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Αγώνας! Για να σώσουμε ζωές

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

“Χρειαζόμαστε μια συστημική αλλαγή”

Κ

άποιοι μιλάνε για “απαρτχάιντ” του εμβολίου, εγώ
όμως προτιμώ να μιλάω για
“ιμπεριαλισμό” του εμβολίου. Οι πατέντες είναι μια κλασσική περίπτωση
της λειτουργίας του καπιταλισμoύ
που, για να δανειστώ από ένα τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ “παίζει πονηρά αλλά δεν είναι έξυπνος”. Αυτό
που θέλω να πω είναι πως το να διατηρούνται οι πατέντες δεν είναι
προς το συμφέρον του συστήματος
συνολικά, αλλά λίγων ανθρώπων
που ελέγχουν τις πολυεθνικές εταιρείες της φαρμακευτικής βιομηχανίας και είναι αρκετά ισχυροί για να
το επιβάλλουν.
Για την Αφρική αυτή η πολιτική
έχει σημάνει ακριβώς αυτό που βλέπουμε τώρα: τη δημιουργία του
απαραίτητου χώρου για μεταλλάξεις
και τη γρήγορη διασπορά τους παγκόσμια. Οι ιοί μεταλλάσσονται γενικά, αλλά η φύση της μετάλλαξής
τους εξαρτάται μερικώς από το ποσοστό στο οποίο έχει επιτευχθεί η
λεγόμενη “ανοσία αγέλης”. Σε μέρος του Δυτικού κόσμου έχει επιτευχθεί ένα σχετικά ικανοποιητικό
ποσοστό εμβολιασμών που μπορεί
να δημιουργήσει σε ένα βαθμό αυτή
την ανοσία αγέλης. Αλλά μέσα στη
βιασύνη τους να υποστηρίξουν τις
πολυεθνικές να βγάλουν κέρδη από
τα εμβόλια, αντί να νοιαστούν για τις
ανθρώπινες ζωές, οι κυβερνήσεις
της Δύσης “ξέχασαν” πως σε έναν
παγκοσμιοποιημένο κόσμο δεν μπορούμε να είμαστε κάπου ασφαλείς
παρά μόνο αν είμαστε όλοι και όλες
ασφαλείς.

Παγκόσμια δυναμική
Έχουμε τώρα 5 μεταλλάξεις “ανησυχίας”: Α, Β, Γ, Δ, και τώρα την
Όμικρον. Η Α ήταν η βρετανική, η Β
ήταν η νοτιοαφρικανική, η Γ η βραζιλιάνικη, η Δέλτα η ινδική και η Όμικρον της Μποτσουάνα. Από τις πέντε, δύο έχουν αναπτυχθεί στην
Αφρική. Όλοι αυτοί λοιπόν που υπερασπίζονται τον ιμπεριαλισμό των
εμβολίων λέγοντας μεταξύ άλλων
πως η Αφρική δεν τα χρειάζεται τόσο όσο τα άλλα μέρη του πλανήτη
και μας δείχνουν τους μικρότερους
αριθμούς θανάτων, αδυνατούν να
δουν ολόκληρη την εικόνα, πως
πρόκειται δηλαδή για μια ολότητα
με μια παγκόσμια δυναμική.
Η Ευρωβουλή μπορεί να ψήφισε
στις 24/11 την άρση των πατεντών
αλλά η απόφαση αυτή δεν έχει σημαντικές συνέπειες διότι δεν επιβάλλει τίποτα, είναι ένας απλός όρκος
πίστεως. Οι συνέπειες των πατεντών
για την Αφρική είναι πως πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να μην

Η μετάλλαξη «Όμικρον» έχει
προκαλέσει πανικό στα
επιτελεία, αλλά και
ρατσιστικές εκστρατείες.
Ο Μπάμπα Αγιέ από τη
Νιγηρία μίλησε στον Δημήτρη
Δασκαλάκη για τον αγώνα
που έχουμε μπροστά μας.
Ο Μπάμπα είναι υπεύθυνος
για θέματα Υγείας στο διεθνή
οργανισμό που συντονίζει
συνδικάτα του δημόσιου
τομέα και συμμετέχει στην
ομάδα εμπειρογνωμόνων του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας για την covid-19.
Ο Μπάμπα είναι στέλεχος
του Συνδέσμου Σοσιαλιστών
Εργατών της Νιγηρίας,
αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ
είχαν νοσήσει νοσούν και πεθαίνουν,
έχει δημιουργηθεί τεράστια πίεση
στα αδύναμα συστήματα Υγείας και
χειροτερεύουν κι άλλο οι ήδη τραγικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας σε ολόκληρη
την ήπειρο.
Το ότι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή την ολότητα σημαίνει
πως ακόμα και οι δικοί τους αστοί
οικονομολόγοι που βλέπουν τα πάντα μέσα από τη λογική του “κόστους
ευκαιρίας” δεν είδαν τις φοβερές
συνέπειες που θα είχε η πανδημία
για τις αφρικανικές οικονομίες. Τώρα τρέχουν και δεν προλαβαίνουν.

Για μας όμως οι οικονομίες δεν είναι
κάτι το αφηρημένο, είναι ανθρώπινες ζωές που δεν χάνονται μόνο
άμεσα από την covid19 αλλά καιι έμμεσα από τις οικονομικές συνέπειες
της πανδημίας και της επιμήκυνσής
της εξαιτίας αυτών των επιλογών,
στην Αφρική αλλά και παγκόσμια.
Στην αρχή της πανδημίας ο κόσμος περίμενε πως στην Αφρική ο
κόσμος θα πέθαινε σαν τις μύγες.
Θυμάμαι στις ειδήσεις να λένε πως
ο κόσμος θα πεθαίνει στους δρόμους, μόνο που ξεχνούσαν να μας
εξηγήσουν τους λόγους, που συμπεριλαμβάνουν αιώνες ιμπεριαλιστικού
βιασμού της ηπείρου που έχει οδηγήσει σε τραγικές συνέπειες σε επίπεδο υποδομών και δυνατότητες δημόσιας υγιεινής. Λίγες πολυεθνικές
και ντόπιες άρχουσες τάξεις μαζί με
φιλανθρωπο-καπιταλιστικά ιδρύματα
συνεργάζονται για να απομυζούν
τους λαούς της Αφρικής αφήνοντας
τα συστήματα Υγείας σε ένα τόσο
χαμηλό επίπεδο που δεν μπορούν
να αντιμετωπίσουν καμία έκτακτη
κατάσταση.
Παρόλα αυτά η Αφρική φαίνεται
σαν να τη γλίτωσε φτηνά έως τώρα.
Ο ιός δεν την έχει χτυπήσει όσο
άσχημα υπολόγιζαν. Υπάρχουν αρκετές υποθέσεις όσον αφορά το γιατί. Βέβαια πρέπει να πάρουμε υπόψη
μας ότι ο αριθμός αυτών που νοσούν και αυτών που πεθαίνουν από
covid είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερος από τον επίσημο καθώς τα συστήματα Υγείας είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν επιτρέπει μια σωστή καταγραφή.
Πιστεύω πως πρέπει να παλέψουμε για να καταργηθούν οι πατέντες

άμεσα. Οι πολυεθνικές έφτιαξαν τα
εμβόλια με την οικονομική στήριξη
των κρατών. Το 97% της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του εμβολίου της AstraZeneca για παράδειγμα ήταν δημόσιο, λεφτά του απλού
κόσμου. Και τώρα αυτές οι εταιρείες
βλέπουν τα κέρδη τους να καλπάζουν. Δεν μας εκπλήσσει. Αυτό γίνεται πάντα στον καπιταλισμό. “Κοινωνικοποιούν τα σκατά, ιδιωτικοποιούν
το μέλι”. Και συνεχίζουν να το κάνουν ακόμα και καθώς βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με έναν τόσο μεγάλο
κίνδυνο όπως η covid19.

Επίταξη
Είχαμε πάρει απόφαση για μια κινητοποίηση μπροστά από το κτίριο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου γιατί εκεί θα γινόταν η διάσκεψη των υπουργών Εμπορίου που
στην πλειοψηφία τους είναι ενάντια
στην άρση των πατεντών. Η ειρωνεία όμως είναι πως τα νέα για την
μετάλλαξη Όμικρον τους ανάγκασαν
να την αναβάλλουν. Εμείς βέβαια θα
κάνουμε την κινητοποίησή μας όπως
και να 'χει. Αλλά δεν πρέπει να αρκεστούμε σε αυτό. Η άρση των πατεντών θα βοηθούσε σημαντικά αλλά
δεν θα έλυνε το πρόβλημα.
Η καρδιά του προβλήματος είναι η
λογική του καπιταλισμού που βάζει
τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες
ζωές. Πρέπει να αναστρέψουμε αυτή τη λογική. Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που μπορούμε να κάνουμε. Είδαμε, σε πολύ μικρό βαθμό,
στην Ισπανία την επίταξη ιδιωτικών
νοσοκομείων -παρόλο που και αυτή
έγινε αποζημιώνοντας τους ιδιοκτήτες αλλά τουλάχιστον το κράτος εί-

χε τον έλεγχο. Χρειαζεται άμεσα επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, κρατικοποίηση ολόκληρου του συστήματος Υγείας, δημοκρατική επίταξη
της έρευνας και της ανάπτυξης των
εμβολίων, των πολυεθνικών του
φαρμάκου κάτω από τον έλεγχο των
εργατών. Άλλωστε με τον πλούτο
που παράγουν οι τελευταίοι χρηματοδοτούνται οι έρευνές τους. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε
στο έλεος μιας χούφτας ανθρώπων
που ελέγχουν την παγκόσμια Υγεία.
Χρειαζόμαστε μια συστημική αλλαγή
για να αλλάξει ο τρόπος με τον
οποίο αντιμετωπίζεται η υγεία μας.
Το πώς αντιμετωπίζεις μια πανδημία
εξαρτάται από το κοινωνικό σύστημα που υπάρχει και δεν έχουμε το
περιθώριο να συνεχίσουμε στην ίδια
καταστροφική πορεία του καπιταλισμού.
Ο απλός κόσμος των χωρών της
Δύσης βλέπει πως είναι προς το
συμφέρον και του ίδιου να καταργηθούν οι πατέντες. Στην αρχή ίσως
κάποιοι να πίστεψαν την προπαγάνδα πως “πρέπει να κρατήσουμε τα
εμβόλια για εμάς”, αλλά τώρα όλοι
βλέπουν πόσο λάθος ήταν αυτό.
Χρειάζεται συζήτηση και αντιπαράθεση μέσα στο ίδιο το κίνημα για να
υπάρξει μια διεθνιστική αντιπαράθεση στον εμβολιαστικό εθνικισμό που
προσπαθούν να επιβάλλουν οι κυβερνήσεις. Τ α συνδικάτα των εργαζομένων στις χώρες της Δύσης
έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό
ρόλο. Η Αριστερά πρέπει να έχει μια
απόλυτα ξεκάθαρη θέση πάνω σε
αυτό το ζήτημα.
Ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα. Τα σύνορα είναι κατασκευάσματα που
ωφελούν τους λίγους, τις άρχουσες
τάξεις που τα χρησιμοποιούν για να
αποπροσανατολίζουν του εργάτες
τους ενώ τους εκμεταλλεύονται.
Όμως έρευνες που έχουν γίνει τόσο
στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ δείχνουν ότι αυτοί που έχουν χτυπηθεί
περισσότερο από την πανδημία είναι
οι εργάτες, οι φτωχοί και οι μειονότητες. Αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες Υγείας. Μια
από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες
του ταξικού χαρακτήρα της πανδημίας έρχεται από τη Βραζιλία: το
πρώτο κρούσμα ήταν μια πλούσια
γυναίκα που γύρισε από ταξίδι στην
Ευρώπη. Το πρώτο θύμα όμως ήταν
πάλι μια γυναίκα, η οικιακή βοηθός
της. Η φτώχεια επηρεάζει τόσο την
ατομική μας υγεία όσο και την πρόσβαση που έχουμε στην περίθαλψη.
Και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε αν
θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την
τωρινή πανδημία και ό,τι άλλο προκύψει στο μέλλον.
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26/8, Απεργία στην Υγεία. Φωτό Λένα Βερδέ

“Όμικρον” όπως Μηδέν
Δ

ύο γράμματα του ελληνικού αλφάβητου,
από το οποίο ονοματίζονται οι μεταλλάξεις του covid19, πήδηξε ο Π.Ο.Υ πριν καταλήξει στο «όμικρον» της νέας μετάλλαξης. Η
εφημερίδα Τέλεγκραφ έγραψε ότι απέφυγε το νι
γιατί ακούγεται στα αγγλικά σαν νιου και το ξι
γιατί γράφεται σαν το όνομα του κινέζου πρωθυπουργού Xi Jinping. Eμείς πάλι νομίζουμε ότι ο
λόγος είναι ότι το όμικρον είναι ίδιο με το μηδέν.
Βρισκόμαστε στο μηδέν. Το μηδέν της απόλυτης ανικανότητας του καπιταλιστικού συστήματος να διαχειριστεί διεθνώς την πανδημία που
τον επόμενο μήνα θα κλείσει τον δεύτερο χρόνο
ύπαρξής της. Από την έναρξη της πανδημίας οι

επιστήμονες -και όχι μόνο- καλούν εναγωνίως
τις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν εμβολιαστικά
προγράμματα για όλες τις χώρες του πλανήτη
και έναν, όσο το δυνατόν, ταυτόχρονο εμβολιασμό, παρακάμπτοντας και τις σχετικές πατέντες
και αναδεικνύοντας το προφανές: Τι να το κάνεις, ακόμη και ένα 100% εμβολιασμένων, στις
πλούσιες χώρες όταν στις φτωχές ο ιός θα συνεχίσει να μεταλλάσσεται ταχύτατα καθιστώντας άχρηστα όλα τα προηγούμενα «εργαλεία»,
εμβόλια, καραντίνες, κλείσιμο συνόρων;

Κέρδη
Αλλά όχι. Ούτε πατέντες παρακάμφθηκαν, ούτε οι φτωχές χώρες του πλανήτη ενισχύθηκαν
(διαβάστε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μπάμπα Άγιε στην σελίδα 2). Οι πλούσιες χώρες σκοτώθηκαν μεταξύ τους τρέχοντας
να καβατζώσουν πρώτες τα εμβόλια ακόμη και
με τον κίνδυνο αυτά να λήξουν και να περάσουν
στα αζήτητα. Και οι πολευθνικές της «μπιγκ φάρμα» έβγαλαν και συνεχίζουν να βγάζουν τα «κέρατά τους» από κέρδη. Όπως συνέβη με το λόμπι των πετρελαϊκών για το κλίμα στην Γλασκώβη,
έτσι συνέβη και με το λόμπι των πολυεθνικών
του φαρμάκου για την πανδημία. Ήταν αυτό που

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

καθόρισε το τι τελικά θα γίνει. Τα προχθεσινά
υποκριτικά παρακάλια του ίδιου του προέδρου
Μπάιντεν προς τον ΠΟΕ να αποφασίσει την άρση των πατεντών αποτελεί ομολογία του ποιος
κάνει πραγματικά κουμάντο σε αυτόν τον κόσμο.
Αλλά η άθλια, κοντόθωρη ρατσιστική αντιμετώπιση της πανδημίας είναι μόνο η μια όψη της
παράνοιας που δημιουργεί το κυνήγι του κέρδους και ο ανταγωνισμός. Η άλλη ήταν το μίνι
κραχ της «Μαύρης Παρασκευής» 26/11, όταν
και μόνο στο άκουσμα της νέας μετάλλαξης τα
χρηματιστήρια βρέθηκαν σε ελεύθερη πτώση σε
όλο τον πλανήτη, ενώ μια σειρά από κυβερνήσεις άρχισαν να κλείνουν κατά το δοκούν τα σύνορά τους στις χώρες της Αφρικής -με τη Ν.
Αφρική να απορεί ρωτώντας «μας τιμωρείτε γιατί πρώτοι το εντοπίσαμε».
Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν και όσον αφορά στην οικονομία. H «ανησυχία» (χωρίς καν
ακόμη κανείς να ξέρει πόσο πραγματικά επικίνδυνη είναι αυτή η μετάλλαξη, αν την «πιάνουν»
τα υπάρχοντα εμβόλια κλπ) απείλησε να οδηγήσει σε νέα βουτιά, ντόμινο καταρρεύσεων αλλά
και σε νέες εντάσεις στους ήδη τεταμένους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις μεγάλες και τις μικρότερες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις του πλανήτη. Ας τολμήσουμε να φανταστούμε το τι θα
ακολουθήσει σε οικονομικό επίπεδο αν τα χειρότερα σενάρια για την μετάλλαξη Όμικρον βγουν
αληθινά. Αν την δομική κρίση του συστήματος
έρθει να ενισχύσει δίπλα στην ενεργειακή κρίση,
στην αύξηση των τιμών και στην όξυνση των ανταγωνισμών, και ένα χειρότερο κύμα πανδημίας.

Συνέχεια στη σελ.8

λλα 4.350 ευρώ συγκεντρώθηκαν την περασμένη βδομάδα
ανεβάζοντας τον δείκτη της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής
Αλληλεγγύης στα 14.000 ευρώ.
Ευχαριστούμε για τις προσωπικές σας ενισχύσεις που συνεχίζονται: από 100 ευρώ Πάνος Κ., Λευτέρης Α., Μαρία Π. και Λάμπρος Κ.,
60 ευρώ Εύα Π., από 50 ευρώ Βασίλης Κ., Βασίλης Μ., Παναγιώτης Π.,
Δημήτρης Τ. Χρήστος Θ. και Γιώργος Τ., 45 ευρώ Δήμητρα Λ., 35 ευρώ Χρύσα Κ., 30 ευρώ Βασίλης Μ.,
από 20 ευρώ Αλέξανδρος Π., Δήμητρα Τ., Αντώνης Κ. και Νίκος Σ.,
από 15 ευρώ Στέργιος Μ., Πάνος
Π., από 10 ευρώ Δημήτρης Λ., Αντώνης Φ., από 5 ευρώ Ιάσονας Π.
και Γιώργος Τ.
Ευχαριστούμε, επιπλέον, τις συντρόφισσες και τους συντρόφους
που γράφτηκαν συνδρομήτριες/ες
στην Εργατική Αλληλεγγύη και το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω: Γιώργος Κ, Σοφία Β, Λεωνίδας
Β, Νίκος Π, Γιάννης Λ, Λεωνίδας Κ,
Αργύρης Μ, Θανάσης Λ, Αντώνης
Π, Γρηγόρης Β, Μαρία Ρ, Τόλης Ζ,
Φύλλια Π, Λευτέρης Μ, Τόνια Α, Ευγενία Κ, Μιχάλης Τ, Γιάννης Μ, Κώστας Κ, Βασίλης Σ, Δημήτρης Α, Ειρήνη Φ, Αινείας Π., Μαρίζα Ψ., Αλέξανδρος Π, Βασίλης Λ, Φωτεινή Π,
Μαρία Π.
Σας περιμένουμε όλες και όλους
αυτήν την Κυριακή στον Πανελλήνιο στην εκδήλωση/γιορτή για τα 50
χρόνια του ΣΕΚ. Προμηθευτείτε
προσκλήσεις για εσάς, τους συναδέλφους και τους φίλους σας!
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ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Οι Ήρωες της Υγείας παλεύουν για όλους/ες

Τ

ην ατέλειωτη βαρβαρότητα
που φέρνει η πολιτική της κυβέρνησης στο ΕΣΥ, μέσα από
τις μαρτυρίες των ίδιων των υγειονομικών, ακούσαμε στη σύσκεψη
της ΠΟΕΔΗΝ με τα Σωματεία Εργαζόμενων στα Νοσοκομεία της Αττικής. Η σύσκεψη έγινε τη Δευτέρα
29/11 ενόψει της απεργίας της 1ης
Δεκέμβρη.
Όπως ειπώθηκε, δύο χρόνια μετά
την έναρξη της πανδημίας, η κυβέρνηση είχε όλο το χρόνο και όλα τα
εφόδια για την αντιμετώπισή της, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο
και στο επίπεδο της νοσοκομειακής
περίθαλψης. Είχε τη δυνατότητα να
πάρει ουσιαστικά μέτρα ιχνηλάτησης
και ελέγχου της διασποράς στους
χώρους δουλειάς, τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, τα σχολεία και αλλού.
Είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει ουσιαστικά το ΕΣΥ με προσωπικό, με
υποδομές, με εξοπλισμό. Είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το εμβόλιο
ως όπλο προστασίας του πληθυσμού, οργανώνοντας μια εκστρατεία
που να πείθει την κοινωνία για την
αναγκαιότητά του, προσφέροντας
στον κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά
την απαραίτητη υγειονομική κάλυψη
για να αντιμετωπίσει τους όποιους
φόβους και δισταγμούς του.
Τίποτα από τα παραπάνω δεν συνέβη. Στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, η χώρα καταγράφει τα μεγαλύτερα ποσοστά θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού στον πλανήτη. Η
διασπορά στην κοινωνία είναι ανεξέλεγκτη. Εκατοντάδες ασθενείς περιμένουν στη λίστα αναμονής για μια
κλίνη ΜΕΘ και πολλοί καταλήγουν τελικά διασωληνωμένοι εκτός μονάδων.
Τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει ξανά
και μετά από κάθε εφημερία έχουν
παντού ράντζα σε θαλάμους και διαδρόμους -οι γιατροί στο Αττικό, όπου
εντοπίζεται ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα ράντζων, έχουν ξεσηκωθεί
ενάντια σε αυτή την κατάσταση. Οι
ΜΕΘ λειτουργούν με τεράστιες ελλείψεις, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό
-ούτε σε οξυγόνο δεν υπάρχει επάρκεια. Όσο για το εμβόλιο, αυτό
εξαντλήθηκε σε τιμωρητικά μέτρα και
στην «υποχρεωτικότητα» και μάλιστα
σε έναν κλάδο με ποσοστό εμβολιασμού που αγγίζει το 95%.
Το υγειονομικό προσωπικό είναι
επί σχεδόν δυο χρόνια χωρίς άδειες
και ρεπό και, πλέον, ξανά με απανωτές βάρδιες και εφημερίες, χωρίς
τον απαραίτητο χρόνο ξεκούρασης.
Με στολές που τις φορά οκτώ και
περισσότερες ώρες συνεχόμενα,
χωρίς να προλαβαίνει να πάει ούτε
στην τουαλέτα και που πια φτάνει

για αυξήσεις στους μισθούς, ένταξη
στα ΒΑΕ, επέκταση και διπλασιασμό
του Ανθυγιεινού Επιδόματος, επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού.

Κοροϊδία
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ακόμα και να λιποθυμά από την
εξάντληση. Είναι και λιγότερο από
ποτέ, ό,τι και να λέει ο Πλεύρης.
7.000 υγειονομικοί βρίσκονται σε
αναστολή εργασίας χωρίς να έχουν
αναπληρωθεί. Οι τρίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη των κενών δεν
έχουν προχωρήσει καθώς ελάχιστοι
επιλέγουν να μπουν στο ΕΣΥ σε αυτές τις συνθήκες και μόνο για τρεις
μήνες. 2.000 και περισσότεροι υγειονομικοί θα συνταξιοδοτηθούν φέτος -κάποιοι πρόωρα για να γλυτώσουν από αυτό το βατερλό. 400
υγειονομικοί νοσούν αυτή τη στιγμή
από κορονοϊό, παρότι είναι πλήρως
εμβολιασμένοι.

Ανέκδοτο
Όσο για τις προσλήψεις, είναι
ανέκδοτο. Όπως ειπώθηκε, όσες μονάδες έχουν ανοίξει τα τελευταία
δυο χρόνια είναι με επικουρικό και
μετακινούμενο προσωπικό. Από το
Μάη του ‘20 για παράδειγμα, όταν η
κυβέρνηση νομοθέτησε 1.000 επιπλέον θέσεις νοσηλευτών/τριών, σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά, δεν έχει
συσταθεί και προκηρυχθεί ούτε μία.
Όχι μόνο δεν έχει κάνει -και ούτε
θα κάνει- προσλήψεις, αλλά μετά
τους 7.000 σε αναστολή, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να απολύσει δεκάδες
χιλιάδες συμβασιούχους. Πρώτοι
στη λίστα της είναι οι εργαζόμενοι
με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) που κατά κύριο λόγο εργάζονται στις υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης. Στη θέση
τους ετοιμάζεται να φέρει πανάκρι-

βους εργολάβους.
Ακόμα και εκεί που η κυβέρνηση
διακηρύσσει ότι με αυτό τον τρόπο
εξοικονομεί χρήματα, το τίμημα είναι
χειρότερες υπηρεσίες και συνθήκες
εργασίας. Τα παραδείγματα για τα
μαγειρία και την τεχνική υπηρεσία
του Ευαγγελισμού που ήρθαν στη
σύσκεψη είναι χαρακτηριστικά. Προσωπικό και ασθενείς έχουν αρχίσει
να διαμαρτύρονται για την εταιρία
κέιτεριγκ που έχει αναλάβει το φαγητό για πολύ μικρές μερίδες. Τα
15.000 ευρώ το μήνα που γλυτώνει
το νοσοκομείο, προφανώς δεν επιστρέφουν στο σύστημα υγείας. Ενώ
ένα νοσοκομείο με έντεκα ορόφους,
τρία κτίρια, 1500 κλίνες και 3200 εργαζόμενους, μένει με έναν ηλεκτρολόγο ανά βάρδια από την εργολαβική
εταιρία που έχει αναλάβει την τεχνική
υπηρεσία -η οποία είχε και απλήρωτους τους εργαζόμενούς της για μήνες το προηγούμενο διάστημα.
Το δρόμο των ΣΟΧ θα πάρουν στη
συνέχεια οι επικουρικοί κι όλοι οι
συμβασιούχοι. Θα είναι ένα ακόμα
τεράστιο χτύπημα και αποδυνάμωση
του ΕΣΥ. Τα νούμερα είναι εξοργιστικά, πχ 330 στους 1.000 εργαζόμενους στο Λαϊκό, 700 στους 3.200
στον Ευαγγελισμό, απειλούνται με
απόλυση τους επόμενους μήνες.
Η κυβέρνηση υποστηρίζει αυτή τη
στιγμή ότι τα νοσοκομεία δεν πρόκειται να ξαναγίνουν μονοθεματικά
όπως στα προηγούμενα κύματα.
Όμως, βδομάδες τώρα δεσμεύονται
καθημερινά νέες κλινικές και τμήματα και μετατρέπονται σε κόβιντ. Και

μόλις πριν μερικές μέρες δόθηκε η
εντολή στις Διοικήσεις για αναστολή
των τακτικών χειρουργείων κατά
80% με υπογραφή της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μ. Γκάγκα.

Αποκλεισμένοι
Αυτό σημαίνει ότι για ακόμα μια
φορά όλοι οι υπόλοποι ασθενείς,
ανάμεσά τους καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κλπ, εγκαταλείπονται στη
μοίρα τους. Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία, 132.000 χειρουργεία και
2.055.000 επισκέψεις στα εξωτερικά
ιατρεία αναβλήθηκαν το 2020. Την
ίδια χρονιά, οι θάνατοι από ασθένειες εκτός κόβιντ αυξήθηκαν κατά
5.000 ανθρώπους. Ενώ το 2021 αναμένεται να αυξηθούν κατά 7.500.
Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό
των ασφαλισμένων μπορεί να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που
έχει τη δυνατότητα να πληρώσει
αδρά. Γιατί ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει μόνο
ένα μέρος των εξόδων. Και γιατί
υπάρχουν οι επιπλέον, οι «κρυφές»
χρεώσεις, που απαιτούν οι κλινικάρχες. Για τους ανασφάλιστους, άνεργους, μετανάστες, πρόσφυγες, ούτε
λόγος. Οι πιο ευάλωτες ομάδες βρίσκονται απλά αποκλεισμένες.
Τα αιτήματα των υγειονομικών για
προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, χρηματοδότηση του ΕΣΥ αντιμετωπίζονται
με απαξίωση από την κυβέρνηση.
Αντί για όλα αυτά, ο νέος προϋπολογισμός για το 2022 καταγράφει πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ μείον
στις δαπάνες για την Υγεία. Ανάλογη τύχη έχουν οι διεκδικήσεις τους

Η απάντηση της κυβέρνησης στο
θέμα των μισθών είναι του τύπου
«όποιος δεν γουστάρει να παραιτηθεί». Στο θέμα των ΒΑΕ είναι σιωπή,
παρά τη σχετική θετική γνωμοδότηση του πορίσματος Μπεχράκη. Το
ίδιο για το Ανθυγιεινό Επίδομα που
θέλει να περάσει νέα κατηγοριοποίηση του προσωπικού ώστε να μπορέσει να το πετσοκόψει ή και να
αποκλείσει περισσότερα κομμάτια
εργαζόμενων από την χορήγησή του
(ήδη οι φυσικοθεραπευτές, οι λογοθεραπευτές και άλλες ειδικότητες
δεν το δικαιούνται παρότι δουλεύουν στις ίδιες ακριβώς συνθήκες
με όλους).
Όσο για το βοήθημα του μισού μισθού που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ενόψει Χριστουγέννων, είναι απλά κοροϊδία. Όχι μόνο γιατί
δεν πρόκειται για 900 ευρώ όπως
διατυμπάνισε ο Μητσοτάκης αλλά
πολύ λιγότερα (ο μέσος μισθός των
υγειονομικών είναι σύμφωνα με την
ΠΟΕΔΗΝ στα 900 ευρώ με τους μόνιμους νεοδιόριστους και τους επικουρικούς να μην ξεπερνούν τα 700
με 800 ευρώ). Αλλά και γιατί δυο μέρες μετά ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Σκυλακάκης δήλωσε
ότι θα δοθεί μόνο στους υγειονομικούς της πρώτης γραμμής, δηλαδή
όσους έχουν επαφή με ασθενείς κόβιντ -μια δήλωση που δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα.
Σε αυτό το τοπίο, 29 υγειονομικοί
έχουν πεθάνει από κορονοϊό, εκ των
οποίων οι 27 πριν το εμβόλιο. Αλλά,
παρά το σχετικό αίτημα, η κυβέρνηση αρνείται να χαρακτηρίσει το θάνατό τους ως εργατικό ατύχημα με
τις οικογένειές τους να μην δικαιούνται τίποτα ως αποζημίωση και
να βρίσκονται σε απόγνωση. Σε αντίθεση, όπως ειπώθηκε, με άλλες περιπτώσεις πχ με το στρατό που τα
παιδιά των νεκρών ακόμα και σε καιρό ειρήνης υιοθετούνται από τη
Βουλή.
Η κυβέρνηση θέλει ξεκάθαρα να
προχωρήσει στη συρρίκνωση και
την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, ακόμα
και μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Όλη η πολιτική της υπηρετεί
αυτό το στόχο, του «νέου ΕΣΥ»,
μπροστά στον οποίο καμιά ζωή δεν
έχει αξία. Μόνο η απεργία της 1η
Δεκέμβρη και η κλιμάκωσή της έχει
τη δύναμη να την σταματήσει.

Λένα Βερδέ
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Σ

τον απεργιακό δρόμο επιμένουν οι υγειονομικοί της χώρας ενάντια στη συνεχιζόμενη δολοφονική πολιτική της κυβέρνησης στο ΕΣΥ. Την Τετάρτη 1 Δεκέμβρη, με
απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ, απεργούν και διαδηλώνουν στις 8.30πμ στην πλατεία Μαβίλη στην
Αθήνα, στις 10.30πμ έξω από τις ΥΠΕ στη
Θεσσαλονίκη και σε κατά τόπους συγκεντρώσεις στις άλλες πόλεις.
Η διαδήλωση της Αθήνας θα βαδίσει στο
Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να αναδείξει
τα αιτήματα των υγειονομικών για προσλήψεις,
αυξήσεις, ένταξη στα ΒΑΕ και μια σειρά ακόμα
διεκδικήσεις. Έχει επιπλέον το χαρακτήρα της
πρώτης αντίδρασης απέναντι στον προϋπολογισμό του 2022 που κατατέθηκε με νέες εξοργιστικές περικοπές στις δαπάνες της Υγείας.
Όμως δεν θα σταματήσει εκεί. Μετά από
πρόταση του Συντονιστικού Νοσοκομείων στη
σύσκεψη της ΠΟΕΔΗΝ με τα σωματεία της Αττικής τη Δευτέρα, και μέσα από όλη τη συζήτηση με παρεμβάσεις μιας σειράς συνδικαλιστών και συνδικαλιστριών, αποφασίστηκε ότι η
πορεία θα συνεχίσει μέχρι το Υπουργείο Υγείας. Για να απαιτήσει από τον Πλεύρη την άμεση επιστροφή των 7.000 εργαζόμενων που

«Τ

ο νοσοκομείο μας έχει βρεθεί με μαζικούς όρους σε
όλες τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ, ενώ έχει δώσει και τις δικές
του μάχες με το Σωματείο του», είπε στη σύσκεψη της ΠΟΕΔΗΝ η
Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέας
του Συλλόγου Εργαζόμενων στον
Άγιο Σάββα και μέλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων.
«Έχουμε κινητοποιηθεί για να
κερδίσουμε ότι οι συνάδελφοι συμβασιούχοι θα παραμείνουν στη
δουλειά, έχουμε κινητοποιηθεί για
να υπερασπιστούμε τον συνδικαλισμό στα νοσοκομεία. Θυμίζω τον
πολύμηνο αγώνα που δώσαμε φέτος ενάντια στη μεγάλη επίθεση
που δέχτηκε το Σωματείο μας με
την δίωξη του προηγούμενου προέδρου μας, του Κώστα Καταραχιά,
που η κυβέρνηση προσπάθησε να
τον πετάξει έξω από το ΕΣΥ.
Ο νέος μας πρόεδρος είναι επίσης συμβασιούχος, από τον τομέα
της καθαριότητας και μαζί δίνουμε
τη μάχη για τις παρατάσεις και τη
μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων. Ο ίδιος, για να έχουμε μια ει-

Απεργία 1 Δεκέμβρη και κλιμάκωση
βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, αλλά και
την άμεση παράταση όλων των συμβάσεων
που βρίσκονται κοντά στη λήξη τους με προοπτική τη μετατροπή τους σε αορίστου.
Οι αναστολές εργασίας έχουν τσακίσει τα
νοσοκομεία. Ήδη υποστελεχωμένα με δεκάδες
χιλιάδες οργανικές θέσεις για δεκαετίες κενές,
βρέθηκαν μέσα στο τέταρτο κύμα της πανδημίας να έχουν αποψιλωθεί ακόμα περισσότερο
λόγω του κατάπτυστου υποχρεωτικού εμβολιασμού. Όλοι οι υγειονομικοί και τα συνδικάτα
τους απαιτούν την επιστροφή των συναδέλφων
τους στη δουλειά με συχνούς ελέγχους και
όλα τα μέτρα προστασίας, ώστε να ενισχυθεί
το σύστημα και η περίθαλψη των ασθενών.
Αντίστοιχα απαιτούν την παράταση και την
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, ενάντια στην επιστροφή των εργολάβων που καραδοκούν σαν τα κοράκια έξω από το ΕΣΥ. Η είσοδός τους στα νοσοκομεία θα κοστίσει εκατομμύρια περισσότερα απ’ ότι κοστίζουν τώρα
οι απευθείας συμβάσεις των εργαζόμενων με

τα νοσοκομεία. Εργαζόμενοι του νοσοκομείου
Αγρινίου επικοινώνησαν με την Εργατική Αλληλεγγύη και της έστειλαν τα οικονομικά στοιχεία
με την ετήσια επιβάρυνση από την παράδοση
της καθαριότητας και της φύλαξης σε εργολάβους. Θα ανέλθει στα 200.000 ευρώ. Αν αυτό
ισχύει για ένα νοσοκομείο της περιφέρειας, ο
καθένας μπορεί να καταλάβει το φαγοπότι που
θα γίνει με τα κεντρικά νοσοκομεία της χώρας.
Ο τοπικός φιλοκυβερνητικός τύπος, όπως
μας είπαν οι εργαζόμενοι, έχει ξεκινήσει εκστρατεία εναντίον τους. Είτε με ψέματα ότι οι
ίδιοι είναι ρουσφετολογικές προσλήψεις με
πρόσχημα την πανδημία είτε με την γνωστή
κυβερνητική προπαγάνδα ότι μεγαλύτερη σημασία έχουν οι ποιοτικές υπηρεσίες και όχι
ποιος τις προσφέρει και πόσο κοστίζει, προσπαθεί να τους απομονώσει, να τους συκοφαντήσει και να δικαιολογήσει την επίθεση. Είναι άλλη μια πρόκληση απέναντι σε εργαζόμενους που δουλεύουν πολλά χρόνια στα νοσοκομεία, έχουν μεγάλη εμπειρία στις υπηρεσίες

υγείας και αρνούνται να συναινέσουν στο ξεπούλημα για τα κέρδη των εργολάβων.
Το Συντονιστικό Νοσοκομείων βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή για την επιτυχία της απεργίας της 1ης Δεκέμβρη. Με εξορμήσεις, περιοδείες και αφισοκολλήσεις, ξεσηκώνει παντού
τους υγειονομικούς και τα σωματεία τους για
να δώσουν μαζικό παρών στις συγκεντρώσεις.
«Την περασμένη Πέμπτη κάναμε εξόρμηση
στην πύλη του νοσοκομείου και στη συνέχεια
γυρίσαμε όλες τις κλινικές, βάλαμε παντού την
αφίσα του Συντονιστικού και κάναμε την απεργία γεγονός», μας είπε η Κατερίνα Θωίδου, εργαζόμενη στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, για
την οργάνωση της απεργίας στο Κρατικό Νίκαιας. «Οι εργαζόμνεοι μας έλεγαν ότι έχουν
μείνει πολύ λίγοι και έχουν εξαντληθεί, ότι
πρέπει να γυρίσουν πίσω όσοι βγήκαν σε αναστολή και ότι με την νέα έξαρση των κρουσμάτων η κατάσταση είναι ξανά τραγική».

Λ.Β.

“Πρόκληση οι περικοπές στις δαπάνες Υγείας”
κόνα, δουλεύει επί 18 συναπτά έτη
στο νοσοκομείο είτε με εργολάβο
είτε με αυτές τις ολιγόμηνες συμβάσεις που ανανεώνονται συνεχώς.
Είναι πρόκληση να απολυθεί προσωπικό με τόσο μεγάλη εμπειρία
για να επιστρέψουν οι εργολάβοι.
Είναι επίσης πρόκληση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εν μέσω
πανδημίας να δέχεται τόσο μεγάλη
επίθεση ο προϋπολογισμός της
Υγείας. Οι δαπάνες περικόπτονται
πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ,
που προστίθενται στα 550 και πλέον εκατομμύρια που περικόπηκαν
από τον περσινό. Κι αυτά, την ίδια
ώρα που καλοσωρίζουν τα νέα περιπολικά και εγκαινιάζουν νέες μονάδες καταστολής. Αυτά θέλει η
κυβέρνηση, καταστολή, μπάτσους
και λιγότερη δημόσια Υγεία. Αυτό
δείχνει ο νέος προϋπολογισμός.
Πιστεύω ότι πρέπει να βγούμε με
προτάσεις από τη σημερινή σύσκεψη. Μία πολύ σημαντική κίνηση είναι να πάρει την πρωτοβουλία η

ΠΟΕΔΗΝ να καλέσει τις υπόλοιπες
Ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΥ να κηρύξουν άμεσα γενική απεργία
ενάντια στον προϋπολογισμό. Δεν
μπορούμε να την κηρύξουμε μόνοι
μας, μπορεί όμως η ΕΕ της Ομοσπονδίας να βγάλει κάλεσμα σε
όλα τα συνδικάτα για πανεργατική.

Επιθετικά
Χρειάζεται να βγούμε επιθετικά
με το αίτημα να επανέλθει ο 13ος
και ο 14ος μισθός και συνολικά οι
μισθοί τουλάχιστον στα προ μνημονίων επίπεδα. Είναι το ελάχιστο
απέναντι στα επικοινωνιακά παιχνίδια του κάθε υπουργού για βοήθημα μισού μισθού, το οποίο τελικά
δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε όλοι,
γιατί το μόνο που προσπαθεί η κυβέρνηση είναι να διαιρεί και να διχάζει τους εργαζόμενους.
Εμείς είμαστε σε ένα νοσοκομείο
που, σύμφωνα με τη λογική της,
δεν θεωρείται πρώτη γραμμή, παρότι πριν δυο βδομάδες είχαμε

τρεις κλινικές κλειστές γιατί είχαν
νοσήσει συνάδελφοι, ασθενείς και
συνοδοί από κόβιντ. Παρόλα αυτά
το βοήθημα παίζεται αν θα το πάρουμε.
Το ίδιο ισχύει με τα ΒΑΕ. Όλοι οι
συνάδελφοι είναι σε αναστάτωση
γιατί από ένταξη στα ΒΑΕ και επέκταση του Ανθυγιεινού Επιδόματος, οι διαρροές τώρα λένε για πετσόκομμα. Αντίστοιχα για τους συναδέλφους ΣΟΧ. Σε 30 μέρες απολύονται. Σε μας είναι 104 εργαζόμενοι. Ο υπουργός είχε πει ότι σε
15 μέρες θα μας απαντούσε αν θα
δοθεί έστω η τρίμηνη παράταση
μέχρι το Μάρτη που δόθηκε στους
επικουρικούς. Η προθεσμία έχει
λήξει από την περασμένη Πέμπτη.
Η συμμετοχή των συναδέλφων
ΣΟΧ στην απεργία της Τετάρτης
είναι κρίσιμη. Στον Άγιο Σάββα
έχουμε εξασφαλίσει την παρουσία
τους έχοντας βγάλει ήδη προσωπικό ασφαλείας.
Από εκεί και πέρα όμως η διαδή-

λωσή μας δεν πρέπει να σταματήσει στο Υπουργείο Οικονομικών.
Πρέπει να συνεχίσει και να βρεθεί
στο Υπουργείο Υγείας για να πάρουμε την απάντηση που θέλουμε.
Και την τρίμηνη παράταση να την
αξιοποιήσουμε για να οργανώσουμε τη μάχη για τη μονιμοποίηση,
για να συντονίσουμε τους συναδέλφους σε πανελλαδικό επίπεδο.
Χρειάζεται έστω και τις τελευταίες
ώρες με επιτροπές αγώνα, με συνελεύσεις, με περιοδείες να εξασφαλίσουμε την επιτυχία της απεργίας.
Εμείς φεύγοντας από εδώ έχουμε περιοδεία, κάναμε και την περασμένη Τετάρτη και το ίδιο θα κάνουμε αύριο. Διεκδικούμε τον κάθε
συνάδελφο και την κάθε συναδέλφισσα την 1η Δεκέμβρη στο δρόμο. Και να είναι η απαρχή. Από την
ίδια μέρα θέλουμε να ανακοινωθεί
ένα αγωνιστικό απεργιακό πρόγραμμα δράσης για το επόμενο
διάστημα».
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Aγώνας! Για να σώσουμε ζωές

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

“Να πάψει η Υγεία να είναι εμπόρευμα”
Μ

Μ

έσα στην πανδημία, αναδείχθηκε η μεγάλη σημασία των σωματείων και της συλλογικής οργάνωσης των εργαζομένων
για όλα ζητήματα, από την προστασία της υγείας μας μέχρι τη
συλλογική σύμβαση εργασίας και την τήρηση των ωραρίων. Το
κλαδικό σωματείο πρέπει να ενισχυθεί με όλο τον κόσμο που
δουλεύει στις ιδιωτικές κλινικές στην Αττική.
Οι όμιλοι Υγείας βγάζουν εκατομμύρια ευρώ με τη συνειδητή
επιλογή της κυβέρνησης που υπονομεύει τα δημόσια νοσοκομεία. Αυτά τα κέρδη δεν αποτυπώνονται στους μισθούς μας, αντίθετα υπάρχουν εργαζόμενοι με 500 ευρώ μισθό. Γι’ αυτό το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης με αυξήσεις στους μισθούς πρέπει να μπει προμετωπίδα της μάχης του σωματείου. Για το δημόσιο καλό θα έπρεπε να γίνει επίταξη των ιδιωτικών κλινικών για
να μπουν και αυτές στη μάχη της covid, αλλά χωρίς αποζημίωση
για τα αφεντικά, όχι για να πλουτίσουν.

Αφροδίτη Παπαναστασίου,
νοσηλεύτρια στο Μητέρα, υποψήφια με την ΑΣΚΥ

Η

υποστελέχωση δεν είναι πρόβλημα μόνο
στον δημόσιο τομέα της
Υγείας, αλλά και στον ιδιωτικό.
Στο Ρέα έχει φύγει αρκετό προσωπικό και δεν έχει
αντικατασταθεί πλήρως. Η
εργοδοσία κάνει την επιλογή να βγαίνει η δουλειά με
πολύ λίγες νοσηλεύτριες
ανά βάρδια, πολλές φορές
υπάρχει μία νοσηλεύτρια
για κάθε δέκα βρέφη. Οι
συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες δυσανασχετούν
για αυτή την κατάσταση. Η
δουλειά την περίοδο της
πανδημίας γίνεται ακόμα
πιο δύσκολη, καθώς θα
πρέπει να είμαστε ακόμα
πιο προσεκτικοί για να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και από μας αλλά και
από συγγενείς και φίλους
που έρχονται ως επισκέπτες.
Επίσης, πρέπει να μονιμοποιηθεί όλο το προσωπικό. Οι νέοι εργαζόμενοι
αρχικά περνούν μια δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών και μετά υπογράφουν
σύμβαση μόνο για ένα
έτος. Η ανασφάλεια για το
αν θα ανανεωθεί η σύμβασή μας είναι ο εκβιασμός
του εργοδότη για να μην
διεκδικούμε. Χρειάζεται
παντού να εφαρμοστεί
Συλλογική Σύμβαση, χωρίς
διαχωρισμούς σε νέους και
παλιούς εργαζόμενους.

Χρυσάνθη Καθοπούλη,
νοσηλεύτρια σε Μονάδα
Εντατικής Νοσηλείας
Νεογνών στο Μαιευτήριο
Ρέα, υποψήφια με την ΑΣΚΥ

Ο

ι συνάδελφοι στο ΕΣΥ
έχουν τραβήξει τα
πάνδεινα για να αντιμετωπίσουν την πανδημία, ενώ και
σε εμάς στις ιδιωτικές κλινικές η δουλειά έχει αυξηθεί
κάθετα καθώς απορροφούμε τον κόσμο από τις άλλες
νόσους που δεν μπορεί να
εξυπηρετήσει πλέον το Δημόσιο. Αυτό δημιουργεί
υπερκέρδη στα αφεντικά
και μεγαλύτερη κούραση
σε εμάς.
Παρά τις προσλήψεις
που έχουν γίνει, η εντατικοποίηση της δουλειάς μάς
έχει φέρει στα όριά μας,
ενώ οι μισθοί είναι στάσιμοι
και μικροί, διαμορφωμένοι
στα χρόνια των μνημονίων.
Είναι η ώρα να διεκδικήσουμε τις αποδοχές που
μας αναλογούν σε σχέση
με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε με τον ιδρώτα
μας.
Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι υπεύθυνη για
όλη αυτή την κατάσταση,
παίρνει άνετα την πρώτη
θέση ως η πιο επικίνδυνη
κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε φοβερό έλλειμα δημοκρατίας και ξεπουλάει ό,τι μπορεί με τις ιδιωτικοποιήσεις. Παλεύουμε
για να δυναμώσει το σωματείο και υπάρχει διάθεση
του κόσμου να γραφτεί μέλος για να αντισταθεί και να
πετύχει νίκες.

Αναστάσιος Μοσχονάς,
τεχνολόγος-ακτινολόγος
στην κλινική Λευκός Σταυρός
Αθηνών, υποψήφιος με την
ΑΣΚΥ

Ο

ι εργαζόμενοι στο Ωνάσειο συμμετείχαν δυναμικά στις εκλογές του
σωματείου εργαζομένων, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για μεγάλη
αποχή ως έκφραση της δυσαρέσκειάς τους απέναντι στην ηγεσία του
σωματείου που υπήρξε αδρανής απέναντι σε πολλά θέματα. Υπήρχε ένα
ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι συνάδελφοι είχαν να επιλέξουν με σταυρό τα
άτομα που ήθελαν να στηρίξουν.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες
που με ανέδειξαν τρίτο σε σταυρούς προτίμησης για να μπορέσω μέσα
από το ΔΣ να αναδείξω θέματα και πέρα από τα αμιγώς συνδικαλιστικά,
όπως τις ανισότητες που έχουν προκύψει λόγω της οικονομικής κρίσης,
την κλιματική αλλαγή και τη μάχη ενάντια στις διακρίσεις και τον ρατσισμό. Το σωματείο μας χρειάζεται να συνδεθεί με όλους τους αγώνες της
κοινωνίας. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανάμεσά μας δουλεύουν το τελευταίο διάστημα συνάδελφοι από την Αφρική. Δουλειές για όλους και
όλες θα κερδίσουμε μέσα από κοινούς αγώνες, όχι διασπασμένοι σε φυλές, θρησκείες και χρώματα δέρματος.
Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να στηρίξει τη μάχη που δίνει το ΕΣΥ για
την πανδημία και όχι να κερδοφορεί εις βάρος της. Γι’ αυτό είναι πολύ
σημαντικό να δυναμώσει και το κλαδικό σωματείο στην Ιδιωτική Υγεία
που κάνει τώρα τις εκλογές του. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ΑΣΚΥ, γιατί
είναι μια παράταξη που οργανώνει όλες τις μάχες και προσπαθεί να ενώσει τα κινήματα και τον κόσμο που δέχεται εκμετάλλευση και καταπίεση.

Βασίλης Χαϊδεμενάκος,
μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Ωνασείου

έσα σε μια κρίσιμη περίοδο για τη διαχείριση
της πανδημίας πραγματοποιούνται οι εκλογές
του Κλαδικού Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικών
Κλινικών από τις 7 μέχρι τις 11 Δεκέμβρη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Με την εγκληματική υποστελέχωση του ΕΣΥ και την πρόσφατη απόφαση του
Υπουργείου Υγείας για αναστολή των προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία κατά 80%, οι μόνοι που επωφελούνται είναι
οι όμιλοι της ιδιωτικής Υγείας, εις βάρος των ασθενών που στερούνται της δωρεάν περίθαλψης, αλλά
και εις βάρος των εργαζόμενων στις ιδιωτικές κλινικές. Στις πλάτες τους, στην εντατικοποίηση της
δουλειάς τους και στις απλήρωτες υπερωρίες, οι
κλινικάρχες χτίζουν αυτοκρατορίες.
Η ανάγκη για ένα δυνατότερο και μαζικότερο
σωματείο είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών
(ΑΣΚΥ), κίνηση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
που παρεμβαίνει στο κλαδικό σωματείο με μία
έδρα στο ΔΣ, δίνει τη μάχη των εκλογών «για ένα
σωματείο δράσης που:
Θα δώσει με αποφασιστικότητα τη μάχη για
την υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης με
ουσιαστικές αυξήσεις μισθών. Με Κλαδική Απεργία, ώστε ο αγώνας για τη σύμβαση να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων. Οργανώνοντας σωματειακές επιτροπές σε εργατικούς χώρους και
γράφοντας μέλη του Σωματείου μας τους εργαζόμενους γιατρούς.
Θα συντονίζεται μέσα από ανοιχτές διαδικασίες
με κάθε σωματείο που κινητοποιείται και βρίσκεται
σε αγωνιστική κατεύθυνση, τοπικά και κεντρικά, ένα
συντονισμό με δημοκρατικές διαδικασίες από τα
κάτω, με αγωνιστική δράση στις κινητοποιήσεις
ενάντια στα αντεργατικά μέτρα, αλλά και πρακτικές
αλληλεγγύης ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους.
Θα παλεύει ενάντια στο φασισμό και τον ρατσισμό, οργανώνοντας και συμμετέχοντας σε αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις.
Θα αντιπαλεύει τον σεξισμό και κάθε είδους διάκριση μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς».
Με σύνθημα «Καμιά θυσία για τα κέρδη των εργοδοτών» η ΑΣΚΥ παλεύει για:
Μία συλλογική σύμβαση για όλη την ιδιωτική
υγεία που να αναπληρώνει τις μειώσεις μισθών
και να αποκαθιστά τη θεσμική μας κατοχύρωση
από το 2009. Με επαναφορά των ειδικών αδειών
και των χρονοεπιδομάτων. Με αναγνώριση του
ανθυγιεινού, παροχή αντίστοιχου επιδόματος και
ένταξη στην αντίστοιχη ασφάλιση για συγκεκριμένες ειδικότητες.
Την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας χωρίς αποζημίωση για τα αφεντικά.
Να μείνει βαθιά στην φυλακή η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή και όλες οι φασιστικές οργανώσεις. Απομονώνουμε τους νεοναζί από τα σωματεία μας!
Με απεργιακούς αγώνες και συσπειρωμένοι στο
σωματείο τους, οι εργαζόμενοι της Ιδιωτικής Υγείας, και σε συντονισμό με τους υγειονομικούς του
ΕΣΥ και το υπόλοιπο εργατικό κίνημα, έχουν τη
δύναμη να κερδίσουν τα αιτήματά τους ενάντια
στους εργοδότες και την κυβέρνηση. Για να πάψει
η Υγεία να είναι εμπόρευμα, αλλά προσβάσιμη σε
όλους και όλες.

Μ.Ν.
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Το εργατικό κίνημα
COSCO

ΕΛΤΑ

Απεργία
1&2/12

Απεργία
8&9/12

Μ

ε νέα 48ωρη απεργία την Τετάρτη και Πέμπτη 1-2 Δεκέμβρη απαντούν οι λιμενεργάτες της COSCO στον εμπαιγμό της
εταιρίας για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης. Η COSCO γονάτισε από την πολυήμερη απεργία τους
το προηγούμενο διάστημα και έτρεξε
να υποσχεθεί την ικανοποίηση αιτημάτων, την αναγνώριση του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ -που οργάνωσε την
απεργία- ως αντιπροσωπευτικό και
την έναρξη διαπραγματεύσεων για
Συλλογική Σύμβαση. Έτσι “κέρδισε”
τότε την αναστολή της απεργίας και
πολύτιμο χρόνο για να στήσει τις
εκλογές του εργοδοτικού σωματείου
και να πηγαίνει στα δικαστήρια για να
κριθεί ποιο σωματείο θα διαπραγματευτεί ΣΣΕ.
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το
σωματείο ΕΝΕΔΕΠ: «ολοκληρώθηκε
πλέον και ο επίλογος της φαρσοκωμωδίας με τίτλο "Εκλογές του Εργοδοτικού Συνδικάτου" που ανέβασε
από κοινού η COSCO-PCT, η DPORT
και το γνωστό υπουργικό γραφείο
της κυβέρνησης.
Μέσα από ένα όργιο ψυχολογικής
βίας και νοθείας με ενορχηστρωτέςεκφραστές τους COSCO/PCTDPORT και την Κυβέρνηση, με ατράνταχτα αποδεικτικά στοιχεία για τις
παρανομίες στις αρχαιρεσίες του εργοδοτικού Συνδικάτου, τα τσιράκια
της εργοδοσίας.. βαφτίζουν τον εαυτό τους "αντιπροσωπευτικό Συνδικάτο”, για να μπορεί ανενόχλητη η εργοδοσία να συνομιλεί με τον εαυτό
της για την ΣΣΕ. Για αυτό τον λόγο η

Δ

Σ

5/11, Συνέλευση των Λιμενεργατών της Cosco. Φωτό: Μάνος Νικολάου

εργοδοσία έτρεξε να κάνει αγωγή κατά του Σωματείου μας που θα κρίνει
το ποιος είναι το αντιπροσωπευτικό
Σωματείο».
Η απεργία των λιμενεργατών, η
συμπαράσταση και ο συντονισμός με
το υπόλοιπο εργατικό κίνημα, έχουν
μεγαλύτερη δύναμη από τις μεθοδεύσεις της COSCO, τους νόμους του
Χατζηδάκη και τα δικαστήρια. Δεν είναι σχήμα θεωρητικό, αλλά η πρόσφατη απεργία εκατοντάδων λιμενεργατών και χιλιάδων συμπαραστατών
που για μια βδομάδα πλημμύριζαν
τους δρόμους του Πειραιά. Το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ είναι τώρα πιο ισχυρό
απ’ ότι ήταν πριν ξεκινήσει η νικηφόρα απεργία. Έχουν την αυτοπεποίθηση ότι έχουν στο πλευρό τους όλη
την εργατική τάξη. Ο αγώνας τους
έγινε σύμβολο όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και για τους λιμενεργάτες σε
όλο τον κόσμο, που έστελναν αποφάσεις στήριξης και οργάνωναν κινητοποιήσεις συμπαράστασης.
Με την απεργία τους ανέδειξαν ότι
οι ιδιωτικοποιήσεις σπέρνουν τον θάνατο για τους εργάτες και δεν φέρνουν ανάπτυξη και ευημερία. Οι υποθέσεις εργατικών ατυχημάτων που

υνατό ρεύμα προς τα αριστερά δείχνουν
τα αποτελέσματα στις εκλογές των Δικηγορικών Συλλόγων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως σημειώνει ο Θανάσης Καμπαγιάννης σε ανάρτησή του:
«Τα χτεσινά αποτελέσματα στις εκλογές
του ΔΣΑ θα τύχουν συλλογικών επεξεργασιών και αναλύσεων. Εγώ θέλω από εδώ να
ευχαριστήσω τις χιλιάδες συναδέλφισσες και
συναδέλφους που μίλησαν μαζί μας, συζήτησαν τις θέσεις και το πρόγραμμά μας και βέβαια τους 1826 που μας ψήφισαν στην προεδρική κάλπη και τους 1219 που μας ψήφισαν στην κάλπη των συνδυασμών.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι πρωτόγνωρα:
15% στην κάλπη του προέδρου και 10%
στους συνδυασμούς, για την «εκτός των τειχών» αριστερά, καθώς η Εναλλακτική Παρέμβαση έχει υπερτριαντάχρονη παρουσία στα
συνδικαλιστικά πράγματα των δικηγόρων. Είναι μεγάλα ποσοστά και για τα δεδομένα
όλης της μεταπολιτευτικής αριστεράς, και σίγουρα τα μεγαλύτερα εδώ και δεκαετίες.

εργάτες σακατεύονται και σε πολλές
περιπτώσεις είναι θανατηφόρα, είναι
όλο και πιο συχνές το τελευταίο διάστημα. Λίγες μέρες μετά τον θάνατο
του λιμενεργάτη της COSCO Δημήτρη Δαγκλή, έχασε τη ζωή του ο εργαζόμενος της ΣΤΑΣΥ Πέτρος Γιάμαλης και άλλοι δύο τραυματίστηκαν
σοβαρά, γιατί χάλασαν τα φρένα του
συρμού λείανσης της εργολαβικής
εταιρίας.

Εργολάβοι
Πολλοί είναι και οι νεκροί εργάτες
από τότε που έχουν αναλάβει οι εργολάβοι στο δίκτυο συντήρησης της
ΔΕΔΔΗΕ και σε άλλα έργα κατασκευαστικά ή συντήρησης. Για τα
κέρδη των αφεντικών, δεν τηρούνται
τα μέτρα ασφαλείας, εντατικοποιούν
την εργασία σε σημείο εξοντωτικό και
δεν συντηρούνται τα μηχανήματα.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι κλάδοι βάζουν κεντρικά στα
αιτήματά τους τα μέτρα προστασίας,
όπως οι διανομείς, και τη λειτουργία
επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας,
όπως στην COSCO και τη ΣΤΑΣΥ. Οι
διεκδικήσεις της απεργίας των λιμενεργατών για κατάργηση των κόντρα

βαρδιών, για περισσότερους εργάτες
ανά πόστα και για Συλλογικές Συμβάσεις, που θα εξασφαλίζουν τα εργατικά δικαιώματα, είναι όχι μόνο δίκαια,
αλλά και αναγκαία για να μην υπάρξουν και άλλοι νεκροί.
Δίπλα σε αυτές τις διεκδικήσεις,
χρειάζεται να ανοίξει από παντού η
μάχη για να φύγουν οι εργολάβοι.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του
Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης:
«Είναι ώρα να επαναφέρουμε στην
επικαιρότητα το αίτημα για Κρατικοποίηση της Cosco χωρίς αποζημίωση
στα αρπακτικά της αγοράς που δολοφονούν τους εργάτες για τα κέρδη
τους. Να απαιτήσουμε Λιμάνι Δημόσιο
με έλεγχο των εργατών. Να μην περάσει το Master Plan της Cosco. Με τη
νέα 48ωρη απεργία μπορούμε να πετάξουμε στα σκουπίδια τις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας που μαζί με το
εργοδοτικό σωματείο θέλουν να πνίξουν τον αγώνα. Είναι ανάγκη το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να προχωρήσει σε Παμπειραική απεργία μαζί με
όλα τα σωματεία στο πλευρό τους.
Για να νικήσουν οι εργάτες παντού».

Μάνος Νικολάου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Στροφή αριστερά
με τους νέους μπροστά
...Στις κάλπες από το 27ο μέχρι το 40ο τμήμα, στα τρία εκλογικά κέντρα του Τιτάνια, του
Προμηθέα και του ΒΕΑ, δηλαδή στα μητρώα
από 32000 έως 41700 [όπου ψήφιζαν οι νέοι
δικηγόροι] σημειώθηκε μια τεράστια ανατροπή με την προεδρική υποψηφιότητα της
Εναλλακτικής να βγαίνει πρώτη, με ποσοστό
21,9% (855 ψήφους) αφήνοντας δεύτερη την
υποψηφιότητα του Δ. Αναστασόπουλου
(21,4% και 835 ψήφους) και τέταρτη την υποψηφιότητα του Δ. Βερβεσού (17,8% και 698
ψήφους). Ταυτόχρονα, στις μεγαλύτερες ηλικίες, η υποψηφιότητα της Εναλλακτικής ήταν
καθαρά και σταθερά τρίτη, δείχνοντας την

απήχησή της σε όλο το δικηγορικό σώμα».
Αντίστοιχη είναι η εικόνα που μας μεταφέρει
ο Μπάμπης Κουρουνδής από τη Θεσσαλονίκη:
«Το αποτέλεσμα των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ήταν ιδιαίτερα
πετυχημένο. Η Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων-Συνεργαζόμενοι πήρε 268 ψήφους
(ποσοστό 7%) για το Διοικητικό Συμβούλιο
και έβγαλε δύο έδρες και 307 ψήφους (ποσοστό 8%) στην κάλπη του προέδρου. Αυτό
σημαίνει αύξηση κατά 100 και 130 ψήφους
αντίστοιχα σε σχέση με τις προηγούμενες
εκλογές του 2017.
Η συνέχεια της μάχης για εμάς δεν είναι

υνεχίζουν με νέα 48ωρη
απεργία οι εργαζόμενοι
στα ΕΛΤΑ και τα ΕΛΤΑ Courier στην Αττική στις 8 και
9 Δεκέμβρη. Η απόφαση,
που ήταν ομόφωνη, πάρθηκε στη Γενική Συνέλευση
που έγινε τη Δευτέρα
29/11, μέρα 24ωρης απεργίας στα ΕΛΤΑ Courier.
Εμπνευσμένοι από τη νίκη στην efood, παλεύουν
για την κατάργηση της
«ενοικιαζόμενης» εργασίας
και τη μετατροπή όλων των
συμβάσεων σε αορίστου με
εργασιακά δικαιώματα, αυξήσεις στους μισθούς, παροχή μέσων προστασίας
και ένταξη στα Βαρέα και
Ανθυγιεινά ένσημα.
Οι διανομείς της ΕΛΤΑ
Courier στην απεργία τους
τη Δευτέρα πραγματοποίησαν μοτοπορεία από το
Κέντρο Διανομής Δεμάτων
ΕΛΤΑ στο Ρουφ προς την
κεντρική διοίκηση των ΕΛΤΑ και μετά στο Υπουργείο
Εργασίας, όπου έγινε συνάντηση με τη γενική γραμματέα του υπουργείου, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Την αλληλεγγύη στον
αγώνα τους εξέφρασαν το
Εργατικό Κέντρο Αθήνας
και τα σωματεία εργαζομένων σε ACS, Speedex και
DHL.

στον δεύτερο γύρο όπου θα αναμετρηθεί ο
τωρινός πρόεδρος που έδωσε απλόχερα τη
συναίνεσή του στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
με τον αυθεντικό εκλεκτό της ΝΔ. Είναι
στους αγώνες των μαχόμενων μισθωτών και
αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, στην πάλη
για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, στη σύνδεση με τους
ταξικούς αγώνες, στις μάχες ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Με τον αέρα
που μας δίνει η ενίσχυση του ριζοσπαστικού
ρεύματος στις εκλογές και το φανταστικό
αποτέλεσμα των συντρόφων μας της Εναλλακτικής Παρέμβασης-Δικηγορικής ανατροπής στην Αθήνα, θα συνεχίσουμε με όλες
μας τις δυνάμεις. Οι πρώτοι σε σταυρούς
οκτώ υποψήφιοι της παράταξης που θα μας
εκπροσωπήσουν σε ετήσια βάση στο νέο ΔΣ
θα είναι οι Βασίλης Τσιγαρίδας, Γιώργος Λογοθέτης, Έλλη Μέλλιου, Δημήτρης Πλιακογιάννης, Δήμητρα Λάτσιου, Ευκλείδης Μακρόγλου, Θάνος Παπαδόπουλος και ΆνναΜαρία Κατσιμένη».

σελ. 8 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1499, 1 Δεκέμβρη 2021
Συνέχεια από τη σελ.3
Είναι αυτή η παγκόσμια αστάθεια
και αβεβαιότητα που κάνει τις σημερινές προβλέψεις του Μητσοτάκη για
«νίκη απέναντι στην πανδημία» και
επερχόμενη «μεγάλη ανάπτυξη» να
ακούγονται γελοίες. Αλλά και ταυτόχρονα απειλητικές. Γιατί ξέρουμε ότι
το «τελευταίο μίλι», οι «επόμενες κρίσιμες εβδομάδες», η «επιστροφή
στην κανονικότητα», το «αφήνουμε πίσω μας την πανδημία», το «θα ανοίξουμε για τους τουρίστες», το «εμβόλιο της ελευθερίας» -και όλα τα δεκάδες αποπροσανατολιστικά ψέματα
και οι αντιφατικές αρλούμπες που
ασταμάτητα ξεφουρνίζει ο πρωθυπουργός εδώ και δύο χρόνια- συνόδευσε μια πολιτική που στην πράξη
είχε ένα και μοναδικό στόχο:
Να χρησιμοποιήσει την πανδημία
για να υλοποιήσει την πολιτική του
ατζέντα. Να χτυπήσει το ΕΣΥ βάζοντας σε διαθεσιμότητα 7.000 υγειονομικούς δίνοντας γη και ύδωρ στους ιδιώτες της Υγείας και συνεχίζοντας το πάγωμα των προσλήψεων. Να συνεχίσει
τις άγριες περικοπές στην Υγεία, την
Παιδεία, την Πυρόσβεση, τους ΟΤΑ.
Να χαρίσει δις ευρώ στους καπιταλιστές είτε μέσω επιδοτήσεων είτε μέσω
«επενδύσεων». Να ψηφίσει αντεργατικά, αντιπεριβαλλοντικά και ρατσιστικά
νομοσχέδια. Να απειλήσει να στήσει
ένα καθεστώς αστυνομικής βίας και
«έκτακτης ανάγκης» προκειμένου να
υλοποιήσει όλα τα παραπάνω. Γι’ αυτούς τους λόγους κάθε εβδομάδα που
περνάει η Ελλάδα καταγράφει ολοένα
και μεγαλύτερα αρνητικά ρεκόρ.
Αυτήν την πολιτική θα επιδιώξει να
κλιμακώσει το επόμενο διάστημα η
κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά θα είναι
ακόμη πιο δύσκολο απ’ ό,τι πριν. Γιατί
βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διογκούμενη οργή για την αποτυχία της και
όσον αφορά στην καθημερινή, κυριολεκτική πλέον, εκατόμβη του ΕΟΔΥ
και όσον αφορά στις συνέπειες των
επιθέσεών της στην εργατική τάξη, τη
νεολαία, τους φτωχούς. Αυτή η οργή
πρέπει να γίνει άμεσα συντονισμένη
δράση -απεργίες και διαδηλώσειςενάντια στον θανατερό προϋπολογισμό λιτότητας στον οποίο συμπυκνώνεται όλη η πολιτική της κυβέρνησης
και αναμένεται να πάει για ψήφιση
στις 18 Δεκεμβρίου.

50ΧΡΟΝΙΑΣΕΚ

Όλοι/ες την Κυριακή
στον Πανελλήνιο

Μ

ε το μονοήμερο εκδηλώσεων
στο γήπεδο μπάσκετ του Πανελλήνιου (Ευελπίδων 2, Πεδίον του Άρεως) κορυφώνεται η καμπάνια γιορτασμού των 50 χρόνων του
ΣΕΚ. Μετά από σχεδόν δύο μήνες εκδηλώσεων σε γειτονιές και εργατικούς
χώρες σε πολλές πόλεις της χώρας,
όλοι και όλες όσοι συμμετείχαν και
πολλοί ακόμα δίνουν ραντεβού για την
Κυριακή 5 Δεκέμβρη.
Την αυλαία των εκδηλώσεων θα
ανοίξει η προβολή της ταινίας “50
χρόνια αγώνες” που θα ξεκινήσει στις
12 το μεσημέρι. Η ταινία που επιχειρεί
να ξαναζωντανέψει αυτά τα 50 χρόνια
αγώνων περιλαμβάνει συνεντεύξεις
ιδρυτικών μελών του ΣΕΚ, πρωταγωνιστών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αλλά και των μαχών του κινήματος
που ακολούθησαν σε όλα τα μέτωπα
τόσο ενάντια στις αντεργατικές επιθέσεις όσο και ενάντια στον φασισμό,
τον πόλεμο, τον ρατσισμό και τον σεξισμό. Μέσα από την αναπαραγωγή
τηλεοπτικών και κινηματογραφικών εικόνων παράλληλα με την προβολή της
πορείας των εντύπων και του υλικού
της ΟΣΕ και αργότερα του ΣΕΚ εξιστορεί την πενηντάχρονη πορεία για
την επανάσταση και τον σοσιαλισμό,
πάντα υπό το άκουσμα μουσικών που
σημάδεψαν την κάθε περίοδο.
Μετά το τέλος της ταινίας θα ακολουθήσει η πρώτη συζήτηση (1μμ) με
θέμα “Για ποιά κοινωνία παλεύουμε”
όπου θα μιλήσουν η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, μέλος του ΔΣ του σωματείου εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς, η Christine Buchholz, από το
Marx21 στη Γερμανία, ο Δημήτρης Παπαχρήστος, συγγραφέας και ιστορικό
στέλεχος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Δημήτρης Ζώτος από την
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, ο Προκόπης Παπαστράτης,
πανεπιστημιακός, ιστορικός και ο Πάνος Γκαργκάνας, διευθυντής της εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη.
Στο διάλειμμα μετά το τέλος της
πρώτης συζήτησης, στις 3μμ, θα
υπάρχει η δυνατότητα να δει κανείς
μέσα στον χώρο του γηπέδου την
πλούσια έκθεση 180 φωτογραφιών,
αφισών και πρωτοσέλιδων των εντύπων της ΟΣΕ και του ΣΕΚ που θυμίζουν μάχες όπως αυτές της πρώτης
επετείου του Πολυτεχνείου, απεργιών
της Μεταπολίτευσης, της απεργίας
της ΕΑΣ, της Γένοβας, του αντιπολεμικού κινήματος και πολλών άλλων παλιότερων και πιο πρόσφατων σημαντικών στιγμών. Την έκθεση θα συμπληρώνει συλλογή φωτογραφιών της ρώσικης επανάστασης καθώς και αφίσες
με έργα της Ρώσικης Πρωτοπορίας.
Στο χώρο θα βρίσκεται και το Μαρ-

ξιστικό Βιβλιοπωλείο με τις πάνω από
100 εκδόσεις του, με την πλούσια εκδοτική συλλογή του 2021 να κλείνει με
το βιβλίο “50 χρόνια αγώνες για την
επανάσταση και τον σοσιαλισμό” που
θα παρουσιαστεί στο μονοήμερο. Εκεί
θα είναι και το περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα Κάτω με ολόκληρη τη σειρά
των 149 τευχών του.
Στις 4μμ θα ξεκινήσει η δεύτερη συζήτηση “Για την Αριστερά της Επανάστασης και του Σοσιαλισμού”. Ομιλητές και ομιλήτριες θα είναι οι Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
Κωνσταντίνα Κούνεβα, τέως ευρωβουλεύτρια, Άλεξ Καλλίνικος, από το
SWP-Βρετανία, απεργοί από την efood
και την COSCO, Άννα Τσινίκα, μέλος
ΔΣ ΠΣΥΠ-ΕΡΤ, Κώστας Καταραχιάς,
γιατρός και μέλος ΔΣ της ΕΙΝΑΠ και
Μαρία Στύλλου από το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω. Φίλες και φίλοι του ΣΕΚ από άλλες χώρες του κόσμου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συζήτηση μέσω
διαδικτυακής σύνδεσης με τον Πανελλήνιο.
Τον γιορτασμό θα ολοκληρώσουν
με μια ιδιαίτερη συναυλία οι
Jazzmatazz και οι Blue John & The
Steamboats (feat Yannis Kassetas). Οι
Jazzmatazz -Παύλος Κατσιβέλης, κιθάρες, φωνητικά, Μαρία Βασιλοπούλου, φωνητικά, οργανάκια, Διονύσης
Κώνστας, τύμπανα, κρουστά- θα παίξουν «εργατικά τραγούδια με αμερικάνικη προφορά» και τραγούδια από τον
τελευταίο δίσκο τους “Αρκετά καλά
τραγούδια”! Αμέσως μετά, σε μία μοναδική σύμπραξη για τα 50 χρόνια του
ΣΕΚ, ο Blue John (φωνή, φυσαρμόνικα, κιθάρα) και οι Steamboats -Πάνος
Γιώτης Svobotnik, ηλ. κιθάρα, Βασίλης
Παπασταμόπουλος, μπάσο, Λέανδρος
Φράτνικ, τύμπανα- θα φιλοξενήσουν
στη σκηνή τον καταξιωμένο σαξοφωνίστα και συνθέτη Γιάννη Κασσέτα για
μια ανεπανάληπτη blues funk βραδιά.
Μια δυνατή γεύση από Mississippi και
Chicago blues παντρεμένα με μια έντονη δόση από funk και soul στοιχεία
από τα 70’s.
Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
μάς καλεί όλες και όλους να δώσουμε
το παρών στο γήπεδο του Πανελλήνιου για να γιορτάσουμε μαζί τα 50χρονά του. Για να συζητήσουμε και να οργανώσουμε μαζί τις μάχες που έρχονται απέναντι στη μισητή κυβέρνηση
Μητσοτάκη αλλά και την πάλη για την
ανατροπή αυτού του συστήματος της
εκμετάλλευσης που γεννά φτώχεια,
καταπίεση και κλιματική καταστροφή
σε όλο τον πλανήτη. Να δυναμώσουμε
τη φωνή της επανάστασης και την
προοπτική του σοσιαλισμού.

Δ.Δ.

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΚ
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λοκληρώθηκε αυτή τη βδομάδα ο γύρος των εκδηλώσεων για τις “Πολιτικές εξελίξεις και τα 50 χρόνια του
ΣΕΚ” σε εργατικούς χώρους και σχολές.
“Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 25/11 στο νοσοκομείο ΓΝΑ Γεννηματάς έδειξε πως αυτές οι εκδηλώσεις δυναμώνουν τη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ
και το βάρβαρο σύστημα που υπηρετεί” μας
είπε ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο νοσοκομείο που συμμετείχε στη συζήτηση.
“Η Βασιλική Κανέλου, συμβασιούχος εργαζόμενη με το πρόγραμμα 4000 του ΟΑΕΔ μίλησε για το πώς το ΣΕΚ, από την πρώτη στιγμή
που προσλήφθηκε το 2016 σαν συμβασιούχος
ΟΑΕΔ στο νοσοκομείο, συνδέθηκε μαζί της μέσα από το Συντονιστικό Νοσοκομείων με αιχμή
τη μάχη για τη μονιμοποίηση. Περιέγραψε πώς
έχοντας περάσει μια μεγάλη περίοδο ανεργίας, δεν πίστευε ότι θα παραμείνουν στη δουλειά περισσότερο από ένα χρόνο. Και πώς αυτό έγινε πραγματικότητα, μετά την πρωτοβουλία του Συντονιστικού για ανοιχτή σύσκεψη
συμβασιούχων και την κινητοποίηση που έγινε.
Το ότι από τότε μέχρι σήμερα παραμένουν στη
δουλειά χωρίς ούτε μια μέρα ανεργίας είναι
επιτυχία του Συντονιστικού και του ΣΕΚ, είπε.
Και συνέχισε τονίζοντας πως κομμάτι αυτής
της επιτυχίας είναι η πρόσφατη εγγραφή των
συμβασιούχων ΟΑΕΔ στο Σωματείο κόντρα
στις συνδικαλιστικές ηγεσίες που αρνούνταν
για χρόνια να τους εντάξουν.
Οι αγωνιστές/ίστριες του ΣΕΚ και της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή επέβαλλαν ότι θα μπορούν να είναι ισότιμα μέλη
του Σωματείου και να παλεύουν με καλύτερους όρους.
Μίλησε συνολικά για τη δράση του ΣΕΚ, για
το πολιτικό κριτήριο και τα αντανακλαστικά
του, που το φέρνουν να πρωτοστατεί σε όλα
τα μέτωπα. Κλείνοντας κάλεσε στην κεντρική
εκδήλωση στον Πανελλήνιο στις 5/12 και στη
συνέχιση του αγώνα για την αλλαγή της κοινωνίας.
Από την πλευρά της η Αργυρή Ερωτοκρίτου,
επικουρική γιατρός, μέλος ΔΣ του Σωματείου
Εργαζόμενων ξεκίνησε με την απεργία της 1ης
Δεκέμβρη στα νοσοκομεία, μια μάχη για την
οποία το ΣΕΚ και το Συντονιστικό Νοσοκομείων προσπαθούν να ξεσηκώσουν όλους τους
εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Αυτός ο
προσανατολισμός, στις απεργίες και τη δύναμή τους, είναι το χαρακτηριστικό των 50 χρόνων του ΣΕΚ, είπε. Και έκανε μια αναδρομή
στο ρόλο του κόμματος σε κάποιες από τις πιο
μεγάλες στιγμές του κινήματος από το Πολυτεχνείο και τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.
Μέσα από τη συζήτηση, περισσότεροι εργαζόμενοι/ες δήλωσαν συμμετοχή στην εκδήλωση στον Πανελλήνιο, έκφρασαν τη διάθεσή
τους να απεργήσουν την 1η Δεκέμβρη αλλά
και να πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή στις
εκλογές του Σωματείου” είπε ο Χ. Αργύρης.
Την ίδια στιγμή εξελισσόταν συζήτηση στην
Σχολή Καλών Τεχνών με ομιλητή τον Παντελή
Παναγιωτακόπουλο, εκ μέρους του ΣΕΚ. “Συζητήσαμε πάνω στο ιστορικό πλαίσιο της δημιουργίας της επαναστατικής αριστεράς στη Ελλάδα και στο κρίσιμο ζήτημα του πώς μεταφράζεται αυτή η εμπειρία και η ιστορία στους αγώνες του σήμερα”, είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Γιάννης Μαλινάκης, φοιτητής στην ΑΣΚΤ.
“Σκοπός της εκδήλωσης μεταξύ άλλων ήταν να
μεγαλώσουμε τη συμμετοχή από τη σχολή μας
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ναι πώς συνδέουμε αυτό το γενικότερο πλαίσιο με τον αγώνα ενάντια στη διάλυση των αρχαιολογικών συλλογών των μουσείων της χώρας που προωθεί η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που ψήφισε εν μέσω πανδημίας για τον πενηντάχρονο δανεισμό αρχαιοτήτων -με πιθανή
παράταση άλλα 50 χρόνια που σημαίνει πως
τα ιδρύματα θα περάσουν αρχικά σε ένα καθεστώς νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και
στη συνέχεια στα χέρια των ιδιωτών, ξεπουλώντας τον αρχαιολογικό τους πλούτο. Συζητήσαμε όμως και το πώς αυτός ο δικός μας
αγώνας σχετίζεται με τη μάχη ενάντια στην
πολιτική του ρατσισμού, συνέπειες της οποίες
είδαμε με την δολοφονία του 18χρονου ρομά
Νίκου Σαμπάνη και τον θάνατο της 8χρονης
Όλγας στο Κερατσίνι”.

25/11, Η Α.Ερωτοκρίτου
(αριστερά) και η
Β.Κανελου στην
εκδήλωση στο ΓΝΑ
Γεννηματάς.
Φωτό: Χρίστος Αργύρης

Ενωτική δράση

Κοινή υπόθεση
όλων των χώρων

26/11, Συζητώντας στα εργαστήρια συντήρησης του Βυζαντινού Μουσείου. Φωτό: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

στο μονοήμερο στις 5/12 και έχουμε αρκετούς
συμφοιτητές να βρούμε στην τελική ευθεία”.

Δύναμη
Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί εκδήλωση
στην ΑΑΔΕ. “Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου δέκα συνάδελφοι που άκουσαν τις ομιλίες του Γιώργου Ρόδη, Γ.Σ. ΠΟΕ-ΔΟΥ, και του
Τάσου Αναστασιάδη από το ΣΕΚ”, μας μετέφερε ο Νίκος Τουρνάς, μέλος ΔΣ του σωματείου
εργαζομένων ΑΑΔΕ. “Ο Γιώργος Ρόδης αναφέρθηκε στις επιθέσεις που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση με τον
νόμο Χατζηδάκη, τις απαγορεύσεις και τους
περιορισμούς των διαδηλώσεων κτλ. και τον
ρόλο που έχει παίξει η επαναστατική Αριστερά, και ειδικότερα το ΣΕΚ με την Εργατική Αλληλεγγυη σε αυτά τα μέτωπα. Εξέφρασε την
πεποίθηση πως με τους αγώνες της η εργατική τάξη μπορεί να δείχνει τη δύναμη της απέναντι σε αυτούς που θέλουν να την κάνουν να
νιώθει αδύναμη και μικρή και τόνισε πως η

επαναστατική αριστερά έχει ιδιαίτερο ρόλο να
παίξει σε αυτή την αναμέτρηση στο τώρα και
μέσα στα ίδια τα συνδικάτα. Στις επιθέσεις
που βιώνουμε μέσα στον εργασιακό μας χώρο
αναφέρθηκε η Ρούλα, ενώ η Μαρία άνοιξε το
ερώτημα για το πώς μπορούν οι αγώνες μας
να κερδίζουν. Από την πλευρά μου αναφέρθηκα στον ρόλο που έχουμε παίξει στο σωματείο
για να βγουν οι γενικές συνελεύσεις και οι
απεργίες του τελευταίου διαστήματος”, μας
είπε ο Νίκος.
Την επόμενη μέρα σειρά είχε το Βυζαντινό
Μουσείο όπου η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
με τη συμμετοχή εργαζομένων από τα εργαστήρια συντήρησης του Μουσείου. “Συζητήσαμε για τα 50 χρόνια του ΣΕΚ όχι απλά σαν μια
επετειακή στιγμή αλλά επειδή βρισκόμαστε σε
μια περίοδο παγκόσμιας κρίσης του καπιταλισμού που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει βασικά
πράγματα όπως η πανδημία”, μας είπε ο Θωμάς Κατσαρός, συντηρητής αρχαιοτήτων του
μουσείου. “Το ζήτημα που μας απασχόλησε εί-

Την Δευτέρα 29/11 εκδήλωσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στο Αγία Όλγα στην Αθήνα. “Οι
εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην εκδήλωση
στο Ιπποκράτειο έδειξαν ενδιαφέρον τόσο για
την ιστορική αναδρομή που έκανα μέσα από
την εισήγηση για τα 50 χρόνια του ΣΕΚ, όσο
και για τον ρόλο που έχουμε παίξει μέσα από
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων στο μέτωπο
της Υγείας, τόσο για τις μονιμοποιήσεις των
συμβασιούχων όσο και τώρα ενάντια στις αναστολές-απολύσεις”, μας είπε ο Γιάννης Κούτρας, γιατρός στο νοσοκομείο και μέλος ΔΣ
της ΕΝΙΘ.
“Στην εκδήλωσή μας συμμετείχαν για πρώτη
φορά συναδέλφισσες από το διοικητικό προσωπικό. Η εισήγηση επικεντρώθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Συντονιστικό Νοσκομείων μέσα στην καραντίνα, ξεκινώντας
από τις 7 Απρίλη 2020 μέχρι και τώρα και την
αντίληψη που έχει το ΣΕΚ για την ανάγκη ενωτικής δράσης των εργατών στον δρόμο και
τους χώρους δουλειάς ώστε να μπορούμε να
κερδίζουμε”, μας είπε ο Μιχάλης Βερβέρης,
εργαζόμενος στο Αγ. Όλγα. “Στην ερώτηση
συναδέλφισσας για το αν οι εργαζόμενοι
έχουν πραγματικά τη διάθεση να ρίξουν τη ΝΔ
ή αν ενδιαφέρονται κυρίως για τις Βlack Fridays θυμίσαμε από την πλευρά μας πως, όποτε δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο να παλέψει, αυτός δείχνει την οργή του και τη διάθεσή
του να το κάνει. Συζητήσαμε πάνω στο παράδειγμα του ελληνικού #metoo ιδιαίτερα στο
χώρο της Τέχνης και για το ρόλο που έπαιξε
το σωματείο των ηθοποιών και θυμίσαμε την
σημασία που είχε η πρωτοβουλία του ΣΕΚ για
την μετατροπή της 8 Μάρτη πριν από τρία
χρόνια σε μια απεργιακή ημέρα”.
Την ίδια μέρα τα μέλη του ΣΕΚ στη Φιλοσοφική συζήτησαν με τον Λέανδρο Μπόλαρη για
την σημασία του μονοήμερου “μέσα σε μια περίοδο που δίνουμε μάχες και ετοιμαζόμαστε
για νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στο νέο νομοσχέδιο της Κεραμέως”, μας
είπε η Λείρυα Μπέκα, φοιτήτρια της Φιλοσοφικής. “Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για
τις συζητήσεις μας με την υπόλοιπη Αριστερά
ήταν η ιστορική αναδρομή που έκανε ο Λέανδρος πάνω στην ιστορία του ΣΕΚ και της Αριστεράς στην Ελλάδα”.
Η τελευταία εκδήλωση για τα 50χρονα
πραγματοποιήθηκε στο χώρο ανάπαυσης βαριάς συντήρησης του Μετρό την Τρίτη 30 Νοέμβρη καθώς η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο.

Δημήτρης Δασκαλάκης
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Ε

υχαριστώ για την πρόσκληση
στα 50 χρόνια του ΣΕΚ του
οποίου εκτιμώ τους αγώνες για
την σύνδεση της θεωρίας με την
πράξη και την δημιουργία των
όρων της μετάβασης στον σοσιαλισμό.
Κυρίως σε μια περίοδο που ορισμένοι πιστεύουν ότι η Αριστερά
δεν έχει τίποτα να πεί.
Όμως τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάστηκαν οι φωνές για αλλαγές σε πολλά επίπεδα της Ελληνικής κοινωνίας. Η δε πανδημία
έφερε στο προσκήνιο πολλές παθογένειές της. Η ανάγκη μιας συνολικής πρότασης για βαθειές αλλαγές και συνεργασία του συνόλου των δυνάμεων της Αριστεράς
είναι επιτακτική.
Κυρίως όμως, και δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω, η Αριστερά πρέπει να πείσει, ότι μέσα
στο παλιό, που καταρρέει, μπορεί
να γεννηθεί το καινούργιο. Νέες
σχέσεις παραγωγής και αναβίωση
και δημιουργία διαφορετικών
αξιών, όπως η συντροφικότητα
και η αλληλεγγύη, η προστασία
του περιβάλλοντος, ο σεβασμός
της διαφορετικότητας και άλλα
πολλά, τα οποία ορισμένοι θα τα
χαρακτήριζαν ουτοπικά, αλλά ας
μην ξεχνάμε ότι, οι ουτοπίες του
σήμερα μπορούν να γίνουν η
πραγματικότητα του αύριο.
Η παραγωγή δεν είναι μόνο υλική. Είναι και παραγωγή κοινωνικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μέσω των ομάδων που υπερασπίζονται τα ίδια συμφέροντα.
Σε κάθε περίπτωση ο δημοκρατικός δρόμος για τον σοσιαλισμό,
όπως και ο σοσιαλισμός με δημοκρατία, προϋποθέτουν την επικράτηση μιας άλλης λογικής σε
όλα τα επίπεδα. Για την συνάρθρωση τον φορέων της αριστερής δυαδικής εξουσίας (του κρατικού φορέα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και των μορφών
έκφρασης τής άμεσης δημοκρατίας) χωρίς τον κίνδυνο επιπλοκών από τον κρατισμό και την
γραφειοκρατία. Και χωρίς τον κίνδυνο του «τρίτου κατεργάρη».
Της αστικής τάξης μέσω της κρατικής μηχανής.

Μάκης Καβουριάρης,
πρόεδρος του Συλλόγου ελλήνων
Φοιτητών στο Παρίσι τον Μάη του ‘68

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΚ

Τιμούμε τους αγώνες που δώσαμε και δίνουμε μαζί

Σ

τέλνουμε την αλληλεγγύη και τα
συγχαρητήριά μας στους συντρόφους μας στο ΣΕΚ για το συλλογικό
τους επίτευγμα να συμπληρώσουν τα
50 τους χρόνια ως επαναστατική οργάνωση.
Γνωρίζουμε από τη δική μας εμπειρία
στο ισπανικό κράτος ότι η οικοδόμηση
μιας ανεξάρτητης οργάνωσης βασισμένης στην πολιτική του σοσιαλισμού από
τα κάτω και του επαναστατικού μαρξισμού δεν είναι εύκολη.
Το παράδειγμα που προσφέρουν οι
σύντροφοι του ΣΕΚ μας βοήθησε πολύ,
από πολλές απόψεις. Πριν από τέσσερα χρόνια, την εποχή του καταλανικού
δημοψηφίσματος, ήμασταν περήφανοι
που μπορούσαμε να δείχνουμε τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Ελλάδα,
στις οποίες οι σύντροφοί μας έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο. Οι μεγάλες επιτυχίες της ΚΕΕΡΦΑ ενάντια στους Έλληνες νεοναζί τραμπούκους, αποτέλεσαν
επίσης έμπνευση στη δουλειά μας για
την οικοδόμηση της κίνησης Ενότητα
Εναντίον στον Φασισμό και τον Ρατσισμό στην Καταλονία και αλλού στο
ισπανικό κράτος.
Το ΣΕΚ έχει δείξει ότι είναι δυνατό
και απαραίτητο να συνδυάζουμε την
πολιτική καθαρότητα και τις αρχές μας
όπως για παράδειγμα όταν μεγάλο μέρος της Αριστεράς υποστήριξε άκριτα
τον Σύριζα, αλλά το ΣΕΚ διατήρησε την
ανεξαρτησία του με μια πραγματική δέσμευση για την εργατική τάξη στο σύνολό της, για το χτίσιμο ενωτικών αγώνων. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα
της πολιτικής που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε σε όλο τον κόσμο, ενόψει των πολλαπλών κρίσεων που επηρεάζουν τον πλανήτη.
No passaran. Ούτε Ουάσιγκτον ούτε
Πεκίνο αλλά διεθνής σοσιαλισμός.

Ντέιβιντ Καρβάλα,
για το Marx21, Καταλονία

Άννα Μαματσή,

Κώστας Σκορδούλης,

Η

16/1/2019, Διαδήλωση αλληλεγγύης με τον αγώνα των αυτοχθόνων του Καναδά
ενάντια στους αγωγούς αεριου. Φωτό: Darryl Dyck

Ο

ι Διεθνείς Σοσιαλιστές από τον Καναδά στέλνουμε τις ευχές μας
στους συντρόφους και τις συντρόφισσες στην Ελλάδα για τα 50
τους χρόνια.
Μας έχετε δώσει έμπνευση με τους αγώνες σας για την καταδίκη της
Χρυσής Αυγής, στα νοσοκομεία και στους δρόμους. Και ξέρουμε πως θα
συνεχίσετε να δουλεύετε για το συμφέρον της εργατικής τάξης διεθνώς.
Εμείς λέμε ζήτω η διεθνής εργατική τάξη, ζήτω η Διεθνής Σοσιαλιστική Τάση, αλληλεγγύη στους συντρόφους του ΣΕΚ στην Ελλάδα.

Διεθνείς Σοσιαλιστές, Καναδάς

Α

γαπητοί σύντροφοι, χαιρετίζουμε την 50ή επέτειο του Σοσιαλιστικού
Εργατικού Κόμματο! Αυτά τα 50 χρόνια αγώνα που έχετε δώσει ενάντια στους εχθρούς της εργατικής τάξης –από τη στρατιωτική χούντα μέχρι τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα– στέκονται ως μαρτυρία της ανθεκτικότητας τόσων συντρόφων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον σκοπό.
Εμείς, οι ακτιβιστές της Organizata Politike, παλεύουμε σε ένα δύσκολο και εχθρικό περιβάλλον για την εργατική τάξη της Αλβανίας, εδώ και
κάτι περισσότερο από 10 χρόνια. Από την άλλη πλευρά, όμως, αντλούμε
έμπνευση από τη δουλειά σας και ελπίζουμε ότι το μέλλον θα είναι διεθνιστικό. Σας χαιρετίζουμε με το σύνθημά μας: Μαζί στη σκέψη, μαζί
στην καρδιά, το μέλλον μας ανήκει!

ORGANIZATA POLITIKE, Αλβανία

Β

ρισκόμαστε στην τελική ευθεία της οργάνωσης της συμμετοχής μας
από το Βόλο στο μονοήμερo εκδήλωσεων «50 χρόνια αγώνες για την
επανάσταση και τον σοσιαλισμό» στην Αθήνα.
Πριν λίγες μέρες βρισκόμασταν στο δρόμο για την 48η επέτειο του Πολυτεχνείου με υψωμένες τις γροθιές μας όπως οι φοιτητές του Νοέμβρη
το '73 πολεμώντας για τα ίδια ιδεώδη, διεκδικώντας τα ίδια δικαιώματα
ενάντια στην κυβέρνηση που δίνει λεφτά σε εξοπλισμούς και όπλα και
αφήνει στην μοίρα τους σχολεία, πανεπιστήμια και νοσοκομεία. Ως πυρήνας Βόλου λίγες μέρες νωρίτερα διοργανώσαμε εκδήλωση για τα “50 χρόνια του ΣΕΚ και τις πολιτικές εξελίξεις” με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή
παρουσία μας στο μονοήμερο στο οποίο θα συμμετέχουμε συλλογικά.

Ηλέκρτα Παγάνα, φοιτήτρια Ιχθυολογίας Βόλου

Pracownicza Demokracja,
(Εργατική Δημοκρατία), Πολωνία

Ο

ργανώθηκα πρόσφατα στο ΣΕΚ. Πάντα είχα αυτές τις απόψεις ενάντια στον ρατσισμό, τον σεξισμό, την καταπίεση και την εκμετάλλευση και έψαχνα τρόπο να τις εκφράσω.
Από τότε που οργανώθηκα προσπαθώ να μάθω όσα περισσότερα γίνεται για τις ιδέες που πρεσβεύει το ΣΕΚ. Το μονοήμερο στον Πανελλήνιο
είναι μια ευκαιρία για να μάθω συνολικότερα και περισσότερα για την
ιστορία του και τις ρίζες των ιδεών του και της δράσης του. Θα μου δωθεί
όμως η δυνατότητα να αποκτήσω και μια συνολικότερη εικόνα πέρα από
αυτή του Ηρακλείου, από τις άλλες πόλεις και τους άλλους πυρήνες.
Ετοιμαζόμαστε λοιπόν με ενθουσιασμό να ανέβουμε συλλογικά από τον
πυρήνα του Ηρακλείου στις 5 Δεκέμβρη για να συμμετέχουμε στις συζητήσεις και να παρακολουθήσουμε την ταινία για τα 50 χρόνια και την έκθεση.
11/11, Διεθνιστική διαδήλωση στην Βαρσοβία
την ημέρα Ανεξαρτησίας

τάξης, την στήριξή σε κάθε μικρό
ή μεγάλο της αγώνα, την πολιτική του διαύγεια, με ενωτική και
αδογμάτιστη απεύθυνση καταφέρνει και συσπειρώνει, οργανώνει και συντονίζει από τα κάτω.
Θυμίζει συνεχώς στην τάξη και σε μένα- ότι αυτή είναι πρώτα
και πέρα απ’όλα, πέρα από φυλή,
εθνικότητα, φύλο, σεξουαλική
προτίμηση, υποσχέσεις, διαψεύσεις, πάνω από εκλογικά αποτελέσματα.
Αυτή την Κυριακή στον Πανελλήνιο θα γιορτάσω μαζί με το
ΣΕΚ που με έμαθε να αγαπώ την
τάξη μου, περνώντας από το
ατομικό στο συλλογικό με τόσο
αβίαστο και ανοιχτό τρόπο. Θα
πάρουμε όλοι φόρα και έμπνευση για τους αγώνες και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά
μας αυτούς τους ιδιαίτερους καιρούς, δυναμώνοντας το κόμμα
της επαναστατικής αριστεράς
που αξίζει στην εργατική τάξη.

αιρετίζοντας τα 50 χρόνια από την ίδρυση του
ΣΕΚ, μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεχωρίσω το συναισθηματικό, το προσωπικό και
το πολιτικό. Ακριβώς με αυτή
την σειρά που τα βάζω.
Στο συναισθηματικό επίπεδο, γιατί ΣΕΚίτες είναι τα
αδέλφια μου ο Πέτρος και η
Τόνια, οι πολύ καλοί φίλοι
μου ο Λέανδρος και ο Ρόμπερτ αλλά και η Δήμητρα, ο
Κώστας, ο Γιάννης, ο Σωτήρης και πολλοί και πολλές
που έχουμε αλληλοστηριχτεί
στα δύσκολα.
Στο προσωπικό επίπεδο,
γιατί έχω μια ιδιαίτερη σχέση
αλληλοεκτίμησης με τον Alex
και την Camilla αλλά και γιατί
η προσωπική μου διαδρομή
περιλαμβάνει τη συμμετοχή
μου στην Anti-Nazi League
την εποχή των φοιτητικών
μου χρόνων, χρόνια έντονα,
σημαδιακά. Όπως σημαδιακό
ήταν αυτό που μου είπε ο Tony Cliff: «…η πρωτοπορία
πρέπει να είναι ένα βήμα
μπροστά από την τάξη, αλλιώς η τάξη δεν την βλέπει».
Πάντα το έχω στο νου μου.
Στο πολιτικό επίπεδο, η
σχέση της ΟΚΔΕ Σπάρτακος
με το ΣΕΚ είναι γενετική και
όχι εκλεκτική. Δεν επιλέξαμε
να έχουμε σχέσεις. Εκ των
πραγμάτων, έχουμε σχέσεις
συγγένειας. Και δεν είναι μόνο ο Τρότσκι και ο Πουλιόπουλος. Τα πολλά τελευταία
χρόνια, οι δύο οργανώσεις
πορεύονται μαζί, έχουν κοινό
σπίτι είτε αυτό λέγεται
ΕΝΑΝΤΙΑ είτε ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Αλλά και πριν, από την μεταπολίτευση και πέρα, σε
όλες τις μεγάλες κινητοποιήσεις και αγώνες, οι δύο οργανώσεις βρέθηκαν μαζί,
ανέπτυξαν σχέσεις συνεργασίας, σχέσεις εμπιστοσύνης.
Η μεγάλη διεθνιστική μας
παρακαταθήκη είναι αυτή
που διαμόρφωσε την κοινή
μας στάση σε ζητήματα που
η υπόλοιπη αριστερά στεκόταν αμήχανη.
Υπήρξαν περίοδοι όπου οι
εκτιμήσεις μας για την συγκυρία ή την τακτική που
έπρεπε να εφαρμοστεί διέφεραν. Όμως, οι διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, ακόμα και μέσα στην
ίδια οργάνωση, ανήκουν
στην κοινή μας κουλτούρα
και δεν τις αντιμετωπίσαμε
φοβικά.
Χαιρετίζω τα 50 χρόνια του
ΣΕΚ και εύχομαι καλούς και
επιτυχημένους αγώνες!

21/10, Θεσσαλονίκη, Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Ευκλείδης Μακρόγλου
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αιρετισμούς από την Εργατική Δημοκρατία
(Pracownicza Demokracja) στην Πολωνία για τα
50χρονά σας. Ο διεθνής συντονισμός ανάμεσα σε
επαναστατικές σοσιαλιστικές οργανώσεις γίνεται
ακόμα πιο κρίσιμος σε συνθήκες παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης -γύρω από την κλιματική αλλαγή,
την πανδημία, την παγκόσμια οικονομία- και έντασης των ανταγωνισμών ανάμεσα σε κράτη. Γι’ αυτό
είναι σημαντικό που δουλεύουμε μαζί στη Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση η οποία περιλαμβάνει οργανώσεις από όλο τον κόσμο.
Τα κράτη και οι πολυεθνικές και ανταγωνίζονται
και συνεργάζονται. Αυτή τη στιγμή γινόμαστε μάρτυρες της στενής συνεργασίας ανάμεσα στην Πολωνία, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που εντείνουν την ανυπόφορη κατάσταση των προσφύγων στα σύνορα
Πολωνίας-Λευκορωσίας. Αποτελεί έμπνευση λοιπόν
για εμάς, το γεγονός ότι εσείς στην Ελλάδα και
επαναστάτες σε άλλες χώρες βοηθήσατε στην οργάνωση κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και καταδίκης του ρατσισμού και της βίας
του πολωνικού κράτους. Επίσης έμπνευση μας δίνει η σκληρή μάχη που δίνετε στην Ελλάδα ενάντια
στο ρατσισμό και τη βία του ελληνικού κράτους και
της ΕΕ ενάντια στους πρόσφυγες στην περιοχή
σας. Μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτούς
τους αγώνες και από τη συμβολή σας στη σημαντική ήττα των ναζί της Χρυσής Αυγής!
Έχουμε συνεργαστεί στενά μαζί σας στις αντικαπιταλιστικές διαδηλώσεις των αρχών της χιλιετίας,
στο αντιπολεμικό κίνημα μετά τις εισβολές στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, για τις Διεθνείς Μέρες Ενάντια στο Ρατσισμό και στα κινήματα ενάντια στην
κλιματική κρίση. Ομιλητές από το ΣΕΚ έχουν λάβει
μέρος στο ετήσιο αντικαπιταλιστικό διήμερο που
οργανώνουμε.
Πενήντα χρόνια επαναστατικής σοσιαλιστικής
οργάνωσης είναι μεγάλο επίτευγμα. Θέλουμε να
ελπίζουμε ότι η σοσιαλιστική εναλλακτική στον καπιταλισμό θα πάρει σάρκα και οστά πριν περάσει ο
επόμενος μισός αιώνας. Διαφορετικά, είμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια καταστροφή, την ερήμωση του πλανήτη και την εξαφάνιση της ανθρώπινης κοινωνίας. Όπως το έθεσε η Ρόζα Λούξεμπουργκ: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
Ο καλύτερος τρόπος για να καθορίσουμε το μέλλον είναι το χτίσιμο μαρξιστικών, επαναστατικών
οργανώσεων στις χώρες που ζούμε. Ξέρουμε ότι οι
άνθρωποι της εργατικής τάξης είτε είναι στην Αθήνα και την Άγκυρα είτε στην Κρακοβία και την Καμπούλ είναι σύντροφοί μας, αδελφές και αδελφοί
μας. Εργάτες όλου του κόσμου ενωθείτε!

Μαντώ Καλαντζάκη, φοιτήτρια Ψυχολογίας Ρεθύμνου

γνωριμία μου με το ΣΕΚ
δεν ήταν τυχαία. «Ανταμώναμε» στις πλατείες και
στους δρόμους του αγώνα
από παλιά. Εγώ της Αριστεράς και της Προόδου («ρεφόρμα του κερατά» δηλαδή),
αυτοί «open» επαναστάτες.
Μετά τους γνώρισα καλύτερα.
Έμπρακτα μέσα από την
σταθερή υποστήριξή τους
στους αγώνες μας ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών και τη διασφάλιση της
εργασίας μας. Ήταν πάντα
εκεί: απεργίες συγκεντρώσεις,
πορείες, διαμαρτυρίες ... Ποτέ
δεν λείψανε. Με τα πλακάτ
στο σακίδιο στην πλάτη, με
την Εργατική Αλληλεγγύη και
το Σοσιαλισμός από τα Κάτω
στο χέρι. Και κυρίως με την αισιοδοξία στο βλέμμα…. και θεωρώ ιδιαίτερα επαναστατική
πράξη την αισιοδοξία.
Στήριξαν τον αγώνα μας,
τον αγώνα των εργαζόμενων
στο Λιμάνι με κάθε μέσο.
Δεν θα μπορούσα να παραλείψω την αναφορά στη συνεργασία μας με τον Μπάμπη
Κουρουνδή, που έθεσε, εκτός
από τη κινηματική, και την
εξαίρετη νομική του γνώση
στην υποστήριξη του αγώνα
μας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του Ο.Λ.Θ., με τη σύνταξη
της μηνυτήριας αναφοράς κατά του ΤΑΙΠΕΔ και παντός
υπευθύνου αλλά και την προσφυγή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τους ευχαριστούμε.
Όμως στη δεκαετία που
διανύσαμε η σημαντικότερη
καταγραφή είναι η κρίσιμη,
χρήσιμη και αδιαμφισβήτητη
συμβολή του ΣΕΚ σε δύο κοινωνικοπολιτικά μέτωπα: στο
αντιρατσιστικό και το αντιφασιστικό μέτωπο. Οι δράσεις
του ενάντια στο Φασισμό και
τη Χρυσή Αυγή από την πρώτη στιγμή καθώς και οι παρεμβάσεις του στο πλευρό των
προσφύγων ήταν καθοριστικές.
Συνεχίζουμε, λοιπόν να
«πλέκουμε» τους αγώνες που
ο καθένας μας δίνει από το
μετερίζι του γιατί «οι καιροί ου
μενετοί».
Με τους πατροπαράδοτους
αλλά και πραγματικά «αγωνιστικούς χαιρετισμούς».

Φανή Γουργούρη
Πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων Ο.Λ.Θ.
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ποφάσισα να έρθω στο μονοήμερο για τα 50
χρόνια του ΣΕΚ στην Αθήνα γιατί έχω κοινές
εμπειρίες με τα μέλη του εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Πριν από τρία χρόνια παλέψαμε ενάντια στην
προσπάθεια της διοίκησης να μας απολύσει από το
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου δουλεύω για να μας αντικαταστήσουν με εργολαβικά
συνεργεία. Τα μέλη του ΣΕΚ και ιδιαίτερα η Κατερίνα Αβραμίδου, νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο, μας
στήριξαν ολόψυχα και καταφέραμε να νικήσουμε
και να κρατήσουμε τις δουλειές μας. Είμαι μια μονογονεϊκή οικογένεια και αυτή η νίκη είχε πολύ μεγάλη σημασία για όλους τους συναδέλφους, αλλά
ιδιαίτερα για μένα.
Δεν ήμουν οργανωμένη αλλά από τότε συνειδη-

Τ

α τελευταία φύλλα της Eργατικής Aλληλεγγύης φιλοξενούν δηλώσεις για τα 50 χρόνια
του ΣΕΚ από συντρόφους, συναγωνιστές σε αυτή την μακρά πορεία για την επανάσταση και τον
σοσιαλισμό. Οι εικόνες από την
εξέγερση του Πολυτεχνείου, τις
μεγάλες απεργίες της Mεταπολίτευσης, το αντικαπιταλιστικό και
αντιπολεμικό κίνημα μέχρι τα αντιφασιστικά συλλαλητήρια με γεμίζουν θαυμασμό για το εύρος
και τον αντίκτυπο ενός μικρού
αριθμητικά κόμματος. Και περηφάνια που επέλεξα να γίνω μέλος του και θα συμμετάσχω στην
εκδήλωση στις 5 Δεκεμβρίου
στον Πανελλήνιο.
Το οποίο γεννά αναπόφευκτα
το ερώτημα: Τι μπορώ εγώ να πω,
έναν μόνο χρόνο μέλος, για τα 50
χρόνια του ΣΕΚ; Θα πω λοιπόν
για την αυτοπεποίθηση που απόκτησα αρχικά σε προσωπικό επίπεδο δρώντας με τόσο εξωστρεφή τρόπο με τους συντρόφους. Η
ανατροφοδότηση από τους εργα-

τοποίησα την δύναμη που έχουν οι κοινοί μας αγώνες και αποφάσισα να συμμετέχω στις πολιτικές
δραστηριότητες του ΣΕΚ. Πρόσφατα με έβγαλαν
σε αναστολή. Δεν είμαι αρνήτρια, ούτε πιστεύω σε
συνομωσιολογίες αλλά φοβόμουν λόγω υποκείμενων ασθενειών. Μας έστελναν επί μήνες -και συνεχίζουν να το κάνουν- να αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά covid χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό με
κίνδυνο της ζωής μας και τώρα μας λένε “φύγετε
γιατί είστε επικίνδυνοι”. Και σε αυτό των αγώνα, τα
μέλη του ΣΕΚ βρέθηκαν δίπλα μας. Έρχομαι γιατί
θέλω να παρακολουθήσω τις συζητήσεις και να δηλώσω τη στήριξή μου.

ζόμενους, τους πρόσφυγες, τον
κόσμο στη γειτονιά ήταν πηγή
διαρκούς πολιτικής συζήτησης
στους πυρήνες, με συντρόφους,
με επαφές. Με μεγάλη μου έκπληξη σύντομα ανακάλυψα ότι
μέρος της αυτοπεποίθησης μου
προέρχεται από το γεγονός ότι
ανήκω στην εργατική τάξη, σε αυτήν την υπέροχη τάξη.
Τα χρόνια των μνημονίων η τάξη μας χτυπήθηκε ανελέητα χωρίς διακρίσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Κακολογήθηκε, την
απογοήτευσαν, προσπάθησαν να
την διασπάσουν. Δεν τα κατάφεραν όμως. Το αποδεικνύουν οι
αγώνες της και οι νίκες της: των
υγειονομικών, της efood, της Cosco. Ήταν και δικές μου νίκες και
έμπνευση για μεγαλύτερη δράση
και συμμετοχή. Και η αυτοπεποίθηση μεγαλώνει όταν συνδέεσαι
με τον ίδιο τρόπο με τους αγώνες της τάξης απ’ άκρη σ' άκρη
του πλανήτη.
Με την αταλάντευτη πίστη του
ΣΕΚ στην δύναμη της εργατικής
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Ανατολή Καλπακίδου,
εργαζόμενη στο ΨΝΘ, σε αναστολή

μέλος του πυρήνα Χανίων

πανεπιστημιακός,

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1499, 1 Δεκέμβρη 2021

Το αντιρατσιστικό κίνημα
Απεργία πείνας
πρόσφυγα

Για τη
μικρή
Όλγα
και τον
Νίκο
Σαμπάνη

Τ

28/11, Κινητοποίηση στο σημείο που σκοτώθηκε η μικρή Όλγα στο Κερατσίνι. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

Δικαιοσύνη
για τους Ρομά
Κ
ινητοποίηση με το αίτημα
για δικαιοσύνη για την
8χρονη Ρομ Όλγα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Νοέμβρη μπροστά από το εργοστάσιο
της Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ στο Κερατσίνι. Δεκάδες συγκεντρώθηκαν
στην πύλη του εργοστασίου,
ανάρτησαν πλακάτ με το αίτημα
για δικαιοσύνη και φώναξαν συνθήματα με τα οποία συνδέουν το
αίτημα αυτό με τη δικαίωση του
Νίκου Σαμπάνη.

«Ήταν μια πρωτοβουλία αυθόρμητη που κινήθηκε διαδικτυακά για
να σπάσει η σιωπή γύρω από τη
δολοφονία που έγινε πριν 10 ημέρες», είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Χρυσούλα. «Είναι μια αντίδραση στην αδικία, ζητάμε πραγματική δικαιοσύνη. Δεν είναι ο θάνατος ενός παιδιού, είναι ο θάνατος ενός παιδιού που θεωρείται
αριθμός, ένα άφαντο παιδί, επειδή
είναι παιδί Ρομά. Το συνδέουμε και
με τη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη και είμαστε εδώ για όλους τους
κατατρεγμένους, που θεωρούνται
‘σκουπίδια’ αυτής της κοινωνίας».
Η Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών ανάρτησε στις 28/11 κείμενο
με τίτλο «Σοβαρά ερωτήματα για το
τραγικό ατύχημα στο Κερατσίνι»,
στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει
ποια είναι τα ελάχιστα προαπαιτούμενα ασφαλείας για τις αυτόματες

συρόμενες γκαραζόπορτες. «Υπήρχε εγκατάσταση φωτοκύτταρου
ασφαλείας στην γκαραζόπορτα
που να σαρώνει όλη την περιοχή κίνησης της; Ποια ήταν η ταχύτητα
κίνησης της γκαραζόπορτας; Υπήρχε εγκατάσταση φανού ειδοποίησης; Υπήρχε εγκατάσταση μηχανισμού αντισύνθλιψης;» είναι τα ερωτήματα που θέτει.
Για τη δικαίωση της μικρής Όλγας πρέπει να διερευνηθούν όλα είναι σαφές άλλωστε από το βίντεο
ότι η συρόμενη πόρτα δεν ανίχνευσε την κίνηση του κοριτσιού και δεν
σταμάτησε την κίνησή της όταν αυτό βρέθηκε στην τροχιά της. Καθώς επίσης πρέπει να διερευνηθεί
αν υπάρχει άτομο να ελέγχει την
πόρτα σε όλη τη διάρκεια της κίνησής της, όπως απαιτείται.

Υπεύθυνη η εταιρία
Η ευθύνη για το δυστύχημα είναι αδιαμφισβήτητα της εταιρίας
και του εργοστασίου. Ο συνήγορος της οικογένειας της μικρής
Όλγας δήλωσε στην τηλεόραση
ότι ενδέχεται να υπάρχει ακόμα
και απόπειρα συγκάλυψης από τη
μεριά της εταιρίας καθώς όπως είπε «εικάζουμε πως υπάρχει ένα
μαύρο αυτοκίνητο, μέσα από το
οποίο ο άνδρας [που σπρώχνει το
κορίτσι για να δει αν ζει] δέχεται
συμβουλές». Η οικογένεια καταθέτει μήνυση κατά παντός υπευθύ-

Ημέρα Τρανς Μνήμης
375

δολοφονίες τρανς ατόμων καταγράφηκαν παγκοσμίως από
την 1/10/2020 μέχρι τις 30/9/2021. Η 20η Νοέμβρη είναι η
Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης, για την οποία το ΣΥΔ (Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών) πραγματοποίησε διαδικτυακή εκδήλωση, όπου και
παρουσίασε για άλλη μια χρονιά το βαρύ τίμημα της τρανσφοβίας.
Όπως τόνισε στην εκδήλωση ο γενικός γραμματέας του ΣΥΔ Κ. Μελικέρτης ο πραγματικός αριθμός των δολοφονιών είναι πολύ μεγαλύτερος
καθώς σε κάποιες χώρες δεν γίνονται καταγραφές, ή τα τρανς άτομα
δεν αναγνωρίζονται ως τέτοια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε
το ΣΥΔ το 58% των δολοφονημένων τρανς εργάζονταν στο σεξ, ενώ
στην Ευρώπη το 43% ήταν μετανάστες. Η φετινή εκδήλωση του ΣΥΔ

νου για τον θάνατο του παιδιού.
Οι ευθύνες όμως ανεβαίνουν
ακόμα πιο ψηλά -σε αυτό το σύστημα και τις κυβερνήσεις που το
υπηρετούν, που έχουν δώσει το
ελεύθερο στους εργοστασιάρχες
να είναι ασύδοτοι όσον αφορά τα
μέτρα ασφαλείας και την υποστελέχωση των πόστων ασφαλείας. Τα
τραγικά παραδείγματα της COSCO
και του ΗΣΑΠ είναι ακόμα νωπά.
Μέχρι το 2005 κάθε βιομηχανία
ήταν υποχρεωμένη να ανανεώνει
κάθε τρία χρόνια την άδεια λειτουργίας της. Έκτοτε οι νόμοι και
οι τροποποιήσεις τους που αφορούσαν στις διαδικασίες αδειοδότησης και στους μετέπειτα απαιτούμενους ελέγχους στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις -άρα και
τις τακτικές αυτοψίες- γίνονται
όλο και πιο βολικοί για τους εργοστασιάρχες, με όλο και περισσότερες «απλουστεύσεις» και όλο
και πιο αραιές (έως μηδαμινές)
αυτοψίες. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι το 2011 καταργήθηκε
εντελώς η υποχρέωση ανανέωσης

άδειας λειτουργίας για τα εργοστάσια εκτός Αττικής!
Επιπλέον η αφαίρεση των σχετικών αρμοδιοτήτων από τα υπουργεία που επόπτευαν αυτές τις διαδικασίες σημαίνει ότι αυτά τα
υπουργεία ασχολούνται περισσότερο με το πώς θα φέρουν επενδυτές κι όχι πώς δεν θα πεθαίνουν
εργάτες και οκτάχρονα παιδιά στα
εργοστάσια. Η δραματική υποστελέχωση των Περιφερειών, στις
οποίες έχει μεταφερθεί αυτή η αρμοδιότητα, τις έχει οδηγήσει σε
αδυναμία να κάνουν τακτικούς
ελέγχους από μόνες τους. Υπάρχουν ολόκληρες Περιφέρειες στις
οποίες οι επιτροπές για τη βιομηχανία και τους ελέγχους αποτελούνται από έναν/μία μηχανικό!
Και φυσικά ευθύνη έχει η ίδια η
τωρινή κυβέρνηση ΝΔ: είναι αυτή
που μέσω της ΕΛΑΣ και του Θεοδωρικάκου έστειλε με τη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη -και τη μετέπειτα κάλυψή της- το μήνυμα
ότι οι ζωές των Ρομά δεν μετράνε.

Α.Φ.

ήταν αφιερωμένη στην πρόεδρο του Σωματείου, Μαρίνα Γαλανού, που
έφυγε από τη ζωή στις 8/10.
Η Άννα Απέργη, διευθύντρια του ΣΥΔ, αναφέρει ότι έχουν σημειωθεί
19 περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς σε βάρος τρανς ατόμων
από τη μέρα εφαρμογής των νέων μέτρων για την πανδημία. Όπως επισημαίνει, κακοποιητικές συμπεριφορές και εμπόδια αντιμετωπίζουν ακόμα και τα τρανς άτομα που έχουν κάνει μεταβολή των επίσημων στοιχείων τους, καθώς τα πιστοποιητικά εμβολιασμού βγαίνουν με τα παλιά
στοιχεία τους!
Το πρόβλημα βέβαια είναι θεμελιακό, καθώς όλο αυτό το καθεστώς
ελέγχων και περιορισμών έχει σαν αποτέλεσμα να οξύνονται οι ήδη μεγάλες διακρίσεις σε βάρος των τρανς ατόμων που δεν έχουν μεταβάλει τα
στοιχεία τους. Κι αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα που δείχνει κραυγαλέα
ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας θέλει δυνατό ΕΣΥ και όχι καταστολή.

ις 77 ημέρες απεργίας πείνας έχει
φτάσει ο Ανουάρ Νιλουφαρί, πρόσφυγας ο οποίος διεκδικεί να σταματήσει η ομηρία του από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την Ελλάδα. Ο πρόσφυγας
που πραγματοποιεί τη διαμαρτυρία του
για τρίτη φορά έξω από τα γραφεία της
Ύπατης Αρμοστείας, αναφέρει ότι απελάθηκε από τη Σουηδία πίσω στην Ελλάδα το 2015 κατ’ εφαρμογή του Δουβλίνο ΙΙ, εξ αιτίας λανθασμένων και ελλιπών πληροφοριών που του δόθηκαν
στην Ελλάδα.
Το τελευταίο διάστημα, όπως καταγγέλλει, βρίσκεται αποκλεισμένος τόσο
από τις διαδικασίες ασύλου, όσο και
από οποιαδήποτε πρόνοια καθώς και
από τις υπηρεσίες της Ύπατης Αρμοστείας. Σαν αποτέλεσμα, είναι άπορος
και άστεγος, ενώ δεν μπορεί καν να φύγει από την Ελλάδα. Ο Ανουάρ Νιλουφαρί συγκεντρώνει υπογραφές για να
σταματήσει η ομηρία του (το ψήφισμα
έχει πάνω από 2.900 υπογραφές και
μπορείτε να το υπογράψετε εδώ:
bit.ly/3lky9Lw). Επιπλέον, όποιος/α θέλει
να βοηθήσει υλικά, μπορεί να κάνει μια
δωρεά εδώ: bit.ly/3E7SF9p

Πίσω στη
φυλακή
ο Πατέλης

Τ

ην 1η Δεκέμβρη εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της αποφυλάκισης
του Γιώργου Πατέλη, πυρηνάρχη Νίκαιας και γνωστού για το δόγμα – εντολή του «ό,τι κινείται σφάζεται». Ο υπεύθυνος του τάγματος εφόδου που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα, αποφυλακίστηκε τον περασμένο Οκτώβρη, πριν
καλά καλά κλείσει έναν χρόνο στη φυλακή. Έχει καταδικαστεί σε 10ετή κάθειρξη για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και συνέργεια στη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα.
Η αποφυλάκισή του έστειλε μήνυμα
ατιμωρησίας στους ναζί και ακολουθήθηκε λίγα 24ωρα μετά από τη ρατσιστική επίθεση σε πακιστανούς μετανάστες
εργάτες στα Καμίνια του Πειραιά. Ήταν
όμως ένα σκάνδαλο που προκάλεσε την
αντίδραση του αντιφασιστικού κινήματος και έτσι ο εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου άσκησε αναίρεση. Η εξέταση της
αναίρεσης θα γίνει από το Πενταμελές
Αναστολών Αθηνών στον Άρειο Πάγο. Η
ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε αντιφασιστική παρουσία, 1/12, 9πμ στη λ. Αλεξάνδρας και
Λουκάρεως.
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Πάλη ενάντια στην καταπίεση

Ο

ι πιο μαζικές των τελευταίων χρόνων
ήταν οι φετινές διαδηλώσεις της 25
Νοέμβρη, διεθνούς ημέρας για την
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Στην
Αθήνα, μετά από κάλεσμα γυναικείων οργανώσεων, συμμετείχαν πλήθος οργανώσεων της
Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου,
ενώ στη συγκέντρωση καλούσε και η ΑΔΕΔΥ.
Με δικό της δυναμικό μπλοκ συμμετείχε η
Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη που μετά
το τέλος της διαδήλωσης σχολίασε: «Η πιο μαζική διαδήλωση στις 25 Νοέμβρη ενάντια στη
βία κατά των γυναικών ξεχύθηκε στους δρόμους της Αθήνας! Η δυναμική της πάλης ενάντια στο σεξισμό είναι φανταστική και μπορεί
να φέρει νίκες και ανατροπές. Η ΚΑ8Μ ανέδειξε τα ζητήματα των επιθέσεων στο δικαίωμα
στην έκτρωση, τις ρίζες του σεξισμού και την
εναλλακτική μέσα από την πάλη της εργατικής
τάξης. Επόμενος σταθμός η απεργία στα δημόσια νοσοκομεία την 1η Δεκεμβρίου».
Στην ίδια τη διαδήλωση μοίρασε μαζικά την
προκήρυξή της, στην οποία ανάμεσα σε άλλα
τονίζει τα αιτήματα που βάζει και μπορεί να
κερδίσει το εργατικό κίνημα για την αντιμετώπιση της σεξιστικής βίας: «Να ανατραπούν οι
αντεργατικοί και αντισυνδικαλιστικοί νόμοι που
δίνουν άπλετη εξουσία στα αφεντικά και με
την ατιμωρησία στρώνουν τον δρόμο σε παρενοχλήσεις και κακοποιήσεις. Να σταματήσει η
επισφαλής εργασία των γυναικών που τις κρατά δέσμιες λόγω οικονομικής ανασφάλειας
στους κακοποιητές. Να μονιμοποιηθούν όλες
και όλοι οι συμβασιούχοι και να παρθούν πίσω
οι αναστολές με πρόσχημα τους εμβολιασμούς. Ενίσχυση του κράτους πρόνοιας, ξενώνες φιλοξενίας αρκετούς και κατάλληλα στελεχωμένους, κοινωνικές υπηρεσίες κ.ο.κ».
Μαζική ήταν και η κινητοποίηση στα Χανιά.

Τ

έσσερις ακόμα μάρτυρες κατέθεσαν στη δίκη των δολοφόνων
του Ζακ κατά την 3η δικάσιμο που
έγινε στις 26 Νοέμβρη. Η συγκλονιστική κατάθεση της Λ.Δ., συνταξιούχου αστυνομικού, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ήταν ξεκάθαρη
ως προς το τι έγινε: με τα δικά της
λόγια «αισθανόμουν ότι γινόταν
φονικό εκείνη την ώρα».
Όπως περιέγραψε η μάρτυρας,
πλησίασε στη Γλάδστωνος και
«εκεί βλέπω το κατάστημα με
θρυμματισμένη τη βιτρίνα και έναν
νεαρό κατατρομαγμένο στην προθήκη να προσπαθεί να βγει. Εκεί
κλωτσάγανε την βιτρίνα που έβρισκαν το κεφάλι του νεαρού. Ήταν
τόσο δυνατά που το κεφάλι του νεαρού έπεφτε πίσω, τους φώναζα
‘σταματήστε, θα τον σκοτώσετε’».
Όταν έσπασε ένα μεγάλο κομμάτι
γυαλί από τα χτυπήματα των δολοφόνων η μάρτυρας είδε τον Ζακ να
τραυματίζεται και «ούρλιαζα και
έλεγα ‘Θεέ μου, καρατομήθηκε’ και
έκλεισα τα μάτια, δεν άντεχα. Και
τα ανοίγω και είδα τους δυο ανθρώπους έξαλλους να συνεχίζουν
να τον χτυπάνε και φώναζα ξανά
‘σταματήστε θα τον σκοτώσετε’».
«Είδατε να κρατάει μαχαίρι όταν
έβγαινε έξω;» ρωτήθηκε επανειλημ-

αίμα του 14ου θύματος γυναικοκτονίας μέσα
στη φετινή χρονιά, βρίσκεται και στα χέρια
όσων εφαρμόζουν τις σεξιστικές πολιτικές. Η
αναβίωση με κάθε τρόπο από την ΝΔ των ιδεολογημάτων της γυναίκας-μητέρας-νοικοκυράς
είναι που δημιουργεί την ιδεολογία ότι η γυναίκα είναι «ιδιοκτησία» του άντρα και κάνει έναν
κακοποιητή να πιστεύει ότι έχει δικαίωμα ζωής
και θανάτου πάνω της αν δεν του είναι «πιστή». Αυτή η πολιτική και το ιδεολόγημα που
δημιουργεί πολλαπλασιάζει τις σεξουαλικές
κακοποιήσεις και οπλίζει τα χέρια των δολοφόνων -ενώ ταυτόχρονα η διάλυση των εργασιακών σχέσεων δυσκολεύει τα θύματα να φύγουν από μια κακοποιητική σχέση.

Διεθνώς
25/11, πλ.Κλαυθμώνος. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Aντίσταση
στη σεξιστική βία
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κίνησης για την
Απεργιακή 8 Μάρτη «συμμετείχαν ο Ενιαίος
Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης, η
Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη - Χανιά, το
ΝΑΡ/νΚΑ και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος
(ΟΓΕ)». Για τη διαδήλωση στον Βόλο, το ΣΕΚ
Βόλου αναφέρει: «Πλήθος αντισεξιστικών συνθημάτων ακούστηκαν, με το "Σεξισμός, ρατσισμός και τρομοκρατία, κάτω η Νέα Δημοκρατία" να είναι από τα πιο ηχηρά και γεμάτα οργή». Κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή γυναι-

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΖΑΚ
μένα, και κατηγορηματικά κάθε φορά απάντησε όχι. «Καταματωμένος
ήταν, μικρόσωμος, τα χέρια του
ήταν πάνω στα γυαλιά και ήταν μικρόσωμος», τόνισε. Στην ερώτηση
αν η εικόνα της είναι ότι «σκότωσαν
στο ξύλο έναν άνθρωπο», απάντησε
επίσης κατηγορηματικά: «Ναι, φυσικά. Και πολύ πιο γρήγορα θα
μπορούσε να φύγει ένας άνθρωπος
από τη ζωή με αυτά τα χτυπήματα».
Θυμίζουμε ότι ο κατηγορούμενος
Θ. Χορταριάς στο τουίτερ, το καλοκαίρι του 2019, έδινε στον εαυτό του
τον ρόλο του τιμωρού: «Το γεγονός
πως ο Θεός με έβαλε απέναντι σε
Εθνομηδενιστές, αντίχριστους και
οργανωμένους παραβατικούς που
έχουν ως ταξικό εχθρό τον βιοπαλαιστή επαγγελματία και τους οικογενειάρχες, είναι Ύψιστη αποστολή που
θα την πάω και εγώ μέχρι τέρμα».
Νωρίτερα είχαν καταθέσει η ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής
Υπηρεσίας Αθηνών, Σουλτάνα Μαριανού, και ο πραγματογνώμονας
της οικογένειας, ιατροδικαστής
Σωκράτης Τσαντίρης, οι οποίοι με
τις καταθέσεις τους ξεκαθάρισαν
ξανά, μετά τον προηγούμενο μάρ-

κείων οργανώσεων και οργανώσεων της Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου έγιναν και στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο
Ηράκλειο.
Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά, η τραγική
επικαιρότητα αυτής της μάχης φάνηκε ξανά,
με μια ακόμα γυναικοκτονία να λαμβάνει χώρα
στη Θεσσαλονίκη. Ένας 48χρονος άνδρας παρουσιάστηκε στην αστυνομία λέγοντας ότι
σκότωσε τη γυναίκα του. Η αιτία που επικαλέστηκε (ότι τον απατούσε) επιβεβαιώνει ότι το

Πάνω από 100.000 διαδήλωσαν σε πανιταλικό συλλαλητήριο στη Ρώμη με κάλεσμα της
συλλογικότητας Non Una Di Meno (Ούτε μία
λιγότερη). Τα πλακάτ των διαδηλωτριών/ών,
πέρα από τις στατιστικές για την ενδοοικογενειακή και σεξιστική βία, ανέφεραν και τις διακρίσεις στους χώρους δουλειάς, καθώς και την
οικονομική ανισότητα. Στη Γαλλία, πάνω από
50 διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την εβδομάδα γύρω από την 25 Νοέμβρη, με δεκάδες
χιλιάδες να βγαίνουν στους δρόμους ενάντια
στη σεξιστική βία -ανάμεσα στους διοργανωτές ήταν και το συνδικάτο CGT. Σε δεκάδες
πόλεις σε όλη την Ισπανία έγιναν μαζικές διαδηλώσεις για την διεθνή ημέρα ενάντια στη βία
κατά των γυναικών, ενώ και σε δεκάδες πρωτεύουσες της Λατινικής Αμερικής το κίνημα
βγήκε μαζικά στους δρόμους. Χιλιάδες διαδήλωσαν στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Προκλητική
η υπεράσπιση
των δολοφόνων
τυρα Ν. Καλογρηά, ότι ο θάνατος
του Ζακ επήλθε από τα χτυπήματα
και μόνο, και όχι επειδή, όπως
ισχυρίζεται η υπεράσπιση, ήταν φιλάσθενος και ημιθανής και «έτυχε»
να πεθάνει στη Γλάδστωνος.

Υγιής καρδιά
«Η καρδιά του δεν ήταν καρδιά
ενός καρδιοπαθούς, δεν είχε καμιά
καρδιακή νόσο. Δεν είχε στεφανιαία, χρόνιες ισχαιμίες ή κάτι τέτοιο.
Ήταν μια υγιής καρδιά. Αυτή η
καρδιά δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα
μπορούσε να είχε πάθει ισχαιμία
πιο πριν. Είχε πολύ καλή εικόνα η
καρδιά του», τόνισε ο Σ. Τσαντίρης.
Η υπεράσπιση προσπάθησε τόσο
έντονα να αποδώσει τον θάνατο
του Ζακ σε οτιδήποτε άλλο πέρα
από τον άγριο ξυλοδαρμό του, που
ο συνήγορος του Θ. Χορταριά, Ο.

Φίλος, έφτασε στο σημείο να σχολιάσει «είναι λάθος η απάντησή
σας» σε μια από τις απαντήσεις
του ιατροδικαστή! Παράλληλα η
υπεράσπιση των αστυνομικών προσπάθησε να δείξει ότι ο θάνατος
σε κάθε περίπτωση δεν έχει σχέση
με τη δράση των αστυνομικών,
πράγμα το οποίο επίσης δεν ευσταθεί. Ο Σ. Τσαντίρης είπε: «Παίζει ρόλο να τον πας γρήγορα στο
νοσοκομείο, να τον περιθάλψεις,
να μην εξαντλήσεις τις εφεδρείες
του, να μην τον καθηλώσεις».
Τέλος κατέθεσε ο αστυνόμος β’
Ελευθέριος Λιακόπουλος, του
οποίου βασικός στόχος όπως φάνηκε ήταν να καλύψει τους συναδέλφους του. Με πολλά «δεν μπορώ να ξέρω», «απ’ όσο ξέρω», «νομίζω», ισχυρίστηκε ότι οι ενέργειες
των αστυνομικών ήταν οι πλέον εν-

Αφροδίτη Φράγκου

δεδειγμένες, παρότι του τονίστηκε
από την υποστήριξη της κατηγορίας ότι ο Ζακ πέθανε στα χέρια
των ΔΙΑΣ. Η πρόεδρος μάλιστα
αναρωτήθηκε από πού γνωρίζει
όσα καταθέτει, γιατί μονίμως συμπληρώνει «απ’ όσο γνωρίζω». Η
απάντησή του: «Από όσα μου
έχουν αναφέρει οι αστυνομικοί»!
Η υπεράσπιση πρόσθεσε στο
αφήγημά της μια ακόμα πιο εξοργιστική διάσταση, αντιστρέφοντας εντελώς τους θύτες και το θύμα και
λέγοντας: «Το ότι έχασε τη ζωή του
είναι ένα λυπηρό γεγονός αλλά αν
ζούσε θα ήταν εδώ σήμερα και θα
καθόταν αυτός στο εδώλιο για πολύ
πιο βαριά αδικήματα», είπε ο Ο. Φίλος, ενώ ο συνήγορος των αστυνομικών Γιαννελάκης συμπλήρωσε με
θράσος ότι αυτό που συνέβη ήταν
«απόπειρα διπλής ανθρωποκτονίας».
Η δίκη συνεχίζεται στις 7 Δεκέμβρη. Το δικαστήριο έχει ορίσει επιπλέον τις 14, 17 και 21 σαν επόμενες
δικάσιμες, και οι συνήγοροι της υπεράσπισης ισχυρίζονται κωλύματα.
Ο Φοιτητικός Σύλλογος της ΣΔΟΚΕ του ΠΑΔΑ σε γενική του συνέλευση στις 29/11 αποφάσισε την
οργανωμένη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για τη δίκη των δολοφόνων του Ζακ.
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Το εργατικό κίνημα

Συνέλευση του ΣΕΗ
Τ

Εκλογές στα σωματεία

ην κατεύθυνση απεργιακής κινητοποίησης για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο και ενάντια
στον νόμο Χατζηδάκη αποφάσισε, ανάμεσα σε άλλα, η γενική
συνέλευση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή την Κυριακή 28/11 στο θέατρο Βρετάνια.
Επίσης, ψηφίστηκε η διαγραφή μέλους του Σωματείου που
άσκησε σεξιστική βία, ενώ υιοθετήθηκε ψήφισμα ενάντια στον
αποκλεισμό των μη εμβολιασμένων από τους χώρους του Πολιτισμού και τα αυταρχικά μέτρα της κυβέρνησης.
Στη συνέλευση από τη μεριά της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης
Ηθοποιών τον λόγο πήρε ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος. Τόνισε τη
σημασία να υπάρχει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο,
καθώς οι ηθοποιοί είναι εντελώς εξαρτημένοι από τον εργοδότη που μπορεί να αποφασίσει για τα πάντα, από τον μισθό μέχρι πού, πώς και πότε θα παίξουν. Μια ΣΣΕ, που όπως είπε,
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα τηρείται, δεν αρκεί να υπάρχει.
Επισήμανε ότι τα ένσημα είναι απαραίτητα ως το μόνο αποδεικτικό στοιχείο ότι κάποιος είναι ηθοποιός και παίζει κάπου.
Έφερε ως παράδειγμα που θα πρέπει να ακολουθήσουν και
οι ίδιοι τις απεργίες στην COSCO και την efood για την αντίσταση και κατάργηση στην πράξη του νόμου Χατζηδάκη. Επίσης, μίλησε για την ανάγκη κρατικής χρηματοδότησης στους
μικρούς θιάσους που είναι αναγκαίοι για να παράγεται καλλιτεχνικό έργο και δίνουν δουλειά σε πολλούς ηθοποιούς, αλλά δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα να τηρήσουν τις ΣΣΕ και να
καλύψουν τα έξοδά τους.
Για να διεκδικήσουν όλα τα παραπάνω ο Αλ. Μαρτζούκος
πρότεινε να αποφασιστεί 24ωρη απεργία μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη και σε περίπτωση που δεν κερδίσουν
ΣΣΕ να προχωρήσουν σε απεργιακή κλιμάκωση μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, περίοδος κρίσιμη για τους εργοδότες
στον Πολιτισμό. Κάλεσε, τέλος, σε συμμετοχή στην απεργιακή
κινητοποίηση των υγειονομικών των δημόσιων νοσοκομείων στις
1/12 «για να σταθούμε στο πλευρό των υπόλοιπων εργαζόμενων
όπως μας συμπαραστάθηκαν και αυτοί όταν βγήκαμε στους
δρόμους», όπως είπε.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Π

ραξικόπημα της πλειοψηφίας του ΔΣ του Σωματείου κατά
των συλλογικών διαδικασιών των εργαζόμενων, καταγγέλλει η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στο ΓΝΑ Γεννηματάς.
Όπως αναφέρει: «Στις 29 Νοέμβρη, μία ώρα πριν από την
προγραμματισμένη εκλογοαπολογιστική συνέλευση του σωματείου, η πλειοψηφία του ΔΣ (ΠΑΣΚΕ- ΔΑΚΕ) του σωματείου μας
συνεδρίασε εκτάκτως μετά από ωμή παρέμβαση της διοίκησης
του νοσοκομείου και αποφάσισε την αναβολή των εκλογών του
σωματείου. Οι εκλογές είχαν προγραμματιστεί εδώ και ένα μήνα...
Από την πλευρά μας, ως Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή αρνηθήκαμε τη συμμετοχή και νομιμοποίηση της συνεδρίασης του ΔΣ του σωματείου χθες. Ξεκαθαρίζουμε ότι:
1. Δεν αποδεχόμαστε καμία παρέμβαση της διοίκησης στις
υποθέσεις του σωματείου των εργαζομένων. 2. Η διαδικασία
των εκλογών γίνεται με όλα τα υγειονομικά μέτρα που απαιτούνται σε αντίθεση με τις συνθήκες στις οποίες δουλεύουμε,
ιδιαίτερα τα χρόνια της πανδημίας. 3. Δεν δικαιολογούμε καμία
αναβολή των εκλογών και κανένα συνδικαλιστικό λοκντάουν με
ή χωρίς καραντίνα. 4. Ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη καραδοκεί με προσπάθεια από 1η Γενάρη του 2022 να εφαρμοστούν
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα συνδικάτα μας. 5. Καταλαβαίνουμε ότι η αναβολή των εκλογών δεν έχει σκοπό την "προστασία" των εργαζομένων από τον κοροναϊό, αλλά την προστασία
της ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ από την εκλογική ήττα…
Καλούμε όλους και όλες τους συναδέλφους/ισσες να καταδικάσουν αυτές τις μεθοδεύσεις και να ενισχύσουν το απεργιακό
κίνημα του νοσοκομείου μας συμμετέχοντας στην απεργία της
ΠΟΕΔΗΝ 1η Δεκέμβρη».

Ε

κλογές του Σωματείου Μισθωτών
Τεχνικών πραγματοποιήθηκαν το
τριήμερο 28-30 Νοέμβρη για την ανάδειξη του πανελλαδικού Διοικητικού
Συμβουλίου του σωματείου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για
το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Τα αποτελέσματα θα έβγαιναν μετά την έκδοση
αυτού του φύλλου της εφημερίδας.
Ο Δημήτρης Τσώλης, προγραμματιστής, υποψήφιος στο ΣΜΤ με την Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη:
"Μέσα στην πανδημία πολλές εταιρίες πληροφορικής, αλλά και στον κλάδο των μηχανικών και των τεχνικών ευρύτερα, ανέπτυξαν κέρδη και διεύρυναν τον κύκλο των εργασιών τους. Δεν
συνέβη το ίδιο στα δικαιώματα και τις
αποδοχές μας. Οι εργαζόμενοι στις τηλεπικοινωνίες έπαιξαν κομβικό ρόλο για

ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ
να μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί το
διαδίκτυο και ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσα στις νέες συνθήκες. Παρ' όλα
αυτά έγιναν απολύσεις -και μάλιστα μαζικές σε κάποιες εταιρίες, όπως taxibeat και blueground-, αυξήθηκαν τα ωράρια και οι απλήρωτες υπερωρίες, οι μισθοί μειώθηκαν, ενώ με την τηλε-εργασία που πήρε νέες μεγάλες διαστάσεις
προσπαθούν να σπάσουν τη συλλογικότητα μας και να διαλύσουν κάθε έννοια
ωραρίου.
Η κυβέρνηση είναι ενορχηστρωτής αυτών των επιθέσεων, ψηφίζοντας αντεργατικούς νόμους, όπως του Χατζηδάκη.

ΥΠ.ΑΝ

Ε

ΕΛΜΕ ΧΑΝΙΑ

πιτυχία για την Συσπείρωση Εργαζομένων (στην
οποία συμμετέχει η Εργατική Αλληλεγγύη) στις εκλογές του Συλλόγου Υπαλλήλων στις Γενικές Γραμματείες
Βιομηχανίας και Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών.
Παρά το γεγονός ότι υπήρξε μικρή μείωση συμμετοχής (κύρια εξαιτίας συνταξιοδοτήσεων και απολύσεων
των έκτακτων πτυχιούχων ΟΑΕΔ που είχαν γραφτεί στο
σωματείο), η Συσπείρωση κατέγραψε αύξηση σε ψήφους
και έδρες τόσο στο ΔΣ όσο και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία (ΟΣΥΒΕΤ). Η ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) είχε μείωση, ενώ ούτε
η ΔΑΚΕ, ούτε η ΑΕΚ (ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ) μπόρεσαν τελικά
να συγκροτήσουν ψηφοδέλτιο.
Τα αποτελέσματα των εκλογών (σε παρένθεση τα αποτελέσματα πριν δυόμισι χρόνια):
Για το ΔΣ του Συλλόγου: Ψήφισαν 160 (179), ΑΣΕ
(ΠΑΜΕ) 89 (95) και 4 (4) έδρες, Συσπείρωση Εργαζομένων 63 (57) και 3 (2) έδρες. Για την Ομοσπονδία: ΑΣΕ 86
(105) και 9 αντιπροσώπους, Συσπείρωση 64 (46) και 7 αντιπροσώπους.

Κ

άλεσμα μάχης για την προστασία
της κοινωνικής δημόσιας δωρεάν
ασφάλισης, απευθύνει η Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή μετά τις εκλογές για
την ανάδειξη νέου ΔΣ στον ΕΔΟΕΑΠ,
το επικουρικό ασφαλιστικό ταμείο των
εργαζόμενων στα ΜΜΕ.
Όπως αναφέρει: «Δέκα από τα 11
μέλη του ΔΣ εκλέχθηκαν από το “ενιαίο” ψηφοδέλτιο που συγκρότησαν οι
παραταξιακές δυνάμεις στον δημοσιογραφικό κλάδο, οι οποίες πρόσκεινται
συνδικαλιστικά-πολιτικά στα δυο κόμματα εξουσίας, τη Νέα Δημοκρατία και
το ΣΥΡΙΖΑ. Ενιαίο ψηφοδέλτιο με 10
υποψηφίους -όσοι και οι σταυροί προτίμησης για τις θέσεις στο ΔΣ ώστε να
επιτευχθεί η πλήρης χειραγώγηση της
εκλογικής διαδικασίας. Η “συγκυβέρνηση” στη διοίκηση του Οργανισμού
από το 2017 που μετέτρεψε με πραξικοπηματικό τρόπο τον ΕΔΟΕΑΠ, από
Οργανισμό ασφάλισης, επικούρισης

Όχι μόνο για να μας εκμεταλλεύονται
περισσότερο, αλλά και για να σταματήσουν τους αγώνες μας. Παρ' όλα αυτά,
αντί για καταστολή των αγώνων και ποινικοποίηση του συνδικαλισμού, βλέπουμε αγώνες να φουντώνουν, να μαζικοποιούνται εργατικά σωματεία ή να φτιάχνονται νέα και να κερδίζουν.
Μια δυνατή Αριστερή Πρωτοβουλία
Τεχνικών σε ένα ακόμα πιο μαζικό σωματείο σημαίνει μεγαλύτερες δυνατότητες
για έναν απεργιακό αγώνα με κέντρο τις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που
εφαρμόζονται παντού, με αυξήσεις και
ανθρώπινα ωράρια σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Και για τον συντονισμό
με το υπόλοιπο εργατικό κίνημα για να
τσακίσουμε την κυβέρνηση της εγκληματικής διαχείρισης της πανδημίας, των
Χατζηδάκηδων, του σεξισμού και των
απολύσεων”.

E

κλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων γίνονται την 1η του Δεκέμβρη στο 2ο ΓΕΛ Χανίων (2μμ-8μμ).
Με στόχο «ένα σωματείο που ενώνει, σκέφτεται, αγωνίζεται»
συμμετέχει στις εκλογές η Πρωτοβουλία Παρέμβαση Εκπαιδευτικών (Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις) παλεύοντας για: Δημόσια Δωρεάν Παιδεία για όλα τα παιδιά, Μόνιμη Σταθερή εργασία, μαζικούς διορισμούς, αυξήσεις στους μισθούς, να μην περάσει η αξιολόγηση, να παρθούν τώρα μέτρα
στα σχολεία-όχι στις συγχωνεύσεις, να ανατραπούν όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι και ο νόμος Χατζηδάκη - κάτω τα χέρια
από τις γενικές συνελεύσεις, τα σωματεία, την απεργία.
Υποψήφιοι με την Πρωτοβουλία Παρέμβαση Εκπαιδευτικών
(Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις) για το ΔΣ
της ΕΛΜΕ είναι οι: Σοφία Γεωργοκώστα, Μανώλης Γιακουμάκης,
Αναστασία Δούφλια, Δώρα Κιντή, Μαρία Μαραγκουδάκη, Φώτης
Μπιχάκης, Γιώργος Μουχτάρης, Βασιλική Πανδή, Παναγιώτης
Πανούλας, Θεοχάρης Σιδεράς, Μιράντα Σκυλουράκη, Κωνσταντίνα Χαριτάκη και υποψήφιος για την εξελεγκτική επιτροπή ο
Βαγγέλης Βλησίδης.

ΕΔΟΕΑΠ
και αλληλεγγύης με ενεργούς ασφαλισμένους- μετόχους, σε Ταμείο παθητικών ασφαλισμένων, επιχειρείται να
ολοκληρωθεί με τη νέα διοίκηση...
Η “Πρωτοβουλία για την Ανατροπή”
ως σχήμα του πανελλαδικού “Μετώπου
για την Ανατροπή στα ΜΜΕ”, έδωσε
την εκλογική μάχη και κέρδισε μια σημαντική θέση στη μαχητική αντιπολίτευση για την επόμενη ημέρα του
ΕΔΟΕΑΠ. Αυτή η εμπιστοσύνη αποτυπώνεται στα εκλογικά αποτελέσματα
με την αύξηση των ψήφων στήριξης
που πήραν οι υποψήφιοί μας...
Σε αυτές τις εκλογές κυριάρχησαν
και επιβεβαιώθηκαν οι μηχανισμοί
ελέγχου και ποδηγέτησης των ενεργών
συνδικαλιστικών διαδικασιών:
- Με τη συνειδητή επιλογή εφαρμογής
του νόμου Χατζηδάκη για στήσιμο ηλε-

κτρονικής κάλπης, “ανοιχτής” σε πιέσεις και επιρροές μέχρι και την τελευταία στιγμή.
- Με τη διαγραφή “ανεπιθύμητων”
ανέργων στους οποίους εγκληματικά
και με δόλο έκλεισαν την ασφαλιστική
μερίδα και τους άφησαν ανασφάλιστους, ακόμα και σε υποψήφιους του
“Μετώπου”.
- Με την επιβολή κομματικής γραμμής,
με πιέσεις, ρουσφετολογικές υποσχέσεις…
Σε αυτό το ασφυκτικά ελεγχόμενο
περιβάλλον από τις συνδικαλιστικές
δυνάμεις του εργοδοτικού-γραφειοκρατικού-κομματικού μηχανισμού, η
“Πρωτοβουλία για την Ανατροπή” έδωσε τη μάχη της. Οι αριθμοί των ψήφων
-4.100 στην ηλεκτρονική κάλπη, 2.517
δια ζώσης- καταδεικνύουν πως η ενεργή συμμετοχή των ασφαλισμένων παραμένει “ζωντανή” και αρνείται το καθεστώς της παθητικής ανάθεσης».
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Εκπαίδευση

ΣΔΟΚΕ/ΠΑΔΑ
Αγωνιστικές αποφάσεις

Τ

11/10, Η μεγαλειώδης απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΛΜΕ

Οι εκπαιδευτικοί επιμένουν

Γ

ια ακόμη μια φορά υπερίσχυσε η
πρόταση για προκήρυξη νέας
απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση στη συνέλευση προέδρων των ΕΛΜΕ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
27/11 στο 8ο Λύκειο Αθήνας, μια συνέλευση που επιβλήθηκε από τα κάτω μετά
από την πρωτοβουλία δεκάδων ΕΛΜΕ.
Παρότι όμως η πρόταση συγκέντρωσε
το 53,3% των ψήφων και ψηφίστηκε από
40 προέδρους (22 κατά και 13 λευκά)
δεν κατάφερε να πάρει την πλειοψηφία
δύο τρίτων που απαιτεί το καταστατικό
της ΟΛΜΕ για την έγκριση οποιασδήποτε απεργιακής κινητοποίησης με αποτέλεσμα να μην υπάρξει απόφαση. Στην
συνέλευση τέθηκε επίσης η πρόταση για
πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας για
τον προϋπολογισμό στα μέσα του Δεκέμβρη, καθώς και πρόταση για συμμετοχή στην απεργία των υγειονομικών τη
1η Δεκέμβρη -με την πλειοψηφία της
ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ) να την παραπέμπει μαζί με άλλα ψηφίσματα που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση του ΔΣ της ομοσπονδίας, την Τρίτη 20/11.
Το τέλος της συνέλευσης ακολούθησε
σύσκεψη (συμμετείχαν εκπρόσωποι των
ΕΛΜΕ Ε’ Αθήνας, Ν. Σμύρνης-Καλλιθέας-Μοσχάτου, Άνω Λιοσίων-ΖεφυρίουΦυλής, Α’ Δυτικής Αττικής (Ελευσίνα
κλπ), Β’ Αχαΐας, Β’ Έβρου, Εύβοιας, Γ’
Θεσσαλονίκης, Ε’ Θεσ/νίκης, ΙκαρίαςΦούρνων, Α’ Κυκλάδων, Λάρισας, Ρεθύμνου, Σάμου, Φωκίδας, Χανίων και σαν
παρατηρητές εκπρόσωποι από τις ΕΛΜΕ
Α’ Δυτικής Αττικής, Καστοριάς και Φθιώτιδας) μετά από πρόταση των ΕΛΜΕ που
έχουν κηρύξει οι ίδιες απεργία-αποχή
από την αξιολόγηση, όπου αποφασίστηκε να υπάρξει σε αυτήν την κατεύθυνση
πανελλαδικός συντονισμός από τα κάτω
όλων των ΕΛΜΕ και των ΣΕΠΕ.
«Και σε αυτή τη συνέλευση προέδρων
αποδείχτηκε ότι το ρεύμα για απεργία
αποχή από την αξιολόγηση είναι πλει-

οψηφικό παρά τις απόπειρες των παρατάξεων της πλειοψηφίας της ΟΛΜΕ να
μποϋκοτάρουν με κάθε τρόπο τις συνελεύσεις, είτε απέχοντας από αυτές είτε
μην οργανώνοντάς τις είτε επιστρατεύοντας επιχειρήματα περί “απαρτίας”
εκεί που γίνονταν. Στο τέλος της συνέλευσης το προεδρείο μάς ευχήθηκε, μάλιστα και “καλά Χριστούγεννα”», τόνισε
η Δώρα Κιντή γραμματέας του ΔΣ της
ΕΛΜΕ Χανίων μιλώντας στην Εργατική
Αλληλεγγύη. «Πλειοψηφική ήταν η εικόνα και από τη γενική συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε στα Χανιά όπου ήδη
έχουμε ξεκινήσει με απόφαση της ΕΛΜΕ
απεργία-αποχή, ενώ αρκετές ακόμη ΕΛΜΕ ετοιμάζονται να πάρουν αντίστοιχες
αποφάσεις. Χρειάζεται επίσης να συντονιστούμε απεργιακά με τους υγειονομικούς και όλους τους κλάδους που συγκρούονται με την κυβέρνηση ενόψει του
προϋπολογισμού παίρνοντας αποφάσεις
σε κάθε ΕΛΜΕ για απεργία και συλλαλητήρια στις 15 Δεκέμβρη, πιέζοντας την
ΟΛΜΕ και τις Ομοσπονδίες να κάνουν το
ίδιο».

Συντονισμός
Η συνέλευση των προέδρων άνοιξε με
τον χαιρετισμό του Χρίστου Αργύρη,
γιατρού, που μετέφερε τη δραματική εικόνα από τα νοσοκομεία και την ανάγκη
να συντονιστούν απεργιακά οι κλάδοι
ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης
Μητσοτάκη με πρώτο άμεσο βήμα την
απεργία της ΠΟΕΔΗΝ την 1η Δεκέμβρη.
Ακολούθησε μαζικό χειροκρότημα με το
προεδρείο να αποδέχεται την πρόταση
στήριξης και συμμετοχής στην απεργία,
αλλά να την παραπέμπει στο ΔΣ της ΟΛΜΕ την παραμονή της απεργίας.
«Η τοποθέτηση του γιατρού ήρθε να
ενισχύσει την εκτίμησή μας για την κατάσταση στα σχολεία», αναφέρει σε επιστολή του (alfavita.gr) ο εκπαιδευτικός
Ηλίας Παπαχατζής. «Είναι γεγονός ότι

ην Δευτέρα 29/11 πραγματοποιήθηκε μαζική Γενική Συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου της ΣΔΟΚΕ του ΠΑΔΑ μετά από δύο χρόνια και πήρε αγωνιστική απόφαση υπερψηφίζοντας κατά συντριπτική πλειοψηφία το πλαίσιο που συνδιαμορφώθηκε μέσα στη συνέλευση από τις δυνάμεις ΚΡΑΧ
ΕΑΑΚ, Εναιδρα ΕΑΑΚ, το ελευθεριακό σχήμα και τον κόσμο
της συνέλευσης.
Κάποια από τα σημεία που μπήκαν στην κουβέντα είναι το
νέο νομοσχέδιο που φέρνουν για την Παιδεία και θέλει να ξαναγίνει το ΠΑΔΑ ΤΕI (που φέρνει και άλλες συγχωνεύσεις και κλεισίματα τμημάτων), η εικόνα κατάρρευσης του πανεπιστημίου
λόγω υποχρηματοδότησης που φαίνεται παντού ακόμα και στα
πιο βασικά, στην έλλειψη προσβασιμότητας για τα ΑΜΕΑ, δεν
υπάρχει θέρμανση σε ένα από τα κτίρια, οι απλήρωτες πρακτικές στη κοινωνική εργασία που είναι 4ημερο 8ωρο, και η ανάγκη
για ουσιαστικά μέτρα κατά της πανδημίας με κλιμάκια υγειονομικών που θα κάνουν δωρεάν τεστ σε όλους και όχι ιδιώτες σεκιούριτι που θα ελέγχουν πιστοποιητικά και ταυτότητες, περισσότερα και μικρότερα τμήματα ανά μάθημα και η ανάγκη σύνδεσης με τους αγώνες της εργατικής τάξης για να νικήσουμε.
Αποφασίσαμε συμμετοχή στο φοιτητικό συλλαλητήριο της
Πέμπτης 2/12, συμμετοχή στην απεργία των νοσοκομείων την
1/12, συμμετοχή στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο, 6/12,
κινητοποίηση στην πρυτανεία στις 13/12, 11 πμ, συμμετοχή
στις κινητοποιήσεις έξω από την δίκη του Ζακ και νέα γενική
συνέλευση Δευτέρα 13/12, 2μ.μ. στα μπασκετάκια πίσω από
το κτίριο Δ.

το αίτημα της απεργίας-αποχής παραμένει πλειοψηφικό στον κλάδο. Γι' αυτό άλλωστε το υιοθετούν και αρκετές ΕΛΜΕ,
των οποίων τα περισσότερα στελέχη
ανήκουν στις παρατάξεις της τωρινής
πλειοψηφίας της ΟΛΜΕ(ΔΑΚΕ-ΠΕΚ-ΣΥΝΕΚ), παρατάξεις οι οποίες διαφωνούν
με τη συνέχιση της απεργίας-αποχής…
Μπορεί η στάση της ΟΛΜΕ να απογοήτευσε αρκετούς συνάδελφους... αλλά
υπάρχει χρόνος ν' ανασυνταχτούμε και
να αντιδράσουμε. Ήδη πάνω από 20 ΕΛΜΕ δήλωσαν ότι θέλουν να πάρουν μέρος στον συντονισμό με τους δασκάλους και να προκηρύξουν απεργία-αποχή μη περιμένοντας από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία να αντιληφθεί τι
πραγματικά γίνεται στα σχολεία».
«Η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας κατέβηκε στην
συνέλευση προέδρων με πρόταση για
απεργία-αποχή για την αξιολόγηση, έχει
βγάλει κυλιόμενες στάσεις για να μην
συμμετέχουν οι συνάδελφοι στην αξιολόγηση και προτείνει τον συντονισμό
των σωματείων στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και
να βγει 24ωρη απεργία των εργαζόμενων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα»,
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Ντίνα Γκαρανέ. «Στην ΕΛΜΕ Πειραιά είναι ξεκάθαρο ότι η διάθεση του κλάδου
είναι να συνεχίσει την απεργία-αποχή
από την αξιολόγηση παρά την στάση
της ηγεσίας της ΟΛΜΕ», μας λέει η Εύα
Ηλιάδη. «Στη δική μου ΕΛΜΕ με ευθύνη
της πλειοψηφίας του ΔΣ δεν έγινε απολύτως τίποτε για να οργανωθεί η συνέλευση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
απαρτία και να επικρατήσει η ηττοπάθεια στους συναδέλφους. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε και ήδη το παράδειγμα δίνουν οι ΕΛΜΕ που ξεκινάνε την
προσπάθεια από τα κάτω», τόνισε η
Αθανασία Κατσούλη, εκπαιδευτικός στο
σχολείο της Νικοπόλεως.

η Κυριακή 28 Νοέμβρη έγινε συντονιστικό των σχημάτων
της ΕΑΑΚ στην Αθήνα. Μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα σχήματα συζήτησαν τις εμπειρίες του φοιτητικού κινήματος της περσινής χρονιάς όπου οι σχολές ήταν
κλειστές και τις μάχες που έχουμε μπροστά μας τώρα.
Από τη μεριά μας επισημάναμε ότι η απεργιακή σύγκρουση
μαζί με τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος ενάντια στη
κυβέρνηση μεγαλώνει μέρα με τη μέρα πετυχαίνοντας σημαντικές νίκες όπως αυτές στην efood και την Cosco. H κυβέρνηση είναι με τη πλάτη στον τοίχο, αλλά δε παύει να είναι επικίνδυνη. Έγινε συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο που θέλει να κατεβάσει η Κεραμέως για να ολοκληρώσει την εκπαιδευτική
αναδιάρθρωση και το σχέδιο διάλυσης της δημόσιας παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τη στιγμή που ξεδιπλώνεται το απεργιακό κύμα είναι αναγκαίος ο προσανατολισμός της σύνδεσης του φοιτητικού κινήματος με τις απεργίες της εργατικής τάξης έχοντας σαν άμεση κινητοποίηση
την απεργία των νοσοκομείων τη 1η Δεκέμβρη. Η νεολαία είναι ριζοσπαστικοποιημένη και βρίσκεται στη πρώτη γραμμή
σε όλες τις μάχες από τους αγώνες για το περιβάλλον και την
μάχη ενάντια στον σεξισμό και την καταπίεση μέχρι την μάχη
ενάντια στον ρατσισμό και τους φασίστες. Αυτό το κλίμα σημαίνει δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στις σχολές για να δώσει προοπτική στον κόσμο που παλεύει.
Κοινή συνισταμένη από όλα τα σχήματα που τοποθετήθηκαν
είναι ότι οι αγώνες που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με κλειστές σχολές οδήγησαν σε σημαντικές νίκες όπως το
πάγωμα σε έναν βαθμό του νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη και
ότι μπροστά στο νέο νομοσχέδιο πάμε για γενικές συνελεύσεις σε κάθε σχολή. Παρόλα αυτά το συντονιστικό ανέδειξε
προβληματικές πλευρές του δικτύου που ειδικά σε μία τέτοια
περίοδο έντασης των αγώνων και ριζοσπαστικοποίησης της
νεολαίας πρέπει να ξεπεραστούν για να μπορέσουμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στο φοιτητικό κίνημα. Τα
σχήματα της ΕΑΑΚ πρέπει να συζητάνε πιο συγκεκριμένα, πιο
συλλογικά και πιο δημοκρατικά για να μπορέσουν να διεκδικήσουν το ρόλο που θέλουν και που αρμόζει στο κίνημα.

Γ.Π.

Αλέξανδρος Κοροβέσης, σχήμα ΚΡΑΧ ΕΑΑΚ ΠΑΔΑ

Εύα Ντόκου, φοιτήτρια ΠΑΔΑ, ΣΕΚ στις σχολές

Συντονιστικό των ΕΑΑΚ
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Να ανατρέψουμε τους δολοφόνους
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 φούρνος Leo Kon,
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Δεκέμβρης ’08 – Κάτω η κυβέρνηση των
δολοφόνων
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 2/12
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 7.30μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Αγγελική Καθοπούλη

Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/12
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας.
Ομιλήτρια: Μαρία Φωτεινού
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12
καφέ Χορτάτζη 3, πλ. Αγ. Νικολάου 7.30μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 καφέ Αλντεμπαράν 7.30μμ
Ιμπεριαλισμός – από το Αφγανιστάν στην
Κίνα;
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος
ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/12
Kick καφέ, Σποράδων 26, 7μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Η παράδοση του σοσιαλισμού από τα κάτω
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2/12 ιντερνέτ καφέ 7μμ
Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης
ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 δημαρχείο 7.15μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΠΕΜΠΤΗ 2/12
συνεργατικό καφενείο Κουτσό 7.30μμ
Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ

ΠΕΜΠΤΗ 2/12 δημαρχείο 7μμ
Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας

ΠΕΜΠΤΗ 2/12
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Γερμανία μετά τις εκλογές – Κρίση στην
καρδιά της Ε.Ε.
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/12 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/12 καφέ Ηλιόπετρα,
στοά Βενιζέλου 99 και Χαροκόπου 7μμ
Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλήτρια: Νάντια Στρουγγάρη

Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 Goody’s Χαλανδρίου 7μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 2/12 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 καφέ Άνεμος 8μμ
50 χρόνια ΣΕΚ παλεύοντας για την επανάσταση και το σοσιαλισμό
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/12 καφέ Διώροφον 7μμ
50 χρόνια ΣΕΚ παλεύοντας για την επανάσταση και το σοσιαλισμό
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές: χρειαζόμαστε συστημική αλλαγή
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου

ΠΕΜΠΤΗ 2/12 καφέ Γιώτης 7μμ
50 χρόνια ΣΕΚ παλεύοντας για την επανάσταση και το σοσιαλισμό
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7.30μμ
50 χρόνια ΣΕΚ: σταθερά ενάντια στην κρατική τρομοκρατία
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/12
καφέ Nouvelle, Αυξεντίου 23, 7.30μμ
Γερμανία μετά τις εκλογές – Κρίση στην
καρδιά της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2/12
Πρατίνου 38, Κοινωνική κουζίνα, 6.30μμ
Γερμανία μετά τις εκλογές – Κρίση στην
καρδιά της Ε.Ε.
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 2/12 καφέ πλ. Σουρμένων 8μμ
Γερμανία μετά τις εκλογές – Κρίση στην
καρδιά της Ε.Ε.
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

Θεσσαλονίκη
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Ποέτα 8μμ
50 χρόνια ΣΕΚ παλεύοντας για την επανάσταση και το σοσιαλισμό

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 καφέ ΝΕΟΝ,
Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων 6:30μμ
Ιμπεριαλισμός – από το Αφγανιστάν στην
Κίνα;
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/12 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου
ΧΑΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/12 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Γερμανία μετά τις εκλογές – Κρίση στην
καρδιά της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 2/12 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Γερμανία μετά τις εκλογές – Κρίση στην
καρδιά της Ε.Ε.
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2/12 Θόλος, 7.30μμ
Στις τράπεζες λεφτά, στη νεολαία σφαίρες
– από το Δεκέμβρη του 2008 στο σήμερα
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης
ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/12 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Το εμβόλιο χρειάζεται εργατικό έλεγχο
Ομιλητής: Γιάννης Προδρομίδης

Εξορμήσεις
ΠΕΜΠΤΗ 2/12
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/12
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Πλ. Μερκούρη 6μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία, Βασιλόπουλος
6μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/12
ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Πλ. Αμερικής 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12.30μμ
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 5μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 12μ
ΒΟΛΟΣ

Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμεγια

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση

Tον διεθνισμό

Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν.
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

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

ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει 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 πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλισμό.
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ΠΝΟ

Αντίσταση στις απολύσεις

Απεργία 10-11 Δεκέμβρη

Α

Σ

ποφασισμένες να συνεχίσουν πιο δυναμικά
τον αγώνα τους για να πάρουν πίσω τις δουλειές τους δηλώνουν οι καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονομικών.
Τη Δευτέρα 29/11 την ώρα που βρίσκονταν
στα δικαστήρια στην Ευελπίδων για να καταθέσουν αγωγή, ενημερώθηκαν ότι έχασαν τα
ασφαλιστικά μέτρα και βρίσκονται αυτόματα
εκτός δουλειάς. Δεκάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες που δουλεύουν για πάνω από 20 χρόνια
υπό το καθεστώς της ομηρείας των συμβάσεων,
στην πλειοψηφία τους γυναίκες άνω των 50 χρόνων, πετιούνται στην ανεργία, με μεγάλη δυσκολία να βρουν νέα δουλειά και χωρίς εξασφαλισμένη τη σύνταξη.
«Η αγωγή που καταθέσαμε θα βγει σε εφτά με
οχτώ μήνες από σήμερα, αλλά δεν θα περιμένουμε μέχρι τότε γιατί θα μείνουμε με την ελπίδα. Μας πετούν κυριολεκτικά στον δρόμο χριστουγεννιάτικα, χωρίς εισόδημα, καθώς ακόμα
και το επίδομα ανεργίας, που δεν φτάνει για να

Δ

εν συμβαίνει συχνά να ταπεινώνεται
ο Τζέιμι Ντίμον. Είναι ο διευθύνων
σύμβουλος της γιγαντιαίας επενδυτικής τράπεζας JPMorgan Chase, της μεγαλύτερης τράπεζας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι ρίζες της JPMorgan πηγαίνουν βαθιά
στην ιστορία του αμερικάνικου καπιταλισμού. Ο Τζον Πάιερποντ Μόργκαν, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα,
είχε πρωτοστατήσει στη δημιουργία βιομηχανικών κολοσσών όπως η US Steel και είχε
ενορχηστρώσει τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ από την
κρίση του 1907. Ο συνέταιρος της JP Morgan, Τόμας Λαμόν, ήταν ο καπιταλιστής
που κινούσε τα νήματα όταν τα ευρωπαϊκά
κράτη άρχισαν να εξαρτώνται από τα δάνεια των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια και μετά τον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος
Ο Τζέιμι Ντίμον μπορεί να μην έχει την
πολιτική επιρροή αυτού του μεγέθους, αλλά οδήγησε την τράπεζα με επιτυχία μέσα
από την παγκόσμια οικονομική κρίση του
2007-8. Έκτοτε, η JPMorgan Chase (το
προϊόν πολλαπλών συγχωνεύσεων τραπεζών) τα έχει πάει πολύ καλύτερα από την
Goldman Sachs, τον άλλο ιστορικό γίγαντα
της Γουόλ Στριτ.
Αλλά την περασμένη εβδομάδα ο Ντίμον
πάτησε μπανανόφλουδα. Είπε σε ένα επιχειρηματικό φόρουμ στη Βοστώνη: «Έκανα
ένα αστείο τις προάλλες ότι φέτος το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας γιορτάζει τα
100 χρόνια του. Το ίδιο και η JPMorgan.
Βάζω στοίχημα ότι θα κρατήσουμε περισσότερο. Δεν μπορώ να το πω αυτό στην Κί-

ζήσει κανείς, θα ξεκινήσει από Γενάρη», δήλωσε
η Λίτσα Κόκκορη. «Μιλάμε για 150 άτομα πανελλαδικά που είμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να
συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Αυτή η κυβέρνηση μας θέλει απολυμένες, χωρίς να κοιτάει τα
χρόνια στη δουλειά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δεν τη νοιάζει τίποτα. Η πολιτική της
είναι να φύγουν από όλο το Δημόσιο οι συμβασιούχοι στην καθαριότητα για να μπουν οι εργολάβοι και να τους χρυσοπληρώνουν. Με τα στοιχεία που έχουμε ο εργολάβος θα στοιχίσει τρία
εκατομμύρια ευρώ παραπάνω απ’ ότι εμείς με
τις συμβάσεις. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη».
Μετά τη συγκέντρωση στα δικαστήρια, αντιπροσωπεία τους πήγε στην εκλογοαπολογιστική
συνέλευση των εφοριακών στο ΣΕΦ, όπου τους
δόθηκε ο λόγος για να ενημερώσουν σε σχέση
με τις απολύσεις τους και να ζητήσουν τη συμπαράσταση στον αγώνα τους.

ε νέα 48ωρη απεργία προχωράει με ομόφωνη απόφαση η Πανελλήνια Ναυτική
Ομοσπονδία (ΠΝΟ) στις 10 και 11 Δεκέμβρη με βασικό αίτημα την υπογραφή
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις.
Παρά την ιλιγγιώδη αύξηση των κερδών των εφοπλιστών τα τελευταία χρόνια, οι
ναυτεργάτες δεν είδαν αυξήσεις στους μισθούς, αλλά κομμένα επιδόματα, παραβιάσεις στα ωράρια και τις ΣΣΕ, χτυπήματα στα κοινωνικο-ασφαλιστικά τους δικαιώματα και αντεργατικούς νόμους όπως του Χατζηδάκη, που αποθρασύνουν
ακόμα περισσότερο την ασυδοσία και την τρομοκρατία των εργοδοτών. Ακόμα και
μέσα στην πανδημία, η κυβέρνηση έδωσε εκατομμύρια στους εφοπλιστές, με τις
καταγγελίες να πέφτουν βροχή για απόκρυψη κρουσμάτων και έλλειψη μέτρων
προστασίας εις βάρος της υγείας των Ναυτεργατών.
Πρόκειται για τη συνέχεια του αγώνα από την προηγούμενη 48ωρη απεργία στις
10-11/11. Παρά την καθολική συμμετοχή που είχε τότε σε όλα τα λιμάνια της χώρας που βράζουν από αγανάκτηση, η ηγεσία της ΠΝΟ αποφάσισε να μην συνεχίσει
την απεργία προς ένδειξη καλής θέλησης προς την αντίπαλη μεριά της διαπραγμάτευσης, την κυβέρνηση και τους εφοπλιστές, οι οποίοι -προφανώς χωρίς την απεργιακή πίεση- παρέμειναν αδιάλλακτοι στο να μην παραχωρήσουν τίποτα. Αυτή τη
φορά χρειάζεται οι από τα κάτω να επιβάλλουν ότι θα πάνε σε μια απεργία διαρκείας μέχρι τη νίκη. Σε συντονισμό με τους απεργούς της COSCO, έχουν τη δύναμη να γίνει το λιμάνι των εργατών και όχι των αφεντικών, στον Πειραιά και παντού.

ΗΠΑ-ΚΙΝΑ

Αλληλεξάρτηση
και ανταγωνισμοί
να. Μάλλον ακούνε έτσι κι αλλιώς». Την
επόμενη μέρα ο Ντίμον, ο οποίος πρώτος
απ’ όλη τη Γουόλ Στριτ επισκέφτηκε το
Χονγκ Κονγκ μετά την έναρξη της πανδημίας, ζήτησε δύο φορές μια απελπισμένη
συγγνώμη.
Το γεγονός αναδεικνύει ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία που συνοδεύουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ Κίνας και
ΗΠΑ. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον
κόσμο, η Γουολ Στριτ θέλει απεγνωσμένα
να αποκτήσει περισσότερη πρόσβαση στις
κινεζικές αγορές. Η αρθρογράφος των Financial Times, Ράνα Φορούχαρ αναρωτήθηκε πρόσφατα: «Είμαι η μόνη που μένω έκπληκτη όταν βλέπω από την μια την Κίνα να
δοκιμάζει νέα υπερηχητικά όπλα και τo
NATO να οργανώνει νέα αποστολή για να
την αντιμετωπίσει και από την άλλη την
Goldman Sachs να ακολουθεί την JPMorgan ως η δεύτερη ανεξάρτητη τράπεζα που
της επιτρέπεται να λειτουργεί ελεύθερα
στην Κίνα χωρίς τοπικό εταίρο;»
Αυτές οι τράπεζες-μαμούθ έχουν στραμμένη την προσοχή τους στον πλούτο που
δημιουργείται από τη μακροχρόνια άνθηση
της γενιάς της Κίνας. Η Goldman εκτιμά ότι
τα κινεζικά νοικοκυριά θα έχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας 70 τρις δολαρίων έως το

2030 (όταν η ετήσια παγκόσμια παραγωγή
πλησιάζει σε αξία τα 85 τρις δολάρια). Αρκετές μεγάλες δυτικές τράπεζες, με μπροστάρισες την JPMorgan και την Goldman
είναι πρόθυμες να προσφέρουν στους Κινέζους καπιταλιστές τις υπηρεσίες διαχείρισης της περιουσίας τους και την τεχνογνωσία τους σε συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Όμως η πορεία προς τα μεγάλα κέρδη
αποδεικνύεται δύσκολη. Από τις επτά παγκόσμιες τράπεζες με επενδυτικές τραπεζικές εργασίες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, μόνο τρεις σημείωσαν κέρδη τα τελευταία τρία χρόνια. Η κινεζική αγορά είναι
πράγματι τεράστια, αλλά υπάρχουν ήδη καλά εδραιωμένες εγχώριες τράπεζες και οι
ξένοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους
κανόνες του τοπικού παιχνιδιού.
Η JPMorgan και οι όμοιοί της ήλπιζαν ότι
θα μπορούσαν να αναπληρώσουν αυτά τα
μειονεκτήματα βοηθώντας τις κινεζικές
εταιρείες να τοποθετήσουν τις μετοχές
τους εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, κυρίως
στο Χονγκ Κονγκ και στη Νέα Υόρκη. Όμως
τον Ιούλιο η κινεζική κυβέρνηση άρχισε να
περιορίζει αυτές τις τοποθετήσεις μετοχών
στο εξωτερικό. Αυτό ήταν εν μέρει μια αντίδραση στη απαίτηση των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ οι κινεζικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στην Γουόλ Στριτ να παρέ-

χουν τα αποτελέσματα των λογιστικών τους
ελέγχων.
Το Πεκίνο ψήφισε νέο νόμο για την ασφάλεια δεδομένων που απαιτεί από τις κινεζικές εταιρείες να λαμβάνουν την έγκριση
της κυβέρνησης πριν παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία σε ξένες κρατικές υπηρεσίες. Η στροφή έγινε δραματική καταστρέφοντας την εισαγωγή της Didi (το κινεζικό
αντίστοιχο της Uber) στην Γουολ Στριτ.
Ακολούθησε το μπλοκάρισμα από τις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές μιας ακόμη μεγαλύτερης τοποθέτησης μετοχών εκτός Κίνας,
από τον τεχνολογικό γίγαντα Αlibaba.
Η κινεζική κυβέρνηση ανησυχεί επίσης
μήπως χάσει τον πολιτικό έλεγχο πάνω στα
ιδιωτικά κεφάλαια. Το αφεντικό της
Alibaba, ο Τζακ Μα, είχε παραπάρει θάρρος. Σε μια σημαντική του ομιλία τον Οκτώβριο του 2020 είχε επιτεθεί στις κρατικές
τράπεζες της Κίνας ότι έχουν «νοοτροπία
ενεχυροδανειστηρίου».
Από τη μια, λοιπόν, έχουμε τη διεθνοποίηση του κεφαλαίου που κυριάρχησε τις τελευταίες δεκαετίες. Οι κινεζικές εταιρείες
γίνονται διεθνείς και τράπεζες όπως η
JPMorgan και η Goldman Sachs είναι πρόθυμες να τις βοηθήσουν. Προς το παρόν
δεν υπάρχουν σημάδια που να δείχνουν ότι
οι δυτικές εταιρίες που έχουν την παραγωγή τους στην Κίνα πρόκειται να επιστρέψουν από την Ασία στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Από την άλλη πλευρά, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ της Ουάσιγκτον και του
Πεκίνου οδηγεί και τα δύο κράτη να παρακολουθούν και να ελέγχουν πιο αυστηρά τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οικονομιών
τους. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που ακόμη
και ο πανίσχυρος Τζέιμι Ντίμον φοβάται τόσο πολύ μήπως προσβάλει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
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ην περασμένη Τετάρτη (24 Νοεμβρίου)
ο «διάδοχος πρίγκιπας» Μοχάμεντ μπιν
Ζάγεντ αλ Ναχιάν, ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επισκέφθηκε την
Τουρκία. Ήταν η πρώτη επίσημη επαφή ανάμεσα στους δυο «παραδοσιακούς εχθρούς»
εδώ και πολλά χρόνια. Ανάμεσα στα άλλα ο
«πρίγκιπας» υποσχέθηκε επενδύσεις στην
Τουρκία ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων
δολαρίων.
Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση: η
τουρκική λίρα ανατιμήθηκε σχεδόν 10% πάνω καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών του «κραχ» της
περασμένης Τρίτης. Αλλά το βέβαιο είναι ότι
η σταθεροποίηση αυτή δεν είναι παρά μόνο
προσωρινή.
Η τουρκική λίρα έχει χάσει πάνω από το
28% της αξίας της από τις αρχές του Νοέμβρη μέχρι σήμερα. Οι οικονομολόγοι ρίχνουν
τις ευθύνες για αυτή την κατακρήμνιση στον
Ερντογάν. Για την ακρίβεια στην «άγνοια»
του Ερντογάν που επιμένει, πέρα από κάθε
οικονομική ορθοδοξία, στο ότι τον πληθωρισμό τον προκαλούν τα υψηλά επιτόκια. Η
Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας έχει μειώσει
από τον Σεπτέμβρη μέχρι τώρα, κάτω από
την πίεση του, τρεις φορές τα επιτόκια παρόλο που ο πληθωρισμός βρίσκεται στα ουράνια. Το κραχ της περασμένης Τρίτης πυροδοτήθηκε από την τελευταία μείωση από το
16% στο 15% -την ώρα που ο πληθωρισμός
«έτρεχε» με 20%.
Ο Ερντογάν, όμως, δεν είναι ηλίθιος. Η πολιτική των χαμηλών επιτοκίων δεν οφείλεται
σε άγνοια αλλά σε υπολογισμό. Ο πληθωρισμός είναι επικίνδυνος για την οικονομία. Εί-

«Η

πιο προοδευτική κυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών». Έτσι παρουσιάζουν τα περισσότερα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τη νέα τρικομματική κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς που
ετοιμάζεται να διαδεχτεί την κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ μέσα στις επόμενες εβδομάδες. «Οι
νέοι κυβερνητικοί εταίροι δυσκολεύτηκαν να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία σχεδόν στα πάντα, από τους φόρους και τις συντάξεις ως την κλιματική αλλαγή»,
γράφει η εφημερίδα Financial Times. «Σε ένα μόνο ζήτημα ήταν
ενωμένοι: στην επιθυμία τους να
είναι η πιο προοδευτική κοινωνικά
κυβέρνηση εδώ και τουλάχιστον
μια γενιά».
Να φαίνεται σαν «η πιο προοδευτική κοινωνικά κυβέρνηση εδώ και
τουλάχιστον μια γένια» θα έπρεπε
να γράφει. Γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα το προοδευτικό στον συνασπισμό Σοσιαλδημοκρατών, Πράσινων και Φιλελεύθερων που θα κυβερνήσει τα
επόμενα τέσσερα χρόνια τη Γερμανία.
Είναι αλήθεια ότι τα τρία κόμματα συμφώνησαν να νομιμοποιήσουν τη χρήση της κάνναβης, να
άρουν κάποιους από τους περιορισμούς που βάζουν οι σημερινοί

ΤΟΥΡΚΙΑ

Οργή για τις ακραίες ταξικές επιλογές

Εργοστασιακοί εργάτες, εργάτες κλωστοϋφαντουργίας, οικοδόμοι, ταχυδρομικοί, υγειονομικοί,
ανθρακωρύχοι, εργάτες Τύπου, εργάτες δήμων και άλλοι έχουν κατέβει σε απεργίες το τελευταίο δίμηνο
στην Τουρκία ενάντια σε απολύσεις, απληρωσιές, καταγγελίες συμβάσεων, αντισυνδικαλιστικές
επιθέσεις. Στην φωτό, σιδηροδρομικοί στα Άδανα συμπαραστέκονται σε απεργία των σιδηροδρομικών
στη Σμύρνη.

ναι καταστροφικός για τους εργάτες και τους
φτωχούς που βλέπουν το βιοτικό τους επίπεδο να πέφτει από την ακρίβεια. Αλλά μπορεί
να είναι καταστροφικός και για τους καπιταλιστές γιατί υπονομεύει την ισορροπία – η
πραγματική αξία των καταθέσεων μειώνεται
συνεχώς, τα εμπορεύματα «κρύβονται» στις
αποθήκες κλπ. Το πιο συνηθισμένο αντιστάθμισμα για αυτές τις απώλειες είναι τα υψηλά
επιτόκια. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι
για να αποζημιωθούν οι τραπεζίτες, οι επεν-

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

δυτές, οι βιομήχανοι και οι μεγαλέμποροι. Οι
κρατικές επιδοτήσεις είναι ένας από αυτούς.
Η ραγδαία οικονομική άνθηση είναι ένα δεύτερο πιθανό αντιστάθμισμα.
Η τουρκική οικονομία έχει κυριολεκτικά
απογειωθεί τους τελευταίους μήνες. Το ΑΕΠ
αυξήθηκε 7% το τρίτο τρίμηνο της φετινής
χρονιάς. Η υποτίμηση της λίρας είναι ένας
από τους βασικούς παράγοντες που έχουν
συμβάλει στην απογείωση αυτή: οι εξαγωγές
γίνονται φτηνότερες και οι τουρκικές επιχει-

ρήσεις μπορούν να ανταγωνίζονται από καλύτερες θέσεις στις διεθνείς αγορές. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν φέτος κατά 26%. Οι επιχειρηματίες είναι ενθουσιασμένοι από τον Ερντογάν -όσες «βλακείες» και αν ξεστομίζει για
να δικαιολογήσει την πολιτική του.
Δεν ισχύει το ίδιο για την εργατική τάξη. Για
αυτήν δεν υπάρχουν αντισταθμίσματα. Η πτώση της λίρας κάνει τις εισαγωγές ακριβότερες
και απογειώνει ακόμα περισσότερο τον πληθωρισμό. Οι εργάτες της Τουρκίας είναι εξοργισμένοι με τον Ερντογάν. Όχι για τις «βλακείες»
του, αλλά για τις ακραίες ταξικά επιλογές του.
Πολλοί οικονομολόγοι εκφράζουν τον φόβο ότι ο πληθωρισμός θα μετατραπεί σε
«υπερπληθωρισμό» στην Τουρκία -δηλαδή θα
οδηγηθεί η οικονομία σε μια κατάσταση όπου
οι τιμές των προϊόντων θα διπλασιάζονται ή
θα τριπλασιάζονται κάθε εβδομάδα και το
χρήμα θα χάσει κάθε αξία, όπως είχε γίνει
στη Γερμανία την εποχή της Δημοκρατίας
της Βαϊμάρης ή στην Ελλάδα την εποχή της
κατοχής. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Αλλά
μεγεθύνεται από τον παραμορφωτικό φακό
της «άγνοιας» και της «βλακείας» του Ερντογάν. Ο πραγματικός κίνδυνος για τους επιχειρηματίες στην Τουρκία δεν προέρχεται από
τα «λάθη» του Ερντογάν. Ο πραγματικός κίνδυνος προέρχεται από την οργή των «από τα
κάτω», των εργατών και των φτωχών. Και ο
πληθωρισμός και η υποτίμηση της λίρας
φουντώνουν συνεχώς αυτή την οργή.

Πίσω από τα ωραία λόγια

νόμοι στα ομόφυλα ζευγάρια, να
επιτρέψουν σε κάποιους από τους
πρόσφυγες που ζουν στη Γερμανία να φέρουν τις οικογένειές τους
και να αυξήσουν τον βασικό μισθό.
Αλλά αυτά δεν είναι τίποτα άλλο
από ένα προπέτασμα καπνού, μια
ψεύτικη ωραία πρόσοψη. Ο πραγματικός στόχος της νέας κυβέρνησης δεν είναι η φιλελευθεροποίηση της κοινωνίας. Ο πραγματικός
τους στόχος είναι να κάνουν τη
Γερμανία ξανά «μεγάλη δύναμη» όχι μόνο οικονομικά (που είναι),
αλλά και διπλωματικά, πολιτικά και
στρατιωτικά.
Το υπουργείο Εξωτερικών θα
αναλάβει η «πράσινη» Αναλένα
Μπέρμποκ. Η Μπέρμποκ υπόσχεται μια εξωτερική πολιτική πιστή
«στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
ανθρώπινες αξίες» και όχι από τα
στενά οικονομικά συμφέροντα της
Γερμανία. Πίσω από αυτά τα
ωραία λόγια, όμως, αυτό που κρύβεται είναι μια πιο επιθετική πολιτική απέναντι στην Κίνα και τη Ρωσία και μια μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με την ιμπεριαλιστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Η
Μπέρμποκ θα είναι η δεύτερη

«πράσινη» υπουργός Εξωτερικών
της Γερμανίας. Ο πρώτος ήταν ο
Γιόσκα Φίσερ. Το μεγαλύτερό του
«επίτευγμα» ήταν η αποστολή γερμανικών στρατευμάτων στη Γιουγκοσλαβία -η πρώτη γερμανική
στρατιωτική αποστολή στο εξωτερικό μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μπέρμποκ έχει ταχθεί ανοιχτά ενάντια στην ολοκλήρωση του
Nord Stream II, του αγωγού που
θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη
Ρωσία στην Ευρώπη μέσω της
Βαλτικής, όχι γιατί το φυσικό αέριο μολύνει την ατμόσφαιρα αλλά
για γεωπολιτικούς λόγους -γιατί ο
αγωγός παρακάμπτει την Ουκρανία, μια φιλοδυτική πρώην σοβιετική δημοκρατία που βρίσκεται εδώ
και πολλά χρόνια σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία.

“Λιγότερο κράτος”
Το υπουργείο Οικονομικών θα
πάει στον «φιλελεύθερο» Κρίστιαν
Λίντνερ. Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και φιλάνθρωπος αν συγκριθεί με τον
Λίντνερ. Ο αρχηγός του Κόμματος των «Ελεύθερων Δημοκρατών» είναι σκληρός οπαδός των

ισοσκελισμένων προϋπολογισμών
και του «λιγότερου κράτους». Μια
από τις προϋποθέσεις που έθεσε
για τη συμμετοχή του κόμματός
του στην κυβέρνηση ήταν και η
διατήρηση του «φρένου χρέους» της συνταγματικής ρύθμισης που
απαγορεύει στις γερμανικές κυβερνήσεις να αυξάνουν ουσιαστικά το δημόσιο χρέος. Ο Όλαφ
Σολτς -που ήταν υπουργός οικονομικών στην τελευταία κυβέρνηση της Μέρκελ- είχε αναστείλει τη
ρύθμιση αυτή πέρσι λόγω της
πανδημίας. Τα προεκλογικά προγράμματα τόσο των Σοσιαλδημοκρατών όσο και των Πράσινων
υπόσχονταν την μόνιμη κατάργηση αυτού του «φρένου». Αλλά
αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν.
Τυπικά τουλάχιστον.
Το «φρένο χρέους» έχει προστατεύσει μεν το γερμανικό δημόσιο
από τα «υπερβολικά» ελλείμματα
και χρέη, σε βάρος όμως των δημοσίων επενδύσεων και των υποδομών που απαρχαιώνονται και καταρρέουν. Η Κίνα επενδύει εδώ και
μια δεκαετία τεράστια ποσά στον
εκσυγχρονισμό των επικοινωνιών,
των συγκοινωνιών, των πληροφο-

Σωτήρης Κοντογιάννης

ριακών δικτύων κλπ. Το ίδιο έχει αρχίσει να κάνει και η νέα κυβέρνηση
των ΗΠΑ. Ο προϋπολογισμός του
προγράμματος εκσυγχρονισμού
του Μπάιντεν πλησιάζει τα δυο τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο Σολτς
υποσχέθηκε, την ημέρα που ανακοίνωσε τη συμφωνία για τον σχηματισμό της τρικομματικής κυβέρνησης, «τον μεγαλύτερο εκσυγχρονισμό της Γερμανίας εδώ και εκατό
χρόνια». Ένα σημαντικό κομμάτι
αυτού του εκσυγχρονισμού είναι και
το «πρασίνισμα» της οικονομίας.
Όχι τυχαία, φυσικά: τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι τομείς αιχμής
για τη γερμανική βιομηχανία.
Πως θα χρηματοδοτήσει αυτόν
τον εκσυγχρονισμό χωρίς να παραβιάσει το «φρένο χρέους»; Η
απάντηση είναι απλή: παραβιάζοντάς τον «από την πίσω πόρτα».
Η νέα κυβέρνηση σκοπεύει να
χρηματοδοτήσει τις δημόσιες
επενδύσεις μέσα από «μοντέρνες
τεχνικές» όπως είναι ο απευθείας
δανεισμός των δημοσίων επιχειρήσεων (που δεν προστίθεται στο
χρέος του στενού δημοσίου), η
χρηματοδότηση των έργων μέσα
από την κρατική τράπεζα επενδύσεων KfW. Όταν πρόκειται για τις
ανάγκες του κεφαλαίου, άλλωστε,
πάντα βρίσκεται και ένας τρόπος.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΙΛΗ

Πολωμένη αναμέτρηση

Τ

ην Κυριακή 21 Νοέμβρη έγινε ο
πρώτος γύρος των προεδρικών
εκλογών στη Χιλή, παράλληλα με
τις βουλευτικές και τις περιφερειακές
όπως και για 50 έδρες στην Γερουσία.
Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών που
θα γίνει στις 19 Δεκέμβρη, πέρασαν
δυο υποψήφιοι. Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ
με περίπου 28% και ο Γκαμπριέλ Μπόριτς με κάτι παραπάνω από 25%.
Ο Καστ είναι ένα ακροδεξιό κάθαρμα,
που δηλώνει ανοιχτά το θαυμασμό του
στο χασάπη Πινοσέτ και δηλώνει ότι είναι φίλος του Μπολσονάρου της Βραζιλίας. Ο Μπόριτς, 35 χρονών και βουλευτής, ήταν ένας από τους ηγέτες του
φοιτητικού κινήματος του 2011 και υποψήφιος της Αριστεράς, σε ένα εκλογικό
συνασπισμό που περιλαμβάνει και το
Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ο σχολιασμός των διεθνών ΜΜΕ και
εδώ στην Ελλάδα, ήταν προβλέψιμος.
Δυο χρόνια μετά την εξέγερση που
συγκλόνισε τη Χιλή κερδίζει η ακροδεξιά. Χαρακτηριστική από αυτή την άποψη είναι η βρετανική εφημερίδα Γκάρντιαν που συμπεραίνει ότι «το κίνημα
φαίνεται να χάνει την ελκτική του δύναμη» και με το διδακτικό ύφος των απανταχού «ρεαλιστών» δηλώνει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών είναι «τεστ
προσαρμογής στην πραγματικότητα»
για την Αριστερά.
Στην πραγματικότητα αυτό που αποτύπωσαν οι χιλιάνικες εκλογές δεν ήταν
η επέλαση της ακροδεξιάς αλλά η έντονη πολιτική πόλωση. Αυτό φαίνεται και
στις προεδρικές και στις βουλευτικές
εκλογές. Καταρχήν, οι προεδρικοί υποψήφιοι της επίσημης δεξιάς και της
«κεντροαριστεράς» πάτωσαν θεαματι24/10/2019, Μαζική διαδήλωση στο
Σαντιάγκο κατά τη διάρκεια της εξέγερσης.
Φωτό: Muhamment Emin Camik

κά. Ο απερχόμενος πρόεδρος Πινιέρα,
που βρέθηκε αντιμέτωπος με την εξέγερση τον Δεκέμβρη του 2019, έψαχνε
τρύπες να κρυφτεί μετά τις αποκαλύψεις των Πάναμα Πέιπερς ότι έπαιρνε
μίζες από εταιρείες ορυχείων. Ο «αντ’
αυτού» υποψήφιός του πήρε το 12,7%.
Αντίστοιχα η υποψήφια της «κεντροαριστεράς» που συμμετέχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα πήρε το 11,7%.

Πόλωση
Αυτή η πόλωση αποτυπώθηκε ακόμα
πιο έντονα στις βουλευτικές εκλογές. Ο
συνασπισμός της Αριστεράς έκανε μια
θεαματική άνοδο κερδίζοντας συνολικά
37 έδρες, 14 περισσότερες σε σχέση
με τις προηγούμενες εκλογές. Με άλλα
λόγια το επίσημο πολιτικό σκηνικό που
κυβέρνησε τη Χιλή από τη δεκαετία του

’90 μέχρι τώρα είναι σε βαθιά κρίση.
Τον Οκτώβρη του 2019 η αύξηση στις
τιμές των εισιτηρίων στο Μετρό πυροδότησε ένα κύμα οργής. Η χούντα του
Πινοσέτ είχε κάνει τη Χιλή πειραματόζωο των πιο βάρβαρων νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Και οι επόμενες κυβερνήσεις διατήρησαν αυτή τη ζοφερή
κληρονομιά. Όταν η κυβέρνηση κήρυξε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το κίνημα απάντησε με γιγάντιες διαδηλώσεις.
Αλλά το αποφασιστικό σημείο ήταν
όταν στρατηγικοί κλάδοι όπως τα λιμάνια και τα ορυχεία άρχισαν απεργίες.
Όμως, η απάντηση της Αριστεράς σε
αυτή την νέα κατάσταση ήταν να στρέψει όλο το ενδιαφέρον στις εκλογικές
αναμετρήσεις. Τον Μάη πανηγύρισε
όταν κέρδισε την πλειοψηφία σε μια
Συντακτική Συνέλευση που θα ξαναγράψει το Σύνταγμα. Όμως, οι ίδιοι δολοφόνοι μπάτσοι είναι στο δρόμο, τα νοσοκομεία και οι συντάξεις παραμένουν
στα χέρια των αρπακτικών της αγοράς,
οι ταξικές ανισότητες είναι εκεί. Δεν είναι παράξενο που μόνο το 45% πήγε να
ψηφίσει.
Οι πιέσεις στον Μπόριτς να προσαρμοστεί στο «τεστ πραγματικότητας» θα
ενταθούν. Ήδη διακήρυξε ότι κι αυτουνού στόχος είναι η «ασφάλεια» και ότι
θα κηρύξει «πόλεμο στους ναρκέμπορους». Αυτό ήταν το σύνθημα του
Καστ: νόμος και τάξη. Όμως, όποιο και
αν είναι το αποτέλεσμα του δεύτερου
γύρου, το κίνημα δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Η δύναμη είναι στο «πεζοδρόμιο» και την απεργία.

Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΤΑΝ ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
1938-2021
Τ

ο 1970 στις ΗΠΑ κυκλοφόρησε ένα «διαφορετικό» ντοκιμαντέρ. Με τίτλο Finally Got the News, ήταν μια 55λεπτη
αφήγηση των αγώνων της μαύρης εργατικής τάξης του Ντιτρόιτ, της «αυτοκινητούπολης» στην οποία δέσποζαν τα εργοστάσια της Φορντ, της Κράισλερ και της Τζένεραλ Μότορς. Την παραγωγή είχε κάνει η Ένωση Επαναστατών Μαύρων Εργατών που είχε πρωταγωνιστήσει σε αυτούς τους
αγώνες όπως την απεργία του θρυλικού DRUM, του «επαναστατικού συνδικαλιστικού κινήματος» στη Ντοτζ, της Κράϊσλερ τον Ιούλη του 1968.
Μια παρουσίαση στο ριζοσπαστικό περιοδικό για το σινεμά
Cineaste σημείωνε: «Δείχνει μάλλον καθημερινούς ανθρώπους που φτάνουν να αγανακτούν με το σύστημα…Είναι ένα
φιλμ για ιδέες και παρουσίασης μιας σοβαρής στρατηγικής
για τη μαζική δράση της εργατικής τάξης…Θα παραμείνει
επίκαιρο όσο οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να ορίζουν τη
ζωή τους». Ο συγγραφέας αυτών των γραμμών ήταν ο Νταν
Γεωργακάς που πέθανε στις 26 Νοέμβρη.
Πέντε χρόνια μετά, το 1975 ο Νταν Γεωργακάς έγραψε, σε
συνεργασία με τον Μάρβιν Σάρκιν, ένα βιβλίο που παραμένει
κλασσικό -δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά- για
το Ντιτρόιτ και αυτούς τους αγώνες. Έχει τίτλο I Do Mind
Dying – A study in Urban Revolution.
Ο Γεωργακάς γεννήθηκε το 1938 σε οικογένεια ελλήνων
μεταναστών στο Ντιτρόιτ. Και συνδέθηκε με τη ριζοσπαστικοποίηση της δεκαετίας του ’60 και του ’70 και τη νέα αριστερά που γέννησε στις ΗΠΑ. Ποιητής, κριτικός κινηματογράφου, ακαδημαϊκός αλλά και αγωνιστής για παράδειγμα
ενάντια στη χούντα στη διάρκεια της δικτατορίας.
Η συμβολή του στη διάσωση από τη λήθη των αγώνων της
αμερικάνικης εργατικής τάξης και ιδιαίτερα των μαύρων και
των μεταναστών είναι μεγάλη. Τον είχαμε δει για παράδειγμα
πριν μερικά χρόνια να μιλάει στο ντοκιμαντέρ Ταξισυνειδησία-Η άγνωστη ιστορία του ελληνοαμερικάνικου ριζοσπαστισμού. Στα ελληνικά κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία Το Δικό
μου Ντιτρόιτ – Μεγαλώνοντας ως Ελληνας και Αμερικάνος
στην Αυτοκινητούπολη.

ΒΙΒΛΙΑ

εργατικη αλληλεγγυη

Η επαναστατική παράδοση
του Σοσιαλισμού από τα Κάτω

Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο
στη Θεσσαλονίκη

Μ

ε επιτυχία έγινε η εκδήλωση παρουσίασης της έκδοσής μας Το 1821 και
οι Αστικές Επαναστάσεις, το Σάββατο 27
Νοέμβρη στα πλαίσια της 18ης ΔΕΚΒ στη
Θεσσαλονίκη. Για το βιβλίο μίλησαν ο Γιώργος Γιαννόπουλος, εκδότης του περιοδικού
Ένεκεν και ο Λέανδρος Μπόλαρης από το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Την συζήτηση
συντόνισε η Ιωάννα Κατλαμούση.
Το επόμενο ραντεβού μας στις 5 Δεκέμβρη στον Πανελλήνιο για να γιορτάσουμε
τα 50 χρόνια του ΣΕΚ, 50 χρόνια αγώνες
για την Επανάσταση και τον Σοσιαλισμό!
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