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«Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε, η
δημοκρατική παράταξη
επέστρεψε», ήταν το μή-

νυμα που έστειλε ο νέος πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ, Ν. Ανδρουλάκης κατά
την ομιλία του στη Χαριλάου Τρικού-
πη, μετά την επικράτησή του με 68%
στον δεύτερο γύρο των εκλογών.
Στα κανάλια δεν έλειψαν οι αναλύ-
σεις για το ότι ο φορέας αυτής της
νίκης ήταν ο απλός κόσμος, «η βάση
του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζοντας δημο-
κρατικά έφερε την ανανέωση».

Στην πραγματικότητα οι εκλογικές
διαδικασίες που ανέδειξαν τον Αν-
δρουλάκη νέο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ
ήταν η κατάληξη μιας πορείας δε-
καετιών που κινείται στην αντίθετη
κατεύθυνση: Στον περιορισμό δηλα-
δή της δυνατότητας της βάσης του
ΠΑΣΟΚ να συμμετέχει ενεργά ή να
επηρεάζει τις αποφάσεις της ηγε-
σίας του. 

Ξεκινώντας από το σήμερα, ο Ν.
Ανδρουλάκης εκλέχτηκε από ένα
σώμα στο οποίο μπορούσε να ψηφί-
σει ο καθένας, ακόμη και οι ψηφο-
φόροι άλλων κομμάτων εξυπηρε-
τώντας άλλες ατζέντες, κάτι που
αναδείχτηκε και από τους ίδιους
τους υποψήφιους στην διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου. Επιπλέον
δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική συζή-
τηση που να περιλαμβάνει όλον αυ-
τόν τον κόσμο πάνω στην στρατηγι-
κή, στο πρόγραμμα και στην δράση
που υποτίθεται θα συνοδεύσει αυ-
τήν την «ανανέωση». Γιατί πολύ
απλά δεν υπήρξαν προσυνεδριακές
διαδικασίες στις οποίες να μπορεί
να συμμετάσχει, να συζητήσει, να
αντιπαρατεθεί, να ζυμωθεί, να δια-
μορφώσει άποψη και να την πει. Την
ίδια την εκλογική διαδικασία επιλέχ-
θηκε να οργανώσει και να περιφρου-
ρήσει μια εταιρία... 

Για τους περισσότερους ψηφοφό-
ρους η συμμετοχή στην εκλογική
διαδικασία σήμανε να παρακολου-
θούν από τα κανάλια την προεκλογι-
κή εκστρατεία. Αλλά ακόμη κι έτσι
ουδέποτε υπήρξε συζήτηση ούτε
στο «ντιμπέιτ» ούτε φυσικά στις εκ-
δηλώσεις που οργάνωνε ο ξεχωρι-
στός εκλογικός μηχανισμός του κα-
θένα υποψήφιου, με τις διασυνδέ-
σεις του. 

Ο κόσμος κλήθηκε να ψηφίσει
«πρόσωπα» πάνω σε ένα αόριστο
«αριστερό», «κεντρώο» ή «δεξιό»
προφίλ που καλλιέργησε ο κάθε
υποψήφιος για τον εαυτό του με γε-
νικολογίες.

Αυτό το στοιχείο, ο περιορισμός
δηλαδή της βάσης να παίξει τον
οποιοδήποτε ενεργό ρόλο στην δια-
μόρφωση της πολιτικής, σημάδεψε
το ΠΑΣΟΚ εδώ και δεκαετίες. 

Το ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε και με-
γάλωσε γρήγορα συνδεόμενο και
πατώντας στις πλάτες του κινήμα-
τος της Μεταπολίτευσης, δεσμευό-
μενο ότι θα μπορούσε από τα πάνω,
παίρνοντας την κυβέρνηση, να φέρει
τον «σοσιαλισμό στις 18 του Οκτώ-

βρη» όπως ήταν ένα από τα συνθή-
ματά του - ή έστω την «αλλαγή». Γι-
γαντώθηκε σε μια περίοδο που σε
όλη την Ευρώπη τα σοσιαλδημοκρα-
τικά κόμματα διεμβόλιζαν με επιτυ-
χία τα ρεφορμιστικά (σταλινικά και
ευρωκομμουνιστικά) κόμματα, προ-
τείνοντας τον εαυτό τους ως ανοι-
χτά δημοκρατικά κόμματα στα οποία
μπορούσε να εκφραστεί κάθε φωνή.
Το ΠΑΣΟΚ είναι «κίνημα» όχι κόμμα
όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Αν-
τρέας Παπανδρέου. 

Αλλά πολύ σύντομα στις πολιτικές
που εφάρμοσε άρχισε να φαίνεται
ότι είναι ένα κόμμα όπως και τα υπό-
λοιπα ρεφορμιστικά σοσιαλδημο-
κρατικά κόμματα, που ο Λένιν από
τις αρχές του προηγούμενου αιώνα
χαρακτήριζε αστικά-εργατικά, δηλα-
δή κόμματα με αστική πολιτική και
εργατική βάση, όπως το Εργατικό
Κόμμα στην Βρετανία ή το SPD στην
Γερμανία.

Αντίφαση
Η εσωτερική αντίφαση ενός κόμ-

ματος που πατάει πάνω στις ελπίδες
της εργατικής τάξης, οργανώνοντας
στις γραμμές του και ένα της κομμά-
τι, αλλά εφαρμόζει δεξιές πολιτικές,
οξύνθηκε ξανά και ξανά ιδιαίτερα
όταν αυτό ερχόταν στην κυβέρνηση,
δημιουργώντας την ανάγκη για με-
γαλύτερο γραφειοκρατικό έλεγχο
και αποδέσμευση από την βάση.
Ήδη από την δεκαετία του ’70, πριν
ακόμη το ΠΑΣΟΚ έρθει στην εξου-
σία, ο Αντρέας, με την ιδιότητα του
αδιαμφισβήτητου ηγέτη του κόμμα-
τος μπορούσε να διαγράφει τις αντί-
θετες φωνές που -με εξαίρεση τα

πρώτα χρόνια- ήταν σχεδόν πάντα
προς τα αριστερά. Αλλά αυτό δεν
μπόρεσε να σταματήσει την ανταρ-
σία της εργατικής του βάσης που το
1985 συγκρούστηκε με το πρόγραμ-
μα λιτότητας της δεύτερης κυβέρνη-
σης ΠΑΣΟΚ, μεγάλο τμήμα αποχώ-
ρησε και συνεργάστηκε με την Αρι-
στερά. 

Η απογοήτευση από την συγκυβέρ-
νηση του ΚΚΕ-ΣΥΝ με την ΝΔ, ξανά-
στειλε αυτόν τον κόσμο πίσω στο ΠΑ-
ΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου (μό-
λις στο 2ο συνέδριο του κόμματος
μέσα σε δύο δεκαετίες!) να καταργεί
το 1990 τις κλαδικές οργανώσεις σε
μια απόπειρα να φιμώσει την εργατι-
κή του βάση. Αλλά ήταν ξανά η απερ-
γιακή έκρηξη αυτής της βάσης (παρά
τη γραμμή του Αντρέα για αναμονή
να πέσει η κυβέρνηση του μπαμπά
Μητσοτάκη σαν «ώριμο φρούτο»)
που έριξε τη ΝΔ. 

Αυτή η δύναμη ταλάνιζε όχι μόνο
το ΠΑΣΟΚ αλλά όλα τα σοσιαλδημο-
κρατικά κόμματα. Την δεκαετία του
’90 επιχειρήθηκε από τα πάνω σε
όλη την Ευρώπη η αποδέσμευσή
τους από την επιρροή των «συνδικα-
λιστών» που πιέζονταν από τις αν-
ταρσίες της εργατικής βάσης – με
πιο χοντροκομμένο παράδειγμα το
«νέο Εργατικό Κόμμα» του Μπλερ.
Στην Ελλάδα, λίγο μετά την εκλογή
του το 1996, ο Σημίτης προώθησε
ως νέος πρόεδρος μια σειρά από
οργανωτικές αλλαγές που περιόρι-
ζαν την εργατική βάση καθώς και τις
«τοπικές οργανώσεις». Συνένωσε τις
τοπικές ώστε να υπάρχει μια μόνο
σε κάθε δήμο, χαρακτήρισε ως ξε-
περασμένο το μοντέλο των οργανώ-

σεων στους χώρους δουλειάς. Οι
νέες αυτές απόπειρες δεν έσωσαν
την κυβέρνηση Σημίτη από τις απερ-
γιακές ανταρσίες στους εργατικούς
χώρους με κορύφωση την πανεργα-
τική απεργία που το 2001 γκρέμισε
το αντι-ασφαλιστικό νομοσχέδιο του
Γιαννίτση –και μάλιστα με τη συμμε-
τοχή της ηγεσίας της ΠΑΣΚΕ  που
λίγα χρόνια νωρίτερα είχε στηρίξει
τον Σημίτη. 

Αλλαγές
Ο Γιώργος Παπανδρέου με τη σει-

ρά του προχώρησε το 2004 σε νέες
αλλαγές με πιο κεντρική εκείνη του
τρόπου εκλογής του προέδρου -να
γίνεται μέσα από ψηφοφορία όλων
των μελών και των φίλων του ΠΑ-
ΣΟΚ και όχι από εκλεγμένους αντι-
προσώπους- που πλασαρίστηκε σαν
πιο δημοκρατική, ότι τάχα έδινε λό-
γο στην βάση ενώ στην πραγματικό-
τητα την μετέτρεπε και τυπικά σε
απλό ψηφοφόρο. 

Ούτε αυτές οι μεθοδεύσεις κατά-
φεραν να συγκρατήσουν την εργατι-
κή τάξη όταν το 2010 ο ΓΑΠ βρισκό-
μενος στην κυβέρνηση ξεκίνησε την
πιο άγρια μνημονιακή επίθεση. Το
απεργιακό κίνημα σάρωσε την δική
του κυβέρνηση και αυτές που ακο-
λούθησαν λύνοντας σε ένα μεγάλο
βαθμό και την εσωτερική αντίφαση
του ΠΑΣΟΚ καθώς η συντριπτική
πλειοψηφία της εργατικής του βάσης
το εγκατέλειψε αναζητώντας εναλλα-
κτικές  στα αριστερά, οδηγώντας το
ίδιο το κόμμα σε κατάρρευση. 

Στις πρόσφατες εσωκομματικές
εκλογές, ο ΓΑΠ, παρά τα περί «προ-
οδευτικής στροφής», τελικά πλήρω-

σε αφενός το γεγονός ότι ο κόσμος
δεν έχει ξεχάσει τη μνημονιακή του
κωλοτούμπα, αφετέρου το γεγονός
ότι ο ίδιος προσωπικά φρόντισε να
ξεδοντιάσει τη βάση.

Η επικράτηση του Ν. Ανδρουλάκη
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί ως «ανανέωση» του
ΠΑΣΟΚ. Ούτε το νέον της ηλικίας
μεταφράζεται σε προοδευτική ανα-
νέωση, ούτε η πορεία του Ανδρου-
λάκη την τελευταία και κρίσιμη για
το ΠΑΣΟΚ δεκαπενταετία έχει δείξει
κάτι τέτοιο, ούτε το ότι είναι γέννη-
μα θρέμμα του μηχανισμού αυτής
της περιόδου, ούτε η σύνδεσή του
με τον Βενιζέλο. Αλλά ούτε και η
απροθυμία του να συγκρουστεί με
τη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα σε μια
φάση που αυτή κλυδωνίζεται και
αναζητά στηρίξεις. 

Στο ΚΙΝΑΛ, πολλοί υποστηρίζουν
ότι η ανάδειξή του σε ρόλο «ρυθμι-
στικού παράγοντα» στα σενάρια κυ-
βέρνησης συνεργασίας, είτε «κεν-
τροδεξιάς» είτε «προοδευτικής», βά-
ζουν τον Ανδρουλάκη και το κόμμα
στο κέντρο της πολιτικής, δίνοντάς
του τη δυνατότητα να αντλήσει δυ-
νάμεις και από τη ΝΔ και από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για αυταπάτη.
Ποτέ ο «ενδιάμεσος» δεν καθόρισε
τις παρατάξεις της ταξικής πόλω-
σης. Αυτό αφορά βέβαια και την
στάση που θα κρατήσουν ο Μητσο-
τάκης και ο Τσίπρας. Και οι δύο
έτρεξαν να ζητήσουν συναντήσεις
με τον Ανδρουλάκη επιδιώκοντας να
τον εντάξουν στα δικά τους σχέδια
συνεργασίας.

Αλλά αυτός που για ακόμη μια φο-
ρά είναι ο πραγματικός ρυθμιστικός
παράγοντας των εξελίξεων είναι η
ταξική πάλη: Το κατά πόσο το εργα-
τικό και νεολαιϊστικο κίνημα, που δεν
έχει σταματήσει να συγκρούεται με
την ΝΔ μέσα στον καιρό της πανδη-
μίας, θα μπορέσει να σπάσει τους
φραγμούς που βάζουν οι κοινοβου-
λευτικές πολιτικές και οι γραφει-
οκρατικές συνδικαλιστικές ηγεσίες
ενόψει μιας παρατεταμένης προ-
εκλογικής περιόδου. Να σπάσει την
αδράνεια στο όνομα μιας αναμονής
για «αλλαγή» από τα πάνω. Η από-
φαση σύσσωμων των συνδικαλιστι-
κών ηγεσιών να μην προχωρήσουν
φέτος σε απεργία ενάντια στον προ-
ϋπολογισμό λιτότητας είναι χαρα-
κτηριστική αυτού του κινδύνου, 

Η αντικαπιταλιστική αριστερά, ξε-
κινώντας από τις 16 του Δεκέμβρη,
πρέπει σε κάθε σωματείο και γειτο-
νιά να δώσει όλες τις δυνάμεις της
για να μπορέσει να εκφραστεί απερ-
γιακά στους δρόμους η οργή και η
δυναμική των εργαζομένων από τα
κάτω. Και ταυτόχρονα να διαμορφώ-
σει παλεύοντας δίπλα-δίπλα με αυ-
τόν τον κόσμο, την εργατική εναλλα-
κτική απέναντι στην χρεοκοπία ενός
συστήματος που κάθε μέρα μετράει
νέους νεκρούς και καταστροφές χω-
ρίς φως στο βάθος του τούνελ.

Γιώργος Πίττας
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Ηγεσίες που πολέμησαν 
την εργατική βάση του ΠΑΣΟΚ 
δεν μπορούν να το ξαναστήσουν

ΤΟ ΚΙΝΑΛ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ

Κυβέρνηση “Σαμαροβενιζέλων” 2013. Όταν ο Βενιζέλος έχριζε τον Ν.Ανδρουλάκη γραμματέα του ΠΑΣΟΚ
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Η συζήτηση του προϋπολογισμού στη
Βουλή είναι μια στιγμή όπου έρχεται
στο προσκήνιο το πού βρισκόμαστε

και οικονομικά και πολιτικά. Φέτος, αυτή η
στιγμή είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική, επειδή
βρισκόμαστε σε σημείο καμπής και στην οι-
κονομία και στην πολιτική.

Μέσα σε συνθήκες όπου οι θάνατοι από
την πανδημία σπάνε ρεκόρ, η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να κρύψει τα
αίσχη της πίσω από τους αριθμούς για την
«ανάκαμψη» της οικονομίας. Η αλήθεια,
όμως, είναι ότι ενώ μιλάνε για επέκταση του
ΑΕΠ, ο προϋπολογισμός μπαίνει στη μέγγενη
των περικοπών.

Μέσα στα δυο χρόνια της πανδημίας, οι
κεντρικοί τραπεζίτες έδωσαν το πράσινο φως

στις κυβερνήσεις να δανειστούν και να ξοδέ-
ψουν για τη διάσωση των επιχειρήσεων που
κινδύνευαν από τις καραντίνες και τα λοκντά-
ουν. Ακόμα και κυβερνήσεις υπερχρεωμένων
χωρών, όπως η ελληνική, μπήκαν σε αυτό το
χορό. Οι ίδιοι «εμπειρογνώμονες» που κραύ-
γαζαν ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο χωρίς
άγρια λιτότητα, βρέθηκαν να χειροκροτούν
την εκτίναξη του χρέους σε επίπεδα πολύ πιο
πάνω από εκεί που ήταν όταν ξεκίνησαν τα
μνημόνια. Όταν κινδυνεύουν καπιταλιστές με
χρεοκοπία, πάντα ισχύει ότι «τα λεφτά υπάρ-
χουν».

Κραυγές
Τώρα, όμως, αυτή η φάση τελειώνει και ξα-

ναρχίζουν οι κραυγές για «νοικοκύρεμα» των
δημόσιων δαπανών. Η «ανάκαμψη» της οικο-
νομίας γίνεται σύνθημα για πετσόκομα των
κοινωνικών δαπανών. Με τα νοσοκομεία να
στενάζουν από το βάρος των κρουσμάτων
του κορονοϊού, οι δαπάνες για την Υγεία μει-
ώνονται. Όσο και να κοκορεύεται ο Μητσοτά-
κης, ο απολογισμός των «επιτυχιών» της κυ-
βέρνησής του είναι εκατόμβες νεκρών και
επιστροφή στα μνημόνια.

Δίπλα σε αυτόν τον καταστροφικό οικονο-
μικό απολογισμό, έρχεται να προστεθεί ο πο-
λιτικός απολογισμός. Μέχρι πρόσφατα, η

Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιούσε τις δημο-
σκοπήσεις για να ισχυρίζεται ότι είναι κυ-
ρίαρχη. Ξαφνικά, με όλο τον ντόρο που έγινε
για τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ, βγαίνει μια άλλη
εικόνα: ούτε η ΝΔ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπο-
ρούν να σχηματίσουν αυτοδύναμη κυβέρνη-
ση μετά τις επόμενες εκλογές χωρίς μια συμ-
μαχία με το ΚΙΝΑΛ. Άθελά τους, τα ΜΜΕ που
δοξάζουν τον Μητσοτάκη βρέθηκαν να ομο-
λογούν ότι η τύχη του είναι εξαρτημένη από
την πορεία της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ.

Οι θεωρίες ότι η πολιτική κρίση που ζήσα-
με την περασμένη δεκαετία ξεπεράστηκε και
ότι το πολιτικό σύστημα σταθεροποιήθηκε με
τη δημιουργία ενός «νέου δικομματισμού ΝΔ-
ΣΥΡΙΖΑ» πάνε περίπατο. Η πραγματική εικό-
να δείχνει πολιτική αστάθεια με «ρυθμιστή»
ένα κόμμα που δεν ξέρει πού πατάει και πού
βρίσκεται. Ο Λοβέρδος που ήθελε συμμαχία
με ΝΔ ηττήθηκε στον πρώτο γύρο, ο Παπαν-
δρέου που υπονοούσε συμμαχία με ΣΥΡΙΖΑ
ηττήθηκε στον δεύτερο, ο «ανανεωτής» Αν-
δρουλάκης βγάζει μπουρμπουλήθρες.

Αυτές είναι συνθήκες ώριμες για μια εργα-
τική αντεπίθεση. Έστω και αν οι ηγεσίες της
κοινοβουλευτικής αριστεράς δεν μπαίνουν
μπροστά, έστω και αν οι γραφειοκρατικές
συνδικαλιστικές ηγεσίες γκρινιάζουν ότι «οι
απεργίες δεν τραβάνε», χιλιάδες αγωνιστές
και αγωνίστριες βλέπουν τις δυνατότητες
που ανοίγονται και τις αρπάζουν μόλις δοθεί
μια ευκαιρία. Αυτό έδειξαν και δείχνουν οι
απεργοί στην efood, στην COSCO, στα σχο-
λεία, στα πλοία και βέβαια στα νοσκομεία.

Καιρός είναι να συσπειρωθούμε στην επα-
ναστατική αριστερά όλοι και όλες που δίνου-
με αυτές τις μάχες, ώστε να οργανώσουμε
αποτελεσματικά την εργατική αντεπίθεση.

Άλλα 4.200 ευρώ συγκεντρώθηκαν τη
βδομάδα που πέρασε ανεβάζοντας

τον δείκτη της οικονομικής εξόρμησης της
Εργατικής Αλληλεγγύης στα 24.380 ευρώ. 

Ευχαριστούμε για τις προσωπικές σας
ενισχύσεις που συνεχίζονται: από 100 ευ-
ρώ Γιάνης Δ., Φωτεινή Τ., Γιάννης Κ., από
50 ευρώ Μάνος Τ., Λουίζα Γ., Μαρία Α.,
Γιάννης Σ., Γιώργος Ρ., Άρης Ζ., από 30
ευρώ Νίκος Π., Νίκος Σ., Θάλεια Μ., Βαγ-
γέλης Π., Γιάννης Σ., Μαρία Π., Νίκος Τ.,
Κώστας Κ., Θανάσης Σ., Βασίλης Λ., Χρι-
στίνα Λ., Πέτρος Π., Ηλίας Σ., Στέλλα Μ.,
από 20 ευρώ Φωτεινή Λ., Φίλιππος Κ., Θέ-
μης Π., Σωκράτης Τ., Κατερίνα Μ., Μιχά-
λης Β., Θανάσης Λ., Μιχάλης Θ., Κώστας
Λ., Νικηφόρος Π., Νίκος Κ., Μαρία Κ., Νίκη
Ζ., Γιάννης Κ., Πασχάλης Γ., από 15 ευρώ
Νώντας Φ., Μήτσος Α., Μαρία Α., από 10
Τιάνα Α., Μαριλένα Κ., Εύα Ν., Έλις Μ.,
Λουκάς Θ., Αντώνης Φ., Βίκυ Β., Ευγενία
Β., Μαρία Φ., Θάνος Τ., Νίκος Β., Ιάσονας
Π., Βασιλική Γ., Βασίλης Δ., Άρης Π., από 5
ευρώ Λίτσα Α., Πάνος Λ., Βάσια Τ.

Ευχαριστούμε, επιπλέον όσες/ους γρά-
φτηκαν συνδρομήτριες/ες στην Εργατική
Αλληλεγγύη και το περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα Κάτω: Πάνος Π, Θανάσης Λ, Μανώ-
λης Μ, Βασίλης Μ, Βασίλης Τ, Γιώργος Π,
Παντελής Γ, Στέλιος Γ, Μάνος Γ, Άρης Ζ,
Μάνος Κ, Σωτήρης Κ, Ευγενία Κ, Νάσος Μ,
Μαρία Π, Θοδωρής Λ, Θέμης Π, Λεωνίδας
Μ, Αχιλλέας Σ, Γρηγόρης Β. 

Τέλος, ευχαριστούμε τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που συγκέντρωσαν
44 ευρώ στη γενική συνέλευση της ΕΣΠΗΤ
και 16 ευρώ στην εξόρμηση στον ΗΣΑΠ
στο Μαρούσι. Δώστε την ενίσχυσή σας κι
ελάτε να βαδίσουμε μαζί για να τελειώνου-
με με τη Νέα Δημοκρατία και το σύστημα
της καταστροφής!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Ενισχύστε την 
Εργατική
Αλληλεγγύη

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

H “ανάκαμψη” της κρίσης
–οικονομικά και πολιτικά
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

“Θα είμαστε συνεχώς στο δρόμο”
Τι αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία
τα τελευταία δυο χρόνια της παν-
δημίας;

Η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα
που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της
χώρας δεν έκρυψε την πρόθεσή της
να ιδιωτικοποιήσει το ΕΣΥ. Μάλιστα
υπήρξαν και συγκεκριμένες δράσεις
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλο-
γο αλλά και δηλώσεις κυβερνητικών
στελεχών για συμπράξεις δημόσιου
και ιδωτικού τομέα, για μετατροπή
των νοσοκομείων σε νομικά πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου, για συγχωνεύ-
σεις-καταργήσεις νοσοκομείων και
μια σειρά άλλες μεθοδεύσεις. Η
πανδημία τούς φρέναρε τα σχέδια,
αλλά εξαιτίας αυτής της ιδεολοψίας
δεν φρόντισαν να θωρακίσουν και
να οργανώσουν το ΕΣΥ και μάλιστα
μπροστά σε μια πανδημία.

Το αποτέλεσμα είναι καταστροφι-
κό κυρίως για τους ασθενείς. Χάνου-
με 100 ασθενείς την ημέρα, οι ασθε-
νείς άλλων παθήσεων δυστυχώς νο-
σηλεύονται σε απαράδεκτες συνθή-
κες, σε ράντζα, φορεία. Αυξάνεται η
νοσηρότητα του πλυθυσμού γιατί τα
νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε
μονοθεματικά, οι εξετάσεις και οι
θεραπείες έχουν σταματήσει, τα χει-
ρουργεία έχουν διακοπεί. Όσοι
έχουν χρήματα μπορούν να πάνε
στον ιδιωτικό τομέα, όσοι δεν έχουν
κινδυνεύει η ζωή τους. 

Κι όλα αυτά γιατί δεν υπάρχουν
κατάλληλες ΜΕΘ, γιατί δεν φρόντι-
σαν να προσλάβουν το απαραίτητο
προσωπικό, γιατί το σύστημα δεν εί-
ναι όπως πρέπει εξοπλισμένο και
στελεχωμένο. Αυτή τη στιγμή έχου-
με 7000 λιγότερο προσωπικό από
τις αναστολές και 2000 από τις συν-
ταξιοδοτήσεις. Και πολύ φοβάμαι ότι
τις επόμενες μέρες θα έχουμε ακό-
μα περισσότερες απώλειες με δεδο-
μένο ότι τα πιστοποιητικά νόσησης
από έξι μήνες πάνε στους τρεις, και
ίσως -λέω ίσως- ένα κομμάτι δεν εμ-
βολιαστεί και βγει σε αναστολή.

Ποιες οι συνθήκες για το υγειονο-
μικό προσωπικό;

Οι υγειονομικοί επί δυο χρόνια εί-
ναι στην πρώτη γραμμή με περικοπή
των κανονικών τους αδειών, χωρίς
ρεπό κλπ. Τρέχουν να μπαλώσουν
τις μεγάλες -όπως είπαμε- ελλείψεις
προσωπικού, φοράνε την στολή
υψηλής προστασίας οκτώ ώρες, δεν
προλαβαίνουν να πάνε ούτε τουαλέ-
τα, έχουν εξαντληθεί, λιπαθυμάνε. Η
κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.

Και βέβαια υπάρχει ένα προσωπι-
κό της τάξης των 16.000 που ζει σε
μόνιμο καθεστώς εργασιακής ανα-

σφάλειας με δεδομένο ότι είναι συμ-
βασιούχοι. Η κυβέρνηση είχε πει ότι
όσοι προσφέρουν σε ένα υγειονομι-
κό πόλεμο θα μονιμοποιηθούν, αλλά
βλέπουμε ότι αυτό που κάνει είναι
να ανανεώνει τις συμβάσεις για ελά-
χιστους μήνες. Μιλάνε για προκηρύ-
ξεις με αυξημένη μοριοδότηση. Απο-
δείχτηκε με τις προηγούμενες ότι
δεν καλύπτουν μεγάλο μέρος αυτού
του προσωπικού. Σε μια προκήρυξη
4.900 θέσεων, ακόμα και αν όλοι έμ-
παιναν με αυξημένη μοριοδότηση -η
οποία αμφισβητείται ούτως ή άλλως
στο ΣτΕ-, θα έμεναν πάνω από
11.000 που θα απολύονταν. Απαίτη-
ση των συνδικάτων είναι να μονιμο-
ποιηθούν όλοι, γιατί προσφέρουν σε
αντίξοες συνθήκες και φυσικά καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Στην αρχή εισπράξαμε πολλά χει-
ροκροτήματα, στην πορεία στοχο-
ποιηθήκαμε για τον εμβολιασμό
όταν οι υγειονομικοί πρώτοι ανταπο-
κρίθηκαν σε ποσοστό 95%, σε αντί-
θεση με άλλες επαγγελματικές ομά-
δες και χώρους πχ αστυνομία, εκ-
κλησία κλπ που η κυβέρνηση δεν
τολμά να αγγίξει. Και βλέπουμε τώ-
ρα και αδράνεια σχετικά με τα αιτή-

ματα που έχουμε εκφράσει και θεω-
ρούνται δίκαια, όπως η ένταξη στα
ΒΑΕ. Δεν χρειάζεται να επιχειρημα-
τολογήσει κανείς ότι τα επαγγέλμα-
τα υγείας είναι βαριά και ανθυγιεινά
με δεδομένο ότι έχουμε χάσει και 29
συναδέλφους από κορονοϊό. Ζητή-
σαμε να χαρακτηριστεί εργατικό
ατύχημα ο θάνατος των συναδέλ-
φων από κορονοϊό και γενικότερα
όσων πεθαίνουν λόγω της δουλειάς. 

Προσωπικά συνομιλώ με οικογέ-
νειες συναδέλφων που χάθηκαν, και
είναι σε απόγνωση. Δεν έχουν δει τί-
ποτα από την πολιτεία. Όταν ένας
στρατιωτικός ή αστυνομικός χάσει
τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος ακό-
μα και σε καιρό ειρήνης στήνονται
αδριάντες, υιοθετούνται τα παιδιά
του από τη Βουλή, εξασφαλίζεται το
μέλλον τους. Στους υγειονομικούς
μηδέν. Οι μισθοί δε, είναι εξευτελι-
στικοί, ένας νεοδιόριστος παίρνει το
μισθό του ανειδίκευτου εργάτη.

Ποια η κατάσταση αυτή τη στιγμή
στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ;

Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία δε-
σμεύουν συνεχώς κλινικές και χώ-
ρους για περιστατικά κορονοϊού. Κι
αυτό συμβαίνει γιατί έκλεισαν 11 νο-
σοκομεία το 2014 που αποδείχθη
τώρα πόσο χρήσιμα ήταν. Και γιατί ο
ιδιωτικός τομέας δεν βάζει καθόλου
πλάτη. Καμιά ιδιωτική κλινική δεν νο-
σηλεύει περιστατικά κορονοϊού. Ό,τι
νοσηλεύουν είναι περιστατικά απο-
κατάστασης, δυο τρεις μέρες πριν
το εξιτήριο. Και δεν διαθέτουν ΜΕΘ
για κόβιντ. Έτσι τα νοσοκομεία δε-

σμεύουν συνεχώς χώρους, χωρίς το
απαραίτητο προσωπικό και εξοπλι-
σμό. Ακόμα και από οξυγόνο έχουν
πολλές φορές έλλειψη. 

Θα έπρεπε στη χώρα μας να λει-
τουργούν 3000 ΜΕΘ, 10% επί των
νοσοκομειακών κλινών με βάση τα
διεθνή στάνταρ. Λειτουργούν 950 και
από αυτές η κυβέρνηση ισχυρίζεται
ότι οι 660 είναι για περιστατικά κορο-
νοϊού. Όμως μονίμως στις μονάδες
νοσηλεύονται 600. Οπότε ή κάποιες
μένουν κενές ή δεν υπάρχουν όπως
ανακοινώνονται. Ποτέ η κυβέρνηση
δεν παραδέχτηκε ότι έχουν γεμίσει
οι ΜΕΘ, πάντα μιλάει για πληρότητα
97%-98%. Και άρα εμείς αναρωτιό-
μαστε πρώτον, από τη στιγμή που
έχουμε 120 διασωληνωμένους
εκτός, πώς γίνεται οι ΜΕΘ να έχουν
98% κάλυψη και όχι 100%; Και το
δεύτερο, πώς γίνεται όσοι βρίσκον-
ται ή έχουν πεθάνει εκτός ΜΕΘ να εί-
ναι κοινοί θνητοί και κανείς επώνυ-
μος; Οπότε κι εμείς καταλήγουμε
στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν
ίσες ευκαιρίες για όλους στο ΕΣΥ.

Αναφέρθηκα συγκεκριμένα στο
Μητροπολίτη από το Αγρίνιο που
διασωληνώθηκε Τετάρτη απόγευμα
και σε τρεις ώρες βρήκε ΜΕΘ και
μάλιστα σε μια από τις πιο οργανω-
μένες, στον Ευαγγελισμό. Εν αντιθέ-
σει με έναν άντρα 58 χρονών με
υποκείμενα νοσήματα που περίμενε
πάνω από πέντε μέρες όπως κατήγ-
γειλε η σύζυγός του και μόνο μετά
την καταγγελία βρήκαν την άλλη μέ-
ρα ΜΕΘ στα Γιάννενα.

Γιατί πιστεύετε ότι η κυβέρνηση αν-
τέδρασε τόσο έντονα στις καταγ-
γελλίες σας για τις ΜΕΘ;

Γιατί της αλλάζει όλον της τον πο-
λιτικό ισχυρισμό, ότι για όλα φταίνε
οι πολίτες που δεν προσέχουν, δεν
εμβολιάζονται κλπ. Ζήσαμε τα
μπρος πίσω με τις μάσκες, ζούμε το
συνωστισμό στα ΜΜΜ και τα σχο-
λεία, δεν υπάρχει πρωτοβάθμια πε-
ρίθαλψη για να παρακολουθεί τη
διασπορά στην κοινότητα για να μην
έρχονται οι ασθενείς στα νοσοκο-
μεία σε μη αναστρέψιμη κατάσταση. 

Ο ΕΟΔΥ δεν είναι στατιστική υπη-
ρεσία για να καταγράφει μόνο κρού-
σματα, πρέπει να τα παρακολουθεί,
να κάνει κατ’οίκον εμβολιασμούς
κλπ. Για να μην αναδειχτούν όλες
αυτές οι ευθύνες λοιπόν, η κυβέρνη-
ση προσπαθεί να στοχοποιεί το λαό.
Και ό,τι λέγεται που αναδεικνύει αυ-
τές τις ευθύνες, αντιμετωπίζει πολε-
μική. Ήταν αναμενόμενο, το περιμέ-
ναμε.

Στις απειλές απαντάμε ότι οι για-
τροί δεν φέρνουν τις ΜΕΘ από το
σπίτι τους. Πρέπει να τις φτιάξει το
κράτος, για να μπαίνουν και οι μη-
τροπολίτες και οι κοινοί θνητοί. Όλοι
έχουν δικαίωμα στη ΜΕΘ, εμβολια-
σμένοι, ανεμβολίαστοι, φτωχοί,
πλούσιοι, επώνυμοι, ανώνυμοι. Εδώ
λοιπόν έχουμε 120 διασωληνωμέ-
νους εκτός, πολλοί χάνουν τη ζωή
τους και είναι απαράδεκτο να λέγε-
ται διά στόματος πρωθυπουργού και
κυβερνητικών στελεχών ότι η θνησι-
μότητα εκτός ΜΕΘ δεν είναι αποκλί-
νουσα με αυτή εντός ΜΕΘ. Σαν να
λένε ουσιαστικά ότι δεν χρειάζεται η
εντατικολογία στην Ελλάδα. Και δεν
είδα την επίσημη επιστημονική κοι-
νότητα να πολέμησε αυτή την αντιε-
πιστημονική θέση όσο πολέμησε το
αυτονόητο που είπαν, όχι μόνο η
ΠΟΕΔΗΝ, αλλά και η ΟΕΝΓΕ, ότι
δεν υπάρχουν ΜΕΘ, ότι χάνει κό-
σμος τη ζωή του και ταυτόχρονα οι
επώνυμοι απολαμβάνουν περισσότε-
ρα προνόμια.

Πώς έχει παλέψει η Ομοσπονδία
και οι εργαζόμενοι/ες στα νοσοκο-
μεία;

Εμείς αναδεικνύουμε τα θέματα
αυτά με συνεντεύξεις, δηλώσεις κλπ
αλλά κυρίως με απεργιακές κινητο-
ποιήσεις. Ήμασταν και θα είμαστε
κάθε μέρα στο δρόμο, για να κινητο-
ποιούμε όχι μόνο τους υγειονομικούς
αλλά όλο το λαό, για τη σωτηρία της
δημόσιας υγείας, για να αναδει-
κνύουμε τα σχέδια της κυβέρνησης.

Συνέχεια στη διπλανή σελίδα

Ο Μιχάλης Γιαννάκος,
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ,
μίλησε στη Λένα Βερδέ
για τον αγώνα που
δίνουν οι εργαζόμενοι
στα δημόσια νοσοκομεία

16 Ιούνη 2020, Πανυγειονομική απεργία και πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα
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Συνέχεια από τη
διπλανή σελίδα

Και για να αναρωτιέται ο κόσμος
γιατί ενώ η πανδημία που ξεκίνησε
δυο χρόνια τώρα και όλοι είπαν ότι
ήρθε για να μείνει και υπήρχε μα-
κρύς χρόνος για να οργανωθεί το
σύστημα και στην πρωτοβάθμια πε-
ρίθαλψη και στη νοσοκομειακή και
στις ΜΕΘ, αυτό δεν συνέβη ποτέ.
Θα μπορούσα να πω ότι η κυβέρνη-
ση στην αρχή αιφνιδιάστηκε, αλλά
δυο χρόνια μετά θα μπορούσε να
έχει κάνει προκήρυξη 10.000 θέσε-
ων, να έχει δώσει χρήματα στην
Υγεία αντί να μειώνονται συνεχώς
οι προϋπολογισμοί, να επιταχτεί ο
ιδιωτικός τομέας που κονομάει από
την πανδημία.

Είναι άπειρες οι κινητοποιήσεις
που έχουμε οργανώσει αυτά τα δυο
χρόνια και θα συνεχίσουμε. Δεν
έχουν όλες την ίδια συμμετοχή, αλ-
λά με όλες έχουμε δώσει το στίγμα
μιας κινητικότητας, μιας αντίδρα-
σης. Οι μεγάλες απεργίες και δια-
δηλώσεις από την Μαβίλη που εί-
χαν πανελλαδικό χαρακτήρα ήταν
πολύ επιτυχημένες και με πολύ κό-
σμο. Και οι τοπικές που αναδει-
κνύουν τα ζητήματα ανά χώρο. Αρ-
κετά σωματεία, τα περισσότερα θα
έλεγα, και οι συνάδελφοι κινήθηκαν
με τοπικές κινητοποιήσεις τις οποί-
ες καλύψαμε, στηρίξαμε, συμμετεί-
χαμε.

Προφανώς δεν μπορούμε να
έχουμε κάθε φορά 40 χιλιάδες στο
δρόμο. Η συμμετοχή πάει σε συ-
νάρτηση με τις συνθήκες. Το προ-
σωπικό των νοσοκομείων είναι όλο
προσωπικό ασφάλειας. Με τις
απεργίες μας δεν θέτουμε σε κίνδυ-
νο ζωές των ασθενών. Παλεύουμε
για αυτές. Επιπλέον οι συνάδελφοι
είναι πολύ κουρασμένοι από τα
εξαντλητικά ωράρια, δεν γίνεται να
συμμετέχουν σε μια διαρκή κινητι-
κότητα που βρίσκεται η ΠΟΕΔΗΝ.
Αλλά σε διαφορετικές στιγμές, όλοι
οι εργαζόμενοι έχουν εκφράσει τη
συμφωνία τους με την Ομοσπονδία
και έχουν συμμετάσχει στις δράσεις
της.

Πώς πιστεύετε ότι θα αλλάξει αυτή
η πολιτική;

Εμείς θα πολεμάμε την όποια πο-
λιτική κατάσταση αποθεώνει τον
ιδιωτικό τομέα υγείας, δεν δίνει έμ-
φαση στον δημόσιο και τη δωρεάν
περίθαλψη με ίση ευκαιρία και πρό-
σβαση για όλους, και ταυτόχρονα
δεν συμμερίζεται τον αγώνα των
εργαζόμενων και δεν του αποδίδει
αυτό που δικαιούται, σε επίπεδο
κοινωνικών, εργασιακών δικαιωμά-
των και μισθών. Επειδή είμαστε μα-
κριά από αυτό το όραμά μας, θα εί-
μαστε συνεχώς στο δρόμο.

Συνέντευξη

Κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν στα πλαίσια της 48ωρης απεργίας τους οι
εργαζόμενοι στα ELTA Courier. Σε αυτές συμμετείχαν και αλληλέγγυοι συ-
νάδελφοί τους μόνιμοι των ΕΛΤΑ. Στις 8/12 ξεκίνησαν με προσυγκέντρωση

στο Κέντρο Διαλογής Δεμάτων στο Ρουφ και συνέχισαν με μοτοπορεία και συγ-
κεντρώσεις στα κεντρικά των ΕΛΤΑ στην πλατεία Κοτζιά και αργότερα στο
Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ στις 9/12 διαδήλωσαν έξω από τα
κεντρικά της ΕΛΤΑ Courier. Η εργοδοσία και τις δύο μέρες επιστράτευσε ταξί για
να σπάσει την απεργία, αλλά απέτυχε μετά από παρέμβαση των απεργών.

Κεντρικό αίτημα της απεργίας είναι η μετατροπή της ενοικιαζόμενης εργα-
σίας σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, με αξιοπρεπείς μισθούς και δικαιώματα.
Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο καθεστώς της ενοικίασης με συμβάσεις
του ενός μήνα, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, ενώ σε πολλές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ
είναι συντριπτικό. Πολλοί δουλεύουν για πάνω από 10 χρόνια, αναγκασμένοι
να ανανεώνουν κάθε μήνα νέα σύμβαση, για μισθούς ψίχουλα, χωρίς επιδόμα-
τα και προσαυξήσεις πτυχίου, παιδιών ή προϋπηρεσίας. Με το πρόσχημα ότι
δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες -πράγμα αστείο μετά από 10 χρό-
νια σταθερής εργασίας στο ίδιο πόστο-, τσακίζουν μισθολογικά και εργασιακά
δικαιώματα για να πλουτίζουν οι εργολάβοι στις δουλεμπορικές εταιρίες ενοι-
κίασης εργαζομένων. 

Τρομοκρατία
«Στην υπηρεσία που δουλεύω, στο ΕΛΤΑ Αυθημερόν, από τα περίπου 80

άτομα, οι 75 είναι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι και δουλεύουν έτσι πάνω από
δέκα χρόνια», μας είπε ο Βασίλης. «Αυτές οι συμβάσεις εργασίας εκτός των
άλλων πρέπει να ανανεώνονται κάθε μήνα. Μπορεί να δουλεύεις δέκα χρόνια
και όταν φύγεις η αποζημίωση είναι για ένα μήνα. Και δεν ξέρεις ποια είναι η
εργοδοσία σου και που να απευθυνθείς, στα ΕΛΤΑ ή στην εταιρία που σε νοι-
κιάζει; Επίσης, δεν είμαστε στα Βαρέα και Ανθυγιεινά και δουλεύουμε σε παλιά
μηχανάκια σαράβαλα 15-20 χρόνων, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς να μας παρέχουν
τίποτα απολύτως. Από την εργοδοσία θα έπρεπε να υπάρχουν για όλους μέτρα
προστασίας. Οι άδειες για να ξεκουραζόμαστε είναι ελάχιστες, μόνο 15 μέρες
το χρόνο. Λόγω της ανυπαρξίας εργασιακών δικαιωμάτων επιβάλουν την τρο-
μοκρατία για να μην συμμετέχει ο κόσμος στις κινητοποιήσεις».  

«Εγώ είμαι διανομέας στα ΕΛΤΑ, ενοικιαζόμενη μήνα-μήνα», δήλωσε η Κυ-
ριακή. «Πρέπει να σταματήσει η ενοικίαση εργαζομένων, που δεν ισχύει μόνο
σε μας, αλλά επεκτείνεται παντού. Ζητάμε να μας αναγνωρίσουν τριετία, να γί-
νουμε αορίστου χρόνου, να φύγουμε από τα ψίχουλα των 600 ευρώ που μας
δίνουν, με ενιαίο μισθολόγιο χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε μόνιμους και
μη. Τρώμε τον κίνδυνο του δρόμου και δεν έχουμε ΒΑΕ, μας κολλάνε ένσημα
υπάλληλου γραφείου. Εγώ είμαι και διανομέας της efood το βράδυ, παλέψαμε
και νικήσουμε, αλλά συνεχίζουμε για περισσότερα».

«Τον Γενάρη κλείνω 10 συνεχόμενα χρόνια στο ίδιο πόστο στα ΕΛΤΑ Courier»,
υπογράμμισε ο Δημήτρης. «Είναι παράνομο αυτό που κάνουν με τις συμβάσεις
κάθε μήνα. Ο νόμος του ελληνικού κράτους λέει ότι στην τρίτη διαδοχική ανα-
νέωση της σύμβασης, αυτή αυτομάτως πρέπει να μετατραπεί σε αορίστου χρό-
νου, ενώ μας λένε ότι αν δεν υπογράψουμε είναι οικειοθελής παραίτηση».

Μ.Ν.

Δεμένα παρέμειναν τα καράβια στα λιμάνια όλης της χώρας
χάρη στην απεργία των ναυτεργατών που ξεκίνησε την Πα-

ρασκευή 10/12 και συνεχίστηκε μέχρι και τη Δευτέρα 13/12. Μετά
τη συνάντηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) με
τους εφοπλιστές (ΣΕΕΝ), η πλειοψηφία της ηγεσίας της ΠΝΟ
αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση των εφοπλιστών, με απαξιωτι-
κές αυξήσεις, πολύ πιο κάτω από τα επίπεδα του πληθωρισμού.
Παρόλα αυτά, με αυτές τις δύο συνεχόμενες 48ωρες απεργίες
και τη μια προηγούμενη τον Νοέμβρη, οι Ναυτεργάτες έδειξαν τη
δύναμή τους στους εφοπλιστές και στην κυβέρνηση.

Τη Δευτέρα 13/12 πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση
στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί μιλήσαμε με τον Αντώνη Νταλακο-
γιώργο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού
Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ): «Η απεργία σημειώνει καθολική συμμετοχή.
Αυτό είναι το μήνυμα από όλα τα λιμάνια της χώρας, δείγμα ότι οι
ναυτεργάτες στηρίζουν κι ανταποκρίνονται στη διεκδίκηση των
αιτημάτων τους. Η επιτυχία της απεργίας συνιστά κι ένα ηχηρό
μήνυμα προς την κυβέρνηση και τους εφοπλιστές να δώσουν λύ-
ση στα προβλήματά μας. Διεκδικούμε υπογραφή κι ανανέωση
των συλλογικών συμβάσεων με ουσιαστικές αυξήσεις, λύση στα
εργασιακά θέματα που αφορούν την πολιτική της κυβέρνησης
και του Υπουργείου Ναυτιλίας, καθώς επίσης και τα κοινωνικοα-
σφαλιστικά ζητήματα τα οποία έχουν οδηγήσει τον απόμαχο της
θάλασσας σε δεινή οικονομική κατάσταση. Σε αυτά τα αιτήματα,
μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει καμιά θετική ουσιαστική απάντηση.
Από αυτό καθορίζεται και η θέση μας για κλιμάκωση της απερ-
γίας. Στη νέα συνεδρίαση της ΠΝΟ θα προτείνουμε νέα 48ωρη
πανελλαδική απεργία».   

Το παρών στη συγκέντρωση έδωσαν και μέλη του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης Πειραιά με πανό που καλούσε σε «Συμπα-
ράσταση μέχρι τη νίκη στον αγώνα των Ναυτεργατών», ενώ τη
συμπαράστασή τους δήλωσαν και οι λιμενεργάτες της Cosco στο
λιμάνι του Πειραιά, με ανακοίνωση του σωματείου τους ΕΝΕΔΕΠ.

Σε αναβολή οδηγήθηκαν οι εκλογές στην
Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ)

που είχαν οριστεί για τις 16 Δεκέμβρη, μετά την
προσπάθεια της ηγεσίας της Ένωσης να απο-
κλείσει τους αγροτικούς γιατρούς του νομού
από τη διαδικασία. Το «Αριστερό Ενωτικό Κίνημα
για την Ανατροπή» κατήγγειλε την αναβολή «με-
τά τη διάλυση της κεντρικής εφορευτικής επι-
τροπής στις 10/12, η οποία οδηγήθηκε σε παραί-
τηση κάτω από την πίεση της παράταξης “Συ-
νεργασία Γιατρών Ηπείρου”, που επέμενε να
αποκλειστούν οι αγροτικοί ιατροί των περιφερει-
ακών ιατρείων από την υποψηφιότητα και τη
συμμετοχή στις εκλογές».

Όπως αναφέρει «Για εμάς η συμμετοχή των
αγροτικών ιατρών  στις διαδικασίες της ΕΙΝΗ εί-
ναι αδιαπραγμάτευτη από πάντα. Η λειτουργία
του ΕΣΥ, των Κέντρων Υγείας και των νοσοκο-
μείων στηρίζεται και στους αγροτικούς ιατρούς.

Όλοι οι αγροτικοί ιατροί λογοδοτούν και εκπαι-
δεύονται-εργάζονται στα νοσοκομεία του νομού
τους. Ακόμα και αν η οργανική τους θέση είναι
σε περιφερειακό ιατρείο είναι οι ίδιοι που εφημε-
ρεύουν και καλύπτουν τα Κέντρα Υγείας και σε
πολλές περιπτώσεις όχι μόνο εφημερεύουν αλ-
λά ουσιαστικά εκτελούν χρέη ειδικευόμενου στα
νοσοκομεία.

Ειδικά αν συζητάμε για την Ήπειρο, κλινικές
ολόκληρες των Νομαρχιακών νοσοκομείων δε θα
λειτουργούσαν χωρίς την κάλυψη των αγροτικών
ιατρών, οι οποίοι ταυτόχρονα παρέχουν και υπη-
ρεσίες ιατρείου υπαίθρου κάτω από τις πιέσεις
της ΥΠΕ και των διοικήσεων. Αυτοί οι συνάδελ-
φοι που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
λειτουργίας του ΕΣΥ και είναι ευάλωτοι στις αυ-

θαιρεσίες της ΥΠΕ και των διοικήσεων δεν γίνε-
ται να αποκλείονται από την ΕΙΝΗ. Διεκδικούμε
πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα, του εκλέγειν
και του εκλέγεσθαι, για τους συναδέλφους μας...

Σε μια περίοδο που έχουμε να παλέψουμε
απέναντι στη δολοφονική πολιτική της κυβέρνη-
σης που αντί για προσλήψεις, μονιμοποιήσεις
και χρηματοδότηση του ΕΣΥ για να αντιμετωπί-
σουμε το τέταρτο κύμα της πανδημίας και τις
υγειονομικές ανάγκες χτυπά με απολύσεις συμ-
βασιούχων, μετακινήσεις προσωπικού και αφή-
νει τα νοσοκομεία με τεράστιες ελλείψεις σε
προσωπικό-ΜΕΘ-εξοπλισμό-υποδομές, χρειαζό-
μαστε δυνατά αγωνιστικά σωματεία. Για αυτό
διεκδικούμε άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικα-
σίες για τις εκλογές ΕΙΝΗ».

ΕΛΤΑ  “Απαιτούμε
Συμβάσεις Αορίστου”

Η ΠΝΟ υπέγραψε ΣΣΕ

Όχι αποκλεισμούς στην ΕΙΝΗ

13/12, Απεργία Ναυτεργατών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΥΠ.ΟΙΚ.

Κυκλοφόρησε το πρώ-
το τεύχος του Anti–

Capital, του εντύπου της
Αντικαπιταλιστικής Αρι-
στεράς στο Υπ. Οικονομι-
κών. Η έκδοσή του αποτε-
λεί ένα σημαντικό βήμα
στην προσπάθεια για το
δυνάμωμα του μαχητικού
συνδικαλισμού μέσα στις
υπηρεσίες μας και της
οργάνωσης των αγώνων
από τα κάτω.

Θέλουμε το έντυπο αυ-
τό να γίνει η φωνή των
ίδιων των εργαζομένων
του Υπουργείου, που θα
αναδεικνύει τις επιθέσεις
που δεχόμαστε αλλά και
τις μάχες που δίνουμε και
πως μπορούμε να τις κερ-
δίσουμε.

Το πρώτο τεύχος περιλαμβάνει άρθρα για την πολιτική συγκυρία, το
Ειδικό Μισθολόγιο της ΑΑΔΕ, τις μάχες των συμβασιούχων καθαρι-
στριών, τους αγώνες ενάντια στην μετεγκατάσταση της ΓΔΗΛΕΔ και την
προσπάθεια διάλυσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ήδη τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε η διακίνησή του άφησε πολύ κα-
λές εντυπώσεις στους συναδέλφους. Το ίδιο δυνατά, και με περισσότε-
ρες ανταποκρίσεις, θέλουμε να προχωρήσει και στην συνέχεια.

Νίκος Τουρνάς, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΓΔΕ

Αυτές τις μέρες διεξάγονται οι εκλογές στους Συλλόγους των Εφο-
ριακών και στην ΠΟΕ-ΔΟΥ. Από την πλευρά μας έχουμε εντείνει τις

επισκέψεις μας σε υπηρεσίες της Αττικής και της περιφέρειας. Συναντά-
με συναδέλφισσες και συναδέλφους που αναζητούν συνδικαλιστική έκ-
φραση που να απαντά στο δυστοπικό μέλλον που μας σερβίρουν η κυ-
βέρνηση και η διοίκηση της ΑΑΔΕ.

Θέλουν να δώσουν μια απάντηση στην αλαζονική ΔΑΚΕ, την αδιάφο-
ρη ΠΑΣΚΕ και σε εκείνες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που ήταν ανύ-
παρκτες στους χώρους δουλειάς και απούσες από κάθε αγώνα είτε του
κλάδου ή της κοινωνίας.

Η διάχυση του λόγου της Αυτόνομης Κίνησης Εφοριακών στις γενικές
συνελεύσεις από τα κάτω, από τους εργαζόμενους της πρώτης γραμ-
μής, η αναγνώριση της συνέπειας της Α.Κ.Ε, η αφύπνιση και η συστρά-
τευση μας γεμίζουν αισιοδοξία. 

Με ακόμα μεγαλύτερη όρεξη και πείσμα ριχνόμαστε στη μάχη για να
αλλάξουμε τα σωματεία μας. Να βάλουμε ένα τέλος στην ηττοπάθεια,
στην εθελοδουλία. Να διεκδικήσουμε αιτήματα που απαντούν στις σύγ-
χρονες ανάγκες μας. Να υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των
υπηρεσιών μας.

Γιώργος Ρόδης, υποψήφιος με την Αυτόνομη Κίνηση Εφοριακών

Σας καλούμε να παλέψουμε: 
Για την κατάργηση του εκτρώματος της ΑΑΔΕ και την ενότητα του

κλάδου. Για την ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εργαζομένων,
με βάση την πρόταση των τριών Ομοσπονδιών και ενάντια στις ‘’κανιβα-
λικές’’ λογικές που εισάγει το Μισθολόγιο της ΑΑΔΕ. Για την ΑΜΕΣΗ έν-
ταξη ΟΛΩΝ των εργαζομένων στο καθεστώς της Προσωπικής Διαφο-
ράς. Για την άμεση ενίσχυση του ΣΔΟΕ και των Κτηματικών. Για την
υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών μας, ενάντια στην
εκχώρηση αντικειμένων σε Ιδιώτες και Ελεγκτικές Εταιρίες. Για την κα-
τάργηση του νόμου Χατζηδάκη

Για ένα μαχητικό συνδικαλιστικό κίνημα: Που θα ξεπερνά τα εμπόδια
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, κόντρα στην ηττοπάθεια και το
συντεχνιακό κατακερματισμό. Που θα διεκδικεί απεργίες, αγώνες διαρ-
κείας και δεν θα συμβιβάζεται. Που θα στηρίζεται στη δύναμη των «από
κάτω», στις γενικές συνελεύσεις, στις απεργιακές επιτροπές. Που θα
απευθύνεται στην κοινωνία, θα συντονίζεται με τα υπόλοιπα κομμάτια
των εργαζομένων και θα χτίζει συμμαχίες.

Χρυσόστομος Γεροντίδης, υποψήφιος με την «Εργατική
Αλληλεγγύη στο Σύλλογο Εφοριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας

COSCO Κρίσιμη συνάντηση 17/12

efood Συνέλευση του σωματείου

Την Παρασκευή 17 Δεκέμβρη
θα πραγματοποιηθεί η συνάν-
τηση της διαπραγματευτικής

ομάδας της ΕΝΕΔΕΠ, του σωματεί-
ου των λιμενεργατών, με την CO-
SCO-DPORT για την έναρξη των δια-
πραγματεύσεων για τη Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας. Μετά το τέλος
της διαπραγμάτευσης θα συγκληθεί
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΕ-
ΔΕΠ και την επόμενη ημέρα, Σάββα-
το 18/12, καλείται γενική συνέλευση
των εργαζομένων στο Εργατικό Κέν-
τρο Πειραιά στις 12 το μεσημέρι.

Από τις 31/10 που σταμάτησε η νι-
κηφόρα επταήμερη απεργία, έχει πε-
ράσει ενάμιση μήνας και τρεις
48ωρες απεργίες, που καλέστηκαν
και αναστάλθηκαν, για να ξεκινήσει η
διαπραγμάτευση για τη ΣΣΕ. Είναι
πλέον παραπάνω από προφανής η
πρόθεση της εργοδοσίας της CO-
SCO να κάνει ό,τι μπορεί για να μην
επιτευχθεί η σύναψη της ΣΣΕ, ούτε
καν η διαπραγμάτευση. Μέσα σε αυ-
τό το διάστημα, έβαλε μπροστά το
σχέδιο μαζικοποίησης του εργοδοτι-
κού σωματείου με αθέμιτα μέσα σε
στημένες εκλογές, ώστε να καταφέ-
ρει -πάντα με τη βοήθεια των δικα-
στηρίων και της κυβέρνησης- να ορι-
στεί αυτό ως αντιπροσωπευτικό της
διαπραγμάτευσης και όχι η ΕΝΕ-
ΔΕΠ. 

Η διαπραγμάτευση στις 17/12 με
συμμετοχή της ΕΝΕΔΕΠ είναι πάλι
αποτέλεσμα που ήρθε μέσα από μια

μέρα απεργίας την 1/12. Το κάλεσμα
για γενική συνέλευση την επόμενη
της συνάντησης είναι το πιο δυνατό
διαπραγματευτικό χαρτί, αν συνο-
δευτεί με την αποφασιστική διάθεση
της ηγεσίας του σωματείου να απει-
λήσει με πρόταση απεργίας διαρ-
κείας, χωρίς αστερίσκους και μπλό-
φες, σε περίπτωση που δεν εξασφα-
λιστούν τα αναγκαία αιτήματα, όπως
αυξήσεις στους μισθούς, μόνιμη και
σταθερή δουλειά, αξιοπρεπείς εργα-
σιακές συνθήκες και δικαιώματα.

Όσες κι αν είναι οι μεθοδεύσεις
της COSCO και του εργοδοτικού
σωματείου να διασπάσουν τους ερ-
γαζόμενους και να κάμψουν τον
αγώνα τους, το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ
είναι πιο δυνατό. Το είδαμε με την

καθολική συμμετοχή στην τελευταία
απεργία της 1/12, όπου το εργοδοτι-
κό σωματείο που εμφανίζεται ως
πλειοψηφικό δεν τόλμησε καν να εμ-
φανιστεί, πόσο μάλλον να στήσει
απεργοσπαστικό μηχανισμό. Στο δί-
λημμα που θα εμφανιστεί αν «μας
παίρνει» για μια νέα απεργιακή σύγ-
κρουση, η απάντηση πρέπει να είναι
καταφατική. Έτσι θα μπει και η τελι-
κή σφραγίδα της νίκης στον αγώνα
των λιμενεργατών της COSCO. Αν
δεν μπορούν να εξασφαλίσουν αυτά
που ζητούν οι εργάτες, να διώξουν
τα αφεντικά και να πάρουν με δημό-
σιο εργατικό έλεγχο το λιμάνι. Προς
όφελος των ίδιων, αλλά και όλης της
κοινωνίας.

Μάνος Νικολάου

Με συμμετοχή περισσότερων από 80 εργαζόμενων,
στη συντριπτική τους πλειοψηφία διανομείς, πραγ-

ματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13/12 η πρώτη συνέλευση του
νεοσύστατου σωματείου εργαζόμενων στην efood. Πολ-
λοί και πολλές πήραν τον λόγο, έχοντας σαν αφετηρία
ότι πατούν πάνω σε μια μεγάλη νίκη για να οργανώσουν
τη συνέχεια, χωρίς την ομηρεία των τρίμηνων συμβάσε-
ων και την απειλή της μη ανανέωσης. «Τα τρίμηνα μας εί-
χαν κλείσει το στόμα. Τώρα μπορούμε να μοιράζουμε
συνδικαλιστικό υλικό», είπε χαρακτηριστικά ένας διανο-
μέας.

Μεγάλο μέρος της συζήτησης κινήθηκε γύρω από τα
επόμενα αιτήματα που έχει να διεκδικήσει το σωματείο -
ΒΑΕ, μέτρα προστασίας, κατάργηση του νόμου Χατζηδά-
κη, κ.α.- καθώς και την ίδια τη λειτουργία του, τη μαζικο-
ποίησή του και την αντιμετώπιση απέναντι στο freelan-
cing, δηλαδή το καθεστώς εργασίας του ελεύθερου συ-
νεργάτη με την εταιρία. Όλες και όλοι συμφωνούσαν
στην προσπάθεια να οργανωθούν στο σωματείο πιο μαζι-
κά και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι της efood πέρα από
τους διανομείς.

Σημαντική ήταν η τοποθέτηση εργαζόμενης στο τηλε-
φωνικό κέντρο που έδωσε την τραγική εικόνα της υπο-
στελέχωσης. Ελάχιστοι εργαζόμενοι και εργαζόμενες
έχουν την ευθύνη να καλύψουν τα αιτήματα διανομέων
και καταναλωτών, αναγκασμένοι να δουλεύουν σε τρε-
λούς ρυθμούς, χωρίς διάλλειμα και δυνατότητα ακόμα
και για τουαλέτα, καθώς έχουν περιθώριο 5 λεπτών να

εξυπηρετήσουν κάθε αίτημα, ενώ αξιολογούνται με βάση
αυτή την απόδοση.

Οι εργαζόμενοι efood από την αντικαπιταλιστική κίνηση
εργαζομένων στον τουρισμό-επισιτισμό ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ μοί-
ρασαν προκήρυξή τους που ανέφερε ότι «χρειάζεται να
προχωρήσουμε με ένα μαζικό σωματείο σε σύνδεση με
το εργατικό κίνημα στον ιδιωτικό και το δ   ημόσιο τομέα.
Μαζί με τους νοσοκομειακούς που ματώνουν για να σώ-
σουν ζωές από τη δολοφονική πολιτική του Πλεύρη και
της κυβέρνησης, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που προ-
σφέρουν στα παιδιά ποιοτική Παιδεία υπό το βάρος της
ιδιωτικοποίησης της Κεραμέως. Να απεργήσουμε και να
διαδηλώσουμε την Πέμπτη 16 Δεκέμβρη ενάντια στον
προϋπολογισμό του θανάτου και της καταστροφής». Τέ-
λος, ανανεώθηκε το ραντεβού για επόμενη συνέλευση
και μοιράστηκαν χαρτιά εγγραφής μέλους σε όσους πα-
ρευρέθηκαν για να μαζικοποιηθεί το σωματείο.

Tην ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα, ξεκίνησε και το
τριήμερο συνέδριο της Ομοσπονδίας των εργαζόμενων
του Επισιτισμού-Τουρισμού, ΠΟΕΕΤ. Η αντικαπιταλιστική
αριστερά θα καταθέσει ενωτικό ψηφοδέλτιο στις διαδικα-
σίες του Συνεδρίου με συμμετοχή συνέδρων από την Κα-
μαριέρα, τη Λάντζα και άλλες δυνάμεις ώστε να εκφρα-
στεί η δυναμική που έχει συσσωρεύσει ο κόσμος του
κλάδου μέσα από τις μεγάλες μάχες του 2019-2021. Επί-
σης, καταθέτει πρόταση για στάση εργασίας την Πέμπτη
12 με 4μμ και συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 12.30
στην Πλ. Κλαυθμώνος και στις 6μμ στο Σύνταγμα. 
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΙΔΙΩΤ. ΥΓΕΙΑΣ

Ανοδική πορεία
Σημαντική ήταν η επιτυχία της Αγωνιστικής Συνδικαλιστικής

Κίνησης Υγειονομικών - ΑΣΚΥ, δύναμη της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς, στις εκλογές του Σωματείου Προσωπικού
Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας για την ανάδειξη νέου Δ.Σ, αντιπρο-
σώπων στην ΟΣΝΙΕ και το ΕΚΑ. Σχεδόν διπλασίασε τις ψή-
φους για το ΔΣ του Σωματείου, ενώ για πρώτη φορά έβγαλε
αντιπροσώπους σε ΟΣΝΙΕ και ΕΚΑ. Σε ανακοίνωσή της για την
αποτίμηση των εκλογών αναφέρει:

«Το αποτέλεσμα για την ΑΣΚΥ στηρίχτηκε στις μάχες και
στους αγώνες που δόθηκαν με τη στήριξη και την πρωτοβου-
λία των αγωνιστών και των αγωνιστριών της. Με προσανατολι-
σμό που προσπαθούσε να ενώνει και να συσπειρώνει στην
πράξη όλους τους αγωνιστές υγειονομικούς μέσα από την
στήριξη των μαχών στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. Μάχες
όχι μόνο συνδικαλιστικές και απεργιακές, αλλά και πολιτικές,
όπως τη σύγκρουση με τον ρατσισμό και τους φασίστες, τον
σεξισμό, αλλά και το άνοιγμα της συζήτησης για την Επίταξη
της Ιδιωτικής Υγείας μέσα στην περίοδο της Πανδημίας που
δεν φαίνεται να φτάνει σε τέλος, της κρατικοποίηση των κλινι-
κών και συνολικά την αριστερή εναλλακτική στην πολύπλευρη
κρίση του καπιταλιστικού συστήματος!

Η ΑΣΚΥ κατάφερε να μεγαλώσει τον αριθμό των υποψηφίων
στο ψηφοδέλτιό της το οποίο αποτελείται κατά κύριο λόγο
από γυναίκες που είναι και η πλειοψηφία των εργαζόμενων
στον κλάδο. Μέσα από αυτό εκφράστηκαν αγωνιστές κι αγω-
νίστριες από μαζικούς χώρους όπως το Ωνάσειο, το Μητέρα,
το ΡΕΑ, την Βιοϊατρική αλλά και από μικρότερους χώρους από
γηροκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Δώσαμε
έμφαση στο να πάρει πρωτοβουλίες το σωματείο, να το δυνα-
μώσουμε, να γραφτούν όσο γίνεται περισσότεροι συνάδελφοι
και συναδέλφισσες. 

Ενδυνάμωση του σωματείου
Μέσα από αυτήν την διαδρομή καταφέραμε να πετύχουμε

σημαντική άνοδο τόσο στις δικές μας δυνάμεις όσο και συνο-
λικά των ψηφισάντων στις εκλογές, σε σχέση με τις εκλογές
του 2018. Καλό θα ήταν οι δυνάμεις της ΔΑΣ να κινούνταν
στην ίδια κατεύθυνση αντί να προσπαθούν να βάλουν εμπόδια
στην δράση της ΑΣΚΥ. Εμπόδια που εκφράστηκαν μέσα από
παρατυπίες και μεθοδεύσεις κατά την διάρκεια της εκλογικής
διαδικασίας. Κινήσεις που αντί να ενισχύουν τη συνειδητή
στράτευση των συναδέλφων/ισσών στην προσπάθεια ενδυνά-
μωσης των συνδικάτων και την ενεργή συμμετοχή όλων μας,
κινούνται σε μία λογική μετατροπής των σωματείων μόνο σε
εκλογικούς μηχανισμούς. Τέτοιου είδους συμπεριφορές πλη-
γώνουν την ενότητα του σωματείου μας που τόσο έχουμε
ανάγκη στην περίοδο που βρισκόμαστε με τις επιθέσεις που
πραγματοποιεί η εργοδοσία στους εργαζόμενους του κλάδου.

Μπροστά στις μεγάλες συγκρούσεις που ανοίγουν για τον
κλάδο της ιδιωτικής υγείας και συνολικά στο εργατικό κίνημα,
η επιτυχία της ΑΣΚΥ είναι ένα σημαντικό βήμα στην ενδυνάμω-
ση του σωματείου, ένα βήμα για ένα ταξικό συνδικαλισμό που
θα οργανώνει, θα διεκδικεί και θα κερδίζει, με μια αριστερά
που θα ενώνει στον αγώνα. Για να μπουν τα εργατικά δικαιώ-
ματα  και η Υγεία πάνω από τα κέρδη!».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ψηφίσαντες 434
ΔΑΣ 384 (8 έδρες)
ΑΣΚΥ 43 (1 έδρα)

Για ΟΣΝΙΕ και ΕΚΑ
Ψηφίσαντες 268
ΔΑΣ 227 (αντιπρόσωποι 4 για ΟΣΝΙΕ, 3 για ΕΚΑ)
ΑΣΚΥ 38 (αντιπρόσωποι 1 για ΟΣΝΙΕ, 1 για ΕΚΑ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Συνεχίζουμε με επιτυχίες 
τη μάχη των εκλογών

ΑΥΓΗ Όχι στην “εθελούσια έξοδο”

Συνεχίζεται η πτώση της ΔΑΚΕ και
η ενίσχυση της αριστεράς σε πο-
σοστά και έδρες στα νέα Δ.Σ των

ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ που διεξάγουν εκλογές.

Στη Γ΄ΕΛΜΕ Αθήνας η ΔΑΚΕ έπεσε
κατά 73 ψήφους και 8 ποσοστιαίες μο-
νάδες, ενώ η Αντίσταση – το ενωτικό
σχήμα των Παρεμβάσεων, Αρεν και
ανένταχτων – ανέβηκε σε ψήφους και
ποσοστά, βγάζοντας και μια έδρα στο
νέο Δ.Σ (στο οποίο δεν είχε μέλος στην
προηγούμενη θητεία). Αναλυτικά τα
αποτελέσματα: Ενωτική πρωτοβουλία
(ΣΥΝΕΚ): 286 ψήφους, 47%, 4 έδρες
(2019: 309, 44,8%, 4 έδρες), ΔΑΚΕ:
131, 21,5%, 2 έδρες (204, 29,6%, 3
έδρες), ΠΑΜΕ: 107, 17,6% , 2 έδρες
(102, 14,8%, 2 έδρες), Αντίσταση (ενω-
τικό σχήμα Παρεμβάσεις – αρεν - ανέν-
ταχτοι): 84, 13,8 %, 1 έδρα (75, 10,9%,
καμία έδρα).

Στο ΣΕΠΕ Ελληνικού - Αλίμου – Αρ-
γυρούπολης «Θουκυδίδης» το σχήμα
ΕΝΕΔΡΑ, στο οποίο συμμετέχει το Δί-
κτυο «Η Τάξη μας», έλαβε 67 ψήφους
και 2 έδρες στο νέο Δ.Σ ενώ η ΔΑΚΕ
έλαβε 63 ψήφους, 50 λιγότερες από
τις προηγούμενες εκλογές κι από δεύ-
τερη δύναμη στις προηγούμενες εκλο-
γές έπεσε στην τέταρτη θέση. Πρώτη
δύναμη αναδείχθηκε η Αγωνιστική Συ-
σπείρωση Εκπαιδευτικών που συμμετέ-
χει στο ΠΑΜΕ.

Στο ΣΕΠΕ Μεσσηνίας η Αιχμή, το
σχήμα των Παρεμβάσεων αναδείχθηκε
σε πρώτη δύναμη καταλαμβάνοντας 3
έδρες στο νέο Δ.Σ. Στο προηγούμενο
Δ.Σ πρώτη δύναμη ήταν η ΔΑΚΕ η
οποία έχασε δύο έδρες.

Στο ΣΕΠΕ Γλυφάδας - Βάρης - Βού-
λας – Βουλιαγμένης, το σχήμα των Πα-
ρεμβάσεων, Συνεργασία για ενότητα κι
αγώνα, αναδείχθηκε πρώτη και  αυτο-
δύναμη με 146 ψήφους, εκλέγοντας 4
αντιπροσώπους στο νέο Δ.Σ (από τρεις
στο προηγούμενο), ενώ η ΔΑΚΕ έχασε
τη μία έδρα που είχε μένοντας εκτός
διοικητικού συμβουλίου. Δεύτερη δύ-
ναμη αναδείχθηκε το ΠΑΜΕ με 66 ψή-

φους αυξάνοντας τις έδρες του σε 2
(από μία στο προηγούμενο Δ.Σ), ενώ
μία έδρα έχασε και η Εκπαιδευτική
Δράση, παράταξη που πρόσκειται στην
ΠΑΣΚΕ. 

Την Τετάρτη 15/12 θα γίνουν οι εκλο-
γές στο ΣΕΠΕ Ξάνθης. «Μετατρέπουμε
την οργή μας σε αγωνιστική αλλά και
πολιτική ορμή. Στις εκλογές που γίνον-
ται στον σύλλογό μας βάζουμε στην
άκρη όλους αυτούς τους “συνδικαλι-
στές” και τις παρατάξεις που έβαλαν
πλάτη στην Κεραμέως. Δίνουμε μεγα-
λύτερη δύναμη στην Αριστερή Αγωνι-
στική Κίνηση και δυναμώνουμε την Αρι-
στερά που πρωτοστατεί, οργανώνει,
συνδέει τις μάχες, μέχρι τη νίκη», ση-
μειώνει το σχήμα των Παρεμβάσεων. 

Συνολική σύγκρουση
«Ταυτόχρονα, είναι η ώρα που χρει-

άζεται να προετοιμαστούμε για τη συ-
νολική σύγκρουση με το Υπουργείο
Παιδείας και την κυβέρνηση Μητσοτά-
κη, που διαλύουν με κάθε τους ενέρ-
γεια, με κάθε τους νόμο τη Δημόσια
Εκπαίδευση. Η απεργιακή κλιμάκωση
στην εκπαίδευση μπορεί να δώσει καί-
ριο χτύπημα στην κυβέρνηση και την
πολιτική της. Να αποφασίσουμε απερ-
γιακά βήματα κλιμάκωσης το επόμενο
διάστημα για να πάρει πίσω η Κυβέρ-

νηση όλους τους αντιεκπαιδευτικούς
νόμους που ψηφίζει -κυριολεκτικά νύ-
χτα- εδώ και δύο χρόνια, αλλά και ενό-
ψει του προϋπολογισμού σφαγείου για
τις λαϊκές ανάγκες» συνεχίζει μεταξύ
άλλων. Στο ψηφοδέλτιο της Αριστερής
Αγωνιστικής Κίνησης συμμετέχει και ο
Τζεμαλί Μηλιαζήμ από το Δίκτυο Εκ-
παιδευτικών «Η Τάξη μας». 

Στην Α΄ΕΛΜΕ Αθήνας οι εκλογές θα
γίνουν στις 21/12. Η Αθανασία Κατσού-
λη, υποψήφια με την Αγωνιστική Πα-
ρέμβαση – Συσπείρωση δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη:

«Οι εκλογές σε όλες τις ΕΛΜΕ της
χώρας γίνονται σε μια πολύ κρίσιμη
στιγμή για το εκπαιδευτικό κίνημα, κα-
θώς καλούμαστε να επιλέξουμε ανάμε-
σα σε αυτούς που επιδιώκουν να δια-
λύσουν το δημόσιο σχολείο ή σιωπηρά
συναινούν στη διάλυση του και σε αυ-
τούς οι οποίοι δίνουν ανυποχώρητο
αγώνα ενάντια στους αντιδραστικούς
νόμους Κεραμέως - Χατζηδάκη. Στην
Α΄ΕΛΜΕ Αθήνας έχουμε δώσει αγώ-
νες, είμαστε αναγνωρίσιμοι ανάμεσα
στους συναδέλφους για την μαχητικό-
τητα, την εντιμότητά μας και φυσικά
για την ιδεολογία μας και ελπίζουμε ότι
αυτό θα αποτυπωθεί και στις εκλογές
της επόμενης εβδομάδας».

Στέλιος Μιχαηλίδης

Τη διοίκηση της εφημερίδας Αυγή καταγγέλουν οι εργα-
ζόμενοί της με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης

καθώς τους χρωστούνται δεδουλευμένα εκατοντάδων χιλιά-
δων ευρώ, ενώ και ο αριθμός των θέσεων εργασίας κινδυ-
νεύει με μείωση μετά το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου
που κατατέθηκε. 

Μάλιστα, όπως σημειώνουν οι εργαζόμενοι της Αυγής, εί-
ναι οξύμωρο το «γεγονός η Διοίκηση να επικαλείται την επί
σειρά ετών δυσχερή οικονομική κατάσταση του οργανισμού,
προκειμένου να δικαιολογήσει το πρόγραμμα της εθελου-
σίας, τη στιγμή που τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει προ-
χωρήσει σε αύξηση δαπανών και σε προσλήψεις διευθυντι-

κών στελεχών με υψηλούς μισθούς». 
Η ανακοίνωσή τους κλείνει απευθύνοντας «έκκληση στα

σωματεία και τους συναδέλφους μας στον κλάδο των ΜΜΕ,
αλλά και προς τον κόσμο της εργασίας στους υπόλοιπους
κλάδους, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στα δίκαια αι-
τήματά μας και στον αγώνα για τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας για να εξακολουθήσει να κρεμιέται στα περίπτερα
η ΑΥΓΗ στα 70 χρόνια από τη γέννησή της. Υπενθυμίζουμε
πως σε περίπτωση που συνεχίσει να μεταφέρεται το κόστος
στις πλάτες μας, θα αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα πάλης που
έχουν στη διάθεσή τους οι εργαζόμενοι για να διεκδικούν το
δίκιο τους».

10/6, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης
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Με τα πανό τους έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας βρέ-
θηκαν τη Δευτέρα 13/12 οι απολυμένες μετανάστριες καθαρί-

στριες των σχολείων του Δήμου Αθήνας και συμβασιούχοι του δήμου
με συμβάσεις covid. Προκλητική ήταν η στάση της αστυνομίας, που
έφτασαν να ζητήσουν από όλους τους συγκεντρωμένους ταυτότητα,
ακόμα και από τον δημοτικό σύμβουλο Πέτρο Κωνσταντίνου, αλλά τελι-
κά η προσπάθειά τους να τρομοκρατήσουν απέτυχε.

Η Έλενα Αγαπάκη, μέλος της επιτροπής συμβασιούχων covid Δήμου
Αθήνας, δήλωσε στην ΕΑ: «Έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από δράσεις ενάν-
τια στις απολύσεις μας που έχουν ανακοινωθεί για τις 31/12. Εξυπηρετού-
με πάγιες και διαρκείς ανάγκες και όχι έκτακτες ανάγκες covid. Διευθυν-
τές και προϊστάμενοι έχουν υπογράψει ότι είμαστε απαραίτητοι στις υπη-
ρεσίες. Αν φύγουμε ούτε τα νεκροταφεία ούτε η Βοήθεια Στο Σπίτι ούτε
υπηρεσίες στο Πράσινο και στη φύλαξη θα μπορούν να λειτουργήσουν,
γιατί στελεχώνονται από εμάς. Ακούμε για 3μηνη παράταση των συμβάσε-
ων, αλλά είναι λόγια ακόμα, δεν υπάρχει ακόμα καμία εγγύηση.

Ως επιτροπή έχουμε έρθει σε επικοινωνία με σωματεία του Δήμου,

που μας στηρίζουν, αλλά δεν αρκεί το συμβολικό και η ανακοίνωση,
τους θέλουμε στις κινητοποιήσεις. Έχουμε βγάλει υλικό ως επιτροπή,
αφίσα και προκήρυξη, που έχει φτάσει σε όλα τα κτίρια του Δήμου. Επί-
σης, επιδιώκουμε τον συντονισμό με συμβασιούχους covid και από άλ-
λους δήμους, ενώ έχουμε στήριξη από πολλές δημοτικές αρχές και
στην Αττική και πανελλαδικά. Σήμερα οργανώνουμε κινητοποίηση και
συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο για να αποφασίσει για άλλη μια
φορά ότι θέλει την παραμονή μας στον Δήμο».

Ο δήμαρχος Μπακογιάννης αναγκάστηκε να μιλήσει ο ίδιος με τις
απολυμένες μετανάστριες καθαρίστριες των σχολείων που στέκονταν
με το πανό τους, ουσιαστικά για να δηλώσει καλές προθέσεις, αλλά τί-
ποτα παραπάνω, ενώ μέσα στο δημοτικό συμβούλιο κάτω από την πίε-
ση είπε ότι θέλει να τις πάρει πίσω. Αντίστοιχα, για τους συμβασιού-
χους κατέθεσε ψήφισμα ότι καλύπτουν μόνιμες και σταθερές ανάγκες,
αλλά δεν απάντησε τίποτα στην ερώτηση του Π. Κωνσταντίνου για το
αν θα υπάρξει τελικά παράταση.  

Μ.Ν.

Ενισχύστε
την ΚΕΕΡΦΑ

Όχι απολύσεις για τις μετανάστριες καθαρίστριες

Κυκλοφορεί το ημερολόγιο της
ΚΕΕΡΦΑ για το 2022, πλούσιο σε
φωτογραφίες και έργα τέχνης

που αναδεικνύουν σημαντικές στιγμές
του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού
κινήματος της χρονιάς που πέρασε. Το
εξώφυλλο κοσμεί η μαζική διαδήλωση
στην πλατεία Αμερικής, όπου πρόσφυ-
γες/ισσες από πολλές χώρες ζήτησαν δι-
καιοσύνη για τους θανάτους του Ιμ-
πραήμ Εργκιούν και του Μάκι Ντιαμπατέ
που ήταν έγκλειστοι σε κέντρα κράτη-
σης. 

Στις επόμενες σελίδες του ημερολογί-
ου μπορεί κανείς να βρει φωτογραφίες
από τις μεγάλες μάχες που δώσαμε όλη
τη χρονιά μαζί με τους πρόσφυγες, τις
προσφύγισσες και τα παιδιά τους. Η διε-
θνής ημέρα δράσης ενάντια στον ρατσι-
σμό και τον φασισμό στις 21 Μάρτη, η
επέτειος ενός χρόνου από την καταδίκη
της Χρυσής Αυγής στις 9 Οκτώβρη και η
διεθνής κινητοποίηση ενάντια στη σύνο-
δο κορυφής της Γλασκώβης για την κλι-
ματική αλλαγή είναι κάποια εμβληματικά
παραδείγματα. 

Συνδικάτα
Τα εργατικά σωματεία και τα συνδικά-

τα έχουν σταθεί στο πλευρό των μετανα-
στών/τριών και των προσφύγων/ισσών.
Από τις ΕΛΜΕ που στηρίζουν το δικαίω-
μα των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευ-
ση μέχρι το Συνδικάτο Επισιτισμού Του-
ρισμού για τα εργασιακά δικαιώματα των
μεταναστών διανομέων και τα σωματεία
των υγειονομικών που διεκδικούν πρό-
σβαση στην υγεία για κάθε μετανάστη
και ανασφάλιστο, το εργατικό κίνημα πα-
λεύει ενάντια στον ρατσισμό κι αυτό είναι
κάτι που αποτυπώνεται με τις δυνατές
φωτογραφίες αυτού του ημερολογίου.
Την εικόνα συμπληρώνουν φωτογραφίες
από τις μάχες ενάντια στις φασιστικές
επιθέσεις, από την Παλιά Κοκκινιά μέχρι
το Νέο Ηράκλειο, καθώς και τη μάχη ότι
«οι ζωές των Ρομά μετράνε».

Οι άνθρωποι των γραμμάτων και των
τεχνών που συμβαδίζουν με το κίνημα
έχουν δώσει το στίγμα τους με τα έργα
τους τη φετινή χρονιά και όχι μόνο. Το
ημερολόγιο περιλαμβάνει σκίτσα αφιερω-
μένα στη μάχη ενάντια στον ρατσισμό,
στον αγώνα των προσφύγων για μια κα-
λύτερη ζωή, στον αγώνα για τη δικαίωση
του Ζακ Κωστόπουλου και του Νίκου
Σαμπάνη. Ένας από τους καλλιτέχνες αυ-
τούς, ο YALA, είναι ο ίδιος πρόσφυγας. 

• Το ημερολόγιο κοστίζει 5 ευρώ και η
ενίσχυση της ΚΕΕΡΦΑ θα σημάνει μια
δυνατή αρχή στην καμπάνια για την 19
Μάρτη, τη διεθνή ημέρα κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού. Αξίζει!

Επικοινωνήστε στα 6932828964,
2103232871 ή στείλτε email στο antiraci-
smfascism@yahoo.gr για να παραγγείλε-
τε.
• Στη σελίδα 20 μπορείτε να δείτε τις

σελίδες του ημερολόγιου για τους 12
μήνες του 2022.

Οι πρόσφυγες ήταν παρόντες και παρούσες στη διαδήλωση του Πολυτεχνείου 2021.Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

13/12, Κινητοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Αθηναίων. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Μέσα στον χειμώνα, που ακό-
μη δεν έχει φτάσει στο χει-
ρότερο σημείο του, δεκάδες

χιλιάδες πρόσφυγες που ζουν στα
στρατόπεδα, βρίσκονται εκτεθειμέ-
νοι σε μεγάλους κινδύνους. Σύμφω-
να με τα στοιχεία του ίδιου του
Υπουργείου Μετανάστευσης, 22,5
χιλιάδες άνθρωποι ζουν είτε σε ΚΥΤ
είτε στις «δομές», δηλαδή τα ανοι-
χτά στρατόπεδα. Χιλιάδες ακόμα
κρατούνται σε κέντρα κράτησης,
ενώ μερικές εκατοντάδες ζουν στα
νέα «ελεγχόμενα» στρατόπεδα των
νησιών, όπως το στρατόπεδο της
Σάμου. Σε όλα οι συνθήκες διαβίω-
σης είναι απαράδεκτες και με τον
χειμώνα γίνονται ακόμα πιο επικίν-
δυνες. Παράλληλα, οι συνθήκες αυ-
τές μαζί με τις νέες επιθέσεις του
Υπουργείου Μετανάστευσης στους
πρόσφυγες είναι θανάσιμος κίνδυ-
νος και για την ψυχική υγεία των
προσφύγων, πέρα από τη σωματική.

Ο Σαχάμπ, πρόσφυγας που ζει
στη Μαλακάσα, περιγράφει: «Στο
στρατόπεδο έχουμε δυο ειδών κον-
τέινερ, αυτά που έχουν τουαλέτα και
μπάνιο, κι αυτά που δεν έχουν. Τα
δεύτερα είναι απλά ένα δωμάτιο χω-
ρίς τίποτα. Οι άνθρωποι που κατοι-
κούν σε αυτά, χρειάζεται να βγουν
έξω στο κρύο για να πάνε τουαλέ-
τα». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κον-
τέινερ με τουαλέτα έχουν ξεπεράσει
κατά πολύ το όριο ζωής που έχουν
τέτοιες κατασκευές και η ποιότητά
τους είναι πολύ χειρότερη από την
ήδη μέτρια ποιότητα που προβλέπε-
ται. «Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι
πρέπει να στηθούμε στην ουρά για
το φαγητό 30 με 40 λεπτά σε εξωτε-
ρικό χώρο, ακόμη κι αν φυσάει, βρέ-
χει ή κάνει πολύ κρύο. Για τα παιδιά
που ζουν εδώ ήταν επίσης πολύ ση-
μαντικό το ότι μπορούσαν να παί-
ζουν ποδόσφαιρο στο καμπ, αλλά με
το κρύο και τη βροχή αυτό είναι
αδύνατον. Δεν υπάρχουν άλλες δρα-
στηριότητες, πρέπει να καθόμαστε
μέσα στα κοντέινερ όλη μέρα και νο-
μίζω ότι όλοι υποφέρουν από κατά-
θλιψη».

Σχεδόν καθημερινό φαινόμενο εί-
ναι οι διακοπές ρεύματος στα κον-
τέινερ, ενώ πολλές φορές γίνεται
γενικό μπλακ άουτ. Ο Σαχάμπ τονί-
ζει: «Υπάρχουν φορές που μένουμε
3 και 4 ώρες χωρίς ρεύμα. Όταν

συμβαίνει αυτό δεν μπορούμε να κά-
νουμε μπάνιο γιατί το νερό είναι
κρύο, δεν μπορούμε να ζεστάνουμε
το φαγητό μας και το τρώμε κρύο.
Τα κοντέινερ είναι σκέτο μέταλλο
χωρίς μόνωση και με μια τέτοια δι-
κοπή γίνονται πάρα πολύ κρύα».
Πολλές δεκάδες είναι επίσης οι πρό-
σφυγες της Μαλακάσας που ζουν
σε σκηνές κάτω από ένα υπόστεγο. 

Στο στρατόπεδο του Κατσικά, στα
Γιάννενα, μια από τις πιο βροχερές
περιοχές της χώρας, η Ν., προσφύ-
γισσα, λέει στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ότι τα κοντέινερ είναι χαλασμέ-
να και μπάζουν νερά. Η ομάδα Moria
Corona Awareness Team υπογραμ-
μίζει ότι σε ένα τόσο ανεμοδαρμένο
μέρος όπως το Καρά Τεπέ, υπάρ-
χουν ακόμα σκηνές -και διαλύονται
από τον αέρα. Πρόσφυγες από τον
Ελαιώνα καταγγέλλουν την φοβερή
βρωμιά του στρατοπέδου, αλλά και
τον συνωστισμό που πρόκειται να
προκληθεί, επειδή ο δήμος θέλει να
ξεφορτωθεί τις σκηνές και τις πα-
ράγκες, χωρίς όμως να προμηθευτεί
άλλα κοντέινερ. Από άκρη σε άκρη
στην Ελλάδα, πρόσφυγες από τα
καμπ καταγγέλλουν ότι ετοιμάζονται
να περάσουν άλλον έναν εφιαλτικό

χειμώνα.
Ακόμα πιο εφιαλτική είναι η κατά-

σταση στα κέντρα κράτησης. Ο
Μαχμούτ, πρόσφυγας που κρατείται
στην Αμυγδαλέζα, περιγράφει στην
ΕΑ: «Είμαστε στη μέση του βουνού
και τα κοντέινερ δεν έχουν καθόλου
θέρμανση. Ούτε air condition ούτε
τίποτα. Νερό ζεστό για μπάνιο δεν
έχει. Υπάρχουν άρρωστοι κρατούμε-
νοι και δεν ξέρουμε τι έχουν. Για-
τρός δεν μας βλέπει. Έχει πολύ
κρύο και τον χειμώνα είναι δύσκολα.
Κάθε μέρα, για μήνες, έχουμε τα
ίδια και τα ίδια για φαγητό: κρουα-
σάν, χυμό και δυο παγωμένα γεύμα-
τα που κανείς δεν μπορεί να τα φάει
και καταλήγουν στα σκουπίδια.

Σαν τα σκυλιά...
Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Δεν κά-

νουμε τίποτα. Κανείς δεν μας απαν-
τάει για τίποτα όσον αφορά το πόσο
θα κρατηθούμε, αν προχωράνε οι
διαδικασίες μας. Ένας συγκρατού-
μενός μου πέρασε εδώ μέσα 18 μή-
νες. Βγήκε με το χαρτί της απέλα-
σης στα χέρια του και μετά από λίγο
τον ξαναέφεραν στην Αμυγδαλέζα.
Αναρωτιέμαι: θα περάσει άλλους 18
μήνες μέσα; Εγώ έχω ζητήσει άσυ-

λο, δεν έχω κάνει ακόμα συνέντευξη
και τώρα είμαι 13 μήνες εδώ. Δεν
έχω δικηγόρο, ο τελευταίος πήρε τα
λεφτά μου κι εξαφανίστηκε και τώρα
δεν έχω άλλα λεφτά να ζητήσω βοή-
θεια από άλλον. Ζούμε σαν τα σκυ-
λιά και δεν μας ακούει κανείς».

Παράλληλα, το Υπουργείο Μετα-
νάστευσης έχει καταστήσει κρατού-
μενους δεκάδες πρόσφυγες που
ζουν στο νέο στρατόπεδο της Σά-
μου. Στο στρατόπεδο αυτό, για το
οποίο Μητσοτάκης και Μηταράκης
καμαρώνουν, η έξοδος επιτρέπεται
μόνο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8
το απόγευμα και μόνο με έλεγχο
στις σιδερένιες πόρτες της εισόδου.
Από τις 17 Νοέμβρη και μετά, όποι-
οι/ες δεν έχουν κάρτα είτε γιατί
έχουν λάβει απορριπτική στο αίτημά
τους, είτε γιατί έχουν φτάσει στην
Ελλάδα πρόσφατα και δεν έχουν κά-
νει αίτημα ακόμα, δεν μπορούν να
βγουν. Πρόκειται για μια εξόφθαλμη
παρανομία της ελληνικής κυβέρνη-
σης. Και τα τσιμεντένια τείχη που
υψώθηκαν μέσα στο 2021 γύρω από
στρατόπεδα όπως της Ριτσώνας και
της Μαλακάσας δείχνουν ότι η ΝΔ
θα επιχειρήσει να επεκτείνει αυτό το
έγκλημα.

Ο Α., αφγανός πρόσφυγας που
έχει λάβει απορριπτική απόφαση,
κατήγγειλε στη Διεθνή Αμνηστία
σχετικά με τη Σάμο: «Μας μεταχειρί-
ζονται σαν κρατούμενους… Τρελαί-
νεσαι σε αυτό το μέρος. Δεν μπο-
ρείς να γυρίσεις. Δεν μπορείς να
προχωρήσεις… Δυσκολεύομαι να
κοιμηθώ… Όλον αυτόν τον καιρό
ζούμε χωρίς σκοπό, με πολύ άγχος». 

Ο Χασάν, πρόσφυγας που ζει κι
αυτός στο καμπ της Σάμου, γράφει
σε δημόσια ανάρτησή του: «Όποτε
κοιτάω το στρατόπεδο βλέπω ένα
Αμπού Γκράιμπ, ένα Γκουαντάναμο
ή ένα ναζιστικό στρατόπεδο συγκέν-
τρωσης». Ακόμη και όσοι/ες μπο-
ρούν να βγουν δεν έχουν πού να πά-
νε, καθώς το νέο στρατόπεδο είναι
διαβόητο για το πόσο απομονωμένο
είναι. Δεν μπορούν ούτε να καταγ-
γείλουν ελεύθερα αυτά που ζουν,
από τον φόβο της τιμωρίας. Υπάρ-
χουν έλεγχοι παντού και κάμερες
ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους.

Και βέβαια όλα τα «νέα» προβλή-
ματα έρχονται να προστεθούν σε
αυτά ενάντια στα οποία ήδη πα-
λεύουν οι πρόσφυγες/ισσες. Οι πρό-
σφυγες/ισσες που ζουν στο καμπ
της Ριτσώνας πραγματοποίησαν κι-
νητοποίηση τη Δευτέρα 13/12, με
ένα από τα συνθήματα να είναι «τέρ-
μα τα ψέματα της κυβέρνησης». Οι
πρόσφυγες/ισσες έκλεισαν τον δρό-
μο έξω από το στρατόπεδο και δια-
δήλωσαν για τις άθλιες συνθήκες
ζωής, τις καθυστερήσεις στην κατα-
γραφή και τις διαδικασίες ασύλου,
το φρικτό φαγητό, το κόψιμο των
επιδομάτων και τις απορριπτικές
αποφάσεις.

Τον Νοέμβρη είχε προηγηθεί κινη-
τοποίηση των προσφύγων/ισσών
που ζουν στο στρατόπεδο των Οινο-
φύτων, ενάντια στην απόφαση της
κυβέρνησης να θεωρεί την Τουρκία
«ασφαλή τρίτη χώρα», που έχει σαν
αποτέλεσμα ένα κύμα απορρίψεων
σε αιτήσεις ασύλου. Στις αρχές Νο-
έμβρη πρόσφυγες από διάφορα
στρατόπεδα, με κύριο το νέο στρα-
τόπεδο της Μαλακάσας, είχαν ξεση-
κωθεί ενάντια σε όλες αυτές τις επι-
θέσεις της κυβέρνησης.

Ο Χασάν από τη Σάμο γράφει: «Οι
πρόσφυγες ακόμα παλεύουν για το
άσυλο. Στην προσπάθειά τους να
διασχίσουν τη θάλασσα κάποιοι πε-
θαίνουν, είτε στα χέρια του Λιμενι-
κού, είτε στα χέρια της ελληνικής ή
τουρκικής συνοριοφυλακής». Και
όσοι καταφέρνουν να γλιτώσουν
από τις κρατικές συμμορίες που
τους περιμένουν στα σύνορα, πέ-
φτουν στα νύχια του Υπουργείου
Μετανάστευσης που βάζει σε κίνδυ-
νο τις ζωές τους μέσα στα στρατό-
πεδα θανάτου.

Αφροδίτη Φράγκου

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Να βάλουμε τέλος 
σ’ αυτήν την τραγωδία

Μπλακ άουτ στη Μαλακάσα. Φωτό: Σαχάμπ



Σε προκήρυξη που κυκλοφόρησαν ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης και το Συντονιστικό Νοσοκομείων για την οργά-
νωση της απεργίας αναφέρουν: “Στις 16 Δεκέμβρη χρειάζε-

ται να σημάνει απεργιακός συναγερμός σε κάθε χωρο δουλειάς
για να σταματησουμε την ψήφιση του προυπολογισμού και να
ανατρέψουμε την κυβέρνηση του θανάτου και της καταστροφής.

Μια κυβέρνηση, που η εγκληματική της διαχείρηση της πανδη-
μίας, έχει κοστίσει πάνω από 19.000 νεκρούς και έχει μετατρέψει
το εμβόλιο απο δώρο της επιστήμης σε μέσο τιμωρίας, διαχωρι-
σμών και φτωχοποίησης. Μια κυβέρνηση που αγοράζει Ραφάλ
και δεν φτιάχνει ΜΕΘ, απολύει υγειονομικούς και προσλαμβάνει
μπάτσους. Που επέλεξε να δώσει λιγοστά ψίχουλα στους εκα-
τοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που έχασαν τις δουλειές τους,
και την ίδια ώρα χάρισε εκατοντάδες εκατομμύρια στους πλούσι-
ους φίλους της. Μια κυβέρνηση που η απάντηση της σε κάθε ζή-
τημα, είναι περισσότεροι μπάτσοι, περισσότερη περιστολή των
δημοκρατικών δικαιωμάτων, χτύπημα των εργατικών κατακτήσε-
ων και αντιδραστικοι νόμοι, όπως του Χατζηδάκη.

Αυτήν την κυβέρνηση και την πολιτική της μπορούμε να την
τσακίσουμε γιατί ξέρουμε ότι η δύναμη είναι στη δική μας μεριά,
στη μεριά των εργαζόμενων. Όσο και αν τα αφεντικά των ΜΜΕ
και η κυβέρνηση προσπαθούν να ζωγραφίσουν μια εικόνα ενός
«παντοδύναμου» Μητσοτάκη, ξέρουμε οτι αυτό είναι τελείως
ψεύτικο. Είδαμε τους εργαζόμενους της efood να νικάνε στη μά-
χη τους με την επιχείρηση. Είδαμε τους λιμενεργάτες της CO-
SCO, μετά από 7 μέρες να τσακίζουν μια από τις μεγαλύτερες
πολυεθνικές. Βλέπουμε τους εργάτες της Υγείας, εδώ και δύο
χρόνια να δίνουν όχι μονάχα τη μάχη με την πανδημία, αλλα και
τη μάχη για να υπερασπίσουν τη Δημόσια Υγεία που θέλει να
διαλύσει η κυβέρνηση της ΝΔ”.

“Την Πέμπτη οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγ. Σάββας θα εί-
μαστε στην απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στον προϋπολογισμό
στην πλατεία Κλαυθμώνος”, δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου
των εργαζομένων, Σπύρος Βασιλείου “Όταν βλέπουμε τα κονδύ-
λια για την Υγεία καταλαβαίνουμε πως πρόκειται κυριολεκτικά για
έναν προϋπολογισμό του θανάτου και της καταστροφής. Κλιμακώ-
νουν τις περικοπές εις βάρος των εργαζομένων για να παρουσιά-
σει η κυβέρνηση πλεονάσματα για την επόμενη χρονιά. Κόβουν
800 εκατ. ευρώ. Αυτά προστίθενται στα 650 εκατομμύρια που έκο-
ψαν πέρυσι. Εν μέσω μιας κλιμακούμενης φάσης της πανδημίας
κόβουν 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά από τα νοσοκομεία. 

Μπορούμε να τους σταματήσουμε
Πρέπει και μπορούμε να τους σταματήσουμε. Εμείς στον Αγ.

Σάββα, με απόφαση της γενικής μας συνέλευσης που πραγματο-
ποιήθηκε στις 9/12 καλούμε σε προσυγκέντρωση στο προαύλιο
στις 12μεσ. για να κατέβουμε οργανωμένα στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος. Ο Σύλλογος μας καλεί όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία να
πάρουν ανάλογες αποφάσεις, καθώς και την ΠΟΕΔΗΝ να κηρύξει
24ωρη απεργία και κινητοποίηση. Ο κόσμος, όπως διαπιστώσαμε
και στη σημερινή εξόρμηση που κάναμε στο νοσοκομείο είναι ορ-
γισμένος. Ακούει, μιλάει και θέλει να παλέψει. Είναι υποχρέωση
των σωματείων να τον εκφράσουν. Συνεχίζουμε να οργανώνουμε
τη συμμετοχή μας στην απεργία μέχρι και την τελευταία στιγμή”.

“Οι εργαζόμενοι του ΠΓΝ Αττικόν θα συμμετέχουν στην απερ-
γιακή κινητοποίηση με τρίωρη στάση εργασίας με απόφαση του
ΔΣ του σωματείου”, μας είπε ο Μιχάλης Ρίζος, γιατρός, πρό-
εδρος του σωματείου. “Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να
δώσουν το παρών για να σταματήσουμε αυτόν τον εγκληματικό
προϋπολογισμό”.  

Όπως μας ενημέρωσε ο Κώστας Καταραχιάς, γιατρός, “στο
νοσοκομείο Έλενα υπάρχουν περίπου 20 εργαζόμενοι με συμβά-
σεις μέσω ΕΟΠΥΥ, διαφόρων ειδικοτήτων, των οποίων η σύμβα-
ση λήγει στις 31 Δεκέμβρη. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για πα-
ράταση και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της απόλυσης. Είναι
αδιανόητο να απολύονται συνάδελφοι, ακόμα περισσότερο αυτή
την περίοδο. Κάναμε λοιπόν μια πρώτη συγκέντρωση με αυτούς
τους συναδέλφους στο γραφείο προσωπικού την Παρασκευή
10/12 και ξανασυγκεντρωθήκαμε σήμερα Δευτέρα 13/12. Κάνου-
με την προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι το σωματείο με πλει-
οψηφία των ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ δεν έχει πάρει απόφαση για στάση
εργασίας, να οργανώσουμε τη συμμετοχή μας στο συλλαλητή-
ριο γιατί αυτές οι απολύσεις αλλά και η γενικότερη κατάσταση
που επικρατεί στα νοσοκομεία είναι άμεσα συνδεδεμένες και με
τον προηγούμενο αλλά και με αυτόν τον προϋπολογισμό”.

“Χρειάζεται να απαντήσουμε απεργιακά και γι' αυτό προχωρά-
με σε νέα εξόρμηση αυτή την εβδομάδα για να ενημερώσουμε
τους συναδέλφους ώστε να συμμετέχουν όσοι περισσότεροι
μπορούν”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Μιχάλης Βερβέ-
ρης, εργαζόμενος στο νοσοκομείο Αγ. Όλγα.

“Έχουμε πάρει απόφαση να συμμετέχουμε με τρίωρη στάση
εργασίας ενάντια στην κατάθεση του νέου προϋπολογισμού για-
τί εντείνει την διάλυση του δημόσιου σχολείου”, μας είπε  η Ανθή
Αθανασούλα, δασκάλα από τον ΣΕΠΕ “Αριστοτέλης”. “Βιώνουμε
αυτή τη στιγμή τις καταστροφικές συνέπειες της κυβερνητικής
διαχείρισης της πανδημίας και της καραντίνας στα σχολεία:
υπάρχουν παντού κρούσματα, η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει
σε 15 τους μαθητές ανά τμήμα, οι περίπλοκες γραφειοκρατικές
διαδικασίες για δωρεάν ράπιντ τεστ στα παιδιά σημαίνουν πως
είτε τα πληρώνουν οι οικογένειες είτε απλά δεν τα κάνουν. Για τα
παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων δε τα προβλήματα
είναι ακόμα πιο μεγάλα  Κι ενώ κόβουν χρήματα από τους προ-
ϋπολογισμούς των σχολείων, προχωράνε την αξιολόγηση με εξε-
τάσεις τόσο στους δασκάλους όσο και στα παιδιά. Θέλουν πραγ-
ματικά να διαλύσουν τη δημόσια Παιδεία και δεν πρέπει να τους
αφήσουμε. Χρειάζεται να διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα
για την Παιδεία και όχι λιγότερα”, συμπλήρωσε.

“Έχουμε ξεκινήσει εξορμήσεις στις σχολές του ΠΑΔΑ για να
ενημερώσουμε του φοιτητές για τον προϋπολογισμό και να κα-
λέσουμε στην απεργιακή συγκέντρωση της Πέμπτης”, μας είπε η
Ρεμπέκα, φοιτήτρια στη ΣΔΟΚΕ του ΠΑΔΑ, μέλος του ΣΕΚ στις
Σχολές. “Γι' αυτό κάναμε και την προσπάθεια να πάρει απόφαση
η γενική συνέλευση του συλλόγου τη Δευτέρα 13/12 η οποία δυ-

στυχώς δεν πραγματοποιήθηκε. Συνεχίζουμε τις εξορμήσεις μας
και τις επόμενες μέρες. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν πρέπει
να λείπουν από αυτή τη μάχη. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με πλημμυ-
ρισμένες σχολές, βλέπουμε τις συνέπειες των περικοπών στην
Παιδεία στο πετσί μας. Η ανεπάρκεια των χώρων οδηγεί σε συ-
νωστισμό μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας αποθαρρύνοντας
όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Την ίδια στιγ-
μή συζητάνε -αν και έκαναν πίσω μετά τις περσινές δυναμικές κι-
νητοποιήσεις του φοιτητικού κινήματος- να ξοδέψουν εκατομμύ-
ρια για να βάλουν την αστυνομία μέσα στα Πανεπιστήμια. Πρέπει
να τους σταματήσουμε”.

Η Ειρήνη Φωτέλλη, εργαζόμενη στην ΕΡΤ μιλώντας για τον
προϋπολογισμό είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Στην ΕΡΤ
έχουμε να υπογράψουμε Συλλογική Σύμβαση από πριν το πρώτο
μνημόνιο. Με την πάροδο των χρόνων έχουμε χάσει το 40% του
μισθού μας. Πολλοί από εμάς βρίσκονται οικονομικά εξαθλιωμέ-
νοι, προπαντώς τώρα με τις αυξήσεις των τιμών βασικών αγα-
θών. Φέρνουν για ψήφιση έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν
παίρνει υπόψη του τις ανάγκες των εργαζομένων σε κανέναν
κλάδο, ούτε και στον δικό μας. Την ίδια στιγμή, όσοι είναι στο ΔΣ
της ΕΡΤ παίρνουν ανεξήγητα μεγάλους μισθούς Απέναντι σε αυ-
τά χρειάζεται το σωματείο μας να πάρει απόφαση για μια δυνατή
απεργιακή κινητοποίηση. Τόσο ενάντια στον προϋπολογισμό όσο
και για την υπογραφή μιας συλλογικής σύμβασης που δεν θα μέ-
νει μόνο στις θεσμικές διεκδικήσεις όπως λέει η διοίκηση αλλά
που θα βάζει στόχο και τα αιτήματά μας για τους μισθούς, τις
συνθήκες δουλειάς κτλ”.

Δημήτρης Δασκαλάκης

Νο 1501, 15 Δεκέμβρη 2021
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Προϋπολογισμός 2022

Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης κα-
λεί σε συμμετοχή και στο απογευματινό
συλλαλητήριο που οργανώνουν η ΑΔΕΔΥ
και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στις 16 Δε-
κέμβρη ενάντια στον προϋπολογισμό. Η
προσυγκέντρωση θα γίνει στις 5.30μμ στην
πλατεία Κλαυθμώνος και στη συνέχεια θα
ακολουθήσει πορεία ως το Σύνταγμα όπου
θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις
6.30μμ. Εκεί θα βρίσκονται συγκεντρωμένα
από τις 6μμ με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ
πολλά συνδικάτα του ιδιωτικού και δημόσι-
ου τομέα.

Σφαγή κοινωνικών δαπανών,
αύξηση της φορολογίας,
λεηλασία των μισθών

Εργατική ανταρσία

Στις 16 Δεκέμβρη απεργούμε και δια-
δηλώνουμε μαζικά ενάντια στον προ-
ϋπολογισμό της κυβέρνησης του Μη-

τσοτάκη για τη χρονιά που μας έρχεται -
έναν προκλητικά ανάλγητο προϋπολογισμό
κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντα των
πλούσιων και των ισχυρών.

Το μεγάλο θύμα του νέου προϋπολογι-
σμού είναι οι κοινωνικές δαπάνες που είναι
μειωμένες περίπου κατά 20% σε σχέση με
το 2021. Η μείωση αυτή δικαιολογείται,
υποτίθεται, από την αναμενόμενη ύφεση
της πανδημίας και την κατάργηση των έκτα-
κτων μέτρων. 

Η κυβέρνηση είχε προβλέψει πέρσι να
δαπανήσει σχεδόν 12 δισεκατομμύρια ευρώ
για την στήριξη συνολικά της οικονομίας –
για αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστο-
λή αλλά και για επιδοτήσεις «πληττομένων
επιχειρήσεων», κύρια μέσα από την «επι-
στρεπτέα προκαταβολή». Ο νέος προϋπο-
λογισμός προβλέπει όλα και όλα 868 εκα-
τομμύρια. Από αυτά, τα μισά περίπου αφο-
ρούν το κόστος των εμβολίων, των τεστ και
των εμβολιασμών.  

Η πανδημία, στην πραγματικότητα, δεν
δείχνει μέχρι στιγμής κανένα σημάδι ότι
οδεύει σε κάποια ύφεση. Οι ΜΕΘ είναι γε-
μάτες, ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμέ-
νοι σε κοινούς θαλάμους και ο αριθμός των
καθημερινών θανάτων από τον κορονοϊό
βρίσκεται σταθερά σε εφιαλτικά επίπεδα.
Αυτό που καταγράφει ο νέος προϋπολογι-
σμός δεν είναι κάποια αναμενόμενη βελτίω-
ση της υγειονομικής κατάστασης αλλά την
αδιαφορία της κυβέρνησης για τη ζωή και
τον θάνατο των απλών ανθρώπων. Για τους
«δικούς της» υπάρχουν άλλωστε πάντα και
ΜΕΘ και θεραπείες  VIP.

Η αδιαφορία φαίνεται και από τις ίδιες τις
περικοπές στις δαπάνες για την Υγεία. Στη
συζήτηση στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ κατάγγειλε
την κυβέρνηση ότι «αφαιρεί 280 εκατομμύ-
ρια από τα δημόσια νοσοκομεία». Την ίδια
καταγγελία επανέλαβε και το ΚΚΕ : «έχουμε
μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στα

νοσοκομεία, 139 δις και μείωση κατά 140
δις της κρατικής χρηματοδότησης στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας». Η κυβέρ-
νηση προσπάθησε να καλύψει τις περικο-
πές με μια ταχυδακτυλουργία –με ένα
άθροισμα των δαπανών όλων των νοσοκο-
μείων, συμπεριλαμβανομένων και των στρα-
τιωτικών και των εμβολιαστικών κέντρων,
που -ω του θαύματος- εμφανίζει τις «δαπά-
νες για την υγεία» αυξημένες!  

Η κατάσταση, άλλωστε, της δημόσιας
Υγείας είναι καταπληκτική σύμφωνα με
τους απολογητές της κυβέρνησης, χάρη
στις «τεράστιες επενδύσεις (που έκανε η
κυβέρνηση) στο χώρο της υγείας, τόσο σε
υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε προσωπι-
κό που δεν χρειάζεται να ξαναγίνουν τον
επόμενο χρόνο και σίγουρα δεν χρειάζεται
να ξαναγίνουν σε υλικοτεχνική υποδομή».
Είναι φανερό ότι η μόνη ελπίδα είναι να τε-
λειώσει αυτή η κυβέρνηση πριν από την
πανδημία.

Έκρηξη
Η δεύτερη μεγάλη επίθεση του νέου προ-

ϋπολογισμού είναι η έκρηξη της φορολόγη-
σης. Όχι της φορολόγησης των επιχειρήσε-
ων και του πλούτου –για τους «δικούς της»
ανθρώπους έχει και πάλι μεριμνήσει η κυ-
βέρνηση. Ο προϋπολογισμός προβλέπει και
έσοδα από «φόρους κεφαλαίου» -τα οποία
θα είναι μειωμένα το 2022 από τα 181 στα
169 εκατομμύρια. 

Τα φορολογικά έσοδα είναι αυξημένα σε
σχέση με τον προϋπολογισμό του 2021 κα-
τά 4 δισεκατομμύρια. Από αυτά το 1/3 μόνο
θα προέλθει από τον φόρο εισοδήματος
«πληρωτέο από εταιρίες (ΝΠ)». Τα υπόλοι-
πα 2/3 θα τα πληρώσουν οι εργάτες και οι
φτωχοί, κύρια μέσα από τους «έμμεσους
φόρους», τον ΦΠΑ και τους διάφορους «ει-
δικούς φόρους κατανάλωσης». 

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει από τώρα για
τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας -
το 6,9% του 2021 και το 4,5% που προβλέ-
πει για το 2022. Τα τελευταία στατιστικά

στοιχεία μοιάζουν να επιβεβαιώνουν αυτό
το 6,9%. Αλλά από μόνοι τους, οι ρυθμοί
ανάπτυξης δεν λένε σχεδόν τίποτα για την
ίδια την πορεία της οικονομίας. Η αύξηση
της παραγωγής οφείλεται κύρια στην αύξη-
ση της κατανάλωσης και πολύ λιγότερο
στην αύξηση των επενδύσεων. Πέρσι ο
Σταϊκούρας προέβλεπε για τον προϋπολογι-
σμό του 2021 αύξηση των επενδύσεων κα-
τά 23% σε σχέση με το 2020. Με βάση τα
υπάρχοντα στοιχεία (αυτά τα ίδια που δεί-
χνουν ανάπτυξη 6,9%) η αύξηση δεν θα ξε-
περάσει τελικά το 12%. Και το ίδιο ισχύει σε
σχέση με τις εξαγωγές. Και πάλι ο Σταϊκού-
ρας προέβλεπε «έκρηξη εξαγωγών» κατά
22%. Τελικά η αύξηση θα κλείσει, όπως όλα
δείχνουν, στο μισό. Αυτές οι αποτυχημένες
προβλέψεις δεν εμποδίζουν φυσικά την κυ-
βέρνηση από το να τις επαναλάβει στο νέο
προϋπολογισμό. 

Πόσες πιθανότητες έχει η ελληνική οικο-
νομία να πιάσει τους «στόχους» που βάζει ο
προϋπολογισμός του 2022; Η απάντηση εί-
ναι απλή: από λίγες ως ελάχιστες. Η πανδη-
μία, η παγκόσμια έκρηξη του πληθωρισμού,
οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο
κίνδυνος αύξησης των διεθνών επιτοκίων,
το δημόσιο χρέος, οι αξιολογήσεις των διε-
θνών οίκων, η πολιτική της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας είναι μερικοί μόνο από
τους παράγοντες που απειλούν να εκτρο-
χιάσουν την οικονομία. Και όταν μιλάμε για
εκτροχιασμό δεν μιλάμε απλά για μια μικρή
αστοχία στις προβλέψεις για τις εξαγωγές
και τις επενδύσεις. Ο κίνδυνος μιας νέας
κρίσης χρέους σαν αυτής που ζήσαμε το
2010 είναι ορατός.  Στις 20 Νοεμβρίου, την
ημέρα που η κυβέρνηση κατέθετε τον προ-
ϋπολογισμό στη Βουλή τα οικονομικά επιτε-
λεία περίμεναν «στο ακουστικό τους» την
πολυπόθητη αύξηση του αξιόχρεου της Ελ-
λάδας από την Moody’s κατά μια μονάδα
(τα ελληνικά ομόλογα χρειάζονται συνολικά
τρεις βαθμίδες για να πάψουν να θεωρούν-
ται σκουπίδια). Η Moody’s όμως παρέμεινε
σιωπηλή. Και συνεχίζει να παραμένει σιωπη-
λή μέχρι σήμερα. 

Η ελληνική οικονομία δεν πρόκειται να
«απογειωθεί» μέσα στη χρονιά που μας έρ-
χεται. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι
νέοι, οι φτωχοί δεν έχουν να περιμένουν τί-
ποτα από τον Μητσοτάκη και την κυβέρνη-
σή του. Είναι καθαρή αυταπάτη να πιστεύει
κανείς ότι τα μεροκάματα και οι μισθοί θα
βελτιωθούν αν και όταν βελτιωθεί και η οικο-
νομία. Ο ίδιος ο προϋπολογισμός προβλέπει
αύξηση του «ονομαστικού μέσου μισθού»
όλο και όλο κατά 1,1% μέσα στο 2022 – ένα
ποσοστό που δεν μπορεί καν να καλύψει τις
αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των
άλλων βασικών αγαθών. Με απλά λόγια οι
φτωχοί θα γίνουν ακόμα φτωχότεροι το
2022 στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Απεργιακό ξεσηκωμό από τα κάτω, κόν-
τρα στον προϋπολογισμό του 2022 που
φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση, ετοιμά-
ζουν πρωτοβάθμια σωματεία εκπαιδευτι-
κών και εργαζόμενων στα νοσοκομεία, ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων την Πέμ-
πτη 16/12 με απεργιακό συλλαλητήριο στις
12.30μμ στην πλατεία Κλαυθμώνος. Από-
φαση συμμετοχής στην απεργία είχαν πά-
ρει έως και το μεσημέρι της Τρίτης 14/12 η
Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας, η ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-
Ζεφυρίου-Φυλής και η ΕΛΜΕ Καλλιθέας-
Ν.Σμύρνης-Μοσχάτου, οι Σύλλογοι Εκπαι-
δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
“Ηρώ Κωσταντοπούλου”, “Κ. Σωτηρίου”,
“Αριστοτέλης”, τα σωματεία εργαζομένων
των νοσοκομείων Αγ. Σάββας και Αττικό
και ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων.
Τη συμμετοχή τους στο απεργιακό συλλα-
λητήριο ετοιμάζουν και οι φοιτητές, ενώ το
παρών θα δώσουν και οι απολυμένες κα-
θαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών.
Απόφαση για τρίωρη στάση εργασίας και
συλλαλητήριο στη 1μμ στην πλατείας δη-
μοτικής αγοράς έχει πάρει και ο ΣΕΠΕ
Χανίων.



Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, Συ-
ζητάμε σήμερα με θέμα “για ποια κοινωνία

παλεύουμε”.
Είναι μια σημαντική συζήτηση που πρέπει να

κάνει η Αριστερά για την επόμενη μέρα, για το
πώς θα συμβάλλει στους αγώνες των εργαζο-
μένων, της νεολαίας και ολόκληρου του λαού.
Πόσο μάλλον σε μια συγκυρία όπου το ελληνι-
κό κεφάλαιο είναι προσδεδεμένο στον αμερι-
κάνικο ιμπεριαλισμό και που μαζί με τον πολιτι-
κό εκφραστή του, που αυτή τη στιγμή είναι η
Νέα Δημοκρατία, κατατάσσουν τη χώρα στην
πρώτη γραμμή της δολοφονικής μηχανής του
ΝΑΤΟ, διεκδικώντας πιο πρωταγωνιστικό ρόλο
και μια ανώτερη θέση στην ιμπεριαλιστική αλυ-
σίδα. Η ελληνική αστική τάξη τάσσεται στο
πλευρό του ΝΑΤΟ και αυτό για τον λαό σημαί-
νει μια ζωή που μέρα με τη μέρα σίγουρα δεν
καλυτερεύει. Συμφωνίες που το μόνο που κά-

νουν είναι να δημιουργούν καραβάνια μετανα-
στών, να εξαφανίζουν πόλεις από τον χάρτη.
Οικονομικές συμφωνίες που ανανεώνονται και
σε καμία περίπτωση δεν ευνοούν τον λαό και οι
οποίες, όπως είδαμε γλαφυρά τα δύο τελευ-
ταία χρόνια με την υγειονομική κρίση, σημαί-
νουν πως δεν υπάρχει καμία θωράκιση του λα-
ού. Αντίθετα φέρνουν την εξαθλίωση των εργα-
ζομένων, χτυπούν τα δικαιώματα και τα κεκτη-
μένα των εργαζομένων και της νεολαίας.

Έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική δια-
χείριση που σημαίνει πως αυτός ο οποίος μέ-
νει εκτός ΜΕΘ είναι ο ίδιος που ζει καθημερινά
με τον φόβο της απόλυσης. Χάρη και στον νό-
μο Χατζηδάκη που θεσπίζει τις απλήρωτες

υπερωρίες, καθιερώνει τον κίνδυνο της απόλυ-
σης από τη μία μέρα στην άλλη, χτυπάει την
απεργία και τα σωματεία. Απέναντι σε αυτά
έχουν υπάρξει διεκδικήσεις, έχουν δοθεί αγώ-
νες που έχουν φέρει αποτελέσματα και νίκες.
Πρέπει να μαθαίνουμε από αυτές και να συνε-
χίσουμε την οργάνωση μέσα από τα σωματεία
και την καθημερινή πάλη, όπως είδαμε στην
Cosco και την efood. 

Η Αριστερά πρέπει να καταφέρει να εκφρά-
σει αυτά τα κομμάτια των εργαζομένων και της
νεολαίας. Αυτό είναι εντέλει και το στοίχημα.
Στους εκπαιδευτικούς χώρους σήμερα αντιμε-
τωπίζουμε μια επίθεση τόσο στα πανεπιστήμια
και τους φοιτητικούς συλλόγους όσο και στους

μαθητές. Περιγράφουν ένα Πανεπιστήμιο απο-
στειρωμένο χωρίς δυνατότητα διεκδικήσεων. 

Εμείς είμαστε σίγουροι σύντροφοι και συν-
τρόφισσες πως θα συνεχίσουμε να πορευόμα-
στε χέρι-χέρι και στον αντιφασιστικό αγώνα
και με τους όσους και όσες βρίσκονται εδώ και
με άλλες οργανώσεις της Αριστεράς, όπως
απαντήσαμε το τελευταίο διάστημα σε φασι-
στικές επιθέσεις. Θα συνεχίσουμε να είμαστε
μαζί στην καθημερινή ταξική πάλη.

Χαιρετίζουμε λοιπόν τη σημερινή εκδήλωση
για τα 50 χρόνια του ΣΕΚ. Θα βρεθούμε σίγου-
ρα στο δρόμο και στους αγώνες τον επόμενο
καιρό. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και ευχαρι-
στούμε για την πρόσκληση. 

Βασιλική Μπουλούζου, 
χαιρετισμός στο μονοήμερο 

για τα 50 χρόνια ΣΕΚ
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Χαιρετίζουν την κοινή μας πορεία
ΚΟΡΕΑ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΑΡΙΣ)

Συγχαρητήρια για μια παράδοση μισού
αιώνα! Εμείς από την οργάνωση Εργα-

τική Αλληλεγγύη στην Κορέα έχουμε πολύ
περιορισμένες γνώσεις για την Ελλάδα και
το εργατικό της κίνημα. Η Ελλάδα στην
λαϊκή μας συνείδηση ψυχολογικά είναι μα-
κριά από την Νότια Κορέα.

Την εποχή της μεγάλης ελληνικής οικο-
νομικής κρίσης στις αρχές και στα μέσα
του 2010 ψάχναμε στο μεγαλύτερο διαδι-
κτυακό βιβλιοπωλείο της χώρας για βιβλία
σε σχέση με την Ελλάδα. Το μόνο που
βρήκαμε ήταν βιβλία για τον τουρισμό και
την μυθολογία. Ως Εργατική Αλληλεγγύη
εκδώσαμε ένα σχετικό βιβλίο με άρθρα
και ομιλίες Ελλήνων και Άγγλων συντρό-
φων. Ήταν η μοναδική τέτοια έκδοση.

Οι σχέσεις μας με το ΣΕΚ είναι πολύ κα-
λές. Το 1994, όταν πήγαμε για πρώτη φο-
ρά στο φεστιβάλ Μαρξισμός στο Λονδίνο,
οι σύντροφοι Μαρία και Πάνος μας αγκά-
λιασαν και μας στήριξαν λέγοντας μας
πως και το ΣΕΚ στις απαρχές του είχε
υποφέρει κάτω από τις ακραίες συνθήκες
καταστολής της στρατιωτικής δικτατορίας
αλλά πλέον μπορούσε να δρα χωρίς ου-
σιαστικούς αντιδημοκρατικούς περιορι-
σμούς δεδομένης της ανάπτυξης του ερ-
γατικού κινήματος.

Όταν αργότερα μια συντρόφισσά μας
συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φό-
ρουμ στη Φλορεντία, είχε εντυπωσιαστεί
από την ελληνική αντιπροσωπεία της Διε-
θνούς Σοσιαλιστικής Τάσης. Μας είχε πει
πως ήσασταν πολλοί, ζωντανοί και δυναμι-
κοί. Όταν ο Νίκος Λούντος και ο Σωτήρης
Κοντογιάννης ήρθαν στο δικό μας φεστι-
βάλ Μαρξισμός για να μιλήσουν για την οι-
κονομική κρίση στην Ελλάδα, εντυπωσια-
στήκαμε όλοι από την πολιτική τους διαύ-
γεια. Θεωρήσαμε πως αυτό ήταν δείγμα
της πολιτικής του ΣΕΚ και της έλλειψης
σεχταρισμού.

Αντίστοιχα ένας δημοσιογράφος της δι-
κής μας βδομαδιάτικης εφημερίδας επι-

σκέφτηκε την Ελλάδα. Εντυπωσιάστηκε
ιδιαίτερα από τις αντιφασιστικές μάχες
της ΚΕΕΡΦΑ στις οποίες ο Πέτρος Κω-
σταντίνου και το ΣΕΚ έπαιζαν τον πιο
ενεργό και πρωτοπόρο ρόλο. Μας μετέφε-
ρε πληροφορίες και για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
όπου η παρουσία και η δράση του ΣΕΚ
ήταν σύμφωνα με αυτόν καθοριστική.

Θυμάμαι τον Άλεξ Καλλίνικο να μιλάει
περήφανα για την αδελφή μας οργάνωση
στην Ελλάδα όταν επισκέφτηκε για πρώτη
φορά την Ν. Κορέα το 1997. Αργότερα το
2000 έλεγε πως οι συζητήσεις για το συν-
δικαλιστικό κίνημα στην Ν. Κορέα του θύ-
μιζαν τις συζητήσεις για την Αριστερά
στην Ελλάδα.

Ελπίζω να γίνουμε και εμείς όσο δυνατό
είναι το ΣΕΚ. Συγχαρητήρια για τα 50 σας
χρόνια.

Τσόι Ιλ Μπουνγκ, 
διευθυντής της εφημερίδας 

Εργατική Αλληλεγγύη, Νότια Κορέα

Αγαπητοί σύντροφοι
Συγχαρητήρια για τα

50 χρόνια στράτευσης
στους αγώνες, πρώτα
σαν ΟΣΕ και στη συνέ-
χεια σαν ΣΕΚ, που γιορ-
τάζετε. 

Έχουμε βρεθεί μαζί
σας από την αρχή, όταν
ιδρυθήκατε στο εξωτερι-
κό, στα χρόνια της δικτα-
τορίας. Ήμασταν μαζί
σας στην εξέγερση του
Πολυτεχνείου το 1973,
στην άνοδο των εργατι-
κών αγώνων μετά την κα-
τάρρευση της δικτατορίας, στην αντίσταση στη
δεξιά στροφή του ΠΑΣΟΚ στα μέσα της δεκαε-
τίας του 1980, στον ηρωικό αγώνα των εργατών
στα λεωφορεία της Αθήνας στις αρχές της δε-
καετίας του 1990, μέχρι την έκρηξη της αντίστα-
σης στην Τρόικα από το 2010 και την άνοδο και
πτώση του ΣΥΡΙΖΑ ως δύναμη της ριζοσπαστι-
κής αριστεράς. 

Το ΣΕΚ και το SWP αγωνίστηκαν πλάι-πλάι
ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που
εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, αρχι-
κά με τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991 και στη
συνέχεια με την κατοχή στο Ιράκ και στο Αφγα-
νιστάν. Δουλέψαμε πλάι-πλάι για να χτίσουμε το
αντικαπιταλιστικό κίνημα στην Πράγα και στη
Γένοβα και τις γιγάντιες διεθνείς κινητοποιήσεις
ενάντια στην εισβολή στο Ιράκ το 2003, αλλά και
για να έχει επιτυχία το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Φόρουμ στη Φλωρεντία, στο Παρίσι, στο Λονδί-
νο και στην Αθήνα.

Τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίσαμε μαζί τις
σκληρές επιπτώσεις του πολέμου, της κρίσης
και της λιτότητας - τον όλο και πιο άγριο κρατι-
κό ρατσισμό σε βάρος των μεταναστών και των
προσφύγων και την διεθνή άνοδο της ακροδε-
ξιάς. Έχουμε παλέψει για να χτίσουμε ενωτικά
μαζικά κινήματα ενάντια στον ρατσισμό και τον
φασισμό και βοηθήσαμε να μετατραπεί η Μέρα
του ΟΗΕ κατά του Ρατσισμού τον Μάρτη κάθε

χρόνο σε σταθμό συντονισμένων διεθνών κινη-
τοποιήσεων. Κερδίσαμε νίκες- πάνω απ’ όλα την
πετυχημένη δίκη της ηγεσίας της φασιστικής
Χρυσής Αυγής, καταδίκη στην οποία παίξατε τό-
σο σημαντικό ρόλο.

Τώρα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Η
πανδημία της COVID-19 εξακολουθεί να μαίνε-
ται αποκαλύπτοντας την τραγική καταστροφή
της φύσης από τον καπιταλισμό. Οι πυρκαγιές
στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι ήταν άλ-
λη μια απόδειξη ότι η κλιματική αλλαγή είναι
εδώ, άλλο ένα σημάδι αυτής της καταστροφικό-
τητας. Χρειάζεται να χτίσουμε την αντίσταση
στις προσπάθειες των αφεντικών να φορτώσουν
τις επιπτώσεις στις πλάτες των εργαζόμενων και
των φτωχών και των κατατρεγμένων του πλανή-
τη. Αλλά χρειάζεται να ξεδιπλώσουμε και μια
σοσιαλιστική εναλλακτική σ’ αυτό το τοξικό σύ-
στημα. «Μια μόνο λύση - επανάσταση!» -το σύν-
θημα που έχουμε φωνάξει μαζί τόσες φορές-
παραμένει επίκαιρο όσο πάντα. Καλή επιτυχία
σε όλους τους αγώνες που έρχονται, στους
οποίους θα συνεχίσουμε να παλεύουμε πλάι-
πλάι.

Συντροφικά,

Η Κεντρική Επιτροπή 
του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος 

(Βρετανία)

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΣΕΚ και SWP στη διαδήλωση στη Γένοβα το 2001
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Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια μέσα
σε εξαιρετικές συνθήκες και
μάχες όλη αυτή την περίοδο.

Δεν θα είχαμε τόσο καλά και δυνατά
γενέθλια αν δεν μας τα χάριζε το ερ-
γατικό κίνημα.

Έχουμε ένα εργατικό κίνημα που
έδωσε τις πιο σκληρές πολιτικές μά-
χες. Έβαλε τη ΧΑ στη φυλακή. Έδω-
σε τη μάχη με τα μνημόνια.  Άνοιξε
τα σύνορα στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες το 2015-16. Άνοιξε
τη μάχη με τον σεξισμό μέσα σε κά-
θε εργατικό χώρο, για την ισότητα
των μισθών, ενάντια στις σεξουαλι-
κές παρενοχλήσεις, για να οργανω-
θούν οι γυναίκες στην πρώτη γραμ-
μή μέσα στα συνδικάτα και για να γί-
νει για πρώτη φορά μετά από πολλά
χρόνια απεργία των εργατριών και
των εργατών στις 8 Μάρτη. 

Είναι ένα εργατικό κίνημα που δί-
νει μάχες στο συνδικαλιστικό, στο
πολιτικό και στο ιδεολογικό επίπεδο.
Αυτό είναι που θέλει να τσακίσει ο
Μητσοτάκης που ήρθε από την αρχή
με τρεις στόχους. Να αντιμετωπίσει
την οικονομική κρίση. Να αποκτήσει
ξανά την πολιτική ηγεμονία που του
είχε πάρει -έστω στο κυβερνητικό
επίπεδο- η Αριστερά. Να τσακίσει τη
ριζοσπαστικοποίηση των εργατών
και των εργατριών. 

Κι ακόμα παλεύει να τα πετύχει.
Γιατί από τη μία πλευρά είναι αυτός
και οι μηχανισμοί του και από την
άλλη είναι ένα εργατικό κίνημα και
μια επαναστατική αριστερά που
γιορτάζει σήμερα τα 50 της χρόνια,
που δεν τον αφήνουν. 

Όταν το 1971 δημιουργήσαμε την
ΟΣΕ, μια ομάδα 7-8 ατόμων, αποφα-
σίσαμε πως βασικό αγκωνάρι της
δουλειάς μας ήταν η τοποθέτηση
μας πάνω στο ζήτημα μεταρρύθμιση
ή επανάσταση. Τον Γενάρη του 1972
δημοσιεύσαμε ένα άρθρο με τίτλο
“Όχι στον ρεφορμισμό των σταδίων”
όπου υποστηρίζαμε πως η ρεφορμι-
στική τακτική και στρατηγική δεν
μας οδηγούν πουθενά και πως η
προοπτική είναι αντικαπιταλιστική
και επαναστατική. 

Βέβαια μια μικρή ομάδα μπορεί να
λέει ό,τι θέλει. Ο ρόλος όμως που
έπαιξε η επαναστατική αριστερά και
μέσα στο ίδιο το Πολυτεχνείο ήταν
σημαντικός, χάρη σε αυτήν την το-
ποθέτηση. Ήδη πριν από το Πολυτε-
χνείο υπήρχαν δύο γραμμές. Η μία
υποστήριζε πως δεν χρειάζονταν κα-
ταλήψεις καθώς στα σκαριά υπήρχε
η προοπτική της διακυβέρνησης μαζί
με αστούς πολιτικούς αλλά και χουν-
τικούς που ήταν διατεθειμένοι να πε-
ράσουν στην άλλη πλευρά. Γι' αυτό
δεν υποστήριζε ούτε τις καταλήψεις,
ούτε τις απεργίες πόσο μάλλον το
ίδιο το Πολυτεχνείο. Μέσα στο τριή-
μερο του Πολυτεχνείου αυτή η μάχη
δόθηκε ξανά. Θα έβγαινε ανακοίνω-
ση σε αυτή την κατεύθυνση ή στο
δρόμο της ανατροπής της Χούντας
μέσα από γενική απεργία; Νίκησε το
δεύτερο. Αυτό σήμανε πως τα τανκς

μπορεί να μπήκαν στο Πολυτεχνείο
αλλά μετά από λίγους μήνες η Χούν-
τα κατέρρευσε και άνοιξε η περίο-
δος της Μεταπολίτευσης. 

Η στρατηγική «μεταρρύθμιση ή
επανάσταση» δεν σημαίνει πως οι
επαναστάτες είναι απομονωμένοι
από τις ανάγκες του κόσμου. Αντίθε-
τα σημαίνει πως οι επαναστάτες
πρέπει να είναι μέσα στις ανάγκες
του, μαζί με όσους παλεύουν. Πρέ-
πει κανείς να βρίσκεται μέσα στη δυ-
ναμική των μαχών για να την προχω-
ρά και να μπορεί να τραβά και την
υπόλοιπη Αριστερά.

Μεταπολίτευση
Αμέσως μετά την κατάρρευση της

Χούντας, το 1974, η θέση που κυ-
ριαρχούσε ήταν “Καραμανλής ή
τανκς”. Εμείς λέγαμε πως δεν θα χα-
ρίσουμε στους Καραμανλήδες τις νί-
κες του κινήματος. Ξέσπασαν πολύ
μεγάλες μάχες μέσα στις οποίες βρι-
σκόταν όλη η επαναστατική αριστερά
παρά τα προβλήματά της, συνεχίζον-
τας τη δυναμική του Πολυτεχνείου. Η
Μεταπολίτευση ήταν ένα συνεχές
μπρα ντε φερ, ένα μέτρημα για το αν
θα μπορούσε το κίνημα που έφτασε
στην κορύφωση του Πολυτεχνείου να
πάει και παραπέρα. Και τα πράγματα
έδειξαν πως μπορούσε. Διότι έφτασε
τον Καραμανλή που περνούσε αντερ-
γατικούς νόμους στο σημείο όπου
δεν μπορούσε να κυβερνήσει. Οι ερ-
γάτες έπαιρναν τους δρόμους και οι
οικοδόμοι έβαζαν φωτιές παντού. Τι
ήταν αυτό που σταμάτησε αυτή τη
διαδικασία; Το ΠΑΣΟΚ.

Η άρχουσα τάξη αποδέχθηκε να

έρθει στην εξουσία το μεγαλύτερο
ρεφορμιστικό κόμμα της περιόδου.
Ο Αντρέας έλεγε τότε «ούτε ΝΑΤΟ,
ούτε ΕΟΚ, αλλά αντιιμπεριαλιστικός
αγώνας». Καταλαβαίναμε την μετακί-
νηση του κόσμου που έψαχνε μια λύ-
ση απέναντι στον Καραμανλή, και τι
διαφορά έχει να διαλέγεις τη ρεφορ-
μιστική αριστερά απέναντι σε μια
βρώμικη Δεξιά, βουτηγμένη στα
σκάνδαλα. Θεωρούσαμε πως αυτόν
τον κόσμο έπρεπε να τον πλησιάσου-
με και να δουλέψουμε μαζί, να εξη-
γήσουμε γιατί δεν είχε έρθει “στις 18
σοσιαλισμός”. Το σύνθημα μας ήταν
“όχι άλλες αυταπάτες, ή με το ΠΑ-
ΣΟΚ ή με τους εργάτες”. Αυτό το
σύνθημα είχε νόημα απέναντι σε μια
Αριστερά που έτρεχε να μπει κάτω
από τις φτερούγες του ΠΑΣΟΚ. Δεν
ήταν απλά σύνθημα αλλά μια μάχη:
μαζί με τους εργάτες που ψήφισαν
τους ρεφορμιστές, πάλη ενάντια στα
κλεισίματα και τον Σημίτη που πέρα-
σε το πρώτο «μνημόνιο» το 1985. 

Υπήρχε παράλληλα μια δεύτερη
μάχη: ο σοσιαλισμός από τα κάτω.
Απέναντι στον Γκορμπατσόφ και
τους «ανανεωτές» που υπόσχονταν
έναν σταλινισμό με ανθρώπινο πρό-
σωπο. Τι ήταν τα καθεστώτα της
ανατολικής Ευρώπης; Είναι σωστό
να λέει κανείς πως ήταν κρατικός κα-
πιταλισμός αλλά δεν φτάνει. Πρέπει
να βρεθείς στους δρόμους μαζί με
τον κόσμο που από τη μία χαίρεται
διότι γκρεμίζει γραφειοκράτες και
από την άλλη λυπάται γιατί βλέπει
έναν “σοσιαλισμό” να καταρρέει. Και
χρειάζεται να πεις πως τον σοσιαλι-
σμό δεν τον φέρνουν τα τανκς και οι

γραφειοκράτες αλλά οι εργάτες. 
Αυτές οι μάχες κάθε φορά δυνά-

μωναν το κόμμα μας, δυνάμωναν τη
σχέση με την τάξη μας και συνολικά
την Αριστερά. Είναι ψεύτικη η κατη-
γορία πως δίνοντας τη μάχη με τους
ρεφορμιστές δυναμώνεις τη Δεξιά.
Αντίθετα, αποδυναμώνεις τη Δεξιά,
δυναμώνεις το εργατικό κίνημα,
φέρνεις την Αριστερά στο προσκή-
νιο, κάνεις την επαναστατική Αριστε-
ρά πιο δυνατή.

Αυτό έδειξε η πρώτη εικοσαετία
του νέου αιώνα. Στην αρχή αυτής
της εικοσαετίας χρειάστηκε να ανα-
γνωρίσουμε πως υπήρχε μια τερά-
στια αριστερή μετακίνηση στη νεο-
λαία και τους εργατικούς χώρους:
Γένοβα, αντιπολεμικό κίνημα, τερά-
στιες κινητοποιήσεις. Ταυτόχρονα
έπρεπε να ανοίξουμε τη μάχη με
τους φασίστες. Αυτή ήταν μια αντί-
φαση, αλλά τέτοιες δημιουργούνται
μέσα σε περιόδους που υπάρχει πό-
λωση και μέσα σε αυτές τις συνθή-
κες πρέπει κανείς να παρέμβει. 

Φτάσαμε στην τελευταία δεκαετία
όπου η εργατική τάξη έγραψε ιστο-
ρία γιατί πολέμησε τα μνημόνια με
γενικές απεργίες όσο πουθενά αλ-
λού και οδήγησε την Αριστερά στην
κυβέρνηση. Ταυτόχρονα όμως δεν
σταμάτησε τη σύγκρουση και με το
τρίτο μνημόνιο και με την Αριστερά
στην κυβέρνηση. Μια εργατική τάξη
που έδωσε τις μεγαλύτερες πολιτι-
κές μάχες. Γι' αυτό δεν μπορούν να
τσακίσουν τη ριζοσπαστικοποίηση
του κόσμου αλλά και την επαναστα-
τική αριστερά. 

Όλα αυτά δεν σημαίνουν πως τε-

λειώσαμε. Είμαστε μπροστά σε πιο
σκληρές μάχες. Έχουμε να κάνουμε
με μια κυβέρνηση και ένα σύστημα
που μπροστά στην υγειονομική, την
κλιματική και την οικονομική κρίση
δεν είναι πιο ακίνδυνοι αλλά πιο επι-
κίνδυνοι.

Προοπτική
Τα 50 χρόνια μάς δίνουν την εμ-

πειρία, τη σχέση και τη δύναμη και
μας βάζουν μπροστά στο ζήτημα
της προοπτικής. Μίλησαν σήμερα
πολλοί σύντροφοι που μετέφεραν
την εμπειρία από το μετερίζι τους.
Αυτό το μετερίζι πρέπει να το γενι-
κεύσουμε για να ρίξουμε αυτή την
κυβέρνηση. Μέσα σε αυτό το εργα-
τικό κίνημα παλεύουμε για να τους
τραβήξουμε όλους στις πιο μεγάλες
μάχες: για τους μετανάστες, τους
καταπιεσμένους, ενάντια στην εκμε-
τάλλευση για να πάμε πέρα από το
να ρίξουμε την κυβέρνηση.

Το 2010 με την κρίση και τα μνη-
μόνια η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είχε βγει με ένα
μεταβατικό πρόγραμμα που είχε ένα
κεντρικό σύνθημα: “διαγραφή του
χρέους οριστική, αυτή είναι η απάν-
τηση η εργατική”. Θεωρούσαμε πως
το 2010 το εργατικό κίνημα, μαζί με
τις απεργίες μπορούσε να προβάλ-
λει τα δικά του αιτήματα. Σήμερα
έχει μια ολόκληρη γκάμα αιτημάτων
εργατικής εναλλακτικής: για τους
μετανάστες, τις γυναίκες, τους πυ-
ρόπληκτους, τα πάντα.

Ο σύντροφος από την efood μίλη-
σε για τη μάχη τους για συλλογικές
συμβάσεις. Ο Κώστας Καταραχιάς
μας μίλησε για την μάχη για δημό-
σια και ανοιχτά νοσοκομεία και μαζι-
κές προσλήψεις. Η Άννα Τσινίκα μας
είπε πως μαζί με όλα αυτά έχουν
δώσει τη μάχη για ελεύθερες ιδέες
μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης. Σήμερα τα έως τώρα μεμονω-
μένα αιτήματα γίνονται αιτήματα
όλης της τάξης που μπορεί και πρέ-
πει να μπει μπροστά. Έχουμε λοιπόν
ένα μεγάλο καθήκον μπροστά σε
αυτές τις εξελίξεις.

50 χρόνια είναι μια δύναμη για να
προχωρήσουμε. Είναι όμως και μια
δύναμη που πρέπει να την μεγαλώ-
σουμε. Μεγαλύτερες ρίζες σε όλους
τους εργατικούς χώρους. Άπλωμα
στις σχολές όπου η νεολαία έδωσε
τις μάχες απέναντι στην Κεραμέως.
Άπλωμα στις γειτονιές. Σημαίνει η
Εργατική Αλληλεγγύη να φτάνει παν-
τού. Οργανωθείτε μαζί μας, για να
δώσουμε όλες αυτές τις μάχες με
την τάξη μας που επιμένει μαχητικά.

• Το κείμενο στηρίζεται στην 
εισήγηση της Μαρίας Στύλλου στη
συζήτηση με θέμα «Για την Αριστε-

ρά της Επανάστασης και του 
Σοσιαλισμού» που έγινε στις 

5 Δεκέμβρη στον Πανελλήνιο στα
πλαίσια της γιορτής για τα 

50 χρόνια του ΣΕΚ

Μεταρρύθμιση ή 
Επανάσταση;



Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, στα
προάστια του Παρισιού πραγ-
ματοποιήθηκε η μεγαλύτερη

έως τώρα προεκλογική συγκέντρω-
ση για τις επόμενες προεδρικές
εκλογές στη Γαλλία που έχουν ορι-
στεί για τον ερχόμενο Μάιο.

Εκεί βρέθηκαν 10.000 άτομα, ετοι-
μοπόλεμα για την προεκλογική εκ-
στρατεία ενός γνήσιου φασίστα, του
Ερίκ Ζεμούρ. Λίγες πληροφορίες
αρκούν για να καταλάβει κανείς περί
τίνος πρόκειται: στο όνομα της θεω-
ρίας της «Μεγάλης Αντικατάστα-
σης», σύμφωνα με την οποία η Γαλ-
λία και η Ευρώπη εξισλαμίζονται,
υπερασπίζεται τη «επαναμετανά-
στευση», δηλαδή την απέλαση όλων
των αλλοδαπών. Ζητά την απαγό-
ρευση όλων των ονομάτων που δεν
βρίσκονται στο ημερολόγιο των
«χριστιανών αγίων», υποστηρίζει
πως η θέση των γυναικών είναι στο
σπίτι και υπερασπίζεται τη μνήμη
του Πεταίν, προέδρου υπό το καθε-
στώς του Βισύ και συνεργάτη των
Ναζί. Ο Ζεμούρ υποστηρίζεται ενερ-
γά από τον γαλαξία όλων των νεονα-
ζιστικών ομάδων που αποκτούν τόση
αυτοπεποίθηση που έχουν αρχίσει
να επιτίθενται με βία στις διαδηλώ-
σεις της Αριστεράς.

Κατά τη διάρκεια αυτής της μεγά-
λης -λιγότερο όμως από όσο αναμε-
νόταν- συγκέντρωσης, μέλη του
SOS Racisme που προσπάθησαν να
σηκωθούν φορώντας αντιρατσιστικά
μπλουζάκια ξυλοκοπήθηκαν άγρια
μαζί με δημοσιογράφους. Ο Ζεμούρ,
μόνιμος καλεσμένος εδώ και μήνες
σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές,

πιστώνεται πλέον με περισσότερο
από 15% στις δημοσκοπήσεις, ενώ η
Μαρίν Λεπέν, η οποία ουσιαστικά
δεν διαφέρει πολιτικά από τον Ζε-
μούρ, φαίνεται να παίρνει 16%. Ο
Πρόεδρος Μακρόν και η υποψήφια
της παραδοσιακής δεξιάς Βαλερί
Πεκρές νομιμοποιούν τις ακραία ρα-
τσιστικές ομιλίες και φιλοδοξίες των
Λεπέν και Ζεμούρ, προσπαθώντας
να πλειοδοτήσουν στα θέματα της
“γνήσιας γαλλικής ταυτότητας”, των
πολιτικών κατά της μετανάστευσης
και της ασφάλειας.

Μήπως λοιπόν αυτό σημαίνει ότι η
Γαλλία γίνεται φασιστική; Η απάντη-
ση είναι πως όχι. Αν ο φασισμός
κερδίζει έδαφος δεν είναι επειδή λεί-
πουν οι δυνάμεις που είναι ικανές να
τον σταματήσουν. Είναι κυρίως επει-
δή η Αριστερά επαναλαμβάνει συνε-
χώς τα λάθη της δεκαετίας του
1930.

Οι δυνάμεις υπάρχουν: στη Μασ-
σαλία, μια εβδομάδα πριν από τη
συνάντησή του, ο Έρικ Ζέμουρ
αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη
πριν καλά καλά βγει από τον σταθμό

κάτω από την πίεση των διαδηλωτών
που είχαν μαζευτεί εκεί μέσα από
καλέσματα στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Οι μαγαζάτορες είχαν κα-
τεβάσει ρολά και δεν μπόρεσε ποτέ
να κάνει την προγραμματισμένη του
περιοδεία. Στις 5 Δεκεμβρίου, σκό-
πευε αρχικά να πραγματοποιήσει τη
συγκέντρωσή του μέσα στο Παρίσι,
αλλά αναγκάστηκε να τη μεταφέρει
στα προάστια λόγω των προγραμμα-
τισμένων διαδηλώσεων.

Το ότι μπόρεσε παρόλα αυτά να
πραγματοποιήσει αυτή τη φιέστα,

οφείλεται στις διαιρέσεις και τις
αδυναμίες της Αριστεράς. Ο Ζαν Λικ
Μελανσόν, οργάνωνε την ίδια ώρα
τη δική του προεκλογική συγκέντρω-
ση,  με την λογική ότι το κύριο ζήτη-
μα είναι να οικοδομήσουμε μια πιο
θελκτική εναλλακτική. Ένα άλλο
τμήμα της Αριστεράς θεωρεί ότι το
να παλεύεις ενάντια στους φασίστες
και τους ρατσιστές τους διαφημίζει!

Όμως οι δυνάμεις υπάρχουν: με
πρωτοβουλία της Πορείας Αλληλεγ-
γύης και των συλλογικοτήτων των
Χωρίς Χαρτιά, ξεκινά αυτό το Σάβ-
βατο 18 Δεκεμβρίου μια εκστρατεία
με διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, κα-
τά του ρατσισμού και για αλληλεγ-
γύη. Υποστηρίζεται ήδη από 275 το-
πικούς και εθνικούς φορείς και βάζει
στόχο να πραγματοποιήσει μια εθνι-
κή διαδήλωση τον Μάρτιο με αφορ-
μή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Ρατσισμού.

Όπως παντού, η κατάσταση στη
Γαλλία είναι όλο και πιο πολωμένη.
Το Κέντρο προσφέρει όλο και λιγό-
τερες λύσεις και τα πράγματα θα
επιταχυνθούν και θα πολωθούν. Πε-
ρισσότερο από ποτέ, η ενότητα της
τάξης μας είναι ένα πολιτικό ζήτημα.
Ενάντια στον ρατσισμό, ενάντια
στον φασισμό, δεν πρέπει πλέον να
κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Η απάντη-
ση μας πρέπει να είναι ενωτική: ταξι-
κή αλληλεγγύη! Δεν θα περάσουν!

Ντενί Γκοντάρ,
συντονιστική επιτροπή 

της “Πορείας Αλληλεγγύης”

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλα-
τεία Συντάγματος την Κυριακή 12 Δεκέμ-

βρη, ενάντια στην παρέμβαση των ΗΠΑ στην
εμφύλια διαμάχη της Αιθιοπίας. Πάνω από 200
Αιθίοπες μετανάστες/τριες συγκεντρώθηκαν
στο Σύνταγμα με συνθήματα ενάντια στη δυτι-
κή και αμερικάνικη εμπλοκή στην Αιθιοπία και
την Ερυθραία και συνθήματα υπέρ του προ-
έδρου της Αιθιοπίας Αμπί Άχμεντ -κρατούσαν
επίσης πικέτες με τις οποίες κατηγορούσαν τα
διεθνή ΜΜΕ BBC, CNN και Aljazeera για ψευ-
δείς ειδήσεις.

Είναι αλήθεια ότι δύσκολα γίνεται πιστευτός
ο ισχυρισμός των ΗΠΑ ότι η εμπλοκή τους
στην εμφύλια διαμάχη της Αιθιοπίας είναι κα-
θαρά ανθρωπιστική: στέλνουν χρήματα στο
Τιγκράι, ένα από τα ομόσπονδα κράτη της Αι-
θιοπίας που βρίσκεται στα βόρεια της χώρας.
Η εκλεγμένη κυβέρνηση έχει κηρύξει τον πό-
λεμο στο Τιγκράι και έτσι οι ΗΠΑ ισχυρίζονται
ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την αν-
θρωπιστική κρίση που ξεδιπλώνεται στην πε-
ριοχή. 

Όμως το Απελευθερωτικό Μέτωπο του Λαού
των Τιγκράι (TPLF), το κυρίαρχο κόμμα του
ομόσπονδου κράτους, ήταν κυβερνών κόμμα
της Αιθιοπίας για 27 χρόνια μέχρι το 2018. Το
Τιγκράι διαθέτει μια ισχυρή στρατιωτική δύνα-
μη των 250.000. Γύρω στα 153 εκατομμύρια
δολάρια έχουν διοχετευθεί από τις ΗΠΑ στην
περιοχή αυτή και δεν είναι αβάσιμο να υποθέ-

σει κανείς ότι σκοπό έχουν να βοηθήσουν την
ανάπτυξη των στρατιωτικών στόχων του Τιγ-
κράι -ο στρατός του άλλωστε έχει καταλάβει
μια σειρά μεγάλες πόλεις και έχει φτάσει προ
των πυλών στην Αντίς Αμπέμπα. 

Ο άλλος λόγος είναι ότι κατά το μεγάλο διά-
στημα διακυβέρνησης του TPLF, η Αιθιοπία
ήταν πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόσο που
ήταν μια από τις ελάχιστες χώρες της Αφρικής
που συμμετείχαν στον πόλεμο του Ιράκ το
2003. Το κόμμα έπεσε από την κυβέρνηση το
2018 μετά από τρία χρόνια διαδηλώσεων. Οι
λαοί Ορόμο και Αμχάρα διεκδίκησαν περισσό-
τερες ελευθερίες, τέλος στις παραβιάσεις των
δικαιωμάτων τους και τη συμμετοχή τους στην
πολιτική της χώρας. Παράλληλα με τα πολιτι-
κά αιτήματα υπήρχαν και οικονομικά, καθώς η
ανεργία ήταν ψηλή, οι εργασιακές συνθήκες
ήταν άκρως ενταντικοποιημένες και οι μισθοί
χαμηλοί στο όνομα της ανταγωνιστικότητας,
ενώ το καθεστώς είχε οδηγήσει τους αγρότες
μικροπαραγωγούς στη φτώχεια προς όφελος
της κλίκας που εξυπηρετούσε.

Αλλά ο πρωθυπουργός Αμπί, Ορόμο ο ίδιος,
διέψευσε τις προσδοκίες. Το 2020 ξέσπασε εξέ-
γερση με αφορμή τη δολοφονία ενός Ορόμο
μουσικού. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν να

πνίξει τις διαδηλώσεις στο αίμα. «Θεωρούσαμε
ότι τα πράγματα θα άλλαζαν με τον Αμπί στην
εξουσία. Φαίνεται όμως ότι κι αυτός έχει τις
ίδιες απόψεις με τους προηγούμενους πρωθυ-
πουργούς που μας καταπίεζαν τόσα χρόνια»,
λέει μια διαδηλώτρια σε κινητοποίηση συμπα-
ράστασης των εξεγερμένων στο Λονδίνο. 

Αντίσταση
Στον εμφύλιο που μαίνεται εδώ και σχεδόν

ένα χρόνο στην Αιθιοπία, σύμφωνα με την
Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα Μιτσέλ Μπατσελέ, ο μεγάλος όγ-
κος της βίας συνδέεται με τις δυνάμεις της κυ-
βέρνησης. Η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο Αμπί
ανέβαλε τις εκλογές με το πρόσχημα του κο-
ρονοϊού. Το TPLF θεώρησε την κίνηση αυτή
ως «αντισυνταγματική επέκταση» της θητείας
του και προχώρησε στη διεξαγωγή των εκλο-
γών. Τότε ο Αμπί διέταξε εισβολή στην περιο-
χή, πιστεύοντας ότι θα νικήσει γρήγορα. Όμως
οι σφαγές, ο αποκλεισμός αμάχων από τις
προμήθειες με αποτέλεσμα εκτεταμένο λιμό
και η σεξουαλική βία σαν όπλο έσπρωξαν πο-
λύ κόσμο στην αντίσταση και έβαλαν σε κίνδυ-
νο την ίδια την κυβέρνηση.

Ο εμφύλιος πόλεμος έχει το στοιχείο του

φυλετικού μίσους. Η περίοδος στην οποία οι
φυλετικές διαμάχες ήταν πιο αμβλυμμένες
από ποτέ, ήταν η τριετία του ξεσηκωμού που
έριξε το TPLF από την εξουσία. Η αναζωπύρω-
ση των φυλετικών διαμαχών ήταν επιλογή της
άρχουσας τάξης που έβλεπε να φουντώνει η
αντίσταση στις πολιτικές της. Σήμερα, στην
κορυφή αυτού του εμφυλίου βρίσκονται αντι-
μαχόμενα κομμάτια της άρχουσας τάξης. Οι
ΗΠΑ δεν είναι η μόνη ιμπεριαλιστική δύναμη
που προσπαθεί να έχει επιρροή στην Αιθιοπία.
Η κυβέρνηση Αμπί συνομιλεί με την Κίνα και τη
Ρωσία, ενώ και άλλες δυνάμεις θα προσπαθή-
σουν να επιβάλουν τη θέλησή τους καθώς θα
ξεδιπλώνεται αυτή η σύγκρουση.

Πρόκειται για μια σύγκρουση που ήδη κοστί-
ζει χιλιάδες ζωές, πάνω από 2 εκατομμύρια ξε-
ριζωμούς με τους πρόσφυγες να έχουν κατα-
φύγει είτε εσωτερικά είτε σε γειτονικές χώρες
και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση και λιμό.
Οι λαοί της Αιθιοπίας δεν έχουν τίποτε να κερ-
δίσουν από τη νίκη καμίας από τις δύο πλευ-
ρές. Το αίτημα να σταματήσουν οι ΗΠΑ να
μπλέκονται στον εμφύλιο είναι σωστό, αλλά
δεν μπορεί να συνοδεύεται με τη στήριξη της
κυβέρνησης που έχει πνίξει τη χώρα στο αίμα.
Οι φυλετικές διαμάχες μπορούν να ξεπερα-
στούν μόνο με την ενότητα και τις μάχες της
εργατικής τάξης όπως το 2015-2018.

Α.Φ.

Νο 1501, 15 Δεκέμβρη 2021 Διεθνήσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

ΓΑΛΛΙΑ  Αντιφασιστικός συναγερμός

Τι συμβαίνει στην Αιθιοπία;

Κινητοποίηση των “Χωρίς Χαρτιά” στο Παρίσι το 2020
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Κάτι παραπάνω από δύο ώρες διάρκεσε
η συνάντηση, μέσω βιντεοκλήσης, του
Μπάιντεν και του Πούτιν την Τρίτη 7 Δε-

κέμβρη. Αυτό που απασχόλησε τους δυο προ-
έδρους ήταν ουσιαστικά η κατάσταση στην
Ουκρανία. Για την ακρίβεια στα σύνορα της
Ουκρανίας με τη Ρωσία. Ξαφνικά, μια «παγω-
μένη» σύγκρουση, από το 2014-15 μοιάζει να
αναθερμαίνεται. Σύμφωνα με τα ελληνικά και
διεθνή ΜΜΕ ο Μπάιντεν έδωσε μια «αυστηρή
προειδοποίηση» στον Πούτιν να μην προχωρή-
σει σε πολεμικές ενέργειες. Την ίδια στιγμή
λένε ότι ο Μπάιντεν «μετρίασε την ένταση»,
«απέτρεψε  ένα πόλεμο» με την πρότασή του
για διάλογο ανάμεσα στη Ρωσία και «βασικές
χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ». Τι συνέβη πραγματι-
κά;

Από τον Οκτώβρη μέχρι και σήμερα ο διε-
θνής τύπος είναι γεμάτος με ειδήσεις και σχό-
λια για την «απειλή του πολέμου» ανάμεσα
στις δυο χώρες. Ο λόγος για αυτόν τον συνα-
γερμό είναι η συγκέντρωση ρωσικών στρατευ-
μάτων πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρα-
νία περίπου 120 χιλιάδες λένε οι πιο πρόσφα-
τες εκτιμήσεις που δεν είναι και τόσο αντικει-
μενικές βέβαια μιας και προέρχονται από την
κυβέρνηση του Κιέβου. Οι εκπρόσωποί της
έσπευσαν να μιλήσουν για επικείμενη ρωσική
εισβολή. Ο αρχηγός της στρατιωτικής υπηρε-
σίας πληροφοριών έδωσε και ημερομηνίες:
τέλη Γενάρη αρχές Φλεβάρη. 

Αυτό που λένε ουσιαστικά όλοι οι παραπάνω
είναι ότι ο Πούτιν θέλει να «τελειώσει τη δου-
λειά» που άρχισε το 2014 όταν προσάρτησε
την Κριμαία στην Ρωσία και ενίσχυσε τις πε-
ριοχές της ανατολικής -και ρωσόφωνης- Ου-
κρανίας που είναι υπό τον έλεγχο των «σεπα-
ρατιστών» όπως τους ονομάζει το Κίεβο. Τώρα
θέλει να καταπιεί όλη την Ουκρανία και οι ΗΠΑ
και το ΝΑΤΟ κραυγάζουν ότι «πρέπει να κά-
νουν το καθήκον» τους. 

Αντίθετα, οι διπλωματικοί εκπρόσωποι της
Ρωσίας λένε ότι είναι δικαίωμα ενός κυρίαρ-
χου κράτους να μετακινεί και να διατάσσει το
στρατό του όπως θέλει μέσα από τα σύνορά
του. Το πρόβλημα, λένε, είναι η επιθετικότητα
της Δύσης. Χαρακτηριστικές είναι οι περίφη-
μες «κόκκινες γραμμές» που έθεσε ο Πούτιν
και στην συνάντηση με τον Μπάιντεν: «νομικές
δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας» ότι θα
σταματήσει η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα
ανατολικά, δηλαδή η Ουκρανία δεν θα γίνει
ποτέ μέλος του και, δεύτερον, ότι δεν θα εγκα-
τασταθούν εκεί στρατεύματα και οπλικά συ-
στήματα που μπορούν σε λίγα λεπτά να πλή-
ξουν την Ρωσία. 

Ο Μπάιντεν δεν μπορούσε να δεσμευτεί -και
μάλιστα «νομικά»- για αυτά. Η Ουκρανία ήταν
και παραμένει «παραμεθόριος των ιμπεριαλι-
σμών» (τίτλος ενός κεφαλαίου στην έκδοση
του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου «Ουκρανία,
Σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών»). Το ποιος την ελέγχει έχει σημασία, για
παράδειγμα για τους αγωγούς του φυσικού
αερίου που τη διασχίζουν και για τα λιμάνια
της στη Μαύρη Θάλασσα. Ούτε ο αμερικάνι-
κος ιμπεριαλισμός ούτε οι ευρωπαϊκοί είναι
διατεθειμένοι να την αφήσουν να επιστρέψει
στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας. 

Τον Ιούλη ο Πούτιν δημοσίευσε ένα δοκίμιο
πεντέμισι χιλιάδων λέξεων με τίτλο «Για την
ιστορική ενότητα Ρώσων και Ουκρανών» με
αναφορές στη κοινή καταγωγή στο βασίλειο
των Ρως του 9ου αιώνα και την Ορθοδοξία
(και με καταδίκες της πολιτικής των μπολσεβί-

κων στη δεκαετία του ’20). Αυτό που έγραφε
στην ουσία είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να μεί-
νει ανεξάρτητη φτάνει να μην περάσει στη
σφαίρα επιρροής κάποιου «άλλου», να μη γίνει
«αντι-Ρωσία». 

Εχει περάσει ανεπιστρεπτί ο καιρός που ο
ρωσικός ιμπεριαλισμός αντιμετώπιζε τον αμε-
ρικάνικο, στο Βερολίνο, σαν η δεύτερη μεγάλη
παγκόσμια υπερδύναμη. Οι γραμμές του αντα-
γωνισμού έχουν μετακινηθεί εκατοντάδες χι-
λιόμετρα ανατολικότερα. 

Συνεννόηση
Όμως, αυτό που διεκδικεί η διπλωματία του

Πούτιν -κομμάτι της και η διπλωματία των
όπλων- δεν είναι τόσο οι «νομικές εγγυήσεις»
για το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά η επιστροφή
της Ρωσίας στη λέσχη των Μεγάλων Δυνάμεων.
Είναι μια πυρηνική μεγάλη δύναμη, αλλά από
όλες τις άλλες απόψεις δεν είναι. Για παράδειγ-
μα βρίσκεται στην 11η θέση της παγκόσμιας κα-
τάταξης από άποψης ΑΕΠ, πίσω από την Ιταλία
και τη Βραζιλία. Με άλλα λόγια ο Πούτιν χρησι-
μοποιεί τη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας για να
έρθει σε απευθείας συνεννόηση με τις ΗΠΑ, σαν
ίσος προς ίσο, παρακάμπτοντας τους «μεσάζον-
τες» (την Ε.Ε.). Αυτή άλλωστε είναι η ουσία του
ιμπεριαλισμού όπως τον ανέλυαν οι μαρξιστές
των αρχών του 20ου αιώνα. 

Και η αλήθεια είναι ότι για τον Μπάιντεν -και

τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό- η Ουκρανία
έχει μικρότερη σημασία από ότι έχει για τον
Πούτιν και το ρώσικο ιμπεριαλισμό. Η σύνοδος
των G7 τον Ιούνη έβγαλε ανακοινωθέν ενάντια
στην Κίνα, όχι ενάντια στη Ρωσία. Το σύνθημα
του Μπάιντεν America is back σηματοδοτεί
την προσπάθεια οικοδόμησης μιας συμμαχίας,
ή αλυσίδας συμμαχιών ενάντια στον ανερχό-
μενο ιμπεριαλισμό της Κίνας. Και σε αυτό το
σύστημα των συμμαχιών υπάρχει χώρος, υπό
προϋποθέσεις και για τη Ρωσία. 

Περίπου πενήντα χρόνια πριν, ο πρόεδρος
Νίξον των ΗΠΑ ξεκίνησε την προσέγγιση με
την Κίνα του Μάο Τσετούνγκ για να πλήξει την
τότε ΕΣΣΔ (και να ξεμπερδέψει με τον πόλεμο
στο Βιετνάμ). Τώρα, ο αμερικάνικος ιμπεριαλι-
σμός δε θα χε πρόβλημα να πιέσει το Πεκίνο
μέσω Μόσχας. 

Για κάποια τμήματα της Αριστεράς εδώ και
διεθνώς, η συμμαχία Ρωσίας-Κίνας θεωρείται
όχι μόνο κάτι επιθυμητό ως το νέο «αντίπαλο
δέος» στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό αλλά και
ως τετελεσμένο γεγονός. Όμως, αυτή η συμ-
μαχία δεν υφίσταται. Για παράδειγμα, η Κίνα
δεν αναγνώρισε την προσάρτηση της Κριμαίας
στη Ρωσία και συνεχίζει να θεωρεί τις «δημο-
κρατίες» της Αμπχαζίας και της Οσετίας ως
τμήματα της Γεωργίας, σε αντίθεση με τη Μό-
σχα. Κι ο Πούτιν επί της ουσίας σφύριζε αδιά-
φορα όταν το φθινόπωρο οι ΗΠΑ, η Βρετανία

και η Αυστραλία συνέπηξαν τη στρατιωτική
συμμαχία AUKUS ενάντια στην Κίνα. 

Ο Ντμίτρι Τρένιν, διευθυντής του Carnegie
Moscow Center (και πρώην ανώτερος αξιωμα-
τικός του ρωσικού στρατού) έγραφε σε ένα
άρθρο του τον Οκτώβρη: «Σε ένα κόσμο που
καθορίζεται όλο και περισσότερο από τον αν-
ταγωνισμό των υπερδυνάμεων ΗΠΑ και Κίνας,
οι ΗΠΑ σαφώς και ενδιαφέρονται να αποτρέ-
ψουν τη στενή προσέγγιση Κίνας και Ρωσίας.
Η Κίνα εκτιμάει τη στενή της σχέση με τη Ρω-
σία, αλλά, επειδή ουσιαστικά παίζει σόλο, δεν
είναι ούτε έτοιμη ούτε πρόθυμη να προχωρή-
σει σε μια στρατιωτική συμμαχία μαζί της. Και
η Ρωσία, ένας σημαντικός διεθνής παίκτης αλ-
λά όχι υπερδύναμη όπως οι άλλες δυο χώρες
επιδιώκει να διατηρήσει μια ισορροπία, όχι
απαραίτητα ίση απόσταση, απέναντι στην Αμε-
ρική, τη Κίνα και τον ανταγωνισμό τους». 

Ψυχροί υπολογισμοί
Γι’ αυτούς τους λόγους, η συνάντηση του

Μπάιντεν και του Πούτιν έληξε με την πρότα-
ση του πρώτου για το ξεκίνημα ενός διαλόγου
ανάμεσα στη Ρωσία και «βασικούς συμμάχους
του ΝΑΤΟ» με θέμα την Ουκρανία και όλα τα
άλλα ζητήματα που έχουν προκύψει. Δεν είναι
η φιλειρηνική καρδιά του «προοδευτικού»
Μπάιντεν που οδήγησε σε αυτή την πρόταση.
Είναι οι ψυχροί υπολογισμοί του ανταγωνι-
σμού με την Κίνα ο οποίος από οικονομικός γί-
νεται ταχύτατα στρατιωτικός, «γεοπολιτικός». 

Όμως, άλλο πράγμα οι υπολογισμοί και άλ-
λο πράγμα τα αποτελέσματα. Υπήρχε πάλι μια
περίοδος, στις αρχές της δεκαετίας του ’90
που ανθούσαν οι αναλύσεις για τη «μοναδική
υπερδύναμη», τις ΗΠΑ, οι οποίες θα έλυναν
και έδεναν κατά βούληση σε όλο τον πλανήτη
επιβλέποντας την παγκοσμιοποίηση που
έστελνε τους παλιούς ιμπεριαλιστικούς αντα-
γωνισμούς στο μουσείο. 

Αυτές οι αναλύσεις είχαν λάθος τότε και
διαψεύδονται παταγωδώς σήμερα, όπως εξη-
γεί πολύ καλά ο Ν. Λούντος στο σχετικό άρ-
θρο στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω. Η ταπείνωση του αμε-
ρικάνικου ιμπεριαλισμού στο Αφγανιστάν έφε-
ρε ανάμεσα στ’ άλλα και όλους τους συμμά-
χους, πρόθυμους ή μη, των ΗΠΑ, να αναρωτι-
ούνται πόσο μπορούν να στηρίζονται στον
αμερικάνικο ιμπεριαλισμό για τις επιδιώξεις
και τις φιλοδοξίες τους.

Ο Μπάιντεν ίσως να θέλει μια αμοιβαία επω-
φελή συμφωνία με τον Πούτιν, όμως οι Βαλτι-
κές χώρες, η Πολωνία και η Ρουμανία που εί-
ναι μέλη του ΝΑΤΟ πλέον και «φιλοξενούν»
αμερικάνικα πυραυλικά συστήματα, βλέπουν
αυτή την προοπτική με δέος. Ούτε η Γαλλία
ούτε η Γερμανία είναι στο τσεπάκι των ΗΠΑ. 

Στην πραγματικότητα, όλες οι ψυχρές και
ορθολογικές, με βάση τα δικά τους συμφέρον-
τα, κινήσεις των μεγάλων και «μικρών» ιμπερια-
λιστών, οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερο χάος
και αστάθεια σε όλο τον κόσμο. Κανείς τους,
όσο έμπειρη διπλωματία ή ένοπλη δύναμη και
αν διαθέτει δεν μπορεί να ελέγξει και να προ-
βλέψει που θα σημειωθεί η επόμενη «ανάφλε-
ξη» και πώς θα βγει από αυτήν. Γι’ αυτό όλοι
προετοιμάζονται, με λυκοσυμμαχίες και τρικλο-
ποδιές, εξοπλιστικά προγράμματα μαμούθ. 

Αυτή είναι η εικόνα ενός συστήματος σε κρί-
ση, ενός συστήματος της σπατάλης και της
καταστροφής. Η πάλη για να το ανατρέψουμε
είναι η μόνη ελπίδα για την ανθρωπότητα. 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ξανά στη δίνη 
των ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών



ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12, 7μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 δημαρχείο 7μμ
Ιμπεριαλισμός – από το Αφγανιστάν στην
Κίνα;
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 Goody’s Χαλανδρίου 7μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Απεργούμε ενάντια στον προϋπολογισμό
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Από τις ΗΠΑ μέχρι την Κίνα – Ο ιμπεριαλι-
σμός σήμερα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 Α’ ΦΕΠΑ 8μμ

Το μαύρο τοπίο της «πράσινης» ανάπτυξης
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12, 
Πρατίνου 38, κοινωνική κουζίνα 6.30μμ
Ο ιμπεριαλισμός – Από το Αφγανιστάν στην
Κίνα;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Από το Δεκέμβρη του ’08 στις μάχες ενάν-
τια στην Κεραμέως
Ομιλήτρια: Βασιλική Γρηγοράκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 καφέ πλ. Σουρμένων 8μμ
Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 Α’ ΦΕΠΑ 7.30μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 
συνεργατικό καφενείο Κουτσό 7.30μμ
Ιμπεριαλισμός – από το Αφγανιστάν στην
Κίνα;

Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 
καφέ Μυρτίλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ
Γερμανία μετά τις εκλογές – Κρίση στην
καρδιά της Ε.Ε.
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 καφέ Αλντεμπαράν 7μμ
Ο αγώνας των προσφύγων είναι υπόθεση
όλων μας
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 καφέ Ποέτα 8μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/12 καφέ Άνεμος 8μμ
Ο φριχτός πόλεμος του Ειρηνικού
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/12 καφέ Διώροφον 7μμ

Το μαύρο τοπίο της «πράσινης» ανάπτυξης
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 16/12 καφέ Γιώτης 8μμ
Ο προϋπολογισμός θα μείνει στα χαρτιά
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 αίθουσα ΕΒΕ 7μμ
Δεκεμβριανά ‘44
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Προϋπολογισμός 2022
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/12 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Προϋπολογισμός 2022
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
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Μαρξιστικά Φόρουμ

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

Tον διεθνισμό
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 μετα-
τροπή της Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδι-
ου τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότερα
στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που
έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμα-
στε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι
μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες και
μετανάστες να πεθαίνουν στα σύνορά της και να αν-
τιμετωπίζουν 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 αν-
τίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική
και οικονομική ισότητα των γυναικών και για το τέ-
λος όλων των διακρίσεων ενάντια στους ομοφυλό-
φιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέ-
φει 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 επαναστα-
τικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνη-
μα, να οργανώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να
βοηθήσει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκεί-
νες οι στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέ-
ψουν συνολικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια

εργατικη
αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

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

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

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

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Δημήτρης Δασκα-
λάκης, Σωτήρης Κοντογιάννης, Νίκος
Λούντος, Στέλιος Μιχαηλίδης, Λέανδρος
Μπόλαρης, Μάνος Νικολάου, Γιώργος
Πίττας, Αφροδίτη Φράγκου 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης

Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@gmail.com
τηλ.: 210 5241001, 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ HΣΑΠ 6.30μμ

Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Πλατεία, Βασιλόπουλος 7μμ

Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 6μμ

ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Πετρουπόλεως Ζάντε 7μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ

ΑΜΦΙΑΛΗ Αγαλμα Παύλου Φύσσα 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/12
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ

ΠΑΤΗΣΙΑ Πλ. Αμερικής 12μ

ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30πμ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ

Ν. ΙΩΝΙΑ 
ΗΣΑΠ Πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ

ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 12μ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 11πμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 12μ

ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγ. Θεράποντα 11.30πμ

ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ

ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11πμ

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ

ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 2μμ

ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

Εξορμήσεις
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ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 
καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 8μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 
Θησέως 154, 4ος ορ.,  7.30μμ
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 
πολυχώρος πολιτισμού «Διέλευση», 
Λέσβου 15
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 21/12 
γραφεία Β’ δημοτικής κοινότητας, 
Δραγατσίου 1, 7μμ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 
αιθ. εκδηλώσεων δημαρχείου Νίκαιας
7.15μμ
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 στέκι Αριστερής Κίνησης
7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 
ΟΚΤΑΒΑ, μουσικό καφενείο Κρυονερίου 12,
Αγ.Ανάργυροι, πλ. Αρη Βελουχιώτη 7μμ
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 Σύλλογος Ιμβρίων  7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 
σαλόνι Α’ ΦΕΠΑ , Ούλοφ Πάλμε 2, 7.30μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 
Πρατίνου 38, Κοινωνική κουζίνα, 6.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 καφέ πλ. Σουρμένων 7.30μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 
Blue Bear cafe, πλ. Εξαρχείων 7μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 
πλ. Φελέκη, Νισύρου και Πάτμου, 
Ελευθερούπολη 8μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 23/12 δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 23/12 
καφέ Μυρτίλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/1 
στέκι δασκάλων, Ρήγα Φερραίου 20, 6μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12 
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12 Θόλος,  7.30μμ
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/12  Εργατικό Κέντρο 6μμ
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφίρα

ΧΑΝΙΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/12 Εργατικό Κέντρο 5.30μμ
Ομιλητές: Σεραφείμ Ρίζος, Άννα Μαματσή

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 23/12    8μμ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 23/2 
πολυχώρος πολιτισμού ΕΝΕΚΕΝ, 
Πρ. Κορομηλά 37, 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Τορπουζίδης, δικηγόρος,
ΣΕΚ, Γιώργος Γιαννόπουλος, δημοσιογρά-
φος, εκδότης του περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ

Σχολές
ΠΑΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12 στέκι ΣΔΟΚΕ 2μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Νο 1501, 15 Δεκέμβρη 2021
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Προβολή της ταινίας 
«50 χρόνια αγώνες για την
Eπανάσταση και το Σοσιαλισμό»
και συζήτηση

Συνεχίστηκε την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου η δίκη
(5η μέρα) για την δολοφονία του Ζακ Κωστό-
πουλου με την υπεράσπιση να ξεκινάει την

διαδικασία με ένα πυροτέχνημα που τελικά έσκασε
στα μούτρα της. Συγκεκριμένα στο ξεκίνημα της
διαδικασίας επιχείρησε ανεπιτυχώς να αποβάλει(!)
από την αίθουσα τον δημοσιογράφο του The Press
Project, Κωνσταντίνο Πουλή με αιτιάσεις ότι η κάλυ-
ψη της δίκης εκ μέρους του είναι «στα όρια της εξύ-
βρισης… που πόρρω απέχουν από αυτό που συμ-
βαίνει εδώ». Με λίγα λόγια να αποβληθεί γιατί αυτά
που γράφει δεν συμφωνούν με την υπερασπιστική
της γραμμή. Λίγη ώρα αργότερα, μετά από πρότα-
ση του εισαγγελέα με την οποία συντάχθηκε και η
δικηγόρος της οικογένειας Κωστόπουλου Α. Παπα-
ρούσου, η πρόεδρος απέρριψε το αίτημα των συνη-
γόρων υπεράσπισης. 

Στην ουσία της δίκης τώρα, η 5η μέρα προχώρη-
σε με τις καταθέσεις μαρτύρων αστυνομικών που
συμμετείχαν στην επιχείρηση (αλλά δεν βρέθηκαν
στην θέση του κατηγορουμένου), καθώς και ανωτέ-
ρων αστυνομικών που αμφότεροι επιχείρησαν με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο να καλύψουν τους κατη-
γορούμενους για θανατηφόρα σωματική βλάβη συ-
ναδέλφους τους. Λειτούργησαν στην ουσία σαν
μάρτυρες υπεράσπισης και μάλιστα ενώ ήδη υπάρ-
χει πόρισμα σε επίπεδο βουλεύματος που ζητάει
και προτείνει την απόταξη των κατηγορουμένων συ-
ναδέλφων τους.

Στην κατάθεσή του, ο τμηματάρχης της ΔΙΑΣ Αθη-
νών Λαγουδάκος αναφέρθηκε στον κατηγορούμενο
Σεφέρη λέγοντας ανάμεσα σε άλλα ότι «πρόκειται
για μια εξαίρετη προσωπικότητα. Δεν έχει απασχο-
λήσει για κανένα λόγο την υπηρεσία μας, του έχουν
απονεμηθεί τιμές, πρόκειται για αστυνομικό κόσμη-
μα, οι υπόλοιποι δεν ήταν υπό τη διοίκησή μου, αλλά
τους γνωρίζω ως εξαίρετους αστυνομικούς με ήθος,
επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης… εγώ οργά-
νωσα το τμήμα εκπαίδευσης ΔΙΑΣ, και αυτή τη στιγ-
μή ως τμηματάρχης της ΔΙΑΣ έχω υπό τη διοίκησή
μου 702 άτομα».

Επί της ουσίας ο μάρτυρας προσπάθησε να πεί-
σει ότι ο ακινητοποιημένος και ημιθανής Ζακ Κω-
στόπουλος αποτελούσε απειλή και πρόβαλλε αντί-
σταση: «…και δεν είναι η αντίσταση μόνο κλωτσιές
και μπουνιές. Έχουμε περιστατικά δραστών που
σφίγγουν τα χέρια και πόδια τους και δεν μπορούμε
να κάνουμε τις κατάλληλες λαβές ακινητοποίησης
για να τοποθετήσουμε χειροπέδες». Η αντίφαση
αναδείχτηκε στις απαντήσεις που έδωσε στην πολι-
τική αγωγή για τον χρόνο θανάτου του Ζακ Κωστό-
πουλου: «Παπαρούσου: Πότε πέθανε γνωρίζετε;
Λαγουδάκος: Όχι, δεν το γνωρίζω. Παπ: Γνωρίζετε
ότι παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ χωρίς ζωτικές λειτουρ-
γίες; Λαγ: Όχι, δεν το γνωρίζω. Παπ: Κακώς δεν το
γνωρίζετε! Λαγ: Οι άνθρωποι αυτοί είναι τόσο εκ-
παιδευμένοι που αν αυτός ο άνθρωπος ήταν σε μια
κατάσταση που υπολειτουργούσε, και αν ήταν σε
μια ημιθανή κατάσταση θα μπορούσαν να του πε-
ράσουν χειροπέδες. Παπ: Άρα δεν ήταν ημιθανής;
Λαγ: Όχι, δεν ήταν. Παπ: Αμέσως μετά παρελήφθη
χωρίς ζωτικές λειτουργίες, αυτά προκύπτουν από
το ΕΚΑΒ». 

Η περιγραφή ως «απειλή» ενός ανθρώπου που
βρίσκεται ακινητοποιημένος πρηνηδόν και «σφίγγει»
το πόδι του ήταν παρόμοια και στην κατάθεση του
μάρτυρα αστυνομικού Κ. Μιχαηλίδη: «Παπ: Τώρα το
‘σθεναρή αντίσταση’, εσείς πως το εξειδικεύετε;
Μιχ: Πρώτα πρώτα δεν άκουγε τις εντολές μας.
Παπ: Αυτό το εντάσσετε στη ‘σθεναρή αντίσταση’;
Μιχ: Ναι, μάλιστα, υπήρχε αντίσταση, δεν άκουγε
τις εντολές μας. Παπ: Θυμάστε την κατάστασή του

όταν ήταν πια κάτω; Μιχ: Δεν ξανασηκώθηκε αλλά
έφερνε αντίσταση και το πόδι του δεν το σήκωνε».
Τα ίδια και ισχυρίστηκε και ο μάρτυρας Π. Αθανα-
σάτος, διοικητής της ομάδας Ζ: «Παπ: Η παθητική
αυτή αντίσταση ήταν τέτοια ώστε να χρησιμοποι-
ηθούν τέτοια μέσα; Αθ: Αυτό που βλέπω εγώ από
το βίντεο, γιατί δεν ήμουν παρών, είναι ότι τα πόδια
του κινούνται».

Αρνητικές ήταν οι απαντήσεις των αστυνομικών
και στις ερωτήσεις αν διερεύνησαν το έγκλημα για
το οποίο είχαν κληθεί να καταθέσουν, δηλαδή την
δολοφονία του Ζακ. Μονότονα επαναλάμβαναν ότι
αυτοί είχαν πάρει «σήμα για ληστεία» με την πολιτι-
κή αγωγή να επιμένει χωρίς να παίρνει απάντηση
στα ερωτήματα: «Δεν κάνατε καμία έρευνα με τό-
σους αυτόπτες, να ρωτήσετε; Ποιοι ήταν οι άνθρω-
ποι εκεί; Τι σας είπανε; Γιατί έχουν έρθει εδώ μάρ-
τυρες και έχουν καταθέσει ότι φώναζαν ‘σταματή-
στε, θα τον σκοτώσετε’». 

Διαβάζοντας κανείς τις καταθέσεις των αστυνομι-
κών χωρίς να ξέρει το περιεχόμενο της δίκης, θα
μπορούσε πραγματικά να εικάσει ότι στην θέση του
κατηγορουμένου δεν βρίσκονταν οι υπεύθυνοι για
τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, αλλά το ίδιο το
θύμα ως «δράστης» μιας «ληστείας» που ποτέ δεν
έγινε και μιας «απειλής» για την ζωή των δραστών
αστυνομικών που ποτέ δεν υπήρξε. «Υπάρχει ένα
πόρισμα σε επίπεδο βουλεύματος που ζητάει και
προτείνει την απόταξή τους και βρίσκει κάτι τελείως
αντίθετο [σσ: από αυτό που καταθέτουν οι αστυνο-
μικοί]. Διαφορετικά θα έρχονται εδώ οι αστυνομικοί
και θα λένε ότι τα κάνανε όλα καλά», σχολίασε η
συνήγορος πολιτική αγωγής Παπαπαντολέων σχετι-
κά με τις καταθέσεις των αστυνομικών.

Ενδεικτική της υπερασπιστικής γραμμής αλλά και
του είδους της «εκπαίδευσης» που λαμβάνουν οι
αστυνομικοί για το πότε κάποιος παύει να αποτελεί
απειλή ήταν η απάντηση του Αθανασάτου στην ερώ-
τηση της συνηγόρου υπεράσπισης Βαρελά: «Υπάρ-
χουν περιστατικά ανθρώπων στην αστυνομία που
έχουν δεχτεί πυροβολισμό στην καρδιά και αν μπο-
ρούν να συνεχίσουν να επιτίθενται; Αθ: Ένα από τα
αγαπημένα κεφάλαια στις σχολές είναι ένα περιστα-
τικό του 1991 μπροστά από τη ΓΑΔΑ με ένοπλη συμ-
πλοκή με περιπολικό και με ένα κακοποιό. Δύο αστυ-
νομικοί σκοτωθήκαν, δέχθηκε ο ένας από τους δύο
μια σφαίρα στην καρδιά κι όμως πρόλαβε και έριξε 6
βολές με το περίστροφό του, περπάτησε και έριξε.
Αυτό το λέμε στην αστυνομική εκπαίδευση ‘το περ-
πάτημα μετά τον θάνατο’ δηλαδή το σώμα λόγω
αδρεναλίνης εξακολουθεί...»

Αν για την ΕΛ.ΑΣ ακόμη και μια σφαίρα στην καρ-
διά δεν φτάνει για να θεωρήσει κάποιον εξουδετε-
ρωμένο μπορούμε να αντιληφθούμε τους λόγους
για τους οποίους τα πόδια του Ζακ σταμάτησαν να
«σφίγγονται» και να «κουνιούνται» την ώρα που βρι-
σκόταν ακινητοποιημένος στην οδό Γλάδστωνος.

Γ.Π.

• Οι πληροφορίες για την ακροαματική διαδικασία
είναι από την καταγραφή του Παρατηρητηρίου
Zackie Oh Justice Watch

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΑΚ - 5η ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 

Προκλητικές 
αστυνομικές 
καταθέσεις
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Μεγάλο γιορτινό παζάρι βιβλίου οργανώνει
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο στη Φειδίου
14 την Κυριακή 19 Δεκέμβρη από τις 11πμ

μέχρι τις 6μμ. Η μέρα θα είναι αφιερωμένη στα 50
χρόνια του ΣΕΚ και θα υπάρχει έκπτωση 30% σε
όλες τις εκδόσεις του ΜΒ. 

Μόνο με 12 ευρώ θα αποκτήσετε την ιστορική
νέα έκδοση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου «50
χρόνια αγώνες για την Επανάσταση και τον Σοσια-
λισμό» (436 σελίδες) είναι ένα πανόραμα ιδεών και
δράσης που πάνω τους στηρίχθηκε το χτίσιμο
μιας δυνατής επαναστατικής αριστεράς στην Ελ-
λάδα. 

Πέντε σημαντικά βιβλία και τρία άλμπουμ με
αφίσες στη μισή τιμή! 

Μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε εκείνη
τη μέρα είναι το πακέτο με βιβλία για την ίδια την
ιστορία της ΟΣΕ και του ΣΕΚ, αλλά και την πιο
πρόσφατη ιστορία του κινήματος τον τελευταίο μι-
σό αιώνα. Μια ιστορία που ξεκινάει από τα «Ιου-
λιανά 1965», το μεγάλο εργατικό ξέσπασμα που
δίκαια χαρακτηρίστηκε «πρώιμος ελληνικός Μάης
68» και επιτάχυνε τις διαδικασίες για την εμφάνιση
μιας νέας αριστεράς σε ρήξη με το ρεφορμισμό
στην Ελλάδα. 

Το βιβλίο «Μάης ’68 – Η επιστροφή της επανά-
στασης» περιγράφει την εργατική και νεολαιίστικη
έκρηξη που σάρωσε τον πλανήτη από τη Γαλλία
και την Ιταλία μέχρι την Τσεχοσλοβακία και την Ια-
πωνία, έφερε τις επαναστατικές ιδέες ξανά στην
επικαιρότητα και έβαλε τις βάσεις για το χτίσιμο
επαναστατικών οργανώσεων. 

Η συλλογή «Οι ρίζες της επαναστατικής αριστε-
ράς στην Ελλάδα» με κείμενα από την εφημερίδα
της ΟΣΕ «Η Μαμή» την περίοδο της δικτατορίας
και η ανατύπωση του περιοδικού «Επανάσταση νο
7» από το 1971, αναδεικνύουν την παράδοση με τα
θεωρητικά και πολιτικά θεμέλια πάνω στα οποία οι-
κοδομήθηκε η ΟΣΕ και το ΣΕΚ. «Το Πολυτεχνείο εί-
ναι εδώ – Ο δρόμος του Νοέμβρη επαναστατικός»
είναι μια μπροσούρα για την εξέγερση που άνοιξε
το δρόμο για την ανατροπή της χούντας και ταυτό-
χρονα έγινε η μήτρα της επαναστατικής αριστεράς
στην Ελλάδα. Και τα πέντε αυτά βιβλία μπορείτε να
τα αποκτήσετε με μόνο 18 ευρώ από 36.

Με την ίδια έκπτωση θα πάρετε τρία φοβερά
άλμπουμ με αφίσες που συμπληρώνουν το πανό-
ραμα αυτού του μισού αιώνα. Το καλύτερο δώρο
για τις γιορτές: 60 αφίσες της κατάληψης της
σχολής καλών τεχνών του Παρισιού το Μάη του
‘68 περιέχει το άλμπουμ «Οι αφίσες της επανά-
στασης». Δεκαέξι φωτογραφίες από την εξέγερση
του Πολυτεχνείου στο άλμπουμ «Εικόνες της εξέ-
γερσης». 36 ιστορικές αφίσες των  Φεστιβάλ Μαρ-
ξισμού από το 1988 μέχρι το 2018, στο άλμπουμ
«Οι αφίσες του Μαρξισμού». Και τα τρία μαζί πα-
κέτο από 35 ευρώ μόνο 20 !

Όλος ο πλούτος της μαρξιστικής σκέψης και
εκατοντάδες τίτλοι σας περιμένουν στη Φειδίου
14. Αρπάξτε την ευκαιρία κι ελάτε στο γιορτινό
παζάρι Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου την Κυριακή
19 Δεκέμβρη.

Κώστας Πίττας

• Από Δευτέρα 13/12 και μέχρι το τέλος του μή-
να οι ώρες λειτουργίας θα είναι καθημερινά 10πμ-
9μμ (τα Σάββατα ως τις 5μμ και την Κυριακή 19/12
από τις 11πμ-6μμ), για όλο το διάστημα με εκπτώ-
σεις ως και 20% στις εκδόσεις του ΜΒ. 

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο μας καλεί
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Συνέδριο 
ΠΟΘΑ
Μια χαμένη
ευκαιρία;
Το συνέδριό της πραγματο-

ποίησε η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Θεάματος Ακροάμα-
τος τη Δευτέρα 13/12 στο Ρεξ.

Οι σύνεδροι ήταν διπλάσιοι
σε σχέση με την προηγούμενη
φορά, πράγμα που αποδει-
κνύει τη μεγάλη συσπείρωση
που υπήρξε στα σωματεία των
εργατών της Τέχνης όλο το
προηγούμενο διάστημα των
μεγάλων παν-καλλιτεχνικών κι-
νητοποιήσεων. Ο καλλιτεχνι-
κός κλάδος μέσα στην πανδη-
μία χτυπήθηκε όσο λίγοι και
ακόμα οι επιπτώσεις της έχουν
αφήσει εκτός δουλειάς ένα
πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζο-
μένων, που παλεύει για την
επιβίωση. 

Είναι μια διαρκής μάχη να
συνεχιστούν τα επιδόματα
στους ανέργους, ενώ τα εργα-
σιακά δικαιώματα όσων εργά-
ζονται είναι στον αέρα. Η Συλ-
λογική Σύμβαση Εργασίας
ήταν και είναι προμετωπίδα
του αγώνα τους απέναντι στις
«παθογένειες» των απλήρω-
των προβών, της απληρωσιάς,
των εξαντλητικών ωραρίων,
των σεξιστικών επιθέσεων και
των κακοποιητικών συμπερι-
φορών από τους κάθε είδους
προϊστάμενους και τους παρα-
γωγούς.

Όμως παρά τη δυναμική της
αριθμητικής ενίσχυσης των
σωματείων και της ριζοσπαστι-
κοποίησης του κλάδου, το συ-
νέδριο ουσιαστικά δεν πήρε
καμιά απόφαση για αγωνιστική
συνέχεια. Ήταν μια χαμένη ευ-
καιρία για μια συντονισμένη
κλιμάκωση της μάχης των ερ-
γατών της τέχνης με ευθύνη
των δυνάμεων του ΠΑΜΕ και
του ΣΥΡΙΖΑ. Περιορίστηκαν
στη μάχη των συσχετισμών με
βασικό ζήτημα την έγκριση αν-
τιπροσώπων της Εταιρίας Ελ-
λήνων Σκηνοθετών, γεγονός
που κόστισε και στην πολιτική
συζήτηση και στις αποφάσεις
του συνεδρίου. Η αξιοποίηση
της δυναμικής χάθηκε, αλλά
όχι η ίδια η δυναμική. Η Ανα-
τρεπτική Συσπείρωση Ηθοποι-
ών, κίνηση της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς, βάζει την
προοπτική της απεργιακής κλι-
μάκωσης, με πρώτο αγωνιστι-
κό βήμα τις κινητοποιήσεις
ενάντια στον προϋπολογισμό
στις 16/12.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Αντίο στη Λίνα του έρωτα και της αναρχίας
«Γιατί κάποια στιγμή, νιώθεις την ανάγκη να

πεις: “Φτάνει πια”»
«Μάμα, τί σημαίνει αναρχικός;»
«Αυτός που σκοτώνει βασιλιάδες, ρίχνει βόμβες

και καταλήγει στην κρεμάλα»
«Σοσιαλισμό θέλουμε, όχι αναρχία. Αλλιώς κα-

ταλήγεις στην κρεμάλα»
«Χρειαζόμαστε κι αυτούς που καταλήγουν στην

κρεμάλα. Αρκεί να γίνουμε όλοι ισότιμοι και ελεύ-
θεροι όπως μας έφτιαξε η φύση…»

Τάδε έφη Λίνα Βερτμίλερ, στον διάλογο με
τον οποίο ξεκινά η πιο γνωστή, μάλλον, ται-
νία της: Η «Ιστορία Έρωτα και Αναρχίας».

Η Αρκάντζελα Φελίτσε Ασούντα Βερτμίλερ φον
Ελγκ Εσπανιόλ φον Μπραουάιχ, η πιο απλά, γνω-
στή σε όλους μας, ως Λίνα Βερτμίλερ, που πέθανε
στα 93 της χρόνια στις 9 Δεκεμβρίου 2021, ήταν
Ιταλίδα σκηνοθέτις, σεναριογράφος και συγγρα-
φέας. «Αναρχοσοσιαλίστρια», φεμινίστρια, κοσμο-
πολίτισσα κι ένα ριζοσπαστικό καλλιτεχνικά και
πολιτικά πνεύμα, υποστήριζε ότι «οι κανόνες
έχουν φτιαχτεί για να σπάνε», θεωρώντας μάλιστα
ότι αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά «διασκεδα-
στική». Ξεκίνησε από πολύ νωρίς να εφαρμόζει το
αξίωμα της αυτό στην πράξη, ερχόμενη σε σύγ-
κρουση με την ίδια της την αριστοκρατικών κατα-
βολών οικογένεια και αλλάζοντας δεκάδες «καθω-
σπρέπει» καθολικά σχολεία, μη θέλοντας να απο-
δεχτεί κανόνες που της επιβάλλονταν και τα όσα
άλλοι προγραμμάτιζαν για την ίδια και τη ζωή της.

Η Βερτμίλερ με τις ταινίες της όπως την 
«I Basilischi» («The Basilisks and The Lizards»)
(1963) -σκηνοθετικό της ντεμπούτο- «The Belle
Starr Story» (1968) -σπαγγέτι γουέστερν- «Μίμης
ο Σιδεράς» (1972), «Ιστορία Έρωτα και Αναρχίας»
(1973) -προτάθηκε για Χρυσό Φοίνικα στο Φεστι-
βάλ των Καννών- «Η Κυρία και ο Ναύτης» (1974),
«Ο Πασκουαλίνο και οι 7 Καλλονές» (1975) -που
σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία- «Μια Νύ-
χτα γεμάτη Βροχή» (1978) -υποψηφιότητα για το
Όσκαρ Σκηνοθεσίας- δεν θα μείνει στην κινημα-
τογραφική ιστορία μόνο ως η πρώτη γυναίκα σκη-
νοθέτις που ήταν υποψήφια για Όσκαρ, αλλά και

ως εκείνη που τόλμησε να αμφισβητήσει ήθη, έθι-
μα, κοινωνικά και πολιτικά στερεότυπα, παίρνον-
τας θέση ξεκάθαρα απέναντι στις κοινωνικές ανι-
σότητες κάθε είδους, αλλά και τον ίδιο τον φασι-
σμό, καθώς και ως η δημιουργός εκείνη, που ανα-
φέρθηκε στο σεξ, χωρίς ηθικοπλαστικά βαρίδια
και χρησιμοποίησε αριστοτεχνικά, την ικανότητα
της κωμωδίας να καταγγέλλει, να κρίνει, να απο-
δομεί, αλλά και να προτείνει λύσεις πάνω σε ζη-
τήματα της καθημερινής ζωής της πλειοψηφίας
και όχι των λίγων.

Πατώντας πάνω στη δυναμική και τη ριζοσπα-
στικοποίηση των πολιτικών αγώνων της δεκαετίας
του ’60, αλλά και τον δικό της δυναμικό χαρακτή-
ρα, η Βερτμίλερ έρχεται καλλιτεχνικά σαν σίφου-
νας στα κινηματογραφικά πράγματα της δεκαε-
τίας του ’70, για να καταθέσει τη δική της πρότα-
ση. Μια πρόταση πληθωρική, ασυγκράτητη, που
υπηρετεί την άποψη πως οι ανισότητες και οι αδι-
κίες στον καπιταλισμό είναι απόλυτα δίκαιο να
ανατραπούν και πως πρέπει να αγωνιζόμαστε,
ώστε αυτό να γίνει κάποτε «πράξη». Για το λόγο
αυτό και στήνει πάντα την κάμερά της, «δίπλα»
στους καθημερινούς ανθρώπους και ποτέ «απέ-
ναντι» τους, δίνοντας τους στην πραγματικότητα
όχι απλά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις ταινίες
της, αλλά βήμα. 

Βήμα
Το βήμα εκείνο που δεν θέλει το σύστημα με τί-

ποτα και για κανένα λόγο να τους δώσει και που
αντίθετα, όταν αναφέρεται σε αυτούς, το κάνει
μόνο για τους λοιδορήσει. Γι’ αυτό και στις ται-
νίες της κοιτά να τους αναδείξει, αγκαλιάζοντάς
τους κινηματογραφικά, καταγράφοντας τη δυνα-
μική τους, τις αντιφάσεις τους, τη θέληση και την
αποφασιστικότητά τους, τις υπαναχωρήσεις
τους, τις επιθυμίες τους, τα ανεκπλήρωτα όνειρά
τους, τις θετικές αλλαγές που επιφέρουν οι δρά-
σεις τους, καθώς και τις καταστροφικές για τους
ίδιους συνέπειες της απραξίας, της διστακτικότη-
τας ή των λανθασμένων επιλογών τους. Με «δυο
λέξεις»: Την ομορφιά τους.

Με τη φρεσκάδα της αμφισβήτησης και του χι-

ούμορ ως εργαλείου που γκρεμίζει τα πάντα για
να τα ξαναχτίσει αμέσως μετά, όπως έκαναν και
οι Μόντι Πάιθον τις δεκαετίες του ’70 και του ’80
(σ’ ένα πιο… βρετανικό μήκος κύματος), παρακο-
λουθώντας κάποιος σήμερα τις ταινίες της Αρ-
κάντζελα Φελίτσε Ασούντα Βερτμίλερ φον Ελγκ
Εσπανιόλ φον Μπραουάιχ, συνειδητοποιεί και
απολαμβάνει αυτό που συνολικά έχει να του προ-
σφέρει: Ανοιχτές γέφυρες.

Κρατάει κι αυτή δηλαδή, ως πρωτοπόρος μέσα
από το έργο της, τις γέφυρες ανοιχτές, προκειμέ-
νου όσοι από την πλειοψηφία του κόσμου το θέ-
λουν και το επιλέγουν, να μπορούν να περάσουν
σε άλλα μη προβεβλημένα ή και απαγορευμένα
ενίοτε «μέρη» από την άρχουσα τάξη, προκειμέ-
νου, μη σταματώντας να αγωνίζονται για αυτά, να
βρουν διέξοδο για τα όνειρά τους…

Κρατώντας δηλαδή, τις γέφυρες όρθιες και
ανοιχτές (όπως άλλωστε και το ΣΕΚ, 50 χρόνια
τώρα) σε μια εποχή που βέβαια έχει αλλάξει από
εκείνη της Ιταλίδας σκηνοθέτιδας, δίνεται η ακό-
μα πιο πολύτιμη επιλογή, ο κόσμος να μπορεί να
περνά σε «μέρη», εκτός του «τέλους της ιστο-
ρίας», των «αρίστων», της ανάθεσης, της οικονο-
μικής και κοινωνικής ανισότητας, των πολλών τα-
χυτήτων, του φασισμού, των φυλετικών και σε-
ξουαλικών διακρίσεων, της καταπίεσης, της ανε-
λευθερίας, των pushbacks, των φραχτών, τειχών
και Λωρίδων, του δυστοπικού μέλλοντος το οποίο
πρέπει να αποδεχτούμε ως μια πολλά υποσχόμε-
νη βαρβαρότητα για τους πολλούς, όπως είναι
αυτά της επανάστασης, της ταξικής πάλης, των
διεκδικήσεων, της αλληλεγγύης, του αγώνα, της
οργάνωσης, του ξεκαθαρίσματος, του δικαιώμα-
τος επιλογών, ενός άλλου κόσμου -που είναι εφι-
κτός- της δικαιοσύνης, της ειρηνικής συνύπαρξης
και τόσα άλλα…

«Γιατί κάποια στιγμή», όπως λέει και ο αναρχι-
κός ήρωάς της, Τουνίν (Τζιανκάρλο Τζιανίνι), που
θέλει να σκοτώσει τον Μουσολίνι στις 8 Ιούλη,
(στην «Ιστορία Έρωτα και Αναρχίας»), «νιώθεις
την ανάγκη να πεις: “Φτάνει πια”».

Ραντεβού στις 8 Ιουλίου λοιπόν…

Πάνος Κατσαχνιάς



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΕΕΡΦΑ εργατικη αλληλεγγυη 
Γε

νά
ρη

ς

Μ
άρ

τη
ς

Φ
λε

βά
ρη

ς

Απ
ρί

λη
ς

Μ
άη

ς

Ιο
ύν

ης

Ιο
ύλ

ης
Οκ

τώ
βρ

ης

Ν
οέ

μβ
ρη

ς

Δε
κέ

μβ
ρη

ς
Σε

πτ
έμ

βρ
ης

Αύ
γο

υσ
το

ς


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10-11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

