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ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μια μάχη 
που δεν αφορά
μόνο τους
δικηγόρους

Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Νοέμ-
βρη θα διεξαχθούν οι εκλογές των δικη-
γορικών συλλόγων με δύο κάλπες, για δι-

οικητικό συμβούλιο και για πρόεδρο. Οι εκλο-
γές πραγματοποιούνται μέσα σε ένα κλίμα γενι-
κευμένης και μαζικής αντίστασης στις αντεργα-
τικές επιθέσεις, στα αυταρχικά μέτρα και την
καταπάτηση δημοκρατικών δικαιωμάτων στα
οποία επιδίδεται η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας.

Τα σχήματα που στηρίζονται στις δυνάμεις
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, η Εναλλακτι-
κή Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή στην Αθή-
να με υποψήφιο πρόεδρο τον Θανάση Καμπα-
γιάννη και η Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγό-
ρων στη Θεσσαλονίκη με υποψήφιο πρόεδρο
τον Χαράλαμπο (Μπάμπη) Κουρουνδή, διεκδι-
κούν να εκφράσουν αυτή τη δυναμική της αντί-
στασης και στις εκλογές. Για να υπάρξει η
στροφή των δικηγορικών συλλόγων από «συνή-
γορους» της κυβερνητικής αυθαιρεσίας σε συλ-
λόγους αντίστασης και συμπόρευσης με το ερ-
γατικό κίνημα και τη νεολαία. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα και τα δύο
σχήματα πρωταγωνίστησαν ώστε να γίνει αυτή
η συμπόρευση πράξη. Από τη  διαδήλωση του
Πολυτεχνείου και τις πανεργατικές κινητοποι-
ήσεις ενάντια στον νόμο για τις διαδηλώσεις
και τον νόμο Χατζηδάκη μέχρι τις αντιρατσιστι-
κές κινητοποιήσεις υπέρ των προσφύγων και
των Ρομά, οι δικηγόροι της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς με τα πανό τους βρέθηκαν στην
πρώτη γραμμή. Πρωταγωνίστησαν στη μάχη
για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, όχι μόνο
ως κομμάτι της Πολιτικής Αγωγής, αλλά και ως
ομιλητές σε δεκάδες αντιφασιστικές εκδηλώ-
σεις σε όλη την Ελλάδα. Μπήκαν μπροστά για
να στηρίξουν τους αγωνιστές που καταδιώκον-
ταν από την κυβέρνηση ενάντια στις απαγορεύ-
σεις των συγκεντρώσεων με πρόσχημα την παν-
δημία. Έτσι κέρδισαν την εκτίμηση όχι μόνο
των συναδέλφων τους αλλά και όλου του κό-
σμου των κινημάτων. 

Σύμφωνα με την Εναλλακτική Παρέμβαση, οι
θέσεις της «διαφέρουν ριζικά από εκείνες που
θα βρείτε στα φυλλάδια των παρατάξεων της
πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΔΣΑ: αποτελούν σημεία κινητοποίησης και αγώ-
να που θέτουμε ενώπιον της πλειοψηφίας του
δικηγορικού σώματος, των αυτοαπασχολούμε-
νων, των μισθωτών και των ασκούμενων δικηγό-
ρων ως στόχους πάλης και όχι ως συνταγές
που θα επιτευχθούν από κάποιον Πρόεδρο ή
κάποια πλειοψηφία στο ΔΣ. Οι δικές μας θέσεις
αποτελούν πρόγραμμα πάλης και διεκδίκησης
που μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με την κινητο-
ποίηση των δικηγόρων και την συμπόρευση με
τις σύμμαχες κοινωνικές δυνάμεις, τους εργα-
ζόμενους, τα σωματεία τους και τη νεολαία, σε
αντίθεση με τις κυβερνητικές πολιτικές, τις νεο-
φιλελεύθερες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τους εκτελεστές τους στο δικηγο-
ρικό σώμα». 

Μ.Ν.

Αναμφίβολα αυτές οι εκλογές στους δικη-
γορικούς συλλόγους, ιδίως της Αθήνας

και της Θεσσαλονίκης αποτελούν μια πολιτι-
κή παρέμβαση που δεν αφορά μόνο τους δι-
κηγόρους. 

Αποτελούν μια παρέμβαση στην κοινωνία
και μία πρόταση αντίστασης και σύνδεσης
διαφορετικών και κοινών όμως αγώνων μετα-
ξύ τους. Η συνεχής αυταρχικοποίηση και αυ-
θαιρεσία του κράτους αποτελεί ένα γεγονός
που το βιώνουμε όλες και όλοι που ανήκουμε
είτε στη δικηγορία είτε ως εργαζόμενοι στο
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα είτε είμαστε
πρόσφυγες, μετανάστες, Ρομά είτε αγωνι-
στές του κινήματος. Η σκληρή καταστολή
που υφίστανται οι πρόσφυγες στα σύνορα
του Αιγαίου και του Έβρου μέσα από τις συ-
νεχείς επαναπροωθήσεις, τις απαγωγές, την
χρήση βίας και απειλών, την εγκατάλειψη με
κίνδυνο – πραγματικό – αφαίρεσης της ζωής,
τις θανατηφόρες αστυνομικές καταδιώξεις,
έχει αρχίσει να επεκτείνεται εδώ και καιρό
και να βάλει τα δικαιώματα ευρύτερων κομ-
ματιών της κοινωνίας. Η πανδημία επίσης
χρησιμοποιείται για περαιτέρω καταστολή
και απαγορεύσεις όπως των διαδηλώσεων
που είδαμε πέρσι στις 17 Νοέμβρη και 6 Δε-
κέμβρη. Τα εργασιακά δικαιώματα επίσης
βρίσκονται στο στόχαστρο είτε με συνδικαλι-
στικές διώξεις, εκδικητικές απολύσεις, εργα-
τικά ατυχήματα, νομοθετικές ρυθμίσεις ενάν-
τια στο δικαίωμα στην απεργία και άλλα κε-

κτημένα συλλογικά και ατομικά εργατικά δι-
καιώματα. Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, η
Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων έπαιξε
καθοριστικό ρόλο το προηγούμενο διάστημα
είτε παρεμβαίνοντας σε συλλογικούς αγώνες
εργαζομένων και φοιτητών ενάντια πχ στην
αστυνομία στα πανεπιστήμια, είτε συμμετέ-
χοντας σε κοινές πρωτοβουλίες νομικών σε
υποστήριξη δικαιωμάτων κρατουμένων όπως
του Δ. Κουφοντίνα, είτε παρέχοντας νομική
στήριξη σε πρόστιμα και κατηγορίες «απαγο-

ρευμένων» συγκεντρώσεων. Η μάχη για τα
δημοκρατικά δικαιώματα είναι μπροστά μας.
Η διασύνδεση όλων των αντιστάσεων είναι
κομμάτι της αντίστασης εντός του ΔΣΑ απέ-
ναντι σε σκληρές εργοδοσίες και πολιτικές
αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την
ανατροπή της πολιτικής αυθαιρεσίας και αυ-
ταρχισμού αυτής της κυβέρνησης.

Ευγενία Κουνιάκη, υποψήφια με την 
Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική 

Ανατροπή

Οι εκλογές στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, που πραγμα-
τοποιούνται στις 28-29 Νοέμβρη, είναι κρίσιμες. 

Την περίοδο των Μνημονίων, οι δικηγόροι αντιμετωπίσαμε εξοντωτικές
πολιτικές, που εξαφάνισαν πολλούς συναδέλφους μας από τον επαγγελ-
ματικό χάρτη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκλέχτηκε το 2019 με βασικό
σύνθημα την προστασία της «μεσαίας τάξης», αλλά με το καλημέρα
προχώρησε στο άθλιο ασφαλιστικό Βρούτση (Ν. 4670/2020), που σήμα-
νε αύξηση εισφορών για τη μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων, μέσα
από την οποία χρηματοδοτήθηκε η ελάφρυνση των ρετιρέ της δικηγο-
ρίας. Όταν ήρθε η πανδημία, η διαδικασία αποβολής των ασθενέστερων
από το επάγγελμα κλιμακώθηκε, καθώς η αναστολή της λειτουργίας των
δικαστηρίων δεν συνοδεύτηκε από καμία ενίσχυσή μας, πέρα από τον
εμπαιγμό των «σκοιλ ελικικου». Παράλληλα, ψηφίστηκε ο νόμος που
προβλέπει την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. 

Απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις, η κυβέρνηση θα έπρεπε να συναντήσει
τη σύσσωμη αντίδραση του δικηγορικού κόσμου. Ωστόσο, οι συνδικαλι-
στικές μας ηγεσίες επέλεξαν τη συναίνεση, εκφράζοντας, έτσι, αποκλει-
στικά τα συμφέροντα των μεγαλοδικηγόρων. Η δική μας επιλογή ήταν
ακριβώς η αντίθετη. Δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας στην προσπάθεια
να γίνουν Γενικές Συνελεύσεις και κινητοποιήσεις ώστε να ακουστεί η
φωνή των μαχόμενων αυτοαπασχολούμενων, μισθωτών και γυναικών δι-
κηγόρων και για να συνδεθούμε με τις μάχες της εργατικής τάξης. Πρω-
τοστατήσαμε στην προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών απέναντι
στον κυβερνητικό αυταρχισμό με κάθε αφορμή, από τις απαγορεύσεις
συναθροίσεων και την αστυνομική βία μέχρι τα δικαιώματα των κρατου-
μένων και ζητήματα έμφυλης βίας. Δώσαμε το παρόν στον αγώνα για
την απόκρουση της φασιστικής απειλής και του ρατσισμού. 

Αυτήν την προσπάθεια συνεχίζουμε και στις εκλογές με την «Εναλλα-
κτική Πρωτοβουλία δικηγόρων Θεσσαλονίκης – συνεργαζόμενοι» και τον
Μπάμπη Κουρουνδή ως υποψήφιο πρόεδρο. Καλούμε κάθε συνάδελφο
να συστρατευτεί μαζί μας για να δυναμώσουμε τους αγώνες που έχουμε
μπροστά μας. 

Ευκλείδης Μακρόγλου, Αναστασία Παναγιώτου, 
Νίκος Παπαθανασίου, Κώστας Τορπουζίδης, Βασίλης Τσιγαρίδας,
υποψήφιοι με την «Εναλλακτική Πρωτοβουλία δικηγόρων Θεσσαλονίκης – 

συνεργαζόμενοι»

Εκλογικά Κέντρα για τις εκλογές του ΔΣΑ:
• ΔΣΑ, Ακαδημίας 60
• Πνευματικό Κέντρο Αθηναί-
ων, Αίθουσα Αντώνης Τρίτσης,
Ακαδημίας 50
• Στοά του βιβλίου, 
Πεσμαζόγλου 5
• Συμβολαιογραφικός Σύλλογος,
1ος όροφος, 

Γεωργίου Γενναδίου 4
• Ξενοδοχείο Τιτάνια, 
ημιόροφος, Πανεπιστημίου 52
• ΑΚΚΕΔ Προμηθέας, 
4ος όροφος, Φειδίου 18
• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Αθήνας, 1ος όροφος,
Ακαδημίας 18

9/10, Αντιρατσιστικό -
αντιφασιστικό συλλαλητήριο.

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ηπορεία στην επέτειο της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου την περασμένη Τετάρτη
ήρθε να δώσει ώθηση στις μάχες που δί-

νουμε μέσα στις σκληρές συνθήκες του νέου κύ-
ματος της πανδημίας. Όχι μόνο στην Αθήνα, αλ-
λά και στις άλλες πόλεις οι πορείες ήταν μαζι-
κές, αψηφώντας όλες τις προσπάθειες υποβάθ-
μισης που ξετυλίχτηκαν. Και ταυτόχρονα, παν-
τού ηγεμόνευσαν τα συνθήματα και τα μηνύματα
πώς το Πολυτεχνείο δεν ήτανε «γιορτή» και πώς
ο δρόμος του Νοέμβρη είναι επαναστατικός.

Χωρίς αμφιβολία, αυτή η επιτυχία τροφοδοτή-
θηκε από τους αγώνες που προηγήθηκαν αυτό
το φθινόπωρο- τις απεργίες στην efood και την
COSCO, τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών
και των φοιτητών, τα αντιφασιστικά και αντιρα-
τσιστικά συλλαλητήρια στον ένα χρόνο από την

καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Με τη σειρά της, όμως, η πορεία του Πολυτε-

χνείου ήρθε να ενισχύσει αυτή τη δυναμική.
Όσο και να προσπαθούν ο Μητσοτάκης και οι
υπουργοί του, αυτή η εικόνα δεν κρύβεται. Με
έμμεσο τρόπο το ομολόγησαν οι ίδιοι με την επι-
λογή τους να αποφύγουν την περσινή αστυνομι-
κή απαγόρευση. Ο Μητσοτάκης και ο Θεοδωρι-
κάκος ξέρουν ότι η πολιτική ήττα τους θα ήταν
χειρότερη αν επιχειρούσαν να απαγορεύσουν
την πορεία με τα ΜΑΤ.

Εργατική οργή
Η επιδείνωση της πολιτικής απομόνωσης της

κυβέρνησης είναι ασφαλώς ο ένας παράγοντας
που καθορίζει τη συγκυρία. Οι θάνατοι ασθενών
από κορονοϊό που σπάνε κάθε προηγούμενο αρ-
νητικό ρεκόρ, οι περικοπές στις δαπάνες για την
Υγεία που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός,
τα εργατικά «ατυχήματα»-δολοφονίες που σπέρ-
νουν οι ιδιωτικοποιήσεις, όλα αυτά μαζί και πολ-
λά άλλα προκαλούν την εργατική οργή που δεν
εκτονώνεται με απόπειρες του Μητσοτάκη να
μοιράσει ψίχουλα ως έκτακτη ενίσχυση τον Δε-
κέμβρη.

Το πραγματικό ζήτημα που αναδεικνύεται εί-
ναι το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη
δυναμική. Χιλιάδες και χιλιάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες αναζητούν την απάντηση σε αυτό
το ερώτημα. 

Η απάντηση σίγουρα δεν περνάει μέσα από
μια κοινοβουλευτική αντιπολίτευση που περιμέ-
νει πότε θα γίνουν εκλογές και στο μεταξύ δι-
στάζει να στηρίξει τις κινητοποιήσεις του κό-
σμου. Ο Σπίρτζης του ΣΥΡΙΖΑ διάλεξε μετά την
πορεία του Πολυτεχνείου να δώσει συγχαρητή-
ρια στην ...αστυνομία! Η ηγεσία της ΟΕΝΓΕ που
πρόσκειται στο ΚΚΕ ακόμη δεν έχει βγάλει κάλε-
σμα συμμετοχής στην απεργία στα Νοσοκομεία
την 1 Δεκέμβρη!

Η σωστή επιλογή είναι να κλιμακώσουμε τους
αγώνες εδώ και τώρα. Η απεργία των εργατών
της Υγείας μπορεί και πρέπει να γίνει πανεργατι-
κή. Να την αγκαλιάσουν οι εκπαιδευτικοί που
έχουν συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ αυ-
τό το Σάββατο. Να την απλώσει η ΑΔΕΔΥ καθώς
οι περικοπές του Προϋπολογισμού χτυπάνε
όλους τους εργαζόμενους. Να συνεχίσουν οι
ναυτικοί της ΠΝΟ την απεργία στα πλοία δίπλα
στην συνέχιση της απεργίας στην COSCO για
να κερδίσουμε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
παντού. Πριν τριάντα χρόνια, ένα απεργιακό κύ-
μα τσάκισε την κυβέρνηση του πατέρα Μητσο-
τάκη, τώρα είναι εφικτό να κάνουμε το ίδιο με
την κυβέρνηση του γιου του.

Για να πάνε τα πράγματα προς τα εκεί, χρει-
αζόμαστε πιο δυνατή επαναστατική αριστερά. Ο
δρόμος του Νοέμβρη απαιτεί την αντίστοιχη
αριστερά. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα που
γιορτάζει τα 50χρονα του έχει τις ρίζες του και
στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και στους
αγώνες της δεκαετίας του 1990. Η γιορτή για τα
50 χρόνια του ΣΕΚ στο γήπεδο του Πανελλήνιου
στις 5 Δεκέμβρη δεν είναι μόνο μια ευκαιρία να
θυμηθούμε και να τιμήσουμε αυτή την πορεία.
Είναι κάλεσμα για να αξιοποιήσουμε τις δυνατό-
τητες που ανοίγουν οι αγώνες της τάξης μας
σήμερα για να απαλλαγούμε από τις βαρβαρό-
τητες του καπιταλισμού.

17/11, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Κλιμακώνουμε με έμπνευση 
από το Πολυτεχνείο

Στα 9.650 ευρώ ανέβηκε ο δεί-
κτης της οικονομικής εξόρμη-

σης της Εργατικής Αλληλεγγύης
με τα 4.750 ευρώ που συγκεντρώ-
θηκαν τη βδομάδα που πέρασε. 

Από 100 ευρώ Δημήτρης Ζ., Μα-
νώλης Φ., Γιάννης Σ., Μαρία Π.,
Γιώργος Κ., Γιώργος Π., από 50
ευρώ Τζέρι Μ., Γιάννης Σ., Μύρων
Μ., Γιώργος Π., Μίμης Λ., Κώστας
Κ., Τασούλα Κ., Ελένη Π., Νίκος
Τ., Δημήτρης Π., Βαγγέλης Κ.,
από 30 ευρώ Χρήστος Β. και Βασί-
λης Β., από 20 ευρώ Κωνσταντί-
νος Δ., Κατερίνα Τ., Ιωάννα Κ., Τά-
σος Π., Γιώργος Μ., Γιάννης Κ., 15
ευρώ  Κώστας Λ. 15, από 10 ευρώ
Μαρία Π., Γρηγόρης Π. Ελένη Τ.,
Μαρίνα Κ., Ηλίας Κ., από 5 ευρώ
Εύα Ντ. Και Σπύρος Γ. 

Ευχαριστούμε, επιπλέον, τις Άν-
να Κ., Γιάννη Θ., Θανάση Σ., Σερα-
φείμ Ρ., Δώρα Κ., Νίκος Π., Κατε-
ρίνα Τ., Μύρωνας Μ., Γιώτα Γ., Νι-
κηφόρος Π., Δημήτρη Σ., Νίκο Τ.,
Γιούλη Κ., Κώστα Κ., Μαρία Β.,
Βαγγέλης Μ., Φωτεινή Τ., Χαρίτα
Μ., Ιάσωνας Χ., Κώστας Κ., Βασίλη
Σ., Σωτήρη Κ., Νίκο Σ., Κώστα Κ.,
Φούλη Γ., Άννα Τ., Νίκος Φ., Γιάν-
νη Γ., Στάθη Κ., Ευγενία Β., Έφη
Α., Αινεία Μ., που γράφτηκαν συν-
δρομήτριες/ες στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη και το περιοδικό Σοσια-
λισμός από τα Κάτω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Ενισχύστε 
την 
Εργατική
Αλληλεγγύη
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Ανταμώνουμε μέσα στους αγώνες– 

Με το ΣΕΚ έχουμε βρεθεί πολλές φορές στην ίδια
όχθη του ποταμού σε αγώνες κομβικής σημασίας

για την ελληνική κοινωνία. Για την ενίσχυση του ΕΣΥ,
ενάντια στην κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων,
ενάντια στην αστυνομοκρατία και την περιστολή των
δημοκρτατικών ελευθεριών, για την κλιματική κρίση και
φυσικά για την Απεργιακή 8 Μάρτη. 

Μια κίνηση που έχει σκοπό να θέσει το φεμινιστικό
ζήτημα με έναν πολιτικό τρόπο, προτείνοντας λύσεις
και θέτοντας πλαίσιο διεκδικήσεων που μας αφορά
όλες. 

Η δράση του είναι πάντα μαχητική, με ελπιδοφόρα
φρεσκάδα και δημιουργικό πείσμα. Μας θυμίζουν συνε-
χώς ότι η διεκδίκηση για έναν καλύτερο κόσμο είναι μια
γιορτή που μας χωράει όλ@.

Μαργαρίτα Συγγενιώτου, 
λυρική τραγουδίστρια, οργανωτική γραμματέας ΠΟΘΑ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας στέλνω θερμούς
συναγωνιστικούς χαιρετισμούς εκ μέρους της Αρι-

στερής Ανασύνθεσης για τη συμπλήρωση των 50 χρό-
νων του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. Το κόμ-
μα σας έχει μία μακρά πορεία στα κινήματα της χώ-
ρας μας και στην αναζήτηση της επαναστατικής προ-
οπτικής εντός των εργατικών και λαϊκών αγώνων. 

Η οργάνωση από την οποία προέρχεται το ΣΕΚ, η Ορ-
γάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση, υπήρξε μία από τις
πρώτες και πιο ενδιαφέρουσες συλλογικότητες της νέ-
ας επαναστατικής Αριστεράς στη χώρα μας, με σημαντι-
κή συμβολή στο αντιχουντικό κίνημα και την εξέγερση
του Πολυτεχνείου του '73. Αλλά και σε νέα πρωτότυπα
εγχειρήματα κοινωνικών σχημάτων σε χώρους εργασίας
και νεολαίας στη δύσκολη δεκαετία του '80, όπως οι
Αριστερές Συσπειρώσεις Φοιτητών. Στη δεκαετία του
'90 κρατήσατε μία θαρραλέα στάση ενάντια στον ανερ-
χόμενο εθνικισμό στα γεγονότα του Μακεδονικού, αλλά
και ενάντια στον αναπτυσσόμενο τότε νεοφασισμό με
την πρώτη ανάπτυξη νεοναζιστικών πυρήνων της Χρυ-
σής Αυγής. Στάση που είχε κόστος, με διώξεις και τραυ-
ματισμούς αγωνιζόμενων μελών σας, κάτι το οποίο δεν
μπορούμε παρά να εκτιμούμε βαθιά. Στάση που διατη-
ρείτε ακόμα παίζοντας σημαντικό ρόλο στο αντιφασιστι-
κό κίνημα μέχρι και σήμερα. Και είχατε διαρκή παρέμβα-
ση σε μεγάλους εργατικούς αγώνες όπως για την ΕΑΣ
και πολλούς άλλους. Παίξατε, επίσης, σημαντικό ρόλο
στο νέο κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, στο αντιπο-
λεμικό κίνημα ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ και το Αφ-
γανιστάν και στο αντιρατσιστικό κίνημα για την υπερά-
σπιση των μεταναστών/τριων και προσφύγων. 

Σε όλη αυτή την πορεία σας περπατάγαμε "παράλ-
ληλα" μέχρι το 2007, όμως η ανάγκη των καιρών μας
έφερε να συμβαδίσουμε στα μετωπικά εγχειρήματα
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, αρχικά στην
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. και αργότερα στην πολύ πιο σημαντική εμ-
πειρία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δώσαμε μάχες μαζί, συμφω-
νώντας και διαφωνώντας πάντα συντροφικά. Αυτό
κρατάμε από την κοινή μας πορεία. Μπορεί να έχουμε
σημαντικές πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, όμως
κρατάμε τους κοινούς αγώνες μας και το ότι υπάρχει
έντιμη στάση και ειλικρίνεια του ενός απέναντι στον
άλλο ακόμα και όταν διαφωνούμε. Δεν είναι αυτονόη-
το δυστυχώς αυτό, ακόμα και στο χώρο της ριζοσπα-
στικής και αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, όπως έχει
δείξει η εμπειρία των τελευταίων χρόνων. 

Για όλους αυτούς τους λόγους σας στέλνουμε την
συντροφική εκτίμησή μας με αφορμή τη συμπλήρωση
των 50 χρόνων του ΣΕΚ. Είμαστε σίγουροι και σίγου-
ρες ότι θα συνεχίσετε το ίδιο δυναμικά και στους αγώ-
νες του μέλλοντος και ελπίζουμε να ξαναβρεθούμε
μαζί στις μεγάλες ανατροπές που έχει ανάγκη η κοι-
νωνία μας για να φτιαχτεί ένα καλύτερο παρόν και
μέλλον για τους εργαζομένους και το λαό μας.   

Χρίστος Τουλιάτος, Αριστερή Ανασύνθεση

Στα 50χρονα μάχι-
μης ζωής και δρά-

σης του ΣΕΚ, από το
1971 και τον αντιδι-
κτατορικό αγώνα μέ-
χρι τη νίκη του αντι-
φασιστικού κινήματος
με την καταδίκη της
ναζιστικής συμμορίας
της Χρυσής Αυγής,
σας εύχομαι καλή δύ-
ναμη, μπροστά στις
νέες μάχες για μια
ανώτερη, νικηφόρα
απάντηση του εργατι-
κού κινήματος για την
ανατροπή της βάρβα-
ρης επιδρομής της
αστικής τάξης και του
πολιτικού της συστή-
ματος. 

Οι σημαντικές νίκες των πρόσφατων εργατικών αγώνων
αποδείχνουν ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ότι το εργατικό και
λαϊκό κίνημα μπορεί να παλέψει για συνολική ήττα της πολι-
τικής του κεφαλαίου και της ΕΕ, για ανατροπή της κυβέρνη-
σης της ΝΔ σε κόντρα και απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και στην
αστική πολιτική. Για να ακυρώσει την προσπάθεια των φασι-
στικών ομάδων και υπολλειμμάτων της Χρυσής Αυγής, να
σηκώσουν κεφάλι αξιοποιώντας και το ανορθολογικό-σκοτα-
διστικό ρεύμα που αναδείχτηκε στη διάρκεια της πανδημίας. 

Αυτή η δυνατότητα για πολιτικά ανώτερες νίκες, απαιτεί
μια άλλη Αριστερά που θα σηκώνει το γάντι απέναντι στο
κεφάλαιο και την πολιτική του. Που θα ενώνει τις αντιστά-
σεις και θα προωθεί την κοινή δράση των μαχόμενων δυνά-
μεων του κινήματος και της Αριστεράς. Με γραμμή ρήξης
και ανατρεπτική ενότητα για ψωμί και υγεία, παιδεία και
ελευθερία. Που θα απορρίπτει την αναμονή και τις μάταιες
προσδοκίες για καλύτερες μέρες μέσω κυβερνητικής εναλ-
λαγής.

Με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε
δώσει και δίνουμε κρίσιμες μάχες. Παρά τις όποιες ανεπάρ-
κειες και αδυναμίες, καλούμαστε να συμβάλουμε στην ανώ-
τερη ενωτική συγκρότηση μιας μαζικής μετωπικής αντικαπι-
ταλιστικής επαναστατικής αριστεράς για μια νικηφόρα προ-
οπτική των αγώνων για την αντικαπιταλιστική ανατροπή.

Άγγελος Χάγιος,
μέλος Γραφείου Π.Ε. ΝΑΡ για την Κομμουνιστικη Απελευθέ-

ρωση, μέλος ΠΣΟ Ανταρσυα 

Πρωτογνώρισα την ΟΣΕ
στα φοιτητικά μου χρό-

νια χωρίς να διατηρήσω κά-
ποια σχέση. Ήμουν στο χώ-
ρο της εξωκοινοβουλευτι-
κής αριστεράς και έβλεπα
με συμπάθεια τους συντρό-
φους που τρέχανε παντού,
σε κάθε διαδήλωση και κι-
νητοποίηση. 

Συνεργαστήκαμε για
πρώτη φορά στις διαδικα-
σίες για την ενότητα της
αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς και μέσα από την ώθη-
ση του κινήματος στη συγ-
κρότηση της ΕΝΑΝΤΙΑ το
2007 και στη συνέχεια για
τη δημιουργία της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ μέσα σε μια περίοδο μαζικής ριζοσπαστικοποίησης.  

Από τότε δουλεύουμε μαζί τόσο εδώ στον Πειραιά αλλά και σε
όλα τα μεγάλα μέτωπα και βέβαια στο αντιφασιστικό και αντιρατσι-
στικό κίνημα. Οι σύντροφοι του ΣΕΚ δεν αφήνουν καμία κίνηση των
μαζών χωρίς να βρεθούν εκεί, προσπαθούν να δουλέψουν με όλο
τον κόσμο που βγαίνει στον δρόμο ανεξάρτητα από το τι πιστεύει
χωρίς οι ίδιοι να κάνουν παραχωρήσεις στις ιδέες τους. Τους χαρα-
κτηρίζει μια αυταπάρνηση και μια παροιμιώδης επαναστατική αισιο-
δοξία για το ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα. Δου-
λεύουν καθημερινά όμως σε αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό έχουν
λόγο να είναι αισιόδοξοι. 

Στον Πειραιά, στην πάλη ενάντια στον φασισμό και τη ΧΑ μοιρα-
στήκαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές. Δεν ξεχνάω την
συγκέντρωση στην πλατεία Κοραή όπου ήθελε να εμφανιστεί προ-
εκλογικά ο Μιχαλολιάκος. Μια χούφτα συντρόφων, περικυκλωμέ-
νοι από τα ΜΑΤ κράτησαν την πλατεία και δεν επέτρεψαν στη ΧΑ
να κάνει την εμφάνισή της. 

Μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες του ΣΕΚ προ-
σπαθήσαμε μέσα από το δημοτικό συμβούλιο να είμαστε η ντουν-
τούκα του κινήματος, συμπαρασταθήκαμε στους αγώνες των ερ-
γατών της Cosco και παλέψαμε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του
λιμανιού. 

Σας εύχομαι κουράγιο, δύναμη, πίστη και αισιοδοξία στον σπου-
δαίο αγώνα που δίνουμε. Εύχομαι στο ΣΕΚ να μακροημερεύσει και
να γιορτάσει και τα 100χρονα του αλλά σε συνθήκες που οι εργα-
ζόμενοι θα έχουν πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας και η ζωή θα εί-
ναι καλύτερη και πιο όμορφη, όπως το αξίζουμε. 

Θανάσης Διαβολάκης,
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στο Λιμάνι
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Χαιρετίζουμε την κοινή προσπάθεια

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα. Αν και έφυγα
στα δεκατέσσερά μου, και δεν ήμουν ακόμη ακτιβί-

στρια. Πήγαινα όμως στις διαδηλώσεις, ήμουν σοσιαλί-
στρια, κι ας μην είχα ακόμα τον τρόπο και τη θεωρία για
να εκφράση τις ιδέες μου. Η πρώτη μου επαφή με ορ-
γανωμένους ακτιβιστές ήταν με τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ,
την αντιφασιστική κίνηση στην οποία συμμετέχει το ΣΕΚ
που έκαναν εξόρμηση έξω από το σχολείο μου. 

Θυμάμαι να φεύγω από αυτή τη συνάντηση και να εί-
μαι φοβερά εμπνευσμένη από αυτούς τους ανθρώπους
που έχουν αποφασίσει να αφιερώσουν τόσο μεγάλο μέ-
ρος του εαυτού τους, της ζωής τους, του χρόνου τους
για αυτές τις πολιτικές ιδέες για τις οποίες παλεύουμε
και σήμερα τόσο σκληρά. 

Δεν θα μπορούσα ποτέ να είχα φανταστεί ότι μια μέ-
ρα θα μιλούσα στους συντρόφους μου εδώ στο Σίντνεϊ
για τους συντρόφους μου στην Ελλάδα και νομίζω ότι
και αυτή είναι μια από τις ομορφιές των διεθνιστικής
μας πολιτικής, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι ζη-
τήματα όπως η διαδήλωση  ενάντια στην COP26 από
την οποία μόλις ήρθαμε δεν δίνονται στο εθνικό επίπε-
δο αλλά πρέπει να ενωνόμαστε με τους ανθρώπους και
με τους εργάτες σε όλο τον κόσμο, να χτίζουμε την αλ-
ληλεγγύη και να παλεύουμε ενάντια στο σύστημα που
μας καταπιέζει και που καταστρέφει τον πλανήτη μας.

Μαρίνα Διονυσίου, συντρόφισσα  από την αδελφή 
οργάνωση του ΣΕΚ στην Αυστραλία, Solidarity.

Γνωρίζω την ΟΣΕ από τα πρώτα μου πολιτικά βήμα-
τα παρόλο που δεν υπήρξα ποτέ μέλος. Όμως η

συνεισφορά της ΟΣΕ και αργότερα του ΣΕΚ στο κίνη-
μα είναι πολύ σημαντική. Αξίζει να σημειώσω κάποι-
ους σταθμούς. 

Ο πρώτος ήταν η σαφής εκτίμηση της ΟΣΕ για τον
χαρακτήρα των κοινωνιών του υπαρκτού σοσιαλισμού
ως κρατικού καπιταλισμού σε αντίθεση με τις μέχρι
τότε ανεπαρκείς κριτικές όλων των παραδοσιακών
τροτσκιστικών οργανώσεων. 

Ήταν η συμβολή της στο Πολυτεχνείο το 1973 και σε
όλους τους εργατικούς αγώνες της Μεταπολίτευσης
και το ότι ήταν μια από τις πέντε οργανώσεις που προ-
συπέγραψαν το κάλεσμα για την απαγορευμένη πορεία
στην αμερικάνικη πρεσβεία τον Νοέμβρη του 1980. 

Ήταν η σημαντική παρουσία της στις Αριστερές Συ-
σπειρώσεις Φοιτητών τη δεκαετία του '80 και αργότε-
ρα όταν ως ΣΕΚ στις αρχές του 2000 όρισε έναν ορθό
προσανατολισμό ενάντια στην καπιταλιστική παγκο-
σμιοποίηση αντιτασσόμενη στο μινιμάρισμα της πα-
ρέμβασης του κινήματος σε αντι-νεοφιλελεύθερα μέ-
τωπα, με τη συγκρότηση της Πρωτοβουλίας Γένοβα. 

Το 2003 οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες του ΣΕΚ
συγκρότησαν τη Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο
και συνεργαστήκαμε εξαιρετικά στην υπεράσπιση του
αρνητή του πολέμου Γιώργου Μοναστηριώτη το 2004,
ενώ σημαντική ήταν η παρέμβασή τους και στις απα-
γωγές των Πακιστανών το 2005.

Ακολούθησε ο αγώνας για τη συγκρότηση της αντι-
καπιταλιστικής Αριστεράς με την ΕΝΑΝΤΙΑ το 2007 και
το 2009 με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και σχεδόν συγχρόνως η
πρωτοπόρα η συμβολή του ΣΕΚ στην ίδρυση το 2009
της ΚΕΕΡΦΑ, που μέχρι σήμερα είναι στην πρωτοπο-
ρία του αντιρατσιστικού αγώνα. Καθοριστική ήταν η
συμβολή του στη συγκρότηση της Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας το 2010 και βέβαια ο παρατεταμέ-
νος αγώνας μέχρι τέλος για τη στήριξη της πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. 

Δεν θα μπορούσα να παραλείψω την ανάδειξη εμβλη-
ματικών μορφών του κινήματος όπως ο Πέτρος Κωσταν-
τίνου, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, η Αφροδίτη Φράγκου,
ο Κώστας Καταραχιάς, ο Γιάννης Κούτρας, ο Μπάμπης
Κουρουνδής, ο Σεραφείμ Ρίζος και άλλοι πολλοί. 

Συνεργάζομαι με το ΣΕΚ σταθερά από το 2006. Θε-
ωρώ τη συμβολή του σε όλα τα παραπάνω εγχειρήμα-
τα αδιαμφισβήτητη με κορυφαία κατά την άποψη μου
αυτή στον αγώνα ενάντια στη Χρυσή Αυγή: το διατυ-
πώνω ευθέως πως, αν δεν υπήρχε το ΣΕΚ δεν θα
υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα στη δίκη. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Κώστας Παπαδάκης,
δικηγόρος της πολιτική αγωγής 

στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Το γεγονός ότι το ΣΕΚ κλείνει τα 50 του
χρόνια είναι ένα ευχάριστο και σημαν-

τικό γεγονός. Δεν θα ευχηθώ να μακροη-
μερεύσει γιατί είναι σίγουρο πως οι αγωνι-
στές του έχουν μπροστά τους μέλλον αλ-
λά και δρόμο δύσκολο. 

Όλα αυτά τα χρόνια η συνεισφορά του
ΣΕΚ στο κίνημα είναι θετική για δύο λό-
γους. Ο πρώτος είναι πως δεν προκαλεί
συγκρούσεις με τις άλλες πολιτικές δυνά-
μεις του κινήματος που μπορεί να έχουν
διαφορετική προέλευση και καταφέρνει να
συμβιώνει μαζί τους ικανοποιητικά παρά
τον διαφορετικό ιδεολογικό προσανατολι-
σμό. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι σταθερά
προσηλωμένο στα ζητήματα που αφορούν
τις ανάγκες του εργατικού κινήματος. Σε
όλες τις εργατικές κινητοποιήσεις το ΣΕΚ
και η Εργατική Αλληλεγγύη είναι εκεί με
θέσεις που ανταποκρίνονται σε αυτές τις
ανάγκες. 

Ο δεύτερος έχει να κάνει με τις πρωτο-
βουλίες του. Το ΣΕΚ είναι από τις οργανώ-
σεις που συνδέθηκαν άμεσα με τα κινήμα-
τα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και τα
διεθνή αντιπολεμικά κινήματα την πρώτη
δεκαετία του 21ου αιώνα και έπαιξε ρόλο

στο να έρθουν στην Ελλάδα μέσα από την
αντίληψη πως η μάχη ενάντια στον καπιτα-
λισμό δίνεται παγκόσμια. Ιδιαίτερα σημαν-
τική είναι η δράση του ΣΕΚ ενάντια στον
φασισμό και η συμβολή του στον αγώνα
ενάντια στη Χρυσή Αυγή από την πρώτη
στιγμή με τη δημιουργία της ΚΕΕΡΦΑ το
2009 και με τις παρεμβάσεις του στο πλευ-
ρό των προσφύγων. 

Σήμερα χρειάζεται οι νέοι να εμβαθύ-
νουν περισσότερο μέσα σε αυτά τα κινή-

ματα, να συμμετέχουν ενεργά σε αυτά τα
μέτωπα και να δουν την δική τους προ-
οπτική μέσα από οργανώσεις όπως το ΣΕΚ
που υπηρετούν τους λαϊκούς και εργατι-
κούς στόχους της κοινωνίας. Εύχομαι κα-
λή συνέχεια και καλή δύναμη στους αγώ-
νες σας. 

Νίκος Μανιός,
γραμματέας του Σύλλογου Φυλακισθέντων

και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974

Είχα ακούσει για την
ύπαρξη της ΟΣΕ αμέ-

σως μετά την Μεταπολίτευ-
ση. Την γνώρισα όμως μετά
τις καταρρεύσεις του 1990-
91. Εντυπωσιάστηκα από
την καθαρότητα των αναλύ-
σεων για τον κρατικό καπι-
ταλισμό, για τον ιμπεριαλι-
σμό, για τη σύγχρονη εργα-
τική τάξη, για το κόμμα και
το δημοκρατικό συγκεντρω-
τισμό, για τα “εθνικά θέμα-
τα”, κ.λπ. 

Είχα χρόνια να συναντή-
σω απόψεις για ζητήματα
που αφορούν την Αριστερά, που ταυτόχρονα, να είναι επαναστατι-
κές, να μην υποκύπτουν στο ρεφορμισμό και μην αποπνέουν στα-
λινισμό. Έχοντας διαπιστώσει την ανεπάρκεια των υπόλοιπων ορ-
γανώσεων ενθουσιάστηκα με τη στιβαρότητα των απόψεων μιας
μικρής οργάνωσης που τα έβαζε με τον οδοστρωτήρα του εθνικι-
σμού και αντιμετώπιζε με επιτυχία τη δίκη επί “εθνική προδοσία”. 

Από τότε και μετά γνώρισα καλύτερα το ΣΕΚ μέσα από τις πρω-
τοβουλίες που έπαιρνε, π.χ. με την ανάδειξη του ζητήματος του

φασισμού και του ρατσισμού, πολύ πριν η υπόλοιπη Αριστερά κα-
ταλάβει ότι τα πράματα σοβαρεύουν. 

Όταν άρχισε η αντιπροσφυγική εκστρατεία, συνδέθηκα με την
ΚΕΕΡΦΑ για να οργανωθούν οι αντιστάσεις στη Λέσβο, φυσικά
μαζί με άλλα άτομα και τοπικές πρωτοβουλίες. Εντυπωσιάστηκα
όταν κατάφερε να οργανώσει συλλαλητήριο εικοσιπέντε χιλιάδων
μεταναστών και προσφύγων στο Σύνταγμα για να αντιπαρατεθεί
με το ανερχόμενο κύμα της ισλαμοφοβίας. Και μετά, το 2016 έδω-
σε όλες του τις δυνάμεις για να οργανώσει τις εκδηλώσεις στην
Αλεξανδρούπολη και τη διαδήλωση κατά του φράχτη στον Έβρο. 

Με την ωρίμανση των συνθηκών στην επαναστατική αριστερά
ήρθε η ίδρυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αποφασιστικός παράγοντας στην
έξαρση του λαϊκού φρονήματος και στην απόκρουση των ηττοπα-
θών απόψεων μετά την εγκατάλειψη του αντιμνημονιακού αγώνα
από το ΣΥΡΙΖΑ και τη διάψευση των λαϊκών προσδοκιών. Χαίρομαι
που μια οργάνωση, που ξεκίνησε από μια χούφτα αγωνιστές μέσα
στα σκοτάδια της δικτατορίας, γιορτάζει τα 50χρονά της, οργα-
νώνοντας νέους αγωνιστές στις γραμμές της. 

Εύχομαι πάντα καινούργιες επιτυχίες στον αγώνα που αφορά
όχι μόνο το ΣΕΚ αλλά και ολόκληρη την εργατική τάξη. «Ελπίζω
στους σεισμούς που μέλλονται για νάρθουν…» 

Παρασκευάς Ψάνης, 
συνταξιούχος τραπεζικός, Τ.Ε. ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου.



Πώς συνέβη το εργατικό δυστύχημα στο
οποίο έχασε τη ζωή του ο 41χρονος εργα-
ζόμενος της ΣΤΑΣΥ, Πέτρος Γιάμαλης;

Το θανατηφόρο ατύχημα έγινε σε συρμό
λείανσης των γραμμών, έσπασαν τα φρένα
του μηχανήματος και δεν δούλεψαν τα εφε-
δρικά φρένα. Άρα μιλάμε για δύο βλάβες. Το
μηχάνημα το πήρε η κατηφόρα και άρχισε να
τρέχει ανεξέλεγκτα. Οι συνάδελφοι ενημέρω-
σαν το κέντρο ελέγχου και η εταιρία έδωσε
την εντολή να μπει μπροστά ως ανάχωμα
ένας συρμός για να σταματήσει την πορεία
του. Η ταχύτητα που είχε αναπτύξει τη στιγ-
μή της πρόσκρουσης ήταν πολύ μεγάλη,
μπορεί και 80 χλμ/ώρα. Δύο συνάδελφοι πή-
δηξαν από το μηχάνημα στην αποβάθρα της
Ειρήνης και σώθηκαν, ο οδηγός τραυματί-
στηκε σοβαρά στην αποβάθρα του Ηρακλεί-
ου, ενώ ο συνάδελφος τεχνικός που απεβίω-
σε έπεσε πάνω σε πέτρες ανάμεσα στους
σταθμούς Ειρήνη και Ηρακλείου και χτύπησε
θανάσιμα. Ακόμα ένας τεχνικός, ο οποίος εί-
χε μείνει στο βαγόνι τη στιγμή της σφοδρής
σύγκρουσης, τραυματίστηκε σοβαρά και
έμεινε για μια βδομάδα στο νοσοκομείο.

Ποιοι ευθύνονται για αυτό το δυστύχημα;

Ευθύνη έχει η εργολαβική γερμανική εται-
ρία για το μηχάνημα, αλλά και η ίδια η διοίκη-
ση της ΣΤΑΣΥ. Έχουμε καταγγελίες από ερ-
γαζόμενους ότι έχουν ξανασυμβεί πανομοι-
ότυπα περιστατικά. Τι έκανε η διοίκηση της
ΣΤΑΣΥ για αυτό; Έκανε κάτι για αυτές τις μη-
χανές; Ήταν πιστοποιημένα τα άτομα του ερ-
γολάβου που ήταν στο δίκτυο της σταθερής
τροχιάς με διπλώματα από το Ελληνικό δη-
μόσιο για να μπορούν να το χειρίζονται; Έχει
κάνει όλες τις διαδικασίες ασφαλείας στο σι-
δηροδρομικό δίκτυο της ΣΤΑΣΥ; Και τέλος,
αν ξανασυμβεί σήμερα το ίδιο ατύχημα, έχει
πλάνο για έκτακτη ανάγκη η ΣΤΑΣΥ; Η απάν-
τηση είναι όχι. Υπάρχουν διοικητικές ευθύ-
νες. Θεωρούμε ότι ο διευθύνων σύμβουλος

της ΣΤΑΣΥ έχει αφήσει χωρίς σχέδιο προ-
στασίας τους εργαζόμενους. Τους έβαλαν
μέσα σε μηχανήματα μιας εργολαβικής εται-
ρίας και στον βωμό του κέρδους δεν τηρήθη-
καν οι κανόνες και οι διαδικασίες όπως ορίζει
ο νόμος στον σιδηρόδρομο. 

Συνολικότερα, οι συνθήκες εργασίας
στους χώρους δουλειάς δεν είναι αυτές που
ορίζει ακόμα και η ίδια η ΣΤΑΣΥ. Για να μει-
ώσει τους χρόνους εργασίας και να μπορέ-
σει να απομυζεί τους εργαζόμενους, προ-
σπαθεί να καταργήσει με διάφορους τρό-
πους τις διαδικασίες προστασίας και πιστο-
ποίησης των εργαζομένων με τελικό αποτέ-
λεσμα την έκπτωση στην ασφάλειά μας. Τα
τελευταία χρόνια, μολονότι έχουμε κάνει κι-
νητοποιήσεις για να αλλάξουν αυτά, η ΣΤΑΣΥ
αφήνει να λήγουν πιστοποιήσεις εργαζομέ-
νων και δεν προχωράει στις διαδικασίες ανα-
νέωσής τους. Υπάρχουν τεχνίτες στη Γραμμή
1 που ενώ έχουν περάσει 5 χρόνια, η εταιρία
δεν τους έχει πιστοποιήσει, με αποτέλεσμα
πολλοί να έχουν πάρει οδηγία από το σωμα-
τείο να μην κατεβαίνουν να δουλέψουν στο
τούνελ και να κάνουν άλλες εργασίες. 

Ευθύνη για το ότι πληθαίνουν το τελευταίο
διάστημα τα θανατηφόρα εργατικά δυστυχή-
ματα έχει και η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας, ειδικά από τότε που έχει περάσει ο
νόμος του Χατζηδάκη. Εντατικοποιούνται οι
ρυθμοί εργασίας, οι εργαζόμενοι δουλεύουν
στα κόκκινα, ελαχιστοποιούνται οι ασφαλι-
στικές δικλίδες προκειμένου να αυξηθεί το
κέρδος του εργοδότη. Το είδαμε στην Co-
sco, στους διανομείς delivery, τώρα και στη
ΣΤΑΣΥ. 

Ποιες είναι οι διεκδικήσεις για τις οποίες
παλεύετε ως σωματείο;

Θα συνεδριάσουμε τις επόμενες μέρες,
μαζί και με τα άλλα σωματεία των σταθερών
συγκοινωνιών, και θα απαιτήσουμε να επα-
νέλθουν τα μέτρα προστασίας, όπως ήταν τα
παλιότερα χρόνια στη λειτουργία της ΣΤΑΣΥ,

που υπήρχαν σοβαροί κανόνες και διαδικα-
σίες. Εκτός από πρόεδρος του σωματείου
ΣΕΛΜΑ, είμαι και εκπρόσωπος των εργαζο-
μένων στο ΔΣ της ΣΤΑΣΥ. Ζήτησα την παραί-
τηση του διευθύνοντα συμβούλου και τη δια-
θεσιμότητα των εμπλεκόμενων γενικών διευ-
θυντών, προκειμένου να διερευνηθεί η υπό-
θεση. Ως εργαζόμενοι αισθανόμαστε πλέον
ανασφάλεια να εργαζόμαστε υπό την επίβλε-
ψη και καθοδήγηση αυτής της διοικητικής
ομάδας. Επίσης, διεκδικούμε να μπουν δύο
μέλη του σωματείου μας στην Επιτροπή Υγι-
εινής και Ασφάλειας, που είναι θεσμοθετημέ-
νη με νόμο από το 2010 και που θα διερευνή-
σει την υπόθεση του δυστυχήματος.

Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις, ώστε να
μπορούν να υπάρχουν πιο συχνά δρομολό-
για, που είναι απαραίτητα ειδικά τώρα με την
πανδημία. Έγιναν 170 προσλήψεις μέσα στο
2021 την ώρα που οι αποχωρήσεις και οι
συνταξιοδοτήσεις είναι πάνω από 200. Άρα
το πρόσημο είναι αρνητικό. Τα δρομολόγια
αραιώνουν γιατί, εκτός των άλλων, τα τρένα
χαλάνε, δεν αγοράζουν καινούργια και εμείς,
για την ασφάλεια των επιβατών, δεν υπογρά-
φουμε να μπουν σε λειτουργία επικίνδυνοι
συρμοί. Ταυτόχρονα, δίνουμε μάχη ενάντια
στην ολιγωρία της διοίκησης για υπογραφή
νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τέλος, μπροστά μας είναι το δικαστήριο
στις 14 Δεκέμβρη για να πάρουν πίσω τις
συμβασιούχες καθαρίστριες της ΣΤΑΣΥ. Για
βδομάδες αγωνιζόμασταν για να παραμεί-
νουν στη δουλειά και να μονιμοποιηθούν, με
καθημερινές παρεμβάσεις ενημέρωσης του
κόσμου και συμμετοχή σε απεργιακές κινη-
τοποιήσεις και άλλων κλάδων. Χάσαμε τα
ασφαλιστικά μέτρα και τώρα έχει μπει εργο-
λάβος στην καθαριότητα, ο οποίος κοστίζει
περισσότερο, ενώ προσφέρει υποδεέστερες
υπηρεσίες και με πολύ χειρότερους όρους
για το προσωπικό.

Ο Σπύρος Ρεβύθης μίλησε 
στον Μάνο Νικολάου
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ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
Όχι άλλοι νεκροί

Στη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ και την κυβέρνη-
ση επιρρίπτουν τις ευθύνες οι εργαζόμε-
νοι της ΣΤΑΣΥ για το θανατηφόρο δυστύ-

χημα στις γραμμές του ΗΣΑΠ που έγινε τα ξη-
μερώματα της Τρίτης 16/11. Την Πέμπτη 18/11
πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία και παρά-
σταση διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία της
ΣΤΑΣΥ στην Ομόνοια, ενώ τo Συνδικάτο Εργα-
ζομένων ΟΑΣΑ και η Ένωση Εργαζομένων ΗΛ-
ΠΑΠ προχώρησαν σε στάσεις εργασίας.

«Απεργούμε για τον άδικο χαμό του συνα-
δέλφου μας σε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλη-
μα», δήλωσε στην ΕΑ ο Σταύρος Κατσιγιάννης,
μέλος ΔΣ ΣΕΛΜΑ. «Το ίδιο μηχάνημα είχε ξανα-
παρουσιάσει βλάβες τον Αύγουστο, αλλά πα-
ρόλα αυτά το έβαζαν να δουλεύει. Η ΣΤΑΣΥ
πλήρωνε σε εξωτερική εταιρία 5,4 εκατομμύρια
ευρώ για αυτό το μηχάνημα για να κάνει τη λεί-
ανση για μία φορά, ενώ θα μπορούσε να αγο-
ράσει με τα ίδια λεφτά τρία τέτοια μηχανήματα.
Όλοι όσοι βάζουν τους εργολάβους είναι υπεύ-
θυνοι που θρηνούμε κάθε τόσο εργάτες που
χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Δεν θα
το αφήσουμε έτσι. Η θλίψη μας να γίνει οργή
ενάντια σε αυτό το σύστημα και τις κυβερνή-
σεις που εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές και
δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε τον
αγώνα μας για να μην υπάρξει άλλος νεκρός
εργαζόμενος. Η διάθεση όλων μας είναι να κλι-
μακώσουμε την πάλη μας, ώστε να φύγουν οι
εργολάβοι έξω από το Μετρό».

Αδράνεια
«Δεν υπάρχει πρακτικά κρατικός έλεγχος»,

σημειώνει ο Νίκος Σμπαρούνης, εργαζόμενος
Μετρό, προτεινόμενος από το σωματείο για να
μπει στη διερεύνηση του δυστυχήματος. «Οι
Τεχνικοί Επιθεωρητές Σιδηροδρόμου έχουν
απενεργοποιηθεί σαν θεσμός με αποτέλεσμα
να υπάρχει πλήρης αυθαιρεσία των σιδηροδρο-
μικών επιχειρήσεων στην υποδομή, την εκμε-
τάλλευση και τη συντήρηση. Στην πράξη μπο-
ρεί να κάνει η κάθε εταιρία ό,τι θέλει. Για το θέ-
μα της ασφάλειας εδώ και δεκαετίες υπάρχουν
άδεια γραφεία στο Υπουργείο Μεταφορών.
Από την αρχή της λειτουργίας του Μετρό
υπάρχουν στοιχεία παρατυπιών. Έχω δύο θη-
τείες εκλεγμένου στην Επιτροπή Υγιεινής και
Ασφάλειας. Μια σειρά γραπτές καταγγελίες
που έχω κάνει στο υπουργείο για θέματα νομι-
μότητας στη λειτουργία του Μετρό έμειναν
αναπάντητες. Την ίδια αδράνεια αντιμετώπισα
με τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης και
με τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία
αρνείται κάθε αρμοδιότητα. Δύο υποθέσεις
που καταφέραμε να φτάσουμε στα δικαστήρια
απέδειξαν ότι, με το νομικό πλαίσιο που υπάρ-
χει, η Διοίκηση και οι εταιρίες έχουν το πλήρες
ακαταδίωκτο απέναντι σε παραβιάσεις της σι-
δηροδρομικής νομοθεσίας, εκτός αν υπάρξει
νεκρός». 

Στάση εργασίας κήρυξαν τα σωματεία της
ΣΤΑΣΥ και την Παρασκευή 19/11 για την κηδεία
του Πέτρου Γιάμαλη, όπου πλήθος συναδέλ-
φων του παρευρέθηκε στο Γ' Νεκροταφείο
Αθηνών για να τον αποχαιρετίσει και να συμπα-
ρασταθεί στην οικογένεια του, ενώ στεφάνια
κατέθεσαν πολλά σωματεία εργαζομένων στα
ΜΜΜ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Θυσία στο βωμό του κέρδους

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΕΛΜΑ



Για νέα απεργιακή σύγκρουση με την εταιρία
ετοιμάζονται οι λιμενεργάτες της Cosco. Το

σωματείο τους, η ΕΝΕΔΕΠ, καλεί σε 48ωρη
απεργία που ξεκινάει την Παρασκευή 26 Νοέμ-
βρη στις 3μμ. Δύο μέρες νωρίτερα, την Τετάρτη
24/11 είναι προγραμματισμένη η συνάντηση με
την εργοδοσία. Κεντρικά ζητήματα στη διαπραγ-
μάτευση θα είναι η υπογραφή Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας (με αυξήσεις) που θα ικανοποιεί
τις ανάγκες των εργαζόμενων, η μετατροπή των
εργαζομένων σε εκ περιτροπής εργασία σε πλή-
ρους απασχόλησης, καθώς και η άμεση εφαρμο-
γή των αιτημάτων που κερδήθηκαν με την επταή-
μερη απεργία, 5άρα πόστα, κατάργηση των κόν-
τρα βαρδιών και συγκρότηση Επιτροπής Υγιει-
νής και Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της πολυήμερης απεργίας, η
αποφασιστικότητα των λιμενεργατών να φτά-
σουν μέχρι τη νίκη και η τεράστια συμπαράστα-
ση ήταν τεράστια πίεση στην Cosco. Τα δικαστή-
ρια που έβγαζαν παράνομη την απεργία δεν κα-
τάφεραν τίποτα, ενώ ήξεραν ότι οποιαδήποτε
προκλητική κίνηση καταστολής της απεργίας θα
ήταν λάδι στη φωτιά. Για κάθε ώρα απεργίας η
Cosco -και όχι μόνο- έχανε τεράστια κέρδη. Έτσι
αναγκάστηκε να δεσμευτεί ότι θα ικανοποιήσει
αιτήματα. 

Την ίδια πίεση πρέπει να δεχτούν και την ώρα
των διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΕ. Η απόφαση
της ΕΝΕΔΕΠ για νέα 48ωρη απεργία είναι στη

σωστή κατεύθυνση. Η υλοποίηση της απεργίας
χρειάζεται να προχωρήσει χωρίς αστερίσκους
και προϋποθέσεις. Κάθε παραθυράκι που αφήνει
ενδεχόμενα να μην προχωρήσει η απεργία είναι
δύναμη για την Cosco. “Κλείστε την απεργία και
θα διαπραγματευτούμε” είναι η πάγια τακτική
της εταιρίας όλα αυτά τα χρόνια και στο τέλος
δεν δεσμευόταν για τίποτα. Ο αγώνας στην efo-
od είναι το καλύτερο παράδειγμα. Κράτησαν την
απεργία τους, ακόμα και αφού η εργοδοσία πή-
ρε πίσω τις απειλές και απολύσεις, και έφτασαν
να κερδίσουν συμβάσεις αορίστου.    

Η εργοδοσία όλο αυτό το διάστημα κέρδιζε
χρόνο για να ψάξει τρόπους να τρομοκρατήσει
και πάλι τους εργαζόμενους για να μην σηκώ-
σουν ξανά κεφάλι. Ένας τρόπος είναι το δυνά-
μωμα του εργοδοτικού σωματείου που πραγμα-
τοποιεί εκλογές για να επισκιάσει την ΕΝΕΔΕΠ.
Όπως σημειώνει η τελευταία: «σε εκατοντάδες
συνάδελφους ασκήθηκε τεράστια ψυχολογική
βία και αφόρητη πίεση, αμέτρητοι εκβιασμοί,
από τον παραπάνω μηχανισμό, για να συμμετά-
σχουν στις διαδικασίες νοθείας του συνδικάτου-
παραμάγαζου των “COSCO”/PCT, D-PORT και
της κυβέρνησης για να εκλέξουν εκπροσώπους
μαριονέτες της εργοδοσίας. Αποκλειστικός τους
στόχος να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη διατή-
ρηση των συνθηκών εργασιακής εκμετάλλευσης
και ανασφάλειας που εξασφαλίζει τεράστια κέρ-
δη, εξουσία στο όμιλο της “COSCO” και της D-
PORT».

Μ.Ν.

Σε γενικές συνελεύσεις προχωρούν αυτή την εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί των γυμνα-
σίων και των λυκείων, καθώς το Σάββατο 27/11 θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση

των προέδρων μετά από πίεση δεκάδων ΕΛΜΕ που ανάγκασαν την ηγεσία της ΟΛΜΕ
να προχωρήσει σε νέα έκτακτη διαδικασία. Σε ανάλογη κατεύθυνση κινούνται κι αρκετοί
σύλλογοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Την κήρυξη νέας απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση και τη συγκρότηση Κεντρι-
κής Απεργιακής Επιτροπής για την οργάνωση και την υλοποίηση της μάχης μαζί με
απεργίες στις 29/11 και το πρώτο 15θήμερο του Δεκέμβρη προτείνουν μεταξύ άλλων οι
Παρεμβάσεις. Την προκήρυξη απεργίας και την 1η Δεκέμβρη σε συντονισμό με την
απεργία των υγειονομικών προσθέτει στις προτάσεις των Παρεμβάσεων, το Δίκτυο Εκ-
παιδευτικών «Η Τάξη μας».  

Σε προκήρυξή της «Η Τάξη μας» υπογραμμίζει: «Δεν μπορούν να μας σταματήσουν, ού-
τε οι δικαστικές καταδίκες που δρομολόγησε μια υπουργός που θα έπρεπε να είναι η ίδια
υπόδικη για τα δεκάδες σκάνδαλα που είναι αναμιγμένη – με πιο πρόσφατο, την εναντίον
της καταγγελία από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ούτε οι  εκβιασμοί
των προϊσταμένων των σχολικών μονάδων και οι πιέσεις από διευθυντές σχολείων. 

Ούτε, βέβαια, οι τακτικισμοί και οι συνδικαλίστικες παλινωδίες της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ
που προσπαθούν να κλείσουν τους αγώνες μας, χρησιμοποιώντας για άλλη μια φορά
πομπώδεις εκφράσεις του τύπου “θα περάσουμε σε νέες πολύμορφες δράσεις”, δηλα-
δή στο τίποτα, μπορούν να μας σταματήσουν.

Κρατούμε τον αγώνα ζωντανό σε κάθε σύλλογο διδασκόντων χρησιμοποιώντας όλα
τα πρόσφορα μέσα… Διεκδικούμε να κηρύξουν ξανά την απεργία – αποχή όπως έχουν
ήδη ξεκινήσει μια σειρά από ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ πανελλαδικά. Ταυτόχρονα, είναι η ώρα
που χρειάζεται να προετοιμαστούμε για τη συνολική σύγκρουση με το Υπουργείο Παι-
δείας, με την ίδια την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που διαλύουν με κάθε τους ενέργεια, με
κάθε τους νόμο τη Δημόσια Εκπαίδευση. Η απεργιακή κλιμάκωση στην εκπαίδευση εί-
ναι η μόνη που μπορεί να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στην κυβέρνηση και την πολιτι-
κή της». 

Σ.Μ.
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Καμία έκπληξη δεν περιλαμβάνει
η εισηγητική έκθεση του Προ-

ϋπολογισμού του 2022 που κατέθε-
σε την προηγούμενη εβδομάδα η
κυβέρνηση στη Βουλή: είναι ένας
προϋπολογισμός περικοπών, φο-
ρολογικών επιδρομών και δημιουρ-
γικής λογιστικής. Ό,τι ακριβώς πε-
ριμέναμε, δηλαδή, από τον Μητσο-
τάκη και τον Σταϊκούρα.

Να ξεκινήσουμε από το τελευ-
ταίο, τη δημιουργική λογιστική. Το
υπουργείο Οικονομικών αναθεώ-
ρησε για τρίτη φορά τις εκτιμήσεις
της για τους ρυθμούς ανάπτυξης.
Η Καθημερινή, το «σοβαρό» φερέ-
φωνο της Νέας Δημοκρατίας, απο-
τύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό
τρόπο τις νέες αυτές αναθεωρημέ-
νες εκτιμήσεις: «Αύξηση ΑΕΠ κατά
11,7% τη διετία 2021-22 προβλέπει
ο νέος προϋπολογισμός». Το προ-
σχέδιο που είχε καταθέσει η κυ-
βέρνηση στις αρχές Οκτώβρη προ-
έβλεπε ρυθμούς ανάπτυξης 6,1%
για τη φετινή χρονιά και 4,5% για
την ερχόμενη. Η εισηγητική έκθε-
ση ανέβασε την εκτίμηση για το
2021 στο 6,9%. «Έτσι στο τέλος
του επόμενου χρόνου το ΑΕΠ θα
είναι κατά 1,7% υψηλότερο από
αυτό του 2019» γράφει η Καθημε-
ρινή. Η κρίση της πανδημίας, με
άλλα λόγια, είναι (σε οικονομικό

επίπεδο) παρελθόν.
Πόση αξιοπιστία έχουν αυτές οι

εκτιμήσεις; Η απάντηση είναι απλή:
καμία. Το ίδιο το γραφείο Προϋπο-
λογισμού της Βουλής αισθάνθηκε,
αντιμέτωπο με αυτή τη ροζ εικόνα,
την ανάγκη να θυμίσει τις «σημαντι-
κές αβεβαιότητες» της εισηγητικής
έκθεσης: τον κίνδυνο του πληθωρι-
σμού και της αύξησης των επιτο-
κίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας που μπορεί να βυθίσει
τον ελληνικό κράτος σε μια νέα
χρηματοδοτική κρίση. Την «ανησυ-
χητική εξέλιξη της πανδημίας» που
απειλεί τον τουρισμό στη χρονιά
που έρχεται -το 6,9% της (εκτιμώ-
μενης) ανάπτυξης του 2021, να θυ-
μίσουμε, οφείλεται κύρια στην ανά-
καμψη των εσόδων από τον τουρι-
σμό το φετινό καλοκαίρι. Τις μόνι-
μες πληγές που έχει αφήσει στην
οικονομία η ύφεση της πανδημίας,
τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει,

τα νοικοκυριά που έχουν βυθιστεί
ανεπανόρθωτα στο χρέος, τους ερ-
γαζόμενους που έχουν χάσει ορι-
στικά τις δουλειές τους κλπ. Και τέ-
λος την ενδεχόμενη αδυναμία των
φορολογουμένων να ανταποκρι-
θούν στις υποχρεώσεις τους. Και
αυτό μας πάει στο δεύτερο στοι-
χείο του προϋπολογισμού, στις φο-
ρολογικές επιδρομές. 

Κανένας νέος φόρος;
Ο Σταϊκούρας επαναλαμβάνει ότι

δεν προβλέπεται κανένας νέος φό-
ρος για το 2022. Αντίθετα, η κυβέρ-
νηση έχει ήδη προαναγγείλει μεί-
ωση του φόρου των κερδών των
επιχειρήσεων από το 24% στο 22%.
Όμως τα δημόσια έσοδα είναι αυ-
ξημένα στον φετινό προϋπολογι-
σμό κατά 4,6 δις Ευρώ από τα
οποία τα 3,6 δις θα καλυφθούν από
την φορολογία. Η κυβέρνηση ισχυ-
ρίζεται ότι αυτή η αύξηση θα προ-

έλθει αποκλειστικά και μόνο από
την ανάπτυξη -τα εισοδήματα θα
είναι μεγαλύτερα, η κατανάλωση
θα είναι μεγαλύτερη και άρα τα φο-
ρολογικά έσοδα θα είναι μεγαλύτε-
ρα. Η αναμενόμενη ποσοστιαία αύ-
ξηση των φορολογικών εσόδων
(7,73%) όμως είναι μεγαλύτερη
από την αναμενόμενη αύξηση του
ΑΕΠ. Άρα η φορολογική επιβάρυν-
ση προβλέπεται να αυξηθεί. 

Πώς; Αυτό μένει να το μάθουμε.
Το βέβαιο είναι ότι τον λογαριασμό
δεν πρόκειται να τον στείλει ο Μη-
τσοτάκης στους πλούσιους. Για αυ-
τούς προβλέπονται πάντα ειδικά
καθεστώτα. Όπως αποκάλυψε το
Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη Φορολογία η ελλη-
νική κυβέρνηση προσφέρει έκπτω-
ση έως και 50% στους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα απο-
φασίσουν να μεταφέρουν την φο-
ρολογική τους έδρα στην Ελλάδα.

Με μια προϋπόθεση: να έχουν ει-
σόδημα πάνω από 500 χιλιάδες Ευ-
ρώ το χρόνο. Για τους φτωχούς
δεν προβλέπονται εκπτώσεις.  

Και όπως ήταν αναμενόμενο ο
προϋπολογισμός του 2022 θα είναι
προϋπολογισμός περικοπών και λι-
τότητας. Το δημόσιο χρέος και τα
ελλείμματα έχουν ξεφύγει από
τους στόχους που είχαν θέσει οι
μεταμνημονιακές ρυθμίσεις. Το ελ-
ληνικό δημόσιο καταφέρνει να χρη-
ματοδοτεί τα ελλείμματα του μόνο
χάρη στην «εξαίρεση» της ΕΚΤ -το
ειδικό καθεστώς αποδοχής ακόμα
και ομολόγων-σκουπιδιών σαν τα
ελληνικά που έχει επιβάλει η Κρι-
στίν Λαγκάρντ λόγω της πανδη-
μίας. Αν δεν καταφέρει η κυβέρνη-
ση να επιστρέψει γρήγορα σε θετι-
κά πρωτογενή πλεονάσματα η Ελ-
λάδα θα αναγκαστεί σύντομα να
υπογράψει νέα μνημόνια. Ο προ-
ϋπολογισμός προβλέπει μια ρα-
γδαία μείωση των δημοσίων δαπα-
νών το 2022 -από τα 70,8 δις το
2021 στα 65,6 δις το 2022.

Αυτή η βάρβαρη μείωση των δα-
πανών που χτυπάει όλες τις κοινω-
νικές υπηρεσίες είναι από μόνη της
λόγος για να ξεσηκωθούμε ενάντια
στην ψήφιση του νέου προϋπολογι-
σμού.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Νέες μάχες σε Λιμάνια και Σχολεία
COSCO ΟΛΜΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

Άγρια επίθεση με 
φόρους και περικοπές



Σε 24ωρη απεργία (7ωρη στάση εργασίας 8πμ-
3μμ για την Αττική) κατεβαίνουν την Τετάρτη

1 Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι/ες των νοσοκομείων
ύστερα από απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ. Την ίδια μέρα
προχωρούν σε πανελλαδικό συλλαλητήριο στην
Αθήνα, με συγκέντρωση στις 8.30πμ στην πλατεία
Μαβίλη και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών.
Την κινητοποίηση συμπληρώνουν συγκεντρώσεις
και δράσεις των σωματείων κατά τόπους σε όλη τη
χώρα (Θεσσαλονίκη 8.30πμ στις ΥΠΕ).
Η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης στο ΕΣΥ
κορυφώνεται μαζί με το τέταρτο κύμα της πανδη-
μίας. Τελευταία της επιλογή η εκ νέου αναστολή των
προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων στα
νοσοκομεία κατά 80%, με υπογραφή της αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Υγείας Γκάγκα. Η ίδια αποτυχη-
μένη συνταγή που είχε ακολουθήσει ο Κοντοζαμά-
νης, μετατρέποντας τα νοσοκομεία σε δομές μια νό-
σου και εγκαταλείποντας την υπόλοιπη νοσηρότητα
είτε στα χέρια της ιδιωτικής υγείας για όποιον έχει
να πληρώσει είτε στο... Θεό για όλους τους υπόλοι-
πους, επαναλαμβάνεται αυτούσια ένα χρόνο μετά. 
Για την καλύτερη οργάνωση της απεργίας η ΠΟΕ-
ΔΗΝ καλεί τη Δευτέρα 29/11 παναττική συσκεψη
των ΔΣ των Σωματείων στο ξενοδοχείο Novotel
(Μιχαήλ Βόδα 4-6) στις 9πμ. Οι προετοιμασίες της
όμως έχουν ήδη ξεκινήσει, με το Συντονιστικό Νο-
σοκομείων να βρίσκεται ξανά στο κέντρο αυτής της
προσπάθειας. Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριές του
μιλούν εδώ για τη σημασία της.
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Όλοι/ες στην απεργία 1/12

Ηαπεργία της 1ης Δεκέμβρη είναι από τις πιο σημαντικές για το
υγειονομικό κίνημα. Συμπυκνώνει όλες τις μάχες που δώσαμε το

προηγούμενο διάστημα στα νοσοκομεία σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο.
Συμπυκώνει τη μάχη για τις μονιμοποιήσεις των χιλιάδων συμβασιού-
χων και επικουρικών ενάντια στις απολύσεις και την επιστροφή των ερ-
γολάβων. 

Για να γυρίσουν πίσω οι συνάδελφοι/ισσες που βρίσκονται σε ανα-
στολή και η απουσία τους φαίνεται πολύ περισσότερο αυτό το χρονικό
διάστημα της νέας έξαρσης της πανδημίας. Για να απαιτήσουμε ξανά
μαζικές προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων και χρηματοδότηση. Για να
αντιμετωπίσεις την πανδημία δεν φτάνει μόνο το εμβόλιο, χρειάζονται
γιατροί, νοσηλευτές, ΜΕΘ, λεφτά για τα νοσοκομεία και την πρωτο-
βάθμια περίθαλψη.

Για όλους αυτούς τους λόγους ξεσηκωνόμαστε, τη στιγμή που η κυ-
βέρνηση δείχνει ξανά το δολοφονικό της πρόσωπο. Οι ανακοινώσεις
του υπουργού για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι τρισάθλιες.
Πιο ταξικά εξόφθαλμες δεν γίνεται. Στα νοσοκομεία οι εργαζόμενοι σε
αναστολή είναι εκτός συστήματος Υγείας γιατί δήθεν ως ανεμβολίαστοι
αποτελούν υγειονομική βόμβα μετάδοσης του κορονοϊού, αλλά για την
αστυνομία ο Σκέρτσος μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές
μελέτες που να αποδεικνύουν ότι είναι κρίσιμος κρίκος μετάδοσης. Εί-
ναι τραγικά αντιεπιστημονικά αυτά που λένε και θα οδηγήσουν περισ-
σότερο κόσμο στο θάνατο.

Άρα μαζικά την 1η Δεκέμβρη συμμετέχουμε στο απεργιακό συλλα-
λητήριο της ΠΟΕΔΗΝ και καλούμε να κηρύξει απεργία και η ΟΕΝΓΕ.
Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι θα μας σταματήσει με υποσχέσεις για μι-
σό μισθό δώρο τα Χριστούγεννα, είναι γελασμένη. Αν κόπτεται για
τους υγειονομικούς, ας μας δώσει αυξήσεις, ας μας βάλει στα ΒΑΕ
κι όχι να προσπαθεί να κόψει και το μικρό Ανθυγιεινό Επίδομα που
παίρνουμε γιατί είναι δήθεν πολυτέλεια. 

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων έχει ήδη ξεκινήσει την οργάνωση
της απεργίας. Η προκήρυξη και η αφίσα του κυκλοφορεί σε πολλούς
χώρους και με εκτεταμένες περιοδείες συμβάλει στην επιτυχία της.
Στο Αγία Όλγα οργανώνουμε μεγάλη εξόρμηση την Πέμπτη και κα-
λούμε όλες τις δυνάμεις στα νοσοκομεία να μπουν σε αυτή τη μάχη.

Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος στο Αγία Όλγα

Είμαστε στη χειρότερη φάση του τέταρτου κύματος
με χιλιάδες κρούσματα, με πολλές εκατοντάδες αν-

θρώπους διασωληνωμένους εντός και εκτός ΜΕΘ, με κα-
τακόρυφη αύξηση θανάτων. Αλλά η κυβέρνηση καταθέ-
τει έναν προϋπολογισμό που είναι γεμάτος περικοπές και
λέει ότι όλα είναι διαχειρίσιμα. Αυτό που βιώνουμε βέ-
βαια είναι ότι ξεκινάμε εφημερίες με καθόλου ή ελάχιστα
κρεβάτια που γεμίζουν μέσα σε λίγες ώρες, με ράτζα και
με συνθήκες νοσηλείας που είναι τραγικές όχι μόνο για
τα κόβιντ περιστατικά αλλά για όλα.

Η απεργία της 1ης Δεκέμβρη είναι πολύ σημαντική, για-
τί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να γίνουν μονιμοποι-
ήσεις, προσλήψεις, να αυξηθεί η χρηματοδότηση. Και βέ-
βαια να γίνει πραγματική επίταξη της ιδιωτικής υγείας, δη-
λαδή να ενταχτούν οι δομές της στο ΕΣΥ χωρίς καμιά
αποζημίωση στους κλινικάρχες. Είναι ανέκδοτα ότι θα επι-
τάξουν ιδιώτες γιατρούς. Έχουμε την πικρή εμπειρία του
προηγούμενου κύματος που έφεραν γιατρούς πρωτοβάθ-
μιας κύρια περίθαλψης με κάποια ιατρεία στις γειτονιές
και τους πέταξαν στα νοσοκομεία χωρίς να έχουν ιδέα
από βαρέως πάσχοντες, από ανθρώπους που χρειάζονται
οξυγόνα, ενδοφλέβιες αντιβιώσεις κλπ. Είναι γελοίο, δεν
προσφέρει τίποτα, αντίθετα αποδυναμώνει και την πρωτο-
βάθμια τοπικά που με έναν τρόπο απαλλάσει τα νοσοκο-
μεία από απλές υγειονομικές πράξεις.

Οι 7.000 αναστολές έχουν στερήσει από τα νοσοκο-
μεία όχι μόνο ένα τεράστιο νούμερο εργαζόμενων, αλλά
και από την τεράστια εμπειρία τους. Από τον Αύγουστο
λένε ότι το προσωπικό αυτό θα αναπληρωθεί και έχουμε
φτάσει Νοέμβρη και δεν έχει γίνει τίποτα. Αλλά ακόμα κι
αν αύριο αναπληρωνόταν, η εμπειρία που έχουν συνά-
δελφοι που δούλευαν χρόνια στα νοσοκομεία δεν ανα-
πληρώνεται. Η Υγεία, η ποιοτική, που στόχο έχει να σώ-
σει ανθρώπους, δεν είναι ένα αντικείμενο που γίνεται με
τη λογική «φύγε εσύ, έλα εσύ». Είναι εμπειρία που κου-
βαλάει ο κάθε εργαζόμενος και η απουσία όλων αυτών
των συναδέλφων φαίνεται σε απίστευτο βαθμό.

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων κάνει μεγάλη καμπάνια
για την επιτυχία της απεργίας, με εξορμήσεις σε 13 νοσο-
κομεία στο Λεκανοπέδιο. Παντού καλούμε σε γενικές συνε-
λεύσεις, επιτροπές αγώνα, μαζέματα σαν βήματα οργάνω-
σης της απεργίας. Η σύσκεψη της ΠΟΕΔΗΝ στις 29/11 εί-
ναι σωστή, αλλά γίνεται μόλις δυο μέρες πριν την απεργία.
Θα είμαστε εκεί, αλλά μέχρι τότε δεν αφήνουμε καμιά μέ-
ρα χαμένη.

Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, μέλος ΔΣ Σωματείου 
Εργαζόμενων ΓΝΑ Γεννηματάς

Τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε την κατακόρυφη αύξη-
ση των διασωληνωμένων ασθενών και των θανάτων, σαν να

μην έχουν μεσολαβήσει σχεδόν δύο χρόνια από την απαρχή
αυτής της πανδημίας, χρονικό περιθώριο το οποίο η κυβέρνη-
ση είχε στη διάθεσή της για να στελεχώσει το ΕΣΥ και να λάβει
τα απαραίτητα μέτρα.

Πριν ακόμη μπούμε για τα καλά στο χειμώνα, η εικόνα από τα
νοσοκομεία περιλαμβάνει δεκάδες ράτζα στους διαδρόμους,
διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, αύξηση εφημεριών και εξουθε-
νωμένο, μειωμένο προσωπικό λόγω των αναστολών εργασίας.
Σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία, η εντατικοποίηση της εργασίας
των δημοσίων κλινικών και νοσοκομείων αγγίζει πρωτοφανή επί-
πεδα, απουσία προσωπικού, πρωτοβάθμιας υγείας και κοινοτι-
κών δομών. Η ψυχική υγεία "ασθενεί" και οι ιθύνοντες κωφεύουν.

Την 1η Δεκέμβρη όλοι και όλες οι υγειονομικοί πρέπει να ενώ-
σουμε τις φωνές μας απέναντι σε αυτή την καταστροφική πολιτι-
κή, η οποία απαριθμεί μέχρι σήμερα χιλιάδες θανάτους και στερεί
από τους ανθρώπους, επί της ουσίας, το δικαίωμα στην υγεία.

Μαρία Μπολοβίνα, ψυχιατρική κοινωνική λειτουργός 
στο Δρομοκαϊτειο

Σε αυτό το κύμα της πανδημίας και τα παιδιατρι-
κά νοσοκομεία αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη

πίεση και φόρτο εργασίας. Η λειτουργία των σχο-
λείων, με τους όρους που έχουν ανοίξει, έχει σημά-
νει πάρα πολλά κρούσματα. Συν ότι τα μεγάλα κενά
προσωπικού που ήδη υπήρχαν έχουν γίνει μεγαλύ-
τερα με τις αναστολές εργασίας. Οι εργαζόμενοι
έχουμε εξαντληθεί με την αναστολή των αδειών,
ενώ και οι μικροί μας ασθενείς δεν έχουν την περί-
θαλψη που πρέπει. Το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι
οι καθυστερήσεις στα χειρουγεία των ογκολογικών
περιστατικών.

Η πολιτική του Υπουργείου δεν είναι η ενίσχυση,
αλλά η διάλυση των παιδιατρικών νοσοκομείων. Το
πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η προσπάθεια πα-
ραχώρησης από το Παίδων Πεντέλης μιας έκτασης
850τμ για τη φιλοξενία εγκαταλελειμμένων παιδιών.
Αντί να αξιοποιούνται άδεια δημόσια κτίρια, να δια-
μορφώνονται σαν κατάλληλες δομές φιλοξενίας και
να στελεχώνονται με το απαραίτητο και εκπαιδευμέ-
νο προσωπικό, επιλέγουν να στερούν από τα παιδια-
τρικά νοσοκομεία χώρους στους οποίους λειτουρ-
γούν κρίσιμες κλινικές χωρίς φυσικά να προσφέρουν
σε αυτά τα παιδιά τις δομές που έχουν ανάγκη.

Πλέον η προοπτική των απεργιακών κινητοποι-
ήσεων είναι μονόδρομος. Η κυβέρνηση δεν μπορεί
να μας ξεγελάσει με υποσχέσεις για επιδόματα,
όταν έχουμε τόσες ανάγκες σε προσωπικό και υπο-
δομές. Το Σωματείο μας έχει ήδη κυκλοφορήσει
ανακοίνωση για την 1η Δεκέμβρη και ετοιμάζεται να
βρεθεί με το πανό του στην πλατεία Μαβίλη. Προ-
σπαθούμε να συντονιστούμε και με το γειτονικό
μας νοσοκομείο, το Αγία Σοφία, ώστε να έχουμε
κοινή παρουσία.

Μαρία Αλιφιέρη, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζόμε-
νων στο Αγλαΐα Κυριακού



Δίπλα στην υποχρηματοδότηση του νέου
προϋπολογισμού, πάει η υποστελέχωση
του ΕΣΥ που έχει αγγίξει κόκκινο. Βασι-

κό αίτημα της απεργίας της 1ης Δεκέμβρη εί-
ναι η άμεση επιστροφή των κοντά 7.000 εργα-
ζόμενων που βρίσκονται σε αναστολή εργα-
σίας λόγω του κατάπτυστου υποχρεωτικού εμ-
βολιασμού.

Το τελευταίο πράγμα που απέτρεψαν οι
αναστολές ήταν την νέα έξαρση της πανδη-
μίας. Αντίθετα, αυτό που έχουν καταφέρει εί-
ναι να την κάνουν ακόμα πιο δολοφονική.
Ένας βασικός λόγος που τα νοσοκομεία έχουν
αυτή τη στιγμή καταρρεύσει και αδυνατούν να
περιθάλψουν τους ασθενείς με εκατοντάδες
να καταλήγουν καθημερινά είναι ότι, πάνω
στην ήδη τεράστια έλλειψη προσωπικού, στε-
ρήθηκαν από τόσες χιλιάδες εργαζόμενους
που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της μά-
χης.

Αυτή τη διάσταση αναδεικνύουν το ένα μετά
το άλλο τα Σωματεία Εργαζόμενων. Για «υγει-
ονομικό κραχ» κάνει λόγο για παράδειγμα το
Σωματείο Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Πα-
παγεωργίου σε επιστολή του στον Πλεύρη,
απαιτώντας την άμεση επιστροφή των εργαζό-
μενων σε αναστολή. Όπως αναφέρει:

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στενάζει κάτω
από το βάρος του τέταρτου κύματος της Παν-
δημίας. Τα ήδη υποστελεχωμένα νοσηλευτή-
ρια μετατρέπονται σταδιακά σε νοσοκομεία
μιας νόσου προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν
στην αυξημένη ζήτηση κρίσιμων υπηρεσιών
λόγω κορονοιού και χρήσιμων παροχών υγεί-
ας για τη γενική νοσηρότητα. Στα ήδη υπάρ-
χοντα οργανικά κενά προστέθηκαν και οι ανα-
στολές εργασίας που σε συνδυασμό με την
καραντίνα εργαζομένων λόγω θετικών κρου-
σμάτων των ιδίων ή του στενού τους περιβάλ-

λοντος και τις έκτακτες αναρρωτικές δημιουρ-
γούν μια κατάσταση υγειονομικού κραχ...

...κάτω από το συντριπτικό αποτύπωμα της
Πανδημίας που έχει αποδιοργανώσει και το δι-
κό μας νοσοκομείο, επανερχόμαστε για άλλη
μια φορά, απαιτώντας πλέον την επιστροφή
των συναδέλφων που βρίσκονται σε αναστολή
άμεσα και σας καλούμε να αναλογιστείτε και
το μέγεθος της ευθύνης που σας αναλογεί για
τις πράξεις ή παραλείψεις σας και σε αυτήν
την δοκιμασία».

Η επίταξη ιδιωτών γιατρών δεν μπορεί με τί-
ποτα να αναπληρώσει αυτή την απώλεια. Ούτε

αριθμητικά μερικές δεκάδες γιατροί επαρκούν
για να αντικαταστήσουν τόσες χιλιάδες εργα-
ζόμενους -οι ειδικότητες των οποίων δεν πε-
ριορίζονταν έτσι κι αλλιώς αποκλειστικά στην
ιατρική, αλλά αφορούσαν όλα τα τμήματα και
πόστα. Ούτε σαν ποιότητα περίθαλψης μπο-
ρούν να αντικαταστήσουν την εμπειρία εργα-
ζόμενων που δούλευαν για χρόνια στα νοσο-
κομεία και τα τελευταία δύο είχαν περάσει και
τρία κύματα κόβιντ.

Είναι μια δολοφονική επιλογή για το ίδιο το
προσωπικό των νοσοκομείων που έμεινε πίσω
και, ήδη εξουθενωμένο, φορτώθηκε ένα ακόμα

τεράστιο βάρος. Το αποτέλεσμα το έδειξε με
τον πιο τραγικό τρόπο ο θάνατος της 42χρο-
νης επικουρικής νοσηλεύτριας Μαρίας Μπάθα
από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο.

«Η Μαρία ήταν νοσηλεύτρια», έγραψαν στο
συγκινητικό τους μήνυμα οι συνάδελφοί της.
«Η Μαρία ήταν νοσηλεύτρια στο Ρίο. Η Μαρία
ήταν νοσηλεύτρια στο Ρίο και ζούσε στο Με-
σολόγγι. Η Μαρία πήγαινε κάθε μέρα 45 χλμ κι
άλλα τόσα στο γυρισμό για να προσφέρει νο-
σηλευτική. Η Μαρία χτες ήταν νύχτα. Η Μαρία
ήταν άλλη μια εξουθενωμένη νοσηλεύτρια μό-
νο που μας το απέδειξε με τον πιο μαύρο τρό-
πο. Η Μαρία ξημερώματα σήμερα γυρνούσε
από τη βάρδια στο σπίτι και σκοτώθηκε στο
δρόμο σε τροχαίο. Δεν άντεξαν τα μάτια την
αϋπνία και την κούραση κι έκλεισαν. Αλλά
έκλεισαν για πάντα. Τη Μαρία μας την έφεραν
νεκρή στο ΤΕΠ. Άλλη μια νοσηλεύτρια μας
άφησε λιγότερους και πιο πονεμένους. Είναι
σωστό να φεύγουν νέοι συνάδελφοι επειδή οι
νοσηλευτές έχουν εξοντωθεί πλέον σωματικά
και ψυχικά;».

Και δεν είναι το μόνο περιστατικό. Τις τελευ-
ταίες μέρες οι καταγγελίες για υγειονομικούς
που λιποθυμούν εν ώρα εργασίας και χρει-
άζονται περίθαλψη οι ίδιοι πληθαίνουν. Η κυ-
βέρνηση έχει καταφέρει να βγάλει νοκ άουτ
τους εργαζόμενους και κανένα υποκριτικό
μπόνους μισού μισθού δεν μπορεί αυτό να το
αλλάξει.

«7.000 κρούσματα κάθε μέρα – 7.000 εργα-
ζόμενοι στα νοσοκομεία σε αναστολή» είναι
ένα από τα κεντρικά θέματα που αναδεικνύει η
αφίσα και η προκήρυξη του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων για την απεργία της 1ης Δεκέμβρη.
Η επιστροφή όλων στη δουλειά και οι μαζικές
προσλήψεις στο ΕΣΥ μπορούν να σώσουν
ζωές.
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Τέσσερις προτάσεις με σαραντα-
επτά λέξεις. Τόσες, όλες κι

όλες, επέλεξε να αφιερώσει για το
ΕΣΥ ο Μητσοτάκης, κατά το διάγ-
γελμά του για την πανδημία την πε-
ρασμένη Πέμπτη. Λίγες ώρες μετά,
η κυβέρνησή του κατέθεσε στη
Βουλή τον προϋπολογισμό για το
2022. Οι μεγαλύτερες περικοπές
στις δημόσιες δαπάνες αφορούν
αυτές της Υγείας.

Σαν να μην υπάρχουν ρεκόρ
κρουσμάτων με 7.000 και 8.000 νέ-
ες μολύνσεις καθημερινά, σαν να
μην έχουν γεμίσει τα κρεβάτια και
οι ΜΕΘ των νοσοκομείων, σαν να
μην καταγράφονται ξανά τριψήφια
νούμερα θανάτων ανά 24ωρο (105
τη Δευτέρα όταν γραφόταν αυτό
το κείμενο), η κυβέρνηση ετοιμάζε-
ται να ψηφίσει έναν προϋπολογι-
σμό που κόβει 820 εκατομμύρια ευ-
ρώ από το Υπουργείο Υγείας, 280
εκατομμύρια από νοσοκομεία/πρω-
τοβάθμια υγεία και 600 εκατομμύ-
ρια από υγειονομικές και έκτακτες
δαπάνες για την πανδημία. Πρόκει-
ται για ένα νέο απίστευτο τσεκούρι
μετά το περσινό των 500 εκατομμυ-
ρίων στον προϋπολογισμό του
2021, που θα κοστίσει χιλιάδες επι-
πλέον ανθρώπινες ζωές.

Αλλά αυτό είναι το τελευταίο

πράγμα που ενδιαφέρει την κυβέρ-
νηση. Από την έναρξη της πανδη-
μίας δεν έχει σταματήσει να επανα-
λαμβάνει ότι αυτή κάποια στιγμή
θα τελειώσει. Και πως τότε ένα με-
γαλύτερο ΕΣΥ θα είναι πλέον άχρη-
στο. Με αυτό το επιχείρημα έχει
αρνηθεί να ενισχύσει με οποιοδή-
ποτε τρόπο τα νοσοκομεία σε προ-
σωπικό και υποδομές ή να επιτάξει
τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Προφα-
νώς είναι πρόκληση να ακούγεται
αυτό σε μια στιγμή που οι ασθενείς
δεν βρίσκουν κλίνη ΜΕΘ στα νοσο-
κομεία και το προσωπικό τους λιώ-
νει κυριολεκτικά στις εφημερίες.
Αλλά αυτή είναι η ψυχρή δολοφονι-
κή πολιτική της.

Πάνω σε αυτή τη λογική είναι
σχεδιασμένος και ο νέος προϋπο-
λογισμός. Αυτό που ζούμε σήμερα
δεν είναι άλλωστε, σύμφωνα με την
κυβέρνηση, η συνέχεια της πανδη-
μίας. Είναι κάτι άλλο. Είναι η «παν-
δημία των ανεμβολίαστων» -για την
οποία δεν ευθύνεται φυσικά η «άρ-
τια εκστρατεία» της, όπως τη χαρα-
κτήρισε ο Μητσοτάκης. Κι αφού η
πανδημία θα τελειώσει, σειρά πρέ-

πει να πάρουν οι περικοπές, η συρ-
ρίκνωση και η ιδιωτικοποίηση του
ΕΣΥ.

Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι
πρόσφατες δηλώσεις του προ-
έδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου και μέλους της Επιτρο-
πής των Ειδικών, Εξαδάκτυλου, να
πληρώνουν οι ανεμβολίαστοι μέρος
των νοσήλειών τους. «Είναι προφα-
νές ότι για ακόμη μια φορά ο πρό-
εδρος του ΠΙΣ λειτουργεί ως λαγός
της κυβέρνησης για την ιδιωτικο-
ποίηση του δημόσιου συστήματος
υγείας», αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η ΠΟΕΔΗΝ. «Η απαράδεκτη,
απάνθρωπη πρόταση του προ-
έδρου του ΠΙΣ οδηγεί σε κατάργη-
ση κάθε έννοιας δημόσιας δωρεάν
περίθαλψης».

Λιγότερο ΕΣΥ
Αυτός είναι συνολικά ο στόχος

της κυβέρνησης. Το «νέο ΕΣΥ» που
οραματίζεται ο Μητσοτάκης περι-
λαμβάνει λιγότερα νοσοκομεία, λι-
γότερους υγειονομικούς, λιγότερη
δημόσια υγεία. Γι' αυτό και πετσο-
κόβει τις δαπάνες στον νέο προϋπο-

λογισμό, γι' αυτό ανοίγει ξανά την
πόρτα στους εργολάβους, γι' αυτό
διογκώνει τις ΣΔΙΤ. Και γι' αυτό, αντί
να ανοίξει τα νοσοκομεία που έκλει-
σαν τα προηγούμενα χρόνια των
μνημονίων δίνοντας ανάσα στο ΕΣΥ
που καταρρέει, ετοιμάζεται για νέα
κλεισίματα και απολύσεις.

Ο μόνος που μπορεί να την στα-
ματήσει είναι οι αγώνες των εργα-
ζόμενων. Την Τετάρτη 24/11 στις
11πμ τα νοσοκομεία της Δυτικής
Αθήνας θα βρεθούν έξω από τη 2η
ΥΠΕ με κεντρικό αίτημα την επανα-
λειτουργία του Λοιμωδών, ενός
από τα νοσοκομεία που έκλεισαν
το 2013. Αντίστοιχη κινητοποίηση
έγινε την Κυριακή 21/11 στη Θεσ-
σαλονίκη. Σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ της Εργατικής Αλληλεγγύης
στη Θεσσαλονίκη: «Με επιτυχία
πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση
για την επαναλειτουργία του Λοι-
μωδών Νοσοκομείου στη Θεσσαλο-
νίκη που καλούσε το Κοινωνικό Ια-
τρείο Θεσσαλονίκης και άλλες συλ-
λογικότητες της πόλης. Το Λοιμω-
δών, μαζί με το Αφροδισίων και το
Παναγία, είχε κλείσει το 2013 επί

υπουργίας Άδ. Γεωργιάδη.
Οι συντρόφισσες και οι σύντρο-

φοι από την Εργατική Αλληλεγγύη
κάλεσαν τον κόσμο να συμμετέχει
στην Απεργία των Νοσοκομείων
στις 1 Δεκεμβρίου διεκδικώντας
προσλήψεις, μονιμοποιήσεις προ-
σωπικού, επίταξη τις ιδιωτικής
υγείας ενάντια στην κυβέρνηση της
καταστροφής. Οι συγκεντρωμένοι
ανανέωσαν το ραντεβού τους για
την επόμενη Κυριακή που προτά-
θηκε να γίνει συνέλευση».

Η απεργία της 1ης Δεκέμβρη
που έχει κηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ γίνε-
ται ο πρώτος μεγάλος σταθμός
ενάντια στον προϋπολογισμό του
θανάτου. Η επιλογή η απεργιακή
συγκέντρωση να καταλήξει στο
Υπουργείο Οικονομικών αναβαθμί-
ζεται μετά την κατάθεσή του. Είναι
ανάγκη η ΟΕΝΓΕ να μετατρέψει
την απεργία σε πανυγειονομική
ώστε όλοι μαζί οι εργαζόμενοι των
νοσοκομείων να βαδίσουν ενωμένοι
στο δρόμο. Και όλα τα συνδικάτα
να ξεσηκωθούν στο πλευρό τους.

Λένα Βερδέ

STOP στις περικοπές Μητσοτάκη

Να γυρίσουν πίσω 
οι 7.000 σε “αναστολή”

15/11, Κινητοποίηση Υγειονομικών για ΒΑΕ. Φωτό: Λένα Βερδέ
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50 χρόνια αγώνες για την επανάσταση
και τον Σοσιαλισμό σημαίνουν και
μισό αιώνα σύγκρουση με την κρα-

τική τρομοκρατία. Οι εργάτες και η νεολαία
στην Ελλάδα έχουν μια πλούσια παράδοση
από μάχες ενάντια στην καταστολή του αστι-
κού κράτους και για την οργάνωση της συμπα-
ράστασης σε διωκόμενους αριστερούς αγωνι-
στές  –και σε αυτές η ΟΣΕ και το ΣΕΚ πρωτο-
στάτησαν, έχοντας προσανατολισμό ότι η
απάντηση είναι το μαζικό κίνημα. Από την επο-
χή της χούντας, την εξέγερση του Νοέμβρη
και τη Μεταπολίτευση μέχρι τα σημερινά όρ-
για αστυνομικής και δικαστικής καταστολής
της κυβέρνησης του Μητσοτάκη.

Πολύ γρήγορα μετά την κατάρρευση της
χούντας ο «εθνάρχης» Καραμανλής, αντιμέτω-
πος με την τεράστια έκρηξη των απεργιών και
των διαδηλώσεων που σάρωναν όλη τη χώρα,
στράφηκε ξανά στην, γνώριμη για κάθε δεξιά
κυβέρνηση, τρομοκρατία. «Παρατηρείται μια
χαλάρωσις… πρέπει να ληφθούν μέτρα. Οι λα-
οί κυβερνώνται διά της διαφωτίσεως, διά της
πειθούς και διά των κυρώσεων», δήλωνε στο
υπουργικό συμβούλιο στις 12/3/1976. Κι επει-
δή η «διαφώτισις» και η «πειθώ» δεν έφερναν
αποτελέσματα, κατέφυγε μόνο στις «κυρώ-
σεις»: Δίπλα στον απεργοκτόνο Ν. 330, ψήφι-
σε τον Ν. 410 της 10/8/1976 (το ‘Ιδιώνυμο’)
που ποινικοποιούσε σχεδόν κάθε κινηματική
πρακτική, από την «άσκηση ψυχολογικής βίας»
σε αστυνομικά όργανα ή στην... κυβέρνηση
μέχρι τις διαδηλώσεις. Ακολούθησε ένα όργιο
κρατικής καταστολής απέναντι στο εργατικό
κίνημα και την αριστερά.

Στην Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση
είχαμε ήδη πάρει μια γεύση της τρομοκρατίας
του Καραμανλή από την προηγούμενη χρονιά.
Αρχές άνοιξης του 1975, εφτά σύντροφοι και
συντρόφισσες στην Πάτρα είχαμε συλληφθεί
και συρθεί στα δικαστήρια, στην πρώτη δίκη
μετά τη χούντα με κατηγορίες όπως «αναζω-
πύρωση πολιτικών παθών», «εξύβριση κυβέρ-
νησης», ακόμα και «ηθική αυτουργία», με
αφορμή μια αφίσα που κατήγγειλε ακριβώς
την «καραμανλική τρομοκρατία». Κερδίσαμε τη
δίκη, οι σύντροφοι απαλλάχτηκαν.

Αμέσως μετά τη δολοφονία των αγωνιστών

της RAF (ομάδα ‘Μπάαντερ-Μάινχοφ’) στις
γερμανικές φυλακές, η ΟΣΕ με προκήρυξή της
στις 18/10/1977 καλεί σε συγκέντρωση στα
Προπύλαια και πορεία στη γερμανική πρε-
σβεία. Δυο μέρες αργότερα, «τα ξημερώματα
20 Οκτώβρη, η αστυνομία δολοφονεί τον αγω-
νιστή Χρήστο Κασίμη την ώρα που επιχειρού-
σε να βάλει βόμβα στη γερμανική εταιρεία
AEG και η αστυνομία εξαπολύει άγριο κυνηγη-
τό με έρευνες σε σπίτια και συλλήψεις», δια-
βάζουμε στην ‘Εργατική Πρωτοπορία’
(31/10/1977) με πρωτοσέλιδο τίτλο «Να μη γί-
νει η Ελλάδα στρατόπεδο συγκέντρωσης του
Καραμανλή». Με πρωτοβουλία των οργανώσε-
ων της επαναστατικής αριστεράς ΟΣΕ, ΚΟ
Μαχητής, ΟΚΔΕ και ΟΠΑ συγκροτείται ‘Επι-
τροπή ενάντια στην τρομοκρατική επίθεση της
κυβέρνησης’ που καλεί στην κηδεία του Χρ.
Κασίμη και σε συγκέντρωση στις 31/10.

Λευτεριά στο Γιάννη Σερίφη
Τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση της Νέας

Δημοκρατίας κλιμακώνει την τρομοκρατική
της επίθεση: στήνει σκευωρία και φυλακίζει
σαν «τρομοκράτη» τον εργάτη της AEG Γιάννη
Σερίφη και συλλαμβάνει πέντε αγωνιστές με
την κατηγορία της «ηθικής αυτουργίας». Απα-
γορεύει την πορεία του Πολυτεχνείου και στις
18 Νοέμβρη η αστυνομία επιτίθεται σε Παλαι-
στίνιους που εισβάλουν στην αιγυπτιακή πρε-
σβεία για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην
‘προσέγγιση’ Αιγύπτου-Ισραήλ. 

«Σ’ αυτές τις συνθήκες δημιουργήθηκε η
‘Επιτροπή για την απελευθέρωση του Γιάννη
Σερίφη’ από τις οργανώσεις ΟΣΕ και ΟΚΔΕ και
ένα μικρό αριθμό αγωνιστών ενώ σύντομα
προστέθηκε και η ΟΠΑ», διαβάζουμε στο έκτα-
κτο φύλλο που κυκλοφόρησε η ‘Εργατική
Πρωτοπορία’. «Με το μοίρασμα ενημερωτικού
υλικού, με το μάζεμα υπογραφών, με μάχες
για να εγκριθούν ψηφίσματα συμπαράστασης
από γενικές συνελεύσεις (όπως των πλακάδων

και των υδραυλικών στους οικοδόμους), άρχι-
σε να διαλύεται το κλίμα σιωπής και να κατα-
ξιώνεται η υπεράσπιση του Γ. Σερίφη σαν υπό-
θεση του κινήματος». Έτσι, τον Οκτώβρη του
’78, όταν έγινε η δίκη του Σερίφη, «ύστερα
από ένα χρόνο δουλειάς της Επιτροπής με
συγκεντρώσεις, συναυλίες, εκθέσεις φωτο-
γραφίας , ενημερωτικό υλικό σε γειτονιές και
εργοστάσια, με άπλωμα της καμπάνιας στο
εξωτερικό κλπ… φτάσαμε… δεκάδες εκλεγμέ-
νοι συνδικαλιστές και χιλιάδες κόσμος να
έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους, στε-
λέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης να εί-
ναι μάρτυρες υπεράσπισης». Η σκευωρία έπε-
σε κι ο Γιάννης Σερίφης αθωώθηκε.

Κουμής - Κανελλοπούλου, 
τα ΜΑΤ δολοφονούν

«Το ‘ήπιο κλίμα’ είναι δολοφονική τρομοκρα-
τία» ήταν ο πρωτοσέλιδος τίτλος της ‘Εργατι-
κής Πρωτοπορίας’ (30 Νοέμβρη 1980), μετά
τις δολοφονίες του Κουμή και της Κανελλο-
πούλου από τα ΜΑΤ στην πορεία του Πολυτε-
χνείου. Η κυβέρνηση της ΝΔ είχε απαγορεύσει
να πάει η πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.
Από τις φοιτητικές συσπειρώσεις και οργανώ-
σεις της επαναστατικής αριστεράς (ΚΟ Μαχη-
τής, ΟΣΕ, ΟΚΔΕ, ΚΚΕ(μ-λ), Β’ Πανελλαδική)
δημιουργήθηκε η Πρωτοβουλία Πολυτεχνείο
’80 με στόχο το σπάσιμο της απαγόρευσης. Χι-
λιάδες συγκεντρώθηκαν στα Χαυτεία και βάδι-
σαν προς το Σύνταγμα, όπου τους επιτέθηκαν
τα ΜΑΤ. Ακολούθησε άγρια καταστολή από τα
ΜΑΤ σε όλο το κέντρο της Αθήνας και οι δολο-
φονίες των Κουμή και Κανελλοπούλου. Απέ-
ναντι στην κάλυψη της αστυνομικής βίας από
το σύνολο της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευ-
σης προς χάριν του ‘ήπιου κλίματος’, έγινε
προσπάθεια από την Πρωτοβουλία να υπάρξει
απάντηση με συγκέντρωση στα Προπύλαια
στις 21/11, «που αν και δεν είχε τις διαστάσεις
μιας απάντησης στις δολοφονίες, ήταν μια βά-

ση ανασύνταξης, σπάζοντας το κλίμα τρομο-
κρατίας και το πολιτικό προβοκάρισμα του κό-
σμου που χτυπήθηκε» (‘Εργατική Πρωτοπορία’
30/11/1980).

Η ανάγκη της πάλης ενάντια στην κρατική
καταστολή δεν σταμάτησε μετά την άνοδο του
ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Το 1985, «η δολοφο-
νία του 15χρονου αναρχικού μαθητή Μιχάλη
Καλτεζά από την αστυνομία αμέσως μετά την
πορεία του Πολυτεχνείου προκάλεσε μια έκρη-
ξη και το σύνθημα ‘Κάτω η κυβέρνηση των δο-
λοφόνων’ ήρθε σχεδόν αυτόματα στο στόμα
ενός κόσμου που ήδη βρισκόταν σε κινητοποί-
ηση μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μέ-
τρων λιτότητας», διαβάζουμε στο περιοδικό
της ΟΣΕ ‘Η Μαμή’ (Δεκέμβρης 1985), που στο
εξώφυλλό του έχει φωτογραφία το χτύπημα
απεργιακής φρουράς στα λεωφορεία από την
αστυνομία.

Στις 15 Σεπτέμβρη του 1986 τα ΜΑΤ δολο-
φόνησαν τον απεργό οικοδόμο της ΕΔΟΚ
ΕΤΕΡ Άγγελο Μαυροειδή. Στην κηδεία του
στην Καισαριανή η ΟΣΕ και άλλες οργανώσεις
της επαναστατικής αριστεράς άνοιξαν πανό
και μετά «έκαναν πορεία μαζί με εργαζόμε-
νους της ΕΔΟΚ ΕΤΕΡ στο Μέγαρο Μαξίμου
και στη Βουλή με συνθήματα ‘Τα ΜΑΤ χτυ-
πούν, δολοφονούν, εδώ και τώρα να διαλυ-
θούν’, ‘Να αφοπλιστεί η αστυνομία’». (‘Η Μα-
μή’, Οκτώβρης 1986).

“Το κράτος είστε εσείς”
Μόλις λίγους μήνες είχε στην κυβέρνηση η

ΝΔ του Κωσταντίνου Μητσοτάκη όταν έσπευ-
σαν στα τέλη του 1990 να ψηφίσουν τον
Ν.1916, τον δεύτερο “τρομονόμο”. Με πρό-
σχημα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και
της 17Ν ο Μητσοτάκης βιάζεται να οχυρώσει
την κυβέρνηση του που βρίσκεται από τις
πρώτες μέρες της αντιμέτωπη με τις εργατι-
κές αντιστάσεις. “Το κράτος είστε εσείς”, θα
πει ο Μητσοτάκης στην ΕΛ.ΑΣ για να της “λύ-

σει τα χέρια”. Έτσι  έλυσε τα χέρια των τραμ-
πούκων ΟΝΝΕΔιτών που στις 8 Γενάρη του
1991 δολοφόνησαν στην Πάτρα τον καθηγητή
Νίκο Τεμπονέρα. Δυό μέρες αργότερα, τη μέ-
ρα της κηδείας του Τεμπονέρα στην Αθήνα
διαδηλώνουν 150.000 μαθητές, φοιτητές και
εργάτες φωνάζοντας “Κάτω η κυβέρνηση των
δολοφόνων”. Η αστυνομία χτυπάει βάναυσα
την πορεία. Ένα καπνογόνο προκαλεί πυρκα-
γιά στο κατάστημα «Κ. Μαρούσης» και τέσσε-
ρις άνθρωποι που βρίσκονται μέσα χάνουν τη
ζωή τους. “Το βρωμερό γουρούνι που ακούει
στο όνομα Μητσοτάκης ανησυχεί για τα χημι-
κά του Σαντάμ Χουσεΐν την ώρα που τα χρησι-
μοποιεί απλόχερα ενάντια στο λαο” έγραφε το
ρεπορτάζ της Εργατικής Αλληλεγγύης, συνδέ-
οντας την πάλη ενάντια στην καταστολή με το
αντιπολεμικό κίνημα ενάντια στην επίθεση των
ΗΠΑ στο Ιράκ. 

Στη σύντομη θητεία τους ο Μητσοτάκης και
οι υπουργοί του έστειλαν κατ' επανάληψη τα
ΜΑΤ να χτυπήσουν τους απεργούς της ΕΑΣ
στους δρόμους και στα αμαξοστάσια, τους
φυλάκισαν, άσκησαν δίωξη στην ΟΣΕ για το
Μακεδονικό και έστησαν μια ολόκληρη σκευω-
ρία σε βάρος του αναρχικού Νώντα Σκυφτού-
λη. “Τρομοκράτης είναι ο Μητσοτάκης”, ήταν
η απάντηση της ΟΣΕ που το 1997 προχώρησε
στην ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού
Κόμματος. 

Την πτώση της κυβέρνησης ΝΔ ακολούθησε
η υπόσχεση και η προσδοκία ότι το ΠΑΣΟΚ θα
καθάριζε τα λεγόμενα “σταγονίδια”, τα απομει-
νάρια της Χούντας στους κρατικούς μηχανι-
σμούς και ιδιαίτερα την αστυνομία. Το ΠΑΣΟΚ
και του Αντρέα και του Σημίτη όχι μόνο την
διέψευσαν αλλά βασίστηκαν πάνω σε αυτά για
να καταστείλουν μια σειρά αγώνες όπως αυ-
τούς των εκπαιδευτικών ενάντια στις επιθέσεις
Αρσένη και την απεργία διαρκείας των εργαζο-
μένων της Ιονικής Τράπεζας. “Τα ΜΑΤ, συνεπι-
κουρούμενα από τη Δικαιοσύνη, θα κληθούν

την εβδομάδα που έρχεται να 'λύσουν' τον
'γόρδιο δεσμό' της Ιονικής Τράπεζας”, έγραφε
το ΒΗΜΑ στις 24 Μαΐου 1998 για να ακολου-
θήσει η έφοδος τους στο μηχανογραφικό της
τράπεζας που βρισκόταν κατειλημμένο από
τους εργαζόμενους και η απόφαση των δικα-
στηρίων να κηρύξουν την απεργία ως παράνο-
μη και καταχρηστική. 

Τον Ιούνη του 2001 η κυβέρνηση Σημίτη, συ-
νεχίζοντας από εκεί που το είχε αφήσει ο Μη-
τσοτάκης κατέβασε προς ψήφιση έναν νέο
τρομονόμο. Το ΣΕΚ και η Πρωτοβουλία Γένο-
βα που εκείνες τις μέρες ετοιμάζονταν για τη
διεθνή διαδήλωση στη Γένοβα καλούσαν μαζί
με την Επιτροπή Αγώνα σε διαδήλωση στα
Προπύλαια: “Η άρχουσα τάξη διεκδικεί για τον
εαυτό της το ρόλο του ασφαλούς ορμητήριου
για όλες τις βρωμοδουλειές του ιμπεριαλι-
σμού... Κομμάτι αυτών των φιλοδοξιών είναι
και η ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών
της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών
ώστε να μπορούν να παίξουν πιο αποτελεσμα-
τικά τον ρόλο τους με έναν νόμο που τους δί-
νει την ευκαιρία να βαφτίζουν τρομοκράτη κά-
θε έναν που συμπαραστέκεται στους Παλαι-
στίνιους, παλεύει ενάντια στον πόλεμο και τις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στα Βαλκάνια, για
παράδειγμα... Με τους αγώνες μας μπορούμε
να πετάξουμε και αυτό το κατασκεύασμα στα
σκουπίδια όπως έγινε και με τους προηγούμε-
νους τρομονόμους”, έγραφε η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στις 6 Ιούνη. 

Πραίτωρες
Το 2006 μπροστά στην εξέγερση των φοιτη-

τών και των εργαζόμενων στα πανεπιστήμια
ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου 16 και
τον νόμο-πλαίσιο ο τότε υπ. Δημόσιας Τάξης,
Βύρων Πολύδωρας εξυμνούσε τους “prae-
tores urbanus” και τους έστελνε να χτυπάνε
στα τυφλά. Στη μεγαλειώδη διαδήλωση της 8
Ιούνη τα ΜΑΤ οργίασαν αλλά η μαζικότητα και

η αποφασιστικότητα της διαδήλωσης ανάγκα-
ζε την υπ. Παιδείας να κάνει ένα βήμα πίσω και
την Καθημερινή να λέει πως “το ζητούμενο δεν
είναι η καταστολή της αντίδρασης δια της
βίας... αλλά η κατανόηση της δυναμικής αυ-
τής”. “Η 'στρατηγική της έντασης' αποτυγχά-
νει. Το σύνθημα 'Μαριέττα παραιτήσου' γίνε-
ται απόφαση του Πανελλαδικού Συντονιστικού
και της ΠΟΣΔΕΠ...” έγραφε στο τέλος εκείνης
της χρονιάς η Λένα Βερδέ στο περιοδικό Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω νο.61. 

Στις τράπεζες λεφτά, 
στη νεολαία σφαίρες

Το μέτωπο της Παιδείας παρέμενε ανοιχτό
όταν δύο χρόνια αργότερα στις 6 Δεκέμβρη
του 2008 το βράδυ, ο ειδικός φρουρός Κορκο-
νέας πυροβολούσε τον 15χρονο Αλέξη Γρηγο-
ρόπουλο στα Εξάρχεια, πυροδοτώντας μια
εξέγερση, που θα άφηνε άφωνους τους πολιτι-
κούς και τους μεγαλοδημοσιογράφους να
ψελλίζουν καταδίκες της βίας “απ’ όπου κι αν
προέρχεται” και που έγινε η αρχή του τέλους
για την κυβέρνηση της ΝΔ με πρωθυπουργό
τον Κ. Καραμανλή.

“Ενας 16 χρονος δολοφονημένος εν ψυχρώ
από αστυνομικό – Ένας μετανάστης χαροπα-
λεύει, χτυπημένος στο Αλλοδαπών – Κάτω η
κυβέρνηση των δολοφόνων”, έγραφε το πρω-
τοσέλιδο του έκτακτου φύλλου της Εργατικής
Αλληλεγγύης που κυκλοφορούσε την επόμενη
καλώντας στις διαδηλώσεις. Από την πρώτη
στιγμή η προσπάθεια του ΣΕΚ ήταν να συνδε-
θεί η εξέγερση με το οργανωμένο εργατικό κί-
νημα αλλά και με τη μάχη ενάντια στον ρατσι-
σμό. Διαβάζουμε στο ίδιο φύλλο: “η οργισμένη
νεολαία... μπορεί να ξεσηκώσει μαζί της και
τους εκπαιδευτικούς και να κατέβει στο συλ-
λαλητήριο της 8/12 στα Προπύλαια με οργα-
νωμένη δύναμη με διάρκεια και προοπτική”.
Και αντίστροφα: “Στο πλευρό της νεολαίας εί-
ναι η θέση όλων των εργαζόμενων και των σω-

ματείων τους αρχίζοντας με την Πανεργατική
Απεργία στις 10 Δεκέμβρη. Δίπλα στα αιτήμα-
τα των εργατών... πρέπει να κάνουμε αίτημα
της Πανεργατικής να φύγει η κυβέρνηση των
δολοφόνων”. Το πανό του ΣΕΚ “Κάτω η κυβέρ-
νηση των δολοφόνων” δεν έλειψε από καμία
εργατική, νεολαιίστικη και αντιρατσιστική κινη-
τοποίηση εκείνο το διάστημα. 

Το νήμα της κρατικής καταστολής διατήρη-
σαν όλες οι επόμενες κυβερνήσεις. Από τις
μνημονιακές κυβερνήσεις των Παπανδρέου
και Παπαδήμου ενάντια στο κίνημα των πλατει-
ών και των μεγάλων πανεργατικών το 2011-
2012, την κυβέρνηση Σαμαρά που ακολούθη-
σε με τις εκστρατείες ανακατάληψης των πό-
λεων ενάντια στους πρόσφυγες και την εισβο-
λή των ΜΑΤ στην ΕΡΤ το 2013, και βέβαια η
σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη που δεν δί-
στασε, με αρμόδιο υπουργό και πάλι τον Χρυ-
σοχοΐδη να χτυπήσει τη μεγαλειώδη συγκέν-
τρωση του Εφετείου τη μέρα της καταδίκης
της ΧΑ και που με πρόσχημα την πανδημία
προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα να σταμα-
τήσει τους αγώνες του εργατικού κινήματος. 

Απέναντι σε αυτή την προσπάθεια το ΣΕΚ
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή τόσο στην επέ-
τειο του Πολυτεχνείου το 2020 όσο και στις 6
Δεκέμβρη, επέτειο της δολοφονίας του Α.
Γρηγορόπουλου, σπάζοντας τις απαγορεύ-
σεις. Αυτή του η δράση προκάλεσε τις αστυ-
νομικές επιδρομές στα γραφεία του στις
30/10/2020 και στις 8/12/2020 αλλά και την
προσαγωγή δεκάδων μελών του μετά τη συγ-
κέντρωση στις 6 Δεκέμβρη 2020. 

50 χρόνια αγώνων και σύγκρουσης με την
κρατική καταστολή που η ΟΣΕ και το ΣΕΚ
τους έδωσαν πάντα με τον προσανατολισμό
πως αυτή η μάχη είναι υπόθεση ολόκληρου
του εργατικού κινήματος και η απάντηση είναι
η διάλυση των κατασταλτικών μηχανισμών.
Όπως έγραφε η Εργατική Αλληλεγγύη τον Δε-
κέμβρη του 1990, “Σε κάθε χώρο δουλειάς, σε
κάθε συνδικάτο, σε κάθε φοιτητικό σύλλογο η
πάλη ενάντια στη λιτότητα, τις περικοπές και
τις απολύσεις είναι ταυτόχρονα πάλη ενάντια
στην τρομοκρατία της κυβέρνησης και της
αστυνομίας. Να καταργηθούν τα ΜΑΤ. Να
αφοπλιστεί η αστυνομία”. 

Σταθερά ενάντια στην κρατική τρομοκρατία

Κουμής - Κανελλοπούλου Μιχάλης Καλτεζάς Νίκος Τεμπονέρας Αλέξης Γρηγορόπουλος

Κείμενο: Κώστας Πίττας, Δημήτρης Δασκαλάκης



Νο 1498, 24 Νοέμβρη 2021 17 Νοέμβρη 2021σελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Μαζικός ο εορτασμός του Πολυτεχνείου
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι

όλων των ηλικιών διαδήλω-
σαν στην Πορεία του Πολυτε-

χνείου προς την αμερικάνικη πρε-
σβεία σε μια από τις μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις των τελευταίων χρό-
νων στην Αθήνα, ενώ μαζική ήταν η
συμμετοχή και σε όλο το τριήμερο
των εκδηλώσεων. 

Η πορεία έγινε το κέντρο για να
εκφραστεί με ηχηρό τρόπο η οργή
και η αντίσταση σε όλες τις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης της Νέας Δη-
μοκρατίας στην Παιδεία, στην Υγεία,
στην εργατική τάξη, στους πρόσφυ-
γες, τα δημοκρατικά δικαιώματα, το
περιβάλλον, στέλνοντας το μήνυμα
ότι οι μέρες τους είναι μετρημένες. 

Στην κεφαλή της πορείας τέθηκε
το πανό του Σύνδεσμου Φυλακισμέ-
νων Εξορισθέντων Αντιστασιακών
1967-74. «Αντίσταση στις πολιτικές
που βάζουν τους εργαζόμενους στο
περιθώριο, ενάντια στον αμερικάνι-
κο ιμπεριαλισμό, στους ανταγωνι-
σμούς στο Αιγαίο, στηρίζουμε τους
αγώνες του λαού για ένα καλύτερο
αύριο», δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Νίκος Τριανταφύλλου,
μέλος ΔΣ του ΣΦΕΑ, την ώρα που
από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη
ξεκινούσε η πορεία. Ακολούθησαν
τα μαζικά μπλοκ των φοιτητικών
συλλόγων με την συμμετοχή πολλών
χιλιάδων φοιτητών, η ΟΛΜΕ και
πρωτοβάθμια σωματεία εκπαιδευτι-
κών στη συνέχεια, τα μπλοκ των ορ-
γανώσεων της αντικαπιταλιστικής
και ριζοσπαστικής αριστεράς με μα-
ζική παρουσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
του ΣΕΚ, το ΜεΡΑ25, ο αναρχικός
χώρος, το ΚΚΕ,  ο ΣΥΡΙΖΑ - και ανά-
μεσά τους πολλές άλλες κινήσεις,
σωματεία και συλλογικότητες.

«Ο δρόμος του Νοέμβρη επανα-
στατικός», ήταν το πανό στην κορυ-
φή του μπλοκ του Σοσιαλιστικού Ερ-
γατικού Κόμματος που φέτος γιορ-
τάζει τα 50 του χρόνια. «50 χρόνια
ΣΕΚ, 50 χρόνια αγώνες για την επα-
νάσταση και τον σοσιαλισμό», έγρα-
φε το πανό που βρισκόταν από πίσω
κάνοντας την σύνδεση ανάμεσα στα
δύο γεγονότα. Η ίδρυση της  «Οργά-
νωση Σοσιαλιστική Επανάσταση» το
1971, της ΟΣΕ από την οποία προ-
ήλθε το ΣΕΚ έπαιξε σημαντικό ρόλο
στη γέννηση της επαναστατικής αρι-
στεράς στην Ελλάδα και βέβαια
στην πρωτοβουλία για να ξεκινήσει
η ίδια η κατάληψη του Πολυτεχνείου
τον Νοέμβρη του 1973.

Ακολουθούσε το μπλοκ του Συν-
τονισμού Εργατικής Αντίστασης μαζί
με το οποίο βάδισαν αρκετά σωμα-
τεία και κινήσεις εργαζομένων. Το
παρών έδωσαν οι υγειονομικοί που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του
αγώνα ενάντια στην πανδημία αλλά
και τις επιθέσεις της κυβέρνησης

Μητσοτάκη με τα πανό των σωματεί-
ων του Αγίου Σάββα και του Νοσο-
κομείου Γεννηματάς. «Οι εργαζόμε-
νοι στην Υγεία παλεύουν όχι μόνο
ενάντια στην πανδημία αλλά και
ενάντια στις επιθέσεις της Νέας Δη-
μοκρατίας που αφήνει ανυπεράσπι-
στα τα νοσοκομεία και τον πληθυ-
σμό, χτυπώντας τις κατακτήσεις που
έφερε η εξέγερση του Πολυτεχνείου
και οι αγώνες της μεταπολίτευσης,
μια από τις οποίες είναι και το ΕΣΥ»,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
η Βασιλική Κανέλλου, εργαζόμενη
στο νοσοκομείο Γεννηματάς, βοη-
θός θαλάμου στο ΤΕΠ. “Η κυβέρνη-
ση επιδιώκει με αφορμή την πανδη-
μία να απολύσει εργαζόμενους, να
ιδιωτικοποιήσει την δημόσια Υγεία
και να περιορίσει το ανθυγιεινό επί-
δομα, που είναι αυτονόητο στα νο-
σοκομεία, σε κάποιες ειδικότητες.
Απαιτούμε σήμερα χρηματοδότηση,
να στηριχθεί το ΕΣΥ που καταρρέει,
κρεβάτια ΜΕΘ, μέτρα προστασίας
για τους εργαζόμενους, χώρους υγι-
εινούς και ασφαλείς, να μπορεί το
ΕΣΥ να καλύψει και τις πέραν του
covid19 ασθένειες, μαζικές προσλή-
ψεις και μονιμοποίηση όλου του
προσωπικού». 

«Πως να ζήσεις με μισθούς των
500 ευρώ όταν όλα γύρω ακριβαί-
νουν; Φυτοζωούμε στην κυριολεξία,
δεν ζούμε, πρέπει να πληρώνουμε
για τις σπουδές μας, για τα πάντα.
Για να μην φύγουμε από την χώρα
πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθούν οι
μισθοί, να μπορέσουμε να ζήσουμε
αξιοπρεπώς. Θα συνεχίσουμε τον
αγώνα μέχρι όλοι οι άνθρωποι να
έχουν αυτά που έχουν ανάγκη και
τους αξίζουν: ψωμί, παιδεία, ελευθε-
ρία, υγεία», δήλωσε στην Ε.Α η Ελέ-
νη Τσαγανού, βρεφονηπιοκόμος.   

Με τα πανό τους διαδήλωσαν ερ-
γαζόμενοι του ΥΠΠΟ, η Ανατρεπτική
Συσπείρωση Ηθοποιών αλλά και η

«Καμαριέρα, αντικαπιταλιστικό δί-
κτυο σε τουρισμό επισιτισμό», το
πανό της οποίας κρατούσαν εργαζό-
μενοι με τα γιλέκα της efood και της
Wolt: «Σήμερα είναι η πρώτη φορά
που διαδηλώνω στην πορεία του Πο-
λυτεχνείου», μας λέει ο Δημήτρης
εργαζόμενος στην efood. «Ο μόνος
τρόπος για να μπορέσουμε να πετύ-
χουμε αποτελέσματα είναι να μιλάμε
για τα προβλήματα, να κινητοποιού-
μαστε, να ενωνόμαστε, να υπάρχει
μαζικότητα. Στην efood θεωρούσαν
ότι μπορούν να μας κάνουν ό,τι θέ-
λουν αλλά ο κόσμος ξεσηκώθηκε και
αλλάζουν τα πράγματα, όχι όλα, αλ-
λά αλλάζουν προς το καλύτερο. Και
αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την
efood αλλά με όλη την κοινωνία και
γι’ αυτό είμαστε εδώ». 

Να ανοίξουν τα σύνορα
Εκατοντάδες πρόσφυγες και προ-

σφύγισσες από τα καμπ της Μαλα-
κάσας, της Θήβας, της Ριτσώνας και
του Ελαιώνα, νέοι και νέες στην
πλειοψηφία τους διαδήλωσαν με τα
πανό τους στο μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ,
στο πιο ζωντανό και δυναμικό μπλοκ
όλης της πορείας απαιτώντας ελευ-
θερία, δικαίωμα στην στέγη και στην
εκπαίδευση, να ανοίξουν τα σύνορα
για τους πρόσφυγες. «EU shame on
you!» (ΕΕ ντροπή σου!) βροντοφώ-
ναξαν έξω από το κτίριο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης καταγγέλλοντας την
δολοφονική ρατσιστική πολιτική που
εφαρμόζει από τα σύνορα της Ελλά-
δας μέχρι εκείνα της Πολωνίας.
Όπως κατήγγειλαν στην Εργατική
Αλληλεγγύη στο καμπ της Μαλακά-
σας έκλεισε η έξοδος και έγινε από-
πειρα να εμποδίσουν τους πρόσφυ-
γες να μεταβούν με το λεωφορείο
στο Πολυτεχνείο ενώ υπήρξαν και
απειλές ότι «όποιος πάει δεν πρόκει-
ται να έχει μέλλον». 

«Οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν

μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα
και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι συν-
θήκες στο στρατόπεδο της Μαλακά-
σας και σε άλλα στρατόπεδα είναι
άθλιες», μας λέει η Ζεϊνάμπ. «Σε μια
μεγάλη σκηνή του Ερυθρού Σταυ-
ρού, μένουν σε μικρά σκηνάκια, πο-
λυμελείς οικογένειες ο ένας πάνω
στον άλλο, μέσα στα ποντίκια και τις
κατσαρίδες, χωρίς νερό, χωρίς ηλε-
κτρισμό, χωρίς τα αναγκαία και τους
είπαν αν κατέβετε σήμερα εδώ,
υπάρχουν και χειρότερα. Μας λένε
κάνετε αιτήσεις για να πάνε τα παι-
διά σχολεία και στο τέλος μας λένε
δεν γίνεται, τώρα πέρασε η προθε-
σμία. Ξέρουμε το σύνθημα “ψωμί-
παιδεία-ελευθερία” και είμαστε για
αυτά εδώ σήμερα και κυρίως για την
ελευθερία».

«Campstrike, απεργία και διαμαρ-
τυρία ενάντια στον διαχωρισμό και
τις διακρίσεις», έγραφε στα ελληνι-
κά και στα αγγλικά το πανό» των
προσφύγων από την Ριτσώνα που
βρέθηκε στην κορυφή του μπλοκ.
Μαζί τους και η ολλανδέζα δημοσιο-
γράφος Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ,
που βρέθηκε στο στόχαστρο της κυ-
βέρνησης επειδή τόλμησε να πει την
αλήθεια για τις επαναπροωθήσεις
στον Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύ-
που που αυτός έδωσε με τον ολλαν-
δό πρωθυπουργό μια εβδομάδα
πριν. «Γιατί μας εμποδίζουν; Δεν
έχουμε εμείς δικαίωμα όπως όλοι οι
άνθρωποι να διαδηλώσουμε; Δεν
έχουμε δικαίωμα να μιλάμε, να έχου-
με τη δική μας φωνή; Είναι σωστό
να μένουμε σε στρατόπεδα, να μην
μπορούμε να πάμε σχολείο, να μην
έχουμε λεωφορεία για να μετακινη-
θούμε, να μην μπορούμε να μείνου-
με σε σπίτια, σε πόλεις όπως όλοι οι
άνθρωποι, να μην έχουμε ελευθερία;
Πρέπει να γίνουμε όλοι μαζί μια φω-
νή να σταματήσουν όλα αυτά», δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη, η

Παρβάνα, νεαρή προσφύγισσα από
το Αφγανιστάν. «Μας λένε να επι-
στρέψουμε στην Τουρκία αλλά εμείς
είμαστε από το Αφγανιστάν και η
Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα,
όπως ασφαλής χώρα δεν είναι για
εμάς που είμαστε εδώ ως πρόσφυ-
γες και το Αφγανιστάν. Μας έχουν
κόψει τα λιγοστά χρήματα που παίρ-
ναμε, το φαγητό δεν είναι καλό, οι
συνθήκες γενικότερα είναι χάλια.
Θέλουμε να δώσουν άσυλο, χαρτιά,
να ανοίξουν τα σύνορα στους πρό-
σφυγες», μας λέει ο Σάχελ από το
στρατόπεδο της Θήβας. 

Mε το πανό τους διαδήλωσαν οι
μαθητές/τριες Αnticapitalista, οι φοι-
τητές του ΣΕΚ. «Πολλές χιλιάδες
φοιτητές διαδηλώνουν σήμερα στην
πορεία του Πολυτεχνείου με τις
αγωνιστικές κινητοποιήσεις, μετά
από τόσο διάστημα που οι σχολές
παρέμειναν κλειστές, να έχουν επι-
στρέψει ξανά στα πανεπιστήμια.  Σή-
μερα εδώ ενώνουμε όλα τα ρυάκια
ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
απαιτώντας να φύγει αυτή και το σύ-
στημα που διαχειρίζεται», μας λέει ο
Φίλιππος, φοιτητής στην Φιλοσοφι-
κή. «Το Πολυτεχνείο και τότε και τώ-
ρα αφορά και στους μαθητές και
στην εργατιά. Και αυτός και κάθε
Νοέμβρης θα είναι επαναστατικός
φτάνει να υπάρχει οργάνωση», μας
λέει η Βασιλική από το 5ο Λύκειο
Νέας Σμύρνης. 

«Το Πολυτεχνείο ήταν μια εξέγερ-
ση που κρατάει μέχρι σήμερα και θα
συνεχίσει να κρατάει. Υπάρχουν σή-
μερα ΛΟΑΤΚΙ άτομα που δεν νοι-
ώθουν την αποκατάσταση της δημο-
κρατίας, που είναι φυλακισμένοι, πο-
λιτικοί κρατούμενοι, στα ίδια τους τα
σώματα, που δεν έχουν τα ίδια δι-
καιώματα στην εργασία, στην ασφά-
λιση, στην Παιδεία. Απαιτούμε η δη-
μοκρατία να αποκατασταθεί σε όλα
τα επίπεδα για όλους τους ανθρώ-

ΑΘΗΝΑ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Σε όλες τις πόλεις
Χιλιάδες διαδήλωσαν στην Πορεία του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλο-

νίκη σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο ενωτικές διαδηλώσεις των
τελευταίων χρόνων. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο και
κινήθηκε στις κεντρικές οδούς της πόλης, περνώντας από το αμερικά-
νικο προξενείο στην Τσιμισκή. Αναδείχθηκαν και ενώθηκαν και στους
δρόμους της Θεσσαλονίκης όλα τα ρυάκια αντίστασης σε όλες τις επι-
θέσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στην πορεία συμμετεί-
χαν τα μπλοκ δεκάδων φοιτητικών συλλόγων της πόλης με χιλιάδες
φοιτητές/τριες, πρωτοβάθμια σωματεία, τα μπλοκ των οργανώσεων
της αντικαπιταλιστικής και ριζοσπαστικής αριστεράς με δυναμική πα-
ρουσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΕΚ και της ΚΕΕΡΦΑ, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, το Μέρα25, η ΛΑΕ και άλλες οργανώσεις της Αριστεράς, ο αναρχι-
κός χώρος. 

Δύο μαζικές πορείες γέμισαν τους δρόμους της Πάτρας την 17η Νο-
έμβρη. Από το Παράρτημα ξεκίνησαν με τα πανό τους φοιτητικοί σύλ-
λογοι, ΕΛΜΕ, σωματεία και οργανώσεις της Αριστεράς -ανάμεσά τους
το ΣΕΚ Πάτρας και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ- για να πάνε στο σχολείο στη Βουδ
που δολοφονήθηκε ο καθηγητής Νίκος Τεμπονέρας το 1991 και να κα-
ταλήξουν ξανά στο Παράρτημα. Ενώ από το Εργατικό Κέντρο ξεκίνη-
σαν το ΕΚΠ, το ΠΑΜΕ, σωματεία αλλά και φοιτητικοί σύλλογοι που
προηγουμένως είχαν πραγματοποιήσει προσυγκέντρωση στο Παράρ-
τημα.  

Με μια από τις μαζικότερες πορείες ο κόσμος τίμησε την ημέρα του
Πολυτεχνείου και στο Ηράκλειο. Ξεκίνησε με συγκέντρωση στην πλα-
τεία Ελευθερίας και ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης όπου
συμμετείχαν με πανό οι φοιτητικοί σύλλογοι Ιατρικής, Βιολογικού,
ΣΕΥΠ, σύλλογοι δασκάλων, το ΣΕΚ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες οργανώ-
σεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.

Στα Χανιά η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία της Δημοτικής Αγο-
ράς, συνέχισε στο εμπορικό κέντρο με ενδιάμεση στάση στο ηρώο της
πόλης και επέστρεψε στο σημείο από όπου ξεκίνησε. Στην πορεία συμ-
μετείχαν με πανό και οργανωμένα μπλοκ ο Φοιτητικός Σύλλογος Πολυ-
τεχνείου Κρήτης, οι Σύλλογοι Φοιτητών ΕΛΜΕΠΑ και Εστίας Πολυτε-
χνείου Κρήτης, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων (ΣΕΠΕ), η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ), το
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καθώς και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα, το ΚΚΕ (μ-λ), ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Λαϊκή Ενότητα, το ΚΚΕ,
η Κατάληψη Ρόζα Νέρα και η Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ρο-
σινάντε. 

Μαζικά
Στην πορεία στην Ξάνθη έγινε μια μεγάλη κοινή συγκέντρωση με

παλμό στην οποία  συμμετείχαν ο φοιτητικός σύλλογος, η ΕΛΜΕ, ο Δι-
δασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης, το ΠΑΜΕ, η Επιτροπή Ειρήνης, το ΚΚΕ
μ-λ, το ΣΕΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ανοιχτός κοινωνικός χώρος Xanadu ενώ στην
Καβάλα μαζική και δυναμική ήταν η πορεία που ξεκίνησε από την πλα-
τεία Καπνεργάτη, με τη μαζική και δυναμική συμμετοχή των σωματείων
στα Λιπάσματα Καβάλας και τα Πετρέλαια του Πρίνου.

Μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων ήταν
η πορεία του Πολυτεχνείου και στα Γιάννενα. Η πορεία ξεκίνησε από
την πλατεία Ηρώων του Πολυτεχνείου, συνέχισε στον κεντρικό δρόμο
και κατέληξε στην Περιφέρεια. Μαζική ήταν η συμμετοχή φοιτητών και
εργαζομένων. Με πανό κατέβηκαν φοιτητικοί σύλλογοι, η ΕΛΜΕ και ο
σύλλογος δασκάλων, ο σύλλογος ΔΕΠ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ και άλλες
οργανώσεις της Αριστεράς και του χώρου της αναρχίας.

Την απόπειρα αστυνομίας και ακροδεξιών να τρομοκρατήσουν στις
15 Νοέμβρη συντρόφους-ισσες που συμμετείχαν σε εξόρμηση για τα
48 χρόνια του Πολυτεχνείου και τα 50 χρόνια του ΣΕΚ κατήγγειλε με
ανακοίνωσή του το ΣΕΚ Ιωαννίνων: «Ενώ εξορμούσαμε με την Εργατι-
κή Αλληλεγγύη καλώντας τον κόσμο στην διαδήλωση του Πολυτεχνεί-
ου εμφανίστηκε διαδήλωση Κυπρίων ακροδεξιών μαζί με την φοιτητική
παράταξη Πρωτοπορία που πρόσκειται στο ΔΗΣΥ φωνάζοντας εθνικι-
στικά συνθήματα. Αμέσως αρχίσαμε να φωνάζουμε διεθνιστικά συνθή-
ματα. Μέσα σε λίγα λεπτά ο χώρος της εξόρμησης βρέθηκε περικυ-
κλωμένος από ασφαλίτες, ΟΠΚΕ και στην απέναντι γωνία εμφανίστηκε
κλούβα με διμοιρία ΜΑΤ για να μας τρομοκρατήσει και να προστατεύ-
σει την εθνικιστική σύναξη. Απέναντι στην πρόκληση της αστυνομίας
που κάνει πλάτη στους εθνικιστές και την ακροδεξιά, μέλη της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ ήρθαν για στήριξη. Κλιμακώνουμε τους αγώνες μας ενάντια στην
κυβέρνηση του εθνικισμού και της πολεμοκαπηλείας, των δολοφόνων
των προσφύγων και των μεταναστών». 

πους και για τους πρόσφυγες και
για τους μετανάστες. Το πνεύμα της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου πρέπει
να ξαναλαμπαδιάσει σε όλες τις γει-
τονιές και να αποκατασταθεί η δη-
μοκρατία πλήρως σε όλα τα επίπε-
δα», μας είπε η Άννα Πήλιου, μέλος
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ακτιβίστρια
για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Όχι γη και ύδωρ στην Cosco»
έγραφε ένα από τα πλακάτ της κίνη-
σης «Όχι Λιμάνι στην Πειραϊκή», ενώ
ακολουθούσε το πανό της Πρωτοβου-
λίας ενάντια στην Περιβαλλοντική Κα-
ταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή.
«Σήμερα είναι μια μέρα που όλα τα κι-
νήματα συνδεόμαστε στον δρόμο. Εί-
μαστε εδώ άνθρωποι από κάθε χώρο,
φοιτητικοί σύλλογοι, εργαζόμενοι,
συνταξιούχοι, πρόσφυγες για να δια-
δηλώσουμε και να τιμήσουμε την εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου στέλνοντας
το μήνυμα ότι είμαστε για την ανα-
τροπή αυτού του συστήματος που εί-
ναι υπεύθυνο για όλα τα προβλήμα-
τα», μας λέει ο Θανάσης κρατώντας
το πανό της Πρωτοβουλίας.

«Αγώνας για τη γη και ελευθερία»,
έγραφε το πανό του Support Earth,
«και τι δεν κάνατε για να με θάψετε
όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος»,
το επόμενο, κάτω από το οποίο ο
κόσμος διαδήλωνε κάτω από τους
ήχους των μουσικών της Ανοιχτής
Ορχήστρας. Εκατοντάδες ήταν συ-
νολικά τα πανό κινήσεων και συλλο-
γικότητων που διακρίναμε -ανάμεσα

σε αυτά του Σωματείου Ελλήνων
Ηθοποιών, του Πανελλαδικού Σωμα-
τείου Εργαζομένων στην Έρευνα
και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αλ-
λά και της Πρωτοβουλίας Δικηγό-
ρων και Νομικών με σύνθημα: «Δι-
καιοσύνη για τον 18χρονο Ρομ Νίκο
Σαμπάνη και όλα τα θύματα της
αστυνομικής βίας». Η σύζυγος του,
έγκυος στο τρίτο τους παιδί, όλη η
οικογένεια και οι φίλοι του κατέβη-
καν στις 17 Νοέμβρη στο κέντρο της
Αθήνας, με το πανό τους να γίνεται
αμέσως σύμβολο της αντίστασης
στην αστυνομική βία. «Έφαγαν το
παιδάκι 18 χρονών τσάμπα και βερε-
σέ στο Πέραμα. Γιατί να μη χτυπή-
σουν στα λάστιχα; Γιατί έριξαν 36
σφαίρες στο σώμα του;» ανέφερε η
γιαγιά του Ν. Σαμπάνη την ίδια ώρα
που τα αδέρφια του φώναζαν: «Ζη-
τάμε δικαιοσύνη για τον αδερφό
μας. Να μπουν στη φυλακή οι αστυ-
νομικοί ισόβια. Αν δεν μπουν, θα
σκοτώσουν κι άλλους».

Γιώργος Πίττας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Φωτό: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΝΙΑ. Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης



Γενική συνέλευση καλεί το Σω-
ματείο Ελλήνων Ηθοποιών
(ΣΕΗ) την Κυριακή 28/11 στις

12μες στο θέατρο Βρετάνια με κεν-
τρικό θέμα τη σύναψη Συλλογικής
Σύμβασης στο Ελεύθερο Θέατρο.
Εδώ και δύο χρόνια που οι εργάτες
της τέχνης κινητοποιούνται απαιτών-
τας οικονομική στήριξη από το κρά-
τος για να μπορέσουν να επιβιώσουν
σε συνθήκες λοκντάουν στους χώ-
ρους Πολιτισμού, αναδείχτηκε η
ανάγκη να παλέψουν και ενάντια
στην επισφάλεια και τους άθλιους
όρους εργασίας που επικρατούσαν
στα θέατρα. 

Το αίτημα «Συλλογικές Συμβάσεις
παντού», που γράφει στο πανό του
το ΣΕΗ, έδινε την απάντηση σε όλα

τα ζητήματα που άνοιγαν. Από τις
απλήρωτες πρόβες και την απληρω-
σιά μέχρι τη σεξουαλική κακοποίηση
και την εργοδοτική τρομοκρατία.

Η συνέλευση της Κυριακής είναι η
ευκαιρία για να μπουν τα αγωνιστικά
βήματα που θα επιβάλουν ότι θα
εφαρμοστούν ΣΣΕ παντού, κόντρα
στους αντεργατικούς νόμους του Χα-
τζηδάκη και τα σχέδια της κυβέρνη-
σης για πιο ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας και ποινικοποίηση του συνδικα-
λισμού. Η Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών, σχήμα της αντικαπιταλι-

στικής αριστεράς, θα παρέμβει στη
συνέλευση τονίζοντας την απεργιακή
κλιμάκωση που χρειάζεται για να
φτάσει ο κλάδος σε νίκες.

Ενάντια στον αποκλεισμό από τις
αποζημιώσεις ειδικού σκοπού πολλών
εργατών της Τέχνης και για να συνε-
χιστεί η οικονομική στήριξη όσο κρα-
τούν οι επιπτώσεις της πανδημίας,
καλλιτεχνικά σωματεία οργάνωσαν κι-
νητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας
την Τρίτη 23/11. Παρουσία με πανό
είχαν η ΠΟΘΑ, το ΣΕΗ, το ΣΕΧΩΧΟ
(χορευτές) και ο ΠΜΣ (μουσικοί).
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Συμβασιούχοι
Δήμου 
Αθήνας

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

ΙΔ. ΥΓΕΙΑ

Όχι στις διώξεις
ΡΑΦΗΝΑ

Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 στις 4μ.μ. στην αίθουσα συσκέψε-
ων του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (Μάρνης & Γ’ Σεπτεμβρίου 48)

στον 2ο όροφο θα πραγματοποιηθεί η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συ-
νέλευση του Κλαδικού Σωματείου Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας. Οι εκλο-
γές του Σωματείου θα διεξαχθούν από τις 7-11 Δεκεμβρίου στο ΕΚΑ.

Η ΑΣΚΥ (Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών) οργανώ-
νει εξορμήσεις και συσκέψεις στους χώρους δουλειάς στον δρόμο
για την Συνέλευση. Μέχρι στιγμής δεκάδες συνάδελφοι έχουν πάρει
την ανακοίνωση σε εξορμήσεις που έγιναν στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ και
την Βιοϊατρική στο Περιστέρι, στο Ωνάσειο, την Ευρωκλινική και το
Metropolitan στο Φάληρο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους συναδέλφους βρίσκεται το
ζήτημα της διεκδίκησης ΣΣΕ μέσα από το δυνάμωμα του Συνδικάτου
και της επίταξης της ιδιωτικής υγείας για να σωθούν ζωές την ώρα που
βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο από την έναρξη της πανδημίας.

Παράλληλα οι εξορμήσεις αυτές λειτουργούν και σαν καμπάνια εγ-
γραφών μελών στο Σωματείο έτσι ώστε να μπορέσει να μεγαλώσει
αριθμητικά και να οργανώσει καλύτερα τις μάχες που έρχονται την
επόμενη περίοδο, όπως κάνουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκο-
μεία, την e food και την Cosco.

Κώστας Πολύδωρος, 
ΑΣΚΥ, μέλος ΔΣ Σωματείου Ιδ. Υγείας Αθήνας

Aπόπειρα εκφοβισμού και φίμωσης από τα δύο κυρίαρχα, συστημικά,
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Μέσα Ενημέρωσης της περιοχής Ραφή-

νας-Πικερμίου δέχεται η atticavoice.gr, ένας ελεύθερος, μη κερδοσκοπι-
κός, χώρος διακίνησης ιδεών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της: «To irafina.gr και το rpn.gr με
όπλο μήνυση που κατέθεσαν, κατηγορούν την atticavoice.gr για συκο-
φαντική δυσφήμηση, επικαλούμενα σατιρικά κείμενα-γελοιογραφίες και
άβολες, για αυτά τα Μέσα, αλήθειες. Τα πάντα συγκλίνουν στο ότι πρό-
κειται για πολιτική δίωξη που εικάζουμε πως έχει κι άλλους ενορχηστρω-
τές, πέρα από τους δηλωμένους. Η atticavoice.gr είναι ένα από τα ελάχι-
στα διαδικτυακά μέσα που με συνέπεια δίνει φωνή σε όσους αντιστέκον-
ται στα τερατώδη σχέδια που ετοιμάζουν για την Ανατολική Αττική, χά-
ριν μιας επίπλαστης ανάπτυξης, διάφορα συμφέροντα που στοιχίζονται
κάτω από τον ψευδεπίγραφο τίτλο του επενδυτή…», τονίζει.

Πραγματικά βγάζει μάτι το γεγονός ότι «στα συνημμένα στη μήνυση
έγγραφα, περιέχονται οι γελοιογραφίες του συνεργάτη-σκιτσογράφου
Θεοδόση Βρανά, με θητεία σε πολλά έντυπα, μεταξύ των οποίων το πε-
ριοδικό ΜΕΤΡΟ και οι εφημερίδες ΑΥΓΗ και ΕΘΝΟΣ, σκίτσα που σατιρί-
ζουν τον νόμο Χατζιδάκη, την εκπαιδευτική πολιτική της Κεραμέως, τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, το δήμαρχο Ραφήνας» αλλά και «φωτογραφίες από
μια μεγάλη διαδήλωση που έγινε στη Ραφήνα με αφορμή τα περσινά πε-
ριστατικά αστυνομικής βαρβαρότητας στη Νέα Σμύρνη».

«Η atticavoice.gr... απαιτεί από τα Μέσα αυτά να αποσύρουν τη μήνυση
και να σεβαστούν το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και στην ελεύθε-
ρη διακίνηση των ιδεών…». 

Γ.Π.

ΥΠΑΝ-ΥΠΕΝ
Εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στις Γε-

νικές Γραμματείες Βιομηχανίας και Ενέργειας και αντιπροσώπων
στο συνέδριο της Ομοσπονδίας (ΟΣΥΒΕΤ), πραγματοποιούνται στις
24/11 (κτίριο Μεσογείων) και 25/11 (κτίριο Κάνιγγος). 

Η Εργατική Αλληλεγγύη στηρίζει τη Συσπείρωση Εργαζομένων που
στην προκήρυξή της αναφέρει ανάμεσα σε άλλα:

«Ως Συσπείρωση Εργαζομένων σε ΓΓΒ και ΓΓΕΟΠΥ συμβάλλαμε
στο να κρατήσει ο Σύλλογός μας μια μαχητική διεκδικητική στάση και
να πάρει αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Συμβάλαμε στην ακύρωση της
απόλυσης των συναδελφισσών στην καθαριότητα στο κτίριο της Με-
σογείων, πιέσαμε τις πολιτικές ηγεσίες για τη λήψη στοιχειωδών μέ-
τρων προστασίας απέναντι στην πανδημία, πήραμε πρωτοβουλίες
ώστε ο Σύλλογος και η Ομοσπονδία μας να συμμετάσχουν σε όλες
τις εργατικές κινητοποιήσεις, να βάλουν πιέσεις για να ξεπεραστούν
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στην ΑΔΕΔΥ για να συμπαρασταθεί
στους αγώνες που ξετυλίγονταν, από τα νοσοκομεία και τα σχολεία
μέχρι τις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις. Ευελπιστούμε ότι με τη δική
σας στήριξη θα βρεθούμε πάλι στο ΔΣ του Συλλόγου και της Ομο-
σπονδίας, γιατί πιστεύουμε πως η Συσπείρωση Εργαζομένων θα είναι
και τα επόμενα χρόνια εγγύηση για μια μαχητική, διεκδικητική, δημο-
κρατική, ενωτική πορεία των συνδικαλιστικών μας οργάνων».

Κώστας Πίττας, 
γραμματέας ΟΣΥΒΕΤ, υποψήφιος με τη Συσπείρωση Εργαζομένων

ΕΜΔΥΔΑΣ
Με προφανή στόχο να μην πραγματοποιηθούν εκλογές στην ΕΜ-

ΔΥΔΑΣ Αττικής το Δεκέμβρη, να μεταφερθούν τον επόμενο χρό-
νο και να γίνουν με την ηλεκτρονική ψηφοφορία του νόμου Χατζηδά-
κη, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας (ΔΚΜ) μεθόδευσε το σαμπο-
τάρισμα  της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης των μηχανικών δημό-
σιων υπάλληλων την Παρασκευή στις 19/11.

Όπως καταγγέλλει η Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση Μηχανικών
Δημοσίου: «Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΜΔΥΔΑΣ τέθηκε έν-
σταση απαρτίας και μάλιστα από μέλος του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττι-
κής, εκπρόσωπο της ΔΚΜ. Ο εν λόγω μάλιστα είχε το θράσος να εμ-
φανισθεί μόλις 15 λεπτά πριν στη συνέλευση… Η πορεία της ΕΜΔΥ-
ΔΑΣ τα τελευταία χρόνια έχει ενοχλήσει. Δεν ταιριάζει στον φιλοκυ-
βερνητικό και κομματικό συνδικαλισμό που πρεσβεύουν κάποιοι. Και
θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να τη σταματήσουν».

Εμπρός για ΣΣΕ στο Θέατρο

23/11, Διαμαρτυρία στο Υπ. Εργασίας. Φωτό Μάνος Νικολάου
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Παχιά λόγια 
για τα Παιδιά
…εκτός 
αν είναι 
μια μικρή Ρομ
Ένα οκτάχρονο ρομά κοριτσάκι

έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβί-
στηκε στη μεταλλική πόρτα εργοστασί-
ου στο Κερατσίνι την Τετάρτη 17/11.
Χρειάστηκαν 20 ολόκληρα λεπτά για
να αντιληφθούν οι υπεύθυνοι ότι το
παιδί είχε εγκλωβιστεί, και συνολικά 70
μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Τελικά μετά
από 4 ώρες απεγκλωβίστηκε και μετα-
φέρθηκε νεκρό το κορίτσι στο Τζάνειο.

Ο συνήγορος της οικογένειας, Ι.
Μπαρκαγιάννης, δήλωσε στην τηλεό-
ραση: «Υπάρχουν δεκάδες ερωτήματα.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι δε γίνεται
ολόκληρη εταιρία, να μην έχει κάποιο
φωτοκύτταρο που να βλέπει ότι υπάρ-
χει εμπόδιο μπροστά στην πόρτα και
να σταματάει. Ακόμα, ο χώρος στον
οποίο ήταν ο φύλακας, ήταν μόλις 3
μέτρα από το σημείο. Υπήρχε άνθρω-
πος εκεί. Υπάρχει ειδικός χώρος για τη
φρούρηση της εισόδου 24 ώρες το
24ωρο. Έχω ακούσει ότι το πέρασαν
το παιδί για σακούλα. Το εργοστάσιο
ήταν ανοιχτό, τα φορτηγά πηγαινοέρ-
χονταν». 

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μια
σύλληψη για ανθρωποκτονία από αμέ-
λεια, ενώ είναι σαφές ότι για τέτοιου
είδους τραγωδίες σε μεγάλους εργατι-
κούς χώρους ευθύνονται οι εργοδότες.
Ακόμη και τα ενδεχόμενα λάθη κάποι-
ου φύλακα έχουν τρομερές συνέπειες
αν δεν έχουν παρθεί μέτρα ασφαλείας,
αν υπάρχει έλλειψη προσωπικού, αν
παραβιάζονται τα ωράρια κλπ. Για να
αποδοθεί δικαιοσύνη για το οκτάχρονο
κορίτσι, όλα αυτά πρέπει να διερευνη-
θούν.

Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λεί-
πει ο παράγοντας του ρατσισμού από
μια υπόθεση που αφορά τους ρομά.
Ακόμα και όταν είναι θύματα, βρίσκον-
ται πάντα στο στόχαστρο των αρχών: η
αστυνομία αρχικά συνέλαβε τη μητέρα
και τη γιαγιά του κοριτσιού για έκθεση
ανηλίκου σε κίνδυνο! Με εντολή εισαγ-
γελέα αφέθηκαν ελεύθερες. Πέντε
ημέρες μετά, η οικογένεια της 8χρο-
νης, ζητώντας δικαιοσύνη, βρέθηκε
στην πύλη του εργοστασίου όπου έδει-
ξε την οργή και την αγανάκτησή της -
προφανώς η έρευνα δεν έχει αποφέρει
κανένα αποτέλεσμα ακόμα. 

Στο μεταξύ, με αφορμή την παγκό-
σμια ημέρα των δικαιωμάτων του παιδι-
ού στις 20 Νοέμβρη, κυβερνητικοί πα-
ράγοντες όπως η Σακελλαροπούλου
και ο Χατζηδάκης έκαναν βαρύγδου-
πες δηλώσεις. Αλλά αν είσαι τσιγγανά-
κι που χάνει άδικα τη ζωή του δεν έχεις
χώρο σε τέτοιες δηλώσεις.

Δολοφονικές “αναχαιτίσεις”
ΟΜητσοτάκης έχει το θράσος να συνεχίζει την πολεμική ρητορική σε

βάρος των προσφύγων με άρθρο του στη Le Figaro στο οποίο ανα-
φέρει: «Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες μιας νέας
υβριδικής απειλής». Επαναλαμβάνει το αφήγημα με το οποίο κήρυξε
τον πόλεμο στους πρόσφυγες στα σύνορα του Έβρου τον Μάρτη του
2020, ότι υποκινούνται από μια εκτός ΕΕ χώρα για πολιτικούς λόγους.
Με αυτή τη δικαιολογία πέρσι τον Μάρτη ξοδεύονταν, σύμφωνα με Το
Βήμα, 400 χιλιάδες ευρώ ημερησίως σε δακρυγόνα και κρότου λάμψης.
Η επιχείρηση αυτή κόστισε δυο τουλάχιστον ανθρώπινες ζωές. Αυτή τη
φορά, ο Μητσοτάκης αποδίδει την κατηγορία του «υβριδικού πολέμου»
στους πρόσφυγες που προσπαθούν να μπουν στην ΕΕ μέσω της Λευκο-
ρωσίας -και τώρα τη θέση του υποκινητή Ερντογάν έχει ο Λουκασένκο.

Πρόκειται για θράσος και για τη συνέχιση μιας εγκληματικής ρητορι-
κής που χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει μια δολοφονική πολιτική.

«Η Ελλάδα δεσμεύεται να προστατεύει τα σύνορα της, που είναι και σύ-
νορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα σέβεται απολύτως τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία και αυτό περιλαμβά-
νει μεταξύ άλλων την αναχαίτιση κάθε προσπάθειας παράνομης εισό-
δου», είχε τονίσει ο πρωθυπουργός σε κοινή δήλωση με την πρωθυ-
πουργό της Λιθουανίας Ι. Σιμονίτε το καλοκαίρι.

Αλήθεια, τι σημαίνει «αναχαίτιση κάθε προσπάθειας παράνομης εισό-
δου», αν όχι αυτό που με τόσο μένος αρνήθηκε απαντώντας στην Ίνγκεμ-
ποργκ Μπέουχελ, δηλαδή επαναπροωθήσεις; Σε ποιο ακριβώς σημείο
οπουδήποτε στην ΕΕ μπορούν οι πρόσφυγες να μπουν νόμιμα και να δι-
ευκολυνθούν ώστε να κάνουν αίτηση ασύλου; Η κίνηση μεγάλων πληθυ-
σμών οφείλεται σε αποφάσεις «σουλτάνων» και «δικτατόρων» ή στο ότι
εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν να σωθούν από τους πολέμους, τη
φτώχεια και την κλιματική καταστροφή που αυτό το σύστημα προκαλεί;

Πολύνεκρο τροχαίο έγινε την Παρασκευή
19/11 στην Εγνατία οδό, αποτέλεσμα
καταδίωξης προσφύγων από την αστυ-

νομία. Ο απολογισμός είναι 7 νεκροί και 8
τραυματίες, από τους οποίους οι 6 βαριά. Το
δυστύχημα έγινε όταν το αυτοκίνητο που μετέ-
φερε τους πρόσφυγες δεν σταμάτησε σε
έλεγχο της αστυνομίας και προσπάθησε να
διαφύγει.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ:
«Αυτή είναι για πολλοστή κατάληξη η “τύχη”
των προσφύγων που ωθούνται στα χέρια δια-
κινητών για να ξεφύγουν από τους ελέγχους
στα σύνορα αντί να έχουν το δικαίωμα να υπο-
βάλουν άσυλο χωρίς να φοβούνται την παρά-
νομη επαναπροώθηση που έχει γίνει καθεστώς
στην περιοχή. Ανάμεσα στους 8 επιβιώσαντες
πρόσφυγες είναι και αρκετοί από την Παλαι-
στίνη. […] Υπεύθυνη για αυτή την τραγική κα-
τάληξη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η
αστυνομία του Θεοδωρικάκου, που κλείνει τα
σύνορα βαφτίζοντας τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες ‘ασύμμετρη απειλή’. Είναι η
άλλη πλευρά των επαναπροωθήσεων στη στε-
ριά. Είναι κομμάτι της αντιμεταναστευτικής
δολοφονικής πολιτικής της κυβέρνησης, της
εξαθλίωσης και των κλειστών δομών στα νησιά
και την ηπειρωτική χώρα.»

Την προηγούμενη ημέρα η Κροατία καταδι-
κάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου για την επαναπρο-
ώθηση πολυμελούς οικογένειας Αφγανών στη
Σερβία. Εξαιτίας της επαναπροώθησης, η
οποία είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2017, έχασε
τη ζωή της η εξάχρονη κόρη της οικογένειας.
Οι πρόσφυγες αναγκάστηκαν από τις αρχές
να περπατήσουν στις γραμμές του τρένου, με
αποτέλεσμα το τρένο να χτυπήσει το παιδί. Οι
αρχές της χώρας, καθώς και το Συνταγματικό
Δικαστήριο είχαν αποφανθεί ότι η οικογένεια
δεν είχε ζητήσει άσυλο στην Κροατία και ότι
δεν υπήρξε επαναπροώθηση -αγνοώντας πλή-
θος στοιχείων που έδειχναν το αντίθετο. Όταν
η οικογένεια ζήτησε άσυλο για δεύτερη φορά
στην Κροατία το 2018, το αίτημα κρίθηκε απα-

ράδεκτο, καθώς η Σερβία, από την οποία μπή-
καν, υποτίθεται ότι αποτελεί «ασφαλή τρίτη
χώρα».

Σύνορα
Πρόκειται για μια υπόθεση με τρομερές

ομοιότητες με τη μοίρα που περιμένει τους
πρόσφυγες και τις οικογένειές τους στα ελλη-
νικά σύνορα: από την απειλή και την πραγματι-
κότητα της επαναπροώθησης, μέχρι τα χυδαία
ψέματα, τους θανάτους και φυσικά τον μύθο
της «ασφαλούς τρίτης χώρας». Πάει ακριβώς
ένας χρόνος από τη δημοσίευση της έκθεσης
της οργάνωσης HumanRights360, η οποία πε-
ριγράφει την εικόνα των στρατιωτικοποιημέ-
νων συνόρων του Έβρου: βασανιστήρια, απα-
γωγές, καταδιώξεις, θάνατος. (ολόκληρη η έκ-
θεση εδώ: tinyurl.com/y6tujtdq)

Την ίδια στιγμή οι πρόσφυγες που καταφέρ-
νουν να κάνουν αίτηση ασύλου ξεκινούν να
ανεβαίνουν έναν άλλο Γολγοθά. Η μάχη των
προσφύγων της Μαλακάσας ανέδειξε πόσο
ανελέητη είναι η κυβέρνηση και το υπουργείο
μετανάστευσης: τους μετέφερε βίαια σε διά-
φορα στρατόπεδα, απομακρυσμένα και χειρό-
τερα από το ίδιο το νέο στρατόπεδο της Μα-
λακάσας, στο οποίο ζούσαν ήδη 1,5 χρόνο σε
άθλιες συνθήκες. Οι όποιοι δεσμοί είχαν κατα-
φέρει να φτιάξουν οι πρόσφυγες με την περιο-
χή έσπασαν απότομα και καλούνται να ξεκινή-
σουν από την αρχή μέσα σε ακόμα μεγαλύτε-
ρες αντιξοότητες.

«Βρισκόμαστε σε ένα απομονωμένο καμπ
στην Καβάλα και μας έχουν βάλει σε σκηνές.

Λεωφορεία δεν περνάνε, γύρω υπάρχουν μόνο
βουνά και δάση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τί-
ποτα εδώ», λέει στην ΕΑ η Κ., προσφύγισσα.
«Η Μαλακάσα ήταν καλύτερη από το καμπ στο
οποίο μας έχουν φέρει. Ζούμε σε κοντέινερ,
αλλά ακόμα δεν παίρνουμε το επίδομα και
τρώμε μόνο σε συσσίτιο», λέει η Α., η οποία
μεταφέρθηκε στο Κουτσόχερο (Λάρισα). Οι
περισσότερες οικογένειες Αφγανών από τη
Μαλακάσα, κάποιες με το αίτημα ασύλου τους
να έχει κριθεί απαράδεκτο, έχουν μεταφερθεί
στον Κατσικά στα Γιάννενα με αβέβαιο μέλλον
και χωρίς να τους έχει γίνει σαφές τι μπορούν
να κάνουν. Πρόκειται για πραγματικά βασανι-
στήρια.

Οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες από το
παλιό στρατόπεδο της Μαλακάσας που θέλη-
σαν να διαδηλώσουν στο Πολυτεχνείο αντιμε-
τώπισαν απειλές έξωσης και απόρριψης του
αιτήματος ασύλου τους προκειμένου να μην
μπουν στο πούλμαν. Αρκετοί/ές βέβαια αψή-
φησαν τις απειλές και διαδήλωσαν ενάντια στο
μέλλον που ετοιμάζει για τους πρόσφυγες και
τις προσφύγισσες το υπουργείο Μετανάστευ-
σης και η κυβέρνηση: τους θέλουν απομονω-
μένους, αδύναμους και χωρίς φωνή. Το Πολυ-
τεχνείο έδειξε ότι η οργή ενάντια στη Νέα Δη-
μοκρατία φουντώνει. Και είναι επείγον να ανα-
τρέψουμε τις δολοφονικές πολιτικές της ΕΕ
και της κυβέρνησης των κλειστών συνόρων,
των επαναπροωθήσεων, των στρατοπέδων θα-
νάτου και του ρατσισμού.

Αφροδίτη Φράγκου

7 Πρόσφυγες
νεκροί στην
Εγνατία!

Πρόσφυγες στην πορεία του Πολυτεχνείου 2021.Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Το μαύρο τοπίο της «πράσινης» ανάπτυξης
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Το μαύρο τοπίο της «πράσινης» ανάπτυξης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 7.30μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Ο καπιταλισμός δεν είναι πανίσχυρος –
Μπορούμε να τον ανατρέψουμε
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 δημαρχείο 7.15μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11 δημαρχείο 7.15μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 
καφέ Ηλιόπετρα, 
στοά Βενιζέλου 99 και Χαροκόπου 7μμ
Ιμπεριαλισμός-από το Αφγανιστάν στην Κίνα;
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 
συνεργατικό καφενείο Κουτσό  7.30μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 
καφέ Χορτάτζη 3, πλ. Αγ. Νικολάου 7.30μμ

Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 καφέ Αλντεμπαράν 7.30μμ
Το μαύρο τοπίο της «πράσινης» ανάπτυξης
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11 Family cafe 7μμ
Το μαύρο τοπίο της «πράσινης» ανάπτυξης
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11 ιντερνέτ καφέ 7μμ
Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11 
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Το μαύρο τοπίο της «πράσινης» ανάπτυξης
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 25/11 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Γερμανία μετά τις εκλογές – Κρίση στην
καρδιά της Ε.Ε.
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 2/12 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Γερμανία μετά τις εκλογές – Κρίση στην
καρδιά της Ε.Ε.
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Κάτω τα χέρια από τους Ρομά
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 
Goody’s Χαλανδρίου 7μμ
50 χρόνια ΣΕΚ: ο ρόλος της επαναστατικής
εφημερίδας
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 Goody’s Χαλανδρίου 7μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 25/11 πλ. Ηρώων 7.30μμ

Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
• ΠΕΜΠΤΗ 2/12 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 Σύλλογος Ιμβρίων  7.30μμ
Ιμπεριαλισμός-από το Αφγανιστάν στην Κίνα;
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7.30μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11 
καφέ Nouvelle, Αυξεντίου 23, 7.30μμ
Ιμπεριαλισμός-από το Αφγανιστάν στην Κίνα;
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11 
Πρατίνου 38, Κοινωνική κουζίνα, 6.30μμ
Γερμανία μετά τις εκλογές – Κρίση στην
καρδιά της Ε.Ε.
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11 καφέ πλ. Σουρμένων 8μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11 καφέ Γιώτης 7μμ
Παλεύοντας για την επανάσταση και τον
σοσιαλισμό
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας 

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11  καφέ Άνεμος 8μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11 καφέ Πέτρος 8μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11 καφέ Διώροφον 7μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 καφέ ΝΕΟΝ, 
Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων 6:30μμ
Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 6μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 /11 Θόλος,  8μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Ηλέκτρα Παγάνα

ΧΑΝΙΑ  ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 
στέκι Ανταρσία στα Χανιά. 7.30μμ
Γερμανία μετά τις εκλογές – Κρίση στην
καρδιά της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11 
στέκι Ανταρσία στα Χανιά. 7.30μμ
Ιμπεριαλισμός-από το Αφγανιστάν στην Κίνα;
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 25/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Γερμανία μετά τις εκλογές – Κρίση στην
καρδιά της Ε.Ε.
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΞΑΝΘΗ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/11 καφέ Βυζάντιο 8μμ
50 χρόνια ΣΕΚ παλεύοντας για την επανά-
σταση και το σοσιαλισμό
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/12 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Το εμβόλιο χρειάζεται εργατικό έλεγχο
Ομιλητής: Γιάννης Προδρομίδης

Στις σχολές
ΠΑΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/11, 2.30μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

Νο 1498, 24 Νοέμβρη 2021 Δραστηριότητεςσελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

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
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Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/11
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
Πλ. Μερκούρη 6.30μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία, Βασιλόπουλος
6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/11
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Πλ. Αμερικής 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 12.30μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
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
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπολέως 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ  
ΗΣΑΠ Πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Σκλαβενίτης 6μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
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
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/11
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 6μμ

Εξορμήσεις

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11 
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Πώς θα σταματήσουμε τη βία 
σε βάρος των γυναικών
Ομιλήτριες: 
Λένα Βερδέ, δημοσιογράφος Εργατική
Αλληλεγγύη, Δ.Σ. ΕΣΠΗΤ, 
Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου, 
εργαζόμενη ΥΠΠΟ

Οργανώνεται από την 
Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη
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Η 25η Νοέμβρη είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών. Καθιερώθηκε στην Φεμι-
νιστική Συνάντηση της Λατινικής Αμερικής και της Κα-

ραϊβικής στη Μπογκοτά το 1981, την πρώτη από μια σειρά τέ-
τοιες συναντήσεις σε διάφορες πόλεις. Η ημέρα αναγνωρί-
στηκε από σχετικό ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών το 1999,
ενώ κάθε χρόνο αποτελεί την αρχή των «16 ημερών δράσης»
που κλείνουν με τη Διεθνή Ημέρα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
στις 10 Δεκέμβρη.

Αφορμή για την καθιέρωση της 25 Νοέμβρη είναι η ιστορία
των αδελφών Μιραμπάλ. Οι αδελφές Μιραμπάλ, Πάτρια, Μι-
νέρβα και Μαρία-Τερέζα, αντιστάθηκαν στο δικτατορικό καθε-
στώς του Ραφαέλ Τρουχίγιο στη Δομινικανή Δημοκρατία και
δολοφονήθηκαν στις 25 Νοέμβρη του 1960. Ο Τρουχίγιο, που
είχε το παρατσούκλι Ελ Χέφε (το αφεντικό) κυβέρνησε τη Δο-
μινικανή Δημοκρατία από το 1930 μέχρι τη δολοφονία του το
1961, άλλοτε ως «εκλεγμένος» πρόεδρος και άλλοτε πίσω
από προέδρους-μαριονέτες.

Η περίοδος της διακυβέρνησης του Τρουχίγιο ήταν από τις
πιο αιματηρές σε όλη τη Λατινική Αμερική. Ανάμεσα στα εγ-
κλήματα του δικτάτορα ήταν η μαζική σφαγή πάνω από 12 χι-
λιάδων Αϊτινών εργατών που ζούσαν στα σύνορα της Δομινι-
κανής Δημοκρατίας με την Αϊτή. Κάποιες εκτιμήσεις φτάνουν
τον αριθμό στις 35 χιλιάδες. Ο ρατσισμός σε βάρος των μαύ-
ρων ήταν βασικό συστατικό του καθεστώτος. Ο Τρουχίγιο δε-
χόταν πρόσφυγες από την Ευρώπη, με προτίμηση στους λευ-
κούς για να αλλάξει η αναλογία λευκών-μαύρων στη χώρα. 

Εχθροί του καθεστώτος εξαφανίζονταν μυστηριωδώς και η
αστυνομία φρόντιζε να επιβάλλει τον τρόμο. Ήταν συστηματι-
κός κακοποιητής και βιαστής γυναικών -όσοι ήθελαν να συ-
νεργαστούν μαζί του φρόντιζαν να του φέρνουν θύματα.

Οι αδελφές Μιραμπάλ ανήκαν σε εύπορη αγροτική οικογέ-
νεια. Μπόρεσαν να σπουδάσουν σε αντίθεση με την πλειονό-
τητα των γυναικών της εποχής. Πρώτη η Μινέρβα Μιραμπάλ
αποφάσισε να ριχτεί στον αγώνα εναντίον του καθεστώτος και
στη συνέχεια ακολούθησαν η Πάτρια και η Μαρία-Τερέζα. Η
Μινέρβα ήταν ένα από τα υποψήφια σεξουαλικά θύματα του
δικτάτορα, αλλά αντιστάθηκε. Λόγω της κοινωνικής της θέσης
δεν μπορούσε να την εξαφανίσει όπως θα έκανε με κάποια
άλλη γυναίκα. Της στέρησε ωστόσο τη δυνατότητα να εργα-
στεί σαν δικηγόρος, που ήταν οι σπουδές της.

“Οι πεταλούδες”
Οι αδελφές Μιραμπάλ οργάνωσαν μια αντιστασιακή οργά-

νωση που ονόμασαν «Κίνημα της 14ης Ιούνη» προς τιμήν αντι-
στασιακών που δολοφονήθηκαν στις 14 Ιούνη του ’59. Μοίρα-
ζαν προκηρύξεις και συγκέντρωναν όπλα με σκοπό να ανα-
τρέψουν τη δικτατορία. Το παρατσούκλι των αδελφών Μιραμ-
πάλ μέσα στην οργάνωση ήταν «Las Mariposas» (οι πεταλού-
δες). Όταν ανακαλύφθηκε η οργάνωση, το σπίτι της Πάτρια,
που ήταν το αρχηγείο, κάηκε ολοσχερώς και οι δύο άλλες
αδελφές συνελήφθησαν. Χάρη στη διεθνή συμπαράσταση
προς τις συλληφθείσες και την αντίθεση προς το καθεστώς
Τρουχίγιο, αφέθηκαν ελεύθερες. Ο σύζυγος της Μινέρβα και
ο σύζυγος της Μαρία-Τερέζα, που ήταν κι αυτοί αντιστασια-
κοί, παρέμειναν στη φυλακή.

Στις 25 Νοέμβρη του 1960, οι τρεις αδελφές τούς επισκέ-
φθηκαν στην απομονωμένη φυλακή που κρατούνταν. Στην
επιστροφή, η μυστική αστυνομία τις σταμάτησε στον δρόμο.
Τις ξυλοκόπησε άγρια με ρόπαλα και τις στραγγάλισε. Στη συ-
νέχεια έβαλε τα πτώματα σε ένα τζιπ και έριξε το τζιπ από
γκρεμό, προσπαθώντας να κάνει το έγκλημα να φανεί σαν δυ-
στύχημα. Ωστόσο το καθεστώς δεν κατόρθωσε να κουκουλώ-
σει τη δολοφονία, η οποία πιστεύεται ότι είχε μεγάλη επίπτω-
ση ενάντια στη δημοφιλία του Τρουχίγιο και άνοιξε τον δρόμο
σε αξιωματικούς του να τον ξεφορτωθούν έξι μήνες αργότε-
ρα. Η τέταρτη αδελφή Μιραμπάλ, η Ντέντε, που δεν είχε συμ-
μετάσχει στην αντίσταση, αφιέρωσε έκτοτε τη ζωή της στο να
αναδείξει το έργο τους και να μεγαλώσει τα παιδιά τους.

Α.Φ.

Στις 25 Νοέμβρη, Διεθνή Ημέρα
για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών, διαδηλώνουμε μα-

ζικά! Φέτος η βία κατά των γυναικών
έχει αποτελέσει ένα από τα πιο κεντρι-
κά ζητήματα του κινήματος. Οι καταγε-
γραμμένες γυναικοκτονίες φέτος στην
Ελλάδα είναι 13, περισσότερες από κά-
θε άλλη χρονιά. Ζούμε μια καταιγιστική
αύξηση της βίας κατά των γυναικών,
για την οποία δεν φταίει γενικά κι αόρι-
στα ο εγκλεισμός. Είναι οι πολιτικές της
κυβέρνησης της Ν.Δ. που εντείνουν την
ενδοοικογενειακή και σεξιστική βία. Πο-
λιτικές διάλυσης των εργασιακών σχέ-
σεων, επισφάλειας και καταπάτησης
των εργασιακών δικαιωμάτων, διάλυ-
σης του κράτους πρόνοιας, που δυσκο-
λεύουν την απόφαση των γυναικών για
διαζύγιο και τις κάνουν ευάλωτες στους
εκβιασμούς των εργοδοτών. 

Οι πολιτικές της κυβέρνησης της ΝΔ
βρίσκουν στήριγμα στο χυδαίο ιδεολό-
γημα του «πατρίς - θρησκεία - οικογέ-
νεια»: οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα
επιλογής ούτε για το ίδιο τους το σώμα.
Είναι παιδομηχανές για να διαιωνίζουν
το έθνος, να φροντίσουν την οικογένειά
τους. Η αναβίωση με κάθε τρόπο από
την κυβέρνηση της ΝΔ των ιδεολογημά-
των της γυναίκας-μητέρας-νοικοκυράς
είναι αυτό που πολλαπλασιάζει τις σε-
ξουαλικές κακοποιήσεις, τους βιασμούς
και οπλίζει τα χέρια των δολοφόνων. 

Γι’ αυτό και η επίθεση στο δικαίωμα
στην έκτρωση συνδέεται με την αύξηση
της βίας σε βάρος των γυναικών. Από
την παραχώρηση άδειας στη σεξιστική
καμπάνια ενάντια στις εκτρώσεις στο
Μετρό, μέχρι τα αντιδραστικά ψηφίσμα-
τα στο Ευρωκοινοβούλιο για την προ-
στασία της ζωής του «αγέννητου παιδι-
ού» στα οποία συμμετέχουν ευρωβου-
λευτές της ΝΔ, κι από τα συνέδρια «γο-
νιμότητας» μέχρι τις πλάτες στις αντι-
δραστικές ημερίδες παραγόντων της
εκκλησίας ενάντια στη σεξουαλική δια-
παιδαγώγηση, η κυβέρνηση έχει δείξει
τη διάθεσή της να πισωγυρίσει αυτό το
θεμελιώδες δικαίωμα που με αγώνες
κατακτήθηκε.

Oι επιθέσεις δεν είναι μόνο ιδεολογι-
κές. Παρά το γεγονός ότι η έκτρωση εί-
ναι νόμιμη στη χώρα μας, η πρόσβαση
σε δημόσια νοσοκομεία για αυτήν είναι
πολύ περιορισμένη. Τα ιατρεία οικογε-
νειακού προγραμματισμού έχουν δεχτεί
τα χτυπήματα της υποχρηματοδότησης,
της υποστελέχωσης, ακόμα και του
κλεισίματος -ιδιαίτερα μέσα στην παν-
δημία. Έτσι οι γυναίκες στερούνται αυ-
τά τα κέντρα. 

Την απάντηση στις σεξιστικές πολιτι-
κές της κυβέρνησης των πλούσιων εκ-
βιαστών έχει δώσει το γυναικείο κίνημα
πολλές φορές στους δρόμους. Το 2021
ήταν χρονιά έκρηξης της οργής των ερ-
γατριών, των προσφυγισσών και των
μεταναστριών που υφίστανται όλες αυ-
τές τις επιθέσεις. Από το ελληνικό #me-

too και την απεργιακή 8 Μάρτη που
ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν στη
φυλακή τον Λιγνάδη και τον Φιλιππίδη,
μέχρι τα Πετράλωνα και την Ηλιούπολη
που χιλιάδες υπερασπίστηκαν τα θύμα-
τα βιασμού και κακοποίησης, και τους
αντιρατσιστικούς ξεσηκωμούς των προ-
σφυγισσών στα καμπ, οι γυναίκες και οι
άντρες της εργατικής τάξης παλεύουν
ενάντια στη Νέα Δημοκρατία.

Δύναμη
Είναι η δύναμη του κινήματος αυτού

που ανάγκασε τον εισαγγελέα του Άρει-
ου Πάγου να προτείνει με εγκύκλιό του
την αναγνώριση της έννοιας της γυναι-
κοκτονίας. Όμως πρόκειται για σταγόνα
στον ωκεανό.Η οικογένεια δεν είναι κά-
ποιο «ιδανικό καταφύγιο» για τις γυναί-
κες, αλλά ο χώρος όπου αναπαράγον-
ται οι συνθήκες που θέλουν τη γυναίκα
«κατώτερο φύλο».

Για την προστασία των κακοποιημένων
γυναικών χρειάζεται ενίσχυση του κρά-
τους πρόνοιας, ξενώνες φιλοξενίας αρ-
κετούς και κατάλληλα στελεχωμένους,
κοινωνικές υπηρεσίες κ.ο.κ. Χρειάζεται
να ανατραπούν οι αντεργατικοί και αντι-
συνδικαλιστικοί νόμοι που δίνουν άπλετη

εξουσία στα αφεντικά και με την ατιμω-
ρησία στρώνουν τον δρόμο σε παρενο-
χλήσεις και κακοποιήσεις. Να σταματή-
σει η επισφαλής εργασία των γυναικών
που τις κρατά δέσμιες λόγω οικονομικής
ανασφάλειας στους κακοποιητές, να μο-
νιμοποιηθούν όλες και όλοι οι συμβασι-
ούχοι και να παρθούν πίσω οι αναστολές
με πρόσχημα τους εμβολιασμούς.

Όλα αυτά είναι στον αντίποδα της νε-
οφιλελεύθερης πολιτικής της Νέας Δη-
μοκρατίας. Το εργατικό κίνημα παλεύει
για μόνιμη, σταθερή δουλειά για όλες
και όλους με δικαιώματα, διεκδικεί μαζι-
κές προσλήψεις σε Υγεία, Παιδεία, Δή-
μους. Είναι αυτό που μπορεί να βάλει
μπροστά και τα αιτήματα για την προ-
στασία των κακοποιημένων γυναικών,
καθώς και το αίτημα για ασφαλείς και
δωρεάν εκτρώσεις, και να τα κερδίσει.
Στις 25 Νοέμβρη διαδηλώνουμε όλες
και όλοι ενάντια στη σεξιστική βία και
ενάντια στην κυβέρνηση που την προ-
καλεί και τη συγκαλύπτει!

(από την προκήρυξη της Κίνησης
για την απεργιακή 8 Μάρτη)

• Στην κινητοποίηση στις 6μμ στην
Πλ.Κλαυθμώνος καλεί και η ΑΔΕΔΥ
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Άλλες τρεις εκδηλώσεις με θέμα “Οι
πολιτικές εξελίξεις και τα 50 χρόνια

του ΣΕΚ” πραγματοποιήθηκαν την εβδο-
μάδα που πέρασε, στην Καλλιθέα, το Χα-
λάνδρι και το νοσοκομείο Αγ. Σάββας. 

“Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στο αίθριο του νοσοκομείου η εκδήλωση
με ομιλητές την Ειρήνη Γεωργοπούλου
από την καθαριότητα, την Αγγελική Γεωρ-
γούλη, μέλος του ΔΣ του σωματείου και
Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας και
τον Κώστα Καταραχιά, πρώην πρόεδρο
του σωματείου και μέλος του ΔΣ της ΕΙ-
ΝΑΠ”, αναφέρει σε ανάρτηση της η γραμ-
ματέας του σωματείου, Κατερίνα Πατρι-
κίου. “Πλήθος συναδέλφων παρακολούθη-
σαν τις εισηγήσεις και πήραν μέρος στην
κουβέντα, η οποία περιέλαβε τους αγώνες
του σωματείου τα χρόνια των μνημονίων,
το στήσιμο του Συντονιστικού Νοσοκομεί-
ων, τους εργατικούς αγώνες μέχρι σήμε-
ρα, τις μάχες ενάντια στον σεξισμό, τον
ρατσισμό, τον φασισμό και τον ρόλο των
μελών του ΣΕΚ που πρωτοστατούν στον
ξεσηκωμό όλων στο νοσοκομείο! Η συζή-
τηση έκλεισε δυναμικά με κάλεσμα στη
μεγάλη γιορτή στον Πανελλήνιο στις 5 Δε-
κέμβρη αλλά και στην Πανυγεινομική
απεργία την 1 Δεκεμβρίου, με ραντεβού
τις επόμενες μέρες για γύρες ενημέρω-
σης στα τμήματα”. 

Πλούσιες σε συζήτηση ήταν και οι συζη-
τήσεις σε Καλλιθέα και Χαλάνδρι με ομιλη-
τές και ομιλήτριες την Αργυρή Ερωτοκρί-
του, γιατρό και μέλος του ΔΣ σωματείου
εργαζομένων νοσ. Γεννηματάς, την Εύη
Μαχοβίτσκαγια, μέλος ΚΕΕΡΦΑ, τον Απο-
στόλη Αλωνιάτη, φοροτεχνικό στην πρώτη
και την Δήμητρα Κυρίλλου μέλος του ΣΕΚ,
την Ειρήνη Φωτέλη, εργαζόμενη στην ΕΡΤ
και μέλος του Δ.Σ. ΠΟΣΠΕΡΤ, τον Ηλία
Παπαχατζή, καθηγητή και μέλος ΔΣ Α’ ΕΛ-
ΜΕ Αθήνας και τον Νεκτάριο Χαϊντάρ, για-
τρό στη δεύτερη. 

Στο Χαλάνδρι, η Ειρήνη, μίλησε για τον
αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ ενάντια
στο μαύρο που είχε επιβάλλει η κυβέρνη-
ση Σαμαρά, στις δυσκολίες και τις προ-
κλήσεις καθώς και στον ρόλο που έπαιξαν
τα μέλη του ΣΕΚ μέσα και έξω από το ρα-
διομέγαρο για το δυνάμωμα του αγώνα
και για τη σύνδεσή του με τα άλλα μέτω-
πα. “Το μεγαλύτερο κατόρθωμα του ΣΕΚ
ήταν η δημιουργία του 'Συντονισμού ενάν-
τια στα κλεισίματα και τις απολύσεις . Έγι-
νε ένα κέντρο που τροφοδοτούσε με δύ-
ναμη όλα τα αγωνιζόμενα κομμάτια της
κοινωνίας. Ένωνε τις μάχες των απολυμέ-
νων καθαριστριών, της ΕΡΤ, των σχολικών
φυλάκων και άλλων” τόνισε μεταξύ άλλων.
Από την πλευρά του, ο Ηλίας αναφέρθηκε
στους αγώνες των εκπαιδευτικών απέναντι
σε όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία 30
χρόνια μέχρι και σήμερα και το ρόλο των
Παρεμβάσεων σε αυτούς αλλά και στην
“καθοριστική” σημασία των μετώπων στα
οποία έχει πρωτοστατήσει το ΣΕΚ, όπως η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΚΕΕΡΦΑ. 

Στην Καλλιθέα, ο Αποστόλης θύμισε το
πρώτο αντικαπιταλιστικό κατέβασμα στις

ευρωεκλογές του 1999 και τη σημασία
που είχε ο επαναστατικός προσανατολι-
σμός του ΣΕΚ τη δεκαετία του '90 απέναν-
τι και στα ρεφορμιστικά κόμματα, ενώ η
Εύη μίλησε μεταξύ άλλων για τη σημασία
της καθημερινής δυναμικής δράσης των
μελών του ΣΕΚ στο αντιρατσιστικό και αν-
τιφασιστικό κίνημα που ενέπνευσε και την
ίδια. Ο κύκλος των συζητήσεων θα συνεχι-
στεί τις επόμενες βδομάδες σε μια σειρά
εργατικούς χώρους ξεκινώντας από την
Πέμπτη 25 Νοέμβρη στην ΑΑΔΕ.  

Δ.Δ.
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Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο 
στην Έκθεση
Βιβλίου στη
Θεσσαλονίκη
Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο συμμετέχει στη 18η

Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που ξε-
κινά την Πέμπτη 25/11 ως την Κυριακή 28/11, και
θα βρίσκεται με όλα τα βιβλία του στο Stand 152
του Περίπτερου 13.

Το Σάββατο 27/11, 8-9μμ, το ΜΒ οργανώνει εκ-
δήλωση-παρουσίαση του βιβλίου «Το 1821 και οι
αστικές επαναστάσεις» στην Αίθουσα Ντοστογιέφ-
σκι (Περίπτερο 14) με ομιλητές τον εκδότη του πε-
ριοδικού ΕΝΕΚΕΝ Γ. Γιαννόπουλο και τον Λέανδρο
Μπόλαρη.

ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

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

Νοσοκομείο Γεννηματάς 
Πέμπτη 25/11, 12.30, 
ανατολικό αμφιθέατρο
Ομιλήτριες: Βασιλική Κανέλου,
συμβασιούχος ΟΑΕΔ, Αργυρή
Ερωτοκρίτου, επικ. Γιατρός, Δ.Σ.
Σωματείου εργαζομένων

Νοσοκομείο Έλενα 
Πέμπτη 25/11, 1.30μμ, 
ΠΑΘΑΝ 
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς, γιατρός,
μέλος Δ.Σ. ΕΙΝΑΠ

Βυζαντινό Μουσείο 
Παρασκευή 26/11, 9.30πμ 
Ομιλητές: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου,
εργαζόμενη ΥΠΠΟ, Τάσος
Αναστασιάδης, ΣΕΚ

νοσοκομείο Άγια Όλγα 
Δευτέρα 29/11, 1.30μμ, 
γραφεία σωματείου 
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου, επικ.
Γιατρός, Δ.Σ. Σωματείου εργαζομένων
νοσ. Γεννηματάς

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, 
Δευτέρα 29/11,1.30μμ, 
αιθ. Δ' Παθολογικής  
Ομιλητής: 
Γιάννης Κούτρας, γιατρός, μέλος Δ.Σ.
ΕΝΙΘ

Μετρό, 
Τρίτη 30/11, 11πμ, 
χώρος ανάπαυσης βαριάς
συντήρησης
Ομιλητές: Αντώνης Σταματόπουλος,
πρώην πρ. ΣΕΛΜΑ, Τάσος
Αναστασιάδης, ΣΕΚ

ΣΧΟΛΕΣ

ΑΣΚΤ, 
Πέμπτη 25/11, 12 μεσ., 
αίθ. Διδακτικής  
Ομιλητής: Παντελής
Παναγιωτακόπουλος

Φιλοσοφική, 
Δευτέρα 29/11, 1.30μμ, αίθριο  
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

www.marxistiko.gr

Οι πολιτικές εξελίξεις 
και τα 50 χρόνια του ΣΕΚ

Αναχωρήσεις για τις 5 Δεκέμβρη
Θεσσαλονίκη
Σάββατο 4/12, 4μμ, άγαλμα
Βενιζέλου
τηλ. 6907799070

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

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

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

22/11, Εκδήλωση στο αίθριο του Αγ.Σάββα



Την Κυριακή 21 Νοέμβρη ο
στρατηγός Μπουρχάν και ο
πρωθυπουργός Χάμντοκ δώ-

σανε τα χέρια μπροστά στους φα-
κούς και τις κάμερες για να επι-
σφραγίσουν την «συμφιλίωση» στο
Σουδάν. Ούτε ένας μήνας δεν είχε
περάσει από το πραξικόπημα της 25
Οκτώβρη, όταν οι στρατηγοί ανέτρε-
ψαν την προσωρινή κυβέρνηση του
Χάμντοκ. Τώρα ο Μπουρχάν δήλωσε
ότι ο Χάμντοκ που βρισκόταν σε κατ’
οίκον περιορισμό «έχαιρε πάντα της
εμπιστοσύνης και του θαυμασμού
μας». Πραξικόπημα; Ποιο πραξικό-
πημα; Την ίδια ώρα που γίνονταν αυ-
τές οι δηλώσεις ο στρατός και η
αστυνομία άνοιγε πυρ σε διαδηλώ-
σεις. Στο Όμντουρμαν, τη δίδυμη
πόλη της πρωτεύουσας Χαρτούμ,
ένας 16χρονος έπεσε νεκρός από
πυροβολισμό στο κεφάλι.

Αυτό που μεσολάβησε τον μήνα
που πέρασε ήταν το ξεδίπλωμα ενός
εντυπωσιακού μαζικού κινήματος
ενάντια στο πραξικόπημα. Στις 30
Οκτώβρη περίπου ένα εκατομμύριο
διαδηλωτές και διαδηλώτριες βγή-
καν στους δρόμους αψηφώντας τις
σφαίρες. Στις διαδηλώσεις που ακο-
λούθησαν περισσότεροι από 40
αγωνιστές και αγωνίστριες δολοφο-
νήθηκαν από τους χουντικούς. Τώ-
ρα, όμως, ο Χάμντοκ και όσοι τον
υποστηρίζουν, όπως το ισλαμικό
κόμμα Ούμα, λένε ότι η νέα συμφω-
νία θα «μειώσει την ένταση» και θα
«αποτρέψει ένα λουτρό αίματος».

Ούτε κουβέντα για την τιμωρία των
δολοφόνων που έβαψαν τους δρό-
μους στο αίμα τις προηγούμενες
βδομάδες. 

Το 2019 μια συγκλονιστική εξέ-
γερση ανέτρεψε τον δικτάτορα
(στρατηγό επίσης) Μπασίρ. Το τέ-
λος του ήρθε όταν δίπλα στις κατα-
λήψεις των πλατειών άρχισαν να
απλώνονται και οι απεργίες σε ση-
μεία κλειδιά όπως τα λιμάνια και οι
σιδηρόδρομοι. Όμως, το αποτέλε-
σμα ήταν ένας συμβιβασμός. Μια

προσωρινή κυβέρνηση στην οποία
συμμετείχαν και οι «στρατιωτικοί»
και οι «πολιτικοί» υποτίθεται ότι θα
επέβλεπε την ομαλή -και μακρόσυρ-
τη- μετάβαση στην «κανονική» δημο-
κρατία. 

Όμως οι στρατηγοί δεν είχαν και
δεν έχουν καμιά διάθεση να παρα-
χωρήσουν τον έλεγχό τους στην πο-
λιτική και στην οικονομία. Ούτε να
λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά
τους που έχουν ιστορία δεκαετιών.
Και έχουν γερές πλάτες. Όλες τις

μοναρχίες του Κόλπου
που τους χρηματοδο-
τούν αλλά και την «πο-
λιτισμένη» Δύση που
τους «μαλώνει» αλλά
και τους χρειάζεται ως
«παράγοντα σταθερό-
τητας». Για παράδειγ-
μα η κυβέρνηση του
Μπάιντεν πάγωσε τα
κονδύλια της οικονομι-
κής βοήθειας στο Σου-
δάν μετά το πραξικό-
πημα του Οκτώβρη.
Και τώρα καλωσορίζει
τη νέα συμφωνία που
αφήνει τους στρατη-
γούς στη θέση τους. 

Δεν ήταν οι πιέσεις
της λεγόμενης διε-
θνούς κοινότητας ο
παράγοντας που ώθη-

σε τον Μπουρχάν και τους άλλους
εγκληματίες να αναζητήσουν μια γέ-
φυρα με τους πολιτικούς. Ήταν ο μα-
ζικός ξεσηκωμός του κόσμου που ζη-
τάει δημοκρατία και ψωμί. Σε αυτή τη
μάχη, μορφές οργάνωσης που είχαν
εμφανιστεί στην εξέγερση του 2019
πήραν νέα έκταση και ποιότητα. Οι
Λαϊκές Επιτροπές Αντίστασης ανέλα-
βαν το καθήκον της οργάνωσης και
των διαδηλώσεων και πολλών πλευ-
ρών της ζωής στις εργατογειτονιές.

Οι πιο προωθημένες πολιτικά διατύ-
πωσαν και ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα
για το μέλλον.

Η φιλελεύθερη αντιπολίτευση
στην ουσία σπαταλάει τις θυσίες και
τα προχωρήματα του μαζικού κινή-
ματος. Οι Φαινάνσιαλ Τάιμς δημοσι-
εύουν την άποψη ενός «πολιτικού
αξιωματούχου» που λέει ότι «είναι
αδύνατον να δούμε μια κυβέρνηση
χωρίς τους στρατιωτικούς». Αυτός ο
ψεύτικος ρεαλισμός άνοιξε το δρό-
μο για το πραξικόπημα του Οκτώ-
βρη και θα τον κρατήσει ανοιχτό για
το επόμενο. 

Όμως, την ίδια στιγμή ξεσπάνε
μαζικές διαδηλώσεις με το σύνθημα
«Καμιά συμφωνία” και «Ο Χάμντοκ
ξεπουλάει την Επανάσταση». Οι δια-
δηλώσεις δείχνουν ότι η «επαναστα-
τική πλημμυρίδα» -όπως την περι-
γράφει μια ανακοίνωση δυνάμεων
της αντιπολίτευσης, δεν σταματάει.
Για να νικήσει χρειάζεται δυο πράγ-
ματα: τη συλλογική δύναμη της ερ-
γατικής τάξης που μπορεί να παρα-
λύσει την οικονομία με μια Γενική
Απεργία. Και τη μετατροπή των Λαϊ-
κών Επιτροπών σε όργανα εξουσίας
που θα φέρουν την πραγματική δη-
μοκρατία και τον πλούτο για την
πλειοψηφία. 

Λέανδρος Μπόλαρης

«Νιώθω σαν να κατακτήσαμε την κο-
ρυφή του Έβερεστ», δήλωσε ένας
από τους ηγέτες των αγροτών της

Ινδίας το Σαββατοκύριακο. Ο ακροδεξιός πρω-
θυπουργός της χώρας, ο Ν. Μόντι,  μόλις είχε
κάνει μια «εντυπωσιακή στροφή 180 μοιρών»
όπως την περιγράφουν οι Φαινάνσιαλ Τάιμς.
Ανακοίνωσε ότι παίρνει πίσω τα νομοθετήματα
για τους αγρότες. 

Για μήνες εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες σε
όλη τη χώρα έστηναν μπλόκα σε δρόμους και
σιδηροδρόμους, κατασκήνωναν σε πόλεις και
πλατείες, συγκρούονταν με την αστυνομία.
Στις αρχές της χρονιάς οργάνωσαν μια εντυ-
πωσιακή πορεία στο Δελχί, την πρωτεύουσα.
Η αστυνομία προσπάθησε να τους μπλοκάρει
την είσοδο. Την σαρώσανε με κύματα επί κυ-
μάτων τρακτέρ που έσπαγαν τα μπλόκα κυνη-
γώντας τους μπάτσους. 

Η ουσία της αντιαγροτικής νομοθεσίας του
Μόντι ήταν να λύσει εντελώς τα χέρια στις με-
γάλες εταιρείες τροφίμων να ξεριζώσουν τους
μικρούς αγρότες. Η μέθοδος ήταν η κατάργη-
ση των κρατικών επιδοτήσεων στις τιμές βασι-
κών αγροτικών προϊόντων και γενικότερα κάθε
κρατικού ελέγχου στην αγορά αγροτικών προ-
ϊόντων. Ο Μόντι προσπάθησε να παρουσιάσει
αυτές τις αλλαγές ως πλήγμα στους μεγάλους
γαιοκτήμονες που μέσω της πολιτικής τους
επιρροής στις τοπικές κυβερνήσεις έλεγχαν
αυτές τις αγορές. Όμως, οι αγρότες δεν τσίμ-
πησαν σε αυτή την προπαγάνδα. 

Τώρα κάνει μια κίνηση υποχώρησης δηλώ-
νοντας ότι αναστέλλει την ισχύ των νόμων. Το

επόμενο διάστημα θα γίνουν εκλογές στα κρα-
τίδια του Παντζάμπ και του Ουντάρ Πραντές
που είναι επίκεντρα των αγροτικών κινητοποι-
ήσεων. Η κυβέρνηση του Μόντι χρειάζεται
απελπισμένα τη νίκη σε αυτές τις εκλογές για-
τί καθημερινά αποκαλύπτονται τα αδιέξοδά
της: η καταστροφική διαχείριση της πανδη-
μίας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η
Ινδία είναι η χώρα που παράγει εμβόλια, οι

εταιρείες της πλουτίζουν απ’ αυτά, αλλά οι
φτωχοί πεθαίνουν αβοήθητοι σε φριχτές συν-
θήκες σε νοσοκομεία χωρίς οξυγόνο. 

Τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι ο Μόντι δεν θα
επαναφέρει τους μισητούς νόμους μόλις πε-
ράσει η περίοδος των εκλογών. Είναι βασικό
κομμάτι της νεοφιλελεύθερης ατζέντας του
και επίμονη απαίτηση του ΔΝΤ και της Παγκό-
σμιας Τράπεζας. Επίσης, η προσωρινή υπο-

χώρηση αφήνει ανικανοποίητα άλλα αιτήματα
των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπως η αύξη-
ση της τιμής αγοράς αγροτικών προϊόντων
από το κράτος. Είναι ζήτημα ζωής και θανά-
του για εκατομμύρια μικρούς καλλιεργητές.
Κυριολεκτικά ζωής και θανάτου: το 2019 κα-
ταγράφτηκαν 49 χιλιάδες αυτοκτονίες αγρο-
τών. 

Πολλές αναλύσεις και σχόλια το προηγού-
μενο διάστημα ζωγράφιζαν τον Μόντι και το
κόμμα του, το BJP, σαν ένα ακροδεξιό και φα-
σιστικό οδοστρωτήρα. Πράγματι η ραχοκοκα-
λιά του κόμματος είναι φασιστική, με ινδουι-
στικά χρώματα. Στοχοποιεί τα εκατομμύρια
των Μουσουλμάνων ως τρομοκράτες και «μη-
πολίτες». Και έχει κερδίσει τη μια μετά την άλ-
λη τις εκλογές. 

Όμως, το κίνημα των αγροτών έδειξε ότι ο
Μόντι δεν είναι ανίκητος. Το ζήτημα είναι πως
θα συνεχίσει. Και κρίσιμος ρόλο σε αυτό θα
παίξει η στάση των μαζικών, παρά τις ήττες
τους, κομμάτων της Αριστεράς και των συνδι-
κάτων. Πέρσι τον Δεκέμβρη στην Ινδία έγινε
μια συγκλονιστική Γενική Απεργία, με 250 εκα-
τομμύρια απεργούς! Αλλά δεν είχε συνέχεια
γιατί οι ηγεσίες της Αριστεράς είχαν στραμμέ-
νη την προσοχή τους στην κάλπη και όχι στο
κίνημα στους δρόμους και τους χώρους δου-
λειάς. Όμως εκεί βρίσκεται η δύναμη για να νι-
κάμε, από την Ελλάδα μέχρι την Ινδία. 
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ΙΝΔΙΑ Νικάει ο αγώνας των αγροτών

ΣΟΥΔΑΝ Φράζουν το δρόμο στη Χούντα

Φωτό: SWP

21/11 Χαρτούμ, διαδήλωση ενάντια στο πραξικόπημα. Φωτό: AFP
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