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Νέκρωσε από άκρη σε άκρη το λιμάνι του Πει-
ραιά, από τα καραβάκια της Σαλαμίνας και τη
Ζώνη του Περάματος μέχρι το ΣΕΜΠΟ και το

Χατζηκυριάκειο, την Τρίτη 25/10, ημέρα παμπειραϊ-
κής απεργίας στο λιμάνι. Ίσως για πρώτη φορά συν-
τονίστηκαν από κοινού όλοι οι κλάδοι: οι λιμενεργά-
τες της COSCO, τα ναυτεργατικά σωματεία, τα πλη-
ρώματα στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά, οι ναυπη-
γοξυλουργοί και οι εργαζόμενοι στο Μέταλλο. Όπως
τόνισαν οι εκπρόσωποι όλων των κλάδων, αυτός ο
συντονισμός αποτελεί παρακαταθήκη για τη συνέχεια
των κινητοποιήσεων με κεντρικό σταθμό τη Γενική
Απεργία στις 9/11. Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγ-
κέντρωση έξω από τον ΗΣΑΠ του Πειραιά και στη συ-
νέχεια έγινε διαδήλωση μέσα στο λιμάνι, η οποία κα-
τέληξε στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Κοινός τόπος όλων ήταν η μάχη για αυξήσεις στους
μισθούς, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με όλα τα
δικαιώματα και κυρίως να εξασφαλιστούν τα απαραί-
τητα μέτρα για την προστασία της ζωής των χιλιάδων
εργαζόμενων στο λιμάνι, την ώρα που τα εργατικά
ατυχήματα πληθαίνουν όλο και περισσότερο και γίνον-
ται πιο σοβαρά, μέχρι και θανατηφόρα. Γι' αυτό συμ-
βολικά επιλέχτηκε η απεργία να γίνει τη μέρα που κλεί-
νει ένας χρόνος από το τραγικό εργατικό δυστύχημα
που κόστισε τη ζωή του λιμενεργάτη της COSCO Δη-
μήτρη Δαγκλή. Μόλις τις τελευταίες δύο βδομάδες,
48χρονος καπετάνιος ρυμουλκού έχασε τη ζωή του
κατά την ρυμούλκηση κρουαζιερόπλοιου στην Πάτμο,
ενώ εργαζόμενος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε
ναυπηγείο στη Σαλαμίνα πέφτοντας από ύψος 14 μέ-
τρων από ακατάλληλη σκαλωσιά.   

Μέτρα ασφαλείας
«Παλιότερα υπήρχε περισσότερη ασφάλεια. Τώρα

δουλεύουμε αναγκαστικά περισσότερες ώρες για να
μπαλώσουμε τις θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί,
ενώ ούτε καλή συντήρηση υπάρχει», δήλωσε στην
ΕΑ ο Ανδρέας Γεωργίου, ηλεκτροσυγκολλητής, μέ-
λος του Συνδικάτου Μετάλλου. «Πρέπει να υπάρχει
σωστική μονάδα σε κάθε χώρο επίσης. Ταυτόχρονα
παλεύουμε για αυξήσεις στους μισθούς. Εμείς δου-
λεύουμε με τη Σύμβαση του 2009 και αυτή με νύχια
και με δόντια την κρατάμε σε ισχύ, αλλά τότε ήταν
πολύ πιο φτηνά όλα. Οι συνάδελφοι όλοι είναι ξεση-
κωμένοι και έχουν διάθεση να παλέψουν».

Με πρόσχημα ότι ακρίβυνε το πετρέλαιο, εφοπλι-
στές και κυβέρνηση θέλουν να διαλύσουν τις Συλλο-

γικές Συμβάσεις των Ναυτεργατών με την αναμόρ-
φωση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ).
Αντίστοιχη προσπάθεια κάνει η COSCO προσλαμβά-
νοντας 200 εργαζόμενους με τρίμηνες συμβάσεις μέ-
σω της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος
(ΟΦΕ). «Έχει αναγορευτεί πλέον η ΟΦΕ ως εργολά-
βος της COSCO με τους νεοπροσληφθέντες να μην
απολαμβάνουν τα δικαιώματα της ΣΣΕ που κερδίσα-
με εμείς με τον πολύμηνο αγώνα μας, ώστε να είναι
υποκείμενα εκβιασμού με τις συνεχείς ανανεώσεις.
Τους αναγκάζουν να γραφτούν και στο εργοδοτικό
σωματείο. Και την ίδια ώρα αποχωρούν παλιοί εργα-
ζόμενοι, που είναι ενδεικτικό της κατάστασης που
επικρατεί εδώ σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιχειρείται μια ανακα-
τανομή του εργασιακού δυναμικού. Αλλά οι εργαζό-
μενοι αντιλαμβάνονται ότι άλλος δρόμος από τον
αγώνα δεν υπάρχει. Σήμερα παρέλυσε όλο το λιμάνι
και στις 9/11 θα παραλύσει όλη η χώρα», τόνισε ο Βα-
σίλης Μανωλάκος, μέλος ΔΣ της ΕΝΕΔΕΠ.

Εκδήλωση μνήμης στον Δ. Δαγκλή πραγματοποι-
ήθηκε το μεσημέρι της ίδιας μέρας στο ΣΕΜΠΟ από
την ΕΝΕΔΕΠ παρουσία της οικογένειάς του. Μπρο-
στά στο μνημείο που στήθηκε σήμερα προς τιμήν
του, η αδερφή του, Μαρούσα Δαγκλή, ανέφερε εμ-
φανώς συγκινημένη στον λόγο της: «Όσοι συνεργά-
στηκαν μαζί του ήξεραν πόσο προσεκτικός ήταν στην
εργασία του. Προσπαθούν να σπιλώσουν τη μνήμη
του. Το θεωρώ τελείως ανέντιμο και με θυμώνει
αφάνταστα. Εύχομαι ο χαμός του Δημήτρη μας να εί-
ναι η πύλη που θα ανοίξει καλύτερες συνθήκες εργα-
σίας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους».

25/10, Απεργοί της COSCO
στην πορεία των ναυτεργατών 

στον Πειραιά. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Από τον Έβρο 
μέχρι την Κρήτη
Πάνω από χίλιοι/ες εργαζόμενοι/ες

του προγράμματος “Βοήθεια στο
Σπίτι”, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη,
πλημμύρισαν τους δρόμους του κέν-
τρου της Αθήνας την Παρασκευή
21/10, ημέρα πανελλαδικής 24ωρης
απεργίας στο ΒσΣ. Παλεύουν για μόνι-
μη και σταθερή εργασία για το σύνολο
των εργαζόμενων του προγράμματος
κόντρα στην ομηρεία των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου, ύστερα και από
την απόφαση του ΣτΕ που ακυρώνει
την αυξημένη μοριοδότηση της ειδι-
κής εμπειρίας στην προκήρυξη θέσε-
ων εργασίας, αφήνοντας εκτός σχε-
δόν τους μισούς εργαζόμενους.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στην πλα-
τεία Κλαυθμώνος με χαιρετισμούς,
ανάμεσά τους της Νίκης Αργύρη από
τον Συντονισμό Εργατικής Αντίστα-
σης, που τόνισε ότι «Αίτημα όλου του
εργατικού κινήματος είναι να μονιμο-
ποιηθούν οι συμβασιούχοι σε όλους
τους εργατικούς χώρους, να σταμα-
τήσουν οι απολύσεις, να γίνουν αυξή-
σεις στους μισθούς. Όλοι μαζί δίνου-
με τη μάχη ενάντια σε μία κυβέρνηση,
που μας υπολογίζει μόνο όταν βρι-
σκόμαστε στους δρόμους. Γι' αυτό
στη Γενική Απεργία στις 9/11 θα ενώ-
σουν τις φωνές τους οι εργαζόμενοι
από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
και τις ΔΕΚΟ και μαζί τους οι φοιτη-
τές και η νεολαία. Αυτή η απεργία
μπορεί να σημάνει την κλιμάκωση για
αγώνα διαρκείας και να ανοίξει ο δρό-
μος για τη νίκη».  

«Λύση οριστική»
Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν

πορεία που βάδισε τη Σταδίου για να
καταλήξει στο Σύνταγμα και το
Υπουργείο Εσωτερικών στη Βασιλίσ-
σης Σοφίας. Συνθήματα όπως «Βορί-
δη, Μητσοτάκη, ακούστε το καλά, θέ-
λουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά»,
«Δύο φορές ΑΣΕΠ και χρόνια στη
δουλειά, οι εργαζόμενοι δεν πάμε
πουθενά», «Καμία ανοχή, καμιά ανα-
μονή, εδώ και τώρα, λύση οριστική»
και «ούτε 160, ούτε οι μισοί, καμία συ-
ναδέλφισσα να μην απολυθεί» έδιναν
τρομερό παλμό στην κινητοποίηση. 

Η «πολιορκία» του υπουργείου από
τη δυναμική των απεργών ανάγκασε
τελικά τον διευθυντή να δεχθεί αντι-
προσωπεία των εργαζομένων, η οποία
ζήτησε νομοθετική ρύθμιση για να ικα-
νοποιηθεί το αίτημα για μονιμοποίηση.
Η απάντηση που πήραν είναι ότι θα
πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 15/11
για να μάθουν αν θα γίνει αποδεκτό
αυτό το αίτημα. Μετά τη συνάντηση
δήλωσαν ξεκάθαρα ότι δεν θα μείνουν
στην αναμονή, αλλά θα συνεχίσουν
αγωνιστικά και θα συμμετέχουν μαζικά

στη Γενική απεργία στις 9/11.
«Είμαστε όλοι/ες εγκεκριμένοι από

το ΑΣΕΠ, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι,
οικογενειακοί βοηθοί και διοικητικοί»,
επισήμανε η Στέλλα Σιμινή, κοινωνιο-
λόγος, ταμίας στο Σωματείο Εργαζο-
μένων ΒσΣ νομού Λέσβου. «Τον Σε-
πτέμβρη, μετά από δύο χρόνια, βγή-
καν οι οριστικοί πίνακες για τις θέσεις
που είχαν προκηρυχθεί. Μέσα στην
προκήρυξη υπήρχε μοριοδότηση για
ειδική εμπειρία. Βάσει της απόφασης
του ΣτΕ αυτό ακυρώνεται με αποτέλε-
σμα να είναι στον αέρα μεγάλο μέρος
των εργαζόμενων 20 χρόνων στη δου-
λειά, που έχουν ειδική εμπειρία, που
έβαλαν πλάτη εν μέσω πανδημίας,
που έχουν δεθεί με τους ωφελούμε-
νούς τους. Ζητάμε νομοθετική ρύθμι-
ση, εδώ και τώρα μονιμοποίηση, δη-
λαδή το δίκαιο και το αυτονόητο».

«Για άλλη μια φορά διαδηλώνουμε
στην Αθήνα οι εργαζόμενοι του “Βοή-
θεια στο Σπίτι” από τη μία άκρη της
Ελλάδας μέχρι την άλλη», δήλωσε η
Χρυσούλα Κλεισαρχάκη, πρόεδρος
των εργαζομένων του ΒσΣ Κρήτης.
«Βρήκαν πρόφαση την απόφαση του
ΣτΕ για να πετάξουν όλους τους ερ-
γαζόμενους έξω ή να μας κρατήσουν
όμηρους με συμβάσεις για να κάνουν
τις εκλογές και να μας διώξουν μετά.
Σήμερα είμαστε πάνω από χίλια άτο-
μα στον δρόμο. Όλες οι προηγούμε-
νες κυβερνήσεις είχαν προσπαθήσει
να ιδιωτικοποιήσουν το πρόγραμμα,
αλλά δεν τα κατάφεραν χάρη στη με-
γάλη αντίστασή μας. Έτσι δεν θα
αφήσουμε ούτε αυτή την κυβέρνηση
να μας διαλύσει».

«Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη κι-
νητοποίηση. Θεωρώ ότι οι μισοί και
παραπάνω εργαζόμενοι του ΒσΣ πα-
νελλαδικά έχουν κατέβει σήμερα στην
πορεία», μας είπε η Κωνσταντίνα Χα-
νιώτη, κοινωνική λειτουργός στο ΒσΣ
δήμου Αμαρουσίου. «Επί κόβιντ καλύ-
ψαμε τις ανάγκες όλων των κατοίκων.
Ουσιαστικά το ΒσΣ είναι πρωτοβάθ-
μια κοινωνική δομή. Γι' αυτό δεν θα
έπρεπε να είμαστε σε αυτή τη θέση,
αλλά να μας διασφαλίσουν μόνιμα.
Ήδη σε πολλούς δήμους το προσωπι-
κό είναι μειωμένο και χρειαζόμαστε κι
άλλο προσωπικό. Ειδικά σε μια τέτοια
περίοδο ακρίβειας και φτώχειας, οι
απαιτήσεις αυξάνονται. Η κυβέρνηση
έχει την ευθύνη να μην αφήσει ακάλυ-
πτο από βοήθεια τον φτωχό κόσμο
που έχει ανάγκες. Χρειάζεται να συνε-
χίσουμε τις κινητοποιήσεις και να δώ-
σουμε δυναμικό παρών στην πανερ-
γατική απεργία στις 9/11».

Μάνος Νικολάου

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στην
ΕΥΔΑΠ με παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση

την Τετάρτη 26/10, ενώ τη Δευτέρα 31/10 κλιμακώνουν
με στάση εργασίας 12μ-3μμ και συγκέντρωση στις 12μ
στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στον Περισσό. 

Διεκδικούν συμπληρωματική Συλλογική Σύμβαση με
γενναίες αυξήσεις στους μισθούς, να δοθεί άμεση οι-
κονομική βοήθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας,
να σταματήσει η επιχείρηση παρακολούθησης των ερ-
γαζομένων από τη Διοίκηση και να μην περάσει η ιδιω-
τικοποίηση του νερού, καλώντας την κυβέρνηση να
συμμορφωθεί με την αντίστοιχη απόφαση του ΣτΕ. 

ΕΥΔΑΠ

“Σήμερα ο Πειραιάς,
στις 9Ν όλη η χώρα”
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Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμφανί-
σει ότι δεν υπάρχουν ανοιχτά κοινωνι-

κά και πολιτικά μέτωπα. Ούτε σκάνδαλα ούτε
φουσκωμένοι λογαριασμοί -η μόνη εκκρεμότη-
τα είναι πότε θα αναρρώσει ο Δένδιας για να
ξαναρχίσει η «υψηλή διπλωματία» που βάζει
τον Ερντογάν στη θέση του. 

Στο μεταξύ ο Μητσοτάκης υποδέχεται τον
Όλαφ Σολτς στην Αθήνα  για να δουν πώς θα
εξυπηρετηθούν και οι γερμανικές απαιτήσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο. Βάλτε στην εικόνα
και τα συγχαρητήρια του Μητσοτάκη για την
ανάληψη της πρωθυπουργίας στην Ιταλία από
τη Μελόνι και το παζλ συμπληρώνεται: πιο
«πολιτισμένη» διακυβέρνηση που υπερασπίζε-

ται τις «μεγάλες αξίες» της Δύσης από τους
«βάρβαρους» δεν υπάρχει.

Μόνο που έξω από αυτήν την πλαστή εικόνα
υπάρχει μια τελείως διαφορετική πραγματικό-
τητα: Μήπως και η Βρετανία από την ώρα που
βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε στην
κατηγορία των «βαρβάρων» και δεν μπορεί να
στεριώσει πρωθυπουργό χωρίς να πυροδοτή-
σει κρίση χρέους με τα ομόλογα; Μήπως οι
απεργοί στους δρόμους της Αθήνας αλλά και
στο Παρίσι και στο Λίβερπουλ ζουν σε άλλο
πλανήτη από τη Ντίσνεϋλαντ του Κούλη;

Απεργιακό ημερολόγιο
Όταν προκηρύχθηκε η Γενική Απεργία της

9 Νοέμβρη από τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ οι μό-
νες απεργίες που υπήρχαν στο ημερολόγιο
ήταν αυτή των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία
στις 20 Οκτώβρη και η μάχη των εργατών στη
Μαλαματίνα. Τώρα, μια βδομάδα μετά τη συγ-
κλονιστική απεργία των εργατών της Υγείας,
η ατζέντα γεμίζει με τη μεγάλη κινητοποίηση
των εργαζόμενων στο Βοήθεια στο Σπίτι την
περασμένη Παρασκευή, την απεργία στα κα-
ράβια την Τρίτη 25 Οκτώβρη, στην Cosco την
ίδια μέρα, την κινητοποίηση στην ΕΥΔΑΠ την
επόμενη και ξανά τη Δευτέρα και ο κατάλο-
γος μεγαλώνει. 

Δεν είναι σχήμα λόγου ότι το απεργιακό πο-
τάμι φουσκώνει και μπορεί να γίνει η δύναμη

που θα πνίξει αυτή την κυβέρνηση που τρέχει
να κρύψει τη σαπίλα της. Το πραγματικό ζή-
τημα είναι πώς μπορούμε να οργανωθούμε
για να κάνουμε πράξη αυτή την προοπτική.

Το πρώτο βήμα είναι να απλώσουμε την ορ-
γάνωση των απεργιών σε όλους τους χώρους
από τα κάτω. Οι εργαζόμενοι στην Υγεία εξα-
σφάλισαν την επιτυχία της απεργίας τους ορ-
γανώνοντας συνελεύσεις από νοσοκομείο σε
νοσοκομείο και φτιάχνοντας απεργιακές επι-
τροπές. Μπορούμε να απλώσουμε το παρά-
δειγμά τους παντού. Είναι μύθος η πιπίλα ότι
«ο κόσμος κοιμάται». Δείτε με πόσο ενθουσια-
σμό υποδέχθηκε ο κόσμος στη συναυλία του
ΛΕΞ τους απεργούς της Μαλαματίνα.

Πίσω από τη βιτρίνα της προπαγάνδας της,
και η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκεται σε κρίση.
Στη Βρετανία, τη χώρα των Μόντυ Πάιθον, η
άρχουσα τάξη ανακάλυψε ότι παίζεται το έρ-
γο «Ένας προφήτης, μα τι προφήτης». Και ο
«δικός μας» Μωυσής στο ίδιο έργο παίζει. Η
πολιτική κρίση είναι συστημική, όπως προβάλ-
λει το ΣΕΚ στο μονοήμερο συζητήσεων που
οργανώνει στις 6 Νοέμβρη. 

Γι’ αυτό έχει ξεχωριστή σημασία η οργάνω-
ση από τα κάτω από εργατικό χώρο σε εργατι-
κό χώρο. Χτίζει το δίκτυο της δύναμης των ερ-
γατών για να νικάνε οι απεργίες και να γκρεμί-
σουμε την κυβέρνηση, αλλά και ετοιμάζει την
εναλλακτική, την εργατική δημοκρατία. 

Παλεύουμε για να πάρει η εργατική τάξη
τον έλεγχο παντού και στην οικονομία και
στην πολιτική, για να απαλλαγούμε από τις
βαρβαρότητες του καπιταλισμού. Εμπρός να
κάνουμε τις απεργίες μας βήματα προς αυτή
την προοπτική με έναν πανεργατικό σεισμό
στις 9 Νοέμβρη και με δυνατή επαναστατική
Αριστερά. 

Συνεχίζεται η τεράστια πολιτική κρίση
στην Βρετανία μετά την αποχώρηση

της Λιζ Τρας από την θέση της πρωθυ-
πουργού μέσα σε λιγότερο από πενήντα
μέρες από την εκλογή της στην ηγεσία
του κόμματος των Συντηρητικών στις 6
Σεπτέμβρη. 

Την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου όλοι ανέ-
μεναν την ανάδειξη του Ρίσι Σούνακ
(που είχε χάσει τον Σεπτέμβρη από την
Τρας στην ψηφοφορία του κόμματος
των Συντηρητικών) στην θέση του νέου
πρωθυπουργού, 

Ο Σούνακ (υπουργός Οικονομικών επί
Τζόνσον και ένας από τους βασικούς
συντελεστές που τον οδήγησε σε πτώ-
ση) και η Π. Μόρντοντ (υφυπουργός Εμ-
πορίου επί κυβέρνησης Τζόνσον, ανα-
βαθμίστηκε σε υπουργό Άμυνας στη
σύντομη κυβέρνηση την Λιζ Τρας) ήταν
μέχρι την Δευτέρα το πρωί, οι μοναδικοί
υποψήφιοι. Μαθαίνοντας τα νέα της πα-
ραίτησης της Τρας από τον Άγιο Δομίνι-
κο που έκανε διακοπές, ο πρώην πρω-
θυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι
θα είναι και αυτός υποψήφιος. Όμως τα
πράγματα γι’ αυτόν πήγαν στραβά από
την αρχή. 

Στο αεροπλάνο με το οποίο επέστρε-
φε στην Βρετανία, ταξιδεύοντας στην
οικονομική θέση (!) έγινε δέκτης γιου-
χαϊσμάτων από τους συνεπιβάτες. Την
Κυριακή 23/10 μετά από μια σειρά γε-
λοίων μηχανορραφιών παραιτήθηκε από
την υποψηφιότητα χωρίς καν να κάνει
δήλωση. Το Σάββατο είχε προηγηθεί μια
ανεπιτυχής του προσπάθεια να πείσει
τον Σούνακ να αποσυρθεί μπλοφάρον-
τας ότι έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη
100 βουλευτών.  

Συνέχεια στη σελίδα 20

Nέα έκδοση
από το Μαρξιστικό 
Βιβλιοπωλείο

Εμπρός για απεργιακό 
ποτάμι που θα τους πνίξει

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Μια πολιτική
κρίση, 
μα τι κρίση!

20 Οκτώβρη, Αθήνα. Πανυγειονομική απεργία. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Βομβαρδισμοί και «δίαυλοι επι-
κοινωνίας». Αυτές οι λέξεις
χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις

στον πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην
Ουκρανία. 

Το σαββατοκύριακο 22-23 Οκτώ-
βρη ένα νέο κύμα ρωσικών επιθέσε-
ων έπληξε στόχους υποδομής σε
ουκρανικές πόλεις. Πύραυλοι και οι
«drones καμικάζι» -που έχει προμη-
θεύσει το Ιράν στην Ρωσία- κατέ-
στρεψαν μονάδες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας και άλλους στό-
χους. Αυτές οι επιθέσεις που έχουν
ξεκινήσει από τα μέσα του μήνα,
έχουν καταστρέψει σχεδόν τις μισές
θερμοηλεκτρικές μονάδες που πα-
ράγουν περίπου το 40% της ηλεκτρι-
κής ενέργειας της Ουκρανίας. 

Οι τελευταίες επιθέσεις άφησαν
1,5 εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς
ηλεκτρικό σε 10 περιοχές της χώ-
ρας. Ήδη η ουκρανική ΔΕΗ κάνει
διακοπές στην παροχή ρεύματος
στο Κίεβο στην προσπάθεια να πε-
ριορίσει τη ζήτηση μέχρι να επιδιορ-
θωθούν οι ζημιές. Επίσης οι ρωσικές
επιθέσεις έχουν πλήξει και εργοστά-
σια που εξασφαλίζουν την κεντρική
θέρμανση για τα μισά περίπου κτί-
ρια της Ουκρανίας. 

Είναι εργοστάσια που λειτουργούν
με φυσικό αέριο ή άνθρακα και τα
οποία «ζεσταίνουν» το νερό στο δί-
κτυο των σωλήνων που διατρέχει τις
πόλεις και φτάνει μέχρι τα ψηλά πα-
τώματα των πολυκατοικιών. Η Ουκρα-
νία ήδη έχει μπει στην περίοδο που
αρχίζει να λειτουργεί η κεντρική θέρ-
μανση. Μέχρι στιγμής οι θερμοκρα-
σίες είναι σχετικά υψηλές αλλά τον
Δεκέμβρη μπορεί να πέσουν πολύ κά-
τω από το μηδέν. Αν οι επιθέσεις σε
αυτά τα εργοστάσια συνεχιστούν, τό-
τε εκατομμύρια άνθρωποι σε πόλεις
όπως το Κίεβο θα μείνουν χωρίς θέρ-
μανση στον πιο άγριο χειμώνα. 

Η έλευση του χειμώνα είναι ο πα-
ράγοντας που καθορίζει και τους
σχεδιασμούς των επιτελείων και στις
δυο πλευρές του ιμπεριαλιστικού
πολέμου. Η προσοχή των διεθνών
ΜΜΕ έχει στραφεί στο νότιο μέτω-
πο, στην πολυαναμενόμενη Μάχη

της Χερσώνας. Το ουκρανικό γενικό
επιτελείο, λένε τα ρεπορτάζ, συγ-
κεντρώνει χιλιάδες στρατιώτες και
πολεμικό υλικό για την επίθεση. 

Άμαχοι
Στα «ψιλά» των ειδήσεων περνάει η

προετοιμασία της επίθεσης: τα πλήγ-
ματα «ακριβείας» με τα οπλικά συ-
στήματα που έχουν προμηθεύσει οι
ΗΠΑ και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ
στον ουκρανικό στρατό. Η «ακρίβεια»
αφορά τις πρόχειρες γέφυρες και τα
φέρι που συνδέουν την Χερσώνα με
την άλλη όχθη του Δνείπερου. Τα
χρησιμοποιούν όχι μόνο ο ρωσικός
στρατός για να μεταφέρει υλικό και
ενισχύσεις, αλλά και οι άμαχοι που
φεύγουν από την Χερσώνα. Αλλά οι
αμερικάνικες βόμβες χτυπάνε και αυ-
τούς, με πολλούς νεκρούς και τραυ-
ματίες. Το πιο πρόσφατο χτύπημα
έγινε την Πέμπτη, με 4 νεκρούς και
13 τραυματίες αμάχους. 

Οι προβλέψεις δίνουν και παίρ-
νουν από απόστρατους στρατηγούς
και αναλυτές των περίφημων «δεξα-
μενών σκέψης» (δηλαδή των ανεπί-
σημων εκπροσώπων των γενικών
επιτελείων). Πότε και πώς θα επιτε-
θεί ο ουκρανικός στρατός στην Χερ-
σώνα; Μπορεί να περιμένει μέχρι
την άνοιξη ή είναι ανάγκη να το κά-
νει τώρα για να επιδείξει μια ακόμα
νίκη στους συμμάχους της Δύσης;
Τί κάνει ο ρωσικός στρατός; Ετοιμά-
ζεται για μάχη σε κατοικημένο χώρο
θυσιάζοντας χιλιάδες πρόσφατα επι-
στρατευμένους και άπειρους φαντά-
ρους ή έχει ξεκινήσει ήδη την εκκέ-
νωση της περιοχής; 

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο πόλε-
μος θα συνεχιστεί και μέσα στο χει-
μώνα σε όλα τα μέτωπα. Στο Ντο-
νιέτσκ για παράδειγμα οι ρωσικές
δυνάμεις προωθούνται αργά προς
την πόλη Μπαχμούτ. Η κατάληψή
της δεν θα έχει την επιχειρησιακή

σημασία που θα είχε ένα μήνα πριν,
δηλαδή πριν την ουκρανική αντεπί-
θεση στο βορειανατολικό μέτωπο.
Αλλά θα έχει μεγάλη προπαγανδιστι-
κή σημασία για τον Πούτιν και τους
στρατηγούς του. 

Εργαλεία θανάτου
Σε αυτή την κατάσταση, οι αμερι-

κάνικες εφημερίδες είναι γεμάτες
από εκκλήσεις για παροχή χειμερι-
νού εξοπλισμού για τον ουκρανικό
στρατό, για αρβύλες και ένδυση που
θα του επιτρέψει να συνεχίσει τις
επιχειρήσεις του στο βαθύ χειμώνα.
Και βέβαια για περισσότερα όπλα:
από αντιαεροπορικά συστήματα NA-
SAMs μέχρι πιο «ταπεινά» εργαλεία
θανάτου. 

Είναι σαφές ότι η κλιμάκωση των
πολεμικών επιχειρήσεων στην Ου-
κρανία, που απειλούν να ερημώσουν
μεγάλες πόλεις, θέτει επί τάπητος
την πιθανότητα ο πόλεμος να βγει

«εκτός ελέγχου» με άμεση σύγκρου-
ση του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας ακόμα
και με τη χρήση «τακτικών» πυρηνι-
κών όπλων. Γι’ αυτό «ξαφνικά» ενερ-
γοποιούνται οι «δίαυλοι επικοινω-
νίας» ανάμεσα στις δυο μεριές.

Την Παρασκευή 21 Οκτώβρη τα
έκπληκτα διεθνή ΜΜΕ ανακοίνωναν
ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ
Λόιντ Όστιν είχε μια μακρά τηλεφω-
νική συνομιλία με τον Σεργκέι Σοϊγ-
κού, τον Ρώσο ομόλογό του. Ήταν η
πρώτη τους απευθείας επαφή μετά
από πέντε μήνες. Και προφανώς εί-
χε προετοιμαστεί από τα «υπηρεσια-
κά» κανάλια. Το Πεντάγωνο αρνήθη-
κε να πει τι ακριβώς συζήτησαν οι
δυο τους. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ένας
γύρος τέτοιων τηλεφωνικών επαφών
του Σοϊγκού με τους υπουργούς
Άμυνας της Βρετανίας, της Γαλλίας,
της Τουρκίας και ξανά με τον Όστιν.
Αυτή τη φορά ο Σοϊγκού δήλωσε ότι
η Ουκρανική κυβέρνηση ετοιμάζει
μια πυρηνική προβοκάτσια σε βάρος
της Ρωσίας. 

Όποια και αν είναι η αφορμή των
επικοινωνιών, και οι δυο πλευρές εν-
τείνουν τις επαφές τους για να προ-
ετοιμάσουν το έδαφος για τη λεγό-
μενη διπλωματική λύση. Η τελευταία
που θα έχει το λόγο σε αυτή τη «λύ-
ση» θα είναι η κυβέρνηση της Ου-
κρανίας που υποτίθεται εκπροσωπεί
τον «ελεύθερο κόσμο» σε αυτόν τον
πόλεμο. Στα διεθνή ΜΜΕ έχουν ξεκι-
νήσει οι προβλέψεις για το αν ο
Μπάιντεν και ο Πούτιν θα συναντη-
θούν στα πλαίσια της συνόδου των
G20 (των είκοσι πιο ανεπτυγμένων
οικονομιών) στο Μπαλί της Ινδονη-
σίας στις 15-16 Νοέμβρη. 

Τα παζάρια και οι «μεσολαβήσεις»
ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις και
τους περιφερειακούς «παίκτες»
έχουν ξεκινήσει. Αλλά όπως όλα τα
παζάρια των ιμπεριαλιστικών αντα-
γωνισμών, στηρίζονται στο αίμα και
τη δυστυχία εκατομμυρίων ανθρώ-
πων που πληρώνουν το κόστος της
κρίσης ενός συστήματος που γεννά-
ει πόλεμο και φτώχεια. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Νο 1544, 26 Οκτώβρη 2022
σελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Μια μέρα γεμάτη ζωή, αλληλεγγύη και αντίσταση διοργανώθηκε την Κυριακή 23/10 στην πλα-
τεία των Εξαρχείων από την ανοιχτή συνέλευση "Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων". Από

το πρωί η πλατεία έσφυζε με δρώμενα όλων των ειδών (θεατρικά, μουσικά, παιδικές δραστηριό-
τητες). Το μεσημέρι ακολούθησε περικύκλωση της πλατείας όπου κάτοικοι της γειτονιάς ενωμέ-
νοι με κορδέλες, πανό, τρικάκια και συνθήματα διαδηλώσανε την αντίθεσή τους στην καταστρο-
φή της. 

Συμμετείχαμε στην κινητοποίηση με το πανό της “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας” και πα-
ρεμβήκαμε στον κόσμο συνδέοντας τον αγώνα ενάντια στην καταστροφή των ελεύθερων χώρων
και την καταστολή, με την συνολικότερη μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της αστυνομοκρατίας,
της ακρίβειας και του σεξισμού. Καλέσαμε όλους/ες στην πανεργατική απεργία στις 9/11 και στο
μονοήμερο εκδηλώσεων που οργανώνει το ΣΕΚ «Κράτος και την Επανάσταση – Η πάλη για τη δη-
μοκρατία σήμερα» στις 6/11. Η απεργία χρειάζεται να γίνει ο επόμενος μεγάλος σταθμός και γι’
αυτό το κίνημα. 

Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν πολύ μεγάλο και ελπιδοφόρο. Πολλοί θέλανε να μάθουν πε-
ρισσότερα κι αυτό φάνηκε κι από τα πολλά φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης που διακινήθη-
καν. Με αυτόν τον αέρα αισιοδοξίας θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη στην γειτονιά και συνο-
λικότερα, μέχρι να ανατρέψουμε την κυβέρνηση και τα σχέδιά τους.

Σωκράτης Ταγκόπουλος, μέλος τ.π. ΣΕΚ Εξαρχείων,
κοινοτικός σύμβουλος 1ου διαμερίσματος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας

Όχι στον Πόλεμο

Λόιντ Όστιν (ΗΠΑ) - Σεργκέι Σοϊγκού, τα πραγματικά αφεντικά του πολέμου

Κάτω τα χέρια από τα Εξάρχεια

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Αιματοβαμμένοι 
“δίαυλοι επικοινωνίας”

23/10, Πλατεία Εξαρχείων. Φωτό: Λαϊκή Συνέλευση Εξαρχείων/fb
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εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Η αντιπροσωπεία του ΣΕΚ στην ΚΣΕ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει καταθέσει, από τις
11 Οκτώβρη, Σχέδιο Θέσεων για την 5η
Συνδιάσκεψη του μετώπου. Στο κείμενο
αναλύεται η πολύπλευρη κρίση του κα-
πιταλισμού και τα αδιέξοδα της κυβέρ-
νησης της ΝΔ. Διατυπώνεται η ανάγκη
για μια αποφασιστική στροφή της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ ώστε να μπορέσει να ανταπο-
κριθεί στα καθήκοντα που βάζουν οι
αγώνες σήμερα, στην προοπτική μιας
δυνατής αριστερής αντιπολίτευσης ενάν-
τια σε όποιους διαχειριστές του ελληνι-
κού καπιταλισμού προκύψουν την επό-
μενη των εκλογών. Δημοσιεύουμε βασι-
κά αποσπάσματα του κειμένου. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκεται στη δει-
νή θέση να πρέπει να διαχειριστεί το
πρόγραμμα των βάρβαρων επιθέσεων

στην εργατική τάξη και τη νεολαία σε συνθή-
κες όπου και η κρίση του συστήματος εντείνε-
ται και η εργατική τάξη και η νεολαία γενι-
κεύουν τις πολιτικές εμπειρίες και τους αγώ-
νες τους. Το 2012 η κυβέρνηση Παπαδήμου,
που είχε συντριπτική κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία και την στήριξη ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ τσα-
κίστηκε από ένα δυνατό εργατικό και νεολαϊ-
στικο κίνημα. Σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη
βρίσκεται σε πολύ χειρότερη θέση. 

Ούτε η καταστολή και η επίθεση στα δημο-
κρατικά δικαιώματα των εργαζόμενων και της
νεολαίας λειτουργεί σταθεροποιητικά για την
ΝΔ. Η εκστρατεία του «νόμου και της τάξης»
που ήταν η ιδεολογική σημαία της ενάντια
στην Αριστερά, κουρελιάζεται στα μάτια της
πλειοψηφίας των εργαζόμενων με τη μπόχα
του «βαθέως κράτους» της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ,
των «επισυνδέσεων» και των διαδρομών τους
μέχρι το πρωθυπουργικό γραφείο, να φτάνει
παντού. Γι’ αυτό οι νόμοι του Χρυσοχοΐδη δέ-
χονται απανωτά χαστούκια, η απόπειρα της
Κεραμέως να βάλει την πανεπιστημιακή αστυ-
νομία πάει από αναβολή σε αναβολή.

Υπάρχουν χιλιάδες αγωνίστριες και αγωνι-
στές που παλεύουν να ανατρέψουν την κυβέρ-
νηση της ΝΔ και ψάχνουν για εναλλακτική πέ-
ρα από τα όρια μιας «προοδευτικής διακυβέρ-
νησης». Που έχουν την εμπειρία της υποταγής
του ΣΥΡΙΖΑ και σαν κυβέρνηση και σαν αντιπο-
λίτευση στις πιέσεις της κυρίαρχης τάξης στα
πλαίσια της διαχείρισης του συστήματος. Που
δεν καλύπτονται από το ΚΚΕ που παρά τις κρι-
τικές από τα αριστερά αρνείται την ενότητα
δράσης και της κλιμάκωσης των αγώνων.

Είναι ο κόσμος που πρωτοστατεί στις απερ-
γίες και τις διαδηλώσεις, που συμμετέχει, στη-
ρίζει και πλαισιώνει τις ενωτικές προσπάθειες
της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής Αρι-
στεράς και τις δυναμώνει, όπως είδαμε στις
εκλογές στα συνδικάτα στα νοσοκομεία και
στην εκπαίδευση, στην επιτυχία των ΕΑΑΚ στις
φοιτητικές εκλογές, αλλά και στη μαζική συμ-
μετοχή στις κινητοποιήσεις του αντιρατσιστι-
κού και αντιφασιστικού κινήματος, στις κινητο-
ποιήσεις ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις για
την απελευθέρωση των γυναικών και των ΛΟ-
ΑΤΚΙΑ.

Είναι ο κόσμος που δεν θέλει να αφήσει την
πάλη για τη δημοκρατία και τα δικαιώματά μας
στο επίπεδο των κοινοβουλευτικών διακηρύξε-
ων, αλλά να τα υπερασπίσει στο δρόμο, στο

χώρο δουλειάς, ανοίγοντας παράλληλα το
ερώτημα «ποιοι αποφασίζουν» για όλες τις
πτυχές της ζωής της πλειοψηφίας. Που αγκά-
λιασε την πρωτοβουλία 16 οργανώσεων της
ριζοσπαστικής, αντικαπιταλιστικής και επανα-
στατικής αριστεράς για κοινή διαδήλωση στις
25 Αυγούστου ενάντια στις υποκλοπές. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να κάνει μια ριζική
στροφή για να επιδράσει σε όλο αυτόν τον κό-
σμο. Να πάρει ενωτικές πρωτοβουλίες και να
απευθυνθεί στο δυναμικό της ριζοσπαστικής
αντικαπιταλιστικής αριστεράς χωρίς αποκλει-
σμούς, για την συνεργασία σε όλες τις μάχες
και τις εκλογές.

Στόχος μιας τέτοιας συνεργασίας δεν μπο-
ρεί να είναι η περιχαράκωση μιας μειοψηφίας
του «χώρου», αλλά το άνοιγμα, η διεύρυνση
και ενίσχυση του ρεύματος που στηρίζει πολι-
τικά τους αγώνες του σήμερα και βάζει στόχο
να συγκροτήσει δυνατή αριστερή αντιπολίτευ-
ση ενάντια σε όποιο κυβερνητικό διαχειριστή
του ελληνικού καπιταλισμού προκύψει μετά τις
εκλογές.

Το καλοκαίρι μπροστά στο ενδεχόμενο πρό-
ωρων εκλογών καταθέσαμε πρόταση στα
στην ΚΣΕ και στο ΠΣΟ για συνεργασία των δυ-
νάμεων της αντικαπιταλιστικής ριζοσπαστικής
αριστεράς. Η πλειοψηφία των οργάνων απέρ-
ριψε αυτή την πρόταση, υποτιμώντας την πολι-
τική δυναμική που μπορεί να δημιουργήσει μια
τέτοια συνεργασία πατώντας πάνω στη σημε-
ρινή ριζοσπαστικοποίηση πλατιών στρωμάτων
εργαζόμενων και νεολαίας. Σαν ΣΕΚ πήραμε
την πρωτοβουλία να καλέσουμε σύσκεψη με
αντικείμενο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
για μια τέτοια ενωτική παρέμβαση στις μάχες
και στις εκλογές. Η μεγάλη πλειοψηφία των
συμμετεχόντων στάθηκε θετικά απέναντι σε
αυτή την προοπτική. 

Αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Η
ανάληψη μιας τέτοιας πολιτικής πρωτοβου-
λίας είναι κομβικό στοιχείο στη στροφή που
χρειάζεται να κάνει το μέτωπό μας. Η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει αυτή την
ευκαιρία. Αντίθετα, χρειάζεται να συμμετέχει

με όλες τις δυνάμεις της, να πρωταγωνιστή-
σει, στην προσπάθεια για ενωτικό κατέβασμα
του χώρου της ριζοσπαστικής και αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς στη μάχη των επερχόμε-
νων εκλογών. 

Οι βασικές αιχμές μιας τέτοιας παρέμβασης
διαμορφώνονται ήδη στους αγώνες και τις πο-
λιτικές εμπειρίες της εργατικής τάξης και της
νεολαίας. 
• Η απάντηση στην ακρίβεια και τη φτώχεια

είναι τα σωματεία και οι απεργίες μας, η πάλη
για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις πολύ
πάνω από τον πληθωρισμό, για να στείλουμε
στα σκουπίδια το νόμο Χατζηδάκη και όλες τις
αντεργατικές επιθέσεις. Με απεργίες απαντά-
με στις ιδιωτικοποιήσεις, επιβάλλουμε μαζικές
προσλήψεις και μονιμοποιήσεις στη δημόσια
Υγεία, Παιδεία, Δήμους, σε όλες τις κοινωνικές
υπηρεσίες. 
• Η διαγραφή του χρέους είναι η απάντηση

στο σφαγείο των περικοπών και της φτώχειας
που ήδη εφαρμόζονται και θα ενταθούν στο
όνομα δημοσιονομικού πλεονάσματος το επό-
μενο διάστημα. Ρήξη και αποδέσμευση από
την ΕΕ του κεφαλαίου, του πολέμου και του
ρατσισμού. 
• Οι κρατικοποιήσεις των τραπεζών και

όλων των βασικών επιχειρήσεων, όπως της
ενέργειας, της υγείας, των μεταφορών, χωρίς
αποζημίωση για τα αφεντικά και με εργατικό
έλεγχο, είναι η απάντηση στο καταστροφικό
χάος της «ελεύθερης αγοράς» και τα σκάνδα-
λα των κερδοσκόπων.
• Η πάλη για τη δημοκρατία, για τα δικαιώ-

ματα και τις ελευθερίες είναι υπόθεση του ερ-
γατικού κινήματος και της συλλογικής του δύ-
ναμης. Η ΕΥΠ δεν μεταρρυθμίζεται, πρέπει να
διαλυθεί. Αφοπλισμός της ΕΛ.ΑΣ, κατάργηση
των ΜΑΤ και όλων των «ειδικών» κατασταλτι-
κών υπηρεσιών της. Οι αγώνες των εργαζόμε-
νων που συγκρούονται με τις επιλογές των κα-
πιταλιστών και της κυβέρνησης, φέρνουν στην
ημερήσια διάταξη το ερώτημα «ποιοι αποφασί-
ζουν» για την Παιδεία, την Υγεία, όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν τη ζωή εκατομμυρίων αν-

θρώπων. Φέρνουν την πάλη για τη δημοκρατία
στα «άβατα» των χώρων δουλειάς. 
• Απέναντι στην ρατσιστική εκστρατεία της

κυβέρνησης που ανοίγει το δρόμο στους φα-
σίστες να ανασυνταχθούν, παλεύουμε για σύ-
νορα ανοιχτά για την προσφυγιά, νομιμοποί-
ηση των μεταναστών, να σαπίσουν στη φυλα-
κή οι ναζί της Χρυσής Αυγής με ακόμα μεγα-
λύτερες ποινές στη νέα δίκη που διεξάγεται
στο Εφετείο. 
• Ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ΝΑΤΟ

– Ρωσίας στην Ουκρανία και το βάθεμα της
εμπλοκής στον πόλεμο, παλεύουμε ενάντια
στην κούρσα των εξοπλισμών, για να κλείσουν
οι βάσεις και για έξοδο από την πολεμική συμ-
μαχία του ΝΑΤΟ. Ενάντια στους ανταγωνι-
σμούς για τις ΑΟΖ και τις εξορύξεις που κατα-
στρέφουν το περιβάλλον, λέμε ότι οι εργατι-
κές τάξεις σε Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο δεν
έχουν να χωρίσουν τίποτα. Κοινός είναι ο εχ-
θρός, οι άρχουσες τάξεις και ο ιμπεριαλισμός. 
• Η κυβέρνηση χύνει υποκριτικά δάκρυα για

τις γυναίκες του Ιράν που ξεσηκώνονται μαζί
με τους εργάτες και τους φτωχούς ενάντια
στο καθεστώς, αλλά την ίδια στιγμή προωθεί
την ατζέντα του «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια»
εδώ, με σεξιστικές εκστρατείες ενάντια στο δι-
καίωμα στην έκτρωση. Θέλει τις γυναίκες «παι-
δομηχανές του έθνους». 

Γι’ αυτό η πάλη ενάντια στις σεξιστικές επι-
θέσεις της κυβέρνησης και της άρχουσας τά-
ξης είναι κεντρικό μέτωπο πάλης της επόμε-
νης περιόδου. Παλεύουμε ενάντια στη διάλυ-
ση των κοινωνικών υπηρεσιών που φορτώνει
τα βάρη της αναπαραγωγής της εργατικής τά-
ξης στις πλάτες των γυναικών. Για την εργατι-
κή τάξη τα αιτήματα για πιο γρήγορη συντα-
ξιοδότηση, δωρεάν παιδικούς σταθμούς, δη-
μόσια γηροκομεία κλπ, είναι αιτήματα που
αφορούν το σύνολό της, υπόθεση των συνδι-
κάτων και των αγώνων τους. Η διεκδίκηση για
ελεύθερες και δωρεάν εκτρώσεις, δένεται με
την πάλη ενάντια στη διάλυση των κοινωνικών
υπηρεσιών. 
• Το εργατικό κίνημα μπορεί να παίξει πρω-

τοπόρο ρόλο στην απόκρουση της λεηλασίας
των ελεύθερων χώρων από τους κερδοσκό-
πους γης και ακινήτων, στην καταστροφή του
περιβάλλοντος. 

Η προοπτική αυτών των αγώνων δεν μπορεί
να είναι άλλη από εκείνη της συνολικής σύγ-
κρουσης και ανατροπής του συστήματος της
εκμετάλλευσης και της καταπίεσης, το πέρα-
σμα του ελέγχου της οικονομίας στα χέρια του
κόσμου της δουλειάς που παράγει τον πλού-
το. 

Το δυναμικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει ανάγκη να
συζητήσει οργανωμένα και συντροφικά και να
πάρει αποφάσεις δημοκρατικά για τις βασικές
επιλογές του μετώπου. 

Η προηγούμενη Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ έγινε τον Μάρτη του 2018, δηλαδή πριν
4,5 χρόνια. Η σημερινή ΚΣΕ και ΠΣΟ έχουν
εξαντλήσει από καιρό την εντολή τους. Η διο-
λίσθηση σε διαδοχικές αναβολές είναι μέγιστο
πολιτικό πρόβλημα.

Υπάρχει μόνος ένας τρόπος να προχωρήσει
αυτή η απαραίτητη διαδικασία. Η προκήρυξη
της 5ης Συνδιάσκεψης και η έναρξη με συγ-
κροτημένο τρόπο (Σχέδια Θέσεων) του διαλό-
γου στο εσωτερικό μας, ο οποίος θα καταλήξει
και στην εκλογή αντιπροσώπων για το ανώτατο
σώμα που είναι η Συνδιάσκεψη. Δεν υπάρχουν
υποκατάστατα για αυτή τη διαδικασία.

Για ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
πρωτοπόρα 
και ενωτική

Η Αριστερά



Εβδομάδα γενικών συνελεύσεων ήταν αυ-
τή που πέρασε για τις ΕΛΜΕ όλης της
χώρας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που

είχε ορίσει η ΟΛΜΕ, το Σάββατο 22/10 θα γινό-
ταν η συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ.
Πρόκειται για το όργανο της ομοσπονδίας που
συνέρχεται μετά από ανάλογους γύρους γενι-
κών συνελεύσεων προκειμένου να συγκεντρώ-
σει τη συζήτηση και τις αποφάσεις και να ορί-
σει τα επόμενα αγωνιστικά βήματα. 

Ενδεικτικό ίσως της συζήτησης στις συνελεύ-
σεις είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία του ΔΣ
της ΟΛΜΕ που πρόσκειται στις παρατάξεις ΔΑ-
ΚΕ, ΠΕΚ (ΠΑΣΚΕ) και ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ), αποφά-
σισαν να αναβάλλουν τη συνέλευση των προ-
έδρων με πρόσχημα τη μη εξεύρεση κατάλλη-
λης αίθουσας. Ωστόσο το ίδιο Σάββατο 28 ΕΛ-
ΜΕ πραγματοποίησαν σύσκεψη συντονισμού,
σε μια αίθουσα 300 ατόμων στο 1ο ΓΕΛ στο
Μπραχάμι. Όπως καταγγέλουν, η απόφαση αυ-
τή της ηγεσίας της ομοσπονδίας για αναβολή
δεν είχε να κάνει με την αίθουσα. Έγινε κάτω
από το βάρος των αντιδράσεων πολλών ΕΛΜΕ,
ενάντια στη γραμμή που είχε η ηγεσία της ΟΛ-
ΜΕ για συμμετοχή στις εκλογές για τα υπηρε-
σιακά συμβούλια. Υπάρχει η εκτίμηση ότι η
πλειοψηφία του ΔΣ της ΟΛΜΕ φοβήθηκε ότι η
απόφασή του να συναινέσει στις ηλεκτρονικές
εκλογές της Κεραμέως θα ανατρεπόταν στη
συνέλευση των προέδρων. Πρόκειται για εκλο-
γές στις οποίες μπαίνει σε εφαρμογή ο αντι-
συνδικαλιστικός νόμος Χατζηδάκη για ηλεκτρο-
νική ψηφοφορία. Ήδη 36 ΕΛΜΕ έχουν κηρύξει
αποχή από τις εκλογές, ενώ γίνεται κάλεσμα σε
«όλες τις ΕΛΜΕ να πάρουν απόφαση καλέσμα-
τος σε ΑΠΟΧΗ από τις ηλεκτρονικές υπηρεσια-
κές εκλογές, ενάντια στον ν. Χατζηδάκη, που
επιδιώκει να καταστείλει τους αγώνες και να
βάλει στο γύψο τα συνδικάτα». 

Η συζήτηση στις ΕΛΜΕ δεν περιορίστηκε στο
ζήτημα των εκλογών για τα υπηρεσιακά συμ-
βούλια. «Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την
επιτυχία της μεγάλης πανεργατικής - πανελλα-
δικής απεργίας στις 9/11. Κανένα σχολείο να

μην ανοίξει!» σημειώνουν οι ΕΛΜΕ που συμμε-
τείχαν στη σύσκεψη και βάζουν την προοπτική
της κλιμάκωσης μετά την πανεργατική απερ-
γία: «Επιδιώκουμε μετά την απεργία της 9ης
Νοεμβρίου οι εκπαιδευτικοί να συνεχίσουν τον
αγώνα τους για το σύνολο των αιτημάτων του
κλάδου με νέο γύρο Γ.Σ. των ΕΛΜΕ, για να κλι-
μακωθεί ο αγώνας με απεργίες και διαδηλώ-
σεις. Είναι σαφές ότι η άρνηση της πλειοψη-
φίας του ΔΣ της ΟΛΜΕ να υποστηρίξει τους
αναγκαίους αγώνες για την περίοδο, οφείλει να
απαντηθεί από τις ΕΛΜΕ οι οποίες θα προχω-
ρήσουν σε συντονισμένες αγωνιστικές δρά-
σεις, ώστε να χαραχθεί μια νικηφόρα αγωνιστι-
κή πορεία για τον κλάδο και να μην επικρατή-
σουν πρακτικές που έχουν στόχο να κυριαρχή-
σει η αδράνεια και η απογοήτευση».

Απεργία
Koινός τόπος ήταν η συνέχεια του αγώνα

ενάντια στην αξιολόγηση. «Ήδη 31 ΕΛΜΕ είτε
έχουν προκηρύξει, είτε έχουν αποφασίσει να
προχωρήσουν στην προκήρυξη απεργίας -
αποχής ενάντια στο θεσμό του Μέντορα-Συντο-
νιστή. Καλούμε και τις υπόλοιπες ΕΛΜΕ της
χώρας να προκηρύξουν Απεργία-Αποχή από
τους συγκεκριμένους θεσμούς. Συνεχίζουμε
τον αγώνα ενάντια στην αντιεκπαιδευτική αυτο-
αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, με βάση τις
αποφάσεις του κάθε σωματείου. Καλούμε
τους/τις εκπαιδευτικούς να δώσουν τη μάχη
ενάντια στο σύνολο του νομοθετικού πλαισίου
της αξιολόγησης... Στην Γ.Σ. Προέδρων θα επι-
διώξουμε να ληφθεί απόφαση απεργίας – απο-
χής από το σύνολο των διατάξεων που σχετί-
ζονται με την αξιολόγηση» αναφέρουν τα σω-
ματεία των εκπαιδευτικών σε ανακοίνωσή τους
μετά τη σύσκεψη που πραγματοποίησαν. 

«Στον απόηχο της σύσκεψης, η Ε’ ΕΛΜΕ κατέ-
βηκε σε στάση εργασίας τη Δευτέρα 24/10, στη-
ρίζοντας τη μαθητική πορεία που έγινε την ίδια
μέρα στα Προπύλαια. Ήταν μάλιστα προγραμ-
ματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ίδια
μέρα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Α’ Αθήνας, από μια σειρά ΕΛΜΕ» μετέφερε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Εύα Ηλιάδη, εκπαι-
δευτικός και μέλος του Δικτύου “Η Τάξη μας”.
«Κεντρικό ζήτημα στην κινητοποίηση, μαζί με
όλο το πακέτο διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών,
ήταν τα κενά και οι ελλείψεις προσωπικού στην
εκπαίδευση. Αυτά τα κενά που η Κεραμέως
βγαίνει και λέει ότι δεν υπάρχουν ενώ παράλλη-
λα ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να κάνουν
υπερωρίες, επειδή ακριβώς αρνείται να προσλά-
βει κόσμο. Για μία ακόμα φορά ο διευθυντής της
ΔΔΕ αρνήθηκε να συναντηθεί με τους εκπαιδευ-
τικούς. Χρειάζεται να κλιμακώσουμε τις κινητο-
ποιήσεις μας. Να οργανώσουμε σε κάθε ΕΛΜΕ
και σε κάθε σχολείο την απεργία στις 9 Νοέμβρη
και να μην σταματήσουμε εκεί. Να κλιμακώσου-
με με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις σε συντο-
νισμό και με άλλους κλάδους, γιατί η κατάσταση
έχει φτάσει στο απροχώρητο».

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Πάλη για 
το νερό,
πάλη για τη
δημοκρατία

Τον Φεβρουάριο του 2022 η ολομέ-
λεια του Συμβουλίου της Επικρατεί-

ας έκρινε πως οι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ πρέ-
πει να βγουν από το Υπερταμείο, ορί-
ζοντας ρητά ότι χρειάζεται να επιστρέ-
ψουν σε δημόσιο έλεγχο. Μέσα στο κα-
λοκαίρι, η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας ψήφισε τροπολογία που όχι μό-
νο δεν εφάρμοσε τα παραπάνω, αλλά
αντιθέτως ακύρωσε την απόφαση του
ΣτΕ. Πρόκειται για μια πρωτοφανή ενέρ-
γεια, που παραβιάζει απροκάλυπτα ένα
από τα θεμελιώδη κεκτημένα του πολι-
τεύματος, την αρχή της διάκρισης των
εξουσιών και θέτει σοβαρά ζητήματα
για τη λειτουργία της Δημοκρατίας στην
Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό στις 23 Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε από το Σωματείο
Εργαζομένων της ΕΥΑΘ εκδήλωση με
θέμα "Από τον αγώνα για το νερό, στον
αγώνα για τη Δημοκρατία". Η τ. αντι-
πρόεδρος του ΣτΕ Μαρία Καραμανώφ
στάθηκε στην εισήγησή της στους λό-
γους που κρίθηκε αντισυνταγματική η
παροχή νερού με όρους κερδοφορίας.
Ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης
τόνισε τον ρόλο των σωματείων στην
προάσπιση των δημοκρατικών κεκτημέ-
νων που βρίσκονται σε απειλή. 

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυγερό-
πουλος περιέγραψε την προσπάθεια
που γίνεται να στηθεί χρηματιστήριο νε-
ρού μέσα σε συνθήκες κλιματικής κρί-
σης. Τέλος η δημοσιογράφος Έλενα
Ακρίτα υπογράμμισε τις συνέπειες αυ-
τής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής,
από την εποχή της Θάτσερ μέχρι σήμε-
ρα. Από τις τοποθετήσεις που ακολού-
θησαν, ξεχώρισαν η παρέμβαση των ερ-
γαζόμενων στη Μαλαματίνα, που δίνουν
απεργιακό αγώνα ενάντια στις απολύ-
σεις της νέας διοίκησης, καθώς και του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
που έβγαλε το πρώτο ψήφισμα καταδί-
κης για την ακύρωση των αποφάσεων
του ΣτΕ.

Το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΥΑΘ
δίνει εδώ και χρόνια έναν μεγάλο αγώνα
για την προάσπιση του δημόσιου και
κοινωνικού χαρακτήρα του νερού, με
κορυφαία στιγμή την οργάνωση δημο-
ψηφίσματος στη Θεσσαλονίκη το 2014,
στο οποίο 98% των πολιτών τάχθηκε κα-
τά της ιδιωτικοποίησης. Όπως βρεθήκα-
με στην πρώτη γραμμή ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις, έτσι θα βρεθούμε και
τώρα στην πρώτη γραμμή για την υπε-
ράσπιση της Δημοκρατίας, δίπλα σε
όσες και όσους αντιλαμβάνονται, όπως
κι εμείς, ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.

Γιάννης Μήτζιας,
εργαζόμενος ΕΥΑΘ

Κινητοποίηση την Τετάρτη 26/10 οργανώνει
η ΕΛΜΕ Πειραιά, στις 2μμ, στη Διεύθυνση

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Ελ. Βε-
νιζέλου 35). 

«Η συγκέντρωση έχει στο επίκεντρο τις διεκδι-
κήσεις των αναπληρωτών κι αναπληρωτριών για
μόνιμη και σταθερή εργασία» τονίζει η Μαρία
Ανδρέου, μέλος της ΕΛΜΕ Πειραιά και του Δι-
κτύου “Η Tάξη μας”. «Πάντα είμαστε στο πλευ-
ρό των μη μονίμων συναδέλφων κι απεργούμε
προς υποστήριξή τους. Θα συγκεντρωθούμε
επίσης προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για
τον αυταρχισμό εις βάρος των συλλογικών δρά-
σεων, την κατηγοριοποίηση των σχολείων, για
να υπερασπιστούμε τα μορφωτικά και παιδαγω-
γικά δικαιώματα των μαθητών και μαθητριών.
Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. Εκπαι-
δευτικοί και μαθητές αγωνιζόμαστε μαζί. Τα παι-
διά χρειάζονται και δικαιούνται ισότιμα ευκαι-
ρίες, στήριξη, και γι’ αυτό παλεύουμε».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Ο αγώνας στα χέρια των ΕΛΜΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

23/10, Θεσσαλονίκη. Εκδήλωση του Σωματείου Εργαζόμενων ΕΥΑΘ. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη ΕΥΑΘ
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ΛΕΞ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΟΙ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

Συνδυασμός νίκης
Η προηγούμενη «μεγαλύτερη χιπ χοπ συ-

ναυλία στην ιστορία» ήταν αυτή που
έδωσε ο ΛΕΞ στη Νέα Σμύρνη. Μέχρι την
Παρασκευή 21/10 όταν και πάλι σε συναυλία
του ΛΕΞ, 30 χιλιάδες πλημμύρισαν το Καυτα-
τζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη για να τον
ακούσουν και να τραγουδήσουν μαζί του. 

Οι αγώνες του κινήματος δεν έλειπαν από
τη συναυλία. Οι απεργοί της Μαλαματίνας
ανέβηκαν στη σκηνή και καταχειροκροτήθη-
καν από το πολυπληθέστερο κοινό που
έχουν συναντήσει μέχρι τώρα. Από σκηνής

παρέμβαση έγινε και για τον βιασμό της
19χρονης στο Α.Τ Ομόνοιας, ενώ ανάμεσα
στα πανό που σηκώθηκαν ήταν κι αυτό που
ξεκαθάριζε με στίχους του ΛΕΞ ότι «Ο δρό-
μος ανατρέφει τα σκληρότερα παιδιά – Ολοι
στην απεργία 9/11».

Διαβάστε στο τεύχος του περιοδικού Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω που κυκλοφορεί το
άρθρο του Γιώργου Πίττα με τίτλο «Η μουσι-
κή, η νεολαία και το σύστημα - σχέσεις αντί-
στασης και αλλοτρίωσης» που γράφτηκε με
αφορμή τη συναυλία της Νέας Σμύρνης.

Μάταιες μανούβρες
Πλεύρη-Παγώνη
Η μαζική και οργισμένη διαμαρτυρία

των εργαζόμενων του ΓΝΑ Γεννημα-
τάς πριν δυο βδομάδες, που χάλασε τη
φιέστα των εγκαινίων του ανακαινισμένου
ΤΕΠ στο νοσοκομείο, ήταν ένα τεράστιο
στραπάτσο για τον Πλεύρη. Το ίδιο ισχύει
για τη ΔΑΚΕ που δεν κατάφερε, μέσα σε
ένα νοσοκομείο που θεωρεί «άντρο» της,
να αποτρέψει την κινητοποίηση.

Παρά τις τεράστιες πιέσεις που ασκήθη-
καν στους εργαζόμενους να παραβρεθούν
στη φιέστα και όχι στη διαμαρτυρία, η κυ-
βερνητική συνδικαλιστική παράταξη βρέθη-
κε στη δυσάρεστη θέση να βλέπει την ηγε-
σία του Υπουργείου Υγείας, τον πρόεδρο
της Βουλής και τους επίσημους προσκε-
κλημένους του Ιδρύματος Λάτση, δωρεά
του οποίου έγινε η ανακαίνιση, να αποδοκι-
μάζονται από εκατοντάδες υγειονομικούς.
Την επόμενη μέρα «απολογήθηκε» δημόσια
στην κυβέρνηση, κυκλοφορώντας έναν λί-
βελο κατά της κινητοποίησης. 

Συνέχεια αυτής της φιλοκυβερνητικής
στάσης ήταν και η συνάντηση που «έστη-
σε» η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και στέλεχος
της ΔΑΚΕ ΓΝΑ Γεννηματάς, Ματίνα Παγώ-
νη, με τον Πλεύρη την Τρίτη 18 Οκτώβρη,
υποτίθεται για την βαριά υποστελέχωση
των παθολογικών κλινικών του νοσοκομεί-
ου. Και μόνο το γεγονός ότι η συνάντηση
ορίστηκε δυο μέρες πριν την πανυγειονο-
μική απεργία ήταν αρκετό για να καταλά-
βει κανείς τη σκοπιμότητα της πρωτοβου-
λίας της.

Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή
διαφώνησε με τη συνάντηση. Τα μέλη του
στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Όλγα Κοσμοπούλου,
Δέσποινα Τοσονίδου και Κώστας Καταρα-
χιάς, μαζί με τους εκπροσώπους του σχή-
ματος στο Γεννηματάς, Μαρία Καραμπέλη,
Χρίστο Αργύρη και Αργυρή Ερωτοκρίτου,
κυκλοφόρησαν ανακοίνωση με τη θέση
τους:

«Ως Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή
διαφωνούμε με την συνάντηση που όρισε
η πρόεδρος με τον υπουργό στις 18/10/22.
Ο διάλογος με το υπουργείο λίγες μέρες
μετά τα εγκαίνια του νέου ΤΕΠ στο Γεννη-

ματά δεν έχει να μας προσφέρει τίποτα,
τουναντίον. Ο Πλεύρης από το βήμα των
εγκαινίων προσέβαλε στο μέγιστο βαθμό
και ανοιχτά απείλησε τους γιατρούς της
πρώτης γραμμής λέγοντας ότι “αυτοί με
τις ντουντούκες δε χωράνε στο δρόμο
μας” της δήθεν “στήριξής του στο ΕΣΥ”. Ο
Πλεύρης και η κυβέρνησή του φέρανε την
αστυνομία και την ΟΠΚΕ εμποδίζοντας
τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη
δημοκρατικότατη παράσταση διαμαρτυ-
ρίας να εισέλθουν στο χώρο του νέου ΤΕΠ.

Μεθόδευση
Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ που όρισε τη συ-

νάντηση, την ημέρα της διαμαρτυρίας
ήταν με την πλευρά του υπουργείου. Επο-
μένως πρόκειται ξεκάθαρα για μεθόδευσή
της για να φιμώσει τους συναδέλφους του
Γεννηματά, στο όνομα κάποιας “λύσης”
που θα σκεφτούν μαζί με Πλεύρη. Τέλος,
δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε παρα-
πάνω από τα ήδη γνωστά αιτήματα των συ-
ναδέλφων παθολόγων και επιπλέον δεν δε-
χόμαστε καμιά άλλη απάντηση πέραν της
υλοποίησης των αιτημάτων αυτών.

Καλούμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της ΕΙ-
ΝΑΠ να αρνηθούν τη συνάντηση με τον
Πλεύρη. Την Πέμπτη 20 Οκτώβρη ας τολμή-
σει ο υπουργός να βάλει τα ΜΑΤ στο Yπουρ-
γείο Yγείας και να εμποδίσει συνάντηση με
τις ομοσπονδίες, τα πρωτοβαθμια σωματεία
μας και τους μαχόμενους απεργούς υγει-
ονομικούς. ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΥΓΕΙ-
ΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 20 Οκτωβρίου».

Οι εκπρόσωποι της αριστεράς που συμ-
μετείχαν στη συνάντηση, στο όνομα του
διαλόγου, έκαναν λάθος. Ο διάλογος με
τον εκάστοτε Υπουργό δεν είναι κάτι απο-
δεκτό σε κάθε περίπτωση και χρονική στιγ-
μή, ανεξάρτητα από τις συνθήκες και τους
όρους με τους οποίους γίνεται. Ο ρόλος
των αριστερών δυνάμεων μέσα στα συνδι-
κάτα είναι να παίρνουν υπόψη τους αυτά
τα στοιχεία κάθε φορά, να τα εκτιμούν και
να αποτρέπουν προσχηματικές και στημέ-
νες συναντήσεις, όπως η συγκεκριμένη.

Λ.Β.

“Σεισμός”
στη Σύρο

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Νέο φιάσκο Πλεύρη
Δεύτερο φιάσκο μέσα σε

δυο βδομάδες έζησε ο
Πλεύρης. Μετά το κράξιμο στο
ΓΝΑ Γεννηματάς στις 12 Οκτώ-
βρη, η επίσκεψή του στο
Ασκληπιείο Βούλας στις 24
Οκτώβρη δεν πήγε καθόλου
καλύτερα.

Οι εργαζόμενοι/ες του νοσο-
κομείου τον «υποδέχτηκαν» με
μαζική συγκέντρωση, κατα-
στρέφοντας την τελετή που εί-
χε στήσει και εκεί για να κάνει

τον αγιασμό νέας πτέρυγας.
Όπως και στο Γεννηματάς
όπου η ανακαίνιση του ΤΕΠ έγι-
νε με τα λεφτά του Ιδρύματος
Λάτση, και αυτό το «έργο» απο-
τελεί δωρεά -αυτή τη φορά της
εφοπλιστικής οικογενείας Μαρ-
τίνου.

Σε όλη τη διάρκεια της ομι-
λίας του, δίπλα σε κάτι χαλά-
σματα και γερανούς, ακούγον-
ταν τα συνθήματα των εργα-
ζόμενων για προσλήψεις και

μονιμοποιήσεις, ενάντια στους
χορηγούς και την ιδιωτικοποί-
ηση του ΕΣΥ. Το φιάσκο ήταν
ξανά τόσο μεγάλο που έπρεπε
πάλι κάπως να δικαιολογηθεί
στους παπάδες, τους δωρη-
τές και τους υπόλοιπους προ-
σκεκλημένους του. Το έκανε
μιλώντας προκλητικά για «ορ-
γανωμένες μειοψηφίες».
Όμως το ρεζιλίκι δεν το είχε
γλυτώσει.

Ανεπανάληπτη ήταν η απερ-
γιακή διαδήλωση στην Σύ-

ρο στις 20 Οκτώβρη, ημέρα
της πανυγειονομικής απερ-
γίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ
του κυκλαδίτικου πρακτορείου
ειδήσεων syrospress:

«Χιλιάδες Συριανοί συμμετεί-
χαν με παλμό και βροντερή
φωνή στην πορεία διαμαρτυ-
ρίας για την εξυγίανση κι επιτέ-
λους εύρυθμη λειτουργία του
Γενικού Νοσοκομείου Σύρου,
όπως του αρμόζει ως Γενικού
και όχι όπως έχει καταντήσει
ως ένα μεγάλο πολυδύναμο
Κέντρο Υγείας. To ιστορικό
“Βαρδάκειο και Πρώιο” είναι η
μεγάλη ασφαλιστική δικλείδα
ζωής και υγείας όχι μόνο των
Συριανών, αλλά όλων των Κυ-
κλαδιτών και ως τέτοιο πρέπει
να αντιμετωπίζεται.

Από νωρίς, ο κόσμος έδειξε
τις διαθέσεις του και σιγά σιγά
γέμισε το δρόμο μπροστά από
την κεντρική πύλη του νοσοκο-
μείου. Η πορεία διέσχισε την
κεντρική οδό Νικηφόρου Μαν-
δηλαρά κι έφτασε στο λιμάνι

όπου όλοι περίμεναν το πλοίο
από τον Πειραιά για να κάνουν
όπως και συνέβη, μισής ώρας
κατάληψη του καταπέλτη του
εκφράζοντας με αυτό τον τρό-
πο την δυσαρέσκεια τους προς
τις επιλογές της Κυβέρνησης
και του Υπουργού Υγείας κου
Πλεύρη, ο οποίος φρόντισε να
προκαλέσει κατά τη γνώμη
πολλών και αυτή τη μέρα να
βρίσκεται σε γειτονικό νησί
(Σχοινούσσα), όπου θα εγκαι-
νίαζε το νέο πολυδύναμο Κέν-
τρο Υγείας του.

Μετά το πέρας του μισαώ-
ρου το πλήθος κατευθύνθηκε
προς το Ιστορικό Κέντρο της
Ερμούπολης. Να σημειώσουμε

σε αυτό το σημείο πως οι πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις και
δημόσιες υπηρεσίες της πόλης
έκλεισαν για 2 ώρες συμμετέ-
χοντας έτσι στη διαμαρτυρία,
ενώ στην Κυβέρνηση θα πρέ-
πει να αρχίσουν να αλλάζουν
τρόπο σκέψης, διότι ο κόσμος
πλέον δείχνει συνειδητοποι-
ημένος, εξοργισμένος και δια-
τεθειμένος να παλέψει ακόμα
περισσότερο για το αγαπημένο
του νοσοκομείο. Ο εξαπλάσιος
(τουλάχιστον 3.000 άτομα) του
συνήθους αριθμού των δια-
μαρτυρομένων καταδεικνύει με
απόλυτη σαφήνεια πως… η Σύ-
ρος σήμερα προειδοποίησε!».

21/10, Καυτατζόγλειο. Χαιρετισμός των απεργών της Μαλαματίνα στην συναυλία του ΛΕΞ. Φωτό: 902.gr

21/10, Σύρος. 
Φωτό: syrospress.gr
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Οι συμβασιούχοι στο
Υπουργείο Πολιτισμού

καλύπτουμε πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες. Είναι ένα ψέμα
ότι μας έχουν ανάγκη μόνο για
λίγο. Το ότι μας στέλνουν σε
διαφορετικά μέρη για δουλειά
δεν αλλάζει την ουσία. Κάποιοι
έχουν συμπληρώσει 10 και 15
χρόνια με συμβάσεις. Έχω
υπόψη μου συναδέλφους που
συνταξιοδοτήθηκαν ως συμβα-
σιούχοι. Πριν πέντε χρόνια
ήμασταν λίγο λιγότεροι από
τους μόνιμους και αορίστου
χρόνου. Αυτή τη στιγμή μπορεί
να τους ξεπερνάμε σε αριθμό.
Ο λόγος είναι ότι δεν γίνονταν
ισάριθμες προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού και συνταξιοδοτή-
σεις.

Όλα τα έργα και οι ανάγκες
δεν καλύπτονται ταυτόχρονα
την ίδια χρονική περίοδο, γι'
αυτό οι συμβάσεις δεν λήγουν
όλες μαζί. Υπάρχει ένα αδιάκο-
πο μπες-βγες, με τον αριθμό
των συμβασιούχων να μην εί-
ναι σταθερός. Το ότι το ονομά-
ζουν λήξη σύμβασης δεν ση-
μαίνει ότι δεν είναι απόλυση
και ότι εσύ δεν μένεις άνερ-
γος. Προκηρύσσουν μετά πάλι
τις ίδιες θέσεις για παρεμφερή
έργα. Άρα έχει σταθερή ανάγ-
κη για προσωπικό. Αλλά το
κράτος ειδικά για τους συμβα-
σιούχους στο Υπουργείο Πολι-
τισμού δεν δίνει τίποτα, όλα εί-
ναι λεφτά από την ΕΕ μέσω
ΕΣΠΑ. Άρα, εκτός των άλλων,
είναι ζήτημα οικονομικής και
πολιτικής επιλογής της κυβέρ-
νησης να μην προχωράει σε
μονιμοποιήσεις. 

Στις 4 Νοέμβρη το σωματείο
μας στον βράχο της Ακρόπο-
λης καλεί σε γενική συνέλευση
για τη Γενική Απεργία στις
9/11. Για να κλείσει η Ακρόπο-
λη τη μέρα της απεργίας μαζί
με όλα τα μουσεία και τους
αρχαιολογικούς χώρους, που
είναι ο απώτερος σκοπός,
χρειάζεται και ο συντονισμός
με τους αρχαιοφύλακες, που
και εκεί υπάρχουν πολλοί συμ-
βασιούχοι. Γι' αυτό τα σωμα-
τεία πρέπει να καλύψουν και
τους συμβασιούχους, πα-
λεύοντας για το αίτημα της μο-
νιμοποίησής τους.

Μ.Ζ., εργαζόμενος ΥΠΠΟ 

YΠ.ΠΟ.
ΔΗΜΟΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Οι συμβασιούχοι κόβιντ στους δήμους και στις
περιφέρειες εξακολουθούμε να διεκδικούμε

τη μόνιμη και σταθερή εργασία παρόλες τις προ-
σπάθειες του υπουργού Βορίδη και της κυβέρνη-
σης να βάλουν φραγμούς σε μια τέτοια προοπτική.

Με πάρα πολλές θετικές αποφάσεις στις εκδικά-
σεις των ασφαλιστικών μέτρων και με στήριξη δη-
μάρχων και δημοτικών συμβουλίων, ένα πολύ με-
γάλο μέρος πήραμε παράταση στη δουλειά και
συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Δεν αρκούν όμως τα
δικαστήρια, χρειαζόμαστε τη στήριξη της ΠΟΕ-
ΟΤΑ για να συσπειρωθούν όλοι οι εργαζόμενοι
στους δήμους και να κατέβουμε στον δρόμο. Η
απεργία που είχαμε κάνει πριν λίγους μήνες έδει-
ξε την δύναμη και την διάθεση των συνάδελφων
να αγωνιστούν και αυτή πρέπει να είναι η συνέ-
χεια. Ειδικά τώρα, που είναι και οι συνάδελφοι του
Βοήθεια στο Σπίτι σε κινητοποιήσεις. Να ενωθούν
όλα τα ρυάκια σε ένα μεγάλο ποτάμι που θα ενώ-
νει όλους τους συμβασιούχους στον κοινό αγώνα
για μόνιμες προσλήψεις.

Η απεργία στις 9/11 είναι ο πρώτος σταθμός σε
μια τέτοια προοπτική ενώνοντας την φωνή μας με
όλη την εργατική τάξη. Τα αιτήματά μας είναι κοι-
νά. Δήμοι, σχολεία, νοσοκομεία παλεύουμε να κα-
λύψουμε τις ανάγκες της κοινωνίας με δημόσιες
και δωρεάν υπηρεσίες καθώς και μαζί με όλα τα
κομμάτια του ιδιωτικού τομέα που αγωνίζονται για
συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Δημήτρης Αργυροκαστρίτης,
εργαζόμενος με σύμβαση covid 

στον δήμο Κερατσινίου

Είμαι από τους συμβασιούχους του ΟΑΕΔ. Δεν
έχουμε δικαιώματα, δεν έχουμε αυξήσεις, δεν

θεωρούμαστε εργαζόμενοι. 
Μας λένε «ωφελούμενους», που σημαίνει -και

μας το έχουν πει και ευθέως- ότι μας κάνουν τη
χάρη που εργαζόμαστε γιατί είμαστε και υψηλόμι-
σθοι των 700 ευρώ μετά από έξι χρόνια. Και δεν
είμαστε μόνο οι 4000 του ΟΑΕΔ, είναι πολλοί πε-
ρισσότεροι οι συμβασιούχοι. Δεν μπορούμε να συ-
νεννοηθούμε με κανένα υπουργείο. Οι κενές ορ-
γανικές θέσεις ξεπερνάνε τις 40.000. Προσλήψεις
καμία. Το 1 προς 1 δεν το έχουν εφαρμόσει κανείς
και ποτέ τους. Γιατί δεν θέλουν να δώσουν λεφτά
στο ΕΣΥ. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Προϋπολογι-
σμός μειωμένος, αυξημένος στην αστυνομία. Εξο-
πλισμός στα νοσοκομεία; Μηδέν. Πώς λειτουρ-
γούν τα νοσοκομεία; Με το φιλότιμο των εργαζό-
μενων. Ξεκάθαρα. Για να αριθμήσουμε τα προβλή-
ματα πρέπει να μιλάμε ώρες. Υπάρχει απαξίωση
του ΕΣΥ και πριμοδότηση του ιδιωτικού τομέα.
Όλοι, νομοθεσία, υπουργεία, κόμματα συμφωνούν
με τα δικαιώματά μας, αλλά κανείς δεν κάνει τίπο-
τα. Ποιος ξέρει γιατί. Ο Θεός μάλλον ξέρει, να τον
ρωτήσουμε... Μόνο με αγώνα θα συνεχίσουμε. Και
χρειάζεται μαζικός διαρκής αγώνας. 

Παναγιώτης Παπανικολάου,
τραυματιοφορέας Έλενα Βενιζέλου 

(δήλωση στην πανυγειονομική απεργία 20/10)

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Μετά από ένα γύρο μαζικών συνελεύσεων σε όλη την Ελλάδα, η πανελλαδική απεργία στις
21/10 του Βοήθεια στο Σπίτι έπιασε ποσοστό συμμετοχής 95%, ενώ πάνω από ένας στους

τρεις εργαζόμενους κατέβηκε στη δυναμική διαδήλωση που έγινε στην Αθήνα. Κάτω από αυτήν
την πίεση το Υπουργείο Εσωτερικών αναγκάστηκε να δεχτεί την πρότασή μας για νομοθετική
ρύθμιση με σκοπό τη μονιμοποίηση όλων, λέγοντάς μας ότι στα μέσα Νοέμβρη θα έχουμε
απάντηση.

Από όλους τονίστηκε ότι δεν μένουμε με μια υπόσχεση που είναι στον αέρα. Επιμένουμε
αγωνιστικά εδώ και τώρα για οριστική λύση και η γενική απεργία στις 9/11 θα είναι κεντρικός
σταθμός για μας. Είμαστε κομμάτι του κινήματος των συμβασιούχων σε όλο το Δημόσιο και μα-
ζί με τους μόνιμους παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή εργασία και μαζικές προσλήψεις. Από
την κυβέρνηση και τους υπουργούς μέχρι τους δημάρχους, όλοι βολεύονται από αυτή την κα-
τάσταση ομηρείας. 

Προσπαθούν να σπάσουν την ενότητά μας με τις πολλές και διαφορετικές συμβάσεις, ώστε
να χτυπούν κάθε κομμάτι ξεχωριστά, και ταυτόχρονα μας βάζουν εμπόδια για να οργανωθούμε
συνδικαλιστικά. Όμως τελικά δεν τα έχουν καταφέρει. Αντίθετα. Οι συμβασιούχοι σε όλους
τους χώρους είναι ένα σημαντικό κομμάτι του εργατικού κινήματος που δίνει μάχες και πολλές
φορές πρωτοστατεί. 

Νίκος Χατζάρας, μέλος ΔΣ ΕΠΥΒ Κ. Μακεδονίας

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για   ό

20/10, Πανυγειονομική απεργία στην Αθήνα. . Φωτό: Μάνος Νικολάου

21/10, Πανελλαδική απεργιακή διαδήλωση του Βοήθεια στο Σπίτι. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Η Πανεργατική Απεργία στις 9
Νοέμβρη έχει ήδη γίνει το ση-
μείο αναφοράς για κάθε χώρο

εργασίας, δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα, με τις ομοσπονδίες και τα σωμα-
τεία, το ένα μετά το άλλο, να παίρνουν
αποφάσεις συμμετοχής. 
Σε αντίθεση με τις κλασσικές αφηγή-
σεις της συνδικαλιστικής γραφει-
οκρατίας που συνιστούν οικονομία
δυνάμεων γιατί τα πράγματα είναι
δύσκολα για την εργατική τάξη, η τε-
λική ευθεία προς την πανεργατική εί-
ναι στρωμένη με οργισμένες και μα-
ζικές απεργιακές κινητοποιήσεις. Το
φθινόπωρο που ξεκίνησε με τη μεγα-
λύτερη πανεργατική διαδήλωση στη
ΔΕΘ των τελευταίων χρόνων συνεχί-
ζει όλο και πιο καυτό. Η κυβέρνηση
του Μητσοτάκη όσο και να προσπα-
θεί, δεν έχει καταφέρει να σβήσει αυ-
τή τη φωτιά.
Οι υγειονομικοί στα νοσοκομεία βρέ-
θηκαν στην πρώτη γραμμή της σύγ-
κρουσης για να σταματήσουν τις εγ-
κληματικές ελλείψεις και τη διάλυση
του ΕΣΥ. Κινητοποιήσεις τοπικά είχαν
πρωτοφανή συμμετοχή από τα νοσο-
κομεία Παίδων μέχρι το Γεννηματάς,
ενώ στις 20/10 καταγράφηκε μια από
τις μεγαλύτερες πανυγειονομικές
απεργίες. Ένα μήνα πριν, οι δυνάμεις

του Συντονιστικού Νοσοκομείων έδιναν
μάχη για να καλεστεί αυτή η απεργία
κόντρα στις ανησυχίες όλων των υπόλοι-
πων ότι ο κόσμος «δεν τραβάει». 
Στους δήμους η δυναμική κινητοποίηση
των εργαζόμενων στους Παιδικούς

Σταθμούς στα μέσα του μήνα απέτρεψε
την διεύρυνση του ωραρίου, ενώ συγ-
κλονιστική ήταν η παρουσία των εργα-
ζόμενων του Βοήθεια στο Σπίτι που κα-
τέβηκαν απ' όλη την Ελλάδα στην Αθή-
να για να απαιτήσουν μονιμοποίηση. Οι

εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ συνεχίζουν
τις κινητοποιήσεις και για συμπληρω-
ματική ΣΣΕ με αυξήσεις και ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Όλο
το λιμάνι του Πειραιά, από τη Ζώνη
του Περάματος μέχρι την COSCO,
τους ναυτεργάτες και τα ρημουλκά,
απέργησε ενωμένο την Τρίτη 25/10,
για πρώτη φορά μετά από πολλά χρό-
νια. Παρά τη συνεχή καταστολή, η
απεργία στη Μαλαματίνα κρατάει 3
μήνες τώρα γιατί έχει τη συμπαρά-
σταση όλου του εργατικού κινήματος.
Στους δρόμους και οι φοιτητές που
μαζί με τους απεργούς στα Πανεπι-
στήμια κατάφεραν να σταματήσουν
τα σχέδια της κυβέρνησης για Πανε-
πιστημιακή Αστυνομία. Και η λίστα
συνεχίζεται με τα ΜΜΕ, τις συγκοι-
νωνίες, τα σχολεία...
Η απεργία στις 9/11 δεν θα είναι η
αρχή, αλλά η αναγκαία ώθηση σε κά-
θε χώρο δουλειάς να κλιμακώσει στη
συνέχεια για να τσακίσει τον προϋπο-
λογισμό-σφαγείο που έρχεται και την
ίδια την κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

ΔΕΣΦΑ

       όλους

Μόνιμοι και 
18% αύξηση

ΕΡΤ

Τέρμα το “μπλοκάκι”

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία του
πολέμου, της ακρίβειας, της

προσπάθειας διάλυσης των συλλογι-
κών συμβάσεων, εμείς ως εργαζόμε-
νοι στο Φυσικό Αέριο στη ΔΕΣΦΑ θα
συμμετέχουμε στην απεργία στις
9/11 για να παλέψουμε για όλα μας
τα αιτήματα μαζί με το υπόλοιπο ερ-
γατικό κίνημα. Για να αυξηθούν οι
μισθοί πάνω από τον πληθωρισμό,
για καλύτερη ΣΣΕ, για μονιμοποίηση
όσων συμβασιούχων έχουν απομεί-
νει, για ένταξη στα ΒΑΕ. 

Μαζί κάνουμε την προσπάθεια να
συντονιστούμε με τους εργαζόμε-
νους σε φύλαξη και καθαριότητα.
Πρόσφατα οι εργαζόμενοι στη Ρεβυ-
θούσα μαζέψαμε υπογραφές και κα-
ταθέσαμε το αίτημα για 18% αύξηση
μισθού για την αυξημένου κινδύνου
εργασία μας.

Όλα όσα έχουμε κερδίσει, δεν
μας χαρίστηκαν, αλλά τα κερδίσαμε
με αγώνες. Αναγκάσαμε την εταιρία
να ενσωματώσει το μεγαλύτερο κομ-
μάτι των συμβασιούχων εργαζόμε-
νων και να κερδίσουν μόνιμη και
σταθερή δουλειά. Πριν τέσσερα
χρόνια οι συμβασιούχοι ήταν τα τρία
τέταρτα επί του συνόλου. Μετά από
κάποιες απεργίες και την ενεργοποί-
ηση του συνδικαλισμού στον χώρο,
οι συμβασιούχοι αυτή τη στιγμή εί-
ναι πολλοί λιγότεροι, ενώ τους έχου-
με αναγκάσει και σε παραπάνω
προσλήψεις.

Η ΔΕΣΦΑ σε αυτή τη φάση θα
αποτελέσει ενεργειακό κόμβο ως
τερματικός σταθμός υγροποιημένου
φυσικού αερίου. Η δουλειά στη Ρε-
βυθούσα έχει εντατικοποιηθεί για
όλους τους εργαζόμενους. Κάθε
τρεις μέρες έρχεται καράβι με LNG
κι από Νοέμβρη θα είναι κάθε δύο
μέρες. Γι' αυτό απαιτούμε και αυξή-
σεις. Ο ρόλος των εργαζόμενων στη
ΔΕΣΦΑ είναι καθοριστικός και για να
παλέψουμε ότι θα σταματήσει το
φαγοπότι των καπιταλιστών που
πλουτίζουν από την ενεργειακή κρί-
ση εις βάρος της κοινωνίας. Η ελλη-
νική κυβέρνηση προσπαθεί να εξα-
σφαλίσει τις εξαγωγές της ενέργει-
ας με βάση το κέρδος των λίγων,
ενώ τα νοικοκυριά είτε είναι ελληνι-
κά, είτε βουλγάρικα, σέρβικα, αλβα-
νικά, θα έχουν πρόβλημα. 

Γιώργος Φαράντος, 
πρόεδρος Πανελλήνιου Σύνδεσμου

Εργαζόμενων Συμβασιούχων 
Φυσικού Αερίου

Στην ΕΡΤ μαζευτήκαμε κάποιοι συνάδελφοι την Παρα-
σκευή 21/10 για να δούμε πώς θα οργανώσουμε τη συμ-

μετοχή από τον χώρο μας στην απεργία στις 9/11. 
Έγινε μια γόνιμη κουβέντα με πολλούς προβληματισμούς

και με συμμετοχή κόσμου που δεν ήταν πάντα ενταγμένος
στην αριστερά. Συζητήσαμε πώς θα μπορέσουμε να ξανα-
ζωντανέψουμε τον συνδικαλισμό στην ΕΡΤ, που είναι ένας
χώρος που έχει εμπειρία αγώνων. Σε αυτό που καταλήξαμε
επί της ουσίας είναι να οργανώσουμε εξορμήσεις, αλλά και
να βάλουμε στόχο να κερδίσουμε ο καθένας δύο-τρεις συνα-
δέλφους να κατέβουν μαζί μας στην απεργία με το πανό. Εί-
ναι μια αρχή για να συνεχίσουμε σε κάτι μεγαλύτερο και πιο
δυναμικό.

Εγώ ως συμβασιούχος έχω μόνο υποχρεώσεις, αλλά κανέ-
να δικαίωμα, εκτός του ότι πληρωνόμαστε κάθε τέλος του
μήνα. Δεν θέλουμε να υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς δικαιώ-
ματα, ζητάμε μονιμοποίηση. Για να μπορώ να αποδίδω σαν
εργαζόμενος, πρέπει να δουλεύω σε μια συγκεκριμένη θέση,
όχι από δω κι από κει. Να μοιραζόμαστε την ανεργία μας δεν
λύνει το πρόβλημα σε μας τους εργαζόμενους, αλλά σε αυ-
τούς που τους συμφέρει να δηλώνουν άλλα νούμερα για την
ανεργία κάθε εξάμηνο. Κάμποσα χρόνια τώρα η ΕΡΤ θέλει
εργαζόμενους με μπλοκάκι χωρίς δικαιώματα και μεγάλο κό-
στος. Τον Μητσοτάκη αυτόν που τον ενδιαφέρει είναι, αν δεν
μπορέσει να πουλήσει όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις, να τις
εκμετταλεύονται εργολάβοι και να μην υπάρχουν μόνιμοι ερ-
γαζόμενοι. 

Α.Π., ηχολήπτης στην ΕΡΤ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

“Να πιάσουμε το νήμα”
Για να συζητήσουμε και να οργανώσουμε τη μαζική συμμετοχή των ηθοποιών στην

πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη, καλούμε ως Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών να βρεθούμε την Πέμπτη 27/10, στις 5μμ στο θέατρο-πολυχώρο ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΗ ΑΝΑΔΥΣΗ (πρώην ΑΛΕΚΤΟΝ) στον Κεραμεικό (Πλαταιών και Σφακτηρίας).

Μετά την πανδημία, ο κλάδος των καλλιτεχνών ακόμα δεν έχει ανακάμψει. Η διεκ-
δίκηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στο Ελεύθερο Θέατρο για καλύτερες ερ-
γασιακές συνθήκες, αυξήσεις στους μισθούς, πληρωμένες πρόβες και πλήρη ασφά-
λιση παραμένει κεντρικό μας αίτημα. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τις εργοδοτικές
σεξιστικές επιθέσεις, γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτή την ασπίδα κόντρα στην επισφά-
λεια που λειτουργεί εκβιαστικά εις βάρος μας για να ανεχόμαστε κακοποιητικές συμ-
περιφορές. 

Η ακρίβεια έχει κάνει το κόστος ζωής δυσβάσταχτο και αυτό απαιτεί οικονομική
στήριξη στους καλλιτέχνες που κάθε τόσο ψάχνουν για δουλειά. Για να μην γίνει πο-
λυτέλεια το θέατρο για τον περισσότερο κόσμο που τα βγάζει πέρα δύσκολα, χρει-
άζεται να επανέλθουν εργατικά εισιτήρια, πολύ φτηνά ή δωρεάν. Ο φετινός χειμώνας
θα είναι δύσκολος για τους πολλούς μικρούς θιάσους και θέατρα, γι' αυτό χρειάζεται
αύξηση των δαπανών για τον Πολιτισμό, για να επιβιώσουν και να προσφέρουν την
τέχνη τους.

Μπορούμε να πιάσουμε το νήμα των δυναμικών κινητοποιήσεων που κάναμε την
περίοδο της πανδημίας και η μαζική συμμετοχή στις 9/11 είναι καθοριστική. Δυστυ-
χώς, στο τελευταίο ΔΣ του ΣΕΗ, η πλειοψηφία αρνήθηκε την κοινή πρόταση των πα-
ρατάξεων Ανατρεπτική Συσπείρωση, Συνέλευση και ΔΕΗ για γενική συνέλευση πριν
την απεργία. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που αποφασίσαμε σε συνέλευση
να προχωρήσουμε στη διεκδίκηση ΣΣΕ με δικαιώματα, αλλά δεν έχει προχωρήσει τί-
ποτα από τότε. Δεν παραιτούμαστε, παίρνουμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε
από τα κάτω χώρο τον χώρο, στηριζόμενοι στη διάθεση των συναδέλφων να παλέ-
ψουν.

Πέρσα Κατσανούλη, Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών 

25/10,Πειραιάς.
Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Σήμερα είναι μόνο το ξεκίνημα. Για να αποτρέψουμε τα σχέδια της κυ-
βέρνησης που ολοφάνερα θα οδηγήσουν σε έμμεση, αλλά σαφή

ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Είναι κάτι που το προσπαθεί τρία χρόνια τώρα,
μη κάνοντας προσλήψεις. Όχι μόνο δεν προχωρά σε προκηρύξεις μόνι-
μων θέσεων, αλλά μπλοκάρει και τις προσλήψεις επικουρικών γιατρών. Η
κατάσταση είναι καθημερινά και χειρότερη. Γιατροί φεύγουν από τα νο-
σοκομεία, εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τις θέσεις τους για το εξωτερικό.
Θυμάστε τα προ εβδομάδων γεγονότα με τη διακοπή των τακτικών χει-
ρουργείων στο Αγία Σοφία. Τώρα επίκειται διακοπή των χειρουργείων και
των υπόλοιπων παιδιατρικών νοσοκομείων. Γιατί με τις ελάχιστες θέσεις
που προκηρύχτηκαν το μόνο που μπορεί να γίνει είναι μια ανακατανομή
των αναισθησιολόγων και των υπόλοιπων ειδικοτήτων. Υπάρχει διαρκής
αιμορραγία από το ΕΣΥ. Αυτό σημαίνει ότι οι λίστες των χειρουργείων θα
μεγαλώσουν κι ο κόσμος θα αναγκαστεί πάλι να καταφύγει στα ιδιωτικά
θεραπευτήρια και νοσοκομεία και θα έχουμε πάλι κροκοδείλια δάκρυα
από την πλευρά των υπουργών και των βουλευτών της κυβέρνησης. Θα
συνεχίσουμε με την πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη και ελπίζουμε
να κλιμακώσουμε αμέσως μετά.

Γιώργος Σέρβος, παιδοκαρδιολόγος Αγλαΐα Κυριακού, 
αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων

Απεργούμε γιατί δεν έχει μείνει
τίποτα όρθιο, γιατί δεν υπάρχει

δημόσια Υγεία, γιατί υπάρχει τερά-
στια έλλειψη σε εργαζόμενους, τε-
ράστια κενά. Οι μετακινήσεις λόγω
διασύνδεσης είναι απίστευτες, πά-
νω από 150 άτομα λείπουν, έχει
ανασταλεί η λειτουργία κλινικών,
τα πράγματα είναι τραγικά. Άλλος
τρόπος δεν υπάρχει από το να
βγούμε στο δρόμο, να διαμαρτυρό-
μαστε. Ήρθαμε μαζί με τους συνα-
δέλφους από την Πάτρα και προ-
σανατολιζόμαστε να κάνουμε και
τοπικά μεγάλες κινητοποιήσεις.
Έχουμε πείρα σε αυτό, έχουμε ορ-
γανώσει Καραβάνι της Υγείας στην
Αμαλιάδα με απίστευτη συμμετοχή
κόσμου και θα το κάνουμε ξανά,

οργανωμένα, συντονισμένα και δυ-
ναμικά. Και θα συνεχίσουμε με
απεργίες, με διαμαρτυρίες, με πα-
ραστάσεις, με ό,τι μπορούμε. Το
νοσοκομείο μας είναι σε τραγική
κατάσταση. Γενικά η Ηλεία είναι
ένας νομός που έχει τραβήξει τα
πάνδεινα. Να φανταστείτε ότι όλος
ο νομός εξυπηρετείται από έναν
παθολόγο. Και κάποιες εφημερίες
του νοσοκομείου του Πύργου κα-
λύπτονται με μεταφορές από Πά-
τρα, Καλαμάτα, Κυπαρισσία, Τρίπο-
λη. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυ-
τά για τους αρρώστους και τους
ίδιους τους γιατρούς.

Βασίλης Μιχαλόπουλος, 
γραμματέας Σωματείου Εργαζό-
μενων Νοσοκομείου Αμαλιάδας

Ήρθαμε σήμερα από την Πά-
τρα ένα λεωφορείο, ακόμα

και με όρθιους μέσα, από τα δυο
νοσοκομεία, τον Άγιο Ανδρέα και
το Πανεπιστημιακό, αποφασισμέ-
νοι να δυναμώσουμε τον αγώνα
μας και να τον ενώσουμε με τους
υπόλοιπους συναδέλφους μας σε
όλη τη Ελλάδα στην απεργία. Μαζί
μας ήταν και ένα λεωφορείο με
συναδέλφους απεργούς από την
Αμαλιάδα, για να βαδίσουμε όλοι
μαζί και να απαιτήσουμε μαζικές
προσλήψεις, για να σώσουμε την
Υγεία, για να διώξουμε τους εργο-
λάβους, για να ρίξουμε αυτή την
κυβέρνηση της καταστροφής.
Υπάρχει μεγάλη οργή και αγανά-
κτηση για την καταστροφή που
έχει γίνει στα νοσοκομεία και όσα

ζούμε κάθε μέρα. Οργανώσαμε τη
συμμετοχή, έγινε προσπάθεια και
για γενική συνέλευση. Με γύρες
και περιοδείες στα τμήματα κατα-
φέραμε και πιέσαμε το Σωματείο,
που μέχρι τώρα δεν έβαζε ποτέ
λεωφορείο για την Αθήνα, να το
κάνει, αφού είχαμε μαζέψει υπο-
γραφές με όσους ήθελαν να έρ-
θουν. Θα μεταφέρουμε αυτό το
φοβερό και δυναμικό κλίμα της
απεργίας στην Πάτρα και θα συνε-
χίσουμε με συνελεύσεις και επι-
τροπές αγώνα για να οργανώσου-
με τον επόμενο μεγάλο σταθμό,
την πανεργατική στις 9 Νοέμβρη.

Δημήτρης Μπελιάς, 
τραυματιοφορέας      

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Διεκδικούμε αυξήσεις, προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, άρση των ανα-
στολών εργασίας, ένταξη στα ΒΑΕ. Να ξεκαθαρίσει επιτέλους η κυ-

βέρνηση τι είμαστε, αν ανήκουμε στο δημόσιο ή όχι. Εγώ για παράδειγμα
δουλεύω Σάββατο, αλλά δεν παίρνω στο μισθό το 75% που προβλέπεται.
Τις τελευταίες βδομάδες είμαστε σε κινητοποιήσεις, έξω από τη Διοίκη-
ση, με συζητήσεις στο προαύλιο, με μαζική συνέλευση και κινητοποίηση
την περασμένη βδομάδα όταν ήρθε ο Πλεύρης για να εγκαινιάσει τα ανα-
καινισμένα ΤΕΠ. Στις 9 Νοέμβρη όλοι οι εργαζόμενοι θα είμαστε στο δρό-
μο μαζί.

Αλεξία Ανδριοπούλου, νοσηλεύτρια ΓΝΑ Γεννηματάς

Απεργούμε για τα μέτρα που παίρνει και υλοποιεί η κυβέρνηση
στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας Υγείας. Στο

νοσοκομείο μας οι βασικές λειτουργίες βασίζονται σε συμβασιού-
χους, όλες οι υποστηρικτικές του υπηρεσίες γίνονται από εργαζό-
μενους σε εργασιακή ομηρεία. Αγωνιζόμαστε για να μετατραπούν
οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου γιατί καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες. Είμαι 33 χρόνια στο Δρομοκαΐτειο. Στην ψυ-
χική Υγεία η περίφημη ψυχιατρική μεταρρύθμιση καρκινοβατεί
εδώ και δεκαετίες γιατί έχει μειωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων το
ανθρώπινο δυναμικό. Τα τελευταία χρόνια στα δημόσια ψυχιατρι-
κά νοσοκομεία έχει μείνει πολύ πίσω η αποσυλοποίηση, γιατί δεν
δημιουργούνται νέες ψυχιατρικές δομές, ξενώνες, διαμερίσματα,
λόγω της υποχρηματοδότησης. Μόνος ο αγώνας στους δρόμους
υπάρχει σαν λύση και να εμπλακούν σε αυτόν και οι πολίτες που
είναι οι λήπτες των υπηρεσιών Υγείας.

Θανάσης Σέρβος, 
επόπτης δημόσιας Υγείας Δρομοκαΐτειο

Απαιτούμε να επιστρέψουν
οι συνάδελφοι που είναι σε

αναστολή, να υπάρχουν καλύ-
τερες συνθήκες εργασίας, να
προσληφθεί περισσότερο προ-
σωπικό. Στο Δαφνί οι ασθενείς
είναι πολλοί περισσότεροι από
όσους μπορούμε να εξυπηρε-
τήσουμε οι γιατροί που έχουμε
μείνει, δεν μπορούμε να τους
βοηθήσουμε όσο θα θέλαμε
και όσο έχουν ανάγκη. Το απο-
τέλεσμα είναι πολλοί να κατα-
λήγουν σε ράντζα και διαδρό-
μους. Οι υπεύθυνοι βασίζονται
στο ότι θα δουλεύουμε όσο πε-
ρισσότερο μπορούμε αυτοί

που είμαστε ήδη στο ΕΣΥ και
έτσι δεν διαθέτουν τα κονδύλια
που χρειάζονται στον τομέα
της Υγείας όπως και της Παι-
δείας αντίστοιχα. Για μας αυτό
δεν είναι αποδεκτό. Κάνουμε
συνελεύσεις και οι ειδικευόμε-
νοι και το σωματείο και προ-
σπαθούμε να βελτιώσουμε την
κατάσταση. Χρειάζεται συνέ-
χεια με συμμετοχή στις συνε-
λεύσεις, τις απεργίες και τις
πορείες ώστε να πιέσουμε πε-
ρισσότερο.

Ελπινίκη Μέλλιου, 
ειδικευόμενη ψυχίατρος Δαφνί

Στο Σωτηρία πήραμε την
πρωτοβουλία σαν Συντονι-

στικό Νοσοκομείων να μαζευ-
τούμε εργαζόμενοι και εργαζό-
μενες μετά από αρκετό καιρό
και να αρχίσουμε να οργανώ-
νουμε τις μάχες στο χώρο. Εν
όψει της σημερινής απεργίας,
κάναμε ενημερώσεις και πιέσα-
με για γενική συνέλευση. Έτσι
ήρθαν σήμερα στη διαδήωση
συνάδελφοι/ισσες από διάφο-
ρους χώρους και τμήματα και
κυρίως προσωπικό με επισφα-
λή θέση εργασίας. Τα προβλή-
ματα στην Υγεία είναι τερά-
στια. Στο Σωτηρία είναι δύσκο-
λα τα πράγματα όπως σε όλα
τα νοσοκομεία. Το βασικό πρό-
βλημα είναι η υποστελέχωση,

κυρίως σε τομείς όπως νοση-
λευτικό προσωπικό, προμήθει-
ες, καθαριότητα. Η κυβέρνηση
αγοράζει πολεμικά αεροπλάνα
και μειώνει τον προϋπολογισμό
στην Υγεία. Ένα μόνο παρά-
δειγμα θα δώσω: ενώ παλιότε-
ρα για όλους τους εφημε-
ρεύοντες γιατρούς υπήρχε φα-
γητό, τώρα το δίνουν μόνο στις
γενικές εφημερίες. Δεν βγά-
ζουν ένα πιάτο μακαρόνια για
να δώσουν τα λεφτά αλλού. Η
συμμετοχή σήμερα είναι τερά-
στια και είναι πρελούδιο για τις
9 Νοέμβρη.

Βαγγέλης Καραθάνος, 
επιμελητής πυρηνικός 

γιατρός Σωτηρία

Στις κλινικές οι ειδικευόμενοι και οι ειδικευόμενες γιατροί και
νοσηλευτές/τριες βγάζουν τη δουλειά. Σε μια πρωινή βάρδια

για παράδειγμα μπορεί να είναι η προϊσταμένη και η υπεύθυνη και
μόλις ένας-δυο εργαζόμενοι μόνιμοι, οι υπόλοιποι εί   μαστε ειδι-
κευόμενοι. Αν δεν ήμασταν εκεί, όλη η δουλειά της νοσηλείας θα
εξαρτιόταν από δυο ανθρώπους. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ανάγ-
κες των ασθενών δεν ικανοποιούνται. Γι’ αυτό είμαστε σήμερα μα-
ζικά στην απεργία και τη διαδήλωση. Και θα συνεχίσουμε στην πα-
νεργατική στις 9 Νοέμβρη. Με συνελεύσεις και συχνές περιοδείες
θα οργανώσουμε όπως και σήμερα τη συμμετοχή, για να στείλου-
με ακόμα πιο δυνατό μήνυμα ενάντια στην κυβέρνηση και να κερ-
δίσουμε αυξήσεις, προσλήψεις, μονιμοποιήσεις για καλύτερη ποι-
ότητα παροχής Υγείας στον ασθενή.

Χρυσάνθη Καθοπούλη, 
ειδικευόμενη νοσηλεύτρια Άγιος Σάββας

Ξεσηκωμός στα νοσοκομεία
Μια από τις μαζικότερες απεργιακές διαδηλώσεις

των εργατών και των εργατριών της Υγείας είδε
την Πέμπτη 20 Οκτώβρη το κέντρο της Αθήνας.

Χιλιάδες απεργοί πλημμύρισαν τους δρόμους για να υπε-
ρασπιστούν το ΕΣΥ από τις δολοφονικές πολιτικές της
κυβέρνησης Μητσοτάκη και να απαιτήσουν την ενίσχυσή
του εδώ και τώρα. Η πανυγειονομική απεργία έδωσε μια
πολύ καλή γεύση για το τι θα γίνει στη Γενική Απεργία
στις 9 Νοέμβρη.

Από τις μεγαλύτερες παρουσίες είχαν οι γιατροί και οι
εργαζόμενοι/ες του ΓΝΑ Γεννηματάς με το πανό της Γενι-
κής τους Συνέλευσης. Ολόκληρες κλινικές του νοσοκομεί-
ου λειτούργησαν με το ελάχιστο προσωπικό ασφαλείας,
δίνοντας έτσι δυναμική συνέχεια στον αγώνα που έχουν
ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες για μαζικές προσλή-
ψεις και χρηματοδότηση -με κορυφαία στιγμή την «υποδο-
χή» που επεφύλαξαν στον Πλεύρη πριν λίγες μέρες, οδη-
γώντας τη φιέστα που είχε στήσει στο νοσοκομείο σε φιά-
σκο.

«Στη Β’ και τη Γ’ Παθολογική είναι μόνο εφημερεύοντες.
Το μικροβιολογικό και το βιοχημικό λειτουργούν σαν αργία.
Ο αξονικός, ο μαγνήτης και ο υπέρηχος δεν έχουν πρό-
γραμμα, είναι με προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή κι εκεί μο-
νάχα εφημερεύοντες. Για πρώτη φορά έχουμε κλείσει τόσα
πολλά τμήματα και έχουμε μια τόσο μαζική συμμετοχή σε
απεργία», ανακοίνωσε από τη ντουντούκα ο Χρίστος Αργύ-
ρης, γιατρός, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων
ΓΝΑ Γεννηματάς και του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Αντί-
στοιχες εικόνες της μεγάλης συμμετοχής, που οδήγησε σε
υπολειτουργία τμήματα και κλινικές, έρχονταν και από άλ-
λα νοσοκομεία.

Η διαδήλωση ξεκίνησε στην πλατεία Μαβίλη και βάδισε
μέχρι το Υπουργείο Υγείας. Σε όλη τη διάρκεια δεχόταν
ρυθμικά κορναρίσματα οδηγών και χειροκροτήματα πε-

ραστικών. Μπροστά μπήκαν τα πανό της ΠΟΕΔΗΝ, της
ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ και ακολουθούσε πλήθος σωματεί-
ων. Γύρω από το Συντονιστικό Νοσοκομείων που πρωτο-
στάστησε για την κήρυξη και την επιτυχία της απεργίας
συσπειρώθηκαν τα Σωματεία Εργαζόμενων στον Άγιο
Σάββα, το ΓΝΑ Γεννηματάς, το Έλενα Βενιζέλου, το
Αγλαΐα Κυριακού, το Αγία Όλγα, το Δρομοκαΐτειο, το
Κρατικό Νίκαιας, τον Ερυθρό, η Πρωτοβουλία Εργαζόμε-
νων στο Σωτηρία. Εκεί διαδήλωσαν οι συνταξιούχοι της
Εθνικής Τράπεζας και ο Φοιτητικός Σύλλογος ΣΔΟΚΕ ΠΑ-
ΔΑ, εκφράζοντας έμπρακτα την συμπαράστασή τους
στους υγειονομικούς.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν επίσης τα Σωματεία Εργα-
ζόμενων στο Ελπίς, το Αττικό, το Λαϊκό, το ΕΚΑΒ και το
Δαφνί μαζί με το Σύλλογο Ειδικευόμενων Γιατρών του νο-

σοκομείου. Κατά τη διάρκεια της πορείας ενώθηκαν τα
Σωματεία του Ευαγγελισμού, του ΚΑΤ, του Μεταξά, του
Θριάσιου. Το παρών έδωσαν υγειονομικοί και από άλλες
πόλεις: από τον Άγιο Ανδρέα και το Πανεπιστημιακό του
Ρίο με το πανό του Σωματείου Καθαριστριών, από το Βε-
νιζέλειο στο Ηράκλειο με το πανό των συμβασιούχων
ΟΑΕΔ, από το νοσοκομείο Αμαλιάδας με το πανό του σω-
ματείου τους. Συμμετοχή είχαν ακόμα η Πανελλήνια
Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών και άλλοι συμπαρα-
στάτες/τριες, ενώ την πορεία έκλεινε μπλοκ των υγειονο-
μικών που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας.

Η πλειοψηφία όσων μίλησαν στην Εργατική Αλληλεγγύη
έθεταν την πανεργατική στις 9 Νοέμβρη ως το επόμενο
μεγάλο απεργιακό ραντεβού. Το ίδιο και όσοι χαιρέτισαν
έξω από το Υπουργείο Υγείας. Η Αργυρή Ερωτοκρίτου,

μέλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων και του ΔΣ του Σω-
ματείου Εργαζόμενων στο ΓΝΑ Γεννηματάς μίλησε για
τον τρόπο οργάνωσης της πανεργατικής με γενικές συνε-
λεύσεις, απεργιακές επιτροπές, περιοδείες και συζητή-
σεις, όπως το έκαναν στο νοσοκομείο της για την πανυγει-
ονομική απεργία εξασφαλίζοντας την επιτυχία της. 

«Ερχόμαστε σήμερα από το Γεννηματάς με μια μαζική
κινητοποίηση που έχει κλείσει όλα τα βασικά τμήματα του
νοσοκομείου τα οποία δουλεύουν μόνο με προσωπικό
ασφαλείας», είπε. «Τους τελευταίους μήνες  δίνουμε μια
σοβαρή μάχη με αφορμή τη βαριά υποστελέχωση των
παθολογικών κλινικών. Συγκροτήσαμε απεργιακή επιτρο-
πή, κερδίσαμε τη συμπαράσταση όλου του προσωπικού,
οργανώσαμε μαζική γενική συνέλευση και χαλάσαμε τη
φιέστα του Υπουργείου Υγείας και του Πλεύρη που ήρ-
θαν να μας πουν ότι δήθεν τα καινούργια ΤΕΠ του Λάτση
μπορούν να σώσουν τη δημόσια Υγεία. Τους είπαμε ότι
τα ντουβάρια δεν θεραπεύουν ασθενείς, ότι χρειαζόμα-
στε μαζικές προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, να επιστρέψουν
οι συνάδελφοι που είναι σε αναστολή. Φέρνουμε την εμ-
πειρία από το νοσοκομείο μας γιατί θεωρούμε ότι είναι ο
τρόπος να μαζικοποιήσουμε την επόμενη απεργία στις 9
Νοέμβρη. Η εμπειρία του Γενημματάς πρέπει να απλωθεί
σε όλα τα νοσοκομεία».

«Με ορμή και ενθουσιασμό από την επιτυχία της πανυ-
γειονομικής απεργίας, οργανώνουμε ακόμη καλύτερα την
πανεργατική απεργία», ανέφερε το Συντονιστικό Νοσοκο-
μείων στην ανακοίνωσή του αμέσως μετά. «Για εναν σει-
σμό, που θα στείλει την κυβέρνηση Μητσοτακη και την
άθλια πολιτική της στα σκουπίδια. Το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων καλεί στην απεργία στις 9 Νοέμβρη στη συγκέν-
τρωση της ΑΔΕΔΥ στις 11πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος
με προσυγκέντρωση στις 10.30πμ στο υπ. Εργασίας στη
Σταδίου».

Απεργιακές διαδηλώσεις έγιναν σε
όλη τη χώρα, από τη Θεσσαλονίκη

και τα Γιάννενα μέχρι την Κρήτη.
«Μαχητική απεργιακή συγκέντρωση

πραγματοποιήθηκε και στο Ιπποκράτειο
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης σήμερα, ημέρα
24ωρης πανελλαδικής απεργίας στην
Υγεία μετά από απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ
και της ΟΕΝΓΕ», ανέφερε το ρεπορτάζ
της Εργατικής Αλληλεγγύης στη Θεσσα-
λονίκη. «Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
άνοιξαν το δρόμο για τον πανεργατικό
απεργιακό ξεσηκωμό στις 9 Νοέμβρη,
ενάντια στην εγκληματική κυβέρνηση
της ακρίβειας και της φτώχειας. Στη
συγκέντρωση συμμετείχε η ΕΝΙΘ μαζί με
εργαζόμενους από τα νοσοκομεία της
πόλης, το Ιπποκράτειο, το Παπαγεωργί-
ου, το Παπανικολάου, το ΨΝΘ, το ΑΧΕ-
ΠΑ, αλλά και νοσοκομεία και ΚΥ εκτός
πόλης.

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων βρέθη-
κε εκεί από το πρωί στην πύλη του νοσο-
κομείου καλώντας τους εργαζόμενους
σε συμμετοχή στην απεργία, ενώ στον
χαιρετισμό του ο Γιάννης Κούτρας, για-
τρός στο Ιπποκράτειο, τόνισε πως οι ερ-
γαζόμενοι με τους αγώνες τους κρατάνε
όρθια τα νοσοκομεία κόντρα στις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης, και ανέδειξε την
ανάγκη κλιμάκωσης των μαχών στα νο-

σοκομεία με μαζική συμμετοχή στην πα-
νεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη».

«Μαζική συγκέντρωση πραγματοποι-
ήθηκε και στα Γιάννενα σήμερα, ημέρα
πανυγεινομικής απεργίας», έγραψε η
Λουίζα Γκίκα, γιατρός στο Πανεπιστημια-
κό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, μέλος ΔΣ της
Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου
(ΕΙΝΗ) και του Συντονιστικού Νοσοκομεί-
ων. «Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ορ-
γανωμένα με πανό τα σωματεία της ΕΙΝΗ,
του συλλόγου εργαζομένων Χατζηκώστα,
το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, η επιτρο-
πή συμβασιούχων του ΠΓΝΙ, υγειονομικοί
σε αναστολή, καθώς και το Συντονιστικό
Νοσοκομείων. Στη συγκέντρωση συμμε-
τείχαν και ιατροί από το ΓΝ Φιλιατών, κα-
θώς και από το ΓΝ Κέρκυρας, οι οποίοι
πήραν και το λόγο, καθώς το νοσοκομείο
της Κέρκυρας δεν μπορεί να λειτουργή-
σει με το υπάρχον προσωπικό και η κυ-
βέρνηση αντί για προσλήψεις στέλνει εν-
τέλλεσθε στους γιατρούς της Ηπείρου.
Οι απεργοί της Υγείας δείχνουν τον δρό-
μο για την απεργιακή ανατροπή της κυ-
βέρνησης. Όλοι και όλες συνεχίζουμε για
τον επόμενο μεγάλο σταθμό, την πανερ-
γατική απεργία στις 9 Νοέμβρη».

Η ίδια στο χαιρετισμό της στην απερ-
γιακή συγκέντρωση τόνισε: «Μετά την
επιτυχία που είχαν οι απεργιακές διαδη-

λώσεις στη ΔΕΘ, βρεθήκαμε σήμερα να
συντονιζόμαστε σε όλη την Ελλάδα με
μια μεγαλειώδη απεργία ενάντια στη
διάλυση του ΕΣΥ. Βιώσαμε όλοι αυτά τα
δυο χρόνια το τσάκισμα της δημόσιας
Υγείας και παλέψαμε, παρά τις άθλιες
συνθήκες, να μην έχουμε παραπάνω νε-
κρούς από όσους είχαμε και για τους
οποίους ευθύνεται η κυβέρνηση και η
εγκληματική της πολιτική. Είμαστε εδώ
για να διεκδικήσουμε άμεσα μαζικές
προσλήψεις, για να μην έχουμε παραι-
τήσεις γιατρών όπως στην Κέρκυρα,
απέναντι στους εργολάβους όπως στο
Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων. Διεκδικούμε
να γυρίσουν στη δουλειά οι συνάδελφοι
σε αναστολή. Ενώ η κυβέρνηση μάς
άφησε όλους εκτεθειμένους στην παν-
δημία, προσπάθησε να ρίξει το φταίξιμο
στους συναδέλφους που δεν εμβολιά-
στηκαν, αφήνοντας χιλιάδες εκτός ΕΣΥ.
Παλεύουμε ώστε το εργατικό κίνημα, με
μεγαλύτερη επιτυχία στην πανεργατική
στις 9 Νοέμβρη, να ανατρέψει αυτή την
κυβέρνηση, μια κυβέρνηση δολοφονική,
που καλύπτει σεξιστές και βιαστές».

Με τη συμμετοχή του Σωματείου Ερ-
γαζόμενων στο ΠΑΓΝΗ, εργαζόμενων
από το Βενιζέλειο και του Φοιτητικού
Συλλόγου Ιατρικής έγινε η απεργιακή κι-
νητοποίηση στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αθήνα. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Θεσαλονίκη 

Ηράκλειο

Γιάννενα

Ρεπορτάζ-επιμέλεια: Λένα Βερδέ
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Δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί με πιο τραγικό τρό-
πο το ζήτημα της υποχρηματοδότησης της Παιδεί-

ας και των εγκληματικών προτεραιοτήτων της κυβέρνη-
σης, από αυτό που έγινε την περασμένη Τρίτη στο
ΑΠΘ. Ο 19χρονος Γιώργος, φοιτητής στη Νομική της
Θεσσαλονίκης, έπεσε από τον 3ο όροφο, προσπαθών-
τας να παρακολουθήσει το μάθημα της σχολής του.
Με διήμερη κατάληψη της Νομικής ΑΠΘ απάντησαν οι
συνάδελφοί του.

Όπως έχουν καταγγείλει επανειλημμένα τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας, οι ελλείψεις σε εκπαι-
δευτικό προσωπικό και υποδομές έχουν φέρει συγχω-
νεύσεις μαθημάτων με αποτέλεσμα να επικρατεί το
αδιαχώρητο στις αίθουσες διδασκαλίας. Φοιτητές/ριες
φτάνουν να στριμώχνονται ακόμα και στα πεζούλια
των παραθύρων, με κίνδυνο να υπάρξει κάποια πτώση
όπως έγινε με τον 19χρονο. 

Ο φοιτητής παραμένει στο νοσοκομείο με ρωγμώδες
κάταγμα στην κνήμη του δεξιού ποδιού, κάταγμα στον
καρπό του δεξιού χεριού και θλαστικά τραύματα σχε-
δόν σε όλο το σώμα. Σύμφωνα με ενημέρωση καθηγη-
τή του κατόπιν επικοινωνίας με την οικογένειά του, ο
φοιτητής «υποβλήθηκε σε αξονική εξέταση (διότι δεν
λειτουργεί μαγνητικός τομογράφος στο νοσοκομείο!),
επίκεινται χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ παράλληλα
υπάρχει ανησυχία για το ήπαρ του».

Μην ξεχνάμε ότι το γεγονός διαδραματίστηκε στο
συγκεκριμένο πανεπιστήμιο όπου εδώ και πολλούς μή-
νες σπαταλιώνται δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να στρα-
τοπεδεύουν διμοιρίες των ΜΑΤ και να επιτίθενται σε
φοιτητές/ριες κι εκπαιδευτικούς. Μάλιστα νέα επίθεση
των ΜΑΤ με χημικά έγινε την επόμενη της πτώσης του
φοιτητή σε συγκέντρωση συνάδελφών/ισσών του στην
Πρυτανεία που διαμαρτύρονταν για το γεγονός. Συν
τοις άλλοις περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ
έχουν δοθεί για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Πόσες
προσλήψεις προσωπικού, πόσες αίθουσες θα είχαν
φτιαχτεί με αυτά τα λεφτά;

«Η πτώση φοιτητή από τον τρίτο όροφο δεν είναι
ατύχημα αλλά αποτέλεσμα των δολοφονικών επιλογών
της κυβέρνησης να κάνει περικοπές στην Παιδεία και
να υποστελεχώνει τις σχολές» σχολιάζει το ΣΕΚ στις
Σχολές. «Την ώρα που τα λεφτά για την πανεπιστημια-
κή αστυνομία περισσεύουν ετοιμάζουν προϋπολογισμό
που υποχρηματοδοτεί ακόμα περισσότερο το δημόσιο
πανεπιστήμιο. Δεν έχουμε ανάγκη από μπάτσους στις
σχολές αλλά από μαζικές μόνιμες προσλήψεις καθηγη-
τών, εργαζόμενων στην έρευνα και την καθαριότητα,
διοικητικούς, υποδομές και μέριμνα» συνεχίζει.

Α.Π.Θ.

Μετά την πτώση
φοιτητή από 3ο όροφο

Λεφτά για 
τις σχολές, 
όχι για μπάτσους

Με συζητήσεις που ανταποκρίνον-
ταν στο εύρος του μετώπου ενάν-
τια στην πανεπιστημιακή αστυνο-

μία και την αντιεκπαιδευτική πολιτική της
Κεραμέως, πραγματοποιήθηκαν οι εκδη-
λώσεις της Πρωτοβουλίας πανεπιστημια-
κών «Όχι Αστυνομία στα Πανεπιστήμια».
Oι εκδηλώσεις έγιναν την Τετάρτη 19/10,
σε έξι πανεπιστήμια σε Αθήνα, Θεσσαλονί-
κη, Γιάννενα, Βόλο, Ηράκλειο και Ρέθυμνο.  

Στην Αθήνα άνοιξαν τη συζήτηση οι αντι-
πρυτάνεις του ΕΚΠΑ Δ. Καραδήμας, του
ΕΜΠ Δρ. Γκιντίδης, του ΠΑΔΑ Έ. Παπαγε-
ωργίου, ο καθηγητής του Παντείου Ξ. Κον-
τιάδης και το μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ Δ.
Σαραφιανός. Τη συζήτηση συντόνισε ο Κο-
σμήτορας της Σχολής Μηχανικών Μεταλ-
λείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ Δ. Καλιαμπά-
κος. Στη συζήτηση μεταξύ άλλων πήραν το
λόγο οι Ζαμπία Κατσανεβάκη από την
Ομοσπονδία ΕΔΙΠ και Αλεξάνδρα Παλαι-
ού, πρόεδρος του Συλλόγου Διοικητικού
Προσωπικού ΕΜΠ, καθώς και εκπρόσωποι
φοιτητικών συλλόγων του ΕΚΠΑ και ΕΜΠ. 

Η ανάγκη απομάκρυνσης της αστυνο-
μίας από τα Πανεπιστήμια, τα προβλήμα-
τα υποδομών και υποχρηματοδότησης, η
ανάγκη σύμπλευσης όλης της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας στις διεκδικήσεις αλλά
και οι εκτιμήσεις για το επίπεδο της κυ-
βέρνησης και του κινήματος, ήταν τα βα-
σικά ζητήματα που συζητήθηκαν.

Παρέμβαση έκανε και ο Γιάννης Σηφα-
κάκης, μέλος του Σοσιαλιστικού Εργατι-
κού Κόμματος και της ΚΕΕΡΦΑ: «Η σημε-
ρινή συζήτηση δίνει τη δυνατότητα να
προχωρήσει ο συντονισμός ανάμεσα
στους πανεπιστημιακούς, τους εργαζόμε-
νους στα πανεπιστήμια και τους φοιτητές,
τόσο ενάντια στην προσπάθεια της Νέας
Δημοκρατίας να επενδύσει στην πανεπι-
στημιακή αστυνομία και την καταστολή,
όσο και ευρύτερα. Το γιατί γίνεται αυτή η
κυβερνητική προσπάθεια έχει μπει πολύ
καθαρά από τις τοποθετήσεις. Έχει να
κάνει με το χτίσιμο του πανεπιστημίου
των startups, που χαρακτηρίζεται από ελ-
λείψεις σε προσωπικό και υποδομές, και

από την προοπτική των ιδιωτικοποιήσεων.
Ένα πανεπιστήμιο που κουμάντο θα κά-
νουν οι επιχειρήσεις – χορηγοί. Και σε αυ-
τή την κατεύθυνση χρειάζονται την κατα-
στολή απέναντι σε ένα ολόκληρο κίνημα
που τους αντιστέκεται. 

Τί σημαίνει αστυνομία δεν το βλέπουμε
μόνο σε σχέση με τα ΑΕΙ. Το βλέπουμε
από το τί σημαίνουν οι βιασμοί στο Α.Τ
Ομόνοιας, μέχρι τα ΜΑΤ στα Εξάρχεια, τις
επιθέσεις στους απεργούς της Μαλαματί-
νας κλπ. Αυτό είναι το κράτος τους, αυτή
είναι η αστυνομία, αυτή είναι και η πανεπι-
στημιακή αστυνομία. Κομμάτι της κυβερ-
νητικής προσπάθειας να σταματήσει ένα
κίνημα που την παλεύει από την πρώτη
στιγμή που βγήκε». 

Κυβέρνηση στον τοίχο
«Χρειάζεται όμως να έχουμε κατά νου,

ότι δεν είμαστε εμείς με την πλάτη στον
τοίχο, αλλά αυτή η κυβέρνηση. Θα θέλανε
να έχουν συναίνεση κι επειδή δεν τη βρί-
σκουν επενδύουν στην καταστολή. Πουθε-
νά δεν τα καταφέρνουν. Η πρώτη διαδή-
λωση μετά την εκλογή τους τον Ιούλιο του
2019 έγινε ενάντια στην κατάργηση του
ασύλου με χιλιάδες στους δρόμους κι από
τότε ξανά και ξανά έχουμε κάνει τους νό-
μους τους κουρελόχαρτο. Να συνεχίσου-
με. Όλοι μαζί στην πανεργατική στις 9 Νο-
έμβρη. Η κυβέρνηση κρέμεται από μια
κλωστή κι έχουμε τη δύναμη να την αποτε-
λειώσουμε», συνέχισε.

Στην εκδήλωση που έγινε στον Βόλο
έγινε τοποθέτηση από τον Τάσο Τσιούνη,
μεταπτυχιακό φοιτητή και μέλος του ΣΕΚ
στις Σχολές, ο οποίος δήλωσε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη: «Στην παρέμβασή μας
μιλήσαμε για το ζήτημα της πανεπιστη-
μιακής αστυνομίας ως κομμάτι της συνο-
λικής επίθεσης στο δημόσιο πανεπιστή-
μιο. Η κυβέρνηση στοχοποιεί τον συνδι-
καλισμό και την πολιτικοποίηση των σχο-
λών κι επιδιώκει την καταστολή της αντί-
στασης γιατί ακολουθεί τις επιταγές του
κεφαλαίου για την Παιδεία. Θέλουν το
χτίσιμο ενός πανεπιστημίου σε σύνδεση

με τις επιχειρήσεις και την υποταγή της
έρευνας στα κέρδη των μεγάλων εται-
ριών. Πρόκειται για μια στρατηγική επίθε-
ση, και στρατηγική πρέπει να είναι και η
απάντηση. Γι’ αυτό και χρειάζονται συμ-
μαχίες κι εκτός πανεπιστημίου. Κοινός
αγώνας με όλα τα αγωνιζόμενα κομμάτια
της εργατικής τάξης. Σε αυτό το σημείο
έρχεται η πανεργατική απεργία. Δεν είναι
ζήτημα ξεχωριστό από τη μάχη που δί-
νουμε στις σχολές. Αυτό σημαίνει ότι
χρειάζεται όλο το πανεπιστήμιο να απερ-
γήσει – από τους καθηγητές, μέχρι τις κα-
θαρίστριες, κι από τους φοιτητές, μέχρι
το ερευνητικό προσωπικό και τους διοικη-
τικούς - και να κατέβει στο δρόμο με την
εργατική τάξη. Και να δοθεί απεργιακή
συνέχεια, γιατί αν μιλάμε για υποχρημα-
τοδότηση και κυβερνητικές προτεραιότη-
τες στην καταστολή, ακολουθεί η κατάθε-
ση του προϋπολογισμού, όπου όλα αυτά
αποτυπώνονται ξεκάθαρα».

Στην εκδήλωση που έγινε στο Ηράκλειο
Κρήτης καταδικάστηκαν ομόφωνα τα
σκηνικά αστυνομικής παρουσίας και
αστυνομικής βίας που διαδραματίστηκαν
τους τελευταίους μήνες στα πανεπιστή-
μια. Όπως τονίζεται σε δελτίο Τύπου που
εξέδωσαν οι πανεπιστημιακοί μετά την εκ-
δήλωση: «Τα εκατομμύρια ευρώ που δα-
πανώνται για την πρόσληψη των 1.000
ΟΠΠΙ προτείνουμε να διατεθούν για την
πρόσληψη νέου προσωπικού, για υποτρο-
φίες ή για την επίλυση των κτιριακών
προβλημάτων των ΑΕΙ. Το δημόσιο πανε-
πιστήμιο, παρά τις επάλληλες διεθνείς
διακρίσεις του και της αυταπάρνησης των
μελών του, διαλύεται συνειδητά από την
πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Απο-
τέλεσμα αυτής της τιμωρητικής πολιτικής
είναι η μείωση των εισακτέων και η συ-
στηματική κατασυκοφάντηση των Πανεπι-
στημίων. Ένα αντιδημοκρατικό, συγκεν-
τρωτικό μοντέλο διοίκησης επιβάλλεται,
οι τίτλοι σπουδών υποβαθμίζονται καθώς
εξισώνονται με αυτούς των κολεγίων». 

Σ.Μ.

«ΟΧΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ»

Μέτωπο κοινής αντίστασης

19/10, Η εκδήλωση ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία στο ΕΜΠ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Επίθεση των ΜΑΤ στο ΑΠΘ. Φωτό: Αχιλλέας Χήρας/ΙnTime



20/10, Φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχηαλίδης
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Πορεία με ΜΑΤ 
αλλά και
συμπαράσταση

ΣΧΟΛΕΣ

Συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
πραγματοποίησαν την Πέμπτη 20/10, οι

φοιτητικοί σύλλογοι μετά τον γύρο γενικών
συνελεύσεων που προηγήθηκε στις σχολές. Η
αντίσταση στην εφαρμογή του μέτρου της πα-
νεπιστημιακής αστυνομίας και συνολικά η αν-
τιπαράθεση με την κυβέρνηση της ακρίβειας
και της καταστολής ήταν οι αιχμές της διαδή-
λωσης. Κεντρικό στα συνθήματα και τις συζη-
τήσεις ήταν το περιστατικό της πτώσης φοιτη-
τή από όροφο του ΑΠΘ, αποτέλεσμα της κυ-
βερνητικής πολιτικής που προτιμάει να δίνει
λεφτά στην αστυνομία, αντί για την Παιδεία.

Τα ΜΑΤ από την αρχή προσπάθησαν να εμ-
ποδίσουν τους φοιτητές/ριες να βγουν στο
δρόμο, φτάνοντας στο σημείο να επιτεθούν
επανειλημμένα εναντίον τους με ξύλο και χη-
μικά. Αλλά απέτυχαν. Παρά τις συνεχείς προ-
κλήσεις, τα σπρωξίματα, τα ψεκάσματα με
ασφυξιογόνα και τις επιθέσεις καθ' όλη τη
διάρκεια της διαδήλωσης, οι φοιτητικοί σύλ-
λογοι επέμειναν. Βάδισαν από τα Προπύλαια
μέχρι τη Βουλή κι από εκεί στο Πολυτεχνείο,
προκειμένου να συνεδριάσει το Συντονιστικό
Γενικών Συνελεύσεων των φοιτητικών συλλό-
γων για τα επόμενα αγωνιστικά βήματα. 

Αξιοσημείωτη ήταν η συμπαράσταση που
συναντούσε η πορεία απ' όπου πέρασε. Ερ-
γαζόμενοι των τρόλεϊ, οδηγοί από μποτιλιαρι-
σμένα αμάξια, κόσμος που περίμενε στις στά-
σεις των λεωφορείων, ακόμα και… τουρίστες,
απαντούσαν στα συνθήματα των φοιτητών με
επιδοκιμαστικά κορναρίσματα, χειροκροτήμα-
τα και υψωμένες γροθιές. 

Κλιμάκωση
Το παρών έδωσαν και οι φοιτητές/ριες του

ΣΕΚ στις Σχολές, συνεχίζοντας μετά τη μεγά-
λη απεργιακή πορεία των εργαζόμενων στα
νοσοκομεία νωρίτερα το ίδιο πρωί, όπου βά-
δισαν μαζί τους σε συμπαράσταση. Το ΣΕΚ
στις Σχολές καλεί σε νέες γενικές συνελεύ-
σεις και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που
αποτελεί και κατεύθυνση του Συντονιστικού
Γενικών Συνελεύσεων που συνεδρίασε μετά
τη διαδήλωση. Το ΣΕΚ στις Σχολές καλεί σε
οργάνωση της επιτυχίας της πανεργατικής
απεργίας στις 9 Νοέμβρη και μαζικό κατέβα-
σμα των φοιτητικών συλλόγων μαζί με τα ερ-
γατικά συνδικάτα στην Πλ. Κλαυθμώνος και
σε συνέχεια με το αγωνιστικό τριήμερο του
Πολυτεχνείου. 

Παράλληλα, συνεχίζεται ο γύρος εκδηλώ-
σεων που οργανώνουν οι φοιτητές/ριες του
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, με θέμα
«Οι εκλογές στην Ιταλία, η πάλη για δημοκρα-
τία και η Αριστερά». Μετά τη Φιλοσοφική
Αθήνας και το ΠΑΔΑ την περασμένη εβδομά-
δα, ήταν η σειρά της ΑΣΚΤ τη Δευτέρα 24/10.
Ακολουθεί το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τη Δευ-
τέρα 31/10, στις 6μμ, στον αίθριο χώρο έξω
από τη βιβλιοθήκη, με ομιλήτρια τη Σταυρού-
λα Πανίδου.

O Γιάννης Μάγγος είναι ο πατέρας
του Βασίλη Μάγγου, του αγωνιστή
που έχασε τη ζωή του μετά από τα

βασανιστήρια της αστυνομίας. Μαζί με ένα
ολόκληρο κίνημα συμπαράστασης παλεύει
για δικαιοσύνη έχοντας απέναντί του, τους
κρατικούς μηχανισμούς και μια ολόκληρη
προσπάθεια συγκάλυψης, όπως και ο ίδιος
καταγγέλει. Μίλησε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη για την υπόθεση:

«Ο Βασίλειος Μάγγος στις 14 Ιουνίου 2020
χτυπήθηκε βάναυσα, με αγριότητα και αναί-
τια, από αστυνομικούς, μπροστά στα δικα-
στήρια του Βόλου. Οι συνέπειες ήταν 7 σπα-
σμένα πλευρά, θλάση στο συκώτι και τη χο-
λή, ψυχική κατάρρευση, θάνατος. Για το πε-
ριστατικό αυτό κάναμε μήνυση. Πριν από τη
μήνυσή μας ήταν σε εξέλιξη μια ΕΔΕ που
αποδείχτηκε παρωδία, όπως γίνεται συνήθως
άλλωστε. Τις τραγικές ελλείψεις της τις επε-
σήμανε το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολί-
τη (ΣτΠ). Όταν βγήκε το αποτέλεσμα της
ΕΔΕ, εστάλη στο Συνήγορο του Πολίτη κι
όπως μάθαμε εκ των υστέρων από τη δικο-
γραφία, με ένα πόρισμα καταπέλτη εις βάρος
των αστυνομικών και της ίδιας της ΕΔΕ ο ΣτΠ
το επέστρεψε με τη σημείωση ότι υπάρχουν
σοβαρές ελλείψεις και παραλείψεις. 

Κάποια στιγμή μετά τη μήνυση τη δική
μας, ένας εισαγγελέας στηριζόμενος στο
ελλειπές πόρισμα της ΕΔΕ, άσκησε μια “πε-
ρίεργη” αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη, μόνο
κατά τριών αστυνομικών – αντί για οκτώ - και
μόνο για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ρίχνει
δηλαδή την υπόθεση αμέσως στα μαλακά.
Ούτε για το σύνολο των οκτώ αστυνομικών
μιλάει, ούτε για τα κακουργήματα που διέ-
πραξαν. Γι’ αυτό εμείς μιλάμε για συγκάλυ-
ψη. Η δικάσιμος που ορίστηκε γι’ αυτή την
εισαγγελική δίωξη, ήταν την Παρασκευή
21/10. 

Κάναμε ένσταση κατά της δίωξης του ει-
σαγγελέα, φέρνοντας ντοκουμέντα τα οποία
είχαμε και στη μήνυσή μας. Ποια είναι αυτά;
Πρώτον, το βίντεο του ξυλοδαρμού του Βα-
σίλη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από
κανέναν. Αν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο, σή-
μερα όχι απλά θα είχαν καταφέρει τη συγκά-

λυψη, αλλά θα τα είχαν κουκουλώσει όλα.
Δεύτερον, έχουμε τουλάχιστον 25 φωτογρα-
φίες που δείχνουν καρέ – καρέ, τι ακριβώς
κάναν στο Βασίλη. Τρίτον, έχουμε δεκάδες
αυτόπτες μάρτυρες που είδαν με τα μάτια
τους το περιστατικό. Έχουμε τέσσερις μάρ-
τυρες που τον βρήκαν πεταμένο κυριολεκτι-
κά, έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Μα-
γνησίας, να μη μπορεί καν να περπατήσει.
Έχουμε το πόρισμα του ΣτΠ που είπα και
προηγουμένως. Κι έχουμε κι ένα ακόμα πο-
λύ δυνατό ντοκουμέντο, που είναι το βιβλίο
συμβάντων της αστυνομίας. Σε αυτό ανα-
γράφεται ότι ο Βασίλης ανήκε σε συλλογικό-
τητες – που σημαίνει ότι παρακολουθούταν
και ήταν στοχοποιημένος για την πολιτική
του δράση – και ότι δεν προέκυψε τίποτα εις
βάρος του. Με λίγα λόγια τον χτυπήσαν και
τον οδήγησαν στο θάνατο, χωρίς καν να
προκύπτει κάτι εναντίον του. Όλα αυτά τα
έχουμε στη μήνυσή μας, οι μάρτυρες έχουν
καταθέσει, αλλά ο εισαγγελέας δεν έλαβε
απολύτως τίποτα υπ’ όψιν του απ’ όλα αυτά.
Κάναμε λοιπόν ένσταση, η οποία όμως
απορρίφθηκε, από μια εισαγγελέα που επί-
σης δεν έλαβε υπ’ όψην όλα αυτά που προ-
σκομίσαμε.

Απόπειρα συγκάλυψης
Φτάσαμε λοιπόν στη δικάσιμο της Παρα-

σκευής όπου συνέβη το εξής οξύμωρο.
Εμείς, οι γονείς του παιδιού μας, που θα
έπρεπε να είμαστε κατήγοροι, ήμασταν τελι-
κά απλοί μάρτυρες σε μια δίκη παρωδία. Η
δίκη αναβλήθηκε γιατί μετά την απόρριψη
της ένστασής μας κάναμε προσφυγή στον
Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, ζητώντας να
συνεκδικαστεί και η δική μας μήνυση. Αν τε-
λικά εκδικαζόταν η υπόθεση προχτές, θα δη-
μιουργούταν δεδικασμένο και θα πήγαινε τε-
λικά στο αρχείο. Να σκεφτείτε ότι η πρό-
εδρος του δικαστηρίου προχτές, δεν γνώρι-
ζε την ύπαρξη αυτοπτών μαρτύρων γιατί ο

εισαγγελέας που έκανε τη “δίωξη” δεν τους
έλαβε υπ’ όψη. Είναι δυνατόν να έχουν κα-
ταθέσει 20 αυτόπτες μάρτυρες και τελικά να
αγνοούνται από το δικαστήριο; Καταλαβαί-
νεις για τι απόπειρα συγκάλυψης μιλάμε. Με
αγώνα καταφέραμε να δεχτεί το δικαστήριο
μόνο πέντε μάρτυρες και ζητήσαμε αναβολή
με το επιχείρημα ότι εκκρεμεί η προσφυγή
μας στη Λάρισα, η οποία πρέπει να εκδικα-
στεί γιατί θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. 

Ευελπιστούμε ότι ο εισαγγελέας εφετών
Λάρισας θα εξετάσει όλα τα στοιχεία κι αν η
κοινή συνισταμένη είναι το δίκαιο, θα πρέπει
και η δική μας μήνυση να συνεκδικαστεί μαζί
με του εισαγγελέα. Να δοθεί και σ’ εμάς
τους γονείς η δυνατότητα να υποστηρίξου-
με το δίκιο μας στο δικαστήριο. 

Έχουμε μαζί μας ένα μεγάλο κίνημα συμ-
παράστασης. Έγιναν μαζικές διαδηλώσεις κι
εκδηλώσεις. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Χρει-
άζεται να υπενθυμίσουμε κάτι σημαντικό. Ο
Βασίλειος ήταν στοχοποιημένος για την πο-
λιτική του δράση. Τη μέρα εκείνη πριν χτυ-
πηθεί πήρε μέρος σε μια τεράστια πορεία
κατά της ΑΓΕΤ, η οποία αντιμετώπισε την
τρομακτική καταστολή της αστυνομίας. Τι
ήθελαν τα παιδιά εκείνη τη μέρα; Να δια-
μαρτυρηθούν και να κρεμάσουν ένα πανό.
Αντί να τα ακούσουν τι έχουν να πουν, στή-
σανε τις διμοιρίες τους και τις στείλανε να
επιτεθούν για τα συμφέροντα μιας πολυεθνι-
κής, της Lafarge. Κυνήγησαν και χτύπησαν
κόσμο, πέταξαν ανθρώπους στη θάλασσα,
ρίξανε κρότου λάμψης και δακρυγόνα ακό-
μα και στο νοσοκομείο. Εκείνες τις μέρες οι
αστυνομικοί δρούσαν ανεξέλεγκτα εφαρμό-
ζοντας το νόμο της ζούγκλας στην πόλη.
Από εκείνη την ημέρα η ελληνική αστυνομία
χρεώθηκε κι έναν νεκρό. 

Το κίνημα δεν το ξεχνάει αυτό. Υπάρχει
αλληλεγγύη σε όλη τη χώρα. Άνθρωποι και
συλλογικότητες που κρατάνε το θέμα στην
επιφάνεια και διεκδικούν δικαιοσύνη. Γι’ αυ-
τό κι εγώ το τελευταίο διάστημα πήρα το
πλακάτ μαζί μου, πήρα το γιό μου στον ώμο
και γυρίζω παντού σε όλη τη χώρα, ενάντια
στην κατάφωρη προσπάθεια συγκάλυψης
που επιχειρείται».   

Ο Γιάννης Μάγγος, 
πατέρας του Βασίλη Μάγγου,
μίλησε στον Στέλιο Μιχαηλίδη

Δικαιοσύνη για τον Β. Μάγγο
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Κρίσιμος αυτόπτης μάρτυρας
ήταν ο μάρτυρας που κατέθε-
σε κατά την 9η συνεδρίαση

στο εφετείο της Χρυσής Αυγής
(24/10). Ο Δημήτρης Μελαχροινό-
πουλος, φίλος του Παύλου Φύσσα,
θύμα κι ο ίδιος της οργανωμένης
επίθεσης του τάγματος εφόδου της
Νίκαιας, είδε με τα ίδια του τα μάτια
τη δολοφονία. 

Ξεκίνησε περιγράφοντας το πώς
το κομμάτι της παρέας στο οποίο
ήταν ο ίδιος έφτασε στο Κοράλλι,
όπου καθόταν ήδη ο Παύλος Φύσ-
σας με την κοπέλα του και τον Γ.
Δούλβαρη. Πάρκαραν κοντά στο μα-
γαζί και, πηγαίνοντας μέσα, είδαν
κάποιον να βγαίνει. Όπως εξήγησε
αργότερα ήταν ο Μιχάλαρος, τον
οποίο σε ερώτηση της εισαγγελέως
περιέγραψε ως εξής: “ψηλός, είχε
τατουάζ μαίανδρο, φορούσε μαύρη
μπλούζα και στρατιωτικό παντελόνι
μαύρο γκρι”, τη γνωστή στολή του
τάγματος εφόδου της Νίκαιας δηλα-
δή. Τον Μιχάλαρο περιέγραψε με
παρόμοια λόγια και έχει αναγνωρί-
σει και ο Π. Σεϊρλής, ο πρώτος αυτό-
πτης μάρτυρας που κατέθεσε.

Μετά το τέλος του αγώνα, “βγαί-
νοντας έξω είδαμε 4-5 άτομα με
οπλισμό στα οχήματά μας”. Ένας
άντρας που βρισκόταν εκεί ρώτησε
“«τι έγινε ρε παιδιά» και λέμε μας
έχουν κλείσει και δεν μπορούμε να
φύγουμε. Πήγε σε αυτούς και επέ-
στρεψε και μας είπε «φύγετε για να
φυγουν κι αυτοί». Εμείς είπαμε «δε
φεύγουμε, θέλουμε να ξεπαρκάρου-
με και να φύγουμε». Και ξαναπήγε
να τους το πει. Αυτό κράτησε 10-15
λεπτά”. Πρόκειται για τον Δ. Χατζη-
σταμάτη, σωφρονιστικό υπάλληλο
που βρέθηκε τυχαία στο σημείο και
θεώρησε ότι μπορεί να εκτονώσει
την κατάσταση. Ο Δ. Χατζησταμάτης
αναμένεται να καταθέσει ως αυτό-
πτης μάρτυρας αργότερα στη δίκη.

“Ανεβαίνοντας την Κεφαλληνίας
βλέπω 6-8 μηχανάκια και στη γωνία
το αμάξι που ήταν ο Ρουπακιάς. Ρω-
τάει τον Παύλο, «αυτή είναι η Κε-
φαλληνίας;» και φεύγει με φόρα
προς τα εκεί”. Όπως εκτιμά ο ίδιος,
αλλά όπως έχουν πει και άλλοι μάρ-
τυρες ήδη “μάλλον σταμάτησε για
να παρατηρήσει τον Παύλο”. Για την
εμφάνιση και τον εξοπλισμό των
χρυσαυγιτών που είχαν αρχίζει να
μαζεύονται κατά δεκάδες πλέον, ο
μάρτυρας κατέθεσε: “Φορούσαν
μαύρες μπλούζες, μαύρα με γκρι
παντελόνια. Ο ένας είχε καδρόνι, ο
άλλος στειλιάρι, στο φως του στύ-
λου είδα ο ένας να έχει σιδηρογρο-
θιά γιατί γυάλιζε”. Στις προσπάθειες
της υπεράσπισης αργότερα να αμφι-
σβητήσουν την ύπαρξη σιδηρογρο-
θιάς απάντησε ξεκάθαρα: “το είδα
σίγουρα. Το διέκρινα”.

Όταν ξεδιπλώθηκε το τάγμα εφό-
δου και ξεκίνησε η επίθεση ο Παύ-
λος Φύσσας είπε “τώρα τρέχουμε”.
Ο μάρτυρας περιγράφει τις συγκλο-
νιστικές στιγμές που έζησε: “Κοιτού-

σα πίσω μου κι είχαν μείνει ο Παύ-
λος και ο Κοντονικόλας. Γυρνάω πί-
σω να βοηθήσω, και δέχομαι κι εγώ
ένα χτύπημα στην πλάτη”. Περιγρά-
φει μάλιστα ότι οι χρυσαυγίτες που
είχαν παραταχθεί απέναντί τους
στην Π. Τσαλδάρη “μας φώναζαν
«θα σας σκοτώσουμε», «θα σας γα-
μήσουμε»”. Σημείωσε ότι οι δεκάδες
χρυσαυγίτες που το έκαναν αυτό
έπαιζαν ρόλο εμψύχωσης στην ομά-
δα που έκανε την επίθεση στην πα-
ρέα του Φύσσα. 

Περιέγραψε το ποδοβολητό που
επικρατούσε, καθώς και τα “κύματα”
επιθέσεων: 5-6 έφευγαν από την κύ-
ρια ομάδα και περνούσαν απέναντι
για να χτυπήσουν τα θύματά τους,
γύριζαν και τέλος άλλοι 5-6 έκαναν
το ίδιο. Ο Παύλος Φύσσας εγκλωβί-
στηκε από μια τέτοια ομάδα. Ο μάρ-
τυρας περιγράφει: “Με ρίχνουν κά-
τω, σηκώνομαι και την ώρα εκείνη
βλέπω το αμάξι του Ρουπακιά ανά-
ποδα στο δρόμο, και βλέπω - ήμουν
στα 3-4 μέτρα μακριά του - να τον
αγκαλιάζει και να δέχεται μαχαι-
ριές”. Και πιο συγκεκριμένα: “Οι τε-
λευταίοι [5-6 που επιτίθενται στον
Παύλο] έκαναν έναν κλοιό. Έκαναν
χώρο την ώρα που ήρθε ο Ρουπα-
κιάς”. Στην ερώτηση της προέδρου
“Αισθανθήκατε ότι τον περιμένανε;”
απαντά: “ναι, εκείνη την ώρα δεν το
κατάλαβα αλλά εκ των υστέρων νο-
μίζω τον περίμεναν”. 

Η εισαγγελέας τον ρώτησε: “Δεν

έγινε συμπλοκή; Τον μαχαίρωσε κα-
τευθείαν;” για να πάρει την ξεκάθα-
ρη απάντηση: “Όχι δεν έγινε συμ-
πλοκή. Πήγε κατευθείαν για να τον
μαχαιρώσει”. Και ξανά, σε σχετική
ερώτηση της πολιτικής αγωγής:
“δεν προηγείται κάτι, είναι αυτόματη
[η κίνησή του να μαχαιρώσει]”. Τόνι-
σε δε τις ικανότητες του Ρουπακιά,
ο οποίος ήταν εκπαιδευτής στην το-
πική της Νίκαιας: “Κατόπιν είδα πολ-
λά βίντεο. Ήξερε να χτυπάει, εκπαι-
δευόταν”.

Οργανωμένη επίθεση
Ωστόσο: “Ερ: Θα μπορούσε ο

Ρουπακιάς μόνος του να σκοτώσει
τον Φύσσα; Απ: Πιστεύω πως όχι.
Ερ: Τι ήταν εκείνο που τον διευκόλυ-
νε; Απ: Αυτοί οι 5 που τον αποδυνα-
μώσανε και του κάνανε κλοιό”. Σε
άλλο σημείο της κατάθεσής του:
“Ερ: Μπορούσαν [οι υπόλοιποι χρυ-
σαυγίτες] να δουν το μαχαίρωμα;
Απ: Δεν νομίζω ότι μπορούσαν, αλλά
πιθανολογώ ότι το ήξεραν ότι θα
συμβεί”, πράγμα που δείχνει ότι η
επίθεση ήταν από πριν οργανωμένη
και συμφωνημένο το ποιος θα την
ολοκλήρωνε δολοφονικά.

Μετά το μαχαίρωμα, ήρθε μια
αστυνομικός, όπως είπε ο μάρτυ-
ρας. Είπε «παιδιά, όχι και μαχαίρια»!
Ρωτηθείς τι καταλαβαίνει από αυτή
τη φράση αναφέρθηκε ξεκάθαρα
στην ανοχή της αστυνομίας στην
όλη επίθεση: “Οι αστυνομικοί πέρα-

σαν ανάμεσά τους, είδαν όλο
το σκηνικό και δεν έκαναν τί-
ποτα”. Μέσα στα επόμενα 5
λεπτά ο Παύλος Φύσσας άρ-
χισε να καταρρέει. “Ήρθε μια
κοπέλα που είπε ότι είναι νο-
σηλεύτρια και είπε να τον πά-
με στο νοσοκομείο αμέσως
γιατί πεθαίνει”, περιγράφει ο
μάρτυρας, καταρρίπτοντας
έτσι γελοίους ισχυρισμούς
που αναπτύχθηκαν από την
υπεράσπιση στις προηγούμε-
νες δικάσιμες, ότι στην πραγ-
ματικότητα η ευθύνη πρέπει
να αναζητηθεί ...στο ΕΚΑΒ και
στο ΕΣΥ! Ο μάρτυρας ήταν

αυτός που βοήθησε να βάλουν τον
αναίσθητο Παύλο πάνω στο ασθενο-
φόρο. Στο νοσοκομείο έμαθε για τον
θάνατό του. Τέλος, απαντώντας σε
ερωτήσεις της προέδρου, πρόσθεσε
ότι έχει δεχτεί απειλές για περίπου
1,5 χρόνο μετά τη δολοφονία, με 3-4
ανώνυμα τηλεφωνήματα που έλεγαν
“θα 'σαι ο επόμενος” και “θα σε σκο-
τώσουμε”.

Όταν πήρε τον λόγο η υπεράσπι-
ση προσπάθησε με τον ίδιο εξοργι-
στικό τρόπο που το έκανε με
τους/τις προηγούμενους/ες μάρτυ-
ρες, να πνίξει τις πληροφορίες που
εισέφερε στο δικαστήριο ο Δ. Μελα-
χροινόπουλος σε μια θάλασσα από
παραπλανητικές ερωτήσεις και στην
εύρεση δήθεν καθοριστικών αντιφά-
σεων. Έφτασε μέχρι και στο ερώτη-
μα: “Πώς λέτε ότι υπήρχε εμψύχωση
του Ρουπακιά από τους άλλους;
Ακούστηκε πουθενά «φάτονε ρε
Ρουπακιά, μη μασάς, φάτονε!»;”
Όταν του ζητήθηκε για εκατομμυ-
ριοστή φορά να εξηγήσει μια μικρή
αντίφαση, ο μάρτυρας είπε αγανα-
κτισμένος: “Ήμουν χάλια ψυχολογι-
κά, σκότωσαν τον Παύλο Φύσσα
μπροστά μου” και “καταλαβαίνετε
ότι δολοφόνησαν τον φίλο μου;” Η
υπεράσπιση Πατέλη απείλησε τον
μάρτυρα με “αυτεπάγγελτες” κινή-
σεις από τη μεριά του δικαστηρίου
λόγω ...ψευδομαρτυρίας. Ωστόσο η
πρόεδρος σχολίασε “δε θα μας πεί-
τε τη δουλειά μας, αν έχετε αίτημα

υποβάλετέ το”.
Η άλλη μέθοδος “υπεράσπισης”

είναι η αμφισβήτηση του αντιφασι-
στικού στίχου του Παύλου Φύσσα,
ή, ακόμα χειρότερα, ερωτήσεις για
ρατσιστικούς και σεξιστικούς στί-
χους λες και όλοι οι φίλοι του Φυσ-
σα πρέπει να απολογηθούν για οτι-
δήποτε συμβαίνει στον χώρο. Το
θράσος μάλιστα γι' αυτές τις ερωτή-
σεις το έχει ο Ρουσόπουλος, συνή-
γορου του Α. Ματθαιόπουλου, που
έχει γράψει τον στίχο “Μίλα ελληνι-
κά ή ψόφα”. Η Μάγδα Φύσσα αγα-
νάκτησε με αυτή την απαράδεκτη
στάση και αποχώρησε φωνάζοντας:
“Τελικά για να καταλάβουμε: για
τους στίχους τον σκοτώσατε; Κάντε
καμιά ερώτηση σχετική με τη δίκη
επιτέλους!”.

Τέλος, από την υπεράσπιση Κασι-
διάρη ακούστηκε ακόμα μια φορά το
επιχείρημα της “τυχαιότητας”. Τυ-
χαία η επιλογή του Κοραλλιού από
την παρέα του Παύλου, τυχαία η συ-
νάντηση των δυο ομάδων και, το πιο
ασύλληπτο: “τυχαία η προσωπική
επιλογή, στάση ζωής αν θέλετε πεί-
τε το, να μείνει πίσω”. Ο μάρτυρας
απάντησε: “διάλεξε να μείνει πίσω
να υπερασπιστεί τους φίλους του”.
Όπως άλλωστε έχει πει σε στίχο
του: “Μια τέτοια μέρα είναι ωραία
για να πεθαίνεις όμορφα κι όρθιος
σε δημόσια θέα”. Κάθε άλλο παρά
τυχαίο γεγονός, όπως ακριβώς κάθε
άλλο παρά τυχαίο ήταν να συγκεν-
τρωθούν 50 χρυσαυγίτες μέσα σε λί-
γα λεπτά στο Κερατσίνι.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμες
Νοέμβρης: 11/11, 14/11, 23/11,
28/11, 30/11

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

“Τον μαχαίρωσε κατ’ ευθείαν”

Διαβάστε επίσης

Ο μάρτυρας ήταν
αυτός που βοήθησε
να βάλουν τον
αναίσθητο Παύλο
πάνω στο
ασθενοφόρο. Στο
νοσοκομείο έμαθε
για τον θάνατό του.
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Στο εφετείο της Χρυσής Αυγής έχουν γί-
νει 9 συνεδριάσεις και έχουν ήδη καταθέ-
σει οι πρώτοι 6 μάρτυρες εκ των οποιων
3 αυτόπτες. Τι εικόνα έχει σχηματιστεί στο
ακροατήριο για την δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα;

Οι πρώτες καταθέσεις των αυτοπτών
μαρτύρων της δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα αναδεικνύουν, με αρκετά εμπλουτι-
σμένο τρόπο ,τις περιστάσεις της συνάντη-
σης της παρέας του Παύλου Φύσσα με το
τάγμα των χρυσαυγιτών. Στην προσπάθεια
των συνηγόρων υπεράσπισης να ανακαλύ-
ψουν αντιφάσεις ή κενά στις καταθέσεις,
κάνουν ερωτήσεις οι οποίες διευρύνουν το
αντικείμενο της κατάθεσης, με λεπτομέρει-
ες που ενδεχομένως δεν είχαν προσεχθεί
στις προηγούμενες διαδικασίες.

Οι καταθέσεις επιβεβαιώνουν λοιπόν την
αμεσότητα της κινητοποίησης, τη συγκρο-
τημένη εμφάνιση των μελών της Χρυσής
Αυγής με κράνη, κοντάρια και στειλιάρια,
την οργανωμένη και πειθαρχημένη συμπε-
ριφορά τους, την αναμφισβήτητη στοχοποί-
ηση της παρέας του Παύλου Φύσσα -και,
εν τέλει, του ίδιου- τον ειδικό ρόλο του Ρουπα-
κιά, ο οποίος ανέλαβε τη δολοφονία, και την
ανοχή της αστυνομίας -η οποία παρά το γεγο-
νός ότι βρισκόταν έξω από το Κοράλλι την
ώρα που αποχωρούσαν οι δυο ομάδες, δεν
έκανε τίποτα για να τους χωρίσει και να απο-
τρέψει τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Παρά το γεγονός ότι οι μάρτυρες υφίσταν-
ται μια βασανιστική αμφισβήτηση από τους δι-
κηγόρους υπεράσπισης, είναι σαφές ότι πεί-
θουν με την αξιοπιστία και την παραστατικότη-
τά τους. Η δίκη αρχίζει ήδη να διαμορφώνει
την εικόνα για τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα και τις ποινικές ευθύνες όσων συμμετείχαν.

Νωρίτερα είχε καταθέσει η οικογένεια Φύσ-
σα. Η υπεράσπιση είχε επιτεθεί στους κοντι-
νούς ανθρώπους του Παύλου Φύσσα επειδή
μιλούσαν με στοιχεία της δικογραφίας. Τι
έχουν συνεισφέρει στο δικαστήριο οι κατα-
θέσεις τους;

Η Μάγδα Φύσσα, ο Τάκης Φύσσας και η Ει-
ρήνη Φύσσα -όπως και ο Αμπουζίντ Εμπάρακ-
είναι διάδικοι. Έχουν δικαίωμα και συμφέρον
να γνωρίζουν τη δικογραφία και γι’ αυτόν τον
λόγο έχουν και δικηγόρους στη δίκη. Δεν
υπάρχει τίποτα μεμπτό στη χρήση στοιχείων
της δικογραφίας όπως άφησαν να εννοηθεί οι
συνήγοροι της υπεράσπισης. 

Δεν είναι αυτόπτες μάρτυρες, επομένως μί-
λησαν για την προσωπικότητα του Παύλου
Φύσσα, τη στοχοποίησή του, τη δράση της ΧΑ
στην περιοχή πριν και μετά τη δολοφονία. Ένα
από τα πιο σημαντικά στοιχεία που έφερε βέ-
βαια η Μάγδα Φύσσα στη δίκη προέκυψε από
ιδία γνώση, απο στιχομυθία που είχε με γιατρό
στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε ο Παύλος.
Αυτός, το ίδιο βράδυ της δολοφονίας, της είπε
ότι το μαχαίρωμα ήταν επαγγελματικό χτύπημα.
Είναι κάτι που λέει πάρα πολλά. Φωτίζει το γιατί
επιλέχθηκε ο Ρουπακιάς για να κάνει τη δολο-
φονία. Όπως λέει ο μάρτυρας Μελαχροινόπου-
λος οι χρυσαυγίτες έκαναν προστατευτικό
κλοιό για τον Ρουπακιά και τον βοήθησαν να πε-
ράσει: ήταν αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση.

Τα υπόλοιπα στοιχεία που ανέδειξε η Μάγδα
Φύσσα έρχονται από το ψηφιακό υλικό της δι-
κογραφίας. Είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο
δυνατό υλικό της δίκης. Δεν έχει αμφισβητηθεί

η αυθεντικότητά του και προέρχεται από κατα-
σχέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινη-
τών τηλεφώνων που άνηκαν στους ίδιους τους
κατηγορούμενους. Δείχνει τη στρατιωτικοποί-
ηση, την εκπαίδευση, τη στοχοποίηση πολιτι-
κών αντιπάλων και κοινωνικών συμπεριφορών,
όπλα, πειθαρχία, ιεραρχία, δομή, όλα αυτά τα
στοιχεία δηλαδή της εγκληματικής οργάνω-
σης. Δείχνουν επίσης τη δράση του πρωτοπό-
ρου τάγματος της Νίκαιας, τη συμπεριφορά
και δράση του σε όλη την Ελλάδα, που ήταν
και το τάγμα που οργάνωσε τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. Κατά συνέπεια η εικόνα της
δίκης έχει αρχίσει να ανοίγεται πλέον αρκετά.

Πού αποσκοπεί η προκλητική συμπεριφορά
του Κ. Πλεύρη, συνηγόρου υπεράσπισης του
Λαγού; Πώς σχολιάζεις τη στάση της έδρας; 

Η συμπεριφορά του Πλεύρη από τότε που
ανέλαβε, τον Οκτώβριο του 2020, την υπερά-
σπιση Λαγού εξυπηρετεί προσωπικές στρατη-
γικές. Η πρόσληψή του αποτελεί μια προσωπι-
κή του δικαίωση απέναντι στη ΧΑ με την οποία
βρισκόταν σε πολιτική αντίθεση από την περίο-
δο της κοινοβουλευτική της θητείας. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα της σύγκρουσης συμφε-
ρόντων είναι η από μέρους του θεαματική επί-
κληση του ναζισμού από τη θέση του υπερα-
σπιστή κατηγορούμενων που πάσχιζαν επί 5,5
χρόνια στο δικαστήριο να πείσουν ότι δεν είναι
ναζιστές. Αν υπήρχε βέβαια η στοιχειώδης
αλήθεια σε αυτή την υπερασπιστική γραμμή
της ΧΑ, ο Πλεύρης θα είχε παυθεί από την
πρώτη στιγμή. 

Και δεν σταμάτησε μόνο σε αυτή τη γενική
έκφραση αλλά θέλησε να προκαλέσει επιδει-
κτικά τη Μάγδα Φύσσα χαιρετώντας ναζιστικά
μπροστά της. Ο γιος της έχει θανατωθεί από
έναν φονιά που έχει φωτογραφηθεί επανειλημ-

μένα σε διάφορες διαδικασίες εκπαίδευσης
και ορκωμοσίας νεοσύλλεκτων της ΧΑ. 

Η συμπεριφορά της έδρας διακρίνεται από
στρουθοκαμηλισμό. Όποτε ο Πλεύρης σήκωνε
το χέρι του και προτού προλάβει να το υψώ-
σει, η πρόεδρος με ένα φοβερό ρεφλέξ διέκο-
πτε τη συνεδρίαση για να μπορεί μετά να ισχυ-
ριστεί ότι έγινε σε διακοπή, δηλαδή εκτός αρ-
μοδιότητας του δικαστηρίου. Η τελευταία πρό-
κληση βέβαια, στην οποία ο Πλεύρης μίλησε
για “αυνάνες της Αριστεράς” και εξύμνησε τον
Μεταξά, έγινε διαρκούσης της συνεδρίασης.
Δεν επιβλήθηκε κανένα μέτρο, παρότι η έδρα
οφείλει να επιβάλει πειθαρχικές ποινές και να
στέλνει αναφορά στον δικηγορικό σύλλογο για
την υβριστική συμπεριφορά του μέλους του.
Και φυσικά αναφορά στον εισαγγελέα, καθώς
έχει τελεστεί το αδίκημα της έργω εξύβρισης
και της διατάραξης λειτουργίας του δικαστηρί-
ου. Οι διαδικασίες αυτές έχουν δρομολογηθεί,
όχι όμως με πρωτοβουλία της προέδρου της
δίκης, αλλά αυτεπάγγελτα, με αφορμή τα σχε-
τικά δημοσιεύματα.

Η δεύτερη δίκη της Χρυσής Αυγής έχει ξεκι-
νήσει μέσα σε συνθήκες που η κυβέρνηση
επιτίθεται στα δημοκρατικά δικαιώματα. Συν-
δέονται αυτές οι δυο μάχες;

Η μάχη που δίνουμε για την καταδίκη της
Χρυσής Αυγής είναι αλληλένδετη με τη μάχη
για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιω-
μάτων, τα οποία καταπατούνται και σφαγιά-
ζονται από την κυβέρνηση σήμερα. Η ίδια η
δράση της Χρυσής Αυγής και η εγκληματική
της βία ήταν αυτή που απείλησε σημαντικά την
ύπαρξη δημοκρατικών δικαιωμάτων. Δικαιωμά-
των που με αγώνες πολλών δεκαετιών κατέ-
κτησαν οι προηγούμενες γενιές. Η πάλη ενάν-
τια στον φασισμό διεκδικεί την απονομιμοποί-

ηση της εγκληματικής βίας της άκρας δε-
ξιάς ώστε να μπορεί το κίνημα να λειτουρ-
γεί και να αναπτύσσεται ελεύθερα.

Ο ίδιος στόχος είναι αυτός που μας κάνει
να αγωνιζόμαστε ενάντια στην καθημερινή
και πολλαπλή καταπάτηση -είτε με αλλαγές
στη νομοθεσία, είτε με αυταρχισμό και κα-
ταστολή- των δημοκρατικών δικαιωμάτων
τα τελευταία χρόνια. Η επίπτωση της νίκης
που είχαμε με την καταδίκη στον πρώτο
βαθμό είναι τεράστια. Αν έλειπε ο αποφασι-
στικός παράγοντας της λαϊκής κινητοποί-
ησης, θα είχε νομιμοποιηθεί η δράση των
ταγμάτων εφόδου, θα είχαμε μια ΧΑ με ψη-
λά εκλογικά ποσοστά αλλά και με μεγάλη
δύναμη στον δρόμο, θα ήταν από τότε ίσως
συγκυβερνητική δύναμη. Και θα είχε επιβά-
λει την ατζέντα της και στην κυβέρνηση και
στην κοινωνία.

Αναδείχθηκε επίσης στη δίκη και είναι
γνωστό στον πλατύτερο κόσμο ότι η ΧΑ
μπόρεσε να έχει την έκρηξη της εγκληματι-
κής της δράσης το 2010-2013 χάρη στην
ανοχή και τη συγκάλυψη της αστυνομίας.
Τη διαπλοκή με διοικητές και αξιωματικούς

των διαφόρων αστυνομικών τμημάτων. Είναι
γνωστό το εκλογικό αποτέλεσμα των τμημά-
των στα οποία ψηφίζουν τα ΜΑΤ με συντριπτι-
κά ποσοστά ΧΑ. Ας σημειωθεί ότι το αποτέλε-
σμα του πειθαρχικού ελέγχου από τη Διεύθυν-
ση Εσωτερικών Υποθέσεων δεν δημοσιοποι-
ήθηκε ποτέ. Η αρωγή του κράτους στη ΧΑ
ήταν αυξανόμενη όσο αυξανόταν η κοινοβου-
λευτική της δύναμη. Η ΧΑ όχι μόνο δεν “συμ-
μορφώθηκε” μπαίνοντας στη βουλή αλλά απο-
θρασύνθηκε. Άλλωστε τα πρωτοπαλίκαρα των
επιχειρησιακών της δράσεων ήταν αυτά που
επιλέχθηκαν για βουλευτές.

Μεγάλο μέρος της ΕΛΑΣ αισθάνονται “έν-
στολη ΧΑ”. Αυτό φαίνεται κι αυτά τα χρόνια
που η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μεγάλο μέ-
ρος από την ατζέντα της ΧΑ ως προς το πώς
αντιμετωπίζει διαδηλωτές, φοιτητές, πρόσφυ-
γες, μετανάστες και απεργούς. Δεν θα πρέπει
τέλος να ξεχνάμε τη βίαιη και αναίτια επίθεση
της αστυνομίας στη μεγαλειώδη διαδήλωση
του Εφετείου στις 7/10/20, συμπεριφορά που
δείχνει τον πολιτικό αυταρχισμό της κυβέρνη-
σης και τη διάθεση να δείξει ότι είναι το αφεν-
τικό. Να στείλει το μήνυμα ότι το αντιφασιστι-
κό κίνημα δεν πρέπει να παίρνει αέρα από την
καταδικαστική απόφαση.

Η δίκη στον δεύτερο βαθμό δεν πρέπει να
υποτιμηθεί και να θεωρηθεί δεδομένη μια επα-
νάληψη του πρωτόδικου αποτελέσματος. Αντί-
θετα θα πρέπει να υπάρχει συνειδητοποίηση
ότι τώρα είναι που οι κατηγορούμενοι δίνουν
όλες τις δυνάμεις τους για να αποτρέψουν μια
νέα καταδίκη, κυρίως για την πολιτική και ηθική
τους δικαίωση, πράγμα το οποίο θα είναι ολέ-
θριο για το αντιφασιστικό κίνημα αν συμβεί.

Πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση,
μαζικότητα, διάρκεια και την ίδια δύναμη που
είχαμε στον πρώτο βαθμό. Χρειάζεται μαζική
παρουσία του αντιφασιστικού κοινού στη διάρ-
κεια της δίκης και συνεχής διοργάνωση κινη-
τοποιήσεων και εκδηλώσεων έξω από το δικα-
στήριο. Και φυσικά χρειάζεται άμεση απάντη-
ση σε κάθε είδους φασιστικές προκλήσεις εκ-
δηλώνονται οπουδήποτε την περίοδο αυτή και
επιδιώκουν την ανασύσταση της Χρυσής Αυ-
γής ή των παραφυάδων της.

Ο Κ.Παπαδάκης μιλησε 
στην Αφροδίτη Φράγκου

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

“Η αρωγή του κράτους 
στη ΧΑ ήταν αυξανόμενη”

7/10, Αντιφασιστική απεργιακή συγκέντρωση στο Εφετείο Αθηνών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 
Lab Cafe, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΓΚΥΖΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
9/11

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 3/11 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Μαζική απεργία, κόμμα, συνδικάτα – η κλη-
ρονομιά της Ρόζας Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Δανάη Νικολοπούλου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Κώστας Καραγιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 Βραζιλιάνα 7μμ
Ο Τρότσκι τη δεκαετία του ‘30
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 Βραζιλιάνα 7μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 
Glendora, Μεγ. Αλεξάνδρου 81, 7.30μμ
Οι εκλογές στην Ιταλία, η μάχη για τη δη-
μοκρατία και η αριστερά
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΚΥΨΕΛΗ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Κλιματική καταστροφή – ο καπιταλισμός
δεν είναι βιώσιμος
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΠΑΤΗΣΙΑ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
9/11
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Αντίσταση ‘44
Ομιλήτρια: Άρια Σταροπούλου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Θύμιος, Πλ. Δουρ-
γουτίου 8μμ

Πανεργατική απεργία 9/11 – Να γκρεμί-
σουμε την κυβέρνηση της καταστροφής
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός
• ΠΕΜΠΤΗ 3/11 καφέ Θύμιος, Πλ. Δουρ-
γουτίου 8μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

• ΠΕΜΠΤΗ 27/10 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Οι εκλογές στην Ιταλία, η μάχη για τη δη-
μοκρατία και η αριστερά
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 3/11 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Οργανώνουμε την απεργία στις 9 Νοέμβρη
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν αντιφασι-
στικός;
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 
κεντρική πλ. Ιλίου, καφέ Αλέξης 7μμ
Οργανώνουμε την απεργία στις 9 Νοέμβρη
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 
κεντρική πλ. Ιλίου, καφέ Αλέξης 7μμ
Μια κρίση χωρίς τέλος
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
Ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αντιφασι-
στικός;
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
Νεολαία, μουσική και καπιταλισμός
Ομιλητής: Άγγελος Κουλοχέρης

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αντιφασι-
στικός;
Ομιλητής: Νάσος Θεοδωρίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Νεολαία, μουσική και καπιταλισμός
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 δημαρχείο 7.30μμ
Ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αντιφασι-
στικός;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 δημαρχείο 7.30μμ
Νεολαία, μουσική και καπιταλισμός
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 27/10 
παλιό δημαρχείο (ΚΕΠ) Χαλανδρίου 7μμ
Ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αντιφασι-
στικός;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 3/11 
παλιό δημαρχείο (ΚΕΠ) Χαλανδρίου 7μμ

Νεολαία, μουσική και καπιταλισμός
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 27/10 
Στέκι, Πάτμου και Νισύρου 7μμ
Ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αντιφασιστικός;
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 3/11 
Στέκι, Πάτμου και Νισύρου 7μμ
Νεολαία, μουσική και καπιταλισμός
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Ψωμί και Μέλι, 
πλ. Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Μια κρίση χωρίς τέλος;
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Βασιλική Γρηγοράκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Ο καπιταλισμός είναι καταστροφή και για
την ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Τζούλη Καρούτσου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 27/10 καφέ Βαρνάβα 1.30μμ
Οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
στις 9/11
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 27/10 
καφέ πλατείας Σουρμένων 8μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Ιάσονας Παπαδάτος

ΒΥΡΩΝΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 27/10 
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Οι εκλογές στην Ιταλία, η μάχη για τη δη-
μοκρατία και η αριστερά
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
28 Οκτώβρη 1940 – Υπήρχαν αντιφασίστες
και «αντιφασίστες»
Ομιλήτρια: Μήτσι Μπαμπάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Οι επαναστάτες και τα συνδικάτα
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

ΝΙΚΑΙΑ -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 δημαρχείο 7μμ
28 Οκτώβρη 1940 – Υπήρχαν αντιφασίστες
και «αντιφασίστες»
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 δημαρχείο 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 27/10 δημαρχείο 7μμ
9/11 γενική απεργία – Να γκρεμίσουμε την
κυβέρνηση της καταστροφής

Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΤΡΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 
καφέ Aberto, Ρήγα Φεραίου 48-50, 7μμ
Η πρώτη εργατική δημοκρατία σε μια χώρα
– Πώς νίκησε η επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 
καφέ Aberto, Ρήγα Φεραίου 48-50, 7μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 
Πυρσινέλλα 6, 3ος ορ., 7μμ
28 Οκτώβρη 1940 – Υπήρχαν αντιφασίστες
και «αντιφασίστες»
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 Μαρίνα cafe 7.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 
ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Η μάχη για τις Συλλογικές Συμβάσεις Ερ-
γασίας
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 27/10 
ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Η μάχη για τις Συλλογικές Συμβάσεις Ερ-
γασίας
Ομιλήτρια: Άννα Μαματσή
• ΠΕΜΠΤΗ 3/11 ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27/10 Θόλος 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Τζένυ Δεμιρτζίδου

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10 
καφέ Φίλοιστρον 8.30μμ
Η μουσική, η νεολαία και το σύστημα –
σχέσεις αντίστασης και αλλοτρίωσης
Ομιλητής: Σωτήρης Χατζηβασιλείου

Θεσσαλονίκη

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Baraka 8μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Ποέτα 8μμ
Ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αντιφασι-
στικός;
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζαρης

ΤΟΥΜΠΑ - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αντιφασιστικός;
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
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Μαρξιστικά Φόρουμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 27/10
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ

ΧΑΝΙΑ Αγορά 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Γούναρη και Σβώλου 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Δαβάκη και Θησέως 10.15πμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Δημοτικό θέατρο 10.15πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ  
Χρ. Σμύρνης και Αγ. Σοφίας 10πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  Σκλαβενίτης 10.30πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  κελάρι πεζόδρομος 10.15πμ

ΙΛΙΟΝ  κεντρική πλατεία 10.15

ΓΑΛΑΤΣΙ  Βεϊκου και Γαλατσίου 10.15πμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Πολύκεντρο 10πμ

ΒΟΛΟΣ παραλία - Θόλος 10.30πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Ακαδημία 10.30πμ

ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 10.20πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/10
ΘΗΣΕΙΟ
Κάτω Πετράλωνα Σταθμός 12μ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή 12μ

ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ

ΓΑΛΑΤΣΙ 
Λεωφ. Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ

ΚΥΨΕΛΗ Δημοτική Αγορά 11.30πμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ

ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σταθμός ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 12μμ

Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 12.00μ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλατεία Βαρνάβα 12μ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ 11πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11πμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 11πμ

XΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ

ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 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 δημοτικό θέατρο 12μ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
Αμφιάλη Παύλου Φύσσα 12μ

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 12μ

ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 11.30πμ

ΒΟΛΟΣ πλ. Αγ. Νικολάου 12μ 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 12μ

Εξορμήσεις 
με την
Εργατική 
Αλληλεγγύη



Γέμισε η αίθουσα του Εργατικού Κέντρου
Χανίων, την Τρίτη 19/10, από κόσμο, που

ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της πρωτοβου-
λίας save falasarna, για να συζητήσουμε τις
πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν για τη
σωτηρία της παραλίας της Φαλάσαρνας στη
δυτική ακτή του Ν. Χανίων.

Στη συγκεκριμένη παραλία η εταιρία «ΑΕΙ-
ΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑ-
ΣΑΡΝΑ Α.Ε» της οικογένειας Τσατσαρωνάκη,
που έως τώρα δραστηριοποιείται στον τομέα
της παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, θέλει
να χτίσει, σε μια έκταση 120 στρεμμάτων, τα
70 εκ των οποίων πάνω στην παραλία, 5στερο
ξενοδοχείο, 850 κλινών. 

Έχοντας χαρακτηριστεί ως στρατηγικοί
επενδυτές, πατώντας πάνω στους νόμους της
κυβέρνησης Μητσοτάκη και φυσικά στηριζό-
μενοι στις πλάτες που εξασφαλίζουν οι δια-
συνδέσεις με το πολιτικό και αυτοδιοικητικό
κατεστημένο, προσπαθούν να απαλλοτριώ-
σουν την παραλία για λογαριασμό τους, ισχυ-
ριζόμενοι ότι θα προστατέψουν μάλιστα και το
περιβάλλον. 

Ξενοδοχείο τέτοιου μεγέθους θα σημάνει
την ιδιωτικοποίηση ενός μεγάλου τμήματος
της παραλίας που θα περιορίζει την ελεύθερη
πρόσβαση. Οι περιφράξεις έχουν ξεκινήσει με
σκοπό να μετατραπεί παραλία σε τόπο για

εκλεκτούς VIP πελάτες με πανάκριβες ξαπλώ-
στρες δίπλα από τις οποίες σου απαγορεύε-
ται να στρώσεις πετσέτα. 

Η Φαλάσαρνα περιλαμβάνεται στις περιοχές
που εξετάζονται από τις Ειδικές Περιβαλλοντι-
κές Μελέτες (ΕΜΠ) για τις περιοχές του Δι-
κτύου Natura Δυτικής Κρήτης. Είναι μία από τις
τρεις περιοχές στον κόσμο που φύεται το κρι-
νάκι Andtocymbium rechingeri που κινδυνεύει
με εξαφάνιση. Η τσιμεντοποίηση και η δραστη-
ριότητα που συνεπάγεται μια τέτοιου μεγέθους
επένδυση θα έχει καταστρεπτικές περιβαλλον-
τικές συνέπειες. Θα δεσμεύσει τεράστιες πο-
σότητες νερού σε μια περιοχή που ήδη αντιμε-
τωπίζει πρόβλημα ενώ ο βιολογικός καθαρι-
σμός που προβλέπεται να δημιουργηθεί εντός
της προστατευόμενης περιοχής αποτελεί από
μόνος του μια απειλή για την ίδια την περιοχή. 

Με μια σκανδαλώδη απόφασή της, η επιτρο-
πή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης
γνωμοδότησε θετικά στη πολεοδόμηση της
παραλίας παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις
του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) της Διεύθυν-
σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης

και του Δημοτικού Συμβουλίου Κισσάμου.
Στην Κρήτη όλο το προηγούμενο διάστημα

έχουν υπάρξει σημαντικοί αγώνες για τη σω-
τηρία του περιβάλλοντος από την επέλαση
των αρπακτικών της αγοράς. Σημαντικές νίκες
έχουν επιτευχθεί όπως είδαμε και πρόσφατα
στον Παλίγκρεμνο στο Ρέθυμνο, όπου μια
ανάλογου μεγέθους επένδυση ακυρώθηκε κά-
τω από την πίεση της αντίστασης του κινήμα-
τος για την προστασία της φύσης. 

Η συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο ήταν ένα
σημαντικό πρώτο βήμα για να περάσουμε από
τις διακηρύξεις και τη «θεσμική» αντιπολίτευ-
ση στην κινηματική δράση. Ήδη υπήρξαν οι
πρώτες κινήσεις για να αναπτυχθεί μια ανάλο-
γη αναγκαία δράση. Η πρωτοβουλία save fala-
sarna πραγματοποίησε την πρώτη της παρέμ-
βαση στο φεστιβάλ κινηματογράφου που γίνε-
ται αυτές τις μέρες στην πόλη. Έχει μεγάλη
σημασία ν’ ανοιχτεί στους μαζικούς χώρους,
τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους,
τους μαθητές κλπ. Έτσι θα μπορέσουμε να
δημιουργήσουμε ένα πλατύ μέτωπο σωτηρίας
της παραλίας. 

Σεραφείμ Ρίζος
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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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Άξονας καταστροφής

Εκδηλώσεις
στην Τουρκία
Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το DSiP

οργανώνει στην Ισταμπούλ συζητή-
σεις για την κρίση του καπιταλισμού. Το
Σάββατο το απόγευμα ανάμεσα στους
ομιλητές είναι ο Πάνος Γκαργκάνας. Τη
Δευτέρα υπάρχει εκδήλωση ενάντια στις
εξορύξεις της Πρωτοβουλίας «Μας σκά-
βουν το λάκκο, Kazma birak».

Σε ορμητικό ποτάμι μετατράπηκε σχεδόν όλος ο βόρειος οδικός
άξονας του Ηρακλείου από το ύψος της Χερσονήσου μέχρι την Αγ.

Πελαγία του Δήμου Μαλεβιζίου. Εκτός από τις γέφυρες που είχαν γίνει
κυριολεκτικά χείμαρροι κόβοντας έτσι την πρόσβαση όλων όσων προ-
σπαθούσαν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους, το ίδιο συνέβη και πάνω
στην Εθνική Οδό με ατελείωτες ουρές και εγκλωβισμένους οδηγούς
για τουλάχιστον 4 ώρες.

Το αποκορύφωμα, χωρίς αυτό να εκπλήσσει πλέον κανέναν,  ήταν οι
δύο άνθρωποι που παγιδεύτηκαν και παρασύρθηκαν από έναν αντί-
στοιχο ορμητικό χείμαρρο στην περιοχή της Αγ. Πελαγίας και τελικά
ανασύρθηκαν νεκροί.

Στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας μόλις πέρυσι ολοκληρώθηκε το
«Μεγάλο Έργο» , όπως το έλεγαν και έτρεχαν να το εγκαινιάσουν όλο
καμάρι οι τοπικές αρχές. Πρόκειται για το, κατά κοινή ομολογία των
κατοίκων, εγκληματικό έργο κατά το οποίο η δημοτική αρχή εγκιβώτισε
το ρέμα για να μη φαίνονται τα απορρέοντα νερά, φυτεύοντας καλλω-
πιστικά φυτά, έκανε εκβάθυνση της εκβολής και ύψωσε τοιχίο. Όλα αυ-
τά συνετέλεσαν στην επιτάχυνση της ροής και άρα στην αύξηση της
ορμητικότητας των νερών με τραγικό αποτέλεσμα την παγίδευση του
εν λόγω αυτοκινήτου και το θάνατο των δύο ανθρώπων.

Ονόμασαν την καταιγίδα φονική. Φονικά δεν είναι τα φυσικά φαινό-
μενα, είναι οι μειοδοτήσεις των υπευθύνων πάνω στην ανθρώπινη ζωή
με αντιδιαστολή το κέρδος. Είναι το έργο που έμεινε ημιτελές και άλ-
λαξε σχεδιασμό λόγω αυξημένου κόστους. Είναι τα ανύπαρκτα συμ-

πληρωματικά έργα αποχέτευσης στις εθνικές οδούς λόγω ελλείψεων
κονδυλίων. Είναι ότι ενώ γνώριζαν με ακρίβεια πότε και που θα έχουμε
αυξημένη βροχόπτωση τη συγκεκριμένη ημέρα, δεν έκαναν το παραμι-
κρό για να προειδοποιήσουν τον κόσμο τουλάχιστον. Τα φερτά υλικά
που κατέβασαν οι χείμαρροι, αποδεικνύουν ότι το διάστημα που μεσο-
λάβησε από τις περσινές βροχοπτώσεις δεν έγινε κανένας καθαρισμός
στα ρέματα και στις πλαγιές. 

Ο κόσμος είναι οργισμένος γιατί πλέον γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο θα
επαναληφθεί και θα είναι ανοχύρωτος και έρμαιο των υποσχέσεων. Σε
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του δήμου Μαλεβιζί-
ου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιος για θέματα κρατι-
κής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστος
Τριαντόπουλος έταξε 6.000 ευρώ σε κάθε πληγέντα από την βροχή και
400.000 ευρώ στο δήμο προκειμένου την αποκατάσταση των ζημιών.
Για την ιστορία, οι άστεγοι από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, έκλεισαν
πριν λίγες μέρες έναν χρόνο στα λυόμενα χωρίς θέρμανση, σε αρκετά
χωρίς ρεύμα, περιμένοντας ακόμη τις αποζημιώσεις που τους είχαν
υποσχεθεί τότε.

Φονική, λοιπόν, δεν ήταν ούτε η καταιγίδα αλλά ούτε και οποιοδήπο-
τε άλλο φυσικό φαινόμενο. Είναι η κυβέρνηση και το σύστημα που υπη-
ρετεί. Είναι όλοι αυτοί που βάζουν το κέρδος πάνω από τις ανάγκες
μας μέχρι να γίνουμε εμείς το ορμητικό ποτάμι που θα τους πνίξει.

Αντωνία Αντωνίου, Ηράκλειο Κρήτης

Save FalasarnaΧΑΝΙΑ



Με μεγάλη επιτυχία έγινε η
εκδήλωση «100 χρόνια από
τη Μικρασιατική Καταστρο-

φή – Παλιοί και νέοι πρόσφυγες πα-
λεύουμε μαζί» που συνδιοργάνωσαν
η ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας-Κορυδαλλού και
το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πει-
ραιά. H εκδήλωση έγινε το βράδυ
του Σαββάτου 22/10 στον Πολιτιστι-
κό Πολυχώρο “Μάνος Λοϊζος” στη
Νίκαια. Στον ίδιο χώρο ξεκίνησε να
λειτουργεί από τις 20 Οκτώβρη και
θα συνεχιστεί εώς τις 27/10, έκθεση
ζωγραφικής και χειροτεχνίας, ντό-
πιων και μεταναστών καλλιτεχνών.   

Ήταν μία συνάντηση δεκάδων
απογόνων των προσφύγων του ‘22
και σύγχρονων μεταναστών που
ζουν σήμερα στη Νίκαια και βιώνουν
τις συνέπειες της ρατσιστικής πολι-
τικής της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως
τη βίωσαν οι πρόγονοι των σημερι-
νών Νικαιωτών 100 χρόνια πριν. Οι
καταστροφικές επιλογές της ελληνι-
κής άρχουσας τάξης που οδήγησαν
στο σφαγείο της μικρασιατικής εκ-
στρατείας, οι ρατσιστικές πολιτικές
και οι άθλιες συνθήκες που αντιμε-
τώπισαν οι πρόσφυγες όταν έφτα-
σαν στην Κοκκινιά και τις άλλες πε-
ριοχές της Αθήνας και του Πειραιά,
η σύνδεσή τους με τις μάχες του ερ-
γατικού κινήματος και την αριστερά,
ήταν βασικά ζητήματα που έθιξαν οι
εισηγητές και όσοι πήραν το λόγο
στη συνέχεια. 

Την εκδήλωση συντόνισαν η Πηνε-
λόπη Κουτσουδάκη, γιατρός από
την ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας-Κορυδαλλού
και η Μαρία Δεβελέγκα, εκπαιδευτι-
κός από το Ανοιχτό Σχολείο Μετανα-
στών Πειραιά. Ομιλητές ήταν ο Αλέ-
ξανδρος Μακρής, ιστορικός, συνεπι-
μελητής του βιβλίου «Έλληνες
Στρατιώτες και Μικρασιατική Εκ-
στρατεία», ο Γρηγόρης Αγκυραλί-
δης, επιμελητής του βιβλίου «Η
Προσφυγούπολη Νίκαια-Νέα Κοκκι-
νιά» και ο Λέανδρος Μπόλαρης,
συγγραφέας του βιβλίου «ΣΕΚΕ- Οι
Επαναστατικές Ρίζες της Αριστεράς
στην Ελλάδα».

Ο Αλέξανδρος Μακρής που πήρε
πρώτος το λόγο, επικεντρώθηκε
στις κοινωνικές πτυχές του Μικρα-
σιατικού Πολέμου, εστιάζοντας πε-
ρισσότερο στην εμπειρία των στρα-
τιωτών που πολέμησαν εκεί, αλλά
και τις τραγικές συνέπειες για όλη
την κοινωνία στα μετόπισθεν. «Κατά
τη διάρκεια της εκστρατείας πολέ-
μησαν περίπου 230.000 στρατιώτες
έφεδροι και κληρωτοί, ηλικίας μετα-
ξύ 20 και 30 ετών, ενώ όλη τη δεκαε-
τία ‘12-’22 επιστρατεύτηκαν περίπου
400.000 άνδρες. Κατά τη διάρκεια
της εκστρατείας, οι θανόντες και οι
εξαφανισθέντες ήταν περίπου
42.000 και όλη τη δεκαετία 75.000. 

Η δυσαρέσκεια που δημιουργήθη-
κε εκφράστηκε με κινητοποιήσεις
στα μετόπισθεν που εξέφραζαν αντι-
πολεμικά αιτήματα, όπως και αιτή-
ματα κατά της ακρίβειας της ζωής.
Ο τιμάριθμος από το ‘14 εώς το ‘21

είχε τετραπλασιαστεί και μέσα σε
δυο χρόνια διπλασιάστηκε εκ νέου.
Οι τραγικές συνθήκες στο μέτωπο
οδήγησαν σε αύξηση των λιποτα-
ξιών», είπε. Και συμπλήρωσε: «Όταν
το Φθινόπωρο του ‘21 κλήθηκε η
κλάση του ‘22 υπήρχαν μαζικά κρού-
σματα ανυποταξίας. Η εμπειρία του
πολέμου ακολούθησε τους στρατιώ-
τες και μετά την αποστράτευσή
τους. Όσοι επέστρεψαν ζωντανοί,
δε σήμαινε ότι γύρισαν αρτιμελείς,
υπολογίζεται ότι έχουμε περίπου
14.000 αναπήρους πολέμου στην
Ελλάδα.

Παλαιοί Πολεμιστές 
Στην Ελλάδα εμφανίστηκε το ισχυ-

ρότερο, κατ’ αναλογία του αριθμού
των επιστρατευμένων, παλαιοπολε-
μιστικό κίνημα σε κομμουνιστική κα-
τεύθυνση. Η εμπειρία του πολέμου
συνέβαλε στη ριζοσπαστικοποίηση
των στρατιωτών. Πολλοί παλαίμαχοι
συσπειρώθηκαν στις ενώσεις των
Παλαιών Πολεμιστών και σε αυτές
τις οργανώσεις αναδείχθηκαν στην
ηγεσία τους Κομμουνιστές Παλαιοί
Πολεμιστές». 

Ο  Γρηγόρης Αγκυραλίδης μίλησε
για τα χαρακτηριστικά των προσφύ-
γων που έφυγαν από τη Μικρασία
και πώς εγκαταστάθηκαν στην Κοκκι-
νιά και στη συνέχεια τη συμμετοχή
τους στο εργατικό κίνημα και τη
Εθνική Αντίσταση. «Μετά την κατάρ-
ρευση του μετώπου, την καταστρο-
φή της Σμύρνης το ‘22 και την υπο-
γραφή της Συνθήκης της Λοζάνης το
‘23, ένα μέρος των προσφύγων έρ-

χεται στην χέρσα περιοχή της Κοκκι-
νιάς και ιδρύεται ο προσφυγικός συ-
νοικισμός της Νέας Κοκκινιάς, στις
18/6/1923. Όλος αυτός ο κόσμος ζει
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, 1
στις 5 οικογένειες είναι μονογονεϊ-
κές με επικεφαλής γυναίκα, που
αναγκάζονται να εργάζονται. 

Το 1929 έχουμε απεργιακές κινη-
τοποιήσεις των ταπητουργών στην
Κοκκινιά, τα Ταμπούρια και τη Δρα-
πετσώνα, ενώ από το νόμο απαγο-
ρεύεται ο συνδικαλισμός των εργα-
τριών. Ένας άλλος χώρος που εργά-
ζονται οι πρόσφυγες είναι τα βυρσο-
δεψεία της Παλιάς Κοκκινιάς, όπου
οι συνθήκες εργασίας είναι άθλιες.
Σιγά σιγά όμως αρχίζει η εργατική
τάξη της Κοκκινιάς να εμφανίζει
συνδικαλιστική και ταξική αλληλεγ-
γύη, τόσο μεταξύ τους όσο και σε
άλλους εργαζόμενους που απερ-
γούν, όπως είναι η καπνοβιομηχανία
στην Καβάλα. Το 1933 γίνεται μία
μεγάλη απεργία στα κλωστοϋφαν-
τουργεία της Κοκκινιάς που κρατάει
27 μέρες και οδηγεί τόσο σε αύξηση
των μισθών όσο και να πάρει πίσω η
εργοδοσία κάποιες απολύσεις.

Το 1934 το ΚΚΕ θα φτάσει στο με-
γαλύτερο εκλογικό του ποσοστό
στο 11,2% από 1,5% που είχε το
1926. Λίγο πριν τη δικτατορία της
4ης Αυγούστου του Ιωάννη Μεταξά,
μετά τα γνωστά γεγονότα στη Θεσ-
σαλονίκη του ‘36, γίνεται μία μεγάλη
απεργία συμπαράστασης όπου οι
διαδηλωτές φτάνουν τους 20.000
και γίνονται συγκρούσεις με την
αστυνομία στην περιοχή του Πει-

ραιά. Η Κοκκινιά μετά την εισβολή
των Γερμανών και την κατοχή, χαρα-
κτηρίζονταν ως “μικρή Μόσχα”,
“παρτιζάνα Κοκκινιά” και “ανταρτο-
μάνα”. Υπάρχουν διάφορες εστίες
του ΕΛΑΣ στην περιοχή των Κιλικια-
νών όπου λειτουργούσε παράνομο
τυπογραφείο του ΕΑΜ Πειραιά, ενώ
στην περιοχή της Κοκκινιάς δρα το
6ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ με 3 Τάγμα-
τα και 9 λόχους. Η Κοκκινιά είχε με-
γάλη συμμετοχή στην απεργία του
Μαρτίου του ‘43 που ματαίωσε την
επιστράτευση». 

ΣΕΚΕ
Ο Λέανδρος Μπόλαρης ξεκίνησε

λέγοντας ότι «η αριστερά στην Ελλά-
δα ιδρύθηκε κόντρα στη Μικρασιατι-
κή Εκστρατεία, κόντρα στον πόλεμο.
Το ΣΕΚΕ ιδρύθηκε το Νοέμβρη του
‘18, πέντε μήνες πριν την Μικρασιατι-
κή Εκστρατεία. Η πρώτη στιγμή που
πήρε θέση ήταν η Πρωτομαγιά του
1919, όπου υπήρχε το ζήτημα εάν θα
γιορταστεί με απεργίες και διαδηλώ-
σεις ή θα ακούσουμε πατριωτικούς
λόγους. Και εκεί αρχίζει η κόντρα μέ-
σα στα σωματεία και τη ΓΣΕΕ, που
είχαν πρωτοστατήσει να ιδρυθεί και
οι συνδικαλιστές του ΣΕΚΕ. 

Το πρώτο που έβαλε το ΣΕΚΕ
ήταν ότι αυτός δεν είναι πόλεμος
απελευθερωτικός, είναι πόλεμος κα-
τακτητικός, για τα συμφέροντα των
Ελλήνων αστών και των Βρετανών
ιμπεριαλιστών για να μοιράσουν την
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή την
αντιπολεμική στάση τη συνδέει με
την οργανωμένη εργατική τάξη. Γί-

νεται όπλο για να στηρίξει τις απερ-
γίες και τους αγώνες που φουντώ-
νουν στη διάρκεια της Μικρασιατι-
κής Εκστρατείας. Ήταν μάχη να συ-
νεχιστούν οι απεργίες και να μην βά-
λει το εργατικό κίνημα πλάτη στην
‘εθνική προσπάθεια’. Και το τρίτο
που έβαζε το ΣΕΚΕ ήταν η στρατηγι-
κή της επανάστασης. Έλεγε ότι η
εργατική τάξη θα ανατρέψει αυτό το
σύστημα που μας έχει οδηγήσει 10
χρόνια σε πόλεμο, όπως έκαναν οι
εργάτες στη Ρωσία το ‘17.

Αυτή η τριπλή προσπάθεια δεν
απομόνωσε το ΣΕΚΕ από τον κόσμο.
Αντίθετα του έδωσε την πρώτη μαζι-
κοποίηση. Ήταν μαζική η αντίθεση
στον πόλεμο και η δυσαρέσκεια του
κόσμου που έλεγε “πολεμάμε 10
χρόνια και την πληρώνουμε εμείς,
ενώ οι μετοχικές εταιρείες και οι οι-
κογένειές τους κάνουν τρελά κέρ-
δη”. Αυτή η κατάσταση δίνει στο ΣΕ-
ΚΕ τη μαζικοποίηση και τη δυνατό-
τητα για την αριστερά να μπει στο
κεντρικό πολιτικό σκηνικό. 

Οι πρόσφυγες είναι η νέα εργατι-
κή τάξη. Στη δεκαετία του ‘20-‘30
αυτή η εργατική τάξη αποχτά αυτο-
πεποίθηση. Οι πρόσφυγες συναντά-
νε την αριστερά στις γειτονιές και
στους χώρους δουλειάς. Εκεί έχει
τις ρίζες η ριζοσπαστικοποίηση της
δεκαετίας του ‘30 που κορυφώθηκε
το ’36 και τη δεκαετία του ‘40. Σήμε-
ρα πρέπει η Αριστερά να τα θυμηθεί
όλα αυτά και να βαδίσει στο δρόμο
που έβαλε το ΣΕΚΕ στη δεκαετία
του ‘20, της κόντρας στον πόλεμο,
της εργατικής αντίστασης και της
επαναστατικής προοπτικής». 

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση με
πολλές μαρτυρίες για εκείνη την πε-
ρίοδο αλλά και παρεμβάσεις για
τους αγώνες ντόπιων, προσφύγων
και μεταναστών σήμερα ενάντια στο
ρατσισμό, τους φασίστες, τον πόλε-
μο και την κυβέρνηση της ΝΔ. Το
λόγο πήραν ο Παντελής Μάναλης,
Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας, ο Mu-
dassar Iqbal, από το Ανοιχτό Σχο-
λείο Μεταναστών Πειραιά, η Τιάνα
Ανδρέου από την ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά,
ο Θανάσης Διαβολάκης, Δημοτικός
Σύμβουλος Πειραιά με την Ανταρσία
στο Λιμάνι, η Κατερίνα Θωίδου, Δη-
μοτική Σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη με
την Ανταρσία στην Κοκκινιά, ο Λεω-
νίδας Κοντουδάκης παλιός αγωνι-
στής της νεολαίας Λαμπράκη, ο
Γιάννης Σηφακάκης από το Κεντρικό
Συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ, ο Νίκος
Αμπανάβας συγγραφέας του βιβλί-
ου “Το Δουργούτι της κατοχής και
της αντίστασης” και εκπαιδευτικός
στη Νίκαια, ο οποίος τόνισε ότι η συ-
νάντηση των προσφύγων με την αρι-
στερά δεν ήταν εύκολη, χρειάστηκε
το ΚΚΕ να μετατρέψει την γειτονιά
σε χώρο ταξικής πάλης. Και έθεσε
το καίριο ερώτημα: «Σήμερα υπάρ-
χει μια αντίστοιχη αριστερά, υπάρχει
το αντίστοιχο κόμμα αυτής της επο-
χής για να γίνει αυτή η συνάντηση;». 

Κατερίνα Θωίδου

Νο 1544, 26 Οκτώβρη 2022 Εκδήλωσησελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Η Κοκκινιά 
της προσφυγιάς 
και του αγώνα

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση. Από αριστερά: Θ.Διαβολάκης, Λ.Μπόλαρης, Μ.Δεβελέγκα, Π.Κουτσουδάκη, Γ.Αγκυραλίδης, Α. Μακρής

Φωτό: Λένα Βερδέ



Τέσσερις με έξι μονάδες μπροστά
από τον Ζαΐρ Μπολσονάρου, τον
σημερινό ακροδεξιό πρόεδρο της

Βραζιλίας, βρίσκεται σύμφωνα με τα τε-
λευταία γκάλοπ ο Λούλα ντα Σίλβα, ο
υποψήφιος της κεντροαριστεράς. Αλλά
το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου
των εκλογών, που θα γίνουν την ερχό-
μενη Κυριακή 30 Οκτωβρίου, εξακολου-
θεί να είναι πολύ αβέβαιο. 

Ο Μπολσονάρου δεν είναι απλά ακρο-
δεξιός: είναι φασίστας. «Είμαστε χρι-
στιανοί, λέμε ναι στην ατομική ιδιοκτη-
σία. Πιστεύουμε στο δικαίωμα της αυτο-
άμυνας. Αυτή είναι η χώρα που θέλου-
με, όχι μια χώρα κλεφτών» έλεγε στην
πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμε-
σα στους δυο προεδρικούς υποψηφί-
ους. Δηλώνει αντίθετος όχι μόνο στο δι-
καίωμα της άμβλωσης, τους ομόφυλους
γάμους και τους μετανάστες αλλά ακό-
μα και στις μεικτές δημόσιες τουαλέτες. 

Ο Λούλα -ένας πρώην συνδικαλιστής
που κυβέρνησε τη Βραζιλία για οκτώ
χρόνια (από την 1/1/2003 ως τις
31/12/2010)- είχε καταδικαστεί και φυ-
λακιστεί για σκάνδαλα και διαφθορά. Ο
δικαστής που τον φυλάκισε έγινε, λίγο
αργότερα, υπουργός στην κυβέρνηση
του Μπολσονάρου. Ο Λούλα απελευθε-
ρώθηκε τελικά το 2019, ύστερα από
ενάμιση χρόνο στις φυλακές, από το
ανώτατο δικαστήριο που ακύρωσε τις
προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις. Ο
Μπολσονάρου δεν αναγνώρισε την ετυ-
μηγορία. Αποκαλεί τον Λούλα «κλέφτη»
και το ανώτατο δικαστήριο όργανο της
αντιπολίτευσης. «Κάποιοι από τους δι-
καστές έχουν συμφέροντα συνδεδεμέ-
να με έναν από τους υποψηφίους», έλε-
γε πρόσφατα, υπονοώντας για μια ακό-
μα φορά ότι οι ανώτατοι δικαστές είναι
«πουλημένοι». 

Πολλοί φοβούνται ότι ο Μπολσονάρου,
ακολουθώντας το πρότυπο του Τραμπ, δεν
θα αναγνωρίσει, αν ηττηθεί, το αποτέλεσμα
των εκλογών και θα προσπαθήσει να παρα-
μείνει πραξικοπηματικά, με διάφορά τεχνά-
σματα, στην εξουσία. Το κόμμα του ξιφουλ-
κεί συνεχώς ενάντια στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα ψηφοφοριών της Βραζιλίας, το οποίο
υποτίθεται ότι ελέγχεται (με κάποιο μυστη-
ριώδη τρόπο) από τον Λούλα. 

Τα ΜΜΕ που πρόσκεινται στον Μπολσο-
νάρου διαδίδουν τη μια τερατολογία μετά
την άλλη. Κατηγορούν το Εργατικό Κόμμα,
χωρίς κανένα στοιχείο, για «σατανισμό»,
«παιδοφιλία» και ό,τι άλλο μπορεί να φαντα-
στεί κανείς. Το ανώτατο δικαστήριο προ-
σπάθησε να βάλει φρένο σε αυτόν τον κα-
τήφορο –για να εισπράξει απλά μια ακόμα
κατηγορία ότι είναι πουλημένο.

Φυσιολογικά οι εκλογές θα ήταν «περίπα-
τος» για τον Λούλα. Η τριετία του Μπολσο-
νάρου στην εξουσία ήταν φριχτή για τους
εργάτες και τους φτωχούς. Η αδιαφορία
της κυβέρνησής του για τους απλούς αν-
θρώπους και τις ζωές τους φάνηκε ανάγλυ-
φα την περίοδο της πανδημίας –η Βραζιλία
είχε αναλογικά έναν από τους μεγαλύτε-
ρους αριθμούς νεκρών στον κόσμο. Η κατα-
στροφή του Δάσους του Αμαζονίου -και μα-
ζί με αυτό και των κοινοτήτων των ιθαγενών
που ζούνε σε αυτό- πήρε δραματικές δια-
στάσεις και έχει επιταχυνθεί τους τελευταί-

ους μήνες καθώς η κυβέρνηση αφήνει τους
καταπατητές, τους χρυσοθήρες, τους υλο-
τόμους και τους εμπόρους ναρκωτικών
ελεύθερους να κάνουν κυριολεκτικά ό,τι θέ-
λουν. 

Δολοφονίες
Η Βραζιλία είναι ο παγκόσμιος πρωταθλη-

τής σε δολοφονίες (δημοσιογράφων, ακτιβι-
στών, δικαστικών κλπ) που σχετίζονται με
τα δικαιώματα στη γη. Στην περιοχή του
Αμαζονίου (όπου γίνονται έτσι και αλλιώς
και οι περισσότερες δολοφονίες) οι δολο-
φονίες έχουν αυξηθεί κατά 50% μέσα στον
τελευταίο χρόνο.

Αλλά οι εκλογές δεν είναι περίπατος για
τον Λουλα. Και για αυτό ευθύνεται πρώτα
και κύρια ο ίδιος. Η πρώτη του εκλογική νί-
κη το 2002 είχε γεννήσει ένα κύμα ενθου-
σιασμού και προσδοκίας. Η διακυβέρνησή
του ήταν μια απογοήτευση. Στην εξουσία
νοιάστηκε πολύ περισσότερο για τις επιχει-
ρήσεις, τις τράπεζες και την εθνική οικονο-
μία από ότι νοιάστηκε για τους απλούς αν-
θρώπους. 

Στις εκλογές αυτές φρόντισε από την αρ-
χή να μην καλλιεργήσει αυταπάτες. Υποψή-
φιος αντιπρόεδρός του είναι ο Τζεράλντο
Αλκμίν, ο πρώην ηγέτης της κεντροδεξιάς
και αντίπαλός του στις εκλογές του 2006. Ο
στόχος της προεκλογικής του εκστρατείας
ήταν να κερδίσει το «κέντρο» -να προσελκύ-
σει το συντηρητικό μεσόστρωμα της κοινω-
νίας. Αλλά το μόνο που κατάφερε με αυτή

την (δοκιμασμένη πολλές φορές από την
σοσιαλδημοκρατία) αποτυχημένη ταχτική
ήταν να υπονομευσει ακόμα περισσότερο
την εμπιστοσύνη των εργατών και των φτω-
χών -που απλά δεν πρόκειται να πάνε στις
κάλπες να ψηφίσουν. 

Όσο για το μεσόστρωμα, όπως έδειξαν οι
πρόσφατες περιφερειακές εκλογές, αυτός
που το κερδίζει, εκλογικά τουλάχιστον, μοι-
άζει να είναι ο Μπολσονάρου. Όχι γιατί
έχουν γίνει ξαφνικά όλοι φασίστες. Αλλά
γιατί η κεντροδεξιά ξέπλυνε τον Μπολσονά-
ρο, συνεργαζόμενη για μια περίοδο μαζί
του. Αφού φρόντισε πρώτα να ξηλώσει τις
πόρτες που χώριζαν τα διαμερίσματα της
«δεξιάς πολυκατοικίας», δυσκολεύεται τώ-
ρα να πείσει ότι υπάρχουν κάποια σινικά τεί-
χη που χωρίζουν τα πάνω «φωτεινά» πατώ-
ματα από τα σκοτεινά υπόγεια.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Μαζικές διαστάσεις παίρνει η σύσκεψη που κά-
λεσε το δημοτικό σχήμα Εκτός των Τειχών

στο Μαρούσι, την προηγούμενη Δευτέρα 17
Οκτώβρη, με στόχο τον συντονισμό της αντιφασι-
στικής δράσης στα Βόρεια Προάστια μετά και την
επίθεση των φασιστών σε μαθητές/τριες της ομά-
δας Anticapitalista και σε μέλη της ΚΕΕΡΦΑ στο 1ο
ΕΠΑΛ Μαρουσιού.

Το κοινό κείμενο, που μόλις κυκλοφόρησε, με
τίτλο: "Έξω οι φασίστες από τα σχολεία και τις γει-
τονιές μας", υπογράφεται από τοπικούς συλλό-
γους δασκάλων και καθηγητών, συλλόγους γονέ-
ων και την Ένωση Συλλόγων Γονέων Αμαρουσίου,
δημοτικά σχήματα, πολιτιστικούς συλλόγους και
αντιρατσιστικές, αντιφασιστικές κινήσεις και καλεί
σε δύο μαζικές δράσεις. Σε αντιφασιστική διαδή-
λωση την Τρίτη 1 Νοέμβρη, στις 7μμ, στη Πλατεία
ΗΣΑΠ Ηρακλείου και σε αντιφασιστική συναυλία
το Σάββατο 12 Νοέμβρη στο Μαρούσι.

Η αντιφασιστική διαδήλωση, στη 1 Νοέμβρη,
έχει τεράστια σημασία. Είναι η μέρα που φασί-
στες, τα τελευταία χρόνια, επιχειρούν να κάνουν
επίδειξη δύναμης, με την προστασία της αστυνο-
μίας, μπροστά από τα παλιά τους γραφεία στο
Ηράκλειο.   

Το αντιφασιστικό κίνημα απαντάει με μαζικές αν-
τιφασιστικές διαδηλώσεις όλο αυτά τα χρόνια. Το
ίδιο θα κάνουμε και φέτος. Ιδιαίτερα φέτος που οι
φασίστες προσπαθούν να ξανασηκώσουν κεφάλι.

Η κυβέρνηση της ΝΔ δίνει απλόχερα όλα τα πε-
ριθώρια για την ανασυγκρότηση των φασιστών.
Από την ανοχή στις ναζιστικές προκλήσεις του
Πλεύρη κατά της Μάγδας Φύσσα στο δικαστήριο,
μέχρι την υιοθέτηση της ρατσιστικής και σεξιστι-
κής τους ατζέντας. Από τη ρατσιστική πολιτική
των δολοφονικών επαναπροωθήσεων στα σύνορα
μέχρι την νομιμοποίηση και συνεργασία με την κυ-
βέρνηση της φασίστριας Μελόνι στην Ιταλία. 

Αυτή είναι η πολιτική που αποθρασύνει τους φα-
σίστες να προχωράνε σε οργανωμένες επιθέσεις
όπως στο 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου και πιο πριν σε αν-
τιφασιστική συγκέντρωση της ΚΕΕΡΦΑ στη πλατεία
Ηρακλείου και σε μεμονωμένους αντιφασίστες. Και
όλα αυτά με την προκλητική ανοχή της αστυνομίας
που είναι "απασχολημένη" να χτυπάει τους απερ-
γούς της Μαλαματίνα, τους φοιτητές στα πανεπι-
στήμια και στις διαδηλώσεις, κατοίκους και γονείς
στα Εξάρχεια και στο Λόφο του Στρέφη. 

Όλες και όλοι, ενωτικά, να δώσουμε τη μάχη
ενάντια στη φασιστική απειλή, και στις συνθήκες
που επωάζουν το αυγό του φασισμού, με την μαζι-
κή παρουσία την Τρίτη 1 Νοέμβρη στις 7 μμ στη
πλατεία ΗΣΑΠ Ηρακλείου. 

Γιώργος Ράγκος

1/11/2018, Αντιφασιστική πορεία στο Ν.Ηράκλειο. 
Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

Συγκέντρωση υπέρ του Λούλα
στο Ρίο ντε Τζανέιρο. 
Φωτό: Dado Galdieri/NYT
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Η πολιτική
κρίση 
στη Βρετανία
Συνέχεια από τη σελ.3

Ο 42χρονος Ρίσι Σούνακ παρουσιάζε-
ται από τα ΜΜΕ σαν εκπρόσωπος του
«νέου αίματος», ο πρώτος πρωθυπουρ-
γός με ινδική καταγωγή, σαν το «παιδί
μεταναστών που πρόκοψε», αλλά η εικό-
να είναι απατηλή. Ο σπουδαγμένος στα
σχολεία της βρετανικής άρχουσας τάξης
Σούνακ είναι πάμπλουτος και σύζυγος
της κόρης του ινδού δισεκατομμυριού-
χου Nαραγιάνα Μούρτι, ιδρυτή του κο-
λοσσού Infosys Ltd. Στην εσωκομματική
διαδικασία που οδήγησε στην εκλογή
της Τρας δήλωνε: «Να με κρίνετε από
την θητεία μου και όχι από τον τραπεζικό
μου λογαριασμό».

Ο Σούνακ -σε αντίθεση με την Τρας που
εκλέχτηκε υποσχόμενη έξοδο από την οι-
κονομική κρίση με ένα σκληρό θατσερικό
μοντέλο μείωσης των φόρων- ήταν υπέρ
της μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης ή
μιας «λογικής προσέγγισης στον θατσερι-
σμό». Όπως το έλεγε ο ίδιος: «Θα μει-
ώσουμε τους φόρους και θα το κάνουμε
υπεύθυνα. Αυτή είναι η οικονομική προ-
σέγγισή μου. Θα την περιγράψω ως μία
προσέγγιση κοινής λογικής στο θατσερι-
σμό». Τώρα πιστεύει ότι η πρότασή του
δικαιώθηκε από τις εξελίξεις. 

Η κεντρική πολιτική πρόταση της Τρας
ήταν ότι ο δρόμος για την «αναθέρμανση
της βρετανικής οικονομίας» ήταν η δρα-
στική μείωση της φορολογίας για τα με-
γάλα εισοδήματα -χωρίς να προβλέπει
κανένα ισοδύναμο μέτρο για την κάλυψη
του κενού που θα άφηνε στον προϋπολο-
γισμό. Αντί να ενθουσιαστούν οι αγορές -
όπως κάνουν κάθε φορά που μια κυβέρ-
νηση κάνει ένα ακόμα προκλητικό δώρο
προς την άρχουσα τάξη- πανικοβλήθη-
καν για την πορεία της βρετανικής οικο-
νομίας. Η βρετανική λίρα άρχισε να πέ-
φτει, οι επενδυτές άρχισαν να “ξεφορτώ-
νονται” όσο-όσο τα βρετανικά ομόλογα
και τα επιτόκια άρχισαν να απογειώνον-
ται. Στις αρχές του Οκτώβρη η κυβέρνη-
ση Τρας αναγκάστηκε να παραδεχτεί την
ήττα της και να κάνει πίσω. Αλλά οι αλυ-
σιδωτές αντιδράσεις που είχε πυροδοτή-
σει ο “μίνι προϋπολογισμός” ήταν πλέον
πολύ δύσκολο να ελεγχθούν, με μεγαλύ-
τερη από όλες την καταλήστευση των
ασφαλιστικών ταμείων, οδηγώντας την
στην παραίτηση. 

Τώρα ακόμη και το Μπλούμπεργκ πα-
ραδέχεται ότι «όποιος και αν είναι ο νικη-
τής στην κούρσα για την αντικατάσταση
της Τρας, θα είναι χαμένος. Ο επόμενος
πρωθυπουργός της Βρετανίας θα κληρο-
νομήσει μια οικονομία υπό πίεση». 

Αλλά αυτός είναι ο ένας άξονας της

πίεσης. Στην πραγματικότητα η «άνετη»
πλέον εκλογή Σούνακ στο Συντηρητικό
Κόμμα είναι δείγμα ενός επιπλέον πανι-
κού από το γεγονός ότι στις δημοσκοπή-
σεις βρίσκονται 30 μονάδες κάτω από το
Εργατικό Κόμμα, πιθανά τρίτοι πίσω και
από Σκωτικό Εθνικό Κόμμα!

Απεργιακή πίεση
Στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος

μπορεί να βρίσκεται η δεξιά του πτέρυγα
με ηγέτη τον Στάρμερ που περιορίζεται
απλά να ζητάει εκλογές (οι επόμενες εί-
ναι ορισμένες για τον Γενάρη του 2025)
αλλά οι Συντηρητικοί φοβούνται το απερ-
γιακό κίνημα που εδώ και αρκετούς μή-
νες έχει πάρει τα πάνω του στην Βρετα-
νία. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν το αμέσως
επόμενο διάστημα επέρχεται άγρια επί-
θεση περικοπών που θα συνεχιστεί και
από την κυβέρνηση Σούνακ. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι τη μέρα που έφευγε η
Τρας οι Συντηρητικοί έφεραν για ψήφιση
στην Βουλή ένα νέο αντι-συνδικαλιστικό
νόμο ενώ έχουν αφήσει στα σκαριά προς
υλοποίηση ένα πρόγραμμα λιτότητας.  

«Ο καπιταλισμός βρίσκεται στη μέγγε-
νη μιας μακροχρόνιας κρίσης που τον κα-
θιστά ολοένα και περισσότερο εξαρτημέ-
νο από την κρατική υποστήριξη. Αυτός εί-
ναι ο λόγος για τον οποίο οι δημόσιες δα-
πάνες και η φορολογία αυξήθηκε την πε-
ρίοδο του Τζόνσον» έγραφε ο Αλεξ Καλ-
λίνικος, αμέσως μετά την εκλογή της
Τρας προεξοφλώντας την αποτυχία της
να επιχειρήσει μια φυγή προς τα εμπρός
γυρνώντας στη δεκαετία του ’80. 

Φιλοξενήσαμε το άρθρο του στις στή-
λες της Εργατικής Αλληλεγγύης κάτω
από τον τίτλο «Σιδηρά Κυρία από τενεκέ»
και στις 6 Νοέμβρη θα φιλοξενήσουμε
και τον ίδιο σαν ομιλητή στο μονοήμερο
συζητήσεων που διοργανώνει το ΣΕΚ
στη Νομική με τον τίτλο «Κράτος και
Επανάσταση-η πάλη για την δημοκρατία
σήμερα». (Στην ΕφΣυν του σαββατοκύ-
ριακου μπορείτε επίσης να διαβάσετε τη
συνέντευξη του Αλεξ Καλλίνικος για τα
«ελλείματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς:
tinyurl.com/23d6jphv).

Η παρουσία του θα είναι βοηθητική
στη συζήτηση, όχι μόνο πάνω στα αδιέ-
ξοδα της οικονομίας και στις εναλλακτι-
κές για την Αριστερά απέναντι στους
συμβιβασμούς των κάθε λογής Στάρμερ.
Οι «θεσμοί» της αστικής δημοκρατίας
στη χώρα που ο κοινοβουλευτισμός έκα-
νε τα πρώτα του βήματα αποδεικνύονται
φάρσα μεγαλύτερη ακόμη και από την
ίδια τη διατήρηση της Μοναρχίας.  

Γιώργος Πίττας

Τα καπιταλιστικά κράτη αντιμετωπίζουν
μια αυξανόμενη αστάθεια που δεν είναι

απλώς οικονομική, αλλά αντανακλά επίσης
την επίδραση του αυξανόμενου κλιματικού
χάους και των γεωπολιτικών ανταγωνισμών.
Ετσι, αυτά εξοπλίζονται με μεγαλύτερες κα-
τασταλτικές δυνάμεις που θα τους επιτρέ-
ψουν να ελέγξουν τους πληθυσμούς τους
και να περιορίσουν την αντιπολίτευση. Η Αρι-
στερά πρέπει να απαντήσει υπερασπίζοντας
τις πολιτικές ελευθερίες.

Αλλά πρέπει επίσης να παλέψουμε για τη
διεύρυνση της δημοκρατίας – και πάνω απ’
όλα να τη διευρύνουμε, πέρα από τη διε-
φθαρμένη πολιτική σφαίρα, και στον χώρο
της οικονομίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μόνο με μαζικούς αγώνες και, τελικά, με την
επανάσταση. Η δημοκρατία μπορεί να ανανε-
ωθεί και να βαθύνει μέσω του αγώνα. Αυτό
απαιτεί επίσης την ανάπτυξη μιας πολύ πιο
ισχυρής επαναστατικής εναλλακτικής, η
οποία θα υπερβεί τις αποτυχίες της ρεφορμι-
στικής Αριστεράς.

(από τη συνέντευξη 
του Άλεξ Καλλίνικος στην ΕφΣυν)
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Στην ανοιχτή  συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε
στην Ξάνθη στις 22/10, τέθηκαν ζητήματα και

ανησυχίες, για την ξαφνική άνοδο δεξιών και ακρο-
δεξιών κομμάτων στην Ευρώπη και ποια η θέση της
επαναστατικής αριστεράς απέναντι σε αυτό.

Ποιός είναι ο ρόλος του κράτους, των δικαστη-
ρίων και των καναλιών σε αυτές τις εξελίξεις. Συ-
ζητήθηκε επίσης η ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ αν-
θρώπων, κι αν όταν αυτή πραγματοποιείται μέσω
πολυεθνικών με κερδοσκοπικά συμφέροντα είναι
στην ουσία της πραγματική ορατότητα ή μήπως
είναι ενα “πλυντήριο” που δημιουργεί διαστρε-
βλωμένες ιδέες και συγχυσμένες συνειδήσεις, πα-
ρουσιάζοντας μία πραγματικότητα παραμορφω-
μένη μέσα από ένα πρίσμα κέρδους και όχι απε-
λευθέρωσης.  

Με την καταστολή να δίνει το παρών κάθε μέρα
και σε συνδυασμό με τον ενεργειακό πόλεμο και
τις τιμές στα ράφια που ξεπερνάνε τις δυνατότη-
τες της εργατικής τάξης, γεννιέται ένα αίσθημα
απελπισίας μέσα σε όλους μας, περιμένοντας
έναν δύσκολο χειμωνα.  

Η απελπισία όμως γίνεται μικρότερη όταν ο κό-
σμος παλεύει ενάντια στην κυβέρνηση, όπως εί-
δαμε με την απεργία στα νοσοκομεία. Γι'αυτό
έχουμε ξεκινήσει να οργανώνουμε την Πανεργατι-
κή Απεργία στις 9 Νοέμβρη με παρεμβάσεις σε
σχολεία και στην πόλη.

Ταυτόχρονα, η συζήτηση που κράτησε πάνω
από τρεις ώρες και τέθηκαν δεκάδες ζητήματα,
έδειξε ότι χρειαζόμαστε την πολιτική σε κάθε μας
βήμα. Γι' αυτό, η εκδήλωση "Κράτος και Επανά-
σταση" στις 6 Νοέμβρη με τέσσερις διαφορετικές
συζητήσεις, θα είναι πολύ βοηθητική και για την
οργάνωση της απεργίας.

Θα κατέβω στην Αθήνα γιατί με ενδιαφέρει πο-
λύ να μάθω την ιστορία και τη θεωρία! Θα κατέ-
βουν και άλλοι σύντροφοι, ενώ κανονίζουμε πα-
ρεμβάσεις για να συνεχίσουμε την κουβέντα με
ακόμα περισσότερο κόσμο.

Σωτήρης Χατζηβασιλείου, 
μουσειολόγος, ΣΕΚ Ξάνθης

“Χρειαζόμαστε την πολιτική  
σε κάθε βήμα”
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