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Το περασμένο Σάββατο η κυβέρνηση της
ΝΔ ψήφισε το νέο προϋπολογισμό λιτό-
τητας που για δεύτερη χρονιά εν μέσω

πανδημίας περικόπτει τις δαπάνες για την
Υγεία - ακριβώς τη στιγμή που η μελέτη Τσιό-
δρα έβλεπε το φως της δημοσιότητας, αποκα-
λύπτοντας πόσους νεκρούς έχει κοστίσει η έλ-
λειψη των ΜΕΘ στα νοσοκομεία.  

Ήταν απολύτως συνειδητή η πολιτική από-
φαση του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης που
τον στηρίζει να αποδυναμώσει το ΕΣΥ ανεξαρ-
τήτως των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές που
μέσα σε αυτήν την εβδομάδα θα ξεπεράσουν
τις 20.000 στην Ελλάδα.

Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, προς τιμή του,
ήταν ο μόνος βουλευτής που είπε στην ομιλία
του αυτήν την αλήθεια: «Τον φίλο μου που χά-
θηκε, τη μητέρα, τον αδερφό ποιος θα τον φέ-
ρει πίσω; Ποιος θα απολογηθεί γι’ αυτό; 
Ντροπή! Αίσχος! Δολοφονήσατε τους ανθρώ-
πους αυτό κάνατε! Και επιμένετε! Ντροπή
σας! Δολοφονήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι αυτή
είναι η πραγματικότητα».

Ακολούθησε η μομφή του πρόεδρου της
Βουλής κατά του Κουρουμπλή, στη συνέχεια
το άδειασμά του από τους βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ Σκουρλέτη και Φίλη το οποίο ακολού-
θησε η εντολή του Τσίπρα να ανακαλέσει, κάτι
το οποίο ο Κουρουμπλής δεν έκανε, με αποτέ-
λεσμα την διαγραφή του από την κοινοβου-
λευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν είχε να κάνει με κανενός είδους "πολιτι-
κό πολιτισμό" η διαγραφή του Κουρουμπλή.
Δεν είναι πολιτικός πολιτισμός το να κρύβεις
κάτω από το χαλί την αλήθεια και να ρίχνεις
τους "τόνους" όταν καθημερινά γύρω σου συν-
τελείται ένα μέγα έγκλημα. Είπε ο Σκουρλέτης
στην Βουλή: «Ο χώρος μας αυτό που είχε πει ο
πρώην υπουργός Προστασίας Πολίτη (σ.σ. Μι-
χάλης Χρυσοχοΐδης), ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκαψε 100
ανθρώπους στο Μάτι, δεν υιοθετεί αυτή τη λο-
γική. Εμείς τυμβωρυχία δεν κάναμε και ούτε θα
κάνουμε". Μα σοβαρά τώρα, είναι "τυμβωρυ-
χία" να αναδεικνύει κανείς το έγκλημα και τον
εγκληματία; Ήταν τυμβωρυχία όταν ο κόσμος
στους δρόμους φώναζε κάτω η κυβέρνηση των
δολοφόνων απέναντι στην κυβέρνηση του
μπαμπά Μητσοτάκη όταν δολοφόνησε τον Τεμ-
πονέρα και στη συνέχεια απέναντι στην κυβέρ-
νηση Καραμανλή όταν δολοφόνησε τον Γρηγο-
ρόπουλο; Και είναι τυμβωρυχία να το ξαναλέει
σήμερα που χιλιάδες άνθρωποι οδηγούνται κα-
θημερινά σαν πρόβατα στην σφαγή;

Δεν είναι πολιτικός πολιτισμός αλλά απλόχε-
ρη συναίνεση αυτό που παρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ μέ-
σα κι έξω από τη Βουλή στην κυβέρνηση, την
ώρα που ο κόσμος παλεύει σκληρά σε όλα τα
μέτωπα. Ο Μητσοτάκης πηγαίνει στην Εύβοια
και βρίσκει μπροστά του τον κόσμο που έκαψε
το καλοκαίρι. Πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και
του φράζουν το δρόμο οι εργαζόμενοι στο Ιπ-
ποκράτειο νοσοκομείο. Παντού ξεχειλίζει η ορ-
γή για μια κυβέρνηση που δολοφονεί όχι μόνο
με την πανδημία, αλλά και με τις σφαίρες των
μπάτσων και τον ρατσισμό κατά των Ρομά, των
προσφύγων, των μεταναστών.

Αλλά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει συ-
νειδητά αντί να εκφράζει και να μετατρέπει σε
αγώνα την οργ,ή να της βάζει πάγο. Με το κα-
λημέρα το 2019 ο Τσίπρας είπε ότι θα ασκή-
σουμε "υπεύθυνη αντιπολίτευση" και δεν θα ζη-
τήσουμε από τους πρώτους πέντε μήνες να
φύγει η κυβέρνηση. Μετά ήρθε η πανδημία και
πάλι δεν ήταν καιρός για αντιπολίτευση, "θα
λογαριαστούμε μετά" ήταν το σλόγκαν. Κάθε

τρεις και λίγο απευθύνει στην κυβέρνηση καλέ-
σματα "συνεργασίας" για την αντιμετώπιση κρί-
σεων, για υπουργούς "κοινής αποδοχής" στην
Υγεία. Το Μάρτη του 2020 έλεγε είμαστε διατε-
θειμένοι "να βάλουμε πλάτη για το προσφυγικό
αν υπάρχει σχέδιο αποσυμφόρησης στα νη-
σιά", τον Απρίλη του 2020 δήλωνε "βάλαμε
πλάτη στην πανδημία" και τον Νοέμβρη του
2020 "θα βάλουμε ξανά πλάτη αν χρειαστεί".  

Συναίνεση
Έπρεπε να φτάσουμε στη συζήτηση του φε-

τινού προϋπολογισμού το Σάββατο για να ζη-
τήσει ο Τσίπρας εκλογές στην Βουλή και να
ζητήσει να παραιτηθεί "η κυβέρνηση των ενό-
χων". Και αυτό σε μια απόφαση που ελήφθη
σε μια προσπάθεια να σπάσει η παγωμάρα
στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ μετά το αυτογκόλ της
διαγραφής Κουρουμπλή.    

Αλλά δεν είναι μόνο η συναίνεση στα λόγια
που χαρακτηρίζει την στάση της ηγεσίας του
ΣΥΡΙΖΑ, είναι η απόλυτη απροθυμία για αντι-
πολίτευση στον δρόμο. "Καλώ τις Ελληνίδες
και τους Έλληνες να αντισταθούν σε αυτήν
την πολιτική, στην αλαζονεία, στη διαφθορά
και στη φθορά που εκπροσωπείτε. Τους καλώ
να απαιτήσουν να φύγει η κυβέρνηση των ενό-
χων", είπε κλείνοντας την ομιλία του στην Βου-
λή ο Τσίπρας.

Μα σοβαρά τώρα; Τότε για ποιον λόγο η
συνδικαλιστική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην
ΑΔΕΔΥ και στο ΕΚΑ καταψήφισαν (μαζί με τις
παρατάξεις της ΔΑΚΕ και τις ΠΑΣΚΕ) την πρό-
ταση για 24ωρη απεργία την μέρα ψήφισης
του προϋπολογισμού; Γιατί σε μια τόσο κρίσι-
μη περίοδο, σε ένα τόσο κρίσιμο προϋπολογι-
σμό δεν ήθελαν καν μια 24ωρη απεργία; Με

ποιον τρόπο θα απαιτήσουμε «να φύγει η κυ-
βέρνηση των ενόχων";

Η πραγματικότητα είναι ότι η ηγεσία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν επιδιώκει μια αντιπολίτευση στην
απεργία και στο δρόμο. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πα-
ραμένει καθηλωμένος δημοσκοπικά, ενώ η ΝΔ
πέφτει. Γι' αυτό κάθε καμπάνια οργάνωσης νέ-
ων μελών, ανανέωσης των τοπικών που έχει
κάνει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα -η τε-
λευταία βρίσκεται υποτίθεται σε εξέλιξη πηγαί-
νοντας προς το συνέδριο του Μάρτη- δεν φέρ-
νει αποτέλεσμα.

Η στρατηγική του ανοίγματος προς το κέν-
τρο και την δεξιά δεν του επιτρέπει να αξιοποι-
ήσει ούτε τα πεδία που ο κόσμος τα παλεύει
και είναι και εκτός της εφαρμογής των εντο-
λών των διευθυντηρίων της ΕΕ για τα οικονο-
μικά -την κόντρα με τον σεξισμό, τον ρατσι-
σμό, τους φασίστες, για το περιβάλλον. Σε κά-
θε τομέα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει να αποφεύ-
γει την κινητοποίηση στο δρόμο.

Τα μηνύματα που στέλνει η "Ομπρέλα", που
ξεκίνησε από τους "53", ως μια συσπείρωση
στα αριστερά της ηγεσίας φτάνοντας να συμ-
περιλαμβάνει στελέχη που ιστορικά ανήκαν
στην δεξιά πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Παπα-
δημούλης, κινούνται σε παρόμοια κατεύθυνση.

Ο Σκουρλέτης και ο Φίλης υπερκέρασαν
από τα δεξιά τον Τσίπρα στο ζήτημα της δια-
γραφής Κουρουμπλή. Αλλά αυτά δεν μπορούν
να δικαιολογήσουν τη διαγραφή του, ούτε βέ-
βαια την δικαιολογεί η απόπειρα διαφόρων
αριστερών να την εξηγήσουν με αναφορές
στη συνάντησή του με τον Αμβρόσιο. Ο Κου-
ρουμπλής δεν διαγράφηκε για τον Αμβρόσιο -
εξάλλου βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που φωτογρα-
φίζονταν ξεδιάντροπα δίπλα στον Κασιδιάρη

παραμένουν στο κόμμα. 
Η συζήτηση με αφορμή την διαγραφή Κου-

ρουμπλή δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και
το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25. Θα περίμενε κανείς από
μια αντιπολίτευση που βρίσκεται στα αριστερά
του ΣΥΡΙΖΑ να αντιδράσει στην απαίτηση του
Προέδρου της Βουλής να γίνει μομφή στον
Κουρουμπλή. Κι όμως ευθυγραμμίστηκαν με
τον «πολιτικό πολιτισμό» της ΝΔ. "Εμείς του
ΚΚΕ, δεν νιώθουμε καθόλου την ανάγκη να
χρησιμοποιήσουμε στην πολιτική μας αντιπαρά-
θεση βρισιές, προσβολές και χαρακτηρισμούς,
ακόμα και όταν κάποια στιγμή οργιζόμαστε με
κάτι που αναφέρεται σε εμάς", είπε η Παπαρή-
γα. Και βέβαια στα συνδικάτα το ΚΚΕ τάχθηκε
στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ κατά της πραγματοποί-
ησης απεργίας τη μέρα του προϋπολογισμού. 

Αδυναμία
Όσο και αν φαίνεται περίεργο, η δεξιόστρο-

φη πορεία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ κλιμακώθη-
κε στην φάση που αυτός βρέθηκε στην αντιπο-
λίτευση, περιμένοντας ότι ο κόσμος θα πάει
τελικά να τον ψηφίσει με μοναδικό κριτήριο
πως ό,τι και να ακολουθήσει, χειρότερο από
το σημερινό δεν θα είναι. 

Οι χαμηλοί τόνοι μεταφράζονται σε αδυνα-
μία του ΣΥΡΙΖΑ να συσπειρώσει και εν τέλει
ευνοεί την ίδια την κυβέρνηση. Πρόκειται για
μια πολιτική παράδοση που την είδαμε ξανά
στο παρελθόν να εφαρμόζεται από τις ηγεσίες
της ρεφορμιστικής αριστεράς στην Ελλάδα με
κακά έως ολέθρια αποτελέσματα: Στη συμμε-
τοχή του ΣΥΝ-ΚΚΕ στην συγκυβέρνηση Τζανε-
τάκη και στην Οικουμενική κυβέρνηση του
1989-90 για να "έρθει η κάθαρση". Στη συνερ-
γασία με τον Καμμένο "για να τελειώνουμε με
τα μνημόνια". Στην κωλοτούμπα τον Ιούλη του
2015 όταν ο Τσίπρας μετέτρεψε το 63% του
«ΟΧΙ» σε «Ναι» υποκύπτοντας στους εκβια-
σμούς της ΕΕ, απογοητεύοντας ένα μεγάλο
κομμάτι του κόσμου και εξασφαλίζοντας τη
"συνέχεια του κράτους". Είναι η παράδοση
μιας στρατηγικής που υπόσχεται την "αλλαγή",
που ποτέ δεν έρχεται μέσα από την διαχείριση
ενός σάπιου συστήματος.

Η δύναμη για να τελειώνουμε με την κατα-
στροφή που φέρνει το σύστημα δεν βρίσκεται
στην επίδειξη «πολιτικού πολιτισμού» μέσα
στη Βουλή. Βρίσκεται στο εργατικό κίνημα,
στις απεργίες και στις διαδηλώσεις, στους
αγώνες, στο πλευρό των απεργών, των γυναι-
κών, του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού
κινήματος. Αυτός είναι ο δρόμος για να γκρε-
μίσουμε αυτή τη μισητή κυβέρνηση και να
ανοίξουμε την προοπτική για μια κοινωνία ισό-
τητας, δικαιοσύνης και απελευθέρωσης, χωρίς
εκμετάλλευση και καταπίεση.

Γιώργος Πίττας

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

Η κυβέρνηση δεν πέφτει 
με επιδείξεις 
“πολιτικού πολιτισμού”
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«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ
αποκλιμάκωσαν έντονα τα προ-

γράμματα με τα οποία αγόραζαν ομόλογα.
Οι Κεντρικές Τράπεζες σε δυο πλούσιες χώ-
ρες, τη Βρετανία και τη Νορβηγία, ανέβασαν
τα επιτόκια. Οι Κεντρικές Τράπεζες σε εννιά
αναδυόμενες οικονομίες, από τη Χιλή μέχρι
τη Ρωσία, επίσης ανέβασαν τα επιτόκια. Ακό-
μη και η κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, που
συνήθως ανησυχεί για αποπληθωρισμό, μεί-
ωσε το πρόγραμμα νομισματικής στήριξης
που είχε εφαρμόσει λόγω της πανδημίας».
(Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, 17 Δεκέμβρη 2021)

Με αυτά τα λόγια το ρεπορτάζ των Φαϊνάν-
σιαλ Τάιμς προβάλει τη συντονισμένη στρο-
φή των Κεντρικών Τραπεζών προς το σφίξιμο
των λουριών. Ενώ η πανδημία αγριεύει με
νέο γύρο κρουσμάτων και θανάτων και νέα

μετάλλαξη, οι τραπεζίτες στέλνουν τελεσί-
γραφο: ξεχάστε το φθηνό χρήμα για επιδο-
τήσεις και επιδόματα, τώρα πρέπει να αρχί-
σετε να ξεπληρώνετε τα προηγούμενα χρέη
χωρίς εύκολη πρόσβαση σε νέο δανεισμό.
Για τις κυβερνήσεις, το συμπέρασμα είναι ότι
θα βάλουν ξανά τον απλό κόσμο να πληρώ-
σει με περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και
κοινωνικές δαπάνες.

Πρωτόγνωρα ύψη χρέους
Αν αυτό ισχύει σε διεθνή κλίμακα, για την

ελληνική περίπτωση ισχύει στο τετράγωνο.
Παντού, το χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό έχει
φτάσει σε πρωτόγνωρα ύψη. Στην Ελλάδα,
το χρέος ξεπέρασε κατά πολύ τα επίπεδα
του 2010, τότε που ξεκινούσαν τα Μνημόνια.
Κι όμως ο Μητσοτάκης και ο Σταϊκούρας πα-
ριστάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα, γιατί η ΕΚΤ,
λένε, αντιμετωπίζει την Ελλάδα διαφορετικά.
Τι ακριβώς είπε η Λαγκάρντ για την ελληνική
περίπτωση; Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Οι-
κονομικού Ταχυδρόμου:

«H EKT θα συνεχίσει να αγοράζει ελληνικά
ομόλογα κατ εξαίρεση μετά την ολοκλήρωση
του προγράμματος πανδημίας ΡΕΡΡ τον
Μάρτιο του 2022, όπως αποφάσισε το διοι-
κητικό συμβούλιο της τράπεζας. (...)Με την
απόφασή της αυτή, η ΕΚΤ έχει ως στόχο να
αποφευχθούν προβλήματα στη μετάδοση

της νομισματικής πολιτικής, τα οποία θα
μπορούσαν να συμβούν μετά από μία απότο-
μη παύση των αγορών, τη στιγμή μάλιστα
που η ελληνική οικονομία ανακάμπτει από τις
συνέπειες της πανδημίας».

Σε απλά ελληνικά, η ΕΚΤ φοβάται ότι ένα
απότομο σταμάτημα από τον Μάρτη της νέ-
ας χρονιάς θα προκαλούσε σοκ. Γι’ αυτό θα
πάει σε πιο σταδιακό φρενάρισμα. Αλλά ακό-
μη και έτσι, όπως σχολιάζει ο Νίκος Στραβε-
λάκης, «Παρόλο που το μιντιακό σύστημα
των Αθηνών προσπαθεί να εμφανίσει την εξέ-
λιξη ως στήριξη στην Ελληνική οικονομία και
εμμέσως στη κυβέρνηση Μητσοτάκη απέχει
πολύ από το να είναι τέτοια. Στην πραγματι-
κότητα τα ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου
πέρα από 30 δις (από τα 358 δις) που επανα-
γόρασε η ΕΚΤ είναι και πάλι εκτός αγορών».

Η «στήριξη» περιορίζεται σε ένα κομμάτι
μικρότερο από το δέκα τοις εκατό του χρέ-
ους. Το υπόλοιπο πρέπει να «κατακτήσει
επενδυτική βαθμίδα» και μάλιστα γρήγορα,
μέχρι το 2023. Η πίεση για μεγάλα πρωτογε-
νή πλεονάσματα του προϋπολογισμού ξα-
ναρχίζει μέσα στη νέα χρονιά.

Αν ο Μητσοτάκης άρχισε να κόβει τις δα-
πάνες Υγείας μέσα στο 2021 και 2022 σε
συνθήκες χαλαρής πολιτικής της ΕΚΤ, ο κα-
θένας καταλαβαίνει τι έρχεται μετά το σφίξι-
μο. Ετοιμάζουν σφαγή για μισθούς, συντά-
ξεις, κοινωνικές δαπάνες. Και θέλουν να το
κάνουν με μια κυβέρνηση που έχει ήδη πάνω
της τη σφραγίδα του δολοφόνου με τόσες χι-
λιάδες θανάτους. Γι’ αυτό ζούμε μέρες πολι-
τικής κρίσης, όσες κραυγές κι αν βγάζει ο
Μητσοτάκης. Γι’ αυτό είναι απαράδεκτη μια
αντιπολίτευση του «πολιτικού πολιτισμού».
Είναι ώρα για εργατική επίθεση, για να τους
τσακίσουμε πριν τσακίσουν ό, τι έχει απομεί-
νει.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ
Οι μανιακοί με το πριόνι ξαναχτυπούν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Ενισχύστε την 
Εργατική
Αλληλεγγύη

Στα 29.110 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της
οικονομικής εξόρμησης με τα 4.730 ευ-

ρώ που συγκεντρώθηκαν την περασμένη
βδομάδα. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους που ενίσχυσαν προσωπικά:
Κώστας Π. 300 ευρώ, Δημήτρης Ζ. 200 ευ-
ρώ. Από 100 ευρώ Μανώλης Φ., Ελένη Κ.,
Φανή Γ., Γιώργος Δ., Θοδωρής Μ. και Γιάν-
νης Κ., Χρύσα Κ. 60 ευρώ. Από 50 ευρώ
Δημήτρης Τ., Γιάννης Μ., Μιχάλης Μ., Αλί-
κη Λ., Χρυσάνθη Μ., Δημήτρης Π., Γιάννης
Μ., Αλέκος Π., Αποστόλης Σ. Από 40 ευρώ
Άγγελος Σ., Γεωργία Κ. και Μαρία Ν., Πα-
ναγιώτης Π. 35 ευρώ. Από 30 ευρώ Ελένη
Κ., Μαριάννα Θ., Ευγενία Κ., Αντώνης Σ.,
Σπύρος Γ., Έβελυν Β., Κώστας Κ. Από 20
ευρώ Νώντας Φ., Μαρίζα Ψ., Τόνια Α.,
Ιωάννα Κ., Κατερίνα Θ., Χαρίκλεια Π., Πέρ-
σα Κ., Μιχάλης Θ., Μαρία Β., Μαργαρίτα
Π., Νίκη Ζ., Γιάννης Π., Μαργαρίτα Μ., Έλ-
λη Δ., Σωτήρης Γ. Από 15 ευρώ Δημήτρης
Α., Μαρία Α., Κώστας Π., από 10 ευρώ Ει-
ρήνη Γ., Βασιλική Γ., Άρης Π., Όλγα Γ., Νί-
κος Λ., Τασούλα Κ., Στέλιος Γ., Πέτρος Π.,
Λουκάς Θ., Μυρτώ Μ., Αντώνης Φ., Ελίζα
Λ., Αγγελική Κ., Εριέττα Μ., Μαρία Β., Χρή-
στος Κ., Άννα Μ., Μαρία Κ. Από 5 ευρώ
Αναστασία Π., Παρή Κ., Πηνελόπη Κ., Γιώρ-
γος Γ., Πάνος Λ., Ειρηναίος Μ., Στέλιος Κ.

Ευχαριστούμε, επιπλέον τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους που συγκέντρω-
σαν 16 ευρώ στο Ιπποκράτειο της Αθήνας,
10 ευρώ στο Έλενα, 6 ευρώ στο γκαράζ
του Δήμου Αθήνας και 5 ευρώ στην επι-
τροπή κεφαλαιαγοράς καθώς και όσες/ους
γράφτηκαν συνδρομήτριες/ες στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη και το περιοδικό Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω: Μαρία Τ., Αλίκη Λ.,
Μάνθος Α., Φωτεινή Π., Θωμάς Κ., Δημή-
τρης Ρ., Μανώλης Γ., Νίκος Δ., Αποστόλης
Ζ., Δήμητρα Κ., Θανάσης Δ.



Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις υποσχέθηκε η CO-
SCO στη διαπραγμάτευση με την αντιπροσωπεία των

λιμενεργατών του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ την Παρασκευή
17/12. Την επόμενη ημέρα, το σωματείο πραγματοποίησε
Γενική Συνέλευση των εργαζομένων για να ενημερώσει
για το τι συζητήθηκε και να αποφασιστούν τα επόμενα
βήματα. Η διαπραγμάτευση με την εργοδοσία θα ολο-
κληρωθεί με νέες συναντήσεις μέσα στον Γενάρη.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του σωματείου, κόκκινη γραμμή
για να κλείσει η συμφωνία είναι η μόνιμη και σταθερή δου-
λειά για όλους, με συμβάσεις αορίστου. Αυτή τη στιγμή
δουλεύουν περίπου 770 λιμενεργάτες με συμβάσεις τρίμη-
νες ή 16ήμερες. Η σύμβαση, άσχετα από το πότε θα υπο-
γραφεί, θα ισχύσει από 1/1/2022 και θα δοθούν οι αυξήσεις
αναδρομικά, ενώ είναι προϋπόθεση ότι θα την υπογράψουν
και τα δύο σωματεία, η ΕΝΕΔΕΠ και το εργοδοτικό.

Υπενθυμίζουμε ότι τον τελευταίο ενάμιση μήνα, η διοί-

κηση της COSCO έριξε όλο της το βάρος στις εκλογές
του εργοδοτικού σωματείου, να γίνει μαζικότερο από το
σωματείο ΕΝΕΔΕΠ και να αποκλείσει το τελευταίο από
την αντιπροσωπευτικότητα στη διαπραγμάτευση για τη
συλλογική σύμβαση. 

Αλλά η αντιπροσωπευτικότητα ούτως ή άλλως έχει
κριθεί στην πράξη. Το απέδειξε η τελευταία απεργία στη
1/12. Χρειάστηκαν μόλις 12 ώρες για να αναδιπλωθεί η
εργοδοσία και να δεσμευτεί για διαπραγμάτευση. Άσχε-
τα με το τι λένε τα χαρτιά, στο λιμάνι κουμάντο κάνουν
οι απεργοί και όχι οι εργοδοτικοί. «Το πιο ισχυρό δια-
πραγματευτικό χαρτί που είχαμε στη συνάντηση ήταν η
απεργία που κάναμε στη 1/12», τόνισε ο πρόεδρος της
ΕΝΕΔΕΠ, Μάρκος Μπεκρής. Είναι μια σωστή διαπίστω-
ση, κρίσιμη για τη συνέχεια. Υπάρχει η δυνατότητα να
κλείσει η διαπραγμάτευση υπέρ των εργατών, που έχουν
το πιο δυνατό όπλο στα χέρια τους, την απεργία. 

Με 4ωρη στάση εργασίας από τις
8πμ και συγκέντρωση διαμαρτυ-

ρίας την Πέμπτη 23 Δεκέμβρη στο κα-
τάστημα της Γενικής Ταχυδρομικής
στη Δάφνη, το Σωματείο Εργαζομέ-
νων Ταχυδρομικών & Ταχυμεταφορι-
κών Επιχειρήσεων Αττικής (ΣΕΤΤΕΑ)
διεκδικεί την ανάκληση της απόλυσης
της εργαζόμενης, Βίκυς Θεοδώρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
σωματείου είναι ακόμα μία εκδικητι-
κή απόλυση, από τις πάνω από 120
που έχουν γίνει στη Γ.Τ. τα τελευταία
δύο χρόνια. Η συγκεκριμένη εργαζό-
μενη με πολλά χρόνια στη δουλειά
και στους συνδικαλιστικούς αγώνες,
είχε προσφύγει στην Επιθεώρηση
Εργασίας καταγγέλλοντας τη χρήση
καμερών στον χώρο εργασίας για
παρακολούθηση των εργαζομένων.

«Η επιθεώρηση εργασίας έδωσε πε-
ριθώριο μέχρι τέλος Νοέμβρη για
συμμόρφωση από μεριάς της επιχεί-
ρησης ωστόσο η εταιρία επιδεικτικά
επέλεξε να την απολύσει αδιαφο-
ρώντας για τη γνωμάτευση της υπη-
ρεσίας…», τονίζει η ανακοίνωση.

Σε μια περίοδο που οι υπηρεσίες
κούριερ έχουν αυξήσει κατακόρυφα
τον όγκο δουλειάς τους, οι επιχειρή-
σεις του κλάδου καταγράφουν ιλιγ-
γιώδη κέρδη στις πλάτες των εργα-
ζόμενων και των διανομέων, με εξον-
τωτικά ωράρια, χωρίς μέσα προστα-
σίας και με τις χειρότερες συμβά-

σεις, με ψίχουλα για απολαβές και
με κομμένα όλα τα δικαιώματα και
τα επιδόματα. Γι’ αυτό οι απολύσεις
αφορούν τους παλιότερους, με κα-
λύτερες συμβάσεις, και τους πιο
συνδικαλισμένους. Η μάχη για Συλ-
λογική Σύμβαση Εργασίας και για
συμβάσεις αορίστου χρόνου με αυ-
ξήσεις και όλα τα δικαιώματα είναι
ανοιχτή παντού για να γίνει …της
efood. Μόλις λίγες μέρες πριν, βγή-
καν απεργιακά με 48ωρες απεργίες
οι εργαζόμενοι σε ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ
Courier ανοίγοντας τη μάχη ενάντια
στην ενοικίαση εργαζομένων.

Από την αρχή της πανδημίας,
στην προσπάθειά της να καλύ-

ψει ανάγκες σε επίπεδο προσωπι-
κού, η ΕΕ συγχρηματοδοτεί προσ-
λήψεις για την αντιμετώπισή της.
Στην Ελλάδα, μια χώρα που τα επί-
πεδα ανεργίας είναι κατά πολύ πά-
νω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
(Οκτώβριος 2021 πάνω από 13%,
πηγή: ΕΛΣΤΑΤ), η κυβέρνηση χρησι-
μοποιεί αυτό το κονδύλι, τουλάχι-
στον στην τοπική αυτοδιοίκηση, για
να μπαλώσει “τρύπες”. Οι τεράστιες
ανάγκες, που υπήρχαν πριν την παν-
δημία, για μόνιμο προσωπικό σε κά-
θε υπηρεσία των δήμων (καθαριότη-
τα, επιστασία, πρόνοια κτλ) τώρα
καλύπτονται -εν μέρει- από το κον-
δύλι Covid-19.

Πλησιάζουμε στο τέλος του 2021
και οι συμβάσεις των εργαζόμενων
φτάνουν στο τέλος τους (31/12 λή-
γουν). Ακόμα και με τις προσλήψεις
με κονδύλι Covid-19 δεν καλύπτον-
ται οι ανάγκες των δήμων. Με την
λήξη των συμβάσεων της κοινωφε-
λούς εργασίας (ΟΑΕΔ) τον Οκτώ-

βρη ξεκίνησαν οι πρώτες απώλειες,
με την λήξη των συμβάσεων Covid-
19 ανοίγει ο δρόμος για τους εργο-
λαβικούς στους δήμους, με το νομο-
σχέδιο Χατζηδάκη στην ατζέντα
τους. Χαμηλότεροι μισθοί, χωρίς
υπερωρίες και με τις χειρότερες ερ-
γασιακές συνθήκες.

Τα σωματεία πρέπει να ηγηθούν σε
έναν μεγάλο απεργιακό αγώνα και
όχι μόνο στον δικαστικό. Μετά από
αρκετές δικαστικές διαμάχες, δικα-
στικά έξοδα (450 ευρώ περίπου), ψυ-
χοφθόρες διαδικασίες και αν σου τύ-
χει “καλός” δικαστής, προσδοκάς με
σκυμμένο το κεφάλι μια παράταση,
αλλιώς σε πετάνε στον κάλαθο των
ανέργων. Να συσπειρωθούμε στα
σωματεία ενωμένοι ενάντια στη κυ-
βέρνηση και το σύστημα που εκπρο-
σωπεί, για να κρατήσουμε τα δικαιώ-
ματα που κερδήθηκαν με αίμα και με-
τά να πάρουμε πίσω ότι μας πήραν
με τ’ αντεργατικά τους νομοσχέδια.

Θόδωρος Λυκογιαννάκης, 
συμβασιούχος με σύμβαση covid-19

στον δήμο Βριλησσίων
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ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Συνέδριο ΠΟΕΕΤ

Παράσταση διαμαρτυρίας
στη Διοίκηση καλεί την Τετάρ-
τη 22 Δεκέμβρη στη 1μμ η
Επιτροπή Αγώνα του Έλενα
Βενιζέλου. Η κινητοποίηση γί-
νεται ενάντια στην απόλυση
17 εργαζόμενων με συμβάσεις
μέσω ΕΟΔΥ που λήγουν 31
Δεκέμβρη. Πρόκειται για νο-
σηλευτές, γιατρούς, διερμη-
νείς κλπ που στηρίζουν τη λει-
τουργία του νοσοκομείου -ει-
δικά οι τελευταίοι είναι αναντι-
κατάστατοι για την επικοινω-
νία με τις μετανάστριες και
προσφύγισσες που το επισκέ-
πτονται. Η επίθεση είναι πα-
νελλαδική, καθώς σε όλα τα
νοσοκομεία υπάρχουν εργαζό-
μενοι/ες με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα του ΕΟΔΥ και αν-
τιμετωπίζουν σε λίγες μέρες
την απειλή της απόλυσης.

Ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 15/12 οι διεργασίες του 53ου Συνεδρί-
ου της ΠΟΕΕΤ. Στη διαδικασία για πρώτη φορά συμμετείχε η ΚΑ-

ΜΑΡΙΕΡΑ με έναν σύνεδρο, η Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα με αθροιστι-
κά δυο. Κάναμε την προσπάθεια και τις δυο μέρες να πολιτικοποιήσουμε
τη συζήτηση και τη δράση των συνέδρων. Αναδείξαμε τις μεγάλες μάχες
που έδωσε ο κόσμος του κλάδου στα ξενοδοχεία, τα επισιτιστικά κατα-
στήματα, τους διανομείς που πέτυχαν νίκες, εντός και εκτός καραντίνας.

Τοποθετηθήκαμε προβάλλοντας ότι αυτό δεν είναι το τέλος του δρό-
μου όπως φαινόταν να κηρύσσεται από την ηγεσία της Ομοσπονδίας.
Επιμείναμε ότι το συνέδριο δεν γίνεται να λήξει χωρίς μια κουβέντα για
τον προϋπολογισμό του 2022 που ψηφίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ή για
αυξήσεις στις συμβάσεις. Αυτές οι δυο προτάσεις μας παρότι έγιναν
από κοινού και με άλλους/ες συνέδρους της Αριστεράς δεν βρήκαν αντί-
κρισμα συνολικά στο Προεδρείο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι ίδιες
οι νίκες στα επιδόματα ή την efood έγιναν αντικείμενο διεκδίκησης της
πατρότητάς τους, υπονομεύοντας την ρόλο της τεράστιας συμμετοχής
συναδέλφων στη σύγκρουση με την εργοδοσία και την κυβέρνηση. 

Με αυτή την παρακαταθήκη κάναμε και πρόταση για ένα και μοναδικό
ψηφοδέλτιο της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στις κάλπες για το νέο ΔΣ
και τα όργανα μας. Καρπός αυτών ήταν η κατάθεση του ψηφοδελτίου
Λάντζα-Καμαριέρα, μια πρόταση κοινού βηματισμού που ξεκίνησε αρκε-
τά χρόνια πριν και πήρε πρώτη φορά μορφή.

Συνεχίσαμε άμεσα τη δράση μας ενάντια στον προϋπολογισμό του
2022 με την απεργιακή 16 Δεκέμβρη. Κλιμακώνουμε για συμβάσεις με
αυξήσεις, για δυνατό σωματείο στην efood, για μαζικό κίνημα στον του-
ρισμό και επισιτισμό.

Καμαριέρα, δίκτυο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς 
στον Επισιτισμό-Τουρισμό 

24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το ξενοδοχείο, πραγμα-
τοποίησαν οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο Melia τη Δευτέρα 20/12

για να σταματήσουν οι απολύσεις και να επαναπροσληφθούν οι απολυ-
μένοι.

Μαζί τους βρέθηκε το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού και η αντικα-
πιταλιστική κίνηση στον κλάδο, Καμαριέρα, η οποία βάζει το αίτημα της
απαγόρευσης των απολύσεων. Μετά την επιμονή της διοίκησης του ξε-
νοδοχείου να συνεχίσει τις απολύσεις, η συγκέντρωση συνεχίστηκε στο
Υπουργείο Εργασίας. Η Σωματειακή Επιτροπή εργαζομένων του ξενοδο-
χείου αναφέρει ότι:

«Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε όλοι οι εργαζόμενοι στο πρόγραμ-
μα Συνεργασία που δήθεν προστατεύει τους εργαζόμενους από απολύ-
σεις, η διοίκηση του ξενοδοχείου προχώρησε σε απολύσεις δύο συναδέλ-
φων και συνεχίζει να καλεί τους επόμενους σαν να μας θεωρούν προϊόντα
με ημερομηνία λήξης… Η εταιρία επικαλείται “πτώση της δουλειάς λόγω
της πανδημίας”, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα
έχει δώσει στους ξενοδόχους μια σειρά προνόμια όπως το πρόγραμμα
Συνεργασία που απαλλάσσει τους εργοδότες από μεγάλο μέρος του μι-
σθού μας και τους καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών».

Στον αέρα βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο Χίλτον, που
σταματάει τη λειτουργία του μέχρι το 2024 λόγω “ανακαίνισης”. Στην
πραγματικότητα η ιδιοκτήτρια εταιρία κατασκευάζει πολυτελείς κατοι-
κίες στα ρετιρέ(!) και αρνείται να δεσμευτεί για την διασφάλιση των θέ-
σεων εργασίας και του εισοδήματος όλων των εργαζόμενων για όσο θα
κρατήσει η «ανακαίνιση». Αντιμέτωποι με τις απολύσεις, με δικαιολογία
την αναδιάρθρωση του προσωπικού, βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στο
ξενοδοχείο Κάραβελ. 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

Στάση εργασίας

COSCO Με απεργία θα κερδίσουμε τη ΣΣΕ

ΔΗΜΟΙ Αγώνας για μονιμοποιήσεις

STOP στις απολύσεις

20/12, Υπουργείο Εργασίας. Φωτό: Μάνος Νικολάου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ



"Υπάρχουν σήμερα ασθενείς
διασωληνωμένοι  εκτός
ΜΕΘ; Ναι, υπάρχουν. Είναι

σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα;
Είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε
μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς
τους ασθενείς, σε σχέση με αυτούς
οι οποίοι είναι στις Μονάδες Εντατι-
κής Θεραπείας; Δεν έχω τέτοια έν-
δειξη. Δεν έχω. Έχετε εσείς; Φέρτε
τη!" δήλωνε, στη 1 Δεκέμβρη, ο Μη-
τσοτάκης στη Βουλή. Λίγες μέρες
αργότερα στην ιατρική επιθεώρηση
Scandinavian Journal of Public Heal-
th, δημοσιευόταν η μελέτη των κα-
θηγητών Θ. Λύτρα και Σ. Τσιόδρα με
τίτλο: "Total patient load, regional di-
sparities and in-hospital mortality of
incubated COVID-19 patients in Gre-
ece, from September 2020 to May
2021" (https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/14034948211059968). 

Η συγκεκριμένη μελέτη στάλθηκε
προς δημοσίευση στα τέλη Μάη και
ταυτόχρονα, όπως δήλωσε ο Λύ-
τρας στην Εφ.Συν, "Δεν αναλύουμε
αυτές τις πληροφορίες μόνο για να
γράψουμε μια μελέτη· τις αναλύου-
με προκειμένου να τις δώσουμε σε
αυτούς που είναι αρμόδιοι για να λά-
βουν αποφάσεις, για να λάβουν τα
όποια μέτρα. Έτσι κάνουμε στη δη-
μόσια Υγεία. Θα ήμασταν λοιπόν
υπόλογοι αν δεν είχαμε ενημερώσει
– και φυσικά είχαμε ενημερώσει.
Αναλύσαμε τα δεδομένα, τα δείξαμε
εγκαίρως σε αυτούς που έπρεπε να
τα ξέρουν. Το διά ταύτα δεν είναι δι-
κή μας δουλειά. Τώρα έφτασε η ώρα
να τα μάθει και ο κόσμος". 

Όσα ψέματα και να λέει η κυβέρ-
νηση, ότι τάχα αυτή η μελέτη δεν
ήταν σε γνώση του Μητσοτάκη (λες
και τον Τσιόδρα δεν τον παρουσία-
ζαν σαν στενό συνεργάτη του που
τον έβλεπε τρεις φορές την εβδομά-
δα), όσο και αν προσπαθεί η ανα-
πληρώτρια υπουργός υγείας Γκάγκα
να την αποδομήσει ως "ατελή", η
πραγματικότητα είναι μία: Ο Μητσο-
τάκης και η κυβέρνησή του είναι
υπεύθυνοι για τον άδικο θάνατο χι-
λιάδων ανθρώπων, μέσα και έξω
από τις ΜΕΘ, στα νοσοκομεία όλης
της χώρας. Είναι, αυτό που φωνάζει
ο κόσμος και το είπε ο Κουρουμ-
πλής στη Βουλή, εγκληματίες! 

Ταυτόχρονα, η μελέτη, είναι ακό-
μα μία δικαίωση των εργαζόμενων
στην Υγεία, και όσων βρέθηκαν στο
πλευρό τους, που όλο το προηγού-
μενο διάστημα δίνανε απεργιακές
μάχες για την ενίσχυση του ΕΣΥ
ενάντια σ' αυτή την εγκληματική πο-
λιτική.

Η μελέτη καταλήγει σε τρία συμπε-
ράσματα: όσο αυξάνεται η πίεση στο
ΕΣΥ (ακόμη κι όταν αυτό δεν είναι
στα όριά του) τόσο υποχωρεί η ποι-
ότητα φροντίδας των διασωληνωμέ-
νων στις ΜΕΘ με άμεσο αποτέλεσμα
περισσότερους νεκρούς. Η διασωλή-
νωση ασθενών εκτός ΜΕΘ οδηγεί σε
θνητότητα κατά 87%. Και αυτά τα

φαινόμενα οξύνονται εκτός Αττικής.
Όπως δήλωσε (εύστοχα και καυστι-
κά) ο Λύτρας: "Τα δεδομένα δείχνουν
πως το ΕΣΥ αδυνατεί να ανταποκρι-
θεί στον αυξημένο φόρτο με πάνω
από 400 διασωληνωμένους, χάνουμε
ασθενείς που αναμένεται να ζούσαν
αν νοσηλεύονταν υπό άλλες συνθή-
κες. Έχουμε κραυγαλέα και απαρά-
δεκτη μεγάλη υγειονομική ανισότητα
μεταξύ Αττικής και υπόλοιπης Ελλά-
δας. Τυχερός είναι όποιος είναι στην
Αθήνα, νοσηλευτεί εντός ΜΕΘ και νο-
σηλευτεί σε περίοδο που δεν έχουμε
πολλούς διασωληνωμένους".

Στοιχεία
Η μελέτη βασίστηκε στα στοιχεία

6.282 διασωληνωμένων ασθενών με
Covid-19 στα νοσοκομεία ανά την
Ελλάδα κατά την περίοδο 1.9.20 έως
και 6.5.21 και κατά τη διάρκεια δύο
επιδημικών κυμάτων. Από τους 6.282
διασωληνωμένους, οι 5.971 πέρασαν
μέρος ή το σύνολο της νοσηλείας
τους σε ΜΕΘ ενώ οι υπόλοιποι 311

δεν εισήχθησαν ποτέ σε ΜΕΘ. Συνο-
λικά, 3.988 διασωληνωμένοι κατέλη-
ξαν (63,5%). Όμως, από αυτούς που
δεν εισήχθησαν σε ΜΕΘ κατέληξαν
οι 275 (88,4%), ενώ εντός ΜΕΘ κατέ-
ληξαν οι 3713 (62,2%). Ο κίνδυνος
θανάτου αυξάνεται προοδευτικά για
κάθε εκατοντάδα διασωληνωμένων
στο ΕΣΥ. Έτσι, από 400 - 499 ταυτο-
χρόνως διασωληνωμένων, ο κίνδυ-
νος θανάτου αυξάνεται κατά 25%, σε
σχέση με κάτω των 400, ενώ όταν ξε-
περάσουν τους 800 αυτός ο κίνδυ-
νος αυξάνεται κατά 57%. 

Στην, εκτός της Αττικής, νοσηλεία
μετρήθηκε αυξημένη θνητότητα κα-
τά 35% για τη Θεσσαλονίκη και 40%
για την υπόλοιπη Ελλάδα με αυτό το
ποσοστό να είναι ακόμα μεγαλύτερο
σε αγροτικές και φτωχές υποβαθμι-
σμένες περιοχές παρά το γεγονός
ότι η διασπορά εκεί ήταν πολύ μι-
κρότερη σε σχέση με τα μεγάλα
αστικά κέντρα.

Δεδομένων των παραπάνω, από
τους 3.988 θανάτους που αναφέρ-

θηκαν, οι 947 αποδίδονταν στο υψη-
λό φορτίο των διασωληνωμένων, οι
133 επειδή βρίσκονταν εκτός ΜΕΘ,
και οι 656 επειδή νοσηλεύονταν
εκτός Αττικής. Συνολικά 1.535 θάνα-
τοι αποδόθηκαν σε αυτούς τους
τρεις παράγοντες συνολικά και θα
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί «αν
το ΕΣΥ λειτουργούσε σε συνθήκες
χαμηλότερης πίεσης».

Αν γινόταν αυτή η μελέτη σήμερα,
τα παραπάνω ποσοστά θνητότητας
θα ήταν ακόμα μεγαλύτερα. Κάθε
μήνας που περνάει μεγαλώνει συσ-
σωρευτικά και την «πίεση πάνω στο
ΕΣΥ». Η κυβέρνηση είναι η μόνη
υπεύθυνη και για την συνεχόμενη
αύξηση των κρουσμάτων, την αύξη-
ση των νοσηλειών, αλλά και για την
αποδόμηση του ΕΣΥ και της ικανό-
τητάς του να ανταποκριθεί.

Διάλυση
Η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων

για τον περιορισμό της εξάπλωσης
της πανδημίας στους χώρους δου-
λειάς, εκπαίδευσης και στις συγκοι-
νωνίες, η αδυναμία σοβαρής ιχνηλά-
τησης με συνεχή και δωρεάν τεστ, η
διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας, η "ατομική ευθύνη" και η
"πανάκεια του εμβολιασμού" μέσα
από ένα αποτυχημένο εμβολιαστικό
πρόγραμμα έχουν εκτοξεύσει και τα
κρούσματα και τις εισαγωγές στα
νοσοκομεία. 

Καθημερινά, υπάρχουν 700 δια-
σωληνωμένοι ασθενείς. Αν στο πρώ-
το μισό του 2021 ο μέγιστος ανε-
κτός αριθμός ήταν 400, σήμερα αυ-
τός ο αριθμός είναι ακόμα χαμηλό-
τερος γιατί τα νοσοκομεία είναι σε
χειρότερη κατάσταση. Και θα ήταν
σε ακόμα χειρότερη αν δεν υπήρχαν
οι αγώνες των εργαζόμενων σ' αυτά. 

Το 2020, η Ελλάδα, σύμφωνα με
τότε Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής («Health at a glance: Europe
2020. The state of Health in the EU
cycle») βρισκόταν στις τελευταίες θέ-
σεις ανάμεσα στις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης από πλευράς προ-
ετοιμασίας αλλά και απόκρισης στις
αυξημένες ανάγκες της δημόσιας
Υγείας. Στο δείκτη που αφορά τις
επιπλέον δαπάνες για το σύστημα
Υγείας από το ξέσπασμα της πανδη-
μίας και μετά, ήταν στην προτελευ-
ταία θέση πάνω από τη Λετονία.

Αυτό όχι μόνο δεν άλλαξε αλλά
στον Προϋπολογισμό για το 2021 οι
δαπάνες για την Υγεία ήταν κατά 572
εκατ. ευρώ λιγότερες από το 2020,
ενώ στον Προϋπολογισμό για το 2022
κόβει ακόμα 820 εκατ. ευρώ (280
εκατ. από τα δημόσια νοσοκομεία και

600 εκατ. από υγειονομικές και έκτα-
κτες δαπάνες για την πανδημία).

Με τα χειρότερα της πανδημίας να
είναι ακόμα μπροστά μας και όχι πί-
σω μας, ακόμα λιγότερα χρήματα για
την Υγεία σημαίνει ακόμη μικρότερη
δυνατότητα του ΕΣΥ να ανταποκριθεί
στις αυξανόμενες ανάγκες. Σημαίνει
λιγότερο προσωπικό, λιγότερες και
χειρότερες ΜΕΘ με την υποστελέχω-
σή τους από ειδικευμένο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό. Σημαίνει
ιδιωτικοποιήσεις στο ΕΣΥ και σχέδιο
κλεισίματος επαρχιακών νοσοκομεί-
ων όπως ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης,
σε συνέντευξή του στην Καθημερινή,
γιατί "έχουμε περιφερειακά νοσοκο-
μεία, μερικές φορές, περισσότερα
από όσα θα πρέπει να έχουμε. Δεν γί-
νεται να έχουμε τρία νοσοκομεία μέ-
σα σε ακτίνα 20-30 χιλιομέτρων, γιατί
όλοι ήθελαν ένα νοσοκομείο στην πό-
λη τους, και να περιμένουμε ότι θα
έχουμε τρία καλά νοσοκομεία". Ση-
μαίνει την μη επίταξη του ιδιωτικού
τομέα της Υγείας που θησαυρίζει μέ-
σα στην πανδημία από την αναστολή
χειρουργείων του ΕΣΥ.

Η μελέτη καταλήγει στην "ανάγκη
για ενίσχυση του συστήματος Υγεί-
ας, στο πλαίσιο της ετοιμότητας για
την πανδημία, καθώς η δυνατότητα
για αύξηση των δυνατοτήτων του
συστήματος εν μέσω της πανδημίας
προσκρούει σε παράγοντες όπως η
διαθεσιμότητα εκπαιδευμένου προ-
σωπικού...Στην Ελλάδα η αντιμετώ-
πιση των αυξημένων αναγκών λόγω
της πανδημίας έγινε με μετακινήσεις
προσωπικού, βραχύβιες προσλήψεις
(συμβασιούχοι) και επίταξη ιδιωτι-
κών μονάδων. Αυτά ίσως είναι ανε-
παρκή για να αντιμετωπίσουν τη δια-
χρονική υποχρηματοδότηση και
υποστελέχωση του δημοσίου συστή-
ματος Υγείας, ως συνέπεια της μα-
κράς οικονομικής κρίσης. Eίναι επο-
μένως ζωτικής σημασίας να γίνουν
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην
Υγεία για τη μετά τον Covid περίο-
δο, ώστε να είναι εγγυημένη η ισότι-
μη πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής
ποιότητας για όλους".

Αυτό είναι σωστό, αλλά δεν θα τα
κάνουν "αυτοί που έπρεπε να ξέ-
ρουν" γιατί απλά δεν τους ενδιαφέ-
ρει η ζωή των απλών ανθρώπων πα-
ρά μόνο τα κέρδη της τάξης που εκ-
προσωπούν. Η μόνη δύναμη για να
σώσουμε τις ζωές μας από την παν-
δημία, για να ξηλώσουμε αυτή την
εγκληματική κυβέρνηση και την τάξη
που εκπροσωπεί είναι οι αγώνες της
δικής μας τάξης με την αντικαπιταλι-
στική αριστερά και το ΣΕΚ μπροστά.  

Γιώργος Ράγκος

Νο 1502, 21 Δεκέμβρη 2021Aγώνας! Για να σώσουμε ζωές εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Κόβοντας δαπάνες για την Υγεία
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κόβουν ζωές!
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“ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ” 
ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ
STOP στην ανασύνταξη
των νεοναζί
Για εγκληματική οργάνωση, ανάμεσα

σε άλλα αδικήματα, ζητάει η προ-
ϊστάμενη της εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπού-
λου, να διερευνηθούν οι «Θεματοφύλα-
κες του Συντάγματος». Οι «Θεματοφύ-
λακες» έγιναν γνωστοί στις 10 Δεκέμ-
βρη, όταν 11 μέλη τους απήγαγαν τον
διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Αιγινίου
Πιερίας Διονύση Χατζή, με την αιτιολο-
γία ότι «βασανίζει τα παιδιά», ζητώντας
τους να κάνουν τεστ για τον κορονοϊό.
Οι δράστες παρέδωσαν τον διευθυντή
στην αστυνομία, συνελήφθησαν και αν-
τιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη.

Οι δράστες φορούσαν καρτελάκια
που έγραφαν «Δελτίο Α120Σ», δηλαδή
Άρθρο 120 του Συντάγματος, αυτό που
υποτίθεται υπερασπίζονται οι «Θεματο-
φύλακες του Συντάγματος».

Δεν πρόκειται για μια γραφική ομάδα
αρνητών και αντιεμβολιαστών. Σύμφωνα
με ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στη
Realnews, οι «Θεματοφύλακες» έχουν
ιεραρχική δομή, κάνουν εκπαιδεύσεις
στην ύπαιθρο και, φυσικά, ανάμεσά
τους βρίσκονται πρώην μέλη της Χρυ-
σής Αυγής. Πρόκειται για μια οργάνωση
που έχει ομάδες κυρίως στη βόρεια Ελ-
λάδα, και έχει κυκλοφορήσει φωτογρα-
φία με μέλη της ντυμένα στρατιωτικά να
ποζάρουν με πυροβόλα όπλα.

Η αίσθηση του ακαταδίωκτου που είχε
η Χρυσή Αυγή φαίνεται να συνοδεύει και
τις ακροδεξιές ομάδες που συγκροτούν-
ται τώρα. Όχι μόνο γιατί θεώρησαν ότι
τους παίρνει να παραδώσουν τον διευ-
θυντή στην ίδια την αστυνομία, αλλά
γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ «τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο, σε αστυνομικά τμή-
ματα διαφόρων περιοχών, κυρίως της
βόρειας και της κεντρικής Ελλάδας,
εστάλησαν έγγραφα με τη σφραγίδα
των ‘θεματοφυλάκων’. Με αυτά τα έγ-
γραφα, ενημέρωναν την Αστυνομία ότι
το επόμενο χρονικό διάστημα ‘επιθεω-
ρητές της θεματοφυλακής’ θα ξεκινή-
σουν ελέγχους. Μάλιστα, οι ‘επιθεωρη-
τές’ κατονομάζονταν, ώστε η Αστυνομία
να έχει τα στοιχεία τους και να τους
αφήσει να κάνουν το ‘έργο’ τους»! Η
ΕΛΑΣ περίμενε δηλαδή δυο ολόκληρους
μήνες μετά να πέσει από τα σύννεφα με
τη δράση των «Θεματοφυλάκων»!

Άλλωστε και ο ίδιος ο γυμνασιάρχης
που έπεσε θύμα τους καταγγέλλει τις
αρχές για ολιγωρία και κωλυσιεργία.
«Ίσως αυτό αποτέλεσε τη θρυαλλίδα
για την κατάσταση που εξελίχθηκε και
πάρα λίγο να έφτανε στο να γίνει ‘μεγά-
λη πυρκαγιά’», λέει. Τις ημέρες πριν την
έφοδο στο σχολείο του, τόσο ο ίδιος,
όσο και ο Λυκειάρχης, είχαν δεχτεί
απειλές. 

Και η εγκληματική ανοχή στους «Θε-
ματοφύλακες» συνεχίζεται παρά τις ρα-
γδαίες αυτές εξελίξεις. Από τους 11
συλληφθέντες της Πιερίας οι 8 αφέθη-
καν ελεύθεροι με περιοριστικούς
όρους. Μια βδομάδα μετά το περιστατι-
κό έγινε αστυνομικός έλεγχος σε αγρό-
κτημα στο Σχολάρι, έξω από τη Θεσσα-
λονίκη, όπου βρέθηκαν 8 άτομα και 3 ΙΧ
να έχουν διακριτικά των «Θεματοφυλά-
κων». Παρόλα αυτά οι προσαχθέντες
αφέθηκαν ελεύθεροι!

Η εμφάνιση των «Θεματοφυλάκων»,
μιας οργάνωσης που σύμφωνα με το
αστυνομικό ρεπορτάζ έχει αυστηρή ιε-
ραρχία, θύλακες του Μιχαλολιάκου και
του Κασιδιάρη, καθώς και απόστρατους
του Στρατού, δείχνει ότι ένα μέρος των
μελών της Χρυσής Αυγής συνεχίζει τη
δράση του 

Καμία προσπάθεια δεν έκαναν οι αρ-
χές να διερευνήσουν αν δραστηριοποι-
ούνται τα απομεινάρια αυτού του μηχα-
νισμού, να κλείσουν εναπομείναντα
«γραφεία» κλπ. Κανένας που εκλέχτηκε
σε δημοτικά συμβούλια με το ψηφοδέλ-
τιο της εγκληματικής οργάνωσης δεν
καθαιρέθηκε μετά την καταδίκη.

Ανοχή
Ακόμη περισσότερο, το μήνυμα ότι η

ανοχή του κράτους συνεχίζεται στάλθη-
κε ποικιλοτρόπως στους επίδοξους μι-
μητές της Χρυσής Αυγής -οι αποφυλα-
κίσεις των καταδικασμένων χρυσαυγι-
τών οδήγησαν πολύ γρήγορα στην επα-
νεμφάνιση ταγμάτων εφόδου με πανο-
μοιότυπη δράση. Κάθε φορά που ο Μη-
τσοτάκης και ο Μηταράκης αρνούνται
τις καταγγελίες για βίαιες επαναπρο-
ωθήσεις στέλνουν το μήνυμα ότι καλύ-
πτουν τις ρατσιστικές συμμορίες που
σπέρνουν τον τρόμο και τον θάνατο σε
πρόσφυγες στα σύνορα της χώρας.

Ακόμα και η σκόπιμη σύγχυση των
ανεμβολίαστων με τους αντιεμβολια-
στές στην επικοινωνιακή πολιτική του
Μητσοτάκη είναι ένοχη. Έχει στηρίξει
όλη του την προπαγάνδα στη διαίρεση
της εργατικής τάξης ανάλογα με το ποι-
ος έχει κάνει το εμβόλιο. Ο Μητσοτάκης
επωφελείται από την ύπαρξη μιας ομά-
δας που εκ πρώτης όψεως είναι κάτι
γραφικοί και ανεκδιήγητοι τύποι -και αυ-
τή είναι και η εικόνα που μένει εξαιτίας
της ρητορικής του. 

Η Νέα Δημοκρατία και η ΕΛΑΣ στρώ-
νουν τον δρόμο για επιστροφή των νεο-
ναζί. Το αντιφασιστικό κίνημα, μαζί με
το κίνημα των υγειονομικών που πα-
λεύει ενάντια στους διαχωρισμούς μπο-
ρούν να σταματήσουν αυτή την κατρα-
κύλα.

Αφροδίτη Φράγκου

Αλληλεγγύη στους Ρομά
Επίσκεψη αλληλεγγύης πραγματοποίησε η

ΚΕΕΡΦΑ στον Σοφό Ασπροπύργου, τον κα-
ταυλισμό Ρομά στον οποίο μεγάλωσε ο δο-

λοφονημένος από αστυνομικούς Νίκος Σαμπά-
νης. Οι συνθήκες ζωής στον Σοφό δείχνουν την
πλήρη εγκατάλειψη και ακραία φτώχεια στην
οποία έχει καταδικάσει το κράτος και οι δημοτι-
κές αρχές αυτούς τους ανθρώπους. Με αυτοσχέ-
διες παράγκες χωρίς ρεύμα, νερό και αποχέτευ-
ση, χωρίς θέρμανση σε θερμοκρασίες ψύχους,
με μικρά παιδιά χωρίς παπούτσια και με μεγάλη
απόσταση και κακοτράχηλους δρόμους από το
κοντινότερο κατοικημένο σημείο, η ζωή στον Σο-
φό είναι απίστευτα σκληρή.

Ο Γιάννης Σαμπάνης, πατέρας του δολοφονη-
μένου Νίκου, καθώς και άλλοι κάτοικοι του Σο-
φού, μίλησαν με την Εργατική Αλληλεγγύη και
την ΚΕΕΡΦΑ για τις συνθήκες αυτές. Ο καταυλι-
σμός υπάρχει σχεδόν 40 χρόνια, και δημιουργή-
θηκε σε αυτό το απομονωμένο μέρος, όταν ο δή-
μος έδιωξε τους Ρομά που ζούσαν πιο κοντά
στον ιστό της πόλης, για να προωθήσει την «ανά-
πτυξη». Από μόνη της η παραχώρηση της απομο-
νωμένης και δύσκολης αυτής έκτασης είναι μια
ρατσιστική κίνηση. Επιπλέον ο δήμος δεν έχει κά-
νει τίποτα για να βελτιώσει τις υποδομές στον κα-
ταυλισμό, παρότι ούτε ο χρόνος τους έλειπε, ού-
τε και το χρήμα. Είναι διαβόητη η δήλωση του
δημάρχου Ασπροπύργου Ν. Μελετίου, ότι «πήρα
τα λεφτά από τους γύφτους [σ.σ: τις επιχορηγή-
σεις] και τα έβαλα στην πόλη»!

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι στο επάγ-
γελμα παλιατζής, όπως και ο Γιάννης Σαμπάνης
και η πλειονότητα των Ρομά που ζουν στον Σοφό.
Περιγράφει στην Εργατική Αλληλεγγύη τις δυσκο-
λίες της ζωής και της εργασίας σε ένα τέτοιο μέ-
ρος: «Εδώ δεν έχουμε ρεύμα. Ζούμε με γεννή-
τριες. Από τις 5 η ώρα που βάζουμε τη γεννήτρια
μέχρι τις 10 το βράδυ θέλουμε 5 ευρώ βενζίνη.
Μετά πρέπει να βάλουμε κι άλλο. Εγώ δουλεύω
παλιατζής και το αμάξι μου θέλει ακόμα περισσό-
τερη βενζίνη για να δουλέψω. Και σε λίγο θα πρέ-
πει να περάσω ΚΤΕΟ, το οποίο κοστίζει πολλά λε-
φτά. Τώρα στις γιορτές τα παιδιά θέλουν ρούχα,
παπούτσια, κι άλλα λεφτά είναι αυτά. Και δεν
έχουμε ούτε νερό. Για να έχουμε νερό εδώ πάνω,
πρέπει να πάμε κάτω στην πόλη και να φορτώσου-
με. Με το αυτοκίνητο φυσικά γιατί με τα πόδια δεν

θα καταφέρεις να ανεβάσεις ούτε ένα μπιτόνι.
Επίσης τον δρόμο που φέρνει μέχρι εδώ τον είδα-
τε. Αν κοιτάξεις γύρω όλα τα αμάξια στον καταυ-
λισμό έχουν ζημιές. Κάθε τρεις μήνες θέλουν συ-
νεργείο. Εδώ που μας φέρανε, δεν θα ερχόμα-
σταν αν είχαμε λεφτά. Εδώ θα αγόραζα οικόπεδο;
Θα πήγαινα εκεί κάτω που έχει ρεύμα, νερό, δρό-
μο. Ο δήμος τα χρήματα που προορίζονται για να
κάνει έργα εδώ τα έβαλε στην τσέπη, φανερά».

Όσον αφορά τη δολοφονία του Νίκου, ο πατέ-
ρας του περιγράφει ότι η αστυνομία είχε το θρά-
σος να στείλει μια ομάδα ΟΠΚΕ να παρκάρει
προκλητικά έξω από την παράγκα του πριν από
λίγες μέρες. «Συνεχίζουμε για τη δικαίωση του
Νίκου. Πιστεύω να γίνει η δίκη και θα χαρώ αν γί-
νει. Πρέπει να γίνει αυτή η δίκη γιατί είναι δολο-
φόνοι, που τους φωνάζανε ‘ήρωες’. Τι ήρωες εί-
ναι αυτοί; Τι είχαν κάνει τα παιδιά; Ένα αυτοκίνη-
το είχανε πάρει, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι
άλλο οι αστυνομικοί, αλλά έριξαν 38 φυσίγγια».

Κανείς μόνος
Στη συγκέντρωση τροφίμων, ρούχων και παι-

χνιδιών βοήθησαν καθοριστικά οι SOS Refugia-
dos, το Σωματείο Ρακοσυλλεκτών Ρομά «Η Αλλη-
λεγγύη», η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Η
Ενότητα», απλός κόσμος της αλληλεγγύης που
έστειλε από το υστέρημά του. Τη διανομή συντό-
νισαν μέλη της ΚΕΕΡΦΑ μαζί με τον πρόεδρο της
«Αλληλεγγύης» Αλέξη Καλέμη και τα αδέλφια του
Νίκου Σαμπάνη. Παρών ήταν και ο Τζαβέντ Ασ-
λάμ, πρόεδρος της «Ενότητας», ο οποίος δήλω-
σε: «Ήρθαμε στην οικογένεια αυτού του παιδιού
που σκότωσε η αστυνομία, για να πούμε ότι δεν
αφήνουμε κανέναν να πιστεύει ότι είναι μόνος
του. Γι’ αυτό σήμερα φέραμε και ένα ολόκληρο
φορτηγό με πράγματα. Είμαστε μαζί τους μέχρι
να αποδοθεί δικαιοσύνη, μέχρι οι δολοφόνοι να
πάνε φυλακή».

Η ΚΕΕΡΦΑ στην ανακοίνωσή της τονίζει: «Η
αποφασιστικότητα να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη
δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη και να πάνε φυλα-
κή οι δολοφόνοι αστυνομικοί πάει χέρι-χέρι με
τον αγώνα για να αλλάξουν οι απάνθρωπες συν-
θήκες ζωής στον Σοφό. Η ΚΕΕΡΦΑ θα στηρίξει
αυτόν τον αγώνα και θα το φροντίσει μαζί με
τους Ρομά του Σοφού. Η οικογένεια Σαμπάνη θα
βρεθεί στην μεγάλη κινητοποίηση στις 19 Μάρτη
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό».

19/12, Επίσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ στον καταυλισμό
του Νίκου Σαμπάνη. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



Νο 1502, 21 Δεκέμβρη 2021αντιρατσιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Διεθνής συντονισμός 19 Μάρτη 2022
Αντιρατσιστικές οργανώσεις από
δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων
και η ΚΕΕΡΦΑ, συντονίζονται
διεθνώς και υπογράφουν το
κάλεσμα που ακολουθεί για μια
διεθνή μέρα διαδηλώσεων “ενάντια
σε όλες τις μορφές ρατσισμού,
ισλαμοφοβίας και αντισημιτισμού -
ενάντια στην άνοδο του φασισμού”
μέσα από την πλατφόρμα
#WorldAgainstRacism και καλούν
κινήματα και οργανώσεις από όλο
τον κόσμο να συμμετέχουν στις 19
Μάρτη 2022.

Το Σάββατο 19 Μάρτη 2022,
την ημέρα ενάντια στον ρατσι-
σμό του ΟΗΕ, θα βρεθούμε

ξανά όλοι μαζί για μια διεθνή μέρα
διαδηλώσεων. Οι διαδηλώσεις
#WorldAgainstRacism θα πραγματο-
ποιηθούν σε πολλές χώρες ενάντια
σε όλες τις μορφές ρατσισμού, την
ισλαμοφοβία, τον αντισημιτισμό,
ενάντια στη ρατσιστική στοχοποίηση
των προσφύγων, των μεταναστών,
των κοινοτήτων των Ρομά, των Μου-
σουλμάνων και των Εβραίων και σε
αλληλεγγύη με το κίνημα Black
LivesMatter.

Κέντρο των φετινών διαδηλώσεων
θα είναι το αίτημα “καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες και οι μετανάστες” και
η αντίθεση στις βίαιες επαναπρο-
ωθήσεις, κατά τις οποίες ένοπλες
περίπολοι απομακρύνουν πρόσφυ-
γες από τα σύνορα. Οι συνεχιζόμενοι
φριχτοί θάνατοι προσφύγων στη θά-
λασσα και η αποτρόπαια κατάσταση
που επικρατεί στα σύνορα Πολω-
νίας-Λευκορωσίας είναι δύο μόνο
πρόσφατα επίμαχα σημεία που κα-
θρεφτίζουν μια πολύ πιο πλατιά κρί-
ση. Ο μαζικός ξεριζωμός ανθρώπων
που μπορούμε να αναμένουμε ως

αποτέλεσμα της αποτυχίας των κυ-
βερνήσεων να αναλάβουν δράση
απέναντι στο κλιματικό χάος, σημαί-
νει πως θα δούμε ακόμα περισσότε-
ρους πρόσφυγες να αντιμετωπίζουν
ρατσιστικές συνοριακές πολιτικές.
Αυτό κάνει ακόμα πιο επείγουσα την
απάντηση του αντιρατσιστικού κινή-
ματος. Πρέπει να επιμείνουμε πως
δεν γίνεται να αφήνουμε ανθρώπους
να πνίγονται και πως οι πρόσφυγες
πρέπει να είναι καλοδεχούμενοι. Η
πολιτική των επαναπροωθήσεων που
εφαρμόζεται σε πολλά σύνορα δεν
είναι μόνο απάνθρωπη: αποτελεί πα-
ραβίαση της διεθνούς νομοθεσίας
σχετικά με τους αιτούντες άσυλο.

Η συνεχιζόμενη πανδημία της Co-
vid-19 -σε συνδυασμό με την αποτυ-
χία των κυβερνήσεων να προστατέ-
ψουν τους πληθυσμούς τους και τον
κίνδυνο μιας μεγάλης οικονομικής
κρίσης να ελλοχεύει- έχει δημιουρ-
γήσει μια κατάσταση όπου μπορούν
να αναπτυχθούν οι χειρότερες μορ-
φές ρατσισμού. Από την αρχή της
πανδημίας, οι δυσανάλογες επιπτώ-
σεις του ιού στους μαύρους και τις
κοινότητες των εθνοτικών μειονοτή-
των που αντανακλώνται στον ξεκά-

θαρα δυσανάλογο αριθμό θανάτων
μεταξύ αυτών των κοινοτήτων, είναι
ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά
του. Αυτός ο ρατσισμός εκφράστηκε
και με την συγκλονιστική αποτυχία
τους στο να παρέχουν εμβόλια στην
μεγάλη πλειοψηφία των πληθυσμών
του Παγκόσμιου Νότου.

Φασιστική απειλή
Σε πολλές χώρες οι φασίστες,

ακροδεξιά κόμματα και οργανώσεις
συνεχίζουν να αποτελούν μια σημαν-
τική απειλή. Αυτές οι δυνάμεις προ-
σπαθούν να χτίσουν μέσα από τις κι-
νητοποιήσεις των αρνητών της Co-
vid και του εμβολίου. Οι συνωμοσιο-
λογίες θρέφουν τις αντισημιτικές και
ρατσιστικές προκαταλήψεις.

Η άκρα δεξιά διαλέγει να επιτεθεί
στα δικαιώματα των κοινοτήτων
LGBT+ και των γυναικών στην προ-
σπάθεια της να προκαλέσει μια γενι-
κότερη υποχώρηση στα δικαιώματα
όλων. Πρέπει να δώσουμε μια ενωτι-
κή απάντηση σε αυτές τις επιθέσεις
και να μην τους αφήσουμε κανένα πε-
ριθώριο να σκορπίζουν το μίσος τους.

Ως αντιρατσιστές χαιρόμαστε που
έφυγε ο Τραμπ αλλά αναγνωρίζουμε

πως άφησε πίσω του μια φριχτή
κληρονομιά. Στις 19 Μάρτη θα ανα-
δείξουμε τη σημασία της ενότητάς
μας κόντρα στις διαιρέσεις και θα
τονίσουμε πως πρέπει να σταθούμε
ενωμένοι ώστε να αντιμετωπίσουμε
την απειλή του ρατσιστικού λαϊκι-
σμού, της άκρας δεξιάς και του φα-
σισμού.

Στον απόηχο του κινήματος Black
LivesMatter ο βαθιά θεσμικός ρατσι-
σμός συνεχίζει να αποκαλύπτεται με
καμπάνιες που ξεδιπλώνονται σε
όλο τον πλανήτη για την αποαποι-
κιοποίηση, τα αιτήματα για να δο-
θούν αποζημιώσεις από τα άτομα,
τις χώρες και τις οργανώσεις που
επωφελήθηκαν από το δουλεμπόριο.
Ένα μόνο παράδειγμα της απήχη-
σης του BlackLivesMatter ήταν ο
αριθμός των ποδοσφαιρικών ομά-
δων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου της UEFA που συμμε-
τείχαν στο γονάτισμα (TakeThe-
Knee) το οποίο ξεκίνησε η αγγλική
ομάδα – παρά τις συντονισμένες
επιθέσεις της βρετανικής κυβέρνη-
σης που αρνήθηκε να καταδικάσει
τα ρατσιστικά γιουχαΐσματα.

Όπως έδειξαν τα αντιρατσιστικά
και αντιφασιστικά κινήματα στην Ελ-
λάδα, με την νίκη ενάντια στην Χρυσή
Αυγή και τη φυλάκισή της στα τέλη
του 2020, αλλά και στην Αυστρία με
την τεράστια εκλογική πτώση του
FPO, το κλειδί στη μάχη ενάντια στη
φασιστική απειλή και την άκρα δεξιά
είναι να χτίσουμε μαζικές, πλατιές και
ενωτικές καμπάνιες για να ξεσκεπά-
σουμε, να παλέψουμε και να νικήσου-
με τον φασισμό και την άκρα δεξιά.

Ο κίνδυνος του ρατσισμού και της
άκρας δεξιάς είναι τώρα παγκό-
σμιος. Πολιτικές δυνάμεις που προ-
άγουν και τρέφονται από το μίσος
αναπτύσσονται σε κάθε ήπειρο του

πλανήτη, απειλώντας την ευημερία
της μεγάλης πλειοψηφίας. Γι' αυτό
είναι επείγον να χτίσουμε μια ενωτι-
κή απάντηση σε αυτή την απειλή σε
παγκόσμιο επίπεδο: σε Βορρά, Νό-
το, Ανατολή και Δύση.

Στις 19 Μάρτη 2022 οργανώνουμε
σε όλο τον κόσμο διαδηλώσεις με
μέτρα προστασίας για την Covid και
άλλες δράσεις διαμαρτυρίας, που
θα δείξουν την ενότητα μας και θα
οικοδομήσουν το αντιρατσιστικό κί-
νημα που είναι τόσο κρίσιμο για να
εξασφαλίσουμε πως θα εναντιωθού-
με σε όλες τις μορφές ρατσισμού,
ισλαμοφοβίας, αντισημιτισμού και
θα αντισταθούμε στην άνοδο του
φασισμού και της άκρας δεξιάς.

Κίνημα 6.000 Σαρδέλες, Ιταλία

Αντισταθείτε στον Ρατσισμό,
(Aufstehen gegen Rassismus),

Γερμανία 

Επιτροπή 21 Μάρτη, (Comit  21
Maart), Ολλανδία, 

Ενωμένοι ενάντια στον
Ρατσισμό και τις Διακρίσεις,

F llesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination, Δανία

ΚΕΕΡΦΑ, Ελλάδα

Πλατφόρμα 21/3 ενάντια στον
ρατσισμό, Βέλγιο

Πλατφόρμα Σταματήστε τον
Ρατσισμό, Ολλανδία

Stand Up To Racism, Βρετανία

Τουρκού χωρίς Ναζί, (Turku
Ilman Natseja), Φινλανδία

Ενωμένοι Ενάντια στον Φασισμό
και τον Ρατσισμό (Unitat Contra el
Feixisme i el Racisme), Καταλωνία

Ενωμένοι ενάντια στον Ρατσισμό
(Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi),

Πολωνία

Στηρίξτε τα σχολεία 
της Μειονότητας
Αντιδρούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί των μειονοτικών σχολείων της Δυ-

τικής Θράκης ενάντια στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρ-
νησης να αλλάξουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, ακυρώνοντάς τους
τη δυνατότητα συμμετοχής στην προσευχή της Παρασκευής. Στην Ξάνθη αυτό
έχει επιβληθεί από το 2014, τώρα το επιβάλλουν και στα σχολεία της Κομοτηνής.

Ο Σύνδεσμος Σχολικών Εφορείων Μειονοτικών Σχολείων της Δυτικής Θράκης
αποφάσισε τις προηγούμενες ημέρες να συστήσει να μην πάνε τα παιδιά σε κανέ-
να μειονοτικό σχολείο την Παρασκευή 17/12 ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Η συμμε-
τοχή στο μποϊκοτάζ σε όλη τη Δυτική Θράκη ήταν καθολική στα σχολεία. Ο σύν-
δεσμος μιλάει για παραβίαση δικαιωμάτων και των διμερών συμφωνιών που καθο-
ρίζουν το καθεστώς της τουρκικής μειονότητας. 

Ταυτόχρονα, παλεύουν ενάντια στην υποβάθμιση της μειονοτικής εκπαίδευσης.
Με τις συγχωνεύσεις, έχουν κλείσει πάνω από τα μισά μειονοτικά σχολεία, ενώ
του χρόνου θα χαθούν επιπλέον 24 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, που θα επι-
φέρουν το κλείσιμο ακόμα δύο ή τριών σχολείων. Τέλος, ζητούν την επίλυση του
κτηριακού προβλήματος, καθώς το σχολείο στην Ξάνθη είναι έτοιμο να καταρρεύ-
σει στην κυριολεξία.

Πυρκαγιά ξέσπασε στο στρατόπεδο της Μαλα-
κάσας στις 18 Δεκέμβρη, μία μόλις βδομάδα

μετά το πολύωρο blackout που ταλαιπώρησε τους
χιλιάδες πρόσφυγες μέσα στη νύχτα και στο κρύο.
Η φωτιά, που ξεκίνησε από ένα κοντέινερ, εξαπλώ-
θηκε σε γειτονικά μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο από
τους πρόσφυγες και να έρθει η πυροσβεστική να τη
σβήσει. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.
Ένα κοντέινερ κάηκε ολοσχερώς.

Καμία είδηση βλάβης, κινδύνου ή καταστροφής
μέσα σε στρατόπεδο δεν είναι πρωτότυπη. Αυτά τα
περιστατικά είναι κανόνας και όχι εξαίρεση σε κα-
ταυλισμούς που είναι υπερπλήρεις και πρόχειρα
φτιαγμένοι. Σε όλα τα στρατόπεδα υπάρχει είτε
υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου, είτε αρχαία
κοντέινερ γεμάτα τρύπες και βλάβες, είτε συνωστι-
σμός λόγω έλλειψης κοντέινερ, είτε απίστευτο
κρύο -και δεκάδες άλλοι κίνδυνοι.

Είναι όμως πολλαπλά εξοργιστική μια τέτοια εί-
δηση όταν έρχεται τρεις ημέρες μετά την επίσκεψη
Μηταράκη στο στρατόπεδο. Ο υπουργός Μετανά-
στευσης, ο οποίος απέφυγε να συναντήσει πρό-

σφυγες, τα βρήκε όλα προφανώς τέλεια στο στρα-
τόπεδο. Και επιπλέον εγκαινίασε στη Μαλακάσα τις
νέες μεταλλικές πόρτες που θα λειτουργούν με ανί-
χνευση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ζητήθηκε δε
από τους πρόσφυγες να περάσουν από την αρμό-
δια υπηρεσία του Υπουργείου για να δώσουν απο-
τυπώματα την επόμενη κιόλας ημέρα.

Πρόκειται για το σύστημα του εφιαλτικού στρα-
τοπέδου της Σάμου -ένα σύστημα που οδήγησε σε
κατάφωρη καταπάτηση των δικαιωμάτων των προ-
σφύγων, αφού όσοι/ες έχουν απορριπτική απόφα-
ση ή δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτηση ασύλου δεν
μπορούν να βγουν. Αυτό το έγκλημα θέλει ο Μητα-
ράκης να επεκτείνει και στη Μαλακάσα, και να κλεί-
σει τους πρόσφυγες μέσα σε ένα στρατόπεδο που
μέρα με τη μέρα αποδεικνύεται όλο και πιο επικίν-
δυνο για τις ζωές τους.

Πυρκαγιά 
στη Μαλακάσα
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Απεργιακή συγκέντρωση έγινε στις 16
Δεκέμβρη και στα Χανιά. «Με από-

φαση της ΕΛΜΕ και του ΣΕΠΕ Χανίων,
πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας και
απεργιακή συγκέντρωση στην Αγορά»,
μας είπε ο Σεραφείμ Ρίζος, μέλος ΔΣ
του ΣΕΠΕ Χανίων. «Αν και μικρή σε συμ-
μετοχή, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών στα
Χανιά προστέθηκαν στον κατάλογο των
πρωτοβάθμιων σωματείων που οργανώ-
νουν την αντίσταση στο σφαγείο του νέ-
ου προϋπολογισμού. 

Συνέδεσαν έτσι τους αγώνες που δό-
θηκαν το προηγούμενο διάστημα ενάντια
στη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης
με τη συνολικότερη αντίσταση της εργα-
τικής τάξης απέναντι στην κλιμάκωση των
κυβερνητικών επιθέσεων με ακόμα πιο
βάρβαρους όρους λιτότητας. Σε αυτές
τις συνθήκες που και η εκπαίδευση πρό-
κειται να βρεθεί ξανά στο μάτι του κυκλώ-
να, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι
πολύτιμες και ως μέσο πίεσης στις ηγε-
σίες των Ομοσπονδιών να σταματήσουν
να παρέχουν συναίνεση στην κυβέρνηση
και να οργανώσουν τον αγώνα των εργα-
ζομένων, όπως οφείλουν να πράξουν».

ΧΑΝΙΑ

Αθήνα 16 Δεκέμβρη. Απεργία από τα κάτω ενάντια στον προϋπολογισμό. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Αθήνα 16 Δεκέμβρη. Συλλαλητήριο ενάντια στον προϋπολογισμό. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Θεσσαλονίκη 16 Δεκέμβρη. Συλλαλητήριο ενάντια στον προϋπολογισμό. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη
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Ησυνέχεια δόθηκε την ίδια μέρα
το απόγευμα στην κινητοποί-

ηση των συνδικάτων στο Σύνταγμα.
Από την πλατεία Κλαυθμώνος ξεκί-
νησαν το ΕΚΑ και η ΑΔΕΔΥ, καθώς
και ο Συντονισμός Εργατικής Αντί-
στασης με τα Σωματεία Εργαζόμε-
νων του ΓΝΑ Γεννηματάς και του
Άγιου Σάββα. Ακολουθούσαν οι
φοιτητικοί σύλλογοι της ΣΕΜΦΕ
και του Παντείου, η ΟΣΜΕ, το ΜΕ-
ΤΑ και αριστερές οργανώσεις.

Έξω από τη Βουλή οι διαδηλω-
τές/τριες συναντήθηκαν με το ΠΑ-
ΜΕ, καθώς και με Ομοσπονδίες,
Εργατικά Κέντρα, σωματεία από

διάφορους χώρους και φοιτητικούς
συλλόγους που βρίσκονταν ήδη
εκεί. Οι δυνάμεις του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης δεν σταμά-
τησαν να φωνάζουν συνθήματα
ενάντια στην κυβέρνηση και τη δο-
λοφονική πολιτική της, απαιτώντας
ταυτόχρονα από τις ηγεσίες των
συνδικάτων την κλιμάκωση του
απεργιακού αγώνα.

«Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
δεν περιμέναμε τον Τσιόδρα και τις

μελέτες του για να μάθουμε ότι, με
την υπάρχουσα κατάσταση στα νο-
σοκομεία, οι ασθενείς που διασω-
ληνώνονται δεν έχουν τη φροντίδα
που πρέπει, πόσω μάλλον όταν βρί-
σκονται εκτός ΜΕΘ. Την ενίσχυση
του ΕΣΥ με μαζικές προσλήψεις και
χρηματοδότηση για υποδομές και
εξοπλισμό, την απαιτούσαμε από
την έναρξη της πανδημίας και πιο
πριν ακόμα, με απεργίες και διαδη-
λώσεις, με συγκεντρώσεις στα

προαύλια και το Υπουργείο», μας
είπε η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος
ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων στο
ΓΝΑ Γεννηματάς.

«Σήμερα ξεκινήσαμε απεργιακά
από το πρωί και συνεχίσαμε με
συλλαλητήριο το απόγευμα έξω
από τη Βουλή. Μαζί με χιλιάδες
ακόμα εργαζόμενους και νεολαί-
ους απαιτήσαμε λεφτά για την
Υγεία, την Παιδεία και όλες τις
ανάγκες μας, ενάντια σε αυτόν τον
προϋπολογισμό του θανάτου και
της καταστροφής. Κι έτσι θα συνε-
χίσουμε, στο δρόμο. Η κυβέρνηση
δεν θα παραιτηθεί από μόνη της.

Θα τη ρίξουμε. Με τους αγώνες
μας».

Κινητοποίηση ενάντια στον προ-
ϋπολογισμό έγινε την ίδια ώρα και
στη Θεσσαλονίκη. «Εκατοντάδες
μέλη σωματείων από διάφορους
χώρους, φοιτητικούς συλλόγους,
το ΠΑΜΕ, συγκεντρώθηκαν στο
Άγαλμα Βενιζέλου», ανέφερε το ρε-
πορτάζ της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης στη Θεσσαλονίκη. «Μετά τη
συγκέντρωση ακολούθησε μαχητι-
κή πορεία στους δρόμους της πό-
λης».

Απεργιακή απάντηση στο νέο προϋπολο-
γισμό-σφαγείο έδωσαν την Πέμπτη 16
Δεκέμβρη πρωτοβάθμια σωματεία από

μια σειρά εργατικούς χώρους και κλάδους μα-
ζί με φοιτητές/ τριες, μαθητές/ τριες και οργα-
νώσεις της Αριστεράς. Κόντρα στις νέες
άγριες περικοπές στην Υγεία, την Παιδεία, την
Ασφάλιση και όλες τις κοινωνικές δαπάνες, ερ-
γαζόμενοι/ες και νεολαία συγκεντρώθηκαν
απεργιακά το μεσημέρι στην πλατεία Κλαθμώ-
νος και βάδισαν στη Βουλή βροντοφώναζον-
τας «Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί,
είμαστε όλοι απεργοί».

Στο κέντρο της κινητοποίησης βρίσκονταν ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το Συν-
τονιστικό Νοσοκομείων που πρωτοστάτησαν
για την οργάνωση της. Το κάλεσμά τους, όπως
και άλλων δυνάμεων της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς, για πανεργατική απεργία ενάντια
στο νέο προϋπολογισμό δεν έγινε δεκτό από
τις ηγεσίες των συνδικάτων, αλλά στηρίχτηκε
από δεκάδες αγωνιστές και αγωνίστριες της
βάσης που κέρδισαν τα σωματεία τους με στά-
σεις εργασίας και συμμετοχή στη διαδήλωση.

Η παρουσία των υγειονομικών, πίσω από τα
πανό του Συλλόγου Εργαζόμενων στον Άγιο
Σάββα και των Επιτροπών Αγώνα σε ΓΝΑ Γεν-
νηματάς και Έλενα Βενιζέλου, έδωσε τον τόνο
της σύγκρουσης. Μόλις μία ημέρα πριν είχε
έρθει η επίσημη επιβεβαίωση μέσα από τη με-
λέτη Τσιόδρα-Λύτρα ότι χιλιάδες θάνατοι
ασθενών θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί
αν το ΕΣΥ είχε ενισχυθεί την περίοδο της παν-
δημίας όπως απαιτούσαν οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία. Κι όμως η κυβέρνηση κατέβασε
έναν προϋπολογισμό που κόβει ξανά εκατομ-
μύρια ευρώ από τις δαπάνες Υγείας.

«Απεργούμε και διαδηλώνουμε σήμερα
ενάντια στην κυβέρνηση που ξανά πετσοκόβει
τις δαπάνες Υγείας. Αντί για προσλήψεις, μονι-
μοποιήσεις, χρηματοδότηση, βρίσκει λεφτά
για εργολάβους. Είμαστε εδώ και θα είμαστε
εδώ, στο δρόμο του αγώνα», είπε στο χαιρετι-
σμό του στην απεργιακή συγκέντρωση ο Σπύ-
ρος Βασιλείου, πρόεδρος του Συλλόγου στον
Άγιο Σάββα. «Όπως πέρσι τέτοιο καιρό, εν μέ-
σω απαγορεύσεων και σκληρής καταστολής
από την κυβέρνηση δώσαμε απεργιακή απάν-
τηση από τα κάτω, έτσι και φέτος είμαστε εδώ
για να εκφράσουμε την οργή μας. Θα κλιμα-
κώσουμε και θα αναγκάσουμε τις συνδικαλι-
στικές ηγεσίες να κινητοποιηθούν. Η κυβέρνη-
ση δολοφονεί ανοιχτά και μπορούμε να την
τσακίσουμε», συμπλήρωσε ο Κώστας Καταρα-
χιάς, γιατρός στο Έλενα Βενιζέλου και μέλος
ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.

Στον ίδιο τόνο χαιρέτισαν επίσης ο Κώστας
Τουλγαρίδης, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Πρωτο-
βάθμιας Κ. Σωτηρίου και της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, ο
Χρήστος Σόφης, μέλος ΔΣ της ΟΛΜΕ και ο
Γιώργος Προυσαλίδης, από το ΔΣ της Δ’ ΕΛ-
ΜΕ Ανατολικής Αττικής.

Αντίστοιχη σημασία είχε η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών με τα πανό των Συλλόγων Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης «Αριστοτέλης», «Ηρώ
Κωνσταντοπούλου» και «Κ. Σωτηρίου», για να
μην περάσουν οι περικοπές και όλες οι επιθέ-
σεις στη δημόσια Παιδεία. Αλλά και των απολυ-
μένων μεταναστριών καθαριστριών των σχολεί-
ων του Δήμου Αθήνας που παλεύουν για την
επαναπρόσληψή τους, ενάντια στα ρατσιστικά
κριτήρια με τα οποία η κυβέρνηση τις πέταξε
στο δρόμο μετά από δεκαετίες δουλειάς.

«Τα σχολεία μας είναι απροστάτευτα, δεν εί-
ναι ασφαλή, έχουν ανοίξει χωρίς τα μέτρα που
έχουμε ζητήσει», μας είπε η Τατιάνα Χαλικιά,
από τον Αριστοτέλη. «Τα παιδιά συνεχώς αρ-
ρωσταίνουν όπως και οι συνάδελφοι. Γίνεται
προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας εμφύλιος
ανάμεσα στους εμβολιασμένους και τους ανεμ-
βολίαστους. Δυστυχώς οι συνάδελφοί μας πλη-
ρώνουν 80 ευρώ από τον ήδη κουτσουρεμένο
μισθό τους για ράπιντ, σαν τιμωρία. Επίσης με
την αξιολόγηση προσπαθούν να ιδιωτικοποι-
ήσουν τα σχολεία. Και τώρα ψηφίζουν ένα προ-
ϋπολογισμό που δεν φροντίζει για την Υγεία
και την Παιδεία. Γι’ αυτό είμαστε εδώ σήμερα.
Το εργατικό κίνημα δεν έχει απαντήσει στην

επίθεση που έχει δεχτεί. ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ είναι
ανύπαρκτες. Η ΔΟΕ μετά τη μεγάλη απεργία
στις 11 Οκτώβρη χάθηκε και προσπαθεί με
γραφειοκρατικοιύς τρόπους να παλέψει την
ιδιωτικοποίηση. Διεκδικούμε από τα συνδικάτα
πραγματικούς αγώνες απεργιακούς».

«Τη δουλειά μας πίσω»
«Η κυβέρνηση μάς έχει απολύσει», μας είπε

η Σοφία, από τις μετανάστριες σχολικές καθα-
ρίστριες. «Ζητάμε τη δουλειά μας πίσω. Είμα-
στε δυο χρόνια που παλεύουμε για να μας κά-
νουν μόνιμες στη δουλειά. Πέρσι μας πήραν
Δεκέμβριο. Φέτος καθόλου. Θέλουμε να δου-
λεύουμε όπως όλος ο κόσμος. Δεν είμαστε ξέ-
νοι, είμαστε χρόνια εδώ. Εγώ δουλεύω 19 χρό-
νια. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνουν».

Ακολουθούσαν εργαζόμενοι/ες του ΥΠ.ΠΟ,
ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, ο Σύλλο-
γος Εργαζομένων ΕΛΓΟ Δήμητρα, η αντικαπι-
ταλιστική κίνηση σε επισιτισμό-τουρισμό «Κα-
μαριέρα», το ΣΕΚ στις Σχολές και οι
μαθητές/τριες Anticapitalista, ο ΕΡΓΑΣ και η
Ταξική Πορεία.

«Θα έπρεπε όλοι να απεργούμε σήμερα
ενάντια στον προϋπολογισμό του θανάτου»,
μας είπε η Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου, εργα-
ζόμενη στο ΥΠ.ΠΟ. «Κόβει ξανά τόσα εκατομ-
μύρια από την Υγεία. Έπρεπε να έχουμε γενι-
κή απεργία των συνδικάτων, να την έχουν εδώ
και καιρό κηρύξει και οργανώσει. Δεν περιμέ-
νουμε. Συνεχίζουμε».

«Είναι πολύ σημαντικό ότι συγκροτούμαστε
όλοι μαζί για κάτι κοινό, για να δείξουμε ότι
μπορούμε με τα δικά μας όπλα, των εργατών,
των φοιτητών, όλου του λαού, να διεκδικήσου-
με τις αυτονόητες ανάγκες μας», μας είπε η
Βασιλιάνα, από το Τμήμα Κοινωνικής Εργα-
σίας του ΠΑΔΑ. «Πρέπει να συνεχίσουμε όλοι
μαζί, να συζητάμε και να έχουμε αλληλεγγύη.
Στη σχολή γίνονται γενικές συνελεύσεις στα
τμήματα και προσπαθούμε να οργανώσουμε
τη μάχη για τις ανάγκες του πανεπιστημίου».

«Δεν υποστέλλουμε τη σημαία απέναντι σε
αυτή την πολιτική», μας είπε η Μαργαρίτα
Κουτσανέλλου, γραμματέας του Συλλόγου Ερ-
γαζόμενων ΕΛΓΟ Δήμητρα. «Σήμερα το σωμα-
τείο μου είναι εδώ με στάση εργασίας για να
δηλώσει ότι τα απογευματινά συλλαλητήρια
δεν μπορεί να είναι η απάντηση της εργατικής
τάξης στην πολεμική που δέχεται από την κυ-
βέρνηση και τα αφεντικά. Χρειάζεται να ανα-
τρέψουμε τους αντεργατικούς νόμους, ξεκι-
νώντας από το νόμο Χατζηδάκη που από την
αρχή του χρόνου θα είναι η λαιμητόμος για
κάθε οργανωμένη συνδικαλιστική δράση. Αυτή
η σύγκρουση θα κορυφωθεί».

«Ήταν μια πρωτοβουλία από τα κάτω που
έσπασε στην πραξη την αδράνεια των συνδικα-
λιστικών ηγεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
που αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε απεργιακή
κινητοποίηση ενάντια στον χειρότερο προϋπο-
λογισμό που έχει κατεβάσει κυβέρνηση τα τε-
λευταία χρόνια», ανέφερε η ανακοίνωση του
Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης και του Συν-
τονιστικού Νοσοκομείων αμέσως μετά την κινη-
τοποίηση.

Και συνέχιζε: «Μπροστά μας είναι οι αγώνες
για να ανατρέψουμε την κυβερνητική πολιτική
και την ίδια την κυβέρνηση γιατί η δύναμη βρί-
σκεται στη δική μας μεριά. Βρίσκεται στους ερ-
γαζόμενους της efood, της cosco, στους αγω-
νιζόμενους Υγειονομικούς, στους εκπαιδευτι-
κούς. Αυτή η δύναμη είναι που μπορεί να τσα-
κίσει την κυβέρνηση αλλά και την αδράνεια των
συνδικαλιστικών ηγεσιών. Αυτή τη μάχη δίνει ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το Συν-
τονιστικό των Νοσοκομείων και σε καλούμε να
τη δώσουμε μαζί».

Λένα Βερδέ

Πρωί-απόγευμα

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

“Σπάμε στην πράξη την αδράνεια”

Αθήνα 16 Δεκέμβρη. Απεργία από τα κάτω ενάντια στον προϋπολογισμό. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Σίγουρα δολοφονική ήταν – ή μάλλον συνέχισε να είναι - η κυβερ-
νητική πολιτική στην αντιμετώπιση των προσφύγων, των μετανα-

στών και των Ρομά. Με απόλυτα φυσικούς όρους. Ο Μακί Ντιαμπατέ,
η Μίμι Μουκάγιε κι ο Ιμπραήμ Εργκιούν έπεσαν θύματα αυτής της πο-
λιτικής που κρατάει τους πρόσφυγες κλεισμένους σε άθλιες συνθή-
κες μέσα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης – φυλακές. Ο 18χρονος Ρο-
μά Νίκος Σαμπάνης δολοφονήθηκε όταν αστυνομικοί της ομάδας
ΔΙΑΣ γάζωσαν το αυτοκίνητο που επέβαινε. Κι αυτοί είναι μόνο η κο-
ρυφή του παγόβουνου. 

Η ερώτηση της Ολλανδής δημοσιογράφου Ίγκεμποργκ Μπέουχελ
στον Μητσοτάκη για τα pushbacks έφερε στον αφρό της επικαιρότη-
τας μια πρακτική του ελληνικού κράτους που καταγγέλεται εδώ και
χρόνια από το αντιρατσιστικό κίνημα κι έχει οδηγήσει στο θάνατο εκα-
τοντάδες πρόσφυγες. 

Ούτε οι πρόσφυγες, ούτε το αντιρατσιστικό κίνημα έμειναν με
σταυρωμένα χέρια. Στη Μαλακάσα, στη Ριτσώνα, στον Ελαιώνα, στο
Σχιστό και σε πολλά ακόμα σημεία οι πρόσφυγες με τη βοήθεια της
ΚΕΕΡΦΑ και άλλων αντιρατσιστικών συλλογικοτήτων, οργανώνονται,
κάνουν επιτροπές, διαδηλώνουν φτάνοντας να σπάνε τα τείχη των
στρατοπέδων και σε πολλές περιπτώσεις να ενώνονται με το κίνημα
των ντόπιων εργαζόμενων και της νεολαίας σε κινητοποιήσεις στο
κέντρο των πόλεων. 

Αντίστοιχα παραδείγματα είδαμε και στο μέτωπο ενάντια στους φα-
σίστες. Ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής η ρατσιστική
πολιτική της κυβέρνησης και οι σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις της δι-
καιοσύνης με την αποφυλάκιση καταδικασμένων χρυσαυγιτών, ενθάρ-
ρυναν τους νεοναζί να δοκιμάσουν επιθέσεις, στο ΕΠΑΛ της Σταυρού-
πολης στη Θεσσαλονίκη, στους συντρόφους και τις συντρόφισσες
της ΚΕΕΡΦΑ στο Νέο Ηράκλειο, στον σύντροφο Ορέστη Ηλία στου
Ψυρρή. Κάθε μια προσπάθεια απαντήθηκε στο πολλαπλάσιό της με
μαζικές διαδηλώσεις όπου έγιναν επιθέσεις, ενώ οδήγησαν και σε νέ-
ες συλλήψεις φασιστών.

Φάνηκε η δύναμη για να νικάμεΤο 2021 κλείνει με τεράστια οργή για την
κυβέρνηση που αφήνει κόσμο να πεθαίνει εκτός
ΜΕΘ. Μια αναδρομή στη χρονιά που φεύγει
δείχνει αγώνες που απέδειξαν ότι μπορούμε να
νικάμε.

Το 2021 ήταν η χρονιά που η κυβέρνη-
ση εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτε-

ρες αντεργατικές επιθέσεις της. Ο νόμος
Χατζηδάκη που ψηφίστηκε τον Ιούνη εκ-
φράζει τους χρόνιους πόθους των αφεν-
τικών τόσο όσον αφορά στα εργασιακά
δικαιώματα όσο και τις συνδικαλιστικές
ελευθερίες. Χτύπημα του 8ωρου και των
συλλογικών συμβάσεων, εμπόδια στη
λειτουργία των σωματείων και την κήρυ-
ξη απεργιών, ποινικοποίηση της απερ-
γιακής δράσης, της περιφρούρησης, των
καταλήψεων και μια σειρά άλλες διατά-
ξεις που φιλοδοξούν να κηρύξουν το «τέ-
λος της ταξικής πάλης», όπως φιλοδο-
ξούσε τη δεκαετία του ’70 ο νόμος 730
του Λάσκαρη. 

Η επίθεση του Χατζηδάκη βρέθηκε αν-
τιμέτωπη με το εργατικό κίνημα. Μέσα
σε λίγες εβδομάδες οι εργαζόμενοι μαζι-
κοποίησαν τρείς πανεργατικές απεργίες.
Στις 6 Μάη και ξανά στις 10 και 16 Ιούνη.
«Χιλιάδες εργαζόμενοι απέργησαν ξανά
και ξανά, νεκρώνοντας τους χώρους
δουλειάς και κατέβηκαν μαζικά με τα πα-
νό τους στις απεργιακές συγκεντρώσεις
τις μεγαλύτερες πανελλαδικά την τελευ-
ταία επταετία», υπογράμμιζε η ανακοίνω-
ση του Συντονισμού Εργατικής Αντίστα-
σης μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Και συνέχιζε: «Η κυβέρνηση μπορεί να
ψήφισε τελικά το αντεργατικό νομοσχέ-
διο Χατζηδάκη που καταργεί το 8ωρο και
απαγορεύει τις απεργίες αλλά δεν έχει
μπορέσει να το νομιμοποιήσει στη συνεί-
δηση εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμε-
νων που συγκρούστηκαν μαζί της. Οι πα-
νεργατικές απεργίες έδειξαν ότι είναι γε-
λασμένη αν νομίζει ότι θα γίνει πράξη.
Και αυτός ο νόμος που θα μείνει στα
χαρτιά». 

Πράγματι λίγους μήνες αργότερα δυο
νέα απεργιακά ξεσπάσματα απέδειξαν

του λόγου το αληθές και έγιναν σύμβολο
για όλο το εργατικό κίνημα. Η απεργία
των διανομέων στην efood ήταν το ένα.
Ένα κομμάτι της εργατικής τάξης που
θεωρείτο από τα πιο χτυπημένα κι ευά-
λωτα, οργανώθηκε, ξεσήκωσε τη συμπα-
ράσταση όλης της τάξης, απέργησε και
τελικά νίκησε, οδηγώντας την εργοδοσία
σε υποχώρηση και κατακτώντας συμβά-
σεις αορίστου χρόνου. 

Η απεργία διαρκείας των λιμενεργα-
τών της Cosco, μετά τον θάνατο του συ-
ναδέλφου τους Δημήτρη Δαγκλή ήταν το
δεύτερο παράδειγμα. Χαρακτηριστική η
περιγραφή της Εργατικής Αλληλεγγύης
στις 11 Νοέμβρη: «Ο θάνατος του λιμε-
νεργάτη Δημήτρη Δαγκλή από γερανο-
γέφυρα στο λιμάνι ανέδειξε με τον πιο
τραγικό τρόπο πόσο εγκληματικές είναι
οι πολιτικές της εντατικοποίησης της ερ-
γασίας, την οποία η κυβέρνηση της ΝΔ
ήθελε να ανεβάσει σε νέα ύψη με τους
νόμους του Χατζηδάκη. Με τον αγώνα
τους, οι λιμενεργάτες σμπαράλιασαν
όλους αυτούς τους αντιδραστικούς νό-
μους και την ίδια την κυβέρνηση, αγνο-
ώντας τις απεργοκτόνες διατάξεις και τις
απαγορεύσεις. “Παρανόμησαν”, αλλά
αντί για περαιτέρω εντατικοποίηση, κέρ-
δισαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αν-
τί για περιορισμό του συνδικαλισμού και
διώξεις αγωνιστών, έκαναν εκλογές δια
ζώσης και όχι ηλεκτρονικές, μαζικοποί-
ησαν το σωματείο τους και ανάγκασαν
την εταιρία να το αναγνωρίσει ως αντι-
προσωπευτικό. Έδωσαν δυνατά και κα-
θαρά το σύνθημα σε όλους, όπως και οι
διανομείς της efood, “παρανομήστε και
θα κερδίσετε”. Σύνθημα που βάζει την
πίεση στις συνδικαλιστικές γραφειοκρα-
τίες να μην κάνουν πίσω με δικαιολογία
τα εμπόδια που βάζει ο νόμος Χατζηδά-
κη».   

Δολοφόνοι ανθρώπων – δολοφόνοι και του περιβάλλοντος. Οι
πυρκαγιές του καλοκαιριού ανέδειξαν με τον χειρότερο τρόπο

τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. 
Η ανακοίνωση που είχε εκδώσει το ΣΕΚ όταν οι φλόγες είχαν φτά-

σει στα βόρεια προάστια της Αθήνας τις περιγράφει με αριθμούς:
«Την ώρα που η κυβέρνηση δίνει 5 δις ευρώ για να αγοράσει πολεμι-
κά αεροπλάνα και φρεγάτες και εκατοντάδες εκατομμύρια για την
αστυνομία, οι υπηρεσίες δασοπροστασίας έχουν κυριολεκτικά διαλυ-
θεί και η εγκατάλειψη έχει μετατρέψει τις δασικές εκτάσεις σε εύ-
φλεκτο υλικό τους καλοκαιρινούς μήνες. Για την πυροσβεστική ο
προϋπολογισμός προέβλεπε μόνο 1,7 εκατομμύρια ευρώ από τα 17
εκατομμύρια που ζητούσαν οι υπηρεσίες της. Μόλις πέρσι απέρριψε
τη μονιμοποίηση 5.000 συμβασιούχων δασοπυροσβεστών. Οι περικο-
πές απλώνονται σε κάθε κοινωνική υπηρεσία που θα μπορούσε να
βοηθήσει σε τέτοιες συνθήκες». 

Η καταστροφή όμως ανέδειξε και κάτι άλλο. Πως ό,τι δεν θέλει να
κάνει η κυβέρνηση, μπορεί να το κάνει ο απλός κόσμος. Αυτό έδειξαν
παραδείγματα όπως αυτά των κατοίκων της Εύβοιας που οργανώθη-
καν από τα κάτω και ρίχτηκαν στη μάχη για την κατάσβεση των πυρκα-
γιών, παρατημένοι από τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Ανα-
δείχθηκε ένα κίνημα που διεκδίκησε άμεσα να φύγει η κυβέρνηση των
εμπρηστών με τη μεγάλη διαδήλωση στις 9 Αυγούστου στην Αθήνα,
βρέθηκε ξανά στο δρόμο στις 17 Σεπτέμβρη στην απαγορευμένη δια-
δήλωση ενάντια στη Σύνοδο των MED9EU, στις 6 Νοέμβρη την Διεθνή
Ημέρα Δράσης για το Κλίμα, αλλά και τοπικά σε μια σειρά σημεία, από
τις μάχες ενάντια στις ανεμογεννήτριες, μέχρι πιο πρόσφατα ενάντια
στην επίσκεψη Μητσοτάκη στην Εύβοια ξεκαθαρίζοντας ότι «αυτούς
που μας έκαψαν, δεν θα τους αφήσουμε σε “χλωρό κλαρί”».  

Το 2021 ήταν χρονιά δολοφονικών επιθέσεων στις γυναί-
κες. «Ζούμε μια καταιγιστική αύξηση της βίας κατά των

γυναικών, για την οποία δεν φταίει γενικά κι αόριστα ο εγ-
κλεισμός. 

Είναι οι πολιτικές της κυβέρνησης της Ν.Δ. που εντείνουν
την ενδοοικογενειακή και σεξιστική βία. Πολιτικές διάλυσης
των εργασιακών σχέσεων, επισφάλειας και καταπάτησης των
εργασιακών δικαιωμάτων, διάλυσης του κράτους πρόνοιας,
που δυσκολεύουν την απόφαση των γυναικών για διαζύγιο
και τις κάνουν ευάλωτες στους εκβιασμούς των εργοδοτών.
Οι πολιτικές της κυβέρνησης της ΝΔ βρίσκουν στήριγμα στο
χυδαίο ιδεολόγημα του “πατρίς - θρησκεία – οικογένεια”: οι
γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ούτε για το ίδιο τους
το σώμα… Η αναβίωση με κάθε τρόπο από την κυβέρνηση
της ΝΔ των ιδεολογημάτων της γυναίκας-μητέρας-νοικοκυ-
ράς είναι αυτό που πολλαπλασιάζει τις σεξουαλικές κακοποι-
ήσεις, τους βιασμούς και οπλίζει τα χέρια των
δολοφόνων. Γι’ αυτό και η επίθεση στο δικαίωμα στην έκτρω-
ση συνδέεται με την αύξηση της βίας σε βάρος των γυναι-
κών», σημείωνε μεταξύ άλλων η προκήρυξη της Κίνησης για
την Απεργιακή 8 Μάρτη που καλούσε στη διαδήλωση ενάντια
στη σεξιστική βία στις 25/11. 

Αλλά το 2021 ήταν και χρονιά ξεσηκωμού των εργατριών,
των προσφυγισσών και των μεταναστριών που υφίστανται
όλες αυτές τις επιθέσεις. Από το ελληνικό #metoo και την
απεργιακή 8 Μάρτη που ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν στη
φυλακή τον Λιγνάδη και τον Φιλιππίδη, μέχρι τα Πετράλωνα
και την Ηλιούπολη που χιλιάδες υπερασπίστηκαν τα θύματα
βιασμού και κακοποίησης μέχρι τους αντιρατσιστικούς ξεση-
κωμούς των προσφυγισσών στα καμπ, η χρονιά που τελει-
ώνει σηματοδοτεί και τη συνέχεια ενός κινήματος που πήρε
νέα ώθηση τα τελευταία χρόνια ειδικά από όταν μπήκε στους
εργατικούς χώρους με αφορμή τη μετατροπή της 8 Μάρτη
σε ημέρα απεργίας για όλη την εργατική τάξη.  

Ο Θάνος, ο Σταμάτης, η Αφροδίτη που χτυπήθηκαν από τους φασίστες,
βάδισαν στην κεφαλή της αντιφασιστικής διαδήλωσης στο Ν. Ηράκλειο.

5/11, Συνέλευση Λιμενεργατών COSCO. Φωτό: Μάνος Νικολάου

κείμενα: Στέλιος Μιχαηλίδης

10/6, Πανεργατική απεργία ενάντια στον Νόμο Χατζηδάκη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Οι προσφύγισσες στην πορεία του Πολυτεχνείου 2021. Φωτό: Γιώργος Πίττας

9/8, Διαδήλωση στην Αθήνα για τις πυρκαγιές. Φωτό: Γιάννης Σουμπάσης

8/3, Απεργία την Παγκόσμια Μέρα Γυναικών στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Οι εργαζόμενοι στην Υγεία δεν σταμάτησαν στιγμή να αγωνίζονται για τα αυτονόητα.
Για μαζικές προσλήψεις και μονιμοποιήσεις στην Υγεία, αύξηση της χρηματοδότη-

σης, επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, εργατικό έλεγχο στους εμβολιασμούς, επιστροφή
των χιλιάδων εργαζόμενων που βγήκαν σε αναστολή εργασίας, μπλοκάρισμα της ιδιωτι-
κοποίησης μέσω εργολάβων. 

Ξεκίνησαν την χρονιά συνεχίζοντας ένα μακρύ μπαράζ κινητοποιήσεων για την ενίσχυ-
ση της δημόσιας Υγείας, έχοντας κι ένα πρόσθετο καθήκον. Να υπερασπιστούν τα συν-
δικάτα τους. Η κυβέρνηση προκειμένου να στείλει μήνυμα τρομοκράτησης και ποινικο-
ποίησης των αγώνων των υγειονομικών, επιχείρησε να απολύσει τον πρόεδρο του Συλ-
λόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγ. Σάββας, Κώστα Καταραχιά – πρωτοπόρου
αγωνιστή σε ένα σωματείο που αποτελεί βασικό κομμάτι του Συντονιστικού Νοσοκομεί-
ων και συνολικά του κινήματος για την Υγεία. Η καμπάνια ενάντια στην απόλυση συσπεί-
ρωσε χιλιάδες εργαζόμενους από νοσοκομεία και άλλους χώρους, μεταφράστηκε σε
απεργιακές κινητοποιήσεις και τελικά η προσπάθεια απόλυσης γύρισε μπούμερανγκ
στην κυβέρνηση, καθώς όχι μόνο δεν πέρασε αλλά ο Κ. Καταραχιάς μονιμοποιήθηκε. Αυ-
τή η επιτυχία έδωσε νέα ώθηση στους εργαζόμενους των νοσοκομείων για να συνεχί-
σουν τις διεκδικήσεις τους, πραγματοποιώντας δεκάδες απεργιακές κινητοποιήσεις – με
πανελλαδικές διαδηλώσεις στην Αθήνα, κατά τόπους στις πύλες και τα προαύλια των νο-
σοκομείων, συγκεντρώσεις έξω από το Υπουργείο Υγείας και τις ΥΠΕ.

Καταστολή

Όσο άφηνε την Υγεία να ρημάζει, η κυβέρνηση επένδυε στην καταστολή. Λιγότεροι
υγειονομικοί στα νοσοκομεία, περισσότεροι μπάτσοι στους δρόμους. Λιγόστευαν οι

ΜΕΘ, αυξάνονταν τα περιπολικά. 
Η κυβερνητική γραμμή που αναδείκνυε τους αστυνομικούς σε απόλυτους τοποτηρη-

τές των μέτρων οδήγησε σε όργιο αυθαιρεσιών με κορύφωση τα γεγονότα της Νέας
Σμύρνης τον περασμένο Μάρτιο, όταν άνδρες της ΔΙΑΣ ξυλοκόπησαν με πτυσσόμενο
γκλόμπ έναν νεαρό όταν υπερασπίστηκε τις οικογένειες που είχαν μόλις δεχτεί πρόστιμο
γιατί καθόντουσαν σε ένα παγκάκι! Ο ξυλοδαρμός κυκλοφόρησε σε βίντεο προκαλώντας
μια έκρηξη οργής που εκφράστηκε με μαζικές διαδηλώσεις στην ίδια τη γειτονιά της Νέ-
ας Σμύρνης αλλά και σε δεκάδες σημεία σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση απέτυχε και σε
αυτόν τον τομέα. Ο «σκληρός» Χρυσοχοΐδης αναγκάστηκε να ζητάει συγγνώμη από το
βήμα της Βουλής και λίγο αργότερα να βγαίνει από το κυβερνητικό σχήμα. 

Αλλά κι ο διάδοχός του στο υπουργείο Προ.Πο, Θεοδωρικάκος είναι καταδικασμένος να
διοικεί υπό το βάρος αυτής της εμπειρίας. Οι προσπάθειές του να επαναφέρει σκληρή
γραμμή στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων με πρόσχημα «να μην παραλύει το κέντρο της
Αθήνας» σήμαινε τη βίαιη αντιμετώπιση σε βάρος φοιτητικών διαδηλώσεων, κινητοποιήσεων
εκπαιδευτικών, ακόμα και του αντιρατσιστικού συλλαλητηρίου στις 9 Οκτώβρη όπου συμμε-
τείχαν δεκάδες οικογένειες προσφύγων με μικρά παιδιά. Η εμπειρία όμως της αντίστασης
στις κατασταλτικές απόπειρες της περασμένης χρονιάς σήμαινε την αμετακίνητη στάση του
κινήματος. Οι διαδηλώσεις των φοιτητών/τριών ενάντια στις επιθέσεις Κεραμέως - Χρυσο-
χοΐδη, από μερικές δεκάδες στην αρχή της χρονιάς έγιναν ποτάμια χιλιάδων που ξανάνοι-
ξαν τις σχολές και απέτρεψαν την είσοδο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στα πανεπιστή-
μια. Τα δακρυγόνα, οι γκλομπιές και οι αύρες εναντίον των δασκάλων και των καθηγητών
έδωσαν τη θέση τους λίγες μέρες μετά, στις 11/10, στη μεγαλύτερη απεργία του κλάδου
εδώ και χρόνια. Ενώ όσον αφορά στην απόπειρα διάλυσης του αντιρατσιστικού συλλαλητη-
ρίου στις 9/10 με τα ΜΑΤ, όχι μόνο δεν πέρασε, αλλά έφερε την ακόμα πιο δυναμική συμμε-
τοχή των προσφύγων από τα στρατόπεδα στη διαδήλωση του Πολυτεχνείου.

Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Λένα Βερδέ
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Μια χρονιά κρίσης 
και μαζικής αντίστασης
Ένα σύστημα σε βαθιά οικονομική,
υγειονομική, περιβαλλοντική, γεω-
στρατηγική και πολιτική κρίση. Αυ-
τή ήταν η μία όψη της χρονιάς που
φεύγει σε όλο τον πλανήτη. Αλλά
και ένα σύστημα που η εργατική
τάξη και ο απλός κόσμος παλεύει
για να αλλάξει. Αυτήν την άλλη όψη
της χρονιάς που πέρασε παρουσιά-
ζουμε σε αυτό το δισέλιδο. 

ΗΠΑ

Το 2021 ξεκίνησε με την εισβολή των ακροδε-
ξιών οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο με

την ανοχή και την κάλυψη της αστυνομίας και
των μυστικών υπηρεσιών, λίγο πριν ορκιστεί ο
νέος πρόεδρος Μπάιντεν αναδεικνύοντας με ζο-
φερό τρόπο την βαθιά πόλωση που επικρατεί
στις ΗΠΑ. Όμως οι 15.000 ακροδεξιοί που συμ-
μετείχαν στην πορεία του Τραμπ προς το Καπι-
τώλιο ήταν ένα μικροσκοπικό κλάσμα των εκα-
τομμυρίων που κινητοποιήθηκαν τα τελευταία
χρόνια στις ΗΠΑ γκρεμίζοντάς τον: στις διαδη-
λώσεις του κινήματος Black Lives Matter και του
Me too, στις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στους
μετανάστες και στις μεγάλες απεργίες, όπως

των εκπαιδευτικών. 
Από την Άμαζον μέχρι τα Στάρμπακς και τα

Γουόλμαρτ ένα νέο εργατικό κίνημα αναδύεται
μέσα στις ΗΠΑ, κάνοντας τα ΜΜΕ να ονομά-
σουν τον φετινό Οκτώβρη “Striketober”, δηλαδή
Οκτώβρη των απεργιών καθώς δεκάδες συνδι-
κάτα και χιλιάδες συνδικαλισμένοι εργάτες βρέ-
θηκαν σε κάποιας μορφής απεργιακή μάχη:
Απεργία διαρκείας στα εργοστάσια αγροτικών
μηχανημάτων και τρακτέρ John Deere στην Αϊ-
όβα, το Ιλινόι και το Κάνσας, απειλή απεργίας
διαρκείας στο Χόλυγουντ που ανάγκασε τα
αφεντικά να υποχωρήσουν, απεργίες στα νοσο-
κομεία.

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Η κατάληψη της Καμπούλ από τους Τα-
λιμπάν στις 15 Αυγούστου δεν ήταν

απλή ήττα. Ήταν ο μεγαλύτερος εξευτελι-
σμός της αμερικάνικης πολεμικής μηχανής,
μετά από 20 χρόνια πολέμου και κατοχής. Οι
Αμερικάνοι κατέστρεφαν τα τελευταία έντυ-
πα μέσα στην πρεσβεία τους και εγκατέλει-
παν με ελικόπτερο. Όσο και να πάλεψαν για
να αποφύγουν τη σύγκριση με την αποχώ-
ρηση από τη Σαϊγκόν μετά την ήττα τους
στο Βιετνάμ το 1975, δεν τα κατάφεραν. Η
ήττα και ο εξευτελισμός της 15ης Αυγού-
στου θα στοιχειώνει για πολύ καιρό τις ΗΠΑ
και τους συμμάχους τους. 

ΓΛΑΣΚΩΒΗ

Παγκόσμιος ήταν ο ξεσηκωμός στις 6
Νοέμβρη, στη Διεθνή μέρα δράσης

για το κλίμα με εκατοντάδες χιλιάδες αν-
θρώπους να διαδηλώνουν σε πάνω από
300 πόλεις σε όλο τον κόσμο! Από την Νό-
τιο Κορέα, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία
και την Αυστραλία μέχρι τις ΗΠΑ, τον Κα-
ναδά και το Μεξικό και την Βραζιλία και
από το Παρίσι και τις Βρυξέλλες μέχρι την
Αθήνα και την Ιστανμπούλ το σύνθημα
«Αλλάξτε το σύστημα όχι το κλίμα» αντή-
χησε σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Στην
Γλασκώβη, όπου γινόταν η Διεθνής Διά-
σκεψη του ΟΗΕ Cop26 για το κλίμα πάνω
από 100.000 διαδήλωσαν το Σάββατο 6/11
και άλλες 30.000 την Παρασκευή 5/11. 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Δεκάδες χιλιάδες βγήκαν στους δρό-
μους της Βαρσοβίας και άλλων πόλε-

ων στην Πολωνία στις 31 Οκτώβρη μετά
από το θάνατο μιας νεαρής κοπέλας από
επιπλοκές στη γέννα στο νοσοκομείο της
Πστίνα, - εφαρμόζοντας την απόφαση του
Συνταγματικού Δικαστηρίου να κρίνει αντι-
συνταγματική προηγούμενη απόφαση που
επέτρεπε τις αμβλώσεις (είναι παράνομες
στην Πολωνία) σε περίπτωση που τα προ-
βλήματα του εμβρύου απειλούσαν τη ζωή
της εγκύου. Το μαζικό κίνημα ενάντια στις
επιθέσεις της ακροδεξιάς κυβέρνησης που
ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2020 όταν
εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες και συμπα-
ραστάτες βγήκαν στους δρόμους της Πο-
λωνίας στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των
τελευταίων τριάντα χρόνων, συνεχίζει να
δίνει τη μάχη. 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Αντιμέτωπος όλη τη χρονιά με τερά-
στιες διαδηλώσεις και απεργίες που

ζητάνε να φύγει έχει βρεθεί ο αρνητής
του κορονοϊού Μπολσονάρο στην Βραζι-
λία. Στις 29 Μάη έγιναν διαδηλώσεις σε
210 πόλεις. Στις 19 Ιούνη, μόνο στο Σάο
Πάολο βγήκαν 100 χιλιάδες και άλλες 70
χιλιάδες στο Ρίο ντε Τζανέιρο ενώ διαδη-
λώσεις έγιναν σε διπλάσια (420) σημεία
στην κορύφωση των κινητοποπιήσεων
από την αρχή της πανδημίας της οποίας η
εγκληματική διαχείριση έχει σκορπίσει τον
θάνατο στους φτωχούς. 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι διαδηλωτές
ξεχύθηκαν στις 21 Μάη στη Γά-

ζα, τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική
Ιερουσαλήμ και άλλες πόλεις στο
εσωτερικό του Ισραήλ για να πανη-
γυρίσουν τη συμφωνία κατάπαυσης
του πυρός -στην οποία σύρθηκε ο
Νετανιάχου κάτω από την πίεση της
αντίστασης αλλά και τις διαδηλώσεις
αλληλεγγύης σε εκατοντάδες πόλεις
σε όλο τον πλανήτη. Τρεις μέρες νω-
ρίτερα πραγματοποιήθηκε γενική
απεργία σε όλα τα παλαιστινιακά
εδάφη. Περίπου 180.000 άνθρωποι
συμμετείχαν στην πανεθνική διαδή-
λωση συμπαράστασης στο Λονδίνο
το Σάββατο 22 Μάη, ίσως στην μεγα-
λύτερη σε μέγεθος διαδήλωση αλλη-
λεγγύης στην Παλαιστίνη που έχει
γίνει ποτέ στη Βρετανία ενώ ογκώ-
δεις διαδηλώσεις έγιναν την ίδια μέ-
ρα σε 90 σημεία στις ΗΠΑ.

ΛΙΒΑΝΟΣ

24 ωρη γενική απεργία έγι-
νε στο Λίβανο την Τε-

τάρτη 26 Μάη. Από την Τρίπο-
λη στο βορρά μέχρι την κοιλά-
δα της Μπεκάα και τη Βηρυτό
και από κει μέχρι τη Σιδώνα
στο νότο, χιλιάδες εργάτριες
και εργάτες σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα απέργησαν και
πραγματοποίησαν συγκεντρώ-
σεις και συμβολικές καταλή-
ψεις κτιρίων, σε δήμους, εκπαί-
δευση και στη λιβανέζικη ΔΕΗ.
Η οργή των εργαζομένων στο
Λίβανο συνεχίζει να τροφοδο-
τείται από τη βαθιά οικονομική,
πολιτική και ανθρωπιστική κρί-
ση σε ένα κράτος που έχει χρε-
οκοπήσει, με τις τράπεζες να
έχουν βαρέσει κανόνι και τον
πληθωρισμό να εξανεμίζει μι-
σθούς και συντάξεις. 

ΜΙΑΝΜΑΡ

Γενική Απεργία απλώθηκε σε ολόκληρη τη Μιανμάρ τη Δευτέρα 22
Φλεβάρη ενάντια στο πραξικοπημα του στρατού που την 1η Φλεβάρη

κατάργησε την ήδη ψαλιδισμένη δημοκρατία της χώρας στην αποκορύ-
φωση των κινητοποιήσεων που δεν έχουν αφήσει μέχρι σήμερα τη χούντα
να σταθεροποιηθεί. 

ΚΑΝΑΔΑΣ

Οι όμορφες εθνικοί επέτειοι όμορφα καίγονται. Ειδικά αν πρόκειται για
επετείους της αποικιοκρατίας και της σφαγής των Ιθαγενών πληθυ-

σμών. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήρθε από τον Καναδά την 1η Ιούλη, την
“Μέρα του Καναδά” και από πολύ κόσμο “γιορτάστηκε” γκρεμίζοντας
αγάλματα, αρχίζοντας από τη βασίλισσα Βικτώρια της Αγγλίας και φτά-
νοντας ως πολιτικούς σαν τον ΜακΝτόναλντ (πρωθυπουργό το 2ο μισό
του 19ου αιώνα και επικεφαλής εκστρατειών κατά των Ιθαγενών πληθυ-
σμών). Όλος ο πλανήτης συγκλονίστηκε με την αποκάλυψη των θαμένων
πτωμάτων πολλών χιλιάδων ιθαγενών παιδιών κάτω από ιδρύματα που
αποκαλούνταν “σχολεία”, ενώ στην πραγματικότητα ήταν κολαστήρια που
έπαιρναν τα παιδιά από τις κοινότητες για να εξαφανίσουν τις γλώσσες
και τις παραδόσεις τους και να τα κάνουν “Καναδούς”. Το ξήλωμα των
αγαλμάτων των ρατσιστών και των αποικοκρατών από τους διαδηλωτές
που είχε ξεκινήσει στις ΗΠΑ απλώθηκε στον Καναδά και την Βρετανία. 

ΙΤΑΛΙΑ

Μια τεράστια ενωτική αντιφασιστική διαδήλωση το Σάββατο 16 Οκτώ-
βρη στη Ρώμη ήταν η απάντηση στις προκλήσεις των φασιστών στην

Ιταλία, όταν σε συγκέντρωση που είχε οργανωθεί ενάντια στην υποχρεω-
τικότητα του εμβολιασμού, οι φασίστες της Forza Nuova επιτέθηκαν στο
κτίριο της εργατικής συνομοσπονδίας CGIL. Στην αντιφασιστική διαδήλω-
ση συμμετείχε 200 χιλιάδες κόσμος μετά από κάλεσμα όλων των συνδικά-
των και της Αριστεράς. “Εμείς σταματήσαμε να μιλάμε με τους φασίστες
στις 25 Απρίλη του 1945”, έγραφε ένα από τα κεντρικά πανό, αναφερόμε-
νο στη μέρα που ο Μουσολίνι και οι συνεργάτες του εγκατέλειψαν το Μι-
λάνο για να πιαστούν τελικά και να κρεμαστούν ανάποδα από τους Παρτι-
ζάνους.

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

Τη μεγαλύτερη κοινωνική έκρηξη της «μετά - απαρτχάιντ» εποχής
γνώρισε τον Ιούλιο η Νότια Αφρική όταν η κυβέρνηση του προέδρου

Ραμαφόσα κατέβασε τον στρατό για να καταστείλει τις «ταραχές» -που
η αστυνομία ήταν ανίκανη να ελέγξει. Διακόσιοι περίπου άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους ενώ οι τραυματίες και οι συλληφθέντες ήταν χιλιάδες.
O πραγματικός υποκινητής των ταραχών είναι η φτώχεια και η αποτυχία
των κυβερνήσεων του ANC να ξεριζώσουν την κληρονομιά του απαρτ-
χάιντ. Ήταν η κατάργηση, στις αρχές Απριλίου, ακομη και αυτού του μη-
δαμινού επιδόματος «κόβιντ» και μια σειρά από νεοφιλελεύθερες μεταρ-
ρυθμίσεις που χτυπάνε ακόμα χειρότερα το βιοτικό επίπεδο της εργατι-
κής τάξης και των φτωχών. Τον Οκτώβρη εκατονταδες χιλιάδες μεταλ-
λεργάτες κατέβηκαν σε απεργία διιαρκείας. 

ΙΝΔΙΑ 

Στην δίνη των αγροτικών κινητοποιήσεων και των μεγάλων απεργιών
βρέθηκε το 2021 η ακροδεξιά κυβέρνηση του Μόντι στην Ινδία. Από

τις 26 Γενάρη όταν εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες με τρακτέρ μπήκαν στο
Νέο Δελχί σαρώνοντας τα μπλόκα της αστυνομίας -διαμαρτυρόμενοι για
τρεις νόμους που επιχείρησε να περάσει ο Μόντι με στόχο το μεγαλύτερο
πέρασμα της αγροτικής αγοράς στις μεγάλες επιχειρήσεις- μέχρι την
48ωρη απεργία στις ινδικές τράπεζες τις 16-17 Δεκέμβρη ενάντια σε ιδιω-
τικοποιήσεις. Τελικά τον Νοέμβρη η κυβέρνηση Μόντι μετά από μήνες
αγροτικών κινητοποιήσεων αναγκάστηκε να κάνει πίσω με μια «εντυπω-
σιακή στροφή 180 μοιρών» όπως την περιέγραψαν οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς
ανακοινώνοντας ότι παίρνει πίσω τα νομοθετήματα για τους
αγρότες. «Νιώθω σαν να κατακτήσαμε την κορυφή του Έβερεστ», δήλω-
σε ένας από τους ηγέτες των αγροτών της Ινδίας.

ΣΟΥΔΑΝ 

Το ριζοσπαστικό κύμα που έχει σαρώσει το Σουδάν από το 2019 όταν η
επανάσταση ανέτρεψε τον δικτάτορα στρατηγό Μπασίρ δεν έχει τελει-

ώσει. Το νέο πραξικόπημα που επιχείρησε ο στρατηγός Μπουρχάν στις 25
Οκτώβρη 2021 καθαιρώντας τον πρωθυπουργό Χαμντόκ πήρε σαν πρώτη
απάντηση μια γενική απεργία και ένα εκατομμύριο διαδηλωτές στους δρό-
μους στις 30 Οκτώβρη που άφησε πίσω 40 νεκρούς. Ένα μήνα μέτα, στις
21 Νοέμβρη ο Μπουρχάν αναγκάστηκε να επαναφέρει τον Χαμντόκ και να
δώσουν τα χέρια μπροστά στις κάμερες για να επισφραγίσουν την «συμφι-
λίωση» στο Σουδάν. Αυτό που μεσολάβησε ήταν το ξεδίπλωμα ενός μαζι-
κού κινήματος ενάντια στο πραξικόπημα. Μορφές οργάνωσης που είχαν
εμφανιστεί στην εξέγερση του 2019 πήραν νέα έκταση και ποιότητα. Οι
Λαϊκές Επιτροπές Αντίστασης ανέλαβαν το καθήκον της οργάνωσης των
διαδηλώσεων και πολλών πλευρών της ζωής στις εργατογειτονιές.
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Μια πολύτιμη αναδρομή
Με προβολές και συζήτη-

σεις σε Πετράλωνα, Θη-
σείο, Καλλιθέα, Νέο Κό-

σμο, Κυψέλη αλλά και στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και
τα Χανιά ξεκίνησε η περιοδεία της
ταινίας “50 χρόνια αγώνες για την
Επανάσταση και τοn Σοσιαλισμό”
που δημιουργήθηκε για τα 50 χρό-
νια του Σοσιαλιστικού Εργατικού
Κόμματος και θα συνεχιστεί και τις
επόμενες εβδομάδες σε γειτονιές
της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και
άλλων πόλεων. 

Ο Γιάννης Μπαρούτσας, φοιτη-
τής που συμμετείχε στη βιντεοπρο-
βολή στο ΠΑΔΑ με ομιλητή τον
Παντελή Παναγιωτακόπουλο, είπε
στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Πραγ-
ματοποιήσαμε μια πετυχημένη εκ-
δήλωση παρόλο που έγινε λίγες μέ-
ρες πριν κλείσουν οι σχολές. Παρα-
κολούθησαν μέλη του ΣΕΚ αλλά και
φοιτητές που δεν είναι οργανωμέ-
νοι. Άνοιξε μια πλούσια συζήτηση
και με κάποιους δώσαμε ραντεβού
για την Κυριακή 19 Δεκέμβρη στο
παζάρι του Μαρξιστικού Βιβλιοπω-
λείου. Όσον αφορά στην ταινία, πα-
ραμένει πιστή στην υπόσχεση που
δίνει ο τίτλος της. Δεν είναι μια ται-
νία που μιλά για το ΣΕΚ με εσω-
στρεφή τρόπο. Αναδεικνύει πρώτα
απ' όλα τους αγώνες της εργατικής
τάξης και του φοιτητικού κινήματος
και μέσα σε αυτές τοποθετεί την
προσπάθεια που έκανε και τον ρόλο
που έπαιξε το ΣΕΚ για το δυνάμωμά
τους”. “Για εμάς τους φοιτητές”,
συνέχισε “έχει ξεχωριστό ενδιαφέ-
ρον να μπορούμε να δούμε και να

ακούσουμε για την ιστορία του φοι-
τητικού κινήματος. Από αυτή την
άποψη το τμήμα που αναφέρεται
στις καταλήψεις του 2006-2007 εί-
ναι ιδιαίτερα χρήσιμο”. 

“Στην Κυψέλη έγινε μια πολύ εν-
διαφέρουσα εκδήλωση”, μας είπε
η Ρεμπέκα από την εκδήλωση που
οργάνωσαν οι πυρήνες Κυψέλης,
Γαλατσίου και Πατησίων. “Ομιλη-
τής ήταν ο σκηνοθέτης της ταινίας,
ο Στέλιος Μιχαηλίδης. Μίλησαν πα-
λιοί και νέοι σύντροφοι για την εμ-
πειρία τους μέσα από τους αγώνες
που έχει δώσει το ΣΕΚ τόσο μέσα
στο εργατικό κίνημα αλλά και ενάν-
τια στον ρατσισμό και τον σεξισμό. 

Δύναμη
Ένιωσα και εγώ που είμαι νέο

μέλος την άνεση να μιλήσω και να
μεταφέρω την εικόνα από τη δρά-
ση μας στη σχολή μου, στο ΠΑΔΑ.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό και εμ-
πνευστικό μετά από μια βιντεο-
προβολή για τα 50 χρόνια αγώνες
να ακούς μια συντρόφισσα που εί-
ναι οργανωμένη για δεκαετίες να
λέει πως η δράση για την επανά-
σταση και τον σοσιαλισμό της δί-
νει δύναμη και ελπίδα στην καθη-
μερινότητά της”. 

“Είναι μια ταινία φτιαγμένη με
γνώση της λειτουργίας της κινημα-
τογραφικής γλώσσας. Πετυχαίνει
μια ιστορική αναδρομή χωρίς να
τηρεί μια αυστηρά χρονολογική
σειρά. Το καταφέρνει αυτό συνδέ-
οντας τα διάφορα μέτωπα στα
οποία έχει δράσει το ΣΕΚ, όπως ο
αντιρατσισμός, ο αντιφασισμός, το

φοιτητικό, η μάχη ενάντια στον σε-
ξισμό κ.ά. Αυτό χρειάζεται γνώση
όχι απλά της ιστορίας αλλά και της
σημασίας των πολιτικών μαχών,
των διεκδικήσεων αλλά και των επι-
θέσεων από την πλευρά των κυβερ-
νήσεων. Παρόλο που είναι σύντομη
δεν υστερεί σε βάθος. Οι συνεντεύ-
ξεις με ιδρυτικά μέλη αλλά και νέ-
ους φτιάχνουν μια γέφυρα από το
παρελθόν στο παρόν με πολύ ου-
σιαστικό και όμορφο τρόπο”, δήλω-
σε ο Μάνθος Ασλανίδης, εργαζόμε-
νος στο Σώμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας που συμμετείχε στην εκδήλω-
ση στα Άνω Πετράλωνα “παίρνον-
τας αφορμή και από τα ερωτήματα
μιας νέας συντρόφισσας γύρω από
το πώς μπορούμε να ενώσουμε τον
κόσμο -όπως έχουμε καταφέρει πά-
νω σε συγκεκριμένα αιτήματα και
μέτωπα- για την συνολικότερη ανα-
τροπή του καπιταλισμού”. 

Η Άννα Μαματσή, ιδιωτική υπάλ-
ληλος, ομιλήτρια μαζί με τον εκπαι-
δευτικό Σεραφείμ Ρίζο στην βιντεο-
προβολή στα Χανιά μετέφερε στην
Εργατική Αλληλεγγύη την εικόνα
“μιας συζήτησης στην οποία συμ-
μετείχαν παλιά και νέα μέλη αλλά
και εκπαιδευτικοί που δεν είναι μέ-
λη του ΣΕΚ”. Από τη συζήτηση που
ακολούθησε “οι αναφορές της συν-
τρόφισσας Μαρίας στον ρόλο που
έχει παίξει η Εργατική Αλληλεγγύη
όλα αυτά τα χρόνια ήταν ιδιαίτερα
ενισχυτικές”, μας είπε η Άννα. “Όχι
μόνο για το παρελθόν αλλά και για
το παρόν. Με αφορμή τη διαγραφή
Κουρουμπλή, η Μαρία μας θύμισε
πως η Εργατική Αλληλεγγύη έχει
κυκλοφορήσει φέτος με αρκετά
πρωτοσέλιδα όπου κατονόμαζε την
κυβέρνηση ως δολοφόνους και δεν
περίμενε κανέναν βουλευτή για να
το κάνει, ακριβώς διότι είναι μια
εφημερίδα που βρίσκεται σε διαρ-
κή επαφή με την εργατική τάξη, τη
διάθεσή της και τους αγώνες της.
Αυτή τη λειτουργία της εφημερίδας
αλλά και του ΣΕΚ συνολικά μας
υπενθύμισε και η ταινία. 

Από την πλευρά της, η Μαργαρί-
τα μας θύμισε, με αφορμή τις εικό-
νες για την ΚΕΕΡΦΑ και την αντι-
ρατσιστική διαδήλωση στον Έβρο
το 2016, πώς οι πρωτοβουλίες που
έπαιρνε κάθε φορά το ΣΕΚ και η
ΚΕΕΕΡΦΑ σε κεντρικό επίπεδο με-
ταφράζονταν σε δράση τοπικά και
εδώ στα Χανιά, τόσο με την μάχη
για το κλείσιμο των τοπικών γρα-
φείων της Χρυσής Αυγής όσο και
με την συμμετοχή εργαζομένων,
εκπαιδευτικών και φοιτητών στην
κινητοποίηση στον Έβρο”. 

Οι εκδηλώσεις-προβολές της
ταινίας συνεχίζονται και αυτή την
εβδομάδα στην Αθήνα και σε άλ-
λες πόλεις.

Δ.Δ.

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 , Ούλαφ Πάλμε 2, 7.30μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 
ΚΑΠΗ Γλυφάδας Αγ. Τρύφωνα, 7μμ
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
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

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

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 
καφέ Aberto, Ρ.Φερραίου 48-50, 
πλ. Εθν. Αντίστασης 6μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς, εργαζόμενος
ΠΓΝΠ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 
Πυρσινέλλα 1, 4ος ορ., 7μμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 
καφέ Φίλοιστρον 7μμ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Θεσσαλονίκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12
καφέ Το Κονάκι, Κάτω Τούμπα 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας, γιατρός, μέλος
Δ.Σ. ΕΝΙΘ

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

«50 χρόνια αγώνες 
για την Eπανάσταση και 
τον Σοσιαλισμό» 

Προβολή 
ταινίας,
συζήτηση,
έκθεση

ΧΑΝΙΑ

ΠΑΔΑ



Παρουσίασε μας με δυο λόγια την
ταινία «50 χρόνια αγώνες» που
προβάλλεται αυτές τις μέρες στις
γειτονιές.

Το «50 χρόνια αγώνες» είναι μια
ταινία που φτιάχτηκε για να συνο-
δεύσει τις εκδηλώσεις για τη συμ-
πλήρωση 50 χρόνων του Σοσιαλιστι-
κού Εργατικού Κόμματος. Μέσα από
συνεντεύξεις με συντρόφισσες και
συντρόφους –μέλη και μη του ΣΕΚ–,
αποσπάσματα από εκδηλώσεις και
αρχειακό υλικό εξιστορεί το πώς μια
μικρή ομάδα επαναστατών που ξεκί-
νησε στα χρόνια της χούντας έφτα-
σε πέντε δεκαετίες μετά να εξελιχ-
θεί σε μια από τις πιο σημαντικές
οργανώσεις της επαναστατικής αρι-
στεράς στην Ελλάδα.

Δεν είναι ένα ιστοριογραφικό ντο-
κιμαντέρ από την άποψη ότι δεν επι-
διώκει να συμπεριλάβει το σύνολο
των μαχών, μικρών και μεγάλων,
που έδωσε το ΣΕΚ αυτά τα 50 χρό-
νια. Άλλωστε είναι τόσες πολλές
που δεν θα χωρούσαν στη χρονική
διάρκεια μιας ταινίας που η χρησι-
μότητά της είναι να παίζεται σε εκ-
δηλώσεις – δημόσιες προβολές και
να ανοίγει τη συζήτηση. Βάζει τους
πιο σημαντικούς σταθμούς στους
οποίους η ΟΣΕ και το ΣΕΚ έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο για το ξεδίπλωμα
του κινήματος, ενώ παράλληλα σαν
οργάνωση εξελισσόταν και δυνάμω-
νε παίρνοντας όλο και μεγαλύτερες
πρωτοβουλίες.

Από την περίοδο της παρανομίας
και το πώς τα πρώτα επαναστατικά
έντυπα έφταναν στην Ελλάδα από
τους συντρόφους/ισσες που ζούσαν
στο εξωτερικό, στην εξέγερση του
Πολυτεχνείου και την έκρηξη των
εργατικών αγώνων της Μεταπολί-
τευσης. Από την έκδοση της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης τη δεκαετία του

’80 σε μια προσπάθεια της ΟΣΕ να
παρέμβει και να συνδεθεί με τις
απεργίες που συγκρούονταν με τις
πρώτες επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ, στην
περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτά-

κη και τη μεγάλη απεργία της ΕΑΣ.
Από τις μάχες ενάντια στο ρατσισμό
και τους φασίστες ξεκινώντας με
την αντίσταση στα πρώτα ρατσιστι-
κά πογκρόμ εναντίον των Αλβανών
μεταναστών στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’90, φτάνοντας στο κίνημα
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες την
τελευταία δεκαετία και φυσικά τον
ρόλο που έπαιξε το ΣΕΚ και η ΚΕΕΡ-
ΦΑ ενάντια στους νεοναζί τόσο στις
γειτονιές όσο και για τη δίκη και την
καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Τη διε-
θνιστική στάση της ΟΣΕ στο Μακε-
δονικό όπου σύντροφοί μας οδηγή-
θηκαν σε δίκη αλλά τελικά δικαιώθη-
καν. Το κίνημα ενάντια στο σεξισμό
και την ομοφοβία. Τις μεγάλες αντι-
καπιταλιστικές διαδηλώσεις στην
Πράγα και τη Γένοβα. Τη Συμμαχία
Σταματήστε τον Πόλεμο και το αντι-
πολεμικό κίνημα ενάντια στις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις στο Ιράκ και
το Αφγανιστάν, το κίνημα αλληλεγ-
γύης στην Παλαιστίνη. Τις εξεγέρ-
σεις της νεολαίας, με τις φοιτητικές
καταλήψεις του 2006 -2007 και την
εξέγερση του Δεκέμβρη 2008. Τη
συγκρότηση των μετώπων της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς με την
ΕΝΑΝΤΙΑ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Και
φυσικά τη δεκαετία των μνημονια-
κών επιθέσεων και των μεγάλων ερ-
γατικών αγώνων μετά το 2010, τον
αγώνα στην ΕΡΤ, το Δημοψήφισμα
του 2015 κλπ.  

Βασική επιδίωξη τελικά είναι δί-
νοντας την εικόνα όλης αυτής της
πενηντάχρονης πορείας και του ρό-
λου που παίξαμε στους μεγάλους
σταθμούς των εργατικών αγώνων,

να γίνει ένα προσκλητήριο οργάνω-
σης. Ένα ακόμα εργαλείο για να φέ-
ρει περισσότερους αγωνιστές κι
αγωνίστριες στις γραμμές του Σο-
σιαλιστικού Εργατικού Κόμματος.
Όπως ακούγεται κάποια στιγμή «δεν
είμαστε κόμμα του ρεφορμιστικού
δρόμου. Δεν μας αρκεί η αναγνώρι-
ση. Θέλουμε ο κόσμος που δίνει αυ-
τή την αναγνώριση να κάνει το επό-
μενο βήμα. Ότι το παλεύουμε μαζί».

Το ΣΕΚ για τη συμπλήρωση 50
χρόνων δράσης έκανε εκδηλώ-
σεις, αφιέρωσε άρθρα στην εφη-
μερίδα του και το περιοδικό του,
εξέδωσε βιβλίο, έβγαλε φυλλάδιο.
Γιατί και μια ταινία;

Οι επαναστάτες για περισσότερο
από έναν αιώνα εκτιμούν και χρησι-
μοποιούν τον κινηματογράφο και
την κινούμενη εικόνα για να φτά-
σουν πιο μακριά οι ιδέες τους. Ο
Τρότσκι στο βιβλίο του «Προβλήμα-
τα της καθημερινής ζωής» αφιερώ-
νει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που κα-
λεί τους Μπολσεβίκους να θέσουν
το νέο τότε σινεμά σαν όπλο στη
φαρέτρα τους.

Αλλά και στην ίδια την ιστορία της
ΟΣΕ και του ΣΕΚ δεν είναι κάτι και-
νούργιο. Ένα μέρος του «50 χρόνια
αγώνες» είναι αφιερωμένο στον σκη-
νοθέτη Κώστα Χρονόπουλο. Από
τους πρώτους αγωνιστές που εντάχ-
θηκαν στην Οργάνωση Σοσιαλιστική
Επανάσταση στα χρόνια της χούν-
τας κι έφτιαξε μέσα στην παρανομία
το 1971 την ταινία «Ελλάς Ελλήνων
Χριστιανών». Μια ταινία που δεν μα-
σάει τα λόγια της για το τι γινόταν

στην Ελλάδα επί δικτατορίας και με
τις προβολές της στο εξωτερικό
εκείνα τα χρόνια ξεφτίλισε το καθε-
στώς κι ενέπνευσε αλληλεγγύη στο
αντιδικτατορικό κίνημα. Αντίστοιχα
και τα επόμενα χρόνια προβολές
βίντεο που έφτιαχναν σύντροφοι,
μετέφεραν το μήνυμα από μεγάλους
αγώνες. Η ταινία «Η νέα υπερδύνα-
μη» για το αντιπολεμικό κίνημα
2003-2005 έκανε έναν γύρο προβο-
λών αντίστοιχο, ίσως και μεγαλύτε-
ρο από αυτόν για τα 50 χρόνια του
ΣΕΚ. Τα βίντεο από τις διαδηλώσεις
στην Πράγα το 2000 και στη Γένοβα
το 2001, το ίδιο. Η ταινία «Ο Αγώ-
νας» του Θόδωρου Μαραγκού και
της Ομάδας των 6 –που επίσης μέ-
ρος της χρησιμοποιείται στο «50
χρόνια αγώνες»– είναι βασικό εργα-
λείο για όποιον θέλει να μιλήσει για
τους αγώνες της Μεταπολίτευσης.

Την τελευταία δεκαετία με τη βοή-
θεια του διαδικτύου έχουμε συστη-
ματοποιήσει αυτή τη δουλειά. Με τη
συντρόφισσα Αλεξάνδρα Μαρτίνη,
το σύντροφο Κυριάκο Μπάνο και τη
βοήθεια πολλών ακόμα, ξεκινήσαμε
το 2010 υπό το όνομα Information 
Libre να φτιάχνουμε βίντεο καταγρά-
φοντας εκατοντάδες απεργίες, αντι-
φασιστικές κι αντιρατσιστικές κινη-
τοποιήσεις, εργατικούς αγώνες, συ-
ναυλίες αλληλεγγύης, συζητήσεις κι
εκδηλώσεις κλπ. Ουσιαστικά σε όλα
τα παραπάνω – μαζί με τις καινούρ-
γιες συνεντεύξεις που πήραμε οι δη-
μοσιογράφοι της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης και άφθονο φωτογραφικό
υλικό από το αρχείο της εφημερίδας
- έχει στηριχτεί και το οπτικό υλικό
του «50 χρόνια αγώνες».

Ποια θα είναι η διαδρομή της ται-
νίας;

Προβλήθηκε πρώτη φορά στις 5
Δεκέμβρη στο γήπεδο του Πανελλη-
νίου, στη μεγάλη εκδήλωση για τα
50 χρόνια του ΣΕΚ. Από την περα-
σμένη εβδομάδα έχει ξεκινήσει γύ-
ρος προβολών που οργανώνουν οι
πυρήνες του ΣΕΚ σε γειτονιές και
σχολές. Στόχος είναι να προβληθεί
σε όσο το δυνατόν περισσότερα ση-
μεία, εργατικούς χώρους και χώ-
ρους νεολαίας. Στο τέλος αυτού το
γύρου προβολών θέλουμε η ταινία
να έχει βοηθήσει σε δυο πράγματα:
Στο να βγουν νέοι και παλιοί σύντρο-
φοι/ισσες που θα τη δουν, πιο απο-
φασισμένοι για την οργάνωσή τους
και οι φίλοι κι επαφές των πυρήνων
να κάνουν το βήμα να οργανωθούν.
Προφανώς στη συνέχεια η ταινία θα
ανέβει στο διαδίκτυο και θα είναι
διαθέσιμη σε όλες και όλους.

Νο 1502, 21 Δεκέμβρη 2021
εργατικη αλληλεγγυη σελ.1550 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΚ

Η δύναμη του κινηματογράφου
στην υπηρεσία του αγώνα

Ο Στέλιος Μιχαηλίδης που
σκηνοθέτησε την ταινία «50
χρόνια αγώνες» μίλησε στον
Δημήτρη Δασκαλάκη για
αυτή την προσπάθεια.

Μια σκανδαλώδης παρέμβαση έγινε στο δημοτικό συμβούλιο Αμα-
ρουσίου την Πέμπτη 16/12, όταν η πρόεδρος του Εμπορικού Συλ-

λόγου Αμαρουσίου, Μάχη Νικολαράκου, ζήτησε να «χωροθετηθεί» η
εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγγύης στην Ερμού! Η παρέμβαση της
προέδρου έρχεται σαν συνέχεια του πρόσφατου περιστατικού προπη-
λακισμού σε βάρος της Α. Φράγκου από καταστηματάρχη και την κλή-
ση της αστυνομίας.

Ούτε στο δημοτικό συμβούλιο βέβαια βρήκαν υποστήριξη αυτοί που
θέλουν να φιμώσουν την επαναστατική αριστερά στο Μαρούσι. Με
πλήθος τοποθετήσεων η αντιπολίτευση τόνισε ότι η χωροθέτηση της
πολιτικής δράσης δεν είναι ανεκτή, ενώ ο δήμαρχος κράτησε μια με-
σοβέζικη στάση λέγοντας ότι δεν χρειάζονται διοικητικά μέτρα. Πέρα
από τον Γ. Νικολαράκο, αδελφό της προέδρου, αντιδήμαρχο πολιτι-
σμού και πρώην πρόεδρο των εμπόρων, ο οποίος ψέλλισε ότι συμφω-
νεί να γίνει χωροθέτηση, κανένας από τη δημοτική αρχή δεν τόλμησε
να στηρίξει το προκλητικό αίτημα της Μ. Νικολαράκου.

Η κίνηση «Εκτός των Τειχών» έβγαλε ανακοίνωση στην οποία τονίζει:
«Η πολιτική συζήτηση είναι δικαίωμα και καθήκον των δυνάμεων που
παλεύουν για έναν καλύτερο κόσμο. Ειδικά σε μια περίοδο σαν τη ση-
μερινή, με τους χιλιάδες νεκρούς, θύματα της κυβερνητικής αδιαφο-
ρίας από τον κορονοϊό. Ειδικά όταν η Νέα Δημοκρατία έχει επιβάλει σι-
γή ιχθύος στα μεγάλα ΜΜΕ για τα εγκλήματά της και η ηγεσία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ της δίνει εγκληματική συναίνεση».

Η φίμωση δεν περνάει!

Ο Στέλιος Μιχαηλίδης στην εκδήλωση-προβολή της ταινίας στην Κυψέλη



ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 καφέ Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων – Το
εργατικό κίνημα μπορεί να τους ανατρέψει
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 
Isak cafe, Πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΚΥΨΕΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 
Kick καφέ, Σποράδων 26, 7μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 
Kick καφέ, Σποράδων 26, 7μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά 

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 ιντερνέτ καφέ 7μμ
Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων – Το
εργατικό κίνημα μπορεί να τους ανατρέψει
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/12 
καφέ Ηλιόπετρα, Βενιζέλου 99, 7μμ
Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων – Το
εργατικό κίνημα μπορεί να τους ανατρέψει
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 23/12 
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων – Το
εργατικό κίνημα μπορεί να τους ανατρέψει
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 7μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/12 
καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 8μμ
Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων – Το
εργατικό κίνημα μπορεί να τους ανατρέψει
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 
καφέ Μυρτίλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ
Το μαύρο τοπίο της «πράσινης» ανάπτυξης
Ομιλήτρια: Αθανασία Κατσούλη

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 6/1 
συνεργατικό καφενείο Κουτσό  7.30μμ
Ιμπεριαλισμός – από το Αφγανιστάν στην Κίνα;
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 Δ’ ΦΕΠΑ 7.30μμ
Μαρξισμός – θεωρία και πράξη
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα

Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Υπάρχει καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο; 
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 6/1 καφέ πλ. Σουρμένων 7μμ
Η πολύτιμη κληρονομιά του Παντελή Που-
λιόπουλου
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 6/1, 
Πρατίνου 38, κοινωνική κουζίνα 6.30μμ
Η προδομένη επανάσταση στη Γερμανία
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 6/1 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Από τις ΗΠΑ μέχρι την Κίνα – Ο ιμπεριαλι-
σμός σήμερα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1, πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7μμ
Αγώνας για ασφαλείς και ελεύθερες
εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 δημαρχείο 7μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 6/1 δημαρχείο 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ιμπεριαλισμός – από το Αφγανιστάν στην Κίνα;
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΒΟΛΟΣ
ΤΡΙΤΗ 21/12 Θόλος 8μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Καρλ Μαρξ
Ομιλήτρια: Μυρσίνη Παγάνα

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 23/12 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ο φριχτός πόλεμος του Ειρηνικού
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης
• ΠΕΜΠΤΗ 6/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ουκρανία – ξανά στη δίνη των ιμπεριαλι-
στικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 καφέ Aberto, 
Ρήγα Φερραίου 48-50, 6.30μμ
Ουκρανία – ξανά στη δίνη των ιμπεριαλι-
στικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
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ΤΡΙΤΗ 21/12
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Μπενάκη και Βαλτετσίου 7μμ

ΓΚΥΖΗ Πλατεία 6μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Μετρό Πανόρμου 8.30πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 6.30μμ

Ν. ΣΜΥΡΝΗ  Πλατεία, Παλούκι 7μμ

ΠΑΤΡΑ  Πλ Γεωργίου 12μ

ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 6μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/12
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 6μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 5μμ

ΠΕΜΠΤΗ 23/12

ΚΟΥΚΑΚΙ Γ. Ολυμπίου 6μμ

ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 12μ

ΠΑΤΗΣΙΑ Πλ. Αμερικής 12μ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ

ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Ζάντε Πετρουπόλεως 7μμ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 6,30μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ Πλ Αγ. Θεράποντα 6μμ

ΧΑΝΙΑ Πλ. Αγορας 6μμ

ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/12
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Λαϊκή 1μμ

Ν. ΙΩΝΙΑ  Λεωφ. Ηρακλείου 
(απέναντι από τον ΟΤΕ) 6μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 12μ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΤΡΙΤΗ 28/12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Σβώλου με Γούναρη 7μμ

Εξορμήσεις

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 δικαιοσύ-
νη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προ-
στατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα
στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη
από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να
δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλο-
γικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνι-
κού πλούτου και προγραμματίσουν την παραγωγή
και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγ-
κες.

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. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ



Για μη συναινετική δημοσίευση
υλικού από ερωτικές συνευρέ-

σεις τους κατηγόρησε τον παρου-
σιαστή του Ράδιο Αρβύλα, Στάθη
Παναγιωτόπουλο, πρώην σύντρο-
φός του. Το σκάνδαλο πυροδότησε
ένα ακόμη κύμα #metoo, με πολλές
γυναίκες να ακολουθούν την πρώτη
καταγγέλλουσα και να αποκαλύ-
πτουν ότι έχουν πέσει και αυτές θύ-
ματα του παρουσιαστή της εκπομ-
πής -ενώ και μια 22χρονη φοιτήτρια
μίλησε στην τηλεόραση για τον εκ-
βιασμό παρόμοιας φύσης που υπέ-
στη από γνωστό δικηγόρο. 

Παράλληλα, ραγδαίες ήταν οι εξε-
λίξεις και στο επίπεδο της εκπομ-
πής, με τους άλλους τρεις παρου-
σιαστές να θέτουν τον Παναγιωτό-
πουλο εκτός ομάδας και να του κά-
νουν αγωγή, ενώ η εκπομπή σταμά-
τησε προσωρινά και μένει να φανεί
αν θα συνεχίσει μετά τις γιορτές.
Μια πρώην εργαζόμενη κατήγγειλε
ότι η παραβιαστική συμπεριφορά
του Παναγιωτόπουλου ήταν γνωστή
σε όλους και θα όφειλαν να είχαν
πάρει αποστάσεις ακόμη και αν στ’
αλήθεια δεν γνώριζαν για τη δημο-
σιοποίηση του υλικού. Είναι πράγμα-
τι υποκριτικό να τρέχουν να γίνουν
μαχητές κατά του σεξισμού μια εκ-
πομπή στην οποία τα «ανέκδοτα» με
σεξιστικά στερεότυπα ήταν κανό-
νας. Και το ίδιο ισχύει για το κανάλι
που την έβγαζε στον αέρα.

Μέρος της συζήτησης που έχει
ανοίξει είναι η αναγνώριση της δια-
δικτυακής κακοποίησης σαν ξεχωρι-
στό ποινικό αδίκημα και η θέσπιση
αυστηρών ποινών. Το «κοντινότερο»
ποινικό αδίκημα που είναι θεσπισμέ-
νο είναι η παραβίαση προσωπικών
δεδομένων, ωστόσο ούτε αυτεπάγ-
γελτα διώκεται ούτε καλύπτει το μέ-

γεθος της καταστροφής που μπορεί
να προκαλέσει η δημοσιοποίηση
προσωπικών στιγμών. Πολύς κό-
σμος θυμήθηκε την τραγική ιστορία
της Λίνας Κοεμτζή που αυτοκτόνησε
το 2016 ύστερα από τη δημοσιοποί-
ηση φωτογραφιών της. 

Όμως αυτή η συζήτηση όταν ανοί-
γει από τους «από πάνω», περισσό-
τερο αποκαλύπτει το μέγεθος της
αδιαφορίας με την οποία αντιμετω-
πίστηκε το φαινόμενο αυτό μέχρι να
σκάσει η βόμβα. Θυμίζει τις γυναικο-
κτονίες: η αδιαφορία της αστυνο-
μίας στις καταγγελίες για ενδοοικο-
γενειακή βία ξεμπροστιάστηκε στη
γυναικοκτονία της Δάφνης, όπου η
Άμεση Δράση είχε περάσει έξω από
το σπίτι του μελλοντικού θύματος
και δεν είχε κάνει τίποτα. Λίγο αφό-
του η άτυχη γυναίκα δολοφονήθηκε,
η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε 14 συλλήψεις
για ενδοοικογενειακή βία σε μια ημέ-
ρα. Για να μην αλλάξει τίποτα, για
μια ακόμη φορά.

Σε κίνδυνο
Η Άννα Νίνη, δημοσιογράφος και

μέλος συντακτικής ομάδας που έκα-
νε έρευνα για τα δίκτυα εκβιασμών
και διαπόμπευσης γυναικών, δίνει σε
ανάρτησή της μια εικόνα της σεξι-
στικής στάσης της αστυνομίας σχε-
τικά με τα εγκλήματα μη συναινετι-
κής δημοσιοποίησης σεξουαλικού
υλικού: 

«Εδώ και μήνες έχει ξεμπροστια-
στεί η Δίωξη και τα αυτοματοποιημέ-

να μηνύματα που έστελναν σε γυναί-
κες που ζήτησαν τη βοήθεια τους...
Εδώ και μήνες έχουμε δημοσιοποι-
ήσει πως πολλές γυναίκες βρίσκον-
ταν σε κίνδυνο γιατί οι θύτες τις
στοχοποιούσαν δίνοντας μέχρι και
τις διευθύνσεις των σπιτιών τους.

Όχι μόνο από την έρευνα που κά-
ναμε με τον Αντώνη Ρηγόπουλο για
το Documento, αλλά και από την
έρευνα που έκανε ο Θοδωρής Βο-
ρύλλας που ασχολήθηκε σαν ειδικός
με το θέμα, με τον οποίο πήγαμε
επίσης μαζί στην Εισαγγελία για να
καταθέσει κι αυτός υλικό περίπου 60
GB. Παρόμοια έρευνα που αφορού-
σε το Chatpic [σ.σ: πλατφόρμα μη
συναινετικής διανομής σεξουαλικού
υλικού] έκανε και η ομάδα Disinfaux

Collective, και τα παιδιά πήγαν επί-
σης στην Εισαγγελία για να καταθέ-
σουν όσα βρήκαν στην έρευνα τους.
Όλο το υλικό μαζί, ξεπερνάει τα 150
GB, μπορεί και παραπάνω. Και περι-
λαμβάνει …αρκετά στοιχεία για να
συλληφθούν άνθρωποι, αρκετά στοι-
χεία για να δείξουμε πως δεν είναι
εξαίρεση».

Η σκληρότερη ποινική αντιμετώπι-
ση αυτών των αδικημάτων όμως δεν
θα λύσει το πρόβλημα. Χρειάζεται
αγώνας ενάντια στις σεξιστικές δια-
κρίσεις σε βάρος των γυναικών.

Ζούμε σε ένα σύστημα που κερδί-
ζει από τέτοια φαινόμενα. Πρώτο, η
εκδικητική δημοσιοποίηση φωτογρα-
φιών και βίντεο, παρότι δεν είναι
πορνογραφία, είναι παραφυάδα της

τεράστιας ηλεκτρονικής βιομηχα-
νίας πορνό. Μιας βιομηχανίας που
συστηματικά αντικειμενοποιεί και εμ-
πορευματοποιεί τις γυναίκες και το
σεξ και που με τη διεύρυνση της
πρόσβασης στο ίντερνετ έχει γιγαν-
τωθεί. 

Δεύτερο, σε μια κοινωνία ποτισμέ-
νη στον σεξισμό, το σεξ εγκυμονεί
κινδύνους για τις γυναίκες. Οι γυναί-
κες απειλούνται από επιθέσεις πα-
ρενόχλησης, κακοποίησης και βια-
σμού, τον κίνδυνο της ανεπιθύμητης
εγκυμοσύνης, μέχρι ακόμη και το
γεγονός ότι τα σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενα νοσήματα χτυπούν σε μεγα-
λύτερο ποσοστό και πιο βαριά τις
γυναίκες. Η διάλυση της δημόσιας
Υγείας εμποδίζει την αντιμετώπιση
των νοσημάτων ενώ τα ταμπού και
τα σεξιστικά ιδεολογήματα τα εντεί-
νουν, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύ-
κλο. Η υλική αυτή πραγματικότητα
οδηγεί και στην αντίληψη ότι το σεξ
είναι κάτι «κακό» για τις γυναίκες, κι
αυτό με τη σειρά του στο ότι αποτε-
λεί πεδίο τιμωρίας και εκδίκησης.

Η χρονιά κλείνει όπως άνοιξε. Οι
εξελίξεις στο σκάνδαλο Ράδιο Αρβύ-
λα πήραν τη μορφή χιονοστιβάδας
όπως η καταγγελία της Σοφίας Μπε-
κατώρου είχε προκαλέσει μια χιονο-
στιβάδα που ακόμα συγκλονίζει αυ-
τό το σεξιστικό σύστημα. Έγιναν
χιονοστιβάδα επειδή το γυναικείο κί-
νημα έχει βγει στους δρόμους και
προβάλει τα αιτήματα για την απε-
λευθέρωση των γυναικών. Μαζί με
τα άμεσα αιτήματα για να τιμωρη-
θούν όλοι όσοι ευθύνονται, αλλά και
γνώριζαν και συγκάλυπταν τους σε-
ξιστικούς εκβιασμούς, πάει και η μά-
χη να ξεφορτωθούμε το σύστημα
που τα γεννάει.

Α.Φ.
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Αντίσταση στο φονικό σεξιστικό σύστημα

ΜΜΕ και Αστυνομία συνένοχοι 
στους σεξιστικούς εκβιασμούς

Σε σιωπηλή διαδήλωση μετα-
τράπηκε η κηδεία της
29χρονης Τζεβριέ Εδιρνελί,

την οποία ξυλοκόπησε μέχρι θανά-
του ο 30χρονος σύζυγός της. Πολ-
λές δεκάδες γυναίκες, φορώντας
τη φωτογραφία της αδικοχαμένης
γυναίκας στο στήθος, συνόδεψαν
τη Τζεβριέ στο νεκροταφείο, παρά
το γεγονός ότι σύμφωνα με το κο-
ράνι μόνο άντρες επιτρέπεται να
συνοδεύουν τη σορό και τον ιμάμη
στο νεκροταφείο. 

Η οργή για την καταπίεση που
υφίστανται, όχι μόνο ως γυναίκες,
αλλά και ως μουσουλμάνες και
Ρομά ξεχείλισε με τον χαμό της
Τζεβριέ. Η πανδημία και τα παρά-
λογα μέτρα της κυβέρνησης χτύ-
πησαν πιο σκληρά τους Ρομά σε
όλη τη χώρα καθώς και την μει-
ονότητα της Θράκης. Με ασφυκτι-

κές καραντίνες σε ολόκληρες γει-
τονιές, χωρίς καμιά πρόβλεψη για
προμήθειες και οικονομική στήρι-
ξη των ευάλωτων αυτών πληθυ-
σμών, με συστηματική ρατσιστική
προπαγάνδα για υγειονομικές
βόμβες και με δυσκολότερη πρό-
σβαση αυτών των πληθυσμών στο
σύστημα Υγείας, η κυβέρνηση
φρόντισε ώστε στα ήδη τεράστια
προβλήματα των Ρομά και μειονο-
τικών, να προσθέσει και πολλά
ακόμη βάρη.

Με τη δολοφονία της Τζεβριέ
και τη δολοφονία της 55χρονης σε
ζαχαροπλαστείο στη Θεσσαλονί-
κη, το 2021 μετράει 17 καταγε-
γραμμένες γυναικοκτονίες. Τις
επόμενες ημέρες, τρία ακόμα πε-
ριστατικά έγιναν γνωστά με άν-
τρες που αποπειράθηκαν να σκο-
τώσουν τις συντρόφους τους αλλά

ευτυχώς δεν τα κατάφεραν. Τα μέ-
χρι στιγμής στοιχεία δείχνουν αύ-
ξηση της σεξιστικής βίας και των
γυναικοκτονιών και στη Γαλλία, τη
Βρετανία και τις ΗΠΑ. 

Η βία κατά των γυναικών βρίσκε-
ται σε έξαρση κι αυτό αντικατο-
πτρίζει τη συνολική χειροτέρευση
της θέσης της γυναίκας μέσα στη
νέα επιδείνωση της κρίσης. Πάνω
στις γυναίκες βαραίνουν χρόνια λι-
τότητας, διάλυσης των κοινωνικών
υπηρεσιών, ιδεολογικής επίθεσης
της δεξιάς και επίθεσης στα εργα-
σιακά δικαιώματα, μαζί με τις νο-
μοθετικές επιθέσεις στο δικαίωμα
στην έκτρωση ή, έμμεσα, στο δια-
ζύγιο (με τον νόμο της υποχρεωτι-
κής συνεπιμέλειας στην Ελλάδα
για παράδειγμα). Η μάχη για να
ανατρέψουμε αυτό το δολοφονικό
σύστημα είναι επιτακτική.
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Πολύ πετυχημένο ήταν, παρά το τσουχτε-
ρό κρύο, το γιορτινό παζάρι του Μαρξι-

στικού Βιβλιοπωλείου την Κυριακή 19 Δεκέμ-
βρη. Δεκάδες συντρόφισσες και σύντροφοι
επισκέφτηκαν τον κατάλληλα διαμορφωμένο
χώρο του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου. Η
σύνθεση ήταν τόσο πλατιά όσο και οι αγώνες
που έχουμε δώσει τη προηγούμενη χρονιά:
φοιτητές και μαθήτριες, εργαζόμενες στα
νοσοκομεία και εκπαιδευτικοί. 

Πλατιά και βαθιά ήταν και η συζήτηση, για
την ακρίβεια οι συζητήσεις που εκτυλίχτηκαν
από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα. Ανα-
ζητήσεις για τις ιδέες του μαρξισμού, την
ιστορία των ταξικών αγώνων, την πάλη ενάν-
τια στην καταπίεση. Αυτό είχε αντανάκλαση
και στις πωλήσεις αξίας εκατοντάδων ευρώ. 

Το γιορτινό παζάρι του Μαρξιστικού Βιβλιο-
πωλείου ήταν αφιερωμένο στα πενήντα χρό-
νια από την ίδρυση του ΣΕΚ. Και η έκδοση 50
χρόνια αγώνες για την Επανάσταση και το
Σοσιαλισμό είχε την τιμητική της. Ήρθε πρώ-
τη σε πωλήσεις εκείνη τη μέρα. Και μαζί άλ-
λες εκδόσεις του ΜΒ για τους σταθμούς που
σημάδεψαν την πορεία της ΟΣΕ και του ΣΕΚ,
όπως η συλλογή ‘Οι ρίζες της επαναστατικής
αριστεράς στην Ελλάδα’ με κείμενα από την
εφημερίδα της ΟΣΕ «Η Μαμή» την περίοδο
της δικτατορίας και η ανατύπωση του περιο-
δικού ‘Επανάσταση νο 7’ από το 1971. 

Όμως και οι εκδόσεις του ΜΒ, όπως και
άλλων εκδοτικών οίκων, για την πανδημία,
την Πάλη για την Γυναικεία Απελευθέρωση,
το 1821, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και την
Αντίσταση ήταν στην κορυφή των προτιμήσε-
ων. 

Το επόμενο ραντεβού μας είναι στις εκδη-
λώσεις-προβολές της ταινίας 50 χρόνια αγώ-
νες που οργανώνουν οι τοπικοί πυρήνες του
ΣΕΚ αυτή τη βδομάδα. 

Και βέβαια, το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο θα
συνεχίσει τις προσφορές και τις εκπτώσεις
του σε όλη τη διάρκεια των γιορτών. Ελάτε
να εξοπλιστούμε με ιδέες και επαναστατική
θεωρία για τις μεγάλες μάχες του 2022.

Νίκη της Αριστεράς στη Χιλή
Μεγάλη νίκη της Αριστε-

ράς στη Χιλή! Στον
δεύτερο γύρο των

προεδρικών εκλογών της χώ-
ρας που έγινε την Κυριακή
19/12, νέος πρόεδρος με 56%
αναδεικνύεται ο Γκαμπριέλ
Μπόριτς, ένας από τους ηγέτες
του φοιτητικού κινήματος του
2011 και υποψήφιος σήμερα
του αριστερού εκλογικού συνα-
σπισμού που περιλαμβάνει και
το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ηττη-
μένος είναι ο ακροδεξιός θαυ-
μαστής του Πινοτσέτ και φίλος
του Μπολσονάρου της Βραζι-
λίας, Χοσέ Αντόνιο Καστ που
πήρε 44%. Ο κόσμος ξεχύθηκε
μαζικά στους δρόμους για να
πανηγυρίσει την ήττα του πολι-
τικού απογόνου του Πινοτσέτ. 

Στον πρώτο γύρο των εκλο-
γών την Κυριακή 21 Νοέμβρη,
που έγιναν παράλληλα με τις
βουλευτικές και τις περιφερει-
ακές εκλογές, ο Καστ είχε έρ-
θει πρώτος με περίπου 28% και
ο Μπόριτς δεύτερος με κάτι
παραπάνω από 25%. Ο σχολια-
σμός των διεθνών ΜΜΕ και
εδώ στην Ελλάδα, ήταν ότι,
δυο χρόνια μετά την εξέγερση
που συγκλόνισε τη Χιλή, αυτός
που κερδίζει είναι η ακροδεξιά.
Χαρακτηριστική από αυτή την
άποψη ήταν η βρετανική εφη-
μερίδα Γκάρντιαν που συμπέ-
ρανε ότι «το κίνημα φαίνεται να χάνει την ελ-
κτική του δύναμη».

«Αυτό που αποτύπωσαν οι χιλιάνικες εκλο-
γές δεν ήταν η επέλαση της ακροδεξιάς, αλ-
λά η έντονη πολιτική πόλωση» έγραφε εκεί-
νες τις μέρες ο Λέανδρος Μπόλαρης στην
Εργατική Αλληλεγγύη. «Αυτό φαίνεται και
στις προεδρικές και στις βουλευτικές εκλο-
γές. Καταρχήν, οι προεδρικοί υποψήφιοι της
επίσημης δεξιάς και της «κεντροαριστεράς»
πάτωσαν θεαματικά. Ο απερχόμενος πρό-
εδρος Πινιέρα, που βρέθηκε αντιμέτωπος με
την εξέγερση τον Δεκέμβρη του 2019, έψα-
χνε τρύπες να κρυφτεί. Ο «αντ’ αυτού» υπο-
ψήφιός του πήρε το 12,7%. Αντίστοιχα η
υποψήφια της «κεντροαριστεράς» που συμ-
μετέχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα πήρε το
11,7%. Αυτή η πόλωση αποτυπώθηκε ακόμα
πιο έντονα στις βουλευτικές εκλογές. Ο συ-
νασπισμός της Αριστεράς έκανε μια θεαμα-
τική άνοδο κερδίζοντας συνολικά 37 έδρες,
14 περισσότερες σε σχέση με τις προηγού-
μενες εκλογές».

Η πόλωση αυτή εκφράστηκε στον δεύτερο
γύρο των προεδρικών εκλογών στον οποίον
σημειώθηκε η μεγαλύτερη συμμετοχή
(55,65%) σε εκλογές από το 2012 - με 1,2
εκατομμύρια περισσότερους ψηφοφόρους
να ψηφίζουν στον 2ο γύρο των προεδρικών
την Κυριακή (η συμμετοχή στον πρώτο γύρο
ήταν 47%). Η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη
και από το δημοψήφισμα του Οκτωβρίου του
2020 (51%) όταν το 78% ψήφισαν υπέρ της

σύνταξης νέου Συντάγματος για να αντικα-
ταστήσει αυτό που κληροδότησε η δικτατο-
ρία του Πινοτσέτ. 

Ο Μπόριτς κέρδισε τις εκλογές αλλά ο
πραγματικός νικητής αυτής της πόλωσης
ήταν η εργατική τάξη, οι γυναίκες, η νεο-
λαία, οι αυτόχθονες και οι ηρωικές μάχες
που έχουν δώσει όλα τα προηγούμενα χρό-
νια για να αποτινάξουν από πάνω τους τα νε-
οφιλελεύθερα προγράμματα και το ακροδε-
ξιό κατεστημένο που άφησε πίσω του μαζί
με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς ο Πινοτσέτ -
και κορυφώθηκαν την τελευταία διετία. 

Ξεσηκωμός 
Τον Οκτώβρη του 2019, όταν η αύξηση

στις τιμές των εισιτηρίων στο Μετρό πυρο-
δότησε ένα κύμα οργής που εξελίχθηκε σε
εξέγερση και η κυβέρνηση επιχείρησε να κη-
ρύξει πραξικόπημα, το κίνημα απάντησε με
γιγάντιες διαδηλώσεις και απεργίες σε
στρατηγικούς κλάδους όπως τα λιμάνια και
τα ορυχεία και εν τέλει με μια πανεργατική
απεργία που ανάγκασε τον Πινιέρα σε άτα-
κτη υποχώρηση. Δύο εκατομμύρια διαδηλω-
τές βγήκαν στο Σαντιάγκο στις 8 Μάρτη του
2020 δίνοντας έμπνευση στο  κίνημα ενάντια
στην καταπίεση διεθνώς. Για να ακολουθή-
σει ο ξεσηκωμός που οδήγησε στον θρίαμβο
του δημοψηφίσματος το 2020.

Πολύς από αυτόν τον κόσμο που απείχε ή
δεν στήριξε στον πρώτο γύρο τον Μπόριτς,
πήγε να ψηφίσει στον δεύτερο γύρο προκει-
μένου να στείλει ένα γερό μήνυμα στον

Καστ και το μισητό κατεστημέ-
νο που τον υποστήριξε. Αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι η νίκη
της Αριστεράς θα μετατραπεί
αυτόματα σε σύγκρουση με αυ-
τό το κατεστημένο εκ μέρους
του νέου προέδρου. 

Ο Μπόριτς έχει υποσχεθεί με-
ταρρυθμίσεις με στόχο τον
έλεγχο της οικονομίας της ελεύ-
θερης αγοράς, αλλαγές στο
συνταξιοδοτικό σύστημα, προ-
στασία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων για τους αυτόχθονες και
τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Πολλοί εργα-
ζόμενοι και οι φτωχοί περιμέ-
νουν τώρα ριζική αλλαγή. Αλλά
αυτή δεν είναι καθόλου βέβαιο
ότι θα έρθει από τα πάνω.

Καθ' όλη τη διάρκεια της
προεκλογικής του εκστρατείας,
ο Μπόριτς προσέβλεπε στο να
κερδίσει τους δεξιούς ψηφοφό-
ρους ανακηρύσσοντας το ζήτη-
μα της «ασφάλειας» σε πρω-
ταρχικό, ζητώντας δράση απέ-
ναντι σε όσους κατηγορούνται
για «καψίματα και λεηλασίες»
που έγιναν κατά τη διάρκεια
της εξέγερσης του Οκτωβρίου
2019. Επιπλέον αρνήθηκε να
υποστηρίξει το αίτημα χάρης
σε όσους είναι φυλακισμένοι
βάσει του νόμου «κατά των
οδοφραγμάτων», ο οποίος αύ-
ξησε την τιμωρία για όσους χτί-
ζουν οδοφράγματα. 

Αντίθετα έπαιξε βασικό ρόλο στη «Συμφω-
νία Ειρήνης» του Νοεμβρίου 2019, η οποία
περιέσωσε τον απερχόμενο πρόεδρο Πινιέ-
ρα με αποτέλεσμα να μείνουν στο απυρό-
βλητο εκείνοι που ηγήθηκαν της καταστολής
των διαδηλώσεων. Στη συνέχεια κινήθηκε με
βασικό προσανατολισμό το πάγωμα των
απεργιακών κινητοποιήσεων και την τήρηση
αναμονής ενόψει των επερχόμενων εκλο-
γών. Ο Μπόριτς  δεσμεύτηκε επίσης να ακο-
λουθήσει τα μέτρα λιτότητας που προβλέπει
ο προϋπολογισμός του 2022, τηρώντας στά-
ση «δημοσιονομικής ευθύνης».

Από την πτώση της δικτατορίας του Πινο-
τσέτ το 1990 μέχρι σήμερα, μια σειρά από
δεξιές και αριστερές κυβερνήσεις έχουν
αποτύχει να δικαιώσουν τους αγώνες των
εργαζομένων και των φτωχών. Τον Οκτώ-
βριο του 2019 ο λαός ξεσηκώθηκε ενάντια
στη φτώχεια και την ανισότητα -για να απο-
γοητευτεί από τις παραδοσιακές αριστερές
δυνάμεις που έστρεψαν μια εκρηκτική εξέ-
γερση σε προεκλογική κατεύθυνση, απογοή-
τευση που εκφράστηκε και έμπρακτα στον
1ο γύρο των εκλογών.

Θα χρειαστεί το κίνημα να βρεθεί ξανά
στους δρόμους και στους χώρους εργασίας
για να αναγκαστεί ο Μπόριτς να τηρήσει τις
υποσχέσεις του αλλά και το δυνάμωμα μιας
επαναστατικής αριστεράς που θα βάζει στο
στόχαστρο το σύστημα που γεννάει φτώχεια
και νέους Πινοτσέτ.

Γ.Π.

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Επισκεφτείτε το
τις γιορτές

19/12, Δεκάδες χιλιάδες πανηγυρίζουν στους δρόμους
του Σαντιάγκο για την νίκη του Μπόριτς



Συνεχίζεται η άνοδος της αριστεράς, με τε-
ράστια αύξηση των ποσοστών της εξω-

κοινοβουλευτικής αριστεράς με τις Παρεμβά-
σεις, και η κατακόρυφη πτώση της ΔΑΚΕ στις
εκλογές των εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με διάγραμμα του Πάνου Ντού-
λα, καθηγητή σε εσπερινό ΕΠΑΛ, μέχρι τις
17/12 οι έδρες στις ΕΛΜΕ πηγαίνουν ως εξής
σε σχέση με το 2019: Παρεμβάσεις παίρνουν
104 έδρες από 84 που είχαν (+20 έδρες),
ΠΑΜΕ 78 από 70 (+8), ΣΥΝΕΚ 76 από 70
(+6), ΔΑΚΕ 52 από 76 (-24), ΠΕΚ 21 από 22 (-
1), Λοιπά 31 από 39 (-8).  

Στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, η Αριστερή Αγωνι-
στική Κίνηση (ΑΑΚ), παράταξη των Παρεμβά-
σεων, εκλέχτηκε με μία έδρα στο ΔΣ του Συλ-
λόγου μετά από τέσσερα χρόνια που δεν είχε
καταφέρει να εκπροσωπείται. «Παρά την
πρωτοφανή μεθόδευση της κυβέρνησης να
πραγματοποιηθούν οι εκλογές χωρίς άδεια
από τη Διεύθυνση, που δυσκόλεψε τη συμμε-
τοχή των συναδέλφων, το μήνυμα της κάλ-
πης ήταν η αντίσταση στη διάλυση του δημό-
σιου σχολείου και των σωματείων», μας είπε
ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ, δάσκαλος και υποψή-
φιος με την ΑΑΚ. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΑΚΕ
πήρε 3 έδρες (190 ψήφοι, -5% σε σχέση με
2019) και από μία οι υπόλοιπες παρατάξεις:

Αυτόνομη Παρέμβαση (ΣΥΡΙΖΑ) (85, -3%),
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) (81, +5,5%),
Δημοκρατική Συνεργασία (ΚΙΝΑΛ) (66, +0%),
Αριστερή Αγωνιστική Κίνηση (Παρεμβάσεις)
(54, +2,3%).

Στην Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας οι εκλογές θα γίνουν
στις 21/12, ενώ η ΕΛΜΕ Πειραιά προσωράει
σε έκτακτη συνέλευση την Τετάρτη 22/12
στις 2μμ, στα σχολεία στην Τζαβέλα και σε
εκλογές στις 24/1 του 2022.

Τα αποτελέσματα στις εκλογές στέλνουν το
μήνυμα ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν κάθε διάθε-
ση να συγκρουστούν με την κυβέρνηση, όπως
το έκαναν και με την συγκλονιστική απεργία
τον Οκτώβρη. Η Αριστερά χρειάζεται να ακού-
σει καθαρά αυτό το μήνυμα και να οργανώσει
τώρα την απεργιακή κλιμάκωση. Για αυτήν
την προοπτική παλεύουν οι εκπαιδευτικοί του
αντικαπιταλιστικού δικτύου «η Τάξη μας», που
συμμετέχουν στις Παρεμβάσεις.  
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Διαφωτιστικές ήταν οι καταθέ-
σεις των αυτόπτων μαρτύρων
την περασμένη Παρασκευή

στην 6η δικάσιμο στην δίκη για τη
δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.
Οι περισσότερες όσον αφορά στο
λιντσάρισμα που οδήγησε στον θά-
νατο του Ζακ και την στάση της
αστυνομίας. Αλλά και κάποιες από
αυτές όσον αφορά στις απόπειρες
συγκάλυψης και κατασκευής σκηνι-
κού που να βολεύει τους κατηγο-
ρούμενους.

Χαρακτηριστική ήταν η κατάθεση
του Κ.Α, εργαζόμενου στον Βενέτη,
όσον αφορά στο ρατσιστικό κίνητρο
του εγκλήματος, τους ισχυρισμούς
των κατηγορούμενων αστυνομικών
ότι ο Ζακ αποτελούσε «απειλή» και
τον τρόπο που η αστυνομία «ερεύ-
νησε την υπόθεση».

Απαντώντας στην ερώτηση της
συνηγόρου πολιτικής αγωγής Πα-
παρρούσου: «Τι χτυπήματα δέχθη-
κε;» είπε: «Καθαρά δεν τα είδα,
απλά ο ένας που του έκανε την χει-
ροπέδηση φαινόταν ότι, από τη στά-
ση, το αριστερό γόνατο πάταγε,
χρησιμοποιούσε το βάρος στην πε-
ριοχή της μέσης, και το αριστερό
στον αυχένα του. Παπαρρούσου: Σε
τι κατάσταση ήταν; Κ.Α.: Η καλύτερη
που θα μπορούσε να πει κανείς ήταν
ότι έχει λιποθυμήσει. Παπαρρούσου:
Ακούσατε κουβέντα; Οι αστυνομικοί;
Κ.Α.: Βρίζανε οι αστυνομικοί... Θυ-
μάμαι ότι μετά αφού τελείωσε, επει-
δή ήμουν δίπλα και ζητήσανε οινό-
πνευμα και ένας από αυτούς είπε τη
λέξη “πουσταράς” ή “πούστης”, κάτι

τέτοιο». Απαντώντας δε, στη συνή-
γορο υπεράσπισης Βαρελά ότι «άλ-
λα έλεγε στις καταθέσεις του» απάν-
τησε: «Η κατάθεση ήταν “ψεκάστε,
σκουπίστε, φύγετε”. Και οι δύο,
απλά με βάλανε στο τραπέζι στα
γρήγορα, ούτε ανακριτή, ούτε ει-
σαγγελέας, ούτε ειδοποίηση στο δι-
καστήριο».

Από την άλλη, ο μάρτυρας Γ.Ν.,
εργαζόμενος στο παρακείμενο καφέ
«Ζαχαροκάλαμο» ήρθε να καταγγεί-
λει στο δικαστήριο ότι η αστυνομία
δεν έκανε τίποτα(!) «Όλοι τα βάλαμε
με τους αστυνομικούς γιατί τον εί-
χαν κάτω κι απλώς τον κοιτάζαν… Οι
αστυνομικοί δεν κάνανε τίποτα…(!)
Στο ίδιο μήκος κύματος στην κατά-
θεση του ο μάρτυρας Χ.Β., εργαζό-
μενος στο εστιατόριο «Ρούμελη»
επιδίωξε να ενοχοποιήσει τον Ζακ
λέγοντας ότι κρατούσε ένα «σακου-
λάκι και ένα μαχαίρι». Για τους κατη-
γορούμενους δήλωσε ότι ήξερε «ότι
ο κύριος είναι καθωσπρέπει, ο κ.
Χορταριάς»…

Σχολιάζοντας τις δύο καταθέσεις
η συνήγορος πολιτικής αγωγής Πα-
παρρούσου είπε: «δεν αναφέρει τί-
ποτα για κλωτσιές. Είναι προφανές
ότι καλύπτει άνθρωπο φίλα διακείμε-
νο… Γνωρίζει βέβαια τους κατηγο-
ρουμένους… Λειτουργεί η κατάθεσή

του προς απόκρυψη των πραγματι-
κών περιστατικών…» Και για τον
Χ.Β.: «Το σακουλάκι δεν υπάρχει
πουθενά ως εύρημα. Θεωρώ ότι εί-
ναι προϊόν προσυνεννόησης η κατά-
θεσή του».

Ενδεικτική του πόσο «απειλή»
ήταν ο Ζακ για τους αστυνομικούς
ήταν η απάντηση του Ξ.Δ., αυτόπτη,
περαστικού: «…ήταν ανάσκελα πε-
σμένος και κρατούσε το λαιμό του
γιατί ήταν κομμένος και μου απάντη-
σε με επιφωνήματα "μπ..., μπ...,
μπ..." δεν μπορούσε να αρθρώσε»ι. 

Λιντσάρισμα
Στην κατάθεσή του ο Σ.Α., αυτό-

πτης από παρακείμενο κτίριο, περιέ-
γραψε το λιντσάρισμα αλλά και το
γεγονός ότι υπάρχει άνθρωπος με
κάμερα που καταγράφει το περιστα-
τικό, εντοπίζεται και βρίσκεται σε συ-
νεννόηση από τους αστυνομικούς,
αλλά το βιντεοληπτικό υλικό της κά-
μερας δεν έχει «βρεθεί» και δεν περι-
λαμβάνεται στη δικογραφία(!). 

«Μπήκα μέσα και ξαναβγήκα όταν
άκουσα φωνές να εντείνονται και
φωνή γυναίκας που έλεγε “Μη, κύ-
ριε Σπύρο, [σ.σ: το όνομα του κο-
σμηματοπώλη] μη! Σταματήστε αυτό
που κάνετε!”. Είδα έναν άνθρωπο
καταματωμένο στο πρόσωπο και

στην μπλούζα... Καθ’ όλη την διάρ-
κεια ένας άνθρωπος τραβούσε με
κάμερα και οι αστυνομικοί του είπαν
να κάνει στην άκρη και να τους περι-
μένει», κατέθεσε ο Σ.Α.

Στην κατάθεσή του ο μάρτυρας
Κ.Φ., περαστικός, ανέφερε: «Έτρωγε
τόσες κλωτσιές στο κεφάλι, το κεφά-
λι του έφευγε και πήγαινε και κοπά-
ναγε πάνω στις τσίτες που αφήνει η
τζαμαρία... Μπαίνω μέσα τον σταμα-
τώ, τους λέω “θα τον σκοτώσετε” …
Όταν επενέβηκα εγώ και ένας άλλος
κύριος τότε ακούστηκε το “σταματή-
στε! Θα τον σκοτώσετε!”». 

Στην κατάθεση του ο μάρτυρας
Β.Α, πελάτης στον «Βενέτη» είπε:
«Ανησύχησα δύο φορές όταν ο πιο
μεγαλόσωμος τού πάτησε το κεφάλι
προς το σπασμένο σημείο της βιτρί-
νας.. Παπαρούσσου: Είδατε να κρα-
τάει μαχαίρι; Β.Α.: Δεν είδα να κρα-
τάει τίποτα, όταν μπήκε μέσα είχε τα
χέρια στις τσέπες. Σύνεδρος: Όταν
μπήκε μέσα ο χρυσοχόος φώναξε
“με ληστεύουν” ή κάτι; Β.Α.: Όχι δεν
φώναξε κάτι». 

Στο δικαστήριο διαβάστηκε επί-
σης η κατάθεση του μάρτυρα Π.Ν:
«Είδα 4 αστυνομικούς και ένα άτομο
στο έδαφος, ζωντανό, είχε τις αι-
σθήσεις του, [...] όταν έφτασα στο
σημείο πιο μετά είδα 10 αστυνομι-

κούς και δεν κουνιόταν καθόλου,
του έλειπε ένα παπούτσι, υπήρχε
μια λίμνη αίματος, [...] Έτσι όπως
τον σηκώνουν, τα μάτια του ήταν σε
ακαμψία και ανοιχτά…» 

Η έδρα διέκοψε στις 14:21 για την
επόμενη δικάσιμο, την Τρίτη
21/12/2021.

Σε επιστολή της που διαβάστηκε
στο δικαστήριο, η οικογένεια του
Ζακ απαντώντας στην προκλητική
παρέμβαση της συνηγόρου υπερά-
σπισης Βαρελά («μήπως πρέπει να
βγάλουμε ενόχους τους αστυνομι-
κούς για να διεκδικήσουν ποσά και
από την αστυνομία;») αναφέρει:
«Έχουμε χρέος να ζητούμε την από-
δοση δικαιοσύνης πρωτίστως απέ-
ναντι στο αδικοχαμένο μας παιδί και
αδερφό, αλλά και στην υπόλοιπη κοι-
νωνία προκειμένου καμία άλλη οικο-
γένεια να μην ξαναζήσει στο μέλλον
αυτό που ζούμε εμείς εδώ και τρει-
σήμισι χρόνια. Ζητάμε από το Δικα-
στήριό σας να μας προστατέψει από
νέες άσκοπες προσβολές που μεγα-
λώνουν τον ήδη τεράστιο πόνο μας».

• Οι πληροφορίες για την ακροαμα-
τική διαδικασία είναι από την κατα-
γραφή του Παρατηρητηρίου Zackie
Oh Justice Watch. 

Συγκλονιστικές καταθέσεις
στη δίκη των δολοφόνων του Ζακ

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές των εφοριακών
με τις δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής

και αντικαπιταλιστικής αριστεράς να παίρνουν
μεγάλα ποσοστά. 

Στην Ατική, στο πρώτο της κατέβασμα στις
εκλογές μετά το σπάσιμο από την ΑΣΚΙ, η Αυτό-
νομη Κίνηση Εφοριακών (ΑΚΕ) βγήκε δεύτερη
δύναμη με πολύ υψηλό ποσοστό. Πιο συγκεκρι-
μένα στις 2.428 έγκυρες ψήφους, πήραν ΔΑΚΕ:
748 (30,81%), ΑΚΕ: 518 (21,33%), ΠΑΣΚΕ: 425
(17,50%), ΔΑΣ (ΚΚΕ): 321 (13,22%), ΣΑΣ (Ανε-
ξάρτητοι): 230 (9,47%), ΑΣΚΙ (ΣΥΡΙΖΑ): 186
(7,66).

Μεγάλη ήταν η επιτυχία και για την παράταξη
«Εργατική Αλληλεγγύη» στις εκλογές του Συλ-
λόγου Εργαζομένων στις ΔΟΥ των νομών Ημα-
θίας-Πέλλας-Πιερίας. Κέρδισε δύο έδρες για το
ΔΣ του Συλλόγου, μία παραπάνω από τις εκλο-
γές του 2017, ενώ κράτησε την έδρα για το Συ-
νέδριο της ΠΟΕ-ΔΟΥ. Για το Νομαρχιακό Τμή-
μα της ΑΔΕΔΥ Πέλλας στο ενιαίο ψηφοδέλτιο
που κατατέθηκε οι δύο πρώτοι σε σταυρούς
ήταν οι υποψήφιοι της «Εργατικής Αλληλεγ-
γύης», με τον Χρ. Γεροντίδη να παίρνει 76
σταυρούς στα 88 έγκυρα ψηφοδέλτια.

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Εκλογικές
επιτυχίες

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΛΜΕ  Μαζική στροφή Αριστερά

ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης 
Μετά από μία μαζική εκλογοαπολογιστική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νο-

εμβρίου, ο σύλλογος έκτακτου προσωπικού του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης πραγματοποί-
ησε εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. Μέσα σε
ένα σύνολο 52 εγγεγραμμένων μελών, έλαβα 22 ψήφους και ήρθα πρώτος μεταξύ των επτά
υποψηφίων για το Δ.Σ. Το γεγονός ότι οι εκλογές στο χώρο μας γίνονται με ενιαίο ψηφο-
δέλτιο δεν εμπόδισε καθόλου τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να αναγνωρίσουν
την πολιτική δουλειά που έχει γίνει στο χώρο όλο το προηγούμενο διάστημα η οποία τους
έφερε σε επαφή με τις επαναστατικές ιδέες και ζωντάνεψε την εμπιστοσύνη τους ως μία
αριστερή φωνή που παλεύει ανοιχτά για τα αιτήματα του χώρου απέναντι στη γραφειοκρα-
τία των από τα πάνω. Η επιτυχία αυτή είναι σίγουρο ότι συνδέεται και με τις ανοιχτές απερ-
γιακές μάχες που δόθηκαν την προηγούμενη χρονιά ενάντια στον νόμο για την επαγγελμα-
τική εκπαίδευση και κατάρτιση, την ψήφιση του περσινού προϋπολογισμού καθώς και την
κατάργηση του 8ωρου. Συνεχίζουμε με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και για τα επόμενα
δύο χρόνια.

Nίκος Κοκκίνης, εκπαιδευτικός



“Απ' όπου κι αν ερχόμαστε, όπου κι αν γεν-
νηθήκαμε, πατρίδα μας είναι η αλληλεγ-
γύη” ήταν το κεντρικό σύνθημα των μαζι-

κών αντιρατσιστικών διαδηλώσεων που πραγματο-
ποιήθηκαν με το κάλεσμα 338 αντιρατσιστικών συλ-
λογικοτήτων, κοινοτήτων μεταναστών, συνδικάτων
και οργανώσεων της Αριστεράς το Σάββατο 18 Δε-
κέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών, σε 50 πό-
λεις της Γαλλίας. Ήταν η τέταρτη φορά μέσα στο
2021 που το αντιρατσιστικό κίνημα της Γαλλίας
έβγαινε συντονισμένα στους δρόμους. 

Από τη Δουνκέρκη και το Καλέ ώς τη Μασαλία και
το Μονπελιέ και από το Μπορντό και τη Μπαγιόν ώς
τη Γκρενόμπλ και τη Μπεζανσόν, οι συλλογικότητες
των Χωρίς Χαρτιά μαζί με χιλιάδες αντιρατσιστές
και αντιρατσίστριες, κάτω από το συντονισμό της
Πορείας Αλληλεγγύης ξεκίνησαν με τον καλύτερο
τρόπο την καμπάνια “Αντιρατσισμός και Αλληλεγ-
γύη”.

Χιλιάδες ήταν οι διαδηλωτές και στο Παρίσι παρά
τις προσπάθειες της αστυνομίας να διαλύσει τη
συγκέντρωση αλλάζοντας το σημείο αναχώρησης
της και την πορεία που θα ακολουθούσε η διαδήλω-
ση μόλις λίγες μέρες πριν με
την πρόφαση “ύπαρξης τρομο-
κρατικού κινδύνου” και προχω-
ρόντας σε συλλήψεις διαδηλω-
τών που έφταναν τις προηγού-
μενες μέρες από γειτονικές πό-
λεις.  

Χορεύοντας και φωνάζοντας
“Αλληλεγγύη με όλους τους
Χωρίς Χαρτιά”, “Νομιμοποιήστε
τους μετανάστες και όχι τους
αστυνομικούς”, “Όχι στις απε-
λάσεις, ναι στην Αλληλεγγύη”,
με τύμπανα, μουσικά όργανα
και -μετά τη δύση του ήλιου- με
αναμμένους πυρσούς στα χέ-

ρια, ο κόσμος δεν ξέχασε να τιμήσει τα θύματα της
αστυνομικής βίας και της ρατσιστικής συνοριακής
πολιτικής της κυβέρνησης Μακρόν μέσα από τα
συνθήματα αλλά και κρατώντας ενός λεπτού σιγή.  

“Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εμείς είμαστε
αυτοί που κάναμε όλη τη δουλειά, που καθαρίζαμε
τα νοσοκομεία και τους δρόμους. Τώρα μας ξεχνά-
νε και μας διώχνουν”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτο-
ρείο η Σίμπι Αχαμάντα, μέλος των Χωρίς Χαρτιά του
Μοντρέιγ. 

“Η σημασία των σημερινών διαδηλώσεων είναι
πολύ μεγάλη”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
ο Ντενί Γκοντάρ από το συντονιστικό της Πορείας
Αλληλεγγύης. “Οι φασίστες, η άκρα δεξιά και τα
ΜΜΕ προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν ένα κλίμα ρα-
τσισμού ενάντια σε μετανάστες και πρόσφυγες.
Απέναντι σε αυτό η Αριστερά δεν μπορεί να μένει
μουδιασμένη και να περιμένει τις επόμενες εκλο-
γές. Αυτό που είδαμε σήμερα είναι και η καλύτερη
απάντηση απέναντι στην άνοδο του φασίστα Ζε-
μούρ και την Λεπέν, αλλά και ενάντια στις ρατσιστι-
κές πολιτικές της κυβέρνησης Μακρόν που τους
θρέφει. Η νομιμοποίηση 334 μεταναστών από την
κυβέρνηση είναι μια σταγόνα στον ωκεανό των εκα-
τοντάδων χιλιάδων που υπάρχουν στη χώρα και
τους εκμεταλλεύονται τα αφεντικά. Θα χρειαστεί
όμως να δώσουμε και συνέχεια. Απέναντι στον ρα-
τσιστικό τους ζόφο έχουμε να προτάξουμε την
ομορφιά και τη δύναμη των κινητοποιήσεων στους
δρόμους, τις γειτονιές και τους χώρους δουλειάς.
Θα πρέπει να συναντηθούμε και με το διεθνές κίνη-
μα στις 19 Μάρτη”. 

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Απεργία ενάντια 
στον προϋπολογισμό

«Πατρίδα μας 
η αλληλεγγύη»

ΓΑΛΛΙΑ

Στις 16 Δεκέμβρη -την ίδια μέρα
που στην Ελλάδα εργατικά σω-
ματεία πραγματοποιούσαν στά-

ση εργασίας και συλλαλητήρια ενάν-
τια στον προϋπολογισμό- στην Ιταλία
δύο από τις τρεις συνδικαλιστικές
ομοσπονδίες, η CGIL -ιταλική ΓΣΕΕ-
και η UIL πραγματοποιούσαν 24ωρη
γενική απεργία σε όλη τη χώρα ενάν-
τια στον προϋπολογισμό που θα φέ-
ρει η κυβέρνηση Ντράγκι για ψήφιση
πριν το τέλος της χρονιάς.

Στη Ρώμη κρατώντας πλακάτ με
συνθήματα ενάντια στις απολύσεις,
για αυξήσεις στους μισθούς και στις
συντάξεις και για όριο συνταξιοδότη-
σης στα 65 και 60 χρόνια για άντρες
και γυναίκες αντίστοιχα, χιλιάδες δια-
δηλωτές βγήκαν στο δρόμο στην
πρώτη γενική αναμέτρηση με τον
πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι από
τότε που ο πρώην επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
διορίστηκε πρωθυπουργός τον Φε-
βρουάριο.

Με το δημόσιο χρεός να αγγίζει το
155% και το πρόγραμμα τιτλοποιήσε-
ων με παροχή εγγυήσεων του Δημοσί-
ου CGAS να φτάνει στο τέλος του τον
Ιούνη του 2022, ο Ντράγκι φέρνει ένα
προϋπολογισμό που εξυπηρετεί τους
όρους και τις προϋποθέσεις που βάζει
η ΕΚΤ και που επιθυμούν διακαώς τα
αφεντικά της χώρας, για να διασφαλί-
σει ότι η Ιταλία θα λάβει τη δεύτερη
δόση της ενίσχυσης δεκάδων δισεκα-
τομμύριων ευρώ την ερχόμενη άνοιξη:
“διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο
φορολογικό και το συνταξιοδοτικό”.
Φοροελαφρύνσεις για τους βιομήχα-
νους δηλαδή και αύξηση του ορίου
συνταξιοδότησης για τους εργαζόμε-
νους αλλά και αυξήσεις στους φό-
ρους των χαμηλά αμοιβόμενων. 

“Διαδηλώνουμε σήμερα ενάντια σε
έναν προϋπολογισμό που είναι άδι-
κος”, δήλωσε στο Ruptlynews ένας
από τους διαδηλωτές στην κατάμε-
στη Πιάτζα ντελ Πόπολο στη Ρώμη.
“Είναι μια μεταρρύθμιση που τιμωρεί
τους φτωχούς και τους κάνει φτωχό-
τερους και την ίδια στιγμή κάνουν
δώρα στους πλούσιους”. “Η απεργία
είναι το μόνο μας όπλο στον αγώνα
μας για κοινωνική δικαιοσύνη απέ-
ναντι σε μια κυβέρνηση που μας υπό-
σχεται μόνο αδικίες”, δήλωσε μια
απεργός. “Είναι καιρός να ανοίξουμε
το μέτωπο της κοινωνικής σύγκρου-
σης. Έχει περάσει πολύς καιρός που
ζούμε σε ένα καθεστώς κοινωνικής
ειρήνης που όμως είναι κάθε άλλο
παρά ειρηνικό, αφού χαμένοι βγαί-
νουν πάντα οι νέοι και οι φτωχοί”, δή-
λωσε ένας άλλος. 

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
και στις κεντρικές πλατείες του Μιλά-
νο, του Μπάρι, του Κάλιαρι και του
Παλέρμο με πάνω από 20.000 διαδη-
λωτές. “Στέλνουμε το μήνυμα στην
κυβέρνηση πως χρειάζονται μέτρα
που να δίνουν λύσεις στους εργαζό-
μενους που δεν ξέρουν αν και πότε
θα πάρουν σύνταξη, που να τους εγ-
γυώνται τη δουλειά τους και όχι να
αυξάνουν τις ανισότητες όπως κάνει
ο νέος προϋπολογισμός”, δήλωσε
από το Μιλάνο ο Αντρέα Τόρτι, από
το συνδικάτο μεταλλεργατών FIOM. 

Η πανεργατική απεργία πραγματο-
ποιήθηκε λίγους μήνες μετά από μια
σειρά απεργιών που έγιναν στον ιδιω-
τικό τομέα τον Ιούνιο και τον Οκτώ-
βριο. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 10
Δεκέμβρη, είχε προηγηθεί μαζική
απεργία των εκπαιδευτικών που διεκ-
δικούν τη μείωση του αριθμού των
μαθητών ανά τμήμα, προσλήψεις
προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς
και το σταμάτημα της ανάθεσης μέ-
ρους των υπηρεσιών σε ιδιώτες. 

Μανούβρες
Παρά τις μανούβρες των συνδικαλι-

στικών γραφειοκρατιών που δεν επέ-
τρεψαν σε νοσοκομειακούς, ταχυδρο-
μικούς και εργαζόμενους στην καθα-
ριότητα των δήμων να συμμετάσχουν
στην απεργία, υποκύπτοντας στις πιέ-
σεις της κυβέρνησης για “ανευθυνό-
τητα εν μέσω πανδημίας”, η συμμετο-
χή ξεπέρασε το 80% στις περισσότε-
ρες επαρχίες ενώ σε κάποιους χώ-
ρους δουλειάς ήταν καθολική.  

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
ακινητοποιήθηκαν για πολλές ώρες
τρένα, μετρό, λεωφορεία και τραμ.
Φρένο έβαλαν στην παραγωγή μεγά-
λα εργοστάσια του βορρά, ενώ οι δη-
μόσιες υπηρεσίες κατέβασαν ρολά
και τα αεροδρόμια υπολειτουργού-
σαν. Παρά την προσπάθεια του δεξι-
ού συνδικάτου Csil η επιτυχία της
απεργίας ανάγκασε τον Ντράγκι να
δηλώσει πως “από την πλευρά της
κυβέρνησης δεν υπάρχει διάθεση τι-
μωρίας προς τα συνδικάτα. Υπάρχει
μόνο επιθυμία για συνεργασία, συζή-
τηση και ακρόαση”. 

Είναι στα χέρια της Αριστεράς, των
εργατών και των εργατριών να μην
επιτρέψουν στους γραφειοκράτες να
προχωρήσουν σε συνομιλίες και να
τους αναγκάσουν να δώσουν συνέχεια
στον απεργιακό αγώνα κόντρα σε μια
κυβέρνηση που είτε απέναντι στην
πανδημία -που ξαναγυρίζει στο σφίξι-
μο των συνόρων- είτε στην οικονομία
βαδίζει από αποτυχία σε αποτυχία. 

Δ.Δ.

Ρώμη 16 Δεκέμβρη

Παρίσι 18 Δεκέμβρη

ΙΤΑΛΙΑ
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