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Πώς ξεκίνησε η μάχη στα Πετρέλαια Καβάλας;
Όλα ξεκίνησαν από τον Μάρτη
του ’21 με το που πήρε η εταιρία
ENERGEAN την έγκριση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δόθηκε
η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για 100 εκατομμύρια ευρώ δάνειο, σαν βοήθεια των μέτρων covid μετά από αίτημα της εταιρίας
και της ελληνικής κυβέρνησης.
Μας παρουσίασαν τότε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης και μας είπαν
ότι βασική προϋπόθεση για να
προχωρήσει η δανειοδότηση είναι
να το δεχτούν οι εργαζόμενοι. Στα
λόγια βέβαια αυτά καθώς είχε πάρει ήδη το δάνειο. Το σχέδιο αυτό
περιλάμβανε σαράντα απολύσεις
εργαζομένων και άλλες σαράντα
εργολαβικών, δηλαδή μείον 80
άτομα από τα 240 που ήταν συνολικά.
Η εταιρία δεν μπήκε ουσιαστικά
σε διαβούλευση, αυτά που ζητούσε ήταν ακραία, άλλα ένιωθε ότι
είχε τη δύναμη να τα επιβάλλει και
ξεκίνησε τις μονομερείς κινήσεις.
Στις αρχές Αύγουστου έβγαλε
πρόγραμμα εθελούσιας, αλλά δέχτηκαν μόνο
11 συνάδελφοι, καθώς βλέπαμε το τυρί αλλά
και την φάκα, γιατί ξέραμε ότι δεν θα αντικατασταθούν. Με την υποστελέχωση μας ανάγκασε να αλλάξουμε πράγματα θεσμοθετημένα
από τη σύμβασή μας, όπως τα ωράριά μας και
τον αριθμό των βαρδιών, ώστε να μπορέσουμε
να ανταποκριθούμε στις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Υπήρξαν λιποθυμίες συναδέλφων από τα συνεχόμενα 12ωρα, βλάβες ή φόρτος εργασίας που δεν
μπορούσαν να καλυφτούν λόγω των ελλείψεων.
Έτσι ξεκίνησε η κόντρα του σωματείου εργαζομένων με την εταιρία. Ξεκινήσαμε τις περιφρουρήσεις ασφαλούς λειτουργίας, δηλαδή
όσοι ήμασταν σε ρεπό ή άδειες πηγαίναμε έξω
από το εργοστάσιο, ώστε να είμαστε εκεί να
βοηθήσουμε στη λειτουργία του εργοστασίου
αν προκύψει κάτι. Και δίναμε ταυτόχρονα τη
μάχη με την εταιρία να μην υπακούμε εντολές
της που έθιγαν την ασφάλεια και τις ζωές μας.
Γι’ αυτό απέλυσε τον γενικό διευθυντή προσωπικού και τον τεχνικό διευθυντή, που συμμετείχαν σε αυτό. Τους αντικατέστησε, αλλά δεν
αφήναμε τους νέους διευθυντές να μπουν για
να μην εφαρμόσουν το απαράδεκτο σχέδιο
τους.
Τι επιπτώσεις θα είχε η εφαρμογή της αναδιάρθρωσης για την ασφαλή λειτουργία του
εργοστασίου;
Το σχέδιο προέβλεπε, ανάμεσα σε άλλα ότι
θα έκοβε το προσωπικό της πύλης. Σε εμάς
όμως δεν έχουν τον ρόλο μόνο σεκιούριτι, είναι υπεύθυνοι και για την πυρασφάλεια. Όταν
το κόβεις αυτό, στερείς εκπαιδευμένο προσωπικό που οδηγεί τα πυροσβεστικά οχήματα,
που ξέρει να χειριστεί τον αφρό ή το νερό,
ώστε να ανταπεξέλθει με επιτυχία. Θα καταργούσαν επίσης το Χημείο, δηλαδή τον έλεγχο
των αποβλήτων που ρίχνουμε στη θάλασσα
μετά από επεξεργασία. Οι χημικοί σε κάθε
βάρδια παίρνουν δύο δείγματα πρωί, μεσημέρι
και βράδυ, ενώ υπάρχει πρόβλημα και με τα

Συνέντευξη
ένας μετασχηματιστής. Εγκλωβιστήκαμε σε έναν πύργο για να
αποφευχθεί η μάχη σώμα με σώμα γιατί δεν ξέραμε τι θα παθαίναμε. Όσο μας περίμεναν από κάτω,
κάπνιζαν σε έναν χώρο που δεν
έχει ανάψει τσιγάρο για 40 χρόνια
χωρίς να μετρηθεί με γκαζόμετρο
η ύπαρξη εκρηκτικών.
Μείναμε στον πύργο αποκλεισμένοι από τις 5μιση το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, καθώς
ήταν τρομερά επικίνδυνο να ανέβουν τα ΜΑΤ να μας πιάσουν. Ζητούσαμε νερό και δεν μας έδιναν.
Συνάδελφος έπαθε κρίση υπογλυκαιμίας και κατά τύχη βρέθηκε να
φάει κάτι να συνέλθει. Σε άλλον
αρνήθηκαν αρχικά να του πάνε τα
χάπια για την πίεση και του τα
έδωσαν μετά από μια ώρα που κάναμε χαμό εμείς και οι δικηγόροι
μας από κάτω. Δηλαδή μας έλεγαν να κατέβουμε να συλληφθούμε αλλιώς δεν θα μας έδιναν
πράγματα που είχαμε ανάγκη για
να μην πεθάνουμε.
6/5/21, Οι εργάτες της Kavala Oil στην απεργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Φωτό: Χρονόμετρο
Η εταιρία είχε σχέδιο να συλληφθεί και να απολυθεί το ΔΣ των
εργαζομένων με ανυπόστατες κατηγορίες για να σταματήσει τον αγώνα μας και
να μας κλείσουν φυλακή. Η κατηγορία είναι ότι
τους ρίξαμε υδρόθειο ανεξέλεγκτα, που είναι
το μεγαλύτερο ψέμα γιατί αν γινόταν αυτό θα
Ο Μανώλης Κελαϊδάκης, πρόεδρος ρύφωση ήρθε τον Δεκέμβρη όταν η εταιρία είχαν πεθάνει ακαριαία. Μας συνέλαβαν, αλλά
έβγαλε σε διαθεσιμότητα 165 άτομα, τη μεγάτου Σωματείου Εργαζομένων
λη πλειοψηφία δηλαδή, παραβιάζοντας ακόμα η εισαγγελέας δεν τήρησε την πίεση που δεκαι το μίνιμουμ προσωπικό για έκτακτη λει- χόταν να μας περάσει αυτόφωρο και δεσμεύστην Kavala Oil «Το βαρέλι»,
τουργία. Αυτό δεν το παραβιάζαμε ούτε στις τηκε ότι θα ανοίξει την υπόθεση για να δικάσει
μίλησε στον Μάνο Νικολάου
απεργίες γιατί βάζει σε κίνδυνο όλη την περιο- συνολικά, εξετάζοντας και τις κατηγορίες που
κάνουμε εμείς οι εργαζόμενοι προς την εταιχή. Ούτως ή άλλως, το κλείσιμο του φυσικού
για τον αγώνα που δίνουν.
αερίου από την εταιρία μάς ανάγκασε για την ρία.

Η μάχη της Καβάλας

εργαλεία που κάνουν αυτόν τον έλεγχο. Απάντηση δεν έχουμε πάρει πώς θα λύσει η εταιρία
το θέμα της πυρόσβεσης και του Χημείου και
εμείς δεν δεχόμαστε να παζαρέψουμε την
ασφάλεια της περιοχής και το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα, που τόσα χρόνια διαφυλάττουμε
σαν εργαζόμενοι. Από τη μεριά μας, ενημερώσαμε φορείς, όπως το Υπουργείο Ενέργειας,
καθώς οι εγκαταστάσεις μας είναι κρατικές και
η εταιρία είναι ανάδοχος, που θα πρέπει να
υπακούει στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας.
Κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται συντήρηση
των εγκαταστάσεων, το λεγόμενο shut down.
Η εταιρία είχε να την κάνει τέσσερα χρόνια. Είναι μια πολύ δύσκολη διεργασία, που δεχτήκαμε να την κάνουμε με μειωμένο προσωπικό,
υπερβάλλοντας εαυτόν με καθημερινά 12ωρα.
Τη βδομάδα επανεκκίνησης προς τα τέλη
Οκτώβρη, που είναι απαραίτητη η παροχή φυσικού αερίου, η εταιρία την διέκοψε εντελώς
απροειδοποίητα, ώστε να μην ξεκινήσει η λειτουργία μέχρι να εφαρμοστεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Οι δύο συνάδελφοι που άνοιξαν
τη βάνα του φυσικού αερίου απολύθηκαν για
παράβαση εντολών και η εταιρία το ξανάκλεισε.
Τότε χόντρυνε η κόντρα. Εμείς εντατικοποιήσαμε την περιφρούρηση και ερχόταν η αστυνομία για να μας τρομοκρατήσει. Η εταιρία χαρακτήριζε τις κινήσεις μας ως κατάληψη, γιατί
δεν αφήναμε να μπουν και οι νέοι διευθυντές
όσο οι εντολές τους ήταν εγκληματικές. Η κο-

ασφάλειά μας να βρούμε άλλους τρόπους να
διατηρηθούν δύο πυρσοί αναμμένοι, με το περιβάλλον να γίνεται πολύ πιο διαβρωτικό, δηλαδή πολύ πιο εύκολα θα τρυπήσει ένας αγωγός ή σωλήνας, πράγμα που το επιβεβαίωσε
και κλιμάκιο του υπουργείου.
Όμως παρόλο που ενημερώθηκαν όλοι οι
φορείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες της πόλης,
εισαγγελία, πυροσβεστική και λιμεναρχείο, κανείς δεν έκανε τίποτα. Ήταν απόδειξη ότι
υπήρχε μεγάλη κάλυψη για το σχέδιο της εταιρίας. Ταυτόχρονα είχαν τις πλάτες τοπικών μέσων για να μας συκοφαντήσουν και δικό τους
κύκλωμα συναδέλφων μας για να μας διασπάσουν με την εγγύηση ότι όποιος δεν ακολουθήσει το σωματείο, θα τον εξασφαλίσει η εργοδοσία.
Πώς έγινε η εισβολή των ΜΑΤ;
Την Παρασκευή 21/12 έγινε η εισβολή από
250 ανθρώπους των ΜΑΤ μαζί με άλλους 200
αστυνομικούς και ασφαλίτες, που μπούκαραν
και μας αντιμετώπισαν λες και είμαστε χούλιγκανς. Αυτό που ζήσαμε ούτε σε ταινίες δεν το
βλέπεις. Μας φύλαξε ο Θεός και δεν σκοτωθήκαμε όλοι, εργαζόμενοι και αστυνομικοί. Οι διμοιρίες ήταν από όλη την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, που δεν γνώριζαν που έμπαιναν. Έκοβαν με τροχό την πόρτα δίπλα στον αγωγό αερίου και πετρελαίου. Η παραμικρή διαρροή
μαζί με τις σπίθες θα σήκωνε όλη την Καβάλα
στον αέρα. Πέταξαν κρότου λάμψης και οβίδες μέσα στις εγκαταστάσεις, ανατινάχτηκε

Ποιες είναι οι επόμενες κινητοποιήσεις που
οργανώνετε;
Από 1/1/2022 έχουμε ξεκινήσει επίσχεση εργασίας, αναγκασμένοι ταυτόχρονα να λειτουργούμε με προσωπικό ασφαλείας. Από τότε που
είπαμε ότι θα κάνουμε επίσχεση η εταιρία ξεκίνησε εκβιασμούς στις οικογένειες των συναδέλφων. Οι μόνοι που έκαναν πίσω ήταν έξι
άτομα, αλλά το εργοστάσιο δεν ανοίγει με τόσους. Αυτό που ακούγεται σαν εναλλακτικό
σχέδιο από την εταιρία είναι να μας αντικαταστήσει όλους με εντελώς ανειδίκευτο εργολαβικό προσωπικό από τη Ρουμανία, που δουλεύει σε γεωτρύπανο εδώ κοντά. Αν το κάνει
αυτό σίγουρα θα ανατιναχτούμε κάποια στιγμή.
Μπορούμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε τη
συμπαράσταση όλης της πόλης, που μας δίνει
κουράγιο και μας δείχνει ότι κάνουμε το σωστό. Τις επόμενες μέρες από την εισβολή περπατούσαμε στον δρόμο και μας έδινε συγχαρητήρια ο κόσμος και μας έλεγε να συνεχίσουμε ενάντια στη φτωχοποίηση, γιατί η πόλη θα
ρημάξει. Το συλλαλητήριο που έγινε στην Καβάλα στις 27/12 και μάλιστα υπό βροχή ήταν
συγκινητικό. Συμμετείχαν πάρα πολλά σωματεία, όχι μόνο τα γνωστά, ενεργά στις κινητοποιήσεις όπως των εκπαιδευτικών, που κατέβηκαν πιο μαζικά σε μας παρά στις δικές τους,
αλλά και σωματεία που είδα πρώτη φορά, πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς. Διαδηλώσαμε
δυναμικά κοντά στα χίλια άτομα στους δρόμους της πόλης.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στηρίξτε την
Εργατική Αλληλεγγύη

Σ

Αθήνα, 12 Φλεβάρη 2012. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Το φάντασμα του 2012 στοιχειώνει
το πολιτικό σκηνικό

Μ

έσα στη νέα χρονιά κλείνουν δέκα
χρόνια από την κατάρρευση της
κυβέρνησης Παπαδήμου και την
αναταραχή στα παραδοσιακά κόμματα που
κυβερνούσαν πότε το ένα και πότε το άλλο
συνέχεια από τη Μεταπολίτευση.
Η πίεση για να επιβάλουν ένα δεύτερο
Μνημόνιο, το κακόφημο PSI που ήταν ακόμα πιο σκληρό από το πρώτο, οδήγησε τότε το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ να σχηματίσουν μαζί κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον τραπεζίτη που είχε χειριστεί το πέρασμα από τη
δραχμή στο Ευρώ και είχε την αποδοχή
της Τρόικας -ΕΚΤ, ΕΕ, ΔΝΤ.
Εκείνη η «πανίσχυρη» κοινοβουλευτικά

κυβέρνηση γκρεμίστηκε μέσα σε λίγους
μήνες καθώς, όταν η Βουλή ψήφιζε το PSI,
οι δρόμοι της Αθήνας γίνονταν πεδίο μάχης με χιλιάδες απεργούς διαδηλωτές να
συγκρούονται με τα ΜΑΤ από το Σύνταγμα
μέχρι την Ομόνοια και το Μοναστηράκι.
Χρειάστηκαν διπλές εκλογές για να καταφέρει η συρρικνωμένη ΝΔ και το καταβαραθρωμένο ΠΑΣΟΚ να σχηματίσουν την
συγκυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων που
άντεξε μέχρι το 2014.

Επιθέσεις
Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, η άρχουσα
τάξη βλέπει με ανησυχία τις πολιτικές εξελίξεις να ξαναγυρνάνε σε ένα παρόμοιο σενάριο. Το δημόσιο χρέος βρίσκεται ξανά σε
ύψη ακόμα πιο μεγάλα κι από τότε και η
«χαλάρωση» της νομισματικής πολιτικής
από την ΕΚΤ φτάνει στο τέρμα της. Για άλλη μια φορά τα αφεντικά βλέπουν μπροστά
τους την προοπτική για μια κυβέρνηση ικανή να επιβάλει άγριες αντεργατικές επιθέσεις, τόσο σκληρές που να αποτρέψουν
μια νέα χρεοκοπία. Μόνο που μια τέτοια
κυβέρνηση δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται ήδη στην
κυβέρνηση και έχει γίνει η πιο μισητή κυβέρνηση όλων των περασμένων δέκα χρόνων. Ακόμα και τα ΜΜΕ που στηρίζουν
αναφανδόν τον Μητσοτάκη παραδέχονται
ότι δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία στις
επόμενες εκλογές, με ή χωρίς απλή αναλογική. Μια νέα συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ
του Ανδρουλάκη, που λέει ότι θα «αναστη-

θεί» μέσα από το ΚΙΝΑΛ, παραμένει μια
χλωμή εναλλακτική για τις ανάγκες των καπιταλιστών.
Βέβαια, παραμένει ανοιχτό ένα «ιταλικό»
σενάριο. Στην Ιταλία, ένας τραπεζίτης με
πολλές περγαμηνές, ο πρώην διοικητής
της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι βρίσκεται επικεφαλής μια σχεδόν «οικουμενικής» κυβέρνησης που διαχειρίζεται το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης μετά
το ελληνικό. Ήδη, ο ιταλικός προϋπολογισμός για το 2022 ξεσήκωσε πανεργατική
απεργία και οι πολιτικοί σχολιαστές προβλέπουν ότι ο Ντράγκι θα μεταπηδήσει από
την πρωθυπουργία στην Προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας, επιβλέποντας αφ’ υψηλού την επόμενη κυβέρνηση που θα επιτεθεί για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
Σε κάθε περίπτωση, το 2022 δεν είναι
2012. Η εργατική τάξη κουβαλάει τις εμπειρίες από τις μάχες που χρειάστηκε να δώσει όχι μόνο για να ρίξει τον Παπαδήμο και
τους Σαμαροβενιζέλους αλλά και ενάντια
στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που δεν
κατάφερε να τηρήσει ούτε μια από τις υποσχέσεις του. Αν ο Βενιζέλος συρρίκνωσε το
ΠΑΣΟΚ συμμαχώντας με τη ΝΔ, μια ανάλογη κίνηση του Τσίπρα θα σήμαινε εξαφάνιση για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στη νέα χρονιά, έχουμε μπροστά μας
αγώνες για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χρέος της Αριστεράς και
μάλιστα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
είναι να οργανώσει με όλες της τις δυνάμεις αυτούς τους αγώνες έχοντας ξεκάθαρη την προοπτική που ανοίγεται: οι εναλλακτικές των αφεντικών είναι αποδυναμωμένες, μπορούμε να συγκροτήσουμε εργατική εναλλακτική.

τα 39.360 ευρώ σκαρφάλωσε ο δείκτης της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 10.250 ευρώ που συγκεντρώθηκαν τις
προηγούμενες δύο βδομάδες.
Ευχαριστούμε για τις προσωπικές σας ενισχύσεις: Νατζίγιε Μ. 500 ευρώ, Κύρος Κ. 200 ευρώ,
Βασίλης Τ. 100 ευρώ. Από 50 ευρώ Κατερίνα Π.,
Δημήτρης Τ., Γιάννης Μ., Γιώργος Τ., Ζαννέτα Λ.,
Σωτήρης Κ., Σάκης Κ., Νίκος Μ. Από 40 ευρώ Άγγελος Σ., Πάνος Π., Μηνάς Χ. Από 30 ευρώ Νίκος
Π., Δήμητρα Κ., Σύλβια Φ., Χρήστος Μ., Γιώργος
Φ., Γιάννης Σ., Μπάμπης Κ., Κατερίνα Π., Θένια Α.,
Μιχάλης Γ. Από 25 ευρώ Χουάνα Σ., Πάνος Κ.,
Γιώργος Ρ., Βαγγελιώ Τ. Από 20 ευρώ Ιωάννα Κ.,
Τόνια Α., Μαργαρίτα Π., Μαρία Α., Κώστας Λ., Θωμάς Κ., Σίσσυ Ζ., Νίκος Σ., Δώρα Κ., Αντώνης Α.,
Δήμητρα Κ., Κώστας Τ., Νίκος Χ., Σεραφείμ Ρ., Νίκος Τ., Μάνθος Α., Μιχάλης Β., Αλέξανδρος Π. Από
15 ευρώ Κώστας Π., Χρήστος Β., Κωνσταντίνος Λ.,
Νίκος Κ., Νεκτάριος Δ., Ρούμπη Α., Ανδρέας Γ.,
Ραφαήλ Κ. Από 10 ευρώ Ειρήνη Γ., Άρης Π., Χρήστος Κ., Πάνος Π., Άννα Μ., Χαρά Κ., Λουίζ Α.,
Πέγκυ Γ., Πέτρος Μ., Μανώλης Μ., Σταυρούλα Ψ.,
Κώστας Λ., Δημήτρης Κ., Έλις Μ., Ελένη Τ., Θανάσης Λ., Κωνσταντίνα Τ., Άννα Α., Κώστας Μ., Μαίρη Κ. Από 5 ευρώ Άννα Μ., Αλέξανδρος Π., Σπύρος Π., Αντώνης Σ., Άγγελος Μ., Πάνος Λ., Βίκυ Β.,
Αγγελική Κ., Κική Μ., Θεοδώρα Κ., Σαββούλα Τ.
Ευχαριστούμε, επιπλέον, τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που συγκέντρωσαν 75 ευρώ
στον Άγιο Σάββα, 50 ευρώ στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, 35 στην ΑΑΔΕ, 28 στο νοσοκομείο Χανίων, από 15 ευρώ στο Κρατικό Νίκαιας και στο Ιπποκράτειο Αθήνας, 10 ευρώ στο νοσοκομείο Έλενα, 5 ευρώ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ευχαριστούμε, τέλος, το Σωματείο Οδηγών Δήμου Αθήνας και το Σύλλογο Εργαζομένων νοσ/μείου Αγία Σοφία καθώς και τις Κατερίνα Δ., Σταυρούλα Π., Κατερίνα Α., Μιχάλη Τ., Φίλιππο Κ.,
Προκόπη Π., Βασίλη Μ., Φωτεινή Μ., Πάνο Π., Σοφία Κ., Σωτήρη Κ., Αντώνη Σ., Γιώργο Ρ., Σταύρο
Ψ., Ειρήνη Ψ., Νίκο Τ., Νάνσυ Κ., Παντελή Γ., Δημήτρη Τ. και Θανάση Φ., που γράφτηκαν ή ανανέωσαν τις συνδρομές τους στην Εργατική Αλληλεγγύη και το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω.
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Πανδημία

Τ

ι 30, τι 40, τι 50... Αυτό μοιάζει
να είναι το σλόγκαν της κυβέρνησης απέναντι στο χειρότερο
κύμα της πανδημίας που πλήττει τη
χώρα. Τι κι αν έφτασαν τις 30 και τις
40 χιλιάδες τα κρούσματα καθημερινά την τελευταία βδομάδα, τι κι αν
πάνε στις 50, τις 60 ή ακόμα και τις
80 χιλιάδες όπως αναμένεται μέσα
στο Γενάρη, για τον Μητσοτάκη και
την κυβέρνησή του δεν έχει καμιά
απολύτως σημασία.
Η πολιτική της συνεχίζει να είναι
το ίδιο εγκληματική όπως δυο χρόνια τώρα έχοντας ήδη οδηγήσει πάνω από 20.000 ανθρώπους στο θάνατο. Ούτε ένα από τα μέτρα που θα
μπορούσαν να ανακόψουν την επέλαση της νέας υπερμεταδοτικής μετάλλαξης Όμικρον δεν τέθηκε στο
τραπέζι της κυβέρνησης και των «ειδικών» της, αφήνοντας κυριολεκτικά
τον κόσμο στο έλεος της νόσου.
Όλες τους οι επιλογές ακολουθούν την ίδια αποτυχημένη συνταγή
με τα προηγούμενα κύματα. Είναι
γελοίο να υποστηρίζουν ακόμα ότι
το κλείσιμο των κέντρων διασκέδασης και της εστίασης στις 12 το
βράδυ ή η απαγόρευση της μουσικής θα περιορίσουν τη μετάδοση,
όταν στους χώρους δουλειάς δεν
υπάρχει κανένας έλεγχος και οι εργοδότες αναγκάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν ακόμα και αν
νοσούν.
Είναι γελοίο να προσπαθούν να
πείσουν ότι η επιβολή διπλής ή υψηλής προστασίας μάσκα στα ΜΜΜ
αρκεί από μόνη της για να σταματήσουν οι συγκοινωνίες να αποτελούν
υγειονομική βόμβα, όταν ο κόσμος

Μ

Κρούσματα από την αρχή της πανδημίας το 2020 μέχρι το τέλος του 2021

Μια κυβέρνηση που βλέπει
τις μεταλλάξεις να περνούν
…και να σκοτώνουν
συνεχίζει να είναι ο ένας πάνω στον
άλλο στα τρένα και τα λεωφορεία
που περνούν κάθε τέταρτο. Είναι γελοίο να λένε ότι η αλλαγή πρωτοκόλλου στα σχολεία θα μπορέσει από
μόνη της να εξασφαλίσει το ασφαλές άνοιγμά τους, όταν οι μαθητές
και οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν
να στοιβάζονται σε αίθουσες λίγων
τετραγωνικών 25 και 30 άτομα μαζί.
Αντίστοιχα είναι πρόκληση να μι-

ε αγωνιστικές ευχές για τη νέα χρονιά
γέμισε την Τρίτη 28 Δεκέμβρη το προαύλιο του Άγιου Σάββα, στη γιορτή που οργάνωσε ο Σύλλογος Εργαζόμενων στο νοσοκομείο. Σύσσωμο το εξαντλημένο, αλλά πάντα μαχητικό, προσωπικό συμμετείχε στην εκδήλωση, εκφράζοντας τη διάθεσή του να συνεχίσει τη μάχη για την ενίσχυση του ΕΣΥ
ενάντια στις δολοφονικές επιλογές της κυβέρνησης.
«Ήταν μια χρονιά δύσκολη αλλά και μια
χρονιά που καταφέραμε με τους αγώνες που
δώσαμε μέσα στο νοσοκομείο και συντονιζόμενοι με όλο το εργατικό κίνημα να έχουμε
και νίκες», είπε στο χαιρετισμό της προς
τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες η
Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέας του Συλλόγου. «Καταφέραμε να έχουμε σήμερα εδώ
μαζί μας τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές μας από την καθαριότητα, τη φύλαξη, τη σίτιση, τους επικουρικούς, όλους τους
συμβσιούχους χάρη στους οποίους λειτουργούν τα νοσοκομεία.
Έχουμε ακόμα μπροστά μας μεγάλες μάχες γιατί η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να
αφήσει έρμαιο και να διαλυθεί η δημοσια
Υγεία, να την παραχωρήσει στους ιδιώτες.
Έχουμε εν μέσω πανδημίας έναν προϋπολογισμό που για πολλοστή φορά κόβει εκατομ-

λάνε με ικανοποίηση για σταθεροποίηση των διασωληνωμένων ή των
νεκρών, λες και οι 600 με 650 που
βρίσκονται εντός και εκτός ΜΕΘ είναι λίγοι ή οι 70 με 80 που πεθαίνουν
καθημερινά είναι αμελητέος αριθμός. Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να
στενάζουν από τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, ΜΕΘ, υποδομές
και να βρίσκονται κάτω από τεράστια
πίεση με ένα προσωπικό που έχει ξε-

περάσει προ πολλού τα όριά του.
Και είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, στην πιο μεταδοτική μετάλλαξη που γνώριζαν πολύ καλά ότι έρχεται και ότι θα κυριαρχήσει, να μην
αποφασίζουν τη δωρεάν μαζική ιχνηλάτηση, με μονάδες ελέγχου παντού, με διάθεση ράπιντ τεστ σε
όλους, με συνταγογράφηση των μοριακών σε όλους. Αλλά αντίθετα να
αφήνουν τον κόσμο να ξεροσταλιά-

ζει για ώρες στις ουρές στα ελάχιστα σημεία δωρεάν ελέγχου ή αλλιώς στα φαρμακεία και τα ιδιωτικά
κέντρα όπου πληρώνουν υπέρογκα
ποσά το κεφάλι. Και να παρουσιάζουν σαν λύση στις πολύωρες αναμονές και την οικονομική αυτή επιβάρυνση τη σύσταση να μην γίνεται μοριακό τεστ αν το ράπιντ έχει βγει θετικό -παρά μόνο αν κάποιος δεν έχει
εμβολιαστεί και χρειάζεται να βγάλει
πιστοποιητικό νόσησης- γεγονός που
έχει δημιουργήσει χάος στις άδειες
καραντίνας των εργαζόμενων τις
οποίες δεν μπορούν να πληρωθούν.
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση
ποντάρει στο ότι η νέα μετάλλαξη
μοιάζει να είναι πιο ήπια τόσο από
τη Δέλτα όσο και από το αρχικό στέλεχος. Και ελπίζει ότι αυτό θα περιορίσει τις συνέπειες από τη συνεχιζόμενη άρνησή της να διαθέσει κονδύλια για το οποιοδήποτε ουσιαστικό
μέτρο προστασίας.
Όμως η οργή για τις επιλογές της
φουντώνει. Όχι μόνο για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του Μητσοτάκη, τα πρωτοχρονιάτικα κεράσματά
του στους μπάτσους της ΔΙΑΣ και τις
στημένες επισκέψεις του στα νοσοκομεία. Αλλά και για όλες τις αποφάσεις της που είναι ξανά κομμένες και
ραμμένες στα μέτρα των αφεντικών.
Από την μείωση της καραντίνας στις
πέντε μέρες μέχρι την νέα πριμοδότηση των κλινικαρχών με τα τεστ και
από το νέο χαράτσι με τις μάσκες
μέχρι την κατάρρευση του ΕΣΥ. Και
από αυτή την οργή δεν θα μπορέσει
να ξεφύγει.

Λένα Βερδέ

Οι Ήρωες της Υγείας αντιστέκονται
μύρια από τα κονδύλια των νοσοκομείων και
πρέπει αυτό να το αντιπαλέψουμε και να το
αντιστρέψουμε. Αυτό έχουμε να οργανώσουμε το επόμενο διάστημα.
Ο Σύλλογός μας ήταν πάντα πρωτοπόρος
σε όλες τις μάχες και έτσι θα συνεχίσουμε
και την νέα χρονιά. Για να σώσουμε τις δουλειές μας, για να υπερασπιστούμε το νοσοκομείο μας, για να μπορούμε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς μας. Σήμερα γιορτάζουμε και παίρνουμε
ανάσες, ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους
και τις οικογένειές σας και τις επόμενες μέρες ξανά στον αγώνα!».
Όλοι και όλες βοήθησαν για την επιτυχία
της γιορτής. Από τους εργαζόμενους/ες στα
μαγειρεία που ετοίμασαν τη σαγκρία μέχρι
όσους μοίρασαν το φαγητό και συνέβαλαν
στο πρόγραμμα της μουσικής -που κατέληξε
σε τραγούδι και χορό. «Σήμερα γίναμε όλοι
μία μεγάλη οικογένεια, που είπε και ένας φίλος με συγκίνηση!», έγραψε ο Σπύρος Βασιλείου, πρόεδρος του Συλλόγου.
«Ασθενείς, συνοδοί, γιατροί, νοσηλευτές,
νοσοκόμοι, τραυματιοφορείς, διοικητικό προσωπικό και γραμματείς, οδηγοί, τραπεζοκό-

7/4/2020, Μέρα δράσης στα νοσοκομεία. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

μες, μάγειροι και μαγείρισσες, φύλακες, καθαριστές και καθαρίστριες, συμβασιούχοι και
μόνιμοι, επικουρικό και λοιπό προσωπικό, φίλοι και φίλες στη γιορτή του συλλόγου εργαζόμενων του νοσοκομείου που παρά τα
απρόοπτα και τις αντίξοες συνθήκες η καλή
διάθεση ήταν αυτή που κέρδισε και μας έδω-

σε το έναυσμα κλείνοντας αυτή τη χρονιά να
συνεχίσουμε στη νέα που έρχεται να δίνουμε
τις μάχες σε όλα τα επίπεδα για μια καλύτερη ποιότητα παροχών υγείας για όλους και
για μια καλύτερη κοινωνία! Η Υγεία δεν είναι
εμπόρευμα!».
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Το εργατικό κίνημα
ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

Παν-καλλιτεχνική διαδήλωση 10/1

Μ

εγάλη παν-καλλιτεχνική κινητοποίηση καλούν τα σωματεία των εργατών της Τέχνης τη Δευτέρα 10 Γενάρη στις 12
το μεσημέρι στα Προπύλαια με πορεία προς το Σύνταγμα. Προηγήθηκαν μέσα στις γιορτές κινητοποιήσεις
έξω από το Υπουργείο Εργασίας, με
τους καλλιτέχνες να τραγουδούν τα
δικά τους κάλαντα στον Χατζηδάκη.
Αντιδρούν καθώς οι επιπτώσεις του
νέου σφοδρότερου κύματος της πανδημίας είναι τεράστιες, με δεκάδες
παραγωγές να κατεβάζουν ρολά λόγω κρουσμάτων, ενώ η κυβέρνηση
από τη μία αφήνει κανονικά να λειτουργούν τα θέατρα και οι χώροι Πολιτισμού από την άλλη χωρίς καμία
στήριξη σε περίπτωση λουκέτου.
Τα καλλιτεχνικά σωματεία διεκδικούν επιδόματα για όλους και όλες
ενάντια στους αποκλεισμούς μέσω
του Μητρώου Καλλιτεχνών, δυνατότητα να μπαίνουν οι χώροι με κρούσματα σε καθεστώς αναστολής
ώστε να καλύπτονται οι εργαζόμενοι
και μέτρα για τη δημόσια Υγεία,
όπως δωρεάν μοριακά και ράπιντ
τεστ, ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις προσωπικού, επίταξη της ιδιωτικής Υγείας και μέτρα για τα ΜΜΜ.
Κατηγορούν την κυβέρνηση για εγκληματική διαχείριση της πανδημίας
και για μετακύληση όλου του κόστους της τήρησης των υγειονομικών μέτρων στον ίδιο τον κόσμο.
Οι εργάτες της Τέχνης δεν είναι ο
μόνος κλάδος που χτυπιέται βάναυ-

Αθήνα, 4/3/2021, Κινητοποίηση των καλλιτεχνών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

σα μέσα στην πανδημία. Στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό χιλιάδες είναι
οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στον
αέρα, αλλά και με τεράστιες εμπειρίες το τελευταίο διάστημα. Ο συντονισμός τους θα έδινε ώθηση στους
αγώνες και των δύο κλάδων. Είναι
ευκαιρία η κινητοποίηση στις 10/1 να
βάλει την πίεση προς αυτή την κατεύθυνση και τα αντικαπιταλιστικά
σχήματα Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών και Καμαριέρα συντονίζονται γι’ αυτόν τον σκοπό. Ενάντια
στην κυβέρνηση που «δίνει ψίχουλα
στους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που έχασαν τις δουλειές
τους, ενώ την ίδια ώρα χαρίζει εκα-

τοντάδες εκατομμύρια στους πλούσιους φίλους της. Μια κυβέρνηση
που η απάντηση της σε κάθε ζήτημα
είναι περισσότεροι μπάτσοι, περισσότερη περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων, χτύπημα εργατικών κατακτήσεων και αντιδραστικοί
νόμοι, όπως του Χατζηδάκη», όπως
τονίζει η ανακοίνωση της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών, που καλεί στη συγκέντρωση της 10/1.
Και συνεχίζει: «Οι εργάτες της Τέχνης, είχαμε πρωταγωνιστήσει πριν
ένα χρόνο στο πεδίο των εργατικών
κινητοποιήσεων, ανοίγοντας δρόμους για όλους τους εργαζόμενους.
Σπάσαμε τις απαγορεύσεις και διεκ-

δικήσαμε. Έχει περάσει αρκετός
καιρός χωρίς να κάνουμε κάποια σημαντική κινητοποίηση, παρά το ότι
τα προβλήματα υπήρχαν, με τα δεκάδες τοπικά λοκντάουν και την έτσι
και αλλιώς περιορισμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας που στέρησε μεροκάματο
από πολλούς συναδέλφους.

Μέτρα
Πιάνοντας αυτό το νήμα των αγώνων και κλιμακώνοντας, μπορούμε
να εξασφαλίσουμε άμεσα μέτρα για
την προστασία από την πανδημία,
επιδόματα για όλους τους εργάτες
της Τέχνης χωρίς κανέναν αποκλει-

Εκλογές στις ΕΛΜΕ

ΔΗΜΟΙ Όχι στις απολύσεις

Ε

Α

ντυπωσιακή ήταν η άνοδος για την παράταξη των Παρεμβάσεων στις
εκλογές της Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας, καθώς ήταν η μόνη που αύξησε τις ψήφους, μάλιστα τις υπερδιπλασίασε. Η Αθανασία Κατσούλη, υποψήφια με την
Αγωνιστική Παρέμβαση, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Οι εκλογές
έγιναν μετά από πίεση της παράταξής μας και του ΠΑΜΕ, καθώς η πλειοψηφία του προηγουμένου ΔΣ είχε πρόθεση να παρατείνει τη θητεία όσο περισσότερο μπορούσε. Η παρουσία της παράταξής μας τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από τις εκλογές ήταν στο πλευρό των συναδέλφων και φυσικά συμμετείχαμε σε όλες τις κινητοποιήσεις ενάντια στους νόμους Κεραμέως.
Οι παρεμβάσεις μας στις συνελεύσεις, ο καθαρός πολιτικός λόγος μας, η
σαφής αγωνιστική στάση κατά της αξιολόγησης και, προφανώς, η κριτική
μας στο απερχόμενο ΔΣ, μας έδωσε υπερδιπλάσιες ψήφους και μια έδρα
στο ΔΣ. Από δω και πέρα η συσπείρωση των συναδέλφων σε αγώνες ενάντια
στην υποβάθμιση του δημοσίου σχολείου και υπέρ της ανάκτησης των εργασιακών μας δικαιωμάτων και διεύρυνσης τους θα είναι το κύριο μέλημα μας».
Στις 24/1 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην ΕΛΜΕ Πειραιά. Η Αγωνιστική Παρέμβαση Πειραιά είναι το σχήμα που συμμετέχει στο δίκτυο των
Παρεμβάσεων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Α' ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ
2021
ΔΑΚΕ (ΝΔ)
ΠΕΚ (ΚΙΝΑΛ)
ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
(ΕΞΩΚΟΙΝΟΒ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
ΠΑΜΕ (ΚΚΕ)

2019

Ψήφοι(Έδρες)
88(2)
114(2)
79(2)
86(2)
73(1)
95(2)
66(1)
44(1)

30(0)
45(1)

Διαφορά ψήφων
-26
-7
-22
0+36
-1

νοιχτή σύσκεψη εργαζόμενων στους δήμους οργανώνει το δίκτυο «Σκουπιδιάρα» το Σάββατο 8 Γενάρη στις 2μμ στην Αιόλου 47 (5ος όροφος) με βασικό
θέμα τις απολύσεις των χιλιάδων συμβασιούχων που
έχουν ξεκινήσει ήδη και θα ενταθούν τους επόμενους
μήνες. Στην ανακοίνωσή του το δίκτυο αναφέρει ότι:
«Δεν είναι μονάχα το γεγονός ότι οι συμβασιούχοι Covid έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να σταθεί όρθια η κοινωνία με την πανδημία και τώρα θα τους πετάξουν στην ανεργία. Πλέον είναι πολύ φανερό ότι η δουλειά τους είναι «πάγια και σταθερή» για την στοιχειωδώς
ομαλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε την πανδημία για να καλύψει τις τεράστιες ελλείψεις που υπήρχαν για μόνιμο προσωπικό
σε κάθε υπηρεσία των δήμων, καθαριότητα, επιστασία,
πρόνοια κτλ, που πλέον τώρα καλύπτονται -εν μέρειαπό συμβασιούχους Covid-19.
Η απόλυση των συμβασιούχων ανοίγει τον δρόμο για
να ξεσαλώσουν οι εργολάβοι στους δήμους, που ήδη
τρίβουν τα χέρια τους, με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη
στην ατζέντα τους. Δηλαδή χαμηλότεροι μισθοί, χωρίς
υπερωρίες και με τις χειρότερες εργασιακές συνθήκες.
Αν σε αυτούς τους χιλιάδες συναδέλφους πανελλαδικά, προσθέσουμε και τους χιλιάδες ακόμη συμβασιούχους κάθε είδους που δουλεύουν στους ΟΤΑ και
βρίσκονται για χρόνια σε εργασιακή ανασφάλεια, καταλαβαίνουμε ότι η μάχη για μόνιμη και σταθερή εργασία
αφορά τεράστιο κομμάτι εργαζόμενων στους δήμους.

σμό, που να εξασφαλίζουν ότι θα
μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια.
Και ταυτόχρονα να ξεκινήσουμε τη
σύγκρουση για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο που είναι η μεγάλη μάχη μπροστά μας. Γιατί ο αγώνας για τη Συλλογική Σύμβαση δεν έχει σαν αντίπαλο μονάχα την εργοδοσία, αλλά έχει
και την κυβέρνηση που είναι σταθερά στο πλευρό των αφεντικών, ψήφισε πριν λίγους μήνες τους νόμους
του Χατζηδάκη για την κατάργηση
του 8ωρου, των συλλογικών συμβάσεων και το χτύπημα των απεργιών.
Αυτήν την κυβέρνηση και την πολιτική της μπορούμε να την τσακίσουμε
γιατί ξέρουμε ότι η δύναμη είναι στη
δική μας μεριά, στη μεριά των εργαζόμενων. Όσο και αν τα αφεντικά των
ΜΜΕ και η κυβέρνηση προσπαθούν
να ζωγραφίσουν μια εικόνα ενός
“παντοδύναμου” Μητσοτάκη, ξέρουμε ότι αυτό είναι τελείως ψεύτικο. Είδαμε τους εργαζόμενους της efood
να νικάνε στη μάχη τους με την επιχείρηση. Είδαμε τους λιμενεργάτες
της COSCO, μετά από 7 μέρες να
τσακίζουν μια από τις μεγαλύτερες
πολυεθνικές. Βλέπουμε τους εργάτες
της Υγείας, εδώ και δύο χρόνια να δίνουν όχι μονάχα τη μάχη με την πανδημία, αλλά και τη μάχη για να υπερασπίσουν τη Δημόσια Υγεία που θέλει να διαλύσει η κυβέρνηση της ΝΔ.
Να γίνουμε κομμάτι αυτού το κινήματος για να νικήσουμε!».

Μ.Ν.

Και σίγουρα αφορά τους μόνιμους συναδέλφους γιατί
χωρίς τους συμβασιούχους η εντατικοποίηση της δουλειάς θα είναι μεγαλύτερη, και όταν δίπλα σου δουλεύουν εργαζόμενοι με μισούς μισθούς και μισά δικαιώματα, γρήγορα θα έρθει και η δική σου σειρά να
χάσεις δικαιώματα.
Να αξιοποιήσουμε την εμπειρία των εργαζόμενων
στα νοσοκομεία. Οι υγειονομικοί, με μεγάλους απεργιακούς αγώνες, έχουν καταφέρει να κρατήσουν στη
δουλειά, για πάνω από 5 χρόνια, χιλιάδες συμβασιούχους, και συνεχίζουν να αγωνίζονται και σήμερα διεκδικώντας τη μονιμοποίηση τους. Στον ίδιο δρόμο χρειάζεται να βαδίσουμε κι εμείς. Να συνδεθούμε μαζί
τους να προχωρήσουμε σε κοινές κινητοποιήσεις.
Χρειάζεται να σημάνει συναγερμός σε όλους τους
δήμους. Τα σωματεία πρέπει να ηγηθούν σε έναν μεγάλο απεργιακό αγώνα και όχι μόνο να στηρίζουν δικαστικές προσφυγές. Είναι λάθος να στηρίζουμε τις ελπίδες χιλιάδων συναδέλφων για μόνιμη και σταθερή δουλειά στο αν σου τύχει “καλός” δικαστής, για να πάρεις
μια παράταση. Να συγκροτήσουμε όπου μπορούμε
επιτροπές αγώνα και να συσπειρωθούμε στα σωματεία
ενωμένοι ενάντια στην κυβέρνηση και το σύστημα που
εκπροσωπεί. Για να αναγκάσουμε και την ηγεσία μας
να κινητοποιηθεί, για να κρατήσουμε τα δικαιώματα
που κερδήθηκαν με αίμα και μετά να πάρουμε πίσω ότι
μας πήραν με τα αντεργατικά τους νομοσχέδια».
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Το αντιφασιστικό και

“Τι θέλουμε; ΧΑΡΤΙΑ!”
Νομιμοποιήστε
τους μετανάστες
Μ
"Τι θέλουμε; Χαρτιά! Πότε τα θέλουμε; Τώρα!" ήταν τον σύνθημα που
ακούστηκε δεκάδες φορές στη διαδήλωση που πέρασε από τις οδούς Σωκράτους, Μενάνδρου, Αναξαγόρα και
Γερανίου.
"Είναι μια διαδήλωση που οργανώνουν εργάτες από το Μπαγκλαντές
και απαιτούν να σταματήσουν τώρα οι
απελάσεις και να δοθούν χαρτιά για
να μπορούν να δουλεύουν νόμιμα από
την Αθήνα μέχρι τη Μανωλάδα", εξήγησε σε δήλωσή του ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ
και δημοτικός σύμβουλος Αθήνας. "Η
Ελληνική κυβέρνηση απέλασε δεκαεννιά μπαγκλαντεσιανούς εργάτες. Είναι
μια απαράδεκτη ρατσιστική κίνηση. Οι
πρεσβεία του Μπαγκλαντές και η ελληνική κυβέρνηση προσπαθούν να συνάψουν συμφωνία που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους εργάτες να έρθουν νόμιμα εδώ αλλά την ίδια στιγμή
χιλιάδες εργάτες που μένουν εδώ θα
απελαθούν. Εμείς λέμε ότι είναι όλοι
καλοδεχούμενοι και ειδικά όσοι είναι
εδώ πρέπει να πάρουν τώρα χαρτιά.
Να σταματήσουν οι απελάσεις και να
να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και οι φυλακές προσφύγων
στην Αμυγδαλέζα, την Κω, το Παρανέστι. Οι εργάτες όλου του κόσμου πρέπει να είναι ενωμένοι και οι Μπαγ-

κλαντεσιανοί εργάτες είναι καλοδεχούμενοι!" συμπλήρωσε.
Η απέλαση των 19 ήρθε ως αποτέλεσμα κειμένου προθέσεων που υπέγραψαν ο υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου, Νότης Μηταράκης, και ο
υπουργός Διασποράς του Μπαγκλαντές, Ιμράν Αχμέντ τον περασμένο Νοέμβρη και που αφορά “σε θέματα νόμιμης μετανάστευσης και αφετέρου ζητήματα διευκόλυνσης των επιστροφών
των παρανόμων μεταναστών” όπως
αναφέρει κυνικά η ανακοίνωση του
υπουργείου. Ο υπουργός τρέχει να ικανοποιήσει τα αφεντικά των φραουλοχώραφων της Μανωλάδας που πέρυσι
είδαν εκατοντάδες εργάτες γης να
φεύγουν προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναζητώντας καλύτερους μισθούς
και συνθήκες και προχωρά σε επιλεκτι-

κές νομιμοποιήσεις τοπικά και την ίδια
στιγμή προχωράει σε απελάσεις μεταναστών που ζουν και δουλεύουν στην
Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια.
Χαρακτηριστικό του ρατσιστικού
ζήλου που διέπει τον έλληνα υπουργό
είναι πως έσπευσε να προχωρήσει
στις απελάσεις αυτές πριν καν οριστικοποιηθεί η επαίσχυντη αυτή συμφωνία με μοναδική βάση ένα κείμενο
προθέσεων. Το κατά πόσο η πρόθεσή
του είναι να καταπολεμήσει τα “δίκτυα των διακινητών που θέτουν σε
κίνδυνο τις ζωές ανθρώπων” όπως
ισχυρίζεται, μας το απέδειξε άλλωστε
και με τις συνεχόμενες επαναπροωθήσεις του Λιμενικού και τους δεκάδες
πνιγμούς προσφύγων κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Δ.Δ.

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ια οργισμένη και δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν στις 23/12 μετανάστες
από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν
με τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ, στην περιοχή της Ομόνοιας ενάντια στις απελάσεις δεκαεννιά μπαγκλαντεσιανών
εργατών.

23/12/2021, Διαδήλωση Μπαγκλαντεσιανών μεταναστών εργατών στο κέντρο της Αθήνας.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΑΜΠΑΝΗ «Ο οδηγός έφυγε»

Ν

έο βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα σχετικά με τη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη, και αποτελεί ένα ακόμη
τεκμήριο της οργανωμένης συγκάλυψης από την ΕΛΑΣ του
εγκλήματος αυτού. Το βίντεο τραβήχτηκε με κινητό αμέσως μετά τους πυροβολισμούς και σε αυτό ένας από τους
αστυνομικούς ακούγεται να λέει «ο οδηγός έφυγε».
Ο ισχυρισμός της αστυνομίας ήταν ότι οδηγός ήταν ο Νίκος Σαμπάνης και για να το υποστηρίξουν αυτό έφτασαν
μέχρι το σημείο να πουν ότι έβγαλαν τον νεκρό 18χρονο
από την πόρτα του συνοδηγού! Με το ηχητικό αυτό αποκαλύπτεται ότι εξαρχής ήξεραν ποιον έχουν σκοτώσει και πολύ συνειδητά επέλεξαν να ακολουθήσουν το ψέμα περί
οδηγού μέχρι το τέλος.

Πρόκειται για ένα ακόμη ψέμα της αστυνομίας που καταρρίφθηκε, μετά το ότι δεν γνώριζαν ότι στο αυτοκίνητο
επέβαιναν Ρομά (σε ηχητικό των επικοινωνιών ΔΙΑΣ – κέντρου ακούγεται «τρία άτομα μέσα, Αθίγγανοι»), ότι τραυματίστηκαν επτά αστυνομικοί (σε βίντεο από κινητό ακούγονται να διαβεβαιώνουν ο ένας τον άλλον ότι δεν υπάρχουν τραυματίες), ότι ο Νίκος Σαμπάνης ήταν 20 ετών και
σεσημασμένος για ληστείες. Στο μεταξύ, το αυτοκίνητοπειστήριο έχει παράτυπα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του,
κατέληξε σε μάντρα και καταστράφηκε, ενώ η αστυνομία
είπε ψέματα στην ανακρίτρια ότι δεν υπάρχουν κάμερες
στο σημείο της δολοφονίας.

Α.Φ.

9 χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν
Οι ζωές των μεταναστών και των προσφύγων μετράνε
Κυριακή 16/1 συγκέντρωση- διαδήλωση 1:30μμ πλατεία Μερκούρη Άνω Πετράλωνα
Εννιά χρόνια κλείνουν στις 17 Ιανουαρίου από τη στυγερή δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα.
Κανένας μας δεν ξέχασε, ούτε θα ξεχάσει ποτέ ότι εκείνη τη νύχτα παγανιά στους δρόμους της γειτονιάς μας είχαν βγει οι δύο
χρυσαυγίτες Χ. Στεργιόπουλος και Δ. Λιακόπουλος.
Δολοφόνησαν με μαχαίρι τον νεαρό εργάτη που πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μετά έκαναν τον «γύρο θριάμβου» στο
κέντρο της Αθήνας.
Μπορεί οι δύο χρυσαυγίτες δολοφόνοι να έχουν καταδικαστεί και
σε δεύτερο βαθμό και να έχει αναγνωριστεί το ρατσιστικό κίνητρο
της πράξης τους, αλλά η μάχη ενάντια στη δολοφονική ρατσιστική
πολιτική της Ευρώπης φρούριο και της κυβέρνησης της ΝΔ που
ανοίγει δρόμο στους φασίστες συνεχίζεται και κλιμακώνεται.
Μόνο μέσα στις μέρες των γιορτών σε τρία ναυάγια στο Αιγαίο
πνίγηκαν δεκάδες άνθρωποι και άλλοι αγνοούνται για χάρη της
«Ευρώπης-φρούριο».
Χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες βουλιάζουν στις λάσπες
των στρατοπέδων συγκέντρωσης, βρίσκονται ο ένας πάνω στον
άλλο εν μέσω πανδημίας, δεν τους δίνεται η δυνατότητα να εμβολιαστούν μαζικά, να έχουν τα στοιχειώδη που αφορούν την
Υγεία και την Παιδεία.
Την ίδια ώρα πολλές ακόμα χιλιάδες δεν έχουν χαρτιά και αφήνονται έρμαιο στις επιδιώξεις των εργοδοτών ή δεν μπορούν να
ταξιδέψουν για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.
Ακόμη και μέσα στις μέρες των γιορτών ο Μπακογιάννης πήρε
απόφαση να μην ανανεώσει τη σύμβαση του χώρου του Ελαιώνα, ξεριζώνοντας για πολλοστή φορά πρόσφυγες, προσφύγισσες και παιδιά.
Το αντιφασιστικό κίνημα κατάφερε να κλείσει τους δολοφόνους
της Χρυσής Αυγής στη φυλακή και σήμερα έχουμε να δώσουμε
τη μάχη για να μην περάσουν οι αποφυλακίσεις τους,
Η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας, η ΚΕΕΡΦΑ, συνδικάτα, δημοτικές κινήσεις, φοιτητές, μαθητές και κάτοικοι των Πετραλώνων
καλούν σε συγκέντρωση την Κυριακή 16 Ιανουαρίου στις 13:30 η
ώρα το μεσημέρι στην πλατεία Μερκούρη και διαδήλωση στους
δρόμους της γειτονιάς.
Χαρτιά και δικαιώματα σε όλους
Ανοίξτε τις πόλεις και τα σύνορα για τους πρόσφυγες
Όχι στις ρατσιστικές εξώσεις από τον Ελαιώνα
Stop στους φασίστες – Όχι αποφυλακίσεις για τους νεοναζί
Να τσακίσουμε τη δολοφονική πολιτική της «Ευρώπης-φρούριο»
και της κυβέρνησης Μητσοτάκη
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αντιρατσιστικό κίνημα

«Α

ποχαιρετούμε το 2021, τη
χρονιά με τις χαμηλότερες μεταναστευτικές ροές από την έναρξη της κρίσης. Με
σχέδιο, αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά ανακτάμε τον έλεγχο.
Και συνεχίζουμε!». Αυτό ήταν το
πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του
υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη. Το νόημά του
το είδαμε στα τρία πολύνεκρα ναυάγια μέσα σε τρεις μόλις μέρες στις
γιορτές των Χριστουγέννων, στα
οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από
τριάντα πρόσφυγες -ανάμεσά τους
και ένα βρέφος-, ενώ αγνοούνται
ακόμα πολύ περισσότεροι.
«Η θανατερή σοδειά της εγκληματικής πολιτικής των κλειστών συνόρων», όπως καταγγέλει η ΚΕΕΡΦΑ
«καταμετρά τριάντα νεκρούς: Την
Τρίτη 21/12 στο ναυάγιο νότια της
Φολέγανδρου εντοπίστηκαν 3 νεκροί
πρόσφυγες, ενώ αγνοείται άγνωστος αριθμός που βρίσκονταν στη
βάρκα. Σώθηκαν μόνο 13 πρόσφυγες. Την Πέμπτη 23/12 στα Αντικύθηρα πνίγηκαν άλλοι 11 πρόσφυγες,
ενώ διασώθηκαν 90. Την Παρασκευή
24/12 το βράδυ βορειοδυτικά της
Πάρου ναυαγεί σκάφος με δεκαέξι
νεκρούς, ανάμεσα τους τρεις γυναίκες και ένα βρέφος». Τι είναι όμως
μερικές δεκάδες ακόμα πρόσφυγες
νεκροί στα νερά του Αιγαίου μπροστά στον «έλεγχο», βλέπε Λιμενικό,
στρατόπεδα, βασανιστήρια, επαναπροωθήσεις, απελάσεις, του Μηταράκη;
«Τα κυκλώματα των διακινητών
αναζητούν πλέον νέους θαλάσσιους
διαδρόμους, μετά την εντυπωσιακά
αποτελεσματική στάση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, αδιαφορώντας παντελώς για την ανθρώ-

STOP ΣΤΑ “ΝΑΥΑΓΙΑ”

Ανοίξτε τα σύνορα
πινη ζωή. Στοιβάζουν δεκάδες απελπισμένους ανθρώπους σε σκάφη
μιας χρήσεως, χωρίς σωσίβια, με
αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα θλιβερά γεγονότα», δήλωσε με τη σειρά του προκλητικά ο υπουργός
Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης μετά το τρίτο ναυάγιο. Λες και οι πρόσφυγες έχουν άλλη επιλογή από το
να διακινδυνέψουν την ίδια τη ζωή
τους, όταν τους απαγορεύεται να
φτάσουν με διαφορετικό τρόπο εδώ
και σε όλη την Ευρώπη για να ζητήσουν άσυλο. Είναι ο μόνος τρόπος
που έχουν, ακόμα κι όταν ξέρουν ότι
αυτό που τους περιμένει είναι το Λιμενικό και το αίσχος των παράνομων
επαναπροωθήσεων -που για τον

«Τα ψαράδικα έφερναν
μαζικά τους ναυαγούς στην
ακτή, όπου ο κόσμος τους
περίμενε με κουβέρτες,
στεγνά ρούχα, παπούτσια
και τρόφιμα...»
Πλακιωτάκη αποτελεί «εντυπωσιακά
αποτελεσματική στάση».
Κάπως έτσι φτάνει άλλωστε να
υπερηφανεύεται η κυβέρνηση για τη
«μείωση των μεταναστευτικών ροών». Γιατί από τους δεκάδες χιλιάδες που κάνουν κάθε χρόνο το ταξίδι του θανάτου και πέφτουν στα χέρια του Λιμενικού, ελάχιστοι τελικά

είναι αυτοί που φτάνουν στα νησιά
και καταγράφονται στις αφίξεις.
Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Αγγελίδης στην Εφημερίδα των Συντακτών: «Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Λιμενικού και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τουλάχιστον 42.000 πρόσφυγες και μετανάστες διασώθηκαν από το Λιμενικό το 2021 και το 2020, αλλά δεν
έφτασαν ποτέ στα ελληνικά νησιά
και δεν παραδόθηκαν στις αρμόδιες
αρχές, όπως έπρεπε».
Για άλλη μια φορά, ο κόσμος ήταν
αυτός που έτρεξε να βοηθήσει τους
πρόσφυγες. Όπως έγραψε ο διασώστης Ιάσων Αποστολόπουλος για το
ναυάγιο στην Πάρο: «Βράδυ Σάμινα

Φροντίδα Υγείας
για όλους
Τ

ην παραμονή τους στη δουλειά κέρδισαν εκατοντάδες
συμβασιούχοι εργαζόμενοι/ες στον ΕΟΔΥ, που η κυβέρνηση ετοιμαζόταν να απολύσει στις 31/12. Κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεών τους μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, η Διοίκηση του Οργανισμού αναγκάστηκε να ανακοινώσει δίμηνη παράταση των συμβάσεών τους. Είναι μια πρώτη νίκη που ανοίγει τον δρόμο για την ικανοποίηση όλων των
αιτημάτων τους με πρώτο και βασικό τη μονιμοποίησή τους.
Πρόκειται για 670 εργαζόμενους/ες του προγράμματος
του ΕΟΔΥ «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για
-Philos 2», εκ των οποίων «περίπου 240 είναι τοποθετημένοι
σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας δίνοντας μαζί με το υπόλοιπο νοσοκομειακό προσωπικό τη μάχη ενάντια στην πανδημία, ενώ άλλοι 350 περίπου συνάδελφοι εργάζονται στο πεδίο
προσφέροντας πρωτοβάθμιες ιατρο-νοσηλευτικές αλλά και
ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας
μεταναστών-προσφύγων (ενδοχώρα) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (νησιά και Έβρος)», ανέφερε το Σωματείο Εργαζόμενων στον ΕΟΔΥ που κάλεσε πανελλαδική στάση εργασίας στις 28 Δεκέμβρη με συγκεντρώσεις στο Σχιστό
και τα Διαβατά.

28/12/2021, Κινητοποίηση στα Διαβατά. Φωτό: alterthess.gr

Η κυβέρνηση ετοιμαζόταν να αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο το ΕΣΥ, αλλά και να στερήσει από τους πρόσφυγες
και τα παιδιά τους μια από τις ελάχιστες υπηρεσίες φροντίδας που έχουν. Επιπλέον είχε το θράσος να περικόψει χριστουγεννιάτικα τον ήδη πενιχρό μισθό των εργαζόμενων και
να υπόσχεται αόριστα τη «μετάβαση» κάποιων σε ένα άλλο
πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας που «θα» υλοποιηθεί μέσω των περιφερειών. «Από ότι φαίνεται δύο χρόνια δεν ήταν
αρκετά προκειμένου να σχεδιαστεί η επόμενη ημέρα του
προγράμματος. Ούτε τα 50.000.000 ευρώ ήταν αρκετά για να
εξασφαλίσουν αποτελεσματική στελέχωση και αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας», κατέληγε η ανακοίνωση του Σωματείου.
Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στα Διαβατά στο

έζησε η Πάρος χθες. Σκάφος με 88
πρόσφυγες από την Συρία και την
Παλαιστίνη βυθίστηκε 5 μίλια βόρεια
του νησιού και όλοι οι άνθρωποι
έπεσαν στο νερό. Μην απορείτε που
δεν είχαμε live ανταπόκριση στα
δελτία και δακρύβρεχτες ανακοινώσεις. Είναι επειδή δεν ήταν λευκοί
ευρωπαίοι ή τουρίστες. Τα ψαράδικα έφερναν μαζικά τους ναυαγούς
στην ακτή, όπου ο κόσμος τους περίμενε με κουβέρτες, στεγνά ρούχα,
παπούτσια και τρόφιμα.
Μέχρι στιγμής, 16 νεκροί (12 άνδρες, 3 γυναίκες και ένα βρέφος),
63 διασωθέντες, ενώ 9 άνθρωποι
αγνοούνται ακόμα... Αυτή ήταν η πιο
αιματηρή εβδομάδα στο Αιγαίο εδώ
και χρόνια. Συνολικά, 3 ναυάγια σε 3
μέρες. 31 νεκροί και 45 αγνοούμενοι. Αυτό σημαίνει “μείωση των αφίξεων” και “αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική” για τα οποία
θριαμβολογεί η ελληνική κυβέρνηση. Περισσότερος θάνατος, περισσότερα ναυάγια και εξαθλίωση».
Ο μόνος που αδιαφορεί για την
ανθρώπινη ζωή είναι η κυβέρνηση.
«Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτή η κυβέρνηση να συνεχίζει προκλητικά
την δολοφονική πολιτική με τους
πνιγμούς στο Αιγαίο και τους θανάτους από την πανδημία στις ΜΕΘ.
Ανοίξτε τα σύνορα, οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι, απελάστε τον
Μητσοτάκη και τον Μηταράκη! Καμιά ζωή πρόσφυγα δεν είναι λαθραία!», καταλήγει η ανακοίνωση
της ΚΕΕΡΦΑ που καλεί στη νέα διεθνή ημέρα αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής δράσης στις 19 Μάρτη
με κέντρο τον αγώνα ενάντια στις
επαναπροωθήσεις, τους πνιγμούς
πρσφύγων, τις απελάσεις.

Λ.Β.

πλευρό των εργαζόμενων «βρέθηκαν και οικογένειες προσφύγων που μένουν στο κέντρο
φιλοξενίας, καθώς στο πρόσωπο αυτών των
εργαζόμενων βλέπουν τους ανθρώπους που
τους παρέχουν ιατροφαρμακευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη και βοήθεια», ανέφερε το
ρεπορτάζ του alterthess.gr. Ενώ οι εργαζόμενοι/ες είχαν τη στήριξη και όλων των συναδέλφων τους στα νοσοκομεία. Στις 22 Δεκέμβρη, στο Έλενα Βενιζέλου, με πρωτοβουλία
της Επιτροπής Αγώνα Εργαζόμενων έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση ενάντια
στην απόλυση των 20 περίπου εργαζόμενων
του προγράμματος που δουλεύουν στο νοσοκομείο -γιατρών, νοσηλευτών, διερμηνέων
κλπ που στηρίζουν εδώ και δυο χρόνια τη λειτουργία του.
Ανακοίνωση στήριξης των εργαζόμενων και των κινητοποιήσεών τους κυκλοφόρησε και η ΚΕΕΡΦΑ. Όπως ανέφερε:
«Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζόμενων του ΕΟΔΥ και απαιτούμε όχι μόνο να μην απολυθεί κανένας και καμία αλλά να
μετατραπούν οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου αφού ξεκάθαρα εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Λεφτά για
τις προσλήψεις και τις μονιμοποιήσεις θα βρεθούν αρκεί να
κόψουν τις δαπάνες για ραφάλ και φρεγάτες, τις δαπάνες για
εξόντωση των προσφύγων σε στρατόπεδα θανάτου, τις δαπάνες για αστυνομικούς μέσα στα πανεπιστήμια».

σελ. 8-9 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1503, 5 Γενάρη 2022

Τα επετειακά του 2022

Κείμενα: Γιώργος Πίττας

Μεγάλοι σταθμοί στους αγώνες της τάξης μας
Τ

α 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή, τα 20 χρόνια από την ένταξη στο ευρώ και τα 10 χρόνια από το
PSI, το δεύτερο μνημόνιο και την λαϊκή έκρηξη που τα συνόδευσε, είναι οι επέτειοι της
νέας χρονιάς που ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται θέμα συζήτησης αλλά δεν είναι οι μοναδικές.
“Ψωμί και τριαντάφυλλα” είναι το γνωστό
σύνθημα του γυναικείου κινήματος που συμβολίζει την πάλη για μισθούς, αλλά και για
αξιοπρέπεια, μια καλύτερη ζωή. Η απεργία
που έχει συνδεθεί με αυτό το σύνθημα ήταν
η θρυλική απεργία στα κλωστήρια του Λόρενς της Μασαχουσέτης τον Ιανουάριο του
1912, στην οποία κομβικό ρόλο έπαιξαν οι
γυναίκες εργάτριες. Στα κλωστήρια στο Λόρενς δούλευαν εργάτες και εργάτριες τουλάχιστον 25 διαφορετικών εθνικοτήτων που μιλούσαν 45 διαφορετικές γλώσσες. Την ίδια
χρονιά, με την στήριξη της νέας αυτής εργατικής τάξης ο σοσιαλιστής Γιούτζιν Ντεμπς
θα πάρει περίπου ένα εκατομμύριο ψήφους
(6%) στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.
Τον Γενάρη του 1912 οι Μπολσεβίκοι, που
από το 1903 λειτουργουν σαν επαναστατική
τάση του ΣΔΕΚΡ (Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα Ρωσίας), μετασχηματίζονται σε
ξεχωριστό κόμμα την ίδια περίοδο που το εργατικό κίνημα αρχίζει να ανακάμπτει από την
ήττα της πρώτης επανάστασης του 1905. Με
πρωτοβουλία του Λένιν στην Πετρούπολη,
κυκλοφορεί η καθημερινή εφημερίδα, Πράβδα (Αλήθεια). Την ανάγκη για το χτίσιμο του
ανεξάρτητου επαναστατικού κόμματος που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νικηφόρα
Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 στην Ρωσία, έχει αναδείξει ο Λένιν στο βιβλίο «Τι να
κάνουμε» που κυκλοφόρησε τον Φλεβάρη
του 1902.
Το 1922, η απειλή της αντεπανάστασης και
του φασισμού γίνεται πραγματικότητα τον
Οκτώβρη με την «Πορεία προς τη Ρώμη» του
Μουσολίνι και την απόκτηση της εξουσίας
που θα εκαθιδρύσει τον φασισμό στην Ιταλία
μέχρι το κρέμασμα του Ντούτσε 23 χρόνια
αργότερα. Το αντιφασιστικό κίνημα θα ηττηθεί στην Ιταλία έχοντας παλέψει με αυτοθυσία (που χαράμισαν οι ηγεσίες του) και δί-

νοντας φοβερά παραδείγματα αντίστασης:
Τον Αύγουστο του 1922 σημαδεύεται από
την εξέγερση της Πάρμα, όταν η πόλη των
70.000 κάτοικων αντιστέκεται με επιτυχία
στην επίθεση που δέχεται από 20.000 μελανοχίτωνες του Μουσολίνι με τους τελευταίους να φεύγουν ηττημένοι και εξευτελισμένοι.
Στην ίδια την ΕΣΣΔ, το 1932-33 ξέσπασε
ένα τρομακτικός διετής λιμός. Οι υπολογισμοί διαφέρουν, αλλά ο αριθμός των πέντε
εκατομμυρίων νεκρών είναι ο πιο διαδεδομένος. Ο λιμός ήταν αποτέλεσμα ενός κλασσικού συνδυασμού φυσικών φαινομένων και
ανθρώπινης ευθύνης. Ξηρασία, ασθένειες,
εξάντληση του εδάφους, αλλά ο σημαντικότερος παράγοντας ήταν η πολιτική γρήγορης
εκβιομηχάνισης που έβαζε σαν στόχο με το
πρώτο πεντάχρονο πλάνο του Στάλιν να μετατρέψει την ΕΣΣΔ σε ένα ανεπτυγμένο βιομηχανικό κρατικό καπιταλισμό πρώτου μεγέθους πετυχαίνοντας ότι κατάφερε ο βρετανικός καπιταλισμός σε ένα διάστημα ενάμισι
αιώνα και αφήνοντας οριστικά πίσω την προοπτική της παγκόσμιας επανάστασης.

Χρεωκοπία
Στις αρχές του 1932, η κυβέρνηση των Φιλελεύθερων με επικεφαλής τον Ελευθέριο
Βενιζέλο που τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε χτυπήσει μισθούς, συντάξεις, θέσεις εργασίας οδηγώντας στη φτώχεια και την εξαθλίωση τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας, αναγκάστηκε να κηρύξει
στάση πληρωμών του εξωτερικού χρέους. Η
χρεοκοπία δεν ήταν μόνο οικονομική, ήταν
και πολιτική. Στις εκλογές του ίδιου χρόνου
αλλά και τα επόμενα χρόνια πλατιά κομμάτια
της εργατικής τάξης στρέφονται προς τα
αριστερά και κερδίζονται από το ΚΚΕ ενώ
ταυτόχρονα ξεκινάει μια περίοδος ανόδου
των εργατικών αγώνων που κορυφώνεται τον
Μάη του 1936.
Στις 20 Γενάρη του 1942 σε μια ολιγομελή
σύσκεψη που έγινε σε μια βίλα στο ειδυλλιακό προάστιο Βάνζεε του Βερολίνου η γραφειοκρατία του ναζιστικού κράτους και κόμματος συντονίζεται για την ολοκλήρωση της
«Τελικής Λύσης του Εβραϊκού Ζητήματος»

δηλαδή του Ολοκαύτωμα που έχει ξεκινήσει
ήδη από το καλοκαίρι του 1941. Τον Απρίλη
του 1942, μερικούς μήνες μετά την ίδρυση
του εργατικού ΕΑΜ, ξεσπάει σε συνθήκες
κατοχής η πρώτη απεργία στη σκλαβωμένη
Ευρώπη, η απεργία των «ΤΤΤ», (Ταχυδρομεία-Τηλέγραφοι-Τηλέφωνα), όταν στις 14
Απρίλη ένας ταχυδρομικός λιποθυμάει από
την πείνα στο Κεντρικό Ταχυδρομείο στην
Αθήνα. Η απεργία απλώθηκε σε όλους τους
δημόσιους υπάλληλους, συγκροτήθηκε Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή και στο τέλος νίκησε για να ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα
απεργιών τον Σεπτέμβρη του ίδιου έτους.
Τον Ιούλιο του 1942 ξεκινάει η μάχη του Στάλινγκραντ που θα τελειώσει τον Φλεβάρη του
1943 αποτελώντας καμπή για την εξέλιξη του
Β’ Παγκόσμιου πόλεμου.
Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σημαδεύεται από την εκκίνηση της περιόδου
του Ψυχρού Πολέμου ανάμεσα στις νικήτριες δυνάμεις. Στις 18 Φεβρουαρίου του
1952 η Ελλάδα και η Τουρκία υπογράφουν
την συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ ενώ τον Ιούλιο του 1952 δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα που μετεξελίχθηκε στην ΕΟΚ και στην ΕΕ. Τον Οκτώβρη
του 1962 ο Ψυχρός Πόλεμος φτάνει στην κορύφωσή του με την «Κρίση των Πυραύλων»
στην Κούβα όπου για πρώτη φορά η ανθρωπότητα απειλείται με ένα πυρηνικό πόλεμο.
Αλλά το 1962 είναι και η χρονιά που μετά
από χρόνια εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα,
τον Μάρτιο, η Αλγερία καταφέρνει να κερδίσει την ανεξαρτησία της ενώ την ίδια χρονιά
γίνονται ανεξάρτητα κράτη η Ρουάντα, η
Ουγκάντα, το Μπουρούντι και άλλες πρώην
αποικίες.
Τον Ιούνη του 1972 η επερχόμενη ήττα του
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στον πόλεμο
του Βιετνάμ μέσα από τον πόλεμο που διεξάγει το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα και το
αντιπολεμικό κίνημα στις ΗΠΑ μετατρέπεται
σε πολιτική κρίση με το ξέσπασμα του σκάνδαλου Γουότεργκεϊτ που οδήγησε σε παραίτηση τον πρόεδρο Νίξον.
Στο Ντέρι της Β. Ιρλανδίας στις 31 Ιανουαρίου της ίδιας χρονιάς ο βρετανικός στρατός
ανοίγει πυρ εναντίον μιας πορείας διαμαρτυ-

Πάνω: Πινακίδα που θυμίζει την απεργία των Τριατατικών
στην πλ. Εθνικής Αντιστάσεως
Αριστερά: Ο Λένιν και η Πράβδα
Δεξιά: Το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω μετά το ΕΚΦ της Φλωρεντίας

ρίας αφήνοντας πίσω του 14 νεκρούς σε αυτό που καταγράφηκε στην ιστορία ως Ματωμένη Κυριακή.
Τον Απρίλη του 1982 η Βρετανία έρχεται
σε πολεμική σύγκρουση με την Αργεντινή
στον Πόλεμο των Φώκλαντ που κράτησε δέκα εβδομάδες αφήνοντας πίσω του σχεδόν
1.000 νεκρούς. Το Ισραήλ εισέβαλε στο Λίβανο για να καταστείλει την παλαιστινιακή αντίσταση που τον χρησιμοποιούσε σαν βάση και
πολιόρκησε την Βηρυτό. Στη διάρκεια της
πολιορκίας με ταυτόχρονο ανελέητο βομβαρδισμό, οι Λιβανέζοι φασίστες με τη συνεργασία των Ισραηλινών κατέσφαξαν στις
16 Σεπτέμβρη πάνω από 3.000 άμαχους
στους καταυλισμούς Σάμπρα και Σατίλα σε
ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου.

Απεργία διαρκείας
Στις 23 Ιούλη του 1992 σε μια συγκλονιστική γενική συνέλευση στο γήπεδο του Σπόρτινγκ οι εργαζόμενοι στην ΕΑΣ, στα λεωφορεία της Αθήνας ξεκινάνε την απεργία διαρκείας απαντώντας στις απολύσεις και την
απειλή της ιδιωτικοποίησης από την κυβέρνηση μπαμπά Μητσοτάκη. Η απεργία και ο
αγώνας των εργατών που συνεχίζεται και μετά την ιδιωτικοποίηση των λεωφορείων θα γίνει το κέντρο της αντίστασης που ξεδιπλώνεται σε ολόκληρη την εργατική τάξη και θα
οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη την επόμενη χρονιά και την επανακρατικοποίηση των λεωφορείων.
Την ίδια χρονιά, τον Φεβρουάριο του 1992
υπογράφεται η συνθήκη του Μάαστριχτ που
σηματοδοτεί το πέρασμα από την ΕΟΚ στην
ΕΕ και συνοδεύεται από τα σχέδια έντασης
των νεοφιλελεύθερων επιθέσεων.
Τον Μάρτιο του 1992 ξεκινάει ο πόλεμος
της Βοσνίας που έμελε να εξελιχθεί σε έναν
από τους φονικότερους πολέμους στην καρδιά της Ευρώπης από την λήξη του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου. Ο εθνικιστικός πυρετός,
που καλλιεργείται συστηματικά τα προηγούμενα χρόνια από την διασπασμένη πλέον κυβερνητική γραφειοκρατία στις χώρες που
απάρτιζαν την πρώην Γιουγκοσλαβία, αναθερμαίνεται μέσα από τις «ειρηνευτικές» παρεμβάσεις και τους ανταγωνισμούς των με-

γάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπαίνει στο «παιχνίδι» με τα
εθνικιστικά συλλαλητήρια «για την Μακεδονία μας» και αφού ταλαντεύεται για λίγο αν
θα διαμοιράσει την πρώην γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας με την Σερβία,
τελικά συμμετέχει στέλνοντας στρατό αργότερα στην διεθνή εκστρατευτική δύναμη του
ΝΑΤΟ στην Βοσνία. Αντιπολεμικά συλλαλητήρια απαιτούν «κάνενας φαντάρος στην Βοσνία. Πόλεμος όμως συμβαίνει και στην καρδιά των ΗΠΑ με την εξέγερση των μαύρων
και των φτωχών στο Λος Άντζελες που αφήνει πίσω της πάνω από 60 νεκρούς την άνοιξη.
Τον Ιούνη του 1992 κυκλοφορεί το πρώτο
τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα
Κάτω που φέτος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια
ζωής! «Ο μαρξισμός είναι όπλο για την εργατική τάξη και τους αγώνες της. Και ένα περιοδικό που εκφράζει αυτές τις απόψεις είναι
όπλο στα χέρια του κάθε αγωνιστή εργάτη
και νεολαίου. Είναι ακόμη ένα λιθαράκι στην
συσπείρωση για το κτισιμο ενός νέου Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος που σήμερα
είναι τόσο πολή αναγκαίο», διαβάζουμε στο
πρώτο εντιτόριαλ του περιοδικού.
Πριν από είκοσι χρόνια, τέτοιες μέρες Γενάρη το 2002 πιάναμε στα χέρια μας τα πρώτα ευρώ και η Ελλάδα εισερχόταν μαζί με άλλες χώρες της ΕΕ στο κοινό νόμισμα, που
υποτίθεται θα μας έκανε πλουσιότερους καθώς μπαίναμε στη νέα χιλιετηρίδα της παγκοσμιοποίησης. Στην πραγματικότητα η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ συνοδεύτηκε από
τις πιο άγριες επιθέσεις στην εργατική τάξη
και τους φτωχούς.
Απέναντι στα ψέματα του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού και τον επικείμενο πόλεμο στο Ιράκ θα διαδηλώσουν τον Νοέμβριο
του 2002 ένα περίπου εκατομμύριο άνθρωποι στην Φλωρεντία στα πλαίσια του 1ου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ που θα συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες κόσμο από όλη
την Ευρώπη. Το τέλος των εργασιών του θα
σφραγιστεί από την απόφαση για την παγκόσμια μέρα δράσης ενάντια στον πόλεμο στις
15 Φλεβάρη του 2003.

Έ

νας αιώνας κλείνει φέτος από τη συντριπτική ήττα του ελληνικού στρατού στην Τουρκία τον Αύγουστο του 1922, την καταστροφή της
Σμύρνης, τις σφαγές και το ξεκίνημα της προσφυγιάς, χωρίς ελπίδα επιστροφής για ενάμισι
εκατομμύριο πρόσφυγες -χριστιανούς και έλληνες που ζούσαν στην Τουρκία αλλά και πεντακόσιες χιλιάδες Τούρκους και μουσουλμάνους που
ζούσαν στην Ελλάδα και έφυγαν μετά τις ανταλλαγές πληθυσμών.
Το 1922, όπως συνέβη και με την περσινή επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του
1821, θα βρεθεί στο κέντρο της προπαγάνδας
της κυβέρνησης και των κυρίαρχων ΜΜΕ για να
επιβεβαιώσει τα περί «προαιώνιων εχθρών». Και
να δώσει ιδεολογικό περιτύλιγμα στα δελτία των
ειδήσεων που θα συνεχίσουν να καταγράφουν
και φέτος εικονικές αερομαχίες και επαπειλούμενα θερμά επεισόδια στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο για τον έλεγχο του αέρα, της θάλασσας και των ΑΟΖ. Αυτήν την φορά τις εθνικιστικές κραυγές στην Ελλάδα δεν θα συνοδεύουν οι
τυμπανοκρουσίες της νίκης του 1821 αλλά οι περιγραφές της καταστροφής με στόχο να επιβεβαιώσουν για ακόμη μια φορά την «βαρβαρότητα» του αντιπάλου και να κρατήσουν ζεστό το μίσος εναντίον του. Φυσικά θα μας αραδιάσουν
φούμαρα για τους «έλληνες που ενωμένοι ξεπέρασαν τότε τη καταστροφή» και έτσι ενωμένοι
θα ξεπεράσουμε και τις σημερινές κακουχίες.
Από την δική του πλευρά ο Ερντογάν θα χρησιμοποιήσει ανάλογα τη νίκη του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος -που το 1922 οδήγησε στην
ήττα του ελληνικού στρατου και όλων των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που μετά τη λήξη του Α’
Παγκόσμιου Πολέμου λυμαίνονταν τα ερείπια
της οθωμανικής αυτοκρατορίας βάζοντας τις βάσεις για τη δημιουργία του τουρκικού κράτουςγια να τονώσει το «εθνικό αίσθημα» σε μια περίοδο κρίσης στην Τουρκία.
Αν πριν δέκα χρόνια, σε μια περίοδο ηπιότερων ελληνοτουρκικών σχέσεων, κυριαρχούσε η
εργαλειακή υποτίμηση και εξαφάνιση των αντιθέσεων (που συμπυκνώθηκαν στην φράση «συνωστισμός στην αποβάθρα της Σμύρνης»), σήμερα
θα χρειαστεί να ψάξει κανείς πίσω από τα πιο
σκληρά εθνικιστικά αλλά και τα φιλελεύθερα ανιστορικά αφηγήματα, για να δει τι πραγματικά συνέβη πριν από ένα αιώνα:
• Ότι το 1919-22 δεν ήταν η επαναστατική συνέχεια του 1821. Σε αντίθεση με τον προοδευτικό χαρακτήρα της αστικής επανάστασης του
1821, ο ελληνικός στρατός δεν πήγε το 1919

Η μεγαλοϊδεατική καταστροφή
στην Τουρκία σαν απελευθερωτής των ελληνικών πληθυσμών (που ακόμη και στα παράλια της
Μικράς Ασίας δεν ξεπερνούσαν το 40%) αλλά
σαν κατακτητής, αντιπρόσωπος των Μεγάλων
Δυνάμεων που νίκησαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τώρα ανταγωνίζονταν μεταξύ τους επιδιώκοντας νέες αποικίες από την μοιρασιά της
πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ότι σε αυτό
το σχέδιο αντιτάχθηκε η πλειοψηφία των ντόπιων
πληθυσμών που στήριξε τον εθνικοαπελευθερωτικό στρατό του Κεμάλ.
• Ότι πίσω από τον ρόλο του «αντιπροσώπου»
των ιμπεριαλιστών, οι έλληνες καπιταλιστές είχαν τα δικά τους υλικά συμφέροντα να επεκτείνουν. Το παροικιακό κεφάλαιο έλεγχε, πριν το
1922, το 50% του επενδυμένου κεφαλαίου στη
βιομηχανία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το
60% των θέσεων εργασίας στους μεταποιητικούς κλάδους, κυριαρχώντας στο εισαγωγικό και
το εξαγωγικό εμπόριο. Το 1914, το 46% από
τους εκεί τραπεζίτες ήταν Έλληνες. Την ίδια
χρονιά από τις 6.507 βιομηχανίες και βιοτεχνίες
της Αυτοκρατορίας το 49% ανήκε σε Έλληνες
καπιταλιστές. Οι φιλοδοξίες τους έμοιασαν να
υλοποιούνται όταν ο Βενιζέλος γύρισε θριαμβευτής από το Παρίσι ανεμίζοντας τη Συνθήκη των
Σεβρών με την Ελλάδα των «δυο ηπείρων και των
πέντε θαλασσών» να γίνεται πραγματικότητα.
• Ότι στον πόλεμο αυτό δεν πήγαμε «όλοι ενωμένοι». Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και
της εργατικής τάξης που πλήρωνε τις συνέπειες
του πολέμου στα μετόπισθεν αλλά και οι ίδιοι ο
έλληνες φαντάροι στο μέτωπο οργάνωσαν ένα
ισχυρό αντιπολεμικό κίνημα με την στήριξη του
νεοφώτιστου τότε ΣΕΚΕ (μετέπειτα ΚΚΕ) που κρατούσε διεθνιστική στάση ενάντια στον πόλεμο.
Όταν υπογράφτηκε η Συνθήκη των Σεβρών το
ΣΕΚΕ την «υποδέχτηκε» με αυτή την ανακοίνωση: «Η ώρα του πολέμου έφθασεν! Ο εχθρός ευρίσκεται εντός των συνόρων και όχι πέραν αυτών! Είναι αυτοί οι εκμεταλλευταί μας οι οποίοι
κρύπτονται όπισθεν των διαφόρων αστικών κομμάτων και οι οποίοι εμφανίζονται ενώπιον του λαού με πατριωτικά και εθνικιστικά ενδύματα, ενώ
οι ίδιοι ως εργοδόται, ως τραπεζίται, ως τοκισταί, ως γαιοκτήμονες, ως έμποροι, ως πολιτικοί,
τυραννούν και καταπιέζουν τον τόπο. Αυτοί είναι
οι πραγματικοί –οι φυσικοί- εχθροί μας».
Ήταν τέτοια η δυσαρέσκεια ενάντια στον πόλεμο ώστε στις εκλογές του Νοέμβρη του 1920,

ο «νικητής» της Συνθήκης των Σεβρών, Βενιζέλος έχασε τις εκλογές από την Ηνωμένη Αντιπολίτευση που υποκριτικά υποσχόταν τερματισμό
του πολέμου. Το ΣΕΚΕ βάζοντας σαν πρώτο ζήτημα στην εκλογική του διακήρυξη «να παύση ο
πόλεμος και να καταπολεμηθή με κάθε μέσο κάθε προσπάθεια για νέο πόλεμο και νέα επιστράτευση...Να γίνη αμέσως γενική αποστράτευση
και πραγματική ειρήνη με όλους τους λαούς» πέτυχε να συγκεντρώσει περίπου το 13% των ψήφων (100.000) αλλά λόγω του εκλογικού συστήματος δεν εξέλεξε κανένα βουλευτή.
• Ότι από τον πόλεμο αυτόν δεν βγήκαμε όλοι
ενωμένοι. Μέσα σε λίγες εβδομάδες τα άλλοτε
«αλύτρωτα αδέλφια» της Μικράς Ασίας μετατράπηκαν για το ελληνικό κράτος και τους έλληνες
καπιταλιστές σε ανεπιθύμητους «τουρκόσπορους». Η κυβέρνηση της Αθήνας ένα μήνα πριν
την κατάρρευση του μετώπου ψήφισε νομο που
απαγόρευε κάθε «αποβίβασιν» στην Ελλάδα
«προσώπων ομαδόν αφικνούμενων εκ της αλλοδαπής» με άλλα λόγια, οι «αδελφοί Έλληνες» της
Μικρασίας ήταν πλέον για το ελληνικό κράτος
«λαθρομετανάστες».
Χιλιάδες πρόσφυγες από την Τουρκία, αποβιβάζονταν για «περιποίηση-απολύμανση» στη Μακρόνησο -πολλοί από αυτούς βρίσκοντας τον θάνατο πριν τη νέα «πατρίδα». Αργότερα οδηγήθηκαν στα γκέτο-συνοικίες στις παρυφές των πόλεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά και
στην Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να αυξηθεί το
ελληνικό ποσοστό του πληθυσμού που την κατοικούσε. Αποτέλεσαν το φθηνό εργατικό δυναμικό
για την ελληνική άρχουσα τάξη, που αντιμετώπισε τους πρόσφυγες με τον χειρότερο ρατσισμό.
Από τις στήλες της Καθημερινής ο Γεώργιος
Βλάχος υποστήριζε το 1928 ότι οι πρόσφυγες
ήταν τόσο κατώτεροι από τους ντόπιους που δεν
πρέπει να έχουν δικαιώματα ούτε «ως εκλογείς»
ούτε «ως εκλέξιμοι».
Μια δεκαετία πολέμων και επέκτασης του ελληνικού καπιταλισμού που ξεκίνησε 110 χρόνια
πριν με τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο της ΕλλάδαςΒουλγαρίας-Σερβίας-Μαυρουβουνίου εναντίον
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον Οκτώβριο
του 1912 και συνεχίστηκε με τον Β’ Βαλκανικό
Πόλεμο ανάμεσα στη Βουλγαρία και τη συμμαχία Ελλάδας-Σερβίας το 1913, οδηγώντας στον
διπλασιασμό του ελληνικού κράτους, είχε πλέον
φτάσει στο τέλος της.
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Το κίνημα που γκρέμισε ΝΔ-ΠΑΣΟΚ μαζί
K
λείνουν φέτος τα 10 χρόνια από τις
12 Φλεβάρη του 2012. Μια ιστορική ημερομηνία, γιατί εκείνη τη μέρα, ενώ η συγκυβέρνηση με πρωθυπουργό τον τραπεζίτη Παπαδήμο έφερνε για
ψήφιση στην Βουλή το δεύτερο μνημόνιο
(έντεκα μέρες αργότερα ακολούθησε η
ψήφιση του PSI), στους δρόμους της
Αθήνας γινόταν ένα από τα μεγαλύτερα,
αν όχι το μεγαλύτερο συλλαλητήριο της
μεταπολεμικής περιόδου και μάλιστα μέσα σε μια εβδομάδα που πραγματοποιήθηκαν τρεις Πανεργατικές Απεργίες,
στις 7, 10 και 11 Φλεβάρη.

Αλλά και μια ημερομηνία καμπή, γιατί
σηματοδότησε μια τεράστια ριζοσπαστική στροφή προς τα αριστερά, το επιστέγασμα της κορύφωσης ενός απεργιακού
κινήματος που αφού γκρέμισε την κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010-2011, άνοιξε
την ταφόπλακα για τη συγκυβέρνηση Παπαδήμου και προανήγγειλε την τύχη των
δύο κυβερνήσεων Σαμαρά (ΝΔ-ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ και ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) που ακολούθησαν.
Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου έπεσε στις 11 Νοεμβρίου του
Αθήνα, 12 Φλεβάρη 2012. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
2011 μετά από μια διετία και κάτω από το
βάρος ενός εργατικού κινήματος που
πραγματοποίησε χοντρικά 15 πανεργατικές συνδικάτων και όλων των οργανώσεων για τη
απεργίες, δεκάδες απεργίες διαρκείας, εκα- διαδήλωση, η πλατεία και οι γύρω δρόμοι είτοντάδες απεργίες μικρότερης διάρκειας, χι- χαν ήδη πλημμυρίσει…Λίγο μετά τις 6 το απόλιάδες διαδηλώσεις, δεκάδες καταλήψεις ερ- γευμα, με το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ να μην έχουν
γατικών χώρων, δημαρχείων και υπουργείων καν ξεκινήσει από την Ομόνοια για τη Βουλή, η
και συνοδεύτηκε από το κίνημα «των πλατει- αστυνομία επιτέθηκε στην πάνω μεριά της
πλατείας με δακρυγόνα και χειροβομβίδες
ών» το καλοκαίρι του 2011.
κρότου λάμψης. Η εντολή που είχε από την
κυβέρνηση ήταν να διαλύσει το Σύνταγμα.
Πολιορκία
Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι αστυνομιΗ νέα συγκυβέρνηση με πρωθυπουργό τον
κές επιθέσεις πολλαπλασιάστηκαν και απλώπρώην διοικητή της ΤτΕ και πρώην αντιπρόθηκαν σε όλες τις μεριές: σε όλη την Αμαλίας,
εδρο της ΕΚΤ Παπαδήμο παρουσιαζόταν σαν
στην Όθωνος, στη Μεγάλη Βρετάνια σπρώμια «τεχνοκρατική», «μεταβατική» κυβέρνηση
χνοντας τους διαδηλωτές προς την Ερμού και
με «συγκεκριμένο έργο», που δεν ήταν άλλο
τους γύρω δρόμους, στην Πανεπιστημίου και
από την υλοποίηση των συμφωνιών της Συνότη Σταδίου, στη Φιλελλήνων. Κι ύστερα έγιναν
δου Κορυφής των ηγετών της ευρωζώνης της
όλο και πιο δολοφονικές: οι επιθέσεις με τα δί26ης Οκτωβρίου και η εφαρμογή των μνημοκυκλα και τα δακρυγόνα μέσα στους χιλιάδες
νίων. Με δεδομένη πλέον την αδυναμία του
ανθρώπους που κατηφόριζαν στριμωγμένοι
ΠΑΣΟΚ και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατην Ερμού ήταν σκηνές που επαναλαμβάνοντίας να συγκρατήσουν το κίνημα, η άρχουσα
ταν παντού. Αλλά ούτε η αποπνικτική από τα
τάξη ήλπιζε να πάει όσο μπορεί με αυτό το
δακρυγόνα ατμόσφαιρα ούτε οι συνεχείς
όχημα που είχε υποτίθεται «οικουμενική αποεξορμήσεις της αστυνομίας απέτρεπαν τους
δοχή», γιατί είχε την στήριξη των 255 βουλευδιαδηλωτές από το να προσπαθούν να γυρίτών και μόνο 38 αρνητικές ψήφους, του ΣΥΡΙσουν ξανά και ξανά στο Σύνταγμα.
ΖΑ και του ΚΚΕ. Η 12 Φλεβάρη έκαψε αυτό το
Με τη 48ωρη, συνέχεια της επιτυχημένης
χαρτί. Το PSI και το δεύτερο μνημόνιο ψηφίπανεργατικής στις 7 Φλεβάρη, έγιναν για πρώστηκαν αλλά στο δρόμο η κυβέρνηση είχε ήδη
τη φορά στη χώρα τρεις μέρες πανεργατικής
πέσει. Ας θυμηθούμε τα γεγονότα διαβάζοναπεργίας μέσα σε μια βδομάδα. Η συμμετοχή
τας την Εργατική Αλληλεγγύη εκείνης της μέστην Αθήνα ήταν καθολική. Όλα τα Μέσα Μαρας με τίτλο «Kυβέρνηση σε κατάσταση ποζικής Μεταφοράς ακινητοποιήθηκαν και τις
λιορκίας»:
δύο μέρες με εξαίρεση τον ΗΣΑΠ που λει«Η έκρηξη ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα.
τούργησε από τις 10πμ έως τις 5μμ για να
Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου άρχισαν να καβοηθήσει τη μεταφορά των απεργών στις
τεβαίνουν από όλες τις κατευθύνσεις προς το
απεργιακές συγκεντρώσεις. Την πρώτη μέρα,
Σύνταγμα. Τα σχέδια της αστυνομίας με τους
το μόνο που συναντούσε κανείς σε ολόκληρο
κλειστούς σταθμούς του Μετρό δεν κατάφετο κέντρο ήταν κατεβασμένα ρολά, απεργιαραν να εμποδίσουν τη συμμετοχή. Στις 5μμ,
κές φρουρές σε τράπεζες και υπηρεσίες, προτην ώρα δηλαδή που ήταν το κάλεσμα των

χάσει τελικά απομονωμένη τις εκλογές
τον Ιανουάριο του 2015. Η κορύφωση της
ριζοσπαστικοποίησης αυτού του κινήματος ήρθε με το συντριπτικό 63% υπέρ
του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα του Ιουλίου
του 2015 που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ μετέτρεψε σε «Ναι» ψηφίζοντας λίγες μέρες αργότερα το τρίτο μνημόνιο
με τους «εταίρους» αφήνοντας ξεκρέμαστο τον κόσμο που την στήριξε.

Κρίση χρέους

συγκεντρώσεις συνδικάτων σε δεκάδες σημεία γύρω από το Σύνταγμα. Πανό έκλειναν τις
εισόδους των μεγάλων καταστημάτων της Εμπορικής, της Εθνικής, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Σοφοκλέους και την Αριστείδου. Το ίδιο στο κατάστημα της Εμπορικής
στην πλατεία Κοραή. Μπροστά στο υπουργείο
Εργασίας στη Σταδίου στήθηκαν το πανό των
Συλλόγων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της Εργατικής Εστίας που απειλούνται με κλείσιμο…».
«Πέντε μήνες! Τόσο άντεξε η συγκυβέρνηση
Παπαδήμου που σε αυτό το διάστημα κατάφερε να χάσει πάνω από το 1/3 των βουλευτών
που τη στήριξαν αρχικά, μαζί και τον ακροδεξιό βραχίονα της, το ΛΑΟΣ», γράφαμε στην
Εργατική Αλληλεγγύη μερικές εβδομάδες αργότερα, με τις εκλογές να έχουν οριστεί για
τις 6 Μάη. Το αποτέλεσμά τους ήταν ένας σεισμός. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 18,85% το χειρότερο ποσοστό που έχει πάρει ποτέ. Το ΠΑΣΟΚ κατρακύλησε στην τρίτη θέση στο
13,18% χάνοντας 30,7 ποσοστιαίες μονάδες!
Δεύτερος αναδείχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,78%, η
ΔΗΜΑΡ πήρε 6,11%, το ΚΚΕ 8,48%, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,19% (με τα συνολικά ποσοστά της Αριστεράς να ξεπερνάνε της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ
μαζί). Το ΛΑΟΣ έμεινε εκτός βουλής αλλά η
Χ.Α, στην αρνητική εξέλιξη της πόλωσης, μπήκε στην Βουλή με 6,97%.
Μόνο μετά τις δεύτερες εκλογές του Ιουνίου
του 2012 κατάφεραν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ με τη
στήριξη της ΔΗΜΑΡ να σχηματίσουν την κυβέρνηση Σαμαρά - η οποία ήρθε αντιμέτωπη
με ένα νέο απεργιακό κύμα που είχε στην προμετωπίδα του τον αγώνα των εργαζομένων
στην ΕΡΤ. Για να απωλέσει όμως λίγο αργότερα το «αριστερό δεκανίκι» της ΔΗΜΑΡ και να

Δέκα χρόνια μετά, η 12 Φλεβάρη του
2012 παραμένει επίκαιρη με πολλαπλό
τρόπο. Το περίφημο «κούρεμα» του PSI
μεταφράστηκε σε αύξηση του χρέους καθώς το ελληνικό δημόσιο «διέγραψε» 106
δις ευρώ, αλλά συνοδεύτηκε από τον δανεισμό ακόμη 130 δις ευρώ -συμβάλλοντας περαιτέρω στη νέα κρίση χρέους τα
μαύρα σύννεφα της οποίας διαφαίνονται
ξανά σήμερα απειλητικά στον ορίζοντα.
Οι μεγάλοι χαμένοι από αυτήν την αναδιάρθρωση ήταν τα ασφαλιστικά ταμεία
που έχασαν τουλάχιστον 12 δις ευρώ
από το κούρεμα, ενώ πολλά ακόμα δις
χάθηκαν από το κούρεμα στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όλων των οργανισμών του δημοσίου που τα αποθεματικά
τους είχαν μετατραπεί σε ομόλογα του δημοσίου. Οι τράπεζες που ήταν ο άλλος «ζημιωμένος» του κουρέματος (και είχαν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την χρεοκοπία της χώρας που
οδήγησε στο PSI) φυσικά αποζημιώθηκαν για
τις απώλειές τους μέσα από τις ανακεφαλαιοποιήσεις και τον αναβαλλόμενο φόρο. Τα ταμεία και οι εργαζόμενοι όμως όχι.
Η επιστροφή των δισεκατομμυρίων ευρώ
που λεηλατήθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία
και πληρώνει σήμερα η εργατική τάξη και οι
φτωχοί είναι ένα κρατούμενο για το εργατικό
κίνημα - που εξακολουθεί να βαδίζει στα χνάρια του 2012, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να
βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Όπως και
η επιστροφή των μισθών, των συντάξεων που
λεηλατήθηκαν από τις μειώσεις του δεύτερου
μνημονίου και η επιστροφή της δημόσιας περιουσίας που πήρε τότε τον δρόμο της ιδιωτικοποίησης. Όλα αυτά τα έχει διαγράψει εδώ και
καιρό από την ατζέντα της η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με την δεξιά του προσαρμογή να συνεχίζεται σήμερα σαν αντιπολίτευση. Όμως πρόκειται για μάχες που δεν βρίσκονται πίσω μας αλλά μπροστά μας ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις επιθέσεις που αυτή συνεχίζει.
Αυτές οι μάχες έχουν ανάγκη από μια δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά που θα μπει
μπροστά για να τις οργανώσει βάζοντας ταυτόχρονα την εργατική εναλλακτική της διαγραφής του χρέους, της υπεράσπισης της δημόσιας ασφάλισης, Υγείας και Παιδείας, του εργατικού ελέγχου, της σύγκρουσης με τις επιταγές της ΕΕ και τους καπιταλιστές, τα προτάγματα δηλαδή που έβαλαν στην ατζέντα το
ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήδη από το 2012.
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50 χρόνια ΣΕΚ
ΕΚΔΗΛΩΣH

«Κάλεσμα για οργάνωση και αγώνα»

Μ

ε προβολές της ταινίας “50 χρόνια
αγώνες” και συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις αποχαιρέτησαν αγωνιστικά το 2021 μέλη και φίλοι του ΣΕΚ σε γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά
και σε Γιάννενα, Βόλο, Πάτρα και Ξάνθη.

Μ

ε μια εκδήλωση-παρουσίαση του
βιβλίου “50 χρόνια αγώνες για
την Επανάσταση και τον Σοσιαλισμό” με το οποίο και έκλεισε την εκδοτική
του δράση για το 2021- ξεκινά το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο την νέα χρονιά
στις 21 Γενάρη, στις 7μμ, στο καφέ
The Blind Beggar, Χαρ. Τρικούπη 6-10,
στοά Atrium.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν για
να μιλήσουν για το βιβλίο ο Δημήτρης
Παπαχρήστος, εκφωνητής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος της πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η
Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς, ο
Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά με την Ανταρσία στο
Λιμάνι και η Λίλιαν Μπουρίτη από το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα.
Το βιβλίο που βρέθηκε, συζητήθηκε
και αγοράστηκε σε όλες τις τοπικές
εκδηλώσεις-βιντεοπροβολές της ταινίας “50 χρόνια αγώνες” αποτελείται
από συλλογή άρθρων για τους σταθμούς του κινήματος που σημάδεψαν
την πορεία του ΣΕΚ, αλλά και τις πολιτικές επιλογές του και την συζήτηση
που επεδίωκε πάντοτε να ανοίγει μέσα
στους εργατικούς αγώνες, ενάντια
στον ρατσισμό και τον φασισμό, τον
εθνικισμό, τον σεξισμό και την καταπίεση. Τριάντα δύο κείμενα δημοσιευμένα
από το 1973 μέχρι και σήμερα συνθέτουν το πλούσιο πανόραμα ιδεών και
δράσης που πάνω τους στηρίχθηκε το
χτίσιμο μιας δυνατής επαναστατικής
αριστεράς στην Ελλάδα, ενώ το βιβλίο
κλείνει με χαιρετισμούς που απήυθυναν για τα 50 χρόνια του ΣΕΚ αγωνιστές, συνδικαλιστές, στελέχη της Αριστεράς από την Ελλάδα αλλά και
αδελφές οργανώσεις του ΣΕΚ από άλλες χώρες.

Σε Αθήνα και Πειραία η ταινία προβλήθηκε
σε 20 γειτονιές από το Γκύζη μέχρι τη Νίκαια,
το Ελληνικό, την Νέα Ιωνία και την Αγ. Παρασκευή. Συμμετείχαν δεκάδες εργαζόμενοι και
εργαζόμενες, φοιτητές, μαθητές και κόσμος
από τις αντίστοιχες γειτονιές. Η τελευταία τοπική προβολή θα γίνει στο Αιγάλεω το Σάββατο 8/1 στις 6μμ, στο στέκι δασκάλων, Ρήγα Φεραίου 20.
«Πήρα την απόφαση να γίνω μέλος του ΣΕΚ
μετά την βιντεοπροβολή εάν και είχα παρακολουθήσει και πιο πριν δράσεις και εκδηλώσεις
του τοπικού πυρήνα στο Ίλιον. Ήμουν αριστερή και με αριστερές καταβολές αλλά όχι “οργανωμένη”. Η ταινία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα,
μας θύμισε κάποια πράγματα που τα έχουμε
ζήσει ή τα έχουμε ακούσει αλλά είχε και πολλές εικόνες από στιγμές των 50 τελευταίων
χρόνων και αγώνων από το Πολυτεχνείο μέχρι
σήμερα που δεν τις γνωρίζαμε. Ακολούθησε
μια πλούσια συζήτηση τόσο για την ιστορία
όσο και για το τώρα. Το παρελθόν είναι σημαντικό και η ιστορία της κάθε οργάνωσης
πρέπει να είναι σεβαστή. Πιστεύω όμως πως
με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει όλοι να αγωνιστούμε
με όποιο τρόπο μπορούμε», δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Μαρία Ζυγούρη από το
Ίλιον.
«Αυτή η κυβέρνηση που έχουμε απέναντί
μας δεν μας επιτρέπει να επαναπαυόμαστε καθόλου, ούτε καν τα Χριστούγεννα», μας είπε ο
Γιάννης Μορίκης από το Περιστέρι. «Πρέπει
διαρκώς να είμαστε σε δράση και σε επαφή με
τον κόσμο, να του λέμε την αλήθεια για όσα
γίνονται και να οργανώνουμε την αντίσταση.
Κανένας δεν πρέπει να μένει απαθής μπροστά
σε όσα κάνουν. Η ταινία για τα 50 χρόνια μας
θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι αγώνες που
έχει δώσει ο κόσμος στο παρελθόν ενάντια σε
όλες τις κυβερνήσεις και η παρέμβαση του
ΣΕΚ, ιδιαίτερα όμως τα τελευταία δώδεκα
χρόνια με τα μνημόνια. Η ταινία προσωπικά
μου άρεσε πολύ και μάλιστα την έχω παρακολουθήσει και πέρα από τη βιντεροπροβολή με
άλλους φίλους. Όμως δεν πρέπει να μείνουμε
εκεί. Η δράση του ΣΕΚ ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση των δολοφόνων είναι πολύ σημαντική
και πρέπει όλοι να συμμετέχουμε και να ξεσηκώσουμε τον κόσμο».
Από την εκδήλωση στα Εξάρχεια, ο Βασίλης
Μυρσινιάς, εργαζόμενος στον επισιτισμό, μετέφερε Εργατική Αλληλεγγύη πως «η συζήτηση επικεντρώθηκε κύρια γύρω από την επιλογή και τη σημασία που είχε η μετάβαση από
την ΟΣΕ στο ΣΕΚ. Η επιλογή του να έχεις ένα
κόμμα με τοπικούς πυρήνες που συζητούν αλλά και δρουν τοπικά και όχι απλά μια οργάνωση που κινείται ολομελειακά ήταν και είναι και
σήμερα καθοριστική. Λόγω και της παρουσίας
εργαζόμενων στον επισιτισμό-τουρισμό η συζήτηση επεκτάθηκε και στη σημασία που έχει
η δράση του ΣΕΚ μέσα σε αυτό τον χώρο και
τον ρόλο που έχουμε να παίξουμε και μέσα
από το σωματείο», συμπλήρωσε.

Προβολή της ταινίας “50 χρόνια αγώνες” στον Πειραιά. Φωτό: ΣΕΚ Πειραιά

Ο Βαγγέλης που συμμετείχε στην εκδήλωση
στα Ιλίσια μας μετέφερε πως «είχα διαβάσει
πριν τη βιντεοπροβολή το αντίστοιχο άρθρο
στο περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω και
αυτό ήταν πολύ βοηθητικό γιατί το άρθρο προσφέρει μια πιο εις βάθος ανάλυση της πορείας
του ΣΕΚ. Μαζί και με την ταινία, πέρα από την
νοσταλγία που μπορεί να προκαλέσουν σε παλιότερους, αποτελούν κάλεσμα για οργάνωση
και για αγώνα στο σήμερα. Στην εκδήλωση
συμμετείχαμε κυρίως φοιτητές από τη γειτονιά
αλλά και εργαζόμενοι. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις μάχες που έχουμε να δώσουμε το
επόμενο διάστημα και λιγότερο στην ιστορία.
Γι'αυτό αν και γνώριζα από πριν το ΣΕΚ πήρα
την απόφαση να οργανωθώ εκείνη την ημέρα».

Eπιλογές
«Στον Πειραιά όλοι έφυγαν ενθουσιασμένοι
από την ταινία ενώ ύστερα και από την τοποθέτηση του Θανάση Διαβολάκη, δημοτικού
συμβούλου με την Ανταρσία στο Λιμάνι, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο που έπαιξαν
μερικές από τις πιο δύσκολες επιλογές που
έκανε το ΣΕΚ όπως η διεθνιστική του στάση
στο Μακεδονικό ή το “ανοιχτά σύνορα για
όλους” σε εποχές συντονισμένης επίθεσης και
χωρίς να τις υιοθετεί και η υπόλοιπη αριστερά» μας μετέφερε η Τιάνα Ανδρέου, εργαζόμενη στο υπ. Οικονομικών και ομιλήτρια στην
εκδήλωση.
«Στο Μαρούσι η βιντεοπροβολή που έγινε
στο δημαρχείο προκάλεσε μια ζωντανή συζήτηση γύρω από την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η Αριστερά στην Ελλάδα σήμερα»,
μας μετέφερε ο Σωτήρης από τον τοπικό πυρήνα. «Ξεκινήσαμε με την εισήγηση της Αφροδίτης Φράγκου, δημοτικής συμβούλο που έκανε μια αναδρομή στις κομβικές μάχες του κινήματος και τις επιλογές που έκανε το ΣΕΚ. Στη
συνέχεια συζητήσαμε πως σε πολλά ζητήματα, όπως για παράδειγμα ο εθνικισμός και ο
μιλιταρισμός, η Αριστερά έχει κάνει προχωρήματα και πως σε αυτό έχει παίξει ρόλο το ίδιο
το κίνημα αλλά και οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει ως ΣΕΚ και το γεγονός πως ποτέ δεν

υποτιμήσαμε την ιδεολογική συζήτηση μέσα
στο ίδιο το κίνημα και την Αριστερά αλλά ούτε
και κάναμε εκπτώσεις».
Από τον Βόλο ο Γιώργος Ζιάκας, φοιτητής
στο Πολυτεχνείο μάς μετέφερε τις εντυπώσεις
του από την βιντεοπροβολή στον Θόλο του
πανεπιστημίου. «Η ταινία που είδαμε στον Βόλο ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα από την εκδοχή που είχαμε δει στο μονοήμερο στην Αθήνα, όπου και αποφάσισα να γίνω μέλος του
ΣΕΚ. Οι προσθήκες που είχαν γίνει για το φοιτητικό κίνημα και τις καταλήψεις του 2006/7,
ιδιαίτερα για εμάς τους φοιτητές, ήταν πολύ
χρήσιμες. Εμένα μου έκαναν εντύπωση οι πολύ επεξηγηματικές εικόνες και η αφήγηση από
τα πρώτα χρόνια της ΟΣΕ. Ο τρόπος με τον
οποίο ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα κόντρα
στις επιθέσεις και η επιμονή στον επαναστατικό δρόμο παρά τα εμπόδια, είναι έμπνευση και
για εμάς που θέλουμε να αγωνιστούμε σήμερα. Η ταινία αλλά και η συζήτηση που ακολούθησε μας έδωσε πολλή και χρήσιμη τροφή για
σκέψη».
Στην Θεσσαλονίκη η ταινία προβλήθηκε
στην Κάτω Τούμπα αλλά και στο κέντρο της
πόλης στον πολυχώρο πολιτισμού ΕΝΕΚΕΝ,
όπου μαζί με τον Κώστα Τορπουζίδη, δικηγόρο και μέλος του ΣΕΚ μίλησε και ο Γιώργος
Γιαννόπουλος, δημοσιογράφος, εκδότης του
περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ. «Η ταινία πραγματικά, είναι μια ευκαιρία για κάποιον άνθρωπο που δεν
είναι οργανωμένος στο ΣΕΚ, όπως εγώ, να παρακολουθήσει μια πλήρη αναδρομή των σημαντικών ιστορικών και αγωνιστικών στιγμών.
Προσωπικά, συγκινήθηκα πολύ τόσο από την
ίδια την ταινία, όσο κι από τις τοποθετήσεις
που πραγματοποιήθηκαν από μέλη του ΣΕΚ
και συντρόφους/ισες, οι οποίες έγιναν σε κλίμα φόρτισης, αναστοχασμού αλλά και στόχευσης προς τους αγώνες του μέλλοντος», μας
είπε η Έφη Γεωργακοπούλου, ψυχολόγος εργαζόμενη σε Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων
που συμμετείχε στην εκδήλωση.
Σύντομα η ταινία “50 χρόνια αγώνες” θα είναι διαθέσιμη ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Δημήτρης Δασκαλάκης
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

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

Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων – Το
εργατικό κίνημα μπορεί να τους ανατρέψει
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1
καφέ Χορτάτζη 3, πλ. Αγ. Νικολάου 7.30μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 Α’ ΦΕΠΑ 7.30μμ
Νίκη της αριστεράς στη Χιλή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΚΥΨΕΛΗ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1
Kick καφέ, Σποράδων 26, 7μμ
Πώς νίκησε η ρωσικη επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Υπάρχει καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο;
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1
καφέ Blue Bear 7.30μμ bit.ly/sekexa
Ο αγώνας των προσφύγων
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΠΕΜΠΤΗ 6/1 Δ’ ΦΕΠΑ 7.30μμ
https:join.skype.com/nLroYNCjqbOE
Μαρξισμός – θεωρία και πράξη
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 ιντερνέτ καφέ 7μμ
Νίκη της αριστεράς στη Χιλή
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 6/1 καφέ πλ. Σουρμένων 7μμ
Η πολύτιμη κληρονομιά του Παντελή Πουλιόπουλου
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

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

ΠΕΜΠΤΗ 6/1
Πρατίνου 38, κοινωνική κουζίνα 6.30μμ
Νίκη της αριστεράς στη Χιλή
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

ΠΕΜΠΤΗ 6/1 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ουκρανία – ξανά στη δίνη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 6/1, 7μμ, messenger sekgiannena
Νίκη της αριστεράς στη Χιλή
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 δημαρχείο 7μμ
Νίκη της αριστεράς στη Χιλή
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 6/1 δημαρχείο 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/1 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Νίκη της αριστεράς στη Χιλή
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1, 7.30μμ
πληρ.: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Γερμανία μετά τις εκλογές – κρίση στην
καρδιά της Ε.Ε.
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 καφέ Ποέτα 8μμ
Η επιστροφή του συνδικαλισμού
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα
ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Να κάνουμε το 2022 χρονιά της ανατροπής
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Μάχη ενάντια στην ομοφοβία – στη φυλακή
οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Αγγελική Φωτεινού

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1
καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
Λένιν και η επαναστατική εφημερίδα στον
21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

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 ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 6/1, 7μμ,
https://meet.jit.si/PyrinasKallithea

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμεγια

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/1
στέκι δασκάλων, Ρήγα Φερραίου 20, 6μμ
50 χρόνια αγώνες για την επανάσταση και
τον σοσιαλισμό
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΧΑΝΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 καφέ Aberto,

Ρήγα Φερραίου 48-50, 6.30μμ
Ουκρανία – ξανά στη δίνη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 13/1 καφέ Aberto,
Ρήγα Φερραίου 48-50, 6.30μμ
Νίκη της αριστεράς στη Χιλή
Ομιλητής: Νίκος Γεροντής

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση

Tον διεθνισμό

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

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/1
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ HΣΑΠ 6.30μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 6μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/1
ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Πλ. Αμερικής 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή Πάρκο Τρίτση
11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11.30πμ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λεωφ. Ηρακλείου
Οργανισμός Νεότητας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 2μμ

ΠΑΤΡΑ

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 6.30μμ
Το εμβόλιο χρειάζεται εργατικό έλεγχο
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Εξορμήσεις

ΒΟΛΟΣ

Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/1
ΑΜΦΙΑΛΗ Άγαλμα Φύσσα 6μμ
ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλισμό.
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Η ΕΣΣΔ μετά τον Στάλιν

Σ

Τι ήταν το καθεστώς
που κατέρρευσε
πριν από 30 χρόνια;

τις 25 Δεκέμβρη του 1991 η σοβιετική σημαία έπαψε να ανεμίζει στο Κρεμλίνο και αντικαταστάθηκε από τη ρώσικη σημαία. Ήταν
η συμβολική ολοκλήρωση της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης, μιας
διαδικασίας που είχε συγκλονίσει το
Ανατολικό Μπλοκ τα τρία προηγούμενα χρόνια. Το ιδεολόγημα που χρησιμοποίησαν οι απολογητές του καπιταλισμού ήταν αυτό του «τέλους της
ιστορίας», όπως το διατύπωσε ο
Φράνσις Φουκουγιάμα.
Στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η
προπαγάνδα των απολογητών του καπιταλισμού έλεγε ότι «η αγορά είναι ανώτερη» και ότι ο καπιταλισμός είναι το
σύστημα που αντικατοπτρίζει καλύτερα
«την ανθρώπινη φύση». Με την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» θεώρησαν ότι δικαιώθηκαν. «Τέλος της
ιστορίας» σήμαινε ότι θα τελείωναν πια
οι πόλεμοι και οι ανταγωνισμοί, ότι η
αγορά θα κατέκλυζε όλο τον πλανήτη,
θα ανέβαζε το βιοτικό επίπεδο και θα
εξάλειφε τις ανισότητες.
Σήμερα, 30 χρόνια μετά, βαθιά μέσα
σε μια παγκόσμια οικονομική, υγειονομική και πολιτική κρίση, η θεωρία αυτή
αντιμετωπίζεται στην καλύτερη περίπτωση σαν
ένα κακόγουστο αστείο. Το 2019 όλος ο πλανήτης συγκλονίστηκε από μεγάλες εξεγέρσεις,
μαζικές διαδηλώσεις και κινήματα τα οποία
μόνο προσωρινά ανέκοψε η πανδημία στις αρχές του 2020. Με δυο χρόνια πανδημίας, πεντέμιση εκατομμύρια νεκρούς και έναν ολόκληρο κόσμο στα κάγκελα, λίγοι τολμούν να γράψουν τις ίδιες φανφάρες για τη φετινή επέτειο.

Κρατικός καπιταλισμός
Παρόλα αυτά δεν παραιτούνται από την
προσπάθεια να αναβιώσουν τη θεωρία των
δυο άκρων, να συγκρίνουν τη Σοβιετική Ένωση με το ναζιστικό καθεστώς. Όμως, το καθεστώς που ανέτρεψε την επανάσταση στην
ΕΣΣΔ μετά την επικράτηση του Στάλιν ήταν
ένας κρατικός καπιταλισμός -καθρέφτης του
καπιταλισμού στη Δύση.
Η ακραία εντατικοποίηση της εργασίας στην
ΕΣΣΔ μετά την επικράτηση του σταλινισμού, το
ξερίζωμα των αγροτών, οι λιμοί, οι μαζικοί
εκτοπισμοί δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στον
καπιταλισμό. Αντίθετα, όλες οι μεγάλες καπιταλιστικές αυτοκρατορίες στήθηκαν πάνω σε τέτοια εγκλήματα, τρομακτικότερων μάλιστα διαστάσεων. Τα εγκλήματα της συσσώρευσης του
κεφάλαιου στη Βρετανία, στη Γαλλία, στις ΗΠΑ
αφαιρούν από τους απολογητές του καπιταλισμού το δικαίωμα να μιλάνε για το πώς εγκαθιδρύθηκε ο κρατικός καπιταλισμός στην ΕΣΣΔ.
Η ανάδειξη όμως των εγκλημάτων του καπιταλισμού δεν μπορεί να οδηγεί στην υπεράσπιση του σταλινισμού. Χρειάζεται συζήτηση
στο εσωτερικό της Αριστεράς για το τι ήταν
αυτό που κατέρρευσε πριν 30 χρόνια. Ο Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου 18-19 Δεκέμβρη κυκλοφόρησε με ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα στην κατάρρευση της ΕΣΣΔ την οποία ονομάζει «καπιταλιστική παλινόρθωση».
Το αφιέρωμα με μια σειρά άρθρα υποστηρίζει ότι «τόσο από τη θετική, όσο και από την
αρνητική πείρα του 20ού αιώνα» αποδεικνύεται η «υπεροχή των σοσιαλιστικών σχέσεων
παραγωγής για την ικανοποίηση των αναγκών

εργατικη αλληλεγγυη σελ.13
Νο 1503, 5 Γενάρη 2022

Το πρωτοσέλδιο της Εργατικής Αλληλεγγύης
στις 4 Σεπτέμβρη 1991

της κοινωνίας». Δεν παραλείπει βέβαια να συμπεριλάβει μια επίθεση σε αυτό που ονομάζει
«αντισοβιετισμό του οπορτουνιστικού ρεύματος στην Ελλάδα», εννοώντας την κριτική στο
σταλινικό καθεστώς μιας σειράς οργανώσεων
και τη θεωρία του κρατικού καπιταλισμού στην
οποία βασίζει την ανάλυσή του για το ανατολικό μπλοκ το ΣΕΚ.
Το σχετικό άρθρο χαρακτηρίζει τη στάση αυτή «σοβαρό ανάχωμα για τον εγκλωβισμό εργαζόμενων και νεολαίας που τείνουν προς την
αμφισβήτηση του καπιταλιστικού συστήματος»,
ενώ ο συντάκτης του εκπλήσσεται που θεωρούνται μορφές εντατικοποίησης της εργασίας
τα «κόκκινα Σάββατα» (ημέρες εθελοντικής εργασίας που έγιναν υποχρεωτικές αργότερα
από το σταλινικό καθεστώς) και το σταχανοβικό κίνημα (ανταγωνισμός μεταξύ των εργατών
για το ποιος θα παράξει περισσότερο, που ιδεολογικοποιήθηκε με τη δικαιολογία ότι βοηθάει
στη «σοσιαλιστική οικοδόμηση»)!
Οι αρθρογράφοι του Ριζοσπάστη προσπερνούν το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, με το
οποίο η σταλινική Ρωσία συμφώνησε προσωρινά με τον Χίτλερ τη “μη επίθεση” και το μοίρασμα της Πολωνίας και έσπειρε την απόγνωση
και τη διάλυση στο εργατικό και αντιφασιστικό
κίνημα της εποχής, αλλά και την υπονόμευση
της Αντίστασης σε μια σειρά χώρες προκειμένου να μη διακινδυνεύσει την συμμαχία του
Στάλιν με τον Τσώρτσιλ και τον Ρούζβελτ.
Στο ίδιο άρθρο, χαρακτηρίζεται «κρίσιμη μάχη για την επιβίωση του σοσιαλισμού» η επέμβαση των ρώσικων τανκς στην Ουγγαρία το ’56
και την Τσεχοσλοβακία το ’68. Όπως αναφέρεται, ένα σοσιαλιστικό κράτος οφείλει να έχει κατασταλτική λειτουργία απέναντι «στους αντιπάλους του» -εννοώντας ακόμη και τους εργάτες
που ξεσηκώνονται! Το Ανατολικό Μπλοκ γνώρισε μια σειρά εξεγέρσεις που είχαν όλες τις μεθόδους πάλης που χρησιμοποιεί η εργατική τάξη: τις απεργίες, τις διαδηλώσεις, τις καταλήψεις δημόσιων κτιρίων. Το ’53 στο ανατολικό
Βερολίνο οι εργάτες ξεσηκώνονταν με το σύν-

θημα «Είμαστε εργάτες, όχι σκλάβοι». Το ‘56
ακολούθησε η Πολωνία και η Ουγγαρία. Το ’68
η Πράγα. Στην Πολωνία έγιναν ξανά εξεγέρσεις
το 1970 και το ’76, ενώ το αποκορύφωμα ήταν
το 1980, με 10 εκατομμύρια εργάτες/τριες να
γράφονται στο συνδικάτο της «Αλληλεγγύης»
σε ένα τεράστιο εργατικό κίνημα.
Πρωταγωνιστής στην κατάρρευση της ΕΣΣΔ
ήταν η εργατική τάξη. Από το 1987, ο Γκορμπατσόφ προσπάθησε να εκσυγχρονίσει την χτυπημένη από την κρίση σοβιετική οικονομία με την
Περεστρόικα («ανασυγκρότηση»). Όμως, οι
απόπειρες αποτύγχαναν, και οι αποτυχίες προκαλούσαν από τη μια την αγανάκτηση των «από
κάτω» και από την άλλη καυγάδες μέσα στην
ίδια την άρχουσα τάξη. Το 1988 άρχισαν να ξεσπάνε τα ζητήματα της εθνικής καταπίεσης και
μια σειρά εθνότητες που αρχικά στήριζαν τις
μεταρρυθμίσεις του Γκορμπατσόφ προχώρησαν να ζητούν ανεξαρτησία. Η ωμή καταστολή
δεν έφερε αποτέλεσμα, ενώ οι λίγες παραχωρήσεις έδιναν ώθηση στις διεκδικήσεις.

Απεργιακό κίνημα
Τον Ιούλη-Αύγουστο του 1989 ένα μαζικό
απεργιακό κίνημα ανθρακωρύχων στην ΕΣΣΔ
έληξε νικηφόρα. Το κίνημα απλώθηκε και στην
ΕΣΣΔ και στις άλλες χώρες του Ανατολικού
Μπλοκ. Ανάμεσα στον Αύγουστο του 1989 και
τον Απρίλη του 1990 πραγματοποιήθηκαν
2.600 διαδηλώσεις, 300 συγκεντρώσεις 200
απεργίες και δεκάδες καταλήψεις σε εργοστάσια. Τα οικονομικά αιτήματα μετατρέπονταν σε
πολιτικά. Αυτά δεν τα έκαναν πράκτορες της
Δύσης. Αυτό που έλειπε από την κατάρρευση
της ΕΣΣΔ δεν ήταν η εργατική τάξη, ήταν η
επαναστατική ηγεσία που θα μπορούσε να
οδηγήσει αυτές τις εξεγέρσεις στη νίκη.
Οι ερμηνείες που δίνει ο Ριζοσπάστης για
την κατάρρευση περιορίζονται σε μεταγενέστερες του Στάλιν περιόδους και σε αιτίες λίγο πολύ ιδεολογικές. «Η ζωή έδειξε ότι δεν
υπήρχε από το ΚΚΣΕ κατακτημένη θεωρητική
δυναμική… Τα βήματα της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού ήταν ανεπαρκή…» αναφέρει ένα άρθρο, ενώ ένα ολόκληρο
μέρος του αφιερώματος παρουσιάζει τις εκδοτικές προσπάθειες του ΚΚΕ προκειμένου να
αναλύσει τις αδυναμίες αυτές. Επιπλέον, σε
συνέντευξή της η Αλέκα Παπαρήγα προσπαθεί
να αιτιολογήσει τη στάση της ηγεσίας του ΚΚΕ
-που δεν είχε αρθρώσει ούτε κιχ ενάντια στη
γραμμή της Μόσχας μέχρι να είναι πια οφθαλμοφανής η πτώση- με την ύπαρξη της «οπορτουνιστικής ομάδας» που αργότερα αποχώρησε προς τον Συνασπισμό.
Αυτές οι αναλύσεις ωστόσο δεν τολμούν να
φτάσουν στην ουσία. Ο σοσιαλισμός δεν ορίζεται με βάση την κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, ούτε ως ένα καθεστώς με
κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας. Σοσιαλισμός σημαίνει να έχει την εξουσία η εργατική
τάξη και να οργανώνει την παραγωγή με βάση

τις ανάγκες της. Ο χαρακτηρισμός της ΕΣΣΔ
ως «σοσιαλιστικής» μετά την επικράτηση του
σταλινισμού δεν δίνει επαρκείς εξηγήσεις γιατί
όλες οι κατακτήσεις της Οκτωβριανής επανάστασης είχαν ξηλωθεί μέσα στη δεκαετία του
’30 -κι αυτή η κριτική δεν κοιτάει το σταλινικό
καθεστώς «από τη σκοπιά μιας ιδανικής κομμουνιστικής κοινωνίας», όπως λέει ο Ριζοσπάστης, αλλά από τη σκοπιά των πρώτων χρόνων
της προσπάθειας των εργατών/τριών να οργανώσουν τη ζωή τους.
Οι θεωρίες του «υπαρκτού σοσιαλισμού» μετά τον Στάλιν, αποδίδουν τους ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ΕΣΣΔ και των ανατολικών
καθεστώτων στην «οικοδόμηση» και στο «θαύμα» του σοσιαλισμού, αλλά δεν μπορούν να
εξηγήσουν την κρίση που ακολούθησε. Την
ανάπτυξη τα καθεστώτα την πέτυχαν μέσα
από την υπερεκμετάλλευση των εργατών.
Όμως οι υψηλοί ρυθμοί συσσώρευσης και
ανάπτυξης δεν είχαν σαν στόχο την καλυτέρευση της ζωής της εργατικής τάξης αλλά τον
ανταγωνισμό με τη Δύση. Το χαρακτηριστικό
που καπιταλισμού είναι η ανταγωνιστική συσσώρευση κεφαλαίου -και είναι η αιτία τόσο πίσω από τη γρήγορη ανάπτυξη, όσο και πίσω
από την καταστροφική κρίση.
Η θεωρία του κρατικού καπιταλισμού ήταν
αυτή που έκανε το ΣΕΚ να μη θρηνεί για την
κατάρρευση του «υπαρκτού» αλλά να ριχτεί με
όλες του τις δυνάμεις στις μάχες της εργατικής τάξης που συνεχίζονταν. Τριάντα χρόνια
μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, η επιμονή στην κεντρικότητα της εργατικής τάξης στην αλλαγή
της κοινωνίας είναι αυτό που μπορεί να δώσει
τη δυνατότητα στην Αριστερά να μετατρέψει
την οργή που συσσωρεύεται σε οργανωμένη
δράση για την ανατροπή του καπιταλισμού.

Αφροδίτη Φράγκου
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Διεθνή

Ο Τόνι Μπλερ, Ιππότης
της Περικνημίδας!
Κ

αλή χρονιά. Σε περίπτωση που
είχατε αμφιβολίες για το πώς
θα είναι το 2022, η Βασίλισσα Ελισάβετ θα πρέπει να σας έχει απαλλάξει, χρίζοντας τον Τόνι Μπλερ Ιππότη του Ευγενέστατου Τάγματος
της Περικνημίδας. Είναι μια διάκριση που βρίσκεται υπό τον έλεγχο
της, σε αντίθεση με τους πιο πεζούς τίτλους ιπποτισμού που δίνονται εθιμικά από τον πρωθυπουργό.
Η Ελισάβετ Ουίνσδορ μας λέει πως
το κακό θα συνεχίσει να ευημερεί.

Γράφει ο
Άλεξ Καλλίνικος

Διαδηλώσεις στο Χαρτούμ τον Απρίλιο του 2019. Φωτό: ΑP

ΣΟΥΔΑΝ

Η χούντα έχασε
το “φύλλο συκής”

Σ

ε παραίτηση οδηγήθηκε το βράδυ της Κυριακής
2 Γενάρη ο πρωθυπουργός του Σουδάν, Αμπντάλα Χάμντοκ, ενάμιση μήνα αφότου επέστρεψε
στη θέση του πρωθυπουργού από την οποία τον είχε
εκτοπίσει το στρατιωτικό πραξικόπημα της 25ης Οκτωβρίου 2021 με επικεφαλής τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν.
Ο Χάμντοκ αναγκάστηκε να παραιτηθεί κάτω από
την πίεση των μεγάλων διαδηλώσεων της περασμένης
Κυριακής που κατευθύνονταν προς το προεδρικό μέγαρο και όπου κυριαρχούσαν τα συνθήματα “η εξουσία στον λαό” και “οι στρατιώτες στους στρατώνες”.
Οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας άλλα δύο άτομα. Η συνεχιζόμενη αντίσταση στο πραξικόπημα πατάει στην εμπειρία της επανάστασης του 2019.
Συμπρόεδρος της “μεταβατικής” κυβέρνησης στην
οποία συμμετείχε ο Χάμντοκ ήταν ό ίδιος ο στρατηγός Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, ενώ στο συμβούλιο που διαχειρίζεται την υποτιθέμενη μετάβαση συμμετέχουν υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί τους οποίους
βαραίνουν κατηγορίες για διαφθορά και παραβιάσεις
των ανθρωπινων δικαιωμάτων.
ΗΠΑ, ΕΕ και Σαουδική Αραβία είχαν σπεύσει να χαιρετίσουν τη συμφωνία «αποκατάστασης της δημοκρατίας» και πίεζαν το τελευταίο διάστημα τον Χάμντοκ να
καθυστερήσει τουλάχιστον την παραίτησή του. Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών απειλούσε πως οι ΗΠΑ
θα λάβουν μέτρα εναντίον «όλων όσoι επιδιώκουν να
εμποδίσουν τους Σουδανούς από το να αποκτήσουν
μια πολιτική και δημοκρατική κυβέρνηση».
Ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η ΕΕ, ούτε βέβαια η Σαουδική
Αραβία νοιάζονται για το αν στο Σουδάν θα υπάρχει
χούντα. Φοβούνται όμως ότι χωρίς το φύλο συκής
που παρείχε η παρουσία του Χαμντόκ στην κυβέρνηση, οι διαδηλώσεις και οι απεργίες μπορεί να μεγαλώσουν και να συνδεθούν και να πυροδοτήσουν και άλλα κινήματα στην ευρύτερη περιοχή προκαλώντας
περισσότερη αστάθεια.
Όμως η σύντομη παραμονή του Χάμντοκ στην κυβέρνηση ως ανδρείκελου δεν κατάφερε ποτέ να σταματήσει τις μαζικές κινητοποιήσεις του κινήματος

ενάντια στο πραξικόπημα. Αντίθετα αυτές ήρθαν πολλές φορές αντιμέτωπες με την αιματηρή καταστολή
της κυβέρνησης και τον κατήγγειλαν για προδοσία.

Καθημερινά
Οι διαδηλώσεις όλο αυτό το διάστημα συνεχίζονται
σχεδόν καθημερινά. Το κέντρο της αντίστασης είναι το
Χαρτούμ, αλλά διαδηλώσεις πραγματοποιούνται και σε
πολλές άλλες πόλεις όπως το Πορτ Σουδάν, το Αντ
Νταμαζίν, η Ατμπάρα και το Ουάντ Μαντάνι. Την περασμένη εβδομάδα οι αρχές μπλόκαραν ξανά τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και το ίντερνετ, ενώ στρατός,
αστυνομία και παραστρατιωτικές ομάδες πολιόρκησαν
ολόκληρες γειτονιές του Χαρτούμ και τοποθέτησαν
κοντέινερ για να μπλοκάρουν τις γέφυρες του ποταμού
Νείλου που συνδέουν την πρωτεύουσα με τα βόρεια
προάστια και τη γειτονική πόλη Ομντουρμάν.
Ο αριθμός των νεκρών έχει πλέον φτάσει τους 57
από την ημέρα του πραξικοπήματος. Οι δυνάμεις
ασφαλείας κατηγορούνται για βιασμούς, καθώς σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 13 διαδηλώτριες έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης στις 19 Δεκέμβρη.
Τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν οι αναφορές για
συλλήψεις και εξαφανίσεις ηγετικών μελών των επιτροπών βάσης που αποτελούν την καρδιά της αντίστασης. “Ακόμα κι αν μας στερήσουν τους σημερινούς μας ηγέτες, υπάρχουν άλλοι που θα βγουν
μπροστά γιατί το αγωνιστικό πνεύμα του λαού είναι
πολύ δυνατό και είμαστε αποφασισμένοι. Δεν τα παρατάμε”, δήλωσε ο Σάντα, σουδανός ακτιβιστής, στη
βρετανική εφημερίδα Socialist Worker.
Οι διαδηλώσεις μπορούν και πρέπει να συνδεθούν
με μαζικές απεργίες σε χώρους που πρωτοστάτησαν
ενάντια στο πραξικόπημα όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία και τα νοσοκομεία, και οι επιτροπές βάσης να
πάρουν τον έλεγχο στα χέρια τους για να ρίξουν τον
αλ Μπουρχάν, αλλά και να ανοίξουν την προοπτική
για μια κοινωνία πέρα από αυτή που τους υπόσχονται
ο Χάμντοκ και η “διεθνής κοινότητα”.

Δ.Δ.

Το Τάγμα της Περικνημίδας ιδρύθηκε από τον μακρινό πρόγονό της,
Βασιλιά Εδουάρδο Γ’ τη δεκαετία
του 1340. Έχει μείνει γνωστός για
το ότι ξεκίνησε την πιο φοβερή σύγκρουση του Μεσαίωνα -τον Εκατονταετή Πόλεμο- διεκδικώντας τον
θρόνο της Γαλλίας. Ο Εδουάρδος
και ακόμη περισσότερο ο δισέγγονός του Ερρίκος Ε’, ήρωας του
Σαίξπηρ, εκστράτευσαν αδιάκοπα
στη Γαλλία, κερδίζοντας πολλές μάχες αλλά όχι τον πόλεμο.
Οι φόνοι και οι λεηλασίες των άγγλων στρατιωτών επιδείνωσαν τις
φοβερές ταλαιπωρίες των γάλλων
αγροτών της εποχής. Ο Εδουάρδος
ήταν βασιλιάς κατά τη διάρκεια του
Μαύρου Θάνατου – της έξαρσης
της βουβωνικής πανώλης στα τέλη
του 1340 και στις αρχές του 1350
που υπολογίζεται πως σκότωσε το
ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης. Όμως, όπως και η Covid-19
σήμερα, αυτή η πανδημία δεν ήταν
ένα καθαρά βιολογικό φαινόμενο.
Αναπτύχθηκε πάνω στο υπόβαθρο της κρίσης του φεουδαλικού
τρόπου παραγωγής. Αυτή ξέσπασε
γύρω στα 1300. Οι κοινωνικές σχέσεις, που κυριαρχούνταν από την
χρήση της στρατιωτικής και δικαστικής εξουσίας των αρχόντων για
την εκμετάλλευση των αγροτών, εμπόδιζαν την οικονομική ανάπτυξη
και οδήγησαν σε μια αλληλουχία λιμών που έκαναν τους ανθρώπους
πιο ευάλωτους στην πανώλη. Ο
μαρξιστής ιστορικός Γκι Μπουά περιέγραψε αυτό που αποκαλεί “Χιροσίμα στην Νορμανδία” - τις καταστροφές στην ανατολική Νορμανδία μεταξύ 1348 και 1440 όπου πόλεμος, λιμός και πανώλη συνδυάστηκαν για να σκοτώσουν πάνω από
το μισό του πληθυσμού.
Ο Μπλερ, λοιπόν, αποτελεί άξιο
μέλος του τάγματος που εγκαινίασε
ο Εδουάρδος. Ήταν ένας από τους
βασικούς αρχιτέκτονες της καταστροφής στο Αφγανιστάν και το

Ιράκ, κάτω από την κατοχή των
ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Παρά
την αποκάλυψη των ψεμμάτων του,
όμως, έμεινε ατιμώρητος.
Αφού αναγκάστηκε να παραιτηθεί
μετά και την υποστήριξή του στην
ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο το
2006, ο Μπλερ τριγυρνά κομπάζοντας ως “παγκόσμια πολιτική προσωπικότητα”, ενώ βγάζει δεκάδες εκατομμύρια λίρες συμβουλεύοντας
τράπεζες και τύραννους. Ωστόσο
για ένα διάστημα είχε μείνει αφανής
χάρη στην αντίθεση του αντιπολεμικού κινήματος στο αιματοκύλισμα
του Ιράκ και την καταστροφή που
προκάλεσε η κατοχή.
Φαίνεται πως τώρα ο Μπλερ έχει
γίνει σύμβολο για τους από πάνω.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1920, ο
Γερμανός ριζοσπαστικός καλλιτέχνης Τζορτζ Γκρος είχε δημιουργήσει μια συλλογή από γελοιογραφίες
με το όνομα “Το πρόσωπο της άρχουσας τάξης”. Σε αυτές ζωγράφιζε
πρόσωπα παραμορφωμένα από την
απληστία και την υπερβολική κατανάλωση -τα αφεντικά και τους
στρατηγούς που επωφελούνταν
από τον παγκόσμιο πόλεμο και τον
πληθωρισμό και δολοφονούσαν
επαναστάτες σαν τη Ρόζα Λούξεμπουργκ.
Οι φτωχοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι στον πόλεμο και την πανδημία, ενώ οι δολοφόνοι και οι εκμεταλλευτές διακηρύττουν τις καλές
τους προθέσεις. Ο Μπλερ προσωποποιεί άψογα αυτό τον κόσμο. Κάτω από την cool και χαμογελαστή
άρχουσα τάξη η θανατηφόρα καπιταλιστική μηχανή συνεχίζει να δουλεύει ανηλεώς. Βρισκόμαστε όμως
και σε μια στιγμή ιδιαίτερα μεγάλης
διαφθοράς στην κορυφή. Η καταδίκη της Γκισλέιν Μάξουελ έχει τραβήξει την προσοχή στο δίκτυο του
κακού των πλουσίων και των διασημοτήτων που είχε υφάνει γύρω του
ο Τζέφρι Έπσταϊν. Και στο πρόσωπο του Μπόρις Τζόνσον έχουμε
έναν πρωθυπουργό εξίσου ανήθικο
και ψεύτη όσο και ο Μπλερ.
Ίσως η Βασίλισσα και οι σύμβουλοί της πιστεύουν πως το κατεστημένο χρειάζεται μια ακόμα επίδειξη
αυταρέσκειας. Το να βασίζονται
όμως στον Τόνι Μπλερ για να καλωπίσουν την εικόνα της άρχουσας
τάξης θυμίζει εκείνους τους μεσαιωνικούς εκκλησιαστικούς πίνακες
της εποχής του Μαύρου Θανάτου.
Απεικονίζουν τους στυλοβάτες της
αριστοκρατίας -ένας ευλαβή Πάπα,
μια όμορφη αριστοκράτισσα, έναν
θαρραλέο ιππότη με πανοπλία- που
ξαφνικά αποκαλύπτουν το αληθινό
τους πρόσωπο: μια χαμογελαστή
νεκροκεφαλή.
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Διεθνή

Η

νίκη του Μπόριτς στις προεδρικές εκλογές της Χιλής,
όπως ήταν αναμενόμενο, πυροδότησε μια ολόκληρη συζήτηση
στην αριστερά – πέραν των συνόρων του λατινοαμερικάνικου κράτους.
Από τη μια «η Χιλή δείχνει το δρόμο», της συσπείρωσης όλης της
Aριστεράς πίσω από έναν υποψήφιο
που θα κερδίσει τις εκλογές, υποσχόμενος κοινοβουλευτικές μεταρρυθμίσεις «στο μέτρο του εφικτού».
«Εικόνα και από το ελληνικό μέλλον;
Γιατί όχι;» σχολιάζει η Αυγή προπαραμονή των Χριστουγέννων.
Από την άλλη η καταγγελία των
απόψεων που υποδέχτηκαν θετικά
την εκλογική επιτυχία της Aριστεράς
στη Χιλή και τους πανηγυρισμούς
των χιλιάδων στους δρόμους του
Σαντιάγο το βράδυ των αποτελεσμάτων, καθώς «κάνουν πλάτες στη σοσιαλδημοκρατία και σπέρνουν αυταπάτες». Χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα του Ριζοσπάστη και του 902.gr
που έφτασαν να επιτεθούν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΝΑΡ για «καλλιέργεια
ψεύτικων ελπίδων σε τμήματα του
λαού και της νεολαίας που έχουν ριζοσπαστικές αναζητήσεις».
Την Κυριακή 19/12, ο Γκάμπριελ
Μπόριτς ηγούμενος του αριστερού
συνασπισμού Apruebo Dignidad,
αναδείχθηκε πρόεδρος της Χιλής
στο δεύτερο γύρο των εκλογών με
56%, έναντι 44% του ακροδεξιού
Καστ. Οι εκλογές έγιναν με φόντο
τις εξελίξεις που έχει προκαλέσει τα
τελευταία δυο χρόνια η εξέγερση
του Οκτώβρη του 2019. Τότε με
αφορμή την αύξηση της τιμής των
εισιτηρίων στις συγκοινωνίες ξέσπασαν κινητοποιήσεις που γρήγορα
έβαλαν φωτιά σε όλη τη Χιλή. Σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα οι διεκδικήσεις δεν είχαν να κάνουν «με τα
30 πέσος, αλλά με τα 30 χρόνια»
των κυβερνήσεων που διαδέχτηκαν
τη χούντα του Πινοσέτ και δεν πείραξαν σχεδόν τίποτα από το νεοφιλελεύθερο τερατούργημα που καθιέρωσε ο δικτάτορας. Ένα χρόνο
μετά το ξέσπασμα της εξέγερσης,
τον Οκτώβρη του 2020 έγινε δημοψήφισμα όπου με ένα συντριπτικό
80% ψηφίστηκε η αναθεώρηση του
χουντικού συντάγματος, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο κόσμος του κινήματος που εξεγέρθηκε το 2019 καλά έκανε και πανηγύρισε τη νίκη του Μπόριτς και
την ήττα του νοσταλγού του Πινοσέτ, Καστ. Ξεφορτώθηκε τη μισητή
κυβέρνηση του Πινιέρα κι απέτρεψε
τη διαδοχή του από ένα χουντικό κάθαρμα. Ο αντίπαλός του και νικητής
των εκλογών ήταν αναγκασμένος να
εμφανίζεται ως καρπός της εξέγερσης. Ως ο αντινεοφιλελεύθερος ηγέτης που αναδείχθηκε από το κίνημα
και υπόσχεται ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων υπέρ των φτωχών που
θα ξηλώσουν τη νεοφιλελεύθερη
παράδοση που έχτισε η χούντα και

11/9/1973, Ο Αλιέντε στο Προεδρικό Μέγαρο που πολιορκείται από τους πραξικοπηματίες

ΧΙΛΗ

Προχωράμε χωρίς να ξεχνάμε
τα διδάγματα της ιστορίας
συνέχισαν οι διάδοχοί της. Η αυτοπεποίθηση του κόσμου να συνεχίσει
τις διεκδικήσεις του είναι μεγαλύτερη. Η αίσθηση της δυνατότητάς του
να παλεύει και να νικάει έχει δυναμώσει. Και τίποτα δεν είναι λιγότερο
δεδομένο από την προσμονή ότι αυτός ο κόσμος που πανηγύρισε τη νίκη του Μπόριτς θα κάτσει να περιμένει με σταυρωμένα χέρια τη διάψευση των προσδοκιών του.

Συμβιβασμοί
Από την άλλη η οποιαδήποτε προβολή του Μπόριτς και της εκλογικής
του συμμαχίας ως το μοντέλο που
θα πρέπει να ακολουθήσει η αριστερά διεθνώς, επαναφέρει σαν ξαναζεσταμένο φαγητό τη συζήτηση που
είχε ανοίξει η εκλογική επιτυχία του
ΣΥΡΙΖΑ, ήδη από το 2012 και πολύ
περισσότερο το Γενάρη του 2015. Ο
ΣΥΡΙΖΑ κι ο Τσίπρας προβάλλονταν
ως η Αριστερά του 21ου αιώνα. Πολυσυλλεκτική κι αντινεοφιλελεύθερη. Βγαλμένη μέσα από τα κινήματα
που ξέσπασαν από την αρχή της νέας χιλιετίας και πολύ περισσότερο
μέσα από την έκρηξη των εργατικών
αγώνων στα χρόνια των μνημονίων
από το 2010 και μετά. Κι όμως, την
υπόσχεση για «κατάργηση των μνημονίων με μια πράξη κι έναν νόμο»
τότε, διαδέχτηκε μια μακριά πορεία
συμβιβασμών από τη μεριά της νέας
κυβέρνησης που έφτασε στο ξεπούλημα του ΟΧΙ τον Ιούλιο και την υπογραφή νέου μνημονιακού προγράμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε και η
πορεία του είναι σταθερά στα δεξιά
ακόμα και από τον μετριοπαθή ΣΥΡΙ-

ΖΑ του 2015. Ταυτόχρονα κανένα
βήμα αυτών των συμβιβασμών δεν
σήμανε το σταμάτημα των αγώνων
από τη μεριά του κόσμου.
Η κυβέρνηση του Μπόριτς θα βρεθεί αντιμέτωπη με ανάλογα διλήμματα και τα δείγματα γραφής του νέου
προέδρου είναι στην κατεύθυνση
των συμβιβασμών.
Η Σόφι Σκουάιρ σε άρθρο της στο
Socialist Worker, συνοψίζει: «Υπάρχουν σαφή όρια στον ριζοσπαστισμό
του Μπόριτς. Καθ' όλη τη διάρκεια
της προεκλογικής του εκστρατείας,
διεκδίκησε δεξιές ψήφους. Έτσι, ζήτησε δράση εναντίον όσων κατηγορούνται για “κάψιμο και λεηλασία”
κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του
Οκτωβρίου 2019. Ο Μπόριτς αγνόησε τον τρόπο με τον οποίο οι μπάτσοι είχαν διατυπώσει τέτοιες κατηγορίες και βασάνισαν τους διαδηλωτές. Αρνείται επίσης να ζητήσει χάρη σε όσους φυλακίζονται βάσει του
νόμου “κατά των οδοφραγμάτων”...
Ο Μπόριτς ήταν κεντρικός στη “Συμφωνία Ειρήνης” του Νοεμβρίου
2019, η οποία έσωσε τον απερχόμενο πρόεδρο Σεμπάστιαν Πινιέρα και
αυτούς που είχαν ηγηθεί της καταστολής των διαδηλώσεων. Έχει επίσης δεσμευτεί να ακολουθήσει τα
μέτρα λιτότητας στον προϋπολογισμό του 2022 και να εφαρμόσει τη
“δημοσιονομική ευθύνη”».
Σε προγραμματικό επίπεδο φαίνεται να διαψεύδει τις – διαδεδομένες
μετά τη νίκη του – παρομοιώσεις με
τον Αλιέντε. «Θα αναβιώσει λοιπόν ο
Μπόριτς το σοσιαλιστικό πείραμα
που ξεκίνησε ο Σαλβαδόρ Αλιέντε

στις αρχές της δεκαετίας του 1970;
Μέχρι στιγμής, αυτό φαίνεται απίθανο, καθώς το πρόγραμμα του Μπόριτς είναι μετριοπαθές συγκριτικά.
Χωρίς σχέδια κοινωνικοποίησης της
οικονομίας, αλλά με υποσχέσεις για
μια περιορισμένη και κάπως πιο δίκαιη αναδιανομή των κερδών του κεφαλαίου», σχολιάζει ο μαρξιστής οικονομολόγος Μάικλ Ρομπερτς. Ακόμα κι έτσι, «οι πολυεθνικές και οι δυνάμεις της αντιδραστικής Δεξιάς
στον τομέα της χιλιάνικης βιομηχανίας, το κογκρέσο και τα ΜΜΕ ετοιμάζονται για μια αδιάκοπη εκστρατεία επιθέσεων εναντίον του νέου
προέδρου», συνεχίζει.

Επιλογές
Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο
ακτιβιστής Μιγκέλ Σίλβα που ζει και
δραστηριοποιείται στη Χιλή «η JP
Morgan την επόμενη των εκλογών
ισχυρίζεται ότι ο Μπόριτς χρειάζεται
να μετριάσει κι άλλο την πολιτική
του ατζέντα “για την αποφυγή δυσμενών οικονομικών συνθηκών... Για
να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι... η
αγορά θα χρειαστεί γρήγορα μηνύματα πραγματικής μετριοπάθειας”».
Μάλιστα, σύμφωνα με την JP Morgan «η εκλεγείσα κυβέρνηση όχι μόνο θα πρέπει να μετριάσει το φιλόδοξο πρόγραμμα, αλλά και να καθορίσει προτεραιότητες για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις γρήγορα
και αποτελεσματικά».
«Με άλλα λόγια» συνεχίζει ο Σίλβα,
«για να κερδίσει μια κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, ο Μπόριτς θα πρέπει να
διαπραγματευτεί με συμμάχους, οι

οποίοι, επειδή έχουν διαφορετικές
πολιτικές από τις δικές του, θα απαιτήσουν αλλαγές στο κυβερνητικό
σχέδιο ως τίμημα συμφωνίας. Ο
Μπόριτς και η κυβέρνησή του θα
έπρεπε στη συνέχεια να επιλέξουν
μεταξύ δύο επιλογών ...να προχωρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο,
μέσω συμφωνιών και διαπραγματεύσεων, ή να προχωρήσουν πολύ λίγο.
Υπάρχει βέβαια και μια άλλη εναλλακτική, η εναλλακτική της κοινωνικής
κινητοποίησης και της κοινωνικής
πίεσης... Είναι η εναλλακτική της οικοδόμησης μαζικής κοινωνικής οργάνωσης, λαϊκής εξουσίας και άμεσης
δημοκρατίας από τα κάτω», συνεχίζει
ο Σίλβα και συνοψίζει με το ερώτημα:
«Τους μήνες μετά τον Μάρτιο, όταν ο
Γκάμπριελ Μπόριτς θα αναλάβει την
προεδρία, ποιον συνδυασμό θα επιλέξει μεταξύ διαπραγμάτευσης “από
τα πάνω” και κοινωνικής οργάνωσης
“από τα κάτω”;».
Στην πραγματικότητα, το ερώτημα
δεν είναι καινούργιο. Έχει εμφανιστεί ξανά και ξανά και συνοψίζεται
στο δίλημμα Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση. Στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Χιλής τα αδιέξοδα
του κοινοβουλευτικού δρόμου έχουν
αποδειχθεί ιστορικά με διαφορετικούς τρόπους. Αν για το ελληνικό
παράδειγμα του 2015, το αποτέλεσμα ήταν ο συμβιβασμός και η διάψευση των προσδοκιών, για το χιλιάνικο παράδειγμα του 1973, το αποτέλεσμα ήταν το πραξικόπημα και η
δικτατορία. Τώρα που η εργατική
τάξη και η νεολαία της Χιλής έρχεται
ξανά αντιμέτωπη με τις δυνατότητες
και τα όρια των επιλογών πάνω σε
αυτό το δίλημμα, εμείς μπορούμε να
δηλώνουμε στο πλευρό της στις μάχες που την έφεραν μέχρι εδώ, σε
αυτές που θα χρειαστεί να δώσει
στη συνέχεια και αταλάντευτα να
συνεχίζουμε στο χτίσιμο μιας αριστεράς επαναστατικής, που δεν θα
μένει στα μισά του δρόμου.

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ
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Ρατσιστικό έγκλημα η δολοφονία του Ζακ
Η
Χριστίνα Βαρβία, ερευνήτρια
της ομάδας Forensic Architecture, ήταν μια από τους
μάρτυρες της 7ης και τελευταίας για
το 2021 συνεδρίασης στη δίκη για
τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Σκοπός της FA, εξήγησε, είναι
να βάλει τα γεγονότα σε σειρά, αξιοποιώντας όλο το διαθέσιμο υλικό.

Η υπεράσπιση αρνήθηκε να προβληθεί το αδημοσίευτο συγχρονισμένο βίντεο της FA, με την πρόεδρο να αναρωτιέται «έχετε κάποιον
λόγο να μη θέλετε να προβληθεί;».
«Για 11’’ δέχεται συνολικά 14 κλωτσιές», σημείωσε η μάρτυρας. Εννέα
από τον κατηγορούμενο μεσίτη Θ.
Χορταριά και πέντε από τον κοσμηματοπώλη Σ. Δημόπουλο. Το τελευταίο χτύπημα του μεσίτη ο Ζακ το
δέχεται ενώ έχει πέσει στο πεζοδρόμιο και μετά την παρέμβαση του αυτόπτη μάρτυρα που προσπάθησε να
τον σώσει.
Περιέγραψε επίσης και τις ενέργειες των αστυνομικών: «Στις 2:53:22
21/9/2021, Διαδήλωση στην επέτειο της δολοφονίας του Ζακ. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
ένας αστυνομικός τον χτυπάει με την
αστυνομική ράβδο και 5’’ αργότερα,
επίσης ότι το έγκλημα ήταν ρατσιστικό, καθώς
στις 2:53:25 πέφτουν πάνω του οι αστυνομι- το υλικό τους δεν υπάρχει.
Την
ίδια
μέρα
κατέθεσε
η
δημοσιογράφος
«είναι πασίγνωστο ότι πρόκειται για έναν άνκοί», κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις καταΜαρία Λούκα, φίλη του Ζακ, η οποία απέκλει- θρωπο που ήταν και εκπρόσωπος της ΟΛΚΕ
θέσεις των μαρτύρων αστυνομικών που ισχυρίζονταν ότι χρησιμοποιήθηκε η ηπιότερη μέθο- σε το ενδεχόμενο να ήταν επιθετικός ο Ζακ, και ήταν πολύ γνωστός για τον ακτιβισμό του
δος ακινητοποίησης. Επιπλέον, αν και η υπερά- ενώ αντέκρουσε και τα επιχειρήματα ότι και για την οροθετικότητά του». Όπως όμως
σπιση ισχυρίζεται ότι ο Ζακ ήταν επικίνδυνος έφταιγε η κατάσταση της υγείας του για τον τόνισε, ακόμα κι αν οι δράστες αγνοούσαν την
επειδή κρατούσε γυαλί και στόχος ήταν ο αφο- θάνατό του. «Δεν ήταν καθόλου απομονωμέ- ταυτότητά του, ο Ζακ είχε μεγάλη ορατότητα
πλισμός του, η μάρτυρας λέει: «Από τη στιγμή νος, καμία σχέση με τη βία… ήταν σε μία πολύ ως ομοφυλόφιλος.
που τον έχουν αφοπλίσει περνάνε περίπου 57’’ καλή φάση ζωής γιατί συμμετείχε και σε παΜήνυμα
που βρίσκονται ακόμη επάνω του». Τέλος, περι- ράσταση του Iδρύματος Ωνάση και σε ακόμη
Ο Δημήτρης Χριστόπουλος, κοσμήτορας
γράφει ότι ο Ζακ πέθανε στα χέρια της αστυνο- μια παράσταση. Αρθρογραφούσε συχνά και
έκανε
συχνά
drag
show…
Στα
πέντε
χρόνια
στο
Πάντειο, σημείωσε κι αυτός ότι «το έγκλημίας: «2.54.50 του έχουν αποδεσμεύσει το χέρι
που
τον
γνώριζα,
ήξερα
ότι
ήταν
πολύ
καλή
η
μα
αυτό
στα δικά μου μάτια είναι η επιτομή
και φαίνεται εντελώς άψυχο. Στις 2.57.30 βλέκατάστασή
του».
του
ρατσιστικού»,
διότι το θύμα έχει ιδιότητες
πουμε ότι ο Ζακ είναι πλέον στο φορείο».
Περιέγραψε
επίσης
το
περιστατικό
κατά
το
που
«συμπυκνώνουν
για τον δράστη αυτό που
Σημαντικό στοιχείο της κατάθεσής της ήταν
οποίο
ο
κατηγορούμενος
μεσίτης
παρενέβη
αποστρέφεται».
Όπως
χαρακτηριστικά τόνισε,
και το γεγονός ότι «η διαδικασία συλλογής
σε
γυρίσματα
που
γίνονταν
στο
σημείο
της
αν
ο
ίδιος
περνούσε
από
τη Γλάδστωνος την
του υλικού ήταν ελλιπής». Όπως σημειώνει η
δολοφονίας,
πλησιάζοντας
απειλητικά
την
ίδια
ίδια
ώρα
δε
θα
βρισκόταν
στη θέση του Ζακ.
ερευνητική ομάδα παρατήρησε «12 συσκευές
και
άλλους
δημοσιογράφους,
ενώ
αναφέρθη«Αλλά
αυτό
το
παιδί
προφανώς
[βρέθηκε] γιαοι οποίες έχουν τη δυνατότητα να καταγράκε
και
στις
ομοφοβικές
και
ρατσιστικές
αναρτί
συμπυκνώνει
το
περιθώριο».
«Όταν [γίνονψουν βίντεο ή φωτογραφίες. Τρεις-τέσσερις
τήσεις
του
στο
τουίτερ.
Η
μάρτυρας
τόνισε
ται]
πράξεις
βάρβαρες,
όταν
[γίνονται]
πράαπό αυτές φαίνονται να καταγράφουν», αλλά

ξεις όχι μόνο ιδιωτών αλλά και του
κράτους, πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα», τόνισε, σχετικά με την απόδοση
δικαιοσύνης.
Ο αστυνομικός Α. Ραχής, που κατέθεσε νωρίτερα, έδωσε την εικόνα
της αρχικής αντιμετώπισης της
αστυνομίας, λέγοντας ότι τα αδικήματα που διερευνήθηκαν αρχικά
ήταν απόπειρα ληστείας, νόμος περί
όπλων, καθώς και ότι πρώτα έγινε
άρση απορρήτου του κινητού του
Ζακ. Επιπλέον, κατέθεσε ότι δε θυμάται να είδε κανένα «σακουλάκι με
κοσμήματα», άλλη μια επινόηση φίλα
προσκείμενων στους δράστες μαρτύρων για να στηρίξουν το σενάριο
της ληστείας. Δυο ακόμη αυτόπτες
μάρτυρες κατέθεσαν, φίλοι του κατηγορούμενου μεσίτη – ο ένας είπε
ότι «μπορεί να τον πέτυχαν κάποιες
κλωτσιές», ενώ ο άλλος παραδέχτηκε ότι ο φίλος του δεν του μίλησε
για τον άγριο ξυλοδαρμό (τον οποίο
ο ίδιος δεν είχε δει), παρά μόνο πολύ αργότερα. Ο αυτόπτης μάρτυρας
Κ.Χ., μίλησε για την άσχημη κατάσταση του Ζακ αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό: παρότι τον γνώριζε προσωπικά δεν
μπόρεσε να τον αναγνωρίσει εκείνη τη στιγμή.
«Μου έδειχνε νεκρός… Δεν κινούνταν ούτε
φαινόταν να αναπνέει».
Τέλος, ο Τ.Ε., διασώστης ΕΚΑΒ, επιβεβαίωσε τις ευθύνες της αστυνομίας στον θάνατο
του Ζακ λέγοντας ότι η χειροπέδησή του μπορεί να έκανε τη διαδικασία ανάνηψης λιγότερο
αποτελεσματική. Όσο για την επίθεση που
υποτίθεται δέχτηκε ο ίδιος από τον Ζακ, στην
πραγματικότητα το μόνο που περιέγραψε είναι: «κρατούσε ένα κομμάτι γυαλί, εγώ τρόμαξα και πήγα προς την άλλη πλευρά». Η κατάθεσή του είναι δε μία ακόμη που δίνει την εικόνα ότι ο Ζακ πέθανε στα χέρια της αστυνομίας, καθώς ο διασώστης τόνισε ότι όταν ήρθε το ασθενοφόρο ο Ζακ δεν ανέπνεε.

• Η δίκη συνεχίζεται στις 18 Γενάρη.
Οι πληροφορίες για την ακροαματική διαδικασία είναι από την καταγραφή του Παρατηρητηρίου Zackie Oh Justice Watch.

Νέες καταγγελίες για τους πλούσιους εκ-βιαστές
Α

πόπειρα βιασμού από τον προπονητή της στην εθνική ομάδα, όταν η ίδια ήταν 14 χρονών, καταγγέλλει η πρώην
αθλήτρια ενόργανης γυμναστικής, Μαρία Παπάκου. Καταγγέλλει επίσης ότι όλοι στην εθνική ομάδα γνώριζαν και κανείς δεν
έκανε τίποτα. «Το έβλεπαν όλοι οι προπονητές. Κανένας δεν
του είπε μια λέξη, να του βάλει ένα όριο». Οι παρενοχλήσεις
συνεχίστηκαν για χρόνια, με κύριες ευκαιρίες τα ταξίδια για
αγώνες.
Με συγκλονιστικές ομοιότητες με την καταγγελία της Σοφίας
Μπεκατώρου, ακόμα μια χρονιά ανοίγει με αποκαλύψεις για τα
εγκλήματα των ισχυρών εκ-βιαστών. Η ίδια η Σοφία Μπεκατώρου μιλώντας στο Mega τονίζει ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς γνωρίζουν την καταγγελία της Μ. Παπάκου και μέχρι σήμερα δεν
έχει κληθεί σε απολογία κανείς. Και η πραγματικότητα είναι ότι
μόνο το κίνημα έχει καταφέρει να σπάσει τη σιωπή δεκαετιών.

Στις 11 Φλεβάρη έχει οριστεί η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη,
κατηγορούμενου για τέσσερις βιασμούς. Οι καταγγελίες σε
βάρος του πρώην διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου και εκλεκτού του ίδιου του Μητσοτάκη και της Μενδώνη έγιναν στο
πλαίσιο του κύματος #metoo που ξέσπασε στις αρχές του
2021. Οι καταγγελίες σε βάρος του Λιγνάδη πήραν διαστάσεις
και κορυφώθηκαν στο κίνημα των εργατών/τριών της τέχνης με
σύνθημα «Μενδώνη παραιτήσου» -κι αυτό ήταν ο κυρίαρχος
λόγος που ο πανίσχυρος αυτός άντρας οδηγήθηκε στη φυλακή και θα κάτσει στο εδώλιο.
Αντίστοιχα, ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης, που κατηγορείται για έναν βιασμό και δυο απόπειρες βιασμού θα κάτσει στο
σκαμνί στις 18 Μάρτη. Οι καταγγελίες σε βάρος του βγήκαν κι
αυτές χάρη στο κίνημα #metoo. Η απεργιακή 8 Μάρτη, στην
οποία χιλιάδες γυναίκες και άντρες βγήκαν στους δρόμους και

το 2021, καθώς και η οργανωμένη συνδικαλιστική δράση των
καλλιτεχνών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να ανοίξει ο δρόμος και γι’ αυτές τις καταγγελίες.
Δεν είναι τυχαίο που το 2021 έκλεισε με τη σύλληψη του
Στάθη Παναγιωτόπουλου, ο οποίος κατηγορείται ότι δημοσιοποίησε μη συναινετικά ερωτικό υλικό από τις πρώην του. Είναι
ένα αδίκημα που σε άλλες φάσεις όχι μόνο έχει κουκουλωθεί,
αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμη και αν το παραδεχόταν
ανοιχτά κανείς θα μπορούσε να περάσει στα ψιλά. Οι ίδιοι οι
«Ράδιο Αρβύλα» φαίνεται να υπονοούν ότι ήξεραν ότι ο Παναγιωτόπουλος τα κάνει αυτά, σε παλιότερη εκπομπή τους που
ήρθε στην επιφάνεια μετά τις καταγγελίες. Το κίνημα #metoo
και οι συνολικές μάχες του γυναικείου κινήματος έχουν φέρει
αυτά τα ζητήματα στο προσκήνιο.

Α.Φ.

