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50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΚ
σελ. 10, 11, 20

Δώστε στέγη
στους πρόσφυγες

σελ. 14, 15

STOP στην
κλιματική
καταστροφή

σελ. 12, 13, 18

Οι απεργίες
μπορούν να νικάνε

σελ. 2, 4, 5, 6, 7

Γυρίστε στις 
σελίδες 3, 8, 9

Σεξισμός, ρατσισμός και τρομοκρατία, η οργή ενάντια στην κυβέρνηση διαρκώς μεγαλώνει. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης
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ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΝΟ

Μετά τους
λιμενεργάτες 
απεργούν 
οι ναυτεργάτες

Μαζική επιτυχία της απεργίας

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία σε όλη τη χώρα από
τις 6πμ της Τετάρτης 10/11 μέχρι τις 6πμ της Παρασκευής
12/11, λόγω της 48ωρης προειδοποιητικής απεργίας που
έχει κηρύξει με ομόφωνη απόφαση η Πανελλήνια Ναυτική
Ομοσπονδία (ΠΝΟ), η οποία μιλάει για κλιμάκωση σε περί-
πτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα. Απεργιακή
συγκέντρωση έχει καλεστεί για την Πέμπτη 11/11 στις
10.30πμ στο λιμάνι απέναντι από τον σταθμό του ΗΣΑΠ,
ενώ απεργιακές περιφρουρήσεις-συγκεντρώσεις θα γί-
νουν και τις δύο μέρες στις 5.30πμ.

Οι Ναυτεργάτες απεργούν ενάντια στην κλιμάκωση της
επίθεσης της κυβέρνησης της ΝΔ και των εφοπλιστών και
με βασική αιχμή την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων με σημαντικές
αυξήσεις στους μισθούς. Από το 2011 μέχρι σήμερα, μόνο
δύο χρονιές έχουν υπογραφεί ΣΣΕ με αυξήσεις 2%, όλες
τις υπόλοιπες οι απολαβές έμειναν σταθερές. Ταυτόχρονα
όμως αυξανόταν η φορολογία των Ναυτεργατών, ψηφί-
ζονταν φορομπηχτικά μέτρα και έγιναν περικοπές σε υπε-
ρωρίες και επιδόματα, και σε συνδυασμό με τον πληθωρι-
σμό που καλπάζει, το εισόδημα των Ναυτεργατών μειώθη-
κε δραματικά. Επίσης, οι μειώσεις σε κύριες και επικουρι-
κές συντάξεις και το εφάπαξ ξεπέρασαν το 50%.  

Σύγκρουση με τους εφοπλιστές
Η κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη είναι επίσης στο κέν-

τρο των αιτημάτων της απεργίας της ΠΝΟ, όπως και άλλοι
αντεργατικοί νόμοι που ψηφίστηκαν κατά παραγγελία των
εφοπλιστών, που είχαν, σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, «αποτέ-
λεσμα την κατακόρυφη αύξηση και την εντατικοποίηση της
δουλειάς, την επιβολή συνθηκών στρες μέσα στα καράβια
προκειμένου με την ελάχιστη πλέον σύνθεση οι εναπομεί-
ναντες Ναυτεργάτες να ανταποκριθούν στα υπεραυξημένα
επαγγελματικά τους καθήκοντα. Ωράρια εργασίας, ώρες
ανάπαυσης, εργασιακές σχέσεις και συνθήκες δουλειάς
επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο όπως και ο βαθμός εκ-
μετάλλευσης των Ναυτεργατών σε συνδυασμό με την κα-
θημερινή εφοπλιστική παραβατικότητα η οποία είναι γενι-
κευμένη και αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων». 

Και συνεχίζει: «Στο διάστημα της πανδημίας η κυβέρνη-
ση έδωσε ζεστό δημόσιο χρήμα για την ενίσχυση των
Aκτοπλοϊκών εταιρειών που άγγιξε τα 120 εκατομμύρια
ευρώ, ενώ για τους Nαυτεργάτες έδωσε φτωχοεπιδόματα
ύψους 534 ευρώ (αναστολή σύμβασης) και για τους ανέρ-
γους 400 ευρώ (έγγαμοι) - 350 ευρώ (άγαμοι)! Οι μικτοί
έλεγχοι πού έγιναν σε δεκάδες πλοία τους μήνες Ιούνιο,
Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη ανέδειξαν εκτεταμένες πα-
ραβιάσεις στα εργασιακά δικαιώματα στην επιβατηγό ναυ-
τιλία και το χειρότερο είναι ότι αυτά δεν αποκαθίστανται!».

Με την έμπνευση από τη συγκλονιστική απεργία των λι-
μενεργατών και μέσα στο γενικότερο κλίμα αντίστασης
απέναντι στις επιθέσεις της κυβέρνησης και των εργοδο-
τών, η απεργία των Ναυτεργατών αποκτάει μεγάλη δυνα-
μική. Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και οι δημοτι-
κές κινήσεις «Ανταρσία στο Λιμάνι» και «Ανταρσία στην
Κοκκινιά» θα στηρίξουν με τη συμμετοχή τους τις φρου-
ρές και την απεργιακή συγκέντρωση, καλώντας σε απερ-
γιακό συντονισμό ώστε να φτιαχτεί ένα μεγάλο ενιαίο μέ-
τωπο όλων των εργατών του Πειραιά, που θα τσακίσει κυ-
βέρνηση και εργοδοσία.

Μαζική και μαχητική ήταν η απερ-
γιακή κινητοποίηση στην Αθήνα
των εργαζόμενων στον Επισιτι-

σμό-Τουρισμό την Τρίτη 9/11, μέρα
24ωρης πανελλαδικής απεργίας στον
κλάδο. Η συγκέντρωση ξεκίνησε στη Διο-
νυσίου Αεροπαγίτου και βάδισε με πορεία
στο Υπουργείο Εργασίας. Είναι η πρώτη
φορά που συμμετείχαν μαζικά σε συλλα-
λητήριο του κλάδου εργαζόμενοι σε ξενο-
δοχεία, σε επισιτισμό και διανομείς μαζί.
Πρώτη μαζική παρουσία στο δρόμο έκα-
ναν και οι διανομείς της Wolt, που μαζί με
τους διανομείς της efood, ακολουθούσαν
με μια εντυπωσιακή μοτοπορεία τα πανό
των σωματείων και των συλλογικοτήτων.
Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν σε
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα.

Προηγήθηκε προσυγκέντρωση δεκά-
δων εργαζόμενων της Wolt στα κεντρικά
γραφεία της εταιρίας στη Συγγρού. Εκεί
είχε κανονιστεί ραντεβού μιας επιτροπής
εργαζόμενων με την εταιρία για να κατα-
θέσουν τα αιτήματά τους, αλλά τους μό-
νους που είδαν τελικά ήταν τους αστυνο-
μικούς που εμπόδισαν την είσοδο. «Αντί
να ανέβουμε πάνω και να συζητήσουμε
όπως είχε συμφωνηθεί, μας έφεραν την
αστυνομία», μας είπε ο Παύλος Πάλλας,
διανομέας Wolt και μέλος ΔΣ του Συνδι-
κάτου Επισιτισμού-Τουρισμού ν. Αττικής
με την Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα. «Τα
αιτήματά μας είναι η αύξηση των αποδο-
χών μας σε κάθε παραγγελία, εξοπλισμό-
μέσα προστασίας για τα ατυχήματα και
συμβάσεις εργασίας που δεν υπάρχουν.
Παλεύουμε επίσης για να φτιαχτεί επιχει-
ρησιακό σωματείο εργαζομένων στη Wolt
που θα εντάσσεται στο Συνδικάτο». Ξεχω-
ριστή στιγμή ήταν όταν έφτασαν με μοτο-
πορεία στη συγκέντρωση της Wolt οι δια-
νομείς της efood, τους οποίους υποδέ-
χτηκαν με ενθουσιασμό και όλοι μαζί
πραγματοποίησαν μοτοπορεία στη Συγ-
γρού για να φτάσουν στη συγκέντρωση
στη Δ. Αεροπαγίτου.

«Efood, Cosco, Wolt, Είμαστε ρεαλιστές
τα θέλουμε όλα, συμβάσεις, αυξήσεις,
ΒΑΕ», έγραφε το πανό του αντικαπιταλι-

στικού δικτύου σε Επισιτισμό Τουρισμό
«Καμαριέρα», σύνθημα που εξέφραζε
απόλυτα το κλίμα που επικρατούσε στους
απεργούς. Με τα πανό τους κατέβηκαν
επίσης το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρι-
σμού ν. Αττικής, η Ομοσπονδία ΠΟΕΕΤ,
το Σωματείο Εργαζομένων Ξενοδοχείου
Athens Marriott, το Σωματείο Ξενοδοχοϋ-
παλλήλων ν. Ηρακλείου, ο Σύνδεσμος
Υπαλλήλων Ξενοδοχείων ν. Λασιθίου και η
Αγωνιστική Συσπείρωση στον Επισιτισμό-
Τουρισμό. 

Σωματείο efood
Στη συγκέντρωση ανακοινώθηκε και η

ίδρυση του επιχειρησιακού σωματείου ερ-
γαζόμενων στην efood, με τους διαδηλω-
τές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. «Με-
τά από πολλές συναντήσεις που κάναμε
εργαζόμενοι στην efood, καταφέραμε να
φτιάξουμε σωματείο, με τη στήριξη πολ-
λών συναδέλφων», δήλωσε στην ΕΑ ο Κώ-
στας Τσάνης, διανομέας της efood και μέ-
λος της Καμαριέρας. «Σήμερα είναι μια
πολύ μεγάλη απεργία. Ήταν σημαντικό να
ενημερωθεί ο κόσμος τις προηγούμενες
μέρες γιατί προφανώς δεν θα το μάθαινε
από τα ΜΜΕ. Γι’ αυτό ήταν καθοριστική η
κίνηση της Καμαριέρας να βγάλει υλικά
για τη σημερινή απεργία. Με την προκή-
ρυξη ενημερώσαμε τους συναδέλφους
και βάλαμε την αφίσα σε πολλές περιοχές
της Αττικής, από Εξάρχεια και Περιστέρι
μέχρι Βόρεια Προάστεια και Πειραιά».

Μεγάλο ήταν το κομμάτι των μετανα-
στών διανομέων στη Wolt που συμμετείχε
στην κινητοποίηση. «Έχω συμμετάσχει σε
όλες τις κινητοποιήσεις των διανομέων τον
τελευταίο μήνα. Πρώτα μαζί με τους διανο-
μείς της efood, μετά στην μοτοπορεία στην
Καλλιθέα για τον θάνατο του συναδέλφου
μας διανομέα Ανέες Μιρ και σήμερα εδώ»,
ανέφερε ο Αντίλ Μοχάμεντ, διανομέας
Wolt. «Είμαι ένα χρόνο στη δουλειά. Νομί-
ζω ότι στο χώρο της διανομής ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό είμαστε Πακιστανοί και
γενικά μετανάστες συνάδελφοι. Είναι επι-
κίνδυνη δουλειά και πολλοί δεν την προτι-
μούν, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή».

«Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι σήμε-
ρα διαδηλώσαμε διαφορετικές ειδικότη-
τες μαζί και με τους διανομείς, όλοι μαζί»,
δήλωσε η Χουάνα Σταυριανού, ξενοδο-
χοϋπάλληλος και μέλος της Καμαριέρας.
«Πήραμε έμπνευση από τις νίκες στην
efood και στην Cosco, κι αυτό φαίνεται με
τη μαζικότητα σήμερα. Είναι ώρα για κλι-
μάκωση του αγώνα ενάντια στους μισούς
μισθούς και μισά ωράρια, στις άθλιες
συνθήκες εργασίας με όλο και περισσότε-
ρες αρμοδιότητες, που μας επιβαρύνουν.
Τώρα μας βάζουν και να τσεκάρουμε τα
πιστοποιητικά εμβολιασμού. Οι ανεμβο-
λίαστοι συνάδελφοι είναι στο στόχαστρο
για να μπορέσει να ρίξει αλλού τις ευθύ-
νες η κυβέρνηση. Θέλουμε τα εμβόλια κά-
τω από τον έλεγχο των εργατών. Διεκδι-
κούμε τις δουλειές μας πίσω με συμβά-
σεις εργασίας και αυξήσεις στους μι-
σθούς».

Στο Υπουργείο Εργασίας τηρήθηκε ενός
λεπτού σιγή στη μνήμη των διανομέων που
έχουν χάσει τη ζωή τους στο δρόμο. Στη
συνέχεια, μετά την άρνηση του υπουργεί-
ου να δεχτεί τους εργαζόμενους, η συγ-
κέντρωση έκλεισε ως ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας όλες τις λωρίδες του δρόμου κόντρα
στην απαγόρευση της αστυνομίας. Εν τέ-
λει το υπουργείο δέχτηκε αντιπροσωπεία
και αναγκάστηκε να δεσμευτεί για την πα-
ροχή όλου του εξοπλισμού -κράνη, ειδικά
προστατευτικά μπουφάν, κτλ- από τις εται-
ρίες, καθώς και την κάλυψη των freelancer
διανομέων όταν δεν μπορούν να δουλέ-
ψουν λόγω ατυχήματος ή ασθένειας. Νέο
ραντεβού με το υπουργείο για την εξειδί-
κευση για τα μέτρα προστασίας για τους
διανομείς κλείστηκε για την Τρίτη 16/11
στις 2μμ και νέα συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας την ίδια ώρα έξω από το υπουργείο. 

Για να οργανωθούν τα επόμενα αγωνι-
στικά βήματα, η Καμαριέρα οργανώνει
διαδικτυακή σύσκεψη των εργαζόμενων
του κλάδου την Κυριακή 14/11 στις 12 το
μεσημέρι. Περισσότερες πληροφορίες
για να συνδεθείτε στη σύσκεψη, θα αναρ-
τηθούν στη σελίδα facebook Καμαριέρα. 

Μάνος Νικολάου

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

9/11, Αθήνα, Απεργιακή κινητοποίηση των εργαζόμενων στον επισιτισμό-τουρισμό. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Ηπορεία στην επέτειο του Πολυτε-
χνείου ποτέ δεν είναι «επετει-
ακή». Πάντα παίζει διπλό ρόλο:

και συνενώνει τις μάχες της περιόδου
και τους δίνει προοπτική. Φέτος αυτά τα
χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα έντονα.

Πηγαίνοντας προς τις 17 Νοέμβρη, το
ημερολόγιο έχει γεμίσει με αγωνιστι-
κούς σταθμούς από όλα τα κινήματα με
πρώτο και καλύτερο το εργατικό - απερ-
γιακό. Οι νίκες των απεργών στην CO-
SCO και στην e-food έχουν δώσει φτερά
σε κάθε κλάδο που παλεύει. Το φούντω-
μα της πανδημίας θυμίζει ξανά ότι οι
απεργίες των εργατών της Υγείας είναι
απεργίες ηρώων. Οι εκπαιδευτικοί που
σώζουν παιδιά άλλοτε από πλημμυρι-

σμένα σχολεία και άλλοτε από οροφές
που καταρρέουν, αρνούνται να υποτα-
χτούν στην καταστολή της Κεραμέως.

Έχουμε δυνατές απεργιακές μάχες
μέσα σε ένα πολιτικό κλίμα όπου ξεχειλί-
ζει η οργή για τα καταστροφικά έργα και
ημέρες της κυβέρνησης της Νέας Δημο-
κρατίας. Οι πυρόπληκτοι ενώθηκαν με
τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές το
Σάββατο 6 Νοέμβρη την ίδια ώρα που η
Γλασκώβη πλημμύριζε από διαδηλωτές
ενάντια στο σύστημα που καταστρέφει
το κλίμα.

Αγώνας που ενώνει
Ταυτόχρονα, οι πρόσφυγες, οι προ-

σφύγισσες και τα μικρά παιδιά τους ξε-
σηκώνονται στον Ελαιώνα και στη Μαλα-
κάσα διεκδικώντας άσυλο και στέγη
ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια για απε-
λάσεις και εγκλεισμό στα στρατόπεδα-
φυλακές των νησιών. 

Πριν ακόμα κοπάσει η οργή των Ρομά
για την αστυνομική δολοφονία του Νί-
κου Σαμπάνη, η αστυνομία χτύπησε τη
διαδήλωση των Πυροσβεστών. Η αντί-
σταση στην αστυνομική βία δεν είναι
υπόθεση «των  Εξαρχείων» ή «του περι-

θώριου», είναι αγώνας που μας ενώνει
όλους και όλες και θα το δείξουμε ξανά
στην πορεία του Πολυτεχνείου.

Και βέβαια, η πορεία του Πολυτεχνεί-
ου είναι πάντα αντιφασιστική. Φέτος
στέλνει το μήνυμα ότι οι αποφυλακίσεις
των δολοφόνων Χρυσαυγιτών δεν θα πε-
ράσουν. Δεν θα αφήσουμε την κυβέρνη-
ση να κάνει πλάτες στις απόπειρες των
φασιστών να οργανώνουν ξανά ομάδες
κρούσης που χτυπάνε αγωνιστές.

Το Πολυτεχνείο, λοιπόν, μας ενώνει
ενάντια στην κυβέρνηση γενικεύοντας
τους αγώνες όλων μας. Ταυτόχρονα,
όμως, θυμίζει ποιος είναι ο δρόμος προς
τη νίκη. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
άνοιξε το δρόμο για την κατάρρευση της
δικτατορίας και για τις κατακτήσεις της
Μεταπολίτευσης, τις οποίες ακόμα προ-
σπαθούν να ξηλώσουν τα λαμόγια που
μας κυβερνάνε. Ο δρόμος του Νοέμβρη
ήταν και παραμένει επαναστατικός.

Τότε, τον Νοέμβρη του 1973, η επανα-
στατική αριστερά μπήκε μπροστά για να
προχωρήσει η εξέγερση του Πολυτε-
χνείου. Σήμερα, χρειαζόμαστε ξανά δυ-
νατή επαναστατική αριστερά για να μην
χαραμίζονται τα κινήματα περιμένοντας
την ώρα των εκλογών. Οι δεκαετίες που
πέρασαν έδειξαν ξανά και ξανά τα όρια
του κοινοβουλευτικού δρόμου. Το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα που γιορτά-
ζει 50 χρόνια αγώνων μας καλεί να βαδί-
σουμε μαζί του για να επιμείνουμε ότι η
προοπτική που αξίζει στους αγώνες μας
είναι η ανατροπή του καπιταλισμού και ο
Σοσιαλισμός.

Οικονομική εξόρμηση ξεκινάει η Εργατική
Αλληλεγγύη από αυτή τη βδομάδα με

στόχο 50.000 ευρώ μέσα στο επόμενο τρίμη-
νο! 

Είναι μια καμπάνια που συμβαδίζει με τον
γιορτασμό των 50 χρόνων από το ξεκίνημα
του ΣΕΚ. Όλα αυτά τα χρόνια η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη είναι μπροστά σε όλες τις μάχες,
σε κάθε απεργία και διαδήλωση, σε κάθε μι-
κρή ή μεγάλη κινητοποίηση. Είναι η εφημερί-
δα των αντιρατσιστικών συλλαλητηρίων, της
αντιφασιστικής δράσης, του αντιπολεμικού
κινήματος, των αγώνων ενάντια στο σεξισμό
και την καταπίεση. Από τις σελίδες της δεν
έλειψαν ποτέ άρθρα για την επαναστατική
παράδοση και το Μαρξισμό γιατί είναι σταθε-
ρά στρατευμένη στην προοπτική της ανατρο-
πής του καπιταλισμού και της νίκης των ερ-
γατών.  

Η επέτειος των 50 χρόνων του ΣΕΚ έρχε-
ται τη στιγμή που η εργατική αντίσταση
φουντώνει και ανοίγει νέες δυνατότητες για
νικηφόρους αγώνες. Το δείχνουν οι απεργοί
στην COSCO, στα νοσοκομεία, στην efood.
Σε όλους τους χώρους η τάξη μας ξεσηκώ-
νεται και διεκδικεί μια καλύτερη ζωή, μια άλ-
λη κοινωνία σε σύγκρουση με την εγκληματι-
κή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το
βάρβαρο σύστημα που καταστρέφει την
υγεία, το περιβάλλον και τις ζωές μας. 

Σε τέτοιες στιγμές ζητάμε την στήριξή
σας. Ενισχύστε οικονομικά τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που διακινούν την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη στη γειτονιά, στο χώρο
δουλειάς, στο σχολείο ή τη σχολή σας. Γρα-
φτείτε συνδρομητές. Πάρτε φύλλα για να
διακινήσετε στα περιβάλλοντά σας και στείλ-
τε μας τις ανταποκρίσεις σας. Ελάτε να κά-
νουμε μαζί την προσπάθεια να δυναμώσουμε
την εφημερίδα της επαναστατικής αριστεράς
και το δίκτυο της διακίνησης της!

9/11, Απεργιακή διαδήλωση των εργαζόμενων στον επισιτισμό. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Ο τίτλος της πιο φονικής κυβέρνησης
όλων των εποχών, που είχε ήδη κερδί-
σει η Νέα Δημοκρατία στα σχεδόν δυο

χρόνια πανδημίας, αποδεικνύεται «χλιαρός»
μπροστά σε όσα συμβαίνουν τις τελευταίες
μέρες στα νοσοκομεία. Η πανελλαδική απερ-
γία που έχει κηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ για την 1η Δε-
κέμβρη χρειάζεται να γίνει πανυγειονομική και
να αγκαλιαστεί από όλη την εργατική τάξη.

Η πανδημία θερίζει για τέταρτη φορά. Τα
ρεκόρ νέων κρουσμάτων σπάνε το ένα μετά το
άλλο, οι διασωληνωμένοι εντός και εκτός ΜΕΘ
αυξάνονται καθημερινά, οι νοσηλείες και οι
θάνατοι το ίδιο. Κι όμως, η κατάσταση στο
ΕΣΥ είναι χειρότερη από πέρσι.

Τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, όπου
αυτή τη στιγμή σημειώνεται η μεγαλύτερη
έξαρση, έχουν ήδη φουλάρει. Στη Θεσσαλονί-
κη, όλες οι ΜΕΘ σε Ιπποκράτειο, Παπαγεωργί-
ου, ΑΧΕΠΑ, Παπανικολάου είναι γεμάτες και
δεκάδες ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι
εκτός, σε ΜΑΦ, χειρουργεία, μονάδες ανάνη-
ψης και απλούς θαλάμους. Οι νοσηλείες αυξά-
νονται, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν
για ώρες στα εξωτερικά ιατρεία -περίπου 500
επισκέφτηκαν τα ΤΕΠ κόβιντ και κοινής νοση-
λείας του Παπαγεωργίου στην εφημερία που
έληξε το πρωί της Κυριακής 7/11. Όλες οι κλί-
νες ΜΕΘ στη Κεντρική Μακεδονία είναι γεμά-
τες, αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Λίγο νοτιότερα, στη Λάρισα, τα νοσοκομεία
της πόλης και το προσωπικό τους έχουν επί-
σης ξεπεράσει τα όριά τους και εκπέμπουν σή-
μα κινδύνου. Στο Γενικό Nοσοκομείο ένας για-
τρός με έναν ειδικευόμενο καλούνται να δουν
όλα τα περιστατικά της βάρδιας, κόβιντ και μη.
Η εικόνα του διευθυντή παθολογικής κλινικής
κόβιντ που κατέρρευσε μπροστά στις κάμερες
μετά από απανωτές εξαντλητικές εφημερίες
την περασμένη εβδομάδα ήταν συγκλονιστική.

Την ίδια ώρα στο Βόλο, το νοσοκομείο ξεπέ-
ρασε το φράγμα των 100 νοσηλειών από κο-
ρονοϊό και δεν υπάρχουν κρεβάτια για άλλες,
οι ΜΕΘ είναι επίσης γεμάτες και οι νέες δια-
σωληνώνεις γίνονται εκτός. «Σ’ αυτή την ζοφε-
ρή εικόνα έρχεται να προστεθεί η διασωλήνω-
ση δυο ασθενών μη Covid σε χώρο εκτός Μο-
νάδας Εντατικής Θεραπείας, που έγιναν χθες
(ο ένας άνδρας από τροχαίο και ο άλλος από

εγκεφαλικό επεισόδιο), επιβεβαιώνοντας την
κραυγή αγωνίας των γιατρών ότι στο τέλος θα
διασωληνώνουν και στο δρόμο», αναφέρει
στις 7/11 η σελίδα Νοσηλεύειν. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας «ετοιμάζεται να
κάνει κρότο και μάλιστα μεγάλο», προειδοποιεί
κι εκεί ο Σύλλογος Εργαζόμενων. «Σήμερα είναι
Κυριακή 7 Νοέμβρη του 2021 και στο Νοσοκο-
μείο μας νοσηλεύονται ήδη 24 ασθενείς με co-
vid ενώ η ροή προσέλευσης θετικών κρουσμά-
των είναι μεγάλη, υπάρχει τεράστια ανάγκη νο-
σηλείας και από το πρωί στο Νοσοκομείο ψά-
χνουν πως και που θα ανοίξουν και 2η κλινική
covid19», συνεχίζει, καλώντας σε έκτακτη γενι-
κή συνέλευση τη Δευτέρα 8 Νοέμβρη.

Ράντζα παντού
Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα στην Αθή-

να. Μέχρι και η Παγώνη περιέγραψε την εφη-
μερία του ΓΝΑ Γεννηματάς το βράδυ της Κυ-
ριακής 7/11 ως «νύχτα του Αγίου Βαρθολομαί-
ου» που βγήκε με «ράντζα δανεικά από τη Σω-
τηρία»... Τη σκυτάλη πήρε το πρωί της Δευτέ-
ρας 8/11 το Αττικό -το οποίο γενικά χαρακτηρί-
ζεται ως ο πρωταθλητής των ράντζων με πάνω
από 100 μετά από κάθε εφημερία- και μέχρι το
μεσημέρι (η εφημερία θα έληγε το επόμενο
πρωί) είχε ήδη 82 ράντζα. Αντίστοιχες εφημε-

ρίες περνούν τις τελευταίες μέρες όλα τα νο-
σοκομεία, όπως το Λαϊκό την περασμένη βδο-
μάδα, με έκρηξη νοσηλειών και διασωληνωμέ-
νων εντός και εκτός ΜΕΘ, με ράντζα σε θαλά-
μους και διαδρόμους. Αλλά και στην Πάτρα,
όπου τόσο το Πανεπιστημιακό όσο και ο Άγιος
Άνδρεας δέχονται ξανά τεράστια πίεση. Και εί-
μαστε μόλις στην αρχή του τέταρτου κύματος.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στον Άγιο
Σάββα δεν υπάρχουν ούτε... μάσκες! Την πε-
ρασμένη εβδομάδα, οι εργαζόμενοι/ες της κα-
θαριότητας έλαβαν SMS από τη διεύθυνση
επιστασίας ότι στο εξής υποχρεούνται να φέρ-
νουν τις δικές τους. «Είναι πρόκληση σε εργα-
ζόμενους που πριν 1 βδομάδα ήθελαν να απο-
λύσουν για να φέρουν εργολάβους, να τους
ζητάνε να φέρουν τα προσωπικά τους μέτρα
προστασίας....!», αναφέρει η ανακοίνωση του
Συλλόγου Εργαζόμενων. «Μήπως αύριο-με-
θαύριο να φέρουν από το σπίτι τους απολυ-
μαντικό για την καθαριότητα του νοσοκομεί-
ου...; Αν η Διοίκηση δεν έχει μεριμνήσει για μέ-
τρα προστασίας για το προσωπικό, είναι υπό-
λογη για την ασφάλεια όλων -προσωπικού,
ασθενών και συνοδών».

Η πολιτική των μηδενικών προσλήψεων που
ακολουθεί πιστά η κυβέρνηση της ΝΔ σκοτώ-
νει. Αυτή είναι η βασική αιτία της παραπάνω ει-

κόνας. Τα νοσοκομεία χρειάζονται μαζικές
προσλήψεις χιλιάδων υγειονομικών τώρα, αλ-
λά αντί γι’ αυτό έχουν στερηθεί κι από πάνω
περίπου 7.000 εργαζόμενους που βρίσκονται
σε αναστολή λόγω του κατάπτυστου υποχρε-
ωτικού εμβολιασμού. Το αποτέλεσμα είναι ένα
ΕΣΥ υπό κατάρρευση που δεν μπορεί να αντα-
ποκριθεί ούτε στην πανδημία ούτε στις άλλες
ασθένειες.

Είναι μια πολιτική που δημιουργεί ντόμινο
δολοφονικών κυβερνητικών επιλογών. Η πιο
χαρακτηριστική είναι η απόφαση για κλείσιμο
Κέντρων Υγείας μετά το μεσημέρι ώστε οι για-
τροί τους να «βοηθήσουν» στα νοσοκομεία.
Αυτή την ώρα, οι δομές της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας θα μπορούσαν να λειτουρ-
γήσουν ενισχυτικά, να καλύψουν μέρος από
τις υπόλοιπες υγειονομικές ανάγκες του πλη-
θυσμού και να απαλλάξουν τα νοσοκομεία από
ένα μεγάλο βάρος -και βέβαια να μην αφή-
σουν τους υπόλοιπους ασθενείς στη μοίρα
τους. Τελικά η κυβέρνηση, για να μην κάνει μία
πρόσληψη, διαλύει και αυτό το κομμάτι. Αντί-
στοιχα καταστροφική είναι η επιλογή των με-
τακινήσεων γιατρών από το ένα νοσοκομείο
στο άλλο. Το μόνο που κάνει είναι να μπαλώνει
τρύπες δημιουργώντας άλλες.

Κατά τα άλλα σε κάθε του εμφάνιση ο Πλεύ-
ρης συνεχίζει να βλέπει 1.300 ΜΕΘ πανελλαδι-
κά, να μιλά για ενίσχυση του ιατρικού προσω-
πικού, να λέει ότι έχουν καλυφτεί τα κενά των
αναστολών. Και να ρίχνει ξεδιάντροπα το φταί-
ξιμο στους ανεμβολίαστους. Τα απανωτά ψέ-
ματά του θέλουν να συγκαλύψουν τη βασική
πολιτική επιλογή της κυβέρνησής του που εί-
ναι η πριμοδότηση του ιδιωτικού τομέα υγείας
και των κλινικαρχών.

Η οργή μέσα και έξω από τα νοσοκομεία ξε-
χειλίζει. Οι καταγγελίες των υγειονομικών πρέ-
πει να σημάνουν ξεσηκωμό σε κάθε χώρο ενό-
ψει της απεργίας στις 1 Δεκέμβρη, με γενικές
συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα, περιοδείες και
συζητήσεις. Αυτό οργανώνουν οι δυνάμεις του
Συντονιστικού Νοσοκομείων καλώντας σε κλι-
μάκωση του αγώνα για την ανατροπή της δο-
λοφονικής κυβέρνησης.

Λένα Βερδέ

Σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση του Έλενα Βενιζέ-
λου προχωρούν την Τετάρτη 10 Νοέμβρη οι εργαζόμενοι/ες

στο νοσοκομείο. Αιτία της κινητοποίησης είναι η απόπειρα διά-
λυσης του ακτινολογικού τμήματος, με την απόφαση της Διοι-
κήτριας και της 1ης ΥΠΕ για μετακίνηση των δύο από τους πέν-
τε ακτινολόγους στην Παμμακάριστο.

«Αιφνιδιαστικά πάρθηκε αυτή η απόφαση σε ένα τμήμα με
μόλις τέσσερις ακτινολόγους συν τη διευθύντρια, για να καλυ-
φτεί η Παμμακάριστος όπου επίσης υπάρχουν μόλις δυο ακτι-
νολόγοι (τώρα σε αναρρωτική) συν μία ακόμα με απόσπαση
στο Σισμανόγλειο», μας είπε ο Κώστας Καταραχιάς, ακτινολό-
γος στο Έλενα. «Αντί για προσλήψεις για να καλυφτούν οι ελ-
λείψεις και τα κενά, διαλύουν τμήματα, αυτή είναι η πολιτική
της κυβέρνησης. Σε συνάντηση της ΕΙΝΑΠ με τον ΥΠΕάρχη μια
μέρα πριν μας έλεγε ότι δεν θα γίνει αυτό παρά μόνο εθελοντι-
κά, που ήταν ψέμα και κοροϊδία.

Άμεσα η διευθύντριά μας αντιτάχτηκε στη μετακίνηση, ενώ
την επόμενη μέρα καλέσαμε σαν Επιτροπή Αγώνα έκτακτη κινη-
τοποίηση. Συγκεντρωθήκαμε περίπου τριάντα άτομα από όλες

τις ειδικότητες και τμήματα, μια αντιπροσωπεία μπουκάραμε
στη διοίκηση και απαιτήσαμε να κάνει πίσω. Η διοικήτρια ήταν
απαξιωτική απέναντί μας, λέγοντάς μας ότι δεν έχουμε πολλή
δουλειά στο Έλενα, ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με την κυβερ-
νητική πολιτική και δείχνοντας ξεκάθαρα ότι ετοιμάζει την υπο-
βάθμιση και το κλείσιμο του νοσοκομείου. Συνεχίζουμε την Τε-
τάρτη 10/11, καλούμε την ΕΙΝΑΠ και το Σωματείο να είναι εκεί,
και πάμε για κλιμάκωση στην πανελλαδική απεργία της ΠΟΕ-
ΔΗΝ την 1η Δεκέμβρη».

Η οργή των εργαζόμενων οδήγησε και το Σωματείο Εργαζό-
μενων να αντιδράσει. Σε ανακοίνωσή του «καταγγέλει τη Διοι-
κήτρια κυρία Ευαγγελία Παππά, για τη στάση της, τις μεθό-
δους της και την αδιάλλακτη συμπεριφορά της, που έχουν ξε-
περάσει, για μια ακόμα φορά, κάθε όριο συνετής και υπεύθυ-
νης διοίκησης... μη γνωρίζοντας το αντικείμενο και τις υπευθυ-

νότητες του Ακτινολογικού Τμήματος, είναι άμεσα υπεύθυνη
για την ασφάλεια των ασθενών, θέτοντας ακόμη και σε κίνδυνο
τη ζωή τους».

«Διοίκηση και ΥΠΕ διαλύουν ένα τμήμα για να λειτουργήσει
ένα άλλο αλλά για προσλήψεις ούτε λόγος», αναφέρει το Ενω-
τικό Κίνημα για την Ανατροπή. «Όργιο μετακινήσεων, απειλών,
απολύσεων επικουρικών, εξαγορά με 250 ευρώ για την υπερε-
φημέρευση των ιατρών που λιποθυμούν μπροστά στις
κάμερες. Αυτά είναι τα προεόρτια του νέου ΕΣΥ του κυρίου
Μητσοτάκη με κλεισίματα νοσοκομείων σαν το Έλενα, λοιδο-
ρώντας την προσφορά του, υποβαθμίζοντάς το και εν τέλει
συγχωνεύοντας και κλείνοντάς το για να φουσκώσουν και να
κάνουν πάρτι τα ιδιωτικά θεραπευτήρια που άλλωστε η γυναι-
κολογική περίθαλψη είναι γι’ αυτά παραδοσιακό πεδίο κερδο-
σκοπίας».

Το ΕΣΥ χρειάζεται μαζικές προσλήψεις

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Όχι στη διάλυση

21/10, Πανυγειονομικό απεργιακό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Μέρα δράσης ενάντια στην απόλυση
των εργαζόμενων με Συμβάσεις Ορι-

σμένου Χρόνου (ΣΟΧ) έχει αποφασίσει η
ΠΟΕΔΗΝ την Πέμπτη 11 Νοέμβρη, με πα-
ναττική συγκέντρωση στο Υπουργείο
Υγείας στις 4μμ. Την κινητοποίηση αξιο-
ποιούν και το Σωματείο Εργαζόμενων Λει-
τουργίας ΜΕΤΡΟ Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), η
Ομοσπονδία Εργαζόμενων ΟΑΕΔ, η Συν-
τονιστική Επιτροπή Καθαριστριών Υπ. Οι-
κονομικών και η Επιτροπή Απολυμένων
Μεταναστριών Καθαριστριών δημόσιων
σχολείων Δήμου Αθήνας, που επίσης δέ-
χονται την επίθεση των απολύσεων των
συμβασιούχων, για να διεκδικήσουν μόνι-
μη και σταθερή δουλειά για όλες/ους.

«Την Τετάρτη 10/11 λήγουν οι συμβά-
σεις του 80% των εργαζόμενων της καθα-
ριότητας στον ΟΑΕΔ», μας είπε η Αντω-
νία Στάη. «500 εργαζόμενες/οι συνολικά
αντιμετωπίζουμε την απόλυση. Δώσαμε
τον καλύτερό μας εαυτό δυο χρόνια τώ-
ρα, στην πιο δύσκολη εποχή, την περίοδο
της πανδημίας, δώσαμε τον αντιικό αγώ-
να και κρατήσαμε υγειονομικά ασφαλείς
όλες τις υπηρεσίες και τα κτίρια του
ΟΑΕΔ και απαιτούμε να μην πεταχτούμε
σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Ζητάμε να
μην μπει εργολάβος, πρώτον σαν φορο-
λογούμενοι πολίτες καθώς ο εργολάβος
κοστίζει διπλάσια απ’ ότι οι απευθείας
συμβάσεις μας με την υπηρεσία και δεύ-
τερον γιατί οι συνθήκες εργασίας στον
εργολάβο, αν πάμε εκεί, θα είναι πολύ
χειρότερες, με κατώτερο μισθό και λιγό-
τερα εργασιακά δικαιώματα.

Η καθαριότητα είναι πάγια και διαρκής
ανάγκη, γιατί να μην καλυφτεί με μόνιμο
προσωπικό; Γιατί να πληρώνουμε εργολά-
βο για κάτι που εμείς κάνουμε ήδη τόσο
καιρό και πολύ καλύτερα; Εχουμε παρα-
δείγματα με κτίρια σε άθλια κατάσταση
από εργολάβους. Απαιτούμε τουλάχιστον
αρχικά να παραταθούν οι συμβάσεις μας.
Η κυβέρνηση με νόμο το Γενάρη του ‘21
καταργεί τις ΣΟΧ σε καθαριότητα και φύ-
λαξη σε όλα τα υπουργεία και τις υπηρε-
σίες τους. Ξεκινούν από μας αλλά ακο-
λουθούν αλυσιδωτά μέχρι το τέλος του
χρόνου όλοι οι συνάδελφοι, σε νοσοκο-
μεία, τον ΕΦΚΑ, την ΑΑΔΕ, παντού. Υπάρ-
χει διάθεση συντονισμού με όλα αυτά τα
κομμάτια.

Έχουμε δώσει αγώνα, το έχουμε κάνει
θέμα στη Βουλή, έχουμε ενημερώσει όλα
τα κόμματα. Έχουμε τη συμπαράσταση
όλου του προσωπικού του ΟΑΕΔ, της
Ομοσπονδίας των Εργαζόμενων, της
ΓΣΕΕ και πολλών Εργατικών Κέντρων.
Ζούμε το πλέον οξύμωρο, ο ΟΑΕΔ, υπη-
ρεσία που υποτίθεται καταπολεμάει την
ανεργία να απολύει προσωπικό. Και μάλι-
στα γυναίκες με οικογένειες και παιδιά. Κι
εγώ μανούλα είμαι με δυο παιδιά πέντε
και οκτώ χρονών».

Σαν επόμενο βήμα τα παραπάνω συνδι-
κάτα και επιτροπές, μαζί με το Σύλλογο
Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα, καλούν
στις 9 Δεκέμβρη ανοιχτή σύσκεψη-συνέ-
λευση συντονισμού όλων των εργαζόμε-
νων ΣΟΧ στην καθαριότητα για κλιμάκω-
ση του αγώνα.

Πριν ένα χρόνο, στις 5 Νοέμβρη 2020,
ο Μητσοτάκης, μαζί με τον (εξαφανι-
σμένο σήμερα) Σωτήρη Τσιόδρα, εί-

χαν ανακοινώσει το δεύτερο lockdown. Ο
Μητσοτάκης είχε στα χέρια του την πρόταση
της «επιτροπής ειδικών», η οποία περιλάμβα-
νε lockdown 15 ημερών. Στο διάγγελμα του ο
Μητσοτάκης δήλωνε ότι «η κυβέρνηση φτάνει
σε αυτή την απόφαση καθώς η πίεση στο σύ-
στημα Υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλη και σε
συνδυασμό με την έκρηξη των κρουσμάτων
το τελευταίο διάστημα» και επαναλαμβάνει
τις πιο κλισέ εκφράσεις: «οι επόμενες 2 βδο-
μάδες είναι κρίσιμες», «η κυβέρνηση ακούει
τους ειδικούς και κάνει ότι είναι απαραίτητο»
και, φυσικά, «για να πετύχουν τα μέτρα χρει-
άζεται και ατομική ευθύνη». 

Για την ιστορία, το δεύτερο lockdown κρά-
τησε έξι μήνες (το μεγαλύτερο στην Ευρώπη)
και όταν ανακοινώθηκε υπήρχαν 2.917 ημε-
ρήσια κρούσματα και συνολικά 49.807 κρού-
σματα από την έναρξη της πανδημίας, 29
ημερήσιοι θάνατοι και 702 συνολικά θάνατοι
και ο εμβολιασμός δεν είχε ξεκινήσει. Ένα
χρόνο μετά, στις 6 Νοέμβρη 2021, τα ημερή-
σια κρούσματα είναι στα 6.909 σε σύνολο
774.265 από την έναρξη της πανδημίας, οι
ημερήσιοι θάνατοι στους 48 και συνολικά
στους 16.200. Δηλαδή, ένα χρόνο μετά το
δεύτερο lockdown έχουμε 724.458 νέα κρού-
σματα και 15.498 θανάτους, αύξηση 2.207%. 

Σήμερα, η Ελλάδα είναι στις χειρότερες θέ-
σεις των τελευταίων 28 ημερών στην ΕΕ (μαζί
με Βουλγαρία και Ρουμανία) σε θανάτους
ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Αυτή η εικόνα
και μόνο φτάνει για να δει κανείς την παταγώ-
δη αποτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. Μία αποτυχία που στοι-
χίζει καθημερινά δεκάδες ανθρώπινες ζωές. 

Η ερώτηση είναι γιατί συμβαίνει αυτό; Όταν
ξεκίνησε η πανδημία το άλλοθι ήταν ότι οι κυ-
βερνήσεις ήταν απροετοίμαστες. Σχεδόν δύο
χρόνια μετά κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί
αυτή τη δικαιολογία και κυρίως η κυβέρνηση
της ΝΔ. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να πάρει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπί-
σει και να περιορίσει την εξάπλωση του ιού
από την εμφάνιση του. Να ενισχύσει από την
πρώτη στιγμή το ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού, να δημιουργήσει νέες ΜΑΦ και
ΜΕΘ, να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα Υγείας,
να κάνει χιλιάδες καθημερινά και στοχευμένα
τεστ για την ιχνηλάτηση και περιορισμό της
εξάπλωσης του ιού, να πάρει μέτρα για ασφα-
λείς μετακινήσεις στα ΜΜΜ, να ελέγξει τους
χώρους εργασίας και εκπαίδευσης. Αντί αυ-
τών, η κυβέρνηση προχώρησε στο πρώτο
lockdown τον Μάρτιο και έδωσε εκατομμύρια
στα ΜΜΕ για να λιβανίζουν τον Μητσοτάκη
και την κυβέρνηση για πόσο καλά τα πήγε
στην πανδημία. Τότε ο «εχθρός» ήταν η
«ανεύθυνη νεολαία», οι πλατείες, τα «κορονο-
πάρτι» και η συγκέντρωση στο Εφετείο την
ημέρα της καταδίκης της Χρυσής Αυγής. Τα
"έξυπνα μέτρα" που ανακοινώθηκαν ήταν το
κλείσιμο των περιπτέρων στις 11 το βράδυ και
η αστυνομία να περιπολεί στις πλατείες. Θα
ήταν γελοίο αν δεν ήταν τραγικό. Έτσι, φτά-
σαμε στη δεύτερη καραντίνα του Νοεμβρίου
2020.

Ακόμα και τότε όμως, θα μπορούσε να αν-
τιστραφεί η κατάσταση αλλά η κυβέρνηση
χρησιμοποίησε και την δεύτερη καραντίνα
πάλι ως άλλοθι για να μην πάρει κανένα ου-
σιαστικό μέτρο για την αντιμετώπισή της ελ-

πίζοντας ότι ο ερχομός του εμβολίου θα σή-
μαινε και το τέλος της πανδημίας. Λίγες μέ-
ρες μετά την ανακοίνωση της δεύτερης κα-
ραντίνας, ανακοινώθηκε ότι ο προϋπολογι-
σμός για την Υγεία το 2021 θα ήταν κατά
16% λιγότερος από το 2020. Για την κυβέρνη-
ση, η ενίσχυση του ΕΣΥ θα ήταν μία πολυτέ-
λεια αφού το εμβόλιο θα τελείωνε την πανδη-
μία. Αυτό κόστισε περισσότερα κρούσματα
και περισσότερους θανάτους. Όταν ξεκίνησε
ο εμβολιασμός στην Ελλάδα, 20 Ιανουαρίου
του ‘21, εν μέσω καραντίνας, οι συνολικοί θά-
νατοι ήταν στους 5.545 και τα συνολικά κρού-
σματα στα 149.973. Δηλαδή, από την έναρξη
της δεύτερης καραντίνας και μέχρι την έναρ-
ξη του εμβολιασμού, πέθαναν 4.843 άτομα
και μολύνθηκαν άλλα 100.166.  

Τα εμβόλια, ένα από τα όπλα στην αντιμε-
τώπιση της πανδημίας, αντιμετωπίστηκαν
από την κυβέρνηση ως πανάκεια, ως το από-
λυτο και μοναδικό όπλο, δίνοντας σ' αυτά με-
ταφυσικές ικανότητες αλλά και ένα καλό άλ-
λοθι για να συνεχίσει τη διάλυση του ΕΣΥ, να
προχωρήσει σε απολύσεις και για να ρίξει
στους "ανεμβολίαστους" την αιτία της αποτυ-
χίας της. 

Κανένα εμβόλιο και σε καμία πανδημία δεν
μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά από
μόνο του. Χρειάζονται ταυτόχρονα συνοδευ-
τικά μέτρα και ένα ισχυρό σύστημα Υγείας
που, εκτός των άλλων, θα εξασφαλίζει στην
σωστή ενημέρωση, τη σωστή διαχείριση και
τη σωστή χρήση του εμβολίου. Πολύ περισ-
σότερο για τα συγκεκριμένα εμβόλια που,
επειδή αναπτύχθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, είχαν
το μειονέκτημα της μικρής διάρκειας ως
προς τη δοκιμασία τους πριν βγουν στην
αγορά. Ο μυστικισμός γύρω από το τι περιέ-
χουν τα εμβόλια, τα κρυφά συμβόλαια, τα πα-
ζάρια ανάμεσα στις φαρμακοβιομηχανίες και

τις κυβερνήσεις, ο ανταγωνισμός των χωρών,
ο αποκλεισμός των φτωχών χωρών, η απου-
σία επιστημονικής ενημέρωσης του πληθυ-
σμού οδήγησαν τις εμβολιαστικές προβλέ-
ψεις των κυβερνήσεων και του ΠΟΥ να πάνε
στα τάρταρα (και το περίφημο τείχος ανο-
σίας όλο να απομακρύνεται), ο ιός να μεταλ-
λάσεται σε νέες και πιο επικίνδυνες μορφές
και σε συνδυασμό με την απουσία οποιουδή-
ποτε άλλου μέτρου η πανδημία να συνεχίσει
να εξαπλώνεται.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι "έκανε ό,τι είναι να
κάνει" και την ευθύνη, για τη σημερινή τραγι-
κή εικόνα, την έχουν οι "ψεκασμένοι ανεμβο-
λίαστοι". Στην Ελλάδα δεν υπήρχε, πριν την
πανδημία, καμία, άξιας λόγου, αμφισβήτηση
των εμβολίων. Η αμφισβήτηση ενός κόσμου
στα τωρινά εμβόλια είναι δημιούργημα της
κυβερνητικής αντιμετώπισης της πανδημίας
(και στην Ελλάδα και παγκόσμια). 

Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα 30% του πλη-
θυσμού που δεν κάνει εμβόλιο. Δεν είναι ούτε
"ψεκασμένοι" και ούτε θα το κάνουν μέσω "τι-
μωρητικών μέτρων". Για να κερδηθεί η εμπι-
στοσύνη του κόσμου στα εμβόλια χρειάζεται
επιστημονική ενημέρωση από τους γιατρούς
για τα πλεονεκτήματα του εμβολιασμού. Χρει-
άζεται έλεγχος περίπτωση-περίπτωση αν τυ-
χόν κάποια/ος δεν πρέπει να κάνει εμβόλιο.
Και πάνω από όλα, χρειάζεται να εξορθολογι-
στεί ο εμβολιασμός. 

Κέρδη
Τα εμβόλια είναι, επιστημονικά αποδεδειγ-

μένα, ασφαλή αλλά έχουν χαμηλή χρονικά
αποτελεσματικότητα. Η τρίτη δόση ξεκίνησε
αλλά όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει και τέταρτη
και πέμπτη αν δεν γίνουν πιο αποτελεσματικά.
Η βασική αιτία της αναποτελσματικότητας εί-
ναι οι μεταλλάξεις που οφείλονται στη χαμηλή
εμβολιαστική κάλυψη των χωρών χαμηλού ει-
σοδήματος (4,1 %). Φαύλος κύκλος. Ταυτό-
χρονα, οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν σταμα-
τήσει την εξέλιξη των εμβολίων γιατί κάθονται
στα τεράστια και επικερδή συμβόλαια με τα
υπάρχοντα εμβόλια. Η στροφή στο φάρμακο-
χάπι ενάντια στον ιό είναι μία άλλη επικερδή
μπίζνα με επίκεντρο τα πλούσια κράτη.  Γι’
αυτό το πρόβλημα δεν είναι οι ανεμβολίαστοι.
Γι’ αυτό πρέπει να γυρίσουν όλοι στις δουλει-
ές τους και να παρθούν πίσω τα μέτρα. 

Το πρόβλημα είναι η συστημική αποτυχία
στη διαχείριση της πανδημίας. Για να τελει-
ώσουμε με την πανδημία θα πρέπει να πετά-
ξουμε στα σκουπίδια όλους αυτούς που διοι-
κούν αυτό το κύκλωμα. Θυσιάζουν ανθρώπι-
νες ζωές στο βωμό του κέρδους. Μόνο ο ερ-
γατικός έλεγχος στην κοινωνία και στην οικο-
νομία μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα από
την πανδημία και από τις αιτίες που τις γενάνε
και τις διαιωνίζουν.

Γιώργος Ράγκος

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Συστημική 
αποτυχία

Και μονιμο-
ποιήσεις



Εδώ και τώρα μονιμότητα! Με αυτό το
σύνθημα, χιλιάδες πυροσβέστες, μό-
νιμοι και συμβασιούχοι απ’ όλη την

χώρα διαδήλωσαν την Παρασκευή 5/11 σε
μια μαζική και δυναμική συγκέντρωση έξω
από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας στο Μαρούσι.  

Η αθλιότητα της κυβέρνησης Mητσοτάκη
ξεπέρασε κάθε όριο καθώς στο τέλος της
συγκέντρωσης επιτέθηκε στους συγκεντρω-
μένους με ΜΑΤ, δακρυγόνα αλλά και μια αύ-
ρα που επιστρατεύτηκε για να καταβρέξει
και να διαλύσει τους εποχικούς πυροσβέ-
στες που παρέμεναν συγκεντρωμένοι ζητών-
τας από την πολιτική ηγεσία (μάταια) να
ακούσει τα αιτήματά τους με αποτέλεσμα
τραυματισμούς διαδηλωτών.

«Την θέση των υγειονομικών που πέταξε
έξω η κυβέρνηση, αφού έκανε πρώτα τη
δουλειά που έπρεπε, παίρνουμε εμείς. Ενω-
μένοι μέχρι τέλους», ήταν το μήνυμα που
έστειλαν οι εποχικοί πυροσβέστες που κρα-
τώντας πλακάτ και πανό και φωνάζοντας
συνθήματα απαίτησαν από την κυβέρνηση

μαζικές προσλήψεις για τους χιλιάδες συμ-
βασιούχους που πριν λίγες μέρες έληξε η
σύμβασή τους. Αλλά και υλικοτεχνικό εξο-
πλισμό και αξιοπρεπείς μισθούς για να μπο-
ρέσουν να αντιμετωπίσουν τις ολοένα και
μεγαλύτερες καταστροφές που προκαλεί η
κλιματική αλλαγή και οι εγκληματικές πολιτι-
κές περικοπών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

«Η κλιματική αλλαγή μας έχει δείξει τα
δόντια της. Ζητάμε την άμεση απορρόφησή
μας στο πυροσβεστικό σώμα και η κυβέρνη-
ση δεν μας λαμβάνει υπόψη. Δουλεύουμε οι
συμβασιούχοι έξι μήνες το χρόνο και μετά
μας στέλνουν ταμείο ανεργίας τρεις μήνες
και τους υπόλοιπους τρεις τίποτα. Αλλά βλέ-
πουμε ότι οι ανάγκες είναι 12 μήνες τον χρό-
νο», μας είπε ο Βασίλης Δάρας, συμβασιού-
χος. «Ζητάμε την άμεση μονιμοποίησή μας
γιατί το σώμα έχει ανάγκη και δεν έχει κό-
σμο. Με το ζόρι βγαίνουν οι βάρδιες και γι’
αυτό στο τέλος φτάσαμε να φέρνουν πυρο-
σβέστες από το εξωτερικό», δήλωσε στην
εργατική αλληλεγγύη ο Γιάννης Καμαρινός,
επίσης εποχικός πυροσβέστης στην Ελευσί-

να. «Θέλουμε να προσληφθούν όλοι οι 2.500-
3.000 συμβασιούχοι αλλά ούτε και αυτοί
φτάνουν γιατί οι ανάγκες είναι αυτή τη στιγ-
μή για πάνω από 4.000 κόσμο. Όσο για τον
εξοπλισμό μας; Κράνη των 2,5 ευρώ, μια μό-
νο στολή, δεν έχουμε δεύτερη...»

«Ζητάμε να μονιμοποιηθούν με σταθερή
σχέση εργασίας όλοι οι εποχικοί και πενταε-
τείς συνάδελφοι», τόνισε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Δημήτρης Βλάχος μέλος ΔΣ του
Σωματείου Πυροσβεστών Ηπείρου. «Μας
έχουν να δουλεύουμε με απλήρωτες εφημε-
ρίες, εκατοντάδες ρεπό χρωστούμενα. Θέ-
λουμε εξοπλισμό ανάλογο με αυτόν που εί-
χαν οι συνάδελφοι πυροσβέστες που είχαν
έρθει από τις άλλες χώρες, έργα αντιπυρι-
κής προστασίας, ένταξη του επαγγέλματος
στα βαρέα επικίνδυνα και ανθυγιεινά».

Το παρών στη συγκέντρωση έδωσε αντι-
προσωπεία της Πρωτοβουλίας ενάντια στην
Περιβαλλοντική καταστροφή και την Κλιμα-
τική Αλλαγή που κάλεσε στο συλλαλητήριο
το Σάββατο 6 Νοέμβρη.

Γ.Π.

Γενική συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων
της πρ. Γεν. Γραμματείας Δημ. Εσόδων

(ΓΓΔΕ) πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τε-
τάρτη, όπου με μεγάλη πλειοψηφία αποφασίστη-
κε 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 10/11. Η από-
φαση αυτή αποτελεί συνέχεια του αγώνα ενάντια
στην υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας, εξαι-
τίας της πρόσφατης μετεγκατάστασης της Γεν.
Δ/νσης Ηλ. Διακυβέρνησης σε νέο κτίριο στην
Πειραιώς.

Εδώ και 3 μήνες που πραγματοποιήθηκε η με-
τακόμιση οι εργαζόμενοι βιώνουν την έλλειψη
στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας.
Υπάλληλοι στοιβάζονται σε γραφεία χωρίς τις
απαιτούμενες αποστάσεις καθώς το κτίριο διαθέ-
τει χωρητικότητα για λιγότερο προσωπικό από
αυτό που εργάζεται στην υπηρεσία, η ανακαίνιση
δεν έγινε σωστά ώστε να περιοριστούν τα έξοδα
του ιδιώτη που το νοικιάζει, δεν υπάρχει πίσω
έξοδος κινδύνου στον περίγυρο με αποτέλεσμα
πρόσφατο ατύχημα στον χώρο δουλειάς να αρ-
γήσει να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσο-
κομείο  κ.ά.

Τις προηγούμενες εβδομάδες ο Σύλλογος είχε
πραγματοποιήσει επαναλαμβανόμενες 4ωρες
στάσεις εργασίας και πρωινές μαζικές παραστά-
σεις διαμαρτυρίας για την ανάδειξη των παραπά-
νω προβλημάτων. Η Διοίκηση, ακολουθώντας πι-
στά τα βήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αρ-
νήθηκε ως τώρα να συναντηθεί με τους εκπρο-
σώπους των εργαζομένων και ισχυρίζεται ότι η
επιλογή του κτιρίου ήταν η πλέον ενδεδειγμένη.
Απέναντι σε αυτή την ανάλγητη στάση, η κλιμά-
κωση των κινητοποιήσεων αποτελεί μονόδρομο.

Νίκος Τουρνάς, μέλος ΔΣ Συλλόγου ΓΓΔΕ
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ΥΠ.ΟΙΚ. Γ.Γ.Δ.Ε.

Εκλογές στο Σωματείο Ιδ. Υγείας Αθήνας

ΟΛΜΕ
Συνέλευση Προέδρων
στις 27 Νοέμβρη

Συνέλευση Προέδρων στις 27 Νοέμβρη απο-
φάσισε το ΔΣ της ΟΛΜΕ μετά από απαίτηση

33 ΕΛΜΕ αφού αυτές είχαν συγκεντρώσει το
1/10 των υπογραφών που απαιτούνται με βάση
το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Ζητάνε επίσης
να κηρυχτούν έκτακτες γενικές συνελεύσεις σε
όλες τις ΕΛΜΕ για “τον καθορισμό της στάσης
του κλάδου και τα αγωνιστικά βήματα απέναντι
στην αξιολόγηση”. 

Οι Παρεμβάσεις της Δευτεροβάθμιας στηρί-
ζουν αυτή την κίνηση και σε ανακοίνωσή τους ση-
μειώνουν ότι αλλοιώθηκαν με συνδικαλιστικά τερ-
τίπια και πραξικοπηματικό τρόπο οι αποφάσεις
των ΕΛΜΕ στην προηγούμενη Γ.Σ. των Προέδρων
και υπονομεύτηκε ο αγώνας του εκπαιδευτικού κι-
νήματος. Όπως αναφέρουν “...οι παρατάξεις των
ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ, υποταγμένες στον ν. Χατζη-
δάκη, προσπαθούν να πείσουν, ως άλλες 'υπεύ-
θυνες δυνάμεις' και 'εκφραστές της νομιμότη-
τας', ότι ούτε τώρα αλλά ούτε και στο μέλλον θα
μπορέσουμε να κάνουμε απεργία γιατί αυτή θα
βγαίνει πάντα παράνομη από την εκάστοτε εξου-
σία, την κυβέρνηση και τα δικαστήρια. Με αυτή
τους την στάση υπηρετούν τη θέση ότι ο μόνος
τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να
διεκδικήσουν και να αλλάξουν τη ζωή τους είναι η
ψήφος τους στην κάλπη κάθε 4 χρόνια”.

Το Σωματείο Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας θα πραγματοποιήσει εκλο-
γές από τις 7 ως τις 11 Δεκέμβρη για την ανάδειξη νέου ΔΣ, ενώ

την Πέμπτη 25 Νοέμβρη θα γίνει η Εκλογοαπολογιστική συνέλευση.
Οι εκλογές γίνονται μέσα στην πιο δύσκολη στιγμή της πανδημίας,
την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει τη διάλυση των δημό-
σιων νοσοκομείων, χαρίζοντας στους κλινικάρχες τεράστια κέρδη
στις πλάτες των εργαζόμενων στην Ιδιωτική Υγεία. Αλλά και σε μια
περίοδο που ξεδιπλώνονται τρομερές αντιστάσεις από το εργατικό
κίνημα, που πετυχαίνει νίκες και μαζικοποιεί τα σωματεία. 

Η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών - ΑΣΚΥ, δύναμη
της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στον κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας,
δίνει τη μάχη των εκλογών και στη διακήρυξή της, ανάμεσα σε άλλα,
αναφέρει: «Οι εκλογές στο Σωματείο Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας απο-
τελεί την συνέχεια της μάχης για διεκδίκηση υπογραφής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας στον Κλάδο που να ανταποκρίνεται στις ανάγ-
κες μας, για την εξάλειψη των ελαστικών σχέσεων εργασίας και για
δωρεάν πρόσβαση στην Υγεία σε όλους. Για να πάψει η Υγεία να ει-
ναι εμπορευμα. 

Η παρέμβασης της Αγωνιστικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Υγει-
ονομικών μέσα από το Σωματείο Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας και την εκ-
προσώπηση με μία έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ουσιαστική

την περασμένη τριετία. Τον Φεβρουάριο του 2019 στηρίξαμε την κι-
νητοποίηση του Σωματείου ενάντια στις ομαδικές απολύσεις στο Ια-
τρικό Αθηνών στο Μαρούσι στις υπηρεσίες σίτισης. Τον Ιούνιο του
2019 οργανώσαμε με όλες μας τις δυνάμεις την Κλαδική Απεργία
που έσπασε το εργοδοτικό λοκντάουν.  

Μετά από δική μας πρόταση το Σωματείο προχώρησε σε κοινή κι-
νητοποίηση με τα σωματεία των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκο-
μεία στις 7 Απρίλη του 2020. Οργανώσαμε λίγες μέρες αργότερα
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην ιδιωτική κλινική Ταξιάρχαι στο Πε-
ριστέρι που έχασαν την ζωή τους 13 ασθενείς λόγω της μη τήρησης
των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

Αναδείξαμε το αίτημα για επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας
που αναδείχθηκε σε κορυφαίο αίτημα την περίοδο της πανδημίας.
Ένα αίτημα που επανειλημμένα αρνήθηκε να υιοθετήσει η πλειοψη-
φία του ΔΣ του Σωματείου μας. 

Πρωτοστατήσαμε για τη συμμετοχή του κλάδου στις απεργίες των
συνδικάτων στις 8 Μάρτη για την παγκόσμια ημερα της Γυναικας και
την ιστορική 7 Οκτωβρίου 2020 στο Εφετείο που ανακοινώθηκε η
καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή».
• Διαβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη της ΑΣΚΥ στο:

https://askyg.blogspot.com/

Η οργή των πυροσβεστώνΗ οργή των πυροσβεστών

Απεργία 10/11

5/11, Συγκέντρωση των πυροσβεστών μπροστά στο Υπ. Κλιματικής Κρίσης. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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ΛΑΡΚΟ

Απεργία 13/11

ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ

Με έμπνευση από
efood και COSCO

Πανλαρκική 24ωρη απεργία και πανελλαδικό συλλα-
λητήριο στο Σύνταγμα οργανώνουν για το Σάββατο

13 Νοέμβρη τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ. Η συγκέντρωση
θα ξεκινήσει στο Υπουργείο Εργασίας στις 11πμ. Διεκδι-
κούν να αξιοποιηθεί ο τεράστιος πλούτος της ΛΑΡΚΟ,
να μην ξεπουληθεί στους εγκληματικούς διαγωνισμούς
εκποίησης και να διασφαλιστούν η ενιαία λειτουργία της
ΛΑΡΚΟ και όλες οι θέσεις εργασίας.

«Δύο χρόνια τώρα δεν μας έχει απαντήσει η κυβέρνη-
ση τι σκοπό έχει για τη ΛΑΡΚΟ, κανένα υπουργείο δεν
μας έχει δεχτεί», δηλώνει ο Νίκος Ρήννας, εργαζόμενος
στη ΛΑΡΚΟ και γραμματέας του Συνδικάτου Μετάλλου
Φθιώτιδας. «Έχουν μείνει η ΤΕΡΝΑ και ο Μυτιληναίος
στον διαγωνισμό. Μπορεί όποιος αγοράσει τη ΛΑΡΚΟ να
ενδιαφέρεται μόνο για τα λατομεία και να κλείσει τα ερ-
γοστάσια. Γι’ αυτό ζητάμε την ενιαία λειτουργία και να
παραμείνει στο δημόσιο. Η τροπολογία του Φλεβάρη του
2020 που έδωσε την εταιρία σε ειδικό διαχειριστή λέει
εκτός των άλλων ότι απολυόμαστε όλοι οι εργαζόμενοι
χωρίς αποζημίωση, όταν εξαγοραστεί. Είναι κόσμος που
κανονικά θα έβγαινε σε σύνταξη, αλλά δεν του τη δίνουν,
τους κρατούν όμηρους. Ταυτόχρονα, ο μισθός μας είναι
μειωμένος κατά 30% και έχουν κόψει όλα τα επιδόματα
και τα δώρα.

Στο συλλαλητήριο στην Αθήνα περιμένουμε πάρα πολ-
λά σωματεία και εργατικά κέντρα που θα κατέβουν για
συμπαράσταση, όπως και το ΕΝΕΔΕΠ των εργατών της
Cosco». 

Το Σάββατο 6 Νοέμβρη οι εργαζόμενοι στην Praktiker
Hellas προχώρησαν με το σωματείο τους σε 24ωρη

πανελλαδική απεργία και συγκεντρώσεις σε Αθήνα (κα-
τάστημα στην Πειραιώς - Ρουφ), Λάρισα και συνολικά 16
καταστήματα, ενάντια στην εκδικητική απόλυση συνα-
δέλφου τους, για αυξήσεις στους μισθούς και ενιαία ερ-
γασιακά δικαιώματα.

Ο Παρασκευάς Γιώργος, μέλος του ΔΣ του σωματείου
Praktiker Hellas δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: "Προ-
κηρύξαμε με ομόφωνη απόφαση της γενικής μας συνέλευ-
σης 24ωρη πανελλαδική απεργία, για να παρθεί πίσω η εκ-
δικητική απόλυση του συναδέλφου μας και συνδικαλιστή
στο παράρτημα της Λάρισας, επειδή η εταιρεία ήθελε να
τροποποιήσει μονομερώς της σύμβαση του και να τον
βγάλει από τα Βαρέα. Τον απέλυσαν επειδή είναι μπρο-
στάρης και συνδικαλιστής. Έχει 3 παιδιά. Και ο δεύτερος
λόγος που είμαστε εδώ είναι για να κερδίσουμε επιχειρη-
σιακή σύμβαση, με αυξήσεις και επιδόματα. Έχουμε να
πάρουμε αύξηση εδώ και 8 χρόνια. Η κινητοποίηση σήμε-
ρα έχει συμμετοχή, και θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Οι μά-
χες στην efood και στην COSCO έχουν αποτελέσει παρά-
δειγμα για όλους τους εργαζόμενους και τους χώρους
δουλειάς ενάντια στο ν. Χατζηδάκη. Η efood μετά από μια
μεγάλη απεργία κέρδισε, σε μια μέρα, επιχειρησιακή σύμ-
βαση, από εκεί που δεν είχε τίποτα τα κέρδισε όλα."

Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης βρέθηκε στο
πλευρό των απεργών της Praktiker με προκήρυξη που
γενίκευε τις απεργίες των εργατών στην efood και στην
COSCO "που πετυχαίνουν νίκες ενάντια στην κυβέρνηση
και τα αφεντικά. Συμπαράσταση στους απεργούς της
Praktiker, μέχρι τη νίκη!".

ΣΕΚ Πετραλώνων-Θησείου

Να δώσουμε συνέχεια 
στη νίκη στην COSCO
Μετά από εφτά ημέρες απεργίας

των λιμενεργατών της Cosco και
λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η

48ωρη απεργία τους (5 και 6/11), η εται-
ρεία με γραπτή επιστολή δεσμεύτηκε ότι
αποδέχεται την αύξηση των εργατικών
ομάδων (πόστες) από 4 σε 5, την κατάρ-
γηση των κόντρα βαρδιών και τη σύστα-
ση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας με
τη συμμετοχή του σωματείου για την
εφαρμογή και τήρηση των μέτρων προ-
στασίας των εργαζομένων στους χώρους
δουλειάς. Η νίκη τους είναι πολύ μεγάλη
για να την κρύψει η κυβέρνηση και τα πα-
παγαλάκια της. Ακόμα και τα ΜΜΕ ξαφνι-
κά διαπίστωσαν νίκη ενός αγώνα που τό-
σες μέρες απέκρυπταν.

Οι λιμενεργάτες τα κατάφεραν έχοντας
απέναντί τους έναν πολυεθνικό κολοσσό
όπως είναι η Cosco, τεράστια οικονομικά
συμφέροντα που πλήττονταν με τους τό-
νους των εμπορευματοκιβωτίων να μένουν
στάσιμα στο λιμάνι και μια κυβέρνηση που
το μόνο της αποκούμπι ήταν τα δικαστήρια
που κάθε μέρα έβγαζαν παράνομη την
απεργία. Η νίκη τους είναι μια κατάκτηση
για όλους τους εργάτες και τις εργάτριες.
Μετά και τη νίκη στην efood, πληθαίνουν
τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η
εργατική τάξη είναι πιο δυνατή από την κυ-
βέρνηση και τους εργοδότες, όταν απερ-
γεί, συσπειρώνεται στα σωματεία και ορ-
γανώνει τη συμπαράσταση, ώστε κανένα
κομμάτι της να μην απομονωθεί. Παρα-
δείγματα που απαντούν και στις μεταμον-
τέρνες θεωρίες που θέλουν να είναι το κέν-
τρο αντίστασης τα social media και μιλούν
για ξεπερασμένα συνδικάτα και απεργίες.

Ο θάνατος του λιμενεργάτη Δημήτρη
Δαγκλή από γερανογέφυρα στο λιμάνι
ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο πόσο
εγκληματικές είναι οι πολιτικές της εντατι-
κοποίησης της εργασίας, την οποία η κυ-
βέρνηση της ΝΔ ήθελε να ανεβάσει σε νέα
ύψη με τους νόμους του Χατζηδάκη. Με
τον αγώνα τους, οι λιμενεργάτες σμπαρά-

λιασαν όλους αυτούς τους αντιδραστι-
κούς νόμους και την ίδια την κυβέρνηση,
αγνοώντας τις απεργοκτόνες διατάξεις και
τις απαγορεύσεις. «Παρανόμησαν», αλλά
αντί για περαιτέρω εντατικοποίηση, κέρδι-
σαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αντί
για περιορισμό του συνδικαλισμού και
διώξεις αγωνιστών, έκαναν εκλογές δια
ζώσης και όχι ηλεκτρονικές, μαζικοποί-
ησαν το σωματείο τους και ανάγκασαν την
εταιρία να το αναγνωρίσει ως αντιπροσω-
πευτικό. Έδωσαν δυνατά και καθαρά το
σύνθημα σε όλους, όπως και οι διανομείς
της efood, “παρανομήστε και θα κερδίσε-
τε”. Σύνθημα που βάζει την πίεση στις
συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες να μην
κάνουν πίσω με δικαιολογία τα εμπόδια
που βάζει ο νόμος Χατζηδάκη. 

Αναγνώριση
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι εργάτες

της Cosco απεργούν και νικάνε. Στις 18
Ιούλη του 2014 κατέβηκαν για πρώτη φο-
ρά σε απεργία και χωρίς να έχουν καν σω-
ματείο, κατάφεραν να επιβάλουν στην
εταιρεία να κάνει δεκτά τα πιο σημαντικά
από τα αιτήματά τους, όπως αναγνώριση
του επαγγέλματός τους ως επικίνδυνου
και ανθυγιεινού, αυξήσεις, υπογραφή ΣΣΕ,
αναγνώριση των ατυχημάτων στο χώρο
εργασίας ως εργατικά ατυχήματα και η
αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων σε
κάθε γερανογέφυρα στα 5 άτομα από 3
που ήταν τότε. 

Όπως έγραφε τότε η Κ. Θωίδου στην
ΕΑ Νο1132: «Οι εργαζόμενοι δούλευαν κυ-
ριολεκτικά σε συνθήκες γαλέρας χωρίς
συμβάσεις και κανονισμούς εργασίας, χω-
ρίς υπερωρίες και Σαββατοκύριακα, χωρίς
γιατρό ασφαλείας και όλα όσα προβλέ-
πονται για την ανθυγιεινή εργασία της
δουλειάς του εναερίτη που εργάζεται σε
γερανογέφυρα και μάλιστα με βάρδιες 16
ωρών χωρίς διάλειμμα». Σε δηλώσεις ανέ-
φεραν καθημερινά ατυχήματα, ενώ υπήρ-
ξε και ο θάνατος εργαζομένου από ανακο-

πή «γιατί δούλευε μόνος του και είχε πρε-
σαριστεί πάρα πολύ. Δεν φάνηκε όμως
πουθενά ως εργατικό ατύχημα». Το σωμα-
τείο ΕΝΕΔΕΠ φτάχτηκε μετά από εκείνη
την απεργία.

Όμως οι κατακτήσεις άρχισαν να παίρ-
νονται πίσω και έτσι στις 30 Μάη του
2018, μέρα πανεργατικής απεργίας, το
σωματείο ΕΝΕΔΕΠ ξεκίνησε απεργία με
αποτέλεσμα να μείνει κλειστό το λιμάνι
για τέσσερις μέρες και ανέστειλαν την
απεργία τους μετά από υπόσχεση της
εταιρίας να διαπραγματευτεί ΣΣΕ. Το κεν-
τρικό επιχείρημα για την αναστολή ήταν
ότι αν συνεχίσει η απεργία, τότε θα κινδυ-
νέψει να διαλυθεί το σωματείο που με χί-
λιους κόπους έχει καταφέρει να φτιαχτεί
κόντρα στις μεθοδεύσεις της εργοδο-
σίας, θα απολυθούν μαχητικοί συνδικαλι-
στές και πρωτοπόροι εργάτες και άρα
χρειάζεται ένα βήμα πίσω για ανασύντα-
ξη των δυνάμεων. Το ίδιο έγινε μετά την
24ωρη απεργία τον Σεπτέμβρη του 2018.
Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι όταν
σταματάει η απεργιακή πίεση, αυτοί που
ανασυγκροτούνται είναι τα αφεντικά.

Είναι μια πολύτιμη εμπειρία γιατί μπρο-
στά μας είναι η μάχη για μετατροπή όλων
των συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης
και για υπογραφή ΣΣΕ. Το σωματείο είναι
πιο μαζικό και δυνατό από ποτέ, η εταιρία
σε οπισθοχώρηση και η κυβέρνηση πάει
από φιάσκο σε φιάσκο. Η 48ωρη απεργία
των Ναυτεργατών της ΠΝΟ είναι ευκαιρία
συντονισμού και κλιμάκωσης. Με σταματη-
μένα τα πλοία και το λιμάνι μαζί, η απεργία
θα είναι πιο δυνατή. Μέσα σε αυτές τις
συνθήκες, απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις
που δεν φέρνουν ευημερία, αλλά τσάκισμα
εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμά-
των, είναι ώρα να επαναφέρουμε και το αί-
τημα της κρατικοποίησης χωρίς αποζημίω-
ση στα αρπακτικά της Cosco. Για δημόσιο
λιμάνι κάτω από των έλεγχο των εργατών. 

Μάνος Νικολάου

5/11, Συνέλευση των εργατών της COSCO. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Κάλεσμα για να αποτελέσουν οι
φετινές διαδηλώσεις της 17
Νοέμβρη έναν μαζικό αντιφασι-

στικό κι αντιρατσιστικό σταθμό, απευ-
θύνει η ΚΕΕΡΦΑ.

Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει εκδή-
λωση στον ιστορικό χώρο της εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου, τη Δευτέρα
15/11, στις 5μμ με ομιλητές τον Κώ-
στα Παπαδάκη, δικηγόρο πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χ.Α, τον Θανάση
Καμπαγιάννη, δικηγόρο της οικογένει-
ας του δολοφονημένου από την
ΕΛ.ΑΣ, Νίκου Σαμπάνη, τον Τάκη Ζώ-
το, δικηγόρο των μεταναστών που δέ-
χτηκαν επίθεση από νεοναζί στην Πα-
λιά Κοκκινιά, την Παρβάνα Αμίρι, προ-
σφύγισσα από το στρατόπεδο της Ρι-
τσώνας, τον Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρο
της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλά-
δος “Η Ενότητα” και τον συντονιστή
της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρο Κωνσταντίνου.

Τίτλος της εκδήλωσης είναι “Καμιά
αποφυλάκιση χρυσαυγιτών. Οι ζωές
των προσφύγων, των μεταναστών,
των Ρομά μετράνε” και συμπυκνώνει
τις βασικές αιχμές με τις οποίες η
ΚΕΕΡΦΑ καλεί όλες και όλους να βα-
δίσουν στη διαδήλωση του Πολυτε-
χνείου: Η προκλητική αποφυλάκιση
του Πατέλη, επικεφαλής της συμμο-
ρίας που δολοφόνησε τον Παύλο
Φύσσα αποθρασύνει τα φασιστοειδή
να αρχίσουν να ξαναβγαίνουν από τις
τρύπες τους και να πραγματοποιούν
επιθέσεις. Μέσα σε μόλις ένα μήνα οι
νεοναζί έδωσαν το στίγμα τους με τις
επιθέσεις στη Σταυρούπολη, στο Νέο
Ηράκλειο, στην Παλιά Κοκκινιά, στου
Ψυρρή. Το έδαφος για τις επιθέσεις
στρώνεται από τη ρατσιστική πολιτική
της κυβέρνησης. Αυτή που χαϊδεύει
τους μπάτσους δολοφόνους του Ρομ
Νίκου Σαμπάνη, που συνεχίζει να πνί-
γει πρόσφυγες στο Αιγαίο, να κάνει
απελάσεις και τώρα ετοιμάζεται να πε-
τάξει στο δρόμο ή να ξαναστείλει στα
στρατόπεδα στα νησιά τους πρόσφυ-
γες του Ελαιώνα, της Μαλακάσας κλπ.
Μια πολιτική όμως που μπορεί να τσα-
κιστεί με τον ίδιο τρόπο που τσακίστη-
κε η κάποτε ανερχόμενη εγκληματική
ναζιστική οργάνωση της Χ.Α.

Ήδη στις κινητοποιήσεις που ξεδι-
πλώνονται αυτές τις ημέρες στα στρα-
τόπεδα των προσφύγων γίνεται κάλε-
σμα από τους ίδιους τους πρόσφυγες
και τις επιτροπές τους με τις οποίες
οργανώνουν τις κινητοποιήσεις, για
κατέβασμα στην πορεία του Πολυτε-
χνείου, ενώ αντίστοιχες προσπάθειες
γίνονται προκειμένου να εκφραστεί
και η οργή των Ρομά, με παρουσία
στη διαδήλωση.

“Ευχαριστούμε όλες και όλους για
την υποστήριξη. Θα σας δούμε στη
διαδήλωση στις 17 Νοέμβρη. Θα είμα-
στε όλοι μαζί” ήταν τα λόγια με τα
οποία η Νικλέτ, πρόσφυγας από το
Κογκό, έκλεισε την εκδήλωση – δια-
μαρτυρία που οργάνωσαν την Κυριακή

η Επιτροπή Προσφύγων και η ΚΕΕΡΦΑ
στο στρατόπεδο του Ελαιώνα.

Μαχαιριά
Στην προκήρυξη που κυκλοφόρησε

η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με πολύγλωσσες αφί-
σες που καλούν στη διαδήλωση της
17 Νοέμβρη, τονίζει: “Η αποφυλάκιση
του νεοναζί Πατέλη, του επικεφαλής
του πιο σκληρού τάγματος εφόδου
της Χρυσής Αυγής της Νίκαιας, του
τάγματος που δολοφόνησε τον Παύλο
Φύσσα, είναι μια μαχαιριά σε βάρος
των οικογενειών των θυμάτων, της
Μάγδας Φύσσας, του Χαντίμ Χουσεΐν,
της Σουγκράν Μπίμπι και ολόκληρου
του αντιφασιστικού και δημοκρατικού
κινήματος που απαίτησε οι φονιάδες
νεοναζί να πάνε φυλακή.

Η ανοχή της κυβέρνησης στη δρά-
ση των φασιστών, με τις πρόσφατες
επιθέσεις στη Σταυρούπολη, στον
Εύοσμο, στο Ν. Ηράκλειο έδωσε το
πράσινο φως για να αποφυλακίζονται
οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής που
καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή
τους στις δολοφονικές επιθέσεις και
στη διεύθυνση της εγκληματικής ορ-
γάνωσης.

Η δολοφονία του 18χρονου Ρομά

Νίκου Σαμπάνη με 36 σφαίρες και η
σκαναδαλώδης αποφυλάκιση των 7
αστυνομικών που τις έριξαν, με την
προκλητική κάλυψη της καταδίωξης
από τον υπουργό Προ.Πο Τ. Θεοδωρι-
κάκο, έδειξε πόσο απροκάλυπτα ρα-
τσιστική είναι η πολιτική της κυβέρνη-
σης της ΝΔ προκαλώντας την οργή
της πλειοψηφίας του κόσμου.

Η αποφυλάκιση Πατέλη έχει απο-
θρασύνει τα φασιστοειδή στις γειτο-
νιές του Πειραιά. Έτσι φτάσαμε στην
επίθεση των φασιστών στην Παλιά
Κοκκινιά με τα δολοφονικά χτυπήματα
οργανωμένης ομάδας και την εισβολή
σε σπίτι σε βάρος τριών Πακιστανών
μεταναστών εργατών.

Είναι σκάνδαλο η αποφυλάκιση του
Πατέλη, ενός βαρυποινίτη χρυσαυγίτη,
του οποίου η ποινή ξεπερνούσε τα δέκα
χρόνια. Είναι πράσινο φως για νέες επι-
θέσεις στις γειτονιές μας. Γι’ αυτό απαι-
τούμε να πάρουν αμέσως τέλος. Να γυ-
ρίσει στη φυλακή ο Πατέλης τώρα! Μαζί
του να πάνε και τα κατάλοιπα της Χρυ-
σής Αυγής που οργάνωσαν τις τελευταί-
ες επιθέσεις. Είναι απαράδεκτο αντί να
αποζημιώνονται τα θύματα των φασι-
στών με απόφαση της Βουλής, αντί να
κλείσουν τα γραφεία -ορμητήρια της ΧΑ,
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Ηδιαδήλωση για την 48η επέτειο της εξέγερσης του Πολυ-
τεχνείου δίνει τη δυνατότητα να ενωθεί στο δρόμο όλος ο

κόσμος που δίνει τη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση και τις επι-
λογές της.

Η κυβέρνηση σχεδόν δυο χρόνια από το ξέσπασμα της παν-
δημίας κατάφερε να τη φτάσει σε νέα κορύφωση με καθημερι-
νά ρεκόρ κρουσμάτων και συνολικά 16μιση χιλιάδες θανάτους.
Υπονόμευσε τη διαδικασία των εμβολιασμών τροφοδοτώντας
με την αναξιοπιστία της τόσο τις αντιεμβολιαστικές φωνές όσο
και τις αμφιβολίες και την ανασφάλεια μιας μερίδας του κό-
σμου που το μόνο που αντικρύζει είναι το δάκτυλο που της
κουνάνε αυτοί που του κόβουν το μεροκάματο. Μέσα σε αυτά
τα δυο χρόνια όχι μόνο δεν έκανε κάτι για να ενισχύσει τα νο-
σοκομεία αλλά προχώρησε σε χιλιάδες απολύσεις υγειονομι-
κών, βυθίζοντας ακόμα περισσότερο το τσακισμένο δημόσιο
σύστημα Υγείας κι ενισχύοντας παράλληλα τους ιδιώτες.

Κι όσο απέλυε υγειονομικούς προσλάμβανε μπάτσους στο
πολλαπλάσιο, ενθαρρύνοντας με κάθε τρόπο την αστυνομική
αυθαιρεσία, το ρατσισμό και την καταστολή. Τα παραδείγματα
μόνο του τελευταίου μήνα αποδεικνύουν μια πραγματικότητα
που θα χρειάζονταν πολλές σελίδες για να την περιγράψουμε
στο σύνολό της: Καβαλάρηδες αστυνομικοί καταδιώκουν αυτο-
κίνητο, αδειάζουν τους γεμιστήρες τους πάνω του και δολοφο-
νούν τον 18χρονο Νίκο Σαμπάνη. Το κριτήριο είναι σαφές από
την απομαγνητοφώνηση των επικοινωνιών τους. Οι επιβαίνον-
τες στο αυτοκίνητο είναι Ρομά. Η κυβέρνηση συμπαρίσταται με
κάθε τρόπο στους δολοφόνους.

Την προηγούμενη εβδομάδα πυροσβέστες διαδήλωσαν μετά
από ένα καταστροφικά πύρινο καλοκαίρι, διεκδικώντας ενίσχυ-
ση του πυροσβεστικού σώματος. Η απάντηση της κυβέρνησης
ήταν η επίθεση με χημικά και αύρες, ο ακρωτηριασμός ενός πυ-
ροσβέστη και ο βαρύς τραυματισμός ενός φωτορεπόρτερ. Από
καθαρή τύχη δεν ήταν ίδιες και χειρότερες οι συνέπειες των
αστυνομικών επιθέσεων στους εκπαιδευτικούς που διαδήλωναν
ενάντια στην αξιολόγηση και την υποβάθμιση των σχολείων.

Οργή και αντίσταση
Οι εργάτες της Cosco δεν αντιμετώπισαν την αστυνομία αλ-

λά τα εξίσου δολοφονικά αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης.
Ο λιμενεργάτης Δημήτρης Δαγκλής δούλευε κόντρα βάρδια
στο λιμάνι, όπως επιτρέπει ο νόμος Χατζηδάκη. Μόνο που την
“ανταλλαγή” των εξαντλητικών ωραρίων με ρεπό “για να βλέπει
μια Παρασκευή τα παιδιά του” όπως θα έλεγε κι ο υπουργός,
δεν πρόλαβε να την κάνει. Έχασε τη ζωή του όταν τον έκοψε
στη μέση ο γερανός.

Η οργή και η αντίσταση απλώνεται παντού. Οι συνάδελφοι
του Δημήτρη Δαγκλή απάντησαν με πολυήμερη απεργία. Οι
υγειονομικοί με συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι εκπαι-
δευτικοί με τη μεγαλύτερη σε ποσοστά απεργία που έχει γίνει
εδώ και χρόνια.

Η συμπαράσταση της εργατικής τάξης σε κάθε ένα από τα
κομμάτια της που βγαίνει στον αγώνα ψάχνει τρόπο να εκφρα-
στεί. Το έδειξε ο ενθουσιασμός που συναντούσαν οι μοτοπο-
ρείες των απεργών της efood. Η μαζικότητα της συγκέντρωσης
συμπαράστασης στις προβλήτες της Cosco. Η αποτυχία οποι-
ασδήποτε κυβερνητικής προσπάθειας να επιτεθεί επικοινωνια-
κά σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς, νεολαία, μπας και στρέψει τον
κόσμο εναντίον τους.

Η διαδήλωση του Πολυτεχνείου δίνει τη δυνατότητα να ενω-
θούν όλοι και όλες στο δρόμο. Το εργατικό κίνημα με τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες, με τους Ρομά, με τους αντι-
φασίστες/τριες, με τον κόσμο των σχολών και των σχολείων.
Να δώσουν ένα γερό χτύπημα στην κυβέρνηση και να μπει η
προοπτική για ακόμα μαχητικότερη αγωνιστική κλιμάκωση στη
συνέχεια. Όλοι στην Πορεία του Πολυτεχνείου!

Στέλιος Μιχαηλίδης

Όλοι στην
πορεία του
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Αντιφασιστικός-αντιρατσιστικός     σ    η 17η Νοέμβρη



να αποφυλακίζονται με τις ευλογίες
της κυβέρνησης οι φασίστες.

Δεν θα αφήσουμε τη ΝΔ, στη
βαθιά της κρίση να παίζει το χαρτί
του ρατσισμού, των πνιγμών προ-
σφύγων στα σύνορα, των φυλακί-
σεων και της πείνας στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, της καταστο-
λής των δημοκρατικών ελευθεριών
και την ίδια ώρα να κάνει πλάτες
στους φασίστες, να βάζει την
Αστυνομία να επιτίθεται στις αντι-
φασιστικές κινητοποιήσεις όπως
στις 9 Οκτώβρη στην Ομόνοια.

Είναι ώρα να στείλουμε τον Μη-
ταράκη και τον Θεοδωρικάκο στα
σπίτια τους. Το αντιφασιστικό και
το αντιρατσιστικό κίνημα έχει την
δύναμη να τσακίσει τους φασί-
στες και να σαρώσει τα σχέδια
της κυβέρνησης της καταστολής,
του ρατσισμού, του σεξισμού που
ανοίγει το δρόμο ξανά στους φα-
σίστες. Το έδειξε η αποφασιστι-
κότητα των προσφύγων στις 9
Οκτώβρη απέναντι στις ασπίδες
και τα χημικά των ΜΑΤ.

Θα μας βρούνε μπροστά τους!
Ξεκινάμε την καμπάνια κατά

των προκλητικών αποφυλακίσεων
με μαζική αντιφασιστική παρου-
σία την στο Εφετείο, σε κάθε εξέ-
ταση αίτησης αποφυλάκισης των
χρυσαυγιτών.

Συνεχίζουμε με το Πολυτεχνείο
2021, το τριήμερο μνήμης της
εξέγερσης ενάντια στην χούντα.

Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί όλες τις αντι-
φασιστικές και αντιρατσιστικές κι-
νήσεις, τα συνδικάτα, τους φοιτη-
τικούς συλλόγους, τις κοινότητες
μεταναστών, τους πρόσφυγες
από τα στρατόπεδα να δώσουμε
ενωτικά αυτή την μάχη”.
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     σταθμός   η 17η Νοέμβρηη 17η Νοέμβρη

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Συλλαλητήριο
11/11
Σε συλλαλητήριο καλούν φοιτητικοί

σύλλογοι την Πέμπτη 11/11, στις
12μεσ στα Προπύλαια.

“Αυτή η εβδομάδα είναι για τις σχο-
λές εβδομάδα συνελεύσεων, συλλαλη-
τηρίου και οργάνωσης του τριημέρου
εορτασμού του Πολυτεχνείου. Γενικές
συνελεύσεις σε μια σειρά σχολές δί-
νουν τον τόνο των αντιστάσεων μέσα
στα πανεπιστήμια ενάντια στις περικο-
πές και τους νόμους της Κεραμέως και
οργανώνουν το φοιτητικό συλλαλητή-
ριο την Πέμπτη 11/11 στα Προπύλαια”,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Αλέξανδρος Κοροβέσης, φοιτητής στο
ΠΑΔΑ και μέλος του ΣΕΚ στις Σχολές.
“Τα πανεπιστήμια άνοιξαν σε χειρότερη
κατάσταση από όταν έκλεισαν, χωρίς
προσλήψεις και μονιμοποιήσεις καθαρι-
στικού και εκπαιδευτικού προσωπικού,
με φοιτητές να κρέμονται από τα παρά-
θυρα για να παρακολουθήσουν και πα-
ράλογα μη υγειονομικά μέτρα για την
αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Ταυτόχρονα καμία σύγκρουση από
αυτές που άνοιξαν την προηγούμενη
χρονιά δεν έχει κλείσει. Αντίθετα η κυ-
βέρνηση μετά την ελάχιστη βάση εισα-
γωγής θέλει να προχωρήσει τη διάλυ-
ση της δημόσιας Παιδείας. Το φοιτητι-
κό κίνημα πάγωσε κομμάτι του νόμου
Κεραμέως αλλά οι σημερινές συνθήκες
αναβαθμίζουν τα καθήκοντα του. Έρ-
χεται η διαδήλωση και το τριήμερο του
Πολυτεχνείου σε μια περίοδο που η
Νέα Δημοκρατία τρέμει περισσότερο
από ποτέ τα μηνύματα του Νοέμβρη
που ζωντανεύουν μέσα από τις νίκες
της εργατικής τάξης από την efood μέ-
χρι τη Cosco και τους αγώνες τις νεο-
λαίας. Δίνουμε το παρών στο συλλαλη-
τήριο της Πέμπτης και κλιμακώνουμε
με μαζική συμμετοχή στη διαδήλωση
του Πολυτεχνείου”.

Να γεμίσουμε τους δρόμους!

Όλοι έχουμε ανοιχτούς
λογαριασμούς

Οι μαθητές
οργανώνονται

Στις περισσότερες σχολές αυ-
τές τις μέρες γίνονται ή προ-

γραμματίζονται συνελεύσεις όπου
ανοίγουν όλα τα ζητήματα που
πρέπει να παλέψουμε. Για την κα-
τάσταση στην οποία άνοιξαν οι
σχολές, με μηδέν βελτίωση των
συνθηκών, σε χειρότερη ουσιαστι-
κά κατάσταση από αυτή που έκλει-
σαν πριν δυο χρόνια, για τον ρα-
τσισμό της κυβέρνησης που έφερε
και τη δολοφονία του Ρομ Νίκου
Σαμπάνη από τους μπάτσους, για
τη συνολική κυβερνητική πολιτική
που το μόνο που ξέρει να κάνει εί-
ναι η καταστολή. 

Στο δικό μου τμήμα έχουμε κά-
νει ήδη δυο συνελεύσεις και πάμε
για τρίτη που θα καλέσει στο Πο-
λυτεχνείο. Όλες οι συνελεύσεις
αυτή την εβδομάδα έχουν κεντρι-
κό το θέμα των φετινών διαδηλώ-

σεων του Πολυτεχνείου.
Βάζουμε από τη μεριά μας την

ανάγκη για συγκρότηση επιτρο-
πών αγώνα στις σχολές που θα
οργανώσουν εκδηλώσεις και κινη-
τοποιήσεις, θα αναζωπυρώσουν
την πολιτική συζήτηση που τόσο
πολύ ήθελε να μπλοκάρει η κυ-
βέρνηση με το κλείσιμο των σχο-
λών. Παράλληλα ανοίγουμε όλα
τα ζητήματα. 

Τη μάχη ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή, στον σεξι-
σμό, στον ρατσισμό και τους φα-
σίστες, ανοίγουμε τα ζητήματα
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
και καλούμε όλες και όλους στις
εκδηλώσεις που οργανώνουμε
για τα 50 χρόνια του ΣΕΚ, για να
αναδείξουμε το πως θα ξεμπερ-
δέψουμε με όλα αυτά, για τις πο-
λιτικές επιλογές μας σε όλη αυτή

την πορεία, για την προοπτική
της επανάστασης και του σοσια-
λισμού.  

Στη διαδήλωση του Πολυτεχνεί-
ου στις 17 Νοέμβρη χρειάζεται να
γεμίσουμε τους δρόμους για να
δώσουμε μια γερή απάντηση σε
μια δολοφονική κυβέρνηση. Οι
φοιτήτριες και οι φοιτητές θα δια-
δηλώσουμε μαζί με τους εργαζό-
μενους που αγωνίζονται με απερ-
γίες, όπως είδαμε όλο το τελευ-
ταίο διάστημα με τους διανομείς,
τους εκπαιδευτικούς, τους εργά-
τες της Cosco, τους υγειονομι-
κούς. Μαζί με τους πρόσφυγες,
τους μετανάστες και τους Ρομά
που αντιμετωπίζουν το ρατσισμό
της κυβέρνησης και τις επιθέσεις
των φασιστών.

Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια ΕΜΜΕ, 
ΣΕΚ στις σχολές

Πέρυσι η διαδήλωση της 17 Νοέμ-
βρη ήταν μια γερή σφαλιάρα

στην κυβέρνηση, παρότι την απαγό-
ρευσε και επιτέθηκε βίαια στους δια-
δηλωτές. Από τότε μέχρι σήμερα οι
κινητοποιήσεις δεν έχουν σταματήσει.
Αυτή τη στιγμή πάμε προς το τριήμε-
ρο του Πολυτεχνείου μέσα σε ένα
μπαράζ απεργιών. Στην Υγεία, στον
επισιτισμό, στα καράβια, στην Cosco.

Στον κλάδο μας στην εκπαίδευση αν
θέλουμε να δούμε τον αναβρασμό ας
δούμε τι έγινε στην απεργία στις 11
Οκτώβρη με τους 100 χιλιάδες απερ-
γούς. Κι αποδείχτηκε και πόσο επίκαι-
ρο είναι το σύνθημα “o δρόμος του
Νοέμβρη επαναστατικός” όταν οι ρε-
φορμιστικές δυνάμεις στην ομοσπον-
δία έπαιξαν ρόλο για να ανατραπεί η
πλειοψηφική απόφαση της βάσης για

συνέχιση της απεργίας-αποχής και κλι-
μάκωση της μάχης. Ο κόσμος των σχο-
λείων θέλει να συνεχίσει τον αγώνα και
τη σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Χρειαζόμαστε τη γενίκευση και τη
σύνδεση των αγώνων. Σε αυτή την
ανάγκη έρχεται να απαντήσει η πορεία
του Πολυτεχνείου. Θα ενωθούν όλα τα
κομμάτια που παλεύουν την κυβέρνη-
ση. Οι εργαζόμενοι/ες με τη νεολαία,
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.
Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες να
εξαπλώνεται ο ξεσηκωμός των προ-
σφύγων μέσα στα καμπς. Όλοι έχουν
ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτή την
κυβέρνηση γι' αυτό και όλοι θα είμαστε
στην πλατεία Κλαυθμώνος το μεσημέρι
της 17ης Νοέμβρη.

Εύα Ηλιάδη, ΕΛΜΕ Πειραιά, 
Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”

Το φετινό Πoλυτεχνείο θα πpέπει να είναι o μεγάλος σει-
σμός πoυ θα σημάνει την κατάρρευση της Νέας Δημο-

κρατίας. Όλη την περασμένη χρονιά η κυβέρνηση προσπά-
θησε να βάλει φρένο στους αγώνες της εργατικής τάξης και
της νεολαίας κρίνοντας απεργίες και διαδηλώσεις παράνο-
μες. 

Δεν τα κατάφεραν. Όλη η οργή πoυ συσσωρεύεται τόσo
καιρό από την αξιολόγηση των σxoλείων μέχρι τα αντεργατι-
κά νομοσχέδια και τις ρατσιστικές πoλιτικές πρέπει να ανα-
δειχθεί στον δρόμο με το πιο μαζικό Πολυτεχνείο που έχει
βγει τα τελευταία χρόνια. Οι κοινωνίες αλλάζουν με επανα-
στάσεις και εξεγέρσεις και πρέπει να βαδίσουμε στην προ-
οπτική του Νοέμβρη και να δείξουμε το δρόμο. Ο δρόμος εί-
ναι ένας και είναι επαναστατικός. 

Ως μαθητές οργανώνουμε σε συνεργασία με το 1ο, 2ο και
3ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου, το 22ο Αθηνών και το 4ο ΕΠΑΛ Αθη-
νών, το μαζικό κατέβασμά μας με πανό στη διαδήλωση της
17 Νοέμβρη.

Τζίμης Κυριαζόπουλος, 
μαθητής 22ου ΓΕΛ Αθηνών, Μαθητές/τριες Anticapitalista

15/9, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Νο 1496, 10 Νοέμβρη 2021
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΚ

Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες,
Γιορτάζουμε την 50ή επέτειο του ΣΕΚ στην Ελλάδα.
Με μια αντίστοιχη ιστορία τριών και πλέον δεκαετιών στην

Τουρκία, οι φίλοι της εφημερίδας Sosyalist Isci και τα μέλη του
DSIP ήταν πάντα περήφανοι που είχαν έναν τόσο ισχυρό σύμ-
μαχο μέσα στην εργατική τάξη της Ελλάδας.

Οι κυρίαρχες τάξεις κι από τις δύο πλευρές επιβάλλουν πα-
ραδοσιακά την εχθρότητα από τα πάνω στους απλούς ανθρώ-
πους και των δύο χωρών. Ο ανταγωνισμός έχει να κάνει με τα
συμφέροντα των δικών τους τάξεων. Αλλά έχουν επίσης κοινό
συμφέρον να εκμεταλλεύονται τους εργάτες, να χτίζουν τείχη
ενάντια στους πρόσφυγες, να βαθαίνουν την κλιματική κρίση,
να στηρίζουν τον σεξισμό, την ομοφοβία και όλων των ειδών
τις διακρίσεις.

Γι' αυτό είναι καθοριστικής σημασίας που υπάρχει το DSIP
και το ΣΕΚ και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Αντιπροσω-
πεύουμε μια άλλη εναλλακτική. Οι εργάτες της Ελλάδας και
της Τουρκίας έχουν επίσης κοινό συμφέρον να πολεμήσουν
τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και την κλιματική καταστροφή
που προκαλεί η άρχουσα τάξη. Ως επαναστάτες σοσιαλιστές
και των δύο χωρών, αγωνιζόμαστε για έναν πιο δίκαιο κόσμο,
υπερασπιζόμαστε την ειρήνη στην περιοχή και οικοδομούμε
την αλληλεγγύη μεταξύ ελλήνων και τούρκων εργατών.

Το πέρασμα από την θεωρία στην πράξη είναι ένα πολύ
ισχυρό στοιχείο των οργανώσεων μας. Πέρυσι πήραμε την
πρωτοβουλία να παρουσιάσουμε μια κοινή διακήρυξη κατά
των πολεμικών απειλών στην Ανατολική Μεσόγειο. Έναν χρό-
νο νωρίτερα, είχαμε ενώσει τις δυνάμεις μας για να οικοδομή-
σουμε την αλληλεγγύη με τον λαό της Ελλάδας μπροστά στην
καταστροφή που είχε προκληθεί από τις πυρκαγιές. Από το
πάρκο Γκεζί μέχρι την αντίσταση του Πανεπιστημίου Μπογαζί-
τσι, το ΣΕΚ ανέκαθεν έχτιζε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης με
τους αγώνες μας. 

Στην Ιστανμπούλ πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση αλλη-
λεγγύης στο Όχι κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος του
2015 στην Ελλάδα. Η πανδημία του Covid έδειξε για άλλη μια
φορά ότι η καπιταλιστική τάξη δεν έχει να προσφέρει την πα-
ραμικρή ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο για εμάς. Σας ευχό-
μαστε καλή τύχη και επιτυχία στους μελλοντικούς σας αγώ-
νες, να χτίσετε την επαναστατική εναλλακτική από τα κάτω για
να απαλλαγείτε από αυτή τη σάπια τάξη.

Σας στέλνουμε τους θερμότατους χαιρετισμούς μας.

Κεντρική Επιτροπή του DSIP, Τουρκία

Τα πενήντα χρόνια του ΣΕΚ και της ΟΣΕ, είναι πενήντα χρό-
νια αγώνων για την εργατική τάξη και τον σοσιαλισμό.

Αγώνων ενάντια στον ρατσισμό, για την υπεράσπιση των δι-
καιωμάτων των μεταναστών, των προσφύγων, των γυναικών
και των καταφρονημένων του καπιταλισμού.

Είναι πενήντα χρόνια αγώνων ενάντια στον πόλεμο και τον
εθνικισμό. Ως Εργατική Δημοκρατία συναντηθήκαμε πολύ νω-
ρίς μαζί σας σε αυτό τον αγώνα και δώσαμε κοινές μάχες
ενάντια στις εθνικιστικές και πολεμοκάπηλες πολιτικές της άρ-
χουσας τάξης σε Ελλάδα και Κύπρο σε πολύ δύσκολες επο-
χές. Σας είχαμε δίπλα μας, αλληλέγγυους και συμπαραστάτες.  

Μαζί σας και μαζί με τους Τούρκους και τουρκοκύπριους
συντρόφους πορευτήκαμε στο δρόμο της διεθνιστικής αλλη-
λεγγύης και αφήσαμε ανεξίτηλο το αποτύπωμα μας στις πολι-
τικές εξελίξεις στο τρίγωνο Άγκυρα, Αθήνα, Λευκωσία στο-
χεύοντας τον κοινό εχθρό, το κεφάλαιο και την στρατοκρατία.

Οι αγώνες σας ενάντια στη ναζιστική Χρυσή Αυγή συνέβα-
λαν αποφασιστικά για να καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή και οι να-
ζί να βρεθούν στην φυλακή, δίνοντας ώθηση στο αντιφασιστι-
κό κίνημα και στη Κύπρο. 

Τα πενήντα χρόνια αγώνων του ΣΕΚ είναι φάρος για να μας
καθοδηγεί και πηγή έμπνευσης για όλους όσους παλεύουμε
για ένα καλύτερο κόσμο, χωρίς πολέμους, χωρίς εκμετάλλευ-
ση και φτώχια, με σεβασμό στο περιβάλλον και τα άλλα πλά-
σματα που μοιραζόμαστε αυτό τον πλανήτη.

Δεν έχω τη παραμικρή αμφιβολία ότι θα συνεχίσετε αταλάν-
τευτα στον ίδιο δρόμο, και μείς θα είμαστε μαζί σας συνοδοι-
πόροι.

Ντίνος Αγιομαμίτης, Εργατική Δημοκρατία

Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να γιορτά-
ζουμε με τους συντρόφους και τις συν-

τρόφισσες του ΣΕΚ 50 χρόνια αφοσιώσης
στον αγώνα για το χτίσιμο της επαναστατικής
Αριστεράς στην Ελλάδα. Στον αγώνα μας για
να χτίσουμε τη δική μας οργάνωση στην Αίγυ-
πτο εχουμε μάθει πολλά από την εμπειρία
τους.

Οι σύντροφοι στη Ελλάδα ήταν πάντα μια
πηγή έμπνευσης και δεν έχουν σταματήσει
ποτέ να μας προσφέρουν τη διεθνιστική τους
αλληλεγγύη. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά τη
συμμετοχή τους στις διασκέψεις στο Κάιρο
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο, τον
ρόλο τους σε κάθε καμπάνια για να αποφυλα-
κιστούν τα στελέχη μας, την υπομονή τους
όταν μοιράζονται τις εμπειρίες και τις γνώσεις
τους είτε στο χτίσιμο της οργάνωσης, είτε στα
ζητήματα του ενιαίου μετώπου, της πάλης
ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό και
την υπεράσπιση των μειονοτήτων ενάντια στις
διακρίσεις.

Είμαστε μαζί σας και στον εορτασμό και αλ-
ληλέγγυοι στον κοινό μας αγώνα σε αυτή την
επικίνδυνη και κομβική φάση ενάντια στην δι-
κτατορία και τη δημαγωγία της, ενάντια στις
επερχόμενες νεοφιλελεύθερες επιθέσεις στην
εργατική τάξη και ενάντια στις κλιματικές κα-
ταστροφές που προκαλεί ο καπιταλισμός. Ας
συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί για έναν κα-
λύτερο κόσμο.

Οι σύντροφοί σας από το Επαναστατικό
Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Αίγυπτο

Εκ μέρους του Επαναστατικού Αριστερού
Ρεύματος στη Συρία, στέλνω στους συν-

τρόφους του ΣΕΚ που γιορτάζουν τα 50 τους
χρόνια, τους επαναστατικούς μας χαιρετι-
σμούς.

Θέλω να σας συγχαρώ που συνεχίζετε να
κρατάτε ζωντανή τη φλόγα του διεθνισμού και
του επαναστατικού Μαρξισμού αυτά τα 50
χρόνια. Ως επαναστάτες πιστεύουμε πως η
απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έρ-
γο της ίδιας και το ΣΕΚ δουλεύει σταθερά
προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό τον μισό αι-
ώνα, και κυρίως σήμερα, το ΣΕΚ συσπειρώνει
και κινητοποιεί ενάντια στη μεθοδική προσπά-
θεια συγκάληψης της κρίσης του συστήματος
που βάζει σε δοκιμασία την αντοχή και τη συ-
νοχή της κοινωνίας. 

Το ΣΕΚ και οι αγωνιστές του έχουν παλέψει
ακούραστα ενάντια στην εκμετάλλευση των
εργατών γης, από τη Μανωλάδα έως τη Νέα
Μάκρη όπου μετανάστες και πρόσφυγες ζουν
και δουλεύουν σε απάνθρωπες συνθήκες, θύ-
ματα ακραίας εκμετάλλευσης με μισθούς χα-
μηλότερους από τους ντόπιους εργάτες. 

Απέναντι στην απειλή της Χρυσής Αυγής, το
ΣΕΚ και ο ελληνικός λαός έδωσαν έναν φοβε-
ρό αγώνα, ένα λαμπρό παράδειγμα διεθνι-
σμού για όλους μας. Η Ελλάδα και ο λαός
της, μαζί και οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
είναι τυχεροί που έχουν το ΣΕΚ. Εμείς είμαστε
υπερήφανοι που ανήκουμε στη Διεθνή Σοσια-
λιστική Τάση. 

Σύντροφοι και συντρόφισσες, συνεχίστε να
αγωνίζεστε. Τα 50 χρόνια αγώνων σας μας
δείχνουν πως μπορούμε να νικάμε. Ζήτω ο
διεθνισμός, ζήτω ο διεθνής σοσιαλισμός.

Γαιάθ Ναισέ, 
Γενικός συντονιστής του Επαναστατικού 

Αριστερού Ρεύματος στη Συρία

Το 1991 οι κάτοικοι της σημερινής Βόρειας Μα-
κεδονίας αποφάσιζαν σε δημοψήφισμα υπέρ
της ανεξαρτησίας από την έως τότε Γιουγ-

κοσλαβία. Σύμφωνα με την εθνικιστική προπαγάνδα
οι “Σκοπιανοί” που ήθελαν να “πάρουν το όνομα της
Μακεδονίας” στόχευαν να κατακτήσουν τα ελληνικά
εδάφη ίσαμε τη Θεσσαλονίκη.

Τα εθνικιστικά συλλαλητήρια που ακολούθησαν
στήριζε η κυβέρνηση ΝΔ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και ο
Συνασπισμός. Απέναντι στην εθνικιστική υστερία, η
ΟΣΕ (η οργάνωση από την οποία προήλθε το ΣΕΚ)
που ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του '80 μιλούσε
για το Μακεδονικό, κυκλοφόρησε το βιβλίο “Η κρί-
ση στα Βαλκάνια, το Μακεδονικό και η εργατική τά-
ξη”. Ένα βιβλίο που στόχευε στην αποκατάσταση
της ιστορικής αλήθειας για τους Μακεδόνες και
υποστήριζε το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού τους.

Στις 24 Μάρτη 1992 συνεργείο της ΟΣΕ που δια-
κινούσε το βιβλίο στο σταθμό του ΗΣΑΠ στο Ν.
Ηράκλειο συλλαμβάνεται. Ο Εισαγγελέας Πλημμε-
λειοδικών Αθηνών αποφασίζει “αυτεπάγγελτα” να
ασκήσει δίωξη σε 5 μέλη της ΟΣΕ και να τους σύρει
στα δικαστήρια. Μέσα από μία ολόκληρη καμπάνια
το βιβλίο δικαιώθηκε στα δικαστήρια και οι κατηγο-
ρίες για “εσχάτη προδοσία” κατέπεσαν. Σε ένα μό-
νο μήνα πάνω από 100 συνδικαλιστές, δημοσιογρά-
φοι, πανεπιστημιακοί και βουλευτές υπέγραφαν το
κείμενο συμπαράστασης στους 5 της ΟΣΕ. Αρκετοί
από αυτούς παρεβρέθηκαν στη δίκη ως μάρτυρες
υπεράσπισης. Δύο μήνες αργότερα το κείμενο θα
υπέγραφαν πάνω από 400 απεργοί των μπλε λεω-
φορείων της ΕΑΣ και το πανό της ΟΣΕ “Οι εργάτες
των Βαλκανίων είναι αδέρφια μας” θα βρισκόταν σε
όλες τις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις.

Η Εργατική Αλληλεγγύη που κυκλοφορούσε λίγες
μέρες μετά τις συλλήψεις είχε τον ίδιο διεθνιστικό
πρωτοσέλιδο τίτλο. Η “Άποψή μας” τόνιζε πως “ο
Μητσοτάκης κι ο Σαμαράς τσακώνονται για το πώς
θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερο μερίδιο για τους έλ-
ληνες καπιταλιστές στη βρώμικη παρτίδα πόκερ

που παίζεται πάνω στις πλάτες των λαών της πρώην
Γιουγκοσλαβίας... Ο μόνος τρόπος να παλέψουμε
για την ειρήνη στα Βαλκάνια είναι να προωθήσουμε
την ενότητα της εργατικής τάξης, να ξεριζώσουμε
τις δυσπιστίες που στάζει η σωβινιστική προπαγάν-
δα στα μυαλά των εργατών”. 

Σχεδόν τριάντα χρόνια αργότερα, κι ενώ μεσολά-
βησαν εμπάργκο, βέτο στο ΝΑΤΟ, μπλοκάρισμα της
ένταξης στην ΕΕ και η ορμητική έφοδος του ελληνι-
κού κεφαλαίου στη γειτονική χώρα, υπογράφτηκε
το 2018, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η συμφωνία των
Πρεσπών. Μια συμφωνία που η ΝΔ χαρακτήριζε
προδοτική και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, “μοντέλο”.

Άθλια συμφωνία
Το ΣΕΚ, από την ίδια σκοπιά της διεθνιστικής αλ-

ληλεγγύης, επέμενε πως η ελληνική διπλωματία πή-
ρε με τη συμφωνία όλα όσα επιθετικά διεκδικούσε.
Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία πήρε τον έλεγχο
του εναέριου χώρου των γειτόνων μας και οι καπι-
ταλιστές ανέλαβαν την προστασία τους στο δρόμο
προς την ένταξη στην ΕΕ. “Ο ελληνικός καπιταλι-
σμός βγαίνει κερδισμένος από τη Συμφωνία των
Πρεσπών. Αυτό φυσικά δεν αφήνει κανένα περιθώ-
ριο για αυταπάτες: το κεφάλαιο δεν πρόκειται να
μοιραστεί με τους φτωχούς και τους εργάτες τα
κέρδη... Για εμάς τους απλούς ανθρώπους στο τρί-
γωνο Αθήνα-Σκόπια-Άγκυρα η συμφωνία των Πρε-
σπών είναι μια άθλια συμφωνία. Όχι γιατί προδίδει
τα εθνικά συμφέροντα αλλά γιατί τα προάγει με τον
πιο επιθετικό και επικίνδυνο τρόπο”, έγραφε στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο Σωτήρης Κοντογιάννης.

Η επιμονή όμως στις αρχές του διεθνισμού δεν
περιορίστηκε στο Μακεδονικό. Στις κόντρες της ελ-
ληνικής άρχουσας τάξης με την αντίστοιχη τουρκι-
κή, από το “βυθίσατε το Χόρα” το 1976 και την κρί-
ση με το ΣΙΣΜΙΚ το 1987 μέχρι την “επακούμβηση”
του ελληνικού πλοίου Λήμνος και του τουρκικού Ke-
mal Reis το καλοκαίρι του '20 και από τα Ίμια μέχρι
τις διενέξεις για τις ΑΟΖ και το Κυπριακό, το ΣΕΚ

πρωτοστατούσε πάντα βάζοντας τα κοινά ταξικά
συμφέροντα των εργατών και των εργατριών σε Ελ-
λάδα και Τουρκία πάνω από τα “εθνικά”. 

“Οι εργάτες στην Τουρκία, την Ελλάδα και την
Κύπρο δεν έχουν τίποτε να κερδίσουν από τη νέα
κλιμάκωση της διαμάχης στη Μεσόγειο για τις ΑΟΖ.
Αντίθετα, έχουν πολλά να χάσουν αν η διαμάχη εξε-
λιχθεί σε στρατιωτική αναμέτρηση”, τόνιζε κοινή
διακήρυξη του ΣΕΚ με τις αδελφές του οργανώσεις
DSiP και Εργατική Δημοκρατία από Τουρκία και Κύ-
προ τον Αύγουστο του 2020. “Η μόνη εγγύηση για
ειρήνη και δικαιοσύνη είναι η κλιμάκωση των εργα-
τικών αγώνων. Αντλούμε έμπνευση από το παγκό-
σμιο κύμα εξεγέρσεων, από τη Χιλή μέχρι τον Λίβα-
νο και από το Σουδάν μέχρι τη Γαλλία. Προβάλλου-
με άμεσα αιτήματα για: Τερματισμό όλων των ιμπε-
ριαλιστικών επεμβάσεων στην περιοχή... Τερματι-
σμό των ερευνών και των εξορύξεων για πετρέλαιο
και φυσικό αέριο στη Μεσόγειο. Τερματισμό του
αγώνα δρόμου των εξοπλισμών. Όχι δαπάνες για
μαχητικά αεροπλάνα, φρεγάτες ή πυραύλους είτε
από τη Δύση είτε από τη Ρωσία”, κατέληγε η ανα-
κοίνωση. 

Η προσήλωση στον διεθνισμό ήταν άλλωστε αυτή
που είχε φέρει την ΟΣΕ αντιμέτωπη με το μένος
των φασιστών ήδη στην αυγή της δεκαετίας του '90
όταν ακροδεξιοί, μπάτσοι και ασφαλίτες με τις πλά-
τες του υπουργού Δημόσιας Τάξης Δ. Μανίκα πραγ-
ματοποιούσαν δολοφονικά πογκρόμ στην Κομοτηνή
επί τρεις μέρες ενάντια στην τουρκική μειονότητα.
Την τελευταία μέρα των επιθέσεων, 31 Γενάρη, τα
γραφεία της ΟΣΕ στην οδό Μενάνδρου στην Αθήνα
δέχονταν μια καταστροφική εμπρηστική επίθεση. Η
ΟΣΕ ήταν γνωστή για την διεθνιστική στάση αλλη-
λεγγύης που υπερασπιζόταν στο μειονοτικό ζήτημα
μέσα από τη δράση της. Στη Συνδιάσκεψή της λίγες
βδομάδες αργότερα συζητούσε το μειονοτικό και
πρότασε ως καθήκον τον αγώνα για “Ίσα δικαιώμα-
τα και αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας. Ελεύθε-
ρη πολιτική έκφραση και υποστήριξη από τα συνδι-

κάτα των αιτημάτων των Τούρκων εργατών”. 
“Είμαστε μαζί με τους εργαζομένους που δίνουν

καθημερινά την μάχη κόντρα στα μνημόνια και στις
πολιτικές που καταστρέφουν τις ζωές μας”, έγραφε
στην Εργατική Αλληλεγγύη τρεις δεκαετίες μετά, το
2019, ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ, μέλος της μειονότητας
και του ΣΕΚ. “Σε αυτή την μάχη” συνέχιζε. “δεν χω-
ράνε διαχωρισμοί, γιατί όταν μειώνουν τους μι-
σθούς, τους μειώνουν και για τον Γιάννη, τον Πέτρο
αλλά και για τον Αχμέτ και τον Μεχμέτ. Όταν κλεί-
νουν τα νοσοκομεία, όλοι οι εργαζόμενοι δεν έχουν
την δυνατότητα να πάνε στο γιατρό. Το ίδιο συμβαί-
νει και με τα σχολεία. Η στάση της Αριστεράς πρέ-
πει να είναι η υπεράσπιση του δικαιώματος του ατο-
μικού και του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού. Δεν
πρέπει να καταπίνει το φαρμάκι του εθνικισμού”. Εί-
ναι αυτοί οι κοινοί αγώνες που σήμερα αναγκάζουν
τον κάθε Μητσοτάκη να μιλά για “σεβασμό στα δι-
καιώματα της μειονότητας”. 

Κοινωνικά Φόρουμ
Η διεθνιστική αλληλεγγύη όμως δεν αφορά μόνο

στις γειτονικές χώρες. Την πρώτη δεκαετία του
2000 το ΣΕΚ συμμετείχε με αντιπροσώπους του στο
Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ στο Πόρτο Αλέγκρε
και το Καράκας, στις αντιπολεμικές διασκέψεις του
Κάιρου, ενώ μαζική ήταν η συμμετοχή στο Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Φόρουμ στην Φλωρεντία, τις διαδη-
λώσεις του αντικαπιταλιστικού κινήματος σε Πράγα,
Νίκαια, Εβιάν, Στρασβούργο και πάνω απ' όλα στη

Γένοβα.
Παράλληλα σε κάθε ξέσπασμα της παλαιστινια-

κής αντίστασης και από το ξεκίνημα του κινήματος
των πλατειών στο Ισπανικό κράτος το 2011ως την
έκρηξη της Αραβικής Άνοιξης αλλά και παλιότερα
από την Πολωνία της Αλληλεγγύης στις αρχές του
'80 και το Caracazo στην πρωτεύουσα της Βενε-
ζουέλας στις αρχές του '89 ως την εξέγερση της
Αργεντινής το 2001, το ΣΕΚ έκανε γνωστά αυτά τα
κινήματα μέσα σε εργατικούς χώρους και γειτονιές
μέσα από τα έντυπα του, με εκδηλώσεις αλλά και
με διαδηλώσεις συμπαράστασης στους αγώνες των
από κάτω. Δεκάδες είναι οι εκπρόσωποι αυτών των
κινημάτων που πέρασαν από τα πάνελ των φεστι-
βάλ Μαρξισμός που οργανώνει το ΣΕΚ από το 1988.

Σήμερα, μπροστά στην όξυνση των ανταγωνι-
σμών με την Τουρκία για τις ΑΟΖ, τις δολοφονικές
ρατσιστικές πολιτικές των κλειστών συνόρων αλλά
και τους αντιδραστικούς άξονες με το Ισραήλ και
τον αλ Σίσι της Αιγύπτου, η ανάγκη για μια δυνατή
επαναστατική Αριστερά που δεν θα υποκύπτει κάθε
φορά που τα “εθνικά συμφέροντα” μας καλούν να
αφήσουμε στην άκρη τα ταξικά, είναι καθοριστική.
Αυτή την παράδοση γιορτάζει φέτος το ΣΕΚ, αυτήν
συνεχίζει να χτίζει μαζί και με τις υπόλοιπες οργα-
νώσεις της Διεθνούς Σοσιαλιστικής Τάσης στην
οποία ανήκει, και μας καλεί να την γιορτάσουμε μα-
ζί στις 5 Δεκέμβρη στον Πανελλήνιο αλλά και να την
δυναμώσουμε.

Επιμέλεια-κείμενο: Δημήτρης Δασκαλάκης

Διεθνιστική αλληλεγγύη 
των εργατών ενάντια στις
πολεμοκάπηλες εκστρατείες

1992, “Άγκυρα-Αθήνα-Λευκωσία, εχθρός μας το κεφάλαιο και η στρατοκρατία”. 
Συγκέντρωση με συμμετοχή του σ. Ντοάν Ταρκάν από το DSiP της Τουρκίας

1987, “Έλληνες και Τούρκοι εργάτες ενωμένοι” 1992, Διαδήλωση ενάντια στη δίωξη των 5 της ΟΣΕ για το Μακεδονικό 2021, Πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ



«Αλλάζουμε το σύστημα να σώσουμε το κλίμα»!
ΑΘΗΝΑ

«Γλασκώβη Λονδίνο, Ρώμη και Αθήνα
να αλλάξουμε το σύστημα να σώσου-
με το κλίμα»! Αυτό ήταν το ηχηρό μή-

νυμα που έστειλαν από την Αθήνα οι διαδηλω-
τές και οι διαδηλώτριες που συμμετείχαν στο
μαζικό συλλαλητήριο στα πλαίσια της Διεθνούς
Μέρας Δράσης για το κλίμα, στις 6 Νοέμβρη. 

Το παρών έδωσαν δεκάδες συλλογικότητες,
σωματεία, κινήσεις, κόμματα της Αριστεράς
ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και σε μια σειρά
από πόλεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τη συγ-
κέντρωση που ξεκίνησε με ομιλίες στις 2μμ
στην πάνω πλευρά του Συντάγματος ακολού-
θησε δυναμική διαδήλωση που ακολουθώντας
την διαδρομή Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου,
Σταδίου κατέληξε ξανά έξω από την Βουλή. 

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση απηύθυναν η
Εμμανουέλα Τερζοπούλου από την Κίνηση για
την Προστασία και την Ανάδειξη του Μεγάλου
Ρέματος Ραφήνας, ο Γιώργος Αλεξανδράκης
εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΥ-
ΔΑΠ, η Δήμητρα Βήνη από την Κίνηση «Όχι Λι-
μάνι στην Πειραϊκή, ο Κώστας Καταραχιάς, μέ-
λος ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, ο Βασίλης Χλής από την
Τήνο κατά των ανεμογεννητριών, ο Γιάννης
Σηφακάκης από την Πρωτοβουλία ενάντια
στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλι-
ματική Αλλαγή, η Δήμητρα Σιμιανοπούλου, πυ-
ρόπληκτη από την Βαρυμπόμπη, ο Κρίτων Αρ-
σένης, βουλευτής του ΜέΡΑ25, ο Θανάσης
Χάτζιος από το κόμμα Πειρατών, η Ευαγγελία
Τόλη από τον Σύλλογο Κρικελιωτών-Ευρυτά-
νων, “ο Άγιος Νικόλαος”. 

«Η πρωτοβουλία κατά της τοποθέτησης ανε-
μογεννητριών στην Τήνο Save-Tinos ενώνει τις
δυνάμεις της με άλλες συλλογικότητες κατά
της καταστροφής του περιβάλλοντος. Οι επεν-
δύσεις τέτοιου τύπου ωφελούν μόνο τα κέρδη
των μεγάλων πολυεθνικών αδιαφορώντας για
την καταστροφή του περιβάλλοντος που προ-
καλούν. Την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει τί-
ποτε άλλο πέρα από αυτά τα κέρδη, σε βάρος
του κλίματος και των πολιτών. Γνωρίσαμε κα-
λά τι σημαίνει επιβολή “πράσινης ανάπτυξης”
με τους ξυλοδαρμούς πολιτών δύο φορές»,
τόνισε ο Βασίλης Χλής.

«Έρχομαι από την Βαρυμπόμπη που έχει γί-
νει σήμερα ένα θλιβερό τοπίο», τόνισε η Δήμη-
τρα Σιμιανοπούλου, από τους πυρόπληκτους
κατοίκους της Βαρυμπόμπης που συμμετείχαν
με το πανό τους στη συγκέντρωση. «Κάηκε
ένας πνεύμονας της Αθήνας, κάηκαν και τα σπί-
τια μας. Δεν είμαστε πλούσιοι, είμαστε άνθρω-
ποι του μόχθου. Τα σπίτια μας απαιτούμε να
αποκατασταθούν στο 100%, δεν μας φτάνει το
60%, δεν έχουμε που να μείνουμε. Δεν θέλουμε
να “επενδύσουν” στα βουνά και στα δάση, είμα-
στε πολύ επιφυλακτικοί, καλό το “Varibobi re-
set” γι’ αυτούς που το έφτιαξαν, για εμάς το
λαό και για όλη την Αθήνα, πολύ αμφιβάλλω».

«Η κυβέρνηση καθημερινά απαξιώνει και επι-
διώκει την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και των
υδάτινων πόρων, οδηγεί σε αύξηση των τιμο-
λογίων και παραδίδει την διαχείριση των υδά-
τινων αποθεμάτων στους ιδιώτες», ανέφερε
στον χαιρετισμό του ο Γιώργος Αλεξανδράκης
εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΥ-
ΔΑΠ. «Προχωρά σε ΣΔΙΤ για την εκχώρηση

εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της
Αθήνας, στους ιδιώτες. Ιδιωτικοποιούν την λί-
μνη του Μόρνου, του Ευήνου, της Υλίκης, τη
λίμνη του Μαραθώνα και το κανάλι που φέρνει
το νερό στην Αθήνα». 

Συντονισμός
Μήνυμα αλληλεγγύης έστειλε ζωντανά από

τη διαδήλωση που γινόταν την ίδια ώρα στην
Γλασκώβη έξω από την Σύνοδο του ΟΗΕ για
το κλίμα η Ρεβέκα Σάρλοτ, ενώ η Νικλέτ, προ-
σφύγισσα από το καμπ του Ελαιώνα, συντάρα-
ξε με την συγκινητική της ομιλία τους συγκεν-
τρωμένους καταγγέλλοντας τη ρατσιστική εκ-
κένωση που ετοιμάζουν κυβέρνηση και δήμος
Αθήνας στο καμπ του Ελαιώνα και απαιτώντας
να δοθούν σπίτια και αξιοπρεπής στέγαση στις
οικογένειες των προσφύγων.

«Το κλίμα και το περιβάλλον μας απασχολεί
χρόνια, αλλά μετά από αυτό το καλοκαίρι που
ζήσαμε στην Ελλάδα και τις πλημμύρες που εί-
δαμε στην Β. Ευρώπη, η ανάγκη έχει γίνει πολύ
επιτακτική. Είναι σημαντικό να υπάρξει ένας
συντονισμός, μια δικτύωση, να κάνουμε κάτι να
πιέσουμε», δήλωσε η Μάγια στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη. «Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει
ενδοσυστημικά το πράγμα» τονίζει η Ελένη.
«Στην Ελλάδα δεν έχουν συνδεθεί οι τελείες
ανάμεσα στο θέμα της κλιματικής και της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης, βλέπουμε σήμερα να
έχεις τους πυρόπληκτους και μετά από μια ώρα

να ερχόμαστε εμείς για το περιβάλλον. Πάντα
τα περιβαλλοντικά τα θεωρούσαν απολιτίκ στην
Ελλάδα -και είναι πρόβλημα αυτό. Με τις πολιτι-
κές που ακολουθούν όλα αυτά γίνονται πλέον
πολύ χειροπιαστά και πρέπει να γίνει αυτή η
σύνδεση. Παγκόσμια στο περιβαλλοντικό κίνη-
μα γίνεται η προσπάθεια να συνδέσουν τα θέ-
ματα, φύλο, φυλή, εργατική τάξη, περιβάλλον».

Τους διαδηλωτές που κρατούσαν δεκάδες
αυτοσχέδια πλακάτ και πανό ξεσήκωσε με τη
ζωντανή μουσική και τα τραγούδια της η
«Ανοιχτή Ορχήστρα» ενώ ένα από τα πιο δυνα-
μικά μπλοκ στην διαδήλωση ήταν αυτό των
προσφύγων του Ελαιώνα με σύνθημα «solidari-
te avec les immigres”. Ανάμεσα στα συνθήμα-
τα που ακούστηκαν ήταν τα εξής: “Kαίνε τα
δάση, διαλύουν την Υγεία, κάτω η Νέα Δημο-
κρατία», «Στη Μεσόγειο ειρήνη των λαών όχι
εξορύξεις ορυκτών», «Ούτε στην Τήνο ούτε
πουθενά, ελεύθερα βουνά χωρίς αιολικά», «όχι
εξορύξεις και ιδιωτικοποιήσεις, στο δρόμο του
αγώνα βρίσκονται οι λύσεις», «δώστε λεφτά
για δασοπροστασία όχι για Ραφάλ και την
αστυνομία», «από τον Ποδονίφτη μέχρι την Ρα-
φήνα, ρέματα ανοιχτά σε όλη την Αθήνα» κ.α. 

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν με πανό το
«save_tinos» κατά των ανεμογεννητριών, πυρό-
πληκτοι από την Βαρυμπόμπη, η Πρωτοβουλία
Κατοίκων Πεντέλης, η κίνηση «Όχι Λιμάνι στην
Πειραϊκή», η Συνέλευση Υπεράσπισης του Λό-
φου Στρέφη, η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Πε-

ριβαλλοντική καταστροφή και Κλιματική αλλα-
γή, η Κίνηση για την υπεράσπιση του Μεγάλου
Ρέματος Ραφήνας, ο Άνεμος Ανανέωσης, το
«Μας σκάβουν τον λάκκο», η Εναλλακτική Δρά-
ση για Ποιότητα ζωής, το ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο Αττικής,
το Σωματείο Εργαζομένων Αγίου Σάββα, το
Σωματείο Εργαζομένων Γεννηματά, εργαζόμε-
νοι του ΥΠΠΟ, το Σωματείο Εργαζομένων Απο-
χέτευσης ΕΥΔΑΠ, η Πρωτοβουλία ενάντια στο
θάψιμο και την καύση απορριμμάτων, οι πρό-
σφυγες του Ελαιώνα, το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Μα-
ρουσιού, ο φοιτητικός σύλλογος ΣΕΤΠ ΠΑΔΑ,
η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή Αττικής, το Κόμ-
μα Πειρατών, η Αναμέτρηση-Συνάντηση, το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, το ΜέΡΑ25, η ΟΚ-
ΔΕ καθώς και πλήθος διαδηλωτών με αυτοσχέ-
δια πλακάτ, φωτογραφίες, ανάμεσά τους, πολ-
λοί μαθητές και φοιτητές: 

“Δεν δουλεύει”
«Είμαστε εδώ να παλέψουμε για το κλίμα

γιατί βλέπουμε στην Cop26 τους διπλωμάτες
και τους πολιτικούς και τους προνομιούχους
να κάνουν ότι παλεύουν για το μέλλον μας αλ-
λά αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να πιέσουμε ώστε
να πάρουν αποφάσεις για το καλό των επόμε-
νων γενιών. Νοιάζονται μόνο για το κέρδος»,
δήλωσε ο Αλέξανδρος, κλιματικός ακτιβιστής
και φοιτητής στην ΑΣΟΕΕ. «Συνεχίζουμε σήμε-
ρα τον αγώνα που ξεκίνησαν οι μαθητές με τα
Fridays for Future, διαδηλώνουμε μαθητές και
εργαζόμενοι μαζί για να αλλάξουμε το σύστη-
μα και όχι το κλίμα», είπε η Βασιλική, μαθήτρια
στο 5ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης». «Φτάνουμε σε ένα
σημείο που δεν υπάρχει γυρισμός για το κλί-
μα. Είναι ανάγκη να τους δείξουμε στο δρόμο
ότι έχουμε τα νούμερα και χρειάζεται να ενω-
θεί όλος ο λαός για να το δείξουμε αυτό. Το
σύστημα δεν δουλεύει, κάτι πρέπει να αλλά-
ξει», μας λέει ο Μιχάλης, φοιτητής.

«Η μάχη συνεχίζεται! Δεν έχουμε να περιμέ-
νουμε τίποτα από τις κυβερνήσεις που συμμε-
τέχουν στη Σύνοδο της Γλασκώβης», αναφέρει
στην ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία ενάντια
στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλι-
ματική Αλλαγή. «Φλυαρούν και παριστάνουν
τους σωτήρες του κλίματος, ενώ στην πράξη
συνεχίζουν να υπηρετούν το σύστημα που βά-
ζει τα κέρδη μιας μειοψηφίας πάνω από τις
ζωές μας και το περιβάλλον. Μπορούμε να
τους ανατρέψουμε! Το δείχνουν οι εργαζόμε-
νοι στην COSCO, στα νοσοκομεία, στην efood.
Συνεχίζουμε πιο δυνατοί και αποφασισμένοι ν’
αλλάξουμε το σύστημα και όχι το κλίμα».

Γιώργος Πίττας
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Διαδικτυακό
συνέδριο: 
Επαναστατική
εναλλακτική

“Hεπαναστατική εναλλακτική στην κλιματική καταστροφή του καπιταλισμού” είναι το
θέμα του διαδικτυακού συνεδρίου που οργανώνεται την Κυριακή 14 Νοεμβρίου από

την Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση. 
Το συνέδριο (στα αγγλικά) θα απασχολήσουν θέματα όπως «Τα όρια της COP26 και οι

καπιταλιστικές λύσεις», «Μαρξισμός, τάξεις και Οικολογία», «Σταματώντας την περιβαλλον-
τική καταστροφή-παλεύοντας για αλλαγή συστήματος». Ανάμεσα στους ομιλητές οι: Sabri-
na Fernandez από την Βραζιλία, Ozdes Ozbay από την Τουρκία, John Molyneux από την Ιρ-
λανδία, Gyekye Tanoh από την Γκάνα, Michelle Robidoux από τον Καναδά, Erima Dall από
την Αυστραλία, οι Amy Leather, Martin Empson και Alex Callinicos από την Βρετανία καθώς
και η Αφροδίτη Φράγκου, πυρόπληκτη και μέλος της Πρωτοβουλίας ενάντια στην Περιβαλ-
λοντική Καταστροφή και στην Κλιματική Αλλαγή (στις 3μμ, ώρα Ελλάδας). 

Links: http://internationalsocialists.org/wordpress/
https://www.facebook.com/events/416890682832122

6/11, Αθήνα, Διεθνής μέρα δράσης για το κλίμα. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης, Γιώργος Πίττας



Συγκεντρώσεις, εξορμήσεις και πικετοφορίες πραγμα-
τοποιήθηκαν το Σάββατο 6/11 στην Θεσσαλονίκη, τον

Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά, την Ξάνθη, την Πάτρα, τα
Γιάννενα, την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά.

Στην Θεσσαλονίκη, στη συγκέντρωση καλούσαν μεταξύ
άλλων η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Κα-
ταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή, η Επιτροπή Αγώνα
Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, ενώ έλαβαν μέρος με τα πανό και τις πικέτες τους
μια σειρά από περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλογι-
κότητες, όπως η Fridays for Future, η περιβαλλοντική ομά-
δα ΑΠΘ, η πρωτοβουλία “Μας σκάβουν τον λάκκο”, το
Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας,
ο “Κρουσοβίτης” – σύλλογος ενάντια στο λατομείο στο
Λαϊλιά Σερρών.  “Να αλλάξουμε το σύστημα – να σώσου-
με το κλίμα” και “όχι στις φιέστες των καπιταλιστών” ήταν
μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν δυνατά στην
πορεία που ακολούθησε στους δρόμους της πόλης.

«Στον Βόλο παρευρέθηκαν η Περιβαλλοντική Πρωτο-
βουλία Μαγνησίας, η πρωτοβουλία No Burn και η Πρωτο-
βουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την
Κλιματική αλλαγή ενώ το κάλεσμα είχε στηρίξει και ο φοι-
τητικός σύλλογος ΗΜΜΥ. Στις ομιλίες που έγιναν τονίστη-
καν τα τοπικά ζητήματα της πόλης από την καύση μέχρι
τη μονάδα LNG που κατασκευάζεται. Από τη μεριά μας
συνδέσαμε αυτά τα ζητήματα με τη μεγάλη εικόνα, της
κλιματικής κρίσης και της υποκρισίας της άρχουσας τάξης
που μας έφερε εδώ και τώρα λέει ότι θα μας σώσει» μετέ-
φερε στην Εργατική Αλληλεγγύη, ο Τάσιος Τσιούνης, φοι-
τητής.

Στην πλατεία Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε η συγκέν-
τρωση στο Ηράκλειο στην οποία συμμετείχαν με πανό η
Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή
και την Κλιματική Αλλαγή, η Πρωτοβουλία Κρήτης Ενάντια
στις Εξορύξεις Υδρογονανθράκων, οι ΦΥΣΗτΗΡες, η Οικο-
λογική Παρέμβαση Ηρακλείου, καθώς και άλλες οργανώ-
σεις που δραστηριοποιούνται ενάντια στην περιβαλλοντι-
κή καταστροφή. Στη συγκέντρωση επίσης καλούσαν η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών - παράρτημα
Ηρακλείου. Πραγματοποιήθηκε πορεία η οποία ξεκίνησε
με τον ρυθμό που έδωσε η ομάδα ‘Αντικρουστοί' με τα
τύμπανα τους ενώ καθόλη τη διάρκεια της πορείας ακού-
γονταν συνθήματα ενάντια στις εξορύξεις, τις ανεμογεν-
νήτριες, την λεηλασία της φύσης και την υποτιθέμενη
"πράσινη ανάπτυξη". Στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς στα
Χανιά συμμετείχαν με τα πανό τους ο ΣΕΠΕ Χανίων, η
Πρωτοβουλία Ενάντια στη Περιβαλλοντική Καταστροφή
και την Κλιματική Αλλαγή και η Οικολογική Πρωτοβουλία
Χανίων ενώ καλέσματα είχαν βγάλει η ΕΛΜΕ Χανίων, η δη-
μοτική κίνηση Ανταρσία στα Χανιά, η περιφερειακή κίνηση
Ανυπόταχτη Κρήτη - Αντικαπιταλιστική Αριστερή Κίνηση
για την Ανατροπή. 

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
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Μαζικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
6/11 το πρωί στο Σύνταγμα μετά από κάλεσμα επιτρο-

πών πληγέντων από φυσικές καταστροφές και αγροτικών
συλλόγων από την Βόρεια Εύβοια, την Πελοπόννησο, την Δυ-
τική Αττική και άλλες περιοχές. Η συγκέντρωση ξεκίνησε
στην κάτω πλευρά του Συντάγματος στις 12 το μεσημέρι
όπου το λόγο πήραν εκπρόσωποι των πληγέντων, ενώ ακο-
λούθησε πορεία προς την Βουλή όπου οι πληγέντες συναντή-
θηκαν με τους διαδηλωτές που ήδη κατέφθαναν στο συλλα-
λητήριο της Διεθνούς μέρας δράσης για το κλίμα.

«Είμαι από το Χελιδόνι Τριφυλίας, αγρότης, έβγαζα δέκα
τόνους λάδι και σήμερα δεν βγάζω ούτε για το καντήλι μου.
Να μας πει η κυβέρνηση πώς θα ζήσουμε. Και δεν έχουμε πά-
ρει λεφτά, δεν έχουμε πάρει μια. Ο κόσμος κλαίει, δεν μπορεί
να καλύψει τις υποχρεώσεις του», δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Διονύσης Παπαγεωργίου.

«Μας έχουν εγκαταλείψει, μόνο λόγια και υποσχέσεις, δεν
δίνουν λύσεις. Η πραγματική λύση είναι να μείνουμε εκεί και

να εργαστούμε φροντίζοντας το δάσος για να αναγεννηθεί.
Θέλει αγώνες αλλά δυναμικούς αγώνες, να μην αφήσουμε
την απογοήτευση να γίνει νόμος, να μην αφήσουμε τους ερ-
γολάβους που πάνω στην αναμπουμπούλα χαίρονται», δήλω-
σε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Γιώργος Αλεξίου από τους
Κουρκουλούς Εύβοιας.

«Οι σχεδιασμοί που ετοιμάζει η κυβέρνηση και ο Μπένος
στα καμένα της Εύβοιας είναι προς όφελος των εταιριών. Για
τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν υπάρξει τρεις ανάδοχες εται-
ρίες που και οι τρεις όλως τυχαίως είναι εταιρίες που ασχο-
λούνται με την ενέργεια. Δεν ξέρουμε από που θα μας έρθει,
από τις ανεμογεννήτριες από τις εξορύξεις, την τουριστική
ανάπτυξη; Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να αλλάξουν οι χρήσεις
γης και πρέπει να υπάρξει αντίσταση», τόνισε η Κατερίνα από
την Συνέλευση Αγώνα Βόρειας Εύβοια που συμμετείχε με πα-

νό στη συγκέντρωση.
«Ήμασταν οι πρώτοι που καήκαμε στις 21 Μαΐου, στα Γε-

ράνεια. Είχαμε την φωτιά του 2018 στην Κινέτα και φέτος κα-
ταστραφήκαμε ολοσχερώς», τόνισε ο Σωτήρης Σαραμαντί-
νος, αντιπρόεδρος του δασικού συνεταιρισμού ρητινοκαλ-
λιεργητών Μεγάρων. «Μετά την Εύβοια ήμασταν η δεύτερη
δύναμη σε ρητινοπαραγωγή. Είμαστε άνεργοι από τότε, δεν
έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ, είμαστε σε άθλια κατάσταση.
Τώρα μας διώχνουν και από τα λίγα δάση που έχουν μείνει
γιατί τα κηρύσσουν αναδασωτέα και δεν μας αφήνουν να ρη-
τινεύσουμε. Ζητάμε την εργασιακή μας αποκατάσταση, να
μπούμε στην διαχείριση του δάσους, να το διαχειριστούμε
εμείς, οι δασεργάτες και οι ρητινοκαλλιεργητές».

Γ.Π.

Στην Αθήνα οι πληγέντες 

6/11, Αθήνα,
Διεθνής μέρα
δράσης για το
κλίμα.
Φωτό: Δημήτρης
Δασκαλάκης,
Γιώργος Πίττας

Αριστερά:
Θεσσαλονίκη
6/11.
Φωτό: Έφη
Γεωργακοπούλου



Με τις καταθέσεις δυο μαρτύρων προ-
χώρησε η δίκη των  δολοφόνων του
Ζακ στις 9 Νοέμβρη (2η συνεδρία-

ση). Η κατάθεση του ιατροδικαστή Νίκου
Καλογριά έκανε σκόνη την προσπάθεια της
υπεράσπισης να επαναφέρει το αρχικό αφή-
γημα της χρήσης ουσιών ή να δημιουργήσει
ένα αφήγημα κατά το οποίο ο Ζακ είχε τόσο
κακή υγεία που έφτασε στη Γλάδστωνος
σχεδόν …ετοιμοθάνατος. «Εμείς αυτό που
λέμε είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν πολ-
λές κακώσεις και υπάρχει και μια θανατηφό-
ρα. Εδώ δεν είχαμε αυτή την περίπτωση.
Εδώ ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος έκανε ισχαι-
μικό μετά από πολλαπλές κακώσεις», είπε,
και ξεκαθάρισε: «Δεν εμπλέκεται άλλος μη-
χανισμός, ούτε παθολογικός, ούτε με τοξι-
κολογικές».

Στην ερώτηση της υπεράσπισης για το αν
το εύρημα της στεάτωσης ήπατος μπορεί να
εξηγήσει το σταμάτημα της καρδιάς του
Ζακ, ο μάρτυρας απάντησε: «Σε καμία περί-
πτωση». Η στιχομυθία αυτή επαναλήφθηκε
πολλές φορές σε διάφορες εκδοχές, στην
επίμονη προσπάθεια της υπεράσπισης να
χρεώσει τον θάνατο του Ζακ σε οτιδήποτε
άλλο εκτός από τα τουλάχιστον 23 τραύμα-
τα που είχε μετά τον ξυλοδαρμό του. Τέτοια
ήταν η γελοιότητα στην οποία έφτασαν, που
ρώτησαν μήπως πεθαίνει κανείς από ιμπου-
προφένη, ένα παυσίπονο που βρέθηκε στο
αίμα του Ζακ! «Είναι σαν να λέτε για κάποιον
που σκοτώθηκε σε τροχαίο και βρέθηκε στο
αίμα του ασπιρίνη, ότι φταίει η ασπιρίνη»,
απάντησε ο ιατροδικαστής.

Φυσικά προσπάθησαν να αποδώσουν τον
θάνατο και στην οροθετικότητα, ρωτώντας
μήπως η κατάσταση κάποιων οργάνων ήταν
ήδη κακή. «Εμείς διερευνήσαμε τα όργανα
και δεν υπήρχε καμία ένδειξη για άλλου εί-
δους παράγοντες που να δικαιολογούν την
ισχαιμία», τόνισε ξανά και ξανά. «Το ότι ήταν
θετικός στον HIV θα το βλέπαμε αν είχε επη-
ρεάσει κάποια άλλα όργανα». Ενώ, στην
προσπάθεια της υπεράσπισης να χρεώσει
τον θάνατο στο συνδυασμό μπύρας και φαρ-
μάκων(!), απάντησε και πάλι καθαρά: «Δεν

βρέθηκε κάτι στις τοξικολογικές».
Η προσπάθεια συνεχίστηκε με δεκάδες

υποθετικές ερωτήσεις για το τι άλλο, εκτός
φυσικά από τα τραύματα θα μπορούσε να
προκαλέσει έναν αιφνίδιο θάνατο, και για ια-
τρικές λεπτομέρειες με προφανή σκοπό να
μπερδέψουν τους δικαστές και τους ενόρ-
κους. Μάλιστα προκλήθηκε ένταση καθώς ο
μάρτυρας αισθάνθηκε ότι τον προσβάλουν,
λέγοντάς του ότι οι 6 κατηγορούμενοι βρί-
σκονται εδώ εξ αιτίας του. Ενώ σε άλλο ση-
μείο του ζητήθηκε να απαντήσει «με το χέρι
στην καρδιά», επειδή ο Ζακ έπαιρνε βαριά
αγωγή, αν «όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν
συμμετοχή στον θάνατο». «Φαντάζομαι δεν
εννοείτε την ερώτηση», απάντησε.

Επιπλέον η υπεράσπιση των 4 κατηγορού-
μενων αστυνομικών προσπάθησε να εκμαι-
εύσει από τον μάρτυρα ότι κάποια τραύματα
ήταν πιο θανατηφόρα από άλλα, ή ότι θα
μπορούσαμε από το βίντεο να υποθέσουμε
ότι το ισχαιμικό επεισόδιο ξεκίνησε πριν την

«σύλληψη»-κακοποίηση του Ζακ από τους
αστυνομικούς. «Εμείς τονίζουμε ότι όλα τα
τραύματα, ανεξάρτητα από το μηχανισμό
που προκλήθηκαν, είτε από γυαλιά είτε από
πρόσκρουση συνετέλεσαν συνολικά όλα».

Νωρίτερα στην ίδια συνεδρίαση είχε κατα-
θέσει η πρώτη μάρτυρας, εκπαιδευτικός, δα-
σκάλα του αδελφού του, και φίλη του Ζακ
που του είχε δώσει ένα σκυλάκι. Είπε ότι μί-
λησε στο τηλέφωνο με τον Ζακ λίγες ώρες
πριν δεχτεί τη φονική επίθεση. Τόνισε ότι
ακουγόταν φοβισμένος και ότι φαινόταν να
ήθελε σε κάποιον να μιλήσει. Από τη μεριά
της υπεράσπισης ακολούθησε μια επίθεση
ερωτήσεων στη μάρτυρα για την υγεία του
Ζακ, περιστατικά υγείας του παρελθόντος,
την αντιρετροϊκή αγωγή κλπ, με σκοπό να
υποστηριχτεί το αφήγημα που κατέρρευσε
με την κατάθεση του ιατροδικαστή.

Επόμενες δικάσιμοι: 16 και 26 Νοέμβρη.

Α.Φ.
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Φασιστική 
επίθεση 
στον σ. Ορέστη Ηλία

Νέα φασιστική επίθεση έγινε την Παρασκευή
5 Νοέμβρη στου Ψυρρή με θύμα τον Ορέ-

στη Ηλία. Και αυτή η επίθεση έχει τα χαρακτη-
ριστικά δράσης τάγματος εφόδου, ενώ φαίνε-
ται να υπήρξε στοχοποίηση. Όπως περιγράφε-
ται στην καταγγελία που έβγαλε η ΚΕΕΡΦΑ,
πριν την επίθεση, στο μαγαζί απ’ όπου αυτή ξε-
κίνησε «κάθονταν ομάδα ατόμων από την οποία
ένας μάλιστα ήρθε και τον πλησίασε κοιτώντας
τον από κοντά». Ενώ όταν ξεκίνησε η επίθεση,
οι φασίστες έκαναν σαφές ότι ήξεραν ποιον
χτυπούσαν: «Γαμώ την ΣΕΚ, γαμώ τους Συριζαί-
ους, θα σας γαμήσουμε όλους», φώναζαν.

Ο Ορέστης Ηλίας είναι ενεργός στο ΣΕΚ και
στο κίνημα εδώ και πολλά χρόνια. Η δράση του
στο μαθητικό και το αντιφασιστικό κίνημα στα
βόρεια προάστια είναι γνωστή, ενώ έχει υπάρ-
ξει δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων για 5
χρόνια. Έχει αρθρογραφήσει σε τοπικά μέσα
για το Μακεδονικό, ενώ έχει γράψει για τους
Βουλιαράτες μετά την επίθεση του Κατσίφα. Εί-
ναι ενεργός στο περιβαλλοντικό κίνημα με την
Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Κα-
ταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή.

Οργανωμένο τάγμα εφόδου
Οι φασίστες ακολούθησαν τον Ορέστη όταν

αποχώρησε από το μαγαζί και λίγο μετά τον πε-
ρικύκλωσαν και άρχισαν να τον χτυπούν στο κε-
φάλι. Μετά τον έριξαν κάτω και τον κλώτσησαν.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ:
«Λειτούργησαν ως οργανωμένο τάγμα εφόδου.
Σταμάτησαν μόνο όταν πλησίασε κόσμος και ο
επικεφαλής της ομάδας φώναξε ‘τέλος- αποχώ-
ρηση’ ενώ τράβηξαν έναν που συνέχισε να κλω-
τσά στο σώμα τον Ορέστη Ηλία». Ο Ορ. Ηλίας,
αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες στον Ερυθρό
Σταυρό κατέθεσε μήνυση.

Η περιοχή στην οποία έγινε η επίθεση, η
οδός Τάκη στου Ψυρρή, είναι γεμάτη μαγαζιά,
τα οποία την Παρασκευή βράδυ έχουν κόσμο.
Οι φασίστες είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους.
Με τόσους αυτόπτες μάρτυρες και κάμερες
από καταστήματα, η αστυνομία δεν έχει καμία
δικαιολογία να μην βρει άμεσα ποιοι έκαναν την
επίθεση.

Η ΚΕΕΡΦΑ τονίζει: «Οι φασίστες αποθρασύ-
νονται από τις δολοφονικές επιθέσεις της
ΕΛΑΣ, με την εκτέλεση του Ρομ Νίκου Σαμπάνη
με 36 σφαίρες ενώ οι 7 αστυνομικοί που τις έρι-
ξαν καλύπτονται πλήρως από τον Θεοδωρικά-
κο. Αποθρασύνονται και από τις επιθέσεις των
ΜΑΤ κατά απεργών εκπαιδευτικών και μόλις
δύο μέρες πριν κατά εποχικών πυροσβεστών…
Το ΣΕΚ, στα 50 χρόνια δράσης του στην αρι-
στερά, στο οποίο άλλωστε είναι μέλος ο Ορέ-
στης Ηλίας, έχει γνωστή και καθοριστική συμ-
βολή στον αντιφασιστικό αγώνα που οδήγησε
στην καταδίκη και το τσάκισμα της Χρυσής Αυ-
γής».

Τον δρόμο για τέτοιες επιθέσεις στρώνει η
ίδια η Νέα Δημοκρατία με τον ρατσισμό, με την
υποτίμηση της περσινής καταδικαστικής από-
φασης για τη Χρυσή Αυγή σε βαθμό που ο πυ-
ρηνάρχης Νίκαιας να κυκλοφορεί ελεύθερος.
Το κίνημα απαντάει με επόμενο μεγάλο σταθμό
το αντιφασιστικό – αντιρατσιστικό Πολυτεχνείο. 

Στις 6/11 έγιναν για δεύτερη φορά οι εξετάσεις για την ιθαγένεια.
Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα μηχανισμό παρεμπόδισης
των μεταναστών στο να γίνουν έλληνες πολίτες. Ενδεικτικό είναι ότι
οι εξεταζόμενοι/ες είναι πολύ λίγοι/ες σε σχέση με τις εκκρεμείς αι-
τήσεις πολιτογράφησης, παρότι αυτή τη φορά ήταν περισσότεροι/ες
από τον Μάη που διεξήχθη η εξέταση για πρώτη φορά. Από τους
2.500 που έδωσαν το Μάη, οι 800 απορρίφθηκαν με αποτέλεσμα αν
θέλουν να ξαναδώσουν να πρέπει να πληρώσουν εκ νέου το παρά-
βολο των 700 ευρώ.

Στην Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε μια αξιολογήτρια των εξετάσε-
ων: «Αυτό που συμβαίνει με τις εξετάσεις για την ιθαγένεια είναι
απάνθρωπο. Πέρα από το παράβολο οι εξεταζόμενοι έχουν να πλη-

ρώσουν και άλλα 100 ευρώ σε βιβλία. Έχει δημιουργηθεί και μια βιο-
μηχανία από φροντιστήρια γύρω από αυτές τις εξετάσεις. Πολλοί
πρέπει να πηγαίνουν σε εξεταστικά κέντρα που βρίσκονται σε άλλες
πόλεις και να πληρώνουν για τη μετακίνηση. Οι εξετάσεις είναι
εξαντλητικές, διαρκούν όλη μέρα και δεν υπάρχει διάλειμμα.

Έτσι κι αλλιώς και σαν εξέταση είναι απαράδεκτη. Στην ύλη για
παράδειγμα υπάρχει η ερώτηση πότε κέρδισε η Ελλάδα τη Γιουροβί-
ζιον… Απ’ ό,τι άκουσα τα φετινά θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
Όπως μου είπαν πολλοί από τους ίδιους, ένας Έλληνας μαθητής Λυ-
κείου δεν θα μπορούσε να τα απαντήσει. Ζητάνε από ανθρώπους
που ζουν όλη τους τη ζωή εδώ, που έχουν παιδιά κι εγγόνια, που μι-
λάνε πολύ καλά ελληνικά, να αποδείξουν τι;»

Απάνθρωπες εξετάσεις για Ιθαγένεια

Δημοσιότητα για τη δίκη
Την εξασφάλιση της δημοσιότητας της δίκης των δολοφόνων του Ζακ ζητά το Διοικη-

τικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με επιστολή του στον Υπουργό Δικαιοσύνης, την Προϊστα-
μένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών και τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικα-
στών και Εισαγγελέων.

«Με αφορμή τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την έναρξη της διαδικασίας
για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, που είχαν σαν αποτέλεσμα να παρακολουθή-
σουν τη δίκη ελάχιστοι δημοσιογράφοι, επανερχόμεθα στο αίτημά μας να διασφαλιστεί
η δημοσιότητα τόσο αυτής, όσο και των άλλων σημαντικών δικών που ακολουθούν, για
υποθέσεις που έχουν μεγάλη απήχηση στην κοινή γνώμη», τονίζει. «Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΣΗΕΑ ζητά να επιτρέψετε την είσοδο μεγαλύτερου αριθμού δημοσιογρά-
φων, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις δίκες, τηρώντας βεβαίως τα σχετικά πρω-
τόκολλα για την προστασία από τον κορωνοϊό. Ενδεχομένως, η αλλαγή της αίθουσας
και η διεξαγωγή της δίκης σε μεγαλύτερη θα μπορούσε να συμβάλλει στο αίτημά μας».

Το παρατηρητήριο της δίκης Zackie Oh Justice Watch από τη μεριά του, σε ανακοί-
νωση της 8/11 τονίζει ότι χρειάζεται δυο άτομα στην αίθουσα, νομικό και δημοσιογρά-
φο, και του επιτρέπεται μόνο ένα. Επιπλέον, όπως αναφέρει, «η πλήρης απαγόρευση
της παρουσίας φωτορεπόρτερ μέσα στην αίθουσα, στερεί από την κάλυψη της δίκης
μια πολύ σημαντική πτυχή της, αυτήν της δύναμης της εικόνας. Ιδιαίτερα μετά την εμ-
πειρία άλλων, εξαιρετικά σημαντικών για την κοινωνία δικών, όπου η παρουσία των φω-
τορεπόρτερ ήταν υποδειγματική».

Καταρρέουν τα ψέματα 
για τη δολοφονία του Ζακ



Διαστάσεις ξεσηκωμού έχουν
πάρει οι κινητοποιήσεις στα
στρατόπεδα στα οποία οι

πρόσφυγες και οι προσφύγισσες ει-
δοποιήθηκαν ότι θα εκκενωθούν.
Στον Ελαιώνα, η είδηση έγινε γνω-
στή την προηγούμενη εβδομάδα και
η αντίδραση των προσφύγων/ισσών
ήταν άμεση. Μια επιτροπή αποτε-
λούμενη από εκπροσώπους όλων
των κοινοτήτων (Κονγκό, Σομαλία,
Καμερούν, Αφγανιστάν, Συρία) ορ-
γάνωσε κινητοποιήσεις ξεκινώντας
από την Πέμπτη 4/11. Έκλεισαν την
είσοδο του καμπ με κάδους και βγή-
καν στον δρόμο με αυτοσχέδιες πι-
κέτες και πλακάτ φωνάζοντας συν-
θήματα και απαιτώντας να παρθεί
πίσω η ρατσιστική απόφαση του
Μπακογιάννη να τους διώξει.

Με την αφορμή της κινητοποίησης
ενάντια στην απόφαση του Μπακο-
γιάννη, οι πρόσφυγες και οι προ-
σφύγισσες άνοιξαν και όλα τα υπό-
λοιπα ζητήματα: το τι σημαίνει η ρα-
τσιστική αντιμετώπιση του προσφυ-
γικού από την κυβέρνηση που δημι-
ουργεί απαίσιες συνθήκες στα καμπ,
δυσκολία πρόσβασης στην εκπαί-
δευση για τα παιδιά, που δεν πηγαί-
νουν όλα σχολείο, ανυπαρξία υγει-
ονομικής περίθαλψης μέσα στο
καμπ και δυσκολία πρόσβασης στην
Υγεία στα νοσοκομεία. Επίσης κα-
ταγγέλλουν τις απελπιστικά αργές
διαδικασίες ασύλου και τις πρόσφα-
τες μαζικές απορρίψεις.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποί-
ησης, μαθητές και μαθήτριες από
την πρώτη και τη δευτέρα τάξη του
5ου Λύκειου Αχαρνών επισκέφθηκαν
το στρατόπεδο. Ο καθηγητής τους,
Δημήτρης, δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη: «Ήρθαμε εδώ, στο
πλαίσιο του μαθήματος Θρησκευτι-
κών, για να δουν τα παιδιά όλα αυτά
που έχουμε συζητήσει στην τάξη:
πόσο σκληρά περνάνε αυτοί οι άν-
θρωποι που έχουν φύγει από πόλε-
μο. Ελπίζουμε όλοι μας, κι οι εκπαι-
δευτικοί και τα παιδιά, να βελτιω-
θούν οι συνθήκες. Ελπίζουμε τα
όνειρα των προσφυγόπουλων να γί-
νουν πραγματικότητα και η καθημε-
ρινότητά τους να είναι διαφορετική
από αυτά που είδαμε σήμερα. Για τη
σημερινή κινητοποίηση δεν γνωρίζα-
με. Μάθαμε ότι δυστυχώς τους διώ-
χνουν, χωρίς να ξέρουμε πού θα πά-
νε όλες αυτές οι οικογένειες και τα
παιδιά. Είδαμε μέσα παιδιά που δεν
πάνε σχολείο. Να μπουν όλα τα παι-
διά στα σχολεία, να βελτιωθεί ο
Ελαιώνας ή να τους δώσουν σπίτια
στην πόλη».

Λίγο αργότερα, όταν έφτασε το
φορτηγό του κέτερινγκ οι πρόσφυ-
γες το έδιωξαν μπλοκάροντας την
είσοδο και φωνάζοντας «No food!».
Ο λόγος είναι ότι πλέον το επίδομα
που δικαιούται κάθε πρόσφυγας/ισ-
σα κρατείται υποχρεωτικά για τη σί-
τιση στις δομές μέσω κέτερινγκ. Οι
πρόσφυγες τονίζουν ότι το φαγητό
δεν είναι καλό, αλλά και το ότι δεν

γίνεται να σιτίζονται χιλιάδες άνθρω-
ποι που προέρχονται από όλες τις
περιοχές του πλανήτη και όλες τις
κουλτούρες, με το ίδιο ακριβώς φαΐ.
Αυτό που θέλουν είναι να τους δίνε-
ται το πλήρες επίδομα για να μπο-
ρούν να αγοράζουν τα τρόφιμα που
χρειάζονται.

Εκτοπισμός
Την επόμενη μέρα, η επιτροπή

προσφύγων του Ελαιώνα και η
ΚΕΕΡΦΑ κάλεσαν σε συνέντευξη τύ-
που μπροστά από το στρατόπεδο. Ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας, άνοιξε τη συ-
νέντευξη λέγοντας: «Ο Ελαιώνας εί-
ναι μέσα στην πόλη και οι πρόσφυ-
γες ζουν εδώ πολλά χρόνια. Η πραγ-
ματική λύση για τις συνθήκες δεν εί-
ναι να διώξει ο Μπακογιάννης τους
πρόσφυγες. Η λύση είναι ένα πρό-
γραμμα κοινωνικής κατοικίας. Είναι
απαράδεκτο το ότι μεθοδεύουν,
όπως ακούμε, χέρι χέρι με τον Μη-
ταράκη τον εκτοπισμό 500 προσφύ-
γων πίσω στα νησιά. Αυτοί οι άνθρω-
ποι έχουν κάνει μάχη για να γλιτώ-
σουν από την απομόνωση των νη-
σιών. Δεν θα τους στείλουν πάλι πί-
σω». 

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας
«Η Ενότητα», συμπλήρωσε: «Είμαστε
εδώ δίπλα στα αδέρφια μας που
έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από στή-
ριξη. Ο δήμος Αθήνας και η ελληνική
κυβέρνηση θέλουν να διώξουν τους
πρόσφυγες. Πάλι στους δρόμους και
στις πλατείες θα καταλήξουν; Θέ-
λουμε τρία πράγματα: άσυλο, σπίτια
και λεφτά. Για να μπορέσουν να ζή-
σουν σαν άνθρωποι. Θα είμαστε εδώ
μέχρι να κερδίσουμε αυτόν τον αγώ-

να, να μπορούν να ζουν οι πρόσφυ-
γες σαν άνθρωποι και όλα τα παιδιά
να πηγαίνουν σχολείο».

«Όλοι οι Σομαλοί και οι Σομαλές
έχουμε σοβαρά προβλήματα εδώ
στην Ελλάδα. Δεν μας αντιμετωπί-
ζουν με καθόλου σεβασμό”, τόνισε
προσφύγισσα από τη Σομαλία.
«Όταν χρειαζόμαστε κάτι διαδικαστι-
κό σε κάποια υπηρεσία για παρά-
δειγμα δεν έχουμε μετάφραση.
Υπάρχουν γυναίκες μόνες τους, μο-
νογονεϊκές οικογένειες που δεν
έχουν καμιά βοήθεια. Μας δίνουν
συνέντευξη μετά από ένα ή δυο χρό-
νια. Δεν ξέρουμε πραγματικά πότε
θα πάρουμε απάντηση. Υπάρχουν
άρρωστα μωρά αλλά δεν έχουν δυ-
νατότητα να επισκεφθούν νοσοκο-
μείο. Χρειάζεται να βοηθήσουμε
όλους αυτούς τους ανθρώπους, τις
μητέρες που είναι μόνες τους. Τα
παιδιά που πάνε σχολείο φεύγουν
πεινασμένα. Άνθρωποι με χρόνια νο-
σήματα δεν έχουν φάρμακα και κα-
τάλληλο φαγητό», είπε. «Αυτό το
στρατόπεδο είναι σαν αστυνομικό
τμήμα», τονίζει πρόσφυγας από το
Αφγανιστάν.

«Έχουμε ανθρώπους μορφωμέ-
νους, με πτυχία, που δεν μπορούν
να δουλέψουν. Πώς περιμένετε να
ενταχθούμε στην κοινωνία; Το βασι-
κό μας πρόβλημα είναι τα χαρτιά. Αν
είχαμε χαρτιά θα μπορούσαμε να
δουλέψουμε, με τη δουλειά μας θα
μπορούσαμε να νοικιάζουμε σπίτια,
να πληρώσουμε τους φόρους μας,
να στηρίξουμε την οικονομία της χώ-
ρας. Δώστε μας τις κατάλληλες συν-
θήκες. Θέλουμε τα παιδιά μας να
πηγαίνουν στο σχολείο. Υπάρχουν
παιδιά 2 και 3 ετών που δεν πηγαί-
νουν σε παιδικούς σταθμούς. Δεν

υπάρχουν βρεφονηπιακοί για τα δι-
κά μας παιδιά. Δεν έχουμε ΑΜΚΑ και
ο αριθμός ΠΑΑΥΠΑ δεν λειτουργεί
στα νοσοκομεία. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης να μας πει: πώς θα ζήσου-
με; Τα λεφτά που υποτίθεται ότι
πρέπει να μας δίνουν δεν μας τα δί-
νουν. Πήραν την υπευθυνότητα από
την Ύπατη Αρμοστεία στο Υπουρ-
γείο για να μας δίνουν τα λεφτά και
μας τα έκοψαν. Θα έρθει σύντομα ο
χειμώνας, πώς θα αγοράσουμε ζε-
στά ρούχα; Αυτό που ζητάμε λοιπόν
είναι ανθρώπινα σπίτια, τα παιδιά
στα σχολεία, χαρτιά για να δουλέ-
ψουμε», τόνισε η Νικλέτ, προσφύ-
γισσα από το Κονγκό. 

Μαζικό μπλοκ
Την επόμενη μέρα η Νικλέτ απεύ-

θυνε αυτά τα ερωτήματα μπροστά
από τη Βουλή και καταχειροκροτή-
θηκε από τους διαδηλωτές και τις
διαδηλώτριες για το κλίμα. Ένα μα-
ζικό μπλοκ προσφύγων βάδισε μαζί
με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις
και τα οικολογικά κινήματα ενάντια
στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας.

Την Κυριακή έγινε νέα κινητοποί-
ηση έξω από τον Ελαιώνα. Η ΚΕΕΡ-
ΦΑ μοίρασε την πολύγλωσση εφη-
μερίδα που κυκλοφορεί στα καμπ,
με ανταπόκριση από την αντιρατσι-
στική διαδήλωση της 9/10, με τη συ-
νέντευξη της Παρβάνα Αμίρι, άλλα
νέα του αντιρατσιστικού και αντιφα-
σιστικού κινήματος, καθώς και ρα-
πόρτο από την κινητοποίηση της
Πέμπτης -μεταφρασμένα στα αγγλι-
κά, τα γαλλικά και τα περσικά. 

Ο ξεσηκωμός των προσφύγων συ-
νεχίστηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη,
φτάνοντας τις 6 συνεχόμενες ημέ-

ρες, με μαζικές κινητοποιήσεις στη
Μαλακάσα και στη Θήβα. Οι πρό-
σφυγες στη Θήβα διαμαρτύρονται
για την απόφαση της Ελλάδας να
χαρακτηρίσει την Τουρκία ασφαλή
χώρα για τους πρόσφυγες. Οι πρό-
σφυγες νέου στρατοπέδου της Μα-
λακάσας προχώρησαν σε πορεία
προς το παλιό, ενώ στη συνέχεια
απέκλεισαν τον παράδρομο της
εθνικής οδού. Με συνθήματα για
χαρτιά, άσυλο και δικαιοσύνη, παρέ-
μειναν για ώρες στον δρόμο και
μπλόκαραν το φορτηγό του κέτε-
ρινγκ, παίρνοντας έμπνευση από τον
Ελαιώνα. Την επόμενη ημέρα προ-
χώρησαν σε νέα διαδήλωση, δηλώ-
νοντας ότι θα συνεχίσουν. Και σε
αυτούς η ΚΕΕΡΦΑ μοίρασε την πο-
λύγλωσση εφημερίδα, ενώ κάλεσε
μαζικά για την πορεία του Πολυτε-
χνείου. 

Ο πόλεμος σε βάρος των προσφύ-
γων κλιμακώνεται από τη μεριά της
κυβέρνησης. Και, όπως το 2012 η
Αμυγδαλέζα, ο φράχτης του Έβρου,
ο Ξένιος Δίας, είχαν βγάλει τους φα-
σίστες στους δρόμους για να σπεί-
ρουν τον τρόμο και τον θάνατο, έτσι
κάνει και τώρα η κυβέρνηση της Νέ-
ας Δημοκρατίας -η πιο πρόσφατη
φασιστική επίθεση στον Ο. Ηλία δεί-
χνει ότι οι φασίστες αποθρασύνον-
ται ξανά. Η σχεδόν κατάργηση του
ασύλου, τα κυνηγητά στα σύνορα
και το Αιγαίο, το άνοιγμα των νέων
στρατοπέδων ασφαλείας στέλνουν
το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα είναι
αμείλικτη: θέλει να τους διώξει
όλους, ακόμα και σε βάρος των αν-
θρώπινων ζωών. Το μήνυμα αυτό έρ-
χεται να συμπληρωθεί με την απα-
ραίτητη δόση «ανακατάληψης των
πόλεων», όπως έλεγε ο Σαμαράς το
2012, με τις τωρινές ρατσιστικές μα-
ζικές εκτοπίσεις. Εκτοπίσεις προ-
σφύγων που, παρά τις τεράστιες δυ-
σκολίες, έχουν αποκτήσει κάποιους
δεσμούς με την Αθήνα. 

Όμως το 2021 δεν είναι 2012. Το
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κί-
νημα είναι πιο έμπειρο, πιο ξεκάθα-
ρο και πιο δυνατό απέναντι στη ση-
μερινή κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας. Οι διαδηλώσεις μετά τις
φασιστικές επιθέσεις έφεραν άμεσα
αποτελέσματα. Ο Άρειος Πάγος
προχωρά σε έρευνα για την ύπαρξη
εγκληματικής οργάνωσης για τις
επιθέσεις του Οκτώβρη, στην Παλιά
Κοκκινιά η ομάδα που έκανε την επί-
θεση δεν ξαναεμφανίστηκε, ενώ για
την αποφυλάκιση Πατέλη έγινε αίτη-
ση αναίρεσης. Και βέβαια, το 2021
έχουμε τους χιλιάδες πρόσφυγες
και προσφύγισσες που ξεσηκώνον-
ται και συντονίζονται στο ένα στρα-
τόπεδο μετά το άλλο, παλεύοντας
ενάντια στην κυβέρνηση.

Αφροδίτη Φράγκου
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Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες
-όχι απελάσεις και φυλακές

8/11, Κινητοποίηση στην Μαλακάσα. Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ Μαρούσι
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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. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/11
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ  
Πλατεία, Βασιλόπουλος 6μμ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/11
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 12μ
ΓΚΥΖΗ πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 11.30πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπολέως 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ  
ΗΣΑΠ Πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Μαρτίου με Παπαναστασίου 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 1.30μμ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ

ΤΡΙΤΗ 16/11
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 6μμ

Εξορμήσεις Βαγγέλης Χατζηνικολάου
1967-2020
Αστείρευτη
πηγή
έμπνευσης

Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς
για τον Βαγγέλη Χατζηνικο-

λάου, τον επαναστάτη, τον καλ-
λιτέχνη, τον ακτιβιστή των ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, τον υπέρο-
χο άνθρωπο χωρίς χαρμολύπη.
Η λύπη για το χαμό του, για
προφανείς λόγους. Η χαρά, από την άλλη, επειδή υπήρξε. Σε όλο
του το μεγαλείο. 

Ο Βαγγέλης έφυγε στις 10 Νοέμβρη του 2020 στα 53 του χρόνια,
από καρκίνο. Έχοντας πολύ καθαρό στο μυαλό του πως αυτό το
βάρβαρο σύστημα πρέπει να ανατραπεί, υπηρέτησε αυτό τον σκοπό
σε όλη του τη ζωή, και το έκανε οργανωμένα μέσα από τον τοπικό
πυρήνα του ΣΕΚ στο Βύρωνα, την «Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθο-
ποιών», το δημοτικό σχήμα «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας»,
τους «Proud Seniors- ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ηλικίας
50 και άνω».

Στην πρώτη Απεργιακή 8 Μάρτη, το 2019, έλεγε από την εξέδρα:
«σήμερα είμαστε όλες γυναίκες, γιατί μία γυναίκα που φωνάζει είναι
τρελή, δύο γυναίκες που φωνάζουν είναι επικίνδυνες, τρεις γυναί-
κες που φωνάζουν είναι επανάσταση»! Και ήταν αυτή του η αντίλη-
ψη, πως η εργατική τάξη έχει τη δύναμη να ενώνεται, να σπάει τους
διαχωρισμούς που της επιβάλλουν, να νικάει, που τον κρατούσε να
τρέχει όλη μέρα από το θέατρο (πρόβες, παραστάσεις, γραψίματα),
στο ΔΣ των Proud Seniors, στην αφισοκόλληση και τις εξορμήσεις
με την Εργατική Αλληλεγγύη και το Σοσιαλισμό από τα Κάτω.

Τη Δευτέρα 8 Νοέμβρη, με πρωτοβουλία των αγαπημένων του φί-
λων και συναδέλφων Δημήτρη Ντάσκα και Βασίλη Χαραλαμπόπου-
λου, συγκεντρωθήκαμε στο θέατρο Πόρτα δεκάδες φίλοι, σύντρο-
φοι, η οικογένειά του, για να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. «Γεν-
νήθηκε με την πολιτική μέσα του, ήταν περήφανος που είχε γενέ-
θλια τη μέρα του Πολυτεχνείου αν και γεννήθηκε τη χρονιά της ανό-
δου της Χούντας!» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης. «Ο Βαγγέλης
ήταν σαν δέντρο, που ρουφούσε το διοξείδιο του ‘άνθρωπα’ και το
έκανε οξυγόνο», είπε ο Βασίλης.

Θα εμπνεόταν σίγουρα κάποια σκηνή από τους εργάτες της CO-
SCO, θα ξεσήκωνε τους πάντες για να καταδικαστούν οι δολοφόνοι
του Ζακ, συμπληρώνουμε εμείς! Θα ήταν περήφανος που ήταν συνο-
μήλικος με το ΣΕΚ που φέτος συμπληρώνει τα 50 του χρόνια. «Μωρή,
έτσι πουρό σαν κι εμένα είναι το κόμμα μας; Απ’τα πουρά θα ξεκινή-
σει η επανάσταση, να το δεις!» θα έλεγε. Είμαστε ευτυχισμένοι και
περήφανοι που υπήρξε σύντροφός μας, παίρνουμε δύναμη από τη δι-
κή του για να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά να παλεύουμε!

Έλλη Πανταζοπούλου

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Πολυτεχνείο και η γέννηση της επαναστατικής
αριστεράς
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
• ΠΕΜΠΤΗ 18/11 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Ο καπιταλισμός δεν είναι πανίσχυρος – Μπο-
ρούμε να τον ανατρέψουμε
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Η παράδοση του σοσιαλισμού από τα κάτω
Ομιλήτρια: Γιώτα Τσίνου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11 δημαρχείο 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ – Μεταρρύθμιση ή επανά-
σταση
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου
• ΠΕΜΠΤΗ 18/11 δημαρχείο 7μμ
Πολυτεχνείο και η επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 11/11 δημαρχείο 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο και η επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 11/11 Goody’s Χαλανδρίου 7μμ
Τέχνη και εργασία
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Τέχνη και εργασία
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-Ν. ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Κάτω τα χέρια από τους Πομά
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/11 καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως 99, 7μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Κώστας Καραγιάννης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 Σύλλογος Ιμβρίων  7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Βασιλική Γρηγοράκη

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Αφγανιστάν – η ήττα του αμερικάνικου ιμπερια-
λισμού
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11 καφέ Άνεμος 7.30μμ

Μαρξ-Ένγκελς: Οι κοινωνίες αλλάζουν με επα-
ναστάσεις
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 11/11 καφέ Πέτρος 7μμ
Πολυτεχνείο 1973: τα διδάγματα της εξέγερσης
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11 καφέ Γιώτης 8μμ
Πολυτεχνείο 1973: τα διδάγματα της εξέγερσης
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/11 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Μαρξ-Ένγκελς: Οι κοινωνίες αλλάζουν με επα-
ναστάσεις
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11 καφέ ΝΕΟΝ, 
Μαίζωνος και Τριών Ναυάρχων 6:30μμ
"Πολυτεχνείο, η εξέγερση του 73 και η επανα-
στατική αριστερά"
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 18/11 καφέ ΝΕΟΝ, Μαίζωνος και
Τριών Ναυάρχων 6:30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση και επανά-

σταση
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΧΑΝΙΑ  ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11 γραφεία Ανταρσία στα Χανιά
7.30μμ
48 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου:
Δεν υπάρχει δρόμος κοινοβουλευτικός, ο δρό-
μος του Νοέμβρη επαναστατικός
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/11 γραφεία Ανταρσία στα Χανιά
7.30μμ
48 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου:
Δεν υπάρχει δρόμος κοινοβουλευτικός, ο δρό-
μος του Νοέμβρη επαναστατικός
Ομιλήτρια: Άννα Μαματσή

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 11/11 καφέ ΠουΚουΒου 7.30μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11 Θόλος,  8μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλήτρια: Τζένυ Δεμιρτζίδου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/11 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 5μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή επανά-
σταση
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/11 καφέ Βυζάντιο 8μμ
"Η εξέγερση του Πολυτεχνείου και η επαναστα-
τική αριστερά"
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

Μαρξιστικά Φόρουμ
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Η νέα έκδοση του ΜΒ, έρχεται
σε μια περίοδο που το κίνη-
μα εδώ και διεθνώς καλείται

να απαντήσει σε πιεστικά ερωτήμα-
τα, που βάζει η πολλαπλή κρίση του
καπιταλισμού όσο βαθαίνει. Αποτε-
λείται από 14 κείμενα που έχουν
γραφτεί σε διαφορετικές περιόδους
αλλά με τη διαχρονική πεποίθηση
ότι το να τελειώσουν για πάντα οι
επεμβάσεις είναι ρεαλιστικό. 

Από την αρχή μπαίνει η εικόνα
μιας απότομης κατάρρευσης ενός
στρατού κατοχής 300 χιλιάδων με
φοβερές απώλειες και διάχυτη δυ-
σπιστία εσωτερικά του. Ο βασικός
λόγος δεν ήταν παρά η φρίκη και η
οργή που προκάλεσε ο 20ετής αυ-
τός πόλεμος στους απλούς ανθρώ-
πους. Ακόμα δεν έχουμε μάθει όλα
τα εγκλήματα, αλλά δεν είναι λίγη η
εικόνα των βομβαρδισμών αμάχων,
των βασανιστηρίων μέσα και έξω
από τις φυλακές, των βιασμών, το
trafficking, ο υψηλός αναλφαβητι-
σμός, οι αυτοκτονίες ως καρποί της
κατοχικής βίας. Οι γυναίκες, που
χρησιμοποιήθηκαν από όλες τις δυ-
τικές κυβερνήσεις για να δικαιολο-
γηθεί η επέμβαση, η κατοχή και το
σενάριο νέας επέμβασης, ήταν τα
μεγαλύτερα θύματα, αντίθετα με την
εξωραϊσμένη εικόνα που έδιναν τα
ΜΜΕ. 

Το δεύτερο ζήτημα είναι αν οι Τα-
λιμπάν είναι μεσαιωνικό κατάλοιπο.
Ένα βασικό επιχείρημα των ιμπερια-
λιστών που έχει ρίζες στην αποικιο-
κρατία, με τη θεωρία της σύγκρου-
σης πολιτισμών. Κάποτε οι εχθροί
ήταν οι “κάφροι” απέναντι στον
“ελεύθερο κόσμο”, τώρα είναι τα
“σκοτάδια του Ισλάμ” απέναντι στην
“χριστιανική Ευρώπη” του Διαφωτι-
σμού. Κι όμως, η χριστιανική Ευρώ-
πη γνώρισε τους αρχαίους Έλληνες
από τους Άραβες, κι όμως η μεσαία
τάξη της Αγγλίας πριν ενάμιση αι-
ώνα, ζούσε με παρόμοια πρότυπα με
αυτά των Ταλιμπάν, κι όμως οι κατα-
πιεσμένες Αφγανές μέχρι το 1970
φορούσαν ένα απλό μαντήλι για τις
δουλειές στον ήλιο, κι όμως η ερμη-
νεία του Ισλάμ που δίνουν οι Ταλιμ-
πάν είναι σύγχρονη επινόηση. Η ισ-
λαμοφοβία, τα “ξεχνάει” όλα αυτά.

Η πραγματική ιστορία του Αφγανι-
στάν είναι η ιστορία μιας πολύ φτω-
χής, άγονης, ορεινής χώρας που εί-
χε την ατυχία να βρίσκεται γεωπολι-
τικά ανάμεσα στους ισχυρότερους
ανταγωνισμούς. Γνώρισε διαρκείς
εξωτερικές επεμβάσεις, ως κράτος
από το 1919, με μια μικρή άρχουσα
τάξη που μέχρι το 1970 διατηρούσε
τις φεουδαρχικές σχέσεις παραγω-
γής, με βασιλική δικτατορία που
αδιαφορούσε για τους αγρότες και
τους βοσκούς. Η παράδοση αντίστα-
σης των φτωχών απέναντι στους
Βρετανούς τρεις φορές, η διαχρονι-
κή απέχθεια για το κράτος ως κάτι
ξένο κι από τα πάνω, μαζί με τα ιστο-
ρικά γεγονότα και την ανάγκη για
εκσυγχρονισμό, διαμόρφωσε δύο

ρεύματα πολιτικής αντί-
στασης σε μια νέα γενιά
που είχε αρχίσει να ορ-
γανώνεται: το νέο πολι-
τικό Ισλάμ και η Αριστε-
ρά. 

Η Αριστερά ήταν με-
γαλύτερη σε επιρροή
και οι ισλαμιστές κήρυτ-
ταν τον εκσυγχρονισμό
και όχι το Ισλάμ των
προγόνων τους. Δια-
μορφώθηκαν όμως στη
σκιά του Ψυχρού Πολέ-
μου.  Η Αριστερά του
ΛΔΚΑ (Λαϊκό Δημοκρα-
τικό Κόμμα Αφγανιστάν)
είχε την αντίληψη ότι
στη θέση της “υποανά-
πτυκτης” εργατικής τά-
ξης μπορεί ο στρατός
να πάρει τη θέση του
υποκειμένου. Συνεργά-
στηκε με τους «προ-
οδευτικούς» αξιωματι-
κούς που πήραν την
εξουσία το 1974. “Αντί
οι κομμουνιστές να ορ-
γανώσουν τους απλούς
φαντάρους ενάντια
στους αξιωματικούς,
οργάνωσαν τους αξιω-
ματικούς για να δώσουν
εντολές στους φαντάρους” διαβά-
ζουμε από τις περιγραφές του Τζό-
ναθαν Νήλ. “Πήγαν στα χωριά χρη-
σιμοποιώντας τα τζιπ του παλιού κα-
θεστώτος, τις στολές του, τη βία
του”. 

Και παραδοσιακά, οι χωρικοί αντι-
στάθηκαν. Η αντίσταση σε ένα καθε-
στώς που θεωρούσε ότι μπορεί να
φέρει το σοσιαλισμό από τα πάνω
οδήγησε το καθεστώς να κάνει
12.000 εκτελέσεις σε 20 μήνες. Η

ΕΣΣΔ εισέβαλε το 1979 φοβούμενη
ότι θα χάσει τον έλεγχο, προκαλών-
τας κρίση και διάλυση στο ΛΔΚΑ. Σε
αυτό το έδαφος αναδείχτηκε το αν-
τιδραστικό κίνημα των Ταλιμπάν.

Το 2001 ξεκίνησε η αμερικάνικη
επίθεση στο Αφγανιστάν. Η Μαρία
Στύλλου εξηγεί: «Το επίδικο ήταν η
γεωπολιτική σημασία της κάθε χώ-
ρας για τις ΗΠΑ την Κίνα και τη Ρω-
σία. Στην προκειμένη, η ανάγκη των
ΗΠΑ για έλεγχο της Κεντρικής

Ασίας, του “σύγχρο-
νου δρόμου του με-
ταξιού” δηλαδή των
ορυκτών, μέσα σε
ένα ναρκοπέδιο
αστάθειας». Παρότι
το κείμενο είναι
γραμμένο πολύ πριν
την Αραβική Άνοιξη
περιγράφει τα φιλοα-
μερικανικά καθεστώ-
τα της Μέσης Ανατο-
λής να κάθονται “σε
ένα βαρέλι γεμάτο
μπαρούτι».

To υπόβαθρο ήταν
η κατάρρευση της
ΕΣΣΔ. Αλλά το βαθύ-
τερο αίτιο ήταν ο ιμ-
περιαλισμός, το ανώ-
τατο στάδιο του κα-
πιταλισμού, όπως
τον εξήγησε ο Λένιν.
Με πολλές ομοιότη-
τες στο τώρα. Το κε-
φάλαιο φτάνει σε
ένα σημείο που δεν
μπορεί να λειτουργή-
σει στα πλαίσια μιας
μόνο χώρας και προ-
σπαθεί απεγνωσμένα
να ανοιχτεί σε νέες
αγορές. Οι καπιταλι-

στές από τη μία συνεργάζονται, από
την άλλη σκοτώνονται -και αυτές εί-
ναι δυο αντιφατικές τάσεις. 

Πώς μπορούσαν οι επαναστάτες
να συνδεθούν με το αντιπολεμικό κί-
νημα, που γεννιόταν τότε; Ξανά ο
Λένιν γράφει μέσα από το κείμενο
της Μαρίας “όποιος περιμένει να δει
καθαρές επαναστάσεις δε θα τις ζή-
σει ποτέ” και πως “στην περίοδο του
ιμπεριαλισμού χρειάζεται να είσαι με
τα αντιμπεριαλιστικά κινήματα – να

κάνεις κριτική αλλά να τα στηρίζεις
απέναντι στους ιμπεριαλιστές χωρίς
όρους”. Το 2001 ξεκινούσαμε με την
αντίληψη ότι χρειάζεται να δούμε
κάθε διαδήλωση σαν φάρο για τον
κόσμο που παλεύει ενάντια στις
επεμβάσεις και να τον κερδίσουμε
πιο κοντά στην αντικαπιταλιστική
εναλλακτική. Έτσι έγινε όπως δίνει
την εικόνα γλαφυρά ο Λέανδρος
Μπόλαρης. 

Το κίνημα αυτό κουβαλούσε εμ-
πειρίες 10 χρόνων ενάντια στον πό-
λεμο (Κόλπος, Σερβία, Κόσοβο) αλ-
λά και εμπειρίες από τις εργατικές
μάχες ενάντια στη λιτότητα και το
ρατσισμό και μεγάλες νίκες όπως με
το Ασφαλιστικό λίγους μήνες πριν.
Εξίσου σημαντικό το ότι είχε κάνει
την εμφάνισή του το νέο αντικαπιτα-
λιστικό κίνημα και το 2001 έφτανε ο
κόσμος να κάνει πλέον πλατιά τις
συνδέσεις που κάποτε έκαναν μόνο
οι επαναστάτες. Η Πρωτοβουλία Γέ-
νοβα 2001 δεν συμπλήρωσε τότε
απλά στο όνομά της το “Συμμαχία
Σταματήστε τον Πόλεμο” αλλά ορ-
γάνωσε για να την φτιάξει με δεκά-
δες πρωτοβουλίες. Η εικόνα των μα-
ζικών αντιπολεμικών απεργιών και
των μεγαλύτερων συλλαλητηρίων
από τη δεκαετία του ’60 και τον πό-
λεμο στο Βιετνάμ, πήρε διεθνή διά-
σταση.  

Το 2009 το αντιπολεμικό κίνημα
εδώ θα ερχόταν αντιμέτωπο με την
επιλογή του Καραμανλή να στείλει
στρατιωτική δύναμη 300 ανδρών
στο Αφγανιστάν μαζί με 1 εκ δολά-
ρια για τη διεξαγωγή “ελεύθερων”
εκλογών. Σε συνδυασμό με την εικό-
να της στρατιωτικής αδυναμίας των
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ να αποκτήσουν τον
έλεγχο μετά από 8 χρόνια με τις
απώλειές τους και το υλικό κόστος
να αυξάνονται και τη δυσαρέσκεια
στη χώρα τους να μεγαλώνει, επιβε-
βαίωσε και την εικόνα της πολιτικής
τους αποτυχίας. Τρεις πρόεδροι,
Bush, Obama, Trump είχαν τάξει τη
μαγική λύση και οδηγήθηκαν σε
αδιέξοδο. Ο κλήρος έτυχε στον Bi-
den αλλά η αποτυχία φαινόταν από
καιρό.  

Χρειάζεται να κρατήσουμε ότι η
ήττα των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν είναι
ένα τεράστιο πολιτικό γεγονός απο-
τυχίας του μεγαλύτερου ιμπεριαλι-
στή στον πλανήτη και αυτό κάνει τη
ΝΔ και την ελληνική άρχουσα τάξη
να ψάχνουν πολεμοκάπηλες συμμα-
χίες και ρατσιστικές εκστρατείες. Το
αντιπολεμικό, το αντιρατσιστικό κί-
νημα, το κίνημα των γυναικών ενάν-
τια στις σεξιστικές επιθέσεις στην
Ελλάδα έχουν δώσει και συνεχίζουν
να έχουν μπροστά τους σκληρές μά-
χες. Το βιβλίο του Μαρξιστικού βι-
βλιοπωλείου είναι μεγάλη βοήθεια
για να τις δυναμώσουμε.

Κατερίνα Σεβαστάκη

Bιβλίο εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Το Αφγανιστάν και το αντιπολεμικό κίνημα
15 Φλεβάρη 2003, Αθήνα, Παγκόσμια μέρα δράσης 
ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη
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Παγκόσμιος ήταν ο ξεσηκω-
μός στις 6 Νοέμβρη, στη Διε-
θνή μέρα δράσης για το κλί-

μα με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώ-
πους να διαδηλώνουν σε πάνω από
300 πόλεις σε όλη τον κόσμο! Από
την Νότιο Κορέα, τις Φιλιππίνες, την
Ινδονησία και την Αυστραλία μέχρι
τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό
και την Βραζιλία και από το Παρίσι
και τις Βρυξέλλες μέχρι την Αθήνα
και την Ιστανμπούλ το σύνθημα «Αλ-
λάξτε το σύστημα όχι το κλίμα» αν-
τήχησε σε όλες τις γωνιές του πλα-
νήτη. 

Στην Γλασκώβη, όπου διεξάγεται
η Διεθνής Διάσκεψη του ΟΗΕ Cop26
για το κλίμα πάνω από 100.000 δια-
δήλωσαν το Σάββατο και άλλες
30.000 την Παρασκευή στην κλιματι-
κή απεργία Fridays for future ενώ
20.000 διαδήλωσαν στις 6/11 στο
Λονδίνο και δεκάδες χιλιάδες ακόμη
σε 50 πόλεις στην Βρετανία. 

Οι εκατό χιλιάδες στην Γλασκώβη
ήταν η κορύφωση μιας ολόκληρης
εβδομάδας διαδηλώσεων, αποκλει-
σμών δρόμων, καταλήψεων και
απεργιών, με τη συμμετοχή χιλιάδων
διαδηλωτών που κατέφθαναν από
την Βρετανία και από άλλες χώρες.
Οι απόπειρες της κυβέρνησης Τζόν-
σον να φοβίσει και να εμποδίσει
τους διαδηλωτές επιβάλλοντας
αστυνομοκρατία απέτυχαν οικτρά.

Την Τετάρτη 3/11, εκατοντάδες
ακτιβιστές του Extinction Rebellion
(XR) συγκεντρώθηκαν έξω από τις
τράπεζες για να ξεμπροστιάσουν το
«πράσινο ξέπλυμα» των παγκόσμιων
ηγετών. Μια ομάδα ακτιβιστών κατέ-
λαβε ένα άδειο ακίνητο του Δημοτι-
κού Συμβουλίου της Γλασκώβης κα-
λώντας τους διαδηλωτές που δεν εί-
χαν κατάλυμα να πάνε σε αυτό. 

Την Πέμπτη 4/11 το XR πραγματο-
ποίησε πορεία Ειρήνης τονίζοντας
τον αντίκτυπο των εξοπλισμών στην
κλιματική αλλαγή. Τριάντα χιλιάδες
διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρό-
μους της Γλασκώβης την Παρα-
σκευή 5/11 στο πλαίσιο της παγκό-
σμιας απεργίας για το κλίμα. Η ακτι-
βίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ μίλησε
στο τέλος της πορείας τονίζοντας
ότι «η Cop26 είναι μια αποτυχία. Δεν
θα έπρεπε να είναι γνωστή ως Cop
αλλά ως παγκόσμιο φεστιβάλ πράσι-
νου ξεπλύματος των χωρών του
Βορρά». 

Το πρωί του Σαββάτου ξεκίνησε
με αποκλεισμούς στις γέφυρες της
πόλης και στη συνέχεια το πάρκο
Κέλβινγκρόουβ άρχισε να γεμίζει
από διαδηλωτές που συγκεντρώνον-
ταν για το συλλαλητήριο. Τεράστια
ήταν η συμμετοχή της νεολαίας και
των παιδιών. «Είναι λυπηρό να βλέ-
πεις τι κάνουν οι μεγάλες εταιρείες
στη Γη. Πολλοί άνθρωποι στην ηλι-

κία μου νοιάζονται για το κλίμα. Γι’
αυτό πρέπει να διαμαρτυρηθούμε»
δήλωσε η Τζένη, μαθήτρια δημοτι-
κού σχολείου,  στο Socialist Worker. 

Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των
σωματείων που διαδήλωσαν, ανάμε-
σά τους τα συνδικάτα Unison, GMB,
NEU, EIS και UCU. «Χρειαζόμαστε
περισσότερους νέους ανθρώπους
που πολεμάνε την κλιματική αλλαγή
μέσα στα συνδικάτα», τόνισε η
Μάργκαρετ, συνδικαλίστρια στο
συνδικάτο Unison. «Όταν οργανωνό-
μαστε μαζί ως εργαζόμενοι, τότε εί-
μαστε πιο αποτελεσματικοί». 

Απεργία
Η απεργία των εργαζομένων στην

καθαριότητα του Δήμου Γλασκώβης
συνεχίστηκε όλη την περασμένη
εβδομάδα με δυναμικές απεργιακές
φρουρές. Οι απεργοί, που απαιτούν
αυξήσεις, συμμετείχαν μαζικά στις
διαδηλώσεις της κλιματικής απερ-
γίας την Παρασκευή. «Η σύνοδος
και η μαζική αστυνομική παρουσία
που τις συνοδεύει είναι χάσιμο χρό-
νου και χρημάτων», είπε χαρακτηρι-
στικά ένας από τους απεργούς που
συμμετείχε στην διαδήλωση.

Άλλοι διαδηλωτές διένυσαν χιλιά-
δες μίλια για να διαμαρτυρηθούν
ενάντια στην Cop26. «Η χημική ρύ-
πανση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα
στην Τυνησία. Καθημερινά 16.000
τόνοι επιβλαβών ουσιών, συμπερι-
λαμβανομένου του ουρανίου, πετι-
ούνται στη θάλασσα. Αυτό έχει αντί-
κτυπο στην υγεία των ανθρώπων και
πολλοί πεθαίνουν από καρκίνο. Με-
τά την επανάσταση, έχουμε πάψει
να είμαστε ήσυχοι και αυτό αφορά

και στο περιβαλλοντικό κίνημα», δή-
λωσε ο Ραούφ που ταξίδεψε από
την Τυνησία για να παρευρεθεί στις
διαδηλώσεις στη Γλασκώβη.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν επί-
σης ακτιβιστές από το Σουδάν κα-
ταγγέλλοντας το πραξικόπημα αλλά
και από την Ινδία, την Παλαιστίνη και
την Ουγκάντα. «Η κατάσταση στο
Σουδάν έχει επιδεινωθεί από την κλι-
ματική αλλαγή. Οι συνθήκες που
οδήγησαν στη σουδανική επανάστα-
ση του 2019 επιδεινώθηκαν πολύ
από τις πλημμύρες, κάτι που ήταν
σχεδόν ανήκουστο σε μια χώρα που
είναι κυρίως έρημος», τόνισε ο
Ενάς, Σουδανός ακτιβιστής. Ινδοί
ακτιβιστές διαδήλωσαν σε ένδειξη
αλληλεγγύης με τους Ινδούς αγρό-
τες, οι οποίοι εξεγέρθηκαν κατά της
ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ναρέν-
τρα Μόντι. «Στον αγώνα για το κλί-
μα, είμαστε εμείς εναντίον τους»,
δήλωσε στο Socialist Worker» η Εύα,
σοσιαλίστρια φοιτήτρια από το Εδιμ-
βούργο. «Οι εργαζόμενοι πρέπει να
πάρουν τα πράγματα στα χέρια
τους. Αυτοί που βρίσκονται στην
εξουσία δεν θα κάνουν τίποτα για να
σώσουν το κλίμα λόγω της προνο-
μιακής θέσης στην οποία βρίσκον-
ται».

Στο Λονδίνο, όπου οι διαδηλωτές
βάδισαν από την Τράπεζα της Αγ-
γλίας μέχρι την πλατεία Τραφάλγ-
καρ, ένα από τα αυτοσχέδια πλακάτ
έγραφε. «Εργάτες του κόσμου ενω-
θείτε – αλλαγή συστήματος όχι κλι-
ματική αλλαγή». Στη συγκέντρωση
ένας Παλαιστίνιος αγωνιστής απευ-
θύνθηκε στο πλήθος λέγοντας: «Η
κλιματική δικαιοσύνη δεν αφορά μό-

νο το κλίμα, οι Παλαιστίνιοι το γνω-
ρίζουν πολύ καλά αυτό. Το να ζούμε
και να αντιστεκόμαστε στην κατοχή,
στην αποικιοκρατία των εποίκων και
στο απαρτχάιντ, παλεύοντας να
ελέγξουμε τη γη και τους πόρους
μας, μας καθιστά μια από τις πιο
ευάλωτες κοινότητες στην κλιματική
κρίση».  

Στην Αυστραλία μαζικές διαδηλώ-
σεις έγιναν στο Σίδνεϊ και στη Μελ-
βούρνη ενώ στην Σεούλ οι διαδηλω-
τές απαίτησαν άμεση δράση για τις
κοινότητες που έχουν ήδη πληγεί
από τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής. «Είμαστε εδώ γιατί το
οφείλουμε στα παιδιά μας και στον
πλανήτη», δήλωσε η Kadriye Basut
που συμμετείχε στην διαδήλωση
στην Ινσταμπούλ. Στο Παρίσι συγ-
κέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω
από το δημαρχείο της πόλης. 

Η μαζικότητα αλλά και η ένταση
των κινητοποιήσεων σε όλο τον πλα-
νήτη έδειξε ότι όλο και περισσότε-
ρος κόσμος ευαισθητοποιείται για
να σώσει το κλίμα και όλο και λιγό-
τερος κόσμος πιστεύει ότι αυτό μπο-
ρεί να το κάνουν πράξη οι ηγέτες
του πλανήτη και τα συμφέροντα που
κρύβονται πίσω από αυτούς. Αυτό
αναδεικνύουν άλλωστε και οι εργα-
σίες του Cop 26, που συνεχίζονται
στην Γλασκώβη μετά την αποχώρη-
ση των αρχηγών κρατών. Οι δακρύ-
βρεχτες συγνώμες και τα παχιά τους
λόγια θα συνεχίσουν να μην μετα-
φράζονται σε τίποτε. 

Σε μια από τις αποφάσεις της Συ-
νόδου, 100 χώρες, μεταξύ αυτών και
η Βραζιλία του Μπολσονάρο, δε-
σμεύτηκαν για τον τερματισμό της

αποψίλωσης των δασών μέχρι το
2030, δίνοντας περιθώρια για άλλη
μια δεκαετία (και πόσο ακόμη παρα-
πάνω το μέλλον θα δείξει) στη συνέ-
χιση του αφανισμού των δασών,
ενός από τους βασικούς παράγον-
τες απορρόφησης διοξειδίου του
άνθρακα. 

Κούφιες υποσχέσεις
Οι ΗΠΑ του «πράσινου» Μπάιντεν

(που λαγοκοιμόταν στη διάρκεια της
Συνόδου) αρνήθηκαν να υπογρά-
ψουν, μαζί με την Κίνα και την Ινδία
και την Αυστραλία, τη διεθνή συμ-
φωνία για τη σταδιακή κατάργηση
της χρήσης άνθρακα για την παρα-
γωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφω-
να με την Υπηρεσία Ενεργειακών
Πληροφοριών των ΗΠΑ, εκτιμάται
ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν 22
τοις εκατό περισσότερο άνθρακα το
2021 σε σύγκριση με το 2020.

Εκατό χώρες δεσμεύτηκαν να μει-
ώσουν τις εκπομπές μεθανίου, του
αέριου του θερμοκηπίου με τη με-
γαλύτερη διασπορά στην ατμόσφαι-
ρα μετά το διοξείδιο του άνθρακα,
κατά 30% έως το 2030. Αλλά είναι
κούφιες οι υποσχέσεις τους καθώς
συμβαίνουν σε μια περίοδο που οι
κυβερνήσεις και οι πολυεθνικές
επενδύουν στο φυσικό αέριο που
ευθύνεται για την αύξηση εκπομπών
μεθανίου – βαφτίζοντάς το μάλιστα
μαζί με την πυρηνική ενέργεια «πρά-
σινες μορφές ενέργειας». 

Στο κέντρο των συζητήσεων βρί-
σκονται βέβαια τα οικονομικά παιχνί-
δια και ανταγωνισμοί για τους ρύ-
πους με «ένα από τα πιο ακανθώδη
ζητήματα των διαπραγματεύσεων»
σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, να είναι
αυτό της «θεσμοθέτησης αγοράς
ρύπων» που προβλέπει το άρθρο 6
της συμφωνίας του Παρισιού, «το
οποίο κάθε χρόνο από το 2015 μέχρι
σήμερα οι χώρες του πλανήτη επι-
χειρούν να οριστικοποιήσουν τι
ακριβώς σημαίνει»!

Και βέβαια τα 130 τρις δολαρίων
που συμφώνησαν ότι θα διατεθούν
τις επόμενες τρεις δεκαετίες για την
«πράσινη μετάβαση». Όπως αποδεί-
χτηκε με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις
στο Παρίσι το 2015 είναι αβέβαιο
πόσα από αυτά τελικά θα διατεθούν.
Αλλά ένα είναι βέβαιο, το που θα κα-
ταλήξουν. Ο επικεφαλής της επεν-
δυτικής BlackRock, Λάρι Φινκ, που
διαχειρίζεται τα μεγαλύτερα «πράσι-
να» κονδύλια στον πλανήτη, εκτιμά
ότι «το ποσό των 130 τρισ. δολαρίων
είναι λογικό, προειδοποιώντας όμως
ότι η αξιοποίηση των κεφαλαίων αυ-
τών θα καθυστερήσει εάν κρατικός
και ιδιωτικός τομέας δεν συνασπι-
στούν…” 

Γιώργος Πίττας

COP26 - Ούτε καν αέρας κοπανιστός

6/11 Γλασκώβη, Τα συνδικάτα στην Διεθνή Μέρα Δράσης για το κλίμα. Φωτό: Jess Hurd
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Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους της Βαρ-
σοβίας και άλλων πόλεων στην Πολωνία

όπως το Βρόκλαβ, το Γκντανσκ, το Στετίνο,
την περασμένη βδομάδα μετά από το θάνατο
μιας νεαρής κοπέλας, της 30χρονης Ιζαμπέ-
λα από επιπλοκές στη γέννα στο νοσοκομείο
της Πστίνα, μιας μικρής πόλης στη νότια Πο-
λωνία. Και εκεί έγινε διαδήλωση. Τα συνθή-
ματα οργισμένα: «Δικό μου το σώμα, δική
μου η επιλογή», «μπορούσε να είναι καθεμιά
μας» και «Ντροπή!».

Η ντροπή βέβαια δεν είναι κάτι που διακρί-
νει τα καθάρματα της δεξιάς κυβέρνησης
της Πολωνίας, του κόμματος «Νόμος και Δι-
καιοσύνη» (PiS). Εχει κηρύξει πόλεμο στα δι-
καιώματα των γυναικών και παράλληλα εντεί-

νει την ρατσιστική υστερία κλείνοντας τα σύ-
νορα με την Λευκορωσία σε πρόσφυγες από
το Αφγανιστάν. 

Πέρσι τον Οκτώβρη-Νοέμβρη εκατοντάδες
χιλιάδες γυναίκες και συμπαραστάτες βγή-
καν στους δρόμους της Πολωνίας στις μεγα-
λύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων τριάν-
τα χρόνων. Την οργή τους είχε πυροδοτήσει
η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου
να κρίνει αντισυνταγματική προηγούμενη
απόφαση του 1993 που επέτρεπε τις αμβλώ-
σεις σε περίπτωση που τα προβλήματα του
εμβρύου απειλούσαν τη ζωή της εγκύου. Οι

αμβλώσεις είναι παράνομες στην Πολωνία,
χιλιάδες γυναίκες υποφέρουν από αυτή την
απαγόρευση και οι δικαστές με εντολή της
κυβέρνησης έκλειναν και το τελευταίο «πα-
ραθυράκι». 

Η απόφαση άρχισε να εφαρμόζεται από το
φετινό Γενάρη. Σε ανακοίνωση που έβγαλε η
οικογένειά της περιγράφεται η φρίκη. Η κο-
πέλα πήγε στο νοσοκομείο αλλά οι γιατροί
φοβόντουσαν τόσο πολύ να προχωρήσουν
στην έκτρωση ώστε περίμεναν να βγει το νε-
κρό μωρό. H μητέρα της Ιζαμπέλα έδειξε στα
κανάλια της τηλεόρασης μηνύματα που της

είχε στείλει η αδικοχαμένη κόρη της. «Ζυγίζει
μόνο 485 γραμμάρια αλλά λόγω του νόμου
κάθομαι εδώ και δεν μπορώ να κάνω τίποτα».
«Περιμένουν να πεθάνει ή να χτυπήσει η καρ-
διά του. Αν όχι τότε θα πάθω σηψαιμία». 

Έτσι πέθανε η Ιζαμπέλα. Στη συνέχεια η
διοίκηση του νοσοκομείου έθεσε σε διαθεσι-
μότητα τους δυο γιατρούς. Αλλά σε προ-
ηγούμενη ανακοίνωσή της τόνιζε ότι «οι απο-
φάσεις ελήφθησαν με βάση τις νομικές προ-
βλέψεις και πρωτόκολλα που ισχύουν στην
Πολωνία». 

Την περασμένη βδομάδα έγιναν
εκλογές για την ανάδειξη κυ-
βερνήτη στην Πολιτεία της

Βιρτζίνια στις ΗΠΑ. Αντιμέτωποι
ήταν ο Τέρι Μακάλιφι για τους Δη-
μοκρατικούς και ο Γκλεν Γιούνγκιν
για τους Ρεπουμπλικάνους. Ένα
χρόνο πριν, στις προεδρικές εκλο-
γές ο Μπάιντεν είχε κερδίσει στην
Βιρτζίνια με 10% διαφορά από τον
Τραμπ. Υποτίθεται λοιπόν ότι η ανα-
μέτρηση για τη θέση του κυβερνήτη
θα ήταν αν όχι περίπατος τουλάχι-
στον μια εύκολη υπόθεση για τους
Δημοκρατικούς. Και τη χρειάζονταν,
γιατί οι εκλογές στην Βιρτζίνια θεω-
ρούνται πρόκριμα για τις εθνικές
εκλογές. Τελικά, ο Γιούνγκιν κέρδισε
με 3% περίπου διαφορά. Και το απο-
τέλεσμα λειτούργησε σαν σοκ για
την κυβέρνηση Μπάιντεν. 

Ο Γιούνγκιν έκανε μια προεκλογι-
κή εκστρατεία γεμάτη με όλα τα αν-
τιδραστικά ιδεολογήματα της τραμ-
πικής δεξιάς, αν και πρόσεξε να μην
φέρει τον ίδιο τον Τραμπ στην Βιρ-
τζίνια. Αντέγραψε για παράδειγμα
τις επιθέσεις του Τραμπ στη διδα-
σκαλία της «κριτική φυλετική θεω-
ρία» μια προσπάθεια να ερευνηθεί ο

ρόλος του θεσμικού ρατσισμού στην
ιστορία των ΗΠΑ. «Να πάρουμε την
εκπαίδευση των παιδιών μας στα χέ-
ρια μας» ήταν το σύνθημά του. Βέ-
βαια, σε κανένα σχολείο της Πολιτεί-
ας δεν διδάσκεται αυτή η θεωρία. 

Ο Γιούνγκιν έφτασε στο σημείο να
ζητήσει την απόσυρση από τη διδα-
κτική του μυθιστορήματος της Τόνι
Μόρισον Beloved που κέρδισε το
βραβείο Πούλιτζερ το 1987 (ένα μυ-
θιστόρημα για μια μαύρη γυναίκα
που προτίμησε να σκοτώσει τα παι-
διά της παρά να τα δει να γυρίζουν
στη δουλεία του Νότου). Επίσης
έκανε σκληρές επιθέσεις στα δι-
καιώματα των τρανς παιδιών στα
σχολεία. 

Θα ήταν εύκολο να απαντηθούν
αυτά τα αντιδραστικά κηρύγματα
που ντύνονται με το μανδύα της αν-
τίστασης στο «φιλελεύθερο κατε-
στημένο». Ο Γιούνγκιν είναι η ενσάρ-
κωση του μισητού 1% των πλουσιό-
τερων και ισχυρότερων. Σύμφωνα

με το περιοδικό Φορμπς, η προσωπι-
κή του περιουσία φτάνει τα περίπου
500 εκατομμύρια δολάρια. Κι είναι
τόσο μεγάλη γιατί επί πολλά χρόνια
είναι ένας από τους δυο διευθύνον-
τες συμβούλους της Καρλάιλ, μιας
εταιρείας «επενδύσεων», δηλαδή
ενός κερδοσκοπικού fund που «ειδι-
κεύεται» στην καλλιέργεια σχέσεων
με πολιτικούς. 

Υπερπλούσιος
Όμως, αυτές τις απαντήσεις σί-

γουρα δεν μπορούσε να δώσει -και
δεν έδωσε- ο Τέρι Μακάλιφι. Είναι ο
άνθρωπος που ως κυβερνήτης της
Βιρτζίνια «έτρεξε» τις προεκλογικές
εκστρατείες του Κλίντον, ένας υπερ-
πλούσιος που επανειλημμένα έχει
περηφανευτεί ξεδιάντροπα ότι έχει
κάνει τις καλύτερες επιχειρηματικές
συμφωνίες μέσω των γνωριμιών του
στην πολιτική. 

Η εξήγηση που δίνουν τα ΜΜΕ
που πριν ένα χρόνο πανηγύριζαν για

τη νίκη του Μπάιντεν, είναι επί της
ουσίας ότι οι φτωχοί στη Βιρτζίνια
και την Αμερική συνολικά είναι τόσο
αντιδραστικοί ώστε είναι εύκολο για
τσαρλατάνους του τραμπισμού να
πάρουν τις ψήφους τους με ρατσι-
στικές και σεξιστικές εκστρατείες.
Αυτός ο ισχυρισμός είναι λάθος και
υπεκφυγή από πολλές απόψεις. Κα-
ταρχήν, η ίδια η Βιρτζίνια δεν είναι
μια αντιδραστική έρημος. To καλο-
καίρι 3 χιλιάδες εργάτες στο εργο-
στάσιο φορτηγών της Βόλβο (το με-
γαλύτερο του είδους του στο κό-
σμο) έδωσαν μια σκληρή απεργιακή
μάχη. 

Στην πραγματικότητα αυτό που
αποτύπωσαν οι εκλογές στην Βιρτζί-
νια (αλλά και στο Νιου Τζέρσι) ήταν
η απογοήτευση από τα πεπραγμένα
του Μπάιντεν. Όλες οι φιλολαϊκές
προεκλογικές υποσχέσεις έχουν μεί-
νει υποσχέσεις ή έχουν νερωθεί σε
τέτοιο βαθμό που είναι αγνώριστες.
Έτσι έγινε για παράδειγμα με το πε-

ρίφημο πρόγραμμα για τις «κοινωνι-
κές υποδομές», με τη μείωση της τι-
μής των φαρμάκων, την προστασία
των φτωχών από τις εξώσεις και
πολλά άλλα. Και μαζί με αυτά έχει
πάει περίπατο και η περίφημη «επι-
στροφή στην κανονικότητα». Το στέ-
λεχος Δ της πανδημίας σαρώνει, η
κρίση των «εφοδιαστικών αλυσίδων»
βασανίζει την αμερικάνικη οικονομία
παρόλο το πάρτι στο χρηματιστήριο.
Δεν είναι παράξενο λοιπόν ότι η εφη-
μερίδα Νιου Γιορκ Τάιμς πρόσφατα
επεσήμαινε με βάση ευρήματα δημο-
σκοπήσεων ότι από τον Μπάιντεν και
τους Δημοκρατικούς απομακρύνον-
ται κυρίως «οι γυναίκες, η νεολαία, οι
Μαύροι και οι Λατίνοι». 

Δυο βδομάδες πριν η Εργατική
Αλληλεγγύη έγραφε για τον «Οκτώ-
βρη των απεργιών» στις ΗΠΑ. Το άρ-
θρο υπογράμμιζε ότι: «Ένα από τα
χαρακτηριστικά που επισημαίνουν
πολλοί σε αυτό το κύμα απεργιών εί-
ναι η αίσθηση συνολικής μάχης απέ-
ναντι στους καπιταλιστές και όχι στο
κάθε αφεντικό ξεχωριστά». Στο
άπλωμα αυτών των αγώνων βρίσκε-
ται η ελπίδα για το μέλλον.

Λέανδρος Μπόλαρης

ΗΠΑ Ο Μπάιντεν διαψεύδει 
τις ελπίδες του απλού κόσμου

ΠΟΛΩΝΙΑ Κάτω τα χέρια απ’ τις γυναίκες

6/11, Βαρσοβία. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θάνατο της Ιζαμπέλα. Φωτό: David Zuchowicz/Reuters
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Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί! Τοπικές εκδηλώσεις
Οι πολιτικές εξελίξεις 
και τα 50 χρόνια του ΣΕΚ
Πετράλωνα 
Τετάρτη 10/11 7μμ, 
καφέ Αυλή των Πετραλώνων
(Δωριέων 37) 
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ, 
μέλος ΔΣ ΕΣΠΗΤ

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

Νέα Σμύρνη 
Τετάρτη 10/11 7.30μμ, 
Σύλλογος Ιμβρίων 
(Ελ. Βενιζέλου 80) 
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς,
δημοσιογράφος μέλος ΕΣΠΗΤ

Ίλιον 
Τετάρτη 10/11 7μμ, Πολιτιστι-
κό Κέντρο-καλλιτεχνικό καφε-
νείο (Αγίου Φανουρίου 99) 
Ομιλητές: Γιάννης Μαρίνης,
εκπαιδευτικός, Γ ΕΛΜΕ Δυτι-
κής Αθήνας, 
Σπύρος Γεωργακόπουλος,
ΣΕΚ

Νέα Ιωνία 
Τετάρτη 10/11, ΚΕΠ 7.30μμ, 
Ομιλητές: Όλγα Κατημερτζή,
πρ. Δημοτική Σύμβουλος, 
Μάκης Αβακουμίδης, εκπαι-
δευτικός, 
Muhammad Awais, εργαζόμε-
νος σε λαϊκή αγορά, 
Δανάη Βάρσου, μαθήτρια,
Γιώργος Ράγκος, 
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 
Συντονίζει η Εριέττα Μέγγου,
εργαζόμενη στην εστίαση

Κυψέλη 
Πέμπτη 11/11 7μμ, Χώρος 
Εκδηλώσεων «ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ»
(Λέσβου 15 και Πόρου) 
Ομιλήτριες: 
Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός
τέχνης, 
Σταυρούλα Πανίδου, εκπαι-
δευτικός

Μαρούσι 
Πέμπτη 11/11 7.30μμ, 
Δημαρχείο 
Ομιλητές: Δημήτρης Πολυ-
χρονιάδης, δάσκαλος, μέλος
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου, 
Sohrab Afshar, αφγανός πρό-
σφυγας, 
Χαρίτα Μήνη, φιλόλογος, 
Σωτήρης Κοντογιάννης, Εργα-
τική Αλληλεγγύη. 
Συντονίζει η Αφροδίτη Φράγ-
κου, δημοτική σύμβουλος

Αμπελόκηποι 
Πέμπτη 11/11 7.30μμ, 
Μύρτιλο Καφέ 
Ομιλητές: Κώστας Καταρα-
χιάς, γιατρός στο νοσοκομείο

Έλενα, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, 
Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος
της πολιτικής αγωγής στη δί-
κη της Χρυσής Αυγής

Παγκράτι 
Πέμπτη 11/11 7μμ, Κοινωνική
Κουζίνα (Πρατίνου 38) 
Ομιλήτριες: Μαρία Χαρχαρί-
δου, μέλος ΔΣ σωματείου ερ-
γαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς,
Έλλη Πανταζοπούλου, ΣΕΚ

Νέος Κόσμος 
Πέμπτη 11/11 8μμ, 
καφέ Pastore, Μετρό Νέου
Κόσμου 
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός,
εργαζόμενος Βυζαντινό Μου-
σείο

Εξάρχεια 
Παρασκευή 12/11 7μμ, 
Καφέ Αλντεμπαράν (Σουλίου 5)
Ομιλητής: Ανδρέας Ζανιάς,
εκπαιδευτικός, 
Βασίλης Μυρσινιάς, μέλος
Δ.Σ. Συνδικάτου Επισιτισμού
Τουρισμού Ν. Αττικής

Ελληνικό 
Παρασκευή 12/11 7.30μμ, 
καφενείο πλατείας Σουρμένων 
Ομιλητές: Νίκος Στραβελά-
κης, πανεπιστημιακός, 
Στέλιος Γιαννούλης, εκπαιδευ-
τικός, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Γλυφά-
δας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης,

Καλλιθέα 
Πέμπτη 18/11 7μμ, 
καφέ Ηλιόπετρα, Βενιζέλου 99
(στοά) 
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρί-
του, γιατρός, ΔΣ σωματείο ερ-
γαζομένων νοσοκομείου Γεν-
νηματάς

Χαλάνδρι 
Σάββατο 20/11 6μμ, ΜΙΑΖΩ,
Αριστοτέλους 84, 
Ομιλητές: Δήμητρα Κυρίλλου,
μηχανικός, 
Νεκτάριος Χαϊντάρ, γιατρός,
Ειρήνη Φωτέλη, εργαζόμενη
στην ΕΡΤ, Δ.Σ. ΠΟΣΠΕΡΤ

Σχολές
ΠΑΔΑ 
Τετάρτη 10/11 2μμ, 
αίθριο ΣΕΤΠ
Ομιλητές: Αντνάν Σεχάντε, κα-
θηγητής στη Σχολή Επιστη-
μών Τροφίμων, 
Λίλιαν Μπουρίτη, ΣΕΚ

ΑΣΚΤ 
Παρασκευή 19/11, αιθ. Γραμ-
μικού σχεδίου 1.30μμ
Ομιλητής: Παντελής 
Παναγιωτακόπουλος

50 χρόνια αγώνες για
την Επανάσταση
και τον Σοσιαλισμό

μας καλεί να γιορτάσουμε το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
στις 5 Δεκέμβρη, στο γήπεδο
μπάσκετ του Πανελληνίου.
Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσεουν
από τις 12μεσ. ως τις 7μμ. Τις
δύο συζητήσεις με θέμα “Για
ποια κοινωνία παλεύουμε” και
“Για την Αριστερά της Επανά-
στασης και του Σοσιαλισμού”
θα πλαισιώσει προβολή της ται-
νίας “50 χρόνια αγώνων” καθώς
και  έκθεση φωτογραφικού υλι-
κού και αφίσας. Ο γιορτασμός
θα κλείσει με συναυλία. Στον
χώρο θα βρίσκεται το Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο καθώς και
το περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα Κάτω από το πρώτο του τεύ-
χος το 1992 ως και το τεύχος
149 που μόλις κυκλοφόρησε.
Η προβολή του γιορτασμού συ-
νεχίζεται με αφισοκολλήσεις,
κρέμασμα πανό και εξορμήσεις
σε πολλές γειτονιές της Αθήνας
αλλά και στις άλλες πόλεις από
όπου ετοιμάζονται αναχωρή-
σεις με πούλμαν για τον Πανελ-
λήνιο.
“Στην διαδήλωση που έγινε
στην Αθήνα στα πλαίσια της
Διεθνούς Μέρας Δράσης για το
κλίμα η ανταπόκριση του κό-
σμου στη συζήτηση για τα 50
χρόνια του ΣΕΚ ήταν πολύ κα-
λή” μας είπε η Ιωάννα. “Νέοι
άνθρωποι που συνέδεαν τα ζη-
τήματα της κλιματικής αλλαγής
και τις πρόσφατες καταστρο-
φές στις σχολές τους από τις
πλημμύρες με τις πολιτικές επι-
λογές της κυβέρνησης που δίνει
τα λεφτά για εξοπλισμούς και
όχι για την Παιδεία. Μιλήσαμε
μαζί τους για τα 50 χρόνια του
ΣΕΚ, για ζητήματα στρατηγι-
κής και κάποιοι δήλωσαν συμ-
μετοχή στις 5 Δεκέμβρη, με κά-
ποιους άλλους κλείσαμε ραντε-
βού για να συναντηθούμε τις
επόμενες μέρες”.
Από την Τρίτη 9 Νοέμβρη, ξεκι-
νάει από το Περιστέρι γύρος εί-
κοσι εκδηλώσεων σε γειτονιές ή
σχολές της Αθήνας με θέμα “Οι
πολιτικές εξελίξεις και τα 50
χρόνια του ΣΕΚ”. 

Αναχωρήσεις από άλλες πόλεις
Θεσσαλονίκη 
Σάββατο 4/12, 4μμ, άγαλμα Βενιζέλου

Γιάννενα 
Κυριακή 5/12, 7πμ, Ακαδημία

Πάτρα 
Κυριακή 5/12, 8πμ, ΚΤΕΛ

Βόλος 
Κυριακή 5/12, 7πμ, ΚΤΕΛ

Χανιά  
Σάββατο 4/12, 8.30μμ, Σούδα

Ηράκλειο  
Σάββατο 4/12, 8μμ, Εκδοτήρια λιμανιού

Ονοματεπώνυμο ........................................................................................................
Διεύθυνση Τ.Κ. Πόλη ................................................................................................

Τηλέφωνο Κινητό ......................................................................................................

Email .............................................................................................................................

Σωματείο, Σχολή ή Σχολείο ....................................................................................

Ημερομηνία ..................... / ..................... / 2021

Δηλώστε συμμετοχή

Eπικοινωνήστε για να κλείσετε τη συμμετοχή σας.
Η συμμετοχή είναι 5 ευρώ. Άνεργοι και μαθητές 3 ευρώ.

• www.sekonline.gr  • Tηλέφωνα: 6955 687583, 210 52 21509  
• Αναξαγόρα, 14Α Ομόνοια,  Τ.Κ.: 105 52
• Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Φειδίου 14, τηλ. 210 5247584, www.marxistiko.gr 
• Εθνική Τράπεζα: ΙΒΑΝ GR1401101010000010175172542
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