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Και ξαφνικά η υποψηφιότητα του Γιώργου
Παπανδρέου για την αρχηγία του ΚΙΝΑΛ

στις εσωτερικές εκλογές του κόμματος στις 5
Δεκέμβρη, βρέθηκε στο κέντρο της επικαιρό-
τητας. Η υποψηφιότητα του ΓΑΠ φιγουράρει
σε ολοσέλιδα άρθρα εφημερίδων κάτω από
τίτλους, όπως «η μεγάλη επιστροφή», και σε
«βαθυστόχαστες» αναλύσεις για τον «παρά-
τολμο πολιτικό» που «βράζει το αίμα του» και
με την πρωτοβουλία του για «προοδευτική δια-
κυβέρνηση» έχει ταρακουνήσει το πολιτικό
σκηνικό, προκαλώντας «αμηχανία και αναστά-
τωση» στη Νέα Δημοκρατία.

Επί δέκα συναπτά έτη όλοι στο πολιτικό σύ-
στημα –και από τα δεξιά και από τα αριστερά–
αντιμετώπιζαν τον Παπανδρέου σαν μια τελει-
ωμένη ιστορία. Για την ακρίβεια, ο ΓΑΠ ήταν
για όλους τους αντικείμενο καταφρόνιας και
κοροϊδίας που πρόσφερε τροφή για ανέκδοτα:
ο ξεφτιλισμένος πολιτικός που «μας δούλευε
ότι λεφτά υπάρχουν» για να καταλήξει στις αγ-
καλιές της τρόικας και στο πρώτο Μνημόνιο, ο
πρωθυπουργός που τα έκανε μαντάρα και τε-
λικά τον εκπαραθύρωσαν οι ίδιοι οι βουλευτές
του τον Οκτώβρη του 2011. Κοινώς, τα σκάτω-
σε απ’ όλες τις πλευρές.

Πώς έγινε τώρα να έχει τους προβολείς της
δημοσιότητας στραμμένους πάνω του και όλο
το κοινοβουλευτικό φάσμα να ασχολείται με
το τι θα κάνει;

Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι η
κρίση του πολιτικού συστήματος που ξεκίνησε
πάνω από δέκα χρόνια πριν ως αποτέλεσμα

της οικονομικής κρίσης και της εργατικής αντί-
στασης, εξακολουθεί να είναι παρούσα και να
ταλανίζει όλους τους πιθανούς διαχειριστές
της. Γι’ αυτό όλοι τρέχουν –και εν όψει εκλογι-
κών αναμετρήσεων– να στήσουν συμμαχίες
που ελπίζουν ότι θα τους βγάλουν από τα
αδιέξοδα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι.

Κρίση
Ο ΓΑΠ ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που

ανέλαβε το Νοέμβρη του 2009 να διαχειριστεί
τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρί-
σης, που είχε χτυπήσει από νωρίτερα και την
Ελλάδα επί των ημερών της δεξιάς κυβέρνη-
σης του Καραμανλή. Το πραγματικό ζήτημα
ήταν ότι τα «λεφτά που υπήρχαν» επέλεξε να
τα σπαταλήσει στην πληρωμή του χρέους για
να ξελασπώσει τις τράπεζες, ντόπιες και ξέ-
νες, και συνολικά τον ελληνικό καπιταλισμό. Κι
αυτό το έκανε σε συνεργασία με την ΕΕ και το
ΔΝΤ, ρίχνοντας τα βάρη της κρίσης στις πλά-
τες της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊ-
κών στρωμάτων. Η μαζική εργατική αντίσταση

που συνάντησε το Μνημόνιο επιτάχυνε την πο-
λιτική κρίση (και τη δική του κατάρρευση), και
συνεχίζει, όπως και η οικονομική κρίση, να βα-
σανίζει όλες τις κυβερνήσεις που ακολούθη-
σαν από τότε μέχρι και σήμερα εφαρμόζοντας
τις ίδιες πολιτικές.  

Σήμερα, ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του
διατυμπανίζουν κι αυτοί ότι «λεφτά υπάρχουν»
γιατί υποτίθεται η χώρα έχει μπει σε φάση
ανάπτυξης κλπ. Ξέρουν και οι ίδιοι, όμως, ότι
πρόκειται για κουραφέξαλα, γι’ αυτό δρομολο-
γούν τη μια αντεργατική επίθεση μετά την άλ-
λη, βρίσκονται στριμωγμένοι από την αντίστα-
ση του εργατικού κινήματος και ψάχνουν για
συναίνεση και μετεκλογικές συνεργασίες. Ανά-
λογες συνεργασίες από τη μεριά του αναζητά
κι ο Τσίπρας. Το ΚΙΝΑΛ παρουσιάζεται ως
ένας βασικός στόχος για τέτοιες συμμαχίες
και από τους δυο, το προς τα πού θα βαρύνει
η πλάστιγγα στο εσωτερικό του –προς τη ΝΔ ή
προς το ΣΥΡΙΖΑ– θα παίξει ρόλο. Γι’ αυτό ο
ΓΑΠ αναδεικνύεται σε κεντρικό πρόσωπο  στις
πολιτικές εξελίξεις. 

Στην πραγματικότητα, βρίσκονται όλοι αντιμέ-
τωποι με τα ίδια παλιά αδιέξοδα και ψάχνουν
λύσεις στα ίδια παλιά αποτυχημένα σενάρια των
συνεργασιών. Που ούτε θα δώσουν, βέβαια, τέ-
λος στην οικονομική κρίση που είναι το υπόβα-
θρο των πολιτικών αδιεξόδων, ούτε πρόκειται να
λειτουργήσουν σαν ανάχωμα απέναντι στις αντι-
στάσεις του κόσμου, όπως έχουν δείξει όλες οι
προηγούμενες απόπειρες μετά το 2011. 

Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που είχε ή
εξακολουθεί να έχει αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, σι-
χαίνεται τον Μητσοτάκη και συγκρούεται με
την κυβέρνηση, ανατριχιάζει και μόνο το άκου-
σμα των διακηρύξεων του Λοβέρδου που κλεί-
νει το μάτι στη ΝΔ –και βλέπουν με συμπάθεια
τα καλέσματα του Παπανδρέου για «προοδευ-
τική διακυβέρνηση». Σε αυτόν τον κόσμο που,
απογοητευμένος από το κόμμα του, στράφηκε
στην πλειοψηφία του εκλογικά προς τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, και είδε πάλι τις ελπίδες του να εξανεμί-
ζονται, η υποψηφιότητα του Παπανδρέου δεν
έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα ουσιαστι-
κό στους αγώνες του.

Δέκα χρόνια μετά το 2011, η προβολή της
επανεμφάνισης του ΓΑΠ ως πολύφερνου γαμ-
πρού στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν δεί-
χνει τίποτα περισσότερο από το ότι όλοι αυτοί
που σαν κομμάτι του πολιτικού συστήματος
τον κορόιδευαν, βρίσκονται στην ίδια κατάντια
με εκείνη που βρέθηκε εκείνος τότε. Μέσα στο
λάκκο με τα ίδια σκατά.

Κώστας Πίττας

H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Γ.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο φαύλος κύκλος 
της πολιτικής κρίσης

Που οφείλεται η ακρίβεια; Ποι-
ος φταίει για τις αυξήσεις
στις τιμές του φυσικού αερί-

ου, του ηλεκτρικού ρεύματος, των
απορρυπαντικών, των τροφίμων -
όλων σχεδόν των καταναλωτικών
προϊόντων- που απειλούν να βυθί-
σουν στο κρύο και την ανέχεια εκα-
τοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην
Ελλάδα;

Για την κυβέρνηση το πρόβλημα
είναι απλά ανύπαρκτο. «Η Ελλάδα
έχει τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρι-
σμό στην Ευρώπη» κομπάζει ο Άδω-
νις Γεωργιάδης. «Είχαμε 2% πληθω-
ρισμό τον Σεπτέμβριο όταν ο μέσος
όρος της Ευρώπης ήταν 3%... Δεν
υπάρχει λόγος πανικού. Οι αυξήσεις
στα σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ
μικρές έως και μηδενικές καθώς οι
εταιρείες έχουν πάρει πάνω τους τις
αυξήσεις». Μόνο στην ενέργεια
υπάρχουν, σύμφωνα με τον υπουρ-
γό, σοβαρές ανατιμήσεις – τις οποί-
ες όμως αντιμετώπισε σθεναρά η
κυβέρνηση με τα 500 εκατομμύρια
ευρώ του επιδόματος θέρμανσης.
Όσο για τα ίδια τα αίτια, ο πληθωρι-
σμός είναι απλά ένα «παγκόσμιο
φαινόμενο» - κάτι σαν θεομηνία. Και
τις βουλήσεις της αγοράς, όπως και
του Υψίστου, ούτε τις ερευνούμε,
ούτε τις αμφισβητούμε. Θέλημα θε-
ού. Θέλημα της αγοράς.

Οι «σοβαρές» στήλες των οικονο-
μικών εφημερίδων έχουν μια απλή
εξήγηση – βγαλμένη από τα εγχειρί-
δια της πολιτικής οικονομίας του
19ου αιώνα: ο πληθωρισμός οφείλε-

ται απλά σε μια προσωρινή διαταρα-
χή της ισορροπίας προσφοράς και
ζήτησης που έχει τις ρίζες της στην
πανδημία. Την άποψη αυτή συμμερί-
ζονται και τα περισσότερα μεγάλα
οικονομικά επιτελεία: «Το φαινόμενο
είναι παροδικό», διαβεβαίωνε πριν
από λίγες ημέρες ο κεντρικός τρα-
πεζίτης της Ιταλίας (και στέλεχος
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας) Ιγνάσιο Βίσκο. Η αγορά γρήγο-

ρα θα επανέλθει αυτόματα στην «κα-
νονικότητα». 

Η αναταραχή, λένε, οφείλεται
στην απότομη αύξηση της ζήτησης
που έφερε το τέλος των λοκντάουν.
Από την άνοιξη κιόλας παρατηρείται
έλλειψη στην παραγωγή μικροτσίπ
που επηρεάζει την παραγωγή κινη-
τών τηλεφώνων, υπολογιστών, αυτο-
κινήτων κλπ. Ταυτόχρονα υπάρχει
και ένα μεγάλο «μποτιλιάρισμα» στις

διεθνείς μεταφορές: τα κοντέινερ
που απαιτούνται για να φτάσουν τα
προϊόντα από τα εργοστάσια της Κί-
νας στην Αμερική και την Ευρώπη εί-
ναι σκορπισμένα  από τους μήνες
της πανδημίας σε διάφορα λιμάνια
του κόσμου. Το φυσιολογικό αποτέ-
λεσμα αυτής της διαταραχής της
καμπύλης προσφοράς και ζήτησης,
λένε, είναι η δραματική απογείωση,
σε κάποιες περιπτώσεις, των τιμών:

«Η μεταφορά ενός μεταλλικού κον-
τέινερ 12 μέτρων από την Σαγκάη
στο Ρότερνταμ» γράφει το περιοδι-
κό Time, «κοστίζει σήμερα 10.522
δολάρια – 547% ακριβότερα από το
μέσο ναύλο της περασμένης πεντα-
ετίας». Αλλά όλα αυτά όμως είναι
παροδικά.

Μια δεύτερη «σοβαρή» εξήγηση
αποδίδει την αύξηση των τιμών στα
«πιεστήρια» των κεντρικών τραπε-
ζών. Το πρόβλημα, σύμφωνα με αυ-
τή την ανάλυση, είναι η ανισορροπία
ανάμεσα στην ποσότητα του χρήμα-
τος που κυκλοφορεί και την ποσότη-
τα των προϊόντων που υπάρχουν
στην αγορά. Οι κεντρικές τράπεζες,
λένε, έχουν ρίξει (και συνεχίζουν να
ρίχνουν) τρισεκατομμύρια «φρεσκο-
τυπωμένα» δολάρια, ευρώ και γιεν
στην αγορά. Τα προϊόντα, όμως,
που μπορούν να αγοραστούν με αυ-
τά τα τρισεκατομμύρια είναι περιορι-
σμένα και η συνολική τους αξία μι-
κρότερη από την αξία του «κυκλο-
φορούντος» χρήματος. Η «μαγεία»
της αγοράς απλά εξισώνει αυτές τις
αξίες: τα προϊόντα ακριβαίνουν έως
ότου η συνολική τους αξία γίνει ίση
με την αξία του χρήματος. Όπερ
έδει δείξαι. 

Συνέχεια στη σελ. 18

Τι φταίει για την ακρίβεια;

Οι εφοπλιστές ισχυρίζονται ότι δεν προλαβαίνουν να μεταφέρουν container από την Ασία στην Αμερική και ανεβάζουν το ναύλο κατά 547%!
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Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
κήρυξε εθνικό πένθος μετά το θάνα-
το της Φώφης Γεννηματά. Προσπαθεί

να εκμεταλλευθεί τις ευαισθησίες του κό-
σμου για μια γυναίκα πολιτικό που έχασε τη
μάχη με τον καρκίνο, για τη Φώφη Γεννηματά
που κουβαλούσε το όνομα του ιστορικού
στελέχους του ΠΑΣΟΚ με τη μεγαλύτερη δη-
μοφιλία. Πρόκειται για ακραία κυνική στάση
την ώρα που:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στην κη-
δεία επιστρέφοντας από τη Σαουδική Αρα-
βία όπου έσφιξε το χέρι του του Μοχάμεντ
μπιν Σαλμάν, του πρίγκιπα που διέταξε να
δολοφονηθεί και να διαμελιστεί το πτώμα
του δημοσιογράφου Αντνάν Κασόγκι.

Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ο «αρ-

μόδιος» Θεοδωρικάκος και ο «μεταφασί-
στας» Γεωργιάδης καλύπτουν τους αστυνο-
μικούς που εκτέλεσαν με καταιγισμό από
σφαίρες το Νίκο Σαμπάνη, το νεαρό Ρομά
στο Πέραμα.

Στο λιμάνι του Πειραιά, στο κολαστήριο
της COSCO, άλλος ένας εργάτης έπεσε νε-
κρός την ώρα της δουλειάς από «εργατικό
ατύχημα». Λίγες μόνο μέρες μετά το θάνατο
του Ανέες Μιρ, του νεαρού ντελιβερά που
σκοτώθηκε την ώρα της δουλειάς στην Καλ-
λιθέα.

Τρίζουν
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι θάνατοι από

το νέο κύμα της πανδημίας κορυφώνονται
ξανά με 50 νεκρούς καθημερινά, αλλά ο
Πλεύρης συνεχίζει την κατεδάφιση του ΕΣΥ.
Τα κόκκαλα του Γιώργου Γεννηματά τρίζουν.

Τίποτε από όλα αυτά τα αίσχη της κυβέρ-
νησης δεν μένει και δεν πρέπει να μείνει ανα-
πάντητο. Οι λιμενεργάτες της COSCO κήρυ-
ξαν άμεσα απεργία και έκαναν συγκέντρωση

στο κέντρο του Πειραιά. Οι συνάδελφοι του
Ανέες Μιρ έκαναν μοτοπορεία ξεκινώντας
από το σημείο που σκοτώθηκε και ετοιμάζον-
ται για απεργία στις 9 Νοέμβρη. Οι εργάτες
της Υγείας έκαναν πανελλαδική απεργία και
συνεχίζουν με μάχες από νοσοκομείο σε νο-
σοκομείο ενάντια στις απολύσεις με πρωτο-
πόρο τον Σύλλογο Εργαζομένων του Άγ.
Σάββα, ενώ ετοιμάζονται για νέα πανελλαδι-
κή απεργία την 1 Δεκέμβρη. Και όλοι και
όλες θυμηθήκαμε τα αιτήματα της εξέγερ-
σης του Δεκέμβρη 2008, τότε που ο Κορκο-
νέας δολοφονούσε τον Αλέξη Γρηγορόπου-
λο. Είναι ώρα επιτέλους να αφοπλιστεί η
αστυνομία, να πάψει ο κάθε μπάτσος να έχει
δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στον κόσμο
που καταδιώκει.

Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας
και των φίλων του Νίκου Σαμπάνη που απαι-
τούν δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν οι δολοφό-
νοι αστυνομικοί, να σπάσει η ρατσιστική ασυ-
λία. Συνδέουμε τις μάχες ενάντια στην αστυ-
νομοκρατία με τις απεργίες ενάντια στην ερ-
γοδοτική τρομοκρατία. Και γενικεύουμε τον
αγώνα μας για να ρίξουμε τη θανατερή κυ-
βέρνηση και το σύστημα που υπηρετεί. Το
σύνθημα του 2008 «Στα αφεντικά λεφτά, στη
νεολαία σφαίρες- ετούτης της κυβέρνησης
τελειώνουνε οι μέρες» παραμένει επίκαιρο.
Και αυτή τη φορά κανένας Γ.Α. Παπανδρέου
δεν μπορεί να τους δώσει διέξοδο. Παλεύου-
με για την εργατική εναλλακτική ενάντια στις
βαρβαρότητες του καπιταλισμού ενισχύον-
τας την επαναστατική Αριστερά.

Οργή έχει προκαλέσει η στυγνή δολο-
φονία του 18χρονου Ρομά Νίκου Σαμ-

πάνη στο Πέραμα από άντρες της ομάδας
ΔΙΑΣ, το βράδυ της Παρασκευής 22/10.
Μετά από καταδίωξη, η αστυνομία άνοιξε
πυρ κατά ριπάς προς το αυτοκίνητο στο
οποίο επέβαιναν τρεις Ρομά, σκοτώνοντας
τον έναν και τραυματίζοντας σοβαρά τον
άλλο. 

Μια επιχείρηση συγκάλυψης ξεκίνησε
αμέσως μετά, με τα ΜΜΕ να μεταδίδουν
την ενημέρωση της ΕΛΑΣ για «επτά τραυ-
ματίες» και τον ισχυρισμό των δολοφόνων
ότι το θύμα πήγε να τους εμβολίσει. Βίν-
τεο όμως που κυκλοφόρησε από το ση-
μείο στο οποίο ακινητοποιήθηκε το όχημα
δείχνει τους αστυνομικούς να λένε ότι εί-
ναι όλοι καλά και δεν υπάρχει τραυματίας,
ενώ η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει ότι το
θύμα δέχτηκε σφαίρες και από μπροστά.
Παράλληλα, διοχετεύτηκε στα μέσα η πλη-
ροφορία ότι ο Ν. Σαμπάνης ήταν «σεσημα-
σμένος» ληστής, ενώ στην πραγματικότη-
τα είχε καθαρό ποινικό μητρώο -είχε απλά
κατηγορηθεί για κλοπή μοτοποδηλάτου
στα 14 του χρόνια. 

Οι 38 κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο,
ενώ οι τρεις νεαροί ήταν άοπλοι, αποκλεί-
ουν το ενδεχόμενο «άμυνας». Ταυτόχρο-
να, στην κατάθεσή του ένας από τους
αστυνομικούς αναφέρει «Οι επιβαίνοντες
από το όχημα με τα χέρια ψηλά πλην
όμως ο οδηγός του οχήματος έβαλε όπι-
σθεν και εμβόλισε τη μοτοσικλέτα του
υπαρχιφύλακα» -δίνοντας δηλαδή έτσι την
εικόνα ότι οι ΔΙΑΣ άρχισαν να γαζώνουν
άτομα που είχαν δείξει πρόθεση να παρα-
δοθούν. Οι αστυνομικοί καταθέτουν ότι
δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος να αν-
τιμετωπίσουν την επίθεση που δέχονταν
αλλά κι αυτό πατάει σε σαθρά θεμέλια
σύμφωνα με τις επόμενες πληροφορίες
που διοχετεύτηκαν στα ΜΜΕ. Επειδή η
αγανάκτηση για τον χειρισμό των αστυνο-
μικών φούντωνε, το επόμενο επικοινωνια-
κό επεισόδιο περιλάμβανε μπόλικη έμφα-
ση στο γεγονός ότι το κέντρο είχε δώσει
εντολή να λήξει η καταδίωξη -δηλαδή ότι
δεν είχε δοθεί κεντρική εντολή για πυρο-
βολισμούς.

Τέταρτο περιστατικό
Τη μπόχα του ψαριού που βρωμάει από

το κεφάλι όμως δεν μπορούν να την καλύ-
ψουν με μια λεπτομέρεια. Η πραγματικό-
τητα είναι ότι πρόκειται για το τέταρτο πε-
ριστατικό πυροβολισμού σε καταδίωξη μέ-
σα στον Οκτώβρη -και πάλι με επίκληση
δήθεν «εμβολισμού» που τελικά είναι από-
πειρα διαφυγής. Η δε κυβέρνηση δεν κρύ-
βει το ποιανού το μέρος παίρνει: ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδης σχολίασε
ότι οι αστυνομικοί έκαναν πολύ καλά, ενώ
ο ίδιος ο Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε τους
συλληφθέντες αστυνομικούς.

Συνέχεια στη σελ. 13

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Να αφοπλιστεί 
η αστυνομία!

Κυβέρνηση θανατερής
             υποκρισίας

Ρεκόρ υποκρισίας Μητσοτάκη: “πένθος” για τη Φώφη Γεννηματά, χειραψίες με τον δολοφόνο Μπιν Σαλμάν, 
ρατσιστικές πλάτες για τους δολοφόνους του Νίκου Σαμπάνη



Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ
την προηγούμενη εβδομάδα
στις Βρυξέλλες ήταν μια

πρόβα τζενεράλε για τη Σύνοδο του
ΟΗΕ για το Κλίμα COP26 που ξεκι-
νάει σε περίπου μια εβδομάδα στη
Γλασκώβη. Ανέδειξε την έλλειψη
βούλησης και την ανικανότητα των
ηγετών της ΕΕ, η οποία υποτίθεται
πρωτοστατεί παγκοσμίως σε αυτόν
τον τομέα, να υλοποιήσουν μια πολι-
τική που θα περιορίσει την απειλή
της κλιματικής αλλαγής. Ακόμη χει-
ρότερα, σκέφτονται στα σοβαρά να
μας προσθέσουν και άλλες. 

Σύμφωνα με διάφορες διπλωματι-
κές πηγές που συμμετείχαν στις συ-
ζητήσεις, η πλειονότητα των 27 χω-
ρών της ΕΕ τάχθηκε υπέρ της ανα-
γνώρισης του ρόλου του φυσικού
αερίου και της πυρηνικής ενέργειας
στον αγώνα εναντίον της κλιματικής
αλλαγής, με την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή να δεσμεύεται ότι θα προτείνει
πριν από το τέλος της χρονιάς κατά-
λογο με μορφές ενέργειας. Δέκα
κράτη μέλη ανάμεσά τους η Γαλλία,
η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Ουγγα-
ρία κ.α. τάχθηκαν υπέρ της πυρηνι-
κής ενέργειας με άλλες όπως η Γερ-
μανία και η Αυστρία να διαφωνούν.

Τι να σχολιάσει κανείς. Τριαντα-
πέντε χρόνια μετά το Τσέρνομπιλ
και δέκα χρόνια μετά τον σεισμό του
2011 και το πυρηνικό ατύχημα της
Φουκουσίμα, οι κυβερνήσεις της ΕΕ
έχουν το θράσος να παρουσιάζουν
την πυρηνική ενέργεια σαν πράσινη.
Στην Φουκουσίμα, η κήρυξη κατά-
στασης εκτάκτου ανάγκης δεν έχει
αρθεί, η περιοχή έχει εκκενωθεί μό-
νιμα από τους 36.000 κατοίκους της,
ο πυρηνικός αντιδραστήρας δεν έχει
παροπλιστεί, πάνω από 1 εκατομμύ-
ριο τόνοι ιδιαίτερα μολυσμένου νε-
ρού βρίσκονται ακόμη στο εργοστά-
σιο ενώ τόνοι μολυσμένου νερού
έχουν διαρρεύσει και εξακολουθούν
να διαρρέουν στον Ειρηνικό Ωκεανό.
Αλλά και χωρίς τον κίνδυνο της συ-
νεχούς απειλής των πυρηνικών ατυ-
χημάτων λόγω φυσικών γεγονότων
αλλά και κακής συντήρησης, καμία
απολύτως λύση δεν έχει βρεθεί στο
πρόβλημα της αποθήκευσης των ρα-
διενεργών αποβλήτων.

Γέφυρα
Όσον αφορά στην «αναγνώριση

του ρόλου του φυσικού αέριου στον
αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλα-
γή», το γεγονός ότι εκπέμπει λιγότε-
ρο CO2 από τον λιγνίτη στην πραγ-
ματικότητα έρχεται να καλυφθεί σε
επίπεδο ρύπων από την αλματώδη
αύξηση της παραγωγής και καύσης
φυσικού αερίου  -όπως δείχνει και η
αλματώδης επίσης αύξηση των
επενδύσεων σε ό,τι έχει να κάνει με
παραγωγή, μεταφορά και προσφο-
ρά μορφών φυσικού αέριου, διε-
θνώς και στην Ελλάδα. «Το φυσικό
αέριο μπορεί να αξιοποιηθεί ως καύ-
σιμο-γέφυρα», δήλωσε και εκ μέ-
ρους της ελληνικής κυβέρνηση ο

υπουργός Περιβάλλοντος Σκρέκας.
Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού,
σαν να λέμε. Γι’ αυτό και συνεχίζον-
ται και εντείνονται οι ανταγωνισμοί
για τις ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσό-
γειο.

Αυτήν την κατάσταση αντικατο-
πτρίζει και το πάρτι κερδοσκοπίας
που έχουν στήσει οι κολοσσοί που
ενεργοποιούνται στο φυσικό αέριο
με τις τιμές του να τετραπλασιάζον-
ται από τις αρχές του χρόνου στην
Ευρώπη την ίδια στιγμή που σε μια
σειρά χώρες που υποτίθεται πρωτο-
στατούν στην «πράσινη μετάβαση»
με αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα,
όπως η Ελλάδα, η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη ετοιμάζεται να ξαναθέσει
σε λειτουργία και τις λιγνιτικές μο-
νάδες παραγωγής ρεύματος που
έκλεισε με τυμπανοκρουσίες πριν
ένα χρόνο, όπως έκανε ξανά στον
καύσωνα του  Αυγούστου.

Η πράσινη μετάβαση του τύπου
κάθε κορφή και μια ανεμογεννήτρια
κάθε νησάκι και ένας «επενδυτής» -
από τους δεκάδες μικρούς και μεγά-
λους ντόπιους και εγχώριους που
συνέρχονται να μασήσουν τα πράσι-
να κονδύλια της ΕΕ- ούτε θετική εί-
ναι για το περιβάλλον του οποίου

την χλωρίδα, την πανίδα, το έδαφος
και το υπέδαφος καταστρέφει με
πολλαπλούς τρόπους αλλά ούτε και
σταθερή και μόνιμη ενέργεια παρέ-
χει. Εκατοντάδες μη ανακυκλώσι-
μες, γεμάτες τόνους λαδιών ανεμο-
γεννήτριες ξεφυτρώνουν κάθε χρό-
νο για μια ενέργεια που χάνεται κα-
θώς δύσκολα και σε ελάχιστο βαθμό
αποθηκεύεται.

Κέρδη
Η πραγματική αιτία για την ανικα-

νότητα των κυβερνήσεων διεθνώς και
στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουν την
κλιματική  αλλαγή και την ενεργειακή
κρίση έχει να κάνει με το γεγονός ότι
αποτελούν τα πολιτικά υποχείρια
άπληστων καπιταλιστών που ποτέ
τους δεν νοιάστηκαν ούτε για το πε-
ριβάλλον ούτε για το αν ο κόσμος
έχει να ζεσταθεί, και ακόμη και στις
κρίσεις, βρίσκουν νέες ευκαιρίες για
το ένα και μοναδικό πράγμα που
τους ενδιαφέρει: το γρήγορο και με-
γάλο κέρδος, προκειμένου να εκμη-
δενίσουν τους ανταγωνιστές τους.

Είναι αυτός ο αδιάκοπος ανταγω-
νισμός με στόχο το κέρδος που πλη-
ρώνει αδιάκοπα η εργατική τάξη, η
πλειοψηφία των κατοίκων και ο πλα-

νήτης, είναι αυτός ο ανταγωνισμός
που δεν επιτρέπει και φαλκιδεύει
οποιοδήποτε σχέδιο πράσινης μετά-
βασης εξαγγέλλουν. Χρειάστηκαν
δεκαετίες αντιδράσεων των κινημά-
των και της επιστημονικής κοινότη-
τας για να αποδεχτούν στα λόγια οι
ηγέτες του πλανήτη -και όχι ακόμη
όλοι, θυμηθείτε τον Τραμπ- ότι κάτι
πρέπει να γίνει για την κλιματική αλ-
λαγή. Και αφού το αποδέχτηκαν, εί-
παν “να μια νέα ευκαιρία για πράσι-
νες μπίζνες” και μάλιστα με τους ίδι-
ους πρωταγωνιστές. 

Η Total για παράδειγμα, που ενώ
γνώριζε τη σχέση μεταξύ των ορυ-
κτών καυσίμων και της αύξησης της
παγκόσμιας θερμοκρασίας μισό αι-
ώνα νωρίτερα, συνεργάστηκε με
όλες τις μεγάλες εταιρείες πετρε-
λαίου σε μια συνειδητή και οργανω-
μένη καμπάνια με στόχο να υποβαθ-
μίσουν και να κρύψουν τους κινδύ-
νους, όπως διαβάζουμε στους Fi-
nancial Times. 

Αυτήν την ζοφερή αλήθεια αποκα-
λύπτει η έρευνα που βασίστηκε σε
εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας
και συνεντεύξεις με πρώην στελέχη
της και δημοσιοποιήθηκε την περα-
σμένη Τετάρτη από τρεις ιστορικούς

στο Global Environmental Change
journal για την Τotal (που φέτος άλ-
λαξε και το όνομά της σε Total ener-
gies προκειμένου να σηματοδοτήσει
την στροφή της στις κερδοφόρες
«πράσινες επενδύσεις»!) αλλά και
για την ExxonMobil και την Royal
Dutch Shell. 

Στo περιοδικό της Total, το «Total
Information» ήδη από το 1971 είχε
δημοσιευτεί άρθρο που έκανε λόγο
για κίνδυνο υπερθέρμανσης του
πλανήτη και ανόδου της στάθμης
της θάλασσας «εάν οι εκπομπές άν-
θρακα και πετρελαίου συνεχιστούν
με τους ίδιους ρυθμούς τα επόμενα
χρόνια». Σύμφωνα με τους ιστορι-
κούς που έκαναν την έρευνα, το
επόμενο σχετικό άρθρο στο περιοδι-
κό ακολούθησε μετά από δύο δε-
καετίες σιωπής, το 1989!

Και όχι μόνο αυτό. Σε συνάντηση
το 1988 στα κεντρικά γραφεία της
Total στο Παρίσι, η παγκόσμια ένω-
ση βιομηχανίας πετρελαίου και φυ-
σικού αερίου IPIECA σχημάτισε μια
νέα «ad hoc» ομάδα, που αργότερα
μετονομάστηκε σε «ομάδα εργασίας
για την παγκόσμια κλιματική αλλα-
γή». Μέσω της IPIECA, η Total, η Ex-
xon και άλλες εταιρείες πετρελαίου
προχώρησαν την δεκαετία του 1990
στην χρηματοδότηση επιστημονικών
ερευνών που θα έκαναν την υπερ-
θέρμανση του πλανήτη να φαίνεται
λιγότερο ανησυχητική και άσχετη με
τους ρύπους των ορυκτών καυσί-
μων.

Μετά τη συμφωνία του ΟΗΕ για
την κλιματική αλλαγή στο Κιότο το
1997, οι πετρελαιάδες κατάλαβαν ότι
ήταν περισσότερο επιζήμιο να επιτί-
θενται ανοιχτά στην επιστημονική
κοινότητα για την κλιματική αλλαγή
και αφού το γύρισαν σε καμπάνιες
υποβάθμισης, τα τελευταία χρόνια
γίνονται οι τιμητές και ακόμη χειρό-
τερα οι επενδυτές της «πράσινης
ανάπτυξης» που μας μοστράρουν ο
Μακρόν, ο Μητσοτάκης και οι υπό-
λοιποι ηγέτες της ΕΕ. Η Τοtal, η Ex-
xon Mobil, η ΕΝΙ, που συμμετέχουν
στα σχέδια γεωτρήσεων του ελληνι-
κού κράτους στις διεκδικούμενες
ΑΟΖ της Ανατολικής Μεσογείου, «εγ-
γυητές» για την προστασία του περι-
βάλλοντος και την παροχή «φθηνής
πράσινης ενέργειας»; 

Ούτε να το σκέφτονται. Ο μόνος
τρόπος για να μπορέσει να σταματή-
σει η απειλή της κλιματικής αλλαγής
που ήδη βιώνουμε είναι η ανατροπή
αυτού του συστήματος και η ενέρ-
γεια να περάσει στα χέρια εκείνων
που την παράγουν, με δημόσιο και
εργατικό έλεγχο. Μόνο έτσι μπορεί
να γίνει πράξη μια γρήγορη και ομα-
λή μετάβαση -όχι προς ένα εξίσου
ζοφερό μέλλον της πυρηνικής ενέρ-
γειας- και να εμποδιστεί η κλιματική
αλλαγή. Αλλάξτε το σύστημα, όχι
τον πλανήτη, όπως θα φωνάξουμε
ξανά το Σάββατο 6 Νοέμβρη στην
Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 

Γιώργος Πίττας

Σύνοδος κορυφής της ΕΕ. Φωτό: Olivier Matthys/AP Photo
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ΕΕ και COP26

Ρεσιτάλ 
απάτης για το κλίμα
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Β. ΕΥΒΟΙΑ

Σε υποβαθμίσεις σχολείων (Ροβιές, Πήλι, Κήρινθο, Πευκί και
Αγία Αννα) και κατάργηση του ολοήμερου τμήματος στο Δη-

μοτικό Σχολείο Πευκίου στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας
Εύβοιας προχωράει η κυβέρνηση της ΝΔ σε ένα ακόμη δείγμα
του τεράστιου ενδιαφέροντος που δείχνει για τους κάτοικους λί-
γες μέρες μετά τις πλημμύρες που ακολούθησαν τις φονικές
πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Την προηγούμενη εβδομάδα στην Κήρινθο και το Πήλι, γονείς
και μαθητές έκλεισαν τα σχολεία αντιδρώντας στην απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας για υποβάθμιση των σχολείων (το σχολείο
της Κηρίνθου μετατρέπεται από εξαθέσιο σε τετραθέσιο και του
Πηλίου από διθέσιο σε μονοθέσιο), ενώ πραγματοποίησαν και
παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης». Σε επιστολή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
στο Πευκί αναφέρει: «Εφόσον δεν ενεργήσατε όταν έφτασε η
φωτιά στο σχολείο μας, εφόσον δεν ενεργείτε ούτε σήμερα στο
ενδεχόμενο να πλημμυρίσει το σχολείο μας, εφόσον δεν τοποθε-
τήσατε αναπληρωτή δάσκαλο ως οφείλατε, εφόσον με αυτές σας
τις ενέργειες δεν επιτρέψατε τη λειτουργία του ολοήμερου… σας
ενημερώνουμε ότι τα παιδιά μας δεν θα αποτελέσουν πειραματό-
ζωα των ενεργειών σας και θα απέχουν από τον υποβιβασμό των
προσωπικοτήτων τους».

ΣΧΙΣΤΟ

ΜΑΤ, κλούβες και αύρες περίμεναν την Δευτέρα και την Τρί-
τη, 25 και 26/10 τους κατοίκους που ξεσηκώνονται ενάντια

στην δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Σχι-
στό έχοντας και την στήριξη της δημοτικής αρχής Κερατσινίου-
Δραπετσώνας. Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή ενάν-
τια στη δημιουργία ΜΕΑ στο Σχιστό αναφέρει:

«Ο λαός του Περάματος, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας
θα συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά ενάντια στα σχέδια τωρι-
νών και προηγούμενων κυβερνήσεων, περιφερειακών και δημοτι-
κών αρχών που επιδιώκουν να ανοίξουν χρυσές δουλειές για τα
κέρδη επιχειρηματικών κατασκευαστικών ομίλων στη διαχείριση
των απορριμμάτων, εις βάρους της υγείας, των γειτονιών μας, του
περιβάλλοντος, της ζωής μας!» Η Επιτροπή καλεί σε μεγάλη κινη-
τοποίηση την ημέρα ψήφισης του σχεδίου που δημιουργεί τη ΜΕΑ
στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σε συμμετοχή την Πέμπτη 4/11
στο μεγάλο Συλλαλητήριο Σωματείων και Φορέων στον Πειραιά.

ΡΑΦΗΝΑ

«Οαγώνας μας για τη σωτηρία του ρέματος Ραφήνας δεν
πρόκειται να σταματήσει με συκοφαντίες» αναφέρει σε

ανακοίνωσή της η Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Με-
γάλου Ρέματος Ραφήνας ύστερα από την πρόκληση του δημάρ-
χου Ραφήνας να φωτογραφίσει τους «οικολόγους» ως υπαίτιους
για επίθεση σε χειριστή μηχανήματος απειλώντας με «παραδειγ-
ματικές τιμωρίες».

«Ο καθαρισμός/βανδαλισμός Δήμου και Περιφέρειας  που εδώ
και 15 ημέρες εκχερσώνει τη βλάστηση και απομακρύνει το αμ-
μοχάλικο του ρέματος με την ανοχή(ευγενικά!) της αστυνομίας,
σε συνδυασμό με τις πρόσφατες πλημμύρες που απέδειξαν την
επικινδυνότητα των εγκιβωτισμένων ποταμών σε σύγκριση με τα
φυσικά ποτάμια, έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων όχι μόνο
στους οργανωμένους οικολόγους, αλλά και σε πολλούς ευαισθη-
τοποιημένους πολίτες που βλέπουν τον κίνδυνο που επιφυλάσ-
σουν οι παράνομες παρεμβάσεις στο ρέμα μας για τους κατοί-
κους της Ραφήνας. Η στοχοποίηση της Κίνησης για την Προστα-
σία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος από το δήμαρχο και τα το-
πικά ΜΜΕ/γραφεία τύπου του δημάρχου αποτελεί συκοφάντηση
της συλλογικότητάς μας και καθενός μέλους της ξεχωριστά.
Γι’αυτό το λόγο επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δι-
καίωμα». 

Δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε τις επόμενες μέρες στην
όχθη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας από τους μαθητές Νηπια-
γωγείου και τους δασκάλους τους.

Μια εβδομάδα μένει μέχρι την
εκκίνηση της Συνόδου του
ΟΗΕ για το Κλίμα Cop 26

στην Γλασκώβη και η αποτυχία της
ήδη ομολογείται δια στόματος του
ίδιου του γενικού γραμματέα του
ΟΗΕ Α. Γκουτέρες: «Οι τρέχουσες
δεσμεύσεις των κρατών για το κλίμα
αποτελούν «εισιτήριο χωρίς επιστρο-
φή προς την καταστροφή» και ότι
απομένει ελάχιστος χρόνος για να
«αποφευχθεί η αποτυχία» της COP26. 

Φυσικά, ο κόσμος που προετοιμά-
ζεται εδώ και εβδομάδες να διαδηλώ-
σει στην Ελλάδα και σε όλο τον πλα-
νήτη, τη μέρα Διεθνούς Δράσης στις
6 Νοέμβρη δεν περίμενε το γενικό
γραμματέα για να κινητοποιηθεί.
ΗΠΑ, Καναδάς, Βραζιλία, Αργεντινή,
Βρετανία, Ιρλανδία Γαλλία, Ισπανία,
Ιταλία, Τουρκία  Αυστραλία, σε δεκά-
δες πόλεις σε πολλές χώρες σε όλο
τον κόσμο η 6η Νοέμβρη θα είναι μέ-
ρα μαζικής αντίδρασης στην πολιτική
των κυβερνήσεων και των συμφερόν-
των που εξυπηρετούν. 

Δεκάδες διαδηλώσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν σε πόλεις στην Βρετανία
με τους διοργανωτές (Cop26 Coali-
tion, ομπρέλα στην οποία συμμετέ-
χουν δεκάδες οργανώσεις και συνδι-
κάτα) να αναμένουν 100.000 διαδη-
λωτές μόνο στην Γλασκώβη, όπου θα
πραγματοποιηθεί και αντισύνοδος.
Ήδη μια σειρά από συνδικάτα έχουν
πάρει αποφάσεις για πραγματοποί-
ηση απεργιών σε δήμους και συγκοι-
νωνίες της πόλης, τις μέρες της Συ-
νόδου.

Στην Ελλάδα ήδη υπάρχει κάλεσμα
από δεκάδες συλλογικότητες για με-
γάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα στο
Σύνταγμα στις 2μμ ενώ συλλαλητήρια
θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες
πόλεις. Στον κατάλογο, που συνεχώς
διευρύνεται, ανάμεσα στις συλλογικό-
τητες που μας καλούν να διαδηλώσου-
με είναι οι εξής: Δίκτυο Ενημέρωσης
Πολιτών ενάντια στις Εξορύξεις/
STOP Πρέβεζα, Δυτικό Μέτωπο, Δί-
κτυο EcoCorfu ΟικοΚερκυρα, Ενεργοί
Πολίτες Α’ Κοινότητας-Όχι λιμάνι στην
Πειραϊκή, Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλο-
νίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, Η
Τήνος κατά των ανεμογεννητριών, Κί-
νηση για την Προστασία και Ανάδειξη
του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας
(Κ.Π.Α.Μ.Ρ.Ρ), Μας σκάβουν τον λάκ-
κο, Μικρογεωγραφίες, Νομαδική Αρχι-
τεκτονική, Οικολογική Παρέμβαση
Ηρακλείου, Οικολογικό Δίκτυο, Παρα-
τηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριο-
τήτων, Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία
Κέρκυρας, Περιβαλλοντικός Πολιτιστι-
κός Όμιλος (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο) Αττικής,
Ποδονίφτης Ρε(ύ)μα Κριτικής των Και-
ρών και Δράσης, Πρωτοβουλία Αγώνα
Ζωγράφου (ΠΑΖ), Πρωτοβουλία Ενάν-
τια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή
και την Κλιματική Αλλαγή, Πρωτοβου-

λία Κατοίκων Πεντέλης-Μελισσίων,
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος
Κέρκυρας, Φίλοι της Φύσης, ΦΥΣΗτΗ-
Ρες κ.α. Νωρίτερα, την ίδια μέρα στις
12 το μεσημέρι, σε συλλαλητήριο στο
Σύνταγμα καλούν επίσης φορείς,
αγροτικοί σύλλογοι και Επιτροπές
Αγώνα πληγέντων από φυσικές κατα-
στροφές από όλη τη χώρα.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε
τις ζωές μας σ’ αυτούς που κυβερνά-
νε. Ούτε για τη διαχείριση της πανδη-
μίας, ούτε για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος» αναφέρει στο κάλεσμά
της για τις 6 Νοέμβρη η Πρωτοβου-
λία ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή
και την Περιβαλλοντική καταστροφή.
«Όχι μόνο δεν αντιμετώπισαν έγκαιρα
την κλιματική αλλαγή, παρά τις προει-
δοποιήσεις των επιστημόνων και των
κινημάτων, αλλά και επιδεινώνουν τα
αποτελέσματα των καταστροφών
εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων πολιτι-
κών που διαλύουν το δημόσιο και τις
υπηρεσίες προστασίας και αντιμετώ-
πισής τους».

Γ.Π.

Διαδικτυακό Συνέδριο
“H επαναστατική εναλλακτική στην

κλιματική καταστροφή του καπιταλι-
σμού» είναι το θέμα του διαδικτυακού
συνεδρίου που οργανώνει η Διεθνιστι-
κή Σοσιαλιστική Τάση την Κυριακή 14
Νοεμβρίου. Το συνέδριο -που θα γίνει
στα αγγλικά- θα απασχολήσουν θέμα-
τα όπως «Τα όρια της COP26 και οι
καπιταλιστικές λύσεις», «Μαρξισμός,
τάξεις και Οικολογία», «Σταματώντας
την περιβαλλοντική καταστροφή-πα-
λεύοντας για αλλαγή συστήματος». 

Ανάμεσα στους ομιλητές που θα πά-
ρουν το λόγο θα είναι οι Sabrina Fer-
nandez από την Βραζιλία, Ozdes Oz-
bay από την Τουρκία, John Molyneux
από την Ιρλανδία, Gyekye Tanoh από
την Γκάνα, Michelle Robidoux από τον
Καναδά, Erima Dall από την Αυστρα-
λία, οι Amy Leather, Martin Empson
και Alex Callinicos από την Βρετανία
καθώς και η Αφροδίτη Φράγκου, πυ-
ρόπληκτη και μέλος της Πρωτοβου-
λίας ενάντια στην Περιβαλλοντική Κα-
ταστροφή και στην Κλιματική Αλλαγή.

Όλοι στο Σύνταγμα!

Η Τήνος ενώνει τη φωνή της
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ΕΡΤ
Αγώνας 
για ΣΣΕ

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μαζική συγκέντρωση-ενημέ-
ρωση των εργαζομένων ορ-

γάνωσαν τα έξι σωματείων της
ΕΡΤ για τη διεκδίκηση Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας στο Ρα-
διομέγαρο την Πέμπτη 21/10.  

«Η συγκέντρωση-ενημέρωση
που έγινε είχε μεγάλη συμμετο-
χή, αν σκεφτεί κανείς ότι έγινε
χωρίς στάση εργασίας και άρα
όσοι είχαν βάρδια δεν μπορού-
σαν να φύγουν από το πόστο
τους. Εδώ και 14 χρόνια δεν
έχουμε Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας», μας αναφέρει η Ειρήνη
Φωτέλλη, μέλος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ
με την Αριστερή Πρωτοβουλία
Εργαζομένων ΕΡΤ. «Πριν τα μνη-
μόνια οι διοικήσεις αρνούνταν
να συνάψουν σύμβαση, την πε-
ρίοδο των μνημονίων μπήκαμε
στο Ενιαίο Μισθολόγιο και αφού
βγήκαμε από τα μνημόνια ξεκί-
νησαν ξανά οι διαπραγματεύ-
σεις. 

Πριν από δυόμιση χρόνια, τρία
σωματεία (Ένωση Εργαζομένων
ΕΡΤ-3Ε, ΣΕΚΟΧΕΡΤ και ΠΑΣΥ-
ΜΗΤΕ) που είχαν αριθμητικά την
πλειοψηφία των εργαζομένων σε
σχέση με τα υπόλοιπα σωματεία
της ΕΡΤ, έκαναν σύμπραξη και
πήγαν στα δικαστήρια για να
διαπραγματευτούν αυτά τη σύμ-
βαση εργασίας για τους εργαζό-
μενους αντί για την ΠΟΣΠΕΡΤ,
που έκανε τις διαπραγματεύσεις
μέχρι τότε.

Ήταν μια αρνητική εξέλιξη
γιατί η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει μεγαλύτε-
ρη δύναμη σαν πανελλήνια ομο-
σπονδία και αυτό μετράει στις
διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι
αυτή η κίνηση είχε και εργοδοτι-
κή ενθάρρυνση, καθώς η 3Ε είχε
στενές σχέσεις με την εργοδο-
σία. Χωρίστηκαν έτσι τα σωμα-
τεία σε αυτά που διαπραγμα-
τεύονται και τα άλλα που απο-
κλείστηκαν και μπορούν μόνο να
παρεμβαίνουν. 

Οι πρόεδροι των έξι σωματεί-
ων ανέφεραν ότι πάμε όλοι μαζί.
Για να γίνει πράξη το “όλοι μαζί”
θα πρέπει να σκίσουν τη δικαστι-
κή απόφαση που προαναφέραμε
και να είναι πραγματικά ισότιμα
όλοι μαζί ενάντια στη διοίκηση.
Επίσης, για να είναι επιτυχημέ-
νες οι κινητοποιήσεις χρειάζεται
να γίνουν μαζικές γενικές συνε-
λεύσεις, με στάσεις εργασίας
για να συμμετέχουν και να ενη-
μερωθούν όλοι, και να παρθεί
απόφαση για απεργία, που να
μπορεί να κλιμακωθεί και σε
48ωρη αν χρειαστεί». 

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι του Επισιτι-
σμού-Τουρισμού στις 9 Νοέμβρη, μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας

του κλάδου ΠΟΕΕΤ. Για την οργάνωσή της, το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρι-
σμού ν. Αττικής οργάνωσε σύσκεψη στις 25/10, όπου ορίστηκε η Πλ. Κλαυθ-
μώνος στις 10.30πμ ως σημείο συγκέντρωσης των απεργών. Στη σύσκεψη
συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρησιακών σωματείων, σύνεδροι της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας και διανομείς.

Η πρόταση του Δημήτρη Λουκόπουλου και του Βασίλη Μυρσινιά από την
Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα ήταν να μαζικοποιήσουμε τις δράσεις του συν-
δικάτου στο δρόμο που έδειξε η νίκη στην efood με ενότητα όλων των πό-
στων στον κλάδο, με αφίσα του συνδικάτου για την απεργία που θα κολλιέ-
ται στις γειτονιές επισιτιστικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο με ανακοίνωση. 

Οι δυνάμεις του Δικτύου Καμαριέρα μπαίνουν μπροστά για να οργανωθεί
η μαζική συμμετοχή στην απεργία και τη συγκέντρωση. «Στις 9 Νοέμβρη οι

εργαζόμενες και εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό έχουμε την
ευκαιρία να κλιμακώσουμε τη δράση μας για να κερδίσουμε αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας, αυξήσεις, συλλογική σύμβαση σε κάθε χώρο δουλειάς»,
αναφέρει η Καμαριέρα στην προκήρυξή της. «Έχουμε τη δύναμη να τσακί-
σουμε την εφαρμογή των νόμων Χατζηδάκη στην εργασία και την ασφάλισή
μας. Το δρόμο τον έδειξαν οι ίδιοι οι συνάδελφοί μας στη διανομή, οι εργα-
ζόμενοι στα νοσοκομεία με τη μάχη ενάντια στις απολύσεις-αναστολές, οι
εκπαιδευτικοί στα σχολεία».

Ταυτόχρονα, από την Ομοσπονδία ορίστηκε η ημερομηνία του 3ήμερου
Πανελλαδικού Συνεδρίου του κλάδου για τις 13-15 Δεκέμβρη. Συνέδριο που
θα γίνει με κανονική αντιπροσώπευση και όχι ηλεκτρονικούς αποκλεισμούς
Χατζηδάκη.

Δυναμική κινητοποίηση οργάνωσαν οι μικροπωλητές στις λαϊκές αγορές
και οι χειροτέχνες ενάντια στην κατάθεση του νομοσχεδίου για το υπαί-

θριο εμπόριο τη Δευτέρα 25/10. Οι μικροπωλητές καλούσαν την ίδια μέρα σε
απεργία, ενώ στη διαδήλωση στην Αθήνα συμμετείχε κόσμος από τη Δράμα
και το Κιλκίς μέχρι την Πάτρα. Η πορεία ξεκίνησε από τη Βασιλίσσης Σοφίας
στο ύψος της Βουλής και κατέληξε στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να συ-
ναντηθεί αντιπροσωπεία των λαϊκών αγορών με τον υπουργό.

Με τον νέο νόμο θεσμοθετείται ένα ακόμα πιο αυστηρό και αντιδραστικό
πλαίσιο λειτουργίας που απειλεί να καταδικάσει στην ανεργία και την εξα-
θλίωση χιλιάδες μικροπαραγωγούς των λαϊκών αγορών, εργάτες και εργά-

τριες της χειροτεχνίας και ρακοσυλλέκτες. 
Ανάμεσα σε άλλα για τις λαϊκές αγορές, ένας πωλητής μπορεί να χάσει τη

θέση του στη λαϊκή, αν δεν καταφέρει να πουλήσει πάνω από το 50% της πο-
σότητας προϊόντων που θα πρέπει να δηλώσει στον ΟΣΔΕ/ΟΛΓΑ. Επίσης,
καταργείται ο κοινωνικός χαρακτήρας των λαϊκών αγορών, ανοίγοντας τον
δρόμο σε μεγαλοεισοδηματίες και εταιρίες.

Ο νόμος είναι επίθεση και στους χειροτέχνες. «Θέλουν να ελέγξουν ένα
κομμάτι της Τέχνης που λειτουργεί πιο ελεύθερα και να το βάλουν σε ένα
μοντέλο εμπορευματοποίησης. Εμείς δεν είμαστε μαγαζιά, αλλά καλλιτέχνες
που βγάζουμε στους πάγκους μας αυτά που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι»,
μας είπε η Ελευθερία, χειροτέχνης. «Θα πρέπει να λειτουργούμε με άδειες,
τις οποίες δεν μπορούμε να τις πάρουμε όλοι γιατί είναι συγκεκριμένες οι
θέσεις. Άρα αποκλείουν ένα μεγάλο κομμάτι που το καταδικάζουν στην πεί-
να. Επίσης, θέλουν να αποκλείσουν την υπαίθρια χειροτεχνία σε δρόμους
χωρίς εμπορικό ενδιαφέρον».

Μαζική και μαχητική ήταν η συγκέντρωση
και μοτοπορεία στην Καλλιθέα το μεσημέ-
ρι του Σαββάτου 23/10 για τον θάνατο του

18χρονου Πακιστανού διανομέα Ανέες Μιρ που
σκοτώθηκε σε δυστύχημα εν ώρα εργασίας. Η μο-
τοπορεία έκανε μεγάλο γύρο της Καλλιθέας και
ξεσήκωσε τη γειτονιά και τους περαστικούς, που
σήκωναν τις γροθιές τους για συμπαράσταση.

Στην κινητοποίηση καλούσε η ΣΒΕΟΔ, το Συνδι-
κάτο Επισιτισμού-Τουρισμού, η Πακιστανική Κοι-
νότητα Ελλάδος «Η Ενότητα» και η ΚΕΕΡΦΑ, ενώ
συμμετείχαν και συλλογικότητες στον Επισιτισμό-
Τουρισμό και της περιοχής. Η Ενωτική Πρωτοβου-
λία Αγώνα, στην οποία συμμετέχει η αντικαπιταλι-
στική κίνηση στον Επισιτισμό-Τουρισμό “Καμαριέ-
ρα” και η Αγωνιστική Συσπείρωση, έβαλε την πρό-
ταση στην Κεντρική Διοίκηση του Συνδικάτου Επι-
σιτισμού-Τουρισμού για τη συμμετοχή στην κινη-
τοποίηση. Μέλη της Καμαριέρας συμμετείχαν με
πλακάτ «Όχι άλλο αίμα εργατών για το κέρδος –
Ένσημα και Βαρέα Ανθυγιεινά». 

Στη συγκέντρωση χαιρετισμό έκανε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, και ο
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοι-
νότητας. ο οποίος καταχειροκροτήθηκε καλώντας
όλους τους εργάτες, ντόπιους και μετανάστες, να
παλέψουν μαζί για εργατικά δικαιώματα και ενάν-
τια στον ρατσισμό και τον φασισμό.

«Είναι άλλη μία εργοδοτική δολοφονία που δεν
πρέπει να μείνει αναπάντητη», τόνισε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου. «Ήρθε 15 χρονών στην Ελλάδα για
να εξασφαλίσει δουλεύοντας τη στήριξη της οικο-
γένειάς του που ζούσε μέσα στη φτώχεια. Όμως
εδώ η αντιμετώπιση είναι οι μετανάστες να δου-
λεύουν χωρίς χαρτιά αντιμέτωποι με την πιο στυ-

γνή και άγρια εκμετάλλευση. Από τη Νέα Μανωλά-
δα ως τους δρόμους της Αθήνας οι μετανάστες
εργάτες είναι κομμάτι της εργατικής τάξης και η
μόνη απάντηση είναι η ταξική αλληλεγγύη, να είναι
γραμμένοι στα συνδικάτα και να πάρουν χαρτιά.
Είναι ώρα τα εργατικά συνδικάτα να απαιτήσουν
την νομιμοποίηση όλων χωρίς προϋποθέσεις».

Δικαιώματα
«Η κυβέρνηση ανοίγει τις πόρτες στον ρατσισμό

και τον φασισμό», υπογράμμισε ο Τζαβέντ Ασλάμ.
«Γι’ αυτό όταν ένας μετανάστης πηγαίνει σε κά-
ποια δουλειά, οι εργοδότες νομίζουν ότι μπορούν
να κάνουν ό,τι θέλουν, να μην δίνουν δικαιώματα
και ένσημα. Αλλά εσείς οι διανομείς που είστε εδώ
σήμερα δείχνετε ότι τα δικαιώματα είναι για όλους
και σας ευχαριστώ για αυτό. Είτε είμαστε μετανά-
στες είτε Έλληνες, είμαστε όλοι εργατική τάξη.
Την προηγούμενη εβδομάδα στα φραουλοχώρα-
φα της Μανωλάδας κάηκαν δεκαπέντε παράγκες

και ο εργοδότης δεν έδωσε σημασία, επειδή δεν
έχουν χαρτιά. Μήπως η κυβέρνηση δεν δίνει χαρ-
τιά για να μην μπορούν να ζητούν δικαιώματα;
Ανέες Μιρ, έχασες τη ζωή σου, αλλά εμείς δεν θα
σε ξεχάσουμε. Θα παλέψουμε για δικαιώματα». 

«Η σημερινή κινητοποίηση είναι η επιβεβαίωση
ότι ο αγώνας και η νίκη στην efood άφησε παρακα-
ταθήκη να δίνουμε όλες τις μάχες και να μην αφή-
νουμε τίποτα αναπάντητο», δήλωσε στην ΕΑ ο Πά-
νος Γαραντζιώτης, διανομέας Wolt. «Στέλνουμε δι-
πλό μήνυμα σήμερα. Δεν θα σταματήσουμε να πα-
λεύουμε ενάντια στην κυβέρνηση διεκδικώντας
άμεση λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας για
τους διανομείς και ένταξή μας στα Βαρέα και Αν-
θυγιεινά. Αλλά ταυτόχρονα, παλεύουμε για ίσα δι-
καιώματα για τους συναδέλφους μας τους μετανά-
στες ενάντια στον θεσμικό ρατσισμό. Μόνο ενωμέ-
νη η εργατική τάξη μπορεί να νικάει».

Μ.Ν.

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

Όχι στο νέο νόμο

“Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη”

Πανελλαδική
απεργία 9/11

23/10, Καλλιθέα. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πα-
ρασκευή 5 Νοέμβρη στις 11πμ  έξω

από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πο-
λιτικής  Προστασίας επί της Λεωφόρου Κη-
φισίας στην Αθήνα, καλεί η ΠΟΕΥΠΣ, η πα-
νελλήνια ομοσπονδία των Πυροσβεστών.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας,
να συμμετάσχουν στην ένστολη πανελλαδι-
κή συγκέντρωση διαμαρτυρίας ως αντίδρα-
ση στις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα
την πορεία του Πυροσβεστικού Σώματος
μετά και την ιδιαίτερα δύσκολη φετινή αντι-
πυρική περίοδο. Αντιδρούμε δυναμικά κα-
θώς το Π.Σ. χρειάζεται: 

Άμεση ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό με
αύξηση της οργανικής δύναμης πλέον των
4.000 οργανικών θέσεων και αντίστοιχο

αριθμό προσλήψεων με άμεση αξιοποίηση
των Εποχικών Πυροσβεστών ως Πυροσβέ-
στες Πενταετούς Υποχρέωσης. Άμεση τρο-
ποποίηση διατάξεων του ν.4662/2020 που
θεσμοθετήθηκε με σκοπό την αναβάθμιση
του Π.Σ. και όχι για την εξόντωση και το ξε-
σπίτωμα των υπαλλήλων του με την περι-
φορά τους ανά το πανελλήνιο μέσω άσκο-
πων, συνεχών μεταθέσεων και μετακινήσε-
ων χωρίς κανένα ουσιαστικό σχεδιασμό.
Αποσαφήνιση των όρων Διαβάθμιση Κατά-
στασης Ετοιμότητας, Γενική-Μερική Επιφυ-
λακή και Αυξημένη Ετοιμότητα, διότι παρα-
τηρείται απίστευτη κατάχρηση του μέτρου
που εξουθενώνει το πυροσβεστικό προσω-
πικό. Θεσμοθέτηση και άμεση αποζημίωση
της υπερεργασίας (πρόσθετη εργασία).
Θωράκιση του ανθρώπινου δυναμικού για
την προστασία του από τον κορωνοϊό με
μέτρα πρόληψης, δωρεάν τέστ και όχι επι-
βολή τιμωρητικών λογικών και κυρώσεων…
Η υπομονή μας εξαντλήθηκε, όχι άλλα ψέ-
ματα και κούφιες υποσχέσεις». 
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Απολύστε τους εργολάβους - Όχι τις καθαρίστριες
Μορφή χιονοστιβάδας παίρ-

νουν οι απολύσεις καθαρι-
στριών/ών σε σχολεία, νο-

σοκομεία, στο Υπουργείο Οικονομι-
κών και στον ΟΑΕΔ. Το ίδιο όμως
και οι αντιστάσεις. Η προσπάθεια
της κυβέρνησης να βάλει παντού ερ-
γολάβους στην καθαριότητα, πέφτει
πάνω σε συνεχείς κινητοποιήσεις
όλων αυτών των κομματιών.

Στο Υπουργείο Εσωτερικών βρέθη-
καν με απεργιακή συγκέντρωση την
Δευτέρα 25/10 οι καθαρίστριες δημό-
σιων σχολείων με αίτημα την επανα-
πρόσληψη  των απολυμένων σχολι-
κών μεταναστριών καθαριστριών. Το
Σωματείο καθαριστριών/ων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής είχε κηρύξει αντιρα-
τσιστική στάση εργασίας ενάντια
στον αποκλεισμό τους από τον Βορί-
δη, ο οποίος εμμένει στα ρατσιστικά
κριτήρια για την πρόσληψη εργαζο-
μένων στην καθαριότητα των δημό-
σιων σχολείων. 

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν η
Επιτροπή απολυμένων καθαρι-
στριών/ών μεταναστριών/ών σχολεί-
ων Δήμου Αθήνας, δημοτικοί σύμ-
βουλοι του Δ. Αθήνας, συνδικαλιστές
και η ΚΕΕΡΦΑ. «Είμαστε 22 άτομα
που έχουμε πεταχτεί στο δρόμο και
εδώ και δύο χρόνια παλεύουμε για
τις δουλειές μας, ενώ υπάρχει μεγά-
λη ανάγκη για καθαριότητα στα σχο-
λεία λόγω της πανδημίας», δήλωσε
στη συγκέντρωση η Μιμόζα Λοσάι
από την Επιτροπή. «Μετά από τόσα
χρόνια που δουλεύουμε ξαφνικά μας
ζητούν ιθαγένεια και πιστοποίηση ότι
ξέρουμε την ελληνική γλώσσα. Γιατί
να δώσω εξετάσεις; Σε τι χρειάζον-
ται για να καθαρίζω; Είμαστε γυναί-
κες σε μεγάλη ηλικία, δεν μπορούμε
να βρούμε άλλη δουλειά».

Μαζί τους ενώθηκαν και οι προς

απόλυση συμβασιούχες καθαρί-
στριες του Υπουργείου Οικονομικών,
που πιο πριν είχαν συγκεντρωθεί στο
Μέγαρο Μαξίμου, και πήραν τον λό-
γο στη συγκέντρωση. «Αν δεν διεκδι-
κήσουμε, δεν θα κερδίσουμε τίπο-
τα», τόνισε η Ιωάννα, καθαρίστρια
από το ΥΠΟΙΚ. «Είμαστε ο ένας για
τον άλλον, όλοι οι εργαζόμενοι σε
όλους τους κλάδους. Σας χαιρετί-
ζουμε, σας υποστηρίζουμε και είμα-
στε μαζί σας». Οι συμβασιούχες κα-
θαρίστριες του ΥΠΟΙΚ δίνουν αγώνα
για μονιμοποίηση. Καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες εδώ και 20 χρό-
νια στις υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών στο καθεστώς ομηρεί-
ας των συμβάσεων. Μετά από τόσα
χρόνια, απολύονται για να αντικατα-
σταθούν από συνεργεία εργολάβων.

Σε καθημερινές κινητοποιήσεις
στο Σύνταγμα βρίσκονται και οι συμ-
βασιούχες καθαρίστριες  που δου-
λεύουν στο Μετρό διεκδικώντας μό-
νιμη και σταθερή δουλειά, ενώ στις

21/10 διαδήλωσαν μαζί με τους υγει-
ονομικούς στην απεργία τους. Η κυ-
βέρνηση και η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ
προχωρούν σε απολύσεις 25 καθα-
ριστριών/ών για να αντικατασταθούν
και αυτές από εργολάβους. «Εργα-
ζόμαστε τρία χρόνια συνολικά στη
ΣΤΑΣΥ και παραμένουμε μέχρι τώρα
με δικαστικό αγώνα», δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη η Πηνελόπη
Ράπτη, καθαρίστρια της ΣΤΑΣΥ.
«Έχουμε τη διοίκηση απέναντί μας
να μας πολεμάει με όποιον τρόπο
μπορεί. Με πανό, ντουντούκα και
προκηρύξεις βγαίνουμε στο Σύνταγ-
μα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Η
ανταπόκριση είναι πολύ θερμή. Οι
περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι
υπέρ μας και βρίζουν την κυβέρνηση
για τη διαχείριση της πανδημίας και
επειδή διώχνει συμβασιούχους από
πολλές δουλειές, ειδικά στον καθα-
ρισμό. Πρέπει να συντονιστούμε. Εί-
ναι πολλές χιλιάδες οι συμβασιούχοι
καθαριστές και παντού καιροφυλα-

χτούν οι εργολάβοι. Δεν θέλουμε να
γυρίσουμε στους εργολάβους». Η
εκδίκαση στις 26/10 για τα ασφαλι-
στικά μέτρα για να παραμείνουν στη
δουλειά αναβλήθηκε για τις 14/12,
δίνοντάς τους πολύτιμο χρόνο να
συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Εργολάβοι
Οι απολύσεις 500 καθαριστριών

ξεκίνησαν στις 26/10 και στον ΟΑΕΔ.
Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία
Εργαζομένων του ΟΑΕΔ, απευθυνό-
μενη στον Υπουργό Εργασίας Χα-
τζηδάκη, αναφέρει: «Για τον μήνα
Σεπτέμβριο η καθαριότητα για αυτή
τη δομή (τα κεντρικά γραφεία της
Διοίκησης) κόστισε στον ΟΑΕΔ
7.900 ευρώ, με εργαζόμενους ως
έχει. Με τις αποφάσεις που ενεργο-
ποιείτε, και την ανάθεση σε εργολά-
βους, για τον μήνα Νοέμβριο και Δε-
κέμβριο η εργολαβία, με λιγότερους
εργαζόμενους, που και οι ίδιοι θα
λαμβάνουν σημαντικά λιγότερα χρή-

ματα, θα στοιχίσει 20.683 ευρώ, δη-
λαδή 10.341,5 ευρώ τον μήνα. Άρα,
για μία και μόνο υπηρεσία του
ΟΑΕΔ, θα δώσετε από τα χρήματα
του ελληνικού λαού σχεδόν 2.500
ευρώ παραπάνω κάθε μήνα για πα-
ροχή λιγότερων υπηρεσιών! Για μία
μόνο Υπηρεσία». Με λίγα λόγια, η
αντικατάσταση από εργολάβους κο-
στίζει πολύ περισσότερο, ενώ οι ερ-
γαζόμενοι θα είναι λιγότεροι, αμει-
βόμενοι με πολύ λιγότερα λεφτά για
περισσότερη δουλειά, με ωρομίσθιο
και όχι μηνιαίο μισθό και με χειρότε-
ρες συνθήκες εργασίας.

Το τι σημαίνουν εργολάβοι γνωρί-
ζουν πολύ καλά οι καθαρίστριες/ες
στον Άγιο Σάββα, που με αγώνα τους
είχαν διώξει πριν λίγα χρόνια και τώ-
ρα βγαίνουν ξανά σε απεργιακές κι-
νητοποιήσεις για να μην επιστρέ-
ψουν. Ο συντονισμός των εργαζόμε-
νων στην καθαριότητα σε όλους αυ-
τούς τους χώρους σε έναν κοινό
αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση που
δουλεύει για τους εργολάβους, έχει
τη δυναμική να βάλει φρένο στα σχέ-
διά της. Είναι η ώρα να βγουν τα συν-
δικάτα μπροστά, να συνδέσουν τους
μόνιμους με τους συμβασιούχους, να
κλιμακώσουν απεργιακά και να οργα-
νώσουν αυτό τον συντονισμό.

Για αυτό το Σωματείο Εργαζόμε-
νων Λειτουργίας ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ)
και ο σύλλογος εργαζόμενων του
Νοσοκομείου Άγιος Σάββας παίρ-
νουν την πρωτοβουλία και καλούν
όλους τους εργαζόμενους/ες στην
καθαριότητα που κινδυνεύουν να χά-
σουν τις δουλειές τους, σε σύσκεψη
συντονισμού των δράσεων, την Πα-
ρασκευή 29 Οκτώβρη, στις 5.30μμ
στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, (Μάρ-
νη και Στουρνάρη).

Μάνος Νικολάου

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Στο δρόμο!Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου έγινε σύσκεψη εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία που οργανώθηκε
από την ΑΣΚΥ (Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών). Στην σύσκεψη συμμετείχαν

εργαζόμενοι από την ΠΦΥ(πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας) και από ιδιωτικές κλινικές.
Στην συζήτηση που έγινε μπήκαν εικόνες από την κατάσταση που επικρατεί για τους εργαζόμενους

στην Ιδιωτική Υγεία. Εντατικοποίηση της δουλειάς, ελλείψεις προσωπικού, χαμηλοί μισθοί, ελαστικές
σχέσεις εργασίας, απολύσεις και παραιτήσεις συναδέλφων-ισσών. Η εκμετάλλευση συμβαδίζει με την
εκτόξευση της κερδοφορίας μέσα στην πανδημία για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Το ξεχαρβάλωμα
του ΕΣΥ αύξησε κατακόρυφα τα χειρουργεία που διενεργούνται στις ιδιωτικές κλινικές, ενώ τα προλη-
πτικά τεστ για τον κορονοϊό αντί για μέσο προστασίας μετατράπηκε σε αντικείμενο κερδοσκοπίας.

Υπάρχει αυτήν την περίοδο διάθεση από τους συναδέλφους νέους και παλιούς να οργανωθούν
στο Σωματείο Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας και να παλέψουμε όλοι μαζί για την διεκδίκηση Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας. Οι αυξήσεις των μισθών, ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύ-
μα ανατιμήσεων στην ενέργεια και τα καύσιμα, η μόνιμη και σταθερή δουλειά, τα χρονοεπιδόματα και
οι ειδικές άδειες είναι κάποια από τα αιτήματα που μπορεί να ικανοποιήσει η ΣΣΕ. Χρειαζόμαστε
απεργιακές πρωτοβουλίες που μπορούν να μας οδηγήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Από
συνάδελφο γιατρό προτάθηκε και γράφονται στο σωματείο και οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα, κάτι
που δεν ίσχυε έως σήμερα.

Δυναμώνοντας την πάλη για την υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης δεν ξεχνάμε ότι τα κρούσματα
έφτασαν ξανά τις 4 χιλιάδες και οι κλίνες ΜΕΘ γεμίζουν. Τώρα είναι ξανά επιτακτική η ανάγκη για
επίταξη των ιδιωτικών κλινικών για να μπουν στην μάχη της πανδημίας και να σώσουμε ζωές.

Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών

25/10, ΥΠ.ΕΣ: Οι καθαρίστριες του ΥΠ.ΟΙΚ. χαιρετίζουν τη συγκέντρωση των καθαριστριών των σχολείων. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Πάρτε πίσω 
τις αναστολές
Σε πανυγειονομικό ξεσηκωμό

μετατράπηκε η 24ωρη πανελ-
λαδική απεργία της ΠΟΕΔΗΝ

και ΟΕΝΓΕ την Πέμπτη 21 Οκτώ-
βρη. Πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι
και εργαζόμενες από όλη τη χώρα
διαδήλωσαν στην Αθήνα, ενώ μαζι-
κές κινητοποιήσεις έγιναν σε μια
σειρά ακόμα πόλεις. Ήταν μια
έκρηξη οργής για τη συνεχιζόμενη
δολοφονική πολιτική της κυβέρνη-
σης στο ΕΣΥ, αλλά και ένδειξη απο-
φασιστικότητας για κλιμάκωση του
αγώνα μέχρι την ανατροπή της.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα έγινε
στην πλατεία Μαβίλη. Με πορεία
και φωνάζοντας συνθήματα έφτα-
σαν μαζί οι εργαζόμενοι/ες του Άγι-
ου Σάββα και του Ερυθρού κρατών-
τας τα πανό των Συλλόγων τους. Το
ίδιο και οι συνάδελφοί/ισσές τους
από το Λαϊκό. Εκεί τους υποδέχτη-
καν τα Σωματεία Εργαζόμενων στο
ΓΝΑ Γεννηματάς και το Αγλαΐα Κυ-
ριακού, το Συντονιστικό Νοσοκομεί-
ων, ενώ σιγά σιγά έκαναν την εμφά-
νισή τους το ένα μετά το άλλο όλα
τα Σωματεία της Αθήνας: Αγία Όλ-
γα, Κρατικό Νίκαιας, Ελπίς, Αττικό,
Θριάσιο, Ασκληπιείο Βούλας, Δρο-
μοκαΐτειο, Μεταξά, Αμαλία Φλέ-
μινγκ, ΕΚΑΒ, εργαζόμενοι/ες στο
Έλενα Βενιζέλου.

Στη συνέχεια έφτασαν οι απεργοί
της Θεσσαλονίκης: τα Σωματεία του
Ιπποκράτειου, του Θεαγένειου και
του Νοσοκομείου/Κέντρου Υγείας
Γουμένισσας. Η παρουσία εκπαιδευ-
τικών της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας που πα-
λεύουν την αξιολόγηση και όλες τις
επιθέσεις της Κεραμέως, των συμ-
βασιούχων καθαριότητας της ΣΤΑ-
ΣΥ που δίνουν το δικό τους αγώνα
ενάντια στις απολύσεις και την επι-
στροφή των εργολάβων, αλλά και
των συνταξιούχων της Εθνικής Τρά-
πεζας, έκφραζε τη διάθεση για κοι-
νούς αγώνες όλων των κομματιών
ενάντια στην κυβερνητική πολιτική.
Στο πλευρό των απεργών βρέθηκε
και πλήθος άλλων συμπαραστατών/
τριών από πολλές συλλογικότητες
και οργανώσεις, ανάμεσά τους η
Πρωτοβουλία Support Health Wor-
kers και το ΣΕΚ στις Σχολές.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει
τα ΜΑΤ να συνοδεύσουν την πο-
ρεία, αλλά η πρόκληση δεν πέρασε.
Οι έντονες διαμαρτυρίες και η επι-
μονή των απεργών αποδείχτηκαν,
παρά τις επιθέσεις της αστυνομίας,
πιο δυνατές διώχνοντας τελικά
τους ΜΑΤατζίδες. Η πορεία ξεκίνη-
σε με τα πανό της ΠΟΕΔΗΝ και της
ΟΕΝΓΕ μπροστά και πίσω το απερ-
γιακό ποτάμι. Όσο προχωρούσε η

διαδήλωση, τόσο μεγάλωνε. Πρώτα
ενώθηκαν μαζί της τα Σωματεία Ερ-
γαζόμενων στο Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο του Ρίου και το Σωματείο
Καθαριστριών στον Άγιο Ανδρέα
μαζί με πολλούς ακόμα απεργούς
από άλλες υγειονομικές δομές της
Αχαϊας. Ακολούθησαν εργαζόμε-
νοι/ες από διάφορα νοσοκομεία οι
οποίοι βρίσκονται σε αναστολή ερ-
γασίας λόγω του κατάπτυστου υπο-
χρεωτικού εμβολιασμού. Και λίγο
μετά, το Σωματείο του Ευαγγελι-
σμού και το Σωματείο στο Παράρ-
τημα Προστασίας Παιδιού «Η Μητέ-
ρα».

Η πορεία συναντούσε μεγάλη
αποδοχή από περαστικούς που χει-
ροκροτούσαν και οδηγούς αυτοκι-
νήτων και λεωφορείων που κόρνα-
ραν ρυθμικά και δυνατά. Τα συνθή-
ματα, όπως «Πλεύρη-Μητσοτάκη
ακούστε το καλά, όλοι οι εργαζόμε-
νοι θα μείνουν στη δουλειά», «Στους
συμβασιούχους μόνιμη εργασία,
έξω οι εργολάβοι απ’τα νοσοκο-
μεία» και «Μαζικές προσλήψεις στα
νοσοκομεία, αυτή είναι η απάντηση
στην πανδημία», κορυφώθηκαν όταν
οι απεργοί έφτασαν έξω από το
Υπουργείο Υγείας. 

Μονιμοποιήσεις
Όλες οι ομιλίες που έγιναν εκεί

ήταν οργισμένες και απαιτούσαν
από την ηγεσία του Υπουργείου να
ικανοποιήσει εδώ και τώρα τα αι-
τήματα του υγειονομικού κινήμα-
τος: να κάνει μαζικές προσλήψεις
και μονιμοποιήσεις, να πάρει πίσω
τις αναστολές εργασίας, να στα-
ματήσει τις απολύσεις συμβασιού-
χων και τις μεθοδεύσεις για επι-
στροφή των εργολάβων, να εντά-
ξει τους υγειονομικούς στα ΒΑΕ,
να αυξήσει τη χρηματοδότηση του
ΕΣΥ.

Η Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέ-
ας του Συλλόγου Εργαζόμενων
στον Άγιο Σάββα, ενημέρωσε όλους
τους απεργούς για την απόπειρα
της Διοικήτριας του νοσοκομείου
να απολύσει άμεσα όλους τους
συμβασιούχους της καθαριότητας
για να παραχωρήσει την υπηρεσία
σε εργολάβο. Εκατοντάδες ήταν οι
εργαζόμενοι που υπέγραψαν για
συμπαράσταση σε κείμενο υπογρα-
φών που διακινήθηκε από το Συντο-
νιστικό Νοσοκομείων μέσα στα
απεργιακά μπλοκ.

Για άλλη μια φορά, η αστυνομία
φυλούσε τις πόρτες του Υπουργεί-
ου με ΜΑΤ, που δεν δίστασαν να
χτυπήσουν μέλη της αντιπροσωπεί-
ας της ΠΟΕΔΗΝ που θα έμπαινε

μέσα ζητώντας συνάντηση με τον
Πλεύρη. Η Κατερίνα Πατρικίου δέ-
χτηκε χτύπημα στο χέρι, καθώς και
σεξιστική επίθεση από άνδρα των
ΜΑΤ.

«Στη συνάντηση της Εκτελεστικής
της ΠΟΕΔΗΝ με εκπρόσωπο του
υπουργού Πλεύρη, η πλευρά του
υπουργείου επέμεινε για άλλη μία
φορά στο μέτρο των αναστολών ερ-
γασίας για τους ανεμβολίαστους συ-
ναδέλφους, ενώ έδωσε αόριστες
υποσχέσεις για παρατάσεις των επι-
κουρικών και μετά τις 31/3», αναφέ-
ρει η ανακοίνωση του Συντονιστικού
Νοσοκομείων. «Για ότι αφορά τους
ΣΟΧ δεν υπήρχε συγκεκριμένη δέ-
σμευση για παράταση μετά τις
31/12, ενώ ειπώθηκε ότι ο σχεδια-
σμός του υπουργείου είναι να μπουν
εργολάβοι μέσα στα νοσοκομεία.
Σχετικά με το θέμα των οργίων που
γίνονται στον Άγιο Σάββα, ειπώθηκε
ότι θα υπάρξει επικοινωνία του
υπουργείου με τη διοικήτρια Μπαλα-
ούρα».

Πανελλαδικά
Η απεργία είχε πανελλαδική επι-

τυχία. «Πολλές δεκάδες υγειονομι-
κών, εργαζόμενων και σε αναστολή,
συγκεντρώθηκαν έξω από τις ΥΠΕ»,
αναφέρει το ρεπορτάζ της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη.
«Με τα πανό τους συμμετείχαν με-
ταξύ άλλων η ΕΝΙΘ, το Σωματείο
του Αγ. Δημητρίου, η Επιτροπή
Αγώνα Εργαζόμενων στο ΨΝΘ.
Ακολούθησε μαχητική πορεία προς
το Εργατικό Κέντρο». Με τη στήριξη
του Εργατικού Κέντρου και της
Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών
Ηπείρου έγινε η απεργιακή συγκέν-
τρωση των εργαζόμενων στο Χατζη-
κώστα και το Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο στα Γιάννενα.

Στο Ηράκλειο στην απεργιακή

συγκέντρωση «παραβρέθηκαν και
χαιρέτησαν εκπρόσωποι από την
Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου
Νοσοκομείου, Ένωση Γιατρών ΕΣΥ
Ηρακλείου, το Συνδικάτο Εργατοϋ-
παλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και
Ποτών Ηρακλείου και το Σωματείο
Συνταξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου», ανα-
φέρει το Σωματείο του ΠΑΓΝΗ.
«Ακολούθησε μαχητική πορεία με
κατάληξη στα γραφεία της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης όπου παραδό-
θηκε το ψήφισμα της απεργιακής
συγκέντρωσης. Δεν σταματάμε αν
δεν ενισχυθούν τα νοσοκομεία με
επείγουσες μόνιμες προσλήψεις,
μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιού-
χοι και γίνει ανάκληση των αναστο-
λών εργασίας!».

Σε κλιμάκωση του αγώνα καλεί
το Συντονιστικό Νοσοκομείων: «Με-
τά από αυτή τη μεγαλειώδη κινητο-
ποίηση χρειάζεται να οργανώσουμε
τα επόμενα βήματα. Καλούμε
όλους τους εργαζόμενους, τα πρω-
τοβάθμια σωματεία στα νοσοκο-
μεία, την ΠΟΕΔΗΝ και την ΟΕΝΓΕ
να στηρίξουν τη μάχη των εργαζό-
μενων του Αγίου Σάββα ενάντια

στις απολύσεις των εργαζόμενων
της καθαριότητας με συμμετοχή
και στήριξη της στάσης εργασίας
και της συγκέντρωσης που πραγ-
ματοποιεί ο Σύλλογος Εργαζομέ-
νων του νοσοκομείου την Τρίτη
26/10 στις 12μ στο προαύλιο του
Νοσοκομείου».

Λένα Βερδέ

21/10, Αθήνα, Πανελλαδική απεργιακή διαδήλωση των εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Είμαστε εδώ και επιμένουμε στα αιτήματα και τα
δικαιώματά μας. Ακύρωση της αναστολής των

καθηκόντων μας. Είναι δυνατόν εγώ που ήμουν
στη ΜΕΘ κόβιντ για οκτώ μήνες, αλλά και όλοι οι
συνάδελφοι/ισσες που δώσαμε μάχη με τον κορο-
νοϊό, στις αρχές χωρίς καν βασικά μέτρα ατομικής
προστασίας, τώρα ξαφνικά να θεωρούμαστε επι-
κίνδυνοι; Είναι καθαρά τιμωρητική η στάση της κυ-
βέρνησης. Προσωπικά είμαι εδώ, μητέρα με τρία
παιδιά, δεν θα το βάλω κάτω. Και θα γυρίσουμε πί-
σω νικητές. Το πιστεύω.

Βιβή Δημοπούλου, 
νοσηλεύτρια Πανεπιστημιακό Ρίο

Είμαστε στο δρόμο για όλα τα θέματα της Υγεί-
ας. Για τους συμβασιούχους και τους επικουρι-

κούς, να μη διώξουν κανέναν εργαζόμενο, να μη
φέρουν εργολάβους. Εγώ δούλευα σε εργολά-
βους, στο Αλεξάνδρα, το Αρεταίειο, το Αιγινήτειο,
και τώρα είμαι στα δικαστήρια μαζί τους. Τώρα εί-
μαι με σύμβαση στο Δρομοκαΐτειο. Κάνουμε τα
πάντα, καθαριότητα, οικοδόμη, φύλαξη, διοικητικά.
Χτες ήμουν με τη μπετονιέρα. Δυναμικά και με
σύγκρουση πρέπει να συνεχίσουμε. Εγώ είμαι Πα-
λαιστίνιος. Μόνο ένα σύνθημα πρέπει να φωνάζου-
με: Εργολάβοι στην Υγεία σημαίνει συμμορία.

Τζαμάλ, καθαριστής Δρομοκαΐτειο

Αγωνιζόμαστε πολύ καιρό τώρα καθώς οι συμ-
βάσεις μας λήγουν στις 31/12. Ήδη μπήκε ερ-

γολάβος στον Άγιο Ανδρέα για τρεις μήνες με δι-
καιολογία να καλύψει τις αναστολές. Οι εργαζόμε-
νες που έφερε δεν φταίνε σε τίποτα. Αλλά δεν θα
δεχτούμε να πάρουν τη θέση μας, θα γίνει χαμός.
Να βάλουν μυαλό και να μας κρατήσουν στη δου-
λειά, γιατί δεν έχουν δει ακόμα τίποτα. Είμαστε 44
εργαζόμενες στον Άγιο Ανδρέα και 120 είναι στο
Ρίο. Άνοιξε η κερκόπορτα, εμείς θα την κλείσουμε,
να το ξέρουν.

Γαλάτια Πουλιάση, 
πρόεδρος καθαριστριών Πάτρας

Είμαστε συμβασιούχες καθαρίστριες στην ΣΤΑ-
ΣΥ με 24μηνη σύμβαση από το Σεπτέμβρη του

2018. Είμαστε 27 άτομα, οι περισσότερες πολύτε-
κνες και μονογονεϊκές οικογένειες. Τώρα η Διοίκη-
ση της ΣΤΑΣΥ θέλει να βάλει εργολάβους στη θέ-
ση μας με μεγαλύτερο κόστος και λιγότερο προ-
σωπικό. Έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα και εί-
μαστε καθημερινά 9πμ με 12μ στο Σύνταγμα με το
πανό μας, ενημερώνουμε τον κόσμο ενόψει του δι-
καστηρίου που έχουμε στις 26 του μήνα. Σήμερα
διαδηλώνουμε εδώ μαζί με τα νοσοκομεία γιατί
όλοι το ίδιο πρόβλημα έχουμε και πρέπει να είμα-
στε μαζί. 

Ιωάννα Γκιόζου, καθαρίστρια ΣΤΑΣΥ

Η υποβάθμιση, η υποχρηματοδότηση, οι απολύ-
σεις, οι ελαστικές μορφές εργασίας, το άνοιγ-

μα στους ιδιώτες και τους χορηγούς συνιστούν μια
εγκληματική πολιτική απέναντι στα παιδιά. Τα δι-
καιώματά μας είναι συνυφασμένα με τα δικαιώμα-
τα των παιδιών. Όταν τσακίζονται τα μεν, την πλη-
ρώνουν τα δε. Σε όλα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρό-
νοιας είμαστε περίπου 600 εργαζόμενοι και τα δύο
τρίτα με ελαστικές μορφές εργασίας. Οι μισοί από
αυτούς κινδυνεύουν τώρα να απολυθούν. Δεν μπο-
ρεί το εγκαταλελειμμένο ή κακοποιημένο παιδί να
είναι στα χέρια των ιδιωτών και των χορηγών. 

Τασούλα Παπαδογιαννάκη, βρεφοκόμος 
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού «Η Μητέρα»

Το δρόμο δείχνει ο Αγ. Σάββας
Τη δύναμη των εργατικών κινητοποι-

ήσεων και της συμπαράστασης που
κερδίζουν, δείχνει ο αγώνας που

βρίσκεται σε εξέλιξη στον Άγιο Σάββα
ενάντια στις απολύσεις των συμβασιού-
χων και την επιστροφή των εργολάβων.
Μετά από δυο μέρες απεργίας που νέκρω-
σε την καθαριότητα του νοσοκομείου, κι-
νητοποίησε όλο το προσωπικό και κατέλη-
ξε σε μαζική απεργιακή συγκέντρωση στο
προαύλιο με παρουσία πολλών συμπαρα-
στατών/τριών από άλλα νοσοκομεία και
χώρους δουλειάς, η Διοίκηση αναγκάστη-
κε να ανακοινώσει προφορικά ότι εισηγεί-
ται τη δίμηνη παράταση των συμβασιού-
χων. Σε γενική τους συνέλευση αμέσως
μετά, οι εργαζόμενες/οι, που έχουν «χορ-
τάσει» από υποσχέσεις και παχιά λόγια,
αποφάσισαν να συνεχίσουν την απεργία
τους μέχρι να πάρουν στα χέρια τους γρα-
πτά την απόφαση ανανέωσης των συμβά-
σεών τους.

Η απεργία στην καθαριότητα ξεκίνησε
τη Δευτέρα 25 Οκτώβρη στις 6 το πρωί με
δυνατή περιφρούρηση. Οι εργαζόμενες/οι
μαζί με το Σύλλογό τους ανάρτησαν πανό
στην πρόσοψη του νοσοκομείου, προχώ-
ρησαν σε περιοδεία σε τμήματα και κλινι-
κές για ενημέρωση όλου του προσωπικού
και βγήκαν σε εξόρμηση στο ΜΕΤΡΟ Αμ-
πελοκήπων ώστε να κάνουν γνωστό τον
αγώνα τους στη γειτονιά.

Η απεργία είχε 100% συμμετοχή τόσο
στην πρωινή όσο και στην απογευματινή
βάρδια. Και με την ίδια επιτυχία συνεχίστη-
κε την Τρίτη 26 Οκτώβρη, ημέρα κατά την
οποία ο Σύλλογος Εργαζόμενων είχε κηρύ-
ξει τρίωρη στάση εργασίας για όλο το
προσωπικό και καλούσε συγκέντρωση στο
προαύλιο. Η πρόσκλησή του στα συνδικά-
τα της Υγείας, σε φορείς και συλλόγους
της γειτονιάς, καθώς και σε όλα τα κομμά-
τια των συμβασιούχων καθαριότητας σε
άλλους χώρους να παραβρεθούν στην κι-
νητοποίηση, βρήκε μεγάλη ανταπόκριση.

Παρουσία με το πανό τους στη συγκέν-
τρωση είχαν τα Σωματεία Εργαζόμενων στο
ΓΝΑ Γεννηματάς και το Αγία Όλγα, καθώς
και οι απολυμένες σχολικές καθαρίστριες

του δήμου Αθήνας. Αποφάσεις στήριξης
πήραν η ΠΟΕΔΗΝ, η ΕΙΝΑΠ, τα Σωματεία
στο Αμαλία Φλέμινγκ, το Ελπίς, το Ασκληπι-
είο Βούλας, το Αττικό και άλλα νοσοκομεία,
η Β’ΕΛΜΕ Αθήνας, το Σωματείο του ΜΕ-
ΤΡΟ-ΣΕΛΜΑ, οι απολυμένες καθαρίστριες
του υπ. Οικονομικών, η ΠΟΣΠΕΡΤ κ.α.

Από τις 11 το πρωί το προαύλιο του Άγι-
ου Σάββα άρχιζε να γεμίσει από τους
απεργούς του νοσοκομείου, μόνιμους και
συμβασιούχους, όλων των ειδικοτήτων, κα-
θώς και τους συμπαραστάτες τους. Η Γε-
ωργία Οικονομίδου, καθαρίστρια υπό από-
λυση, τους υποδέχονταν όλους διαβάζον-
τας τις ανακοινώσεις του Συλλόγου.

Ψέματα
«Μας απολύουν με ψέματα ότι δεν κά-

νουμε ή δεν ξέρουμε καλά την δουλειά
μας, ενώ οι εργολάβοι είναι δήθεν επαγ-
γελματίες με μεγάλη εμπειρία», μας είπε η
Εύα, καθαρίστρια. «Όμως χτες, την ώρα
που εμείς γυρίζαμε τα τμήματα για να ενη-
μερώσουμε τους συναδέλφους για τον
αγώνα μας, είδαμε εργαζόμενη του εργο-
λάβου που έφεραν εκτάκτως να σφουγγα-
ρίζει θάλαμο με την κόκκινη σφουγγαρί-
στρα που είναι για τις τουαλέτες κι όχι με
την πράσινη. Δεν φταίει η εργαζόμενη
προφανώς. Η απειρία, η πίεση της δουλει-
άς, παίζουν ρόλο. Αλλά τέτοια λάθη, που
έχουν σχέση με την υγιεινή, ειδικά σε χώ-
ρο νοσοκομείου, είναι τραγικά. Και είναι
δείγμα τι σημαίνει εργολάβος και ότι αυ-
τός που έχει εμπειρία είμαστε εμείς. Θα
συνεχίσουμε τον αγώνα, σίγουρα δεν θα
πέσουμε αμαχητί».

Οι χαιρετισμοί ξεκίνησαν με τη Μιμόζα
Λοσάι, απολυμένη σχολική καθαρίστρια
του δήμου Αθήνας, που τους ξεσήκωσε
όλους. Ακολούθησαν ο Σπύρος Βασιλείου,
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων
στον Άγιο Σάββα και συμβασιούχος καθα-
ριότητας, ο Δημήτρης Περίχαρος, πρό-
εδρος του Σωματείου στο Αμαλία Φλέμιγκ,
ο Γιώργος Κούτουλας από το Σωματείο
στο Θριάσιο, ο Μιχάλης Βερβέρης, εργα-
ζόμενος στο Αγία Όλγα, η Μαρία Χαρχαρί-
δου, μέλος ΔΣ Σωματείου στο ΓΝΑ Γεννη-
ματάς, η Έφη Γαννιάρη, πρόεδρος της

Β’ΕΛΜΕ Αθήνας, ο Κώστας Τουλγαρίδης
από το Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Κ. Σωτηρί-
ου, ο Χρίστος Αργύρης από το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων, ο Νίκος Τουρνάς, εργα-
ζόμενος στην ΑΑΔΕ και η Ειρήνη Γεωργο-
πούλου, καθαρίστρια στον Αγ. Σάββα. Ξε-
χωριστή στιγμή για όλους/ες ήταν όταν
πήρε το λόγο ο πρώην πρόεδρος του Συλ-
λόγου Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα, Κώ-
στας Καταραχιάς, που είχε πρωτοστατήσει
σε όλους τους αγώνες στο νοσοκομείο.

Η Διοίκηση αποφάσισε να κλείσει τις
πόρτες της στην αντιπροσωπεία του Συλ-
λόγου και των συμπαρασταστών που ζήτη-
σαν συνάντηση μαζί της στο τέλος της κι-
νητοποίησης. Αυτό εξόργισε όλους τους
εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που επί
τόπου συγκεντρώθηκαν απ’ έξω διεκδικών-
τας απάντηση στο αίτημά τους για παρά-
ταση των συμβάσεων. Η Διοίκηση κλείδω-
σε τις πόρτες, αλλά παράλληλα αναγκά-
στηκε να στείλει τον διευθυντή διοικητικών
υπηρεσιών ως εκπρόσωπό της να ενημε-
ρώσει ότι προσανατολίζεται στη δίμηνη
παράταση. Ήταν η απόδειξη της πίεσης
που άσκησε η απεργία, η συγκέντρωση και
η συμπαράσταση.

Η πραγματικότητα είναι ότι για άλλη μια
φορά η Διοίκηση του Άγιου Σάββα δέχεται
ένα πλήγμα στα σχέδιά της για εφαρμογή
της κυβερνητικής πολιτικής των απολύσε-
ων και των ιδιωτικοποιήσεων. Παρά το γε-
γονός ότι σε όλα τα νοσοκομεία οι εργαζό-
μενοι με ΣΟΧ (Συμβάσεις Ορισμένου Χρό-
νου που αφορούν κατά κύριο λόγο τις υπη-
ρεσίες καθαριότητας, σίτισης και φύλα-
ξης) έχουν πάρει παράταση μέχρι το τέλος
του χρόνου, η Διοίκηση του Άγιου Σάββα
είχε αποφασίσει να απολύσει τους συμβα-
σιούχους καθαριότητας στις 31 Οκτώβρη.
Για το λόγο αυτό, πέραν του διαγωνισμού
αξίας τεσσεράμιση εκατομμυρίων ευρώ
που έχει προκηρύξει προκειμένου καθα-
ριότητα και σίτιση να παραδοθούν σε ερ-
γολάβο από 1/1/22, είχε αιτηθεί επιπλέον
κονδύλι 258.000 ευρώ για απευθείας ανά-
θεση της καθαριότητας σε ιδιωτικό συνερ-
γείο το δίμηνο που μεσολαβεί.

Συνέχεια στη σελ. 19

26/10, Απεργιακή συγκέντρωση στο προαύλιο του Αγ. Σάββα. Φωτό: Λένα Βερδέ



Νο 1494, 27 Οκτώβρη 2021
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΚ

Θα γράψουν και θα πουν
πολλοί και πολλά για

αυτά τα 50 ιστορικά χρό-
νια του ΣΕΚ. Για τους μεγά-
λους καθημερινούς αγώνες
του στην πατρίδα μας, υπέρ
της Δικαιοσύνης και εναν-
τίον της αδικίας. Για την
ελευθερία και τη Δημοκρα-
τία, στο Ιράκ, την Παλαιστί-
νη και όπου οι δυνάστες
των λαών, καταπατούν κάθε
έννοια Ανθρωπισμού.

Εμείς θα προσπαθήσουμε
να θυμίσουμε, τη συνάντη-
σή μας σε ένα από τα  ση-
μαντικότερα γεγονότα αυ-
τής της 50ετίας. Την τερά-
στια κινητοποίηση της Συμ-
μαχίας Σταματήστε τον Πό-
λεμο. Και ιδιαίτερα στην
Παγκόσμια Κραυγή, το Φλε-
βάρη του 2003, στην Πλα-
τεία Συντάγματος, από 300
χιλιάδες Πολίτες και άλ-
λους τόσους στις μεγάλες
πόλεις της Ευρώπης. Μια
κραυγή της Ειρήνης και κα-
ταδίκης του πολέμου που
ακούστηκε στα πέρατα της
γης, καταγγέλλοντας και
την επικείμενη εγκληματική
επέμβαση των Αμερικάνων
και όχι μόνο, στο βασανι-
σμένο Ιράκ.

Είχα την τύχη και την τιμή
να διαβάσω, πάνω στην εξέ-
δρα της κατάμεστης πλατεί-
ας, τη Διακήρυξη - Κραυγή,
προς όλη την Ανθρωπότη-
τα. Ένα μικρό απόσπασμα
θα μας φέρει, έστω και για
λίγο, σε κείνες τις άγιες μέ-
ρες:

“Σήμερα, Σάββατο 15
Φλεβάρη του 2003, στις
12:00 το μεσημέρι, είμα-
στε όλοι εμείς εδώ, στην
Πλατεία Συντάγματος."
...Αυτή η λαοθάλασσα, αυ-
τό το πανηγύρι της Ειρή-
νης είμαστε. Τώρα ήρθε η
δική μας ώρα. Εκατομμύ-
ρια πολίτες της Ειρήνης
και της Δικαιοσύνης. Αυτή
τη μέρα, σε όλες τις χώ-
ρες και σε όλες τις γωνιές
της γης, φωνάζουμε με μία
φωνή, με μία γλώσσα, με
μία καρδιά, φωνάζουμε
δυνατά, πολύ δυνατά.

Εμείς είμαστε.. Εμείς είμα-
στε.. Και άλλη μία φορά κι
άλλες χιλιάδες φορές. Εμείς
είμαστε… Εμείς είμαστε…
Εμείς είμαστε…”.

Στέφανος Ληναίος,
ηθοποιός

Πενήντα χρόνια αγωνιστικής πορείας είναι πολλά για μια οργάνωση
που έχει σκοπό την κοινωνική αλλαγή. Αυτός ο δυναμισμός δείχνει τον

δρόμο της συνέχειας μέχρι τον τελικό σκοπό. 
Τιμή σ' αυτούς που ακολουθούν τον αγωνιστικό δρόμο του ΣΕΚ. Αφή-

νουν πίσω τους 50 χρόνια αγωνιστικής παράδοσης. Αλλά και υπόσχεση
επιμονής, συνεχούς πορείας μέχρι τη νίκη. 

Χαιρετώ όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες, παλιούς και νέ-
ους που συνεχίζουν αυτή την αγωνιστική πορεία. Η επιμονή τους είναι πα-
ραδειγματική για την ελληνική εργατική τάξη και όλα τα καταπιεσμένα
στρώματα της κοινωνίας.

Είμαι σίγουρος ότι παλαιοί και νέοι σύντροφοι και συντρόφισσες θα συ-
νεχίσουν τον αγώνα τους. Στο τέλος του δρόμου είναι η σοσιαλιστική Ελ-
λάδα των εργαζόμενων. Εγώ δεν θα μπορώ να παρευρεθώ στην εορταστι-
κή εκδήλωση για τα 50 χρόνια στο γήπεδο του Πανελληνίου. Καλώ όμως
όσους και όσες μπορούν, να δώσουν το παρών. 

Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστορικός

To ΣΕΚ και η Εργατική Αλληλεγγύη
ήταν και είναι παρόντες σε κάθε

μικρό ή μεγάλο εργατικό αγώνα.
Από την πρώτη ημέρα που εμφανί-

στηκα στο ρεπορτάζ ως εργατική
συντάκτρια, πρίν πολλά χρόνια, μου
έκανε εντύπωση ότι ανεξάρτητα από
το αν οι απεργίες που κάλυπτα για
λογαριασμό της ΕΡΤ αφορούσαν μι-
κρές ή μεγάλες ομάδες εργαζομέ-
νων, η Εργατική Αλληλεγγύη ήταν
παρούσα για να δίνει βήμα στους αν-
θρώπους που αντιμετώπιζαν πρό-
βλημα, είτε με την εκάστοτε κυβέρ-
νηση, είτε με την εργοδοσία.

Το ίδιο συνέβη και με το κλείσιμο
της ΕΡΤ. Το ΣΕΚ και ειδικότερα η
εφημερίδα του ήταν στην Αγία Παρα-
σκευή πολύ πριν οριστικοποιηθεί από
την κυβέρνηση ΣαμαροΒενιζέλων το
μαύρο.

Έκτοτε και όσο διήρκεσε η αυτο-
διαχείριση δεν έλειψε ποτέ ούτε από
το προαύλιο όπου γίνονταν οι εκδη-
λώσεις, ούτε από τις συνελεύσεις
των εργαζομένων της δημόσιας ρα-
διοτηλεόρασης, καταθέτοντας ου-
σιαστικές προτάσεις για την ΕΡΤ
που ονειρευόμαστε.

Μάλιστα λόγω της πλήρους ενημέ-

ρωσης για τα εργατικά ζητήματα που
εξελίσσονταν, μας τροφοδοτούσαν
με ειδήσεις που έμπαιναν ψηλά στην
ατζέντα των δελτίων και των εκπομ-
πών που διαμόρφωναν ακηδεμόνευτα
οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ.

Κανείς δεν ξεχνά τους αγώνες που
δόθηκαν με πρωτοβουλία του ΣΕΚ
εντός και εκτός του ραδιομεγάρου
για να βρεθούν οι Χρυσαυγίτες στη
φυλακή. Η καθοριστική συμβολή του
φάνηκε και όταν άνοιξε η ΕΡΤ, καθώς
είχε δημιουργηθεί μια τέτοια δυναμι-
κή, ώστε διαμορφώθηκαν προγράμ-
ματα που έδιναν λόγο και προοπτική

σε εργαζόμενους που μέχρι χθες
ήταν ανύπαρκτοι.

Παρά το γεγονός ότι έχει έρθει ένα
βαθύ σκοτάδι στην ελληνική κοινωνία
που αντανακλάται και στα τηλεοπτικά
μέσα ωστόσο μπορούμε να λέμε ότι
το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, και τους
ανθρώπους του ΣΕΚ και της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης θα τους συναντού-
με στο δρόμο εκεί που χτυπά η καρ-
διά των εργατικών αγώνων.

Άννα Κωσταντακάκη,
συνταξιούχος δημοσιογράφος, 

αν. μέλος Β’ Πειθαρχικού Συμβουλίου
ΕΣΗΕΑ

Εκδηλώσεις
Οι πολιτικές εξελίξεις και
τα 50 χρόνια του ΣΕΚ

Θεσσαλονίκη 
Τετάρτη, 27/10, 7μμ, 
ΕΔΟΘ (Πρ. Κορομηλά 51) 4ος όροφος. 
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης 

Χανιά 
Τετάρτη 27/10, 7.30μμ, Εργατικό Κέντρο
Χανίων Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης 

Βόλος 
Τετάρτη 27/10, 6μμ, Θόλος, αιθουσα Η/2
Oμιλητής: Παντελής
Παναγιωτακόπουλος

Πάτρα
Τετάρτη 27/10, 6.30μμ, 
αιθ. ΕΔΕ, Αράτου 21 
Ομιλητής: Πέτρος Κωσταντίνου 

Ηράκλειο
Πέμπτη 28/10, 7μμ, Σύλλογος Δασκάλων
(Γερονιμάκη και Τίτου Γεωργιάδη) 
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

Ξάνθη 
Σάββατο, 30/10, 6μμ, καφέ Βυζάντιο 
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου 

Γιάννενα 
Τρίτη 2/11, 7μμ, 
Πυρσινέλλα 6 (3ος όροφος) 
Ομιλητής: Παντελής
Παναγιωτακόπουλος 

Πειραιάς
27/10, 7.30μμ, Δημαρχείο Πειραιά 
Ομιλήτρια Τιάνα Ανδρέου

Περιστέρι
Τρίτη 9/11, 7μ.μ, 
Το στουπί καφενείο  (Δελφών 4) 
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

Νέα Σμύρνη
10/11, 7.30μμ, Σύλλογος Ιμβρίων

Ίλιον
Τετάρτη 10/11, 7μ.μ, Πολιτιστικό κέντρο
Ιλίου- καλλιτεχνικό καφενείο (Αγίου
Φανουρίου 99) 
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

Νέα Ιωνία
Τετάρτη 10/11, 7.30 μμ, ΚΕΠ Ν. Ιωνίας 

Χαλάνδρι
Τετάρτη 10/11, 7.30 μμ, 
Δημοτική Αίθουσα, Παπάγου 7

Μαρούσι
Πέμπτη 11/11, 7.30 μμ, Δημαρχείο  

Αμπελόκηποι-Γκύζη
Πέμπτη 11/11, 7μμ, Μύρτιλο Καφέ

Παγκράτι
Πέμπτη 11/11, 7.00μμ, Κοινωνική
Κουζίνα(Πρατίνου 38)
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

50 χρόνια αγώνες για την Επανάσταση και τον Σοσιαλισμό κλείνουν φέτος για
το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα που μας καλεί να τα γιορτάσουμε στις 5
Δεκέμβρη, από τις 12 το μεσημέρι ως της 7μμ στο γήπεδο μπάσκετ του Πα-

νελληνίου (Ευελπίδων 2, Πεδίον του Άρεως).

Την καμπάνια για τα 50 χρόνια έχουν ξεκινήσει να κάνουν γνωστή σε γειτονιές και
εργατικούς χώρους τα μέλη του ΣΕΚ με έντυπο που θυμίζει τις κρίσιμες καμπές του κι-
νήματος από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα και με την Εργατική Αλληλεγγύη που ξε-
κίνησε να φιλοξενεί αφιερώματα για τα 50 αυτά χρόνια και θα συνεχίσει μέχρι και το
τέλος της χρονιάς.

Από τον Πειραιά, η Δανάη, εργαζόμενη στον επισιτισμό μας είπε πως “στην εξόρμη-
ση μας το περασμένο Σάββατο αποφάσισε να οργανωθεί στο ΣΕΚ μια μετανάστρια κα-
θαρίστρια σε σχολείο του Πειραιά. Γνώριζε για τον αγώνα των μεταναστριών σχολικών
καθαριστριών ενάντια στις ρατσιστικές απολύσεις του Βορίδη και αποφάσισε να οργα-
νωθεί μαζί μας όταν συζητήσαμε για τα 50 χρόνια του ΣΕΚ, τους αγώνες που έχουμε
δώσει αλλά και τις ιδέες μας”.

Πηγαίνοντας προς τις 5 Δεκέμβρη οι πυρήνες του ΣΕΚ σε πολλές πόλεις -Θεσσαλο-
νίκη, Χανιά, Βόλο, Ξάνθη, Ηράκλειο, Πάτρα, Γιάννενα- αλλά και στις γειτονιές της Αθή-
νας, σε εργατικούς χώρους και σχολές, οργανώνουν δεκάδες τοπικές εκδηλώσεις. Με
θέμα “Οι πολιτικές εξελίξεις και τα 50 χρόνια του ΣΕΚ”, συζητάμε την ιστορία του κινή-
ματος και τους αγώνες, τις μάχες που έχουμε να δώσουμε άμεσα το επόμενο διάστη-
μα απέναντι στην κυβέρνηση των απολύσεων, του σεξισμού και του ρατσισμού αλλά
και την διοργάνωση και τη συμμετοχή στο ίδιο το μονοήμερο στον Πανελλήνιο.

“Στις σχολές υπάρχει ένα νέο κύμα ριζοσπαστικοποίησης. Μετά από δυό χρόνια που
παρέμειναν κλειστές, είναι σαν όλοι να είναι πρωτοετείς και αναζητούν την πολιτικοποί-
ηση”, μας είπε ο Αλέξανδρος. “Η αντικαπιταλιστική Αριστερά και συγκεκριμένα το ΣΕΚ
στις σχολές προσπαθεί να συνδέει τις μάχες των φοιτητών από το ΠΑΔΑ μέχρι την Κα-
λών Τεχνών με τους εργατικούς αγώνες, να συνδέει την εικόνα της εγκατάλειψης των
σχολών που έγιναν πισίνες στην πρόσφατη κακοκαιρία με τα δισεκατομμύρια που δό-
θηκαν για τις φρεγάτες για παράδειγμα. Η συζήτηση για τα 50 χρόνια μιας οργάνωσης
που πάντα έβαζε σαν προτεραιότητα να συνδέει τους αγώνες και να παρεμβαίνει με
την επαναστατική προοπτική σε αυτούς συναντάει σήμερα μεγάλη ανταπόκριση στις
σχολές”, συμπλήρωσε.

Το ΣΕΚ μας καλεί όλες και όλους να συμμετέχουμε στις κατά τόπους εκδηλώσεις και
να συμπληρώσουμε την αίτηση συμμετοχής μας για το μονοήμερο. Τα πενηντάχρονα
χαιρετίζουν μια σειρά αγωνιστών της Αριστεράς, συνδικαλιστές, πανεπιστημιακοί, δη-
μοσιογράφοι, μετανάστες και πρόσφυγες, που βρέθηκαν μαζί με το ΣΕΚ σε κοινούς
αγώνες από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης μέχρι και τώρα. Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη θα συνεχίσει την παρουσίαση αυτών των δηλώσεων και στα επόμενα φύλλα.

Το ΣΕΚ είναι ο παλαιότερος, μετά το ΚΚΕ, πολιτικός σχηματισμός που συνε-
χίζει τη μαχητική παρουσία του. Η διάρκεια της ζωής ενός πολιτικού κόμμα-

τος και ιδιαίτερα με τις προδιαγραφές του ΣΕΚ, θέλει δουλειά πολύ, όπως λέει
και ο ποιητής.

Στη σύγχρονη πολιτική ιστορία μας έχουμε παρακολουθήσει τη συναρμολό-
γηση πολιτικών κομμάτων, κατ επιταγήν συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόν-
των. Οι παλαιότεροι έχουμε παρακολουθήσει τη συγκρότηση πολιτικών ομάδων
μέσα από αγώνες σε δυσοίωνες εποχές. Αυτή είναι η περίπτωση της Οργάνω-
σης Σοσιαλιστική Επανάσταση που ξεκίνησε ως πυρήνας αντίστασης ενάντια
στη δικτατορία, εκδίδοντας και την εφημερίδα της τη «Μαμή» και με την αγωνι-
στικότητα της άντεξε στο χρόνο και αναπτύχθηκε στο ΣΕΚ.

Στη διάρκεια αυτού του μισού αιώνα αγώνων και ιδιαίτερα στη σημερινή επο-
χή το ΣΕΚ συσπειρώνει και κινητοποιεί ενάντια στη μεθοδευμένη συγκάλυψη
της κρίσης που δοκιμάζει τις αντοχές αλλά και τη συνοχή της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό στηρίζει αξίες και δράσεις που ενοχλούν επειδή θίγουν πα-
γιωμένες φοβίες και δοκιμάζουν συνειδήσεις.

Προκόπης Παπαστράτης, πανεπιστημιακός

Με το ΣΕΚ μας ενώνουν 25 χρόνια κοινών αγώνων.
Τα μισά από αυτά που γιορτάζει φέτος. Οι σύν-

τροφοι και οι συντρόφισσες του ΣΕΚ βρέθηκαν και
στάθηκαν δίπλα μας σε όλη τη διάρκεια του τετρά-
χρονου αγώνα που δώσαμε με αφορμή τις απαγωγές
Πακιστανών το 2006 απέναντι στο βαθύ ελληνικό κρά-
τος. Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς αυτούς. 

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες χρειαζόμαστε την
αλληλεγγύη των ντόπιων για να κερδίσουμε τα δικαιώ-
ματα μας, που μπορεί να υπάρχουν γραμμένα στους
νόμους αλλά στην αληθινή ζωή κερδίζονται μόνο με
αγώνες. Από τα χωράφια της Μανωλάδας μέχρι τα
εργοστάσια ανακύκλωσης και από τον Ασπρόπυργο
ως την Αλεξανδρούπολη το ΣΕΚ έπαιξε αυτό τον ρό-
λο. Εγώ προσωπικά δεν θα είχα καταφέρει να συνεχί-
ζω χωρίς την στήριξη των συντρόφων του ΣΕΚ. Και
χρειάζεται να συνεχίσουμε γιατί ο αγώνας δεν τελεί-
ωσε, χρειάζεται επιμονή. Όπως χρειάστηκε τα δύσκο-
λα χρόνια μεταξύ 2010-2013 όταν δεχόμασταν συνε-
χείς επιθέσεις από τους φασίστες της Χρυσής Αυγής.
Όπου και να χρειάστηκε τα μέλη του ήταν εκεί. Γι' αυ-
τό και εμείς θα είμαστε στον Πανελλήνιο στις 5 Δεκέμ-
βρη να γιορτάσουμε τα 50 του χρόνια και να συζητή-
σουμε για τη συνέχεια. 

Τζαβέντ Ασλάμ, 
Πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος 

“Η Ενότητα”

Πολιτικοποιήθηκα στη διάρκεια της Χούντας και συμ-
μετείχα στο μαζικό αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνη-

μα από το 1971. Το Πολυτεχνείο ήταν και για μένα η κα-
θοριστική στιγμή  της ρήξης με τα ρεφορμιστικά κόμμα-
τα. Σύγκρουση ανάμεσα στις απόψεις πού έλεγαν “όχι”
στην κατάληψη με αίτημα κάτω η Χούντα και στον κό-
σμο πού έλεγε πως είχαμε τη δύναμη να την ρίξουμε.

Το Πολυτεχνείο ήταν ταυτόχρονα και η ιδρυτική
πράξη της επαναστατικής αριστεράς στην Ελλάδα,
ως πολιτικής δύναμης πού οι πρωτοβουλίες της μπο-
ρούν να καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις. Εντάχθη-
κα αρχές του ’74, σε μια επαναστατική οργάνωση, την
Σοσιαλιστική  Επαναστατική Πάλη, πού γνώρισα μέσα
στο Πολυτεχνείο. Ηταν από τις λίγες επαναστατικές
οργανώσεις πού βγήκε από τη Χούντα με μέλη εργά-
τες, δραστήριους στους χώρους τους και που τα μέλη
της έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έκρηξη του απερ-
γιακού κύματος μετά την πτώση της, στην απεργία
της Νατιοναλ Καν, της ΗΒΗ και αλλού.

Συναντήθηκα με το ΣΕΚ (τότε λεγόταν ΟΣΕ), το
1972 στο αντιδικτατορικό κίνημα και το 1973 στο Πο-
λυτεχνείο. Όμως η καθοριστική συμπόρευση, πού
κρατά μέχρι σήμερα έγινε το 1975.

Η ΟΣΕ μας κέρδισε διότι είχε από τότε την επιλογή
της εξώστρεφης και παρεμβατικής  δράσης με κέντρο
την εργατική τάξη, την τακτική του ενιαίου μετώπου
στην αντιμετώπιση των ρεφορμιστικών κομμάτων και
των αγωνιστών που τα ακολουθούσαν, τη θέση για
τον κρατικό καπιταλισμό στην τότε Σοβιετική Ένωση
και τη διεθνιστική στάση στον ελληνο-τουρκικό αντα-
γωνισμό. 

Με αυτόν τον εξοπλισμό και με την συνεχή σχέση
με κάθε κίνηση της εργατικής τάξης και έκανε σε κά-
θε περίοδο τις επιλογές και έπαιρνε τις πρωτοβουλίες
πού ήταν προωθητικές για τους αγώνες της εργατικής
τάξης. Είτε πρόκειται για το εργατικό κίνημα και την
παραδειγματική πρωτοβουλία του «Συντονιστικού των
Νοσοκομείων», είτε για το αντιφασιστικό και αντιρα-
τσιστικό κίνημα με την ΚΕΕΡΦΑ, είτε για το γυναικείο
και την «Απεργιακή 8 Μάρτη» ή παλιότερα το 2001 με
την «Πρωτοβουλία Γενοβα» και την «Συμμαχία σταμα-
τήστε το Πόλεμο». Όλες ήταν επιλογές πού καθόρι-
σαν τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και στο εργατικό
κίνημα.

Δημήτρης Ζώτος,
Δικηγόρος, μέλος της πολιτικής αγωγής εκ μέρους

των Αιγύπτιων αλιεργατών στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Το ΣΕΚ γεννήθηκε μέσα στα
ζοφερά χρόνια της Χούντας

και έχει πια μια πολύχρονη αυτό-
νομη και διακριτή πορεία στο χώ-
ρο της Επαναστατικής Αριστε-
ράς, με σημαντικές παρεμβάσεις
στους μαζικούς χώρους και στην
κινηματική δράση.

Έχουμε συναντηθεί πολλές
φορές σε κοινούς αγώνες, όπως
με τη Συμμαχία Σταματήστε τον
Πόλεμο για την επέμβαση στο
Ιράκ, για την Παλαιστίνη, για το
σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά
και σε πολλές κινητοποιήσεις,
κατά καιρούς και μέχρι σήμερα,
ενάντια στις κυβερνητικές πολιτι-
κές.

Εύχομαι στους φίλους του ΣΕΚ
να συνεχίσουν με την ίδια και πε-
ρισσότερη δύναμη τη δράση
τους. Εύχομαι να συναντιόμαστε
στους αγώνες για το δικαίωμα
στην εργασία και την αξιοπρεπή
διαβίωση των εργαζομένων, για
το προσφυγικό, για τα δικαιώμα-
τα, για την αντιφασιστική δράση,
αλλά και για την προστασία των
ευάλωτων πολιτών απέναντι στις
κυρίαρχες ταξικές αντικοινωνικές
πολιτικές και τη βαρβαρότητα
του καπιταλιστικού συστήματος. 

Σοφία Σακοράφα

11/6/2013, Η μέρα που ξεκίνησε η κατάληψη της ΕΡΤ. Το πανό του ΣΕΚ στο κέντρο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Μαζί στους αγώνες, μαζί γιορτάζουμε



Ξεκίνησε στις 20 Οκτώβρη η δί-
κη των δολοφόνων του Ζακ,
ένα χρόνο μετά την αναβολή

της. Το δικαστήριο ξεκίνησε απορ-
ρίπτοντας το αίτημα των συνηγό-
ρων της οικογένειας Κωστόπουλου
για διεξαγωγή της δίκης σε μεγαλύ-
τερη αίθουσα ώστε να εξασφαλιστεί
η δημοσιότητα μαζί με την τήρηση
των μέτρων. Η απόφαση του δικα-
στηρίου ήταν να επιτρέψει μέχρι 4
δημοσιογράφους και τρεις παρατη-
ρητές/τριες (έναν/μία από το Παρα-
τηρητήριο Zackie Oh Justice Watch,
έναν/μία από τη Διεθνή Αμνηστία
και έναν/μία από το LGBTQ+ Orlan-
do), ενώ απέρριψε το αίτημα των
φωτορεπόρτερ για φωτογραφική
κάλυψη της δίκης. 

Πρόκειται για μια απόφαση που
υποτιμά κατάφορα τη σημασία της
δημοσιότητας σε μια τέτοια δίκη,
ενώ και η υπεράσπιση Χορταριά ζή-
τησε αναβολή μέχρι να γίνει το δι-
καστικό συμβούλιο που θα ξεκαθα-
ρίσει αν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι
θα παραπεμφθούν -αίτημα που
απορρίφθηκε. Τέλος, οι συνήγοροι
της οικογένειας Κωστόπουλου κα-
τέθεσαν αίτημα για μετατροπή της
κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με
ενδεχόμενο δόλο και το δικαστήριο
επιφυλάχθηκε να αποφασίσει στην
πορεία της δίκης.

Οι τρεις πρώτοι μάρτυρες που
κατέθεσαν ήταν ο Ευθύμης, η Ελέ-
νη και ο Νίκος Κωστόπουλος, πατέ-
ρας, μητέρα και αδελφός του Ζακ
αντίστοιχα. Αναφέρθηκαν ανάμεσα
σε άλλα στην προσωπικότητα του
Ζακ, στην απέχθειά του προς τη
βία, στο έργο του σαν ακτιβιστής
και αρθρογράφος. Ο πατέρας του
Ζακ είπε «Μακάρι να ήταν ληστής,
να ήταν κατηγορούμενος εδώ σαν
ληστής και να ήταν ζωντανός», ενώ
η μητέρα του Ζακ ζήτησε από τους
δράστες όταν ανέβουν στο εδώλιο
να εξηγήσουν γιατί φέρθηκαν με τό-
σος μίσος και βία.

Εξετάζοντας τον Νίκο Κωστόπου-
λο η υπεράσπιση ρώτησε για το πα-
ρελθόν του Ζακ με τρόπο που συνέ-
χιζε το αρχικό αφήγημα της ληστεί-
ας υπό την επήρεια ουσιών, στην
υπηρεσία της επιχείρησης συγκάλυ-
ψης. Όμως όσον αφορά την είσοδο
του Ζακ στο κοσμηματοπωλείο,
όπως αναφέρει το Zackie Oh Justi-
ce Watch, είπε: «Ήταν φοβισμένος.
Του είχαν επιτεθεί πολλές φορές
στο παρελθόν και ο αδερφός μου
έλεγε ότι ‘τρέχω γρήγορα και φεύ-
γω’. Δεχόταν συχνά επιθέσεις. Του
είχαν επιτεθεί στο παρελθόν, έχει
χτυπηθεί στην Πατησίων από φασί-
στες. Ήταν ένα παιδί που φοβόταν,
είχε δεχτεί πολλά, λεκτικά και σω-
ματικά. Είχε τον νου του πάντα να
μη συμβεί κάτι. Κάποιος τον τρόμα-
ξε και προσπάθησε να αισθανθεί
κάπου ασφαλής. Και βρήκε το λά-
θος σημείο».

Έξω από το δικαστήριο έγινε
συγκέντρωση στην οποία συμμετεί-

χαν με πανό η κίνηση Justice for
Zak/Zackie, η Colour Youth, η Πρω-
τοβουλία «στη φυλακή οι δολοφόνοι
της Zackie-Oh», η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ
και η Ανοιχτή Πόλη, η κατάληψη
των Προσφυγικών. Παρουσία επί-
σης είχαν οι Οικογένειες Ουράνιο
Τόξο, η ΚΕΕΡΦΑ, η Εναλλακτική
Παρέμβαση Δικηγόρων και αυτόνο-
μες κινήσεις. Στις πάνω από τρεις
ώρες που κράτησε η συγκέντρωση,
η οποία είχε ως στόχο τη συμπαρά-
σταση στην οικογένεια και τους φί-
λους του Ζακ αλλά και το να υπάρ-
ξει πίεση από το κίνημα στο να ξεκι-
νήσει η διαδικασία εντός της αίθου-
σας, εκατοντάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες -στην πλειοψηφία τους
νεολαία- συνέχιζαν να καταφτά-
νουν.

Απαράδεκτο
Η Στέλλα Μπελιά, από τις Οικογέ-

νειες Ουράνιο Τόξο, δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη: «Έχουν πε-
ράσει τρία χρόνια και δεν είδαμε τη
δικαιοσύνη να λειτουργεί όπως θα
έπρεπε να λειτουργήσει. Είναι απα-
ράδεκτο που πέρασε ένας ολόκλη-
ρος χρόνος από τότε που ξεκίνησε
για πρώτη φορά η δίκη. Από τη μία
η δικαιοσύνη δικάζει τάχιστα στο
εφετείο την προσφυγή για την
απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών.
Στις 9 το πρωί δίνεται η εντολή, στις
11 παίρνει αριθμό και 1 η ώρα δικά-
ζεται. Και εδώ χρειάστηκαν έναν
ολόκληρο χρόνο για να προχωρή-
σουμε. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι
μεθοδεύσεις».

Ο Κώστας Κονταράκης, εργαζό-
μενος στο Γεννηματάς, και μέλος
της Πρωτοβουλίας «Στη φυλακή οι
δολοφόνοι της Zackie Oh», τόνισε:
«Ζητάμε δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να
περάσει άλλη μια δολοφονία και να

αθωωθούν όλα αυτά τα φασιστικά
στοιχεία. Ειδικά τώρα που ο Πλεύ-
ρης είναι και υπουργός Υγείας πρέ-
πει να παλέψουμε ακόμα περισσό-
τερο. Είναι μια μεγάλη διεκδίκηση
για το αντιφασιστικό και το ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κίνημα. Δεν μπορεί να περάσει
ότι επειδή είναι ΛΟΑΤΚΙ+ και ορο-
θετικός είναι άνθρωπος του περιθω-
ρίου και δεν μας νοιάζει. Μακάρι να
πάρει μια δικαίωση όπως πήρε και ο
Παύλος».

«Σήμερα μαζεύτηκε αρκετός κό-
σμος παρά το ότι ήταν εργάσιμη
ημέρα», είπε στην ΕΑ η Εύη Μαχο-
βίτσκαγια, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ Καλ-
λιθέας. «Είμαστε εδώ για τα τρία
χρόνια που ζητάμε δικαιοσύνη για
τον Ζακ. Είναι ένα θέμα που προ-
σπάθησαν να αποσιωπήσουν και
δεν θα το αφήσουμε να περάσει αυ-
τό. Είμαστε εδώ για να καταδικά-
σουμε την πράξη και απαιτούμε δι-
καιοσύνη. Για τον Ζακ και την κάθε
Ζακ αυτής της κοινωνίας». Ο Ορέ-
στης, μέλος του Justice for Zak/Zac-
kie, υπογράμμισε: «Τρία χρόνια με-
τά τη δολοφονία βρισκόμαστε να μι-
λάμε ακόμα με ανθρώπους που πι-
στεύουν ότι ο Ζακ ήταν πρεζάκι,
ήταν ληστής, ότι μπήκε για να κλέ-
ψει… Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν
κρατούσε μαχαίρι, δεν βρέθηκαν
κλοπιμαία πάνω του και η αστυνο-
μία ήρθε εκεί και τον αποτελείωσε.
Είναι σημαντικό να αποδοθεί δικαιο-
σύνη και για την οικογένεια αλλά
κυρίως για το κοινωνικό μήνυμα. Η
καθυστέρηση οφείλεται και στη δυ-
σκολία να βρουν μάρτυρες, αλλά
νομίζω ότι αποσκοπεί και στο να ξε-
χαστεί η υπόθεση, να ηρεμήσουμε,
να μην διεκδικούμε, ώστε να περά-
σει ‘ήσυχα’ το όποιο αποτέλεσμα».

Παρούσα στη διαδήλωση ήταν
και η Κριστίνε Μπούχολντς, πρώην

βουλεύτρια του Die Linke στη Γερ-
μανία, και δήλωσε: «Είμαι εδώ σή-
μερα για να δείξω τη συμπαράστα-
σή μου στη διαδήλωση ενάντια στη
δολοφονία του Ζακ. Και στη Γερμα-
νία παλεύουμε την ομοφοβία στην
κοινωνία και στους κρατικούς θε-
σμούς. Είναι σημαντικό να δείξουμε
ότι η πάλη ενάντια στην καταπίεση
είναι η κοινή πάλη όλων μας, στην
Ελλάδα, στη Γερμανία και παντού
στον κόσμο».

Η Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι
δολοφόνοι της Zackie Oh» έβγαλε
ανακοίνωση το ίδιο απόγευμα στην
οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η
έναρξη της δίκης μετά από τα τόσα
εμπόδια που έχει συναντήσει τρία
χρόνια τώρα είναι μια πρώτη νίκη!
Συνεχίζουμε τη μάχη για να τιμωρη-
θούν όλοι όσοι ευθύνονται για τον
θάνατο του Ζακ. Διεκδικούμε να
βρεθεί κατάλληλη αίθουσα για τη
συνέχιση της δίκης, τέτοια που να
εξασφαλίζει την απαραίτητη δημο-
σιότητα. Διεκδικούμε να προχωρή-
σει γρήγορα το δικαστικό συμβού-
λιο και να παραπεμφθούν και οι
υπόλοιποι δράστες. Διεκδικούμε το
κατηγορητήριο να ανταποκρίνεται
σε αυτό που πραγματικά έγινε και οι
κατηγορούμενοι να δικαστούν για
ανθρωποκτονία.

Για όλους αυτούς τους λόγους
ξεκινάμε καμπάνια συγκέντρωσης
ψηφισμάτων στήριξης και ανοιχτών
συζητήσεων ενημέρωσης και οργά-
νωσης της μάχης. Η δίκη συνεχίζε-
ται στις 9 Νοέμβρη με τις καταθέ-
σεις των επόμενων μαρτύρων κατη-
γορίας. Θα είμαστε όλες και όλοι
εκεί!»

Επόμενες δικάσιμοι: 6 και 11 Νο-
έμβρη.

Α.Φ.
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STOΡ στις 
αποφυ-
λακίσεις
νεοναζί

Προκήρυξη κυκλοφόρησε η
ΚΕΕΡΦΑ καλώντας σε καμ-

πάνια ενάντια στις αποφυλακί-
σεις των ναζί. Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί
σε κινητοποίηση στο Εφετείο
την 1η Νοέμβρη, στην αίτηση
αποφυλάκισης του Τάσου Παν-
ταζή, πυρηνάρχη Περάματος
της ΧΑ. Καλεί επίσης σε εκδή-
λωση στον χώρο του Πολυτε-
χνείου στις 15/11, 5μμ με ομι-
λητές δικηγόρους της πολιτι-
κής αγωγής, θύματα των επιθέ-
σεων των φασιστών, μετανά-
στες και πρόσφυγες από τα
στρατόπεδα, καθώς και στη
διαδήλωση του Πολυτεχνείου
στις 17/11 με προσυγκέντρωση
στις 2.30μμ στην πλ. Κλαυθμώ-
νος.

Η προκήρυξη αναφέρει ανά-
μεσα σε άλλα: «Είναι σκάνδαλο
η αποφυλάκιση του Πατέλη,
ενός βαρυποινίτη χρυσαυγίτη,
του οποίου η ποινή ξεπερνούσε
τα δέκα χρόνια. Αν το δικαστι-
κό σώμα υιοθετήσει αυτή τη
λογική, της κατάργησης δηλα-
δή της απόφασης του δικαστη-
ρίου της 7ης Οκτώβρη 2020,
τότε τους επόμενους μήνες θα
αφεθούν ελεύθεροι άλλοι 27(!)
κρατούμενοι με ποινές χαμηλό-
τερες από τον Πατέλη!

Πρόκληση
Τέτοιες αποφάσεις προκα-

λούν, την ώρα που ο Εισαγγε-
λέας του Αρείου Πάγου διέταξε
να επεκταθεί η έρευνα για συμ-
μετοχή σε εγκληματική οργά-
νωση των φασιστών που οργά-
νωσαν τις επιθέσεις στην Σταυ-
ρούπολη και το Ν.Ηράκλειο.
Ανοίγουν διάπλατα το δρόμο
για την ανασύνταξη των ταγμά-
των εφόδου. Είναι πράσινο φως
για νέες επιθέσεις στις γειτο-
νιές μας. Για αυτό απαιτούμε να
πάρουν αμέσως τέλος.

Να γυρίσει στη φυλακή ο Πα-
τέλης τώρα! Μαζί του να πάνε
και τα κατάλοιπα της Χρυσής
Αυγής που οργάνωσαν τις τε-
λευταίες επιθέσεις. Δεν θα επι-
τρέψουμε να μας πισωγυρίσουν
ξανά στις εποχές της ασυλίας
των φασιστών από το κρατικό
μηχανισμό, της ΕΛΑΣ και τα δι-
καστήρια που έφεραν τις δολο-
φονίες του Παύλου Φύσσα και
του Σαχζάτ Λουκμάν. Θα μας
βρούνε μπροστά τους!»

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΟΥ ΖΑΚ

Ξεκίνησε επιτέλους!

20/10, Δίκη των δολοφόνων του Ζακ. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Ρατσισμός 
ακόμα και στον τάφο
ΟΠέτρος Κωνσταντίνου, συν-

τονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας με
την «Ανταρσία στις Γειτονιές της
Αθήνας» επισκέφθηκε μαζί με την
Εργατική Αλληλεγγύη τον καταυ-
λισμό του Σοφού στον Ασπρό-
πυργο και την οικογένεια του Νί-
κου Σαμπάνη. Εκεί, το πρώτο
πράγμα που ανέφεραν οι φίλοι
και οι συγγενείς του αδικοχαμέ-
νου 18χρονου ήταν ο ρατσισμός
που αντιμετωπίζει ακόμη και μετά
τον θάνατό του. Τόσο το νεκρο-
ταφείο Αγίων Αναργύρων, στο
οποίο η κοινότητα έχει θάψει κι
άλλα μέλη της, όσο και το νεκρο-
ταφείο του Ασπροπύργου αρνή-
θηκαν ο Σαμπάνης να ταφεί εκεί. 

Ειδικά για τον δήμαρχο Ασπρο-
πύργου, Ν. Μελετίου, οι συγγε-
νείς του νεκρού καταγγέλλουν
ότι τους πέταξε έξαλλος έξω. Εί-
ναι το γνωστό ρατσιστικό κάθαρ-
μα που σε συζήτηση του δημοτι-
κού συμβουλίου Ασπροπύργου
με ξεδιάντροπα ρατσιστικό πρό-
σημο περηφανευόταν ότι τα λε-
φτά των κονδυλίων που προορί-
ζονταν για υποδομές για τους Ρο-
μά τα «πήρε από τους γύφτους
και τα έριξε στο κέντρο του
Ασπρόπυργου»! Ο ίδιος επίσης
δεν επέτρεπε στα παιδιά των Ρο-
μά να φοιτήσουν σε μικτό σχο-
λείο, παρά τη δικαστική δικαίωση
10 οικογενειών που προσέφυγαν
για το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου.

Ο ρατσισμός και η περιθωριο-
ποίηση που αντιμετωπίζουν οι Ρο-
μά απλώνεται σε όλο το φάσμα
της ζωής βάζοντας εμπόδια και
οδηγώντας ακόμη και στον θάνα-
το τους νέους ανθρώπους. Ο Νε-
κτάριος Καραχάλιος, πρώτος ξά-
δελφος του Γ. Σαμπάνη, τόνισε
στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Ζού-
με σε συνθήκες πολύ άθλιες. Το
ρεύμα που τροφοδοτεί τα σπίτια
είναι από την μπαταρία του αυτο-
κινήτου. Τη βγάζουμε και τη φέρ-
νουμε μέσα στο σπίτι για να έχου-
με φως. Ούτε νερό έχουμε, ούτε
δρόμους. Και στη ζούγκλα να
ήμασταν δεν θα ήταν τόσο άθλιες
οι συνθήκες. Ας ανοίξουν λίγο τα
μάτια τους οι ‘μεγάλοι’ να δώσουν
και σε μας λίγο φως. Ζούμε πίσω
από τον ήλιο. Θέλουμε να δούμε
μια άσπρη μέρα. Επειδή ήταν τέ-
τοιες οι συνθήκες στον καταυλι-
σμό έχασα κι εγώ τον μοναχογιό
μου από ηλεκτροπληξία πριν 7
χρόνια» -στην είσοδο του καταυλι-
σμού υπάρχει εκκλησάκι που έχτι-
σε ο ίδιος στη μνήμη του γιου του.

Ο δήμαρχος Ασπροπύργου
έχει επίσης αρνηθεί να γίνει εγκα-

τάσταση για να έχει ο καταυλι-
σμός ρεύμα, κατηγορώντας τους
για λεηλασία και παρά το γεγο-
νός ότι Ρομά που κατηγορήθηκαν
στο Χαλάνδρι για κλοπή ρεύμα-
τος έχουν αθωωθεί με το σκεπτι-
κό ότι η ενέργεια αυτή ήταν ανα-
γκαία. Πολλοί καταυλισμοί Ρομά
έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο
έλεος της μπουλντόζας και έχουν
βρεθεί ξαφνικά άστεγοι, πάλι με
το πρόσχημα ότι καταπατούν
εδάφη που δεν τους ανήκουν. 

Αποκλεισμός
Οι Ρομά του Ασπροπύργου

έχουν κατηγορηθεί ότι κλέβουν τα
σκουπίδια των χωματερών και των
εργοστασίων ανακύκλωσης ενώ
το πραγματικό έγκλημα ήταν οι
μαφιόζικες μπίζνες των εργοστα-
σιαρχών που πούλαγαν ανακύκλω-
ση πετώντας αδιαχώριστα σκουπί-
δια και μολύνοντας το περιβάλ-
λον. Χιλιάδες οικογένειες που
ζουν από τα παζάρια βρίσκονται
αντιμέτωπες με απειλές για συλ-
λήψεις και αυτόφωρα, περιμένον-
τας για χρόνια να πάρουν άδεια
τα παζάρια. Αυτά τα παραδείγμα-
τα δείχνουν λίγους μόνο από τους
τρόπους με τους οποίους οι Ρομά
διάφορων περιοχών σπρώχνονται
στον κοινωνικό αποκλεισμό, τη
φτώχεια και την εγκληματικότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2017
από το Γραφείο Στήριξης Ρομά
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής, το 94% των νοικοκυριών
Ρομά αντιμετωπίζουν σοβαρές
υλικές στερήσεις. 89% των Ρομά
στην Ελλάδα διατρέχουν κίνδυνο
φτώχειας. 36% των Ρομά στην
Ελλάδα ζουν σε νοικοκυριά χωρίς
βασικές ανέσεις -εσωτερική κου-
ζίνα, τουαλέτα, μπανιέρα, ηλε-
κτρικό- ενώ το ποσοστό στους μη
Ρομά είναι σχεδόν μηδενικό. Η
βρεφική θνησιμότητα στους Ρο-
μά είναι 1.6 φορές υψηλότερη.

Σε ζωντανή μετάδοση από το
σπίτι του Νίκου Σαμπάνη ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου κατήγγειλε
τον «ρατσισμό ακόμα και στον τά-
φο» σε βάρος του 18χρονου Ρο-
μά και τόνισε ανάμεσα σε άλλα:
«Οι 7 αστυνομικοί δολοφονήσανε
και πρέπει να πάνε φυλακή. Παι-
χνίδια με τα δικαστήρια και τους
δικηγόρους ένα ολόκληρο εργα-
τικό και αντιρατσιστικό κίνημα
που στέκεται στο πλευρό των Ρο-
μά αυτή τη στιγμή δεν θα τα επι-
τρέψει. Οι ζωές των Ρομά μετρά-
νε και μαζί θα αντιδράσουμε».

Την Τετάρτη στη 1μμ θα γίνει η
κηδεία του Νίκου Σαμπάνη στο
Σχιστό.

Αφροδίτη Φράγκου

Να αφοπλιστεί η αστυνομία
Συνέχεια από τη σελ. 3

Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία
Ελλήνων Ρομά - ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ
έβγαλε ανακοίνωση στην οποία τονί-
ζει: «Το γεγονός αυτό έφερε στη
μνήμη όλων παρόμοια περιστατικά
δολοφονιών ρατσιστικού μίσους κα-
τά μελών της κοινότητας των Ελλή-
νων Ρομά τα τελευταία χρόνια. Μετά
την 13χρονη το 2018 στην Άμφισσα,
τον 52χρονο που πυροβολήθηκε για
δύο κοτόπουλα το 2019 στο Ζευγο-
λατιό και τον 18χρονο το 2020 στην
Πιπερίτσα, άλλος ένας 18χρονος
Ρομά προστίθεται στη σύγχρονη λί-
στα των εγκλημάτων μίσους. Τα
προηγούμενα χρόνια οι δολοφόνοι
ήταν ένοπλοι πολίτες, ενώ αυτή τη
φορά το έγκλημα διαπράχθηκε από
όργανα του επίσημου κράτους με
τους επτά αστυνομικούς της ομά-
δας ΔΙ.ΑΣ».

Οι συνήγοροι της οικογένειας του
Νίκου Σαμπάνη, Ηλίας Γιαννόπουλος,

Θανάσης Καμπαγιάννης και Αλεξάν-
δρα Καραγιάννη, έβγαλαν ανακοίνω-
ση στις 26/10 στην οποία υπογραμμί-
ζουν: «Οι γονείς του 18χρονου δολο-
φονημένου Ρομ Νικόλαου Σαμπάνη,
Ιωάννης και Μαρία, δήλωσαν σήμερα
στην Ανακρίτρια Πειραιά παράσταση
υποστήριξης της κατηγορίας κατά
των επτά αστυνομικών για το αδίκη-
μα της ανθρωποκτονίας από πρόθε-
ση κατά συναυτουργία και κατά συρ-
ροή. […] Ζητάμε και θα επιδιώξουμε
μέχρι το τέλος την πλήρη, αντικειμε-
νική, ανεξάρτητη και ενδελεχή διε-
ρεύνηση της υπόθεσης και την παρα-
δειγματική τιμωρία των υπευθύνων,
καθώς και τη διερεύνηση πιθανού
ρατσιστικού κινήτρου. Είναι αδιανόη-
τη ακόμα και η σκέψη ότι οι συγκε-
κριμένοι αστυνομικοί θα επιστρέψουν
αύριο ένστολοι και ένοπλοι στον δρό-
μο. Στο ποινικό μας σύστημα, η από-
δοση δικαιοσύνης είναι ο μόνος δρό-
μος που δεν δικαιώνει την αυτοδι-
κία».    

Διαδηλώσεις ξέσπασαν το Σαββα-
τοκύριακο στις περιοχές που ζουν
Ρομά. Όπως κατήγγειλαν συγγενείς
και φίλοι του Νίκου Σαμπάνη στην
Εργατική Αλληλεγγύη που επισκέ-
φθηκε τον καταυλισμό, οι εκατοντά-
δες Ρομά που ήθελαν να διαδηλώ-
σουν για τον θάνατο του ανθρώπου
τους είχαν ειδοποιήσει την αστυνο-
μία και είχαν επανειλημμένα ζητήσει
άδεια να κλείσουν συμβολικά τον
δρόμο για 10 λεπτά. Σε κάθε κλήση
η αστυνομία υποσχόταν να δώσει
την άδεια 10 λεπτά αργότερα, ενώ
στην πραγματικότητα κέρδιζε χρόνο
για να φέρει όσο περισσότερα ΜΑΤ
γίνεται για να επιτεθεί στους διαδη-
λωτές. 

Τη Δευτέρα το απόγευμα, σε δια-
δήλωση στο κέντρο της Αθήνας τα
ΜΑΤ επιτέθηκαν απρόκλητα με χημι-
κά και ξύλο, τραυματίζοντας ανάμε-
σα σε άλλους τη Μαρία Απατζίδη
βουλεύτρια του ΜεΡΑ25.

ΜΑΝΩΛΑΔΑ  Ρατσιστικός εμπρησμός
Χαράματα της Παρασκευής 15 Οκτώβρη, γύρω στις

3.30πμ, εργάτες γης στα φραουλοχώραφα της Ν.
Μανωλάδας, πετάχτηκαν στον ύπνο τους γιατί έπιασαν
φωτιά οι παράγκες όπου έμεναν. Η φωτιά απλώθηκε με
τρομαχτική ταχύτητα, σαν να καίγονταν πετρέλαιο, σύμ-
φωνα, με την καταγγελία ομάδας εργατών γης που
έφτασε στην ΚΕΕΡΦΑ. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, όπως
δείχνουν και τα βίντεο που μας έστειλαν.

Εκείνη την ώρα στις 15 παράγκες βρίσκονταν 34 άτο-
μα, 24 από το Πακιστάν και 10 από Μπαγκλαντές. Τραυ-
ματίστηκαν με εγκαύματα τουλάχιστον δύο εργάτες.
Κάηκαν πρόβατα και κότες που είχαν για δική τους χρή-
ση. Κάηκαν όλα τα υπάρχοντα τους, ανάμεσα σε αυτά
και έγγραφα, όπως διαβατήρια, χρήματα αλλά και ψυ-
γεία και κουζίνες και ένα μοτοποδήλατο.

Ενημέρωσαν τον εργοδότη και τους είπε να πάρουν
ένα ραντιστικό μηχάνημα για να σβήσουν την φωτιά, κάτι
που έγινε. Ζήτησαν από τον εργοδότη βοήθεια για τις

απώλειες τους και εκείνος τους έδωσε τα υλικά για να
ξαναφτιάξουν νέες παράγκες στο ίδιο σημείο.

Δέκα χρόνια, μετά το μεγάλο ξεσηκωμό στην Ν. Μα-
νωλάδα, όταν μπράβοι πυροβόλησαν εργάτες γης που
ζήτησαν τα δεδουλευμένα, οι άθλιες συνθήκες διαβίω-
σης σε παράγκες παραμένουν.

Είναι αδιανόητο να δουλεύουν χρόνια ολόκληρα στα
φραουλοχώραφα, άλλοτε να δέχονται σφαίρες και άλλο-
τε να κινδυνεύουν να χάσουν την ζωή τους γιατί καίγον-
ται οι παράγκες τους.

Απαιτούμε τώρα νομιμοποίηση όλων των μεταναστών,
να πάρουν χαρτιά όλοι οι εργάτες γης. Απαιτούμε εργα-
σία με αμοιβή σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις ερ-
γασίας και αξιοπρεπείς χώρους στέγασης.

Ανακοίνωση ΚΕΕΡΦΑ, 20/10/21

Στη σελίδα της ΚΕΕΡΦΑ στο FB έχουν δημοσιευτεί
βίντεο από τη νύχτα της πυρκαγιάς και την επόμενη ημέ-
ρα.

25/10, Διαδήλωση ενάντια στην αστυνομική δολοφονία του Ν. Σαμπάνη. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Εν ώρα εργασίας κάτω από γε-
ρανογέφυρα της COSCO στο
λιμάνι του Πειραιά έχασε τη

ζωή του 45χρονος εργάτης το από-
γευμα της Δευτέρας 25/10. Όπως
καταγγέλει η Ένωση Εργαζομένων
Διακίνησης Εμπ/τίων στις προβλήτες
του Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ) το θανατηφό-
ρο εργατικό ατύχημα “είναι αποτέλε-
σμα της εντατικοποίησης της εργα-
σίας, των ελλιπών μέτρων ασφάλειας
της υγείας μας και της ακεραιότητας
μας. Είναι αποτέλεσμα των απανω-
τών κόντρα βαρδιών, των υπερω-
ριών, το πετάμε «νέους εργάτες» να
κολυμπήσουν χωρίς την απαραίτητη
εκπαίδευση. Είναι αποτέλεσμα των
εκβιασμών από την εργοδοσία μπρο-
στά στις ανανεώσεις των συμβάσε-
ων, να μην υπολογίζεται κούραση,
ασθένειες, να «φοβόμαστε» να πού-
με όχι. Είναι αποτέλεσμα να θυσιά-
ζονται ζωές για τα κέρδη της CO-
SCO.”

Από την πλευρά της η COSCO δεν

δίστασε να αποποιηθεί κάθε ευθύ-
νης λέγοντας πως “ο εκλιπών βρι-
σκόταν για άγνωστο λόγο... πλησίον
της γερανογέφυρας νούμερο 10”
όπου “για αδιευκρίνιστους μέχρι
στιγμής λόγους ήρθε σε επαφή με
τη γέφυρα” ενώ διοχέτευε στα Μέσα
Ενημέρωσης πως ο εργάτης βρισκό-
ταν εκεί εκτός βάρδιας. 

Άμεση απάντηση
Άμεση ήταν η απάντηση από την

πλευρά της ΕΝΕΔΕΠ που με γενική
συνέλευση προκήρυξε 24ωρη απερ-
γία από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας
και απεργιακή συγκέντρωση στις 11
το πρωί της Τρίτης στην πύλη του
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο
Ικόνιο. “Η μαζικότητα της συγκέντρω-
σης, που είχε τη στήριξη του Εργατι-
κού Κέντρου Πειραιά και στην οποία
συμμετείχαν με 24ωρη απεργία και οι
εργαζόμενοι της Ένωσης Λιμενεργα-

τών ΟΛΠ, νέκρωσε το ΣΕΜΠΟ”, μας
είπε η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική
σύμβουλος δήμου Νίκαιας-Ρέντη.
“Επικρατούσε οργή και διάθεση για
συνέχιση του αγώνα. Οι εργαζόμενοι
μας έλεγαν πως χρειάζονται αυξή-
σεις για να μη χρειάζεται να κάνουν
δεύτερες δουλειές και να έρχονται
εξαντλημένοι. Ζητάνε εργατικές ομά-
δες με μόνο 6 και όχι μόνο 4 άτομα
για να υπάρχει καλύτερη επόπτευ-
ση”.

“Απαιτούμε μέτρα προστασίας
της ζωής των εργαζομένων”, αναφέ-
ρε στη συγκέντρωση ο πρόεδρος
της ΕΝΕΔΕΠ, Μάρκος Μπεκρής:
“Αυτά είναι άμεσα συνυφασμένα με
την υπογραφή Συλλογικής Σύμβα-
σης Εργασίας, με τα αιτήματα για
μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλή-
ρη εργασιακά και ασφαλιστικά δι-
καιώματα”. Στη συγκέντρωση βρέ-
θηκαν και τα μέλη του ΣΕΚ Πειραιά

για να εκφράσουν τη συμπαράστα-
ση τους στους απεργούς.

Απόφαση για νέα 24ωρη απεργία
πήρε το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ απέναντι
στην άρνηση της COSCO να ικανο-
ποιήσει τα αιτήματα των εργαζομέ-
νων, το οποίο τονίζει πως “ευθύνες

βαραίνουν και τη κυβέρνηση της Νέ-
ας Δημοκρατίας η οποία πρέπει να
πάρει μέτρα για την άμεση ικανοποί-
ηση των αιτημάτων των εργαζομένων
και την προστασία της ζωής τους”. 

Δ.Δ.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ
ΕΣΤΙΕΣ

Δώστε λεφτά 
για τις Σχολές

Εκλογές και συνέδριο
απαιτούν 
οι εκπαιδευτικοί
Στο Πρωτοδικείο προσέφυγε η ηγεσία της ΟΛΜΕ ζητώντας τον ορισμό

προσωρινής διοίκησης μέχρι τον Ιούνιο του 2022, αντί της διεξαγω-
γής συνεδρίου και της εκλογής νέου Δ.Σ. 

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μέρες μόνο μετά τη συνέλευση των προ-
έδρων ΕΛΜΕ όπου μεθοδεύτηκε η ανατροπή της πλειοψηφούσας από-
φασης για συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση και
απεργιακή κλιμάκωση. 

Εκτός του αντιδημοκρατικού της χαρακτήρα, η προσφυγή ελλοχεύει
τον κίνδυνο της μετατροπής της ΟΛΜΕ σε νέα… ΓΣΕΕ, όπου με πρόσχη-
μα τον δικαστικό διορισμό, αντί της εκλογής του ηγετικού οργάνου, η κή-
ρυξη απεργιών είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της.

Επιχειρείται έτσι η καταδίκη σε αδράνεια μιας από τις μεγαλύτερες
συνδικαλιστικές ομοσπονδίες και μάλιστα στη μέση μιας μάχης που χα-
ρακτηρίζεται από μαζικότητα, μαχητικότητα και σπουδαία συμμετοχή της
βάσης, όπως φάνηκε τόσο από τα ποσοστά στην απεργία – αποχή και
την απεργία της 11/10, όσο κι από τις αποφάσεις των πρωτοβάθμιων σω-
ματείων για κλιμάκωση. Αντίθετα, δεκάδες ΣΕΠΕ κι ΕΛΜΕ προχωράνε σε
εκλογικές διαδικασίες το αμέσως προσεχές διάστημα.

Την προσφυγή στο Πρωτοδικείο καταγγέλουν οι Παρεμβάσεις Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης με ανακοίνωσή τους. Μεταξύ άλλων υπογραμμί-
ζουν:

«Θέλουν τον κλάδο να στέκει στη γωνία βουβός και ακίνητος, μια ιστο-
ρική Ομοσπονδία να βρίσκεται σε παρατεταμένο καθεστώς παραλυσίας.
Επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν το Συνέδριο σε “νεκρό” χρόνο, σε μια
περίοδο που έχουμε σε εξέλιξη τη μεγαλύτερη αντιεκπαιδευτική επίθεση,
την ώρα που το πανεκπαιδευτικό κίνημα βρίσκεται στους δρόμους. Στην
εποχή αυτή ο κλάδος θα έπρεπε να βρίσκεται σε πραγματική κίνηση και
να αποφασίζει ο ίδιος για τα επόμενα αγωνιστικά του βήματα. Το Συνέ-
δριο της ΟΛΜΕ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την κορυφαία συλλογική
και δημοκρατική διαδικασία του κλάδου προς μια τέτοια κατεύθυνση…
Καλούμε τώρα την Ομοσπονδία να πάρει πίσω την απαράδεκτη αυτή από-
φαση και να κηρύξει τώρα Συνέδριο! Καλούμε όλες τις ΕΛΜΕ να πάρουν
εδώ και τώρα θέση! Να καταδικάσουν την προσφυγή της ΟΛΜΕ στα δικα-
στήρια. Να απαιτήσουν να πραγματοποιηθεί τώρα Συνέδριο της ΟΛΜΕ».

Σ.Μ.

Ηκυβέρνηση άνοιξε τις σχολές μετα από ενάμιση χρόνο ακρι-
βώς όπως τις έκλεισε, χωρίς να πάρει κανένα μέτρο υγει-

ονομικής προστασίας. Οι εικόνες που βλέπουμε από τις πρώτες
μέρες είναι ουρές δεκάδων πολλές φορές και εκατοντάδων φοι-
τητών/τριών έξω από τα πανεπιστήμια για να ελεγχθούν από
ιδιωτικές εταιρίες security που σκανάρουν πιστοποιητικά και
τεστ και όχι από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που κάνει μαζικά δωρεάν
τεστ σε όλες και όλους. 

Η ουρά για την σίτιση φτάνει με ευκολία τα 100 μέτρα. Ο συ-
νωστισμός στα αμφιθέατρα είναι μεγάλος με εκατοντάδες φοι-
τήτριες και φοιτητές να πετιούνται εκτός μαθημάτων λόγω έλ-
λειψης υποδομών, ενώ όσοι παρακολουθούν κυριολεκτικά κρέ-
μονται από τα παράθυρα. Κι αυτό φυσικά ισχύει για όσα μαθή-
ματα έχουμε διδακτικό προσωπικό για να γίνουν, διότι φέτος οι
ελλείψεις είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά όπως και σε
διοικητικούς και καθαριστές. Τα εργαστήρια έχουν πληρότητα
μερικές ώρες αφού ανοίξουν διαθέσιμες θέσεις χωρίς να έχουν
προλάβει να γραφτούν όλοι οι φοιτητές, αφού οι θέσεις που
ανοίγουν για κάθε εργαστήριο είναι δυσανάλογες του αριθμού
των φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημα. Η απάντηση που
παίρνουμε όταν ζητάμε παραπάνω τμήματα εργαστηρίων είναι
του χρόνου να είμαστε πιο γρήγοροι. 

Το τι σημαίνει υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων όμως
το καταλάβαμε πριν καν προλάβουμε να μπούμε στα αμφιθέτρα
καλά καλά, με τις εικόνες από τις πλημμύρες σε ΠΑΔΑ, ΑΣΚΤ,
ΦΛΣ, Γεωπονική και σε δωμάτια της ΦΕΠΑ που έσταζαν με το
που άνοιξαν τα πανεπιστήμια. Δεν φταίνε τα «ακραία» καιρικά
φαινόμενα, φταίνε οι επιλογές της κυβέρνησης που είχε ενάμιση
χρόνο για να προετοιμάσει το ασφαλές άνοιγμα των σχολών αλ-
λά αντί για αυτό έκανε δολοφονικές επιλογές να ξοδεύει δισεκα-
τομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς (με πιο πρόσφατη την ελ-
ληνογαλλική συμφωνία για τα Ραφάλ) και μπάτσους. Επέλεγε να
κάνει δώρα στους πλούσιους φίλους της πάνω στα καμένα αλλά
δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ για να κάνει προσλήψεις καθηγητών
για να κάνουμε μάθημα σε μικρότερα τμήματα, σε προσωπικό
καθαρισμού για απολυμάνσεις και συνολικότερα μέτρα για να
ανοίξουν οι σχολές με ασφάλεια.

Εύα Ντόκου, φοιτήτρια ΠΑΔΑ

Ως Σύλλογος Οικοτρόφων των Φοιτητι-
κών Εστιών του Πανεπιστημίου Αθηνών,

συνεχίζοντας τον αγώνα μας ενάντια στην
καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης με
την υποχρηματοδότηση της Παιδείας και
των φοιτητικών παροχών, προχωρήσαμε τη
Δευτέρα 25/10 σε γενική συνέλευση, με σκο-
πό να συζητηθούν τα νέα θέματα που ανέκυ-
ψαν στον χώρο των εστιών. 

Τα ζητήματα αφορούν τόσο τις υλικοτεχνι-
κές υποδομές (αναλκυστήρες εκτός λει-
τουργίας, δωμάτια που έχουν κριθεί ακατάλ-
ληλα, χαλασμένα συστήματα κλιματισμού
και θέρμανσης, απουσία υγειονομικών μέ-
τρων για την προστασία από τον κορωνοϊό),
τη σίτιση, η οποία εκτός από κακής ποιότη-
τας είναι πλέον και ανεπαρκής για να καλύ-
ψει τις επισιτιστικές ανάγκες των φοιτητών,
όσο και θέματα διαμονής, καθώς το πανεπι-
στήμιο αρνείται για μία ακόμη φορά να εγ-
κρίνει τις αιτήσεις των οικοτρόφων και των
οικοτροφισσών για παράταση διαμονής στις
Εστίες, με σκοπό να καταφέρουν να τελει-
ώσουν την σχολή τους. 

Αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν η δημι-
ουργία πρωτοβουλίας των οικοτρόφων, η
οποία σε συνεργασία με δυνάμεις του ΣΕΚ
στις σχολές, των ΕΑΑΚ και της Πανσπουδα-
στικής, καταλήξαμε στη σύνθεση κειμένου
με όλα τα αιτήματα των οικοτρόφων, το
οποίο καλεί σε νέα πιο μαζική συνέλευση την
επόμενη Δευτέρα, έτσι ώστε να αποφασι-
στούν συλλογικά οι επόμενες κινήσεις μας,
για να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης και να μην αφήσουμε κανένα αντι-
συνταγματικό νομοσχέδιο να εφαρμοστεί.

Λείρυα Μπέκα, φοιτήτρια ΕΚΠΑ

COSCO Οι νεκροί δικοί μας, 
                 τα κέρδη δικά τους

26/10, Απεργία στην COSCO. Φωτό: Μήτσος Αργυροκαστρίτης



Νο 1494, 27 Οκτώβρη 2021
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Εκπαίδευση

Η βάση επιμένει για απεργία
Πίσω από τις διαθέσεις του εκπαι-

δευτικού κλάδου βρέθηκε, μετά
την ηγεσία της ΟΛΜΕ και αυτή

της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλά-
δος, που προχώρησε σε ολομέλεια των
προέδρων ΣΕΠΕ, το Σάββατο 23/10. 

Παρότι συμμετείχαν εκπρόσωποι 111
από τα 134 πρωτοβάθμια σωματεία δα-
σκάλων, η απόφαση για τα επόμενα βή-
ματα της μάχης ενάντια στις επιθέσεις
της Κεραμέως παραπέμφθηκε στο Δ.Σ
της Ομοσπονδίας!

Η συνεδρίαση στο υπόγειο του ξενο-
δοχείου Νοβοτέλ, ξεκίνησε κεκλεισμέ-
νων των θυρών γεγονός που προκάλεσε
αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς. «Είναι
φανερό τι θέλει να αποφύγει το ΔΣ της
ΔΟΕ και προχωρά σε ολομέλεια προ-
έδρων κεκλεισμένων των θυρών. Θέλει
αποστειρωμένες διαδικασίες μακριά από
την κριτική των εκπαιδευτικών» κατήγ-
γειλαν μεταξύ άλλων οι Παρεμβάσεις
του ΣΕΠΕ “Αριστοτέλης”. Την ίδια ώρα
δάσκαλοι/ες από μια σειρά συλλόγους
πραγματοποιούσαν συγκέντρωση έξω
από το ξενοδοχείο, εκφράζοντας την
απαίτηση για απεργιακή κλιμάκωση του
αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση. «Ανυ-
πακοή – Απεργία – Αποχή» ήταν το βασι-
κό σύνθημα που φώναζαν διεκδικώντας
την επαναπροκήρυξή της.

Αυτό ήταν και το μήνυμα που ερχόταν
από πολλά σωματεία στη συνέλευση των
προέδρων. «Η αποφασιστικότητα και ο
θυμός που μεταφέρεται από όλους τους
συναδέλφους/ισσες αυτές τις μέρες εκ-
δηλώθηκε και στην ολομέλεια από τις
τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Συλ-
λόγων... Το μήνυμα που φτάνει από τους
συναδέλφους όλης της χώρας προς την
Ομοσπονδία είναι ηχηρό: Επαναπροκή-
ρυξη της απεργίας- αποχής τώρα! Αγώ-
νας μέχρι τη νίκη! Δεν υποχωρούμε, δεν
θα υποταχθούμε» σημειώνει σε ενημε-
ρωτική του δήλωση ο Μάνθος Κυριακό-
πουλος, εκλεγμένος στο ΔΣ της ΔΟΕ με
τις Παρεμβάσεις. «Σχεδόν το σύνολο
των προέδρων στις τοποθετήσεις τους
είχαν εντολή από τις ΓΣ να ζητήσουν
επαναπροκήρυξη της απεργίας αποχής,
με συντριπτικές πλειοψηφίες επί των πα-
ρόντων. Με αλλά λόγια το κλίμα που με-
ταφέρθηκε στο ΔΣ της ΔΟΕ από τους
προέδρους δεν άφησε περιθώρια δεύτε-
ρων σκέψεων από την επαναπροκήρυξη
της απεργίας αποχής», μεταφέρει ο
πρόεδρος του ΣΕΠΕ “Αλέξανδρος Δελ-
μούζος”, Κώστας Βερέτσος.

Εισηγητικά, ήδη από την παραμονή
της μεγάλης πανεκπαιδευτικής απεργίας
της 11ης Οκτώβρη, η πλειοψηφία του
Δ.Σ της ΔΟΕ είχε ταχθεί με την πρόταση
για κατάθεση ενός ενιαίου κειμένου -κα-
ταγγελτικού μεν προς την πολιτική του
υπουργείου- στις ηλεκτρονικές πλατ-
φόρμες της αξιολόγησης, γεγονός όμως
που κατακρίθηκε από μεγάλο κομμάτι
των εκπαιδευτικών ως βήμα πίσω, σε
σχέση με την απεργία-αποχή που συγ-

κέντρωνε σχεδόν καθολικά ποσοστά
συμμετοχής κι απειλούσε να ακυρώσει
όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Σε μια σειρά σημεία της χώρας έγιναν
γενικές συνελεύσεις των ΣΕΠΕ που πή-
ραν απόφαση για επαναπροκήρυξη της
απεργίας-αποχής και απεργιακή κλιμά-
κωση. Καθημερινές στάσεις εργασίας
από τις διαδικασίες αξιολόγησης έχουν
κηρύξει και αυτή την εβδομάδα μια σειρά
σωματεία της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αρκετούς
συλλόγους δασκάλων όμως, παρότι συγ-
κεντρώθηκε μεγάλος αριθμός εκπαιδευ-
τικών, η ηγεσία δεν αναγνώρισε απαρτία
στη συνέλευση, αποφεύγοντας έτσι τη
δέσμευση από αγωνιστικές αποφάσεις. 

«Η συνέλευση του ΣΕΠΕ στην Ξάνθη
έφτασε να έχει ακόμα και 120 άτομα,
αριθμός πολύ μεγάλος για τα δεδομένα
της πόλης. Παρόλα αυτά ο δεξιός πρό-
εδρος με τη συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ έβα-
λαν θέμα απαρτίας. Έτσι λύθηκαν τα χέ-
ρια στην ηγεσία του συλλόγου να μετα-
φέρει ό,τι θέλει στην ολομέλεια των προ-
έδρων» δήλωσε στην Ε.Α ο Τζεμαλί Μη-
λιαζήμ, δάσκαλος και μέλος του συλλό-
γου της Ξάνθης. «Το κλίμα στη συνέλευ-
ση ωστόσο ήταν ξεκάθαρα υπέρ της συ-
νέχισης του αγώνα με την επαναπροκή-
ρυξη της απεργίας-αποχής. Από τη με-
ριά μας στηρίξαμε αυτή την πρόταση για
επαναπροκήρυξη και υπερθεματίσαμε
για κλιμάκωση με απεργία κι όχι το ανά-
ποδο. Η ηγεσία του συλλόγου όμως δεν
έβαλε τις προτάσεις σε ψηφοφορία γιατί
το αποτέλεσμα θα τους εξέθετε».

Η συνεδρίαση του Δ.Σ της ΔΟΕ στο
οποίο παραπέμφθηκαν οι αποφάσεις δεν
είχε οριστεί μέχρι το πρωί της Δευτέρας.
Ωστόσο δεκάδες ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ παίρ-
νουν από τα κάτω αποφάσεις συνέχισης
της μάχης και συντονισμού. 

Την Τρίτη 19/10 προχώρησαν σε σύ-

σκεψη 24 ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ που μεταξύ
άλλων καλούν σε επαναπροκήρυξη της
απεργίας αποχής από τα ίδια τα πρωτο-
βάθμια σωματεία με εξώδικο στις Διευ-
θύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης και το
Υπουργείο Παιδείας, ενώ μπήκαν προτά-
σεις και για περαιτέρω απεργιακή κλιμά-
κωση με 48ωρη απεργία στις 3 και 4/10.

Συνελεύσεις
Αντίστοιχα και το Δίκτυο Εκπαιδευτι-

κών «Η Τάξη μας», από την επόμενη της
συνέλευσης των προέδρων των ΕΛΜΕ
το περασμένο Σάββατο, καλεί σε συνέχι-
ση της απεργίας-αποχής από τα κάτω
και κλιμάκωση με 48ωρη απεργία: «Σε
όλους τους ΣΕΠΕ και τις ΕΛΜΕ, αποφα-
σίζουμε συνέχιση της απεργίας-αποχής
με προκήρυξη από τα πρωτοβάθμια σω-
ματεία μας, και ταυτόχρονα απαιτούμε
από τις ηγεσίες των ομοσπονδιών να
επαναπροκηρύξουν την απεργία αποχή.
Προχωράμε σε Γενικές Συνελεύσεις
παντού... Στις συνελεύσεις μαζί με τη
συνέχιση της απεργίας αποχής από την
αξιολόγηση, αποφασίζουμε 48ωρη
απεργία 3 και 4 Νοέμβρη. Εκλέγουμε αν-
τιπροσώπους 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 συνδικαλι-
στές της, δεν θα μπορέσουν να σταμα-
τήσουν το ποτάμι των χιλιάδων οργισμέ-
νων και αποφασισμένων εκπαιδευτικών.
Εμείς θα νικήσουμε».

Σε συγκέντρωση έξω από το Υπουρ-
γείο Παιδείας προχώρησαν, τη Δευτέρα
25/10, σύλλογοι εκπαιδευτικών και γονέ-
ων μαζί με μαθητές/τριες, διαμαρτυρόμε-
νοι για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμη-
μάτων, που έχει δημιουργήσει τάξεις με
28 μαθητές σε σχολεία όλης της χώρας. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Η συντριπτική πλειοψηφία στον κλάδο των δασκάλων
δεν αποδέχεται την αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί
που έδωσαν τη μάχη πετυχαίνοντας συντριπτικά

ποσοστά συμμετοχής (της τάξης του 94%) στην απεργία –
αποχή και με παρόμοια ποσοστά στην απεργία της 11/10,
εξακολουθεί να θέλει να συγκρουστεί με την Κεραμέως.
Υπάρχει ένα πλειοψηφικό κομμάτι που διεκδικεί την επανα-
προκήρυξη της απεργίας – αποχής και την απεργιακή κλι-
μάκωση. Αυτή η εικόνα καταγράφηκε στις συνελεύσεις της
προηγούμενης εβδομάδας, είτε αυτές οργανώθηκαν με
αξιοπρεπείς όρους από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, είτε
όχι. Υπήρξαν συνελεύσεις που συγκέντρωσαν έως 200 άτο-
μα και συντριπτικά αποφάσισαν την επαναπροκήρυξη της
απεργίας - αποχής. 

Η δεύτερη εικόνα που καταγράφηκε είναι η εξόφθαλμη
υποχώρηση της πλειοψηφίας στην ηγεσία της ΔΟΕ. Αν
εξαιρέσεις την παράταξη της ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚΕ) που βγήκε
ανοιχτά απεργοσπαστικά, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τη
συμμετοχή στην αξιολόγηση, η άποψη που υπερίσχυσε στο
Δ.Σ της ομοσπονδίας και λέει ότι πρέπει να καταθέσουμε
ένα ενιαίο κείμενο από όλα τα σχολεία στις διαδικασίες της
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, αποτελεί οπισθο-
χώρηση σε σχέση με την εκφρασμένη άποψη του κλάδου
που θέλει τη σύγκρουση με την αξιολόγηση της Κεραμέως.
Η πρόταση αυτή κατατεμαχίζει τη ανοιχτή, συλλογική αντί-
σταση του κλάδου και τη μετατρέπει σε συμβολική κίνηση
διαμαρτυρίας. 

Η τεράστια συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργία
στις 11/10 δημιούργησε την ανάγκη για απεργιακή κλιμά-
κωση. Αυτό είναι προφανές ότι φόβισε, εκτός από το
υπουργείο και τη συνδικαλιστική ηγεσία. Η απόφαση για
ενιαίο κείμενο είναι μια υπεκφυγή. Είναι θετικό την ίδια
στιγμή ότι η διάθεση για σύγκρουση που έχει η βάση, αρχί-
ζει και παίρνει οργανωμένα χαρακτηριστικά. Το ότι πάνω
από 20 ΣΕΠΕ και 20 ΕΛΜΕ – που συνεχώς αυξάνονται –
συντονίζονται από τα κάτω κι επιχειρούν να συνεχίσουν την
απεργία – αποχή, κηρύσσοντάς την οι ίδιοι, δίνει μια ελπι-
δοφόρα προοπτική. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βα-
δίσουμε. 

Χρειάζεται να τονιστεί η ανάγκη για συνέχεια της απερ-
γιακής δράσης. Η πρόταση για 48ωρη απεργία 3-4 Νοέμ-
βρη απαντάει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στο ποιο πρέπει
να είναι το επόμενο βήμα. Υπάρχουν σύλλογοι, όπως ο δι-
κός μας, που το έχουν ήδη αποφασίσει στη γενική τους συ-
νέλευση. Χρειάζεται να μπει σε όλους τους συλλόγους και
να το υιοθετήσει και η ΔΟΕ. Να προσπεραστούν όλα εκείνα
τα γραφειοκρατικά εμπόδια που βάζουν οι κανονισμοί και
τα καταστατικά. Τα καταστατικά και οι κανονισμοί είναι για
να διευκολύνουν τη δράση των συλλόγων κι όχι να την εμ-
ποδίζουν. 

Να προχωρήσουμε τώρα σε κλιμάκωση της δράσης. Η
ηγεσία του ΥΠΑΙΘ είναι απελπισμένη. Αν και κατόρθωσε να
βγάλει την απεργία-αποχή παράνομη και να χρησιμοποιήσει
τον νόμο Χατζηδάκη, δεν έχει κατορθώσει ακόμη να επιβάλ-
λει την αξιολόγηση μέσα στα σχολεία. Αντίθετα έχει κατορ-
θώσει την απονομιμοποιήσει σε ακόμη ευρύτερα κομμάτια
του πληθυσμού. Το δίλημμα εξευτελιστική αποδοχή της ήτ-
τας ή σκλήρυνση των επιθέσεων με κίνδυνο την ακόμη με-
γαλύτερη απονομιμοποίηση είναι ακόμη πιο επιτακτικό και
σκληρό για την Κεραμέως. 

Γι’ αυτό τώρα πρέπει να επιμείνουμε στην ανάγκη κλιμά-
κωσης του αγώνα με επαναπροκήρυξη της απεργίας – απο-
χής από την ομοσπονδία και 48ωρο απεργιακό βήμα με
ταυτόχρονη στήριξη του συντονισμού των ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ
από όλη τη χώρα, και να αναγκάσουμε τις ηγεσίες των ομο-
σπονδιών να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. 

Σεραφείμ Ρίζος,
μέλος Δ.Σ ΣΕΠΕ Χανίων  

11/10, Πανεκπαιδευτική απεργία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Πανδημία, κλιματική αλλαγή και πόλεις
Ομιλητής: Αλέξανδρος Καρδάσης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 
Goody’s Χαλανδρίου 7μμ
Τρότσκι: το ξίφος της επανάστασης
Εισηγητής: Παναγιώτης Καραμπάσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 
Goody’s Χαλανδρίου 7μμ
Μαρξισμός και αναρχισμός
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 28/10 πλατεία Ηρώων 7.30μμ
Ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αντιφασι-
στικός;
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
• ΠΕΜΠΤΗ 4/11 πλατεία Ηρώων 7.30μμ
Η σύνοδος COP26 στη Γλασκώβη και η
πάλη ενάντια στην κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Σεξισμός, εκτρώσεις και αναπαραγωγικά
δικαιώματα
Ομιλήτρια: Δανάη Βάρσου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 καφέ Σταθμός 8μμ
Η σύνοδος COP26 στη Γλασκώβη και η
πάλη ενάντια στην κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Ανάργυροι 7.30μμ
40 χρόνια από την «αλλαγή» - Η αυταπάτη
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 

Στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Τρότσκι: το ξίφος της επανάστασης
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 28/10 
coffee lab, Ιερά οδός και Θηβών 6.30μμ
Παλεύουμε με την εργατική τάξη στο κέν-
τρο
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
6 Νοέμβρη διαδηλώνουμε ενάντια στην
κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική
καταστροφή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ – Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κοτσουδάκη

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

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 δημαρχείο 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ – Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Παλεύουμε με την εργατική τάξη στο κέν-
τρο
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28/10 
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7.30μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/10 
Πρατίνου 38, κοινωνική κουζίνα 6.30μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση της καταστροφής,
οργανώνουμε τις 6 Νοέμβρη

Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/10 
καφέ Nouvelle, Αυξεντίου 23, 7μμ
Παλεύουμε με την εργατική τάξη στο κέν-
τρο
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 28/10 καφέ πλ. Σουρμένων 8μμ
Τι συμβαίνει στην Κούβα;
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 
καφέ Μυρτίλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
40 χρόνια από την «αλλαγή» - Η αυταπάτη
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 πλ. Μερκούρη 7μμ
81 χρόνια από το ΟΧΙ – Ποτέ ξανά φασι-
σμός
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 καφέ Off the chain 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 28/10 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ
Παλεύουμε με την εργατική τάξη στο κέν-
τρο
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 28/10 συνεργατικό καφέ Κουτσό,
Βαλτινών 7.45μμ
Ο ιστορικός ρόλος της εργατικής τάξης
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 28/10 Family Cafe 7μμ
Παλεύουμε με την εργατική τάξη στο κέν-
τρο
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 
καφέ Χορτάτζη 3, πλ. Αγ.Νικολάου 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 
καφέ Περιβολάκι 7.30μμ

81 χρόνια από το ΟΧΙ – Ποτέ ξανά φασι-
σμός
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Γονείς και εκπαιδευτικοί ενάντια στην
αξιολόγηση
Ομιλητής: Μήτσος Λάμπρου

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 21/10 
Στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
40 χρόνια από την «αλλαγή» - Η αυταπάτη
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 21/10 
Στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Παλεύουμε με την εργατική τάξη στο κέν-
τρο
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 καφέ ΝΕΟΝ, 
Μαιζώνος και Τριών Ναυαρχών 6:30μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
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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 
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Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 
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λάκης, Σωτήρης Κοντογιάννης, Νίκος
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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 27/10
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/10
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
πλατεία Ελευθερίας 6.30μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Χαλανδρίου 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ •Πλατεία, Παλούκι 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου με Βεΐκου 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη με Θησέως 11πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή Πάρκο Τρίτση
11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπολέως 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
Ν. ΙΩΝΙΑ 
ΗΣΑΠ Πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου με Μαρτίου 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΠΑΤΡΑ Πλατεία 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

ΤΡΙΤΗ 2/11
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 6.30μμ

Εξορμήσεις
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Οι επίσημοι εορτασμοί επικεντρώνονται
στο Όχι της 28ης Οκτωβρίου, σε
ύμνους για το «έπος της Αλβανίας» και

σε εκκλήσεις για εθνική ενότητα: όλοι οι έλλη-
νες μεγαλουργήσαμε τότε ενωμένοι και σήμε-
ρα να κάνουμε το ίδιο, είναι το μήνυμα. Θα το
ακούσουμε και φέτος από τον Μητσοτάκη και
τους υπουργούς του. Το ότι δεν είμαστε «όλοι
μαζί» με την κυβέρνηση της καταστροφής και
τα αφεντικά που υπηρετεί, το φωνάζουν εκα-
τομμύρια εργαζόμενοι και νεολαία που τη μι-
σούν. 

Όμως, ούτε και το 1940 ήμασταν «όλοι μα-
ζί». O πόλεμος του 1940-41 ανέδειξε το χωρι-
σμό της κοινωνίας σε δυο αντίπαλα ταξικά
στρατόπεδα που θα αναμετριόνταν τα επόμε-
να χρόνια. Κι η πολεμική αναμέτρηση δεν μπο-
ρεί να γίνει κατανοητή έξω από το συνολικότε-
ρο πλαίσιό της: δηλαδή ως επεισοδίου του
Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πό-
λεμος τον Σεπτέμβρη του 1939, η δικτατορία
του Μεταξά που κυβερνούσε με τις ευλογίες
του Παλατιού, κράτησε στάση «ουδετερότη-
τας». Ο ένας λόγος ήταν οι πολιτικές και οικο-
νομικές σχέσεις με τη ναζιστική Γερμανία. O
«Γ’ Ελληνικός Πολιτισμός», το δημόσιο κάψιμο
«αντεθνικών βιβλίων», η υποχρεωτική ένταξη
των νέων στην ΕΟΝ, τα «τάγματα σκαπανέων»,
ήταν όλα δάνεια από τον φασισμό, τον ιταλικό
και τον γερμανικό. Οι γερμανικές επιχειρήσεις
εντωμεταξύ, εισέδυαν στα Βαλκάνια. Στο τέλος
του 1937 το 1/3 των ελληνικών εξαγωγών (κα-
πνά, μεταλλεύματα) πήγαιναν στην Γερμανία.

Όμως, η ουδετερότητα της Ελλάδας και των
άλλων βαλκανικών χωρών βόλευε και τον βρε-
τανικό ιμπεριαλισμό. Η δικτατορία είχε επιβλη-
θεί το 1936 με τις ευλογίες του. Τα συμφέρον-
τα των ελλήνων καπιταλιστών (πχ τραπεζικό,
εφοπλιστικό κεφάλαιο) ήταν δεμένα με εκείνα
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Βρετανία
δεν είχε δυνάμεις να ανοίξει ένα μέτωπο εδώ
και επίσης για πολλούς μήνες μετά το ξέσπα-
σμα του πολέμου επεδίωκε την «ευμενή ουδε-
τερότητα» του… Μουσολίνι.  

Αντεπίθεση
Τελικά ο Μουσολίνι αποφάσισε να επιτεθεί

για διάφορους λόγους. Είχε καταπιεί την Αλ-
βανία, και είχε βλέψεις για τη Ρουμανία με τα
πετρέλαιά της. Αλλά οι «απόγονοι των Ρωμαί-
ων λεγεωνάριων», όπως τους παρουσίαζε, δη-
λαδή η ρουμάνικη μοναρχία, παζάρευε με
τους Άγγλους και τελικά αποφάσισε να μπει
κάτω από την ομπρέλα του Χίτλερ. 

Όμως, η επίθεση που εξαπέλυσε ο ιταλικός
στρατός ήταν και κακά οργανωμένη και με
ανεπαρκείς δυνάμεις. Αποκρούστηκε από τις
πρώτες μέρες και από τα μέσα Νοέμβρη ο ελ-
ληνικός στρατός ξεκίνησε την αντεπίθεσή του
που τον έφερε βαθιά στο αλβανικό έδαφος. 

Ένας μύθος είναι ότι η επιτυχία εκείνης της
αντεπίθεσης στηριζόταν στην «ελληνική ψυ-
χή», στην «πολεμική αρετή των Ελλήνων» για
να θυμηθούμε τα εμετικά κηρύγματα της
χούντας. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την συγκε-
κριμένη στιγμή το ελληνικό γενικό επιτελείο εί-
χε αποκτήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα. 

Η πραγματικότητα του πολέμου κρύβεται
από τις ηρωικές περιγραφές των εφορμήσεων
με την ξιφολόγχη. Αυτές οι εφορμήσεις στα-
μάτησαν σιγά-σιγά καθώς το μέτωπο πάγωνε
στην κυριολεξία πάνω στις κορυφογραμμές
της Αλβανίας. Περίπου σαν το δυτικό μέτωπο
του Πρώτου Παγκοσμίου μόνο που τις γραμ-

μές των χαρακωμάτων τις διέκοπτε το άγριο
τοπίο.

Όπως αναφέρει ο Θανάσης Χατζής που βρέ-
θηκε στο μέτωπο φαντάρος και μετά έγινε ο
πρώτος γραμματέας του ΕΑΜ: «Ήταν και κάτι
άλλο που ερέθιζε τους φαντάρους. Οι ηγέτες
των μετόπισθεν και των καταφυγίων και οι κα-
λαμαράδες της Αθήνας, παρουσίαζαν τον πό-
λεμο σαν τρικούβερτο γλέντι με χαρές και τρα-
γούδια για τους Έλληνες φαντάρους και τους
Ιταλούς τρομοκρατημένους λαγούς που φεύ-
γανε μονάχα με το άκουσμα της ιαχής ‘Αέρα’.
Κρύβανε την πραγματικότητα…». Κι αυτή η
πραγματικότητα ήταν βομβαρδισμοί, προβλή-
ματα στον εφοδιασμό, ψείρες, κρυοπαγήματα.

Ο Ελ. Ειμαρμένος που ήταν επιστρατευμέ-
νος σε ειδική υπηρεσία στο μέτωπο περιγρά-
φει την κατάσταση στο νοσοκομείο των Ιωαννί-
νων: «Από είκοσι ημερών, 4-5 γιατροί του νο-
σοκομείου Ιωαννίνων χειρουργούσαν αδιάκο-
πα μέρα νύχτα, χωρίς να ξέρουν ποιον, χωρίς
να ρωτάνε αν θέλει, πώς και πού τραυματίσθη-
κε, χωρίς αναισθητικά, χωρίς αρκετά φάρμα-
κα, με εργαλεία ελλιπή, χωρίς γάντια, χωρίς να
λένε λέξη. Ένας νοσοκόμος με ματωμένη πο-
διά κουβαλούσε μέσα σε κουτιά τα κομμένα
μέλη, δάκτυλα, πόδια, χέρια, μαυροκόκκινα.
Κάθε γιατρός πριν τελειώσει καλά-καλά την
εγχείριση φώναζε: Άλλος, εμπρός...»

Ο Δ. Λουκάτος, είχε βρεθεί στο μέτωπο στις

αρχές του 1941 και έχει αφήσει ένα ενδιαφέ-
ρον ημερολόγιο με τις εμπειρίες του. Να ένα
χαρακτηριστικό επεισόδιο: «Ήρθανε, επί τέ-
λους, και άρβυλα για τους ξυπόλυτους. Καλά
άρβυλα. Καταφθάνουνε στον επιτελή οι Μετα-
γωγικοί, που έχουν λειώσει από τους δρόμους
τα άρβυλά τους, και ζητάνε καινούργια. Το μά-
τι τους τα λαχταράει σαν θησαυρό. Επί τέ-
λους, τα μοιράζουν. Μα η χαρά δεν κράτησε
πολύ. Μετά τρεις ώρες, τους τα παίρνουν πί-
σω, και τα δίνουν στους αξιωματικούς. Οι φαν-
τάροι παίρνουν τα παλιά των αξιωματικών».
Ένα ζευγάρι γερές αρβύλες ήταν αυτό που σε
χώριζε από το κρυοπάγημα με πιθανότατη κα-
τάληξη τον ακρωτηριασμό.

Η «καλή κοινωνία» έκανε «πατριωτικούς ερά-
νους» αλλά βασικά γλεντούσε. Στις εργατογει-
τονιές όμως άρχιζαν να εμφανίζονται τα πρώ-
τα σημάδια της πείνας που σε λίγους μήνες θα
γινόταν ο τρομερός λιμός του 1941-42. Όταν
ξεκίνησε ο πόλεμος οι έφεδροι έτρεχαν να κα-
ταταγούν πράγματι «με το χαμόγελο στα χεί-
λη» με πλήθη να τους αποχαιρετούν. Όμως,
όσο συνεχιζόταν η σφαγή στα βουνά της Αλ-
βανίας, το ταξικό χάσμα, η ανικανότητα και η
υποκρισία των «από πάνω» γίνονταν οδυνηρά
φανερά στα μάτια των πολλών. 

Όταν έγινε σαφές ότι η ναζιστική Γερμανία
θα εισέβαλε στα Βαλκάνια, στην άρχουσα τά-
ξη επικράτησε πανικός. Από νικήτρια κινδύ-

νευε να βρεθεί ηττημένη. Αντί να κερδίσει τη
νότια Αλβανία (Βόρειο Ήπειρο) κινδύνευε να
χάσει τη Μακεδονία και τη Θράκη στον «προ-
αιώνιο» εχθρό, τη Βουλγαρία (από την 1 Μάρ-
τη η 12η γερμανική στρατιά είχε αρχίσει να
στήνει βάσεις στο έδαφός της). Μέσα σε αυ-
τές τις συνθήκες, τμήματα του «πολιτικού προ-
σωπικού» του καθεστώτος και των στρατηγών
άρχισαν να καλοβλέπουν μια «συνεννόηση» με
την Γερμανία. 

Οι στρατηγοί που τον Δεκέμβρη ονειρεύον-
ταν την προσάρτηση της Νότιας Αλβανίας τον
Απρίλη έτρεξαν να υπογράψουν τη συνθηκο-
λόγηση και να υποδεχτούν τον ναζιστικό στρα-
τό. Σχημάτισαν την πρώτη δωσιλογική κυβέρ-
νηση με επικεφαλής τον στρατηγό Τσολάκο-
γλου. H «επίσημη» κυβέρνηση, δηλαδή η συνέ-
χεια της 4ης Αυγούστου, η βασιλική οικογέ-
νεια μαζί με όλο το σκυλολόι των παρατρεχά-
μενων και τον χρυσό της Τράπεζας της Ελλά-
δας πήγαν στην Αίγυπτο υπό την προστασία
των Άγγλων. 

Οι φαντάροι, με τις τρομακτικές εμπειρίες
του μετώπου χαραγμένες στο μυαλό και τα
κορμιά τους, γύρισαν σε πόλεις και χωριά που
ζούσαν τα χτυπήματα της πείνας, του θανάτου
και της φασιστικής καταπίεσης. Ολόκληρη η
άρχουσα τάξη βρέθηκε στην απέναντι πλευρά.
Θα συνεργαζόταν είτε με τους ναζί, είτε με
τους Εγγλέζους συμμάχους -συχνά και με
τους δυο- ενώ κερδοσκοπούσε ασύστολα στην
«κανονική» και στη «μαύρη» αγορά. Ο πόλεμος
γέννησε την Αντίσταση και η αντιφασιστική Αν-
τίσταση γέννησε την επανάσταση στην Ελλά-
δα.

Ο μεγάλος μαρξιστής επαναστάτης Παντε-
λής Πουλιόπουλος, σημείωνε, απ’ τη φυλακή
της Ακροναυπλίας, μετά το ξέσπασμα του ελ-
ληνο-ιταλικού πολέμου:

«Ο ιταλοελληνικός πόλεμος είναι απλώς
ένας τομέας του μεγάλου ιμπεριαλιστικού πο-
λέμου που γίνεται παγκόσμιος, είναι δηλαδή
πόλεμος ιμπεριαλιστικός. Σε αυτόνε κρίνεται η
κυριαρχία των μεσογειακών βάσεων και διαβά-
σεων του αγγλοαμερικάνικου ιμπεριαλισμού
στην σύγκρουσή του με τον Άξονα (Γερμανία,
Ιταλία, Ιαπωνία) στην Ευρώπη, Ασία και Αφρική
και μ’ αυτόν οι έλληνες ιμπεριαλιστές υπερα-
σπίζοντας το έδαφος της εκμετάλλευσής
τους, διεκδικούν συνάμα την επέκτασή τους
στην Βαλκανική, στα νησιά της ανατολικής Λε-
κάνης της Μεσογείου και αλλού».

Οι επαναστάτες στην πάλη ενάντια στο φα-
σισμό έλεγαν, για χρόνια, ότι η εργατική τάξη
δεν μπορεί να βασίζεται σε αυτόν τον αγώνα
σε δυνάμεις που θέλουν να την πνίξουν: τις
αστικές τάξεις και τις ιμπεριαλιστικές μεγάλες
δυνάμεις. Tο ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Ζαχα-
ριάδη είχε διαφορετική γραμμή. Στις 2 Νοέμ-
βρη, δημοσιεύεται η περίφημη «Ανοιχτή Επι-
στολή» του: «Στον πόλεμο αυτό που τον διευ-
θύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει
να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις χωρίς επι-
φύλαξη...» έγραφε. Ήταν ο προάγγελος μιας
γραμμής που θα αφόπλιζε το κίνημα, ιδεολογι-
κά και κυριολεκτικά τα επόμενα χρόνια: η
γραμμή που έλεγε ότι αυτό που προέχει είναι
η «Εθνική Ενότητα» στον «μεγάλο πόλεμο των
Συμμάχων». Ήταν η πολιτική που έφερε τους
συμβιβασμούς που οδήγησαν σε συντριβή το
συγκλονιστικό κίνημα της Αντίστασης. Το κίνη-
μα που έδιωξε τους ναζί, αλλά προδώθηκε
από τη συμμαχία Τσώρτσιλ-Ρούζβελτ-Στάλιν.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Υπήρχαν αντιφασίστες 
και “αντιφασίστες”
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Μαζική και δυναμική ήταν η κινητοποίηση
διαμαρτυρίας των τουρκοκυπρίων ενάν-

τια στις πολιτικές Τατάρ - Ερτογάν που κάλε-
σε η Πλατφόρμας «Αυτή η Χώρα Είναι Δική
μας» την περασμένη Τετάρτη 20 Οκτώβρη
στη βόρεια Λευκωσία. Εκατοντάδες  συμμε-
τείχαν στην πορεία που διέσχισε στους κεν-
τρικούς δρόμους της πόλης με συνθήματα
όπως: «Ούτε διχοτόμηση, ούτε προσάρτηση,
ανεξάρτητη ομοσπονδιακή Κύπρος», «Αυτή η
χώρα είναι δική μας, εμείς να την διοικήσου-
με», «Η βούληση είναι στο λαό, όχι στο σα-
ράι». 

Η πορεία κατέληξε στη πλατεία Σεραγιού
όπου διαβάστηκε η ανακοίνωση των διοργα-
νωτών με την οποία επέκριναν τον Τατάρ ότι
εκλέχθηκε πρόεδρος με τις παρεμβάσεις της
Άγκυρας και ότι  η βούληση των Τουρκοκυ-
πρίων δεν λαμβάνεται υπόψη και ότι απορρί-
πτουν τη λύση δύο κρατών που προωθεί και
τις πολιτικές που τους απομονώνουν από τον
έξω κόσμο και τη διεθνή κοινότητα, όπως την
απόφαση για άνοιγμα των Βαρωσίων.

Την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου
τροφοδοτούν οι αποκαλύψεις και τα σκάνδα-
λα για τις διασυνδέσεις του Τατάρ και στελε-
χών της συγκυβέρνησης με τη μαφία, και η
βαθειά οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί
τους τουρκοκύπριους τα τελευταία χρόνια.
Το κατά κεφαλήν εισόδημα έπεσε από
12.649  δολάρια που ήταν το 2005, σε 10.055
δολάρια σήμερα. Το βιοτικό επίπεδο του κό-

σμου έπεσε τον τελευταίο χρόνο κατά 21%
ενώ τα χρέη στις τράπεζες αυξήθηκαν κατά
42%. Οι εργαζόμενοι που πληρώνονται με
τον κατώτατο μισθό, αμείβονται κάτω από το
όριο της φτώχειας ενώ η αξία της Τουρκικής
Λίρας κατρακυλά και έφτασε να αντιστοιχούν
11 Τουρκικές Λίρες (ΤΛ) με ένα ευρώ, που εί-
ναι ιστορικά το πιο χαμηλό, κάτι που επιδει-
νώνει ακόμη περισσότερη την οικονομική
κρίση.

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά στην ανα-
κοίνωση των διοργανωτών της διαμαρτυρίας
ότι: «Κάθε μέρα που περνά, αυξάνονται οι
άνθρωποι που αγοράζουν από τον χασάπη

10 ΤΛ  κιμά, και βά-
ζουν βενζίνη 15-20
ΤΛ». Η αύξηση στις
τιμές των καυσίμων
είχε σαν αποτέλε-
σμα να σταματή-
σουν οι εταιρίες να
αγοράζουν καύσιμα
με αποτέλεσμα να
παρατηρούνται ελ-
λείψεις και τερά-
στιες ουρές έξω από
τα πρατήρια.

Οι αντιδράσεις και
οι κινητοποιήσεις

των τουρκοκυπρίων με τη σειρά τους τροφο-
δοτούν και επιδεινώνουν την πολιτική κρίση.
Η Βουλή δεν κατάφερε ακόμη να εξασφαλί-
σει απαρτία και να συνεδριάσει για να καθο-
ρίσει την ημέρα διεξαγωγής των πρόωρων
εκλογών, οι οποίες βρίσκονται ακόμη στον
αέρα. Νέα απόπειρα συνεδρίας προγραμμα-
τίζεται για την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου.

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχίσουν αφού κα-
θημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας
και νέα σκάνδαλα και η οικονομική κρίση επι-
δεινώνεται. Αντιδράσεις προκαλεί και η προ-
σπάθεια του Τατάρ να παραχωρήσει χιλιάδες
υπηκοότητες για να αλλάξει την βούληση

του κόσμου στις επερχόμενες εκλογές.
Η πλατφόρμα δηλώνει ακόμη ότι «η μόνη

λύση που είναι εφικτή και μπορεί να οδηγή-
σει τους Τουρκοκύπριους στο μέλλον, είναι η
ομοσπονδία» και πως «θα συνεχίσουμε τον
αγώνα μας μέχρι να υπάρξει η Ενωμένη Ομο-
σπονδιακή Κύπρος, Διζωνική, Δικοινοτική με
πολιτική ισότητα».  

Σε  αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουν να
πιέζουν τον Τατάρ και το δήλωναν ξεκάθαρα
με το σύνθημα: «Ήρθε η ώρα να πούμε φτά-
νει». 

Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινη-
θούμε και εμείς σαν ελληνοκύπριοι. Η οργή
και η αγανάκτηση ξεχειλίζει και στο νότο ιδι-
αίτερα μετά τις αποκαλύψεις των Pandora
Papers που φέρουν το δικηγορικό γραφείο
Νίκου Ανασταστιάδη, που τώρα το διαχειρί-
ζονται οι κόρες του, να εμπλέκεται σε υποθέ-
σεις για φοροαποφυγή και ξέπλυμα βρώμι-
κου χρήματος. Ήδη το ΑΚΕΛ, που για πρώτη
φορά βάζει και επίσημα θέμα παραίτησης του
Αναστασιάδη, πήρε την πρωτοβουλία και κά-
λεσε μεγάλη κινητοποίηση για το Σάββατο 30
Οκτωβρίου με τη συμμετοχή και άλλων φορέ-
ων.  Η Εργατική Δημοκρατία συμμετέχει και
στηρίζει αυτή την πορεία διαμαρτυρίας.

Ντίνος Αγιομαμίτης

“Striketober”, Οκτώβρης των
απεργιών αποκαλείται πλέ-
ον στις ΗΠΑ ο μήνας που

διανύουμε, και όλα δείχνουν ότι το
Νοέμβρη οι περισσότερες μάχες θα
συνεχίσουν. Εκατό χιλιάδες συνδικα-
λισμένοι εργάτες υπολογίζεται ότι
βρέθηκαν σε κάποιας μορφής απερ-
γιακή μάχη. Η αλλαγή είναι τόσο εμ-
φανής που αναγκάστηκε να κάνει δη-
λώσεις ο Μπάιντεν, δηλώνοντας τη
γενική του υποστήριξη στο δικαίωμα
στην απεργία, αλλά ότι δεν παίρνει
θέση για τις επιμέρους κινητοποι-
ήσεις. Αυτά από τον πιο “φιλεργατι-
κό” πρόεδρο στην ιστορία όπως ήθε-
λε ο ίδιος να παρουσιάζεται.

Η μεγαλύτερη μάχη που εξελίσσε-
ται είναι η απεργία διαρκείας στα ερ-
γοστάσια αγροτικών μηχανημάτων
και τρακτέρ John Deere στην Αϊόβα,
το Ιλινόι και το Κάνσας. Από τις 14
Οκτώβρη, δέκα χιλιάδες εργάτες δεν
έχουν μπει για δουλειά. Κάποιοι από
αυτούς θυμούνται ως παιδιά τους
γονείς ή τους παππούδες τους που
δούλευαν στα ίδια εργοστάσια να
βγαίνουν για τελευταία φορά σε πεν-
τάμηνη απεργία το 1986. 

Το Χόλιγουντ τη γλύτωσε τελικά
τελευταία στιγμή, και οι 60 χιλιάδες
εργάτες και εργάτριες που είχαν
ψηφίσει υπέρ της απεργίας δεν θα
την υλοποιήσουν. Το συνδικάτο, το
περασμένο Σάββατο, έφτασε σε

συμφωνία με την εργοδοσία για αυ-
ξήσεις και τώρα εξελίσσονται ψηφο-
φορίες για να γίνει αποδεκτή. Το Σε-
πτέμβρη 99% είχαν ψηφίσει υπέρ
της κήρυξης απεργίας διαρκείας, με
90% συμμετοχή. Υπάρχουν πολλές
φωνές που λένε πως η συμφωνία
πρέπει να απορριφθεί.

Πολλές και δυνατές μάχες βρί-
σκονται σε εξέλιξη στα νοσοκομεία.
Δύο χιλιάδες εργαζόμενες και εργα-

ζόμενοι στο Μπάφαλο της Νέας
Υόρκης μπαίνουν στην τέταρτη βδο-
μάδα απεργίας διαρκείας ενάντια
στην εργοδοσία τριών νοσοκομείων
της περιοχής που ανήκουν στην ίδια
εταιρεία. Η πανδημία έχει εξαντλή-
σει τους εργαζόμενους, οι οποίοι
στη διάρκεια των τελευταίων δύο
χρόνων είχαν αποδεχθεί να βάλουν
πλάτη για το καλό όλων, αλλά το πο-
τήρι ξεχείλισε. Ένας συνδικαλιστής

λέει: “Είμαστε σαν τους βετεράνους
του Βιετνάμ όταν επέστρεψαν στην
πατρίδα και ένιωθαν ότι δεν τους σέ-
βονται. Πέθαναν τόσοι άνθρωποι και
η έλλειψη συμπόνιας και σεβασμού
ξεπερνάει τα όρια”. 

Είκοσι χιλιάδες εργαζόμενοι και
εργαζόμενες σε νοσοκομεία της Κα-
λιφόρνιας και του Όρεγκον εξουσιο-
δότησαν το σωματείο να κηρύξει
απεργία αν η εργοδοσία δεν πάρει

πίσω το διαχωρισμό των εργαζόμε-
νων σε δύο κατηγορίες (παλιοί - και-
νούργιοι). Συνολικά, μέχρι και 50 χι-
λιάδες νοσοκομειακοί εγκρίνουν αυ-
τές τις βδομάδες απεργίες και σε
άλλες πολιτείες, από την Ουάσινγ-
κτον ως τη Χαβάη. Στα εργοστάσια
των δημητριακών της Kellogg’s σε
τέσσερις Πολιτείες βρίσκονται σε
απεργία διαρκείας από τις 5 Οκτώ-
βρη. Τα εργοστάσια της χαλυβουρ-
γίας Special Metals στη Δυτική Βιρ-
τζίνια βρίσκονται σε απεργία από την
1η Οκτώβρη (450 εργάτες). Ταυτό-
χρονα σε απεργία βρίσκονται ανθρα-
κωρύχοι στην Αλαμπάμα (εδώ και
πολλούς μήνες), οδηγοί λεωφορείων
στη Νεβάδα, ξυλουργοί στην Ουά-
σινγκτον, 1000 εργάτες σε πέντε ερ-
γοστάσια τροφίμων της εταιρείας
Nabisco εδώ και ένα μήνα, και πολ-
λοί ακόμη εργάτες και εργάτριες σε
μαζικούς χώρους όλης της χώρας.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που
επισημαίνουν πολλοί σε αυτό το κύμα
απεργιών είναι η αίσθηση συνολικής
μάχης απέναντι στους καπιταλιστές
και όχι στο κάθε αφεντικό ξεχωριστά.
Ένας απεργός της Nabisco λέει: “Νο-
μίζω ότι αρχίζει να εξελίσσεται μια
στροφή στη χώρα, με όλες αυτές τις
διαφορετικές απεργίες. Πολλοί χώροι
θα αρχίσουν να συνδικαλίζονται - τα
Starbucks, η Amazon, τα Walmart”.

Ν.Λ.

B. KΥΠΡΟΣ “Η βούληση στο λαό, όχι στο σαράι”

14/10, Απεργιακή φρουρά στο εργοστάσιο της John Deere στην Αϊόβα. Φωτό: ΑΡ

Φωτό: Γιενί Ντουζέν

ΗΠΑ “Striketober”, ο Οκτώβρης των απεργιών



Σε εκλογές προχωρούν οι δικηγορικοί
σύλλογοι για νέα διοίκηση και προ-
έδρους στις 28 και 29 Νοέμβρη. Προ-

ηγήθηκαν οι εκλογές στο Σωματείο Μισθω-
τών Δικηγόρων με την «Αντίρρηση», σχήμα
που στήριξαν δυνάμεις της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς, να βγαίνει δεύτερη δύναμη
με 114 ψήφους και 4 έδρες στο εννεαμελές
Διοικητικό Συμβούλιο.

«Στις φετινές εκλογές του ΔΣΑ η ‘Εναλ-
λακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή’
πραγματοποιεί μια πολιτικά αναβαθμισμένη
παρέμβαση», σημειώνει η Δήμητρα Λιναρ-
δάκη, δικηγόρος. «Πέρα από την κάλπη των
συνδυασμών συμμετέχει και στην κάλπη
του προέδρου με την υποψηφιότητα του
Θανάση Καμπαγιάννη. Στόχος μας είναι η
παρέμβαση αυτή να εκφράσει και να ενι-
σχύσει το μαζικό ρεύμα αντίστασης που
αναδείχθηκε όλη την προηγούμενη περίοδο
μέσα στους δικηγόρους με τις μάχες που
δόθηκαν. Για τα δημοκρατικά δικαιώματα
και τη διεύρυνσή τους, ενάντια στην κατα-
στολή και στην αστυνομο-
κρατία, ενάντια στις απαγο-
ρεύσεις των συναθροίσεων,
στα πρόστιμα και στις συλ-
λήψεις, ενάντια στο φασι-
σμό, ενάντια στις ρατσιστι-
κές πολιτικές για τα δικαιώ-
ματα των προσφύγων και
των μεταναστών, για τα δι-
καιώματα των κρατούμενων,
ενάντια στις αντεργατικές
επιθέσεις μαζί με τα αγωνι-
ζόμενα κομμάτια της εργατι-
κής τάξης, για τα ζητήματα
της έμφυλης βίας. Η ‘Εναλ-
λακτική Παρέμβαση Δικηγο-
ρική Ανατροπή’ πρωτοστά-
τησε όλη την προηγούμενη
περίοδο και στις μάχες του
κλάδου και συνολικά». Δικη-

γόροι της Εναλλακτικής Παρέμβασης, ανά-
μεσά τους και ο Θ. Καμπαγιάννης συμμετεί-
χαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο
ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. για τη δολοφονία του 18χρο-
νου Νίκου Σ. από αστυνομικούς. 

Μαχητική διεκδίκηση
«Η θεσμική ηγεσία του δικηγορικού σώ-

ματος (Ολομέλεια, Συντονιστική) και η πλει-
οψηφία του ΔΣΘ επέλεξαν το lobbying με
τα στελέχη των υπουργείων και όχι το δρό-
μο της μαχητικής διεκδίκησης, εκφράζον-
τας έτσι αποκλειστικά τα συμφέροντα των
μεγαλοδικηγόρων», αναφέρει στην ανακοί-
νωσή της η Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δι-
κηγόρων Θεσσαλονίκης η οποία παρεμβαί-
νει στις εκλογές του ΔΣΘ με υποψήφιο

πρόεδρο τον Χαράλαμπο Κουρουνδή. 
«Η Εναλλακτική Πρωτοβουλία έδωσε τον

καλύτερο εαυτό της την τελευταία τετραε-
τία για να ακουστεί η φωνή των μαχόμενων
δικηγόρων και ασκουμένων. Μάζεψε υπο-
γραφές και συνδιοργάνωσε εκδήλωση για
το ασφαλιστικό, οργάνωσε παρέμβαση στο
συνέδριο των Δικηγορικών Συλλόγων για τα
δικαιώματα των ασκουμένων και των γυναι-
κών συναδέλφων, πρωτοστάτησε στην προ-
άσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και
προσπάθησε, μέσα κι έξω απ’ το ΔΣ, να στη-
ρίξει τα συμφέροντα των αυτοαπασχολού-
μενων και των “συνεργατών” δικηγόρων».

Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης θα
κυκλοφορήσει προκήρυξη για να στηρίξει
την εκλογική μάχη των δύο σχημάτων, να

συνδέσει τη μάχη των δικηγό-
ρων με τις υπόλοιπες εργατι-
κές και πολιτικές μάχες και να
οργανώσει εξορμήσεις στους
μισθωτούς δικηγόρους που
βρίσκονται στις νομικές υπη-
ρεσίες σε όλο το Δημόσιο.
• Εκδήλωση της Εναλλακτι-

κής Παρέμβασης Δικηγόρων
Αθήνας με θέμα «Τα δικαιώ-
ματα στο απόσπασμα» Δευτέ-
ρα 1/11, 6.30μμ, Blind Beg-
gar, στοά Atrium, οδός  Χαρ.
Τρικούπη και Πανεπιστημίου
Αθήνα. Ομιλητές: Κώστας
Παπαδάκης, Άννυ Παπαρρού-
σου, Δημήτρης Σαραφιανός,
Μαρία Κουφοπούλου.

Μ.Ν.
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Τί φταίει για 
την ακρίβεια;
Συνέχεια από τη σελ. 2

Αν οι οπαδοί της θεωρίας της διαταραχής της
ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης συστήνουν
υπομονή, οι οπαδοί της θεωρίας της διαταραχής
της  ισορροπίας χρήματος – παραγωγής προτεί-
νουν τον τερματισμό της πολιτικής των φτηνών
επιτοκίων και των ποσοτικών χαλαρώσεων. Αυτό
που «ξεχνάει» βέβαια η θεωρία αυτή (που προ-
έρχεται από τις πιο ακραίες σχολές του νεοφιλε-
λευθερισμού) είναι ότι τα φτηνά επιτόκια και η
ποσοτική χαλάρωση εφαρμόζονται παγκόσμια
από το 2007. Από το 2007 μέχρι το 2020 ο πλη-
θωρισμός ήταν παγκόσμια πολύ χαμηλός -πολύ
πιο κάτω από τον στόχο του 2% που έβαζαν οι
κεντρικές τράπεζες. Αλλά 14 χρόνια είναι μια λε-
πτομέρεια μπροστά στο ανάστημα ενός Φρίν-
τμαν ή ενός Χάγιεκ (οι γκουρού του νεοφιλελευ-
θερισμού που ευτυχώς έχουν αφήσει εδώ και
αρκετά χρόνια τον μάταιο τούτο κόσμο).

Kρίση του συστήματος
Στην πραγματικότητα ο πληθωρισμός ούτε

παροδικός είναι ούτε οφείλεται απλά και μόνο
σε κάποιες ανισορροπίες. Ο πληθωρισμός είναι
προϊόν της γενικότερης κρίσης του συστήματος
– μιας κρίσης που παίρνει άλλοτε τη μορφή της
υπερπαραγωγής και της σπατάλης και άλλοτε
των ελλείψεων και της ακρίβειας. Ο καπιταλι-
σμός είναι ένα ανορθολογικό σύστημα. Οι επεν-
δύσεις δεν στηρίζονται στις ανάγκες των ανθρώ-
πων, στηρίζονται στο αναμενόμενο κέρδος.
Όταν η κερδοφορία του συστήματος πέφτει -
ένα φαινόμενο  το οποίο, όπως εξηγούσε ο
Μαρξ,  χτυπάει με μαθηματική ακρίβεια ξανά και
ξανά τον καπιταλισμό-  τότε οι επενδύσεις στα-
ματάνε, η άνθηση δίνει τη θέση της στην ύφεση
και η ανεργία και η φτώχεια χτυπάνε την εργατι-
κή τάξη. Από τα τρισεκατομμύρια που έχουν τυ-
πώσει οι κεντρικές τράπεζες ούτε μια δεκάρα
δεν έχει φτάσει στους «καταναλωτές». Τα τρισε-
κατομμύρια κατέληξαν στις τσέπες των πλού-
σιων -που ελλείψει κερδοφόρων επενδυτικών ευ-
καιριών έτρεξαν να τα τοποθετήσουν στην κερ-
δοσκοπία. Διόλου παράξενο αυτό που απογει-
ώθηκε τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν ο πλη-
θωρισμός αλλά τα χρηματιστήρια. 

Οι τιμές ανεβαίνουν για έναν απλό λόγο: γιατί
οι επενδύσεις στην «πραγματική» οικονομία
έχουν παγώσει πολλά χρόνια τώρα. Οι ελλείψεις
δεν οφείλονται στην μεγάλη ζήτηση. Οφείλονται
στην χαμηλή προσφορά. 

Α, ναι. Υπάρχει και ένα δεύτερος λόγος. Ο
«μαυραγοριτισμός» είναι στο DNA της άρχου-
σας τάξης. Οι ελλείψεις είναι μια πρώτης τάξης
ευκαιρία για να πολλαπλασιαστούν τα κέρδη.
Γιατί να πουλήσει ένας χονδρέμπορος ή ένας
βιομήχανος το στοκ του αν ξέρει ότι οι τιμές θα
ανέβουν και αύριο θα το πουλήσει ακριβότερα;
Καλύτερα να το κρύψει. Άλλωστε όταν αρχίσουν
να απογειώνονται οι τιμές κανένας δεν θα τον
κατηγορήσει. Τους εργάτες που θα απεργούν
για την ακρίβεια θα κατηγορούν οι Σκάι σε ολό-
κληρο τον κόσμο για τον πληθωρισμό. Από τώρα
έχουν αρχίσει τα το κάνουν: οι «σοβαρές» οικο-
νομικές στήλες έχουν αρχίσει από τώρα να
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το κύμα
των «απαράδεκτων» μισθολογικών αυξήσεων
που έρχεται. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Συνέχεια από τη σελ. 9

Επέμενε μάλιστα τόσο πολύ σε αυτήν την απόφαση που, την πε-
ρασμένη Πέμπτη 21/10, την ημέρα της πανυγειονομικής απεργίας,
επιχείρησε να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό στην καθαριότη-
τα που είχε νεκρώσει από την απεργία, φέρνοντας τον εργολάβο
που έχει ήδη βάλει στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας να δουλέψει
στη θέση των εργαζόμενων. Η απόπειρά της αποτράπηκε από την
περιφρούρηση των απεργών και του Συλλόγου, αλλά έδειξε μέχρι
πού ήταν ικανή να φτάσει. Τώρα, μετά από δυο μέρες απεργίας και
κινητοποίησης, βρίσκεται στην κατάσταση που είναι αναγκασμένη
να υπόσχεται την ανανέωση των συμβάσεων...

Η απόπειρά της δεν είναι τυχαία. Ο Άγιος Σάββας ήταν από τα
πρώτα νοσοκομεία της χώρας που οι εργαζόμενοι/ες είχαν καταφέ-
ρει να πετάξουν έξω τους εργολάβους με τους αγώνες τους. Ο Σύλ-
λογός τους ήταν από τους πρώτους πανελλαδικά που αποφάσισε
την εγγραφή στα μητρώα του όλων των συμβασιούχων ανεξαρτή-
του ειδικότητας, σχέσης ή χρόνου εργασίας, δίνοντας σκληρή μάχη
για την παραμονή τους στη δουλειά με απευθείας σύμβαση με το
νοσοκομείο αλλά και για τη μονιμοποίησή τους. Και βέβαια, σε όλα

τα μέτωπα πάλης του υγειονομικού κινήματος τόσο πριν όσο και κα-
τά τη διάρκεια της πανδημίας έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή, όν-
τας ένα από τα πιο δυνατά και μαχητικά σωματεία στον κλάδο.

Τώρα η Διοίκηση θέλει να πάρει τη ρεβάνς, όχι μόνο εφαρμόζον-
τας την κυβερνητική πολιτική, αλλά και συνεχίζοντας την προσπά-
θεια χτυπήματος του Συλλόγου και διάλυσης του συνδικαλισμού
στο νοσοκομείο. Ήταν προσπάθεια που είχε ξεκινήσει με την από-
λυση του Κώστα Καταραχιά και τώρα κάνει ένα ακόμα βήμα με κέν-
τρο τους συμβασιούχους της καθαριότητας που ήταν πάντα από τα
πιο δυναμικά κομμάτια του Συλλόγου. Όμως για ακόμα μια φορά
βρίσκει απέναντί της τη μεγαλύτερη δυνατή αντίσταση.

«Τα χρήματα που δίνει ένα ιδιωτικό συνεργείο, επειδή το έχω ζή-
σει για οκτώ ολόκληρα χρόνια, είναι απίστευτα λίγα, τουλάχιστον
250 ευρώ κάτω», μας είπε στην πανυγειονομική απεργία η Νίκη Δη-
μακοπούλου, καθαρίστρια στον Άγιο Σάββα. «Είχα ξεκινήσει το
2010 με 4.10 ευρώ την ώρα και με δικαιολογία την κρίση μας το
έκαναν 2.60 ευρώ. Προσωπικά αναγκαζόμουν και σε δεύτερη δου-
λειά τότε για να επιβιώσω. Οι συνθήκες εργασίας ήταν απαράδε-
κτες, εξαήμερο κι όχι πενθήμερο, με απίστευτη πίεση που σου βγά-
ζουν την ψυχή, δουλειά επτά ωρών έπρεπε να την τελειώσεις σε
πέντε, με καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων δυο,
δυόμιση και τρεις μήνες. Καθυστερούν οι επιταγές από το νοσοκο-
μείο μας έλεγαν, ενώ μαθαίναμε ότι οι επιταγές έφευγαν κανονικά.
Αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε να μη γυρίσουμε εκεί».

Λένα Βερδέ

Όχι απολύσεις 
στα Νοσοκομεία

Η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων 
στη μάχη των εκλογών Δ.Σ. 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

25/10, Διαμαρτυρία δικηγόρων για τη δολοφονία του Ν. Σαμπάνη. 
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ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΣΟΥΔΑΝ Διαδηλώσεις - γενική απεργία κόντρα στο πραξικόπημα

Η αντίσταση στο πραξικόπημα στο Σου-
δάν απλώνεται στους δρόμους και με-
τατρέπεται σε γενική απεργία. Στις 25

Οκτώβρη, ο στρατηγός Μπουρχάν πήρε την
εξουσία της χώρας. Ο πρωθυπουργός Χα-
μντόκ συνελήφθη μαζί με τους μη-στρατιωτι-
κούς υπουργούς της κυβέρνησης και βρίσκε-
ται σε άγνωστη τοποθεσία γιατί αρνήθηκε να
συνεργαστεί με το στρατό.

Οι εξελίξεις δεν έπιασαν τον κόσμο στον
ύπνο. Το αντίθετο, υπήρχαν διαδηλώσεις
ενάντια στο επερχόμενο πραξικόπημα ήδη
από την περασμένη βδομάδα. Με το που έγινε
γνωστό ότι ο Μπουρχάν πήρε την εξουσία, οι
δρόμοι του Χαρτούμ, του Ομντουρμάν και άλ-
λων πόλεων της χώρας γέμισαν με κόσμο που
δήλωνε πως δεν συνεργάζεται με τις νέες αρ-
χές. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εφτά
τουλάχιστον νεκρούς από την καταστολή και
εκατοντάδες τραυματίες. Οι δικτάτορες έχουν
αποκλείσει την πρόσβαση στο ίντερνετ, ετοι-
μάζοντας προφανώς ένα κύμα βίας. Το κλείσι-
μο του ίντερνετ θυμίζει τον Ιούνη του 2019,
όταν δολοφόνησαν πάνω από 100 διαδηλωτές
εν ψυχρώ, επιχειρώντας να σταματήσουν την
ορμητικότητα των κινητοποιήσεων. Τότε, δεν
τα κατάφεραν. Ο κόσμος δεν κάμφθηκε και
επέβαλε ότι η διαδικασία εκδημοκρατισμού
της χώρας δεν θα γυρίσει στο μηδέν.

Το σημερινό πραξικόπημα είναι συνέχεια
αυτής της προσπάθειας του στρατού να βάλει
φρένο στο δημοκρατικό άνοιγμα που έφερε η
μαζική εξέγερση του 2018-2019. Ο ξεσηκωμός
εκείνος έριξε τον Μπασίρ, που κυβερνούσε δι-
κτατορικά το Σουδάν για 26 χρόνια. Οι μαζικές
διαδηλώσεις συνοδεύτηκαν από οργάνωση
επιτροπών από τα κάτω, ανοιχτών συνελεύσε-
ων στο κέντρο της πρωτεύουσας Χαρτούμ,
συναδέλφωση με τις καταπιεσμένες μειονότη-
τες της χώρας και γενικές απεργίες που έκο-
ψαν τις δυνατότητες των στρατηγών να μετα-
φέρουν τα στρατεύματά τους για να ματοκυλί-
σουν την εξέγερση.

Αποτέλεσμα εκείνης της σύγκρουσης ήταν
να σχηματιστεί μια μικτή κυβέρνηση και ένα
μικτό συμβούλιο μεταξύ στρατιωτικών και πο-
λιτικών, με την υπόσχεση ότι θα οδηγήσουν

από κοινού τη χώρα σε εκλογές και σε μετά-
βαση σε πολιτική κυβέρνηση. Οι στρατιωτικοί
άρχισαν από την αρχή να προετοιμάζουν το
έδαφος για να διαλύσουν αυτή την προοπτική.
Προχώρησαν σε άνοιγμα διπλωματικών σχέ-
σεων με το Ισραήλ, δίνοντας το δικαίωμα στο
σιωνιστικό κράτος να μιλάει για θρίαμβο σε
μία μεγάλη μουσουλμανική και αραβόφωνη
χώρα. Ανοιχτά και παρασκηνιακά συνέχισαν
τις επαφές με τη Σαουδική Αραβία, τα Εμιρά-
τα και την Αίγυπτο, χώρες που από την αρχή
έλεγαν πως ο στρατός πρέπει να πάρει την
εξουσία. Ο τωρινός δικτάτορας Μπουρχάν

έχει δεσμούς με τους Σαουδάραβες και τους
Εμιρατινούς από τότε που ήταν επικεφαλής
των σουδανέζικων δυνάμεων που πήγαν να
συμμετάσχουν στον πόλεμο της Υεμένης στο
πλευρό των χασάπηδων. Πρόκειται για την
ίδια συμμαχία δολοφόνων στην οποία έχει
μπει για τα καλά και ο Μητσοτάκης. Οι δυνά-
μεις που κατέστειλαν την Αραβική Άνοιξη τώ-
ρα συνεργάζονται για να βάλουν στο γύψο το
Σουδάν. Εντωμεταξύ, μόλις την περασμένη
βδομάδα βρισκόταν στο Σουδάν ο Τζέφρι
Φέλτμαν, απεσταλμένος του Μπάιντεν για το
Κέρας της Αφρικής, και συναντήθηκε με τον

αγνοούμενο αυτή τη στιγμή πρωθυπουργό
Χαμντόκ. Έφυγε παίρνοντας την υπόσχεση
από όλους ότι η διαδικασία εκδημοκρατισμού
θα συνεχιστεί. Κυριολεκτικά δεν πρόλαβε να
προσγειωθεί και το πραξικόπημα είχε ξεκινή-
σει.

Όμως, ο κόσμος δεν έχει πει την τελευταία
του λέξη. Ακόμη και άνθρωποι που έχουν συ-
νεργαστεί με τον Μπουρχάν δηλώνουν πως το
πραξικόπημα μπορεί να αποτύχει. Οι εξεγερ-
μένοι του 2018 και 2019 έχουν την εμπειρία να
ρίχνουν ένα πολύ σκληρό καθεστώς και από
την αρχή είχαν στο κέντρο τους ότι θα αρνη-
θούν όποιο πραξικόπημα παρουσιαστεί ως
“λύση”. Δεκάδες χιλιάδες βγήκαν στους δρό-
μους, στήθηκαν οδοφράγματα.

Η Ένωση Επαγγελματικών Σωματείων λέει
πως: “οι επιτροπές αντίστασης στις γειτονιές
και τα σωματεία απαιτούν ενότητα απέναντι
στο βάναυσο στρατιωτικό πραξικόπημα. Ζητά-
με να μπουν σε κίνηση όλα τα δοκιμασμένα
μας εργαλεία που μπορούν να υποτάξουν κά-
θε τύραννο στη συντριπτική θέληση του λαού.
Καλούμε τις μάζες να βγουν στους δρόμους,
να καταλάβουν τους δρόμους και να τους
κλείσουν όλους με οδοφράγματα. Γενική
απεργία, καμιά συνεργασία με τους πραξικο-
πηματίες, πολιτική ανυπακοή για να τους αντι-
μετωπίσουμε”. Οι γιατροί λένε πως παραμέ-
νουν στα νοσοκομεία μόνο για τα επείγοντα,
ενώ αποχωρούν από όλα τα στρατιωτικά νο-
σοκομεία. Την Τρίτη, ο Μπουρχάν έκανε διάγ-
γελμα λέγοντας πως καταργούνται όλες οι
ηγεσίες των συνδικάτων.

Η αυταπάτη της συνεργασίας με τους στρα-
τιωτικούς κατέρρευσε. Υπήρχαν δυνάμεις στο
κίνημα του Σουδάν που έλεγαν από την αρχή
πως ο αγώνας έπρεπε να φτάσει ως το τέλος
και να μην επιτραπεί στους πραξικοπηματίες
να παρουσιάζονται σαν “επαναστάτες” και δη-
μοκράτες. Η νίκη της αντίστασης στο Σουδάν
δεν θα είναι μόνο ήττα της χούντας, αλλά και
όλων των αντιδραστικών δυνάμεων της Μέσης
Ανατολής που τρέμουν μπροστά στο παραμι-
κρό βήμα προς τη δημοκρατία.

Νίκος Λούντος

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ Ν. ΚΟΡΕΑ
Η κυβέρνηση φοβάται
24ωρη απεργία και τεράστιες κινητοποι-

ήσεις οργάνωσε το συνδικάτο KCTU
στη Σεούλ και σε άλλα 13 σημεία της Νότιας
Κορέας, στις 20 Οκτώβρη. 

Η κυβέρνηση στοχοποίησε το συνδικάτο,
κατηγορώντας το για διασπορά του κορονοϊ-
ού και έστειλε την αστυνομία να βάλει εμπό-
δια στην κινητοποίηση. Όμως η κινητοποίηση
είχε τεράστια επιτυχία. Στην απεργία συμμε-
τείχαν μαζικά συνδικάτα από διάφορους χώ-
ρους που συμμετέχουν στην ομοσπονδία
KCTU, από υπηρεσίες, οικοδομές και εργο-
στάσια, σούπερ-μάρκετ, καθαριότητα σχολεί-
ων και άλλους. Στο κέντρο των αιτημάτων του
KCTU είναι οι συνθήκες εργασίας και το δι-
καίωμα στο συνδικαλισμό σε όλους τους χώ-

ρους, συμπεριλαμβανομένων νεών τομέων
όπως οι ντελίβερι - κούριερ όπου τα αφεντικά
θέλουν να πετάξουν έξω τα συνδικάτα. Όπως
εξηγούν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες
της Εργατικής Αλληλεγγύης της Νότιας Κορέ-
ας που έκαναν παρέμβαση στην κινητοποίηση
με την εφημερίδα τους: “Η κυβέρνηση στοχο-
ποίησε ιδιαίτερα την KCTU, γιατί αντιστάθηκε
στην επιβολή μέτρων καταστολής και περιορι-
σμού των κινητοποιήσεων με αφορμή την
πανδημία. Η κυβέρνηση φοβάται ότι επειδή η
KCTU συνεχίζει να καλεί μαζικές συγκεντρώ-
σεις, δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει το σχέ-
διό της να χτυπήσει το συνδικαλισμό και τις
δημοκρατικές ελευθερίες. Είναι πολύ αναζωο-
γονητικό ότι η KCTU πιέζει για απεργίες”.

Στους δρόμους ενάντια στο πραξικόπημα. Φωτό: ΜΕΝΑ Solidarity Network

Η απεργιακή διαδήλωση στη Σεούλ. Φωτό: Workers Solidarity
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