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Ενισχυμένο σύστημα Υγείας
με εργατικό έλεγχο
για να πετύχουν οι εμβολιασμοί

Αγώνας για να σώσουμε ζωέςσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Κίνδυνος 
από τις
μεταλλάξεις
Το μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού,

γνωστό ως Β.1.1.7,  που ανιχνεύτηκε
πρώτα στη Μ. Βρετανία είναι σύμφωνα με
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πιο μεταδο-
τικό αλλά όχι πιο επικίνδυνο. Όμως αυξη-
μένη μεταδοτικότητα σημαίνει ότι ανά πά-
σα χρονική στιγμή μπορούν να νοσήσουν
περισσότερα άτομα και άρα περισσότεροι
που θα χρήζουν νοσηλείας συγχρόνως. 

Δεδομένων των ελλείψεων που έχουν
δημιουργήσει στα συστήματα Υγείας οι νε-
οφιλελεύθερες πολιτικές ακόμα και στις
πλουσιότερες χώρες του κόσμου, μια τέ-
τοια εξέλιξη θα στοιχίσει τη ζωή ακόμα πε-
ρισσότερων ανθρώπων μέσα στα υπερκο-
ρεσμένα νοσοκομεία. Οι εικόνες που έρ-
χονται τις τελευταίες μέρες από τη Μ.
Βρετανία επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμη-
ση.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο εξελικτι-
κός βιολόγος Ρομπ Ουάλας, πιο μεταδοτι-
κός ιός μπορεί να σημαίνει και πιο επικίν-
δυνος. “H μεταδοτικότητα και η λοιμογό-
νος ικανότητα (η επιθετικότητα) αλληλο-
συνδέονται”. Η φονική ικανότητα των στε-
λεχών ενός ιού που αποκτούν πιο εύκολα
πρόσβαση σε νέους οργανισμούς μέσα
στους οποίους ζουν και αναπτύσσονται,
μπορεί να αυξηθεί.  

Στελέχη
Όταν δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των

διαθέσιμων νέων οργανισμών που μπορεί
να προσβληθούν («ξενιστών», ανθρώπων
στη περίπτωση μας), τα στελέχη του ιού
που περνάνε γρηγορότερα μέσα από τον
καθένα τους στον επόμενο, είναι αυτά που
επικρατούν και εξαπλώνονται. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί ο ιός που θα περάσει πρώτος
στον επόμενο «ξενιστή» είναι αυτός που
εξασφαλίζει την επιβίωση του και τη συνέ-
χεια της αναπαραγωγής του.

“Όμως” συνεχίζει ο Ουάλας “η ταχύτε-
ρη αντιγραφή προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά
σε αυτόν που έχει προσβληθεί”. Με άλλα
λόγια όσο πιο γρήγορα αναπαράγεται
ένας ιός μέσα σε έναν οργανισμό τόσο τεί-
νει να είναι πιο ζημιογόνος. “Η ανοσία της
αγέλης λοιπόν ... όχι μόνο σκοτώνει πολ-
λούς περισσότερους ανθρώπους από άλ-
λους πιο ολοκληρωμένους τρόπους αντι-
μετώπισης, αλλά προσφέρει στον ιό και
ένα ελεύθερο πεδίο ώστε να αναπτύξει λύ-
σεις σε οποιαδήποτε εμβόλια ή φάρμακα
ανακαλύψουμε εμείς”.

Είναι υπαρκτός, λοιπόν, ο κίνδυνος για
έναν φαύλο κύκλο. Όσο οι κυβερνήσεις
καθυστερούν τους εμβολιασμούς επειδή
προσαρμόζονται στους ρυθμούς των πο-
λυεθνικών του φαρμάκου και όσο εγκατα-
λείπουν όλα τα άλλα μέτρα στηρίζοντας
τις ελπίδες μόνο στα εμβόλια, τόσο πιο
πολύ αφήνουν περιθώριο στις μεταλλάξεις
του ιού να παρατείνουν την πανδημία και
την τραγωδία που χτυπάει τους ανθρώ-
πους παγκόσμια.

Το κράτος του Ισραήλ έχει ώς τώρα εμβολιάσει σχεδόν δύο εκα-
τομμύρια κατοίκους, κοντά στο 20% του πληθυσμού. Με μια

εξαίρεση: τους Παλαιστίνιους.
Η Δυτική Όχθη και η Λωρίδα της Γάζας είναι περιοχές χωρίς αε-

ροδρόμια, με διαλυμένες τις αναγκαίες υποδομές για την διατήρη-
ση των εμβολίων και με βομβαρδισμένα νοσοκομεία. Η δε Λωρίδα
της Γάζας βρίσκεται αποκλεισμένη από το εμπάργκο που έχουν
επιβάλει Ισραήλ και Αίγυπτος και χωρίς ρεύμα το μεγαλύτερο μέ-
ρος της ημέρας. Τα πρώτα εμβόλια δεν πρόκειται να φτάσουν
εκεί, στην καλύτερη περίπτωση, πριν τον Φλεβάρη. Στη Δυτική Όχ-

θη οι κάτοικοι βλέπουν τα φορτηγά να περνούν μπροστά τους με
τη συνοδεία στρατού πηγαίνοντας προς τις γειτονιές των ισραηλι-
νών εποίκων. Μόνη ελπίδα τους, όσα εμβόλια φτάσουν μέσω του
διεθνούς προγράμματος COVAX την ίδια στιγμή που ο ισραηλινός
πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει εξασφαλίσει 14 εκατομμύρια εμ-
βόλια από τις Pfizer και Moderna πληρώνοντας το τετραπλάσιο πο-
σό ανά δόση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ακόμα και για όσους ζουν στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσα-
λήμ και έχουν τυπικά το δικαίωμα να εμβολιαστούν, η πρόσβαση
εμποδίζεται μέσα από μια σειρά γραφειοκρατικούς μηχανισμούς
και από πολύωρες αναμονές αλλά και από την έλλειψη εμπιστοσύ-
νης απέναντι σε μια δύναμη κατοχής που τους πετάει με εξώσεις
έξω από την πόλη. 

«Το δεύτερο κύμα χτύπησε τη Βόρεια
Ελλάδα και μάλιστα με τραγικές
συνέπειες. Εάν πυροδοτηθεί αυτό

στην Αθήνα, οι συνέπειες θα είναι ολέθριες»
δήλωσε ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκο-
μείου Παπανικολάου, Ν. Καπραβέλος.

Η ταχύτητα με την οποία θα επιτευχθεί ο
εμβολιασμός του απαραίτητου 60-70% του
πληθυσμού είναι καθοριστική καθώς η διάρ-
κεια της ανοσίας που προκύπτει από τον εμ-
βολιασμό δεν είναι ακόμα γνωστή. Η ύπαρξη
ενός πιο γρήγορα μεταδιδόμενου στελέχους
του ιού καθιστά την ταχύτητα των εμβολια-
σμών ακόμα πιο σημαντική. Αν γίνουν σταδια-
κά -όπως συμβαίνει εώς τώρα στις περισσό-
τερες χώρες- δίνονται περισσότερες ευκαι-
ρίες στον ιό να αναπτύξει μεταλλάξεις που
θα είναι πιο ανθεκτικές στα εμβόλια.

Τα εμβόλια όμως δεν αποτελούν από μόνα
τους λύση απέναντι στην πανδημία. Ο συν-
δυασμός μιας γρήγορης εμβολιαστικής εκ-
στρατείας με τα απαραίτητα μέτρα επιδημιο-
λογικής επιτήρησης και ιχνηλάτησης είναι
απαραίτητος. Αυτά μόνο ένα δυνατό σύστη-
μα Υγείας μπορεί να τα εξασφαλίσει.

Η διατήρηση ενός χαμηλού δείκτη μεταδο-
τικότητας, μέχρι την ολοκλήρωση των εμβο-
λιασμων, αποτελεί σημαντικό μέρος μιας τέ-
τοιας διαδικασίας: όσους λιγότερους μπορεί
να κολλήσει μέσω των επαφών του ένας
ασθενής τόσο μικρότερος θα είναι ο συνολι-
κός αριθμός εμβολιασμένων που θα χρει-
αστούν για να επιτευχθεί στη πράξη ανοσία
στον γενικό πληθυσμό.

Για αυτό τον λόγο όλα τα μέτρα για τα
οποία παλεύουν τα σωματεία των εργαζομέ-
νων όλο το προηγούμενο διάστημα είναι απα-
ραίτητα. Ο μειωμένος αριθμός μαθητών ανά
αίθουσα στα σχολεία και η αύξηση του προ-
σωπικού καθαριότητας, η αύξηση του αριθ-
μού των μέσων μαζικής μεταφοράς που κυ-
κλοφορούν, η αυστηρή τήρηση και επιτήρη-
ση των υγειονομικών μέτρων προστασίας
των εργαζομένων στις βιομηχανίες και στους
χώρους δουλειάς κ.ά. είναι προϋποθέσεις για
την επιτυχία των εμβολιασμών και όχι “υπερ-
βολικές απαιτήσεις” που το εμβόλιο θα κατα-
στήσει “ξεπερασμένες”.

Το ίδιο το σύστημα όμως που δεν μπορεί
ακόμα και τώρα να προσφέρει τις απαραίτητες
μη φαρμακευτικές λύσεις αποτυγχάνει και στη
διανομή των φαρμακευτικών λύσεων.  

Διπλή αποτυχία
Στις ΗΠΑ έχουν κάνει την πρώτη δόση περί-

που 7 εκατομμύρια άτομα ενώ σύμφωνα με τα
πλάνα του Φάουτσι θα έπρεπε να είχαν εμβο-
λιαστεί πάνω από 20 εκατομμύρια. Και ενώ δε-
κάδες χιλιάδες αρρωσταίνουν καθημερινά ήδη
αναπτύσσεται μια μαύρη αγορά. Όπως αναφέ-
ρουν οι Τάιμς του Λος Άντζελες “πλούσιοι
ασθενείς προσφέρουν δεκάδες χιλιάδες δολά-
ρια για να πάρουν το εμβόλιο ... Οι κατευθυν-
τήριες γραμμές που δίνουν προτεραιότητα σε
άτομα που εργάζονται σε βασικές βιομηχανίες,
ή έχουν υποκείμενες συνθήκες υγείας αποτε-
λούν τεράστιες γκρίζες ζώνες. Αυτή η ασάφεια
δημιουργεί ευκαιρίες για όσους έχουν τις κα-
τάλληλες συνδέσεις ... για να περάσουν μπρο-
στά στη λίστα αναμονής. Με αρκετά χρήματα
και επιρροή, μπορεί κανείς να επιχειρηματολο-
γήσει πειστικά για το οτιδήποτε”.

Στη Βρετανία όπου υπολογίζεται ότι εάν
συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων με τον
τωρινό ρυθμό την επόμενη εβδομάδα θα
υπάρχει έλλειψη 1500 κλινών, οι εμβολιασμοί
προχωράνε οχτώ φορές πιο αργά απ' ό,τι
προβλεπόταν. Για να καλύψει τις καθυστερή-
σεις, ο Τζόνσον αποφάσισε να γίνουν οι δεύ-
τερες δόσεις 12 εβδομάδες μετά τις πρώτες.
Τζογάρει με τις ζωές απλών ανθρώπων. Ακό-

μα και η Pfizer χρειάστηκε να βγάλει την ου-
ρά της απ' έξω επισημαίνοντας πως “δεν
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι
διατηρείται η προστασία της πρώτης δόσης
πέρα από τις 21 ημέρες”.

Οι καθυστερήσεις αυτές δεν είναι τυχαίες.
Η ταχύτητα των εμβολιασμών εξαρτάται από
τις υποδομές και το διαθέσιμο προσωπικό. Οι
νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν όμως απο-
δεκατίσει τα δημόσια συστήματα Υγείας. Στην
Βρετανία σύμφωνα με το NHS, το αντίστοιχο
ΕΣΥ, οι ελλείψεις σε προσωπικό φτάνουν τις
120.000. Στις ΗΠΑ ξεπερνούν τις 200.000.

Στην Ελλάδα που υποτίθεται πως προετοι-
μάζεται για το “τρίτο κύμα” οι κενές οργανι-
κές θέσεις αγγίζουν το 40%. Το προσωπικό
μειώθηκε κατά 25.000 από το 2010 και ο προ-
ϋπολογισμός του 2021 για την Υγεία είναι κα-
τά 550 εκατομμύρια ευρώ χαμηλότερος.

Στις πιο φτωχές χώρες του Παγκόσμιου
Νότου οι εμβολιασμοί δεν προβλέπεται να
φτάσουν τα επιθυμητά νούμερα, σύμφωνα με
το καλύτερο σενάριο, πριν το 2023.

Όσο ο έλεγχος των εμβολιασμών και των
μέτρων προστασίας συνεχίζει να υποτάσσε-
ται στις ανάγκες των μεγάλων αφεντικών για
κέρδη και στους ανταγωνισμούς μεταξύ των
κρατών, χιλιάδες άνθρωποι θα χάνουν καθη-
μερινά τη ζωή τους. Μόνη λύση είναι να πε-
ράσει στα χέρια αυτών που γνωρίζουν καλύ-
τερα απ' όλους τις υγειονομικές ανάγκες των
ανθρώπων, των εργατών της Υγείας.

Δημήτρης Δασκαλάκης

Σώστε τους Παλαιστίνιους από το υγειονομικό
απαρτχάιντ του Ισραήλ

16/6/20, Απεργία στα νοσοκομεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Άλλα 5.680 ευρώ συγκεντρώ-
θηκαν τη βδομάδα που πέρα-

σε ανεβάζοντας τον δείκτη της οι-
κονομικής εξόρμησης της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης στα 45.080 ευ-
ρώ.    

Ευχαριστούμε για τις προσωπι-
κές σας ενισχύσεις που συνεχί-
ζουν να έρχονται: Θράσος Τζ. 100
ευρώ, από 50 Μιχάλης Κ., Βασί-
λης Λ., Παντελής Γ., Γιώργος Ρ.,
Βαγγελιώ Τ., από 40 Τάσος Γ.,
Γιώργος Π., Αγγελική Ρ., Γιώργος
Μ., από 30 ευρώ Αγγέλα Χ., Σπύ-
ρος Γ., Κατερίνα Μ., Ηλίας Χ.,
από 20 Πάνος Π., Γεωργία Τ.,
Ιωάννα Π., Μαρία Γ., Τόνια Α., Πα-
ναγιώτα Μ., Άντυ Κ., Γεωργία Φ.,
Παναγιώτα Κ., Παναγιώτης Μπ.,
Ειρήνη Ψ., Παναγιώτα Μ., Πάνος
Π., Θάλεια Γ., 

από 10 ευρώ Δημήτρης Λ., Ανα-
στασία Π., Γιώργος Γ., Μαρία
Μπ., Κατερίνα Μ., Νίκη Ζ., Ιωάννα
Κ., Εύη Ε., Μιχάλης Π., Θανάσης
Λ., Γιώργος Φ., Βαγγέλης Π.,
Κωνσταντίνα Τρ., Κώστας Κ., Ανα-
στασία Π., Γεράσιμος Τζ., Μαρία
Β., Τζεμαλί Μ., Βάσω Α., Χριστίνα
Λ., Γιάννης Μ., Γιάννης Κ., από 5
ευρώ Εύη Τ., Τάσος Τ., Εύα Ντ.,
Μαριλένα Κ., Ηλέκτρα Π., Ραφαήλ
Κ., Νίκος Κ., Στάθης Α. , Μανώλης
Φ., Γιώργος Γ.

Ευχαριστούμε, τέλος, τους  Βα-
σίλη Μ., Νίκο Φ., Μιχάλη Μ., Γιώρ-
γο Κ., Λουκά Θ., Μύρωνα Μ., Νι-
κηφόρο Π., Νίκο Π., Νίκο Σ., Μα-
ρίνο Ψ., Γιώργο Τ.,  Λεωνίδα Β.,
Παντελή Γ., Θοδωρή Α., Μιχάλη
Τ., Αντώνη Σ., Δημήτρη Μ., Βαγ-
γέλη Μ., Γιάννη Χ. Σάκη Κ., Μανώ-
λη Τ., που γράφτηκαν ή ανανέω-
σαν τις συνδρομές τους στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη και το περιο-
δικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω. 

Την Κυριακή 10 Γενάρη συνε-
δρίασε διαδικτυακά το Πανελλα-
δικό Συμβούλιο του Σοσιαλιστι-
κού Εργατικού Κόμματος με τη
συμμετοχή αντιπροσώπων από
όλους τους τοπικούς πυρήνες του
κόμματος. 
Δημοσιεύουμε εδώ τα βασικά ση-
μεία της εισήγησης που έγινε από
τη μεριά της Κεντρικής Επιτρο-
πής, ενώ στις σελίδες 4, 5 μπορεί-
τε να διαβάσετε τοποθετήσεις
συντρόφων και συντροφισσών
που παρέμβηκαν στις εργασίες
του Συμβουλίου.

Η εισβολή στο Καπιτώλιο είναι η επιβεβαί-
ωση της πολλαπλής κρίσης του συστή-
ματος. Η καρδιά του παγκόσμιου καπι-

ταλισμού δεν μπόρεσε να έχει μια ομαλή μετά-
βαση από τον έναν πρόεδρο στον επόμενο. Ο
Τραμπ διεκδικεί ότι μαχητική αντιπολίτευση
στον Μπάιντεν θα είναι η ακροδεξιά δύναμη
κρούσης που προσπάθησε να συγκροτήσει κα-
τά τη διάρκεια της θητείας του με τον ρατσι-
σμό. Από την απέναντι πλευρά, η δύναμη που
τελείωσε τον Τραμπ από την πρώτη του θητεία

είναι οι αγώνες, το κίνημα Black Lives Matter,
των γυναικών, της νεολαίας και όχι μόνο. Η
πολλαπλή κρίση μετατράπηκε σε πολιτική και
είναι ανοιχτό ποια από τις δυο πλευρές θα δώ-
σει διέξοδο.

Όλοι οι υπόλοιποι καπιταλισμοί κρατάνε την
ανάσα τους. Σε πολλά σημεία έχουν ξεκινήσει
τα ξεσπάσματα από το 2019. Μέσα στο 2020
είχαμε συνεχείς εκρήξεις παρόλες τις συνθή-
κες πανδημίας. Στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρα-
τία είναι στριμωγμένη. “Μετά τη βουτιά έρχεται
μια θεαματική ανάκαμψη”, ήταν το αφήγημα.
Οι επίσημες εκτιμήσεις όμως λένε ότι ούτε στο
τέλος του 2022 δεν θα καταφέρει να φτάσει η
οικονομία στο επίπεδο του 2019. Πληθαίνουν οι
χρεοκοπίες. Τα χρήματα από την ΕΕ διαρκώς
αναβάλλονται, αλλά και όταν θα έρθουν δεν θα
είναι αρκετά για να κάνουν τη διαφορά. Καταρ-
ρέει και το αφήγημα “φτου ξελευθερία” με το
εμβόλιο από την πανδημία. Ήδη συζητάνε για
3ο κύμα.

Όλη την προηγούμενη χρονιά ξεδιπλώθηκαν
αγώνες και προχωρήματα. Απεργιακές μάχες
που ανέδειξαν τα αιτήματα – διαχωριστική
γραμμή με το τι λέει η άρχουσα τάξη. Στο ότι
χρειάζεται “ατομική ευθύνη”, να καθίσουμε
φρόνιμα και να περιμένουμε την ανάκαμψη,
απάντησαν ότι χρειάζεται συλλογική δράση και
κινητοποιήσεις για την εργατική διέξοδο. Η
Υγεία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η επί-
ταξη της ιδιωτικής Υγείας, ένα αίτημα που κομ-
μάτια της Αριστεράς έλεγαν ότι είναι αδύνατο

να το βάζουμε με κυβέρνηση της ΝΔ, έγινε κα-
θολικής αποδοχής. Ακόμα και η κυβέρνηση
αναγκάστηκε να υποκλιθεί (υποκριτικά) σε αυ-
τό.

Αντίστοιχα αιτήματα αναδείχθηκαν στην Παι-
δεία, “τα παιδιά έχουν δίκιο που κάνουν κατα-
λήψεις”, είπαν οι εκπαιδευτικοί με τις κινητο-
ποιήσεις τους για να ανοίξουν τα σχολεία με
ασφάλεια. Οι καλλιτέχνες, οι εργαζόμενοι/ες
στον επισιτισμό είπαν “δεν φταίμε εμείς που
δεν δουλεύουμε, επίδομα ίσο με τον μισθό”. Οι
εργατικοί αγώνες προβάλουν μεταβατικά αιτή-
ματα και λένε ότι η ευθύνη είναι του συστήμα-
τος.

Το 2020 ήταν η χρονιά της 8 Μάρτη, ημέρας
των γυναικών, της 26 Ιούνη, ημέρας που το κί-
νημα Black Lives Matter έφτασε κι εδώ. Της φο-
βερής 7 Οκτώβρη, που ήταν μια απάντηση στο
“ο κόσμος κοιμάται”. Της 17 Νοέμβρη, με την
οποία πήρε την απάντησή του ο Χρυσοχοΐδης.
Σε όλες αυτές τις μάχες το ΣΕΚ έπαιξε πρωτο-
πόρο ρόλο και έδειξε πώς μπορεί να μπει πίεση
στις ηγεσίες της Αριστεράς να μην απέχουν.

Εργατική εναλλακτική
Ο Τσίπρας περισσότερο φοβάται τα ξεσπά-

σματα του κόσμου παρά την κυβέρνηση. Απο-
δέχεται ότι την πανδημία θα την αντιμετωπίσει
ο Μητσοτάκης και προτείνει και κοινής αποδο-
χής υπουργό Υγείας. Δεν προτείνει κινητοποι-
ήσεις και, όταν αυτές συμβαίνουν, κρατάει
αποστάσεις. Το ΚΚΕ αποκηρύσσει την παλιά
πολιτική των σταδίων και μιλάει για Σοσιαλι-

σμό, αλλά βάζει φρένο στις κινητοποιήσεις.
Συμμετέχει, αλλά δεν προχωράει στην κλιμά-
κωση. Αυτά δεν είναι μόνο δική μας ανάλυση.
Είναι κτήμα ενός μεγάλου κομματιού κόσμου
που έχει δώσει μάχες, είναι δυνατός πολιτικά
και βλέπει αυτές τις ανεπάρκειες.

Σε αυτόν τον κόσμο στα αριστερά του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και του ΚΚΕ, που δεν είναι συγκροτημένος
αλλά είναι υπαρκτός, αναδεικνύεται η επανα-
στατική αριστερά σε ηγεσία. Και ανοίγει το ζή-
τημα της συνολίκευσης. Η ερώτηση “μετά τη
Νέα Δημοκρατία, τι;” δεν μπορεί να απαντηθεί
από μια “προοδευτική” κυβέρνηση γιατί δεν θα
καλύψει τα αιτήματα της εργατικής τάξης.
Εμείς στηρίζουμε τους αγώνες εδώ και τώρα
και τους δυναμώνουμε συγκροτώντας τα αιτή-
ματα σε ένα συνολικό εργατικό πρόγραμμα,
την εργατική εναλλακτική.

Για να προβάλουμε την εργατική εναλλακτι-
κή χρειάζεται μεγαλύτερο κόμμα. Ξεκινάμε την
οργάνωση της φετινής συνδιάσκεψης με την
ανανέωση και συμμετοχή όλων των μελών. Πα-
ράλληλα ξεκινάμε την καμπάνια στρατολογιών
του 2021, υπάρχει ένας μεγάλος περίγυρος
από όλη τη δράση της περασμένης χρονιάς. 

Δίνουμε χρόνο στην εσωτερική μας συζήτη-
ση και παράλληλα οργανώνουμε τις μάχες που
συνεχίζονται σε όλα τα μέτωπα. Φοιτητικό στις
14/1, αντιφασιστικό στις 17/1 για τον Σαχζάτ
Λουκμάν, εργατικές μάχες σε κάθε χώρο. Η
επαναστατική αριστερά έχει να παίξει πολύ με-
γαλύτερο ρόλο από ποτέ.

Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ



Ο Κοντοζαμάνης προσπαθεί να
ρίξει στους γιατρούς το φταίξι-

μο για τους θανάτους λέγοντας ότι
επέλεξαν να μην βάλουν τους ασθε-
νείς στις ΜΕΘ. Η εικόνα που βγήκε
στο Σωτηρία, ότι οι ημέτεροι έπαιρ-
ναν τα εμβόλια, το είδαμε και στη
Θεσσαλονίκη. 

Τις πρώτες μέρες δεν τηρήθηκαν
τα ραντεβού σε μια προσπάθεια να
βολευτούν κάποιοι δικοί τους. Πάνε
με ρυθμούς χελώνας. Το προσωπικό
έδειξε ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα.
Οι ειδικευόμενοι, οι νοσηλευτές και
οι διοικητικοί του νοσοκομείου που
έκαναν υπερωρίες οργάνωσαν τον
εμβολιασμό. Αυτό όμως δεν μπορεί
να γίνει για τον υπόλοιπο πληθυσμό,
χρειάζονται προσλήψεις. Η ΟΕΝΓΕ
χρειάζεται να βγει πιο επιθετικά, δεν
αρκεί το επιστημονικό σεμινάριο
που οργανώνει για τους γιατρούς. Η
διάθεση για κλιμάκωση υπάρχει,
παίξαμε ρόλο στο να υπάρξουν αντι-
στάσεις σε όλη την Ελλάδα. Στο νο-
σοκομείο μου μέσα από αυτή τη μά-
χη αποκτήσαμε 3 νέα μέλη.

Γιάννης Κ., πυρήνας Χαριλάου

Το σωματείο του Αγίου Σάββα
ήταν φάρος στην μάχη των νο-

σοκομείων. Η κυβέρνηση με το
Υπουργείο Υγείας και τη διοίκηση
κλιμάκωσαν τη συνδικαλιστική επί-
θεση σε βάρος μου, με τη μετακίνη-
σή μου στο Σωτηρία. Ξεφτιλίστηκαν
στα μάτια υγειονομικών σε όλη την
Ελλάδα για τον τρόπο που το χειρί-
στηκαν. 

Παραμονή πρωτοχρονιάς το Σω-
ματείο οργάνωσε μια γιορτή στο
προαύλιο και κατέβηκε όλο το νοσο-
κομείο. Κι αυτό ήταν ένα χαστούκι
για τη διοίκηση που νόμιζε ότι τελει-
ώσανε όλα. Κλιμακώνουν σήμερα
την επίθεση προσπαθώντας να πα-
ρατείνουν τη σύμβασή μου μόνο μέ-
χρι τον Μάρτιο αντί Οκτώβρη που
έχει ψηφιστεί. Έχουν κάνει αίσχη
συνολικά με τις μετακινήσεις, τους
εμβολιασμούς, το φταίξιμο που το
ρίχνουν στους γιατρούς. Έχουμε τη
δύναμη να οργανώσουμε απεργια-
κές κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία
και να αναγκάσουμε την υπόλοιπη
Αριστερά να κινηθεί όπως στις 7
Απρίλη.

Κώστας Κ., πυρήνας Γκύζη

“Όποιος βιάζεται σκοντάφτει”.
Η κυβέρνηση υπόσχεται

8.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Αυ-
τό σημαίνει ότι ούτε το 2022 δεν
πρόκειται να αποκτήσουμε ανοσία
και αυτοί που απέκτησαν στην αρχή
θα την έχουν χάσει. Οι δηλώσεις
Κοντοζαμάνη έχουν βγάλει στα κάγ-
κελα τους πάντες. Στον Γεννηματά ο
Κικίλιας ήρθε σαν τον κλέφτη αφού
είχαν σχολάσει οι περισσότεροι, κα-
ταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Χρει-
άζεται ό,τι γίνεται μέσα στα νοσοκο-
μεία να το δημοσιοποιούμε και σε
κάθε βήμα να συγκροτούμε και να
οργανώνουμε με τις επιτροπές αγώ-
να. Δεν είναι κακό να συζητάμε σαν
νοσοκομειακοί γιατροί για την παν-
δημία όπως προτείνει η ΟΕΝΓΕ, αλ-
λά στη συζήτηση να μπει και το τι
προτείνουμε. Η απάντηση στην παν-
δημία να οργανωθεί από τα κάτω,
από τον εμβολιασμό μέχρι την προ-
στασία και τα μέτρα, πχ πώς εξα-
σφαλίζουμε ότι βγαίνουν οι συνά-
δελφοί μας σε καραντίνα.

Αργυρή Ε., πυρήνας Καλλιθέας

Είναι καθοριστικό το τι γίνεται σε
μοριακό επίπεδο, σε χώρους και

στις εργατογειτονιές. Ο χώρος των
εκπαιδευτικών είναι από τους πιο
χαρακτηριστικούς. Το κενό ηγεσίας,
η ανυπαρξία πρωτοβουλιών των ρε-
φορμιστών και η απροθυμία τους να
κοντράρουν, και η οργή της βάσης
είναι οι τρεις άξονες που τον δια-

μορφώνουν. Η ηγεσία των συνδικά-
των έλαμψε δια της απουσίας της
όταν γίνονταν οι επιθέσεις της Κε-
ραμέως. Κάναμε την επιλογή το δί-
κτυο της “Τάξης Μας” να συγκροτη-
θεί σε πανελλαδικό επίπεδο γιατί εί-
χαμε να αντιμετωπίσουμε δυο βασι-
κά ζητήματα: το θέμα της Παιδείας
δεν είναι ατομική υπόθεση αλλά θέ-
λει μαζική ταξική δράση και για να
κοντράρεις την κυβέρνηση χρειάζε-
σαι εργατικό πρόγραμμα, πώς πρέ-
πει να λειτουργούν τα σχολεία σε
αυτές τις συνθήκες. Χάρη σε αυτές
τις επιλογές το δίκτυο, αν και μικρό
αριθμητικά, έχει μεγάλη επιρροή
πολιτικά.

Σεραφείμ Ρ., πυρήνας Χανίων

Στον ΟΑΕΔ είχαμε 24ωρη απεργία
στις 17 Δεκεμβρίου όπου συμμε-

τείχε τόσο το μόνιμο προσωπικό
όσο και οι διοικητικοί. Ο Σύλλογος
Έκτακτου Προσωπικού του ΕΚΕΚ
ΑμεΑ Θεσσαλονίκης κάλεσε με γενι-
κή συνέλευση τη συμμετοχή των
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκ-
παιδευτικών και στις 15 για τον προ-
ϋπολογισμό και στις 17 για το νομο-
σχέδιο για την επαγγελματική κα-
τάρτιση. Η συμμετοχή ξεπέρασε το
70%. Το επικοινωνήσαμε σε άλλους
συλλόγους και διαδικτυακά και στό-
μα με στόμα και βρήκε πολύ θετική
ανταπόκριση. Στο θέμα της εξω-
στρέφειας, στην αναγκαία λειτουρ-
γία μας με τις εξορμήσεις και τις πα-

ρεμβάσεις, θέλω να προσθέσω ότι
πρέπει να αξιοποιήσουμε πολύ κα-
λύτερα τα διαδικτυακά μέσα που
έχουμε. Τέλος, χρειάζεται να συζη-
τήσουμε την αναγνώριση των κολλε-
γίων. Θα αλλάξει άρδην τους όρους
με τους οποίους εκπαιδεύεται και
έχει πρόσβαση στην αγορά εργα-
σίας η εργατική τάξη. Είναι και ερ-
γατικό θέμα εκτός από εκπαιδευτι-
κό.

Νίκος Κ., πυρήνας Τούμπας

Η επίθεση της ΝΔ στην Παιδεία
τώρα πατάει στο γεγονός ότι

είναι τα σχολεία κλειστά. Προσπα-
θεί να περάσει μια σειρά μέτρα με
τελικό σκοπό να συρρικνωθεί η δη-
μόσια εκπαίδευση και να περάσουν
όλα στους ιδιώτες. Το μαθητικό κί-
νημα απάντησε με καταλήψεις που
διογκώθηκαν σε ελάχιστο διάστη-
μα. 

Οι μαθητές και μαθήτριες έχουμε
πολιτικοποιηθεί, έχουμε συμμετά-
σχει σε κάθε κοινωνικό αγώνα, στο
αντιφασιστικό κίνημα, ενάντια στον
σεξισμό, στην ομοφοβία. Γίνεται όλο
και πιο καθαρή η σύνδεση του μαθη-
τικού κινήματος με το εργατικό. Γι'
αυτό έχει σημασία η συμμετοχή μας
την Πέμπτη 14/1. Το μαθητικό κίνη-
μα δεν μπόρεσε να ξεδιπλωθεί πλή-
ρως, κάτω από τις τακτικές αποκλι-
μάκωσης του ΚΚΕ κυρίως. Αυτό βά-
ζει πίεση σε μας να μεγαλώσουμε το
δίκτυο Anticapitalista. Να ξαναβγεί η

εφημερίδα, να συνεχιστούν και να
αυξηθεί η συμμετοχή στις εκδηλώ-
σεις και να βρούμε πολλά νέα μέλη.
Το πανεκπαιδευτικό κίνημα διαφαί-
νεται ότι βγαίνει με νέους όρους και
έχουμε πολλά να κάνουμε το διά-
στημα που ακολουθεί.

Φίλιππος Κ., πυρήνας Βριλησσίων

Το 2020 οι καλλιτέχνες βγήκαν
γενναία μπροστά. Ήταν μια κομ-

βική χρονιά για ό,τι έχω στην επαγ-
γελματική μου μνήμη: στα σωματει-
ακά, την πολιτικοποίηση, την πολιτι-
κή σύνδεση της Τέχνης, τα κλαδικο-
τεχνικά που παίρνουν πολιτική υφή.
Συνδέθηκαν με όλα τα υπόλοιπα κι-
νήματα διεκδίκησης, πήραν θέση σε
πάρα πολλά μέτωπα. 

Τώρα έχει κάνει μια κοιλιά, έχει
πέσει ένα δεύτερο πακέτο στήριξης,
ίσως έχει φτάσει πλέον στο 40% των
καλλιτεχνών από 10% που ήταν στην
αρχή. Πιστεύω όμως ότι θα ξανακο-
ρυφώσει. Για πόσο καιρό θα διασπά-
νε τον κόσμο και θα εξαγοράζουν
ησυχία με επιδόματα; Η Ανατρεπτι-
κή Συσπείρωση Ηθοποιών και το ίδιο
το ΣΕΚ έχει κερδίσει μια εμπιστοσύ-
νη για την πολιτική του δράση.
Έχουμε κερδίσει καινούρια μέλη με
πολιτική εμπειρία και πάνω σε αυτά
θα χτίσουμε για να ξαναβγούμε στο
προσκήνιο.

Βασίλης Κ., πυρήνας Πετραλώνων

Η Υγεία, επειδή είναι στην πρώτη
γραμμή, έχει τη δυνατότητα να

τραβάει τις ηγεσίες όλου του εργα-
τικού κινήματος. Η 15 Οκτώβρη στη
Θεσσαλονίκη ήταν η μεγαλύτερη
απεργιακή κινητοποίηση. Ξεκίνησε
από τα νοσοκομεία, καλύφθηκε από
την ΑΔΕΔΥ και βοήθησε τις ΕΛΜΕ
και τους δήμους να βγουν στον
αγώνα. 

Δίνουμε σημασία στα νοσοκομεία
αλλά δεν ξεχνάμε και τους άλλους
χώρους. Πολύ κεντρικό ζήτημα που
χρειάζεται να συζητήσουμε είναι το
πώς προωθούμε την εναλλακτική
της εργατικής τάξης. Είναι δικιά μας
δουλειά και σε επίπεδο Αριστεράς.
Τα πιο προωθημένα αιτήματα τα δια-
μορφώνουμε σε ένα πρόγραμμα
έκτακτης ανάγκης και το κάνουμε
πολιτικό πρόγραμμα μάχης για όλη
την τάξη και όλη την Αριστερά. Αυτή
είναι η δουλειά που κάνουμε με την
εφημερίδα και το περιοδικό και χρει-
άζεται να συνεχίσουμε πιο συστημα-
τικά.

Ευκλείδης Μ., 
περιφερειακή επιτροπή 

Θεσσαλονίκης
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Δυναμώνουμε την επαναστατική Αριστερά
Σε όλους
τους
χώρους

-χτίζουμε εργατική εναλλακτική

Το μπλοκ του σωματείου του Αγ. Σάββα στην απεργιακή κινητοποίηση των νοσοκομείων 15/10/20 Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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   Πιο μεγάλα
καθήκοντα
Η Ελλάδα δεν είναι μια “εξαίρεση”, όπως

λεγόταν όλη την προηγούμενη δεκαετία.
Όλος ο πλανήτης συγκλονίζεται από την κρί-
ση και τις αντιστάσεις. Το ΣΕΚ είναι ένα κόμ-
μα που έχει αδελφές οργανώσεις σε πάρα
πολλές γωνιές του πλανήτη και παίζουν κεν-
τρικό ρόλο στο να οργανώσουν αυτές τις αν-
τιστάσεις. Σε σχέση με την εισβολή στο Καπι-
τώλιο, η ρεφορμιστική αριστερά έχει ανοίξει
τη συζήτηση ότι χρειάζεται το “δημοκρατικό
τόξο” να απαντήσει. Το είδαμε στην Ελλάδα
αυτό, αν είχαμε βασιστεί στο κοινοβουλευτι-
κό τόξο η Χρυσή Αυγή θα ήταν ακόμα ένα νό-
μιμο κοινοβουλευτικό κόμμα. Αντίθετα, οι Λο-
βέρδοι ταυτίζουν τους “Αγανακτισμένους”
του 2011 με αυτό που έγινε τώρα στις ΗΠΑ.
Είναι μια ιδεολογική επίθεση απέναντι στο κί-
νημα και πρέπει να την απαντήσουμε γιατί τέ-
τοιες επιθέσεις θα δούμε πολλές το επόμενο
διάστημα.

Γιώργος Ρ., πυρήνας Ηρακλείου Αττικής

Το 2020 ήταν η χρονιά που δεν έγινε Pride.
Αυτό ενέτεινε μια απογοήτευση που προ-

ϋπήρχε για δύο λόγους. Ο ένας, ότι η επίση-
μη Αριστερά έχει γυρίσει την πλάτη στον ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κόσμο. Ο άλλος, ότι έχουν μεγάλη
επιρροή ιδέες που λένε ότι η εργατική τάξη
στην καλύτερη περίπτωση είναι απλά σύμμα-
χος των ΛΟΑΤΚΙ+. Στη δε χειρότερη, η εργα-
τική τάξη είναι ομοφοβική και τρανσφοβική. Η
πραγματικότητα είναι ότι οι ΛΟΑΤΚΙ+ είναι
κομμάτι της εργατικής τάξης και γι' αυτό ανέ-
βηκε το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα την δεκαετία της τε-
ράστιας μάχης ενάντια στα μνημόνια και τους
φασίστες. Χρειάζεται να χτίσουμε την καμπά-
νια για τη δικαίωση του Ζακ από την αρχή,
έχοντας σαν κέντρο τη γενίκευση αυτή. Να
ξεκινήσουμε με εκδηλώσεις για την πάλη
ενάντια στην καταπίεση στις γειτονιές και
τους εργατικούς χώρους.

Αφροδίτη Φ., πυρήνας Μαρουσιού

Το γεγονός ότι οι φασίστες στις ΗΠΑ, στη
Μέκκα του καπιταλισμού, μπορούσαν να

κάνουν αυτή την ιστορία αλλά τα εδώ καθίκια
-που όλοι κάποτε προσπαθούσαν να μιμη-
θούν- βρίσκονται στα μπουντρούμια, έχει να
κάνει με το ότι υπήρχαμε εμείς. Είναι κρίσιμο
για το πώς θα εξελιχθεί το 2021. Το ότι το
κόμμα μας το προηγούμενο διάστημα έπαιρ-
νε πρωτοβουλίες, κινητοποιούσε κόσμο κλπ,
θα είναι πλέον μια εικόνα μικρή. Δεν θα αρκεί.
Κάθε νέο μέλος πρέπει να σημαίνει μια ακόμη
άκρη γι' αυτό το κόμμα, ένας ακόμη στη δια-
κίνηση της εφημερίδας σε μεγαλύτερο ακρο-
ατήριο, ένας ακόμη άνθρωπος να μπορεί να
κάνει τη συζήτηση γιατί χρειάζεται η επανα-
στατική αριστερά αυτή την περίοδο. Η συζή-
τηση στους πυρήνες θα είναι δραματικά κρί-
σιμη γιατί επιλογές σαν αυτές που κάναμε
στην αρχή της καραντίνας θα χρειαστεί να
ξανακάνουμε.

Νεκτάριος Χ., πυρήνας Ηρακλείου Αττικής

Μέσα στο 2020 είχαμε 10 νέους συντρό-
φους, ιδιαίτερα το τελευταίο τετράμη-

νο παρά τους περιορισμούς στις μετακινή-
σεις και το πώς εξελίχθηκε η πανδημία. Συν-
δεθήκαμε και με το προεδρείο του σωματεί-
ου των εργαζομένων στο Κρατικό Νίκαιας
και έτσι μπορούμε να οργανώνουμε πιο στα-
θερά τις παρεμβάσεις μας στη μάχη ενάντια
στην κυβέρνηση. Μέλη κερδίσαμε και από
τις εκδηλώσεις, τις κινητοποιήσεις, τις εξορ-
μήσεις μας στη γειτονιά. 

Απλώσαμε τις υπευθυνότητες του πυρήνα
και οι νέοι σύντροφοι απέκτησαν αυτοπεποί-
θηση. Μπορέσαμε να έχουμε γραμματεία
του πυρήνα για να οργανώνουμε την εβδο-
μαδιαία συνεδρίαση. Κάποιες συνεδριάσεις
εξελίχθηκαν σε ανοιχτές εκδηλώσεις: Παν-
δημία και κλιματική αλλαγή, Ελληνοτουρκι-
κά, Δεκεμβριανά '44. Ξεκινήσαμε παρεμβά-
σεις σε νέους εργατικούς χώρους και νέα
εξόρμηση σε άλλη γειτονιά με στόχο το
άπλωμα σε νέο πυρήνα μέσα στο 2021.

Πηνελόπη Κ., πυρήνας Νίκαιας

Στον επισιτισμό, με τους αγώνες που δό-
θηκαν και με την επιμονή σε οικονομικά

και πολιτικά αιτήματα, έχει διαμορφωθεί ένα
μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης. Η δι-
πλή σύνδεση, με την “Καμαριέρα” και με
τους τοπικούς πυρήνες θα είναι κρίσιμη το
επόμενο διάστημα όταν θα ανοίξουν την οι-
κονομία. Αλλά και γιατί αυτός ο κόσμος έχει
δώσει μάχες και χρειάζεται τη σύνδεση με
το επαναστατικό κόμμα. Παρεμβαίνουμε
στον Άγιο Σάββα και απ' έξω γιατί η σύνδε-
ση με τη γειτονιά είναι που έκανε το νοσοκο-
μείο το καμάρι όλων των Αμπελοκήπων που
δίνει τη μάχη και δεν θα αφήσουμε να
ακουμπήσουν τον συνδικαλισμό. Καινούρια
εργατική εξόρμηση γίνεται στο Ντυνάν που
θέλουμε να κερδίσουμε τον κόσμο του πολι-
τικά και το νοσοκομείο στο Δημόσιο.

Βασίλης Μ., πυρήνας Αμπελοκήπων

Η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερη και η
χρονιά που έρχεται θα είναι ακόμα πε-

ρισσότερο. Βιώνουμε τον σουρεαλισμό του
καπιταλισμού. Στη Νέα Ιωνία το ζήσαμε με
συλλήψεις στις εξορμήσεις μας. Ο κόσμος
ήταν στο πλευρό μας. Αυτό το διάστημα η
Νέα Ιωνία απέκτησε τέσσερα ενεργά νέα μέ-
λη. Γι' αυτό οι συνεδριάσεις μας γίνονται
ακόμα δια ζώσης. Έχουμε μοιράσει τις
υπευθυνότητες κι έτσι λειτουργούμε πραγ-
ματικά σαν συλλογικότητα. Αυτό μας δίνει
τη δυνατότητα να μεγαλώσουμε ακόμα πε-
ρισσότερο, μέσα από τον περίγυρο των νέ-
ων μελών. Βάζουμε και μια δεύτερη εξόρμη-
ση τώρα γιατί έχουμε τη δυνατότητα. Προ-
σπαθούμε να βοηθήσουμε στη Φιλαδέλφεια
κάνοντας εξόρμηση ώστε να χτιστεί και εκεί
ένας δυνατός πυρήνας, να βρούμε και τα
παλιά μας μέλη και να σταθούμε στο ύψος
των περιστάσεων.

Ελίνα Φ., πυρήνας Νέας Ιωνίας

Ως νέο μέλος ανέλαβα την οργάνωση
της εφημερίδας στον πυρήνα μου. Κοι-

τάξαμε τους καταλόγους, οργανώσαμε τη

χρέωση γεωγραφικά. Η εξόρμησή μας στη
λαϊκή λειτούργησε με περισσότερη εξω-
στρέφεια και θα ξεκινήσουμε και δεύτερη.
Το νοσοκομείο της πόλης, για την κινητοποί-
ηση του Απρίλη έλεγε “ευχαριστούμε αλλά
μην έρθετε στην πύλη”. Επειδή πηγαίναμε
κάθε βδομάδα με την Εργατική Αλληλεγγύη,
φτάσαμε τον Νοέμβρη να γίνεται μεγάλη
συγκέντρωση με σωματεία άλλων κλάδων
και εργαζόμενους, ενώ στις 10 Δεκέμβρη
μεγάλη συγκέντρωση με 30-40 εργαζόμε-
νους. 

Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος εκεί έξω που
παλεύει και θέλει να μιλήσει. Προχωράμε
την  παρέμβαση και στα σχολεία, σε επίπεδο
εκπαιδευτικών αλλά και γονέων. Οι γονείς
είναι σε όλους τους κλάδους. Πάμε να τους
πούμε ότι πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ
υπάρχει αντικαπιταλιστική αριστερά, υπάρ-
χει το ΣΕΚ.

Άννα Μ., πυρήνας Χανίων

Ο πυρήνας Κυψέλης μετρά πάρα πολλά
νέα μέλη γιατί έχει σταθερές βδομα-

διάτικες παρεμβάσεις στους χώρους και στη
γειτονιά και έτσι έχτισε πολιτικές σχέσεις με
τους εργαζόμενους. Έχουμε συντρόφους
από κάθε χώρο: από τον βάναυσα χτυπημέ-
νο επισιτισμό, συντρόφισσες εκπαιδευτι-
κούς χάρη στις οποίες έχουμε καλή σχέση
με τα σωματεία της εκπαίδευσης. 

Τη Δευτέρα με το άνοιγμα των σχολείων
βάζουμε στόχο να έρθουμε σε επαφή και με
σωματεία πρωτοβάθμιας για να τα κινητο-
ποιήσουμε για το πανεκπαιδευτικό της Πέμ-
πτης 14/1. Πολλές στρατολογίες είχαμε από
την κοινότητα Καμερούν, που είχε κάνει μα-
ζική κινητοποίηση στις 8 Μάρτη. Η πρόσφα-
τη εικόνα των συντρόφων και συντροφισσών
από το Καμερούν που κατέβηκαν με τα μω-
ρά τους στις 15/12 δίπλα στους εργάτες της
Υγείας ήταν συγκλονιστική.

Βίκυ Β., πυρήνας Κυψέλης

Η διακίνηση της εφημερίδας στους εργα-
τικούς χώρους, στα σπίτια των εργα-

τών, στις λαϊκές είναι μια πολύ σημαντική
υπόθεση. Όλο και περισσότερα άτομα γνω-
ρίζουν το ΣΕΚ και τις θέσεις μας, αυτό δίνει
τη δυνατότητα για περισσότερα μέλη και πε-
ρισσότερο κόσμο κοντά μας. Από τις επα-
φές μας που παίρνουν τακτικά την εφημερί-
δα, κάποιοι άρχισαν να παρακολουθούν τον
πυρήνα, αγόρασαν το ημερολόγιο της
ΚΕΕΡΦΑ, μέσα από όλο αυτό αποκτήσαμε
και δυο νέα μέλη. Η καμπάνια οικονομικής
ενίσχυσης από επώνυμους ανθρώπους της
επιστήμης και των τεχνών ήταν κάτι που
βοήθησε πολύ. Να σημειώσω τέλος ότι θα
έπρεπε να κοιτάξουμε μαζί με τα αδελφά
κόμματα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
ο τούρκικος λαός. Στη χώρα μας υπάρχουν
πολλοί Τούρκοι και Κούρδοι σύντροφοι και
ο τούρκικος λαός παρακολουθεί στενά την
πορεία μας καθότι μας θεωρεί αδέλφια του.

Δόμνα Κ., πυρήνας Νίκαιας

Ο πυρήνας Νέας Σμύρνης είχε πολλούς
και έμπειρους συντρόφους αλλά δεν

είχε κινητικότητα. Αποφασίσαμε να τους
βρούμε όλους και να συζητήσουμε τι μπορεί
να κάνει ο καθένας παραπέρα. Το αντιφασι-
στικό, η νίκη στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η
παρουσία νέων συντρόφων έκανε και παλιό-
τερους να πουν ότι θέλουν να ξαναμπούν
στη δράση. Όλο αυτό έχει δώσει καινούρια
δυναμική και έμπνευση. Έπαιξε ρόλο και η
οργανωμένη πολιτική συζήτηση στη συνε-
δρίαση. Γύρισα ύστερα από χρόνια από το
εξωτερικό και πολύ χαίρομαι που ξαναβρή-
κα το κόμμα και μπόρεσα να δραστηριοποι-
ηθώ. Στους δύο μήνες που είμαι εδώ έχω
δει πολύ κόσμο της Αριστεράς να έχει απο-
γοήτευση για την κυβέρνηση της Αριστεράς
και οργή για την καταστολή της Δεξιάς και
συζητάει πλέον ότι μπορούμε να πάρουμε
στα χέρια μας την αλλαγή της κοινωνίας.

Μαρίζα Ψ., πυρήνας Ν. Σμύρνης

Νέα μέλη, νέες δυνατότητες
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Σε εξέλιξη είναι το χάος που δημιούργησε η
κυβέρνηση σχετικά με τους εμβολια-
σμούς. Αρχικά παρέλαβε έναν τραγικά μι-

κρότερο αριθμό σε σχέση με τα όσα δεσμεύον-
ταν οι υπουργοί της. Κατόπιν έτρεξε σκανδαλω-
δώς να εμβολιάσει τους δικούς της ανθρώπους
ακόμα κι αν αυτό σήμαινε την αναβολή εμβολια-
σμών γιατρών και νοσηλευτών. Τώρα βγαίνουν
δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ελλείψεις
υπάρχουν στις σύριγγες και τον ξηρό πάγο που
είναι απαραίτητος για τη διατήρηση των εμβο-
λίων, ενώ τα αρχικά χρονοδιαγράμματα της πο-
λυδιαφημισμένης “Επιχείρησης Ελευθερία” φαί-
νεται να έχουν πάει περίπατο. 

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση φορτώνει την ευθύ-
νη για τη διασπορά του ιού σε οποιονδήποτε
“τολμάει” να κάνει μια βόλτα στον καθαρό αέρα.
Για τους θανάτους φταίνε λέει οι γιατροί κι όχι οι
ελλείψεις και διώκει σε βαθμό απόλυσης τον
πρόεδρο ενός από τα πλέον πρωτοπόρα σωμα-
τεία νοσοκομείων, τον Κώστα Καταραχιά, προ-
σπαθώντας να χτυπήσει συνολικά το μαχητικό
συνδικαλισμό στην Υγεία και όχι μόνο.

Η ΕΙΝΑΠ σε συνεδρίασή της στις αρχές της
εβδομάδας αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης
απεργίας στα νοσοκομεία το πρώτο δεκαήμερο
του Φλεβάρη, προτείνοντας στα συνδικάτα της
Υγείας να συντονιστούν απεργιακά. Τη συμμετο-
χή του αποφάσισε και ο Σύλλογος Εργαζομένων
του νοσοκομείου Αγ.Σάββας προτείνοντας ως
απεργιακή ημερομηνία την Πέμπτη 4/2.

“Έχει έρθει η ώρα να πάρουμε τον έλεγχο στα
χέρια μας” λένε οι υγειονομικοί του Συντονιστι-
κού Νοσοκομείων. “Εμείς θα έπρεπε να κανονί-
σουμε τον εμβολιασμό μας, επιστημονικά και ορ-
θολογικά, εμείς θα έπρεπε να φροντίσουμε να
μην αποκλειστεί ούτε μόνιμος, ούτε συμβασιού-
χος, ούτε εργολαβικός συνάδελφος από την δια-
δικασία. Εμείς θα έπρεπε να ενημερωθούμε και
να ενημερώσουμε προσωπικό και ασθενείς για

το εμβόλιο και όχι τα ΜΜΕ και κάθε πονηρός αρ-
θρογράφος της λίστας Πέτσα. Εμείς που έχουμε
την ευθύνη για την ζωή του ασθενούς, εμείς και
μόνο θα έπρεπε να καθορίζουμε τον αριθμό των
εργαζομένων σε κάθε μονάδα υγείας. Η κυβέρ-
νηση και οι ημέτεροι μόνο λαμογιές, ταξικό μί-
σος απέναντι στους φτωχούς και ανορθολογι-
σμό έχουν "προσφέρει"”.

Σύγκρουση
Σε αυτή την κατεύθυνση το Συντονιστικό καλεί

τους εργαζόμενους των νοσοκομείων “να οργα-
νωθούμε ξανά, στον δρόμο του προηγούμενου
διαστήματος και να συνεχίσουμε στον δρόμο
της σύγκρουσης με αυτή την ξεφτιλισμένη κυ-
βέρνηση. Συνεχίζουμε πάνω σε τέσσερις άξονες:
Καθημερινή και συνεχής ενημέρωση, πανελλαδι-

κά, για ότι συμβαίνει σε όλα τα νοσοκομεία. Να
ξεσκεπάζουμε τα σχέδια και την αλητεία τους.
Συγκρότηση των επιτροπών αγώνα, πίεση στα
σωματεία να ελέγχουν τις "πρωτοβουλίες" των
διοικήσεων και του Υπουργείου Υγείας. Κινητο-
ποίηση στις πύλες και τις διοικήσεις των εργαζο-
μένων ενάντια σε βίαιες μετακινήσεις, λαθροχει-
ρίες και επιθέσεις των διοικήσεων στο προσωπι-
κό. Απεύθυνση σε ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ και ενώσεις
γιατρών να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να
καλέσουν σε απεργιακό ξεσηκωμό”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

• Το Συντονιστικό Νοσοκομείων θα πραγματο-
ποιήσει διαδικτυακή συνέλευση την Παρασκευή
15/1, στις 6μμ, για την οργάνωση των επόμενων
αγωνιστικών βημάτων.
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Κάτω 
τα χέρια 
από τα
σωματεία
Συνεχίζεται η πολιτική και συνδι-

καλιστική δίωξη του γιατρού Κώ-
στα Καταραχιά, προέδρου του Συλ-
λόγου Εργαζομένων στο νοσοκο-
μείο Αγ. Σάββας. Μετά την αυθαίρε-
τη και καθαρά εκδικητική κυβερνητι-
κή απόφαση για μετακίνησή του
από τον Αγ.Σάββα στη MEΘ Covid
του νοσοκομείου Σωτηρία, τώρα
επιχειρείται η απόλυσή του. Ο αγω-
νιστής γιατρός ενημερώθηκε ότι η
παράταση της σύμβασής του θα
ισχύσει μέχρι το Μάρτιο του 2021,
αντί για τις 31 Οκτώβρη όπως ισχύει
για όλους τους επικουρικούς.

“Έτσι αποδεικνύεται περίτρανα
άλλη μια φορά πως η αναγκαστική
μετακίνηση ενός … ακτινολόγου σε
ΜΕΘ (!) άλλου νοσοκομείου δεν
εξυπηρετεί καμία απολύτως «υπη-
ρεσιακή ανάγκη» αλλά αποτελεί ξε-
κάθαρα δίωξη συνδικαλιστικής δρά-
σης” υπογραμμίζει η ΟΕΝΓΕ. “Μάλι-
στα, είναι σαφές πως αυτό που
«ενόχλησε» περισσότερο ήταν η
πρόσφατη αγωνιστική δράση για
την απαράδεκτη ενέργεια της διοί-
κησης του νοσοκομείου Άγιος Σάβ-
βας να διατάσσει «ΕΔΕ» ενάντια σε
γιατρούς και άλλους υγειονομικούς
του νοσοκομείου επειδή… αρρώ-
στησαν από covid πάνω στο καθή-
κον”. 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του
Αγ.Σάββα πραγματοποιούσε συγκέν-
τρωση – ανοιχτή συνεδρίαση του Δ.Σ
το μεσημέρι της Τρίτης 12/1, για να
αποφασίσει τα επόμενα βήματά του.

Μαχητικά
Το σωματείο αποφάσισε στάση

εργασίας και συγκέντρωση στην πύ-
λη του νοσοκομείου, την Παρα-
σκευή 15/1 στις 12μεσ και καλεί σε
24ωρη απεργία μαζί με την ΕΙΝΑΠ
στις αρχές Φλεβάρη. 

“Θα πρέπει να δοθεί απάντηση
συνολικά από το κίνημα των εργαζό-
μενων στα νοσοκομεία αλλά κι ευ-
ρύτερα από το εργατικό κίνημα” δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Κώστας Καταραχιάς. “Δεν πρόκειται
για ζήτημα που αφορά προσωπικά
εμένα, ή μόνο το σωματείο του
Αγ.Σάββα. Ακριβώς επειδή έχουμε
δώσει πολύ μεγάλους αγώνες όλο
αυτό το διάστημα και πολλές φορές
έχουμε ακυρώσει τα σχέδια κυβέρ-
νησης και διοικήσεων, με την επίθε-
ση αυτή θέλουν να στείλουν μήνυμα
σε όλους τους εργαζόμενους και τα
σωματεία που τολμούν να αντιστέ-
κονται. Είναι επίθεση στο μαχητικό
συνδικαλισμό κι ως τέτοια θα πρέπει
να απαντηθεί”.

Αισχρές συκοφαντίες Κοντοζαμάνη
Την ώρα που έχανε τη ζωή του ο 20ος υγειονομικός που νόσησε από κο-

ρονοϊό δίνοντας τη μάχη με την πανδημία, o αναπληρωτής υπουργός
Υγείας Κοντοζαμάνης επέλεγε να κατηγορήσει τους εργαζόμενους των νο-
σοκομείων για τους θανάτους ασθενών εκτός ΜΕΘ. Είχε προηγηθεί η δη-
μοσίευση στοιχείων σύμφωνα με τα οποία ένα μεγάλο ποσοστό των θανά-
των λόγω covid, άνω του 80%, συμβαίνουν πριν μπουν οι ασθενείς στην εν-
τατική, λόγω των ελλείψεων και της υπερπληρότητας των υπαρχουσών δο-
μών Υγείας. 

Σε ερώτηση δημοσιογράφου την Παρασκευή, για το πότε σκοπεύει το
Υπουργείο να δώσει στοιχεία για τη θνητότητα εντός κι εκτός ΜΕΘ, ο ανα-
πληρωτής υπουργός απάντησε  ότι “κανένας συμπολίτης μας, που χρει-
άστηκε να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δεν έμεινε εκτός
μονάδος” κι ότι “κριτήριο δεν είναι η πληρότητα, είναι τα επιστημονικά δε-
δομένα τα οποία έχει ο γιατρός και η κατάσταση του ασθενούς με τα
οποία ο γιατρός αποφασίζει την εισαγωγή ή μη σε Μονάδα Εντατικής Θε-
ραπείας”. Με λίγα λόγια το υπουργείο λέει ότι οι θάνατοι οφείλονται στη
λανθασμένη κρίση των γιατρών!!!

Οι εξωφρενικοί ισχυρισμοί του αναπληρωτή υπουργού ξεσήκωσαν θύελ-
λα αντιδράσεων από τους εργαζόμενους των δημόσιων νοσοκομείων. Το
Συντονιστικό Νοσοκομείων απάντησε:

“Επειδή εμείς που είμαστε υγειονομικοί και όχι άσχετοι, εγκάθετοι και
προβοκάτορες της κυβέρνησης θυμόμαστε ότι: Όταν ξεκίνησε το δεύτερο
κύμα του κορονοϊού επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν αρκετές κλίνες ΜΕΘ στο
ΕΣΥ μεταφέρθηκαν στα ιδιωτικά νοσοκομεία διασωληνωμένοι ασθενείς με
το διπλάσιο κόστος ημερήσιας νοσηλείας σαν δωράκι στους κλινικάρχες.
Οι κλίνες ΜΕΘ που προστέθηκαν άρον άρον ήταν απλά κρεβάτια με ανα-
πνευστήρα αλλά όχι πραγματικές κλίνες ΜΕΘ που κοστίζουν εκατομμύρια.
Οι κανονικές κλίνες ΜΕΘ που δόθηκαν πχ στο Σωτηρία, δωρεά της Βουλής
και του Νιάρχου αλλά όχι με δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό, το-

ποθετήθηκαν χωρίς προσωπικό, επανδρώθηκαν όμως μέσα από μετακινή-
σεις συμβασιούχων από άλλα νοσοκομεία. Προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2021, γιατί αυτός
είναι πετσοκομμένος κατά 600 εκατομμύρια ευρώ.

Απαντάμε στον υφυπουργό ότι: Θα σας ταράξουμε στις απεργίες και
δεν θα ησυχάσουμε αν δεν επιβάλλουμε εργατικό έλεγχο στα νοσοκομεία
μας. Εμείς και μόνο εμείς ξέρουμε ποιούς και πότε να διασωληνώσουμε
και για αυτό απαιτούμε εξοπλισμό, μαζικές προσλήψεις και επιτέλους ορ-
θολογισμό και όχι άλλη παράνοια”.

Τις δηλώσεις Κοντοζαμάνη σχολίασε και η Ένωση Νοσοκομειακών Ια-
τρών Θεσσαλονίκης: “Για άλλη μια φορά, αποδεικνύουν πόσο πολύ στηρί-
ζουν τους …ήρωες της πανδημίας. Στην προσπάθειά τους να κρύψουν και
να αποποιηθούν τις εγκληματικές τους ευθύνες για το ότι άφησαν ανοχύ-
ρωτο το ΕΣΥ επιχειρούν να τις μετακυλήσουν στους υγειονομικούς, στοχο-
ποιώντας τους. …Σε μια πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας ανέφερε
ότι κανένας ασθενής δεν έμεινε εκτός ΜΕΘ, την ώρα που στην Β. Ελλάδα
οι ΜΕΘ λειτουργούσαν για πάνω από ένα μήνα με 100% πληρότητα. 

Φτάνει πια με τα ψέματα και την υποκρισία! Δεν θα επιτρέψουμε κανένας
συνάδελφος να πληρώσει, για άλλη μια φορά, τα σπασμένα για τις τερά-
στιες ελλείψεις και την αδυναμία του ΕΣΥ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες
της πανδημίας, για τις οποίες δεν φέρει καμία ευθύνη. Η ευθύνη για τις
εκατόμβες νεκρών από την πανδημία βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της
κυβέρνησης, όπως και όλων των προηγούμενων, που άφησαν το ΕΣΥ ανο-
χύρωτο με την συνεχή κρατική υποχρηματοδότηση και την τεράστια υπο-
στελέχωση” σημειώνει η ΕΝΙΘ κι επαναλαμβάνει τις διεκδικήσεις του κινή-
ματος για μαζικές προσλήψεις, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων, χρηματο-
δότηση κι εξοπλισμό των νοσοκομείων, αύξηση των ΜΕΘ, ενίσχυση της
Πρωτοβάθμιας Υγείας, καθολική επίταξη της ιδιωτικής Υγείας, μαζικά δω-
ρεάν τεστ στον πληθυσμό και ένταξη των νοσοκομειακών στα ΒΑΕ.

Εμπρός για απεργία

10/12/20, Συγκέντρωση στον Αγ. Σάββα. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Με ένα μπαράζ αντιδραστικών μέτρων του Υπουργείο Παι-
δείας, η κυβέρνηση της ΝΔ επιδιώκει να δυσκολέψει ακό-

μα πιο πολύ την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση. Χιλιάδες μαθητές, στην πλειοψηφία τους τα παιδιά
των φτωχών οικογενειών που δεν έχουν τη δυνατότητα να πλη-
ρώσουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα, θα αποκλειστούν από τα
ΑΕΙ μέσα από αυτό το ταξικό κόσκινο. Ο γενικός στόχος είναι
λιγότεροι εισακτέοι, συρρίκνωση των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθ-
μιας με συγχωνεύσεις και κλεισίματα σχολών, μεγαλύτερη ζή-
τηση για τις ιδιωτικές σχολές.

Η βάση του 10 και η Τράπεζα Θεμάτων είναι τα πρώτα μέτρα
που συμβάλλουν σε αυτό το στόχο. Το νέο νομοσχέδιο για την
ανώτατη εκπαίδευση, που θα τεθεί τις επόμενες ημέρες σε δη-
μόσια διαβούλευση και θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη
Βουλή συνεχίζει ακόμα πιο πέρα τον αποκλεισμό. Εισάγει την
ελάχιστη βάση εισαγωγής, με την κάθε σχολή ή τμήμα να μπο-
ρεί να προτείνει την αύξηση ή τη μείωση αυτής της βάσης, κα-
θορίζοντας ουσιαστικά τον αριθμό των εισακτέων.

Όσοι καταφέρουν να περάσουν στη σχολή, θα έχουν το μα-

χαίρι στο λαιμό να αποφοιτήσουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα (Ν + Ν/2 έτη), αλλιώς θα διαγράφονται. Έτσι
γίνεται δυσκολότερη η αποφοίτηση, τη στιγμή που
όλο και περισσότεροι φοιτητές αναγκάζονται να ερ-
γάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους.

Για τους υπόλοιπους που δεν καταφέρνουν να
μπουν σε κάποιο δημόσιο και δωρεάν ΑΕΙ, υπάρ-
χουν οι ιδιωτικές και όχι δωρεάν σχολές.

“Πάνω σε αυτή την λογική πατάει κι η εξίσωση
των πτυχίων των κολλεγίων με των δημοσίων πανε-
πιστημίων, η εισαγωγή με κατατακτήριες στα ΑΕΙ
των αποφοίτων των ΙΕΚ, η πρόβλεψη για δημιουρ-
γία σχολών για απόφοιτους γυμνασίου, τις οποίες
θα μπορούν να ιδρύουν εργοδοτικοί φορείς και επι-
χειρήσεις. Πάνω σε όλα αυτά έρχεται να κολλήσει
και το νομοσχέδιο για την πανεπιστημιακή αστυνο-
μία και το κομμάτι των διαγραφών. Πανεπιστήμιο

δηλαδή με όρους καταστολής και πειθάρχησης”, υπογραμμί-
ζει το ΣΕΚ στις σχολές.

Ταξική επίθεση στην Παιδεία

Ανοίγουν τα σχολεία
χωρίς τα στοιχειώδη

Δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί άνοιξαν από
τη Δευτέρα 11/1 χωρίς κανένα μέτρο προστασίας για τους

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους, χωρίς να
έχουν διορθώσει τίποτα από τον Σεπτέμβρη. Ούτε προσλήψεις
έγιναν για να σπάσουν σε μικρότερα τμήματα τα παιδιά, ούτε αί-
θουσες παραπάνω βρέθηκαν, ούτε η συστηματική απολύμανση
δρομολογήθηκε με τις προσλήψεις του απαραίτητου προσωπι-
κού καθαριότητας. H “ζυγαριά” της κυβέρνησης για άλλη μια φο-
ρά δείχνει ότι το οικονομικό κόστος για αυτά τα μέτρα είναι πιο
σημαντικό από την υγεία.

Ήδη σε πολλά σχολεία τα προβλήματα εμφανίστηκαν από την
πρώτη μέρα με συλλόγους εκπαιδευτικών και γονέων να καταγ-
γέλουν την πολιτική της κυβέρνησης ότι τινάζει τη σχολική χρο-
νιά στον αέρα. Σε νηπιαγωγείο στην Κέρκυρα έπεσαν οι σοβάδες
από την ψευδοροφή της αίθουσας την ώρα που τα παιδιά για κα-
λή τους τύχη βρίσκονταν σε διάλειμμα, ενώ στο Ναύπλιο το μά-
θημα έγινε στο προαύλιο γιατί η αίθουσα ήταν πολύ μικρή για να
τηρούνται οι αποστάσεις. Στη Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης οι
μαθητές κάνουν μάθημα με κουβέρτες για να αντέξουν το κρύο,
ώστε να αερίζονται οι αίθουσες. Στο Δήμο Αχαρνών σαράντα κα-
θαρίστριες των δημοτικών σχολείων απολύθηκαν γιατί δεν υπάρ-
χει νομικό πλαίσιο για την ανανέωση των συμβάσεών τους.

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες του ΣΕΚ υποδέχτηκαν αγωνιστικά
εκπαιδευτικούς και γονείς τη Δευτέρα 11/1 το πρωί σε πολλά
δημοτικά σχολεία πανελλαδικά, πρώτη μέρα που άνοιξαν μετά την
καραντίνα, καλώντας τους στην πανεκπαιδευτική κινητοποίηση της
Πέμπτης. 

Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση
Φοιτητές, μαθητές

και εκπαιδευτικοί
καλούν πανεκπαι-

δευτικά συλλαλητήρια
στην Αθήνα και σε άλλες
πόλεις την Πέμπτη 14 Γε-
νάρη. Η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας έχει
εξαπολύσει μια ολομέτω-
πη επίθεση σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης.

Περικοπές, ταξικοί
αποκλεισμοί, καταστολή,
καμιά προστασία από την
πανδημία, η παιδεία χάρι-
σμα στους ιδιώτες -αυτή
είναι η πολιτική της Κερα-
μέως και του Υπουργείου
Παιδείας. Το ΣΕΚ στις
σχολές, οι Μαθητές Anti-
capitalista και το δίκτυο
εκπαιδευτικών “η Τάξη
μας” καλούν στην κινητο-
ποίηση και την οργανώ-
νουν με εξορμήσεις σε
σχολεία, λέσχες και φοι-
τητικές εστίες.

Η κοινή ανακοίνωση
που υπογράφουν τονίζει
ότι: 

“Παλεύουμε για σχο-
λές και σχολεία ανοιχτά
με ασφάλεια. Για αναδιάταξη των τάξε-
ων με ολιγομελή τμήματα. Μέχρι 15
μαθητές ανά τμήμα. Μαζικούς διορι-
σμούς εκπαιδευτικών και όλου του
απαραίτητου βοηθητικού προσωπικού
και προσωπικού καθαριότητας σε σχο-
λεία και πανεπιστήμια. Οργάνωση σε
τακτά χρονικά διαστήματα μοριακών
και rapid test. Να επιταχθούν τώρα κτί-
ρια για τη δημιουργία σχολείων και αι-
θουσών. Να υπάρξει άμεση καμπάνια
οργανωμένου εμβολιασμού των εκπαι-
δευτικών, αμέσως μετά τους υγειονομι-
κούς. Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο
της κυβέρνησης για τα πανεπιστήμια.
Έξω η αστυνομία και τα πειθαρχικά

από τις σχολές. Όχι εξετάσεις-σφα-
γεία, ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, κρατικοποί-

ηση των ιδιωτικών κολεγίων.
Αυτό που φοβάται η κυ-

βέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας είναι οι αγώνες των
εργαζόμενων και της νεο-
λαίας, τις μαζικές απεργίες,
τις φοιτητικές καταλήψεις,
γιατί έχουν δείξει πως μπο-
ρούν να νικάνε.

Στηρίζουμε τον αγώνα και
τα δίκαια αιτήματα των ερ-
γαζόμενων στα νοσοκομεία
για την ενίσχυση του ΕΣΥ,
που αποτελούν ασπίδα προ-
στασίας για όλους μας.
Διεκδικούμε να περάσει στα
χέρια των εργαζόμενων στα
νοσοκομεία η οργάνωση
του μαζικού εμβολιασμού,
απέναντι στην πανδημία.

Να μην τους αφήσουμε να
παίξουν άλλο με τις ζωές
και την υγεία μας. Να διαλύ-
σουν την δημόσια παιδεία,
να χτυπήσουν τα μορφωτικά
και τα συνδικαλιστικά δι-
καιώματα μας, τις ελευθε-
ρίες μας. Οι Φοιτητές μαζί
με το εκπαιδευτικούς, τους
μαθητές και τους γονείς,
την Πέμπτη 14 Γενάρη, ορ-
γανώνουμε τη μαζική συμ-
μετοχή στο συλλαλητήριο.

Οι αγώνες μας είναι μονόδρομος για
να επιβάλουμε ότι τα αιτήματά μας θα
γίνουνε πράξη”.

Με συνελεύσεις, καταλήψεις, διαδη-
λώσεις, απεργίες να κλιμακώσουμε. Να
μπούμε μπροστά σε ένα κοινό πανεκ-
παιδευτικό ξεσηκωμό για να υπερασπι-
στούμε τις ζωές μας, την δημόσια δω-
ρεάν παιδεία και για να τελειώνουμε με
τα αντιδραστικά σκουπίδια της Κερα-
μέως και συνολικά της κυβέρνησης της
δεξιάς, ανοίγοντας την εργατική εναλ-
λακτική για μια παιδεία και μια κοινωνία
που θα λειτουργεί πραγματικά για τις
ανάγκες μας”.

Μάνος Νικολάου

Πανεκπαιδευτικά συλαλητήρια
Πέμπτη 14 Γενάρη

Αθήνα: Προπύλαια 12μες
Θεσσαλονίκη:
Άγαλμα Ελ. Βενιζέλου 12μες
Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου 12μες
Γιάννενα: Περιφέρεια 12μες
Ηράκλειο: Λιοντάρια 12μες
Βόλος: Θόλος 12μες
Ξάνθη: Περιφέρεια 
Εκπαίδευσης 12μες
Χανιά: Πλατεία Αγοράς 12μες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

στις σχολές

H κυβέρνηση θέλει  
να ξηλώσει τη δηµόσια 

και δωρεάν Παιδεία
∆ΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ  

ΑΦΗΣΟΥΜΕ!
ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχολεία και Σχολές ανοιχτές 
µε τους όρους φοιτητών, 
µαθητών, εκπαιδευτικών

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, 
Καθηγήτρια Βαλκανικών,  
Σλαβικών και Ανατολικών Σπου-
δών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
Μαρία Καστελιώτη, 
Φοιτήτρια Φιλοσοφικής
Σταυρούλα Πανίδου, 
Kαθηγήτρια στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση
∆ηµήτρης Αντωνίου, 
συµβασιούχος διοικητικός

ΟΜΙΛΗΤΡΙΕΣ

Θα ακολουθήσουν παρεµβάσεις από 
φοιτητές και φοιτήτριες, εκπαιδευτικούς 
και εργαζόµενους στα Πανεπιστήµια

Μπορείτε να παρακολουθήσετε 
την εκδήλωση διαδικτυακά  
µέσω zoom:

Meeting ID:  89951097335
Passcode:  212261

ΤΡΙΤΗ 

19 
ΓΕΝΑΡΗ

6μμ

Γραφεία 
ΚΕΕΡΦΑ
Αιόλου 47
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Οι 15.000 το πολύ που συμμετείχαν στην πορεία
του Τραμπ προς το Καπιτώλιο είναι ένα μικρο-
σκοπικό κλάσμα των εκατομμυρίων που κινητο-

ποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ. Οι διαδηλώ-
σεις του κινήματος Black Lives Matter μπορούσαν να
διαλύσουν τις συμμορίες. Όμως οι Δημοκρατικοί κα-
λούσαν τον κόσμο σε αυτοσυγκράτηση και έλεγαν πως
το κίνημα παίζει το παιχνίδι του Τραμπ. Ο ίδιος ο Ομπά-
μα ήταν αυτός που πήρε προσωπικά τηλέφωνο τους
παίχτες του NBA για να σταματήσει την απεργία στον
αθλητισμό που μετατρεπόταν σε σύμβολο αγώνα για
όλους τους καταπιεσμένους και την εργατική τάξη. Την
εισβολή στο Καπιτώλιο την έβλεπαν να έρχεται και οι
Δημοκρατικοί. Αλλά ενώ ο Τραμπ κάλεσε σε επίθεση,
αυτοί δεν τόλμησαν να καλέσουν το κίνημα να βγει στο
δρόμο. Συνεχίζουν να φοβούνται περισσότερο τον ξε-
σηκωμό των από κάτω παρά τον Τραμπ.

Το γυναικείο κίνημα που περικύκλωσε το Λευκό Οίκο
με κάποιες από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην
ιστορία των ΗΠΑ δεν έχει κανένα λόγο να τα βρει με
τους Ευαγγελιστές του Πενς που λένε πως σεξ χωρίς
να κάνεις παιδιά είναι έγκλημα και βγάζουν τις εκτρώ-
σεις παράνομες. Ο κόσμος που παλεύει για 15 δολάρια
την ώρα στα φαστ-φουντ δεν έχει σύμμαχο την καπιτα-
λιστική Ένωση Κατασκευαστών που ζητάει τώρα να φύ-
γει ο Τραμπ. Οι καπιταλιστές της ίδιας Ένωσης πέρσι
έδιναν το ετήσιο βραβείο τους στην Ιβάνκα Τραμπ, την
κόρη του Τραμπ, η οποία στις 6 Γενάρη συντόνιζε τις
διαφορετικές προσυγκεντρώσεις της ακροδεξιάς. Το κί-
νημα των εκατομμυρίων μεταναστών δεν έχει κίνητρο
να γυρίσει στην αγκαλιά του Μπάιντεν που ως αντιπρό-
εδρος έκανε περισσότερες απελάσεις ακόμη και από
τον Τραμπ.

Κρατούμενα
Μια σειρά από συζητήσεις ανοίγουν αυτή τη στιγμή με

πολύ μαζικούς όρους μέσα στην Αριστερά και το κίνημα
στις ΗΠΑ, ακόμη και μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι
σημαντικό να έχουμε σαν βάση της συζήτησης κάποια
κρατούμενα από το 2016. Επιμέναμε τότε πως η άνοδος
του Τραμπ δεν ήταν τυχαίο, εφήμερο φαινόμενο, αλλά
συνδέεται με την κρίση της άρχουσας τάξης και του πο-
λιτικού της συστήματος στις ΗΠΑ. Η ακροδεξιά στροφή
και τα ανοίγματα προς τους φασίστες δεν ήταν θέμα
ιδιοσυγκρασίας, ούτε αμερικάνικη ιδιαιτερότητα.

Στις ΗΠΑ η άρχουσα τάξη είχε να διαχειριστεί την οι-
κονομική καθίζηση, βαθιά διλήμματα στην οικονομία και
τους διεθνείς της ανταγωνισμούς, το μπλοκάρισμα των
ιμπεριαλιστικών της σχεδιασμών μετά την ήττα στο
Ιράκ, αλλά και ένα νέο κίνημα με διάφορες μορφές που
βάζει εμπόδια στον τρόπο που συνήθιζε να κυβερνά ως
τώρα. Δεν ήταν υπερβολές οι συνεχείς αναφορές του
Τραμπ στη “ριζοσπαστική αριστερά”, τους μαρξιστές,
τον αντιφασισμό και τον αντικαπιταλισμό. Είναι ο πραγ-
ματικός φόβος των από πάνω μπροστά στον ξεσηκωμό
της πλειοψηφίας μέσα σε συνθήκες αστάθειας.

Αυτό το υπόβαθρο δεν εξαφανίζεται στις 20 Γενάρη
που ορκίζεται ο Μπάιντεν. Το αντίθετο, η προεδρία του
Τραμπ, αντί για γιατρικό, μετατράπηκε σε παράγοντα
ακόμη μεγαλύτερης αποσταθεροποίησης. Οι αντιφασί-
στες βγήκαν στη Νέα Υόρκη μια μέρα μετά την πρόκλη-
ση της ακροδεξιάς. Και ετοιμάζονται για συγκεντρώσεις
σε όποια σημεία επιχειρήσουν να καλέσουν οι φασίστες
ως τις 20 Γενάρη, και στη συνέχεια. Η προσπάθεια που
κάνει το κίνημα στις ΗΠΑ να απαντήσει στο φασιστικό
κίνδυνο και να οργανωθεί μπροστά στην προεδρία
Μπάιντεν είναι τεράστιας σημασίας και χρειάζεται να
έχει τη στήριξη και την αλληλεγγύη όλων μας.

Το κίνημα μπορεί 
να τους σταματήσει 

Κρίση, διχασμός, αβεβαιότητα,
αποπροσανατολισμός, πανικός. Η
6η Γενάρη του 2021 έγινε ο κα-

θρέφτης της άρχουσας τάξης των Ηνω-
μένων Πολιτειών. Ένας καθρέφτης που
έδειξε τον Τραμπ σαν έναν τύπο γυμνό
με κέρατα. Έδειξε το ατσαλάκωτο πολι-
τικό κατεστημένο να τρέχει να κρυφτεί
πίσω από την αστυνομία. Έδειξε τους
“αδέκαστους” και “ανεξάρτητους” μηχα-
νισμούς καταστολής σε ανοιχτή επικοι-
νωνία με τον πιο βαθύ υπόνομο των φα-
σιστικών ορδών. Κι έφερε την υπερδύνα-
μη, λίγες μέρες πριν την αλλαγή φρου-
ράς στην Προεδρία, όχι να πανηγυρίζει,
όχι να κάνει σχέδια για το μέλλον, αλλά
να συζητάει συγκρίσεις με την εισβολή
στο γαλλικό κοινοβούλιο το 1934 και με
το αποτυχημένο πραξικόπημα του Χίτλερ
το 1923. 

Το Καπιτώλιο, ο χώρος συνεδρίασης
του αμερικάνικου κοινοβουλίου δέχτηκε
επίθεση από την ακροδεξιά, κατ’ εντολή
του προέδρου της χώρας. Η συγκέντρω-
ση που είχε καλέσει ο Τραμπ για να αμ-
φισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα με-
τατράπηκε σε πορεία με δικό του κάλε-
σμα. Ο ίδιος ζήτησε από τους οπαδούς
του να δείξουν “δύναμη” και να μην είναι
ευγενικοί με τους βουλευτές και γερου-
σιαστές. Τους είπε ότι θα βρεθεί κι αυ-
τός μαζί τους. Οι μυστικές υπηρεσίες και
η αστυνομία ήξεραν ότι ο φασιστικός
όχλος ήταν οπλισμένος, ότι πήγαιναν να
σπάσουν, να απειλήσουν και να σκοτώ-
σουν. Την ώρα της συγκέντρωσης ανα-
καλύπτονταν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Όλοι τώρα δηλώνουν έκπληκτοι. Πα-
ραιτούνται υπουργοί. Ο αντιπρόεδρος
του Τραμπ και ένα μεγάλο κομμάτι του
μπλοκ που τον είχε υποστηρίξει, καταγ-
γέλλουν τις κινήσεις του. Οι Δημοκρατι-
κοί προχωράνε σε ταχύτατη διαδικασία
για καθαίρεση του Προέδρου πριν την
επίσημη αλλαγή. Τα μέσα ενημέρωσης

που τον στήριξαν τώρα τον λένε ανεύθυ-
νο. Οι σύνδεσμοι των καπιταλιστών δη-
λώνουν το σεβασμό τους στο αμερικάνι-
κο Σύνταγμα και δίνουν την υποστήριξή
τους στον Μπάιντεν. Η αστυνομία και οι
δικαστές βάζουν μπρος τις συλλήψεις
και λένε πως ετοιμάζονται καλύτερα
μπροστά σε πιθανή επανάληψη των επει-
σοδίων μέχρι τις 20 Γενάρη.

Δεν πρέπει να έχει κανείς την παραμι-
κρή εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς.
Αγνόησαν, υποτίμησαν, προκάλεσαν
σύγχυση ή στη χειρότερη περίπτωση
χρηματοδότησαν και υπηρέτησαν τον
Τραμπ. Υπήρξε μόνο μία δύναμη που
προέβλεψε τον κίνδυνο της προεδρίας
Τραμπ και οργάνωσε για να τον σταμα-
τήσει. Το αντιφασιστικό κίνημα και όλοι
και όλες όσοι οργάνωσαν τις αντιστάσεις
στα τέσσερα χρόνια της προεδρίας του.

Προειδοποίηση
Καταγράφονται πέντε τουλάχιστον νε-

κροί στις συγκρούσεις στο Καπιτώλιο και
όλοι δηλώνουν σοκαρισμένοι. Όμως, τον
Αύγουστο του 2017 η αντιφασίστρια Χέ-
δερ Χέγιερ έπεφτε νεκρή από τις ίδιες
συμμορίες φασιστών στη Σάρλοτσβιλ
της Βιρτζίνια. Στην Ελλάδα η ΚΕΕΡΦΑ
και το αντιφασιστικό κίνημα κυκλοφο-
ρούσαν αφίσα με τον Παύλο Φύσσα και
την Χέδερ Χέγιερ. Έκαναν τη σύνδεση
για το φασιστικό κίνδυνο και την ανάγκη
για χτίσιμο αντιφασιστικών μετώπων
παντού. Οι Δημοκρατικοί και οι φιλελεύ-
θεροι έλεγαν πως η λύση θα έρθει από
τις κάλπες και τις ενδιάμεσες εκλογές
του 2018. Η Χέδερ Χέγιερ έγινε μάρτυ-
ρας του αντιφασιστικού κινήματος και ο
θάνατός της προειδοποίησε για αυτό
που θα ερχόταν τριάμισυ χρόνια μετά.

Όσοι καλλιεργούσαν τις αυταπάτες ότι
οι ίδιες οι ακρότητες του Τραμπ θα τον
απομόνωναν έπεσαν έξω. Δεν τον ξέρα-
σε το σύστημα τον Τραμπ, οι αγώνες του
έκλεισαν το δρόμο. Αντίθετα, ο Τραμπ

φεύγει αλλά αφήνει πίσω του ένα Ρε-
πουμπλικανικό κόμμα πολύ πιο “τραμπι-
κό” από όταν ανέλαβε, και έναν κρατικό
μηχανισμό πολύ πιο οσμωμένο με την
ακροδεξιά και τους ρατσιστές. Το 45%
των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικάνων,
σύμφωνα με μία έρευνα, στηρίζει την
επίθεση στο Καπιτώλιο. Είναι μειοψηφία
αλλά καθόλου ευκαταφρόνητη. Πάνω
από 85% των ψηφοφόρων του Τραμπ
αποδέχεται τις θεωρίες συνωμοσίας ότι
η εκλογική νίκη του Μπάιντεν ήταν απο-
τέλεσμα νοθείας. Η κίνηση του Τραμπ να
οργανώσει την εισβολή στο Καπιτώλιο εί-
χε βασικό σκοπό να συσπειρώσει τον φα-
σιστικό οχετό για τη συνέχεια, όπου
όπως προδιαγράφεται, ο Τραμπισμός
για ένα διάστημα τουλάχιστον θα είναι
αντικειμενικά ένα “τρίτο κόμμα”.

Γι’ αυτό και η στρατηγική των Δημο-
κρατικών θα ήταν καταστροφική αν την
ακολουθούσε το αντιφασιστικό κίνημα.
Οι Δημοκρατικοί ανοίγουν τις πόρτες για
μέτωπο με τους Ρεπουμπλικάνους που
εγκαταλείπουν τον Τραμπ. Φτάνουν να
πανηγυρίζουν για τον Πενς που πήρε
αποστάσεις από τον Τραμπ. Ο Πενς είναι
ο βασικός οργανωτής των παραθρη-
σκευτικών οργανώσεων που μετατράπη-
καν τα τελευταία χρόνια σε γέφυρα ανά-
μεσα στη ακροδεξιά πτέρυγα των Ρε-
πουμπλικάνων και τις ανοιχτές νεοναζι-
στικές συμμορίες. Προετοιμάζονται για
συναινέσεις στη διάρκεια της θητείας
του Μπάιντεν που ξεκινά σε λίγες μέρες.
Θα θέλανε πολύ να κυβερνάει ο Μπάιν-
τεν με στήριξη από τα Δεξιά και να πα-
ρουσιάζουν τη συμμαχία τους ως “αντι-
φασιστική”. Ο Τραμπ και η ακροδεξιά θέ-
λουν να μετατραπούν σε αιχμή της αντι-
πολίτευσης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να
μπει η Αριστερά στην πρώτη γραμμή και
να μετατραπεί αυτή σε αντιπολίτευση,
απομονώνοντας τους φασίστες.

Νίκος Λούντος

Οι θεσμοί τους τρέφουν τον «τραμπισμό»
Οι οπαδοί του Τραμπ έξω από το Καπιτώλιο. Φωτό: Ρομπέρτο Σμιτ/AFP
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Αντίσταση στους ντόπιους Τραμπ
Η εισβολή και κατάληψη του

Καπιτώλιου από ακροδεξι-
ούς οπαδούς του Τραμπ εί-

ναι μια φασιστική πρόκληση που
έχει προκαλέσει ανησυχία στους αν-
τιφασίστες και το εργατικό κίνημα
σε όλο τον κόσμο. Πλάι στη γνήσια
οργή, πλήθος πολιτικών στις ΗΠΑ,
την ΕΕ αλλά και την Ελλάδα έχουν
σπεύσει να καταδικάσουν τα γεγο-
νότα και να τον αποκηρύξουν.

Τρέχουν να κλείσουν τους ασκούς
του Αιόλου που έχει ανοίξει η τριπλή
τους -οικονομική, πολιτική, ιδεολογι-
κή- κρίση. Γνωρίζουν ότι η επίθεση
στο Καπιτώλιο, όσο και αν προσπα-
θούν να την αποδώσουν σε έναν
“ανισόρροπο” πρόεδρο και μόνο σε
αυτόν, αποτελεί συνέπεια της διε-
θνούς κρίσης του καπιταλισμού.

Η ελληνική κυβέρνηση βιάστηκε κι
αυτή να σχολιάσει τα κακώς κείμενα
και να ταχθεί με τους προστάτες
του “ναού της δημοκρατίας”.

Χρειάζεται όμως πολύ θράσος και
περισσή υποκρισία για να δηλώνει ο
Μητσοτάκης «πολύ ταραγμένος από
τη βία και τα φρικτά γεγονότα που
συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον».
Όπως λέει σε ανακοίνωση του το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα “Ο
Τραμπ έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ παί-
ζοντας το χαρτί του ρατσισμού και
σε όλη τη θητεία του κάλυπτε και εν-
θάρρυνε τις ακροδεξιές συμμορίες
ακόμα και όταν έφταναν σε δολοφο-
νίες όπως της Χέδερ Χάγιερ στη
Σάρλοτσβιλ”.

Στην Ελλάδα μπορεί η Χρυσή Αυ-
γή να καταδικάστηκε και τα ηγετικά
της στελέχη να πήγαν φυλακή αλλά
αυτό δεν οφείλεται σε καμία περί-
πτωση στην κυβέρνηση ΝΔ. Αν κάτι
οφείλεται στην κυβέρνηση σε σχέση
με τους φασίστες αυτό είναι το γε-
γονός ότι οι Παππάς και Λαγός πα-
ραμένουν ελεύθεροι ενώ “στην πρώ-
τη γραμμή της κυβέρνησης παραμέ-
νει ο Χρυσοχοϊδης που χτύπησε με
την αστυνομία την αντιφασιστική λα-
οθάλασσα που πανηγύριζε για την
καταδίκη της Χρυσής Αυγής στις 7
Οκτώβρη”.

Όμως εκτός από την φιλική αντι-
μετώπιση προς τη ΧΑ, η ΝΔ όπως ο
Τραμπ, έπαιξε από την πρώτη μέρα
το χαρτί του ρατσισμού. Το 2015 ο
Μητσοτάκης υπερασπιζόταν από τα
έδρανα της αντιπολίτευσης τους συ-
ναδέλφους του που χρησιμοποιού-
σαν τον όρο “λαθρομετανάστες” -
που είχε εισάγει ο πατέρας Μητσο-
τάκης. Στην κορύφωση του προσφυ-
γικού, το 2015 είχε πει το αμίμητο
“δεν έχει συμβεί κάτι που να δικαιο-
λογεί την αύξηση των ροών που πα-
ρατηρούμε τους τελευταίους μή-
νες.” Η ΝΔ έπαιξε ανοιχτά το χαρτί
του ρατσισμού και της ισλαμοφο-

βίας όσο ήταν στην αντιπολίτευση
και συνέχισε πιο έντονα απ' όταν
έγινε κυβέρνηση.

Γέμισε τη χώρα με στρατόπεδα
κράτησης μεταναστών, έβαλε στη
συζήτηση ακόμα και τη δημιουργία
στρατοπέδων συγκέντρωσης σε ξε-
ρονήσια και συνέχισε με τον πιο βί-
αιο τρόπο τις επαναπροωθήσεις μέ-
σα στο πέλαγος. Κατάργησε το ΑΜ-
ΚΑ των προσφύγων. Έκανε πλάτες
στους φασίστες της Λέσβου υιοθε-
τώντας τα περί “αγανακτισμένων κα-
τοίκων”. Έβαλε διοικητή σε δομή
προσφύγων τον ισλαμόφοβο Χ.
Τσιαχρή που έγραφε σε βιβλίο του
πως “το Ισλάμ αποτελεί απειλή για
την εθνική και διεθνή ασφάλεια”. Ζή-
λεψε ακόμα και τον “τοίχο του
Τραμπ” και φρόντισε ο νέος φρά-
χτης στον Έβρο μήκους 26 χιλιομέ-
τρων, που πριν από ένα χρόνο έφτα-
νε τα 10 χιλιόμετρα, να είναι φτιαγ-
μένος -και να το περηφανεύεται ο
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, Νότης Μηταράκης- από τσιμέν-
το και ατσάλι.

Εξαιρετική συνεργασία
Λίγες μόνο μέρες πριν τα γεγονό-

τα στο Καπιτώλιο, και ενώ ήταν σε
όλους και από καιρό γνωστό ότι ο
Τραμπ καλούσε τους οπαδούς του
σε αυτή τη συγκέντρωση, ο υπουρ-
γός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας ευ-
χαριστούσε τον ομόλογο του Μάικ
Πομπέο “για τα θερμά του λόγια,
την εξαιρετική συνεργασία μας, κα-
θώς και τη θεμελιώδη συμβολή του
στην προώθηση των διμερών δε-
σμών των χωρών μας σε άνευ προ-
ηγουμένου επίπεδο”. Ο Πομπέο δεν
είναι κάποιος τυχαίος υπουργός
Εξωτερικών. Είναι στενά συνδεδεμέ-
νος και ιδεολογικά με τον Τραμπ.
Μπορεί την προηγούμενη βδομάδα

να έτρεξε να καταδικάσει την εισβο-
λή στο Καπιτώλιο αλλά είχε φροντί-
σει πρώτα να φουσκώσει με αέρα τα
πανιά των ακροδεξιών τραμπούκων
αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των
εκλογών. “Θα υπάρξει ομαλή μετά-
βαση προς μια δεύτερη κυβέρνηση
Τραμπ” έλεγε στις 10 Νοέμβρη.

Και δεν ήταν μόνο ο Δένδιας. Θέ-
λουν να ξεχάσουμε ότι ο Άδωνις
έλεγε πως “μ' αρέσει ο Τραμπ, είναι
βέβαιο ότι αν ψήφιζα στην Αμερική
θα τον ψήφιζα και με τα δύο χέρια”
ή τον Βορίδη που στην προσπάθεια
του να ξεπλύνει το μόνιμο λεκέ του
αντισημιτισμού με μπόλικη ισλαμο-
φοβία υποστήριζε με άρθρα στις
εφημερίδες την απόφαση του
Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσα-
λήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Ο
Βορίδης, που πρόσφατα αναβαθμί-
στηκε και σε υπουργό Εσωτερικών,
μπορεί να μην χειροκρότησε δημό-
σια την εισβολή στο Καπιτώλιο αλλά
οι δηλώσεις του πως “χρειάζεται να
γίνουν παρεμβάσεις στο κράτος και
τους θεσμούς για να μην ξαναέρθει
η αριστερά στην εξουσία” θρέφουν
αντίστοιχες ορέξεις.

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης έπλεκε το
εγκώμιο των δύο δεξιών χεριών τού
Τραμπ, Πενς και Πομπέο. Μάλιστα
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του
στις ΗΠΑ έλεγε ότι “Ο κ. Πενς ανέ-
φερε ότι όταν μειώνεις τους φόρους
και όταν αφήνεις την επιχειρηματι-
κότητα να ανθίσει, συμβαίνουν μόνο
καλά πράγματα στην οικονομία. Αυ-
τό συνέβη εδώ στις ΗΠΑ, αυτό συμ-
βαίνει και στην Ελλάδα”. Άξιος μιμη-
τής, όχι μόνο της ρατσιστικής τους
ρητορικής αλλά και των αποτυχημέ-
νων πολιτικών που ενισχύουν το ρα-
τσισμό και την άκρα δεξιά.

“Το ίδιο ψεύτικα είναι τα κροκοδεί-
λια δάκρυα και οι όρκοι πίστης στη

δημοκρατία των πολιτικών ηγετών
στην ΕΕ και εδώ. Αυτοί που μεθό-
δευσαν και μεθοδεύουν τους ρατσι-
στικούς αποκλεισμούς της Ευρώ-
πης-φρούριο αντιγράφοντας τον
Τραμπ και αγκαλιάζοντας τον κάθε
Όρμπαν αποτελούν θερμοκήπιο για
τη φασιστική απειλή”, αναφέρει η
ανακοίνωση του ΣΕΚ. Ήταν άλλωστε
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
που είχε ανακοινώσει ένα χαρτοφυ-
λάκιο για «την προστασία του ευρω-
παϊκού τρόπου ζωής» το οποίο είχε
αναθέσει στον (νεοδημοκράτη!)
Μαργαρίτη Σχοινά. Η φον ντερ Λάιεν
και οι όμοιοί της μέσα στην ΕΕ επι-
καλούνταν την ανάγκη να αντιμετω-
πιστούν οι Σαλβίνι, Ορμπάν και το
γερμανικό AfD. Στην όνομα αυτής
της προσπάθειας όμως υιοθετού-
σαν, και συνεχίζουν και σήμερα, τις
πολιτικές των τελευταίων, δίνοντάς
τους έτσι πλήρη πολιτική νομιμοποί-
ηση. 

Ασπίδα
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του

το Μarx21 των ΗΠΑ “Η άλλη πλευρά
αυτής της μάχης (οι Ρεπουμπλικάνοι
που υποστηρίζουν μια «ομαλή μετά-
βαση της εξουσίας») δεν είναι προ-
οδευτικοί σύμμαχοι, αλλά υποστηρί-
ζουν επίσης τα συμφέροντα των επι-
χειρήσεων, τις επιθέσεις στην εργα-
τική τάξη και είναι έτοιμοι να χρησι-
μοποιήσουν τον ρατσισμό, το σεξι-
σμό και τον χριστιανικό φονταμεντα-
λισμό έτσι ώστε να διατηρήσουν την
εξουσία και να αποκαταστήσουν μια
εκμεταλλευτική «σταθερότητα»”.

“Ασπίδα απέναντι σε αυτούς τους
σχεδιασμούς δεν είναι η προεδρία
Μπάιντεν και οι φραστικές κορώνες
των Δημοκρατικών για τον 'ναό της
δημοκρατίας'” αναφέρει παρακάτω

η ανακοίνωση του ΣΕΚ. “Η ατζέντα
Μπάιντεν θα σημάνει νέες επιθέσεις
σε βάρος της εργατικής τάξης,
όπως αποδείχθηκε ξανά και ξανά με
τις θητείες Κλίντον και Ομπάμα. Ο
Τραμπ υπολογίζει να εκτρέψει την
απογοήτευση και την αγανάκτηση
από μια τέτοια εξέλιξη προς την
ακροδεξιά. Πραγματική ασπίδα είναι
οι αγώνες και τα κινήματα που γκρέ-
μισαν τον Τραμπ μέσα σε μια θητεία,
οι απεργίες στα σχολεία, στα λιμά-
νια και στα νοσοκομεία, οι πορείες
των γυναικών, το κίνημα Black Lives
Matter. Αυτόν τον κόσμο εμπόδισαν
να κινητοποιηθεί οι Δημοκρατικοί
παρόλο που γνώριζαν για τα σχέδια
εισβολής στο Καπιτώλιο”.

Εδώ στην Ελλάδα “αποτελεί άμε-
ση προτεραιότητα να αποκρούσου-
με τις αντεργατικές επιθέσεις, να
υπερασπίσουμε τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες, να μην αφή-
σουμε κανένα περιθώριο στην κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να
ξαναζωντανέψει τη φασιστική απει-
λή. Ένα πρώτο βήμα είναι να διαδη-
λώσουμε μαζικά την Κυριακή 17 Γε-
νάρη, στην επέτειο της δολοφονίας
του Σαχζάτ Λουκμάν του μετανάστη
εργάτη από το Πακιστάν που σκότω-
σαν οι χρυσαυγίτες όταν κλιμάκω-
ναν τις επιθέσεις τους. Και να συνε-
χίσουμε στηρίζοντας την καμπάνια
της ΚΕΕΡΦΑ για το διεθνές αντιρα-
τσιστικό - αντιφασιστικό συλλαλητή-
ριο στις 20 Μάρτη συντονισμένα με
τους αντιφασίστες στις ΗΠΑ και σε
όλο τον κόσμο”.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη
την ανακοίνωση του ΣΕΚ στην ιστο-
σελίδα sekonline.gr, https://sekonli-
ne.gr/article.php?id=1073

Δημήτρης Δασκαλάκης

Διαβάστε επίσης ‘
το άρθρο των Γ. Δελατόλα, 
Κ. Λέμλιχ στο νέο τεύχος 
του περιοδικού Σοσιαλισμός 
από τα Κάτω

7/1/20, Συνάντηση στο Λευκό Οίκο
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Οερχομός της κυβέρνησης Κωνσταντί-
νου Μητσοτάκη μετά από τρεις απανω-
τές εκλογικές αναμετρήσεις το 1989-90

θεωρήθηκε τότε το τέλος μιας περιόδου πολιτι-
κής κρίσης αλλά αυτό που αναμενόταν να ακο-
λουθήσει δεν ήταν απλά μια περίοδος «σταθε-
ρότητας».

Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που κυριαρ-
χούσαν οι ιδέες του «τέλους της ιστορίας» και
του «θρίαμβου της αγοράς», που ακολούθησε
την κατάρρευση των καθεστώτων του κρατικού
καπιταλισμού στην Ανατολική Ευρώπη, η ελλη-
νική άρχουσα τάξη θεωρούσε ότι έχει έρθει η
στιγμή να πάρει τη ρεβάνς απέναντι στην εργα-
τική τάξη και τη νεολαία, να πάρει πίσω όλες
τις σημαντικές κατακτήσεις που κερδήθηκαν
στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Απέναντί
της είχε ένα ΠΑΣΟΚ, αδύναμο, με τον κόσμο
του απογοητευμένο μετά την κρίση του σκαν-
δάλου Κοσκωτά αλλά και έχοντας βιώσει μια
γενικότερη διάψευση προσδοκιών. Σε ακόμη
χειρότερη κατάσταση ήταν η Αριστερά (ο ενι-
αίος ακόμη Συνασπισμός, στον οποίο συμμετεί-
χε το ΚΚΕ). Είχε χαραμίσει την εκλογική της
επιτυχία το 1989 συμμετέχοντας αρχικά σε μια
κυβέρνηση συνεργασίας με τον Μητσοτάκη
(για να φέρουν μαζί την «κάθαρση» στην ελλη-
νική κοινωνία) και στη συνέχεια μια οικουμενική
κυβέρνηση  με την ΝΔ και με το ΠΑΣΟΚ. 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αισθανόταν αρκετά
δυνατή για να ξεκινήσει μια κατά μέτωπο επίθε-
ση στην εργατική τάξη με το καλημέρα. Αλλά
με το καλημέρα ξεκίνησε και η εργατική αντί-
σταση, με τους εκπαιδευτικούς αρχικά και
ύστερα τους εργαζόμενους σε μια σειρά χώ-
ρους όταν στα τέλη του Αυγούστου του 1990
προχώρησε σε μαζικές απολύσεις στις λεγόμε-
νες «προβληματικές επιχειρήσεις» και κατέβα-
σε ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο-λαιμητόμο στις
ΔΕΚΟ. Το αποτέλεσμα ήταν ένα απεργιακό
τσουνάμι με μια σειρά χώρους να περνάνε σε
απεργίες και καταλήψεις διαρκείας. H πιο δυ-
νατή κατάληψη οργανώνεται στην Πειραϊκή Πα-
τραϊκή που ξεσηκώνει με το ραδιοσταθμό της
ολόκληρη την Πάτρα. 

Το μήνυμα δεν έγινε αντιληπτό από την κυ-
βέρνηση που αποφάσισε να διευρύνει το μέτω-
πο της σύγκρουσης. Τον Νοέμβρη του 1990 ο
τότε υπουργός Παιδείας Κοντογιαννόπουλος
αφήνει να διαρρεύσουν ειδήσεις για το περιε-
χόμενο ενός «πολυνομοσχεδίου» που πρόβλεπε
κατάργηση της δωρεάν παροχής συγγραμμά-
των, κατάργηση σε σίτιση-στέγαση, περιορισμό
της φοιτητικής συμμετοχής στην ανάδειξη των
πανεπιστημιακών οργάνων, ιδιωτικά ΑΕΙ, χτύπη-
μα στο άσυλο. Στο μεταξύ ο Κοντογιαννόπου-
λος είχε ήδη δημοσιεύσει δυο υπουργικά δια-
τάγματα για τα γυμνάσια και τα λύκεια με τα
οποία η «φιλελεύθερη» ΝΔ επέβαλε: επαναφο-
ρά της ποδιάς στα γυμνάσια, επαναφορά της
καθημερινής προσευχής, του ομαδικού εκκλη-
σιασμού και της έπαρσης της σημαίας, κατάρ-
γηση των αδικαιολόγητων απουσιών, και επιβο-
λή ενός point system στη διαγωγή των μαθη-
τών. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Αυ-
τός δεν ήταν οι ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και του
ΣΥΝ που καλούσαν ανοιχτά σε «αυτοσυγκράτη-
ση». Το μεν ΠΑΣΟΚ καλλιεργούσε την αναμονή

μέχρι η κυβέρνηση να πέσει σαν «ώριμο φρού-
το», ενώ ο τότε γγ. του ΚΚΕ Φαράκος δήλωνε
ανοιχτά ότι «τα σχολεία πρέπει να λειτουρ-
γούν». 

Η πρωτοβουλία για συνελεύσεις και κινητο-
ποιήσεις στις σχολές ήρθε από τις δυνάμεις
της ριζοσπαστικής και επαναστατικής αριστε-
ράς, δηλαδή: την «ΚΝΕ Γράψα» (που ένα χρόνο
πριν είχε αποχωρήσει μαζικά από το ΚΚΕ για να
συγκροτήσει το ΝΑΡ) σε συνεργασία με τα διά-
φορα προϋπάρχοντα σχήματα των Συσπειρώ-
σεων, τις Αγωνιστικές Κινήσεις και τις Επανα-
στατικές Σοσιαλιστικές Ομάδες Φοιτητών-
Σπουδαστών (ΕΣΟΦ-Σ) που είχαν δημιουργηθεί
με πρωτοβουλία της ΟΣΕ ένα χρόνο πριν. 

Αλλά και εδώ το περιεχόμενο και τα μέσα
που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το κίνημα
δεν ήταν ξεκάθαρα. Σε ένα μεγάλο μέρος του
πιο πρωτοπόρου κομματιού κυριαρχούσε η

ανάλυση ενός επερχομενου «βαριού νεοσυντη-
ρητικού χειμώνα». Έτσι, ενώ πχ στην επαρχία,
με δική τους πρωτοβουλία, οι σχολές ήταν ήδη
σε κατάληψη απο το Νοέμβρη, στις περισσότε-
ρες σχολές της Αθήνας προτείνονταν απλά δια-
δηλώσεις γιατί “το κλίμα δεν ήταν «ώριμο» για
καταλήψεις”. Ενώ το σύνθημα να φύγει η Νέα
Δημοκρατία χαρακτηριζόταν «πρόωρο» ή ακό-
μη και λάθος γιατί «αν έφευγε θα ακολουθούσε
το ΠΑΣΟΚ».     

Πάνω σε αυτά τα ζητήματα καθώς και στη
σύνδεση με τους εργατικούς αγώνες εστίαζε η
πρόταση των ΕΣΟΦ. Όπως διαβάζουμε στην
έκτακτη έκδοση της Εργατικής Αλληλεγγύης
στις 19 Νοεμβρη του 1990: «Οι ΕΣΟΦ προτεί-
νουν κλιμάκωση του αγώνα με καταλήψεις,
εκλογή επιτροπών αγώνα από τις γενικές συνε-
λεύσεις, πάλη ενάντια στον προϋπολογισμό λι-
τότητας και περικοπών. Καλούμε τις συναγωνί-

στριες και τους συναγωνιστές που απορρί-
πτουν τη «ρεαλιστική πολιτική» του ΠΑΣΟΚ και
του ΣΥΝ, που υποστηρίζουν τους αγώνες για
την ανατροπή της ΝΔ, που προβάλλουν την σο-
σιαλιστική διέξοδο από την κρίση του κεφαλαί-
ου, να παλέψουμε μαζί χτίζοντας μια οργανω-
μένη δύναμη που θα στηρίζει αυτήν την προ-
οπτική».

Καθοριστικό ρόλο στην κλιμάκωση και καθο-
λική επικράτηση των καταλήψεων τον Δεκέμ-
βρη στις σχολές έπαιξαν οι ίδιες οι επιλογές
της κυβέρνησης όπως η άγρια αστυνομική βία
στις διαδηλώσεις αλλά πάνω απ’ όλα το αυθόρ-
μητο ξέσπασμα των μαθητών στα σχολεία. Η
απάντηση της κυβέρνησης ήταν το σχέδιο
«ανακατάληψης» των σχολείων από τους «αγα-
νακτισμένους» των τοπικών της ΝΔ και της ΟΝ-
ΝΕΔ με την ανοχή της αστυνομίας που οδήγη-
σε τελικά στη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα. 

Με την πόλη της Πάτρας να βρίσκεται σε κα-
τάσταση εξέγερσης, ο Κοντογιαννόπουλος πα-
ραιτείται και αναλαμβάνει ο Σουφλιάς. Στις 9
Γενάρη διαδηλώνουν 40 χιλιάδες μετά από κά-
λεσμα της ΟΛΜΕ και στις 10 Γενάρη η πρω-
τεύουσα κατακλύζεται από 150 χιλιάδες οργι-
σμένου κόσμου που βροντοφωνάζει: «Κάτω η
κυβέρνηση των δολοφόνων». Η αστυνομία χτυ-
πάει βάναυσα την πορεία με δακρυγόνα και κα-
πνογόνα. Ένα από αυτά προκαλεί πυρκαγιά
στο κατάστημα «Κ. Μαρούσης» και τέσσερις
άνθρωποι που βρίσκονται μέσα χάνουν τη ζωή
τους. Επί τρεις μέρες το κέντρο της Αθήνας
φλέγεται. 

Το κίνημα έχει πετύχει μια μεγάλη νίκη απέ-
ναντι στην κυβέρνηση με τον Σουφλιά να απο-
σύρει το «πολυνομοσχέδιο» και τα «διατάγμα-
τα» και να ζητάει διάλογο. Αλλά οι καταλήψεις
στις περισσότερες σχολές συνεχίστηκαν -με
τους Δαπίτες να αποβάλλονται από τις συνε-
λεύσεις- παίρνοντας μάλιστα και αντιπολεμικό
περιεχόμενο. Στις 17 και στις 24 Γενάρη διαδη-
λώνουν δεκάδες χιλιάδες ενάντια στον πόλεμο
και στη συμμετοχή της Ελλάδας με τις φρεγά-
τες «ΕΛΛΗ» και «ΛΗΜΝΟΣ». Στο κεφάλι των
διαδηλώσεων είναι οι μητέρες των ναυτών από
το «ΛΗΜΝΟΣ» και ακολουθούν τα μπλοκ των
καταλήψεων. Το αίτημα να πέσει η κυβέρνηση
των δολοφόνων και του πολέμου ήταν πλέον
κυρίαρχο παντού. Μέσα σε μόλις τέσσερις μή-
νες η ριζοσπαστικοποίηση έκανε άλματα: από
τις διαδηλώσεις μόνο για φοιτητικά αιτήματα
σε καταλήψεις που αποφάσιζαν ότι δεν φτάνει
που έφυγε ο Κοντογιαννόπουλος, χρειάζεται να
φύγει όλη η κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έπεσε αμέσως. Αλ-
λά για δύο ολόκληρα χρόνια βρέθηκε κολλημέ-
νη στα σχοινιά από το εργατικό κίνημα και τη
νεολαία. Ούτε οι φυλακίσεις απεργών και αγω-
νιστών ούτε οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι που πέ-
ρασε ούτε η εθνικιστική εκστρατεία για το Μα-
κεδονικό μπόρεσαν να αναστρέψουν αυτό το
κλίμα που οδήγησε στην κατάρρευσή της. 

Στις εκλογές που ακολούθησαν το 1993, το
ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου πήρε ξανά
την κυβέρνηση. Όμως οι κυβερνήσεις Σημίτη
και ακόμη περισσότερο οι μνημονιακές κυβερ-
νήσεις στις οποίες συμμετείχε το ΠΑΣΟΚ διά-
ψευσαν ξανά και ξανά τις προσδοκίες της βά-
σης του οδηγώντας τελικά στην συρρίκνωσή
του (από την οποία σήμερα έχει απομείνει σαν
κακό του φάντασμα το ΚΙΝΑΛ) με κύριο κληρο-
νόμο της αδιέξοδης αυτής ρεφορμιστικής πα-
ράδοσης τον Αλέξη Τσίπρα και τον  ΣΥΡΙΖΑ.

Στο πέρασμα αυτών των 30 χρόνων, το πνεύ-
μα των καταλήψεων του 1990-91 παρέμεινε
ζωντανό στους αγώνες. Αλλά παρέμεινε ζωντα-
νό και μέσα σε εκείνα τα κομμάτια της επανα-
στατικής αριστεράς (όπως η ΟΣΕ που φέτος
κλείνουν και τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της)
που πρωτοστατώντας σε αυτό το κίνημα μπό-
ρεσαν όχι μόνο να βρουν τον βηματισμό τους
μέσα στη νέα συγκυρία αλλά και να μεγαλώ-
σουν και να συγκροτηθούν, σφραγίζοντας με
την παρουσία και τις πρωτοβουλίες τους τις
εξελίξεις τα επόμενα χρόνια.  

Γιώργος Πίττας

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 30 χρόνια από τον Χειμώνα 1990-91

Στο παρακάτω κείμενο, (το υπογράφει ο Γιάννης Μαρα-
βελάκης, φοιτητής τότε στο Μαθηματικό Πάτρας και δη-

μοσιεύθηκε στην Εργατική Αλληλεγγύη νο51, Φλεβάρης
1991), μπορεί κανείς να βρει μια συνοπτική περιγραφή των
γεγονότων που συγκλόνισαν την Πάτρα μετά την δολοφονία
του Νίκου Τεμπονέρα, στον απόηχο του μαζικού ξεσηκωμού
που είχε σημαδέψει την πόλη με την κατάληψη της κλω-
στοϋφαντουργίας της Πειραϊκής Πατραϊκής, λίγους μήνες
πριν.   

Πάτρα, 2 Οκτώβρη 1990. Χιλιάδες εργαζόμενοι σταμα-
τούν τα ΜΑΤ έξω από τις πύλες της Πειραϊκής Πατραϊκής.
Πάτρα, 10 Γενάρη 1991. 70.000 κόσμος, πάνω από το ένα
τέταρτο του πληθυσμού, τιμά τον δολοφονημένο καθηγητή
Νίκο Τεμπονέρα. Τα ΜΑΤ, που για μέρες ξυλοκοπούν μαθη-
τες, φοιτητές και εργάτες, δεν τολμούν να εμφανιστούν. 

Πάτρα. Από το Μολών Λαβέ της Πειραϊκής Πατραϊκής μέ-
χρι το «κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων» των χιλιάδων
διαδηλωτών του Γενάρη, οι αγώνες των εργατών και της νε-
ολαίας της αχαϊκής πρωτεύουσας έχουν γίνει συνώνυμο
του εφιάλτη για τον Μητσοτάκη.

Η Πάτρα μετατρέπεται σε μια εξεγερμένη πόλη. Τη νύχτα,
μετά την δολοφονία, γίνεται πορεία από το νοσοκομείο
προς την πόλη με 2.500 κόσμο. Σε καθε σχολείο μαθητές,
γονείς και σπουδαστές αναλαμβάνουν από κοινού την περι-
φρούρηση. Την επόμενη μέρα Τετάρτη 9 Γενάρη, γίνεται
πορεία το πρωί με χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και εργάτες
και το απόγευμα νέα διαδήλωση με πάνω από 20.000 κό-
σμο. Για τέσσερις ώρες οι δρόμοι γύρω από τη Νομαρχία
μετατρεπονται σε πεδίο μάχης όπου συγκρούεται ο λαός
της Πάτρας με τα ΜΑΤ. Κανείς δεν υποχωρεί και στους
δρόμους μαθητές, σπουδαστές, εργάτες της Πειραϊκής Πα-
τραϊκής, οικοδόμοι, καθηγητές, ανάβουν φωτιές για να προ-
στατευτούν από τα δακρυγόνα, πετούν πέτρες, φωνάζουν
συνεχώς συνθήματα ενάντια στους δολοφόνους της κυβέρ-
νησης.

10 Γενάρη. Πάνω από 70.000 κόσμος δίνει το παρών στην
πορεία της κηδείας του Νίκου Τεμπονέρα. Τιμά τον δολοφο-
νημένο αγωνιστή, όχι με δάκρυα αλλά με συνθήματα. Η
κραυγή «Τεμπονέρα ζεις εσύ μας οδηγείς» συνοδεύει την
οργή του πλήθους, που κουρελιάζει το στεφάνι που τόλμη-
σε να στείλει ο Σουφλιάς (σ.σ. διαδέχτηκε στο υπουργείο
Παιδείας τον μόλις παραιτηθέντα Κοντογιαννόπουλο) και
πετάει καρέκλες στην υφυπουργό Παιδείας.

Μέσα στις σχολές, η πρόταση για κατάληψη δεν μπαίνει
καν σε ψηφοφορία, καθώς οι Δαπίτες πετάγονται έξω από
τις συνελεύσεις. Οι συλληφθέντες διαδηλωτές αφήνονται
ελεύθεροι όταν μια πορεία 3000 φοιτητών και μαθητών απο-
κλείει για πέντε ώρες τα δικαστήρια. Η τοπική ΕΛΜΕ κηρύσ-
σει απεργία διαρκείας. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί
σε 24ωρη απεργία και πορεία. Νέα διαδήλωση την Παρα-
σκευή με αίτημα την σύλληψη του αρχιτραμπούκου δημοτι-
κού σύμβουλου της ΝΔ και φυσικού αυτουργού της δολο-
φονίας Καλαμπόκα. Τα συνθήματα «κάτω η κυβέρνηση των
δολοφόνων» και «Ο Καλαμπόκας είναι το τσιράκι του αρχι-
τρομοκράτη  Μητσοτάκη» αντηχούν σε όλη την πόλη...

«ΟΝίκος Τεμπονέρας ήταν ένας αγωνιστής καθηγητής που
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην
καταστολή της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οργανωμένος

αριστερός, μέλος του Εργατικού Αντιιμπεριαλιστικού Μετώπου
(ΕΑΜ) και είχε παίξει ενεργό ρόλο στις απεργίες των καθηγητών το
’88 και το ‘90. Σκοτώθηκε για τις ιδέες του και την πάλη ενάντια
στην κυβέρνηση και το σύστημα που γεννά τραμπούκους σαν αυ-
τούς που τον δολοφόνησαν. Θα βρίσκεται ζωντανός δίπλα μας σε
κάθε απεργιακή φρουρά, σε κάθε διαδήλωση, σε κάθε μικρή ή με-
γάλη μάχη που δίνουν οι εργάτες και η νεολαία για μια κοινωνία χω-
ρίς εκμετάλλευση και καταπίεση».

Με αυτήν τη φράση αποχαιρετούσαν τον καθηγητή Νίκο Τεμπονέρα
οι σύντροφοι του τοπικού πυρήνα της Οργάνωσης Σοσιαλιστική Επα-
νάσταση στην Πάτρα,(ΟΣΕ, οργάνωση από την οποία προήλθε το
ΣΕΚ) στις στήλες του φύλλου της εργατικής αλληλεγγύης που ακο-
λούθησε την δολοφονία του στις 9 Γενάρη του 1991. 

Τριάντα ακριβώς χρόνια μετά, απέναντι ξανά σε μια κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον γιο του τότε πρωθυπουργού
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, οι αγώνες που δώσαμε εκείνη την περίοδο
ενάντια σε μια κυβέρνηση άγριας λιτότητας, καταστολής και πολέμου,

παραμένουν επίκαιροι. Ταυτόχρονα αποτελούν ακόμη και σημερα μια
πολύτιμη εμπειρία για το πως η κινητοποίηση της εργατικής τάξης και
της νεολαίας μπορεί να γκρεμίζει «παντοδύναμες» κυβερνήσεις. Αλλά
και για την ανάγκη αυτοί οι αγώνες να μη μένουν στα μισά του δρό-
μου αλλά να φτάσουν στην πραγματική τους δικαίωση - με τη δύναμη
και την αυτοοργάνωση της εργατικής τάξης και της νεολαίας, ξεπερ-
νώντας τις αυταπάτες μιας «αλλαγής» από τα πάνω που όλο έρχεται
και ποτέ δεν φτάνει. 

Σε αυτό το δισέλιδο θα θυμηθούμε κάποιες από τις στιγμές αυτού
του ιστορικού αγώνα μέσα από άρθρα και ανταποκρίσεις που δημοσι-
εύθηκαν στη μηνιάτικη τότε Εργατική Αλληλεγγύη εκείνους τους φο-
βερούς μήνες του φθινοπώρου 1990–χειμώνα 1991. Όταν μετά από
ένα μπαράζ εργατικών απεργιών και καταλήψεων τη σκυτάλη του
αγώνα πήραν οι φοιτητές και οι μαθητές σε ένα συγκλονιστικό κίνημα
καταλήψεων -που επιπλέον τροφοδότησε το αντιπολεμικό κίνημα
ενάντια στη συμμετοχή του ελληνικού στρατού στον πόλεμο του Κόλ-
που το 1991. Για να την ξαναδώσουν το 1992-93 στην εργατική τάξη,
που με πρωτοπόρους τους απεργούς των λεωφορείων της Αθήνας,
γκρέμισαν πριν της ώρας της εκείνη την κυβέρνηση στέλνοντάς την
στο «χρονοντούλαπο της ιστορίας».

Το παρακάτω κείμενο, του Γιάννη Σηφακάκη, φοιτητή τότε στο τμήμα
Μεταλλειολόγων του ΕΜΠ (στην Εργατική Αλληλεγγύη τεύχος 50

που κυκλοφόρησε λίγο πριν την δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα τον
Γενάρη του 1991) δίνει την εικόνα της αγωνιστικής κλιμάκωσης και της
ριζοσπαστικοποίησης του αγώνα: Από τις πρώτες μεμονωμένες καταλή-
ψεις στο Παιδαγωγικό Αθήνας, την ΑΣΚΤ και το Χημικό Ιωαννίνων τον
Οκτώβρη του 1990 σε ένα διογκούμενο κύμα καταλήψεων σε σχολεία
και σχολές των Ιωαννίνων και της Πάτρας τον Νοέμβρη -και από τον Δε-
κέμβρη και μετά, πρακτικά σε όλα τα σχολεία και τις σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ πα-
νελλαδικά.  

Όταν οι καταλήψεις του Παιδαγωγικού και της Καλών Τεχνών διαδή-
λωναν στο κέντρο της Αθήνας στις 8 Νοέμβρη λίγοι ήταν εκείνοι που πί-
στευαν ότι οι καταλήψεις μπορούν να απλωθούν σε όλες τις σχολές. Κι
όμως! 

Οι καταλήψεις επεκτάθηκαν σε όλη την επαρχία ενώ στις 22 Νοέμβρη
οι σπουδαστές των ΤΕΙ διαδήλωσαν μαζί με τους φοιτητές των ΑΕΙ με
σύνθημα «φοιτητές-σπουδαστές, ενωμένοι νικητές». Στον αγώνα δεν
άργησαν να μπουν και οι μαθητές. Στις αρχές του Δεκέμβρη σε όλη την
Ελλάδα, τα σχολεία ήταν κατειλλημένα και οι μαθητές πλημμύριζαν
τους δρόμους με τις μαζικότατες πορείες τους, όπως έγινε στην Αθήνα
στις 6,13 και 14 Δεκέμβρη. 

Εκτός όμως από την μαζκότητα, και η πολιτικοποίηση αυτού του κινή-
ματος είναι εκπληκτική. Με συνθήματα ενάντια στις περικοπές των δα-
πανών, ενάντια στον προϋπολογισμό συνολικά, δόθηκε η απάντηση
στην κυβερνητική πολιτική της λιτότητας. «Όχι άλλες περικοπες την
κρίση δεν πληρώνουν οι σπουδαστές» έγραφε το πανό των ΤΕΙ Πάτρας.
Λίγο παραπέρα, το πανό των μαθητών από την Γκράβα απαιτούσε: «Δώ-
στε λεφτά για την Παιδεία και όχι για φρεγάτες στην Αραβία». Μαζί με
το σύνθημα «ο υπουργός να φύγει από εδώ να πάει πεζοναύτης στον
Περσικό» έδιναν την απάντηση στην πολεμοκάπηλη πολιτική της Ν.Δ.

Μετά το χτύπημα της πορείας στις 14 Δεκέμβρη, αυτή η συνολική αν-
τικυβερνητική διάθεση βρήκε την ευκαιρία να εκφραστεί πολύ πιο συγ-
κεκριμένα: «Λιτότητα, ανεργία τρομοκρατία, κάτω η Νέα Δημοκρατία»
φώναζαν μαθητές και φοιτητές.

Η ενότητα του κινήματος ήταν άλλο ένα χαρακτηριστικό του. Για
πρώτη φορά μετά από χρόνια, μαθητές μιλούσαν στις γενικές συνελεύ-
σεις των φοιτητών ζητώντας τη συμπαράστασή τους. Μαθητές, φοιτη-
τές και σπουδαστές οργάνωναν κοινές συζητήσεις και εκδηλώσεις. Η
δυναμική του κινήματος εκφράστηκε και με τις μορφές οργάνωσής του.
Οι μαζικές γενικές συνελεύσεις που εκλέξανε συντονιστικές επιτροπές
αγώνα ξεπέρασαν τις γραφειοκρατίες της ΕΦΕΕ και των ΔΣ των σχο-
λών και προσπαθούν να καλύψουν την ανάγκη συντονισμού των αγώ-
νων. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι μαθητές. 

Η φανταστική εξάπλωση των καταλήψεων και η μαζικότητά τους, η
οργάνωση και η ζωντάνια τους, το αντικυβερνητικό περιεχόμενό τους,
έδειξαν ότι η πολιτική της σύγκρουσης με την κυβέρνηση και το κεφά-
λαιο έχει επιστρέψει στς σχολές και τα σχολεία. Οι νέοι αγωνιστές που
με αυθόρμη τρόπο μπήκαν στον αγώνα θα είναι εδώ και στις μάχες του
μέλλοντος.  

Το κίνημα που γκρέμισε ΝΔ-Μητσοτάκη τότε

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

ΠΑΤΡΑ
Πανό της ΟΣΕ στην πορεία της κηδείας

Τεμπονέρα στην Πάτρα.

Δεκέμβρης 1990. Οι μαθητές
διαδηλώνουν στην Αθήνα. 

17 Γενάρη 1991. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο
ενάντια στην ελληνική συμμετοχή στην
αμερικάνικη επίθεση στον Περσικό Κόλπο



Δυο μόλις μέρες μετά τη δολοφονία Λουκ-
μάν, το κέντρο της Αθήνας πλημμύρισε

από την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα, στη δια-
δήλωση “Αθήνα-Πόλη Αντιφασιστική”. Εκεί
έγινε, σε μια κίνηση μεγάλου συμβολισμού,
και η κηδεία του Λουκμάν από την Πακιστανι-
κή Κοινότητα. Ήταν η πρώτη κινητοποίηση
που ένωσε τόσο μαζικά συνδικάτα, δημοτικά
συμβούλια, κοινότητες μεταναστών, γυναι-
κείες και ΛΟΑΤΚΙ+ συλλογικότητες, οργανώ-
σεις της Αριστεράς, καλλιτέχνες σε μια φοβε-
ρή αντιρατσιστική και αντιφασιστική συναυ-
λία στο Σύνταγμα. Και ανέδειξε την πάλη
ενάντια στη Χρυσή Αυγή σαν κεντρικό κομμά-
τι της πάλης του κινήματος, στην Ελλάδα και
διεθνώς. 

Σκαλοπάτι ήταν λίγους
μήνες πριν η κινητοποίηση
των μεταναστών με κέντρο
την Πακιστανική Κοινότητα
ενάντια στον “Ξένιο Δία”.
Στις 24 Αυγούστου 2012 χι-
λιάδες μετανάστες με τη
συμπαράσταση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, είχαν πλημμυρίσει τους
δρόμους. Έτσι, μπορεί ο
Σαμαράς να διακήρυττε την
“ανακατάληψη των πόλεων”
από τους μετανάστες, αλλά
τελικά ήταν οι μετανάστες
που κατέλαβαν την Ομό-
νοια και το Σύνταγμα. 

Αυτοί οι σταθμοί άνοιξαν το δρόμο για να
φτάσουμε στην απόφαση όπου το δικαστήριο
καταδίκασε σε ισόβια χωρίς κανένα ελαφρυντι-
κό τους δολοφόνους του Σαχζάτ Λουκμάν με
αναγνώριση του ρατσιστικού κινήτρου. Αυτός
ήταν και ο λόγος που η υπόθεση εντάχτηκε και
στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Οκτώ χρόνια μετά τη δολοφονία, η μάχη για

να μην ξαναέχουμε θύματα σαν τον Σαχζάτ
Λουκμάν παραμένει ανοιχτή. Η καταδίκη της
Χρυσής Αυγής ήταν μια μεγάλη νίκη αλλά όχι
το τέλος της μάχης ενάντια στους φασίστες. Η
ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη τους ανοίγει ξανά το δρόμο όπως το 2012-
13, γεγονός που επιβεβαιώνει και ο ανασχημα-
τισμός με την αναβάθμιση των Βορίδη-Πλεύρη-
Βούλτεψη.
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Δεν ξεχνάμε τον Λουκμάν

Καταδικάσαμε τη Χρυσή Αυ-
γή. Να τσακίσουμε το ρατσι-
σμό. Με αυτό το σύνθημα

καλούν η Πολιτική Αγωγή των Αι-
γύπτιων αλιεργατών στη δίκη της
ΧΑ, η Πακιστανική Κοινότητα, η
ΚΕΕΡΦΑ, φορείς και συνδικάτα την
Κυριακή 17 Γενάρη στις 12μ στα
Πετράλωνα, στα οκτώ χρόνια από
τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν.
Κεντρικά αιτήματα της κινητοποί-
ησης είναι «Νόμιμοι οι μετανάστες,
χαρτιά για όλους. Ανοιχτά σύνορα.
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες. Να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση
της ΚΕΕΡΦΑ: «Οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία, στα σχολεία, τους Δή-
μους, τα εργοστάσια, τα ξενοδο-
χεία, που δίνουμε μάχη για να σώ-
σουμε τις ζωές και τις καταχτήσεις
μας, χρειάζεται να τσακίσουμε κά-
θε απόπειρα της κυβέρνησης να
μας διασπάσει και να μας αποπρο-
σανατολίσει με το χαρτί του ρατσι-
σμού. Το ανθρώπινο ποτάμι που
πλημμύρισε τους δρόμους έξω
από το Εφετείο στη δίκη της ΧΑ
έχει τη δύναμη να σαρώσει τις κυ-
βερνητικές επιθέσεις!

Ώρα να ξεσηκωθούμε και να φω-
νάξουμε ότι οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες ΧΩΡΑΝΕ ΟΛΟΙ στις
γειτονιές μας, είναι καλοδεχούμε-
νοι με τα παιδιά τους στα σχολεία.
Ώρα να αποκτήσουν στέγη, άσυλο
και χαρτιά! Να κλείσουν όλα τα
στρατόπεδα της ντροπής στα νη-
σιά και την ενδοχώρα! Ώρα να
πούμε πολύ καθαρά ότι οι ζωές
των μεταναστών και των προσφύ-
γων, οι ζωές των Λουκμάν αυτού
του κόσμου, μετράνε! Και θα συνε-
χίσουμε, οργανώνοντας τη μεγάλη
κινητοποίηση στις 20 Μάρτη, ενώ-
νοντας τη φωνή μας με το διεθνές
κίνημα για ένα κόσμο χωρίς ρατσι-
σμό και φασίστες».

«Οι πόλεις μας έχουν καταληφθεί από παρά-
νομους μετανάστες, εμείς θα τις ανακαταλά-
βουμε... Θα μεταφέρουμε τους λαθρομετανά-
στες σε κέντρα φιλοξενίας, σε παλιά στρατόπε-
δα έως ότου να επαναπατριστούν... Δεν θα
ανεχθούμε η χώρα να γίνει ξέφραγο αμπέλι».

Αντώνης Σαμαράς, αρχηγός ΝΔ, Μάρτης 2012

«Η χώρα χάνεται. Από την καθοδο των Δωρι-
έων, 4000 χρόνια πριν, ουδέποτε η χώρα δεν
δέχτηκε τόσο μεγάλης έκτασης εισβολή. Πρό-
κειται για βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και
του κράτους».

Νίκος Δένδιας, 
υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ, Αύγουστος 2012

Ηδολοφονία του 27χρονου Πακιστανού ερ-
γάτη Σαχζάτ Λουκμάν στις αρχές Γενάρη

του 2013 ήταν το προϊόν των πιο σκληρών ρα-
τσιστικών πολιτικών που είχε εφαρμόσει μέχρι
εκείνη τη στιγμή ελληνική κυβέρνηση. Η προ-
ετοιμασία τους είχε αναγγελθεί ήδη από την
άνοιξη του 2012, όταν ο Σαμαράς έκανε την
«ανακατάληψη των πόλεων από τους λαθρομε-
τανάστες» κεντρικό σλόγκαν της ΝΔ για τις
εκλογές του Μάη-Ιούνη εκείνης της χρονιάς.
Και η εκτέλεσή τους ξεκίνησε ούτε δυο μήνες
μετά τις εκλογές, όταν ο Δένδιας ως υπουργός
ΠΡΟ.ΠΟ πλέον στη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-
ΔΗΜΑΡ έβαζε μπροστά τον “Ξένιο Δία”.

Ο Σαμαράς υιοθετούσε την ατζέντα της Χρυ-
σής Αυγής (που διακήρυττε ότι θα “ξεβρωμίσει”
τον τόπο από τους “υπανθρώπους”) και ο Δέν-
διας αναλάμβανε επίσημα να την κάνει πράξη.
Ο “Ξένιος Δίας” ήταν ένα ασύλληπτο πογκρόμ
4.500 αστυνομικών που ξαμολύθηκαν σε όλο το
κέντρο της Αθήνας κατά χιλιάδων μεταναστών,
με μαζικούς ελέγχους, επιδρομές σε σπίτια,
αναίτιες προσαγωγές με μόνο κριτήριο το χρώ-
μα του δέρματος, εγκλεισμούς σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης και τη διαμόρφωση ενός ολό-
κληρου μηχανισμού βασανιστηρίων σε αυτά (με
ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, ακόμα και σεξουα-
λικές παρενοχλήσεις όπως κατήγγειλαν τότε

πάρα πολλά θύματα).
Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της επιχείρησης,

οι συμμορίες της Χρυσής Αυγής λειτούργησαν
ως το μακρύ χέρι της αστυνομίας, που σε συνερ-
γασία μαζί της ολοκλήρωναν όσα δεν προλάβαινε
ή όσα δεν την έπαιρνε να κάνει η ίδια. Φασιστικές
επιθέσεις με μαχαιρώματα μέχρι εισβολές σε τζα-
μιά έγιναν σε όλη την Ελλάδα, ενώ είχε προηγη-
θεί η παρολίγον δολοφονική επίθεση στους Αιγύ-
πτιους αλιεργάτες στο Πέραμα. Το αποκορύφω-
μα του ρατσιστικού αυτού παροξυσμού, που μά-
λιστα έγινε στη διάρκεια του Ραμαζανιού, ήταν η
δολοφονία ενός Μαροκινού μετανάστη τα ξημε-
ρώματα της 12ης Αυγούστου στις 4.30πμ στην
οδό Αναξαγόρα στην Ομόνοια. Ήταν μια δολοφο-
νία που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ, παρότι έγινε σε
σημείο όπου η παρουσία κλούβας των ΜΑΤ και
της αστυνομίας ήταν καθημερινή.

Η ρατσιστική αυτή πολιτική συνεχίστηκε τους
επόμενους μήνες. Σε αυτό το πλαίσιο έδρασαν
τα ξημερώματα της 17ης Γενάρη του 2013 οι
χρυσαυγίτες Στεργιόπουλος και Λιακόπουλος,
οι δολοφόνοι του Λουκμάν.

Οι δυο τους, εκείνο το βράδυ, αφαίρεσαν τις
πινακίδες από το μηχανάκι τους, εξοπλίστηκαν
με πτυσσόμενα μαχαίρια «πεταλούδα» και βγή-
καν παγανιά. Ήταν ένα μικρό και ευέλικτο μηχα-
νοκίνητο τάγμα εφόδου με στόχο να τρομοκρα-
τήσει και να δολοφονήσει
μετανάστες. Βρήκαν μόνο
τον Λουκμάν που πήγαινε
με το ποδήλατό του στις 3
η ώρα τη νύχτα να πιάσει
δουλειά στη λαϊκή. Τον
σκότωσαν με 7 μαχαιριές
στην καρδιά και στην πλά-
τη, και τον παράτησαν αιμό-
φυρτο στην άσφαλτο όπου
άφησε την τελευταία του
πνοή.

Η σύλληψή τους δεν θα
γινόταν ποτέ, αν οι κάτοικοι
της περιοχής που είδαν τη
δολοφονία δεν ειδοποιού-

σαν την αστυνομία. Όταν τους σταμάτησαν στο
Σύνταγμα, ο ένας είχε ακόμα το ματωμένο μαχαί-
ρι στα χέρια, ενώ ο άλλος το είχε κρύψει στο πα-
πούτσι του. Προφυλακίστηκαν και οδηγήθηκαν
στον εισαγγελέα όπου τους απαγγέλθηκαν κατη-
γορίες για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, οπλο-
φορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, χωρίς όμως
στο κατηγορητήριο να συμπεριληφθούν τα ρατσι-
στικά κίνητρα. Ακόμα και όταν στα σπίτια τους
βρέθηκε το κλασικό χρυσαυγίτικο οπλοστάσιο και
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ότι ήταν χρυσαυγί-
τες, δεν εξετάστηκε ποτέ η συνολικότερη εμπλο-
κή της ναζιστικής συμμορίας στη συγκεκριμένη
δολοφονία. 

Το πιο πιθανό είναι ότι το ίδιο το σενάριο με το
οποίο δικαιολόγησαν την πράξη τους, ότι δηλαδή
επιτέθηκαν στο Λουκμάν γιατί «τους έκοψε το
δρόμο με το ποδήλατο», κατασκευάστηκε μέσα
στην ΓΑΔΑ. Στην ουσία εκείνο το κουκούλωμα,
έστρωσε το δρόμο για να συνεχιστεί η εγκλημα-
τική δράση της Χρυσής Αυγής που έφτασε μέχρι
την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα οκτώ μήνες
μετά. Ο ρατσισμός έγινε το θερμοκήπιο πάνω
στο οποίο πάτησαν οι φασίστες για να ξεδιπλώ-
σουν το δολοφονικό τους σχέδιο με στόχο το ερ-
γατικό κίνημα, τους αντιφασίστες, την Αριστερά.

Λένα Βερδέ 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Για να μην στρώνει
ξανά ο ρατσισμός 
το δρόμο 
για τους φασίστες

19/1/2013, Αθήνα Πόλη Αντιφασιστική. Φωτό: Αρχείο Εργατικής Αλληλεγγύης
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Η είσοδος του αντιρατσιστικού-αντιφασιστικού κινήματος των ΗΠΑ
στο διεθνή συντονισμό για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης στις
20 Μάρτη είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Με την απόφαση των United

Against Hate – USA (της μεγαλύτερης αντιρατσιστικής-αντιφασιστικής
πλατφόρμας στις ΗΠΑ με έδρα την Ουάσινγκτον) και United Against Ra-
cism and Fascism NYC να στηρίξουν το κάλεσμα και να οργανώσουν κι-
νητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, ανοίγει ο δρόμος για να κοπεί η φόρα
στον ακροδεξιό πυρήνα του Τραμπ που εισέβαλε στο Καπιτώλιο φιλοδο-
ξώντας να αποτελέσει μια αντιδραστική δύναμη κρούσης ενάντια στα κι-
νήματα και την αντίσταση των εργατών και της νεολαίας.

Ο αντίκτυπος της κινητοποίησης μεγαλώνει συνεχώς. Σε διαδικτυακή
συνάντηση που πραγματοποίησε την Δευτέρα 11 Γενάρη ο Διεθνής Συντο-
νισμός «World Against Racism and Fascism» που οργανώνει την 20 Μάρ-
τη, συμμετείχαν εκπρόσωποι κινημάτων από 14 χώρες: Αυστρία, Καναδάς,
Καταλονία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ιταλία,
Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, ΗΠΑ. Έντεκα κινήσεις από 10
χώρες καλούν ήδη στις 20 Μάρτη, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τις
υπόλοιπες (Πορτογαλία, Ιταλία, Καναδάς, Νορβηγία). 

«Είναι απύθμενη η υποκρισία των ηγετών της ΕΕ με τα παχιά αλλά πο-
λύ όψιμα λόγια κατά του Τραμπ για την έλλειψη σεβασμού στην αμερι-
κανική δημοκρατία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ για τη ση-
μασία της κινητοποίησης και στην Ευρώπη. «Είναι οι ίδιοι, που ακολού-
θησαν το παράδειγμά του και έχτισαν τα τείχη της Ευρώπης φρούριο,
έκλεισαν τα σύνορα στους κατατρεγμένους των πολέμων και των δικτα-
τοριών, με την FRONTEX να μετατρέπει την Μεσόγειο σε υγρό νεκροτα-
φείο χιλιάδων προσφύγων, με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης παντού, με
την ισλαμοφοβία και την καταπάτηση των δημοκρατικών ελευθεριών».

Έδαφος
Το ίδιο ισχύει για την Ελλάδα κόντρα στην κυβέρνηση της ΝΔ. «Χρει-

άζεται θράσος από τον Μητσοτάκη να παριστάνει τον σοκαρισμένο, όταν
λίγες μέρες πριν υποδέχονταν τον Πομπέο στη βάση της Σούδας», συνε-
χίζει η ΚΕΕΡΦΑ. «Μαζί με το Μηταράκη έχουν κάνει τη ζωή κόλαση
στους πρόσφυγες, στρώνοντας το έδαφος ξανά στους φασίστες. Κρά-
τησε στον ανασχηματισμό τον Χρυσοχοϊδη, τον υπουργό που διέταξε
την επίθεση των ΜΑΤ στη λαοθάλασσα των αντιφασιστών που πανηγύρι-
ζε έξω από το Εφετείο για την καταδίκη της ΧΑ. Με τις ρατσιστικές πολι-
τικές των κλειστών συνόρων, των στρατοπέδων συγκέντρωσης ανοίγουν
το δρόμο ξανά στους φασίστες, όπως φάνηκε με την επίθεση κατά ανή-
λικων προσφυγόπουλων σε δομή. 

Η ΚΕΕΡΦΑ στήριξε από την πρώτη στιγμή το κίνημα κατά του Τραμπ,
στις ΗΠΑ, οργανώνοντας διαδήλωση στις 20 Γενάρη του 2017, στην πρε-
σβεία των ΗΠΑ, με μπροστάρηδες πρόσφυγες από τα καμπ. Θα συνεχί-
σουμε και μαζί με το διεθνές κίνημα, από τις ΗΠΑ μέχρι την Ευρώπη, ξε-
σηκωνόμαστε στις 20 Μάρτη ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό. Απέ-
ναντι στις ρατσιστικές κραυγές υψώνουμε την φωνή της αλληλεγγύης που
το λέει δυνατά και καθαρά: ΧΩΡΑΝΕ ΟΛΟΙ, ανοίξτε τα σύνορα, κλείστε τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, άσυλο, στέγη, χαρτιά για όλους!», καταλήγει.

Στη διεθνή κινητοποίηση στις 20 Μάρτη καλούν ήδη οι παρακάτω κινήσεις:
ΚΕΕΡΦΑ-Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή, Ελλάδα
UARF-NYC - United Against Racism and Fascism, 
Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και το Φασισμό, Νέα Υόρκη
United Against Hate, USA, Eνωμένοι Ενάντια στο Μίσος, ΗΠΑ
Stand Up To Racism, Ξεσηκωθείτε ενάντια το Ρατσισμό, Βρετανία
Aufstehen gegen Rassismus, Ξεσηκωθείτε ενάντια το Ρατσισμό), Γερμανία
Comit  21 Maart (Eπιτροπή 21 Μάρτη), Ολλανδία
Faellesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, 
Ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό και τις διακρίσεις, Δανία
Hepimiz Gocmeniz – Irkciliga Hayir, 
Είμαστε όλοι μετανάστες-Κίνηση ενάντια στο Ρατσισμό, Τουρκία
Platform 21/3, Πλατφόρμα 21 Μάρτη, Βέλγιο
Unitat Contra el Feixisme i el Racisme 
Ενότητα Ενάντια στο Ρατσισμό και το Φασισμό, Καταλονία
Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi, Ενότητα Ενάντια στο Ρατσισμό, Πολωνία

Λ.Β.

20 ΜΑΡΤΗ
Συντονιζόμαστε
παγκόσμια!

MAΛΑΚΑΣΑ Ένα ακόμα παιδί νεκρό
Στις 8/1 ένα πεντάχρονο προσφυγόπουλο έχασε τη

ζωή του όταν παρασύρθηκε από όχημα εργασιών,
στο στρατόπεδο της Μαλακάσας. Αυτά είναι τα αποτε-
λέσματα της πολιτικής μιας κυβέρνησης που καταδικά-
ζει εννιαμελείς οικογένειες να ζούνε σε σκηνές, σε κα-
ταστάσεις εγκλεισμού, μακριά από τις πόλεις, χωρίς
καμία μέριμνα, με τα παιδιά αναγκασμένα να παίζουν
στην είσοδο του στρατοπέδου. 

Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι ατυχήματα. Το δυστύ-
χημα έγινε στο νέο στρατόπεδο της Μαλακάσας, για το
οποίο υπάρχει ο σχεδιασμός να επεκταθεί και να φτά-
σει την τριπλάσια χωρητικότητα, στεγάζοντας τελικά
3000 πρόσφυγες. Από τον Μάιο γίνονται έργα. Οι πρό-
σφυγες μπαίνουν και βγαίνουν ανάμεσα σε τσιμέντα,
φορτηγά και μπάζα. Δεν είναι τυχαίο, επίσης, που το
καλοκαίρι είχε σκοτωθεί ένας ακόμη πρόσφυγας σε δυ-
στύχημα. Η είσοδος του στρατοπέδου βγάζει κατευθεί-
αν στην Αθηνών-Ωρωπού μέσα από τα συρματοπλέγμα-
τα, με μηδενική ορατότητα.

Γι’ αυτό διεκδικούμε να στεγαστούν οι πρόσφυγες
μέσα στις πόλεις, για να μην στοιχίσει άλλες ζωές προ-

σφύγων η πολιτική αποτροπής.
Η συνέχεια της ρατσιστικής πολιτικής θα σημαίνει νε-

κρούς κάθε μέρα. Από τον κορονοϊό, τους πνιγμoύς
στο Αιγαίο, τα «ατυχήματα» στα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης. Και ταυτόχρονα θα ενθαρρύνει τις φασιστικές
συμμορίες να επανεμφανιστούν στις γειτονιές μας.

Δεν θα αφήσουμε αναπάντητες αυτές τις δολοφο-
νίες. Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα που
έβαλε τους νεοναζί στη φυλακή θα επιβάλει ότι θα κλεί-
σουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα υποδεχτούμε
τους πρόσφυγες στις πόλεις μας, θα έχουν όλοι πρό-
σβαση σε ιατρική μέριμνα.

Επόμενος σταθμός η διαδήλωση στις 17 Γενάρη
στην πλατεία Μερκούρη στα Πετράλωνα για την επέ-
τειο 8 χρόνων από την δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν.

ΚΕΕΡΦΑ Μαρουσιού – Κηφισιάς – Ν. Ερυθραίας

• Σύμφωνα με τους πρόσφυγες του στρατοπέδου, ένα
ακόμα 17χρονο παιδί είχε πεθάνει τις προηγούμενες μέ-
ρες σε νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα.

Ηπρώτη άμεση απάντηση στην
εισβολή στο Καπιτώλιο από

τους ακροδεξιούς οπαδούς του
Τραμπ δόθηκε από το αντιφασιστι-
κό κίνημα των ΗΠΑ την Κυριακή 10
Γενάρη στη Νέα Υόρκη. Το κάλε-
σμα της κίνησης United Against Ra-
cism and Fascism NYC (Ενωμένοι
Ενάντια στο Ρατσισμό και το Φασι-
σμό, Νέα Υόρκη, UARF) και άλλων
οργανώσεων για διαδήλωση στους
κεντρικούς δρόμους της πόλης συ-
σπείρωσε εκατοντάδες.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε και
ενάντια σε κάλεσμα των ακροδεξιών
Proud Boys για συγκέντρωση στη
Νέα Υόρκη την ίδια μέρα. Οι διαδη-
λωτές και οι διαδηλώτριες κρατού-
σαν σημαίες του Black Lives Matter
και αυτοσχέδια πλακάτ, ένα από τα
οποία έγραφε «Ο Τραμπ έχασε! Φα-
σίστες πάρτε δρόμο!». 

Το επόμενο κεντρικό ραντεβού
του κινήματος είναι η Διεθνής Αντι-
ρατσιστική Αντιφασιστική Ημέρα
Δράσης στις 20 Μάρτη, την οποία
τόσο το United Against Racism and
Fascism NYC όσο και το United
Against Hate USA (Eνωμένοι Ενάντια
στο Μίσος, ΗΠΑ) και άλλες κινήσεις
αποφάσισαν να στηρίξουν καλώντας
διαδηλώσεις σε μια σειρά πολιτείες.

«Η απόπειρα εμφάνισης των Pro-

ud Boys στη Νέα Υόρκη αποτράπη-
κε. Το κάλεσμά τους ακυρώθηκε.
Αντίθετα, οι αντιφασίστες διαδηλώ-
σαμε κανονικά. Στη διαδήλωση κά-
λεσαν τα μέλη τους να συμμετέχουν
και οι Δημοκράτες Σοσιαλιστές της
Αμερικής που είναι η μεγαλύτερη
οργάνωση της αριστεράς στις
ΗΠΑ», έγραψε αμέσως μετά την κι-
νητοποίηση ο Γιάννης Δελατόλας,
μέλος του UARF. Ο ίδιος σε μήνυμά
του προς την ΚΕΕΡΦΑ την επόμενη
της εισβολής στο Καπιτώλιο και ενό-
ψει της διαδήλωσης της Κυριακής
ανέφερε: «Όσα είδαμε στο Καπιτώ-
λιο είναι αποτέλεσμα της διακύβέρ-
νησης Τραμπ. Ο Τραμπ χρησιμοποι-
ώντας το ρατσισμό άνοιξε πολιτικό
χώρο στους ρατσιστές, τους φασί-
στες και τους ακροδεξιούς για να
μπορέσουν να συγκροτηθούν σε ένα
πιο συνεκτικό κίνημα.

Χτες ήταν ίσως η ύστατη προσπά-
θειά του να απευθυνθεί σε αυτή τη
ρατσιστική και ακροδεξιά βάση, κα-
λώντας την κινητοποίηση και προ-
τρέποντας τους υποστηρικτές του
να βαδίσουν στο Καπιτώλιο και να
εισβάλουν σε αυτό. Προφανώς πολ-

λά αναπάντητα ερωτηματικά υπάρ-
χουν στο γιατί οι δυνάμεις της κατα-
στολής το επέτρεψαν, όταν όλοι θυ-
μόμαστε πόσο καλά περιφρουρού-
μενο ήταν το Καπιτώλιο κατά τη
διάρκεια των κινητοποιησεων του κι-
νήματος Black Lives Matter. Ακόμα
περισσότερο σήμερα που έρχονται
στη δημοσιότητα τα βίντεο των
αστυνομικών να βγάζουν σέλφι με
τους εισβολείς.

Για μας αυτές οι εικόνες είναι η
συνέχεια της μεγάλης συζήτησης
και μάχης που έχουμε ξεκινήσει τα
τελευταία χρόνια με κέντρο ότι χρει-
άζεται να ενώσουμε όλους τους
προοδευτικούς ανθρώπους, όλους
τους αντιρατσιστές, όλους τους αν-
τιφασίστες σε ένα κίνημα που θα
τσακίσει τη φασιστική απειλή. Σε αυ-
τό το πλαίσιο, η επερχόμενη διεθνής
αντιρατσιστική αντιφασιστική ημέρα
δράσης στις 20 Μάρτη έχει μεγάλη
σημασία. Η μάχη ενάντια στην ακρο-
δεξιά και τους φασίστες είναι ξεκά-
θαρα διεθνής. Πρέπει να συνεχίσου-
με να χτίζουμε το κίνημά μας στην
Ευρώπη, τις ΗΠΑ, σε όλο τον κό-
σμο».

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Πρώτη απάντηση στη 
φασιστική πρόκληση Τραμπ

10 Γενάρη, Νέα Υόρκη
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Σε αναβρασμό οι δραματικές σχολές

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι σπουδαστές
των δραματικων σχολών καθώς δεν

υπάρχει καμία απάντηση από το Υπουργείο
Πολιτισμού για το αν και με ποιες συνθήκες
θα ανοίξουν. Με ανακοίνωση τους οι κρατι-
κές σχολές θεάτρου και η ΚΣΟΤ (Κρατική
Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης) δηλώνουν ότι
δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν τα τηλεμα-
θήματα και διεκδικούν την επαναλειτουργία
των σχολών με παροχή μέτρων προστασίας
(τεστ, μάσκες, μεγαλύτερους χώρους κλπ). 

Σε αντίστοιχο κλίμα βρίσκονται και οι
σπουδαστές/τριες των ιδιωτικών δραματι-
κών σχολών. Ανάμεσα στα αιτήματα είναι
επίσης η επιδότηση των σπουδαστών για τη
μείωση των διδάκτρων και η επιδότηση ενοι-

κίου των σπουδαστών από άλλες πόλεις.
Μια σειρά από σχολές πραγματοποιουν αυ-
τή τη στιγμή αποχή από τα τηλεμαθηματα
και συμβολικές κινητοποιήσεις έξω από τις
σχολές. Παντού έχουν γίνει ολομέλειακες
συνελεύσεις των σχολών που αποφάσισαν
τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα. 

Την Πέμπτη 14/1, στις 12μεσ, την ίδια
ώρα που οι φοιτητές/τριες θα διαδηλώνουν
ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, οι
σπουδαστικοί σύλλογοι των δραματικων και
σχολών χορού καλούν κινητοποίηση έξω
από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Αλεξάνδρα Μαρτίνη 
σπουδάστρια σε δραματική σχολή

ΛΥΡΙΚΗ Πάρτε πίσω την απόλυση

ΜΟΥΣΕΙΑ Όχι στις μεθοδεύσεις του ξεπουλήματος

Για εμπαιγμό κατηγορούν τη διοίκηση της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής τα σωματεία ερ-

γαζομένων, σχετικά με τη μάχη που δίνουν
εδώ και μήνες ενάντια στην απόλυση χορευ-
τή συναδέλφου τους. 

Με ανακοίνωσή τους το Σωματείο Εργαζο-
μένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η Ένωση
Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδας κι ο Σύλ-
λογος Χορευτών Εθνικής Λυρικής Σκηνής
καταγγέλουν ότι “τη μεθόδευση που ακο-
λούθησε η διεύθυνση του μπαλέτου για να
δικαιολογήσει την επιλογή της (επίκληση
αδικαιολόγητης αποχώρησης, επίκληση
ανάρμοστης συμπεριφοράς, αποκλεισμός
από διανομές), θα τη ζήλευαν επιτελεία με-
γάλων επιχειρηματικών ομίλων”. 

Οι εργαζόμενοι της Λυρικής είχαν προχω-
ρήσει σε μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσε-

ων και συνελεύσεων διεκδικώντας την πα-
ραμονή του συναδέλφου τους αναγκάζον-
τας τη διοίκηση σε υποσχέσεις ότι δεν θα
γίνουν απολύσεις. Ωστόσο “όταν ενοχλήθη-
καν από τη επιμονή των εργαζομένων, άλλα-
ξαν το «τροπάρι» κι έφτασαν στο σημείο να
ζητούν να βρεθεί κάποιο νομικό τέχνασμα
για να εξασφαλισθεί ότι ο σύλλογος των χο-
ρευτών ή ο συγκεκριμένος συνάδελφος δε
θα ξαναζητούσαν στο μέλλον μια νέα ανανέ-
ωση” σημειώνουν τα σωματεία και διεκδι-
κούν “από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της
ΕΛΣ να προβεί άμεσα στην ανανέωση της
σύμβασης ώστε να μην είναι ανακόλουθος
με τη δημόσια τοποθέτησή του ότι «θεωρεί
τραγικό να απολύεις σε μια τέτοια δύσκολη
κατάσταση»”. 

Οι υπάλληλοι που εργαζόμαστε στο Βυ-
ζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της
Αθήνας πληροφορηθήκαμε αιφνιδια-

στικά ότι, μέσα στην περίοδο που τα Μουσεία
παραμένουν κλειστά εξαιτίας της πανδημίας,
το Υπουργείο δια της υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού παρουσίασε και σκοπεύει να
φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο, με
το οποίο τα πέντε μεγαλύτερα δημόσια μου-
σεία της χώρας θα πάψουν να είναι Ειδικές
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού και θα μετατραπούν
σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Πρό-
κειται για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού και το Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου. 

Επειδή όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του
Μουσείου Μπενάκη (ιδιωτικού μουσείου με
κρατική επιχορήγηση) το οποίο τα τελευταία
χρόνια παραπαίει και οδηγήθηκε σε μείωση
του προσωπικού του και σε υπολειτουργία,
δεν μπορεί κανείς να μας πείσει, ότι μια απο-
κοπή από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου εγγυάται την βιωσιμότητα ενός πολιτι-
στικού οργανισμού, όπως είναι ένα μουσείο. Κι

αυτό κυρίως γιατί δεν λαμβάνεται η γνώμη των
ανθρώπων, που έχουν σε καθημερινή βάση
την από μέσα γνώση των αναγκών του μουσεί-
ου, που δεν είναι άλλοι από τους εργαζόμε-
νους σε αυτό. Ο αυταρχισμός και η επίδειξη
πυγμής όχι μόνο δεν εγγυώνται την ορθότητα
μιας τέτοιας απόφασης, αλλά αντίθετα τονί-
ζουν το μέγεθος της αμετροέπειας, που χαρα-
κτηρίζει την πολιτική ηγεσία. Μια ηγεσία που
τονίζει επιδεικτικά τους εορτασμούς για τα
διακόσια χρόνια από την επανάσταση του

1821 και την ίδια ώρα απεμπολεί από την αρ-
χαιότερη υπηρεσία της χώρας (Αρχαιολογικό
Μουσείο στην Αίγινα από το 1829), τα μουσεία
εξωθώντας τα, αρχικά σε ένα υβριδικό μόρφω-
μα δημοσίου δικαίου, με σκοτεινό όραμα σε
βάθος χρόνου την πιθανή πλήρη ιδιωτικοποί-
ησή τους. Αν μη τι άλλο, αυτό και υποκριτικό
είναι, από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά
και επικίνδυνο για την ίδια την πολιτιστική μας
κληρονομιά. 

Εμείς, που εργαζόμαστε στα μουσεία αυτά,

θα πάρουμε την πρωτοβουλία να υπερασπι-
στούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των μουσείων.
Δεν θα δεχθούμε την τοποθέτηση «δοτών
Προέδρων Ισόβιων», με διοικητικά συμβούλια,
που θα ορίζει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, με
αδιαφάνεια και με κριτήρια αναξιοκρατικά. Αρ-
κετούς «άριστους» έχουμε γεμίσει. Όπως λοι-
πόν στους συνάδελφους μας, μέσα στην κατο-
χή κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έλαχε ο
κλήρος να προασπιστούν και να διαφυλάξουν
την πολιτιστική μας κληρονομιά, από την λαί-
λαπα των Ναζί, έτσι και εμείς σήμερα δηλώ-
νουμε πως θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο
για να παραμείνουν τα Μουσεία της χώρας
κτήμα του Λαού και όχι γκαλερί για την εξυπη-
ρέτηση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Αντι-
στεκόμαστε σθεναρά σήμερα εδώ που δου-
λεύουμε και δεν περιμένουμε την κατάθεση
του νομοσχεδίου, που η κυβέρνηση των «αρί-
στων» θα φέρει κάποιο βράδυ ελπίζοντας να
μας «πιάσει στον ύπνο». «Έχουσιν γνώση οι
φύλακες» λένε και εμείς απλά το εννοούμε και
θα το εφαρμόσουμε στην πράξη.

Θωμάς Κατσαρός
εργαζόμενος στο Βυζαντινό και Χριστιανικό 

Μουσείο 

Ο ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΖΕΙ!

Εκατοντάδες συμμετείχαν στη συγκέντρωση που έγινε στην Πάτρα το απόγευμα του
Σαββάτου 9/1, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη δολοφονία του καθηγητή
Νίκου Τεμπονέρα, από τον Οννεδίτη Καλαμπόκα.

Συμμετείχαν η Α' ΕΛΜΕ Αχαΐας, η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ, φοιτητικοί σύλλογοι κι εργαζόμενοι, το
ΕΑΜ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πάτρας, το ΣΕΚ, το ΝΑΡ, η νΚΑ, το ΚΚΕ (μ-λ), η ΟΚΔΕ και αναρχικές συλ-
λογικότητες. Στο τέλος της συγκέντρωσης έγινε πορεία στην πόλη, η οποία στη συνέχεια επέ-
στρεψε στο σχολικό συγκρότημα Τεμπονέρα.

“Ήταν μια κινητοποίηση δυναμική και με παλμό. Το κόκκινο νήμα που συνδέει τους αγώνες
του σήμερα και του χθες παραμένει δυνατό και παρόν κόντρα στην κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας και την πανδημία. Πήραμε όλες και όλοι πολλή δύναμη από το σημερινό. Για να συ-
νεχίσουμε μέχρι να στείλουμε τους δολοφόνους της κυβέρνησης του Κούλη στο σπίτι τους
μια και καλή” μετέφεραν στην Εργατική Αλληλεγγύη οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι του
τοπικού πυρήνα του ΣΕΚ στην Πάτρα.

“Είναι εντυπωσιακό ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό το σημείο συγκέντρωσης δεν ήταν
αποκλεισμένο από μπάτσους. Δεν τόλμησαν. Δεν ρίσκαραν την παρουσία τους ούτε στην συγ-
κέντρωση, ούτε και στην πορεία που ακολούθησε την οποία παρακολούθησαν από μακριά.
Μάλλον θα προτιμούσαν να ξεχάσουμε τις δολοφονίες του Τεμπονέρα, του Σαχζάτ, του Παύ-
λου.

Γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι οι μέρες τους σαν κυβέρνηση είναι μετρημένες. Οι αγώνες του σή-
μερα για πανεπιστήμια χωρίς μπάτσους και αστυνόμευση, για ασφαλές άνοιγμα των σχολείων
σύμφωνα με τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος, για δημόσια δωρεάν Υγεία και Παι-
δεία, για ελευθερία είναι εδώ, μαζικοί και θα τους τσακίσουν”.

9/1, Πάτρα. Φωτό: Τόνια Λαχανιώτη

15/10/20, Απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ. Φωτό: Μάνος  Νικολάου
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Μάχη ενάντια στην τοποθέτηση των, βλα-
βερών για την υγεία, κεραιών κινητής
τηλεφωνίας στην πυκνοκατοικημένη

γειτονιά τους, δίνουν οι κάτοικοι του Άη Γιώργη
στη Νίκαια, έχοντας στο πλευρό τους και το δη-
μοτικό σχήμα της Ανταρσίας στην Κοκκινιά.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 21 Γε-
νάρη, στις 5.30μμ στην πλατεία Άη Γιώργη Νί-
καιας καλεί η Επιτροπή Κατοίκων, σωματεία και
σύλλογοι της περιοχής. 

Οι κεραίες σχεδιάζεται να στηθούν σε κοντινή
απόσταση από το 3ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο
της πόλης. Οι κάτοικοι της γειτονιάς έχουν ξεκι-
νήσει καμπάνια συλλογής υπογραφών, ενώ ανά-
λογη απόφαση έχει πάρει μέχρι στιγμής και η
Ένωση Συλλόγων Γονέων Νίκαιας. 

Είναι η δεύτερη φορά που επιχειρείται να το-
ποθετηθεί, καθώς το Σεπτέμβρη του 2019 μετά
από κινητοποίηση των κατοίκων και των Συλλό-
γων Γονέων των δύο σχολείων είχε αποφασι-
στεί στο δημοτικό συμβούλιο η ανάκληση “παν-
τός τύπου άδειας που τυχόν έδωσαν οι υπηρε-
σίες του Δήμου για την τοποθέτησή της, να διε-
ρευνηθούν περιπτώσεις και άλλων κεραιών που
βρίσκονται κοντά σε σχολεία, καθώς και το σύ-
νολο των κεραιών που λειτουργούν στα κρυφά
και χωρίς άδεια στην πόλη”.

Επιπτώσεις
Όπως επισημαίνει η Ανταρσία στην Κοκκινιά

σε ανακοίνωσή της: “Είναι πλέον γνωστό ότι η
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπει
επί 24ώρου μία κεραία κινητής τηλεφωνίας,
προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στο περι-
βάλλον όσο και στην υγεία των κατοίκων και κυ-
ρίως, των παιδιών”.

Σύμφωνα με το δημοτικό σχήμα της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς η επανεκίνηση των διαδι-
κασιών για την τοποθέτηση κεραιών παρά την
αντίθεση των τοπικών φορέων, γίνεται μετά από
νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης:

“Παρά τις επιστημονικές έρευνες, ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, με νόμο
που ψήφισε τον Οκτώβρη του 2019, απελευθέ-
ρωσε τη διαδικασία τοποθέτησης κεραιών κινη-
τής τηλεφωνίας στις γειτονιές, καταργώντας
μία σειρά προϋποθέσεις που προστατεύουν την
υγεία των κατοίκων...

Δεν πρόκειται να αφήσουμε την κυβέρνηση
Μητσοτάκη να βάζει τα κέρδη των εταιριών κι-
νητής τηλεφωνίας, πάνω από την υγεία των κα-
τοίκων... Αυτό που χρειάζεται η Νίκαια και κάθε
γειτονιά, είναι νοσοκομεία, σχολεία, πρωτοβάθ-
μια φροντίδα υγείας, ελεύθερους χώρους, κα-
θαριότητα, κοινωνικές υπηρεσίες για τους φτω-
χούς και ευάλωτους, δωρεάν τεστ Covid και εμ-
βόλια για όλους και όλες”. 

Σε ανοιχτή διαδικτυακή συνέλευση καλεί η
αντικαπιταλιστική δημοτική κίνηση του Πειραιά,
Ανταρσία στο Λιμάνι, με θέμα "Η Πόλη στην
Πανδημία: Κοινωνικές Αντιστάσεις και η Παρέμ-
βασή μας". Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 15/1, 7:30μμ και μπορείτε να
συμμετέχετε επικοινωνώντας με τη σελίδα της
κίνησης στο facebook.

ΝΙΚΑΙΑ
“Έξω οι κεραίες
του καρκίνου”

Με διαδικασία fast track προσπάθησε μέσα στις γιορτές να εκκι-
νήσει την διαδικασία Αξιολόγησης στην ΑΑΔΕ η Διοίκηση του

οργανισμού.
Ένα μήνα πριν, είχε προηγηθεί προσπάθεια διαβούλευσης-ex-

press του νομοσχεδίου για το Ειδικό Μισθολόγιο (το οποίο προ-
έβλεπε σύνδεση μισθού-αξιολόγησης), ώστε μέχρι τα τέλη Νοέμ-
βρη να μπορούσε η κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι κατάφερε να
εφαρμόσει στο Δημόσιο το πρώτο ειδικό μισθολόγιο - καθηκοντο-
λόγιο, στην λογική των ατομικών συμβάσεων του ιδιωτικού τομέα.
Ωστόσο η προσπάθεια έληξε άδοξα, καθώς μετά την απεργία των
εργαζομένων στις 24/11, ο υπουργός δεν τόλμησε να κατεβάσει το
νομοσχέδιο καν προς ψήφιση.

Στα τέλη του Δεκέμβρη η Διοίκηση επανήλθε, ζητώντας από
τους υπαλλήλους να υλοποιήσουν το πρώτο στάδιο της Αξιολόγη-
σης του 2018, επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους. Η συγκεκριμένη
διαδικασία είχε αποτύχει ήδη δυο φορές στο παρελθόν (εξ ου και
ακόμα προσπαθούν να την ολοκληρώσουν για το προπέρσινο
έτος), λόγω συντριπτικής αποχής των εργαζομένων με ποσοστά

άνω του 80%. Μετά από νέο κάλεσμα των Ομοσπονδιών για συνέ-
χεια της απεργίας, οι συνάδελφοι απείχαν εξίσου μαζικά και τώρα
με αντίστοιχο υψηλό ποσοστό.

Η πίεση και ταυτόχρονα η αδυναμία κυβέρνησης – Διοίκησης να
εφαρμόσουν την Αξιολόγηση άμεσα φάνηκαν ακόμα περισσότερο
με το νέο έτος, όταν οι συνάδελφοι κλήθηκαν ξανά την πρώτη
εβδομάδα του Ιανουαρίου να προχωρήσουν στο επόμενο πλέον
στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή να βαθμολογήσουν τους εαυτούς
τους και τους διπλανούς τους, αγνοώντας και υποτιμώντας το γε-
γονός ότι το πρώτο στάδιο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Είναι προφα-
νές ότι και στο Υπουργείο Οικονομικών η ΝΔ κινείται όπως και στα
υπόλοιπα ζητήματα, προσπαθώντας εκβιαστικά και με το “έτσι θέ-
λω” να υλοποιήσει αντεργατικά μέτρα εκμεταλλευόμενη την παν-
δημία, καθώς η επιρροή της μέσα στην κοινωνία έχει εκμηδενιστεί
προ πολλού και η καρέκλα της “τρίζει”.

Προς το παρόν αναμένεται η αποχή από τους συναδέλφους να
συνεχίσει με μεγάλα ποσοστά. Ωστόσο δεδομένου ότι η κυβέρνη-
ση θα επανέλθει για την ψήφιση του Ειδικού Μισθολογίου και οι
πιέσεις για εφαρμογή της Αξιολόγησης θα συνεχιστούν, αντίστοιχη
θα πρέπει να είναι και η απάντησή μας με νέες απεργίες, ώστε αυ-
τή την φορά να πετύχουμε όχι μόνο αναβολή των μέτρων, αλλά την
οριστική απόσυρσή τους

Νίκος Τουρνάς, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΓΔΕ

Η αξιολόγηση 
δεν θα περάσει

Στάση εργασίας και μαζική συγκέντρωση έγινε τη Δευτέρα
11/1 στο νοσοκομείο του Αιγίου. Αφορμή είναι η προωθούμε-
νη διάλυση του Αναισθησιολογικού τμήματος του νοσοκομεί-

ου, καθώς κατά τη συνήθη κυβερνητική τακτική των μετακινήσεων
αντί προσλήψεων, δεύτερος αναισθησιολόγος καλείται να μετακι-
νηθεί αιφνιδιαστικά, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.
Κατά συνέπεια το Αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου καλεί-
ται πλέον να βγάλει πέρα το τακτικό χειρουργικό πρόγραμμα, τις
καθημερινές εφημερίες και τις διακομιδές διασωληνωμένων ασθε-
νών με τους δύο εναπομείναντες αναισθησιολόγους. 

“Οι μετακινήσεις των γιατρών έρχονται να προστεθούν στο ήδη
τραγικά υποστελεχωμένο Νοσοκομείο Αιγίου, το οποίο εφημερεύει
καθημερινά, καλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Ανατο-
λικής Αχαΐας και προγραμματίζεται να μετατραπεί σε νοσοκομείο

αποκλειστικά για Covid(!!), εάν χρειαστεί, με βάση το επιχειρησια-
κό σχέδιο της ΥΠΕ” επισημαίνει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων
Αχαΐας κι απαιτεί “να παρθεί άμεσα πίσω η εντολή μετακίνησης της
συναδέλφου αναισθησιολόγου από το ΓΝ Αιγίου. Να αναλάβουν
τις ευθύνες τους η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας.
Να καλυφθούν τα τεράστια λειτουργικά κενά στο ΓΝ Αιγίου και το
ΠΓΝΠ με το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό προσωπικό, ειδικά ενόψει του
τρίτου κύματος. Κάθε άλλη κίνηση δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά το
μεγεθύνει. Οι γιατροί είναι εργαζόμενοι και όχι γυρολόγοι”. 

ΑΙΓΙΟ
Κάτω τα χέρια 
από το νοσοκομείο

Πρώτα τους ανάγκασαν να εργάζονται
σε τραγικές για περίοδο πανδημίας

συνθήκες, με αποτέλεσμα πολλοί να νοσή-
σουν από κορονοϊό και μετά τους απέλυ-
σαν γιατί “δεν ήταν παραγωγικοί”. Αυτή
ήταν η αντιμετώπιση που επεφύλασσαν σε
έξι εργάτες τους, τα αφεντικά στο εργο-
στάσιο ΠΙΝΔΟΣ και μάλιστα παραμονή
Πρωτοχρονιάς.

“Για την εργοδοσία της ΠΙΝΔΟΣ αντιπα-
ραγωγικοί είναι οι εργάτες που σε όλη τη
διάρκεια της πανδημίας: Αρρώστησαν κατά
δεκάδες οι ίδιοι και οι οικογένειες τους για
να «σώσουν» τα κέρδη της επιχείρησης.
Δούλευαν εξαντλητικά ωράρια των 12-
14ωρών, χωρίς ρεπό για εβδομάδες ολό-
κληρες! Που δουλεύουν όλες τις Κυριακές
από τον Αύγουστο”, καταγγέλουν το Συνδι-
κάτο Τροφίμων και Ποτών και το Εργατικό
Κέντρο Ιωαννίνων.

“Πίσω από τις κούφιες δικαιολογίες της
εργοδοσίας κρύβεται η μανία της να ξεμ-
περδέψουν με κάθε φωνή διαμαρτυρίας και
αντίστασης μέσα στο εργοστάσιο. Ανάμεσα

στις απολύσεις, απέλυσαν εκδικητικά πρω-
τοπόρο εργάτη, συνάδελφο που απήργησε
στις 26 Νοέμβρη, μέρα πανελλαδικής
απεργίας! Ο συγκεκριμένος συνάδελφος
έμεινε 14μέρες καραντίνα στο σπίτι με
τους ευπαθείς γονείς του, χωρίς η εργοδο-
σία να αναλάβει την ευθύνη της για την
υγεία τη δική του και της οικογένειάς του,
χωρίς καν να τον ειδοποιήσουν για το τι
πρέπει να κάνει, χωρίς να νοιαστούν να του
κάνουν έστω ένα τεστ” συνεχίζουν. 

Μια σειρά σωματεία καταδικάζουν τις
απολύσεις κι εκφράζουν τη συμπαράστασή
τους. Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του
Συνδικάτου Οικοδόμων της πόλης τονίζον-
τας και τις ευθύνες της εργοδοσίας για τη
διασπορά του ιού σε ολόκληρη την πόλη
των Ιωαννίνων: “Η ΠΙΝΔΟΣ που δουλεύαν
οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας, για να
μην βλάψει τα κέρδη της έκρυβε τα κρού-

σματα και μετέτρεψε το εργοστάσιο και
όλη την πόλη μας σε “θερμοκήπιο” κορω-
νοϊού! Το έκανε μάλιστα με τις πλάτες της
κυβέρνησης που δεν έκανε ούτε έναν έλεγ-
χο και δεν θα γίνονταν ούτε ένα τεστ αν
δεν ξεσηκώνονταν πρωτοπόροι εργάτες
όπως ο συνάδελφος που απέλυσαν εκδικη-
τικά επειδή συμμετείχε στην απεργία και αν
δεν είχαν στο πλάι τους το Εργατικό Κέν-
τρο. Η ΠΙΝΔΟΣ που στηρίζεται τόσα χρόνια
και μέσα στην πανδημία με ζεστό χρήμα
από το κράτος, με δικά μας λεφτά δηλαδή,
αλλά και με δεκάδες αντεργατικούς νό-
μους για να έχει στη δούλεψή της φθηνούς
εργάτες. Ο πραγματικός λόγος για τις απο-
λύσεις είναι η στρατηγική που έχει η μεγα-
λοεργοδοσία για το επόμενο διάστημα. Να
γίνει πιο ανταγωνιστική ώστε να αντιμετω-
πίσει τη νέα καπιταλιστική κρίση φορτώνον-
τας τα βάρη πάλι στις δικές μας πλάτες”.

ΠΙΝΔΟΣ Επιδημία απολύσεων

11/1, Νοσοκομείο Αιγίου. Φωτό: ΕΙΝΑ
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ΠΕΜΠΤΗ 14/1
ΠΑΤΡΑ
My Market Αγ. Αντρέας 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/1
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Σκλαβενίτης (Γυφτοπούλου) 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ  
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημοτική Αγορά 6.30μμ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/1
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Σκλαβενίτης Βελβενδούς 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ 
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβα 11πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λαϊκή Μπουρνάζι 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ 
Πλ. Αγίου Λαζάρου 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ  
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Σκλαβενίτης Δουκίσης12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Λαϊκή Πευκάκια 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Λαϊκή 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκι 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 1μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Σκλαβενίτης Σβώλου 12μ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Μαρτίου 11 πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11.30 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή  Πατέλες 12μ
ΒΟΛΟΣ Σκλαβενίτης 12.30μμ
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Σ/Μ Παπαγεωργίου 
(λεωφ. Δωδώνης)12μ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 11.30πμ

ΤΡΙΤΗ 19/1
ΝΙΚΑΙΑ Πλ. Αγίου Γιώργη 7μμ

Εξορμήσεις

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7.30μμ,  
Skype: bit.ly/sekperisteri 
fb: ΣΕΚ Περιστερίου
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Ομιλήτρια:  Ελίνα Φειδοπιάστη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Ν.Ηρακλείου Αττικής
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 8μμ, 
Η φασιστική πρόκληση του Τραμπ δεν θα
περάσει
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 8μμ, 
Κ.Μαρξ: “Η 18 Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου
Βοναπάρτη”
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Πετράκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7.30μμ, 
fb.com/sekxalandri
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 8μμ, 
Skype: bit.ly/sekmarousi
fb: ΣΕΚ Μαρουσιού - Κηφισιάς
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7μμ,
fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 6.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Πάτρας
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 8μμ, 
fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλο-
νίκη
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 8μμ,
fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλο-
νίκη
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7.30μμ, 
fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλο-
νίκη
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 8μμ, 
fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλο-
νίκη 
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7μμ, 
link: bit.ly/sekvolos 
fb: ΣΕΚ Βόλου
Ομιλήτρια: Τζένυ Δεμιρτζίδου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
Ομιλήτρια: Χουάνα Στραυριανού

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7.30μμ, 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και Skype:
bit.ly/sekilisia fb: ΣΕΚ Ιλισίων
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7μμ, 
δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 
5ος ορ. 
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7μμ, 
Skype: bit.ly/SEKAMPELO 
fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7μμ,
fb: ΣΕΚ Εξαρχείων

Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Κυψελης
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7μμ,
fb: ΣΕΚ Γαλάτσι
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7.30μμ, 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα - Πετρά-
λωνα, Θησείο 
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1, 7μμ, 
zoom: tinyurl.com/pyrinaspetralona
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 6.30μμ, 
Skype: ilirida.mb2
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 7.30μμ, 
πληρ: 6934 427116
Ομιλητής: Αλέξης Μαρτζούκος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ Πατήσια
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο  

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ Γκύζη
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 7μμ, 
Skype: bit.ly/sekpagrati, fb: ΣΕΚ Παγκράτι
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 8μμ, 
Skype: bit.ly/sekellinikou
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 7μμ, 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και Skype:
bit.ly/sekzografou fb: ΣΕΚ Ζωγράφου
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 7.30μμ  
δημαρχείο Νίκαιας fb: ΣΕΚ πυρήνας Νί-
καιας - Κορυδαλλού
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κοτσουδάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Σιδέρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 7.30μμ 
fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραμπάσης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ιωαννίνων
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1, 8μμ 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
Ομιλήτρια: Νένα Παμπουκίδου

ΞΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/1, 5.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Ξάνθης
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

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. 
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ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ εργατικη

αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα 

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Δημήτρης Δασκα-
λάκης, Σωτήρης Κοντογιάννης, Νίκος
Λούντος, Στέλιος Μιχαηλίδης, Λέανδρος
Μπόλαρης, Μάνος Νικολάου, Γιώργος
Πίττας, Αφροδίτη Φράγκου 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης

Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@gmail.com
τηλ.: 210 5241001,  
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Πώς δυναμώνουμε την αριστερά των αγώνων και της προοπτικής



130 χρόνια από την γέννηση 
του Αντόνιο Γκράμσι

Ο μεγάλος επαναστάτης γεννήθη-
κε στις 22 Γενάρη του 1891 στην
Σαρδηνία. Ο Γκράμσι συνέδεσε το
όνομά του με την «κόκκινη διετία»
των εργατικών αγώνων, απεργιών
και καταλήψεων εργοστασίων, στην
Ιταλία το 1919-20. Στην εφημερίδα
Όρντινε Νουόβο αρχικά ανέδειξε
την εμπειρία των μορφών οργάνω-
σης αυτών των αγώνων, τα εργοστα-
σιακά συμβούλια σαν το ανάλογο
των σοβιέτ της Ρώσικης Επανάστα-
σης. Για τον Γκράμσι ο ορίζοντας
των εργατικών αγώνων ήταν η ανα-
τροπή του καπιταλισμού. Η δημο-
κρατία τους ήταν πολύ ανώτερη του
αστικού κοινοβουλευτισμού και η
βάση που θα οργανωθεί η νέα κοι-
νωνία. 

Το επαναστατικό κόμμα ήταν το
κλειδί στην αντίληψη του Γκράμσι.

Ηταν το «τμήμα της τάξης» που είχε
ξεκάθαρη την επαναστατική εναλλα-
κτική, αλλά ταυτόχρονα βοηθούσε
με τις πρωτοβουλίες του την τάξη
να συσπειρώσει γύρω της όλους
τους καταπιεσμένους στην προοπτι-
κή της σύγκρουσης με το αστικό
κράτος και της ανατροπής του καπι-
ταλισμού. 

150 χρόνια από την 
«έφοδο στον ουρανό»

Στις 18 Μάρτη 1871 η δεύτερη με-
γαλύτερη πόλη στον κόσμο πέρασε
στα χέρια των εργατών και των ερ-
γατριών της. Εκείνη τη μέρα η εργα-
τική τάξη του Παρισιού ξεκίνησε την
«έφοδο στον ουρανό»: ήταν το πρώ-
το παράδειγμα στην ιστορία τι ση-
μαίνει εργατική τάξη στην εξουσία. 

Όπως έγραψε ο Μαρξ στον Εμφύ-
λιο Πόλεμο στην Γαλλία, την εισήγη-
ση στο Γενικό Συμβούλιο της Πρώ-
της Διεθνούς: «Το πραγματικό της
μυστικό ήταν ότι αποτελούσε ουσια-

στικά μια κυβέρνηση της εργατικής
τάξης, το αποτέλεσμα της πάλης
της παραγωγικής τάξης ενάντια
στην τάξη των σφετεριστών, την
ανοιχτή, τελικά, πολιτική μορφή με
την οποία μπορούσε να συντελεστεί
η οικονομική απελευθέρωση της ερ-
γασίας… Μα η εργατική τάξη δεν
μπορεί να πάρει απλώς στα χέρια
της την έτοιμη κρατική μηχανή, και
να την βάλει σε κίνηση για τους δι-
κούς της σκοπούς». 

Η εργατική τάξη του Παρισιού συ-
νέτριψε αυτή τη μηχανή και έχτισε
τη δικιά της εξουσία. Και δίνει ακόμα
και σήμερα το παράδειγμα ως προς
τι σημαίνει πραγματικά δημοκρατία.
Την Κομμούνα αποτελούσαν ανα-
κλητοί αντιπρόσωποι που αμείβον-
ταν με το μέσο μισθό. Ήταν και νο-
μοθετικό και εκτελεστικό σώμα. Οι
εργάτες αποφάσιζαν μέσω των αντι-
προσώπων τους και υλοποιούσαν
τις αποφάσεις τους. Ένα πολύβουο
ποτάμι συνελεύσεων, διαδηλώσεων,
συζητήσεων σε εκατοντάδες λέσχες
και ενώσεις εξασφάλιζε τη συνεχή
ροή αυτής της διαδικασίας.

Ενάμιση αιώνα μετά, η εργατική
τάξη είναι άπειρες φορές μεγαλύτε-
ρη και πιο δυνατή από τότε. Εχει τη
δύναμη να σώσει την ανθρωπότητα
από τα δεινά του καταστροφικού
καπιταλισμού. Και χρειαζόμαστε μια
Αριστερά που θα έχει στα λάβαρά
της γραμμένο το παράδειγμα της
Κομμούνας. 

150 χρόνια «Κόκκινη Ρόζα»
Στις 5 Μάρτη του 1871 γεννιόταν

και η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Το 1915,
με το σφαγείο του Πρώτου Παγκο-
σμίου Πολέμου να παίρνει εφιαλτι-
κές διαστάσεις, η Ρ. Λούξεμπουργκ
έγραφε ότι η ανθρωπότητα βρίσκε-
ται μπροστά στο δίλημμα: “Σοσιαλι-
σμός ή βαρβαρότητα”. Η απάντηση
που έδινε η ίδια και οι σύντροφοί
της ήταν ο σοσιαλισμός και ο δρό-
μος για αυτόν ήταν η εργατική επα-
νάσταση. 

Δεκαπέντε χρόνια πριν, η νεοφερ-
μένη στην γερμανική σοσιαλδημο-
κρατία πολωνή επαναστάτρια γινό-

ταν γνωστή στην Αριστερά για την
πολεμική της πάνω σε αυτό το ζήτη-
μα με το βιβλίο της Κοινωνική Με-
ταρρύθμιση ή Επανάσταση. Απαν-
τούσε στις απόψεις που έλεγαν ότι ο
Μαρξ διαψεύδεται, ο καπιταλισμός
άφηνε πίσω του τις καταστροφικές
κρίσεις, η αστική δημοκρατία πιο ου-
σιαστική και η Αριστερά (το σοσιαλ-
δημοκρατικό κόμμα) έπρεπε να εγ-
καταλείψει κάθε αναφορά στην επα-
ναστατική ανατροπή και να γίνει
«δημοκρατικό κόμμα των μεταρρυθ-
μίσεων» μέσα από τις εκλογές και το
κοινοβούλιο. 

Η Λούξεμπουργκ εξηγεί ότι οι αλ-
λαγές στον καπιταλισμό δεν
αναιρούν την εκμεταλλευτική,
καταστροφική του φύση και
ότι η στρατηγική της επανά-
στασης παραμένει επίκαιρη.
Αυτή τη μάχη έδωσε τα επό-
μενα χρόνια η Λούξεμπουργκ,
σε σύγκρουση με τη στρατη-
γική του κοινοβουλευτικού
δρόμου που καθόριζε όλο και
περισσότερο την σοσιαλδη-
μοκρατία. Το 1906 εξηγούσε
ότι η «μαζική απεργία» το όπλο που
χρησιμοποίησε η εργατική τάξη της
Ρωσίας στην Επανάσταση του 1905
δεν ήταν μια ιδιαιτερότητα αλλά εί-
ναι η μορφή που παίρνει η επανα-
στατική πάλη της εργατικής τάξης
στον σύγχρονο καπιταλισμό. 

Το 1914 η σοσιαλδημοκρατία συν-
θηκολόγησε και επίσημα με την άρ-
χουσα τάξη και το κράτος της, στη-
ρίζοντας τον πόλεμο. Αντίθετα, η
Λούξεμπουργκ και οι σύντροφοί της
κατήγγειλαν τον πόλεμο και άρχισαν
να χτίζουν την επαναστατική αριστε-
ρά που στα τέλη του 1918 θα γινό-
ταν το Κομμουνιστικό Κόμμα της
Γερμανίας, στη φωτιά της επανά-
στασης που σταμάτησε τον πόλεμο. 

200 χρόνια από το 1821
Η επέτειος της Ελληνικής Επανά-

στασης δίνει κάθε φορά στην άρ-
χουσα τάξη την αφορμή να διαλαλή-
σει τους εθνικιστικούς μύθους για
την ιστορία. Η Επιτροπή για τον
γιορτασμό των 200 χρόνων δεν είναι
εξαίρεση: ένας συνδυασμός υμνο-
λογιών στην «πολεμική Αρετή των
Ελλήνων», στην Εκκλησία και στην
«τρισχιλιόχρονη ιστορία του ελληνι-
σμού» με τις δοξολογίες στον ευρω-
παϊκό (βλέπε ΕΕ) προσανατολισμό
της χώρας. Με άλλα λόγια, κάτι για
κάθε γούστο της «δεξιάς πολυκατοι-
κίας». 

Στην πραγματικότητα, η ελληνική
επανάσταση δεν χωράει σε αυτούς
του μύθους. Ήταν μια πραγματική
επανάσταση, όπου χιλιάδες «απλοί»
άνθρωποι πάλεψαν και πέθαναν για
την ελευθερία και για τα «απαρά-
γραπτα» δικαιώματά τους. Όχι μόνο

ενάντια στο οθωμανικό απολυταρχι-
κό κράτος αλλά και τους φεουδάρ-
χες του, που πολλές φορές ήταν
Χριστιανοί (και δεσποτάδες). Ήταν,
όμως, μια αστική επανάσταση: η νέα
τάξη απέκτησε το κράτος της και
μεταμόρφωσε την κοινωνία ανάλογα
με τα συμφέροντα και τις ιδέες της. 

Η κοινωνία αλλάζει με επαναστά-
σεις, αυτό είναι το μήνυμα (και) του
1821. Διακόσια χρόνια μετά, η τάξη
που εκπροσωπεί το μέλλον με τους
αγώνες της στο παρόν είναι η εργα-
τική τάξη και χρειάζεται μια επανά-
σταση για να απελευθερώσει την
κοινωνία. 

Αντικαπιταλίστα!
Είκοσι χρόνια πριν, τον Ιούλη του

2001, εκατοντάδες χιλιάδες διαδή-
λωναν στους δρόμους της Γένοβα
πολιορκώντας την Σύνοδο των G8,
των ηγετών των οχτώ πλουσιότερων
κρατών του πλανήτη. Ήταν μια συγ-
κλονιστική στιγμή. Το «κίνημα του
Σιάτλ» είχε φτάσει στην Ευρώπη τον
προηγούμενο χρόνο με την κινητο-
ποίηση ενάντια στην Σύνοδο του
ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας
στην Πράγα. Η Γένοβα ήταν η επιβε-
βαίωση ότι αυτά δεν ήταν τυχαία
επεισόδια. Ένα νέο κίνημα έκανε την
εμφάνισή του, βάζοντας ανοιχτά στο
στόχαστρό του τον παγκόσμιο καπι-
ταλισμό και τους οργανισμούς του. 

Δεν είναι νοσταλγία να θυμηθούμε
την Γένοβα. Ζει σήμερα, στους αγώ-
νες και τις εξεγέρσεις που απλώνον-
ται σε όλο το πλανήτη, με τις πιο
διαφορετικές αφορμές: από την
αστυνομική βία μέχρι την περιβαλ-
λοντική καταστροφή, και από την τα-
ξική ανισότητα μέχρι κάθε λογής κα-
ταπίεση. Οι αφορμές πολλές, η αιτία
κοινή: ο καπιταλισμός. 

Το ΣΕΚ έπαιξε πρωταγωνιστικό
ρόλο για να φτάσει η «Γένοβα» στα
συνδικάτα, τις απεργίες, τους αγώ-
νες που εκτυλίσσονταν τότε. Και για
να ανοίξει την συζήτηση για την
προοπτική αυτού του κινήματος.

40 χρόνια από την «Αλλαγή»
Τον Οκτώβρη θα συμπληρωθούν

σαράντα χρόνια από τον θρίαμβο
του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1981
με το 48%. Έφτασε σε αυτή την
εκλογική νίκη στηριγμένο στους

αγώνες των εργατών και της νεολαί-
ας από το 1974 και μετά. 

Ήδη, το ΠΑΣΟΚ του 1981 είχε γί-
νει πολύ πιο «ρεαλιστικό και ώριμο»,
δηλαδή πιο δεξιό από το ΠΑΣΟΚ του
1974 που διακήρυττε «στις 18 σο-
σιαλισμό». Τώρα η υπόσχεση ήταν
για την «αλλαγή». Αυτή την αλλαγή
θα την έφερνε η «κυβέρνηση όλων
των Ελλήνων» και των εργατών και
των καπιταλιστών. 

Αυτό που ακολούθησε ήταν η μα-
κρόχρονη διάψευση αυτών των ελπί-
δων και οι ανταρσίες της βάσης του
απέναντι στην προσαρμογή όλων
των κυβερνήσεων στο νεοφιλελευ-
θερισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μαζεμένα
και απότομα όλη τη διαδρομή του
ΠΑΣΟΚ. Η ελπίδα βρίσκεται στην
Αριστερά του αντικαπιταλισμού και
της επανάστασης. 

50 χρόνια ΟΣΕ-ΣΕΚ
Το Νοέμβρη αυτής της χρονιάς

συμπληρώνεται μισός αιώνας από
την ίδρυση της Οργάνωσης Σοσιαλι-
στική Επανάσταση (ΟΣΕ) από την
οποία προήλθε το ΣΕΚ. Σήμερα το
ΣΕΚ έχει την εκτίμηση χιλιάδων αγω-
νιστών και αγωνιστριών για την στά-
ση και το ρόλο του στους αγώνες.

Όμως, αυτά δεν έπεσαν από τον
ουρανό. Στηρίζονται στα θεμέλια
που μπήκαν πενήντα χρόνια πριν.
Τον αντικαπιταλισμό, στην αναφορά
στην κεντρικότητα της εργατικής τά-
ξης στην ανατροπή του συστήμα-
τος, στην επανάσταση και όχι στο
κοινοβουλευτικό δρόμο. Στην αντί-
ληψη ότι ο σοσιαλισμός θα έρθει
«από τα κάτω» και όχι από τα γρα-
φεία των υπουργών (ή τα τανκς των
γραφειοκρατών παλιότερα). 

Θα τιμήσουμε αυτή την επέτειο
ανοίγοντας την συζήτηση για όλες
αυτές τις βασικές επιλογές και τις
συνθήκες που δοκιμάστηκαν, αλλά
και δυναμώνοντας το «επαναστατικό
κόμμα της εργατικής πρωτοπορίας»
που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε
στη νίκη των εργατών.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Πώς παλεύουμε το τέρας; 
- με επαναστάσεις!
Με κεντρικό τίτλο “Η Αριστερά

στην Αμερική” και με εξώφυλ-
λο το κίνημα που γκρέμισε

τον Τραμπ στις ΗΠΑ κυκλοφορεί το
νέο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω (Νο144, Γενάρης-
Φλεβάρης 2021).

Ήταν η μαζική αντίσταση των κινημά-
των, των γυναικών, του Black Lives Mat-
ter, των εργατών που βγήκαν σε απερ-
γίες και έφεραν την εκλογική ήττα του
Τραμπ και όχι η στρατηγική του Μπάιν-
τεν και των Δημοκρατικών. Ο Γιάννης
Δελατόλας και η Κλαιρ Λέμλιχ, μέλη
του Marx21 στο άρθρο “Το τέλος ενός
εφιάλτη; Η αριστερά μετά τις εκλογές
στις ΗΠΑ” περιγράφουν αυτή την αντί-
σταση και αποδεικνύουν γιατί οι Δημο-
κρατικοί δεν μπορούν και δεν θέλουν
να ικανοποιήσουν τα αιτήματα αυτού
του κινήματος, αντίθετα θα συγκροτή-
σουν μια κυβέρνηση προς όφελος των
καπιταλιστών. Η επαναστατική Αριστε-
ρά έχει να παίξει καθοριστικό ρόλο
ώστε το κίνημα να συνεχίσει ενάντια
στη νέα κυβέρνηση, κερδίζοντάς το
στην αντικαπιταλιστική προοπτική.

Δεν είναι ο “αόρατος” εχθρός, αλλά
το σύστημα του καπιταλισμού που ευ-
θύνεται για τις καταστροφικές επιπτώ-
σεις της πανδημίας, εξηγεί η Μαρία
Στύλλου στο άρθρο της “Παλεύουμε το
τέρας του καπιταλισμού”. Ακόμα και σε
αυτές τις συνθήκες, οι εργατικές εκρή-
ξεις σε όλο τον πλανήτη, οι εργατικοί
αγώνες ενάντια στην κυβέρνηση του
Μητσοτάκη ανέδειξαν την εργατική
εναλλακτική για την αντιμετώπιση της
πανδημίας από τα νοσοκομεία και την εκπαί-
δευση μέχρι τους καλλιτέχνες, τον επισιτισμό
και τις μετανάστριες καθαρίστριες, και όλοι
μαζί ενάντια στους φασίστες και στο πλευρό
των μεταναστών και προσφύγων που ζητούν
χαρτιά και άσυλο.

Με την πολύτιμη εμπειρία από τη δίκη της
Χρυσής Αυγής, ενωτικά και με τα συνδικάτα
μπροστά, παλεύουμε για να μπουν “Στη φυλα-
κή οι δολοφόνοι του Ζακ”. Στο άρθρο με αυτόν
τον τίτλο, η Αφροδίτη Φράγκου μας βοηθάει
να γνωρίσουμε καλύτερα τον ακτιβιστή Ζακ
Κωστόπουλο μέσα από κείμενα του ίδιου. Ο
Ζακ πίστευε στον κόσμο που παλεύει και όχι
στη “Δικαιοσύνη”, κατηγορούσε από το 2013
την κυβέρνηση για την “ατομική ευθύνη” που
μας έχει επιβάλει με το τσάκισμα της δημόσιας
Υγείας και πάλευε για τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα και την αλλαγή του κόσμου. 

Ο Πάνος Γκαργκάνας διαλύει τους μύθους
της κυρίαρχης ιδεολογίας στο άρθρο με τίτλο:
“200 χρόνια από την επανάσταση του '21. Η κοι-
νωνία αλλάζει με επαναστάσεις”. Μια ολόκληρη
εκστρατεία ιστορικού αναθεωρητισμού προ-
σπαθεί να μας πείσει ότι “Το να μιλάμε για αστι-
κές επαναστάσεις είναι μια ξεπερασμένη εμμο-
νή”. Απέναντι στα ψέματα της εθνικιστικής προ-
παγάνδας, το άρθρο αναδεικνύει ότι η ταξική

καταπίεση, η φτώχεια και η έλλειψη γης, ήταν
αυτό που έσπρωξε μαζικά τον κόσμο στην επα-
νάσταση. Επίσης, απαντάει στις λάθος αναλύ-
σεις της Αριστεράς που έβλεπε την Ελλάδα με-
τά την επανάσταση σαν αστικο-τσιφλικάδικη νε-
οαποικία των Μεγάλων Δυνάμεων, παραβλέπον-
τας την ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού.

Ρόζα
Για τη μεγάλη επαναστάτρια “Ρόζα Λούξεμ-

πουργκ” και την τεράστια συμβολή της στην
υπεράσπιση του Μαρξισμού, γράφει η Σταυρού-
λα Πανίδου. Ήταν η περίοδος που τα σοσιαλδη-
μοκρατικά κόμματα της Β' Διεθνούς εγκατέλει-
παν τον επαναστατικό δρόμο για την αλλαγή της
κοινωνίας. Υιοθετούσαν την αντίληψη ότι ο καπι-
ταλισμός στη νέα του φάση, χωρίς πολέμους και
κρίσεις, μέσα από κοινοβουλευτικές μεταρρυθ-
μίσεις θα μετατραπεί σταδιακά σε σοσιαλισμό.
Η συμβολή της Ρόζας δεν ήταν μόνο σε θεωρη-
τικό επίπεδο. Σε όλη της τη ζωή ήταν μια ενεργή
επαναστάτρια. Για πολλά χρόνια μέλος στο SPD
με ασταμάτητες συγκρούσεις, αποχώρησε μετά
την έναρξη του Α'ΠΠ και ίδρυσε με συντρόφους
της τον Σπάρτακο, μπήκε στη φυλακή για την
αντιπολεμική της δράση, ρίχνεται με ορμή στην
Γερμανική Επανάσταση του 1918 και δύο μήνες
μετά δολοφονείται από τις αντεπαναστατικές

δυνάμεις.
Μια ιστορική αναδρομή για τον πό-

λεμο ανάμεσα στην Αρμενία και το
Αζερμπαϊτζάν κάνει ο Νίκος Λούντος
στο άρθρο “Ναγκόρνο Καραμπάχ,
Σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών αντα-
γωνισμών”. Ο πόλεμος που ξεκίνησε
στις 27 Σεπτέμβρη και έσπειρε τον
θάνατο και την προσφυγιά είναι μια
τεράστια κλιμάκωση του ανταγωνι-
σμού των δύο χωρών με κέντρο το
Ναγκόρνο Καραμπάχ (ΝΚ) που ξεκί-
νησε με 6ετή πόλεμο το 1988. Οι αν-
ταγωνισμοί όμως απλώνονται και πα-
ραπέρα. Όπως αναφέρει το άρθρο
“... ο έλεγχος των ενεργειακών πόρων
παραμένει βασικός παράγοντας για
τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς
και την ανάφλεξη των πολέμων. ...Το
Αζερμπαϊτζάν είναι χώρα κλειδί και
για το πετρέλαιο και για το φυσικό αέ-
ριο της Κασπίας”. Ο πόλεμος στο ΝΚ
είναι άλλο ένα παράδειγμα ότι “η δι-
πλωματία των αγωγών... φέρνει θάνα-
το και καταστροφή, όχι ανάπτυξη”.

Απέναντι στις ισλαμοφοβικές φωνές
που κραυγάζουν για ισλαμοποίηση
του Ευρωπαϊκού πολιτισμού από τους
μουσουλμάνους πρόσφυγες, ο Αντώ-
νης Σκαρπέλης στο άρθρο “Η Ευρώπη
του Ισλάμ” απαντάει ότι οι ευρωπαϊκοί
πληθυσμοί ποτέ δεν ήταν εθνικά και
θρησκευτικά “καθαροί” και οι επαφές
με τον μουσουλμανικό κόσμο ξεκινούν
από τον πρώιμο Μεσαίωνα. Ο καταλύ-
της για την εξάπλωση του Ισλάμ που
έφτασε από τον Ατλαντικό και την Ιβη-
ρική χερσόνησο ως τον Ινδικό ωκεανό

ήταν το εμπόριο. Εκείνη την περίοδο το ισλαμι-
κό Χαλιφάτο, σε σύγκριση με την καθυστερη-
μένη ευρωπαϊκή Δύση έφερνε ανάπτυξη, οικο-
νομική και πολιτιστική. Η στρεβλή εικόνα του
“φονταμενταλιστικού Ισλάμ” είναι αποτέλεσμα
των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων της Δύσης
και βολεύει τον ιμπεριαλισμό για να συνεχίζει
τις εκστρατείες του. 

Στις σελίδες βιβλιοκριτικής ο Σωτήρης Κον-
τογιάννης παρουσιάζει το βιβλίο “Η Διαλεκτική
της Φύσης” του Φρίντριχ Ένγκελς, ο Γιώργος
Ράγκος γράφει για το “Τάτλιν: Μνημείο στην
Τρίτη Διεθνή. Αριστερός Μοντερνισμός και
Οχτωβριανή Επανάσταση” του Νίκου Αξαρλή,
ο Λέανδρος Μπόλαρης για το “Μεσάνυχτα του
αιώνα” του Βίκτορ Σερζ και ο Γιώργος Πίττας
για τον τόμο του Αντόνιο Γκράμσι “Δημοσιο-
γραφία και Τύπος”.

Μάνος Νικολάου

Γράψου συνδρομητής
Προμηθευτείτε το νέο Σοσιαλισμός από τα

κάτω από τους συντρόφους και τις συντρόφισ-
σες της Εργατικής Αλληλεγγύης στον εργατι-
κό χώρο ή τη γειτονιά σας. Εναλλακτικά, κάντε
την παραγγελία σας στο Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο ή στείλτε μήνυμα στη σελίδα του περιοδι-
κού στο facebook.

Aπό την Ελλάδα
του 1821 μέχρι την
Αμερική του Τραμπ



Στην πρόσφατη συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Σακελλαροπούλου ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε
«για άλλη μια φορά έστω και τώρα άμεση σύγκληση συμ-

βουλίου πολιτικών αρχηγών υπό την πρόεδρο της Δημοκρατίας
και με τη συμμετοχή της επιτροπής εμπειρογνωμόνων ώστε να
καταρτιστεί σχέδιο αντιμετώπισης» καλώντας τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη «να αφήσει το “εγώ” απέναντι στην ανάγκη της ενίσχυ-
σης της προστασίας της δημόσιας Υγείας».

Δεν θα σχολιάσουμε εδώ την ουσία των προτάσεων (ανάλη-
ψη πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση για να εξασφαλίσει η ΕΕ
τις πατέντες από τα εμβόλια ώστε το κάθε κράτος-μέλος να τις
διαχειριστεί με τις εγχώριες δυνάμεις της φαρμακοβιομηχα-
νίας, διμερείς συμφωνίες με χώρες που παράγουν μαζικά το
εμβόλιο, ενίσχυση του ΕΣΥ, επίταξη των ιδιωτικών κλινικών) με
κάποιες από τις οποίες θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει.

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί αυτή η εμμονή στην ανά-
ληψη κοινών πρωτοβουλιών με την κυβέρνηση Μητσοτάκη; Ο
ίδιος ο Μητσοτάκης έχει επανειλημμένα απαντήσει αρνητικά σε
ανάλογες εκκλήσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπως το “αίτημα για οικουμενι-
κό υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής” στο όνομα της καθηγή-
τριας Λινού τον περασμένο Νοέμβρη. Στη νέα πρόταση, απάν-
τησε προκαλώντας συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών,
αντιπαράθεση δηλαδή, στην Βουλή την Παρασκευή 15 Γενάρη.

«Ζητάμε σχέδιο σωτηρίας, όχι συγκυβέρνησης» δηλώνει ο
Τσίπρας. Αλλά πιστεύει στα αλήθεια ότι η έξοδος από την κρί-
ση της πανδημίας μπορεί να έρθει μέσα από οικουμενική συ-
νεργασία όλων των κομμάτων με την κυβέρνηση Μητσοτάκη;
Πιστεύει στα αλήθεια ότι το πρόβλημα στην πολιτική της κυ-
βέρνησης έγκειται στο “εγώ” του πρωθυπουργού;

Είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί μια τέτοια αντιπολιτευ-
τική γραμμή όταν απέναντί μας έχουμε μια κυβέρνηση που συ-
νειδητά χρησιμοποιεί την πανδημία για να περάσει τις χειρότε-
ρες αντιδραστικές επιθέσεις; Περικοπές στη δημόσια Υγεία και
Παιδεία, οικονομική ενίσχυση σε κάθε λογής καπιταλιστικό λόμ-
πι, πετσόκομα μισθών και συντάξεων, μπατσοκρατία, χτύπημα
των συνδικαλιστικών κατακτήσεων, νέο πτωχευτικό κώδικα;   

Ας είμαστε ειλικρινείς. Με τον πρόσφατο ανασχηματισμό της
κυβέρνησης να δίνει περισσότερο χώρο στους Βορίδηδες και

στους Χατζηδάκηδες, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για “σύγκληση
των πολιτικών αρχηγών” στοχεύει σε μια πολιτική σύγκλιση, ελ-
πίζοντας σε κάποια ρήγματα στην “κεντροδεξιά” και κυρίως
στο ΚΙΝΑΛ -μια σύγκλιση που πάνω απ' όλα δεν θα ανησυχήσει
τους “εταίρους” στην ΕΕ και την άρχουσα τάξη αυτής της χώ-
ρας ότι μπαίνουμε ξανά σε σκηνικό ταξικών συγκρούσεων,
όπως το 2010-15. 

Περιμένοντας τη φθορά
Μην τολμώντας να θέσει ούτε καν στα λόγια ζήτημα ανατρο-

πής αυτής της επικίνδυνης κυβέρνησης, κάνοντας πίσω κι άλλα
βήματα ολοταχώς από την εναλλακτική έστω της όποιας αρι-
στερής διακυβέρνησης, κρατώντας “χαμηλούς τόνους” και πε-
ριμένοντας την “φθορά” να κάνει από μόνη της τη δουλειά μέ-
χρι τις εκλογές (όποτε ο Μητσοτάκης θεωρήσει ωφέλιμο γι' αυ-
τόν να τις προκαλέσει) η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που πετυ-
χαίνει είναι να σπέρνει απογοήτευση στην βάση της, να παρα-
τείνει τη ζωή αυτής της εγκληματικής κυβέρνησης.   

Αυτή είναι η εξήγηση για την αδυναμία της ηγεσίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ να επικοινωνήσει και να συσπειρώσει την ολοένα και αυξα-

νόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και
αυτό δεν αφορά μόνο στον Τσίπρα και στον στενό του κύκλο. Η
πλατφόρμα της “Ομπρέλας” (ενόψει της ψηφιακής προγραμμα-
τικής συνδιάσκεψης) που τις προηγούμενες μέρες έδωσε στη
δημοσιότητα το δικό της κείμενο είναι μια διεύρυνση των “53+”
προς τα δεξιά (περιλαμβάνει π.χ. τον Δημήτρη Παπαδημούλη)
που δεν θέλει να “σπάσει αυγά”. 

Όπως διαβάζουμε στην ΕφΣυν: “Το μανιφέστο της Ομπρέλας
είναι προσεκτικά γραμμένο, προφανώς για τον φόβο της πα-
ρερμηνείας από κάποιους ότι επιθυμεί να προκαλέσει εσωκομ-
ματικό ζήτημα στον ΣΥΡΙΖΑ”. Όσον αφορά στο “ύφος της αντι-
πολίτευσης” το μανιφέστο τοποθετείται ενάντια σε μια “ανομο-
λόγητη, επιφανειακή και πολωτική ρητορική” και υπέρ μιας
“τεκμηριωμένης, μαχητικής προγραμματικής αντιπολίτευσης
που δημιουργεί ρωγμές και αποδομεί το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο,
διεισδύει και βρίσκει αποδοχή σε ευρύτερα κοινωνικά και πολι-
τικά ακροατήρια”.

Πρόκειται βέβαια για μια κατεύθυνση που ήδη υλοποιεί η
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχοντας εγκαταλείψει την αντιπολίτευση
στους δρόμους και τις απεργίες προς όφελος της “προγραμ-
ματικής αντιπολίτευσης” των “σχεδίων σωτηρίας”. Το ίδιο ανώ-
δυνη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική της γραμμή
μοιάζει να είναι και η εμφάνιση της Ριζοσπαστικής Εναλλακτι-
κής Ενότητας (ΡΕΝΕ) από στελέχη που έφυγαν από την προ-
εδρική πτέρυγα, ανάμεσά τους και ο πρώην υπουργός του ΠΑ-
ΣΟΚ Κοτσακάς “για τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία σε κορμό της προοδευτικής παράταξης”.

Η μόνη ελπίδα για ένα πραγματικό σχέδιο σωτηρίας από την
εγκληματική πολιτική του Μητσοτάκη βρίσκεται στους αγώνες
των εργαζομένων και στη δύναμή τους. Όχι μόνο για να ανα-
τρέψουν αυτήν την επικίνδυνη κυβέρνηση αλλά για να πάρουν
οι ίδιοι στα χέρια τους τον έλεγχο και την διαχείριση όχι μόνο
της πανδημίας αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, διαμορφώνον-
τας την δική τους εργατική εναλλακτική πρόταση.

Γιώργος Πίττας
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Για πολλούς από εμάς - ειδικά για όσους
είναι αρκετά τυχεροί και δεν έχουν κολ-
λήσει Covid-19, ο τελευταίος χρόνος

ήταν σαν να έχουν μπει οι ζωές μας στην ανα-
μονή. Η εξάπλωση νέων, πιο μολυσματικών
παραλλαγών του ιού και η ανάλγητη και ανίκα-
νη κυβέρνησή μας μας οδηγούν σε μία περαι-
τέρω αναβολή του τέλους αυτής της κατάστα-
σης.

Αλλά ας μη φανταζόμαστε ότι βρίσκεται σε
αναμονή και ο καπιταλισμός. Αυτός πάντα κι-
νείται, πάντα αλλάζει. Αυτό αποδεικνύεται σε
δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, στα τελευταία
φύλλα της χρονιάς, της εφημερίδας Φαϊνάν-
σιαλ Τάιμς.

Το ένα ανέφερε ότι “Οι πολιτικές των τραπε-
ζών και των κεντρικών τραπεζών σε συνδυα-
σμό με τις αλλαγές στη συμπεριφορά των κα-
ταναλωτών έχουν ενισχύσει τις τάσεις που
από πριν τοποθετούσαν περισσότερο πλούτο
και ανάπτυξη στα χέρια μερικών μεγάλων εται-
ρειών, σύμφωνα με ακαδημαϊκούς και εταιρι-
κούς συμβούλους”.

Η πανδημία ευνόησε τις μεγάλες εταιρείες
σε βασικούς τομείς -πληροφορική, λιανική και
φαρμακευτική. Οι καταναλωτές έχουν επικεν-
τρωθεί στην αγορά προϊόντων από ένα περιο-
ρισμένο φάσμα γνωστών εταιρειών οι οποίες
έχουν τους πόρους ώστε να προσαρμοστούν
στη λειτουργία μέσω διαδικτύου.

Αλλά η αύξηση της δύναμης των μεγάλων
εταιρειών είναι μια πιο μακροπρόθεσμη τάση.
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό
Harvard Business Review το 2019 ανέφερε

πως "Οι μεγάλες εταιρείες έχουν όλο και πε-
ρισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν τις
κυρίαρχες θέσεις τους, ενώ οι μικρές εταιρεί-
ες είναι όλο και λιγότερο πιθανό να γίνουν με-
γάλες και κερδοφόρες."

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Η διαφορά στην κερδοφορία ως ποσοστό
μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων αυ-
ξήθηκε από 15% στη δεκαετία του 1990 σε 30-
35% τη δεκαετία του 2010. Ένας παράγοντας
φαίνεται πως είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες
μπορούν και επενδύουν πολύ περισσότερο
στην έρευνα και στην ανάπτυξη. “Κατά μέσο
όρο, μια μεγάλη εταιρεία ξόδεψε 330 εκατομ-
μύρια δολάρια για έρευνα και ανάπτυξη το
2017”, αναφέρει το Harvard Business Review.
“Η μέση μικρή εταιρεία ξόδεψε το πενιχρό πο-
σό των 6 εκατομμυρίων δολαρίων -ποσό που
προφανώς δεν αρκεί να αντιμετωπίσει έναν με-
γάλο ανταγωνιστή, εκτός αν προκύψει μια τυ-
χαία ανακάλυψη”.

Χρηματοδότηση
Οι επενδύσεις εξαρτώνται από την πρόσβα-

ση στη χρηματοδότηση. Και εδώ η πανδημία
έχει αναδείξει τη δύναμη των μεγάλων εταιρει-
ών, όπως μας δείχνει ένα άλλο άρθρο των Φαϊ-
νάνσιαλ Τάιμς.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση
του εταιρικού δανεισμού, καθώς οι εταιρείες
προσαρμόστηκαν στα χαμηλά επιτόκια και
στις πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης των κεν-
τρικών τραπεζών – που δημιουργούσαν νέο
χρήμα και το διοχέτευαν στο χρηματοπιστωτι-
κό σύστημα.

Οι εταιρείες δανείζονται πλέον κυρίως με
την έκδοση ομολόγων στις αγορές χρέους,
παρά απευθυνόμενες στις τράπεζες.

Τον περασμένο Μάρτη, καθώς τα κρούσμα-
τα αυξήθηκαν εκθετικά, έπιασε πανικός σε αυ-
τές τις αγορές και οι τιμές των ομολόγων κα-
τέρρευσαν. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, η
Ομοσπονδιακή Τράπεζα παρέμβηκε, υποσχό-
μενη να αγοράσει διαφόρων ειδών εταιρικά
ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά περιου-
σιακά στοιχεία. “Χωρίς καν να αγοράσει ούτε
ένα ομόλογο, οι τιμές άρχισαν να ανακάμ-
πτουν, ενισχυμένες από την υποστήριξη της
Fed”, έλεγε το άρθρο “και οι πόρτες των
φραγμάτων άνοιξαν για μια νέα αύξηση του
εταιρικού χρέους.”

Μέσα στο “μεγαλύτερο όργιο εταιρικού δα-
νεισμού που έχει ποτέ καταγραφεί”, οι αμερι-
κανικές εταιρείες συγκέντρωσαν 1,8 τρισεκα-
τομμύρια δολάρια στην αγορά ομολόγων το
2020. Οι μεγάλες εταιρείες κατάφεραν να συγ-
κεντρώσουν χρήματα πιο εύκολα. Σύμφωνα με
τον Ολιβιέρ Ντραμούνι του Columbia Business
School, “Φέτος έγινε πολύ δυσκολότερη η

πρόσβαση στα τραπεζικά δάνεια, από τα
οποία εξαρτώνται οι μικρότερες επιχειρήσεις,
καθώς οι τράπεζες έκαναν πιο αυστηρά τα κρι-
τήρια δανεισμού. Η αύξηση των τραπεζικών πι-
στώσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020
προήλθε σχεδόν εξ ολοκλήρου από μεγάλες
εταιρείες”, κατέληγε η έρευνά του.

Εν τω μεταξύ, “η ικανότητα των εταιρειών να
πληρώνουν για την αύξηση του χρέους τους
έχει μειωθεί, με τον αριθμό των λεγόμενων
εταιρειών ζόμπι – αυτές των οποίων οι πληρω-
μές τόκων ήταν υψηλότερες από τα κέρδη για
τρία συνεχόμενα χρόνια – να πλησιάζει το
ιστορικό ανώτατο, σύμφωνα με στοιχεία του
Leuthold Group”.

Αυτό παγιδεύει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα
μαζί και με τις άλλες κεντρικές τράπεζες στο
να συνεχίσουν να ενισχύουν τις αγορές χρέ-
ους, όπως έχουν κάνει, με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο, από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική
κρίση του 2007-9.

"Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα έχει δημιουργή-
σει στις επιχειρήσεις μια προσδοκία διάσω-
σης", δήλωσε στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς ο Άλεξ
Βερουντέ της Insight Investment.

Η ατελείωτη φυγή του καπιταλισμού προς
τα εμπρός, λοιπόν, στηρίζεται σε ασταθή θε-
μέλια. Η πρόκληση για την Αριστερά είχε τεθεί
από τον Ρώσο επαναστάτη ηγέτη Βλαντιμίρ
Λένιν πριν από πάνω από 100 χρόνια: “να είσαι
τόσο ριζοσπαστικός όσο και η ίδια η πραγματι-
κότητα” - να είσαι τόσο ριζοσπαστικός όσο αυ-
τό το συνεχώς μεταβαλλόμενο σύστημα.

Αρρωστημένος καπιταλισμός

ΣΥΡΙΖΑ “Σχέδιο σωτηρίας” αλλά για ποιον;



Η ηλεκτρονική αγορά πλέον
ανθεί με αποτέλεσμα μάλι-
στα μερικές επιχειρήσεις να

μπλοκάρουν και την παραγγελιολη-
ψία τους, λόγω των πολλών παραγ-
γελιών που ήδη δέχτηκαν. Όλες αυ-
τές οι παραγγελίες όμως κάπως
πρέπει και να πάνε! Αυτή η δουλειά
περνάει κυρίως στις εταιρείες κού-
ριερ και σε τμήματα διανομής. Πα-
ρόλο που πολλές εταιρίες έχουν
πλέον δικούς τους διανομείς, δεν
μπορούν να ανταπεξέλθουν μόνες
τους και συνεργάζονται και με τις
εταιρίες κούριερ. 

Το μεγάλο μερίδιο αυτής τις πί-
τας, το έχουν κλασσικά οι μόλις 4
μεγάλες εταιρίες: η ACS, η ΓΕΝΙΚΗ,
η SPEEDEX και τα ΕΛΤΑ-COURIER.
Επειδή όμως έχουν ήδη μπλοκάρει,
αυτές τις μέρες έχουν ξανά-βρει τις
πρόσφατες «πρωτοφανείς λύσεις»
για να τα ξανά-βγάλουν πέρα. Έτσι
όπως την Άνοιξη, έτσι και το Φθινό-
πωρο! Σαν να μην πέρασε μια μέρα
και εποχικά – εποχιακά μας σερβί-
ρουν για μόνιμα τα προσωρινά.
• Η ACS ξανά-βρίσκει «φίλους» και
«γνωστούς φίλων» για τα πρακτο-
ρεία της που συχνά είτε είναι άνερ-
γοι, είτε έχουν ήδη βγει σε αναστο-
λή (παίρνουν δλδ τα 800 ή τα όσα)
και τους αναθέτει να μοιράζουν (φα-
κέλους, δέματα κ.λ.π.) μαύρα και
χωρίς κάποια σύμβαση! Μαζί με
τους κανονικά δηλωμένους εργαζό-
μενους στο δίκτυο της! Προσλή-
ψεις; Ορισμένου χρόνου! Καταστή-
ματα του δικτύου της κλείνουν το
μάτι και στην ταξι-μεταφορά! Χωρίς
ευθύνη κεντρικών… Άριστο-θεσμικά.
• Η SPEEDEX του Ομίλου Σφακια-
νάκη που διαθέτει και θυγατρικές
εμπορίας και εκμετάλλευσης αυτο-
κινήτων, ξανά-βρίσκει και κάποιους
''γνωστούς - γνωστών'' και κάνει την
δουλειά της, χωρίς κάποιου είδους
σύμβαση, δηλαδή πάλι μαύρα, δί-
πλα-δίπλα με τους νόμιμους! Προσ-
λήψεις; Ενοικιαζόμενοι!
• Τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν το τροπάρι
να δίνουν πολύ λιγότερες αμοιβές
ακόμη και από τον κατώτατο μισθό,
με έμμεσους τρόπους. Πατώντας
στην ανάγκη και την ανεργία, προ-
χώρα σε προσλήψεις. Ενοικιαζόμε-
νοι 15 ημερών! μέσω διαφόρων ερ-
γολαβικών εταιρειών.
• Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, αθέτη-
σε ανακοινωμένες - δεσμεύσεις της
για το ύψος του κατώτερου μισθού
στην εταιρεία στα 940 ευρώ μεικτά.
Κατέβασε σημαντικά πλέον τον κα-
τώτερο μισθό στα 740 ευρώ μεικτά
(σχεδόν στα 640 ευρώ του κατώτα-
του μισθού) στις νέες προσλήψεις,
όμως οι προσλήψεις της είναι λιγο-
στές, ορισμένου χρόνου! και σίγου-
ρα πολύ λιγότερες από τους ελεύ-
θερους (και μάλλον παράνομους)
συνεργάτες της! Από τον περασμέ-
νο Απρίλη, η Γ.Τ. έχει εισάγει στον
κλάδο των ταχυμεταφορών τις εται-
ρίες ταξί για να μοιράζουν ταχυδρο-

μικές αποστολές! Κυβερνητική
γραμμή, ακόμη και στην παρανομία!

Με όσα περιγράφουμε παραπάνω
φαντάζεστε και πόσο τηρούνται τα
μέτρα για την ασφάλεια του συνό-
λου των εργαζομένων σε αυτές τις
εταιρίες. Το κερασάκι στα παραπά-
νω είναι ότι 8 μήνες πλέον και δεν

έχει γίνει σχεδόν κανένας έλεγχος
από την πολιτεία!! Και όπου έγινε,
είχε θλιβερό χαρακτήρα: «περιμέ-
νουμε (σχεδόν ένα μισάωρο) να έρ-
θει ένας υπεύθυνος της εταιρείας
για να μας οδηγήσει στους χώρους
ελέγχου»! Εν τω μεταξύ πρόλαβαν
και φόρεσαν μάσκες και αρκετά μέ-

λη οικογενειών των συναδέλφων…
στα σπίτια τους!

Το περίεργο; Το περίεργο είναι
που οι αντιδράσεις όλων μας αλλά
και των θεσμικών οργάνων μας είναι
λίγες, απέναντι σε όλα αυτά που
διαδραματίζονται. Κι όμως υπάρ-
χουν εξηγήσεις όπως π.χ. τα τυρά-

κια! Ναι, τα τυράκια που πετάνε οι
εργοδότες στους εργαζόμενους και
δυστυχώς αρκετοί τα βλέπουν απλά
σαν περιστασιακή ευκαιρία π.χ. για
να βγάλουν κάποια χρήματα παρα-
πάνω και να καλύψουν κάποιες
ανάγκες τους. Λογικό; Με τόση
ανεργία, πτώση μισθών και τελικά
ανέχεια; Λογικό. Όμως είναι και επι-
κίνδυνο συνάδελφοι. 

Με εποχιακά τυράκια, προσπα-
θούν να μας αποπροσανατολίσουν
από την μαύρη πραγματικότητα,
που μεθοδικά σχεδιάζουν, για το
αύριο όλων μας ως μονιμότητα.
Ταυτόχρονα; Στοχεύουν να μας ξε-
κόψουν από τα θεσμικά μας όργανα
και τα δικαιώματά μας. Όμως και
από την μεριά των οργάνων σήμερα
κάποιοι λανθασμένα π.χ. για να μην
φανούν «κακοί» σε αυτή χρονική
στιγμή και σας «στερήσουν» κάποια
έξτρα έσοδα, κακώς δεν αντιδρούν.
Μετά όμως; Δυστυχώς αν δεν αντι-
δράσουμε όλοι σήμερα, θα είναι πο-
λύ πιο δύσκολο να αντισταθούμε με-
τά. Μετά θα μας ζητάνε να δου-
λεύουμε παραπάνω τρεις ώρες την
ημέρα και εφτά ημέρες την εβδομά-
δα και σαν ανταμοιβή κάποιο ρεπό
στο… μέλλον! ΟΙ ΚΑΚΙΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙ-
ΕΣ δύσκολα κόβονται ΜΕΤΑ!!

Άλλωστε μην ξεχνάμε ποια είναι
ήδη η νέα στρατηγική των εταιρειών
στο επάγγελμα: Καθιερώνουν το
προσωρινό ως μονιμότητα με στυλ:
Απροετοίμαστοι τον Απρίλη; Απρο-
ετοίμαστοι και τον Νοέμβρη! Όπως
άλλωστε σε όλη «την πρώτη γραμμή
του αγώνα» για την νέα πραγματικό-
τητα: στα Νοσοκομεία… στα Μέσα
Μαζικών Μεταφορών… στα Σούπερ
Μάρκετ… κ.λ.π.

ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑ ΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑ-
ΔΕΛΦΟΙ. ΜΕΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΙ ΑΡΓΑ. Να σπάσουμε το φόβο
μέσα μας, γύρω μας, στο κατάστη-
μα, στην εταιρεία, στον κλάδο, στον
τόπο μας, σύντομα και πριν να είναι
αργά. Η ατομικότητα (και η ευθύνη
της) είναι το δόλωμα για την διάλυ-
ση όλων των δικαιωμάτων μας. Με-
τά, θα μας λένε: «Μα έτσι λέει ο ΝΟ-
ΜΟΣ»…

Περιμένουμε τις συνεδριάσεις, τις
αποφάσεις και τις ανακοινώσεις των
συλλογικών οργάνων μας. Συμμετέ-
χουμε, πιέζουμε, είμαστε ενεργοί
στη ζωή και στην δουλειά μας και
δεν αποπροσανατολιζόμαστε από
τίποτα και από κανέναν.

Οι πολλοί, τα σύνολα και οι εργα-
ζόμενοι είμαστε οι βάσεις και οι κο-
λώνες της κοινωνίας. Το ανώτερο
όργανο κάθε οργανισμού και οργά-
νου.

Ο Λαός θα σφραγίσει τις Λύσεις
για τον Λαό.

#Μείναμε_στο_δρόμο
(ομάδα εργαζόμενων 
στις ταχυμεταφορές)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Συνάδελφος διανομέας έπεσε θύμα ξυ-
λοδαρμού από την εργοδοσία στις 4

Γενάρη σε κατάστημα franchise της Γενι-
κής Ταχυδρομικής στα Γλυκά Νερά, στο
οποίο δουλεύει εδώ και 20 χρόνια. Σε μέρα
με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω
βροχής δεν κατάφερε να παραδώσει όλα
τα δέματα που είχε χρεωθεί και όταν γύρι-
σε για να σχολάσει, διαπληκτίστηκε με τον
αδερφό του αφεντικού του καταστήματος,
ο οποίος τον χτύπησε, σπάζοντάς του τη μύτη, με
αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο ΚΑΤ.
Μετά από 2 μέρες, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω από το κατάστημα στα Γλυκά Νε-
ρά από το Σωματείο Εργαζομένων Ταχυδρομικών και
Ταχυμεταφορικών Επιχειρήσεων Αττικής (ΣΕΤΤΕΑ)
και το Σωματείο Εργαζομένων Γενικής Ταχυδρομικής
(ΣΕΓΕΤΑ) .

Αυτό είναι ένα δείγμα της τρομοκρατίας που επι-
κρατεί στη Γενική Ταχυδρομική. Τον τελευταίο χρόνο
η συγκεκριμένη εταιρία έχει προχωρήσει σε διώξεις
συνδικαλιστών με μηνύσεις -μέσα στο μήνα θα ξεκι-
νήσουν τα δικαστήρια- και σε απολύσεις εργαζόμε-
νων οι οποίοι “τόλμησαν” να συνδικαλιστούν και να
διεκδικήσουν από την εταιρία. Οι διώξεις ξεκίνησαν
στις 18 Δεκέμβρη του 2019 μετά από την 4ωρη στά-
ση εργασίας του ΣΕTTEA και τη συγκέντρωση έξω
από τα γραφεία της Γενικής Ταχυδρομικής ενάντια
στις απολύσεις συναδέλφων. Η εταιρία τότε απείλη-

σε ότι θα απολυθούν όλοι όσοι ήταν στη συγκέντρω-
ση και φαίνονταν από τις κάμερες. Και όντως ξεκίνη-
σε να το εφαρμόζει με αποτέλεσμα να απολυθούν
αρκετοί συνάδελφοι. 

Όλα αυτά γίνονται από την εταιρία για να μας στα-
ματήσει από τη διεκδίκηση για επιχειρησιακές συμ-
βάσεις. Αρνείται να έρθει σε επικοινωνία με το σωμα-
τείο που διαρκώς την καλεί σε διαπραγμάτευση. Η
Γενική Ταχυδρομική είναι η μόνη από τις μεγάλες
εταιρίες κούριερ που δεν έχει συνάψει επιχειρησιακή
σύμβαση με τους εργαζόμενους.

Την ασυδοσία των αφεντικών την καλύπτει η ίδια η
κυβέρνηση. Ενώ οι ταχυμεταφορές είναι από τους
ελάχιστους κλάδους που εκτίναξαν την κερδοφορία
τους μέσα στον κορονοϊό, προστέθηκαν στις πληττό-
μενες επιχειρήσεις με ό,τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή
διευκολύνσεις για αναστολή καταβολής ΦΠΑ και
οφειλών, μειώσεις ενοικίου, κτλ. 

Κ.Δ., Ε.Β., εργαζόμενοι στη Γενική Ταχυδρομική

STOP στους 
τραμπουκισμούς 
της εργοδοσίας

Οι εργαζόμενοι 
στις εταιρείες διανομής

δίνουν μάχες
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