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Οι απεργοί 
έχουν τον λόγο
Την εικόνα για τις συνθήκες εργασίας και για τον

αγώνα τους θέλησαν να συμπληρώσουν ανώνυ-
μα και άλλοι απεργοί: «Η χωροταξία που μας έχουν
να δουλεύουμε είναι επικίνδυνη. Με μαθηματική
ακρίβεια θα ξανασυμβεί δυστύχημα. Γι’ αυτό πα-
λεύουμε, για ένα πιο ασφαλές περιβάλλον. Σε μια
προβλήτα με τέσσερις διαδρόμους δουλεύουν
πέντε γέφυρες ταυτόχρονα, ενώ στη χειρότερη πε-
ρίπτωση θα έπρεπε να δουλεύουν τρεις. Δεν ξέ-
ρουμε καν αν υπάρχουν κανονισμοί που να ρυθμί-
ζουν τέτοια πράγματα. Η εκπαίδευση και η εμπει-
ρία επίσης είναι σημαντική. Θέλει πάνω από ένα
εξάμηνο για να μάθεις τη δουλειά. Γι’ αυτό είναι
επικίνδυνο που αλλάζει συνεχώς το προσωπικό και
είναι πιο επιρρεπές στα ατυχήματα».

«Μας βάζουν να δουλεύουμε σε απαράδεκτες
καιρικές συνθήκες. Να φυσάει τόσο, που να πηγαί-
νουν τα κουτιά πήγαινε-έλα. Να χιονίζει, όπως φέ-
τος τον Φλεβάρη, σε σημείο που να μην βλέπουμε
μπροστά και να μας λένε συνεχίστε. Λέγαμε δεν
βλέπουμε από τους καθρέφτες, θα κάνουμε ζημιά.
Η απάντηση ήταν να κατεβαίνουμε να τους καθαρί-
ζουμε κάθε πέντε λεπτά».

«Πολλοί είναι αυτοί που παρατούν τη δουλειά,
ακόμα και στο στάδιο της εκπαίδευσης, γιατί είδαν
τις συνθήκες, τους χαμηλούς μισθούς, τα χαμένα
ρεπό και τις κόντρα βάρδιες. Βγάζουν προς τα έξω
ότι είμαστε καλοπληρωμένοι και τυχεροί. Επίσης,
όποτε και να δουλέψουμε, είτε είναι βράδυ είτε
Πρωτοχρονιά ή Πρωτομαγιά, σε οποιαδήποτε αρ-
γία, παίρνουμε τα ίδια λεφτά. Οι λιμενεργάτες του
ΟΛΠ στις αργίες παίρνουν 75% αύξηση και έχουν
μεγαλύτερο μισθό από τον δικό μας που δουλεύου-
με στην Cosco. Έτσι έπρεπε να είναι και σε μας».

Χαμός
«Επόπτης τρώει σκάλωμα να κάνω μια δουλειά

όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε και παρά τις αν-
τιρρήσεις μου. Έχασα κομμάτι από το δάχτυλό
μου από λάθος εντολή. Το 2015 έσβησε συνάδελ-
φος μπροστά μου από ανακοπή, γιατί φοβόταν να
φέρει το χαρτί γιατρού και δεν του ανανεωνόταν η
σύμβαση. Πέθανε, αλλά η δουλειά συνέχισε κανο-
νικά. Σήμερα είναι η έκτη μέρα της απεργίας μας.
Από τη στιγμή που έχει κλείσει το μεγαλύτερο λι-
μάνι στη Μεσόγειο από την απεργία μας, δεν θα
έπρεπε να περάσουν ένας αρχηγός κόμματος ή
βουλευτές ή δημοσιογράφοι να δούνε τι γίνεται
εδώ; Εδώ γίνεται χαμός και έξω δείχνουν μόνο ότι
χάθηκε ένας άνθρωπος και δεν τρέχει και τίποτα». 

«Κάθε μέρα στην είσοδο είναι οι φουσκωτοί στην
πόρτα. Δεν μπαίνω στην Τρούμπα, στη δουλειά
μου πάω και θέλω αξιοπρέπεια και όχι τρομοκρα-
τία. Δεν γίνεται ανά πάσα στιγμή να χτυπάει το τη-
λέφωνο για δουλειά με την απειλή αν δεν κατέβεις
δεν έχει ανανέωση σύμβασης. Ποτέ δεν ήμουν φα-
σίστας, αλλά ούτε και πολιτικοποιημένος. Μετά
από αυτή την απεργία, θα γίνω ο πιο ένθερμος αρι-
στερός. Γιατί όλοι όσοι το παίζουν Ελληναράδες,
είναι αυτοί που σε πατάνε στο κεφάλι».

«Όταν μπήκα στη δουλειά, η τιμή της βενζίνης
ήταν στα μισά, αλλά ο μισθός μας παραμένει ο
ίδιος. Υπάρχουν συνάδελφοι που έρχονται από
Ανάβυσσο ή από Κόρινθο. (Έπεσε πολύ γέλιο στην
ερώτηση αν βάζει λεωφορείο για τη μεταφορά η
εταιρία). Τα παιδιά μου μπαίνουν τώρα στην αγορά
εργασίας και παίρνουν ούτε 600 ευρώ. Μπορούν
να κάνουν οικογένεια; Και οι άλλοι τρώνε με χρυσά
κουτάλια. Πίσω από την Cosco δεν είναι μόνο οι κι-
νέζοι, αλλά ελληνικές εταιρίες».

Μετά τη μεγαλειώδη απεργία διαρ-
κείας που έκλεισε το λιμάνι για
εφτά μέρες, από τη Δευτέρα 25/10

μέχρι την Κυριακή 31/10, οι λιμενεργάτες
της Cosco συνεχίζουν τον αγώνα τους με
νέα 48ωρη απεργία, Παρασκευή και Σάββα-
το 5-6 Νοέμβρη ενάντια στην εργοδοτική
δολοφονία του 45χρονου λιμενεργάτη Δη-
μήτρη Δαγκλή, που έχασε τη ζωή του από
γερανογέφυρα στο λιμάνι του Πειραιά. Το
Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ (Ένωση Εργαζ/νων Δια-
κίνησης Εμπ/τίων στις προβλήτες του Πει-
ραιά) μιλάει για προδιαγεγραμένο έγκλημα
και αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της
εργασίας και των ελλιπών μέτρων ασφάλει-
ας. Η Cosco, κάτω από την πίεση της απερ-
γίας, αναγκάστηκε να δεσμευτεί εγγράφως
για τη συγκρότηση Επιτροπής Υγιεινής και
Ασφαλείας με την συμμετοχή μελών του
Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ και την αναγνώριση και
κατοχύρωση του Σωματείου.

Μέσα σε αυτές τις μέρες πραγματοποι-
ήθηκαν εκτός από τις καθημερινές συνελεύ-
σεις, μεγάλες κινητοποιήσεις και μοτοπο-
ρείες με παναττική συμμετοχή σωματείων
στο ΣΕΜΠΟ, στα κεντρικά της Cosco, στο
Υπουργείο Ναυτιλείας, στην πλατεία Κοραή
και στα Δικαστήρια. Η Ένωση λιμενεργατών
του ΟΛΠ έβγαλε κι αυτή απεργία συμπαρά-
στασης την πρώτη μέρα, το Εργατικό Κέν-
τρο Πειραιά οργάνωσε σύσκεψη με συμμε-
τοχή πολλών σωματείων για συμπαράσταση
στις 31/10 και κινητοποίηση στο Υπ. Εργα-
σίας την επόμενη μέρα, ενώ το Συνδικάτο
Επισιτισμού Τουρισμού μαγείρεψε στο λι-
μάνι για τους απεργούς. 

Υπεύθυνη για το θάνατο του λιμενεργάτη
είναι και η κυβέρνηση της ΝΔ που με τον νό-
μο Χατζηδάκη αποθρασύνει ακόμα περισσό-
τερο τα αφεντικά να κάνουν ό,τι θέλουν με
τα ωράρια των εργατών. Ο Συντονισμός Ερ-
γατικής Αντίστασης επισημαίνει σε ανακοί-
νωσή του: «Απέναντι σε αυτήν τη δολοφονι-
κή πολιτική, το εργατικό κίνημα χρειάζεται

να επαναφέρει το αίτημα για κρατικοποίηση
της Cosco χωρίς αποζημίωση στα αρπακτι-
κά της αγοράς που δολοφονούν τους εργά-
τες για τα κέρδη τους. Να απαιτήσουμε λι-
μάνι δημόσιο με έλεγχο των εργατών. Να
μην περάσει το Master Plan της Cosco. Για
να νικήσουν οι Λιμενεργάτες της Cosco».

Ο Δαμιανός, εργάτης της Cosco και μέ-
λος του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ μίλησε στην
Εργατική Αλληλεγγύη. «Από τη Δευτέρα
25/10 στις 5.15μμ που πέθανε ο Δημήτρης,
το σωματείο μας άμεσα έκανε παρέμβαση
στον χώρο εργασίας, σταματήσαμε τη δου-
λειά και πραγματοποιήσαμε γενική συνέ-
λευση παίρνοντας απόφαση να ξεκινήσει ο
απεργιακός μας αγώνας. Από εκείνη τη μέ-
ρα κάναμε κάθε μέρα γενικές συνελεύσεις
με μεγάλη συμμετοχή, αλλά και αποφασι-
στικότητα να παλέψουμε. Οι αποφάσεις
ήταν ομόφωνες, κανείς δεν έκανε πίσω,
κόντρα στις απειλές της εταιρίας. 

Δύναμη
Το δικαστήριο την Παρασκευή 29/10

έβγαλε την απεργία παράνομη γιατί δεν εί-
χαμε προειδοποιήσει για την απεργία 4 μέ-
ρες πριν, λες και ξέραμε ότι θα συμβεί το
δυστύχημα. Χρειάστηκε να μας καλύψει
απεργιακά το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Εί-
χαν πάτημα και τον νέο απεργοκτόνο νόμο
του Χατζηδάκη, που στο δικαστήριο η εται-
ρία τον χρησιμοποιούσε ξανά και ξανά. Εί-
ναι ξεκάθαρα νόμος που θέλει να απαγο-
ρεύσει τη δράση των εργαζόμενων. 

Η απεργία μας έχει δύναμη γιατί τους δη-
μιουργεί τεράστιο οικονομικό κόστος. Είναι
χαρακτηριστικό ότι μας κάλεσαν σε συνάν-
τηση η Διεθνής Ναυτιλιακή Ένωση, το Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Ένωση
Μεταφορών, οι εφοπλιστές και ο υπουργός
Εμπορικής Ναυτιλείας για να μας πουν ότι
υπάρχει μεγάλη πίεση στην αγορά. Όλοι αυ-
τοί ας συμβάλλουν ώστε να μην υπάρχει άλ-
λος νεκρός εργάτης και να επιληφθούν για

τα αιτήματά μας. Ούτε είναι υπερβολικά ού-
τε κοστίζουν πολύ και μπορούν να ληφθούν
άμεσα. Η εταιρία βγάζει τεράστια κέρδη, ο
όγκος της δουλειάς έχει κάνει άλματα.

Γι’ αυτό έχει υπάρξει τεράστια εντατικο-
ποίηση στη δουλειά, ειδικά την τελευταία
περίοδο το λιμάνι έχει βουλιάξει από κοντέι-
νερ. Ζητάμε η πόστα (εργατική ομάδα) να
αυξηθεί από 4 άτομα που είναι τώρα σε 6
άτομα, ώστε να υπάρχει βοήθεια. Αν υπήρχε
ένας ακόμα κάτω στην προβλήτα μαζί με
τον Δημήτρη, υπήρχε πιθανότητα να είχε
γλιτώσει. Να καταργηθούν οι κόντρα βάρ-
διες και τα 12ωρα. Να πάψουν να υπάρχουν
συμβάσεις 16 ημερομισθίων -σήμερα είναι
σχεδόν το 50% των εργαζομένων- και να με-
τατραπούν όλες σε πλήρους απασχόλησης.
Να δημιουργηθεί ενιαία επιτροπή Υγιεινής
και Ασφάλειας, που θα έχει αντιπροσώπους
των εργαζόμενων και με δυνατότητα παρέμ-
βασης και όχι απλά συμβουλευτικού χαρα-
κτήρα. Και όλα αυτά να δεθούν με μια Συλ-
λογική Σύμβαση Εργασίας που να ανταπο-
κρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας.

Το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε πε-
τύχει με την απεργία είναι η συσπείρωση
των συναδέλφων. Η πλειοψηφία έχει στηρί-
ξει τις κινητοποιήσεις. Φαίνεται και από την
πρωτοφανή συμμετοχή την πρώτη ημέρα
των εκλογών του σωματείου μας, της ΕΝΕ-
ΔΕΠ και από την εγγραφή νέων μελών.
Υπάρχει τρομοκρατία από την εταιρία και
από το εργοδοτικό σωματείο εργαζόμενων
να μην γραφτούν στην ΕΝΕΔΕΠ γιατί δεν
θα ανανεωθεί η σύμβασή τους. Αλλά ο κό-
σμος σπάει αυτή την τρομοκρατία.

Ο αγώνας μας έχει κερδίσει επίσης την
αλληλεγγύη πολλών σωματείων, όχι μόνο
της Ελλάδας αλλά και παγκόσμια. Στις
28/10, την ώρα της συγκέντρωσής μας, στα
κεντρικά της Cosco στην Τουρκία και στο Λι-
βόρνο της Ιταλίας αλληλέγγυοι συνάδελφοί
μας συγκεντρώθηκαν για τα αιτήματά μας».

Μάνος Νικολάου

Δυνατή απάντηση 
στη φονική εκμετάλλευση

28/10, Παναττική συγκέντρωση 
σωματείων στο ΣΕΜΠΟ. Φωτό: 902.gr
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ΟΜητσοτάκης καμαρώνει στη Γλασκώ-
βη, στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα,
σαν πρωτοπόρος της «πράσινης μετά-

βασης». Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνησή του εί-
ναι παράδειγμα για το πόσο βρόμικη είναι αυτή
η απάτη.

Το πόσο μεγάλη απάτη είναι η «πράσινη ανά-
πτυξη», το ζήσαμε το καλοκαίρι με τις πυρκα-
γιές που κατάστρεψαν περισσότερο πράσινο
απ’ όσο λένε ότι θα φέρουν όλες οι κυβερνητι-

κές υποσχέσεις μαζεμένες. Και συνεχίζουμε να
το ζούμε με την παράδοση όλων εκείνων των
εκτάσεων σε κερδοσκόπους «ανάδοχους» με
επικεφαλής τις μεγάλες κατασκευαστικές.

Βρομιά
Το πόσο βρόμικη είναι αυτή η εκστρατεία το

δείχνει η επιμονή στη διεκδίκηση κοιτασμάτων
φυσικού αέριου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο
Μητσοτάκης κάνει «απολιγνιτοποίηση» στην
Πτολεμαΐδα και στη Μεγαλόπολη, αλλά ξοδεύει
δισεκατομμύρια για φρεγάτες και Ραφάλ αγκα-
λιά με τον Μακρόν για να ανοίξουν «εναλλακτι-
κές πηγές φυσικού αέριου για την Ευρώπη».

Η βρομιά δεν σταματάει εκεί. Η άλλη όψη της
«πράσινης ανάπτυξης» είναι οι ιδιωτικοποιήσεις
με το ξεπούλημα της ΔΕΗ στην πρώτη γραμμή.
Τις συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων τις ζούνε
τραγικά οι εργάτες στο λιμάνι του Πειραιά που
δίνουν αγώνα κυριολεκτικά ζωής και θανάτου.

Το αίμα των εργατών που σκοτώνονται στις
γαλέρες της κερδοσκοπίας δεν είναι το μόνο
που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση της «πρά-

σινης μετάβασης». Τη βαραίνει και το αίμα από
τα περίστροφα των μπάτσων, καθώς ο Θεοδω-
ρικάκος προσπαθεί να αναβιώσει την αστυνο-
μοκρατία που δεν κατάφερε να επιβάλει ο Χρυ-
σοχοΐδης. Είμαστε στο παρά πέντε πριν αρχί-
σουν να πυροβολούν και τον κόσμο που φωνά-
ζει «Μητσοτάκη κάθαρμα».

Αλλά δεν θα το καταφέρουν! Οι εργάτες της
COSCO έδειξαν τη δύναμη που μπορεί να τους
σταματήσει. Απάντησαν με απεργία διαρκείας
στην εργοδοτική δολοφονία στο λιμάνι και απερ-
γούν ξανά την Παρασκευή και το Σάββατο 5 και
6 Νοέμβρη, την ίδια ώρα που θα διαδηλώνουμε
ενάντια στα λαμόγια της κλιματικής καταστρο-
φής.

Το απεργιακό κύμα δεν σταματάει εκεί. Οι ερ-
γαζόμενοι στον Επισιτισμό-Τουρισμό απεργούν
την Τρίτη 9 Νοέμβρη πιάνοντας το νήμα της νι-
κηφόρας απεργίας στην efood. Τη σκυτάλη
παίρνουν οι εργαζόμενοι στα καράβια με
48ωρη απεργία στις 10 και 11 Νοέμβρη. Οι ερ-
γάτες της Υγείας θα βρίσκονται στο υπουργείο
Υγείας την Πέμπτη 11 Νοέμβρη μαζί με τις ερ-
γάτριες καθαριότητας πολλών κλάδων απαι-
τώντας μονιμοποιήσεις και όχι απολύσεις την
ώρα που ξαναφουντώνει η πανδημία σε επίπε-
δα ρεκόρ.

Αντί για πράσινη αναγέννηση του κλίματος, ο
Μητσοτάκης και οι άλλοι ηγέτες που βγάζουν
λογίδρια στη Γλασκώβη σπέρνουν μαύρο θάνα-
το και με την κλιματική καταστροφή και με τη
βίαιη καταστολή. Καιρός είναι να απαλλαγούμε
από αυτούς και το σύστημα που υπηρετούν.

Περισσότεροι από τρεις χι-
λιάδες κόσμου μαζεύτηκαν

έξω από το Προεδρικό Μέγαρο
στη Λευκωσία το περασμένο
Σάββατο σε μια δυναμική εκδή-
λωση διαμαρτυρίας ενάντια
στη διαφθορά και τη διαπλοκή.
Κεντρικό σύνθημά της εκδήλω-
σης ήταν το «δεν πάει άλλο».
Κάτι που εκφράζει το θυμό και
την αγανάκτηση του κόσμου
για τα σκάνδαλα και τη διαφθο-
ρά που αποκαλύπτονται καθη-
μερινά και εμπλέκουν τον ίδιο
τον Αναστασιάδη και την κυ-
βέρνηση του. Η εκδήλωση κα-
λέστηκε από το ΑΚΕΛ και στη-
ρίχτηκε και από άλλες οργανώ-
σεις όπως η Εργατική Δημο-
κρατία, η Αριστερή Πτέρυγα,
συνδικάτα και συνδικαλιστικές
παρατάξεις. 

Η εκδήλωση ήλθε μετά το
σάλο που δημιούργησαν οι
αποκαλύψεις των Pandora Pa-
pers που φέρουν το δικηγορικό
γραφείο Νίκου Ανασταστιάδη,
να εμπλέκεται σε υποθέσεις
που αφορούν φοροαποφυγή
και ξέπλυμα βρώμικου χρήμα-
τος. Ο Αναστασιάδης προσπά-
θησε να δικαιολογηθεί λέγον-
τας ότι δεν έχει καμιά σχέση με
το γραφείο του πια και ότι τώ-
ρα το διαχειρίζονται οι κόρες
του, αλλά κανείς δεν τον παίρ-
νει στα σοβαρά. Τα στοιχεία
που αποκαλύπτονται δεν αφή-
νουν κανένα περιθώριο. Τα τα-
ξίδια στο Παρίσι με το ιδιωτικό
αεροπλάνο του φίλου του Ρώ-
σου μεγιστάνα στον οποίο πα-
ραχώρησε κυπριακό διαβατή-
ριο και η offshore εταιρία που
ενέγραψε για λογαριασμό του
το γραφείο Νίκος Αναστασιά-
δης μέσα από την οποία φαίνε-
ται να φυγάδευσε 115 εκατομ-
μύρια δολάρια, είναι πολύ
τρανταχτά παραδείγματα.  Δεν
είναι τυχαίο που το BBC αποκά-
λεσε τον Αναστασιάδη offshore
president.

Σε όλα αυτά θα πρέπει να
προσθέσουμε και την αγανάκτη-
ση του κόσμου από την ακρί-
βεια, τις απολύσεις και τις περι-
κοπές εξαιτίας της πανδημίας.
Αυτό βάζει μεγάλες πιέσεις
στην ηγεσία της Αριστεράς και
τα συνδικάτα για συνέχιση των
κινητοποιήσεων με στόχο να φύ-
γει η κυβέρνηση Αναστασιάδη. 

Συνέχεια στη σελ. 18

9/8, Διαδήλωση στο Σύνταγμα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Φωτό: Γιάννης Σουμπάσης

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελ.18

Ενάντια στα λαμόγια της 
κλιματικής καταστροφής

ΚΥΠΡΟΣ
“Δεν πάει 
άλλο…”

Όλοι στα 
συλλαλητήρια 
στις 6
Νοέμβρη

Αθήνα 
Σύνταγμα 2μμ

Θεσσαλονίκη  
Καμάρα 12μες

Χανιά 
πλατεία Αγοράς 12μες

Ηράκλειο Κρήτης
πλ. Ελευθερίας 12μες

Βόλος
πλ. Αγ. Νικολάου 12μες

Πάτρα 
πλατεία Γεωργίου 12μες

Κέρκυρα 
πλ. Ανουντσιάτας 2μμ

Ξάνθη 
κεντρική πλατεία 12μες 

Γιάννενα
Περιφέρεια 12μες
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Αρνητικό ρεκόρ νέων κρουσμά-
των από την έναρξη της παν-
δημίας καταγράφηκε τη Δευ-

τέρα 1 Νοέμβρη, την ώρα που γρά-
φονταν αυτές οι γραμμές. Ήταν ένα
τρομακτικό νούμερο 5449 νέων μο-
λύνσεων, 750 περισσότερων από το
προηγούμενο ρεκόρ (4696) δυο μέ-
ρες νωρίτερα. Ο αριθμός των δια-
σωληνωμένων, που είχε ήδη ξεπερά-
σει τους 400 μετά από πολλούς μή-
νες, συνέχισε την ανοδική του πο-
ρεία σκαρφαλώνοντας στους 430.
Ενώ και οι θάνατοι, που επίσης είχαν
πάρει την ανηφόρα με πάνω από 60
νεκρούς κάποιες μέρες την προ-
ηγούμενη βδομάδα, έφτασαν, με
τους 52 που ανακοινώθηκαν, μια
ανάσα πριν τις 16.000.

Η χώρα έχει αρχίσει εδώ και μέ-
ρες να «κοκκινίζει» ξανά. Στο επίκεν-
τρο βρίσκεται για ακόμα μια φορά η
Βόρεια Ελλάδα -η Ανατολική και
Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσα-
λία- αλλά και μεγάλο μέρος της Πε-
λοποννήσου. Όπως έχουν τα πράγ-
ματα, οι πρόσφατες προβλέψεις για
2.500 επιπλέον θανάτους μέχρι το
τέλος του χρόνου θα αποδειχτούν
«συντηρητικές».

Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έκανε
συνειδητά τίποτα για να αντιμετωπί-
σει το τέταρτο κύμα. Η κατάσταση
στα νοσοκομεία είναι πιο τραγική
από ποτέ. Οι ΜΕΘ στη Βόρεια Ελλά-
δα είναι ήδη γεμάτες, πολύ πριν την
κορύφωση του κύματος. Στη Θεσ-
σαλονίκη η πληρότητά τους βρίσκε-
ται, σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύ-
ματα, στο 98%, ενώ καθημερινές εί-
ναι οι αναφορές για διασωληνωμέ-
νους εκτός ΜΕΘ ξανά.

«Μέχρι ενενήντα (90) ασθενείς
πάσχοντες από COVID νοσηλεύον-
ται αυτό το διάστημα στο νοσοκο-
μείο Βόλου σε καθημερινή βάση»,
αναφέρει το Ενωτικό Κίνημα για την
Ανατροπή. «Οι ελλείψεις προσωπι-
κού αλλά και φαρμάκων είναι τραγι-
κές. Ο ένας και μοναδικός εφημε-
ρεύων της Παθολογικής κλινικής
πρέπει κάθε μέρα να φροντίζει
όλους αυτούς τους ασθενείς, ενώ οι
αρμόδιοι αγνοούν τις εκκλήσεις για
τις ελλείψεις ειδικών φαρμάκων. Και
όλα αυτά Οκτώβριο του 2021, δηλα-
δή 19 ολόκληρους μήνες μετά την
εμφάνιση της πανδημίας στην χώρα
μας».

Την περασμένη βδομάδα στο νο-
σοκομείο Σερρών, όπου επίσης οι
ΜΕΘ κόβιντ είναι γεμάτες και τα νέα
κρούσματα στην περιφέρεια πολλές
μέρες τριψήφια, οι παθολόγοι απεί-
λησαν με παραίτηση αν δεν υπάρξει
ενίσχυση σε γιατρούς. Ενώ σχετικό
μήνυμα που έφτασε στην Πρωτο-
βουλία Support Health Workers ανέ-
φερε πως «Όλα τα covid από Καβά-
λα-Δράμα τα φέρνουν Σέρρες, προ-
σωπικό, νοσηλευτές, ιατροί, δεν ήρ-
θε κανένας πλην ενός αναισθησιολό-
γου».

Το χειρότερο βέβαια ήταν οι «λύ-
σεις» που, σύμφωνα με τα τοπικά

μέσα, επεξεργάστηκε ο Διοικητής
του Νοσοκομείου μαζί με τον διοικη-
τή της 4ης ΥΠΕ για το θέμα: Αρχικά
το κλείσιμο ενός Κέντρου Υγείας της
πόλης το μεσημέρι ώστε οι γιατροί
του να βοηθήσουν στο νοσοκομείο.
Και ύστερα τη μετακίνηση γιατρών
από την... κόκκινη Θεσσαλονίκη!

Έξτρα εφημερίες
Η επιλογή των μετακινήσεων είναι

ξανά κεντρική. Σε τροπολογία του
Υπουργείου Υγείας που θα ψηφιστεί
την Τετάρτη 3/11 (πάλι σε άσχετο
νομοσχέδιο, όπως είχε συμβεί και με
τις απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών
σε ιδιώτες για την κάλυψη των κε-
νών των αναστολών εργασίας) αυξά-
νονται οι ειδικότητες γιατρών ΕΣΥ
που δύνανται -με πρόσθετη αποζη-
μίωση (αν την δουν ποτέ)- να μετακι-
νούνται σε άλλα νοσοκομεία του
ΕΣΥ για την κάλυψη εφημεριών λό-
γω έκτακτων αναγκών. Με τον ίδιο
τρόπο απαιτούν από όλους τους
γιατρούς να κάνουν εφημερίες πάνω
από το νόμιμο πλαφόν. Όπως και
στα τρία προηγούμενα κύματα δη-
λαδή, η εικόνα θα είναι εξαντλημένοι
και περιπλανώμενοι γιατροί, ενώ η
κυβέρνηση θα μπαλώνει τρύπες δη-
μιουργώντας άλλες.

Ο κίνδυνος το ΕΣΥ να μετατραπεί
για άλλη μια φορά σε σύστημα μιας
νόσου είναι τεράστιος. Ήδη όλα τα
Μέσα Ενημέρωσης λένε ότι είναι
υπό εξέταση η επιστροφή στο μον-
τέλο των νοσοκομείων αναφοράς.
Ενώ παντού κλίνες και ΜΕΘ επι-

στρατεύονται και μετατρέπονται σε
κόβιντ σε μια νύχτα για να καλυ-
φτούν οι ανάγκες. Το αποτέλεσμα
είναι γνωστό. Θα την πληρώσουν
όλες οι άλλες ασθένειες ξανά. Τα
νοσοκομεία ποτέ δεν κατάφεραν να
επιστρέψουν στο «κανονικό» τους
πρόγραμμα χειρουργείων, εξετάσε-
ων, θεραπειών κλπ (όσο κανονικό
ήταν με τις τεράστιες αναμονές που
υπήρχαν ήδη πριν την πανδημία λό-
γω της υποστελέχωσης και υποχρη-
ματοδότησης). Όλες αυτές οι λει-
τουργίες απειλούνται τώρα εκ νέου
με επ’αόριστον αναβολή.

Ο μόνος κερδισμένος θα είναι για
ακόμα μια φορά οι ιδιωτικές κλινικές
και διαγνωστικά κέντρα. Ήδη στη
Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της
Βόρειας Ελλάδας, γίνονται ξανά με-
τακινήσεις μη κόβιντ ασθενών από τα
δημόσια νοσοκομεία σε ιδιωτικά κέν-
τρα, με την ανάλογη υπέρογκη απο-
ζημίωση προφανώς. Όλοι οι ασθενείς
που δεν θα μπορούν να εξυπηρετη-
θούν στο ΕΣΥ θα πρέπει -εάν έχουν
βέβαια τα χρήματα, διαφορετικά ας
προσευχηθούν στο Θεό- να απευθυν-
θούν πάλι στους κλινικάρχες. Δεν
υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι τε-
λευταίοι συνεχίζουν να τρίβουν τα χέ-
ρια τους.

Συνολικά η κυβερνητική διαχείρι-
ση παραμένει δολοφονική. Τα ΜΜΜ,
που δεν έχουν ενισχυθεί στο ελάχι-
στο σε δρομολόγια, αποτελούν υγει-
ονομική βόμβα. Οι εργατικοί χώροι,
όπου δεν υπάρχει κανένας έλεγχος
στα αφεντικά για το πώς διαχειρί-

ζονται την κατάσταση, το ίδιο. Η ίδια
η ιχνηλάτηση, που είναι τόσο απα-
ραίτητη για τον έλεγχο της νόσου
και που θα έπρεπε να γίνεται σε μα-
ζική κλίμακα, παραμένει σε απελπι-
στικά χαμηλά επίπεδα.

Τα σημεία ελέγχου του ΕΟΔΥ εξα-
κολουθούν να είναι απίστευτα λίγα
μη μπορώντας να καλύψουν τα εκα-
τομμύρια του κόσμου που θα έπρε-
πε να ελέγχεται, είτε έχει είτε όχι
συμπτώματα. Ενώ, αντί η κυβέρνηση
να διευκολύνει με κάθε τρόπο τη
διενέργεια τεστ, συνεχίζει να απαγο-
ρεύει τη δωρεάν χρήση τους για
τους ανεμβολίαστους, το πιο ευάλω-
το δηλαδή αυτή τη στιγμή κομμάτι
του πληθυσμού.

Όσοι είναι να πεθάνουν…
Επί της ουσίας η κυβέρνηση έχει

κηρύξει άτυπα το τέλος της πανδη-
μίας και έχει υιοθετήσει χωρίς να το
ομολογεί ανοιχτά το χτίσιμο της
ανοσίας της αγέλης μέσω της νόση-
σης. Όσοι είναι να πεθάνουν, θα πε-
θάνουν. Αυτή είναι η λογική της. Το
δείχνει τόσο η άρνησή της να ενι-
σχύσει το ΕΣΥ, όσο και ο ανεξέλεγ-
κτος τρόπος με το οποίο έχει απο-
φασίσει να λειτουργήσει η «αγορά».
Τα γήπεδα, με τους δεκάδες χιλιά-
δες θεατές, είναι η πιο χαρακτηρι-
στική περίπτωση. Ο Γκίκας Μαγιορ-
κίνης το διατύπωσε με έναν τρόπο
την περασμένη εβδομάδα στην επί-
σημη ενημέρωση, όταν ανέφερε ότι,
όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα
δημιουργηθεί ένας κορεσμός μέσω

της νόσησης στα άτομα που είναι
πιο ευαίσθητα και κάποια στιγμή θα
μειωθεί ο αριθμός θανάτων και
κρουσμάτων.

Για να καλύψει αυτή την απάνθρω-
πη επιλογή, η κυβέρνηση επιμένει
στο τροπάρι της ατομικής ευθύνης,
των προστίμων και των εκβιασμών
στους ανεμβολίαστους. «Το μόνο
βιώσιμο μέτρο είναι ο εμβολιασμός»
δεν σταματούν να λένε οι κυβερνητι-
κοί για να δικαιολογήσουν το γεγο-
νός ότι έχουν σηκώσει τα χέρια ψη-
λά, ότι έχουν αφήσει στην τύχη του
το ΕΣΥ και για να φορτώσουν για
ακόμα μια φορά την ευθύνη στον
κόσμο. Το ότι ακόμα κι αυτό το μέ-
τρο το έχουν αχρηστέψει οι ίδιοι με
τις αντικρουόμενες οδηγίες και τις
παλινωδίες τους, πιστεύουν ότι είναι
λεπτομέρεια. Τώρα βρήκαν τη λύση
και ετοιμάζονται να βομβαρδίζουν
κάθε μέρα τους ανεμβολίαστους
με... SMS. Όμως σε καμιά χώρα,
ακόμα και σε εκείνες που η εμβολια-
στική κάλυψη είναι πολύ μεγαλύτε-
ρη από της Ελλάδας, η πανδημία
δεν έχει τελειώσει. Αντίθετα, παντού
σημειώνει νέες αντίστοιχες εξάρ-
σεις, με τους νεκρούς πλέον παγκο-
σμίως να ξεπερνούν τα πέντε εκα-
τομμύρια.

Παρότι η κυβέρνηση έχει αποκλεί-
σει -προς το παρόν τουλάχιστον-
ένα νέο οριζόντιο λοκντάουν, δεν
έχει καμιά άλλη πρόταση για την αν-
τιμετώπιση της κατάστασης. Γι’ αυ-
τό και δεν έχει σταματήσει να μιλά
για πιθανά τοπικά λοκντάουν ή επι-
πλέον περιοριστικά μέτρα στις κόκ-
κινες περιοχές. Τα στοιχεία της δεύ-
τερης και πιο μεγάλης χρονικά κα-
ραντίνας δείχνουν πόσο κοστίζουν
σε ζωές τέτοιες επιλογές. Από τις 7
Νοέμβρη 2020, όταν ξεκίνησε, μέχρι
τις 15 Μάη 2021 όταν άρθηκαν και οι
τελευταίες απαγορεύσεις μετακίνη-
σης, πέθαναν συνολικά 10.616 άν-
θρωποι. Στα μέσα Απρίλη 2021,
ύστερα από πεντέμιση μήνες σκλη-
ρών περιοριστικών μέτρων, φτάσα-
με στους 847 διασωληνωμένους. 

Μόνο ένα δυνατό ΕΣΥ μπορούσε
να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη. Και
μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί και
η νέα τραγωδία που είναι μπροστά
μας. Τα νοσοκομεία χρειάζονται εδώ
τώρα μαζικές προσλήψεις και μονι-
μοποιήσεις, μέτρα προστασίας για
όλους, αύξηση της χρηματοδότησής
τους. Χρειάζονται να επιστρέψουν
στις θέσεις τους όλοι οι εργαζόμενοι
σε αναστολή και κανένας εργολάβος
να μην πατήσει το πόδι του στις υπη-
ρεσίες τους. Χρειάζονται εδώ και τώ-
ρα ενίσχυση με ουσιαστική επίταξη
των ιδιωτικών κλινικών χωρίς καμιά
αποζημίωση στους κλινικάρχες.
Χρειάζονται εδώ και τώρα ο έλεγχός
τους μαζί και με το πρόγραμμα του
εμβολιασμού να περάσει στα χέρια
των εργαζόμενών τους. Οι νέες
απεργιακές κινητοποιήσεις των υγει-
ονομικών είναι η μόνη λύση.

Λένα Βερδέ

ΝΕΑ ΕΚΡΗΞΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Ενίσχυση, όχι διάλυση
του ΕΣΥ είναι η λύση

21/10, Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Λένα Βερδέ



Νέο πρόγραμμα απεργιακών κινητοποι-
ήσεων αποφάσισε η ΠΟΕΔΗΝ, μετά
τον πανυγειονομικό ξεσηκωμό στις 21

Οκτώβρη. Η μεγάλη επιτυχία της απεργίας
οδήγησε την Ομοσπονδία των Εργαζόμενων
στα δημόσια νοσοκομεία να δώσει συνέχεια
στον αγώνα ενάντια στη δολοφονονική πολιτι-
κή της κυβέρνησης στο ΕΣΥ, με νέα πανελλα-
δική απεργία και συγκέντρωση στην Αθήνα την
1η Δεκέμβρη.

Η απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ περιλαμβάνει δυο
ενδιάμεσους αγωνιστικούς σταθμούς. Ο πρώ-
τος είναι την Τετάρτη 3 Νοέμβρη με πανελλα-
δική μέρα δράσης στις πύλες και τα προαύλια
των νοσοκομείων με κεντρικό αίτημα την άρση
των αναστολών εργασίας. Ο δεύτερος είναι
την Πέμπτη 11 Νοέμβρη με συγκέντρωση
όλων των εργαζόμενων με Συμβάσεις Ορισμέ-
νου Χρόνου (ΣΟΧ) στο Υπουργείο Υγείας στις
4μμ με κεντρικό αίτημα την ανανέωση των
συμβάσεων και τη μονιμοποίησή τους, ενάντια
στην επιστροφή των εργολάβων. Η κορύφωση
θα είναι την 1η Δεκέμβρη με πανελλαδική
απεργιακή συγκέντρωση στις 8.30πμ στο
Υπουργείο Οικονομικών.

Οι κινητοποιήσεις αποκτούν τεράστιες δια-
στάσεις, καθώς έρχονται ακριβώς τη στιγμή
που το τέταρτο κύμα της πανδημίας φουντώνει
με τραγικά αποτελέσματα. Η υιοθέτησή τους
από την ΟΕΝΓΕ, την Ομοσπονδία των Γιατρών,
είναι επιτακτική. Η επιτυχία της απεργίας στις
21 Οκτώβρη βασίστηκε στο γεγονός ότι ήταν
πανυγειονομική με τη στήριξη της ΟΕΝΓΕ. Μό-
νο ο κοινός αγώνας όλων των εργαζόμενων
μπορεί να ανατρέψει τις εγκληματικές επιλο-
γές της κυβέρνησης και να σώσει ζωές.

Το ένα μετά το άλλο, τα Σωματεία των Εργα-
ζόμενων παίρνουν αποφάσεις συμμετοχής στο
αγωνιστικό πρόγραμμα της ΠΟΕΔΗΝ, ξεκινών-
τας από τις 3 Νοέμβρη και την πανελλαδική
ημέρα δράσης ενάντια στις αναστολές εργα-
σίας λόγω του κατάπτυστου υποχρεωτικού εμο-
βλιασμού. Κοντά 7.000 υγειονομικοί βρίσκονται
σε καθεστώς αναστολής, μια κυβερνητική επί-
θεση που έχει αποδυναμώσει ακόμα περισσότε-
ρο τα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία. 

Η κινητοποίηση στο ΓΝΑ Γεννηματάς θα γί-
νει 8πμ-10πμ στην πύλη. Οι εργαζόμενοι στο
νοσοκομείο βρίσκονται αντιμέτωποι και με την
απόφαση της Διοίκησης να μετατρέψει τις
αναστολές εργασίας σε απολύσεις. Παρά τη
δέσμευση Πλεύρη ότι οι αναστολές δεν είναι
απολύσεις και πώς οι όποιες παρατάσεις συμ-
βάσεων γίνονται αφορούν και όσους εργαζό-
μενους είναι σε αναστολή, η Διοίκηση του Γεν-
νηματάς αρνήθηκε να το εφαρμόσει.

Όπως αναφέρει η καταγγελία από την Αγωνι-
στική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στο ΓΝΑ
Γεννηματάς: «Σήμερα 29 Οκτώβρη ενημερωθή-
καμε για την πρόθεση της διοίκησης του νοσο-
κομείου να μη δώσει παράταση σύμβασης στο
επικουρικό προσωπικό που δεν έχει εμβολια-
στεί, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν
31/10/2021... Η διοίκηση του νοσοκομείου αυ-
θαιρετεί στέλνοντας στην ανεργία τους συγκε-
κριμένους συναδέλφους... Ως Αγωνιστικη Πρω-
τοβουλία για την Ανατροπή καλούμε το Δ.Σ του
σωματείου μας να πάρει ξεκάθαρη θέση για την
αυθαιρεσία διοίκησης - κυβέρνησης και να απαι-
τήσει να μην απολυθεί κάνεις και καμία από το
νοσοκομείο μας». Η ίδια επίθεση γίνεται σε μια
σειρά ακόμα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Με στάση εργασίας 1μμ με 3μμ θα γίνει η
συγκέντρωση στις 3/11 στο Κρατικό Νίκαιας.
Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Εργαζόμενων: «Με-

τά και την παραδοχή του Υπουργού Υγείας, πως
το εμβόλιο προστατεύει αυτόν που το κάνει και
δεν επηρεάζει την διασπορά, θα περιμέναμε να
γίνει άρση των αναστολών εργασίας στους συ-
ναδέλφους που δεν έχουν εμβολιαστεί και να
τους έχουμε πάλι κοντά μας, αρωγούς στην αν-
τιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας που
αποκλειστικά βαρύνει τα δημόσια νοσοκομεία.

Η επιμονή της κυβέρνησης στην τιμωριτική
για όλους τους υγειονομικούς απόφαση, σα-
φώς καταδεικνύει πως μέλημα της δεν είναι η
αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά η αποδυνά-
μωση του ΕΣΥ και η πριμοδότηση των ιδιωτών.
Άλλωστε αυτά τα σχέδια τα έχει κάνει γνωστά
από νωρίς, με ανακοινώσεις για συγχώνευση
Νοσοκομείων και για παραχώρηση υπηρεσιών
υγείας σε ιδιώτες (ΣΔΙΤ).

Τιμωρία
Δύο μήνες τώρα 42 συνάδελφοί μας είναι σε

αναστολή εργασίας, χωρίς να λαμβάνουν απο-
δοχές. Το νούμερο αυτό μεγαλώνει με γεωμε-
τρική πρόοδο αν αναλογιστεί κανείς πως κάθε
συνάδελφος έχει την φροντίδα της οικογένει-
άς του, πόσο μάλιστα όταν υπάρχουν και μο-
νογονεϊκές οικογένειες που βασίζονται μόνο
στον μισθό των συναδέλφων. Παράλληλα η τι-
μωρία των υγειονομικών από την κυβέρνηση
έχει στόχο και όσους συναδέλφους έχουν κά-
νει το εμβόλιο και εργάζονται κανονικά. Τους
τιμωρεί με υπέρ-εργασία για να καλυφθούν τα
κενά των αναστολών εργασίας αλλά και τα κε-
νά που και πιο πριν είχε το ΕΣΥ.

Η επιστροφή των συναδέλφων στην εργασία
είναι μία μάχη που μας αφορά όλους, εμβολια-
σμένους και μη. Τα διλήμματα τα βάζει η κυ-
βέρνηση αφού έχει αποδυναμώσει το ΕΣΥ και
βάζει τους ιδιώτες μέσα, από τις πόρτες και τα
παράθυρα. Την Τετάρτη οφείλουμε όλοι στους
συναδέλφους αλλά και στον εαυτό μας, να
διεκδικήσουμε μαζικά την επιστροφή τους. Εί-
μαστε πολύ λίγοι για διαχωρισμούς και δεν
μας περισσεύει κανείς».

Στη 1μμ θα γίνει η συγκέντρωση στον Άγιο
Σάββα. Οι εργαζόμενοι/ες βγαίνουν από μια με-
γάλη απεργιακή μάχη στην καθαριότητα που
κέρδισε τη δίμηνη παράταση των συμβασιού-
χων της υπηρεσίας. Με τον αγώνα τους έδει-
ξαν ότι ο απεργιακός δρόμος μπορεί να είναι

νικηφόρος. «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε σαν
σύλλογος όλους όσους, μεμονωμένους και
συλλογικότητες, με κάθε τρόπο εξέφρασαν την
συμπαράστασή τους και συνεχίζουμε ακούρα-
στα τον αγώνα μας για το δίκαιο αίτημα της
Μονιμοποίησης όλων των συμβασιούχων κάθε
βαθμίδας και ειδικότητας!», αναφέρει η ανακοί-
νωση του Συλλόγου που καλεί στις νέες αγωνι-
στικές κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ.

Οι αγωνιστές/ίστριες του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων μπαίνουν ξανά μπροστά για την ορ-
γάνωση του αγώνα. Όπως αναφέρουν σε ανα-
κοίνωσή τους για τις 3/11: «Τις τελευταίες μέ-
ρες ενημερωνόμαστε για τις πρόθεσεις διοίκη-
σεων των νοσοκομείων να μη δώσουν παράτα-
ση σύμβασης σε επικουρικό προσωπικό που

δεν έχει εμβολιαστεί, των οποίων οι συμβάσεις
λήγουν 31/10/2021. 

Η απόφαση αυτή ΑΠΟΛΥΕΙ τους συναδέλ-
φους και έρχεται να αναιρέσει τη δέσμευση του
Υπουργού Υγείας ότι στις παρατάσεις που πή-
ραν ΟΛΟΙ οι ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ μέχρι 31/03/2022
συμπεριλαμβάνονται και όσοι βρίσκονται σε
αναστολή. Μαλιστα ο υπουργός τόνισε ότι ακρι-
βώς επειδή οι αναστολές δεν είναι απολύσεις,
στις παρατάσεις συμπεριλαμβάνονται και όσοι
βρίσκονται σε αναστολή. Οι διοικήσεις των νο-
σοκομείων που μετατρέπουν τις αναστολές σε
απολύσεις αυθαιρετούν και κάνουν τη βρώμικη
δουλειά του υπουργείου και της κυβέρνησης. 

Η τυφλή πίστη στο δόγμα των μηδενικών
προσλήψεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη φαί-
νεται και από την πρόσφατη τροπολογία που
ψήφισαν δίνοντας 250 ευρώ(!) για κάθε εφημε-
ρία που κάνουν οι γιατροί του ΕΣΥ πάνω από
το νόμιμο πλαφόν. Δηλαδή σπρώχνουν στην
υπερεφημέρευση, την υπερεργασία αντί για
προσλήψεις προσωπικού, θέτοντας σε κίνδυνο
τους ασθενείς μας αλλά και τους ίδιους τους
εργαζομένους. Επιπλέον φαίνεται από το γε-
γονός των εκβιαστικών εντέλλεστε σε για-
τρούς για κάλυψη εφημεριών σε άλλα νοσοκο-
μεία της ΥΠΕ που εργάζονται, όπως προσπα-
θούν να κάνουν στο νοσοκομείο Έλενα. 

Τώρα που ξανά - φουντώνει ο κορωνοϊός σε
βόρεια Ελλάδα αλλά και Αθήνα, κυρίως σε
ανεμβολιαστους (αλλά ακόμα και σε εμβολια-
σμένους μεγάλης ηλικίας με ή χωρίς υποκείμε-
να νοσήματα) επανέρχεται πιο επιτακτικά το
αίτημα του εργατικού ελέγχου στον καθολικό
εμβολιασμό και το αίτημα των μαζικών προσ-
λήψεων στο ΕΣΥ εδώ και τώρα».

Λ.Β.
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Μετακινήσεις και εξαντλητικές εφημερίες γιατρών είναι η επιλογή της κυβέρνησης
απέναντι στην έξαρση της πανδημίας για να μην προχωρήσει σε προσλήψεις. Πρό-

κειται για μια ακόμα καταστροφική και επικίνδυνη επιλογή για εργαζόμενους και ασθε-
νείς.

Ήδη η Διοικήτρια του Έλενα Βενιζέλου αποφάσισε την εκ περιτροπής μετακίνηση κάθε
βδομάδα ενός γιατρού από το Ακτινολογικό Τμήμα στην Παμμακάριστο. Το τι σημαίνει
αυτό για το νοσοκομείο το περιγράφει στην απαντητική επιστολή της στη Διοικήτρια η
Επιστημονικά Υπεύθυνη Διευθύντρια του Τμήματος Αθηνά-Αικατερίνη Παλαιογιαννίδου.
Όπως αναφέρει: «Σε απάντηση του αιτήματός σας για μετακίνηση Ιατρού για κάλυψη
αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε ότι:

Το Ακτινολογικό Τμήμα του ΓΝ Έλενα Βενιζέλου καλύπτει πολλαπλές και εξειδικευμέ-
νες ανάγκες του Νοσοκομείου, για γυναικολογικές εξετάσεις (6 γυναικολογικές κλινικές),
εξετάσεις σε ογκολογικούς ασθενείς (παθολογική ογκολογική κλινική), μαιευτικά περι-
στατικά, διαγνωστικές εξετάσεις και επεμβατικές πράξεις του μαστού (2 χειρουργικές
κλινικές), παιδιατρικές εξετάσεις (μονάδα νεογνών), επεμβατικούς διαγνωστικούς ελέγ-
χους υστεροσαλπιγγογραφίας για την μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθημε-
ρινά περιστατικά εξωτερικών ραντεβού καθώς και τις εφημεριακές ανάγκες του Νοσοκο-
μείου (κάθε δεύτερη μέρα γυναικολογική εφημερία).

Ο μεγάλος αυτός φόρτος εργασίας εξυπηρετείται μόνο από 5 ειδικευμένους Ιατρούς
εκ των οποίων η μία Ιατρός εκτελεί χρέη Επιστημονικά Υπεύθυνης Διευθύντριας του Τμή-
ματος. Σας επισημαίνουμε επίσης ότι στο Τμήμα μας δεν υπηρετούν ειδικευόμενοι Ιατροί.

Όπως γίνεται κατανοητό η λειτουργία είναι σε οριακή κατάσταση, οι ανάγκες αυξάνον-
ται διαρκώς και η παραχώρηση Ιατρού από το Τμήμα μας σε άλλο Νοσοκομείο θα πλήξει
επικίνδυνα τη δυνατότητα του Τμήματός μας να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση όλων
αυτών των πολύ ευαίσθητων ομάδων ασθενών και εξεταζόμενων.

Συνεπώς προκύπτει εύλογα η ανάγκη για περισσότερους ειδικευμένους Ιατρούς και σε
καμία περίπτωση για λιγότερους έστω και προσωρινά».

Αποδυναμώνουν το Έλενα

Τα Νοσοκομεία στις Πύλες ξανά

5/10, Πορεία στην 2η ΥΠΕ. Φωτό: ΣΕΚ Νίκαιας



Νο 1495, 3 Νοέμβρη 2021 Το εργατικό κίνημασελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

48ωρη απεργία ΠΝΟ 10-11Ν
Την κήρυξη 48ωρης απεργία με προ-

οπτική κλιμάκωσης αποφάσισε η Πα-
νελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), από
τις 6πμ της Τετάρτης 10/11 μέχρι τις 6πμ
της Παρασκευής 12/11. Θα προηγηθεί
συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη
4/11 στις 10πμ στο Υπουργείο Ναυτιλίας.

Κεντρικό αίτημα της απεργίας είναι η
κατάρτιση νέας Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας. Σύμφωνα με την ΠΝΟ, απέ-
ναντι σε αυτό το αίτημα η ομοσπονδία

συναντά «την πλήρη απροθυμία και την
στείρα αρνητική συμπεριφορά της εργο-
δοτικής πλευράς», ενώ τα υφιστάμενα
προβλήματα του κλάδου των Ναυτεργα-
τών συσσωρεύονται «παρά τις συνεχείς
πιέσεις και διαμαρτυρίες μας και τις αντί-
στοιχες υποσχέσεις των αρμοδίων». Οι
Ναυτεργάτες παλεύουν ενάντια στους
αντεργατικούς νόμους που ψηφίστηκαν
με την πρόφαση της πανδημίας και την
εξακολούθηση εφαρμογής του νόμου για

τις μειωμένες και ειδικές συνθέσεις. Επί-
σης, διεκδικούν την επίλυση προβλημά-
των σε σχέση με τη χορήγηση των συν-
τάξεων και την υγειονομική περίθαλψη
και να σταματήσει η παραβίαση των ΣΣΕ
σε σχέση με τα ωράρια και την καταβολή
των δεδουλευμένων.

«Το κλίμα που καθημερινά διαμορφώνε-
ται μέσα στον ιστορικό κλάδο των Ναυτών
μπροστά στη νέα απεργιακή μάχη είναι
θετικό και δείχνει ότι ο κλάδος θα είναι και

αυτή την φορά μπροστάρης στην οργάνω-
ση, στην περιφρούρηση και στην επιτυχία
της απεργίας», αναφέρει η ΠΕΝΕΝ μετα-
φέροντας το κλίμα από τις περιοδείες για
την προετοιμασία της απεργίας.

Η 48ωρη απεργία της ΠΝΟ σε συντονι-
σμό με τον απεργιακό ξεσηκωμό των λιμε-
νεργατών της Cosco μπορούν να δημι-
ουργήσουν έναν εκρηκτικό συνδυασμό
για την κλιμάκωση του αγώνα που θα κα-
ταλήξει σε νίκη και για τους δύο κλάδους.   

Σε κοινό αγωνιστικό συντονισμό
ενάντια στις απολύσεις των
συμβασιούχων της καθαριότη-

τας προχωρούν το Σωματείο Εργα-
ζόμενων Λειτουργίας ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛ-
ΜΑ), ο Σύλλογος εργαζόμενων του
Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, η Ομο-
σπονδία εργαζόμενων ΟΑΕΔ, η Συν-
τονιστική Επιτροπή Καθαριστριών
Υπ. Οικονομικών και η Επιτροπή
Απολυμένων Μεταναστριών Καθαρι-
στριών δημόσιων σχολείων Δ. Αθή-
νας. Με ανακοίνωση που προσυπο-
γράφουν λένε όχι στους εργολά-
βους, διεκδικώντας μόνιμη και στα-
θερή εργασία για όλους χωρίς ρα-
τσιστικούς αποκλεισμούς.

«Με πρόσχημα ότι “λήγουν οι συμ-
βάσεις” οι διορισμένες από την κυ-
βέρνηση διοικήσεις, αντί να προχω-
ρήσουν στη μονιμοποίηση, απο-
λύουν χιλιάδες εργαζόμενες/ους για
να παραχωρήσουν το έργο της κα-
θαριότητας, αλλά και άλλες υπηρε-
σίες του Δημοσίου (πχ φύλαξη) σε
εργολάβους», αναφέρει η ανακοίνω-
ση. «Η κυβέρνηση προχωράει σε ένα
διπλό έγκλημα. Από τη μία, απολύει
χιλιάδες εργαζόμενες/ους, που μπο-
ρεί να δουλεύουν σε αυτές τις υπη-
ρεσίες ακόμη και μέχρι 20 χρόνια.
Εργαζόμενους που έδωσαν τα πάντα
την περίοδο της Πανδημίας φροντί-
ζοντας για την υγεία όλων μας… 

Από την άλλη, χαρίζει απλόχερα
δημόσιο χρήμα σε εργολάβους. Όλη
η εμπειρία δείχνει ότι οι εργολάβοι
είναι πολύ πιο “ακριβοί”... Και δεν θα
είναι τα μοναδικά χρήματα που “νό-
μιμα” θα καταλήγουν στις τσέπες
τους. Όλοι ξέρουμε ότι εργολάβοι
σημαίνει κλεμμένα ένσημα, κλεμμέ-
να δώρα, χαμηλοί αλλά και κλεμμέ-
νοι μισθοί ακόμη και με τη βία από
τους εργαζόμενους. Εργολάβοι ση-
μαίνει επίσης χειρότερες υπηρε-
σίες…

Οργανωνόμαστε, συντονιζόμαστε,
μαζί με τα σωματεία των εργαζόμε-
νων στους χώρους και τις υπηρεσίες
που εργαζόμαστε και προχωράμε σε
κινητοποιήσεις. Καλούμε όλους
τους εργαζόμενους ΣΟΧ από κάθε
υπηρεσία του δημοσίου που κινδυ-
νεύει τον Δεκέμβρη να χάσει τη δου-
λειά του/της, να βρεθούμε μαζί. 

Πέμπτη 11 Νοέμβρη, 4μμ στο Υπ.
Υγείας στην παναττική κινητοποίηση

της ΠΟΕΔΗΝ για τους Συμβασιού-
χους Ορισμένου Χρόνου των νοσο-
κομείων και πορεία στο Υπ. Εργα-
σίας διεκδικώντας συνάντηση με την
ηγεσία του υπουργείου. 

Τετάρτη 17 Νοέμβρη συμμετέ-
χουμε στην πορεία του Πολυτεχνεί-
ου, γιατί για εμάς το σύνθημα “ΨΩ-
ΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” παραμέ-
νει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Πέμπτη 9 Δεκέμβρη οργανώνου-
με ανοιχτή σύσκεψη-συνέλευση
συντονισμού όλων των εργαζόμενων
ΣΟΧ στην καθαριότητα, για να κλι-
μακώσουμε τον αγώνα μας».

Μπαράζ κινητοποιήσεων 
Η σύσκεψη για αυτόν τον συντονι-

σμό πραγματοποιήθηκε στο Εργατι-
κό Κέντρο Αθήνας την Παρασκευή
29/10 με πρωτοβουλία του σωματεί-
ου του Αγ. Σάββα και του ΣΕΛΜΑ. Η
συζήτηση που έγινε ήταν πολύ
πλούσια με συμμετοχή εργαζομένων
από διάφορους χώρους και της
Κωνσταντίνας Κούνεβα, συνδικαλί-
στρια, μετανάστρια καθαρίστρια,
σύμβολο το 2008 στη μάχη ενάντια
στους εργολάβους.

«Μόλις κλείσαμε ένα μπαράζ κινη-

τοποιήσεων δύο εβδομάδων για
τους συναδέλφους στην καθαριότη-
τα με πολύ δυνατή περιφρούρηση
και πετύχαμε την παράταση για ακό-
μα δύο μήνες», τόνισε η Κατερίνα
Πατρικίου, γραμματέας του σωματεί-
ου εργαζομένων του Αγ. Σάββα.
«Συμμετείχαν όλα τα κομμάτια των
εργαζόμενων, είμασταν όλοι μαζί.
Ακόμα και διευθυντές κατέβηκαν για
να στηρίξουν τις καθαρίστριες.
Έχουμε ταυτόχρονα να παλέψουμε
ενάντια σε όλες τις διακρίσεις. Υπάρ-
χουν τα ρατσιστικά κριτήρια στους
διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Επίσης, με
τα σημερινά δεδομένα ένα ποσοστό
των εργαζόμενων ΣΟΧ θα πρέπει να
είναι ΑμεΑ. Εμείς έχουμε εργαζόμε-
νους ΑμεΑ στο νοσοκομείο, οι οποίοι
δουλεύοντας με συλλογικούς όρους
τόσα χρόνια εξελίχθηκαν και οι ίδιοι
και ήταν και πολύτιμη η δουλειά
τους. Ο εργολάβος δεν πρόκειται να
πάρει ΑμεΑ, θα τους αποκλείσει.
Όπως θα αποκλείσει και τους συνα-
δέλφους πάνω από 50 χρονών. Όσο
για τον μισθό, θα είναι υποπολλα-
πλάσιος με τους εργολάβους και με
παραπάνω μέρες εργασίας».

«Ταυτόχρονα με την οργάνωση των

εργαζόμενων στην καθαριότητα, χρει-
άζεται να εμπλέξουμε και τα σωμα-
τεία των μονίμων εργαζομένων στις
υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως γίνε-
ται με τον Άγιο Σάββα και το Μετρό,
γιατί έτσι είμαστε πιο δυνατοί», τόνισε
ο Τάσος Αναστασιάδης από τον Συν-
τονισμό Εργατικής Αντίστασης.   

«Ο εργολάβος της καθαριότητας
στοιχίζει διπλάσια και τριπλάσια από
ό,τι τώρα που είμαστε με ΣΟΧ», υπο-
γράμμισε η Άννα, συμβασιούχος κα-
θαρίστρια της ΣΤΑΣΥ. «Η ισχύς εν τη
ενώσει, να είμαστε όλοι μαζί. Καλά
το έκαναν στον Άγιο Σάββα που
ήταν μαζί οι διάφορες ειδικότητες
και γι’ αυτό νίκησαν, αυτό πρέπει να
γίνει και σε μας στο Μετρό. Γι’ αυτό
συγκεντρώθηκαν σήμερα στο ΣΕΛ-
ΜΑ και τα υπόλοιπα σωματεία, γιατί
πρέπει να οργανωθούμε στο σύνο-
λο. Μείζον θέμα είναι και η Συλλογι-
κή Σύμβαση. Εμείς συνεχίζουμε να
δουλεύουμε μέχρι το δικαστήριο
στις 14 Δεκέμβρη, που θα γίνει εκδί-
καση της αγωγής. Συνεχίζουμε με
κινητοποίηση στο Υπουργείο Μετα-
φορών τη Δευτέρα 1/11 και εξορμή-
σεις ενημέρωσης του κόσμου σε
διάφορους σταθμούς του Μετρό».

«Για 16 χρόνια δούλευα σε δημοτι-
κό και μετά καθάριζα δύο σχολεία,
γυμνάσιο και λύκειο», ανέφερε η
Ελένη, απολυμένη μετανάστρια κα-
θαρίστρια σε σχολεία της Αθήνας.
«Παρ’ όλα αυτά, έμεινα χωρίς δου-
λειά. Όχι μόνο εγώ, όλες οι μετανά-
στριες καθαρίστριες που δεν είχαμε
ελληνική ιθαγένεια, παρά τα τόσα
χρόνια στη δουλειά. Η κατάσταση εί-
ναι πολύ δύσκολη και οικονομικά και
η υγεία μας από το άγχος για το τι
θα γίνει τελικά με τις δουλειές μας.
Τώρα είμαι στο ταμείο ανεργίας, με
ανάπηρο άντρα χωρίς σύνταξη».

Στήριξη
«Στην τελευταία κινητοποίηση που

κάναμε στο ΥΠΕΣ μαζί με την Επιτρο-
πή μεταναστριών καθαριστριών που
απολύθηκαν ήρθαν μαζί μας και οι
καθαρίστριες του ΥΠΟΙΚ», σημείωσε
ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος με την Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας. «Είναι ανοιχτό να
κατέβει ξανά τροπολογία στη Βουλή,
όπως έγινε και πέρσι, για να ξαναγυ-
ρίσουν πίσω στα σχολεία οι μετανά-
στριες καθαρίστριες, παρά την επι-
μονή του Βορίδη. Είχαν πολλές φο-
ρές και τη στήριξη των εκπαιδευτι-
κών σωματείων. Αυτή τη στήριξη τη
θέλουμε και τώρα. Η γενικότερη επί-
θεση σε όλες τις καθαρίστριες είναι
για να πετύχουν εντατικοποίηση στη
δουλειά. Και ο μισθός είναι ακόμα και
290 ευρώ στους εργολάβους. Είναι
ένα σφαγείο και μάλιστα σεξιστικό,
καθώς το 98% είναι γυναίκες».

«Δημιουργούν διαφορετικές ταχύ-
τητες στους εργαζόμενους είτε με
άλλο χρόνο που λήγει η σύμβαση εί-
τε με νέους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ που
παίρνουν κάποιους λίγους και τους
περισσότερους τους πετούν στην
ανεργία, κτλ.», ανέφερε ο Νίκος
Τουρνάς, μέλος ΔΣ σωματείου εργα-
ζομένων ΓΓΔΕ. «Με το σύνθημα “μο-
νιμοποίηση όλων των συμβασιούχων,
έξω οι εργολάβοι“ να καταφέρουμε
να σπάσουμε αυτούς τους διαχωρι-
σμούς. Μαζί με τα μεγάλα κοινά ραν-
τεβού που θέλουμε να βάλουμε, αυ-
τός ο συντονισμός χρειάζεται να
στηρίξουμε καλύτερα και τις ξεχωρι-
στές κινητοποιήσεις του καθενός».

Μάνος Νικολάου

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
Συντονίζουμε τον αγώνα

21/10, Οι καθαρίστριες του Μετρό στην απεργιακή διαδήλωση των νοσοκομείων. Φωτό: Λένα Βερδέ



Με πανελλαδική 24ωρη απερ-
γία κατεβαίνουν ξανά στους
δρόμους οι εργαζόμενοι

στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό
την Τρίτη 9 Νοέμβρη, μετά από από-
φαση της ομοσπονδίας τους, ΠΟ-
ΕΕΤ. Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα
ξεκινήσει στις 12μες στη Διονυσίου
Αεροπαγίτου, ενώ αναμένεται να
ανακοινωθούν οι συγκεντρώσεις και
σε άλλες μεγάλες πόλεις. 

Η νίκη των διανομέων της efood
έγινε το παράδειγμα σε όλον τον
κλάδο -και όχι μόνο- και άνοιξε τον
δρόμο για να διεκδικήσουν και να
κερδίσουν όλοι συλλογικές συμβά-
σεις, αυξήσεις στους μισθούς, μονι-
μοποιήσεις των συμβασιούχων και
καλύτερη οργάνωση σε κάθε χώρο
εργασίας. Το αντικαπιταλιστικό δί-
κτυο «Καμαριέρα» κυκλοφορεί αφί-
σα και προκήρυξη για την απεργία
στις 9/11 και μπαίνει μπροστά για
την οργάνωσή της και τη μαζική
συμμετοχή στα συλλαλητήρια.

«Με περιοδείες σε χώρους δου-
λειάς και εξορμήσεις σε γειτονιές
επισιτιστικού ενδιαφέροντος οργα-
νώνει η Καμαριέρα και η Ενωτική
Πρωτοβουλία Αγώνα την Πανελλαδι-
κή Απεργία στον Τουρισμό – Επισιτι-
σμό», σημειώνει ο Βασίλης Μυρσινιάς, μπου-
φετζής. «Η απεργία είναι η καλύτερη απάντη-
ση στην πιο κατάλληλη στιγμή. 

Νόμος Χατζηδάκη
Χιλιάδες εργαζόμενοι, η συντριπτική πλει-

οψηφία για την ακρίβεια, δουλεύει εδώ και 6
μήνες κάνοντας δουλειά για 2 και 3 πόστα,
ζει με την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη με
απλήρωτες υπερωρίες και ρεπό όποτε γου-
στάρει η εργοδοσία. Συγχρόνως, αναγκάζεται
ένα μεγάλο πλέον κομμάτι από εμάς να προ-
σφεύγει στο σώμα επιθεώρησης με ρυθμό
ρουτίνας πλέον για κάθε τυπική υποχρέωση
των εργοδοτών που δεν τηρείται όπως η πλή-
ρης δήλωση στο ΙΚΑ και η πληρωμή μισθού.
Τέτοιο παράδειγμα είχαμε και υποστηρίξαμε
στην προσφυγή του, ξενοδοχοϋπάλληλο με
την εργοδοσία του ξενοδοχείου ΑΡΤ που τον
είχε 1,5 μήνα αδήλωτο και απλήρωτο στο πικ
της τουριστικής περιόδου. Στις 9 Νοέμβρη η
απάντηση μας πρέπει να είναι καθολική. Γι'
αυτό απλώνουμε τη δράση μας ώστε να κατέ-
βουν μετανάστες διανομείς μετά τη μεγάλη
κινητοποίηση για το θάνατο του συναδέλφου
στην Καλλιθέα, διανομείς efood και Wolt ενω-
μένοι για να μη ξαναζήσουμε έγκλημα σαν
αυτό στη Θεσσαλονίκη. Την Τρίτη 9 Νοέμβρη
να μην μπορεί κανείς να πιει καφέ, να παραγ-
γείλει διανομή ή να φάει σε γειτονιές ολόκλη-
ρες, να ακουστεί το μήνυμα του αγώνας μας
ακόμη πιο πλατιά».

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με την πανελ-
λαδική απεργία στις 9/11 μέχρι να κερδίσου-
με όλα τα αιτήματά μας, όχι μόνο οι διανο-
μείς, αλλά όλος ο κλάδος του Επισιτισμού»,
δηλώνει στην ΕΑ ο Κώστας Τσάνης, διανομέ-

ας της e-food. «Παλεύουμε για την υγεία και
την ασφάλειά μας, την ώρα που συνεχίζονται
τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα δια-
νομέων που χάνουν τη ζωή τους στον δρόμο,
με τελευταίο αυτό του συναδέλφου της Wolt
στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μαζί με τους εργά-
τες της Cosco και κάθε κλάδου ενάντια στην
κυβέρνηση που είναι συνυπεύθυνη για την εν-
τατικοποίηση και τις αντίξοοες συνθήκες ερ-
γασίας. Διεκδικούμε Βαρέα και Ανθυγιεινά,
όλα τα ένσημα, δωρεάν εξοπλισμό, οχήματα
και ατομικά μέσα προστασίας. Δίνουμε και τη

μάχη ενάντια στις σεξιστικές διακρί-
σεις για ίσες ευκαιρίες: ίση μεταχείρι-
ση, προστασία των εγκύων γυναικών,
άδεια μητρότητας και γονική άδεια. Να
ανατραπεί ο αντεργατικός νόμος του
Χατζηδάκη. Συμβάσεις αορίστου χρό-
νου για όλους, όχι στις υπερωρίες και
την εξάντλησή μας, να σταματήσει το
καθεστώς “συνεργασίας” τύπου Wolt
και η ενοικίαση εργαζομένων».

«Τελείωσε μια Τουριστική σεζόν που
το αποτέλεσμα της ήταν απρόσμενα θε-
τικό», αναφέρει η ΠΟΕΕΤ. «Ο στόχος
που ήταν να πιάσουμε το 50% τόσο των
αφίξεων όσο και των εισπράξεων του
2019 έχει υπερκαλυφθεί. Δυστυχώς
όμως για άλλη και φορά οι εργαζόμενοι
όχι μόνο δεν καρπώνονται τίποτα απ'
όλα αυτά, αντιθέτως η κυβέρνηση απο-
φάσισε να κόψει το πενιχρό επίδομα
ανεργίας σε χιλιάδες δικαιούχους κό-
βοντας έτσι και κάθε ελπίδα για αξιο-
πρεπή επιβίωση τον πιο δύσκολο χειμώ-
να των τελευταίων ετών. Όσοι δεν κατά-
φεραν να εργαστούν φέτος είτε γιατί οι
επιχειρήσεις που δούλευαν δεν επανα-
λειτούργησαν, είτε γιατί έπεσαν θύματα
εργοδοτικής παραβατικότητας, μένουν
εκτός ταμείου ανεργίας! Ενώ όσοι ήταν
να βγουν φέτος πρώτη φορά στην επι-
δότηση, βάσει νόμου χρειάζονται 85
περσινά ένσημα τα οποία δεν υπάρ-

χουν, είτε γιατί πέρυσι δεν ήταν δικαιούχοι μο-
νομερών αναστολών συμβάσεων και 25 ενσή-
μων το μήνα (εργαζόμενοι στον επισιτισμό), εί-
τε γιατί ενώ ήταν δικαιούχοι, δυστυχώς το
κράτος δεν έχει βρει τρόπο να εμφανίσει τα
ένσημα στον ΕΦΚΑ».

• Εξορμήσεις της Καμαριέρας 
για την οργάνωση της απεργίας 9/11:
Εξάρχεια Παρασκευή 5/11
Πετράλωνα Παρασκευή 5/11
Πανόρμου Σάββατο 6/11 2μμ
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Συνέλευση στη Wolt
Γενική συνέλευση διανομέων της Wolt με τη συνδιοργάνωση του Συνδικάτου Επισιτι-

σμού-Τουρισμού Ν. Αττικής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4/11 στις 11πμ στο Πε-
δίον του Άρεως. Αφορμή στάθηκε το τραγικό ατύχημα του διανομέα της Wolt στη Θεσ-
σαλονίκη. Ταυτόχρονα αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την οργάνωση των διανομέων
της Wolt και τη συμμετοχή τους στην Πανελλαδικά Απεργία στις 9/11. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συνδικάτου: «Χθες ήταν ο 47χρονος συνάδελφος,
αύριο μπορεί να είναι κάποιος από τους υπόλοιπους. Είμαστε αποφασισμένοι να μη δε-
χτούμε πλέον, να βάζουμε μπροστά το μηχανάκι και να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε όρ-
θιοι πίσω στην οικογένεια μας. Η αιτία δεν είναι η κακιά η ώρα, ούτε η κουλτούρα της
ασφαλούς οδήγησης. Αιτία είναι ότι η προστασία των διανομέων από τα εργατικά ατυχή-
ματα θεωρείται κόστος για το κράτος και την εργοδοσία, εμπόδιο μπροστά στον ανταγω-
νισμό και το κυνήγι του κέρδους.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρωνόμαστε με τα ψίχουλα που αποφασίζουν και να
αναγκαζόμαστε για αυτό το λόγο να είμαστε στο δρόμο 10-14 ώρες για να βγάλουμε ένα
αξιοπρεπές μεροκάματο. Είμαστε σκληρά εργαζόμενοι και βάζουμε καθημερινά σε κίνδυ-
νο τη ζωή μας, εφόσον ακόμα και τα πιο βασικά και αναγκαία μέτρα προστασίας και
ασφάλειας οι εταιρείες και η εκάστοτε κυβέρνηση τα  έχουν φορτώσει  στις  πλάτες μας
με τη γνωστή καραμέλα της ‘ατομικής ευθύνης’. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια
μπροστά σε αυτή τη κατάσταση. Θα παλέψουμε οργανωμένα και μαζικά, όπως έκαναν
και οι συνάδελφοι μας στην efood».

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Αγώνας 
για Μέσα
Ατομικής
Προστασίας

Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου να στηρίξει τα αιτήμα-

τά τους, οι εργαζόμενοι στη διεύθυνση περι-
βάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας ανέστειλαν
την αποχή από τις εργασίες τους που είχαν
ξεκινήσει από την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου.
Σκοπός των εργαζομένων ήταν να πάρουν
όλα τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
ακόμα και το γάλα που τους χρωστούσαν τα
προηγούμενα χρόνια, σε κάποιες περιπτώ-
σεις από το 2015. 

Οι διαγωνισμοί του Δήμου για να εξοπλί-
σει τις αποθήκες υλικών με όλα όσα καλύ-
πτουν τα ΜΑΠ όπως μάσκες, γάντια, φόρμες
εργασίας, αδιάβροχα, παπούτσια κλπ, καθυ-
στερούσαν ή μερικές φορές ήταν άγονοι με
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να τα πληρώ-
νουν από την τσέπη τους. Ο σύλλογος εργα-
ζομένων Δήμου Καλλιθέας πήρε απόφαση
να σταματήσει την αποκομιδή των σκουπι-
διών και 10 μέρες μετά, η διοίκηση του δή-
μου φρόντισε τελικά να δώσει το γάλα που
δεν είχαν πάρει οι εργαζόμενοι μέχρι και τον
Οκτώβριο και να εξασφαλίσει ΜΑΠ για τους
τελευταίους μήνες του φετινού χρόνου. Ακό-
μα δεν τα έχουν πάρει για τις προηγούμενες
χρονιές 2015-2020, ούτε έγιναν πράξεις οι
δεσμεύσεις του δημάρχου ότι θα δοθούν
αναδρομικά σε χρήματα. 

Την Παρασκευή 29/10 στο έκτακτο δημοτι-
κό συμβούλιο οι δημοτικές παρατάξεις και οι
εργαζόμενοι, με την υποστήριξη κατοίκων
και της τοπικής ΕΛΜΕ που έκανε παρέμβαση
ζητώντας καλύτερες υπηρεσίες καθαριότη-
τας στα σχολεία, πίεσαν την δημοτική αρχή
Κάρναβου ώστε να παρθεί ομόφωνη απόφα-
ση στο συμβούλιο ότι αναγνωρίζει τα δίκαια
αιτήματα των εργαζομένων που δουλεύουν
σε σκληρές συνθήκες μέσα στην πανδημία.
Έτσι οι εργαζόμενοι στην συνέλευσή τους
Κυριακή 31/10 αποφάσισαν να επιστρέψουν
στις δουλειές τους. Θα συνεχίσουν τον αγώ-
να τους δικαστικά μαζί με σωματεία άλλων
δήμων διεκδικώντας να αποζημιωθούν για
όλα όσα δικαιούνται και περιμένουν να ισχύ-
σουν οι δεσμεύσεις του Δημάρχου ότι θα
φροντίσει να γίνουν κανονικά και έγκαιρα οι
επόμενοι διαγωνισμοί για ΜΑΠ, ώστε να μην
μείνουν ξανά ακάλυπτοι. 

Τη Δευτέρα 1/11, σε εξόρμηση που κάνα-
με στην καθαριότητα, η εικόνα ήταν ότι μία
μερίδα εργαζομένων ήθελαν τη συνέχιση
της αποχής, θεωρώντας ότι δεν έδωσε τίπο-
τα επί της ουσίας ο δήμαρχος και ότι ήταν
λάθος που η συνέλευση έγινε κυριακάτικα
γιατί δεν μπορούσαν να πάνε.

Αλέξης Καλλέργης,
πυρήνας ΣΕΚ Καλλιθέας

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πανελλαδική απεργία 9 Νοέμβρη



Νο 1495, 3 Νοέμβρη 2021 Περιβάλλονσελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

Πληθαίνει ο κατάλογος των σωμα-
τείων, των κινήσεων και των

συλλογικοτήτων που ετοιμάζονται να
διαδηλώσουν στο Σύνταγμα το Σάβ-
βατο 6 Νοέμβρη στις 2μμ, τη μέρα
της Διεθνούς δράσης για το κλίμα.

«Οι διαμαρτυρίες στη διάσκεψη για
το κλίμα Cop26 έχουν ξεκινήσει.
Παίρνουμε την σκυτάλη, το Σάββατο
6 Νοέμβρη, διαδηλώνουμε όλες και
όλοι στις 2 μμ, στο Σύνταγμα!», ανα-
φέρει στο κάλεσμά της η Πρωτοβου-
λία ενάντια στην Περιβαλλοντική Κα-
ταστροφή και την Κλιματική αλλαγή. 

Αποφάσεις συμμετοχής στα συλ-
λαλητήρια της διεθνούς μέρας δρά-
σης για το κλίμα έχουν πάρει μια
σειρά από σωματεία εργαζομένων,
ανάμεσά τους η Ένωση Λιμενεργα-
τών ΟΛΠ, η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, το Σωμα-
τείο Εργαζομένων Τομέα Αποχέτευ-
σης ΕΥΔΑΠ, ο Σύλλογος Επιστημο-
νικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ, ο Σύλλο-
γος Εργαζομένων Δήμου Κερατσινί-
ου-Δραπετσώνας, το Σωματείο Ερ-
γαζομένων Δήμου Αγίου Δημητρίου,
ο Σύλλογος εργαζομένων Αγίου
Σάββα, η ΕΛΜΕ και ο ΣΕΠΕ Χανίων. 

«Στις 6 Νοεμβρίου, η πρωτοβου-
λία κατά της τοποθέτησης ανεμο-
γεννητριών στην Τήνο “Save Tinos”
ενώνει τις δυνάμεις της, κατά της
καταστροφής του περιβάλλοντος
που είναι στρατηγικός στόχος της
κυβέρνησης, με άλλες συλλογικότη-
τες στην Ελλάδα που είτε αντιστέ-
κονται στην τοποθέτηση αιολικών
πάρκων, είτε αγωνίζονται για άλλα
περιβαλλοντικά θέματα όπως να
μην καταλήξει το νερό να είναι σε
χέρια ιδιωτών, κάτι που συνέβη με
τη ΔΕΗ», αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η πρωτοβουλία. 

Κάλεσμα απευθύνει επίσης ο  Δή-
μος Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
«Στο Φυσικό Αέριο ενημερώνουμε
τους συναδέλφους για να υπάρξει
συμμετοχή και από τον δικό μας χώ-
ρο», δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Γιώργος Φαράντος, πρό-
εδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Εργαζομένων στο Φυσικό Αέριο. 

Νωρίτερα την ίδια μέρα από τις
12 το μεσημέρι, το Σύνταγμα θα γε-
μίζει ήδη από τους διαδηλωτές, στο
συλλαλητήριο που καλούν φορείς
από όλη τη χώρα, αγροτικοί σύλλο-
γοι και Επιτροπές Αγώνα πληγέντων
από φυσικές καταστροφές. Στα
συλλαλητήρια στις 12 και στις 2 το
μεσημέρι καλούν επίσης δεκάδες
δημοτικές και περιφερειακές κινή-
σεις που το καλοκαίρι στις πυρκα-
γιές είχαν πάρει την πρωτοβουλία
για την διαδήλωση στις 9 Αυγού-
στου στην Αθήνα.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΣΤΙΣ 6Ν

Εργατική απάντηση 
στην κλιματική καταστροφή
Έξι χρόνια πριν, ο στόχος της Συμφω-

νίας του Παρισιού το 2015 ήταν η δρα-
στική μείωση των εκπομπών διοξειδίου

του άνθρακα, για την ΕΕ π.χ. κατά 55% μέχρι το
2030 και 100% μέχρι το 2050.

Που βρισκόμαστε σήμερα; Οι παγκόσμιες εκ-
πομπές CO2 αναμένεται να αυξηθούν το 2021
κατά 5% σε σχέση με το 2020. Οι εκτιμήσεις
της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή
του Κλίματος είναι ότι μέχρι το 2030 θα υπάρ-
χει αύξηση των εκπομπών κατά 16%.

Λίγο πριν ξεκινήσει η Σύνοδος της Γλασκώ-
βης, στο κοινό ανακοινωθέν τους από την Ρώμη
οι G20 δεν περιέλαβαν καμία αναφορά στην κα-
ταληκτική ημερομηνία του 2050 για την επίτευ-
ξη του στόχου μηδενικών εκπομπών άνθρακα.
Μια ημερομηνία που σύμφωνα με τους επιστή-
μονες είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή
των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής
αλλαγής. Δισεκατομμύρια κάτοικοι στον πλανή-
τη το βιώνουν ήδη.

«Τα χρόνια από το 2015 ως το 2021 θα κατα-
γραφούν ως τα επτά θερμότερα χρόνια που
έχουν καταγραφεί από τότε που ξεκίνησαν να
τηρούνται αρχεία», ανακοίνωσε πριν λίγες μέ-
ρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας
(WMO). «Τα ακραία καιρικά φαινόμενα –συμπε-
ριλαμβανομένων των ισχυρών κυμάτων καύσω-
να και των καταστροφικών πλημμυρών– είναι
πλέον η νέα κανονικότητα. Η νέα συνθήκη είναι
τα ακραία φαινόμενα». 

Η νέα συνθήκη είναι εδώ και δεν έχει να κάνει
γενικά με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με το σύ-
στημα που βάζει το κέρδος πάνω από το περι-
βάλλον και τον άνθρωπο. Χρειάζεται πραγματικά
μεγάλο θράσος να επικαλούνται την κλιματική
αλλαγή σαν δικαιολογία οι κυβερνήσεις -και η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Γιατί ενώ
πράγματι τα γνωρίζει πολύ καλά όλα αυτά και
ενώ πουλάει τζάμπα περιβαλλοντική ευαισθησία
στην Γλασκώβη, επιμένει μέχρι τέλους να ασκεί
πολιτική με μοναδικό κριτήριο τα καπιταλιστικά
κέρδη. Με ή χωρίς πράσινο περιτύλιγμα:. 

Επιμένει στα ορυκτά καύσιμα και σε γιγάντια
προγράμματα εξορύξεων στην Ανατολική Με-
σόγειο μετατρέποντας ολόκληρες περιοχές
από την Κρήτη ως τον Έβρο σε «ενεργειακούς
κόμβους» και το Ιόνιο και το Αιγαίο σε επαπει-
λούμενες θάλασσες που θα περιδιαβαίνουν τα
δεξαμενόπλοια των εφοπλιστών. 

Επιμένει στη δημιουργία τεράστιων βιομηχα-
νικών αιολικών πάρκων που όχι μόνο το ενερ-
γειακό ζήτημα δεν λύνουν, αλλά στην πραγμα-
τικότητα καταστρέφουν το περιβάλλον και την
βιοποικιλότητα. Επιμένει στην πολιτική που κα-
ταστρέφει ολόκληρες περιοχές χαρίζοντάς τες
στις πολυεθνικές για εκμετάλλευση, όπως στις
Σκουριές, στην Χαλκιδική.

Επιμένει στην πολιτική της καύσης των σκου-
πιδιών μολύνοντας την ατμόσφαιρα –δεν δίστα-
σε να αμολήσει τα ΜΑΤ να σκοτώσουν στο ξύλο
τον Βασίλη Μάγγο στον Βόλο. Επιμένει στην
πολιτική των μπαζωμένων των ρεμάτων. Επιμέ-
νει στην πολιτική που βλέπει σε κάθε ελεύθερο
χώρο μια ευκαιρία για «επένδυση», από τις λι-
γοστές πλατείες της Αθήνας μέχρι τα μεγάλα

«πρότζεκτ» όπως το Ελληνικό.  
Επιμένει στην πολιτική που προωθεί τις περι-

κοπές, την ιδιωτικοποίηση και την υποταγή στο
κέρδος κάθε δημόσιας υπηρεσίας και οργανι-
σμού που αφορά στις αιτίες και στις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής: Από την ΔΕΗ, την ΕΥ-
ΔΑΠ και το Φυσικό Αέριο μέχρι τους ΟΤΑ, την
Πυροσβεστική, την Δασική Υπηρεσία, το σιδη-
ρόδρομο. 

Επιμένει σε πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμ-
ματα που πέρα από σπατάλες και απειλή πολεμι-
κής κλιμάκωσης μεταφράζονται και σε περισσό-
τερα ορυκτά καύσιμα για μαχητικά αεροπλάνα
και φρεγάτες να περιπολούν νυχθημερόν στη
Μεσόγειο για τις ΑΟΖ. Επιμένει να αντιμετωπίζει
τους πρόσφυγες σαν «απειλή» που χρειάζεται να
εμποδιστεί με κάθε τρόπο, όταν μέσα στο καλο-
καίρι είδαμε τους κατοίκους της Εύβοιας να
παίρνουν μια γεύση από το μέλλον για το τι θα
σημαίνει περιβαλλοντικοί πρόσφυγες.

Ευκαιρία
Όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα, εδώ. Και ευ-

τυχώς ούτε απαρατήρητα περνάνε, ούτε ανα-
πάντητα. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες, οι κινή-
σεις των απλών ανθρώπων που σήμερα δρα-
στηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Οι επιτρο-
πές των πυροπαθών και πλημμυροπαθών, οι
αγροτικοί σύλλογοι, οι δράσεις των εργαζόμε-
νων που διαδηλώνουν και απεργούν απαιτών-
τας ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, προσλή-
ψεις και υλικοτεχνική υποδομή.

Το συλλαλητήριο στις 6 Νοέμβρη στο Σύν-
ταγμα αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία όλοι αυ-
τοί να βρεθούν μαζί στο δρόμο ενώνοντας τις
φωνές τους με τον κόσμο που θα διαδηλώνει
κατά χιλιάδες σε όλο τον πλανήτη. Αλλά είναι
και μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει ένα μεγάλο βή-
μα συντονισμού όλου αυτού του τεράστιου δυ-
ναμικού για να δυναμώσουμε και να κάνουμε νι-
κηφόρους τους αγώνες της επόμενης μέρας
που συνεχίζονται στο Κερατσίνι, στην Τήνο, στα
Άγραφα, στην Κρήτη, στο λιμάνι του Πειραιά
ενάντια στην Cosco και τις συνεχείς επεκτάσεις
της στην Πειραϊκή.

Aπό εκεί έρχεται αυτές τις μέρες το καλύτε-
ρο παράδειγμα για το πώς έχουμε τη δύναμη
να σταματήσουμε στην πράξη τις επιθέσεις. Οι
λιμενεργάτες της Cosco παρέλυσαν απεργών-
τας τις δραστηριότητες αυτού του οικονομικού

γίγαντα -μετά από τον ακριβό φόρο αίματος
που πλήρωσαν για τα κέρδη της εταιρίας βλέ-
ποντας ένα συνάδελφό τους να κόβεται στα
δύο την ώρα της δουλειάς- και θα απεργούν
ξανά στις 5 και 6 Νοέμβρη όταν θα διαδηλώ-
νουμε στο Σύνταγμα.

Στο πλευρό τους είναι οι κάτοικοι της Πειραϊ-
κής που δίνουν τη δική τους μάχη κόντρα στην
Cosco. Τα αιτήματα των εργαζομένων για
προσλήψεις, καλύτερες συνθήκες δουλειάς,
κρατικοποίηση και σταμάτημα των εργολαβιών
είναι άρρηκτα δεμένα με τα περιβαλλοντικά αι-
τήματα. Και όσον αφορά στην αιτία τους αλλά
και όσον αφορά στην πραγμάτωσή τους. 

Αυτή τη σύνδεση ανέδειξαν οι πυρκαγιές μέ-
σα στο καλοκαίρι με τα αιτήματα των πυροσβε-
στών, των δασοφυλάκων, των ΟΤΑ. Αυτή τη
σύνδεση ανέδειξε η αντιμετώπιση της πανδη-
μίας με τα αιτήματα των εργαζόμενων στην
υγεία, τις συγκοινωνίες, τα σχολεία. Αυτή τη
σύνδεση αναδεικνύουν τα αιτήματα των εργα-
ζόμενων μηχανικών που είτε στο δημόσιο είτε
στον ιδιωτικό τομέα βιώνουν από πρώτο χέρι τι
σημαίνουν εργολαβίες και κατασκευαστικές. 

Το σωματείο των εργαζομένων του Δήμου
Κερατσινίου που καλεί στο συλλαλητήριο του
Σαββάτου στο Σύνταγμα αποτελεί δύναμη για
τους κατοίκους που δίνουν τον αγώνα μαζί με
την δημοτική αρχή ενάντια στη ΜΕΑ στο Σχι-
στό. Τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο στις
6 Νοέμβρη στο Σύνταγμα αποφασίζουν και οι
εργαζόμενοι στο Φυσικό Αέριο, ενώ στα Χανιά
την πρωτοβουλία για την συγκέντρωση έχουν
πάρει η ΕΛΜΕ και ο Σύλλογος των εκπαιδευτι-
κών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πυρο-
σβέστες μόνιμοι και συμβασιούχοι θα συγκεν-
τρωθούν την Παρασκευή 5 Νοέμβρη έξω από
το υπουργείο Δημόσιας τάξης διεκδικώντας
προσλήψεις. Τα ίδια μηνύματα έρχονται εξάλ-
λου και από την Σκωτία, όπου την Σύνοδο του
ΟΗΕ υποδέχονται με απεργίες δίπλα στους πε-
ριβαλλοντικούς ακτιβιστές.

Η οργανωμένη εργατική τάξη είναι η δύναμη
που από την ίδια την θέση της στην παραγωγή,
μπορεί σε σύνδεση με όλα τα κινήματα όχι μό-
νο να σταματήσει στην πράξη τις επιθέσεις αλ-
λά και να επιβάλει τις δικές της εναλλακτικές
λύσεις. 

Γιώργος Πίττας
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Συγκέντρωση πυροσβεστών

«Στα Χανιά στις συνελεύσεις των εκπαιδευτικών που έγιναν το προ-
ηγούμενο διάστημα πήραμε αποφάσεις και η ΕΛΜΕ και ο Σύλλο-

γος Δασκάλων να γίνει και στην πόλη μας κινητοποίηση το Σάββατο 6
Νοέμβρη, στην διεθνή μέρα δράσης για το κλίμα» μας λέει η Μαργαρίτα Παπαμηνά, εκπαι-
δευτικός στην πρωτοβάθμια.

«Είναι μια ευκαιρία για να βρεθούμε μαζί στο δρόμο όλες εκείνες και εκείνοι που δίνουμε
τη μάχη στα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη: Ενάντια στις εξορύ-
ξεις, ενάντια στην αναβάθμιση των βάσεων και μιας στρατιωτικής μηχανής που είναι η νο1
πηγή μόλυνσης, στον αέρα, στη θάλασσα και στο έδαφος, τις εκατοντάδες επιπλέον ανεμο-
γεννήτριες, την άλωση του φυσικού περιβάλλοντος από την βιομηχανία του τουρισμού”.

Στα συλλαλητήρια στις 6 Νοέμβρη μας
καλούν:

Δίκτυο Ενημέρωσης Πολιτών ενάντια στις
Εξορύξεις/STOP Πρέβεζα, Δήμος Κερατσινί-
ου-Δραπετσώνας, Δυτικό Μέτωπο, Δίκτυο
EcoCorfu ΟικοΚέρκυρα, Ενεργοί Πολίτες Α’
Κοινότητας-Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή, Ένω-
ση Λιμενεργατών ΟΛΠ, Επιτροπή Αγώνα
Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυ-
σού, Επιτροπή Διάσωσης Παράκτιου Υγρό-
τοπου Λεγραινών, Επιτροπή Πολιτών Γειτο-
νιών Πατησίων, Η Τήνος κατά των ανεμογεν-
νητριών, Κίνηση για την Προστασία και Ανά-
δειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, Κόμ-
μα Πειρατών Ελλάδας, Κόμμα για τα ζώα,
Μας σκάβουν τον λάκκο, Μικρογεωγραφίες,
Νομαδική Αρχιτεκτονική, Οικολογική Παρέμ-
βαση Ηρακλείου, Οικολογικό Δίκτυο, ΟΜΕ

ΕΥΔΑΠ, Σωματείο Εργαζομένων Τομέα Απο-
χέτευσης ΕΥΔΑΠ, Σύλλογος Επιστημονικού
Προσωπικού ΕΥΔΑΠ, Παρατηρητήριο Με-
ταλλευτικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντι-
κή Πρωτοβουλία Κέρκυρας, Περιβαλλοντική
Πρωτοβουλία Μαγνησίας, Περιβαλλοντικός
Πολιτιστικός Όμιλος (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο) Αττικής,
Ποδονίφτης Ρε(ύ)μα Κριτικής των Καιρών
και Δράσης, Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγρά-
φου (ΠΑΖ), Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περι-
βαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική
Αλλαγή, Πρωτοβουλία Κατοίκων Πεντέλης-
Μελισσίων, Ρεματτική, Φορείς κ Κινήσεις για
την Προστασία των Ρεμάτων, Support Earth,
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρ-
κυρας, Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Κε-
ρατσινίου-Δραπετσώνας, Σύλλογος Φοιτη-
τών Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πο-
λιτισμού ΠΑΔΑ, Σύλλογος φοιτητών ΗΜΜΥ
Βόλου Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αγίου
Δημητρίου, Φίλοι της Φύσης-ΦΥΣΗτΗΡες.

ΧΑΝΙΑ

“Στο Ηράκλειο διαδηλώνουμε κι εμείς το Σάββατο 6 Νοέμ-
βρη στις 12:00 στην πλατεία Ελευθερίας για να ζητήσου-

με να σταματήσει η υποκρισία και να αντιμετωπίσουμε την κλι-
ματική κρίση και την καταστροφή του περιβάλλοντος. 

Για να πάρει ανάσα η Γη, πρέπει να κόψουμε τον αέρα στο σύστημα που την πνίγει!”, ανα-
φέρουν στο κάλεσμα τους οι Φυσητήρες, η Πρωτοβουλία Κρήτης Ενάντια στις Εξορύξεις
Υδρογονανθράκων και η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κάτω στον Πειραιά στο λιμάνι τα εγκλή-
ματα εις βάρος του περιβάλλοντος, της

υγείας και της ζωής δεν έχουν τέλος!
Οι προβλήτες της COSCO στο Πέραμα,

ανακαλούν ένα εφιαλτικό όνειρο σε όποιον
τις πρωτοεπισκέπτεται. Ο εργασιακός χώρος
περικλείεται από τεράστια μεταλλικά κοντέι-
νερς -εμπορευματοκιβώτια που σχηματίζουν
ένα απέραντο κλουβί αποκόβοντας την οποι-
αδήποτε θέα προς τον έξω κόσμο. Το χειμώ-
να τα σιδερένια κουτιά παγώνουν ενώ  το κα-
λοκαίρι ο χώρος γίνεται καμίνι. Οι ρύποι από
τη λειτουργία των πεπαλαιωμένων γερανογέ-
φυρων δηλητηριάζουν συνεχώς τα πνευμόνια
των εργατών και της πόλης. 

Οι εργαζόμενοι δουλεύουν εξοντωτικά σε
μηχανήματα που απαιτούν υψηλή ασφάλεια
χωρίς να τηρείται καμία προδιαγραφή υγιει-
νής και ασφάλειας. Ο τραγικός θάνατος του
εργάτη, που ξεχείλισε τα όρια της υπομονής
των συναδέλφων του, δεν ήταν ατύχημα αλ-
λά προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Κατά μήκος
της Πειραϊκής ακτογραμμής  η κατάσταση εί-
ναι παρόμοια. Οι δεξαμενές πετρελαιοειδών
δίπλα στα σπίτια των ανθρώπων στο Πέραμα
διαδέχονται τα εργοτάξια της COSCO στο
Κερατσίνι που πνίγουν τα σχολεία, τα σπίτια,
τους δρόμους μέσα στην βιομηχανική  σκόνη
ενώ πιο πέρα στη Δραπετσώνα άλλα καζάνια
εκπέμπουν το καρκινογόνο βενζόλιο. Τα

πλοία στον εμπορικό λιμένα ντουμανιάζουν
όλη την ημέρα τον Πειραιά, αρνούμενα να
συμμορφωθούν με τους κανονισμούς για
καύσιμα ακριβότερα χαμηλής περιεκτικότη-
τας σε θείο. Στην Πειραϊκή την τελευταία πα-
ραλία αυτής της ακτογραμμής, κατασκευά-
ζουν τώρα νέο λιμάνι κρουαζιεροπλοίων μπα-
ζώνοντας έκταση 133 στρεμμάτων θάλασσας
με τοξικά βυθοκορήματα ως πρώτη υλη. Ένα
αδηφάγο λιμάνι που καταπίνει τον τόπο, τους
εργαζόμενους και τους κατοίκους ενώ δεν
προλαβαίνει να ανακοινώνει κέρδη και πρω-
τιές και να διοργανώνει συνέδρια για πράσι-
να και γαλάζια λιμάνια που δήθεν τηρούν τις
καλύτερες προδιαγραφές.

Εργαζόμενοι και κάτοικοι γνωρίζουν πλέον
καλά ότι τα κέρδη του υπερμονοπωλίου της
COSCO καμία σχέση δεν έχουν με την εθνι-
κή οικονομία και τη βελτίωση της ζωής τους.
Η συνεχιζόμενη επεκτατικότητα του λιμανιού
προσθέτει όλο και περισσότερα προβλήματα
από το κυκλοφοριακό ,την ηχορύπανση, τη
φωτορύπανση, την αέρια θαλάσσια ρύπανση
και την αισθητική υποβάθμιση.

Ο Πειραιάς του κακού ονείρου παλεύει
παντού. Τα τοπικά κινήματα μαζί με τους ερ-
γαζόμενους ενώνονται σε ένα μεγάλο Παμ-
πειραϊκό μέτωπο που αγωνίζεται να αναχαιτί-
σει την επεκτατικότητα του κέρδους και να
ξαναστήσει τις ανθρώπινες συνθήκες ζωής
και εργασίας. 

Δήμητρα Βήνη, ΟΧΙ λιμάνι στην Πειραϊκή

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρα-
σκευή 5 Νοέμβρη στις 11πμ  έξω από το

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής
Προστασίας επί της Λεωφόρου Κηφισίας στην
Αθήνα, καλεί η ΠΟΕΥΠΣ, η πανελλήνια ομο-
σπονδία των Πυροσβεστών και οι εποχικοί πυ-
ροσβέστες με αιτήματα την άμεση ενίσχυση
σε έμψυχο δυναμικό με αύξηση της οργανικής
δύναμης πλέον των 4.000 οργανικών θέσεων
και αντίστοιχο αριθμό προσλήψεων καθώς και
μια σειρά αιτήματα που αφορούν τις συνθήκες
εργασίας. 

«Τελευταία ημέρα της αντιπυρικής περιόδου
σήμερα. Ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια με
πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα καμέ-

νης γης», αναφέρουν ανάμεσα σε άλλα σε
ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους οι εποχικοί
πυροσβέστες. «Από αύριο 2.500 Εποχικοί Πυ-
ροσβέστες θα βρεθούν στον ΟΑΕΔ για να αι-
τηθούν το επίδομα ανεργίας των 399 ευρώ
που διαρκεί μόνο για 3 μήνες.

Η πλήρης απαξίωση παίρνει τη θέση των δι-
θυραμβικών σχολίων, των ευχαριστιών και των
υποσχέσεων για απορρόφηση στο Πυροσβε-
στικό Σώμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Η Κυβέρνηση γυρνάει την πλάτη της για ακό-
μα μια φορά στους συμβασιούχους και δη σε
πυροσβέστες… Τα λέμε στις 5 Νοέμβρη στο
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας στις 11 π.μ».

Το ρεύμα
είναι
κοινωνικό
αγαθό
Είναι γεγονός πως το περιβάλλον

αφορά όλο τον πλανήτη και μόνο
μια παγκόσμια οργανωμένη προσπάθεια
θα μπορούσε να συμβάλει στη διάσωσή
του. 

Η πολιτική εργαλειοποίηση της κλι-
ματικής αλλαγής δεν αποτελεί λύση.
Πειραματισμοί, όπως στη χώρα μας με
τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, σε μια γει-
τονιά του πλανήτη, χωρίς μελέτες,
έχουν ως στόχο την κερδοφορία οικο-
νομικών συμφερόντων και όχι μόνο, βά-
ζοντας του πολίτες στο κατώφλι της
ενεργειακής φτώχειας. Με την εξάρτη-
ση της χώρας και την ενεργειακή ομη-
ρία της, χωρίς εναλλακτικές λύσεις, μό-
νο για πράσινη ενέργεια δεν μπορούμε
να μιλάμε.

Καλωσορίζουμε κάθε πρωτοβουλία
που αντιλαμβάνεται το ρεύμα ως κοινω-
νικό αγαθό και τη Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού μακριά από ιδιωτικά συμ-
φέροντα, προς όφελος της κοινωνίας,
μέσα από το κοινωφελές έργο που απο-
δεδειγμένα μπορεί να πράξει.

Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα πρέ-
πει να είναι στην πρώτη γραμμή της μά-
χης ενάντια στην καταστροφή του περι-
βάλλοντος.

Οι ηγέτες των πλούσιων χωρών που
συνεδριάζουν στη Γλασκόβη λένε πολ-
λά αλλά δεν κάνουν τίποτα, συνεχίζουν
να υπηρετούν τις πολυεθνικές των ορυ-
κτών καυσίμων που ευθύνονται για την
υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η «πράσινη ανάπτυξη» του Μητσοτά-
κη σημαίνει ιδιωτικοποιήσεις της ΔΕΗ
και της ενέργειας, του νερού, των δημό-
σιων αγαθών, για χάρη των αρπαχτικών
της αγοράς. Ενωμένοι μπορούμε να του
σταματήσουμε.

Όλες και όλοι το Σάββατο στις 2 μμ
στο Σύνταγμα!

Κώστας Μανιάτης,
πρόεδρος ΕΤΕ-ΔΕΗ

Τα ρέματα
αξίζουν
περισσότερο 
απ’ τα κέρδη

Από το Κερατσίνι 
στο Σύνταγμα

Για τις συλλογικότητες που αγωνιζόμαστε για την
προστασία των ρεμάτων και των υγροτόπων, η

παγκόσμια ημέρα δράσης για το κλίμα στις 6 Νοέμ-
βρη αποτελεί ευκαιρία να ενώσουμε τη φωνή μας με
τα κινήματα σε όλες τις μεριές του κόσμου.

Κόντρα στην υποκρισία των χωρών του ΟΗΕ,
που εδώ και 25 χρόνια υπεκφεύγουν την εφαρμο-
γή των μέτρων που οι ίδιοι έχουν αποφασίσει  για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την
απώλεια της βιοποικιλότητας, το Σάββατο 6 Νοέμ-
βρη 2μμ θα βρεθούμε κι εμείς στο Σύνταγμα και
στις συγκεντρώσεις στις υπόλοιπες πόλεις. 

Γιατί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης
προϋποθέτει  το άμεσο σταμάτημα της περαιτέρω
περιβαλλοντικής καταστροφής, ενώ στη χώρα
μας η κυβέρνηση διαλύει ακόμα και την υπάρχου-
σα  θεσμική προστασία του περιβάλλοντος, παρα-
δίδοντας ρέματα, βουνά και θάλασσες στα επιχει-
ρηματικά/εργολαβικά συμφέροντα που λεηλατούν
τα οικοσυστήματα προς όφελος του κέρδους,
απειλώντας και τις ζωές των ανθρώπων. 

Στις 6 Νοέμβρη όλοι μαζί φωνάζουμε: 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΑΣ

Εμμανουέλα Τερζοπούλου, Κίνηση για την Προ-
στασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Συνεχίστηκαν και την Δευτέρα 1/11, οι κινητο-
ποιήσεις κατοίκων, φορέων, σωματείων και

του Δήμου Κερατσινίου-Περάματος στο ΣΜΑ Σχι-
στού ενάντια στην μονάδα επεξεργασίας απορριμ-
μάτων στο Κερατσίνι ενώ υπήρξε συμμετοχή στην
κινητοποίηση αλληλεγγύης στους απεργούς της
Cosco στις 28/10. 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας καλεί σε
νέα κινητοποίηση στο ΣΜΑ το Σάββατο 6 Νοέμβρη
στις 11 πμ και συμμετοχή στο συλλαλητήριο στο
Σύνταγμα στις 2 μμ. Στο συλλαλητήριο στο Σύν-
ταγμα καλεί και ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνας. 

Μας καλούν



Νο 1495, 3 Νοέμβρη 2021
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΚ

Την εποχή της Χούντας η δημιουργία της
ΟΣΕ ήταν ένα ευχάριστο νέο για την επα-

ναστατική Αριστερά. Την πρωτογνωρίσαμε μέ-
σα από το έντυπο “Η Μαμή” που εγώ πρωτοέ-
πιασα στα χέρια μου, αν και το γνώριζα, λίγο
πριν την εξέγερση του Πολυτεχνείου και την
πτώση της Χούντας. 

Μετα τη Χούντα στα πρώτα χρόνια της Με-
ταπολίτευσης και τους μεγάλους εργατικούς
αγώνες εκείνη την εποχή, η ΟΣΕ είχε τα γρα-
φεία της απέναντι από τα δικά μας (ΟΚΔΕ),
Ακαδημίας και Μπενάκη γωνία. Εκεί ήρθαμε
για πρώτη φορά σε μια πιο ουσιαστική επαφή.

Τα επόμενα χρόνια υπήρξε ένας άτυπος
συντονισμός με την ΟΣΕ αλλά και με άλλες
οργανώσεις όπως ο Μαχητής, η ΣΕΠ, η ΟΠΑ
και το ΕΛΕΚ κ.ά. Με ένα σφύριγμα θα έλεγε
κανείς, συντονιζόμασταν τόσο για να στηρί-
ξουμε εργατικούς αγώνες αλλά και αγωνιστές
που συλλαμβάνονταν και φυλακίζονταν: από
τις αστυνομικές σκευωρίες εναντίον συντρό-
φων μέχρι το μεγάλο απεργιακό κύμα ενάντια

στον ν.330, τις απεργίες των οικοδόμων κτλ.
Ένας συντονισμός που κράτησε μέχρι τα τέλη
της δεκαετίας του '80 με χαρακτηριστική στιγ-
μή την διαδήλωση στο Κάραβελ το 1984 κατά
την επίσκεψη του Ζαν Μαρί Λεπέν.

Στις αρχές του 2000, το ΣΕΚ ήταν από τις
οργανώσεις που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη
διεθνοποίηση του αντιπαγκοσμιοποιητικού κι-
νήματος του Σιάτλ και της Γένοβας που συνε-
χίστηκε στη Φλωρεντία και αλλού, αλλά στη
συνέχεια εγκαταλείφθηκε.

50 χρόνια έχουμε βρεθεί μαζί σε όλους τους
αγώνες, ενάντια στον ρατσισμό, για τα δικαιώ-
ματα των πρόσφύγων, στη Γένοβα, σε απεργίες
αλλά και ενάντια στα μνημόνια. 

Εύχομαι στο ΣΕΚ να πολυχρονίσει και να
συνεχίσει τους αγώνες που δίνει με δύναμη
αλλά και υπομονή.

Γιάννης Φελέκης,
Περιοδικό 4, τεταρτοδιεθνιστική 

προγραμματική τάση, ελληνικό τμήμα 
της 4ης Διεθνούς

Στέλνω τους επαναστατικούς μας χαιρετισμούς, εκ μέρους
του Σοσιαλιστικού Εργατικού Δικτύου στην Ιρλανδία στους

συντρόφους και τις συντρόφισσες του ΣΕΚ στην Ελλάδα που
γιορτάζουν τα 50 χρόνια της οργάνωσης τους. 

Θέλω να σας συγχαρώ γιατί έχετε κρατήσει τη φλόγα του
επαναστατικού Μαρξισμού ζωντανή τα τελευταία 50 χρόνια. Ως
επαναστάτες πιστεύουμε πως η απελευθέρωση της εργατικής
τάξης είναι έργο της ίδιας και η αδερφή μας οργάνωση στην Ελ-
λάδα έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τον αγώνα ενάντια στον φασισμό
και την άκρα δεξιά. 

Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω γιατί μας βοήθησαν εδώ στην
Ιρλανδία να φτιάξουμε ένα ενιαίο μέτωπο ενάντια στην άνοδο
της ακροδεξιάς και να χτίσουμε ένα αντίστοιχο αντιφασιστικό κί-
νημα.

Απέναντι στην άνοδο της φασιστικής απειλής της Χρυσής Αυ-
γής, το ΣΕΚ και ο κόσμος στην Ελλάδα έχουν κάνει μια δουλειά
που αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για όλους μας σε όλο τον
πλανήτη. Είμαι περήφανη που έχω συνεργαστεί μαζί σας. Συνε-
χίστε να παλεύετε, να οργανώνετε, να χτίζετε. Τα 50 χρόνια
σκληρής δουλειάς των αδερφών μας στην Ελλάδα δείχνουν ότι
μπορούμε να πετυχαίνουμε αποτελέσματα. 

Μπριντ Σμιθ, 
βουλευτής στην Ιρλανδία, Socialist Workers Network

Αγαπητοί φίλοι του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, εκ
μέρους της KASAPI HELLAS, της Ένωσης Φιλιππινέζων Με-

ταναστών στην Ελλάδα, θέλω να απευθύνω τους θερμούς μας
χαιρετισμούς και την αλληλεγγύη μας στο ΣΕΚ καθώς γιορτάζει
πέντε δεκαετίες μαχητικής πορειάς και αγώνων για και με την
εργατική τάξη.

Το ΣΕΚ είναι το μόνο κόμμα που είναι αφοσιωμένο στην υπό-
θεση του σοσιαλισμού και αγωνίζεται για να δυναμώσουν οι
αγώνες της εργατικής τάξης. Στην Ελλάδα είναι γνωστό για τη
δέσμευσή του στα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων
και των προσφύγων που έφτασαν στην Ελλάδα αφού ξέφυγαν
από τη βία στις χώρες τους στην Ασία, την Αφρική και τη Μέση
Ανατολή, προκειμένου να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο για
τους ίδιους και τα παιδιά τους.

Όμως η αλληλεγγύη του ΣΕΚ στους μετανάστες και τους πρό-
σφυγες εκφράζεται με διάφορους τρόπους, όπως ο αγώνας κα-
τά του ρατσισμού αλλά και πλάι στους εργάτες γης.

Η καταπολέμηση του ρατσισμού στην Ελλάδα και συγκεκριμέ-
να των φασιστικών συμμοριών της Χρυσής Αυγής ήταν αυτό

που ώθησε τον κόσμο να καταδικάσει τις φασιστικές επιθέσεις
κατά μεταναστών και προσφύγων, αποκαλύπτοντας την πραγμα-
τικότητα σε μια χώρα που βίωσε σφαγές και δεινά υπό την ναζι-
στική κατοχή.

Το ΣΕΚ και τα μαχητικά του μέλη έχουν αγωνιστεί ακούραστα
ενάντια στην εκμετάλλευση των εργατών γης, ειδικά σε περιο-
χές όπως η Μανωλάδα και η Νέα Μάκρη όπου μετανάστες και
πρόσφυγες ζουν και εργάζονται σε απάνθρωπες συνθήκες και
υφίστανται βαριά εκμετάλλευση με μισθούς πολύ χαμηλότερους
από τους ντόπιους εργάτες.

Η Ελλάδα και ο λαός της, μαζί με μετανάστες και πρόσφυγες,
είναι πράγματι τυχεροί που έχουν το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα ανάμεσά τους.

Εμείς από την ΚASAPI θέλουμε να ευχηθούμε στο Σοσιαλιστι-
κό Εργατικό Κόμμα και τους συντρόφους του να συνεχίσουν τον
αγώνα για την υπόθεση του σοσιαλισμού.

Μαζί στον αγώνα για την ανθρωπότητα!

Τζο Βαλένθια, Πρόεδρος KASAPI HELLAS

Μ ε ανοιχτές συζητήσεις σε Θεσσαλονίκη, Χανιά, Βόλο, Πά-
τρα, Ηράκλειο και Ξάνθη ξεκίνησε την περασμένη βδομάδα
ο πανελλαδικός κύκλος εκδηλώσεων με τίτλο “Οι πολιτικές

εξελίξεις και τα 50 χρόνια του ΣΕΚ”. Η συνέχεια θα δοθεί τις επόμενες
εβδομάδες με αντίστοιχες εκδηλώσεις και θα κορυφωθεί στις 5 Δεκέμ-
βρη στο γήπεδο του Πανελλήνιου (Ευελπίδων 2, Πεδίον του Άρεως)
από τις 12μεσ. ως τις 7μ.μ.
Οι κατά τόπους εκδηλώσεις συζήτησαν πάνω στις εμπειρίες των 50
χρόνων και στις προκλήσεις στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί το
ΣΕΚ σήμερα, ενώ με εξορμήσεις και αφισοκολλήσεις σε γειτονιές και
εργατικούς χώρους σε Αθήνα και άλλες πόλεις μας καλούν όλες και
όλους να συμμετέχουμε στις 5 Δεκέμβρη.  
Τα πενηντάχρονα χαιρετίζουν και σε αυτό το φύλλο μια σειρά αγωνι-
στών της Αριστεράς από την Ελλάδα και διεθνώς, συνδικαλιστές και
μετανάστες που βρέθηκαν σε κοινούς αγώνες με τo ΣΕΚ από την ίδρυ-
ση του στα χρόνια της Χούντας μέχρι και σήμερα.

Το 1992-93 οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία της Αθήνας, της τότε ΕΑΣ, δώσα-
με ένα αγώνα που σημάδεψε την ιστορία του εργατικού κινήματος. Η κυ-

βέρνηση του πατέρα Μητσοτάκη μας απείλησε με χιλιάδες απολύσεις, απαντή-
σαμε με απεργία διαρκείας, μας απάντησε με κλείσιμο και άμεση ιδιωτικοποί-
ηση.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από αυτόν τον αγώνα; Τις γενικές συνελεύσεις
στο γήπεδο Σπόρτινγκ, τις απεργιακές φρουρές και τις καταλήψεις των αμαξο-
στασίων, τις δεκάδες πορείες, τις συνεχείς συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, το ανέβα-
σμα των απεργών στη ΔΕΘ, τις συναυλίες συμπαράστασης, την πρωτοχρονιά
που κόψαμε πίττα στην Ομόνοια, μια συγκέντρωση χιλιάδων απεργών;

Αλλά αυτή η απεργία κατάφερε να νικήσει. Η Νέα Δημοκρατία έπεσε και η
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Α. Παπανδρέου που ακολούθησε, εκλέχτηκε έχοντας
σαν βασική δέσμευση ότι θα πάρει πίσω την ιδιωτικοποίηση. Στις 23 Δεκεμβρί-
ου του 1993 γυρίσαμε νικητές στα αμαξοστάσια, οι συγκοινωνίες της Αθήνας
ξαναέγιναν δημόσιες, η ιδιωτικοποίηση δεν πέρασε και κανείς δεν έχασε τη
δουλειά του.

Από την πρώτη μέρα αυτής της απεργίας μέχρι τη μέρα που γυρίσαμε, τα
παιδιά της ΟΣΕ και η Εργατική Αλληλεγγύη βρέθηκαν σταθερά στο πλευρό
μας σε κάθε μικρή και μεγάλη μάχη αλλά και τα επόμενα χρόνια όταν γυρίσα-
με στη δουλειά και είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις των «εκσυγχρονι-
στών».

Βέβαια δεν τους γνωρίσαμε στην απεργία. Τους γνωρίσαμε χρόνια πριν στις
πύλες των αμαξοστασίων, στον Βοτανικό που ήμουν εγώ, να έρχονται βδομάδα
τη βδομάδα στις 4 το πρωί, ο Σταμάτης, η Διονυσία μαζί με νέα παιδιά, φοιτητές,
για να πουλήσουν την Εργατική Αλληλεγγύη και να συζητήσουμε μετά στους
λάκκους, όπου ήμασταν οι τεχνικοί. Ήταν η μόνη οργανωμένη δύναμη που βρέ-
θηκε σταθερά και μαχητικά στο πλευρό μας στην απεργιακή φρουρά, στη διαδή-
λωση, στη συνέλευση με τις προτάσεις της, οργανώνοντας τη συμπαράσταση. 

Αντώνης Πλάκας, τεχνικός στην ΕΘΕΛ

Μέσα στα 50 χρόνια δράσης του ΣΕΚ, το οποίο
ιδρύθηκε την περίοδο της επτάχρονης δικτατο-

ρίας των Συνταγματαρχών, πάμπολες και ιδιαίτερα ση-
μαντικές ήταν οι παρεμβάσεις του και οι κινηματικοί
αγώνες του τόσο στους μαζικούς χώρους όσο και
στους χώρους δράσης της Ριζοσπαστικής Επαναστατι-
κής Αριστεράς. 

Η πολύμορφη και πολύχρονη δράση του ΣΕΚ άφηνε
πάντα το περιθώριο για συναντήσεις πολλών αριστε-
ρών-δημοκρατικών υποκειμένων από διαφορετικές
αφετηρίες σε κοινά μετωπικά σχήματα πάλης και δρά-
σης και σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες του ΣΕΚ
έχουμε συναντηθεί πολλές φορές σε κοινούς αγώνες
με επιστέγασμα την Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α., πάντα ενάντια στις
βάρβαρες αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές.

Το ΣΕΚ οφείλει να συνεχίσει με την ίδια προσήλωση
τη δράση του και αυτό αποτελεί ολόψυχα την ευχή
μου για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του. Εύχομαι
ακόμα να συνεχίσουμε να συναντιόμαστε στους κοινω-
νικούς-εργατικούς-πολιτικούς αγώνες αλλά και στους
αγώνες ενάντια στο φασισμό και τον ρατσισμό, στους
αγώνες για το προσφυγικό και για την προστασία των
δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ενάν-
τια στις κυρίαρχες, ταξικού χαρακτήρα, αντικοινωνικές
πολιτικές, με στόχο την ανατροπή του βάρβαρου καπι-
ταλιστικού συστήματος που πλήττει τα δικαιώματα και
τις ζωές όλων μας. 

Δημήτρης Πολυχρονιάδης, δάσκαλος 

Το 2012 οι εργαζόμενοι του Μετρό είχαμε ξεκινήσει κινη-
τοποιήσεις με 24ωρες απεργίες και καταλήψεις ενάντια

στις απολύσεις 200 συναδέλφων από την κυβέρνηση Σαμα-
ρά-Βενιζέλου-Κουβέλη. Αυτοί κλιμάκωσαν την επίθεση και
προσπάθησαν να μας κόψουν κομμάτια από τη Συλλογική
Σύμβαση. Εμείς απαντήσαμε με απεργία διαρκείας τον Γε-
νάρη του 2013. 

Το ποσοστό συμμετοχής στην απεργία που κράτησε εν-
νιά μέρες ήταν πάνω από 90%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι θα μας επιστρατεύσει, εμείς είπαμε ότι δεν σταματάμε
και χιλιάδες κόσμου ήρθαν στο αμαξοστάσιο να συμπαρα-
σταθούν. 

Στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος αυ-
τών των αγώνων, ακόμα κι όταν μπήκαν τα ΜΑΤ στο αμαξο-
στάσιο, βρέθηκαν οι σύντροφοι του ΣΕΚ και η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη. Μας συμπαραστέκονταν και οργάνωναν την αλλη-
λεγγύη στον αγώνα που οι Πρετεντέρηδες έβριζαν από το
πρωί μέχρι το βράδυ. Το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν οι μόνες
δυνάμεις που ήταν πραγματικά δίπλα μας χωρίς να έχουν
κανένα όφελος. Γι' αυτό κι εγώ αγωνίστηκα στις γραμμές
της τελευταίας και συμμετείχα στα ψηφοδέλτιά της. 

Τώρα που το ΣΕΚ γιορτάζει τα 50 χρόνια ύπαρξής του εύ-
χομαι να συνεχίσει να παίζει αυτό τον ουσιαστικό ρόλο, να
στηρίζει και να δυναμώνει όλους τους εργατικούς αγώνες
όπως έκανε από την αρχή, με την Εργατική Αλληλεγγύη στο
χέρι και να παλεύει για μια άλλη και καλύτερη κοινωνία.

Αντώνης Σταματόπουλος, πρώην πρόεδρος ΣΕΛΜΑ

“Ευχόμαστε να συνεχίσετε τον αγώνα”

Χαιρετισμός από το Δουβλίνο

Εκδηλώσεις
Οι πολιτικές εξελίξεις 
και τα 50 χρόνια του ΣΕΚ
Γιάννενα Δευτέρα 8/11 7μμ, Πυρσινέλλα 6
(3ος όροφος) Ομιλητής: Παντελής Παναγιω-
τακόπουλος

Περιστέρι Τρίτη 9/11 7μμ Στουπί Καφέ (Δελ-
φών 4) Ομιλητές: Νίκος Κoτρώτσιος, εκπαι-
δευτικός, σύλλογος δασκάλων ΠΕ Αιγάλεω,
Λίλιαν Μπουρίτη, ΣΕΚ

Πετράλωνα Τετάρτη 10/11 7μμ, καφέ Αυλή
των Πετραλώνων (Δωριέων 37) Ομιλήτρια: Λέ-
να Βερδέ, εργατική αλληλεγγύη, μέλος ΔΣ
ΕΣΠΗΤ

Θησείο Τετάρτη 10/11 7.30μμ, Ηρακλειδών
11 Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

Νέα Σμύρνη Τετάρτη 10/11 7.30μμ, Σύλλο-
γος Ιμβρίων (Ελ. Βενιζέλου 80) Ομιλητής: Πά-
νος Κατσαχνιάς, δημοσιογράφος, μέλος
ΕΣΠΗΤ

Ίλιον Τετάρτη 10/11 7μμ, Πολιτιστικό Κέντρο
Ομιλητές:  Γιάννης Μαρίνης, εκπαιδευτικός,
Γ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας, Σπύρος Γεωργακό-
πουλος, ΣΕΚ

Νέα Ιωνία Τετάρτη 10/11 7.30μμ, ΚΕΠ Ομι-
λητές: Όλγα Κατημερτζή, πρ. Δημοτική Σύμ-
βουλος, Muhammad Awais, εργαζόμενος σε
λαϊκή αγορά, Δανάη Βάρσου, μαθήτρια, Γιώρ-
γος Ράγκος, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

Κυψέλη Τετάρτη 10/11 7μμ, Χώρος Εκδη-
λώσεων «ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ» (Λέσβου 15 και Πόρου)
Ομιλήτριες: Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός τέ-
χνης, Σταυρούλα Πανίδου, εκπαιδευτικός

Μαρούσι Πέμπτη 11/11 7.30μμ, Δημαρχείο
–Ομιλητές: Δημήτρης Πολυχρονιάδης, δά-
σκαλος, μέλος ΣΕΠΕ Αμαρουσίου, Sohrab Af-
shar, αφγανός πρόσφυγας, Χαρίτα Μήνη, φι-
λόλογος, Σωτήρης Κοντογιάννης, εργατική
αλληλεγγύη, 

Αμπελόκηποι Πέμπτη 11/11 7.30μμ, Μύρτι-
λο Καφέ Ομιλητές: Κώστας Καταραχιάς, για-
τρός στο νοσ. Έλενα, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, Δημή-
τρης Ζώτος, δικηγόρος της πολιτικής αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Παγκράτι Πέμπτη 11/11 7μμ, Κοινωνική
Κουζίνα (Πρατίνου 38) Ομιλήτριες: Μαρία
Χαρχαρίδου, μέλος ΔΣ σωματείου εργαζομέ-
νων ΓΝΑ Γεννηματάς, Έλλη Πανταζοπούλου,
ΣΕΚ 

Εξάρχεια Παρασκευή 12/11 7μμ, Καφέ Αλν-
τεμπαράν (Σουλίου 5) Ομιλητής: Ανδρέας Ζα-
νιάς, εκπαιδευτικός, Βασίλης Μυρσινιάς, μέ-
λος ΔΣ Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ν.
Αττικής

Ελληνικό Παρασκευή 12/11 7.30μμ, καφε-
νείο πλατείας Σουρμένων Ομιλητές: Νίκος
Στραβελάκης, πανεπιστημιακός, Στέλιος Γιαν-
νούλης, εκπαιδευτικός, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Γλυ-
φάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, 

Χαλάνδρι Σάββατο 20/11 6μμ, Δημοτική Αί-
θουσα (Παπάγου 7)

Σχολές
ΠΑΔΑ, Τετάρτη 10/11 2μμ, αίθριο ΣΕΤΠ, Ομι-
λητές: Αντνάν Σεχάντε, καθηγητής στη Σχολή
Επιστημών Τροφίμων, Λίλιαν Μπουρίτη, ΣΕΚ

Δεκέμβρης 1993, αμαξοστάσιο Πέτρου Ράλλη, 
οι εργάτες της ΕΑΣ επιστρέφουν νικητές στη δουλειά.
Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

Νοέμβρης 1996, Διαδήλωση Φιλιππινέζων εργατών στην Αθήνα. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη



Μια βδομάδα μετά την προ-
κλητική αποφυλάκιση Πατέ-
λη, τρεις πακιστανοί μετανά-

στες δέχθηκαν άγρια ρατσιστική επί-
θεση στην Παλιά Κοκκινιά από τάγμα
εφόδου. Το βράδυ της 27 Οκτώβρη,
εντελώς απρόκλητα, ομάδα νεαρών
χτύπησε τους μετανάστες, με γρο-
θιές και ένα μπουκάλι, ενώ το ένα
θύμα σύρθηκε στον δρόμο και χτυ-
πήθηκε με επανειλημμένες κλωτσιές.
Στη συνέχεια τα θύματα κατέφυγαν
στο σπίτι φίλου τους για να προστα-
τευτούν και οι φασίστες πολιόρκη-
σαν το σπίτι, σπάζοντας την τζαμένια
πόρτα με πέτρες και τούβλα και προ-
σπαθώντας για δύο ώρες να εισβά-
λουν, μέχρι που ανέβηκαν και στην
ταράτσα. Την απόπειρα εισβολής κα-
τέγραψαν με τα κινητά τους οι γείτο-
νες.

Στη γειτονιά που έδρασε το πιο
σκληρό τάγμα της Χρυσής Αυγής και
το οποίο διηύθυνε ο χρυσαυγίτης
που δεν έκατσε στη φυλακή ούτε
καν έναν ολόκληρο χρόνο από την
καταδίκη του, δεν είναι καθόλου τυ-
χαίο που ξαναεμφανίζονται αυτού
του τύπου οι επιθέσεις. Οι περίοικοι
που μίλησαν στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη κάνουν λόγο για μια ομάδα 10-
15 ατόμων, κάποιοι από τους οποί-
ους κρατούσαν μαχαίρια. Τονίζουν
επίσης ότι αυτή η ομάδα μαζεύεται
κάθε βράδυ στην πλατεία Αγίας Σω-
τήρας και προκαλεί προβλήματα,
ενώ η αστυνομία που έχει ειδοποι-
ηθεί δεν κάνει τίποτα. Περιγράφουν
την ομάδα ως αποτελούμενη από νέ-
ους, 18 έως 25 ετών, μαυροφορεμέ-
νους.

Στις 29 Οκτώβρη σε συνέντευξη
τύπου στον τόπο της επίθεσης δή-
λωσαν την αλληλεγγύη τους μια σει-
ρά φορείς. Ο Π. Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, τόνισε μεταξύ
άλλων: “Είναι σκάνδαλο ότι αυτό το
περιστατικό έγινε στο σημείο όπου
είχε γίνει η επίθεση στον Μοχάμεντ
Ιλιάς πριν από μερικά χρόνια. Είναι
μαθητής του Ανοιχτού Σχολείου Με-
ταναστών το οποίο βρίσκεται εδώ.
Δεν μπορεί να υπάρξει η παραμικρή
συγκάλυψη αυτών των επιθέσεων,
τις είδαμε να συμβαίνουν στη Σταυ-
ρούπολη και στο Ηράκλειο, δεν θα
τις δούμε και στη γειτονιά του Παύ-
λου Φύσσα”.

Ο Ν. Μπελαβίλας, επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης στον
δήμο Πειραιά, υπογράμμισε: “Είμα-
στε πολύ ανήσυχοι. Είναι περιστατι-
κά που επαναλαμβάνονται αυτά. Εί-
ναι ανεπιθύμητοι αυτοί οι άνθρωποι
και αυτές οι συμπεριφορές στην πό-
λη μας. Η πόλη μας δεν θα ανεχθεί
ρατσιστές και φασίστες”. Ο Τ. Ζώ-
τος, συνήγορος των θυμάτων επισή-

μανε ότι πρόκειται για ένα “κλασικό
ρατσιστικό έγκλημα” και συμπλήρω-
σε ότι “μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων
επιτέθηκε χωρίς προηγούμενη επα-
φή μόνο και μόνο επειδή τα θύματα
είναι Πακιστανοί. Η περιπολία έξω
από το σπίτι και η επιμονή να εισβά-
λουν στο σπίτι δείχνουν οργάνωση,
προετοιμασία και στόχευση. Γι' αυτό
είναι μια πολύ επικίνδυνη επίθεση
που δεν μπορεί κανείς να αποφύγει
να συνδέσει αυτή την επίθεση με την
πρόσφατη αποφυλάκιση του Πατέλη
και την αποχαλίνωση της βίας από
τη μεριά της αστυνομίας. Η μεγάλη
εικόνα δείχνει αύξηση της ρατσιστι-
κής βίας”.

Δίπλα στα θύματα
Ο Γ. Γώγος, γραμματέας του ΕΚΠ,

είπε: “Είμαστε δίπλα στα παιδιά που
δέχτηκαν αυτή την επίθεση. Έλληνες
και ξένοι εργάτες πρέπει να έχουμε
τα ίδια δικαιώματα. Καταδικάζουμε
αυτές τις ενέργειες, η γειτονιά και το
ΕΚΠ είναι δίπλα στα θύματα. Αυτή τη
στιγμή είναι σε εξέλιξη ο απεργιακός
αγώνας των εργατών της COSCO,
είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί, δεν
υπάρχουν διακρίσης”. Ο Χ. Λαμπρί-
δης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά
επισήμανε: “Μας ανησυχεί ιδιαίτερα
το γεγονός αυτό που έγινε δίπλα στο
Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών, τον
χώρο στον οποίο έρχονται οι πρό-
σφυγες για να μπορέσουν να ενταχ-
θούν ομαλά στην κοινωνία. Η πειραϊ-
κή κοινωνία είναι αντίθετη σε αυτά
τα περιστατικά και απαιτούμε από
την κοινωνία όχι μόνο να διερευνήσει
την επίθεση αλλά να πάρει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για να προστατέ-
ψει τους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες”.

Οι αντιδράσεις σε όλες τις φασι-
στικές επιθέσεις των τελευταίων
βδομάδων υπήρξαν άμεσες και μαζι-

κές, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν
θα αφήσουμε την ΝΔ και τον κρατικό
μηχανισμό να τσαλαπατήσουν άλλο
την καταδικαστική απόφαση για τη
Χρυσή Αυγή. Τη Δευτέρα 1/11 το
Πενταμελές Εφετείο Αναστολών εξέ-
τασε τις εφέσεις για τα αιτήματα
αποφυλάκισης των Χρυσαφίτη και
Αναδιώτη (καταδικασμένοι για την
επίθεση στον Παύλο Φύσσα και έν-
ταξη σε εγκληματική οργάνωση) και
Πανταζή (πυρηνάρχη Περάματος,
καταδικασμένο για την επίθεση στο
ΠΑΜΕ, την επίθεση στους Αιγύπτι-
ους ψαράδες και ένταξη σε εγκλη-
ματική οργάνωση). 

Η άποψη της εισαγγελέως για την
αποφυλάκιση Πανταζή είναι: «Ο αι-
τών υποστηρίζει ότι το κόμμα δεν
υπάρχει πια. Εγώ άλλα διαβάζω για
το αν υφίσταται. Συνεχίζουν να
δρουν και να ενεργούν. Όχι όπως τό-
τε, πιο κεκαλυμμένα. Τα αδικήματα
για τα οποία καταδικάστηκε, αφο-
ρούν ένα πλαίσιο με μακρά δράση
και περισσότερα του ενός περιστατι-
κού. Αν αφεθεί ελεύθερος, είναι ύπο-
πτος τέλεσης νέων αδικημάτων». Το
δικαστήριο απέρριψε και τα τρία αι-
τήματα.

Με κάλεσμα του Εργατικού Κέν-
τρου Πειραιά, της ΚΕΕΡΦΑ, της Πα-
κιστανικής Κοινότητας Ελλάδος "η
Ενότητα", της ΠΕΝΕΝ, του Αντιφασι-
στικού Συντονισμού Αθήνας Πειραιά,
δημοτικών κινήσεων, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και του ΣΥΡΙΖΑ, το απόγευμα της
Τρίτης 2 Νοέμβρη, την ώρα που η
Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο
τυπογραφείο, στις γειτονιές της Πα-
λιάς Κοκκινιάς γινόταν αντιφασιστικό
συλλαλητήριο. Όπως τονίζει η ΚΕΕΡ-
ΦΑ σε ανακοίνωσή της, μετά την
απόρριψη των πιο πρόσφατων αιτη-
μάτων, παλεύουμε για να ξαναμπει ο
Πατέλης φυλακή!

Νο 1495, 3 Νοέμβρη 2021 Το αντιφασιστικό καισελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Μαζική συγκέντρωση οργά-
νωσαν στις 26/10 η Επι-

τροπή 100 Μεταναστών Κατα-
στηματαρχών, η Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδος «η Ενότη-
τα» και η ΚΕΕΡΦΑ ενάντια στις
ρατσιστικές αστυνομικές αυ-
θαιρεσίες. 

Όπως καταγγέλλουν, αστυ-
νομικοί έχουν επιδοθεί σε ένα
όργιο ελέγχων και επιβολής
εξοντωτικών προστίμων σε κα-
ταστήματα μεταναστών για λό-
γους που δεν ισχύουν, φτά-
νουν μέχρι και να τους βρίζουν
με χυδαίες εκφράσεις, με σκο-
πό να τους αναγκάσουν να
κλείσουν.

ΔΙΚΗ ΖΑΚ 

Ψήφισμα στήριξης του αιτήματος για δικαίωση του Ζακ Κωστό-
πουλου έβγαλε ομόφωνα ο Φοιτητικός Σύλλογος της Σχολής

Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑΔΑ μετά από γενική συ-
νέλευση. 

Ο Σύλλογος αναφέρει: «Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας
Κωστόπουλου, διεκδικούμε μια ανοιχτή στο κοινό δίκη, αποκλειστική
απασχόληση της σύνθεσης της έδρας με τη συγκεκριμένη υπόθεση,
κατάλληλη αίθουσα για ελεύθερη πρόσβαση σε δημοσιογραφική κά-
λυψη. Διεκδικούμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όλοι
όσοι οδήγησαν στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου».

Ο Σύλλογος θα συμμετάσχει και καλεί στην κινητοποίηση έξω από
τα δικαστήρια στις επόμενες δυο συνεδριάσεις του δικαστηρίου, 9 και
16 Νοέμβρη. Η δίκη των δολοφόνων του Ζακ συνεχίζεται με τις κατα-
θέσεις των μαρτύρων κατηγορίας.

ΣΤΟΠ στις
επαναπροωθήσεις

Πάλη ενάντια στον σεξισμό

Τρία ανήλικα παιδιά και μια γυναίκα είναι ο απολογισμός ναυάγιου
που έγινε στις 26 Οκτώβρη έξω από τη Χίο -αργότερα αποκαλύ-

φθηκε ότι πάλευαν για τέσσερις ώρες αβοήθητοι με τα κύματα. Όπως
τονίζει ανάμεσα σε άλλα ο “Πλωτίνος”, συλλογικότητα της Χίου: “Αυ-
τή τη φορά η τραγωδία γίνεται γνωστή καθώς έγινε τοσο κοντά στις
ακτες του νησιού, σε αντίθεση με δεκάδες αντίστοιχα περιστατικά
που έχουν αποσιωπηθεί. [...]

Εδώ, στα στρατιωτικοποιημένα σύνορα της Ευρώπης φρούριο, γι-
νόμαστε καθημερινά μάρτυρες του διαρκούς εγκλήματος. Όπου η
φρίκη, η εξαθλίωση, η βία, ο εξανδραποδισμός, η πλήρης απαξίωση
της ανθρώπινης ζωής και ο θάνατος είναι πρακτικά και ουσιαστικά η
επίσημη συνολική πολιτική για το μεταναστευτικό. Η πάγια δολοφονι-
κή τακτική των επαναπροωθήσεων και των απαγωγών δεν οδηγούν
απλά σε τραγωδίες, αλλά αποτελούν οργανωμένες διακρατικές δολο-
φονίες”.

Λίγες ημέρες μετά, ένα καράβι με 382 επιβαίνοντες/ουσες βρέθη-
κε μεσοπέλαγα για τρεις ημέρες, με την κυβέρνηση να αρνείται να
το αφήσει να δέσει, ενώ είχε προηγηθεί ρυμούλκησή του προς την
Τουρκία, σε μια προσπάθεια που το Aegean Boat Report χαρακτήρι-
σε “η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη απόπειρα επαναπροώθησης που
έχει κάνει το Ελληνικό Λιμενικό”. Η δημοσιότητα ήταν αυτή που απέ-
τρεψε αυτό το έγκλημα και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να τους δε-
χτεί στην Κω. Η επίσημη απάντηση είναι ότι ήταν “διάσωση”, όμως η
πραγματικότητα είναι ότι οι ελληνικές αρχές προσπάθησαν να διώ-
ξουν πρόσφυγες που βρίσκονταν σε ακυβέρνητο πλοίο χωρίς μέτρα
προστασίας, ενώ δεν τους παρείχαν νερό, φάρμακα ή τρόφιμα που
ήταν αναγκαία.

Μια ακόμη άγρια γυναικοκτονία έλαβε χώρα στην Ιεράπετρα της
Κρήτης στις 29/10. Με πάνω από 10 μαχαιριές στον λαιμό και

τον θώρακα σκότωσε ο 54χρονος πρώην σύζυγός της τη Νεκταρία
Μαράκη, 48 ετών, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχε απειλήσει ότι θα
το κάνει. 

Η Ν. Μαράκη είχε εκμυστηρευτεί τον φόβο της σε μια φίλη της την
προηγούμενη ημέρα. Η κόρη του δράστη δήλωσε ότι τον είχε καταγ-
γείλει για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο ως συνήθως η αστυνομία δεν
έκανε τίποτα -αντιθέτως, διέψευσε δια στόματος του διοικητή του Τ.Α.
Ιεράπετρας ότι υπήρχαν καταγγελίες. Πρόκειται για τη 13η γυναικο-
κτονία του 2021, μια ακόμα περίπτωση που ακολουθεί το, δυστυχώς
γνωστό πλέον, μοτίβο αδιαφορίας των αρχών, διαζυγίου, αλλά και σε-
ξιστικής εκμετάλλευσης της είδησης από κάποια ΜΜΕ που έσπευσαν
να στρέψουν τη συζήτηση σε συζήτηση για «έγκλημα πάθους».

Σε 4 χρόνια φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε από το Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης καθηγητής Μαιευτικής που είχε κα-
ταγγελθεί από φοιτήτριες και πελάτισσές του για σεξουαλικές παρε-
νοχλήσεις. Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση
με δεκάδες να συμμετέχουν. Εκκρεμούν σε βάρος του δράστη καταγ-
γελίες ακόμα τεσσάρων φοιτητριών για κακουργηματικά αδικήματα.

ΠΑΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑ

Τσακίστε τους φασίστες



Νο 1495, 3 Νοέμβρη 2021αντιρατσιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Ο Θεοδωρικάκος 
θέλει πιο φονική 
και ρατσιστική 
Άμεση Δράση

Δέκα ημέρες μετά τη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη, ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τ. Θεοδωρικάκος προχώ-

ρησε σε διάγγελμα στο οποίο ανακοίνωσε τις μεταρρυθμίσεις
που θα γίνουν ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της
ΕΛΑΣ. Δηλαδή, στον απόηχο του θανάτου ενός άοπλου 18χρο-
νου τσιγγάνου, ο υπουργός ΠροΠο θέλει να μας πείσει ότι δεν
έχουμε να κάνουμε με ένα περιστατικό ρατσιστικής βίας, αλλά
με μια περίπτωση «αναποτελεσματικότητας».

Ο Θεοδωρικάκος είχε καλύψει τους αστυνομικούς από την
πρώτη μέρα, κάνοντάς τους επίσκεψη στα κρατητήρια, ενώ στο
εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΠΟΑΣΥ στο οποίο χαιρέτισε
στις 31/10 απάντησε στις αντιδράσεις που υπήρχαν τις προηγού-
μενες μέρες για την κίνησή του αυτή δηλώνοντας αμετανόητος.
Τα μέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός ΠροΠο, ενώ δείχνουν ότι η
πίεση από την κατακραυγή είναι μεγάλη -και γι’ αυτό το ξήλωμα
της ηγεσίας της Άμεσης Δράσης- δεν παύουν να είναι μια προ-
σπάθεια υποστήριξης της γραμμής υπεράσπισης των επτά αστυ-
νομικών, με τον απαραίτητο υποβόσκοντα ρατσισμό. 

Για παράδειγμα: «Πλήρης αναμόρφωση του Κανονισμού Λει-
τουργίας της Άμεσης Δράσης …δεν μπορεί να διακόπτεται καμία
καταδίωξη και έρευνα ατόμων που ελέγχονται για παραβατική
και παράνομη συμπεριφορά και δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή σε
περιοχές και ομάδες υψηλής παραβατικότητας». Η δήλωση για
«ομάδες υψηλής παραβατικότητας» είναι ξεδιάντροπα ρατσιστι-
κή και, ειδικά μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, προκλητική.

Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι δεν ήξεραν ποιους κυνηγού-
σαν. Ήθελαν έτσι να αρνηθούν ότι η συμπεριφορά τους είχε ρα-
τσιστικό κίνητρο. Ωστόσο τα ηχητικά που δημοσιοποιήθηκαν δεί-
χνουν άλλα: “Κέντρο, δεν σταματάει, τρία άτομα μέσα, αθίγγα-
νοι” λένε οι αστυνομικοί της καταδίωξης. Και στη συνέχεια, όταν
το κέντρο τους δίνει εντολή να σταματήσουν την καταδίωξη, δή-
θεν “δεν ακούνε”. Ο 14χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο κα-
τέθεσε ότι κατάφερε να διαφύγει όσο οι αστυνομικοί άλλαζαν γε-
μιστήρες κι ότι όταν έτρεξε έπεσαν σφαίρες στον τοίχο πίσω του
-μιλάμε για τέτοια αγριότητα και μίσος.

“Παρεκκλίσεις”
Τα άλλα μέτρα, που έχουν να κάνουν με τον συντονισμό των

επιχειρήσεων (ψηφιοποίηση Κέντρου, αναδιάταξη των ομάδων
κλπ) επίσης υπακούν στη γραμμή ότι έφταιγε ο «κακός συντονι-
σμός». Τέλος, ο υπουργός βάζει τα μέτρα για επανεκπαίδευση
και κάμερες στις στολές. Το μήνυμα εδώ είναι ότι αυτές οι συμ-
περιφορές είναι «παρέκκλιση» ή «παράβαση» και αυτό που χρει-
άζεται απλώς είναι η ΕΛΑΣ να μπορεί να τις εντοπίζει για να τις
αντιμετωπίζει.

Την ίδια στιγμή οι επτά κατηγορούμενοι αστυνομικοί αφέθηκαν
ελεύθεροι χωρίς όρους. Έξω από το γραφείο του ανακριτή ήταν
συγκεντρωμένοι άλλοι αστυνομικοί και συνδικαλιστές της αστυ-
νομίας οι οποίοι ζητωκραύγαζαν και φώναζαν “ήρωες”. Είναι μια
πρόκληση για την οικογένεια του θύματος, αλλά είναι και μια
απόφαση επικίνδυνη για όλη την κοινωνία. Όχι μόνο γιατί επτά
αστυνομικοί που δεν δίστασαν να αδειάσουν γεμιστήρες πάνω
σε άοπλα παιδιά εξακολουθούν να οπλοφορούν, αλλά και γιατί
το μήνυμα που στέλνεται είναι ότι ό,τι και να κάνουν, από λάθος
ή ηθελημένα, οι αστυνομικοί θα έχουν πάντα την κάλυψη του σώ-
ματος, του Υπουργείου και των ΜΜΕ. Και πράγματι, ένας ακόμη
αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, θεώρησε σωστό να πυροβολήσει
τέσσερις φορές βλέποντας διαρρήκτες στον Άγιο Δημήτριο το
βράδυ της 1 Νοέμβρη.

Οι συνήγοροι της οικογένειας του Νίκου Σαμπάνη δήλωσαν,
με αφορμή το διάγγελμα του Θεοδωρικάκου ότι αυτό συνιστά
συγκάλυψη και νομιμοποίηση της επιχείρησης που κατέληξε στη
δολοφονία του 18χρονου, καθώς και ότι η κατεύθυνση που δίνει
είναι για περισσότερες και πιο ρατσιστικές “καταδιώξεις”. 

Συνέντευξη τύπου πραγματοποι-
ήθηκε στα γραφεία της «Ελλάν
Πασσέ» από την οικογένεια του

Νίκου Σαμπάνη και τους συνηγόρους
της στις 29 Οκτώβρη. Η οικογένεια
του εν ψυχρώ δολοφονημένου 18χρο-
νου ζητά να βγουν σε διαθεσιμότητα
οι επτά κατηγορούμενοι αστυνομικοί
και διεκδικεί δικαιοσύνη. Οι συνήγοροι
της οικογένειας υπογράμμισαν επίσης
ότι οι ισχυρισμοί της αστυνομίας είναι
ρατσιστικά κατασκευάσματα. 

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης τόνισε
ανάμεσα σε άλλα: «Έχουμε τουλάχι-
στον 36 σφαίρες σε μια περιοχή που
είναι κατοικημένη. Οι 36 σφαίρες βλή-
θηκαν κατά τριών νεαρών άοπλων αν-
θρώπων. Προσπάθησαν να τους κά-
νουν ενήλικους και να μεγαλώσουν
την ηλικία τους για να κάνουν πιο εύ-
πεπτο το περιστατικό και τον συγκε-
κριμένο θάνατο. Ακόμα και σήμερα
μέσα ενημέρωσης αξιοποιώντας ένα
ψευδές διαβιβαστικό της αστυνομίας
λένε ότι ο Νίκος Σαμπάνης γεννήθηκε
το 2001. Ο Νίκος Σαμπάνης ήταν ένα
παιδί 18 χρόνων, κι αυτός ήταν ο με-
γαλύτερος από τους τρεις.

Δεν υπήρξε σε αυτό το περιστατικό
κανένας τραυματίας αστυνομικός πα-
ρότι ψευδώς η αστυνομία είπε ότι
ήταν επτά οι τραυματίες αστυνομικοί.
Το ότι δεν υπήρξε τραυματίας το δια-
βίβασαν οι αστυνομικοί και το ακούμε
στα ηχητικά της δικογραφίας. Υπήρξε
παραβίαση εντολής του κέντρου επι-
χειρήσεων να σταματήσει η συγκεκρι-
μένη καταδίωξη. Από αυτές τις 36
σφαίρες που οι αστυνομικοί λένε ότι
προορίζονταν για τις ρόδες, τρία
διαμπερή τραύματα υπήρχαν στον
θώρακα του Νίκου Σαμπάνη και ένα
στον λαιμό. Δεν κατάφεραν να πετύ-
χουν τέσσερα λάστιχα αυτοκινήτου,

κατάφεραν όμως τρία τραύματα στον
θώρακα του Νίκου Σαμπάνη. Αυτό και
μόνο δείχνει ποια ήταν η επιλογή
τους. 

Η απαίτηση για δικαιοσύνη αυτών
των ανθρώπων αυτή τη στιγμή αντιμε-
τωπίζεται από την κυβέρνηση με έναν
τρόπο εξαιρετικά προβληματικό. Βγαί-
νουν οι υπουργοί της και στηρίζουν με
τον έναν ή τον άλλον τρόπο τους
αστυνομικούς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγ-
μή βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα:
υπάρχει καθεστώς αυξημένης επιτήρη-
σης από την επιτροπή υπουργών του
Συμβουλίου της Ευρώπης για ζητήμα-
τα αστυνομικής αυθαιρεσίας. Υπάρχει
δηλαδή συστημικό πρόβλημα».

Επικίνδυνοι
Η Αλεξάνδρα Καραγιάννη επίσης

τόνισε: «Μέχρι στιγμής δεν έχουν τε-
θεί οι 7 αστυνομικοί κατηγορούμενοι
για ανθρωποκτονία σε διαθεσιμότητα
και αναμένουμε να τεθούν άμεσα για-
τί είναι αδιανόητο να επιστρέψουν
στην υπηρεσία τους ένοπλοι και έν-
στολοι άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγ-
μένα είναι επικίνδυνοι για το κοινωνι-
κό σύνολο. Σε ένα παρόμοιο περιστα-
τικό τι θα κάνουν; Είναι δυνατόν να
τους ξαναδώσουμε τα όπλα; Εμείς το
μόνο που ζητάμε είναι μια πλήρης, αν-
τικειμενική και ανεξάρτητη έρευνα κι
αυτό θα επιδιώξουμε μέχρι το τέλος.
Θεωρούμε ότι ο θάνατος ενός 18χρο-
νου και ο βαρύτατος τραυματισμός
ενός ακόμα ανήλικου παιδιού δεν συ-
νάδουν σε καμία περίπτωση με τον
ρόλο της αστυνομίας να προστατεύει
τους πολίτες και να καταπολεμά το
έγκλημα. Η καταπολέμηση του εγκλή-
ματος θα πρέπει να γίνεται σε συνθή-
κες προστασίας της ζωής ακόμα και
κάποιου ο οποίος έχει διαπράξει αδι-

κήματα. Καμία σύλληψη δε θα πρέπει
να θυσιάζει ανθρώπινες ζωές». 

Ο πατέρας του Νίκου Σαμπάνη,
Γιάννης Σαμπάνης, απεύθυνε έκκληση
να αποδοθεί δικαιοσύνη: «Ο γιος μου
δεν έκανε κάτι. Δούλευε κι έπαιρνε
15-20 ευρώ για να ζήσει τα παιδιά
του», τόνισε. «Δεν θέλω να μιλήσω άλ-
λο γιατί είμαι σε πένθος. Θέλω μόνο
δικαιοσύνη». Η μητέρα του δολοφονη-
μένου, Μαρία, τόνισε κι αυτή ότι θέλει
οι δολοφόνοι να μπούνε στη φυλακή,
ενώ ο αδελφός του Μιχάλης αναρω-
τήθηκε πώς έγινε και δεν μπόρεσαν
να σταματήσουν το αυτοκίνητο, να
σκίσουν ένα λάστιχο, να κάνουν κάτι.
Η σύζυγός του, Τασία, είπε ότι αφήνει
τρία παιδιά ορφανά που μόνη της δεν
μπορεί να τα μεγαλώσει.

Ο Ηλίας Γιαννόπουλος τόνισε ότι «η
ανθρώπινη ζωή είναι πάνω και πέρα
από όλα, ως τέτοια προστατεύεται
από ένα πλέγμα συνταγματικών επιτα-
γών. Η χώρα έχει ήδη καταδικαστεί
από το ευρωπαϊκό δικαστήριο σε δύο
περιπτώσεις για την αστυνομική αυ-
θαιρεσία και βία που πάλι στον Ασπρό-
πυργο συνέβησαν το 2002 και το
2003. Δυστυχώς η ΕΛΑΣ έσπευσε σε
κατασκευάσματα τα οποία σε πολλές
περιπτώσεις άγγιζαν τα όρια της ρα-
τσιστικής χυδαιότητας. Και την Τετάρ-
τη με το τεστ DNA θα καταρριφθεί και
το νέο κατασκεύασμα ότι δεν ήταν πα-
ρών στο περιστατικό ο ανήλικος που
παρουσιάστηκε στις αρχές». Η συνή-
γορος των επιζήσαντων από τη φονική
καταδίωξη, Ρούλα Δημητριάδου ενη-
μέρωσε για την κατάσταση της υγείας
του ανήλικου που νοσηλεύεται στο
Τζάνειο, ενώ τόνισε κι αυτή με τη σει-
ρά της ότι «οι ανθρώπινες ζωές δεν ιε-
ραρχούνται».

Α.Φ.

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ

Απαιτούμε δικαιοσύνη



Είχα την εντύπωση ότι ένα χρόνο από τη μέρα που χάσα-
με την Γεωργία, θα ήταν πιο εύκολο να την αποχαιρετή-
σω μέσα από την Εργατική Αλληλεγγύη. Τελικά παρα-

μένει εξίσου δύσκολο και επίπονο.  

Η Γεωργία γεννήθηκε τον Ιούνη του 1970. 'Έζησε τα παιδι-
κά της χρόνια στον Άγιο Παντελεήμονα στην Αθήνα. Ήταν
από εργατική οικογένεια, ο πατέρας της  ξενοδοχοϋπάλλη-
λος, και μέλος του ΚΚΕ. Στα εφηβικά της χρόνια μετακόμισαν
οικογενειακώς στην Άρτα. Στο Πανεπιστήμιο στα Γιάννενα ορ-
γανώθηκε στην ΚΝΕ, και αποχώρησε από αυτήν μαζί με την
συντριπτική πλειοψηφία των νεολαίων του ΚΚΕ το '89 μετά
την συγκυβέρνηση. Δεν ακολούθησε τον δρόμο της συγκρό-
τησης του ΝΑΡ, αλλά παρέμεινε ανένταχτη αριστερή. Παίρ-
νοντας το πτυχίο της, ακολούθησε τον δρόμο της εργασιακής
περιπλάνησης, μέχρι να διοριστεί, στο 1ο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλ-
φειας. Το 2011 γνώρισε το ΣΕΚ και οργανώθηκε, παραμένον-
τας στις γραμμές του μέχρι τέλους. Αυτά είναι λίγα βιογραφι-
κά στοιχεία, που όμως δεν μπορούν να χωρέσουν το τί ήταν η
Γεωργία. 

Η Γεωργία ήταν μαχήτρια της τάξης της. Στην απεργία
διαρκείας των εκπαιδευτικών το 2013, η Νέα Φιλαδέλφεια είχε
καταφέρει να φτιάξει μια μαζική επιτροπή αγώνα, με καθηγη-
τές, δασκάλους, εργαζόμενους του Δήμου, γονείς και συλλό-
γους γονέων. Έγιναν εκδηλώσεις αλληλεγγύης, κοινές εξορ-
μήσεις σε χώρους δουλειάς της περιοχής, μαζικές περιφρου-
ρήσεις στα περισσότερα σχολεία της πόλης, μεγάλες εξορμή-
σεις στις πλατείες. Και η Γεωργία ήταν η ψυχή, η συντονί-
στρια, το κέντρο  όλης αυτής της δραστηριότητας και της το
αναγνώριζαν εχθροί και φίλοι. Ήταν μπροστά σε κάθε κινητο-
ποίηση, ακόμη και σε αυτές που δεν πίστευε ότι θα κέρδιζαν,
γιατί σε αυτήν απευθύνονταν όλοι οι συνάδελφοι στο σχολείο
για το τι να κάνουν. 

Η Γεωργία ήταν βαθιά αντιφασίστρια. Θύμωνε πολύ που η
γειτονιά των παιδικών της χρόνων είχε γίνει, αρχές του 2010,
σφηκοφωλιά της Χρυσής Αυγής. Και αυτόν τον θυμό της, τον
έκανε δράση. Στο σχολείο της, με πρωτοβουλία της Γεωργίας
οργανώνονταν εκδηλώσεις, προβολές και δράσεις για τις παγ-
κόσμιες αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις του
Μάρτη, και μαζί με τους μαθητές και συναδέλφους συμμετεί-
χαν σε αυτές. Μαζί με τους συντρόφους του ΣΕΚ βρέθηκε από
τον Ασπρόπυργο μέχρι τα Άνω Λιόσια, για να σπάσει η τρομο-
κρατία των ταγμάτων εφόδου σε αυτές τις περιοχές. Την ίδια
ώρα όμως, κάθονταν μαζί με την μητέρα ενός μαθητή της, που
την επισκέπτονταν στο σχολείο με δάκρυα στα μάτια, και της
ζητούσε βοήθεια για να τραβήξουν τον γιό της μακριά από την

επιρροή της Χρυσής Αυγής “που είχε μπλέξει” και στο τέλος
τα κατάφερναν. Η Γεωργία μπορούσε τον αντιφασισμό της να
τον κάνει πράξη και στα μεγάλα και συλλογικά, αλλά και άτομο
το άτομο, και αυτό ήταν η δύναμή της. 

Η Γεωργία πίστευε στο δημόσιο σχολείο με όλη της την ψυ-
χή. Ξόδευε άπειρες ώρες στο σπίτι για να μπορεί να προσφέ-
ρει το καλύτερο στους μαθητές της στο σχολείο. Το τί σχέση
έχτιζε με τους μαθητές της το περιγράφει καλύτερα μια
πρώην μαθήτρια της που, την ημέρα που έφυγε η Γεωργία,
έγραψε στη σελίδα της στο Facebook: “…Αν κλείσω τα μάτια
μου την βλέπω να στηρίζεται στην έδρα, έτσι νέα γυναικάρα,
με μοντέρνο στυλ, φανταστικό χαμόγελο, διαπεραστικό βλέμ-
μα (που και στο τελευταίο θρανίο να καθόσουν μπορούσε να
δει αν έχεις γράψει την μετάφραση από πριν για να "κλέψεις"),
να συμμετέχει σε ότι βλακεία λέμε με αφοπλιστικές απαντή-
σεις.  Αν ανοίξω τα μάτια μου βλέπω σε εμένα κι ένα μικρό
της κομμάτι, σαν αυτά που αφήνουν οι καθηγητές που πρέπει
κανονικά να έχουν όλοι οι μαθητές του κόσμου.….”

Η Γεωργία ήταν μαχήτρια της ζωής. Στα 23 της διαγνώστη-
κε με μικροδρεπανοκυταρική αναιμία, μια κληρονομική ασθέ-
νεια με ανάγκη συνεχούς προφύλαξης και εξετάσεων, εξαι-
τίας των  δυνατών πόνων που προκαλούσε και έβαζε συνέχεια
σε κίνδυνο τη ζωή της. Για 27 χρόνια μπαινόβγαινε σε νοσοκο-
μεία, χωρίς ίχνος μεμψιμοιρίας, μιζέριας ή ηττοπάθειας. Με
την ίδια αξιοπρέπεια και δύναμη, πάλεψε σκληρά τρείς μήνες
με τον καρκίνο, από τις 10 Αυγούστου του ’20, που η αξονική
έδειξε τον καρκίνο στο πάγκρεας, μέχρι τις 6 Νοέμβρη που
έφυγε. Προσπαθώντας να δώσει θάρρος σε εμάς που ήμα-
σταν διπλά της

Μαζί με όλα αυτά η Γεωργία ήταν ένας άνθρωπος που σε
κέρδιζε από την πρώτη στιγμή με το χαμόγελό της, την ανοι-
χτή της καρδιά, την σπιρτάδα του μυαλού της και το χιούμορ
της. Όσοι είχαν την τύχη να την γνωρίσουν, είναι σίγουρο ότι
άφησε πάνω τους ένα της σημάδι, «ένα μικρό της κομμάτι»
που θα τους συντροφεύει για πάντα. Όσο για εμένα, κρατάω
τα 9 χρόνια που ζήσαμε μαζί, από τα ομορφότερα χρόνια της
ζωής μου μαζί με την σιγουριά ότι θα είναι δίπλα μας σε κάθε
μάχη που θα δίνουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο, χαμογε-
λώντας και γεμίζοντας την πλάση με την λάμψη της. 

Τάσος Αναστασιάδης
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Ένας χρόνος χωρίς την Γεωργία

ΧΑΝΙΑ

Διώξεις φοιτητών
Στα Χανιά υπήρξε απόπειρα εφαρμογής του νόμου Κεραμέως-Χρυσο-

χοΐδη, και συγκεκριμένα πειθαρχικού εις βάρος φοιτητών για τη συν-
δικαλιστική τους δράση. 

Πιο συγκεκριμένα, στις 12 Οκτώβρη μέλη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας
κολλούσαν αφίσες που καλούσαν τον κόσμο να παρευρεθεί στην ανοιχτή
σύγκλητο στις 13/10. Εκείνη την στιγμή ο καθηγητής Μπλέτσας της σχολής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με την δικαιολογία
της "αφισορρύπανσης" άρχισε να βγάζει τις αφίσες από τους τοίχους. Ενώ
τα μέλη του φοιτητικού συλλόγου προσπαθούσαν να εμποδίσουν την εξέλι-
ξη εμφανίστηκε ο καθηγητής Σαμολαδάς και έσκισε την αφίσα. Ακολούθη-
σε διαπληκτισμός όπου ο κ. Μπλέτσας απείλησε τους φοιτητές πως θα
τους περάσει πειθαρχικό και πως "θα τους στείλει σπίτια τους για έξι μή-
νες". Το ίδιο απόγευμα έφτασε mail επιβεβαίωση των γεγονότων στον πρό-
εδρο του Φοιτητικού Συλλόγου του ΗΜΜΥ και μέλος της Ενωτικής Πρωτο-
βουλίας, για να συζητηθεί περαιτέρω έπειτα στην κομητεία.

Ακολούθησαν δύο μεγάλες κινητοποιήσεις, στην σύγκλητο και στο γρα-
φείο του κοσμήτορα του ΗΜΜΥ κ. Καρυστινού, όπου πλήθη φοιτητών
από όλο το ίδρυμα κλήθηκαν να υποστηρίξουν τον συνάδελφο και να
αναγκάσουν την πολυτεχνειακή διοίκηση να πάρει την έναρξη διαδικα-
σιών πειθαρχικού πίσω. Μετά από 3 βδομάδες πιέσεων το πειθαρχικό δεν
προχώρησε.

Κ.Β., φοιτητής Πολυτεχνείο Χανίων  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Η μάχη συνεχίζεται
Σε συνέχεια της μάχης ενάντια στην αξιολόγηση,

παρά τα πραξικοπήματα των συνδικαλιστικών ηγε-
σιών καλεί το Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”.

“Η μάχη για να ανατρέψουμε την αξιολόγηση της
Κεραμέως και όλη την αντιδραστική της πολιτική που
συρρικνώνει το δημόσιο σχολείο μπαίνει σε νέα φαση,
μετά το ξεπούλημα του αγώνα που έκαναν οι ηγεσίες
της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. Θα χρειαστει σε κάθε σύλλο-
γο ΠΕ και σε κάθε ΕΛΜΕ να επιμείνουμε στη μάχη να
μη περάσει η αξιολόγηση. Να βοηθήσουμε την οργή
και τον θυμό των συναδέλφων, ενάντια στην αντιεκπαι-
δευτική πολιτική της Κεραμέως να ξαναεκφραστεί μα-
ζικά και να πεταξει στα σκουπίδια τα πραξικοπήματα
των συνδικαλιστικών ηγεσιών” σημειώνει σε ανακοίνω-
σή του και μεταξύ άλλων συνεχίζει:

“Ήδη μια σειρά απο ΕΛΜΕ και σύλλογοι ΠΕ προχω-
ράνε για να ξαναβγεί στους δρόμους η δυναμική του
κλάδου. Αφού αρνούνται οι Ομοσπονδίες να προχω-
ρήσουν στην επαναπροκήρυξη της απεργίας αποχής,
έχουν ξεκινήσει αυτην την προσπάθεια μια σειρά απο
σύλλογοι ΠΕ και ΕΛΜΕ. Την ίδια ώρα γίνεται η προ-
σπάθεια στην ΟΛΜΕ, στην οποία συμμετέχουν δεκά-
δες ΕΛΜΕ, να ξαναγίνει κύκλος γενικών συνελευσεων
και συνέλευση προέδρων για να εκφραστεί γνήσια η

διάθεση του κλάδου, χωρίς πραξικοπήματα.
Αυτήν την μάχη χρειάζεται να την απλώσουμε σε κά-

θε ΕΛΜΕ και σε κάθε σύλλογο ΠΕ. Να εμποδίσουμε
την εφαρμογή της αξιολόγησης στα σχολεία. Με στά-
σεις εργασίας και με κάθε τρόπο να αφήσουμε να
προχωρήσουν τα σχέδια του υπουργείου και ταυτό-
χρονα να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ξανα-
βγεί ορμητικά η οργή των συναδέλφων αναγκάζοντας
τις Ομοσπονδίες να υλοποίησουν την διάθεση του
κλάδου και όχι του Υπουργείου.

Μαζι με την μάχη ενάντια στην αξιολόγηση δυναμώ-
νουμε τα σωματεία μας. Στις εκλογές που γίνονται όλο
το επόμενο διάστημα, πετάμε στην άκρη όλους αυ-
τούς τους «συνδικαλιστές» και τις παρατάξεις που
έβαλαν πλάτη στην Κεραμέως. Δυναμώνουμε παντού
τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ που ατα-
λάντευτα απο την πρωτη στιγμή έδωσαν την μάχη και
συνεχίζουν κλιμακώσουμε απεργιακά, για να ανατρέ-
ψουμε την πολιτική που διαλύει το δημόσια σχολείο.
Ό,τι και να κάνουν η Κεραμέως και οι συνδικαλιστές
της, δε θα μπορέσουν να σταματήσουν το ποτάμι των
χιλιάδων οργισμένων και αποφασισμένων εκπαιδευτι-
κών. Εμείς θα νικήσουμε”.

Σ.Μ.
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Τα δικαιώματα
στο απόσπασμα

Με μεγάλη συμμετοχή και πλούσια
συζήτηση πραγματοποιήθηκε

στις 1/11 η εκδήλωση της Εναλλακτι-
κής Παρέμβασης με θέμα "Τα δικαιώ-
ματα στο απόσπασμα, οι αντιστάσεις
στο προσκήνιο". 

Ο Κώστας Παπαδάκης, μετά από
μια καταγραφή των φασιστικών επιθέ-
σεων και των επιθέσεων της αστυνο-
μίας και του κρατικών θεσμών στο κί-
νημα, σε πρόσφυγες και Ρομά, ανέ-
δειξε τον κεντρικό ρόλο του κράτους
στην προσπάθεια των φασιστών να
επανεμφανιστούν  και να επανομιμο-
ποιηθούν. Έκλεισε τονίζοντας: «μην
δέχεστε ότι υπάρχει εκφασισμός της
κοινωνίας, κατά πρόθεση επιδιώκεται,
αλλά κατ’ αποτέλεσμα δεν υπάρχει
γιατί ο λαός αγωνίζεται».

Ασυλία
Η Άννυ Παπαρούσου έδωσε λεπτο-

μερή εικόνα από πολλές κομβικές πε-
ριπτώσεις αστυνομικής βίας, όπως
αυτές του Περάματος με τους Ρομά,
των φοιτητικών διαδηλώσεων, του
Ζακ και του Β. Μάγγου, τονίζοντας ότι
τέτοια περιστατικά κλιμακώνονται και
οι ένοχοι χαίρουν ασυλίας. Ο Δημή-
τρης Σαραφιανός μίλησε για την ευ-
καιρία που βρήκε η κυβέρνηση εν μέ-
σω πανδημίας να περάσει αντιδραστι-
κούς νόμους και αυταρχικά μέτρα, με
όρους εργαλειοποίησης της επιστη-
μονικής γνώσης και έτσι δημιούργησε
η ίδια κλίμα αμφισβήτησης ακόμα και
στον εμβολιασμό και πρόσφορο έδα-
φος σε αντιδραστικές λογικές. Η Μα-
ρία Κουφοπούλου αναφέρθηκε ενδε-
λεχώς στον νόμο Χατζηδάκη που θε-
σμοθετεί την κατάργηση του 8ωρου
και την ατομική διαπραγμάτευση, βά-
ζει στο στόχαστρο τον συνδικαλισμό
και ενισχύει την απεργοσπασία.

Μετά τους ομιλητές τον λόγο πήρε
ο Θανάσης Καμπαγιάννης, υποψήφιος
πρόεδρος ΔΣΑ με την Εναλλακτική
Παρέμβαση. Τόνισε ότι στο Πέραμα
έγινε κρατική εκτέλεση ενάντια στους
Ρομά με την αστυνομία να χαλκεύει τα
στοιχεία για να αποδείξει ότι ήταν σε
άμυνα. «Όποιος μας στηρίξει στις
εκλογές, να ξέρει ότι στηρίζει τους Ρο-
μά. Δεν θα πούμε κάτι λιγότερο για να
είμαστε δημοφιλείς», υπογράμμισε.
Υποστήριξε επίσης ότι η μάχη για τα
δημοκρατικά δικαιώματα είναι προ-
ϋπόθεση για να κερδίσει συνδικαλιστι-
κές μάχες ο κλάδος: «Κερδίσαμε συν-
δικαλιστικά αιτήματα μόνο γιατί διαδή-
λωσαν τα πανό των δικηγόρων μαζί με
τους οικοδόμους τη δεκαετία του ’60». 

Μ.Ν.

Να αφοπλιστεί η Αστυνομία!
Πριν 20 χρόνια, στις 24 Οκτω-

βρίου 2001, στο Ζεφύρι Αττι-
κής, ο αστυφύλακας Γιώρ-

γος Τυλιανάκης πυροβόλησε στο κε-
φάλι τον Μαρίνο Χριστόπουλο, Ρομά
21 ετών γιατί δεν σταμάτησε σε
έλεγχο. Και τότε η ΕΛ.ΑΣ. έβγαλε
ένα δελτίο Τύπου που τα ψέμματα
ήταν περισσότερα από τις λέξεις
του. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική
έκθεση, ο αστυνομικός πυροβόλησε
από πίσω το θύμα. Αυτόπτης μάρτυ-
ρας δήλωσε ότι ο μπάτσος στάθηκε
στη μέση του δρόμου με ανοιχτά τα
πόδια (!) και πυροβόλησε. Μέσα στο
φορτηγάκι βρισκόταν ο τρίχρονος
γιος του θύματος, που ευτυχώς, δεν
τραυματίστηκε. Ο 21χρονος οπωρο-
πώλης δεν είχε άδεια οδήγησης, γι'
αυτό και δε σταμάτησε. 

Πριν τη δολοφονία του Χριστό-
πουλου είχαν προηγηθεί και άλλες
δολοφονίες «υπόπτων» που «δεν
σταμάτησαν για έλεγχο». Αυτή του
26χρόνου Ηλία Μέξη στον Πειραιά
τον Αύγουστο του 1998, του 17χρό-
νου Γιουγκοσλάβου μαθητή Μάρκο
Μπουλάτοβιτς στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης τον Οκτώβριο του 1998,
του 18χρόνου Νικόλαου Λεωνίδη
στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης τον
Μάρτιο του 2000. Ενώ το Φεβρουά-
ριο του 2000, στη Λούτσα, μπάτσος
πυροβολεί αυτοκίνητο με τέσσερις
νέους, γιατί «τους θεώρησε ύπο-
πτους για διακίνηση ναρκωτικών»
και μία σφαίρα άφησε παράλυτο το
18χρονο μαθητή Σωτήρη Κατσιώτη.

Ήταν η περίοδος που ξαναήρθε
στην επικαιρότητα (μετά τη δολοφο-
νία Καλτεζά το 1985) το ζήτημα της
οπλοφορίας της αστυνομίας. Το ΠΑ-
ΣΟΚ, με υπουργό Δημοσίας Τάξης τον Φλωρί-
δη, ψηφίζει τον Ν. 3169/2003 (που τυπικά ισχύει
μέχρι και σήμερα) και πανηγυρίζει γιατί, δήθεν,
ο νέος Νόμος προέβλεπε περιορισμούς στη
χρήση όπλων από την αστυνομία, συνεχή εκπαί-
δευση και εξέταση των αστυνομικών για τον
έλεγχο της καταλληλότητάς τους να φέρουν
όπλο. 

Στη πραγματικότητα όμως, η ψήφιση του Νό-
μου δεν άλλαξε τίποτα. Για την ΕΛΑΣ και τις
εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες της, ο 3169/2003 εί-
ναι σαν να μην υπάρχει. Όπως δηλώνουν "συν-
δικαλιστές" της ΕΛΑΣ: "αν εφαρμοστεί κατά
γράμμα τουλάχιστον το 50% της δύναμης των
αστυνομικών  θα πρέπει να παραδώσει αμέσως
το όπλο του στην Υπηρεσία του". Για την ΕΛΑΣ
ο μόνος νόμος που ισχύει είναι η προτροπή του
μπαμπά Μητσοτάκη στην αστυνομία: "το κρά-
τος είστε εσείς". 

Μπορεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί την
κυβέρνηση της ΝΔ και την αστυνομία για τη δο-
λοφονία του Νίκου Σαμπάνη, και καλά κάνει, αλ-
λά αμέσως μετά με την εκλογή του το 2015, ο
πρώτος υπουργός ΠροΠο, Γιάννης Πανούσης,
δήλωνε: «Δεν πιστεύω τα περί αφοπλισμού της
Αστυνομίας. Είναι διαφορετικό να ξέρει ένας
αστυνομικός πότε βγάζει το όπλο, που το στρέ-
φει και γιατί το κάνει. Δεν έχει να κάνει με το να

μην έχει όπλο ο αστυνομικός, πρέπει να έχει εκ-
παιδευτεί τι θα το κάνει αυτό το όπλο. Η προ-
σωπική μου και επιστημονική άποψη είναι να
έχει όπλο και στις διαδηλώσεις...". 

Στο ψαχνό
Άσχετα με το γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-

ΖΑ υπέκυψε πολύ γρήγορα στο "βαθύ κράτος"
της ΕΛ.ΑΣ., είναι η "εφαρμογή του Νόμου για
σωστή και συνεχή εκπαίδευση των αστυνομικών
στη χρήση των όπλων" η απάντηση στις αστυ-
νομικές δολοφονίες; Η απάντηση είναι όχι. Είναι
αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι είναι η "κακή ή
ελλειπής εκπαίδευση" που οδηγεί τους μπά-
τσους να πυροβολούνε στο ψαχνό. Πυροβολού-
νε επειδή έχουν όπλο και το "επιχειρησιακό
ελεύθερο" να το χρησιμοποιούν όπως και όποτε
θέλουν. Σ' αυτό έχουν "εκπαιδευτεί" από την
πρώτη μέρα που μπήκαν στην αστυνομία. Ακό-
μα και αν σκοτώνουν αθώα παιδιά ξέρουν ότι
θα τους δικαιολογήσει και θα τους καλύψει
όλος ο "μηχανισμός του κράτους". Στο Πέραμα
πυροβόλησαν (τουλάχιστον) 36 φορές από κον-
τινή απόσταση εναντίον των τριών ανήλικων Ρο-
μά που βρίσκονταν σε ακινητοποιημένο αυτοκί-
νητο. Σύμφωνα με το Νόμο, δεν θα έπρεπε να
πυροβολήσουν καθόλου. Ακόμα και αν ήταν σε
κίνηση το αυτοκίνητο θα έπρεπε να στοχεύουν

στις ρόδες. Μόνο μία ρόδα πέτυχαν.
Από κοντινή απόσταση. Πιστεύει κα-
νείς ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν
ξέρανε καλό σημάδι εξαιτίας της
"κακής ή ελλειπής εκπαίδευσης";
Όχι. Είχαν, ξεκάθαρα, στόχο να σκο-
τώσουν τα τσιγγανόπουλα και γι' αυ-
τό πυροβολούσαν προς το εσωτερι-
κό του αυτοκινήτου. Η κυβέρνηση
τους είπε μπράβο (Γεωργιάδης),
τους παρείχε ψυχική υποστήριξη
(Θεωδορικάκος), τους "ξέπλυνε στα
ΜΜΕ" χύνοντας ρατσιστικό δηλητή-
ριο για τους Ρομά και στη συνέχεια
έδωσε το μήνυμα στους δικαστές να
αφεθούν ελεύθεροι και στους υπό-
λοιπους μπάτσους να μην φοβούν-
ται να χρησιμοποιούν τα όπλα τους.
Είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε
και άλλους νεκρούς.

Αυτό το βιώνουν και οι οικογένειες
και οι περιοικοί των μπάτσων. Οι
μπάτσοι κουβαλάνε τα όπλα μαζί
τους και εκτός υπηρεσίας, ακόμα και
αν ο Νόμος το απαγορεύει. Η δικαιο-
λογία που επικαλούνται είναι ότι:
«σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο αστυ-
νομικός θεωρείται ότι είναι 24 ώρες
το 24ωρο σε υπηρεσία και γι' αυτό
οπλοφορεί συνεχώς ώστε να επεμ-
βαίνει όταν διαπράττεται παρουσία
του -ακόμη κι όταν δεν βρίσκεται εν
υπηρεσία- κάποιο αδίκημα ή έγκλη-
μα». Όμως, αυτό που συμβαίνει στην
πραγματικότητα είναι ότι μπάτσοι
"επεμβαίνουν" και σκοτώνουν με το
όπλο τους όταν το "έγκλημα που δια-
πράττεται παρουσία του" είναι είτε η
θέληση των γυναικών τους να φύ-
γουν από το σπίτι είτε κάποιος κάνει
κάτι που τους «ενοχλεί».

Ενδεικτικά, τον Δεκέμβριο του
2017, στους Αγίους Αναργύρους,

ένας μπάτσος πυροβόλησε και σκότωσε την σύ-
ζυγό του, την τρίχρονη κόρη του και τη πεθερά
του. Τον Μάρτιο του 2020, στη Κηφισιά, ένας
άλλος μπάτσος πήγε στο σούπερ μάρκετ, όπου
εργαζόταν η πρώην σύζυγός του και, όταν εκεί-
νη έκανε διάλειμμα με τη συνάδελφό της, τις
σκότωσε. Τον Νοέμβριο του 2020, ένας άλλος
μπάτσος σκότωσε γυναίκα στου Ρέντη. Είναι
τραγικό να είσαι γυναίκα θύμα ενδοοικογενει-
ακής βίας από άντρα μπάτσο και να πρέπει να
το καταγγείλεις στην αστυνομία. Το Σεπτέμβρη
του 2016, στην Καλλιθέα, ένας 33χρονος έχασε
τη ζωή του όταν πυροβολήθηκε από 30χρονο
αστυνομικό. Αιτία του καβγά, η δυνατή μουσική.

Μία μελέτη από τη Σχολή Υγείας του Πανεπι-
στημίου της Βοστώνης και το Πανεπιστήμιο της
Πενσυλβάνια, τον Ιούνιο του 2018, που δημοσι-
εύτηκε στο ιατρικό περιοδικό Lancet, υποστήρι-
ξε ότι "η αστυνόμευση πρέπει να αντιμετωπιστεί
ως ζήτημα δημόσιας Υγείας". Και έχει δίκιο. Στις
ΗΠΑ, η αστυνομική βία έπαιξε ρόλο σε πάνω
από 30.000 θανάτους από το 1980 έως το 2018.

Από τις ΗΠΑ έως στην Ελλάδα, η αστυνομία
δολοφονεί. Η μόνη λύση είναι το τρίπτυχο του
κινήματος Black Lives Matter: "αποχρηματοδό-
τηση - αφοπλισμός - διάλυση".

Γιώργος Ράγκος

“Δύο νεκροί και 15 περίπου τραυματίες Άραβες φοιτητές είναι ο αιματηρός
απολογισμός της άγριας επίθεσης που δέχτηκαν με πυροβολισμούς πάνω από 20
άοπλοι Άραβες φοιτητές, όταν επιχείρησαν να μπουν στην Αιγυπτιακή πρεσβεία
το βράδυ της Παρασκευής 18/11/1977”.
Από το πρωτοσέλιδο της Εργατικής Πρωτοπορίας 25 Νοέμβρη 1977



ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 Goody’s Χαλανδρίου 7μμ
Μαρξισμός και αναρχισμός
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

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

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 πλατεία Ηρώων 7.30μμ
Κάτω τα χέρια από τους Ρομά
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ.Ανάργυροι 7.30μμ
40 χρόνια από την «αλλαγή» - Η αυταπάτη
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 
Στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Τρότσκι,: το ξίφος της επανάστασης
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 
coffee lab, Ιερά οδός και Θηβών 6.30μμ
Αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ – Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κοτσουδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Πολυτεχνείο και η γέννηση της επαναστα-
τικής αριστεράς
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
• ΠΕΜΠΤΗ 18/11 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Ο καπιταλισμός δεν είναι πανίσχυρος –
Μπορούμε να τον ανατρέψουμε
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ

Η παράδοση του σοσιαλισμού από τα κάτω
Ομιλήτρια: Γιώτα Τσίνου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 δημαρχείο 7μμ
Να αλλάξουμε το σύστημα, όχι το κλίμα
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11 δημαρχείο 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ – Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου
• ΠΕΜΠΤΗ 18/11 δημαρχείο 7μμ
Πολυτεχνείο και η επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Το μονοπώλιο της βίας και ο ρόλος της
αστυνομίας
Ομιλητής: Νώντας Φάσσος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Βασιλική Γρηγοράκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7.30μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 
Πρατίνου 38, κοινωνική κουζίνα 6.30μμ
Τι σημαίνει σοσιαλισμός από τα κάτω
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 
καφέ Nouvelle, Αυξεντίου 23, 7μμ
Τέχνη και εργασία
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 καφέ πλ. Σουρμένων 8μμ
Ο αγώνας των εργατών της Cosco
Ομιλητής: Γιάννης Μπαρούτσας

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 πλ. Μερκούρη 7μμ
Αλλάξτε το σύστημα και όχι το κλίμα
Ομιλητές: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου,
Γιάννης Σουμπάσης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 
καφέ Μυρτίλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ

Ρίτσαρντ Λεβόντιν – Η διαλεκτική απέναντι
στον «επιστημονικό» ρατσισμό
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 
καφέ Χορτάτζη 3, πλ. Αγ.Νικολάου 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 καφέ Μύλος 7.30μμ
Το εμβόλιο στα χέρια των εργατών
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 συνεργατικό καφέ Κουτσό,
Βαλτινών 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη 

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 Family Cafe 7μμ
Κλιματική αλλαγή – Από τη Γλασκώβρη
στην Αθήνα 6 Νοέμβρη
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Γονείς και εκπαιδευτικοι ενάντια στην
αξιολόγηση
Ομιλητής: Μήτσος Λάμπρου

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 
Στου Βασίλη, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Παλεύουμε με την εργατική τάξη στο κέν-
τρο
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 
καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως 99, 7μμ
40 χρόνια από την «αλλαγή» - Η αυταπάτη
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Κώστας Καραγιάννης

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Τι συμβαίνει στην Κούβα;
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζιαρης

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η σύνοδος COP26 στη Γλασκώβη και η
πάλη ενάντια στην κλιματική αλλαγή

Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 καφέ Γιώτης 7μμ
18 Οκτώβρη 1940: Υπήρχαν αντιφασίστες
και «αντιφασίστες»
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 καφέ Καμπόης 6.30μμ
Η σύνοδος COP26 στη Γλασκώβη και η
πάλη ενάντια στην κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Κρήτη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ
Η COP26 στη Γλασκώβη και η πάλη ενάντια
στην κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 καφέ ΝΕΟΝ, 
Μαίζωνος και Τριών Ναυάρχων 6:30μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 
γραφεία Ανταρσία στα Χανιά 7μμ
Αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 
γραφεία Ανταρσία στα Χανιά 7.30μμ
Η σύνοδος COP26 στη Γλασκώβη και η
πάλη ενάντια στην κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 καφέ Mixtape 7.30μμ
Η σύνοδος COP26 στη Γλασκώβη και η
πάλη ενάντια στην κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Τόνια Αντωνίου

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 4/11 Θόλος, αίθουσα Δ, 7μμ
Αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα – 6/11
διεθνής μέρα δράσης για το περιβάλλον
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/11 Καφέ Βυζάντιο, 8μμ
Η σύνοδος COP26 στη Γλασκώβη και η
πάλη ενάντια στην κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Νίκος Προδρομίδης
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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. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/11
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
πλ. Ελευθερίας 6.30μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λαϊκή 12μ

Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 6μμ

ΚΟΥΚΑΚΙ Φιξ 6.30μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ

Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 6.30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ

ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπολέως 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 7μμ

ΤΟΥΜΠΑ 
Πλατεία Αγίου Θεράποντα 7μμ

ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/11
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Πανόρμου 11πμ

Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ 
 Σκλαβενίτης Πατησίων 11πμ

ΓΚΥΖΗ πλατεία 11πμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 11πμ

Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία, Παλούκι 11πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11πμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11πμ

Ν. ΙΩΝΙΑ 
ΗΣΑΠ Πεζόδρομος Μ. Ασίας 11πμ

ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 11πμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 11πμ

ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11πμ

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 10πμ

ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

Εξορμήσεις



Μια πραγματικά ουσιαστική
συζήτηση για την επανάστα-
ση του 1821, καθώς πλησιά-

ζει στο τέλος της η χρονιά της επε-
τείου των 200 χρόνων, έγινε στην εκ-
δήλωση του Μαρξιστικού Βιβλιοπω-
λείου με θέμα την παρουσίαση του
βιβλίου του Πέτρου Πιζάνια «Η Ελ-
ληνική Επανάσταση 1821-1830» στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθή-
νας την Παρασκευή 29/10, με ομιλη-
τές τον  Λέανδρο Μπόλαρη και τον
συγγραφέα του βιβλίου.

«Το βιβλίο του Π. Πιζάνια είναι κά-
τι που έλειπε», είπε ξεκινώντας ο Λ.
Μπόλαρης. «Είναι μια συνθετική
ιστορία της Επανάστασης του 1821,
των κοινωνικών αλλαγών που την
προετοίμασαν, των πολιτικών δυνά-
μεων που την οργάνωσαν, των αν-
θρώπων που ας πούμε τη ‘διαχειρί-
στηκαν’ αλλά και του διεθνούς περί-
γυρου που χρειάστηκε και να προ-
σαρμοστεί αλλά και να επιδράσει…
Βάζει ξανά την ‘επανάσταση’ στην
επανάσταση του 1821, μιλάει για την
‘ορμητική είσοδο των μαζών στο
προσκήνιο’. Τη χρειαζόμαστε αυτή
την κατεύθυνση γιατί οι απολογητές
της αστικής τάξης ξορκίζουν την
επανάσταση και από την ιστορία… 

Όμως τι είδους επανάσταση; Ο.
Π. Πιζάνιας αφιερώνει το 4ο κεφά-
λαιο του βιβλίου (Κοινωνικός Χαρα-
κτήρας των Δυνάμεων του Επανα-
στατικού Πολέμου και οι Πηγές της
Ισχύος) στον Γ. Κορδάτο. Για τον
Κορδάτο το ’21 ήταν έργο της αστι-
κής τάξης που, έστω με συμβιβα-
σμούς, έβαλε την σφραγίδα της
στην έκβασή του. Απ’ αυτήν την
άποψη είναι μεγάλο προτέρημα η
σημασία που δίνει ο συγγραφέας
στη Φιλική Εταιρεία. Τη χαρακτηρί-
ζει ως ‘επαναστατική πρωτοπορία’.
Δίνει σημασία στη σύνθεσή της: το
75% ήταν έμποροι, καραβοκύρηδες
και διανοούμενοι.

Το άλλο προτέρημα του βιβλίου
είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει το
1821 σαν ‘επαναστατικό πόλεμο’. Σε
δυο επίπεδα, το ‘πάνω’ και ‘κάτω’ θα
λέγαμε. Ο πόλεμος είναι η συνέχεια
της πολιτικής με άλλα μέσα. Και οι
επαναστατικές κυβερνήσεις είχαν
πολιτική. Το ανεξάρτητο ελληνικό
κράτος με σύγχρονους ‘δημοκρατι-
κούς’ θεσμούς. 

Αλλά δεν θα μπορούσε να υπάρξει
αυτή η αντοχή σε ένα δύσκολο επα-
ναστατικό πόλεμο με τους συσχετι-
σμούς ένοπλης ισχύος να μοιάζουν
συντριπτικοί χωρίς τη μαζική υπο-
στήριξη και συμμετοχή του πληθυ-
σμού. Και η συντριπτική πλειοψηφία
του πληθυσμού ήταν αγρότες και
κτηνοτρόφοι, με τους μικροτεχνίτες
μικροβιοτέχνες να ακολουθούν. Ο Π.
Πιζάνιας μιλάει για την ‘αυξανόμενη
εισβολή των μαζών στο πολιτικό πε-
δίο που διάνοιγε η Επανάσταση’.

Οπότε επανερχόμαστε στο ερώτη-
μα που βάλαμε στην αρχή. Τι επανά-
σταση ήταν το 1821; Ήταν αστική
γιατί έσπασε τα δεσμά της παλιάς,

συγκεντρωτικής-φεουδαρχικής κοινω-
νίας και άνοιξε το δρόμο για την ανά-
πτυξη των νέων κεφαλαιοκρατικών
σχέσεων», τόνισε ο Λ. Μπόλαρης.

«Η Ελληνική Επανάσταση ήταν μια
λαϊκή επανάσταση», τόνισε ο Π. Πι-
ζάνιας, «που στηρίχθηκε στην ισχύ
που είχε συγκεντρωθεί στο πέρασμα
αιώνων στα χέρια εμπορικών ομά-
δων, στρατιωτικών ομάδων, όπως οι
αρματολοί, και, αργότερα, γνώσης,
κυρίως από την ομάδα των διανοου-
μένων. Η επανάσταση ήταν αποτέλε-
σμα μιας θεμελιώδους ιστορικής αν-
τινομίας: από τη μια αυτές οι ομά-
δες είχαν συγκεντρώσει πολύ μεγά-
λη ισχύ κι από την άλλη ήταν ραγιά-
δες στα χέρια του τελευταίου αγά.
Ο τρόπος που λύθηκε αυτή η αντινο-
μία καθορίστηκε από τη ριζοσπαστι-
κή τάση του ελληνικού και ευρωπαϊ-
κού Διαφωτισμού και το τεράστιο
προηγούμενο που δημιούργησε η
Γαλλική Επανάσταση: Ελευθερία και
Ανεξαρτησία.

Άξονες
Για να κατανοήσουμε την επανά-

σταση, καλό θα είναι να τη χωρίσου-
με σε τέσσερις μεγάλους άξονες
δράσης. Ο πρώτος είναι ο επανα-
στατικός πόλεμος. Ο δεύτερος είναι
η συγκρότηση κράτους που ξεκινάει
από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος άξο-
νας είναι η ευρωπαϊκή εξωτερική πο-
λιτική, γιατί η ελληνική επανάσταση
ήταν ένα μείζον ευρωπαϊκό γεγονός.
Και ο τέταρτος είναι η ενσωμάτωση
των πληθυσμών στους νεωτερικούς
θεσμούς που κτίζονται, αλλά και
στον ίδιο τον επαναστατικό πόλεμο.

Η επανάσταση ξεκινάει οργανωμέ-
να, με βάση σχέδιο που είχε διατυ-
πωθεί από την ηγεσία της Φιλικής
Εταιρείας. Με την οργάνωση τοπι-
κών εξεγέρσεων που τις διευθύνουν

μέλη της Φιλικής, που έρχονται από
το ‘εξωτερικό’ μήνες πριν ξεκινήσει
η εξέγερση, και τοπικά στελέχη.
Ταυτόχρονα, τα τοπικά επαναστατι-
κά συμβούλια που ηγούνται παίρ-
νουν κάποια ονόματα, όπως Βουλευ-
τήριο της Θεσσαλίας, Καγκελαρία
των Σφακίων κλπ, που σημαίνει ότι
εκεί εμφανίζεται το πρόπλασμα του
ελληνικού κράτους. Έχει σημασία
να καταλάβουμε ότι μέχρι τότε οι ελ-
ληνικοί πληθυσμοί δεν είχαν ούτε
ίχνος δικής τους πολιτικής έκφρα-
σης. Από το Μάη του 1821 ο επανα-
στατικός πόλεμος σχηματίζει ένα κύ-
μα επέλασης που καταλήγει στην
πτώση της Τριπολιτσάς. 

Η ταχύτατη αυτή επέλαση αναδει-
κνύει σχέδια θεσμικά –δημιουργούν-
ται περιφερειακά συμβούλια και πο-
λύ γρήγορα φτάνουμε στην Α’ Εθνο-
συνέλευση. Εκεί, στη διαμόρφωση
του συντάγματος διατυπώνονται
όλες οι νεωτερικές αρχές όπως εί-
χαν διατυπωθεί νομικά στο σύνταγ-

μα των Γιακωβίνων το 1793. Το σύν-
ταγμα της Εθνοσυνέλευσης επιβάλ-
λει την αρχή του νόμου έναντι της
τυραννικής βουλησιαρχίας, την ισό-
τητα έναντι του νόμου και των προ-
νομίων, την εθνικοποίηση του 80%
της γης με τη νομή των κτημάτων να
παραμένει στους καλλιεργητές. Κα-
ταργεί τα δάνεια, το χαράτσι και το
τσιφλικικό σύστημα. Έχουμε, δηλα-
δή, την εκκαθάριση του παλιού κα-
θεστώτος στο νομικό επίπεδο του-
λάχιστον και την εισαγωγή ενός νέ-
ου. Και ταυτόχρονα όλα αυτά περι-
κλείονται υπό το καθεστώς της Re-
public, λαϊκό πολίτευμα. Σε όλη τη
διάρκεια της επανάστασης γίνονται
εκλογές, ο κόσμος δηλαδή εργάζε-
ται, ψηφίζει και πολεμάει. Αυτή είναι
η διαδικασία που μετασχηματίζει και
τον τελευταίο χωρικό από χριστιανό
ραγιά σε έλληνα πολίτη.

Στο πολεμικό πεδίο οι έλληνες επι-
βάλλουν ναυτικό αποκλεισμό αναγ-
κάζοντας Αγγλία και Γαλλία να τον
τηρήσουν, ενώ ταυτόχρονα μια αντι-
προσωπεία δηλώνει ευθαρσώς στο
συνέδριο της Ιεράς Συμμαχίας ότι
οποιαδήποτε λύση προτείνουν έξω
από τα αιτήματα της επανάστασης
δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Μια
επιθετική διπλωματική ενέργεια,
αμέσως μετά το ναυτικό αποκλει-
σμό. Η επανάσταση εξ αντικειμένου
παροξύνει τους ανταγωνισμούς ανά-
μεσα στις μεγάλες δυνάμεις της
εποχής –και οι ελληνικές επαναστα-
τικές ηγεσίες χρησιμοποιούν τα τε-
τελεσμένα που δημιουργούν στο πε-
δίο του πολέμου για να τους παρο-
ξύνουν περαιτέρω.

Έτσι θα συνεχίσουν να πολεμάνε
ακατάπαυστα μέχρι το φθινόπωρο
του 1829 και όταν ξέσπασε ο ρωσο-
τουρκικός πόλεμος άδραξαν την ευ-
καιρία και απελευθέρωσαν, για τρίτη

φορά, όλη τη Στερεά».

Επαναστατική διαδικασία
Μετά τις ομιλίες ακολούθησε συ-

ζήτηση. Η Ε. Πορτάλιου επεσήμανε
τη σημασία των στρατιωτικών στην
επανάσταση, «του Κολοκοτρώνη στη
στεριά ή του Κανάρη στη θάλασσα,
γιατί χωρίς αυτούς και τις νίκες τους
δεν θα μπορούσε να προχωρήσει κα-
νένα πολιτικό σχέδιο». «Το βιβλίο πε-
τυχαίνει να κάνει μια αναπαράσταση
του παρελθόντος βάζοντας τον ανα-
γνώστη μέσα σε αυτό το παρελθόν,
συνέχισε η Σ. Πανίδου, «δίνοντάς
σου συνέχεια την αλλαγή, ότι ήταν
μια επαναστατική διαδικασία. Αλλά-
ζει άρδην η κοινωνία». Ο Δ. Ζώτος
επικέντρωσε στο ρόλο της Φιλικής
Εταιρείας όπως αυτός αναδεικνύεται
στο βιβλίο: «Είναι η εικόνα ενός επα-
ναστατικού κόμματος, τα πιο ριζο-
σπαστικοποιημένα κομμάτια της ανα-
δυόμενης αστικής τάξης που για
πρώτη φορά είχα συγκροτημένα
έναν προγραμματικό στόχο: ανεξαρ-
τησία, όχι διαπραγμάτευση των
όρων της υποτέλειας». Ο Αλέξης
Κράους έβαλε το ερώτημα για τους
αλβανόφωνους χριστιανούς που
αποτελούσαν μεγάλο κομμάτι του
επαναστατημένου πληθυσμού και το
ρόλο της θρησκείας. Το τι υπήρχε
ως ‘εθνοτικό’ το προηγούμενο διά-
στημα και πώς διαμορφώθηκαν οι
‘νέοι έλληνες’ πριν την επανάσταση
καθώς και το θέμα του ‘φιλελληνι-
σμού’, ήταν τα ζητήματα που άνοιξε
η Ρ. Παπαγεωργίου. 

Πολλά από τα πολιτικά συμπερά-
σματα που περιέχει η έκδοση του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου «Το 1821
και οι αστικές επαναστάσεις» όπως ο
χαρακτήρας του ’21 ως αστική επανά-
σταση, βρίσκουν ιστορική τεκμηρίω-
ση στο πλούσιο από αρχειακό υλικό
βιβλίο του Πέτρου Πιζάνια.

Κώστας Πίττας,
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
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Το νέο τεύχος ΣΑΚ κυκλοφορεί μέσα σε
ένα κύμα κινητοποιήσεων και μαχών της
εργατικής τάξης ενάντια στην κυβέρνηση

της Νέας Δημοκρατίας. Την εικόνα αυτή δίνει η
Μαρία Στύλλου στο άρθρο της “Να ανατρέψου-
με τους δολοφόνους”, όπου περιγράφει με πό-
σους τρόπους σκοτώνει αυτό το σύστημα: με
την καταστροφή του περιβάλλοντος, με την
διεθνή επιδείνωση της οικονομίας που σημαίνει
εξαθλίωση για τους εργάτες και τις εργάτριες.
Και με τους φυσικούς δολοφόνους στην Ελλά-
δα που η κυβέρνηση τρέχει να καλύψει: τους
δολοφόνους του Ζακ, του Σαμπάνη, του εργά-
τη της COSCO Δαγκλή. Το άρθρο δίνει όμως
και την εικόνα των αντιστάσεων που κλιμακώ-
νονται, από τις ΗΠΑ μέχρι την Ελλάδα των χι-
λιάδων απεργών της efood, της εκπαίδευσης,
των νοσοκομείων και της COSCO. Το άρθρο
κλείνει τονίζοντας ότι η επαναστατική Αριστερά
πρέπει να δώσει σάρκα και οστά στη διάχυτη
διάθεση του κόσμου να δώσει την εργατική
εναλλακτική.

Αυτόν τον ρόλο προσπαθεί να παίξει το ΣΕΚ
που φέτος κλείνει 50 χρόνια. Το άρθρο “Πα-
λεύοντας για την επανάσταση και τον Σοσιαλι-
σμό” υπογράφει ο Πάνος Γκαργκάνας και κάνει
μια αναδρομή στις μεγάλες και καθοριστικές
επιλογές που έκανε η ΟΣΕ και το ΣΕΚ αυτά τα
50 χρόνια. Η απάντηση στο ερώτημα “μεταρ-
ρύθμιση ή επανάσταση” και η ρήξη με τον ρε-
φορμισμό, η κεντρικότητα της εργατικής τάξης,
η ανάλυση για τα καθεστώτα του ανατολικού
μπλοκ ως καθεστώτα κρατικού καπιταλισμού.
Όπως εξηγεί το άρθρο, στα 50 χρόνια δράσης
μέσα στο εργατικό κίνημα το ΣΕΚ δεν απέφυγε
ποτέ τις πολιτικές μάχες, βάζοντας πάντα τις
αιχμές που έχουν σαν στόχο την ενότητα και
την ενίσχυση της εργατικής τάξης: ενάντια
στον εθνικισμό του Μακεδονικού, ενάντια στον
ρατσισμό, τον σεξισμό, την ομοφοβία. Και πάν-
τα δίνοντας τη μάχη για την ενωτική δράση της
Αριστεράς και τον διάλογο σε όλα αυτά τα ζη-
τήματα.

Στο άρθρο του “Ιμπεριαλισμός: Από το Αφγα-
νιστάν στην Κίνα;” ο Νίκος Λούντος απαντάει
στις θεωρίες που προσπαθούν να μετριάσουν
την βαριά ήττα των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν σαν
“ευκαιρία” να ασχοληθούν με το πραγματικό
πρόβλημα, την άνοδο της Κίνας. Παρουσιάζει
πώς, στην πραγματικότητα, το χτύπημα που δέ-
χτηκε η πολεμική μηχανή των ΗΠΑ είναι τέτοιο
που τις δυσκολεύει στο στόχο να ανακόψουν
την πορεία της Κίνας. Πατώντας πάνω στη μαρ-
ξιστική θεωρία για τον ιμπεριαλισμό εξηγεί γιατί
έχουμε αυτές τις εξελίξεις, γιατί διάφορες θεω-
ρίες που προέβλεπαν ομαλοποίηση των αντα-
γωνισμών διαψεύστηκαν, γιατί ο ιμπεριαλισμός
σήμερα προκαλεί παγκόσμια αστάθεια και ποια
είναι τα καθήκοντα της Αριστεράς μπροστά σε
αυτή τη διεθνή κλιμάκωση της έντασης.

Ο καπιταλισμός απειλεί τις ζωές μας όχι μόνο
με τον κίνδυνο του πολέμου να κρέμεται πάνω
από τους λαούς αλλά και με τους τρόπους με

τους οποίους καταστρέφει το περιβάλλον. Στο
άρθρο “Το μαύρο τοπίο της 'πράσινης' ανάπτυ-
ξης”, ο Σεραφείμ Ρίζος περιγράφει το μέγεθος
της καταστροφής των πυρκαγιών του καλοκαι-
ριού και εξηγεί ότι έχει δυο αιτίες: την κλιματι-
κή αλλαγή που έχει αυξήσει τον αριθμό των
πυρκαγιών, αλλά και επιλογές χρόνων που διέ-
λυσαν τη Δασική Υπηρεσία. Προχωράει στην
περιγραφή του πάρτι επιχορηγήσεων και ιδιωτι-
κοποιήσεων που στήνεται πάνω στα καμένα
ενώ εξηγεί πως η υποκριτική στροφή στην
“πράσινη” ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ακό-
μα μεγαλύτερη ζημιά. Περιγράφει τη συγκλονι-
στική αντίδραση του κόσμου που δημιούργησε
κίνημα για να προστατέψει τα δάση και τις
ζωές του και τονίζει ότι αυτό το κίνημα πρέπει
να ξεσηκωθεί στις 6 Νοέμβρη, ημέρα της Συνό-
δου του ΟΗΕ για το κλίμα.

Αγώνες
Μέσα στην κρίση του ο καπιταλισμός επιτίθε-

ται και στις γυναίκες. Η Αργυρή Ερωτοκρίτου
υπογράφει το άρθρο “Αγώνας για ελεύθερες
και ασφαλείς εκτρώσεις” στο οποίο εξηγεί ότι
το ζήτημα των εκτρώσεων δεν είναι μόνο θέμα
πρόσβασης στη δημόσια υγεία, αλλά και ιδεο-
λογικό ζήτημα που συνδέεται και με τη βία κα-
τά των γυναικών, τους βιασμούς, την ανισότητα
στους μισθούς. Στο άρθρο παρουσιάζονται οι
αγώνες των γυναικών που κέρδισαν το δικαίω-
μα στην έκτρωση τη δεκαετία του '70, αλλά και
η νέα ριζοσπαστικοποίηση και ορμή του γυναι-
κείου κινήματος διεθνώς, που είναι και η ελπίδα
για να τα πάρουμε όλα πίσω -ξεκινώντας από
τη διαδήλωση της 25 Νοέμβρη, διεθνή ημέρα
για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Μαζί με τις γυναίκες, στο στόχαστρο αυτού
του σάπιου συστήματος, και ιδιαίτερα της κυ-
βέρνησης της ΝΔ, βρίσκονται οι πρόσφυγες. Ο
Δημήτρης Δασκαλάκης στο άρθρο του “Ο αγώ-
νας των προσφύγων είναι υπόθεση όλων μας”
περιγράφει τι σημαίνει η κλιμάκωση του πολέ-
μου που έχει κηρύξει η ΕΕ σε βάρος των προ-
σφύγων: φονικές επαναπροωθήσεις και ποινι-
κοποίηση της διάσωσης προσφύγων, εφιαλτικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης με άθλιες συνθή-
κες και θανάτους νέων ανθρώπων, τεράστια
κονδύλια και γιγαντιαία φαγοπότια για το χτίσι-
μο, τη φύλαξη και τη σίτιση σε αυτές τις απάν-
θρωπες φυλακές, χρήμα για την αναγκαστική
μετεγκατάσταση προσφύγων που θα μεταφρα-
στεί σε έξαρση κάθε είδους εγκλημάτων σε βά-
ρος τους, όπως έχουμε δει στα σκλαβοπάζαρα

της Λιβύης και τους θανάτους στη Μεσόγειο. Η
απάντηση είναι οι αγώνες των προσφύγων που
είναι δύναμη και για τους ντόπιους και τους
οποίους η Αριστερά πρέπει να αγκαλιάσει λέ-
γοντας δυνατά και καθαρά “σύνορα ανοιχτά”.

Η Μέρκελ, απερχόμενη πια καγκελάριος της
Γερμανίας, εκθειάζεται ως αυτή που υποδέχτη-
κε τους πρόσφυγες, ενώ τα μέσα την εγκωμιά-
ζουν και σε μια σειρά άλλους τομείς. Όμως οι
πρόσφατες γερμανικές εκλογές έδειξαν το πό-
σο βαθιά είναι η κρίση του πολιτικού συστήμα-
τος. Το άρθρο του Σωτήρη Κοντογιάννη “Γερ-
μανία μετά τις εκλογές – Κρίση στην καρδιά
της ΕΕ” δείχνει πώς τα “θαύματα” της Μέρκελ
είτε πατούσαν σε προηγούμενες παρακαταθή-
κες και θα χτυπηθούν σύντομα (οικονομία), είτε
ήταν ανταπόκριση στη μαζική κινητοποίηση του
κόσμου (περιβάλλον, πρόσφυγες). Περιγρά-
φοντας τις αντιφάσεις της κατάστασης στη
Γερμανία το άρθρο προβλέπει μια περίοδο
αγώνων. Ταυτόχρονα εξηγεί γιατί η Αριστερά,
με τη συμβιβαστική της στάση καταποντίστηκε.

Στις βιβλιοκριτικές αυτού του τεύχους θα βρεί-
τε: “Los buenos antifascistas, Η ιστορία των ελ-
λήνων εθελοντών του Ισπανικού Εμφυλίου μέσα
από τα άγνωστα αρχεία των Διεθνών Ταξιαρχιών”
του Γιάννη Παντελάκη από τον Λέανδρο Μπόλα-
ρη, “Ξημερώνει πάλι στην Αμερική: Πολιτισμικοί
πόλεμοι και μαζική κουλτούρα στις ΗΠΑ τη δε-
καετία του 1980” της Άννας Μαρίας Δρουμπούκη
από τον Γιώργο Ράγκο και “Το εμβόλιο χρειάζε-
ται εργατικό έλεγχο – Εργατική απάντηση στην
πανδημία” από τη Λίλιαν Μπουρίτη.

Αφροδίτη Φράγκου
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ΚΥΠΡΟΣ
Συνέχεια από τη σελ. 3

Το ΑΚΕΛ παρά το ότι βάζει γενικά
θέμα παραίτησης Αναστασιάδη,
στην πραγματικότητα  προσανατολί-
ζεται στο να κτίζει τις πολιτικές συμ-
μαχίες που θα του επιτρέψουν να
καθορίσει τον επόμενο πρόεδρο που
θα προκύψει από τις προεδρικές
εκλογές του 2023. Δεν είναι τυχαίο
ότι στην ομιλία του στην εκδήλωση
του Σαββάτου ο Γ.Γ. του κόμματος
Στέφανος Στεφάνου δεν έβαλε κα-
μιά στιγμή θέμα άμεσης παραίτησης
του Αναστασιάδη. Τα μόνα συνθήμα-
τα που ακουστήκαν για παραίτηση
Αναστασιάδη προέρχονταν από το
μπλοκ της Εργατικής Δημοκρατίας,
και αγκαλιάστηκαν και από τον κό-
σμο. Είναι φανερό ότι η διάθεση του
κόσμου είναι πολύ πιο μπροστά από
την ηγεσία του ΑΚΕΛ.

Κάτω από αυτή την πίεση έχει ήδη
εξαγγελθεί νέα κινητοποίηση και πο-
ρεία για το Σάββατο 13 Νοεμβρίου
ενάντια στην ακρίβεια. Κινητοποίηση
και πορεία έχει εξαγγείλει και η Πε-
ριβαλλοντική Κίνηση για το Σάββατο
6 Νοεμβρίου με την ευκαιρία της
26ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την
κλιματική αλλαγή στη Γλασκώβη. Οι
κινητοποιήσεις θα πρέπει να κλιμα-
κωθούν και να καλεστεί και πολιτική
απεργία με αίτημα την παραίτηση
Αναστασιάδη. Το ΑΚΕΛ αλλά και τα
άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης
υποστηρίζουν πως δεν μπορεί να
εξαναγκαστεί σε παραίτηση η κυ-
βέρνηση εξαιτίας του προεδρικού
συστήματος διακυβέρνησης, και για
αυτό δεν βάζουν σαν στόχο των κι-
νητοποιήσεων την παραίτηση Ανα-
στασιάδη. Όμως καμιά κυβέρνηση
δεν μπορεί να κυβερνά με τον κόσμο
στους δρόμους ή με μια γενική
απεργία που θα παραλύσει τα πάντα
έστω και για ελάχιστες ώρες. 

Σε αυτή τη κατεύθυνση είναι που
θα πρέπει να κινηθούμε αν θέλουμε
να ξεφορτωθούμε  αυτή τη κυβέρ-
νηση της λιτότητας, της διαφθοράς
και του ρατσισμού.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Ο δρόμος
για την
ανατροπή

28/10, Παναττική συγκέντρωση σωματείων στο ΣΕΜΠΟ. Φωτό: 902.gr

30/10, Λευκωσία, Διαδήλωση ενάντια στην κυβερνητική διαφθορά. Φωτό: Εργατική Δημοκρατία
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ΠΟΛITIKH ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η απάντηση στο δρόμο και στην απεργία
ΓΑΛΛΙΑ
Απεργούν 
οι χωρίς χαρτιά

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας βρίσκε-
ται στα πρόθυρα της πτώσης. Ο πρω-
θυπουργός Κόστα δήλωσε ότι δεν εί-

ναι διατεθειμένος να αποδεχθεί τις προτάσεις
για τον προϋπολογισμό του 2022 των δύο αρι-
στερών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρ-
νησή του. Δεν μπορεί να μπει σε κίνδυνο η
αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους διεθνείς
οργανισμούς, λέει. Δεν υπάρχουν λεφτά για
μεγαλύτερη προστασία των εργατών απέναντι
στην εργοδοσία, ούτε για το συνταξιοδοτικό,
ούτε για τη δημόσια υγεία.

Η κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος
εξαρτάται από τις ψήφους του Μπλόκο της
Αριστεράς και του Κομμουνιστικού Κόμματος
από το 2015. Τώρα τα δύο αριστερά κόμματα
λένε πως δεν είναι διατεθειμένα να δώσουν το
πράσινο φως σε προϋπολογισμό που δεν θα
αντιμετωπίζει κάποιες από τις ανάγκες της ερ-
γατικής τάξης. Ο δεξιός πρόεδρος της χώρας
παρενέβη για να πιέσει για εκλογές, μιας και
δεν υπάρχει πλειοψηφία για τον καινούργιο
προϋπολογισμό. Τώρα συζητάνε ημερομηνίες
για πρόωρες εκλογές το Γενάρη.

Δεν είναι τυχαίο ότι η κρίση της πορτογαλι-
κής κυβέρνησης έρχεται την ίδια στιγμή που
και η αντίστοιχη κεντροαριστερή κυβέρνησης
της Ισπανίας βρίσκεται μπροστά σε διλήμμα-
τα, σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της εργατι-
κής νομοθεσίας, που την έφεραν λίγο πριν τη
ρήξη. Η κυβέρνηση Κόστα σχηματίστηκε λί-
γους μήνες μετά την προδοσία του δημοψηφί-
σματος από τον Τσίπρα. Πτέρυγες της Αρι-
στεράς την πρόβαλαν σαν εναλλακτική. Η Αρι-
στερά δεν πήρε υπουργεία, αλλά θα μπορού-
σε να “ελέγχει” και να “εκβιάζει” την κυβέρνη-
ση ώστε να επιβάλλει φιλολαϊκά μέτρα υποτί-

θεται. Τα πρώτα χρόνια, η πορεία της κυβέρ-
νησης Κόστα επιβεβαίωνε αυτή την ειδυλλια-
κή εκδοχή.

Αυτό που συνέβαινε όμως στην πραγματι-
κότητα ήταν πως η αλλαγή στην κυβέρνηση
συνέπεσε με τη χαλάρωση των μέτρων της
Τρόικας και την μείωση των επιτοκίων που
έδωσαν χώρο για κατάργηση κάποιων από τα
πιο σκληρά μέτρα της λιτότητας. Για παρά-
δειγμα ο κατώτατος μισθός ανέβηκε από τα
426 ευρώ στα 665 φέτος. Όμως, αντίθετα με
όσους έβλεπαν κάποια “επιστροφή του κεϊν-
σιανισμού”, οι πιέσεις για αντιδραστικές με-
ταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της κερ-
δοφορίας συνεχίστηκαν. 

Η Αριστερά δεν βρέθηκε να ελέγχει την κυ-
βέρνηση, αντίθετα βρέθηκε όμηρος να τη
στηρίζει σε κάθε της κίνηση, για να μην “παί-
ξει το παιχνίδι της δεξιάς”. Αποκορύφωμα
ήταν, πέρα από τις διαδοχικές στηρίξεις στον
προϋπολογισμό, ότι ο μεγαλύτερος αγώνας
των τελευταίων χρόνων, η απεργία των εκπαι-
δευτικών, αφέθηκε χωρίς κεντρική πολιτική
στήριξη από την Αριστερά που έβαλε προτε-
ραιότητά της να μην πέσει η κυβέρνηση. Στις
εκλογές του 2019 επαναλήφθηκαν οι ίδιες επι-
λογές, μόνο που η Αριστερά έχασε ψήφους
και το Σοσιαλιστικό Κόμμα κέρδισε. Στις δη-
μοτικές εκλογές η πτώση συνεχίστηκε, ενώ
στις προεδρικές εκλογές που μεσολάβησαν
για πρώτη φορά εμφανίστηκε η άκρα δεξιά
που πήρε πάνω από 10%.

Η Αριστερά άρχισε να ανησυχεί ότι ο δρό-
μος που είχε διαλέξει δεν φέρνει αποτελέσμα-
τα. Όμως συνέχιζε να μην προτείνει σαν εναλ-
λακτική τους αγώνες, αλλά να ελπίζει σε κα-
λύτερους πολιτικούς χειρισμούς ώστε να αυ-

ξήσει τις ψήφους της και να πιέζει καλύτερα
τον πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση χειρίστηκε
και την πανδημία με τον τρόπο με τον οποίο
το έκαναν όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις,
αλλά το ΚΚ και το Μπλόκο συνέχιζαν να βά-
ζουν σε όλες αυτές τις επιλογές αριστερό
πρόσημο. Ενώ, σε κρίσιμες στιγμές που ο Κό-
στα κινδύνευσε να χάσει την πλειοψηφία από
τα Αριστερά, στηρίχθηκε και σε συνεργασίες
με τη Δεξιά. 

Τώρα στην ανακοίνωσή του, το Κομμουνι-
στικό Κόμμα ζητάει από το εργατικό κίνημα να
παρέμβει για να πιέσει ώστε να λυθεί το αδιέ-
ξοδο προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως, όλα
αυτά τα χρόνια, το ΚΚ έχει κρατήσει την μεγα-
λύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία, την
οποία ελέγχει, στο ρελαντί. Καλούν πλέον πα-
νεθνική κινητοποίηση στις 20 Νοέμβρη, αλλά
προς το παρόν χωρίς απεργία. Ενώ και οι εκ-
παιδευτικοί, οι οποίοι δεν έχουν πτοηθεί, συ-
νεχίζουν να οργανώνουν απεργίες.

Η κρίση έχει να κάνει με το σημείο στο
οποίο βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία. Η
εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, ο φόβος
του προϋπολογισμού, το χρέος που συσσω-
ρεύεται ασταμάτητα, οι καινούργιες αντιπα-
ραθέσεις μέσα στην ΕΕ αλλά και σε σχέση με
την Κίνα, φέρνουν τον Κόστα να λέει πως έχει
πλέον κλείσει το παράθυρο των φιλεργατικών
ανοιγμάτων και το πρωτεύον είναι να ελεγχθεί
το έλλειμμα. Τα βήματα που κάνουν τα συνδι-
κάτα αυτές τις μέρες για να ξαναβγούν στους
δρόμους και στις απεργίες είναι πολύ πιο ση-
μαντικά από το θέατρο της κοινοβουλευτικής
αντιπαράθεσης.

Νίκος Λούντος

Πάνω από ένα εκατομμύριο
άνθρωποι διαδήλωσαν στο
Σουδάν το Σάββατο 30

Οκτώβρη ενάντια στο στρατιωτικό
πραξικόπημα. Ο στρατηγός Μπουρ-
χάν πριν από δυο βδομάδες συνέλα-
βε τους πολιτικούς υπουργούς της
μεικτής πολιτικοστρατιωτικής κυ-
βέρνησης και τον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό και έδωσε όλη την εξουσία
στο στρατό. Η τεράστια διαδήλωση
ήταν ένα ακόμη μήνυμα ότι ο στρα-
τός απέχει πολύ από το να ελέγχει
την κατάσταση και να μπορεί να επι-
βάλει την “τάξη” στη χώρα. 

“Όχι στην εξουσία του στρατού”,
“Είμαστε ελεύθεροι επαναστάτες
και θα συνεχίσουμε”, έλεγαν τα συν-
θήματα στους δρόμους του Χαρ-
τούμ. Μαζικές κινητοποιήσεις οργα-
νώθηκαν σε όλη τη χώρα, όχι μόνο
στο Χαρτούμ και το Ομντουρμάν. Ο
στρατός και η αστυνομία προσπάθη-
σαν να εμποδίσουν τον κόσμο και να
αποφύγουν καταλήψεις κεντρικών
σημείων. Έστησαν φραγμούς και
έκλεισαν γέφυρες, ενώ δολοφόνη-
σαν δύο τουλάχιστον διαδηλωτές.

Από τη μέρα του πραξικόπημα κατα-
γράφονται και άλλοι νεκροί από την
καταστολή στους δρόμους. Η Ένω-
ση Επαγγελματικών Σωματείων λέει
ότι ο στρατός και η αστυνομία “επι-
τέθηκαν σε ειρηνικούς διαδηλωτές
στο Ομντουρμάν με πραγματικά πυ-

ρά και δεν επέτρεπαν στους τραυ-
ματίες να φτάσουν στο νοσοκο-
μείο”.

Η επανάσταση του 2018 - 2019
ήταν η μαζική εισβολή των απλών
ανθρώπων του Σουδάν στο προσκή-
νιο. Ανέτρεψαν τον δικτάτορα Μπα-

σίρ που κυβερνούσε τη χώρα σχε-
δόν 30 χρόνια. Ο στρατός έτρεξε να
καλύψει το κενό, προσπαθώντας να
παρουσιαστεί ως “τμήμα της επανά-
στασης”. Αποδέχθηκαν έναν σχέδιο
για κοινή πολιτικο-στρατιωτική κυ-
βέρνηση που θα οδηγούσε σε εκλο-
γές. Οι δικτατορίες της περιοχής, η
Αίγυπτος και οι χώρες του Κόλπου,
έδωσαν τα ρέστα τους για να μπλο-
καριστεί η πορεία προς τη δημοκρα-
τία και πλέον έδωσαν τη στήριξή
τους στον Μπουρχάν για να κινηθεί
με πραξικόπημα. 

Όμως, το Σουδάν δεν έχει ένα
ισχυρό κέντρο εξουσίας όπως η Αί-
γυπτος, ενώ υπάρχουν πολλαπλές
διαιρέσεις ανάλογα με τις περιοχές.
Διαιρέσεις υπάρχουν και μέσα στο
στρατό, αλλά και στις σχέσεις των
διαφόρων στελεχών του με τους
διαφορετικούς προστάτες και χρη-
ματοδότες. Αμέσως υπήρξαν παραι-

τήσεις και ανακλήσεις πρέσβεων.
Ταυτόχρονα, ο κόσμος που έκανε

την επανάσταση το 2019 όχι απλά
δεν έχει γυρίσει σπίτι του, αλλά δεν
είχε πάψει ούτε μια μέρα να προει-
δοποιεί ότι δεν πρέπει να δοθεί κα-
μιά εμπιστοσύνη στο στρατό. Ταυτό-
χρονα με τις διαδηλώσεις απλώθη-
καν και απεργίες, στις μεταφορές,
στη βιομηχανία και στα νοσοκομεία.
Στο Χαρτούμ, τα περισσότερα κυ-
βερνητικά κτήρια, τράπεζες, κατα-
στήματα, σχολεία και πανεπιστήμια
παραμένουν κλειστά εδώ και μια
βδομάδα. Οι νοσοκομειακοί γιατροί
λένε ότι δεν δέχονται εντολές από
το νέο καθεστώς ενώ αποσύρθηκαν
από τα στρατιωτικά νοσοκομεία. 

Η αλληλεγγύη στην αντίσταση στο
Σουδάν μπορεί να νικήσει. Αν το
πραξικόπημα αποτύχει, δεν θα είναι
μόνο ήττα της χούντας του Μπουρ-
χάν, αλλά και των χειρότερων εχ-
θρών της δημοκρατίας στον αραβικό
κόσμο, στο Ριάντ, το Άμπου Ντάμπι
και το Κάιρο και του καλύτερου φί-
λου τους στην ΕΕ, του Μητσοτάκη.

Ν.Λ.

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΟ ΣΟΥΔΑΝ 
Αδυνατούν να ελέγξουν το κίνημα

Στις 26 Οκτώβρη, η CGT, από τις βασι-
κές συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες

της Γαλλίας, κήρυξε απεργία των χωρίς-
χαρτιά στην ευρύτερη περιοχή του Παρισι-
ού. Πάνω από 200 εργαζόμενοι και εργαζό-
μενες, με την υποστήριξη πολλών συνδικα-
λιστών και τοπικών επιτροπών, οργανώ-
νουν και κρατάνε μέρα τη μέρα, απεργια-
κές φρουρές μπροστά σε δέκα μαζικούς
χώρους: καθαριότητα, οικοδομή, συμβασι-
ούχους και μεταφορές. 

Αυτό που ζητάνε είναι χαρτιά. Η εργατική
νομοθεσία κανονικά τους το επιτρέπει, αλ-
λά πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εργαζό-
μενοι. Όμως, για να πιάσουν δουλειά είναι
υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν ψεύτικη
ταυτότητα και έτσι χάνουν τα δικαιώματά
τους. Τα αφεντικά ξέρουν πολύ καλά αυτή
την κατάσταση και την εκμεταλλεύονται για
να τους υπερκμεταλλεύονται.

Η απεργία φαίνεται να είναι μεγάλη επι-
τυχία. Μέσα σε μία βδομάδα, η πλειοψηφία
των εργαζόμενων χωρίς χαρτιά έχουν κερ-
δίσει αυτό που ζητάνε. Πρόκειται για ένα
πολύ καλό σημάδι, απέναντι σε ένα ρατσι-
στικό κλίμα που επικρατεί και δηλητηριάζει
αυτή τη στιγμή τη Γαλλία. Η επιτυχία μπο-
ρεί να δώσει αυτοπεποίθηση σε τόσους
χωρίς-χαρτιά που ζουν στη Γαλλία, πάνω
από 400 χιλιάδες, υπερκεμεταλλευμένοι, γι’
αυτό και πολλοί αγωνιστές έχουν μπει με
όλες τους τις δυνάμεις σε αυτόν τον αγώ-
να και τον στηρίζουν.

Νικολά Βερντόν, συνδικαλιστής, 
μέλος του A2C, αδελφής οργάνωσης του

ΣΕΚ στη Γαλλία

Διαδηλώτριες στο Χαρτούμ ενάντια στον στρατό. Φωτό: Ashraf Shazly/AFP



COP 26 εργατικη αλληλεγγυη 

Στην ίδια τη Σύνοδο των G20 στην Ρώμη, οι
εκπρόσωποι των πλουσιοτέρων χωρών που

συμμετέχουν και στην Γλασκώβη, για ακόμη μια
φορά κατέληξαν σε γενικόλογες διακηρύξεις
αποφεύγοντας να πάρουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σύμ-
φωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, «η κοινή δήλωση των χω-
ρών για το κλίμα αντικατοπτρίζει τις σκληρές διαπραγματεύ-
σεις που έγιναν ανάμεσα στους διπλωμάτες αλλά το τελικό
κείμενο δεν έχει παρά ελάχιστες συκεκριμένες δράσεις για
μείωση των εκπομπών άνθρακα», χρησιμοποιώντας μάλιστα
«λιγότερο σκληρή γλώσσα» από προηγούμενες αποφάσεις. 

Σύμφωνα τώρα με διαρροές (32.000 σχόλια από κυβερνή-
σεις, παράγοντες κλπ πάνω στο κείμενο για την απόφαση της
Cop26) που δημοσίευσε η Greenpeace για το τι θα συζητηθεί
στην Γλασκώβη, αρκετές χώρες ήδη σχηματίζουν ένα λόμπι
προκειμένου να «λειάνουν» την τελική απόφαση της συνόδου.
Οι χώρες του ΟΠΕΚ δηλώνουν ότι θέλουν να απαλειφθούν οι
αναφορές για «ραγδαία απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα»,
η κυβέρνηση της Αυστραλίας (η μεγαλύτερη εξαγωγός λιγνί-
τη) αρνείται ότι η καύση του οδηγεί σε μεγαλύτερες εκπομ-
πές αερίων των θερμοκηπίου. Η Σαουδική Αραβία στην θέση
της λέξης «μετασχηματισμός» προτιμάει την λέξη «μεταβατι-
κή» με «στοχευμένες παρεμβάσεις». Στην Cop26 θα συμμετέ-
χουν όλες οι μεγάλες εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου, που πρόσφατα έχουν επεκταθεί σε επενδύσεις «πράσινης
ενέργειας».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, την περασμένη εβδομάδα ο ίδιος
ο γγ του ΟΗΕ Γκουτέρες δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ «για το
ενδεχομενο αποτυχίας της συνόδου στην Γλασκώβη». Αλλά
θα ήταν λάθος να συνδέσει κανείς την επερχόμενη αποτυχία
με «καλές-πράσινες» και «κακές-μη πράσινες» κυβερνήσεις». 

“Εναλλακτικά” πυρηνικά
Στην πρόσφατη Σύνοδο της κατά τα άλλα «πρωτοπόρου»

ΕΕ, μια σειρά από χώρες τάχθηκαν υπέρ της αναγνώρισης
του ρόλου του φυσικού αερίου (ως «καύσιμο-γέφυρα») και
της πυρηνικής ενέργειας ως «πράσινες» εναλλακτικές εναν-
τίον της κλιματικής αλλαγής. Ενώ η υποτιθέμενη στροφή
Μπάιντεν από την πολιτική μη-αναγνώρισης της κλιματικής
αλλαγής του Τραμπ, στην πράξη δεν έχει σημάνει τίποτε
όπως απέδειξε και το πρόσφατο μπλοκάρισμα προγράμμα-
τος απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα στις ΗΠΑ, μετά
από παρέμβαση γερουσιαστών, όχι των ρεπουμπλικάνων, αλ-
λά του Δημοκρατικού Κόματος. 

Η ανικανότητα των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανι-
σμών να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή οφείλεται στο
ότι είναι υποχείρια άπληστων καπιταλιστών - που τους ενδια-
φέρουν το γρήγορο μεγάλο κέρδος και η επικράτησή τους

στον διαρκή οικονομικό, και όχι μόνο,
πόλεμο με τους ανταγωνιστές τους. Αυ-
τοί οι δύο βασικοί παράγοντες, κέρδος
και ανταγωνισμος, είναι παρόντες σε

κάθε σύνοδο και κάθε απόφαση που αυτή παίρνει, παρατεί-
νοντας για «αργότερα» κάθε ουσιαστική αντιμετώπιση.

Η διεθνής γραφειοκρατία των 30.000 διπλωματών, εκπρο-
σώπων πολυεθνικών κλπ που βρίσκεται ήδη στην Γλασκώβη
για την Σύνοδο Cop26 θα προσπαθήσει να χαϊδέψει για ακό-
μη μια φορά τις αυταπάτες των θεσμικών περιβαλλοντικών
οργανώσεων που συμμετέχουν στο εσωτερικό της ενώ στην
ουσία αυτό που θα υπερασπίσει είναι τα συμφέροντα του
κράτους ή της πολυεθνικής που εξυπηρετεί. 

Γι’ αυτούς τους λόγους, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
αναμένει για το 2021 όχι μείωση αλλά αύξηση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 5% σε σχέση με το
2020. Γι’ αυτό οι δεσμεύσεις, από το 2009, των πλουσιοτέρων
χωρών, ότι θα ενισχύουν οικονομικά με 100 δις ευρώ τον χρό-
νο τις φτωχότερες και πληττόμενες από την κλιματική αλλαγή
χώρες για να μειώσουν τους ρύπους τους, δεν έγιναν ποτέ
πράξη. Πως θα μπορούσε άλλωστε, όταν εδώ και δεκαετίες, με
την βούλα των διεθνών θεσμών που αυτές ελέγχουν, έχει στη-
θεί το επικερδές εμπόριο και «χρηματιστήριο ρύπων» στο
οποίο κράτη και επιχειρήσεις τζογάρουν πουλώντας και αγο-
ράζοντας ρύπους, θεωρώντάς το «βασικο εργαλείο» απέναντι
στην απειλή της κλιματικής αλλαγής!

Mε συλλαλητήρια, διαμαρτυρίες, απερ-
γίες και δράσεις -που θα κορυφωθούν
σε όλο τον πλανήτη το Σάββατο 6 Νο-

έμβρη- υποδέχονται ήδη στην Σκωτία την Σύ-
νοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (Cop26) που ξεκί-
νησε την Κυριακή στην Γλασκώβη. 

Στην Βρετανία οι διοργανωτές (Cop26 Coali-
tion) αναμένουν το Σάββατο στην Γλασκώβη
πάνω από 100.000 διαδηλωτές ενώ χιλιάδες
ακόμη θα διαδηλώσουν στο Λονδίνο και σε 50
ακόμη σημεία. Διαδηλώσεις έχουν καλεστεί
επίσης σε δεκάδες πόλεις στις ΗΠΑ, τον Κανα-
δά, το Μεξικό, την Βραζιλία, την Αργεντινή, τον
Άγιο Δομίνικο, τη Σενεγάλη, τη Σιέρρα Λεόνε,
την Ουγκάντα, την Αυστραλία, τη Νότιο Κορέα,
την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Νορβηγία, τη
Σουηδία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Πορτο-
γαλία, την Τουρκία, την Ελλάδα – στην Αθήνα
στο Σύνταγμα στις 2μμ- και μια σειρά από άλ-
λες χώρες.  

Μια πρώτη γεύση των διεθνών κινητοποι-
ήσεων έδωσαν οι χιλιάδες άνθρωποι που δια-
δήλωσαν στη Ρώμη το Σάββατο 30 Οκτωβρί-
ου σε ένα πολύχρωμο βουερό ποτάμι με πλα-
κάτ, τύμπανα και τραγούδια, ενάντια στην Σύ-
νοδο των G20, των είκοσι πλουσιότερων χω-
ρών του κόσμου - καταγγέλλοντας ότι αυτές
και τα συμφέροντα που εκπροσωπούν φέρ-
νουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα στον πλανήτη. «Δια-
δηλώνουμε σήμερα για περιβαλλοντικά και
κοινωνικά ζητήματα ενάντια στους G20, η πο-
λιτική των οποίων έχει οδηγήσει τον κόσμο σε
κοινωνική και οικολογική καταστροφή», δήλω-
σε ο Εντουάρντο Μεντράστι που συμμετείχε
στην διαδήλωση. Στο κέντρο των διαδηλωτών
βρέθηκε και η πολιτική των πλουσιοτέρων χω-
ρών απέναντι στην πανδημία, απαιτώντας εμ-
βόλια για όλους τους ανθρώπους σε όλες τις
χώρες: «Σταματήστε τις πατέντες, τα εμβόλια
είναι παγκόσμιο δικαίωμα», έγραφε χαρακτη-
ριστικά ένα από τα πανό. 

Για αυτούς τους λόγους, διαδηλωτές από
την Βρετανία αλλά και από άλλες χώρες αψη-
φούν τις απαγορεύσεις, τους φράχτες και
τους χιλιάδες πάνοπλους αστυνομικούς και
συρρέουν αυτές τις μέρες στη Γλασκώβη. Για

να διαδηλώσουν μαζικά στις 6 Νοέμβρη αλλά
και για να συζητήσουν στην Αντισύνοδο που
ξεκινάει στις 7 Νοέμβρη για τους στόχους του
κινήματος, με το σύνθημα «αλλάξτε το σύστη-
μα όχι το κλίμα» να κερδίζει όλο και περισσό-
τερο έδαφος.

«Θα κάνουμε την Γλασκώβη μια εξεγερμένη
πόλη», είναι το μήνυμα που στέλνουν ακτιβι-
στές σε δηλώσεις τους στην εφημερίδα So-
cialist Worker. «Οργανώνουμε μια σειρά από
δράσεις που θα αναδείξουν το “πράσινο ξέ-
πλυμα” των εταιριών πετρελαίου που συμμε-
τέχουν στην cop26», λέει η εικοσάχρονη Σία
από το «Extinction Rebellion». Η Α. Ντρόσελ
μια καλλιτέχνης, που βάδισε με τα πόδια
1.000 μίλια ξεκινώντας από την Γερμανία για
να πάει στη Σύνοδο ξεσηκώντας τον κόσμο,
δήλωσε ότι στη διαδρομή συνάντησε την κα-
ταστροφή που άφησαν πίσω τους οι φετινές

πλημμύρες στην Ευρώπη, την κλιματική αλλα-
γή που είναι ήδη εδώ. Ενώ η Πινάρ Ακσού, κά-
τοικος της Γλασκώβης δήλωσε ότι οι αντιρα-
τσιστικές οργανώσεις στην Γλασκώβη ετοιμά-
ζουν το δικό του μπλοκ για να καταγγείλλουν
τις ρατσιστικές πολιτικές που βάζουν φράχτες
στους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες που δη-
μιουργεί η κλιματική αλλαγή.

Απεργίες
Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά στις φετι-

νές κινητοποιήσεις στην Γλασκώβη είναι η
συμμετοχή της οργανωμένης εργατικής τάξης
μέσα από τα σωματεία που όχι μόνο θα συμ-
μετέχουν στις διαδηλώσεις αλλά και καλούν
σε απεργίες χαλώντας την φιέστα. Σε απεργία
τις μέρες της συνόδου, το διάστημα 1-12 Νο-
εμβρίου έχουν αποφασίσει να κατέβουν οι σι-
δηροδρομικοί της Σκωτίας απαιτώντας δικαιο-

σύνη και ισότητα στις αμοιβές. Το ίδιο και οι
εργαζομενοι του δήμου της Γλασκώβης με το
συνδικάτο GMB που καλύπτει  εργαζομενους
στο δημόσιο να καλεί την πρώτη μέρα της συ-
νόδου σε απεργία. 

120.000 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες σε όλη
την Σκωτία (εργαζόμενοι στην καθαριότητα,
θυρωροί σχολείων κλπ από τα συνδικάτα Uni-
son, GMB και Unite) ετοιμάζονται να προχω-
ρήσουν σε απεργία κατά τη διάρκεια της
Cop26 από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου απαιτών-
τας αυξήσεις στους μισθούς. Ο εκπρόσωπος
του εργατικού κέντρου της Γλασκώβης ζητάει
από τους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν
στις διαδηλώσεις για το κλίμα να κατέβουν με
το πανό του σωματείου τους αλλά και να στη-
ρίξουν τις απεργιακές φρουρές στο δήμο της
Γλασκώβης. Είναι χαρακτηριστικό του απερ-
γιακού αντίκτυπου ότι η Γκρέτα Θούνμπεργκ
φτάνοντας το περασμένο Σάββατο στην πόλη
απευθύνθηκε στους απεργούς καλώντας σε
κλιματική απεργία την Παρασκευή 5 Νοέμβρη,
λέγοντας ότι «κλιματική δικαιοσύνη σημαίνει
κοινωνική δικαιοσύνη, γι’ αυτό σας καλούμε
όλους να διαδηλώστε και ειδικά τους απερ-
γούς της Γλασκώβης».

«Θα συναντήσουμε πολλούς ανθρώπους
που θα συμφωνήσουν μαζί μας ότι η Cop26
δεν θα κάνει τίποτα» λέει η Ρούμπι Χιρς, σο-
σιαλίστρια που συμμετέχει στην διοργάνωση
των κινητοποιήσεων. «Η δική μας συμβολή εί-
ναι να πούμε ότι χρειαζόμαστε αλλαγή συστή-
ματος και όχι κλιματική αλλαγή. Αλλά και να
προσφέρουμε μια στρατηγική για το πώς θα
φτάσουμε εκεί. Να πούμε ότι οι εργαζόμενοι
είναι οι μόνοι που έχουν τη δύναμη να αλλά-
ξουν το σύστημα. Οι δυνατότητες των σχολι-
κών απεργιών το 2019 ήταν τεράστιες. Αλλά
μια κλιματική απεργία που περιλαμβάνει εργά-
τες έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιήσει το
σύστημα που καταστρέφει τον πλανήτη».

Γιώργος Πίττας

30/10, Χιλιάδες διαδηλωτές καταφθάνουν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης. Φωτό: Andrew Milligan/Gettyimages

Οργή στους δρόμους της Γλασκώβης

Άθλια παζάρια στη σύνοδο
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