
ΑΠΟΛΥΣΤΕ
ΤΩΡΑ ΤΟΝ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

611

Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Νο 1546, 9 Νοέμβρη 2022 www.sekonline.gr τιμή 2 ευρώ 

Nέο τεύχος 
Σοσιαλισμός 
από τα κάτω

σελ.17 

Πάλη για εργατική
δημοκρατία

σελ. 3, 10, 11, 12, 13

Αλληλεγγύη 
στους πρόσφυγες
Μπλόκο στους
φασίστες 

σελ. 4, 5, 15

Μια μόνο λύση 
για να σώσουμε 
το κλίμα

σελ.2

Γυρίστε στις σελίδες 6, 7, 8 και 9

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ



Ξ εκίνησε την Κυριακή 6 Νοεμ-
βρίου, στο παραθαλάσσιο
τουριστικό θέρετρο του Sh-

arm el-Sheikh στην Αίγυπτο, η ετή-
σια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα,
COP27, στην οποία θα παραστούν
πάνω από 40.000 αντιπρόσωποι από
196 χώρες και 120 αρχηγοί κρατών
και πρωθυπουργοί. 

Αν και γίνεται μόλις έναν χρόνο
μετά από την COP26, στη Γλασκώ-
βη, τίποτα δεν θυμίζει το «αισιόδοξο
κλίμα» για την «αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής με τη παγκό-
σμια και συντονισμένη προσπάθεια
μείωσης των ρύπων κατά 45% έως
το 2030 ώστε η αύξηση της θερμο-
κρασίας να σταματήσει στον +1,5
βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα προ-
βιομηχανικά επίπεδα» που οι κυβερ-
νήσεις προσπαθούσαν, τότε, να πε-
ράσουν στον κόσμο. Και αυτό είναι
λογικό. Ανάμεσα στις δύο Διασκέ-
ψεις έχει μεσολαβήσει η επιδείνωση
της ενεργειακής και επισιτιστικής
κρίσης, ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
στην Ουκρανία και μία χρονιά που
σημαδεύτηκε από τις χειρότερες κα-
ταστροφές σε όλο τον κόσμο. Αν η
COP26 ήταν, επί της ουσίας, μία
ακόμα «χαμένη ευκαιρία με μπόλικο
μπλα – μπλα», η COP27 διαγράφε-
ται, ήδη, ως τραγωδία. 

Η ίδια η επιλογή της Αιγύπτου για
τη διοργάνωση της Διάσκεψης είναι,
από μόνη της, μία πρόκληση. Αποτε-
λεί το «πράσινο ξέπλυμα» της αιμα-
τοβαμμένης χούντας του Σίσι που
ήρθε στην εξουσία, πριν από σχεδόν
10 χρόνια, με στρατιωτικό πραξικό-
πημα ενάντια στην επανάσταση του
2011 και τις ελπίδες του λαού της
Αιγύπτου για κοινωνική αλλαγή.

Το 95% (!) των ενεργειακών αναγ-
κών της Αιγύπτου εξαρτάται από τα
ορυκτά καύσιμα, παρόλο που η Αίγυ-
πτος έχει τις πιο ευνοϊκές συνθήκες
στην Αφρική για ηλιακή και αιολική
ενέργεια. Από το 2016, έχει διπλα-
σιαστεί η παραγωγή πετρελαίου και
φυσικού αερίου. Οι ζωές εκατομμυ-
ρίων Αιγυπτίων μαστίζονται από την
ατμοσφαιρική ρύπανση. Στο Κάιρο,
των 22 εκατ κατοίκων, η ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση είναι δεκαπλάσια (!) από
το επίπεδο που θεωρείται ασφαλές.
Εκατομμύρια Αιγύπτιοι δεν έχουν
πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. 

Ενεργό κομμάτι της επανάστασης
του 2011 ήταν τα κινήματα για το
πόσιμο νερό, την αποχέτευση και τη
ρύπανση που χαρακτηρίστηκαν ως
«επανάσταση των διψασμένων» και
«πράσινο ξύπνημα». Το κίνημα «Αι-
γύπτιοι Ενάντια στον Άνθρακα» αντι-
τάχθηκε στην καύση εισαγόμενου
άνθρακα στους σταθμούς παραγω-
γής ενέργειας. Οι περιβαλλοντικοί
διαδηλωτές αντιμετώπισαν, και αυ-
τοί, την έντονη καταστολή του Σίσι,

ως «εχθροί του κράτους», με συλλή-
ψεις, φυλακίσεις, χωρίς καν δίκη,
βασανιστήρια, κακοποιήσεις και
«εξαφανίσεις».

Γι' αυτό και η επιλογή του Sharm
el-Sheikh. Στο νότιο άκρο της χερ-
σονήσου του Σινά, μακριά και από
το μολυσμένο Κάιρο και τον οργι-
σμένο κόσμο. «Είναι η COP με την
πιο αυστηρή επιτήρηση στην ιστο-
ρία», δήλωσε ο Χουσεΐν Μπαούμι
από τη Διεθνή Αμνηστία: «Είναι η
πράξη ενός κράτους που δεν θέλει
να επιτρέψει την ελευθερία του συ-
νέρχεσθαι, αλλά δεν θέλει να κατη-
γορηθεί επειδή δεν το επιτρέπει». Οι
Αιγύπτιοι ακτιβιστές, μαζί με τα κινή-
ματα σε όλο τον κόσμο, μποϊκοτά-
ρουν τη Διάσκεψη και καλούν σε κι-
νητοποιήσεις το Σάββατο 12 Νοέμ-
βρη. Το κάλεσμα βρίσκεται στο
bit.ly/SisiLies. 

Μη αναστρέψιμη ζημιά
Η κλιματική αλλαγή έχει, ήδη, με-

τατραπεί σε κλιματική κρίση. Η Έκ-
θεση της Διακυβερνητικής Επιτρο-
πής για την Κλιματική Αλλαγή
(IPCC), που κυκλοφόρησε το 2022,
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η
«έκταση και το μέγεθος της περι-
βαλλοντικής κρίσης είναι πολύ μεγα-
λύτερα από ότι είχε εκτιμηθεί προ-
ηγουμένως… ευρεία υποβάθμιση
των οικοσυστημάτων με μη ανα-
στρέψιμη ζημιά στη βιοποικιλότητα
και θεμελιώδεις αλλαγές στα οικο-
λογικά συστήματα... 3,6 δισ άνθρω-
ποι εκτιμάται ότι ζουν σε περιοχές
που είναι εξαιρετικά ευάλωτες στην
κλιματική αλλαγή… εκατομμύρια θα
υποφέρουν από πείνα, έλλειψη νε-
ρού και είναι πιθανό να γίνουν κλιμα-
τικοί πρόσφυγες». Όλα αυτά τα ζή-

σαμε φέτος. Περισσότεροι από 20
εκατομμύρια στο Πακιστάν χρει-
άστηκαν ανθρωπιστική βοήθεια, με-
τά τις σφοδρότερες πλημμύρες,
από όλες τις καταγεγραμμένες της
ιστορίας, τον Αύγουστο. Στην Αφρι-
κή, η χειρότερη ξηρασία των τελευ-
ταίων 40 ετών έχει αφήσει 146 εκα-
τομμύρια ανθρώπους να αντιμετωπί-
ζουν ακραία πείνα. Η Κίνα, οι ΗΠΑ
και η Ευρώπη είχαν υποστεί το χει-
ρότερο κύμα πυρκαγιών, καύσωνα
και ξηρασίας στην ιστορία. 

Όλες οι Διασκέψεις του ΟΗΕ για
το Κλίμα (COP) ήταν συνώνυμο της
αποτυχίας. Στην περσινή COP26
υπήρχε δέσμευση ώστε οι 196 χώ-
ρες να παρουσιάζουν κάθε χρόνο
τους εθνικούς στόχους και νέα σχέ-
δια για την αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής. Πριν τη COP27, μόνο
26 χώρες το έκαναν. Η Έκθεση του
ΟΗΕ, που συνοψίζει τις δεσμεύσεις
που έχουν αναλάβει ως τώρα οι κυ-
βερνήσεις στις COP, καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι «ακόμη και αν αυ-
τές τηρηθούν στο ακέραιο, θα οδη-
γήσουν σε αύξηση ρύπων κατά
10,6% έως το 2030 (αντί της μεί-
ωσης κατά 45% που υποσχέθηκαν)
και οι υφιστάμενες πολιτικές θα
οδηγήσουν σε αύξηση κατά 2,8 βαθ-
μούς Κελσίου έως τα τέλη του αι-
ώνα». Το χειρότερο είναι ότι ακόμα
και αυτό το εφιαλτικό σενάριο θεω-
ρείται υπεραισιόδοξο.

Έχει αποκαλυφθεί ότι τα κράτη
διοχετεύουν ακόμη περισσότερους
ρύπους στην ατμόσφαιρα από αυτό
που δηλώνουν στον ΟΗΕ. Η εφημερί-
δα «Washington Post» πραγματοποί-
ησε έρευνα, στα τέλη του 2021, κα-
ταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι
παγκόσμιοι ρύποι που δεν δηλώθη-

καν το 2019 αγγίζουν τα 13,3 δισ τό-
νους. Ποσό που ισοδυναμεί με τους
ρύπους της Κίνας. «Πράσινες διακη-
ρύξεις» μαζί με «δημιουργική λογιστι-
κή» και παραποίηση στοιχείων.  

Ψεύτικες δεσμεύσεις
Επιπλέον, η ενεργειακή κρίση έχει

ακυρώσει και αυτές τις ψεύτικες δε-
σμεύσεις της Γλασκώβης. Σε όλα τα
κράτη, η απάντηση στην ενεργειακή
κρίση είναι η ακόμα μεγαλύτερη πα-
ραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύ-
σιμα. Τα ορυκτά καύσιμα είναι μια
από τις πιο ελκυστικές επενδύσεις
στην παγκόσμια αγορά. Το 2022, οι
πέντε μεγαλύτερες στον κόσμο εται-
ρίες ορυκτών καυσίμων έχουν πραγ-
ματοποιήσει, μέχρι στιγμής, συνδυα-
στικά κέρδη 170 δισεκατομμυρίων
δολαρίων. Είναι η καλύτερη χρονιά
στην ιστορία τους. 

Ενώ δεν υπάρχει περιοχή του κό-
σμου που να μην επηρεάζεται από
την κλιματική κρίση, αναλύοντας τις
επιπτώσεις ανά περιοχή, οι φτωχό-
τερες περιοχές του κόσμου, ενώ
συμβάλουν ελάχιστα, επηρεάζονται
περισσότερο από τις συνέπειές της.
Γι’ αυτό, εδώ και 30 χρόνια, οι φτω-
χές χώρες ζητάνε από τις πλούσιες
(και ρυπογόνες) χώρες χρηματοδό-
τηση για «απώλειες και ζημιές». Οι
πλούσιες χώρες απέρριπταν κάθε
επίσημη συζήτηση. Η απάντησή
τους ήταν υποσχέσεις χωρίς αντίκρι-
σμα και υψηλότοκα δάνεια. 

Οι φετινές καταστροφές «δυσκό-
λεψαν» αυτή τη στάση. Στη φετινή
COP, και ύστερα από σκληρές δια-
πραγματεύσεις, θα ενταχθούν στην
ατζέντα των συζητήσεων, για πρώτη
φορά, ζητήματα που συνδέονται με
τον «διακανονισμό της χρηματοδότη-

σης αναφορικά με τις απώλειες και
τις ζημιές, οι οποίες απορρέουν από
τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματι-
κής αλλαγής». Όμως, το αν, το πόσο
και πότε θα αποζημιωθούν οι φτωχές
χώρες εξαρτάται αποκλειστικά από
τη βούληση των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Κί-
νας και της Ρωσίας. Οι ιμπεριαλιστι-
κές συγκρούσεις και η οικονομική
κρίση κάνουν αυτή την προοπτική
αδύνατη. Όπως διευκρίνισε, άλλω-
στε, και ο Αιγύπτιος υπουργός Εξω-
τερικών και πρόεδρος της COP27,
Σούκρι, «οι συζητήσεις για τις απώ-
λειες και τις ζημιές που βρίσκονται
πλέον στην ατζέντα δεν θα περιλαμ-
βάνουν την υπαιτιότητα ή την υπο-
χρεωτική αποζημίωση, αλλά έχουν
στόχο να οδηγήσουν σε μια καταλη-
κτική απόφαση το αργότερο μέχρι το
2024». Το 2009, οι ανεπτυγμένες χώ-
ρες δεσμεύτηκαν να δίνουν 100 δισ
ετησίως, έως το 2020, στις φτωχές
χώρες. Αυτός ο στόχος δεν πραγμα-
τοποιήθηκε ποτέ και μεταφέρθηκε
για το 2023. Τώρα μιλάνε για το 2024
και βλέπουμε... 

Ο Μητσοτάκης πήγε στην Διάσκε-
ψη τη στιγμή που γραφόταν αυτό το
άρθρο. Είναι σίγουρο ότι, στην ομι-
λία του, θα παρουσιάσει την Ελλάδα
ως «πρωτοπόρα στην πράσινη μετά-
βαση». Αλλά, εκτός από την ευκαι-
ρία να βρεθεί σε ένα «ξεχωριστό»
τουριστικό θέρετρο, η επίσκεψη
στην Αίγυπτο είναι μία επίσκεψη σε
μία «φίλη» χώρα που μοιράζεται τις
ίδιες απόψεις για την «πράσινη με-
τάβαση». Η χούντα της Αιγύπτου εί-
ναι ένας «πιστός σύμμαχος» που,
μαζί με το κράτος – τρομοκράτη του
Ισραήλ και την Κύπρο, έχουν δημι-
ουργήσει έναν πολεμοκάπηλο άξονα
για να υπερασπιστούν τα κοιτάσμα-
τα υδρογονανθράκων στο βυθό των
ΑΟΖ της Μεσογείου. 

Όσο καθυστερεί η υλοποίηση
πραγματικών λύσεων για την αντι-
στροφή της υπερθέρμανσης του
πλανήτη, τόσο χειρότερη θα γίνεται
η κλιματική κρίση. Είναι ξεκάθαρο
ότι οι «από πάνω» και οι Διασκέψεις
τους δεν μπορούν να αντιστρέψουν
αυτή την κρίση που ο καπιταλισμός
δημιούργησε και απειλεί, στην κυ-
ριολεξία, με εξαφάνιση το σύγχρονο
ανθρώπινο πολιτισμό. Αντίθετα, την
επιδεινώνουν. 

Γι’ αυτό χρειάζεται, άμεσα, να με-
τατρέψουμε την οργή μας σε δύνα-
μη για μία επαναστατική αντικαπιτα-
λιστική ανατροπή. Για να μπορέσου-
με να αντιστρέψουμε την κλιματική
κρίση, για να πάρουμε και να υλο-
ποιήσουμε αποφάσεις που να βά-
ζουν τις ζωές μας και το περιβάλλον
πάνω από τα κέρδη μίας χούφτας
καπιταλιστών που ελέγχουν, σήμε-
ρα, την παραγωγή.    

Γιώργος Ράγκος   
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Η Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση στην οποία ανήκει το ΣΕΚ, οργανώνει διεθνή διαδικτυακή συνάντηση-
συζήτηση στις 4 Δεκέμβρη με θέμα «κλιματική καταστροφή, η ανάγκη για επαναστατική λύση» με ομιλητές 
από Σουδάν, Τουρκία, Γκάνα και Βρετανία. Μπορείτε να βρείτε τη σύνδεση εδώ: https://tinyurl.com/yc52atfc
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Τ ο 2020 το εργατικό κίνημα
έπαιξε τεράστιο ρόλο στο
σπάσιμο του λοκντάουν, δη-

λαδή της προσπάθειας του Μητσο-
τάκη με αφορμή την πανδημία να
σπάσει τη δυναμική των εργατικών
αγώνων. Σήμερα η εργατική τάξη
δεν θέλει να σπάσει το λοκντάουν,
θέλει να σπάσει την κυβέρνηση του
Μητσοτάκη. 

Οι απεργίες που έγιναν τον
Οκτώβρη στα Νοσοκομεία, στους
Παιδικούς σταθμούς, στο Βοήθεια
στο Σπίτι έχουν κοινά αιτήματα που
ενώνουν όλη την εργατική τάξη. Αρ-
χίζουν να παλεύουν ζητήματα που
δεν αφορούνε μόνο τους ίδιους αλ-
λά ολόκληρη την τάξη. Όχι «μόνο»
αυξήσεις στους μισθούς αλλά και
προσλήψεις και μονιμοποιήσεις για
να εξασφαλίσουμε καλύτερη Υγεία,
Παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες για
όλους τους εργάτες και τις εργά-
τριες και να τελειώνουμε με αυτή
την κυβέρνηση. Έχουν κοινό χαρα-
κτηριστικό, την πολιτικοποίηση και
τη σύνδεση της πάλης ενάντια στον
σεξισμό και τον ρατσισμό της κυ-
βέρνησης. 

Δεν ξεχνάμε τι έγινε στον Κολωνό,
με αυτόν τον μαστροπό και βιαστή
που αντιπροσωπεύει όχι μόνο την
κυβέρνηση αλλά και όλη την άρχου-
σα τάξη. Πήγαν να ρίξουν τις ευθύ-
νες στους γονείς και αν φροντίζουν
τα παιδιά. Και βγήκε η απεργία των
βρεφονηπιοκόμων και των παιδικών
σταθμών και είπε ότι χρειάζονται λε-
φτά για δημόσιους παιδικούς σταθ-
μούς παντού, αγώνας ενάντια στη
φτώχεια για να μην υπάρχει παιδική
εργασία, για να μπορούνε τα παιδιά
να ζουν και να είναι δημιουργικά.
Ότι το να μένει το βάρος αυτής της
φροντίδας στις γυναίκες μέσα στην
οικογένεια, αυτό είναι καταστροφή
για τις γυναίκες και τα παιδιά. Με τα
ίδια μηνύματα ήρθε η απεργία στο
Βοήθεια στο Σπίτι, πάλι με τις γυναί-
κες μπροστά. 

Η ΝΔ είναι με την πλάτη στο τοίχο

μέσα στα σκάνδαλα που ξεσπάνε.
Είναι κυβέρνηση των αρπακτικών
σαν τον Πάτση και κυβέρνηση των
υποκλοπών που ξεσηκώνουν κύματα
οργής. Γι’ αυτό θέλει να μας διαιρέ-
σει με τον ρατσισμό και τον σεξισμό.
Απέναντι σε όλα αυτά έχουν ξεση-
κωθεί κινήματα. Αλλά ποιος έχει τη
δύναμη να ενώσει όλα αυτά τα κομ-
μάτια και να τα οδηγήσει στη νίκη;
Τη δύναμη την έχει η οργανωμένη
εργατική τάξη και το πιο προχωρη-
μένο κομμάτι της. 

Ο Λένιν έγραψε το Κράτος και Επα-
νάσταση δεκαπέντε χρόνια μετά από
το «Τί να κάνουμε;» για την αναγκαιό-
τητα του επαναστατικού κόμματος.
Γιατί ήταν καθαρό, ήδη από τότε, ότι
χωρίς τους επαναστάτες δεν μπορεί
η εργατική τάξη να μπει μπροστά να
ανατρέψει το σύστημα και να δώσει
συνολική εναλλακτική λύση. 

Αυτό το συμπέρασμα το χρειαζό-
μαστε και σήμερα. Οι μάχες που ξε-

διπλώνονται μπορούν να φτάσουν
στη νίκη και να ανατρέψουν αυτό το
σύστημα εφόσον σε αυτές υπάρχει
ένα επαναστατικό κόμμα. Μέσα σε
αυτές τις μάχες είναι απαραίτητη η
επαναστατική αριστερά για να συνδέ-
ει το οικονομικό με το πολιτικό: η μά-
χη ενάντια στους φασίστες, τον ρα-
τσισμό, ενάντια στην περιβαλλοντική
καταστροφή, τον σεξισμό, είναι πολι-
τικά ζητήματα που χρειάζεται συνέ-
χεια να τα φέρνουμε μέσα στους ερ-
γατικούς χώρους. Αυτή η σύνδεση εί-
ναι εφικτή με βάση τις ίδιες τις εμπει-
ρίες του κόσμου που παλεύει.

Εμπειρία
Όμως, μέσα στην εργατική τάξη

δεν υπάρχει ομοιογένεια. Υπάρχει
ένα κομμάτι που είναι πιο προχωρη-
μένο, εξαιτίας των εμπειριών, των
μαχών που έχει δώσει. Αυτό το κομ-
μάτι δεν πρέπει να το αφήνουμε να
πιέζεται από τις αυταπάτες για εύκο-

λες κοινοβουλευτικές λύσεις. Ευτυ-
χώς έχουμε την τεράστια εμπειρία
των τεσσάρων χρόνων της κυβέρνη-
σης του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν δείξει τα
όρια του κοινοβουλευτικού δρόμου. 

Γι’ αυτό είναι ανάγκη αυτό το προ-
χωρημένο κομμάτι να συγκροτηθεί
σε επαναστατικό κόμμα. Αυτή την
προσπάθεια κάνει το ΣΕΚ. Και είναι
ζωτικής σημασίας, αν θέλουμε τον
στρατηγικό στόχο, την εργατική
εξουσία, να την κάνουμε πραγματι-
κότητα κι όχι να τη βλέπουμε σαν μα-
κρυνό όραμα. Οι επαναστάτες αγωνί-
ζονται για να οργανώσουν αυτό το
προχωρημένο κομμάτι, όχι για να
πούμε ότι είμαστε ξεχωριστοί, αλλά
για να τραβήξουμε όλη την εργατική
τάξη. Όλο τον κόσμο που παλεύει. 

Με αυτόν τον πρασανατολισμό δί-
νουμε τη μάχη της Πανεργατικής
απεργίας και οργανώνουμε τη συνέ-
χεια. Χρησιμοποιούμε την προεκλο-
γική περίοδο για να δυναμώσουν οι
μάχες, να δυναμώσουν οι αγώνες.
Για να ρίξουμε τη ΝΔ και να ανοίξει
μια διαδρομή που δεν θα μπορέσουν
να την ανακόψουν οποιεσδήποτε κυ-
βερνήσεις με οποιεσδήποτε συμμα-
χίες. Με τη δυναμική από την Γενική
Απεργία, συνεχίζουμε με  το Πολυτε-
χνείο, κλιμακώνουμε μέχρι τη νίκη. 

Μαρία Στύλλου
Σοσιαλισμός από τα κάτω 

• Εισήγηση στο Μονοήμερο «Κρά-
τος και επανάσταση - η πάλη για τη
δημοκρατία σήμερα»

Περισσότερα για το μονοήμερο
στην σελ. 10, 11, 12,13

Νο 1546, 9 Νοέμβρη 2022H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Δυνατά ξεκίνησε η οικονο-
μική εξόρμηση της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης με τις
3.800 ευρώ που συγκεντρώ-
θηκαν  την πρώτη βδομάδα.

Ευχαριστούμε τις συντρό-
φισσες, τους συντρόφους,
τις φίλες και τους φίλους
που έκοψαν την συμμετοχή
τους και ενίσχυσαν το πολύ
επιτυχημένο μονοήμερο του
ΣΕΚ, “Κράτος και Επανάστα-
ση, η πάλη για την δημοκρα-
τία σήμερα” καθώς και τα
σωματεία που προμηθεύτη-
καν προσκλήσεις για τα μέλη
τους, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, ΟΤΟΕ,
ΠΟΕΔΗΝ και τους Τεχνικούς
του ΟΑΣΑ.

Οι πρώτες ενισχύσεις από
αναγνώστες της εφημερίδας
άρχισαν να φτάνουν.

Ευχαριστούμε για την ενι-
σχυσή τους: Γιάννης Χ. 500,
Γιάννης Τ. 200, Γιώργος Τ.
40., από 30: Αργυρή Ε., Ελίζα
Λ., Μάνος Τ., από 20: Θρά-
σος Τ., Αντρέας Γ. 20, Αλε-
ξανδρος Σ. 15, από 10: Δημή-
τρης Λ., Χρύσα Κ., και από 5:
Μάνος Κ., Μαρία Σ. 

Τέλος ευχαριστούμε για
την εγγραφή ή την ανανέωσή
τους, τους συνδρομητές της
εφημερίδας και του περιοδι-
κού Σοσιαλισμός από τα κά-
τω: Μαρία Β., Μαρία Μ., Βα-
σίλης Μ., Εμμυ Τ., Ασπα Ν.,
Λεωνίδας Κ., Λουκάς Θ., Αρ-
γύρης Μ., Μαρία Β., Χατζίγιε
Μ. Επίσης το Σωματείο Οδη-
γών Δήμου Αθήνας και τον
Σύλλογο Εργαζομένων Λαϊ-
κού νοσοκομείου που ανανέ-
ωσαν την ετήσια συνδρομή
τους.

Πιστεύω στον πλουραλι-
σμό στην ενημέρωση.

Διαβάζω Εργατική Αλληλεγ-
γύη γιατί είναι μια ηχηρή έκ-
φραση της αριστεράς και
των αγώνων για το δίκαιο
του εργαζομένου. Έχει δώ-
σει φωνή και στο δικό μας
αγώνα στο νοσοκομείο μας,
για καλύτερες συνθήκες ερ-
γασίας με προσλήψεις ια-
τρών και νοσηλευτών και
για καλύτερες παροχές
υγείας στους ασθενείς μας.
Αξίζει την ενίσχυσή μας.

Αργυρώ Μαρδά, 
ειδικευόμενη Παθολογίας

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Επαναστατική στρατηγική 
και οργάνωση για να 
κλιμακώσουμε μέχρι τη νίκη

6/11, Νομική Αθήνας. Στιγμιότυπο από το μονοήμερο εκδηλώσων «Κράτος και επανάσταση». Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Από αριστερά: Μ. Στύλλου, Κ. Θωίδου, Ν. Στραβελάκης, Α. Ερωτοκρίτου
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Μπλόκο 
στον Κασιδιάρη 
Αντιφασιστική συγκέντρωση και συνέντευξη Τύ-

που έξω από την αίθουσα Αθήναιον (Λεωφόρος
Αμφιθέας 61, Παλαιό Φάληρο), το Σάββατο 12 Νο-
έμβρη, στις 4μμ, καλούν αντιφασιστικές οργανώσεις
και συλλογικότητες. Με την κινητοποίηση απαιτούν
να ματαιωθεί η φασιστοσύναξη που οργανώνει στο
χώρο ο ναζί δολοφόνος Κασιδιάρης.

Η συγκέντρωση μίσους του καταδικασμένου για
διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης χρυσαυγίτη
ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το περασμένο
Σάββατο 5 Νοέμβρη στο ξενοδοχείο Κοράλ στην
ίδια περιοχή. Η οργή όμως του αντιφασιστικού κινή-
ματος ανάγκασε τη διεύθυνση του ξενοδοχείου να
ανακοινώσει ότι η “εκδήλωση” δεν θα πραγματοποι-
ηθεί στο χώρο της.

Τα φασισταριά που ακολουθούν τον φυλακισμένο
φυρερίσκο έτρεξαν να αποδώσουν αυτή την εξέλιξη
στην... κακοκαιρία που αναμενόταν την ίδια μέρα.
Και να ανακοινώσουν τη μεταφορά της φασιστοσύ-
ναξης μια βδομάδα αργότερα. Ωστόσο η αναγκαστι-
κή αλλαγή του χώρου της δεν άφηνε καμιά αμφιβο-
λία για τον πραγματικό λόγο που δεν μπόρεσε να
πραγματοποιηθεί. Πόσω μάλλον όταν η διεύθυνση
του Κοράλ φρόντισε να στείλει ενημερωτικό μέηλ
για αυτήν της την απόφαση σε αντιφασιστικές-αντι-
ρατσιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες.

Ματαίωση της φασιστοσύναξης
«Η ματαίωση της φασιστοσύναξης Κασιδιάρη στο

ξενοδοχείο Κοράλ είναι δείγμα της δύναμης του αν-
τιφασιστικού κινήματος που έστειλε τον ίδιο και όλη
την εγκληματική συμμορία της Χρυσής Αυγής στην
φυλακή», τόνιζε σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ,
απαιτώντας να σταματήσει οποιαδήποτε νέα διευκό-
λυνση στους ναζί δολοφόνους: «Αλήθεια, οι πρόθυ-
μοι "αιθουσάρχες" του Αθήναιον στην Λ.Αμφιθέας
61 που τους παραχωρούν χώρο για να γίνει η μαται-
ωμένη σύναξη μίσους στις 12 Νοέμβρη, αγνοούν για
το ποιοι τους ζητάνε χώρο; Αγνοούν ποιοι δολοφό-
νησαν τον Παύλο Φύσσα και τον Σαχζάτ Λουκμάν,
ποιοί οργάνωσαν τις δολοφονικές επιθέσεις κατά
των Αιγύπτιων αλιεργατών, των συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ, των αγωνιστών των κινημάτων και καταδικά-
στηκαν για τα εγκλήματα αυτά και για την διεύθυν-
ση εγκληματικής οργάνωσης;».

Όπως αναφέρει και το κοινό κάλεσμα για την κι-
νητοποίηση που υπογράφουν η ΚΕΕΡΦΑ, ο Αντιφα-
σιστικός Συντονισμός Αθήνας – Πειραιά και η Καμ-
πάνια «Δεν είναι αθώοι - Οι ναζί στη φυλακή!»: «Κυ-
βέρνηση, συστημικά ΜΜΕ και εταιρείες δημοσκοπή-
σεων του κλείνουν το μάτι, προφανώς γιατί θα τον
χρειαστούν σε μια επερχόμενη περίοδο έντονης πο-
λιτικής ρευστότητας και αβεβαιότητας. Με τις πολι-
τικές “νόμου και τάξης”,  του ρατσισμού, των επανα-
προωθήσεων, των πνιγμών των προσφύγων και τους
εκτοπισμούς προσφύγων σε στρατόπεδα έξω απο
τον αστικό ιστό των πόλεων, με τα συγχαρητήρια
στην εκλογή της Μελόνι ανοίγουν το δρόμο ξανά
στους φασίστες...

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα.
Μπορεί ένας καταδικασμένος  σε 13 χρόνια φυλακή
για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης
να οργανώνει και να μιλάει σε δημόσιες εκδηλώ-
σεις; Να παρουσιάζει βιβλία με εθνικιστικό φιλοπό-
λεμο περιεχόμενο; Να έχει συνομιλητές αξιωματι-
κούς των Ενόπλων Δυνάμεων; Να στέλνει εξώδικα
σε ιστοσελίδες και αντιρατσιστικές συλλογικότητες
θέλοντας να τις φιμώσει επειδή τον αποκάλεσαν φα-
σίστα και  ναζιστή; Η δική μας απάντηση είναι όχι».

Μαζική ήταν η αντιφασιστική διαδή-
λωση στο Νέο Ηράκλειο την Τρίτη
1 Νοέμβρη. Με σύνθημα “Έξω οι

φασίστες από τα σχολεία και τις γειτονιές
μας”, εκατοντάδες αντιφασίστες/τριες από
το Ηράκλειο και τις γύρω γειτονιές διαδή-
λωσαν στους δρόμους της πόλης και
έστειλαν ηχηρό μήνυμα τόσο ενάντια στο
“μνημόσυνο” - νεκροφιλική φιέστα που ορ-
γανώνουν κάθε χρόνο οι φασίστες στα
πρώην “γραφεία” τους υπό την προστασία
της αστυνομίας, όσο και ενάντια στις τε-
λευταίες επιθέσεις φασιστικών ομάδων
στο Μαρούσι.

Η πιο πρόσφατη έγινε στις 6/10 στο 1ο
ΕΠΑΛ Αμαρουσίου, όταν ομάδα 15 φασι-
στοειδών επιτέθηκε σε μέλη των Μαθη-
τών/τριών Anticapitalista και της ΚΕΕΡΦΑ
που έκαναν εξόρμηση καλώντας στην αντι-
φασιστική συγκέντρωση στη δίκη της ΧΑ
και στην πανεργατική απεργία.

Η κινητοποίηση υπήρξε αποτέλεσμα μα-
ζικού συντονισμού φορέων και συλλογικο-
τήτων των βορείων προαστίων, μετά από
σύσκεψη που οργανώθηκε με πρωτοβου-
λία της δημοτικής παράταξης “Εκτός των
Τειχών” Αμαρουσίου. Δεκάδες φορείς,
ανάμεσα στους οποίους η Δ’ και Β’ ΕΛΜΕ
Ανατολικής Αττικής, ο ΣΕΠΕ Αμαρουσίου
και Ενώσεις Γονέων από τα βόρεια προ-
άστια έχουν υπογράψει κοινό κείμενο με
το οποίο καλούν σε ενωτικές δράσεις προ-
κειμένου να τσακιστεί κάθε προσπάθεια
των φασιστών να πατήσουν πόδι στα σχο-
λεία και στις γειτονιές. Το επόμενο βήμα
των δράσεων θα είναι αντιφασιστική συ-
ναυλία στον ΗΣΑΠ Μαρουσιού.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρω-
ση στον ΗΣΑΠ Ηρακλείου. Εκεί διαβάστη-
κε το κοινό κείμενο των φορέων, καθώς και
χαιρετισμός του Κώστα Παπαδάκη, συνη-
γόρου πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής. Όπως ανέφερε: «Χαιρετίζω την
αποψινή συγκέντρωση και κάθε αγώνα για
να ανακοπεί η προσπάθεια αναβίωσης της
φασιστικής και ρατσιστικής βίας από τη
ναζιστική εγκληματική οργάνωση και τους
επίδοξους μιμητές της. Ο φασισμός γεν-
νιέται από το καπιταλιστικό σύστημα σαν
μια διέξοδος από την κρίση του, την οποία
δεν πρέπει να επιτρέψουμε. Με τον αγώνα
στη κοινωνία, τα σχολεία, τα συνδικάτα, τις
γειτονιές θα τον νικήσουμε και θα απαιτή-
σουμε από τα δικαστήρια και το κράτος να
αποδοκιμάσει τη βία και την απειλή στις
ελευθερίες και τα δικαιώματα που ο λαός
αυτός έχει κατακτήσει.

Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χ.Α. γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη δεν
χαρίζεται, αλλά κατακτιέται με τον αγώνα.
Αλλιώς θα υπάρχει μόνο για να βγάζει πα-
ράνομες τις απεργίες, να φυλακίζει
αθώους και να αφήνει ενόχους. Η ιστορία
μας προειδοποιεί για την αθώωση των εμ-

πρηστών της ΕΕΕ των δοσίλογων της κα-
τοχής, το χάδι στους δολοφόνους του
Γρηγόρη Λαμπράκη, την ασυλία του μετεμ-
φυλιακού παρακράτους και των συνεργα-
τών της χούντας με το στιγμιαίο. Αλλά ήρ-
θε πλέον η ώρα να οριστικοποιήσουμε την
ανατροπή της ατιμωρησίας, την αλλαγή
της ιστορίας, με την καταδίκη των εγκλη-
ματιών ναζιστών και στον δεύτερο βαθμό
δικαιοδοσίας. 

Καμία επανάπαυση
Το χρωστάμε στα θύματα του φασισμού

και του ναζισμού στη χώρα μας και όχι μό-
νο, το χρωστάμε στη γενιά της αντίστα-
σης, στη γενιά του αντιδικτατορικού αγώ-
να και του Πολυτεχνείου, το χρωστάμε σε
όλους όσους αγωνίζονται για την αλληλεγ-
γύη στους πρόσφυγες και μετανάστες,
ενάντια στα υπολείμματα της ρατσιστικού
δηλητήριου της Χ.Α, όπου και αν αυτό βρί-
σκει φιλοξενία. Το χρωστάμε στο παγκό-
σμιο αντιφασιστικό κίνημα που δεν έπαψε
στιγμή να αγωνιά για την προσπάθεια ανα-
βίωσης του ναζισμού στην Ελλάδα. Χωρίς
καμία επανάπαυση, χωρίς κανέναν εφησυ-
χασμό, συνεχίζουμε. Ενωμένη η δημοκρα-
τική κοινωνία δίνει με μεγαλύτερη ακόμα
ένταση τη μάχη μέσα και έξω από τα δικα-
στήρια και θα νικήσει ξανά».

Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές/τριες πέρα-
σαν από τους δρόμους του Ν. Ηρακλείου
φωνάζοντας συνθήματα όπως “Ο Παύλος
ζει, τσακίστε τους ναζί”, “Όχι απελάσεις ρα-
τσιστικές, άσυλο και στέγη στους πρόσφυ-
γες”, “Ούτε στο Ηράκλειο ούτε πουθενά,
τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά”.

Η ΚΕΕΡΦΑ Βορείων και όλοι οι φορείς
που οργάνωσαν τη διαδήλωση καλούν στη
συνέχιση της καμπάνιας για να συγκεντρω-
θούν κι άλλες υπογραφές στο κοινό κείμε-
νο, το οποίο αναφέρει ανάμεσα σε άλλα:
«Δύο χρόνια μετά την καταδίκη των νεονα-
ζί της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική ορ-

γάνωση, οι φασίστες προσπαθούν να ξα-
νασηκώσουν κεφάλι. Το βλέπουμε στη
διάρκεια της δίκης στο Εφετείο όπου ο δι-
κηγόρος τους, Πλεύρης, χαιρετάει φασι-
στικά με την ανοχή του δικαστηρίου και
της αστυνομίας. Το βλέπουμε με τις πάνω
από δέκα επιθέσεις σε μετανάστες και αν-
τιρατσιστές που σημειώθηκαν τον τελευ-
ταίο χρόνο. 

Η πολιτική της ακρίβειας, της φτωχοποί-
ησης, της καταστολής, του ρατσισμού και
του σεξισμού είναι ενάντια στις ανάγκες
και στα συμφέροντα του λαού και, ταυτό-
χρονα, ενισχύει την ανασύνταξη του φασι-
στικού κινήματος.

Η κυβέρνηση της φασίστριας, θαυμά-
στριας του Μουσολίνι, Μελόνι στην Ιταλία,
η πρώτη κυβέρνηση στην Ευρώπη με τη
συμμετοχή των φασιστών από το τέλος
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η άνοδος της
Λεπέν στη Γαλλία και των φασιστών σε άλ-
λες, μας προειδοποιούν ότι δεν τελειώσα-
με με την απειλή του φασισμού.   

Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμε-
νο καλούμε όλες και όλους, φορείς και
συλλογικότητες, κάθε δημοκρατικό πολίτη
να ενώσουμε τις δυνάμεις και τις φωνές
μας για να βάλουμε οριστικά το φασισμό
στο "χρονοντούλαπο της ιστορίας".

Ο φασισμός δεν είναι μόνο ιδεολογία. Εί-
ναι ένας μηχανισμός βίας και δολοφονίας
ενάντια σε κάθε τι διαφορετικό, σε κάθε τι
που τους μπαίνει εμπόδιο. Χωρίζει τους αν-
θρώπους ανάλογα με το χρώμα, τη φυλή,
το σεξουαλικό προσανατολισμό. Από το
Ολοκαύτωμα μέχρι τις δολοφονίες του αν-
τιφασίστα Παύλου Φύσσα και του μετανά-
στη Λουκμάν και από τις οι επιθέσεις σε
μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, σε ανάπη-
ρους, σε ρομά μέχρι αγωνιστές συνδικαλι-
στές και αντιφασίστες, η ιστορία του φασι-
σμού είναι γεμάτη αίμα».

Α.Φ.

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έξω οι φασίστες από τις
γειτονιές και τα σχολεία μας

1/11, Ηράκλειο Αττικής. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



Δεν έχουν τελει-
ωμό τα ρατσιστι-
κά εγκλήματα της

κυβέρνησης Μητσοτάκη
στα νερά του Αιγαίου.
Καθημερινά τα ναυάγια
προσφύγων διαδέχονται
το ένα το άλλο, αφήνον-
τας πίσω τους δεκάδες
νεκρούς. Το ίδιο συμβαί-
νει με τις παράνομες
επαναπροωθήσεις από
το ελληνικό λιμενικό πί-
σω στην Τουρκία, η βι-
αιότητα των οποίων ξε-
περνάει κάθε φαντασία.

Είναι αδύνατο να μπο-
ρέσει να καταγράψει κα-
νείς πλήρως τη λίστα θα-
νάτου της κυβέρνησης.
Την Τρίτη 1 Νοέμβρη,
ιστιοπλοϊκό με 68 πρό-
σφυγες βυθίστηκε στα
νότια της Εύβοιας, 300
μέτρα από την στεριά!
Μέχρι τώρα, όπως ανα-
φέρουν όλα τα δημοσι-
εύματα, τουλάχιστον 22
άνθρωποι, ανάμεσά τους
πολλά μικρά παιδιά,
έχουν ανασυρθεί νεκροί,
με τα πτώματα να φτά-
νουν μέχρι τη Ραφήνα.
Ακόμα 34 άνθρωποι
αγνοούνται και είναι πο-
λύ πιθανό κάποιοι να βρί-
σκονται στο βυθό εγκλω-
βισμένοι μέσα στο σκά-
φος. Από τους μόλις 12 διασωθέντες, οι
11 κατάφεραν μόνοι τους να βγουν στην
ακτή και ο ένας βρέθηκε να κολυμπά
στα νερά για πάνω από ένα 24ωρο.

Την προηγούμενη ημέρα το απόγευ-
μα, σκάφος με 12 πρόσφυγες είχε βυθι-
στεί στα νότια της Σάμου. Οι τέσσερις
διασώθηκαν από ψαράδικο, οι δύο βρέ-
θηκαν νεκροί και έξι αγνοούνται. Ενώ το
ίδιο πρωί, βάρκα στοιβαγμένη με 43
πρόσφυγες, εκ των οποίων 16 μικρά
παιδιά, που έπλεε στα βόρεια της Λέ-
σβου, είχε επαναπροωθηθεί από πλοίο
του ελληνικού λιμενικού πίσω στην
Τουρκία. Σύμφωνα με την οργάνωση
Aegean Boat Report, η «επιχείρηση» της
επιστροφής έγινε υπό την απειλή όπλων
και με αφαίρεση της μηχανής της βάρ-
κας, αφήνοντας τους πρόσφυγες στη
μέση του πελάγους πριν τους εντοπίσει
το τουρκικό λιμενικό.

Παρόμοια κατάληξη είχαν 104 πρό-
σφυγες που προσπαθούσαν εκείνες τις
ημέρες να φτάσουν στην Ιταλία και εί-
χαν αναζητήσει βοήθεια από το ελληνι-
κό λιμενικό στα ανοιχτά της Ζακύνθου.
Όπως καταγγέλει η ίδια οργάνωση, οι
πρόσφυγες βρέθηκαν δυο μέρες μετά
σε... τουρκικά ύδατα, πάνω σε πέντε

φουσκωτές σχεδίες! Τα ίχνη τους μάλι-
στα είχαν χαθεί λίγα χιλιόμετρα έξω
από τη Φοινικούντα ενώ ρυμουλκούνταν
από το ελληνικό λιμενικό. Η επίσημη
εξήγηση του τελευταίου ήταν ότι οι
πρόσφυγες είχαν κόψει μόνοι τους τον
κάβο της ρυμούλκησης όταν κατάλαβαν
ότι τους γυρνούσαν στην Ελλάδα και εί-
χαν συνεχίσει το ταξίδι τους για την Ιτα-
λία. Τόσο εύκολα ξεφεύγουν οι πρό-
σφυγες από τις ελληνικές αρχές...

Μεσοπέλαγα
Στην πραγματικότητα, γράφει η Εφη-

μερίδα των Συντακτών, όλα συνηγορούν
στο ότι σε εκείνο το σημείο «πλησίασαν
τρία σκάφη, στα οποία επιβίβασαν τους
πρόσφυγες κουκουλοφόροι, καταφεύ-
γοντας στον βίαιο ξυλοδαρμό τους όταν
συναντούσαν αντίσταση. Πρώτα τους
αφαίρεσαν κινητά και άλλα υπάρχοντα,
εκτός από λίγα ρούχα, γεγονός που πι-
θανότατα εξηγεί πώς το γεωγραφικό
στίγμα από κινητό κατέληγε αργότερα
σε κτίσμα δυτικά της Φοινικούντας.
Τους επιβίβασαν ξανά σε μεγαλύτερο
σκάφος του Λιμενικού το οποίο έπλεε
προς την Τουρκία με συχνές στάσεις
μεσοπέλαγα. Γύρω στα μεσάνυχτα της

Δευτέρας προς Τρίτη
[31/10-1/11], τους επιβί-
βασαν με τη βία σε φου-
σκωτές σχεδίες, από τις
οποίες είχαν αφαιρέσει
το πορτοκαλί προστα-
τευτικό κάλυμμα, και
τους άφησαν ανοιχτά
της τουρκικής πόλης
Ντάτσα. Εκεί τους εντό-
πισε ύστερα από λίγες
ώρες το Τουρκικό Λιμε-
νικό, από τις φωτογρα-
φίες του οποίου προκύ-
πτει ότι πρόκειται για
την ομάδα των προσφύ-
γων που ρυμουλκούσε
πριν από δύο μέρες το
Ελληνικό Λιμενικό».

Κι όλα αυτά ενώ ακό-
μα ξεβράζονται πτώματα
από προηγούμενα πολύ-
νεκρα ναυάγια, όπως
αυτό που έγινε στις αρ-
χές Οκτώβρη κοντά στα
Κύθηρα. Την περασμένη
Πέμπτη, η σορός ενός
ακόμα θύματος βρέθηκε
κοντά στο σημείο εκεί-
νης της τραγωδίας.
«H ύβρις συνεχίζεται.
Αυτή τη στιγμή, 25 μέ-
ρες μετά τις “εξονυχιστι-
κές” έρευνες του βρα-
βευμένου μας Λιμενικού
για αγνοούμενους, και
αφού οι συγγενείς των
πνιγμένων βρήκαν μόνοι
τους την τελευταία σορό

που βρέθηκε, μέλη της ομάδας μας με
μια απλή βόλτα στο σημείο της τραγω-
δίας πήραν αυτή τη φωτογραφία», ανα-
φέρει κείμενο που υπογράφουν κάτοικοι
των Κυθήρων, συνοδευόμενο από φω-
τογραφία με το άψυχο σώμα να κείτεται
σε ένα κολπίσκο.

«Ο Πλακιωτάκης δίνει συγχαρητήρια
στο λιμενικό την στιγμή που κανέναν
δεν διέσωσε το λιμενικό», έγραψε μετά
τα νέα ναυάγια ο διασώστης Ιάσονας
Αποστολόπουλος. «Ψαράδες τους έσω-
σαν στη Σάμο και στην Εύβοια κολύμπη-
σαν μόνοι τους μέχρι την βραχονησίδα».
Αυτή είναι η αλήθεια. Από τα Κύθηρα
και την Εύβοια μέχρι τη Σάμο και τη Λέ-
σβο, το κίνημα αλληλεγγύης στέκεται
στο πλευρό των προσφύγων και απαιτεί
ανθρώπινη υποδοχή, άσυλο και στέγη,
δουλειές, Υγεία, Παιδεία και δικαιώματα
για όλες και όλους, ενάντια στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, τις επαναπροωθή-
σεις, τους φράχτες και τα κλειστά σύνο-
ρα. Αυτή είναι η δύναμη που μπορεί να
ξεφορτωθεί μια και καλή την κυβέρνηση
Μητσοτάκη μαζί με τις ρατσιστικές δο-
λοφονικές πολιτικές της.

Λένα Βερδέ
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Ανοιχτή Σύσκεψη για την οργάνωση κινητοποί-
ησης ενάντια στα ρατσιστικά εγκλήματα 
της κυβέρνησης και την φασιστική απειλή 
Κυριακή 13 Νοέμβρη 5μμ, 
ΡΟΜΑΝΤΖΟ, Αναξαγόρα 3-5

Η κυβέρνηση της ΝΔ με την κλιμάκωση της ρατσιστι-
κής εκστρατείας, το ασφυκτικό κλείσιμο των συνόρων,
οδηγεί τους κατατρεγμένους πρόσφυγες σε φρικιαστικά
ναυάγια με πνιγμένους στις θάλασσες του Αιγαίου, με το
τελευταίο στον Καφηρέα να καταγράφει τριάντα νε-
κρούς και δεκάδες άλλους αγνοούμενους. Δεν περνάει
βδομάδα πλέον χωρίς την καταμέτρηση θανάτων από
πνιγμούς σε ναυάγια όπου χάνουν τις ζωές τους πρό-
σφυγες, γυναίκες, παιδιά, βρέφη. Τα εγκλήματα της κυ-
βέρνησης της ΝΔ δεν έχουν τέλος.

Επιπλέον προχωρά σε συστηματικές επαναπροωθή-
σεις κουρελιάζοντας το δικαίωμα στο άσυλο για τους
πρόσφυγες. Μητσοτάκης και Ερντογάν συναγωνίζονται
σε βαρβαρότητα απέναντι στην προσφυγιά ενώ έχουν
μετατρέψει το Αιγαίο σε πεδίο άγριου ανταγωνισμού για
τις ΑΟΖ και τις εξορύξεις των καταστροφικών για το πε-
ριβάλλον υδρογονανθράκων φέρνοντας την απειλή του
πολέμου στην πόρτα μας. 

Με την κατάργηση του προγράμματος ΕΣΤΙΑ μέχρι τις
31/12/2022 και το κλείσιμο της δομής του Ελαιώνα προ-
χωρά σε μαζικό εκτοπισμό των προσφύγων από τις πό-
λεις σε στρατόπεδα-γκέτο έξω από τον αστικό ιστό, ενώ
διακόπτει βίαια την φοίτηση των παιδιών στα δημόσια
σχολεία.

Η Αμυγδαλέζα και τα άλλα στρατόπεδα-φυλακές
έχουν γεμίσει από χιλιάδες μετανάστες εργάτες χωρίς
χαρτιά και άρχισαν ήδη οι απελάσεις.

Η κυβέρνηση έτρεξε να συγχαρεί την φασίστρια Τζόρ-
τζια Μελόνι για την ανάδειξή της στην πρωθυπουργία
της Ιταλίας η οποία από την πρώτη στιγμή έβαλε στο
στόχαστρο τους κατατρεγμένους πρόσφυγες. Η Μελόνι
εφαρμόζει πλέον τον αποκλεισμό της προσέγγισης σε
ιταλικά λιμάνια των διασωθέντων προσφύγων στην Με-
σόγειο από οργανώσεις αλληλεγγύης, ακόμη και από
τον Ερυθρό Σταυρό.

Οι ρατσιστικές πολιτικές στρώνουν το δρόμο στους
φασίστες που βγαίνουν ξανά με επιθέσεις σε γειτονιές
και σχολεία, όπως πρόσφατα στο Μαρούσι και στην
Σταυρούπολη. Την ίδια ώρα ο Πλεύρης στη δίκη των
χρυσαυγιτών με ναζιστικούς χαιρετισμούς δηλώνει την
απόφαση των αμετανόητων δολοφόνων να συνεχίσουν
να προκαλούν και να δρουν ανοιχτά ως ναζιστές. 

Αυτά τα περιθώρια τα δίνει μια κυβέρνηση που για να
επιβάλει την ακραία πολιτική της ακρίβειας, της φτώχειας
για τους πολλούς και των υπερκερδών για τους λίγους,
επιχειρεί να μετατρέψει τους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες σε αποδιοπομπαίους τράγους για την χρεοκοπη-
μένη πολιτική της. Μια πολιτική η οποία χρησιμοποιεί όλο
και περισσότερο την βάρβαρη αστυνομική καταστολή
παντού, στην Μαλαματίνα, τα πανεπιστήμια, τα Εξάρχεια.

Είναι ώρα να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα των προ-
σφύγων και των μεταναστών και να κλείσουμε το δρόμο
στην φασιστική απειλή, με την άνοδο της Μελόνι και την
παρουσία της Λεπέν στη γαλλική βουλή να ανοίγουν την
όρεξη στους φασίστες και στην Ελλάδα.

Καλούμε σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, κινήσεις
αλληλεγγύης και υπεράσπισης δικαιωμάτων, συλλογικό-
τητες στις γειτονιές, κοινότητες μεταναστών, δημοτικές
κινήσεις, ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, κι-
νήσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων, των γυναικών,
των ΛΟΑΤΚΙ+, των αναπήρων, των Ρομά σε ανοικτή σύ-
σκεψη την Κυριακή 13 Νοέμβρη 5μμ στο ΡΟΜΑΝΤΖΟ,
Αναξαγόρα 3-5 για την οργάνωση και τον συντονισμό κι-
νητοποιήσεων. 

ΚΕΕΡΦΑ

Σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κυβέρνηση δολοφόνων

Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί τις κοινότητες των μεταναστών και των προσφύγων 
σε μαζική συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου μαζί με όλους τους

αντιφασίστες αγωνιστές.
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Διεξάχθηκε στις 7 και 8 Νοέμβρη
το Συνέδριο της Ομοσπονδίας

Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών,
με την Αριστερή Μαχητική Πρωτο-
βουλία (ΑΜΠ) να έχει αναβαθμισμέ-
νη παρουσία σε σχέση με το προ-
ηγούμενο, παρά την απουσία των
συνέδρων μας από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς λόγω του πραξικοπήματος στις εκλογές. 

Στην παρέμβασή μας αναδείξαμε το πώς μπήκαν στο στόχα-
στρο οι εργαζόμενοι του Υπ. Οικ. και της ΑΑΔΕ από την κυβέρ-
νηση με το Ειδικό Μισθολόγιο και την Προσωπική Διαφορά και
αναφέραμε παραδείγματα από άλλους κλάδους που βγήκαν
στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με την κυβέρνηση για να
τα ακολουθήσουμε και να συντονιστούμε. Απευθύναμε πρόταση
για συγκρότηση ενός ενιαίου κατεβάσματος της Αριστεράς για
έναν ριζοσπαστικό πυρήνα αντιπολίτευσης μέσα στην ΟΣΥΟ, η

οποία όμως δεν έγινε δεκτή. 
Η Επιτροπή Συμβασιούχων

Καθαριστριών του Υπ.Οικ. που
παλεύουν για μονιμοποίηση πή-
ρε τον λόγο στο συνέδριο και το
ψήφισμά της εγκρίθηκε. Τα ψη-
φίσματα που καταθέσαμε από
την πλευρά μας ενάντια στο Ει-

δικό Μισθολογίο της ΑΑΔΕ και την κατάργησή της, καθώς και
για νέα γενική απεργία μετά τις 9/11 ενάντια στον νέο προϋπο-
λογισμό υπερψηφίστηκαν, ενώ καταψηφίστηκε η πρότασή μας
για την εγγραφή των συμβασιούχων συναδέλφων μας στην
ΟΣΥΟ. 

Οι έδρες για το ΔΣ της ΟΣΥΟ: ΔΗΣΥ(ΚΙΝΑΛ) 8, ΔΑΚΕ(ΝΔ) 2,
Ανεξάρτητοι ΓΛΚ 2, ΕΑΕΚ(ΣΥΡΙΖΑ) 1, Ενωτικό ΓΧΚ 1, ΑΜΠ 1

Νίκος Τουρνάς, σύνεδρος στην ΟΣΥΟ 
με την Αριστερή Μαχητική Πρωτοβουλία

Νέο βατερλώ για την Κεραμέως και τον νόμο Χα-
τζηδάκη αποδείχτηκε η προσπάθεια να επιβλη-
θούν ηλεκτρονικές εκλογές στα Υπηρεσιακά Συμ-

βούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ. Παρά τη στή-
ριξη που είχε αυτή τη φορά από τις παρατάξεις της ΝΔ,
του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, η συντριπτική πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών, δύο στους τρεις, για άλλη μια φορά
έδειξαν “ανυπακοή” στη γραμμη του υπουργείου Παιδεί-
ας, όπως καλούσαν οι Παρεμβάσεις. Στα μεγάλα αστικά
κέντρα το ποσοστό αποχής είναι ακόμα μεγαλύτερο.
83,47% άγγιξε η αποχή στην περιφέρεια Αττικης στις
εκλογές για τα ΚΥΣΠΕ.

«Η Κεραμέως πήγε να στήσει εκλογές για τα Υπηρεσια-
κά Συμβούλια με ηλεκτρονική κάλπη βάζοντας σε εφαρ-
μογή τον νόμο Χατζηδάκη. Δεν της πήγαν καθόλου καλά
τα πράγματα», τονίζει η Εύα Ηλιάδη, εκπαιδευτικός, Ε'
ΕΛΜΕ Αθήνας και μέλος του δικτύου “η Τάξη μας”. «Βγή-
κε κι ανακοίνωσε ότι “ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι
εκλογές με ποσοστά συμμετοχής 34% για το ΚΥΣΔΕ και
για το ΚΥΣΠΕ 37%”. Πραγματικά είναι ανέκδοτο. Το
Υπουργείο έδωσε τα ρέστα του επιχειρώντας ένα ακόμα
βήμα για την κατάργηση των δια ζώσης διαδικασιών. Ο
κόσμος των σχολείων τούς γύρισε μαζικά την πλάτη με
τεράστια ποσοστά αποχής. Είναι πολύ σημαντικό ότι ακό-
μα και κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ανταρσία στη γραμμή
της ηγεσίας του και απείχε από τη διαδικασία, όπως κα-
λούσαν τα σχήματα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. 

Το σημαντικό είναι ότι πάμε σε μια πανεργατική απεργία
με τα σχολεία να μοιάζουν με καζάνι που βράζει κι έχον-
τας αναγκάσει την Κεραμέως σε ένα ακόμα μεγάλο στρα-
πάτσο. Η απεργία θα βρει τον κλάδο στην πρώτη γραμμή
και θα δώσει την ευκαιρία να ενώσουμε την αντιπαράθεση
με τις επιθέσεις της Κεραμέως με όλες τις άλλες μάχες.
Σε αυτή τη σύνδεση είναι η δύναμη για να κατακτήσουμε
το σύνολο των διεκδικήσεών μας. Αυξήσεις, μαζικούς μό-
νιμους διορισμούς, μόνιμη και σταθερή εργασία. Ό,τι κι
αν λέει η Κεραμέως οι ελλείψεις είναι εδώ και η ανάγκη
για προσλήψεις επιτακτική. Στο σχολείο μου για παρά-
δειγμα που είναι στο κέντρο της Αθήνας έχει 33 διδακτι-
κές ώρες κενές λόγω ελλείψεων και μάλιστα σε μαθήματα
που εξετάζονται από την Τράπεζα Θεμάτων. Πλέον μετά
και το στραπάτσο με τις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμ-
βούλια, η Κεραμέως δεν έχει καμία νομιμοποίηση. Χρει-
άζεται να ξηλώσουμε αυτήν και όλη την κυβέρνηση». 

«Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί,
μέσα από τους αγώνες μας, έχει διαμορφώσει ένα ση-
μαντικό, ταξικό, πολιτικό κριτήριο σε μεγάλα τμήματα
του κλάδου που οδήγησε χιλιάδες εκπαιδευτικούς να
σταθούν όρθιοι υπερασπίζοντας τα συνδικάτα τους και
τις πραγματικές δημοκρατικές, συλλογικές τους διαδικα-
σίες. Η αποχή μεταφράζεται ως απαίτηση προς τις συν-
δικαλιστικές και πολιτικές ηγεσίες για πιο αποφασιστική
στάση απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης», τονίζει
η ανακοίνωση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης, σχήμα
των Παρεμβάσεων στον ΣΕΠΕ Χανίων και συνεχίζει:

«Χρειάζεται να έχει κανείς απύθμενο θράσος για να
αποδίδει την αποχή στην αποστοίχιση από τα συνδικάτα
και την έλλειψη ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για
τους αγώνες. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συνδικαλιστές
που προέρχονται από το χώρο του Δικτύου (στην Α/βαθ-
μια εκπ/ση) και των ΣΥΝΕΚ (στη Β/βαθμια) οι οποίοι
διαρκώς επιχειρούν να πατούν σε δύο βάρκες. Θολώ-
νουν τα νερά και ψάχνουν άλλοθι για τις δικές τους αντι-
φάσεις και αμφισημίες στον κλάδο».

Μάνος Νικολάου

Τ ην Τετάρτη 2/11 ήταν προγραμματι-
σμένες εκλογές για την ανάδειξη νέας

εφορευτικής επιτροπής & αντιπροσώπων
για το συνέδριο της ΟΣΥΟ. Οι εκλογές δεν
έγιναν ποτέ, τυπικά ο λόγος ακύρωσής
τους ήταν η έλλειψη απαρτίας της απερχό-
μενης εφορευτικής επιτροπής. Ουσιαστικά
βέβαια ο λόγος που δεν μπόρεσε να προ-
χωρήσει η εκλογική διαδικασία είναι ότι οι
συνθήκες μέσα στις οποίες ξεκίνησε η ψη-
φοφορία δημιούργησαν ένα κλίμα έντασης
και εκφοβισμού που πήρε μπάλα ακόμα και
τη δικαστική αντιπρόσωπο. 

Από νωρίς είχαμε μάθει ότι διακινούνταν
από κάποιους συναδέλφους ένα κείμενο
χέρι με χέρι και ζητούσαν από τα μέλη του
συλλόγου να υπογράψουν για να κατατε-
θεί ένσταση και να ακυρωθούν οι εκλογές
επειδή δεν είχε τηρηθεί από το Δ.Σ. της
Προσωρινής Διοίκησης του συλλόγου το
καταστατικό και οι προθεσμίες σχετικά με
τις εκλογές. Είναι εντυπωσιακό ότι το κεί-
μενο αυτό το υπέγραφαν και μέλη του
προηγούμενου Δ.Σ. του συλλόγου, οι ίδιοι
που αρνούνταν να προκηρύξουν εκλογές
επί 6 μήνες αφότου είχε λήξει η παράταση
της θητείας τους, που δεν κάλεσαν ούτε
μία τακτική συνέλευση μέσα σε 3 χρόνια
και που αρνούνταν να εφαρμόσουν το άρ-
θρο του καταστατικού για τις έκτακτες

Γ.Σ. που επικαλούνταν ότι είχαμε παραβιά-
σει. Συγκεκριμένα, το άρθρο που ορίζει
ότι το Δ.Σ. του συλλόγου οφείλει να συγ-
καλεί έκτακτη Γ.Σ. όταν τούτο ζητηθεί από
το 1/20 των ταμειακώς εντάξει μελών, κάτι
το οποίο δεν αφορούσε την έκτακτη Γ.Σ.
που είχε καλεστεί εκείνη την ημέρα και η
οποία είχε αποφασιστεί από το Δ.Σ. και όχι
κατόπιν αιτήματος μελών. 

Είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό το γεγονός
ότι η συνάδελφος η οποία πρωτοστάτησε
στην «καμπάνια» συλλογής υπογραφών για
την ένσταση και επέμενε με όχι και τόσο
ευγενικό τρόπο ότι η δικαστική αντιπρόσω-
πος έπρεπε να την εξετάσει παρότι η ίδια
εξηγούσε ότι δεν είναι δικιά της δικαιοδο-
σία, μας είχε εγκαλέσει για «εμμονή στη νο-
μιμότητα» όταν μαζεύαμε υπογραφές για
να οριστεί η τακτική συνέλευση και να προ-
κηρυχτούν οι εκλογές και το Δ.Σ. που είχε
λήξει η θητεία του αρνούταν να το κάνει.

Παρότι ακυρώθηκαν οι εκλογές, η όλη
προσπάθεια κατέληξε σε φιάσκο γιατί
πολύ περισσότεροι συνάδελφοι από αυ-
τούς που υπέγραψαν την ένσταση υπε-

ρασπίστηκαν τις διαδικασίες και τη δημο-
κρατική λειτουργία του συλλόγου, κάτι
που φάνηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο
και στο πολύ ήρεμο κλίμα που επικράτη-
σε στη Γ.Σ. που έγινε πριν την ψηφοφο-
ρία και στην οποία – προφανώς – επέλε-
ξαν να μην εμφανιστούν οι κατά βούληση
θεματοφύλακες του καταστατικού και
των εκλογικών διαδικασιών.

Με αυτό το κεκτημένο προχωράμε για
να ξαναζωντανέψουμε τις συλλογικές
διαδικασίες. Η τακτική γενική συνέλευση
και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
και αντιπροσώπων στην ΟΣΥΟ θα γίνουν
στις 24 Νοεμβρίου. Πιστεύω ότι μέσα
από τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετω-
πίσει, πολλοί περισσότεροι συνάδελφοι
καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται να υπερα-
σπιστούμε την ύπαρξη αυτού του συλλό-
γου και θα βάλουν ακόμα πιο ενεργά τον
εαυτό τους σε αυτή την προσπάθεια.

Τιάνα Ανδρέου, Πρόεδρος Δ.Σ. 
της Προσωρινής Διοίκησης του Συλλόγου
Εργαζομένων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΥΠ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριστερή Μαχητική
Πρωτοβουλία

Νέο χαστούκι 
στην Κεραμέως

Αγώνας δημοκρατίας άγονος;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ11/10/2021, Απεργία εκπαιδευτικών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ (νοσοκομειακοί γιατροί Αθήνας-Πει-
ραιά) τη Δευτέρα 7/11 αποφασίστηκε να δώσουμε συνέ-
χεια και μετά την πανεργατική απεργία στη μάχη ενάντια
στο νέο νομοσχέδιο του Πλεύρη που καταργεί την Πλήρη
και Αποκλειστική Απασχόληση στους νοσοκομειακούς για-
τρούς και ανοίγει παραπέρα τον δρόμο για την ιδιωτικο-
ποίηση του ΕΣΥ. Καλούμε σε γενικές συνελεύσεις των για-
τρών ανά νοσοκομείο και τη Δευτέρα 21/11 γενική συνέ-
λευση της ΕΙΝΑΠ για να αποφασιστούν οι κινητοποιήσεις

μας με 24ωρη ή 48ωρη απεργία.

Υπήρξε ομοφωνία στην ΕΙΝΑΠ κατά του νέου ν/σ του
Πλεύρη για το ΕΣΥ, καθώς επίσης συζητήσαμε για τη μάχη
για μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία και ενάντια στις
μετακινήσεις που γίνονται για να καλυφθούν αναποτελε-
σματικά οι τρύπες από τις τεράστιες ελλείψεις προσωπι-
κού, όπως γίνεται στο νοσοκομείο της Παμμακάριστου.  

Κώστας Καταραχιάς, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, 
γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν Έλενα Βενιζέλου

ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

Πριν λίγες μέρες συνέβη το τρίτο κατά σειρά ατύχημα στο νοσο-
κομείο μας από το καλοκαίρι, με την ανάφλεξη στον αξονικό.

Μέχρι στιγμής έχουμε γλιτώσει από το να συμβεί κάτι κακό στο αν-
θρώπινο δυναμικό και σε ασθενείς. Όμως αυτά δε συμβαίνουν μόνο
στο δικό μας νοσοκομείο. Τα "ατυχήματα" έχουν γίνει καθημερινό-
τητα σε όλα τα νοσοκομεία και δυστυχώς σε κάποια από αυτά την
έχουν πληρώσει άσχημα οι εργαζόμενοι, όπως η συναδελφισσα στο
Αγλαΐα Κυριακού που έχασε το χέρι της ή στο Κρατικό της Νίκαιας
που η συνάδελφισσα νοσοκόμα έπαθε ηλεκτροπληξία.

Η κυβέρνηση έχει φροντίσει τα τελευταία χρόνια να μειώσει τα
κονδύλια για την υγεία κατά 1,5 δις. Κι όλο αυτό έρχεται να προστε-
θεί στα χρόνια απαξίωσης και διάλυσης της δημόσιας υγείας. Είναι
λογικό λοιπόν οι συντηρήσεις να είναι ελλειπείς, τα μηχανήματα και
το ανθρώπινο δυναμικό να δουλεύουν στο φουλ και όλη αυτή η κα-
τάσταση να αυξάνει την πιθανότητα του λάθους και του ατυχήμα-
τος. Ο νέος προϋπολογισμός που ετοιμάζουν θα είναι ακόμα χειρό-
τερος, μιας και πρέπει να αυξηθούν τα πλεονάσματα. Σε απλά ελλη-
νικά δε θα δοθούν λεφτά για προσλήψεις, ΜΕΘ, υλικοτεχνικό εξο-
πλισμό, συντηρήσεις και ως εκ τούτου οι συνθήκες εργασίας θα
χειροτερεύσουν. Διεκδικούμε προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, άρση
αναστολών, ένταξη στα ΒΑΕ, επιστροφή 13ου και 14ου μισθού. Για
αυτό απεργούμε την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου.

ΝΥΣΤΕΡΙ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
στο νοσοκομείο Αγία Όλγα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο γραφείο της Διοίκησης πραγ-
ματοποίησαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Έλενα Βενιζέ-

λου την Τρίτη 8/11 ενάντια στην απροειδοποίητη και αιφνιδιαστική
μετακίνηση τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων της αιμοδοσίας
στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Κάτω από την πίεση της κινητοποί-
ησης, η διοίκηση πήρε πίσω τη μετακίνηση.

Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσ. Έλενα Βενιζέλου, που κά-
λεσε τη συγέντρωση, έκανε λόγο για απαράδεκτη απόφαση που
έθετε σε κίνδυνο τη λειτουργία του ήδη υποστελεχωμένου τμήμα-
τος της αιμοδοσίας και ανέφερε σε ανακοίνωσή του: 

«Για πολλοστή φορά το νοσοκομείο μας βρίσκεται στο στόχα-
στρο της διοίκησης, της ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας, αποδυ-
ναμώνοντάς το με μετακινήσεις προσωπικού προς το Αλεξάνδρα
αλλά και άλλα νοσοκομεία της ΥΠΕ. Μάλιστα ο εμπαιγμός είναι τό-
σο μεγάλος που λίγες μέρες πριν σε συνάντηση του προεδρείου
του σωματείου μας η κα Γεννηματά είχε δεσμευθεί να μην υπάρξει
άλλη μετακίνηση. Είναι προφανές μετά τις αναστολές, τις μηδενι-
κές προσλήψεις και πλέον με τις συνεχιζόμενες μετακινήσεις, οι
ελλείψεις προσωπικού έχουν φτάσει σε επίπεδα που οδηγούν σε
σοβαρή υπολειτουργία τα περισσότερα τμήματα του νοσοκομείου.
Με αυτό τον τρόπο υποβαθμίζουν ραγδαία το νοσοκομείο για να
το ανοίξουν στους ιδιώτες, όπως άλλωστε προβλέπει το νέο νομο-
σχέδιο διάλυσης του ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας, που καταργεί
την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των ιατρών ΕΣΥ.

Οι εργαζόμενοι/ ες του Έλενα δεν θα το επιτρέψουμε». 

«Η Ψυχική Υγεία δεν είναι πολυτέλεια
και δεν ανήκει στους ιδιώτες»

Οι εκλογές του σωματείου μας
γίνονται λίγες μέρες μετά τη
μεγαλειώδη πανυγειονομική

απεργία στις 20 Οκτώβρη και μέσα στη
φωτιά του πανεργατικού ξεσηκωμού
από την απεργία ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ στις 9
Νοέμβρη.

Στα νοσοκομεία είδαμε στην πράξη
την αγανάκτηση να μετατρέπεται σε πο-
τάμι. Όταν στο «Γεννηματάς» είδαμε μα-
ζικά τους συναδέλφους συγκεντρωμέ-
νους στα ΤΕΠ να απομονώνουν Πλεύρη
και Γκάγκα και να πετυχαίνουν τα δίκαια
αιτήματά τους (πχ. όχι υπέρ-εφημέρευ-
ση) όλοι γεμίσαμε αυτοπεποίθηση!

Η δύναμή μας φάνηκε ακόμη σε μια
σειρά νοσοκομεία όπως: Έλενα, Δαφ-
νί, Άγιος Σάββας, Αγία Όλγα, Σωτηρία,
Αγλαΐα Κυριακού, Αγία Σοφία και όχι
μόνο, τα οποία ξεσήκωσαν με τις κινη-
τοποιήσεις τους τον κόσμο και έφεραν
τελικά τη μεγαλύτερη απεργία των τε-
λευταίων χρόνων στην υγεία μπροστά
στο υπουργείο Υγείας, στριμώχνοντας
την κυβέρνηση.

Στο Δρομοκαΐτειο ακολουθήσαμε τον
ίδιο δρόμο. Δεν χαρίσαμε το Σωματείο
μας στη γραφειοκρατία και το μαρα-
σμό. Ως κομμάτι του Συντονιστικού των
Νοσοκομείων οργανώσαμε την παρου-
σία μας σε όλες τις απεργίες με πανό
και απεργούς. Από τις 7 Απρίλη του
2020, όπου και σπάσαμε το σιωπητήριο
της κυβέρνησης με πρόφαση την
Covid-19, μέχρι και την τελευταία απερ-
γία το Δρομοκαΐτειο με την παρέμβαση
μας να δίνει συνέχεια το «παρών»!

Φέραμε τον αέρα του «από τα κάτω»
στα τμήματά μας, βάλαμε μπροστά την
ενωτική δράση, δεν ποντάραμε στην
καταγγελιολογία και τον σεχταρισμό.
Και είχαμε αποτέλεσμα! Από απεργία
σε απεργία με τη δική μας συμβολή και
επιμονή οι απεργοί του Δρομοκαΐτειου
αυξήθηκαν και απλώθηκαν και σε άλ-
λους κλάδους. 

Οι εργαζόμενοι του Δρομοκαΐτειου
ήταν παρόντες και στη δίκη της Χρυ-

σής Αυγής δυναμώνοντας τον αγώνα
ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστι-
κή απειλή! 

Πήραμε πολιτικές πρωτοβουλίες
Ανοίξαμε με μεγάλη επιτυχία τη συ-

ζήτηση για την γυναικεία απελευθέρω-
ση και γίναμε κομμάτι της προσπάθει-
ας για να γίνει επιτέλους η 8 Μάρτη
απεργιακή. Οργανώσαμε για πρώτη
φορά μέσα στο Δρομοκαΐτειο μαζική
εκδήλωση για την γυναικεία καταπίε-
ση, σε συνεργασία με το σωματείο,
ακριβώς για να καταδείξουμε ότι η ερ-
γατική τάξη ενωμένη μπορεί να βάζει
την πίεση στις ηγεσίες και να δίνει την
μάχη ενάντια στο σεξισμό!

Ανοίξαμε ακόμη τη συζήτηση για την
ψυχική υγεία, μέσα από το πρίσμα της
μαρξιστικής ανάλυσης, σε μια μαζική
βιβλιοπαρουσίαση, σε ώρα εργασίας.   

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες χρει-
άζεται να θυμηθούμε τη συνεχή υποτί-
μηση του επιστημονικού μας κύρους
και της δουλειάς μας -όλων των ειδικο-
τήτων μέσα στο νοσοκομείο- που συ-
στηματικά προωθείται από το Υπουρ-
γείο Υγείας και την κυβέρνηση. Η συ-
ζήτηση γύρω από τη βιβλιοπαρουσία-
ση έφερε στο προσκήνιο την αξία της
διεπιστημονικότητας και όχι το κλίμα
αντιπαράθεσης, μαζικών εισαγωγών,
απανωτών εφημεριών και εξιτηρίων
υπό πίεση, που καλούμαστε καθημερι-
νά να διαχειριστούμε. 

Η Ψυχική Υγεία είναι κομμάτι της
Υγείας και όχι πολυτέλεια! Δεν μπορεί
να στηρίζεται στα «προφίλ» που θέ-
τουν οι εκάστοτε ΜΚΟ, ούτε στις ΣΔΙΤ
που μας ετοιμάζουν, όπως ήδη ξεκίνη-
σε στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανε-
πιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Διεκδικούμε οι ασθενείς μας να νο-
σηλεύονται με ασφάλεια και να φεύ-
γουν πηγαίνοντας σε ένα προστατευ-
μένο περιβάλλον, δίνοντας το βάρος
πρωτίστως στην Κοινότητα, στην πραγ-
ματική αυτονόμησή τους και στην με-
ταρρύθμιση της ΨΥ. Δεν ανεχόμαστε
να χτυπιούνται βάναυσα από την αστυ-
νομία σε ώρα εφημερίας μέσα στο δι-

κό μας νοσοκομείο!!!
Δυναμώνουμε τη φωνή κάθε εργαζό-

μενου και εργαζόμενης, αλλάζουμε το
σωματείο μας με όπλο τη γενική συνέ-
λευση και τον συντονισμό με τα άλλα
νοσοκομεία. Λέμε όχι στον σεχταρισμό,
τη θεωρία των αρνητικών συσχετισμών
και τις κοινοβουλευτικές αυταπάτες.
Λέμε όχι στη διάσπαση των δυνάμεων
μας και της διάλυσης των συνδικάτων
μας ταυτίζοντας την ηγεσία με τα μέλη
του Σωματείου. Λέμε όχι σε ένα σωμα-
τείο χωρίς γενικές συνελεύσεις και
στοιχειώδη οργάνωση στο όνομα της
αυτοδυναμίας της πρώτης δύναμης. 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ!
ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΩΡΑ
ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΖΩΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΒΑΣΙΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ
ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΟΧΙ ΓΙΑ ΡΑΦΑΛ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΔΙΤ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΡΑ!

Υποψήφιοι για το 
Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του Ανδρέα (κοινωνική λειτουργός)
ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Στέφανου 
(ψυχίατρος επιμελήτρια Α)
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
του Κωνσταντίνου (ψυχολόγος)
ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 
του Νικολάου (κοινωνική λειτουργός)
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 
του Στέργιου (κοινωνική λειτουργός)
ΜΠΟΛΟΒΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
του Θωμά (κοινωνική λειτουργός)

Υποψήφιοι για 
Εξελεκτική Επιτροπή
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασίλειου
(προϊστάμενη κοινωνικής υπηρεσίας)

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Την Παρασκευή 4/11, στο τμήμα Βραχείας Νοσηλείας στο τμήμα
COVID στο κτίριο 2, παρολίγον να σημειωθεί εργατικό ατύχημα,

πιθανώς θανατηφόρο. Ασθενής Covid νοσηλευόμενος έσπασε τη
τζαμαρία της στάσης νοσηλευτών και είναι θέμα τύχης το ότι δεν
τραυματίστηκε ο ίδιος ή/και το νοσηλευτικό πρσωπικό.

Καταγγέλλουμε τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας στο τμήμα
covid, την τραγική έλλειψη προσωπικού στο νοσηλευτικό προσωπι-
κό, σημειώνοντας την εξουθένωση των συναδελφισσών και συνα-
δέλφων που έχουν λιμνάσει στο τμήμα αυτό 3 χρόνια τώρα.

Απαιτουμε από τη Διοίκηση να αναλάβει πλεόν τις ευθύνες της,
να αυξήσει άμεσα το δυναμικό της εν λόγω κλινικής με προσλήψεις
και όχι μετακινήσεις άλλων νοσηλευτών, καθώς και να φροντίσει για
τη νοσηλεία με ειδική μέριμνα ασθενών covid χρόνιων νοσημάτων
που απαιτεί πολύ περισσότερα από χορήγηση οξυγόνου.

Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, ΓΝΑ Γεννηματάς

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 
Στις 15 Νοέμβρη ψηφίζουμε - στηρίζουμε
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΕΙΝΑΠ STOP στο Νομοσχέδιο Πλεύρη
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Με μαζική συμμετοχή σε γενική συνέλευση
στις 7/11 και με προγραμματισμό κινητοποι-

ήσεων απάντησαν οι εργαζόμενοι στα μουσικά
σύνολα της ΕΡΤ, απαιτώντας να σταματήσει η ομηρία των
συμβάσεων ορισμένου χρόνου και να γίνουν μαζικές
προσλήψεις μόνιμων εργαζόμενων για να μπορούν να λει-
τουργούν έυρυθμα οι ορχήστρες και η χορωδία της ΕΡΤ.
Στη συνέλευση αποφασίστηκε η μαζική συμμετοχή στη Γε-
νική Απεργία στις 9/11 με δικό τους πανό και στη συνέχεια
αγωνιστικές δράσεις για την ενημέρωση του κόσμου στις
συναυλίες και παράσταση διαμαρτυρίας στο ΔΣ της ΕΡΤ.

Όπως δήλωσε στην ΕΑ συμβασιούχος της Εθνικής Συμ-
φωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ: «Είμαστε πολλά χρόνια συμ-

βασιούχοι και το δίκαιο είναι να γίνουμε αορί-
στου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ
με βάση τον εσωτερικό κανονισμό έχει 104

οργανικές θέσεις, αλλά αυτή τη στιγμή καλύπτονται μόνο
οι 51 με εργαζόμενους αορίστου χρόνου και 22 συμβασι-
ούχους. Δηλαδή μένουν 53 ακάλυπτες θέσεις. Ουσιαστικά
την οδηγούν στη διάλυση. Για να επικρατήσει το διαίρει
και βασίλευε, αφαίρεσαν εφτά συμβασιούχους από τη
συμφωνική για να τους μοιράσουν στη χορωδία και στην
ορχήστρα σύγχρονης μουσικής, που κι αυτοί προφανώς
είναι αδικημένοι. Ταυτόχρονα, μιλούν για εξετάσεις εκ νέ-
ου των συμβασιούχων, δηλαδή κινδυνεύουμε να χάσουμε
τη θέση μας μετά από 8 μέχρι και 20 χρόνια».

Όλο το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε ένα ιδεολόγημα
του νεοφιλελευθερισμού περί λιγότερου κράτους. Στην

πραγματικότητα αυτό είναι απλά μια δικαιολογία για το τσάκισμα
του κράτους πρόνοιας, του ΕΣΥ, όλων των δημόσιων δομών. Με
την ίδια ευκολία αξιοποιεί τους μηχανισμούς του κράτους για να
επιβάλει τους όρους της στους εργαζόμενους. 

Δέκα μέρες πριν την απεργία των υγειονομικών στις 20 Οκτώ-
βρη, στα νοσοκομεία της Ηπείρου έστειλαν εντέλλεσθε σε δεκά-
δες γιατρούς που τους επέβαλαν ότι πρέπει να μετακινηθούν
άμεσα στο νοσκομείο της Κέρκυρας για να καλύψουν κενά που
έχουν εκεί. Κι αν δεν πήγαινες θα είχες νομικές κυρώσεις. Ήταν
σπουδαία η αντίδραση των συναδέλφων που -παρότι οι διοικητές
προσπαθούσαν ατομικά να αποσπάσουν τη συναίνεσή τους- εί-
παν όλοι μαζί ότι δεν θα πάνε. Ήταν καθοριστικός ο ρόλος μας,
ως ΣΕΚ στην ΕΙΝΗ, για να σηκώσουμε τον αγώνα, να τον συνδέ-
σουμε με την πανυγειονομική απεργία και να πούμε ότι στα αντι-
δημοκρατικά εντέλλεσθε εμείς απαντάμε απεργιακά.

Η οργάνωση των αγώνων είναι σημαντική γιατί δεν είναι δεδο-
μένη. Για να γίνει η απεργία της 20 Οκτώβρη, ειδικά σε πόλεις
της περιφέρειας, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε τη στάση της
ρεφορμιστικής αριστεράς που την υποτιμούσαν, προεξοφλώντας
ότι δεν θα έχει συμμετοχή. Επιμείναμε, κερδίσαμε ότι θα γίνει
απεργιακή συγκέντρωση και τελικά ήταν από τις πιο μαζικές που
έχουμε δει στα Γιάννενα.  Αναγκάστηκε να μπει το Εργατικό Κέν-
τρο στην κινητοποίηση, συνδέθηκαν οι συνάδελφοι σε αναστολή
με τα συνδικάτα, ήρθαν εργαζόμενοι από τα πιο απομακρυσμένα
νοσοκομεία, το Φιλιάτι, την Κέρκυρα κλπ.

Αυτά μας δείχνουν και τις διαθέσεις του κόσμου που θέλει να
συγκρουστεί. Σε αυτή τη διάθεση καλούμαστε να ανταποκρι-
θούμε. 

Λουίζα Γκίκα, γιατρός Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, μέλος ΔΣ ΕΙΝΗ

HΓενική Απεργία της 9η Νοέμβρη είναι μια μεγάλη μάχη συνο-
λικά για την εργατική τάξη. Είναι μεγάλη μάχη και για τους

υγειονομικούς. Μετά την επιτυχημένη απεργία στις 20 Οκτώβρη
συνεχίζουμε, να κατέβουμε ακόμα περισσότεροι στο δρόμο, να
έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στην απεργία και να δια-
δηλώσουμε με όλους τους κλάδους που παλεύουν, τους εργάτες
της Μαλαματίνας, τους εργαζόμενους από κάθε χώρο που διεκδι-
κούν αυξήσεις κλπ. 

Στο χώρο της Υγείας έχουμε τη νέα προκλητική επίθεση από
τον Πλεύρη και τη Γκάγκα, που αφορά την κατάργηση της πλή-
ρους κι αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών στα δημόσια
νοσοκομεία. Στην πράξη αυτό σημαίνει την ιδιωτικοποίηση του
ΕΣΥ. Η συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων είναι μεγάλη γύρω
από αυτό το ζήτημα και ήταν και το κύριο περιεχόμενο της κου-
βέντας που έγινε στη συνέλευση της Ένωσης Νοσοκομειακών Ια-
τρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) την περασμένη Τρίτη. Ακόμα και το
γεγονός ότι έγινε συνέλευση είναι ενδεικτικό καθώς είχε να γίνει
πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. Κοινός τόπος ήταν η ανάγκη
κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων για να εμποδίσουμε τα σχέδια
του υπουργείου αλλά και για να διεκδικήσουμε προσλήψεις κι αυ-
ξήσεις. 

Ήδη από τώρα οι υγειονομικοί βάζουμε επόμενη κινητοποίηση
στις 28/11, ημέρα που δικάζεται η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, η
Αφροδίτη Ρέντζιου, ενώ θα έχει μεσολαβήσει και η διαδήλωση
του Πολυτεχνείου. Είναι διαδεδομένη και σωστή η άποψη – και
μπήκε και στη συνέλευση της ΕΝΙΘ – που λέει ότι δεν αρκούν οι
24ωρες απεργίες, αλλά χρειάζεται απεργία διαρκείας.  

Γιάννης Κούτρας, γιατρός Ιπποκράτειο 
Θεσσαλονίκης, μέλος Δ.Σ ΕΝΙΘ

Είμαι βρεφονηπιοκόμος στο
δήμο Νίκαιας. Στους παιδι-

κούς σταθμούς η κατάσταση εί-
ναι τραγική. Χρειάζεται οπωσ-
δήποτε άνοιγμα περισσότερων
παιδικών σταθμών σε κάθε γει-
τονιά. Τα παιδιά στοιβάζονται,
οι υποδομές είναι ανύπαρκτες,
κάνανε το σχέδιο για την προ-
σχολική αγωγή χωρίς να έχουν
πάρει τα απαραίτητα μέτρα. 

Κάναμε μια μεγαλειώδη
απεργιακή κινητοποίηση στις
13 Οκτώβρη. Τους δώσαμε ένα
μήνυμα τότε. Αλλά αυτό δεν
μπορεί να μείνει εκεί. Δεν είναι
αρκετό. Χρειάζεται συνέχεια. Η
πανεργατική απεργία στις 9
Νοέμβρη είναι μια τέτοια συνέ-
χεια. Να είναι η σπίθα που θα
βάλει την πυρκαγιά. Αυτό που
ζούμε ο καθένας και η καθεμία
από εμάς όλο αυτό το διάστη-
μα, δεν πάει άλλο. Τα παιδιά
έρχονται πεινασμένα στους
παιδικούς σταθμούς. Οι εργα-
ζόμενοι, οι γονείς τους, δεν θα
έχουν να φάνε και να τα ταΐ-
σουν. Πρέπει λοιπόν να απαν-
τήσουμε και είναι στο χέρι μας

η απάντηση να είναι αυτή που
πρέπει. Δυναμικά κι οργανωμέ-
να. Όπως οργανώσαμε την
απεργία σε όλους τους χώρους
του δήμου το προηγούμενο
διάστημα με τα υλικά μας. Πι-
στεύω ότι το επόμενο διάστημα
ο αγώνας πρέπει να ενταθεί και
να φέρει τα αποτελέσματα που
θέλουμε κι έχουμε ανάγκη. Για-
τί ο καπιταλισμός, αν δεν τον
ανατρέψουμε, θα μας φέρει σε
ακόμα χειρότερη θέση.

Ελένη Τσαγανού 
εργαζόμενη δήμος Νίκαιας-Ρέντη  

Με τις συζητήσεις που έγιναν την Κυριακή
στη Νομική για το κράτος και τη δημοκρα-

τία κατάλαβα καλύτερα το ρόλο των εργαζομέ-
νων, της εργατικής τάξης, όταν οργανώνεται
συλλογικά και παλεύει για τα δικαιώματά της.
Είναι ανάγκη να αγωνιστούμε για καλύτερες
συνθήκες στην εργασία, για την Υγεία που φαί-
νεται ότι τα νοσοκομεία χρειάζεται προσλήψεις
αλλά η κυβέρνηση δεν τις κάνει, για καλύτερη
ζωή. Πιστεύω ότι οι πρόσφυγες πρέπει να συμ-
μετέχουμε στην πανεργατική απεργία στις 9
Νοέμβρη γιατί είμαστε κομμάτι της εργατικής
τάξης, πάρα πολλοί δουλεύουμε σε μια σειρά
χώρους σε συνθήκες που δεν είναι καλές και
πρέπει να διεκδικήσουμε να αλλάξουν.

Αμπάς Μαμαντού
εργαζόμενος σε πλυντήριο λεωφορείων

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΕΡΤ

Δύναμη   

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

13/6/2013, Αγ. Παρασκευή. Γενική απεργία ενάντια στο κλείσιμο της ΕΡΤ. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

13/10, Απεργιακή συγκέντρωση εργαζομένων σε παιδικούς σταθμούς. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Στην Αρχιτεκτονική του Βόλου μαζεύ-
τηκε ένας πυρήνας 15 φοιτητών/ριών

και συζητήσαμε για ζητήματα που αφορούσαν τα προβλήματα της σχολής σε
συνάρτηση με τις επιθέσεις της Κεραμέως, και βάλαμε την πανεργατική απερ-
γία ως μεγάλο σταθμό. Αυτός ο κόσμος οργανώνει συνέλευση του φοιτητικού
συλλόγου την παραμονή της απεργίας και το κατέβασμα σε αυτήν, με πρόταση
για να γίνει κατάληψη της σχολής στις 9 Νοέμβρη. Στη σχολή Ηλεκτρολόγων
είχε ανοίξει το εξάμηνο με κατάληψη. Και ξαναέγινε κατάληψη της σχολής την
Πέμπτη και Παρασκευή, την περασμένη εβδομάδα, ενώ έχουν ανακοινώσει και
τη συμμετοχή τους στην απεργία.   

Προφανώς η απεργία στις 9 Νοέμβρη, είναι κατά βάση μια εργατική υπόθε-
ση που έχει στο πλευρό της και τους φοιτητές/ριες. Το κλίμα είναι μαχητικό και
το βλέπουμε κι από τις παρεμβάσεις – εξορμήσεις που κάνουμε για την οργά-
νωση της απεργίας. Στο Λιμάνι για παράδειγμα όπου είχαμε πολύ καλή αντα-
πόκριση από τους εργάτες εκεί, προμηθεύτηκαν φύλλα της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης και αφίσες του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης, με τις οποίες έκα-
ναν αφισοκόλληση στους χώρους εργασίας του λιμανιού.

Τζένη Δεμιρτζίδου, Τάσος Τσιούνης, ΣΕΚ Βόλου

ΔΗΜΟΙ

Πάμε για μια μεγάλη απεργία στις 9 Νοέμ-
βρη. Όλοι οι συνάδελφοι στο δήμο λένε

ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί δεν πάει άλλο.
Τους απαντάμε ότι πρέπει να είμαστε στην
απεργία, να βγούμε όλοι στο δρόμο και κλιμα-
κώσουμε στη συνέχεια. Η ανταπόκριση που
βρήκαμε οργανώνοντας την απεργία με την
Εργατική Αλληλεγγύη, είναι όπως το ξερό χώ-
μα ρουφάει το νερό. Αρπάζανε τις εφημερίδες
και τις προκηρύξεις. Έτσι άνοιγε και η συζήτη-
ση για το ότι πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί ενω-
τικά το στίγμα της απεργίας κι όχι άλλος εδώ,
άλλος εκεί, όπως επίσης κι ότι πρέπει να συνε-
χίσουμε με απεργιακή σύγκρουση διαρκείας.

Μήτσος Καλπίδης
εργάτης δήμος Κορυδαλλού

Τις τελευταίες ημέρες έγινε μια προ-
σπάθεια από τη διοίκηση για να στο-

χοποιηθούν τρεις συνάδελφοι από το
τμήμα υπολογιστών. Το δεκαπενταύγου-
στο υπήρξε μια κυβερνοεπίθεση εναντίον
της εταιρίας με απώλειες σε πολύτιμα
δεδομένα και η εργοδοσία πάει να το ρί-
ξει πάνω στους εργαζόμενους. 

Στοχοποιήθηκαν τρεις άνθρωποι, την
Παρασκευή μάλιστα απολύθηκαν, παρότι
είχαν πάρει τα συγχαρητήρια ένα προ-
ηγούμενο διάστημα για την πυρετώδη ερ-
γασία τους σε όλη την περίοδο της παν-
δημίας προκειμένου να υλοποιηθεί το
σχέδιο της τηλεργασίας. Τα περί ευθύνης
των εργαζόμενων είναι ένα τεράστιο ψέ-
μα. Ο κόσμος είναι πολύ οργισμένος, θα
απεργήσει και θα κατέβει να διαδηλώσει. 

Τη μάχη της υπεράσπισης των συνα-

δέλφων πρέπει να την κερδίσουμε. Η
συγκεκριμένη στιγμή που διάλεξε η ΔΕ-
ΣΦΑ να δείξει τα δόντια της στους εργα-
ζόμενους δεν είναι τυχαία. Θέλουν να
τρομοκρατήσουν. Είχε προηγηθεί πρωτο-
βουλία εργαζομένων από τη Ρεβυθούσα
που ζητούσε επίδομα αυξημένου κινδύ-
νου. Αντί σε όλους, όπως διεκδικούσαμε,
η διοίκηση έδωσε το επίδομα μόνο σε 20
άτομα κι αντιμετώπισε τη δυσαρέσκειά
μας. Τώρα προχωράει σε αυτή την επίθε-
ση για να τσακίσει το ηθικό των συναδέλ-
φων, παραμονές μια πανεργατικής απερ-
γίας που κατά γενική ομολογία αναμένε-
ται να αποδειχτεί σεισμός. 

Δεν θα τους περάσει. Απαντάμε απερ-
γιακά. Την Παρασκευή 4/11 κάναμε στά-

ση εργασίας με πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Οι συνάδελφοι έμειναν στην πύλη μέχρι
τις 11 το βράδυ. Νέα στάση εργασίας
κάναμε τη Δευτέρα 7/11, με συγκέντρω-
ση στα κεντρικά της εταιρίας στη Μεσο-
γείων. Συνεχίζουμε με μαζική συμμετοχή
στην απεργία στις 9 Νοέμβρη. Μάλιστα
για την οργάνωση της 9 Νοέμβρη οργα-
νώθηκε συζήτηση με συμμετοχή 260 ατό-
μων όπου έγινε η σύνδεση της επίθεσης
στους συναδέλφους με τις διεκδικήσεις
της πανεργατική απεργίας. Όπως και
όλοι οι εργαζόμενοι διεκδικούμε αναπρο-
σαρμογή μισθών με βάση τον πληθωρι-
σμό, αυξήσεις δηλαδή για να μπορούμε
να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. 

Γιώργος Φάραντος
πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου

Εργαζομένων στο Φυσικό Αέριο

ΧΑΝΙΑ

Ετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη απεργία στις 9 Νοέμ-
βρη. Στα Χανιά οργανώσαμε την απεργία σε πολλούς

χώρους. Στην εκπαίδευση, το νοσοκομείο, τα δικαστήρια
κλπ. Καλύτερο παράδειγμα είναι ίσως τα σχολεία όπου η
προσπάθεια για επιτυχία της απεργίας έφερε τη συγκρό-
τηση επιτροπών, που είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. 

Στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων που είμαι μέλος,
κάναμε συνέλευση την περασμένη Δευτέρα. Παρότι η
ηγεσία που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ βάζει περιορισμούς σε
σχέση με τους στόχους και την κλιμάκωση του αγώνα,
εμείς σαν Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης στο σωμα-
τείο, βάζουμε ότι πρέπει να παλέψουμε για την ανατροπή
της κυβέρνησης. Όταν αυτό που ακολουθεί είναι ένας
προϋπολογισμός περικοπών, και μάλιστα σε αυτές τις
συνθήκες της ακρίβειας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από
το να συνεχίσουμε απεργιακά για να τους διώξουμε. Αντί-
στοιχα θέτουμε διεκδικήσεις που έχουν να κάνουν με τις
επιθέσεις στη δημοκρατία και βάζουμε ως σημαντικό
σταθμό και τη διαδήλωση της 17 Νοέμβρη. 

Συνολικά η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα απεργήσει
πολύς κόσμος. Άλλωστε η πανεργατική απεργία δεν ήρθε
από το πουθενά. Είχε πίσω της τους εργατικούς αγώνες
όλου του προηγούμενου διαστήματος. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα του αναβρασμού αλλά και της ανάγκης για
οργάνωση από τη μεριά της αριστεράς, είναι η συνάντη-
σή μας με εργάτρια του Βοήθεια στο Σπίτι, σε εξόρμηση
που κάναμε, ο ενθουσιασμός για την Εργατική Αλληλεγ-
γύη που πρόβαλε τον αγώνα τους και η διαπίστωση ότι
«κανείς άλλος δεν τα δείχνει αυτά, πάμε να οργανώσουμε
μαζί την απεργία». 

Αγωνιστική κλιμάκωση, απεργιακή συνέχεια κι ευρεία
απεύθυνση στους συναφέλφους/ισσες σε όσο γίνεται πε-
ρισσότερους εργασιακούς χώρους. Έτσι πορευτήκαμε με
ορόσημο την πανεργατική, έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. 

Άννα Μαματσή
μέλος Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Χανιά 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φτάσαμε στην απεργία της 9 Νοέμβρη μέσα από μια
μαζική συνειδητοποίηση ότι «δεν πάει άλλο». Οι επι-

θέσεις που εξαπολύθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια ήταν
πολύ σκληρές. Ο νόμος Χατζηδάκη, οι επιθέσεις της Κε-
ραμέως στην εκπαίδευση, η καταστολή, η ακρίβεια. Γίνε-
ται ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλο έτσι. Η
μάχη που έχει ανοίξει για συλλογικές συμβάσεις εργα-
σίας με αυξήσεις είναι κομμάτι αυτής της συνειδητοποί-
ησης. 

Οι εργαζόμενοι/ες έχουν τη διάθεση να παλέψουν. Το
είδαμε με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία στις 20
Οκτώβρη, τους εργαζόμενους στο Βοήθεια στο Σπίτι,
στην Κόσκο, στα καράβια και σε μια σειρά χώρους. Προ-
φανώς αυτό ισχύει και στον χώρο της εκπαίδευσης που
εργάζομαι. Η συζήτηση για την ανάγκη επιτυχίας της
απεργίας ήταν πολύ πιο εύκολη από οποιαδήποτε άλλη
στιγμή. Δεν υπάρχει διαφωνία στο γιατί πρέπει να φύγει η
κυβέρνηση και τα αυτιά είναι ανοιχτά για να ακούσουν και
τη συνολική πρότασή μας, τη σύγκρουση με το σύστημα.
Το σχολείο που είμαι τώρα, είναι ένας νέος χώρος για
εμένα και παρ’ όλα αυτά η αντιμετώπιση που συναντάω
στις παρεμβάσεις μας είναι σαν να περίμενε αυτός ο κό-
σμος, μια οργανωμένη δύναμη που να οργανώνει τις μά-
χες και να βάζει την προοπτική. 

Η 24ωρη απεργία είναι μια αρχή. Κανείς δεν έχει την
αυταπάτη ότι αρκεί μια 24ωρη απεργία. Είναι μια αφετη-
ρία για να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τους αγώ-
νες μας. Όταν ανοίγεται μια περίοδος που το «αν έχουμε
να φάμε» είναι κυρίαρχο για την εργατική τάξη, δεν υπάρ-
χει άλλος δρόμος.

Νίκος Κοκκίνης, ψυχολόγος, Ενιαίο Ειδικό 
Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αν. Θεσσαλονίκης

  για Κλιμάκωση

Με στάσεις εργασίας και μαζικές συγκεντρώσεις στην πύλη της ΔΕΣΦΑ την Παρασκευή 4/11 και τη Δευτέρα
7/11, οι εργαζόμενοι της εταιρίας παλεύουν ενάντια στις απολύσεις τριών συναδέλφων τους, που θα έχουν
σαν συνέπεια την ουσιαστική διάλυση του τμήματος υπολογιστών της εταιρίας. 
Μέσα στη βδομάδα θα γίνει η νέα γενική συνέλευση για να αποφασιστούν τα επόμενα απεργιακά βήματα. 
Φωτό από την κινητοποίηση της Παρασκευής 4/11, Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης 

ΒΟΛΟΣ

ΔΕΣΦΑ



Δεν είστε μόνοι σας στον αγώνα που δίνετε
ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Η ολοένα
και μεγαλύτερη καταπίεση αποτελεί μια

γενική τάση των «φιλελεύθερων» δημοκρατιών.
Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ο καπιταλισμός βρίσκεται σήμερα αντιμέτω-
πος με μια βαθιά πολύπλευρη κρίση. Έχω
γράψει ένα βιβλίο σχετικά που πρόκειται να
κυκλοφορήσει του χρόνου και λέγεται «Η νέα
εποχή της καταστροφής» συγκρίνοντας την
σημερινή περίοδο με την περίοδο 1914-1945,
την περίοδο δηλαδή των δύο παγκοσμίων πο-
λέμων, της μεγάλης ύφεσης, του Ολοκαυτώ-
ματος. 

Μια πρώτη διάσταση της νέας κρίσης είναι
βιολογική καθώς, όλο και περισσότερο, ο κα-
πιταλισμός διαταράσσει την σχέση ανάμεσα
στους ανθρώπους και την φύση, καταστρέ-
φοντάς την. Ένα προφανές παράδειγμα είναι
η κλιματική αλλαγή. Το βλέπουμε αυτό στις
όλο και συχνότερες καταστροφικές δασικές
πυρκαγιές, τις πλημμύρες. Ένα άλλο είναι η
πανδημία, που είναι ακόμη μαζί μας. Όπως
έχουν αποδείξει οι ειδικοί επιστήμονες, η αλ-
ληλεπίδραση ανάμεσα στην καπιταλιστική εκ-
βιομηχάνιση της γεωργίας και την καταστρο-
φή της άγριας φύσης, κάνει πιο εύκολο να πε-
ράσουν επικίνδυνοι ιοί από τα άγρια ζώα στα
εξημερωμένα ζώα και στους ανθρώπους. Αυ-
τό συνέβη με τον covid19.

Η δεύτερη διάσταση της κρίσης είναι η οι-
κονομική στασιμότητα και αστάθεια, αυτό που
ένας βρετανός οικονομολόγος  μαρξιστής
ονομάζει «μακρά, μακρά ύφεση», τελευταία
φάση της οποίας είναι η ανοδική πορεία του
πληθωρισμού. 

Η λύση που έχουν επιλέξει για το πρόβλημα
οι τραπεζίτες είναι ο ταξικός πόλεμος: Η αύ-
ξηση των επιτοκίων έχει στόχο να αυξήσει την
ανεργία και αυξάνοντας την ανεργία να αναγ-
κάσει τους εργαζόμενους να αποδεχθούν χει-
ρότερους μισθούς ώστε με αυτό τον τρόπο να
προστατευτούν τα κέρδη των εταιριών.  Είναι
μια στρατηγική ταξικού πολέμου, ενάντια στην
οποία η εργατική τάξη, από την Ελλάδα όπου
προχωρά σε πανεργατική απεργία μέχρι την
Βρετανία και άλλες χώρες της Ευρώπης, αντι-
στέκεται.

Η τρίτη διάσταση της κρίσης είναι γεωπολι-
τική. Ο αυξανόμενος ενδοϊμπεριαλιστικός αν-
ταγωνισμός, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να
διατηρήσουν την παγκόσμια κυριαρχία τους
απέναντι στην Κίνα και στην Ρωσία. Ο πόλε-
μος στην Ουκρανία γίνεται ανάμεσα στο ΝΑ-
ΤΟ και στην Ρωσία, αλλά γίνεται στο πλαίσιο
μιας παγκόσμιας σύγκρουσης ανάμεσα στις
ΗΠΑ και στην Κίνα, που αποτελεί την βασική
απειλή στην αμερικανική ηγεμονία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οξύνονται τοπικές
συγκρούσεις ανάμεσα σε περιφερειακές δυ-
νάμεις και υποϊμπεριαλισμούς, για παράδειγ-
μα, η ένταση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην
Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει δυναμώσει λόγω
του ουκρανικού πολέμου καθώς βρίσκεται σε
μια στρατηγική θέση που μπορεί να βοηθάει
και τα δυο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, την
οποία και εκμεταλλεύεται. Η Ελλάδα μέσα
στην πιο άγρια περίοδο της λιτότητας των τε-
λευταίων χρόνων συνεχίζει να σπαταλάει δις
ευρώ σε εξοπλισμούς. Αυτή είναι μια επικίνδυ-
νη κατάσταση.  

Τελευταία διάσταση της
κρίσης είναι η πολιτική
στην οποία εντάσσεται η
άνοδος της ρατσιστικής
ακροδεξιάς και του φασι-
σμού. Χαίρεται κανείς γιατί
ο Λούλα κέρδισε τις εκλο-
γές αλλά ο Μπολσονάρο
τις έχασε για μικρό ποσο-
στό -χάρη και στην κινητο-
ποίηση της τεράστιας βά-
σης των ευαγγελικών εκ-
κλησιών. Υπάρχει μια απευ-
θείας σύνδεση ανάμεσα
στην άνοδο της ακροδε-
ξιάς και την όλο και πιο κα-
ταπιεστική πολιτική γιατί οι
ρατσιστικές πολιτικές που
μετατρέπουν τους μετανάστες σε αποδιοπομ-
παίους τράγους, απαιτούν μεγαλύτερη κατα-
πίεση. 

Καταπίεση
Αυτή η πολλαπλή κρίση είναι το πλαίσιο μέ-

σα στο οποία εντείνεται η καταπίεση. Οι άρ-
χουσες τάξεις ξέρουν ότι έρχονται νέες παν-
δημίες και περιβαλλοντικές καταστροφές. Θέ-
λουν να είναι σίγουρες ότι ελέγχουν τις απαν-
τήσεις σε αυτές τις καταστροφές, ότι τα
πράγματα θα πάνε προς όφελος  των συμφε-
ρόντων του μεγάλου κεφαλαίου, δεν θέλουν
πρωτοβουλίες από τα κάτω που θα εμποδί-
σουν τους χειρισμούς τους. Έτσι προσφέρουν
στους εαυτούς τους περισσότερες καταπιε-
στικές εξουσίες για να αντιμετωπίσουν ένα κα-
θεστώς διαρκούς «εκτάκτου ανάγκης» και θέ-
λουν να περιορίσουν την ήδη περιορισμένη
αστική δημοκρατία ακόμη περισσότερο. Πως
απαντάμε;

Πρέπει να αγωνιστούμε για να υπερασπι-
στούμε τα δικαιώματα που έχουν κερδηθεί μέ-
σα στα υπάρχοντα φιλελεύθερα συντάγματα.
Αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα
από αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό που
έχουμε απέναντί μας είναι η κρίση ενός συ-
στήματος που αρχίζει να καταρρέει και προ-
σπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση εξαπο-
λύοντας μεγαλύτερη καταπίεση. Δεν πρέπει
να παλέψουμε μόνο ενάντια στον περιορισμό
της δημοκρατίας, αλλά για μια ριζοσπαστική
επέκτασή της. Η αστική δημοκρατία είναι εξαι-
ρετικά περιορισμένη. Είναι σχεδιασμένη να
κρατάει παθητικούς τους ανθρώπους, ως ψη-
φοφόρους που εκλέγουν κάθε μερικά χρόνια
τη μια ή την άλλη ομάδα λωποδυτών. Αλλά το
πιο βασικό πρόβλημα της δημοκρατίας στον
καπιταλισμό είναι ότι περιορίζεται μόνο στην
πολιτική.   

Την στιγμή που μιλάμε χρειάζεται να παρ-
θούν τεράστιες αποφάσεις από τις κεντρικές
τράπεζες για νομισματική πειθαρχία προκειμέ-
νου να αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό. Αλλά

οι κεντρικές τράπεζες είναι
σχεδιασμένες ώστε οι τραπε-
ζίτες να μην εκλέγονται. Λένε
ότι είναι «καλό» ότι η Κριστίν
Λαγκάρντ για παράδειγμα
δεν εκλέγεται, ότι δεν υπόκει-
ται σε πολιτικό έλεγχο. Αλλά
γιατί;  Οι αποφάσεις που
παίρνουν αφορούν δισεκα-
τομμύρια ανθρώπους. 

Να δώσω ένα παράδειγμα
της εξουσίας που ασκούν πά-
νω στις κυβερνήσεις. Είχαμε
μια μεγάλη οικονομική κρίση
στην Βρετανία τον προηγού-
μενο μήνα που γκρέμισε την
κυβέρνηση Τρας. Πολλοί θε-
ωρούν ότι ρόλο σε αυτό έπαι-

ξε ο Μπέιλι, ο κεντρικός τραπεζίτης της Αγ-
γλίας που την παγίδευσε. Δείτε πως απάντησε
στην κατηγορία μιλώντας στην τηλεόραση ο
ίδιος: «Εγώ; Ποτέ δεν θα με ένοιαζε να κάνω
πραξικόπημα στην βρετανική κυβέρνηση». Μια
άρνηση που στην ουσία δεν αρνείται αλλά επι-
βεβαιώνει την δυνατότητά του να γκρεμίζει
κυβερνήσεις. 

Τι απαντάμε; Θέλουμε μια δημοκρατία από
τα κάτω με την τεράστια μάζα των εργαζόμε-
νων ανθρώπων να καθορίζουν οι ίδιοι τις τύ-
χες τους. Θέλουμε μια δημοκρατία που δεν θα
περιορίζεται στην πολιτική αλλά θα κυβερνά
την οικονομία. Αυτή είναι πραγματική δημο-
κρατία. Μια  δημοκρατία στην οικονομία όπου
τον έλεγχο θα έχουν οι εργαζόμενοι, που θα
ξεκινάει από τους χώρους εργασίας, από τις
κοινότητες όπου ζει ο λαός και μέσα από την
αυτό-οργάνωση της εργατικής τάξης θα αλλά-
ξει την κοινωνία, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά σε
παγκόσμιο επίπεδο. 

Μια τέτοια δημοκρατία έρχεται μόνο μέσα
από τον αγώνα, όπου η εργατική τάξη υπερα-
μύνεται των δικαιωμάτων της και παλεύει για
την καλυτέρευση της ζωής της και για να στη-
ρίξει αυτήν την πάλη της, αναπτύσσει τις δι-
κές της δραστικές εναλλακτικές μορφές ορ-
γάνωσης. Εάν έχουμε μια τέτοιου είδους εξέ-
λιξη στους αγώνες που συμβαίνουν στο πα-
ρόν μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια επανα-
στατική δημοκρατία που θα τσακίσει το υπάρ-
χον κράτος και θα πάρει τον έλεγχο της κοι-
νωνίας. 

Η υπεράσπιση της δημοκρατίας και η επέ-
κταση της δημοκρατίας είναι δύο πράγματα
που δεν μπορούν να διαχωριστούν από την
πάλη ενάντια στο σύστημα και την πάλη της
εργατικής τάξης να διατηρήσει και να βελτιώ-
σει την θέση της. Για να σώσουμε την δημο-
κρατία, για να σώσουμε τους εαυτούς μας
από το καταστροφικό σύστημα, χρειαζόμαστε
μια επανάσταση.

Άλεξ Καλλίνικος, 
Socialist Worker Party, Βρετανία

Eίμαστε στο σημείο που ο όρος
πολύπλευρη κρίση έχει καθιερω-
θεί, δεν χρησιμοποιείται μόνο

από τους μαρξιστές. Ακόμη και η ΝΔ
τη χρησιμοποιεί ως δικαιολογία. Πρό-
κειται για εξωγενείς κρίσεις, λένε, που
δεν έχουν να κάνουν με το σύστημα και
πολύ περισσότερο με την Ελλάδα, αλ-
λά η κυβέρνηση «ανταποκρίνεται».
Έτσι χειρίζονται την κατάσταση, μαζί
βέβαια με την καταστολή, την αστυνο-
μία, την ΕΥΠ, τις επιθέσεις που βλέ-
πουμε καθημερινά. Όσον αφορά στην
πολιτική κρίση, εκεί υπάρχει άρνηση.
Στις «δημοσκοπήσεις πάμε μπροστά»,
διαγράψαμε και κάνα δύο βουλευτές,
και δεν υπάρχει πρόβλημα.

Χρειάζεται να σταθούμε σε δύο ζη-
τήματα πάνω σε αυτήν την εικόνα.
Πίσω από την επιφάνεια, υπάρχει η πραγματικότητα. Η
εικόνα της πολιτικής κρίσης και πίσω από την πολιτική
κρίση η εικόνα μιας άρχουσας τάξης η οποία είναι διχα-
σμένη. Η πολιτική κρίση έχει να κάνει με το ότι διχάζον-
ται στο πως μπορούν να αντιμετωπίσουν τις υπόλοιπες
παραμέτρους της πολυδιάστατης κρίσης. 

Ας ξεκινήσουμε με την περιβαλλοντική κρίση. Υποτίθε-
ται ότι με τις διασκέψεις για το κλίμα αποφάσισαν να
δώσουν προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας. Που είναι αυτή η προτεραιότητα σήμερα; Πρέπει
να αυξηθεί η παραγωγή του πετρέλαιου λένε. Οι πολυε-
θνικές της ενέργειας ανταγωνίζονται σκληρά ποια θα
επεκτείνει τις εξορύξεις σε νέα πεδία και στο πετρέλαιο
και στο φυσικό αέριο. Το τι από τα δύο είναι προτεραι-
ότητα δεν είναι ένα αφηρημένο ζήτημα. Υπάρχουν τμή-
ματα της άρχουσας τάξης που λένε να επιμείνουμε στις
ανανεώσιμες και άλλα που λένε δεν μπορούμε να αφή-
σουμε πίσω τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό ισχύει και για την
ελληνική περίπτωση. Ο Μητσοτάκης το παίζει πρωτοπο-
ρία στην «πράσινη ανάπτυξη» αλλά ταυτόχρονα διεκδι-
κεί το φυσικό αέριο των ΑΟΖ στη μισή Ανατολική Μεσό-
γειο. 

Υπάρχει διχογνωμία και απλώνεται σε πιο σκληρά
πράγματα. Ούτε στο θέμα του πολέμου είναι ενιαία η άρ-
χουσα τάξη. Στο πως δηλαδή θα καταφέρει να εξασφαλί-
σει τα καλύτερα ανταλλάγματα για τον εαυτό της, στις
νέες συνθήκες του πολέμου στην Ουκρανία που καθορί-
ζει και όλες τις επιμέρους διαφορές ανάμεσα στα κράτη.
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να βγει ο ελληνικός
καπιταλισμός κερδισμένος από αυτή τη συγκυρία; Να πά-
ει σε διάλογο με την Τουρκία «έχοντας με το μέρος μας
το διεθνές δίκαιο, τις ΗΠΑ, την ΕΕ που κατοχυρώνουν τα
ελληνικά συμφέροντα», λέει μια πλευρά. Αλλά υπάρχει
και η άλλη πλευρά, πχ ο Σαμαράς, που λέει «διάλογο με
τους πειρατές;», δεν υπάρχει λύση με διάλογο.

Δεν είναι ενιαία η άρχουσα τάξη ούτε στην οικονομία.
Βασικό σημείο του διχασμού είναι η κεντρική γραμμή
για τη συγκυρία. Είναι η γραμμή της ανόδου των επιτο-
κίων, της επίθεσης στους μισθούς, που έχει όλα τα στοι-
χεία της ταξικής επίθεσης και την θέλει όλη η άρχουσα
τάξη. Όμως αυτή η γραμμή κάνει όλο και πιο δύσκολο
τον δανεισμό. Τον δανεισμό των επιχειρήσεων ζόμπι
που δέκα χρόνια μετά την προηγούμενη κρίση εξακο-
λουθούν να τον έχουν ανάγκη. Και τον δανεισμό των κυ-

βερνήσεων που επιδοτούν τις επιχει-
ρήσεις, που κλιμακώνουν τους εξοπλι-
σμούς ακόμη και στην Γερμανία.
Υπάρχει μια αντίφαση που παίρνει με-
γάλες διαστάσεις όπως είδαμε στην
Βρετανία.

Έχουν σημασία αυτές οι διαπιστώ-
σεις. Αντιμετωπίζουμε επιθέσεις στα
δημοκρατικά δικαιώματα και καταστο-
λή αλλά ο αντίπαλος δεν είναι πανί-
σχυρος, έχει τις δικές του αντιφάσεις
που μεταφράζονται σε πολιτική κρίση
και ασταθείς κυβερνήσεις.

Η πολιτική κρίση έχει κεντρική σημα-
σία για την Αριστερά. Είναι αυτή που
φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο τις τα-
ξικές ανισότητες, τις συγκρούσεις για
τα αιτήματα των μισθών, των συντάξε-

ων, των συνδικάτων κλπ. Φέρνει στο επίκεντρο το ερώ-
τημα «ποιος ελέγχει το κράτος;» Αυτό σημαίνει πολιτική
κρίση. Ποιος κάνει κουμάντο. Και αυτό είναι μια τερά-
στια πρόκληση για την Αριστερά. Απ’ όλες τις διαστά-
σεις της κρίσης  αυτή χρειάζεται να είναι στο κέντρο.

Σύνδεση
Γιατί ανοίγουν τα άμεσα ζητήματα: πώς παλεύεις για

να αντιμετωπίσεις την πολιτική κρίση; Ποια είναι η έξο-
δος; Πως παλεύεις για την δημοκρατία; Υπάρχει τρόπος
να διαχωρίσεις την πάλη για την δημοκρατία από τις
διεκδικήσεις της εργατικής τάξης; Δυστυχώς εκ μέρους
της ρεφορμιστικής αριστεράς η απάντηση είναι «ναι».
Να μην μιλάμε για τις διεκδικήσεις μας, να μη μιλάμε για
την οικονομία αλλά για να σώσουμε το «κράτος δι-
καίου». Το είδαμε στην καμπάνια του Λούλα, το βλέπου-
με εδώ στον Τσίπρα: «Θα πάμε σε εκλογές με καθεστώς
υποκλοπών»; Προφανώς και δεν πρέπει να πάμε σε
εκλογές με τις υποκλοπές να νομιμοποιούνται. Αλλά θα
υπάρξει η σύνδεση ανάμεσα στην πάλη για τη δημοκρα-
τία και τα εργατικά αιτήματα;

Τα θέματα αυτά μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη και
συνολικεύονται σε ζητήματα  στρατηγικής. Τι είναι το
κράτος; Είναι ένα ουδέτερο εργαλείο; Αρκεί να κερδί-
σουμε τις εκλογές, έστω και αν νερώσουμε το πρόγραμ-
μά μας, το ζήτημα είναι να σώσουμε το «κράτος δικαίου»
και μετά θα δούμε τι θα γίνει με τις διεκδικήσεις σας; 

Αυτά είναι ερωτήματα που θα τα αντιμετωπίσουμε ιδι-
αίτερα την επόμενη περίοδο. Χρειάζεται να αξιοποι-
ήσουμε τη μαρξιστική, λενινιστική παράδοση για να αν-
τιμετωπίσουμε αυτά τα ερωτήματα και αυτό είναι και το
νόημα αυτού του μονοήμερου συζητήσεων. Αν η Αριστε-
ρά δεν καταφέρει να συγκροτήσει την πολιτική της πα-
ρέμβαση πάνω σε αυτήν την παράδοση οι οποιεσδήπο-
τε επιτυχίες θα είναι βραχύβιες. Μέσα σε συνθήκες πο-
λυδιάστατης κρίσης και πολιτικής αστάθειας δεν αρκεί
μια στρατηγική «να νερώσουμε το πρόγραμμά μας για
να κερδίσουμε τις εκλογές».  Χρειάζεται μια στρατηγική
που στηρίζεται στην επαναστατική παράδοση.

Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη
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Θα ξεκινήσω με δύο παραμύθια που δεν έχουν
δράκο και ο λόγος που δεν έχουν είναι ότι τα
λέει ο ίδιος. Το ένα είναι το πολιτικό. Είναι ότι

τάχα η βούληση του κυρίαρχου λαού εκφράζεται. Αρχι-
κά, εκλογικά δικαιώματα είχαν μόνο οι άρρενες ενήλι-
κες που είχαν εισόδημα και αυτό σταδιακά άρχισε να
αλλάζει μέσα από τους αγώνες μέχρι που δικαίωμα ψή-
φου κέρδισαν και οι γυναίκες. «Τι φωνάζετε λοιπόν; Αν
κάποιοι θέλουν τον Τραμπ ή την Λε-
πέν ή κάθε φασίστα που κυκλοφο-
ρεί, αυτό είναι μια δήλωση της βού-
λησης του κυρίαρχου λαού» λέει η
κυρίαρχη αφήγηση.

Το δεύτερο παραμύθι αφορά την
οικονομία. Ότι ο καπιταλισμός, η
οικονομία της ελεύθερης αγοράς
λειτουργεί με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο, ότι υπάρχει η λεγόμενη
«κυριαρχία του καταναλωτή» και οι
παραγωγικοί συντελεστές αμείβον-
ται με βάση αυτό που συνεισφέ-
ρουν στην παραγωγική διαδικασία.
Αν δεν φτάνουν οι μισθοί για να ζή-
σεις δεν φταίει ο ανάλγητος καπι-
ταλισμός αλλά ότι η δουλειά τους
αξίζει τόσο λίγο.       

Αυτά τα δύο έρχονται και δένονται μαζί. Είναι η
πολιτική και οικονομική έκφανση του ίδιου συστήμα-
τος. Βέβαια, όπως είναι φανερό αυτή η ιστορία μπά-
ζει.

Ξεκινώντας από την πρώτη, η ψήφος δόθηκε μόνο
με την προϋπόθεση ότι θα μπορεί να υπονομευθεί.
Σε ένα βιβλίο του ο δημοσιογράφος Πολ Φουτ πριν
αρκετά χρόνια παρουσίαζε τους αγώνες με τους
οποίους κερδήθηκε η ψήφος στην Αγγλία και μετά
όλους τους τρόπους με τους οποίους υπονομεύθη-
κε.  Η ψήφος αυτών που δεν έχουν περιουσία για
παράδειγμα δημιουργούσε τρόμο στις άρχουσες τά-
ξεις, ότι οι ξυπόλητοι θα επιβάλλουν νόμους που θα
φορολογήσουν τους πλούσιους. Τους έδωσαν τη δυ-
νατότητα να ψηφίσουν, μόνο όταν έγινε σαφές ότι
έχουν τρόπους να το ρυθμίσουν αυτό το ζήτημα με
διάφορα μέσα. Κυρίως ότι η ολιγαρχία του πλούτου
που ελέγχει το οικονομικό σύστημα ελέγχει και το
πολιτικό σύστημα, τα ΜΜΕ κλπ και πολλές φορές
διαπλέκονται μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο. 

Έχουν βρει επίσης τρόπους να υπονομεύσουν τη
δημοκρατικότητα αυτής της λειψής δημοκρατίας. Το
γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα της ΕΕ ή των ΗΠΑ
δεν ελέγχονται πολιτικά είναι κάτι για το οποίο έγινε
μάχη προκειμένου να κερδηθεί η αυτονομία των κεν-
τρικών τραπεζών. Παλιά στην Ελλάδα τον κεντρικό
τραπεζίτη τον διόριζε η εκάστοτε κυβέρνηση. Μετά
φτιάχτηκε μια ιστορία, ότι δεν μπορείς να εμπιστευ-
τείς στην κυβέρνηση τη νομισματική πολιτική, τον
έλεγχο της ποσότητας του χρήματος ή του επιτο-
κίου, ότι πρέπει να τον έχουν κάποια άτομα «υπερά-
νω πολιτικής» που εφαρμόζουν μια πολιτική βαθύτα-
τα ταξική. Αυτό π.χ. που ενοχλεί τον κεντρικό τραπε-
ζίτη των ΗΠΑ στο ζήτημα του πληθωρισμού είναι η
αγορά εργασίας, πως θα χτυπήσει το εισόδημα των

εργαζομένων. Πολλές φορές δοκιμάσανε να περά-
σουν αυτήν την πολιτική παίρνοντας και την κυβέρ-
νηση όπως πχ στο πραξικόπημα Παπαδήμου ή στις
περιπτώσεις Μόντι και Ντράγκι στην Ιταλία.

Όμως η εικόνα ενός συστήματος όπου η οικονομία
και η πολιτική συνυπάρχουν αρμονικά σκοντάφτει
στο γεγονός ότι το σύστημα δεν μπορεί να κάνει αυ-

τό που θέλει. Η νεοφιλελεύθερη
επέλαση, εδώ και μισό αιώνα, δεν
μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο
με μια προϊούσα αυταρχικότητα.
Την σκλήρυνση του αυταρχισμού
την βλέπουμε μπροστά στα μάτια
μας με μια θεοποίηση της αστυνο-
μίας. Αντί να προσλάβουν καθηγη-
τές και να δώσουν λεφτά για τις
υποδομές του πανεπιστημίου,
προσλαμβάνουν χίλιους μπάτσους.
Η ίδια η φιλελεύθερη δημοκρατία
δημιουργεί τον αυταρχισμό της. 

Το δεύτερο είναι ότι με τις πολιτι-
κές της η κυρίαρχη τάξη δημιουργεί
μια ανισότητα που παρόμοιά της
έχουμε να δούμε από τον Α’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Η ανισότητα σε κοινω-
νικό και οικονομικό επίπεδο είναι

πρωτοφανής για την περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο που μετά από 50 εκατομμύρια νεκρούς η ερ-
γατική τάξη κέρδισε κατακτήσεις. Τώρα όλο αυτό το
πράγμα αρχίζει και διαλύεται. Ο κόσμος θεωρεί ότι η
δημοκρατία δεν μπόρεσε να του δώσει αυτά που
υποσχέθηκε και αναζητά «απλές» λύσεις. Παλιά λέ-
γανε ότι ο αντισημιτσμός είναι ο σοσιαλισμός των
ηλιθίων. Τώρα έχει αντικατασταθεί από την ισλαμο-
φοβία και την ξενοφοβία.  Ο κόσμος στρέφεται στις
«εύκολες» λύσεις των ακροδεξιών λαϊκιστών, Λεπέν,
Μελόνι, Μπολσονάρο. 

Από τη μία έχεις μια τάση για εκφασισμό της κοι-
νωνίας γιατί μοιάζει να δίνει εύκολη λύση και από
την άλλη η ίδια η φιλελεύθερη δημοκρατία βυθίζεται
στον αυταρχισμό καθώς δεν μπορεί να λύσει τα βα-
σικά οικονομικά ζητήματα. 

Όσο οικονομικά το σύστημα βρίσκεται στα πρόθυ-
ρα μιας μεγάλης ύφεσης τόσο πολιτικά θα προσπα-
θούν να κλείσουν τις διόδους, ακόμη και αυτής της
ψήφου κάθε τέσσερα χρόνια, βρίσκοντας θεσμούς
για να την μπλοκάρουνε. Στην ΕΕ, όλες οι συνθήκες
που έχουν γίνει, είναι σαν τον κιούρτο, μπορείς να
μπεις μέσα αλλά είναι αδύνατο να βγεις. Τα νούμερα
που επιβάλλουν για το χρέος ή το πρωτογενές πλεό-
νασμα δεν προκύπτουν από πουθενά, στην πραγμα-
τικότητα τα επιβάλλει η Γερμανία. Και τώρα οι κυ-
βερνήσεις δεν μπορούν να ασκήσουν οικονομική πο-
λιτική. 

Η περιβόητη δημοκρατία τους δεν είναι δημοκρα-
τία ούτε στο πολιτικό, ούτε στο κοινωνικό επίπεδο.
Είναι μια δημοκρατία που σου επιτρέπει να διαχειρι-
στείς την αυτοκαταπίεσή σου. Η πολιτική κρίση είναι
συστημική κρίση και θα συνεχίσει να υφίσταται μαζί
με το παρόν σύστημα.

Νίκος Θεοχαράκης, Πανεπιστημιακός

Πολιτική κρίση, συστημική κρίση

Από τις εισηγήσεις των τριών ομιλητών στη συζήτηση
που άνοιξε το μονοήμερο “Κράτος και Επανάσταση - 
Η πάλη    για την δημοκρατία σήμερα” την Κυριακή 6/11.

Επιμέλεια: Γιώργος Πίττας, Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΟMαρξισμός και το Kράτος
ήταν το θέμα της δεύτερης
συζήτησης του μονοήμε-

ρου. Τη συζήτηση άνοιξε ο Σ. Κον-
τογιάννης μέλος της Συντακτικής
Επιτροπής του περιοδικού Σοσια-
λισμός από τα Κάτω που θύμισε τη
θεωρία του Μαρξ και τον Ένγκελς
για την καταγωγή του κράτος και
του ρόλου του. 

«Στο Μανιφέστο του Κομμουνι-
στικού Κόμματος γράφουν ότι η
εκτελεστική εξουσία του σύγχρο-
νου κράτους είναι μια επιτροπή
για τη διαχείριση των κοινών υπο-

θέσεων της αστικής τάξης. Κι αυ-
τή η άποψη δέχεται ακόμα και σή-
μερα επιθέσεις. Από τις θεωρίες
που μπορούμε να τις περιγράψου-
με ως θεωρίες του ‘κοινωνικού
συμβολαίου’. Δηλαδή ότι το κρά-
τος είναι ένα ουδέτερος θεσμός
που προέρχεται από τη συμφωνία
των ατόμων να παραχωρήσουν
ένα κομμάτι της ελευθερίας τους
για το κοινό καλό. 

Αντίθετα, ο Μαρξ και ο Ένγκελς
υποστήριζαν ότι το κράτος δεν
υπήρχε πάντα. Σήμερα ξέρουμε
ότι στο 99% της ιστορίας του χόμο
σάπιενς δεν υπήρχε. Το κράτος
εμφανίστηκε όταν οι κοινωνίες χω-
ρίστηκαν σε τάξεις εκμεταλλευτών
και εκμεταλλευόμενων για να υπε-
ρασπίζει τα συμφέροντα των εκμε-
ταλλευτών». 

Στη συνέχεια ο Σ. Κοντογιάννης
αναφέρθηκε στο σύγχρονο κρά-
τος εξηγώντας πως είναι «δεμένο
με χίλια νήματα» με την τάξη των
καπιταλιστών καταρχάς γιατί οι
καπιταλιστές έχουν την οικονομική
εξουσία. Θύμισε τι έγινε το 2015
με το δημοψήφισμα «όταν η ΕΚΤ
έκλεισε τις τράπεζες και η άρχου-
σα τάξη εκβίασε με την οικονομική
της ισχύ». Και επισήμανε ότι παρό-
λη την προπαγάνδα του νεοφιλε-
λευθερισμού για «λιγότερο κρά-

τος», το σύγχρονο κράτος γιγαν-
τώνεται για να εξυπηρετήσει τα
συμφέροντά τους. Tο «λιγότερο
κράτος» αφορά πάντα τις κοινωνι-
κές υπηρεσίες τις δαπάνες για τις
ανάγκες της εργαζόμενης πλει-
οψηφίας.  

Στη συνέχεια ο Λέανδρος Μπό-
λαρης παρουσίασε την στρατηγι-
κή του Μαρξ και του Ένγκελς για
την επαναστατική ανατροπή του
καπιταλισμού και την συντριβή του
αστικού κράτους. «Αυτό που διέ-
κρινε τους κλασικούς του μαρξι-
σμού ήταν ο απόλυτος δημοκρατι-
σμός τους. Όχι μόνο στην πάλη
για τα δημοκρατικά δικαιώματα
αλλά συνολικά για την στρατηγική
τους. Η εργατική τάξη “θα οργα-
νωθεί σε κράτος” και συλλογικά
θα χτίσει μια κοινωνία χωρίς εκμε-
τάλλευση και εν τέλει χωρίς τάξεις
και κράτος». 

Η Παρισινή Κομμούνα για τον
Μαρξ και τον Ένγκελς ήταν η εν-
σάρκωση για τι σημαίνει η πολιτική
εξουσία της εργατικής τάξης. Πή-
ρε την εξουσία και οργάνωσε την
κοινωνική ζωή χωρίς την ανάγκη
μόνιμου στρατού, μπάτσων και δι-
καστών. Η Κομμούνα ήταν ένα «μι-
σο-κράτος» όπου οι αντιπρόσωποι
των εργατών ήταν ανακλητοί κάθε
στιγμή, συζητούσαν αποφάσιζαν
και εφάρμοζαν τις αποφάσεις
τους. 

Αυτή την κληρονομιά και τα δι-
δάγματα της «εφόδου στον ουρα-
νό» την υπεράσπισαν στη συνέχεια
ο Μαρξ και ο Ένγκελς τις επόμενες
δεκαετίες μέσα στην Αριστερά που
μεγάλωνε απέναντι σε απόψεις που
λέγανε ότι μπορούμε να κάνουμε
το αστικό κράτος να λειτουργήσει

για τα συμφέροντα της πλειοψη-
φίας, μέσα από το δρόμο των εκλο-
γών και των μεταρρυθμίσεων. 

Η Οκτωβριανή
Επανάσταση

Η επόμενη συζήτηση για τον Λέ-
νιν και τη Δημοκρατία έπιασε το
νήμα στη συνέχεια του μονοήμε-
ρου. Ο Ευ. Μακρόγλου, δικηγόρος
επεσήμανε ότι ο Λένιν «λοιδορήθη-
κε» από τους αστούς, κατηγορή-

θηκε από τους ρεφορμιστές και
διαστρεβλώθηκε από τον σταλινι-
σμό». Εξήγησε ότι η αφετηρία για
να αξιοποιήσουμε την κληρονομιά
του είναι πρώτα απ’ όλα το ότι
αφιέρωσε τη ζωή του στην συγ-
κρότηση ενός κόμματος, των
μπολσεβίκων, μια οργάνωση συ-
νειδητών επαναστατών/τριών που
είχε στο κέντρο της στρατηγικής
της το «κάθε μαγείρισσα μπορεί
να κυβερνάει το κράτος». 

Το κόμμα των μπολσεβίκων χτί-
στηκε με την διαρκή αλληλοτρο-
φοδότηση με τους αγώνες της ερ-
γατικής τάξης και των καταπιεσμέ-
νων, ήταν ένα κόμμα σε διαρκή
διάλογο με τα πιο προχωρημένα
τμήματα της εργατικής τάξης, με-
σα από την οργανωμένη σχέση με
την επαναστατική εφημερίδα.
Ήταν ένα κόμμα δημοκρατικό που
πήγαινε μπροστά το κίνημα για
την απελευθέρωση από την κατα-
πίεση και την εκμετάλλευση. 

Ήταν αυτό το κόμμα που όταν
ξέσπασε η Ρώσικη Επανάσταση το
1917 μπήκε στις μάχες για το προ-
χώρημά της με το σύνθημα «όλη η
εξουσία στα σοβιέτ» παρόλο που
οι ίδιοι οι μπολσεβίκοι εκείνη τη
στιγμή ήταν μειοψηφία στα σοβιέτ. 

Ο Πέτρος Κωσταντίνου, συντονι-

στής της ΚΕΕΡΦΑ συνέχισε λέγον-
τας: «Πρέπει να απαντήσουμε στις
απόψεις που λένε ότι η Επανάστα-
ση του Οκτώβρη ήταν ένα πραξι-
κόπημα των μπολσεβίκων. Ο
Οκτώβρης ήταν ένα κοσμοϊστορι-
κό γεγονός, που σταμάτησε εν τέ-
λει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,
τη μεγαλύτερη σφαγή που είχε
γνωρίσει η ανθρωπότητα. Και αυ-
τό το έκανε με την εργατική τάξη
μπροστά, που υλοποίησε την επι-
θυμία εκατομμυρίων ανθρώπων
για ειρήνη». 

Στη συνέχεια επισήμανε όλες τις
κρίσιμες στιγμές της επανάστασης
και τις μάχες που χρειάστηκε να
δοθούν: «Η αστική τάξη ήθελε να
συνεχιστεί η σφαγή του πολέμου,
ήθελε οι αγρότες να μην πάρουν
τη γη, ήθελε οι βιομήχανοι να κά-
νουν ελεύθερα απολύσεις στα ερ-
γοστάσια και να τσακίσουν τις ερ-
γοστασιακές επιτροπές που έκα-
ναν πράξη τον έλεγχο των εργα-
τών/τριών για όλα τα ζητήματα». Η
επανάσταση ήταν ένα «πανηγύρι
των καταπιεσμένων» όπως έγραφε
ο Λένιν. Και η νέα εργατική εξου-
σία στηρίχτηκε στις πιο πλατιές
πολιτικές διαδικασίες που συμμε-
τείχαν δεκάδες εκατομμύρια εργά-
τες, αγρότες, φαντάροι, που ψήφι-
ζαν και αποφάσιζαν στα σοβιέτ, τις
εργοστασιακές επιτροπές, τα συν-
δικάτα. 

Αυτή η εργατική εξουσία υλο-
ποίησε όλα τα δημοκρατικά αιτή-
ματα, έδωσε τη γη, έδωσε το δι-
καίωμα σε όλα τα καταπιεσμένα
έθνη ακόμα και να αποσχιστούν
από το ρωσικό κράτος, έβαλε
άνοιξε την Παιδεία σε εκατομμύ-
ρια παιδιά και νέους, συγκρούστη-
κε με την γυναικεία καταπίεση και
όλες τις αντιδραστικές ιδέες. 
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Ηπρώτη συζήτηση ήταν μια
πολύ καλή εισαγωγή για την

επικαιρότητα και τις κρίσεις της
εποχής. Ακολούθησαν οι επόμε-
νες δυο εύστοχες συζητήσεις
που συνέδεσαν την επικαιρότητα
με το ιστορικό κομμάτι. Είναι πά-
ρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε
πώς θα μας μάθει η Ιστορία ότι
μπορούμε να νικήσουμε από τα
κάτω -για παράδειγμα στην τρίτη
συζήτηση έγινε όλη η αναδρομή
στους Μπολσεβίκους και το τι
έγινε τη χρονιά της επανάστα-
σης και μετά το τέλος του Α'
Παγκοσμίου Πολέμου.

Ένα τέτοιο μονοήμερο κάνει
πιο απτά όλα τα στοιχεία που
απαντάνε στη βασική ερώτηση:
πώς θα κάνουμε την επανάστα-
ση; Πώς παλεύουμε; Απαντήθηκε
ήδη στην πρώτη συζήτηση, αλλά
και στις επόμενες: συζητήθηκε η
δράση του Λένιν, η εμπειρία της
Παρισινής Κομμούνας. Κι όλα
αυτά είναι πραγματικές ιστορίες,
όχι ουτοπίες ή μελλοντικά σχέ-
δια. Είναι το τρίτο μονοήμερο
στο οποίο έρχομαι και κάθε τέ-
τοιο μονοήμερο συνεισφέρει στο
να δούμε ότι η επανάσταση δεν
είναι άπιαστη ιδέα. 

Ο καπιταλισμός μάς βάζει σε
διαδικασία να νιώθουμε ότι δεν
έχουμε χρόνο για κάτι άλλο πα-
ρά μόνο στο να επιβιώσουμε στο
να βγάλουμε λίγα λεφτά, να βγά-
λουμε τη σχολή, να νιώθουμε ότι
έχουμε μια προκαθορισμένη πο-
ρεία κι ότι ακόμη κι αν παλέψου-
με θα χάσουμε χρόνο. Είναι ση-
μαντικό ο κόσμος να αφυπνίζεται
και να μπαίνει στη δράση, να μέ-
νει σε εγρήγορση και να σκέφτε-
ται κάτι καλύτερο.

Δανάη Νικολοπούλου
φοιτήτρια Ψυχολογίας ΕΚΠΑ 

Σ ήμερα μάθαμε καινούρια
πράγματα σε θεωρία και

πράξη. Με πολύ λεπτομερή πα-
ραδείγματα, οι τοποθετήσεις
ήταν όλες επίκαιρες. 

Το έργο του Λένιν “Κράτος και
Επανάσταση” είναι πάντα επίκαι-
ρο, ειδικά τώρα που έχουν οξυν-
θεί οι αντιθέσεις. Τέτοιες συζη-
τήσεις, πάνω στα θεωρητικά θέ-
ματα, που πλαισιώνονται κι από
έμπρακτα παραδείγματα, πάντα
βοηθάνε το κίνημα και την Αρι-
στερά. Χρειάζεται να εφαρμό-
σουμε τα παραδείγματα των επι-
τυχιών και να αναλύσουμε τα πα-
ραδείγματα των αποτυχιών. Να
τα βάλουμε κάτω σαν εργαλει-
οθήκη και να τα αξιοποιήσουμε.

Αλέξανδρος
ιδιωτικός υπάλληλος

Σ.Κοντογιάννης

Λ.Μπόλαρης

Π.Κωνσταντίνου

Ευ.Μακρόγλου

Η επικαιρότητα του Μαρξ 
και του Λένιν



Νο 1546, 9 Νοέμβρη 2022Επανάσταση εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Θεωρώ πολύτιμο κι ανεκτίμητο ότι πάντα
έχετε τη μέριμνα να κάνετε μια παύση μέ-

σα σε μια πολύ δύσκολη και πυκνή συγκυρία,
για να συζητηθούν οι επαναστατικές ιδέες και
οι επαναστάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί
στην ιστορία της ανθρωπότητας. 

Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για να τα θυ-
μόμαστε, αλλά και για να μας χρησιμεύουν στη
σημερινή εποχή. Αυτή που διανύουμε, την επο-
χή του «υπαρκτού νεοφιλελευθερισμού» που
έχουν καταρρεύσει όλοι οι μύθοι κι όλες οι ελ-
πίδες που πούλησε ο καπιταλισμός περί ανά-
πτυξης και προόδου της ανθρωπότητας. Όταν
ο αμύθητος πλούτος που παράγει η εργατική
τάξη έχει συγκεντρωθεί στα χέρια τόσων λίγων,
όταν το σύστημα γεννάει την κλιματική κρίση,
γεννάει πανδημίες, ανατρέπει οικοσυστήματα.

Είναι μια φοβερή σύμπτωση ότι γίνεται η συ-
ζήτηση με τίτλο «η πάλη για τη δημοκρατία σή-
μερα», σε μια μέρα που αναδεικνύεται ένα ακό-
μη επεισόδιο του σκανδάλου των παρακολου-
θήσεων. Και γίνεται ακόμα πιο ενδεικτικό πόσο
σάπιο είναι αυτό το σύστημα. Είναι διατεθειμέ-
νοι να θέσουν σε εφαρμογή παρακρατικές τα-
κτικές προκειμένου να αποτρέψουν την οποι-
αδήποτε πολιτική κρίση του συστήματός τους,
την οποιαδήποτε λαϊκή κινητοποίηση. 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει ένα στοί-
χημα για το κεφάλαιο και ολόκληρη την αστική
τάξη πατώντας πάνω στην απογοήτευση που
γέννησε η υποχώρηση του τεράστιου κινήμα-
τος της περιόδου των μνημονίων, απογοήτευση
που γέννησε η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η
προδοσία του ΟΧΙ του λαού. Η κυβέρνηση έχει
βάλει το στοίχημα να δημιουργήσει έναν τέτοιο
μηχανισμό που να αποτρέπει τις μελλοντικές
εξεγέρσεις, ανατροπές κι επαναστάσεις. Γι’ αυ-
τό κι έχει επιτεθεί στο δικαίωμα της απεργίας
και στα εργατικά δικαιώματα με το νόμο Χατζη-
δάκη, στο θεμελιώδες δικαίωμα στη διαδήλω-
ση, στις δημοκρατικές ελευθερίες. Έχει στήσει
δίκτυο υποκλοπών που παρακολουθούν μέχρι
και τον εαυτό τους. Επιτίθεται στο πανεπιστή-
μιο και το φοιτητικό συνδικαλισμό που γεννάει
ελπίδα και κινηματική πρακτική.

Επιτυχίες   
Ταυτόχρονα όμως είναι μια περίοδος αγώ-

νων. Αυτό δείχνουν οι μεγάλες επιτυχίες του κι-
νήματος της νεολαίας, όπου η κυβέρνηση αδυ-
νατεί να εφαρμόσει το μέτρο της Πανεπιστημια-
κής Αστυνομίας αλλά και οι αγώνες στον χώρο
της Υγείας, στην Κόσκο, τη Μαλαματίνα κλπ. 

Όλα αυτά αναδεικνύουν κι ένα ακόμα στοι-
χείο. Υπάρχει το υπόβαθρο της πολιτικής ενό-
τητας της ριζοσπαστικής αριστεράς που έχει
την αυτοπεποίθηση, τη δυνατότητα, τους αν-
θρώπους, το πρόγραμμα, τις ιδέες. Κι όταν
εφαρμόζει μαζικό λόγο και πολιτική ενότητα
στην πρακτική της, μπορεί να κερδίζει τις μά-
ζες. Αυτός νομίζω πρέπει να είναι οδηγός μας
το επόμενο διάστημα σε κάθε επίπεδο, κινημα-
τικό, πολιτικό κι εκλογικό. Είναι αναγκαιότητα η
συγκρότηση ενός μετώπου της ριζοσπαστικής
αριστεράς που διέπεται από κοινές αντιλήψεις
και πρακτικές. Όπου έχει εφαρμοστεί, όπως
στον κλάδο των δικηγόρων απ’ όπου προέρχο-
μαι, στους φοιτητές, στους υγειονομικούς,
έχουμε πετύχει όχι απλά να μη χάνουμε, αλλά
και να κερδίζουμε.      

Aναστασία Σταυροπούλου,, δικηγόρος, 
Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡΑΣ)

Σήμερα, το πρόβλημα της δημοκρατίας, εξ αυτού που προηγή-
θηκε με το νεοφιλελευθερισμό και τις μεγάλες επιθέσεις στα
συνδικάτα, παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξυμένο. Γιατί ζούμε μια

περίοδο τρομακτικής ανισότητας, που θυμίζει τις αρχές του 20ου αι-
ώνα και αφορά πλέον όλες τις πτυχές της ζωής μας. Το ανώτερο 1%
των εισοδημάτων μπορεί να φτάνει να κατέχει το 70%, 80% του
πλούτου μιας χώρας. Εί-
ναι ανισότητα στην πρό-
σβαση στην Υγεία, αν μι-
λάμε για δημοκρατία από
την οπτική της κοινωνίας.
Δηλαδή έχουμε μια τρο-
μακτική ταξική ανισότητα
απέναντι στην πανδημία.
Η οποία οφείλεται σε μια
άλλη τρομακτική ταξική
ανισότητα, αυτή της πρό-
σβασης στην Παιδεία την
οποία αντιμετωπίζουμε
και σήμερα στη χώρα μας. 

Στην πραγματικότητα
οι άνθρωποι που δεν
έχουν πρόσβαση στο ίν-
τερνετ στην κολεγιακή
εκπαίδευση -και αυτά τα
λένε συντηρητικοί κοινω-
νιολόγοι και οικονομολό-
γοι στην Αμερική- δεν μπορούν πλέον να ζήσουν και να δουλέψουν
από το σπίτι, αναγκάζονται να βγουν να δουλέψουν στην «αγορά»,
στις φάμπρικες και εκεί είναι εκτεθειμένοι στην πανδημία. Υπάρχει
τρομακτική ανισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Οι
γυναίκες αμείβονται από 15% εως και 40% λιγότερο και σε ιδιαιτέ-
ρως ανεπτυγμένες χώρες όπως η Βρετανία και η Ιαπωνία. 

Όμως ενώ αυτά τα παραδέχονται σχεδόν όλοι, όταν φτάνουμε
στο διά ταύτα αρχίζουμε να διαφοροποιούμαστε. Εδώ μπαίνει το
στοιχείο της επαναστατικής Αριστεράς. Γιατί μια σειρά απόψεις και
πολιτικές δυνάμεις λένε ότι μια “συμμορία” χρηματιστικού κεφαλαί-
ου που δεν είναι “παραγωγικοί” καπιταλιστές έχουν πάρει το τιμόνι
και εμποδίζουν να γίνει το ορθολογικό. Λέει το μανιφέστο του Πικε-
τί ότι αν το κράτος είχε δημοκρατία θα ακολουθούσε αναδιανεμητι-
κές πολιτικές. Όμως ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Το κράτος είναι
ταξικό, εκφράζει ταξικά συμφέροντα. Γι’ αυτό δεν είναι διατεθειμέ-
νο να δώσει τίποτα. 

Λένε επίσης ότι τα κινήματα είναι αναποτελεσματικά. Το αντίθετο
ισχύει. Η ταξική πάλη, η ένταση της ταξικής πάλης, είναι στοιχείο
υπέρ της δημοκρατίας και υπέρ της ισότητας. Με αυτό πρέπει να
βγούμε προς τα έξω. 

Στην Ελλάδα υπάρχει ένα ψευτοδίλημμα. Το λεγόμενο δίλημμα
του δημοκρατικού εκσυγχρονισμού. Η χώρα βρίσκεται κάτω από τη
μπότα του Μητσοτάκη και του αυταρχισμού της Δεξιάς -σωστό- κι
ότι η εγγύηση της δημοκρατίας θα είναι ότι θα ανέβει στην κυβέρ-
νηση ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ ή τον Βαρουφάκη. Εμείς λέμε, τα δη-
μοκρατικά μας δικαιώματα και τον συσχετισμό που τα επιβάλλει,
θα τον εγγυηθεί το κίνημα. Όπως κατάφερε να μην υπάρχει πανεπι-
στημιακή αστυνομία και να γίνεται σήμερα αυτή η δημοκρατική συ-
ζήτηση στο κτίριο της Νομικής. Αυτή είναι η βάση για την ανατρο-
πή των συσχετισμών συνολικά. 

Υπάρχει η θεωρητική παρακαταθήκη του Μαρξ και του Λένιν γι’
αυτά. Αλλά και ένα τεράστιο οπλοστάσιο κινηματικής εμπειρίας για
αυτά τα ζητήματα. Από τώρα μέχρι τις εκλογές μπορούν να γίνουν
άξονες πολιτικής συσπείρωσης σε γειτονιές, πανεπιστήμια, χώρους
δουλειάς. 

Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός

Στο νοσοκομείο Γεννηματάς τους τελευταίους μήνες γίνε-
ται μια εξέγερση. Από το καλοκαίρι με πρωτοβουλία μας
μαζέψαμε υπογραφές για να γίνει μια μαζική συνέλευση,

περάσαμε στην υποδειγματική απεργία της 20 Οκτώβρη. Μια
παλιά νοσηλεύτρια μας είπε «έχω να δω απεργία να οργανώνε-
ται με αυτόν τον τρόπο από το 1986». 

Πήραμε την πρωτοβουλία για ένα μεγάλο πρόβλημα που
υπάρχει στο ΕΣΥ, της υπερεφημέρευσης, της υπερεργασίας.
Δουλεύουμε πολύ περισσότερο απ’ αυτό που ορίζει ο νόμος.
Δώσαμε ένα ραντεβού όλοι οι παθολόγοι για να πάμε να μιλή-
σουμε στη διοίκηση του νοσοκομείου. Μέχρι τότε αυτά τα ραν-
τεβού τα έκαναν οι διευθυντές των κλινικών, με μηδέν αποτέλε-
σμα. Με τον κόσμο που εξοργίστηκε φτιάξαμε ένα κείμενο με τα
αιτήματά μας, που έλεγε ότι από δω και πέρα τα προγράμματα
θα τα καθορίζουμε εμείς, τις εφημερίες και τα ρεπό. 

Στη συνέλευση που αναγκάστηκε να καλέσει το ΔΣ του σωμα-
τείου, ο κόσμος δεν χωρούσε στην αίθουσα. Σπάσαμε την προ-
σπάθεια της Δεξιάς και του ΠΑΣΟΚ που έχουν την πλειοψηφία

να την κάνουν μονο-
θεματική, μόνο για
τους παθολόγους.
Από την συνέλευση
βγήκε μια απεργιακή
επιτροπή που έβαλε
μπροστά να οργανώ-
σει την απεργία της
20/10 και την Γενική
Απεργία στις 9 Νοέμ-
βρη. Συνάδελφοι/
σσες που μπορεί να
μην τους είχαμε δει
ποτέ σε διαμαρτυρία
έκαναν περιοδείες
από όροφο σε όρο-
φο επιχειρηματολο-
γώντας για την ανάγ-
κη να στηριχτεί ο
αγώνας, η απεργία. 

Ο ενδιάμεσος στα-
θμός ήταν η κινητοποίηση στα εγκαίνια του νέου ΤΕΠ με χορη-
γία του ιδρύματος Λάτση. Τριακόσιοι περίπου εργαζόμενοι μα-
ζευτήκαμε στο προαύλιο απέναντι στη φιέστα που οργάνωναν οι
υπουργοί και τα μεγαλοστελέχη με παπάδες. Έτσι φτάσαμε
στην πανυγειονομική απεργία της 20 Οκτώβρη. 

Τι συμπεράσματα βγαίνουν; Ένας κόσμος ένιωθε να απελευ-
θερώνεται από το τι σημαίνει συντριπτικό ωράριο και συνθήκες
με μια πρωτοβουλία που προήλθε από την αντικαπιταλιστική,
επαναστατική Αριστερά. Πήρε το λόγο να μιλήσει απέναντι σε
διοικητές και διευθυντές. Να αμφισβητεί το διευθυντικό δικαίω-
μα, να βγαίνει ο κόσμος και να λέει εμείς θα καθορίσουμε τα ρε-
πό, το προσωπικό ασφαλείας στις απεργίες. Αυτή τη φορά ήταν
διαφορετικό. Όλος ο κόσμος βγήκε με ένα αίσθημα αυτοπεποί-
θησης, το «από κάτω» συγκροτήθηκε και βγήκε προς τα έξω. Οι
απεργιακές επιτροπές είναι το άλας της γης.

Χρειάζεται να συντονιστούμε με τ’ άλλα νοσοκομεία και όλη
την εργατική τάξη. Γιατί οι αυξήσεις και οι προσλήψεις είναι κοι-
νό ζήτημα για όλες/ους. Η δημόσια Υγεία που αφορά τους πάν-
τες. Μπαίνει το ζήτημα ποιος θα τα λύσει. Και ανοίγει η συζήτη-
ση ότι αυτά δεν θα τα λύσει η ψήφος στις εκλογές αλλά η οργά-
νωση στο χώρο μας, στο νοσοκομείο μας, ώστε οι “από πάνω”
να μην έχουν άλλη επιλογή από το να υλοποιήσουν αυτά που
διεκδικούμε. Αυτή είναι ουσιαστική δημοκρατία.

Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος ΔΣ σωματείου Γεννηματά

Πάλη για εργατική
δημοκρατία

Ν.Στραβελάκης

Α.Ερωτοκρίτου
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Αντίο Κατερίνα
Με θλίψη αποχαιρετούμε την

Κατερίνα Ιατροπούλου που
έφυγε από τη ζωή τη Δευτέ-

ρα 7 Νοέμβρη. Η Κατερίνα ήταν  μια
από τη μικρή ομάδα συντρόφων που
ξεκινήσαμε μαζί την Οργάνωση Σο-
σιαλιστική Επανάσταση στα χρόνια
της δικτατορίας. Όπως πολλοί αγωνι-
στές και αγωνίστριες εκείνα τα χρό-
νια, στρατεύτηκε στην επαναστατική
αριστερά που βοήθησε το αντιδικατο-
ρικό κίνημα να φτάσει στην εξέγερση
του Πολυτεχνείου.  Αυτή η επιλογή τη
σημάδεψε, όπως όλους και όλες που
ακολούθησαν αυτή την πορεία.  

Αυτή την επιλογή συνέχισε να υπη-
ρετεί τα επόμενα χρόνια σαν ανέντα-
χτη μαχητική δικηγόρος, με δράση
που εξακολουθεί να εμπνέει, όπως
τονίζει και η Εναλλακτική Παρέμβαση
Δικηγόρων Αθήνας στην ανακόινωση
με την οποία αποχαιρετά την Κατερί-
να Ιατροπούλου:

«Ο θάνατος της Κατερίνας Ιατρο-
πούλου προκαλεί βαθειά συγκίνηση
στους δικηγόρους που υπηρέτησαν
τη δικαιωματική υπερασπιστική δικη-
γορία. Αγωνίστρια κατά της Χούντας
και ενεργή στα κινήματα της Μεταπο-
λίτευσης, η Κατερίνα ανέδειξε ως
κεντρικό μέτωπο πάλης τα δικαιώμα-
τα των κρατουμένων, με την έκδοση
για πρώτη φορά το 1982 του περιοδι-
κού “της Φυλακής” μαζί με διάφο-
ρους δικηγόρους, κυρίως από το χώ-
ρο της αυτονομίας, κρατούμενους,
κλπ.

Η κοινωνική της ευαισθησία κατόρ-
θωσε να ανοίξει για πρώτη φορά στην
Ελλάδα το ζήτημα των συνθηκών δια-
βίωσης των κρατουμένων και το σω-
φρονιστικό σύστημα και στάθηκε η
αιτία για να συνειδητοποιήσει η κοι-
νωνία ότι οι φυλακισμένοι δεν πρέπει
να αντιμετωπίζονται ως κοινωνικό πε-
ριθώριο, αλλά ως ένα μέρος της κοι-
νωνίας που πληρώνει για τις συνθή-

κες που τον έφεραν στην παραβατι-
κότητα, που έχει δικαιώματα και πρέ-
πει να αποβλέπει στην επανένταξη.
Σημαντικά στοιχεία της μεταρρύθμι-
σης της σωφρονιστικής νομοθεσίας,
αδιανόητα ακόμα τότε, που προωθή-
θηκαν τις επόμενες δεκαετίες έχουν
την αφετηρία τους στις προσπάθειες
αυτές σε συνδυασμό με τις κινητοποι-
ήσεις των κρατουμένων και τη συμπα-
ράσταση των “έξω”.

Η Κατερίνα υπερασπίστηκε τους
απόκληρους αυτής της γης: τους
πρόσφυγες, τις μετανάστριες, τους
τοξικοεξαρτημένους, τους ανθρώ-
πους που το σύστημα πέταξε στο
περιθώριο, τα θύματα της αστυνομι-
κής αυθαιρεσίας και της τρομοϋστε-
ρίας. Υπηρέτησε με σεμνότητα, χω-
ρίς πολιτικές φιλοδοξίες, καριερισμό
και οποιεσδήποτε σκοπιμότητες τις
αρχές της και συμπορεύτηκε, όταν
αυτές της το επέτρεπαν, με άλλους
συνηγόρους της ευρύτερης υπερα-
σπιστικής αντίληψης. Πλήρωσε τη
στράτευση και την ανυποχώρητη αν-
τίθεσή της στην αστυνομική αυθαι-
ρεσία με προσωπική στοχοποίηση
και τη γνωστή σκευωρία με τα «σκο-
νάκια στην τσάντα της». Ωστόσο το
ήθος της επέβαλε σε σύσσωμη την
εκπροσώπηση του τότε δικηγορικού
συνδικαλισμού, να σταθεί στο πλευ-
ρό της και η σκευωρία δεν άργησε
να καταρρεύσει. Και η Κατερίνα συ-
νέχισε μέχρι τη συνταξιοδότησή της
με το κεφάλι ψηλά μέσα και έξω από
τα δικαστήρια.

Θα βαδίζουμε στο δρόμο της πάν-
τα με περηφάνεια, θαυμασμό και εκτί-
μηση για όσα προσέφερε».

Στη φωτογραφία, η Κατερίνα Ιατρο-
πούλου (δεύτερη από αριστερά) στην
ιδρυτική συνάντηση της ΟΣΕ, τον
Οκτώβρη του 1971 στο Κέντενιχ της
Γερμανίας.

Πάνος Γκαργκάνας

Αντιμέτωποι με τη βία των δυνάμεων κατα-
στολής βρέθηκαν για μια ακόμη φορά οι κά-

τοικοι των Εξαρχείων και όσοι/ες συγκεντρώθη-
καν για να διαδηλώσουν ενάντια στις «αναπλά-
σεις» του Μπακογιάννη και την αστυνομοκρατία
που τις συνοδεύει. Η διαδήλωση ήταν καλεσμέ-
νη για το απόγευμα της Παρασκευής 4/11 στα
Προπύλαια από το Συντονιστικό δράσεων για
την υπεράσπιση των Εξαρχείων και τη συμμετο-
χή μιας σειράς φορέων και συλλογικοτήτων.

Μόλις οι διαδηλωτές κατέβηκαν από τα Προ-
πύλαια, περικυκλώθηκαν από διμοιρίες των ΜΑΤ

που εμπόδισαν την πορεία να βγει στο δρόμο
και επιτέθηκαν άγρια με γκλομπ, χημικά και χει-
ροβομβίδες κρότου λάμψης, ενώ εκτόξευσαν
νερό από την αύρα για να διαλύσουν την συγ-
κέντρωση. Καταδίωξαν τους διαδηλωτές στους
δρόμους των Εξαρχείων και προχώρησαν σε
διαρκείς επιθέσεις με ξυλοδαρμούς και αναίτιες
προσαγωγές. 

Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας έδωσε
το παρών στη συγκέντρωση και καταγγέλει ότι
«ο Δήμαρχος δίνει το πράσινο φως για την κα-
ταστολή των αγώνων που υπερασπίζονται τη

δημοκρατία και την ελευθε-
ρία από την κυριαρχία των
πιο βρόμικων και αδίστα-
κτων συμφερόντων των
κερδοσκόπων και της του-
ριστικής βιομηχανίας... Η
απάντηση του κινήματος
θα κλιμακωθεί παρά την
τρομοκρατία, άμεσα με τη
Γενική Απεργία, στις 9 Νο-
έμβρη και θα συνεχιστεί
στην πορεία του Πολυτε-
χνείου».

Γενικές συνελεύσεις έγιναν σε
μια σειρά σχολές τις παραμο-

νές της πανεργατικής απεργίας,
αποφασίζοντας τη συμμετοχή
των φοιτητικών συλλόγων στην
κινητοποίηση της 9 Νοέμβρη και
προαναγγέλοντας τον επόμενο
μεγάλο αγωνιστικό σταθμό, το
τριήμερο του Πολυτεχνείου.

«Τη Δευτέρα 7/11 έγινε η πρώ-
τη συνέλευση του φοιτητικού
συλλόγου της ΑΣΚΤ στο νέο εξά-
μηνο» είπε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Γιάννης Μαλινάκης,
φοιτητής της Καλών Τεχνών και
μέλος του ΣΕΚ στις Σχολές. «Η
πανεργατική απεργία της 9/11
ήταν βασικό ζήτημα κι άνοιξε όλη
η συζήτηση για τα συνδικάτα και
αν πρέπει να είμαστε μαζί τους.
Τελικά αποφασίσαμε να είμαστε
στην απεργιακή διαδήλωση μαζί
με τα συνδικάτα στην Κλαυθμώ-
νος και να συνεχίσουμε μετά την
απεργία με τριήμερη κατάληψη
14-17 Νοέμβρη, στο τριήμερο
του Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρ-
κεια της συνέλευσης μάθαμε ότι
ομάδα στελεχών από αμερικάνι-
κα πανεπιστήμια έχει επισκεφτεί
τη σχολή κι έκανε συνάντηση με
τον Πρύτανη και κάποιος καθη-

γητές. Προηγουμένως τους είχε
υποδεχτεί ο Μητσοτάκης και με-
τά έκαναν περιοδεία στις σχολές
της Αθήνας, προκειμένου να κά-
νουν μπίσνες. Κάναμε παρέμβα-
ση και διακόψαμε για λίγο τη δια-
δικασία. Ξέρουμε ότι πίσω από τα
όσα λένε για “συνεργασία” ση-
μαίνει μεγαλύτερη διείσδυση του
ιδιωτικού κεφαλαίου και των επι-
χειρήσεων στις σχολές».

Κοινός αγώνας
Στο Πάντειο είχε καλεστεί συ-

νέλευση τη Δευτέρα 7/11. Χαιρε-
τισμό απηύθυνε η Ζαννέτα Λυσι-
κάτου, γιατρός και μέλος του
Συντονιστικού Νοσοκομείων.
«Έγινε συζήτηση όπου η πανερ-
γατική απεργία και το Πολυτε-
χνείο ήταν κυρίαρχα. Καλέσαμε
σε κοινό αγώνα φοιτητικών συλ-
λόγων κι εργατικών συνδικάτων.
Μεταφέραμε την εμπειρία της
συγκρότησης επιτροπών αγώνα
σε χώρους δουλειάς για την επι-
τυχία της οργάνωσης της απερ-
γίας και καλέσαμε σε ανάλογες
πρωτοβουλίες και μέσα στις σχο-
λές» μεταφέρει η Ζ. Λυσικάτου.
«Παρότι είχε πάνω από 200 άτο-
μα, θεωρήθηκε ότι δεν υπήρξε
απαρτία, με ευθύνη της ΠΚΣ που

έχει την κύρια δύναμη κι από τη
μεριά μας εκφράσαμε την άπο-
ψη, ότι όπως δεν είμαστε με τους
κόφτες και τα εμπόδια που βάζει
ο νόμος Χατζηδάκη, δεν θα πρέ-
πει να βάζουμε ανάλογους κό-
φτες σε σχέση με την απαρτία,
όταν έχει μαζευτεί τόσος κόσμος
με διάθεση να συζητήσει και να
αποφασίσει για τον αγώνα του».

Σε εξέλιξη ήταν η γενική συνέ-
λευση στη Φιλοσοφική της Αθή-
νας, το μεσημέρι της Τρίτης
8/11. «Η συζήτηση είναι σχετικά
με την πανεργατική απεργία και
τη συνέχεια με το τριήμερο του
Πολυτεχνείου. Από τη μεριά μας
τα μέλη του ΣΕΚ στις Σχολές
επιχειρηματολογούμε για το ότι
και οι δύο αυτοί σταθμοί είναι
πολύ σημαντικοί στη μάχη για να
ξεφορτωθούμε την κυβέρνηση
και πρέπει να δώσουμε μαζικό
παρών. Τονίζουμε την ανάγκη
για σύνδεση και κοινό αγώνα
του φοιτητικού κινήματος με την
εργατική τάξη και γι’ αυτό κα-
λούμε στο απεργιακό συλλαλη-
τήριο των συνδικάτων» μετέφε-
ρε η Άρια Σταροπούλου την ώρα
της συνέλευσης.

Σ.Μ.

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΟΛΕΣ

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει

Οι φοιτητές στην Πανεργατική 
και στο Πολυτεχνείο
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Ένα από τα πιο συγκλονιστικά στοιχεία
που αναδείχθηκαν στην πρώτη δίκη
της Χρυσής Αυγής όταν εξεταζόταν η

υπόθεση Φύσσα ήταν η τρομακτική ανοχή της
αστυνομίας στη διάρκεια της δολοφονικής επί-
θεσης. Δυο ομάδες ΔΙΑΣ ήταν ήδη παρούσες
στην οδό Κεφαλληνίας, εκεί που η ένοπλη
ομάδα των δεκάδων χρυσαυγιτών ήταν συγ-
κεντρωμένη και έτοιμη να επιτεθεί. 

Η ανοχή ξεκινάει ήδη από το σημείο αυτό,
καθώς δεν κάνουν τίποτα για μια ομάδα που
ήδη παρανομεί με την οπλοφορία. Συνεχίζεται
όταν το τάγμα εφόδου ξεδιπλώνει την επίθεσή
του και η αστυνομία παρακολουθεί απαθής.
Κορυφώνεται όταν ο Ρουπακιάς μαχαιρώνει
τον Παύλο Φύσσα μπροστά στα μάτια αστυνο-
μικών ΔΙΑΣ και οι τελευταίοι επιχειρούν να
συλλάβουν το θύμα αντί για τον δολοφόνο.
Συνεχίζεται τα επόμενα λεπτά και ώρες που η
αστυνομία δεν συλλαμβάνει ούτε έναν χρυ-
σαυγίτη, αντίθετα προσάγει τους σοκαρισμέ-
νους φίλους του Παύλου. Και εξακολουθεί για
μήνες μετά τη δολοφονία, με την ηγεσία της
αστυνομίας να “εξαφανίζει” το περιπολικό που
έκανε τη σύλληψη και να βραβεύει την ομάδα
ΔΙΑΣ που παρακολουθούσε απαθής!

Στο εφετείο της δίκης έχει ήδη αναδειχθεί
αυτό το στοιχείο. “Οι αστυνομικοί πέρασαν
ανάμεσά τους, είδαν όλο το σκηνικό και δεν
έκαναν τίποτα”, κατέθεσε ο Δ. Μελαχροινό-
πουλος, φίλος του Παύλου Φύσσα και θύμα
της επίθεσης. Ενώ ο Π. Σεϊρλής, επίσης θύμα
της επίθεσης, περιέγραψε τι συνέβη αφότου
έτρεξαν να κρυφτούν για να γλιτώσουν από το
τάγμα εφόδου: “Όταν ήρθε η αστυνομία μάς
πέρασαν χειροπέδες”. Ο μάρτυρας περιέγρα-
ψε πως ο Ρουπακιάς ήταν στο τμήμα ανάμεσα
στα θύματα, χωρίς χειροπέδες και με το κινη-
τό στο χέρι.

Η απροθυμία του αστυνομικού της ΔΙΑΣ Γ.
Ρώτα -που επίσης έχει ήδη καταθέσει στο εφε-
τείο- να μπει σε λεπτομέρειες για το πώς ακρι-
βώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, μαρτυρούσε
την προσπάθεια να κρύψει τι έκαναν οι δυο
ομάδες ΔΙΑΣ που βρίσκονταν εκεί. Πρωτόδικα
μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν στην αρχή κινήθη-
καν προς τους χρυσαυγίτες που είχαν συγκεν-
τρωθεί έξω από το Κοράλλι είχε πει “όχι, γιατί
να πάμε;”.

Τόσο στο πρώτο δικαστήριο όσο και στο
εφετείο ο Ρώτας επέμενε ότι οι ΔΙΑΣ “δεν
έχουν αρμοδιότητα διάλυσης όχλου όπως τα
ΜΑΤ” για να απαντήσει στο γιατί σε κανένα ση-
μείο της επίθεσης δεν επενέβησαν. Αλλά αυτή
η απάντηση δεν κάνει κάτι άλλο παρά να απο-
καλύπτει τις ευθύνες και του ίδιου του κέντρου
που δεν έλαβε άλλα μέτρα για να αντιμετωπί-
σει την κατάσταση. Όπως και ο ίδιος κατέθεσε
πρωτόδικα, το κέντρο έδωσε εντολή “παραμεί-
νετε σε απόσταση και δίνετε αναφορά”.

Συνολικά στην πρώτη δίκη κατέθεσαν 10
αστυνομικοί: 6 των ομάδων ΔΙΑΣ και 4 της Άμε-
σης Δράσης. Από την Άμεση Δράση, οι δυο, Δ.
Κουρεντζής και Ν. Ντάφος ήταν αυτοί που
άκουσαν το “είμαι δικός σας, είμαι της Χρυσής
Αυγής” όταν συνέλαβαν τον Ρουπακιά. 

Δεν κλήθηκαν να καταθέσουν το ίδιο βράδυ
όπως προβλέπεται. Το αναγνωστέο έγγραφο
36 που διαβάστηκε πρωτόδικα δείχνει την
απόκρυψη του ρόλου τους από την ΓΑΔΑ η
οποία ισχυρίζεται ψευδώς ότι το περιπολικό
αυτό δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί στις
αναφορές που θα σταλούν στις ανακρίτριες
λόγω “εκτέλεσης υπηρεσίας στην Αστυνομική
Διεύθυνση Πειραιά”. Οι δυο αυτοί αστυνομικοί

δεν κατέθεσαν παρά οκτώ ολόκληρους μήνες
μετά, όταν δηλαδή εντοπίστηκαν από τις ανα-
κρίτριες με την απομαγνητοφώνηση των διαβι-
βάσεων. 

«Είμαι δικός σας»
Στις καταθέσεις τους στο πρωτόδικο δικα-

στήριο οι δυο αστυνομικοί ήταν αποκαλυπτικοί
για την άνεση του Ρουπακιά με την αστυνομία.
“Τον ρωτάω τι έχει γίνει και μου λέει δεν ξέρω.
Τον παροτρύνω ξανά αναφέροντας ότι θα
βρούμε αποτυπώματα, στοιχεία κλπ. Τότε μου
λέει: Εγώ το έκανα, μην πείτε τίποτα, είμαι δι-
κός σας. Φοβήθηκα μήπως είναι συνάδελφος.
Τον ρωτάω τι εννοεί. Μου απαντά είμαι της
Χρυσής Αυγής”, κατέθεσε ο Δ. Κουρεντζής. Ο
Ν. Ντάφος επιπλέον σε ερώτηση της πολιτικής
αγωγής αν του έχει ξανατύχει κάποιος δράστης
να δηλώνει πρώτα από όλα την πολιτική του
ιδιότητα, είπε “πολλές φορές… πχ είμαι της κυ-
βέρνησης”, ενώ ερωτώμενος γιατί κάποιος το
κάνει αυτό, απάντησε: “για να τη γλιτώσει”.

Το πλήρωμα του άλλου περιπολικού που
έφτασε στο σημείο, οι Δ. Βίντσης και Κ. Κοτσο-
βός, που αντίθετα δεν είχαν αποκρυφθεί από
την υπηρεσία, είχαν εξοργίσει με τις πρωτόδι-
κες καταθέσεις τους. Τόσο λερωμένη είχαν τη
φωλιά τους οι αστυνομικοί που, προκειμένου ο
οδηγός του περιπολικού Δ. Βίντσης να συνει-
σφέρει όσο το δυνατόν λιγότερο στην ακροαμα-
τική διαδικασία, αποκάλεσε τον εαυτό του “ταξι-
τζή”: “είμαι οδηγός και τίποτε άλλο. Ταξιτζής.
Δεν κάνω κάτι άλλο, φυλάω την περιουσία του
Δημοσίου”. Οι αγαπημένες φράσεις του, όπως
και του συνοδηγού του, ήταν “δεν ασχολήθηκα”,
“δεν ρώτησα”, “δεν ξέρω”, “δεν με απασχολεί” ή
“ό,τι έχω πει στην κατάθεσή μου”. Ο Κοτσοβός
συνέταξε το ημερήσιο δελτίο συμβάντων πέντε
ολόκληρες ημέρες μετά το περιστατικό.

Ακόμα χειρότεροι ήταν οι αστυνομικοί της
ΔΙΑΣ. Η εξέτασή τους από το Τριμελές Εφε-

τείο Κακουργημάτων στην πρώτη δίκη έδειξε
ξεκάθαρα ότι η κάλυψη των ευθυνών τους
περνούσε μέσα από την κάλυψη των ίδιων των
χρυσαυγιτών. Μια από τις βασικές γραμμές
που παρουσίασαν αρκετοί από τους μάρτυρες
αστυνομικούς ήταν ότι το μαχαίρωμα του Παύ-
λου Φύσσα και η παρουσία του τάγματος εφό-
δου στο σημείο ήταν δυο διαφορετικά γεγονό-
τα. Προσπάθησαν δηλαδή να υποστηρίξουν
ότι η δολοφονία του Φύσσα ήταν ήδη σε εξέλι-
ξη όταν οι ομάδες ΔΙΑΣ έφταναν στο σημείο.
Αυτή η αποσύνδεση όμως ήταν κομμάτι και
της γραμμής της υπεράσπισης.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης φυσικά εκτίμη-
σαν πολύ αυτή τη στάση. Ενώ από τους φί-
λους του Φύσσα απαιτούσαν ακρίβεια εκατο-
στού στις αποστάσεις και δευτερολέπτου
στους χρόνους, το γεγονός ότι οι χρόνοι που
έδιναν οι αστυνομικοί δεν ταίριαζαν καθόλου
δεν τους απασχόλησε. Ένιωσαν μάλιστα την
ανάγκη να προστατέψουν τους αστυνομικούς
από τις ερωτήσεις που προέκυψαν στην έδρα
και την πολιτική αγωγή σχετικά με την αδρά-
νειά τους. Μνημειώδης ήταν η στιγμή που συ-
νήγορος υπεράσπισης ρώτησε: “Έπρεπε ο συ-
νάδελφός σας να προστατέψει το υποπολυβό-
λο; Αν του το αποσπούσαν, δεν θα τον κυνη-
γούσαν μια ζωή;”

Τραγελαφικές ήταν οι απαντήσεις τους τις
λίγες φορές που έμπαιναν στη διαδικασία να
περιγράψουν τι συνέβη το βράδυ της δολοφο-
νίας: “Πήγα να χειροπεδήσω κάποιον από
τους τρεις – τέσσερις που στέκονταν πίσω
από τον Ρουπακιά αλλά κάποιος, ψηλός, μου
είπε άστονα ρε…”, κατέθεσε πρωτόδικα ο Χ.
Δεληγιάννης. “Τρία λεπτά”, σύμφωνα με τον Α.
Μπιάγκη, χρειάστηκαν οι αστυνομικοί για να
τρέξουν τα 150 μέτρα που χωρίζουν το Κοράλ-
λι από το σημείο της δολοφονίας! 

“Τους φωνάξαμε ‘αστυνομία, σταματήστε’
αλλά δεν μας έδωσαν σημασία”, είπε η Α. Λε-

γάτου. Τόλμησε μάλιστα να πει παρακάτω
στην κατάθεσή της: “Ένας έμεινε πίσω να φυ-
λάει τις μηχανές, γιατί έχουμε ευθύνη και για
αυτές”. Τέλος αναγκάστηκε ύστερα από επί-
μονες ερωτήσεις να παραδεχθεί ότι οι αστυνο-
μικοί της ΔΙΑΣ προσπάθησαν πράγματι να συλ-
λάβουν πρώτο τον Παύλο Φύσσα, γιατί “ήταν
πιο νευριασμένος”! 

“Ανάψαμε το φάρο. Φωνάξαμε ‘αστυνομία!
Σταματήστε, πού πάτε’. Μας είχαν αντιληφθεί.
Μας αγνόησαν σα να μην υπήρχαμε», περι-
γράφει ο Α. Τσολακίδης, επικεφαλής της μιας
ομάδας ΔΙΑΣ. “Δεν θυμάμαι αν βρέθηκαν μάρ-
τυρες. Δε γνωρίζω αν έγιναν έλεγχοι ή προσα-
γωγές. Δεν έμαθα τι έγινε, από πού να μάθω;”,
ήταν μερικά από τα λόγια του στην πρωτόδικη
διαδικασία. “Ήμουν παρατηρητής”, ήταν η άλ-
λη εμβληματική φράση του Δ. Μπάγιου, που
συνοψίζει τις ενέργειες της αστυνομίας εκείνο
το βράδυ.

Τον πραγματικό ρόλο της συνοψίζει η πολι-
τική αγωγή με το σχόλιο ότι η δολοφονία δε
θα ήταν εφικτή χωρίς την ανοχή της αστυνο-
μίας. Αυτό το αποδεικνύει πέρα από κάθε αμ-
φιβολία και το βίντεο της ερευνητικής ομάδας
Forensic Architecture, που κατατέθηκε στα
αναγνωστέα έγγραφα της πρώτης δίκης από
την πολιτική αγωγή. Πρόκειται για ένα βίντεο
που συγχρονίζει τα βίντεο των καμερών ασφα-
λείας, τα διαθέσιμα ηχητικά ντοκουμέντα και
τα sms των χρυσαυγιτών. Το βίντεο αποδει-
κνύει ότι οι ομάδες ΔΙΑΣ αντί να παρέμβουν
εξαρχής για να σταματήσουν την επίθεση έκα-
ναν τον γύρο του τετραγώνου ξοδεύοντας
εσκεμμένα χρόνο. Στο βίντεο φαίνεται επίσης
ότι ήταν σε απόσταση αναπνοής την ώρα του
μαχαιρώματος.

Τέλος, στην πρώτη δίκη είχε καταθέσει η κα-
ταστηματάρχης Δήμητρα Δαμίγου. Το κατά-
στημά της διέθετε κάμερες και τα όσα είπε εί-
χαν δημιουργήσει σοβαρά ερωτηματικά για
την έρευνα της αστυνομίας την επόμενη μέρα
της δολοφονίας. Η αστυνομία δεν επισκέφτη-
κε το μαγαζί της παρά μία βδομάδα με δέκα
μέρες αργότερα, ενώ δεν κατάσχεσε τις κάμε-
ρες, ούτε καν είδε, παρά τις δικές της παρο-
τρύνσεις, το υλικό που είχαν τραβήξει. Το δι-
καστήριο έχει καλέσει τον Κ. Κοτσοβό και τη
Δ. Δαμίγου για την επόμενη δικάσιμο.

Αφροδίτη Φράγκου

Δικάσιμοι Νοέμβρη: 
11/11, 14/11, 23/11, 28/11, 30/11.

Νο 1546, 9 Νοέμβρη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Η δίκη της Χ.Α.

Νεοναζί δολοφόνοι
με κάλυψη ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε επίσης



ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Μύρτιλο, πάρκο
ΚΑΠΑΨ  7.30μμ 
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Μύρτιλο, πάρκο
ΚΑΠΑΨ  7.30μμ 
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Ηλιόπετρα. Θησέως
και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Ηλιόπετρα. Θη-
σέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Πολυτεχνείο – Ο δρόμος του Νοέμβρη
επαναστατικός

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 Βραζιλιάνα 7μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Φωτεινού
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 Βραζιλιάνα 7μμ
Πολυτεχνείο – Ο δρόμος του Νοέμβρη
επαναστατικός

ΚΥΨΕΛΗ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!

ΠΑΤΗΣΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ El Punto, πάρκο Ια-
κωβάτων 7.30μμ 
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ El Punto, πάρκο Ια-
κωβάτων 7.30μμ 
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλήτρια: Μαρίνα Διονυσίου

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Θύμιος, πλ. Δουρ-
γουτίου 8μμ
Μετά την πανεργατική πώς συνεχίζουμε
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Θύμιος, πλ. Δουρ-
γουτίου 8μμ
Πολυτεχνείο – Ο δρόμος του Νοέμβρη
επαναστατικός
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Πολυτεχνείο – Ο δρόμος του Νοέμβρη
επαναστατικός

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΚΟΛΩΝΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Πλάτωνας, Ακαδη-
μία Πλάτωνα 7μμ

Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Πλάτωνας, Ακαδη-
μία Πλάτωνα 7μμ
Πολυτεχνείο – Ο δρόμος του Νοέμβρη
επαναστατικός

ΓΑΛΑΤΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Περιμπανού
7.30μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
• ΤΡΙΤΗ 15/11 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 κεντρική πλ. Ιλίου, καφέ
Αλέξης 7μμ
Μαρξ και κράτος
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11Μέρες Ραδιοφώνου 7μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου: Ενάντια
στην κυβέρνηση και το σύστημα
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου: Ενάντια
στην κυβέρνηση και το σύστημα
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 δημαρχείο 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου: Ενάντια
στην κυβέρνηση και το σύστημα
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/11 παλιό δημαρχείο (ΚΕΠ)
Χαλανδρίου 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου: Ενάντια
στην κυβέρνηση και το σύστημα
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/11 Στέκι, Πάτμου και Νισύ-
ρου 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου: Ενάντια
στην κυβέρνηση και το σύστημα
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Ψωμί και Μέλι, πλ.
Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11  Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ πλατείας Σουρμένων
7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

ΒΥΡΩΝΑΣ  
ΠΕΜΠΤΗ 10/11  καφέ πλ. Σμύρνης 6,
7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10 καφέ Βαρβάβα 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΙΚΑΙΑ -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 δημαρχείο Νίκαιας7μμ
49 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου – Το Πολυτεχνείο είναι εδώ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Τσαλουκίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 δημαρχείο Νίκαιας7μμ
Λαϊκό ή ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/11 δημαρχείο, 5ος ορ., γρ.
Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Οι επαναστάτες και τα συνδικάτα
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 δημαρχείο, 5ος ορ., γρ.
Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
49 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου – Το Πολυτεχνείο είναι εδώ
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 Πυρσινέλλα 6, 3ος ορ. 8μμ
Κράτος και επανάσταση – Η πάλη για τη
δημοκρατία σήμερα
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 Μαρίνα cafe 7.30μμ
Λατινική Αμερική – Η επιστροφή της Αρι-
στεράς
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Μαρία Νικήτα

ΒΟΛΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/11 Θόλος 7.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Γιώργος Zιάκας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 Θόλος 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Aberto, Ρήγα Φε-
ραίου 48-50, 7μμ
Η πάλη για συλλογικές συμβάσεις
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Aberto, Ρήγα Φε-
ραίου 48-50, 7μμ
Πολυτεχνείο – Ο δρόμος του Νοέμβρη
επαναστατικός
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11 καφέ Φίλοιστρον
8.30μμ
Ο δρόμος του Νοέμβρη επαναστατικός
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλήτρια: Άννα Μαματσή

Θεσσαλονίκη

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Baraka  8μμ
Λένιν και δημοκρατία
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Γιώτης 8μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΤΟΥΜΠΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Τα διδάγματα της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Τα διδάγματα της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου
Ομιλητής: Σακης Κολότσιος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
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ΠΕΜΠΤΗ 10/11
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11
ΘΗΣΕΙΟ Σταθμός Κάτω Πετράλωνα
6.30μμ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ.Ελευθερίας 6.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαική 12μ

ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ

ΓΑΛΑΤΣΙ Λεωφ. Γαλατσίου & Βεΐκου 12μ

ΚΥΨΕΛΗ Δημοτική Αγορά 11.30πμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ

ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 12μ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 12μ

Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ  Δημαρχείο 12.00μ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ My market Πλαταιών
και Παραμυθίας 12μ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλατεία Βαρνάβα 12μ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ 11πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 12μ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΒ (Πλατεία Εθν. Αντί-
στασης) 12μ

ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ

XΑΛΑΝΔΡΙ Χαιμαντά 12μ

Ν.ΙΩΝΙΑ  ΗΣΑΠ 12μ 

Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κάτω πλατεία 
Everest 12μ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ 12μ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή Αγορά 11.30πμ  

ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 12μ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραϊσκου 12μ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ  Γούναρη και Σβώλου  12μ

ΔΥΤΙΚΑ  Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ

ΤΟΥΜΠΑ Πλ. ΑΓ. Θεράποντα 11πμ  

ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ

ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30πμ

ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 11.30πμ

ΒΟΛΟΣ Παραλία, Θόλος 12μ 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 12μ

Εξορμήσεις
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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

Με κύριο τίτλο «Από την Τεχεράνη μέχρι
την Αθήνα – Γυναίκες Ζωή Ελευθερία»
κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του πε-

ριοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω (νο155
Νοέμβρης – Δεκέμβρης). Το εξώφυλλο κοσμεί
η ολοσέλιδη φωτογραφία των γυναικών εργα-
ζομένων του Βοήθεια στο Σπίτι από την πανελ-
λαδική απεργία τους στις 21/10.  

Τα άρθρα του περιοδικού ανοίγουν
με αυτό της Μαρίας Στύλλου που κα-
λεί μέσω τίτλου και περιεχομένου «Να
αποτελειώσουμε την κυβέρνηση».

Η Μαρία Στύλλου ξεκινάει από την
πολλαπλή κρίση του συστήματος σε
παγκόσμιο επίπεδο που «αποτελεί την
αφετηρία για να καταλάβουμε την κρί-
ση που συγκλονίζει την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας καθώς βουλιάζει
από σκάνδαλο σε σκάνδαλο και χτυπά-
ει άγρια την εργατική τάξη, τη νεολαία,
τις γυναίκες, τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες». Ωστόσο απαριθμώντας
τις μάχες του τελευταίου διαστήματος
συμπεραίνει ότι «η εργατική αντίσταση
είναι πιο δυνατή από το κράτος της κα-
ταστολής» και θέτει τους στόχους του
κινήματος: «Σήμερα, ο άμεσος πολιτικός
στόχος των αγώνων των εργατών, της
νεολαίας, των γυναικών, του αντιφασι-
στικού και αντιρατσιστικού κινήματος εί-
ναι η ανατροπή της κυβέρνησης της Νέ-
ας Δημοκρατίας. Παλεύουμε για να το
πετύχουμε αυτό και δεν σκοπεύουμε να
χαρίσουμε τις νίκες του κινήματος σε κά-
ποια γενικά και αόριστα “προοδευτική”
κυβέρνηση που θα βάλει φρένο στη δυνα-
μική τους στο όνομα της “ανασυγκρότη-
σης της οικονομίας”. Παλεύουμε για να
αποκτήσει η οργανωμένη εργατική τάξη
τη δύναμη να επιβάλλει τη δικαίωση των
διεκδικήσεών της με τις δικές της δυνά-
μεις. Κάθε βήμα εργατικής δημοκρατίας μέσα
στους σημερινούς αγώνες μπορεί να είναι
ένα βήμα για την εργατική δημοκρατία σαν
συνολική εναλλακτική. Αλλά αυτό προϋποθέ-
τει μια αριστερά επαναστατική που οργανώ-
νεται και οργανώνει με βάση αυτή την προ-
οπτική».

Την εικόνα του πρώτου άρθρου έρχεται να
τεκμηριώσει το κείμενο του Πάνου Γκαργκά-
να «Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλε-
μο». Ο Πάνος Γκαργκάνας σκιαγραφεί τις διε-
θνείς εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης κά-
νοντας τους παραλληλισμούς με την προ-
ηγούμενη «μεγαλύτερη κρίση του καπιταλι-
σμού», τη δεκαετία του 1930. Η πολιτικοοικο-
νομική κρίση στη Μ. Βρετανία, η εκλογή της
φασίστριας Μελόνι στην Ιταλία, ο πόλεμος
στην Ουκρανία, περιγράφονται κι αναλύονται,
το ίδιο και οι διαφορετικές απαντήσεις που
προτείνονται από τη ρεφορμιστική και την
επαναστατική αριστερά. «Η ατολμία του ρε-
φορμισμού να αφήσει το άλογο της εργατι-
κής τάξης να καλπάσει και να το οδηγήσει
στη νίκη είχε τραγικό κόστος στη δεκαετία
του 1930. Δεν πρέπει να αφήσουμε κάτι τέ-
τοιο να επαναληφθεί σήμερα» επισημαίνει ο

Π. Γκαργκάνας.
«Η συζήτηση για το κράτος, τη δημοκρατία

και τη στρατηγική της Αριστεράς επανέρχεται
πιεστικά από όλες τις εξελίξεις σε έναν καπι-
ταλισμό που συγκλονίζεται από μια βαθιά πο-
λιτική κρίση. Τί είναι το κράτος, από που προ-
ήλθε; Πόσο δημοκρατικό μπορεί να είναι στον
καπιταλισμό; Γιατί η δημοκρατία

είναι υπόθεση της εργατικής τάξης και μέχρι
που μπορεί να φτάσει στην πάλη γι’ αυτήν;».
Αυτά είναι ερωτήματα που επιχειρεί να απαν-
τήσει ο Λέανδρος Μπόλαρης με το άρθρο
του «O Μάρξ και το κράτος», χρησιμοποιών-
τας τα εργαλεία και την εμπειρία που προ-
σφέρει η κληρονομιά του Μαρξ και του Ένγ-
κελς.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Πίττας στρέφεται
στην εξέγερση που έχει ξεσπάσει στο Ιράν
μετά τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί. Δίνει το
χρονικό της εξέγερσης, δίνει φωνή στους ίδι-
ους τους εξεγερμένους/ες, γυρνάει πίσω
στην ιστορία των ταξικών συγκρούσεων από
την επανάσταση του 1979 μέχρι σήμερα κι

εξηγεί γιατί «η Αριστερά και το εργατικό κίνη-
μα έχουν καθήκον να σταθούν δίπλα στην ερ-
γατική τάξη που παλεύει ενάντια στο καθε-
στώς. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διαχωρί-
σουν κάθετα την αλληλεγγύη τους από τις
υποκριτικές και ύπουλες διακηρύξεις “αλλη-
λεγγύης” των ιμπεριαλιστών». 

Πολύτιμο στη συζήτηση που
έχει ανοίξει με αφορμή τη συμ-
πλήρωση 100 χρόνων από την Μι-
κρασιατική Εκστρατεία είναι το
άρθρο του ιστορικού Μιχάλη Λυμ-
περάτου που εξηγεί γιατί η εκ-
στρατεία ήταν μια αυτοκατα-
στροφική επιλογή για τον ελληνι-
κό καπιταλισμό. Ο Μιχάλης Λυμ-
περάτος περιγράφει την πολεμι-
κή εξόρμηση του ελληνικού κρά-
τους προς την Ανατολή, ως μια
εκστρατεία με σαθρά στηρίγμα-
τα, χωρίς τη στήριξη των μετό-
πισθεν, οικονομικά καταστροφι-
κή, που επιδείνωσε ακόμα πε-
ρισσότερο το βιoτικό επίπεδο
του ήδη ταλαιπωρημένου, από
τους διαδοχικούς πολέμους,
πληθυσμού. Αποτέλεσμα αυ-
τών των χαρακτηριστικών του
πολέμου ήταν «η σταδιακή
απελευθέρωση των ανθρώπων
από τις εθνικιστικές τους αυ-
ταπάτες, δίνοντας έμμεση
ώθηση στην οργάνωση των
ταξικών αγώνων και διευκολύ-
νοντας τη διείσδυση της μαρ-
ξιστικής ιδεολογίας στις ερ-
γαζόμενες μάζες. Η άμεση
συνέπεια ήταν το αντιπολεμι-
κό κίνημα να γιγαντωθεί με
πρωτοφανείς ρυθμούς στη

χώρα…» σημειώνει ο συγγραφέας, συ-
νεχίζοντας με το ρόλο που έπαιξαν το οργα-
νωμένο εργατικό κίνημα και η αριστερά, το
ΣΕΚΕ και η ΓΣΕΕ και την ανάπτυξη που είχαν
σε αυτές τις συνθήκες.

Τα κύρια άρθρα του περιοδικού ολοκληρώ-
νονται με τον Σωτήρη Κοντογιάννη να γράφει
για τον Γκεόργκ Λούκατς. Με αφορμή την
πρόσφατη επανέκδοση του βιβλίου του «Η
Θεωρία του Μυθιστορήματος», εξιστορεί την
πορεία του Λούκατς «Από το Μυθιστόρημα
στον Λένιν», από τη λογοτεχνία στην επανά-
σταση μέσα από τα έργα του και τα φιλοσο-
φικά ρεύματα της εποχής του.   

Όπως πάντα, έτσι και το νέο τεύχος του
Σοσιαλισμός από τα Κάτω, κλείνει με κριτικές
για βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα: Ο
Γιώργος Ράγκος γράφει για τον συλλογικό
τόμο «Η σοσιαλδημοκρατία στο προσκήνιο,
ξανά;», ο Λέανδρος Μπόλαρης για το βιβλίο
του Άγγελου Τσέκερη «Λίγος Εμφύλιος Ακό-
μα - Η καραμανλική τρομοκρατία, η δημοκρα-
τική αντίσταση και η Αριστερά 1958-1963» κι
ο Πέτρος Κωνσταντίνου για το βιβλίο του Δη-
μήτρη Χριστόπουλου «Ταξίδι στο κράτος, κυ-
ριαρχία, δίκαιο, δικαιώματα».

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στρατηγική της ανατροπής

Με τις
γυναίκες
μπροστά
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Ηδολοφονική επίθεση σε βάρος του
Ιμράν Χαν, του ηγέτη του μεγαλύ-
τερου κόμματος του Πακιστάν, είχε

σχεδόν προαναγγελθεί. Ο πακιστανικός
στρατός, η κυβέρνηση του Πακιστάν, και
μαζί τους η αμερικάνικη πρεσβεία, το ΔΝΤ
και η ΕΕ είναι οι υπεύθυνοι. Μόλις λίγες
μέρες προτού ο Χαν δεχτεί δυο σφαίρες
στα πόδια την ώρα που βρισκόταν επικε-
φαλής της μεγάλης αντικυβερνητικής πο-
ρείας που οργανώνει, ο Υπουργός Εσωτε-
ρικών του Πακιστάν είχε απειλήσει πως
τον Ιμράν Χαν “Θα τον κρεμάσουμε ανά-
ποδα”.

Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την από-
πειρα δολοφονίας είναι οι ίδιοι που με τη
βοήθεια κοινοβουλευτικο-δικαστικού πρα-
ξικοπήματος ανέτρεψαν τον Ιμράν Χαν
από τη θέση του πρωθυπουργού τον πε-
ρασμένο Απρίλη. Υφυπουργοί του Μπάιν-
τεν μιλούσαν με βουλευτές λίγο πριν από
την πρόταση μομφής της αντιπολίτευσης,
λέγοντάς τους πως οι σχέσεις με τις ΗΠΑ
θα εξομαλυνθούν μόνο αν πέσει ο Ιμράν
Χαν. Όταν, κατά σύμπτωση (λόγω προ-
γραμματισμένου ταξιδιού) ο Χαν πήγαινε
στη Μόσχα την ώρα που ο Πούτιν εισέ-
βαλλε στην Ουκρανία, 22 διπλωμάτες (και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) απαιτούσαν να
ακυρωθεί η επίσκεψη. Φυσικά, κανείς δεν
έβγαλε λέξη για τις αντίστοιχες επικοινω-
νίες του Ινδού πρωθυπουργού Μόντι. Ο
Ιμράν Χαν απέναντι σε αυτές τις πιέσεις
απάντησε "Δεν είμαστε δούλοι σας”, και
“Δεν είμαι αντιαμερικάνος, αλλά δεν θα
επιτρέψω να γίνουμε χρησιμοποιημένο
χαρτομάντιλο σε μια μονομερή σχέση”.

Ταυτόχρονα, το ΔΝΤ πίεζε και απειλού-
σε αφόρητα την κυβέρνηση να αποδεχθεί
τους όρους λιτότητας για να ανανεωθούν
δάνεια. Όταν ο Ιμράν Χαν ανατράπηκε και
επέστρεψαν στην εξουσία τα δυο κόμματα
που μαζί με το στρατό κυβερνάνε το Πακι-
στάν εδώ και 70 χρόνια, το ΔΝΤ κάθισε
μια χαρά στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων μαζί τους. Ο λόγος που το ΔΝΤ θεω-
ρούσε αναξιόπιστο τον Ιμράν Χαν είναι
γιατί είχε χάσει τη στήριξη του στρατού. Η
πρόταση μομφής στο κοινοβούλιο και οι
εξαγορές των βουλευτών έγιναν με αφορ-
μή την απαίτηση του Χαν να έχει λόγο στο
ποιος θα αναλάβει επικεφαλής των πανί-
σχυρων μυστικών υπηρεσιών ISI.

Η ηγεσία του στρατού είχε αρχίσει ήδη
τα πήγαινε-έλα στην Ουάσινγκτον. Με το
που ανατράπηκε ο Χαν, έκαναν επιδεικτι-
κούς βομβαρδισμούς στο Αφγανιστάν,
σκοτώνοντας μεταξύ άλλων ανθρώπων και
20 παιδιά την ώρα που κοιμούνταν. Ήταν
το μήνυμα που έστειλαν στις ΗΠΑ πως ο
πακιστανικός στρατός θα συνεχίσει να εί-
ναι αδιαμφισβήτητα στο πλευρό τους και
δεν θα ακολουθήσει τα λοξοκοιτάγματα
του Ιμράν Χαν προς την Κίνα.

Όμως η ανατροπή της κυβέρνησης Χαν
δεν τους έλυσε τα χέρια εντελώς. Από τη
μια οι διαδηλώσεις και οι προεκλογικές

συγκεντρώσεις που οργάνωνε το κόμμα
του Χαν, το PTI, δεν έχαναν σε τίποτα από
τη μαζικότητά τους. Το καλοκαίρι ξέσπα-
σαν καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα,
η κυβέρνηση παραδεχόταν την ανικανότη-
τά της την ώρα που ολόκληρες επαρχίες
έμεναν χωρίς επικοινωνία και πέθαναν πά-
νω από 1700 άνθρωποι. Ακόμη και σε εκεί-
νες τις δύσκολες μέρες οι αντικυβερνητι-
κές κινητοποιήσεις παρέμειναν μαζικές. 

Μηχανορραφίες
Έτσι, το κατεστημένο συνέχισε τις δικα-

στικές μηχανορραφίες και τα εγκλήματα.
Μια σειρά στελέχη του PTI βρέθηκαν να
διώκονται. Δημοσιογράφοι που θεωρήθη-
καν φιλικοί προς το κόμμα έχασαν τη δου-
λειά τους. Στα τέλη Οκτώβρη η κατάστα-
ση κλιμακώθηκε κι άλλο. Ένας δημοσιο-
γράφος που διωκόταν επειδή προσέβαλε
το στρατό, κατέφυγε στα Εμιράτα, από
εκεί κυνηγήθηκε λόγω πιέσεων του πακι-
στανικού κράτους και όταν έφτασε στην
Κένυα δολοφονήθηκε από την κενυάτικη
αστυνομία υπό ύποπτες συνθήκες. Τις
ίδιες περίπου μέρες γίνονταν εκλογές για
ορισμένες έδρες της πακιστανικής Βου-
λής και ο Ιμράν Χαν κέρδισε 6 από τις 7
έδρες στις οποίες ήταν προσωπικά υπο-
ψηφίος.

Η πολιτική κρίση στο Πακιστάν είναι πιο
προχωρημένη από ποτέ τις τελευταίες δε-
καετίες. Ο Ιμράν Χαν μέσα από το νοσοκο-
μείο κατήγγειλε ως υπαίτιους τον πρωθυ-
πουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών και ένα
πρόσωπο του στρατού. Είναι τέτοια η
ισχύς του στρατού, που η αστυνομία δεν
έκανε καν δεκτή την καταγραφή της κα-
ταγγελίας, παρότι προερχόταν από τον
αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος. Πλέ-
ον στελέχη του PTI λένε ανοιχτά: “Τι εί-
δους χώρα είναι αυτή που μπορείς να κα-

ταγγείλεις τον πρωθυπουργό για οργάνω-
ση μιας δολοφονίας, αλλά δεν μπορείς να
καταγγείλεις έναν στρατιωτικό;” Η τελευ-
ταία επίσημη χούντα, αυτή του Μουσά-
ραφ, έπεσε το 2008, έχοντας από το 1999
προσφέρει τα πάντα στον “Πόλεμο κατά
της τρομοκρατίας” του Μπους, ιδιαίτερα
σε βάρος του Αφγανιστάν. Μετά την πτώ-
ση του Μουσάραφ, ένα τμήμα της ηγε-
σίας του στρατού είδε με καλό μάτι την
άνοδο του Ιμράν Χαν, πιστεύοντας ότι αν
τον στηρίξουν θα έχουν έναν μοχλό για να
παρεμβαίνουν ανάμεσα στα δύο μεγάλα
κόμματα (τη Μουσουλμανική Λίγκα και το
Λαϊκό Κόμμα). Ο Ιμράν Χαν εκμεταλλεύτη-
κε τις καλές του σχέσεις με το στρατό για
να παρουσιαστεί ως αδιάφθορος και
“εκτός κομματικού κατεστημένου”.

Τελικά όμως οι σχέσεις του Ιμράν Χαν
με τον στρατό έσπασαν και συσπειρώθη-
καν όλοι εναντίον του PTI. Το βασικό που
τους έχει τρομάξει δεν είναι ούτε οι επα-
φές με την Κίνα, ούτε με τη Ρωσία, αλλά η
διαρκής τάση του Ιμράν Χαν να κινητοποι-
εί τη βάση του κόμματός του και να τη βά-
ζει στο πολιτικό παιχνίδι με μαζικούς
όρους. Το Πακιστάν είναι έκθετο στην
παγκόσμια οικονομική κρίση, στους αντα-
γωνισμούς των μεγάλων δυνάμεων στην
Ασία και στις πιο άγριες συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής. Αυτό που φοβούνται οι
πλούσιοι και οι ισχυροί είναι τι θα σημάνει
αν τα εκατομμύρια απλοί άνθρωποι θελή-
σουν να πάρουν την κατάσταση και τον
πλούτο στα χέρια τους.

Γι’ αυτό, όταν ο Ιμράν Χαν ανήγγειλε
τον Οκτώβρη τη μεγάλη πορεία από τη
Λαχόρη μέχρι το Ισλαμαμπάντ αφηνίασε
και η κυβέρνηση και ο στρατός. Αυτοί
όπλισαν το χέρι του επίδοξου δολοφόνου.

Νίκος Λούντος
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ΙΣΡΑΗΛ
Κυβέρνηση
δολοφόνων για το
κράτος-δολοφόνο

Οπανικός για τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισ-
ραήλ είναι έκδηλος, από το Τελ Αβίβ ως την Ουά-

σιγκτον. Πριν από μερικές βδομάδες, ο πρόεδρος του
Ισραήλ έτρεχε στην Αμερική να παρακαλέσει τους
Εβραίους “να σεβαστούν τα αποτελέσματα, όποια κι
αν είναι”. Γιατί τέτοιο άγχος; Γιατί τα αποτελέσματα
σηματοδοτούν ένα τέλος εποχής στο Ισραήλ και ξέ-
ρουν ότι κανένας προοδευτικός άνθρωπος στον κόσμο
δεν είναι διατεθειμένος να τους ακολουθήσει στον κα-
τήφορο.

Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να συγκυβερνήσει με τη
συμμαχία των φανατικών ρατσιστών που κατέβηκαν με
το ψηφοδέλτιο "Θρησκευτικός Σιωνισμός" το οποίο πή-
ρε σχεδόν 11% στις εκλογές. Ο Νετανιάχου, από δεξιό
άκρο στο Ισραήλ φτάνει πλέον να αποτελεί τη φωνή
της “λογικής”, μέσα στην κυβέρνηση που βρίσκεται
υπό διαμόρφωση. 

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ ετοιμάζεται για τη θέση του
Υπουργού "Αστυνομίας", και ο Νετανιάχου δήλωσε προ-
εκλογικά ότι θα ήταν καλός για αυτή τη θέση. Πρόκει-
ται για έναν τύπο που στόλιζε το σαλόνι του με το πορ-
τρέτο του Μπαρούχ Γκόλντσταϊν, του εποίκου που δο-
λοφόνησε 29 Παλαιστίνιους προσκυνητές το 1994. Το
κόμμα του, η "Εβραϊκή εξουσία" είναι πολιτικό παιδί του
Καχανισμού, που ακόμη και για την αμερικάνικη κυβέρ-
νηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται τρομοκρατι-
κή οργάνωση. Υποστηρίζουν ότι οι Άραβες πρέπει να
πεταχτούν έξω από την Παλαιστίνη και προτείνουν σαν
"εργαλείο" τη μετατροπή του Ισραήλ σε ενός είδους θε-
οκρατικό καθεστώς, με θρησκευτικά δικαστήρια, ακόμη
και με απαγόρευση γάμων μεταξύ Εβραίων και μη
Εβραίων. 

Συμμαχία
Ο Μπεν-Γκβιρ κατέβηκε σε συμμαχία με τον Μπεζα-

λέλ Σμότρις, που εκτός από πολιτική κάλυψη στις επι-
θέσεις των εποίκων και τις δολοφονίες Παλαιστίνιων
οργάνωνε και επιθέσεις κατά του Γκέι Πράιντ μέσα στο
Ισραήλ. Μαζί τους και ένα κόμμα που έχει σαν βασική
πολιτική την κατάργηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ.
Αυτοί είναι οι άνθρωποι που εκτός των άλλων ζητάνε
και πόλεμο κατά… της θεοκρατίας του Ιράν.

Το Ισραήλ από την ίδρυσή του πουλούσε το παραμύ-
θι ότι είναι η μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή.
Η πραγματική ταυτότητα του σιωνισμού ήταν και είναι
ένα αποικιοκρατικό σχέδιο σε βάρος των Παλαιστίνιων
με την υποστήριξη των ιμπεριαλιστών. Όμως παρου-
σιαζόταν ως “προοδευτικό” ακόμη και ως “σοσιαλιστι-
κό” πείραμα. Τα βασικά κόμματα του σιωνισμού ορκί-
ζονταν στην “κοσμικότητα” και παρουσίαζαν τους Άρα-
βες ως έρμαια των θρησκευτικών τους ηγετών. Πού
βρισκόμαστε τώρα; Το Εργατικό Κόμμα, το κόμμα που
κυριαρχούσε για δεκαετίες στην ισραηλινή πολιτική
σκηνή -και προερχόταν από το Μαπάι, που ίδρυσε ο
Μπεν-Γκουριόν, ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ-
οριακά μπήκε στη Βουλή με 3,7%. Το Μέρετς, το δεύτε-
ρο “αριστερό” σιωνιστικό κόμμα για πρώτη φορά πετά-
χτηκε εκτός Βουλής. Τώρα στήνουν συνεργασία οι Δε-
ξιοί, με τους ρατσιστές και τους Υπερ-ορθόδοξους.

Η πολιτική σκηνή του Ισραήλ ευθυγραμμίζεται με την
φύση αυτού του κράτους. Είναι ένα κράτος-δολοφόνος
και πλέον τα πολιτικά κόμματα το δηλώνουν όλο και πιο
ανοιχτά. Απέναντι σε ένα αποικιοκρατικό καθεστώς που
σαπίζει, η παλαιστινιακή αντίσταση για τη διάλυση του
κράτους του Ισραήλ είναι η μόνη προοδευτική λύση.

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Φουντώνει η λαϊκή οργή

Η μεγάλη πορεία του Ιμράν Χαν από τη Λαχόρη στο Ισλαμαμπάντ. Φωτό: twitter/@Hammand_Azhar
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Λίγες ώρες πριν από τις «ενδιά-
μεσες» αμερικανικές εκλογές
της 8ης Νοέμβρη όλα τα σε-

νάρια είναι ακόμα ανοιχτά. Στις
εκλογές αυτές κρίνεται το ένα τρίτο
περίπου των 100 εδρών της Γερου-
σίας, το σύνολο των 435 εδρών της
Βουλής των Αντιπροσώπων και εκα-
τοντάδες ακόμα πολιτειακές θέσεις. 

Αυτή τη στιγμή το Δημοκρατικό
Κόμμα του προέδρου Μπάιντεν
ελέγχει, με ισχνές πλειοψηφίες και
τα δυο κοινοβουλευτικά σώματα.
Στη Βουλή έχει 220 έδρες έναντι
212 των Ρεπουμπλικάνων. Στη Γε-
ρουσία έχει, μαζί με τους 2 ανεξάρ-
τητους συμμάχους του, 50 έδρες,
όσες ακριβώς και οι Ρεπουμπλικά-
νοι. Οι Δημοκρατικοί, όμως, ελέγ-
χουν το σώμα χάρη στο δικαίωμα
ψήφου που δίνει το σύνταγμα σε πε-
ριπτώσεις ισοψηφίας στον εκάστοτε
αντιπρόεδρο, δηλαδή σήμερα στην
Καμάλα Χάρις.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να χά-
σουν τώρα οι Δημοκρατικοί την πλει-
οψηφία και στα δυο –κάτι που θα
έχει μεγάλες επιπτώσεις πάνω στην
κυβέρνηση του Μπάιντεν. Το Κογ-
κρέσο (όπως ονομάζονται τα δυο
σώματα μαζί) έχει τη δυνατότητα να
μπλοκάρει σχεδόν όλες τις αποφά-
σεις της κυβέρνησης –από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό μέχρι τον διορι-
σμό των ανώτατων δικαστών. 

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει
καταληφθεί από τον Ντόναλντ
Τραμπ και τον ρατσιστικό, σεξιστι-
κό, ακροδεξιό συρφετό που τον πε-
ριστοιχίζει. Ο Τραμπ συνεχίζει να
διαδίδει τα ψέματα για τις «νοθευ-
μένες», υποτίθεται, προεδρικές
εκλογές του Νοεμβρίου του 2020
που τον ξήλωσαν από τον Λευκό Οί-
κο. Και συνεχίζει να υποστηρίζει την
πραξικοπηματική εισβολή (που είχε
οργανώσει το στενό του περιβάλ-
λον) στο Καπιτώλιο (την έδρα του
Κογκρέσου) τον Γενάρη του 2021.

Τώρα περιμένει τα αποτελέσματα
των εκλογών για να ανακοινώσει την
πρόθεσή του να είναι και πάλι υπο-
ψήφιος για την προεδρία στις επό-
μενες εκλογές (που θα γίνουν τον
Νοέμβριο του 2024). 

Οι Δημοκρατικοί μόνο με ένα θαύ-
μα θα μπορούσαν να διατηρήσουν
την πλειοψηφία τους στη Βουλή. Για
τη Γερουσία έχουν κάπως περισσό-
τερες ελπίδες. Από τις 34 έδρες
που κρίνονται οι 20 ανήκουν σε Ρε-
πουμπλικάνους και μόνο οι 14 σε
Δημοκρατικούς. Στις περισσότερες,
βέβαια, δεν αναμένεται κάποια θεα-
ματική αλλαγή. Στην πραγματικότη-
τα είναι ελάχιστες οι πολιτείες που
«παίζονται» και θα κρίνουν τελικά το
αποτέλεσμα –η Πανσυλβάνια, η
Τζόρτζια, και το Ουισκόνσιν. 

Ψαλίδα
Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες

οι Δημοκρατικοί είχαν μεγάλο προ-
βάδισμα και στις τρεις. Όχι πια.
Στην Πενσυλβάνια ο Δημοκρατικός
υποψήφιος (Τζον Φέτερμαν) είχε
τον Σεπτέμβρη ένα διψήφιο προβά-
δισμα απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο
αντίπαλό του (Μεχμέτ Ορ). Στα τε-
λευταία γκάλοπ η ψαλίδα έχει πε-
ριοριστεί στις 3,5 μονάδες. Στο Ουι-
σκόνσιν η ψαλίδα αντιστράφηκε –
τον Σεπτέμβρη ο Μαντέλα Μπαρνς,

ο υποψήφιος των Δημοκρατικών
ήταν 7 μονάδες μπροστά από τον
Ρεπουμπλικάνο Ρον Τζόνσον. Τώρα
είναι 6 μονάδες πίσω.

Η ευθύνη για αυτή την αντιστρο-
φή ανήκει στο ίδιο το Δημοκρατικό
Κόμμα και τον Τζο Μπάιντεν που
απογοητεύουν τον οργισμένο κό-
σμο. Η απόφαση του Ανώτατου Δι-
καστηρίου να ανατρέψει την ιστορι-
κή απόφαση του 1973 (Roe v. Wa-
de) που κατοχύρωνε το δικαίωμα
στην άμβλωση τον περασμένο Ιού-
νιο είχε προκαλέσει ένα τεράστιο
κύμα οργής στις ΗΠΑ -που δεν πε-
ριοριζόταν μόνο στις γυναίκες, ούτε
στο Δημοκρατικό Κόμμα. Η πλει-
οψηφία του κόσμου στις ΗΠΑ αντι-
μετώπισε την ανατροπή σαν ένα δι-
καστικό πραξικόπημα. Και είχε δίκιο.
Έξι ακροδεξιοί, διορισμένοι από τον
Τραμπ, «δια βίου» ανώτατοι δικα-
στές αποφάσισαν ότι οι γυναίκες
δεν έχουν οι ίδιες δικαίωμα πάνω
στο σώμα τους. 

Τι έκανε ο πρόεδρος Μπάιντεν;
Αντί να προσπαθήσει να αξιοποιήσει
την πλειοψηφία που είχε στα κοινο-

βουλευτικά σώματα και να προσπα-
θήσει να ανατρέψει νομοθετικά την
απαράδεκτη απόφαση του Ανώτα-
του Δικαστηρίου περιορίστηκε σε
φραστικές εξαγγελίες: κατήγγειλε
την απόφαση, τάχθηκε για μια ακό-
μα φορά στα λόγια υπέρ του δικαιώ-
ματος στην άμβλωση και υποσχέθη-
κε ότι αν οι Δημοκρατικοί αυξήσουν
την πλειοψηφία τους στη Γερουσία
θα περάσει νόμο που θα κατοχυρώ-
νει το δικαίωμα στην άμβλωση.

Κυνισμός
Ο κυνισμός του Δημοκρατικού

Κόμματος χτύπησε κυριολεκτικά
κόκκινο: οι αμερικανικές εφημερίδες
αποκάλυψαν τον Σεπτέμβρη ότι το
Δημοκρατικό Κόμμα είχε χρηματο-
δοτήσει με 53 εκατομμύρια δολάρια
τους τραμπικούς, σεξιστές υποψη-
φίους στις εσωκομματικές εκλογές
του Ρεπουμπλικανικού κόμματος με
στόχο να έχει πιο «εύκολους», αντι-
παθητικούς αντιπάλους στις εκλο-
γές. Η Καμάλα Χάρις, όταν της ζη-
τήθηκε από τους δημοσιογράφους
να σχολιάσει την είδηση απάντησε

με την εξής φράση: «δεν είμαι εγώ
αυτή που θα τους πω πως να τρέ-
ξουν την καμπάνια τους».

Τον Νοέμβρη του 2020 εκατομμύ-
ρια Αμερικανοί ψήφισαν τον Μπάιν-
τεν, την Χάρις και το Δημοκρατικό
Κόμμα για να απαλλαγούν από τον
ακροδεξιό εφιάλτη του Τραμπ και
των φίλων του. Αλλά ο Μπάιντεν διέ-
ψευσε όλες τους τις προσδοκίες. Η
οικονομία βρίσκεται σε κρίση, τα φι-
λόδοξα προγράμματα για την ανα-
νέωση των υποδομών έχουν συρρι-
κνωθεί, ο πληθωρισμός απογειώνε-
ται, η κεντρική τράπεζα ανεβάζει ξα-
νά και ξανά τα επιτόκια και εκατομ-
μύρια εργατικές οικογένειες σπρώ-
χνονται ολοένα και πιο βαθιά στην
απόγνωση.

Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι
λύση για τους εργάτες και τους
φτωχούς. Το μόνο που καταφέρνει
με την πολιτική του και τον κυνισμό
του είναι να στρώνει τον δρόμο
στην ακροδεξιά. 

Οι ΗΠΑ έχουν γνωρίσει μεγάλα κι-
νήματα τα τελευταία χρόνια. Δεν εί-
ναι μόνο το Black Lives Matter και οι
γυναίκες. Είναι και οι εργαζόμενοι
στην Amazon που διεκδικούν συνδι-
καλιστικά δικαιώματα. Είναι και οι ερ-
γαζόμενοι στους σιδηροδρόμους
που διεκδικούν αυξήσεις. Τον Σε-
πτέμβρη μια από τις μεγαλύτερες
ομοσπονδίες σιδηροδρομικών (Bro-
therhood of Maintenance of Way Em-
ployes Division) απέρριψε τις προτά-
σεις της εργοδοσίας για μια νέα πεν-
ταετή σύμβαση εργασίας και απείλη-
σε να κατέβει σε απεργία. Η ηγεσία
του συνδικάτου έχει δώσει διορία
στην εργοδοσία να «διορθώσει» την
πρότασή της μέχρι τις ενδιάμεσες
εκλογές. Παρόμοια είναι και η κατά-
σταση σε πολλούς ακόμα κλάδους. 

Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι
κόμμα της αριστεράς. Δεν έχει κα-
μιά σχέση ούτε καν με αυτή την δε-
ξιά σοσιαλδημοκρατία που γνωρί-
ζουμε στην Ευρώπη. Είναι ένα φιλε-
λεύθερο κόμμα της άρχουσας τά-
ξης. Οι εργάτες, οι γυναίκες, οι μαύ-
ροι και οι φτωχοί δεν έχουν τίποτε
να περιμένουν από τους Δημοκρατι-
κούς. Η πραγματική ελπίδα είναι να
οργανώσουν και να δυναμώσουν
τους αγώνες τους.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Περίπου 15.000 διαδηλωτές-τριες συμμετείχαν
στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε το πε-

ρασμένο Σάββατο 5/11 στο κέντρο του Λονδίνου, δια-
δηλώνοντας στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ και απαιτών-
τας την παραίτηση της νέας κυβέρνησης Συντηρητι-
κών με πρωθυπουργό το δισεκατομμυριούχο Σούνακ.

Συμμετείχαν περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, αντιρα-
τσιστικές οργανώσεις, συνδικάτα, κόμματα και συλ-
λογικότητες της αριστεράς με συνθήματα ενάντια

στα μέτρα λιτότητας που έχει εξαγγείλει ήδη η κυ-
βέρνηση και ενάντια στην ρατσιστική επίθεση στους
μετανάστες στην οποία ηγείται η υπουργός Εσωτε-
ρικών Μπρέιβερμαν. 

Πολλοί από τους ομιλητές της συγκέντρωσης
εστίασαν στην ανάγκη να συνεχιστεί και να κλιμακω-
θεί η απεργιακή δράση των συνδικάτων που τους
τελευταίους μήνες έχει επιστρέψει δυναμικά στην
Βρετανία.

ΛΟΝΔΙΝΟΟργή στους δρόμους

Διαδήλωση ενάντια στην απαγόρευση των εκτρώσεων και το πλακάτ γράφει “κάντε έκτρωση στο δικαστήριο”.

Μόνο λόγια από Μπάιντεν

ΗΠΑ

Φωτό: Guy Smallman


