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Ηκυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται την κλιματι-
κή αλλαγή για να δικαιολογήσει την έκταση της

καταστροφής αλλά ψεύδεται. Η κλιματική αλλαγή
είναι υπεύθυνη για την αύξηση της συχνότητας και
της έντασης των καιρικών φαινομένων αλλά η έντο-
νη κακοκαιρία που ζήσαμε την προηγούμενη εβδο-
μάδα ούτε πρωτοφανής ήταν ούτε τόσο ακραία. 

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, ο καθηγητής Γεω-
λογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών πρό-
εδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας: «Μιλάμε για τε-
ράστια ύψη νερού, όχι όμως ακραία φαινόμενα».

Ιδιαίτερα στην Αττική, την Πέμπτη, την πρώτη μέ-
ρα της κακοκαιρίας όπου έπεσε και το περισσότερο
νερό, ο σταθμός στα Πατήσια κατέγραφε υψηλότε-
ρη τιμή 147 χιλιοστά. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγ-
κρισης, στην Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017 είχαν
πέσει 200 χιλιοστά σε 6 ώρες, στη Στενή Ευβοίας
τον Αύγουστο του 2020 300 χιλιοστά σε τρεις ώρες
και στην Σαμοθράκη τον Σεπτέμβρη του 2017, 313
χιλιοστά σε ένα βράδυ. 

Οι υπεύθυνοι έχουν αρχίσει να παίζουν το κλασσι-
κό πινγκ-πονγκ ευθυνών μεταξύ κεντρικής, περιφε-
ρειακής και τοπικής διοίκησης. Ο υπουργός Κλιμα-
τικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Στυλιανί-
δης και ο υπουργός Εσωτερικών Πέτσας επέρριψαν
τις ευθύνες στην περιφέρεια για τον μη καθαρισμό
των φρεατίων αλλά και για την έλλειψη αντιπλημμυ-
ρικών έργων, ενώ ο περιφερειάρχης Αττικής Πατού-
λης επέρριψε τις ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ και στους
δήμους. Ακολούθησε ο δήμαρχος Αθήνας Μπακο-
γιάννης, ο οποίος αφού επέρριψε τις ευθύνες στην
ΕΥΔΑΠ, δήλωσε ότι «το παιχνίδι που παίζεται με τις

δηλώσεις αλληλοεπίρριψης ευθυνών μας φτηναίνει
όλους και απωθεί τους πολίτες», προσθέτοντας ότι
«όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς αχρείαστα». 

Η αλήθεια είναι πως αχρείαστοι είναι ο ίδιος, η
κυβέρνηση της ΝΔ και η τάξη που υπηρετούν. Οι
ευθύνες για αυτή την καταστροφή τους βαραίνουν
διαχρονικά και άμεσα. Αφορούν αφενός στην εγ-
κληματική πολιτική μπαζώματος, υπογειοποίησης
και εξαφάνισης των ποταμών, ρεμάτων και ελεύθε-
ρων χώρων προς όφελος της οικιστικής και βιομη-
χανικής «ανάπτυξης», που εγκαινίασε το 1939 ο φα-
σίστας Μεταξάς με το ιστορικό «Σήμερα θάπτομεν
τον Ιλισόν». Μια πολιτική που συνεχίζεται αδιάλει-
πτα μέχρι και σήμερα, με μοναδικό κριτήριο το κέρ-
δος των βιομηχάνων, των κατασκευαστικών και των
κάθε λογής εταιριών. Αφορούν αφετέρου, στον εγ-
κληματικό συνδυασμό ιδιωτικοποίησης, περικοπών
και παγώματος προσλήψεων, τα τελευταία τριάντα
χρόνια, σε όλες εκείνες τις δημόσιες υποδομές και
υπηρεσίες που αφορούν στην προστασία και τον
καθαρισμό του περιβάλλοντος. 

Πρόκειται για τις δύο όψεις μιας ταξικής πολιτι-
κής που κλιμακώνει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη και την πληρώνει, δίπλα στο περιβάλλον, και ο
συνήθης ύποπτος, η εργατική τάξη, οι αγρότες, η
φτωχολογιά.

Τα μπαζώματα, οι εγκιβωτισμοί και η
τσιμεντοποίηση των ρεμάτων είναι

υπεύθυνα για τις πλημμύρες, καταγ-
γέλλουν μια σειρά από περιβαλλοντι-
κές κινήσεις για την προστασία των ρε-
μάτων.

«Σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ, τα
ανοιχτά ρέματα της Αττικής το 1945, εί-
χαν μήκος 1.280 χιλιόμετρα, ενώ προ-
σφάτως υπολογίζονταν σε μόλις 434 χι-
λιόμετρα, κάτι που σημαίνει ότι περί τα
850 χιλιόμετρα ρεμάτων έχουν μπαζω-
θεί, σκεπαστεί και χτιστεί» αναφέρει
στην ανακοίνωσή της η ΡεμΑττική. «Αυ-
τό έχει ως αποτέλεσμα άνω του 80%
του υετού, ό,τι δηλαδή πέφτει από τον
ουρανό, να καταλήγει στη θάλασσα και
μόνο το 20% ή και λιγότερο να απορ-
ροφάται από το έδαφος».

Σε καίριο αναδεικνύεται πλέον το αί-
τημα για να ανοίξουν τα μπαζωμένα ρέ-
ματα και τα ποτάμια της Αττικής που
απειλούνται από τις νέες παρεμβάσεις
που ακολουθούν την πεπατημένη της
τσιμεντοποίησης και της υπογειοποί-
ησης.  «Οι εικόνες που αποκαλύφθηκαν
σήμερα (15/10/21) το πρωί στο εγκιβω-
τισμένο τμήμα του Ποδονίφτη είναι
αδιάψευστος μάρτυρας, ότι η τσιμεντο-
ποίηση δεν είναι λύση. Όταν το ποτάμι
μετατρέπεται σε τσιμέντινο οχετό, η
ταχύτητα και άρα η ορμή του πολλα-
πλασιάζεται. Το ποτάμι στριμωγμένο

ανάμεσα σε τσιμέντα και σε υπόγεια
τμήματα γίνεται ακόμα πιο καταστροφι-
κό» αναφέρει το ρεπορτάζ του Πολίτη
Ν.Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας. 

Αντίθετα, «για άλλη μια φορά η Πι-
κροδάφνη μας έσωσε από τις πλημμύ-
ρες. Με τη φυσική κοίτη και τα πρανή,
τις καλαμιές και δέντρα της, επιβράδυ-
νε όσο μπορούσε την μεγάλη ροή και
προστάτεψε από την ορμητικότητά και
την διάβρωση τις όχθες και τις εκβο-
λές», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το
Δίκτυο Πολιτών για την διάσωση του
ρέματος της Πικροδάφνης. «Τα φυσικά
ρέματα ανταποκρίθηκαν πολύ καλύτε-
ρα από τα τσιμεντωμένα, τα σκεπασμέ-
να, τα εγκιβωτισμένα, τα οποία αλλού
παρουσίασαν  υπερχειλίσεις (πχ Ηριδα-
νός, εγκιβωτισμένο τμήμα Ποδονίφτη
και αλλού), «αστοχίες υλικού» (πχ. σπά-
σιμο τσιμέντου στο εγκιβωτισμένο τμή-
μα του Ποδονίφτη). Τα φυσικά ρέματα
άντεξαν πολύ καλύτερα», αναφέρει η
Κίνηση για την Προστασία και ανάδειξη
του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.
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Κυριολεκτικά κυβέρνηση καταστροφής
Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές που

προκλήθηκαν με την πρώτη έντονη κα-
κοκαιρία του φθινοπώρου την προηγού-

μενη εβδομάδα σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα, σε
Εύβοια, Πήλιο, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά,
Αττική, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Αιτω-
λοακαρνανία, Ηλεία και στην Κρήτη όπου
πλημμύρισαν οι σκηνές των σεισμόπληκτων. 

Εκατοντάδες σπίτια πλημμύρισαν, χιλιάδες
στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων και εκα-
τοντάδες δρόμοι καταστράφηκαν, γεφύρια κα-
τέρρευσαν, εκατοντάδες αυτοκίνητα παρα-
σύρθηκαν από τα νερά. Υποδομές ύδρευσης,
αποχέτευσης καθώς και το δίκτυο της ΔΕΗ
χτυπήθηκαν με αποτέλεσμα διακοπές ηλε-
κτροδότησης. Εκατοντάδες ζωές κινδύνευσαν
ακόμη και σε σχολεία και στα μέσα μεταφοράς
την ώρα που ο κόσμος πήγαινε στην δουλειά
του ενώ τη ζωή του έχασε ένας 69χρονος βο-
σκός στην Β. Εύβοια. 

Μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού που
άφησαν καμένη γη στους εργάτες και τους
αγρότες της Βόρειας Εύβοιας ήταν οι εργατο-
γειτονιές της Αθήνας στα Κάτω Πατήσια, στον
Κολωνό, στη Ν. Ιωνία και στη Ν. Φιλαδέλφεια
που βίωσαν περισσότερο την καταστροφή
στην Αττική. Ήταν οι εργάτες των ΕΛΠΕ που
κινδύνευσαν στην Θεσσαλονίκη όταν το λεω-
φορείο που τους μετέφερε στη δουλειά βού-
λιαξε στην τρύπα που άνοιξε καταμεσής στο
δρόμο. Ήταν οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ που
έδωσαν τη μάχη να κρατήσουν ανοιχτά τα
φρεάτια, ήταν οι πυροσβέστες που έτρεχαν
στις διασώσεις, οι εκπαιδευτικοί που εκκένω-

ναν τα πλημμυρισμένα σχολεία από τους μα-
θητές. 

Ήταν ο οδηγός και οι επιβαίνοντες μετανά-
στες του λεωφορείου της ΕΘΕΛ που βοηθού-
σαν τους ηλικιωμένους επιβάτες να απεγκλω-
βιστούν στην πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση
στο Νέο Φάληρο, τι ειρωνεία, ακριβώς κάτω
από το μπιζουδάκι του ιδρύματος Νιάρχου.
Εκεί που ένα μήνα πριν ο Μητσοτάκης και ο
Μακρόν συζητούσαν δημοσίως για την κλιματι-

κή αλλαγή και υπογείως για φρεγάτες και νέα
οπλικά συστήματα.

Η συνειδητή υποκρισία των πολιτικών εκ-
φραστών του συστήματος που άφησε τον κό-
σμο ανυπεράσπιστο απέναντι σε μια φθινοπω-
ρινή κακοκαιρία αποτελεί προειδοποίηση-εγ-
γύηση ότι θα συμβαίνουν πολύ χειρότερα κά-
θε φορά που θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με
τα ακραία καιρικά φαινόμενα που δημιουργεί η
κλιματική αλλαγή. Δεν αφήνει επίσης καμιά

αμφιβολία για το πόσο διατεθειμένοι είναι
πραγματικά να αντιμετωπίσουν την κλιματική
αλλαγή σε τρεις εβδομάδες από σήμερα στη
Σύνοδο του ΟΗΕ στην Γλασκώβη.

«Προδιαγεγραμμένο έγκλημα» χαρακτήρισε
την καταστροφή σε ανακοίνωσή της η Πρωτο-
βουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Κατα-
στροφή και την Κλιματική Αλλαγή. «Δυο μήνες
μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλο-
καιριού, για τις οποίες έχει την απόλυτη ευθύ-
νη, η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στα
απαιτούμενα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρι-
κά έργα. Αντί να στελεχώσει δήμους, περιφέ-
ρειες, δασαρχεία με το απαραίτητο προσωπι-
κό και εξοπλισμό αναζητά αναδόχους από τα
αρπακτικά της αγοράς και της ενέργειας για
την υλοποίηση των έργων και τη λεηλασία πά-
νω στα αποκαΐδια με ανεμογεννήτριες και άλ-
λες "επενδύσεις. Αντί να δώσει άμεσα χρήμα-
τα από τον κρατικό προϋπολογισμό για να κα-
λυφθούν οι ανάγκες των απλών ανθρώπων
που κάηκαν και τώρα πνίγονται, χρηματοδοτεί
ιδιώτες εργολάβους που διαγκωνίζονται για το
ποιος θα “πάρει τη δουλειά”. Στο όνομα της
αντιπλημμυρικής προστασίας καταστρέφει τα
φυσικά οικοσυστήματα των ποταμών αντικαθι-
στώντας τα με επικίνδυνους τσιμεντένιους
αγωγούς. Αντί να πληρώσει για την ασφαλή
μετεγκατάσταση υποδομών, σχολείων και κα-
τοίκων μακριά από τα ρέματα, επεκτείνει την
πολεοδομημένη γη μειώνοντας τη δυνατότητα
απορρόφησης του νερού», αναφέρει ανάμεσα
σε άλλα η ανακοίνωση.

Γ.Π.

Φτηνές
δικαιολογίες

Προστασία 
από και για 
τα ρέματα

Βυθισμένο λεωφορείο του ΟΑΣΑ μπροστά στο Κ.Π.Ι. Σταύρος Νιάρχος. Φωτό: Eurokinissi/Γιάννης Παναγόπουλος



Νο 1493, 20 Οκτώβρη 2021H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Η νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ
(MDCA) που υπέγραψε την περασμένη

εβδομάδα ο Δένδιας είναι μια πολεμοκάπηλη
συμφωνία γιατί αναβαθμίζει και μονιμοποιεί το
ρόλο και τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους
στα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ, ιδιαίτερα
μάλιστα σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός
με την Κίνα εντείνεται ανοίγοντας την απειλή
ενός επερχόμενου νέου ψυχρού πολέμου.

Η μετατόπιση του γεωπολιτικού κέντρου βά-
ρους στον Ειρηνικό δεν μεταφράζεται σε απο-
χώρηση των ΗΠΑ από την Ανατολική Μεσό-
γειο και την Μέση Ανατολή και τις χώρες που
περιβάλλουν την Ρωσία -με τις ΗΠΑ να αναζη-
τούν «πρόθυμους» συμμάχους που θα τις βοη-
θήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτήν την
ανάγκη στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ήρ-
θε να καλύψει η υπογραφή της διμερούς πεν-
ταετούς διάρκειας συμφωνίας που στη συνέ-
χεια θα μετατραπεί σε επ’ αόριστον (μετά από
σχετικές πιέσεις των ΗΠΑ όλο το προηγούμε-
νο διάστημα) αν στο μεταξύ δεν καταγγελθεί
από κάποια από τις δύο πλευρές. 

Η συμφωνία προβλέπει την επέκταση των
αμερικανικών βάσεων σε νέα σημεία, στο
στρατόπεδο "Γιαννούλη" στην Αλεξανδρούπο-
λη, στο στρατόπεδο "Γεωργούλα" στη Νέα Ιω-
νία Βόλου, σε συνδυασμό με την παρουσία
των Αμερικανών στην αεροπορική βάση της
Λάρισας και στη βάση της αεροπορίας στρα-
τού στο Στεφανοβίκειο, στο Πεδίο Βολής του
Λιτόχωρου στην Πιερία και βέβαια στη Σούδα,
όπου επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις των Αμε-
ρικανών στην εκεί αεροναυτική τους βάση. Η
νέα συμφωνία όχι μόνο δεν αποκλείει την μελ-
λοντική αμερικανική παρουσία στα ελληνικά
νησιά πέραν της Κρήτης, αλλά περιλαμβάνει
και ρητή πρόβλεψη για την επέκταση και σε
άλλες εγκαταστάσεις.

Πρόκειται για στρατιωτική αναβάθμιση και

μονιμοποίηση της αμερικάνικης στρατιωτικής
παρουσίας που χρησιμοποιεί πλέον τον ελλα-
δικό χώρο σαν μια μεγάλη βάση από την οποία
θα μπορεί να εφορμά προς βορρά, ανατολή
και νότο, όπως έχουμε ήδη δει να συμβαίνει τα
προηγούμενα χρόνια με τα αμερικάνικα πλοία
να ξεκινάνε από τον κόλπο της Σούδας για να
πλήξουν στόχους στη Συρία αλλά και αμερικα-
νικά στρατεύματα να χρησιμοποιούν την Αλε-
ξανδρούπολη για να κινηθούν προς βορρά,
προς τις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία.

Δεν πρόκειται για μια αμυντική αλλά για μια
επιθετική συμφωνία με το ελληνικό κράτος και
τον ελληνικό καπιταλισμό να διεκδικεί σαν αν-
τάλλαγμα το δικό του «μερίδιο» στις ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις, παίζοντας το ρόλο του βα-
σικού σύμμαχου των ΗΠΑ, μετά το Ισραήλ,
στην περιοχή. Αυτό αποδεικνύει και η μέχρι
τώρα πορεία. Στην διάρκεια της προηγούμε-
νης ΜDCA, ελληνικές φρεγάτες βρέθηκαν από
τον Λίβανο και τη Λιβύη έως τα Στενά του
Ομάν, «Patriot» και έλληνες στρατιώτες βρί-
σκονται στη Σαουδική Αραβία σημαδεύοντας
το Ιράν, ελληνικά αεροπλάνα πετάνε πάνω από
την Αλβανία, την Β. Μακεδονία «φυλάσσον-
τας» τον εναέριο χώρο των γειτονικών χωρών.  

Είναι χαρακτηριστικό από αυτήν την άποψη
ότι υπογράφοντας τη συμφωνία ο Μπλίνκεν
δεν ξέχασε να δώσει συγχαρητήρια στην Ελλά-
δα για τη συμμετοχή στην επέμβαση των Ηνω-
μένων Πολιτειών και χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφ-
γανιστάν, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του
για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Ελλά-
δας-Ισραήλ-Αιγύπτου μέσω των αξόνων που
έχουν σχηματίσει στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Αναβάθμιση
Η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να πασάρει

τη συμφωνία σαν μια «εγγύηση ασφάλειας,
σταθερότητας και ειρήνης» στην περιοχή που
επιπλέον θα αποτρέψει τις «επεκτατικές» βλέ-
ψεις της Τουρκίας. Είναι ανέκδοτο βέβαια το
να θεωρεί κανείς τη συμμετοχή στα σχέδια
των ΗΠΑ εγγύηση σταθερότητας μετά το χάος
που πέτυχαν να δημιουργήσουν οι τελευταίες
τους επεμβάσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.
Χρειάζεται πραγματικά θράσος να επικαλείται
κανείς τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και το
ΝΑΤΟ σαν εγγυητές της ειρήνης. 

Όσον αφορά τώρα στην «αναβάθμιση της
Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία» για την
οποία επιχαίρει η κυβέρνηση, αξίζει να θυμη-
θούμε την εμπιστοσύνη που έχαιρε η χούντα
των συνταγματαρχών από τις ΗΠΑ το 1967-74.
Θεωρώντας ότι έχουν τις πιο ισχυρές πλάτες
το 1974, οι συνταγματάρχες έκαναν το πραξι-
κόπημα του Σαμψών στην Κύπρο προκαλών-
τας την τουρκική επέμβαση και ένα πόλεμο
(παρά την συμμετοχή και των δύο χωρών στο
ΝΑΤΟ) τον οποίον και έχασε το ελληνικό κρά-
τος (παρά τις αμερικάνικες βάσεις που διατη-

ρούσε στο έδαφός του).
Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στον ελληνικό και

τον τουρκικό καπιταλισμό στο Αιγαίο, στα Βαλ-
κάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο περνάει
μέσα από τον ανταγωνισμό τους για το ποιος
θα εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μερίδιο στα ιμ-
περιαλιστικά σχέδια. Οι κατά καιρούς εντάσεις
ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία δεν εμπο-
δίζουν τον Ερντογάν από το να ζητάει τον
έλεγχο του αεροδρομίου της Καμπούλ στο με-
τακατοχικό Αφγανιστάν.

Η όξυνση του ανταγωνισμού ανάμεσα στον
ελληνικό και τον τουρκικό καπιταλισμό (μαζί με
τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις συμφω-
νίες που τον συνοδεύουν) στο πλαίσιο της
όξυνσης του διεθνούς ανταγωνισμού ανάμεσα
στις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις αποτε-
λεί ένα εκρηκτικό μείγμα, μέσα στο οποίο η
αναβάθμιση της Ελλάδας σαν μόνιμα προκε-
χωρημένη βάση των ΗΠΑ στην Ανατολική Με-
σόγειο και τη νοτιοανατολική Ευρώπη, μόνο
κινδύνους επιφυλάσσει για την εργατική τάξη
και τους λαούς της περιοχής. 

Γι’ αυτό το «όχι στη συμφωνία» που ήδη
έχουν εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το Μέ-
ΡΑ25 χρειάζεται συνέχεια και κλιμάκωση: 

Απαιτώντας κατάργηση των συμφωνιών με
Γαλλία και ΗΠΑ, να κλείσουν οι βάσεις, έξοδο
από το ΝΑΤΟ, καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις, Στοπ στην σπατάλη των
εξοπλισμών, κατάργηση των αξόνων συνεργα-
σίας με την χούντα του Σίσι και το κράτος δο-
λοφόνο του Ισραήλ, όχι στον αντιδραστικό πό-
λεμο για τις ΑΟΖ και τα συμφέροντα των καπι-
ταλιστών.  

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Έξω οι βάσεις,
STOP στους
εξοπλισμούς

Η νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ (MDCA) που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα ο Δένδιας απλώνει τις βάσεις παντού.
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ΕΡΤ

ΑΑΔΕ

ΕΤΕΠ-ΑΕΙ

Ανοιχτή συγκέντρωση καλούν τα σωματεία εργαζομένων της ΕΡΤ την Πέμπτη
21/10 στις 12 το μεσημέρι στο Ραδιομέγαρο για να ενημερώσουν τους εργαζό-

μενους σε σχέση με τη διαπραγμάτευση με τη Διοίκηση για τη Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας. Σε ανακοίνωσή της η Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζόμενων ΕΡΤ τονίζει:

«Η κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας στην ΕΡΤ έχει γίνει τους τελευταίους μή-
νες ασφυκτική. Η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΕΡΤ, έχουν μετατρέψει τη δημόσια
Ραδιοτηλεόραση σε ένα τεράστιο εργαστήρι εφαρμογής αντιδραστικών πολιτικών,
με κύριο θύμα την ενημέρωση και τους εργαζόμενους.

Τώρα είναι η ώρα να δραστηριοποιηθούν ξανά τα σωματεία μας. Πρέπει να γί-
νουν εκλογές στον ΠΣΥΠΕΡΤ αφού λήγει η θητεία του ΔΣ που πήρε παράταση από
το δικαστήριο. Και πρέπει να ολοκληρωθούν οι εκλογές στα σωματεία για να προ-
χωρήσει και η ΠΟΣΠΕΡΤ σε συνέδριο. 

Να ξεσηκώσουμε τους συναδέλφους, να ενεργοποιήσουμε τα σωματεία μας να
προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις. Έτσι μπορούμε να σταματήσουμε την κατρακύ-
λα στην οποία μας οδηγεί η κυβέρνηση. Τα κατάφεραν οι εργαζόμενοι της efood
απέναντι σε μια πολυεθνική. Μπορούμε πολύ καλύτερα απέναντι στη διοίκηση της
ΕΡΤ και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μαζί με τους Υγειονομικούς, μαζί με τους εκ-
παιδευτικούς, μπορούμε να τους νικήσουμε και να τους ανατρέψουμε.»

Την Πέμπτη 14/10 πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα υπηρε-
σιακά συμβούλια της ΑΑΔΕ. Το πρωτοβάθμιο σωματείο υπαλλήλων ΓΓΔΕ και η

ΠΟΕ-ΔΟΥ, όπως και οι περισσότερες δυνάμεις και παρατάξεις, καλούσαν σε απο-
χή, ώστε να μην περάσει το σύστημα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που εκβιαστι-
κά επιβάλει η κυβέρνηση. Οι δυνάμεις της δεξιάς, παραβιάζοντας αυτή την απόφα-
ση, καλούσαν σε συμμετοχή στις εκλογές από την αρχή. Δεν τα κατάφεραν και η
συμμετοχή δεν έφτασε ούτε το 50%.

Το «υπερσύγχρονο» κτίριο της ΓΔΗΛΕΔ (Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης) πλημμύρισε την Πέμπτη σε βαθμό που δεν υπήρχε ρεύμα και διακόπηκε
η λειτουργία όλου του κτιρίου. Ούτε την ασφαλή λειτουργία του κτιρίου δεν είναι
ικανή να διασφαλίσει η διοίκηση. Απογυμνώθηκε η επιλογή της να στοιβάξει ασφυ-
κτικά σε αυτό το νέο κτίριο τους υπαλλήλους, οι οποίοι βρίσκονται σε κινητοποι-
ήσεις για τις κακές συνθήκες εργασίας που βιώνουν.   

Τη Δευτέρα 18/10 έγινε ξανά συνέλευση για αυτό το θέμα που την κέρδισε ορια-
κά η πλειοψηφία του ΔΣ για συνέχεια με δύο στάσεις εργασίας τη βδομάδα, αλλά
χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεντρώσεις. Εμείς ως Αριστερή Ενωτική
Πρωτοβουλία προτείναμε να κλιμακώσουμε απεργιακά με μια 24ωρη τη Δευτέρα
25/10 και συμμετοχή με στάση εργασίας στις 21/10 στην απεργιακή κινητοποίηση
των υγειονομικών. Χάσαμε την ψηφοφορία μόλις για τρεις ψήφους. Με αυτή την
ορμή, οργανώνουμε ότι θα κερδίσουμε την συνέλευση που θα γίνει τις επόμενες
μέρες για να κλείσουμε την υπηρεσία και να προχωρήσουμε πιο δυναμικά.

Νίκος Τουρνάς, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων ΓΓΔΕ με την Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία

Πραγματοποιήθηκε το 25ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΤΕΠ ΑΕΙ,
δηλαδή του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού των Πανεπιστημίων.

Ένα από τα ζητήματα που μπήκαν ήταν το γεγονός της συρρίκνωσης της συμμετο-
χής των Ε.Τ.Ε.Π. στα κοινά των Πανεπιστημίων, καθώς πλέον δεν μπορούμε να ψη-
φίζουμε για πρυτάνεις, κοσμήτορες και προέδρους σχολών, δικαίωμα που κόπηκε
μέσα από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της Κεραμέως. 

Μαζί με αυτό συζητήθηκαν όλες οι πτυχές της επίθεσης που δέχεται η δημόσια
Παιδεία. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, η υποχρηματοδότηση, η μη αναπλήρωση
του εκπαιδευτικού προσωπικού που βγαίνει στη σύνταξη, οι επερχόμενες συγχω-
νεύσεις σχολών. 

Μια από αυτές που μας απασχόλησε ιδιαίτερα ήταν η επίθεση στο δημόσιο και
δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας, μέσω της θέσπισης ξενόγλωσσων προγράμματων
σπουδών με δίδακτρα. Το υπουργείο έτσι φτιάχνει προγράμματα σπουδών δύο τα-
χυτήτων, αυτά που τα πληρώνεις και τα… δεύτερης κατηγορίας που είναι δωρεάν.

Κοινός τόπος ήταν ότι χρειάζεται να τα αντιπαλέψουμε όλα αυτά. Το θέμα είναι
το πώς. Χρειάζεται το επόμενο διάστημα να κινηθούμε στο πλευρό όλου του εκπαι-
δευτικού κινήματος που βρίσκεται σε κινητοποιήσεις. Στα θετικά ήταν και το ψήφι-
σμα που εγκρίθηκε ομόφωνα σε στήριξη του αγώνα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Παρή Κουτσουδάκη, 
σύνεδρος στο 25ο συνέδριο ΠΟΕΤΕΠ

Εκλογές στους εργατοτεχνίτες ΥΠΠΟΑ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στον αγώνα μετά τις εκλογές

Εκλογές στο σωματείο εργατοτεχνιτών του ΥΠ-
ΠΟΑ – 20, 21, 22 Οκτώβρη στα γραφεία του

σωματείου στην Αθήνα, Διοσκούρων 1.
Στηρίζουμε Ψηφίζουμε Αντικαπιταλιστική Πρω-

τοβουλία Εργατοτεχνιτών.
Υποψήφιοι: Αντώνης Φώσκολος, Θεόφιλος Σαλ-

τσίδης, Ρικάρντο Ντι Λάουρο.

Το ΥΠΠΟ έχει βρεθεί όλο αυτό το χρόνο στα
πρωτοσέλιδα. Ο κατάλογος είναι μεγάλος και
ντροπιαστικός. Από την αρχική κάλυψη του υπουρ-
γείου στο Λιγνάδη, την απαξιωτική στάση του
προς τους καλλιτέχνες που δοκίμασε να αφήσει χι-
λιάδες εργάτες της τέχνης ξεκρέμαστους μέσα
στην πανδημία που με τα τεράστια συλλαλητήριά
τους κέρδισαν επιδόματα, από τη φωτιά στις Μυ-
κήνες που για άλλη μια φορά ανέδειξε την έλλειψη
οποιουδήποτε μέτρου σχετικά με την ασφάλεια
των αρχαιολογικών χώρων, από το τσιμέντωμα της
Ακρόπολης με την ακολουθία πλημμύρας στο βρά-
χο αλλά και επίδειξη υψηλής ραπτικής την ώρα
που ο κόσμος ζούσε κλειδωμένος στα σπίτια του

με την αστυνομία να τον κυνηγάει στις γειτονιές.
Οι εργολάβοι στήνουν χορό στον πολιτισμό. Από

την καθαριότητα, με μία καθαρίστρια ανά τρεις
τουλάχιστον διαφορετικούς χώρους να θέτει τον
εαυτό της αλλά και τους συναδέλφους σε κίνδυνο
διασποράς τους κορονοϊού για 2 ευρώ την ώρα, το
ξεπούλημα του Ελληνικού και του παραλιακού με-
τώπου στο Λάτση, τη διάλυση της Βυζαντινής
οδού στο μετρό Θεσσαλονίκης αλλά και τους ερ-
γολάβους που έχουν αναλάβει τα έργα στην Ακρό-
πολη, χρησιμοποιώντας τα βαριά μηχανήματα του
δημοσίου αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτό.
Γη και ύδωρ, δημόσιο χρήμα και εργατικά χέρια εί-
ναι τα δώρα στους ιδιώτες. 

Οι εργαζόμενοι του ΥΠΠΟ πρέπει να βρεθούμε
μαζί με όλους τους κλάδους που βρίσκονται στο
δρόμο. Εκεί είναι η δύναμη για να αλλάξουμε την
κατάσταση. 

Αντώνης Φώσκολος, 
υποψήφιος με την ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

Για την παρέμβασή τους
στο Συνδικάτο Επισιτ ι-
σμού-Τουρισμού ν. Αττι-

κής και τις εργατικές μάχες συ-
ζήτησαν τα μέλη της Αντικαπιτα-
λιστικής Κίνησης Καμαριέρα σε
ανοιχτή σύσκεψη που πραγμα-
τοποίησαν τη Δευτέρα 18/10. Η
συζήτηση έγινε μια βδομάδα με-
τά τα αποτελέσματα των εκλο-
γών με την Ενωτική Πρωτοβου-
λία Αγώνα, στην οποία συμμετέ-
χει η Καμαριέρα και η Αγωνιστι-
κή Συσπείρωση, να κερδίζει για
πρώτη φορά μία έδρα στο ΔΣ
του Συνδικάτου Επισιτισμού-
Τουρισμού, δύο στο Εργατικό
Κέντρο Αθήνας και δύο στην Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Εργαζο-
μένων στον Επισιτισμό και Του-
ρισμό.  

«Τα αποτελέσματα των εκλο-
γών έστειλαν μήνυμα σε πολλές
κατευθύνσεις», τόνισε ο Βασίλης
Μυρσινιάς, μπουφετζής. «Επιβε-
βαιώθηκε η κεντρική μας εκτίμη-
ση ότι ο κόσμος στρέφεται στα
συνδικάτα για να παλέψει. Το ότι
ψήφισαν πάνω από τρεις χιλιά-
δες κόσμου είναι απάντηση στις
θεωρίες ότι τα συνδικάτα απο-
μαζικοποιούνται, ο κόσμος δεν
εμπλέκεται με τον συνδικαλισμό,
κτλ. Παρ’ όλα αυτά στο συνδικά-
το γράφτηκαν περίπου 1.000
νέα μέλη. 

Επίσης, οι εκλογές ήταν μια
μεγάλη επιτυχία για την αντικα-
πιταλιστική αριστερά που αθροι-
στικά βγαίνει δεύτερη δύναμη
μετά το ΚΚΕ. Έπαιξε ρόλο η

καμπάνια μας που είχε κέντρο
την απεργιακή σύγκρουση, την
ενωτική τακτική και τον συντονι-
σμό στους αγώνες».

«Η έδρα που αποκτήσαμε στο
συνδικάτο σημαίνει και από μας
καλύτερη οργάνωση για να αν-
ταπεξέλθουμε στα καθήκοντα
σε ένα δύσκολο και πολύ μαζικό
κλάδο», υπογράμμισε η Χουάνα
Σταυριανού, ξενοδοχοϋπάλλη-
λος. «Στον δικό μου χώρο μπαί-
νουν πολλά εμπόδια στην ενα-
σχόληση κάποιου στον συνδικα-
λισμό. Δεν είναι μόνο οι άθλιες
συνθήκες των ξενοδοχείων με
τα απάνθρωπα ωράρια, αλλά και
η εργοδοτική τρομοκρατία. 

Για να σπάσουμε τον φόβο
που θέλουν να δημιουργήσουν
ότι όποιος συνδικαλίζεται κινδυ-
νεύει να απολυθεί, πρέπει να ορ-
γανώσουμε επίσκεψη του συνδι-
κάτου για να μιλήσει και να ενη-
μερώσει τους εργαζόμενους.
Τέτοιες ενέργειες χρειάζεται να
γίνουν σε πολλά ξενοδοχεία και
σε άλλους χώρους του κλάδου
για να γνωρίσουν οι εργαζόμε-
νοι το συνδικάτο και να γίνουν
μέλη του».

«Μέσα σε όλη αυτό το διάστη-
μα απευθυνθήκαμε σε εκατοντά-
δες εργαζόμενους, περισσότε-
ρους από όσους μας ψήφισαν.
Χρειάζεται να βρούμε τρόπο επι-
κοινωνίας με όλο αυτόν τον κό-
σμο για να εμπλακεί στις μάχες
που ανοίγονται μπροστά», ση-
μείωσε ο Μιχάλης Θοδωράκης,
εργαζόμενος στην εστίαση. «Οι

διανομείς είναι ένα νέο κομμάτι
που διαμορφώνεται μέσα στο
συνδικάτο, έκανε πάταγο με την
νίκη στην efood και έχει τα δικά
του αιτήματα. Ο τραγικός θάνα-
τος του 18χρονου Πακιστανού
ντελιβερά Ανέες Μιρ στην Καλλι-
θέα φέρνει πάλι στην επιφάνεια
τα αιτήματα των διανομέων για
να μην σκοτώνονται ή σακα-
τεύονται στους δρόμους. Οργα-
νώνουμε με τους μετανάστες
εργάτες του κλάδου, που ο ρα-
τσισμός του κράτους αφήνει τον
χώρο στα αφεντικά να τους εκ-
μεταλλεύονται ακόμα χειρότε-
ρα».

Η σύσκεψη αποφάσισε ότι στο
ΔΣ του Συνδικάτου που θα γινό-
ταν την επόμενη μέρα θα πρό-
τεινε τη στήριξη των εξής κινη-
τοποιήσεων: την Πέμπτη 21/10
κάλεσμα στην απεργιακή κινητο-
ποίηση των υγειονομικών, την
Παρασκευή 22/10 στις 12μες
στήριξη της κινητοποίησης στο
ΣΕΠΕ στην Αριστείδου για κα-
ταγγελία εργαζόμενου στο Art
Hotel και το Σάββατο 23/10 συμ-
μετοχή στη μοτοπορεία που κα-
λεί η ΣΒΕΟΔ για τα εργατικά δυ-
στυχήματα μετά τον θάνατο του
Ανέες Μιρ στη Θησέως και Χα-
ροκόπου, 1μμ στην Καλλιθέα.

Μ.Ν.

• Πάρτυ Οικονομικής 
ενίσχυσης της ‘Καμαριέρας’
Παρασκευή 22 Οκτώβρη 9μμ,
Glendora All Day Bar, Μεγ.
Αλεξάνδρου 81, Κεραμεικός 
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Αντίσταση στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
Απεργιακή συγκέντρωση ενάν-

τια στην ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 19/10 το πρωί, ημέρα 24ωρης
πανελλαδικής απεργίας της ΓΕΝΟΠ
ΔΕΗ έξω από τα κεντρικά γραφεία
της ΔΕΗ στη Χαλκοκονδύλη. 

Την ίδια μέρα γινόταν η Γενική Συ-
νέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ για
να αποφασίσουν την Αύξηση Μετο-
χικού Κεφαλαίου κατά 750 εκατομ-
μύρια ευρώ, με τον αποκλεισμό του
Δημοσίου, χαρίζοντας ουσιαστικά τη
ΔΕΗ στους κερδοσκόπους των
funds. Στην κινητοποίηση συμμετεί-
χαν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
της ΔΕΗ, αντιπροσωπείες από Πτο-
λεμαΐδα και Μεγαλόπολη, συνδικαλι-
στές από το ΕΚΑ και άλλες ομο-
σπονδίες και εργατικά σωματεία. Ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης
κατέβηκε στη συγκέντρωση με το
πανό «Όχι ιδιωτικοποιήσεις – Κάτω
τα χέρια από τη ΔΕΗ».

«Ο κ. Μητσοτάκης και οι συνεργά-
τες του ξεπουλώντας με το έτσι θέλω
τη ΔΕΗ, μια από τις τελευταίες δημό-
σιες επιχειρήσεις που υπάρχουν, θα
αυξήσουν το δημόσιο χρέος αντί να
το μειώσουν», δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Κώστας Μανιάτης,
πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών Ομί-
λου ΔΕΗ και μέλος ΔΣ ΕΚΑ. «Υπήρξαν
σοβαρά προβλήματα με τη βροχή την
Πέμπτη 14/10. Πλημμύρισαν αρκετοί
υπόγειοι υποσταθμοί και το εναέριο
δίκτυο είχε βλάβες με τα κλαδιά που
έπεφταν. Για άλλη μια φορά έπεσε
όλο το βάρος στους ελάχιστους τε-
χνικούς που έχει η ΔΕΗ. Αυτοί έδω-
σαν τη μάχη για να έχει ρεύμα το κοι-
νωνικό σύνολο. Με την ιδιωτικοποί-
ηση θα υπάρξουν σοβαρά προβλήμα-
τα και οι πολίτες δεν θα μπορούν να
καλύψουν τις ανάγκες τους». 

«Στην κινητοποίηση της Κυριακής
17/10 στην Πτολεμαΐδα συμμετείχαν

όλοι οι φορείς, το εργατικό κέντρο
και το σύνολο των εργατικών σωμα-
τείων, εκτός από τον Περιφερειάρ-
χη», σημείωσε ο Μόσχος Μόσχου,
πρόεδρος του Σωματείου Παραγω-
γής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ
«Σπάρτακος». Στείλαμε ένα μήνυμα
στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουρ-
γό ότι δεν θα αφήσουμε να παραδο-
θεί η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρι-
σμού στα ιδιωτικά συμφέροντα και
δεν θα επιτρέψουμε να κλείσουν οι
λιγνιτικές μονάδες γιατί αυτό θα το
πληρώσουν ακριβά οι καταναλωτές».

«Παρά τις αντίξοες καιρικές συν-
θήκες καταφέραμε την Παρασκευή
15/10 να διαδηλώσουμε στη Μεγα-
λόπολη, με ικανοποιητική συμμετοχή
από εργαζόμενους, συνταξιούχους,
πολίτες αλληλέγγυους και φορείς
της πόλης», μας είπε ο Σαράντος
Αλεξανδρής, από τη Μεγαλόπολη.

«Δρομολογείται η ερημοποίηση της
περιοχής αν απολυθούν όλοι οι ερ-
γαζόμενοι από την απολιγνιτοποί-
ηση. Σε αυτή τη συγκυρία, με την τε-
ράστια αύξηση της τιμής του ηλε-
κτρικού ρεύματος ως αποτέλεσμα
των εφαρμοζόμενων πολιτικών και
στα πλαίσια της απελεύθερωσης
της ενέργειας, η πλήρης ιδιωτικο-
ποίηση θα σημάνει τεράστιες αυξή-
σεις για τα νοικοκυριά. Είναι ψέμα
ότι ο ανταγωνισμός ρίχνει τις τιμές.
20 χρόνια τώρα το διαψεύδουν οι
εξελίξεις και εδώ και παγκόσμια».

Από άκρη σε άκρη
«Η ΔΕΗ ήταν εταιρία που είχε μέ-

χρι και 40 χιλιάδες εργαζόμενους,
κατάφερε να φτάνει το ρεύμα από
άκρη σε άκρη της χώρας και σε κά-
θε ακριτικό νησί, με χαμηλό κόστος
για τον κόσμο», μας είπε η Στέλλα

Πολίτου, συνταξιούχος της ΔΕΗ.
Από το 1999 και μετά, από τότε
που η ΔΕΗ μπήκε στο χρηματιστή-
ριο -δυστυχώς με τη σύμφωνη γνώ-
μη της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ- άνοιξε ο δρό-
μος για την ιδιωτικοποίηση και φτά-
σαμε εδώ σήμερα. Το ασφαλιστικό
ταμείο μας ήταν ενσωματωμένο
στην περιουσία της ΔΕΗ και ήθε-
λαν να το ξεπουλήσουν και αυτό.
Κατεβήκαμε σήμερα αρκετοί συν-
ταξιούχοι παρά τη δυσκολία λόγω
πανδημίας.

Η Ντόρις από το Συνδικάτο Μετάλ-
λου της Γερμανίας IGM πήρε τον λό-
γο στην εξέδρα και καταχειροκροτή-
θηκε. «Ερχόμαστε στην Ελλάδα κάθε
χρόνο από τότε που ξεκίνησαν τα
μνημόνια για αλληλεγγύη και για να
δουλέψουμε μαζί με συνδικάτα», τό-
νισε. «Στο Αμβούργο πριν 25 χρόνια
ιδιωτικοποιήθηκε η ενέργεια κατά

49%, οι τιμές αυξήθηκαν και οι εργα-
ζόμενοι δούλευαν σε χειρότερες συν-
θήκες ή απολύθηκαν. Μετά από χρό-
νια αγώνα, από τα συνδικάτα κυρίως,
καταφέραμε να γίνει δημοψήφισμα
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και να
το κερδίσουμε. Στην αρχή ο Δήμαρ-
χος αγνόησε την απόφαση του δημο-
ψηφίσματος, αλλά εμείς συνεχίσαμε
και νικήσαμε. Αυτή τη στιγμή η ενέρ-
γεια ανήκει στο δημόσιο».

Στην κινητοποίηση συμμετείχε και
η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περι-
βαλλοντική Καταστροφή και την Κλι-
ματική Αλλαγή με το σύνθημα “Κάτω
τα χέρια από τη ΔΕΗ – Κάτω τα χέ-
ρια από το περιβάλλον”, μοιράζον-
τας μαζικά την προκήρυξη που καλεί
στο συλλαλητήριο στις 6 Νοέμβρη,
ημέρα παγκόσμιου ξεσηκωμού ενάν-
τια στην υπερθέρμανση του πλανήτη
και την καταστροφή του περιβάλ-
λοντος, ενώ θα διεξάγεται η Σύνο-
δος του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP26)
στη Γλασκώβη. «Η απάντηση στην
περιβαλλοντική καταστροφή δεν
μπορεί να είναι η λεηλασία της ΔΕΗ
και η ανεργία και οι χειρότερες συν-
θήκες δουλειάς για τους εργαζόμε-
νους της, αλλά ένα πρόγραμμα
επενδύσεων, κάτω από δημόσιο και
εργατικό έλεγχο, που θα αφήσει όλα
τα ορυκτά καύσιμα εκεί που είναι
θαμμένα στο έδαφος και στο βυθό
της θάλασσας και θα προχωρήσει
στην αντικατάστασή τους. Δημιουρ-
γώντας περισσότερες θέσεις εργα-
σίας και καλύτερες συνθήκες για
όλους τους εργαζόμενους κι επανα-
κρατικοποιώντας την ενέργεια, τα λι-
μάνια, τον σιδηρόδρομο, τα αερο-
δρόμια κλπ. Για να γίνει η ενέργεια
κοινωνικό αγαθό προσβάσιμο σε
όλους και όχι πανάκριβο εμπόρευμα
όπως είναι σήμερα», αναφέρει σε
ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία. 

Μάνος Νικολάου

Συναυλία στο Κερατσίνι
Μεγάλη συναυλία οργανώθηκε στις 13/10 στα πλαίσια των εκδηλώσε-

ων του δήμου Κερατσινίου για τη Μάχη της Ηλεκτρικής, σε συνεργα-
σία με τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, με την εκδήλωση να παίρνει και χαρακτηριστικά
διαμαρτυρίας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.

Στη συναυλία καλούσαν και είχαν παρουσία οι δημοτικές κινήσεις Αν-
ταρσία στο Λιμάνι και Ανταρσία στην Κοκκινιά. «Το 1944 οι ναζί κατακτη-
τές ήταν έτοιμοι να καταστρέψουν στο φευγιό τους την Ηλεκτρική. Ο
ΕΛΑΣ έδωσε μάχη και έσωσε το εργοστάσιο, με την αποφασιστική συμβο-
λή των εργαζόμενων. Σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ προχωρά στο ολοκλη-
ρωτικό ξεπούλημα της ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν με απεργία στις
19/10. Είμαστε μαζί τους. Να μην αφήσουμε να χαρίσουν τη ΔΕΗ στο
ιδιωτικό κεφάλαιο!», σημειώνει στο κάλεσμά της η Ανταρσία στο Λιμάνι.
Πολύ θερμή ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στις συντρόφισσες και συν-
τρόφους του ΣΕΚ που μοίραζαν μαζικά την προκήρυξη του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και διακινού-
σαν την Εργατική Αλληλεγγύη. Στη συναυλία συμμετείχε και η ΠΟΘΑ
παίρνοντας θέση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. 

Εκδήλωση στα Χανιά
Εκδήλωση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ

διοργάνωσε στις 14/10 το Εργατικό Κέντρο Χα-
νίων και ο Σύλλογος εργαζομένων ΔΕΗ ΑΗΣ Χανίων
με συμμετοχή περίπου 100 ατόμων. Χαιρέτησαν και
τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι από τοπικά σωματεία,
φορείς της πόλεις και κόμματα, ο πρόεδρος του ΕΚΧ,
Γιάννης Μανωλικάκης, που άνοιξε την συζήτηση και ο
Κώστας Ηλιάκης, πρόεδρος του ΔΣ ΑΓΕΣ ΔΕΗ στα
Χανιά. 

Στην τοποθέτηση μας ως δημοτικό σχήμα Ανταρσία
στα Χανιά, αναφέραμε μεταξύ άλλων ότι κυβερνήσεις
της ΝΔ από το 1993 προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν
την ενέργεια. Οι αγώνες των εργαζόμενων της ΔΕΗ εί-
ναι αυτοί που σταμάτησαν αυτές τις προσπάθειες στο
παρελθόν και αυτοί είναι που μπορούν να βάλουν φρέ-
να στα σχέδια της κυβέρνησης και τώρα. Την ώρα της
εκδήλωσης “πάνω από 800 σπίτια ήταν χωρίς ρεύμα

στην Αθήνα, επειδή 10 υπόσταθμοι είχαν πλημμυρίσει.
Αν περάσουν τα σχέδιά τους, οι υπηρεσίες θα χειροτε-
ρεύσουν πολύ”, όπως αναφέραμε και σε αυτό συμφω-
νούσαν όλοι. Οι συνεχείς προσπάθειες των εργαζόμε-
νων, κάτω από αντίξοες συνθήκες τις περισσότερες φο-
ρές, είναι που εξασφαλίζουν ότι οι βλάβες θα αποκαθί-
στανται άμεσα, είτε αυτό αφορά την Αθήνα, είτε το πιο
απομακρυσμένο χωριό στην επικράτεια. 

Στα Χανιά ο Μ.Ο. ηλικίας των εργαζόμενων στην ΔΕΗ
είναι 50-52 χρόνων αρκετοί από αυτούς/ές τα αμέσως
επόμενα χρόνια θα βγουν στην σύνταξη, για αυτό τονί-
σαμε την σημασία που έχει ταυτόχρονα η μάχη για την
μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζόμενων. Αν κα-
ταφέρουν να περάσουν την ιδιωτικοποίηση, οι σχέσεις
εργασίας θα γίνουν χειρότερες για όλους τους εργαζό-
μενους.

Μανώλης Φιωτάκης

19/10, Απεργιακή συγκέντρωση της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Φωτό: Μάνος Νικολάου



H τραγική εικόνα της
υποχρηματοδότη-
σης στη δημόσια

Παιδεία αποκαλύφθηκε
την Πέμπτη 14/10, με τις
εικόνες από τα πλημμυρι-
σμένα σχολεία και σχολές. 

Το γύρο του κόσμου
έκαναν οι φωτογραφίες και
τα βίντεο από το σχολικό
συγκρότημα της Νέας Φι-
λαδέλφειας όπου οι μαθη-
τές/τριες έβγαλαν τα θρα-
νία στο προαύλιο-λίμνη,
προκειμένου να πατήσουν
πάνω. Τη Δευτέρα 18/10 οι
μαθητές και οι μαθήτριες
του σχολείου έκαναν απο-
χή από τα μαθήματά τους
και προχώρησαν σε δια-
μαρτυρία στο δήμο. Όπως
καταγγέλουν εκπαιδευτι-
κοί, οι αίθουσες που πλημμύρισαν είναι
προκάτ, ενώ ο δήμος δεν είχε ανταπο-
κριθεί στις εκκλήσεις για καθαρισμό
των φρεατίων τις προηγούμενες ημέ-
ρες. Αντίστοιχη καταγγελία υπάρχει και
για το 16ο δημοτικό σχολείο της Νέας
Ιωνίας όπου η διευθύντρια καλούσε από
το πρωί τον δήμο να καθαρίσει τα φρε-
άτια και τελικά δεν αποφεύχθη η πλημ-
μύρα. Στην Κέρκυρα εκπαιδευτικοί
αναγκάστηκαν να βγάλουν τα παιδιά
από τις πλημμυρισμένες τάξεις κουβα-
λώντας τα στις αγκαλιές τους. Όπως
καταγγέλει ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας οι εικό-
νες αυτές «κατέδειξαν επίσης τη γύμνια
του κρατικού μηχανισμού, τις διαχρονι-
κές ευθύνες για τα τραγικά προβλήμα-
τα των σχολικών υποδομών και την έλ-
λειψη αντιπλημμυρικών έργων στην
Κέρκυρα, παρά τις επανειλημμένες δια-
κηρύξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι
έχουν δήθεν ληφθεί μέτρα για την επερ-
χόμενη κακοκαιρία».

Βίντεο με τα νερά να κυκλώνουν το
153ο νηπιαγωγείο στο Πάρκο Μηναϊδή-

Φωτιάδη στα Πατήσια δημοσίευσε η Αν-
ταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας. Πρό-
κειται για τον χώρο όπου κόπηκαν τα
δέντρα για να τοποθετήθουν άρον άρον
κοντέινερ μέσα στο καλοκαίρι, ξεσηκώ-
νοντας τους κατοίκους της γειτονιάς. Η
καταγγελία που συνόδευε το βίντεο
υπογράμμιζε μεταξύ άλλων: «Λίγο πε-
ρισσότερο νερό να έπεφτε θα είχαμε ει-
σβολή νερών μέσα στα κοντέινερ με
ανυπολόγιστες συνέπειες για τα παιδιά.
Το “φτιάξτο εργολάβε” με ανάθεση και
“όπως-όπως” έχει τις συνέπειες του…
Όχι μόνο ήταν πανάθλιες κατασκευές
τενεκεδούπολης αλλά θέτουν σε κίνδυ-
νο τις ζωές των παιδιών». 

Σχολές με βάρκες
Δραματική ήταν η εικόνα και από σχο-

λές της Αθήνας. Καλών Τεχνών, Φιλοσοφι-
κή, ΠΑΔΑ, Γεωπονική, Φυσικό σε πολλά
σημεία τους, εξωτερικά κι εσωτερικά χρει-
άζονταν βάρκες ή ακροβατικές γνώσεις –
όπως είδαμε στη Γεωπονική με τους φοι-
τητές κρεμασμένους στα καγκελα. 

«Δεν είναι οι έκτακτες απρόβλεπτες

συνθήκες, είναι οι περικοπές, η ανευθυ-
νότητα και η αδιαφορία της κυβέρνησης
για τα δημόσια πανεπιστήμια» σχολιάζε
το ΣΕΚ στις Σχολές την Πέμπτη: «Η κυ-
βέρνηση άνοιξε μετα από ενάμιση χρόνο
τα πανεπιστήμια και ήδη από τις πρώτες
μέρες βλέπουμε την κατάσταση, πλημ-
μυρισμένες σχολές που πρακτικά δε
μπορούν να λειτουργήσουν. Ήδη το ΠΑ-
ΔΑ ανέστειλε τη λειτουργία του για δύο
μέρες, δε γίνεται τα πανεπιστήμια να
κλείνουν όποτε βρέχει! Υπεύθυνες είναι
οι δολοφονικές προτεραιότητες για το
πού πάνε τα λεφτά και η κυβέρνηση έχει
αποδείξει ότι μπορεί να μοιράζει δισεκα-
τομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς
και μπάτσους αλλά δεν έχει δώσει τίπο-
τα για τις ανάγκες των φοιτητών και των
φοιτητριών» συνεχίζει.

Συνελεύσεις ξεκινούν αυτή την εβδο-
μάδα σε μια σειρά από σχολές της Αθή-
νας και άλλων πόλεων όπως στη Φιλοσο-
φική, το Χημικό, το Φυσικό και το Μαθη-
ματικό του ΕΚΠΑ, τους Μεταλλειολό-
γους του ΕΜΠ, την Αρχιτεκτονική του
Βόλου κ.α.

Παρότι σύσσωμο το κίνημα της εκπαίδευσης διεκδικεί
από την αρχή της πανδημίας το σπάσιμο των τμημά-

των ώστε να περιλαμβάνουν το πολύ 15 μαθητές/τριες ανά
τάξη, το Υπουργείο Παιδείας προχωράει σε συγχωνεύσεις
τμημάτων σε όλη τη χώρα φτιάχνοντας τάξεις ακόμα και
με 28 παιδιά. Όπως καταγγέλουν οι εκπαιδευτικοί, αντί να
γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις για να καλυφθούν τα
κενά των εκπαιδευτικών, καταργούνται εκατοντάδες τμή-
ματα και μάλιστα με ένα απλό αρχείο excel που στάλθηκε
την περασμένη εβδομάδα στα σχολεία. 

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν από συλλόγους εκ-
παιδευτικών, τη Δευτέρα 18/10, στο Υπουργείο Παιδείας
και στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μια
σειρά πόλεις.

Η εικόνα αυτή ήρθε και στη συνέλευση των προέδρων

των ΕΛΜΕ το Σάββατο 16/10. «Έχουν ξεκινήσει καταλήψεις
μαθητών και γονέων στα Χανιά για τις συγχωνεύσεις τμη-
μάτων. Είναι αιτία πολέμου», μετέφερε ο εκπρόσωπος της
ΕΛΜΕ Χανίων. Ο εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Κυκλάδων σημεί-
ωσε ότι «υπάρχουν 110 κενά εκπαιδευτικών και στεγαστικά
προβλήματα. Σέριφος και ΕΠΑΛ Μυκόνου δεν έχουν σχο-
λείο. Κάνανε 10 συγχωνεύσεις τμημάτων από τις 50 που
παρήγγειλε η Κεραμέως». «Οι συγχωνεύσεις τμημάτων
έχουν κάνει τμήματα με 28 μαθητές», κατήγγειλε ο εκπρό-
σωπος από την ΕΛΜΕ Χίου. Από την Α’ ΕΛΜΕ Έβρου μετα-
φέρθηκε ότι «μόλις μας ήρθε το νέο για τις συγχωνεύσεις
τμημάτων κινητοποιηθήκαμε. Έγινε πρώτο θέμα στον
Έβρο. Τώρα άρχισαν να τα μαζεύουν». «Συγχωνεύονται 18
τμήματα που σημαίνει 26-27 παιδιά σε κάθε τμήμα πλέον.
Έχει γίνει πρώτο θέμα στην Ηλεία. Το βάλαμε στα δημοτι-
κά συμβούλια και πήραν θέση υπέρ μας», επεσήμανε ο εκ-
πρόσωπος της ΕΛΜΕ Ηλείας.

Σ.Μ.
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Επιμένουμε!
Ηδιάθεση και η οργή του κόσμου μέσα στα σχολεία είναι

τεράστια και φάνηκε από τα ποσοστά της απεργίας –
αποχής κι από τη συμμετοχή στην απεργία της Δευτέρας
11/10. Αυτός ο κόσμος θέλει και τη συνέχεια. Απαιτούμε την
επαναπροκήρυξη της απεργίας-αποχής από τη ΔΟΕ και να
χρησιμοποιήσουμε ό,τι όπλα διαθέτουμε μέχρι τότε, όπως τις
στάσεις εργασίας από τις διαδικασίες της αξιολόγησης. 

Πάνω απ’ όλα όμως χρειάζεται απεργιακή κλιμάκωση. Πρώ-
το βήμα σε αυτή την κατεύθυνση η συμμετοχή στην απεργία
μαζί με τους υγειονομικούς στις 21/10. Ακόμα κι αν -όπως
φαίνεται- η ομοσπονδία δεν κινείται προς τα εκεί, χρειάζεται
με αποφάσεις των ΣΕΠΕ και των συνελεύσεων που έχουν ορι-
στεί για αυτή την εβδομάδα να κατέβουμε στην απεργία. Κι
από εκεί και πέρα να κλιμακώσουμε με 48ωρη. Έτσι μπορεί
να εκφραστεί η αγωνιστική διάθεση του εκπαιδευτικού κλά-
δου και να συγκρουστεί με τις επιθέσεις της Κεραμέως. 

Από τη μεριά της ηγεσίας της ΔΟΕ φαίνεται να υπάρχει η
λογική της αποκλιμάκωσης του αγώνα. Αυτό χρειάζεται να
ανατραπεί από τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και η
ανατροπή αυτή να εκφραστεί και στην επερχόμενη συνέλευ-
ση των προέδρων των ΣΕΠΕ.  

Στέλιος Γιαννούλης,
ταμίας ΣΕΠΕ Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

Αλληλεγγύη 
στις καθαρίστριες
Αντιρατσιστική στάση εργασίας με αίτημα την επαναπρόσ-

ληψη των απολυμένων σχολικών μεταναστριών καθαρι-
στριών σχολείων καλεί τη Δευτέρα 25/10 (10πμ-12μεσ) το Σω-
ματείο καθαριστριών/τών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Αττικής. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις
11πμ, έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών (Β.Σοφίας 15).

Απαίτηση του σωματείου είναι η κατάθεση τροπολογίας
στη Βουλή ώστε να προσληφθούν όλες οι αποκλεισμένες λό-
γω έλλειψης ελληνικής ιθαγένειας καθαρίστριες και καθαρι-
στές που εργάζονται ακόμη και πάνω από 20 χρόνια στα δη-
μόσια σχολεία.

Σε κοινό τους κάλεσμα στην κινητοποίηση η Επιτροπή απο-
λυμένων καθαριστριών/ών μεταναστριών/ών σχολείων Δήμου
Αθήνας και η ΚΕΕΡΦΑ επισημαίνουν ότι «η εμμονή του Βορί-
δη στο να αποκλειστούν με ρατσιστικά κριτήρια οι εργαζόμε-
νες/οι στην καθαριότητα των δημόσιων σχολείων είναι ένα
χτύπημα στην ενότητα της εργατικής τάξης, με τον αποκλει-
σμό κομματιού που είναι ήδη ενταγμένο στην κοινωνία, με τα
παιδιά του να έχουν σπουδάσει, να έχουν ιθαγένεια αλλά από
τους ίδιους να απαιτεί η κυβέρνηση να δώσουν εξετάσεις για
την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας ώστε να συνεχίσουν να
εργάζονται! Είναι πρόκληση να τις στέλνουν να φτιάξουν
ΚΟΙΝΣΕΠ, κάτι που τις βάζει να γίνουν εργολάβοι του εαυτού
τους, να μείνουν για όλη χρονιά έξω από τα σχολεία έτσι κι
αλλιώς, αντί να δώσουν την λύση που δόθηκε πέρυσι, με ψή-
φιση τροπολογίας στη Βουλή. Είναι ο ορισμός της ρατσιστι-
κής απανθρωπιάς να στέλνεις στην ανεργία τις μετανάστριες
καθαρίστριες, λίγο πριν την σύνταξη κάποιες από αυτές και
αμέσως μετά στην εξαθλίωση, αφού σε αρκετούς τελειώνει
άμεσα το επίδομα ανεργίας... Διεκδικούμε την επαναπρόσλη-
ψη όλων, την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς
ρατσιστικούς αποκλεισμούς. Καλούμε τα συνδικάτα, την ΑΔΕ-
ΔΥ, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, τη ΔΟΕ, το ΕΚΑ, τους φοιτητικούς συλλό-
γους, τους μαθητές σχολείων, τις κινήσεις υπεράσπισης των
δικαιωμάτων των μεταναστών να στηρίξουν την αντιρατσιστι-
κή κινητοποίηση αλληλεγγύης στις μετανάστριες καθαρί-
στριες και να δώσουν το παρών στο πλευρό τους».

Ψήφισμα αλληλεγγύης στις μετανάστριες καθαρίστριες
μπήκε και στη συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ το Σάββα-
το 16/10.

Πλημμύρες και συγχωνεύσεις
χτυπάνε τα σχολεία

Συγχωνεύσεις

14/10, Μαθητές πάνω σε αυτοσχέδια γέφυρα σε σχολικό συγκρότημα της Ν. Φιλαδέλφειας



Μόνο με πραξικόπημα μπορούσε να
αγνοηθεί η συντριπτική πλειοψηφία
υπέρ της συνέχισης της απεργίας-

αποχής από την αξιολόγηση στον κλάδο
των εκπαιδευτικών και η απεργιακή κλιμά-
κωση. Κι αυτό έγινε.

Το Σάββατο 16/10 συνεδρίασε η συνέλευ-
ση των προέδρων των ΕΛΜΕ, το όργανο
της ΟΛΜΕ στο οποίο μεταφέρονται οι απο-
φάσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων και
παίρνονται οι αποφάσεις για τη συνέχεια.
Είχε προηγηθεί μια βδομάδα που ξεκίνησε
με την ιστορική, σε ποσοστά συμμετοχής
και μέγεθος διαδηλώσεων, 24ωρη πανεκ-
παιδευτική απεργία και η απόφαση του
Εφετείου που κήρυσσε την απεργία-αποχή
παράνομη, αλλά όχι καταχρηστική. Η αξιο-
λόγηση ήδη είχε αρχίσει να μετατρέπεται
για μια ακόμη φορά σε φιάσκο για την Κε-
ραμέως, με τα ποσοστά της απεργίας-απο-
χής να είναι σχεδόν καθολικά.

Στη συνέλευση των προέδρων για σχεδόν
11 ώρες, η μία μετά την άλλη ΕΛΜΕ τοπο-
θετούταν υπέρ της απεργίας-αποχής. Ακό-
μα και δεξιοί πρόεδροι αλλά και από τις άλ-
λες παρατάξεις που υποστήριζαν τον τερ-
ματισμό της απεργίας-αποχής (ΠΕΚ/ΠΑΣΚΕ
και ΣΥΝΕΚ/ΣΥΡΙΖΑ), αναγκάζονταν με μισή
καρδιά να διαβάζουν τις αποφάσεις των ΕΛ-
ΜΕ τους που έλεγαν το αντίθετο. 

Δεκάδες ήταν οι ΕΛΜΕ που εκτός από
την απεργία-αποχή μετέφεραν την απόφα-
σή τους για απεργία στις 21/10, μαζί με
τους υγειονομικούς κι άλλες προτάσεις για
24ωρες και 48ωρες απεργίες «αυτή την
εβδομάδα», «μέσα στον Οκτώβρη» κλπ. 

Ωστόσο σε μια επανάληψη των γραφει-
οκρατικών παιχνιδιών που ανέτρεψαν το
2013 την απόφαση για απεργία διαρκείας,
το τελικό αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντί-
θετο από την εικόνα της συζήτησης στη συ-
νέλευση των προέδρων και της βούλησης
του κλάδου. 

Τότε, την άνοιξη του 2013, με τεράστια
ποσοστά και μαζικότητα, οι γενικές συνε-
λεύσεις των ΕΛΜΕ ψήφιζαν την έναρξη
απεργίας διαρκείας μέσα στις εξετάσεις
παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε ήδη
επιστρατεύσει «προληπτικά» τους καθηγη-
τές/ριες. Η ηγεσία της ΟΛΜΕ βρήκε τότε
τον τρόπο να ανατρέψει την απόφαση επει-
δή «δεν τηρούνταν οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις» για την απεργία. 

Αυτή τη φορά δεν ήταν «οι όροι και οι
προϋποθέσεις» αλλά νομικίστικα διλήμματα
τύπου «συνέχιση ή επαναπροκήρυξη της
απεργίας-αποχής», με στόχο να σπάσουν
την ψήφο υπέρ της και τελικά να λειτουργή-
σουν ως άλλοθι σε προέδρους προκειμένου
να ψηφίσουν αντίθετα από την απόφαση
των ΕΛΜΕ τους.

Τελικά η πρόταση που μπήκε σε ψηφοφο-
ρία «επαναπροκήρυξη της απεργίας-απο-
χής με όλα τα νόμιμα μέσα» συγκέντρωσε
41 ψήφους. Και πάλι πλειοψηφική, με 54%,
αλλά κάτω από το 66,6% που χρειαζόταν
σύμφωνα με την ΟΛΜΕ προκειμένου να
παρθεί η απόφαση. Τουλάχιστον 6 εκπρό-

σωποι ΕΛΜΕ άλλαξαν την ψήφο τους σε
σχέση με την απόφαση που μετέφεραν στη
συζήτηση, ανατρέποντας το τελικό αποτέ-
λεσμα. 

Αντίστοιχα σε ψηφοφορία μπήκε και η
πρόταση για απεργία στις 21/10 μαζί με
τους υγειονομικούς, όπου παρότι συγκέν-
τρωσε 36 ψήφους δεν μετατράπηκε σε
απόφαση της ομοσπονδίας. Όπως αναμε-
νόταν η τελική έκβαση της συνέλευσης των
προέδρων ξεσήκωσε αντιδράσεις. 

Απάντηση
Μετά το τέλος της, εκπρόσωποι από 18

ΕΛΜΕ παρέμειναν στο χώρο της συνέλευ-
σης συζητώντας τρόπους απάντησης και
συντονισμού: «Χαιρετίζουμε το μεγάλο
πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της συνέχισης της
απεργίας-αποχής! Αυτό το ρεύμα εκφρά-
στηκε περίτρανα και πέρα από κάθε αμφι-
σβήτηση, τόσο στις ΓΣ και τα σχολεία πα-
νελλαδικά, όσο και στις τοποθετήσεις των
εκπροσώπων των ΕΛΜΕ στη ΓΣ των προ-
έδρων το Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021. 

Καταγγέλλουμε με τον πιο έντονο τρόπο
την απαράδεκτη, αντισυναδελφική και πρα-
ξικοπηματική μεθόδευση, που έγινε με τη
πλήρη ανοχή κι αποδοχή του προεδρείου
της ΓΣ, από ορισμένους εκπροσώπους των
ΕΛΜΕ. Καταγράφουμε εδώ μόνο τις ΕΛΜΕ
Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Λάρισας, Α’ Πέλλας,
ΣΤ’ Αθήνας και Φλώρινας, για τους εκπρο-
σώπους των οποίων έχει επιβεβαιωθεί η με-
θόδευση αυτή», σημειώνουν μεταξύ άλλων
και καλούν σε προκήρυξη στάσεων εργα-
σίας από τις διαδικασίες της αξιολόγησης
από Δευτέρα 18/10, συμμετοχή σε συντονι-
σμό των εκπ/κών σωματείων για να συνεχι-
στεί η απεργία-αποχή, ώστε να σχεδια-
στούν τα επόμενα βήματα ενάντια στην
αξιολόγηση και προκήρυξη άμεσα νέας ΓΣ
των προέδρων των ΕΛΜΕ.

Οι Παρεμβάσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης καταγγέλουν σε ανακοίνωσή τους:
«Με πολιτική απόφαση των συνδικαλιστικών
δυνάμεων των ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ, που
υπαγορεύτηκε ευθέως από τους πολιτικούς
τους φορείς, την κυβέρνηση της ΝΔ, το ΣΥ-
ΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, έκλεισε βάναυ-
σα η απεργία-αποχή, παρά την εκφρασμένη
βούληση του κλάδου όπως αποτυπώθηκε
στη Γενική Συνέλευση των Προέδρων, αφή-
νοντας μετέωρους δεκάδες χιλιάδες εκπαι-
δευτικούς και το μεγαλειώδη αγώνα ενάντια
στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρ-
νησης. Η απόφαση αυτή έρχεται μάλιστα
μόλις λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη 24ωρη
απεργία στις 11 Οκτωβρίου στην οποία
συμμετείχαν μαζικά πάνω από 100.000 δά-
σκαλοι και καθηγητές, πλημμυρίζοντας
τους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονί-
κης και όλων των πόλεων». 

Συνεχίζουν: «Δεν υποστέλλουμε τη ση-
μαία του αγώνα! Οι δεκάδες ΕΛΜΕ και ΣΕ-
ΠΕ που, παρά την υπονόμευση και το ξε-
πούλημα, επιμένουν να υπερασπίζουν την
απεργία-αποχή, αποτελούν μια πολύ σημαν-
τική παρακαταθήκη. Αυτό το αγωνιστικό μέ-
τωπο των πρωτοβάθμιων σωματείων πρέπει
να διευρυνθεί σε αντιπαράθεση με της δυ-
νάμεις της υποταγής και της συνθηκολόγη-
σης. Να πραγματοποιηθούν τώρα έκτακτες
Γενικές Συνελεύσεις σε όλες τις ΕΛΜΕ,
αποφασίζοντας τη συνέχιση της απεργίας-
αποχής! Να πραγματοποιηθεί άμεσα νέα
Γενική Συνέλευση των Προέδρων το αργό-
τερο ως το Σάββατο 23 Οκτώβρη! Να συν-
τονίσουν τη δράση τους οι ΕΛΜΕ, ενισχύον-
τας το μέτωπο της απεργίας-αποχής! Ανυ-
ποχώρητα και αταλάντευτα να συνεχίσουμε
τη μάχη ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πο-
λιτική της κυβέρνησης, για την υπεράσπιση
του Δημόσιου Δωρεάν Σχολείου».

Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙΠραξικοπηματικό μπλόκο
στην απεργία!

Σε απεργιακή κλιμάκωση για την ανατροπή της
αξιολόγησης και της Κεραμεώς, σε κόντρα με

τα πραξικοπήματα στην ηγεσία της ΟΛΜΕ, καλεί
το Δίκτυο Εκπαιδευτικών «Η Τάξη μας». 

«Η μάχη για να ανατρέψουμε την αξιολόγηση
της Κεραμέως και όλη την αντιδραστική της πολι-
τική που συρρικνώνει το δημόσιο σχολείο χρει-
άζεται να κλιμακωθεί για να τσακίσει το πραξικό-
πημα σε βάρος χιλιάδων αγωνιζόμενων εκπαιδευ-
τικών, που επιχείρησαν το Σάββατο 16/10, οι ηγε-
σίες της ΔΑΚΕ, ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ) συνεπικουρούμενες
από τα ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ).

Έβαλαν προέδρους ΕΛΜΕ να ψηφίσουν ενάντια
στη συνέχιση της απεργίας-αποχής από την αξιο-
λόγηση, παρά το γεγονός ότι οι ΕΛΜΕ από τις
οποίες έρχονταν σαν αντιπρόσωποι, είχαν απόφα-
ση  για συνέχιση της απεργίας-αποχής. Πρόκειται
για ένα βρώμικο αντιδημοκρατικό κόλπο που δεί-
χνει την απελπισία τους μπροστά στην τεράστια
αποφασιστικότητα χιλιάδων εκπαιδευτικών. Η τε-
ράστια πανεκπαιδευτική απεργία στις 11 Οκτώ-
βρη, ήταν ένας σεισμός που τρομοκράτησε τελι-
κά όχι μόνο την Κεραμέως και την κυβέρνηση, αλ-
λά και τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία του κλά-
δου.

Την εικόνα εκατοντάδων σχολείων να παραμέ-
νουν κλειστά γιατί όλοι οι εκπαιδευτικοί απέργη-
σαν, είχαμε να την δούμε χρόνια. Το ποσοστά
συμμετοχής στην απεργία ξεκινούσαν από το
70% και έφταναν μέχρι το 95%. Αλλά και τα απερ-
γιακά συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις ήταν τα
μεγαλύτερα των τελευταίων χρόνων. Αυτό το τε-
ράστιο ποτάμι που δεν υποχωρεί ούτε με τα δικα-
στήρια, ούτε με την τρομοκρατία, ούτε με τις
απειλές είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι μπορούν
να το σταματήσουν με τα αντιδημοκρατικά τους
τερτίπια…

Μαζικά
Έχουμε μπροστά μας την κινητοποίηση των

Υγειονομικών στις 21 Οκτώβρη. Στη συνέλευση
προέδρων υπήρξαν 36 ΕΛΜΕ που είχαν απόφαση
για κοινή απεργία με την Υγεία εκείνη την ημέρα.
Το πρώτο βήμα ενάντια στα ξεπουλήματα της
ηγεσίας της ΟΛΜΕ είναι να υλοποιηθεί αυτή η
απόφαση από τα κάτω, από τις ΕΛΜΕ αλλά και
τους ΣΕΠΕ. Την ώρα που ΔΑΚΕ, ΠΕΚ και ΣΥΝΕΚ
θέλουν να σημάνουν σιωπητήριο για τον κλάδο, οι
εκπαιδευτικοί να ξαναβγούμε μαζικά στον απερ-
γιακό δρόμο στις 21 Οκτώβρη, μαζί με τους υγει-
ονομικούς ενάντια συνολικά στην κυβέρνηση που
διαλύει Παιδεία και Υγεία.

Σε όλους τους ΣΕΠΕ και τις ΕΛΜΕ, αποφασί-
ζουμε συνέχιση της απεργίας-αποχής με προκή-
ρυξη από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, και ταυ-
τόχρονα απαιτούμε από τις ηγεσίες των ομοσπον-
διών να επαναπροκηρύξουν την απεργία αποχή.

Προχωράμε σε Γενικές Συνελεύσεις παντού.
Ήδη η ΔΟΕ έχει προκηρύξει γενικές συνελεύσεις
από 14 έως 22 Οκτώβρη σε όλους τους ΣΕΠΕ και
συνέλευση προέδρων στις 23/10. Το ίδιο χρειάζε-
ται να κάνουμε και σε όλες τις ΕΛΜΕ. Στις συνε-
λεύσεις μαζί με τη συνέχιση της απεργίας αποχής
από την αξιολόγηση, αποφασίζουμε 48ωρη απερ-
γία 3 και 4 Νοέμβρη. Εκλέγουμε αντιπροσώπους
για να μεταφέρουν την απόφαση της συνέλευσης
γιατί δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στους συνδι-
καλιστές ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΣΥΝΕΚ.

Ό,τι και να κάνουν η Κεραμέως και οι συνδικα-
λιστές της, δε θα μπορέσουν να σταματήσουν το
ποτάμι των χιλιάδων οργισμένων και αποφασισμέ-
νων εκπαιδευτικών. Εμείς θα νικήσουμε». 

11/10, Αθήνα, απεργιακή διαδήλωση “σεισμός” των εκπαιδευτικών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Όλοι και όλες
στο πλευρό

των απεργών
της Υγείας

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία κατεβαί-
νουν την Πέμπτη 21 Οκτώβρη οι εργαζό-
μενοι και οι εργαζόμενες στα δημόσια

νοσοκομεία. Η απεργία είναι πανυγειονομική
με κοινή απόφαση ΠΟΕΔΗΝ-ΟΕΝΓΕ και συν-
δυάζεται με πανελλαδικό συλλαλητήριο στην
Αθήνα. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις
8.30πμ στην πλατεία Μαβίλη και θα ακολουθή-
σει διαδήλωση που θα καταλήξει στο Υπουρ-
γείο Υγείας.

Είναι μια απεργιακή κινητοποίηση που κλι-
μακώνει τη σύγκρουση με την κυβέρνηση και
τη δολοφονική της πολιτική στο ΕΣΥ. Μετά
από ενάμιση χρόνο πανδημίας, τα νοσοκομεία
έχουν βρεθεί πιο αποδυναμωμένα από ποτέ,
χωρίς τις μαζικές προσλήψεις προσωπικού
που τόσο έχουν ανάγκη, με 7.000 εργαζόμε-
νους λιγότερους από τις αναστολές εργασίας
λόγω του κατάπτυστου υποχρεωτικού εμβο-
λιασμού, με μειωμένη χρηματοδότηση στον
προϋπολογισμό του 2021 κατά μισό δις, χωρίς
καμιά ενίσχυση σε υποδομές, εξοπλισμό και
μέσα προστασίας.

«Στις 21 Οκτώβρη οι γιατροί της δημόσιας
περίθαλψης στα νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγεί-
ας, στα περιφερειακά ιατρεία και στο ΕΚΑΒ
απεργούμε», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η
ΟΕΝΓΕ. «Δίνουμε ηχηρή απάντηση στα προ-
κλητικά, χωρίς ίχνος ντροπής, ψέματα της κυ-
βέρνησης για τη δήθεν ενίσχυση του δημόσιου
συστήματος υγείας. Την ώρα που τα νοσοκο-
μεία, τα ΚΥ και το ΕΚΑΒ έχουν ρημάξει κυριο-
λεκτικά από τραγικές ελλείψεις προσωπικού.
Την ώρα που η αναμονή για τα απλά ιατρικά

ραντεβού και για τα προγραμματισμένα χει-
ρουργεία φτάνει και ξεπερνάει σε αρκετές πε-
ριπτώσεις το ένα έτος, σπρώχνοντας τους
ασθενείς στους ιδιωτικούς ομίλους της υγεί-
ας... Δίνουμε απάντηση στον εμπαιγμό της κυ-
βέρνησης που αρνείται να ικανοποιήσει τα δί-
καια αιτήματά μας».

Σαν να μην έφταναν αυτά, η κυβέρνηση εξα-
πολύει μια νέα ολομέτωπη επίθεση, σχεδιάζον-
τας να απολύσει σταδιακά χιλιάδες συμβασι-
ούχους του ΕΣΥ. Άνθρωποι που δουλεύουν για
χρόνια στα νοσοκομεία, που καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες σε όλα τα τμήματα και ει-
δικότητες και που τα έχουν δώσει όλα την πε-
ρίοδο της πανδημίας, θα βρεθούν τους επόμε-
νους μήνες στην ανεργία. Ένα τμήμα τους θα
αντικατασταθεί από ιδιωτικά συνεργεία, καθώς
διακαής πόθος της κυβέρνησης είναι η επι-
στροφή των εργολάβων. Οι υπόλοιπες θέσεις
θα μείνουν κενές, χτυπώντας ακόμα περισσό-
τερες τις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας και στέλ-
νοντας ακόμα μεγαλύτερη «πελατεία» στους
κλινικάρχες.

Ελλείψεις
Οι προθέσεις της κυβέρνησης, όπως αναφέ-

ρει η ΠΟΕΔΗΝ, «είναι η επιστροφή των εργο-
λάβων σε όλες τις υπηρεσίες (και στο νοση-
λευτικό, ιατρικό προσωπικό), συγχώνευση –
κατάργηση υγειονομικών μονάδων, ιδιωτικο-
ποίηση υπηρεσιών, μετακινήσεις υπαλλήλων,
περικοπή αδειών και ρεπό, αναστολή χειρουρ-
γείων, μεταφορά περιστατικών για χειρουρ-
γεία σε ιδιωτικές κλινικές με μεγάλη επιβάρυν-

ση για τους ασθενείς. Ενώ σοβαρά προβλήμα-
τα αντιμετωπίζουν τα Νοσοκομεία λόγω της
μείωσης της χρηματοδότησης (με οφειλές πά-
νω από 1 ΔΙΣ..). Τα Νοσοκομεία ήδη περιορί-
ζουν τη λειτουργία τους λόγω ελλείψεων προ-
σωπικού για την αντιμετώπιση περιστατικών
κορωνοϊού χωρίς να έχουμε φτάσει στην πίεση
του δευτέρου και τρίτου κύματος της πανδη-
μίας. Οι κλίνες ΜΕΘ έχουν περιοριστεί και δεν
μπορούν να αναπτυχθούν νέες, έστω αυτοσχέ-
διες, όπως στις προηγούμενες φάσεις της
πανδημίας λόγω τραγικών ελλείψεων προσω-
πικού».

Ανάμεσα στους χιλιάδες που θα απολυθούν
βρίσκονται και συμβασιούχοι του προγράμμα-
τος PHILOS του ΕΟΔΥ που αφορά στην προ-
σφυγική κρίση. «Είμαστε υγειονομικοί υπάλλη-
λοι του ΕΟΔΥ του προγράμματος “Ολοκληρω-
μένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την
προσφυγική κρίση – Philos”», αναφέρουν στην
ανακοίνωσή τους. «Το πρόγραμμα αυτό χωρί-
ζεται σε διάφορα υποέργα, το Υποέργο 4 που
ανήκουμε, αφορά την κάλυψη αναγκών των
προσφύγων και μεταναστών, αλλά παράλληλα
καλύπτει και τις νοσοκομειακές ανάγκες του
γενικού πληθυσμού σε νοσοκομεία και Κέντρα
Υγείας της χώρας. Η υλοποίησή του έφτασε
στο τέλος της καθώς στις 31/12/2021 λήγουν
οι συμβάσεις δεκάδων υπαλλήλων που καλύ-
πτουν πάγιες και αναγκαίες θέσεις. Το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα καλύπτει ανάγκες στα νο-
σοκομεία από το 2017 με διακοπή συμβάσεων
και επαναπροκήρυξή του.

Παράλληλα, ο κάθε ένας από εμάς έδωσε
σκληρή μάχη απέναντι στον covid-19 καθώς
βρισκόμαστε στις θέσεις μας από την αρχή της
πανδημίας που κατέκλυσε τη χώρα μας. Πολ-
λοί μεταφερθήκαμε σε ΜΕΘ και κλινικές covid
για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. Ο
ιός είναι ακόμη εδώ, πολλοί ανεμβολίαστοι συ-
νάδελφοι μας έφυγαν, αφήνοντας έτσι μεγαλύ-
τερα κενά στα ήδη υπάρχοντα, οι θέσεις τους
δεν έχουν καλυφθεί και η Κυβέρνηση αδιαφο-
ρεί για τους ασθενείς στα νοσοκομεία αλλά και
για τους υπόλοιπους συναδέλφους που θα
κληθούν να εργαστούν ακόμη πιο σκληρά για
να καλύψουν και τις δικές μας θέσεις».

Προφανώς, ούτε η υγειονομική ούτε η προ-
σφυγική κρίση έχει τελειώσει. Αλλά για την κυ-
βέρνηση αυτά είναι λεπτομέρειες. Οι θέσεις
δε του νέου υπουργού Υγείας για τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες -που θα έπρεπε
είτε να πυροβολούνται στα σύνορα, είτε η πα-
ραμονή τους εδώ να είναι κόλαση, όπως έχει
πει- είναι γνωστές. Πρόκειται για μια άκρως

ρατσιστική και δολοφονική κυβέρνηση, επικίν-
δυνη για την υγεία και τη ζωή όλων.

Γι’ αυτό και σε όλους τους χώρους η οργή
των εργαζόμενων ξεχειλίζει. Το κλίμα που συ-
ναντούν οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του
Συντονιστικού Νοσοκομείων στις περιοδείες
οργάνωσης της απεργίας της Πέμπτης είναι
εκρηκτικό. Και μπορεί να εκφραστεί με τη μα-
ζική συμμετοχή στο απεργιακό συλλαλητήριο.
Το σημείο εκκίνησής του στην πλατεία Μαβίλη
δίνει τη δυνατότητα η διαδήλωση να περάσει
από πολλά και μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας
και να συσπειρώσει όλα τα σωματεία και
όλους τους εργαζόμενους. Ενώ ο πανελλαδι-
κός της χαρακτήρας θα στείλει ακόμα πιο δυ-
νατά το μήνυμα ότι οι υγειονομικοί όλης της
χώρας δεν θα σταματήσουν μέχρι να ανατρέ-
ψουν την κυβερνητική πολιτική.

Ήδη από τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και
άλλες πόλεις, αντιπροσωπείες συνδικαλιστών
και εργαζόμενων ναυλώνουν λεωφορεία για
την Αθήνα. Η παρουσία τους στο συλλαλητή-
ριο θα ενισχυθεί και με κατά τόπους συγκεν-
τρώσεις στις πόλεις τους, αλλά και με κινητο-
ποιήσεις στο Ηράκλειο, τα Γιάννενα, την Ικα-
ρία και αλλού.

Η απεργία έχει γίνει κέντρο και για άλλα
κομμάτια εργαζόμενων, όπως οι εκπαιδευτικοί.
Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις τους την πε-
ρασμένη εβδομάδα ενάντια στην αξιολόγηση
της Κεραμέως οδήγησαν δεκάδες ΕΛΜΕ να
πάρουν αποφάσεις στις γενικές τους συνελεύ-
σεις ότι ένα από τα επόμενα βήματα του αγώ-
να τους χρειάζεται να είναι ο απεργιακός συν-
τονισμός με τους εργαζόμενους στα νοσοκο-
μεία στις 21 Οκτώβρη. Μπορεί η απόφαση να
μην υιοθετήθηκε κεντρικά από τις Ομοσπον-
δίες των εκπαιδευτικών, αλλά ήταν ενδεικτικό
της αίσθησης που κυριαρχεί ότι οι υγειονομι-
κοί δίνουν μια μάχη για όλη την κοινωνία, κα-
θώς και της διάθεσης των εργαζόμενων για
κοινούς αγώνες ενάντια στις πολιτικές της κυ-
βέρνησης.

Στο πλευρό των υγειονομικών την Πέμπτη
θα βρεθεί η Πρωτοβουλία Support Health Wor-
kers για να εκφράσει ακριβώς αυτή τη συμπα-
ράσταση στη μάχη των υγειονομικών. Τα μέλη
της θα βρίσκονται από νωρίς το πρωί στις πε-
ριφρουρήσεις που οργανώνουν πολλά Σωμα-
τεία Εργαζόμενων και το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων. Η επιτυχία της απεργίας θα φέρει πιο
κοντά την προοπτική του συνθήματος του Συν-
τονιστικού «Απολύστε την κυβέρνηση – Όχι
τους εργάτες της Υγείας».

Λένα Βερδέ

16/6/2020, Αθήνα, απεργία στα νοσοκομεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

22/4/2021, Αθήνα, απεργία στα νοσοκομεία.
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Την ένταξη των συμβασιούχων του προγράμματος «4.000 του
ΟΑΕΔ» στη δύναμή του αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα το

Σωματείο Εργαζόμενων στο ΓΝΑ Γεννηματάς. Η Βασιλική Κανέλου,
βοηθός θαλάμου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομεί-
ου και συμβασιούχος με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σχολιάζει στην
Εργατική Αλληλεγγύη:

«Είναι μια σημαντική νίκη αυτή για μας, τους συμβασιούχους ΟΑΕΔ
του νοσοκομείου που διεκδικούμε τη μονιμοποίησή μας και που τόσο
καιρό δεν ήμασταν μέλη του Σωματείου. Είναι αποτέλεσμα των αγώ-
νων που έχουμε δώσει. Αγώνων για να οργανωθούμε συλλογικά και
να κερδίσουμε την αναγνώριση ότι δεν είμαστε έκτακτο προσωπικό
όπως θέλουν να προπαγανδίζουν οι κυβερνήσεις αλλά εργαζόμενοι
που καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες (και μόνο το γεγονός ότι
οι συμβάσεις μας ανανεώνονται πέντε χρόνια τώρα αποδεικνύει πόσο
απαραίτητοι είμαστε). Αγώνων για να κερδίσουμε καλύτερες συνθή-
κες δουλειάς, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους που ειδικά στα νο-
σοκομεία και σε περίοδο πανδημίας είναι πρωταρχική ανάγκη.

Είναι επίσης μια σημαντική νίκη για την Αριστερή Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή που χρόνια τώρα έθετε αυτό το ζήτημα, την ανάγκη δη-

λαδή οι συμβασιούχοι να είμαστε οργανικό κομμάτι του συνδικάτου
στο χώρο δουλειάς και των αγώνων που δίνει. Τόσο καιρό κατεβαίνα-
με στο δρόμο με τη στήριξη του Συντονιστικού Νοσοκομείων, της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης και σε ένα βαθμό και της ΠΟΕΔΗΝ χωρίς να εί-
μαστε καν μέλη στο Σωματείο. Όσο κι αν η συντηρητική παράταξη
στο ΔΣ δεν το ήθελε, η αριστερά και ειδικά η Αριστερή Πρωτοβουλία
με τις εκπροσώπους της, την Αργυρή Ερωτοκρίτου και τη Μαρία Χαρ-
χαρίδου, μας στήριξε, επέμεινε σε αυτό και τώρα το κέρδισε.

Πιστεύω ότι είναι το πρώτο βήμα για να ακολουθήσουν και οι υπόλοι-
ποι συμβασιούχοι του νοσοκομείου, πχ οι εργολαβικοί. Όλοι οι εργαζό-
μενοι χρειάζεται να είμαστε ισότιμοι με τα ίδια δικαιώματα, όλοι οι εργα-
ζόμενοι χρειάζεται να μπορούν να διεκδικούν μέσα από τις γραμμές του
σωματείου τους, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λόγο για το σωμα-
τείο ψηφίζοντας αλλά και θέτοντας υποψηφιότητα στις εκλογές του.

Συνολικά πιστεύω ότι αυτή η απόφαση δυναμώνει το σωματείο και
τους αγώνες του. Είναι κάτι που το διεκδικούσαμε εδώ και πολύ και-
ρό, που το θέλαμε και ήδη έχει αρχίσει η εγγραφή των συναδέλφων.
Μπορούμε τώρα από καλύτερη θέση να παλέψουμε. Με αυτό τον αέ-
ρα πάμε για την απεργία της Πέμπτης 21 Οκτώβρη, μαχητικά στο
δρόμο. Σίγουρα το μπλοκ του Γεννηματάς ενισχύεται από αυτή την
εξέλιξη».

Με 100% συμμετοχή πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρ-

τη 13 Οκτώβρη η 24ωρη απερ-
γία των συμβασιούχων στην
καθαριότητα του νοσοκομείου
Άγιος Σάββας ενάντια στις
απολύσεις τους και την επι-
στροφή των εργολάβων. Με
δίωρη στάση εργασίας συμπα-
ραστάθηκε το υπόλοιπο προ-
σωπικό, απαιτώντας την παρα-
μονή όλων των εργαζόμενων
στη δουλειά. 

«Είμαι στην καθαριότητα του
Άγιου Σάββα δεκαέξι μήνες»,
μας είπε η Ειρήνη Γεωργοπού-
λου. «Οι απεργιακές κινητοποι-
ήσεις είναι το μόνο όπλο που μας έχει μείνει
για να αντισταθούμε. Τα ιδιωτικά συνεργεία
έχουν μπει ήδη στο Κέντρο Ημερήσιας Νοση-
λείας, το παράρτητα του Άγιου Σάββα και λό-
γω μεγάλων κενών προσωπικού αξιοποιούνται
και στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Το θέμα είναι
ότι δεν έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να
υπάρχουν αυτά τα κενά. Είναι ηθελημένο, να
μας αφήσουν τόσο λίγους, να μην καλύψουν
κενά, για να φτάσουμε στο σημείο να φαίνον-
ται αναγκαίοι οι εργολάβοι. Δεν φταίνε οι ερ-
γαζόμενοι του συνεργείου, φυσικά. Δεν έπρε-
πε καν να υπάρχουν συνεργεία και εργαζόμε-
νοι δυο ταχυτήτων. Έπρεπε όλοι να παίρνου-
με τα ίδια και να έχουμε τα ίδια δικαιώματα,
χωρίς εργολάβους. Είναι όλο αδικία.

Αν ίσχυαν όσα έλεγαν για τους ανθρώπους
που έβγαλαν την πανδημία, για ήρωες, κλπ,
έπρεπε να μας κάνουν αορίστου. Το να έρθει
η στιγμή να μας πετάξουν έτσι, είναι απίστευ-
το. Τόσο καιρό δουλεύουμε χωρίς άδειες και
ρεπό. Κι αντί να μας λένε ευχαριστώ που τό-
σο λίγα άτομα κρατάμε το νοσοκομείο σε κα-
λή κατάσταση γιατί υπερισχύει το φιλότιμό
μας, παίρνουν εργολάβο στον οποίο θα πλη-
ρώνουν περισσότερα. Πρέπει επιτέλους να
καταλάβουν ότι μαζεύουμε σκουπίδια αλλά
δεν είμαστε σκουπίδια. Είμαστε εργαζόμενοι.

Η συμμετοχή στην απεργία την Τετάρτη
ήταν τεράστια, ίσως η μεγαλύτερη που έχου-

με κάνει όσο καιρό είμαι στη δουλειά. Η Διοί-
κηση δέχτηκε το σωματείο, ενώ ήταν αρνητι-
κή για πολύ καιρό. Αλλά το μόνο που ανακοί-
νωσε ήταν ότι θα μας διώξει μόλις βρεθεί το
κονδύλι για τον εργολάβο. Θα συνεχίσουμε
με την απεργία της Πέμπτης 21 Οκτώβρη για
να δούμε τι θα πει και ο υπουργός. Όσο πιο
μαζική είναι, τόσο μεγαλύτερη πίεση θα δε-
χτεί. Αυτοί δεν βλέπουν ανθρώπους, οικογέ-
νειες με παιδιά, βλέπουν μόνο αριθμούς και
νούμερα. Είναι εξοργιστικό να λένε “ήξερες
μέχρι πότε υπέγραφες”. Να πάμε να το πού-
νε στα παιδιά μας αυτό».

Περιφρούρηση
«Η συμμετοχή ήταν καθολική», μας είπε ο

Σπύρος Βασιλείου, πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζόμενων. «Ενδεικτικό ότι η απεργία έγινε
με το ελάχιστο προσωπικό ασφαλείας, και ακό-
μα και οι συναδέλφοι που ήταν σε αυτό μας
έλεγαν ότι δεν ήθελαν να δουλέψουν, ήθελαν
να απεργήσουν. Συγκεντρωθήκαμε από τις 6
το πρωί στην πύλη για περιφρούρηση και συ-
νεχίσαμε στο προαύλιο με ανακοινώσεις και
συνθήματα. Ταυτόχρονα φτιάξαμε ομάδες που
μπήκαν μέσα στο νοσοκομείο για να ενημερώ-
νουν και να καλέσουν κι άλλους εργαζόμενους
στην κινητοποίηση, ενώ κάναμε και ανακοίνω-
ση από τα μεγάφωνα του νοσοκομείου.

Όσο περνούσε η ώρα τόσο μαζικοποιούνταν
η συγκέντρωση με συναδέλφους από όλα τα

κομμάτια του νοσοκομείου. Αρ-
χικά η Διοίκηση ήταν άφαντη.
Όταν κάποια στιγμή εμφανίστη-
κε, πήγαμε όλοι μαζί με το πανό
έξω από το γραφείο της. Ήταν
ο μόνος λόγος που μας δέχτη-
κε, μαζί με την πίεση της απερ-
γίας που είχε φανεί από το πρωί
πόσο επιτυχημένη ήταν.  Η αντι-
προσωπεία μας έθεσε το ερώτη-
μα τι θα γίνει μετά τις 31/10 που
λήγουν οι συμβάσεις μας σε κα-
θαριότητα και σίτιση, αλλά και
μετά τις 31/12 που λήγουν στη
φύλαξη.

Η απάντηση της Διοικήτριας
ήταν ξεκάθαρα ότι θα εφαρμό-

σει την κυβερνητική πολιτική, των απολύσεων
και της επιστροφής των εργολάβων δηλαδή.
Το αποκορύφωμα ήταν ότι μας κατηγόρησε
για την ποιότητα της καθαριότητας στο νοσο-
κομείο. Και επιπλέον λέει ξεδιάντροπα ψέμα-
τα ότι ο εργολάβος κοστίζει λιγότερα

Συνεχίζουμε τον αγώνα. Την Τρίτη 19
Οκτώβρη προχωράμε σε στάση εργασίας
συμπαράστασης στον συνάδελφο της φύλα-
ξης που δικάζεται άδικα στην Ευελπίδων για-
τί προσπαθούσε να ακολουθήσει τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα της Διοίκησης και της κυ-
βέρνησης. Το αποτέλεσμα ήταν να δεχτεί σω-
ματική επίθεση και μήνυση από συνοδό ασθε-
νούς -η οποία είχε επιτεθεί και σε δυο νοση-
λεύτριες αλλά παρόλα αυτά είχε την άδεια
της Διοίκησης να συνεχίζει να μπαίνει στο νο-
σοκομείο. Και βέβαια ετοιμαζόμαστε πυρετω-
δώς για τη μεγάλη πανυγειονομική απεργία
την Πέμπτη 21 Οκτώβρη με περιοδείες σε
όλο το νοσοκομείο».

Την τρίτη 19/10 αναρτήθηκε στη Διαύγεια
αίτημα της διοίκησης του Αγ. Σάββα για έγ-
κριση κονδυλίου 258.000 ευρώ για απευθείας
ανάθεση της καθαριότητας σε εργολάβο από
1/11 και για δυο μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί
ο διαγωνισμός για μόνιμο εργολάβο. Ο Σύλ-
λογος Εργαζομένων θα οργανώσει τη μάχη
ενάντια σε αυτές τις αποφάσεις.

Λ.Β.
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ΕΝΙΘ

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ και αντι-
προσώπων στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ έγιναν

την Τρίτη 12 Οκτώβρη στην Ένωση Νοσοκομει-
ακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ). Το Ενωτικό
Κίνημα για την Ανατροπή ΚΑΡΦΙ – ΝΥΣΤΕΡΙ, το
σχήμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στους
νοσοκομειακούς γιατρούς, κέρδισε 1 έδρα στο
ΔΣ της Ένωσης και εξέλεξε δύο αντιπροσώ-
πους στο συνέδριο της Ομοσπονδίας.

«Η αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές (ψή-
φισαν περίπου 200 συνάδελφοι παραπάνω
συγκριτικά με τις εκλογές του 2018) είναι το
πρώτο συμπέρασμα», μας είπε ο Γιάννης Κού-
τρας, από το Νυστέρι, υποψήφιος του σχήμα-
τος. «Οι αντιλήψεις περί τέλους του συνδικα-
λισμού, αδιαφορίας των εργαζομένων και
υποκατάστασης της τάξης για μία ακόμη φο-
ρά διαψεύδονται. Οι νοσοκομειακοί γιατροί
που έδωσαν και δίνουν τη μάχη απέναντι σε
μια κυνική κυβέρνηση που διαλύει το ΕΣΥ συ-
σπειρώνονται στο συνδικάτο τους.

Η κυριαρχία των δυνάμεων της Αριστεράς
και η απομόνωση της ακροδεξιάς είναι το
δεύτερο μήνυμα των εκλογών, που σπάει την
δημοσκοπική προπαγάνδα του Μητσοτάκη και
δημιουργεί προσδοκίες για αγωνιστική συνέ-
χεια στον κλάδο. Σε όλες τις εκλογικές διαδι-
κασίες της ΕΝΙΘ από το 2003 μέχρι σήμερα,
το φετινό άθροισμα των ψήφων των τριών ψη-
φοδελτίων της Αριστεράς σημειώνει ρεκόρ. Η
αριστερή στροφή συνεχίζεται και ενισχύεται,

Η μια έδρα στο ΔΣ της ΕΝΙΘ και οι δυο αν-
τιπρόσωποι στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ είναι
ένα θετικό αποτέλεσμα για το ψηφοδέλτιο
του Ενωτικού Κινήματος για την ανατροπή
ΚΑΡΦΙ- ΝΥΣΤΕΡΙ. Ευχαριστούμε τους συνα-
δέλφους που μας στήριξαν και μας ψήφισαν.
Θα συνεχίσουμε να δίνουμε το παρών στα όρ-
γανα αλλά και στους αγώνες του υγειονομι-
κού κινήματος. Ευχαριστώ τους συναδέλφους
που με ανέδειξαν στην πρώτη θέση του ψη-
φοδελτίου επανεκλέγοντας με στο ΔΣ της
ΕΝΙΘ και στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ.

Πρώτος σταθμός η απεργία
Ο πρώτος σταθμός είναι για μας η πανελλα-

δική πανυγειονομική απεργία της Πέμπτης 21
Οκτώβρη. Είναι η συνέχεια όλων των αγώνων
που έχουμε δώσει και έχει τεράστια σημασία οι
γιατροί να δώσουμε μαζικό παρών. Από τη Θεσ-
σαλονίκη και τις γύρω περιοχές ετοιμαζόμαστε
για το συλλαλητήριο στην Αθήνα με δυο λεω-
φορεία τουλάχιστον. Η κλιμάκωση χρειάζεται
οργάνωση. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να ξαναφτιά-
ξουμε νοσοκομειακές επιτροπές στους χώ-
ρους, δηλαδή όργανα των γιατρών σε κάθε νο-
σοκομείο που θα μπορούν να καλούν συνελεύ-
σεις και γενικά να αντιμετωπίζουν αγωνιστικά
κάθε ζήτημα που προκύπτει, σε συντονισμό με
τα Σωματεία και όλους τους εργαζόμενους».

• Τα αποτελέσματα:
Για ΔΣ ΕΝΙΘ: Ψήφισαν 659, Άκυρα/Λευκά 24,
ΔΗΠΑΚ 270 ψήφοι - 5 έδρες, ΚΙΝΗΣΗ 265 – 5,
ΕΚΑ 66 – 1, ΠΟΕΥ 34
Αντιπρόσωποι ΟΕΝΓΕ: Ψήφισαν 652,
Άκυρα/Λευκά 26, ΚΙΝΗΣΗ 280 ψήφοι – 7 αντι-
πρόσωποι, ΔΗΠΑΚ 256 – 7, ΕΚΑ 55 -2 ΠΟΕΥ 35

Η απεργία 21/10 ενώνει όλες τις μάχες
ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

13/10, Απεργιακή συγκέντρωση στον Αγ. Σάββα. Φωτό: Λένα Βερδέ



4 Οκτώβρη 1974. Εκείνη την Παρασκευή,
στην Ελευσίνα, στο εργοστάσιο της Νάσιο-
ναλ Καν ξεσπούσε η πρώτη απεργία της

μεταπολίτευσης. 47 χρόνια μετά και οι έλληνες
καπιταλιστές ακόμα προσπαθούν να ξορκίσουν
τους εργατικούς αγώνες. Όμως, για την άρχου-
σα τάξη στην Ελλάδα, το “πρέπει να δαμάσωμεν
τις απεργίες” του γέρου Καραμανλή παραμένει
μέχρι και σήμερα ένας άπιαστος στόχος.

“Με πρόταση της επιτροπής αποφασίσαμε να
κατεβούμε σε απεργία με αίτημα την επαναπρόσ-
ληψη των απολυμένων και αυξήσεις στα μεροκά-
ματα. Η συμμετοχή ήταν 100%. Στο εργοστάσιο
δουλεύανε και 50 Πακιστανοί εργάτες. Συμμετεί-
χαν όλοι τους στην απεργία και μάλιστα με πανό
που έγραφαν στις δύο γλώσσες ‘Ελληνες-Πακι-
στανοί εργάτες ενωμένοι’. Η είδηση εξαπλώθηκε
γρήγορα. Εργάτες από τα γύρω εργοστάσια έρ-
χονταν στη Νάσιοναλ Καν να συμπαρασταθούν
καθημερινά πριν πάνε στις δουλειές τους. Μαζί
τους κόσμος από τις γειτονιές της Ελευσίνας και
φοιτητές. Η απεργία κράτησε μια βδομάδα, αλλά
έδωσε το πράσινο φως”, αναφέρει η Διονυσία
Πυλαρινού, αγωνίστρια της απεργίας τότε. 

Ακολούθησαν με απεργίες οι τεχνικοί Τύπου, η
ΗΒΗ, η Ολυμπιακή, η Πεσινέ, οι μεταλλωρύχοι
του Μποδοσάκη, τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας
και άλλοι ενώ το 1975 τα εργοστάσια των Βιαμάξ,
Βιοχάλκο, Πίτσος, Εσκιμό, Ιζόλα, Τριαντέξ, Λαδό-
πουλος και πολλά άλλα καθώς και όλα τα ορυ-
χεία και τα ναυπηγεία μετατράπηκαν σε απεργια-
κά κάστρα. Η Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάστα-
ση, από την οποία προέρχεται το ΣΕΚ, ρίχνεται
στη μάχη για να στηρίξει τις απεργίες που έχτι-
ζαν εργοστασιακά σωματεία. Να τι έγραφε στο
περιοδικό «Σοσιαλιστική Επανάσταση» τον Σε-
πτέμβρη του 1975:

«Η απεργία στην κλωστοϋφαντουργία Τριαν-
τέξ άρχισε στις 30 Ιουνίου και κράτησε 15 μέ-
ρες. Η Τριαντέξ είναι ένα από τα μεγαλύτερα
εργοστάσια της Κάτω Κηφισιάς και απασχολεί
περί τους 500 εργάτες, στην πλειοψηφία τους
γυναίκες. Αφορμή για την απεργία ήταν η από-
λυση τριών συνδικαλιστών που είχαν πρωτο-
στατήσει για το φτιάξιμο του σωματείου. Συγ-
κεντρώθηκαν την παραμονή της απεργίας σε
έναν κινηματογράφο κοντά στο εργοστάσιο και
αποφάσισαν να κατέβουν σε 24ωρη απεργία
που θα την μετέτρεπαν σε διαρκείας εάν ο
Τριαντόπουλος δεν ικανοποιούσε τα αιτήματα.
(…) Για να μπορέσουν οι μαχητικοί εργάτες να
δώσουν συλλογικά και συστηματικά τις μάχες
ενάντια στους εργοδότες, την κυβέρνηση και
τους ρεφορμιστές, πρέπει να συσπειρωθούν

και να οργανωθούν στον τόπο δουλειάς. Τέτοια
μορφή οργάνωσης είναι οι εργατικές επιτροπές
βάσης. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση δουλεύει η
Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση».

Το 1976, χρονιά κορύφωσης αυτού του κινή-
ματος έγιναν 575 απεργίες με 294.000 απερ-
γούς. Η αναγνώριση του φόβου που δημιουρ-
γούσε αυτή η εργατική έκρηξη ήρθε από την
ίδια την κυβέρνηση και τον υπουργό Εργασίας,
Κ. Λάσκαρη που διακήρυττε πως “Δεν θα επι-
τρέψομεν την πάλην των τάξεων”. Με βίαιη κα-
ταστολή από τις αστυνομικές δυνάμεις και με
απολύσεις, κυβέρνηση και αφεντικά προσπα-
θούσαν να κάμψουν τη δυναμική του κινήμα-
τος. Για να το πετύχουν έφεραν στη Βουλή τον
αντεργατικό νόμο 330: περιορισμός του δικαιώ-
ματος στην απεργία, νομιμοποίηση των λοκ-
άουτ, απαγόρευση των πολιτικών απεργιών και
πολλές άλλες διατάξεις που περιόριζαν το δι-
καίωμα στην απεργία.

“Αλλαγή”
Οι απεργοσπαστικές ρυθμίσεις του ν.330

έμειναν τελικά στα χαρτιά καθώς η εργατική τά-
ξη συνέχισε να παλεύει. Το ΠΑΣΟΚ ήρθε στην
εξουσία το '81 καβάλα πάνω σε ένα κίνημα που
του επέβαλε να προχωρήσει στην κατάργηση
του 330, την δημιουργία του ΕΣΥ, στις αλλαγές
στο Οικογενειακό Δίκαιο, την Αυτόματη Τιμα-
ριθμική Αναπροσαρμογή των μισθών κ.ά. 

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν άργησε να ανα-
κρούσει πρύμνα. Το 1983 ο Μιτεράν στην Γαλ-
λία έκανε στροφή στη λιτότητα και στην Ελλάδα
με υπουργό Εθνικής Οικονομίας τον Αρσένη ξε-
κινούσαν οι επιθέσεις στις “ελλειμματικές” δη-
μόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ψηφίστηκε το
«άρθρο 4» που περιόριζε τη δυνατότητα των
απεργιών στις ΔΕΚΟ. Οι κινητοποιήσεις ενάντια
στο άρθρο 4 θα έδιναν μια πρώτη γεύση των
μαχών που θα ακολουθούσαν μετά το καλοκαίρι
του 1985 όταν ο Τσάρος της οικονομίας Αρσέ-
νης θα άφηνε το θρόνο του στον υπουργό (και
πιο μετά πρωθυπουργό) της λιτότητας Κώστα
Σημίτη και στο “διετές σταθεροποιητικό πρό-
γραμμα” που θα σήμαινε λιτότητα σε μισθούς
και συντάξεις, πετσόκομμα των κοινωνικών δα-
πανών και “εξυγίανση” των λεγόμενων “προβλη-

ματικών” επιχειρήσεων.
Απέναντι σε αυτή την εξέλιξη ξεσπάνε οι

πρώτες απεργίες τον Σεπτέμβρη του '85. Το
1986 οι συνδικαλιστικές ηγεσίες καταφέρνουν
να συγκρατήσουν τον κόσμο της βάσης που
βράζει αλλά όχι για πολύ. Τον Δεκέμβρη του
'86 η απεργία στους δήμους ενάντια στις απο-
λύσεις χιλιάδων συμβασιούχων κλείνει χωματε-
ρές και αποκλείει απορριμματοφόρα στα γκα-
ράζ με μαζικές απεργιακές φρουρές. Ούτε τα
ΜΑΤ, ούτε τα φορτηγά του στρατού που μά-
ζευαν τα σκουπίδια δεν μπόρεσαν να κάμψουν
την απεργία που νίκησε και οδήγησε τελικά στη
μονιμοποίηση δεκάδων χιλιάδων συμβασιού-
χων. Το σύνθημα της ΟΣΕ σε εκείνη την απερ-
γία έχει μείνει στην ιστορία: «Όχι άλλες αυτα-
πάτες, ή με το ΠΑΣΟΚ ή με τους εργάτες».

Νέες μήτρες
Το 1987 οι απεργίες διαρκείας σε τράπεζες και

ΔΕΗ οδήγησαν σε νίκες για τους εργαζόμενους
και τον Σημίτη σε παραίτηση από τη θέση του
υπουργού. Την επόμενη χρονιά, με αποφάσεις
γενικών συνελεύσεων οι εκπαιδευτικοί κατεβαί-
νουν σε απεργία διαρκείας μέσα στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις που κράτησε ενάμιση μήνα και
οδήγησε και πάλι σε νίκη. Απέναντι στον Παπαν-
δρέου που από το Νταβός μιλούσε για εργατικά
“ρετιρέ” η ΟΣΕ κυκλοφορούσε το τέταρτο φύλλο
της νέας εφημερίδας, την Εργατική Αλληλεγγύη
(ΕΑ), με πρωτοσέλιδο τίτλο “Οι εργάτες στα ρετι-
ρέ, τ' αφεντικά στα μπουντρούμια. Για να νική-
σουν οι απεργίες”. 

Κι όμως, μέσα σε τέτοια περίοδο μαχών για
την εργατική τάξη εμφανίστηκαν οι θεωρίες για
τον «αποχαιρετισμό» της. Αρχικά αυτή η στροφή
εκφράστηκε από θεωρητικούς όπως το “Αποχαι-
ρετισμός στην Εργατική Τάξη” του Αντρέ Γκόρτς
στη Γαλλία, το «Η ανοδική πορεία της εργατικής
τάξης σταμάτη-
σε» του Έρικ
Χόμπσμπομ στη
Βρετανία και το
«Από τον εργάτη
μάζα στον κοινω-
νικό εργάτη» του
Αντόνιο Νέγκρι

στην Ιταλία. Το 1985, ο θεωρητικός και ηγετικό
στέλεχος του ΚΚΕ Μίμης Ανδρουλάκης, μιλούσε
για την ανάγκη η Αριστερά να αναζητήσει νέες
μήτρες, έξω από την εργατική τάξη, στα μεσο-
στρώματα. Οι αναζητήσεις του αντανακλούσαν
την υποτίμηση των εργατικών αγώνων από το
ίδιο το ΚΚΕ που έφτανε μέχρι τις καταγγελίες
για τα “γιουρούσια της πρωτοπορίας” και οδή-
γησε εν τέλει, παρέα με την ΕΑΡ του Κύρκου,
στην κυβέρνηση Τζανετάκη τον Ιούνη του '89 και
στην Οικουμενική τον Νοέμβρη της ίδιας χρο-
νιάς, που θα προχωρούσε, μεταξύ άλλων, μέχρι
και στην πολιτική επιστράτευση των απεργών
στους δήμους. 

Κόντρα σε αυτούς τους συμβιβασμούς και τις
προδοσίες της “επίσημης” Αριστεράς, το πρω-
τοσέλιδο της ΕΑ “Οχι φρένο στους εργατικούς
αγώνες” έφτανε τον Μάρτη του '87 σε όλες τις
μεγάλες εργατικές μάχες και “Η Άποψή μας”
καλούσε να “Στηρίξουμε τα γιουρούσια της
πρωτοπορίας”. 

Μετά την κατάρρευση των καθεστώτων του
«υπαρκτού σοσιαλισμού» στην Ανατολική Ευ-
ρώπη το 1989, κυριαρχούσαν διεθνώς οι θεω-
ρίες των απολογητών του καπιταλισμού περί
“τέλους της ιστορίας” και “θριάμβου της αγο-
ράς”. Η ελληνική άρχουσα τάξη πατώντας πά-
νω στα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ, τους συμβιβα-
σμούς της Αριστεράς και την απογοήτευση της
κατάρρευσης, θεωρούσε ότι το 1990 είχε έρθει
η στιγμή, με την ΝΔ στην κυβέρνηση, να πάρει
τη ρεβάνς της με μια κατά μέτωπο επίθεση
στην εργατική τάξη.

Λογάριαζε όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Απέναν-
τι στις μαζικές απολύσεις στις “προβληματικές”
και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο-λαιμητόμο στις
ΔΕΚΟ ξεσπάει ένα απεργιακό κύμα με καταλή-
ψεις σε δεκάδες εργατικούς χώρους. H κατάλη-
ψη της “προβληματικής” Πειραϊκής-Πατραϊκής
ξεσηκώνει με τον ραδιοσταθμό της ολόκληρη

την Πάτρα και γίνεται
το επίκεντρο των μα-
χών. «Το μαχητικό 'Μο-
λών Λαβέ' (από πανό
των εργατών της Π-Π)
των εργατών είναι η
απάντηση που συναν-

τάει ο Μητσοτάκης όπου κι αν στρίψει τις επιθέ-
σεις του. Ακόμα και η ΓΣΕΕ που ποτέ δεν είχε
καλέσει 48ωρη Γενική Απεργία αναγκάστηκε να
καταρρίψει το ρεκόρ της καλώντας για δεύτερη
48ωρη», τόνιζε έκτακτο φύλλο της ΕΑ τον Σε-
πτέμβρη του 1990. 

Στις 2 Οκτώβρη ο ραδιοσταθμός της Π-Π καλεί
σε συμπαράσταση μπροστά στην απειλή της ει-
σβολής των ΜΑΤ στο εργοστάσιο. «Έρχονται
τσιγγάνοι από την διπλανή κατασκήνωση. 250 ερ-
γάτες της επίσης κατειλημμένης χαρτοβιομηχα-
νίας Λαδόπουλου φτάνουν με τα πανό τους... Συ-
νεργεία και μηχανουργεία κλείνουν... Πωλήτριες
κοσμηματοπωλείων βρίσκονται στην ίδια αλυσίδα
με εργάτες από τα σφαγεία... Καθηγητές και μα-
θητές, νοσοκόμοι του ΕΚΑΒ και γιατροί... εργά-
τες του Δήμου, οικοδόμοι, τεχνίτες της ΔΕΗ...
Ώρα 10.15 π.μ: Οι αλυσίδες κάνουν βήματα προς
την κατεύθυνση των ΜΑΤ που τά’χουν χαμένα
μπροστά σε μια απεργιακή φρουρά... 10.000 ερ-
γατών!», ανέφερε το ρεπορτάζ της ΕΑ. 

Στην εκπαίδευση ξεσπούν καταλήψεις η μία
μετά την άλλη και οδηγούν τον Κοντογιαννόπου-
λο σε παραίτηση και τον διάδοχό του, Σουφλιά,
να αποσύρει το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία
έπειτα και από την δολοφονία του εκπαιδευτικού
Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα από ομάδα ΟΝΝΕ-
Διτών με επικεφαλής τον Γιάννη Καλαμπόκα και
τις διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων που ακο-
λούθησαν στην Αθήνα, την Πάτρα και σε άλλες
πόλεις.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατέρρευσε δύο
χρόνια αργότερα κάτω από την πίεση του επόμε-
νου απεργιακού κύματος στην πρωτοπορία του
οποίου βρέθηκαν οι εργαζόμενοι των μπλε λεω-
φορείων της ΕΑΣ με 18 μήνες απεργία και δια-
δηλώσεις δεκάδων χιλιάδων σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη, ενάντια στο πλάνο της ΝΔ για 3.400
απολύσεις μέχρι το 1996. «Φτάσαμε στη νίκη με
τους αγώνες μας. Όχι μόνο τους δικούς μας αλ-
λά και των άλλων εργαζομένων... Ένα μικρό κομ-
μάτι μάς στήριξε συνειδητά μέσα από το εργατι-
κό κίνημα. Ήταν η Εργατική Αλληλεγγύη που
στάθηκε και τους 17 μήνες συνειδητά στο πλευ-
ρό μας», δήλωνε ο Παναγιώτης Καραχάλιος,
απεργός της ΕΑΣ, σε συνέντευξη στο περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα Κάτω, λίγες βδομάδες μετά

τη νικηφόρα επιστροφή των απεργών στη δου-
λειά. Ήταν η πιο ηχηρή διάψευση για όσους εί-
χαν βιαστεί να «σβήσουν» την εργατική τάξη.

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που ακολούθη-
σαν αρχικά με Πρωθυπουργό τον Α. Παπανδρέ-
ου και στη συνέχεια τον Σημίτη δεν άργησαν
και αυτές να έρθουν αντιμέτωπες με μεγάλες
απεργίες. Από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά το
1995-96 και την απεργία των πέντε εβδομάδων
των καθηγητών στα γυμνάσια και τα λύκεια, και
ενάντια στον ΑΣΕΠ το 1998 μέχρι τις αλλεπάλ-
ληλες απεργίες διαρκείας και επισχέσεις των
νοσοκομειακών γιατρών την τριετία 1997-2000,
την πεντάμηνη απεργία διαρκείας στην Ιωνική
Τράπεζα το 1998 που νέκρωσε τα καταστήμα-
τα, το μηχανογραφικό και όλες τις τραπεζικές
συναλλαγές και την μεγάλη πανεργατική απερ-
γία το 2001, που ανάγκασε τον υπουργό Εργα-
σίας Γιαννίτση να αποσύρει το ασφαλιστικό και
να παραιτηθεί το ίδιο βράδυ.

Πρώτη γραμμή
Στη μέση αυτής της περιόδου, το 1997, η

ΟΣΕ, προχωράει στην ίδρυση του ΣΕΚ. Τα μέλη
της είχαν βρεθεί στην πρώτη γραμμή των απερ-
γιακών φρουρών και της συμπαράστασης όλων
των μαχών το προηγούμενο διάστημα. «Αποφα-
σίσαμε να προχωρήσουμε συνειδητά στην ίδρυ-
ση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος σε
μια περίοδο πλήρους χρεοκοπίας της σοσιαλ-
δημοκρατίας. Σε κάθε μεγάλη κρίση του καπι-
ταλισμού η σοσιαλδημοκρατία στρέφεται δεξιά
και περνάει τεράστια κρίση… Η αντίσταση σε
αυτή πρέπει να οργανώνεται. Όχι με το σύνθη-
μα της “αλλαγής του συσχετισμού δυνάμεων”
από τα πάνω που βάζουν τα άλλα κόμματα, αλ-
λά οργανώνοντας εκεί που είναι η δύναμη, από
τα κάτω. Δύο πράγματα χρειάζονται. Πολλοί
σοσιαλιστές σε κάθε εργατικό χώρο. Και το
δεύτερο, ιδέες του σοσιαλισμού», ανέφερε σε
εισήγησή της η Μαρία Στύλλου, στην πρώτη
δημόσια εκδήλωση του ΣΕΚ. 

Λίγα χρόνια μετά, 300.000 άνθρωποι από όλη
την Ευρώπη και την Ιταλία θα διαδήλωναν στη
Γένοβα εδραιώνοντας ένα κίνημα που θα πο-
λιορκούσε πολλές φορές τους ισχυρούς του
πλανήτη και θα έκανε τον αντικαπιταλισμό μαζι-

κό ρεύμα. Το ΣΕΚ και οι υπόλοιπες οργανώσεις
της Διεθνούς Σοσιαλιστικής Τάσης θα έπαιζαν
έναν καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο στο δίλημμα
για το αν το κίνημα θα έπαιρνε ένα αντικαπιτα-
λιστικό χαρακτήρα ή αν θα ήταν απλά ενάντια
στην παγκοσμιοποίηση αλλά και όσον αφορά
τον ρόλο που είχε να παίξει μέσα στο κίνημα η
οργανωμένη εργατική τάξη. Απέναντι στις θεω-
ρίες των Χαρντ και Νέγκρι που θέλανε στο κίνη-
μα να πρέπει να πρωταγωνιστεί το νέο υποκεί-
μενο της αλλαγής, το “πλήθος”, την απάντηση
την έδωσαν τα ίδια τα ιταλικά συνδικάτα που
πλημμύρισαν τους δρόμους της Γένοβας. Η συ-
ζήτηση όμως συνεχίστηκε. «Χρειάζεται να είμα-
στε ξεκάθαροι για την κεντρικότητα της εργατι-
κής τάξης. Έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει τη
μαζικότητα των διαδηλώσεων του αντικαπιταλι-
στικού κινήματος σε όγκο που καμιά αστυνομία
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει... Μπορούμε και
πρέπει να βάλουμε το αντικαπιταλιστικό κίνημα
στους χώρους δουλειάς... Η επιτυχία της Γένο-
βα ανοίγει διάπλατα την προοπτική να συνδέ-
σουμε τη δύναμη των πανεργατικών απεργιών
που είδαμε στην Ελλάδα με τις ιδέες και τη δυ-
ναμική του αντικαπιταλισμού», έγραφε στο τεύ-
χος 40 του ΣΑΚ, ο Πάνος Γκαργκάνας. 

Αυτή ήταν η προσπάθεια που έκανε το ΣΕΚ
στον επόμενο γύρο των απεργιακών κινητοποι-
ήσεων που ακολούθησε: τη μεγάλη απεργία
διαρκείας των τραπεζοϋπαλλήλων το 2005, την
απεργία των ναυτεργατών το 2006, τις απερ-
γίες διαρκείας των ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και ΠΟΕ ΟΤΑ,
την απεργία στα σχολεία και τις φοιτητικές κα-
ταλήψεις το 2006-7, μια τετραετία σκληρών
αγώνων που κορυφώθηκε τον Δεκέμβρη του
2008 με την έκρηξη που ακολούθησε την δολο-
φονία του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
από τον μπάτσο Κορκονέα. 

Όταν η κρίση που έσκασε με τη χρεωκοπία
της Λήμαν Μπράδερς έφτασε και στην Ελλάδα,
η τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπαν-
δρέου έβαλε μπροστά να εφαρμόσει τα μέτρα
του πρώτου μνημονίου. Όλο το 2010 σημαδεύ-
τηκε από μεγάλες πανεργατικές απεργίες, με
κορυφαία αυτής της 5ης Μάη αλλά και απερ-
γίες διαρκείας σε πολλούς κλάδους, ενώ η επό-
μενη χρονιά ξεκίνησε με ένα απεργιακό μπαράζ

που δεν είχε αφήσει εκτός κανέναν χώρο του
δημοσίου και των ΔΕΚΟ: ΜΜΜ, νοσοκομεία,
ΜΜΕ, σχολεία, λιμάνια, ταχυδρομεία, αεροδρό-
μια, δήμοι, τράπεζες, ΔΕΗ...

Ήταν ένα απεργιακό κίνημα που συνδέθηκε
με αυτό των πλατειών από την πρώτη τους μέ-
ρα στις 25 Μάη με τους εργάτες της ΔΕΗ να
καταχειροκροτούνται από τους “αγανακτισμέ-
νους”. Στις πανεργατικές απεργίες που ακο-
λούθησαν, 24ωρη στις 15 Ιούνη και 48ωρη στις
28-29 Ιούνη, απεργοί και καταληψίες πλατειών
αντιμετώπιζαν μαζί όλη μέρα την άγρια κατα-
στολή της αστυνομίας. 

Αυτή είναι η πλούσια εμπειρία του εργατικού
κινήματος πάνω στην οποία πάτησε το μαζικό
ΟΧΙ στο δημοψήφισμα του 2015 ενάντια στους
εκβιασμούς της Τρόικας. Πάνω σε αυτήν πατάνε
γερά οι εργατικοί αγώνες που βρήκε μπροστά
της η κυβέρνηση Μητσοτάκη, από τις Πανεργα-
τικές του Ιουνίου, μέχρι την αντίσταση των εργα-
τών της Υγείας στις αναστολές-απολύσεις και η
πρόσφατη μαζική απεργιακή απάντηση των εκ-
παιδευτικών στην αξιολόγηση της Κεραμέως. 

Μπαίνοντας στη έκτη του δεκαετία, το ΣΕΚ
πατώντας πάνω στην εμπειρία του μέσα σε αυ-
τούς τους σκληρούς εργατικούς αγώνες μισού
αιώνα αλλά και στην επαναστατική παράδοση
του Μαρξ, του Λένιν, του Τρότσκι και της Ρό-
ζας, παλεύει πιο δυνατό και πιο ριζωμένο στην
εργατική τάξη για μια συνολική νίκη, για την
ανατροπή του συστήματος από την εργατική
τάξη, για να ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνία
χωρίς φτώχεια, καταπίεση και εκμετάλλευση.
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Αγώνας ενάντια
στα “pushback”
Απαράδεκτες, παράνομες μεθόδους της Αστυνομίας Λέ-

σβου σε βάρος αλληλέγγυων από την Ολλανδία κατήγ-
γειλε η ΚΕΕΡΦΑ σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώ-
ρησε στις 16/10. Ο λόγος που η Κατίνκα Σιμονσέν, η Μάρτχε
Επέμα και ο Ματίας βαν ντε Πορτέρε υπέστησαν αυτή τη
μεταχείριση είναο ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν νεοαφιχ-
θέντες πρόσφυγες που υπέφεραν μέσα στο κρύο και τη
βροχή για ώρες αβοήθητοι.

Όπως περιέγραψε η Κατίνκα Σιμονσέν, μόλις έμαθαν από
αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα για την άφιξη 27 προσφύ-
γων, και γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να τους μεταφέρουν
κάπου με το αυτοκίνητο γιατί αυτό θεωρείται διακίνηση, κά-
λεσαν την ακτοφυλακή και έδωσαν το ακριβές σημείο. Οι 14
πρόσφυγες είχαν προχωρήσει μέσα στο δάσος από τον φό-
βο της επαναπροώθησης ενώ οι αλληλέγγυοι κατάφεραν να
βρουν τους 13 που περίμεναν για βοήθεια και βρίσκονταν σε
άθλια κατάσταση. Μετά από πολλές ώρες, όταν οι 13 μετα-
φέρθηκαν στον Καρά Τεπέ, η αστυνομία πήρε τα διαβατήρια
των τριών αλληλέγγυων και τους ζήτησε να ακολουθήσουν
στο τμήμα, για μια «τυπικότητα». Στην πραγματικότητα τους
περίμενε μια πολύωρη διαδικασία ανάκρισης, ενώ τη μία γυ-
ναίκα ανάγκασαν να γδυθεί εντελώς και προχώρησαν ακόμη
και σε έλεγχο των γεννητικών της οργάνων.

«Μας κράτησαν για ώρες, χωρίς φαγητό και νερό, χωρίς
να μας επιτρέψουν να κάνουμε τηλέφωνο και χωρίς να μας
απαντήσουν σε καμία από τις ερωτήσεις μας γιατί γίνεται
αυτό. Ευτυχώς πριν αφήσουμε το τηλέφωνο είχα στείλει μή-
νυμα σε φίλη στην Ολλανδία ότι φοβάμαι ότι θα μας συλλά-
βουν. Η φίλη μου άρχισε να παίρνει τηλέφωνα. Στη 1, ένας
δικηγόρος βρισκόταν έξω από το τμήμα. Χάρη στον δικηγό-
ρο μπορέσαμε να φύγουμε μόνο ως μάρτυρες. Θεωρώ ότι
αν δεν είχα στείλει μήνυμα στη φίλη μου θα είχαμε μείνει
πολύ περισσότερες ώρες και πολύ πιθανά να μας είχαν
απαγγελθεί κατηγορίες», τόνισε η ακτιβίστρια.

Εξαφάνιση
Στο μεταξύ οι υπόλοιποι 14 πρόσφυγες που είχαν προχω-

ρήσει μέσα στο δάσος εξαφανίστηκαν. Οι ομάδες που είχαν
επικοινωνία μαζί τους, όπως και οι ίδιοι οι αλληλέγγυοι, δεν
μπορούσαν πια να μάθουν νέα τους. Η ΚΕΕΡΦΑ καταγγέλλει
ότι οι πρόσφυγες αυτοί ήταν θύματα της αντιμετώπισης που
έχουν οι πρόσφυγες όταν δεν υπάρχουν αλληλέγγυοι μπρο-
στά: «Στα χέρια μας έχουμε στοιχεία που θα τα δημοσιοποι-
ήσουμε και που επιβεβαιώνουν ότι οι 14 έχουν επαναπρο-
ωθηθεί. Για εμάς, δεν αγνοούνται».

Η Ίνγκεμπορκ Μπέγκελ, ανταποκρίτρια δημοσιογράφος
από την Ολλανδία, τόνισε: «Αυτό που συνέβη δεν είναι μεμο-
νωμένο περιστατικό, είναι συνέπεια της πολιτικής της ΕΕ και
κατ’ επέκταση της Ελλάδας. Πλέον οι επαναπροωθήσεις
έχουν γίνει κανονικότητα. Από τον Μάρτιο του 2020, πανη-
γυρίζει ο Μητσοτάκης, έχουν πέσει κατά 95% οι αφίξεις.
Τρίχες! Έρχονται πρόσφυγες και μάλιστα πολλοί. Στη σελί-
δα της Aegean Boat Report, ο Τόμι Όλσεν που δουλεύει από
τη Νορβηγία με δικά του μέσα, συλλέγει πληροφορίες για
κάθε βάρκα που φεύγει από την Τουρκία και φτάνει στα ελ-
ληνικά νησιά. Θα δείτε πόσες εκατοντάδες άνθρωποι πατά-
νε το πόδι τους σε ελληνικό έδαφος και τελικά κακοποιούν-
ται από την αστυνομία ή το λιμενικό, τους κλέβουν τα λεφτά
και τα τηλέφωνα και ‘μυστηριωδώς’ εξαφανίζονται».

Τόνισε πόσο καταστροφική είναι και για την ψυχική υγεία
των προσφύγων η τακτική του ελληνικού κράτους να αρνεί-
ται τις επαναπροωθήσεις παρά τα συντριπτικά αποδεικτικά
στοιχεία που βγάζει στο φως η ερευνητική δημοσιογραφία,
τη στιγμή που αυτές τις τραυματικές εμπειρίες τις έχουν ζή-
σει στο πετσί τους. Θύμισε επίσης ότι και η ίδια διώκεται
επειδή φιλοξένησε έναν πρόσφυγα, κάτι για το οποίο, όπως
υπογραμμίζει, έστρωσε τον δρόμο η ακραία ρατσιστική πο-
λιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αφροδίτη Φράγκου

Ηκακοκαιρία χτύπησε και τους πρό-
σφυγες που ζουν στα στρατόπεδα.

Τα στρατόπεδα που κατά κανόνα είναι
φτιαγμένα πάνω στο χώμα, γέμισαν λά-
σπη και είναι επικίνδυνα, ιδίως για τα μι-
κρά παιδιά και τους ευπαθείς πρόσφυ-
γες που ζουν σε αυτά. 

Τα παλιά τμήματα των στρατοπέδων
έχουν κοντέινερ που είναι πάνω από 20
ετών και πολλά από αυτά έχουν διαρρο-
ές ή χαλασμένα κουφώματα. Όπως το-
νίζει η ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά σε ανακοίνωσή
της για την κατάσταση στο Σχιστό:
«Πρόσφυγες βουτηγμένοι στις λάσπες.
Αν προστεθεί κι η συσσώρευση απορ-
ριμμάτων, η άρνηση παροχής τροφής
σε μωρομάνες, η μη καταβολή επιδομά-
των, η ζωή στο στρατόπεδο, δεν είναι
ζωή, είναι επιβολή απάνθρωπης πολιτι-
κής μίσους και ρατσισμού… Η πόλη μας
διαθέτει δομές και σπίτια που παραμέ-
νουν κλειστά, ενώ μπορούν άμεσα να
στεγάσουν τους πρόσφυγες».

Τη Δευτέρα 11 Οκτώβρη, ένας δεκαο-
κτάχρονος ντελιβεράς από το Πακι-

στάν σκοτώθηκε στην Καλλιθέα ενώ πά-
λευε για το μεροκάματο. Όπως αναφέ-
ρουν σε κοινή ανακοίνωση η ΚΕΕΡΦΑ και
η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος “Η
Ενότητα”: «Ο τραγικός θάνατος του
18χρονου Πακιστανού ντελιβερά Ανέες
Μίρ του Αμτζάτ στην Καλλιθέα γέμισε θλί-
ψη την οικογένεια του, τους φίλους και
του συναδέλφους του. Ξεψύχησε στην
άσφαλτο στο μεροκάματου του τρόμου
των ντελιβεράδων. Εκφράζουμε τα συλ-
λυπητήρια μας στην οικογένεια, τους φί-
λους και τους συναδέλφους του Ανέες
Μίρ. Εργαζόταν ως ντελιβεράς σε εστια-
τόριο στην Πλατεία Θεάτρου στην Αθήνα. 

Ήρθε, 15 χρόνων στην Ελλάδα. Έμενε
στο στρατόπεδο προσφύγων της Θή-
βας. Είχε κάρτα αιτούντος ασύλου και
διέμενε σε διαμέρισμα του προγράμμα-

τος ΕΣΤΙΑ τον τελευταίο μήνα. Η οικογέ-
νεια του, οι γονείς του και τα δύο αδέλ-
φια ζουν μέσα στη φτώχεια στο Πακρέ-
βαλι δίπλα από το Σιαλκότ, της πατρίδα
της βιομηχανίας αθλητικών ειδών. Γι’
αυτό έκανε το επικίνδυνο ταξίδι, για να
εξασφαλίσει στήριξη δουλεύοντας.

Στην πράξη, χωρίς χαρτιά, άδεια πα-
ραμονής και εργασίας προσπαθούσε να
στηρίξει την οικογένεια του για να επι-
βιώσει. Είναι ώρα τα εργατικά συνδικάτα
να απαιτήσουν χαρτιά για όλους τους
μετανάστες εργάτες και μετανάστριες
εργάτριες, την νομιμοποίηση όλων χω-
ρίς προϋποθέσεις.»

Ανακοίνωση έβγαλε και το αντικαπιτα-
λιστικό δίκτυο στον κλάδο «Καμαριέρα»
στην οποία υπογραμμίζει: «Ο θάνατος
του συναδέλφου Ανέες Μίρ φέρνει στην
επιφάνεια ένα ακόμη ζήτημα. Χιλιάδες
συνάδελφοι μετανάστες δουλεύουν

στον κλάδο του τουρισμού επισιτισμού,
τις περισσότερες φορές με πολύ χαμη-
λότερα μεροκάματα και χωρίς δικαιώμα-
τα, μόνο και μόνο επειδή είναι μετανά-
στες ή επειδή δεν έχουν χαρτιά. Είναι
ώρα τα συνδικάτα μαζί και το Συνδικάτο
Τουρισμού Επισιτισμού Αττικής, να απαι-
τήσουμε χαρτιά για όλους τους μετανά-
στες/στριες, και την νομιμοποίηση όλων
χωρίς προϋποθέσεις. Η μαζική παρου-
σία δεκάδων μεταναστών στις εκλογικές
διαδικασίες του Συνδικάτου Τουρισμού
Επισιτισμού μπορεί να το επιβάλει.

Σαν ‘Καμαριέρα’ ζητάμε από το Συνδι-
κάτο Τουρισμού Επισιτισμού, να στηρί-
ξει οικονομικά την επιστροφή της σω-
ρού του συναδέλφου Ανέες Μίρ, στην
οικογένεια του στο Πακιστάν».

Η ΣΒΕΟΔ καλεί σε κινητοποίηση-μοτο-
πορεία το Σάββατο 23/10, 1μμ Θησέως
και Χαροκόπου.

Ντελιβεράς, μετανάστης, νεκρός

Δώστε στέγη στους πρόσφυγες

Η σκηνή του ατυχήματος. Φωτό: Intime

9/10, Aντιφασιστικό-αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στην Ομόνοια. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Πες μας δυο λόγια για το πώς είναι η ζωή
των προσφύγων στη Ριτσώνα.

Κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι είναι πολύ ση-
μαντικό που η εφημερίδα αυτή δίνει φωνή
στους πρόσφυγες. Είναι σημαντικό να δίνεται
χώρος στα Μέσα για να μιλήσουν οι ίδιοι οι
πρόσφυγες. 

Η Ριτσώνα φιλοξενεί πιο ευάλωτους πληθυ-
σμούς και θεωρητικά έχει καλύτερες συνθήκες
από τα νησιά. Αλλά η ζωή σε ένα καμπ σημαί-
νει και πάλι έλλειψη πρόσβασης σε βασικά
αγαθά. Τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στην
εκπαίδευση, οι ενήλικες δεν έχουν πρόσβαση
στις συγκοινωνίες. Δεν είναι σπάνιο για παρά-
δειγμα να χάνονται ραντεβού με γιατρούς για-
τί δεν προλαβαίνουν οι πρόσφυγες να πάνε
στην ώρα τους στο νοσοκομείο. Επίσης στα
νοσοκομεία δεν έχουμε διερμηνείς. 

Για να πάει κάποιος στην Αθήνα για μια δια-
δικασία που αφορά το άσυλό του, για παρά-
δειγμα να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα,
πληρώνει ένα αντίτιμο γύρω στα 7 ευρώ και
πηγαίνει με λεωφορείο του Υπουργείου Μετα-
νάστευσης. Αν θέλει να πάει για οποιαδήποτε
άλλη δουλειά πρέπει να βρει άκρη μόνος του.
Συνήθως ναυλώνει από κοινού με άλλους ένα
αυτοκίνητο για να μοιραστεί τα έξοδα. 

Δεν είναι εύκολη επίσης η εργασία. Οι πρό-
σφυγες δουλεύουν, αλλά δεν κάνουν αυτά για
τα οποία έχουν εκπαιδευτεί. Δουλεύουν μόνο
σε χωράφια και κήπους. Στις χώρες τους έκα-
ναν διάφορες δουλειές, ήταν μάστορες, έμπο-
ροι, πολλά. Δεν είναι τόσο περιορισμένες οι
δεξιότητές τους. Το σύστημα αυτό δεν λει-
τουργεί. Δεν υπάρχει κάποιο πραγματικό σχέ-
διο για τους πρόσφυγες ώστε να ενταχθούν
στην κοινωνία. Η πραγματικότητα είναι ότι η
κυβέρνηση δεν θέλει να τους εντάξει, όχι ότι
δεν μπορεί ή δεν ξέρει πώς. Δεν θέλει να
εφαρμόσει ένα σύστημα πραγματικής ένταξης
που να σέβεται όλη την πολυπλοκότητα και τη
διαφορετικότητα των προσφύγων. Να μπο-
ρούν να δουλέψουν και να μορφωθούν.

Έχουν εκδοθεί αρκετές απορριπτικές απο-
φάσεις, ιδιαίτερα για τους Κούρδους πρόσφυ-
γες. Αρκετοί πρόσφυγες από το Αφγανιστάν
έχουν πάρει αρνητικές απαντήσεις επειδή η αί-
τησή τους κρίθηκε απαράδεκτη γιατί η Τουρ-
κία θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα. Αυτή η
χρονοβόρα διαδικασία, και τώρα οι απορριπτι-
κές, είναι ένα πολύ μεγάλο χτύπημα στην ψυ-
χική τους υγεία. Ακόμα και αν τελικά τα κατα-
φέρουν σε δεύτερο βαθμό, όλα αυτά τα χρό-
νια δεν έχουν νιώσει ασφάλεια ούτε μια στιγ-
μή. Επιπλέον έχουν δώσει κι ένα σωρό λεφτά
γιατί αναγκάζονται να καταφύγουν σε ιδιώτες
δικηγόρους. Στους δικηγόρους του καμπ δεν
έχουν τη δυνατότητα να ρωτάνε για το πώς
πηγαίνει η αίτησή τους.

Τι έχει αλλάξει το τελευταίο 
διάστημα στα στρατόπεδα;

Τώρα το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι
υπεύθυνο για πολλά ζητήματα μέσα στο στρα-
τόπεδο. Το στρατόπεδο γίνεται όλο και πιο
κλειστό και ελεγχόμενο. Έχουν φέρει τις περι-
στρεφόμενες πόρτες, το οποίο σημαίνει ότι
σκοπεύουν μια μέρα να αρχίσουν να ελέγχουν
με κάρτες το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει.
Τώρα που οι cash cards δεν πληρώνονται πια
από την Ύπατη Αρμοστεία αλλά από το
Υπουργείο, τα μισά λεφτά πηγαίνουν για το
catering. Και είναι φαγητό που δεν καλύπτει
τις ανάγκες μας. Πολλές φορές δεν είναι καν

φαγώσιμο, αλλά και καλό να είναι δεν μπορείς
να περιμένεις από 3.000 ανθρώπους να τρώνε
το ίδιο ακριβώς φαγητό. Υπάρχουν μωρά,
υπάρχουν άνθρωποι με ζητήματα υγείας και
συγκεκριμένες διατροφικές ανάγκες. Κι έτσι,
παρότι παίρνουμε τα μισά λεφτά πρέπει να
αγοράζουμε και φαγητό. Συν τα άλλα έξοδα
που είναι αναγκαία, πάνες και γάλατα για τα
μωρά, προϊόντα υγιεινής, μετακίνηση.

Το Σάββατο 9/10 εκατοντάδες πρόσφυγες
διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας. Πολλοί
από αυτούς ήταν από τη Ριτσώνα. 
Τι έχεις να πεις γι’ αυτή την εμπειρία;

Η διαδήλωση του Σαββάτου ήταν πολύ καλά
οργανωμένη και πολύχρωμη. Οι πρόσφυγες εί-
δαμε ότι δεν είμαστε μόνοι απέναντι στην
απειλή του ρατσισμού και του φασισμού. Οι
ντόπιοι παλεύουν κι αυτοί να φύγει αυτή η
σκιά πάνω από την κοινωνία και να φτιάξουν
μια κοινότητα χωρίς ρατσισμό. Είδαμε πόσο
σκληρά παλεύουν οι ντόπιοι και πόσο αφοσιω-
μένοι είναι σ’ αυτό. Η διαδήλωση έδειξε επί-

σης ότι η δύναμη μιας κινητοποίησης δεν
εξαρτάται μόνο από τους αριθμούς αλλά και
με το ποια είναι η σχέση ανάμεσα στα διάφο-
ρα κομμάτια και πώς μπορούν να πετύχουν
την ενότητα και να γίνουν μία φωνή. Έδειξε ότι
κάτι τέτοιο είναι δυνατό και ότι συμβαίνει.

Μας έδωσε πολλή δύναμη αυτή η διαπίστω-
ση, ότι δεν είμαστε μόνοι. Δεν πρέπει να σκε-
φτόμαστε ότι κανείς δεν μας νοιάζεται. Αντίθε-
τα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ξέ-
ρουν τα προβλήματά μας και αισθάνονται ότι
κάτι πρέπει να κάνουν. Η επίθεση της αστυνο-
μίας έδειξε ότι έχουμε πολλά να κάνουμε ακό-
μη -για μένα ήταν απίστευτο ότι κάτι τέτοιο
συνέβαινε σε μια χώρα της Ευρώπης. Ήταν
σαφές ότι προσπάθησαν να μας σταματήσουν
και να μας φιμώσουν. Δεν ήθελαν να αφήσουν
τον κόσμο να γιορτάσει και το γεγονός ότι
έναν χρόνο πριν έριξε τη Χρυσή Αυγή στη φυ-
λακή. Αλλά το γεγονός ότι δεν το κατάφεραν
μας έκανε πιο δυνατούς/ες και πιο αποφασι-
σμένους/ες να συνεχίσουμε πιο δυνατά από
πριν. 

Δεν ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαμε
σε διαδήλωση. Έχουμε κάνει κινητοποιήσεις
και εδώ, διεκδικώντας επιτάχυνση στις διαδι-
κασίες ασύλου. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν το
Σάββατο υπήρχαν γυναίκες και μικρά παιδιά,
αλλά δεν έκαναν πίσω. Υποφέραμε από την
επίθεση: πονούσαμε στους πνεύμονες και στα
μάτια από τα χημικά και επιπλέον πάθαμε σοκ.
Αλλά στο καμπ δεν μεταφέραμε πόνο. Μετα-
φέραμε δύναμη και έμπνευση.

Το συζητήσαμε μεταξύ μας στο καμπ, η κοι-
νότητά μας συζήτησε το τι έγινε το περασμένο
Σάββατο. Πολλοί πρόσφυγες καταλαβαίνουν
ότι η επίθεση της κυβέρνησης έγινε γιατί δεν
θέλουν να μας αφήσουν να ενωθούμε με τους
ντόπιους σε κοινούς αγώνες. Γιατί έτσι οι αγώ-
νες θα ακούγονται πιο δυνατά και θα είναι πιο
ισχυροί.

Πρόσφατα συμμετείχες στο 
πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Κρήτη. 
Οι πρόσφυγες/ισσες τι ρόλο μπορούν 
να παίξουν στη μάχη για την Παιδεία;

Από τα 850 παιδιά που ζουν στη Ριτσώνα,
κανένα δεν πάει σχολείο. Αλλά η εκπαίδευση
δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τα παιδιά.
Αφορά και τους ενήλικες οι οποίοι θα έπρεπε
να μπορούν να μάθουν τη γλώσσα και να γί-
νουν κομμάτι της κοινωνίας. Να έχουν ευκαι-
ρίες και να μπορούν να αξιοποιήσουν την ερ-
γατική τους δύναμη. Εγώ σαν μαθήτρια ακόμα
παλεύω για το δικαίωμά μου στην εκπαίδευση. 

Και ξέρω ότι δεν είμαι η μόνη, αλλά και ότι
οι πρόσφυγες στο σύνολο δεν είναι οι μόνοι
σε αυτή τη χώρα που παλεύουν για την εκπαί-
δευση. Και τα ντόπια παιδιά παλεύουν για αυ-
τό το δικαίωμα, το δικαίωμα στη δημόσια δω-
ρεάν Παιδεία. Όταν το διαπίστωσα αυτό ήταν
ένα σοκ για μένα, πάντα πίστευα ότι είμαστε η
μόνη κοινωνική ομάδα που παλεύει για την
πρόσβαση στην εκπαίδευση. Όταν πήγα στην
Κρήτη για να συμμετάσχω στο πανεκπαιδευτι-
κό συλλαλητήριο, μίλησα με τους μαθητές και
τις μαθήτριες εκεί. Είδα ότι διεκδικούν το δι-
καίωμά τους στη δωρεάν εκπαίδευση μαζί με
τους γονείς τους. Είναι η εργατική τάξη που
στηρίζει τα παιδιά της σε αυτόν τον αγώνα.

Ένιωσα πραγματικά ότι το κράτος στην εκ-
παίδευση κάνει αυτό που λέει μια έκφραση
στα περσικά: «χτυπάει με το τσεκούρι τις ίδιες
του τις ρίζες». Θα καταστρέψουν την κοινωνία
σύντομα έτσι. Θα υπάρξει και πολλή αντίστα-
ση όμως και είναι η στιγμή κι εμείς οι πρόσφυ-
γες να μπούμε σε αυτόν τον κοινό αγώνα. Και
το κάνουμε. Διεκδικούμε όπως κι εσείς. Και
έχουμε κοινά προβλήματα. Η παρουσία μου
στην Κρήτη ήταν μια φοβερή εμπειρία, με γέ-
μισε έμπνευση.

Θες να μας πεις δυο λόγια για το βιβλίο σου;

Είναι ένα βιβλίο που ελπίζω να ανοίξει τη συ-
ζήτηση για τον αγώνα των προσφύγων. Μπο-
ρεί να συζητηθεί στα σχολεία και στις σχολές,
όπως έγινε σε ένα σχολείο στη Θεσσαλονίκη.
Χρειαζόμαστε αυτή τη συζήτηση γιατί εμείς
που είμαστε μέσα στο καμπ δεν μπορούμε εύ-
κολα να καταλαβαίνουμε τις εξελίξεις, αλλά
και επειδή είναι απαραίτητο να γίνει γνωστή η
ιστορία μας, οι δυσκολίες μας, οι συνθήκες
ζωής μας. Πιστεύω ότι ένα βιβλίο μπορεί να
βοηθήσει να γίνει αυτή η συζήτηση. Δεν πα-
ρουσιάζει αυτή την ιστορία σαν μαρτύριο,
όπως κάνουν διάφορα μέσα που την αισθητι-
κοποιούν. Μιλάει για το πόσο δυνατές είναι οι
ιστορίες των προσφύγων, πόσο θάρρος
έχουν. Χτυπάει ένα καμπανάκι για το τι κάνει
αυτό το σύστημα στους πρόσφυγες και μιλάει
για το πώς θα έπρεπε να ζήσουν, μιλάει για τις
αντιστάσεις τους.

• Mπορείτε να διαβάσετε την παρουσίαση του
βιβλίου της Παρβάνα «Η πένα μου δεν σπαέι,
τα σύνορα θα σπάσουν» στο περιοδικό Σοσια-
λισμός από τα κάτω που κυκλοφορεί:
bit.ly/3aSALug

Η Παρβάνα Αμίρι,
προσφύγισσα στη Ριτσώνα,
μίλησε στην Αφροδίτη
Φράγκου για τους
κοινούς αγώνες μας
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«Οι πρόσφυγες 
δεν είμαστε μόνοι!»

9/10, Η Π. Αμίρι στο αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Αντιμέτωποι με τις πλημμύρες έρχονται μετά τις πυρκαγιές οι πυ-
ρόπληκτοι στην Βαρυμπόμπη, την Βόρειο Εύβοια, την Ηλεία.

«Όταν ξεκίνησε να βρέχει καρδιοχτυπήσαμε. Και τελικά δυστυχώς το
καρδιοχτύπι μετατράπηκε σε πόνο φοβερό. Καταστράφηκε και ό,τι
είχε απομείνει» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Δήμητρα Σιμια-
νοπούλου, πυρόπληκτη στην Βαρυμπόμπη. 

«Σε σπίτια καμένα χωρίς σκεπή, όπως το δικό μου, όλος αυτός ο
κατακλυσμός έμπαινε μέσα, με αποτέλεσμα να διαβρώσουν τα πάν-
τα: τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τους τοίχους, τα χρώματα,
φούσκωσαν τα πατώματα, δεν κλείνουν οι πόρτες κλπ. Μια τεράστια
καταστροφή. Κι αυτό θα συνεχιστεί διότι δυόμισι μήνες μετά δεν
έχει γίνει τίποτα. Μας είχαν πει ότι θα σπεύσουν τα συνεργεία.
Όμως τα συνεργεία των μηχανικών της πολεοδομίας έχουν πάει

στην Κρήτη -και λογικό το βρίσκω διότι η Κρήτη έχει μεγάλες ανάγ-
κες. Θα μπορούσαν όμως να είχαν ανακοινώσει ότι προσλαμβάνουν,
ας πούμε, 50 μηχανικούς και να είχαμε κάνει όλοι τη δουλειά μας.
Αυτό δεν έγινε, αλλά εξοπλιστικά πήραμε. Με ένα φτερό απ’ τα Ρα-
φάλ θα είχαμε κάνει τη δουλειά κι εμείς και η Κρήτη. Ακόμα πιέζουμε
και πρέπει να συνεχίσουμε με επόμενο βήμα το συλλαλητήριο στις 6
Νοέμβρη στο Σύνταγμα».

Στη Βόρειο Εύβοια, εκδηλώσεις με θέμα  “Καταστροφές – Αποζη-
μιώσεις” διοργάνωσε η  Συνέλευση Αγώνα Βόρειας Εύβοιας το Σάβ-
βατο 16/10 στην πλατεία της Αγίας Άννας και την Κυριακή 17 Οκτω-
βρίου στην πλατεία της Ιστιαίας. «Φοβού τους αναδόχους και δώρα
φέροντες» και «Καμιά αλλαγή στην χρήση γης, το δάσος είναι και θα
μείνει δημόσιο αγαθό» ήταν τα συνθήματα στα πανό της εκδήλωσης
της Συνέλευσης που καλεί σε «μαζική αντίσταση στην επέλαση των
αναδόχων – εταιρειών, αλληλεγγύη, αυτοοργάνωση, αξιοπρέπεια και
αντίσταση για να διαμορφώσουμε ένα αύριο ίσο και δίκαιο για όλους
και όλα».
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ΕΒΡΟΣ
Αντιπλημμυρικά 
έργα και όχι 
φράχτη και βάσεις

Ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους του
νομού Έβρου μπροστά στον κίνδυνο τα

ποτάμια να πλημμυρίσουν για ακόμη μια φο-
ρά. «Είναι απόλυτα δικαιολογημένες οι δια-
μαρτυρίες των αγροτών του Ερυθροπόταμου
καθώς βλέπουν να έρχεται ο χειμώνας και τα
24 ρήγματα στα αναχώματα του Ερυθροπότα-
μου, που προκάλεσαν οι πλημμύρες του Φε-
βρουαρίου, παραμένουν ανοιχτά με τα 37.000
καλλιεργήσιμα στρέμματα εκτεθειμένα στο
έλεος των καιρικών φαινομένων», αναφέρει
σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Αγροτικών
Συλλόγων Έβρου Η ΕΝΟΤΗΤΑ. «Σήμερα χρει-
άζεται μια απλή βροχή για να ξαναπλημμυρή-
σουν. Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι και
η σημερινή κυβέρνηση έχει χρήματα για να
στέλνει στρατιωτικές αποστολές στην Ασία ,
την Αφρική και αλλού, έχει χρήματα για να
μπουκώνει τους επιχειρηματικούς ομίλους,
όταν όμως πρόκειται για την ικανοποίηση λαϊ-
κών αναγκών σφυρίζουν όλοι τους κλέφτικα».

Πλημμυρικός φράχτης
Ανησυχίες για επερχόμενες πλημμύρες είχε

εκφράσει από τις 20/9 και ο Αγροτικός και
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης
χαρακτηρίζοντας «τη δημιουργία φράχτη στη
ιρλανδική διάβαση Μελισσοκομείου στις Φέ-
ρες εγκληματική». Όπως δήλωσε ανάμεσα σε
άλλα ο πρόεδρός του Κ. Αλεξανδρής (στο xro-
nos.gr): «Πρόκειται για μια ιρλανδική διάβαση
(σ.σ. δηλαδή διάβαση χωρίς γέφυρα) στην πε-
ριοχή του κάμπου των Φερών μέσα από την
οποία διοχετεύεται το νερό σε μια αντιπλημμυ-
ρική ζώνη που έχουμε και κατεβαίνει από μια
δεύτερη δίοδο κάτω στην θάλασσα … είχαμε
πει ότι δεν θα έπρεπε σε εκείνο το σημείο να
υπάρχει ο φράχτης και μάλιστα ότι θα έπρεπε
να αλλάξει χωροταξικά ο φράχτης. Δυστυχώς
δεν εισακουστήκαμε. Από τα 250 μέτρα (της
διάβασης) έχουν κλειστεί (με φράχτη) 180-190
μέτρα και πλέον έμειναν 60-70 και αυτά θέ-
λουν να κλειστούν πάλι με φράχτη».

«Ζούμε ένα παραλογισμό», σχολίασε στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο Γιώργος Μποτσίδης,
συνδικαλιστής στην Αλεξανδρούπολη. «Την
ίδια στιγμή που τα αναχώματα παραμένουν
ανοιχτά και καλλιέργειες και κάτοικοι κινδυ-
νεύουν άμεσα από τις πλημμύρες, η κυβέρνη-
ση προτιμάει να σπαταλάει δισεκατομμύρια
στον ρατσιστικό φράχτη του Έβρου για να
εμποδίσει τους πρόσφυγες και τους κατα-
τρεγμένους να ζητήσουν άσυλο – και μαζί
τους και τα νερά του ποταμιού. Την ίδια στιγ-
μή που το νοσοκομείο και οι υπηρεσίες στενά-
ζουν από ελλείψεις έρχεται ο Θεοδωρικάκος
στον Έβρο για να πει ότι προσλαμβάνει ακό-
μη 250 συνοριοφύλακες, ενώ ο Μητσοτάκης
θέλει να κάνει όλη την περιοχή αμερικάνικη
βάση. Η απάντηση δεν είναι η διευθέτηση αλ-
λά η κατάργηση του φράχτη και τα λεφτά που
σπαταλιόνται σε αυτόν να δοθούν για αντι-
πλημμυρικά και άλλα έργα, για τις ανάγκες
του κόσμου».

“Πράσινη” ενέργεια από Αίγυπτο
βουτηγμένη σε μαύρα κέρδη
και άγριους ανταγωνισμούς

Μνημόνιο συνεργασίας για το έργο
του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού κα-
λωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύ-

πτου, που θα διέρχεται από την οριοθετημέ-
νη μεταξύ τους ΑΟΖ, υπέγραψε ο υπουργός
Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκας με
τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μοχάμεντ Σάκερ,
στην Αθήνα. 

«Με το καλώδιο αυτό θα μεταφέρεται κα-
θαρή, πράσινη-ηλεκτρική ενέργεια, που θα
παράγεται στην Αίγυπτο και μέσω της Ελλά-
δας θα μπορεί να εξάγεται στις χώρες βό-
ρεια της Ελλάδας και στην κεντρική Ευρώ-
πη» τόνισε ο κ. Σκρέκας. Τα ΜΜΕ πρόβαλαν
την εξέλιξη σαν ένα βήμα που θα εξασφαλί-
σει επάρκεια στο δίκτυο, καθώς και πράσινη,
φθηνή ενέργεια. 

Την Τρίτη 19/10 ακολούθησε τριμερής
Μητσοτάκη, Αναστασιάδη και Αλ-Σίσι στην
Αθήνα για να δώσει και γεωπολιτική διάστα-
ση και να τονιστεί ότι «η συνεργασία της Ελ-
λάδας και της Κύπρου με την Αίγυπτο δεν
είναι ευκαιριακή, αλλά εδράζεται σε κοινά
συμφέροντα και αποκτά μακροχρόνια προ-
οπτική».

Ξεκινώντας από το αφήγημα της πράσινης
μετάβασης το οποίο πλασάρει η κυβέρνηση
αρκεί και μόνο να διαβάσει κανείς το κοινό
ανακοινωθέν των κυβερνήσεων για τη νέα
συμφωνία ΗΠΑ-Ελλάδας, για να καταλάβει
ότι πρόκειται για φούμαρα: «Οι Ηνωμένες
Πολιτείες εξήραν την Ελλάδα για τον διευ-
ρυνόμενο ρόλο της ως περιφερειακού ενερ-
γειακού κόμβου και χαιρέτισαν την ολοκλή-
ρωση του Διαδριατικού Αγωγού (TAP) και
την πρόοδο του Διασυνδετήριου Αγωγού
Ελλάδας- Βουλγαρίας (IGB), που  προγραμ-
ματίζεται να τεθεί σε λειτουργία το 2022. Η
Ελλάδα ενημέρωσε για τις εξελίξεις σε άλλα
περιφερειακά ενεργειακά έργα όπως ο σχε-
διαζόμενος Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλά-
δας-Βόρειας Μακεδονίας και η Πλωτή Μο-
νάδα Προσωρινής Αποθήκευσης και Επανα-
εριοποίησης (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Η Ελλάδα επεσήμανε τη σπουδαιότητα του
εντοπισμού κοιτασμάτων φυσικού αερίου
από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Αίγυπτο
ως πολύτιμης διαφοροποιημένης πηγής
ενέργειας για τη νότια και νοτιοανατολική
Ευρώπη».

Όλα τα παραπάνω έργα που «καθιστούν
την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο» φυσικά κα-
μία σχέση δεν έχουν με την πράσινη ενέρ-
γεια. Έχουν να κάνουν με τα κέρδη των με-
γάλων διεθνών και ντόπιων συμφερόντων
που ενεργοποιούνται στην περιοχή. 

Η δε «ενεργειακή επάρκεια» και η «φθηνή
ενέργεια» που υποτίθεται θα φέρουν είτε το
καλώδιο είτε οι αγωγοί, με τις τιμές του φυ-
σικού αερίου και του ρεύματος να εκτινάσ-
σονται παγκοσμίως στα ύψη αποτελούν
τζάμπα όνειρα θερινής νυκτός για την πλει-
οψηφία του κόσμου που τον χειμώνα δεν θα
έχει να ζεσταθεί.

Φιλοδοξίες
Στα ύψη όμως εκτινάσσονται και οι φιλοδο-

ξίες των καπιταλιστών που με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο εμπλέκονται σε αυτά τα έργα. 

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργα-
σίας φέρνει εκ νέου στην πρώτη γραμμή του
ενδιαφέροντος το μεγαλόπνοο έργο ηλε-
κτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την
Αίγυπτο που έχει σχεδιάσει και συνεχίζει να
αναπτύσσει ο Όμιλος Κοπελούζου εδώ και
πάνω από 10 χρόνια. Ένα έργο για το οποίο
έχει ήδη υποβληθεί πλήρες αίτημα για έντα-
ξή του στην 6η λίστα Έργων Κοινού Ενδια-
φέροντος (PCI) και στο δεκαετές πρόγραμ-
μα TYNDP του ENTSOe» γράφει ο Πέτρος
Αλεξανδρόπουλος στο energy press. Ο όμι-
λος Κοπελούζου πρωτοστατεί στην «πράσι-
νη σταυροφορία» της κυβέρνησης για αιολι-
κά πάρκα στα νησιά του Αιγαίου. Και όχι μό-
νο.

«Όλα είναι έτοιμα προκειμένου να δοθεί
το τελικό “πράσινο φως” και μέσα στους
αμέσως επόμενους μήνες να ξεκινήσει η κα-

τασκευή του FSRU Αλεξανδρούπολης (αφο-
ρά το υγροποιημένο φυσικό αέριο) με στόχο
να λειτουργήσει εντός του 2023» διαβάζου-
με στις 28/8 στο newmoney. «Η συγκεκριμέ-
νη εξέλιξη αποτελεί ένα από τα τελευταία
βήματα σε μια μακρά πορεία που άρχισε
πριν πολλά χρόνια, ως προσωπικό στοίχημα
του Δημήτρη Κοπελούζου, του ανθρώπου
που οραματίστηκε ότι εκεί, στην ακριτική
Αλεξανδρούπολη, μπορεί να στηθεί μια νέα
πύλη ενεργειακού εφοδιασμού...» 

Ο Όμιλος Κοπελούζου συμμετέχει επίσης,
μαζί με την Goldair και τη γαλλική Bollore
Transport & Logistics, σε μια από τις κοινο-
πραξίες που διεκδικούν από το ΤΑΙΠΕΔ το
67% του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης.

Από αυτό το πάρτι που στήνεται από την
κυβέρνηση Μητσοτάκη και  αφορά στο σύνο-
λο των κατασκευαστικών, των πετρελαιάδων
και των τραπεζιτών δεν θα μπορούσαν βέ-
βαια  να λείπουν οι εφοπλιστές. Σύμφωνα  με
την Vessels Value η αξία του ελληνικών συμ-
φερόντων στόλου με πλοία μεταφοράς
υγροποιημένου φυσικού αερίου-LNG, συμπε-
ριλαμβανομένων και των υπό ναυπήγησης,
φτάνει τα 19,5 δις δολάρια με τους έλληνες
εφοπλιστές να παίρνουν την διεθνή πρωτιά
αφήνοντας δεύτερους τους ιάπωνες και τρί-
τους τους κινέζους - καθώς από τα συνολι-
κά 127 πλοία LNG που κατασκευάζονται,
τα 57 είναι ελληνικών συμφερόντων. Μέσα
σε αυτό το κλίμα ευφορίας είδαμε στις οθό-
νες της τηλεόρασης και την διαφήμιση της
Capital Product Partners, συμφερόντων Μα-
ρινάκη να ανακοινώνει αύξηση μετοχικού κε-
φαλαίου και να εκδίδει ναυτιλιακό ομόλογο
προκειμένου να προσθέσει 3 ακόμη LNG car-
riers «πολύ φιλικά προς το περιβάλλον» στα
3 που απέκτησε πριν λίγους μήνες.

Γι’ αυτά τα πράσινα συμφέροντα μας κα-
λεί η κυβέρνηση σήμερα να πανηγυρίσουμε
και αύριο να πολεμήσουμε. 

Γιώργος Πίττας

ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
Ούτε ένας μηχανικός



«Χαιρέτα μου το Πλάτανο κύριε Μπακογιάννη. Λίγες ώρες
βροχής ήταν αρκετές για πλημμυρίσουν δρόμοι, σχο-

λεία, να διακοπεί το ρεύμα και το νερό και να παραλύσει ολό-
κληρη η Αθήνα συμπεριλαμβανομένου του Συντάγματος. Βλέ-
πετε τόσο η κυβέρνηση όσο και ο δήμος Αθήνας ήταν απασχο-
λημένοι οι μεν να παραγγείλουν φρεγάτες και να ξεπουλήσουν
τη ΔΕΗ και οι δε να αναβαθμίσουν το “μεγάλο περίπατο” ή “με-
γάλο περίδρομο”. 

Έτσι τα φρεάτια έμειναν βουλωμένα και ο κόσμος στο έλεος
μιας μέτριας βροχόπτωσης που βαφτίσθηκε “ακραίο καιρικό
φαινόμενο” για την περίσταση. Και ο δήμαρχος αφού πέταξε
πλέον των 2 εκατομμυρίων ευρώ βάφοντας δρόμους, στήνον-
τας ζαρντινιέρες 500 ευρώ η μία και φυτεύοντας φοίνικες, απο-
φάσισε τώρα να τα ξηλώσει, να φαρδύνει κι άλλο τα πεζοδρό-

μια στενεύοντας το δρόμο και να φυτέψει πλατάνια αυτή τη φο-
ρά». 

Αυτά αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας, οι φτωχογειτονιές της οποίας χτυπήθηκαν από τις
πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας.  Ενδεικτική είναι και η

ανάρτηση της Επιτροπής πολιτών γειτονιών Πατησίων που κα-
τήγγειλαν ότι η καταιγίδα «επιβεβαίωσε όσα πολύ εύκολα φαν-
ταζόμασταν ότι θα συμβούν… Η βροχή τρέχει προς τις αίθου-
σες των πρόσφατα τοποθετημένων κοντέινερ στο 153 νηπιαγω-
γείο Αθήνας (πάρκο Ιακωβάτων)».

Μαζική ήταν η συμμετοχή την περασμένη Κυριακή 17/10 στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στο Τουρνουά Τένις Ελεύθε-
ρης Άθλησης που διοργάνωσαν οι αθλούμενοι στο Αττικό Άλ-
σος, ενάντια στην έξωση της ελεύθερης άθλησης. Την προ-
ηγούμενη Κυριακή το τουρνουά παρεμποδίστηκε από 10 πάνο-
πλους αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής
Εγκλήματος (ΟΠΚΕ), οι οποίοι δεν επέτρεπαν την είσοδο των
αθλούμενων.

Νο 1493, 20 Οκτώβρη 2021
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Περιβάλλον

Λιγότερο από τρεις εβδομάδες
απομένουν μέχρι την παγκό-
σμια μέρα δράσης ενάντια

στην αλλαγή του κλίματος στις 6
Νοέμβρη, ενώ θα διεξάγεται η Σύνο-
δος του ΟΗΕ για το Κλίμα (Cop26)
στη Γλασκώβη και κάθε μέρα που
περνάει πληθαίνουν οι δράσεις και
τα καλέσματα σε τοπικό και διεθνές
επίπεδο. 

Στα συλλαλητήρια που θα γίνουν
στην Αθήνα -στο Σύνταγμα στις 2μμ-
αλλά και σε άλλες πόλεις ήδη καλούν
μια σειρά από συλλογικότητες και κι-
νήσεις. Ανάμεσά τους μέχρι τώρα κα-
λούν: Δυτικό Μέτωπο, Ενεργοί Πολί-
τες Α Κοινότητας – Όχι λιμάνι στην
Πειραϊκή, Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλο-
νίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού,
Η Τήνος κατά των ανεμογεννητριών,
Κίνηση για την Προστασία και Ανάδει-
ξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας
(Κ.Π.Α.Μ.Ρ.Ρ), Μας σκάβουν τον λάκ-
κο, Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλεί-
ου, Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός
Όμιλος (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο) Αττικής, Πρω-
τοβουλία Αγώνα Ζωγράφου (ΠΑΖ),
Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλ-
λοντική Καταστροφή και την Κλιματι-
κή Αλλαγή, Σύλλογος Προστασίας
Περιβάλλοντος Κέρκυρας κ.α.

Ενώνουμε τη φωνή μας 
«Στις 6 Νοέμβρη διαδηλώνουμε

στην Αθήνα. Ενώνουμε τη φωνή μας
με το διεθνές κίνημα ενάντια στη σύ-
νοδο του ΟΗΕ για το κλίμα αλλά και
με τα περιβαλλοντικά κινήματα στην
Ελλάδα» αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η Τήνος κατά των Ανεμογεννη-
τριών. «Στην Τήνο γνωρίζουμε πολύ
καλά τι σημαίνει “πράσινη ανάπτυ-
ξη” και τον ζήλο της κυβέρνησης να
μας την επιβάλει με ΜΑΤ και βία. Η
μαζική εγκατάσταση των ανεμογεν-
νητριών στο νησί δεν συνδέεται με
τις τοπικές μας ανάγκες… Αυτή η
τεράστια επένδυση είναι μόνο για τα
συμφέροντα των μεγαλοεπενδυτών
που θέλουν να κερδοφορήσουν…». 

«Το Σάββατο 6 Νοέμβρη ξεσηκω-
νόμαστε σε όλο τον πλανήτη! Εκείνη
την ημέρα εκατομμύρια άνθρωποι
ετοιμάζονται να βγουν στους δρό-

μους ενάντια στην καταστροφή του
περιβάλλοντος, ενώ θα διεξάγεται η
Σύνοδος του ΟΗΕ για το Κλίμα
(Cop26) στη Γλασκώβη» αναφέρει
ανάμεσα σε άλλα το ψήφισμα κάλε-
σμα που κυκλοφορεί για τις 6/11.
«Οι συνομιλίες στη Γλασκώβη δεν
πρόκειται να καταλήξουν σε κανένα
ουσιαστικό μέτρο παρά τα μεγάλα
λόγια και τις κούφιες υποσχέσεις
που θα ακουστούν. Εδώ και αιώνες,
οι πλούσιες κυβερνήσεις και οι εται-
ρείες εκμεταλλεύονται τους ανθρώ-
πους και τον πλανήτη για το κέρδος,
παραβλέποντας το πόσο βλάπτουν

όλους τους υπόλοιπους από εμάς.
Όχι μόνο δεν αντιμετώπισαν έγκαιρα
την κλιματική αλλαγή, παρά τις προ-
ειδοποιήσεις των επιστημόνων και
των κινημάτων, αλλά επιδεινώνουν
τα αποτελέσματα των καταστροφών
εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων πολι-
τικών που διαλύουν το δημόσιο και
τις υπηρεσίες προστασίας και αντι-
μετώπισής τους. Η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας είναι από τους
μεγαλύτερους εμπρηστές του κλίμα-
τος! Πρέπει να την σταματήσουμε!
Στις 6 Νοέμβρη διαδηλώνουμε στην
Αθήνα, στο Σύνταγμα στις 2 μμ, και

σε όλη την Ελλάδα»!
Η 6η του Νοέμβρη αποκτάει ακό-

μη μεγαλύτερη διάσταση καθώς σε
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
μετά από πρωτοβουλία της Συντονι-
στικής Επιτροπής Αγώνα Πυρόπλη-
κτων Βόρειας Εύβοιας, την περα-
σμένη Τρίτη στην Αθήνα, στα γρα-
φεία του Συνδικάτου Οικοδόμων με
τη συμμετοχή φορέων και Επιτρο-
πών Αγώνα, αποφασίστηκε να οργα-
νωθεί συλλαλητήριο το Σάββατο 6
Νοέμβρη στις 12μες στο Σύνταγμα
με αιτήματα ανάμεσα σε άλλα: «έρ-
γα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής
προστασίας και αντισεισμικής θωρά-
κισης στο ύψος των αναγκών και με
επαρκή χρηματοδότηση γι' αυτά,
στελέχωση με αναγκαίο προσωπικό
όλων των υπηρεσιών: Πυροσβεστι-
κή, Δασαρχεία, Πολεοδομία, αποκα-
τάσταση άμεσα όλων των ζημιών σε
υποδομές, αποζημίωση στο 100%
όλων των ζημιών από όλες τις αιτίες,
χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χω-
ρίς κανέναν αποκλεισμό πληγέντος
κ.α».

Διεθνώς
Στην ίδια την Γλασκώβη οι διοργα-

νωτές δηλώνουν ότι περιμένουν στις
6 Νοέμβρη πάνω από 100.000 δια-
δηλωτές. Ήδη έχουν αποφασίσει
δράσεις που θα ξεκινάνε από τη μέ-

ρα εκκίνησης της Συνόδου στις 31
Οκτώβρη, όπως κλεισίματα δρόμων,
ενώ θα ακολουθήσει και Αντι-Σύνο-
δος του κινήματος με πάρα πολλές
θεματικές. 

Η αστυνομία δηλώνει ότι ετοιμάζε-
ται να κινητοποιήσει 10.000 αστυνο-
μικούς που θα φέρει στην Γλασκώβη
και από άλλες περιοχές προκειμέ-
νου να «προστατέψει» τις εργασίες
της Συνόδου. Απειλεί ότι δεν πρόκει-
ται να επιτρέψει ενέργειες, όπως
κλεισίματα δρόμων και διατυμπανί-
ζει ότι θα υπάρχουν ένοπλοι και
έφιπποι αστυνομικοί καθώς και σκυ-
λιά. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι θα
έχει να αντιμετωπίσει ακόμη 50 δια-
δηλώσεις στο Λονδίνο και άλλες πό-
λεις της Βρετανίας. 

Διαδηλώσεις έχουν καλεστεί για
τις 6 Νοέμβρη σε μια σειρά από πό-
λεις των ΗΠΑ και της ΕΕ, ενώ δύο
εβδομάδες πριν πραγματοποιήθηκε
διαδήλωση 50.000 ανθρώπων για το
κλίμα στις Βρυξέλλες και το περα-
σμένο Σάββατο έγινε μαζικό συλλα-
λητήριο στη Μαδρίτη καλεσμένο
από ένα συνασπισμό 170 κινήσεων
ενάντια στην "πράσινη ανάπτυξη"
των κυβερνήσεων και των καπιταλι-
στών, που βλέπουμε να συμβαίνει
και στην Ελλάδα, με σύνθημα «Ανα-
νεώσιμες ΝΑΙ, αλλά OXI έτσι». 

Γ.Π.

6 ΝΟΕΜΒΡΗ Διαδηλώνουμε παγκόσμια

ΑΘΗΝΑ  Πλατάνια 
στην Πανεπιστημίου, 
λάσπες στις γειτονιές

17/10, Μαδρίτη



ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Μαρξ-Ενγκελς: Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλητής: Τζίμης Κυριακόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 δημοτική αίθ. Χαλανδρίου,
Παπάγου 7, 6μμ 
Συζητάμε και γιορτάζουμε τα 50 χρόνια της
επαναστατικής αριστεράς και του επανα-
στατικού κόμματος στην πιο κρίσιμη πε-
ρίοδο για το εργατικό κίνημα
Εισηγητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 πλατεία Ηρώων 7.30μμ
Σεξισμός, εκτρώσεις και αναπαραγωγικά
δικαιώματα
Ομιλήτρια: Χαρίτα Μήνη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Ανάργυροι 7.30μμ
Να στείλουμε τον Μητσοτάκη σπίτι του
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Τέχνη και εργασία
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 
Στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
40 χρόνια από την «αλλαγή» - Η αυταπάτη
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 
Στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Τρότσκι,: το ξίφος της επανάστασης
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 
coffee lab, Ιερά οδός και Θηβών 7.30μμ
50 χρόνια ΣΕΚ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 δημαρχείο 7μμ

Αφγανιστάν – ήττα καμπή για τον αμερικά-
νικο ιμπεριαλισμό
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 21/10 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Τι συμβαίνει στην Κούβα;
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 28/10 δημαρχείο 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
Επανάσταση
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Χουάνα Σταυριανού

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7.30μμ
Η Αριστερά και η επιλογή «μεταρρύθμιση ή
επανάσταση» σήμερα
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 
Πρατίνου 38, κοινωνική κουζίνα 6.30μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 
καφέ Nouvelle, Αυξεντίου 23, 7μμ
Όχι στον πόλεμο, χωρίς ναι μεν αλλά
Ομιλήτρια: Εύα Αντωνακοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 καφέ πλ. Σουρμένων 8μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλητής: Γιάννης Μπαρούτσας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 
καφέ Μυρτίλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Τι συμβαίνει στην Κούβα;
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 πλ. Μερκούρη 7μμ
40 χρόνια από την «αλλαγή» - Η αυταπάτη

του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 καφέ Off the chain 7.30μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ
40 χρόνια από την «αλλαγή» - Η αυταπάτη
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 καφέ Ενωδία 7.30μμ
40 χρόνια από την «αλλαγή» - Η αυταπάτη
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 Family Cafe 7μμ
Τι είναι ο ιμπεριαλισμός και πώς παλεύε-
ται
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΠΑΤΗΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 21/10 Noi cafe 7μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
• ΠΕΜΠΤΗ 28/10 Noi cafe 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
Επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 καφέ Περιβολάκι 8μμ
40 χρόνια από την «αλλαγή» - Η αυταπάτη
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 
Στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Τέχνη και εργασία
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 
καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως 99 (στοά) 7μμ
40 χρόνια από την «αλλαγή» - Η αυταπάτη
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Κώστας Καραγιάννης

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 καφέ Ποέτα 8μμ
Τέχνη και εργασία
Ομιλητής: Γιώργος Αθανασίου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 Καφέ Γιώτης 8μμ

Τι συμβαίνει στην Κούβα;
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 καφέ Πέτρος 8μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 Θόλος 8μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 
αιθ. ΕΔΕ, Αράτου 21, 6.30μμ
Σχολεία, νοσοκομεία, θα νικήσουμε – Να
τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ομιλητές: Δημήτρης Μπελιάς, υγειονομι-
κός, Στάθης Μακρίδης, εκπαιδευτικός

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10 
γρ.δημοτικού σχήματος Ανταρσία 7μμ
Να στείλουμε τον Μητσοτάκη σπίτι του
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 
γρ.δημοτικού σχήματος Ανταρσία 7μμ
Να στείλουμε τον Μητσοτάκη σπίτι του
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 καφέ mixtape 7.30μμ
Τι συμβαίνει στην Κούβα;
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 
καφέ “με ρακί”, Πλ. Αντίκα 7μμ
40 χρόνια από την «αλλαγή» - Η αυταπάτη
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
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Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

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

Παλεύουμεγια
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

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/10
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λαϊκή 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Χαλανδρίου 6μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/10
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 12μ
ΓΚΥΖΗ πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή Πάρκο Τρίτση
11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπολέως 12μ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία, Παλούκι 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ Σκλαβενίτης 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ 
ΗΣΑΠ Πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 6μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου με Μαρτίου 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 10.30πμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 12μ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 12μ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πάρκο Γεωργιάδη 2μμ

Εξορμήσεις

Εκδηλώσεις 
για τα 50 χρόνια 
του ΣΕΚ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11, ΚΕΠ Ν. Ιωνίας 7.30 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11, 
Δημοτική Αίθουσα, Παπάγου 7, 7.30 μμ 

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 11/11, Δημαρχείο 7.30 μμ
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ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ  Αφετηρία για πιο 
δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά

Το Πανελλαδικό Συντονιστι-
κό Όργανο (ΠΣΟ) της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ συνεδρίασε την

Κυριακή 17 Οκτώβρη για να συ-
ζητήσει τις πολιτικές εξελίξεις
και την παρέμβαση του μετώπου
της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς. 

Η εισήγηση που κατατέθηκε
από την ΚΣΕ στην συνεδρίαση,
που υιοθετήθηκε και ως πολιτική
απόφαση του ΠΣΟ με μια σειρά
προσθήκες και ευρύτατη πλει-
οψηφία, εκτιμάει στις εισαγωγι-
κές της παρατηρήσεις ότι:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει
μπει στο φετινό φθινόπωρο σο-
βαρά τραυματισμένη με τα αδιέ-
ξοδά της να εντείνονται. Οι κατα-
στροφικές πυρκαγιές του καλο-
καιριού, η χρεοκοπία στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας, το κύ-
μα ακρίβειας που φουντώνει σε
συνδυασμό με όλες τις αντεργα-
τικές επιθέσεις, τροφοδοτούν
διαρκώς τη εργατική-λαϊκή οργή
ενάντιά της. Οι διεθνείς εξελίξεις
αναδεικνύουν επίσης την απο-
σταθεροποίηση του συστήματος,
στο φόντο της πολλαπλής κρί-
σης του καπιταλισμού, που ασκεί
περαιτέρω πιέσεις στον ελληνικό
καπιταλισμό και την κυβέρνηση».

Στη συνέχεια θέτει τον κεντρι-
κό πολιτικό στόχο της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ για την περίοδο που έχουμε
μπροστά μας:

«Μέσα σε αυτές τις συνθήκες
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να ξεδι-
πλώσει την πολιτική της παρέμ-
βαση. Για να δυναμώσουν οι
αγώνες κόντρα στις αντεργατι-
κές επιθέσεις της άρχουσας τά-
ξης και τις ρατσιστικές και σεξι-
στικές εκστρατείες που τις συνο-
δεύουν. Για να ανατραπεί η κυ-
βέρνηση της ΝΔ και η πολιτική
του κεφαλαίου και της ΕΕ από τα
κάτω και από τα αριστερά, ενάν-
τια στην συναίνεση και τις νέες
αυταπάτες της “δημοκρατικής
διακυβέρνησης”. Αυτοί οι αγώ-
νες, με την συνειδητή παρέμβα-
ση της αντικαπιταλιστικής, επα-
ναστατικής Αριστεράς χτίζουν τη
δύναμη της εργατικής τάξης για
να επιβάλλει τις δικές της λύ-
σεις. Ανοίγουν το δρόμο για την
αντικαπιταλιστική ανατροπή».

Όπως επισημαίνει η πολιτική
απόφαση του ΠΣΟ η οργή ενάν-
τια στην κυβέρνηση: «Έχει πίσω
της τους αγώνες δυο χρόνων
ενάντια στην κυβέρνηση που δεν
σταμάτησαν ούτε με την πανδη-
μία, όταν όλο το βάρος της αστι-
κής προπαγάνδας έπεφτε στην
“ατομική ευθύνη” και στο “μέ-
νουμε σπίτι”.  Κι αυτοί οι αγώνες

δεν είναι απομονωμένα ξεσπά-
σματα. Χαρακτηριστική είναι η
αναφορά στη νίκη των εργαζόμε-
νων στην efood: 

«Η εργατική τάξη δεν εξατομι-
κοποιείται, στρέφεται στο συλλο-
γικό αγώνα και τα συνδικάτα πα-
ρά το σιωπητήριο που βαράνε οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες. Η άρ-
χουσα τάξη θέλει να γενικεύσει
τις “ελαστικές” εργασιακές σχέ-
σεις παντού αλλά οι κατεξοχήν
“ελαστικά” εργαζόμενοι, οργα-
νώνονται, ενώνονται με την υπό-
λοιπη εργατική τάξη με κοινά αι-
τήματα, και νικάνε. Αντί να ξερι-
ζώσει τον συνδικαλισμό από τα
νοσοκομεία και τα σχολεία η κυ-
βέρνηση τον βρίσκει μπροστά
της σε κάτεργα του ιδιωτικού το-
μέα. Δεν πρόκειται για «απλές»
συνδικαλιστικές μάχες, αλλά για
δυο κόσμους που συγκρούον-
ται». 

Συζήτηση
Πραγματικά, η συζήτηση στη

συνεδρίαση σημαδεύτηκε από
την κοινή διαπίστωση ότι δεν βρι-
σκόμαστε στο 2019 όταν ανθού-
σαν οι θεωρίες ότι η ηγεμονία
της ΝΔ θα είναι ακλόνητη και ότι
ο κόσμος της Αριστεράς έχει γί-
νει «σκόνη». Βρισκόμαστε στο
2021, όπου όπως τόνισε χαρα-
κτηριστικά στην παρέμβασή του
ο Τ. Ζώτος, που ήταν δικηγόρος
της πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, «το Μητσο-
τάκη-Μωυσή έχει γίνει Μητσοτά-
κη κάθαρμα», συνέχισε. 

Στη συζήτηση έγιναν εκτενείς
αναφορές σε αυτούς τους αγώ-
νες, όχι μόνο σαν παραδείγματα
αλλά και ως πολιτικές μάχες, αιχ-
μές στην σύγκρουση με την κυ-
βέρνηση της ΝΔ. Ο Γ. Κούτρας,
γιατρός στο Ιπποκράτειο και μέ-
λος του ΔΣ της ΕΝΙΘ μίλησε για
τη διαρκή μάχη των εργαζόμε-
νων στα νοσοκομεία ενάντια
στην κυβέρνηση, την συμβολή
της παρέμβασης του Συντονιστι-
κού των Νοσοκομείων στο ξεδί-
πλωμα των αγώνων και την πολι-
τική συζήτηση που ανοίγουν ενό-
ψει και της πανυγειονομικής
απεργίας της 21 Οκτώβρη. 

Ο Κ. Τουλγαρίδης, δάσκαλος
και μέλος της Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ
έδωσε την εικόνα της συγκλονι-
στικής απεργίας διαδήλωσης
των εκπαιδευτικών στις 11 Οκτώ-
βρη λέγοντας χαρακτηριστικά
«ότι μόνο από το σωματείο κατέ-
βηκαν 100 άνθρωποι στη διαδή-
λωση». Όμως, μίλησε και για την
ανάγκη συντονισμού των ΕΛΜΕ
για να συνεχιστεί η απεργία-απο-

χή κόντρα στα πραξικοπήματα
των συνδικαλιστικών ηγεσιών. Ο
Γ. Ράγκος, μέλος της ΚΣΕ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αναφέρθηκε στην
απεργία των εργαζόμενων στη
ΔΕΗ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
και την σημασία που έχει στον
αγώνα ενάντια στα παραμύθια
της «απολιγνιτοποίησης» και της
«πράσινης μετάβασης» του Μη-
τσοτάκη. 

Το ΠΣΟ εκτίμησε, με την από-
φαση που υιοθέτησε, ότι παρόλο
τον πρωτοπόρο ρόλο των αγωνι-
στών/τριών του μετώπου σε όλες
τις μάχες της προηγούμενης πε-
ριόδου, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν κατόρ-
θωσε να αναδείξει το διακριτό
πολιτικό της στίγμα. Είναι μια με-
γάλη αντίφαση που πρέπει και
μπορεί να ξεπεραστεί με συντρο-
φική συζήτηση στις διαδικασίες
του μετώπου αλλά και με την πα-
ρέμβαση στις μάχες, με πολιτι-
κές πρωτοβουλίες που θα απευ-
θύνονται στον κόσμο της Αριστε-
ράς και του αγώνα.  

«Χιλιάδες αγωνιστές και αγωνί-
στριες ρίχνονται στις μάχες για
την ανατροπή της κυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας και οι
αναζητήσεις τους ξεπερνούν τα
διστακτικά και “ρεαλιστικά” όρια
της κοινοβουλευτικής αριστε-
ράς.  

Η συνεδρίαση του ΠΣΟ στις 17
Οκτώβρη πρέπει και μπορεί να
γίνει αφετηρία για το δυνάμωμα
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την συσπεί-
ρωση αυτού του μεγάλου δυνα-
μικού που αγωνίζεται και αναζη-
τά πολιτικό στήριγμα. Για να
αναδείξουμε την αντικαπιταλιστι-
κή επαναστατική αριστερά που
αξίζει και έχει ανάγκη όλος αυ-
τός ο κόσμος του αγώνα και της
αριστεράς».

Αυτή η διπλή προσπάθεια ξεκι-
νάει άμεσα. Με πρόταση που έγι-
νε δεκτή ομόφωνα το ΠΣΟ καλεί
όλα τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να
δώσουν όλες τους τις δυνάμεις
ώστε η 21 Οκτώβρη να είναι μέ-
ρα κοινής απεργίας των εργαζό-
μενων της Υγείας και των εκπαι-
δευτικών. Επίσης δεσμεύτηκε
για τη διοργάνωση πολιτικών εκ-
δηλώσεων στην Αθήνα και άλλες
πόλεις στο φετινό γιορτασμό της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου και
τη μαζική συμμετοχή στις διαδη-
λώσεις. Τέλος, το ΠΣΟ αποφάσι-
σε να προχωρήσει στη διοργά-
νωση της επόμενης Συνδιάσκε-
ψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Άνοιξη
του 2022. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Την Παρασκευή
29 Οκτώβρη το
Μαρξιστικό Βι-

βλιοπωλείο οργανώνει
εκδήλωση παρουσία-
σης του βιβλίου του
Π. Πιζάνια “Η Ελληνι-
κή Επανάσταση 1821-
1830” που κυκλοφο-
ρεί από τις εκδόσεις
Εστία. Η εκδήλωση θα
γίνει στο αμφιθέατρο
Αντώνη Τρίτση του
Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Αθηναίων.
Στην εκδήλωση θα μι-
λήσουν ο συγγραφέ-
ας που είναι ομότιμος
καθηγητής του Ιόνιου
Πανεπιστήμιου και ο
Λ. Μπόλαρης από το
Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο. 

Το βιβλίο του Π. Πι-
ζάνια ξεχωρίζει στην
πλούσια παραγωγή
τίτλων στα διακόσια
χρόνια από το 1821.
Στα έξι κεφάλαιά του
συμπυκνώνει μια συν-
θετική ιστορία της Ελ-
ληνικής Επανάστα-
σης. Αναλύει τις κοινωνικές συνθήκες
που γέννησαν την επαναστατική δυνα-
μική. Εξετάζει την «επαναστατική πρω-
τοπορία» που προετοίμασε το 1821 και
τις κοινωνικές δυνάμεις στις οποίες
βασίστηκε. 

Αλλά επίσης, στο βιβλίο παρουσιάζε-
ται το διεθνές πλαίσιο που εκτυλίχτηκε
η Επανάσταση και οι πολιτικές επιλο-
γές της ηγεσίας της. Στηρίζεται σε
έναν εντυπωσιακό όγκο πηγών, άλλω-
στε ο συγγραφέας πέρα από τα βιβλία
που έχει γράψει για εκείνη την περίοδο
διευθύνει και την έρευνα «Ο Ερμής των

Νέων Ελλήνων», μια ψηφιακή βάση
προσωπογραφικών δεδομένων 47.550
προσώπων, στελεχών της Φιλικής Εται-
ρείας και της Ελληνικής Επανάστασης.

Η εκδήλωση του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου είναι μια ακόμα παρέμβα-
ση στη συζήτηση που έχει ανοίξει στον
κόσμο της Αριστεράς με αφορμή τα
200 χρόνια από το 1821, που ξεκίνησε
με την έκδοση της συλλογής Το “1821
και οι Αστικές Επαναστάσεις”. Το βι-
βλίο του Π. Πιζάνια αξίζει να διαβαστεί
και να συζητηθεί και ο καλύτερος τρό-
πος είναι η συμμετοχή στην εκδήλωση
του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου. 

Την Πέμπτη στις 21
Οκτώβρη σας περι-
μένουμε όλες και
όλους στο πάρτυ
της Εναλλακτικής
Παρέμβασης - Δι-
κηγορικής Ανατρο-
πής, να γνωριστού-
με ή να ξαναβρε-
θούμε και να περά-
σουμε σίγουρα μια
ωραία βραδιά!

Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Εναλλακτική
Παρέμβαση -
Δικηγορική
Ανατροπή
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Πολιτική κρίση στη Β. Κύπρο

Ούτε ένα
χρόνο δεν
άντεξε η κυ-

βέρνηση που σχη-
μάτισαν πέρυσι με-
τά τις βουλευτικές
εκλογές στο βορρά,
το κόμμα Εθνικής
Ενότητας (ΚΕΕ) το
Δημοκρατικό κόμμα
(ΔΚ) και το κόμμα
Αναγέννησης (ΚΑ).
Η επίσημη εξήγηση
που έδωσε ο παραι-
τηθείς πρωθυπουρ-
γός Ερσάν Σανέρ
ήταν η «έλλειψη
απαρτίας στη βου-
λή».

Ο πραγματικός
λόγος όμως είναι  οι
διαφωνίες μέσα στα
ίδια τα κόμματα της
συγκυβέρνησης ,
που ανέλαβε να αν-
τιμετωπίσει την παν-
δημία και την οικο-
νομική κρίση. Αντιδράσεις και δια-
φωνίες προκαλεί και ο ασφυκτικός
έλεγχος που ασκεί η τουρκική κυ-
βέρνηση στις εξελίξεις στο βορρά.
Οι περισσότεροι τουρκοκύπριοι
θέλουν αυτή τη στήριξη αλλά από
την άλλη βλέπουν ότι η ανάπτυξη
και η ευημερία τους δεν είναι μέσα
στις πρώτες προτεραιότητές της.
Δεν είναι τυχαίο που καθυστέρησε
την επισκευή του αγωγού με τον
οποίο τροφοδοτεί με νερό από την
Τουρκία, τις τουρκοκυπριακές πε-
ριοχές, μέχρι που σχεδόν εξαντλή-
θηκαν τα αποθέματα στα φράγμα-
τα. Η έλλειψη απαρτίας στη Βουλή
οφείλονταν στις ηθελημένες απου-
σίες βουλευτών των κομμάτων της
συγκυβέρνησης εξαιτίας των δια-
φωνιών τους σε τέτοια θέματα.

Ο Τατάρ και γενικά τα κόμματα
της δεξιάς ελπίζουν να ενισχύσουν
την θέση τους στις πρόωρες εκλο-
γές, που μάλλον θα γίνουν στις 6
Φεβρουαρίου. Έτσι και αλλιώς θα
έχουν και τη στήριξη του Ερντογάν. 

Αυτό είναι ένα σενάριο που το
είδαμε και στις προηγούμενες
βουλευτικές εκλογές αλλά και στις
προεδρικές που πολιτογραφήθη-
καν χιλιάδες Τούρκοι υπήκοοι σαν
Κύπριοι για να ψηφίσουν, ενώ άν-
θρωποι του κόμματος του Ερντο-
γάν γύριζαν στα χωριά και καλού-
σαν το κόσμο να ψηφίσει τα κόμ-
ματα της δεξιάς και τον Τατάρ.

Σήμερα τα πράγματα είναι χει-
ρότερα απ’ ότι φαίνεται αφού το
αριστερό Ρεπουπλικάνικο Κόμμα
(CTP) προειδοποίησε με έντονες
αντιδράσεις αν στις επόμενες
εκλογές ο αριθμός των ψηφοφό-

ρων αυξηθεί δραματικά.
Δίπλα σε αυτά εξελίσσεται και

μια εκστρατεία συκοφάντισης και
διώξεων όσων διαφωνούν με τις
επιλογές Τατάρ-Ερντογάν. Μετά
την απαγόρευση εισόδου στην
Τουρκία, στον Ali Kismir, πρόεδρο
του συνδικάτων των εργαζομένων
στο Τύπο (Basin Sen) είδε το φως
της δημοσιότητας μια λίστα με 42
τουρκοκύπριους που τους απαγο-
ρεύεται η είσοδος στην Τουρκία.
Στην λίστα αυτή βρίσκονται συνδι-
καλιστές, όπως ο πρόεδρος του
συνδικάτου των τουρκοκυπρίων
δασκάλων, δημοσιογράφοι, άνθρω-
ποι των τεχνών και των γραμμάτων,
πολιτικοί, και άλλα άτομα που είναι
γνωστά για τις φιλειρηνικές τους
απόψεις και υποστηρίζουν την επα-
ναπροσέγγιση και τη δημοκρατική
διευθέτηση του Κυπριακού.

Στροφή
Όλα αυτά βέβαια έχουν κάνει

αρκετούς σε βορρά και νότο να μι-
λούν για επιστροφή στις εποχές
Ντεκτάς. Εκείνο για το οποίο όμως
ελάχιστοι ελληνοκύπριοι μιλούν εί-
ναι για το ότι, γι’ αυτή την μετα-
στροφή της πολιτικής κατάστασης
στο βορρά έβαλε το χεράκι του και
ο Νίκος Αναστασιάδης. Η στροφή
του τα τελευταία χρόνια στην πολι-
τική της μη λύσης, οι αναφορές
για επιστροφή στο ’60, η σύγκλιση
με τις πολιτικές του ναζιστικού
ΕΛΑΜ, η άρνηση της πολιτικής
ισότητας των τουρκοκυπρίων και η
αθέτηση συγκλίσεων που είχαν
επιτευχθεί στο παρελθόν, ήταν
βούτυρο στο ψωμί του Τατάρ και
της Τουρκοκυπριακής δεξιάς.

Μπορεί ο Τα-
τάρ να αξιοποιεί
τα δώρα του
Αναστασιάδη και
την στήριξη του
Ερντογάν αλλά
δεν είναι καθό-
λου σίγουρο ότι
τα πράγματα θα
εξελιχθούν όπως
τα θέλει. Ηδη η
πλατφόρμα «Αυ-
τή η χώρα είναι
δική μας» στην
οποία συμμετέ-
χουν πολλά συν-
δικάτα και οργα-
νώσεις έχει εξαγ-
γείλει κινητοποί-
ηση για την Τε-
τάρτη 20 Οκτω-
βρίου. Πριν δυο
βδομάδες η ίδια
πλατφόρμα και
άλλες τουρκοκυ-
πριακές οργανώ-
σεις στήριξαν

την πορεία για ειρήνη και επανένω-
ση που κάλεσε το ΑΚΕΛ στο οδό-
φραγμα της Δερύνειας, στην οποία
συμμετείχαν χιλιάδες ελληνοκύπρι-
οι και τουρκοκύπριοι. Οι επαφές και
ο συντονισμός ανάμεσα σε ελληνο-
κύπριους και τουρκοκύπριους έχει
φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο
πια και οι δικοινοτικές εκδηλώσεις
απλώνονται σε όλους τους τομείς
της πολιτικής,  κοινωνικής, οικονο-
μικής και καλλιτεχνικής ζωής. 

Ένα πολύ χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι η θεατρική παράσταση
«Περιμένοντας τον Γκοντό /Go-
dot’yu bekleren» που ανέβηκε δί-
γλωσσο από ελληνοκύπριους και
τουρκοκύπριους ηθοποιούς. Παρά
τις τεράστιες δυσκολίες εξαιτίας
της απαγόρευσης κυκλοφορίας λό-
γω της πανδημίας, οι παραγωγοί
και οι ηθοποιοί βρίσκονταν στη νε-
κρή ζώνη για πρόβες και παρουσία-
σαν ένα έργο που όχι μόνο αγκαλιά-
στηκε και στις δυο πλευρές του νη-
σιού αλλά παίχτηκε και στην Κων-
σταντινούπολη, όπου και βραβεύτη-
κε με δυο βραβεία. Το βραβείο κα-
λύτερης σκηνοθεσίας, και το βρα-
βείο καλύτερου ηθοποιού από κοι-
νού στους δυο πρωταγωνιστές, ελ-
ληνοκύπριο και τουρκοκύπριο.

Η επιθυμία για ειρήνη, επανα-
προσέγγιση και συνεργασία είναι
πολύ δυνατή σε μεγάλα κομμάτια
της κοινωνίας και στις δυο πλευ-
ρές. Η ενίσχυση αυτής της διάθε-
σης είναι και η καλύτερη απάντη-
ση στις μαύρες λίστες των Τατάρ
– Ερτογάν, και στις ακροδεξιές πο-
λιτικές του Αναστασιάδη.

Ντίνος Αγιομαμίτης

ΛΑΡΚΟ

Απεργία και 
πανελλαδικό συλλαλητήριο 
στις 13 Νοέμβρη

ΜΕΤΡΟ

Όχι απολύσεις

Νέα 24ωρη απεργία σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας και πανελ-
λαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα για το Σάββατο 13 Νοέμβρη απο-

φάσισαν τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ. Διεκδικούν να συνεχιστεί η ενιαία λει-
τουργία της εταιρίας και να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και τα
δικαιώματα κόντρα στην ιδιωτικοποίηση και την απαξίωση της ΛΑΡΚΟ από
την κυβέρνηση.

«Πριν 21 μήνες η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ψήφισε και έβαλε σε
εφαρμογή την εκποίησή της μέσω της διαδικασίας της «εκκαθάρισης εν
λειτουργία», αναφέρει η ανακοίνωση των σωματείων. «Η κυβέρνηση πολι-
τικά έχει “χάσει το παιχνίδι”. Μέσα σε αυτή τη διετία της εκκαθάρισης δεν
μπόρεσε να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό ότι η ΛΑΡΚΟ είναι ένα “βαρέλι
δίχως πάτο”, όπως έλεγε. Οι εργαζόμενοι αποκαλύψαμε τόσο την διαχρο-
νική, συνειδητή και εικονική υπερχρέωση, όσο και προβλέψαμε έγκυρα
την απαξίωση μέχρι εσχάτων που θα γινότανε μέσα από την διαδικασία
της εκκαθάρισης για να πέσει το αντίτιμο, για να μπορούν να εκβιάζουν
τους εργαζόμενους να αποδεχτούμε τις απολύσεις μας… 21 μήνες μείνα-
με όρθιοι και συνεχίζουμε. Έχοντας αποκούμπι την τεράστια αλληλεγγύη
που έχουμε δεχτεί αυτά τα δύο χρόνια είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσου-
με το οτιδήποτε». 

«Αγωνιζόμαστε πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ και έχουμε με-
γάλη αγωνιστική εμπειρία», αναφέρει ο Ντίνος Καραμέρης εργαζόμενος
της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα. «Έχουμε τραβήξει τα πάνδεινα και μέχρι σήμε-
ρα έχουμε 80 νεκρούς συναδέλφους. Παλεύουμε ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση της ΛΑΡΚΟ που θα σημάνει καταστροφή για τους εργαζόμενους
και εκποίηση πολύτιμης δημόσιας περιουσίας. Η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί
τα πάντα, μέχρι και τα βουνά και τη θάλασσα. Ο διαγωνισμός για τη ΛΑΡ-
ΚΟ είναι στο τελευταίο στάδιο και οι εργαζόμενοι είμαστε στον αέρα χω-
ρίς αύριο. Μιλάμε για 1.200 εργαζόμενους στη Λάρυμνα και για πολλα-
πλάσιο αριθμό σε Καστοριά, Βοιωτία, Χαλκίδα. Η κυβέρνηση του Μητσο-
τάκη καταστρώνει ένα έγκλημα για να ξεπουλήσουν τη ΛΑΡΚΟ, χωρίς να
την νοιάζει τι θα γίνουν το προσωπικό και οι εγκαταστάσεις. Θα μπορούσε
η εταιρία να είναι παραγωγική και κερδοφόρα. Είναι ακόμα ένα σκάνδαλο,
όπως η πώληση της ΔΕΗ τώρα. Έχουμε πάει πολλές φορές στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών και Εργασίας, αλλά δεν μας δίνουν καμία απάντηση». 

Μ.Ν.

Με καθημερινές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα απαντούν
οι εργαζόμενοι του Μετρό ενάντια στις απολύσεις των συμβασιούχων

καθαριστών/τριών της ΣΤΑΣΥ. Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομέ-
νων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) αναφέρει: «Η κυβέρνηση και η
διοίκηση των Σταθερών Συγκοινωνιών (ΣΤΑΣΥ), προχωρούν στην απόλυση
25 καθαριστριών, που η πλειοψηφία τους ανήκουν σε πολύτεκνες και μο-
νογονεϊκές οικογένειες, που μέσα στην περίοδο της πανδημίας φροντί-
ζουν για την υγιεινή των συρμών και των εγκαταστάσεων. Και αντί η διοί-
κηση να τις μονιμοποιήσει ή να ανανεώσει τη σύμβασή τους, τις απολύει,
πετώντας τες στην ανεργία.

Αυτό δεν γίνεται για λόγους οικονομίας. Η ΣΤΑΣΥ σχεδιάζει να αναθέσει
την καθαριότητα σε εργολάβους, οι οποίοι θα κοστίζουν τα διπλάσια χρή-
ματα στην εταιρία από ότι οι 25 καθαρίστριες, χρήματα που βγαίνουν από
την τσέπη του ελληνικού λαού. Η εμπειρία όλων των τελευταίων χρόνων
μας έχει δείξει ότι εργολάβοι σημαίνει κλεμμένα ένσημα, κλεμμένα μερο-
κάματα, κλεμμένα δώρα και επιδόματα για τους εργαζόμενους και χειρό-
τερες υπηρεσίες για τους πολίτες. 

Πρόκειται για την προσπάθεια της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ και της κυβέρ-
νησης συνολικότερα να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα, μια που την ίδια πε-
ρίοδο απολύουν χιλιάδες εργαζόμενους στην καθαριότητα δημόσιων επι-
χειρήσεων και υπηρεσιών για να φέρουν εργολάβους. Αγωνιζόμαστε και
διεκδικούμε να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στην καθαριότητα της
ΣΤΑΣΥ, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, όχι στους εργολάβους, όχι
στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών». 

Αφίσα-κάλεσμα για τη διαδήλωση στις 20 Οκτώβρη της πλατφόρμας 
“Αυτή η χώρα είναι δική μας”



Μια ενωτική αντιφασιστική δια-
δήλωση το Σάββατο 16 Οκτώ-
βρη στη Ρώμη ήταν η απάντη-

ση στις προκλήσεις των φασιστών
στην Ιταλία. Μια βδομάδα νωρίτερα,
σε συγκέντρωση που είχε οργανωθεί
ενάντια στην υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού, οι φασίστες της Forza
Nuova είχαν επιτεθεί στο κεντρικό κτί-
ριο της εργατικής συνομοσπονδίας
CGIL. Έσπασαν πόρτες και παράθυρα
και κατέλαβαν το χώρο καταστρέφον-
τας, ενώ δήλωναν στεναχωρημένοι
που επειδή ήταν Σάββατο δεν βρήκαν
μέσα “συνδικαλιστές και κομμουνι-
στές για να χτυπήσουν”. 

Η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη
και σε ένα βαθμό ήθελε να αντιγράψει
την επίθεση των οπαδών του Τραμπ
στο Κογκρέσο στις 6 Γενάρη. Την ώρα
της συγκέντρωσης, ο Ρομπέρτο Φιόρε
της Forza Nuova προανήγγειλε πως
“σήμερα θα πολιορκήσουμε τα γρα-
φεία της CGIL”, καλώντας το πλήθος
να κινηθεί προς τα εκεί. Επιθέσεις έγι-
ναν και στο Παλάτσο Κίτζι, την έδρα
του υπουργικού συμβουλίου, ούτε
δυο χιλιόμετρα από τα γραφεία του
συνδικάτου, αλλά εκεί η αστυνομία
ήταν πιο “αποτελεσματική”.

Την αντιφασιστική διαδήλωση στήρι-
ξαν όλα τα μεγάλα συνδικάτα, η CGIL,
η CISL και η UIL με συνθήματα “κάτω
τα χέρια από τα συνδικάτα. Ποτέ ξανά
φασισμός”. Οι δυο ηγετίσκοι της Forza
Nuova, ο Φιόρε και ο Καστελίνο συνε-
λήφθησαν και είναι στη φυλακή. Μαζί
τους συνελήφθη και ο Λουίτζι Αρονίκα,
παλιό στέλεχος ένοπλης φασιστικής
οργάνωσης, με πάνω από 30 δολοφο-
νίες στην ιστορία της. Τα περί δράσης
ενάντια στο πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ήταν απλώς η δικαιολογία για να
βγουν από τους υπονόμους όλα τα
φασιστικά κατακάθια και να προσπα-
θήσουν να ανασυνταχθούν.

Στην αντιφασιστική διαδήλωση συμ-
μετείχε 200 χιλιάδες κόσμος, σύμφω-
να με τους διοργανωτές. Τοπικά συν-
δικάτα από όλη τη χώρα έστειλαν αν-
τιπροσωπείες, οργανώσεις καλλιτε-

χνών και πρωτοβουλίες αντιφασιστι-
κής μνήμης και δράσης. “Εμείς στα-
ματήσαμε να μιλάμε με τους φασίστες
στις 25 Απρίλη του 1945”, έγραφε ένα
από τα κεντρικά πανό, αναφερόμενο
στη μέρα που ο Μουσολίνι και οι συ-
νεργάτες του εγκατέλειψαν το Μιλάνο
για να πιαστούν τελικά και να κρεμα-
στούν ανάποδα από τους Παρτιζά-
νους εντός ολίγων ημερών. Μηνύματα
συμπαράστασης έφτασαν και διαβά-
στηκαν στη συγκέντρωση της CGIL
από συνδικάτα από ολόκληρο τον κό-
σμο. Η ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος και του Κινήματος των 5 Αστέ-
ρων συμμετείχαν στη διαδήλωση. Ο
πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι αναγ-
κάστηκε να επισκεφτεί την έδρα του
συνδικάτου για να δηλώσει τη συμπα-
ράστασή του.

Τραπεζίτες
Όσες όμως δηλώσεις πίστης στο

Σύνταγμα και τη νομιμότητα να κάνει
το ιταλικό κατεστημένο ξέρουν πολύ
καλά ότι το τέρας του φασισμού το
έχουν βγάλει οι ίδιοι από τον τάφο και
το ταΐζουν εδώ και καιρό. Από τον
Φλεβάρη, πρωθυπουργός είναι ο
Ντράγκι, ο οποίος ήταν πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Κέντρικής Τράπεζας από
το 2011 ως το 2019, σχεδόν όλη την
περίοδο των μνημονίων δηλαδή. Ο
Ντράγκι είναι ένας ακόμη σε μια μεγά-
λη σειρά μη-εκλεγμένων πρωθυπουρ-
γών στην Ιταλία, ανάμεσα στους οποί-
ους δεν είναι λίγοι οι πρώην τραπεζί-
τες. Η ανάγκη του ιταλικού καπιταλι-
σμού για κάποιου είδους πολιτική στα-
θερότητα πίεσε σχεδόν όλα τα κόμμα-
τα να στηρίξουν την κυβέρνηση
Ντράγκι: το Δημοκρατικό Κόμμα, την
Αριστερά, την ακροδεξιά Λέγκα του
Σαλβίνι που ορκιζόταν ενάντια στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και τε-
λικά και το Κίνημα Πέντε Αστέρων που
παρότι οι αντίπαλοί του το κατηγορού-
σαν για “λαϊκισμό”, δαμάστηκε.

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνονται οι
δημοτικές εκλογές στην Ιταλία και οι
αναλυτές βιάζονται να ισχυριστούν ότι
υπάρχει επιστροφή στην ομαλότητα.

Το βασικό επιχείρημα είναι η εκλογική
κατάρρευση των Πέντε Αστέρων και η
επιστροφή ενός μεγάλου μέρους των
ψηφοφόρων τους στο Δημοκρατικό
Κόμμα (ΔΚ) που οδήγησε και σε εκλο-
γή μεγαλύτερου αριθμού δημάρχων
από το ΔΚ. Επίσης πτώση έχει και η
Λέγκα του Σαλβίνι. Το Κίνημα Πέντε
Αστέρων πληρώνει την ενσωμάτωσή
του στο σύστημα. Αναδείχθηκε σε
εκλογική εναλλακτική και σε πρώτο
κόμμα στις περασμένες εκλογές εκ-
φράζοντας τη διάθεση ρήξης με όλο
το πολιτικό σύστημα. Κατέληξε να κυ-
βερνά με μεγαλύτερο σεβασμό στο
σύστημα από τους αντιπάλους του.

Κάποιες δημοσκοπήσεις δίνουν
πρώτο κόμμα (με περίπου 20%) τους
πιο καθαρόαιμους ακροδεξιούς
“Αδελφούς της Ιταλίας” της Τζόρτζια
Μελόνι. Παρά τις διαφορές, η Μελόνι,
ο Σαλβίνι και ο Μπερλουσκόνι στήρι-
ξαν από κοινού δημάρχους στις δημο-
τικές εκλογές. Στο πλάι αυτής της
εξόρμησης της ακροδεξιάς βρίσκουν
όλο το χώρο οργανώσεις σαν τη For-
za Nuova και τα υπολείμματα της φα-
σιστικής ένοπλης βίας της δεκαετίας
του ‘70 και του ‘80 να κάνουν επιθέ-
σεις σαν αυτές στην CGIL.

Αν αυτή είναι η “επιστροφή στην
ομαλότητα”, οι αντιφασιστικές κινητο-
ποιήσεις του περασμένου Σαββάτου
θα αποδειχθούν μόνο η αρχή. Το ερ-
γατικό και το αντιρατσιστικό κίνημα
στην Ιταλία δίνουν μαζικές μάχες εδώ
και χρόνια ενάντια στα αφεντικά και
τους φασίστες. Έχουν δεχθεί αλλε-
πάλληλα ξεπουλήματα από τις πολιτι-
κές δυνάμεις που λένε πως στέκονται
στο πλευρό τους και μετά ψάχνουν
συμμαχίες για να σωθεί η σταθερότη-
τα, η ανταγωνιστικότητα και το “ευρω-
παϊκό μέλλον” του ιταλικού καπιταλι-
σμού. Αυτό που λείπει είναι μια Αρι-
στερά που να στηρίξει την αντεπίθεση
του κινήματος απέναντι σε ένα σύστη-
μα που κινείται στο σταυροδρόμι ανά-
μεσα στις τράπεζες και τους φασιστι-
κούς υπονόμους.

Νίκος Λούντος
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ΛIBANOΣ

Ώρα να μιλήσουν 
ξανά οι δρόμοι

ΟΛίβανος καταρρέει από όλες τις απόψεις. Σύμφωνα με την
Παγκόσμια Τράπεζα, αυτό που εξελίσσεται στη χώρα είναι
μια από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις της πρόσφατης

ιστορίας. Η λίρα καταρρέει αυτή τη βδομάδα, σπάζοντας το ρεκόρ
και του περασμένου Αυγούστου. 

Η χώρα έχει μείνει χωρίς καύσιμα. Μετά από μέρες με συνεχείς
διακοπές και με σχεδόν ένα 24ωρο μπλακάουτ, η ηλεκτρική εται-
ρεία προειδοποιεί τον κόσμο ότι μέσα στον Οκτώβρη μπορεί να κα-
ταρρεύσει ολόκληρο το δίκτυο. Ο κόσμος εξαρτάται από τις γεννή-
τριες, αλλά και αυτές μένουν χωρίς καύσιμα είτε γιατί δεν έχουν
λεφτά να τις γεμίσουν, είτε γιατί είναι δύσκολο να βρεις βενζίνη. Οι
καταστηματάρχες λένε πως έχουν σταματήσει να πωλούν φρέσκο
κρέας και γαλακτοκομικά γιατί χαλάνε πριν αγοραστούν. Όσοι εί-
ναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους για τη
δουλειά τους περιμένουν σε ουρές επί πολλές ώρες, σπρώχνοντας
τα οχήματα με τα χέρια για να φτάσουν στις αντλίες.

Πριν από δυο χρόνια ακριβώς, οι δρόμοι της Βηρυτού και άλλων
πόλεων της χώρας ήταν γεμάτοι από γέλια, τραγούδια, μουσική και
συνθήματα, από την εξέγερση που ξέσπασε στις 17 Οκτώβρη. Τό-
τε, όλες οι δυνάμεις του συστήματος είχαν πέσει πάνω στη νεολαία
για να σταματήσουν τη δράση της, κατηγορώντας τους διαδηλω-
τές ότι φταίνε για την κρίση επειδή… κλείνουν τους δρόμους προς
τις τράπεζες. Τώρα οι τράπεζες είναι κλειστές γιατί έχουν ξεμείνει
από μετρητά.

Νεκροί
Και αυτοί που κατηγορούσαν τους διαδηλωτές για την υποτιθέ-

μενη “βία” στους δρόμους, είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από
την πραγματική βία που πλέον κοστίζει νεκρούς και επαναφέρει τις
πιο μαύρες μέρες του εμφύλιου πολέμου. Την περασμένη βδομά-
δα, μέλη της Χεζμπολάχ και της Αμάλ (των δύο οργανώσεων που
συνδέονται με το σιιτικό τμήμα του πληθυσμού) έκαναν διαδήλωση
ενάντια στον δικαστή Τάρεκ Μπιτάρ, ο οποίος βρίσκεται επικεφα-
λής της έρευνας για την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού τον Αύ-
γουστο του 2020. Την ώρα της διαδήλωσης δέχτηκαν επίθεση από
άγνωστους ένοπλους που χτυπούσαν από τις ταράτσες. Εφτά δια-
δηλωτές έπεσαν νεκροί. Φαίνεται πως στην επίθεση είχε ρόλο ο λι-
βανέζικος στρατός, αλλά η ηγεσία της Χεζμπολάχ κατηγορεί τις
“Λιβανέζικες Δυνάμεις” ότι βρίσκονται πίσω από τα γεγονότα, επει-
δή προσπαθούν “να προκαλέσουν εμφύλιο πόλεμο”. Οι Λιβανέζικες
Δυνάμεις έχουν, όπως και οι περισσότεροι στο Λίβανο, τις ρίζες
τους στον Εμφύλιο του 1975-1990 και συγκεκριμένα στις ακροδε-
ξιές χριστιανικές οργανώσεις που στράφηκαν ενάντια στους Σιίτες
και τους Παλαιστίνιους.

Η έκρηξη του Αυγούστου του 2020 ήταν ένα σοκ. Σκοτώθηκαν
πάνω από 200 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλές χιλιάδες. Στο
λιμάνι ήταν αποθηκευμένοι τόνοι εκρηκτικών που είχαν κατασχεθεί,
αλλά κανείς δεν είχε αναλάβει την ευθύνη της ασφαλούς μεταφο-
ράς τους και εξουδετέρωσής τους. Ήταν μια υπενθύμιση αφενός
για το βάθος της κρίσης και της διάλυσης στο Λίβανο. Ακόμη βα-
θύτερα έφερε στην επιφάνεια το πώς ένα πολιτικό σύστημα που
αντιμετωπίζει τη χώρα σαν πίτα που την μοιράζονται οι ηγεσίες των
διαφορετικών θρησκευτικών μπλοκ καταλήγει να μην έχει κανέναν
πραγματικά υπεύθυνο. Η γαλλική αποικιοκρατία κληροδότησε αυτό
το παρανοϊκό σύστημα για να μπορέσει να συνεχίσει να βάζει χέρι
στη λιβανέζικη οικονομία και πολιτική από μακριά. Οι τραπεζίτες
και οι φίλοι τους είναι οι μόνοι που έχουν θησαυρίσει όλα αυτά τα
χρόνια. Ένας από αυτούς είναι και ο Μικάτι που από το Σεπτέμβρη
ανέλαβε πρωθυπουργός για να “σώσει τη χώρα”. Είναι ο πιο πλού-
σιος άνθρωπος του Λιβάνου, με περιουσία 2,5 δις δολάρια. 80%
του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Τώρα ο Μικάτι
λέει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συνεδριάσει, προτού όλες οι
δυνάμεις συνεννοηθούν στο ζήτημα της έρευνας για την έκρηξη.

Στο Λίβανο πρέπει να ξαναμιλήσουν οι δρόμοι, προτού αρχίσουν
να μιλάνε τα όπλα των αντιμαχόμενων πολιτοφυλακών.

ΙΤΑΛΙΑ Αντιφασιστική οργή
16/10, Αντιφασιστικό συλλαλητήριο των συνδικάτων στη Ρώμη



Ξεκινάει η δίκη των δολοφόνων του
Ζακ Κωστόπουλου την Τετάρτη 20
Οκτώβρη. Συγκέντρωση καλείται

στις 9πμ στη Δέγλερη, μπροστά από το
δικαστήριο, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα
πραγματοποιηθεί κινητοποίηση την Τρίτη
19/10 στις 6μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου και
στη Σάμο την Τετάρτη 20/10 στις 7μμ στο
Βαθύ, μπροστά στο άγαλμα Σοφούλη. 

Η Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι δολο-
φόνοι της Zackie Oh» έβγαλε αφίσα με
την οποία καλεί στη συγκέντρωση στα δι-
καστήρια, καθώς και προκήρυξη που δια-
κινήθηκε σε μια σειρά γειτονιές της Αθή-
νας, καθώς και σε σχολές. Μεγάλη εξόρ-
μηση πραγματοποίησε επίσης το Σάββα-
το 16/10 το απόγευμα στην πλατεία Μο-
ναστηρακίου, καλώντας όλες και όλους
να στηρίξουν την κινητοποίηση στα δικα-
στήρια.

Ανάμεσα στα άλλα, η προκήρυξη ανα-
φέρει: «Η συγκάλυψη αυτή διατρέχει όλη
την υπόθεση, από τη στιγμή της ανακοί-
νωσης της δολοφονίας (με τα ΜΜΕ να
αναπαράγουν ψευδείς ειδήσεις που τον
αποκαλούν "τοξικοαυτός" και "επίδοξος

ληστής"), την καθυστέρηση και παράβλε-
ψη στη συλλογή στοιχείων από την ΕΛΑΣ
(το μαγαζί που καθαρίστηκε αμέσως μετά
το έγκλημα, ή τα βίντεο από γειτονικές
κάμερες που απουσιάζουν), και συνεχίζει
και στην ανακριτική διαδικασία: ο ανακρι-
τής αρνείται την κατηγορία της ανθρωπο-
κτονίας και θέτει την "θανατηφόρα σωμα-
τική βλάβη", ο -νυν υπουργός Υγείας-
Πλεύρης ως συνήγορος των αστυνομικών
ζητά και πετυχαίνει την αναβολή της δί-
κης επ' αόριστον με πρόσχημα την παν-
δημία, και 3 χρόνια μετά δεν έχει ακόμα
ξεκαθαριστεί η διαδικασία, εφόσον 4 από
τους αστυνομικούς καλούνται να καταθέ-
σουν ως μάρτυρες υπεράσπισης.

Κωλυσιεργία
Δε μας ξαφνιάζει η κωλυσιεργία των

αρχών: είναι σαφές πως δεν θέλουν να
δώσουν διαστάσεις στην υπόθεση ούτε
να αποδώσουν ευθύνες στους δολοφό-
νους. Και πώς θα γινόταν διαφορετικά άλ-
λωστε, αφού το έγκλημα αυτό είναι απο-
τέλεσμα της πολιτικής του ρατσισμού,
του σεξισμού, της ομοφοβίας, της κατα-

στολής και ό,τι άλλο η ΝΔ εκπροσωπεί!
Ο Ζακ Κωστόπουλος ήταν 33 χρόνων,

ανοιχτά ομοφυλόφιλος και queer, ακτιβι-
στής των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων, ανοιχτά
οροθετικός, ακτιβιστής των δικαιωμάτων
των ατόμων με HIV και μέλος της "Θετικής
Φωνής" (Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος),
αντιφασίστας, αντισεξιστής και drag
queen με το όνομα Zackie-Oh. 

Όλα αυτά που ήταν και εξέφραζε, πυ-
ροδότησαν την τεράστια οργή για τη δο-
λοφονία του εδώ και διεθνώς. Οι κυβερ-
νητικές πολιτικές της περιθωριοποίησης,
της φτωχοποίησης και των αποκλεισμών,
με την προστασία της αποθρασυμένης
Αστυνομίας, τις γυναικοκτονίες και κακο-
ποιήσεις γυναικών, την υποβάθμιση της
Υγείας μας, τη συγκάλυψη των πλούσιων
(εκ)βιαστών, την κατάργηση των κεκτημέ-
νων εργασιακών δικαιωμάτων μας, τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων,
τις απελάσεις του Μηταράκη και τις πρό-
σφατες φασιστικές επιθέσεις, αποτελούν
ενιαία πολιτική γραμμή και στρώνουν πα-
ράλληλα το δρόμο στους φασίστες, σαν
τον μεσίτη Θ. Χορταριά, γνωστό για τις
ακροδεξιές απόψεις του».

Η Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι δολο-
φόνοι της Zackie Oh» θυμίζει την εμπειρία
της καταδίκης της Χρυσής Αυγής και κα-
λεί όλες και όλους σε μια πλατιά καμπάνια
που θα αξιοποιεί αυτή την εμπειρία: «Ξέ-
ρουμε καλά το ρόλο που παίξαμε ως κίνη-
μα στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής και
τώρα είναι εξίσου αναγκαίο να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας. Να κάνουμε τη δίκη αυ-
τή γνωστή με αφίσες, κείμενα, εκδηλώσεις
σε γειτονιές, σχολές και χώρους δουλειάς,
να κερδίσουμε ότι κάθε χώρος θα κάνει το
δικό του αίτημα για καταδίκη των δολοφό-
νων μέσα από ψηφίσματα και να φέρουμε
τη δύναμη αυτή στην αίθουσα του δικα-
στηρίου, όπως και πριν».

Γι’ αυτό και κυκλοφορεί σε εργατικά
σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους
σχετικό ψήφισμα.

Α.Φ.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Αποφυλακίζουν
τον Πατέλη!
Πριν καλά καλά κλείσει ένας χρόνος από τότε που

μπήκε στη φυλακή, αποφυλακίζεται ο πυρηνάρ-
χης Νίκαιας της Χρυσής Αυγής, Γιώργος Πατέλης.
Γνωστός για το «ό,τι κινείται σφάζεται», ο Πατέλης
ήταν αυτός που έδωσε το σήμα για να ξεκινήσει η
δολοφονική επίθεση στην παρέα του Παύλου Φύσσα
το βράδυ της 17ης προς 18 Σεπτέμβρη 2013. Έχει
καταδικαστεί σε 10 χρόνια κάθειρξη για ένταξη σε
εγκληματική οργάνωση και συνέργεια σε ανθρωπο-
κτονία με δόλο και επικαλέστηκε στο Πενταμελές
Εφετείο Αναστολών ψυχολογικά προβλήματα του…
παιδιού του, προκειμένου να αποφυλακιστεί. 

Το σκεπτικό του εισαγγελέα της έδρας που υπο-
στήριξε την αποφυλάκισή του ήταν εξοργιστικό: «δεν
υπάρχει σοβαρά μεγάλη πιθανότητα τέλεσης νέας
πράξης καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα τελέστηκε
για συγκεκριμένους λόγους, ενόψει συγκεκριμένων
συνθηκών». Πρόκειται για θράσος, ειδικά μόλις λίγες
μέρες μετά την προσπάθεια φασιστικών ομάδων να
επανεμφανιστούν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας
με δράση πανομοιότυπη με της Χρυσής Αυγής.

Οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα, Χ. Παπαδο-
πούλου και Ε. Τομπατζόγλου, σε ανακοίνωσή τους το-
νίζουν: «Όταν άλλοι κρατούμενοι με άλλα εθνολογικά
ή πολιτικά χαρακτηριστικά ζητούν την χορήγηση ανα-
σταλτικού αποτελέσματος στην έφεση, η ελληνική δι-
καιοσύνη εξαντλεί την αυστηρότητά της, ακόμα και
κατά παράβαση ενίοτε των προϋποθέσεων του νό-
μου… Προφανώς, για την πλειοψηφία της σύνθεσης
του Πενταμελούς Εφετείου οι δράστες-μέλη εγκλημα-
τικής οργάνωσης και συνεργοί σε ανθρωποκτονία από
πρόθεση δεν είναι επικίνδυνοι όταν είναι ναζιστές».

Σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ υπογραμμίζει: «Η
αποφυλάκιση του νεοναζί Πατέλη, του επικεφαλής
του πιο σκληρού τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυ-
γής, της Νίκαιας, του τάγματος που δολοφόνησε τον
Παύλο Φύσσα, είναι μια μαχαιριά σε βάρος των οικο-
γενειών των θυμάτων, της Μάγδας Φύσσα, του Χαν-
τίμ Χουσείν, της Σουγκράν Μπίμπι και ολόκληρου
του αντιφασιστικού και δημοκρατικού κινήματος που
απαίτησε οι φονιάδες νεοναζί να πάνε φυλακή.

Η ανοχή της κυβέρνησης στη δράση των φασιστών,
με τις πρόσφατες επιθέσεις στην Σταυρούπολη, στον
Εύοσμο, το Ν. Ηράκλειο έδωσε το πράσινο φως για να
αποφυλακίζονται οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής…
Είναι απαράδεκτο αντί να αποζημιώνονται τα θύματα
των φασιστών με απόφαση της Βουλής, αντί να κλεί-
σουν τα γραφεία-ορμητήρια της ΧΑ, να αποφυλακίζον-
ται με τις ευλογίες της κυβέρνησης οι φασίστες».

Μια μέρα μετά την απόφαση του Πενταμελούς Εφε-
τείου Αναστολών ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου Β.
Πλιώτας ζήτησε την απόφαση για να μελετήσει αν θα
ασκήσει αναίρεση.

“Ζουν στη μνήμη μας”
Τα ονόματα των δολοφονημένων Παύλου Φύσσα και Zackie Oh έδωσαν σε νέα

είδη μικροοργανισμών που ανακάλυψαν ερευνητές από το ΑΠΘ. Ο ερευνη-
τής Μάνθος Πάνου, υπό την επίβλεψη του καθηγητή δρ. Σπύρου Γκέλη, δημοσί-
ευσε την εργασία του για τα κυανοβακτήρια, φωτοσυνθετικούς οργανισμούς που
θεωρούνται ως πιθανοί πρώτοι οργανισμοί στη Γη οι οποίοι παρείχαν οξυγόνο με
φωτοσύνθεση. Τα ονόματα που δόθηκαν σε δύο νέα είδη είναι «Speos fyssasii»
και «Iphianassa zackieohae».

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του ο Μάνθος Πάνου: «Eίναι η πρώτη (και πιθανό-
τατα η τελευταία) φορά που θα σας μιλήσω για μια εργασία μας χωρίς να μιλή-
σω (σχεδόν) καθόλου για επιστήμη. Στην εργασία αυτή περιγράψαμε νέα γένη
και είδη για την επιστήμη. Αποφασίσαμε δύο από αυτά να πάρουν τα ονόματα
του Παύλου Φύσσα, δολοφονημένου από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή αυ-
γή και του Ζακ Κωστόπουλου/ZackieOh. Aπό σήμερα τα είδη Speos fyssasii και
Iphianassa zackieohae θα κουβαλάνε τα όνοματά του Παύλου και Ζακ/Ζάκι για
πάντα (και) στην επιστήμη. Γιατί αυτοί ζουν στη μνήμη μας. Οι δολοφόνοι ας πε-
θάνουν στη λήθη*.

*Με την υπενθύμιση ότι ακόμα ζητάμε δικαιοσύνη για τον Ζακ».

Δικαιοσύνη για τον Ζακ
21/9, 3 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

Οκτώβρης 2013, Ο Πατέλης οδηγείται στη φυλακή
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