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Ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης;

Πρώτα από όλα πρέπει να πούμε ότι συνολι-
κά οι δείκτες της χώρας πάνε κατά διαόλου.
Είμαστε στις δέκα χειρότερες στην Ευρώπη
σε κρούσματα σε αναλογία με τον πληθυσμό.
Οι θάνατοι έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν ξανά,
με πάνω από πενήντα καθημερινά. Σήμερα
Σάββατο που μιλάμε ανακοινώθηκαν εβδομήν-
τα. Αν δει κανείς τις καμπύλες σε όλες τις χώ-
ρες, πουθενά δεν είναι τόσο ανοδικές όσο οι
δικές μας. Είναι δείγμα της αποτυχίας της κυ-
βέρνησης για τέταρτη φορά να διαχειριστεί
την πανδημία, να σταματήσει τη διασπορά, να
πάρει ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης.

Στο επίπεδο του ΕΣΥ, η αποτυχία της είναι
ακόμα μεγαλύτερη, όπως και ο κυνισμός της.
Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, που έχει ρε-
κόρ κρουσμάτων, οι εισαγωγές είναι πλέον
σχεδόν στα επίπεδα του περσινού Νοέμβρη.
Οι καθημερινές εισαγωγές είναι περίπου εβδο-
μήντα την ημέρα, τόσες “πιάσαμε” στο Ιππο-
κράτειο στην τελευταία εφημερία την περα-
σμένη Πέμπτη που είναι ρεκόρ για φέτος. Ήδη
έχουν αρχίσει να επεκτείνονται οι κλινικές κό-
βιντ σε άλλους ορόφους όπως πέρσι, σε βά-
ρος ξανά των υπόλοιπων ασθενών.

Όλες οι ΜΕΘ είναι κατειλημμένες και πλέον
οι ασθενείς διασωληνώνονται εκτός. Όπως ανα-
φέρει και στην τελευταία της ανακοίνωση η
ΟΕΝΓΕ, αυτό που είναι οι γιατροί αναγκασμένοι
να κάνουν στην πράξη είναι ότι τους ασθενείς
που “περισσεύουν” τους βάζουν σε χειρουργι-
κές αίθουσες με ένα αναπνευστήρα και ένα μό-
νιτορ. Αυτό δεν είναι κλίνη ΜΕΘ, αυτό είναι επι-
κίνδυνη προχειράτζα. Ενενήντα εννιά άτομα
βρίσκονταν στην επίσημη λίστα αναμονής ΕΚΑΒ
– ΕΚΕΠΥ στις 11/11, σύμφωνα με την Ομοσπον-
δία.

Και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Τε-
λευταία αποφάσισαν να κάνουν τον Άγιο Παύ-
λο, ένα νοσοκομείο στην ανατολική Θεσσαλο-
νίκη που παίζει βοηθητικό ρόλο στις εφημε-
ρίες -σαν Ιπποκράτειο εφημερεύουμε συχνά
μαζί- αποκλειστικά κόβιντ. Αυτό σημαίνει ότι
στο εξής θα εφηρεύουμε μόνοι μας. Τα ίδια
ισχύουν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσ-
σαλία και αλλού, ενώ και η Αττική δεν είναι μα-
κριά από το να γίνει Θεσσαλονίκη.

Τι ισχύει με το προσωπικό;

Το προσωπικό -ιατρικό, νοσηλευτικό και
όλων των ειδικοτήτων- είναι προφανώς περισ-
σότερο εξουθενωμένο από κάθε άλλη στιγμή,
χωρίς άδειες, ρεπό κλπ. Είναι όμως και λιγότε-
ρο αριθμητικά από ποτέ, διότι έχουν φύγει οι
συνάδελφοι/ισσες σε αναστολή. Τα τρίμηνα
που υποτίθεται θα κάλυπταν τα κενά των ανα-
στολών είναι ανέκδοτο, δεν έχει έρθει κανείς.
Το ανακοίνωσαν μόνο και μόνο για να το ανα-
κοινώσουν. Ούτε έχουν κάνει τίποτα, ούτε
υπάρχει προσφορά. Ποιος θέλει να μπει σε
ένα νοσοκομείο στη χειρότερη περίοδο και για
τρεις μόνο μήνες;

Επίσης οι συμβάσεις που λήγουν δεν ανανεώ-
νονται όλες. Οι επικουρικοί και οι συμβασιούχοι
που είναι σε αναστολή, ήδη απολύονται. Οι συμ-
βασιούχοι ΣΟΧ είναι επίσης υπό απόλυση στο
τέλος του χρόνου. Την ίδια ημερομηνία λήγουν
περίπου δύο χιλιάδες συμβάσεις του ΕΟΔΥ, από
αυτές οι 600 στα νοσοκομεία, και δεν υπάρχει
καμιά επίσημη ανακοίνωση περί ανανέωσης.

Δεν έχουν γίνει καθόλου προσλήψεις και
όσες θέσεις γιατρών έχουν προκηρυχτεί περι-

μένουν στην αναμονή τις περιβόητες κρίσεις.
Αντίθετα υπάρχουν πολλές παραιτήσεις και
συνταξιοδοτήσεις, ακόμα και πρόωρες λόγω
της κατάστασης που ωθεί πολλούς περισσότε-
ρους να φύγουν μια ώρα νωρίτερα. Απέναντι
σε αυτό, η κυβέρνηση συνεχίζει τις μετακινή-
σεις από τη μια κλινική στην άλλη και από το
ένα νοσοκομείο στο άλλο, βάζει άσχετες ειδι-
κότητες να περιθάλπτουν τους ασθενείς, δια-
λύει την Πρωτοβάθμια κλπ.

Πριν λίγες μέρες, οι μόνιμοι παθολόγοι του Ιπ-
ποκράτειου που δουλεύουν στα κόβιντ έστειλαν
στους αρμόδιους επιστολή που τονίζουν ότι δεν
έχει εξασφαλιστεί τίποτα, ότι οι εφημερίες δεν
γίνονται με ασφαλείς συνθήκες, ότι η αντιμετώ-
πιση των κόβιντ θέλει περισσότερο προσωπικό,
ότι είμαστε στα όρια της εξάντλησης και δεν
υπάρχει σοβαρό σχέδιο. Και απαιτούν ενίσχυση
με προσωπικό και μια σειρά άλλα μέτρα.

Ο Πλεύρης μιλά για “άριστη συνεργασία” με
τον ιδιωτικό τομέα. Τί σημαίνει αυτό;

Ήταν και είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Όλη
την προηγούμενη περίοδο, με την αναστολή
της τακτικής λειτουργίας των νοσοκομείων,
μια σειρά χειρουργεία γίνονταν από γιατρούς
του ΕΣΥ σε ιδιωτικές κλινικές. Είχαμε δηλαδή
τους κλινικάρχες να βρίσκουν έτοιμη πελατεία
από το ΕΣΥ με τζάμπα προσωπικό από το ΕΣΥ
και μάλιστα με επιλογή περιστατικών. Γιατί αυ-
τό δεν περιλάμβανε τους ανασφάλιστους,
τους πρόσφυγες κλπ.

Όσο για τις ιδιωτικές κλινικές που δήθεν βά-
ζουν κι αυτές τις δυνάμεις τους κατά της παν-
δημίας, προσφέροντας κλίνες και για ασθενείς
με κόβιντ, είναι κοροϊδία. Αυτό που έγινε πέρ-
σι, με την Αρωγή για παράδειγμα, είναι ότι νο-
σήλευαν κάποιους ασθενείς με κόβιντ αλλά
ήταν ασθενείς ένα στάδιο πριν το εξιτήριο.
Που είχαν σταθεροποιηθεί δηλαδή, που πήγαι-
ναν καλά και που, για να μην πιάνουν στο νο-
σοκομείο κρεβάτι, τους μετέφεραν εκεί για το
στάδιο της αποθεραπείας. Αυτό κάνουν και
τώρα. Και φυσικά με πολύ καλούς οικονομι-
κούς όρους για τους κλινικάρχες. Ούτε μια
ΜΕΘ δεν έχουν προσφέρει.

Τώρα η κυβέρνηση μιλά για νέα επίταξη
ιδιωτών γιατρών, να επαναλάβει δηλαδή το
περσινό φιάσκο. Δεν ήταν μόνο ότι ο αριθμός
τους και πάλι δεν επαρκούσε. Το βασικό ήταν
ότι δεν μπορούσαν να προσφέρουν ουσιαστι-
κή βοήθεια, όντας εκτός νοσοκομείων για πολ-
λά χρόνια, με άλλο τρόπο δουλειάς κλπ. Είναι
γελοίο να πιστεύει ότι, επειδή θα προσφέρει
2.000 ευρώ κι άλλα 250 για κάθε εφημερία
όπως κάνει τώρα, θα λύσει το πρόβλημα. Με
τέτοια τεχνάσματα δεν καταφέρνει τίποτα.

Τι θα έπρεπε να γίνει;

Το πρώτο και βασικό είναι η πραγματική επί-
ταξη της ιδιωτικής Υγείας. Όλων των ΜΕΘ,
όλων των κλινών, όλων των δομών πρώτης
γραμμής που έχει ο ιδιωτικός τομέας. Κάτι τέ-
τοιο θα ήταν πραγματική βοήθεια. Και αυτό
χωρίς αποζημίωση στα αφεντικά τους γιατί αυ-
τό που προέχει είναι το δημόσιο συμφέρον και
η δημόσια Υγεία και όχι τα κέρδη. Το δεύτερο
είναι να μονιμοποιήσει όλους τους επικουρι-
κούς και συμβασιούχους κι όχι να προετοιμά-
ζει την επιστροφή των εργολάβων.

Το τρίτο, να προκηρύξει τώρα χιλιάδες
προσλήψεις μονίμων για να καλύψει όλα τα κε-
νά. Να δώσει αυξήσεις, να δώσει ΒΑΕ κι έτσι
να “προσελκύσει” εργαζόμενους που τώρα
βλέπουν ότι το ΕΣΥ είναι ένα ναυάγιο. Και βέ-
βαια να δώσει λεφτά για υποδομές, εξοπλι-
σμό, όλες τις ανάγκες. Να ξανανοίξει τα νοσο-
κομεία που έκλεισαν πχ στη Θεσσαλονίκη το
Λοιμωδών και το Παναγία, για να ενισχυθεί
πραγματικά το ΕΣΥ. Μέχρι σήμερα δεν έχει
δημιουργηθεί κανένα νέο κρεβάτι για κόβιντ.
Όλα έγιναν με μετατροπές, κλείνοντας άλλες
κλινικές. Η αντιμετώπιση της πανδημίας χρει-
άζεται επέκταση του ΕΣΥ.

Ποιες είναι οι αντιδράσεις;

Η οργή είναι τεράστια, αυτό είναι σίγουρο.
Στο Ιπποκράτειο την περασμένη εβδομάδα ήρ-
θαν συνάδελφοι/ισσες που βρίσκονται σε ανα-
στολή, κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας στον
διοικητή και απαιτήσαμε να παρθεί πίσω το μέ-
τρο των αναστολών. Είχε προηγηθεί η επιστο-
λή των 21 παθολόγων που αναφέραμε, και βέ-
βαια υπάρχει και συνέχεια. Το ΔΣ της ΕΝΙΘ
συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις εκλογές που
έγιναν τον Οκτώβρη και έχει μπροστά του να
αποφασίσει ένα πρόγραμμα δράσης που θα
εκφράζει την οργή.

Η πρότασή μας είναι η υιοθέτηση της απερ-
γίας της ΠΟΕΔΗΝ την 1η Δεκέμβρη για να γί-
νει πανυγειονομική. Η προηγούμενη πανελλα-
δική απεργία στις 21 Οκτώβρη πέτυχε γιατί
ήταν απεργία όλων. Δεν είναι ώρα να συζητά-
με για απεύθυνση σε εισαγγελείς ή για κάποια
απογευματινά συλλαλητήρια. Είναι ώρα απερ-
γιακής δράσης και κλιμάκωσης, με συνελεύ-
σεις, με επιτροπές αγώνα, με οργάνωση από
τα κάτω. Όλα τα Σωματεία βρίσκονται σε δια-
δικασίες συνελεύσεων και εκλογών, να τις με-
τατρέψουμε σε απεργιακή σύγκρουση.

Νο 1497, 17 Νοέμβρη 2021 Αγώνας! Για να σώσουμε ζωέςσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ, ΓΙΑΤΡΟΣ, Δ.Σ. ΕΝΙΘ

«Η αντιμετώπιση της πανδημίας
χρειάζεται επέκταση του ΕΣΥ»

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ξανά
στο μάτι του κυκλώνα. 
Ο Γιάννης Κούτρας μίλησε 
στη Λένα Βερδέ

10/9, Ο γιάννης Κούτρας στην απεργιακή διαδήλωση των υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Οι θάνατοι από την πανδημία σκαρφα-
λώνουν σε νέα τραγικά ρεκόρ από
μέρα σε μέρα, αλλά η κυβέρνηση

της Νέας Δημοκρατίας παίζει με τη λέξη
«επίταξη» για να παριστάνει ότι κάτι κάνει.
Σκέφτεται, λέει, να «επιτάξει» ιδιώτες για-
τρούς για να καλύψουν ανάγκες του ΕΣΥ.
Πρόκειται για προκλητική κοροϊδία.

Τα δημόσια νοσοκομεία έχουν άμεση
ανάγκη από υποδομές και προσωπικό για να
ανταποκριθούν στις πιέσεις από το νέο κύμα
του κορονοϊού χωρίς να εγκαταλείψουν
όλους τους άλλους ασθενείς. Αυτή την
ανάγκη τη διαπιστώνουν οι πάντες: το εξαντ-
λημένο προσωπικό των νοσοκομείων, οι

ασθενείς που περιμένουν στα ράντζα, οι
συγγενείς τους που αγωνιούν για τα αγαπη-
μένα τους πρόσωπα.

Οι δυνατότητες για κάλυψη αυτών των
αναγκών πριν είναι αργά υπάρχουν. Ένας με-
γάλος ιδιωτικός τομέας Υγείας διαθέτει σύγ-
χρονα κτίρια και κλινικές με ειδικευμένο ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ελέγχεται
όμως από μεγάλους επιχειρηματικούς όμι-
λους που δεν νοιάζονται παρά μόνο για το
πώς θα επωφεληθούν από τη συγκυρία για
να ανεβάσουν το τζίρο και τα κέρδη τους.

Χωρίς αποζημίωση
Η κρατικοποίηση όλου αυτού του τομέα,

χωρίς καμιά αποζημίωση για τους μετόχους
των ομίλων που τον λυμαίνονται, θα έδινε τη
δυνατότητα να βρεθούν εδώ και τώρα όλες
οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) που
λείπουν. Ταυτόχρονα, η μονιμοποίηση των
συμβασιούχων και ένα κύμα προσλήψεων θα
βοηθούσε να καλυφθούν τα κενά σε όλες τις
κλινικές του ΕΣΥ. Δεν υπάρχει κανένας λό-
γος να μείνει στους διαδρόμους ούτε ένας
ασθενής.

Κι όμως, ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί
του προτιμούν να παίζουν το ρόλο του Χά-
ροντα πιέζοντας τους γιατρούς του ΕΣΥ να
επιλέγουν ποιος νοσηλεύεται και ποιος όχι.
Το «επιχείρημα» ότι δεν θα χρειαζόμαστε τό-
σο μεγάλο ΕΣΥ όταν περάσει η πανδημία έχει
καταρριφθεί τόσες φορές από τα αλλεπάλλη-
λα κύματα του κορονοϊού, ώστε δεν αξίζει
ούτε τον τηλεοπτικό χρόνο που ξοδεύουν οι
κυβερνητικοί απολογητές. Άλλωστε, με το να
μένει στα χέρια των καπιταλιστών της Υγείας
όλο το δυναμικό του ιδιωτικού τομέα, δεν ση-
μαίνει ότι παύει να χρειάζεται. Καλύπτει
ανάγκες, αλλά μόνο για όσους μπορούν να
πληρώσουν. Τώρα είναι ο καιρός ώστε η χρη-
σιμότητά του να κοινωνικοποιηθεί.

Η κυβέρνηση που έλεγε ότι «δεν υπάρχουν
λεφτόδεντρα» βρήκε και σπατάλησε δισεκα-
τομμύρια για επιδοτήσεις στους εφοπλιστές,
στους βαρόνους του τουρισμού, στην Aege-
an και τη Fraport αλλά και για τις φρεγάτες
και τα Ραφάλ του Μακρόν. Τώρα που οι διε-
θνείς τραπεζίτες σφίγγουν ξανά τη στρόφιγ-
γα της χρηματοδότησης, ο Σταϊκούρας και
το οικονομικό επιτελείο του Μητσοτάκη αρ-
χίζουν ξανά να επικαλούνται το έλλειμμα του
Προϋπολογισμού και τις δεσμεύσεις της ΕΕ. 

Πρέπει να πάρουν την απάντηση που αξίζει
σε τέτοιες απατεωνιές. Δίπλα στους εργάτες
της Υγείας που απεργούν την 1 Δεκέμβρη
πρέπει να βρεθεί απεργιακά όλο το εργατικό
κίνημα. Για να σώσουμε ζωές και από την
άμεση απειλή της πανδημίας και από τη μόνι-
μη ασφυκτική λαβή των τραπεζιτών και του
χρέους.

Δυνατά ξεκίνησε η νέα εξόρμηση της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης με στόχο 50.000

ευρώ μέχρι το τέλος Γενάρη. Οι πρώτες ενι-
σχύσεις συντρόφων και συντροφισσών άρχι-
σαν να φτάνουν βοηθώντας να συγκεντρώ-
σουμε 4.900 ευρώ τις προηγούμενες μέρες. 

Ευχαριστούμε την Φωτούλα Δ. και Γιάννη
Χ. που πρόσφεραν 1.500 ευρώ, τους Μαρία
Σ. και Πάνο Γκ. από 500 ευρώ, από 200 ευρώ
Αναστασία Χ., Αλίκη Λ., Μαρίνος Τ. 145 ευρώ,
Μανώλης Φ. 100 ευρώ, Γιάννης Δ. 90 ευρώ,
από 50 ευρώ Δημήτρης Τ., Βασίλης Κ., Λεω-
νίδας Κ., Αποστόλης Α. 45 ευρώ, από 30 ευ-
ρώ Μαρία Α., Παντελής Γ., Χρύσα Κ., από 20
ευρώ Μαρία Γ., Μαρία Σ., από 10 ευρώ Πα-
ναγιώτης Ζ., Νεφέλη Κ., Αλέξανδρος Π., από
5 ευρώ Σπύρος Π., Σοφία Μπ.

Ευχαριστούμε, επιπλέον, τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που γράφτηκαν ή ανα-
νέωσαν τις συνδρομές τους στην Εργατική
Αλληλεγγύη και το περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα Κάτω:

Πάνος Τ., Αντώνης Κ., Δημήτρης Θ., Δημή-
τρης Σ., Αλεξάνδρα Ι., Φωτεινή Λ., Σπύρος
Μ., Θράσος Τ., Αλίκη Λ., Γιώργος Λ., Μήτσος
Κ., Οδυσσέας Κ., Φίλιππος Κ., Γιάννης Σ., Δή-
μητρα Λ., Κώστας Β., Βασίλης Μ., Αργυρώ
Κ., Θάλεια Μ., Έφη Γ., Λευτέρης Α., Ιωάννα
Κ., Σπυριδούλα Π., Στεφανία Κ., Άσπα Ν., Λί-
λιαν Μ., Μωϋσής Λ. 

Εμείς δεν στηριζόμαστε σε πλούσιους χο-
ρηγούς και διαφημίσεις, η μοναδική πηγή ενί-
σχυσης είναι οι αναγνώστες και οι φίλες/οι
της εφημερίδας. 

Ενισχύστε την δική σας φωνή, διαβάστε,
διαδώστε, γραφτείτε συνδρομητές! 
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Κυκλοφορεί
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Ούτε στους δημοσιογράφους, ούτε πουθενά, ο νόμος
Χατζηδάκη θα μείνει στα χαρτιά. Αυτό ήταν το μήνυμα
που ήρθε την Τρίτη 16/11 από την τακτική γενική συνέ-

λευση της ΕΣΗΕΑ στον Πανελλήνιο. Η πλειοψηφία του σώμα-
τος απέρριψε την πρόταση των συνδικαλιστικών παρατάξεων
που πρόσκεινται στη ΝΔ για διεξαγωγή των επερχόμενων
εκλογών της Ένωσης και με ηλεκτρονικό τρόπο, δίνοντας ένα
ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ότι η κυβέρνηση θεωρούσε πως έχει τον κλάδο των ΜΜΕ
στο τσεπάκι της, το έκφρασε με τον πιο χυδαίο τρόπο την πε-
ρασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός, όταν τόλμησε να πει ότι
εδώ οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν τόσο ευθείες ερωτήσεις
στους «άρχοντες» του τόπου όπως αυτή της Ολλανδής δημο-
σιογράφου Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ για την απόκρυψη των
επαναπροωθήσεων. Με τις λίστες Πέτσα και τα άλλα «δωρά-
κια» της στους μιντιάρχες, με τις πρωτοφανείς απόπειρές της
να ελέγξει την ενημέρωση την περίοδο της πανδημίας και, βέ-
βαια, με τις φιλικές προς την ίδια συνδικαλιστικές ηγεσίες που
χρόνια τώρα προσπαθούν να βάλουν ταφόπλακα στον κλάδο
αποδεχόμενες κάθε επίθεση σιωπηλά, δεν είναι περιέργο που
πίστευε ότι έχει καταφέρει να φιμώσει τη βάση των δημοσιο-
γράφων.

Η προσπάθεια εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη στις εκλο-
γές της ΕΣΗΕΑ με νομιμοποίηση από τη συνέλευση, κόντρα
στην αντίθετη απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ, ήταν η συνέ-
χεια της απόπειρας διάλυσης του κλάδου. Αντί γι’ αυτό όμως,
τα συνδικαλιστικά στηρίγματα της κυβέρνησης -και μαζί τους
και η παράταξη που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ που άλλαξε άποψη
και στήριξε τελικά την ηλεκτρονική ψηφοφορία με πρόσχημα
την πανδημία- βρέθηκαν απομονωμένα. Είναι μια μεγάλη ανα-
τροπή για ολόκληρο τον κλάδο των ΜΜΕ, καθώς όλες οι Ενώ-
σεις βρίσκονται αυτό το διάστημα σε διαδικασίες γενικών συ-
νελεύσεων και εκλογών με αντίστοιχες προσπάθειες των ηγε-
σιών τους (όπως πχ στην ΕΣΠΗΤ) για εφαρμογή του νόμου Χα-
τζηδάκη. Παντού μπορούν να γίνουν τέτοιες ανατροπές, που
να αποτελέσουν ταυτόχρονα αφετηρία για συνολική αντεπίθε-
ση του κλάδου στα χτυπήματα της κυβέρνησης.

Ο ρόλος της αντικαπιταλιστικής αριστεράς ήταν κρίσιμος σε
αυτή την εξέλιξη. Είχε προηγηθεί την Πέμπτη 11/11 η διαμαρ-
τυρία που οργάνωσαν η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στην
ΕΣΗΕΑ και η Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στην
ΕΣΠΗΤ μπροστά στη Βουλή ενάντια στην τροποποίηση του άρ-

θρου για τα fake news στο νέο Ποινικό Κώδικα. Με πλακάτ στα
χέρια και φιμωμένα στόματα, δημοσιογράφοι των δυο σχημά-
των τόνισαν πως με το νέο άρθρο, κάθε άποψη ή γνώμη που
δεν είναι αρεστή στην εκάστοτε κυβέρνηση και εξουσία, θα
μπορεί να διώκεται ποινικά ως fake news. Για παράδειγμα, κά-
θε δημοσιογράφος που λέει -όπως η Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ-
ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ψεύδονται σε σχέση με
τα push backs, θα μπορεί να βρεθεί ποινικά υπόλογος γιατί δή-
θεν διασπείρει ψευδείς ειδήσεις και προκαλεί ανησυχία ή φόβο
στους πολίτες.

Σε ανακοίνωση συμπαράστασης στην Ολλανδή δημοσιογρά-
φο, υπεράσπισης της ελεύθερης δημοσιογραφίας και καταγγε-
λίας των παράνομων επαναπροωθήσεων, τα δυο σχήματα τόνι-
ζαν: «Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να έχει συμμάχους στην πο-
λιτική της τους Πετσωμένους μιντιάρχες και να έχει συνηθίσει
σε λιβανιστίρια, αλλά οι δημοσιογράφοι δίνουμε μάχη για να
κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και αυτή δεν είναι άλλη από
το να αναζητούμε την αλήθεια και να ελέγχουμε πως ασκείται
η εξουσία».

Η στήριξη των σχημάτων της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
στις εκλογές της ΕΣΗΕΑ που θα γίνουν τελικά στα τέλη Γενά-
ρη, αλλά και σε όλες τις Ενώσεις το επόμενο διάστημα, είναι
κρίσιμη. «Είναι μια μοναδική ευκαιρία για να ξεφορτωθούμε
την αντιδραστική ηγεσία που έχει κυριαρχήσει τα τελευταία
χρόνια στην Ένωση μας, μετατρέποντάς την σε εργαλείο της
πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοτών», ανέφερε η ανακοίνωση
των Financial Crimes που μοιράστηκε στη συνέλευση της ΕΣΗ-
ΕΑ. «Η στήριξη της Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή είναι ση-
μαντικότερη απο ποτέ. Για να δυναμώσει η αντίσταση, για να
ανοίξουν οι δρόμοι της σύγκρουσης και στον κλάδο μας, για
να βρεθούμε μαχόμενο κομμάτι κι εμείς στο πλευρό της κοινω-
νίας που συγκρούεται με την δολοφονική πολιτική της κυβέρ-
νησης του Μητσοτάκη και των αφεντικών».  

Εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοίκησης γίνονται και στον
ΕΔΟΕΑΠ, το ταμείο επικουρικής ασφάλισης των εργαζόμενων
στα ΜΜΕ, από τις 19 έως τις 24/11. Το πανελλαδικό δίκτυο των
σχημάτων της αντικαπιταλιστικής αριστεράς «Μέτωπο για την
Ανατροπή» δίνει και αυτή τη μάχη με υποψήφιους τους δημοσιο-
γράφους Γιάννη Αγγέλη, Τάσο Αναστασιάδη, Ματίνα Παπαχρι-
στούδη και τον πρόεδρο της ΕΤΕΡΜ-Θ Κώστα Χατζηγεωργίου.

Λένα Βερδέ, μέλος ΔΣ ΕΣΠΗΤ 
με την Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οργάνωση 
και αγώνας
Νέα απεργιακή συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας

πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό και οι
διανομείς την Τρίτη 16/11, ακριβώς μια βδομάδα μετά την επι-
τυχημένη πανελλαδική απεργία του κλάδου στην οποία το
υπουργείο δεσμεύτηκε για πρώτη φορά ότι θα πάρει μέτρα
υπέρ των διανομέων. Η κινητοποίηση καλέστηκε λόγω της
προγραμματισμένης συνάντησης των εργαζόμενων με το
υπουργείο για να εξειδικεύσουν αυτά τα μέτρα. Μετατράπηκε
αργότερα σε απεργιακή, με στάση εργασίας 1μμ-5μμ, μετά τη
γνωστοποίηση δύο νέων εργατικών ατυχημάτων, με έναν σερ-
βιτόρο να χάνει τη ζωή του και έναν διανομέα στην εντατική.

Προηγήθηκε προσυγκέντρωση διανομέων στο Πεδίον του
Άρεως, απ’ όπου ξεκίνησε μοτοπορεία για το Υπουργείο Ερ-
γασίας. Δυνατή στιγμή ήταν η στάση που έκαναν στο Πολυ-
τεχνείο, όπου κατέθεσαν στεφάνι για να τιμήσουν τους αγω-
νιστές της εξέγερσης, στη μνήμη, όπως είπαν, και των νε-
κρών συναδέλφων τους, που έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο.
Η υποδοχή από τους φοιτητές ήταν ενθουσιώδης με δυνατά
χειροκροτήματα και βροντοφωνάζοντας το σύνθημα «χωρίς
εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά».

«Η σύμβαση αορίστου που υπογράψαμε δεν μας εξασφα-
λίζει πλήρως, υπάρχει πάντα ο φόβος να φαίνεται η παρα-
γωγικότητά μας για να μην μας διώξει η εταιρία», υπογράμ-
μισε ο Χρήστος, διανομέας efood. «Όσο έχω μια καλή αξιο-
λόγηση παίρνω κι ένα μπόνους επιβράβευσης που μπορεί να
είναι 200 ή 300 ευρώ επιπλέον και τα χρειάζομαι σε αυτούς
τους δύσκολους καιρούς. Αλλά αυτό δημιουργεί ταυτόχρο-
να άγχος και ανταγωνισμό, ενώ τα κριτήρια είναι πολλές φο-
ρές λανθασμένα. Είναι επίσης σημαντικό η εταιρία να μερι-
μνήσει για τα μέσα προστασίας όπως ειδικά προστατευτικά
μπουφάν. Διεκδικούμε να μπούμε στα Βαρέα και Ανθυγιεινά,
γιατί μπορεί να δουλεύουμε μέσα στον καύσωνα ή στο κρύο
και τις βροχές με υψηλό κίνδυνο για ατυχήματα».

Παροχή μέσων προστασίας
«Κανένας άλλος νεκρός διανομέας, συμβάσεις με αυξή-

σεις, Μέτρα προστασίας-ΒΑΕ-Επίδομα άδειας και ασθένει-
ας», έγραφε το πανό της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Αγώνα
που βρισκόταν στο υπουργείο. Μετά από τη συνάντηση με
το υπουργείο κερδήθηκε ότι θα υπογραφεί υπουργική από-
φαση που θα αναγκάσει τις εταιρίες να παρέχουν τα μέσα
προστασίας. Όμως δεν θα προχωρήσει η δέσμευση που
έδωσε το υπουργείο την προηγούμενη εβδομάδα για κάλυ-
ψη των διανομέων freelnacers σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας. Αντίστοιχα δεν ικανοποιήθηκε κανένα αίτημα των
εποχικών ή ελαστικών ξενοδοχοϋπαλλήλων.

«Πολλά ξενοδοχεία εφαρμόζουν σε εργαζόμενους το
μοντέλο διαλείπουσας εργασίας. Δηλαδή οι ξενοδόχοι
έχουν το αβαντάζ να φωνάζουν για δουλειά αυτό τον κόσμο
όποτε θέλουν», δήλωσε ο Διαμαντής Δημητρακόπουλος, γ.γ.
ΔΣ του σωματείου εργαζομένων Intercontinental. «Αυτές οι
συμβάσεις προβλέπουν από ένα μέχρι δεκαέξι μεροκάματα.
Πρόκειται για καθεστώς ομηρείας γιατί ταυτόχρονα δεν
μπορούν να βρουν και αλλού δουλειά. Τώρα που έχουν στα-
ματήσει οι αναστολές, όσοι δεν εργάζονται δεν έχουν κανέ-
να εισόδημα ούτε σε ταμείο ανεργίας μπορούν αν μπουν και
πολλοί δεν έχουν καν ασφάλιση, γιατί εκ των πραγμάτων με
τα λίγα μεροκάματα δεν μαζεύουν τα απαιτούμενα ένσημα».

Την ίδια μέρα (16/11) πολλά μαγαζιά της εστίασης παρέμει-
ναν κλειστά μετά το κάλεσμα της ΠΟΕΣΕ (εστιάτορες) ενάν-
τια στην επιβολή των μέτρων για την πανδημία που τους
πλήττουν. «Απεργούμε με τους διανομείς και όχι με τα αφεντι-
κά» απαντάει το αντικαπιταλιστικό δίκτυο στον Επισιτισμό-
Τουρισμό “Καμαριέρα”, θέλοντας να τονίσει ότι ο αγώνας των
εργαζόμενων δεν μπορεί να συνδεθεί με αυτόν των εργοδο-
τών, η πίεση στην κυβέρνηση δεν είναι στην ίδια κατεύθυνση.

Μ.Ν.

Δημοσιογράφοι ενάντια 
στις κυβερνητικές κομπίνες

11/11, Διαμαρτυρία στη Βουλή ενάντια στο άρθρο του νέου Π.Κ. για τα fake news. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



«Είμαστε εδώ, είμαστε παντού, θα γίνου-
με εφιάλτης του κάθε υπουργού» ήταν
το σύνθημα που κυριάρχησε στη συγ-

κέντρωση των υγειονομικών έξω από το Υπουρ-
γείο Υγείας το μεσημέρι της Πέμπτης 11/11, με
κεντρικό αίτημα τη μονιμοποίηση όλων των εργα-
ζόμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ).
Το σύνθημα έφεραν οι καθαρίστριες από τα νοσο-
κομεία της Πάτρας που είχαν μεγάλη παρουσία με
τα πανό τους και μαύρες σημαίες στα χέρια.

Η κινητοποίηση έγινε στο πλαίσιο του αγωνιστι-
κού προγράμματος της ΠΟΕΔΗΝ με κορύφωση
την πανελλαδική απεργία την 1η Δεκέμβρη. Πάνω
από 8.000 συμβασιούχοι στις υπηρεσίες καθαριό-
τητας, φύλαξης και σίτισης των νοσοκομείων πα-
νελλαδικά απειλούνται από την κυβέρνηση με
απόλυση στις 31/12. Πρόκειται για το δεύτερο με-
γάλο κύμα αποδυνάμωσης του ΕΣΥ, μετά τους πε-
ρίπου 7.000 εργαζόμενους που βγήκαν σε ανα-
στολή λόγω του κατάπτυστου υποχρεωτικού εμ-
βολιασμού. Τη θέση των συμβασιούχων ετοιμά-
ζονται να πάρουν εργολάβοι με πολύ μεγαλύτερο
οικονομικό κόστος, χειρότερες υπηρεσίες και συν-
θήκες εργασίας. 

«Είμαστε συμβασιούχοι στη φύλαξη και την κα-
θαριότητα στο νοσοκομείο του Αγρινίου, εργαζό-
μαστε σε αυτό το χώρο εδώ και δέκα χρόνια», μας
είπε ο Σωτήρης, από την Επιτροπή Αγώνα στη Φύ-
λαξη και Καθαριότητα του Γενικού Νοσοκομείου
Αγρινίου που συμμετείχε μαζικά με το πανό της.
«Τα πέντε πρώτα χρόνια στους εργολάβους, πριν
βγουν οι διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ που μπήκαμε με
ΣΟΧ, ο μηνιαίος μισθός ήταν 400 ευρώ για μας και
250 ευρώ στις καθαρίστριες.

Στις 31/12 η σύμβασή μας λήγει και το νοσοκο-
μείο μας, όπως και τα υπόλοιπα νοσοκομεία, έχει
ξεκινήσει τις διαδικασίες για να μπουν ξανά οι ερ-
γολάβοι. Σε μας το ξεκίνησε στο τεχνικό κομμάτι
και ακολουθούμε εμείς. Θέλουμε να μείνουμε στη
δουλειά μας, είμαστε τόσα χρόνια στο νοσοκο-
μείο, έχουμε εργασιακή εμπειρία και δεν θέλουμε
να γυρίσουμε στους εργολάβους με αυτές τις
αποδοχές».

«Είμαστε 30 εργαζόμενοι στη φύλαξη και την κα-
θαριότητα και ζητάμε να γίνουν οι παρατάσεις, όχι
μόνο για δυο ή τρεις μήνες αλλά για περισσότερο,

και εννοείται μονιμοποίηση», μας είπε η Μαρίνα,
καθαρίστρια στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρή-
της, κρατώντας το πανό του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων. «Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Μέχρι στιγμής
στο νοσοκομείο μας δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδι-
κασίες για εργολάβο, αλλά γι’ αυτό είμαστε εδώ,
για να μην φέρουν. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμε-
ρα ανάμεσα σε τόσες συναδέλφισσες και συναδέλ-
φους. Δεν θέλουμε εργολάβους που θα μας έχουν
στη δουλειά με το φόβο και την απειλή».

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν ακόμα με πανό
το Σωματείο Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα, το
Σωματείο Εργαζόμενων στο Θριάσιο, εργαζόμε-
νοι/ες στο Έλενα Βενιζέλου, συμβασιούχοι στο
ΓΟΝΚ, το Σωματείο Εργαζόμενων και η Επιτροπή
Επικουρικών και Συμβασιούχων του ΚΑΤ, το Συν-
τονιστικό Νοσοκομείων.

Οργισμένοι οι εργαζόμενοι/ες, μόνιμοι και συμ-
βασιούχοι, παρέμειναν για ώρες έξω από το
Υπουργείο αναγκάζοντας τον Πλεύρη να δεχτεί
αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ. Η ενημέρωση ότι ο
υπουργός θα απαντήσει σε δεκαπέντε μέρες για

το αν οι συμβάσεις θα πάρουν μια τρίμηνη μόλις
παράταση μέχρι το Μάρτη του '22 κι αυτό κατά
κύριο λόγο στα νοσοκομεία που δεν έχουν ξεκινή-
σει ή ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί για εργολάβους
(όταν στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομεί-
ων οι διοικήσεις έχουν ξεκινήσει τέτοιες διαδικα-
σίες και σε πολλά αναμένεται να ολοκληρωθούν
άμεσα), έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν την Δευτέρα
15/11 με στάση εργασίας 12μ-3μμ και απεργιακή
διαδήλωση από την πλατεία Κλαυθμώνος στο
Υπουργείο Οικονομικών. Κεντρικό αίτημα ήταν  η
ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιει-
νά Επαγγέλματα, χωρίς καμιά περικοπή του Ανθυ-
γιεινού Επιδόματος ή ανακατανομή-κατηγοριοποί-
ηση των δικαιούχων του. Παρουσία είχαν με τα
πανό τους οι Σύλλογοι Εργαζόμενων στον Άγιο
Σάββα, το Μεταξά, το Κρατικό Νίκαιας, το ΚΑΤ, το
ΕΚΑΒ, καθώς και πολλοί/ές ακόμα εργαζόμενοι/ες
από άλλα νοσοκομεία.

Λ.Β.
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Απεργιακή απάντηση στα καθημερινά εγ-
κλήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη δί-

νουν την 1η Δεκέμβρη οι υγειονομικοί της
χώρας. Η πανελλαδική απεργία της ΠΟΕ-
ΔΗΝ και το απεργιακό συλλαλητήριο την
ίδια μέρα στις 8.30πμ από την πλατεία Μαβί-
λη στο Υπουργείο Οικονομικών έρχονται την
πιο κρίσιμη στιγμή.

Η οργή για την κυβέρνηση, που άφησε για
ακόμα μια φορά το ΕΣΥ στο έλεος της παν-
δημίας, ξεχειλίζει. Το κλίμα είναι αγωνιστικό
σε κάθε νοσοκομείο και σε κάθε κομμάτι ερ-
γαζόμενων. Από τους γιατρούς και τους νο-
σηλευτές μέχρι τις καθαρίστριες και τους
φύλακες, η διάθεση είναι αυτή της σύγκρου-
σης με την κυβερνητική πολιτική που, αντί
για προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, ενίσχυση
της δημόσιας Υγείας και επίταξη της ιδιωτι-
κής, απολύει εργαζόμενους, μετακινεί για-
τρούς από εδώ και από εκεί, αφήνει διασω-
ληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ, γεμίζει με
ράτζα τα νοσοκομεία και κάνει δώρα στους
εργολάβους και τους κλινικάρχες. 

Όπως χαρακτηριστικά μας είπε στην κινη-

τοποίηση στο Υπουργείο Υγείας την Πέμπτη
11/11 για τη μονιμοποίηση των συμβασιού-
χων ο Βαγγέλης, εργαζόμενος στη φύλαξη
στο νοσοκομείο Αγρινίου: «Θα συνεχίσουμε
αυτό τον αγώνα με μαζικές κινητοποιήσεις
όπως η σημερινή και την 1η Δεκέμβρη και
όσες φορές χρειαστεί θα είμαστε στο δρόμο
μέχρι να δικαιωθούμε. Δεν ζητάμε τίποτα πα-
ράνομο και παράλογο. Ζητάμε να μην γυρί-
σουμε στους εργολάβους, στον εργασιακό
μεσαίωνα δηλαδή και τους μισθούς πείνας
που ήμασταν μέχρι πριν τέσσερα χρόνια».

Από νοσοκομείο σε νοσοκομείο
Σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχουν αντιδρά-

σεις. Από το Έλενα Βενιζέλου όπου έγιναν
δυο μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας στη
Διοίκηση ενάντια στη διάλυση του ακτινολο-
γικού τμήματος μέσω μετακίνησης γιατρών
στην Παμμακάριστο. Μέχρι το Αιγινήτειο
όπου η απόπειρα απόλυσης ειδικευόμενου

γιατρού για την συνδικαλιστική του δράση
απαντήθηκε με στάση εργασίας και συγκέν-
τρωση στο προαύλιο. Και από το Αττικό
όπου οι γιατροί σε γενική τους συνέλευση
αποφάσισαν κινητοποίηση από την έναρξη
της γενικής εφημερίας την Τρίτη 16/11 στις
8πμ για να μην επιτρέψουν τη νοσηλεία
ασθενών σε ράντζα στους διαδρόμους του
νοσοκομείου. Μέχρι το Πανεπιστημιακό της
Πάτρας όπου το Σωματείο ξεκινά συνεχή
διαμαρτυρία και μπλοκάρισμα της λειτουρ-
γίας του Γραφείου Επιστασίας για παράταση
και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Όλα αυτά τα μέτωπα και αγώνες θα ενω-
θούν την 1η Δεκέμβρη. Το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων κυκλοφορεί ήδη προκήρυξη κι αφίσα
για την απεργία, που οι αγωνιστές/ίστριές του
διακινούν σε όλους τους χώρους. Όπως ανα-
φέρει: «Στις 21 Οκτώβρη, στην πανελλαδική
πανυγειονομική απεργία ΟΕΝΓΕ-ΠΟΕΔΗΝ,
δείξαμε τη δύναμή μας με το ποτάμι των

απεργών στην διαδήλωση. Μαζί με την εικόνα
του νικηφόρου αγώνα της efood και την απερ-
γία διαρκείας που νίκησε την COSCO έχουμε
τσαλακώσει σαν εργατικό κίνημα την αφήγη-
ση του Μητσοτάκη...

Στη 1 Δεκέμβρη θα διαδηλώσουμε απεργια-
κά μόνιμοι και συμβασιούχοι, εμβολιασμένοι
και ανεμβολίαστοι, ΣΟΧ και εργολαβικοί απαι-
τώντας μαζικές προσλήψεις, μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων, άρση των αναστο-
λών, αυξήσεις -ανθυγιεινό και ένταξή μας στα
ΒΑΕ, για εργατικό έλεγχο στο εμβόλιο, για λε-
φτά για την Υγεία. Πρέπει και η ΟΕΝΓΕ να
μπει στον αγώνα και να καλέσει και αυτή στην
απεργία στις 1 Δεκέμβρη, όπως έκανε στις 21
Οκτώβρη, γιατί είναι δύναμη για όλους μας.
Για να τελειώνουμε με την κυβέρνηση των
ΣΔΙΤ, των εργολάβων, της καταστολής, των
δολοφόνων».

Απεργία στα Νοσοκομεία 1/12

Απαιτούμε να μην μπουν ξα-
νά οι εργολάβοι στα νοσο-

κομεία. Έχουμε πικρή εμπειρία
από δαύτους, δέκα χρόνια
ήμασταν εκεί. Στον εργολάβο
παίρναμε 250 ευρώ. Δώρα Χρι-
στουγέννων και Πάσχα, επιδό-
ματα αδείας, ρεπό, δεν τα πλη-
ρωνόμασταν ποτέ. Υπογράφα-
με ότι τα παίρναμε αλλά δεν
μας τα έδιναν. Ποια θέλει να
γυρίσει εκεί; Δυστυχώς η διοί-
κηση του νοσοκομείου μας
έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες
για την επιστροφή τους, χωρίς
να ξέρει κανείς με τι συνθήκες
και ωράρια. 

Ήρθαμε σήμερα εδώ με λε-
ωφορείο και έτσι θα συνεχί-
σουμε. Με αγώνα μέχρι να
κερδίσουμε αυτό που θέλουμε,
να γίνει νέα προκήρυξη ΣΟΧ,
με μισθό αξιοπρεπή, όχι πείνας
όπως στα συνεργεία. Το αυτο-
νόητο διεκδικούμε, τη δουλειά
μας, τίποτα περισσότερο, τίπο-
τα λιγότερο. Χωρίς εμάς δεν
μπορεί να λειτουργήσει τίποτα.
Είμαστε σε χειρουργεία, σε
ΤΕΠ, στα κόβιντ, αν δεν μπού-
με εμείς να καθαρίσουμε δεν
γίνεται τίποτα. Πού ακούστηκε,
σε καιρό πανδημίας, που περά-
σαμε τα πάντα, να μας απο-
λύουν. Εμβολιαστήκαμε, νοσή-
σαμε, δεν είναι άδικο; Θέλουμε
να ακουστεί η φωνή μας.

Γεωργία Σωτηροπούλου,
Βασιλική Αγγελή, 

Πηνελόπη Χριστοδούλου, 
Ευτυχία Καλογεράκη,

καθαρίστριες νοσοκομείου
Αγρινίου

ΑΓΡΙΝΙΟ“Είμαστε παντού!”
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Πώς αποφάσισες να πας σε αυτή τη
συνέντευξη Τύπου και τι σε ώθησε
να κάνεις την ερώτηση για τις επα-
ναπροωθήσεις που προκάλεσε τό-
σο σκληρές αντιδράσεις και από
τον ίδιο τον Μητσοτάκη αλλά και
από τα Μέσα;

Δεν πάω ποτέ σε τέτοιες συνεν-
τεύξεις Τύπου. Είναι στημένες και
χαμένος χρόνος. Ποτέ δεν μπορείς
να κάνεις μια αληθινή ερώτηση ούτε
και να περιμένεις μια αληθινή απάν-
τηση. Αυτή τη φορά όμως είχε έρθει
ο Ολλανδός πρωθυπουργός, ο με-
γαλύτερος ψεύτης της Ευρώπης. Ο
Μητσοτάκης και ο Ρούτε μπορούν
να κάνουν διαγωνισμό για το ποιος
λέει τα περισσότερα και τα καλύτε-
ρα ψέματα. Η κυβέρνηση του Ρούτε
έπεσε εξαιτίας των ψεμάτων πριν
από 7 μήνες. Έκτοτε εκβιάζει τον
ολλανδικό λαό γιατί κανένα από τα
υπόλοιπα κόμματα με τα οποία πρέ-
πει να συγκυβερνήσει δεν τον θέλει
ως πρωθυπουργό. 

Ο Ρούτε είναι ο κατεξοχήν πρωθυ-
πουργός, μαζί με αυτούς της Αυ-
στρίας και της Ουγγαρίας, που θέλει
να κάνει την Ελλάδα αποθήκη των
προσφύγων που δεν θέλει η ΕΕ. Από
αυτή τη σκοπιά θα έπρεπε να είναι ο
μεγαλύτερος εχθρός του Μητσοτά-
κη αλλά αυτός τον παρουσίασε ως
πολύ σημαντικό πρωθυπουργό. Δεν
είναι αλήθεια. Ο Ρούτε περνάει στην
ιστορία ως ο χειρότερος πρωθυ-
πουργός της Ολλανδίας. Τον πα-
ρουσίασε και ως φίλο. Ο Ρούτε
όμως θέλει να μείνουν όλοι οι πρό-
σφυγες στην Ελλάδα. Γι' αυτό και
εγώ δεν απευθύνθηκα μόνο στην ελ-
ληνική κυβέρνηση. 

Στην Ευρώπη έχουμε 500 εκατομ-
μύρια κατοίκους. Δημογραφικά και
κοινωνιολογικά μπορούμε να απορ-
ροφήσουμε άνετα άλλα 50 εκατομ-
μύρια. Δεν έχουμε προσφυγικό πρό-
βλημα, έχουμε πρόβλημα υποδοχής.
Όμως θα πρέπει η ΕΕ να αναλάβει
τις ευθύνες της. Δεν μπορούν η Ελ-
λάδα, η Ισπανία και η Ιταλία να αφή-
νονται μόνες επειδή τυχαίνει να απο-
τελούν το σύνορο. Αλλά από όταν
ξεκίνησε το προσφυγικό ζήτημα το
2012 και κύρια από το 2015 και με-
τά, οι Βρυξέλλες δεν στάθηκαν δί-
πλα στην Ελλάδα. 

Τον Σεπτέμβριο του 2015 υπογρά-
φτηκε συμφωνία πως ανάλογα με τον
πληθυσμό της κάθε χώρας 160.000
πρόσφυγες θα μοιράζονταν σε όλη
την ΕΕ. Η Ολλανδία υπέγραψε για
8.712. Το Μάη του 2017 είχε πάρει
μόνο 1.055. Με μια ομάδα κινήσαμε
μια δικαστική διαδικασία ενάντια στην
Ολλανδική κυβέρνηση για να την
αναγκάσουμε να πράξει τα όσα είχε
υπογράψει. Αλλά ούτε και εκεί η δι-
καιοσύνη είναι ανεξάρτητη, οπότε κα-
ταλήξαμε να χάσουμε την υπόθεση. 

Προκάλεσα λοιπόν τον πρωθυ-
πουργό να πει προς τις Βρυξέλλες
“με προδώσατε δεν κάνατε τίποτα,
κάνατε την Ελλάδα αποθήκη των

προσφύγων που δεν θέλετε”. Δεν
άδραξε όμως την ευκαιρία γιατί
αποφάσισε πως μια δημοσιογράφος
που λέει την αλήθεια είναι προσβο-
λή. 

Αυτό που πόνεσε περισσότερο
ήταν πως τους είπες κατάμουτρα
ότι λένε ψέματα. Τι έχεις να πεις γι'
αυτό; 

Εμείς οι δημοσιογράφοι όταν λένε
ψέματα έχουμε, όχι το δικαίωμα, αλ-
λά το καθήκον να το λέμε και να ρω-
τάμε για την αλήθεια. Ένας πρωθυ-
πουργός που λέει ψέματα προσβάλει
τη θέση του, τον λαό, τον κόσμο αλ-
λά και τους πρόσφυγες. Σε τέτοιους
καιρούς, με τόσους ηγέτες που δεν
λένε την αλήθεια πρέπει ως δημοσιο-
γράφοι να παίρνουμε θέση. Είναι κα-
θήκον μας αλλιώς δεν κάνουμε τη
δουλειά μας. Έχουμε προσπαθήσει
επί δύο χρόνια να σεβόμαστε τους
κώδικες και να είμαστε ευγενικοί.
Έπρεπε να σταματήσουμε να παί-

ζουμε σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ήξερα
τι ερώτηση θα κάνω και θυμήθηκα
τον Τζέρεμι Πάξμαν του BBC που
απέναντι στον Κάραζιτς στον πόλεμο
της Γιουγκοσλαβίας ρώτησε επίμονα
εφτά φορές “γιατί δεν σταματάτε να
σκοτώνετε ανθρώπους” και αφού
δεν του απαντούσε τον έκοψε. Γι'
αυτό δεν ξεκίνησα με ερωτήσεις τύ-
που “κάνετε επαναπροωθήσεις ή
όχι;” γιατί θα ξεκινούσε ένα ανούσιο
παιχνίδι. Γι' αυτό ρώτησα “γιατί δεν
σταματάτε να λέτε ψέματα;”. Ήταν η
μοναδική ερώτηση που μπορούσα να
κάνω μετά από δύο χρόνια ψεμάτων,
βίας και σκληρότητας απέναντι
στους πρόσφυγες.

Κατηγορήθηκες από την κυβέρνη-
ση πως “τα ρίχνεις όλα στην Ελλά-
δα” ακόμα και πως είσαι “δάκτυ-
λος της Τουρκίας”. Τι απαντάς; 

Όταν είσαι μπροστά σε δυο πρω-
θυπουργούς σε ένα τέτοιο πλαίσιο
δεν έχεις την πολυτέλεια να κάνεις

αναλύσεις, πρέπει να είσαι ευθύς.
Σε πολλά μου άρθρα παίρνω υπόψη
και τον ρόλο της Τουρκίας και πάνω
απ' όλα της ΕΕ. Η χώρα μου λοιπόν,
η κυβέρνηση της, είναι απαράδεκτη
στο θέμα των προσφύγων. Αυτή η
κυβέρνηση που έχει επιτεθεί στην
Παιδεία, στην κοινωνική ασφάλιση,
στην στέγαση κ.ά. είναι και η πιο
σκληρή με τους πρόσφυγες και το
έχω πει πολλές φορές. Γι' αυτό ο
Μητσοτάκης και ο Ρούτε είναι τόσο
καλοί φίλοι. 

Στη δουλειά μου έχω αναδείξει και
τον αισχρό ρόλο της Τουρκίας. Τον
γνωρίζουμε όλοι άλλωστε. Ήμουν
από τις πρώτες που πήγε στη Τουρ-
κία για ένα μεγάλο ρεπορτάζ για τον
τράφικινγκ, που το έκανα ινκόγκνιτο
και με προστασία, λόγω των κινδύ-
νων. Τώρα όμως είμαι ανταποκρί-
τρια στην Ελλάδα και όχι στην Τουρ-
κία. Οι συνάδελφοι μου εκεί κάνουν
τη δουλειά τους.

Αυτά όμως δεν αναιρούν τον ρόλο
της ελληνικής κυβέρνησης. Η ενέρ-

γεια, τα χρήματα και ο χρόνος που
έχει ξοδέψει η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη για να κρύψει τις επαναπροωθή-
σεις αλλά και τους ίδιους τους πρό-
σφυγες είναι τεράστια. Τους βάζει
σε μεγάλες απομονωμένες φυλακές
που χτίζονται, με συστήματα ασφα-
λείας, κάμερες μέρα-νύχτα, φυλα-
κές από όπου τα παιδιά δεν μπο-
ρούν να πάνε στα κανονικά σχολεία.
Είναι απάνθρωπο. Όλες οι έρευνες
δείχνουν ότι το χειρότερο που μπο-
ρούμε να κάνουμε είναι να απομο-
νώνουμε τους πρόσφυγες από την
κοινωνία. Αυτή τη στιγμή προσπα-
θούν και πάλι κρυφά να αδειάσουν
τα καμπς μέσα και γύρω από την
Αθήνα και παιδιά που πηγαίνουν
σχολείο τα ξεριζώνουν βίαια από
τους φίλους τους, τα σχολεία, τους
δασκάλους τους. Είναι ένα βασανι-
στήριο και για τους γονείς και για τα
παιδιά, γι' αυτό και ξεσηκώνονται. 

Πως βλέπεις την αντίδραση των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης;

Η άκρα δεξιά και η δεξιά κάνουν
μια καμπάνια εναντίον μου που επι-
κεντρώνεται στους “τρόπους” και
την “έλλειψη ευγένειας” ώστε να
μην μιλήσουμε για αυτά που πρέπει.
Πληρώνω ένα ακριβό τίμημα. Κά-
νουν μια καμπάνια όπως τον μεσαί-
ωνα ενάντια στις μάγισσες. Αν υπήρ-
χε ακόμα η ποινή, θα με καίγανε.

Ο δήμαρχος της Ύδρας μου έκα-
νε μήνυση για κάτι το οποίο είπα και
ήταν λάθος. Ζήτησα συγνώμη. Το
λάθος μου δεν συγκρίνεται με αυτό
του κ. Μητσοτάκη που επέμενε πως
δεν έχω πάει στη Σάμο. Ήμουν η
πρώτη που πάτησε πόδι με έναν Ολ-
λανδό καμεραμάν και την ευρωβου-
λεύτρια Τίνεκε Στρικ. Ο πρωθυπουρ-
γός επέμενε πως δεν πήγα. Μήπως
να του κάνω και εγώ μήνυση; Η αντί-
δραση των δύο, πρωθυπουργού και
δημάρχου είναι εξωφρενικές αλλά
κρύβουν και πολύ σεξισμό. Ο κ. δή-
μαρχος με αποκαλεί “μια κυρία”,
“μια τάδε κυρία”. Εξ' ίσου σεξιστική
ήταν η επίθεση μιας μερίδας των
ΜΜΕ. Νομίζω όμως πως αν συνεισέ-
φερα ώστε ο κ. Μητσοτάκης και ο κ.
Μηταράκης να μην μπορούν πλέον
να λένε ψέματα για τις επαναπρο-
ωθήσεις τότε άξιζε όλος ο σεξισμός
και το μίσος που αντιμετώπισα. 

Ευτυχώς όμως υπάρχει μέρος του
Τύπου, υπάρχουν πάνω απ' όλα δη-
μοσιογράφοι που προσπαθούν να
κάνουν καλά τη δουλειά τους, γρά-
φουν για το προσφυγικό, το αναδει-
κνύουν και δίνουν αυτόν τον αγώνα.

Η συνέχεια ποια είναι;

Ελπίζω να έρθουν όλοι όσοι αγα-
νακτούν με όσα γίνονται στην διαδή-
λωση του Πολυτεχνείου για να δια-
δηλώσουμε ενάντια σε όλα αυτά τα
πράγματα. Θα είναι μια πολύ καλή
αρχή.

Η Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ 
μίλησε στον Δημήτρη Δασκαλάκη
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Αντιμέτωπη 
με τους
μεγαλύτερους
ψεύτες

12/11, η Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ στη συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στο Σύνταγμα. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

Μητσοτάκης και Ρούτε



Συνέντευξη Τύπου για την πο-
ρεία του Πολυτεχνείου παρα-
χώρησε στις 12 Νοέμβρη η

ΚΕΕΡΦΑ μπροστά από τη Βουλή.
Παρούσα στη συνέντευξη ήταν και η
Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ, η δημοσιο-
γράφος που ξεμπρόστιασε τον Μη-
τσοτάκη για τη φονική πρακτική των
επαναπροωθήσεων που ακολουθεί
το ελληνικό κράτος. Η δημοσιογρά-
φος κάλεσε όλο τον κόσμο να υπε-
ρασπιστεί την αλήθεια και να συμμε-
τάσχει στην πορεία του Πολυτεχνεί-
ου.

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ, τόνισε: «Φέτος
για εμάς το Πολυτεχνείο είναι ένας
μεγάλος σταθμός στον αγώνα ενάν-
τια στην κυβέρνηση των ψεμάτων.
Πόσο ακόμα θα ακούμε ψέματα για
τους πρόσφυγες; Η Ίνγκεμποργκ
έφερε αυτά τα ερωτήματα σε κάθε
σπίτι και σε κάθε γειτονιά. Ακούμε
ψέματα από την κυβέρνηση, όχι μό-
νο για τους πρόσφυγες αλλά και για
την πανδημία, για όλα. Ο κόσμος εί-
ναι εξοργισμένος, το εργατικό κίνη-
μα δίνει μεγάλες μάχες, από την
COSCO μέχρι την efood. Γι’ αυτό το
φετινό Πολυτεχνείο θα είναι μια μα-
χητική διαδήλωση από όλον αυτόν
τον κόσμο.

Δυναμική εμφάνιση
Θεωρούμε απαράδεκτη την πολι-

τική των επαναπροωθήσεων, των
πνιγμών στο Αιγαίο και των εκτελέ-
σεων των Ρομά όπως είδαμε στην
περίπτωση του Νίκου Σαμπάνη.
Υπάρχει ένα κίνημα το οποίο θα κά-
νει τη δυναμική εμφάνισή του την
Τετάρτη στο Πολυτεχνείο. Διεκδι-
κούμε ανοιχτά σύνορα, λέμε καλο-
δεχούμενοι οι πρόσφυγες. Θέλουμε
να σταματήσουν αυτές οι αθλιότη-
τες που γίνονται αυτές τις μέρες,
όπως στο καμπ της Μαλακάσας που
τους μετακινούν βίαια, μια δεύτερη,
τρίτη, πολλοστή προσφυγιά. Να
σταματήσει αυτή η ρατσιστική απαν-
θρωπιά. Μαζί με αυτά, στέλνουμε
μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δε θα
ανεχτούμε άλλη κάλυψη των ναζί. Η
αποφυλάκιση Πατέλη έδωσε το πρά-
σινο φως για ρατσιστικές επιθέ-
σεις».

«Σε λίγες ημέρες θα τιμήσουμε
την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Ήταν η εξέγερση όλης της νεολαίας
και του ελληνικού λαού ενάντια στη
δικτατορία. Ζητούσαν ελευθερία.
Ελευθερίες και δικαιώματα», υπο-
γράμμισε ο Τάκης Ζώτος, συνήγο-
ρος των θυμάτων της πρόσφατης
ρατσιστικής επίθεσης στα Καμίνια.

«Σήμερα κοντά μας εξελίσσεται μια
άλλη εξέγερση. Η εξέγερση είναι
των προσφύγων και των μετανα-
στών. Ζητάνε να μη ζούνε σε στρα-
τόπεδα σαν αυτά που περιέγραψε ο
Μητσοτάκης. Το στρατόπεδο της
Σάμου είναι κρανίου τόπος, απομα-
κρυσμένο από τον αστικό ιστό. Μέ-
σα του υπάρχει μια φυλακή. Τι δια-
φορά έχει από τη Μόρια, το κολα-
στήριο της Ευρώπης; Ότι έχει ψηλό-
τερα τείχη, πιο σκληρούς φράχτες,
πιο κοφτερά σύρματα και μεγαλύτε-
ρη δυσκολία για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες να προμηθευ-
τούν οτιδήποτε. Στη φυλακή που εί-

ναι μέσα κρατούνται πρόσφυγες,
χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα
αδίκημα, χωρίς να έχουν δικαστεί,
για 36 μήνες. Χωρίς να ξέρουν πότε
θα αποφυλακιστούν.

Στις διαδηλώσεις θα ήταν μαζί
μας τρεις ακόμα μετανάστες: Ο Μά-
κι Ντιαμπατέ, ο Ιμπραήμ Εργκιούν, η
Μίμι Μουκάγιε. Ο Ντιαμπατέ ήταν
κρατούμενος στο στρατόπεδο της
Κω και πέθανε γιατί δεν είχε τη στοι-
χειώδη ιατρική φροντίδα. Ο Εργ-
κιούν κρατούμενος στο στρατόπεδο
της Κορίνθου και κρεμάστηκε από
την απελπισία του να είναι κρατού-
μενος 18 μήνες χωρίς αδίκημα και

χωρίς να ξέρει πότε θα βγει. Και η
Μουκάγιε ζούσε στο στρατόπεδο
της Μαλακάσας και πέθανε από έλ-
λειψη ιατρικής φροντίδας. Το αίμα
τους είναι στα χέρια του Μητσοτάκη
και του Μηταράκη. Αυτά είναι τα
στρατόπεδα-παγίδες θανάτου για τα
οποία περηφανεύονται.

Επιθέσεις
Τέλος η κυβέρνηση δίνει το νεύμα

στη δικαιοσύνη για να αφήσει ελεύ-
θερο τον Πατέλη, τον επικεφαλής
του τάγματος εφόδου της ΧΑ που
σκότωσε τον Παύλο Φύσσα. Και
αμέσως μετά είχαμε μαζικές επιθέ-
σεις των ναζιστικών ταγμάτων. Η
επίθεση στα Καμίνια ήταν ενάντια σε
τρεις Πακιστανούς εργάτες, εξ αι-
τίας μόνο του χρώματος και της
εθνικής τους καταγωγής. Δράστες
ήταν μια δεκαπενταμελής ομάδα,
οργανωμένη, που έδρασε στο φως
της μέρας με ακάλυπτα πρόσωπα. Η
αστυνομία μπορεί να τους βρει. Αντί
ο Θεοδωρικάκος να δίνει συγχαρη-
τήρια σε αυτούς που σκοτώνουν
τους Ρομά, να συλλάβει τους δολο-
φόνους και αυτούς που επιτίθενται
στους μετανάστες. Αυτά είναι τα αι-
τήματα για τα οποία θα διαδηλώ-
σουμε μαζί με τους μετανάστες και
τους πρόσφυγες στις 17 Νοέμβρη».

«Άλλη μια φορά έχουν ανοίξει την
πόρτα του ρατσισμού και του φασι-
σμού», τόνισε με τη σειρά του ο Τζα-
βέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστα-
νικής Κοινότητας Ελλάδας “Η Ενό-
τητα”. «Από την Γκορυτσά του
Ασπροπύργου μέχρι την Παλιά Κοκ-
κινιά και τα νησιά, έχουν χτυπήσει
δεκάδες ανθρώπους, εργάτες. Θέ-
λουν να απλώσουν ξανά τον ίδιο φό-
βο, το αίμα και τον φασισμό. Στη
Μανωλάδα οι εργάτες γης πλένον-

ται με το νερό της βροχής που μα-
ζεύουν! Αν θέλουμε να λέμε για Ελ-
λάδα, Ευρώπη, πολιτισμό, τότε αυ-
τές οι εικόνες πρέπει να αλλάξουν.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει
ούτε το εμβόλιο γιατί δεν έχουν χαρ-
τιά. Τα στρατόπεδα και τα κέντρα
‘φιλοξενίας’ πρέπει να κλείσουν για-
τί δεν προσφέρουν φιλοξενία. Σκο-
τώνουν. Γι’ αυτό τον λόγο διεκδικού-
με νομιμοποίηση. Για να υπάρχει σε-
βασμός σε όλους τους εργάτες και
όχι ρατσισμός. Με αυτά τα αιτήματα
θα είμαστε όλοι μαζί στο Πολυτε-
χνείο. Θα πρέπει να είναι τόσο δυνα-
τό όσο ήταν στην εξέγερση που ξε-
κίνησε η νεολαία».

Τέλος, ο Θανάσης Καμπαγιάννης,
υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ με
την Εναλλακτική Παρέμβαση Δικη-
γόρων, έστειλε μήνυμα στο οποίο
αναφέρει: «Η γενναία απεύθυνση
της ολλανδής δημοσιογράφου Ίνγ-
κεμποργκ Μπέουχελ στον έλληνα
πρωθυπουργό Μητσοτάκη ανέδειξε
την απάνθρωπη πολιτική των push
backs από το ελληνικό κράτος, που
έχει πλέον καταγγελθεί από πλήθος
διεθνών οργανώσεων και ΜΜΕ. Η
πρακτική των push backs δεν αφορά
μόνον τα πλοία του ελληνικού λιμενι-
κού που εμποδίζουν πλοιάρια με
πρόσφυγες και μετανάστες να
βγουν στην ελληνική ακτή, πισωγυ-
ρίζοντας από την χιλιόχρονη παρά-
δοση των ανθρώπων να διασώζουν
άλλους ευάλωτους ανθρώπους που
βρίσκονται στη θάλασσα. Αφορά και
κάτι ακόμα πιο σκανδαλώδες: το ελ-
ληνικό κράτος συλλαμβάνει ανθρώ-
πους που έχουν βρεθεί στην ξηρά
της επικράτειάς του, τους απαγάγει
χρησιμοποιώντας άντρες χωρίς δια-
κριτικά και στη συνέχεια (αν στο με-
ταξύ δεν τους γδύσουν, δεν τους
κλέψουν και δεν τους χτυπήσουν,
που είναι ρουτίνα) τους φορτώνει σε
φουσκωτά και τους αφήνει στο μέσο
της θαλάσσης. 

Η νομική περιγραφή αυτών των
πρακτικών είναι: απαγωγές, ληστεί-
ες, έκθεση σε κίνδυνο ζωής και, στο
τέλος, ανθρωποκτονίες. Αυτές οι ει-
κόνες μας προσβάλλουν όχι σαν Έλ-
ληνες αλλά σαν ανθρώπους. Και
πρέπει να σταματήσουν άμεσα ώστε
να αποκατασταθεί το δικαίωμα για
υποβολή αίτησης ασύλου που να τύ-
χει της ορθής και σωστής διαδικα-
σίας εξέτασής του, με ταυτόχρονη
κατάργηση του νομικού χαρακτηρι-
σμού της Τουρκίας ως ασφαλούς
τρίτης χώρας».

Αφροδίτη Φράγκου
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Συγκέντρωση ενάντια στο πραξικόπημα στο Σουδάν έκαναν πρό-
σφυγες και μετανάστες από την αφρικανική χώρα, το Σάββατο

13/11 στην Πλ. Αμερικής. 
«Είμαστε μετανάστες και πρόσφυγες από το Σουδάν. Η φτώχεια και

οι επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών στη χώρα μας μάς ανάγκασαν να πά-
ρουμε το δρόμο της προσφυγιάς... Στις 25 Οκτωβρίου έγινε άλλο ένα
στρατιωτικό πραξικόπημα… Από την πρώτη στιγμή του στρατιωτικού
πραξικοπήματος ο σουδανικός λαός κατέβηκε στους δρόμους... Βρέ-
θηκε αντιμέτωπος με την κρατική βία, τις συλλήψεις αμάχων και την
καταστολή ενώ αρκετοί δολοφονήθηκαν… Καλούμε τον εργαζόμενο
λαό της Ελλάδας να καταδικάσει το στρατιωτικό πραξικόπημα», έγρα-
φε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που μοίραζαν σε τέσσερις γλώσσες. 

«Ο λόγος που είμαστε σήμερα στην Πλατεία Αμερικής είναι για τη
δημοκρατία στο Σουδάν. Για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους μας
που τους σκοτώνουν. Έχουμε δικτατορία 30 χρόνια», λέει στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη ο Μοχάμεντ από την κοινότητα των Σουδανών προ-
σφύγων και μεταναστών. «Ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό για την
υποστήριξη και διεκδικούμε κι από την ελληνική κυβέρνηση μέσα στο
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να καταδικάσει το πραξικόπημα. Θα συνεχί-
σουμε δίνοντας το παρών στη διαδήλωση του Πολυτεχνείου στις 17
Νοέμβρη», συνεχίζει. 

Την ίδια μέρα έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις στο Χαρτούμ αλλά και σε
άλλες πόλεις από μέλη των σουδανικών κοινοτήτων και συμπαραστά-
τες. Στη συγκέντρωση της Πλατείας Αμερικής βρέθηκαν για συμπαρά-
σταση μέλη του τοπικού πυρήνα του ΣΕΚ στα Πατήσια και το Στέκι Ερ-
γαζομένων και Νεολαίας «Καίτη Πανοπούλου».

Σ.Μ.

Πρόσφυγες, μετανάστες 
στην πορεία του Πολυτεχνείου

13/11, Πλ. Αμερικής. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης Τζαβέντ Ασλάμ
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Οστόχος της Διάσκεψης για τη Λι-
βύη, που έγινε την περασμένη

εβδομάδα στο Παρίσι, δεν ήταν η εξα-
σφάλιση της ομαλής «πολιτικής μετάβα-
σης», όπως υποκριτικά αναφέρει το κοι-
νό ανακοινωθέν. Ο στόχος του Εμμα-
νουέλ Μακρόν, του διοργανωτή της Διά-
σκεψης είναι η ανατροπή των σημερι-
νών αρνητικών για τη Γαλλία στρατιωτι-
κών και πολιτικών συσχετισμών στην Λι-
βύη – μια ανατροπή που απειλεί να πυ-
ροδοτήσει μια νέα έκρηξη του αιματη-
ρού εμφυλίου πολέμου που μαίνεται
εδώ και εφτά περίπου χρόνια στη χώρα.

Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν πριν
από ένα περίπου χρόνο. Τον περασμέ-
νο Μάρτη οι αντιμαχόμενες πλευρές
συμφώνησαν να σχηματίσουν μια προ-
σωρινή κυβέρνηση κοινής αποδοχής
που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.
Οι τελικές αποφάσεις πάρθηκαν στη
«δεύτερη διάσκεψη» του Βερολίνου
που πραγματοποιήθηκε «υπό την αιγί-
δα του ΟΗΕ» τον Ιούνη στην πρω-
τεύουσα της Γερμανίας. Την ανακωχή,
όμως, δεν την έφερε ούτε ο ΟΗΕ, ού-
τε η διπλωματία της δύσης. Την επέ-
βαλλαν τα στρατιωτικά δεδομένα.

Η ανακωχή ήταν το αποτέλεσμα της
ήττας των δυνάμεων του «στρατάρχη»
Χαλιφά Χαφτάρ -ενός τοπικού πολέ-
μαρχου που έλεγχε μέχρι πριν από λί-
γους μήνες την ανατολική Λιβύη. Οι
δυνάμεις του Χαφτάρ, ενός παλιού
αξιωματικού του λιβυκού στρατού που
είχε έρθει σε σύγκρουση το 1987 με
τον Μουαμάρ Καντάφι, είχαν ξεκινήσει
μια εκστρατεία σε βάρος της Τρίπο-
λης, της επίσημης πρωτεύουσα της
Λιβύης, με στόχο την ανατροπή της
αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρ-
νησης του προέδρου Φαγέζ αλ Σα-
ράτζ. Παρόλα αυτά ο Χαφτάρ είχε την
φανερή ή κρυφή υποστήριξη δεκάδων
χωρών: τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα
τον τροφοδοτούσαν με όπλα και πυ-
ρομαχικά, η Ρωσία του Πούτιν είχε
ενισχύσει τον στρατό του με μισθοφό-
ρους και η Γαλλία και η Αίγυπτος του
προσέφεραν ανοιχτά διπλωματική κά-
λυψη.  Ανάμεσα στους «φίλους» του
Χαφτάρ ήταν και η Ελλάδα του Μη-
τσοτάκη. 

Ο Χαφτάρ, όμως, παρά τις αρχικές
του επιτυχίες του, δεν κατάφερε τελι-
κά να καταλάβει την Τρίπολη. Τα σχέ-
δια του ανατράπηκαν από την παρέμ-
βαση του Κατάρ και της Τουρκίας που
στήριξαν, ύστερα από επίσημη πρό-
σκληση, στρατιωτικά την άμυνα της
κυβέρνησης. Η Γερμανία απέκλεισε
τον Χαφτάρ και από τις δυο διασκέ-
ψεις του Βερολίνου. Η Λιβύη εκπρο-
σωπήθηκε από τον πρωθυπουργό και
την υπουργό Εξωτερικών της κυβέρ-

νησης της Τρίπολης. Στη διάσκεψη
συμμετείχαν εκπρόσωποι των κυβερ-
νήσεων της Γαλλίας, της Ιταλίας, της
Βρετανίας, της Ρωσίας, της Τουρκίας,
της Αλγερίας, της Τυνησίας, των Εμι-
ράτων και της Κίνας. Ο Μητσοτάκης,
παρά τις διαμαρτυρίες της ελληνικής
κυβέρνησης, δεν είχε προσκληθεί.

Συμφέροντα
Η Γαλλία ήταν μέχρι τον Β’ Παγκό-

σμιο Πόλεμο η δεύτερη μεγαλύτερη
αποικιοκρατική χώρα στον κόσμο. Σή-
μερα εξακολουθεί να διατηρεί δεκά-
δες «κτήσεις» διασπαρμένες στα τέσ-
σερα σημεία του ορίζοντα -από την
Αφρική και τον Ινδικό Ωκεανό μέχρι
την Πολυνησία και τη Νότια Αμερική.
Η «επιρροή» της συνεχίζει να είναι ση-
μαντική και στις περιοχές από τις
οποίες έχει φύγει -τη Συρία και τον Λί-
βανο ή την Αλγερία. Η Λιβύη ήταν στο
παρελθόν Ιταλική αποικία- και η Ιταλία
εξακολουθεί να έχει στενούς δεσμούς
και σημαντικά συμφέροντα στη χώρα.
Αλλά αυτό δεν εμποδίζει τον Μακρόν
να διεκδικεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο
σε ολόκληρη την περιοχή.

Η Διάσκεψη του Παρισιού έκλεισε
με ένα κοινό ανακοινωθέν το οποίο
απειλεί με κυρώσεις οποιονδήποτε
προσπαθήσει να τορπιλίσει την «μετά-
βαση στην πολιτική ομαλότητα» και
τις εκλογές της 24ης Δεκεμβρίου στη
Λιβύη. Πρόκειται για καθαρή υποκρι-
σία. Πρώτον οι εκλογές είναι ακόμα
στον αέρα αφού ούτε οι τοπικές ηγε-
σίες ούτε οι «προστάτες» τους στη
Δύση έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να
συμφωνήσουν για το ποιοι θα δι-
καιούνται να καταθέσουν υποψηφιό-
τητα. Θα είναι υποψήφιοι τα στελέχη
της σημερινής προσωρινής κυβέρνη-
σης; Θα είναι υποψήφιος ο Χαφτάρ;
Θα είναι υποψήφιος ο γιός του Καντά-
φι, που εμφανίστηκε πριν από μερικές
ημέρες ξανά στη προσκήνιο και έρχε-
ται πρώτος στις σφυγμομετρήσεις; 

Τα ερωτηματικά αυτά δεν είναι
αθώα. Αυτή τη στιγμή όλες οι πλευρές
επενδύουν τις ελπίδες τους στις εκλο-
γές. Αλλά ταυτόχρονα προετοιμάζουν
και το έδαφος για να τις αμφισβητή-
σουν αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό
που περιμένουν. Ή ακόμα και να τις
ακυρώσουν προκαταβολικά, πριν από
την 24 Δεκέμβρη. Σε αντίθεση με τις
διασκέψεις του Βερολίνου, στη Διά-
σκεψη του Παρισιού είχαν καλεστεί
όλοι οι φίλοι του Χαφτάρ. Ανάμεσά
τους και ο Μητσοτάκης. Οι ιμπεριαλι-
στικοί ανταγωνισμοί που έχουν διαλύ-
σει τη Λιβύη δεν έχουν τελειώσει. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΛΙΒΥΗ

Στη δίνη των 
ανταγωνισμών

ΠΟΛΩΝΙΑ-ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Ανοίξτε τα σύνορα 
της ΕΕ-Φρούριο
«Υβριδική επίθεση όχι

προσφυγική κρίση».
Αυτό είναι το συμπέ-

ρασμα της Ούρσουλα Φον ντερ
Λέιγιεν, πρόεδρου της Κομισιόν
για την κατάσταση που εκτυλίσ-
σεται στα σύνορα της Πολωνίας
με την Λευκορωσία. Σύμφωνα με
τις δηλώσεις όλων των εκπρο-
σώπων της ΕΕ την υβριδική επί-
θεση σε όλη την ΕΕ την κάνει ο
Λουκάσενκο της Λευκορωσίας
που έχει τις πλάτες του Πούτιν,
ο οποίος μετατρέπει τους πρό-
σφυγες σε «όπλα». 

Και βέβαια, όπως σπεύδουν να
επισημάνουν όλα τα «πετσωμέ-
να» ΜΜΕ στην Ελλάδα σε διάφο-
ρους βαθμούς υστερίας και χυ-
δαιότητας, δεν είναι μόνο Λου-
κάσενκο, που παίζει αυτό το «κυ-
νικό παιχνίδι» ούτε μόνο ο Πού-
τιν που τον υποστηρίζει. Είναι
και ο Ερντογάν που «στέλνει» με
τον τουρκικό αερομεταφορέα
τους πρόσφυγες στο Μινσκ της
Λευκορωσίας. 

Η πολωνική κυβέρνηση έχει
στείλει δώδεκα χιλιάδες στρα-
τιώτες στα σύνορα με την Λευ-
κορωσία και απειλεί να κλείσει
ερμητικά αυτά τα «εξωτερικά σύ-
νορα της ΕΕ». Ζητάει την υπο-
στήριξη της ΕΕ για να χτίσει ένα
μεγάλο «τείχος» στα σύνορα. Και
η ΕΕ συζητάει την επέκταση των
κυρώσεων ενάντια στην Λευκο-
ρωσία. 

Για άλλη μια φορά αποκαλύ-
πτεται η απύθμενη βαρβαρότητα
της ρατσιστικής «Ευρώπης-

Φρούριο». Στα σύνορα της Πο-
λωνίας με τη Λευκορωσία είχαν
αρχίσει να καταφτάνουν από τον
Αύγουστο ομάδες προσφύγων
από το Αφγανιστάν. Στη συνέ-
χεια άρχισαν να προστίθενται
πρόσφυγες από το ιρακινό
Κουρδιστάν, από την Συρία και
την Υεμένη. Όλες περιοχές δη-
λαδή που τις μαστίζουν ο πόλε-
μος, η φτώχεια και η πανδημία.
Πρόκειται για περίπου δυο χιλιά-
δες ανθρώπους, οικογένειες με
μικρά παιδιά, που αναζητάνε μια
ανάσα ζωής. Κι έρχονται αντιμέ-
τωποι με τα συρματοπλέγματα,
τους ξυλοδαρμούς, τα δακρυγό-
να και τις απειλές της «πολιτι-
σμένης» Ευρώπης. 

“Ευρωπαϊκές αξίες”
Η κυνική υποκρισία είναι το

άλλο χαρακτηριστικό της στά-
σης της ΕΕ. Μέχρι πριν λίγο και-
ρό υποτίθεται ότι η πολωνική κυ-
βέρνηση, του Κόμματος του Νό-
μου και της Δικαιοσύνης (PiS)
ήταν η κηλίδα στις «φιλελεύθε-
ρες αξίες» της ΕΕ με τα μέτρα
που έπαιρνε για τον Τύπο ή τη
Δικαιοσύνη. Μέχρι και επιβολή
κυρώσεων συζητιόταν. Ξαφνικά
όμως η κυβέρνηση του Μοραβιέ-
κι έγινε η πρώτη γραμμή της ευ-
ρωπαϊκής άμυνας απέναντι στις
«ορδές» των προσφύγων. Δηλα-
δή τις «ευρωπαϊκές αξίες» της
υπερασπίζει μια κυβέρνηση που
ανάμεσα στ’ άλλα δολοφονεί νέ-
ες γυναίκες που δεν μπορούν να
κάνουν έκτρωση στα νοσοκομεία

(βλέπε προηγούμενο φύλλο της
Εργατικής Αλληλεγγύης). 

Βέβαια η υποκρισία δεν περιο-
ρίζεται στα σύνορα Πολωνίας-
Λευκορωσίας. Πέρσι τον Μάρτη
η κυβέρνηση του Μητσοτάκη
χτυπούσε τα τύμπανα του ρατσι-
σμού και του εθνικισμού στον
Έβρο. «Αμυνόμαστε του πα-
τρώου εδάφους» λέγανε οι
υπουργοί και οι βουλευτές της
ενάντια στην «ασύμμετρη απει-
λή», τους πρόσφυγες που «στέλ-
νει ο Ερντογάν». Όμως, τον Αύ-
γουστο ο Μητσοτάκης μίλησε
μια ώρα στο τηλέφωνο με τον
Ερντογάν, σε «πολύ θετικό κλί-
μα» όπως λέγανε τα παπαγαλά-
κια του Μαξίμου. Και πως να μην
είναι, αφού κι οι δυο συμφωνή-
σανε ότι οι Αφγανοί πρόσφυγες
πρέπει «να μείνουν κοντά στις
εστίες τους». 

Κι όπως έγινε εδώ πέρσι τον
Μάρτη έτσι και στην Πολωνία, η
ρατσιστική πολιτική της Ευρώ-
πης-Φρούριο δίνει ευκαιρία
στους φασίστες να κινητοποι-
ηθούν ως «αγανακτισμένοι πολί-
τες» και «πολιτοφύλακες».  

Όμως, το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα δίνει μάχες
και εκεί. Στις 11 Νοέμβρη το κί-
νημα βγήκε στους δρόμους
ενάντια στις παρελάσεις των φα-
σιστών τη μέρα της εθνικής επε-
τείου της Πολωνίας. «Ναι στους
πρόσφυγες, όχι στους φασί-
στες» ήταν ένα από τα συνθήμα-
τα. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Εκδήλωση με θέμα «Στη
φυλακή οι νεοναζί και
οι αστυνομικοί που δο-

λοφονούν – Οι ζωές των Ρο-
μά, των προσφύγων και των
μεταναστών μετράνε» πραγ-
ματοποίησε η ΚΕΕΡΦΑ στο
προαύλιο του Πολυτεχνείου
τη Δευτέρα 15/11. Πριν ξεκι-
νήσουν οι ομιλητές/τριες, ο
μουσικός Χένινγκ Τσίροκ, μέ-
λος της πρωτοβουλίας «Cul-
ture of Peace», τραγούδησε
δυο κομμάτια αφιερωμένα
στους πρόσφυγες -το δεύτε-
ρο ήταν στα ελληνικά και στα
τουρκικά και, όπως είπε ο
μουσικός «το τραγουδήσαμε
στη Λέσβο για τους πρόσφυ-
γες που είχαν περάσει από
την Τουρκία στην Ελλάδα
αναζητώντας μια καλύτερη
ζωή». Ιδρυτικό μέλος της
πρωτοβουλίας αυτής ήταν και ο
Μίκης Θεοδωράκης.

Πρώτος ομιλητής ο Κώστας Παπα-
δάκης, δικηγόρος πολιτικής αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο οποί-
ος μίλησε για την έξαρση της φασι-
στικής βίας και τις ευθύνες της κυ-
βέρνησης σε αυτή. «Τα μηνύματα
των προηγούμενων μηνών δείχνουν
ότι ο αγώνας ενάντια στον φασισμό
δεν έχει εξαντληθεί στη καταδίκη
της ΧΑ πέρσι, όσο κι αν ήταν μια τε-
ράστια ιστορική επιτυχία. Οι φασιστι-
κές επιθέσεις ανταποκρίνονται από-
λυτα στην αποθέωση της αστυνομο-
κρατίας που έχουμε γνωρίσει τον τε-
λευταίο χρόνο, με τη βία απέναντι σε
νεολαίους και διαδηλωτές, και με την
πρόσφατη κορύφωσή της με τη δο-
λοφονία του Νίκου Σαμπάνη. 

Οργή
Η οργή του αντιφασιστικού κινή-

ματος υποχρέωσε τον εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου να ζητήσει την
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτα-
σης όσον αφορά τη δραστηριοποί-
ηση της ΧΑ και των παραφυάδων
της ως εγκληματικές οργανώσεις.
Δυο μέρες μετά την προκλητική
απόφαση για την αποφυλάκιση του
Γιώργου Πατέλη, πυρηνάρχη της Νί-
καιας, ο εισαγγελέας ζήτησε τον φά-
κελο της δικογραφίας προκειμένου
να μελετηθεί το ενδεχόμενο άσκη-
σης αναίρεσης της απόφασης αυ-
τής. Εδώ και λίγες μέρες η αναίρεση
έχει ασκηθεί, αναμένεται ο ορισμός
δικασίμου και είναι πάρα πολλές οι
πιθανότητες να αναιρεθεί η απόφα-
ση αυτή και ο Πατέλης να γυρίσει
στη φυλακή. Όλα αυτά τα χρόνια η
δράση του κινήματος είναι τέτοια
που υποχρεώνει ακόμα και τα ανώ-
τατα κλιμάκια της εξουσίας να συμ-

μορφωθούν και να δράσουν σύμφω-
να με την περσινή καταδικαστική
απόφαση, την οποία η κυβέρνηση
υπονομεύει με κάθε τρόπο, ήδη από
το πρώτο λεπτό της ανακοίνωσής
της με την επίθεση των ΜΑΤ στην
αντιφασιστική πορεία. 

Από την πλευρά της κυβερνητικής
πολιτικής η πολιτική, θεσμική και κα-
τασταλτική εγκατάσταση της πολιτι-
κής της Χρυσής Αυγής αποτελεί τη
μεγαλύτερη υπονόμευση της περσι-
νής καταδικαστικής απόφασης: η
αντιπροσφυγική υστερία, η νομιμο-
ποίηση των επαναπροωθήσεων, οι
πολιτοφυλακές που ενθαρρύνονται
να δρουν στα σύνορα και στα νησιά
ταυτόχρονα με τους μηχανισμούς
της Φρόντεξ, η ίδια η Φρόντεξ για
την οποία ο κρατικός προϋπολογι-
σμός θα διαθέσει 90 εκατομμύρια
ενώ έχει αρνηθεί 17 εκατομμύρια
για τη δασική προστασία. 

Ο σημερινός αντιφασιστικός αγώ-
νας δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την
πλήρη αντίθεσή μας στην αντιπρο-
σφυγική υστερία. Είναι τιμή μου να
είμαι στο ίδιο τραπέζι με τη δημο-
σιογράφο που έφερε σε αμηχανία
τον Μητσοτάκη και ανέδειξε στον
τηλεοπτικό χρόνο την πρακτική των
επαναπροωθήσεων στα νησιά. Και
βέβαια να αποτίνω και φόρο τιμής
στον δικηγόρο εκείνο της Σάμου ο
οποίος με κίνδυνο να αντιμετωπίσει
ο ίδιος ποινική και πειθαρχική δίωξη
πήρε την ευρωβουλευτίνα και της
έδειξε τα σημεία στα οποία γίνονται
οι επαναπροωθήσεις».

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, συνή-
γορος της οικογένειας του δολοφο-
νημένου Ρομά Νίκου Σαμπάνη, πήρε
στη συνέχεια τον λόγο και μίλησε
για την αστυνομική βία και αυθαιρε-
σία. «Ξαναβρισκόμαστε στο πολυτε-

χνείο και ξαναγιορτάζουμε την εξέ-
γερση με τον τρόπο που εμείς γιορ-
τάζουμε δηλαδή με τις μαζικές εκ-
δηλώσεις και τη μεγάλη διαδήλωση
της 17/11 στην Αμερικάνικη πρε-
σβεία. Πέρσι η κυβέρνηση σκόπευε
να καταργήσει αυτή τη διαδήλωση.
Είναι μια δική μας νίκη. Καταφέραμε
να καταστήσουμε ανενεργό τον νό-
μο Χρυσοχοΐδη για τις διαδηλώσεις.
Τους 6 μήνες που δημοσίευαν στοι-
χεία, στο 97% των διαδηλώσεων που
έγιναν δεν εφαρμόστηκε. Φέτος δεν
τόλμησαν τέτοια απαγόρευση. Οι
αγώνες μας κερδίζουν νίκες στο σή-
μερα, το καταφέρνουν μέσα στον
πιο δύσκολο συσχετισμό. Αυτή την
αίσθηση τη χρειαζόμαστε γιατί
έχουμε απέναντί μας ένα πραγματι-
κά δολοφονικό κράτος, όπως απο-
δείχθηκε μέσα από την υπόθεση του
Περάματος και την εν ψυχρώ δολο-
φονία του Νίκου Σαμπάνη από 7
αστυνομικούς που έριξαν 38 σφαί-
ρες. 

Κρατικές δολοφονίες
Απέναντι σε αυτή την ιστορία η

ΝΔ πλειοδοτεί σε αστυνομική ασυ-
δοσία. Ο Θεοδωρικάκος χειρίστηκε
τη συγκεκριμένη υπόθεση με το να
τιμωρήσει το κέντρο που έδωσε εν-
τολή λήξης και να επιβραβεύσει
τους αστυνομικούς κάνοντάς τους
επίσκεψη στη ΓΑΔΑ. Είναι στην
πραγματικότητα προαναγγελία ακό-
μα περισσότερων κρατικών δολοφο-
νιών στο άμεσο μέλλον. 

Πρέπει από τη δική μας την πλευ-
ρά το κίνημα, ο κόσμος που θα δια-
δηλώσει στο Πολυτεχνείο να κάνει
δική του υπόθεση την απόδοση δι-
καιοσύνης για αυτή την οικογένεια.
Ναι, για ένα παιδί που ήταν Ρομ, ναι,
για κάποιους που κλέψανε ένα αυτο-

κίνητο. Το τι θα γίνει σε αυτή την
υπόθεση, για τον ‘ξένο’, τον ‘άλλο’,
τον Ρομ που είναι παραβατικός, που
είναι κλεφτρόνι, θα καθορίσει τι θα
γίνει αύριο με την αστυνομική βία
και αυθαιρεσία ενάντια σε όλους
μας. Την επόμενη φορά αυτές οι
σφαίρες θα στοχεύσουν το οργανω-
μένο εργατικό κίνημα, τους αγώνες
μας και γι’ αυτό τον λόγο χρειάζεται
να κάνουμε δική μας υπόθεση τη δι-
καιοσύνη για αυτή την οικογένεια».

Η Παρβάνα Αμιρί, προσφύγισσα
από το Αφγανιστάν, έκανε μια δυνα-
τή έκκληση να ακουστούν επιτέλους
οι φωνές των προσφύγων/ισσών και
να παλέψουμε όλοι μαζί, ντόπιοι και
μη, ενάντια στο σύστημα. 

«Απόψε θα ήθελα να σας πω για
τα στρατόπεδα, όχι την καθημερινή
μας ζωή αλλά τον αγώνα μας σε αυ-
τά για τα δικαιώματά μας. Λέμε ότι
υπάρχουμε κι εμείς, ότι οι φωνές
μας πρέπει να ακούγονται και ότι
δεν πρέπει να μας αναπαριστούν με
τρόπους διαφορετικούς από τους
οποίους υπάρχουμε. Ξέρω ότι είναι
σημαντικό για εμάς και για εσάς το
ότι είμαστε από την ίδια πλευρά αυ-
τού του αγώνα. 

Δεν θέλω να μιλήσω άλλο για
τους λόγους που βρισκόμαστε εδώ,
έχω βαρεθεί να λέω γιατί αφήσαμε
τη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι ξεκά-
θαρο το γιατί, σε όποιον ή όποια
έχει τη διάθεση να κάνει λίγη έρευ-
να. Αυτό που θέλω είναι να κάνουμε
μια βαθύτερη συζήτηση για το σύ-
στημα στο οποίο ζούμε. Τους λό-
γους που διαιρούμαστε και τους λό-
γους που αυτό το σύστημα μας αντι-
μετωπίζει με διαφορετικούς τρό-
πους. Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι
δεν μας δίνεται η ευκαιρία για μια
καλύτερη ζωή και ότι χάνουμε τα δι-

καιώματά μας αποφασίσαμε
να δράσουμε και να κινητο-
ποιηθούμε. Τα δικαιώματα
μας τα στέρησαν και δεχτή-
καμε απειλές για να σταματή-
σουμε να διαδηλώνουμε και
προσπαθούμε να δείξουμε
αυτές τις εικόνες προς τα
έξω. 

Σήμερα συζήτησα με άλλα
άτομα που ζουν στο καμπ.
Και τους ρώτησα τι θα λέγατε
στους πολιτικούς αν τους μι-
λούσατε, ή τι θα κάνατε αν
ήσασταν στη θέση αυτών που
διαμορφώνουν τις πολιτικές.
Η Μοτεσέρ, 16 ετών ζει στη
Ριτσώνα τώρα, ενώ πριν είχε
ζήσει στη Σάμο, είναι από αυ-
τούς που πήραν απορριπτική
μαζί με την οικογένειά της και
βρίσκεται υπό την απειλή της
απέλασης πίσω στην Τουρκία,

δυνάμει της υπουργικής απόφα-
σης που λέει ότι είναι ασφαλής τρίτη
χώρα. Στις ερωτήσεις που κανείς δε
θέλει να απαντήσει μου είπε: γιατί
ζούμε σε καμπ μακριά από όλους;
Γιατί δεν πάμε σχολείο; Ποια είναι η
διαφορά μας από τα άλλα παιδιά;
Γιατί στο εκπαιδευτικό σύστημα μας
αντιμετωπίζουν διαφορετικά, όσοι
πάμε; Κάνουμε διάλειμμα διαφορετι-
κές ώρες, γιατί; Γιατί δεν μπορούμε
να έχουμε τα χαρτιά μας; 

Δεν έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά
μας, όπως είπε ο Μηταράκης πρό-
σφατα, αλλά την ταυτότητά μας. Αυ-
τός που έχασε την αξιοπρέπειά του
από την κατάσταση στα καμπ είναι η
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές
της. Η τελευταία ερώτηση είναι: για-
τί δεν θέλετε να μιλήσετε μαζί μας;
Γιατί δεν μας δίνετε φωνή; Τόσο πο-
λύ φοβάστε το να μιλήσουμε. 

Ξέρω ότι οι πρόσφυγες δεν είμα-
στε μόνοι, υπάρχουν πολλοί που πα-
λεύουν για να ανάψουν ένα φως
στον σκοτεινό μας δρόμο. Ξέρω ότι
σε αυτό τον αγώνα κανείς δε θα
έπρεπε να νιώθει μόνος και κανείς
δεν θα πρέπει να αφεθεί πίσω. Δεν
υπάρχει άλλος χρόνος για αναμονή.
Πρέπει να δράσουμε. Για όλους
τους αποκλεισμούς και τη στέρηση
βασικών δικαιωμάτων. Ας είμαστε
μια δυνατή γροθιά ενωμένοι. Ας μη
σκεφτόμαστε ‘το πρόβλημά μου εί-
ναι δικό μου και το πρόβλημά σου
είναι δικό σου’. Ας σκεφτούμε με
όρους ‘εμείς’, και να δούμε ότι είναι
‘προβλήματά μας’».

Μίλησαν επίσης η Ίνγκεμποργκ
Μπέουχελ και ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, καλώντας σε μαζική συμμετοχή
στο Πολυτεχνείο. 

Α.Φ.
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Ενωμένοι στο δρόμο του Νοέμβρη

Kώστας Παπαδάκης Παρβάνα Αμιρί Θανάσης Καμπαγιάννης
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Ηπενηντάχρονη παρουσία του ΣΕΚ
στους πολιτικούς και κοινωνικούς

αγώνες συγκροτεί ένα σημαντικό γεγο-
νός με πολλαπλές διαστάσεις. 

Το ΣΕΚ αποτελεί πρωτοπορία της ερ-
γατικής τάξης και με την εναργή και συ-
νεπή παρουσία του στους κοινωνικούς
και πολιτικούς της αγώνες αποτελεί πο-
λύτιμο εργαλείο και πολιτική της παρα-
καταθήκη. Το ΣΕΚ υπερασπίζεται τα δι-
καιώματα της εργατικής τάξης σε όλες
της τις κοινωνικές, οικονομικές και πολι-
τικές της διαβαθμίσεις και έτσι υπερα-
σπίζεται το κοινωνικό σύνολο. Η επανα-
στατική προοπτική για την πολιτική, οι-
κονομική, κοινωνική και πολιτισμική χει-
ραφέτηση των μισθωτών, της συντριπτι-
κής πλειονότητας της κοινωνίας που πα-
ράγει τα κοινωνικά αγαθά και τον πλού-
το, αναδεικνύεται με τρόπο κρίσιμο επι-
τακτικό ως η μοναδική εναλλακτική στην
ζοφερή πραγματικότητα της ταξικής
βίας, της αδυσώπητης εκμετάλλευσης
και του περιβαλλοντικού ολέθρου που
προκαλεί η τάξη των καπιταλιστικών και
του κεφαλαίου. Η ενίσχυση και η ενδυ-
νάμωση του ΣΕΚ από τους πρωτοπό-
ρους κοινωνικούς αγωνιστές και την ερ-
γατική τάξη είναι ένα κρίσιμο και αποφα-
σιστικό ζήτημα για το σύνολο της κοινω-
νίας.

Γιώργος Γιαννόπουλος,
εκδότης περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ

Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάνουν το ΣΕΚ τη
μεγαλύτερη και ποιο δραστήρια οργάνωση τροτσκιστικής

προέλευσης και το καθιστούν πολλές φορές κορυφαίο συντελε-
στή στα κινήματα, ακόμα και δίπλα σε μεγάλα αριστερά κόμματα
όπως το ΚΚΕ; 

Είναι η εξωστρέφεια που διακρίνουν τα μέλη του, η σκληρή κα-
θημερινή δουλειά της ηγεσίας του που εμπνέει όλη την οργάνω-
ση, η ταπεινότητα και η ειλικρίνεια με την οποία δίνουν το χέρι
τους στον πρόσφυγα, τον sex worker, τον απεργό μέχρι τον αντι-
φασίστα βουλευτή. 

Στον ενδο-κινηματικό ανταγωνισμό το ΣΕΚ έχει συκοφαντηθεί
όσο καμία άλλη οργάνωση χωρίς να ανταποδίδει στις προκλή-
σεις. Από τις ποιο ήπιες και δημοφιλείς κατηγορίες εναντίον του
ήταν το ότι αποτελεί ουρά του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο το ότι υπήρξε
πάντα συνεπές και υπερδραστήριο μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η ση-
μερινή πραγματικότητα και η πολύχρονη πολιτική συνέπεια των
μελών του ΣΕΚ σε πολλά πολιτικά μέτωπα διαψεύδουν και τους

πλέον κακόπιστους κατηγόρους του.
Εκατοντάδες κινηματικές και πολιτικές ομάδες έχουν περάσει

τα τελευταία 50 χρόνια από την χώρα μας και για τις περισσότε-
ρες πάντα ακούγονταν κακόηχα στα αυτιά μας το αρχηγοκεντρι-
κό αυτός είναι «ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα», «το ΜΕΡΑ του Βαρουφά-
κη», μέχρι τη σουπερ περιθωριακή ομάδα των πέντε ατόμων με
το βαρύγδουπο πολιτικό όνομα του κυρίου… «Άλφα Φιρφιρίκου».

Μόνο αθώο δεν είναι αυτό το φαινόμενο που αποκαλύπτει
πολλά για τη λειτουργία και την νοοτροπία τέτοιων ομάδων. Το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα έχει τη τιμή και την ευτυχία να κα-
τακτήσει το σπάνιο τίτλο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος
σκέτο διότι είναι πάνω από όλα πολιτική οργάνωση της επανα-
στατικής Αριστεράς. 

Συντρόφισσες και σύντροφοι του ΣΕΚ, συγχαρητήρια για τα 50
χρόνια του κόμματος σας. Καλή δύναμη στον όμορφο αγώνα
σας.

Νίκος Καπράλος, μέλος της ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Νοτίων συνοικιών

Γνώριζα ήδη απο καιρό το ΣΕΚ αλ-
λά πιο κοντά του ήρθα το 2006 κα-

τά τη διάρκεια της μεγαλειώδους
απεργίας των εκπαιδευτικών στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση που κράτη-
σε πάνω από ένα μήνα. 

Στήριζα την άποψη της απεργίας
διαρκείας μέχρι τη νίκη και βλέπω οτι
το ΣΕΚ στηρίζει τους αγώνες των ερ-
γαζόμενων αταλάντευτα και από τα
κάτω. Ζωντανά παραδείγματα ότι ετσι
κερδίζονται οι αγώνες είναι οι πρό-
σφατες νίκες των λιμενεργατών της
COSCO και των ντιλιβεράδων της
efood. Επίσης εκτιμώ το ΣΕΚ για την
έντιμη και σταθερή στάση του ενάντια
στο ρατσισμό καθώς και στα θέματα
ισότητας των γυναικών και της ΛΟΑΤ-
ΚΙ κοινότητας.

Αθηνά, 
εκπαιδευτικός, μέλος του Συλλόγου

Δασκάλων Περιστερίου

Το ΣΕΚ είναι το παλαιότερο κόμμα
της Αριστεράς στην Ελλάδα μετά

το ΚΚΕ. Εγώ το γνώρισα το 1991.
Δάσκαλος σε ένα σχολείο της Νί-
καιας, είδα για πρώτη φορά την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη. 

Η εθνικιστική υστερία του Μακεδο-
νικού ήταν σε έξαρση. Αγόρασα το
βιβλίο “Η κρίση στα Βαλκάνια, το
Μακεδονικό και η εργατική τάξη”
από τις εκδόσεις Εργατική Δημοκρα-
τία της ΟΣΕ. Ξεδιάλυνα μερικά
πράγματα για να ξέρω και τι θα πω
στα παιδιά... Μέσα από την επαφή
μου με το ΣΕΚ είδα πως έχει καθημε-
ρινή παρέμβαση. Όλα τα αγωνιζόμε-
να κομμάτια της εργατικής τάξης
έχουν φωνή μέσα από την Εργατική
Αλληλεγγύη. Μαζί με το περιοδικό
και τις εκδόσεις του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου -που κάνει πάντα επίκαι-
ρες εκδόσεις- η ιστορία χρησιμοποι-
είται σαν πυξίδα για τους αγώνες
του σήμερα… 

Πάντα είχε καλά αντανακλαστικά.
Από τον πόλεμο ενάντια στην τρομο-
κρατία και την πρωτοβουλία για τη
δημιουργία της Συμμαχίας Σταματή-
στε τον Πόλεμο, μέσα στο κίνημα
ενάντια στην παγκοσμιοποίηση με την
Πρωτοβουλία Γένοβα. Το 2005 όταν
είχαν γίνει οι απαγωγές των Πακιστα-
νών η Εργατική Αλληλεγγύη είχε το
ξεσκέπασμα της υπόθεσης σε πολλά
πρωτοσέλιδα, είχαν το θάρρος να τα
βάζουν με το βαθύ κράτος. Η Χρυσή
Αυγή μπήκε στη Βουλή το 2012 αλλά
η ΚΕΕΡΦΑ υπήρχε από το 2009 γιατί
το ΣΕΚ δεν υποτίμησε την απειλή… 

Και σήμερα όπως κοιτάει να κρατά
το ηθικό της τάξης ψηλά με χειρο-
πιαστά παραδείγματα, προσπαθεί να
ενώνει την τάξη πέρα από εθνική κα-
ταγωγή, φυλή, χρώμα, χωρίς να ξε-
χνά το ζήτημα της αληθινής απελευ-
θέρωσης των γυναικών. 

Σήμερα βάζει πολύ σωστά το σύν-
θημα να διώξουμε τον Μητσοτάκη,
πράγμα που μπορεί να γίνει μόνο με
άγριες απεργίες από πολλούς κλά-
δους. Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν τη δύ-
ναμη της τάξης μας στην Κεραμέως
και τον Μητσοτάκη. Τους έριξαν ένα
συντριπτικό χαστούκι και με την
απεργία-αποχή και από την ηλεκτρο-
νική ψηφοφορία για τα υπηρεσιακά
συμβούλια και από την διαδικασία της
αξιολόγησης. Το ότι οδηγήθηκαν στα
δικαστήρια είναι ομολογία της ήττας. 

Το ΣΕΚ όμως δρα και ενωτικά. Εί-
χε πάρε την πρωτοβουλία να ενω-
θούν τα κομμάτια της αντικαπιταλι-
στικής Αριστεράς και είχε δημιουρ-
γηθεί η ΕΝΑΝΤΙΑ… Ένα χρόνο αργό-
τερα δημιουργήθηκε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
πράγμα που έδωσε ελπίδα σε πολύ
κόσμο. 

Εύχομαι πάντα το ΣΕΚ να είναι δυ-
νατό να παίρνει ενωτικές πρωτοβου-
λίες για να κερδίσουμε τις δύσκολες
μάχες που έχουμε μπροστά μας. 

Νίκος Κοτρώτσιος, 
δάσκαλος, μέλος ΣΕΠΕ Αιγάλεω

Από την ομιλία του στην εκδήλωση
του ΣΕΚ στο Περιστέρι 

Εγώ με το ΣΕΚ είχα σχέση από τη δεκαετία του '70, με την
ΟΣΕ δηλαδή τότε, από μαθήτρια. Δεν ήμουν μέλος αλλά είχα

επαφη μέσω της εφημεριδας. Οργανώθηκα το 1999, για να ενι-
σχύσω μια δράση που πίστευα και πιστεύω οτι είναι ο μοναδικός
τρόπος να αντιμετωπίσουμε τον καπιταλισμό. Το να δουλευεις
δηλαδή μέσα σε ένα κόμμα της επαναστατικής Αριστεράς. 

Το 1998 η Ολυμπιακή στην οποία δούλευα έγινε το πείραμα
για τα όσα ακολούθησαν με τα μνημόνια. Μετά από πολλά χρό-
νια αποτυχημένης προσπάθειας κομματιάσματος, υποβάθμι-
σης, ξεπουλήματος, έφτιαξαν τελικά έναν νόμο τον οποίο ονό-
μασαν "εξυγίανση". Ήταν η πρώτη φορά που καταργήθηκε το
8ωρο, τα πληρωμένα ρεπό, μειώθηκαν οι αποδοχές και η εται-
ρία έσπασε στα δύο. Δεν πουλήθηκε το 1998 αλλά ήταν η αρχή
του τέλους. Τότε έγινε μια τεράστια απεργία και των δυο σωμα-
τείων, το Ιπτάμενων και το δικό μας η οποία παρα την τρομερή
μαζικοτητα δεν κατάφερε να αποτρέψει το σπάσιμο γιατί ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας έκλεψε νύχτα τη σφραγίδα του
σωματείου και την έβαλε στον νόμο της εξυγίανσης. Μαζευτή-
καμε όλοι στη Συγγρου στην εταιρεία όταν το μάθαμε αυθόρμη-
τα, απορώ πως δεν τον δείραμε. Ήταν η πρόβα
τζενεράλε για τα μνημόνια. 

Το ΣΕΚ συμμετείχε και βοήθησε σημαντικά
στον αγώνα της Ολυμπιακής. 50 χρόνια η αντο-
χή στο χρόνο από μόνη της αποδεικνύει ότι βρι-
σκόμαστε σε έναν επαναστατικό δρόμο ο οποίος
είναι και ο μόνος ρεαλιστικός. Θα συνεχίσουμε
όλοι μαζί τον αγώνα μέχρι το τέλος. Θέλω τέλος
να πω συγχαρητήρια στα νέα παιδια που οργα-
νώνονται στο ΣΕΚ, νιώθω μια υπερηφάνεια που
συνεχίζουν το δικό μας αγώνα. Θα νικήσουμε. 

Ρούμπη Ασωνίτη, συνταξιούχος Ολυμπιακής

Το ΣΕΚ το γνώρισα πριν μερικά χρόνια
μέσα από το Συντονιστικό Νοσοκομεί-

ων, λίγο μετά τα Μνημόνια. Ήταν η περίο-
δος που έβλεπα την προσπάθεια να διαλύ-
σουν λίγο λίγο το ΕΣΥ, να υποβαθμίσουν
το Νοσοκομειο που εργάστηκα πολλά χρό-
νια με πάθος για τη Νοσηλευτική και τον
άρρωστο άνθρωπο, να ιδιωτικοποιούν ότι
περισσότερο μπορούσαν από τις δημόσιες
υπηρεσίες Υγείας. 

Ήταν κάτι που με πλήγωνε πολύ και δεν
το άντεχα. Τότε μέσα στις απεργίες και τις
κινητοποιήσεις της περιόδου γνώρισα τα
μέλη του ΣΕΚ που δρούσαν μέσα στο Νο-
σοκομειο μας και συνδικαλιστικά με έδρα
στο Σωματείο Εργαζομενων. Με εντυπω-
σίασε η μαχητικότητα, η συνέπεια και η
συνεχής παρουσία τους σε κάθε αγωνιστι-
κή πρωτοβουλία. 

Άρχισα σιγά σιγά να συμμετέχω στις συ-
νελεύσεις του Συντονιστικού Νοσοκομείων
και συνδικαλίστηκα και η ίδια. Από εκεί και
ύστερα πραγματικά νομίζω ότι η συντονι-
σμένη δράση μέσα απο το Συντονιστικό
Νοσοκομείων μου έδωσε προοπτική, δύνα-
μη και αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να
καταφέρνουμε και να νικάμε, μπορούμε να
εμποδίζουμε τα σχέδια τους. Γιατί το έβλε-
πα να συμβαίνει στην πράξη, πχ με τους
4.000 συμβασιούχους του ΟΑΕΔ που το
2017 πετύχαμε την πρώτη ανανέωση της
σύμβασης τους, ενώ συνεχίζουν να προ-
σφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο ΕΣΥ
μέχρι και σήμερα και πρόσφατα καταφέ-
ραμε να κάμψουμε τις διάφορες αντιστά-
σεις μέσα στο Σωματείο και επιτέλους να
γράφονται μέλη του Σωματείου μας! 

Έτσι, μέσα από αγώνες, μέσα από συνδι-
καλιστική και πολιτική δράση, γνώρισα πολ-
λούς και εκλεκτούς συντρόφους από το
ΣΕΚ και ανακάλυψα ένα αντικαπιταλιστικό
επαναστατικό κόμμα, το οποίο μου έδωσε
απαντήσεις σε πολλά και διαφορετικά ερω-
τηματικά που είχα σε σχέση με θεωρητικά
ζητήματα για το Σοσιαλισμό, αλλά κυρίως
μου έδωσε το πολυδιάστατο χαλί της δρά-
σης που είχα ανάγκη, σε όλα τα σημαντικά
ζητήματα που με απασχολούσαν: ο εργα-
σιακός μου χώρος - νοσοκομεία (Συντονι-
στικό Νοσοκομείων), Πρόσφυγες - Μετανά-
στες (ΚΕΕΡΦΑ), Γυναίκες και καταπίεση
(Απεργιακή 8 Μάρτη), Περιβάλλον (Πρωτο-
βουλία ενάντια στην Περιβαλλοντική Κατα-
στροφή και την Κλιματική Αλλαγή). Πιστεύω
ότι αυτή η συνεχής οργανωμένη δράση που
παράγει απτά αποτελέσματα είναι η πολύτι-
μη συμβολή του ΣΕΚ σε όλα τα επίπεδα.
Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενη που βρή-
κα τη διέξοδο που έψαχνα μέσα από αυτή
τη δράση, ενώ είμαι σίγουρη ότι η συμβολή
του ΣΕΚ σε όλα όσα ανέφερα παραπάνω θα
συνεχίσει να απλώνεται και να σηματοδοτεί
ότι ελπιδοφόρο και αισιόδοξο υπάρχει στην
περίοδο που διανύουμε.

Μαρία Χαρχαρίδου,
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων 

ΓΝΑ Γεννηματάς

50χρόνια είναι μισός αιώνας. Είναι μια αναδρομή που δεν
μπορεί κανείς να την εξιστορήσει. Η δικτατορία μάς

έσπρωξε να συνειδητοποιήσουμε πως η ελευθερία ήταν πιο
σημαντική και από το ψωμί. Αυτός ο βασικός αγώνας μας
έκανε να δούμε τον καπιταλισμό και τον ιμπεριαλισμό. 

Τα συνθήματα στην πόρτα του Πολυτεχνείου είναι χαρα-
κτηριστικά. Μέσα στη διαδικασία αυτή πιστέψαμε, και καλά
κάναμε, ότι μπορούσαμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Όχι μόνο
στην Ελλάδα. Υπήρχαν παγκόσμια κινήματα. Είχε προηγηθεί
ο Μάης του '68, η Κορέα... φωνάζαμε “απόψε θα γίνει της
Ταϊλάνδης”. Μειοψηφίες που έβλεπαν πίσω από τη λογοκρι-
σία και που έκαναν τον εαυτό τους όπλο ενάντια στη Χούντα.
Δράσαμε αυθόρμητα αλλά μέσα στην κατάληψη λειτουργή-
σαμε οργανωμένα με γενικές συνελέυσεις, διαφωνίες, κόν-
τρες, συντονιστικά... Δεν συζητούσαμε μόνο τα φοιτητικά. Η
διεργασία μας οδήγησε να συνειδητοποιήσουμε ότι έπρεπε
να έχουμε πλατύτερες διεκδικήσεις. Γι’ αυτό και ο κόσμος τε-
λικά αγκάλιασε την κατάληψη και έγινε η ασπίδα μας. Ο ίδιος
ο σταθμός δεν θα μπορούσε να είχε στηθεί χωρίς τη βοήθεια
δυο πιτσιρικάδων από τη Σιβιτανίδειο. Τα νέα παιδιά του σή-
μερα πρέπει να συνεχίσουν από εκεί που δεν μπορέσαμε
εμείς. Το Πολυτεχνείο δείχνει το δρόμο. Ανήκει σε αυτούς
που αγωνίζονται σήμερα. Δεν έχει ιδιοκτήτες. 

Εγώ ξεκίνησα από την ΣΕΠ και πέρασα στην ΟΣΕ που για
μένα ήταν σχολείο. Μάθαμε από τους μεγαλύτερους και δια-
μορφώσαμε τη δική μας άποψη. Το ότι διατηρείται και υπάρ-
χει μέσα στο σύνολο είναι θαυμαστό. “Όποιος αγωνίζεται δεν
έχει καιρό να απογοητευτεί”, μου έλεγε ένας μεγαλύτερος
κάποτε. Ίσχυε τότε, ισχύει και τώρα. Ίσχυε το 2015 όταν ήρ-
θαμε αντιμέτωποι με τους εκβιασμούς της Τρόικας. Δεν μπο-
ρούμε να περιμένουμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Πρέπει να
είμαστε έτοιμοι και οργανωμένοι και να προετοιμάζουμε τον
κόσμο για τη σύγκρουση. 

Το ΣΕΚ επιμένει στην κατεύθυνση της ανατροπής του καπι-
ταλισμού. Έκανε μαζί και με άλλους αγωνιστές την προσπά-
θεια για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Χωρίς δογματισμό και κάνοντας με-
γαλύτερα ανοίγματα μπορούμε να χτίσουμε ανοιχτά μέτωπα
μέσα στην κοινωνία. Όχι από τα πάνω με μια προκήρυξη δέκα
οργανώσεων αλλά μέσα στο ζωντανό κίνημα, για ένα πολιτι-
κό, ταξικό κι απελευθερωτικό υποκείμενο ενάντια στην Ενω-
μένη Ευρώπη της Γερμανίας, της ελίτ του κεφαλαίου που μας
καταδυναστεύει. Εύχομαι ολόψυχα στους συντρόφους του
ΣΕΚ να συνεχίσουν να παλεύουν με την ίδια δύναμη και επι-
μονή. 

Δημήτρης Παπαχρήστος,
εκφωνητής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

ΟΣΕ-ΣΕΚ, «50 Χρόνια Αγώνες για την Επα-
νάσταση και το Σοσιαλισμό». 50 χρόνια

καθημερινής δράσης, επίτευγμα τεράστιο. Συμ-
μετέχω στον εορτασμό. Αισθάνομαι ότι το δι-
καιούμαι, αφού από το 1971 μέχρι το 1980 πο-
ρευτήκαμε μαζί. Η εκτίμηση, η εμπιστοσύνη και
η συντροφικότητα παραμένουν. Αξίες, από-
ψεις, ιδέες από την αρχή μέχρι σήμερα, κρατά-
νε ακόμα:

Η αντικαπιταλιστική στρατηγική. 
Η διαρκής αλληλεπίδραση της θεωρίας με

την πράξη. 
Η συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμέ-

νης κατάστασης σε κάθε συγκυρία.
Η πίστη στους μαζικούς, συλλογικούς, ενω-

τικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.
Η βαθιά επίγνωση πως οι πρωτοπορίες

αναγνωρίζονται από τη μαχόμενη κοινωνία
και δεν αυτοδιορίζονται.

Η ανάλυση και η κριτική για τον «κρατικό
καπιταλισμό», εργαλείο μεγάλης σημασίας
για το τι σοσιαλισμό θέλουμε. 

Η εναντίωση στην υποκατάσταση της κοι-
νωνίας από το κόμμα και του κόμματος από
το κράτος.

Η διαρκής πάλη της εργατικής τάξης για τη
χειραφέτησή της, ενάντια σε κάθε εκμετάλ-
λευση, στις ανισότητες, στον εθνικισμό, στο
σεξισμό, στο ρατσισμό και στον πόλεμο. 

Η βαθιά επίγνωση ότι ο Καπιταλισμός δεν
είναι «πυργόσπιτο» που το ρίχνεις για να βά-
λεις στη θέση ένα άλλο… ετοιμοπαράδοτο, το
Σοσιαλισμό.

Τέτοιες και πολλές άλλες κατακτημένες και
δικαιωμένες ιδέες, όσο κι αν δεν έφεραν τις
αναγκαίες ανατροπές, δεν παύουν και σήμε-
ρα, 50 χρόνια μετά, να αποτελούν υπερπολύ-
τιμα προτάγματα. Σοφά, επίκαιρα και ανατρε-
πτικά. Βέβαια, δεν τα υπηρέτησε και δεν τα
υπερασπίστηκε μόνο η ΟΣΕ-ΣΕΚ. Γιατί στην
πάλη για το σοσιαλισμό τα ερωτήματα παρα-
μένουν τεράστια, οι απαντήσεις σύνθετες και
η ενότητα της μαχόμενης Αριστεράς, κοινωνι-
κής και πολιτικής, επιτακτικά ζητούμενη. Ακρι-
βώς γι’ αυτό, απαιτείται η στέρεη βάση εκκί-
νησης. Το ΣΕΚ την έχει.

Θοδωρής Δρίτσας, 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 

Α’ Πειραιά και Νησιών

Έχουμε δώσει πολλούς αγώνες μαζί

Εκ μέρους του Marx21 στις ΗΠΑ σας στέλνω επαναστατικούς χαι-
ρετισμούς και αλληλεγγύη για τα 50 χρόνια του ΣΕΚ. Η επιρροή

του ΣΕΚ σε μας εδώ είναι αδιαμφισβήτητη ιδιαίτερα στην αντιφασι-
στική πάλη. 

Ο ρόλος του ΣΕΚ στην συσπείρωση διαφορετικών κομματιών του
κινήματος στη κοινή δράση είναι μεγάλη και πηγή έμπνευσης και πα-
ράδειγμα. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι χωρίς την πετυχημένη αν-
τιρατσιστική και αντιφασιστική καμπάνια του ΣΕΚ και της ΚΕΕΡΦΑ οι
ναζί της Χρυσής Αυγής θα ήταν ακόμα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυ-
τό το παράδειγμα μας ενέπνεε εδώ στην Νέα Υόρκη για να ξεσκεπά-
σουμε και να απομονώσουμε την Χρυσή Αυγή στην ελληνική κοινότη-
τα της Αστόρια. Αλλά ήταν έμπνευση και για τη δουλειά της συμμα-
χίας Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και το Φασισμό της Νέας Υόρ-
κης κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ. 

Σύντροφοι, έχετε παίξει τεράστιο ρόλο να είναι ζωντανή η επανα-
στατική παράδοση και αυτό δεν έγινε πάντα σε εύκολες συνθήκες.
Θυμάμαι τη πρώτη διαδήλωση που συμμετείχα ως μέλος της ΟΣΕ
στην Αθήνα, σε συμπαράσταση στην εξέγερση της πλατείας Τιεναν-
μέν στην Κίνα στα τέλη της δεκαετίας του ‘80. Ήταν μια μικρή διαδή-
λωση με μεγάλη, όμως, σημασία. Έκφραζε μια ξεκάθαρη στάση
ενάντια στο κρατικοκαπιταλιστικό ΚΚ της Κίνας, ενάντια στα τανκς
και την καταστολή, πολιτική διαύγεια υπέρ του κινήματος από τα κά-
τω. Στο τότε τοπίο της Αριστεράς στην Ελλάδα δεν ήταν πάντα εύκο-

λο να τηρείς μια τέτοια στάση. Όμως το ΣΕΚ δίχως αμφιβολία βοήθη-
σε την υπόλοιπη Αριστερά να ξεκαθαρίσει κάποιες από τις συγχύσεις
της για το σοσιαλισμό και την εργατική εξουσία. Όπως έχουμε δει και
στην αντικαπιταλιστική συμμαχία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Έχοντας δουλέψει με το ΣΕΚ σε κάμποσες περιστάσεις, πάντα εν-
τυπωσιαζόμουν τόσο από την πολιτική διαύγεια και την αποφασιστική
ηγεσία των συντρόφων του. Την ακλόνητη επιμονή σε μια εξωστρε-
φή, μη-σεχταριστική πολιτική γραμμή που παίρνει την επαναστατική
θεωρία και τη θέτει στην υπηρεσία της επαναστατικής πράξης. 

Τα γόνιμα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης τα είδαμε και
στην περίπτωση του δημοψηφίσματος για το ΟΧΙ. Έχοντας συμβάλει
και προσωπικά σε ένα μικρό βαθμό σε αυτή την προσπάθεια είδα
στην πράξη τον ενωτικό ρόλο που έπαιξε το ΣΕΚ στην καμπάνια για
την απόρριψη της συμφωνίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την Τρόικα
και στο βροντερό ΟΧΙ του δημοψηφίσματος. Το ΣΕΚ ήταν παρόν σε
κάθε πλατεία στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα και ο ρόλος του
ήταν σημαντικός για αυτό το αποτέλεσμα. 

Συνεχίζουμε τον κοινό μας αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό, για
την εργατική εξουσία. Και θα συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το
ΣΕΚ. Έχουμε ένα κόσμο να κερδίσουμε και σε αυτό το δρόμο θα βα-
δίσουμε μαζί σύντροφοι! 

Με αλληλεγγύη και επαναστατικούς χαιρετισμούς, 

Γιάνης Δελατόλας εκ μέρους του Marx21, ΗΠΑ

Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο Γιάνης Δελατόλας με το πανό της UARF σε αντιρατσιστική διαδήλωση στη Νέα Υόρκη
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Μαζί στους αγώνες σε κάθε γειτονιά
Με μεγάλη συμμετοχή και με πολλή και

πλούσια συζήτηση ολοκληρώθηκαν οι
περισσότερες από τις εκδηλώσεις που

πραγματοποιούν οι τοπικοί πυρήνες του ΣΕΚ
ενόψει του γιορτασμού των 50 χρόνων του
ΣΕΚ στο γήπεδο του Πανελλήνιου στις 5 Δε-
κέμβρη. 

Με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, προ-
σφύγων και μεταναστών, πανεπιστημιακών,
δημοσιογράφων, δικηγόρων, εργαζόμενων
στην Υγεία, στον επισιτισμό-τουρισμό και πολ-
λούς άλλους χώρους και με σημαντική παρου-
σία και συμμετοχή εκπαιδευτικών, οι 20 εκδη-
λώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε σχολές,
γειτονιές της Αθήνας και σε άλλες πόλεις ζων-
τάνεψαν τα 50 χρόνια αγώνων και τη συμβολή
του ΣΕΚ μέσα από τις εμπειρίες, αναλύσεις
και αναμνήσεις αλλά και ως επαναστατικό
οδηγό δράσης για το σήμερα.

“Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια όχι σε μια περίο-
δο ύφεσης των κινημάτων, αλλά σε μια περίο-
δο που ο κόσμος διαδηλώνει συνέχεια. Σήμε-
ρα ήταν οι φοιτητές και οι δημοσιογράφοι. Δεν
υπάρχει μέρα που να μην κατεβαίνει ο κόσμος
στον δρόμο. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που
μας κινητοποιεί και μας προσκαλεί σήμερα να
δράσουμε. Άλλωστε όλοι μας γνωρίσαμε το
ΣΕΚ στον δρόμο και στο πεζοδρόμιο”, είπε ξε-
κινώντας την εισήγηση της στην Κυψέλη η
Σταυρούλα Πανίδου, εκπαιδευτικός. Στη συνέ-
χεια εστίασε στην επιμονή του ΣΕΚ σε όλες τις
καμπές του κινήματος στην κεντρικότητα της
εργατικής τάξης σε όλα τα μέτωπα. Παίρνον-
τας ως παράδειγμα το γυναικείο ζήτημα και
συγκεκριμένα την μάχη για τις εκτρώσεις σή-
μερα, τόνισε πως “όλες οι μορφές καταπίεσης
παράγονται επειδή υπάρχει εκμετάλλευση. Και
εκεί που παράγεται η εκμετάλλευση, εκεί μπο-
ρούμε και να τις παλέψουμε”. 

Συνεισφορά
Στο Ελληνικό, ο Νίκος Στραβελάκης, πανεπι-

στημιακός, θύμισε πως “το ΣΕΚ (ως ΟΣΕ)
ιδρύθηκε το 1971, μια χρονιά μιας μεγάλης οι-
κονομικής κρίσης και της κατάρρευσης της
συνθήκης του Bretton-Woods. Οι κρίσεις όμως
δημιουργούν διεργασίες μέσα στην εργατική
τάξη και νέα επαναστατικά υποκείμενα, ένα
από αυτά ήταν και το ΣΕΚ”. “Όμως βασίστηκε
σε μια καθοριστική συνεισφορά, του (αδελ-
φού) βρετανικού SWP, την ανάλυση του καθε-
στώτος της Σοβιετικής Ένωσης ως κρατικό
καπιταλισμό. Είναι από τις λίγες θεωρίες που
εξηγεί την εξέλιξη των πραγμάτων μέχρι την
πτώση του τείχους και που μπορεί να σταθεί
από μόνη της. Μια μεγάλη συμβολή, μια ση-
μαντική συζήτηση χωρίς την οποία η Αριστερά
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον 21ο αιώνα”,
τόνισε μεταξύ άλλων. 

Μιλώντας για τη δική του εμπειρία μέσα
στον ΣΥΡΙΖΑ και τα χρόνια των μνημονίων
στην εκδήλωση στη Ν. Ιωνία, ο Μάκης Αβα-
κουμίδης, εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στους
κοινούς αγώνες που δόθηκαν από την Αριστε-
ρά μέχρι και το 2015 και έκανε ιδιαίτερη μνεία
στον ρόλο που έπαιξε το ΣΕΚ τόσο στο αντι-
πολεμικό κίνημα το 2003 όσο και αργότερα
στο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα
και την μάχη για την καταδίκη της Χρυσής Αυ-
γής. Σε αυτά στάθηκε και ο εκπαιδευτικός

Γιάννης Μαρίνης από την Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής
Αθήνας, ομιλητής στην εκδήλωση στο Ίλιον
προσθέτοντας και την συνεισφορά του ΣΕΚ
στα ζητήματα του διεθνισμού. “Ο διεθνισμός
είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό για την
ανάπτυξη του κινήματος που συχνά ξεπερνιέ-
ται ως αυτονόητο”, είπε “και η στάση του ΣΕΚ
ήταν πολύ σημαντική ήδη από τον πρώτο πό-
λεμο στον κόλπο το 1991”. 

Για τις μάχες ενάντια στον ρατσισμό και την
πρωτοβουλία για την ίδρυση της ΚΕΕΡΦΑ μί-
λησαν πολλοί ομιλητές, ομιλήτριες, μέλη του
ΣΕΚ, πρόσφυγες αλλά και αγωνιστές του αντι-
ρατσιστικού κινήματος. Από το Μαρούσι, ο
Sohrab Afshar, αφγανός πρόσφυγας, αφού
χαιρέτησε τον γιορτασμό τον 50 χρόνων, θύμι-
σε πόσο σημαντικά είναι η συνέχιση και το με-
γάλωμα αυτού του μετώπου μέσα από τη δική
του εμπειρία. “Περπατώντας πέντε μέρες από
την Τουρκία για να έρθω στην Ελλάδα, για μια
καλύτερη ζωή, διέσχισα τον Έβρο κολυμπών-
τας με τον δεκαεξάχρονο αδερφό μου για να
μην μας πιάσει η αστυνομία και μας πετάξει πί-
σω στην Τουρκία... Στις 9 Οκτώβρη, στην δια-
δήλωση στην Ομόνοια ξαναζήσαμε τη βία της

αστυνομίας. Πρέπει να συνεχίσουμε να πα-
λεύουμε” είπε. 

Στους παλιότερους αλλά και τους πιο πρό-
σφατους αγώνες αναφέρθηκαν αγωνιστές του
εργατικού κινήματος όπως ο Αντρέας Κοντό-
πουλος “37 χρόνια εργαζόμενος στον ΗΛΠΑΠ”
όπως είπε ο ίδιος και ο Αντώνης Πλάκας από
τους απεργούς της ΕΑΣ που ήταν μαζί στην
Κυψέλη. “Είμαι περήφανος που είμαι μαζί σας
όλα αυτά τα χρόνια”, είπε περιγράφοντας την
απογοήτευση από την συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία για να τονίσει κλείνοντας πως “δεν θα
τους αφήσουμε να μας κάνουν σκλάβους του
21ου αιώνα”. 

Αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των αγώνων
είναι και αυτοί των εκπαιδευτικών. Από τις
απεργίες διαρκείας του 1997 και του 2006 ως
την πρόσφατη μαζική επανεμφάνιση στους
δρόμους ενάντια στην αξιολόγηση της Κερα-
μέως “οι εκπαιδευτικοί έχουν δώσει μεγάλες
και καθοριστικές μάχες”, είπε η Αθανασία Κα-
τσούλη, μέλος της Α’ ΕΛΜΕ Αθηνών και κοινο-
τική σύμβουλος 5ου διαμερίσματος. “Όμως οι
γραφειοκρατικές ηγεσίες μας πούλησαν ξανά
και ξανά. Και το 2013 με δυο βδομάδες απερ-

γία οι ρεφορμιστικές ηγεσίες μας τράβηξαν πί-
σω. Είχαμε πάει τότε και στο νοσοκομείο του
Άγιου Σάββα για να οργανώσουμε το άπλωμα
του αγώνα μας” συμπλήρωσε, θυμίζοντας
στον Κώστα Καταραχιά, γιατρό στο νοσοκο-
μείο Έλενα και μέλος ΔΣ της ΕΙΝΑΠ που ήταν
ομιλητής στη συζήτηση στους Αμπελόκηπους,
το κύμα συμπαράστασης που είχαν ξεσηκώσει
τότε οι εκπαιδευτικοί. “Αυτές οι μάχες πρέπει
να συνδέονται με όλους τους εργατικούς χώ-
ρους για να παίρνουμε κουράγιο και να εμπνέ-
ουμε και να πηγαίνουμε τα πράγματα μέχρι τέ-
λους. Γενική απεργία σημαίνει σύνδεση των
εκπαιδευτικών με τους λιμενεργάτες και τους
διανομείς, έτσι η θεωρία γίνεται πράξη και το
ΣΕΚ πρωτοστατούσε πάντοτε σε αυτήν την κα-
τεύθυνση της”, συνέχισε η Αθανασία. Εκτενή
αναφορά στους αγώνες και τις κατακτήσεις
των εκπαιδευτικών και τις επιθέσεις της κυ-
βέρνησης στην Παιδεία μέσα στην πανδημία
έκανε και ο Ανδρέας Ζανιάς, εκπαιδευτικός,
ομιλητής στην εκδήλωση των Εξαρχείων.

Στο στόχαστρο
“Μετά από δύο χρόνια κυβέρνησης ΝΔ και

σχεδόν δύο χρόνια πανδημίας ο κλάδος των
υγειονομικών έχει βρεθεί τόσο στο στόχαστρο
της κυβέρνησης όσο και στο κέντρο των αγώ-
νων. Ενάντια στις απολύσεις των ανεμβολία-
στων συναδέλφων, για τις ανανεώσεις των
συμβασιούχων, για τον εξοπλισμό των νοσοκο-
μείων και την στελέχωση του με το αναγκαίο
προσωπικό, είμαστε διαρκώς σε κόντρα με την
κυβέρνηση και τα μέτρα της”, είπε στην εκδή-
λωση της Ν. Σμύρνης, ο Νώντας Φάσσος, τρα-
πεζοκόμος στον Ερυθρό. “Εγώ γνώρισα το
ΣΕΚ μέσα από το Συντονιστικό των νοσοκομεί-
ων γιατί όπου και όποτε υπήρχε κινητοποίηση
ήταν εκεί. Και τώρα πάλι, και στον Ερυθρό και
σε πολλά άλλα νοσοκομεία προσπαθούμε πάν-
τα να ξεσηκώνουμε και να συσπειρώνουμε”,
πρόσθεσε. 

“Γνώρισα το ΣΕΚ μετά από μια πρόσκληση
να μιλήσω σε μια εκδήλωση ως εθελόντρια
στο ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης Περιστε-
ρίου. Από τότε κολλήσαμε” είπε στο Περιστέρι
η Ματίνα. “Αυτό που με τραβάει είναι σταθερή
αντιρατσιστική του δράση -κοινό πεδίο με της
δραστηριότητες του ιατρείου μας και η ενωτι-
κή του αντίληψη πως όλοι μαζί μπορούμε, με
κοινούς αγώνες ακόμα και αν δεν ανήκουμε
στο ίδιο κόμμα. Αυτό όμως που με συγκινεί ιδι-
αίτερα είναι το ήθος των συντρόφων και των
συντροφισσών” είπε κλείνοντας. 

“50 χρόνια μετά, επιμένουμε στην καθημερι-
νή μας δράση να θυμόμαστε πως είναι η εργα-
τική τάξη που μαθαίνει το κόμμα μέσα από
τους αγώνες της και όχι κάποιος άλλος ακόμα
πιο ειδικός. Αυτή είναι η προμετωπίδα της
ανάλυσης και της δράσης μας, από την πιο
κουραστική μέρα ως την πιο ενδιαφέρουσα
απεργία όπως στα νοσοκομεία ή στον επισιτι-
σμό και τις τοπικές μάχες”, τόνισε στα Εξάρ-
χεια ο Βασίλης Μυρσινιάς, εργαζόμενος στον
Επισιτισμό. “Θελουμε να συνεχίσουμε αυτή
την προσπάθεια 50 χρόνων με έναν τρόπο που
και να μαθαίνουμε αλλά και να τροφοδοτούμε
την εργατική τάξη με μια νικηφόρα δυναμική”. 

Δημήτρης  Δασκαλάκης

12/11, Ελληνικό

10/11, Ίλιον

9/11, Περιστέρι



Είκοσι μέρες απομένουν μέχρι τη γιορ-
τή που οργανώνει το Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα για τα 50 του χρόνια

στις 5 Δεκέμβρη, στο γήπεδο μπάσκετ του
Πανελλήνιου.

Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσεουν από τις
12μεσ. ως τις 7μμ. Το πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει προβολή ταινίας για τα 50 χρόνια, συ-
ναυλία στο τέλος αλλά και δύο συζητήσεις
με θέμα “Για ποια κοινωνία παλεύουμε” η
πρώτη και “Για την Αριστερά της Επανάστα-
σης και του Σοσιαλισμού” η δεύτερη. Συμμε-
τέχουν ομιλητές από ένα φάσμα του κινήμα-
τος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στην τελική ευθεία μπαίνουν και οι προ-
ετοιμασίες για την πλούσια έκθεση που θα
στολίζει τον χώρο. Ιστορικά πρωτοσέλιδα
της Εργατικής Αλληλεγγύης αλλά και των
προδρόμων της, “Εργατική Πρωτοπορία” και
“Μαμή”, από τις πιο μεγάλες στιγμές των ερ-
γατικών αγώνων και του κινήματος τα τελευ-
ταία 50 χρόνια, αφίσες από την πρώτη διαδή-
λωση του Πολυτεχνείου ως την Απεργιακή 8
Μάρτη και την περιβαλλοντική 6 Νοέμβρη
2021, πανό από διαδηλώσεις, αλλά και σπά-
νιο φωτογραφικό υλικό από την πενηντάχρο-
νη πορεία του ΣΕΚ μέσα στους αγώνες και
τις συζητήσεις της Αριστεράς.

“Η προετοιμασία όλης αυτής της έκθεσης
για μια οργάνωση με σταθερά ενεργή δράση
από το Πολυτεχνείο και τη Μεταπολίτευση
μέχρι σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρουσα”, εί-
πε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Δώρα Κο-
μνηνού, εικαστικός, που μαζί με τη Μίτση
Μπαμπάκου και τη Λήδα Καζαντζάκη ετοιμά-
ζουν την έκθεση. “Εμείς οι καλλιτέχνες πρέ-
πει να μπορούμε να μεταδίδουμε το μήνυμα
που θέλουμε με έναν ξεκούραστο και ευδιά-
κριτο, πολύ απλό οπτικό τρόπο. Αυτό προ-
σπαθούμε να κάνουμε κι εδώ, να μεταδώ-
σουμε αυτή την ιστορική μνήμη. Ταυτόχρονα
περνώντας μπροστά από όλο αυτό το υλικό
ανανεώνονται και οι δικες μας μνήμες πάνω
στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και όλους
τους αγώνες αλλά και η γνώμη που μπορεί
να είχαμε για κάποια γεγονότα”.

“Από τη μεγάλη γιορτή για τα 50χρονα του
ΣΕΚ δεν θα μπορούσε να λείπει το Μαρξιστι-
κό Βιβλιοπωλείο. Συγκεντρώνει συστηματικά
όλο τον πλούτο της μαρξιστικής σκέψης και
οι εκδόσεις του συμπυκνώνουν την σύνδεση
της επαναστατικής θεωρίας με την επανα-

στατική πράξη που χαρακτηρίζει την καθημε-
ρινή παρέμβαση των μελών του ΣΕΚ στις μά-
χες του κινήματος”, είπε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Κώστας Πίττας, υπεύθυνος του
βιβλιοπωλείου. 

Αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται ο κύκλος
των εκδηλώσεων που οργανώνουν οι τοπικοί

πυρήνες του ΣΕΚ σε γειτονιές, εργατικούς
χώρους  και σχολές της Αθήνας και σε πολ-
λές άλλες πόλεις, ενώ παντού συνεχίζεται η
προβολή του γιορτασμού με αφισοκολλήσεις
και πανό. 

Την οργανωμένη συμμετοχή στον Πανελ-
λήνιο από τις άλλες πόλεις προετοιμάζουν
με συλλογικά ταξίδια με πούλμαν και καρά-
βια οι τοπικοί πυρήνες. “Διαμορφώνουμε από
τώρα το πρόγραμμά μας για το μεγάλο ραν-
τεβού στο γήπεδο του Πανελληνίου στην
Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου και τη μεγάλη συ-
νάντηση για τα 50 χρόνια ΣΕΚ”, μετέφερε
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Νίκος Κοκκίνης
από τον τοπικό πυρήνα της Τούμπας, στη
Θεσσαλονίκη, ενώ από το Ηράκλειο Κρήτης
ο Γιάννης Βαλαής μας είπε πως “διαδηλώ-
νουμε στο Πολυτεχνείο αντιφασιστικά και αν-
τιρατσιστικά ενάντια στην κυβέρνηση που δί-
νει ξανά χώρο στους φασίστες και βάζουμε
πρόγραμμα δράσης για να ανεβάσουμε αγω-
νιστές από όλα τα κινήματα στις 5 Δεκέμβρη
στον Πανελλήνιο”. 

Δ.Δ.
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Τοπικές
εκδηλώσεις
Οι πολιτικές εξελίξεις 
και τα 50 χρόνια 
του ΣΕΚ

Καλλιθέα 
Πέμπτη 18/11, 7μμ 
καφέ Ηλιόπετρα, στοά Βενιζέλου 99 
Ομιλήτριες: Αργυρή Ερωτοκρίτου,
γιατρός, ΔΣ σωματείο εργαζομένων
νοσοκομείου Γεννηματάς, Εύη
Μαχοβίτσκαγια, μέλος ΚΕΕΡΦΑ

Χαλάνδρι 
Σάββατο 20/11, 6μμ 
δημοτική αίθουσα Χαλανδρίου,
Στ.Παπάγου 7 
Ομιλητές/τριες: Δήμητρα Κυρίλλου,
ΣΕΚ,  Ειρήνη Φωτέλη, εργαζόμενη στην
ΕΡΤ, Δ.Σ. ΠΟΣΠΕΡΤ, Ηλίας
Παπαχατζής, καθηγητής, μέλος ΔΣ Α’
ΕΛΜΕ Αθήνας, Νεκτάριος Χαϊντάρ,
γιατρός

Εργατικοί χώροι
Άγιος Σάββας 
Δευτέρα 22/11, 12μ, αίθριο
Ομιλήτριες: Αγγελική Γεωργούλη, μέλος
ΔΣ Σωματείου Αγ. Σάββα, Ειρήνη
Γεωργοπούλου, εργαζόμενη

ΑΑΔΕ 
Πέμπτη 25/11, 12μ, κυλικείο
Ομιλητές: Γιώργος Ρόδης, Γ.Σ. ΠΟΕ-
ΔΟΥ, Τάσος Αναστασιάδης, ΣΕΚ

Νοσοκομείο Γεννηματάς 
Πέμπτη 25/11, 12.30μ 
αμφιθέατρο ανατολικού κτιρίου
Ομιλήτριες: Βασιλική Κανέλλου,
συμβασιούχος ΟΑΕΔ, Αργυρή
Ερωτοκρίτου, επικ. γιατρός, ΔΣ
Σωματείου, Κώστας Καταραχιάς,
γιατρός στο νοσοκομείο Έλενα, ΔΣ
ΕΙΝΑΠ

Νοσοκομείο Έλενα 
Πέμπτη 25/11, 1.30μμ, ΠΑΘΑΝ 
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς, γιατρός,
ΔΣ ΕΙΝΑΠ

Νοσοκομείο Άγια Όλγα
Δευτέρα 29/11, 1.30μμ 
γραφεία σωματείου

Αναχωρήσεις από άλλες πόλεις
Θεσσαλονίκη
Σάββατο 4/12, 4μμ, άγαλμα Βενιζέλου
τηλ. 6907799070

Γιάννενα
Κυριακή 5/12, 7πμ, Ακαδημία
τηλ. 6934488500

Πάτρα
Κυριακή 5/12, 8πμ, ΚΤΕΛ
τηλ. 6976853852, 6936996622

Βόλος
Κυριακή 5/12, 7πμ, ΚΤΕΛ
τηλ. 6972644166

Χανιά
Σάββατο 4/12, 8.30μμ, Σούδα
τηλ. 6972554611

Ηράκλειο
Σάββατο 4/12, 8μμ, 
Εκδοτήρια λιμανιού
τηλ.6977783666

Ξάνθη
Σάββατο 4/12, 11πμ, 
ΚΤΕΛ Ξάνθης
τηλ. 6987923033

Γιορτή στις 5 Δεκέμβρη

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια του ΣΕΚ στο ΠΑΔΑ
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ΑΑΔΕ ΛΑΡΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Απεργία για το κτιριακό STOP στη
λεηλασία

ΠΝΟ Πότε θα συνεχιστεί η απεργία;
Συνέλευση 25 Νοέμβρη

24 ωρη απεργία πραγματοποίησε την περασμένη Τετάρτη ο Σύλλογος
Υπαλλήλων τέως ΓΓΔΕ (νυν ΑΑΔΕ), ενάντια στην υποβάθμιση των

συνθηκών εργασίας που βιώνουν οι εργαζόμενοι της Γεν. Διεύθυνση Ηλ.
Διακυβέρνησης, λόγω της μετεγκατάστασης της υπηρεσίας σε νέο κτίριο
στην Πειραιώς. 

Το κτίριο δεν διαθέτει επαρκείς χώρους για όλο το προσωπικό με απο-
τέλεσμα στα περισσότερα γραφεία να παρατηρείται υπεραριθμία και να
μην μπορεί να τηρηθεί καν η απόσταση του 1,5 μέτρου που απαιτείται λό-
γω Covid, ενώ στο κτίσμα έχουν παρατηρηθεί δομικά προβλήματα που εμ-
ποδίζουν την εφαρμογή βασικών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Η Διοίκηση τήρησε εξαρχής αρνητική στάση απέναντι στις διαμαρτυρίες
των εργαζομένων, επικαλούμενη πολλές φορές την δύσκολη δημοσιονομι-
κή κατάσταση, ωστόσο φαίνεται πως “λεφτά υπάρχουν” για προκλητικές
σπατάλες για θέματα “βιτρίνας”, καθώς πρόσφατα δόθηκαν 35 χιλιάδες ευ-
ρώ για έργα τέχνης που θα στολίζουν τους τοίχους των διαδρόμων.

Το πρωί της απεργίας ο Σύλλογος είχε καλέσει περιφρούρηση στην πύ-
λη την οποία, παρά το έντονο κρύο, στήριξαν αρκετοί συνάδελφοι, ενώ
την συμπαράσταση τους έδειξαν με την παρουσία τους και συνάδελφοι
εφοριακοί και τελωνειακοί, παρότι οι δικοί τους Σύλλογοι δεν πήραν τελι-
κά παρόμοια απόφαση. Το κτίριο ουσιαστικά νέκρωσε εκείνη την ημέρα,
λειτουργώντας μόνο με ελάχιστο προσωπικό, το οποίο μάλιστα έγινε προ-
σπάθεια να βαφτιστεί “προσωπικό ασφαλείας”, ώστε να πιεστεί περισσό-
τερο να δουλέψει και να σπάσει η κινητοποίηση.

Παρότι η Διοίκηση συνεχίζει να αρνείται να συζητήσει σοβαρά τα αιτή-
ματα, τηρώντας την στάση “δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα”, η απεργία
άσκησε μια πρώτη πίεση, καθώς τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστό ότι
υπήρξαν “παρασκηνιακές” προσπάθειες υψηλών διευθυντικών στελεχών
προς συνδικαλιστικά όργανα προκειμένου να υποτιμηθεί η σοβαρότητα
των αιτημάτων και των κινητοποιήσεων, ακόμα και να ανακληθεί η απόφα-
ση της απεργίας.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να καλεστεί νέα Γενική Συνέλευση για
ένα πρώτο απολογισμό και σχεδιασμό των επόμενων βημάτων του αγώνα
του Συλλόγου.

Νίκος Τουρνάς, μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων τέως ΑΑΔΕ

Απεργιακή συγκέντρωση στο πλαίσιο της 48ωρης
απεργίας της ΠΝΟ πραγματοποιήθηκε την Πέμ-
πτη 11/11. Με την καθολική συμμετοχή στην

απεργία, οι Ναυτεργάτες διεκδικούν και απαιτούν λύ-
σεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πα-
λεύουν για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις,
καθώς μέσα στα χρόνια των μνημονίων οι μισθοί έμειναν
σταθεροί, επιδόματα κόπηκαν, ενώ τα κέρδη των ακτο-
πλοϊκών εταιριών είχαν ιλιγγιώδη αύξηση. Ακόμα και μέ-
σα στην πανδημία, η κυβέρνηση παρείχε γενναία οικο-
νομική στήριξη στους εφοπλιστές, ενώ οι ναυτεργάτες
δούλευαν χωρίς μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

Η γενικευμένη παραβίαση των ΣΣΕ, με ευθύνη της κυ-
βέρνησης που δίνει το ελεύθερο στους εφοπλιστές να
τις καταστρατηγούν, σήμανε καθυστερήσεις στην κατα-
βολή των μισθών, τη μη καταβολή υπερωριών και παρα-
βιάσεις στα ωράρια. Ταυτόχρονα, μεγάλα είναι και τα
προβλήματα στα κοινωνικο-ασφαλιστικά με την κατάρ-
γηση του ΝΑΤ, της επικουρικής σύνταξης από το ΚΕΑΝ,
τα ταμεία Προνοίας και τον Οίκο Ναύτου ως αυτόνομο
φορέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.     

«Έχουμε συμμετοχή 100% σε όλα τα λιμάνια της χώ-
ρας, δεν έφυγε ούτε ένα πλοίο», δήλωσε στην ΕΑ ο
Αποστόλης Μπανάσιος, ταμίας της ΠΕΝΕΝ. «Από τη με-
ριά των εφοπλιστών δεν φαίνεται κάποια πρωτοβουλία
ή πρόθεση για συμβιβασμό. Γι’ αυτό χρειάζεται να συνε-
χίσουμε με ακόμα μία 48ωρη, για να καταλάβουν ότι τα
πράγματα είναι πολύ σοβαρά. 

Σήμερα το λιμάνι βράζει από την ανομία και την παρα-
νομία των εργοδοτών και της κυβέρνησης. Τα Πιστοποι-

ητικά Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων των ναυτικών
έχουν λήξει και βρίσκονται σε απόγνωση (κάτω από την
πίεση των κινητοποιήσεων παρατάθηκε τελικά η ισχύς
τους). Δεν λειτουργεί τίποτα ούτε τα Κέντρα Εκπαίδευ-
σης (ΚΕΣΕΝ) ούτε τα Μητρώα για να βγουν αυτά τα πι-
στοποιητικά που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση.
Έτσι πάρα πολλοί ναυτεργάτες αναγκάζονται να προ-
σφύγουν σε ιδιωτικές σχολές και να πληρώσουν μέχρι
και 1.000 ευρώ, ανάλογα την ειδικότητα. 

Παλεύουμε για τα εργασιακά μας δικαιώματα. Δεν
υπάρχει πλοίο που ο ναυτεργάτης να δουλεύει κάτω
από 14 ώρες. Σε κάποιες γραμμές δουλεύουν ακόμα και
18 ώρες. Γι’ αυτό υπάρχουν και τόσα πολλά ατυχήματα.
Πολλά θα έπρεπε να έχουν γίνει για να συντονιστούν οι
απεργίες μας. Θα έπρεπε η ΓΣΕΕ να πάρει τέτοιες πρω-
τοβουλίες, αλλά εδώ και χρόνια δεν το κάνει».

Παρά τον αναβρασμό που επικρατεί στους Ναυτεργά-
τες για όλα αυτά τα προβλήματα και την επιτυχία της
48ωρης απεργίας και παρά την άρνηση του Υπουργείου
και των εφοπλιστών να ικανοποιήσουν οποιοδήποτε αί-
τημα των απεργών, η πλειοψηφία της Διοικητικής Επι-
τροπής της ΠΝΟ αποφάσισε την αναστολή των κινητο-
ποιήσεων, «δίνοντας  έτσι  μία  τελευταία ευκαιρία  στην
εργοδοσία και στην κυβέρνηση να αλλάξουν τη στάση
τους», όπως γράφουν στην ανακοίνωση. Η αναστολή
ήταν μια λάθος απόφαση που τη μόνη ευκαιρία που δί-
νει στην εργοδοσία είναι να τη γλιτώσει από μια επικίν-
δυνη γι’ αυτούς κλιμάκωση τύπου Cosco. 

Μ.Ν.

Μαζική ήταν η κινητοποίηση
ενάντια στο ξεπούλημα της

ΛΑΡΚΟ το Σάββατο 13/11, μέρα
Πανλαρκικής απεργίας. Εκτός από
τους εργαζόμενους και τα πέντε
σωματεία τους, μεγάλη ήταν η συμ-
μετοχή από ομοσπονδίες, εργατικά
κέντρα, συνδικάτα και φοιτητικούς
συλλόγους, που κατέβηκαν με τα
πανό τους για αλληλεγγύη. Η πο-
ρεία ξεκίνησε από το Υπουργείο Ερ-
γασίας και κατέληξε σε μεγάλη συγ-
κέντρωση που πλημμύρισε την κάτω
μεριά του Συντάγματος.

Εδώ και δύο χρόνια μέσα από το
καθεστώς της ειδικής διαχείρισης
στην εταιρία, η κυβέρνηση επιτίθε-
ται στους εργαζόμενους, τσακίζον-
τας εργασιακά δικαιώματα, μισθούς
και θέσεις εργασίας και σχεδιάζει
την απόλυση όλων, για χατίρι του
νέου αγοραστή, ο οποίος θα μπορεί
να προσλάβει προσωπικό από το
μηδέν με χειρότερους όρους και
απαλλαγμένος από σωματεία και
κεκτημένα. Οι αγώνες των εργαζό-
μενων έχουν καθυστερήσει αυτή τη
διαδικασία, αναχαιτίζοντας πολλές
από τις σχεδιασμένες επιθέσεις με
στόχο να σταματήσει η λειτουργία
της ΛΑΡΚΟ που θα είχε αποτέλεσμα

να βυθιστούν στην ανεργία έξι νομοί
της χώρας.

Ομηρία 
«Μετά από 22 μήνες ανασφάλει-

ας, ομηρείας και οικονομικής ασφυ-
ξίας, οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ συ-
νεχίζουν να αντιμετωπίζονται με
αδιάλλακτο τρόπο από την κυβέρ-
νηση, που ως εργοδότης δείχνει
στη ΛΑΡΚΟ το χειρότερο πρόσω-
πο», τόνισε ο Κώστας Σαμαράς,
πρόεδρος του Σωματείου Έδρας
Εργαζόμενων ΛΑΡΚΟ. «Βιάζονται να
κλείσουν τη ΛΑΡΚΟ και να ολοκλη-
ρώσουν κακήν κακώς τον στημένο
διαγωνισμό τους. Όλα οδεύουν με
μαθηματική ακρίβεια στην πτώχευ-
ση και την αρπαγή της περιουσίας
της εταιρίας με κανόνες ζούγκλας.
Με μόνο οδηγό το κέρδος για τους
λίγους. Δεν τους καίγεται καρφί για

τις χαμένες θέσεις εργασίας και τον
οικονομικό μαρασμό των τοπικών
κοινωνιών. 

Διατυμπανίζουν παντού για τα
χρέη της ΛΑΡΚΟ που οι κυβερνή-
σεις δημιούργησαν όλα αυτά τα
χρόνια και ρίχνουν το φταίξιμο
στους εργαζόμενους. Με νομικά
τερτίπια πάνε να ξεπουλήσουν την
τεράστια περιουσία της ΛΑΡΚΟ. Κα-
τέχει και επεξεργάζεται πλούσια με-
ταλλεύματα νικελίου και κοβαλτίου,
στρατηγικής σημασίας, με προβλέ-
ψεις για 1000% αύξηση της ζήτη-
σης μέχρι το 2050… Αυτές τις δυνα-
τότητες τις ξέρουν οι κυβερνώντες,
γι’ αυτό το λόγο έχουν στοχοποι-
ήσει τη ΛΑΡΚΟ. Αμαυρώνουν την ει-
κόνα της στην κοινή γνώμη, ώστε να
δράσουν ανενόχλητοι στο ξεπούλη-
μά της».

Με εξορμήσεις σε χώρους εργασίας ξεκινάει την προεκλογική καμπά-
νια η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών – ΑΣΚΥ για τις

εκλογές του Σωματείου Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας που θα γίνουν 7-11/12.
Ταυτόχρονα, ενημερώνουν τους εργαζόμενους του κλάδου για την εκλο-
γοαπολογιστική συνέλευση στις 25 Νοέμβρη και καλούν σε μαζική εγγρα-
φή στο σωματείο. 

«Μπαίνουμε στην πιο δύσκολη περίοδο της πανδημίας μέχρι σήμερα…
Για την Νέα Δημοκρατία αυτό που έχει σημασία δεν είναι η υγεία των
απλών ανθρώπων αλλά τα κέρδη των κλινικαρχών και των φαρμακευτικών
εταιρειών. Με την πολιτική τους έχουν μετατρέψει το εμβόλιο, από κοινω-
νικό αγαθό στη μάχη με την πανδημία, σε μέσο τιμωρίας, φτώχειας και
εξαθλίωσης για τους εργαζόμενους», αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΣΚΥ.

«Μέσα στην πανδημία οι εργοδότες μας έχουν επωφεληθεί στο έπακρο
από την πολιτική της κυβέρνησης, εμφανίζοντας τεράστια κερδοφορία και
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Οι όμιλοι στην ιδιωτική Υγεία χτίζουν
αυτοκρατορίες στηριζόμενες στην εντατικοποίηση της δουλειάς, τους μι-
σθούς πείνας, την απλήρωτη εργασία, την εργοδοτική αυθαιρεσία και το
φόβο της ανεργίας. Για τους εργαζόμενους στην Ιδιωτική Υγεία αποτελεί
καθημερινότητα η παραβίαση του 8ωρου, τα 10ημερα αδιάκοπης δουλει-
άς χωρίς ρεπό και οι απλήρωτες υπερωρίες. 

Παράλληλα τα κέρδη τους εκτοξεύθηκαν από την υποβάθμιση του ΕΣΥ
την μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε νοσοκομεία μίας νόσου που
είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία και
την διεξαγωγή τους, με το αζημίωτο, στις ιδιωτικές κλινικές. Τα προληπτικά
τεστ για την Covid 19 παραμένουν αντικείμενο κερδοσκοπίας για τις γνωστές
αλυσίδες των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Από αυτήν την σκοπιά είναι
επίκαιρο όσο ποτέ το αίτημα για αυξήσεις ειδικά τώρα που η έκρηξη στις τι-
μές των καυσίμων και τις ενέργειας συρρικνώνει τον εργατικό μισθό».

13/11, Αθήνα, Πανλαρκική απεργιακή κινητοποίηση. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Μας ενώνει
στον αγώνα

Όχι άλλοι εργάτες νεκροί!

Οι ετοιμασίες για την μεγάλη διαδήλωση της 48ης επετείου
του Πολυτεχνείου είναι μια διαδικασία που αγκαλιάζει
όλες τις μάχες της εργατικής τάξης. Από τις μάχες των

μεταναστών και την εξέγερση των προσφύγων στα καμπ, μέχρι
τις εργατικές μάχες και τους αγώνες που δίνει το φοιτητικό κίνη-
μα στις σχολές. 

Ο Πάνος Γαρατζιώτης, διανομέας Wolt, είπε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη: «Οι εργαζόμενοι του Επισιτισμού-Τουρισμού και το αν-
τικαπιταλιστικό δίκτυο στον κλάδο ‘Καμαριέρα’ θα διαδηλώσουμε
στην πορεία του Πολυτεχνείου μέσα σε μια καθοριστική περίοδο
για μας και για όλο το εργατικό κίνημα. Μέσα στην πανδημία τα
προβλήματα στους διανομείς γιγαντώθηκαν, αλλά μαζί γιγαντώ-
θηκε και η αντίσταση. Έτσι φτάσαμε στην νίκη της efood, που
έδωσε νέα ορμή για να συνεχίσουμε με νέες μαζικές απεργίες μέ-
χρι να τα κερδίσουμε όλα. Κόντρα στους νόμους του Χατζηδάκη,
φτιάχνουμε νέα σωματεία, όπως στην efood, και τώρα για πρώτη
φορά γίνεται η προσπάθεια και στη Wolt. Ενάντια στην ανασφά-
λεια, την εντατικοποίηση και τα ελλιπή μέτρα προστασίας που
έχουν σαν αποτέλεσμα να σακατεύονται και να σκοτώνονται οι συ-
νάδελφοί μας στο δρόμο, οργανωνόμαστε, ντόπιοι και μετανά-
στες, γιατί οι ζωές μας είναι πάνω από τα κέρδη των εργοδοτών».

Η Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέας του ΔΣ του Συλλόγου Ερ-
γαζόμενων Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», τόνισε: «Η φετινή πο-
ρεία του Πολυτεχνείου, μετά και την προσπάθεια απαγόρευσης
της περσινής αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Ειδικά για εμάς, τους
εργαζόμενους στα νοσοκομεία, που και στα χρόνια της πανδη-
μίας είμαστε στην πρώτη γραμμή ενάντια στις δολοφονικές επι-
λογές της κυβέρνησης. Κάθε χρόνο, η πορεία του Πολυτεχνείου
συνδέει τους αγώνες του χθες με τους αγώνες του σήμερα. Έτσι
κι εμείς οι εργαζόμενοι του Αγίου Σάββα θα βρεθούμε την Τετάρ-
τη στις 2.30μμ στην πλατεία Κλαυθμώνος να διεκδικήσουμε δω-
ρεάν Υγεία για ΟΛΟΥΣ, ντόπιους και μετανάστες, μόνιμη και στα-
θερή δουλειά για όλους, μέτρα προστασίας για όλη την κοινωνία
και όχι διαχωρισμούς».

Μάχες
Η Βάσια Τσιώνη, φοιτήτρια Φιλοσοφικής, συμπληρώνει: «Οργα-

νώνοντας φέτος το Πολυτεχνείο βλέπουμε ένα κλίμα πολύ καλό,
η νεολαία αντιλαμβάνεται όλες τις επιθέσεις της κυβέρνησης.
Θέλει να τις συζητήσει και, βέβαια, να συγκρουστεί με την κυβέρ-
νηση. Προφανώς παλεύουμε ενάντια στην Κεραμέως και στα όσα
θέλει να κάνει, αλλά οι φοιτητές/τριες δεν περιορίζονται εκεί. Πο-
λύ εύκολα πηγαίνει η συζήτηση και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήμα-
τα, όπως αυτό του ρατσισμού, του σεξισμού, τη μάχη της CO-
SCO και της efood. Για το περιβάλλον μάς είπαν ότι θέλουν να
μπει αυτό το ζήτημα και στις συνελεύσεις. Αυτή ήταν η εικόνα
από τότε που άνοιξαν οι σχολές, όταν για παράδειγμα οργανώνα-
με τη συμμετοχή των σχολών στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο
της 9 Οκτώβρη. Εν όψει του Πολυτεχνείου έχουν βγει πολλές συ-
νελεύσεις στις σχολές, και πολύ μαζικές. Ακόμα και σε σχολές
που δεν βγήκαν συνελεύσεις η προσέλευση του κόσμου ήταν με-
γάλη. Το φοιτητικό κίνημα το προηγούμενο διάστημα έχει πάρει
στα χέρια του και έχει ανοίξει πολλές μάχες. Φέτος, μετά από τη
δράση του φοιτητικού κινήματος μέσα στην καραντίνα όλον αυ-
τόν τον 1,5 χρόνο, φτάνουμε σε ένα Πολυτεχνείο πολύ μαζικό και
συνολικό».

Το τριήμερο του Πολυτεχνείου ξεκίνησε με τις εκδηλώσεις, συ-
ζητήσεις και τη συμμετοχή των οργανώσεων με τα τραπεζάκια και
το υλικό τους στον χώρο του Πολυτεχνείου. Την Τρίτη 16/11, την
ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη έκλεινε την ύλη της, το φοιτητι-
κό σχήμα Smass Media ΕΑΑΚ της σχολής ΕΜΜΕ πραγματοποιού-
σε εκδήλωση «Have you ever been to Samos – Εκεί που δεν πάνε
τα media της λίστας Πέτσα». Λίγο νωρίτερα, στεφάνι κατέθεσαν οι
διανομείς στο Πολύτεχνείο, στο πλαίσιο της απεργιακής τους κι-
νητοποίησης. Η δεύτερη μέρα του τριήμερου εορτασμού έκλεινε
με εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο χώρο του Πολυτεχνείου.

Α.Φ.

Διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν την
Πέμπτη 11/11, εκατοντάδες φοιτητές/τριες, δίνοντας

μια γεύση από το αγωνιστικό τριήμερο του Πολυτεχνείου
που ακολούθησε. 

Τα συνθήματα που εμπνέονται από την εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου ήταν άλλωστε και τα κυρίαρχα μαζί με αυτά
ενάντια στην Κεραμέως και συνολικά την κυβέρνηση και την
πολιτική της. Το παρών έδωσαν τα μέλη του ΣΕΚ στις Σχο-
λές, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στη διαδήλωση της 17
Νοέμβρη και στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος στις 5 Δεκέμβρη, στο γήπεδο
του Πανελληνίου. Η διαδήλωση συναντήθηκε στο Σύνταγμα
με τη διαμαρτυρία που οργάνωσαν η Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή στην ΕΣΗΕΑ και η Αριστερή Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή στην ΕΣΠΗΤ, με αφορμή τη μεταρρύθμιση στον
Ποινικό Κώδικα που ποινικοποιεί την ελεύθερη ενημέρωση.

Στα σχολεία προγραμματίζεται νέος γύρος γενικών συνε-
λεύσεων των τοπικών ΕΛΜΕ, την εβδομάδα 22/11-26/11, κα-
θώς μετά από πιέσεις της βάσης η ΟΛΜΕ αναγκάστηκε να
καλέσει νέα συνέλευση προέδρων το Σάββατο 27/11, ώστε
να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στην αξιολόγηση.
Στην τελευταία συνέλευση προέδρων η πλειοψηφία των ΕΛ-
ΜΕ πρότεινε τη συνέχιση-επαναπροκήρυξη της απεργίας-
αποχής από την αξιολόγηση, αλλά η πρόταση δεν υιοθετή-
θηκε από την ομοσπονδία λόγω της πραξικοπηματικής στά-
σης συνδικαλιστών από συγκεκριμένες ΕΛΜΕ που ψήφισαν
αντίθετα από την απόφαση του σωματείου τους. Ακολούθη-
σε συντονισμός πρωτοβάθμιων σωματείων που διεκδίκησαν
και πέτυχαν την έκτακτη συνεδρίαση της ΟΛΜΕ. Ήδη μια
σειρά ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ προχωρούν στην προκήρυξη της
απεργίας-αποχής.

Πέτρος Γιάμαλης, 41 ετών, εργάτης
της ΣΤΑ.ΣΥ, νεκρός εν ώρα εργα-

σίας, γιατί δεν έπιαναν τα φρένα του
οχήματος που επενέβαινε. Τα στοιχεία
του τραγικού γεγονότος τα λένε όλα
για την εγκληματική πολιτική της υπο-
χρηματοδότησης, της ελλιπούς συντή-
ρησης και της ιδιωτικοποίησης που
έχει οδηγήσει στην παρακμή τις δημό-
σιες συγκοινωνίες. 

Τα ξημερώματα της Τρίτης 16/11, ο
Πέτρος Γιάμαλης μαζί με τέσσερις συ-
ναδέλφους του βρίσκονταν σε ειδικό
όχημα λείανσης των γραμμών του
ΗΣΑΠ που ανήκει σε ιδιωτική εταιρία η
οποία έχει αναλάβει εργολαβικά το έρ-
γο. Σύμφωνα με τα σωματεία εργαζο-
μένων το όχημα «παρουσίασε βλάβη
στα φρένα με αποτέλεσμα να αρχίσει
να κινείται ανεξέλεγκτα, με κατεύθυν-
ση προς τον Πειραιά. Για να ανακοπεί
η ανεξέλεγκτη πορεία του τοποθετήθη-
κε ένας συρμός απέναντί του, ώστε να
προκληθεί τεχνητή σύγκρουση». Οι ερ-
γάτες αναγκάστηκαν να πηδήξουν από

το όχημα για να γλιτώσουν το τρακάρι-
σμα. Τρεις τραυματίστηκαν, ο ένας
από αυτούς θανάσιμα. 

«Απαιτούμε την πλήρη διερεύνηση
των συνθηκών του ατυχήματος και κα-
λούμε την Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ να
απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα:
Ελέγχθηκε και από ποιόν φορέα το
ιδιωτικό μηχάνημα λείανσης των γραμ-
μών πριν χρησιμοποιηθεί στο δίκτυό
μας; Εξετάστηκε εάν έχει γίνει η απαι-
τούμενη συντήρησή του, πότε και από
ποιόν; Η εργολαβική εταιρεία που έχει
αναλάβει το έργο τηρούσε όλα τα μέ-
τρα ασφαλείας; Είχε παρουσιάσει και
στο παρελθόν βλάβη το συγκεκριμένο
μηχάνημα; 

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ οφείλει να
δώσει απαντήσεις και να σταματήσει
να βάζει, ανεξέλεγκτα, στο δίκτυο ιδιω-
τικά, εργολαβικά συμφέροντα, που στο
βωμό του κέρδους αδιαφορούν για την
ασφάλεια των εργαζόμενων. Η ανοχή
τελείωσε», σημειώνουν τα Σωματεία
Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ ενώ και το

Εργατικό Κέντρο Αθήνας σε ανακοίνω-
σή του απαιτεί «από την κυβέρνηση και
τους αρμόδιους φορείς να διερευνή-
σουν ενδελεχώς τις συνθήκες του δυ-
στυχήματος και να αποδώσει ευθύνες
όπου πρέπει ώστε να μπει ένα τέλος
στην ασυδοσία των εργολάβων που
βάζουν το κέρδος πάνω από την αν-
θρώπινη ζωή. Όχι άλλες χαμένες ζωές
εν ώρα εργασίας».

Στάσεις εργασίας την Πέμπτη 18/11,
από την έναρξη της βάρδιας ως τις
9:00 το πρωί, και από τις 21:00 ως τη
λήξη της βάρδιας, ανακοίνωσαν το
Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και η
Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ ζητών-
τας άμεση απόδοση ευθυνών για το
τραγικό δυστύχημα στη γραμμή του
ΗΣΑΠ και συντήρηση των υποδομών
στους χώρους εργασίας. Την ίδια μέρα
στάση εργασίας 12μες-4μμ καλεί το
Σωματείο Τεχνικών και εργαζομένων
ΟΣΥ-ΟΑΣΑ.

Σ.Μ.

11/11, Διαδήλωση φοιτητών/τριών στην Αθήνα. Φωτό: Στέλίος Μιχαηλίδης



ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 18/11 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Ο καπιταλισμός δεν είναι πανίσχυρος –
Μπορούμε να τον ανατρέψουμε
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Η παράδοση του σοσιαλισμού από τα κάτω
Ομιλήτρια: Γιώτα Τσίνου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 δημαρχείο 7μμ
Πολυτεχνείο και η επαναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Το μαύρο τοπίο της «πράσινης» ανάπτυξης
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 7.30μμ
Το μαύρο τοπίο της «πράσινης» ανάπτυξης
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου και η επα-
ναστατική αριστερά
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 πλ. Μερκούρη 7μμ
Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 καφέ Περιβολάκι 7.30μμ
Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου και η επα-
ναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 
καφέ Μυρτίλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 Family cafe 7μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 καφέ Χορτάτζη 3, 
πλ. Αγ. Νικολάου 7.30μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 καφέ Μύλος 7.30μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 συνεργατικό καφέ Κουτσό,
Βαλτινών 7.45μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 18/11 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Τέχνη και εργασία
Ομιλητής: Δημήτρης Ραυτόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 25/11 πλ. Ηρώων 7.30μμ
50 χρόνια ΣΕΚ: Ο ρόλος της επαναστατι-
κής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 18/11 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Κάτω τα χέρια από τους Ρομά
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
50 χρόνια ΣΕΚ: Ο ρόλος της επαναστατι-
κής εφημερίδας

Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 
Goody’s Χαλανδρίου 7μμ
50 χρόνια ΣΕΚ: Ο ρόλος της επαναστατι-
κής εφημερίδας
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου και η επα-
ναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 
καφέ Nouvelle, Αυξεντίου 23, 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου και η επα-
ναστατική αριστερά
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 
Πρατίνου 38, Κοινωνική κουζίνα, 6.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου και η επα-
ναστατική αριστερά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 καφέ πλ. Σουρμένων 8μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου και η επα-
ναστατική αριστερά
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 καφέ Πέτρος 7.30μμ

Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 καφέ Γιώτης 7μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 καφέ ΝΕΟΝ, 
Μαίζωνος και Τριών Ναυάρχων 6:30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση και

επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΧΑΝΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 Εργατικό Κέντρο, αίθ. Δ.Σ.
7.30μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Μαρία Νικήτα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ /11 Θόλος, 7.30μμ
48 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου – 50 χρόνια ΣΕΚ
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/11 
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 6μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/11 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Στις σχολές
ΑΣΚΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/11 αιθ. γραμμικού σχεδίου
1.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
Επανάσταση
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
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Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

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

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

αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

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

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

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

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Δημήτρης Δασκα-
λάκης, Σωτήρης Κοντογιάννης, Νίκος
Λούντος, Στέλιος Μιχαηλίδης, Λέανδρος
Μπόλαρης, Μάνος Νικολάου, Γιώργος
Πίττας, Αφροδίτη Φράγκου 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης
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ΠΕΜΠΤΗ 18/11
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/11
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Πλατεία, Βασιλόπουλος 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/11
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Πλ. Αμερικής 12μ
ΓΚΥΖΗ πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12.30μμ
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

ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 2μμ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/11
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 6μμ

Εξορμήσεις
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Η λυσσαλέα άρνηση του όρου
γυναικοκτονία στο Ποινικό
Δίκαιο είναι το επόμενο βή-

μα στην επίθεση προς τα δικαιώμα-
τα των γυναικών από την κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη που –για να δούμε
μόνο το θεσμικό της μέρος– ξεκίνη-
σε με την ψήφιση του νόμου για τη
«συνεπιμέλεια» (αλήθεια, γιατί κανέ-
νας δεν λέει ότι η απόπειρα δολο-
φονίας στο Χαλάνδρι είχε ως αιτία
το ότι το «θύμα», ο γιατρός, κατά-
φερε να απαγορευτεί δικαστικά το
να βλέπει η μετανάστρια, καθαρί-
στρια μητέρα την κόρη της;).

Οι έρευνες του ΟΗΕ καταγρά-
φουν 50.000 γυναικοκτονίες κάθε
έτος. Η κυβέρνηση, όμως, αρνείται
να εντάξει στον ποινικό κώδικα τον
όρο «γυναικοκτονία» με τη δικαιο-
λογία ότι το νομοσχέδιο που κατέ-
βασε στις 11/11 έχει αυστηροποί-
ηση των ποινών συνολικά για τις
ανθρωποκτονίες και άρα η διάκρι-
ση αυτή είναι περιττή. Μήπως θα
επεκτείνει το φοβερό της επιχείρη-
μα στην κατεύθυνση που το έκαναν
οι αντιδραστικοί στις ΗΠΑ, όταν
στη «διασπαστική» λογική του
«black lives matter» αντέταξαν το
δήθεν ανθρωπιστικό «all lives mat-
ter»; Μήπως ο Τσιάρας θα κατηγο-
ρήσει τις γυναίκες για σεξισμό
απέναντι στους άνδρες, όπως αντί-
στοιχα η δεξιά κατηγορεί τους
μαύρους για ρατσισμό απέναντι
στους λευκούς; Μήπως θα κατηγο-
ρήσει και επίσημα την Αριστερά
για απόπειρα εθνικού, κοινωνικού ή
δεν ξέρω τι άλλο διχασμού, όπως
το κάνουν ανεπίσημα μέσα από τις
αναρτήσεις τους διάφοροι ακροδε-
ξιοί Μπογδάνοι; 

Παλιά μου τέχνη κόσκινο, όπως
βέβαια και όλο το σχέδιο νόμου
του υπουργείου Δικαιοσύνης με
τίτλο «Τροποποιήσεις του Ποινικού
Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δι-
κονομίας» που κατάθεσε η κυβέρ-
νηση του Μητσοτάκη στη Βουλή
στις 11/11 και που ακόμη και η
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

το χαρακτηρίζει ως «αδικαιολόγητη
οπισθοδρόμηση και δυσπιστία στη
δικαστική κρίση».

Η άρνηση αυτή έχει στην πραγμα-
τικότητα μια βασική αιτία: με την
αποδοχή του «όρου» «γυναικοκτο-
νία» εντάσσεται το μερικό στο γενι-
κό, το επιμέρους έγκλημα σε μια κα-
τηγορία εγκλημάτων που προέρχον-
ται από μια κοινή πηγή. Παύει να εί-
ναι τυχαίο το ότι ο δολοφόνος προ-
έρχεται – σχεδόν αποκλειστικά –
από το οικογενειακό περιβάλλον,
και, ως επί το πλείστον, ο ίδιος ο νυν
ή ο πρώην σύντροφός της δολοφο-
νημένης γυναίκας. Ανοίγει έτσι όλη
η συζήτηση στην κοινωνία για το
γιατί η οικογένεια δεν είναι «το μέ-
ρος όπου οι άνθρωποι βρίσκουν ζε-
στασιά και στοργή», αλλά ο χώρος
όπου αναπαράγονται οι ιδεολογίες
που ουσιαστικά μετατρέπουν τη γυ-
ναίκα σε εμπόρευμα και τις ανθρώ-
πινες σχέσεις σε σχέσεις κτήσης.

“Αξιολόγηση”
Η τροποποίηση του άρθρου 228

του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(άρθρο 118) κάνει τα πράγματα
ακόμη χειρότερα. Στην πραγματι-
κότητα αμφισβητεί πλήρως την
αξιοπιστία των θυμάτων σεξουαλι-
κής βίας. Με βάση τη νέα διάταξη,
στην εξέταση θυμάτων βιασμού θα
παρίσταται ψυχολόγος ή ψυχία-
τρος, ο οποίος θα προετοιμάζει
την παθούσα/όντα για την εξέταση
από τις ανακριτικές αρχές (π.χ.
αστυνομία, ανακριτής), ενώ θα
αποφαίνεται και για την αντιληπτι-
κή ικανότητα και την ψυχική κατά-
στασης του θύματος. Επίσης θα
αξιολογούνται τα προσωπικά χα-
ρακτηριστικά του θύματος, η σχέ-
ση του με τον δράστη, οι συνθήκες
τέλεσης του εγκλήματος, ο βαθμός
της βλάβης και οι περιστάσεις του
εγκλήματος. Αυτά τα μέτρα προ-
βλέπονταν μέχρι τώρα μόνο στις
περιπτώσεις που το θύμα ήταν είτε
ανήλικο είτε θύμα εμπορίας αν-
θρώπων. Πλέον επεκτείνονται σε

όλα τα θύματα βιασμού.
Όπως αναφέρει σε δελτίο τύπου

του το κέντρο «Διοτίμα» η επέκτα-
ση αυτή «στερείται δικαιολογητι-
κής βάσης, με δεδομένο ότι οι δια-
τάξεις αυτές αφορούν ανήλικα
άτομα και θύματα εμπορίας αν-
θρώπων …με στόχο να διασφαλί-
σουν την προστασία θυμάτων που
αποδεδειγμένα και εξ ορισμού εί-
ναι ευάλωτα. Αντιθέτως, τα θύματα
βιασμού ή σεξουαλικής παρενό-
χλησης στον χώρο εργασίας, ούτε
μπορούν να θεωρηθούν εκ προοι-
μίου ευάλωτα ούτε είναι ευάλωτα
αποκλειστικά και μόνο λόγω του
ότι είναι θύματα έμφυλης βίας…

Εξάλλου, η εκτίμηση της αντιλη-
πτικής ικανότητας και της ψυχολο-
γικής κατάστασης των θυμάτων αυ-
τών των πράξεων πριν την κατάθε-
σή τους, όπως και η διεξαγωγή κοι-
νωνικής έρευνας …υποβιβάζει την
εγκυρότητα της κατάθεσής τους,
αμφισβητεί εμμέσως την ικανότητά
τους να αντιληφθούν και να αξιολο-
γήσουν ό,τι τους συνέβη και να το
καταγγείλουν, σε αντιδιαστολή
προς τα θύματα άλλων εγκληματι-
κών πράξεων του ποινικού κώδικα».

Έτσι, η ειδική αναφορά στον όρο
«γυναικοκτονία» που προτείνει σε
εγκύκλιό του ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου και όπου «γίνεται
λόγος για ανάγκη διακριτής τυπο-
ποιημένης ποινικής πρόβλεψης ή
και αναγωγή αυτής ως διακεκριμέ-
νης παραλλαγής της ανθρωποκτο-
νίας» είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Μια σταγόνα που όμως πρέπει να
την ξεχειλώσουμε. Και μέσα στα
δικαστήρια και στους δρόμους.

Σταυρούλα Πανίδου

• Κάλεσμα για την κινητοποίηση
της 25ης Νοέμβρη, διεθνούς ημέ-
ρας για την εξάλειψη της βίας κατά
των γυναικών, απευθύνει η Κίνηση
για μια Απεργιακή 8 Μάρτη. 6μμ
στην πλ. Κλαυθμώνος.
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25 Νοέμβρη - μέρα ενάντια 
στη βία σε βάρος των γυναικών

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές
των δικηγορικών συλλόγων στις

28 και 29 Νοέμβρη, η Εναλλακτική
Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή
με υποψήφιο πρόεδρο ΔΣΑ τον Θα-
νάση Καμπαγιάννη και η Εναλλακτι-
κή Πρωτοβουλία Δικηγόρων Θεσσα-
λονίκης με υποψήφιο πρόεδρο ΔΣΘ
τον Χαράλαμπο Κουρουνδή συνεχί-
ζουν τις εξορμήσεις και τις εκδηλώ-
σεις και δίνουν τη μάχη για δικηγο-
ρικούς συλλόγους που θα υπερα-
σπίζονται τα δημοκρατικά δικαιώμα-
τα, απέναντι στην κυβέρνηση και
τους εργοδότες.

Την κεντρική προεκλογική της εκ-
δήλωση θα πραγματοποιήσει η Εναλ-
λακτική Παρέμβαση Δικηγόρων στις
23/11 στις 6.30μμ στο Τριανόν, ενώ η
Εναλλακτική Πρωτοβουλία διοργανώ-
νει εκδήλωση με θέμα «Οι δικηγόροι
στο στόχαστρο - Να δυναμώσει η
φωνή μας!» στις 18/11 στο cafe Barri-
ster στη Θεσσαλονίκη στις 6μμ. Και
τα δύο σχήματα με ανακοινώσεις
τους σχολίασαν τον νέο Ποινικό Κώ-
δικα, που ψηφίστηκε στις 11/11.

Χειρότερος Ποινικός Κώδικας
«Τα πολιτικά παιχνίδια της κυβέρ-

νησης με τον Ποινικό Κώδικα απο-
κλίνουν από το κράτος δικαίου, τον
ανθρωπιστικό και σωφρονιστικό
προσανατολισμό του δικαίου. Άμεση
ανάληψη πρωτοβουλίας από το ΔΣΑ
για την κατάργηση των αντιδραστι-
κών διατάξεων!», αναφέρει η Εναλ-
λακτική Παρέμβαση. «Ο αυταρχικός
προσανατολισμός τους, καμία σχέ-
ση δεν έχει με πραγματικές κοινωνι-
κές αναγκαιότητες, αλλά αποκλει-
στικά με τις πολιτικές προτεραιότη-
τες της κυβέρνησης και την ανάγκη
της να προωθήσει την ατζέντα του
νόμου και της τάξης, για να μετατο-
πίσει το δημόσιο διάλογο από τα
κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας
στην εργασία, την εκπαίδευση, την
υγεία κ.ά.».   

«Κυρίαρχο χαρακτηριστικό του νέ-
ου νόμου είναι η αύξηση των ποινών
και η απειλή της ισόβιας κάθειρξης

ως μοναδικής ποινής για μεγάλο
αριθμό αδικημάτων», τονίζει η Εναλ-
λακτική Πρωτοβουλία. «Η επιλογή
αυτή απηχεί την κυβερνητική αντίλη-
ψη ότι αιτία της αύξησης της εγκλη-
ματικότητας είναι οι χαμηλές απει-
λούμενες ποινές. Όμως, η αύξηση
της εγκληματικότητας δεν οφείλεται
στις μειωμένες ποινές, αλλά στην
διαρκή οικονομική αφαίμαξη της ελ-
ληνικής κοινωνίας εδώ και 10 χρόνια
και τη συνακόλουθη διάλυση του
κοινωνικού κράτους από τα μνημό-
νια, που φτωχοποίησαν έναν ολό-
κληρο λαό, ενώ βλέπουμε καθημερι-
νά πως η πανδημία και οι οικονομι-
κές της συνέπειες, συνέβαλαν στην
αύξηση της εγκληματικότητας».

Μ.Ν.

Οι δικηγόροι 
στις κάλπες

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ

τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr

Απεργιακή 8 Μάρτη 2021. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Η νοτιοκορεάτικη σειρά «The Squid Game»
(«Το Παιχνίδι του Καλαμαριού») προκαλεί,
από τον Σεπτέμβριο που ξεκίνησε η προ-

βολή του στην πλατφόρμα Netflix, φρενίτιδα σε
όλον τον πλανήτη. Έγινε μέσα σε λίγες βδομάδες
η πιο πετυχημένη σειρά της πλατφόρμας με πάνω
από 120 εκατομμύρια θεατές και Νο 1 στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης με δισεκατομμύρια προβο-
λές. Δεν υπάρχει εφημερίδα ή site, σε όλο τον κό-
σμο, που να μην προσπαθεί να αναλύσει γιατί αυ-
τό το νοτιοκορεατικό δυστοπικό θρίλερ γνωρίζει
τέτοια απήχηση (κυρίως) σε προηγμένες και ανα-
πτυσσόμενες χώρες. 

Ο σκηνοθέτης και δημιουργός της σειράς,
Hwang Dong-hyuk, περιγράφει: «Ήθελα να γρά-
ψω μια ιστορία, αλληγορία της σύγχρονης καπι-
ταλιστικής κοινωνίας. Κάτι που να απεικονίζει τον
ακραίο ανταγωνισμό, τον ακραίο ανταγωνισμό
της ζωής. Ήθελα όμως, να χρησιμοποιήσω ως
χαρακτήρες ανθρώπους που όλοι έχουμε συναν-
τήσει στην πραγματική ζωή. Τα παιχνίδια που διά-
λεξα είναι εξαιρετικά εύκολα και κατανοητά, ώστε
ο τηλεθεατής να μπορεί να επικεντρωθεί στους
χαρακτήρες -από το να προσπαθεί να ερμηνεύσει
τους κανόνες». 

Δίχως αμφιβολία, η επιτυχία του «Squid Game»
επιβεβαιώνει ότι η πλειοψηφία, σε όλο τον κόσμο,
σχετίζεται με την απεικόνιση των δεινών του καπι-
ταλισμού αλλά και ψάχνουν τρόπο (ατομικά ή
συλλογικά, με ελπίδα ή με απελπισία) για να ξε-
φύγουν από αυτά.

Η υπόθεση της σειράς είναι λίγο-πολύ γνωστή.
456 άνθρωποι που είναι φτωχοί και υπερχρεωμέ-
νοι (εργαζόμενοι, νέοι που δεν μπορούν να βρουν
δουλειά, μετανάστες, άτομα από το περιθώριο
αλλά και από τη μεσαία τάξη) διαγωνίζονται, με
δική τους ευθύνη και απόφαση (αν και αυτό, από
το δεύτερο επεισόδιο, αποτελεί μια ψευδαίσθη-
ση), σε παιδικά παιχνίδια με στόχο να μείνουν
ζωντανοί. Όποια/ος δεν τα καταφέρνει, εκτελεί-
ται. Όσο οι παίκτες μειώνονται, τόσο το χρηματι-
κό έπαθλο ανεβαίνει. Έτσι, γίνονται θύματα σε
ένα, χωρίς οίκτο, σύστημα όπου η ανθρώπινη ζωή
μοιάζει να μην έχει καμία αξία και το κινεί μια
ομάδα βαθύπλουτων VIPs (οι λεγόμενες "διαση-
μότητες") που στοιχηματίζουν στους παίκτες, φο-
ρώντας χρυσές μάσκες. Οι παίκτες στην αρχή ξε-
κινούν μόνοι, κάνουν ομάδες για να αντιμετωπί-
σουν άλλες ομάδες, δημιουργούν φιλίες, ανταλ-
λάζουν τις ιστορίες τους που τους έφεραν εκεί,
προδίδουν και προδίδονται. Ο νικητής (και μονα-
δικός επιζών) θα κερδίσει ένα έπαθλο δισεκατομ-
μυρίων γουόν. 

Αν και δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε μία
ταινία ή σειρά της κατηγορίας «παιχνίδια θανάτου»
(υπήρχε το γιαπωνέζικο «Battle Royale» ή η αμερι-
κάνικη τριλογία «Hunger Games» κ.α.) η διαφορά
εδώ δεν είναι η αναφορά - απειλή σε κάποιο μετα-
αποκαλυπτικό κόσμο αλλά στο σήμερα. Η απειλή
είναι το χρέος και περιλαμβάνει πολύ περισσότερα
από το να χρωστάς χρήματα σε κάποιον. 

Η κατακόρυφη αύξηση της κοινωνικής ανισότη-
τας μεταξύ πλούσιων και φτωχών, η παγίδα του
χρέους και η δυσκολία τού να απελευθερωθεί κα-
νείς από αυτή είναι ιδιαίτερα γνώριμη (και) στη
κορεάτικη κοινωνία. 

Η Ν. Κορέα είναι τρίτη στις υψηλότερες ετή-
σιες ώρες εργασίας και τρίτη στους θανάτους
στον χώρο εργασίας. Πάνω από το 40% των ερ-
γαζομένων θεωρούνται «παράτυποι εργαζόμενοι»
(μερικής απασχόλησης, προσωρινής εργασίας ή
με σύμβαση εργασίας με ελάχιστες ή καθόλου
παροχές). Πολλοί που φτάνουν τα 50 τους χρόνια
απομακρύνονται από τη δουλειά τους και αντικα-
θίστανται από νεότερους υπαλλήλους. Η κερδο-
σκοπία στα ακίνητα οδήγησε σε στεγαστική κρίση
και οι ιδιωτικοποιήσεις στην εκπαίδευση και την
υγειονομική περίθαλψη διευρύνουν ακόμα περισ-
σότερο τις ανισότητες και την ανάγκη για δανει-
σμό. Το χρέος των κορεάτικων νοικοκυριών είναι
πάνω από το 100% του ΑΕΠ (το υψηλότερο στην
Ασία). Ενώ ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων
(οικογενειακά μαγαζιά) αποτελεί το ένα τέταρτο
της αγοράς εργασίας, μόλις το 38% τέτοιων επι-
χειρήσεων επιβιώνουν τρία χρόνια. 

Όσοι είναι στα 30 τους έχουν μεγαλύτερο χρέ-
ος σε σχέση με το εισόδημά τους. Αρκετοί νέοι,
γνωστοί ως η γενιά Σάμπος (η γενιά που εγκατα-
λείπει τον έρωτα, το γάμο και την απόκτηση παι-
διών λόγω οικονομικών προβλημάτων), ζουν στην
απελπισία που οδηγεί πολλούς να βάλουν τέλος
στη ζωή τους. Το ποσοστό αυτοκτονιών που είναι
το υψηλότερο από τις αναπτυγμένες χώρες. Το
ποσοστό φτώχειας των ηλικιωμένων είναι πάνω
από 47% και πολλοί από τους ηλικιωμένους, που
ως εργαζόμενοι βοήθησαν τη Νότια Κορέα να
εξελιχθεί από πάμφτωχη χώρα σε οικονομική
υπερδύναμη, δεν μπορούν να συντηρηθούν μετά
τη συνταξιοδότηση. 

Στο Squid Game καταλαβαίνουμε τα παραπάνω
μέσα από την ιστορία των παιδικών φίλων Gi-hun
και Sang-woo. Ο πρώτος συμμετείχε στην περί-
φημη απεργία των 77 ημερών ενάντια στο κλείσι-
μο της αυτοκινητοβιομηχανίας SsangYong. «Αυ-
τοί κατέστρεψαν την εταιρεία με τις αποφάσεις
τους και απέδωσαν σε εμάς την αποτυχία», λέει.
Έχει δυο χρεοκοπίες από ένα εστιατόριο και μία
καντίνα, έχει πάρει διαζύγιο, απομυζεί τη μάνα
του και δεν έχει χρήματα ούτε για τις βασικές

ανάγκες της κόρης του. Ο δεύτερος είναι αρι-
στούχος απόφοιτος πανεπιστημίου, "υπόδειγμα"
της μεσαίας τάξης που χρεοκόπησε ρισκάροντας
στο χρηματιστήριο και σε κερδοσκοπικές επενδύ-
σεις τα κεφάλαια των πελατών του. Και οι δύο
έχουν μητέρες που έχουν ξεπεράσει την ηλικία
συνταξιοδότησης, αλλά πρέπει να δουλεύουν
ασταμάτητα για να επιβιώσουν.

Είναι όμως αυτό το μέλλον του πλανήτη; Όχι. Η
σκηνή με τον άστεγο στο τέλος του τελευταίου
επεισοδίου μας δείχνει ότι "ο κόσμος νοιάζεται".
Στις 20 Οκτωβρίου, εκατομμύρια εργαζόμενοι σε
όλη τη Νότια Κορέα πραγματοποίησαν γενική
απεργία για εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.
Κατάργηση της «παράτυπης εργασίας», επέκτα-
ση της προστασίας της εργασίας σε όλους τους
εργαζόμενους, να δοθεί στους εργαζόμενους
εξουσία στις αποφάσεις οικονομικής αναδιάρ-
θρωσης σε περιόδους κρίσης, εθνικοποίηση βασι-
κών κλάδων και κοινωνικοποίηση βασικών υπηρε-
σιών, όπως η εκπαίδευση και η στέγαση. Οι δια-
δηλώσεις που οργανώθηκαν από εργάτες δέχθη-
καν άγρια   επίθεση από την αστυνομία που προ-
σπάθησε να καταστείλει τον αγώνα των εργαζο-
μένων. Δεν τα κατάφερε. Η Κορεατική Συνομο-
σπονδία Συνδικάτων (KCTU) οργανώνει εθνική κι-
νητοποίηση τον Ιανουάριο του 2022. 

Σ' αυτούς τους αγώνες βρίσκεται η ελπίδα.

Γιώργος Ράγκος

Θα τα βρείτε στο

Ν. ΚΟΡΕΑ

SQUID GAME
ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ

Αντικαπιταλισμός
online ή πραγματικός;

20/10, Απεργία του συνδικάτου KCTU στη Σεούλ
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ
Η απόπειρα φίμωσης 
δεν θα περάσει

Μαζική συγκέντρωση
στο Σχιστό

Σε μια απαράδεκτη αγωγή ενάντια στον συνεταιρισμό Αlterthess και την δημο-
σιογράφο Σταυρούλα Πουλημένη προχώρησε το στέλεχος της Ελληνικός

Χρυσός, Ευστάθιος Λιάλιος, απαιτώντας 100.000 ευρώ ως αποζημίωση για δημο-
σίευμα του ειδησεογραφικού site με την κατηγορία της παράνομης επεξεργασίας
προσωπικών του δεδομένων. Πρόκειται για μια κατάπτυστη απόπειρα φίμωσης
της ελεύθερης δημοσιογραφίας -με την δημοσιογράφο μάλιστα να απειλείται σε
περίπτωση μη εκτέλεσης της όποιας αποζημίωσης με κράτηση ενός έτους!

Ανακοίνωση συμπαράστασης έχει ήδη βγάλει το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΣΗΕΜ-Θ αναφέροντας ότι «ενέργειες όπως αυτή υπερβαίνουν τη διάσταση της
ατομικής αντιδικίας και αποτελούν απειλή κατά της δημοσιογραφικής έρευνας
και της ελευθερίας του Τύπου».  Ως  αγωγή «SLAPP» (Strategic Lawsuits against
Public Participation) αναδεικνύει με καταγγελία της την αγωγή ενάντια στο Αlter-
thess και την δημοσιογράφο Σταυρούλα Πουλημένη και η διεθνής δημοσιογρα-
φική Ένωση IPI (International Press Institute) που την περασμένη εβδομάδα είχε
πραγματοποιήσει κι άλλη μια παρέμβαση μετά την στοχοποίηση της Ίνγκεμπορκ
Μπέγκελ από τα ελληνικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στην ανακοίνωση του το Αlterthess : «Το δη-
μοσίευμα με τίτλο “Δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός καταδικά-
στηκαν για ρύπανση του νερού στην Β. Χαλκιδική” αφορούσε την καταδίκη του
ενάγοντα αλλά και ενός δεύτερου υψηλόβαθμου στελέχους της Ελληνικός Χρυ-
σός σχετικά με ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και υποβάθμιση του περιβάλ-
λοντος της ΒΑ Χαλκιδικής μέσα από μια σειρά παραβιάσεων της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας. Μάλιστα, οι παραβιάσεις αυτές βεβαιώθηκαν από υπηρεσία της Πε-
ριφέρειας, την Επιθεώρηση Μεταλλείων, από πολυσέλιδα πορίσματα και μαρτυ-
ρίες υπαλλήλων. Δεν μας προκαλεί έκπληξη η αγωγή του ενάγοντα εναντίον του
μέσου μας. Είναι σίγουρο ότι η Ελληνικός Χρυσός δεν επιθυμούσε ούτε επιθυμεί
να γίνεται γνωστή μια τέτοια καταδίκη, η οποία τελεσιδίκησε την 1η Σεπτεμβρίου
του 2021 στο Εφετείο Θεσσαλονίκης... Η καταδίκη αυτή καταρρίπτει και σε δικα-
στικό επίπεδο τους ισχυρισμούς της περί τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθε-
σίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επιβεβαιώνει τις καταγγελίες των πολι-
τών, των συλλογικοτήτων και της τότε διοίκησης του Δήμου.

«Ασχολούμαστε χρόνια με το κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, δηλαδή με
τους πληγέντες της δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός. Θεωρούμε ότι η στο-
χοποίησή μας αφορά στο γεγονός ότι προσπαθούμε να αναδείξουμε την αλήθεια,
μια αλήθεια που κρύβεται μέσα στην σιωπή των περισσοτέρων κυρίαρχων ΜΜΕ για
το ζήτημα», δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Σταυρούλα Πουλημένη. «Με τις
εξοντωτικές οικονομικές απαιτήσεις προσπαθούν να φιμώσουν τις λιγοστές φωνές
που αναδεικνύουν τις αντιστάσεις ενάντια σε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα που
είναι από τα μεγαλύτερα που συμβαίνουν στην χώρα και στην Ευρώπη». 

Mαζική κινητοποίηση πραγματοποίησαν ξανά το πρωί του περασμένου Σαβ-
βάτου 13/11 οι κάτοικοι της περιοχής ενάντια στην δημιουργία Μονάδας

Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Σχιστό. Σύλλογοι, φορείς, σωματεία και ο Δή-
μος Κερατσινίου-Δραπετσώνας κατήγγειλαν την καταδρομική επίθεση που πραγ-
ματοποίησαν την περασμένη Τρίτη στη 1 τα ξημερώματα δυνάμεις των ΜΑΤ και
της ΟΠΚΕ σε βάρος εργαζομένων του δήμου που με απορριμματοφόρα είχαν
κλείσει την είσοδο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Σχι-
στό -σπάζοντας τον αποκλεισμό του ΣΜΑ από την δημοτική αρχή.

«Συμμετείχαμε το πρωί, η "Ανταρσία στο Λιμάνι" με πολλές άλλες συλλογικότη-
τες της περιοχής στην συγκέντρωση αποκλεισμού του ΣΜΑ στο Σχιστό, που ορ-
γάνωσε ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ως απάντηση στην τρομοκρατία της
κυβέρνησης που με ΜΑΤ, προσαγωγές και νυχτερινές καταδρομικές επιχειρήσεις
προσπαθεί να βάλει τέλος στις κινητοποιήσεις των κατοίκων» αναφέρει σε δήλω-
σή του ο Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά. «Εδώ και χρόνια,
οι κυβερνήσεις, οι περιφερειακές αρχές και οι "εθνικοί" μας εργολάβοι στήνουν
χορό εκατομμυρίων γύρω από την διαχείριση των σκουπιδιών. Τρελά κέρδη για
τα επιχειρηματικά συμφέροντα, εξασφαλισμένα με κρατική εγγύηση. Λέμε: ΟΧΙ
στα σχέδια κυβέρνησης-Περιφέρειας για απορρίμματα στο Σχιστό. ΟΧΙ άλλα
σκουπίδια στις γειτονιές του Πειραιά. Συνολική λύση στο πρόβλημα της διαχείρι-
σης των σκουπιδιών της Αττικής με γνώμονα τις ανάγκες, την υγεία και τη ζωή
των κατοίκων, όχι τα κέρδη».

Τα χέρια του Ντε Κλερκ
ήταν βαμμένα με αίμα
Συμπτωματικά, τη μέρα που πέθανε ο F. W. de

Klerk, ο τελευταίος λευκός πρόεδρος της Νό-
τιας Αφρικής, ξαναδιάβαζα ένα βιβλίο του με-

γάλου Νοτιοαφρικανού μαρξιστή Harold Wolpe. Ο
Χάρολντ, ο οποίος πέθανε το 1996, θα είχε γελάσει
με τον ισχυρισμό της Telegraph ότι ο Ντε Κλερκ
«έθεσε ένα τέλος στο απαρτχάιντ», το σύστημα φυ-
λετικής κυριαρχίας στη Νότια Αφρική.

Ο Wolpe ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος
Νότιας Αφρικής (SACP) και υποστηρικτής του Αφρι-
κανικού Εθνικού Κογκρέσου (ANC). Το 1963 συμμετεί-
χε στην στρατιωτική διοίκηση του ANC με επικεφαλής
τον Νέλσον Μαντέλα, η οποία συνελήφθη από την
ασφάλεια σε ένα αγρόκτημα στη Ριβόνια, κοντά στο
Γιοχάνεσμπουργκ. Ο Wolpe δραπέτευσε από τη φυ-
λακή και διέφυγε στην εξορία στη Βρετανία. Εκεί εξε-
λίχθηκε σε ηγετική φυσιογνωμία μιας ομάδας Νοτιοα-
φρικανών μαρξιστών που έφεραν επανάσταση στην
κατανόησή μας για το τι εστί απαρτχάιντ. Προηγουμέ-
νως οι φιλελεύθεροι είχαν υποστηρίξει ότι ο αποκλει-
σμός της μαύρης πλειοψηφίας από την ιθαγένεια και
η υπαγωγή τους σε ένα σύστημα ελέγχου της μετακί-
νησης και της πρόσβασής τους στη γη και την εργα-
σία ήταν οικονομικά παράλογες. Αυτός ο ισχυρισμός
κατέληγε απλά να ρίχνει την ευθύνη στους χειρι-
σμούς του Εθνικού Κόμματος, το οποίο κυβέρνησε τη
Νότια Αφρική το διάστημα 1948-94.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Ο Wolpe και οι άλλοι λεγόμενοι «ρεβιζιονιστές» κα-
τέρριψαν αυτόν τον μύθο. Έδειξαν ότι το απαρτ-
χάιντ είχε τις ρίζες του στο σύστημα διαχωρισμού
που αναπτύχθηκε υπό τη βρετανική αποικιακή κυ-
ριαρχία. Η φυλετική κυριαρχία εξυπηρετούσε τα
συμφέροντα των λευκών καπιταλιστών ιδιοκτητών
ορυχείων και τσιφλικάδων προμηθεύοντάς τους φτη-
νό μαύρο εργατικό δυναμικό. 

Στο βιβλίο «Race, Class, and the Apartheid State»
(1988), ο Wolpe επέστρεψε σε αυτό το θέμα με φόν-
το αυτήν τη φορά την κρίση του συστήματος απαρτ-
χάιντ που βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. 

Η συντριβή της μαύρης αντίστασης στις αρχές της
δεκαετίας του 1960 είχε οδηγήσει σε μια οικονομική
άνθηση που τροφοδοτήθηκε από άμεσες ξένες επεν-
δύσεις στη Νότια Αφρική με αποτέλεσμα την ταχεία
επέκταση της βιομηχανίας. Αλλά η λευκή μειονότητα
δεν μπορούσε να παράσχει το απαραίτητο εργατικό
δυναμικό που χρειάζονταν για να τροφοδοτήσει αυ-
τήν την ανάπτυξη. Έτσι, ήδη από την δεκαετία του
1970, η οικονομία της Νότιας Αφρικής εξαρτιόταν
από μια ολοένα και πιο μορφωμένη και εξειδικευμένη
μαύρη εργατική τάξη, εγκατεστημένη στις πόλεις.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα αυξανόμενο κύμα αγώνων
που ξεκίνησε με τις απεργίες του Ντέρμπαν το 1973
και πυροδότησε αυτό που ο Wolpe αποκαλεί «μια
άνευ προηγουμένου ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου
μαύρου συνδικαλιστικού κινήματος». Ακολούθησε η
εξέγερση των μαθητών του 1976 στο Σοβέτο και στη
συνέχεια μια μεγάλη έκρηξη απεργιών και αστικών
εξεγέρσεων στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Το καθεστώς κατάφερνε να ανακόψει τη δυναμική
των εξεγέρσεων μέσω της βίαιης καταστολής, αλλά
το κεφάλαιο διέρεε από τη χώρα. Επιπλέον, όπως
επεσήμανε ο Wolpe, η «ικανότητα του κράτους να
εξαλείψει το μαζικό δημοκρατικό κίνημα μέσα από
την καταστολή είχε ουσιαστικά εξαντληθεί». 

Το απαρτχάιντ, ιστορικά «λειτουργικό» για τη συσ-
σώρευση κεφαλαίου, ήταν πλέον όλο και πιο «αντι-
φατικό», ένα εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη
του καπιταλισμού. Ο Ντε Κλερκ, αφού ανέλαβε πρό-
εδρος της Ν.Αφρικής το 1989, προσπάθησε να ξε-
φύγει από αυτό το αδιέξοδο απελευθερώνοντας τον
Μαντέλα και καταργώντας την απαγόρευση του
ANC και του SACP τον επόμενο Φεβρουάριο. Αλλά
δεν συνέχισε τις διαπραγματεύσεις με τον Μαντέλα
και τον κύριο σύμβουλό του, τον σημερινό πρόεδρο
Σιρίλ Ραμαφόζα, καλή τη πίστει.

Ο Ντε Κλερκ αναγνώρισε ότι θα έπρεπε να ακυρώ-
σει τους ρατσιστικούς αποκλεισμούς που υπέστη η
μαύρη πλειοψηφία. Ήθελε όμως να περιορίσει την
εξουσία οποιασδήποτε κυβέρνησης εκλεγόταν μέσα
από δημοκρατικές εκλογές.  Σε αυτήν την κατεύθυν-
ση κινητοποίησε το IFP, το φυλετικό κόμμα των Ζου-
λού ενάντια στο ANC και τους συμμάχους του στο
Κογκρέσο των Συνδικάτων της Νότιας Αφρικής - τό-
σο στην έδρα του, το Νατάλ όσο και στην οικονομικά
ισχυρή περιοχή γύρω από το Γιοχάνεσμπουργκ. 

Περίπου 14.000 Νοτιοαφρικανοί έχασαν τη ζωή
τους στην πολιτική βία που ακολούθησε. Οι δράστες
δεν ήταν μόνο το IFP, αλλά και μια σειρά από σκιώδη
τάγματα θανάτου που οργανώθηκαν από την Ασφά-
λεια και τη «Νοτιοαφρικανική Δύναμη Άμυνας». Αυτό
το αίμα βρισκόταν στα χέρια του Ντε Κλέρκ μέχρι
την ημέρα που πέθανε.

Ήταν οι μαύρες μάζες που ματαίωσαν τα σχέδιά
του. Η δολοφονία του ηγέτη του Koμμουνιστικού
Κόμματος, Κρις Χάνι τον Απρίλιο του 1994 προκάλε-
σε μια τεράστια έκρηξη οργής που χρησιμοποίησε ο
Μαντέλα για να κάμψει την αντίσταση του Ντε Κλερκ
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τον επόμενο
Μάρτιο, μια εξέγερση στο φυλετικό μπαντουστάν της
Bophuthatswana διέλυσε την αντιδραστική «Συμμα-
χία Ελευθερίας» του IFP και της λευκής ακροδεξιάς.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι πρώτες δημοκρατι-
κές εκλογές στη Νότια Αφρική έφεραν με σαρωτικό
τρόπο τον Μαντέλα στην προεδρία. Τα επόμενα 27
χρόνια το ANC απέτυχε να αντιμετωπίσει τον καπιτα-
λισμό, το σύστημα, που όπως έδειξε ο Wolpe, κυ-
ριάρχησε στην ιστορία της Νότιας Αφρικής. Αλλά
έχουμε πολλά περισσότερα να μάθουμε από αυτόν
παρά από τους υμνητές του Ντε Κλερκ.

Μάης 1990, Εργατική Αλληλεγγύη, Από τη διαδήλωση
ενάντια στην επίσκεψη Ντε Κλερκ στην Αθήνα



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Ανατολική
Μεσόγειος
ΗΑφροδίτη Φράγκου, πυρόπληκτη,

μέλος της Πρωτοβουλίας ενάντια
στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και
στην Κλιματική Αλλαγή και του ΣΕΚ και
δημοσιογράφος της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης μίλησε μαζί με τον Ozdes Ozbay,
μέλος του DSiP στην Τουρκία, στη συζή-
τηση που άνοιξε το συνέδριο με θέμα
«Τα όρια της COP26 και οι καπιταλιστικές
λύσεις». 

«Ποιος φταίει για την τεράστια κατα-
στροφή που έγινε το καλοκαίρι με τις
φωτιές στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη χρησιμοποίησε την κλιματική αλ-
λαγή ως δικαιολογία και είχε το θράσος
να συγχαρεί τον εαυτό της για τη διαχεί-
ριση της κρίσης», τόνισε. «Η κλιματική
αλλαγή έπαιξε πράγματι τον ρόλο της
αλλά για αυτήν υπεύθυνο είναι το σύστη-
μα που υπηρετεί αυτή η κυβέρνηση. Οι
πυρκαγιές είχαν αυτό το τρομερό αποτέ-
λεσμα λόγω των περικοπών, των ιδιωτι-
κοποιήσεων και όλων των νεοφιλελεύθε-
ρων πολιτικών. 

Στην διάρκεια των πυρκαγιών ο κόσμος
ξεσηκώθηκε στην Εύβοια ενάντια στην
εγκληματική στάση της κυβέρνησης ενώ
στην Αθήνα πήραμε την πρωτοβουλία για
μια μαζική διαδήλωση στις 9 Αυγούστου.
Στις 17 Σεπτέμβρη παρά την απαγόρευ-
ση πραγματοποιήσαμε διαδήλωση ενάν-
τια στη Σύνοδο των Μεσογειακών χωρών
της ΕΕ στην Αθήνα και στις 6 Νοέμβρη
διαδηλώσαμε ξανά σε όλη την Ελλάδα
ενάντια σε μια κυβέρνηση που δίνει δισε-
κατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς προ-
κειμένου να προχωρήσει σε γεωτρήσεις
για φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσό-
γειο -και έχει το θράσος να το παίζει πο-
λέμιος της κλιματικής αλλαγής».

«Ο Ερντογάν, ο οποίος δεν πήγε καν
στην Cop26, λέει ότι ο στόχος είναι η
Τουρκία να φτάσει τους μηδενικούς ρύ-
πους το 2053 αλλά στο μεταξύ μέχρι το
2030 θα διπλασιάσει τους ρύπους του
άνθρακα» τόνισε ο Ozdes Ozbay. «Στο
μεταξύ έχει ανακοινώσει ότι θα προχω-
ρήσει σε γεωτρήσεις σε νέα κοιτάσματα
στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και στην Ανα-
τολική Μεσόγειο όπου το τουρκικό κρά-
τος βρίσκεται σε ένα επικίνδυνο πολεμικό
ανταγωνισμό με το ελληνικό για τον έλεγ-
χο των γεωτρήσεων και των αγωγών φυ-
σικού αερίου στον οποίο εμπλέκονται και
άλλες χώρες όπως η Αίγυπτος, η Κύπρος
και η Γαλλία. 

Στο μεταξύ ενώ και φέτος η Τουρκία
βίωσε τις συνέπειες της κλιματικής αλλα-
γής -με πολλά μέρη της χώρας να έχουν
πληγεί από πυρκαγιές, πλημμύρες και ξη-
ρασίες- η κυβέρνηση αύξησε κατά 30%
τους εξοπλισμούς! Γι’ αυτούς τους λό-
γους όλες οι οργανώσεις της Τάσης στην
ευρύτερη περιοχή βγάλαμε κοινή ανακοί-
νωση που καταγγέλλει αυτές τις πολιτι-
κές των κυβερνήσεων που οδηγούν σε
πόλεμο για τα κέρδη των καπιταλιστών».

Με μεγάλη επιτυχία έγινε την Κυριακή
14 Νοεμβρίου, στον απόηχο της Διά-
σκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα

(Cop26) και των διεθνών κινητοποιήσεων που
την συνόδεψαν, το διεθνές διαδικτυακό συνέ-
δριο με θέμα «H επαναστατική εναλλακτική
στην κλιματική καταστροφή του καπιταλι-
σμού” που οργάνωσε η Διεθνιστική Σοσιαλι-
στική Τάση (IST) στην οποία ανήκει και το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα.

Συμμετείχαν εκατοντάδες μέλη της τάσης
από μια σειρά χώρες από όλες τις ηπείρους
και τον λόγο πήραν σοσιαλιστές και περιβαλ-
λοντικοί ακτιβιστές από την Βρετανία, την Ιρ-
λανδία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Βραζιλία,
τη Νότιο Κορέα, την Αυστραλία, την Ινδία, το
Σουδάν, την Γκάνα, την Μποτσουάνα, τη Νό-
τιο Αφρική, τη Νιγηρία, το Ισραήλ, την Τουρ-
κία, την Ελλάδα κ.α. 

Συντρόφοι και συντρόφισσες από την Βρε-
τανία έφεραν την εικόνα από τις πρόσφατες
μαζικές κινητοποιήσεις: «Εδώ και δεκαπέντε
περίπου χρόνια διαδηλώνω για το κλίμα.
Ήμουν παρών στην Κοπεγχάγη το 2009, στο
Παρίσι το 2015 και τώρα στην Γλασκώβη και
οι αλλαγές που συντελούνται στο κίνημα κα-
τά της κλιματικής αλλαγής είναι τεράστιες»,
τόνισε ο Τζον Σίνχα. «Οι άλλοτε κυρίαρχες
απόψεις που ήθελαν τις κυβερνήσεις και την
αγορά να δίνει λύση στο πρόβλημα της κλι-
ματικής αλλαγής, σήμερα έχουν υποχωρήσει.
Άλλη μια μεγάλη διαφορά είναι η παρουσία
των συνδικάτων και της οργανωμένης εργατι-
κής τάξης που συμμετέχει σήμερα ενεργά με
διαδηλώσεις και απεργίες. Το σύνθημα να
αλλάξουμε το σύστημα είναι κυρίαρχο και το
ζήτημα είναι να πάμε ένα βήμα παρακάτω και
να πούμε ότι αυτό το σύστημα αλλάζει με
επανάσταση, ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει
εφικτό ένα νέο green deal». 

Στις συζητήσεις αναδείχτηκε ο στενός δε-
σμός ανάμεσα στην κλιματική και την κοινωνι-
κή δικαιοσύνη αλλά και τους πολεμικούς αν-
ταγωνισμούς και το προσφυγικό ζήτημα.
«Μεγάλωσα στις περιοχές που ήταν τα αν-
θρακωρυχεία και έζησα από πρώτο χέρι τι
σήμανε για την εργατική τάξη το πέρασμα
του καπιταλισμού σε νέες μορφές ενέργειας
όταν η Θάτσερ τα έκλεισε», είπε ο Τζέιμς Ίν-
τεν. Την πλήρωσαν οι φτωχοί. Δεν μπορεί να
υπάρξει κλιματική δικαιοσύνη χωρίς κοινωνι-
κή δικαιοσύνη». 

Συγκλονιστική ήταν η παρέμβαση της Σιράζ
από το Σουδάν: «Στη Γλασκώβη διαδηλώσα-
με αρκετός κόσμος από το Σουδάν που περ-
νάει δύσκολες στιγμές μετά το νέο στρατιω-
τικό πραξικόπημα. Το Σουδάν υποφέρει από
μαζική ερημοποίηση, ξηρασία και λιμούς εδώ
και δεκαετίες. Δεν ακούσαμε τίποτε γι’ αυτά
στην Cop26, για τη νέα αποικιοκρατία που
κυριολεκτικά πνίγει τη χώρα και τα μέτρα που
μας επιβάλλει η Παγκόσμια Τράπεζα. Για τα
παρθένα δάση που εδώ και τριάντα χρόνια η
στρατιωτική δικτατορία έχει μετατρέψει σε
άγονες περιοχές στις οποίες μεταφέρουν χι-
λιάδες πρόσφυγες που ζουν σε ανθυγιεινά
καμπ χωρίς τρεχούμενο νερό. Ζούμε μια τε-
ράστια οικολογική και κοινωνική καταστροφή
στο Σουδάν και σε όλη την Αφρική. Η επανά-
στασή μας γκρέμισε την δικτατορία πριν λίγο

καιρό και τώρα αντιμετωπίζουμε μια νέα που
θέλει να βάλει τέλος στην δημοκρατική μετά-
βαση –και στην Cop 26 δεν τόλμησαν καν να
τους καταδικάσουν». 

Παρεμβάσεις που ανέδειξαν την καταστρο-
φή που φέρνει στο περιβάλλον, στους αν-
θρώπους και στο κλίμα η εκμετάλλευση της
Αφρικής από τις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυ-
νάμεις έκαναν μια σειρά ομιλητές. Η Σαμπρί-
να Φερνάντες από την Βραζιλία ανέδειξε το
ζήτημα της καταστροφής των δασών του
Αμαζονίου από τις εταιρίες και τις πολυεθνι-
κές που έρχονται στη χώρα για να «επενδύ-
σουν» όχι μόνο επειδή έχει πλούσιες πρώτες
ύλες αλλά και γιατί έχει φθηνό εργατικό δυ-
ναμικό ενώ ανέδειξε το ζήτημα του χρέους
της οικονομικής πίεσης που ασκεί το ΔΝΤ πά-
νω στην Βραζιλία και άλλες χώρες την ίδια
ώρα που υποτίθεται κόπτονται για την κλιμα-
τική μετάβαση.

Εικόνες επιτυχημένης αντίστασης ήρθαν
από τον Καναδά και την Αυστραλία όπου μα-
ζικές κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή των
αυτόχθονων πληθυσμών αλλά και των συνδι-
κάτων έχουν πετύχει νίκες ενάντια σε περι-
βαλλοντοκτόνα σχέδια κυβερνήσεων και πε-
τρελαιάδων. «Στις ΗΠΑ το κίνημα δεν θα πρέ-
πει να κάνει το ίδιο λάθος, να θεωρήσει ότι ο
μόνος του ρόλος είναι να ελπίσει ότι πιέζον-
τας το Δημοκρατικό Κόμμα θα υπάρξει οποι-
αδήποτε αλλαγή», τόνισε ο Έρικ Φρετζ από
το Marx21 US.

“Στα τυφλά”
«Τέτοιες μέρες, στις 11 Νοεμβρίου του

1918 τέλειωσε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Υπάρχει ένα βιβλίο για τον Α’ ΠΠ που ονομά-
ζεται “Οι υπνοβάτες” και υποστηρίζει πως οι
ηγέτες της Ευρώπης μπήκαν “στα τυφλά”
στον “μεγάλο πόλεμο” χωρίς να έχουν αντιλη-
φθεί την τεράστια καταστροφή που ακολού-
θησε. Δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς
το ίδιο για τους ηγέτες του παγκόσμιου καπι-
ταλισμού που συγκεντρώθηκαν στην Γλασκώ-
βη. Τους έχουν προειδοποιήσει οι επιστήμο-
νες ξανά και ξανά αλλά συνεχίζουν με τις
ίδιες πολιτικές. Ο μαρξισμός μπορεί να εξηγή-
σει το γιατί. Ο Μαρξ χαρακτήριζε τον καπιτα-
λισμό σαν ένα σύστημα εκμετάλλευσης και

ανταγωνιστικής συσσώρευσης στο οποίο οι
ανταγωνισμοί ανάμεσα στους καπιταλιστές
οδηγούν σε καταστάσεις τις οποίες δεν μπο-
ρούν ούτε οι ίδιοι σαφώς να εξηγήσουν και σί-
γουρα δεν μπορούν να ελέγξουν», τόνισε ο
Άλεξ Καλίνικος στην συζήτηση με θέμα «Στα-
ματώντας την περιβαλλοντική καταστροφή-
παλεύοντας για αλλαγή συστήματος» που
συντόνισε η ιρλανδή βουλευτίνα Μπριντ Σμιθ.

«Αυτό που είδαμε στο Cop26 δεν ήταν μια
παγκόσμια διάσκεψη. Ήταν μια διάσκεψη
ανάμεσα σε ανταγωνιστικά καπιταλιστικά
κράτη που ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάν-
τια στην εργατική τάξη και τους φτωχούς σε
όλο τον κόσμο αλλά παλεύουν μεταξύ τους
για να υπερασπίσουν τις δικές τους επιχειρή-
σεις», τόνισε ο Τσάρλι Κίμπερ γραμματέας
του SWP. “Το αποτέλεσμα είναι ένα αηδιαστι-
κό παζάρι ανάμεσα στο μέλλον της ανθρωπό-
τητας και το μέλλον της παγκόσμιας βιομη-
χανίας, που αφορά τα ορυκτά καύσιμα και
στην οποία πάντα κερδίζουν οι τελευταίες. Γι’
αυτό το κάρβουνο βρέθηκε στο επίκεντρο
της συζήτησης για μείωση αλλά δεν υπήρχε
αναφορά στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Πρέπει να αποδεχτούμε ότι αν δεν υπάρξει
αντίσταση στον καπιταλισμό δεν πρόκειται να
υπάρξει αλλαγή στην πολιτική. Τι είδους αντί-
σταση όμως; Ούτε η αποδοχή των φιλελευθέ-
ρων “λύσεων” ούτε η άμεση δράση μικρών
“αποφασισμένων” ομάδων μπορεί να δώσει
απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Χρειαζόμα-
στε ένα μαζικό κίνημα που να έχει στο κέντρο
του την εργατική τάξη αλλά να βάζει μπρο-
στά την ανάγκη της σύγκρουσης με το σύ-
στημα. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε
μπροστά μας σε όλο τον πλανήτη». 

«Είναι πλέον σαφές, το κίνημα ριζοσπαστι-
κοποιείται. Ο δικός μας ρόλος δεν πρέπει να
περιορίζεται σε αυτόν του συνδικαλιστή ή
του ακτιβιστή που χτίζει μαζικά μέτωπα. Χρει-
άζεται να κερδίσουμε τον κόσμο που παλεύει
στην εναλλακτική της επανάστασης και του
σοσιαλισμού», τόνισε η Σάρλοτ από την Γλα-
σκώβη καλώντας όσους παρακολουθούσαν
να γίνουν μέλη στις οργανώσεις της Διεθνι-
στικής Σοσιαλιστικής Τάσης.

Γιώργος Πίττας

Επαναστατική εναλλακτική
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