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Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ισχυρίζε-
ται ότι μπαίνοντας στη νέα χρονιά
«όλα βαίνουν καλώς». Ότι μπορεί
να πετύχει «υψηλούς και διατηρήσι-
μους» ρυθμούς ανάπτυξης, «ικανο-
ποιητικά» πρωτογενή πλεονάσματα
ακόμη και έξοδο από την ενισχυμέ-
νη εποπτεία των θεσμών διατηρών-
τας τη «δημοσιονομική ισορροπία».
Πόσο ισχύει κάτι τέτοιο;

Η επιμονή της κυβέρνησης να μι-
λά για «χρυσή δεκαετία της ελληνι-
κής οικονομίας» και για «θετικό σοκ
στην οικονομία» το 2022 έχει να κά-
νει με τα αδιέξοδα της ελληνικής
αστικής τάξης στο πλαίσιο της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η  Ελλάδα στις 31
Δεκέμβρη 2020 έχει λόγο χρέους/
ΑΕΠ 236%, το υψηλότερο παγκο-
σμίως σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΟΣΑ. Μάλιστα στη διάρκεια της
κρίσης (μετά το κούρεμα του 2012)
το δημόσιο χρέος ανέβηκε κατά 130
δις περίπου, χρήματα που κάλυψαν
τις ζημιές των καπιταλιστών και ιδι-
αίτερα των τραπεζών. 

Μέχρι τώρα έκρυβαν τον εκτροχια-
σμό του δημόσιου χρέους πίσω από
μια αλχημεία της γραφειοκρατίας
των Βρυξελλών. Αυτή έλεγε ότι αν το
κόστος εξυπηρέτησης του χρέους
είναι κάτω από 20% του ΑΕΠ το χρέ-
ος είναι «βιώσιμο». Με τη θέσπιση
του νέου μεσοπρόθεσμου προγράμ-
ματος (1/1/2023) αυτό πάει να ισχύει. 

Οι χώρες μέλη της ευρωζώνης πρέ-
πει να περιορίσουν την επόμενη
20ετία το λόγο χρέους/ΑΕΠ στο 100%
(σύμφωνα με τη πρόταση της Κομι-
σιόν) και με ρυθμό 5% το χρόνο. Αυτό
απαιτεί και πρωτογενή πλεονάσματα
της τάξης του 3,5% αλλά και παράλ-
ληλα, ετήσιους ρυθμούς μεγέθυνσης
του ΑΕΠ της τάξης του 4%. Δύσκολα
τα πράγματα για μια καπιταλιστική οι-
κονομία όπως η ελληνική που έχει ητ-
τηθεί στη μάχη του διεθνούς ανταγω-
νισμού έχοντας χάσει κάπου 40% του
ΑΕΠ τη τελευταία δωδεκαετία. 

Αυτό φαίνεται ήδη στον προϋπο-
λογισμό του 2022 που επιδιώκει να
περιορίσει το πρωτογενές έλλειμμα
κατά 6.1% (από -7.3% το 2021 σε -
1.2% το 2022). Η μείωση, σύμφωνα

πάντα με τη κυβέρνηση, θα προέλθει
από μείωση των δημοσίων δαπανών
κατά 6 δις ευρώ περίπου και τη με-
γέθυνση του ΑΕΠ το 2022 κατά
4.2%. Χλωμό, αν σκεφτεί κανείς ότι
τα 6 δις ευρώ, ή 4% του προβλεπό-
μενου ΑΕΠ του 2021, των δημόσιων
δαπανών είναι δαπάνες αντιμετώπι-
σης του COVID (εμβόλια κλπ.) που
στο πλαίσιο της αστικής λογιστικής
των εθνικών λογαριασμών εμφανί-
σθηκαν ως οικονομική μεγέθυνση.
Έτσι προέκυψε το 6.1% προβλεπό-
μενη μεγέθυνση του 2021 για το
οποίο κομπορρημονεί ο κ. Σταϊκού-
ρας και ονειρεύεται «χρυσές δεκαε-
τίες» ο κ. Πατέλης. 

Όμως υπάρχουν και άλλα, οι κυ-
βερνητικοί υπολογισμοί έχουν γίνει
με την υπόθεση ότι τα επιτόκια χρη-
ματοδότησης του δημόσιου χρέους
θα παραμείνουν σταθερά το 2022.
Είναι μια εντελώς λανθασμένη υπό-
θεση εργασίας αφού οι πληθωριστι-
κές πιέσεις οδηγούν και στον τερμα-
τισμό των προγραμμάτων ποσοτικής
χαλάρωσης αλλά και σε αυξήσεις
των παρεμβατικών επιτοκίων των
κεντρικών τραπεζών. 

Κοντολογίς, αν η κυβέρνηση δεν
έχει προγραμματίσει κάποια από-
δραση μέσω εκλογών εντός του
2022 τότε θα αντιμετωπίσει πολύ
σημαντικά προβλήματα στο πεδίο
της οικονομίας.            

Η ΕΚΤ μπορεί να σταματά το έκτα-
κτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων
τον Μάρτιο αλλά η Ελλάδα εξαιρεί-
ται και τα ελληνικά ομόλογα θα
μείνουν κάτω από την “ασπίδα”
του έκτακτου προγράμματος αγο-
ρών λόγω της πανδημίας και μετά
τον Μάρτιο. Δεν συντρέχουν λόγοι
ανησυχίας, δείτε η Ελλάδα ετοιμά-
ζεται να βγει στις αγορές με νέα
ομόλογα αξίας 12 δις ευρώ, λένε
τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης.

Πόσο πραγματική και πόσο ισχυρή
είναι αυτή η «ασπίδα»;  

Είναι εντελώς παραπλανητική η
εκτίμηση που διαδίδει η κυβέρνηση
και ο φιλικός της τύπος ότι τα Ελλη-
νικά ομόλογα θα συνεχίζουν να κα-
λύπτονται από την ΕΚΤ μετά το
Μάρτιο του 2022 που λήγει το πρό-
γραμμα PEPP. Τα ελληνικά ομόλογα
συμπεριελήφθησαν στο εν λόγω
πρόγραμμα κατ’ εξαίρεση αφού η
χώρα δεν διαθέτει επενδυτική δια-
βάθμιση παρά τα 12 χρόνια κρίσης
και μνημονίων που έχουν μεσολαβή-
σει από το 2009. Είναι η επιτομή της
αποτυχίας της αστικής τάξης και
των αστικών οικονομικών για την αν-
τιμετώπισή της. 

Με άλλα λόγια μετά τον Μάρτιο
του 2022 οι «αγορές» γνωρίζουν ότι
δεν θα μπορούν να πουλήσουν στην
ΕΚΤ τα ελληνικά ομόλογα που απέ-
κτησαν και για το λόγο αυτό τόσο η
διαθεσιμότητα κεφαλαίων όσο και
τα επιτόκια των ομολόγων θα είναι
πολύ υψηλότερα. Ήδη το επιτόκιο
του ελληνικού δεκαετούς έχει ανέβει
0.75% εντός του 2021. 

Όμως και η πληροφορία που δίνει
ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου
Χρέους ότι οι δανειακές ανάγκες του
Ελληνικού Δημοσίου θα είναι 12 δις
ευρώ το 2022 είναι παραπλανητική.
Καταρχήν οι συνολικές χρηματοδοτι-
κές ανάγκες του Ελληνικού δημοσίου
είναι κατά τον ΟΔΔΗΧ 24.9 δις για το
2022 και αναλύονται στον Πίνακα 1. 

Για να προκύψει αυτό το ποσό
υπέθεσαν, όπως ανέφερα ήδη, ότι το
κόστος δανεισμού θα παραμείνει
σταθερό. Συγκεκριμένα, υποθέτουν
επιτόκιο δανεισμού 1,3% (4.7 δις/
350 δις χρέος) κάτι που είναι εντε-
λώς εκτός πραγματικότητας ακόμη
και με το δεδομένο ότι το 55% του
δημόσιου χρέους βρίσκεται στον
ESM και έχει επιτόκιο κάτω από 1%.

Αλλά το κυριότερο είναι ότι η κυβέρ-
νηση εντός του 2022 θα πρέπει να
αναχρηματοδοτήσει και 11 δις ευρώ
έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δη-
μοσίου (βραχυπρόθεσμα ομόλογα
που λήγουν maximum 18 μήνες από
την έκδοσή τους) που δεν εμφανί-
ζονται καν στον πίνακα. Βλέπετε, οι
φωστήρες του ΟΔΔΗΧ θεωρούν ότι
οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν χρή-
ματα να καλύψουν αυτό το ποσό και
μάλιστα στο ίδιο επιτόκιο. 

Το πιθανότερο είναι η κυβέρνηση
να βάλει πολύ βαθύτερα το χέρι στο
«μαξιλάρι» από τα 6,6 δις που έχει
ήδη προϋπολογίσει ότι θα πάρει.  

Πόσο προσωρινές είναι οι πληθω-
ριστικές τάσεις διεθνώς και στην
Ελλάδα και πόση αξία έχουν οι
διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι
έχουν τα εργαλεία για να τις τιθα-
σεύσουν;

Αντίθετα με όσα πιστεύουν τα «ορ-
θόδοξα» οικονομικά ο δημοσιονομι-
κός εκτροχιασμός όπως αυτός που
περιγράψαμε δεν είναι η αιτία αλλά
το αποτέλεσμα της καπιταλιστικής
κρίσης. Στο Σχήμα 1 έχω υπολογίσει
την πορεία του Ελληνικού και του
Ολλανδικού μέσου ποσοστού κέρ-
δους από το διάστημα 1970-2019.

Παρόλο που η Ολλανδία έχει υψη-
λότερο ποσοστό κέρδους ιδιάιτερα
μετά το 1994 που ξεκίνησε η προ-
σαρμογή της Ελλάδας στους δημο-
σιονομικούς κανόνες της ΕΕ και κα-

τόπιν στο ευρώ, το ποσοστό κέρδους
πέφτει έντονα και στις 2 χώρες μετά
τη κρίση του 2007, ενώ η ανάκαμψη
μετά το 2015 ήταν σχετικά αναιμική.
Όταν οικονομίες επιστρέφουν σε με-
γέθυνση σε συνθήκες αδύναμης κερ-
δοφορίας αυξάνει ο λόγος ρυθμού
μεγέθυνσης/ ποσοστού κέρδους και
αυτό φέρνει πληθωριστικές πιέσεις.
Η λογική είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν
προχωρούν σε επενδύσεις, εξαντ-
λούν την υφιστάμενη παραγωγική δυ-
ναμικότητα και αυτό οδηγεί σε άυξη-
ση του κόστους και των τιμών. Δηλα-
δή πληθωρισμό.   

Στις σημερινές συνθήκες η αύξη-
ση του κόστους έχει να κάνει και με
την εξάντληση της δυναμικότητας
κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου. Τα τελευταία αφορούν
το Ρωσικό φυσικό αέριο που λόγω
των επενδύσεων έχει καταστεί «ρυθ-
μιστικό κεφάλαιο» και καθορίζει τις
τιμές. Με άλλα λόγια οι πληθωριστι-
κές πιέσεις συντηρούνται και εντεί-
νονται από την έκρηξη στις τιμές
των ορυκτών καυσίμων. 

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι όλα αυ-
τά θα είναι παροδικά γιατί με τους
αντεργατικούς νόμους θα τσακίσει
τα αιτήματα της εργατικής τάξης για
άυξηση των μισθών. Θεωρεί ότι χω-
ρίς μισθολογικές αυξήσεις ο πληθω-
ρισμός θα συγκρατηθεί σε ένα κύ-
κλο ανατιμήσεων που θα εκτονωθεί
εντός του 2022. Αυτά είναι τα εργα-
λεία που νομίζει ότι διαθέτει.

Φυσικά πλανάται πλάνη οικτρά και
ως προς τις δυνατότητές της στην
αντιμετώπιση των εργαζομένων και
ως προς τα αίτια του πληθωρισμού,
αφού σε συνθήκες αναιμικών επεν-
δύσεων (ιδαίτερα στην ενέργεια) οι
πιέσεις στο κόστος παραγωγής θα
είναι συνεχείς. Το χειρότερο όμως
είναι ότι, τόσο η κυβέρνηση όσο και
διάφοροι μαρξίζοντες οικονομολό-
γοι και οικονομολογίζοντες που δεν
«ασχολούνται με τα επιτόκια», δεν
καταλαβαίνουν ότι υψηλότερες τι-
μές σημαίνει υψηλότερα επιτόκια
που στο σημερινό ύψος του δημόσι-
ου χρέους θα πυροδοτήσουν ένα
νέο γύρο όξυνσης της καπιταλιστι-
κής κρίσης.     

Ένας νέος γύρος
όξυνσης της κρίσης

Σχήμα 1Πίνακας 1

Συνέντευξη με τον 
Νίκο Στραβελάκη,
πανεπιστημιακό
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Την Κυριακή 9 Γενάρη συνεδρίασε δια-
δικτυακά το Πανελλαδικό Συμβούλιο
του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα-
τος με τη συμμετοχή αντιπροσώπων και
παρατηρητών από όλους τους τοπικούς
πυρήνες. Παρουσιάζουμε εδώ συνοπτι-
κά την εισήγηση από τη μεριά της Κεν-
τρικής Επιτροπής και στις σελίδες 12-
13 ένα μέρος των παρεμβάσεων στην
πλούσια συζήτηση που ακολούθησε.

Η χρονιά που ανοίγεται μπροστά μας
έχει την προοπτική ότι η κρίση των
“πάνω” θα γίνει ανεξέλεγκτη και οι

αντιστάσεις θα φτάσουν ακόμα και στην ανα-
τροπή. Η άρχουσα τάξη και ο Μητσοτάκης
έχουν μπροστά τους την προοπτική σκληρών

μέτρων για να επιβάλουν λιτότητα, χωρίς να
διαθέτουν την πολιτική δύναμη για να αντέ-
ξουν τέτοια σύγκρουση. 

Η καινούρια παραλλαγή του κορονοϊού έχει
φέρει την πανδημία σε μια κατάσταση ανεξέ-
λεγκτη, με τα συστήματα Υγείας παντού περι-
κομμένα τόσο πολύ που γονατίζουν. Την κρί-
ση εντείνει η οικονομική διάστασή της. Ενώ η
οικονομία δεν έχει φτάσει στα επίπεδα προ
πανδημίας, συζητάνε να μειωθούν τα προ-
γράμματα φθηνού χρήματος, να ανέβουν τα
επιτόκια γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ο πληθωρι-
σμός να γίνει μόνιμος. Το φθηνό χρήμα που
ρίξανε για τις συνέπειες της καραντίνας με-
τατράπηκε σε κερδοσκοπικές φούσκες, σε
ελάχιστες επιχειρήσεις που το κάνουν τζόγο.
Τώρα ανησυχούν ότι η άνοδος των επιτοκίων
μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο της φούσκας
κι αυτό να ξαναφέρει μια χρηματοπιστωτική
κρίση όπως πριν 10 χρόνια.

Λιτότητα
Στην Ελλάδα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ

πιο οξυμένα. Το χρέος είναι ανεξέλεγκτο, έξω
από κάθε όριο που έθεταν τον καιρό των μνη-
μονίων. Επιμένουν ότι θα το θέσουν υπό
έλεγχο με τη βοήθεια και της ΕΚΤ η οποία κά-
νει πιο αυστηρή την πολιτική της. Κι αυτό

απεικονίζεται ακόμα και στον προϋπολογι-
σμό. Είναι ένας προϋπολογισμός που λέει ότι
θα μειωθεί το έλειμμα κατά έξι ποσοστιαίες
μονάδες του ΑΕΠ. Σημαίνει τεράστια λιτότη-
τα, αντίστοιχη με τα πρώτα χρόνια του μνη-
μονίου. 

Εκτός από την υγειονομική και την οικονο-
μική κρίση υπάρχουν και οι πολιτικές πλευ-
ρές. Για παράδειγμα η “πράσινη μετάβαση”.
Οι κυβερνήσεις αποδέχθηκαν ότι η κλιματική
αλλαγή είναι μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να
αντιμετωπιστεί. Αμέσως μετά τη Γλασκώβη
όμως άρχισαν να κινούνται προς την αντίθετη
κατεύθυνση. Το φυσικό αέριο βαφτίστηκε
“πράσινη” ενέργεια, το κάρβουνο “απαραίτη-
τη” φθηνή ενέργεια ως απάντηση στον πλη-
θωρισμό. Διαψεύδουν έτσι τις προσδοκίες
εκατομμυρίων ανθρώπων που καταλαβαίνουν
ότι οι κυβερνήσεις μας κοροϊδεύουν.

Υπάρχει φθορά του πολιτικού συστήματος
που είναι ορατή με αμέτρητους τρόπους. Η
φιλολογία που ήθελε τον καπιταλισμό ανώτε-
ρο σύστημα, έλεγε ότι η αγορά τους ενσωμα-
τώνει όλους. Τώρα ξαφνικά υπάρχει ψυχρός
πόλεμος με την Κίνα. Το Καζακστάν, μια χώ-
ρα που τα είχε καλά με Ρωσία, Αμερική και
Κίνα, ήταν σύμβολο σταθερότητας στην Ασία
κι όμως αυτή η σταθερότητα τινάχτηκε στον
αέρα. Διεθνώς η μακρόσυρτη και πολύπλευ-
ρη κρίση αποσταθεροποιεί τους θεσμούς και
σπρώχνει τον κόσμο στον αγώνα. Αυτό ισχύει
και στη Λατινική Αμερική με τη Χιλή, ισχύει
στην Αφρική με το Σουδάν.

Εδώ, μπορεί να μην έχουμε φτάσει στα επί-
πεδα τέτοιων εκρήξεων, αλλά αυτό εγκυμονεί
η κατάσταση. Είναι ορθάνοιχτο το ερώτημα
ποια κυβέρνηση έχει το κύρος να επιβάλει
σκληρά μέτρα στον κόσμο. Είναι δύσκολο να
εξασφαλίσουν μια ισχυρή κυβέρνηση. 

Συνέχεια στη σελ.12

Συνάντηση του πρώην προέδρου του Καζακστάν Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ και της κόρης του με τη βασίλισσα Ελισάβετ το 2015

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελ.18

www.socialismfrombelow.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Άλλα 4.300 ευρώ συγκεντρώθηκαν τη
βδομάδα που πέρασε ανεβάζοντας

το δείκτη της οικονομικής εξόρμησης της
Εργατικής Αλληλεγγύης στα 43.660 ευ-
ρώ. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που συγκέντρωσαν 51
ευρώ από εξορμήσεις στα Χανιά καθώς
και όσες/ους ενίσχυσαν προσωπικά: από
50 ευρώ Άρης Ζ., Μιχάλης Μ., Λεωνίδας
Κ. Από 40 ευρώ Γιάννης Μ., Νίκος Σ. Από
30 ευρώ Σπύρος Γ., Θάλεια Μ., Γιώτα Γ.,
Νίκος Α., Γιώτα Μ. Από 20 ευρώ Ελένη Τ.,
Αλί Μ., Νικηφόρος Κ., Κώστας Τ., Δημή-
τρης Λ., Ειρήνη Χ., Ανδρέας Β., Νίκη Δ.,
Ηλίας Ζ. Από 15 ευρώ Μαρία Μ., Σταύρος
Χ., Βασίλης Γ. Από 10 ευρώ Πέρσα Κ.,
Γιώργος Μ., Σοφία Μ., Αγγελική Κ., Κατε-
ρίνα Λ., Μαρίνα Κ., Κωνσταντίνα Λ., Σπύ-
ρος Χ., Νίκος Κ., Μιχάλης Σ., Αντώνης Κ.
Από 5 ευρώ Ειρηναίος Μ., Θοδωρής Κ.,
Μαρία Α., Γεωργία Α., Νίκος Κ., Βαγγέλης
Π., Αθανασία Μ., Χρήστος Π., Βάσω Λ.,
Κώστας Κ., Σωτήρης Φ., Ελένη Δ., Άννα
Ν., Ειρήνη Χ.

Ευχαριστούμε, τέλος, τις Ιωάννα Λ.,
Αγγελική Κ., Όλγα Γ., Βασίλη Λ. καθώς
και το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, την
ΟΤΟΕ, το Σύλλογο Υπαλλήλων Εθνικής
Τράπεζας, την ΟΤΟΕ Β. Ελλάδας που
γράφτηκαν ή ανανέωσαν τις συνδρομές
τους στην Εργατική Αλληλεγγύη και το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω. 

Στηρίξτε την 
Εργατική
Αλληλεγγύη

Πόσο μακριά είναι το Καζακστάν;
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Για τα 
κέρδη των
κλινικαρχών

Ημόνη απαραβίαστη αρχή που εξη-
γεί τις εγκληματικές επιλογές του

Μητσοτάκη είναι τα κέρδη των κλινι-
καρχών. Αν δεν ανατραπεί αυτή η λογι-
κή, οι συνέπειες θα είναι τραγικές και
τα νοσοκομεία θα συνεχίσουν να κα-
ταρρέουν κάτω από την πίεση της Δ
και της Ο.

Τα τεστ παραμένουν αντικείμενο κερ-
δοσκοπίας την ώρα που στους χώρους
δουλειάς συνεχίζεται με ραγδαίους ρυθ-
μούς η διασπορά του ιού. Οι επιχειρή-
σεις Ιδιωτικής Υγείας καταγράφουν κέρ-
δη ρεκόρ με τα προληπτικά τέστ, ράπιντ
και pcr, ενώ η δημόσια ΠΦΥ, δηλαδή τα
εκατοντάδες περιφερειακά ιατρεία του
ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) και τα Κέντρα Υγεί-
ας ή ΤΟΜΥ, έχουν απαξιωθεί και υπολει-
τουργούν μέσω της υποχρηματοδότη-
σης και της υποστελέχωσης.

Oυρές
Ο Δήμαρχος της Αθήνας Μπακογιάν-

νης προχώρησε ένα βήμα παραπέρα.
Την ίδια ώρα που έδινε 215 χιλιάδες
ευρώ για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
με τον Ρουβά στον Λυκαβηττό, ο Δή-
μος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι διακό-
πτει τα δωρεάν rapid test που διεξά-
γονταν από οκτώ λέσχες φιλίας του
Δήμου οδηγώντας τους δημότες στις
τεράστιες ουρές σε ιδιωτικά ιατρεία
και φαρμακεία. Πόσα τέστ θα μπορού-
σε να παρέχει με αυτά τα χρήματα ο
Δήμος στους δημότες με σκοπό την
ατομική προστασία, την ιχνηλάτηση και
τον περιορισμό της διασποράς;

Την περίοδο που διανύουμε, πολλοί
συνάδελφοι μας, κυρίως από Διαγνω-
στικά Κέντρα, εργάζονται πολλές πα-
ραπάνω ώρες από το καθορισμένο
ωράριο τους, λόγω της αύξησης των
διαγνωστικών ελέγχων. Φυσικά το πρό-
βλημα δεν αφορά μόνο τα διαγνωστικά
κέντρα, αλλά ολόκληρο τον κλάδο. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η πολι-
τική της κυβέρνησης έχει αφήσει τους
κλινικάρχες να αλωνίζουν. Οι χαμηλοί
μισθοί και η έλλειψη Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας έχουν ως αποτέλεσμα
να αποδιοργανώνεται εντελώς η εργα-
σία. Η έλλειψη προσωπικού που είναι
ένα διαχρονικό πρόβλημα του κλάδου
παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις
λόγω της απουσίας συναδέλφων που
νοσούν.

Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η Επίταξη
ΤΩΡΑ του ιδιωτικού τομέα Υγείας, με
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ τις κλίνες
ΜΕΘ, και τα προληπτικά τεστ χωρίς
αποζημίωση των κλινικαρχών. Κεντρι-
κός καταμερισμός και αξιοποίηση του
συνόλου των δομών Υγείας της χώρας.

Κώστας Πολύδωρος, 
μέλος Δ.Σ. Σωματείου Ιδιωτικής Υγείας

Αθήνας

Θανατηφόρα κυβέρνηση
«Η Όμικρον δεν είναι ήπια. Η Όμικρον

είναι θανατηφόρος. Δεν είναι ένα
απλό κρυολόγημα. Αυτή η αφήγη-

ση που υπάρχει εκεί έξω είναι επικίνδυνη και
είναι θανατηφόρα». Αυτή ήταν η τοποθέτηση
που έκανε η Αμερικανίδα επιδημιολόγος και
μέλος του ΠΟΥ, Maria Van Kerkhove, σε επίση-
μη ενημέρωση του Οργανισμού την περασμέ-
νη εβδομάδα. Στην περίπτωση της Ελλάδας,
ισχύει στο ακέραιο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ όχι απλά έχει συντα-
χτεί με τη συγκεκριμένη αφήγηση αλλά είναι ο
κύριος εκφραστής της. Για να μην ενισχύσουν
στο ελάχιστο το ΕΣΥ, όπου σταθούν και όπου
βρεθούν οι υπουργοί, τα στελέχη και οι «ειδι-
κοί» της δεν παραλείπουν να μιλήσουν για
«φως στο τούνελ», για πιθανό (για κάποιους) ή
και σίγουρο (για κάποιους άλλους) «τελευταίο
κύμα». Τα αποτελέσματα είναι πράγματι επικίν-
δυνα και θανατηφόρα.

Η νέα έξαρση της πανδημίας με τα δεκάδες
χιλιάδες κρούσματα καθημερινά έχει φέρει μια
τεράστια αύξηση των νέων εισαγωγών. Μπορεί
αυτό να μην έχει μεταφραστεί μέχρι αυτή τη
στιγμή σε χειροτέρευση των λεγόμενων «σκλη-
ρών δεικτών» (διασωληνωμένων και θανάτων),
αλλά σίγουρα ούτε έχει οδηγήσει στην καλυτέ-
ρευσή τους. Οι ΜΕΘ της χώρας εξακολουθούν
να είναι γεμάτες, οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ
συνεχίζουν να είναι εκατοντάδες, οι θάνατοι δεν
σταματούν καθημερινά να είναι δεκάδες -και κα-
νείς δεν μπορεί να πει ότι αυτά δεν θα επιδεινω-
θούν. Η αύξηση των νοσηλειών προστίθεται έτσι
σε ένα ήδη επιβαρυμένο ΕΣΥ, κάνοντάς το αυτή
τη στιγμή να δέχεται τη μεγαλύτερη και πιο τρο-
μακτική πίεση από την έναρξη της πανδημίας.

Η ενδονοσοκομειακή διασπορά, επίσης η πιο
μεγάλη από την αρχή της πανδημίας, κάνει
ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Πάνω από
2.000 υγειονομικοί, εκ των οποίων οι μισοί και
πλέον στην Αττική σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ,
νοσούν, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τα ήδη
υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Ο Ευαγγελι-
σμός, το ΓΝΑ Γεννηματάς, το Σωτηρία είναι
κάποια από αυτά που είδαν ολόκληρα τμήματα
να βρίσκονται χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές.
Παντού επικρατούν δραματικές εφημερίες με
ουρές στα ΤΕΠ, συνωστισμό σε διαδρόμους
και θαλάμους, αναλογία γιατρών-νοσηλευτών
ανά ασθενή πολύ πιο κάτω και από τα ήδη χτυ-
πημένα όρια ασφαλείας.

Παρόλα αυτά η κυβέρνηση επιμένει σε όλες
τις καταστροφικές επιλογές της. Η λύση της
για τη διασπορά στους υγειονομικούς ήταν η
μείωση της καραντίνας στις πέντε μέρες και η
επιστροφή τους στη δουλειά ακόμα και χωρίς
αρνητικό τεστ. Το αντιεπιστημονικό μοντέλο
που υιοθετήθηκε για όλους τους εργαζόμε-
νους με μοναδικό κριτήριο τα κέρδη των αφεν-
τικών εφαρμόζεται και στο ΕΣΥ. Δεν είναι απλά
μια ανάλγητη απόφαση για ανθρώπους που
καλούνται, όντας ήδη εξαντλημένοι από τα αλ-
λεπάλληλα κύματα της πανδημίας, να επιστρέ-
ψουν άρρωστοι στα νοσοκομεία. Είναι και μια
επικίνδυνη απόφαση για τη συνέχιση της δια-
σποράς αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Μαζικές προσλήψεις
Αντί να πάρει τώρα πίσω στις αναστολές ερ-

γασίας των περίπου 7.000 εργαζόμενων λόγω
υποχρεωτικού εμβολιασμού και να ανακουφί-
σει έστω και λίγο τα νοσοκομεία, συνεχίζει τις
απειλές εναντίον τους πως αν δεν εμβολια-
στούν μέχρι τέλος Μάρτη θα τεθούν μόνιμα
εκτός ΕΣΥ. Αντί να κάνει μαζικές προσλήψεις,
μπαλώνει ξανά τρύπες με μετακινήσεις προσω-
πικού και αποφασίζει για άλλη μια φορά να επι-
τάξει ιδιώτες γιατρούς που, όχι μόνο δεν καλύ-
πτουν τις χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις αλ-
λά, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη από τα
προηγούμενα κύματα, δεν έχουν την κατάλλη-
λη εμπειρία και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν
στις ανάγκες του ΕΣΥ.

Αντί να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των

νοσοκομείων για νέες υποδομές και εξοπλισμό,
επιλέγει για άλλη μια φορά να μετατρέπει εν
μια νυκτί περισσότερες κλίνες σε κλίνες κόβιντ
με ό,τι σημαίνει αυτό ξανά για τις υπόλοιπες
νοσηρότητες, ή να κάνει ακόμα και ολόκληρα
νοσοκομεία κόβιντ όπως το Σισμανόγλειο. Κι
αντί για επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας χω-
ρίς καμιά αποζημίωση στους κλινικάρχες, ορ-
γανώνει προς τιμήν τους ένα νέο πάρτυ εκα-
τομμυρίων -μετά από αυτό με τα διαγνωστικά
τεστ- νοικιάζοντας τις κλίνες τους.

Τους συνολικούς στόχους της κυβέρνησης
τούς δείχνει η μελέτη για ένα νέο «οικονομικό-
τερο» μοντέλο υγειονομικών υπηρεσιών στη
Δυτική Μακεδονία, την οποία δημοσιοποίησε
την περασμένη εβδομάδα η Εφημερίδα των
Συντακτών. Η μελέτη, που παραγγέλθηκε από
τον δήμο Κοζάνης και θα φτάσει στην 3η ΥΠΕ,
μιλά για τη δημιουργία ενός κεντρικού νοσοκο-
μείου στην Κοζάνη με ταυτόχρονη υποβάθμιση
αυτών σε Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και
Πτολεμαΐδα. Από την μελέτη, στην οποία όπως
αναφέρει το δημοσίευμα «δεν γίνεται καμία
απολύτως αναφορά στην πανδημία, ο Covid-19
είναι σαν να μην υπάρχει», προκύπτει μείωση
κλινών, περιορισμός των λειτουργικών δαπα-
νών κατά 35%, είσοδος ιδιωτών με ΣΔΙΤ, ένα
μεγάλο χτύπημα στη δημόσια Υγεία της περιο-
χής συνολικά. Την ίδια ώρα που ακόμα και η
μελέτη Τσιόδρα τόνιζε πόσο αυξημένη είναι η
θνητότητα στην περιφέρεια, από εκεί ακριβώς
ξεκινά το «νέο ΕΣΥ» του Μητσοτάκη.

Λένα Βερδέ

Ηεφημερία που ξεκίνησε στον Ερυθρό το Σάββατο 8/1 στις 8πμ και
θα ολοκληρωνόταν την Κυριακή την ίδια ώρα, έληξε πολλές ώρες

αργότερα το μεσημέρι, με 65 εισαγωγές σύνολο στην παθολογική κλινι-
κή, οι μισές εξ αυτών κόβιντ και βαρέως πάσχοντες. Και αυτό είναι μόνο
η αρχή της προσέλευσης των χιλιάδων που αναμένονται το επόμενο διά-
στημα από τη νέα έξαρση της πανδημίας. Είναι νούμερο που ξεπερνάει
τις αντοχές του νοσοκομείου με τις ελλείψεις προσωπικού που υπάρ-
χουν.

Αυτό που έγινε ήταν πρωτόγνωρο. Στο ΤΕΠ για κόβιντ γινόταν χαμός,
ουρές ασθενών. Έγιναν πολλές διασωληνώσεις ασθενών με κόβιντ αλλά
όχι μόνο, στα ΤΕΠ και τους ορόφους. Υπήρχαν στοιβαγμένα κρεβάτια
παντού, ο χώρος του αμφιθεάτρου άνοιξε για να υποδεχτεί φορεία ελ-
λείψει χώρων. Τα πράγματα ήταν πολύ επικίνδυνα. Ακόμα και στα ΤΕΠ
για μη κόβιντ, υπήρχαν ασθενείς για εισαγωγή που έβγαιναν θετικοί κα-

τά τη διάρκεια της εφημερίας. Τουλάχιστον διαγνώστηκαν πριν ανέβουν
στους ορόφους. Παρόλα αυτά ήταν επικίνδυνο για μας και τους υπόλοι-
πους ασθενείς. Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε ότι έτσι θα είναι η κα-
τάσταση στο εξής, με συνθήκες πολεμικές.

Αντί για ενίσχυση, η 1η ΥΠΕ ζητά 30 νέες κλίνες για κόβιντ, παίρνον-
τας αρνητική απάντηση από τους διευθυντές όλων των ιατρικών τμημά-
των ομόφωνα, γιατί αυτό σημαίνει κατάρρευση. Έχουμε ήδη τρεις ορό-
φους κόβιντ και η επέκτασή τους θα σήμαινε περικοπές σε όλα τα άλλα
περιστατικά. Υπάρχουν συνάδελφοι που νοσούν και μετά από τη συγκε-
κριμένη εφημερία είναι πολύ πιθανό ότι θα νοσήσουν κι άλλοι. Έχουμε
σίγουρα αρκετά ράτζα και σίγουρα αρκετούς διασωληνωμένους εκτός
ΜΕΘ αυτή τη στιγμή.

Θένια Ασλανίδη, γιατρός, Ερυθρός

Πολεμικές συνθήκες στα νοσοκομεία

10/1, Συγκέντρωση εργαζομένων στο Παίδων Πεντέλης, Φωτό: Λένα Βερδέ
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Να εκφραστεί 
απεργιακά ο θυμός
Συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας και πορεία στη

Βουλή καλούν την Πέμπτη 13 Γενάρη, στη 1μμ, μια
σειρά πρωτοβάθμια Σωματεία Εργαζόμενων στα Νο-

σοκομεία. Είναι η πρώτη απάντηση στη δολοφονική πολιτι-
κή της κυβέρνησης μετά τη νέα έξαρση της πανδημίας με
τα δεκάδες χιλιάδες καθημερινά κρούσματα και την έκρη-
ξη των εισαγωγών που έχουν γονατίσει το ΕΣΥ.

Η πρωτοβουλία για την κινητοποίηση ανήκει στο Συντο-
νιστικό Νοσοκομείων, το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατρο-
πή, σε συνδικαλιστές/στριες κι εργαζόμενους/ες της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς κι όχι μόνο, μέσα στα νοσοκο-
μεία, που παλεύουν για να εκφραστεί απεργιακά ο θυμός
των υγειονομικών αλλά και όλων των εργαζόμενων απέ-
ναντι στα εγκλήματα της κυβέρνησης με προοπτική την
ανατροπής της. Στο κάλεσμα μέχρι στιγμής έχουν ανταπο-
κριθεί τα Σωματεία Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα, το Ατ-
τικό και το Αμαλία Φλέμινγκ, ενώ αντίστοιχα αιτήματα
έχουν γίνει στα Σωματεία στο ΓΝΑ Γεννηματάς, το Παίδων
Πεντέλης, το Ασκληπιείο Βούλας, το Αγλαΐα Κυριακού, το
Ελπίς.

Η πρόταση για απεργιακή κινητοποίηση όλης της Υγείας
την ίδια μέρα, με απεύθυνση και στα συνδικάτα άλλων
κλάδων όπως των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν, κατατέ-
θηκε τόσο στην ΟΕΝΓΕ και την ΠΟΕΔΗΝ, όσο και στην ΕΙ-
ΝΑΠ και την ΕΝΙΘ. Τέσσερις πρόεδροι Σωματείων, ο Μιχά-
λης Ρίζος από το Αττικό, η Δέσποινα Τοσονίδου από το

Ασκληπιείο Βούλας, ο Σπύρος Βασιλείου από τον Άγιο
Σάββα και ο Δημήτρης Περίχαρος από το Αμαλία Φλέμινγκ
έστειλαν επιστολή με το αίτημα στην ΠΟΕΔΗΝ. Ενώ και
στην ΕΓ της ΟΕΝΓΕ την πρόταση κατέθεσαν οι εκπρόσω-
ποι του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή.

Η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ κήρυξε μεν την Πέμπτη 13 Γενά-
ρη ως μέρα δράσης καλύπτοντας τα Σωματεία για τις
όποιες κινητοποιήσεις αποφασίσουν, αλλά δεν προχώρησε
σε απεργία. Αντίστοιχα στην ΟΕΝΓΕ «Οι παρατάξεις ΔΗ-
ΠΑΚ-ΠΑΜΕ και ΔΗΚΝΙ (ΝΔ) απέρριψαν την πρότασή μας»,
όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι του Ενωτικού Κινήματος
για την Ανατροπή. 

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε να είναι
η μαύρη εξαίρεση στις χώρες της Ευρώπης που ενώ ο εμ-
βολιασμός παντού μείωσε τους θανάτους από κόβιντ, στην
Ελλάδα εμειναν κολλημενοι στους 100 κάθε μέρα. Ακόμα
και ο Τσιόδρας με την περιβόητη του μελέτη έφτασε να
παραδέχεται ότι αυτό γίνεται λόγω ΕΛΛΕΙΨΗΣ προσωπι-
κού», αναφέρει η ανακοίνωση του Συντονιστικού Νοσοκο-
μείων. «Δεν πρέπει να τους αφήσουμε άλλο να σκορπάνε
το θάνατο στους φτωχούς, τους απλούς εργαζόμενους,
τους συνταξιούχους. Με απεργιακό ξεσηκωμό μπορούμε
να τους στείλουμε στον κάλαθο των αχρήστων για να σώ-
σουμε τους ασθενείς μας, τα νοσοκομεία μας και τις ζωές
μας», συνεχίζει, καλώντας στην απεργία της Πέμπτης ως
πρώτο κρίσιμο βήμα για την κλιμάκωση του αγώνα.

Κινητοποιήσεις στο Αγία Όλγα
Στην πύλη του νοσοκομείου θα βρε-

θούν την Τετάρτη 12 Γενάρη στη 1μμ
οι εργαζόμενοι/ες του Αγία Όλγα. Είναι η
δεύτερη κινητοποίηση μέσα σε μια βδο-
μάδα, στην οποία καλούν και όλη την γει-
τονιά να συμπαρασταθεί.

«Την Τετάρτη 5 Γενάρη συγκεντρωθήκα-
με στο αίθριο ενάντια στις πολιτικές της
διοίκησης που, σαν μακρύ χέρι του
υπουργείου και της κυβέρνησης, έχει φτά-
σει το νοσοκομείο στα όριά του», μας είπε
ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος στο
νοσοκομείο και μέλος του Συντονιστικού
Νοσοκομείων. «Πριν μερικές μέρες η πλει-
οψηφία των ειδικευόμενων γιατρών της Β’
Παθολογικής παραιτήθηκε κάτω από το
βάρος της εξαντλητικής δουλειάς, με ελά-
χιστα ρεπό, με συνεχείς μετακινήσεις σαν
μπαλάκι από το εμβολιαστικό κέντρο στον
κόβιντ και από εκεί πίσω στην παθολογία.
Δεν άντεξαν άλλο, φτάνοντας στην παραί-
τηση που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η
Β’ Παθολογική πλέον υπολειτουγεί, δεν
μπορεί να βγάλει εφημερίες. 

Πειθαρχικό
Επιπλέον, ο διοικητής ξεκίνησε πειθαρ-

χικό σε βάρος της διευθύντριας της
οφθαλμολογικής κλινικής, επειδή έκανε
την επιλογή να χειρουργήσει κάποιους
ασθενείς, ανάμεσά τους και έναν άστεγο,
«εκτός λίστας», χωρίς δήλαδη έγκριση
από την επιτροπή χειρουργείων. Με την
απόφαση του Διοικητή για πειθαρχικό,
αυτό που διακυβεύεται είναι αν τα νοσο-

κομεία θα λειτουργούν για όποιον έχει
ανάγκη και όχι με κριτήριο τους περιορι-
σμούς που βάζουν οι κυβερνητικές πολιτι-
κές των περικοπών.

Αυτά δεν είναι καινούργια. Υπάρχουν
κρούσματα αυταρχισμού και αδιαλαξίας
της διοίκησης όλο το προηγούμενο διά-
στημα. Το καλοκαίρι κάτω από τον καύσω-
να των 47 βαθμών λιποθύμησε γιατρός
που έκανε τεστ κόβιντ σε μια προκάτ κα-
τασκευή, τον πήγαν στα ΤΕΠ, είχε αφυδα-
τωθεί, η κρεατινίνη του είχε φτάσει σε
υψηλά επίπεδα, αυτό σημαίνει ότι κινδύνε-
ψαν τα νεφρά του και έκανε εισαγωγή στο
νοσοκομείο. Αντίστοιχα πριν λίγο καιρό εί-
χαμε ΕΔΕ σε ειδικευόμενο της παθολογι-
κής, ο οποίος μετά από τρεις μέρες αλλε-
πάλληλων εφημεριών δεν μπόρεσε να πα-
ρευρεθεί στο εμβολιαστικό κέντρο και πα-
ρόλο που το δήλωσε και τον αντικατέστη-
σε η διευθύντριά του, ο Διοικητής κάλεσε
ΕΔΕ επειδή δεν απολογήθηκε εγκαίρως.

Είναι προκλητικά πράγματα που δεν
μπορούν να γίνονται ανεκτά. Γι’ αυτό και
η κινητοποίηση με πρωτοβουλία της επι-
τροπής ΕΙΝΑΠ και του Σωματείου ήταν
μαζική με 70-80 άτομα, με αντιπροσώ-
πους από το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, της ΟΕΝΓΕ,
του ΙΣΑ. Όταν φτάσαμε στο γραφείο του
Διοικητή, αυτός είχε φύγει με δικαιολογία
την ημιαργία των Φώτων. Από την πλευρά
μας σαν Νυστέρι και Συντονιστικό Νοσο-
κομείο καλέσαμε σε κλιμάκωση της αντί-
στασης για να πάνε όλοι σπίτια τους, και
ο διοικητής και η κυβέρνηση».

Όχι στο κλείσιμο του Παίδων Πεντέλης

Μαζική συγκέντρωση στην είσοδο του Παί-
δων Πεντέλης πραγματοποίησαν τη Δευτέ-

ρα 10 Γενάρη οι εργαζόμενοι/ες του νοσοκομεί-
ου, μετά την απόφαση του Υπουργείου Υγείας
και της 1ης ΥΠΕ να διακόψουν τις εφημερίες και
την τακτική λειτουργία του για να το μετατρέ-
ψουν αποκλειστικά σε εμβολιαστικό κέντρο για
ένα μήνα. 

Έχοντας στο πλευρό του την ΠΟΕΔΗΝ, συνα-
δέλφους του από κοντινά νοσοκομεία, εκπροσώ-
πους της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγων γο-
νέων της περιοχής και κομμάτων της αντιπολί-
τευσης, σύσσωμο το προσωπικό απαίτησε να
παρθεί πίσω η απόφαση που στερεί από τους κα-
τοίκους της Αττικής το ένα από τα τρία παιδιατρι-
κά νοσοκομεία εν μέσω της χειρότερης έξαρσης
της πανδημίας κι ενώ άνοιξαν τα σχολεία.

Στο νοσοκομείο λειτουργούν ήδη 4 εμβολια-
στικές γραμμές. «Μπορούμε να απορροφήσουμε
κι άλλες μετά από συνεννόηση», δήλωσε η Σταυ-
ρούλα Κωσταρίδου, διευθύντρια της ιατρικής
υπηρεσίας. «Αρκεί να μη σταματήσει η εφημερία
του νοσοκομείου. Είναι τραγικό να γίνει αυτό».

«Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε και βοηθή-
σαμε τα μέγιστα στην εκστρατεία των εμβολια-
σμών», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Παπαδήμας,
παιδίατρος. «Όχι μόνο στην πράξη, γιατί το νο-
σοκομείο πραγματοποιεί ήδη εμβολιασμούς και
υποστηρίζει τα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά με
καμπάνιες, άρθρα, με καθημερινές ενημερώσεις
στις εφημερίδες. Υπάρχουν 50 ειδικευόμενοι. Τα
παιδιά αυτά είχαν όνειρα να κάνουν μια καλή εκ-
παίδευση».

Παρότι η εφημερία του νοσοκομείου την ίδια
μέρα τελικά πραγματοποιήθηκε κανονικά μετά

από προφορική εντολή, η κυβέρνηση φαίνεται να
επιμένει στην απόφασή της καθώς την ίδια ώρα,
όπως ανέφερε η ΠΟΕΔΗΝ, «εστάλη κλιμάκιο της
1ης ΥΠΕ στο Νοσοκομείο και με τη μεζούρα με-
τράνε την μετατροπή του σε εμβολιαστικό κέν-
τρο». Όπως ειπώθηκε στη συγκέντρωση, το δη-
μοτικό συμβούλιο Παλλήνης έχει με απόφασή
του παραχωρήσει τα δημοτικά ιατρεία του δήμου
για να γίνουν εμβολιαστικό κέντρο. Παρότι όμως
έχει προωθήσει την απόφασή του κεντρικά στον
ΕΟΔΥ, δεν έχει λάβει καμιά απάντηση. 

«Εμείς θα είμαστε εδώ με αγώνες, δεν θα
αφήσουμε να κλείσει το νοσοκομείο», δήλωσε ο
Ηλίας Λιόλιος, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζο-
μένων. «Ειλικρινά στεναχωριέμαι για τους γονείς
που θα έρθουν εδώ και θα αναγκαστούν να πά-
ρουν τα παιδιά τους να πάνε ή στα ιδιωτικά ή
στο Γουδί για την ταλαιπωρία. Να πάρει άμεσα
πίσω η κυβέρνηση την απόφαση που πήρε».

«Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι εμβο-
λιασμοί στην Ελλάδα συμμετέχουμε ενεργά, τό-
σο σε παιδιά σήμερα όσο και παλιότερα με δυο
εμβολιαστικές γραμμές σε ενηλίκους», δήλωσε ο
Κωνσταντίνος Τσιλίκας, γιατρός, υπεύθυνος του
εμβολιαστικού κέντρου. «Έχουμε εμβολιάσει πά-
νω από 35 χιλιάδες ενήλικες και πρόσφατα με
τέσσερις εμβολιαστικές γραμμές γύρω στα 400
με 450 παιδιά. Θέλουμε να εμβολιάσουμε κι άλ-
λα. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να σταματήσουν
οι εφημερίες του νοσοκομείου. Η συνεργασία
του προσωπικού, παρόλο που είναι περιορισμέ-
νο, είναι αγαστή. Με την απόφαση αυτή μας πε-
ριορίζουν μόνο σε υποχρεώσεις πρωτοβάθμιας».

Λ.Β.



Πώς συνεχίζετε τον αγώνα ενάντια στις απο-
λύσεις; 

Στις αρχές του περασμένου έτους έγιναν οι
μαζικές απολύσεις στα Λιπάσματα Καβάλας
του κ. Λαυρεντιάδη. Έχουμε προσφύγει στα
δικαστήρια για να πάρουμε πίσω τις δουλειές
μας, με τις δίκες να είναι στα τέλη του επόμε-
νου μήνα, που θα γίνουν αν δεν ζητήσει η ερ-
γοδοτική πλευρά αναβολή. Οι απολύσεις έγι-
ναν με παράνομο τρόπο και ήταν ξεκάθαρα εκ-
δικητικές. Οι πρώτες ξεκίνησαν το 2016 με
ψευδείς μηνύσεις που είχαν υποβληθεί και για
τις οποίες δικαιωθήκαμε, αλλά είχαν ως απο-
τέλεσμα τον αποκλεισμό από επίδομα και τα-
μείο ανεργίας. Τώρα με τις ομαδικές απολύ-
σεις ζούμε από το ταμείο ανεργίας με πολύ μι-
κρό εισόδημα και προσπαθούμε να βρούμε κά-
ποια δουλειά, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο
στις εποχές που ζούμε. Οι οικογένειές μας για
ακόμη μια χρονιά βιώνουν άσχημα αυτή την
κατάσταση και το μέλλον είναι αβέβαιο. Παρ'
όλα αυτά θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι
τέλους και συνεχίζουμε τις συνδικαλιστικές
δράσεις. Το οφείλουμε στην αξιοπρέπειά μας
και σε όλη την κοινωνία της Καβάλας.

Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο
εργοστάσιο Λιπασμάτων;

Το εργοστάσιο και δουλεύει και παράγει, αλ-
λά ο κ. Λαυρεντιάδης θέλει να επιβάλλει τα δι-
κά του θέλω, εις βάρος των εργαζόμενων, του
εργοστασίου και όλης της Καβάλας. Ένα έμ-
πειρο και χρόνια εξειδικευμένο προσωπικό έχει
απομακρυνθεί με βίαιο τρόπο. Αντικατασταθή-
καμε από προσωπικό με πολύ χαμηλούς μι-
σθούς και με συμβάσεις μόνο ορισμένου χρό-
νου. Μιλάμε για τη μοναδική βαριά χημική βιο-
μηχανία που λειτουργεί εξ ολοκλήρου με προ-
σωπικό ορισμένου χρόνου. Αυτοί οι άνθρωποι
είναι σε πλήρη ομηρεία. Ερωτηματικά γεννά το
γεγονός ότι συνεχώς γεννιούνται παρένθετες
εταιρίες που μεταβιβάζουν το προσωπικό από
τη μία εταιρία στην άλλη, ενώ αυτές δημιουρ-
γούν χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία που μέχρι
σήμερα δεν έχουν αποπληρωθεί. 

Δεν είναι τυχαίο ότι από τότε που αποχωρή-
σαμε έχουν πληθύνει οι φωνές από τους πολί-
τες των γύρω περιοχών για περιβαλλοντική
ρύπανση. Τα τοπικά μέσα με αισχρό τρόπο
αποσιωπούν αυτή την εικόνα, αλλά δεν μπο-
ρούν να απαγορεύσουν αυτά που βγαίνουν
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα έπρεπε η
εταιρία να έχει αίσθημα ευθύνης για την πε-
ριοχή. Ο τρόπος με τον οποίο μας συμπερι-
φέρθηκε δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα απο-
λύτως αίσθημα ευθύνης και σεβασμού στη μο-

ναδική λιπασματοβιομηχανία στη χώρα, αλλά
και στην αγροτική και την τοπική οικονομία. 

Ποιά είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι
σε όλα αυτά;

Το οξύμωρο είναι ότι ενώ η κυβέρνηση τα
γνωρίζει όλα αυτά, δεν κάνει τίποτα, αντίθετα
συναινεί στις ομαδικές απολύσεις. Η γ.γ. του
Υπουργείου Εργασίας γνωμοδότησε θετικά
για τις απολύσεις χωρίς να μπει στην ουσία
της υπόθεσης. Είναι επίσης τραγικό τα πρακτι-
κά των συνεδριάσεων να βρίσκονται στα χέρια
του Λαυρεντιάδη πιο μπροστά από τα ίδια τα
μέλη του Ανώτατου Συμβούλιου Εργασίας και
οι απόψεις τους να μην καταγράφονται καν.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά γίνονται με αυτή
την κυβέρνηση. Να σας θυμίσω ότι εχουμε συ-
ναντήσει τόσο τον Υπουργό Εργασίας όσο και

τον ίδιο τον πρωθυπουργό, που ψευδώς δήλω-
ναν ότι έχουμε απόλυτο δίκιο και ότι θα ενερ-
γήσουν υπέρ μας. Εντέλει όμως κάλυψαν τον
Λαυρεντιάδη με τρόπο που σοκάρει. 

Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τρεις κυβερνη-
τικούς βουλευτές από την Καβάλα και να μην
έχουν κάνει καμία δήλωση. Ενδεχομένως, να
τους συμφέρει μια τέτοια κατάσταση, γιατί
βλέπουν υποψήφιους ψηφοφόρους στους μελ-
λοντικούς εργολαβοποιημένους εργαζόμενους
που θα ζητήσουν εργασία. Επίσης, θα έπρεπε
ήδη οι οικονομικοί εισαγγελείς να ελέγχουν το
γιατί δημιουργούνται χρέη τόσων εκατομμυ-
ρίων ευρώ από τις παρένθετες εταιρίες. 

Πώς συντονίζεστε με τους εργαζόμενους
από τα Πετρέλαια Καβάλας, που δίνουν κι
αυτοί αγώνα ενάντια στις απολύσεις;

Μετά τις δικές μας απολύσεις ακολούθησαν
την ίδια τακτική και στα Πετρέλαια Καβάλας.
Όπως οι ίδιοι λένε από την εταιρία, θέλουν να
εφαρμόσουν “μοντέρνο” τρόπο λειτουργίας
του εργοστασίου. Με τους εργαζόμενους από
τα Πετρέλαια είναι άρρηκτα συνδεδεμένες οι
σχέσεις μας, είμαστε δίπλα τους από την πρώ-
τη στιγμή, όπως ήταν κι αυτοί. Συμπαρασταθή-
καμε σε όλες τις δράσεις τους και αυτό θα συ-
νεχίσουμε να κάνουμε. Είναι χρέος για όλον
τον κόσμο της εργασίας και την οικονομία της
Καβάλας. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε
αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια που κάνουν
οι επιχειρηματίες σε βάρος όλης της πόλης,
που φτωχοποείται. Ενώ μπήκε το ελληνικό δη-
μόσιο να εγγυηθεί δάνειο 90 εκατομμυρίων ευ-
ρώ για τα Πετρέλαια, δεν υπήρξε καμία δια-
σφάλιση για τις θέσεις εργασίας.  

Όμως όλοι οι εργαζόμενοι αντιδρούν. Στην
τελευταία κινητοποίηση στις 27/12 ήταν όλη η
Καβάλα στον δρόμο. Αυτό μας δίνει δύναμη
και κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.
Ήταν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι θα ξεκινή-
σουν νέοι αγώνες όπου όλοι οι εργαζόμενοι
ενωμένοι θα αντισταθούμε σε αυτές τις επικίν-
δυνες πολιτικές της κυβέρνησης και αυτών
των επιχειρηματιών. 

Ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, προ-
στασία του περιβάλλοντος…

Όλα αυτά θα τα φέρουν τα νέα
επενδυτικά σχέδια της ENERGEAN
στα πετρέλαια της Καβάλας μετά το
δάνειο ύψους 90,5 εκατομμυρίων
ευρώ, που σύναψε με την Παρευξεί-
νια Τράπεζα και με την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου. Τα σχέδια αυ-
τά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη γύ-
ρω από το νέο κοίτασμα Έψιλον, κα-
θώς και την περαιτέρω ανάπτυξη άλ-
λων κοιτασμάτων στον Πρίνο. Στό-
χος παράλληλος, λένε, ο Πρίνος να
καταστεί βιομηχανικό συγκρότημα
με ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα.

Το μόνο που θα αποφέρουν αυτά
τα σχέδια είναι κέρδη για τους επεν-
δυτές. Κατά τ’ άλλα, φτωχοποίηση
για την περιοχή, ελαστικές θέσεις
εργασίας με ψίχουλα για μισθό και
χωρίς δικαιώματα και ρύπανση για
το περιβάλλον. Είναι αστείο να δια-
φημίζουν τις περιβαλλοντικές τους
ευαισθησίες την ώρα που επεκτεί-
νουν τις εξορύξεις πετρελαίου. Η

εταιρία που έφερε τους μπάτσους
να πετούν κρότου λάμψης μέσα σε
εργοστάσιο πετρελαίου με κίνδυνο η
παραμικρή διαρροή να τίναζε μια
ολόκληρη πόλη στον αέρα, που σχε-
διάζει να απολύσει το ένα τρίτο του
έμπειρου και εξειδικευμένου προσω-
πικού και να κλείσει τμήματα που
αφορούν την πυρόσβεση και τον
έλεγχο των αποβλήτων, δεν έχει κα-
νένα κύρος για να εγγυηθεί τίποτα
καλό. Το ίδιο και η κυβέρνηση που
τους κάνει πλάτες. Το μοτίβο είναι
το ίδιο παντού: λεφτά στα αφεντικά
και απολύσεις στους εργάτες.  

Όμως οι εργάτες στα Πετρέλαια
Καβάλας συνεχίζουν την επίσχεση
εργασίας, βάζοντας φρένο σε αυτά
τα σχέδια. Και δεν είναι η πρώτη φο-
ρά που δίνουν τη μάχη κόντρα στα
σχέδια των επενδυτών. Η Κavala Οil

συστάθηκε το 2000 ως μια εταιρία
κατά 67% τεχνική και 33% συνεταιρι-
σμός των εργαζόμενων, μετά την
αποχώρηση, έναν χρόνο πριν, της
καναδικής εταιρίας που εκμεταλ-
λευόταν τα πετρέλαια του Πρίνου
από τη δεκαετία του ’80. Τα κέρδη
της πρώτης χρονιάς της Κavala Οil
ήταν 10 δις δραχμές. Οι εργαζόμε-
νοι, που δεν λειτουργούν με τα επι-
χειρηματικά κριτήρια σαν τους μετό-
χους που θέλουν το κέρδος, ήθελαν
να γίνουν επενδύσεις για να ανα-
πτυχθεί η εταιρία, αλλά οι επενδυτές
ήθελαν να τα μοιραστούν τα κέρδη.

Αυτοδιαχείριση 
Ξεκίνησαν σκληροί αγώνες τότε

που αντιμετωπίστηκαν με καταστολή
και ξύλο. Εν τέλει οι επενδυτές έφυ-
γαν και για τέσσερα χρόνια από το

2004 μέχρι το 2008 πέρασε στην αυ-
τοδιαχείριση των εργαζομένων. Η
εταιρία είχε «νοικοκυρευτεί», δεν εί-
χε χρέος ούτε ένα ευρώ, αλλά δεν
μπορούσε να πάρει δάνειο για να κά-
νει τις επενδύσεις για να ξεκινήσει
την εξόρυξη του νέου κοιτάσματος
Έψιλον. 

Τότε εμφανίστηκε η ENERGEAN, η
οποία αποδέχτηκε να αναλάβει το
λειτουργικό κόστος που ήταν στα 32
εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ανάδοχος
στο ελληνικό δημόσιο είναι η Kavala
Oil, το 2013 ο πρωθυπουργός Αντώ-
νης Σαμαράς, πάλι Νέα Δημοκρατία,
βάζει ανάδοχο και την ENERGEAN.
Άρχισε τότε η εταιρία να παρουσιά-
ζει χρέη, που δεν θα έπρεπε καθώς η
ENERGEAN είχε αναλάβει να πληρώ-
νει όλα τα λειτουργικά έξοδα και γι’
αυτό λάμβανε όλα τα έσοδα του πε-
τρελαίου και ενώ ταυτόχρονα υπήρ-
χε κερδοφορία. Μέσα από θυγατρι-
κές που έφτιαξε, έπαιρνε δάνεια και
τα φόρτωνε στο τέλος στον Πρίνο.
Το 2018 ήταν η καλύτερη χρονιά πα-
ραγωγής όλα τα χρόνια λειτουργίας

του Πρίνου με 1,5 εκατομμύριο βα-
ρέλια και γύρω στα 87 εκατομμύρια
ευρώ έσοδα. Και παρ’ όλα αυτά το
2019 η εταιρία ισχυρίστηκε ότι μπήκε
μέσα 120 εκατομμύρια ευρώ. 

Έτσι ξεκίνησε το αίτημα για το δά-
νειο που πήρε τώρα. Την ίδια στιγμή
το λειτουργικό κόστος είχε πέσει
στα 24 από τα 32 εκατομμύρια ευρώ
που είχαν εγκριθεί στην αρχή, δηλα-
δή μικρότεροι μισθοί και κύκλοι ερ-
γασιών. Την επόμενη χρονιά, το
2020, έπεσε στα 18 εκατομμύρια.
Επειδή έχουν ένα σύμπλεγμα εται-
ριών, τους δίνεται η δυνατότητα τις
τρύπες να τις καλύπτουν από όπου
θέλουν. Επίσης, η πολυδιαφημισμέ-
νη κατεύθυνση προς την πράσινη
ανάπτυξη δεν είναι τίποτα άλλο από
πρόσβαση στη μεγάλη μάσα με δά-
νεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευ-
ρώ. Γι’ αυτό θέλουν να εξαφανίσουν
το σωματείο και όσους αντιστέκον-
ται, για να μην μπουν εμπόδιο στα
υπερκέρδη τους. 

Μ.Ν.

Νο 1504, 12 Γενάρη 2022 Το εργατικό κίνημασελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

ΚΑΒΑΛΑ Σύγκρουση με τους 
βρόμικους “επενδυτές”

Λιπάσματα-Πρίνος
Κοινός αγώνας
Ο Νίκος Βογιατζίδης, 
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων
Λιπασμάτων Καβάλας, 
μίλησε στον Μάνο Νικολάου

10/6/2021, Οι εργάτες/τριες από τα Λιπάσματα στην Πανεργατική Απεργία στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Μαζικά κατέβηκαν στους δρό-
μους οι εργάτες της Τέχνης
στις 10 Γενάρη σε Αθήνα,

Θεσσαλονίκη, Χανιά, Βόλο και πολ-
λές άλλες πόλεις με κεντρικό αίτημα
την οικονομική στήριξη των εργαζό-
μενων του κλάδου. Στην Αθήνα, πα-
ρά τη δυνατή βροχή, εκατοντάδες
διαδήλωσαν από τα Προπύλαια στη
Σταδίου με κατάληξη το Σύνταγμα
και τη Βουλή.

Πολλά σωματεία κατέβηκαν με τα
πανό τους, όπως ΠΟΘΑ, Σωματείο
Ελλήνων Ηθοποιών, Πανελλήνιος
Μουσικός Σύλλογος, σωματεία τε-
χνικών - ΕΤΕΚΤΟΤ και ΣΤΑΖΟΕ, ΣΕ-
ΧΩΧΟ, Επιμελητήριο Εικαστικών Τε-
χνών, Ένωση Καλλιτεχνών Φωτο-
γράφων Αθήνας, κά. Εκτός από τα
συνθήματα, δεν έλειψε και η μουσι-
κή σε όλη τη διάρκεια της πορείας.
Η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποι-
ών συμμετείχε με το πανό «Επίδομα
για όλους τους εργάτες της Τέχνης
– η Τέχνη δεν είναι εμπόρευμα».

«Είναι πολύ μεγάλη η κινητοποί-
ηση σήμερα τηρουμένων των δύ-
σκολων καιρικών συνθηκών», μας εί-
πε ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος, ηθο-
ποιός. «Πάρα πολλοί καλλιτέχνες
έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό
και παραστάσεις κατεβαίνουν. Και η
κυβέρνηση αντί να επεκτείνει τα μέ-
τρα στήριξης, προσπαθεί να μας
αφαιρέσει κι αυτά που κατακτήσαμε
το προηγούμενο διάστημα με τις κι-
νητοποιήσεις μας. Σήμερα φαίνεται
ότι αυτό το κίνημα ξαναφουντώνει
και διεκδικεί όχι μόνο επιδόματα, αλ-
λά και τη Συλλογική Σύμβαση Εργα-
σίας. Εμείς ως Ανατρεπτική Συσπεί-
ρωση Ηθοποιών επιμένουμε ότι μπο-
ρούμε και χρειάζεται να κλιμακώ-
σουμε με απεργία για να επιτύχουμε
αυτά που θέλουμε. Ζητάμε επίσης
να οριστεί γενική συνέλευση στο

ΣΕΗ και να παρθεί απόφαση για
απεργία και συντονισμό με άλλους
κλάδους, όπως ο Επισιτισμός, οι
υγειονομικοί και οι εκπαιδευτικοί».

«Ο κλάδος ήταν πληττόμενος και
παραμένει πληττόμενος», δηλώνει η
Μαργαρίτα Συγγενιώτου, υπεύθυνη
επικοινωνίας της ΠΟΘΑ. «Η κυβέρ-
νηση έχει δώσει τις αποζημιώσεις ει-
δικού σκοπού μέχρι τον Ιούλιο.
Έκτοτε και τοπικά λοκντάουν είχαμε
και βέβαια μία τρομερή δυσκολία να
λειτουργήσουμε ο κλάδος με όλα
αυτά που συμβαίνουν. Ένας κλάδος
που έχασε το 88% του κύκλου εργα-
σιών του δεν επανέρχεται ως δια μα-
γείας και μάλιστα εν μέσω νέας
έξαρσης της πανδημίας. Άρα απαι-
τούμε την στήριξη των εργαζόμενων
του κλάδου. Επίσης άδικο είναι ότι
όσοι γράφτηκαν στο Μητρώο Καλλι-
τεχνών μετά τις 10 Γενάρη του ’21,
δηλαδή έναν ακριβώς χρόνο πριν,
δεν δικαιούνται αποζημίωση. 

Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε
το τι γίνεται όταν υπάρχουν κρού-
σματα σε παραγωγές. Σε μας, αν
βρεθεί ένα κρούσμα, κλείνει όλη η
παραγωγή. Δεν υπάρχει καμία μέρι-
μνα για αποζημιώσεις σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις, ενώ θα έπρεπε να υπολο-
γίζονται ως αναστολές εργασίας.
Επίσης πρέπει να υπάρχουν δωρεάν
τεστ για τους πάντες. Είναι απαρά-
δεκτο να πληρώνουμε τόσα λεφτά
για να πάμε να δουλέψουμε. Αυτό
ισχύει και για όλους τους εργαζόμε-
νους, όχι μόνο τους καλλιτέχνες».

«Δεν φταίνε οι ηθοποιοί που κλεί-
νουν τα θέατρα λόγω πανδημίας,
αλλά αυτοί είναι που την πληρώνουν

στο τέλος. Το ίδιο και με τους μουσι-
κούς που δεν δούλεψαν στις γιορτές
γιατί απαγόρευσαν τη μουσική. Πα-
ράλληλα χρειάζεται να συνεχιστεί η
μάχη για τη Συλλογική Σύμβαση, γι’
αυτό πρέπει να κάνουμε συνέλευση
μέσα στον Γενάρη για να αποφασί-
σουμε πώς προχωράμε», τόνισε η
Ντίνα Βούρτση, ηθοποιός, ενώ η επί-
σης ηθοποιός Κατερίνα Ζαχαριου-
δάκη σχολίασε ότι «τα πρωτόκολλα
για τον κορονοϊό είναι ασαφή, δεν
είναι ξεκάθαρο τίποτα. Ο κόσμος
έχει ανάγκη το θέατρο και έρχεται
να παρακολουθήσει, παρά τον φό-
βο. Είναι ασφαλές το θέατρο και το
κοινό τηρεί ευλαβικά τα υγειονομικά
μέτρα».

“Μπορούμε να νικήσουμε”
«Εμείς είμαστε τεχνικοί στον ήχο,

στα φώτα, στο βίντεο, σε ό,τι περι-
λαμβάνει μια ζωντανή οπτικοακουστι-
κή εκδήλωση», δήλωσε η Χαρά Κου-
μαριώτη από το ΣΤΑΖΟΕ. «Η κυβέρ-
νηση ξεκάθαρα έχει απαξιώσει όλο
τον κλάδο των καλλιτεχνών. Με το
νέο κύμα της πανδημίας βρισκόμα-
στε σε συνεχείς αναβολές και ακυρώ-
σεις εργασιών, χωρίς να μπορούμε
να προγραμματίσουμε το οτιδήποτε.
Εκτός από τους μουσικούς, μέχρι
στιγμής κανείς άλλος δεν έχει τη δυ-
νατότητα να αποζημιωθεί ούτε καν να
κάνει αίτηση. Να παρακινήσουμε κι
άλλο τους συναδέλφους μας να συμ-
μετέχουν στις κινητοποιήσεις γιατί
έτσι μπορούμε να νικήσουμε».

Πολύ μαζικό ήταν το παν-καλλιτε-
χνικό συλλαλητήριο και στη Θεσσα-
λονίκη. Οι καλλιτέχνες διεκδικούν

μέτρα στήριξης καθώς και μέσα
προστασίας και ενίσχυση του συ-
στήματος Υγείας, συνδέοντας τη μά-
χη τους με τις συνολικές μάχες των
εργαζόμενων στα νοσοκομεία αλλά
και όλης της εργατικής τάξης. Με τα
πανό τους συμμετείχαν ο Πανελλή-
νιος Μουσικός Σύλλογος-Παράρτη-
μα Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Μου-
σικών Βορείου Ελλάδος, η Εταιρεία
Ελλήνων Σκηνοθετών, το Σωματείο
Καθηγητών Χορού και το Καλλιτεχνι-
κό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Οι καλλιτέχνες παρέμειναν για
ώρα στο χώρο της συγκέντρωσης,
φωνάζοντας συνθήματα όπως «εμείς
δεν ζούμε με επιδόματα – θέλουμε
δουλειά με δικαιώματα», «μέτρα
προστασίας της Υγείας – ευθύνη
του κράτους και της εργοδοσίας»,
«δεν είναι επιδόματα, είναι αποζη-
μιώσεις – γιατί εσείς την κόψατε τη
μουσική δια ζώσης».

Στα Χανιά το συλλαλητήριο πραγ-
ματοποιήθηκε από το παράρτημα
Χανίων του Πανελλήνιου Μουσικού
Συλλόγου. Οι καλλιτέχνες συγκεν-
τρώθηκαν στην πλατεία Δημοτικής
Αγοράς όπου έκαναν γνωστά τα αι-
τήματα τους, ενώ στη συνέχεια ακο-
λούθησε μουσική παράσταση δια-
μαρτυρίας. Στην κινητοποίηση εκ-
φράζοντας την αλληλεγγύη της συμ-
μετείχε αντιπροσωπεία από τα σω-
ματεία του Επισιτισμού και των Ιδιω-
τικών Υπαλλήλων, ενώ ανακοίνωση
στήριξης έβγαλε και το Εργατικό
Κέντρο Χανίων.

Ο Κυριάκος Ηλιάδης, γραμματέας
του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλό-
γου παραρτήματος Χανίων, δήλωσε
μεταξύ άλλων στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη: «Μαζευτήκαμε και εμείς
εδώ σήμερα, για να κάνουμε μια
δράση όπως σε όλη την Ελλάδα για
την οικονομική στήριξη όλων των

καλλιτεχνών. Η οικονομική κατάστα-
ση των μουσικών, μετά τα μέτρα
που αναγγέλθηκαν βρίσκεται στο
ναδίρ και απαιτούμε εδώ και τώρα
από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα
οικονομικά μέτρα. 

Υπάρχουν μουσικοί που δεν έχουν
δουλειά, αυτό είναι το πρώτο μας αί-
τημα, να μπορέσουμε να βάλουμε μέ-
σα στις ρυθμίσεις τους συναδέλφους
που γραφτήκανε στο καλλιτεχνικό μη-
τρώο μετά τις 10/1/21 γιατί υπάρχει
ένας κόφτης όπου όσοι δεν γραφτή-
κανε μέχρι το όριο δεν μπορούν να
πάρουν οικονομική στήριξη. Επίσης,
απαιτούμε υγειονομικά μέτρα στους
χώρους με όλα δωρεάν. Δεν μπορεί
ένας μουσικός που θα βρει ένα μερο-
κάματο στις δύο εβδομάδες να πλη-
ρώνει 50 ευρώ το μοριακό τεστ».

Στον Βόλο οι μουσικοί ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμα του Μουσικού
Συλλόγου Θεσσαλίας στον Άγιο Νι-
κόλα, ενώ τη στήριξη είχαν εκφρά-
σει και μια σειρά σωματεία της πό-
λης. Στις ομιλίες τους εξέφρασαν
την οργή τους για την κυβέρνηση
που τους αφήνει στο έλεος της φτώ-
χειας, έδωσαν υποσχέσεις συνέχει-
ας του αγώνα και μετά ακολούθησε
πορεία - μουσική διαμαρτυρία.

Μάνος Νικολάου

Οι εργάτες της Τέχνης
κόντρα στην κυβέρνηση
             της απάτης

10/1, Αθήνα, Παν-καλλιτεχνική κινητοποίηση. Φωτό: Μάνος Νικολάου

10/1, Θεσσαλονίκη. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη

10/1, Χανιά. Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης

10/1, Βόλος. Φωτό: ΣΕΚ Βόλου



Έξω από τα σχολεία των γει-
τονιών τους βρέθηκαν το
πρωί της Δευτέρας 10/1, οι

σύντροφοι και οι συντρόφισσες
από τους τοπικούς πυρήνες του
ΣΕΚ. Με την Εργατική Αλληλεγγύη
στο χέρι και τις προκηρύξεις του
Δικτύου Εκπαιδευτικών "Η Τάξη
μας" και των Μαθητών/ριών Antica-
pitalista καλούσαν σε "απεργίες και
καταλήψεις ενάντια στη δολοφονι-
κή πολιτική Κεραμέως - Μητσοτά-
κη", συναντώντας σπουδαία αντα-
πόκριση από τον κόσμο της εκπαί-
δευσης. 

«Aνησυχία, αγανάκτηση και ορ-
γή συναντήσαμε στην εξόρμηση
έξω από τα 73ο, 77ο δημοτικό και
9ο γυμνάσιο - λύκειο στα Πετρά-
λωνα, από εκπαιδευτικούς γονείς
και μαθήτριες/ές» μεταφέρει σε
μήνυμά της η Ελεάννα Τσώλη. «Ο
Δημήτρης Λάμπρου μέλος του
Συλλόγου Γονέων στο 73ο δημοτι-
κό μας είπε “είμαστε εξοργισμένοι
με τη δολοφονική ανευθυνότητα
της κυβέρνησης και της Κεραμέ-
ως. Η μόρφωση των παιδιών μας
και η δουλεία των εκπαιδευτικών
δεν μπορεί να γίνεται σε καθεστώς
φόβου! Χρειάζεται να σταθούμε
στο πλευρό των δασκάλων και να
απαιτήσουμε ασφαλές άνοιγμα
των σχολειών”. “Τα ίδια κάνει και
στην Υγεία η Ν.Δ. και γι’ αυτό πρέ-
πει να παλέψουμε για την ανατρο-
πή της”, μας ειπε μητέρα εργαζό-
μενη στο νοσοκομείο του Αγίου
Σάββα. Οι εξορμήσεις θα συνεχι-
στούν σε όλα τα σχολεία της γει-
τονιάς τις επόμενες ημέρες» κατα-
λήγει το μήνυμα της σ. Ελεάννας. 

«Κάναμε εξόρμηση στο 21ο –
40ο Λύκειο στη Γκράβα. Λίγο πιο
δίπλα στα δημοτικά σχολεία της
Γκράβας είχε προκληθεί χάος
όπου γονείς με τα παιδιά τους συ-
νωστίζονταν στην είσοδο του σχο-
λείου για να βγάλουν άκρη τι γινό-
ταν σε σχέση με τα τεστ. Πιο δί-
πλα στο νηπιαγωγείο μια μάνα
έκανε τεστ στο παιδί της στο πε-

ζοδρόμιο», μας είπε ο Γιώργος
από τον πυρήνα του Γαλατσίου. 

«Κάναμε παρέμβαση στα ΕΠΑΛ
του Αμαρουσίου. Υπήρξε ανταπό-
κριση τόσο από καθηγητές όσο και
από μαθητές και πιάσαμε συζητή-
σεις με κάποιους από αυτούς. Οι
ελλείψεις στα σχολεία συνεχίζον-
ται παρόλο που έχουν φτάσει τα
μέσα της χρονιάς γεγονός που κο-
στίζει στους μαθητές που δίνουν
πανελλήνιες αλλά και σε αυτούς
που πάνε στις μικρότερες τάξεις.
Μαθητές και καθηγητές είναι στα
κάγκελα» σημειώνει ο Τζίμης από
τους Μαθητές/τριες Anticapitalista. 

Σε προκήρυξή τους οι Μαθητές/
τριες Anticapitalista υπογραμμίζουν
μεταξύ άλλων: «Μια κυβέρνηση
που δίνει λεφτά στην αστυνομία και
πολεμικούς εξοπλισμούς και κόβει
λεφτά από την Παιδεία και την
Υγεία είναι δολοφονική. Αυτή την
κυβέρνηση έχουμε να παλέψουμε
από κοινού μαθητές, φοιτητές, εκ-
παιδευτικοί. Χρειάζεται να πιάσου-
με το νήμα από τις μαζικές καταλή-
ψεις του περσινού Σεπτέμβρη και
Οκτώβρη που στρίμωξαν την Κερα-
μέως, τα μεγάλα φοιτητικά συλλα-
λητήρια που κατάφεραν να παγώ-
σουν τους νόμους του κράτους και
τις απεργίες των εκπαιδευτικών
ενάντια στην αξιολόγηση και για
μαζικούς διορισμούς. Το κίνημα της
εκπαίδευσης είναι δυνατό και μπο-
ρεί με συντονισμό και κλιμάκωση
να τσακίσει τα σχέδια της κυβέρνη-
σης».

Καταλήψεις
Σε πολλά σχολεία σε όλη τη χώ-

ρα, οι μαθητές και οι μαθήτριες ανέ-
λαβαν δράση από την πρώτη ημέρα,
προχωρώντας σε κατάληψη. Ένα
από αυτά το 1ο Λύκειο του Γαλατσί-
ου: «Σημερα το κουδούνι δεν χτύπη-
σε για μάθημα στα θρανία, χτύπησε
για μάθημα υπεράσπισης των δι-
καιωμάτων μας. Μαθητές, καθηγη-
τές και γονείς αγωνιούμε περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά. Μέσα

στην πιο κρίσιμη περίοδο της επιδη-
μιολογικής έξαρσης με την μετάλλα-
ξη Δ να πιέζει το σύστημα Υγείας
και με την μετάλλαξη Όμικρον να
έχει μπει σε κάθε νοικοκυριό, η
υπουργός Παιδείας θεώρησε απο-
λύτως λογικό η επιστροφή μας στα
σχολεία να γίνει κατά τον ίδιο τρόπο
που κλείσαμε πριν τις διακοπές. Μέ-
σα σε όλο αυτό το πλαίσιο επιβολής
μέτρων τα οποία δεν σέβονται τα δι-
καιώματά μας, αγνοούν τις ανάγκες
μας, οι μαθητές είναι εδώ για να αν-
τιδρούν και να προασπίζουν το δί-
καιο», σημειώνουν οι μαθητές/ριες
και απαιτούν αραίωση των πολυπλη-
θών τμημάτων, δωρεάν ράπιντ τεστ
σε όλους τους μαθητές/ριες από
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, δωρεάν χορή-
γηση του απαραίτητου υγειονομικού
υλικού σε καθημερινή βάση, κλείσι-
μο των τμημάτων στα 2-3 κρούσμα-
τα αντί για το 50%+1 που ισχύει, να
μην προσμετρώνται οι απουσίες σε
περίπτωση καραντίνας προληπτικής
ή υποχρεωτικής κ.α.

Κινητοποίηση μαθητών στο υπ.
Παιδείας θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 14/1, στις 12μμ.

Σ.Μ.

Μαζική ήταν η συγκέντρωση που διοργάνωσε η
Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας μαζί με το ΕAΜ, την Κυριακή

9/1, για τα 31 χρόνια από την δολοφονία του Ν.Τεμ-
πονέρα από τους παρακρατικούς της ΟΝΝΕΔ του
Kωνσταντίνου Μητσοτάκη. 

Συμμετείχαν συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι, οργα-
νώσεις της αριστεράς. Οι εργαζόμενοι της Πάτρας, η νεολαία, φοιτητές και μαθητές δεν ξεχνούν. Άλλωστε κάθε
πτυχή εκείνης της σύγκρουσης αποτελούν ανοιχτές συγκρούσεις στο σήμερα, η υπεράσπιση της δημόσιας Παι-
δείας, οι επιθέσεις στην νεολαία, η παρακρατική φασιστική βία. Για αυτό και οι συνδέσεις είναι αυτονόητες με
τους αγώνες του σήμερα. Αυτά ανέδειξαν και τα αντικυβερνητικά συνθήματα των συγκεντρωμένων, για Παιδεία,
Υγεία, ενάντια στην αστυνομική καταστολή. Αυτό ανέδειξε και το πανό του ΣΕΚ με το σύνθημα "Κάτω η κυβέρνη-
ση του θανάτου και της καταστροφής". Είναι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τον Νίκο Τεμπονέρα. Στους
αγώνες του σήμερα, για να ξεφορτωθούμε την κυβέρνηση και το σύστημα που δολοφονεί.

Γιάννης Αγγελόπουλος
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Στάση εργασίας κήρυξε η ΟΛΜΕ τη Δευτέρα 10/1, πρώτη μέρα επαναλει-
τουργίας των σχολείων, διαμαρτυρόμενη για τα μηδενικά μέτρα προστα-

σίας με τα οποία ανοίγουν από τη μεριά του Υπουργείου. Απεργιακή συγκέν-
τρωση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας. 

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες με τις Παρεμ-
βάσεις να προτείνουν άμεσα κήρυξη απεργιακής κινητοποίησης σε συντονι-
σμό με τα σωματεία της Υγείας. Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών «Η Τάξη μας»,
συγκεκριμενοποιώντας αυτή την πρόταση καλεί τα σωματεία της εκπαίδευ-
σης να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που έχουν κηρύξει σωματεία υγει-
ονομικών, την Πέμπτη 13 Γενάρη στο Υπουργείο Υγείας.

Σε προκήρυξη που μοιράστηκε μαζικά στα σχολεία, το Δίκτυο Εκπαιδευτι-
κών «Η Τάξη μας», καταγγέλλει την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης
και απαιτεί από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ να προχωρήσουν σε πανελλαδική
απεργιακή κινητοποίηση την πρώτη βδομάδα που ανοίγουν τα σχολεία με τα
αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος για την ασφαλή λειτουργία των σχο-
λείων:

«Τα σχολεία θ’ ανοίξουν με ένα καθεστώς τρόμου και υγειονομικής ανα-
σφάλειας την ίδια ώρα που το ΕΣΥ βρίσκεται στα πρόθυρα της ασφυξίας. 

Εστίες υπερμετάδοσης
Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά

το δημοσιονομικό κόστος, η περιστολή του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαί-
δευσης, καθώς και η διατήρηση όλων των αντιεκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων
που έχουν νομοθετήσει. Η ωραιοποιημένη εικόνα της διαχείρισης που λανσά-
ρει η Κεραμέως και οι παρατρεχάμενοί της, απέχει πολύ από την πραγματικό-
τητα αφού από τον Σεπτέμβρη, που άνοιξαν τα σχολεία, 100.000 μαθητές νό-
σησαν, με ότι συνέπειες είχε αυτό για τις οικογένειές τους. Οι επιλογές που
έκαναν όλο το προηγούμενο διάστημα μετέτρεψαν τα σχολεία σε εστίες υπερ-
μετάδοσης της νόσου και η δογματική επιμονή σε αυτές απειλεί με υγειονομι-
κή, εκπαιδευτική και κοινωνική καταστροφή.

Η όψιμη αναγνώριση της «μεγάλης σημασίας της δια ζώσης λειτουργίας
των σχολείων» έναντι της τηλεκπαίδευσης είναι υποκριτική και ομολογεί την
αποτυχία τους. Επί δύο χρόνια απέναντι στα αιτήματα των εκπαιδευτικών για
ασφαλή λειτουργία των σχολείων διατυμπάνιζαν τον ισότιμο χαρακτήρα της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χάρισαν εκατομμύρια στην Cisco… Αντί να ενι-
σχύσουν τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης χρησιμοποίησαν όλη τη
δύναμη της κρατικής μηχανής και των δικαστηρίων για να κάμψουν την αντί-
σταση των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 

Για μια ακόμη φορά το βάρος της προστασίας μας πέφτει στους ώμους του
εκπαιδευτικού κινήματος. Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας απαιτών-
τας τώρα να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα… Με το άνοιγμα των σχολείων πρέπει
να ξαναπιάσουμε το νήμα των αντιστάσεων του περασμένου φθινοπώρου». 

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εκπαιδευτικοί και στη Γαλλία, την Πέμπτη 13/1
για τους ίδιους λόγους για τους οποίους «βράζει» ο κόσμος των σχολεί-

ων κι εδώ. 
Το συνδικάτο των εκπαιδευτικών «καλεί το προσωπικό των σχολείων να

προχωρήσει σε απεργία την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου, μπροστά στο χάος αλλά
και στην περιφρόνηση και τα ψέματα του υπουργείου, για να αποκτήσουν τα
σχολικά ιδρύματα ασφαλείς συνθήκες για την αντιμετώπιση της Ομικρον». 

Όπως στη Γαλλία 

Μαζικές εξορμήσεις στα σχολεία

ΠΑΤΡΑ

ΟΛΜΕ-ΔΟΕ
Εμπρός για απεργία

Ο Τεμπονέρας ζει!

10/1, Υπουργείο Παιδείας. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Εξόρμηση στο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου

9/1, Πάτρα. Φωτό: Δημήτρης Μπελιάς
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Τη Δευτέρα άνοιξαν ξανά τα σχο-
λεία στη χειρότερη κορύφωση της
πανδημίας. Ποια είναι τα προβλή-
ματα που αναδεικνύουν οι εκπαι-
δευτικοί;

Πέρυσι με σαφώς λιγότερα κρού-
σματα η κυβέρνηση επέμενε εμμονι-
κά στην τηλεκπαίδευση που όλος ο
κλάδος κατήγγειλε ως αντιπαιδαγω-
γική διαδικασία. Σε αυτή τη φάση
κάνει κάτι διαφορετικό, ακόμα πιο
εγκληματικό όμως. Προχωράει στο
άνοιγμα των σχολείων με τους χει-
ρότερους όρους. Είναι αδιανόητο σε
μια περίοδο με ημερήσια κρούσματα
που ξεπέρασαν ακόμα και τις 50.000
να μας λέει το υπουργείο «γυρίστε
στα σχολεία χωρίς κανένα μέτρο
προστασίας», σαν να μην τρέχει τί-
ποτα. Βάλανε ένα σελφ τεστ παρα-
πάνω κι αυτό είναι το μόνο που έκα-
ναν και το περηφανεύονται. 

Δεν αλλάζουν καν τα πρωτόκολλα
που λένε ότι πρέπει να αρρωστήσει
το 50%+1 των μαθητών για να κλεί-
σει ένα τμήμα. Δεν γίνεται να μας
στέλνουν σε τάξεις που στοιβάζον-
ται 25-27 παιδιά σε 35 το πολύ τε-
τραγωνικά μέτρα και μόνο αν αρρω-
στήσουν τα μισά να θεωρηθεί ότι
υπάρχει πρόβλημα κορονοϊού.
Έχουμε μαθητές/τριες με γονείς
ανοσοκατεσταλμένους, με ηλικιωμέ-
νους παππούδες και γιαγιάδες στο
σπίτι κλπ. Υπάρχει άγχος σε αυτόν
τον κόσμο για το τι θα του συμβεί
αλλά και μια τεράστια οργή για μια
κυβέρνηση που αρνείται να πάρει
στα σοβαρά τον κόσμο της εκπαί-
δευσης, της Υγείας και όλη την κοι-
νωνία. 

Τι μέτρα θα έπρεπε να ληφθούν
για τη λειτουργία των σχολείων;

Υποστηρίζουμε τα ανοιχτά σχο-
λεία. Αλλά τα ασφαλή ανοιχτά σχο-
λεία. Το κίνημα των εκπαιδευτικών
και των μαθητών από την αρχή της
πανδημίας έχει διατυπώσει τις διεκ-
δικήσεις που θα επέτρεπαν τη λει-
τουργία των σχολείων με ασφάλεια
για εκπαιδευτικούς, μαθητές και τις
οικογένειές τους. Αυτά ισχύουν στο
έπακρο. 

Χρειαζόμαστε περισσότερα τμή-
ματα με το πολύ 15 παιδιά στο καθέ-
να. Αυτό σημαίνει περισσότεροι εκ-
παιδευτικοί, περισσότερες αίθου-
σες, περισσότερες καθαρίστριες και
καθαριστές. Με λίγα λόγια μαζικές
μόνιμες προσλήψεις και χρηματοδό-
τηση. Αλλά όπως δείχνει η κυβέρνη-
ση έχει άλλες προτεραιότητες. Μά-
λιστα μόλις πριν λίγους μήνες επέ-
λεξε να προχωρήσει σε συγχωνεύ-
σεις τμημάτων γιατί αρνείται να
προσλάβει τον αναγκαίο αριθμό εκ-
παιδευτικών που χρειάζονται τα σχο-
λεία μας. 

Χρειάζονται κλιμάκια του ΕΟΔΥ
έξω από τα σχολεία που θα κάνουν
δωρεάν αξιόπιστα τεστ σε όλες και
όλους κι όχι να μετατρέπει τους εκ-
παιδευτικούς σε νοσηλευτικό προ-

σωπικό ή να ρίχνει την ευθύνη ατο-
μικά σε γονείς και μαθητές. Αυτό
που γίνεται τώρα είναι ότι ορίζονται
εκπαιδευτικοί ως «υπεύθυνοι κόβιντ»
οι οποίοι επωμίζονται ένα βάρος που
δεν τους αναλογεί. Να κάνουν ιχνη-
λάτιση, να κάνουν ράπιντ τεστ, να
λύνουν σπαζοκεφαλιές για το ποιος
καθόταν δίπλα σε ποιον, να μιλάνε
με τις οικογένειες κλπ.    

Χρειαζόμαστε χορήγηση μέσων
προστασίας σε αφθονία και δωρεάν.
Μάσκες, αντισηπτικά κλπ. Δεν είναι
δυνατόν να ρίχνει το οικονομικό βά-
ρος στον κόσμο για όλα αυτά και
μάλιστα σε μια περίοδο φτώχειας
και ακρίβειας. 

Και εκτός αυτών, ανοίγουν και τα
ζητήματα των αντιεκπαιδευτικών μέ-
τρων που έχει προσπαθήσει να επι-
βάλει η Κεραμέως. Δεν γίνεται -γενι-
κότερα, πόσω μάλλον σε αυτές τις
συνθήκες- να μιλάμε για τράπεζα θε-
μάτων, για εξετάσεις στο δημοτικό,
για αξιολόγηση κλπ. Θέλουμε ανοι-
χτά σχολεία για όλα τα παιδιά κι όχι
ταξικά κόσκινα με πρόσχημα την
«αριστεία».

Αυτές δεν είναι διεκδικήσεις που
ξεκινάνε από το μηδέν. Όλο το
προηγούμενο διάστημα βρίσκεστε
σε σύγκρουση με το υπουργείο με

αιχμή την αντίσταση στην αξιολό-
γηση. Ποια νομίζεις ότι πρέπει να
είναι τα επόμενα βήματα για το κί-
νημα των εκπαιδευτικών;

Τα αιτήματα για ασφαλή λειτουρ-
γία των σχολείων είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένα με τη μάχη ενάντια στην
αξιολόγηση. Με την αξιολόγηση πά-
ει να βαθύνει τις ταξικές διαφορές
στην εκπαίδευση, να κάνει σχολεία
πολλαπλών ταχυτήτων. Να βαθύνει
το χάσμα μεταξύ ενός σχολείου
στον Ασπρόπυργο κι ενός σχολείου
στα βόρεια προάστια της Αθήνας.
Το σχολείο με την καλή αξιολόγηση
θα χρηματοδοτείται και το άλλο ας
κόψει το λαιμό του. Ας βρει χορη-
γούς. Ή στην τελική ας κλείσει. Η
μάχη ενάντια στην αξιολόγηση δεν
έχει τελειώσει. 

Η σύγκρουση με την Κεραμέως
σηματοδοτήθηκε από τα τεράστια
ποσοστά απεργίας-αποχής, από τη
μεγαλειώδη απεργία της 11 Οκτώ-
βρη με τους 100 χιλιάδες απεργούς
εκπαιδευτικούς. Ακόμα και τώρα πα-
ρά τη συμβιβαστική και σε κάποιες
φάσεις ακόμα και πραξικοπηματική
τακτική των συνδικαλιστικών ηγε-
σιών, υπάρχουν πρωτοβουλίες της
βάσης για τη συνέχιση της μάχης. Η
διαδικασία από μεριάς του υπουργεί-
ου σέρνεται. Μπορεί να λένε ότι προ-

χωράνε κανονικά αλλά τα μέηλ που
κυκλοφορούν στα σχολεία δίνουν τη
μία παράταση μετά την άλλη. Παρ’
όλα αυτά το υπουργείο έχει λυσσά-
ξει να προχωρήσει τη διαδικασία.
Χρειάζεται κλιμάκωση από τη μεριά
μας. Οι λογικές που ακούγονται από
άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις, ότι
ο κόσμος δεν τραβάει απέχουν μίλια
από την πραγματικότητα. Η οργή και
η αγωνιστική διάθεση του κλάδου εί-
ναι ξεκάθαρη δεν χρειάζεται άλλες
αποδείξεις. Δυστυχώς από τη μεριά
των συνδικαλιστικών ηγεσιών υπάρ-
χει σιγή και χρειάζεται να τη σπά-
σουμε οργανώνοντας την οργή των
συναδέλφων. 

Χρειαζόμαστε απεργιακή κλιμάκω-

ση και συντονισμό με τους άλλους
κλάδους που βρίσκονται σε αναβρα-
σμό. Αυτό υποστηρίζει και το Δίκτυο
Εκπαιδευτικών «Η Τάξη μας» που
από την πρώτη μέρα επαναλειτουρ-
γίας των σχολείων κυκλοφόρησε σε
δεκάδες σχολεία προκήρυξη που
καλούσε σε «απεργία τώρα σε όλα
τα σχολεία ενάντια στη δολοφονική
πολιτική Κεραμέως-Μητσοτάκη».

Αυτή την περίοδο γίνονται εκλογές
σε μια σειρά πρωτοβάθμια σωμα-
τεία της εκπαίδευσης. Ποια είναι η
εικόνα που διαμορφώνεται;

Αυτό που λέγαμε σχετικά με τη
διάθεση και την οργή των συναδέλ-
φων αποτυπώνεται και στα εκλογικά
αποτελέσματα των ΕΛΜΕ και των
ΣΕΠΕ. Παντού ενισχύεται η αντικαπι-
ταλιστική αριστερά, οι Παρεμβάσεις
και ταυτόχρονα βλέπουμε πτώση
των ψήφων και των ποσοστών της
ΔΑΚΕ. Αυτό εξηγείται, δεν πέφτει
από τον ουρανό. Οι συνάδελφοι και
οι συναδέλφισσες που συσπειρώνον-
ται στα σχήματα των Παρεμβάσεων
είναι αυτοί που οργάνωσαν τη μάχη
σε κάθε σχολείο κι επιμένουν στη λο-
γική της απεργιακής σύγκρουσης με
την κυβέρνηση, κόντρα σε συμβιβα-
στικές και ηττοπαθείς λογικές. 

Και στην ΕΛΜΕ Πειραιά προχωράτε
σε εκλογές στις 24/1. Πες μας για
το κατέβασμα των Παρεμβάσεων
στη συγκεκριμένη ΕΛΜΕ.

Κατεβαίνουμε με το σχήμα Ενότη-
τα Αντίστασης Ανατροπής στο οποίο
συσπειρώνεται όλος ο αριστερός κό-
σμος που θέλει να δώσει τη μάχη.
Πρωτοστάτησε για να υπάρχει η με-
γάλη συμμετοχή στην απεργία-αποχή
από την αξιολόγηση και στην απερ-
γία της 11/10 κι έχει την αντίληψη ότι
δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί.
Ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε και να
κλιμακώσουμε απεργιακά γιατί πι-
στεύουμε ότι μπορούμε να νικήσου-
με. Στο σχήμα συμμετέχουν τόσο μό-
νιμοι συνάδελφοι/ισσες όσο και ανα-
πληρωτές/ριες που βάζουν τον εαυτό
τους στη λογική του ανυποχώρητου
αγώνα μέχρι τέλους. 

Πάμε άλλωστε να δώσουμε τη μά-
χη των εκλογών σε μια νέα φάση
αναβρασμού του κλάδου. Ήδη από
την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας
των σχολείων η ΟΛΜΕ αναγκάστηκε
να κηρύξει στάση εργασίας και το
πρόγραμμα των κινητοποιήσεων εί-
ναι σχεδόν καθημερινό. Αυτές οι κι-
νητοποιήσεις, η σύνδεσή τους με τις
μάχες που θα ανοίξουν από τη μεριά
των μαθητών, ο συντονισμός με τους
άλλους εργατικούς κλάδους κι ο
βαθμός στον οποίο θα κλιμακωθούν
είναι που θα καθορίσουν τη σύγ-
κρουση με την κυβέρνηση. Αυτή η
λογική θέλουμε να αποτυπωθεί και
στις εκλογές της ΕΛΜΕ Πειραιά και
η αντικαπιταλιστική αριστερά των
ανυποχώρητων αγώνων να βγει πιο
δυνατή.

Η Εύα Ηλιάδη, εκπαιδευτικός
στην ΕΛΜΕ Πειραιά και
μέλος του δικτύου 
“Η Τάξη μας”, μίλησε στον
Στέλιο Μιχαηλίδη

Οργανώνουμε 
τον αγώνα 
σε κάθε σχολείο

11/10/2021, Απεργία εκπαιδευτικών. 
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Στις αρχές Γενάρη, μαζι-
κές διαδηλώσεις ξέσπα-
σαν στο Καζακστάν. Σε

πρώτο στάδιο, οι κινητοποι-
ήσεις ήταν αποτέλεσμα της
αντίδρασης των εργατών στον
υπερδιπλασιασμό της βενζίνης
από 50 τενγκέ (το νόμισμα του
Καζακστάν) σε 120 τενγκέ το
λίτρο.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν
στις πλούσιες σε πετρέλαιο
και φυσικό αέριο περιοχές στα
Δυτικά της χώρας, ιδιαίτερα
στο Ζανιαοζέν, μια πόλη με
πλούσια ιστορία εργατικών
αγώνων. Εκεί, το 2011, οι ερ-
γάτες του εξορυκτικού τομέα
είχαν βγει σε απεργία, και οι
αρχές απάντησαν εξαπολύον-
τας κρατική τρομοκρατία και
ανοίγοντας πυρ στις εργατι-
κές διαδηλώσεις. Σκοτώθηκαν
δεκάδες εργάτες από εκείνη
την καταστολή. 

Καθώς ο κόσμος δεν έβλεπε
καμιά διάθεση από την κυβέρ-
νηση να κάνει παραχωρήσεις,
οι διαδηλώσεις άρχισαν να
απλώνονται όχι μόνο σε πό-
λεις της Δύσης - Ακτάου, Ζανι-
αοζέν, Ατιράου και άλλες, αλ-
λά σε ολόκληρο το Καζακ-
στάν. Μέχρι στιγμής, πόλεις
όπως το Ουράλσκ, το Ακτόμ-
πε, το Κοστανάι, το Νουρ-
Σουλτάν, το Παβλοντάρ, το
Ταράζ, το Σικμέντ και το Κιζι-
λορντά βρίσκονται σε ανατα-
ραχή. Η πιο βίαιη σύγκρουση
λαμβάνει χώρα στην Άλμα-
Ατα, στον Νότο.

Όταν η κυβέρνηση συμφώ-
νησε να επιστρέψει τις τιμές
του αερίου στις Δυτικές περιο-
χές της χώρας στην αρχική
τους κατάσταση, ήταν ήδη πο-
λύ αργά. Όχι μόνο επειδή οι
διαδηλώσεις είχαν απλωθεί
στις περισσότερες περιοχές
της χώρας, αλλά και γιατί οι
διαδηλωτές είχαν επεκτείνει τα
αιτήματά τους, τα οποία πλέον
είχαν να κάνουν με μια μεγάλη
γκάμα κοινωνικό-οικονομικών
και πολιτικών ζητημάτων. 

Αυτή είναι μια μη-πλήρης λί-
στα των αιτημάτων των εργα-
τών του Καζακστάν: • Αλλαγή
στο πολιτικό καθεστώς. 
• Να έρθει στην εξουσία ένα
πρόσωπο που θα είναι ανα-
γνωρισμένο ως επαναστάτης. 
• Συνολική απομάκρυνση από
την εξουσία του Ναζαρμπά-
γεφ και όλων των υποτακτικών
του, περιλαμβανομένου του
νυν προέδρου της χώρας, Το-
κάγεφ. • Λαϊκή εκλογή των
ακίμ (δημάρχων, κυβερνητών)

κάθε περιοχής και κάθε πόλης
(προς στιγμήν, αυτά τα αξιώ-
ματα τα καλύπτουν άνθρωποι
που διορίζονται από τα πάνω).
• Επιστροφή στο Σύνταγμα
του 1992 (αυτό το Σύνταγμα
διαφέρει από το τωρινό, κα-
θώς, για παράδειγμα, το νομο-
θετικό σώμα του κράτους είναι
το Ανώτατο Σοβιέτ και όχι το
κοινοβούλιο). • Καμία δίωξη
σε βάρος των κοινωνικών και
πολιτικών αγωνιστών. • Μεί-
ωση των τιμών στους λογαρια-
σμούς των υπηρεσιών και στη
στέγαση. • Μείωση των τιμών
στα τρόφιμα. • Αύξηση μισθών
σε όλους τους εργάτες. • Αύ-
ξηση στο επίδομα ασθένειας.
• Αύξηση στις συντάξεις. 
• Μείωση του ορίου συνταξιο-
δότησης στα 60 για τους άν-
δρες και στα 58 για τις γυναί-
κες. • Μείωση των τιμών των
καυσίμων. • Αύξηση στα επι-
δόματα παιδιού.

Κινητήρια δύναμη
Με βάση αυτό το σύνολο αι-

τημάτων, μπορούμε να συμπε-
ράνουμε ότι η κινητήρια δύνα-
μη των διαδηλώσεων είναι οι
εργαζόμενοι του Καζακστάν.
Δεν υπάρχει ανάμεσα στα αι-
τήματα τίποτα για την αύξηση
των ελευθεριών ατομικής ιδιο-
κτησίας ή για τη μείωση των
φόρων εισοδήματος για τους
επιχειρηματίες. Είναι ίσως έν-
δειξη της έλλειψης επιρροής

της μικροαστικής και της αστι-
κής τάξης στις μάζες που δια-
δηλώνουν.

Επειδή οι αρχές της χώρας
έδειξαν την ανικανότητά τους
να καλύψουν όλα ή τουλάχι-
στον κάποια από τα αιτήματα
των διαδηλωτών, οι κινητοποι-
ήσεις άρχισαν να κλιμακώνον-
ται προς την ανοιχτή εξέγερ-
ση. Η κατάσταση της κυβέρνη-
σης του Καζακστάν επιδεινώ-
θηκε ακόμη περισσότερο λό-
γω μιας πανεθνικής απεργίας
στις εξορυκτικές βιομηχανίες.

Η εξέγερση χαρακτηρίζεται
από υψηλό επίπεδο βίας. Οι
εξεγερμένοι εργάτες εισβάλ-
λουν σε κυβερνητικά κτήρια,
αφοπλίζουν και συλλαμβάνουν
μέλη της Εθνοφρουράς και
της αστυνομίας, αρπάζουν μι-
κρά όπλα από οπλοπωλεία,
στήνουν οδοφράγματα και ορ-
γανώνουν περιπολίες στους
δρόμους.

Πιο εμφανές αυτό έγινε στο
Αλμάτι (Άλμα Άτα), τη μεγαλύ-
τερη πόλη της χώρας. Εκεί, οι
εξεγερμένοι άρπαξαν και έκα-
ναν στάχτη το ακιμάτ της πό-
λης (το δημαρχιακό μέγαρο),
έβαλαν φωτιά στην προεδρική
κατοικία και επιχείρησαν να ει-
σβάλουν στο αστυνομικό αρ-
χηγείο της πόλης και τη στρα-
τιωτική ακαδημία. Σε κάποια
στιγμή, οι δυνάμεις ασφαλείας
εγκατέλειψαν εντελώς την πό-
λη. Η κρατική προπαγάνδα κα-

τηγόρησε τους εξεγερμένους
για πλιάτσικο και καταστρο-
φές. Ωστόσο, οι ίδιοι οι εξε-
γερμένοι εργάτες οργάνωσαν
περιπολίες για να εντοπίσουν
τους πλιατσικολόγους και να
σταματήσουν επι τόπου τις
δραστηριότητές τους. 

Υποχωρήσεις
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο

πρόεδρος Τοκάγιεφ έκανε τε-
λικά κάποιες υποχωρήσεις:
εξέδωσε διάταγμα για τη μεί-
ωση και τη σταθεροποίηση
των τιμών του φυσικού αερί-
ου, διέλυσε την κυβέρνηση,
έδιωξε τον πρώην πρόεδρο
του Καζακστάν, Νουρσουλτάν
Ναζαρμπάγεφ από τη θέση
του Προέδρου του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας και ανέλαβε ο
ίδιος αυτό το πόστο. Αυτή η
τελευταία κίνηση έχει ιδιαίτε-
ρη σημασία γιατί ο Ναζαρμπά-
γεφ, έχοντας οργανώσει ο
ίδιος τη μετάβαση εξουσίας,
διόρισε πρόεδρο τον Τοκά-
γεφ, αλλά συνέχισε να ασκεί
τεράστια επιρροή στην πολιτι-
κή της κυβέρνσηης. Αυτή τη
στιγμή, ο Ναζαρμπάγεφ έχει
φύγει και κρύβεται μαζί με τις
κόρες του στη Ρωσία.

Το πρόβλημα είναι ότι ο ση-
μερινός πρόεδρος Τοκάγεφ
δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο
πρόγραμμα για να υλοποιήσει
μεταρρυθμίσεις και να αντα-
ποκριθεί στα αιτήματα των

εξεγερμένων. Το γεγονός αυ-
τό συνεισφέρει στη συνέχιση
της εξέγερσης.

Επίσης σημαντικό είναι το
γεγονός ότι η Εθνοφρουρά και
οι αστυνομικές δυνάμεις κατά
ένα μέρος έχουν ταχθεί με
τους εξεγερμένος. Υπάρχουν
πολυάριθμες αναφορές για
ένοπλους Εθνοφρουρούς και
αστυνομικούς που αρνούνται
να ασκήσουν βία ενάντια
στους εργάτες, με ορισμένους
από αυτούς να εντάσσονται
στις γραμμές των διαδηλω-
τών, ενώ μία από τις αστυνομι-
κές μονάδες πέρασε συνολικά
στο στρατόπεδρο της αντίστα-
σης μαζί με τα θωρακισμένα
της οχήματα.

Η ταχύτητα των εξελίξεων
έκανε τον Τοκάγεφ να καταλά-
βει ότι δεν ήταν πλέον δυνα-
τόν να ανταπεξέλθει σε ό,τι
συνέβαινε μόνο με τις δικές
του δυνάμεις. Γι’αυτό και στις
5 Γενάρη, επικοινώνησε τηλε-
φωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο
Πούτιν και τον Αλεξάντερ Λου-
κασένκο, πρόεδρο της Λευκο-
ρωσίας, και στη συνέχεια
έστειλε επίσημη έκκληση στον
ΟΣΣΑ (Οργανισμός Συνθήκης
Συλλογικής Ασφάλειας, μια
“αμυντική” συμφωνία μεταξύ
της Ρωσίας και άλλων πέντε
μετασοβιετικών κρατών) για
να επέμβει στην κατάσταση
και να “αποκαταστήσει τη στα-
θερότητα της χώρας”. Όμως,

ο ΟΣΣΑ είναι ένα σύμφωνο
που σχετίζεται με την ασφά-
λεια απέναντι σε εξωτερικές
απειλές, γι’ αυτό και ο Τοκά-
γεφ αναγκάστηκε να κατηγο-
ρήσει τους εξεγερμένους ότι
τους έχουν οργανώσει ξένες
δυνάμεις, ότι είναι “τρομοκρά-
τες”, και ότι βρίσκονται υπό
ξένο έλεγχο.

Ο ΟΣΣΑ αποδέχθηκε το αί-
τημα του Προέδρου Τοκάγεφ
και συμφώνησε να στείλει
στρατεύματα στο Καζακστάν.
Τα εξής κράτη συμμετέχουν
στην επέμβαση: Ρωσία (3000
στρατιώτες), Λευκορωσία (500
στρατιώτες), Τατζικιστάν (200
στρατιώτες), Αρμενία (70
στρατιώτες). Το Κιργιστάν αρ-
χικά αρνήθηκε να στείλει
στρατεύματα στο Καζακστάν
και διακήρυξε τη μη-συμμετο-
χή του στην επιχείρηση κατα-
στολής στο καζακικό έδαφος.
Ίσως αυτό συνδέεται με τις
διαδηλώσεις που ξέσπασαν
στο Κιργιστάν ενάντια στην
αποστολή στρατευμάτων. Αλ-
λά μόλις στις 7 Γενάρη, ο πρό-
εδρος του Κιργιστάν άλλαξε
γραμμή και υπέγραψε διάταγ-
μα για την αποστολή στρατευ-
μάτων στο Καζακστάν.

Η Λευκορωσία, το Τατζικι-
στάν, η Αρμενία και το Κιργι-
στάν είναι πλέον ημι-αποικίες
της Ρωσίας και καταλαμβά-
νουν μια υποτελή θέση έναντι
του ρώσικου ιμπεριαλισμού.
Αυτό σημαίνει πως ο ΟΣΣΑ,
παρά την τυπική ισότητα των
μελών στο εσωτερικό του, εί-
ναι και αυτός στρατιωτικά και
πολιτικά υποταγμένος στη θέ-
ληση της Μόσχας.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα
ότι οι ρώσικες αρχές θα απο-
τύχουν για μια ακόμη φορά να
φτάσουν σε μια “μικρή νίκη”.
Αντίθετα, μπορεί να προκύψει
ότι οι ρώσικες ένοπλες δυνά-
μεις θα μείνουν μπλεγμένες
στο Καζακστάν για πολύ καιρό.

Κατάρρευση
Σε συνδυασμό με διάφορες

άλλες συγκρούσεις στις οποί-
ες η Ρωσία εμπλέκεται άμεσα
ή έμμεσα, μια παρουσία στο
Καζακστάν μπορεί να συνει-
σφέρει στην καταρρευση του
αντιδραστικού καθεστώτος
Πούτιν μακροπρόθεσμα.
Υπάρχει επίσης η πιθανότητα
η μακροπρόθεσμη παρουσία
των ρώσικων ενόπλων δυνάμε-
ων να οδηγήσει στην εμφάνι-
ση νέων αποσχιστικών “Δημο-
κρατιών” στο Καζακστάν,

όπως έγινε με το Λουγκάνσκ
και το Ντονμπάς στην Ουκρα-
νία. Οι Ρώσοι εθνικιστές ακτι-
βιστές και ΜΜΕ ζητάνε την κα-
τάληψη των βόρειων περιοχών
του Καζακστάν, όπου υπάρχει
πολύς πληθυσμός ρώσικος και
ρωσόφωνος. Οι εθνικιστές λέ-
νε πως οι Ρώσοι στο Καζακ-
στάν απειλούνται από την
πρόκληση εθνοτικού μίσους
και ρωσοφοβίας. Όμως είναι
σημαντικό ότι η ρωσοφοβία
προκαλείται πρώτα απ’όλα
από το γεγονός της ρώσικης
επέβασης και από τις εκκλή-
σεις για κατοχή που κάνουν οι
Ρώσοι εθνικιστές. 

Φυσικά, κανένα στοιχείο πε-
ρί αντι-ρώσικων αιτημάτων και
αισθημάτων δεν καταγράφεται
στους εξεγερμένους εργάτες.
Οι αγωνιζόμενοι εργάτες του
Καζακστάν δεν έχουν αιτήμα-
τα και συνθήματα με στόχο να
προκαλέσουν εθνοτικό μίσος,
σοβινισμό ή ρατσισμό. Όλα
αυτά υπάρχουν μόνο στο περι-
βάλλον του ρώσικου εθνικι-
σμού.

Στις 7 Γενάρη που γράφου-
με αυτό το κείμενο, η ανατα-
ραχή και οι απεργίες συνεχί-
ζονται στο Καζακστάν, με βί-
αιες, ένοπλες συγκρούσεις με-
ταξύ των υποστηρικτών της
επανάστασης και του στρατού
στην Άλμα-Άτα. Οι ξένες δυνά-
μεις φτάνουν στη χώρα για να
καταστείλουν τις διαδηλώσεις.
Οι ανθρώπινες απώλειες από
πλευρά και των δυνάμεων
ασφαλείας και των αντιπάλων
του καθεστώτος ανέρχονται
ήδη σε δεκάδες νεκρούς και
εκατοντάδες τραυματίες, με
πάνω από 3.000 διαδηλωτές
να έχουν συλληφθεί.

Οι εξεγερμένοι στο Καζακ-
στάν χρειάζοναι πλατιά υπο-
στήριξη και αλληλεγύη. Τερά-
στιο ρόλο στη νίκη της επανά-
στασης ενάντια στην ξένη
επέμβαση παίζει το μαζικό κί-
νημα στο εσωτερικό της επιτι-
θέμενης χώρας. Αυτοί που
έκαναν επέμβαση στη Ρωσία
μετά την επανάσταση του
1917, στη διάρκεια του εμφύ-
λιου πόλεμου, αντιμετώπισαν
τεράστιες απεργίες στις χώ-
ρες τους και διστακτικότητα
των εργατών απέναντι στην
προοπτική να πάνε στον πόλε-
μο ενάντια στα ταξικά τους
αδέρφια. Αυτά τα μαθήματα
από το παρελθόν μακάρι να
δράσουν σαν παράδειγμα για
όλους μας στο παρόν.

Σοσιαλιστική Τάση (Ρωσία)
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To 2022 ξεκινάει με μια εξέγερση πολύ
μεγάλης κλίμακας. Οι εξεγερμένοι ερ-

γάτες και εργάτριες του Καζακστάν σήκω-
σαν το λάβαρο με τον τρόπο που αντιστοι-
χεί στην κρίση του καπιταλισμού σε κάθε
σημείο της γης και ανοίγουν τον δρόμο για
όλους μας. Το Καζακστάν δεν είναι μια τυ-
χαία χώρα. Είναι η μεγαλύτερη και σημαν-
τικότερη χώρα της Κεντρικής Ασίας. 

Πρόκειται για τον κυρίαρχο καπιταλισμό
της περιοχής, που κάθεται πάνω σε τερά-
στια κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερί-
ου και άλλων ορυκτών, συγκεντρώνοντας
το 60% του ΑΕΠ της ευρύτερης περιοχής.
Είναι η χώρα μαξιλάρι ανάμεσα στη Ρωσία
και τις νοτιότερες “Δημοκρατίες” της Κεν-
τρικη Ασίας, το Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκι-
στάν και το Κιργιστάν. Δεν είναι τυχαία και
για άλλους λόγους. Από τότε που κατέρ-
ρευσε η Σοβιετική Ένωση, το Καζακστάν
μπορούσε να χρησιμοποιείται σαν το κατε-
ξοχήν παράδειγμα χώρας όπου ο αυταρχι-
σμός λειτούργησε σταθεροποιητικά.

Ο Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ που πα-
ραιτήθηκε από τα αξιώματά του μόλις πριν
από μια βδομάδα, ήταν πρωθυπουργός του
Καζακστάν ήδη το 1984, όταν η χώρα ήταν
κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης, κομμάτι
της σταλινικής γραφειοκρατίας από τα νιά-
τα του. Όταν οι εξεγέρσεις έφεραν τη γρα-
φειοκρατία της Μόσχας σε αδιέξοδο και
έσπαγαν μία μία οι δημοκρατίες της ΕΣΣΔ,
ο Ναζαρμπάγεφ ντύθηκε ξαφνικά “καζάκος
εθνικιστής”, για να ηγηθεί της χώρας στην
πορεία της προς την ανεξαρτησία. Αντί να
αφήσει άλλους να γίνουν θιασώτες της
ελεύθερης αγοράς, έγινε ο ίδιος βασικός
προπαγανδιστής της ανάγκης για ιδιωτικο-
ποιήσεις. Έκανε εκλογές με τον μόνο τρό-
πο που είχε μάθει, δηλαδή στημένες από
τα πάνω, και έγινε πρόεδρος με το… 99%. 

Αυτός, η οικογένειά του και ένας κύκλος
γραφειοκρατών που μετατρέπονταν σε κα-
πιταλιστές της ελεύθερης αγοράς κληρο-
νόμησαν μια ολόκληρη χώρα, με τα κοιτά-
σματά της, τον πλούτο της και τους κρατι-
κούς της μηχανισμούς, κατευθείαν από τα
χέρια του σταλινισμού. Έστησε μια δικτα-
τορία με τον ίδιο να παραμένει επικεφαλής
για δεκαετίες, δίνοντας παράδειγμα και σε
άλλους επίδοξους “ισχυρούς άνδρες” στην
Κεντρική Ασία και τον Καύκασο για το πώς
μπορείς να κρατάς τον κόσμο κάτω και με
το βούρδουλα και με την κατάλληλη χρήση
του κρατικού χρήματος.

Όμως, ο καπιταλισμός βρίσκεται παγκό-
σμια σε φάση που τίποτα απολύτως δεν μέ-
νει σταθερό. Ο συνδυασμός της παγκό-
σμιας κρίσης και της αύξησης των τιμών σε
καύσιμα και τρόφιμα, η πανδημία και οι ιμ-
περιαλιστικοί ανταγωνισμοί κλυδώνισαν και
τελικά έσπασαν το πιο σκληρό κάστρο του
αυταρχισμού στην περιοχή. Έτσι κι αλλιώς,
ήταν ψέμα ότι δεν κουνιόταν φύλλο στο Κα-
ζακστάν όλο αυτόν τον καιρό. Η εξέγερση
έχει πίσω της τουλάχιστον 10 χρόνια που
έδινε τα σημάδια της. Οι σύντροφοι και οι
συντρόφισσες της Σοσιαλιστικής Τάσης
(αδελφή οργάνωση του ΣΕΚ στη Ρωσία)
στο κείμενο που δημοσιεύουμε στις διπλα-
νές στήλες θυμίζουν την απεργία του Δε-

κέμβρη 2011, στην ίδια περιοχή από όπου
ξέσπασε τώρα η εξέγερση, που τότε κατα-
στάλθηκε με πάνω από 15 νεκρούς.

Το 2011 ήταν η χρονιά της Αραβικής
Άνοιξης και όλοι οι δικτάτορες ανά τη γη
είδαν με τρόμο την πιθανότητα να έχουν
την τύχη του αιγύπτιου Μουμπάρακ και
του τυνήσιου Μπεν Αλί. Γι’ αυτό και κλιμά-
κωσαν την τρομοκρατία και ένιωσαν πως
κέρδισαν για ένα διάστημα. Όμως η κρίση
του καπιταλισμού συνέχισε να τους πριονί-
ζει την καρέκλα, μέχρι την επόμενη στιγμή
που η εξέγερση έσκασε σαν κεραυνός.
Από το 2015 άρχισε να καταρρέει το τενγ-
κέ, το νόμισμα της χώρας, και ξέσπασαν
σκάνδαλα σε σχέση με τις πολυτέλειες του
Ναζαρμπάγεφ, τα ξεπουλήματα σε κινέζι-
κες εταιρείες και τη συνέχιση της απολυ-
ταρχίας. Ο Ναζαρμπάγεφ απέναντι σε όλα
αυτά, το μόνο που επεδίωκε ήταν να δια-
σφαλίσει ακόμη περισσότερο τα προνόμια
της άρχουσας τάξης. Έφτασε να αλλάξει
το όνομα της πρωτεύουσας σε Νουρσουλ-
τάν, το δικό του μικρό όνομα, δένοντας την
τύχη του καθεστώτος με τον εαυτό του. 

Χύτρα
Στο μεταξύ η φτώχεια έφερνε ένα νέο

κύμα νέων εργατών από τα χωριά στις πό-
λεις, όπου βρέθηκαν αντιμετώποι τελικά με
την ανεργία. Μέσα στο 2021 η ανεργία
ανέβηκε κατά 12%. Η πανδημία ήρθε και
έκλεισε το καπάκι της χύτρας. Νέοι εργά-
τες, άνεργοι και φτωχοί, εσωτερικοί μετα-
νάστες βρέθηκαν αποκλεισμένοι από τα
λοκ-ντάουν και εγκατελειμμένοι στις τύχες
τους. Και δεν ήταν κόσμος χωρίς εμπειρία.
Από τις 981 διαδηλώσεις που καταγράφον-
ται στην Κεντρική Ασία μεταξύ 2018 και
2020, οι 520 έγιναν στο Καζακστάν.

Τρέχουν οι “σταθεροποιητές” τώρα, με
πρώτο τον Πούτιν, και στέλνουν στρατό
για να κρατήσουν όρθιο το καθεστώς. Από
την Ουκρανία και την Λευκορωσία μέχρι
την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, και πλέ-
ον την καρδιά της Κεντρικής Ασίας, ο ρώ-
σικος καπιταλισμός αντί να βλέπει μαξιλά-
ρια ασφάλειας, βλέπει εξεγέρσεις, πόλεμο
και αποσταθεροποίηση. Το ΝΑΤΟ και η Δύ-
ση πιέζουν τη Ρωσία, αλλά ξέρουν κι αυτοί
ότι η φωτιά τους απειλεί όλους. Το βιώ-
νουν στην Ουκρανία, στην κρίση με τους
αγωγούς μεταξύ Γερμανίας και χωρών της
Βαλτικής, στο χώρο που έδωσε ο πόλεμος
στο Ναγκόρνο-Καραμπαχ για ακόμη μεγα-
λύτερο αλληλοφάγωμα.

Οι εξεγερμένοι του Καζακστάν είναι ο
καινούργιος και ανεξέλεγκτος παράγοντας
απέναντι σε όλους αυτούς τους δολοφό-
νους. Οι Ρώσοι εισβολείς και οι σύμμαχοί
τους μπορούν να έχουν την ίδια τύχη που
είχαν και οι Αμερικάνοι πιο νότια, στο Αφ-
γανιστάν. Ο πλούτος της χώρας είναι τερά-
στιος. Μπορεί να τον πάρει στα χέρια του ο
απλός κόσμος που δουλεύει στις πετρελαι-
οπηγές και τα εργοστάσια. Η απάντηση
απέναντι στον καπιταλισμό της κρίσης και
της πανδημίας είναι ένα 2022 με εξεγέρ-
σεις σαν αυτές του Καζακστάν παντού.

Νίκος Λούντος

Διεθνές Ψήφισμα
Συμπαράστασης

Τίποτα δεν μένει σταθερό

Αλληλεγγύη στην εξέγερση στο Καζακστάν. Εμείς, οι
σοσιαλιστές, οι συνδικαλιστές, οι ακτιβιστές των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων και οι οργανώσεις παρακολου-
θούμε την εξέγερση στο Καζακστάν από τις 2 Ιανουαρίου
με ένα αίσθημα βαθιάς αλληλεγγύης για τους εργαζόμε-
νους.

Οι απεργοί εργάτες πετρελαίου, οι ανθρακωρύχοι και
οι διαδηλωτές αντιμετώπισαν απίστευτη καταστολή. Όλη
η δύναμη της αστυνομίας και του στρατού εξαπολύθηκε
εναντίον τους, με εντολή να "πυροβολούν για να σκοτώ-
σουν χωρίς προειδοποίηση". Πάνω από 160 διαδηλωτές
έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής και περισσότεροι από
5.000 έχουν συλληφθεί.

Απορρίπτουμε την προπαγάνδα της δικτατορίας ότι αυ-
τή η εξέγερση είναι προϊόν "ισλαμικών ριζοσπαστών" ή
της παρέμβασης του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Δεν
υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη για κάτι τέτοιο. Είναι
το σύνηθες καταφύγιο ενός αντιλαϊκού καθεστώτος να
κατηγορεί «ταραξίες κατευθυνόμενους από το εξωτερι-
κό». 

Αντίθετα, το έναυσμα των διαδηλώσεων ήταν η αύξηση
των τιμών των καυσίμων. Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχεί-
λισε το ποτήρι, σε μια χώρα όπου ο τεράστιος πετρελαϊ-
κός πλούτος συνυπάρχει με τη μεγάλη φτώχεια και εκμε-
τάλλευση. 

Είναι επίσης το αποτέλεσμα του συντριπτικού βάρους
μιας βάναυσης δικτατορίας που κάθεται πάνω στις πλά-
τες των ανθρώπων.Το καθεστώς έχει εξοντώσει όλα τα
κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει φυλακίσει και βασανί-
σει συνδικαλιστές και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και ήταν υπεύθυνο για τη σφαγή των απεργών ερ-
γατών πετρελαίου στο Ζανιαοζέν πριν από δέκα χρόνια. 

Η θέση όλων των μεγάλων καπιταλιστικών δυνάμεων εί-
ναι σαφής. Ο Πούτιν στηρίζει ολόψυχα το καθεστώς.Ο
Οργανισμός της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας 
(ΟΣΣΑ), υπό την ρωσική ηγεσία, έχει στείλει 3.000 στρα-
τιώτες στο Καζακστάν για να τρομοκρατήσουν τους δια-
δηλωτές. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε
επίσης την υποστήριξή του προς την κυβέρνηση του Κα-
ζακστάν και υποστήριξε ότι οι ταραχές ήταν σκόπιμο
αποτέλεσμα "εξωτερικών δυνάμεων". 

Η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε σε «αυτοσυγκράτηση
τόσο τις αρχές όσο και τους διαδηλωτές». Η ΕΕ κάλεσε
ομοίως τους διαδηλωτές να «αποφύγουν κάθε υποκίνηση
βίας» και τις αρχές «να σεβαστούν το θεμελιώδες δικαίω-
μα στην ειρηνική διαμαρτυρία και την αναλογικότητα στη
χρήση βίας όταν υπερασπίζονται τα νόμιμα συμφέροντα
ασφαλείας τους»!

Όπως είναι αναμενόμενο, όλοι τους θέτουν ως προτε-
ραιότητα τη "σταθερότητα" για τις πετρελαϊκές εταιρείες
τους, οι οποίες επωφελούνται από την εκμετάλλευση των
φυσικών πόρων και των εργαζομένων του Καζακστάν. Ως
απάντηση στην ταξική αλληλεγγύη των καπιταλιστικών
καθεστώτων, εμείς απαντάμε με την αλληλεγγύη της ερ-
γατικής τάξης και δεσμευόμαστε να προβάλλουμε τα
ακόλουθα αιτήματα στα συνδικάτα, τα κοινοβούλια και
τις οργανώσεις μας:

Πλήρη αλληλεγγύη στην εξέγερση στο Καζακστάν.
Σταματήστε την καταστολή των διαδηλώσεων. Απελευθε-
ρώστε όλους τους κρατούμενους διαδηλωτές και τους
πολιτικούς κρατούμενους. Όχι στην επέμβαση της Ρω-
σίας και του ΟΣΣΑ - αποσύρετε τα στρατεύματα τώρα.
Κάτω η δικτατορία. Υποστηρίξτε το κάλεσμα των εργαζο-
μένων στο πετρέλαιο για εθνικοποίηση του πετρελαίου,
του πλούτου και των μεγάλων βιομηχανιών κάτω από ερ-
γατικό έλεγχο. Υποστηρίξτε την οικοδόμηση ενός ανε-
ξάρτητου συνδικαλιστικού κινήματος και του σοσιαλιστι-
κού κινήματος στο Καζακστάν.

Αλληλεγγύη στους εξεγερμένους του Καζακστάν

Ο κόσμος στους δρόμους της Άλμα-Άτα. Φωτό: AFP
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Πολιτική
αβεβαιότητα
Συνέχεια από τη σελ.3

Ακόμα και οι στημένες δημοσκοπήσεις λένε ότι σε κά-
θε περίπτωση θα χρειαστεί κυβέρνηση συνεργασίας. Το
ΚΙΝΑΛ δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται, ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν μπορεί να εκφράσει την οργή του κόσμου και καλ-
πάζει προς τα δεξιά. Αυτά που η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το
2015 αποκαλούσε “αναγκαίους συμβιβασμούς” είναι
πλέον “ρεαλιστική πολιτική”. Όχι μόνο δεν τολμάει να
βγει μπροστά για οποιαδήποτε κινητοποίηση αλλά ακό-
μα και το εκλογικό πρόγραμμα είναι χωρίς καμιά υπό-
σχεση, πχ να ξαναγυρίσει στο δημόσιο η ΔΕΗ. 

Δεν είναι, λοιπόν, εξασφαλισμένη καμία κυβερνητική
σταθερότητα. Δύσκολο ότι η ΝΔ θα μπορεί να συνεχίσει
να κυβερνάει, αβέβαιη η εναλλακτική.

Η άλλη όψη είναι η εξέλιξη στις ιδέες και στις διαθέ-
σεις του κόσμου. Είχαμε τη νεολαία μαζικά στους δρό-
μους ενάντια στην Κεραμέως, πανεργατικές απεργίες
ενάντια στον Χατζηδάκη, efood, COSCO. Αυτή η δυναμι-
κή απλώνεται σε όλο και περισσότερους εργατικούς χώ-
ρους. Όχι μόνο αυτούς που έχουν παράδοση όπως οι
εκπαιδευτικοί ή οι υγειονομικοί. Τα Λιπάσματα Καβάλας
ήταν στην πρώτη γραμμή στις πανεργατικές ενάντια
στον Χατζηδάκη. Τώρα, το σωματείο στον Πρίνο κήρυξε
απεργία, έκανε κατάληψη, αναγκάστηκαν να στείλουν τα
ΜΑΤ και δεν τους έχουν σπάσει -συνεχίζουν τον αγώνα
με επίσχεση εργασίας.

Προχώρημα
Στις εκλογές των σωματείων φαίνεται το προχώρημα.

Ένα χαρακτηριστικό είναι η μαζικοποίηση, όπως στους
καλλιτέχνες και τον επισιτισμό και ένα άλλο είναι η
στροφή στην Αριστερά, όπως στους εκπαιδευτικούς
που είναι εξόφθαλμη.

Υπάρχει πολιτικοποίηση και στη μάχη ενάντια στον σε-
ξισμό και τον ρατσισμό. Κάθε σεξιστικό έγκλημα γίνεται
πρωτοσέλιδο. Αυτό δεν το κάνουν τα ΜΜΕ, το κάνει ο
κόσμος που έχει προχωρήσει. Τα ψέματα για τη δολο-
φονία του Σαμπάνη δεν πέρασαν. Ο σεξισμός σε βάρος
της Ίνγκεμποργκ δεν πέρασε. 

Αυτά δείχνουν πόσο μεγάλο ακροατήριο υπάρχει για
τις επαναστατικές ιδέες. Κόσμος που θέλει να συγκρου-
στεί με την κυβέρνηση, δε βρίσκει στήριγμα στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και έχει μεγάλη εμπειρία σε σχέση με τα όρια του
ΚΚΕ. Αυτό δε σημαίνει ότι θα γυρίσουμε την πλάτη στην
υπόλοιπη αριστερά. Η διαπίστωση ότι οι ρεφορμιστές
πηγαίνουν δεξιά δεν πρέπει να οδηγεί στο να μην απευ-
θυνόμαστε στον κόσμο τους, το αντίθετο ισχύει.

Το ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο ακροατήριο είναι κάτι
το οποίο επιτρέπει να έχουμε ακόμα πιο τολμηρή πολιτι-
κή στρατολογιών. Στην καμπάνια για τα 50 χρόνια ΣΕΚ η
ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. Ένας στόχος είναι να
κρατήσουμε και να επιταχύνουμε τον ρυθμό των στρα-
τολογήσεων που ανέβηκε με την καμπάνια.

Ο δεύτερος στόχος είναι ότι τα νέα μέλη θέλουμε να
προχωράνε πολιτικά ώστε στις μάχες να κάνουν τη δια-
φορά. Με άμεση εμπλοκή στη ζωή της οργάνωσης και
με πολιτική συζήτηση. Είναι σε εξέλιξη η καμπάνια ανα-
νέωσης όλων των μελών με την κάρτα μέλους 2022. Θέ-
λουμε να εντάξουμε όλον αυτόν τον κόσμο στις διαδικα-
σίες της συνδιάσκεψης που έρχεται και στην πολιτική
συζήτηση που είναι απαραίτητη για όλους.

Και ταυτόχρονα θα οργανώσουμε όλες τις μάχες που
ανοίγουν, τις εξορμήσεις σε όλους τους χώρους για να
είναι παρόντες στις 8 Μάρτη, ημέρα των γυναικών και
στις 19 Μάρτη, στο διεθνές αντιρατσιστικό και αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο. Είναι μια αντζέντα πλούσια που λο-
γοδοτεί στο ότι έχουμε μπροστά μας μια χρονιά εκρη-
κτική.

Πλούσια ήταν η συζήτηση που
έγινε την Κυριακή 9 Γενάρη στο
πρώτο πανελλαδικό συμβούλιο
του ΣΕΚ για το 2022. Μετά από
την εισήγηση του Πάνου
Γκαργκάνα εκ μέρους της
Κεντρικής Επιτροπής, την οποία
μπορείτε να διαβάσετε στη
σελίδα 3 και δίπλα, 34
συντρόφισσες και σύντροφοι
τοποθετήθηκαν στην κουβέντα
που ακολούθησε, βασικά σημεία
της οποίας μπορείτε να
διαβάσετε στο δισέλιδο αυτό.

«Η εικόνα ενός κόσμου που ψά-
χνει να οργανωθεί για να αντι-
μετωπίσει τις επιθέσεις της

κυβέρνησης υπάρχει στις γειτονιές των
Δυτικών Προαστίων», τόνισε ο Σπύρος Γ.,
από το Περιστέρι. «Με την καμπάνια για
τα 50 χρόνια ΣΕΚ, οι πυρήνες στα δυτικά
της Αθήνας μεγάλωσαν και δυνάμωσαν.
Τα νέα μέλη μπορούν να παίρνουν υπευ-
θυνότητες και να λειτουργούν τον πυρήνα
τους όπως έγινε στο Αιγάλεω όπου οργα-
νώθηκαν 8 νέα μέλη. Χρειάζεται να οργα-
νώνουμε καλά σε νέα βάση τη διακίνηση
της εφημερίδας στα μέλη και τις επαφές,
τις εξορμήσεις και την πολιτική συζήτηση
με τον κόσμο που δεν τον καλύπτει πια η
ρεφορμιστική αριστερά και τις εργατικές
εξορμήσεις για να μπορούμε και να κατα-
λαβαίνουμε την οργή του κόσμου».

«Στο Νότιο Κέντρο της Αθήνας, η καμ-
πάνια για τα 50 χρόνια αποκάλυψε τις ρί-
ζες του κόμματος όχι μόνο στα βάθη του
χρόνου αλλά στο σήμερα: για παράδειγμα
ένας νέος σύντροφος που είδε την ταινία
διαπίστωσε ότι έχουμε ξανασυναντηθεί
στη διαδήλωση του Έβρου 6 χρόνια πριν.
Σημαντικό είναι τι πυρήνες υποδέχονται τα
νέα μέλη. Στην Καλλιθέα οι στρατολογίες
προκάλεσαν συζήτηση για τα πάντα, δεν

είναι δεδομένο ότι όλοι ξέρουν την παρά-
δοσή μας και πρέπει να τους κερδίσουμε»,
τόνισε ο Δημήτρης Τσ. από το Θησείο.

Απήχηση
«Η πολύ πετυχημένη διοργάνωση της 8

Μάρτη από την Κίνηση στα Χανιά ανέδει-
ξε πώς μετατρέπεις την οργή σε δράση
με την οργάνωση από τα κάτω και την
απεύθυνση σε σωματεία», τόνισε η Άννα
Μ. από τα Χανιά. «Ήταν αυτή που έφερε
δυο νέα μέλη στο κόμμα και πολλές επα-
φές. Σε εκδήλωση με θέμα τις ελεύθερες
εκτρώσεις είχαμε συμμετοχή από άτομα
της αυτονομίας. Η θέση μας ότι το γυναι-
κείο ζήτημα είναι υπόθεση της εργατικής
τάξης έχει απήχηση. Στο νοσοκομείο ξε-
χωρίσαμε γιά τον ενωτικό μας λόγο και
έτσι ξεκινάμε τη συζήτηση για το πώς
μπορούμε να παρέμβουμε στα σωματεία
βάζοντάς τα σε κίνηση. Ξεχωρίζουμε επί-
σης στους εκπαιδευτικούς όπου έχουμε
μία έδρα στην ΕΛΜΕ και αποκτήσαμε ένα
νέο μέλος».

«Μπορούμε να μεγαλώσουμε σε νέες

πόλεις όπως συνέβη στο Αγρίνιο, να
απλώσουμε παντού αυτό το παράδειγμα.
Χρειάζεται την οργή που μεγαλώνει να τη
στρέψουμε προς τα εκεί που πρέπει γιατί
ξέρουμε ότι στην κρίση τους οι καπιταλι-
στές θα προσπαθήσουν να μας διαιρέ-
σουν. Με τα νέα μέλη μπορούμε να φτά-
σουμε πολύ μακριά, σε όλες τις πόλεις
της Ελλάδας, εκεί που ξεδιπλώνονται οι
αντιστάσεις», είπε η Ιωάννα Π. από το
Ίλιον.

Η Ελπίδα Ζ. από το Ίλιον συμπλήρωσε
σχετικά: «Το ΣΕΚ εμπιστεύεται αμέσως τα
νέα μέλη του και σε μένα έδωσε κατευθεί-
αν την υπευθυνότητα της εφημερίδας -
τώρα κλείνω έναν χρόνο στο κόμμα. Είναι
σημαντική η δουλειά που έχουν να κά-
νουν οι πυρήνες ώστε να ξεκαθαρίσουν
τις ιδέες του κόσμου που μπαίνει στο κόμ-
μα και να τον κερδίσουν να συμμετέχει
στις εργατικές εξορμήσεις και τις συνε-
δριάσεις των πυρήνων».

Η Πηνελόπη Κ. από τη Νίκαια μίλησε
για τα μέτωπα και τις μάχες που είχε πα-
ρέμβαση ο τοπικός πυρήνας και τα συμ-
περάσματα που έβγαλε για τις διαθέσεις
του κόσμου: «Με κάποιες καίριες στρατο-
λογίες καταφέραμε να έχουμε σταθερή
παρέμβαση στο Κρατικό Νίκαιας. Δημι-
ουργήσαμε επιτροπή αγώνα για να ενημε-
ρώνουμε για τις απεργίες και να τις οργα-
νώνουμε. Αλλαγή είχαμε και στον δήμο
Νίκαιας και τον δήμο Ρέντη που σταθερο-
ποιήσαμε την παρέμβαση. Επόμενος στό-
χος είναι και ο δήμος Κορυδαλλού. Αντι-
μετωπίσαμε τις ρατσιστικές δηλώσεις
βουλευτή σε τοπική εφημερίδα για τη νέα
δομή προσφύγων, φέραμε τους πρόσφυ-
γες σε επαφή με τη γειτονιά, στηρίξαμε
τα αιτήματά τους και οργανώσαμε τη
συμμετοχή τους στα συλλαλητήρια της
20/3 και της 9/10, πράγμα που κάναμε σε
συνεργασία και με την Πακιστανική Κοινό-
τητα. Ενάντια στη ρατσιστική επίθεση
στην Π. Κοκκινιά, αναγκάσαμε το ΚΚΕ και
το ΕΚΠ να οργανώσουν μαζικό συλλαλη-
τήριο. Φέτος στα 100 χρόνια από τη Μι-
κρασιατική καταστροφή, σε μια προσφυ-

Δυνατή επαναστατική αριστερά,

20/4/2021, Κινητοποίηση εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό. Φωτό: Μάνος Νικολάου

16/12/2021, Απεργία ενάντια στον προϋπολογισμό. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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γούπολη σαν τη Νίκαια, θέλουμε να
κάνουμε μια καμπάνια όλο τον χρόνο
με κορύφωση τον Σεπτέμβρη με εκ-
δηλώσεις και δράσεις ώστε να συνδέ-
σουμε την Ιστορία με το αντιρατσιστι-
κό κίνημα του σήμερα και την ένταξη
των προσφύγων στη γειτονιά μας».

Η Ιωάννα Κ. από την Καμάρα της
Θεσσαλονίκης μίλησε για τη σημασία
της Εργατικής Αλληλεγγύης στους
χώρους που η επαναστατική Αριστε-
ρά είχε εκλογικές επιτυχίες, όπως η
ΕΝΙΘ και ο ΔΣΘ, καθώς και για το τι
σημαίνει στροφή προς τα αριστερά
στο εργατικό κίνημα: «Εκλογική στρο-
φή στην Αριστερά, εγγραφή νέων με-
λών στα σωματεία και δημιουργία νέ-
ων σωματείων, όπως το σωματείο στη
ΔΕΛΤΑ. Υπάρχει κρίση στους πάνω,
αλλά και στη ρεφορμιστική αριστερά
και την αυτονομία κι αυτό το βλέπου-
με στη συζήτηση που ανοίγει στις
εξορμήσεις. Χρειαζόμαστε καλύτερη
οργάνωση των πυρήνων. Τώρα με την
καμπάνια ανανεώσεων είναι ευκαιρία
να βρούμε τον κόσμο που έχουμε».

Οδηγός
«Βλέπουμε και στη συζήτηση στα

Εξάρχεια ότι ο κόσμος ψάχνει την αν-
τιπολίτευση και αναγνωρίζει ότι αντι-
πολίτευση είναι ο ίδιος. Η καμπάνια
για τα 50 χρόνια ΣΕΚ δεν ήταν μίας
χρήσης, που έχει τελειώσει, αλλά θα
συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με
την συζήτηση τι σημαίνει η παράδοσή
μας και πώς είναι οδηγός για τη συνέ-
χεια. Μέσα σε αυτή τη συζήτηση το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο παρεμβαίνει
και κάνει την προσπάθεια να είναι πιο
πλούσια, σε συνεργασία με τους πυ-
ρήνες. Η ίδια προσπάθεια πρέπει να
συνεχιστεί πιο συστηματικά και στις
σχολές», τόνισε ο Σωκράτης Τ. από
τα Εξάρχεια.

«Τα νέα μέτρα για την πανδημία εί-
ναι καταστροφικά και στη Γλασκώβη
είδαμε και την αδιαφορία των ηγετών
απέναντι στην κλιματική κρίση. Αν
τους αφήσουμε, θα καταστρέψουν
τον πλανήτη και τις ζωές μας», τόνισε
ο Γιώργος Ρ. από το Ηράκλειο Αττι-
κής. «Αυτό είναι κάτι που το καταλα-
βαίνει όλο και περισσότερος κόσμος,
δεν είμαστε κόντρα στο ρεύμα αλλά
με το ρεύμα. Είμαστε με τον κόσμο
που θέλει να παλέψει. Αυτό δεν μετα-
φράζεται αυτόματα σε μεγάλωμα του
κόμματος. Πρέπει να το οργανώσου-
με κι αυτό υπηρετεί η δράση μας το
επόμενο διάστημα. Στα Βόρεια Προ-
άστια υπάρχουν τεράστιες δυνατότη-
τες και ανάγκες. Στο μαθητικό μπαί-
νουμε με τους καλύτερους όρους, η
δράση μας στο προσφυγικό και στο
αντιφασιστικό είναι σημαντική κι έχει
κερδίσει κόσμο γύρω μας. Έχουμε
ανάγκη για καλύτερη διείσδυση
στους εργατικούς χώρους και μόνι-
μες παρεμβάσεις καθώς και πιο δυνα-
τές εξορμήσεις».

Πολλές τοποθετήσεις στη συ-
ζήτηση είχαν σαν κέντρο
τους την παρέμβαση του

ΣΕΚ στις απεργιακές μάχες και τις
μάχες της νεολαίας, καθώς και το
ξεδίπλωμα των επαναστατικών ιδε-
ών στους εργατικούς χώρους και
στις σχολές. 

«Στις εκλογές στο Σωματείο της
Ιδιωτικής Υγείας καταγράψαμε επι-
τυχία: για τέταρτη φορά εκλέξαμε
μια έδρα στο ΔΣ και για πρώτη φο-
ρά αντιπροσώπους στα συνέδρια
της ΟΣΝΙΕ και του ΕΚΑ», είπε ο Κώ-
στας Π. από το Περιστέρι. «Δεν θα
το είχαμε κάνει αν δεν είχε μεγαλώ-
σει η ομάδα των συντρόφων/ισσών
του ΣΕΚ. Έχουμε επιρροή σε μαζι-
κούς χώρους όπως το Ωνάσειο.
Μαζί με τον πυρήνα Ν. Σμύρνης
φτιάξαμε συνεργείο και καταφέρα-
με να οργανώσουμε νέο σύντροφο.
Το κίνημα στα νοσοκομεία και το
παράδειγμα του Συντονιστικού των
Νοσοκομείων έπαιξε ρόλο και στον
δικό μας κλάδο. Θα επιμείνουμε
στην παρέμβασή μας σε όλες τις κι-
νητοποιήσεις στον κλάδο με την αν-
τικαπιταλιστική προοπτική, όπως
και στο αίτημα για επίταξη χωρίς
αποζημίωση».

Για τη δουλειά του Συντονιστικού
των Νοσοκομείων και το κίνημα των
υγειονομικών μίλησαν πολλοί σύν-
τροφοι και συντρόφισσες. Ο Σπύ-
ρος Β. από τα Εξάρχεια και τον
Άγιο Σάββα τόνισε: «Απολυόμα-
σταν τον Ιούνη αλλά είμαστε ακόμα
εδώ κι αυτό είναι αποτέλεσμα του
αγώνα. Μάχες ενάντια στις αναστο-
λές και τις μετακινήσεις, μάχες για
τα τεστ, μάχες ενάντια στον ρατσι-
σμό, τον φασισμό, τον σεξισμό.
Μάχη για ενίσχυση των νοσοκομεί-
ων με μονιμοποίηση των συμβασι-
ούχων. Χρειάζεται να υπάρχει το

ΣΕΚ που σηκώνει την επαναστατική
προοπτική σε κάθε χώρο εργασίας.
Μαζί με την Εργατική Αλληλεγγύη
στον Άγιο Σάββα, έτσι δώσαμε τις
μάχες και ξεδιπλώσαμε τις ιδέες
μας».

Σωματεία
«Στον κλάδο του επισιτισμού

υπάρχει μια νέα φάση, από την
διεκδίκηση επιδόματος για όλους
και μέτρων στήριξης για όλους, τώ-
ρα χώρο τον χώρο, ξεκινάνε να
φτιάχνονται σωματεία», είπε ο Βασί-
λης Μ. από τα Εξάρχεια. «Έγινε
στην efood, συζητιέται στη wolt και
στη Γευσίνους ξεκίνησε πριν ένα
μήνα. Δυο μέλη μας έχουν δουλέ-
ψει στην τελευταία. Η δικτύωση
υπάρχει με τους τοπικούς πυρήνες,
χρειάζεται να την αξιοποιήσουμε
και σαν πυρήνες και σαν Καμαριέ-
ρα. Στα Πατήσια, την Κυψέλη και τα
Εξάρχεια έχουν γίνει τέτοια βήματα
ιδιαίτερα με την καμπάνια για τα 50
χρόνια. Δεν ψάχνουμε πιο δεκτι-
κούς εργάτες, χτίζουμε πιο δεκτι-
κούς πυρήνες».

Η Ελένη Τσ. από τη Νίκαια τόνισε
την ανάγκη για ένα πανελλαδικό
συντονιστικό στους δήμους στον
αγώνα για μόνιμη και σταθερή δου-
λειά και Συλλογικές Συμβάσεις: «Να
πιέσουμε το προεδρείο της ΠΟΕ-
ΟΤΑ να βγούμε μαζί στον αγώνα με
τους μόνιμους. Να μην επιτρέψου-
με καμία ιδιωτικοποίηση. Να πά-
ρουν ανάσα οι δήμοι, να κερδίσου-
με δημόσια δωρεάν Παιδεία και
Υγεία για τον λαό. Να αντεπιτεθού-
με με απεργίες, κινητοποιήσεις,
στάσεις εργασίας σε συντονισμό με
τους υγειονομικούς. Να πιέσουμε
και στα δημοτικά συμβούλια και σε
όλα τα σωματεία. Θα βγάλουμε
ανακοίνωση για να μοιράσουμε

στους δήμους για να δουλέψουμε
ενιαία».

Η συζήτηση ανέδειξε και τις εκλο-
γικές επιτυχίες στις οποίες οδήγη-
σαν οι δράσεις μας. «Είμαι πρό-
εδρος του Συλλόγου Έκτακτου
Προσωπικού ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλο-
νίκης μετά από τις εκλογές μας. Το
αποτέλεσμα αυτό ήρθε με κινητο-
ποιήσεις από τον Ιούνιο με αιχμή
τους νόμους Χατζηδάκη, όπου κα-
ταφέραμε να κατεβάσουμε συνα-
δέλφους στον δρόμο. Αρκετοί από
αυτούς είναι επίσης εκλεγμένοι στο
ΔΣ και θα δώσουν μια μάχη από τα
αριστερά ενάντια στην κυβέρνηση»,
τόνισε ο Νίκος Κ. από την Τούμπα
και επισήμανε τα αιτήματα των επό-
μενων δράσεων, ενίσχυση του ΕΣΥ
και επαναλειτουργία του Λοιμωδών. 

Αντιδράσεις
Ο Νίκος Τ. από την Αγία Παρα-

σκευή συμπλήρωσε: «Σε όλες τις
επιθέσεις της ΝΔ στους εφορια-
κούς είχαμε αντιδράσεις των εργα-
ζόμενων, οι οποίες εκφράστηκαν
και στα αποτελέσματα των εκλο-
γών. Η παράταξη της ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς με την οποία συνερ-
γαζόμαστε στην Αθήνα βγήκε δεύ-
τερη δύναμη στον μεγαλύτερο Σύλ-
λογο εφοριακών της χώρας, ενώ
στην Ημαθία διπλασιάσαμε τις
έδρες» και περιέγραψε την παρέμ-
βαση του ΣΕΚ στην ΑΑΔΕ που κα-
τάφερε να σπάσει την συνδικαλιστι-
κή αδράνεια 6 ετών και συνεχίζεται
με την κυκλοφορία εργατικού εντύ-
που.

«Η θέση του ΣΕΚ ότι ακόμα και
υπό τις συνθήκες καραντίνας και
απαγορεύσεων υπάρχει δυνατότη-
τα για ένα μαζικό φοιτητικό κίνημα
έπαιξε ρόλο στην έκβαση των αγώ-
νων», είπε ο Γιάννης Μπ. από το Ελ-

ληνικό δίνοντας το στίγμα στη συ-
ζήτηση για την παρέμβαση του ΣΕΚ
στις Σχολές. «Νικήσαμε εν μέρει αλ-
λά καμία από αυτές τις μάχες δεν
έχει κλείσει. Το ΣΕΚ δεν σταμάτησε
ποτέ να παρεμβαίνει στο ΠΑΔΑ, σε
κάθε συνέλευση. Δώσαμε βάρος
στα τμήματα που έχουμε συντρό-
φους κάνοντας συγκεκριμένη δου-
λειά. Ανοιχτήκαμε στους διοικητι-
κούς και τους καθηγητές του Πανε-
πιστημίου και σκοπεύουμε να το κά-
νουμε αυτό και με την υπόλοιπη ερ-
γατική του τάξη. Με σταθερή εξόρ-
μηση και χρέωση της εφημερίδας
και υπεύθυνο που την συζητάει και
οργανώνει, έχουμε αποκτήσει 5 νέα
μέλη. Πήραμε αποφάσεις συλλό-
γων σε σημαντικά ζητήματα, για τον
Ζακ, το περιβάλλον, την 8 Μάρτη,
τα αντιρατσιστικά συλλαλητήρια».

Οι πολιτικές αυτές μάχες ήταν το
κλειδί και στις φοιτητικές εστίες,
όπως τόνισε η Λείρυα Μπ., κάτι που
«είχε ως αποτέλεσμα να στηρίξουν
μαζικά την κινητοποίηση για τη φα-
σιστική επίθεση που δέχτηκε η συν-
τρόφισσά μας και να συμμετέχουν
στην τοπική μας εκδήλωση για τα
50 χρόνια, καλώντας μάλιστα και φί-
λους τους». Ο πυρήνας Ζωγράφου
έχει στηρίξει τη μάχη για καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης στις εστίες και
ενάντια στην αστυνομική εισβολή,
ενώ ταυτόχρονα «με τη βοήθεια του
Συντονιστικού των Νοσοκομείων
σταθεροποιήσαμε την παρέμβασή
μας στα νοσοκομεία Παίδων και
επενδύσαμε περισσότερο χρόνο».

Ο Αλέξανδρος Κ., νέο μέλος στη
Νέα Ιωνία μίλησε για τα οφέλη από
την κατανομή υπευθυνοτήτων
στους πυρήνες και τόνισε: «Έχουμε
μεγάλες μάχες και το κόμμα μας
έχει μεγαλώσει, αλλά σε αριθμό με-
λών είναι ακόμα μικρό. Να επικεν-
τρωθούμε ακόμα περισσότερο στη
στρατολόγηση νέων μελών».

Στον Βόλο, όπως επισήμανε η
Τζένη Δ., ο πυρήνας έχει παρέμβα-
ση στην Αρχιτεκτονική και τους Ηλε-
κτρολόγους «ενώ προσπαθούμε να
χτίσουμε ομάδες στην Ιχθυολογία
και τους Χωροτάκτες». Μίλησε για
τη σημασία της καμπάνιας για τα 50
χρόνια σε έναν φοιτητικό πυρήνα:
«Τα μέλη μας έμαθαν και συζήτησαν
για τις μάχες που έδωσε το κόμμα
δίπλα στην εργατική τάξη. Τώρα
έχουμε τρία νέα μέλη. Στηρίξαμε τη
διαδήλωση ενάντια στις γυναικοκτο-
νίες, συζητήσαμε και κάποιον κόσμο
τον φέραμε και στην εκδήλωση για
τα 50 χρόνια. Η εργατική τάξη δεν
βρίσκεται μόνο στα μεγάλα αστικά
κέντρα, το βλέπουμε και στην Καβά-
λα. Με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσαμε
εργατικές εξορμήσεις στον δήμο, το
λιμάνι, το τελωνείο όπου βρήκαμε
ανταπόκριση, εργαζόμενους που
μας θυμόντουσαν, παλιά μέλη».

ανοιχτή στη νέα ριζοσπαστικοποίηση

17/11/2021, Θεσσαλονίκη. Φωτό: Ευκλείδης Μακρόγλου

Επιμέλεια: Αφροδίτη Φράγκου
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Σε φιάσκο κατέληξαν οι προσπάθειες του Μηταράκη
και της κυβέρνησης να ξεκινήσουν τα έργα κατα-
σκευής του στρατοπέδου-φυλακής στο Θόλος της

Χίου. Ξημερώματα των Φώτων, η νυχτερινή επιχείρηση
αποβίβασης βαρέος τύπου μηχανημάτων στο λιμάνι των
Μεστών της Χίου από το πλοίο «Πελαγίτης» σταμάτησε
μπροστά στη δυναμική παρουσία πολλών κατοίκων καθώς
και εκπροσώπων της Συντονιστικής Επιτροπής Αιρετών και
Κατοίκων.

Δεκάδες σωματεία και φορείς του νησιού έχουν ταχθεί
ενάντια στην ανέγερση της λεγόμενης Κλειστής Ελεγχόμε-
νης Δομής του Μηταράκη, στεκόμενοι στο πλευρό των κα-
τατρεγμένων προσφύγων ενάντια στον ρατσισμό της κυ-
βέρνησης. Την επομένη μέρα 17/1, το πλοίο βρέθηκε στο
κεντρικό λιμάνι του νησιού όπου και πάλι εκατοντάδες κά-
τοικοι παρεμπόδισαν την εκφόρτωση των μηχανημάτων
αναγκάζοντάς το να κατευθυνθεί προς τη Λέσβο.

«Η κυβέρνηση πολιορκημένη από την οργή για την δολο-
φονική πολιτική της στην πανδημία, τους 21.000 νεκρούς
αλλά και τα μέτρα που έχει εξαγγείλει για το άνοιγμα των
σχολείων, τα ακριβοπληρωμένα τέστ, δεν μπορούσε (για
την ώρα) να φέρει ξανά τα ΜΑΤ στη Χίο», αναφέρει σε ανα-
κοίνωση της η ΚΕΕΡΦΑ. Και συνεχίζει τονίζοντας πως «εί-
ναι σκάνδαλο την ώρα που οι εργαζόμενοι διεκδικούν
προσλήψεις στα νοσοκομεία για να έχουμε ΜΕΘ και στα
σχολεία για να έχουμε μικρότερα τμήματα, την ώρα που
κόβονται οι συντάξεις, να έρχεται η κυβέρνηση και να δίνει
δισεκατομμύρια σε εργολάβους για να φτιάξουν στρατό-
πεδα προσφύγων». 

Αλληλεγγύη
Στη Λέσβο, οι κάτοικοι, υποψιαζόμενοι πως τα μηχανή-

ματα θα κατέληγαν τελικά στο νησί τους, ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λέσβου και αυτοδιοι-
κητικών παρατάξεων και πραγματοποίησαν μια μαζική κι-
νητοποίηση. Φωνάζοντας «Ούτε στη Λέσβο, ούτε πουθενά,
στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν είναι τα νησιά», «Να κλεί-
σει η φυλακή του Καρά Τεπέ» και συνθήματα αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες, επέτρεψαν τελικά να κατέβουν από το
πλοίο μόνο νταλίκες με εμπορεύματα. 

Η κυβέρνηση πίστεψε «ότι θα πιάσει στον ύπνο τους φο-
ρείς της Χίου που αντιδρούν στην δημιουργία αυτής της
ιδιότυπης φυλακής που προορίζεται να εγκλωβίσει χιλιάδες
κατατρεγμένους» ανέφερε σε ανακοίνωση της η ΠΕΝΕΝ, η
οποία είχε απευθύνει «κάλεσμα στους Ναυτεργάτες του
RO/RO "ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ" να σταματήσουν την κυβερνητική επι-
χείρηση μεταφοράς» και «να εκφράσουν και οι ίδιοι με κάθε
δυνατό τρόπο την αλληλεγγύη τους σε πρόσφυγες-μετανά-
στες, στον αγώνα των κατοίκων σε Χίο-Μυτιλήνη και στην
αποτροπή ενός στρατοπέδου-φυλακής».

Ο κόσμος των νησιών ξέρει πως οι «Κλειστές Ελεγχόμε-
νες Δομές» του Μηταράκη είναι στρατόπεδα στα οποία αυ-
θαίρετα και παράνομα ο κάθε διοικητής με τις πλάτες του
υπουργείου μπορεί να κρατάει όποτε θέλει φυλακισμένες
ολόκληρες οικογένειες, όπως έγινε στη Σάμο. 

Ακτιβιστές του αντιρατσιστικού κινηματος από τη Χίο
που συμμετείχαν στην κινητοποίηση μίλησαν στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη. «Είμαστε αλληλέγγυοι με όλους τους πρό-
σφυγες και τις προσφύγισσες από όπου και αν έρχονται.
Παλεύουμε ενάντια σε όλες τις εκφάνσεις του ρατσισμού
και οποιαδήποτε προσπάθεια εγκλεισμού των προσφύγων
στο νησί μας θα μας βρει μπροστά της. Η προσφυγιά είναι
αποτέλεσμα των πολέμων που έχουν διεξάγει οι χώρες της
Δύσης. Οι δομές αυτές είναι φυλακές θανάτου και κανένας
άνθρωπος δεν πρέπει να ζει εκεί μέσα». 

Την αποφυλάκιση του “πρώην” χρυσαυγίτη, Νίκου Μίχου, ο
οποίος καταδικάστηκε στις 7 Οκτώβρη 2020 μαζί με την

υπόλοιπη ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής, αποφάσισε ομό-
φωνα τη Δευτέρα 10 Γενάρη το Πενταμελές Εφετείο Αναστο-
λών. 

Ήταν η τρίτη αίτηση αποφυλάκισης που κατέθετε ο καταδι-
κασμένος σε κάθειρξη έξι ετών για ένταξη στην εγκληματική
οργάνωση Χρυσή Αυγή. Οι δύο προηγούμενες είχαν απορρι-
φθεί κατά πλειοψηφία. Αυτή τη φορά, το δικαστήριο αποφάσι-
σε αντίθετα με την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας που ει-
σηγήθηκε να μην αποφυλακιστεί καθώς δεν έχει προκύψει κά-
ποιος καινούριος λόγος από την τελευταία αίτησή του τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβρη, η οποία είχε απορριφθεί. Η προκλητική
αυτή αποφυλάκιση συνοδεύεται με απαγόρευση εξόδου από
τη χώρα και την “υποχρέωση” να εμφανίζεται δύο φορές το μή-
να σε Αστυνομικό Τμήμα.

Ο δικηγόρος του, Στυλιανός Γρηγορίου, δεν ξέχασε να υπεν-
θυμίσει ότι στον πελάτη του έχει αναγνωριστεί το ελαφρυντικό
της “έμπρακτης μεταμέλειας” για το οποίο, μετά την καταδικα-
στική απόφαση, είχε επικαλεστεί το γεγονός πως από το “2013
βρίσκεται σε πλήρη διαφωνία με τη Χρυσή Αυγή” καθώς και...
την αγάπη του για τα ζώα και τη γυναίκα του την οποία είχε
παντρευτεί δύο φορές. 

“Η απόφαση για την αποφυλάκιση του Μίχου, του πρώην

βουλευτή των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, καταδικασμένου και
για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, και για τις δολο-
φονικές επιθέσεις στον Κοινωνικό Χώρο Συνεργείο και στην
Πάρο, είναι σκέτη πρόσκληση”, αναφέρει σε ανακοίνωση της η
ΚΕΕΡΦΑ. “Είναι μαχαιριά για τις οικογένειες των θυμάτων, του
Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, τις εκατοντάδες μετα-
νάστες, συνδικαλιστές και αγωνιστές που δέχτηκαν δολοφονι-
κές επιθέσεις των φασιστών της ΧΑ και απαίτησαν δικαιοσύ-
νη... 

Τέτοιες αποφάσεις, σε περίοδο που οι φασίστες επιχειρούν
να ανασυνταχθούν, όπως έδειξαν οι επιθέσεις στην Θεσσαλονί-
κη, το Ν.Ηράκλειο και την Παλιά Κοκκινιά, δίνουν σήματα ανο-
χής στους ναζί και τους ρατσιστές για τη συνέχιση των επιθέ-
σεων... Απαιτούμε να γίνει σεβαστή η απόφαση του δικαστηρί-
ου και από την ίδια την κυβέρνηση που εξακολουθεί να μην
προωθεί στην Βουλή διάταξη για την άμεση αποζημίωση των
θυμάτων, ενώ με την ρατσιστική της πολιτική και την δολοφονι-
κή διαχείριση της πανδημίας ανοίγει το δρόμο στους φασί-
στες”, συμπληρώνει και καλεί στην αντιφασιστική κινητοποίηση
την Κυριακή 16 Γενάρη στα Πετράλωνα, στη μνήμη της δολο-
φονίας του Σαχζάτ Λουκμάν”.

Όχι αποφυλακίσεις

Τρεις μήνες έχουν περάσει από τις
φασιστικές επιθέσεις τραμπούκων σε

αντιφασιστική συγκέντρωση φοιτητικών
συλλόγων έξω από το ΕΠΑΛ Σταυρούπο-
λης στη Θεσσαλονίκη στις 28 και 29 Σε-
πτέμβρη και στις 3 Οκτώβρη σε μέλη της
ΚΝΕ από ομάδα 15 περίπου οπλισμένων
φασιστών στην Ηλιούπολη Θεσσαλονί-
κης.

Την ίδια μέρα είχε ακολουθήσει στο Ν.
Ηράκλειο Αττικής επίθεση ενάντια σε μέ-
λη της ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ που πραγ-
ματοποιούσαν αντιρατσιστική-αντιφασι-
στική εξόρμηση, με πρωταγωνιστή τον
φασίστα Μάριο Παπαδιονυσίου, μέλους
της νεοναζιστικής Propatria. Σε όλες αυ-

τές τις επιθέσεις που οι φυλακισμένοι
χρυσαυγίτες με πρώτο τον Κασιδιάρη
έτρεξαν να χαιρετήσουν, εργαζόμενοι,
νεολαία, συνδικάτα και αντιρατσιστικές
κινήσεις έδωσαν απάντηση με μαζικές κι-
νητοποιήσεις που έφραξαν τον δρόμο
στους φασίστες και απαίτησαν από τη
δικαιοσύνη να καταδικάσει τους δράστες
των δολοφονικών ενεργειών. 

Την Τετάρτη 27 Οκτώβρη ακολούθησε
νέα επίθεση από ομάδα δεκαπέντε φασι-
στοειδών που τραυμάτισαν τρεις Πακι-
στανούς μετανάστες εργάτες  στην πλα-
τεία Αγίας Σωτήρας στου Ρέντη. Και
εκεί, εκατοντάδες διαδήλωσαν στις 2
Νοέμβρη στην Παλιά Κοκκινιά ανταπο-

κρινόμενοι στο κάλεσμα του Εργατικού
Κέντρου Πειραιά, συνδικάτων του λιμανι-
ού, της ΚΕΕΡΦΑ, της Πακιστανικής Κοι-
νότητας και άλλων συλλογικοτήτων, δη-
μοτικών κινήσεων και οργανώσεων.

Ο υπουργός ΠΡΟΠΟ Θεοδωρικάκος
και ο πρωθυπουργός είχαν κάνει σαφές
από την πρώτη στιγμή πως θα έκαναν
πλάτες στους φασίστες, αναπαράγοντας
τα περί «δύο άκρων». Στο δικαστικό επί-
πεδο, μετά από παρέμβαση της προϊστα-
μένης της Εισαγγελίας Εφετών της Αθή-
νας, Μαρίας Γκανέ, είχε σταλεί παραγγε-
λία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών που θα
διενεργούσε την έρευνα για τις επιθέ-
σεις σε Σταυρούπολη και Ν. Ηράκλειο,
όπου ζητούσε να ελεγχθεί η υπόθεση και
για τη διάπραξη κακουργήματος, αυτό
της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
Είχε προηγηθεί αντίστοιχη παραγγελία
του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασί-
λη Πλιώτα, με αφορμή τις ίδιες επιθέσεις
και την ανακοίνωση-καταγγελία των δι-
κηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, Θ. Καμπαγιάννη και
Κ. Παπαδάκη με το σκεπτικό πως «αν και
η δικαιοσύνη έχει ήδη παρέμβει για τα
συγκεκριμένα περιστατικά, υπάρχει έδα-
φος και αφορμή για περαιτέρω δικονομι-
κή παρέμβαση, προς το σκοπό ελέγχου
διακρίβωσης τυχόν βαρύτερης ποινικής
απαξίας αξιοποίνων συμπεριφορών, μη
καλυπτόμενων από τις ήδη ασκηθείσες
ποινικές διώξεις». 

Τρεις μήνες αργότερα, η κυβέρνηση
συνεχίζει να τροφοδοτεί διαρκώς με τις
ρατσιστικές της πολιτικές τη βία των
κουρνιασμένων φασιστών και αυτοί, αμε-
τανόητοι, αιτούνται να αποφυλακιστούν.
Το αντιφασιστικό κίνημα απαιτεί από τη
δικαιοσύνη να προχωρήσει άμεσα στην
έρευνα αυτών των υποθέσεων, στην
έρευνα για σύσταση εγκληματικής οργά-
νωσης, στην εξέταση των μαρτύρων και
να κλείσει τα γραφεία της ΧΑ όπου
έχουν απομείνει.

Δ.Δ.

STOP στις φασιστικές
εγκληματικές οργανώσεις

16/1, Μπλόκο στον “Πελαγίτη”
από κατοίκους της Μυτιλήνης.

Φωτό: iefimerida

ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ούτε στη Χίο 
ούτε πουθενά
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Να τελειώνουμε 
με τους σεξιστές 
κλινικάρχες

Ακόμη μια νέα καταγγελία για απόπειρα βιασμού εργαζό-
μενης, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά

στο χώρο της ψυχικής υγείας.
Σύμφωνα με σχετική συνέντευξη που έδωσε η γιατρός Σε-

μίνα Ψυχογιοπούλου, ο ιδιοκτήτης, επιστημονικά υπεύθυνος
- και εργοδότης- των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών «Σινού-
ρη» και «Γαλήνη» Κωνσταντίνος Κανέλλας, αποπειράθηκε να
τη βιάσει, ενόσω εργαζόταν, ως εφημερεύουσα γιατρός
στην κλινική του. 

Οι δηλώσεις του πατέρα του θύματος αλλά και της ίδιας
σοκάρουν κάθε γυναίκα εργαζόμενη στον χώρο της υγείας:
"Με αρπάζει από το στήθος, μου κατεβάζει τη μάσκα και με
γλείφει, με φιλάει στο στόμα..."

Η ίδια κατάφερε να ξεφύγει και να τηλεφωνήσει στον πα-
τέρα της, ο οποίος έσπευσε στην κλινική, αλλά και να ειδο-
ποιήσει την αστυνομία καταγγέλλοντας τον δράστη.

Ο γνωστός κλινικάρχης πέρασε την αυτόφωρη διαδικα-
σία, όμως του ασκήθηκαν κατηγορίες για πλημμέλημα και
αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η οικονομική επι-
φάνεια του κατηγορούμενου οδήγησε, όπως ήταν αναμενό-
μενο, σε δηλώσεις στήριξης από την αθηναϊκή ελίτ, καθώς
γνωστοί δικηγόροι και πολιτικοί έσπευσαν να επιχειρηματο-
λογήσουν υπέρ του.

Αντίθετα, μηνύματα συμπαράστασης από γυναίκες συνα-
δέλφους έφτασαν στην καταγγέλλουσα, καθότι όπως φαίνε-
ται, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο κατηγορούμενος εί-
χε επιτεθεί σεξουαλικά σε εργαζόμενή του.

Χρυσωρυχεία
Οι κλινικές «Σινούρη» και «Γαλήνη» αξίζει να τονίσουμε

πως αποτελούν χρυσωρυχεία της Ψυχικής Υγείας, εξαιτίας
των τρομερών ελλείψεων στο ΕΣΥ, αλλά και της καταφα-
νούς πριμοδότησής τους, με σχετικές νομοθετήσεις από
την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ακόμη χρειάζεται να μην ξεχνάμε, πως η κλινική «Σινού-
ρη» και ο εν λόγω κλινικάρχης ήταν εκείνοι που προσλαμβά-
νανε ως ψυχολόγο «που θα υποστήριζε τους ασθενείς και
θα προήγαγε τα ανθρώπινα δικαιώματα» την Ουράνια Μιχα-
λολιάκου, την ώρα που το αντιφασιστικό κίνημα έδινε τη μά-
χη οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής να μπουν στη φυλακή.

Οι πλούσιοι, ισχυροί της Ψυχικής Υγείας διαπλεκόμενοι
από τη Χρυσή Αυγή ως τη Νέα Δημοκρατία, θεωρούν πως
οι εργαζόμενες γυναίκες είναι ιδιοκτησίες τους και πως
έχουν τις πλάτες ώστε να προβαίνουν σε τέτοιες επιθέσεις
ακόμη και μέσα σε μια κλινική γεμάτη ασθενείς και εργαζό-
μενους. 

Είναι αδιανόητο κάνεις να θεωρεί ως «επιφανείς επιστή-
μονες» στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, με ενσυναίσθηση
και αξίες απαραίτητες για κάθε ανθρωπιστική επιστήμη, ερ-
γοδότες που συμπεριφέρονται με τον πιο σεξιστικό και κα-
κοποιητικό τρόπο στις εργαζόμενες τους.

Η πάλη του γυναικείου κινήματος και του #ΜeΤoo που
αποτέλεσαν μια τομή απέναντι στην αποτυχία των θεσμών
να προστατεύσουν τις γυναίκες, έδωσαν όχι μόνο την αυτο-
πεποίθηση, αλλά και τα μέσα σε κάθε εργαζόμενη να διεκδι-
κήσει το αυτονόητο, την παραδειγματική τιμωρία τους και
την προάσπιση των επαγγελματικών τους πεδίων.

Στηρίζουμε αγόγγυστα και ως γυναίκες και ως υγειονομι-
κοί τη συνάδελφο Σεμίνα Ψυχογιοπούλου και καλούμε
όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες στον χώρο
της Υγείας, να οργανώσουμε την πιο ηχηρή 8 Μάρτη απέ-
ναντι σε κάθε είδους ρατσιστική και σεξιστική αντιμετώπιση.

Μαρία Μπολοβίνα
Ψυχιατρική Κοινωνική Λειτουργός

Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο

Δεν ξεχνάμε τον Σαχζάτ Λουκμάν

Εννιά χρόνια κλεί-
νουν στις 17 Ια-
νουαρίου από τη

στυγερή δολοφονία με
μαχαίρι του Σαχζάτ
Λουκμάν στα Πετράλωνα
από τους χρυσαυγίτες Χ.
Στεργιόπουλο και Δ. Λια-
κόπουλο. Η ΚΕΕΡΦΑ και
η Πακιστανική Κοινότητα
καλούν συνδικάτα, δημο-
τικές κινήσεις, φοιτητές,
μαθητές και κατοίκους
να συμμετάσχουν οργα-
νωμένα στην αντιφασι-
στική κινητοποίηση στη
μνήμη του την Κυριακή
16/1, στις 1.30 στην πλα-
τεία Μερκούρη.

«Μπορεί οι δύο χρυ-
σαυγίτες δολοφόνοι να
έχουν καταδικαστεί και
σε δεύτερο βαθμό και να
έχει αναγνωριστεί το ρα-
τσιστικό κίνητρο της
πράξης τους, αλλά η μά-
χη ενάντια στη δολοφο-
νική ρατσιστική πολιτική
της Ευρώπης φρούριο
και της κυβέρνησης της
ΝΔ που ανοίγει δρόμο
στους φασίστες συνεχί-
ζεται και κλιμακώνεται.
Μόνο μέσα στις μέρες
των γιορτών σε τρία
ναυάγια στο Αιγαίο πνί-
γηκαν δεκάδες άνθρω-
ποι και άλλοι αγνοούνται για χάρη της
“Ευρώπης-φρούριο”... Χιλιάδες μετανά-
στες και πρόσφυγες βουλιάζουν στις λά-
σπες των στρατοπέδων συγκέντρωσης...
δεν έχουν χαρτιά και αφήνονται έρμαιο
στις επιδιώξεις των εργοδοτών ή δεν
μπορούν να ταξιδέψουν για να επανενω-
θούν με τις οικογένειές τους. Ακόμη και
μέσα στις μέρες των γιορτών ο Μπακο-
γιάννης πήρε απόφαση να μην ανανεώ-
σει τη σύμβαση του χώρου του Ελαιώνα,
ξεριζώνοντας για πολλοστή φορά πρό-
σφυγες, προσφύγισσες και παιδιά», ανα-
φέρουν σε κοινή προκήρυξη τους η
ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδος “Η Ενότητα”. 

«Η νεολαία και το φοιτητικό κίνημα τα
προηγούμενα χρόνια έδωσαν μεγάλες

μάχες για να καταδικαστεί η Χρυσή Αυ-
γή, την απομόνωσαν, δεν άφησαν στους
φασίστες χώρο για να ρίχνουν το ρατσι-
στικό και φασιστικό τους δηλητήριο...»,
δήλωσε μεταξύ άλλων στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Βασιλική Μπουλούζου
από τον φοιτητικό σύλλογο Χημικών Μη-
χανικών. «Ο αγώνας συνεχίζεται ενάντια
στις δολοφονικές πολιτικές που οδηγούν
εκατομμύρια ανθρώπους στο δρόμο της
προσφυγιάς, που προκαλούν τα πολλα-
πλά ναυάγια του τελευταίου διαστήμα-
τος στο Αιγαίο, που έχουν σαν αποτέλε-
σμα πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να
αφήσουν τη χώρα τους σε τρομαχτικές
συνθήκες πολέμων, διωγμών κι εξαθλίω-
σης, αναζητώντας καταφύγιο σε κάποια
άλλη χώρα με σκοπό την επιβίωση, να
χάνουν τη ζωή τους. Πρέπει να είναι

άμεση και μαζική η
απάντηση και να δοθεί
τέλος στο μαρτύριο και
τα αιματηρά ναυάγια
προσφύγων. Πρέπει να
σταματήσει η πολιτική
των επαναπροωθήσεων.
Πρέπει να είναι άμεση
και μαζική η απάντηση
στην προσπάθεια του
φασισμού να ξαναβρεί
χώρο σε γειτονιές, σχο-
λεία και σχολές... Με αυ-
τό το στίγμα θα συμμε-
τέχουμε και φέτος στη
διαδήλωση για την επέ-
τειο της δολοφονίας του
Σαχζάτ Λουκμάν με τους
φοιτητικούς συλλόγους
και τη νεολαία στην
πρώτη γραμμή». 

«Η γειτονιά μας έχει
γεμίσει με τις αφίσες
της ΚΕΕΡΦΑ ενώ η Πακι-
στανική Κοινότητα έχει
κυκλοφορήσει δική της
διαδικτυακή αφίσα», μας
είπε ο Γιάννης Σουμπά-
σης από την τοπική
ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων-
Θ η σ ε ί ο υ - Τ α ύ ρ ο υ .
«Έχουμε πραγματοποι-
ήσει εξορμήσεις στο
καμπ του Ελαιώνα, την
πλατεία Μερκούρη και
στο σταθμό του ΗΣΑΠ
αλλά και στα 73ο και

77ο δημοτικά σχολεία καθώς και το 9ο
Γυμνάσιο και Λύκειο. Τις επόμενες μέρες
ετοιμάζουμε εξορμήσεις στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο, στους εργαζόμενους του
Βυζαντινού Μουσείου, στο υπουργείο
Εργασίας και στην ΑΑΔΕ». 

Τη συμμετοχή τους έχουν ήδη δηλώ-
σει οι δημοτικές παρατάξεις Αθήνας
Ανοιχτή Πόλη και Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας, ενώ το παρών θα δώ-
σουν και οι δικηγόροι της οικογένειας
του Σαχζάτ Λουκμάν. Με τα πανό τους
θα είναι εκεί και η πρωτοβουλία εργαζό-
μενων του Υπουργείου Πολιτισμού, η
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών κα-
θώς και εργαζόμενοι του Υπουργείου Οι-
κονομικών. 

Δημήτρης Δασκαλάκης

efood Άλλος ένας διανομέας νεκρός

Στάση εργασίας 10πμ-2μμ για τους εργαζόμενους στην efo-
od καλεί το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού την Τετάρτη

12/1, καθώς άλλος ένας διανομέας έχασε τη ζωή του εν ώρα
εργασίας το Σάββατο 8/1. Ο ίδιος δούλευε υπό το καθεστώς
του «ελεύθερου συνεργάτη», δηλαδή ως freelancer, με ό,τι αυ-
τό συνεπάγεται: ατομική ευθύνη για την ασφάλεια, τις τερά-
στιες αποστάσεις, την συντήρηση του οχήματος.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, η efood επέλεξε να μην ενημερώ-
σει συγκεκριμένα για το ατύχημα, ώστε να αποφύγει τις ευθύ-
νες ενός εργατικού δυστυχήματος. «…δε συμβιβαζόμαστε με

τις άθλιες συνθήκες εργασίας, έτσι δε θα συμβιβαστούμε και
με το θάνατο. Δε θα δεχτούμε να βρεθούν κι άλλοι στη θέση
όσων έχασαν τη ζωή τους ή σακατεύτηκαν την ώρα της δου-
λειάς, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας μέχρι να παρθούν τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας της ασφάλειας και της Υγείας
μας. Δεν ανεχόμαστε να χυθεί κι άλλο αίμα για τα κέρδη των
εταιρειών. Να πληρώσει το κράτος και η εργοδοσία για την
Υγεία και την ασφάλειά μας», τονίζει η ανακοίνωση του συνδι-
κάτου.



ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Φωτεινού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 
καφέ πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 Family cafe 7μμ
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1, 
καφέ Blue Bear 7.30μμ bit.ly/sekexa
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 ιντερνέτ καφέ 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1, καφέ Ηλιόπετρα 7μμ 
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1 καφέ Pastore, μετρό Νέου
Κόσμου 8μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1 
καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1 καφέ Ενωδία 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1, Γκλεντόρα μπαρ, 

Μεγ. Αλεξάνδρου 81 & Σαλαμίνος 7.30μμ
messenger: ΣΕΚ Σεπόλια-Κολωνός

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 Α’ ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 
Δ’ ΦΕΠΑ 7.30μμ
https:join.skype.com/nLroYNCjqbOE
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1 
καφέ πλ. Σουρμένων 7μμ 
skype: bit.ly/sekell
Ομιλήτρια: Αναστασία Πουλουτίδου 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1, 
Πρατίνου 38, κοινωνική κουζίνα 6.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1, 
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7μμ
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1 δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Μίνα Πατρινού

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 Θόλος 8μμ
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1, Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ.,
7μμ messenger sekgiannena
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1, 8μμ, messenger ΣΕΚ Ξάνθη
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 
ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Ομιλήτρια: Άννα Μαματσή

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1 καφέ Aberto, 
Ρήγα Φερραίου 48-50, 6.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1 καφέ Mixtape 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 7.30μμ πληρ.: Η Εργατική
Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 καφέ Ποέτα 8μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1 7.30μμ, πληρ.: Η Εργατική
Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1, καφέ Γιώτης 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/1 καφέ Διώροφον 7μμ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 7μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 20/1 
καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική εκστρατεία του 1922
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1 καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 20/1 καφέ Aberto, Ρήγα Φερραίου 48-50, 6.30μμ
Νίκη της αριστεράς στη Χιλή
Ομιλητής: Νίκος Γεροντής
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1 καφέ Aberto, 
Ρήγα Φερραίου 48-50, 6.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας  
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Μαρξιστικά Φόρουμ

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

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπι-
νες ανάγκες.

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατι-
κής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετω-
πίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέ-
ρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστη-
ρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθε-
ρωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναι-
κών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κα-
ταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 

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

αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
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Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
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τηλ. 210 5241001 
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λάκης, Σωτήρης Κοντογιάννης, Νίκος
Λούντος, Στέλιος Μιχαηλίδης, Λέανδρος
Μπόλαρης, Μάνος Νικολάου, Γιώργος
Πίττας, Αφροδίτη Φράγκου 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/1
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/1
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ HΣΑΠ 6.30μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 6μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/1
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
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Σκλαβενίτης 5μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Μαρτίου με Παπαναστασίου 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 2μμ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

Εξορμήσεις
Πώς δυναμώνουμε την Αριστερά των αγώνων και της προοπτικής
Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
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Τον Φλεβάρη του 1902 κυκλοφόρησε, πα-
ράνομα, μια μπροσούρα με τίτλο “Τι να
κάνουμε;” και με υπότιτλο “Τα φλέγοντα

ζητήματα του κινήματός μας”. Την είχε γράψει
ο Λένιν για λογαριασμό μιας ομάδας γύρω
από την εφημερίδα Ίσκρα (Σπίθα). Απευθυνό-
ταν στους αγωνιστές και τις αγωνίστριες των
διαφόρων ομάδων που λειτουργούσαν κάτω
από την ταμπέλα Σοσιαλδημοκρατικού Εργατι-
κού Κόμματος Ρωσίας (ΣΔΕΚΡ). Ταμπέλα, για-
τί το κόμμα είχε ιδρυθεί τυπικά το 1898, αλλά
δεν είχε λειτουργήσει ποτέ. 

Αυτό που υποστήριζε ο Λένιν, ήταν ότι οι
μαρξιστές, οι σοσιαλδημοκράτες όπως λέγον-
ταν τότε, έπρεπε να συγκεντρώσουν όλες τις
δυνάμεις τους στη συγκρότηση ενός τέτοιου,
επαναστατικού κόμματος. Και για να το κάνουν
αυτό, χρειαζόταν να χτίσουν μια σφιχτοδεμένη
οργάνωση «επαγγελματιών επαναστατών» γύ-
ρω από μια «σκαλωσιά», μια παράνομη εφημε-
ρίδα που θα κυκλοφορούσε σε όλη τη Ρωσία. 

Για τον Λένιν αυτό το καθήκον γινόταν όλο
και πιο πιεστικό, «φλέγον», γιατί το κίνημα έμ-
παινε σε μια νέα φάση. Οι ξεχωριστές απερ-
γίες για τα ζητήματα του κάθε εργοστασίου
συγχωνεύονταν και έδιναν τη θέση τους στις
αναμετρήσεις με τη τσαρική απολυταρχία.
Συγκρούσεις στους δρόμους μετά από πρωτο-
μαγιάτικες συγκεντρώσεις, απεργίες που ξε-
σήκωναν ολόκληρες περιφέρειες, κινήματα
στα πανεπιστήμια και στα σχολεία, ένα ποτάμι
άρχιζε να φουσκώνει. 

Σε μια τέτοια κατάσταση, όμως, η «ηγεσία»
βρισκόταν πίσω από το κίνημα, δεν το οδηγού-
σε. Και το χειρότερο, κομμάτια της θεωρητικο-
ποιούσαν αυτή την κατάσταση. Αυτό που πρέ-
πει να κάνουμε, έλεγαν, είναι να βοηθήσουμε
τους εργάτες στις οικονομικές διεκδικήσεις
τους. Τα άλλα είναι «καπέλα» των διανοούμε-
νων που θέλουν να πνίξουν το «αυθόρμητο». 

Οργάνωση 
Ο Λένιν επιμένει ότι οι σοσιαλδημοκράτες

θα παίξουν προωθητικό ρόλο στο κίνημα όταν
δεν υποτάσσονται στον «μέσο όρο» της συνεί-
δησης που υπάρχει, αλλά οργανώνονται χωρι-
στά, για να ανεβάσουν τον πήχη και να πλατύ-
νουν τους ορίζοντες των αγώνων. «Το κόμμα,
ως η πρωτοπορία της εργατικής τάξης, δεν
πρέπει να συγχέεται, τελικά, με ολόκληρη την
τάξη», έγραφε. Δεν πρόκειται για ελιτισμό. Εί-
ναι ο καλύτερος τρόπος για να συγχωνευθεί η
«στοιχειακή-καταστρεπτική δύναμη του πλή-
θους με την συνειδητή-καταστρεπτική δύναμη
της οργάνωσης των επαναστατών». 

Ο σοσιαλδημοκράτης, γράφει, δεν πρέπει
να έχει πρότυπό του τον «τρεϊντγιουνιονιστή
ηγέτη» (το στέλεχος του συνδικάτου) αλλά να
είναι το «βήμα του λαού» αυτός που κάνει δι-
κιά του την υπόθεση κάθε καταπιεσμένου κομ-
ματιού της κοινωνίας. Η εργατική τάξη δεν
μπορεί να αποκτήσει ποτέ συνείδηση του ιστο-
ρικού προορισμού της, να απελευθερώσει τον
εαυτό της από τα δεσμά της καπιταλιστικής
εκμετάλλευσης, αν δεν μάθει να παλεύει ενάν-
τια σε κάθε εκδήλωση αδικίας, κάθε διάκριση,
κάθε μορφή καταπίεσης. Είτε πρόκειται για
τον αντισημιτισμό (την κύρια μορφή ρατσι-
σμού στην Τσαρική Ρωσία) και το διωγμό θρη-
σκευτικών μειονοτήτων, είτε για τον ξυλοδαρ-
μό φοιτητών, ή για τη λογοκρισία του Τύπου. 

Το 1903 στο δεύτερο συνέδριο (ουσιαστικά
το ιδρυτικό) του ΣΔΕΚΡ οι απόψεις της ομά-
δας της Ίσκρα αρχικά έμοιαζε να έχουν θριαμ-
βεύσει. Όμως, ακριβώς σε αυτό το συνέδριο

το κόμμα διασπάστηκε. Η διαφωνία αφορούσε
ένα σημείο που ο Λένιν θεωρούσε κόκκινη
γραμμή. Τον ορισμό της έννοιας του μέλους
στο καταστατικό του κόμματος. Ο Λένιν και οι
σύντροφοί του επέμεναν ότι μέλος θεωρείται
όποιος συμμετέχει προσωπικά στη δουλειά
μιας κομματικής οργάνωσης. Οι αντίπαλοί
τους προτιμούσαν ένα πιο χαλαρό ορισμό:
«υπό τη διεύθυνση κάποιας από τις κομματι-
κές οργανώσεις». 

Η διαφωνία έμοιαζε ασήμαντη. Όμως, ήταν
σημάδι του διαχωρισμού ανάμεσα στο επανα-
στατικό και το ρεφορμιστικό ρεύμα στη ρώσι-
κη σοσιαλδημοκρατία. Το πρώτο ονομάστηκε
μπολσεβίκοι, από τη ρώσικη λέξη για την πλει-
οψηφία. Το δεύτερο μενσεβίκοι (μειοψηφία). 

Επανάσταση
Τον Γενάρη του 1905 ξέσπασε η πρώτη Ρώ-

σικη Επανάσταση. Ήταν ένα συγκλονιστικό,
κατακλυσμιαίο γεγονός που ταρακούνησε όλη
την Ευρώπη. Η εργατική τάξη έκανε άλματα
στις ιδέες και τη δράση μέσα από τους αγώ-
νες της με κύριο όπλο την απεργία. Τότε γεν-
νήθηκε για πρώτη φορά μια νέα μορφή οργά-
νωσης, το σοβιέτ (συμβούλιο) των εργατών
αντιπροσώπων στην Πετρούπολη. Ξεκίνησε ως
απεργιακό συντονιστικό και κατέληξε να είναι
έμβρυο μιας διαφορετικής εξουσίας.

Το φούντωμα της επανάστασης σήμαινε ότι
ξαφνικά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμ-
παιναν στην πολιτική και αναζητούσαν οργά-
νωση. Το ΣΔΕΚΡ μαζικοποιήθηκε, τόσο οι
μπολσεβίκοι όσο και οι μενσεβίκοι. Άρχισαν να
λειτουργούν ως οργανωμένα ρεύματα μέσα
στο ίδιο κόμμα. Όμως, οι διαφορές τους δεν
εξαφανίστηκαν. Αντίθετα άρχισαν να γίνονται

πιο φανερές. Οι μπολσεβίκοι έλεγαν ότι τον
τσαρισμό θα τον ανατρέψει η εργατική τάξη
σε συμμαχία με την αγροτιά. Οι μενσεβίκοι τα-
λαντεύτηκαν, αλλά τελικά έγιναν ουρά της φι-
λελεύθερης αντιπολίτευσης. 

Η επανάσταση ηττήθηκε. Ακολούθησε μια
περίοδος αντίδρασης κατά την οποία όλη η
Αριστερά υποχώρησε και μπήκε σε κρίση. Οι
μπολσεβίκοι δεν ήταν εξαίρεση από αυτή την
άποψη. Όμως, σε αντίθεση με άλλα ρεύματα
παρέμειναν οι πιο συγκροτημένοι, οργανωτικά
και πολιτικά. Κι αυτό τους επέτρεψε να χτί-
σουν τις βάσεις για την επόμενη περίοδο.  

Το 1911 ο αριθμός των απεργών είχε φτάσει
τις 100 χιλιάδες. Μικρός αριθμός σε σχέση με
τα απεργιακά ποτάμια του 1905 αλλά τερά-
στιος σε σχέση με τη περίοδο της ήττας. Το κί-
νημα περνούσε στην αντεπίθεση. Οι μπολσεβί-
κοι έτρεξαν να προσαρμοστούν στις νέες συν-
θήκες. 

Τον Γενάρη του 1912 οι μπολσεβίκοι οργά-
νωσαν μια συνδιάσκεψη στην Πράγα στην
οποία αντιπροσωπεύτηκαν και κομματικές ορ-
γανώσεις από τη Ρωσία. Ουσιαστικά ήταν ένα
συνέδριο ίδρυσης των μπολσεβίκων σαν ξεχω-
ριστό κόμμα. Ανάμεσα στις αποφάσεις που
πήρε αυτό το συνέδριο ήταν η έκδοση μιας νό-
μιμης καθημερινής εφημερίδας στην Ρωσία.
Αυτή η εφημερίδα ήταν η Πράβδα (Αλήθεια)
που άρχισε να κυκλοφορεί στις 22 Απρίλη του
1912. 

Πέντε μέρες πριν την κυκλοφορία της, ο
στρατός είχε σφάξει πεντακόσιους απεργούς
στα χρυσωρυχεία του ποταμού Λένα στη Σιβη-
ρία. Ένα μαζικό κύμα απεργιών διαμαρτυρίας
σάρωσε τη χώρα. Την Πρωτομαγιά του 1912
τετρακόσιες χιλιάδες εργάτες και εργάτριες

κατέβηκαν στην απεργία.
Οι μπολσεβίκοι κατάφεραν να συνδεθούν

με αυτό το κύμα της νέας ριζοσπαστικοποί-
ησης κι η Πράβδα έπαιξε αποφασιστικό ρόλο
σε αυτή την επιτυχία. Ήταν μια εφημερίδα
που σε μεγάλο βαθμό γραφόταν από τους μα-
χητικούς εργάτες και εργάτριες στα εργοστά-
σια και τις γειτονιές. Μέσα σε ένα χρόνο δη-
μοσίευσε 11.000 μικρά άρθρα και επιστολές,
35 την ημέρα! Στις καλύτερες στιγμές της η
κυκλοφορία της ξεπερνούσε τα 40.000 φύλλα.
Ένα πραγματικό κατόρθωμα αν σκεφτεί κα-
νείς την σκληρή λογοκρισία και την καταστολή
του τσαρικού καθεστώτος.

Δια ταύτα
Η Πράβδα αντανακλούσε την οργή και τη

μαχητικότητα του νέου εργατικού κινήματος.
Ταυτόχρονα τη διαμόρφωνε. Τα άρθρα που
έγραφε ο Λένιν για την εφημερίδα έπαιζαν αυ-
τό το ρόλο. Σύντομα άρθρα 500 ή 600 λέξεων
που πληροφορούσαν για τα πιο διαφορετικά
πράγματα, από ένα σοσιαλιστικό συνέδριο
στη δυτική Ευρώπη, μέχρι την καταπίεση των
μαύρων στις ΗΠΑ ή τον πόλεμο της Ιταλίας
στη Λιβύη. Κάθε άρθρο είχε ένα πολιτικό «δια
ταύτα»: ο προδοτικός ρόλος των αστών φιλε-
λεύθερων, η κριτική στα ρεφορμιστικά ρεύμα-
τα στην Αριστερά της εποχής, η σχέση ανάμε-
σα στους αγώνες των καταπιεσμένων λαών με
την πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση,
τον σοσιαλισμό.

Η Πράβδα δεν εξηγούσε απλώς πώς η καθη-
μερινή εμπειρία των αγώνων «κολλούσε» με
μια συνολικότερη ανάλυση της κοινωνίας, αλ-
λά απαντούσε και στο ερώτημα «τι να κάνου-
με;», ποιο πρέπει να είναι το επόμενο βήμα του
κινήματος, ποιες επιλογές πρέπει να γίνουν.

Οι μπολσεβίκοι έκαναν την Πράβδα εργα-
λείο οργάνωσης των πιο πρωτοπόρων εργα-
τών και εργατριών. Κάθε άρθρο και ανταπό-
κριση από ένα εργοστάσιο για παράδειγμα, γι-
νόταν θέμα συζήτησης εκεί κι αυτό το εξασφά-
λιζαν οι διακινητές της εφημερίδας σε κάθε
χώρο. Έγινε η ραχοκοκαλιά για ένα ολόκληρο
δίκτυο αγωνιστών και αγωνιστριών που έμα-
θαν να επιχειρηματολογούν για την επαναστα-
τική προοπτική και να οργανώνουν από την
απεργία μέχρι τη μάχη των εκλογών στο συν-
δικάτο ή την αλληλεγγύη σε διωκόμενους
αγωνιστές. Σε κάθε εργοστάσιο -ή σε τμήμα
στα μεγαλύτερα- υπήρχε ένας υπεύθυνος για
τη διακίνησή της και γύρω του μια ομάδα ανα-
γνωστών που έδιναν ένα καπίκι (μια δεκάρα)
από το μισθό τους για την ενίσχυσή της. 

Ετσι οι μπολσεβίκοι έγιναν ένα μαζικό κόμ-
μα, με ρίζες μέσα στην εργατική τάξη. Δεκά-
δες χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες ζυμώ-
θηκαν με τις επαναστατικές ιδέες και έμαθαν
να λειτουργούν σαν οι μπροστάρηδες στους
αγώνες. Ήταν μια πολύτιμη μαγιά για τη θύελ-
λα που πλησίαζε.

Όταν τον Φλεβάρη του 1917 ξέσπασε η Ρώ-
σικη Επανάσταση, οι μπολσεβίκοι ήταν ένα μι-
κρό κόμμα, μετρούσαν το πολύ 20 χιλιάδες μέ-
λη διασκορπισμένα σε όλη την Ρωσία. Όμως,
μπορούσαν να αντλήσουν δυνάμεις από όλο
αυτόν τον κόσμο που είχε παλέψει μαζί τους
από το 1912 μέχρι το 1914. Χρειάστηκε να δώ-
σουν πολιτικές μάχες -και στο εσωτερικό τους-
αλλά όταν έβαλαν να κάνουν πράξη το σύνθη-
μα Όλη η Εξουσία στα Σοβιέτ τον Οκτώβρη
του 1917, ήταν ένα κόμμα μισού εκατομμυρίου
μελών με μεγάλες πλειοψηφίες στα σοβιέτ. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Βήματα για ένα
επαναστατικό κόμμα



Το 150ό τεύχος του περιοδικού Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω ανοίγει η Μαρία Στύλ-
λου με το άρθρο που θέτει το ερώτημα:

«Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχημένο
σύστημα;». Ξεκινά με έναν απολογισμό των
επιθέσεων που έχουν σημάνει για την εργατική
τάξη τα «20 χρόνια του ευρώ» και αναδεικνύει
πώς τέτοιες επιθέσεις αποτελούν και σήμερα
το «μόνο σταθερό δεδομένο σε ένα τοπίο
όπου τίποτε δεν είναι σταθερό». Απέναντι σε
αυτά, προβάλλει τη δύναμη των εργατικών
εκρήξεων από τη Χιλή, το Σουδάν, το Καζακ-
στάν ως την Ελλάδα. 

Εδώ, η μακρόσυρτη κρίση του καπιταλισμού
που γίνεται πολύπλευρη και πιο αποσταθερο-
ποιητική για το σύστημα, η στροφή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ προς τα δεξιά που μονιμοποιεί και χειροτε-
ρεύει τους συμβιβασμούς του έρχεται σε αντί-
θεση με την «εμπειρία που έχει συσσωρεύσει
το εργατικό κίνημα και ο κόσμος που αγωνίζε-
ται». Όλα αυτά συνθέτουν μια περίοδο κρίσε-
ων και αγώνων όπου οι παλιές ισορροπίες
σπάνε. «Εκεί βρισκόμαστε σήμερα» υποστηρί-
ζει. «Όχι απλά σε μια φάση αγωνιστικής ανά-
καμψης, αλλά σε μια νέα ριζοσπαστικοποίηση»
όπου το κύμα απογοήτευσης που άπλωσε η
αποτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην
εργατική τάξη είναι πίσω μας και όπου δημι-
ουργείται ένα «μαζικό ακροατήριο για την
στρατηγική της ανατροπής αυτού του αποτυ-
χημένου συστήματος». 

Τη συζήτηση για την επέτειο των 100 χρό-
νων από την Μικρασιατική Εκστρατεία-Τραγω-
δία του μεγαλοϊδεατισμού ανοίγει ο Λέανδρος
Μπόλαρης στο άρθρο του. Εξηγεί πως η ελλη-
νική πολεμική εξόρμηση που ξεκίνησε το 1919
ήταν κομμάτι του ευρύτερου «πολέμου των πε-
τρελαίων» που διεξαγόταν για τη μοιρασιά
από τις μεγάλες δυνάμεις της υπό κατάρρευ-
ση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι έλληνες
καπιταλιστές είχαν υλικά συμφέροντα από τον
ρόλο του «αντιπροσώπου» του βρετανικού ιμ-
περιαλισμού και αδιαφορούσαν για τη σύνθε-
ση και τις διαθέσεις των πληθυσμών. Περιγρά-
φοντας συνοπτικά κάποιες από τις φρικαλεό-
τητες του εκστρατευτικού σώματος, θυμίζει
πώς αυτές συνάντησαν την αντίσταση του ντό-
πιου πληθυσμού και του κινήματος του Κεμάλ
αλλά και τις λιποταξίες στο μέτωπο και ένα κύ-
μα απεργιών στην Ελλάδα και τονίζει τη σημα-
σία για την σημερινή επαναστατική Αριστερά
να «είναι ο συνεχιστής των καλύτερων παρα-
δόσεων της Αριστεράς που αντιστάθηκε στο
σφαγείο του πολέμου τότε».

Μετά την πρόσφατη αστυνομική δολοφονία
του Ρομά Νίκου Σαμπάνη και τον τραγικό θάνα-
το της οχτάχρονης Όλγας στους Κυλινδρόμυ-
λους Κ. Σαραντόπουλος, η Αφροδίτη Φράγκου
με το άρθρο της «Η πάλη για την απελευθέρω-
ση των Τσιγγάνων» περιγράφει τον κοινωνικό
αποκλεισμό τον οποίο βιώνουν οι Ρομά. Κύρια
όμως, αναζητά τις ρίζες των ρατσιστικών στε-
ρεοτύπων πραγματοποιώντας μια πολύ χρήσι-
μη ιστορική αναδρομή σχετικά με την καταγω-
γή και τις μετακινήσεις των Ρομά προς την Ευ-
ρώπη και την προσπάθεια τους να επιβιώσουν
μέσα στις όλο και πιο δύσκολες συνθήκες που
δημιουργούσε για αυτούς η κυριαρχία του κα-
πιταλιστικού τρόπου παραγωγής στην Ευρω-
παϊκή ήπειρο. «Η τραγωδία των Ρομά οφείλεται

στις ταξικές κοινωνίες και ιδίως στη σημερινή
μορφή της ταξικής κοινωνίας, τον καπιταλι-
σμό», αναφέρει χαρακτηριστικά και προτάσσει
την ανάγκη να παλέψουμε «Ρομά και μπαλαμέ
μαζί» για να «δικαιωθούν οι νεκροί μας, οι φτω-
χοί που χάθηκαν σε αυτό το άδικο σύστημα
του ρατσισμού και της περιθωριοποίησης».

Γυναικεία απελευθέρωση
Στο άρθρο της «Μαρξισμός και καταπίεση

των γυναικών» η Σταυρούλα Πανίδου προβάλ-
λει τους αγώνες των γυναικών από την Παρισι-
νή Κομμούνα ως τη Ρώσικη Επανάσταση, τον
Μάη του ‘68 αλλά και σήμερα. Σε διάλογο με
την Τσίντσια Αρούτσα και το βιβλίο της «Επι-
κίνδυνες σχέσεις - Γάμοι και διαζύγια μαρξι-
σμού και φεμινισμού», υπερασπίζεται την αξία
του Μαρξισμού ως οδηγού για τη γυναικεία
απελευθέρωση. Ξεκινά από τη δύναμη της ερ-
γατικής τάξης ώς συλλογικό υποκείμενο να
αντιπαλέψει «την καταπίεση εκεί που βρίσκον-
ται οι αιτίες που τη δημιουργούν, στις σχέσεις
εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης στην πα-
ραγωγή». Μιλά για τον ρόλο της πυρηνικής οι-
κογένειας στον καπιταλισμό και πώς αυτός δι-
αιωνίζει την γυναικεία καταπίεση.

Στέκεται στις αιτίες των «διαζυγίων» ενός
μεγάλου τμήματος του γυναικείου κινήματος
με τις μαρξιστικές ιδέες και την ταξική πάλη
και αναδεικνύει τη σημασία που έχει σήμερα
για την Αριστερά να είναι «ξεκάθαρη για το
ποιος είναι ο μοναδικός δρόμος που μπορεί να
οδηγήσει στην απελευθέρωση όλης της αν-
θρωπότητας».

Ο Γιώργος Ράγκος στο άρθρο του «COP26 -
Δεν καλύπτεται το χάσμα με απάτες» ανιχνεύει
τα αίτια της αποτυχίας της διάσκεψης COP26
για το κλίμα. Εξηγεί τα παιχνίδια που παίζονται
μεταξύ των μεγάλων παικτών με τα ορυκτά
καύσιμα και την ανακήρυξη του Φυσικού Αερί-
ου σε «μεταβατική ενέργεια» καθώς και τα ψέ-

ματα περί «μείωσης της αποψίλωσης των δα-
σών». Αναδεικνύει την ανάγκη στήριξης των
κινημάτων για την κλιματική δικαιοσύνη των
χωρών του Παγκόσμιου Νότου που διεκδικούν
κλιματικές αποζημιώσεις από τις μεγάλες πο-
λυεθνικές και τα κράτη που τις στηρίζουν.
Υποστηρίζει, όμως, πως «το πραγματικό χά-
σμα στην κοινωνία δεν είναι μεταξύ της πλει-
οψηφίας των ανθρώπων στον πλούσιο Βορρά
και των ανθρώπων στον φτωχό Νότο» αλλά
απέναντι στους μεγάλους καπιταλιστές, μια
«μικροσκοπική μειοψηφία που επωφελείται
από την καταστροφή της φύσης και την κλιμα-
τική αλλαγή». Καταλήγει λέγοντας πως η ερ-
γατική τάξη «είναι η τάξη που έχει τη δύναμη
να σταματήσει τη κλιματική καταστροφή και
να πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας για ένα
βιώσιμο μέλλον».

Πρόσφατα, έκλεισαν τρεις δεκαετίες από
την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Με αφορμή αυτή
την επέτειο, ο Πάνος Γκαργκάνας στο άρθρο
του «30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ» θυ-
μίζει τις κατακτήσεις της Ρώσικης Επανάστα-
σης ενάντια στον ρατσισμό, τον εθνικισμό, τον
σεξισμό και τη γυναικεία καταπίεση και υπο-
στηρίζει ότι οι μύθοι για την ανωτερότητα του
καπιταλισμού αλλά και οι θεωρίες για το «τέ-
λος της ιστορίας» έχουν καταρρεύσει. Στέκε-
ται, όμως, και σε μια σειρά άρθρων στο Ριζο-
σπάστη όπου «η ηγεσία του ΚΚΕ επιμένει να
αναζητάει τις αιτίες της κατάρρευσης της
ΕΣΣΔ σε μεταγενέστερες περιόδους, αφήνον-
τας τη σταλινική περίοδο στο απυρόβλητο».
Και εξηγεί γιατί η στρατηγική του σοσιαλισμού
από τα κάτω είναι αυτή που μπορεί να ερμη-
νεύσει την αποτυχία του σταλινισμού και γιατί
παραμένει οδηγός για μια νέα κοινωνία. 

Στο άρθρο τους «Πανδημία και ψυχική
Υγεία» η Λίλιαν Μπουρίτη και η Μαρία Μπολο-
βίνα, εργαζόμενες στην ψυχική Υγεία, εξηγούν
ότι οι απαντήσεις της άρχουσας τάξης στις συ-
νέπειες της πανδημίας στην ψυχική Υγεία «εί-
ναι αποτέλεσμα των ταξικών τους συμφερόν-
των, της κυρίαρχης ιδεολογίας και της ταξικής
πάλης». Προχωρούν σε μια κριτική της κυρίαρ-
χης ψυχιατρικής που υπηρετεί τον καπιταλισμό
παρουσιάζοντας την ψυχική διαταραχή ως ατο-
μικό πρόβλημα και προβάλλουν τον ρόλο των
κινημάτων διεθνώς αλλά και τους εργατικούς
αγώνες στην Ελλάδα ως κομβικής σημασίας
και για την αντιμετώπιση της «πανδημίας της
ψυχικής Υγείας» αλλά και για την εξέλιξη του
«κάθε επιστημονικού πεδίου, πόσο μάλλον δε
για την ψυχιατρική και την ψυχολογία».

Στις βιβλιοκριτικές, ο Κώστας Πίττας παρου-
σιάζει το βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά «Ένα
σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974», ο Πέτρος Κω-
σταντίνου το βιβλίο «Εξέγερση του 1931, η
στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου
και η Γ’ Διεθνής» των Σπύρου Σακελλαρόπου-
λου και Μανώλη Χουμεριανού, ενώ το βιβλίο
του Παναγιώτη Αντωνογιαννάκη «Covid-19
Στην Ελλάδα “Ατομική ευθύνη”. Να μην ξεχά-
σω», παρουσιάζει ο Γιώργος Πίττας.

Δ.Δ.
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Σοσιαλισμός από τα Κάτω
Τεύχος Νο 150!

50 χρόνια 
αγώνες 
για την
Επανάσταση 
και τον
Σοσιαλισμό

Παρασκευή
21/1, 7μμ
The Blind Beggar
Στοά ATRIUM, 
Χαρ. Τρικούπη 6-10

Θα μιλήσουν για το βιβλίο:
Δημήτρης Παπαχρήστος, 
εκφωνητής της εξέγερσης 
του Πολυτεχνείου
Κώστας Παπαδάκης, 
δικηγόρος της πολιτική αγωγής 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Μαρία Χαρχαρίδου, 
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων
ΓΝΑ Γεννηματάς
Θανάσης Διαβολάκης, 
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά 
με την Ανταρσία στο Λιμάνι
Λίλιαν Μπουρίτη, 
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
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Το Ευρώ έκλεισε τα 20 την πρώτη Γενά-
ρη. Με εξαίρεση τους «επισήμους» - σαν
τους υπουργούς Οικονομικών των χω-

ρών της Ευρωζώνης, τον Σαρλ Μισέλ, τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή τον
Κώστα Σημίτη, τον πρώην πρωθυπουργό της
Ελλάδας που «έβαλε» τη χώρα μας στο Ευρώ
και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που «γλύ-
φουν» την εξουσία- κανένας δεν βγήκε να
γιορτάσει τα γενέθλια του «κοινού μας ευρω-
παϊκού νομίσματος».

Το ευρώ δεν έφερε την ευημερία. Ούτε τη
σταθερότητα έφερε. Το ευρώ δεν κατάφερε
να μας προστατεύσει από την οικονομική κρί-
ση του 2008-9. Η «ευρωπαϊκή οικογένεια» στην
οποία μπήκαμε αποδείχτηκε όχι μόνο άκαρδη
και σπαγγοραμένη αλλά και εκβιαστική και εκ-
δικητική. Και το ευρώ έγινε βασικό εργαλείο
αυτής της άθλιας «οικογένειας» -ποιος μπορεί
να ξεχάσει το κλείσιμο της στρόφιγγας της
χρηματοδότης της ελληνικής οικονομίας από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όταν ο ελλη-
νικός λαός ψήφισε «λάθος» στις εκλογές του
2015;

«Το ευρώ έγινε… μαζί με την ελεύθερη κυ-
κλοφορία  των προσώπων… ένα από τα απτά
επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»,
γράφουν, με μια προκλητική «αφέλεια» στην
ανακοίνωσή τους οι υπουργοί Οικονομικών. Οι
πραγματικές πρωτεύουσες της ευρωπαϊκής
«ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων» βρί-
σκονται όμως χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από
τις Βρυξέλες. Βρίσκονται στα ανοιχτά της
Λαμπεντούζα. Βρίσκονται στα στενά ανάμεσα
στα τουρκικά παράλια και τη Λέσβο όπου πνί-
γονται κάθε χρόνο χιλιάδες πρόσφυγες στο
όνομα του «ευρωπαϊκού κεκτημένου». Και οι
πραγματικές «επιτυχίες» του Ευρώ βρίσκονται
πολύ μακριά από τα γραφεία της Κομισιόν 
-στις εργατογειτονιές της Ευρώπης εκεί όπου
οι απλοί άνθρωποι δυσκολεύονται όλο και πιο
πολύ να «τα βγάλουν πέρα».

Ταξικό
Το ευρώ δεν είναι φυσικά υπεύθυνο από μό-

νο του για όλα αυτά τα δεινά από τα οποία
υποφέρουν οι εργάτες και οι φτωχοί και εδώ
στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρωζώ-
νης. Το πρόβλημα δεν είναι ότι «χάσαμε το δι-
κό μας εθνικό νόμισμα». Ούτε θα ήταν καλύτε-
ρα τα πράγματα αν στην κορυφή της κεντρι-
κής «μας» τράπεζας βρισκόταν ένας «Έλλη-
νας». Ο Λουκάς Παπαδήμος, ο πρώην κεντρι-
κός μας τραπεζίτης και «τεχνοκράτης» πρωθυ-
πουργός της μνημονιακής κυβέρνησης του
2011-12 δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε σκληρό-
τητα και αναλγησία από την Κριστίν Λαγκάρντ,
τη σημερινή επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας. Ούτε ο Γιάννης Στουρνάρας
έχει να ζηλέψει τίποτα (εκτός, ίσως, από την
ευφυία της).

Το πρόβλημα δεν είναι εθνικό. Είναι ταξικό.
Το ευρώ είναι άμεσα δεμένο με την αρχιτεκτο-
νική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το νόμι-
σμα μιας ακραία νεοφιλελεύθερης, ιμπεριαλι-
στικής και ρατσιστικής υπερδύναμης. 

Τα «σοβαρά» δημοσιεύματα αυτών των ημε-
ρών συνδέουν την υιοθέτηση του ευρώ με τις
ισορροπίες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές «μεγά-
λες δυνάμεις» και κύρια ανάμεσα στους δυο
βασικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη
Γερμανία και τη Γαλλία. Το ευρώ, σύμφωνα με
την Ναυτεμπορική, ήταν το αντάλλαγμα που
ζήτησε ο Φρανσουά Μιτεράν, ο πρόεδρος της
Γαλλίας από τον Χέλμουτ Κολ, τον καγκελάριο

της Δυτικής Γερμανίας για να δώσει τη συγκα-
τάθεσή του στην επανένωση των δυο Γερμα-
νιών. Και στηρίζει την άποψή αυτή με μια δή-
λωση του Γκούντραμ Βόλφ, του διευθυντή του
διαβόητου νεοφιλελεύθερου Ινστιτούτου
Μπρύγκελ των Βρυξελλών: «Το ευρώ ήταν το
αποτέλεσμα ενός επώδυνου συμβιβασμού με-
ταξύ της Γερμανίας, η οποία συμφώνησε να
εγκαταλείψει το γερμανικό μάρκο, σύμβολο
της μεταπολεμικής ανάκαμψής της, με αντάλ-
λαγμα τη στήριξη της Γαλλίας για την επανέ-
νωση της χώρας μετά την πτώση του Τείχους
του Βερολίνου»

Η άποψη αυτή έχει μια μεγάλη δόση αλήθει-
ας -η «συνένωση» της οικονομικά ισχυρής Γερ-
μανίας με τη στρατιωτικά ισχυρή Γαλλία ήταν
από την αρχή στο κέντρο του σχεδίου της Ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης. Αλλά ακόμα πιο σημαν-
τική ήταν η πίεση από τα συμφέροντα των με-
γάλων επιχειρήσεων της Ευρώπης που ήθελαν
να διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τις εμπο-
ρικές συναλλαγές ανάμεσα στις ευρωπαϊκές
χώρες (το διευρωπαϊκό εμπόριο είχε γίνει από
τη δεκαετία του 1950 που ιδρύθηκε η Ένωση
Χάλυβα και Άνθρακα, ο πρόδρομος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, πολύ σημαντικός για τις ευ-
ρωπαϊκές πολυεθνικές). 

Ο Μάριο Ντράγκι, ο σημερινός πρωθυπουρ-
γός της Ιταλίας και πρώην διοικητής της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έλεγε ότι θα
ήταν αδύνατη η «βαθιά ολοκλήρωση» της ευ-
ρωπαϊκής αγοράς χωρίς το ευρώ: «Η υποστή-
ριξη της ενιαίας αγοράς θα υπονομευόταν μα-
κροπρόθεσμα αν οι επιχειρήσεις που επέν-
δυαν για να αυξήσουν την παραγωγικότητά
τους στερούνταν τα οφέλη (των επενδύσεων
τους) … από ανταγωνιστικές υποτιμήσεις σε
άλλες χώρες». Οι επιχειρηματίες και όχι κάποι-
οι «οραματιστές» πολιτικοί ήταν οι πραγματικοί
εφευρέτες του Ευρώ.

Το ευρωπαϊκό κεφάλαιο είχε παράλληλα και
έναν δεύτερο στόχο: να δημιουργήσει ένα
«αποθεματικό νόμισμα» που θα μπορούσε να
ανταγωνίζεται το δολάριο στις διεθνείς αγο-
ρές. Μέχρι τη δεκαετία του 1930 η βάση πάνω
στην οποία στηρίζονταν τα διάφορα νομίσμα-
τα ήταν ο χρυσός. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο τη θέση του χρυσού πήρε (τουλάχιστον
στη Δύση) το αμερικανικό δολάριο. Η συμφω-
νία του Μπρέτον Γουντς που καθόρισε την οι-
κονομική δομή του δυτικού μεταπολεμικού κό-
σμου προέβλεπε ρητά ότι μόνο το δολάριο θα
ήταν από εδώ και πέρα «ανταλλάξιμο με χρυ-
σό», ενώ όλα τα άλλα νομίσματα θα ήταν «αν-
ταλλάξιμα με δολάρια». 

Αυτό έδινε ένα τεράστιο πλεονέκτημα στις
ΗΠΑ: αντί να σκάβει για χρυσό μπορούσε
απλά να τυπώνει δολάρια -τα οποία στοίβαζαν
στα χρηματοκιβώτια (στην πραγματικότητα σε
καταθέσεις και επενδύσεις σε μετοχές, ομόλο-
γα κλπ διατιμημένα σε δολάρια) οι επιχειρή-
σεις και τα πλούσια αφεντικά τους. Με το ευ-
ρώ τα αφεντικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήλ-
πιζαν ότι θα μπορούσαν να κάνουν και αυτά το
ίδιο: να μετατρέψουν και τα δικά τους «πιεστή-
ρια» σε χρυσορυχεία. 

Αποτυχία
Το ευρώ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδο-

κίες των «οραματιστών» του. Το κοινό νόμισμα
μπορεί να εμπόδισε τις «ανταγωνιστικές υποτι-
μήσεις», αλλά αυτό δεν συνοδεύτηκε από κα-
μιά έκρηξη των επενδύσεων. «Τα επίπεδα
επενδύσεων έχουν παραμείνει πολύ χαμηλά
για υπερβολικά μεγάλο διάστημα», αναγκάζον-
ται να παραδεχτούν στην ίδια την «γιορταστι-
κή» τους κοινή δήλωση για τα γενέθλια του ευ-
ρώ οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. 

Αυτό που απογειώθηκε ήταν η κερδοσκοπία.
Αντί να χρησιμοποιήσουν την ασφάλεια που

τους χάριζε το κοινό νόμισμα για να χτίσουν
νέα εργοστάσια και να φτιάξουν νέες γραμμές
παραγωγής, οι επιχειρηματίες την χρησιμοποι-
ήσαν για να ριχτούν με τα μούτρα στον «τζό-
γο» της αγοράς μετοχών, ομολόγων και των
διαβόητων «παραγώγων» τους. Αυτό φάνηκε
ανάγλυφα το 2010 όταν έφτασε η Ελλάδα στα
πρόθυρα της χρεοκοπίας. Είναι πλέον γενικά
παραδεκτό ότι τα «πακέτα στήριξης» και τα
μνημόνια είχαν σαν βασικό στόχο να σώσουν
τις γερμανικές και τις γαλλικές τράπεζες παρά
να σώσουν την ίδια την ελληνική οικονομία
(που βύθισαν άλλωστε στη μεγαλύτερη κρίση
από τη δεκαετία του 1930). Κινδύνευσαν από
το ελληνικό χρέος γιατί είχαν επενδύσει στο
ελληνικό χρέος -είχαν δανείσει δηλαδή το ελ-
ληνικό δημόσιο με τεράστια ποσά (με επιτόκια
πολύ μεγαλύτερα από της Γαλλίας ή της Γερ-
μανίας) από τα οποία συσσώρευαν κάθε χρό-
νο  τεράστια κέρδη. 

Αλλά ούτε το δεύτερο στόχο -να μετατρέ-
ψουν το ευρώ σε ένα εναλλακτικό, ανταγωνι-
στικό προς το δολάριο, «αποθεματικό νόμι-
σμα»- κατάφεραν να πετύχουν. «Το δολάριο
εξακολουθεί να κυριαρχεί ως το ασφαλέστερο
νόμισμα στον κόσμο» αναγκάζεται να παραδε-
χτεί στον δικό της θριαμβευτικό απολογισμό
της 20ετίας του Ευρώ η Ναυτεμπορική. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματι-
κού Ταμείου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 περί-
που τρισεκατομμύρια δολάρια στα «χρηματο-
κιβώτια» των κεντρικών τραπεζών του πλανήτη
και μόνο 2,5 τρις ευρώ. 

Ελεύθερη αγορά
Παρά τις αποτυχίες καμιά άρχουσα τάξη δεν

έχει την παραμικρή διάθεση να εγκαταλείψει
το «κοινό νόμισμα». Και οι λόγοι είναι απλοί:
πρώτον καμιά άρχουσα τάξη δεν θέλει να απο-
κοπεί από τις αγορές και τα κερδοσκοπικά παι-
χνίδια που προσφέρει η ευρωζώνη. Αρκεί μια
ματιά στις παλιές παραδοσιακές «ελληνικές
επιχειρήσεις» -που έχουν γίνει σχεδόν όλες
παραρτήματα ευρωπαϊκών πολυεθνικών. Αυτό
δεν σημαίνει ότι η οικονομία έχει «αφελληνι-
στεί» αλλά ότι η «παραδοσιακή ελληνική άρ-
χουσα τάξη» έχει εξευρωπαϊστεί. Η ΦΑΓΕ (η
γνωστή γαλακτοβιομηχανία) έχει από το 2012
την έδρα της στο Λουξεμβούργο -αλλά συνεχί-
ζει να ελέγχεται από τους κληρονόμους του
ιδρυτή της, του Κυριάκου Φιλίππου. 

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρω-
ζώνη είναι οι «παράδεισοι» της «ελεύθερης
αγοράς». Το διαβόητο «ευρωπαϊκό κεκτημένο»
δεν είναι τίποτα άλλο από έναν εξόφθαλμο,
προκλητικό και χυδαίο νεοφιλελευθερισμό,
ένα καθεστώς όπου οι επιχειρήσεις μπορούν
να κάνουν κυριολεκτικά ότι θέλουν. Κανένας
επιχειρηματίας δεν θέλει να εγκαταλείψει αυτό
το «σπίτι». Ο δείκτης Gini, ο δείκτης ανισότη-
τας έχει αυξηθεί δραματικά μέσα σε αυτά τα
20 χρόνια σε όλες σχεδόν τις χώρες της ευρω-
ζώνης. Στην Ολλανδία ο δείκτης βρίσκεται στο
80% -ένα σκαλοπάτι κάτω από την «απόλυτη
ανισότητα». Στη Γερμανία οι μισθοί είναι καθη-
λωμένοι εδώ και δυο σχεδόν δεκαετίες. Τα
κέρδη, αντίθετα, καλπάζουν.

Στα 20τά γενέθλιά του έχουμε μια απλή ευ-
χή στο ευρώ: στον αγύριστο. Μαζί με τα αφεν-
τικά του και τους λακέδες του που ακόμα και
τώρα δεν διστάζουν να μας το παρουσιάζουν
σαν «λύση». Δεν είναι λύση. Είναι κομμάτι του
προβλήματος.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ευρώ,τοκλειδί
τηςΕΕ-φρούριο



Η ΔΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ εργατικη αλληλεγγυη 

Tην Τρίτη 18 Γενάρη καταθέτει ως μάρτυρας κατηγορίας
στην δίκη της δολοφονίας του Ζακ η Αφροδίτη Φράγκου,

δημοσιογράφος στην Εργατική Αλληλεγγύη και ακτιβίστρια του
LGBTQ κινήματος. Η μαρτυρία της αφορά στην επίθεση που η
ίδια δέχτηκε από τον Αθανάσιο Χορταριά, μεσίτη και κατηγο-
ρούμενο στη δίκη για τον Ζακ, στις 23 Δεκέμβρη του 2019, δε-
καπέντε μήνες μετά την δολοφονία του. Πρόκειται για μια ακό-
μη φασιστική επίθεση, μεταγενέστερη της δολοφονίας του Ζακ
-και όχι μοναδική- που αναδεικνύει το ποιόν του κατηγορούμε-
νου που αμετανόητα, συνειδητά και οργανωμένα συνεχίζει την
εγκληματική του δράση -την οποία όπως ο ίδιος έχει δηλώσει,
θεωρεί “ύψιστη αποστολή που θα την πάει μέχρι τέρμα”.

Η επίθεση κατά της δημοσιογράφου της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης έγινε, στον τόπο της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπου-
λου στην οδό Γλάδστωνος. Η δημοσιογράφος περνώντας τυ-
χαία από το σημείο διαπίστωσε ότι κάποιοι είχαν επιχειρήσει
να καταστρέψουν μια φρεσκοφτιαγμένη ζωγραφιά (στένσιλ)
που έφτιαξαν ακτιβιστές και ακτιβίστριες στη μνήμη του Ζακ.
Kάποιοι είχαν καλύψει το στένσιλ, με τρία μεγάλα μπλε-χρυσό
αυτοκόλλητα με δικέφαλο αετό όπου αναγράφονταν “Δικαιο-
σύνη για όλους”, προφανώς χλευάζοντας το αίτημα του κινή-
ματος για την απονομή δικαιοσύνης στον Ζακ/Zackie.

Η δημοσιογράφος το αποκατέστησε, αποκαθηλώνοντας τα
αυτοκόλλητα των φασιστών και σε αυτό το σημείο επενέβη ο
Χορταριάς και της επιτέθηκε χτυπώντας την με γροθιά στο
σαγόνι. Το θράσος και η αίσθηση ασυλίας ήταν τέτοια ώστε
φώναζε διαρκώς “φώναξε την Αστυνομία, τι θα μου κάνει;”
Αμέσως μετά, αποχώρησε και μπήκε σε στοά του οικήματος
που βρισκόταν μπροστά.  

Ενέδρα
Θύμα αυτής της επίθεσης θα μπορούσε να είναι οποιαδήπο-

τε ή οποιοσδήποτε από το πλήθος των ανθρώπων που απαιτεί
δικαιοσύνη για τον Ζακ. Η βεβήλωση του μνημείου είχε σαν
στόχο να λειτουργήσει ως ενέδρα για τη δημοσιογράφο, και
φίλη του Ζακ, Μαρία Λούκα: ανεβάζοντας φωτογραφία από τα
αυτοκόλλητα στο προφίλ του στο twitter, ο Χορταριάς την είχε
προκαλέσει ονομαστικά να έρθει να τα βγάλει “γιατί γουστά-
ρεις τρελά την αλήθεια και τη δικαιοσύνη”, όπως ειρωνευόταν.
Λίγους μήνες νωρίτερα είχε παρενοχλήσει φραστικά συνεργείο
που γύριζε ντοκιμαντέρ στο σημείο της δολοφονίας, ανάμεσά
τους οι δημοσιογράφοι Άννα Νίνη και η Μαρία Λούκα.

Η Αφροδίτη Φράγκου υπέβαλε μήνυση και στη συνέχεια κα-
λέστηκε στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθήνας όπου και ανα-
γνώρισε τον δράστη από φωτογραφία. Η νέα δικάσιμος για
αυτή τη δίκη έχει οριστεί για τις 11/10/22. Ο Χορταριάς είχε το
θράσος να καταθέσει μήνυση σε βάρος της Αφροδίτης Φράγ-
κου, κατηγορώντας την για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή
καταμήνυση και ψευδή κατάθεση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις ώρες αμέσως μετά την επίθεση
στην Αφροδίτη Φράγκου, ο Χορταριάς έκανε αναρτήσεις στο
τουίτερ του, στοχοποιώντας την Αφροδίτη Φράγκου και την Άν-
να Νίνη, τακτική που είχε ακολουθήσει και μετά την ίδια τη δο-
λοφονία του Ζακ χλευάζοντας ανενόχλητος το θύμα, για να
συλληφθεί αργότερα, μόνο όταν αναγνωρίστηκε από το οπτικό
υλικό και τις μαρτυρικές καταθέσεις. Σε αυτό το επίπεδο συγ-
κλονιστική ήταν η κατάθεση της ερευνήτριας της ομάδας Fo-
rensic Architecture που παρουσίασε το βίντεο με τίτλο «Ο βίαιος
θάνατος του Ζακ Κωστόπουλου» την έκτη ημέρα της δίκης: 

«… στις 2:48:30 ξεκινούν τα χτυπήματα εναντίον του 33χρο-
νου, με το πρώτο να καταφέρεται στο κεφάλι του από τον με-
σίτη. Σε 11 δευτερόλεπτα, οι δύο καταστηματάρχες φαίνονται
να ρίχνουν συνολικά 14 κλωτσιές στο θύμα, χωρίς να τον πε-
τυχαίνουν απαραίτητα όλες -εννέα ρίχνει ο μεσίτης και πέντε
ο κοσμηματοπώλης». Η ερευνήτρια σημείωσε πως «ο κοσμη-
ματοπώλης φαίνεται να πατάει το κεφάλι του Ζακ, καθώς εκεί-
νος βγαίνει στο γεμάτο γυαλιά πεζοδρόμιο, ενώ ο μεσίτης τον
χτύπησε άλλη μια φορά στη συνέχεια…».

Γιώργος Πίττας

Καταθέτει η 
Αφροδίτη Φράγκου

Δικαιοσύνη για τον Ζακ
Σε συγκέντρωση την Τρίτη 18 Γε-

νάρη, στις 9πμ στη Δέγλερη 4,
στην πρώτη δικάσιμο της νέας

χρονιάς της δίκης των κατηγορουμέ-
νων για την δολοφονία του Ζακ καλεί
η Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι δολο-
φόνοι της Ζackie oh”. Απευθύνει κάλε-
σμα στήριξης σε φοιτητικούς συλλό-
γους, σωματεία και συλλογικότητες
που έχουν πάρει αποφάσεις που ζη-
τούν δικαιοσύνη για τον Ζακ.  

«Καλούμε τους φοιτητικούς συλλό-
γους, που ήδη έχουν πάρει αποφάσεις
στήριξης της δίκης, να οργανώσουν
τη μαζική συμμετοχή των φοιτητών/
τριών έξω από το πρωτοδικείο. Καλού-
με και κάθε άλλο σύλλογο να πάρει
αντίστοιχη απόφαση. Το οργανωμένο
εργατικό κίνημα πρέπει να δώσει το
παρών, με αποφάσεις σωματείων και
συνδικάτων και οικονομική ενίσχυση
του δικαστικού αγώνα», αναφέρει η
ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας που
προχωράει σε ένα απολογισμό της με-
γάλης αυτής μάχης που συνεχίζεται
μέσα στη νέα χρονιά:

«Επτά συνεδριάσεις και οι καταθέ-
σεις 34 μαρτύρων συμπληρώθηκαν το
2021 για τη δίκη των δολοφόνων του
Ζακ. Από τη μέχρι τώρα διαδικασία,
έχει αναδειχθεί καθαρά ότι ο Ζακ υπέ-
στη έναν ανελέητο φονικό ξυλοδαρμό
και ότι ο ξυλοδαρμός αυτός είχε ρα-
τσιστικό κίνητρο.

Τρεις ιατροδικαστές και ένας για-
τρός που κατέθεσαν ξεκαθάρισαν ότι
ο θάνατος του Ζακ οφείλεται στα χτυ-
πήματα που δέχτηκε. Το αφήγημα της
υπεράσπισης, ότι ο Ζακ είχε τόσο κα-
κή υγεία που “έτυχε” και κατέρρευσε
στη Γλάδστωνος, μόνο ο διορισμένος
από την οικογένεια του κοσμηματοπώ-
λη ιατροδικαστής τόλμησε να υποστη-
ρίξει και δεν κατάφερε παρά να εξορ-
γίσει την έδρα.

Αγριότητα
Αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τον

ξυλοδαρμό μίλησαν για την αγριότητα
του εγκλήματος. Ο Ζακ δέχτηκε 14
κλωτσιές μέσα σε 11 μόλις δευτερό-
λεπτα από τους δυο επιχειρηματίες.
Πολλές τον πέτυχαν στο κεφάλι, εκεί
ακριβώς που στόχευαν.

Οι μάρτυρες αστυνομικοί -κάποιοι
από τους οποίους θα έπρεπε να κά-
θονται στο εδώλιο μαζί με τους συνα-
δέλφους τους- προσπάθησαν να ισχυ-
ριστούν ότι η σύλληψη έγινε με την
“ηπιότερη” μέθοδο, δεν έπαψαν όμως
να αποκαλούν τον Ζακ “δράστη”, μαρ-
τυρώντας ποια είναι ακόμη και σήμε-
ρα η στάση της αστυνομίας απέναντι
στον αδικοχαμένο αδελφό μας

Ο Ζακ ξεψύχησε στα χέρια της
αστυνομίας -ανέβηκε στο ασθενοφό-
ρο χωρίς σφυγμό και αναπνοή. Το ότι
ανέβηκε χειροπεδημένος με τα χέρια
πίσω, μπορεί να του στέρησε την πι-
θανότητα ανάνηψης.  Η αστυνομία τον
μεταχειρίστηκε σαν θύτη, αντί για θύ-

μα που εμφανώς ήταν. 
Τέλος, από μια σειρά καταθέσεις

αναδείχθηκε το ρατσιστικό κίνητρο
της δολοφονίας. Αυτόπτης μάρτυρας
κατέθεσε ότι άκουσε τους αστυνομι-
κούς να λένε “η πουστάρα” για τον
Ζακ, ενώ ζητούσαν οινόπνευμα για τα
χέρια τους -για να μην “κολλήσουν” τί-
ποτα προφανώς. Όπως τονίστηκε στις
καταθέσεις το έγκλημα αυτό είναι η
επιτομή του ρατσιστικού, γιατί ο Ζακ
ενσάρκωνε για όλους τους δράστες
αυτό που αποστρέφονταν… 

Πρόκειται για πολύ σημαντικές εξε-
λίξεις. Αυτά τα οποία πάλεψε το κίνη-
μα εξαρχής να ακουστούν και να μην

τα θάψει ο οχετός ομοφοβίας και συ-
κοφαντίας που εξαπέλυσαν σε βάρος
του Ζακ, έφτασαν πλέον και στη δικα-
στική αίθουσα. 

Γι' αυτό η μάχη συνεχίζεται για να
κερδίσουμε όλα τα αιτήματα που θα
αποτελέσουν “δικαιοσύνη για τον Ζακ /
τη Zackie Oh”: να παραπεμφθούν και οι
υπόλοιποι δράστες, να αναγνωριστεί
ρατσιστικό κίνητρο (υπάρχει άλλωστε
παραγγελία της εισαγγελέως Ξ. Δημη-
τρίου να διερευνηθεί), να αναβαθμιστεί
η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με εν-
δεχόμενο δόλο. Αλλά και να βρεθεί αί-
θουσα για τη συνέχιση της δίκης με
πλήρη δημοσιότητα – ακόμη και τώρα».

21/10/2020, Κινητοποίηση στο Εφετείο στη δίκη για τη δολοφονία του Ζακ. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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