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ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ 26Ν

Κάτω τα χέρια 
από τα συνδικάτα

σελ. 7

Τρίτη 17 Νοέμβρη, Πεζόδρομος Κοραή λίγο πριν την επίθεση της αστυνομίας. Φωτό: Γιώργος Πίττας

Κουμής-Κανελλοπούλου
40 χρόνια από 
τη δολοφονία τους

σελ. 12, 13

και οργή από το Πολυτεχνείο 2020

Γυρίστε στις 
σελίδες 8, 9

Γυρίστε στις 
σελ. 3, 4, 5

Η δύναμη του Πολυτεχνείου είναι 
πιο ισχυρή από τη δύναμη της εξουσίας

H άποψή μας στη σελ.3
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Όταν δημιουργήσαμε τη ΣΥΜΜΑ-
ΧΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕ-

ΜΟ, δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι αυ-
τή η παρέα εκείνης της εποχής και
τα νιάτα δίπλα τους, θα έγραφαν
πολλές σελίδες στη νεοελληνική, πο-
λιτική, ιστορία μας.

Και με τη δυναμική φωνή της, η
«Εργατική Αλληλεγγύη» έφτασε σε
όλη την Ελλάδα και ξύπνησε πολλά
νιάτα που η ανεμελιά ή τα εξαγορα-
σμένα  ΜΜΕ τα είχαν αποκοιμίσει.

Και σιγά-σιγά αυτή η «φωνή» έπα-
ψε να είναι μια μικρή εφημερίδα.
Έγινε μια ολοκληρωμένη «αντάρτι-
κη» με επιχειρήματα φωνή, γεμάτη
απόψεις, ντοκουμέντα, μηνύματα.
Μια φωνή που φώναζε δυνατά όλα
εκείνα που κάποιες άλλες, κρυφές
και φανερές, φωνές, έκλειναν το
στόμα μας, με απειλές, αδιέξοδα και
διώξεις.

Χαιρόμαστε που οι συνδρομητές
πολλαπλασιάζονται. Νέοι και παλιοί
που μπορεί να μην συμφωνούν με
πολλές θέσεις της, ακραίες πολλές
φορές.

Όμως αλίμονο μας αν δεν υπήρ-
χαν κι αυτές οι ανήσυχες φωνές, τα
ανήσυχα νιάτα. Ο κόσμος θα είχε πε-
θάνει.

Γι αυτό και μόνο αξίζει να είναι κα-
νείς συνδρομητής της.

Στέφανος Ληναίος, ηθοποιός

Αλληλεγγύη 
στην Αλληλεγγύη

Είμαι από το Αφγανιστάν και ζω στην
Ελλάδα από τον Σεπτέμβρη του 2019. 

Στο στρατόπεδο της Μαλακάσας όπου
ζω, συνάντησα την Εργατική Αλληλεγγύη
και τους ανθρώπους της, τον Φλεβάρη του
2020. Έκτοτε βρισκόμαστε σε επαφή γιατί
είναι μια εφημερίδα που δουλεύει για τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες. Οργανώ-
σαμε μαζί και πήραμε μέρος στη διαδήλω-
ση για την Ημέρα της Γυναίκας στις 8
Μάρτη, καθώς και στην αντιρατσιστική δια-
δήλωση του Ιούνη μπροστά στο Κοινοβού-
λιο. Πολλοί πρόσφυγες και προσφύγισσες
συμμετείχαν επίσης σε εκδηλώσεις και ομι-
λίες πριν και μετά τις διαδηλώσεις αυτές. 

Είμαι σίγουρη ότι χωρίς αυτή την εφημε-
ρίδα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει
και κανείς δεν μας στηρίζει τόσο πολύ.

Ρουκία Σάφι, 
προσφύγισσα στρατόπεδο Μαλακάσα

Τις περισσότερες μέρες ξυπνάω το
πρωί και ψαχουλεύω και σκαλίζω

στα bits και τα bytes και τα likes του ίν-
τερνετ για να πληροφορηθώ, και σηκώ-
νομαι μετά από μισή ώρα σκεβρωμένος
και μ’ ένα νέφος στο κεφάλι. 

Το Σαββατοκύριακο διαβάζω κάποια
ώρα Κυριακάτικες εφημερίδες και νοι-
ώθω πιο σοβαρός τύπος αφού διαφαί-
νεται μια κάποια συνοχή στην καταγρα-
φή των γεγονότων.  

Τις Τετάρτες ή και αργά τις Τρίτες
όλου του χρόνου διαβάζω την Εργατική
Αλληλεγγύη και ηλεκτρίζομαι, θυμάμαι
που παν τα τέσσερα, καταλαβαίνω τι να
την κάνω την υπεραφθονία πληροφο-
ριών κι εντυπώσεων - να τις φέρω στο
δρόμο, να τις μετουσιώσω σε δράση,
ακούραστα, δυνατά, φιλικά και αντιφά!

Βασίλης Κουκαλάνι, 
ηθοποιός - σκηνοθέτης

Για την Εργατική Αλληλεγγύη την
εφημερίδα των κινημάτων, των αγώ-

νων και της πλέριας αντικαπιταλιστικής
ενημέρωσης που τόσα χρόνια με την έκ-
δοσή της συμβάλλει καθοριστικά στην
ανάπτυξη πολύπλευρων κινηματικού χα-
ρακτήρα δράσεων και διεκδικήσεων,
έχω μόνο καλά λόγια να πω. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την
πολύχρονη δίκη των δολοφόνων φασι-
στών της Χ.Α., η παρουσία της εφημερί-
δας στην κάλυψη της δίκης, στην πλη-
ροφόρηση του κόσμου και στην ανάπτυ-
ξη του μαζικού αντιφασιστικού κινήμα-
τος που οδήγησε στην τελική καταδίκη
της εγκληματικής ναζιστικής οργάνω-
σης της Χ. Α., υπήρξε καθοριστική. 

Εύχομαι η Εργατική Αλληλεγγύη να
συνεχίσει να εκδίδεται για πολλά πολλά
χρόνια και να φτάνουν τα μηνύματά της
σε όλο και μεγαλύτερο κομμάτι κόσμου,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη
δημιουργία ενός άλλου κόσμου και μιας
άλλης σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Δημήτρης Πολυχρονιάδης,
εκπαιδευτικός

Δυνατά ξεκίνησε η φθινοπωρινή εξόρμηση της
Εργατικής Αλληλεγγύης με στόχο 50.000 ευ-

ρώ μέχρι το τέλος Γενάρη. Οι πρώτες ενισχύσεις
συντρόφων και συντροφισσών άρχισαν να φτά-
νουν βοηθώντας να συγκεντρώσουμε 4.900 ευρώ
τις προηγούμενες μέρες. 

Ευχαριστούμε την Φωτούλα Δ. που πρόσφερε
1.000 ευρώ, τους Μαρία Σ. και Πάνο Γκ. από 750
ευρώ, από 250 ευρώ Μαρίζα Ψ. και Δημήτρης Δ.,
200 ευρώ Λευτέρης Α., 120 ευρώ Δημήτρης  Τ.,
50 ευρώ Μάνος Γκ., από 20 ευρώ Θοδωρής Λ.,
Αλέξανδρος Π., Μαριάννα Χ., Χρήστος Κ., Δήμη-
τρα Τζ., από 10 ευρώ Μαρία Α., Δήμητρα Σ., Αλέ-
ξανδρος Π.

Ευχαριστούμε, επιπλέον, τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που γράφτηκαν ή ανανέωσαν
τις συνδρομές τους στην Εργατική Αλληλεγγύη
και το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω:

Ηλίας Κ., Μάνος Κ., Γιάννης Σ., Κώστας Κ., Τό-
νια Α., Φωτεινή Λ., Κώστας Β., Ρούμπη Α., Νίκος
Π., Έφη Γ., Λίλιαν Μπ., Λευτέρης Μπ., Βασίλης Λ.,
Νάσος Μπ., Σοφία Κ., Χρύσα Κ., Νίκος Γ., Δημή-
τρης Ρ., Παντελής Γ., Θωμάς Κ., Δημήτρης Δ., Αι-
νείας Μπ., Νίκος Κ., Σπύρος Κ., Βασίλης Τ., Σωτή-
ρης Κ., Μαρίζα Ψ., Μαρία Β., Θέμης Π., Ευγενία
Κ., Μήτσι Μπ., Θανάσης Στ., Λεωνίδας Κ., Μάνος
Γκ., Στέλιος Γ., Μάνθος Α., Λεωνίδας Μ., Άρης Ζ.,
Ελένη Π., Πέτρος Π., Μαρία Β., Άννα Μ., Δημή-
τρης Μπ., Ειρήνη Π., Δημήτρης Πλ.

Εμείς δεν στηριζόμαστε σε πλούσιους χορη-
γούς και διαφημίσεις, η μοναδική πηγή ενίσχυσης
είναι οι αναγνώστες και οι φίλες/οι της εφημερί-
δας. 

Ενισχύστε την δική σας φωνή, διαβάστε, διαδώ-
στε, γραφτείτε συνδρομητές! 

Ονοματεπώνυμο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τηλέφωνο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ιδιότητα/Χώρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Διεύθυνση  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ποσό ενίσχυσης . . . . . . . . . . . . . . Για 3 μήνες o 30 ευρώ, Για 6 μήνες o 50 ευρώ, Για 1 χρόνο o 100 ευρώ 

Ενίσχυσε οικονομικά • Γράψου συνδρομητής

Αγόρασέ την • Διάβασέ την • Διάδωσέ την

Στείλτε ενίσχυση στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας: 162/768 339-16
ή στην ιστοσελίδα www.sekonline.gr. Επικοινωνία: 210 5221509
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Ξέρουμε ότι αυτό είναι αλήθεια, από την
ιστορική εμπειρία. Η εξέγερση του Νοέμ-
βρη 1973 αποδείχθηκε πιο δυνατή από τα

τανκς της Χούντας.

Σήμερα, η επέτειος του Πολυτεχνείου λει-
τούργησε αποκαλυπτικά για τους ταξικούς συ-
σχετισμούς απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, με πρώ-
το τον Χρυσοχοΐδη, ξεκίνησαν επιθετικά με στό-
χο να κάνουν επίδειξη πυγμής απέναντι στο ερ-
γατικό κίνημα και την Αριστερά. Αλλά ανακάλυ-
ψαν ότι έχουν απέναντί τους μια εργατική τάξη
που δεν είναι φοβισμένη -είναι οργισμένη.

Η απόφαση για απαγόρευση συγκεντρώσεων
κατά τα πρότυπα της 21ης Απριλίου 1967 και
της 17ης Νοεμβρίου 1973 ήταν μια πραξικοπη-
ματική πρόκληση, αλλά γύρισε μπούμερανγκ. Η

κυβέρνηση βρέθηκε πολιτικά απομονωμένη σε
ακραίο βαθμό. Ακόμη και η Ένωση Δικαστών και
Εισαγγελέων έκρινε αντισυνταγματική την απα-
γόρευση. Τα μαγειρέματα στο ΣτΕ δεν ήταν αρ-
κετά για να κουκουλώσουν την πραγματικότητα.

Όσο και να παριστάνει ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος ότι το 90% του κόσμου δεν θέλει να
γίνουν πορείες στην επέτειο του Πολυτεχνείου
φέτος, η εικόνα δεν αλλάζει. Μια κυβέρνηση
που θα είχε το 90% με το μέρος της δεν θα είχε
ανάγκη να δώσει χουντικές εξουσίες στην
Αστυνομία.

Πίεση
Το πόσο ισχυρή είναι η πίεση της λαϊκής βά-

σης ενάντια στις πραξικοπηματικές μεθοδεύ-
σεις φάνηκε και από την αλλαγή της στάσης
της αντιπολίτευσης. Κοινό διάβημα ΚΚΕ-Μέ-
ΡΑ25-ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ξαναγίνει. Για την ακρί-
βεια, λίγες μέρες νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας
είχε προτείνει στον Μητσοτάκη να διορίσει νέα
υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής για να έχει τη
συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να απομονώσει κά-
ποιες “ανεύθυνες μειοψηφίες”, η κυβέρνηση
βρέθηκε η ίδια στην απομόνωση.

Αυτή η εξέλιξη δεν έπεσε από τον ουρανό. Η
αλλαγή των ταξικών συσχετισμών χτίζεται βή-
μα-βήμα με τους εργατικούς αγώνες όλο το
προηγούμενο διάστημα. Το έδειξαν πανηγυρικά
οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία που βγήκαν
στις πύλες την περασμένη Πέμπτη. Την Άνοιξη,
στον πρώτο γύρο της καραντίνας η κυβέρνηση
είχε το θράσος να παριστάνει ότι χειροκροτάει
τους “ήρωες της Υγείας”. Τώρα, φοβάται τόσο
πολύ τον αγώνα τους ώστε ρίχνει λάσπη και
διώξεις στους νοσοκομειακούς γιατρούς της
Θεσσαλονίκης που καταγγέλλουν τις φονικές
ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία, βγαίνουν
στις πύλες και καλούν στην πορεία του Πολυτε-
χνείου.

Και έτσι θα συνεχίσουμε. Η Πανεργατική
Απεργία στις 26 Νοέμβρη είναι το άμεσο βήμα

και η αναγκαία απάντηση στην κυβέρνηση που
ετοιμάζει Μνημονιακό προϋπολογισμό, απειλεί
να καταθέσει το αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο
του Βρούτση και έκανε αστυνομικά αίσχη στην
επέτειο του Πολυτεχνείου. Πάμε για Πανεργατι-
κή με τον αέρα που μας δίνει η επιτυχία της
δράσης των νοσοκομειακών στις 12 Νοέμβρη
και η ξεφτίλα της κυβέρνησης στο Πολυτεχνείο.

Χρειαζόμαστε, όμως, και κάτι ακόμα. Την ενί-
σχυση της επαναστατικής αριστεράς. Η εικόνα
του Θανάση Παφίλη και της Σοφίας Σακοράφα
δίπλα στην Όλγα Γεροβασίλη στο κοινό διάβη-
μα ΚΚΕ-ΜέΡΑ25-ΣΥΡΙΖΑ στην Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας έκανε τον κόσμο της Αριστεράς να
σκεφτεί πόση δύναμη μπορεί να δίνει η κοινή
δράση. Ταυτόχρονα όμως έκανε πολλούς να
αναρωτηθούν προς τα πού θα γείρει μια τέτοια
προσπάθεια στη συνέχεια: προς αυτά που είδα-
με στα χρόνια της κυβέρνησης Τσίπρα ή προς
την υπέρβασή τους από τα αριστερά;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται
στο δυνάμωμα της επαναστατικής αριστεράς.
Οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ ανάμε-
σά τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μάχη
ενάντια στο κυβερνητικό πραξικόπημα. Δεν τα-
λαντεύτηκαν ούτε στιγμή στην προσπάθεια να
ξεσηκωθούμε όλοι και όλες ενάντια στις μεθο-
δεύσεις Μητσοτάκη-Χρυσοχοΐδη και να φτά-
σουμε στην πολιτική απομόνωση της κυβέρνη-
σης. Έχουμε άλλωστε την εμπειρία της αντιφα-
σιστικής νίκης που αναδείχθηκε τόσο δυνατά
στις 7 Οκτώβρη. Αυτό θα χρειαστεί να κάνουμε
ξανά και ξανά. Και πρέπει να είναι μαζί μας κά-
θε αγωνιστής και κάθε αγωνίστρια της Αριστε-
ράς που βγάζει τα συμπεράσματά του/της από
την πορεία των πραγμάτων.

• Η Εργατική Αλληλεγγύη έφευγε για το
τυπογραφείο την Τρίτη το απόγευμα. Αντα-
πόκριση από την πορεία του Πολυτεχνείου

και τα αίσχη της αστυνομίας μπορείτε να
βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση ergatiki.gr

Δήλωση – κάλεσμα για συμμε-
τοχή στην πορεία του Πολυτε-
χνείου και καταδίκη της απαγό-
ρευσης απευθύνουν ο Δημήτρης
Παπαχρήστος, μέλος της Συντο-
νιστικής Επιτροπής και εκφω-
νητής στην κατάληψη του Πολυ-
τεχνείου, αγωνιστές της Αριστε-
ράς, άνθρωποι των Γραμμάτων
και των Τεχνών, πανεπιστημια-
κοί, συνδικαλιστές από πολλούς
χώρους και τις Παρεμβάσεις
του Δημοσίου:

«Η απαγόρευση είναι
παράνομη! Όλες/οι στην
Πορεία του Πολυτεχνείου!

Ηγενική αναστολή του δικαιώμα-
τος του συνέρχεσθαι επί 4

ημέρες σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια με απόφαση του Αρχη-
γού της Αστυνομίας είναι αντίθετη
σε κάθε έννοια δημοκρατίας και
εκτός συνταγματικής νομιμότητας.

Το άρθρο 48 του Συντάγματος
προβλέπει ότι μια χώρα μπορεί να
μπει σε κατάσταση πολιορκίας μό-
νο σε συνθήκες πολέμου, επιστρά-
τευσης ή ένοπλου κινήματος για
την ανατροπή του πολιτεύματος.
Καθολική απαγόρευση όλων των
συναθροίσεων σε όλη την επικρά-
τεια, δηλαδή καθολική αναστολή
του άρθρου 11 του Συντάγματος,
έχει γίνει στις 21/04/1967 και στις
17/11/1973, δηλαδή από τη Χούντα
των συνταγματαρχών στο ξεκίνημά
της και ενάντια στην ίδια την εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου.

Καταγγέλλουμε αυτήν την αντιδη-
μοκρατική εκτροπή τις μέρες ακρι-
βώς που τιμούμε την επέτειο της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Καμιά
δικαιολογία περί μέτρων περιφρού-
ρησης της δημόσιας Υγείας δεν ευ-
σταθεί, από τη στιγμή που η ίδια η
κυβέρνηση έχει την ευθύνη για τη
συνεχή αποτυχία προστασίας από
την εξάπλωση της πανδημίας.

Καλούμε όλους και όλες, τους
εργαζόμενους και τις συλλογικότη-
τές τους, τη νεολαία, τις δυνάμεις
της Αριστεράς να περιφρουρήσου-
με τις δημοκρατικές ελευθερίες
αποκρούοντας το πραξικόπημα της
κυβέρνησης Μητσοτάκη με την πα-
ρουσία μας στην Πορεία που οργα-
νώνεται για το Πολυτεχνείο».

Κυκλοφορεί

Η δύναμη του Πολυτεχνείου είναι 
πιο ισχυρή από τη δύναμη της εξουσίας

Δ. Παπαχρήστος

Πολυτεχνείο 2020. Φωτό: Γιώργος Πίττας



Κρεσέντο αυταρχισμού και αστυνομικής αυθαιρεσίας με απειλές
σε συνδικαλιστές και συλλήψεις αγωνιστών ακολούθησε τις δη-
λώσεις του Χρυσοχοΐδη για απαγόρευση των διαδηλώσεων του

Πολυτεχνείου, θέλοντας να δημιουργήσουν κλίμα τρομοκρατίας στους
αγωνιστές και τις αγωνίστριες του εργατικού κινήματος και της νεολαί-
ας.

Στο στόχαστρο εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται η πρόεδρος της
Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), Δάφνη Κατσίμ-
πα, μετά από δήλωσή της στις 12/11, μέρα απεργιακών κινητοποιήσε-
ων των υγειονομικών, σε τηλεοπτική εκπομπή ότι θα συμμετέχουν στην
πορεία του Πολυτεχνείου. Δύο μέρες μετά, στην αγορά Καπάνι, στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 5 μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΕΚ
και της ΑΡΙΣ, επειδή μοίραζαν προκηρύξεις για την πορεία του Πολυτε-
χνείου (βλέπε κάτω). Καταγγελία για τις συλλήψεις έβγαλε ο Φοιτητι-
κός Σύλλογος Φιλολογίας Θεσσαλονίκης, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ.

Στα Χανιά, σύμφωνα με καταγγελία του τοπικού πυρήνα του ΣΕΚ,
απειλητικά προειδοποιητικά τηλεφωνήματα με σκοπό να “υπενθυμί-
σουν” την απαγόρευση της πορείας στις 17 Νοέμβρη, δέχτηκαν αγωνι-
στές της πόλης και ο εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, μέλος ΔΣ του
ΣΕΠΕ Χανίων Σεραφείμ Ρίζος. Στην Καρδίτσα, το Τμήμα Ασφάλειας
έφτασε να καλέσει σε απολογία διαχειριστή σελίδας στο facebook που
“τόλμησε” να ανεβάσει ανάρτηση – κάλεσμα στην πορεία του Πολυτε-
χνείου.

Την εισβολή της αστυνομίας στο Πολυτεχνείο στις 13/11, τις συλ-
λήψεις φοιτητών και την πρόκληση καταστροφών από την ίδια την
αστυνομία καταγγέλλει ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Σπουδαστών
(Υ/Δ) ΕΜΠ, υπογραμμίζοντας ότι: “Υπερασπιζόμαστε το Πανεπιστη-
μιακό Άσυλο! Απαιτούμε την άμεση απομάκρυνση των δυνάμεων κα-
ταστολής από τους χώρους του ΕΜΠ. Όλοι οι προσαχθέντες/συλλη-
φθέντες να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι!” 

Μάνος Νικολάου
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Άκυρη απαγόρευση
Ηγενική αναστολή του δικαιώματος του συνέρχεσθαι επί 4 ημέ-

ρες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με απόφαση του Αρ-
χηγού της Αστυνομίας (αριθμ. 1029/8/18, ΦΕΚ Β' 5046/14-11-2020)
είναι αντίθετη σε κάθε έννοια δημοκρατίας και εκτός συνταγματι-
κής νομιμότητας. Είναι απόφαση που δεν αντιστοιχεί σε δημοκρατι-
κό κράτος δικαίου, αλλά σε αυταρχικό καθεστώς ή σε κατοχική αρ-
χή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πολιτεύεται πλέον ως αστυνομικό
κράτος.

Κάθε λέξη της αστυνομικής διαταγής είναι ένα ψέμα και μια προ-
σβολή στις δημοκρατικές ευαισθησίες του λαού μας.
• Η αναφορά στο άρθρο 11 του Συντάγματος (δικαίωμα συνέρ-

χεσθαι) γίνεται καθαρά προσχηματικά, καθώς η παράγραφος 2 επι-
τρέπει γενική απαγόρευση μόνο για λόγους δημόσιας ασφάλειας.
Η παραπομπή στην ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 5 του Συντάγ-
ματος για “τη λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία
της δημόσιας υγείας” δεν μπορεί να παράσχει δικαιολογητική βάση
γενικευμένης απαγόρευσης δημόσιων συναθροίσεων που ισοδυνα-
μεί με προσωρινή αναστολή του άρθρου 11. Τέτοια δυνατότητα
προβλέπεται στο Σύνταγμα μόνον δυνάμει του άρθρου 48 (Κατά-
σταση Πολιορκίας) με αυστηρές οριοθετήσεις (απόφαση Βουλής,
δημοσίευση της απόφασης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας).
• Η αναφορά στην ΚΥΑ 71342/6-11-2020 αποσιωπά τη ρητή επι-

φύλαξη που αυτή προβλέπει για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροί-
σεις του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020. 
• Η αναφορά στην ΠΝΠ της 20/3/2020, άρθρο 68 παρ. 2, που

προβλέπει “απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων για
επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας
υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊου COVID-19... με απόφαση του Αρχηγού της ΕΛΑΣ” δεν
θεραπεύει την ως άνω αντισυνταγματικότητα, καθώς μία Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου δεν δύναται να υπερισχύει διατάξεων
συνταγματικής περιωπής. 

Ρεσάλτο
Κατ' ουσίαν, η Βουλή υποκαθίσταται από τον Αρχηγό της Ελληνι-

κής Αστυνομίας και την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων, που τελούν
υπό την άμεση εξουσία της κυβέρνησης και απέναντι στην οποία
δεν απολαμβάνουν καμία ανεξαρτησία. Πρόκειται για ρεσάλτο της
κυβερνητικής εκτελεστικής εξουσίας στις αρμοδιότητες της Βου-
λής και τους περιορισμούς που θέτει το Σύνταγμα.

Η ημερομηνία έκδοσης και ισχύος της απόφασης καθιστά προφα-
νώς παράνομες όλες τις ενέργειες κρατικών λειτουργών (αστυνο-
μία, κατά τόπο Εισαγγελίες, κλπ) στις 13 και 14 Νοεμβρίου, με τις
οποίες παρενοχλήθηκαν ή διώχθηκαν πολίτες με αφορμή κάλεσμα
συμμετοχής στις εκδηλώσεις της 17 Νοέμβρη. Η έκδοση της από-
φασης έγινε, κατά το χρόνο της ηλεκτρονικής σφραγίδας του ΦΕΚ,
δηλαδή στις 14 Νοεμβρίου και ώρα 18:45 (ασχέτως του αν αναγρά-
φεται ως ημερομηνία έκδοσης η 13η Νοεμβρίου), ενώ η ισχύς της
προσδιορίζεται από 15 Νοεμβρίου και ώρα 6:00. Συνεπώς, είναι νό-
μω αβάσιμες και παράνομες: η προκαταρκτική εξέταση που διέταξε
η Εισαγγελέας Πρωτοδικών στη Θεσσαλονίκη κατά της ιατρού Προ-
έδρου της ΕΝΙΘ Δάφνης Κατσίμπα, η προσαγωγή, σύλληψη και
κράτηση 5 μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ το μεσημέρι της 14ης Νοεμβρίου
στη Θεσσαλονίκη και η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους, η
κλήση σε εξέταση μέλους της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και
πλήθους πολιτών στην Καρδίτσα για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, κοκ. Για τις ενέργειες αυτές των κρατικών λειτουρ-
γών, θα πρέπει να αναζητηθούν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Η απόφαση της κυβέρνησης που αποτυπώνεται στην Απόφαση
του Αρχηγού της ΕΛΑΣ είναι δικαστικά ελεγκτέα. Για τους πολίτες
και τις συλλογικότητες του εργατικού και του λαϊκού κινήματος, η
ελευθερία της συνάθροισης είναι θεμελιώδης και απαράγραπτη.
Είναι συστατική του Συντάγματος, η δε κοινή νομοθεσία επιτρέπε-
ται μόνο να τη ρυθμίζει και όχι να την περιορίζει αυθαίρετα. Σε κά-
θε περίπτωση, η αντίσταση σε κάθε σφετερισμό της λαϊκής κυριαρ-
χίας αποτελεί όχι απλώς δικαίωμα, αλλά συνταγματική υποχρέωση
κάθε Έλληνα πολίτη, όπως αυτή διατυπώνεται στην ακροτελεύτια
διάταξη (άρθρο 120) του Συντάγματος.

Θανάσης Καμπαγιάννης, 
δικηγόρος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλό-

γου Αθηνών με την “Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή”.

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

Το Σάββατο 14 Νοέμβρη, περίπου 1μμ, ομάδα της ΟΠ-
ΚΕ κατόπιν εντολής της Γενικής Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ) προχώρησε σε αστυ-

νομικό έλεγχο πέντε μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης
που, φορώντας μάσκες και ακροβολισμένοι σε μεγάλη από-
σταση μεταξύ μας, διανείμαμε προκηρύξεις στην κεντρική
αγορά της Θεσσαλονίκης καλώντας τον κόσμο να διαδηλώ-
σουμε μαζικά στην επέτειο του Πολυτεχνείου ενάντια στην
κυβέρνηση της καραντίνας και του θανάτου.

Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε στα αστυνομικά όργανα
την πολιτική μας ιδιότητα και το δικαίωμά μας να διαδίδουμε
συλλογικά και ελεύθερα τις πολιτικές μας απόψεις ενάντια
στις απειλές και τις προκλήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη
και του εθνικού της σερίφη Χρυσοχοΐδη. 

Με κίβδηλα επιχειρήματα του τύπου «η νομιμότητα ισχύει
για όλους» (προφανώς η τήρηση της συνταγματικής νομι-
μότητας και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των
πολιτών δεν περιλαμβάνεται στις κατευθύνσεις που είχαν
λάβει από τον εθνικό σερίφη όταν τους επισκέφτηκε στην
πόλη πριν από περίπου 2 εβδομάδες), επιμένανε να τους
επιδείξουμε βεβαιώσεις κίνησης, τις οποίες επίσης όλοι και
όλες διαθέταμε, αλλά ούτε αυτές γίνανε δεκτές με το εξορ-
γιστικό σκεπτικό ότι εφόσον μοιράζαμε και προκηρύξεις οι
βεβαιώσεις κίνησης δεν γίνονται δεκτές! Ακόμη και η κίνηση
για σωματική άσκηση στην γειτονιά μας δεν έγινε δεκτή,
αφού δεν φορούσαμε φόρμα ή δεν είχαμε κάποιο κατοικί-
διο, αλλά τουναντίον μοιράζαμε προκηρύξεις! 

Βεβαιώσανε και στους πέντε διοικητικό πρόστιμο των 300
ευρώ, όπως καταφανώς είχαν προαποφασίσει, αλλά δεν εί-
χαν ολοκληρώσει την αποστολή τους. Προχώρησαν ταυτό-
χρονα στην ενημέρωση της εισαγγελίας Θεσσαλονίκης για
το περιεχόμενο των προκηρύξεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που κα-
λούσαν στην κατά τα άλλα καθόλα νόμιμη πορεία του Πολυ-
τεχνείου. Να σημειωθεί ότι την πραξικοπηματική απόφαση
της ΕΛ.ΑΣ. για απαγόρευση των διαδηλώσεων δεν είχαν
ακόμη τολμήσει να την εμφανίσουν… 

Παρά ταύτα, η εισαγγελέας Καλούδα Αντωνάτου διέταξε
τη σύλληψή της Μαρίας Τσίρμπα (ιδ. υπαλλήλου, μέλους
του ΣΕΚ), της Ιωάννας Κατλαμούση (εκπαιδευτικού, μέλους

του ΣΕΚ), του Κώστα Τορπουζίδη (δικηγόρου, μέλους του
ΣΕΚ), του Γιώργου Παπαστουγιαννούδη (μεταπτυχιακού
φοιτητή, μέλους της ΑΡΙΣ) και του Ηλία Κρουσταλλάκη,
(φοιτητή νομικής, μέλους της ΑΡΙΣ) για το «αδίκημα της διέ-
γερσης σε ανυπακοή» (θεωρώντας ίσως ότι έπρεπε να υπα-
κούσει στα κελεύσματα του εθνικού σερίφη) και την εκδικη-
τική μας μεταγωγή όχι ενώπιον της, ώστε να αφεθούμε στη
συνέχεια όλοι ελεύθεροι, αλλά στην ΓΑΔΘ για σήμανση, σω-
ματική έρευνα και κράτηση σαν εγκληματίες του κοινού ποι-
νικού δικαίου. Μάλιστα πάνω στον αυταρχικό της ζήλο, χρει-
άστηκε, όπως με ενημέρωσε προσωπικά ο αξιωματικός υπη-
ρεσίας του ΑΤ Λευκού Πύργου όπου μας είχαν προσαγάγει,
να σκεφτεί για κάποια ώρα για το εάν θα έπρεπε κι εγώ ως
δικηγόρος να κρατηθώ για το αυτόφωρο ή να αφεθώ ελεύ-
θερος…

Κάτω από τις έντονες διαμαρτυρίες μας για την αυθαίρε-
τη σύλληψή μας, μας στοιβάξανε από 5 μαζί μέσα σε δύο
περιπολικά και μας μετέφεραν στην ΓΑΔΘ, όπου και ξενύ-
χτησαν μέχρι την Κυριακή το πρωί οι 4 συντρόφισσες-οι.

Τα περιστατικά από μόνα τους αποδεικνύουν ότι επρόκει-
το για συντονισμένη επιχείρηση καταστολής ενταγμένη
στον συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη για
καταπάτηση των πολιτικών ελευθεριών και την επιβολή «κο-
ρονοδικτατορίας».

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που συλληφθήκαμε
δεν μετανοούμε για την πολιτική μας δράση. «Ασκούμαστε»
κάθε Σάββατο μεσημέρι στην κεντρική αγορά της Θεσσαλο-
νίκης μοιράζοντας προκηρύξεις και την Εργατική Αλληλεγ-
γύη καλώντας τον κόσμο στον αγώνα για τις ζωές μας και
θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Οι κρατικοί λειτουργοί με πρώτη απ’ όλους την εισαγγε-
λέα Καλούδα Αντωνάτου θα κληθούν να δώσουν λόγο για
τις ετσιθελικές και αυθαίρετες ενέργειές τους.

Το μεγάλο στοίχημα βέβαια για ολόκληρη την αριστερά και
για κάθε δημοκράτη είναι πλέον να λογοδοτήσει η ίδια η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη για το κατασταλτικό της ρεσάλτο. Κι αυ-
τό δεν μπορεί παρά να σημαίνει άμεση και ενωτική δράση του
εργατικού και φοιτητικού κινήματος για την ανατροπή της.

Κώστας Τορπουζίδης

Μάχη ενάντια    σ   
Το Πολυτεχνείο δεν ήταν ποτέ μια επετειακή

εκδήλωση μνήμης, αλλά ημέρα διεκδίκησης
του λαού ενάντια στις κυβερνητικές επιλογές
και στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ στριμωγμένη από την
αδιέξοδη πολιτική της, προβαίνει σε συνταγ-
ματική εκτροπή αναστέλλοντας το άρθρο 11,
το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, για να πνίξει
τις λαϊκές αντιδράσεις.

Η κυβέρνηση οφείλει να παραιτηθεί, γιατί
στάθηκε ανίκανη να διαχειριστεί την υγειονο-
μική και οικονομική κρίση, φορτώνοντας όλα
τα βάρη στο λαό, δίνοντας γη και ύδωρ
στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και
τις πολυεθνικές. 

Είναι επιβεβλημένο, περισσότερο από πο-
τέ, η υπεράσπιση του Συντάγματος από τον
ίδιο το λαό, την 17η Νοέμβρη, στους δρό-
μους, διεκδικώντας το δικαίωμα για ΨΩΜΙ,
ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, έξω η χώρα
μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς, έξω το ΝΑΤΟ και οι ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ.
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ!

Ζαχαρία Μαρία, γενική γραμματέας 
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά



Ηπροσπάθεια της κυβέρνησης να προσεταιριστεί
την ατζέντα της ακροδεξιάς με αφορμή τον εορ-

τασμό του Πολυτεχνείου είναι κατά τη γνώμη μου κί-
νηση απελπισίας. Οφείλεται στο ότι τα έχει κάνει μού-
σκεμα τόσο στο θέμα της πανδημίας όσο και της οι-
κονομικής κρίσης. Παραδέχθηκαν έστω και καθυστε-
ρημένα αυτά που τους λέγαμε, ότι η ύφεση θα ξεπε-
ράσει το 10% όπως και το έλλειμμα, ενώ το δημόσιο
χρέος προβλέπεται να φτάσει στο 206-216%. Η χώρα
είναι στα πρόθυρα ενός νέου πέμπτου μνημονίου που
θα είναι πανομοιότυπο και εξίσου αποτυχημένο με τα
προηγούμενα τέσσερα. 

Αυτά θέλουν να κρύψουν πίσω από τις απαγορεύ-
σεις και τον αυταρχισμό και αυτά πρέπει να αναδεί-
ξουμε και στη φετινή επέτειο του Πολυτεχνείου αψη-
φώντας τις απαγορεύσεις. Γιατί όπως λέει και το σύν-
θημα: Το Πολυτεχνείο δεν ήτανε γιορτή ήταν ΕΞΕ-
ΓΕΡΣΗ και πάλη ταξική.

Νίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος

Φέτος θα κατέβουμε οπωσδήποτε στην πορεία του
Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη για να παλέψουμε

ενάντια στα προβλήματα που έχουμε όλοι, ντόπιοι, με-
τανάστες, πρόσφυγες σε στρατόπεδα που οι συνθή-
κες είναι απάνθρωπες. Γι’ αυτό κάναμε εξόρμηση σε
δρόμους γύρω από την Ομόνοια σε εργάτες από Πακι-
στάν, Μπαγκλαντές και αλλού και μας δήλωναν ότι θέ-
λουν να έρθουν.

Είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις του Χρυσοχοΐδη για
απαγόρευση της πορείας. Πολύ καλά έκαναν οργανώ-
σεις της Αριστεράς που πήραν απόφαση να γίνει η
πορεία του Πολυτεχνείου, τις ευχαριστούμε και εμείς
οι μετανάστες θα κατέβουμε μαζί τους. Πιστεύω ότι η
κυβέρνηση πρέπει να πάρει πίσω την απαγόρευση.

Πρέπει να πάρουν πίσω και τα μέτρα που περιορί-
ζουν τη μετακίνηση και δυσκολεύουν τη ζωή, ιδιαίτε-
ρα των μεταναστών εργατών. Δέχομαι καθημερινά κα-
ταγγελίες γιατί γράφουν άδικα πρόστιμα 300 ευρώ σε
κόσμο που πηγαίνει στη δουλειά του και από την άλλη
όσοι δεν έχουν δουλειά δυσκολεύονται να μετακινη-
θούν να ψάξουν μεροκάματα και δεν μπορούν να επι-
βιώσουν.

Τζαβεντ Ασλάμ, 
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος 

“H Ενότητα”
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Παρά την απαγόρευση, πλήθος εργατικών σωματείων, φοιτητικών
συλλόγων, αντιρατσιστικών, αντιφασιστικών και περιβαλλοντικών
συλλογικοτήτων, κοινοτήτων μεταναστών, δημοτικών παρατάξεων

και οργανώσεων της Αριστεράς κάλεσαν στην πορεία του Πολυτεχνείου.
Μετά το αρχικό κάλεσμα του Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων
Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), της ΑΔΕΔΥ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας
ακολούθησαν τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Λαυρίου, η ΟΕΝΓΕ (νοσο-
κομειακοί γιατροί), η ΕΝΙΘ, η ΠΟΠΟΚΠ (εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά τα-
μεία), πρωτοβάθμια σωματεία όπως των εργαζόμενων στο Νοσοκομείο
Άγιος Σάββας,, εκπαιδευτικών Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης, σύλ-
λογοι εργαζομένων στους δήμους, ο Σύλλογος Προσωπικού ΕΥΔΑΠ, ο
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, τα Συνδικάτα Επισιτισμού-Τουρι-
σμού και Οικοδόμων Αθήνας, κα. Κάλεσμα και συμμετοχή στην πορεία του
Πολυτεχνείου στήριξαν συλλογικότητες όπως το Support Earth και η
"Εναλλακτική Παρέμβαση - Δικηγορική Ανατροπή".

Στις 11/11 δημοσιεύτηκε κείμενο κάλεσμα στην πορεία του Πολυτεχνεί-
ου που υπογράφουν 63 πανεπιστημιακοί, συνδικαλιστές, καλλιτέχνες και
δημοτικοί σύμβουλοι. “Με τη μαζική συμμετοχή στην πορεία του Πολυτε-
χνείου βαδίζουμε σταθερά και αταλάντευτα στο δρόμο που χάραξε ο Νο-
έμβρης, για τη συντριβή του φασισμού, για Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία!

Με τη μάσκα μας αλλά και με την κραυγή μας θα βρεθούμε στους δρό-
μους, στις 17 Νοέμβρη!

Προκόπης Παπαστράτης, ιστορικός καθηγητής Πάντειο, Μιχάλης Λυμπερά-
τος, πανεπιστημιακός, ιστορικός Πάντειο, Γιάννης Ζαρκάδης, Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Πάτρας Νίκος Κουραχάνης, Διδάσκων, Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Μάκης Καβουριάρης, πανεπιστημιακός, πρόεδρος Συλλόγου φοιτητών στο
Παρίσι 1973, Νίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος, Έλλη Βαρκαράκη, Χημι-
κός Μηχανικός, Aλεξάνδρα Πολιτάκη, πολιτική επιστήμονας, Βασίλης Κουκα-
λάνι, ηθοποιός-σκηνοθέτης,σύνεδρος ΠΟΘΑ Αλέξανδρος Μαρτζούκος, ηθο-
ποιός,σύνεδρος ΠΟΘΑ Τατιάνα Πίττα, ηθοποιός, Χρήστος Τζουρντός, μέλος
Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων 1967-74, Λεωνίδας Κοντουδάκης,
αυτόπτης μάρτυρας στη δίκη Γρηγόρη Λαμπράκη, Λήδα Καζαντζάκη, ιστορι-
κός Τέχνης , Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτική αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος πολιτική αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, Θανάσης Καμπαγιάννης, μέλος ΔΣ ΔΣΑ, δικηγόρος πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμ-
βουλος Αθήνας, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Σωκράτης Ταγκόπουλος, σύμβουλος
1ης δημοτικής κοινότητας Αθήνας, Tάνια Βριζάκη, σύμβουλος 2ης δημοτικής
κοινότητας Αθήνας, Νίκος Σκλαβενίτης, σύμβουλος 4ης δημοτικής κοινότη-
τας Αθήνας, Αθανασία Κατσούλη, σύμβουλος 5ης δημοτικής κοινότητας
Αθήνας, Νίκος Αλεξανδράτος, σύμβουλος 6ης δημοτικής κοινότητας Αθή-
νας, Βασίλης Μάραντος, σύμβουλος 7ης δημοτικής κοινότητας Αθήνας, Θα-
νάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, ΔΣ ΟΙΕΛΕ, Κατερίνα Θωί-
δου, δημοτική σύμβουλος Νίκαια-Ρέντη, Σεραφείμ Ρίζος, δημοτικός σύμβου-
λος Χανιά, ΔΣ Συλλόγου Π.Ε. Χανίων, Ζαχαρία Μαρία, γραμματέας Εργατι-
κού Κέντρου Πειραιά, Καλφαγιάννης Παναγιώτης, πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ, Κα-
ταραχιάς Κώστας, πρόεδρος συλλόγου εργαζόμενων Νοσοκομείου «Αγ Σάβ-
βας», μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, Ρεβύθης Σπύρος, πρόεδρος σωματείου Εργαζόμε-
νων ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ), Πατρικίου Κατερίνα, γραμματέας ΔΣ συλλόγου εργα-
ζόμενων Νοσοκομείου «Αγ Σάββας», Λυσικάτου Ζαννέτα, ταμίας ΔΣ συλλό-
γου εργαζόμενων Νοσοκομείου «Αγ Σάββας», Ερωτοκρίτου Αργυρή, μέλος
ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου Γεννηματά, Χαρχαρίδου Μαρία, μέ-
λος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου Γεννηματά, Στάικος Σπύρος,
σύνεδρος ΠΟΕΔΗΝ από το συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟ Αλ-
φιέρη Μαρία, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού»
Ανδρέου Τιάνα μέλος ΔΣ ΟΣΥΟ, Αργύρης Χρήστος, ΓΣ ΑΔΕΔΥ , Γεροντίδης
Μάκης, μέλος ΔΣ συλλόγου εφοριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας, Πίττας Κώ-
στας, γραμματέας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων υπ. Ανάπτυξης (τομείς Βιομηχα-
νίας/Ενέργειας/Έρευνας και Τεχνολογίας), Πολύδωρος Κώστας, μέλος ΔΣ
Σωματείου Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας, Κομνιανού Δήμητρα, μέλος ΔΣ ΣΜΤ Μα-
κεδονίας, Βερδέ Λένα, ΔΣ ΕΣΠΗΤ, Φωτέλλη Ειρήνη, μέλος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ,
Τσινίκα Άννα, μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΡΤ, Κοτρώνη Μαρία, πρόεδρος ΔΣ ΠΣΕΦΑ,
Κουλούρης Σπύρος, μέλος ΓΣ ΟΤΥΕ, Τραγά Στέλλα, γραμματέας Συλλόγου
Π.Ε. Αιγάλεω, Αυγολούπη Μαρία, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων Δήμου Αμπελο-
κήπων - Μενεμένης, Μήτζιας Γιάννης, ΔΣ σωματείου εργαζόμενων ΕΥΑΘ,
Μεγαγιάννης Κώστας ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων Δήμου Αγίας Παρασκευής,
Σπανόπουλος Αγγελος,, Δ.Σ. Πανελλήνιου Σωματείου Τουριστικών Συνοδών,
Κοντοδήμας Δημήτρης, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων Μπενάκειου Φυτοπαθο-
λογικού Ινστιτούτου, Τουρνάς Νίκος, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων ΑΑ-
ΔΕ, Ζαρίδας Παναγιώτης, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων Σιβιτανίδειου, Λαδά
Χριστίνα, ΔΣ Συλλόγου Π.Ε. Μεσσηνίας, Λουκάς Βασίλης, ΔΣ ΕΛΜΕ Ικαρίας,
Μπράτσος Νάσος, μέλος ΓΣ ΠΟΕΣΥ, Καλπίδης Δημήτρης, αντιπρόεδρος
συλλόγου εργαζόμενων Δήμου Κορυδαλλού

     στο κυβερνητικό πραξικόπημα

Είναι προφανές ότι το φετινό συλλαλητήριο και η πο-
ρεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, έχει ιδιαίτερο

συμβολισμό και πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. 
Σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών

Κοινωνικής Πολιτικής καλούμε όλους τους συναδέλφους
να συμμετάσχουν στη φετινή κινητοποίηση, η οποία με
εξαίρεση ίσως τις πρώτες μαχητικές επετείους προσεγγί-
ζει ή επιβάλλεται να προσεγγίσει το πνεύμα της ανυπα-
κοής και της αγωνιστικότητας που ταυτίστηκαν διαχρονι-
κά με εκείνο το Νοέμβρη.

Αντώνης Κουρούκλης, πρόεδρος ΠΟΠΟΚΠ 

Το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» που τα λέει
όλα και είναι πια διαχρονικό για τις πραγματικές ανάγ-

κες κάθε απλού ανθρώπου. 
Το γεγονός ότι οι «άοπλοι» φοιτητές, τόλμησαν και τα

έβαλαν με τη χούντα, οι αδύναμοι φαινομενικά τα έβαλαν με
τους «ισχυρούς» δικτάτορες και το σύστημά τους, και το τα-
ρακούνησαν συθέμελα. Το ότι οι «αδύναμοι» αποδείχτηκαν
δυνατοί και οι «ισχυροί» αδύναμοι. Το ότι όλα αυτά μας εμ-
πνέουν και σήμερα, μας οδηγούν στους τωρινούς μας αγώ-
νες, μας φωτίζουν το δρόμο που πρέπει να περπατήσουμε.
Και θα τον περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο. Με το κεφάλι
ψηλά και με το ίδιο σύνθημα: «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία»! 

Μαρία Χαρχαρίδου,  
μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζόμενων νοσοκομείου 

Γεννηματάς

Μόνο το κίνημα αποφασίζει τι θα γίνει με την πορεία
του Πολυτεχνείου και όχι ο πρωθυπουργός. Γι' αυτό

θα είμαστε στην διαδήλωση. Είναι επίκαιρο το σύνθημα
Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία και προσθέτουμε και την
Υγεία. 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού καλεί
στην πορεία. Οι ιδιωτικοποιήσεις τρέχουν στους δήμους
υλοποιώντας πολιτικές προς όφελος του μεγάλου κεφα-
λαίου. Ταυτόχρονα, κατεβάζουν αντιαπεργιακά νομοσχέ-
δια και προσπαθούν να χτυπήσουν το συνδικαλιστικό κίνη-
μα και την εργατική τάξη. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
είναι συνδεδεμένη με την εργατική τάξη, την πήραν οι ερ-
γάτες στα χέρια τους και μπόρεσε να φέρει αποτελέσμα-
τα. Αυτή την παράδοση θα συνεχίσουμε και φέτος.

Δημήτρης Καλπίδης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού



Τις ίδιες μέρες που η Νίκη Κεραμέως με-
λετούσε τις διαστάσεις των παιδικών
προσώπων για την προμήθεια των μα-

σκών για τα σχολεία, ο Χρήστος Σταϊκούρας
μελετούσε τα δεδομένα της οικονομίας για
την σύνταξη του προϋπολογισμού για το οικο-
νομικό έτος 2021. Με την ίδια αποτελεσματι-
κότητα. Τώρα συναγωνίζονται μεταξύ τους για
το βραβείο του μεγαλύτερου φιάσκου. Οι μά-
σκες “σώβρακο” ή ο προϋπολογισμός “σώ-
βρακο”; Ιδού η απορία.

Την Παρασκευή η κυβέρνηση θα καταθέσει
το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του
2021 στη Βουλή. Τρεις βασικές “προσαρμο-
γές” έχει σε σχέση με το προσχέδιο που είχε
δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονο-
μικών στις αρχές του Οκτώβρη. Και οι τρεις -τι
περίεργο- προς το χειρότερο.

Ύφεση
Η πρώτη αφορά την ύφεση τη χρονιά που

διανύουμε. Το προσχέδιο προέβλεπε ότι θα
έκλεινε στο 8,3%. Τώρα η νέα εκτίμηση είναι
ότι θα “κινηθεί στην περιοχή του 10%”. 

Φυσικά κανένας δεν εντυπωσιάστηκε από τη
νέα αποτυχία του Σταϊκούρα. Οι προβλέψεις
του έχουν βγει όλες λάθος. Ο προϋπολογι-
σμός του 2020 προέβλεπε -σε πείσμα της ύφε-
σης που είχε αρχίσει ήδη από τους τελευταί-
ους μήνες του 2019 να χτυπάει τον πλανήτη-
“σθεναρή” αύξηση του ΑΕΠ μέσα στη χρονιά
που διανύουμε κατά τουλάχιστον 3 ποσοστι-
αίες μονάδες. Τον Μάρτη, μόλις έσκασε η κρί-
ση του κορονοϊού, μιλούσε για μηδενική ανά-
πτυξη. Τον Απρίλη διαβεβαίωνε ότι η ύφεση
δεν θα ξεπεράσει το 4%. Τον Οκτώβρη έφτασε
στο 8,3%. Τώρα “στην περιοχή του 10%”. Και
βλέπουμε.

Η κυβέρνηση επικαλείται τις αβεβαιότητες
της πανδημίας για να δικαιολογήσει αυτές τις
απανωτές αποτυχίες. Τον Μάρτη, τον Απρίλη
και τον Οκτώβρη, όμως, το υπουργείο Οικονο-
μικών είχε έρθει σε σύγκρουση για τις εκτιμή-
σεις του με όλους τους διεθνείς οργανισμούς:
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Κομισιόν,
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο -όλοι- προ-
έβλεπαν μια πολύ πιο βαθιά ύφεση για την ελ-
ληνική οικονομία. Η κυβέρνηση τους κατηγο-
ρούσε τότε για απαισιοδοξία. Τώρα αποδεί-
χτηκε ότι η κυβέρνηση προσπαθούσε να κρύ-
ψει το πρόβλημα.

Παρά την πρωτοφανή ύφεση -τις συνέπειες
τις πληρώνουν ήδη πολύ άγρια οι εργάτες και
οι φτωχοί- η κυβέρνηση επιμένει να μιλάει για
success story: τα πήγαμε πολύ καλύτερα από
τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες λέει χω-
ρίς ίχνος ντροπής ο Σταϊκούρας. “Τα δημοσιο-
νομικά μέτρα στην Ευρώπη για την αντιμετώ-
πιση των επιπτώσεων της πανδημίας, κατά μέ-
σο όρο, ανέρχονται στο 4% του ΑΕΠ για το
2020” λέει σε μια πρόσφατη συνέντευξή του
στην Realnews. “Στην Ελλάδα, αυτά τα μέτρα
έχουν ήδη ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ. Και με
το τελευταίο πακέτο μέτρων θα φτάσουμε πε-
ρίπου στο 8% του ΑΕΠ. Συνεπώς αποδεδειγμέ-
να, και συγκριτικά με την Ευρώπη, ενεργούμε
έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά”. 

Στα τέλη του Σεπτέμβρη, σε μια άλλη συνέν-
τευξη στην “έγκυρη” εφημερίδα Παραπολιτικά,
ο υπουργός Οικονομικών κόμπαζε για το “γεγο-
νός” (που λέει ο λόγος) ότι η ύφεση στην Ελλά-
δα δεν είναι η χειρότερη στην Ευρώπη, όπως
προέβλεπαν πολλοί οικονομολόγοι: “με βάση
τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία, το 1ο εξάμη-
νο του έτους, η ελληνική οικονομία συρρικνώ-

θηκε κατά 7,9%, όταν ο αντίστοιχος μέσος
όρος συρρίκνωσης στην ευρωζώνη ήταν 9,0%,
ενώ ειδικότερα στην Πορτογαλία 9,3%, στην
Ιταλία 11,7%, στη Γαλλία 12,3% και στην Ισπα-
νία 13,1%. Διαψεύδονται έτσι, μέχρι σήμερα
τουλάχιστον, οι προβλέψεις ότι η Ελλάδα θα
κατέγραφε τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρω-
παϊκή Ένωση...” Το ποιος διαψεύδεται τελικά το
ομολογεί το νέο σχέδιο του προυπολογισμού.

Ελλείμματα και Χρέος
Η δεύτερη “προσαρμογή” στο τελικό κείμε-

νο του προϋπολογισμού σε σχέση με το προ-
σχέδιο του Οκτωβρίου αφορά στα ελλείμματα
και το χρέος. Το πρωτογενές έλλειμμα (δηλα-
δή χωρίς να συνυπολογιστούν οι τόκοι του δη-
μοσίου χρέους)  θα φτάσει με τις νέες προβλέ-
ψεις στο 3% του ΑΕΠ – τριπλάσιο δηλαδή από
το 1% του Οκτώβρη. Συνολικά το δημόσιο έλ-
λειμμα θα “ακουμπήσει” το 10%, στα επίπεδα
που το άφησε η κυβέρνηση του Κώστα Καρα-
μανλή το 2008 δηλαδή. 

Ακόμα πιο δραματική είναι η εικόνα του δη-
μόσιου χρέους. Πριν από λίγες ημέρες ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος
Σκυλακάκης είχε ομολογήσει ότι το χρέος θα
ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ. Και για να αντι-
μετωπίσει τις συνέπειες του νέου λοκντάουν
(δηλαδή να στηρίξει τις μεγάλες επιχειρήσεις)
ο νέος προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει ένα
ακόμα πακέτο “στήριξης” 4 δις ευρώ (στο
προσχέδιο ήταν 2 δις) που θα επιβαρύνει ακό-
μα περισσότερο το χρέος μέσα στη χρονιά

που μας έρχεται.
Η κυβέρνηση, προς το παρόν, δεν αντιμετω-

πίζει προβλήματα χρηματοδότησης. Υπάρχουν
πολλοί και διάφοροι λόγοι που την “προστα-
τεύουν” από τη μανία των αγορών. Ο πιο ση-
μαντικός από όλους είναι το “εύκολο χρήμα”
των κεντρικών τραπεζών και η έλλειψη επενδυ-
τικών ευκαιριών για τις τράπεζες και τους κερ-
δοσκόπους που λυμαίνονται το φρεσκοτυπω-
μένο χρήμα. Αλλά αυτός ο παράγοντας -όπως
και όλοι οι άλλοι- έχει ημερομηνία λήξης. Αργά
ή γρήγορα οι αγορές θα χάσουν τη διάθεση να
επενδύουν ακόμα και σε ομόλογα - σκουπίδια
και η Ελλάδα θα βρεθεί ξανά στην ίδια θέση
που βρέθηκε το 2009-10, να μην μπορεί να εξυ-
πηρετήσει τα χρέη της και να είναι αναγκασμέ-
νη να προσφύγει στους γνωστούς και μη εξαι-
ρετέους “φίλους” (την Κομισιόν, την ΕΚΤ, το
ΔΝΤ) για “βοήθεια”. Διάφορα στελέχη της κυ-
βέρνησης προετοιμάζουν ήδη το έδαφος για
την ώρα που ο κόσμος (για την ακρίβεια, οι ερ-
γάτες που παράγουν τον πλούτο) θα κληθεί να
πληρώσει τον λογαριασμό της διάσωσης της
οικονομίας από τις συνέπειες της πανδημίας.

Η ανάκαμψη που δεν θα έρθει
Όταν ξέσπασε το πρώτο κύμα της πανδη-

μίας και επιβλήθηκε το πρώτο λοκντάουν η κυ-
βέρνηση πίστευε ότι η οικονομία θα βυθιζόταν
μεν σε μια απότομη ύφεση φέτος αλλά θα ανέ-
καμπτε γρήγορα και δυναμικά μέσα στο 2021.
Το ίδιο -με μικρές παραλλαγές στα νούμερα-
πίστευαν πρακτικά όλα τα οικονομικά επιτε-

λεία της Ευρώπης. Τώρα οι ελπίδες αυτές
έχουν εξανεμιστεί. Και αυτό θα αποτυπωθεί
ανάγλυφα στον προϋπολογισμό που καταθέτει
την Παρασκευή ο Σταϊκούρας στη Βουλή και
είναι η τρίτη μεγάλη ανατροπή σε σχέση με το
προσχέδιο του Οκτώβρη.

Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις η ύφεση
θα συνεχιστεί και στο πρώτο τρίμηνο του
2021. Η ανάκαμψη θα έρθει την άνοιξη –με μια
βασική προϋπόθεση: ότι θα έχει βρεθεί το εμ-
βόλιο και η πανδημία θα έχει ελεγχθεί. Αλλά
ακόμα και έτσι οι προβλέψεις είναι ισχνές:
ανάπτυξη από 4,5% ως 5% και όχι 7,5% που
προέβλεπε το προσχέδιο. 

Το 4,5% μπορεί να ακούγεται τεράστιο σε
σύγκριση με τα πολύ χαμηλά νούμερα των τε-
λευταίων χρόνων. Αλλά η σύγκριση είναι απατη-
λή: το 4,5% υπολογίζεται σε σχέση με την προ-
ηγούμενη χρονιά, δηλαδή τη φετινή. Με άλλα
λόγια η ανάκαμψη του 2021 θα καλύψει απλώς
και μόνο τις μισές απώλειες του 2020. Ή για να
το πούμε διαφορετικά θα χρειαστούν δυο χρό-
νια για να επιστρέψουμε απλά στο (άθλιο) ση-
μείο που ήμασταν στο τέλος του 2019.

Και αυτά με την προϋπόθεση ότι θα υλοποι-
ηθούν οι εκτιμήσεις -κάτι που δεν είναι καθόλου
σίγουρο. Ο προϋπολογισμός προβλέπει, για πα-
ράδειγμα, ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα
φτάσουν το 2021 στο 60% των εσόδων του
2019. Αλλά αυτή η πρόβλεψη είναι τελείως αυ-
θαίρετη. Όπως αυθαίρετη είναι και η υπόθεση
ότι θα έχει ελεγχθεί η πανδημία μέχρι την άνοι-
ξη (η μετάλλαξη του ιού στα εκτροφεία μινκ
δείχνει ανάγλυφα πόσο αδιόρθωτος είναι ο κα-
πιταλισμός, που συνεχίζει απτόητος τις ίδιες
πρακτικές παρόλο που έχει καταφέρει να μολύ-
νει όλο τον πλανήτη  με έναν επικίνδυνο ιό).

Ο προϋπολογισμός που η κυβέρνηση στέλ-
νει στη Βουλή είναι συνταγή για κλιμάκωση
μνημονιακών επιθέσεων: περικοπές για τις
ανάγκες μας, συμπεριλαμβανομένης της υγεί-
ας και κάθε δυνατή βοήθεια στις “επιχειρήσεις
μας που περνάνε δύσκολες ώρες” -όπως είχε
πει κάποτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για
τις ελληνικές τράπεζες. Η χρεοκοπία όλων των
προβλέψεων της κυβέρνησης θα κάνει αυτή
την επίθεση που ετοιμάζουν ακόμα πιο άγρια. 

Το ίδιο θα είναι και η απάντηση που τους
ετοιμάζουμε.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Συνταγή για Μνημονιακές επιθέσεις

Φωτό από απεργία της ΑΔΕΔΥ τον
Φλεβάρη του 2010. Από το αρχείο της ΕΑ
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Εμπρός για Πανεργατική 26 Νοέμβρη
Το αντεργατικό και
αντισυνδικαλιστικό έκτρωμα
Βρούτση δεν θα περάσει.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρί-
σκεται σε πανικό. Οι απαγο-
ρεύσεις, η καταστολή και οι

απειλές προς όσους αγωνίζονται
δεν μπορούν να κρύψουν ούτε την
παταγώδη αποτυχία στη διαχείριση
της πανδημίας που θυσιάζει ανθρώ-
πινες ζωές για να σώσει τα κέρδη
των καπιταλιστών αλλά ούτε και την
κρίση που χτυπά δυνατά την πόρτα
της ελληνικής οικονομίας. Η στοχο-
ποίηση του εργατικού κινήματος και
της Αριστεράς “δια πάσαν νόσον και
πάσαν μαλακίαν” δεν περνάει. Η
απεργία της 26 Νοέμβρη μπορεί, και
πρέπει, να γίνει η αρχή τους τέλους
αυτής της κυβέρνησης. 

Δεκάδες Εργατικά Κέντρα μεταξύ
των οποίων και αυτά της Αθήνας,
του Πειραιά, της Πάτρας και των
Ιωαννίνων, η ΑΔΕΔΥ για όλο το δη-
μόσιο, η ΠΕΝΕΝ για τα καράβια, αλ-
λά και δεκάδες σωματεία του ιδιωτι-
κού τομέα, μεταξύ των οποίων και οι
εργαζόμενοι στην ιδιωτική υγεία
(ΟΣΝΙΕ) καλούν σε 24ωρη απεργία
και διαδηλώσεις στις 26 Νοέμβρη
για να σταματήσουμε το αντεργατι-
κό-αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο
έκτρωμα του Βρούτση. 

Ωράρια “λάστιχο”
Εάν περάσει, χιλιάδες παραπάνω

εργαζόμενοι θα υποχρεώνονται πλέ-
ον να δουλεύουν και τις Κυριακές
αφού διευρύνεται η λίστα των επι-
χειρήσεων που θα έχουν αυτό το δι-
καίωμα. Το δε οχτάωρο ουσιαστικά
καταργείται και γίνεται δεκάωρο και
οι εργαζόμενοι όχι απλά δεν θα πλη-
ρώνονται τις παραπάνω ώρες αλλά
θα πρέπει, ως αντάλλαγμα(!), να
παίρνουν ρεπό, άδειες ή να μει-
ώνουν τις ώρες τους μέσα στο ακό-
λουθο εξάμηνο. Να κάνουν δηλαδή
τη ζωή τους και των οικογενειών
τους “λάστιχο”, σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκά-
στοτε εργοδότη. Και, σαν να μην
έφταναν τα προηγούμενα, με τη θέ-
σπιση ψηφιακής κάρτας “δεν θα
γλυτώνει κανείς” αφού θα υπάρχει
“απόλυτη καταγραφή του ωραρίου”
σύμφωνα με τα λόγια του υπουργού
Εργασίας.

Με άρωμα 330
Το νομοσχέδιο Βρούτση θέλει να

καταφέρει μεμιάς, όσα χτυπήματα
δεν κατάφεραν να πετύχουν ενάντια
στο συνδικαλισμό όλες οι μνημονια-
κές κυβερνήσεις μαζί. Στο ήδη
υπάρχον αντεργατικό οπλοστάσιο
της κήρυξης των απεργιών ως “πα-
ράνομων και καταχρηστικών” και
της επίταξης, προσθέτονται μια σει-

ρά απεργοσπαστικών μέτρων: θα
απαγορεύονται οι καταλήψεις χώ-
ρων δουλειάς και οι απεργιακές
φρουρές, το προσωπικό ασφαλείας
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%
και οι απεργίες θα αποφασίζονται
ηλεκτρονικά και με απαρτία πάνω
από 50%. 

Φαίνεται πως ο Βρούτσης ζήλεψε
τον Λάσκαρη, υπουργό Εργασίας το
1975, που δήλωνε πως “καταργήσα-
με την πάλη των τάξεων”. Όμως
μάλλον ξεχνάει ότι την τελευταία
φορά που οι πολιτικοί του πρόγονοι
προσπάθησαν με το νόμο 330 περί
“εργατικών οργανώσεων και συνδι-
καλιστικών ελευθεριών” να πνίξουν
το εργατικό κίνημα βρέθηκαν αντι-
μέτωποι με ένα θυελλώδες μαζικό
ξέσπασμα από τα κάτω, που διάρκε-
σε χρόνια. Εκείνο το κίνημα όχι απλά
πέταξε τον 330 στα σκουπίδια αλλά
και ανάγκασε το ΠΑΣΟΚ το 1982 να
ψηφίσει τον νόμο 1264 που θέλει
σήμερα να καταργήσει ο ίδιος (βλ.
Εργατική Αλληλεγγύη νο.1430).

Ο ν.1264, που η κυβέρνηση ΝΔ και
τα παπαγαλάκια της προσπαθούν να
παρουσιάσουν ως παρωχημένο,
ήταν κομμάτι μιας σειράς κατακτή-
σεων όπως η νομική εξίσωση αν-
τρών και γυναικών, η αναθεώρηση
του οικογενειακού δικαίου και το δι-
καίωμα ψήφου στα 18. 

Πάνω σε αυτή την κατάκτηση μπο-
ρούσαν να πατάνε και πατάνε ακόμα
οι αγώνες του εργατικού κινήματος
για να αντισταθούν στο κύμα του νε-
οφιλελευθερισμού και των μνημο-

νίων επί ΝΔ, ΠΑΣΟΚ αλλά και ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Και ο Βρούτσης το ξέρει πολύ
καλά αυτό. Άλλωστε, όπως είχε πει
το 2014 ως υπουργός Εργασίας, μι-
λώντας για την εργατική αντίσταση
την περίοδο των πρώτων μνημονίων,
“στα δύσκολα, φάνηκε –μεταξύ άλ-
λων– η έλλειψη μιας ιστορικά εμπε-
δωμένης κουλτούρας συναινέσεων”. 

Καμιά συναίνεση 
για λοκντάουν στα
δικαιώματά μας

“Η πανδημία τελικά αποδεικνύεται
η μεγάλη ευκαιρία της κυβέρνησης
και των εργοδοτών. Παρόλο που η
χώρα είναι ένα βήμα από το γενικό
lockdown, με την επιδημία να σαρώ-
νει σε συνθήκες όπου το δημόσιο
σύστημα υγείας έχει αφεθεί στη μοί-
ρα του και τα μέτρα προστασίας της
υγείας και της ασφάλειας των εργα-
ζομένων είναι ανύπαρκτα, ο κος
Βρούτσης και η κυβέρνηση ετοιμά-
ζονται να αποτελειώσουν τα εργα-

σιακά δικαιώματα. Δε φτά-
νει ο πτωχευτικός νόμος,
που δίνει τη δυνατότητα
στις τράπεζες να πτωχεύ-
σουν όποιον θέλουν και να
χάνουν οι εργαζόμενοι τα
σπίτια τους. Δε φτάνει που
περικόπτουν τις παροχές
της εργατικής τάξης από
τον ΟΑΕΔ, μειώνοντας τη
χρηματοδότηση του στο
ένα τρίτο. Δε φτάνει που
επιδιώκουν να βάλουν τις
διαδηλώσεις στο γύψο. Θέ-
λουν να τελειώνουν με το
8ωρο και τον σταθερό ημε-
ρήσιο χρόνο δουλειάς, τις
Συλλογικές Συμβάσεις, τις
υπερωρίες, τις απεργίες,
και κάθε δυνατότητα συνδι-
καλιστικής δράσης” έλεγε
το δελτίο τύπου (30/10) του
Εργατικού Κέντρου Αθήνας.  

Οι εξελίξεις έκτοτε έχουν
επιβεβαιώσει κάθε γραμμή αυτού
του δελτίου τύπου.

Κάνουν όμως και πιο επιτακτική
την ανάγκη να οργανώσουμε αυτή
την απεργία με όλες μας τις δυνά-
μεις χωρίς καμία διάθεση συναίνε-
σης και συμβιβασμού με την κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη. 

Όπως αναφέρουν στο κοινό κάλε-
σμά τους το Συντονιστικό πρωτο-
βάθμιων σωματείων, επιτροπών
αγώνα και εργαζομένων Νοσοκομεί-
ων και ο Συντονισμός Εργατικής Αν-
τίστασης, “Ακόμα και τώρα, που η
πανδημία φουντώνει, δεν κάνει
προσλήψεις στα νοσοκομεία, δεν
παίρνει κανένα μέτρο στα Μέσα Μα-
ζικής Μεταφοράς και στα σχολεία
για την μείωση του αριθμού των μα-
θητών στις αίθουσες. Δεν έκανε τί-
ποτα για την προστασία και τον
έλεγχο στα μεγάλα εργοστάσια,
στις μεγάλες δομές πρόνοιας, στα
ιδιωτικά γηροκομεία, για πρόσφυγες
και μετανάστες που διαμένουν σε

στρατόπεδα”.
“Τώρα που δίπλα στην πανδημία, η

οικονομική κρίση αγριεύει και δείχνει
τα δόντια της, η κυβέρνηση βάζει
πλώρη να ξαναφορτώσει όλα τα σπα-
σμένα, στις δικές μας πλάτες. Θυσιά-
ζοντας δουλειές, μισθούς, συντάξεις,
ακόμα και τις ζωές μας. Αυτό αποτυ-
πώνεται και στο προσχέδιο του προ-
υπολογισμού του 2021, ετοιμάζει το
έδαφος για μια νέα επιδρομή σε μι-
σθούς, συντάξεις και εργατικά δι-
καιώματα. Νέα επίθεση στα δημόσια
αγαθά, στην Υγεία, την Παιδεία, το
ρεύμα, το νερό και την στέγη”.

Ενώνοντας λοιπόν τις δυνάμεις
της πετυχημένης μαζικής κινητοποί-
ησης από τα κάτω των Υγειονομικών
στις 12 Νοέμβρη που απαίτησαν μα-
ζικές προσλήψεις στην Δημόσια
Υγεία και όχι μπάτσων και συνοριο-
φυλάκων και διεκδίκησαν την επίτα-
ξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, με
αυτές των κινητοποιήσεων των εκ-
παιδευτικών και των μαθητών για
ασφαλή σχολεία για όλους και των
μεγάλων διαδηλώσεων των καλλιτε-
χνών και των εργαζόμενων στον επι-
σιτισμό για επίδομα ίσο με τον μισθό
σε όλους όσους έχουν μείνει χωρίς
δουλειά με την πανδημία, χωρίς
όρους και προϋποθέσεις, η Πανερ-
γατική απεργία της 26 Νοέμβρη
μπορεί να βάλει την κυβέρνηση με
τη πλάτη στο τοίχο. 

Πατώντας πάνω στην ενωτική διά-
θεση που έχει δημιουργηθεί μετά
την 7 Οκτώβρη και την καταδίκη της
Χρυσής Αυγής, αλλά και ενάντια στα
κατασταλτικά και αντιδημοκρατικά
μέτρα του φοβισμένου Χρυσοχοΐδη
μπορούμε να υπερασπιστούμε τις
κατακτήσεις μας αλλά και να νική-
σουμε αυτή την κυβέρνηση. 

Βγαίνουμε μαζικά στους χώρους
δουλειάς μας και στις γειτονιές μας
για να προετοιμάσουμε την απεργία
μέσα από τις επιτροπές αγώνα και
τα σωματεία μας. 

Βγαίνουμε μαζικά στην ίδια την
απεργία και τις απεργιακές συγκεν-
τρώσεις για να στείλουμε τον Μη-
τσοτάκη σε καραντίνα και όχι τα δι-
καιώματα και τις ζωές μας.

Για να υπενθυμίσουμε στον φιλό-
δοξο πολιτικό επίγονο του Λάσκαρη,
το Βρούτση, ότι η πάλη των τάξεων
καλά κρατεί. 

Ο Συντονισμός Εργατικής Αντί-
στασης καλεί όλους και όλες τους
αγωνιστές και αγωνίστριες να συμ-
μετέχουν στη διαδικτυακή συνάντη-
ση που θα γίνει την Πέμπτη 19 Νο-
έμβρη μέσω της πλατφόρμας zoom,
στις 6μμ για να οργανώσουμε την
απεργία της 26 Νοέμβρη αλλά και
τη συνέχεια ενάντια στην κυβέρνηση
της ανεργίας και της λιτότητας.

Δημήτρης Δασκαλάκης

Με τους εργαζόμενους 
στα Νοσοκομεία
μπροστά και με
έμπνευση από το
Πολυτεχνείο

Απεργοί στην πύλη του Κρατικού Νίκαιας στις 12 Νοέμβρη. Φωτό: Γιάννης Τσολάκης
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ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

«Προσλήψεις και λεφτά για τα νοσοκομεία, εί-
ναι το εμβόλιο για την πανδημία» ήταν το κεν-

τρικό σύνθημα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Η κινη-
τοποίηση, που καλέστηκε από το Σύλλογο Εργαζό-
μενων, ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων
με δεκάδες εργαζόμενους από όλες τις ειδικότητες,
μόνιμους και συμβασιούχους. 

Στο πλευρό τους βρέθηκαν δημοτικές κινήσεις
όπως η Ανταρσία στην Κοκκινιά και Ανυπότακτος
Κορυδαλλός, αγωνιστές/ίστριες του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης και άλλες οργανώσεις. Μετά
τις ομιλίες του προέδρου και μελών του ΔΣ του Συλ-
λόγου, χαιρετισμό έκαναν ο Νίκος Ξουράφης, πρό-
εδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, που κάλεσε
στην απεργία στις 26/11 και η Κατερίνα Θωίδου, δη-
μοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη, που τόνισε ότι ο
μόνος δρόμος είναι η κλιμάκωση των αγώνων ενάν-
τια στην κυβέρνηση της πανδημίας, με πρώτο σταθ-
μό την πορεία του Πολυτεχνείου και την απεργία
στις 26/11.

Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στην πύλη του νοσοκομείου Αμα-
λία Φλέμινγκ. Την κινητοποίηση στήριξαν τα δημοτικά σχήματα “Εκτός των

Τειχών” Αμαρουσίου και “Χαλάνδρι Ενάντια”, η ΑΔΕΔΥ, η Αγωνιστική Ταξική Ενότη-
τα του ΕΚΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες αριστερές οργανώσεις. 

Ο Δ. Περίχαρος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, δήλωσε στην ΕΑ: “Η
σημερινή κινητοποίηση ήταν ιδιαίτερα μαζική παρά τις δύσκολες συνθήκες που επι-
κρατούν στο νοσοκομείο λόγω της υποστελέχωσης. Μαζί με τη ζωή και την υγεία,
διεκδικούμε να μην κλείσει το νοσοκομείο και παλεύουμε για την επαναλειτουργία
της πτέρυγας Μπόμπολα. Διαθέτει 100 κρεβάτια νοσηλείας και παρόλο που θα
ήταν υγειονομική ανάσα για την περιοχή η κυβέρνηση αρνείται να την ανοίξει. Το
Σωματείο καλεί σε μαζική συμμετοχή του λαού και των εργαζόμενων του Φλέμινγκ
στην πορεία του Πολυτεχνείου, για να βροντοφωνάξουμε Ψωμί – Παιδεία – Υγεία –
Ελευθερία”.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Από τις μαζικότερες ήταν η κι-

νητοποίηση στο ΓΝΑ Γεννη-
ματάς, όπου έδωσαν το παρών
και οι εργαζόμενοι/ες του Σωτη-
ρία. Όλες και όλοι μαζί συγκεν-
τρώθηκαν στην πύλη του νοσοκο-
μείου, στη συνέχεια έκλεισαν συμ-
βολικά για αρκετή ώρα τη Λεωφό-
ρο Μεσογείων και κατέληξαν σε
μαχητική διαδήλωση μέσα σε
όλους τους χώρους του νοσοκο-
μείου. 

Στο πλευρό τους βρέθηκαν
αγωνιστές/ιστριες του Συντονι-
σμού Εργατικής Αντίστασης, αντι-
προσωπεία του ΜέΡΑ25 με επικε-
φαλής τη Σοφία Σακοράφα, δεκά-
δες ακόμα συμπαραστάτες/τριες.
Την κυβερνητική πολιτική στο ΕΣΥ
κατήγγειλαν η Αργυρή Ερωτοκρί-
του, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου
Εργαζόμενων, o Χρίστος Αργύ-
ρης, γιατρός, καθώς και άλλα μέ-
λη του ΔΣ και εργαζόμενοι του
νοσοκομείου.

«Από νωρίς το πρωί και για όλη την διάρκεια της κινη-
τοποίησης, συγκεντρώθηκαν δεκάδες συνάδελφοι

και συμπαραστάτες από τη γειτονιά, από τους καθηγητές,
τον επισιτισμό!», αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου Ερ-
γαζόμενων στον Άγιο Σάββα για τη μαζική συγκέντρωση
στην πύλη του αντικαρκινικού νοσοκομείου. Και συνεχίζει:
«Κλείσαμε συμβολικά τον δρόμο, βγήκαμε στην Αλεξάν-
δρας και ενωθήκαμε με τους συναδέλφους του Ελπίς! Θα
συνεχίσουμε τον αγώνα με συμμετοχή στην πορεία του Πο-
λυτεχνείου την Τρίτη 17/11 στις 2μμ στην Κλαυθμώνος».

Οι καρκινοπαθείς που έρχονταν στο νοσοκομείο καθώς
και ο περαστικός κόσμος που πήγαινε στην δουλειά του εί-
τε χαιρετώντας είτε κορνάροντας έδειχνε την αλληλεγγύη
τους στους εργάτες της Υγείας που μαζί με το πανό του
Συλλόγου κρατούσαν πλακάτ που καλούσαν σε συμπαρά-
σταση -«παλεύουμε μαζί σας, φωνάξτε μαζί μας». Στο
πλευρό τους βρέθηκαν με πανό το Αντικαπιταλιστικό Δί-
κτυο στον Επισιτισμό-Τουρισμό «Η Καμαριέρα» και η «Αγω-
νιστική Συσπείρωση στον επισιτισμό-τουρισμό», εκπαιδευτι-
κοί από την Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας, αγωνιστές/ίστριες από την
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας, αντιπροσωπεία του
ΜέΡΑ25 και πολλοί/ές ακόμα συμπαραστάτες και συμπα-
ραστάτριες.

«Να σώσουμε τα νοσοκομεία, να γίνουν προσλήψεις στα
σχολεία, να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες όλων των εργα-
ζομένων, των ανέργων, να παλέψουμε για μια άλλη κοινω-
νία. Φτάνει πια με την καταστολή! Το μόνο που ξέρει να κά-
νει αυτή η κυβέρνηση είναι να προστατεύει μια χούφτα από
πλούσιους», τόνισε μιλώντας από την ντουντούκα, ακριβώς
απέναντι από την ΓΑΔΑ, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κώ-
στας Καταραχιάς. Στη συγκέντρωση χαιρέτισε η Έφη Γαν-
νιάρη πρόεδρος της Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας, ο Βασίλης Μυρσι-
νιάς από την Καμαριέρα, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτι-
κός σύμβουλος από την Ανταρσία στις  Γειτονιές της Αθή-
νας, ο Κρίτων Αρσένης, βουλευτής του ΜέΡΑ25.

«Στηρίζουμε τους εργαζόμενους στην Υγεία και σαν ερ-
γαζόμενοι που έχουν χτυπηθεί αφόρητα από την πολιτική
της κυβέρνησης στον επισιτισμό, πρέπει να δώσουμε ενω-
μένοι ένα βροντερό παρών στην πορεία του Πολυτεχνείου»
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Τάσος Ρίζος από την
Αγωνιστική Συσπείρωση. «Εμείς με τους αγώνες μας είμα-
στε ασπίδα προστασίας της δημόσιας υγείας, όχι μόνο των
υγειονομικών αλλά και του λαού ολόκληρου. Ενώνουμε τις
δυνάμεις μας προκειμένου να σπάσουμε αυτό το σιωπητή-
ριο ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχουν προβλήματα.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενωμένοι και αποφασισμένοι
και στο τέλος θα νικήσουμε γιατί έχουμε δίκιο» είπε ο Λευ-
τέρης Πανάρετος, πρόεδρος του σωματείου στο Ελπίς,
όταν ενώθηκαν οι συγκεντρώσεις.

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ
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Οι ήρωες της Υγείας δείχνουν το δρόμο

Στη Θεσσαλονίκη, την
πόλη που βιώνει τη με-
γαλύτερη υγειονομική

κρίση λόγω της εγκληματικής
πολιτικής της κυβέρνησης και
που ακόμα και τώρα αντί για
ενίσχυση του ΕΣΥ βλέπει
«μπαλώματα», πριμοδότηση
των κλινικαρχών και διώξεις
υγειονομικών, το μήνυμα των
κινητοποιήσεων στις 12 Νοέμ-
βρη ήταν ακόμα πιο δυνατό. 

Στο Ιπποκράτειο, παρότι
ημέρα γενικής εφημερίας,
συμμετείχαν στη συγκέντρω-
ση στην πύλη δεκάδες εργα-
ζόμενοι/ες. Στο πλευρό τους
βρέθηκαν με πανό εκπαιδευτι-
κοί, πολλά σωματεία και συλ-
λογικότητες, το Συντονιστικό
Νοσοκομείων και άλλοι συμ-
παραστάτες/τριες. Ο Γιάννης
Κούτρας, μέλος του ΔΣ του
Σωματείου Εργαζόμενων, κα-
τήγγειλε από την ντουντούκα
την τραγική κατάσταση των
νοσοκομείων και κάλεσε σε
κλιμάκωση του αγώνα για να
σωθούν ζωές.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα
στο ΨΝΘ. «Όλα τα νοσοκο-
μεία της πόλης έχουν μεταφέ-
ρει τις ψυχιατρικές τους κλινι-
κές στο ΨΝΘ ώστε να κάνουν
τις δικές τους covid. Αυτό βά-
ζει μεγάλη πίεση στους εργα-
ζόμενους που δεν έχουν ενι-
σχυθεί σε προσωπικό, ενώ
όπως μας έλεγαν αντιμετωπί-
ζουν και διασπορά του ιού»,
μας μετέφερε ο Ευκλείδης
Μακρόγλου, από το Συντονι-
σμό Εργατικής Αντίστασης.
«Τους εκφράσαμε τη συμπα-
ράστασή μας όπως και οι συ-
ναγωνιστές/ίστριες από το
ΠΑΜΕ».

«Οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ
εκφράζουμε την αγωνία μας
για την τραγική κατάσταση
που βιώνουμε στα δημόσια
νοσοκομεία με την εξέλιξη
της πανδημίας. Αναδεικνύου-
με τα προβλήματα και τη με-
γάλη ευθύνη της κυβέρνησης
και όλων όσων διαχειρίζονται
την κρίση. Διεκδικούμε τα αυ-
τονόητα. Δίνουμε τη μάχη κα-
θημερινά για την προάσπιση
της δημόσιας υγείας», ήταν το
μήνυμα που έφτασε στη σελί-
δα Στηρίξτε τους εργάτες της
Υγείας – Support Health Wor-
kers από το Θεαγένειο.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκε η πανελλαδική
απεργιακή μέρα δράσης των

υγειονομικών την Πέμπτη 12 Νοέμ-
βρη. Κόντρα στην καραντίνα και τις
απαγορεύσεις, οι συγκεντρώσεις
στις πύλες των νοσοκομείων απλώ-
θηκαν σε όλη τη χώρα, κερδίζοντας
παντού μαζική συμπαράσταση. Η ορ-
γή για την εγκληματική πολιτική της
κυβέρνησης που έχει αφήσει την
πανδημία ανεξέλεγκτη και έχει οδη-
γήσει το ΕΣΥ στα όρια της κατάρ-
ρευσης, ξεχείλιζε.

Η πρωτοβουλία για την ημέρα
δράσης ξεκίνησε από το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων και αγκαλιάστηκε
από τις Ομοσπονδίες του κλάδου,
ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, καθώς και από
δεκάδες Σωματεία Εργαζομένων και
Ενώσεις Ιατρών. Τις κινητοποιήσεις
στήριξαν παντού ο Συντονισμός Ερ-
γατικής Αντίστασης, η Πρωτοβουλία
Support Health Workers και το ΣΕΚ.
Ανακοινώσεις συμπαράστασης και
στήριξης είχαν κυκλοφορήσει επίσης
το ΕΚΑ και η ΑΔΕΔΥ. 

Την ίδια ώρα που ο Μητσοτάκης
στη Βουλή έδινε ρεσιτάλ υποκρισίας
για την προτεραιότητα που δίνει
στην «προάσπιση της ανθρώπινης
ζωής» προσπαθώντας να δικαιολογή-
σει τα αίσχη της κυβέρνησής του και
να παρουσιάσει τη δεύτερη καραντί-
να, τα πρόστιμα και τις απαγορεύ-
σεις ως «αναγκαίο κακό», οι υγειονο-
μικοί και οι συμπαραστάτες τους
πρόβαλλαν αγωνιστικά τα πραγματι-
κά αποτελεσματικά μέτρα προστα-
σίας από την πανδημία: Τις μαζικές
μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκο-
μεία. Την μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων. Την άμεση χρηματο-
δότηση του ΕΣΥ και ενίσχυσή του με
νέες ΜΕΘ και ΜΑΦ. Την εξασφάλιση
τεστ και μέσων προστασίας για
όλους τους υγειονομικούς. Την επί-
ταξη της ιδιωτικής Υγείας τώρα και
την ένταξή της στο ΕΣΥ χωρίς καμιά
αποζημίωση στους κλινικάρχες.

Η μαζικότητα και η μεγάλη συμπα-
ράσταση ήταν τα κοινά χαρακτηρι-
στικά όλων των κινητοποιήσεων. Στο
Αττικό, το παρών έδωσαν με το πανό
τους η Πρωτοβουλία Support Health
Workers, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες ορ-
γανώσεις, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε
ο Κώστας Πολύδωρος μέλος στο ΔΣ
του Σωματείου Εργαζομένων Ιδιωτι-
κών Κλινικών Αθήνας. Στον Ευαγγελι-
σμό, οι εργαζόμενοι/ες μαζί με δεκά-
δες συμπαραστάστες/τριες από τις
γειτονιές του κέντρου της Αθήνας
συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο, βγή-
καν στην πύλη και στη συνέχεια βάδι-
σαν μέχρι την Βασιλίσσης Σοφίας. 

Στάση εργασίας κήρυξε ο Σύλλο-
γος Δασκάλων Γλυφάδας-Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης για να συμμε-
τέχει στην κινητοποίηση των υγειονο-

μικών στο Ασκληπιείο Βούλας. Αντι-
προσωπεία του παραβρέθηκε με το
πανό του Συλλόγου, ενώ ο Στέλιος
Γιαννούλης, ταμίας στο ΔΣ μίλησε
στη συγκέντρωση τονίζοντας: «Οι
συγκεντρώσεις σε όλα τα νοσοκο-
μεία πανελλαδικά σήμερα είναι μια
μεγάλη νίκη γιατί ξεμπροστιάζουν
την κυβέρνηση, που δεν έχει κάνει το
ελάχιστο παρά μόνο να εξασφαλίσει
τα κέρδη των κλινικαρχών και των
ιδιωτών. Στην εκπαίδευση είχαμε κι
εμείς μια νίκη στις ηλεκτρονικές
εκλογές-πανωλεθρία για την Κεραμέ-
ως. Και στην Υγεία και στην Παιδεία,
έχουμε βάλει το ποια πρέπει να είναι
η αντιμετώπιση, προσλήψεις και γεν-
ναία χρηματοδότηση για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες». Το παρών έδω-
σαν επίσης μέλη της τοπικής ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, η λέσχη Αμπάριζα και βουλεύ-
τρια του Μέρα25, ενώ το συνεργείο
της Εργατικής Αλληλεγγύης εκτός
των άλλων κάλεσε υγειονομικούς και
ασθενείς σε μαζικό κατέβασμα στην
πορεία του Πολυτεχνείου.

Συμπαράσταση
Ο Μηνάς Χρονόπουλος, μέλος του

Support Health Workers, χαιρέτισε τη
συγκέντρωση στο Λαϊκό, ενώ στο
Αγία Όλγα βρέθηκαν ο Σύλλογος Γυ-
ναικών Ν. Ιωνίας, αγωνιστές/ίστριες
από το Συντονισμό Εργατικής Αντί-
στασης και πολλοί ακόμα. Τη συγ-
κέντρωση στο Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο του Ρίο στήριξαν το Εργα-
τικό Κέντρο της Πάτρας, η ΕΙΝΑ, η
ΕΛΜΕ Αχαΐας, αντιπροσωπεία των
εργαζόμενων στην Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας, φοιτητικοί σύλλογοι, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Ανυπότακτη Πολιτεία,
δημοτικές κινήσεις, η συλλογικότητα
«Επί τα πρόσω» κι άλλοι. Στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το

παρών έδωσαν το Συντονιστικό Νο-
σοκομείων και φοιτητές/τριες της
ΕΑΑΚ. Στο Aχιλλοπούλειο Γενικό Νο-
σοκομείο Βόλου, σωματεία, φορείς,
συλλογικότητες και το ΣΕΚ με πανό.
Συμπαράσταση εργαζόμενων από
μια σειρά χώρους και νεολαίας βρή-
κε και η συγκέντρωση στο Νοσοκο-
μείο Χανίων.

Κινητοποιήσεις έγιναν επίσης στο
Αγία Σοφία, το Θριάσιο, το Αλεξάν-
δρας, το Ιπποκράτειο Αθήνας, το
Δρομοκαΐτειο, το ΚΑΤ, το Μεταξά, το
Νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Γιάννε-
να, τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, το
Νοσοκομείο Ικαρίας, το Γενικό Νο-
σοκομείο Καρδίτσας και πολλά ακό-
μα νοσοκομεία.

Σε ανακοίνωσή του στο τέλος της
ημέρας το Συντονιστικό Νοσοκομεί-
ων χαιρέτισε τους απεργούς υγει-
ονομικούς και τους συμπαραστάτες
τους και έβαλε τα επόμενα βήματα
του αγώνα: «Η μαζική επιτυχία της
“12 Νοέμβρη” ανοίγει διάπλατα την

προοπτική της αγωνιστικής συνέχει-
ας και κλιμάκωσης για να επιβάλου-
με τις λύσεις που θα γίνουν ασπίδα
προστασίας για τις ζωές όλων μας…
Το Συντονιστικό Νοσοκομείων καλεί
να συγκροτήσουμε σε κάθε νοσοκο-
μείο επιτροπές αγώνα για την οργά-
νωση και κλιμάκωση του αγώνα. Στις
17 Νοέμβρη να συμμετέχουμε μαζικά
στις πορείες του Πολυτεχνείου, μαζί
με δεκάδες συνδικάτα που καλούν,
ανάμεσα σε αυτά το ΕΚΑ, την ΑΔΕ-
ΔΥ. Στην Αθήνα, στην πλ. Κλαυθμώ-
νος στις 2μμ. Να κλιμακώσουμε με
την πανεργατική απεργία στις 26 Νο-
έμβρη, που καλούν η ΑΔΕΔΥ, το
ΕΚΑ, μαζί με πολλά εργατικά κέντρα
πανελλαδικά. Οργανώνουμε την επι-
τυχία της απεργίας στα νοσοκομεία
μας και συμμετέχουμε μαζικά στον
απεργιακό ξεσηκωμό ενάντια στην
κυβέρνηση που μοιράζει φτώχεια και
θάνατο».

Λένα Βερδέ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12/11, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

12/11, Νοσοκομείο Χανίων



Προσλήψεις στην Υγεία

Χρειάζεται άμεση πρόσληψη μόνι-
μου προσωπικού, όλων των κλά-

δων και ειδικοτήτων, πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, στην
Υγεία. Κάλυψη όλων των κενών. Μο-
νιμοποίηση των ελαστικά εργαζόμε-
νων υγειονομικών.

Από την προ πανδημίας περίοδο οι
εργαζόμενοι της Υγείας απαιτούσαν
μαζικές προσλήψεις. Τα χρόνια των
μνημονίων πλήγωσαν βαθιά τα νοσο-
κομεία με αποτέλεσμα ο κορονοϊός
να τα βρει με 35.000 κενές οργανικές
θέσεις και πολλοί υγειονομικοί ισχυ-
ρίζονται ότι ο αριθμός είναι μικρός με
βάση τις πραγματικές ανάγκες. 

Ο ερχομός της πανδημίας απογεί-
ωσε αυτές τις ανάγκες, αλλά οι
προσλήψεις δεν έγιναν. Αντίθετα με
στοιχεία του ίδιου του κράτους το
2020 έφτασαν να εργάζονται 5.000
λιγότεροι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, λό-
γω συνταξιοδοτήσεων και συμβάσε-
ων που έληξαν. Ο αριθμός των εργα-
ζόμενων υγειονομικών μειώνεται συ-
νεχώς και από το γεγονός ότι εκατον-
τάδες έρχονται σε επαφή με κρού-
σματα ή κολλάνε τον ιό και αναγκά-
ζονται να μπουν σε καραντίνα. Αυτό
με τη σειρά του οδηγεί είτε σε κλείσι-
μο ολόκληρων τμημάτων νοσοκομεί-
ων που ξεμένουν από προσωπικό, εί-
τε σε μεγαλύτερη διασπορά του ιού
καθώς οι διοικήσεις των νοσοκομείων
αποφεύγουν τους ελέγχους για να
μην κλείσουν τα τμήματα.

Μέσα από τις πιέσεις που έβαλε το
κίνημα των υγειονομικών, η κυβέρνη-
ση ψελλίζει υποσχέσεις για προσλή-

ψεις ψίχουλα, με ολιγόμηνες συμβά-
σεις και -το χειρότερο- οι περισσότε-
ρες δεν περνάνε καν από το επίπεδο
της υπόσχεσης σε αυτό της πράξης.
Είναι θέμα επιλογής. Η κυβέρνηση
μέσα στη μεγαλύτερη υγειονομική
κρίση προτιμάει να ενισχύει το στρα-
τό και την αστυνομία παρά τα νοσο-
κομεία. Το 2020 έχουν γίνει αναγγε-
λίες για τουλάχιστον 12.000 νέους
Επαγγελματίες Οπλίτες στις Ένο-
πλες Δυνάμεις, 900 συνοριοφύλακες,
2.000 μπάτσους που θα αστυνο-
μεύουν τα πανεπιστήμια, 1.500 ειδι-
κoύς φρουρούς.

Νέες ΜΕΘ

Χρηματοδότηση στη δημόσια Υγεία
για εξοπλισμό, υλικά, άνοιγμα των

ΜΕΘ με το κατάλληλο προσωπικό. 
Την ώρα που γράφονται αυτές οι

γραμμές, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν
μόλις 10 κλίνες ΜΕΘ διαθέσιμες και
στην Αττική 64. Συνολικά το 78% των
κλινών ΜΕΘ είναι κατειλημμένες. Το
ένα μετά το άλλο τα νοσοκομεία ανα-
κοινώνουν ότι εξάντλησαν τη διαθεσι-
μότητά τους.

Τι κάνει η κυβέρνηση; Ο Κικίλιας
βγαίνει και περηφανεύεται ότι άνοιξε
νέες ΜΕΘ με γιατρούς και νοσηλευτι-
κό προσωπικό, γεγονός που δεν επι-
βεβαιώνεται από καμία υγειονομική
ένωση. Στην πραγματικότητα πρόκει-
ται για επικοινωνιακές κινήσεις. Χα-
ρακτηριστική η είδηση στις κυριακά-
τικες εφημερίδες. Η Stoiximan, η
εταιρία στοιχήματος δωρίζει 6 κινη-
τές ΜΕΘ με τις ευλογίες του Κικίλια,
εγείροντας άμεσους συνειρμούς για

την κυβέρνηση που τζογάρει τις ζωές
μας! Στα επικοινωνιακά παιχνίδια της
κυβέρνησης με τις ΜΕΘ απάντησε η
Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐ-
ας: “Δεν αποτελεί κλίνη ΜΕΘ ένα μό-
νιτορ και ένας αναπνευστήρας... με
επικοινωνιακά τεχνάσματα δεν καλύ-
πτονται τα κενά και οι αυξανόμενες
ανάγκες του ΕΣΥ. Είναι προφανές ότι
η υγειονομική κρίση, έχει ήδη μετα-
τραπεί σε κρίση έλλειψης κλινών Μο-
νάδων Εντατικής Θεραπείας. Η χώρα
μας, παρά την δημιουργική λογιστική
της κυβέρνησης, παραμένει στις τε-
λευταίες θέσεις της Ε.Ε σε αντιστοι-
χία κλινών ΜΕΘ ανά 100.000 κατοί-
κους. Ο πολύτιμος χρόνος που είχε
στη διάθεσή της, σπαταλήθηκε ανεύ-
θυνα, δεν αξιοποιήθηκε – μεταξύ άλ-
λων – ούτε για την ενίσχυση και αύ-
ξηση των Μ.Ε.Θ, με αποτέλεσμα
σπασμωδικές κινήσεις πανικού της
τελευταίας στιγμής... Υπενθυμίζουμε
το αίτημά μας για: Τριπλασιασμό των
διαθέσιμων ΜΕΘ Covid στην Αχαΐα –
όχι εις βάρος των κοινών κλινών
ΜΕΘ- και στελέχωση με μόνιμο-εξει-
δικευμένο προσωπικό – Επίταξη χω-
ρίς αποζημίωση των μεγάλων ιδιωτι-
κών νοσοκομείων, κλινικών και εργα-
στηρίων του νομού”. 

Αλλά ξανά οι προτεραιότητες των
δαπανών για την κυβέρνηση είναι άλ-
λες: Από την αρχή του έτους έχουν
αγοραστεί 700 πανάκριβα αστυνομι-
κά οχήματα. Τα περισσότερα από αυ-
τά -264- τον Απρίλη, που η κυβέρνη-
ση έλεγε να “Μείνουμε σπίτι” για να
“ετοιμάσει το ΕΣΥ”, ενώ ακόμα πιο
εξοργιστική είναι η γιγαντιαία σπατά-
λη για τα 18 πολεμικά αεροπλάνα Ρα-
φάλε με κόστος 2 δις ευρώ.

Επίταξη Ιδιωτικής Υγείας
χωρίς αποζημίωση

Το αίτημα της επίταξης της Ιδιωτι-
κής Υγείας χωρίς αποζημίωση εί-

ναι ακόμα μια διεκδίκηση που χρει-
άζεται να σταθούμε. 

Υπάρχουν έτοιμα εξοπλισμένα
ιδιωτικά νοσοκομεία που για να σω-
θούν ζωές πρέπει να ενσωματωθούν
στο ΕΣΥ χωρίς αποζημίωση στους
κλινικάρχες. Δεν είναι δυνατόν η κυ-
βέρνηση “λόγω εκτάκτων συνθηκών”
να απαιτεί από τον κόσμο να απολύε-
ται αδιαμαρτύρητα, να ζει με 500 ευ-
ρώ, από άλλους να δουλεύουν
24ωρα και την ίδια ώρα να χρυσο-
πληρώνει τα αφεντικά της Ιδιωτικής

Υγείας για το αυτονόητο. 
Κι όμως ήδη από την άνοιξη, τα

αφεντικά της Υγείας έχουν θησαυρί-
σει από τις κυβερνητικές ενισχύσεις.
Λίγους μήνες πριν, βγήκε στην επι-
φάνεια το σκάνδαλο Μαγιορκίνη,
όπου το κυβερνητικό στέλεχος εμφα-
νιζόταν να έχει άμεση σχέση με με-
γάλο φορέα της Ιδιωτικής Υγείας στο
οποίο ανατέθηκαν με το αζημίωτο τα
τεστ covid. Με ΚΥΑ στο τέλος Αυγού-
στου, ορίστηκε ότι οι ασθενείς που
δεν θα μπορούν να νοσηλευτούν σε
ΜΕΘ του ΕΣΥ θα πηγαίνουν σε Ιδιω-
τικές Κλινικές με τη διπλάσια αποζη-
μίωση από ό,τι ίσχυε μέχρι τότε. Από
800 ευρώ την ημέρα, φτάνει τα 1670
ευρώ την ημέρα για το πρώτο τριή-
μερο νοσηλείας. Συνολικά το κρατικό
δώρο προς τους κλινικάρχες φτάνει
τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Φυσικά η πρόσβαση στις “ενοικια-
σμένες” κλίνες των ιδιωτικών νοσοκο-
μείων δεν είναι για όλους. Σύμφωνα
με αποκάλυψη του Ριζοσπάστη, “εμ-
πιστευτικό έγγραφο” του ΕΚΑΒ Θεσ-
σαλονίκης προς τις διοικήσεις των
νοσοκομείων σημειώνει ότι δεν θα γί-
νονται διακομιδές ανασφάλιστων
ασθενών προς τις ιδιωτικές κλινικές.
“Αντί για άμεση επίταξη της ιδιωτικής
Υγείας και ένταξή της στο ΕΣΥ για
την αντιμετώπιση της πανδημίας και
όλων των αναγκών των ασθενών, η
κυβέρνηση αφήνει ξεκρέμαστους
τους ανασφάλιστους και διακινδυ-
νεύει την υγεία και τη ζωή τους για
να μην ζημιωθούν οι κλινικάρχες”
σχολιάζει το γεγονός η Καμπάνια
Support Health Workers. Μόνο μετά
τον σάλο που ξεσηκώθηκε, η κυβέρ-
νηση αναγκάστηκε να καταθέσει διά-
ταξη νόμου που επιτρέπει στους ανα-
σφάλιστους να μεταφέρονται στα
ιδιωτικά θεραπευτήρια χωρίς δική
τους επιβάρυνση.

Τώρα που ο έλεγχος έχει χαθεί, με-

τράμε καθημερινά χιλιάδες κρούσμα-
τα, ο αριθμός των θανάτων μεγαλώ-
νει και οι διαθέσιμες ΜΕΘ εξαντλούν-
ται, η κυβέρνηση αναγκάζεται να μι-
λήσει για σχέδιο που “προβλέπει
ακόμα και τη μετατροπή ιδιωτικών
δομών σε νοσοκομεία covid στην πε-
ρίπτωση που η κατάσταση βγει εκτός
ελέγχου”. Ωστόσο όπως γράφει το
Βήμα (15/11), “το στοίχημα είναι τα
σχέδια αυτά να παραμείνουν στο
συρτάρι επενδύοντας για τον σκοπό
αυτόν σε ένα πιο σκληρό λοκντά-
ουν”!

Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας-μαζικά
δωρεάν τεστ στον πληθυσμό.

Κάθε γειτονιά έχει τη δομή Πρωτο-
βάθμιας Υγείας. Τα λέγαν ΙΚΑ,

ΕΟΠΥΥ, ΠΕΔΥ, Κέντρα Υγείας κλπ.
Τα τελευταία χρόνια με μεθοδικό
τρόπο τα έφτασαν στα όρια της διά-
λυσης. Η ενίσχυσή τους και η ανα-
συγκρότησή τους μπορεί να παίξει
πολλαπλό ρόλο. Στο να είναι σε θέση
να υποδέχονται ένα μεγάλο μέρος
των περιστατικών που αναγκαστικά
καταφεύγουν στα νοσοκομεία, συμ-
βάλλοντας στην αποσυμφόρησή
τους. Ακόμα σημαντικότερο, ήδη από
την άνοιξη έχει διατυπωθεί το αίτημα
για μαζικά δωρεάν τεστ στον πληθυ-
σμό, μέσω καλά στελεχωμένων ΙΚΑ
της γειτονιάς. 

Τι έγινε αντί αυτών;
“Ουσιαστικά με ευθύνη της κυβέρ-

νησης η Πρωτοβάθμια Υγεία αποδε-
κατίστηκε” μας λέει η Μαρία Ντάσι-
ου, πνευμονολόγος στο Κέντρο Υγεί-
ας Νέας Ιωνίας. “Αντί να προσλάβουν
κόσμο για να καλυφθούν οι ανάγκες,
μετακινούν εργαζόμενους δημιουρ-
γώντας νέες σημαντικές τρύπες. Ρί-
χνουν την ΠΦΥ στη μάχη κατά του
Covid χωρίς τα κατάλληλα μέσα και
συνθήκες. Ποτέ δεν αναπληρώθηκε

το κενό των συναδέλφων που αποχώ-
ρησαν λόγω ευαλωτότητας ή έχουν
μείνει στην άυλη συνταγογράφηση.
Το μόνο που έκαναν είναι να παρατεί-
νουν τις συμβάσεις των επικουρικών
μέχρι το τέλος του χρόνου. Ακόμα κι
αυτό το κατακτήσαμε με αγώνα, δεν
ήρθε από μόνο του. Πλέον ο,τι λει-
τουργεί είναι χάρη στο φιλότιμο και
την αυτοθυσία των συναδέλφων. Δεν
μπορεί όμως ένα ολόκληρο σύστημα
να δουλεύει έτσι. Όσον αφορά τα
τεστ, τίποτα δεν έγινε. Ούτε καν σε
γειτονιές που θεωρήθηκαν 'υψηλού
κινδύνου'. Σε συγκεκριμένα σημεία,
μη ανακοινωμένα, για λίγες μέρες και
για συγκεκριμένους λόγους έκανε ο
ΕΟΔΥ τα ράπιντ τεστ. Ανεπαρκέστα-
το βάσει των αναγκών. Αντίθετα
έφταναν στο σημείο να στέλνουν εγ-
κυκλίους στα Κέντρα Υγείας και Αι-
μοδοσίας για να σταματήσουν να κά-
νουν τεστ γιατί 'είχαν κάνει πάρα
πολλά'. Την ίδια ώρα τα έδιναν στους
ιδιώτες που πρέπει να πληρώσεις
150 ευρώ για να το κάνεις”.

Δαπάνες για δωρεάν παροχή
άφθονων μέσων ατομικής
προστασίας.

«Χρεωθήκαμε ονομαστικά δύο
μάσκες ενόψει εφημερίας, την

ώρα που πρέπει να τις αλλάζουμε κά-
θε τρεις ώρες» ήταν η καταγγελία
της γιατρού του ΓΝΑ Γεννηματάς,
Αργυρής Ερωτοκρίτου την άνοιξη.
Από τότε μέχρι σήμερα ελάχιστα άλ-
λαξαν. Οι εργαζόμενοι του Αγ.Σάββα
ξεσηκώθηκαν την περασμένη εβδο-
μάδα λόγω της έξαρσης κρουσμάτων
σε συναδέλφους τους. Η ελλειπής
χορήγηση ΜΑΠ ήταν μια από τις αι-
τίες της διασποράς. 

Και το ζήτημα δεν περιορίζεται στο
χώρο των νοσοκομείων. Το Υπουρ-
γείο Υγείας γελοιοποιήθηκε όταν η
παροχή υφασμάτινων μασκών στους

μαθητές πάγωσε λόγω... μεγέθους.
Το χειρότερο είναι ότι ακόμα κι αυτή
η παροχή δεν ήταν αυτονόητη. Χρει-
άστηκε να μπουν ολόκληρες πιέσεις
από εκπαιδευτικούς και γονείς προ-
κειμένου να παρασχεθούν δωρεάν. 

Τώρα η κυβέρνηση έχει επιβάλλει
τη γενική χρήση μάσκας σε εσωτερι-
κούς κι εξωτερικούς χώρους. Ωστό-
σο παραμένει ένα καθημερινό έξοδο
για εκατομμύρια ανθρώπους καθώς
ναι μεν είναι υποχρεωτικό αλλά όχι
δωρεάν. 

Η λύση είναι η κρατικοποίηση των
βιομηχανιών που φτιάχνουν τις μά-
σκες και τα αντισηπτικά, η επαναλει-
τουργία των εταιριών που έκλεισαν
τα χρόνια της κρίσης, από τα κλω-
στήρια στη Β. Ελλάδα και τις χαρτο-
βιομηχανίες, μέχρι τις εταιρίες του
φαρμάκου. Η διεκδίκηση της κρατι-
κοποίησης των φαρμακοβιομηχανιών
προκειμένου να παρέχονται τα φάρ-
μακα ως δημόσιο αγαθό, παίρνει
ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις όσο
φουντώνουν τα παιχνίδια των πολυε-
θνικών του κλάδου σχετικά με το εμ-
βόλιο για τον κορονοϊό. Τις τελευταί-
ες ημέρες η κυβέρνηση χρησιμοποιεί
την ελπίδα που γεννούν οι πληροφο-
ρίες για ανακάλυψη εμβολίου από
την Pfizer. 

Ωστόσο διαβάζουμε στο κυριακάτι-
κο Documento: “Ενδεικτικό του ζοφε-
ρού παρασκηνίου που κρύβεται πίσω
από τη δημιουργία περιζήτητων εμ-
βολίων είναι το γεγονός ότι, παρά τις
παραινέσεις της Κομισιόν από το
2018, δεν είχαν προετοιμαστεί για το
ενδεχόμενο μιας πανδημίας, αφού
κάτι τέτοιο δεν θα ήταν κερδοφόρο”.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πίσω από
το ράλι για το εμβόλιο κρύβεται “ανε-
λέητο λόμπινγκ, εκβιασμοί προς την
πολιτική ηγεσία της ΕΕ, μυστικές
συμφωνίες, πακτωλός δημόσιου χρή-
ματος και μηδενικό ενδιαφέρον για

την προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Μονοπωλιακό κέρδος που απειλεί να
παρατείνει την πανδημία”.

Μαζικές προσλήψεις 
σε δήμους, σχολεία,
συγκοινωνίες και σε όλες 
τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων.

“Είναι πιο επιτακτική από ποτέ η
στελέχωση του συνόλου των

κοινωνικών υπηρεσιών. Οι γειτονιές
πρέπει να παραμένουν καθαρές, οι
απολυμάνσεις πρέπει να επεκταθούν.
Η δυνατότητα ψυχολογικής στήριξης
είναι ακόμα πιο αναγκαία. Η βοήθεια
σε ανθρώπους με αναπηρία ή ηλικιω-
μένους επίσης. Κι όμως αυτά είναι το
αντικείμενο υπηρεσιών που όλα τα
τελευταία χρόνια έγιναν στόχος ανε-
λέητων επιθέσεων. Τώρα που χρει-
άζονται περισσότερο από ποτέ, είναι
ώρα για τη μονιμοποίηση όσων ήδη
εργάζονται και την αναβάθμιση των
υπηρεσιών μέσα από την περαιτέρω
στελέχωσή τους με μόνιμους εργαζό-
μενους”. 

Αυτά γράφαμε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη την άνοιξη και ισχύουν
ακόμα περισσότερο σήμερα. Τα μαζι-
κά κρούσματα και θάνατοι στα γηρο-
κομεία κάνουν ακόμα πιο εμφανή την
ανάγκη για πιο διευρυμένο και με πε-
ρισσότερους εργαζόμενους Βοήθεια
στο Σπίτι. Το αίτημα για προσλήψεις
στην εκπαίδευση προκειμένου να
φτιαχτούν ασφαλέστερες μικρότερες
τάξεις, δημιούργησε ένα ολόκληρο
κίνημα μαθητικών καταλήψεων που
κατασυκοφαντήθηκε. Με το άνοιξε –
κλείσε των σχολείων τις τελευταίες
βδομάδες, γίνεται ακόμα πιο εξό-
φθαλμο το δίκιο τους. Στις συγκοινω-
νίες η περίπτωση της Θεσσαλονίκης
είναι χαρακτηριστική καθώς φορείς
βγαίνουν και αποδίδουν την έξαρση

σε ένα μεγάλο βαθμό στην κατάστα-
ση που δημιουργείται στα λεωφορεία
του ΟΑΣΘ. 

Κι όμως όσο ξεκάθαρο κι αν είναι
το δίκαιο των διεκδικήσεων η κυβέρ-
νηση ακολουθεί την ίδια -και χειρότε-
ρη- πολιτική με την Υγεία. Αυτή της
μηδενικής ενίσχυσης σε προσωπικό
και χρηματοδότηση και της λάσπης
σε όσους διεκδικούν. Η όποια κίνηση
αναγκάζεται η κυβέρνηση να προχω-
ρήσει γίνεται με ταυτόχρονη προ-
ώθηση της ιδιωτικοποίησης, όπως
δείχνει το παράδειγμα των λεωφορεί-
ων της Αθήνας, που προσπάθησαν
να παραχωρήσουν δρομολόγια της
ΟΣΥ σε ιδιώτες.

Να μην πληρώσουν  
οι εργαζόμενοι τις συνέπειες
της καραντίνας.

Εκατομμύρια εργαζόμενοι αντιμε-
τωπίζουν για δεύτερη φορά τις

συνέπειες της καραντίνας. Είτε μπαί-
νουν σε συνθήκες ελαστικοποίησης
της εργασίας τους με την τηλεργα-
σία, είτε συνεχίζουν να στοιβάζονται
σε ακατάλληλους χώρους εργασίας,
είτε χάνουν τη δουλειά τους. Αφεντι-
κά  εκμεταλλεύονται το λοκντάουν
για να μειώσουν το “εργασιακό κό-
στος” και προχωρούν σε απολύσεις.
Άλλα κάνουν ψευτοαναστολές συμ-
βάσεων προκειμένου να γλιτώσουν
τη μισθοδοσία, οι εργαζόμενοι να
πληρώνονται με το πενιχρό επίδομα,
αλλά να συνεχίσουν να δουλεύουν
από το σπίτι. 

Στον τομέα του τουρισμού, τη “βα-
ριά βιομηχανία της χώρας”, χιλιάδες
εργαζόμενοι έμειναν χωρίς δουλειά
αυτή τη σεζόν, τα αφεντικά όμως
έβαλαν άλλα 24 δις στην τσέπη με το
πρόγραμμα Γέφυρα του Μητσοτάκη.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση εκμε-
ταλλεύεται την πανδημία για να νο-
μοθετήσει όλους τους πόθους της
άρχουσας τάξης στην Ελλάδα. Δε-
κάωρη εργασία, ακόμα περισσότεροι
για δουλειά την Κυριακή, χτύπημα
του συνδικαλισμού και απαγόρευση
ιστορικών μέσων πάλης του εργατι-
κού κινήματος όπως η κατάληψη και
η απεργιακή φρουρά. 

Το εργατικό κίνημα έχει τη δική
του ατζέντα για την προστασία των
εργαζόμενων από τις συνέπειες της
κρίσης. Διασφάλιση όλων των θέσε-
ων εργασίας με πραγματική απαγό-
ρευση των απολύσεων, άδεια με πλή-
ρεις αποδοχές κι ασφάλιση για
όλους όσοι αναγκάζονται να κάτσουν
σπίτι. Αυστηροποίηση των ελέγχων
από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας κόν-
τρα στην εργοδοτική αυθαιρεσία που
ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες επι-
μένει να εξαντλεί τους εργαζόμενους
και να διατηρεί εργασιακές συνθήκες
που σπέρνουν την αρρώστια. 

Ταυτόχρονα διεκδικεί και το πάγω-
μα όλων των χρεών που συνεχίζουν
να γράφουν εις βάρος των εργαζόμε-
νων. Οι λογαριασμοί του ρεύματος,
του νερού, του τηλεφώνου, του ίν-
τερνετ διογκώνονται καθώς καμία αλ-
λαγή δεν έχει γίνει στην τιμολογιακή
πολιτική των εταιριών λόγων καραντί-
νας, παρότι η κατανάλωση αυξάνεται
υποχρεωτικά λόγων αναγκαστικής
παραμονής στο σπίτι.

Κλείσιμο των 
στρατοπέδων συγκέντρωσης
κι απεγκλωβισμός 
των προσφύγων. 
Επίταξη ξενοδοχείων και
κλειστών σπιτιών για την
εξασφάλιση στέγης για 
τους άστεγους, ντόπιους και
μετανάστες. Αποσυμφόρηση
των φυλακών.

Ηαπειλή του να μετατραπούν τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης προ-

σφύγων, σε στρατόπεδα εξόντωσης
είναι πραγματική. Χιλιάδες κόσμος
όλων των ηλικιών ζει σε άθλιες συνθή-
κες υγιεινής και συνωστισμού, σε κα-
ραντίνα μέσα σε καμπ που έχουν με-
τατραπεί σε φυλακές εδώ και μήνες.
Η απειλή για μαζικά κρούσματα κορο-
νοϊού σε αυτές τις συνθήκες είναι πα-
ραπάνω από πραγματική. Οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι στον τουρισμό έβαλαν
στις απεργιακές τους κινητοποιήσεις
τη διεκδίκηση να κλείσουν τα στρατό-
πεδα και να φιλοξενηθεί αυτός ο κό-
σμος σε άδεια ξενοδοχεία. Το ίδιο
ισχύει και για αυτούς που δεν έχουν
σπίτι για να “μείνουν σπίτι”. Τους χι-
λιάδες άστεγους των πόλεων. Η μέρι-
μνα της κυβέρνησης είναι το να δίνει
το ελεύθερο στους μπάτσους του
Χρυσοχοΐδη να κόβουν πρόστιμα
στους άστεγους, τα στρατόπεδα να
κλείνονται ακόμα πιο ερμητικά, ενώ τη
Μόρια που παραδόθηκε στις φλόγες
την αντικατέστησε ένα νέο κολαστή-
ριο με ακόμα χειρότερες συνθήκες.

Όσον αφορά τις φυλακές την άνοι-
ξη είχαν γίνει διαμαρτυρίες μέσα σε
αυτές, που κατάγγειλαν τις συνθήκες
κι αντιμετωπίστηκαν με βία και πει-
θαρχικά μέτρα εις βάρος των κρατου-
μένων. Τώρα έρχονται οι κρατούμενοι
από τα Διαβατά να περιγράψουν την
κατάσταση: “Με βάση τα τεστ κορο-
νοϊού που μας έχουν γίνει, έχουνε
βγει το 10% στη φυλακή θετικοί, στον
ιό. Δεν έχουνε γίνει τεστ σε όλους...
Μας έχουν κλειδωμένους μέσα στους
θαλάμους 10 άτομα μέσα σε 20 τε-
τραγωνικά μέτρα που αναλογούν κα-
νονικά σε 5 άτομα, χωρίς να μπορού-
με να προσέχουμε την προσωπική
μας υγιεινή. Μαζί μας βρίσκονται και
όσοι έχουν διαγνωστεί θετικοί στον
ιό. Χωρίς να μας παρέχουν χλωρίνη
έτσι ώστε να μην μπορούμε να καθα-
ρίσουμε τους θαλάμους μας, απορ-
ρυπαντικά και αντισηπτικά. Η απάντη-
ση του διευθυντή ήταν ότι δεν υπάρ-
χουν χρήματα γιατί δεν διατίθονται
κονδύλια από το υπουργείο”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Νο 1448, 18 Νοέμβρη 2020
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Αγώνας για να σώσουμε ζωές

Η πολιτική 
της κυβέρνησης
δολοφονεί
Ηπορεία της πανδημίας έχει αποκαλύψει δυο δια-

φορετικούς δρόμους. Τον δρόμο της κυβέρνησης
και τον δρόμο του εργατικού κινήματος. Από την

αρχή της πανδημίας την άνοιξη, σωματεία εργαζομένων,
εργατικές κινήσεις κι οργανώσεις της αριστεράς έχουν δια-
τυπώσει τις διεκδικήσεις που βάζουν τις ζωές και την Υγεία
ως πρώτη προτεραιότητα. Με αυτά τα μέτρα δεν θα φτά-
ναμε ποτέ στην τραγωδία που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή.
Η κυβέρνηση όλους αυτούς τους μήνες ακολούθησε ακρι-
βώς την αντίθετη κατεύθυνση. Προτεραιότητα σε κάθε της
βήμα ήταν η ενίσχυση των αφεντικών, η καταστολή των δη-
μοκρατικών δικαιωμάτων, τα αντεργατικά μέτρα. Η Υγεία
ερχόταν πάντα σε δεύτερη μοίρα. Ας τα δούμε ένα ένα.

Oι εργαζόμενοι έχουν τις λύσεις
12/11, Νοσοκομείο Αγ. Σάββας. Φωτό: Γιώργος Πίττας Εργατική Πρωτομαγιά 2020. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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“Κουμής-Κανελλοπούλου, τα ΜΑΤ δολοφονούν”
Το προεκλογικό κλίμα, η απ’

όλες τις πλευρές επαγγελία
της «Αλλαγής», έκανε από νω-

ρίς φανερό ότι οι εκδηλώσεις για το
Πολυεχνείο θα είχαν ιδιαίτερο πολι-
τικό βάρος. Με αυτήν την αίσθηση
οι φοιτητικές συσπειρώσεις της Φυ-
σικομαθηματικής και του Πολυτε-
χνείου κάλεσαν την πρώτη συγκέν-
τρωση-συζήτηση με στόχο να οργα-
νωθεί μια παρέμβαση της αριστεράς
του Φοιτητικού Κινήματος στις εκδη-
λώσεις που οργάνωνε η ΕΦΕΕ...

Σαν πολιτική βάση όλων των από-
ψεων είχαν τελικά ξεκαθαριστεί τρία
σημεία: Η υπεράσπιση του χαρακτή-
ρα της εξέγερσης του Νοέμβρη από
την ψηφοθηρική καπηλεία των κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης. Η καταγ-
γελία της αποδιοργάνωσης του μα-
ζικού κινήματος στο όνομα μιας
ομαλής πορείας προς τις εκλο-
γές...Η έμφαση και η προτεραιότητα
στο ίδιο το μαζικό κίνημα και την
ανάπτυξή του. Το ξεκαθάρισμα ότι ο
φορέας της αλλαγής δεν είναι άλ-
λος από το ίδιο το κίνημα, ότι η μο-
ναδική διαδικασία αλλαγής δεν είναι
άλλη από την ανάπτυξη των μαζικών
αγώνων.

Σε αυτήν την βάση συγκροτήθηκε
από αγωνιστές συσπειρώσεων της
αριστεράς του ΦΚ και από μέλη των
οργανώσεων της Επαναστατικής
Αριστεράς, η Ομάδα Πρωτοβουλίας
Πολυτεχνείου 80. Η γνωστοποίηση
της απαγόρευσης της πορείας προς
την αμερικάνικη πρεσβεία ενοποίησε
τις απόψεις που είχαν εκφραστεί,
στην κοινή απόφαση να επιχειρηθεί
η πορεία προς την αμερικανική πρε-
σβεία παρά την αστυνομική απαγό-
ρευση.

Ο στόχος αυτής της πρωτοβου-
λίας ήταν η ίδια η απαγόρευση, η
ίδια η κυβερνητική πολιτική που
παίρνοντας σαν δεδομένο την υπο-
χωρητικότητα της αντιπολίτευσης,
διακήρυσσε πάνω στην επέτειο του
Νοέμβρη ότι ο μοναδικός ρυθμιστής
των ορίων μέσα στα οποία κινείται
το λαϊκό κίνημα είναι η ίδια η κυβέρ-
νηση και η αστυνομία. 

Εκτιμώντας ότι αυτή η επιλογή
της κυβέρνησης δεν ήταν μια μεμο-
νωμένη «σκληρή» ενέργεια αλλά ότι
σημάδευε μια νέα τακτική με στόχο
το διώξιμο του κινήματος από τους
δρόμους, τον αυτοπεριορισμό του
στην εξατομικοποιημένη διαδικασία
της κάλπης, είδαμε ότι η απαγόρευ-
ση δεν έπρεπε να περάσει χωρίς αν-
τίσταση. Σε αυτήν την βάση κυκλο-
φόρησε το κάλεσμα για την πραγμα-
τοποίηση της πορείας προς την πρε-
σβεία από την Ομάδα Πρωτοβου-
λίας που είχε βγει από τη συζήτηση
των συσπειρώσεων και από τις ορ-
γανώσεις ΚΚΕ μ-λ, Κ.Ο Μαχητής,
ΟΚΔΕ, Β’ Πανελλαδική και ΟΣΕ.

Με το κάλεσμα για την πορεία
ενάντια στην απαγόρευση συγκρο-
τήθηκε ένα ισχυρό μπλοκ που μα-
ζεύεται το μεσημέρι της Κυριακής
στα Χαυτεία. Παρά τις προσπάθειες
της ΚΝΕ και της νεολαίας ΠΑΣΟΚ να
απομονώσουν τους «αριστεριστές»,
το κάλεσμα αυτού του μπλοκ βρί-
σκει πλατιά απήχηση σε όλη τη δια-
δήλωση, ακόμη και στα οργανωμένα
κομμάτια του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ
Εσωτερικού. Στη διάρκεια της δια-
δήλωσης ως την Βουλή γίνεται πολύ
καθαρή η διάθεση του κόσμου απέ-
ναντι στην απαγόρευση και πληθαί-
νουν οι εκδηλώσεις υποστήριξης
στο κομμάτι που καλεί στο σπάσιμό
της. Το μπλοκ της Ομάδας Πρωτο-
βουλίας σε αυτό το διάστημα υπερ-
διπλασιάζεται.  

Παρόλα τα προβλήματα, η Ομάδα
Πρωοτοβουλίας φτάνει στην Βουλή
με ένα μπλοκ 20.000 ανθρώπων και
με την Πλατεία Συντάγματος γεμάτη
από κόσμο που αρνείται τις εκκλή-
σεις ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ και δεν διαλύεται,
περιμένοντας την εξέλιξη. Η διαδή-
λωση σπάει εύκολα ένα πρώτο κλοιό
αστυνομικών και φτάνει μπροστά σε
ένα τεράστιο μπλοκ από ΜΑΤ, αύ-
ρες, αστυφύλακες. Εκεί συνεχίζει να
πιέζει για να προχωρήσει και τα ΜΑΤ
επιτίθενται. Παρόλη την αγριότητα
της επίθεσης οι αλυσίδες της διαδή-
λωσης κρατούν. Ακόμη και όταν οι
ενισχυμένες δυνάμεις των ΜΑΤ δια-
λύουν το μπλοκ ο κόσμος ανασυν-
τάσσεται και τους αντιμετωπίζει.
Από εκεί και πέρα τα ΜΑΤ δεν κτυ-
πάνε για να διαλύσουν αλλά για να
σκοτώσουν, για να υπογραμμίσουν
με αίμα την απόφαση της κυβέρνη-
σης να σφίξει τα λουριά στο μαζικό
κίνημα, μπροστά στις εκλογές.  

Η επίθεση των ΜΑΤ που συνο-
δεύονται από τις αύρες αλλά και η
αντίσταση του κόσμου απλώνεται σε
όλη την γύρω περιοχή, χωρίς όμως
ούτε σε μια στιγμή να αγγίξει το

μπλοκ του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ που
ακολουθούν... Τα επεισοδια συνεχί-
ζουν ως αργά τη νύχτα στο Πολυτε-
χνείο όπου οι αστυνομικοί πυροβο-
λούν στο ψαχνό. Αργότερα γίνεται
γνωστός ο απολογισμός της νύχτας:
Δύο νεκροί, εκατοντάδες τραυμα-
τίες, δεκάδες συλλήψεις... Ξημερώ-
νει 17 Νοέμβρη.

Τα κόμματα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ
και το ΚΚΕ έδωσαν πλήρη πολιτική
κάλυψη, μην αφήνοντας ούτε μια
στιγμή να σπάσει το μέτωπο της
εθνικής ενότητας παρά τα προβλή-
ματα που δημιουργούσε η ύπαρξη
των δύο νεκρών... Το ίδιο το βράδυ
της Κυριακής, ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου κάνει δηλώσεις όπου αγνοών-
τας τους νεκρούς και τους τραυμα-
τίες, τα ΜΑΤ και την αστυνομία, δη-

λώνει υποστήριξη στην κυβέρνηση,
εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, συμ-
πάθεια στην αστυνομία -αν εξαιρε-
θούν οι ολίγοι χουντικοί- και απαιτεί
τα κεφάλια των αριστεριστών επί πί-
νακι.

Αυτές οι δηλώσεις στα χέρια των
εφημερίδων καθορίζουν τον κεντρι-
κό πολιτικό τόνο. Σε αυτήν τη γραμ-
μή συσπειρώνονται όλοι, από τον
Μαύρο μέχρι το ΚΚΕ. Με αυτήν την
στάση των ηγετών της «αλλαγής»
και την άγρια εκμετάλλευση από τις
εφημερίδες των επεισοδίων με τις
βιτρίνες, στον κόσμο συνολικά πέ-
ρασε η εικόνα πως τα ΜΑΤ λιάνισαν
τους προβοκάτορες της ΚΥΠ που
προσπαθούσαν να προβοκάρουν τα
καλά και υπεύθυνα κόμματα. Παρεμ-
πιπτόντως είχαμε και δύο νεκρούς

για τους οποίους ευθύνονται πάλι
κάποιοι πράκτορες της ΚΥΠ που δεν
υπάκουσαν τον «ήπιο» κύριο Ράλλη
γιατί θέλουν να τον υποσκάψουν...

Σαν μια πέτρα που πέφτει στα
πρασινισμένα νερά μιας λίμνης και
αναδεύοντάς τα αφήνει να φανούν
τα υπόγεια ρεύματα που κινούνται
κάτω από τη γαληνεμένη επιφάνεια,
η σύγκρουση της 16 Νοέμβρη ήρθε
να αποκαλύψει τις πραγματικές κι-
νήσεις της πολιτικής κατάστασης πί-
σω από την απατηλή βιτρίνα του
ήπιου προεκλογικού κλίματος. Πίσω
από την «ευρωπαϊκού επιπέδου φι-
λελεύθερη δημοκρατία» που διαφη-
μίζει η Νέα Δημοκρατία πρόβαλαν οι
δολοφόνοι των ΜΑΤ, πίσω από την
«δημοκρατική αλλαγή» που υπόσχε-
ται το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ένας Πα-
πανδρέου που από τώρα υπερασπί-
ζεται την αστυνομία και στρέφεται
ενάντια στους διαδηλωτές, πίσω
από την εικόνα που ζωγραφίζει το
ΚΚΕ για τον εαυτό του σαν «προλε-
ταριακό εγγυητή» της αλλαγής, ξε-
προβάλει η εικόνα ενός κόμματος
ουράς που την ώρα που η κυβέρνη-
ση δολοφονεί με την κάλυψη του
Παπανδρέου αυτό θεωρεί τη λαϊκή
αγανάκτηση «ύποπτη προβοκά-
τσια»…

Σε αυτές τις συνθήκες για την
επαναστατική αριστερά μπαίνει συγ-
κεκριμένα το καθήκον να λειτουργή-
σει σαν η πολιτική δύναμη που εκ-
φράζει κάθε κομμάτι του κινήματος
που αντιστέκεται έστω και αυθόρμη-
τα και συγχυσμένα στο μάντρωμα…

Το θέμα δεν είναι τι θα κάνουμε
την μέρα των εκλογών αλλά πώς θα
ενισχύσουμε την αντίσταση του κι-
νήματος... Είναι ανάγκη να οργανώ-
σουμε την παρέμβασή μας σε κάθε
μαζική κινητοποίηση, να υποστηρί-
ξουμε κάθε κομμάτι που προχωράει
σε αγώνα, να πάρουμε πρωτοβου-
λίες που συνενώνουν όλα αυτά τα
κομμάτια. Μέσα από τέτοια δράση
μπορεί να συγκροτηθούν τομείς
πραγματικής αντιπολίτευσης μέσα
από το μαζικό κίνημα, να απαγκι-
στρωθούν από την διαλυτική κοινο-
βουλευτική προοπτική και να αντιμε-
τωπίσουν τους νικητές των εκλογών
όποιοι και αν είναι. 

Το παραπάνω κείμενο περι-
λαμβάνει αποσπάσματα από
το φύλλο Νο 37 της εφημερί-
δας “Εργατική Πρωτοπορία”
μερικές μέρες μετά την ιστο-
ρική πορεία του Πολυτεχνείου
το 1980. Η “Εργατική Πρωτο-
πορία” ήταν η εφημερίδα της
Οργάνωσης Σοσιαλιστική
Επανάσταση (ΟΣΕ).



Στις 16 Νοέμβρη του 1980 η κυ-
βέρνηση με πρωθυπουργό τον
Ράλλη απαγόρευσε την πορεία

προς την αμερικανική πρεσβεία. Ήταν
μια μακριά προεκλογική περίοδος κα-
θως πηγαίναμε για το 1981 όπου το ΠΑ-
ΣΟΚ θα αναλάμβανε για πρώτη φορά
την εξουσία. Την πολιτική όλων των
κομμάτων καθόριζε η πολιτική της
«συντεταγμένης πορείας προς τις εκλο-
γές» και του «ήπιου κλίματος». Αυτή με-
ταφραζόταν σε πίεση για υποστολή των
εργατικών αγώνων αλλά και των φοιτη-
τικών καταλήψεων και διαδηλώσεων
που είχαν προηγηθεί την προηγούμενη
χρονιά. 

Το 1979-80, η επαναστατική αριστερά
μέσα από τις φοιτητικές καταλήψεις
άρχισε να παίζει ξανά ρόλο στα πανεπι-
στήμια. Η διάσπαση του Ρήγα Φεραίου,
η Β’ Πανελλαδική, μια διάσπαση από τα
αριστερά της νεολαίας του ΚΚΕ Εσωτε-
ρικού, ήταν καθοριστική. Δημιουργήθη-
κε ένα κύμα φοιτητικών συσπειρώσεων
το οποίο ήταν μαζικό, είχε βάση στις
σχολές, μπορούσε να παίρνει συνελεύ-
σεις. 

Αυτές οι δυνάμεις αποτέλεσαν το ορ-
γανωτικό κορμό για μια πρωτοβουλία
με στόχο το σπάσιμο της απαγόρευσης
που απέναντί της είχε τις δυνάμεις του
ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ που έλεγχαν την
πλειοψηφία στο κεντρικό συμβούλιο
της ΕΦΕΕ, έχοντας αναλάβει την οργά-
νωση του τριήμερου εορτασμού. Ήταν
μια πρωτοβουλία που στηρίχθηκε στο
ΚΚΕ μ-λ, την Κ.Ο Μαχητής, την ΟΚΔΕ,
την Β’ Πανελλαδική και την ΟΣΕ, τις συ-
σπειρώσεις στο Πολυτεχνείο και την
Φυσικομαθηματική Σχολή. Έγιναν πολύ
μεγάλες συνελεύσεις στις σχολές και
μια τεράστια συνέλευση στο Πολυτε-
χνείο που αποφάσισε να σπάσει την
απαγόρευση.

Σαν ΟΣΕ, δώσαμε τη μάχη όχι μόνο
για να φτιαχτεί αυτό το μέτωπο αλλά
και για να απευθυνθεί στον κόσμο του
ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ και να κερδίσει την
πλειοψηφία των φοιτητών στις σχολές.
Αυτό φάνηκε τελικά και στην ίδια τη μέ-
ρα της πορείας του Πολυτεχνείου,
όπου ξεκινώντας με ένα μπλοκ των 3-
4.000, (με το πρώτο πανό να γράφει
«Το Πολυτεχνείο δεν ήταν γιορτή ήταν
εξέγερση και πάλη ταξική, Μειοψηφία
του ΚΣ της ΕΦΕΕ») φτάσαμε τελικά  να
συσπειρώσουμε πάνω από 20.000.
Ήταν κόσμος από τα μπλοκ του ΠΑ-
ΣΟΚ, που τότε έβαζε σαν κεντρικό σύν-
θημα την «αλλαγή» έχοντας μετατρέψει
την πορεία του Πολυτεχνείου σε προ-
εκλογική κινητοποίηση, και του ΚΚΕ,
που αντίστοιχα είχε κεντρικό σύνθημα
“Αλλαγή δεν γίνεται χωρίς το ΚΚΕ”.
Κόσμος που έβλεπε την επικείμενη κα-
τάρρευση της ΝΔ και ήθελε να μετα-
φραστεί σε αγώνες και όχι αναμονή -
δεν υπάκουσε στη γραμμή των ηγεσιών
που του έλεγαν να διαλυθεί στο Σύν-
ταγμα.

Όταν η πορεία έφτασε στην Βουλή -
μια πολύ συγκροτημένη πορεία με εκα-
τοντάδες ανθρώπινες αλυσίδες- απώ-
θησε στα «λουλουδάδικα» αρχικά τους
«καπελάκηδες» της αστυνομίας και

φτάνοντας στο ύψος πλέον της εισό-
δου της Βουλής ήρθε αντιμέτωπη με
εκατοντάδες άσπρα κράνη των ΜΑΤ να
είναι παραταγμένα και από πίσω τους
τις αύρες, τα τεθωρακισμένα της αστυ-
νομίας που σημαδεύαν το πλήθος.
Τρεις φορές αντιμετώπισαν οι αλυσίδες
των διαδηλωτών τα  ΜΑΤ μέχρι να σπά-
σουν και αυτό που ακολούθησε ήταν
μια άγρια δολοφονική επίθεση. Ακόμη
και την επόμενη μέρα το πρωί, υπήρχαν
σωροί από τσάντες, παπούτσια των δια-
δηλωτών που άφησε πίσω της αυτή η
επίθεση. 

Μνήμες
Ακολούθησε το λυσσαλέο κυνηγητό

της αστυνομίας και των ΜΑΤ με τις δο-
λοφονίες του Κύπριου αριστερού αγω-
νιστή Ιάκωβου Κουμή και της Σταματί-
νας Κανελλοπούλου, μπροστά από την
καφετέρια του Ζόναρς στην Πανεπιστη-
μίου. Η καταστολή της διαδήλωσης που
απλώθηκε σε όλο το κέντρο ήταν σα-
φές ότι είχε στόχο να αφήσει νεκρούς.
Θυμάμαι, φτάνοντας μαζί με κάποια
παιδιά έξω από το Πολυτεχνείο, μου ξύ-
πνησαν οι μνήμες από την Κύπρο, όταν
αντιλήφθηκα ότι γύρω σφύριζαν σφαί-
ρες και μπήκαμε τελικά στο Πολυτε-
χνείο. Υπήρξαν εκείνο το βράδυ πυρο-
βολισμοί σε διάφορα σημεία της Αθή-
νας. 

Την άλλη μέρα, με τη δήλωση του Αν-
δρέα Παπανδρέου για τους «προβοκά-
τορες που αμαυρώσαν την πορεία του
Πολυτεχνείου», το ΠΑΣΟΚ έδωσε πλή-
ρη στήριξη στην κυβέρνηση Ράλλη κα-
θώς έδινε εξετάσεις στην άρχουσα τά-
ξη, ότι το «κράτος θα έχει συνέχεια»
όταν έρθει στην κυβέρνηση. Και ταυτό-
χρονα το ΚΚΕ κατήγγειλε τους «αριστε-
ριστές» συνεχίζοντας τον τρόπο με τον
οποίο αντιμετώπισε την κατάληψη του
Πολυτεχνείου το 1973 έχοντας ακόμη
μια φορά σαν βασική πολιτική τις κοινο-
βουλευτικές προτεραιότητες και το
«ήπιο κλίμα».

Η επαναστατική αριστερά και το νέο
κίνημα που διαμορφωνόταν τότε δεν
μπόρεσε να απαντήσει σε αυτές τις
προκλήσεις. Υπήρχαν πολιτικές αδυνα-
μίες που την εμπόδιζαν να εξηγήσει την
περίοδο και τις αντιφάσεις της. Για πα-
ράδειγμα, το ΚΚΕμ-λ είχε την άποψη ότι
αυτό το χτύπημα ήταν ξεκίνημα φασι-
στικοποίησης, ενώ η πορεία της κατά-
στασης ήταν αντίστροφη, δεν πηγαίνα-
με για νέα χούντα. Ο ρόλος της ΟΣΕ
έστω και αν ήταν μια μικρή οργάνωση,
ήταν καθοριστικός στην προσπάθεια οι
οργανώσεις της επαναστατικής αριστε-
ράς να μην ενδώσουν στην πίεση της
ρεφορμιστικής αριστεράς που ήταν τε-
ράστια εκείνη την περίοδο -τόσο μεγά-
λη ώστε το 1981 το ΠΑΣΟΚ μπορούσε
να απορροφά ολόκληρα κομμάτια του
ΕΚΚΕ και άλλων ομάδων της επαναστα-
τικής αριστεράς. 

Προσπαθούσαμε να συνδεθούμε με
τις μάχες που εξακολουθούσαν να δί-
νουν κομμάτια της εργατικής τάξης.
Και επιμέναμε στην γραμμή που λέει
απευθύνεσαι μαζικά, παίρνεις πρωτο-
βουλίες, ενώνεις πάνω σε συγκεκριμένα
αιτήματα και πολιτικούς στόχους και δί-
νεις τη μάχη για να κερδίσεις. Πρόκει-
ται για βασικό στοιχείο της παράδοσης
της ΟΣΕ που κρατάμε και σήμερα. 

Το Πολυτεχνείο του ’80 άφησε πολύ-
τιμη κληρονομιά. Ο Κουμής και η Κα-
νελλοπούλου έγιναν σύμβολο του τι ση-
μαίνει ότι κάθε χρόνο η πορεία του Πο-
λυτεχνείου γίνεται, πάει εκεί που θέλει
να πάει και ξεσηκώνει δεκάδες χιλιάδες
κόσμου. Όσο και να λυσάει χρόνια τώ-
ρα η δεξιά, η πορεία γίνεται και είναι
μια ζωντανή πολιτική μάχη απέναντι
στις κυβερνήσεις και το τι μέτρα κάθε
φορά αυτές μεθοδεύουν. Έχει τερά-
στια σημασία να θυμόμαστε τι έγινε το
1973 αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας
σταθμός για την ίδια τη στιγμή που κά-
θε φορά γίνεται. 

Η πορεία του Πολυτεχνείου το 1980
ήταν από τις πιο σημαδιακές γιατί
έστειλε το μήνυμα στην άρχουσα τάξη
και τους κρατικούς μηχανισμούς της
ότι υπάρχει η αριστερά της επανάστα-
σης που μπορεί να παίρνει αυτού του
μεγέθους τις πρωτοβουλίες. Αλλά και
για ένα ακόμη λόγο. Γιατί τα ΜΑΤ και τα
κουμπούρια της αστυνομίας σαράντα
χρόνια μετά είναι ακόμη εδώ να τρομο-
κρατούν, να χτυπάνε, να δολοφονούν.  

Ο φετινός σταθμός είναι η απόπειρα
του Μητσοτάκη και του Χρυσοχοϊδη, κι-
νητοποιώντας τους ίδιους αυτούς μη-
χανισμούς, να απαγορεύσουν την πο-
ρεία του Πολυτεχνείου, φτάνοντας στο
σημείο να απαγορεύουν τις συναθροί-
σεις τεσσάρων ατόμων και άνω. Απέ-
ναντι σε αυτές τις προκλήσεις το κίνη-
μα έχει παράδοση να δίνει τις απαντή-
σεις του.
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“Το Πολυτεχνείο 
δεν ήτανε γιορτή”

Συνέντευξη με τον 
Πέτρο Κωνσταντίνου

40χρόνια κλείνουν φέτος από την ιστορική Πορεία του
Πολυτεχνείου το 1980 όταν η αστυνομία και τα ΜΑΤ

της κυβέρνησης ΝΔ με πρωθυπουργο τον Γ. Ράλλη δολο-
φόνησαν τον 24χρονο αριστερό κύπριο φοιτητή Ιάκωβο
Κουμή και την 21χρονη εργάτρια Σταματίνα Κανελλοπού-
λου ενώ τραυμάτισαν, ακόμη και πυροβολώντας στο ψαχνό,
εκατοντάδες διαδηλωτές. Εγκλήματα για τα οποία ποτέ κα-
νείς δεν τιμωρήθηκε. 

Η κυβέρνηση είχε απαγορέψει η πορεία να βαδίσει στην
Αμερικάνικη Πρεσβεία, με την πλειοψηφία της ΕΦΕΕ να
αποφασίζει ότι θα τερματίσει στην πλατεία Συντάγματος
αλλά χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες με πρωτοβουλία
του φοιτητικού κινήματος και της επαναστατικής αριστεράς
έδωσαν τη μάχη που σφράγισε για δεκαετίες, ανάλογες
απόπειρες από τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν. 

Σε αυτό το δισέλιδο παρουσιάζουμε αυτή τη μεγάλη μά-
χη μέσα από τις στήλες της Εργατικής Πρωτοπορίας νο 37,
μετά τα γεγονότα, (η εφημερίδα της ΟΣΕ, της οργάνωσης
από την οποία προήλθε το ΣΕΚ) και με μια συνέντευξη με
τον Πέτρο Κωνσταντίνου, φοιτητή τότε στην ΑΣΟΕΕ. 
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Όχι στα
λουκέτα 
και τις
απολύσεις

Λουκέτο μπαίνει σε 41
καταστήματα της
Εθνικής Τράπεζας

και 53 καταστήματα και κι-
νητά συνεργεία της Τράπε-
ζας Πειραιώς. Το κλείσιμο
των καταστημάτων πάει χέ-
ρι-χέρι με τους στόχους για
μείωση προσωπικού, καθώς
και οι δύο τράπεζες προχω-
ρούν σε προγράμματα εθε-
λούσιας εξόδου. 

Ουσιαστικά καθόλου εθε-
λούσια δεν είναι η έξοδος
για περίπου 800 εργαζόμε-
νους της Εθνικής και 1.000
της Πειραιώς. Είναι απολύ-
σεις, καθώς αν αποφασί-
σουν να μείνουν οι εργαζό-
μενοι που κλείνουν τα κατα-
στήματά τους, τότε είναι
υποχρεωμένοι να μετακινη-
θούν σε όποια περιοχή θα
τους στείλει η διεύθυνση με
αλλαγή ακόμα και του αντι-
κείμενου εργασίας τους.
Επίσης, το κλείσιμο κατα-
στημάτων σε απομακρυ-
σμένες περιοχές της χώ-
ρας δημιουργεί πρόβλημα
τραπεζικού αποκλεισμού
και στους συναλλασσόμε-
νους κατοίκους αυτών των
περιοχών. 

Ειδικά η Πειραιώς, με το
δίκτυο της Αγροτικής Τρά-
πεζας που είχε απορροφή-
σει, εξυπηρετεί ένα μεγάλο
μέρος των αγροτικών πε-
ριοχών, με κόσμο που δεν
έχει εύκολη την πρόσβαση
σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες
για να εξυπηρετηθεί από
εκεί.

Για να γλιτώσει τα αφεν-
τικά της Πειραιώς, ο Μη-
τσοτάκης θέλει να την κρα-
τικοποιήσει προσωρινά
αγοράζοντας τις μετοχές
της στο δεκαπλάσιο της τι-
μής τους -προκειμένου να
την ξαναπουλήσει κοψο-
χρονιά. Η μόνη λύση για τις
τράπεζες-ζόμπι, που όσα
λεφτά και να τους χαρι-
στούν θα βρίσκονται σε συ-
νεχή χρεωκοπία, είναι η αν-
τίθετη. Κρατικοποίησή τους
με εργατικό έλεγχο χωρίς
αποζημίωση για τα αφεντι-
κά.

Λεφτά για την Παιδεία
Με επιτυχία έγινε την Παρα-

σκευή η εκδήλωση των φοι-
τητών/τριών του ΣΕΚ στις

σχολές με θέμα “Λεφτά για την Παι-
δεία, όχι για εξοπλισμούς, διαδηλώ-
νουμε μαζικά στο Πολυτεχνείο”. Η
συζήτηση έγινε διαδικτυακά αλλά
και δια ζώσης στα γραφεία της
ΚΕΕΡΦΑ. Συμμετείχαν δεκάδες φοι-
τητές από πάνω από 20 σχολές πα-
νελλαδικά με αποτέλεσμα μια πλού-
σια συζήτηση γεμάτη αποφασιστικό-
τητα για τις μάχες που έχουμε μπρο-
στά μας. Η εκδήλωση ήταν η κορύ-
φωση μιας εβδομάδας με τις κινητο-
ποιήσεις στις πύλες των νοσοκομεί-
ων, με εξορμήσεις και αφισοκολλή-
σεις για την μεγάλη διαδήλωση του
Πολυτεχνείου. 

Την συζήτηση άνοιξε η Μαρία Κα-
στελιώτη, φοιτήτρια Φιλοσοφικής, με
την ιστορική αναφορά στα γεγονότα
του Πολυτεχνείου, το χρονικό της
εξέγερσης αλλά και τα συμπεράσμα-
τα για το σήμερα. Έγιναν οι συνδέ-
σεις με την φετινή πορεία του Πολυ-
τεχνείου ενάντια στις απαγορεύσεις
του Μητσοτάκη. Η συζήτηση άλλω-
στε συνέπεσε με την εισβολή των
ΜΑΤ στο Πολυτεχνείο εκείνη την
ώρα. Αναφερθήκαμε στην ανάγκη να
δυναμώσει η επαναστατική Αριστερά
που έχει τις ρίζες της στην εξέγερση

του Πολυτεχνείου. 
Αμέσως μετά συνέχισε η Εύα Ντό-

κου, φοιτήτρια στο ΠΑΔΑ, με τα συγ-
κεκριμένα οργανωτικά βήματα για
την καμπάνια “ανοίξτε τις σχολές με
μέσα προστασίας, λεφτά για την
Παιδεία, όχι για πολεμικούς εξοπλι-
σμούς και την αστυνομία”. Τοποθε-
τήθηκαν σύντροφοι και συντρόφισ-
σες από τις σχολές της Αθήνας αλλά

και από άλλες πόλεις όπως τα Γιάν-
νενα που μετέφεραν τις εμπειρίες
τους. Έγιναν προσπάθειες για γενι-
κές συνελεύσεις και οργάνωση των
φοιτητών ακόμα και σε αυτές τις
συνθήκες και εξορμήσεις στις λέ-
σχες και τις εστίες, κοινές εμπειρίες
στις περισσότερες σχολές. 

Η κυβέρνηση την στιγμή που κρα-
τάει κλειστά τα πανεπιστήμια 8 μή-

νες τώρα, πετσοκόβοντας κι άλλο
τον κρατικό προϋπολογισμό για την
Παιδεία, έρχεται να καταθέσει νομο-
σχέδια για μπάτσους μέσα στις σχο-
λές, για κάρτες εισόδου και διαγρα-
φές φοιτητών. Πάνε να καταργήσουν
όλα τα δικαιώματα μας αλλά δεν θα
τα καταφέρουν. Ήδη από τους εκ-
παιδευτικούς μέχρι τους αγώνες των
φοιτητών, το εργατικό κίνημα, οι με-
τανάστες και οι πρόσφυγες, όλοι
εμείς αγωνιζόμαστε και θα ενώσου-
με την αντίσταση μας στο Πολυτε-
χνείο. 

Με αυτό τον κόσμο παλεύουμε, με
την έμπνευση των εξεγέρσεων σε
όλο τον πλανήτη ενάντια στις άρχου-
σες τάξεις που θυσιάζουν τις ζωές
μας για τα κέρδη της μειοψηφίας.
Παλεύουμε για να ανοίξουμε ξανά
τις σχολές μας και να γίνουν ορμη-
τήρια δράσης και συζήτησης. Συντο-
νιζόμαστε με το εργατικό κίνημα και
διεκδικούμε προσλήψεις στα νοσο-
κομεία, επίταξη των ιδιωτικών κλινι-
κών και όχι καραντίνες που μας κα-
ταστρέφουν τη ζωή. Οργανώνουμε
το Πολυτεχνείο και θα διαδηλώσου-
με για να διεκδικήσουμε όλα όσα
μας ανήκουν. Επόμενος σταθμός η
γενική απεργία στις 26 Νοέμβρη. 

Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια ΕΜΜΕ

ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  Στάσεις εργασίας

Σαν να μην έφτανε η τραγική κατάσταση των
καλλιτεχνών του “ελεύθερου” θεάτρου, που
λόγω της πανδημίας βρίσκονται χωρίς δου-

λειά, τώρα και η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), που
είναι κρατικός φορέας, προχώρησε σε αδικαιολό-
γητη απόλυση, με τη μη ανανέωση σύμβασης ερ-
γασίας, σε χορευτή του μπαλέτου. 

Να πάρει πίσω την απόλυση η Διοίκηση της ΕΛΣ
απαιτούν με κοινή τους ανακοίνωση ο Σύλλογος
Χορευτών Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το Σωματείο
Εργαζομένων, η Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών
Ελλάδας, ο Σύλλογος Εργαζομένων Πάσης Φύσε-

ως Προσωπικού στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ-
λάδας και το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θε-
άτρου: “Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας
για την απόφαση της Διοίκησης της Εθνικής Λυρι-
κής Σκηνής να μην προβεί στην ανανέωση της
σύμβασης εργασίας του συναδέλφου μας, ενός
ταλαντούχου και ικανότατου χορευτή, ο οποίος με
την παρουσία του έχει εξυψώσει την ήδη αναγνω-
ρισμένη αξία της ομάδας χορευτών της ΕΛΣ. Πρό-
κειται για ένα εξαίρετο καλλιτέχνη και συνεργάτη
και αυτό επιβεβαιώνεται από την καθολική συμμε-
τοχή των χορευτών στην πρόσφατη στάση εργα-

σίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2/11, προς
στήριξή του.

Καλούμε τη Διεύθυνση της ΕΛΣ να παραμείνει
πιστή στις δηλώσεις της, ότι δεν θα προβεί σε κα-
μία απόλυση – μη ανανέωση σύμβασης, διατηρών-
τας την ισορροπία και ομαλή λειτουργία του θεά-
τρου στην τόσο δύσκολη περίοδο που διανύουμε”.
Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΛΣ έχει προχωρήσει
σε συνεχόμενες στάσεις εργασίας και συνελεύ-
σεις για την ανανέωση της σύμβασης του συνα-
δέλφου τους.

Μ.Ν.

Ξεκίνησε στις 10/11 σε δεύτερο βαθμό η δίκη για την επίθεση στον
Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο “Συνεργείο” στην Ηλιούπολη. Η επίθεση εί-
χε γίνει στις 10 Ιούλη του 2013 και επικεφαλής είχε τους -βουλευτές

τότε- Μίχο και Λαγό. Πρόκειται για μια επίθεση που έγινε μέρα μεσημέρι με
τους χρυσαυγίτες να επιτίθενται με λοστούς και κοντάρια την ώρα που μέσα
στον ΕΚΧ Συνεργείο έκαναν μάθημα Αγγλικών ανήλικα παιδιά. Παρά τη δυνα-
τότητα ταυτοποίησης του αυτοκινήτου του Λαγού (ήταν μισθωμένο από τη
Βουλή) και το γεγονός ότι οι περίοικοι είχαν δώσει λίστα με τους αριθμούς
κυκλοφορίας των μηχανών, η υπόθεση είχε πάει στο αγνώστων δραστών.
Χρειάστηκε να ξαναπάρει δημοσιότητα για να ανασυρθεί. 

Επιπλέον στις δίκες (για την εγκληματική οργάνωση και για την επίθεση
στο Συνεργείο) αποδείχθηκε ότι το τάγμα εφόδου που συμμετείχε στην επί-
θεση στο Συνεργείο ήταν αυτό που, τρεις μήνες μετά, επιτέθηκε στην παρέα
του Παύλου Φύσσα: στην επίθεση στο Συνεργείο, πέρα από τους κατηγορού-

μενους, συμμετείχαν οι καταδικασθέντες για τη δολοφονία Φύσσα, Πατέλης,
Κομιάνος, Δήμου, καθώς και ο Τσακανίκας που άνηκε στο τάγμα εφόδου της
Νίκαιας.

Πρωτόδικα για την επίθεση στο Συνεργείο είχαν καταδικαστεί οι Λαγός και
Μίχος για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη και οι Μπαρέκας,
Γαλανάκης, Αγιοβλασίτης, Σταμπέλος και Καλπιτζής για απρόκλητη επικίνδυ-
νη σωματική βλάβη και οπλοχρησία. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής ο Λαγός κα-
ταδικάστηκε για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και οι Μί-
χος, Σταμπέλος και Μπαρέκας για ένταξη. Ο Σταμπέλος επίσης καταδικάστη-
κε για απλή συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η εκδίκαση της έφεσης για το Συνεργείο ξεκίνησε με τον Μίχο να υποβάλ-
λει αίτημα αποβολής της Πολιτικής Αγωγής, το οποίο όμως η έδρα απέρριψε.

Α.Φ.

Σε δεύτερο βαθμό η δίκη του Συνεργείου

Φωτό: ΣΕΚ στις σχολές



Πάνω από 60 χιλιάδες έλεγχοι για
την τήρηση των μέτρων της καραν-
τίνας πραγματοποιήθηκαν κάθε ερ-

γάσιμη ημέρα της εβδομάδας που πέρασε,
σύμφωνα με τα δελτία Τύπου της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας. Πρόκειται για ένα νού-
μερο που δείχνει γλαφυρά ότι η κατεύθυν-
ση της “αντιμετώπισης” της πανδημίας εί-
ναι η καταστολή και μόνο αυτή. Και είναι
μια δραστηριότητα πιο πρόσφορη στη διά-
δοση του ιού από μια διαδήλωση, αφού
αυτές οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και
εργαζόμενες έρχονται σε αχρείαστη επα-
φή με τους αστυνομικούς, που με τη σειρά
τους έχουν έρθει σε επαφή με εκατοντά-
δες άλλους ο καθένας.

Στο μεταξύ, τα παραδείγματα αυθαίρε-
της επιβολής προστίμου που ήρθαν στη
δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα εί-
ναι χαρακτηριστικά. Πρόστιμο 300 ευρώ
επιβλήθηκε σε άστεγο Παλαιστίνιο πρό-
σφυγα στη Θεσσαλονίκη. Πρόστιμα κόβον-

ται στον σταθμό της Σφενδάλης, κοντά στα
στρατόπεδα της Μαλακάσας, με την αιτιο-
λογία της ολικής απαγόρευσης κυκλοφο-
ρίας σε πρόσφυγες μετά τις 7 το απόγευ-
μα -μια ρατσιστική υποσημείωση στην ΚΥΑ
του lockdown που έρχεται να προστεθεί
στη γενικότερη δυσκολία κατανόησης των
μέτρων λόγω γλώσσας, αλλά κυρίως στη
δυσκολία επιβίωσης σε στρατόπεδα απο-
μονωμένα από την πόλη με ελάχιστα δρο-
μολόγια τρένων και ακριβά εισιτήρια. Πρό-
στιμο σε τρεις εργαζόμενους του ΨΝΑ
επειδή επέστρεφαν μαζί σε ΙΧ, λες και αυ-
τός είναι ο πραγματικός κίνδυνος για τον
κορονοϊό κι όχι οι συνθήκες στις οποίες, εξ
αιτίας της κυβέρνησης, είναι αναγκασμένοι
να δουλεύουν.

Παρά το όργιο αυθαιρεσίας που φου-
σκώνει τις παραβάσεις, αυτές είναι μόλις

στο 3% των ελέγχων, περίπου 2.000 την
ημέρα, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα δελ-
τία Τύπου. Το ύψος των προστίμων από
την άλλη μεριά είναι τεράστιο: πάνω από
200 χιλιάδες την ημέρα, δηλαδή πάνω από
1 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε μια εργάσιμη
εβδομάδα! Ο παραλογισμός φτάνει σε δυ-
σθεώρητα ύψη. Η κυβέρνηση κεντράρει
όλη της τη ρητορική στην τήρηση των μέ-
τρων, κάτω από το χαλί των οποίων κρύβει
την πλήρη αδράνειά της σε προσλήψεις
και χρηματοδότηση που θα μπορούσαν να
σώσουν πραγματικά ζωές και να σταματή-
σουν τη διάδοση του κορονοϊού. Ισχυρίζε-
ται ότι αυτά δεν μπορεί να τα κάνει γιατί
κοστίζουν, και ζητάει από την εργατική τά-
ξη ένα εκατομμύριο ευρώ τη βδομάδα,
επειδή δεν συμμορφώθηκε στα μέτρα!

Αφροδίτη Φράγκου
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Να σταματήσει
τώρα το 
μπάζωμα της
Πειραϊκής

Εδώ και μέρες μεγάλα φορτηγά μεταφέρουν
μέσα από τους δρόμους της πόλης τόνους
"αδρανών υλικών" για το μπάζωμα της Πει-

ραϊκής. Τα υλικά ξεφορτώνονται μπροστά στη
Σχολή Δοκίμων, δίπλα στο μνημείο του Θεμιστο-
κλή, πάνω στα αρχαία τείχη του Πειραιά. Θα χρη-
σιμοποιηθούν για να γεμίσουν τα τεράστια "κε-
σόνς" (μπλόκια) που βυθίζονται στη θάλασσα (το
πρώτο έπεσε ήδη) προκειμένου να κατασκευαστεί
το νέο λιμάνι κρουαζιέρας των 150 στρεμμάτων.
Ένα έργο με ανυπολόγιστες καταστροφικές συνέ-
πειες για τη ζωή στην πόλη, που COSCO - ΟΛΠ
ξεκίνησε στην πρώτη καραντίνα και συνεχίζει στη
δεύτερη, για να αποφύγει τις αντιδράσεις των κα-
τοίκων. 

Η "Ανταρσία στο Λιμάνι" (και άλλες δημοτικές
παρατάξεις) έφερε το θέμα στο τελευταίο Δημοτι-
κό Συμβούλιο απαιτώντας να σταματήσει η μετα-
φορά των επικίνδυνων υλικών και το μπάζωμα της
Πειραϊκής ακτής και της θάλασσας. Ο δήμαρχος
Πειραιά (και συνολικά η δημοτική αρχή Μώραλη-
Βλαχάκου) για ακόμα μια φορά, "δεν είδε, δεν
άκουσε, δεν ξέρει". Αν δεν είδε ούτε τα φορτηγά,
ούτε τα μπάζα, ούτε τις δεκάδες φωτογραφίες και
βίντεο, ας ρωτήσει την COSCO - OΛΠ, μέλος του
Διοικητικού της Συμβουλίου είναι!

Υπεύθυνοι
Για το έγκλημα που συντελείται αυτή τη στιγμή

στον Πειραιά υπάρχουν υπεύθυνοι: Οι κυβερνή-
σεις και συγκυβερνήσεις που ξεπούλησαν τον
ΟΛΠ (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ). Η πρώην και ο
νυν Περιφερειάρχης Αττικής, Δούρου και Πατού-
λης, που πρόθυμα ενέκριναν και παρέδωσαν στην
Cosco τα 130 εκατομμύρια ευρώ για την κατα-
σκευή του λιμανιού (ναι, η Cosco "επενδύει" με δι-
κά μας λεφτά, που θα μπορούσαν να δοθούν για
έργα υποδομής απαραίτητα στην Αττική). Η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη που τα δίνει όλα στους
"επενδυτές" φίλους της αδιαφορώντας για τη ζωή
και την υγεία των πολιτών, όπως έδειξε και με τη
διαχείριση της πανδημίας. Οι υπουργοί Ναυτιλίας
και Πολιτισμού. Ο Δήμαρχος Μώραλης και η δη-
μοτική αρχή που έχουν ταχθεί υπέρ της "επένδυ-
σης", σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά στην κατα-
στροφή της πόλης και δεν εφαρμόζουν ακόμη και
ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους!

Οι κάτοικοι, κινήσεις πολιτών, σωματεία και φο-
ρείς του Πειραιά, αγωνίζονται εδώ και δύο χρόνια
για να εμποδίσουν την καταστροφή του περιβάλ-
λοντος, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την
υποβάθμιση της ζωής στον Πειραιά. Με δεκάδες
εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες, απο-
κλεισμούς δρόμων, συλλογή υπογραφών, ακόμα
και με προσφυγή στο ΣτΕ, η εκδίκαση της οποίας
συνεχώς "αναβάλλεται". Η "Ανταρσία στο Λιμάνι"
καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απαιτήσει το στα-
μάτημα των εργασιών στην Πειραϊκή, τώρα! Καλεί
τους εργαζόμενους, τα σωματεία και τις συλλογι-
κότητες της πόλης σε άμεση κινητοποίηση.

Η ζωή μας είναι πάνω από τα κέρδη τους
Ο Πειραιάς δεν είναι τσιφλίκι της COSCO. Το λι-

μάνι και η πόλη ανήκουν στον λαό

KΡΗΤΗ Πλημμύρες στο βωμό της «ανάπτυξης»

«Το φαινόμενο της
βροχής που σημει-
ώθηκε την προηγού-

μενη εβδομάδα στα παράλια
της Κρήτης -και όχι μόνο- οφεί-
λεται στους βόρειους ενισχυ-
μένους ανέμους που έπνεαν
στην περιοχή και οι οποίοι με-
τέφεραν μεγάλες ποσότητες
υγρασίας προς τις ακτές και τα
ορεινά της Κρήτης. Σε επαφή
τους με αυτά τα σημεία, αναγ-
κάζονται να υψωθούν και να
συμπυκνωθούν, δημιουργών-
τας νεφώσεις που προκαλούν
βροχοπτώσεις…» 

Η παραπάνω παράγραφος,
αποτελεί το βασικό και παιδα-
ριώδη ορισμό της δημιουργίας
της βροχής και δεν κρύβει κα-
μία «θεομηνία» ούτε παράξενο
καιρικό φαινόμενο. Το ύψος
της βροχής που καταγράφηκε
από τους επίσημους μετεωρο-
λογικούς σταθμούς ήταν για το
μήνα Οκτώβρη του 2020 στην
περιοχή του Ανατολικού Ηρα-
κλείου 237,20 mm, και στην πε-
ριοχή της Κνωσού 189,60 mm.
Για τη σύγκριση, το 2019, οι
αντίστοιχες τιμές ήταν 195,80
mm και 231,80mm. 

Οι περιοχές που πλημμύρισαν
και σημειώθηκαν παράλληλα και
κατολισθήσεις δεν είναι τυχαίες
και ούτε δικαιολογούνται από
την μικρή αύξηση της βροχό-
πτωσης. Η περιοχή Καστελλίου
είναι μία «υπό ανάπτυξη» περιο-
χή αφού εκεί προγραμματίζεται
το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου
για την κατασκευή του οποίου
έχουν εκριζωθεί περισσότερα
από 200.000 δέντρα. Ο Βόρειος
Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)
στο ύψος του κόμβου Σταλίδας
αποκλείστηκε για ώρες, λόγω

των κατολισθήσεων και των ορ-
μητικών νερών. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το συγκεκριμένο κομ-
μάτι του ΒΟΑΚ αποτελεί καινού-
ριο παραδοτέο έργο. Μα πιο
πολύ αξίζει να σημειωθεί ότι
όλα αυτά τα καινούρια παραδο-
τέα έργα γίνονται χωρίς συμ-
πληρωματικά έργα όπως είναι
τα αντιπλημμυρικά και τα απο-
χετευτικά καθώς δεν επιδοτούν-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και τέλος βέβαια κηρύχτηκαν
σε κατάσταση έκτακτης ανάγ-
κης όλες οι παράκτιες, πυκνο-
δομημένες και τουριστικές πε-
ριοχές όπως είναι η Χερσόνη-
σος, τα Μάλια και οι Γούβες γε-
γονός που επιβεβαιώνει για άλ-
λη μια φορά την χωρίς σχεδια-
σμό «ανάπτυξη», με μοναδικό
γνώμονα το κέρδος των μεγά-
λων ξενοδοχειακών ομίλων.

Κινδύνεψαν ζωές – σε αντί-
στοιχες πλημμύρες υπήρξαν
και θύματα, όπως το 2019 στη

Γεωργιούπολη ή όπως το 2017
στη Μάνδρα – οικογένειες έμει-
ναν άστεγες, όπως γίνεται κά-
θε φορά, όπως θα εξακολουθή-
σει να γίνεται σε όλες τις περι-
πτώσεις που το κέρδος θα
μπαίνει πάνω από τις πραγματι-
κές ανάγκες μας. Και τότε θα
βαφτίζουν τις αποτυχίες του
και τις δολοφονίες τους «θεο-
μηνίες και Προσωπική Ευθύ-
νη». 

Παρονομαστής
Η κλιματική αλλαγή που ευ-

θύνεται για τις αυξημένες βρο-
χοπτώσεις σε μικρά χρονικά
διαστήματα, αλλά και οι κατα-
στροφές που συμβαίνουν εξαι-
τίας της έντασής τους έχουν
κοινό παρανομαστή, το εύκολο
και γρήγορο κέρδος των καπι-
ταλιστών. Το φαραωνικό έργο
κατασκευής αεροδρομίου στο
Καστέλλι δεν θα φέρει καμία
ανάπτυξη για τις τοπικές κοινω-

νίες αλλά αντίθετα η καταστρο-
φή του φυσικού περιβάλλοντος
θα πολλαπλασιάζει τις επιπτώ-
σεις των φυσικών φαινόμενων.
Οι μόνοι που έχουν να κερδί-
σουν από αυτό είναι οι κατα-
σκευαστικές εταιρίες. 

Στην Κρήτη η δράση των κι-
νημάτων ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή είναι
πλούσια τα τελευταία χρόνια,
είτε πρόκειται για τις ΒΑΠΕ, εί-
τε για το αεροδρόμιο στο Κα-
στέλλι, είτε για τις εξορύξεις.
Τα κινήματα αυτά πρέπει να
κατέβουν μαζικά στις πορείες
του Πολυτεχνείου σε συντονι-
σμό με τους φοιτητές, τους ερ-
γάτες και τους μετανάστες για
να ξηλώσουμε την κυβέρνηση
της ΝΔ και το σύστημα που
υπηρετεί.

Τόνια Αντωνίου, 
Γιάννης Βαλαής

ΣΕΚ Ηρακλείου 

Το όργιο των προστίμων
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ΠΕΜΠΤΗ 19/11
ΚΥΨΕΛΗ Λαϊκή 11πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού  7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Σκλαβενίτης 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Σ/Μ Παπαγεωργίου 5μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Σκλαβενίτης Βελβενδούς 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ 
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 11πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λαϊκή Μπουρνάζι 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ  
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 11.30πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30μμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Σκλαβενίτης (Δημοσθένους) 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Δουκίσης 6μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λαϊκή Πευκάκια 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Λαϊκή 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρολόι 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκι 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΑΝΙ 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Μαρτίου 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή 12μ
ΒΟΛΟΣ Market In 12μ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 12μ
ΠΑΤΡΑ
My Market Αγ. Αντρέας 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ Πλατεία 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11
ΒΥΡΩΝΑΣ Σκοπευτήριο 12μ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 fb ΣΕΚ Ιλιον-Πετρούπολη,
messenger ΣΕΚ Ιλιου 7μμ
Πίσω στο 1945;
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 Skype (επικ.fb ΣΕΚ Περι-
στερίου) 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 fb ΣΕΚ Ιλιον-Πετρούπολη,
messenger ΣΕΚ Πετρούπολης 8μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
πληρ. fb neasionias 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
πληρ.fb sekneouirakleiou 8μμ
Οι εκλογές στις ΗΠΑ και η αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11, 
πληρ. fb sekvrilissia, 8μμ 
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, 
πληρ. fb sekvrilissia, 8μμ 
Κίνημα παιδείας
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12, 
πληρ. fb sekvrilissia, 8μμ 
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
πληρ. fb sekxalandri 7.30μμ
Οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
26/11
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
πληρ. fb sekmarousiou, 8μμ
Ισλαμοφοβία, ρατσιτικό εργαλείο
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
πληρ. fb sekmarousiou, 8μμ
Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
Zoom, πληρ. fb Σεκ Χανίων 7μμ
Πολυτεχνείο 2020 – στο δρόμο του Νοέμ-
βρη ξανά!
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
πληρ. facebook ΣΕΚ Ηράκλειο 7μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη
από τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11, 8μμ, πληρ. facebook: Η
Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Κίνημα παιδείας
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11, 7μμ, πληρ. facebook: 
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Κίνημα παιδείας
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 Πυρσινέλλα 1, 4oς oρ.,
6μμ, πληρ. messenger SEK Γιάννενα
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη
από τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
πληρ. facebook ΣΕΚ Βόλου 8μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη
από τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 στο
join.skype.com/iwGKxkxT0Pg1, 7μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη
από τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και στο
join.skype.com/bYd1jIVDMftu 6.30μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη
από τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και στο
join.skype.com/bYd1jIVDMftu 6.30μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7.30μμ

«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη
από τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
Skype, πληρ. fb ΣΕΚ Αμπελόκηποι 7μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
Skype, πληρ. fb ΣΕΚ Εξάρχεια 7.30μμ
Πολυτεχνείο 2020 – στο δρόμο του Νοέμ-
βρη ξανά!
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
Skype, πληρ. fb ΣΕΚ Γαλάτσι 7μμ

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1 8/11 
πληρ. fb ΣΕΚ Θησείου, 7.30μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 
πληρ. fb ΣΕΚ Θησειου, 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
https://tinyurl.com/pyrinaspetralona 7μμ
Οι εκλογές στις ΗΠΑ και η αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11, 8μμ πληρ. facebook: 
ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Οι εκλογές στις ΗΠΑ και η αριστερά
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 Skype, πληρ. messenger
σεκ Καλλιθέα, 7μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 
Skype, πληρ. fb sek patisia 7μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Σάνφω Μοχαμαντί

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 
Skype, πληρ. fb sek kypselis 7.30μμ
Κίνημα παιδείας
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 
Skype, πληρ. fb sek gkyzi 7.30μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;

Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 
στο join.skype.com/g1iwTS8hdZVM, 7μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη
από τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 
στο join.skype.com/iwGKxkxT0Pg1, 8μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη
από τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 
πληρ fb sekxalandri, 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 messenger 7μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλητής: Νίκος Λεωνίδης

ΝΙΚΑΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Παντελή Πο
υλιόπουλου
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κοτσουδάκη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 fb ΣΕΚ Αιγάλεω 7.30μμ
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη
από τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 σύλλογος δασκάλων και
στο Zoom, πληρ. fb ΣΕΚ Χανίων, 7μμ
Πολυτεχνείο 2020 – στο δρόμο του Νοέμ-
βρη ξανά!
Ομιλήτρια: Άννα Μαματσή

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11, 7μμ, 
πληρ. fb ΣΕΚ Πάτρας
Η αριστερά στην Αμερική μετά τις εκλογές
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11, 8μμ, πληρ. facebook: 
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Κίνημα παιδείας
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπανικολάου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11, 8μμ,  πληρ. facebook: 
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
Κίνημα παιδείας
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρ-
τητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέ-
σα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σο-
σιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ-
ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω-

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπι-
νες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι με-
γάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε
όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε
να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνα-
τούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύ-
χει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττή-
θηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας
αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επι-
κράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατι-
κής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετω-
πίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέ-
ρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστη-
ρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθε-
ρωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναι-
κών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κα-
ταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
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Τα ονόματα του Πάντσο Βίγια
και του Εμιλιάνο Ζαπάτα
έχουν ταυτιστεί με το Μεξικό

στο νου εκατομμυρίων ανθρώπων
σε όλο τον κόσμο, «ζουν» σε ταινίες,
φωτογραφίες αλλά και μέσα από το
κίνημα των Ζαπατίστας στην επαρ-
χία Τσιάπας. Είναι η κληρονομιά της
Μεξικάνικης Επανάστασης που ξεκι-
νούσε 100 χρόνια πριν, τον Νοέμ-
βρη του 1910. 

Η επανάσταση ξεκίνησε σαν μια
σειρά ένοπλες τοπικές εξεγέρσεις
όταν, για μια ακόμα φορά, ο Πορφί-
ριο Ντίαζ που κυβερνούσε από το
1876 ανακηρύχτηκε πρόεδρος μετά
από εντελώς νόθες εκλογές. Η δια-
φορά με τις προηγούμενες «εκλο-
γές» ήταν ότι το 1910 υπήρχε ένας
πραγματικός αντίπαλος του Ντίαζ, ο
Φ. Μαδέρο. Ο Ντίαζ έλυσε το πρό-
βλημα φυλακίζοντας τον αντίπαλό
του παραμονές των εκλογών. 

Όμως, το 1910 πλέον πολλά
πράγματα είχαν αλλάξει. Ο καπιτα-
λιστικός «εκσυγχρονισμός» της μεξι-
κάνικης κοινωνίας παρήγαγε εκρη-
κτικές αντιθέσεις. Οι νέες βιομηχα-
νίες -συχνά με κεφάλαια αμερικά-
νων, γάλλων ή βρετανών καπιταλι-
στών, μαζί με τους σιδηρόδρομους,
το τηλέγραφο, τα λιμάνια που τις
συνόδευαν, είχαν γεννήσει μια ανή-
συχη εργατική τάξη. 

Το 1906 ξέσπασε η απεργία στο
ορυχείο χαλκού της Κανανέα. Οι με-
ταλλωρύχοι ξεσήκωσαν όλο το πλη-
θυσμό της επαρχίας ενάντια σε μια
αμερικάνικη εταιρεία που λειτουρ-
γούσε σαν κράτος εν κράτει. Το
απεργιακό κύμα συνεχίστηκε στους
σιδηροδρόμους, στην υφαντουργία
και το καλοκαίρι του 1907 έφτασε
στην υφαντουργία του Ρίο Μπλάνκο,
ίσως το μεγαλύτερο τέτοιο εργοστά-
σιο στον κόσμο εκείνη την εποχή. 

Όμως, και οι αγρότες ήταν σε
αναβρασμό. Οι μεγάλοι γαιοκτήμο-
νες με τα «λατιφούντια», κληρονομιά
της ισπανικής αποικιοκρατίας, έτρε-
χαν να αρπάξουν τις ευκαιρίες της
αγοράς κλέβοντας γη -και νερό- από
τους αγρότες. Ιδιαίτερα στο νότο
αυτή η προσπάθεια σήμαινε συστη-
ματική λεηλασία της κοινοτικής γης
των χωριών και των κοινοτήτων των
ιθαγενών ινδιάνων. Στην Πολιτεία
Μορέλος οι «χασιεντίστας» (γαιοκτή-
μονες) ήθελαν γη για να καλλιερ-
γούν ζαχαρότευτλα και για τα εργο-
στάσια επεξεργασίας τους. 

Η Μορέλος έγινε το επίκεντρο της
Επανάστασης στο Νότο και ο Εμι-
λιάνο Ζαπάτα άρχισε να αναγνωρίζε-
ται ως ο ηγέτης της εκεί. Στο βορρά
το άστρο του Φρανσίσκο «Πάντσο»
Βίγια άρχισε να ανατέλλει. Είχε μια
πολύ διαφορετική διαδρομή από τον
Ζαπάτα. Ευκατάστατος, «διαβασμέ-
νος» και έμπειρος οργανωτής μαζι-
κών αγώνων ο πρώτος, πάμφτωχο
παιδί κολίγων, ουσιαστικά αναλφά-
βητος και έμπειρος αλογοκλέφτης ο
δεύτερος. Όμως μοιράζονταν την
εμπιστοσύνη των αγροτών» που

έβλεπαν σε αυτούς τα καλύτερα
στοιχεία τους όπως και τη δυσπιστία
στους αστούς πολιτικούς και τους
στρατηγούς. 

Στα τέλη του 1911 ο στρατός του
Ντίαζ είχε ηττηθεί κι ο ίδιος αναγκά-
στηκε να εγκαταλείψει τη χώρα. Ο
Μαδέρο εκλέχτηκε πανηγυρικά πρό-
εδρος τον Νοέμβρη. Φεύγοντας ο
Ντίαζ δήλωσε προφητικά: «Ο Μαδέ-
ρο απελευθέρωσε μια τίγρη που δεν
μπορεί να τιθασεύσει». Ετσι κι έγινε.

Τίγρης 
Το Φεβρουάριο του 1913 ο στρα-

τηγός Ουέρτα έκανε πραξικόπημα,
ανέτρεψε και δολοφόνησε τον Μα-
δέρο. Όχι γιατί ο πρόεδρος ήταν ρι-
ζοσπάστης -το αντίθετο- αλλά γιατί
δεν μπορούσε να «τιθασεύσει την τί-
γρη», τον αγροτικό ξεσηκωμό. Τον
επόμενο χρόνο, στις αναμετρήσεις
με τον στρατό του Ουέρτα η επανά-
σταση έφτασε στο κορύφωμά της.
Στην πορεία άρχισαν να διαμορφώ-
νονται και οι πτέρυγες που θα διεκ-
δικούσαν να βάλουν τη δικιά τους
σφραγίδα. 

Τη μια πτέρυγα εκφράζανε ο πολι-
τικός Καράνσα και ο στρατηγός Ομ-
πρεγόν που ηγούνταν του Συνταγμα-
τικού Στρατού. Την άλλη ο Απελευθε-
ρωτικός Στρατός του Νότου του Ζα-
πάτα και η Μεραρχία του Βορρά του
Βίγια. Τον Ιούνη του 1914 ο στρατός
του Ουέρτα ηττήθηκε. Αποφασιστική
συμβολή είχε το αντάρτικο στο Νότο

από τη μια και η εκστρατεία της Με-
ραρχίας του Βορρά που πέρασε στο
θρύλο. Δεν ήταν μόνο οι «δοράδος»
(οι χρυσοποίκιλτοι, από τα φυσεκλί-
κια που λάμπανε στον ήλιο) καβαλά-
ρηδές της που την έκαναν ακαταμά-
χητη. Ο «αμόρφωτος» Βίγια αποδεί-
χτηκε στρατιωτικός νους σε επικές
μάχες όπως στο Ζακατέκας που άνοι-
ξε το δρόμο για την Πόλη του Μεξι-
κό. Φρόντισε ο στρατός του να έχει
μέχρι και τρένα-νοσοκομεία για τους
τραυματίες και βέβαια οι αγρότες
τον στήριζαν ολόψυχα. 

Οι Συνταγματικοί είχαν μπει πρώ-
τοι στην Πόλη του Μεξικού μετά την
πτώση του Ουέρτα, αλλά την εγκα-
τέλειψαν. Ο Βίγια και ο Ζαπάτα την
κατέλαβαν χωρίς να πέσει τουφεκιά
τέλη Νοέμβρη και αρχές Δεκέμβρη
του 1914 και σχημάτισαν την κυβέρ-
νηση της Συντακτικής Συνέλευσης
που είχε συγκροτηθεί τον Αύγουστο. 

Στις 6 Δεκέμβρη του 1914 οι δύο
ηγέτες των αγροτών κάθονται εναλ-
λάξ στην προεδρική καρέκλα του
Μεγάρου της πόλης, και ο φακός
τους αποθανάτισε σε μια από τις πιο
γνωστές φωτογραφίες της Μεξικάνι-
κης Επανάστασης. Δεν είχαν συγκε-
κριμένες απαντήσεις για τη συνέ-
χεια, μόνο γενικόλογες τοποθετή-
σεις ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα
για τη γη στις επαρχίες τους. Την
στρατηγική αμηχανία τους, που αν-
τανακλούσε την ταξική φύση της
αγροτιάς, την έκφρασε παραστατικά

ο Βίγια που φέρεται να είπε στον Ζα-
πάτα: «Αυτή η πολυθρόνα είναι πολύ
μεγάλη για μας». 

Αντίθετα, ο Καράνσα και ο Ομπρε-
γόν ήξεραν ότι όποιος έχει την κεν-
τρική πολιτική εξουσία, μπορεί να
ελέγχει και τη γη. Τον Γενάρη ο Κα-
ράνσα ανακηρύχθηκε πρόεδρος, συ-
νέχισε να μιλάει στο όνομα της επα-
νάστασης και υποσχέθηκε μια σειρά
από μεταρρυθμίσεις. Για αναδασμό
γης, για εργατικά δικαιώματα, για
συνδικαλισμό και οχτάωρο. Πολλά
από αυτά περιλαμβάνονταν στο Σύν-
ταγμα του 1917 που ψηφίστηκε και
ήταν ένα πρωτοπόρο προοδευτικό
κείμενο για την εποχή του. Όμως, η
εξουσία έμεινε στα χέρια του στρα-
τού για λογαριασμό των αστών. 

Κομμούνα
Οι δυνάμεις του Βίγια στο βορρά

συνέχισαν τον αγώνα. Το ίδιο και ο
Στρατός του Νότου. Οι περιοχές
που έλεγχε πήραν το όνομα «Κομ-
μούνα της Μορέλος». Η γη μοιρά-
στηκε, τα συμβούλια των αγροτών
έλυναν όλα τα ζητήματα, τα εργο-
στάσια ζάχαρης εθνικοποιήθηκαν.
Όμως, η «Κομμούνα» έμεινε απομο-
νωμένη. Το 1919 ο Ζαπάτα δολοφο-
νήθηκε. Ο Βίγια είχε την ίδια κατά-
ληξη το 1923. 

Ένα χρόνο πριν τη δολοφονία
του, τον Φλεβάρη του 1918, ο Ζαπά-
τα συνέταξε την επιστολή του για
την Ρώσικη Επανάσταση. «Πολλά θα

κερδίζαμε, πολλά θα κέρδιζε η αν-
θρωπότητα και η δικαιοσύνη, αν
όλοι οι λαοί της Αμερικής και όλα τα
έθνη της γηραιάς Ευρώπης καταλά-
βαιναν ότι ο αγώνας του Επαναστα-
τημένου Μεξικού και ο αγώνας της
Ρωσίας είναι και αντιπροσωπεύουν
τον αγώνα της ανθρωπότητας, το
υπέρτατο συμφέρον όλων των κατα-
πιεσμένων λαών(...) Και καλό είναι
να μην λησμονείται ότι λόγω και ως
αποτέλεσμα της αλληλεγγύης του
προλεταριάτου, η χειραφέτηση του
εργάτη δεν μπορεί να επιτευχθεί αν
δεν πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα η
ελευθερία του αγρότη».

Η επανάσταση των αγροτών στο
Μεξικό δεν έφτασε μέχρι το τέλος
της, αλλά έβαλε ένα καθοριστικό δε-
δομένο για τις επόμενες επαναστά-
σεις: χωρίς τη σύνδεση των αγρο-
τών με την εργατική τάξη δεν μπο-
ρούσε να υπάρξει νικηφόρα έκβαση.

Αυτό το ζήτημα ήταν καθοριστικό
για την επιτυχία της Ρώσικης Επανά-
στασης. Η εργατική τάξη στη Ρωσία
ήταν μειοψηφία μέσα σε μια θάλασ-
σα εκατομμυρίων αγροτών. Αυτό
που έκανε τη διαφορά σε σχέση με
το Μεξικό ήταν οι εμπειρίες που εί-
χαν αποκτήσει οι εργάτες πριν από
το 1917. Αλλά η κυριότερη διαφορά
ήταν ότι οι Μπολσεβίκοι είχαν ριζώ-
σει στα πιο πρωτοπόρα κομμάτια της
τάξης και μέσα στις μάχες τους επέ-
μεναν ότι η προοπτική είναι ότι η ερ-
γατική τάξη έχει τη δύναμη να απε-
λευθερώσει όλους καταπιεσμένους. 

Το 1920 ο Λένιν έγραφε: «Το προ-
λεταριάτο είναι μια πραγματικά επα-
ναστατική τάξη, μία τάξη που δρα
με πραγματικό σοσιαλιστικό τρόπο,
μόνο όταν μπαίνει μπροστά και δρα
ως πρωτοπορία όλου του λαού που
εργάζεται και υφίσταται εκμετάλλευ-
ση, ως ηγέτης στον αγώνα για την
ανατροπή των εκμεταλλευτών». 

Εκατό χρόνια από την εποποιία
της Μεξικάνικης Επανάστασης σε
μια περίοδο μαζικών ξεσηκωμών σε
όλο τον κόσμο, αυτά τα λόγια του
Λένιν ηχούν ακόμα πιο επίκαιρα.  

Λέανδρος Μπόλαρης
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Viva Zapata!
Viva la Revolucion!

Διαβάστε επίσης
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Η Αρμενία, αφού υπέστη ήττα στην περιοχή του διαδρόμου του Λα-
τσίν και έχασε την πόλη Σούσα, αναγκάστηκε να παραδοθεί στις
δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν που έχουν την υποστήριξη της Τουρ-

κίας. Λίγα χιλιόμετρα από τη Σούσα, όπου τα στρατεύματα του Αζερμπαϊ-
τζάν κατάφεραν να οχυρωθούν με επιτυχία, βρίσκεται η πόλη Στεπανα-
κέρτ, η πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Με τον
διάδρομο του Λατσίν ελεγχόμενο από το Αζερμπαϊτζάν, η ήττα της Αρμε-
νίας ήταν ζήτημα χρόνου.

Η Μόσχα εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή στο Καραμπάχ, την πτώση
της Σούσα και την επαπειλούμενη κατάληψη του Στεπανακέρτ, στην
οποία σίγουρα θα προχωρούσε η Άγκυρα και το Μπακού. Η Ρώσια επι-
βλήθηκε σαν “εγγυήτρια” της ειρήνης ανάμεσα στα δύο εμπόλεμα μέρη,
αλλά όπως τόσες φορές στο παρελθόν, οι ρώσικες “ειρηνευτικές δυνά-
μεις” πρέπει να ιδωθούν ως κατοχικές δυνάμεις. Σαν αποτέλεσμα αυτών
των πράξεων, βλέπουμε την ανάδυση μιας νέας “Υπερδνειστερίας”, στην
πράξη ένα τμήμα του Αζερμπαϊτζάν υπό κατοχή, με τη βοήθεια του οποί-
ου το Κρεμλίνο θα μπορεί να επηρεάζει και το Αζερμπαϊτζάν και την Αρ-
μενία.

Ο Ερντογάν δεν χρειάζεται επιδείνωση των σχέσεων με τον Πούτιν. Η
Τουρκία, παρότι επιχειρεί να μετατραπεί σε περιφερειακή δύναμη, δεν
έχει καμιά ελπίδα να περάσει το ρώσικο ιμπεριαλισμό. Όμως θα συνεχί-
σει να προσπαθεί να αυξήσει την παρουσία της στο Αζερμπαϊτζάν, και θα
αρχίσει ένας μαλακός και αργόσυρτος ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός για
τον έλεγχο της περιοχής.

Ο έλεγχος της Τουρκίας στο Καραμπάχ είναι αναγκαίος για να προκα-
λέσει μια αντίρροπη απειλή στη Ρωσία, αλλά και για να δημιουργήσει
έναν διάδρομο προς την Κασπία Θάλασσα ώστε να γίνει άλμα για την
εξαγωγή προς την Ευρώπη φυσικού αερίου από το Ουζμπεκιστάν, το
Τουρκμενιστάν και το Καζακστάν. Παρόλο που η Άγκυρα τα έβγαλε πέρα
στο πρώτο ζήτημα, θα χρειαστεί ακόμη εντονότερη προσπάθεια για να
ολοκληρωθεί ο δεύτερος στόχος, μιας και η Μόσχα αντιτίθεται ευθέως. 

Τα συμφέροντα της Ρωσίας σε αυτό το ζήτημα είναι να εμποδιστεί ο

ανταγωνισμός για το φυσικό αέριο, καθώς η απώλεια της αγοράς για
τους φυσικούς πόρους της Ρωσίας μπορεί να μετατραπεί σε οικονομική
καταστροφή. 

Η κλίκα του Αλίγιεφ είχε ανάγκη έναν “μικρό, νικηφόρο πόλεμο” για να
διατηρήσει την εξουσία της και να ενισχύσει την ασταθή θέση της στην
κοινωνία, μιας και το στοίχημα όσον αφορά στην εσωτερική πολιτική είχε
παιχτεί πάνω στη διαβόητη “διατήρηση της σταθερότητας” που προκαλεί
ιδιαίτερο εκνευρισμό στην αζέρικη κοινωνία.

Αυτή τη στιγμή, δεκάδες χιλιάδες Αρμένιοι βρίσκονται στην Τουρκία
και σε εδάφη που άρπαξε το Αζερμπαϊτζάν. Δεν πρέπει να γίνει δεκτή κα-
μιά πράξη βίας εναντίον τους. Είναι αναγκαίο να τσακίσουμε κάθε μορφή
ρατσισμού και σοβινισμού από τη ρίζα της. Αυτό που υπέφερε ο αρμένι-
κος λαός στις αρχές του 20ου αιώνα δεν πρέπει να επαναληφθεί. Αν γίνει
κάτι τέτοιο, δεν θα μπορεί να αποφευχθεί ένας νέος πόλεμος και εκδικη-
τική βία.

Εμείς, επαναστάτες σοσιαλιστές από τη Ρωσία και την Τουρκία, είμα-
στε αντίθετοι στην παρέμβαση στα ζητήματα των λαών του Καυκάσου
από τις ιμπεριαλιστικές και υπο-ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Όλα τα ξένα
στρατεύματα πρέπει να φύγουν από το Καραμπάχ. Οι λαοί του Καυκά-
σου πρέπει να αποφασίσουν μόνοι τους για τα δια-εθνοτικά ζητήματα.
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τις συνθήκες ζωής τους
και να επηρεάζει τις επιλογές τους. Τα κράτη της περιοχής πρέπει να
έχουν πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία, κανείς δεν έχει το δικαίωμα
να πετάει στα σκουπίδια το μέλλον που αναζητούν ολόκληρα έθνη.

Μόνο με την ανατροπή της εξουσίας των καπιταλιστών είναι δυνατόν
να καταφέρουμε ειρήνη και φιλία μεταξύ των λαών, μόνο η εξουσία της
εργατικής τάξης μπορεί να δείξει το σωστό δρόμο για να ξεπεραστούν οι
εθνοτικές συγκρούσεις που στηρίζονται στον ακραίο εθνικισμό και σοβι-
νισμό.

Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (DSiP, Τουρκία)
Σοσιαλιστική Τάση (Ρωσία)

Χιλιάδες τουρκοκύπριοι δια-
δήλωσαν την περασμένη
βδομάδα στους δρόμους

της βόρειας Λευκωσίας ενάντια
στις παρεμβάσεις του Ερντογάν
και την προσπάθειά του να ελέγ-
ξει τις πολιτικές εξελίξεις μέσα
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Την «Πορεία Δημοκρατίας και
Βούλησης»  όπως την χαρακτήρι-
σαν, κάλεσαν συνδικάτα, οργανώ-
σεις και κόμματα της αντιπολίτευ-
σης και το βασικό της σύνθημα
ήταν «Άγκυρα πάρε τα χέρια σου
από πάνω μας». Άλλα συνθήματα
που ακούστηκαν ήταν «Δημοκρα-
τία για όλους» «Δεν θέλουμε
Έπαρχο που θα διορίζεται», «Με
αντίσταση θα κερδίσουμε».

Είναι η πρώτη φορά που εμφα-
νίζεται ένα τέτοιο κίνημα μέσα
στους τουρκοκύπριους που να
αμφισβητεί ανοικτά την Άγκυρα.
Αντιδράσεις υπήρχαν και στο πα-
ρελθόν και στα οικονομικά πρω-
τόκολλα που τους επιβάλλει η Άγ-
κυρα και στην προσπάθεια του Ερντογάν να
επιβάλει τα ισλαμικά σχολεία στην Παιδεία. Το
ποτήρι ξεχείλισε με την παρέμβαση του Ερντο-
γάν στις προεδρικές εκλογές που έγιναν πριν
δυο βδομάδες και είχε σαν αποτέλεσμα να χά-
σει ο Ακιντζί από τον εθνικιστή Τατάρ που υπο-
στηρίζει λύση δύο κρατών και θεωρείται εντο-
λοδόχος της Άγκυρας. Τις αντιδράσεις τροφο-

δότησε ακόμη περισσότερο η εξαγγελία του
Ερντογάν να επισκεφτεί την Κύπρο στις 15 Νο-
εμβρίου για να συμμετέχει στους γιορτασμούς
για την ανακήρυξη του τουρκοκυπριακού κρά-
τους και να πάει για  πικ-νικ στην Αμμόχωστο.

Περισσότερες από 65 τουρκοκυπριακές και
ελληνοκυπριακές οργανώσεις και συνδικάτα
εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία κατα-

δικάζουν την επίσκεψη Ερντογάν
στην Αμμόχωστο για πικ-νικ και ζη-
τούν «τον τερματισμό της μονομε-
ρούς πρωτοβουλίας για το Βαρώσι»
και καλούν όπως «οι όποιες πρωτο-
βουλίες να αναληφθούν μόνο με τη
συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών
και των νομικών ιδιοκτητών» και ότι
«ο μόνος τρόπος για να συμβάλει το
Βαρώσι στην ειρήνη και τη σταθερό-
τητα είναι να μετατραπεί σε ένα χώ-
ρο συνεργασίας και συμφιλίωσης.
Προτεραιότητά μας σε αυτήν την
περιοχή είναι να τερματίσουμε το
πολιτικό αδιέξοδο που κατέστρεψε
τη ζωή μας και να συμβάλουμε στη
συνεργασία και την ειρήνη, όχι μόνο
στο νησί, αλλά και την περιοχή».

Την ώρα που γίνονταν στρατιωτι-
κές παρελάσεις και πανηγύρια για
την ανακήρυξη του τουρκοκυπρια-
κού κράτους με την παρουσία του
Ερντογάν, εκατοντάδες διαδηλωτές
οργάνωσαν πορεία στο κέντρο της
πόλης με συνθήματα όπως «Δημο-
κρατία και ελεύθερη βούληση» και

«όχι πικ-νικ πάνω στο πόνο». Ο Τατάρ χρειάστη-
κε να βάλει την αστυνομία για να τους σταμα-
τήσει, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό το κίνημα
δεν θα είναι καθόλου εύκολο να το ελέγξει και
να επιβάλει τις πολιτικές του.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Αντιπολεμική κοινή ανακοίνωση DSiP (Τουρκία) -
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ (Ρωσία)

ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ  Διαδηλώσεις ενάντια στον Ερντογάν

www.marxistiko.gr
Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ

τηλ. 2105247584

• Κάντε τις παραγγελίες σας ηλε-
κτρονικά μέσω ίντερνετ από το κα-
λάθι στο site του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου (www.marxistiko.gr),
στη σελίδα μας στο Facebook
(Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο) και στο
mail (marxistiko@yahoo.gr) ή τηλε-
φωνικά (2105247584, 6976778461) 
• Ξεκινήστε ένα ανοιχτό λογαρια-
σμό με έκπτωση 25% στις εκδό-
σεις μας και 10% σε όλους τους
άλλους τίτλους.

ΝΑΓΚΟΡΝΟ-
ΚΑΡΑΜΠΑΧ



Οι δρόμοι νίκησαν στο Περού. Ο Μα-
νουέλ Μερίνο άντεξε στη θέση του
Προέδρου πέντε μέρες. Ο κόσμος ξε-

σηκώθηκε με το που ανακοινώθηκε ότι το κοι-
νοβούλιο αφού ανέτρεψε τον Μαρτίν Βισκάρα
έβαλε στη θέση του τον Μερίνο χωρίς την πα-
ραμικρή κίνηση για προκήρυξη εκλογών. Το
κοινοβουλευτικό μαγείρεμα οδήγησε σε τερά-
στιες, ανεξέλεγκτες διαδηλώσεις και συγκρού-
σεις με την αστυνομία. Αναφέρονται τουλάχι-
στον δύο νεκροί, πάνω από 40 εξαφανισμένοι
και εκατοντάδες τραυματίες μέσα σε αυτές τις
πέντε μέρες. Αλλά ο Μερίνο παραιτήθηκε. Μέ-
σα στο ίδιο το Κοινοβούλιο έσπασαν οι συμμα-
χίες που είχαν οργανώσει το μαγείρεμα. 

Η νίκη είναι τεράστιας σημασίας. Το Περού
υποτίθεται ήταν σταθερό και ελεγχόμενο. Η
πολιτική κρίση ήταν βαθιά αλλά αφορούσε τη
μοιρασιά της εξουσίας ανάμεσα στα αστικά
κόμματα και τους μηχανισμούς τους, όχι τον
κόσμο. Όμως ο κόσμος έκανε έφοδο στο πολι-
τικό προσκήνιο και τους τσάκισε. Στο στόχα-
στρο των μαζικών διαδηλώσεων, όπου η νεο-
λαία είχε τον πρώτο λόγο, δεν μπήκε μόνο ο
Μερίνο, αλλά ολόκληρο το σύστημα, το κοινο-
βούλιο, η κυβέρνηση και το καθεστώς.

Το ξήλωμα προέδρων από το κοινοβούλιο
δεν είναι καινούργιο στο Περού. Ο Βισκάρα εί-
ναι ο έκτος στη σειρά πρόεδρος που δεν τελει-
ώνει τη θητεία του. Ο προηγούμενος πρό-
εδρος είχε πέσει όταν αποκαλύφθηκαν σκάν-
δαλα με ξέπλυμα χρήματος. Τώρα για τον Βι-
σκάρα αποκαλύφθηκαν παρόμοιες “δραστη-
ριότητες”. Το πολιτικό σύστημα ανέθεσε στον
Μερίνο να γίνει ο επόμενος. Ο Μερίνο φαίνεται
να ήταν σε επαφή με στελέχη του στρατού εδώ
και μήνες όταν προετοιμαζόταν η ανατροπή
του Βισκάρα. Τώρα όμως λένε πως κάλεσε
τους καραβανάδες στο Προεδρικό Μέγαρο για

να οργανώσουν την καταστολή στους δρόμους
της Λίμας και αλλού, αλλά εκείνοι δεν πήγαν.
Ποιος ο λόγος να παίξουν το κεφάλι τους οι
στρατηγοί συγκρουόμενοι με τον κόσμο στο
δρόμο για έναν ακόμη αναλώσιμο πρόεδρο; 

Δεν υπάρχουν διεφθαρμένοι και “μη-διε-
φθαρμένοι” στα αστικά πολιτικά κόμματα του
Περού. Είναι όλοι τους βαθιά χωμένοι σε ένα
διαφθαρμένο σύστημα μαζί με τους καπιταλι-
στές και το στρατό. Οι μίζες και οι συνεργα-
σίες με ένοπλα τμήματα του κράτους και του
παρακράτους είναι ο κανόνας για να λύνονται
οι λογαριασμοί μεταξύ τους. Το πιο συμβολικό
από όλα είναι ότι ο πατριάρχης του πολιτικού

συστήματος του Περού της τελευταίας
30ετίας, o Αλμπέρτο Φουχιμόρι, αυτός που
επέβαλε το νεοφιλελεύθερο σοκ το 1990 με το
ΔΝΤ, κατέστειλε τα αντάρτικα και πέρασε το
ισχύον Σύνταγμα του 1993, βρίσκεται στη φυ-
λακή για σκάνδαλα εδώ και 11 χρόνια.

Σκάνδαλα
Τα σκάνδαλα έρχονται στην επιφάνεια όταν

μια μερίδα του πολιτικού συστήματος αποφα-
σίζει ότι θέλει να ξεφορτωθεί κάποιον. Αυτή τη
φορά όμως λογάριασαν χωρίς τον κόσμο. Το
Περού είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο (μετά
το Βέλγιο) σε θανάτους από κορονοϊό σε ανα-

λογία με τον πληθυσμό της. Πάνω από ένας
στους χίλιους κατοίκους έχει πεθάνει από Co-
vid. Ένα κράτος που δεν έχει να προσφέρει τί-
ποτα αλλό από θάνατο και σκάνδαλα αποφάσι-
σε πως μπορεί να συνεχίσει να ανεβοκατεβά-
ζει προέδρους χωρίς να πάει σε εκλογές.

Η καταστολή δεν πέτυχε τίποτα. Οι διαδη-
λώσεις μετατράπηκαν σε εξέγερση, αποφασι-
σμένη να πάει μέχρι το τέλος. Οι πέντε αυτές
μέρες που συγκλόνισαν το Περού στέλνουν
ένα ευρύτερο μήνυμα. Έρχονται λίγες μέρες
μετά την επιστροφή του Έβο Μοράλες στη
Βολιβία και την ήττα του πραξικοπήματος εκεί.
Λίγες μέρες μετά το θρίαμβο του δημοψηφί-
σματος στη Χιλή που κι αυτό ήρθε σαν συνέ-
χεια της εξέγερσης του περασμένου φθινοπώ-
ρου. Ενώ και η Κολομβία έχει ζήσει μέσα
στους τελευταίους μήνες δύο μεγάλες κινημα-
τικές εκρήξεις που έφτασαν πρόσφατα να
έχουν χαρακτήρα εξέγερσης ενάντια στην
αστυνομική βία. Στον Ισημερινό πριν από ένα
χρόνο ξανά οι δρόμοι ήταν αυτοί που μίλησαν
και πήραν στο κυνήγι την κυβέρνηση Μορένο.
Όσοι προεξόφλησαν ένα μαύρο κύμα αντίδρα-
σης στη Λατινική Αμερική επειδή κέρδισε ο
Μπολσονάρο τις εκλογές στη Βραζιλία αστό-
χησαν. Αυτό που γενικεύεται σε όλα τα σημεία
είναι ότι η πολιτική κρίση παίρνει πιο άγρια χα-
ρακτηριστικά και ότι οι συγκρούσεις ξεφεύ-
γουν από τα κοινοβουλευτικά όρια και μεταφέ-
ρονται στους δρόμους, ακόμη και στα σημεία
που θεωρούνταν προπύργια σταθερότητας.

Οι διαδηλωτές στο Περού πήραν τα μαθή-
ματα της Χιλής και της Βολιβίας και τα εφάρ-
μοσαν. Δεν θα είναι οι τελευταίοι.
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ΠΕΡΟΥ Οι δρόμοι νίκησαν

Συνάντηση του Μητσοτάκη με τον αγαπημένο δικτάτορα του Τραμπ

Ντροπή και οργή προκαλούν οι εικόνες και οι δηλώσεις
της συνάντησης του Μητσοτάκη και της Σακελλαροπού-
λου με το δικτάτορα Σίσι στην Αθήνα. “Ελλάδα και Αίγυ-

πτος αποτελούν πρότυπο στρατηγικής συνεργασίας και παρά-
δειγμα ειρηνικής συνύπαρξης”, έφτασε να πει η Σακελλαρο-
πούλου. Μιλάμε για τον Σίσι. Ανέβηκε στην εξουσία ανατρέπον-
τας τον εκλεγμένο πρόεδρο Μούρσι και από τότε έχει επιβάλει
μια δικτατορία που στάζει αίμα. Ο Τραμπ, που ως γνωστόν μι-
λάει χωρίς περιστολές, είπε πως ο Σίσι είναι “ο αγαπημένος
μου δικτάτορας”. 

Ο Δημήτρης Πλειώνης σε πρόσφατο άρθρο του θυμίζει συνο-
πτικά αυτό που πρέπει όλοι να ξέρουμε για τον Σίσι: “Ο Σίσι,
στις 14 Αυγούστου του 2013, διέπραξε μαζική σφαγή οπαδών
του Μόρσι που είχαν κατασκηνώσει κατά δεκάδες χιλιάδες
στην πλατεία Ράμπαα του Καΐρου διαμαρτυρόμενοι για την
ανατροπή του. Από τα πυρά του στρατού και της αστυνομίας,
μέσα σε λίγες ώρες, εκτιμάται από την Human Rights Watch
(HRW) ότι δολοφονήθηκαν 904 πολίτες, η στρατιωτική κυβέρ-
νηση παραδέχεται 624, ενώ η Μουσουλμανική Αδελφότητα κά-
νει λόγο για 2.600 νεκρούς. Κάποιες λίγες “αυστηρές” συστά-
σεις ακούστηκαν για να ξεχαστούν πολύ γρήγορα.

Επακολούθησε άγρια καταστολή άνευ ορίων: Αναστολή του
νέου Συντάγματος του 2012, δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις, κλεί-
σιμο εφημερίδων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών (αρ-
χικά των προσκείμενων στη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση της
χώρας και λίγο αργότερα και όλων όσων δεν έλεγχε η χούντα),
απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων, οργανώσεων και συνδι-
κάτων. Για να σταθεροποιηθεί οικονομικά το καθεστώς, οι μο-
ναρχίες του Κόλπου βοήθησαν αμέσως με μεταβιβάσεις πολ-
λών δις δολαρίων.”

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να αντιγράψει και τον Τραμπ (αγα-
πημένος δικτάτορας) αλλά και τον Μακρόν. Στη συνάντηση
ανάμεσα σε άλλα είπε με απίστευτο θράσος ότι “Δεν παρέλει-
ψα να εκφράσω την εκτίμηση όλων μας για το σημαντικό ρόλο
της Αιγύπτου ως φάρου και ως θεματοφύλακα του μετριοπα-
θούς Ισλάμ. Του πραγματικού Ισλάμ. Του μόνου Ισλάμ τολμώ
να πω”. Έγινε και θρησκειολόγος ο Μητσοτάκης πλέον, να έχει
και άποψη ποιο είναι το “καλό” και ποιο το “κακό” Ισλάμ. Ενώ
προφανώς θεματοφύλακας του μετριοπαθούς Ισλάμ είναι ο αι-
γυπτιακός στρατός -γιατί κι ο Σίσι στρατιωτικός είναι, δεν είναι
θεολόγος. Το Ισλάμ που ευλογεί τις σφαγές των συνδικαλιστών
και των Αριστερών στην Αίγυπτο είναι καλό. Το Ισλάμ που ευλο-
γεί τα κομμένα κεφάλια των αντιφρονούντων στη Σαουδική
Αραβία είναι καλό. Το Ισλάμ που εγκρίνει τις μαζικές δολοφο-
νίες παιδιών στην Υεμένη είναι καλό. Το Ισλάμ στο οποίο στηρί-
ζονται κάποιοι από τους αγωνιστές για να αντέξουν τις φυλα-

κές και τα βασανιστήρια στην Αίγυπτο είναι “κακό”. Ισλαμοφο-
βία ανακατεμένη με τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς της ελ-
ληνικής άρχουσας τάξης που βλέπουν στον Σίσι, το Ισραήλ και
τα καθεστώτα του Κόλπου ως εγγυητές της σταθερότητας
στην Ανατολική Μεσόγειο για να αντισταθμίσουν τους σχεδια-
σμούς της Τουρκίας. Οι μοιρασιές των ΑΟΖ και οι αγωγοί είναι
η πηγή της υποτιθέμενης “ελληνο-αιγυπτιακής” φιλίας και στο
βωμό της ξεχνιούνται και οι χιλιάδες δολοφονημένοι και οι δε-
κάδες χιλιάδες κρατούμενοι και εξαφανισμένοι.

Το πράγμα γίνεται ακόμη χειρότερο γιατί από την πλευρά της
Αιγύπτου η επίσκεψη εντάσσεται και σε μια διεθνή εκστρατεία
για να μακιγιάρουν την εικόνα του Σίσι και του καθεστώτος του,
ενόψει και της αλλαγής στο Λευκό Οίκο. Επειδή ο Τραμπ, που
στήριξε με όλα τα μέσα τον Σίσι, φεύγει, έχουν αγχωθεί για το
τι στάση θα κρατήσει η ομάδα του Μπάιντεν. Κι έτσι παίρνουν
όλα τα μέτρα. Στις 9 Νοέμβρη, δυο μέρες πριν έρθει στην Αθή-
να ο Σίσι, η Αίγυπτος προσέλαβε με αμοιβή 65.000 δολάρια το
μήνα την εταιρεία νομικής υποστήριξης και οργάνωσης λόμπι
Brownstein, για την οργάνωση μιας ομάδας στην οποία επικε-
φαλής μπαίνουν δύο στελέχη των Δημοκρατικών που θα υπε-
ρασπίζουν τον Σίσι και το καθεστώς του. Και την ίδια στιγμή, ο
αιγυπτιακός και ο σουδανικός στρατός προχωράνε σε κοινά αε-
ροπορικά γυμνάσια, την ώρα που στην Αιθιοπία έχει ξεσπάσει
ένας πόλεμος που μπορεί να μετατραπεί σε περιφερειακός. Ο
Σίσι είχε τη διαβεβαίωση του Τραμπ ότι θα σταθεί στο πλευρό
του αν ανοίξει μέτωπο με την Αιθιοπία για τη διαχείριση των νε-
ρών του Νείλου. Αυτοί είναι οι πυλώνες της σταθερότητας του
Μητσοτάκη που τολμάει να κάνει και μάθημα περί Ισλάμ.

Νίκος Λούντος



Μια μεγάλη απώλεια για την Αρι-
στερά και τον καλλιτεχνικό κό-
σμο ήταν ο θάνατος του Βαγγέ-

λη Χατζηνικολάου το πρωί της 10 Νοέμ-
βρη. Την είδηση του θανάτου του έκανε
γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτη-
ση στο facebook και η Ελένη Ράντου
έγραψε “δεν παλεύεται η απώλειά σου
ρε φίλε”. Εκατοντάδες ακόμα άνθρωποι
τον αποχαιρέτισαν γράφοντας για τον
υπέροχο χαρακτήρα του και θυμίζοντας
το πολύτιμο έργο του σαν επαναστάτης
και σαν καλλιτέχνης. Ανακοινώσεις έβγα-
λαν το ΚΘΒΕ, το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και
το Εθνικό Θέατρο.

“Ο Βαγγέλης ήταν εξαιρετικός ηθοποι-
ός και σκηνοθέτης με μεγάλη καλλιτεχνική
πορεία αλλά συνάμα απλός και προσιτός
σε όλες και όλους”, αναφέρει η ανακοίνω-
ση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα-
τος, στο οποίο ο Βαγγέλης ήταν μέλος
από το 2018. “Αγωνιστής της τάξης του
μέσα από τον κλάδο των ηθοποιών, ενερ-
γός και σημαντικός ακτιβιστής του ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κινήματος, επαναστάτης της πρώτης
γραμμής, πάλευε ολόκληρες δεκαετίες
ενάντια στο άδικο... Για τον Σοσιαλισμό”.

“Στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα
μας να ανοίξει η πολύτιμη συζήτηση με
όλο τον κόσμο της εργατιάς για τα ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ δικαιώματα, ο Βαγγέλης ήταν
ανεκτίμητο κομμάτι”, σημείωσε η ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

“Ευθύς, άμεσος και εξωστρεφής δυνά-
μωσε την παρουσία του
ΣΕΚ στην περιοχή μας.
Έφερνε στις συνεδριά-
σεις και τη δράση του
πυρήνα τις μάχες των
ΛΟΑΤΚΙ, των καλλιτε-
χνών, της εργατικής τά-
ξης και μας έδινε έμ-
πνευση”, αναφέρεται
σε ανακοίνωση των πυ-
ρήνων του ΣΕΚ Βύρωνα
και Παγκρατίου.

“Ήταν συγκλονιστι-
κός και 'εκτός κειμέ-
νου', ως παρουσιαστής
των μεγάλων αντιφασι-
στικών συλλαλητηρίων

και συναυλιών στο Σύνταγμα για να πάνε
στη φυλακή οι ναζί. Πάντα μιλούσε στις
εκδηλώσεις για δικαιοσύνη στον
Ζακ/Zackie Κωστόπουλο”, αναφέρει η
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας.

Ανακοίνωση έβγαλε και το Σωματείο
Ελλήνων Ηθοποιών, περιγράφοντας το
λαμπρό του καλλιτεχνικό έργο, αλλά και
κάποιες από τις πιο σημαντικές μάχες
που είχε δώσει: “Είχε υπογράψει μαζί με
δεκάδες ακτιβιστές, συνδικαλιστές και
ανθρώπους των γραμμάτων και των τε-
χνών την Διακήρυξη '16 Mάρτη', μια διε-
θνή κραυγή κατά του ρατσισμού και των
νεοναζί... Εντυπωσιάζοντας όλους και
όλες με το σθένος και το κουράγιο του,
ήταν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές
του ΣΕΗ (Ιούνιος 2020) με την Ανατρε-
πτική Συσπείρωση Ηθοποιών, ενώ συμ-
μετείχε ενεργά σε όλες τις πρόσφατες
κινητοποιήσεις όλων των καλλιτεχνών”.

“Η ενεργή ρήξη του με συμβάσεις και
στερεότυπα, η λαχτάρα του για αμοιβαι-
ότητα, η βαθιά επιθυμία του για κοινωνι-
κή δικαιοσύνη και συμμετοχή, ήταν όλα
ευθυγραμμισμένα με το όραμά του για
την τέχνη. Για να ζυμωθεί το μέλι της,
χρειάζεται η συλλογικότητα και η ανιδιο-
τέλεια της μέλισσας, έτσι πίστευε, και
έτσι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε,
ως μέλισσες”, τονίζει η Ανατρεπτική Συ-
σπείρωση Ηθοποιών.

Αφροδίτη Φράγκου

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ εργατικη αλληλεγγυη 

Έγινε στις 12/11 η κηδεία του
αγαπημένου συντρόφου Βαγ-

γέλη Χατζηνικολάου με μεγάλη
συγκίνηση αλλά και με τη μαχητι-
κότητα που χαρακτήριζε τον ίδιο
σε όλη του τη ζωή. 

Στην κηδεία του παρευρέθηκαν
η οικογένειά του, φίλοι και συγγε-
νείς που δούλεψαν, πάλεψαν, έζη-
σαν δίπλα στον Βαγγέλη και πολ-
λοί συνάδελφοί του από το Σωμα-
τείο Ελλήνων Ηθοποιών, τον καλ-
λιτεχνικό χώρο, μέλη των Proud
Seniors και της LGBTQ+ κοινότη-
τας. Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε
για τον ρόλο του στο ΣΕΗ χαρα-
κτηρίζοντάς τον “γνήσιο σοσιαλι-
στή”, ενώ άλλοι συνάδελφοί του
τον αποχαιρέτησαν με τραγούδια
και αναφορές σε ρόλους που έχει
υποδυθεί-σκηνοθετήσει. Ανάμεσα
σε αυτούς ο Βασίλης Χαραλαμ-
πόμπουλος που έβαλε την “Υβρεο-
πομπή” του Φοίβου Δεληβοριά,
κομμάτι που είχε αναρτήσει ο
Βαγγέλης στον προσωπικό του λο-
γαριασμό, ενδεικτικό του χιούμορ
που τον διέκρινε και της ασυμβί-
βαστης στάσης του.

“Οι συντρόφισσες και οι σύν-
τροφοί του από το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα είμαστε σήμερα
εδώ για να τον τιμήσουμε. Θα βρί-
σκεται σε όλες τις μάχες που δί-
νουμε για μια καλύτερη ζωή, αυτό
που πάλευε και ο ίδιος, φέρνοντας
την Τέχνη μέσα στην επαναστατι-
κή δράση, αντιλαμβανόμενος την
Τέχνη ως ένα τρόπο να μπορεί ο
κόσμος να παλεύει για να είναι
ελεύθερος”, ανέφερε έντονα συγ-
κινημένη η σ. Έλλη Πανταζοπού-
λου από τη μεριά του ΣΕΚ. “Είμα-
στε όλοι και όλες πολύ συγκλονι-
σμένοι από το θάνατό του, αφήνει
ένα τεράστιο κενό και στην επανα-
στατική Αριστερά, αλλά και σε
όσους είχαν την τιμή και την ευτυ-
χία να ζήσουν μαζί του. Τον χαιρε-
τάμε με την υπόσχεση ότι θα πα-
λέψουμε μέχρι το τέλος”.

Τα μέλη του ΣΕΚ τραγούδησαν
τη Διεθνή με υψωμένες τις γρο-
θιές. Στην τελευταία του κατοικία
στο νεκροταφείο του Βύρωνα, τον
συνόδευσε μια Εργατική Αλληλεγ-
γύη, η εφημερίδα που διάβαζε και
διακινούσε στους αγώνες που έδι-
νε.  

Μετά το τέλος της ταφής ο κό-
σμος, μη θέλοντας να αποδεχθεί
την απώλεια, έμεινε γύρω από τον
τάφο για πολλή ώρα σιωπηλός.

Τελευταίο 
Αντίο
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