγγο και η μάχη
της ΑΓΕΤ
Ομιλήτρια: Τζένυ Δεμιρτζίδου

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
καφέ Aberto, Ρήγα Φεραίου 48-50, 6.30μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία
Ομιλητής : Γιώργος Πελεκούδας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/10 
καφέ Aberto, Ρήγα Φεραίου 48-50, 6.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10 
Εργατικό Κέντρο 6μμ
Η πάλη για τη δημοκρατία, το εργατικό κί-
νημα και η Αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10 Σιδεράδικο 8.30μμ
Πανεργατική απεργία 9/11 – Να γκρεμί-
σουμε την κυβέρνηση της καταστροφής
Ομιλητής: Τζεμαλι Μιλιαζίμ

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η πάλη για τη δημοκρατία, το εργατικό κί-
νημα και η Αριστερά
Ομιλητές: Γιάννης Σηφακάκης, Δημήτρης
Φουράκης, δικηγόρος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 
Πυρσινέλλα 6, 3ος ορ. 7μμ
Η πάλη για τη δημοκρατία, το εργατικό κί-
νημα και η Αριστερά

Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Θεσσαλονίκη
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Κλιματική καταστροφή: Ο καπιταλισμός δεν
είναι βιώσιμος
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Baraka 8μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 καφέ Ποέτα 8μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Η μάχη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα-
σίας
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καφέ Γιώτης 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 13/10 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Οργανώνουμε τις απεργιακές μάχες 20/10
και 9/11
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

Εκδηλώσειςστιςσχολές
ΠΑΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10 αίθριο ΣΓΤΚΣ 12μ
Οι εκλογές στην Ιταλία, η πάλη για τη δη-
μοκρατία και η αριστερά
Ομιλήτριες: Ζαννέτα Λυσικάτου, Γ.Σ. ΠΟΕ-
ΔΗΝ, Σοφία Βόδενα, φοιτήτρια ΠΑΔΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/10 αίθριο 4ος ορ. 3μμ
Οι εκλογές στην Ιταλία, η πάλη για τη δη-
μοκρατία και η αριστερά
Ομιλητές: Κώστας Καταραχιάς, Δ.Σ. νοσο-
κομείου Έλενα, Ορφέας Δροσόπουλος,
φοιτητής

Στασχολεία–Μαθητές/τριες
AntiCapitalista
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10 πλατεία ΗΣΑΠ 5μμ
Έξω οι φασίστες από τα σχολεία μας
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
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ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 6.30μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 6.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 6.30μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Χάληδων 6.30μμ 
ΒΟΛΟΣ Παραλία, Θόλος 6.30μ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Λεωφ. Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Δημοτική Αγορά 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σταθμός ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 12μμ
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σάββατο  
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ. Κάτω Πετράλωνα 7μ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 11.30
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλατεία Βαρνάβα 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μαρκετ Ιν 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 12μ
XΑΛΑΝΔΡΙ Χαιμαντά 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 11.30
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Γούναρη και Σβώλου 12μ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ 
Πλ. ΑΓ. Θεράποντα 11.30πμ 
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 11.30πμ

Εξορμήσεις

Οι εκλογές στην Ιταλία, 
η μάχη για τη δημοκρατία 
και η Aριστερά
ΚΥΨΕΛΗ – ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 θεατράκι Φωκιώνος
Νέγρη (Σκύρου) 6.30μμ
Ομιλήτριες: Φύλλια Πολίτη, Σταυρούλα
Πανίδου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 20/10 καφέ Θύμιος, 
πλ. Δουργουτίου 8μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10 καφέ Locomotiva,
Μπόταση 7 & Σολωμού, 6.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος
πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χ.Α.



Παρότι η γειτονιά των Εξαρχείων δεν εί-
ναι καινούργιος στόχος για τις δυνά-
μεις καταστολής, η αστυνομική αυθαι-

ρεσία έχει απογειωθεί από την ημέρα που ξε-
κίνησε η εκστρατεία των «αναπλάσεων» του
Μπακογιάννη. Από τον Αύγουστο με τα έργα
κατασκευής σταθμού μετρό στην πλατεία και
πιο πρόσφατα με το προχώρημα των διαδικα-
σιών για την «ανάπλαση» του Λόφου Στρέφη,
δεκάδες καταγγελίες βγαίνουν σχεδόν καθη-
μερινά, με τους κατοίκους να μιλάνε για γειτο-
νιά «υπό κατοχή». Τελευταίο εξοργιστικό συμ-
βάν την Τρίτη 4/10, με τον άγριο ξυλοδαρμό
και τη σύλληψη γονιού μπροστά στο εννιάχρο-
νο παιδί του, στο γηπεδάκι μπάσκετ του λό-
φου Στρέφη. Μάλιστα το παιδί έμεινε ασυνό-
δευτο στα χέρια των περιοίκων καθώς οι εκ-
κλήσεις του πατέρα να περιμένουν μέχρι να
έρθει η μητέρα του να το πάρει, δεν συγκίνη-
σαν τους αστυνομικούς. Το γεγονός και η γε-
νικότερη κατάσταση έχει ξεσηκώσει γονείς κι
εκπαιδευτικούς.

«Ο Δ. ξυλοκοπήθηκε άγρια μπροστά στα
παιδιά του όταν προσπάθησε να υπερασπιστεί
κοπέλα που ήθελε με την παρέα της να περά-
σει από τον χώρο του γηπέδου και τους απα-
γορεύτηκε η διέλευση, τη στιγμή που ήδη
υπήρχε κόσμος μέσα. Έχει οίδημα στο κεφά-
λι, μώλωπες στα χέρια, στο πρόσωπο και σ'
όλο του το σώμα, ενώ δέχτηκε και φυσουνιά
χημικών στο πρόσωπο. Σαν να μην έφτανε όλο
αυτό συνελήφθη και κρατείται στη ΓΑΔΑ με
κατηγορίες για αντίσταση κατά της αρχής, βία
κατά υπαλλήλου κι απόπειρα επικίνδυνης σω-
ματικής βλάβης» καταγγέλει ο Σύλλογος Γονέ-
ων του 36ου δημοτικού σχολείου, μέλος του
οποίου είναι και το ίδιο το θύμα της επίθεσης. 

Μάλιστα οι γονείς καταγγέλουν ότι το σχο-
λείο έχει στοχοποιηθεί από την αστυνομία με-
τά την καταγγελία του ξυλοδαρμού. «Αστυνο-
μικοί με όπλα στα χέρια στρατοπεδεύουν στην
έξοδο του σχολείου επί της οδού Πουλχερίας.
Στις εκκλήσεις των εκπαιδευτικών να απομα-
κρυνθούν γιατί η εικόνα τους και μόνο προκα-
λεί φόβο και ένταση στα παιδιά, απαντούν ει-

ρωνικά και προκλητικά και φυσικά, ποτέ δε
φεύγουν. Την Πέμπτη, 6/10, κάποιοι από αυ-
τούς μάλιστα προσπάθησαν να ανοίξουν μέσα
από τα κάγκελα του σχολείου διάλογο με τα
παιδιά ρωτώντας τα αν τους φοβούνται, ενώ
υπάρχουν και ισχυρισμοί παιδιών που λένε
πως τα φωτογράφιζαν. Καθ  όλη τη διάρκεια
της ημέρας και κυρίως τις ώρες προσέλευσης
και αποχώρησης από το σχολείο μηχανάκια
της ομάδας ΔΡΑΣΗ διασχίζουν την οδό Πουλ-
χερίας με ταχύτητες τέτοιες που είναι σαφώς
απαγορευτικές, αλλά και επικίνδυνες την ώρα
που παιδιά και γονείς περπατούν στον δρόμο,
ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι όταν κάποιος/α
τους ζητήσει να χαμηλώσουν ταχύτητα εκείνοι
μαρσάρουν. Γονείς κατήγγειλαν ότι, ζητώντας
τους να είναι πιο προσεκτικοί, έγιναν αποδέ-
κτες ύβρεων και άσεμνων χειρονομιών από
τους αστυνομικούς» σημειώνει ο Σύλλογος
Γονέων και με απλά λόγια αναδεινύει τις εγ-
κληματικές προτεραιότητες κυβέρνησης και
δημοτικής αρχής: «Για την αστυνομία που φυ-
λάει λαμαρίνες και δέρνει κόσμο λεφτά υπάρ-
χουν. Για τα σχολεία μας που τα μπαλκόνια
πέφτουν στο κεφάλι των παιδιών και έχουν να
συντηρηθούν από τότε που χτίστηκαν δεν
υπάρχουν».

Αστυνομική αυθαιρεσία 
Θέση ενάντια στην αστυνομική παρουσία

και βία παίρνει και ο σύλλογος διδασκόντων
του σχολείου: «Τις τελευταίες ημέρες καθημε-
ρινά αστυνομικοί με μηχανοκίνητα οχήματα
“στρατοπεδεύουν” ακριβώς δίπλα από την
έξοδο του σχολείου παρά τις παραινέσεις μας
να απομακρυνθούν καθώς τρομάζουν τα παι-
διά και εμποδίζουν την ασφαλή πρόσβασή
τους στο δρόμο. Για τους λόγους αυτούς κα-
ταγγέλλουμε την κάθε λογής αστυνομική αυ-
θαιρεσία σε βάρος οποιουδήποτε και ζητάμε
την άμεση απομάκρυνση των αστυνομικών
από τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου μας
για την εύρυθμη λειτουργία του και κυρίως για
την ηρεμία και την ψυχική υγεία των μαθητών
μας» σημειώνουν μεταξύ άλλων οι δάσκαλοι

/ες του 36ου δημοτικού.
Την Κυριακή 9/10, πραγματοποιήθηκε σύ-

σκεψη στο προαύλιο του 36ου δημοτικού σχο-
λείου με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν γονείς από το 36ο,
35ο και το 14ο δημοτικό Αθηνών, το 95ο και το
82ο νηπιαγωγείο Αθηνών, το 5ο γυμνάσιο και
το 5ο νυχτερινό ΕΠΑΛ, τον παιδικό σταθμό
της οδού Θεμιστοκλέους, εκπαιδευτικοί των
παραπάνω σχολείων, γονείς της γειτονιάς με
παιδιά που φοιτούν σε σχολεία άλλων περιο-
χών, η Ένωση Γονέων 1ης δημοτικής κοινότη-
τας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αθηνά»,
ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αριστοτέ-
λης», η Β’ ΕΛΜΕ, καθώς και ο Σύλλογος Γονέ-
ων του 133ου δημοτικού σχολείου Αθηνών. 

Όπως αναφέρουν, από τότε που ξεκίνησαν
τα έργα σε πλατεία και Στρέφη «η γειτονιά
έχει πλημμυρίσει από πάνοπλους άνδρες της
αστυνομίας, ΜΑΤ, ΟΠΚΕ και ΥΜΕΤ, ενώ τα μη-
χανάκια της ομάδας ΔΡΑΣΗ τρέχουν στους
δρόμους και τα στενά της περιοχής σαν να εί-
μαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Η πρόσβαση
όλων μας στους δύο ελεύθερους χώρους της
γειτονιάς είναι αδύνατη, όσον αφορά την πλα-
τεία και διαρκώς εμποδιζόμενη όσον αναφορά
τον Στρέφη. Τα παιδιά μας βιώνουν διαρκώς
εικόνες και πρακτικές βίας, αφού πηγαινοέρ-
χονται στο σχολείο, στις δραστηριότητες, στις
καθημερινές τους βόλτες περνώντας ανάμεσα
από άνδρες της αστυνομίας πλήρως εξοπλι-
σμένους και με τα όπλα στα χέρια. Η δε πρό-
σβαση στον λόφο παρεμποδίζεται ανάλογα με
την ώρα και τη διάθεση του κάθε επικεφαλής
της αστυνομίας, περιορίζεται στον χώρο του
γηπέδου και μόνο και πάντα υπό το άγρυπνο
βλέμμα φρουρών με κράνη ασπίδες, όπλα και
χημικά. Ο ξυλοδαρμός του γονιού την Τρίτη,
4/10, μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών
του, ήταν σαφώς ένα τραγικό γεγονός. Ταυτό-
χρονα, όμως, η παρουσία και η συμπεριφορά
της αστυνομίας στην περιοχή είναι τέτοια που
δυστυχώς θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα
συνέβαινε αργά ή γρήγορα… 

Ακούστηκαν τοποθετήσεις που διαπίστωναν
ότι ο στόχος των αναπλάσεων είναι η εκδίωξη
των κατοίκων από τη γειτονιά, ενώ η καταστο-
λή ως πρακτική που πλέον γίνεται όλο και πιο
έντονη σε κάθε κινητοποίηση και αγώνα θέλει
να φοβίσει και να κάμψει τον κόσμο που δυσα-
νασχετεί και αντιδρά με τα όσα συμβαίνουν.
Σε αυτό το επίπεδο εκφράστηκε και η αλλη-
λεγγύη και στήριξη όλων των φορέων που
ήταν παρόντες. Από όλους και όλες, όμως, το-
νίστηκε ότι η παρουσία και η συμπεριφορά
της αστυνομίας στη γειτονιά μας δεν αφορά
ένα ζήτημα μόνο των Εξαρχείων». 

Ανάμεσα στα όσα αποφασίστηκαν στη σύ-
σκεψη είναι η απεύθυνση στις ομοσπονδίες
και τα σωματεία των εκπαιδευτικών, η ανάρτη-
ση πανό σε όλα τα σχολεία της γειτονιάς με
κοινό σύνθημα «Τα Εξάρχεια θα μείνουν γειτο-
νιά. Μακριά η αστυνομία από τα σχολειά», ενώ
σε επόμενη σύσκεψη θα αποφασιστεί η οργά-
νωση κεντρικής κινητοποίησης παιδιών, γο-
νιών κι εκπαιδευτικών.

Σε κινητοποίηση στην πλατεία Εξαρχείων
καλεί στις 23/10 η Ανοιχτή Συνέλευση «Όχι
Μετρό στην Πλ. Εξαρχείων».

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την 
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει
να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρ-
χει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια
αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνο-
μία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λει-
τουργεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα
της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα
στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμέ-
νη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπο-
ρεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πά-
ρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμματί-
σουν την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγά-
λες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί
σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματή-
σουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυ-
ριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει
μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττήθη-
κε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας αγοράς.
Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του
Στάλιν και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατι-
κό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δη-
μιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευρώ-
πη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια
που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τά-
ξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρού-
ριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικά-
ζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν
στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστι-
κές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώ-
πων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο κα-
θώς και όλους τους καταπιεσμένους να οργα-
νώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα
τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολι-
τική και οικονομική ισότητα των γυναικών και
για το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια
στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κατα-
στρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του
κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί εί-
ναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα
ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να συγ-
κρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική τάξη
χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, 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 οργα-
νώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει
να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι
στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν
συνολικά τον καπιταλισμό. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για

Η μάχη των Εξαρχείων συνεχίζεται

Η“Εταιρεία Σύγχρονης Ιστορίας” και οι
“Εκδόσεις Νότιος Άνεμος” καλούν στην

παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Λυμπε-
ράτου “Ζητήματα Εξουσίας - Απο την Κίνα
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα στη μεταπο-
λεμική περίοδο”.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου,
7μμ στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων,
Ερμού 134 (πλησίον σταθμού Θησείου).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Προκόπης
Παπαστράτης, ομότιμος καθηγητής Παντεί-
ου Πανεπιστημίου, Γιώργος Μαργαρίτης, Κα-
θηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και ο συγγραφέας, διδάκτο-
ρας Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Μιχάλης Λυμπεράτος. 
Θα συντονίσει η Λη Σαράφη, διδάκτορας
Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Sussex.

Παρουσίαση
βιβλίου
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Στο Δουργούτι
της Αντίστασης

Στο Μνημείο Μπλόκου Δουργουτίου, στην Πλατεία Ολοκαυτώματος Καλαβρύτων,
(Φρειδερίκου Σμίθ & Λαγουμιτζή) στο Νέο Κόσμο πραγματοποιείται την Παρα-
σκευή 14 Οκτώβρη στις 7μμ η εκδήλωση-παρουσίαση του βιβλίου «Το Δουργούτι της
Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944», με ομιλητές τον Νίκο Αμπανάβα, εκπαι-
δευτικό και συγγραφέα του βιβλίου και τον Σωτήρη Κοντογιάννη από το περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα Κάτω. Στις παρακάτω δηλώσεις κάτοικοι και εργαζόμενοι της
περιοχής και όχι μόνο, μας καλούν να συμμετέχουμε στην εκδήλωση και λένε τη
γνώμη τους για το βιβλίο. 

Το σωματείο των εκπαιδευτικών της περιο-
χής, η Ε’ ΕΛΜΕ, παρευρισκόμαστε στην

συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς πιστεύουμε ότι
έχει πολύ μεγάλη σημασία η διατήρηση της
συλλογικής μνήμης. 

Ακόμα περισσότερη αξία έχει η διαφύλαξη
και μεταβίβαση στην επόμενη γενιά της μνήμης
της περιόδου 1941-44, μίας περιόδου που οι
λαοί του κόσμου υπέφεραν αλλά και απάντησαν
δυναμικά και αποφασιστικά στον φασισμό. Ακό-
μα πιο σπουδαία είναι όμως η τοπική ιστορία
του Δουργουτίου στην ίδια περίοδο 1941-44,
ακριβώς διότι σε αυτό τον χώρο και σε αυτόν
τον χρόνο συναντώνται τρία συστατικά: η προ-
σφυγιά, ο φασισμός και η Αντίσταση.

Παρατηρώντας το σημερινό Δουργούτι εκ
των έσω, κάνοντας μάθημα στα παιδιά που κα-
τοικούν σε αυτές τις πολυκατοικίες γύρω μας,
σίγουρα διαπιστώνουμε έντονα το μεταναστευ-
τικό στοιχείο. Πολλοί μαθητές και πολλές μαθή-
τριές μας εξάλλου είναι οι απόγονοι αυτών που
έζησαν τα γεγονότα του μπλόκου. Οι προπαπ-
πούδες και προγιαγιάδες τους ήταν αυτή η γε-
νιά. Παρατηρώντας την ευρύτερη κοινωνία γύρω
μας, σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπε-
δο, διαπιστώνουμε με ανησυχία την άνοδο του
φασισμού, σαν «μια ιστορική φάση του καπιταλι-
σμού» όπως θα έλεγε και ο Μπρέχτ.

Και δεν μπορεί παρά να σκεφτεί κανείς, συγ-
κρίνοντας την εποχή ’41- 44, την οποία ερεύνησε
ο Νίκος Αμπανάβας στο βιβλίο του, με την τωρι-
νή εποχή, εφόσον έχουμε δύο από τα τρία στοι-
χεία κοινά – την προσφυγιά και το φασισμό – δεν
είναι λογικό άραγε να περιμένουμε και μια μεγα-
λειώδη Αντίσταση;

Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας

• Στις μέρες μας αυτό που είναι ο στόχος των
εξουσιών είναι η μνήμη, οτιδήποτε είναι διαφο-
ρετικό στο αφήγημα τους, πρέπει να βυθίζεται
στη λίμνη της λήθης. Ότι ξεφεύγει πρέπει να
αποδομείται, να γελοιοποιείται να περιθωριο-
ποιείται και να θάβετε κάτω απο το σκονισμένο
χαλάκι της ιστορίας. 

Το Δουργούτι είναι μια από τις πιο παλιές και
ιστορικές συνοικίες της Αθήνας. Ο πληθυσμός
της ήταν ως επί το πλείστον πρόσφυγες από την
Ιωνία και τον Πόντο, Έλληνες και Αρμένιοι, με τε-
ράστια συμβολή στην εθνική αντίσταση. Το
μπλόκο του Δουργουτίου ήταν ένα από τα μεγα-
λύτερα στην Αθήνα, με εκατοντάδες νεκρούς και
χιλιάδες ομήρους, ανεξερεύνητο και άγνωστο
στο ευρύ κοινό. Οτιδήποτε συμβάλει στο να ανα-
δειχτεί αυτή η ιστορική γειτονιά είναι στην θετική
κατεύθυνση.

Κώστας Γκιώνης, Δημοσιογράφος-ποιητής

• Το βιβλίο του Νίκου Αμπανάβα, που θα
παρουσιαστεί στο Δουργούτι στις 14
Οκτώβρη, είναι ένα χρονικό για την αντί-
σταση στα Κεντρονότια Προάστια των
Αθηνών πριν και μετά την κατοχή. 

Με επίκεντρο τα γεγονότα του "άγνω-
στου" Μπλόκου της Αθήνας, διασταυρώ-
νει τις ελάχιστες διαθέσιμες πηγές προ-
κειμένου να καταγράψει με τη μεγαλύτε-
ρη δυνατή ακρίβεια τί συνέβη στο Δουρ-
γούτι (αλλά και στον παρακείμενο Φάρο)
στις 9 Αυγούστου του 1944. 

Δημήτρης Μπαβέλλας, 
Σκηνοθέτης-Σεναριογράφος

• Τώρα που ο φασισμός απειλεί όλη την
Ευρώπη, οι εκδηλώσεις μνήμης είναι απα-
ραίτητες για να θυμούνται οι παλαιότεροι
και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Ανδρέας Φωτόπουλος, 
παλιός κάτοικος Δουργουτίου

• Ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί!
Αποτελεί φόρο τιμής στους πρόσφυγες
με την ευκαιρία των εκατό χρόνων από τη
Μικρασιατική Καταστροφή. Ειδικότερα
για την πολύπαθη αρμενική προσφυγική
κοινότητα που μας γεμίζει ελπίδα και
προβάλλει το όραμα μιας καλύτερης
ζωής για κάθε διωκόμενο… 

Σαβλά Θεοδώρα, εκπαιδευτικός

• Η πρώτη αντικειμενική και ολοκληρω-
μένη καταγραφή των γεγονότων της κα-
τοχής, του αιματοβαμμένου Μπλόκου,
και των προσώπων της Αντίστασης στο
Δουργούτι”.

Μελέτης Ζαχαράκης,  
συγγραφέας του βιβλίου "Η γενιά της 

παράγκας", κάτοικος της περιοχής

• Μεγάλη ανταπόκριση είχε η εξόρμηση
που έγινε το Σάββατο το πρωί στο τραμ
και στη λαϊκή του Νέου Κόσμου για την
εκδήλωση. 

Στη λαϊκή αλλά και στην αφισοκόλληση
που έγινε την επόμενη μέρα, κάτοικοι της
περιοχής μας, παλαιότεροι αλλά και νεότε-
ροι που ήθελαν να γνωρίσουν την ιστορία
της συνοικίας, δήλωναν το ενδιαφέρον
τους, να παρακολουθήσουν την εκδήλωση,
ενώ μαγαζάτορες πήραν την αφίσα της εκ-
δήλωσης και την έβαλαν στα μαγαζιά τους.

Τάνια Βριζάκη, τοπικός πυρήνας ΣΕΚ 
Νέου Κόσμου-Κουκακίου

Tα παραπήγματα του Δουργουτίου. Η φωτογραφία αυτή επιβεβαιώνει μαρτυρίες της εποχής ότι πρόσφυγες έχτιζαν
τις παράγκες μέσα από αντίσκηνα το 1925 ή 1926. Φωτό από την έκδοση “1922 Η Ε  λλάδα υποδέχεται τους
Αρμένιους πρόσφυγες” Περιοδικό “Αρμένικα”-Δημοτική Πινακοθήκη Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη «Ντίνος Κατσαφάνας»

Εξόρμηση στον Ν. Κόσμο. Φωτό: ΣΕΚ Ν. Κόσμου - Κουκακίου
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Οι Αρμένιοι 
στην Κοκκινιά
Μία εξαιρετική έκθεση ιστορικής φω-

τογραφίας, με έντονο αντιρατσιστι-
κό μήνυμα, φιλοξενεί η Δημοτική Πινακο-
θήκη Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη «Ντίνος
Κατσαφάνας», στο πλαίσιο των εκδηλώ-
σεων μνήμης για τα 100 χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστροφή. Η έκθεση έχει
τίτλο «1922. Η Ελλάδα υποδέχεται τους
Αρμένιους πρόσφυγες» και συνδιοργανώ-
νεται από τον Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη
Ρέντη και το περιοδικό «Αρμενικά». 

Η Έκθεση καλύπτει μία περίοδο 20 πε-
ρίπου ετών (1922-1940) και αφορά την εγ-
κατάσταση των Αρμενίων προσφύγων
στην Ελλάδα, την οργάνωση των τοπικών
κοινοτήτων, τη δημιουργία υποδομών,
όπως ορφανοτροφειών, εκκλησιών και
σχολείων. Είναι από μόνη της ένα ιστορι-
κό ντοκουμέντο που μαρτυρά τον πλούτο
του πολιτισμού που έφεραν οι Αρμένιοι
πρόσφυγες, τον οποίο ανέπτυξαν μέσα σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας και εξαθλίω-
σης. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία
που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο
κοινό, της τραγουδίστριας Μαρίκας Νίνου
σε ηλικία 10 ετών, στην μαντολινάτα του
σχολείου της Αρμένικης Καθολικής Εκ-
κλησίας της Κοκκινιάς.

Η ομάδα των απογόνων των Αρμενίων
προσφύγων που λειτουργούν γύρω από
το περιοδικό “Αρμενικά” συνέλεξαν αυτές
τις φωτογραφίες σπίτι το σπίτι, όπως μας
είπαν, μέσα από μια προσπάθεια χρόνων
με στόχο να διατηρήσουν τη μνήμη των
προσφύγων ζωντανή. Αυτές οι γνήσιες
ιστορικές φωτογραφίες καταγράφουν την
ιστορία των απλών ανθρώπων, που κατά-
φεραν να επιβιώσουν μέσα από δικές
τους προσπάθειες και διάφορες κινήσεις
αλληλεγγύης της εποχής, στέλνοντας το
μήνυμα ότι αξίζει και σήμερα να παλέψου-
με ενάντια στη ρατσιστική πολιτική των
κυβερνήσεων και της ΕΕ, που με την πολι-
τική των κλειστών συνόρων καταδικάζει
τους πρόσφυγες στον πνιγμό και στην
εξαθλίωση.  

Ο  Τσιλιγκιριάν Μάικ, αρχισυντάκτης
του περιοδικού “Αρμενικά”, ένας από
τους βασικούς συντελεστές της Έκθεσης
μας είπε: “Η έκθεση που κάνουμε εδώ
στην Κοκκινιά είναι από το φωτογραφικό
αρχείο του περιοδικού το οποίο το έχου-
με συλλέξει εδώ και 20 χρόνια και έχουμε
φτάσει περίπου στις 8.000 φωτογραφίες
από τα προσφυγικά σε όλη την Ελλάδα.
Κάναμε μια επιλογή περίπου 130 αντιπρο-
σωπευτικών φωτογραφιών, περισσότερο
από την Αττική αλλά και από τη Θεσσαλο-
νίκη και την Κρήτη, και ειδικότερα από τις
δυο μεγάλες προσφυγικές περιοχές, το
Δουργούτη και την Κοκκινιά. Περιέχουν
φωτογραφικό υλικό από την άφιξη, την
εγκατάσταση, τα σχολεία, τις εκκλησίες,
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και υπάρχει
και ένα μικρό κομμάτι από την αρμενική
περιοχή της Σμύρνης. 

Επίσης ένας όροφος της έκθεσης είναι
αφιερωμένος στα παιδιά, δηλαδή στα

σχολεία και τα ορφανοτροφεία, όπου
έχουμε εικόνες από τα τρία μεγαλύτερα
ορφανοτροφεία που λειτουργούσαν στην
Ελλάδα, της Κορίνθου, της Κέρκυρας και
το μεγαλύτερο της Σύρου. Παράλληλα
στον ίδιο όροφο έχουμε φωτογραφίες
από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που οι
πρόσφυγες ξεκίνησαν να λειτουργούνε
από την πρώτη κιόλας μέρα που ήρθαν
εδώ και έχουμε φωτογραφίες από σχο-
λεία και δραστηριότητες των μαθητών
από την πρώτη δεκαετία που ήρθαν στην
Ελλάδα. 

Καθημερινότητα
Επίσης υπάρχουν 3 προθήκες με τρία

διαφορετικά θέματα. Η μια έχει εκκλησια-
στικά κειμήλια από εκκλησίες που είχαν
πρωτοδημιουργηθεί στην Ελλάδα. Η άλλη
προθήκη περιέχει τον Αρμενικό Τύπο του
Μεσοπολέμου, 20 διαφορετικές εβδομα-
διαίες και ημερήσιες εφημερίδες στην αρ-
μενική γλώσσα και η τρίτη προθήκη, που
είναι στον όροφο με τα παιδιά, περιέχει
βιβλία και τετράδια των μαθητών. Άρα δη-
μιουργείται ένα πλαίσιο που παρουσιάζει
γενικότερα όλη την δραστηριότητα και
την καθημερινότητα των προσφύγων της
εποχής εκείνης. 

Θεωρώ πολύ σπουδαίο ότι μπορείς
έτσι να ταξιδεύεις μέσα από την εικόνα
και να καταλάβεις πράγματα. Μπορεί να
φανταζόμαστε ή να έχουμε κάποιες εικό-
νες μέσα στη μνήμη μας από περιγραφές
των παππούδων μας αλλά το να βλέπεις
την εικόνα με όλες της τις λεπτομέρειες
είναι κάτι διαφορετικό. Σου δίνει άλλες
διαστάσεις τις οποίες δεν μπορείς να τις
φανταστείς και αυτό είναι το ζητούμενο.
Εμείς μέσα από τη συνεργασία με την Πι-
νακοθήκη του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη προ-
σπαθήσαμε να δημιουργήσουμε έναν χώ-
ρο ο οποίος λειτουργεί και ως εκπαιδευ-
τικός χώρος. Δηλαδή θέλουμε να έρθουν
τα σχολεία και να δουν το πώς λειτούρ-
γησαν, πώς ενσωματώθηκαν, πώς εγκα-
ταστάθηκαν και πως αλληλεπίδρασαν οι
πρόσφυγες στον ελληνικό χώρο, κάτι το
οποίο είναι λίγο ξεχασμένο. Αλλά για να
μπορέσεις να καταλάβεις πράγματα στην
καθημερινότητά σου και για να σχεδιά-
σεις και το μέλλον σου πρέπει να έχεις
αρκετά καλή αντίληψη του παρελθόν-
τος”.

Κατερίνα Θωίδου, 
Δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας Ρέντη, 

“Ανταρσία στην Κοκκινιά της 
Προσφυγιάς και της Αντίστασης”  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Δημοτική Πινακοθήκη Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη
Ρέντη «Ντίνος Κατσαφάνας», Ραιδεστού
32, Νίκαια, τηλ.: 210 4913588.

Διάρκεια έκθεσης: 
14 Σεπτεμβρίου-20 Νοεμβρίου.

Ωράριο λειτουργίας: 
Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή
10.00-14.00, Πέμπτη 17.00-20.00.

Οι πρώτες μόνιμες κατασκευές στον καταυλισμό της Κοκκινιάς. Φωτό από την έκδοση “1922 Η Ελλάδα υποδέχεται τους
Αρμένιους πρόσφυγες” Περιοδικό “Αρμένικα”-Δημοτική Πινακοθήκη Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη «Ντίνος Κατσαφάνας»

Οικογένεια Αρμενίων προσφύγων στο Δουργούτι το 1923 ή 1924. Φωτό από την έκδοση “1922 Η Ελλάδα υποδέχεται τους
Αρμένιους πρόσφυγες” Περιοδικό “Αρμένικα”-Δημοτική Πινακοθήκη Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη «Ντίνος Κατσαφάνας»

Η μαντολινάτα του σχολείου «Αραραντιάν» της Αρμενικής Καθολικής Εκκλησίας στην Κοκκινιά. Πρώτη από δεξιά καθιστή, 
η Ευαγγελία Αταμιάν (Μαρίκα Νίνου), Ιούλιος 1935. Φωτό από την έκδοση “1922 Η Ελλάδα υποδέχεται τους Αρμένιους
πρόσφυγες” Περιοδικό “Αρμένικα”-Δημοτική Πινακοθήκη Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη «Ντίνος Κατσαφάνας»
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Κράτος,
“παρακράτος”,
δημοκρατία,
επανάσταση
Δηλώστε συμμετοχή
στο μονοήμερο 
στη Νομική στις 6/11

Το
 π

ρό
γρ

αμ
μα

τω
ν 

συ
ζη

τή
σε

ω
ν

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης
του συστήματος, η οποία όλο και βαθαίνει. Από τον πόλεμο

και την ενεργειακή κρίση, μέχρι τη νίκη της φασίστριας Μελόνι
στις ιταλικές εκλογές, τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο εί-
ναι πολλά. 

Αυτήν την εικόνα λαμβάνουμε και στις σχολές. Η φετινή χρονιά
άνοιξε με την προσπάθεια της κυβέρνησης να εγκαταστήσει την
πανεπιστημιακή αστυνομία, προκαλώντας ένα μαζικό κύμα διαδη-
λώσεων και συνελεύσεων, το οποίο οδήγησε ουσιαστικά αυτό το
σχέδιο σε κατάρρευση. Η Κεραμέως έρχεται αντιμέτωπη με μια
γενιά που έχει βιώσει την κρίση και την άθλια διαχείριση της παν-
δημίας από την κυβέρνηση και άρα είναι έντονα ριζοσπαστικοποι-
ημένη. Αυτό συναντάμε και στις εξορμήσεις που οργανώνουμε
στις σχολές, όπου η συζήτηση μπορεί να ξεκινάει από την κατα-
στολή και την ΟΠΠΙ και να φτάνει στο τι σημαίνει αστικό κράτος
και για ποια δημοκρατία παλεύουμε. 

Γι’ αυτό και η πανεργατική απεργία στις 9 Νοεμβρίου γίνεται
κέντρο και για τους φοιτητές, αφού εκεί κλιμακώνονται όλες οι
μάχες ενάντια στο σύστημα της ακρίβειας, της καταστολής, του
ρατσισμού. Προφανώς, μετά ακολουθεί το ερώτημα του για ποια
κοινωνία παλεύουμε και πώς το πετυχαίνουμε αυτό. Εκεί είναι που
έρχεται να απαντήσει το μονοήμερο που οργανώνει το ΣΕΚ στις 6
Νοεμβρίου με θέμα «Κράτος και επανάσταση». Θέλουμε να συζη-
τήσουμε τι σημαίνει ένα κράτος για τα συμφέροντα των λίγων και
πως έναντι σε αυτό μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία όπου οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι καθορίζουν πως θα ζήσουν με βάση τις ανάγ-
κες τους. 

Και όχι για να καταλήξουμε απλά στη θεωρία, αλλά για να τα
μεταφράσουμε όλα αυτά σε πράξη. Τη Δευτέρα 17/10, 15.00, στο
αίθριο της Φιλοσοφικής σχολής, θα γίνει εκδήλωση συζήτηση με
θέμα τις Ιταλικές εκλογές και το ρόλο της αριστεράς. Από την αρ-
χή της εβδομάδας, κάνουμε εξορμήσεις στη σχολή αλλά και ανα-
κοινώσεις μέσα στα μαθήματα, όπου καλούμε και στη γενική συ-
νέλευση την Τετάρτη, για να ανοιχτεί η κουβέντα σε όσο περισσό-
τερο κόσμο γίνεται. Είναι ένα πρώτο βήμα για να δυναμώσουμε
ως προς τις ιδέες αλλά και για τον αγώνα που έχουμε να δώσου-
με, σας προσκαλούμε να έρθετε!

Πηνελόπη Τρομπέτα,
φοιτήτρια Φιλοσοφικής

Θα είμαι στις 6 Νοέμβρη στη Νομική, στο μονοήμερο που
διοργανώνει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα για το Κράτος

και την Επανάσταση, πρώτα και κύρια γιατί με ενδιαφέρει η ιστο-
ρία. Τέτοιες εκδηλώσεις, όπως και ο Μαρξισμός 2022 στον οποία
συμμετείχα, είναι βοηθητικές για όλους μας, καθώς για να μπορέ-
σουμε να παλέψουμε σήμερα για μια καλύτερη κοινωνία, είναι
απαραίτητο να ανατρέχουμε στην ιστορία και να διδασκόμαστε. 

Είμαι όλη μου τη ζωή ενεργή στο κίνημα και στους αγώνες. Από
όταν ήμουν φοιτήτρια στην ΑΣΟΕΕ, μέχρι σχεδόν τρεις δεκαετίες
που εργάστηκα στην Εθνική Τράπεζα. Συμμετείχα ενεργά στις με-
γάλες απεργίες της ΟΤΟΕ, συνολικά “κατέγραψα” 9.5 μήνες
απεργιών! Και συνεχίζω ακόμα να παλεύω στον αγώνα του ΛΕΠΕ-
ΤΕ, να είμαι παρούσα σε κάθε αντιφασιστική μάχη, να διαδηλώνω
σε αλληλεγγύη με την εξέγερση στο Ιράν κοκ.

Παραμένω ενεργή στα κινήματα και χαίρομαι όταν βλέπω τον
κόσμο να συζητάει, να μην κλείνεται και να προσπαθεί να αντιμε-
τωπίσει τον ορυμαγδό επιθέσεων που δέχεται. Είμαι ακόμα αισιό-
δοξη ότι μπορούμε να τον αλλάξουμε τον κόσμο, κόντρα σε από-
ψεις που λένε ότι “μεγαλώνοντας ο άνθρωπος κάθεται στα αυγά
του”. Η αισιοδοξία είναι πολιτική στάση, όχι ηλικιακός παράγον-
τας. 

Και γι’αυτό η συζήτηση για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την
κοινωνία, για το πώς μπορεί να έρθει η πραγματική δημοκρατία,
είναι πολύ επίκαιρη αυτή την περίοδο. Δεν έχει να κάνει με την
εναλλαγή προσώπων, ούτε με το αν αλλάξει η κυβέρνηση αλλά
στην ουσία υπηρετούνται οι ίδιες πολιτικές. Έχει να κάνει με το
πώς οι απλοί άνθρωποι μπορούν να ορίζουν τις ζωές τους. Γι’αυ-
τό σας καλώ όλους και όλες να πάρετε μέρος στις συζητήσεις και
να βγούμε με περισσότερες γνώσεις και πιο αποφασισμένοι για
τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας!

Βικτωρία Σπυροπούλου, 
συνταξιούχος Εθνικής Τράπεζας
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