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Την Παρασκευή 11 Νοέμβρη
πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη
οργανώσεων της αντικαπιταλι-

στικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς
με πρωτοβουλία του ΣΕΚ. Ήταν η
δεύτερη στη σειρά, η πρώτη είχε γί-
νει τον Ιούλη, με σκοπό να διερευνή-
σει τις δυνατότητες για συμπόρευση
στις μάχες του κινήματος αλλά και
στις εκλογές. 

Ο Γ. Σηφακάκης άνοιξε τη συζήτη-
ση εκ μέρους του ΣΕΚ με αναφορά
στη μεγάλη πανεργατική απεργία και
τις διαδηλώσεις της 9 Νοέμβρη. Μια
απεργία «που δυνάμωσε την αίσθη-
ση αυτοπεποίθησης της εργατικής
τάξης στους αγώνες και τη δύναμή
της» και που οξύνει την πολιτική κρί-
ση της κυβέρνησης. Έχουμε, όπως
τόνισε «το συνδυασμό του οικονομι-
κού με το πολιτικό», την πάλη ενάν-
τια στη φτώχεια και την ακρίβεια, με
τη σύγκρουση με την κυβέρνηση των
υποκλοπών και των επιθέσεων στα
δημοκρατικά δικαιώματα. 

Η διαδήλωση που κάλεσαν οι 16
οργανώσεις της ριζοσπαστικής και
αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στις
25 Αυγούστου ενάντια στην κυβέρ-
νηση των υποκλοπών, ήταν ένα έμ-
πρακτο δείγμα για το πως πρωτο-
βουλίες με αιχμηρό πολιτικό περιε-
χόμενο (πχ. το ξήλωμα της ΕΥΠ)
μπορούν να γίνουν σημείο αναφο-
ράς για τον κόσμο που δεν καλύπτε-
ται από την αντιπολίτευση της κοινο-
βουλευτικής Αριστεράς. 

Οι εξελίξεις από τότε μέχρι σήμε-
ρα κάνουν ακόμα πιο έντονη την
ανάγκη για συνεργασία των δυνάμε-
ων και στο «πεζοδρόμιο» αλλά και
στις εκλογές, είπε ο Γ. Σηφακάκης.
Πάνω σε πολιτικούς άξονες που απο-
κρυσταλλώνουν και τα προχωρήμα-

τα του κόσμου που παλεύει «Για πα-
ράδειγμα το ζήτημα των κρατικοποι-
ήσεων χωρίς αποζημίωση για τους
καπιταλιστές και με εργατικό έλεγχο,
και στον τομέα της ενέργειας», οι
«απεργίες για να κερδίσουμε αυξή-
σεις και ΣΣΕ πάνω από τον πληθωρι-
σμό» αλλά και η πάλη ενάντια στο
ρατσισμό της κυβέρνησης για «σύνο-
ρα ανοιχτά για την προσφυγιά»,
ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις της
άρχουσας τάξης, ενάντια στον ιμπε-
ριαλιστικό πόλεμο και τους εξοπλι-
σμούς. Αιτήματα όπως η ρήξη/έξο-
δος από την ΕΕ, η διαγραφή του
χρέους, δεν μπορούν να λείπουν. Η
στρατηγική της αντικαπιταλιστικής
ανατροπής συμβαδίζει με τις αναζη-
τήσεις χιλιάδων αγωνιστριών/ων που
κοιτούν πέρα από τα όρια της «προ-
οδευτικής διακυβέρνησης» που προ-
βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ και επί της ουσίας
συμφωνεί και το ΜέΡΑ25.

Σαν επόμενο βήμα πρότεινε τη
διοργάνωση μιας κοινής εκδήλωσης
από όλο το δυναμικό που συμμετέ-
χει στη σύσκεψη. Για να γίνει η συ-
ζήτηση για τους πολιτικούς άξονες
της πιθανής συνεργασίας ανοιχτά
και προωθητικά. 

Ο Δ. Σαραφιανός εκ μέρους της
ΑΡΑΣ επισήμανε πόσο «εξαιρετική
είναι η πρωτοβουλία του ΣΕΚ» μίλη-
σε για «έλλειμμα της Αριστεράς» με
το ΚΚΕ να μην τολμά και το ΜέΡΑ25
να «απευθύνει προτάσεις κυβερνητι-
κής συνεργασίας». Χρειάζεται «πό-
λος που να οργανώνει την αντίστα-

ση» κι ότι αυτός ο πόλος της «ριζο-
σπαστικής αριστεράς έπρεπε να εί-
χε συγκροτηθεί από χτες». 

Ο Αντ. Δραγανίγος πήρε το λόγο
εκ μέρους του ΝΑΡ λέγοντας ότι
όλες οι εξελίξεις «ανεβάζουν», στην
πολιτική συζήτηση το ζήτημα της
«διεξόδου», της στρατηγικής με την
οποία θα δώσουμε τις μάχες μας.
Υποστήριξε ότι πρέπει να αποφύ-
γουμε την επανάληψη των επιλογών
που επικράτησαν το 2012-2015 της
διαχειριστικής γραμμής που έφερε
την πικρή εμπειρία της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, «χρειάζεται συ-
σπείρωση των δυνάμεων που πα-
λεύουν με ένα αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα». Ο «κόσμος θέλει πιο
αριστερά πράγματα σήμερα» είπε. 

Στη συνέχεια ο Χρ. Τουλιάτος εκ
μέρους της ΑΡΑΝ/Κ-Σχέδιο αφού επι-
σήμανε ότι στη τωρινή φάση «βαθαί-
νουν τα διακυβεύματα και οι πολώ-
σεις» έθιξε τα ζητήματα που ανοίγουν
στην ίδια τη ριζοσπαστική και αντικα-
πιταλιστική Αριστερά, ζητώντας «απο-
σαφηνίσεις» από συμμετέχοντες στην
σύσκεψη. Ο Αντ. Φάρας από την Ανα-
μέτρηση μίλησε για την ανάγκη η πο-
λιτική συνεργασία να είναι «πυλώ-
νας», να βοηθάει την παρέμβαση
στους αγώνες και αναφέρθηκε στην
«κομβική σημασία των περιφερειακών
και δημοτικών εκλογών». 

Ο Σ. Παπακωσταντίνου από το
ΚΚΕ (μ-λ) άσκησε κριτική στην πρω-
τοβουλία για εκλογική συνεργασία
θεωρώντας ότι έρχεται σε αντιπαρά-

θεση με την προσπάθεια κοινής
δράσης σε μέτωπα πάλης όπως
ενάντια στον πόλεμο, την φτώχεια,
την καταστολή.  

Ο Χρ. Σταυρακάκης από την ΔΕΑ
είπε ότι η οργάνωσή του είναι υπέρ
του «εκλογικού κατεβάσματος όλου
του χώρου της ριζοσπαστικής αντικα-
πιταλιστικής Αριστεράς» με συζήτηση
όμως των πολιτικών ζητημάτων που
προκύπτουν. Ο Γ. Δημητρόπουλος
από την ΑΡΙΣ είπε ότι πρέπει «να δού-
με θετικά το ενδεχόμενο εκλογικής
συνεργασίας» με βάση ένα πολιτικό
πρόγραμμα διεξόδου από την κρίση
υπέρ των εργαζόμενων και με κοινή
προσπάθεια στο επίπεδο «των πρακτι-
κών του κινήματος». Ο Γ. Σαπουνάς
από την ΑΠΟ επισήμανε ότι «το αίτη-
μα να φύγει ο Μητσοτάκης ένωνε όλο
τον κόσμο που κατέβηκε στην απερ-
γία» και ότι το «κρίσιμο είναι ποια αρι-
στερά σήμερα είναι χρήσιμη και όχι
τόσο οι παλιές διαχωριστικές». 

Ο Στ. Λεωτσάκος από το Αριστερό
Ρεύμα και την ΛΑΕ είπε ότι «υπάρχει
επαρκές πολιτικό πρόγραμμα» για
αυτή τη συνεργασία και ότι αυτό
που έχει τη μεγαλύτερη σημασία εί-
ναι την επόμενη μέρα των εκλογών
«τι δυνάμεις θα υπάρχουν για να
στηρίξουν τους αγώνες του λαού, τι
αριστερή αντιπολίτευση θα έχεις».
Επίσης αναφέρθηκε στην άποψη της
ΛΑΕ ότι ένας συγκροτημένος πόλος
της ριζοσπαστικής αριστεράς θα
έπρεπε να απευθύνεται σε ολόκλη-
ρη την Αριστερά, λέγοντας ωστόσο

ότι αυτό δεν τίθεται ως προαπαιτού-
μενο για την συνεργασία σήμερα
των δυνάμεων της ριζοσπαστικής
Αριστεράς. 

Γενική ήταν η συμφωνία με την ει-
σηγητική πρόταση να οργανωθεί μια
δημόσια κοινή εκδήλωση στα μέσα
Δεκέμβρη. Για να συζητηθούν ανοι-
χτά και με σαφήνεια οι πολιτικές
συμφωνίες και διαφωνίες που θα κα-
θορίσουν και τη δυνατότητα της
εκλογικής συνεργασίας όλου του δυ-
ναμικού της ριζοσπαστικής και αντι-
καπιταλιστικής Αριστεράς. Η πολιτι-
κή κρίση της κυβέρνησης επιταχύνε-
ται, το ρεύμα στους εργαζόμενους
και τη νεολαία που αναζητάει μια μα-
χητική αριστερή αντιπολίτευση πέρα
από τα όρια της κοινοβουλευτικής
Αριστεράς μεγαλώνει. Σε αυτό τον
κόσμο και τα προχωρημένα πολιτικά
χαρακτηριστικά του πρέπει να αντα-
ποκριθούν όλες οι δυνάμεις. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Στις 25 Νοέμβρη διαδηλώνουμε μαζικά
ενάντια στην κυβέρνηση των βιαστών και

του σεξισμού, στις 6μμ, στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του
ΟΗΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυ-
ναικών. Τα τελευταία χρόνια οι μαζικές διαστά-
σεις που έχει πάρει το κίνημα για την απελευ-
θέρωση των γυναικών έχουν σημάνει ότι γίνον-
ται διαδηλώσεις εκείνη την ημέρα σε πολλές
πόλεις και χώρες διεθνώς και στην Ελλάδα.

Και φέτος έχουμε πάρα πολλούς λόγους
για να διαδηλώσουμε στις 25/11. Η Νέα Δη-
μοκρατία είναι μια βαθιά σεξιστική κυβέρνη-
ση που δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τις
δικαιολογίες για μεμονωμένα γεγονότα. Η
ιστορία με τον μαστροπό βιαστή στον Κολω-
νό αποκαλύπτει ξανά τις διασυνδέσεις της
ΝΔ με βιαστές. Αλλά κυρίως η διαχείριση
ενός συστήματος που βρίσκεται σε κρίση
από μια κυβέρνηση που θέλει να τσακίσει
τους από τα κάτω για τα κέρδη των αφεντι-
κών, είναι υπεύθυνη για τη συνολικότερη αύ-
ξηση της βίας απέναντι στις γυναίκες. 

Ο τρόπος για να παλέψουμε ενάντια σε
αυτό είναι βγάζοντας μπροστά τη δύναμή
μας σαν εργατική τάξη οργανωμένη στα συν-

δικάτα μας. Αν σκεφτούμε για παράδειγμα
την υπόθεση του Κολωνού, είναι ξεκάθαρο
το πόσο σημαντικές είναι οι κοινωνικές υπη-
ρεσίες που δεν αφήνουν τα βάρη της ανα-

τροφής των παιδιών στις πλάτες μιας εργατι-
κής οικογένειας και πολύ περισσότερο μιας
γυναίκας. Γι' αυτό έχει σημασία το τι οργα-
νώνουμε μέσα στους χώρους δουλειάς. Τα

σωματεία των εκπαιδευτικών έπαιξαν ρόλο
στην κινητοποίηση που έγινε στον Κολωνό,
αναδεικνύοντας αυτά τα θέματα. Στις 25/11
θα συνεχίσουμε στον δρόμο μαζικά οι εργά-
τριες και οι εργάτες μαζί με τη νεολαία και
τους φοιτητικούς συλλόγους.

Οι αγώνες των γυναικών παίζουν ρόλο διε-
θνώς. Όλοι παραδέχονται ότι οι ενδιάμεσες
εκλογές στην Αμερική καθορίστηκαν από τα
ζητήματα των εκτρώσεων με τον κόσμο να
στηρίζει τους Δημοκρατικούς που εναντιώ-
θηκαν στην απαγόρευσή τους από τα δικα-
στήρια. 

Η Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη θα εί-
ναι με το πανό της στη διαδήλωση στις 25/11
στην Κλαυθμώνος και θα κυκλοφορήσει υλι-
κό που καλεί σε μαζική συμμετοχή με την
προσπάθεια να κατέβουν στον δρόμο όσο το
δυνατόν περισσότερα εργατικά σωματεία με
τα πανό τους.

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Βήματα συνεργασίας

Εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τετάρτη 16 Νοέμβρη, 
7.30 μμ, Πολυτεχνείο
"Στο δρόμο του Νοέμβρη
παλεύουμε
-για δημοκρατικές ελευθερίες
-για την αντικαπιταλιστική
ανατροπή"

Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης,
δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Δέσποινα Κουτσούμπα,
περιφερειακή σύμβουλος
Αττικής

Όλες/οι στην πορεία 
του Πολυτεχνείου.
Προσυγκέντρωση ΑΝΤΑΡΣΥΑ
14:30 πλατεία Κλαυθμώνος

25Ν - Ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις

8 Μάρτη 2022, Παγκόσμια μέρα γυναικών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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O φετινός εορτασμός του Πολυτε-
χνείου έχει ξεχωριστή σημασία.
Έρχεται ακριβώς πάνω σε μια κρί-

σιμη στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας παραπαίει, παραζαλισμένη από
τα χτυπήματα που έρχονται το ένα μετά το
άλλο. 

Κάθε μέρα που περνάει ολοένα και πε-
ρισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως τη
δημοσιότητας για το σκάνδαλο των υπο-
κλοπών, αποκαλύπτοντας μια κυβέρνηση
σε κατάσταση σήψης που δεν είχε μόνο
την ανάγκη να παρακολουθεί δημοσιογρά-
φους, την Αριστερά, το εργατικό κίνημα,
αλλά και τους ίδιους τους συνεργάτες και
τα μέλη της. 

Αλλά ως και την τελευταία στιγμή προ-
σπαθούν να κουκουλώσουν τη μπόχα που
αναδύει το Μαξίμου: Από τους «επιτυχημέ-
νους επιχειρηματίες», τους κάθε λογής Πά-
τσηδες και Λαβράνους και τις ατελείωτες
«κουμπαριές» τους με τους κάθε λογής Πέ-
τσες, Πιερακάκηδες, Πλεύρηδες μέχρι
τους Λιγνάδηδες των Κολωνακίων και τους
Μίχους των «οίκων ανοχής» του Κολωνού.
Και βέβαια μέχρι τα υπόγεια των αστυνομι-
κών τμημάτων όπου οι «πραίτορες» του
Μητσοτάκη θεωρούν ότι μπορούν να βιά-
ζουν και να χτυπάνε ατιμώρητοι. 

Δεν είναι αυτή η Ελευθερία για την οποία
έδωσαν τη ζωή τους οι αγωνιστές και οι
αγωνίστριες πριν από 49 χρόνια. 

Δεν είναι αυτό το Ψωμί για το οποίο πά-
λεψε η εργατική τάξη την Μεταπολίτευση,
τότε που ξαναφτιάχτηκαν τα συνδικάτα και
κερδήθηκαν τα εργασιακά, ασφαλιστικά
και συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Και σίγουρα δεν είναι αυτή η Παιδεία για
την οποία πάλεψαν οι φοιτητές και οι φοι-
τήτριες που ξεκίνησαν την εξέγερση κατα-

λαμβάνοντας το Πολυ-
τεχνείο τον Νοέμβρη
του 1973. Δεν είχαν
στο νου τους την «πα-
νεπιστημιακή αστυνο-
μία», ότι το μέλλον της
Παιδείας θα είναι ένα
επίσημο «σπουδαστικό
της ασφάλειας».

Ούτε ήταν βέβαια
στο νου εκείνων που
έγραφαν στην πύλη
του Πολυτεχνείου
«έξω το ΝΑΤΟ - έξω αι
ΗΠΑ» ότι ολόκληρη η
χώρα θα γινόταν εν
έτει 2022 ένα απέραν-
το στρατόπεδο του
ΝΑΤΟ με την κυβέρνη-
ση της ΝΔ να πρωτοστατεί στον πόλεμο
ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία, σπαταλών-
τας δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλι-
σμούς. 

Δίπλα στην εκατόμβη νεκρών του κορο-
νοϊού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
ευθύνεται για την εκατόμβη των νεκρών
προσφύγων που τα άψυχά τους κορμιά συ-
νεχίζουν να ξεβράζονται κάθε εβδομάδα
στις ακτές όλης της χώρας σαν αποτέλε-
σμα της κλιμάκωσης της δολοφονικής πο-
λιτικής των παράνομων «επαναπροωθήσε-
ων» και των κλειστών συνόρων. 

Ανατροπή
Ένα πρώτο καθοριστικό βήμα για να

απελευθερωθεί η δυναμική που υπάρχει σε
όλα αυτά τα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα είναι
η άμεση ανατροπή της κυβέρνησης που
διαχειρίζεται αυτές τις επιθέσεις. Σε αυτήν
την κατεύθυνση, η Πορεία του Πολυτεχνεί-
ου, μπορεί να γίνει ο δεύτερος μεγάλος
σταθμός μετά την επιτυχία της Πανεργατι-
κής Απεργίας της 9ης Νοέμβρη. 

Δεν είναι ζήτημα «επαναστατικής ανυπο-
μονησίας», είναι ζήτημα ουσίας. 

Έχει σημασία να θυμόμαστε ότι στο ίδιο
το Πολυτεχνείο, μέσα στους αγωνιστές
που ενωμένα πάλευαν για να ρίξουν τη
χούντα το Νοέμβρη του 1973, συγκρούστη-
καν δύο γραμμές. Εκείνη του ΚΚΕ και του
ΚΚΕ Εσωτερικού (πολιτικού προγόνου του
ΣΥΡΙΖΑ) που έλεγαν ότι η χούντα θα πέσει
από τα πάνω μέσα από την διαμόρφωση
μιας κυβέρνησης «εθνικής ενότητας» που
θα έκανε τη «μετάβαση» στη δημοκρατία –
και άρα «μην οξύνετε το κλίμα» και «όχι κα-
τάληψη». Και εκείνη που έλεγε ότι η χούντα
θα πέσει από τα κάτω και συνοψιζόταν στα
συνθήματα «κατάληψη, γενική απεργία,
επανάσταση λαέ» και έκφρασε η επανα-
στατική αριστερά. Υπερίσχυσε η δεύτερη

και αυτό καθόρισε τη συνέχεια.
Σήμερα εν μέσω μιας βαθιάς πολύπλευ-

ρης κρίσης και ταξικής πόλωσης, χρειάζε-
ται ξανά επαναστατική γραμμή. Όπως ανα-
φέρει στο κάλεσμά του για τις 17Ν το ΣΕΚ:

«Τιμάμε την 49η επέτειο του Πολυτεχνεί-
ου βγαίνοντας στους δρόμους κατά χιλιά-
δες, για να συνεχίσουμε και να κλιμακώ-
σουμε τον αγώνα για να ανατρέψουμε την
κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και να ανοί-
ξουμε τον δρόμο για να γίνει πράξη το σύν-
θημα: δεν υπάρχει δρόμος κοινοβουλευτι-
κός, ο δρόμος του Νοέμβρη επαναστατι-
κός.

Η κρίση της κυβέρνησης καθημερινά με-
γαλώνει γιατι συνεχώς βρίσκει απέναντι
της το κίνημα να δίνει μάχες και να μην την
αφήνει σε χλωρό κλαρί. Ο Μητσοτάκης και
οι υπουργοί του έχουν φάει τα μούτρα
τους σε κάθε προσπάθεια να κρατήσουν
πίσω το κίνημα. 

Καθε μέρα που περνάει γίνεται φανερό
ότι η δύναμη είναι στην μεριά των εργατών
και της νεολαίας, είναι στη μεριά της τάξης
μας. Και όλο και περισσότεροι καταλαβαί-
νουν ότι δεν είναι μονάχα η κυβέρνηση του
Μητσοτάκη αλλά ένα ολόκληρο σύστημα, ο
καπιταλισμός που βρίσκεται σε κρίση και
βγάζει στην επιφάνεια το πιο αποκρουστικό
του πρόσωπο. 

Αυτήν την φορά μπορούμε να πάμε πιο
μακριά. Οι εργάτες και οι εργάτριες έχουν
πολλές περισσότερες πολιτικές εμπειρίες.
Έχουμε ζήσει στο πετσί μας τα όρια του
κοινοβουλευτικού δρόμου, παλιότερα με το
ΠΑΣΟΚ, πιο πρόσφατα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η
αλλαγή δεν έρχεται από τα πάνω, αλλάζον-
τας τους υπουργούς. Να δυναμώσουμε την
αντικαπιταλιστική και επαναστατική αριστε-
ρά για να γίνει η δύναμη της τάξης μας το
εργαλείο που θα στείλει την κυβέρνηση και
το σύστημα στα σκουπίδια».

Άλλα 4.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν αυτή την
εβδομάδα, ανεβάζοντας τον δείκτη της οικο-

νομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης
στα 7.800 ευρώ.

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συν-
τρόφους που ανταποκρίθηκαν και έστειλαν την
ενίσχυσή τους.

Τάκης Ζ. 200 ευρώ, από 100: Γιώργος Τ., Ελίνα
Κ., Αποστόλης Α., Αντώνης Κ. Χρύσα Κ. 70 Από
50: Δήμητρα Κ., Κώστας Π., Μαρία Χ., Σωτήρης
Κ., Γιώργος Λ., Δημήτρης Λ., Μιχάλης Μ., Κώστας
Κ., Ηλίας Κ., Μανώλης Σ., Μάνος Β.,  Βασίλης Μ.,
Οδυσσέας Κ., Γιάννης Σ.  Από 30: Νίκος Γ., Ξανθή
Σ., Εφη Γ., Μίνα Β., Αχιλλέας Σ., Στέφανος Μ., από
20: Δημήτρης Λ., Ευαγγελία Σ., Νίκος Π., Δημή-
τρης Ζ., Πάνος Κ., Νίκος Τ., Κώστας Κ.

Επίσης ευχαριστούμε τους αναγνώστες της
εφημερίδας και του περιοδικού, που γράφτηκαν
και ανανέωσαν την συνδρομή τους στα έντυπα.
Λεωνίδας Μ., Χρυσάνθη Κ., Αντιγόνη Μ., Ιωάννα
Κ., Αλέξανδρος Π., Δήμητρα Λ., Νίκος Δ., Λεωνί-
δας Κ., Αθηνά Σ., Κατερίνα Τ., Μωυσής Λ., Νίκος
Σ., Βασίλης Τ.

Ευχαριστούμε την οικογένεια του αγαπημένου
συντρόφου μας Νίκου Κουτσογιάννη, για την ενί-
σχυση που έδωσαν στην μνήμη του.

Η Εργατική Αλληλεγγύη είναι ένα εργαλείο στα
χέρια της εργατικής τάξης, διότι προβάλλει

τα αιτήματα και τους αγώνες της και τα επικοινω-
νεί σε όλους τους εργατικούς χώρους, από την
Μαλαματίνα μέχρι τα νοσοκομεία, που διακινείται
χέρι χέρι. Ενώνει τους εργάτες συνδέοντας τους
αγώνες από διαφορετικούς εργασιακούς χώρους
δίνοντας αυτοπεποίθηση ότι δεν είναι μόνοι.

Παίζει ενωτικό ρόλο στις παρατάξεις της αρι-
στεράς προτάσσοντας το κοινό συμφέρον της ερ-
γατικής τάξης και παλεύοντας γι’ αυτό. Προτάσ-
σει τις αντικαπιταλιστικές  ιδέες και καλλιεργεί την
εργατική τάξη, ώστε να συνειδητοποιήσει το ρόλο
και τη δύναμή της στην πάλη της ενάντια στον κα-
πιταλισμό.

Η εργατική αλληλεγγύη είναι μια ριζοσπαστική
φωνή που προτείνει στην εργατική τάξη το δρόμο
προς τη νίκη του κινήματος. Η κινητήρια δύναμή
της είναι αποκλειστικά η οικονομική ενίσχυση των
αναγνωστών και των υποστηρικτών της, που στις
μέρες μας είναι ακόμα πιο απαραίτητη.  Αξίζει την
ενίσχυσή μας!

Τζούλη Καρούτσου, Νοσηλεύτρια, ιδιωτική Yγεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ‘22

Στο δρόμο 
του Νοέμβρη



Ένα μεγάλο πρόγραμμα
δράσης, με πρώτο
σταθμό τη μαζική συμ-

μετοχή στην πορεία του Πολυ-
τεχνείου αυτή την εβδομάδα
και ορίζοντα την παγκόσμια μέ-
ρα ενάντια στο ρατσισμό και
τους φασίστες στις 18 Μάρτη
2023, αποφάσισε η σύσκεψη
της ΚΕΕΡΦΑ την Κυριακή
13/11. Μια σειρά αγωνιστές και
αγωνίστριες, ντόπιοι, μετανά-
στες και πρόσφυγες, από πολ-
λούς χώρους και γειτονιές, πή-
ραν το λόγο συμβάλλοντας με
τις εμπειρίες, τις εικόνες και τις
ιδέες τους στην συζήτηση. 

Τη σύσκεψη συντόνισε η Κα-
τερίνα Θωίδου από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Νίκαιας και άνοιξε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της
Κίνησης. Οι τελευταίες εξελί-
ξεις ήταν κομμάτι τόσο της ει-
σήγησης όσο και των παρεμβά-
σεων. 

«Η κυβέρνηση είχε ανακοινώ-
σει από τον Φλεβάρη ότι θα
κλείσει το ΕΣΤΙΑ μέχρι το τέλος
του χρόνου χωρίς καμία πρό-
βλεψη για το τι θα συμβεί μετά
ως προς την υποχρέωσή της
για την προστασία των ευάλω-
των αιτούντων άσυλο», είπε η
Δήμητρα Λιναρδάκη, δικηγό-
ρος. «Από τις αρχές Οκτώβρη,
οι οργανώσεις που υλοποιούν
το πρόγραμμα έχουν αρχίσει
να ενημερώνουν προφορικά
τους πρόσφυγες ότι πρέπει να
φύγουν από τα σπίτια τους μέ-
χρι τις 15 Νοέμβρη. Ήδη ένα
μεγάλο κομμάτι έχει μεταφερ-
θεί σε καμπς που είναι στην
πλειοψηφία τους στη Βόρεια
Ελλάδα. Συνολικά η επίθεση
αφορά 10 χιλιάδες ανθρώπους.

Όλοι είναι ευάλωτοι, γι’ αυτό
άλλωστε μεταφέρθηκαν από τα
καμπς στα διαμερίσματα. Και αυτή
τη στιγμή καλούνται να επιστρέψουν
στις απάνθρωπες και εξευτελιστικές
συνθήκες των καμπς που ήταν πριν.
Αυτό σημαίνει ότι όλος αυτός ο κό-
σμος δεν θα έχει πρόσβαση σε νο-
σοκομεία -η απόσταση των νοσοκο-
μείων της Βόρειας Ελλάδας από τα
καμπ είναι δεκάδες χιλιόμετρα-, δεν
θα έχει πρόσβαση σε ψυχολόγους,
ψυχιάτρους και σε υπηρεσίες απο-
κατάστασης, τα παιδιά δεν θα έχουν
πρόσβαση στα σχολεία. Ενώ η σχο-
λική χρονιά είναι σε εξέλιξη και τα
παιδιά είχαν ξεκινήσει να πηγαίνουν
στα σχολεία, μέσα σε δυο μέρες κα-
λούνται οικογένειες ολόκληρες να
μεταφερθούν σε άλλες περιοχές και
να διακόψουν τα παιδιά τη φοίτησή
τους.

Το εξοργιστικό είναι ότι όλος αυ-
τός ο κόσμος ενημερώνεται για όλα
αυτά προφορικά δυο μέρες πριν,
δεν υπάρχει καμιά επίσημη απόφα-
ση μεταφοράς του ή απόφαση πε-
ριορισμού των υλικών συνθηκών
υποδοχής που λαμβάνει. Έχουν

αποσταλεί επιστολές στην Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, έχει
κατατεθεί εξώδικο στον Μηταράκη
και στο Διοικητή της ΥΠΥΤ ζητώντας
να εκδοθούν και να επιδοθούν αυτές
οι αποφάσεις, ώστε να μπορέσουμε
να τις προσβάλλουμε, αλλά δεν
υπάρχει καμιά απάντηση μέχρι σή-
μερα. Την περασμένη εβδομάδα κα-
τατέθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέ-
τρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ανα-
φορικά με την έξωση από το πρό-
γραμμα ESTIA μιας τρανς γυναίκας
αφρικανικής καταγωγής. 

Επαναπροωθήσεις
Παράλληλα είναι σε εξέλιξη οι

επαναπροωθήσεις και η συγκροτη-
μένη προσπάθεια της κυβέρνησης,
στον Έβρο αλλά και τα νησιά, να
μην υπάρχουν μαρτυρίες γι’ αυτές,
να μην μπορούν να καταγραφούν.
Το κράτος κυνηγάει και δολοφονεί
κόσμο στα σύνορα, μιλάμε για μηχα-
νή αποτροπής των προσφύγων από
την Ελλάδα και όσοι καταφέρνουν
να φτάσουν τους κάνουν τη ζωή κό-
λαση ώστε να τους αναγκάζουν να

φεύγουν».
Για δεκάδες καταγγελίες παράνο-

μων επαναπροωθήσεων, έκανε λόγο
και ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας
«Η Ενότητα». Όπως είπε: «Κάθε μέ-
ρα φτάνουν τέτοιες καταγγελίες,
ακόμα και από ανθρώπους που
έχουν νόμιμα χαρτιά παραμονής,
άδειες εργασίας, άσυλο. Αλλά οι πε-
ρισσότερες δεν γίνονται επίσημα
γιατί η αστυνομία είναι ο φόβος και
ο τρόμος όλων. Θα μας σκοτώσουν,
μας λένε». Και συνέχισε «Η γυναίκα
του Βαρές Αλί [πρόσφυγα που είχε
πεθάνει πρόσφατα στον Ελαιώνα],
χήρα πια με τρία παιδιά, με πήρε τη-
λέφωνο απελπισμένη. Δεν ξέρει πό-
τε θα τους διώξουν από εκεί, πού θα
πάνε. Την ίδια ώρα υπάρχουν υπό-
νοιες για κύκλωμα που υπόσχεται βί-
ζα σε μετανάστες που τους την
έχουν αρνηθεί στις πρεσβείες, με
αντάλλαγμα πολλών χιλιάδων ευ-
ρώ».

Καταγραφή των προσφύγων που
κινδυνεύουν με έξωση από τα σπίτια
τους και δράσεις για την υπεράσπι-
σή τους, πρότεινε η Ολλανδή δημο-

σιογράφος Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ,
ενώ ο Τάκης Ζώτος, δικηγόρος, συ-
νέδεσε, όπως και άλλοι ομιλητές, τις
ρατσιστικές πολιτικές με την κανονι-
κοποίηση-νομιμοποίηση των φασι-
στών. «Σε όλη την Ευρώπη η αστική
τάξη και οι κυβερνήσεις βλέπουν ότι
οι φασίστες μπορούν να είναι σύμμα-
χοι στις πολιτικές τους, ακόμα και
πρωθυπουργοί όπως στην Ιταλία»,
είπε. «Αυτή η εικόνα βάζει μεγάλα
καθήκοντα και για τη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής στο Εφετείο και για τη
δράση μας στις γειτονιές. Να κάνου-
με ό,τι μπορούμε τοπικά ενάντια στο
κλείσιμο του ΕΣΤΙΑ και στις εξώσεις
προσφύγων, κεντρικοποιώντας όμως
τη μάχη. Το πρόβλημα ή θα λυθεί για
όλους ή για κανέναν. Πολιτικά μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί, για να αναγκα-
στεί η κυβέρνηση να κάνει πίσω».

Παιδιά στο δρόμο
«Τώρα που μιλάμε υπάρχουν παι-

δάκια που ζουν στο δρόμο. Που ενώ
έπρεπε να πάνε στο σχολείο, τα
ανάγκασαν μαζί με τις οικογένειές
τους να φύγουν από τα σπίτια τους.
Τα έδιωξε η αστυνομία», είπε ο Γιου-

σούφ, πρόσφυγας από το
Κονγκό. «Όταν ήρθαμε στην
Ελλάδα μάς είπαν να ενταχτού-
με στην κοινωνία χωρίς όμως
να υπάρχει κάτι σε αυτή την κα-
τεύθυνση. Προσπαθήσαμε μό-
νοι μας να βρούμε δουλειά, αλ-
λά παράλληλα μας ανάγκασαν
να μείνουμε σε καμπ.

Τώρα, που έχω δουλειά και
βγάζω κάποια χρήματα, με
αναγκάζουν να πάω στο καμπ
στα Γιάννενα. Αν αρνηθείς, το
πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ στέλνει μή-
νυμα ότι έχεις φύγει από τη χώ-
ρα ώστε να βγεις από το σύ-
στημα, από το αίτημα για άσυ-
λο δηλαδή. Πριν δυο βδομά-
δες, δίπλα στον Ελαιώνα, το
βράδυ, δυο πρόσφυγες δέχτη-
καν επίθεση. Τους προσπέρασε
ένα αυτοκίνητο, ύστερα γύρισε
πίσω, βγήκαν δυο άτομα με ξύ-
λα, τους χτύπησαν και έφυγαν.
Ο ένας πήγε στο νοσοκομείο.
Δεν νιώθουμε ασφαλείς, χρει-
αζόμαστε τη στήριξή σας, ειδι-
κά για τα παιδιά. Από την αρχή
του μήνα έχουν αρχίσει οι εξώ-
σεις».

Η ενεργοποίηση των τοπικών
ΚΕΕΡΦΑ και όλου του δυναμι-
κού τους, ο συντονισμός με δη-
μοτικές κινήσεις και συλλογικό-
τητες, οι παρεμβάσεις τους στα
συνδικάτα και τους φορείς σε
κάθε γειτονιά, η σύνδεση με
τους μετανάστες και τους πρό-
σφυγες στα καμπ και όλες τις
περιοχές, βρέθηκαν επίσης στο
κέντρο της συζήτησης. «Χρει-
άζεται να αναδείξουμε παντού
τα πρόσωπα στα οποία κάνει
την επίθεσή της η κυβέρνηση»,
είπε ο Γιάννης Μαραβελάκης
από την ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων.
«Η Κριστέλ που είναι σήμερα

μαζί μας και απειλείται με έξωση και
επιστροφή σε καμπ, έχει συμπαρα-
σταθεί στις απεργίες των νοσοκομεί-
ων, έχει μιλήσει στο συνέδριο των
γιατρών, έχει πρωτοστατήσει στα
αντιρατσιστικά-αντιφασιστικά συλ-
λαλητήρια. Σε αυτόν τον κόσμο, που
είναι κομμάτι των αγώνων του εργα-
τικού κινήματος, επιτίθεται η κυβέρ-
νηση. Δεν θα περάσει».

Αντίστοιχα έγινε συζήτηση για τη
δράση στις σχολές. «Έχουμε προ-
σπάθειες των φασιστών να εμφανι-
στούν στις σχολές, όπως έγινε την
περασμένη βδομάδα με επίθεση στη
Φιλοσοφική ή με το πανό της Χρυ-
σής Αυγής που τόλμησαν να ανοί-
ξουν στο ΕΜΠ. Είναι απομονωμένες
κινήσεις, που πάντα είχαν απέναντί
τους το φοιτητικό κίνημα. Το Πολυ-
τεχνείο είναι ευκαιρία για να ανοί-
ξουμε όλη αυτή την καμπάνια και
στα πανεπιστήμια», είπε η Μαρία Κα-
στελιώτη από την ΚΕΕΡΦΑ Φοιτητών.
Διαβάστε στην διπλανή σελίδα την
ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ για τη σύ-
σκεψη και το πρόγραμμα δράσεων. 

Λ.Β.
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Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες,
μπλόκο στους φασίστες

Κινητοποίηση προσφυγισσών/ων ενάντια στις εξώσεις
που προωθεί η κυβέρνηση, πραγματοποιήθηκε το

πρωί της Τρίτης 15/11, έξω από πολυκατοικία που κατοι-
κούν στον Αγ.Παντελεήμονα, με τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ,
του Στεκιού αλληλεγγύης Κυψέλης "Το Μυρμήγκι" και της
δημοτικής κίνησης Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.

Οι πρόσφυγες/ισσες στη συντριπτική τους πλειοψηφία,
αρνήθηκαν να μπουν το λεωφορείο που είχε έρθει για να

τους μεταφέρει στο στρατόπεδο του Κατσικά στα Γιάννενα
και παρέμειναν έξω από την πολυκατοικία φωνάζοντας συν-
θήματα. 

Ένας πρόσφυγας μαθητής του Διαπολιτισμικού σχολείου
Ν.Ιωνίας κρατούσε ένα χαρτί που έγραφε “αν με λέγανε Αν-
τετοκούνμπο θα με διώχνατε;”. Γυναίκες με τα βρέφη στην
πλάτη κρατούσαν δικά τους χαρτιά: “Σπίτια μέσα στις πό-
λεις, όχι σε καμπ-γκέτο”.

15/11, Κινητοποίηση ενάντια στις εξώσεις προσφύγων στην Αχαρνών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Δράση ενάντια στις ρατσιστικές
επιθέσεις της κυβέρνησης και

τις φασιστικές προκλήσεις αποφά-
σισε η σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ

Η σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ την Κυ-
ριακή 13 Νοέμβρη στο ΡΟΜΑΝΤΖΟ
έβαλε τα βήματα για να υπάρξει
απάντηση στην κλιμάκωση της ρα-
τσιστικής εκστρατείας της κυβέρ-
νησης και την φασιστική απειλή.
Πήραν μέρος αγωνιστές και αγωνί-
στριες από τις γειτονιές της Αθή-
νας, συνδικαλιστές από τα νοσοκο-
μεία, φοιτητές από τους συλλό-
γους, καλλιτέχνες από το ΣΕΗ, δη-
μοτικοί σύμβουλοι, δικηγόροι, πρό-
σφυγες από το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ
και τον Ελαιώνα, μετανάστες από
την Πακιστανική Κοινότητα, τις κοι-
νότητες Καμερούν και Κονγκό και
Ιρανοί πολιτικοί πρόσφυγες.

Η συνυπογραφή της κυβέρνησης
Μητσοτάκη σε κείμενο συμφωνίας
για τις διασώσεις προσφύγων στην
Μεσόγειο με την Τζόρτζια Μελόνι,
πρωθυπουργό της Ιταλίας και νο-
σταλγό του Μουσολίνι, είναι ένα
σκάνδαλο που κανονικοποιεί το φα-
σισμό και φέρνει στο φως την βάρ-
βαρη μεταχείριση των προσφύγων
στα σύνορα της ΕΕ-φρούριο.

Ο Μητσοτάκης κάνει πλάτες
στους φασίστες της Ιταλίας που ζη-
τάνε την απαγόρευση να δένουν τα
καράβια των οργανώσεων αλληλέγ-
γυων για την διάσωση προσφύγων
από τους πνιγμούς στη Μεσόγειο

σε λιμάνια των χωρών της Ιταλίας,
της Ελλάδας, της Κύπρου και της
Μάλτας. Και αυτό την ώρα που το
κίνημα αλληλεγγύης ξεσήκωσε
θύελλα στην Ιταλία, με μαζικές κινη-
τοποιήσεις στο λιμάνι της Κατάνια,
καταλήψεις σχολών, σχολείων ακό-
μη και υπουργείων που ανάγκασαν
την Μελόνι σε υποχώρηση επιτρέ-
ποντας να αποβιβαστεί ένας πρώ-
τος μεγάλος αριθμός διασωθέντων.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο
περιστατικό αλλά μέρος της εχθρι-
κής πολιτικής των κυβερνήσεων
της ΕΕ και της Βρετανίας που κλεί-
νουν ασφυκτικά τα σύνορα ρίχνον-
τας τους πρόσφυγες στα χέρια
των διακινητών που επιλέγουν δια-
δρομές με αυξημένο κίνδυνο και
αποτέλεσμα τα ναυάγια με εκατον-
τάδες πνιγμένους πρόσφυγες στη
Μεσόγειο. Δεν είναι ατυχήματα αλ-
λά δολοφονίες των κυβερνήσεων
της ΕΕ που προωθούν τις πολιτι-
κές του ρατσισμού.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει
κάνει τις επαναπροωθήσεις επίση-
μη πολιτική που βάζει στο στόχα-
στρο ακόμη και πρόσφυγες και με-
τανάστες με χαρτιά, όπως έδειξε η

απαγωγή και η επαναπροώθιση
του Αφγανού πρόσφυγα Εζρά από
την Θεσσαλονίκη στην Τουρκία.

Την ίδια ώρα προχωρά στον εκτο-
πισμό των προσφύγων από τις πό-
λεις, με την ρατσιστική εκκένωση
του Ελαιώνα, αλλά και με την κα-
τάργηση του προγράμματος ΕΣΤΙΑ,
αναγκάζοντας δέκα χιλιάδες πρό-
σφυγες σε μάντρωμα σε στρατόπε-
δα-γκέτο έξω απ’ τον αστικό ιστό
και τα παιδιά τους να διακόψουν
την φοίτηση από τα σχολεία. Η ορι-
στική διακοπή του προγράμματος
ΕΣΤΙΑ στις 31 Δεκέμβρη 2022 αφή-
νει τις πόλεις χωρίς προγράμματα
στέγασης των προσφύγων και τους
Δήμους να καταργούν σχετικά προ-
γράμματα, να κλείνουν δομές, να
απολύουν προσωπικό όπως κοινω-
νικούς λειτουργούς, ψυχολόγους,
διερμηνείς.

Αυτές οι ρατσιστικές επιλογές
της κυβέρνησης, η άνοδος των φα-
σιστών ως κεντρική δύναμη στην
κυβέρνηση της Ιταλίας, όπως και η
είσοδος της Λεπέν στην γαλλική
Βουλή δίνουν τα περιθώρια στους
φασίστες του Κασιδιάρη και άλλων
μορφωμάτων να επιχειρήσουν την

παρουσία τους στις γειτονιές αξιο-
ποιώντας την προεκλογική περίοδο
και την κρίση της ΝΔ. Ο Πλεύρης
χρησιμοποιεί τη δίκη της Χρυσής
Αυγής ως βήμα για την νομιμοποί-
ηση των ναζιστών.

Το αντιφασιστικό και το αντιρα-
τσιστικό κίνημα στηριγμένο στη δύ-
ναμη που βγήκε στους δρόμους με
την Γενική Απεργία στις 9 Νοέμβρη,
έχουν να δώσουν μάχες απέναντι
σε αυτές τις επιθέσεις διεκδικώντας
ανοιχτά σύνορα, άσυλο, χαρτιά και
στέγη για όλους, όχι στις επανα-
προωθήσεις, όχι στην κατάργηση
του προγράμματος ΕΣΤΙΑ, καμιά
νομιμοποίηση της Μελόνι, στη φυ-
λακή οι φασίστες, να μην πέσουν
στα μαλακά στη δίκη στο Εφετείο.
• Καλούμε σε κοινή δράση τα

σωματεία, τους φοιτητικούς συλ-
λόγους, τις συλλογικότητες στις
γειτονιές, τις κινήσεις αλληλεγ-
γύης, τους ανθρώπου των γραμμά-
των και των τεχνών, τις δημοτικές
κινήσεις, τις οργανώσεις της αρι-
στεράς για να οργανώσουμε την
αντίσταση με κορύφωση μεγάλο
συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη 2023
στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις,

μέρα διεθνούς δράσης ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό.
• Καλούμε σε συμμετοχή στην

πορεία του Πολυτεχνείου τις 17
του Νοέμβρη, με συγκέντρωση
στην Πλατεία Κλαυθμώνος 3μμ.
• Καλούμε σε δράση αλληλεγ-

γύης στους πρόσφυγες του προ-
γράμματος ΕΣΤΙΑ ενάντια στις
εξώσεις. Παρέμβαση στο δημοτικό
συμβούλιο της Αθήνας στις 28/11
διεκδικώντας παράταση του προ-
γράμματος και ένταξη και των προ-
σφύγων στα προγράμματα κοινω-
νικής κατοικίας. Υπάρχει σχετικό
ψήφισμα για σωματεία και συνε-
λεύσεις φοιτητών.
• Θα συνεχίσουμε την παρουσία

στο ακροατήριο της δίκης της
Χρυσής Αυγής στο Εφετείο.
• Κάλεσμα για παρέμβαση-δια-

μαρτυρία στις 18 Δεκέμβρη στην
πρεσβεία της Ιταλίας, διεθνή μέρα
του μετανάστη.
• Θα προχωρήσουμε στον προ-

γραμματισμό της διοργάνωσης εκ-
δηλώσεων στις γειτονιές, σε πανε-
πιστήμια και εργασιακούς χώρους,
όπως και συναυλίας το Γενάρη για
την στήριξη της κινητοποίησης
στις 18 Μάρτη. 
• Κινητοποίηση στα Πετράλωνα

στις 17 Γενάρη στα 10 χρόνια από
τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν

Το συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ,
Αθήνα 14/11/2022

Βήμα-βήμα προς τη διεθνή 
μέρα δράσης 18 Μάρτη

Δυναμική και οργισμένη ήταν η αντιφασι-
στική συγκέντρωση ενάντια στη ναζι-
στοσύναξη του Κασιδιάρη το περασμέ-

νο Σάββατο 12 Νοέμβρη στο Παλαιό Φάληρο.
Παρά την ισχυρή παρουσία της αστυνομίας
στο πλευρό των φασιστών, η αίθουσα εκδηλώ-
σεων «Αθήναιον» στη Λεωφόρο Αμφιθέας,
όπου θα γινόταν η μάζωξη του φυλακισμένου
ναζί δολοφόνου, βρέθηκε πολιορκημένη από
δεκάδες αντιφασίστες και αντιφασίστριες.

Την κινητοποίηση κάλεσαν η ΚΕΕΡΦΑ, ο Αν-
τιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας-Πειραιά και
η Καμπάνια «Δεν είναι αθώοι». Παρουσία είχε η
νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, αγωνιστές/ίστριες από διάφο-
ρες αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές συλλογικό-
τητες, κόσμος της περιοχής. Με συνθήματα
όπως «Ούτε στο Φάληρο, ούτε πουθενά, τσακί-
στε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά», οι διαδη-
λωτές/τριες διέλυσαν την προσπάθεια του Κα-
σιδιάρη και των φασιστών που τον ακολουθούν
να επανανομιμοποιήσουν την παρουσία τους.
Περαστικοί και οδηγοί χαιρέτιζαν την αντιφασι-
στική συγκέντρωση με κάθε τρόπο -κορναρί-
σματα, υψωμένες γροθιές, από ένα αυτοκίνητο
ακούστηκε το «Μητσοτάκη γ@μιέσ@ι».

Η εκδήλωση μίσους, που είχε αναβληθεί μια
βδομάδα νωρίτερα μετά τις αντιδράσεις του
αντιφασιστικού κινήματος και είχε αλλάξει χώ-
ρο, είχε την απόλυτη στήριξη της κυβέρνησης.
«Οι μάσκες έπεσαν! Η κυβέρνηση έστειλε δι-
μοιρίες των ΜΑΤ για να προστατέψουν την φα-
σιστική φιέστα του έγκλειστου στις φυλακές
Κασιδιάρη στο Παλαιό Φάληρο», ανέφερε αμέ-
σως μετά η κοινή ανακοίνωση των οργανώσε-
ων που κάλεσαν στην κινητοποίηση. «Μάλιστα
η Αστυνομία ανακοίνωσε στους διαδηλωτές ότι
φτιάχνει “ζώνη” απαγόρευσης μπροστά από το

Αθήναιον όπου ο Κασιδιάρης είχε δικαίωμα να
πραγματοποιήσει “ιδιωτική εκδήλωση”!

Ο κατήφορος ετούτης της κυβέρνησης δεν
έχει τέλος. Με τα συγχαρητήρια στη Μελόνι,
τη φασίστρια νοσταλγό του Μουσολίνι, με
τους πνιγμούς των προσφύγων στο Αιγαίο, την
ατζέντα “νόμου και τάξης” από τη Μαλαματίνα
μέχρι τα Εξάρχεια και τα πανεπιστήμια, την
φτώχεια και την ακρίβεια, στρώνουν το έδα-
φος για την νομιμοποίηση της παρουσίας των
φασιστικών συμμοριών του Κασιδιάρη. Στην
κρίση τους έχουν ανάγκη από πρόθυμα δεκα-
νίκια. Στρώνουν το έδαφος για την είσοδο του

Kασιδιάρη και άλλων φασιστικών μορφωμάτων
στη Βουλή. Δεν θα τους αφήσουμε!

Η σημερινή αντιφασιστική κινητοποίηση εμ-
πόδισε τους φασίστες να μετατρέψουν την φα-
σιστοσύναξη σε επίδειξη δύναμης των ταγμά-
των εφόδου στο δρόμο. Θα συνεχίσουμε! Θα
μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους όσες πλά-
τες και να τους κάνει η κυβέρνηση και η Αστυ-
νομία! Επόμενος σταθμός η πορεία του Πολυ-
τεχνείου στις 17 του Νοέμβρη», κατέληγαν.

«Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος έγινε σήμερα υπουργός προ-
στασίας των φασιστών του Κασιδιάρη στο

Π.Φάληρο, του καταδικασμένου και φυλακι-
σμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνω-
σης, για τις δολοφονίες του Παύλου Φύσσα
και του Σαχζάτ Λουκμάν. Ανακήρυξε την φασι-
στική φιέστα του Κασιδιάρη σε “ιδιωτική εκδή-
λωση” στην οποία παρείχε ειδική προστασία
με αρκετές διμοιρίες των ΜΑΤ. Αλήθεια, από
πότε συνηθίζει να παρέχει προστασία σε “ιδιω-
τικές εκδηλώσεις”;» ανέφερε η ΚΕΕΡΦΑ.

“Φαίνεται ότι η κυβέρνηση που επιτρέπει
στον έγκλειστο Κασιδιάρη να κάνει “εκπομ-
πές”, τώρα διευρύνει την συνεργασία της πα-
ρέχοντας κάλυψη για τις φασιστοσυνάξεις του
στη προεκλογική περίοδο. Την ώρα που η δίκη
της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο φέρνει ξανά
στο προσκήνιο τα εγκλήματα των ναζιστών, η
κυβέρνηση προχωρά στην εγκληματική ανα-
γνώριση της συμμορίας του Κασιδιάρη ως πο-
λιτικό κόμμα. Επαναλαμβάνει την πολιτική που
έθρεψε την Χρυσή Αυγή.

Είναι ένα ξεκάθαρο δείγμα ότι δεν έχει πάτο
ο κατήφορος της κυβέρνησης των υποκλοπών,
του ρατσισμού, της ακρίβειας, της φτώχειας
και της καταπάτησής των δημοκρατικών ελευ-
θεριών... Η Γενική Απεργία στις 9 Νοέμβρη, με
τους απεργούς να απαιτούν να φύγει η κυβέρ-
νηση της ακρίβειας αλλά και να φωνάζουν
“Κούλη-Μηταράκη σας ξέρουμε καλά στο Έβρο
και το Αιγαίο πνίγετε παιδιά” δείχνει το δρόμο!
Μπορούμε να ανατρέψουμε τη κυβέρνηση και
να τσακίσουμε τους φασίστες, όσες πλάτες και
να τους κάνει ο Θεοδωρικάκος. Το φετινό Πο-
λυτεχνείο να γίνει σεισμός και κλιμάκωση του
αγώνα ενάντια στο φασισμό, το ρατσισμό και
την κυβέρνηση της ΝΔ».

Λένα Βερδέ

“Ούτε στο Φάληρο,
ούτε πουθενά”

12/11, Αντιφασιστική
διαδήλωση στο

Π.Φάληρο. 
Φωτό: Λένα Βερδέ



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
πανελλαδική 24ωρη απεργία στη ΔΕΣΦΑ
και η κινητοποίηση τη Δευτέρα 14/11.

Δεκάδες συνάδελφοι από χώρους της εταιρίας
σε όλη την Αττική βρεθήκαμε στην απεργιακή
περιφρούρηση και τη συγκέντρωση στην πύλη
των εγκαταστάσεων της ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθού-
σα, όπου πέρα από το προσωπικό ασφαλείας,
κανένας άλλος δεν μπήκε για δουλειά. Εκφρά-
στηκε για άλλη μια φορά η οργή μας ενάντια
στις απολύσεις της διοίκησης σε δύο συναδέλ-
φους μας από το τμήμα υπολογιστών. 

Δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή που επέλε-
ξε η διοίκηση να προχωρήσει σε αυτές τις απο-
λύσεις. Η ενεργειακή κρίση που κορυφώθηκε
με τον πόλεμο στην Ουκρανία και η θέση της
χώρας μας ως ενεργειακός κόμβος λόγω LNG
που διαχειριζόμαστε στη ΔΕΣΦΑ δημιουργούν
το υπόβαθρο όλης αυτής της κατάστασης.
Εκτιμούν ότι μπροστά έρχεται ένας βαρύς χει-
μώνας και αυτό σημαίνει περισσότερες ανάγ-
κες για ενέργεια, αύξηση της παραγωγής και
μαζί με αυτό περισσότερη κερδοφορία. Η διοί-
κηση της ΔΕΣΦΑ δεν θέλει να ρισκάρει την
ανυπακοή και τα αντάρτικα των εργαζόμενων
όταν θα χρειαστεί να αυξηθεί η παραγωγή, γι'
αυτό τρομοκρατεί και θέλει να δείξει ότι εκείνη
ελέγχει τα πράγματα.

Ο δεύτερος λόγος που η διοίκηση κρατάει
αδιάλλακτη στάση και προχωράει στις απολύ-
σεις είναι γιατί τους θέλει ως αποδιοπομπαίους
τράγους για την κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε
η εταιρία πριν τρεις μήνες. Οι εργαζόμενοι κα-
τηγορούν τη διοίκηση για τη διαχείρισή της
γιατί προσωπικά τους δεδομένα βγήκαν στη
φόρα από τους χάκερς. Η διοίκηση φοβάται
αγωγή από τα σωματεία και γι' αυτό θέλει να
φορτώσει την ευθύνη σε αυτούς τους εργαζό-
μενους. 

Η απεργία της Δευτέρας σταμάτησε και την
αύξηση της παραγωγής για εκείνη τη μέρα που
ήταν αίτημα της εταιρίας. Αυτό είναι κάτι που
γίνεται πρώτη φορά στα χρονικά. Υπάρχουν ζη-
τήματα υποστελέχωσης, ειδικά στο control ro-
om που είναι νευραλγικός τομέας για να λει-
τουργήσουν συντονισμένα όλα τα υπόλοιπα
αλλά και για την ασφάλειά μας. Ταυτόχρονα
αντιμετωπίζουμε και θέματα παραιτήσεων από
εργαζόμενους λόγω κακής διαχείρισης, αλλά
και αποδοχών όχι ικανοποιητικών σε σχέση με
την ευθύνη της δουλειάς. Μιλάμε για μια εται-

ρία που για χρόνια δούλευε πλειοψηφικά με
εργολαβικούς εργαζόμενους, αλλά αυτό άλλα-
ξε μετά από τους αγώνες που δώσαμε τα τε-
λευταία χρόνια και πλέον οι εργολαβικοί είναι
πολύ μικρή μειοψηφία σε σχέση με τους αορί-
στου χρόνου. 

Μετά από δύο εβδομάδες απεργιακών κινη-
τοποιήσεων, η διοίκηση εμμένει στις απολύ-
σεις. Το μόνο που άλλαξε είναι να πάρει πίσω
την απόλυση του ενός από τους τρεις που
ήταν αρχικά, αλλά να τον τιμωρήσει και αυτόν
αλλάζοντάς του τμήμα. Τους άλλους δύο τους
εξανάγκασε σε παραίτηση με την εκβιαστική
απειλή της απόλυσης, που δεν θα τους συνέ-
φερε οικονομικά. Αλλά όσο και να δείχνει ότι
δεν κάνει πίσω, ξέρουμε ότι το έχει πάρει το
μήνυμα και θεωρούμε ότι θα υπάρξουν εξελί-
ξεις, γιατί είναι πρωτόγνωρη για τα χρονικά της
εταιρίας η κινητοποίηση των εργαζόμενων όλο
αυτό το διάστημα. 

Την περασμένη Παρασκευή 11/11 στη συνέ-
λευσή μας -με πάνω από 200 άτομα- πήραμε

ομόφωνες αποφάσεις και πραγματοποιήσαμε
τη στάση εργασίας και κινητοποίηση εκείνη την
ημέρα στα κεντρικά και την 24ωρη απεργία και
κινητοποίηση της Δευτέρας. Στην ίδια συνέλευ-
ση εξουσιοδοτήσαμε το ΔΣ του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων ΔΕΣΦΑ να κηρύξει 24ωρες ή
48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες ανάλο-
γα με τις εξελίξεις. 

Αυτή η απεργία μπορεί να ξεκινάει από το να
παρθούν πίσω οι απολύσεις των συναδέλφων,
αλλά προχωράει και σε όλα τα υπόλοιπα αιτή-
ματα που παλεύουμε όλο αυτόν τον καιρό: τη
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις
στους μισθούς και όχι με κουπόνια που δεν τα
πήραν καν όλοι, την αναγνώριση προϋπηρε-
σίας, την εφαρμογή Βαρέων Ανθυγιεινών σε
όλο το προσωπικό που εργάζεται σε επικίνδυ-
νες συνθήκες και προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού.

Γιώργος Φάραντος, 
πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζομέ-

νων στο Φυσικό Αέριο 

Συνέλευση καλεί η ΕΣΗΕΑ την Τρίτη 22 Νοέμβρη στις 11πμ στον Πα-
νελλήνιο. Έχει περάσει πολύς καιρός που δεν έχει γίνει συνέλευση

με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον κλάδο να είναι μεγάλα.
Εδώ και δέκα χρόνια δεν υπάρχει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Το τε-
λευταίο διάστημα έχουν γίνει κινήσεις για οργάνωση των εργαζόμενων
σε “μαγαζιά”, όπως συνελεύσεις στα ψηφιακά μέσα της alter ego media
και στο pontiki.gr, που διεκδικούν ΣΣΕ. Αυτή θα είναι και η μάχη στη συ-
νέλευση της ΕΣΗΕΑ. Δηλαδή να μπει ένας βηματισμός άμεσα που θα ξε-
κινήσει τη διαδικασία για την πίεση στις εργοδοσίες να ικανοποιήσουν τα
αιτήματά μας. 

Με κεντρικό το αίτημα για ΣΣΕ, ζητάμε ταυτόχρονα πραγματικές αυξή-
σεις, προσλήψεις για να μειωθεί η εντατικοποίηση και να λυθούν τα ζητή-
ματα ώστε να υπάρχει πραγματική ελευθερία του Τύπου. Δεν καλύπτουν
τις ανάγκες μας τα κουπόνια και τα voucher που αντιπροτείνουν οι εργο-
δότες μας σε μια σειρά από χώρους. Με αυτό το αγωνιστικό πλαίσιο, η
ΕΣΗΕΑ χρειάζεται να βγει μπροστά με κινητοποιήσεις και να κερδίσει ΣΣΕ,
όπως έχει γίνει και σε μια σειρά κλάδους που πάλεψαν και το κέρδισαν. 

Η διάθεση των εργαζόμενων στα ΜΜΕ να παλέψουν φάνηκε στην Πα-
νεργατική Απεργία στις 9 Νοέμβρη, όπου μετά από πολύ καιρό είχαν πα-
ρουσία και συγκρότησαν μπλοκ με τεχνικούς και δημοσιογράφους μαζί
με όλους τους άλλους εργαζόμενους.

Φύλλια Πολίτη, δημοσιογράφος, Financial Crimes 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Η Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας οργανώνει την
προβολή της ταινίας «ο Αναπληρω-

τής» του Άρη Αγάθου, την Τετάρτη 23/11
στις 7μμ στα γραφεία της, Θράκης 30
στον Ταύρο. Θα ακολουθήσει συζήτηση
με παρεμβάσεις από τον σκηνοθέτη και
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ανάμεσά
τους η Εύα Ηλιάδη από το δίκτυο “η Τά-
ξη μας”.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της
η Ε' ΕΛΜΕ: «Η ταινία αποτυπώνει τη νο-
μαδική ζωή του -τότε- αναπληρωτή Βασί-
λη Κυριακίδη από την αρχή της σχολικής
χρονιάς μέχρι τη λήξη της. Ο τόνος δίνε-
ται εξαρχής. Πολύ πριν αρχίσει να εξε-
λίσσεται η ιστορία, ένα τεράστιο χάρτινο
κουτί μετακόμισης με την επιγραφή «ΕΥ-
ΘΡΑΥΣΤΟ» συμπυκνώνει και προοικονο-
μεί την αφήγηση: εύθραυστοι εκπαιδευτι-
κοί, εύθραυστα σχολεία, εύθραυστες
ζωές παιδιών και δασκάλων στον απόηχο
της διάλυσης της δημόσιας Παιδείας.
Όπως άρον-άρον παρουσιάστηκε ο ανα-
πληρωτής στους Φούρνους έτσι και απο-
λύεται τον Ιούνη. Ανταμοιβή για μια δύ-
σκολη και μοναχική χρονιά, το χαρτί από-
λυσης και το ταμείο ΟΑΕΔ. Ο αναπληρω-
τής ξανά στον πάγκο, την ανασφάλεια και
την ανεργία. Το μόνο που μένει αλώβητο
σε αυτή τη λούπα εξαθλίωσης είναι η
τρυφερότητα και η αφοσίωση του δασκά-
λου προς τους μαθητές και τις μαθήτριές
του».

Σε εκλογές προχωράει ο ΣΕΠΕ “Αρι-
στοτέλης” την Τετάρτη 23/11 από τις

2μμ μέχρι τις 7.30μμ στο 39ο - 141ο Δημο-
τικό Σχολείο Αθηνών, ενώ η εκλογοαπο-
λογιστική συνέλευση θα πραγματοποι-
ηθεί στο ίδιο σχολείο τη Δευτέρα 21/11
στις 6μμ.

«Οι εκλογές γίνονται λίγες μέρες μετά
την επιτυχημένη Γενική Απεργία στις 9/11
με συμμετοχή πολλών εκατοντάδων εκ-
παιδευτικών», δηλώνει η Μαριάννα Χρο-
νοπούλου, υποψήφια με την Ανεξάρτητη
Αγωνιστική Κίνηση από το δίκτυο “η Τάξη
μας”. «Το εκρηκτικό κλίμα που υπάρχει
στην εκπαίδευση φάνηκε και από την ήτ-
τα της Κεραμέως στις ηλεκτρονικές
εκλογές. Στον σύλλογό μας η αποχή είχε
συντριπτικά ποσοστά. Αλλά δεν ήταν η
μόνη μάχη που δώσαμε. Δίνουμε και τη
μάχη ενάντια στον σεξισμό. Είχαμε οργα-
νωμένη παρουσία ως σύλλογος με το πα-
νό μας στην κινητοποίηση ενάντια στον
παιδοβιαστή Μίχο στον Κολωνό και την
κυβέρνηση που καλύπτει τους σεξιστές.
Ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε μαζί με τους
πρόσφυγες ενάντια στον Μπακογιάννη
που θέλει να τους διώξει από τον Ελαι-
ώνα και να φύγουν τα προσφυγόπουλα
από τα σχολεία».

Εκλογές στον
«Αριστοτέλη»

Απεργία στη ΔΕΣΦΑ

Συνέλευση ΕΣΗΕΑ

Ο “Αναπληρωτής”
στην Ε’ ΕΛΜΕ

Oι Financial Crimes στην πανεργατική απεργία 9/11. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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«Με απεργίες διαρκείας ΠΟΕΔΗΝ-ΟΕΝΓΕ να δια-
λύσουμε την κυβέρνηση, όχι το ΕΣΥ!». Με αυτό
το πρόταγμα, το Συντονιστικό Νοσοκομείων ξε-

κινάει την καμπάνια ξεσηκωμού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο
Πλεύρη-Γκάγκα, κυκλοφορώντας αφίσα και προκήρυξη και
με περιοδείες σε κάθε νοσοκομείο, καλώντας σε οργάνωση
γενικών συνελεύσεων και επιτροπών από τα κάτω, που θα
συσπειρώσουν όλο το προσωπικό των νοσοκομείων στην
απεργιακή σύγκρουση. 

Η ΕΙΝΑΠ, το συνδικαλιστικό όργανο των νοσοκομειακών
γιατρών Αθήνας-Πειραιά, καλεί σε Παναττική Συνέλευση
στις 23 Νοέμβρη στο ξενοδοχείο Divani Caravel στη 1.30μμ,
ώστε να αποφασιστούν τα απεργιακά βήματα να μην ψηφι-
στεί ποτέ αυτό το νομοσχέδιο. Το ΔΣ της ΕΝΙΘ -νοσοκομει-
ακοί γιατροί στη Θεσσαλονίκη- θα συνεδριάσει στις 16/11
για να μπει κι αυτή στη μάχη.

«Μετά τη διάλυση της Πρωτοβάθμιας Υγείας και την πα-
ράδοσή της στους ιδιώτες τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ  έρ-
χεται να ιδιωτικοποιήσει και τη Δευτεροβάθμια Υγεία», ανα-
φέρει στην προκήρυξη το Συντονιστικό. «Με το νέο
νομοσχέδιο καταργείται η πλήρης και αποκλειστική απα-
σχόληση στο ΕΣΥ, βασική αρχή συγκρότησης του Εθνικού
Συστήματος Υγείας από την ίδρυση του. Για πρώτη φορά
προβλέπεται η ύπαρξη θέσεων μερικής απασχόλησης στο
δημόσιο νοσοκομείο, τρία τετράωρα τη βδομάδα, για θέ-
σεις που έχουν χαρακτηριστεί «άγονες» και οι οποίες θα
καλύπτονται από ιδιώτες. Επεκτείνονται οι ελαστικές εργα-
σιακές σχέσεις στο δημόσιο νοσοκομείο και δημιουργείται
μια νέα κατηγορία γιατρών μερικής απασχόλησης.

Η λειτουργία των νοσοκομείων με part time προσωπικό
σημαίνει ελλιπή παρακολούθηση του ασθενούς, διάλυση
της συλλογικής λειτουργίας εντός των κλινικών και της συ-
νεργασίας μεταξύ των ειδικοτήτων, αύξηση των ιατρικών
λαθών και υποβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης.

Για πρώτη φορά επίσης δίνει τη δυνατότητα στους νοσο-

κομειακούς γιατρούς να ασκούν και ιδιωτικό επάγγελμα με
την προϋπόθεση να έχουν δουλέψει το πρωινό ωράριο, τις
εφημερίες και τα επί πληρωμή απογευματινά ιατρεία δύο
φορές την εβδομάδα. Αντί για πραγματικές αυξήσεις στο
μισθό, η κυβέρνηση λέει στους γιατρούς να δουλεύουν πά-
νω από 100 ώρες την εβδομάδα και να τα πάρουν από τους
ασθενείς αν θέλουν να αυξήσουν τον πενιχρό μισθό τους».

Καλώντας την ΠΟΕΔΗΝ να κλιμακώσει απεργιακά εδώ
και τώρα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας
για την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ μαζί με την ΟΕΝΓΕ και να
μπει μπροστά για να βγει και νέα πανεργατική απεργία, το
Ενωτικό Κίνημα Υγειονομικών για την Ανατροπή ζητάει την
ανάκληση της απόφασης της ΠΟΕΔΗΝ για κινητοποίηση
υγειονομικών στην Πάτρα και Γενικό Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας εκεί αμέσως μετά.  

Η Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ από το
Ενωτικό Κίνημα, σε επιστολή της στην ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει:
«Η πανεργατική ήταν η μεγαλύτερη απεργία τα τελευταία
10 χρόνια κι εγκαινιάζει μία νέα περίοδο απεργιακής οργής.
Με αυτή την εικόνα υπάρχει η ανάγκη για κλιμάκωση με
νέα απεργία (24ωρη, 48ωρη) μέσα στον Δεκέμβριο. Η ΠΟΕ-
ΔΗΝ προκειμένου να συνεχίσει τον απεργιακό της βηματι-
σμό και να ανταποκριθεί στις συνθήκες οφείλει να κλιμακώ-
σει με νέα 24ωρη τέλη Νοέμβρη σε συντονισμό πάντα με
την ΟΕΝΓΕ και να συντονιστεί με τις υπόλοιπες ομοσπον-
δίες για πανεργατική απεργία τον Δεκέμβρη.

Η κινητοποίηση και το ΓΣ στην Πάτρα είναι λάθος από-
φαση από κάθε άποψη. Το νομοσχέδιο Πλεύρη που ιδιωτι-
κοποιεί την Υγεία θα ψηφιστεί στην Αθήνα μάλλον τέλη Νο-
έμβρη. Γιατί δεν έγινε ΕΕ όπως ειπώθηκε; Πως είναι δυνα-
τόν να μας ενημερώνει η γραμματέας για το απεργιακό
πρόγραμμα θεωρώντας ειλημμένη απόφαση το ΓΣ στην
Πάτρα; Παρακαλώ να ανακαλεστεί αυτή η απόφαση και να
γίνει η ΕΕ για να συζητηθούν αυτά και άλλα τόσα».

Μάνος Νικολάου

Το νομοσχέδιο της Γκάγκα και του Υπουργείου Υγείας είναι προκλητικό,
γιατί ουσιαστικά προχωράει πολλά βήματα μπροστά την ιδιωτικοποίηση

του ΕΣΥ. Με το άρθρο 10 που καταργεί την Πλήρη και Αποκλειστική Απα-
σχόληση των νοσοκομειακών γιατρών, μας πηγαίνουν πίσω πολλές δεκαε-
τίες που δεν υπήρχε ο αποκλειστικά δημόσιος χαρακτήρας του ΕΣΥ.

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται με τους γιατρούς part time η ελαστική
εργασία μέσα στο ΕΣΥ με άμεσο τρόπο και όχι έμμεσα όπως με τους εργο-
λάβους. Δίνουν τη δυνατότητα σε διοικητές και διευθυντάδες να χρησιμο-
ποιούν τα νοσοκομεία σαν ιδιωτική επιχείρηση και να μπορούν να κερδο-
σκοπούν με Πάτσηδες στον τομέα της Υγείας. Πρόκειται για επίθεση σε
όλο το υγειονομικό προσωπικό και όχι μόνο τους γιατρούς, αφορά τους
ασθενείς, τους εξεταζόμενους, όλη την εργατική τάξη. Γι' αυτό χρειάζεται
να σημάνει συναγερμός σε όλο το εργατικό κίνημα που κορύφωσε στις
9/11 τον αγώνα του και θέλει να συνεχίσει ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ
που είναι στριμωγμένη περισσότερο από ποτέ. Να μπει μπροστά και η ΠΟ-
ΕΔΗΝ για να σπρώξει συνελεύσεις για όλο το προσωπικό.

Στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΙΝΑΠ, παρά την ομόφωνη αντίθεση στο
ν/σ, ήταν προβληματική και ανεύθυνη η αντιμετώπιση των υπόλοιπων δυνά-
μεων της Αριστεράς που εφησύχαζαν ότι το νομοσχέδιο δεν θα μπορεί να
εφαρμοστεί στην πράξη και αρκεί μια απεργία τη μέρα που θα ψηφίζεται. Η
Παγώνη από τη ΔΑΚΕ αντίστοιχα έλεγε ότι δεν πρόκειται να ψηφιστεί. Χα-
νόταν η διάσταση ότι πρέπει, αλλά και μπορούμε, να ξηλώσουμε αυτή τη
μεγάλη επίθεση. Το κλίμα καθόρισε η δική μας πρόταση, ότι χρειάζονται
συνελεύσεις σε κάθε νοσοκομείο και κεντρική συνέλευση της ΕΙΝΑΠ, κάτι
που πέρασε, καθώς και η πρόταση για να αποφασίσουμε 48ωρη απεργία,
χωρίς να περιμένουμε την ψήφιση.

Κώστας Καταραχιάς, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, 
γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων ΓΝ Έλενα Βενιζέλου   

Στην τελευταία συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΠΟΕΔΗΝ με την Γκάγκα, η τελευταία δια-

μαρτυρήθηκε έντονα ότι είμαστε η μόνη χώρα της Ευ-
ρώπης που δεν συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα και
έχουμε μείνει πίσω. 

Με το νομοσχέδιο που φέρνουν παραδέχονται δύο
πράγματα. Πρώτον ότι είναι τραγικές οι ελλείψεις στα
νοσοκομεία. Αντί όμως να γίνουν μαζικές προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού, απαντούν με το να φέρνουν part
time ιδιώτες γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία, πράγμα
τραγικό και για τους γιατρούς, που τους προσθέτει μία
ακόμα ελαστική εργασία, και για τους ασθενείς. Δεν
μπορεί ένας γιατρός να έρχεται τουρίστας για λίγο
στο νοσοκομείο και να φεύγει, σπάζοντας το ιατρικό
συνεχές.

Το δεύτερο που παραδέχονται είναι ότι οι γιατροί
στην Ελλάδα είναι οι χειρότερα αμειβόμενοι σε όλη την
Ευρώπη. Αντί να μας δώσουν αυξήσεις στους μισθούς,
μας δίνουν τη δυνατότητα να δουλεύουμε και στον
ιδιωτικό τομέα ή και να ανοίξουμε ιατρείο. Πρακτικά
μας ωθούν να γίνουμε κερδοσκόποι και να βάζουμε χέ-
ρι στις τσέπες των ασθενών, αδιαφορώντας για την
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Με τον νό-
μο πλέον -αν περάσει- ο ιδιώτης γιατρός έρχεται στο
δημόσιο νοσοκομείο, ενώ ο γιατρός του ΕΣΥ βγαίνει
στην αγορά, και οι δύο για να ψάξουν πελάτες. Ο ιδιώ-
της γιατρός θα διαφημίσει τον εαυτό του για να φέρνει
με το αζημίωτο τους ασθενείς στο ιατρείο του ή στην
ιδιωτική κλινική που δουλεύει, προσφέροντας εναλλα-

κτική στις ουρές αναμονής του ΕΣΥ. Δεν σταματάνε το
φακελάκι, όπως μας λένε, αλλά το φέρνουν πάνω από
το τραπέζι και το νομιμοποιούν. Ευτυχώς στα δημόσια
νοσοκομεία στη συντριπτική πλειοψηφία δεν είμαστε
φακελάκηδες, αντίθετα δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά
και αγωνιζόμαστε τα τελευταία χρόνια για τη ενίσχυση
του δημόσιου και δωρεάν ΕΣΥ.

Δεν θέλουμε δημόσια νοσοκομεία ξέφραγο αμπέλι,
αλλά συγκροτημένα, με καλοπληρωμένο ιατρικό, νοση-
λευτικό και υπόλοιπο προσωπικό, με άδειες, ρεπό και
ελεύθερο χρόνο για να μπορούμε να έχουμε το ιατρικό
συνεχές και να ασχολούμαστε με τους ασθενείς μας
όπως πρέπει. Ζούμε την ξεφτίλα στα δημόσια νοσοκο-
μεία όπως στο Γεννηματάς που πλημμυρίζει από την
έναρξη μέχρι τη λήξη της εφημερίας και ασθενείς δεν
έχουν προλάβει μετά από δέκα ώρες ούτε καν να εξε-
ταστούν, περιμένοντας σε ένα ράντζο ή μια καρέκλα.
Αυτό θα λυθεί μονάχα με δημιουργία νέων νοσοκομεί-
ων και προσλήψεις πολλών χιλιάδων.

Δεν είναι τυχαίο ότι προχωρούν σε αυτές τις αλλαγές
μπροστά στον προϋπολογισμό. Ουσιαστικά ψάχνουν
εναλλακτικές για να μην δώσουν παραπάνω λεφτά για
την Υγεία με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό επιμένουμε ότι
η μάχη ενάντια στο νέο ν/σ για το ΕΣΥ και για αύξηση
της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό είναι υπόθε-
ση όλου του υγειονομικού προσωπικού, όχι μόνο των
γιατρών, αλλά και όλης της εργατικής τάξης.

Χρίστος Αργύρης, 
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς

Διαλύστε την κυβέρνηση - Όχι το ΕΣΥ

Απεργία είναι η απάντηση Κοινός αγώνας όλων



Ήδη τις μέρες πριν την 9η Νοέμ-
βρη, σε πολλούς εργατικούς χώ-

ρους συζητιόταν ότι πάμε σε μια Γενική
Απεργία - σεισμό. Οι προβλέψεις επιβε-
βαιώθηκαν. Δεκάδες χιλιάδες απεργοί
πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας.
Μια τεράστια έκρηξη οργής της εργατι-
κής τάξης ενάντια στην κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη που ανοίγει το δρόμο της
απεργιακής κλιμάκωσης μέχρι την ανα-
τροπή της.

Καμιά από τις προσπάθειες της κυ-
βέρνησης να βάλει φρένο στην απεργία
δεν πέρασε. Η πιο χαρακτηριστική ήταν
η απόφασή της να σύρει τους εργαζό-
μενους των συγκοινωνιών στα δικαστή-
ρια και να βγάλει παράνομη και κατα-
χρηστική τη συμμετοχή τους με στά-
σεις εργασίας, όπως είχαν αρχικά απο-
φασίσει. Της γύρισε μπούμεραγκ. Παρά
την απόφαση του δικαστηρίου που
έβγαλε παράνομες τις στάσεις εργα-
σίας, η απεργία στα ΜΜΜ όχι μόνο δεν
έσπασε αλλά επεκτάθηκε. 

Ανάλογη ήταν η εικόνα σε όλο το δη-
μόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για ώρες η
Πανεπιστημίου, η Σταδίου και όλοι οι
γύρω δρόμοι, από την Ομόνοια μέχρι
το Σύνταγμα, ξεχείλιζαν από απεργούς.
Ο όγκος των διαδηλωτών ουσιαστικά
ένωσε τις τρεις διαφορετικές συγκεν-
τρώσεις. Η πορεία των συνδικάτων που
ξεκίνησε από την πλατεία Κλαυθμώνος
ήταν η μαζικότερη των τελευταίων χρό-
νων. Εκατοντάδες ήταν τα πανό των
Ομοσπονδιών και των Σωματείων που
πρόβαλλαν τα αιτήματων των εργα-
τών/τριών: αυξήσεις και Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας, προσλήψεις και
μονιμοποιήσεις, στοπ στις ιδιωτικοποι-
ήσεις.

Από τα πιο μαζικά και μαχητικά μπλοκ
είχε ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστα-
σης. Το μπλοκ άνοιγε ένα μεγάλο πανό
με το ξεκάθαρο μήνυμα «Νόμος είναι
το δίκιο του εργάτη» και πίσω του συ-
σπειρώνονταν δεκάδες σωματεία κι ερ-
γατικά σχήματα. Μεγάλο μέρος του
αποτελούταν από σωματεία νοσοκομεί-
ων: του Άγιου Σάββα, του Γεννηματάς,
του Έλενα Βενιζέλου, του Ερυθρού,
του Δρομοκαΐτειου, του Αγία Όλγα, του
Κρατικού Νίκαιας, του Αγλαΐα Κυρια-
κού, εργαζόμενοι/ες του Σωτηρία. Μαζί
τους βάδιζαν με τα πανό τους εργαζό-
μενοι και συλλογικότητες από δεκάδες
ακόμα χώρους. Από την εκπαίδευση,
τον επισιτισμό-τουρισμό, τους δήμους,
τα υπουργεία, τους καλλιτέχνες, τα δι-
καστήρια. Ανάμεσά τους ο Σύλλογος
υπαλλήλων ΓΓΔΕ, η Ομοσπονδία Δικα-
στικών Υπαλλήλων, εργαζόμενοι του
Υπουργείου Πολιτισμού, το Παναττικό
Συντονιστικό Συμβασιούχων ΟΤΑ, οι με-
τανάστριες καθαρίστριες των σχολείων
δήμου Αθήνας, ο Σύλλογος Εργαζομέ-
νων του δήμου Αγ. Παρασκευής, το Δί-
κτυο Κοινωνικών Λειτουργών, εργαζό-
μενοι/ες του δήμου Κορυδαλού, η Πρω-
τοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική
Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή,
η ΑΣΚΥ Ιδ.Υγείας, το δίκτυο εργαζομέ-

νων στον επισιτισμό - τουρισμό «Καμα-
ριέρα», η Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών, ο φοιτητικός σύλλογος της
ΑΣΚΤ, φοιτητές/τριες του ΠΑΔΑ, το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και η Εργα-
τική Αλληλεγγύη, πρόσφυγες και μετα-
νάστες από το Κουρδιστάν, το Πακι-
στάν, το Κονγκό και άλλες χώρες. Ξε-
χώρισαν οι Ιρανοί πρόσφυγες με το
σύνθημα της πρόσφατης εξέγερσης
στο Ιράν στο πανό τους: «Γυναίκες,
Ζωή, Ελευθερία». Ανάρπαστη έγινε η
καινούργια πικέτα της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης με σύνθημα «Απολύστε τώρα
τον Μητσοτάκη - Κλιμακώνουμε τις
απεργίες μέχρι τη νίκη».

Μπροστά από το μπλοκ του συντονι-
σμού προπορευόταν ένα μεγάλο μπλοκ
με εκατοντάδες εκπαιδευτικούς με τα
πανό των πρωτοβάθμιων σωματείων
τους και των ομοσπονδιών τους. Αξιο-
σημείωτη ήταν η παρουσία εργαζομέ-
νων στα ΜΜΕ -εκεί βρέθηκε και το πα-
νό του αντικαπιταλιστικού δικτύου ερ-
γαζομένων ΜΜΕ Financial Crimes- των
εργαζόμενων στο Φυσικό Αέριο, της
ΠΟΕ ΟΤΑ, των σωματείων εργαζομέ-
νων στις τέχνες και τον πολιτισμό, το
μαζικό μπλοκ της Εναλλακτικής Πρωτο-
βουλίας Δικηγόρων κ.α.

Δυναμική
Η απόπειρα της αστυνομίας να διαλύ-

σει την απεργιακή διαδήλωση στο Σύν-
ταγμα ρίχνοντας κρότου λάμψης και χη-
μικά, ήταν ένα ακόμα δείγμα του κυβερ-
νητικού τρόμου για το μέγεθος και τη
δυναμική της. Και αυτή η επίθεση όμως
έπεσε στο κενό. Τα μπλοκ συνέχισαν να
βαδίζουν φωνάζοντας ακόμα πιο δυνα-
τά «Κάτω η κυβέρνηση της ΝΔ».

Σε ανακοίνωσή του αμέσως μετά ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης
αναφέρει:

«Η τεράστια επιτυχία της πανεργατι-
κής απεργίας στις 9 Νοέμβρη συνο-
δεύεται με την διεκδίκηση της συνέχει-
ας για να τους ανατρέψουμε. 

Η κυβέρνηση φέρνει τον προϋπολογι-
σμό – σφαγείο για ψήφιση τον Δεκέμ-
βρη και η απαίτηση των χιλιάδων απερ-
γών και διαδηλωτών είναι να προχωρή-
σουν τα συνδικάτα, η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕ-
ΔΥ σε νέα πανεργατική απεργία. Τα Νο-
σοκομεία έχουν μπροστά τους κλιμά-
κωση απεργιακή, για να μην περάσει το
νομοσχέδιο του Πλεύρη. Οι εργαζόμε-
νοι στο Βοήθεια στο Σπίτι τη μάχη για
την μονιμοποίηση όλων και στους παι-
δικούς σταθμούς αντίστοιχα. Στην Μα-
λαματίνα και την Κόσκο, τα μέτωπα εί-
ναι ανοιχτά και όλοι διεκδικούν τη συνέ-
χεια. Βήμα σε αυτήν τη μάχη είναι οι
πορείες του Πολυτεχνείου και χρειάζε-
ται όλα τα συνδικάτα να δώσουν νέο
αγωνιστικό ραντεβού, στις 2μμ στην
πλατεία Κλαυθμώνος, για να ξαναβγεί
μαζικά στους δρόμους η οργή που εκ-
φράστηκε στην πανεργατική.

Συνεχίζουμε οργανώνοντας τους χώ-
ρους μας από τα κάτω, δυναμώνουμε
τα σωματεία μας και την οργάνωση της
τάξης μας μέσα στους χώρους δουλει-
άς».

Λένα Βερδέ
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ΑΘΗΝΑ Νέα δυναμική
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης 

Φωτό: Έφη Γεωργακοπούλου

Φωτό: Χρίστος Γρίβας 

XANIA
Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης
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Κατεβήκαμε σήμερα στο δρόμο για να διαδηλώσουμε, να βοηθήσουμε όλο τον
κόσμο να ξεσηκωθεί, να δώσουμε έμπνευση. Όχι απλά μπορούμε να νικήσου-

με… Θα Νικήσουμε!

Αγγελική Γιαννακοπούλου, εργαζόμενη στη Γενική Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Έχουν ρημάξει τον τομέα της Υγείας. Οφείλουμε να παλέψουμε για να ανατρα-
πεί αυτή η κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο! Στο Δαφνί που δουλεύω η κατάσταση εί-

ναι δύσκολη. Έχουμε μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Η φροντίδα της Ψυχικής Υγείας
δεν είναι αυτή που θα έπρεπε και που προβλέπεται. Έχουμε μπροστά μας πολλούς
αγώνες να δώσουμε για να γίνει κάτι καλύτερο.

Αργυρώ Αξιώτη, επικουρική ψυχίατρος στο ΨΝΑ Δαφνί   

Απεργούμε και διαδηλώνουμε γιατί έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Αντί να πηγαί-
νουμε μπροστά, πάμε προς τα πίσω. Οι μισθοί στα τάρταρα, οι ακρίβεια στα

ύψη. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έχω τέσσερα παιδιά και δεν μπορώ να τα ζήσω.
Απεργίες σαν τη σημερινή δεν πρέπει να γίνονται μόνο μια φορά. Να είμαστε στους
δρόμους σε όλη τη χώρα. Για να πάρουν επιτέλους το μάθημά τους αυτοί εκεί πά-
νω. Αρκετά! Ως εδώ! 

Στα νοσοκομεία η κατάσταση είναι απελπιστική. Ο Άδωνις κάποτε που ήταν
υπουργός Υγείας είχε έρθει σε εφημερία και με είχε δει γεμάτη αίματα. Οι σωματο-
φύλακές του κάνανε πίσω γιατί φοβήθηκαν όπως με είδαν. Αίμα ασθενούς είναι τους
λέω. Όλοι οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, καθα-
ριότητα, όλοι, να είμαστε μια γροθιά. Παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Για την υγεία
τον ασθενών.

Κωνσταντίνα, τραυματιοφορέας σε χειρουργείο στο ΓΝΑ Γεννηματάς

Όλες οι δομές πρόνοιας που παλεύαμε όλα τα χρόνια για να είναι δημόσια και
δωρεάν απειλούνται με κατάργηση. Το ΕΣΥ συνεχώς απαξιώνεται και υποβαθ-

μίζεται, το ίδιο και η εκπαίδευση. Γι’ αυτό και απεργούμε. Σήμερα είναι μια πολύ μα-
ζική απεργία με πολύ παλμό. Οι απεργίες πρέπει να ενταθούν. Να είμαστε στο δρό-
μο καθημερινά. 

Άλκηστις Κότσια, επικουρική επιμελήτρια ΜΕΘ Αγλ. Κυριακού

Είναι η μεγαλύτερη απεργιακή κινητοποίηση εδώ και πολλά χρόνια. Μπράβο σε
όλους τους εργαζόμενους. Πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση που έχει κατα-

τροπώσει όλα τα δικαιώματά μας. Ενισχύει μόνο το κεφάλαιο. Τον εργαζόμενο τον
έχει όχι απλά πολίτη β’ κατηγορίας, αλλά ω’ κατηγορίας. Σαν να μην υπάρχουμε.
Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. 

Μαρία Ζησιμάτου, 
μαία στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων

Είναι μια από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών. Βλέ-
πω όχι μόνο αυτούς που είναι πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα, αλλά κι αν-

θρώπους που για πρώτη φορά κατεβαίνουν. Το μπλοκ των κοινωνικών λειτουργών είναι
το μεγαλύτερο που έχουμε κατεβάσει. Βλέπω να ωριμάζουν οι συνθήκες και να γίνεται
ένα ποιοτικό βήμα μπροστά, που δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει
να μας απασχολήσει και η επόμενη μέρα. Πώς θα αποφύγουμε μια από τα ίδια. Εκεί
χρειάζεται να μάθουμε από τη ριζοσπαστικοποίηση που βλέπουμε σήμερα στο δρόμο.

Βασίλης Ιωακειμίδης, Κοινωνικός λειτουργός, καθηγητής κοινωνικής εργασίας

Παλεύουμε ώστε η καλλιτεχνική Παιδεία να υπάρχει στα Λύκεια. Είναι αναγκαιό-
τητα της κοινωνίας. Είναι απαραίτητη για να βοηθήσουμε και την ψυχική υγεία

των παιδιών, τα οποία είναι πιεσμένα. Η κοινωνία πρέπει να γνωρίζει από τέχνη και
να είναι δημιουργική. 

Ευθύμιος, εκπαιδευτικός εικαστικών

Συμμετέχουμε στην απεργία γιατί θέλουμε να ζούμε από τους μισθούς μας. Να
ζούμε με αξιοπρέπεια. Η Εύβοια παλεύει εδώ και πολλά χρόνια για να κρατήσει

τα εργοστάσια ανοιχτά, τη ΛΑΡΚΟ για παράδειγμα. Παλεύει με την καταστροφή του
περιβάλλοντος που έχει γίνει, τόσο με τις πλημμύρες όσο και με τις φωτιές. Μόνο
στην αλληλεγγύη των ανθρώπων και στην αλληλεγγύη των λαών στηριζόμαστε. Αν
περιμέναμε από την κυβέρνηση ακόμα θα ψάχναμε τις λύσεις.

Λάμπρος Γιαννούχος, πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας

Η συμμετοχή στη σημερινή απεργία είναι αναγκαία κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Απαιτούμε για όλο τον κόσμο της εργασίας την επαναφορά των συλλογικών

συμβάσεων. Στο κίνημα των εργατών της Τέχνης ήμασταν όλοι μαζί, εμείς, το ΣΕΗ,
η Ομοσπονδία… από εκείνο το κίνημα ξεκίνησε πολύς κόσμος να επιστρέφει στα
σωματεία του. Το καλό που έκανε το κίνημα αυτό είναι ότι ανέδειξε την ανάγκη ο
κλάδος να είναι συσπειρωμένος.

Μάχη Αρβανίτη, γραμματέας ΕΤΕΚΤ

για τους αγώνες
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Ο απεργιακός σεισμός της
9ης Νοέμβρη ήταν πανελ-

λαδικός.
Στη Θεσσαλονίκη «η μέρα της

απεργίας ξεκίνησε από νωρίς το
πρωί της Τετάρτης, όπου υπήρ-
χε συγκέντρωση – περιφρούρη-
ση στο εργοστάσιο της Μαλα-
ματίνας. Μαζεύτηκε πολύς κό-
σμος και δεν τόλμησαν να φέ-
ρουν ούτε τα ΜΑΤ, ούτε τους
απεργοσπάστες» μεταφέρει ο
Νίκος Χαντζάρας, εργαζόμενος
του Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο
Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
«Στη συνέχεια ακολούθησαν οι
συγκεντρώσεις και οι προσυγ-
κεντρώσεις των συνδικάτων και
της αριστεράς. Ο Συντονισμός
Εργατικής Αντίστασης, το Συν-
τονιστικό Νοσοκομείων, κινή-
σεις και σωματεία εργαζομένων,
φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώ-
σεις και συλλογικότητες της
αριστεράς, συγκεντρώθηκαν
στη συμβολή των οδών Φιλίπ-
που & Αγν. Στρατιώτη, έξω από
τα γραφεία του συνδικάτου της
Μαλαματίνα και της ομοσπον-
δίας. Εκεί συναντήθηκαν με
τους δικηγόρους της Εναλλα-
κτικής Πρωτοβουλίας Θεσσαλο-
νίκης και τους δικαστικούς
υπαλλήλους που ήρθαν με πο-
ρεία από τα Δικαστήρια, και στη
συνέχεια ενώθηκαν με πολλές
δεκάδες σωματεία και χιλιάδες
απεργούς που συμμετείχαν στη
συγκέντρωση των συνδικάτων
στο Εργατικό Κέντρο. Τα πράγ-
ματα εξελίχθηκαν εντυπωσιακά.
Η κεφαλή της διαδήλωσης είχε
φτάσει στην Καμάρα και η ουρά
ήταν ακόμα στο Εργατικό Κέν-
τρο. Τέτοια απεργία είχαμε να
δούμε από την πενταετία 2010-
2015. Ήταν σαν ο κόσμος να
περίμενε κάποιον να δώσει το
σύνθημα για να βγει στο δρόμο.
Παντού άνοιγε η συζήτηση ότι
πρόκειται για μια μεγάλη απερ-
γία αλλά δεν θα νικήσουμε άμα
μείνουμε σε αυτήν. Χρειάζεται
απεργιακή συνέχεια και κλιμά-
κωση».

Στην Πάτρα «χιλιάδες διαδη-
λωτές γέμισαν την συγκέντρω-
ση και τους δρόμους της πό-
λης, δεκάδες σωματεία, φοιτη-
τικοί σύλλογοι, φορείς και ορ-
γανώσεις της αριστεράς βάδι-
σαν μαζί ενωμένοι» αναφέρει ο
τοπικός πυρήνας του ΣΕΚ. «Το
μπλοκ του ΣΕΚ με το πανό, τις
πικέτες και την εφημερίδα Ερ-
γατική Αλληλεγγύη έστειλαν το

μήνυμα, ότι μπορούμε να τους
νικήσουμε με την κλιμάκωση
των απεργιών. Για να κερδίσου-
με αυξήσεις στους μισθούς και
στις συντάξεις, προσλήψεις,
κρατικοποιήσεις με εργατικό
έλεγχο, να ξεφορτωθούμε την
κυβέρνηση Μητσοτάκη και να
ανοίξουμε την προοπτική για
μια εργατική δημοκρατία. Οι χι-
λιάδες απεργοί βάλανε την
σφραγίδα τους στο χαρτί από-
λυσης του Μητσοτάκη».

Πολύ μαζικό
«Πρέπει να είχε 4.000 απερ-

γούς στα Γιάννενα. Πραγματικά
μιλάμε για ένα πολύ μαζικό συλ-
λαλητήριο» σημειώνει η Λουίζα
Γκίκα, γιατρός στο Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και
μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΗ. «Η συγ-
κέντρωση ξεκίνησε από το Εργα-
τικό Κέντρο. Υπήρχαν πολλά πα-
νό σχεδόν όλων των εργατικών
χώρων του δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα. Από τον κλάδο των
τροφίμων και των εμποροϋπάλ-
ληλων, μέχρι των υγειονομικών,
των μελών ΔΕΠ του πανεπιστημί-
ου, των εκπαιδευτικών κλπ. Το
πανό του Σοσιαλιστικού Εργατι-
κού Κόμματος βάδισε μαζί με την
Ένωση νοσοκομειακών γιατρών
(ΕΙΝΗ), δίνοντας τον τόνο για την
ανάγκη απεργιακής συνέχειας
μετά την επιτυχημένη πανεργατι-
κή. Ταυτόχρονα έχοντας εφόδια
από το μονοήμερο συζητήσεων
που οργάνωσε το ΣΕΚ την περα-
σμένη εβδομάδα, ανοίγαμε και τη
συζήτηση για ποια αριστερά έχει
ανάγκη αυτός ο κόσμος προκει-
μένου να νικήσει». 

Στα Χανιά η διαδήλωση ήταν
«μαζική, ενωτική και μαχητική.
Περίπου 7.000 κόσμος συμμε-
τείχε στην απεργιακή συγκέν-
τρωση και την πορεία. Για
όσους ξέρουν από τη χωροτα-
ξία της πόλης η πορεία εκτεί-
νονταν από το Πανελλήνιο μέ-
χρι την πλατεία Αγοράς σε πο-
λύ πυκνή διάταξη. Στην κινητο-
ποίηση συμμετείχαν με μαζικά
μπλοκ τα σωματεία της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, οι φοιτητικοί σύλ-
λογοι ενώ παρουσία με δικό
τους πανό είχαν και οι Μαθητές
Χανίων» αναφέρει η ανταπόκρι-
ση του ΣΕΚ Χανίων. «Το παρών
στην απεργία έδωσαν πλήθος
σωματείων, από τους ιδιωτι-
κούς υπαλλήλους, τον επισιτι-
σμό και την eFood, μέχρι τα

σωματεία του δήμου, τους υγει-
ονομικούς, συνταξιούχους, κόμ-
ματα, οργανώσεις και συλλογι-
κότητες της αριστεράς και του
αντιεξουσιαστικού χώρου. Το
ΣΕΚ Χανίων και η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη έδωσαν χρώμα στην,
κατά κοινή ομολογία, μεγαλύτε-
ρη απεργιακή κινητοποίηση
στην πόλη».

Στο Ηράκλειο της Κρήτης
«έγιναν τρεις συγκεντρώσεις. Ο
τοπικός πυρήνας του ΣΕΚ συμ-
μετείχαμε σε αυτήν που κάλε-
σαν τα εργατικά συνδικάτα στο
Εργατικό Κέντρο. Υπήρχε μεγά-
λη συμμετοχή, ενδεικτικά να
αναφέρω τους φαρμακοϋπαλ-
λήλους, τους εκπαιδευτικούς,
καλλιτέχνες κ.α» μας είπε η Τό-
νια Αντωνίου. «Όταν ξεκίνησε η
πορεία από το Εργατικό Κέντρο
ενώθηκε με αυτή που είχε ξεκι-
νήσει από το άγαλμα Βενιζέλου.
Ήταν ανυπολόγιστα πολύς ο
κόσμος».

Στην Ξάνθη «ήταν μια απερ-
γία που όμοιά της είχαμε να
δούμε από το 2013» όπως δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Τζεμαλί Μηλιαζήμ, δά-
σκαλος στην πόλη. «Πάρα πολ-
λά σωματεία εργαζομένων με
τα πανό τους ήταν στη συγκέν-
τρωση. Ενδεικτικά να αναφέρω
τη μεγάλη συμμετοχή των δα-
σκάλων και καθηγητών, των ερ-
γαζομένων του νοσοκομείου,
των καθαριστριών κ.α. Συνολικά
καταλάβαινες τη μαχητική διά-
θεση να σταματήσουμε την κυ-
βέρνηση και την πολιτική της
που καταστρέφει ζωές. Με ένα
μεγάλο κομμάτι κόσμου άνοιγε
η συζήτηση για το ποια θα πρέ-
πει να είναι η συνέχεια. Χαρα-
κτηριστικό αυτών είναι και τα
πολλά φύλλα της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης και του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω που
δώσαμε. Επίσης αξίζει να ση-
μειωθεί η αλλαγή στη στάση
του ΠΑΜΕ που μετά από χρό-
νια, αφού προσυγκεντρώθηκε
σε άλλο σημείο νωρίτερα, ήρθε
στη συγκέντρωση του Εργατι-
κού Κέντρου, παρότι δεν έχει
την πλειοψηφία σε αυτό».

Εκατοντάδες ήταν οι διαδη-
λωτές και στον Βόλο «στην μα-
ζικότερη απεργιακή κινητοποί-
ηση των τελευταίων χρόνων»
όπως δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Εύη Τσιούνη,
φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής.

Σ.Μ.



Η απόπειρα του Κωνσταντίνου Καραμανλή -από τη μια να
υποβαθμιστεί η πρώτη επέτειος και από την άλλη να αλ-
λάξει το μήνυμά της ορίζοντας εκλογές ανήμερα της 17

Νοέμβρη του 1974- απέτυχε. Με πρόταση της επαναστατικής
αριστεράς σε μια σειρά από σχολές παίρνονται αποφάσεις που
καλούν σε εορτασμό και πορεία πριν τις εκλογές στις 15 Νοέμ-
βρη. Η πρωτοβουλία σπάει το «ήπιο» προεκλογικό κλίμα στο
οποίο είχαν συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και το ΚΚΕ (εσ).
Ακολούθησε η πορεία του «ενός εκατομμυρίου» στις 24 Νοέμ-
βρη. Μια διαδήλωση που παραμένει σημείο αναφοράς εδώ και
μισό αιώνα. 

Ακόμη περισσότερο έγινε καθαρό ότι αυτό που θα κυριαρχού-
σε την δεκαετία του ’70 δεν ήταν το «ήπιο κλίμα» αλλά ο απερ-
γιακός εργατικός ξεσηκωμός διαρκείας της Μεταπολίτευσης
που έγινε ο δεύτερος εφιάλτης της ελληνικής άρχουσας τάξης
μετά την ίδια την εξέγερση. Ο Καραμανλής επιχείρησε ανεπιτυ-
χώς να απαγορεύσει τις πορείες το 1976, το 1977 και το 1979.
Το 1980 λίγο πριν την εκλογική συντριβή της το 1981, με πρωθυ-
πουργό τον Ράλλη, η ΝΔ ανακοίνωσε οτι απαγορεύει στην πο-
ρεία να φτάσει μέχρι την αμερικανική πρεσβεία με την ρεφορμι-
στική πλειοψηφία της ΕΦΕΕ να αποφασίζει ότι θα τερματίσει
στην πλατεία Συντάγματος. 

Όμως χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες με πρωτοβουλία
της επαναστατικής αριστεράς έδωσαν τη μάχη επιχειρώντας να
σπάσουν τον φραγμό της αστυνομίας. Τα ΜΑΤ χτύπησαν δολο-
φονώντας τον 24χρονο κύπριο φοιτητή Ιάκωβο Κουμή και την
21χρονη εργάτρια Σταματίνα Κανελλοπούλου ενώ τραυμάτισαν
εκατοντάδες διαδηλωτές -εγκλήματα για τα οποία ποτέ κανείς
δεν τιμωρήθηκε. Το κάλεσμα της πρωτοβουλίας της επαναστατι-
κής αριστεράς ξεκαθάριζε ότι ο φορέας της αλλαγής δεν είναι
άλλος από το ίδιο το κίνημα, ότι «η μοναδική διαδικασία αλλαγής
δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη των μαζικών αγώνων».

Ήταν μια σημαντική παρακαταθήκη στα χρόνια που ακολούθη-
σαν με την ανάδειξη της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το 1981 στην εξου-
σια. Οι υποσχέσεις για «Σοσιαλισμό» και «Αλλαγή» περιλάμβαναν
και το ίδιο το Πολυτεχνείο. «Το Πολυτεχνείο τώρα δικαιώνεται»
ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζαν τα μπλοκ του ΠΑΣΟΚ
στις πορείες με την κυβέρνηση να καθιερώνει τις επίσημες εκδη-
λώσεις στα σχολεία. Όμως τα επόμενα χρόνια οι υποσχέσεις για
πραγματική αλλαγή είτε έμειναν στα χαρτιά, είτε σταμάτησαν
πριν καν αρχίσουν.  

Το Νοέμβριο του 1985 η πορεία έγινε στη μέση ενός τεράστι-
ου απεργιακού κινήματος κόντρα στο πρώτο «σταθεροποιητικό
πρόγραμμα» του ΠΑΣΟΚ και εξελίχθηκε σε μαζική έκφραση αντί-
στασης απέναντι σε μία κυβέρνηση που έφερνε λιτότητα. Μετά
το τέλος της μαζικότατης πορείας, στην πλατεία Εξαρχείων η
αστυνομία δολοφόνησε εν ψυχρώ τον 15χρονο Μιχάλη Καλτεζά
και τις επόμενες μέρες έσπασε το πανεπιστημιακό άσυλο μπαί-
νοντας στο Χημείο που είχαν καταλάβει διαδηλωτές. 

Το 1987 σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν μαζικές πορείες
του Πολυτεχνείου μέσα σε ένα κύμα φοιτητικών καταλήψεων.
Από τότε μέχρι και σήμερα η Πορεία του Πολυτεχνείου θα απο-
τελέσει σημείο αφετηρίας ή κλιμάκωσης όλων των μεγάλων φοι-
τητικών και μαθητικών καταλήψεων: 1990-91 ενάντια στο νόμο
Κοντογιαννόπουλου, 1994-95 ενάντια στο νόμο Σουφλιά, 1998-
99 ενάντια στο νόμο Αρσένη, 2006-07 ενάντια στο νόμο Γιαννά-
κου. 

Το 1993 η πορεία του Πολυτεχνείου έχει έναν ξεκάθαρα αντι-
φασιστικό χαρακτήρα. Η Εργατική Αλληλεγγύη που κυκλοφορεί
στις 17 Νοέμβρη έχει πρωτοσέλιδο τίτλο: «20 χρόνια από το Πο-
λυτεχνείο οι νοσταλγοί του φασισμού προκαλούν. Κλείστε τα
γραφεία των νεοναζί». Έχει προηγηθεί στις 12 Νοέμβρη μία τε-
ράστια μαθητική αντιφασιστική διαδήλωση με πάνω από 10.000
μαθητές να καταγγέλλουν τις φασιστικές επιθέσεις που πραγμα-
τοποιούνται από μέλη της Χρυσής Αυγής σε μία σειρά από σχο-
λεία. 

Το 1995 με την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ να έχει επιστρέψει στην
εξουσία και τον Παπανδρέου βαθιά άρρωστο, πραγματοποιείται
για τρίτη φορά μεταπολιτευτικά σπάσιμο του ασύλου από την
αστυνομία με μια στημένη επιχείρηση καταστολής και προπα-
γάνδας. Προκειμένου να κάμψει το κίνημα των φοιτητικών κατα-
λήψεων η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα ΜΜΕ οργανώνει μια
«νύχτα επεισοδίων» πολιορκώντας το Πολυτεχνείο. Η εισβολή
της αστυνομίας που συλλαμβάνει 472 καταληψίες και η «ταπει-
νωτική» τους μεταχείριση on camera θέλει να στείλει το μήνυμα
ότι «άσυλο τέλος», «Πολυτεχνείο τέλος».

Καμπή
Αλλά η καμπή της νέας χιλιετίας βρίσκει το αντιπολεμικό κίνη-

μα και το αναδυόμενο νέο αντικαπιταλιστικό κίνημα να γίνεται
κινητήριος δύναμη του Πολυτεχνείου. Το 1999 η πορεία πραγμα-
τοποιείται δύο ημέρες πριν την επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα
του Αμερικανού προέδρου Μπιλ Κλίντον αποτελώντας τον προ-
άγγελο ενός τεράστιου συλλαλητηρίου. 

Το 2000 η πορεία του Πολυτεχνείου φέρνει στην Αθήνα τον
αέρα του Σιάτλ και της Πράγας όπου λίγους μήνες πριν είχαν
πραγματοποιηθεί μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στις συνόδους
του ΠΟΕ και του ΔΝΤ αντίστοιχα. Για πρώτη φορά οι  «θεσμοί»
που έμελλε να βασανίσουν την εργατική τάξη την περίοδο των
μνημονίων μπήκαν στο στόχαστρο με πρωτοβουλία της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς. 

Το 2001 στην πορεία, λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφή
των Δίδυμων Πύργων και την επέμβαση των ΗΠΑ στο Αφγανι-

στάν δίνεται το πρώτο μαζικό όχι στις αμερικανικές επεμβάσεις
και την ελληνική συμμετοχή σε αυτές, σπάζοντας την πολιτική
των «ίσων αποστάσεων».  Το 2002 η πορεία του Πολυτεχνείου λί-
γους μήνες μετά την Γένοβα και λίγες μέρες μετά τη Σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ στη Φλωρεντία (όπου αποφασί-
ζεται η Διεθνής Μέρα Δράση στις 15 Φλεβάρη του 2003) έχει το
άρωμα του νέου αντικαπιταλιστικού κινήματος. «Η μεγαλύτερη
πορεία των τελευταίων χρόνων αναγκάζονται να παραδεχτούν τα
κανάλια και οι  εφημερίδες την επομένη του εορτασμού».

Οι πορείες του Πολυτεχνείου θα γίνουν ξανά σημείο αναφρο-

άς στην περίοδο 2010-2015 στην παρατεταμένη σύγκρουση
ενάντια στις αλλεπάλληλες μνημονιακές κυβερνήσεις. Η εξέγερ-
ση του Πολυτεχνείου θα επιστρέψει και μέσα στα συνθήματα
που συγκρίνουν την χούντα με τα μέτρα που επιχειρούν να επι-
βάλλουν οι θεσμοί της ΕΕ και το ΔΝΤ σε συνεργασία με την άρ-
χουσα τάξη και τις κυβερνήσεις. Το 2010 δεκάδες χιλιάδες κό-
σμου θα διαδηλώσουν μέσα σε καταρρακτώδη βροχή ενάντια
στην τρόικα. Το 2013 το Πολυτεχνείο έρχεται να συμπυκνώσει
την σύγκρουση με την παραπαίουσα κυβέρνηση Σαμαρά και
ταυτρόχρονα να ενώσει όλες τις μάχες. Διαβάζουμε στο ρεπορ-

τάζ της Εργατικής Αλληλεγγύης:
«Από την Παρασκευή το πρωί, όταν ξεκίνησε ο τριήμερος εορ-

τασμός στο ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου, δεκάδες χιλιάδες
άνθρωποι, όλων των ηλικιών, περνούσαν όλες τις ώρες της ημέ-
ρας για να τιμήσουν την εξέγερση...Από τον χώρο του Πολυτε-
χνείου εξέπεμπε η ertopen...  Ανήμερα τη 17Ν στην κορυφή της
πορείας πίσω από τον Σύλλογο Φυλακισθέντων-Εξορισθέvτων
Αντίστασης βάδιζαν οι απεργοί διοικητικοί του Πολυτεχνείου και
των άλλων πανεπιστημίων που φώναζαν “10 βδομάδες απεργία,
1-2-3 πολλά Πολυτεχνεία”. Ακολουθούσε το μπλοκ των εργαζό-
μενων της ΕΡΤ και των συμπαραστατών τους. Όλη η πορεία στα-
μάτησε όταν αυτό το μπλοκ έφτασε στο στούντιο της ΕΡΤ στη
Βασιλίσσης Σοφίας, το πρώτο που είχαν καταλάβει οι αστυνομι-
κοί μετά το μαύρο τον περασμένο Ιούνη. Τους εργαζόμενους
της ΕΡΤ ακολουθούσαν οι επιστρατευμένοι εργαζόμενοι του ΜΕ-
ΤΡΟ με το πανό του ΣΕΛΜΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Ιντρα-
κόμ, το Σωματείο Εργαζομένων Αγ. Σάββα, η Συνάντηση Εργατι-
κής Αντίστασης».

Αντιφασιστικό κίνημα
Αλλά το 2013 ήταν και η χρονιά της δολοφονίας του Σαχζάτ

Λουκμάν και του Παύλου Φύσσα από την Χρυσή Αυγή. Το αντι-
φασιστικό κίνημα που τον Σεπτέμβρη του 2013 ανάγκασε την κυ-
βέρνηση Σαμαρά να συλλάβει την ηγεσία της Χ.Α ήταν παρών
στις πορείες σε όλη την Ελλάδα ενώ στην Αθήνα συμμετείχαν οι
μετανάστες εργάτες γης της Μανωλάδας που την ίδια χρονιά εί-
χαν πέσει θύματα της δολοφονικής επίθεσης των αφεντικών:
“Νομιμοποιήστε τους μετανάστες, σύνορα ανοιχτά για όλους
τους εργάτες” και “Ο Παύλος Φύσσας ζει, τσακίστε την κυβέρ-
νηση και τους νεοναζί” ακούγονταν από τα μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ
και της Ενωσης Μεταναστών Εργατών όπου διαδήλωναν μετανά-
στες από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. 

Ο ερχομός του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση δεν σήμανε μόνο
εφαρμογή των δεσμεύσεων απέναντι στους εταίρους και ένα
τρίτο μνημόνιο. Οι συμβιβασμοί και οι υποχωρήσεις απλώθηκαν
σε όλους τους τομείς. Η πορεία του Πολυτεχνείου το 2016 έγινε
δύο μέρες πριν την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ομπάμα
με τα αντιπολεμικά αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα να κυριαρχούν
στην πορεία. Η εφαρμογή της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας που υπέ-
γραψε ο Τσίπρας τον ίδιο χρόνο με στόχο την ισχυροποίηση της
Ευρώπης Φρούριο, έγινε η αιτία για να αρχίσουν να ξεφυτρώ-
νουν στρατόπεδα προσφύγων σε όλη τη χώρα.  

Η πορεία του Πολυτεχνείου το 2018 σημαδεύτηκε από την
συμμετοχή των προσφύγων που διεκδίκησαν «Ψωμί-Παιδεία-

Ελευθερία» δηλαδή να ζουν σαν άνθρωποι, να πηγαίνουν τα παι-
διά τους σχολείο, να μπορούν να μετακινούνται και να εργάζον-
ται ελεύθεροι. Διαβάζουμε στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Εκατον-
τάδες γυναίκες, άνδρες και παιδιά από τα camps Θήβας και Μα-
λακάσας και από το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένουν στους Άγι-
ους Θεοδώρους, διαδήλωσαν με τα μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ στην πο-
ρεία του Πολυτεχνείου, κερδίζοντας την συμπαράσταση και το
χειροκρότημα του κόσμου. Ιρακινοί, Σύριοι, Αφγανοί, Κούρδοι
και άλλοι πρόσφυγες έφτασαν με πορεία στην προσυγκέντρωση
στην πλατεία Κλαυθμώνος και ένωσαν τις φωνές τους απαιτών-
τας χαρτιά, αναγνώριση τώρα του καθεστώτος πρόσφυγα για
όλους, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, δικαίωμα στην στέγαση
μέσα στις πόλεις, δικαίωμα στη δουλειά». 

Ο ερχομός της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εξουσία έφερε
και μια από τις πιο μαζικές πορείες το 2019. Η απόπειρά του το
2020 να απαγορέψει όχι μόνο την Πορεία αλλά και τον εορτασμό
του Πολυτεχνείου για πρώτη φορά μετά την δεκαετία του ’70
«για λόγους πανδημίας» έπεσε στο κενό: 

«Όλο το τριήμερο το κέντρο της Αθήνας ήταν υπό αστυνομική
κατοχή.. .Την ίδια την ημέρα της ιστορικής επετείου η πλατεία
Κοραή -απέναντι από την Κλαυθμώνος που είχε καταληφθεί από
δεκάδες αστυνομικούς- γέμισε από διαδηλωτές, μέλη του Σοσια-
λιστικού Εργατικού Κόμματος, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλων οργα-
νώσεων της επαναστατικής αριστεράς, αλλά κι ανένταχτους
αγωνιστές/τριες που κατάφεραν να φτάσουν στο κέντρο της
Αθήνας. Δυο-δυο, τρεις-τρεις αψήφησαν την τρομοκρατία, έφτα-
σαν στην πλατεία, έβγαλαν από τον κόρφο τους μια αφίσα ο κα-
θένας και στάθηκαν με αποστάσεις μεταξύ τους φωνάζοντας
συνθήματα. Σε απόσταση αναπνοής από τα ΜΑΤ, το πανό έγρα-
φε “Ο δρόμος του Νοέμβρη επαναστατικός”. Το κράταγαν αγω-
νιστές/τριες κατά της δικτατορίας όπως ο ιστορικός εκφωνητής
της κατάληψης του '73, Δημήτρης Παπαχρήστος, ο δημοσιογρά-
φος Γιώργος Φιλιππάκης, η συντρόφισσα Μαρία Στύλλου, στέλε-
χος της επαναστατικής αριστεράς από τα χρόνια της Χούντας
και ηγετικό μέλος του ΣΕΚ, ο Χρήστος Τζουρντός, μέλος του
ΣΦΕΑ '67-'74. Μαζί τους υγειονομικοί από μια σειρά νοσοκομεία
της Αθήνας που είχαν κατέβει στη διαδήλωση με τις άσπρες
στολές τους, δικηγόροι μέλη της πολιτικής αγωγής στη δίκη της
Χ.Α, συνδικαλιστές, δημοτικοί σύμβουλοι, εργαζόμενοι από μια
σειρά χώρους, φοιτητές/τριες κ.α. Η απαγόρευση είχε σπάσει...
παρά την επίθεση της αστυνομίας σε αυτήν και στην συγκέντρω-
ση που πραγματοποιούσαν στην Πανεπιστημίου τα μέλη του
ΚΚΕ, με ξύλο, συλλήψεις, χημικά, ακόμα και κανονιοβολισμούς
από αύρες νερού...».

Το 2021 η κυβέρνηση δεν τόλμησε να επαναλάβει την ίδια γκά-
φα. Η 17 Νοέμβρη σημαδεύτηκε από το κατέβασμα της οικογέ-
νειας του άδικα δολοφονημένου από την αστυνομία Ρομά Νίκου
Σαμπάνη στο Πέραμα με το πανό «Δηκεοσίνη για τον Νίκο».  

Γιώργος Πίττας

Νο 1547, 16 Νοέμβρη 2022
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Εδώ και μισό σχεδόν αιώνα στους δρόμους της
Αθήνας και των υπόλοιπων πόλεων η Πορεία
του Πολυτεχνείου δεν είναι απλά μια επέτει-

ος.  Συμπυκνώνει πολιτικά τα μέτωπα και τους αγώ-
νες που βρίσκονται σε εξέλιξη κάθε χρονιά. Γίνεται
σημείο συνάντησης όλων των διαφορετικών ρυακιών
της αντίστασης. Σημείο συνάντησης της νεολαίας και
της εργατικής τάξης και όλης της Αριστεράς. Σε κάθε
κρίσιμη καμπή της πάλης του εργατικού και νεολαι-
ίστικου κινήματος ο Νοέμβρης του 1973 ζωντανεύει
ξανά και ξανά άλλοτε σαν κορύφωση και άλλοτε σαν
αφετηρία κλιμάκωσης. 
Κυβερνήσεις επί κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες
έχουν προσπαθήσει να του αφαιρέσουν αυτή του τη
διάσταση και μαζί το πραγματικό του περιεχόμενο,
ότι ήταν μία εργατική και φοιτητική εξέγερση. Οι
πρώτες κυβερνήσεις της Δεξιάς από το 1974 μέχρι το
1980 επιχείρησαν να θάψουν το Πολυτεχνείο απαγο-
ρεύοντας τις πορείες. Την δεκαετία του 80 οι κυβερ-
νήσεις ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου προσπάθη-
σαν να το ξεδοντιάσουν, να το μετατρέψουν σε μια
επίσημη «εθνική εορτή» - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
τους έλειψε ποτέ η καταστολή. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι θεωρίες της κυ-
ριαρχίας της αγοράς και του «τέλους της Ιστορίας»
επιχείρησαν να τελειώσουν ιδεολογικά και το Πολυτε-

χνείο. Όχι μόνο η ΝΔ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
αλλά και το «εκσυγχρονιστικό» ΠΑΣΟΚ του Σημίτη
που την ακολούθησε στην κυβέρνηση. Κάθε χρόνο  μέ-
τραγαν  την Πορεία για να την βγάλουν λιγότερη από
την περσινή, κάτι που αποδείκνυει μόνο πόσο τους
πονούσε. Και όταν η ιδεολογική επίθεση απέτυχε, ξα-
ναγύρισαν στο παλιό τους τροπάρι: Τρομολαγνεία για
«επεισόδια» πριν την πορεία, πανκινητοποίηση της
αστυνομίας, κλείσιμο των σταθμών και της συγκοινω-
νίας, προληπτικές προσαγωγές, αστυνομικός απο-
κλεισμός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Όμως τί-
ποτε από αυτά δεν κατάφερε να λειτουργήσει.
Από το 2000 και μετά οι πορείες του Πολυτεχνείου ξα-
ναφουντώνουν. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό συνέβη με
την ταυτόχρονη άνοδο της ριζοσπαστικής και αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς, στην Ελλάδα και διεθνώς, αλ-
λά και με την ανάπτυξη ενός νέου ισχυρού εργατικού
κινήματος που κορυφώθηκε τα χρόνια των μνημονίων.    
Η επαναστατική αριστερά που πρωτοστάτησε στην
κατάληψη του Πολυτεχνείου του 1973 ήταν καθοριστι-
κή σε αυτές τις εξελίξεις. Είναι η Αριστερά που φρον-
τίζει να συνδέει κάθε χρόνο σαν κόκκινη κλωστή τις
μάχες του χθες με τις μάχες του σήμερα, παίρνοντας
κάθε φορά όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που χρει-
άζονται ώστε το επαναστατικό μήνυμα του Νοέμβρη
να παραμείνει ζωντανό και να νικήσει. 

Δεν είναι “επέτειος” –Είναι το κόκκινο νήμα
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Την οργανωμένη δράση του
τάγματος εφόδου της Νί-
καιας, αλλά και την αδράνεια

της αστυνομίας μπροστά στη δολο-
φονική επίθεση, ανέδειξαν οι δυο
αστυνομικοί που κατέθεσαν στην
11η συνεδρίαση του εφετείου της
Χρυσής Αυγής στις 11/11. Ο πρώ-
τος, Κωνσταντίνος Κοτσοβός, ήταν
μέλος του πληρώματος ενός από τα
δυο περιπολικά της Άμεσης Δράσης
που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλή-
ματος.

Επιβεβαίωσε όσα είχε πει πρωτό-
δικα σχετικά με το πώς ενημερώθη-
κε ο ίδιος και ο συνάδελφός του για
την επίθεση: έλαβαν σήμα με κωδικό
Ε11, που σημαίνει συμπλοκή πολλών
ατόμων, καθώς και ότι ο Ν. Χατζηευ-
στρατίου, φίλος του Παύλου και θύ-
μα της επίθεσης, βρίσκεται σε κά-
ποια πιλωτή και “τον κυνηγάνε άτο-
μα, πιθανόν της Χρυσής Αυγής”.
Αναδεικνύει, λοιπόν, ότι η εικόνα
όλων των ομάδων της αστυνομίας
που κλήθηκαν στο σημείο ήταν εξ
αρχής ότι πρόκειται για επίθεση της
Χρυσής Αυγής.

Ο Κοτσοβός ήταν μέλος του περι-
πολικού που απέφυγε συστηματικά
να αναλάβει την οποιαδήποτε δράση
εκείνο το βράδυ. Η κατάθεσή του
έδειξε τις παραλείψεις του συγκε-
κριμένου πληρώματος αλλά και του
κέντρου. Κατά συνέπεια ήταν εμφα-
νής και η προσπάθειά του να συνει-
σφέρει όσο το δυνατόν λιγότερο
στην αποδεικτική διαδικασία. 

“Ερ: Ακολουθήσατε το ασθενοφό-
ρο και στη συνέχεια κάνατε αναζη-
τήσεις [σ.σ: χρυσαυγιτών], με απο-
τέλεσμα να μη βρείτε κανέναν λόγω
καθυστέρησης. Γιατί δεν πήγε άλλη
δύναμη να κάνει νωρίτερα τις αναζη-
τήσεις; Κοτσ: Δεν μπορώ να ξέρω”.
“Ερ: Μάρτυρες γενικώς αναζητήθη-
καν; Κοτσ: Από εμάς όχι”. “Ερ: Εσείς
δε σχηματίσατε γνώμη για το τι ήταν
τα συγκεντρωμένα άτομα; Κοτσ: Δεν
είχα γνώμη”. “Ερ: Μιλήσατε με τον
Βίντση [σ.σ: οδηγός περιπολικού]
για το τι έγινε; Ποια ήταν η άποψή
του; Κοτσ: Δεν είχαμε σαφή εικόνα”.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο Χρήστος
Δεληγιάννης, αστυνομικός της ομά-
δας Περάματος της ΔΙΑΣ. “12 παρά
5 ακούσαμε σήμα για 50 άτομα με
ρόπαλα στην καφετέρια Κοράλλι.
Ανταποκριθήκαμε άμεσα με τις μη-
χανές μας ...συναντηθήκαμε με τους
συναδέλφους στην καφετέρια [σ.σ:
στη γωνία Κεφαλληνίας και Παύλου
Μελά] και είδαμε 20 με 30 άτομα
μαυροντυμένα”, κατέθεσε. “Ερ: απο-
κλείεται να ήταν μεμονωμένα άτομα;
Δελ: Αποκλείεται”.

Ως αυτόπτης μάρτυρας σε όλη τη
διάρκεια του περιστατικού, ο Χ. Δε-
ληγιάννης έκανε μια πολύ σημαντική
κατάθεση, η οποία κάνει σκόνη τον
υπερασπιστικό ισχυρισμό που πρό-
κειται να ακολουθήσει στη συνέχεια
η υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής:
ότι η συγκέντρωση δεκάδων ατόμων
της Χρυσής Αυγής και το μαχαίρω-

μα του Παύλου Φύσσα είναι δυο ξε-
χωριστά γεγονότα. Ο Δεληγιάννης
έδωσε την εικόνα ενός ενιαίου γενο-
νότος, κάτι που θα εμποδίσει και
τους συναδέλφους του που θα κα-
ταθέσουν αργότερα να ισχυριστούν
το αντίθετο στην προσπάθειά τους
να καλύψουν την ΕΛΑΣ. Άλλωστε,
έχοντας κι ο ίδιος την ίδια ανησυχία,
όπου μπορούσε απέφευγε να μιλή-
σει ξεκάθαρα.

Οργανωμένο τάγμα
“Ερ: Γιατί σας προκάλεσαν ανησυ-

χία, όπως λέτε; Δελ: Γιατί προσομοι-
άζανε μεταξύ τους...”, είπε για παρά-
δειγμα, δίνοντας την εικόνα του ορ-
γανωμένου τάγματος χωρίς όμως να
το λέει ρητά. Επιβεβαίωσε την πρω-
τόδικη κατάθεσή του ως προς το ότι
ένας από τους συγκεντρωμένους “εί-
χε κάτι στα χέρια που θα μπορούσε
να είναι ρόπαλο”. Κυρίως όμως, ο
οργανωμένος χαρακτήρας της επί-
θεσης αναδεικνύεται από το πώς πε-
ριγράφει ο μάρτυρας τα γεγονότα
αφότου το τάγμα άρχισε να τρέχει
προς την Π. Τσαλδάρη κυνηγώντας
την παρέα του Παύλου Φύσσα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του,
άρχισαν να τρέχουν όλοι μαζί ξαφνι-
κά και έστριψαν προς την ίδια κα-
τεύθυνση. Ο ίδιος είδε την ολοκλή-
ρωση της επίθεσης και της δολοφο-
νίας: είπε ότι συμπλέκονταν άτομα
στον αριθμό 62 της Τσαλδάρη, το
σημείο που σε λίγα δευτερόλεπτα
θα μαχαιρωνόταν ο Παύλος. “Υπήρ-
χαν κι άλλα άτομα απέναντι, στο
απέναντι πεζοδρόμιο. Παρακολου-

θούσαν, γενικά υπήρχε οχλαγωγία,
φωνάζανε... θα μπορούσαν να εμψυ-
χώνουν... κοιτάγανε προς το 62”.
Επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους
απέναντι, που ήταν περίπου 40, ήταν
και αυτά τα “άτομα από την Παύλου
Μελά που τρέξανε κι εμείς ακολου-
θήσαμε”. Σε άλλο σημείο της κατά-
θεσής του ξαναείπε: “Απέναντι [από
το σημείο της δολοφονίας] ήταν ο
κύριος όγκος από [τους συγκεντρω-
μένους της] Παύλου Μελά”.

Περιέγραψε ότι στη συμπλοκή
που γινόταν στο 62 της Π. Τσαλδά-
ρη, ήταν ο Παύλος Φύσσας, ο Ρου-
πακιάς και ακόμα 3-4 άτομα. Ρωτη-
θείς για τον ρόλο αυτών των 3-4, εί-
πε “προσπαθούσαν να καταφέρουν
κάποιο χτύπημα στον Παύλο”. Ο
ίδιος προσπάθησε να συλλάβει έναν
από αυτούς, ανεπιτυχώς: “Έβγαλα
τις χειροπέδες... ένας άλλος, ψηλός,
είπε ‘άστονα ρε'. Με έσπρωξε. Πέ-
ρασαν απέναντι”. Το πέρασμα των 4
συνεργών του Ρουπακιά απέναντι,
χωρίς αμφιβολία συνδέει ακόμα πε-
ρισσότερο το μαχαίρωμα και τον
Ρουπακιά με το τάγμα που είχε στη-
θεί και οχλαγωγούσε. “Δεν γνωρίζω
αν ενσωματώθηκαν στους απέναν-
τι”, απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετι-
κά, ωστόσο τόνισε ότι μόλις έγινε το
μαχαίρωμα “αμέσως διαλύθηκαν”,
τόσο αυτοί που ήταν με τον Ρουπα-
κιά, όσο και οι δεκάδες που οχλαγω-
γούσαν.

Αυτό που έκανε βέβαια έξαλλη
την υπεράσπιση ήταν η φράση του:
“Η αίσθηση ήταν ότι ο Φύσσας ήταν
αμυνόμενος πάντως”, την οποία

επανέλαβε τόσο σε ερωτήσεις της
έδρας, όσο και σε ερωτήσεις της
ίδιας της υπεράσπισης. Οι συνήγο-
ροι της ΧΑ προσπάθησαν να εκμε-
ταλλευτούν το γεγονός ότι ο μάρτυ-
ρας και οι συνάδελφοί του επιχείρη-
σαν να συλλάβουν πρώτα τον Φύσ-
σα -κάτι που δείχνει την ανοχή της
αστυνομίας στη ΧΑ και τίποτα άλλο-
για να “αποδείξουν” ότι μπορεί και
να μην έδινε την εικόνα του αμυνό-
μενου, ωστόσο ο μάρτυρας επέμει-
νε. Επιπλέον στην ερώτηση “θεωρή-
σατε ότι μοναδικός δράστης της αν-
θρωποκτονίας ήταν ο Ρουπακιάς;”
απάντησε “όχι”.

Φονική επίθεση
Τέλος, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι

είχε κληθεί και σε ένα άλλο περιστα-
τικό που θα απασχολήσει τη δίκη,
την οργανωμένη επίθεση στους συν-
δικαλιστές του ΠΑΜΕ, λίγες ημέρες
πριν. Και πάλι, δεν δίνει καμία εικόνα
συμπλοκής, αλλά ξεκάθαρης φονι-
κής επίθεσης: “Θυμάμαι έναν κύριο
που είχε ανοίξει το κεφάλι του με
ένα καδρόνι απ' ό,τι μας είπε... Το
κέντρο είχε δώσει ότι έχουμε επίθε-
ση σε μέλη του ΠΑΜΕ στο Πέραμα”.

Η στάση της αστυνομίας είναι ένα
από τα στοιχεία της κατάθεσής του
που απαντάει σε πολλούς από τους
υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των
χρυσαυγιτών, όπως “γιατί να το κά-
νουν μπροστά σε κόσμο”, “γιατί ο
Ρουπακιάς να χρησιμοποιήσει το δι-
κό του αυτοκίνητο”, “γιατί να οχλα-
γωγούν και να τραβούν την προσοχή
προς το σημείο του εγκλήματος” -

θέλοντας δηλαδή να ισχυριστούν ότι
δήθεν μια καλά οργανωμένη δολο-
φονία δε θα είχε τέτοια “λάθη”. Οι
φράσεις του μάρτυρα “δε μου έδω-
σαν σημασία”, “πήγα να χειροπεδή-
σω και ...με έσπρωξε”, “υπήρχαν
αστυνομικές δυνάμεις σε όλο το εύ-
ρος... δε βρέθηκε κανείς”, ήταν χα-
ρακτηριστικές.

Η υπεράσπιση ισχυρίζεται δε ότι
σε έναν πολυσύχναστο δρόμο όπως
η Π. Τσαλδάρη αμέσως μετά από
ματς, δε γίνεται να μην έχουν βρεθεί
περισσότεροι αυτόπτες. Εκτός από
την ανοχή της αστυνομίας, αυτό το
απαντάει και η χαρακτηριστική πα-
ρατήρηση της εισαγγελέως στον Δε-
ληγιάννη: “Όταν κάποιος κατεβαίνει
και σκοτώνει εν ψυχρώ, πιστεύετε
ότι υπάρχουν πολλοί αυτόπτες που
θα τρέξουν να καταθέσουν; Δελ:
Όχι. Από φόβο”.

Η υπεράσπιση έτριξε τα δόντια
της απέναντι στους μάρτυρες,
όσους/ες έχουν ήδη καταθέσει αλλά
και σε όσους πρόκειται να καταθέ-
σουν. Συνήγορος έχει προαναγγεί-
λει απειλές προς τον Χατζησταμάτη,
τον σωφρονιστικό υπάλληλο που
προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύ-
ματα βλέποντας το τάγμα να ετοιμά-
ζεται για την επίθεση έξω από το Κο-
ράλλι. Για τον ίδιο τον Δεληγιάννη
άφησαν να εννοηθεί ότι θα βρει τον
μπελά του με ανωτέρους του για ελ-
λείψεις στις προανακριτικές του κα-
ταθέσεις. Άλλοι συνήγοροι απείλη-
σαν τους δυο επόμενους μάρτυρες
που κατέθεσαν στις 14/11, Π. Δημη-
τράκο (ιδιοκτήτη του Κοραλλιού) και
Δ. Δημητράκο (αδελφός ιδιοκτήτη),
ότι έχουν υποπέσει σε ψευδορκία,
παρότι και οι δυο είπαν όσο λιγότε-
ρα γινόταν. Ο λόγος είναι η κατάθε-
σή τους ότι άκουσαν το ποδοβολητό
του τάγματος εφόδου!

Στην αρχή της 12ης δικάσιμου
(14/11) αλλά και μετά το διάλειμμα,
ο Λαγός προσπάθησε για ακόμα μια
φορά να κάνει σόου, κατηγορώντας
το δικαστήριο για ανικανότητα και
προειλημμένη απόφαση και φωνά-
ζοντας ότι “θα το ξεφτιλίσω το δικα-
στήριό σας”, καθώς τον απομάκρυ-
ναν από την αίθουσα. Ακολούθησε η
τοποθέτηση του Κ. Πλεύρη, συνηγό-
ρου υπεράσπισης του Λαγού (που
είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά με-
τά τον τελευταίο ναζιστικό του χαι-
ρετισμό μπροστά στην έδρα), ο
οποίος κατέθεσε... “παράπονο” για
το ότι “του στερούνται υπερασπιστι-
κά δικαιώματα”. Στην επόμενη δικά-
σιμο έχουν κληθεί ο Γ. Δούλβαρης,
φίλος του Παύλου Φύσσα και θύμα
της επίθεσης, καθώς και η Δ. Ζώρ-
ζου.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι
Δικάσιμες Νοέμβρη: 23/11, 28/11,
30/11
Δικάσιμες Δεκέμβρη: 5/12, 7/12,
12/12, 14/12, 19/12
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Καταθέσεις καταδίκης 
των δολοφόνων νεοναζί

18/9/2013, Αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι τη μέρα της δολοφονίας του Π.Φύσσα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Σε κοινή δήλωση για το μετανα-
στευτικό προχώρησαν στις αρχές
της εβδομάδας οι κυβερνήσεις

της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας
και της Κύπρου. Το κείμενο είναι ένα
ακόμα μνημείο ρατσισμού. Στοχοποιεί
τα διασωστικά πλοία για ανεξέλεγκτο
τρόπο δράσης, χαρακτηρίζει τις μετανα-
στευτικές ροές ως «βάρος» και διεκδικεί
από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ να μερι-
μνήσουν για τον «επιμερισμό» του ανά-
μεσα στα κράτη μέλη. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κυβερ-
νήσεις χωρών που χαρακτηρίζονται
«πρώτης υποδοχής» προβαίνουν σε τέ-
τοιες προκλητικές τοποθετήσεις. Το δόγ-
μα τους, όπως και όλης της ΕΕ, ξεκινάει
από το να βάζουν όσα περισσότερα εμ-
πόδια μπορούν στην είσοδο των προ-
σφύγων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μα-
ζικούς πνιγμούς στη Μεσόγειο, και κατα-
λήγει στο πώς θα ξεφορτωθούν από πά-
νω τους όσους καταφέρνουν να πατή-
σουν το πόδι τους στη στεριά. Σε αυτό
το ρατσιστικό μήκος κύματος είναι και η
παραπάνω κοινή δήλωση, υπογεγραμμέ-
νη και από την ελληνική κυβέρνηση.

Η πρόκληση μεγαλώνει καθώς το κεί-
μενο φέρει την υπογραφή της νέας
πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζιας
Μελόνι. Από τα θερμά συγχαρητήρια
του Μητσοτάκη στην νοσταλγό του
Μουσολίνι όταν ανέλαβε την πρωθυ-
πουργία εκφράζοντας μάλιστα την «ανυ-
πομονησία» του να συνεργαστεί μαζί
της «στενά», η κυβέρνηση κάνει το επό-
μενο βήμα νομιμοποιώντας επίσημα την
ίδια μαζί με την ρατσιστική και φασιστι-
κή ατζέντα της. Η πρώτη της κίνηση ως
επικεφαλής της νέας ακροδεξιάς κυβέρ-
νησης ήταν να προσπαθήσει να απαγο-
ρεύσει σε τέσσερα μεγάλα διασωστικά
καράβια με τουλάχιστον χίλιους πρό-
σφυγες να πιάσουν λιμάνι στην Ιταλία.

Γι’ αυτό και είναι εξοργιστικό να καλεί
ο Μητσοτάκης μαζί με τη Μελόνι σε «μία
νέα ευρωπαϊκή πολιτική στην Μετανά-
στευση και το Άσυλο η οποία θα είναι εμ-
πνευσμένη από τις αρχές της αλληλεγ-
γύης και της ευθύνης η οποία θα μοιρά-
ζεται δίκαια μεταξύ όλων των κρατών με-
λών». Η «αλληλεγγύη» της Μελόνι δεν εί-
ναι τίποτα άλλο από το να αφήνει απρο-
κάλυπτα τους πρόσφυγες να θαλασσο-
πνίγονται στη Μεσόγειο. Και η «ευθύνη»
της είναι να προσπαθεί να απαλλαχτεί
από την ευθύνη. Σε αυτό το πλαίσιο εν-
τάσσεται και η κόντρα της με τον Μακρόν
για το ένα από τα διασωστικά που τελικά
έφτασε στην Τουλόν. Η γαλλική κυβέρνηση,
ακολουθώντας με τη σειρά της τη δική της ρα-
τσιστική πολιτική, κατηγόρησε την ιταλική για
αθέτηση των υποχρεώσεών της και απείλησε
ότι θα μπλοκάρει τις μετεγκαταστάσεις 3.000
προσφύγων από την Ιταλία στη Γαλλία. 

Τα θύματα όλων αυτών των διαξιφισμών δεν
είναι φυσικά άλλοι από τους χιλιάδες ανθρώ-
πους που προσπαθούν να σώσουν τη ζωή
τους από τους πολέμους, τη φτώχεια, την κλι-
ματική καταστροφή και όλα τα δεινά που δημι-
ουργούν οι ίδιες κυβερνήσεις με τις πολιτικές
τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η κοινή δήλωση κά-
νει λόγο για μια «χρονική στιγμή που οι χώρες

μας αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο
μια μεταναστευτική ένταση που ασκεί πίεση
στο σύστημα ασύλου και υποδοχής μας».

Για την ελληνική κυβέρνηση βέβαια αυτό εί-
ναι μια αντίφαση. Εδώ και πολύ καιρό διακή-
ρυσσε ότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν μει-
ωθεί. Απέναντι σε όλες τις καταγγελίες αλλη-
λέγγυων, δικηγόρων, δημοσιογράφων κ.α για
παράνομες επαναπροωθήσεις και απαγωγές
που οδηγούν στη μη καταγραφή των πραγμα-
τικών αφίξεων, υποστήριζε ότι αυτά είναι τερα-
τώδη ψέματα με σκοτεινούς σκοπούς και ότι η
«επιτυχημένη διαχείρισή της» έχει σταματήσει
τα μεταναστευτικά κύματα. Η παραδοχή τώρα

στο κείμενο ότι υπάρχει «μεταναστευτική έντα-
ση» ανοίγει ξανά το αμείλικτο ερώτημα: και
που καταλήγει όλος αυτός ο κόσμος;

Σε όλη την Ευρώπη οι πρόσφυγες και οι με-
τανάστες αντιμετωπίζονται με τον ίδιο σκληρό
και απάνθρωπο τρόπο. Από τη Μεσόγειο μέχρι
τη Μάγχη, το κλείσιμο των συνόρων μετατρέ-
πεται σε παγίδα θανάτου για αθώους ανθρώ-
πους, άντρες, γυναίκες και μικρά παιδιά. Και
από την Ελλάδα μέχρι τη Βρετανία, όσοι πρό-
σφυγες και μετανάστες έχουν την τύχη να φτά-
σουν ζουν σε εξευτελιστικές συνθήκες και στο-
χοποιούνται με κάθε τρόπο από την κυρίαρχη
ρατσιστική προπαγάνδα. Η επίθεση που εξαπέ-

λυσε η βρετανική κυβέρνηση στους Αλ-
βανούς μετανάστες της χώρας πρόσφα-
τα, κατηγορώντας τους για εκληματίες
που λένε ψέματα προκειμένου να παρα-
κάμψουν τους συνοριακούς ελέγχους, εί-
ναι το τελευταίο παράδειγμα.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν
είναι βάρος. Είναι καλοδεχούμενοι, σε
αντίθεση με τους φασίστες. Αυτό βρον-
τοφωνάζει και παλεύει παντού το κίνημα
αλληλεγγύης, το αντιρατσιστικό και αντι-
φασιστικό κίνημα, ανατρέποντας τα σχέ-
δια και τις επιθέσεις των κυβερνήσεων. 

Όπως έγραψε ο διασώστης Ιάσονας
Αποστολόπουλος για την Ιταλία: «Η Με-
λόνι αφού πούλησε τον κλασικό ακροδε-
ξιό σανό, αφού βασάνισε μερικούς επι-
ζώντες της θάλασσας για κάποιες μέ-
ρες, αφού απείλησε τα διασωστικά κα-
ράβια με πρόστιμο 50.000 ευρώ, αφού
βρήκε μπροστά της χιλιάδες κόσμου σε
όλη την Ιταλία, αφού κατάλαβε ότι δεν
την παίρνει ούτε νομικά, ούτε ηθικά, ού-
τε πολιτικά, έκανε πίσω. Όλοι οι ναυαγοί
αποβιβάστηκαν στην Κατάνια! Πρώτη νί-
κη του στόλου της διάσωσης και της αλ-
ληλεγγύης!».

Και συμπλήρωσε για το πώς ηττήθηκε
η Μελόνι: «Πάνω από 500 Ιταλοί γιατροί
κατήγγειλαν και κινήθηκαν νομικά κατά
της ναυτιλιακής υγειονομικής υπηρεσίας
(Usmaf) που έκανε διαλογή ναυαγών.
Στην Κατάνια, μόνιμη παρουσία αλληλέγ-
γυων δεν άφησε ποτέ μόνους τους επι-
ζώντες και πληρώματα. Οι μαθητές κατέ-
λαβαν κάποια σχολεία. Μεγάλη διαδήλω-
ση στο λιμάνι ετοιμάζεται για το Σάββα-
το. Στο Μιλάνο καταλήφθηκε το Υπουρ-
γείο Μεταφορών. Στην Τεργέστη έγινε
δράση κατά του Usmaf. Στη Βενετία, ο
υπουργός Εσωτερικών Πιαντεντόζι προ-
πηλακίστηκε. Στη Ρώμη έγινε συγκέν-
τρωση στο Campidoglio».

Η ίδια μάχη ενάντια στον ρατσισμό και
τους φασίστες εξελίσσεται σε όλες τις
χώρες. Στη Βρετανία οι Αλβανοί μετανά-
στες διαδήλωσαν το περασμένο Σάββα-
το στο Λονδίνο ενάντια στα ρατσιστικά
ψέματα της βρετανικής κυβέρνησης.
Στην Πολωνία, εκατοντάδες αντιφασί-
στες και αντιφασίστριες βάδισαν την πε-
ρασμένη Παρασκευή στη Βαρσοβία
ενάντια στην ετήσια συγκέντρωση μί-
σους που οργανώνουν εκείνη την ημέρα
οι φασίστες της χώρας. Στη Γαλλία, το
αντιρατσιστικό κίνημα ετοιμάζεται για
μεγάλες κινητοποιήσεις στις 18 Δεκέμ-
βρη, διεθνή ημέρα του μετανάστη. Την
ίδια μέρα η ΚΕΕΡΦΑ εδώ οργανώνει πα-

ρέμβαση-διαμαρτυρία στην πρεσβεία της Ιτα-
λίας για να καταγγείλει τη Μελόνι αλλά και τη
συνεργασία του Μητσοτάκη μαζί της.

Και όλοι μαζί, οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες σε ήδη πάνω από είκοσι χώρες που
συντονίζονται στην καμπάνια World Against
Racism, ετοιμάζονται για τη διεθνή ημέρα αν-
τιρατσιστικής και αντιφασιστικής δράσης στις
18 Μάρτη του 2023. Αυτή είναι η δύναμη που
μπορεί να τσακίσει τις ρατσιστικές πολιτικές
των κυβερνήσεων, να φράξει το δρόμο στους
φασίστες, να ανοίξει τα σύνορα για όλους
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Λ.Β.
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ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΛΟΝΙ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΔΕΣ

Σύνορα ανοιχτά 
για την προσφυγιά

Ιταλία Πολωνία
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ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΡΣΩΝΑ ΩΣ ΤΟ ΜΠΑΛΙ

Συνεχίζουν τον πόλεμο

ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ

Όχι στις εξορύξεις
Η υποχώρηση της Ρωσίας από την

Χερσώνα, τη μόνη πρωτεύουσα ου-
κρανικής επαρχίας που είχε καταφέ-

ρει να καταλάβει, μοιάζει να είναι μια ακόμη
στρατιωτική οπισθοδρόμηση για το καθε-
στώς του Βλαντιμίρ Πούτιν. Αλλά η κατα-
νόηση του τι συμβαίνει σε στρατιωτικό επί-
πεδο στην Ουκρανία παραμένει εξαιρετικά
δύσκολη. Σύμφωνα με ορισμένους «ειδι-
κούς», η υποχώρηση από τον Χερσώνα ήταν
ένας τακτικός ελιγμός, ή ακόμη και μια κίνη-
ση μυστικά συμφωνημένη μεταξύ Μόσχας
και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με άλλους, η Ου-
κρανία ετοιμάζεται να παρακάμψει τα καθη-
λωμένα ρωσικά στρατεύματα και να προχω-
ρήσει προς την Κριμαία.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Αυτό που φαίνεται πιο σαφές είναι ότι ο
πόλεμος θα συνεχιστεί. Πρόσφατα φάνηκε
ότι άνοιξε ξανά η κουβέντα περί διαπραγμα-
τεύσεων αλλά ούτε το Κίεβο ούτε η Μόσχα
φαίνεται να ενδιαφέρονται πραγματικά. Ενι-
σχυμένη από τις τεράστιες δυτικές αποστο-
λές όπλων και τις επιτυχίες που αυτές επέ-
τρεψαν, η ουκρανική κυβέρνηση θέτει τώρα
ως προϋπόθεση για διάλογο την αποχώρη-
ση της Ρωσίας από ολόκληρη την Ουκρανία,
συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας.

Όσον αφορά τον Πούτιν, η ακόλουθη εκτί-
μηση του Βρετανού στρατιωτικού ιστορικού
Λόρενς Φρίντμαν μάλλον είναι ακριβής: «Για
να το θέσουμε ωμά, για να παραμείνει ο
Πούτιν στην εξουσία, η Ρωσία πρέπει να πα-
ραμείνει στον πόλεμο». Οι μάχες μπορεί να
επιβραδυνθούν καθώς έχουν αρχίσει να επι-
κρατούν σκληρές χειμερινές συνθήκες. 

Ο Πούτιν παρουσιάζει αυτόν τον πόλεμο
ως αγώνα κατά της "Συλλογικής Δύσης".  Αν
θέλουμε να είμαστε ακριβείς, πρόκειται για
έναν ενδοϊμπεριαλιστικό πόλεμο, στον οποίο
οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλες δυτικές

δυνάμεις χρησιμοποιούν την Ουκρανία ως
«αντιπρόσωπο» για να νικήσουν τον -πιο
αδύναμο μεν ακόμα επικίνδυνο δε- Ρώσο αν-
τίπαλό τους. 

Όμως στο παρασκήνιο βρίσκεται η Κίνα,
της οποίας η οικονομική και στρατιωτική
πρόοδος αποτελεί μια πολύ πιο σοβαρή
απειλή για την παγκόσμια ηγεμονία των
ΗΠΑ. Όπως το θέτει ένα νέο βιβλίο μιας
ομάδας Ιταλών μαρξιστών, ο πόλεμος «ση-
ματοδοτεί την επίσημη επανέναρξη του
αγώνα για την αναδιανομή του κόσμου, κα-
θώς η δυτική ηγεμονία βρίσκεται σε κρίση
στην παγκόσμια αγορά, στην παγκόσμια πο-
λιτική και στον παγκόσμιο πολιτισμό».

Η εικόνα της σύγκρουσης είναι παρούσα
στη σύνοδο κορυφής των κορυφαίων οικο-
νομιών της G20 στο Μπαλί αυτή την εβδο-
μάδα. Πρόκειται για το κύριο φόρουμ μετα-
ξύ των μεγάλων δυνάμεων του «Βορρά» και
του «Νότου». Αλλά, όπως επισημαίνουν οι
Financial Times, «η Κίνα και η Ινδία, οι πολυ-
πληθέστερες χώρες του κόσμου και δύο
από τις έξι μεγαλύτερες οικονομίες του, δεν
έχουν καταδικάσει τον Πούτιν... Εν τω μετα-
ξύ, άλλα μέλη της G20, όπως η Σαουδική
Αραβία, η Νότια Αφρική και η Τουρκία,
έχουν αποκρούσει τα αιτήματα της Δύσης
να τιμωρηθεί η Ρωσία για την εισβολή της».

Ο Charles Kupchan από το  Συμβούλιο
Εξωτερικών Σχέσεων λέει: «Είμαστε ξανά σε
ένα παγκόσμιο τοπίο όπου υπάρχει στρατιω-
τικοποιημένη αντιπαλότητα μεταξύ της Δύ-
σης και της Ρωσίας. Και αυτή η αντιπαλότη-
τα επεκτείνεται τώρα και στην Κίνα. Και κα-
τά συνέπεια, η ικανότητα της G20 να λει-
τουργήσει ως όργανο συνεργασίας τίθεται
σε μεγάλο βαθμό υπό αμφισβήτηση».

Η Κίνα παρέχει οικονομική στήριξη στη
Ρωσία αγοράζοντας την ενέργειά της και
προσπαθώντας να καλύψει το εμπορικό κε-
νό που αφήνουν οι κυρώσεις της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Αλλά το Πεκίνο δεν έχει δώσει
στη Μόσχα λευκή επιταγή. Έχει λεχθεί ότι ο
Πούτιν κράτησε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιν-
πίνγκ στο σκοτάδι σχετικά με την εισβολή
στην Ουκρανία όταν συναντήθηκαν τον Φε-
βρουάριο. Και την περασμένη εβδομάδα ο
πρόεδρος της Κίνας ένωσε τη φωνή του με
εκείνη του Γερμανού καγκελάριου Σολτς κα-
ταδικάζοντας την απειλή ή τη χρήση πυρηνι-
κών όπλων.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εξαιρετι-
κά επικίνδυνη. Σύμφωνα με τον στρατηγό
Μαρκ Μίλεϊ, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου
Στρατού των ΗΠΑ, η Ρωσία και η Ουκρανία
έχουν υποστεί από 100.000 απώλειες η κα-
θεμία. Προσθέστε σε αυτό τον τεράστιο πό-
νο του άμαχου πληθυσμού και την καταστο-
λή που ασκείται και από τις δύο αντιμαχόμε-
νες κυβερνήσεις. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος
-ίσως μικρός, αλλά υπαρκτός- ότι η σύγ-
κρουση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρη-
νική καταστροφή.

Χρειαζόμαστε ένα μαζικό κίνημα για να
σταματήσουν οι κυβερνήσεις μας να τροφο-
δοτούν αυτήν την πολεμική μηχανή.

Με την ακρίβεια να θερίζει, τις τιμές
της ενέργειας στα ύψη και το σκάν-
δαλο των υποκλοπών να τρίζει τα

θεμέλια της κυβέρνησης, ο Μητσοτάκης βγή-
κε στη μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στον
Χατζηνικολάου να ανακοινώσει την έναρξη
σεισμικών ερευνών για υδρογονάνθρακες,
από την ExxonMobil, σε δύο θαλάσσια οικό-
πεδα, στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο.
Στη συνέχεια, πήρε το αεροπλάνο και πήγε
στην Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, στην
Αίγυπτο και στον αγαπημένο του «σύμμαχο»
δικτάτορα Σίσι. 

Εκεί, από το βήμα της COP27, αφού χαρα-
κτήρισε πρώτα τον εαυτό του ως «ριζοσπά-
στη ρεαλιστή», δήλωσε υπέρμαχος της ενερ-
γειακής μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα
προς τις ΑΠΕ (αυτή είναι η ριζοσπαστική του
πλευρά) αλλά και την ανάγκη εξορύξεων
υδρογονανθράκων ως λύση στην παρούσα
ενεργειακή κρίση (η ρεαλιστική του πλευρά).
Ο σωστός χαρακτηρισμός θα ήταν «σχιζο-
φρενής» αλλά αυτό θα ήταν μία μέγιστη προ-
σβολή προς τους ψυχικά ασθενείς. Στη
πραγματικότητα, οι δηλώσεις και τα έργα
Μητσοτάκη συνάδουν με την πολιτική όλων
των δυτικών κυβερνήσεων: δήθεν οικολογι-
κές ανησυχίες και υποσχέσεις για μηδενι-
κούς ρύπους με ταυτόχρονη αύξηση της
χρήσης των ορυκτών καυσίμων.   

Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων θα είναι
ένα ακόμα πολλαπλό έγκλημα της κυβέρνη-
σης. Ο κόσμος, και ειδικά η Μεσόγειος, φλέ-
γεται από την υπερθέρμανση του πλανήτη,
εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων, με
ήδη καταστρεπτικές συνέπειες. Ταυτόχρονα,
καταστρέφουν τη θαλάσσια ζωή και το περι-
βάλλον και αναζωπυρώνουν τους ιμπεριαλι-
στικούς ανταγωνισμούς φέρνοντας πιο κοντά
την απειλή ενός ελληνοτουρκικού πολέμου. 

Ψεύτικα επιχειρήματα
Η κυβέρνηση, και τα παπαγαλάκια της στα

ΜΜΕ, αραδιάζουν ένα σωρό ψεύτικα επιχει-
ρήματα: οι εξορύξεις θα κάνουν την Ελλάδα
όχι μόνο ενεργειακά αυτόνομη, αλλά και εξα-
γωγέα Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη, τα δη-
μόσια ταμεία θα γεμίσουν, οι τιμές ενέργειας
θα πέσουν, θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέ-
σεις εργασίας. Με λίγα λόγια: κακή μεν η κλι-
ματική αλλαγή, αλλά δεν μπορούμε και να
«κλωτσήσουμε την ευκαιρία» να γίνουμε κάτι
σαν τα Εμιράτα του Κόλπου.

Ακόμα και αυτή η αναγγελία έναρξης των
ερευνών είναι ψευδής. Όπως καταγγέλλει η
WWF: «Σεισμικές έρευνες έχουν ξεκινήσει εν
κρυπτώ από τις 25 Οκτωβρίου. Τις σεισμικές
έρευνες πραγματοποιεί η Ελληνική Εταιρεία
Διαχείρισης Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥΕΠ),
και όχι η ExxonMobil, και τις έχει αναθέσει
στην εταιρεία Petroleum GeoServices (PGS),
της οποίας τα πλοία RAMFORM HYPERION
και SANCO SWIFT εκτελούν ηχοβολιστικές
εργασίες σε μεγάλες θαλάσσιες περιοχές
της Νότιας και Νοτιοδυτικής Κρήτης και του
Ιονίου, αντίστοιχα. Η εκκίνηση σεισμικών

ερευνών στις 25 Οκτωβρίου αγνοεί και παρα-
βιάζει τον (ήδη ανεπαρκή) όρο της ίδιας της
υπουργικής απόφασης έγκρισης της ΣΜΠΕ
(Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων), σύμφωνα με τον οποίο οι σεισμι-
κές έρευνες θα πραγματοποιούνται μόνο τον
χειμώνα, ώστε να αποφευχθούν οι επιπτώ-
σεις στα ευαίσθητα θαλάσσια θηλαστικά της
οικολογικά πολύ σημαντικής αυτής περιοχής.
Οι σεισμικές έρευνες πραγματοποιούνται σε
αυτή τη φάση με σκοπό να ασκήσουν πολιτι-
κή πίεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
ενώπιον του οποίου συζητήθηκε μόλις στις 2
Νοεμβρίου 2022 η προσφυγή περιβαλλοντι-
κών οργανώσεων κατά της έγκρισης του
προγράμματος έρευνας και εξόρυξης υδρο-
γονανθράκων στην Κρήτη».

Κρατική στήριξη
Το ότι τις έρευνες τις κάνει το Δημόσιο, και

όχι η ExxonMobil, δεν είναι τυχαίο. Ο Διευ-
θυντής Ερευνών της ExxonMobil, δήλωσε,
πρόσφατα, σε συνέδριο στην Κύπρο ότι τα
κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου είναι
μικρά και βρίσκονται σε μεγάλα βάθη, συνε-
πώς οι επιχειρήσεις έχουν μεγάλο κόστος,
οπότε θα απαιτηθεί κρατική στήριξη και δέ-
σμευση για μελλοντική ασφάλεια της ζήτη-
σης. Άρα, το Δημόσιο θα πληρώσει για τις
(πανάκριβες) έρευνες και, αν βρεθούν εκμε-
ταλλεύσιμα κοιτάσματα, οι συμβάσεις που
έχουν υπογραφεί μεταξύ της Ελλάδας και
της ExxonMobil προβλέπουν ιδιαίτερα ευνοϊ-
κούς όρους για την εκμετάλλευση από αυτή.
Επιπλέον, οι συμβάσεις δεν την υποχρεώ-
νουν να κάνει εκτιμήσεις περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και ελέγχους.

Το ότι οι εξορύξεις είναι η απάντηση στην
ενεργειακή κρίση είναι ανέκδοτο. Με βάση
τις συμβάσεις, από την έναρξη σεισμικών ερ-
γασιών μέχρι την έναρξη εξόρυξης υδρογο-
νανθράκων χρειάζονται 7-8 χρόνια. Άρα, ακό-
μα και αν βρεθούν εκμεταλλεύσιμα κοιτά-
σματα, οι πρώτες ποσότητες υδρογονανθρά-
κων θα εξορυχτούν το 2030. Συμβολική χρο-
νιά. Τότε μας υπόσχονται ότι οι ρύποι θα
έχουν μειωθεί έως 45% σε σχέση με το 2010.
Ακόμα και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
(ΙΕΑ) εξηγεί ότι καμία νέα εξόρυξη ορυκτών
καυσίμων δεν θα δώσει λύση στη σημερινή
κρίση.

Γι' αυτό πρέπει να ξεσηκωθούμε για να
διώξουμε τη κυβέρνηση της ΝΔ και μαζί και
τα σχέδια για εξορύξεις. Να αφήσουμε τους
υδρογονάνθρακες εκεί που είναι η φυσική
τους θέση: στο πάτο της θάλασσας. Να πα-
λέψουμε για ένα αποκλειστικά δημόσιο σύ-
στημα παραγωγής και διανομής ενέργειας
με εργατικό έλεγχο. Μόνο έτσι θα βάλουμε
στο περιθώριο τα ορυκτά καύσιμα και μπρο-
στά τις πραγματικές Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας που θα προστατεύουν το περιβάλ-
λον και θα αντιστρέψουν τη κλιματική κρίση.
Για να είναι η ενέργεια ένα αγαθό προσιτό σε
όλο το λαό. 

Γ.Ρ.
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ΗCOP27 μπήκε στη δεύτερη
βδομάδα με χαρακτηριστικό
τις μαζικές διαδηλώσεις και

διαμαρτυρίες για την καταπάτηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από
τη Χούντα της Αιγύπτου, με αιχμή
την απεργία πείνας και δίψας του
πολιτικού κρατούμενου Alaa Abd-el
Fattah.

Περισσότεροι από 60.000 πολιτι-
κοί κρατούμενοι βρίσκονται στις αι-
γυπτιακές φυλακές από τότε που ο
Σίσι ανέλαβε την εξουσία με πραξι-
κόπημα το 2013. Ο Σίσι, ο οποίος
απολαμβάνει στρατιωτική και οικο-
νομική υποστήριξη από τη Δύση και
το Ισραήλ, ο «πιστός σύμμαχος» της
Ελλάδας, χρησιμοποιεί τη Διάσκεψη
για το Κλίμα για να ξεπλύνει το δο-
λοφονικό του καθεστώς. 

Ο Alaa Abd El-Fattah, με ενεργή
συμμετοχή στην αιγυπτιακή επανά-
σταση του 2011, βρίσκεται στα πρό-
θυρα του θανάτου μετά από απερ-
γία πείνας που ξεκίνησε στις 2 Απρι-
λίου καταναλώνοντας μόνο νερό και
αλάτι στην αρχή και μετά μόλις 100
θερμίδες την ημέρα (το σώμα χρει-
άζεται κοντά στις 2.000). Την Κυρια-
κή 6/11, την πρώτη ημέρα της Διά-
σκεψης, ξεκίνησε και απεργία δίψας.
Έχει φυλακιστεί δύο φορές για την
δράση του. Την πρώτη φορά, το
2015, για παραβίαση των νόμων της
Χούντας για τις διαδηλώσεις. Απο-
φυλακίστηκε, υπό αναστολή το
2019, και στη συνέχεια φυλακίστηκε
ξανά το 2021 με την κατηγορία της
«διάδοσης ψευδών ειδήσεων» επει-
δή μοιράστηκε μια ανάρτηση στο
Facebook σχετικά με βασανιστήρια
ενός κρατούμενου. 

Το μικρό όνομα του Abd El-Fattah,
Alaa και το hashtag #FreeAlaa,
έχουν γίνει συνώνυμο της αιγυπτια-
κής επανάστασης του 2011 που
άνοιξε το δρόμο για τις εξεγέρσεις
της αραβικής άνοιξης ενάντια στα
διεφθαρμένα αραβικά καθεστώτα.
Όπως γράφει η Naomi Klein: «η φυ-
λάκισή του έχει σκοπό να στείλει ένα
μήνυμα σε οποιονδήποτε μελλοντικό
νέο επαναστάτη που έχει δημοκρατι-
κά όνειρα στο κεφάλι του». 

Όσο διαρκεί η απεργία πείνας, τα
εβδομαδιαία γράμματα ήταν μία
«απόδειξη ζωής». Ωστόσο, την εβδο-
μάδα που έγραψε για την παγκόσμια
κλιματική κατάρρευση, η επιστολή
δεν έφτασε ποτέ στη μητέρα του
Laila Soueif, υπερασπίστρια και η
ίδια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και διανοούμενη. Αν και ο Alaa είναι
και Βρετανός πολίτης, σε όλα τα
χρόνια της φυλάκισής του, η Βρετα-
νία δεν έχει κάνει τίποτα για να πιέ-
σει την Αίγυπτο να απελευθερώσει
ούτε τον ίδιο ή οποιονδήποτε άλλο
φυλακισμένο ακτιβιστή. Η Βρετανία,
όπως και όλες οι χώρες της «πολιτι-
σμένης Δύσης» που δήθεν κόπτον-
ται για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
επιθυμεί να παραμείνει φιλική με την
Αίγυπτο και τη Χούντα του Σίσι.

Ο παγκόσμιος ξεσηκωμός, πριν

και κατά τη διάρκεια της COP27,
ήταν που ανάγκασαν τον Σούνακ,
τον Μακρόν και τον Σολτς να «μιλή-
σουν στον Σίσι για τον Alaa». Ο Σίσι
φέρεται να είπε στον Μακρόν ότι θα
φροντίσει να «διατηρηθεί» η υγεία
του Alaa. Όμως, μιλώντας στο περι-
θώριο της COP27, η αδερφή του
Alaa, Sanaa Seif, που ταξίδεψε στην
Αίγυπτο διακινδυνεύοντας τη ζωή
και την ελευθερία της, φοβάται ότι
τον ταΐζουν με την βία για να μην πε-
θάνει κατά τη διάρκεια της COP27:
«H αναγκαστική σίτιση είναι βασανι-
στήριο και τίποτα δεν πρέπει να
συμβαίνει ενάντια στη θέληση του
Alaa».

Διαδηλώσεις
Την ίδια στιγμή που οι ηγέτες της

Δύσης απολαμβάνουν τη φιλοξενία
του «φίλου και συμμάχου» Σίσι, το
Σάββατο 12 Νοέμβρη, ήταν μία μέρα
δράσης, με μία σειρά διαδηλώσεις
στη Βρετανία και σε όλο το κόσμο,
απαιτώντας την απελευθέρωση του
Alaa και όλων των πολιτικών κρατου-
μένων στην Αίγυπτο, αλλά και ενάν-
τια στη COP27 απαιτώντας άμεση
δράση ενάντια στη κλιματική κρίση. 

Στο Λονδίνο, μία διαδήλωση 7.000
ακτιβιστών πραγματοποίησε πορεία
από τα κεντρικά γραφεία της Shell,
μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες
που καταστρέφουν το κλίμα στον
πλανήτη, στην πλατεία Τραφάλγκαρ.
Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ
που έγραφαν: «Όχι κλιματική δικαιο-
σύνη χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα».
Ο Sohayb Farag, ένας Αιγύπτιος
ακτιβιστής, είπε στο Socialist Wor-
ker: «Αναζητούμε κλιματική δικαιο-
σύνη στην Αίγυπτο… Χρειαζόμαστε

ελευθερία του λόγου για να μπορού-
με να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε να
το κάνουμε αυτό υπό το καθεστώς
του δικτάτορα Σίσι... αν διαμαρτυρη-
θείς για οτιδήποτε, μπορεί να μπεις
φυλακή, ακόμα κι αν διαμαρτύρεσαι
για το νερό ή τα δέντρα ή το πράσι-
νο...». Καθώς βάδιζαν στους δρό-
μους, Αιγύπτιοι ακτιβιστές φώναζαν
«Ελεύθερη Αίγυπτος» και «Σίσι δολο-
φόνος - Σίσι χασάπης». 

Από την ίδια διαδήλωση, η Helena
δήλωσε στο Socialist Worker ότι «εί-
ναι τρομερό το γεγονός ότι το
COP27 έχει τον μεγαλύτερο αριθμό
εκπροσώπων ορυκτών καυσίμων
στην ιστορία των Διασκέψεων... Εάν
τα οικονομικά συμφέροντα κυβερνή-
σουν τη διάσκεψη, αυτοί που βρί-
σκονται στην εξουσία θα συμβιβα-
στούν... Το καλύτερο πράγμα που
μπορεί να βγει από το COP27 θα εί-
ναι πάντα η κινητοποίηση των απλών
ανθρώπων εναντίον του». Στη διαδή-
λωση συμμετείχαν ακτιβιστές από τα
βρετανικά συνδικάτα Unison, UCU,
NEU και PCS.

Οι διαδηλωτές έχουν δίκιο. Η
πρώτη βδομάδα της COP27 επιβε-
βαίωσε, για άλλη μία φορά, ότι οι
COP δεν μπορούν να προσφέρουν
κάτι. Από την πρώτη COP, το 1995,
οι παγκόσμιες εκπομπές ρύπων
έχουν αυξηθεί κατά 55%. Επίσημος
χορηγός της COP27 είναι η Coca-
Cola, ο μεγαλύτερος ρυπαντής πλα-
στικών στο κόσμο. 

Η ομιλία του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, που
άνοιξε την Διάσκεψη είναι χαρακτη-
ριστική: «Οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου συνεχίζουν να αυξά-
νονται. Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες

συνεχίζουν να ανεβαίνουν και ο πλα-
νήτης μας πλησιάζει γρήγορα τα ση-
μεία καμπής που θα κάνουν το κλι-
ματικό χάος μη αναστρέψιμο. Είμα-
στε σε έναν αυτοκινητόδρομο για
την κόλαση του κλίματος με το πόδι
μας ακόμα στο γκάζι... αλλάξτε πο-
ρεία τώρα ή αντιμετωπίστε τη συλ-
λογική αυτοκτονία». 

Αλλά όσο λογική και είναι αυτή η
τοποθέτηση, ο καπιταλισμός έχει τη
δική του «εσωτερική λογική»: το
κέρδος. 

Τράπεζες
Οι μεγαλύτερες τράπεζες, συμπε-

ριλαμβανομένων των JPMorgan,
Bank of America και Morgan Stanley,
συμμετείχαν στη Διάσκεψη της
COP26, το 2021 στη Γλασκώβη, ως
μέλη της «Χρηματοοικονομικής Συμ-
μαχίας της Γλασκώβης για το Καθα-
ρό Μηδέν» (GFANZ), και δεσμεύτη-
καν δημόσια ότι οι τράπεζές τους θα
φτάσουν τις καθαρές μηδενικές εκ-
πομπές άνθρακα μέχρι τα μέσα του
αιώνα. Όμως, ο παγκόσμιος τραπε-
ζικός δανεισμός σε εταιρείες ορυ-
κτών καυσίμων αυξήθηκε κατά 15%,
σε πάνω από 300 δισ δολάρια, τους
πρώτους εννέα μήνες του 2022, από
την ίδια περίοδο του 2021, σύμφωνα
με στοιχεία που συγκέντρωσε το
Bloomberg. Όπως σημειώνει το Blo-
omberg: «Αυτή είναι η Wall Street
που απλώς κάνει τη δουλειά της:
κερδίζει χρήματα. Οι τράπεζες κέρ-
δισαν περισσότερα από 1 δισ δολά-
ρια σε έσοδα από τον δανεισμό εται-
ρειών ορυκτών καυσίμων κατά τη
διάρκεια των πρώτων τριών τριμή-
νων. Γιατί να εγκαταλείψουν τις δρα-
στηριότητές τους με έναν κλάδο

που αναπτύσσεται λόγω ενός μακρι-
νού στόχου για το κλίμα;». Σε έκθε-
σή της,  με τίτλο «Είναι ο οικονομι-
κός τομέας, ηλίθιε», η Greenpeace
παρουσιάζει ότι δέκα τράπεζες που
συμμετέχουν τακτικά στη Σύνοδο
του Νταβός χρηματοδότησαν, από
το 2015 ως το 2018, τον τομέα των
ορυκτών καυσίμων με ποσό 1 τρισ
δολαρίων.

Ο ΟΗΕ δηλώνει ότι για να φτά-
σουμε στο «καθαρό μηδέν» μέχρι τα
μέσα του αιώνα, οι εκπομπές πρέπει
να μειωθούν κατά 45% έως το 2030
σε σχέση με τα επίπεδα του 2010,
κάτι που απαιτεί ταχεία μείωση της
κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων. Οι
παγκόσμιες εταιρείες πετρελαίου
και φυσικού αερίου (Big Oil), ωστό-
σο, έχουν άλλα σχέδια.  Σύμφωνα με
τη γερμανική δεξαμενή σκέψης Ur-
gewald, το μέγεθος των βραχυπρό-
θεσμων σχεδίων επέκτασης της Big
Oil αυξήθηκε κατά ένα πέμπτο, από
192 δισ σε 230 δισ βαρέλια ισοδύνα-
μου πετρελαίου. H Big Oil απολαμ-
βάνει μια άνευ προηγουμένου κερ-
δοφορία εν μέσω τιμών ρεκόρ των
ορυκτών καυσίμων και δεν είναι δια-
τεθειμένη να παραιτηθεί από αυτό.
Έτσι, έχουν στείλει στο COP27 πε-
ρισσότερους από 600 εκπροσώπους
τους με πρόσβαση στις συνομιλίες,
σύμφωνα με ανάλυση της Global
Witness που δημοσιεύθηκε την Πέμ-
πτη 10/11, για να διασφαλίσουν ότι
τυχόν μέτρα δεν θα επηρεάσουν την
κερδοφορία τους. Αυτός ο αριθμός
αντιπροσώπων είναι μεγαλύτερος
από το σύνολο των αντιπροσώπων
των πιο ευάλωτων χωρών μαζί.

Οι φτωχές χώρες υποστηρίζουν
ότι οι πλούσιες, που αποτελούν την
πηγή των περισσότερων εκπομπών
αερίων, πρέπει να παρέχουν βοή-
θεια στους φτωχούς που πλήττονται
περισσότερο. Παρά την ένταξη της
συζήτησης για τις "απώλειες και τις
ζημιές" στην ημερήσια διάταξη της
COP27, υπάρχουν πολλές υποσχέ-
σεις και ελάχιστη βοήθεια. Μπορεί ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν να
υποσχέθηκε και πάλι, την Παρα-
σκευή 11/11, οικονομική βοήθεια αλ-
λά ποιος τον πιστεύει; Το 2021 υπο-
σχέθηκε βοήθεια 11,4 δισ δολάρια,
πριν από το 2024, αλλά το Κογκρέσο
των ΗΠΑ ενέκρινε μόλις 1 δισ δολά-
ρια για το 2022.

Αν τους αφήσουμε, η τήρηση του
ορίου της μέσης παγκόσμιας αύξη-
σης της θερμοκρασίας κατά 1,5oC,
που οι επιστήμονες θεωρούν ότι εί-
ναι απαραίτητο για να αποφύγουμε
τις μη αναστρέψιμες και καταστρο-
φικές κλιματικές αλλαγές, θα είναι,
αν δεν είναι ήδη, ανέφικτη. Η κλιμα-
τική κρίση είναι εδώ! Αυτό απαιτεί
άμεση και συντονισμένη μάχη για να
ανατρέψουμε τις επιλογές τους και
το σύστημα τους, για να βάλουμε τις
ζωές μας και το περιβάλλον στη
πρώτη γραμμή. 

Γιώργος Ράγκος

Λευτεριά στον Αλαά
Οι Αιγύπτιες αγωνίστριες Εμάν Αούφ, Μόνα Σαλίμ και Ρασά Εζάμπ, που ξεκίνησαν απεργία πείνας 

μέσα στο συνδικάτο δημοσιογράφων, σε αλληλεγγύη με τον Αλαά Αμπντέλ Φατάχ. 



ΓΑΛΑΤΣΙ
• ΤΡΙΤΗ 22/11 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Λούκατς – Από το μυθιστόρημα στον Λένιν
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακστής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλήτρια: Κυριακή Βαλιάνου

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Γιάννης Μαλινάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Καραγιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Αλέξης Καλέργης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 Βραζιλιάνα 7μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 Βραζιλιάνα 7μμ
Εξέγερση στο Ιράν

ΚΥΨΕΛΗ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Λούκατς – Από το μυθιστόρημα στον Λένιν
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΠΑΤΗΣΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το ‘73
Ομιλητής: Νίκος Παπαευαγγελίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλήτρια: Μαρίνα Διονυσίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλητής: Αργύρης Καραγγελής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11 
καφέ Πλάτωνας, Ακαδημία Πλάτωνα 7μμ

Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 
κεντρική πλ. Ιλίου, καφέ Αλέξης 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 
κεντρική πλ. Ιλίου, καφέ Αλέξης 7μμ
Μαρξ και κράτος
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
COP27: Το πράσινο ξέπλυμα της χούντας
στην Αίγυπτο
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 24/11 δημαρχείο 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/11 
παλιό δημαρχείο (ΚΕΠ) Χαλανδρίου 7.30μμ
COP27: Το πράσινο ξέπλυμα της χούντας
στην Αίγυπτο
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24/11 
Στέκι, Πάτμου και Νισύρου 7μμ
Μαρξ και κράτος
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΒΥΡΩΝΑΣ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11 
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Ψωμί και Μέλι, 
πλ. Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7μμ
Λούκατς – Από το μυθιστόρημα στον Λένιν
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 
καφέ πλατείας Σουρμένων 7μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Τρομπέτα

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 
καφέ πλατείας Σουρμένων 7μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Ιάσονας Παπαδάτος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΙΚΑΙΑ -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
• 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
• 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
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 
Πυρσινέλλα 6, 3ος ορ. 8μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 
Πυρσινέλλα 6, 3ος ορ. 8μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 
καφέ Aberto, Ρήγα Φεραίου 48-50, 7μμ
Πολυτεχνείο – Ο δρόμος του Νοέμβρη
επαναστατικός
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11 
καφέ Aberto, Ρήγα Φεραίου 48-50, 6.30μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΒΟΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 Θόλος 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11 Θόλος 7.30μμ
Από την Τεχεράνη ως την Αθήνα – Γυναί-
κες-Ζωή-Ελευθερία
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΧΑΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 
ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλήτρια: Άννα Μαματσή
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 
ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 24/11 Πολύκεντρο 7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Μαντώ Καλαντζάκη

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11 
καφέ Φίλοιστρον 8.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/12 ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

Θεσσαλονίκη
ΚΑΜΑΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Baraka 8μμ
Τα διδάγματα της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Baraka 8μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Γιώτης 8μμ
Τα διδάγματα της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Γιώτης 8μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΤΟΥΜΠΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Τα διδάγματα της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Τα διδάγματα της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλήτρια: Άλε Κρήτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11
ΘΗΣΕΙΟ
Κάτω Πετράλωνα Σταθμός 6.30μμ 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
Σάββατο Άνω Πετράλωνα Σταθμός
6.30μ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλατεία Ελευθερίας 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/11
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Λεωφ. Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Δημοτική Αγορά 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σταθμός ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 12μ
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 12.00μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ My market Πλαταιών
και Παραμυθίας 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλατεία Βαρνάβα 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σκλαβενίτης 12μ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 12μ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
XΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 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 Καραΐσκου 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Γούναρη και Σβώλου 11πμ
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



Το βιβλίο του Νίκου Αγγελίδη με τίτλο
«Θα νικήσουμε» μόλις κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις Νότιος Άνεμος, ανα-

φερόμενο στο μεγάλο διετή αγώνα των εργα-
ζόμενων της ΕΡΤ 2013-2015. 

Καθώς έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια,
χρειάζεται να ξαναθυμηθούμε. Στις 11 Ιουνίου
2013, επί συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗ-
ΜΑΡ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κεδίκογ-
κλου, ανακοινώνει με διάγγελμα ότι «η κυβέρ-
νηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ». Το διάγ-
γελμα μεταδίδεται από εργαζόμενους που μα-
θαίνουν ζωντανά την απόλυσή τους. Άμεσα γί-
νονται συνελεύσεις στο Ραδιομέγαρο και οι
εργαζόμενοι αποφασίζουν ότι παραμένουν
στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, συνεχίζουν να τη
λειτουργούν κάτω από δικό τους έλεγχο και
καλούν ταυτόχρονα όλη την εργατική τάξη σε
συμπαράσταση. 

Αυτό που ακολουθεί ξεπερνάει κάθε πρό-
βλεψη. Για δυο χρόνια ξεδιπλώνεται ένας
αγώνας, όπου οι εργαζόμενοι του μεγαλύτε-
ρου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας
έχουν καταλάβει τον χώρο εργασίας τους και
τον λειτουργούν χωρίς αφεντικό. Δεν είναι εύ-
κολη υπόθεση αν αναλογιστεί κανείς ότι τότε
η ΕΡΤ είχε 2.500 εργαζόμενους, τρία τηλεο-
πτικά κανάλια, ιστοσελίδες, 5 κεντρικούς και
19 περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Κι όμως το καταφέρνουν. 

Δίνουν «μικρόφωνο στην κοινωνία» όπως
έλεγαν και οι ίδιοι και αυτή τους το ανταποδί-
δει με συμπαράσταση κάθε είδους. 

Οικονομική συμπαράσταση -εκατοντάδες
εργατικά σωματεία κι ομοσπονδίες ενισχύουν,
χιλιάδες ευρώ μαζεύονται με κουπόνια,
μπλουζάκια, εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Πρα-
κτική συμπαράσταση –πλήθος κόσμου σπεύ-
δει να προσφέρει την εργασία του, τις κάμε-
ρές του, τον εξοπλισμό του, για να βοηθήσει
τη λειτουργία και να ξεπεραστούν καθημερινά
εμπόδια. Πολιτιστική συμπαράσταση -πλήθος
καλλιτεχνών παίζουν στο μεγαλύτερο φεστι-
βάλ διαρκείας στο προαύλιο του κατειλημμέ-
νου Ραδιομεγάρου, με καθημερινές συναυλίες
και χιλιάδες παρευρισκόμενους.

Πολιτική συμπαράσταση -οργανώσεις, κόμ-
ματα της αριστεράς και συλλογικότητες των
κινημάτων μαζικά δηλώνουν στο πλευρό της
αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ. Οι διαφορετικές
σημαίες της αριστεράς που ανέμιζαν ανακατε-
μένες στο προαύλιο του Ραδιομεγάρου το
πρώτο βράδυ, είχαν δώσει το μήνυμα από την
αρχή. 

Πιο σημαντική απ’ όλα, η απεργιακή συμπα-
ράσταση: Η ιστορία δεν θα είχε γραφτεί με
τον ίδιο τρόπο αν δεν είχε γίνει η Γενική Απερ-
γία και η κοσμοπλημμύρα στο Ραδιομέγαρο
στις 13/6/13, δυο μέρες μετά το «μαύρο». Η
πολυήμερη απεργία διαρκείας των εργαζόμε-
νων στα ΜΜΕ και η έκδοση της απεργιακής
εφημερίδας «Αδέσμευτος Τύπος», η μόνη που
κυκλοφορούσε εκείνες τις μέρες. Η κοινή
αγωνιστική παρουσία των «ΕΡΤικών» με άλλα

μαχόμενα κομμάτια εργαζομένων, από τις κα-
θαρίστριες του Υπ. Οικονομικών, τους σχολι-
κούς φύλακες και τους διοικητικούς των ΑΕΙ,
μέχρι τα Τσιμέντα Χαλκίδας και τους απερ-
γούς της Κόκα Κόλα (από αυτή τη διαδικασία
γεννήθηκε και ο Συντονισμός Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες, πρόγονος
του σημερινού Συντονισμού Εργατικής Αντί-
στασης). Ο αγώνας των εργαζόμενων της ΕΡΤ
έγινε η ατμομηχανή που γύρω της συσπειρώ-
θηκε κάθε κλάδος που συγκρούστηκε με τους
σαμαροβενιζέλους.

Έτσι ξεπεράστηκαν και τα μεγάλα εμπόδια
που έβαζε η κυβέρνηση στο δρόμο τους: Την
προσπάθεια απεργοσπασίας με την ίδρυση
των τηλεοπτικών καναλιών της ΔΤ πρώτα και
της ΝΕΡΙΤ κατόπιν. Την εισβολή των ΜΑΤ στο
Ραδιομέγαρο στις 7/11/13 και το σπάσιμο της
κατάληψης. Τα διλήμματα που άνοιξαν σε
εκείνο το σημείο σχετικά με τη συνέχεια του
αγώνα. 

Διαδρομή
Και μέσα από μια διαδρομή 24 μηνών που

σίγουρα δεν χωράει να παρουσιαστεί σε αυτή
τη σελίδα, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έφτασαν
στην επίσημη επαναλειτουργία της και την
επιστροφή όλων στις δουλειές τους, ή μάλ-
λον… την έμμισθη σχέση εργασίας καθώς η
ΕΡΤ δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί. Αλλά
και τη διάψευση των όποιων αυταπατών υπήρ-
χαν, ότι η νέα τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
θα σεβόταν τις «κατακτήσεις του αγώνα».

Το βιβλίο του Νίκου Αγγελίδη δεν κάνει
ιστορική ανάλυση της μάχης, ούτε επιχειρεί
ένα πλήρες χρονικό. Το «Θα νικήσουμε» είναι
αυτό που γράφει κι ο υπότιτλός του: ένα ημε-
ρολόγιο του αγώνα, σε πρώτο πρόσωπο, κα-
θώς κι ο ίδιος ο συγγραφέας του βρέθηκε
στην πρώτη γραμμή ενάντια στο «μαύρο». Δη-
μοσιογράφος της ΕΡΤ ήδη πριν την 11η Ιούνη,
συμμετέχει στην κατάληψη μαζί με τους συνα-

δέλφους/ισσές του, παίρνει μέρος στις συνε-
λεύσεις, παρουσιάζει εκπομπές και δελτία της
«αυτοδιαχείρισης». Και μετά την εισβολή των
ΜΑΤ και την απώλεια του Ραδιομεγάρου, μαζί
με τη Βίκυ Χαϊνά και μερικούς ακόμα, οργώ-
νουν την Ελλάδα και τους κατά τόπους περι-
φερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ παρουσιάζον-
τας την Πρωινή Ενημέρωση. Η Πρωινή Ενημέ-
ρωση με τον Αγγελίδη και τη Χαϊνά ήταν και η
πρώτη εκπομπή που έπαιξε στον αέρα την μέ-
ρα της «επίσημης επαναλειτουργίας» της ΕΡΤ
στις 11 Ιούνη 2015. Η διετής εμπειρία κατα-
γράφεται στις σελίδες του βιβλίου μέσα από
μια παράθεση προσωπικών ημερολογιακών
σημειώσεων και σχολίων που κρατούσε ο Ν.
Αγγελίδης σχεδόν σε καθημερινή βάση, μαζί
με πλήθος φωτογραφιών (μεγάλο μέρος των
οποίων προσέφερε η Εργατική Αλληλεγγύη). 

Φυσικά μια τέτοια καταγραφή δεν θα μπο-
ρούσε παρά να έχει αρκετές και σημαντικές
ελλείψεις, παραλείψεις, ακόμα και προσωπι-
κούς σχολιασμούς κι ερμηνείες που θα συναν-
τήσουν διαφωνίες. Ωστόσο δεν χάνει την αξία
της καθώς πρόκειται για την προσωπική ματιά
ενός μεγάλου, ιστορικού και σίγουρα επίκαι-
ρου αγώνα, από κάποιον που τα έζησε από
πρώτο χέρι. 

Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι
με την πρωτοβουλία του Ν. Αγγελίδη για την
έκδοση αυτού του βιβλίου και άλλες ανάλογες
που ενδεχομένως ακολουθήσουν με τη συμ-
πλήρωση 10 χρόνων από το «μαύρο», ανοίγει
η δυνατότητα να υπενθυμιστεί, να συζητηθεί
και να ξαναπροβληθεί ο αγώνας της ΕΡΤ σαν
παράδειγμα αντίστασης για τους ίδιους τους
εργαζόμενους της ΕΡΤ και για κάθε εργατικό
χώρο που δέχεται τις επιθέσεις της κυβέρνη-
σης και των αφεντικών. Αλλά και να συζητη-
θούν οι προδομένες κατακτήσεις του, όχι με
ηττοπάθεια και απογοήτευση, αλλά για να
επανέλθουν σαν διεκδικήσεις. 

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

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

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

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

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για

Δεν ξεχνάμε
τον αγώνα
της ΕΡΤ

Γεμάτη ήταν η αίθουσα της ΕΣΗΕΑ στην βιβλιοπαρουσίαση του «Θα Νικήσουμε» την
Παρασκευή 11/11. Στην πλειοψηφία τους οι παρευρισκόμενοι ήταν εργαζόμενοι της

ΕΡΤ, αγωνιστές/ριες της διετίας 2013-2015, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα να γίνει
μια πλούσια συζήτηση, με συμπεράσματα, προτάσεις, αντιπαράθεση και συγκινητικές
στιγμές. Τη συζήτηση άνοιξε ο Νίκος Αγγελίδης, δίνοντας στη συνέχεια το λόγο στους
δυο γιούς του, που έζησαν από τη δική τους θέση τον αγώνα του πατέρα τους και των
συναδέλφων/ισσών του. Ακολούθησαν προβολή βίντεο και φωτογραφιών που θύμισαν
στιγμές του δίχρονου αγώνα και πλήθος παρεμβάσεων. Μεταξύ άλλων των δημοσιογρά-
φων της ΕΡΤ, Βασιλικής Χαϊνά και Αγλαΐας Κυρίτση, του προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ την
περίοδο 2013-2015 Παναγιώτη Καλφαγιάννη και του νυν προέδρου Δημήτρη Κούνη,
των εργαζομένων της ΕΡΤ Ευγενίας Κατούφα και Ειρήνης Φωτέλλη, του βουλευτή του
ΚΚΕ Γιάννη Γκιόκα, του Στέλιου Μιχαηλίδη από την Εργατική Αλληλεγγύη.
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«Η συμβολή της Τζούλι στο αντιφασιστικό κίνημα ήταν εξαι-
ρετική: Ηγήθηκε στο Αnti Nazi League, ξεκίνησε μαζί με

την Ms Dynamite το Love Music Hate Racism, οργάνωσε καμπά-
νιες και πορείες ενάντια στο φασιστικό BNP και τις ρατσιστικές
δολοφονίες καθώς και το αντιφασιστικό καρναβάλι Rage
Against Racism με 150.000 τον Μάιο του 1994 που περιελάμβα-
νε τους Levellers, τους Manic Street Preachers, τον Billy Bragg.
Το να χάνεις την Τζούλι είναι μια τεράστια απώλεια για το αντι-
φασιστικό κίνημα σε μια εποχή που το είδος της αφοσίωσης και
της δέσμευσης που επέδειξε είναι απόλυτα απαραίτητο...» 

Sabby Dhalu, Stand Up To Racism

«Είχα χάσει την επαφή με την Τζούλι από το σχολείο, αλλά
συναντηθήκαμε ξανά όταν με προσκάλεσαν να μιλήσω σε

μια ομάδα φοιτητών που διαμαρτύρονταν για τις περικοπές στις
υποτροφίες. Ο ρόλος μου ήταν να ενημερώσω για τα διαθέσιμα
οφέλη των υποτροφιών αλλά προς έκπληξή μου η Τζούλι είχε
προσκληθεί επίσης να μιλήσει. “Κλείστε τις πόρτες και τα παρά-
θυρα και καταλάβετε τον κτίριο” τους είπε. Κλασσική Τζούλι…» 

Sean Hall

«Συνάντησα για πρώτη φορά την Τζούλι το 1992. Τότε
ήμουν ένας μαύρος εθνικιστής που πολεμούσε ενάντια σε

αυτό που νόμιζα ότι ήταν «λευκή καταπίεση» και θυμάμαι πόσο
με εκνεύρισε. “Πώς τολμά αυτή η μικρόσωμη λευκή γυναίκα να
παρεμβαίνει στις εκδηλώσεις μας!” σκέφτηκα. Μετά την άκου-
σα, με πολυάριθμα επιχειρήματα που ανέπτυσσε σε έναν έντονο
αλλά αφοπλιστικό τόνο, να εξηγεί την  ανάγκη για ενότητα μετα-
ξύ μαύρων και λευκών. Αν δεν υπήρχε αυτή η στάση και η επιμο-
νή, αμφιβάλλω αν θα είχα γίνει αντιφασίστας ή σοσιαλιστής. Η
ικανότητά της να οργανώνει θα μείνει μαζί μου...»

“Septimus Severus”

«Με μεγάλη λύπη οι φίλοι και οι σύντροφοι στη Νορβηγία
μάθαμε για τον πρόωρο θάνατό της. Γίναμε μάρτυρες

της θρυλικής ηγετικής και οργανωτικής της ικανότητας κατά τη
διάρκεια των αντικαπιταλιστικών διαδηλώσεων στο Γκέτεμποργκ
το 2001. Η Τζούλι ήταν έτοιμη να διαφωνήσει ή να ενθαρρύνει,
πάντα ακούγοντας και ποτέ πατρονάροντας.»

Randi Færevik

«Την θυμάμαι στην Πράγα να φωνάζει ένα σύνθημα από την
ντουντούκα σε 2.000 εξουθενωμένους ανθρώπους που

διαδήλωναν όλη μέρα και δεν είχαν κοιμηθεί καθόλου το προ-
ηγούμενο βράδυ. Άρχισε να κουνάει τα χέρια της στο πλήθος,
περπατώντας κατά μήκος της εξέδρας, μέχρι που μας ξεσήκω-
σε όλους...»

Anna Owens

«Κατά τη διάρκεια του πολέμου στον Λίβανο το 2006, η
Τζούλι δούλεψε στο γραφείο της Συμμαχίας Σταματήστε

τον Πόλεμο και οργανώσαμε μαζί μια διαδήλωση 100.000 αν-
θρώπων στο Λονδίνο. Έφερε σε μια διαδήλωση που οργανώθη-
κε μέσα μόλις σε μια εβδομάδα 30 χρόνια πολιτικής εμπει-
ρίας...»

Andrew Burgin

«Εξαιρετικά διαβασμένη στη μαρξιστική παράδοση, στο γυ-
ναικείο κίνημα και στην ιστορία της βρετανικής εργατικής

τάξης, ρίχτηκε σε αμέτρητες απεργίες και αγώνες για να υπο-
στηρίξει τους ανθρακωρύχους και τους λιμενεργάτες, τις απερ-
γίες του δημόσιου τομέα ενάντια στις περικοπές. Την τελευταία
δεκαετία ήταν λέκτορας στο City and Islington College και περη-
φανευόταν για τους μαθητές της από την εργατική τάξη, ειδικά
τους νέους που είχαν καταδικαστεί σε κοινωφελή εργασία, τους
οποίους δίδασκε τα Σάββατα...»

Simon Hester

«Η Τζούλι Γουότερσον ήταν μια από τις πιο εξέχουσες προ-
σωπικότητες που αναδύθηκαν από το SWP. Είτε ως ορ-

γανώτρια, είτε ως ηγέτιδα του κόμματος, είτε ως ακτιβίστρια,
ενέπνευσε όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί της».

Άλεξ Καλλίνικος

Δέκα χρόνια χωρίς τη Τζούλι
Ο θάνατος της Τζούλι Γουότερ-

σον, που έφυγε από τη ζωή
χτυπημένη από τον καρκίνο σε

ηλικία μόλις 54 ετών, πριν από ακριβώς
δέκα χρόνια (στις 16/11/2012), ήταν μια
μεγάλη απώλεια για την επαναστατική
Αριστερά στην Βρετανία, την οποία ση-
μάδεψε με την δράση της. 

Αμέτρητοι ήταν και οι άνθρωποι που
σημάδεψε. Συντρόφοι/ισσές της στο
SWP αλλά και σε οργανώσεις σε όλο
τον κόσμο, συνάδελφοί της στο πανεπι-
στήμιο, συνδικαλιστές, συναγωνιστές
της στο αντιφασιστικό και αντιπολεμικό
κίνημα, μαχητές της εργατικής τάξης -
που ένοιωσαν την ανάγκη να πουν δη-
μόσια το τελευταίο αντίο μιλώντας για
την Τζούλι που γνώρισαν παλεύοντας
δίπλα-δίπλα στον αγώνα για μια άλλη
κοινωνία. Ένα πολύ μικρό μέρος αυτών
των αποχαιρετισμών μπορείτε να δια-
βάσετε στη διπλανή στήλη.  

Η Τζούλι καταγόταν από το Μπάθγ-
κειτ, κοντά στο Εδιμβούργο της Σκο-
τίας. Εντάχθηκε στο SWP το 1978,
όταν ήταν φοιτήτρια στο Πολυτεχνείο
του Πέισλι στο οποίο είχε εκλεγεί πρό-
εδρος του φοιτητικού συλλόγου. Το
1980 πήγε στο Λονδίνο για να δουλέ-
ψει στο περιοδικό του SWP, Women's
Voice (Η φωνή των Γυναικών). Ένας
από τους πρώτους αγώνες για τους
οποίους κινητοποιήθηκε ήταν στην κα-
τάληψη του εργοστασίου της Lee (τζιν
παντελόνια), στο Γκρίνοκ, όπου από
τους 240 συμμετέχοντες η πλειοψη-
φία ήταν γυναίκες.

Η Τζούλι εργάστηκε επαγγελματικά
για το SWP για 23 χρόνια. Υπήρξε ορ-
γανώτρια για το Εδιμβούργο, το Ανα-
τολικό Λονδίνο, το Βόρειο Λονδίνο,
υπεύθυνη οικονομικών του κόμματος,
δημοσιογράφος για το Socialist Wor-
ker, αλλά και υπεύθυνη εργατικού του
κόμματος. Μεταξύ 1991 και 2003, η
Τζούλι ήταν μέλος της κεντρικής του
επιτροπής. 

Το σημαντικότερο όμως πολιτικό
κατόρθωμα της Τζούλι ήταν όταν, ως
οργανώτρια του Αντιναζιστικού Συνδέ-
σμου (του ANL, που είχε δημιουργηθεί
την δεκαετία του ’70 ενάντια στην
πρώτη μεταπολεμική εμφάνιση της
φασιστικής απειλής στην Βρετανία)
ηγήθηκε ενός νέου κινήματος που
απομόνωσε τους φασίστες του Βρετα-
νικού Εθνικού Κόμματος (BNP) στην
αρχή της δεκαετίας του ‘90.

Όταν ο γάλλος αρχι-φασίστας Ζαν-
Μαρί Λεπέν επισκέφθηκε το Λονδίνο
το 1991, η Τζούλι οργάνωσε μια πικε-
τοφορία και εισέβαλε στην συνέντευ-
ξη Τύπου. Το μήνυμα ότι οι ναζί δεν εί-
ναι καλοδεχούμενοι έκανε το γύρο της
Ευρώπης. Η Τζούλι συγκρούστηκε
άφοβα με τους ναζί σε δεκάδες κεν-
τρικές ή τοπικές διαδηλώσεις. 

Τον Οκτώβρη του 1993 ήταν επικε-
φαλής της «Πορείας Ενότητας» 60 χι-
λιάδων ανθρώπων που απαιτούσαν να

κλείσουν τα γραφεία του BNP στο
Γουέλινγκ του Νοτιοανατολικού Λονδί-
νου. Το αποτέλεσμα ήταν να αφηνιά-
σει η αστυνομία και η Τζούλι, ως βασι-
κή οργανώτρια, να βρεθεί χτυπημένη
στο κεφάλι. Χωρίς να χάσει το θάρρος
της, βγήκε στην τηλεόραση την επό-
μενη μέρα με το ματοβαμένο λευκό
ζακετάκι που φορούσε στη διαδήλω-
ση. Όπως ανέφερε η ίδια αργότερα:

Νέο κίνημα
«Παρά το ότι το συλλαλητήριο κατα-

δικάστηκε από σύσσωμο τον Τύπο, το
ότι η αστυνομία απαγόρεψε την πο-
ρεία στο αρχηγείο του ΒΝΡ και ότι οι
ηγεσίες των συνδικάτων και του Εργα-
τικού Κόμματος αποδοκίμασαν την
ενέργεια, η πορεία κέρδισε μαζική
υποστήριξη των αντιρατσιστών και της
βάσης των συνδικαλιστών και εξελίχ-
θηκε σε πανεθνική διαδήλωση. Η
αστυνομία επιτέθηκε με λύσσα στους
αντιφασίστες διαδηλωτές, ήρθαν πάνω
σε άλογα και με ελικόπτερα και κατέ-
γραφαν με κάμερες τους διαδηλωτές.
Ακολούθησαν επιδρομές σε σπίτια ενώ
13 νεαροί που συμμετείχαν οδηγήθη-
καν στη φυλακή. Αλλά η καμπάνια πέ-
τυχε τον στόχο της. Μέσα σε μερικούς
μήνες, ο δημοτικός σύμβουλος του
BNP έχασε την έδρα του και η στρατη-
γική των ναζί ηττήθηκε. Η μεγάλη επι-
νίκια πανηγυρική συγκέντρωση που

οργάνωσε το Αnti Nazi League στο νό-
τιο Λονδίνο τον Μάιο του 1994, μάζεψε
180.000 ανθρώπους. Ένα νέο κίνημα
από τα κάτω είχε ξαναγεννηθεί για να
παλέψει ενάντια στην απειλή των Βρε-
τανών ναζί. Δεν μπορούμε να νικήσου-
με τους ναζί χωρίς σύγκρουση». 

«Ξανά και ξανά οι απόπειρες των φα-
σιστών να βάλουν πόδι στις εργατογει-
τονιές του Λονδίνου και των άλλων πό-
λεων βρήκαν απέναντι τους μαζικές κι-
νητοποιήσεις» ανέφερε το Σοσιαλιστι-
κό Εργατικό Κόμμα (ΣΕΚ) στον αποχαι-
ρετισμό του στην Τζούλι Γουότερσον
το 2012. «Δημιουργήθηκε έτσι μια πο-
λύτιμη κληρονομιά για το αντιφασιστι-
κό κίνημα, όχι μόνο στη Βρετανία αλλά
και για εμάς εδώ στην Ελλάδα. 

Αν το ΣΕΚ παίζει ένα ρόλο σε αυτόν
τον τομέα, το χρωστάει σε μεγάλο
βαθμό στη Τζούλι και τους συντρό-
φους της στο ANL. Αλλά δεν είναι αυ-
τή η μόνη κληρονομιά που μας άφησε.
Στη διαθήκη της, άφησε ένα μεγάλο
ποσό για τους συντρόφους της στην
Ελλάδα που μας αγαπούσε και μας
εκτιμούσε μέχρι την τελευταία της
πνοή. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΕΚ,
εκφράζοντας πιστεύουμε όλους τους
φίλους της Εργατικής Αλληλεγγύης,
τιμούμε τη μνήμη και την προσφορά
της Τζούλι Γουότερσον συνεχίζοντας
τους αγώνες της».

Γιώργος Πίττας

Η Τζούλι Γουότερσον με τη ντουντούκα στην διεθνή διαδήλωση της Πράγας το 2000
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Όλοι ήξεραν ότι η διαδήλωση της περα-
σμένης Κυριακής θα ήταν τεράστια
στη Μαδρίτη, αλλά λίγοι περίμεναν ότι

θα έφτανε να ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο,
και σε όποιο σημείο κι αν είχαν στηθεί φωτο-
γράφοι να μην μπορούν να αποτυπώσουν το
μέγεθος. Μέρες πριν από τη διαδήλωση στους
σταθμούς του μετρό και των τρένων της πρω-
τεύουσας, οι επιτροπές που μοίραζαν φυλλά-
δια άκουγαν από όλο τον κόσμο ότι ετοιμάζε-
ται να κατέβει την Κυριακή. Τέσσερις γιγάντιες
προσυγκεντρώσεις οργανώθηκαν στις βόρει-
ες, τις νότιες, τις ανατολικές και τις δυτικές
συνοικίες της Μαδρίτης και τελικά έφτασαν να
συναντηθούν στο άγαλμα της Κυβέλης, στο
κέντρο. Ταυτόχρονα, τα βαγόνια και τα λεω-
φορεία ξεφόρτωναν από το πρωί ασταμάτητα
κόσμο που πήγαινε στη διαδήλωση.

“Οχι στις ιδιωτικοποιήσεις, λεφτά για την
Υγεία” ήταν το βασικό σύνθημα ενάντια κυ-
ρίως στην δεξιά τοπική κυβέρνηση της Μαδρί-
της που έχει επιλέξει να διαλύσει τη Δημόσια
Υγεία και ο κόσμος να αναγκάζεται να κατα-
φεύγει όλο και περισσότερο στους ιδιώτες. Τα
δια ζώσης ραντεβού μετατρέπονται σχεδόν
όλα σε τηλεφωνικά. Οι λίστες αναμονής είναι
τόσο μεγάλες που καταρρέει το ηλεκτρονικό
σύστημα. Οι γονείς που προσπαθούν να κλεί-
σουν ραντεβού για τα παιδιά τους παίρνουν
απάντηση ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού
όχι τώρα, αλλά ποτέ! 

Η διαδήλωση είχε σαν κινητήρα τη “Λευκή
Παλίρροια”, το συντονισμό μεταξύ νοσοκομεί-
ων, Κέντρων Υγείας, και πρωτοβουλιών ασθε-
νών και άλλων πολιτών. Τα συνδικάτα όμως
που βρίσκονται σε μάχες ήταν αυτά που είχαν
δώσει εδώ και ένα μήνα τον αέρα της σύγ-
κρουσης σε αυτή τη διαδήλωση. Στις αρχές
του μήνα έκαναν τρεις μέρες απεργία οι εργα-
ζόμενοι στα καινούργια κέντρα “24ωρης φρον-
τίδας” που έστησε η πρωθυπουργός της Μα-
δρίτης, Ισαμπέλ Αγιούσο. Η Αγιούσο αξιοποί-

ησε την πανδημία για να διαλύσει τη δημόσια
Υγεία και να χαρίσει εκατομμύρια στους ιδιώ-
τες φίλους της. Τώρα έστησε ένα ψευτο-σύ-
στημα, για να ισχυριστεί ότι η πρωτοβάθμια
Υγεία επιστρέφει. Αλλά τα 80 κέντρα δεν έχουν
προσωπικό ούτε για 40. Ο κόσμος πήγαινε και
δεν έβρισκε ούτε γιατρό ούτε νοσηλευτή. 

Ταυτόχρονα εξελίσσεται η μάχη για να μην
απολυθούν οι χιλιάδες συμβασιούχοι COVID
που υποτίθεται τώρα περισσεύουν, ενώ η κα-
τάσταση είναι χειρότερη από ποτέ. Ενώ, στις
21 Νοέμβρη ξεκινάνε απεργία οι γιατροί στην

πρωτοβάθμια Υγεία. Υπάρχει πίεση στα μεγά-
λα συνδικάτα να βγάλουν απεργία που να ενο-
ποιήσει όλες αυτές τις μάχες, και η διαδήλωση
της Κυριακής δεν αφήνει πολλά περιθώρια για
όσους έλεγαν ότι “δεν είναι η στιγμή”.

Η κεντρική κυβέρνηση του Σάντσεθ και της
κεντροαριστεράς προσπαθεί να κρυφτεί πίσω
από την Αγιούσο, η οποία είναι νεοφιλελεύθε-
ρη και μισεί οτιδήποτε δημόσιο τόσο ώστε να
μοιάζει καρικατούρα. Αλλά η κεντρική κυβέρ-
νηση είναι αυτή που έχει επιλέξει να εκτινάξει
τον προϋπολογισμό για την “άμυνα” και τους

εξοπλισμούς, αφήνοντας τη Δημόσια Υγεία
στο περιθώριο. 25% αύξηση στο Υπουργείο
Άμυνας χωρίς να υπολογίζονται όλα τα εξοπλι-
στικά προγράμματα και 1,5% στην Υγεία.

Οι υγειονομικοί και οι συμπαραστάτες τους
εκτός από μήνυμα αγώνα την Κυριακή έδωσαν
μια μεγάλη πολιτική ανάσα σε όλη τη χώρα. Η
δεξιά και η ακροδεξιά βρίσκονται σε φάση
ανασύνταξης, και καθώς η κυβέρνηση του
Σάντσεθ βλέπει τις “παροχές” που είχε κάνει
να γίνονται σκόνη από τον πληθωρισμό, τους
τελευταίους μήνες είχε κυριαρχήσει η μοιρο-
λατρία ότι αυτό που έρχεται στην Ισπανία είναι
αναγκαστικά η επιστροφή της δεξιάς μαζί με
τους φασίστες του Βοξ. 

Η πρωθυπουργός της Μαδρίτης είναι πρό-
σωπο κλειδί σε όλα αυτά, καθώς είναι το πιο
προβεβλημένο στέλεχος της δεξιάς πτέρυγας
του δεξιού Λαϊκού Κόμματος που χτίζει τις γέ-
φυρες με την ακροδεξιά. Η σφαλιάρα που έφα-
γε την Κυριακή την έχει αφήσει ζαλισμένη. Επι-
τέθηκε με υβριστικούς χαρακτηρισμούς στους
διαδηλωτές και έφτασε να πει ότι η κινητοποί-
ηση δεν είχε να κάνει με την Υγεία, αλλά ήταν
“δάκτυλος” της Αριστεράς. Το Λαϊκό Κόμμα
έστειλε στους δημοσιογράφους ανακοίνωση
με την οποία τους ενημέρωνε πως “δεν κατέ-
βηκαν όλοι οι Μαδριλένοι στην κινητοποίηση”. 

Όντως, η διαδήλωση ήταν τόσο τεράστια
που έφτασε να έχει χαρακτηριστικά κοινωνικής
πόλωσης. Αντίθετα από αυτούς που έλεγαν
πως οι κοινωνικοί αγώνες με κεντροαριστερή
κυβέρνηση “παίζουν το παιχνίδι της Δεξιάς”,
φάνηκε πως η Δεξιά τρέμει όταν οι δρόμοι
πλημμυρίζουν. Αυτό που μένει είναι να γενικευ-
τεί το παράδειγμα της Μαδρίτης και σε άλλες
περιφέρειες, με πρώτη την Ανδαλουσία όπου
κυβερνούν τα πολιτικά “αδέρφια” της Αγιούσο,
και να στηριχτούν οι απεργιές στα νοσοκομεία
και τα Κέντρα Υγείας που ξεκινάνε άμεσα.

Νίκος Λούντος

Μαζική πείνα, χολέρα και εξέ-
γερση τυλίγουν όχι κάποια

χώρα της Αφρικής και της Ασίας,
αλλά την Αϊτή, από όπου οι μετα-
νάστες φτάνουν με πλοιάρια στις
ακτές των ΗΠΑ. Τα γεγονότα που
εξελίσσονται είναι δραματικά, πα-
ρότι δεν βρίσκουν μέχρι στιγμής το
δρόμο τους προς τα διεθνή πρω-
τοσέλιδα. 

Στα μέσα Οκτώβρη οι οργανισμοί
του ΟΗΕ έκαναν επείγουσα έκκλη-
ση, καθώς από τα 11,5 εκατομμύρια
πληθυσμού, 4,8 εκατομμύρια άν-
θρωποι πεινάνε. Από αυτούς 1,8
εκατομμύρια βρίσκονται σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης (ξεπουλά-
νε ό,τι έχουν για να μπορούν να
τραφούν) και 19.000 άνθρωποι κα-
τατάσσονται στην πιο ακραία κατη-
γορία του ΟΗΕ, δηλαδή δεν έχουν
πλέον σχεδόν τίποτα. Η τιμή των
καυσίμων έχει διπλασιαστεί. Ο κό-
σμος τρέχει με μηχανάκια από βεν-
ζινάδικο σε βενζινάδικο με βάση φή-
μες και μηνύματα στο κινητό. Βρί-
σκονται σε εξέλιξη μια σειρά κρού-
σματα χολέρας. Πάρα πολύς κό-
σμος έχει μείνει χωρίς πόσιμο νερό.
Άλλοι εξαρτώνται από τις γεννή-

τριες και άρα μένουν χωρίς ρεύμα.
Όλα αυτά τίναξαν στον αέρα την

έτσι κι αλλιώς ανύπαρκτη σταθερό-
τητα. Έχει ξεσπάσει μια μαζική εξέ-
γερση που ζητάει την πτώση της
κυβέρνησης του Αριέλ Ανρί. Ο Ανρί
για να σώσει την εξουσία του ζητά-
ει επέμβαση από τις ΗΠΑ και όποι-
ον άλλο πρόθυμο ιμπεριαλιστή θε-
λήσει. Οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής διστά-
ζουν και έτσι όλο και περισσότερο
σπρώχνεται ο Καναδάς να κάνει
“ανθρωπιστική επέμβαση”. Οποι-
αδήποτε επέμβαση θα αντιμετωπί-
σει ισχυρή αντίσταση στην Αϊτή. Το
μίσος για τις ξένες επεμβάσεις πη-
γαίνει πίσω στην εποχή της γαλλι-
κής αποικιοκρατίας και της αμερι-
κάνικης κατοχής, αλλά το σημαντι-
κότερο είναι ότι ο κόσμος έχει άμε-
ση εμπειρία από τις πιο πρόσφατες
επεμβάσεις, του 1994 και του 2004.
Η επέμβαση του ‘94 υποτίθεται θα
έφερνε στην εξουσία τον νόμιμα
εκλεγμένο πρόεδρο Αριστίντ. Αυτό
που έκανε στην πραγματικότητα
ήταν να αναγκάσει τον Αριστίντ να

εφαρμόσει όσα ήθελαν οι ΗΠΑ:
άνοιγμα της αγοράς της στις αμε-
ρικάνικες πολυεθνικές τροφίμων,
καταστολή των κινημάτων. Ο κό-
σμος που είχε πανηγυρίσει την επι-
στροφή του Αριστίντ, τώρα στρε-
φόταν εναντίον του. Τα απομεινά-
ρια της χούντας βγήκαν από το πα-
ρασκήνιο και το 2004 μια καινούρ-
για επέμβαση ήρθε για να ρίξει
πλέον τον Αριστίντ. Ο στρατός του
ΟΗΕ που θα εξασφάλιζε την ειρήνη
ανάμεσα στις διάφορες ένοπλες
ομάδες έφτασε να κάνει τα χειρό-
τερα εγκλήματα. Τα ίδια τα στρα-
τεύματα έφεραν, λόγω κακών εγκα-
ταστάσεων, τη χολέρα στην Αϊτή.

Διάλυση
Ο σεισμός του 2010 αποκάλυψε

τη διάλυση που είχαν προκαλέσει
η αποικιοκρατία, οι χούντες και οι
ιμπεριαλιστές. Έχασαν τη ζωή
τους πάνω από 200 χιλιάδες άν-
θρωποι και πολλοί περισσότεροι
έχασαν τα σπίτια τους. Ο εκλεκτός
των Αμερικάνων κατέρρευσε, αλλά

πάλι οι ΗΠΑ  έβαλαν το χέρι τους
για να καθορίσουν το διάδοχο. 

Σε όλη αυτή την πορεία, το ΔΝΤ
και η Παγκόσμια Τράπεζα δεν έπα-
ψαν να πιέζουν για μειώσεις των
επιδοτήσεων και φιλελευθεροποί-
ηση της οικονομίας. Τελικά, αυτός
που θα τολμήσει να κάνει τη μεγα-
λύτερη επίθεση, εκτοξεύοντας τις
τιμές των καυσίμων κατ’εντολή του
ΔΝΤ, ήταν ο Μοΐζ, που πήρε την
εξουσία το 2017. Το καλοκαίρι του
2021, την ώρα που ο πλανήτης βρι-
σκόταν στον αστερισμό των λο-
κντάουν, ο Μοΐζ δολοφονείται μυ-
στηριωδώς. Αντί για συνδέσεις με
κάποια συμμορία, τα ίχνη οδηγούν
προς Κολομβιανούς πράκτορες
που συνδέονται με το αμερικάνικο
κράτος. Υπάρχουν στοιχεία που
εμπλέκουν και το σημερινό πρό-
εδρο Ανρί στη δολοφονία.

Αυτά πρέπει να τα έχουμε στο
μυαλό μας, καθώς η περιγραφή
που προωθεί ο Ανρί και οι ιμπερια-
λιστές για τη σημερινή κατάσταση
είναι ότι η χώρα έχει περάσει στο

έλεος των συμμοριών και πως
χρειάζεται επέμβαση για να διασω-
θεί η νόμιμη κυβέρνηση. Η κυβέρ-
νηση δεν έχει καμιά πραγματική
νομιμοποίηση. Τον έλεγχο τον έχει
χάσει χάρη στην κατάρρευση του
κρατικού μηχανισμού και στην εξέ-
γερση. Έφτασαν να κατηγορούν
τους εξεγερμένους ως “πράκτορες
της Ρωσίας”. Ρώσικες σημαίες όν-
τως υψώθηκαν στις διαδηλώσεις,
αλλά είχαν να κάνουν με την άρνη-
ση της Ρωσίας (για τους δικούς
της λόγους) να στηρίξει ψήφισμα
για επέμβαση στον ΟΗΕ.  

Το μαζικό αίτημα των διαδηλώ-
σεων να πέσει η κυβέρνηση είναι
δίκαιο, όπως και η απαίτηση να
μην πατήσει το πόδι του κανένας
ξένος στρατιώτης στην Αϊτή, όπως
και η μείωση των τιμών των τροφί-
μων και των καυσίμων. Οι ΗΠΑ από
τη μια προετοιμάζουν το έδαφος
για επέμβαση, από την άλλη απε-
λαύνουν Αϊτινούς που προσπαθούν
να γλυτώσουν. Η Δομινικανή Δημο-
κρατία, που μαζί με την Αϊτή απο-
τελούν το νησί Ισπανιόλα, χτίζει
τσιμεντένιο τείχος στα σύνορα για
να μην περάσουν πρόσφυγες.

ΜΑΔΡΙΤΗ “Σεισμός” 
για την Υγεία

Όχι επέμβαση στην Αϊτή

13/11, Η Μαδρίτη διαδηλώνει για την Δημόσια Υγεία. Φωτό: Oscar del Pozo/AFP



Την περασμένη εβδομάδα η FTX, το δεύ-
τερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυ-
πτονομισμάτων στον κόσμο, χρεοκόπη-

σε. Η «μαύρη τρύπα» που αφήνει η κατάρρευ-
σή πίσω της ξεπερνάει τα 8 δις δολάρια. Ανά-
μεσα στους πελάτες της που έχασαν τις κατα-
θέσεις τους περιλαμβάνονται τράπεζες, συν-
ταξιοδοτικά ταμεία και χιλιάδες πλούσιοι επεν-
δυτές. Πολλοί έτρεξαν να παρομοιάσουν την
υπόθεση της FTX με την Lehman Brothers, την
τράπεζα που πυροδότησε με την χρεοκοπία
της τον Σεπτέμβρη του 2008 την τελευταία
παγκόσμια «μεγάλη ύφεση». 

Η Lehman Brothers 
των κρυπτονομισμάτων

Και όχι άδικα. Η κατάρρευση της Lehman
Brothers είχε ξεκινήσει από τα διαβόητα «στε-
γαστικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις», το μεγά-
λο τραπεζικό κόλπο της εποχής. Οι συνέπειές
της, όμως, απλώθηκαν σε ολόκληρη την οικο-
νομία – και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η χρεο-
κοπία της FTX έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη
των επενδυτών στα κρυπτονομίσματα, με
άγνωστες ακόμα συνέπειες. 

Η κατάρρευση της FTX δεν ξεκίνησε από «το
πέταγμα μια πεταλούδας στη Βραζιλία», όπως
λέει το διάσημο παράδειγμα της θεωρίας του
χάους. Ξεκίνησε από μια ανάρτηση στο twee-
ter του Τσανγκπένγκ Τζάο στις 6 Νοεμβρίου με
την οποία πληροφορούσε το κοινό ότι αποσύ-
ρει τις επενδύσεις του στην FTX «εξαιτίας
στοιχείων που προέκυψαν πρόσφατα». 

Ο Τζάο είναι άγνωστος στον πολύ κόσμο.
Και πολύ δίκαια είναι άγνωστος. Ούτε έχει
προσφέρει τίποτα στην ανθρωπότητα. Ούτε
θέλει να προσφέρει τίποτα. Είναι ένα καθαρό
παράσιτο που ζει μέσα στον πλούτο και την
χλιδή, ροκανίζοντας μέσα από τους «νόμους
της αγοράς» τον μόχθο των απλών ανθρώπων
που παράγουν, με τη δουλειά τους, τον πλού-
το της κοινωνίας. Αλλά είναι διάσημος στους
κύκλους των επενδυτών. Όπως και ο Σαμ
Μπάνκμαν Φράιντ, το αφεντικό της FTX. Ο
Τζάο είναι το αφεντικό της Binance, του «νού-
μερο ένα» χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων
στον κόσμο. Ο Τζάο ήταν μέχρι την κατάρρευ-
ση ο μεγάλος ανταγωνιστής του Μπάνκμαν. 

Ο Τζαο δεν διευκρίνισε στις 6 Νοεμβρίου
ποια ήταν τα «στοιχεία» που τον οδήγησαν να
ρευστοποιήσει τις επενδύσεις του στην FTX.
Αλλά η δήλωση, από μόνη της, προκάλεσε πα-
νικό στην πελατεία της FTX – που άρχισε αμέ-
σως να ρευστοποιεί και αυτή τις επενδύσεις
της. Στις 8 Νοεμβρίου επτά στους δέκα επεν-
δυτές της FTX ζητούσαν πιά τα «λεφτά τους
πίσω». Όλες οι προσπάθειες του Μπάνκμαν να
σταματήσει τον πανικό και να εξασφαλίσει τα
δισεκατομμύρια που χρειαζόταν για να εξο-
φλήσει τους επενδυτές που έτρεχαν να ξεπου-
λήσουν όσο-όσο απέτυχαν. Ανάμεσα στις απε-
γνωσμένες προσπάθειες που έκανε για να σώ-
σει την εταιρία του ήταν να προσπαθήσει να
την πουλήσει ολόκληρη στην Binance. Η συμ-
φωνία όμως τελικά ναυάγησε. Στις 11 Νοεμ-
βρίου η FTX χρεοκόπησε.

Πριν από δέκα χρόνια ελάχιστοι μόνο είχαν
κάποια ιδέα για το τι είναι και το δεν είναι τα
κρυπτονομίσματα. Η ύπαρξή τους περιβαλλό-

ταν από ένα πέπλο μύθων και μυστηρίου. Πολ-
λοί, ακόμα και μέσα στην αριστερά, έλεγαν ότι
είναι ένα νέο είδος «αναρχικού» νομίσματος
που θα απαλλάξει την ανθρωπότητα από τον
έλεγχο όχι μόνο των εμπορικών αλλά και των
κεντρικών τραπεζών. 

Τα νομίσματα που ξέρουμε, το ευρώ, το δο-
λάριο, το γιέν, το γουάν κλπ εκδίδονται από
τις κεντρικές τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, των ΗΠΑ, της Ιαπωνία, της Κίνας. Το «εκ-
δοτικό προνόμιο» του bitcoin (του πιο παλιού
και διαδεδομένου κρυπτονομίσματος) δεν το
κατέχει καμιά κεντρική τράπεζα. Ο καθένας
μπορεί, θεωρητικά, να «εξορύξει» ένα bitcoin
τρέχοντας ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή
του. Αυτό ίσχυε πραγματικά πριν από δέκα
χρόνια. Η πρώτη συναλλαγή με bitcoin έγινε
στις 22 Μάιου του 2010 όταν, για πλάκα, μια
πιτσαρία δέχτηκε να παραδώσει δυο πίτσες
σε έναν πελάτη με αντάλλαγμα 10 χιλιάδες
bitcoins. Σήμερα, μετά την κατάρρευση της
FTX, τα bitcoins αυτά θα άξιζαν 160 περίπου
εκατομμύρια ευρώ. Στο απόγειο της «δόξας»
του bitcoin, τον Οκτώβριο του 2021, θα άξιζαν
πάνω από 550 εκατομμύρια Ευρώ.

Αλλά δεν ισχύει πια. Για να «εξορύξει» κα-
νείς σήμερα ένα bitcoin χρειάζεται να δου-
λεύει ένα ολόκληρο εργοστάσιο από υπερυ-
πολογιστές για πολλές ώρες – καταναλώνον-
τας άσκοπα χιλιάδες κιλοβατώρες και μολύ-
νοντας, εξίσου άσκοπα, με τόνους διοξειδίου
του άνθρακα την ατμόσφαιρα. Το εκδοτικό
προνόμιο βρίσκεται ολοκληρωτικά στα χέρια
των ελάχιστων βαθύπλουτων αφεντικών αυ-
τών των εργοστασίων.

Τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν τίποτα το
«αναρχικό», τίποτα το «επαναστατικό» και τίπο-
τα το «δημοκρατικό». Η αναρχία τους είναι η
αναρχία της ελεύθερης αγοράς, η επαναστατι-
κότητά τους είναι η επιστροφή στην χρυσή
(για τους πλούσιους) εποχή όπου το εκδοτικό
προνόμιο βρισκόταν στα χέρια των μεγάλων
ιδιωτικών τραπεζών και η δημοκρατία του η
επιστροφή στην άγρια εποχή του χρυσοθήρα
που πέθαινε, με την ελπίδα ότι κάποτε θα χτυ-
πήσει τη μεγάλη φλέβα, σκάβοντας τη γη. 

Ο σκοτεινός κόσμος 
της κερδοσκοπίας

Το χρήμα, στον σύγχρονο καπιταλισμό, επι-
τελεί δυο βασικές λειτουργίες: είναι μέσο συ-
ναλλαγής και μέσο αποταμίευσης. Αντίθετα, η
βασική λειτουργία των κρυπτονομισμάτων σή-
μερα είναι η κερδοσκοπία. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που
πρέπει να έχει ένα νόμισμα για να μπορεί να
επιτελέσει τις δυο βασικές του λειτουργίες εί-
ναι η σταθερότητα. Οι κεντρικές τράπεζες και
οι διεθνείς οργανισμοί κάνουν μεγάλες προ-
σπάθειες να κρατάνε τις ισοτιμίες των νομι-
σμάτων σταθερές και τον πληθωρισμό σε χα-
μηλά επίπεδα. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που
πρέπει να έχει μια μετοχή, ένα νόμισμα ή ένα
ομόλογο για να γίνεται αντικείμενο κερδοσκο-
πίας είναι η αστάθεια. Οι κερδοσκόποι βγά-
ζουν λεφτά αγοράζοντας φτηνά και πουλών-
τας (τα ίδια πράγματα λίγο αργότερα) ακριβά.
Η «τέχνη» τους συνίσταται στο να μπορούν να
προβλέψουν το μέλλον – και να προλάβουν να
πουλήσουν πριν αρχίσει να πέφτει η αξία της
μετοχής ή να αγοράσουν πριν αρχίσει να ανε-
βαίνει. 

Οι ισοτιμίες των νομισμάτων, παρά τις προ-
σπάθειες των κεντρικών τραπεζών, δεν είναι
απόλυτα σταθερές – και για αυτό η «αγορά
συναλλάγματος» είναι ένας από τους σημαντι-
κότερους κλάδους της κερδοσκοπίας. Οι δια-
κυμάνσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων,
όμως, πολύ σπάνια ξεπερνούν το 1% την ημέ-
ρα. Στα κρυπτονομίσματα, αντίθετα, διακυ-
μάνσεις 10% ή και περισσότερο μέσα σε μια
ημέρα είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Αυτό τα
κάνει το ιδανικό «προϊόν» για τους κερδοσκό-
πους.

Ο Μπάνκμαν Φράιντ είχε εξαιρετικό πρόσω-
πο στην αγορά. Ήταν «ιδιόρρυθμος» (η ιδιορ-
ρυθμία είναι μεγάλο προσόν όταν είσαι πλού-
σιος και μεγάλο μειονέκτημα όταν είσαι φτω-
χός), οργάνωνε συνέδρια με διάσημους προ-
σκεκλημένους σαν τον Μπιλ Κλίντον, σπόνσα-
ρε ομάδες στη «Φόρμουλα 1» και έδινε πολλά

λεφτά για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εκτός
από την FTX ήταν ιδρυτής και ιδιοκτήτης και
μιας ακόμα εταιρίας, της Alameda, η οποία ει-
δικευόταν στα νεα κρυπτονομίσματα με μεγά-
λες διακυμάνσεις και μεγάλα περιθώρια κέρ-
δους. Το αμερικανικό περιοδικό “Fortune” του
είχε αφιερώσει πριν από μερικές εβδομάδες
το εξώφυλλό του με τον τίτλο «Ο επόμενος
Γουόρεν Μπάφετ;». Τώρα ψάχνουν να βρουν
τι πήγε στραβά. Υπήρχε «σύγκρουση συμφε-
ρόντων» ανάμεσα στην FTX και την Alameda;
Εξαπατούσε τους επενδυτές τοποθετώντας
τα χρήματά τους εν αγνοία τους σε αγορές
υψηλού ρίσκου;

Κρίση
Η φιλολογία αυτή προσπαθεί στην πραγματι-

κότητα να συσκοτίσει το πραγματικό πρόβλη-
μα αντί να το φωτίσει. Και το πραγματικό πρό-
βλημα είναι η ίδια η βαθιά σήψη του συστήμα-
τος, ενός καπιταλισμού που μοιάζει ολοένα και
περισσότερο με ένα μεγάλο καζίνο. 

Η κερδοσκοπία έχει πάρει τρομαχτικές δια-
στάσεις τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν είναι
τυχαίο. Ούτε οφείλεται απλά και μόνο στον
χαρακτήρα των πρωταγωνιστών του – των επι-
χειρηματιών του τύπου Έλον Μασκ και του
Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ. Οφείλεται στην έλλει-
ψη πραγματικών επενδυτικών ευκαιριών, στην
πτώση της κερδοφορίας των επενδύσεων, την
«γεροντική ασθένεια» του καπιταλισμού. Οι
καπιταλιστές, για να το πούμε με απλά λόγια,
κάθονται πάνω σε ένα βουνό από κέρδη που
δεν ξέρουν τι να τα κάνουν γιατί δεν υπάρχει
καμιά υποψήφια επένδυση που να υπόσχεται
κάποια σοβαρά ποσοστά κέρδους. Αυτό το
βουνό -ύψους πολλών τρισεκατομμυρίων δο-
λαρίων- περιφέρεται στις χρηματαγορές, τις
αγορές συναλλάγματος, τα χρηματιστήρια
κρυπτονομισμάτων και όπου αλλού βρει ψά-
χνοντας ευκαιρίες για αρπαγή. 

Η FTX δεν είναι η πρώτη εταιρία κρυπτονο-
μισμάτων που χρεοκοπεί. Μέσα στο καλοκαίρι
είχαμε ένα πραγματικό ντόμινο καταρρεύσεων
μικρότερων εταιριών – κάποιες από αυτές είχε
σπεύσει η ίδια η FTX να τις «διασώσει» εξαγο-
ράζοντάς τες (σε τιμή ευκαιρίας εννοείται).
Αυτό που πυροδότησε αυτό το κύμα των κα-
ταρρεύσεων ήταν η άνοδος των επιτοκίων των
κεντρικών τραπεζών που έκαναν ξαφνικά τις
«κλασσικές» επενδύσεις σε ομόλογα και προ-
θεσμιακούς λογαριασμούς και πάλι ελκυστι-
κούς. Και η ύφεση που κρέμεται στον ορίζον-
τα που κάνει τους επενδυτές πιο επιφυλακτι-
κούς απέναντι στο «ρίσκο».

Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει ακόμα
πού θα καταλήξει η υπόθεση της FTX. Θα γί-
νει πράγματι μια νέα Lehman Brothers; Αυτό
όμως δεν θα εξαρτηθεί ούτε από την ίδια την
FTX, ούτε από τα κρυπτονομίσματα. Η κρίση
του 2008-9, άλλωστε, μπορεί να είχε πυροδο-
τηθεί από την χρεοκοπία της Lehman Broth-
ers. Δεν οφειλόταν, όμως, απλά και μόνο
στην Lehman Brothers. Ούτε οφειλόταν απλά
και μόνο στα «τοξικά στεγαστικά δάνεια». Το
πρόβλημα ήταν γενικότερο. Όπως και σήμε-
ρα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η ΚΡΙΣΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Κραχ στα κρυπτονομίσματα


