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Το επιτελικό χάος της ιδιωτικοποίησης Οι εργαζόμενοι
στην πρώτη
γραμμή 

Παρά το γεγονός ότι οι μετεωρολό-
γοι επί μέρες προειδοποιούσαν για
το μέγεθος της κακοκαιρίας ήταν

ειλημμένη απόφαση της κυβέρνησης την
Δευτέρα 24 Γενάρη, ο κόσμος να πάει
«κανονικά» στις δουλειές του. Η εργατική
τάξη ήταν αυτή που για ακόμη μια φορά
αφενός βίωσε στο πετσί της τις συνέπειες
του χάους που ακολούθησε, αφετέρου
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της αντιμε-
τώπισής του.

Οι χιλιάδες άνθρωποι που βρέθηκαν εγ-
κλωβισμένοι επί 15 και 20 ώρες στην Αττι-
κή οδό και άλλες μεγάλες αρτηρίες, ήταν
άνθρωποι που εργάζονταν ή είχαν πραγ-
ματική ανάγκη να μετακινηθούν και η Αττι-
κή Οδός τους έδινε το σήμα «πληρώστε
και περάστε, ο δρόμος είναι ανοιχτός»
χωρίς να το εξασφαλίσει. «Η κατάσταση
είναι ελεεινή. Δεν έχει εμφανιστεί ένας
άνθρωπος να μας απεγκλωβίσει. Ένα πε-
ριπολικό να μας ρωτήσει τι κάνουμε», έλε-
γε μια γιατρός εγκλωβισμένη για ώρες
στην Αττική Οδό. Χωρίς απολύτως καμιά
υποστήριξη μέσα στην απόγνωσή τους οι
άνθρωποι εγκατέλειπαν τα αυτοκίνητα και
πήδαγαν τις μάντρες του προαστιακού. Η
πολυπληθής αστυνομία του Θεοδωρικά-
κου ήταν παντελώς απούσα από τους
δρόμους, στη θαλπωρή των αστυνομικών
τμημάτων.

Την ίδια ώρα, οι εργάτες της Υγείας έδι-
ναν τη δική τους μάχη στο Σωτηρία, στο
Παίδων Πεντέλης και άλλα νοσοκομεία
προσπαθώντας να προσεγγίσουν αποκλει-
σμένα κτίρια και εγκλωβισμένα αυτοκίνη-
τα, αντιμετωπίζοντας παγωμένο εξοπλι-
σμό, καθυστερήσεις στην τροφοδοσία,
προβλήματα στην παροχή οξυγόνου, αδυ-
ναμία πρόσβασης για εργαζόμενους και
ασθενείς, με το προσωπικό να αναγκάζε-
ται σε τριπλοβάρδια. Χιλιάδες άλλοι εργα-
ζόμενοι που είχαν καταφέρει να φτάσουν
στις δουλειές τους το πρωί δεν μπορού-
σαν να επιστρέψουν από το μεσημέρι και
μετά όταν διακόπηκαν όλα τα λεωφορεία
και στη συνέχεια και ο ηλεκτρικός από την
Ομόνοια και γυρνούσαν περπατώντας χι-
λιόμετρα σε συνθήκες χιονοθύελλας. Πολ-
λοί ήταν επίσης εκείνοι, όπως οι εργαζό-
μενοι στο Αεροδρόμιο των Σπάτων που
εγκλωβίστηκαν στο χώρο δουλειάς όταν
τελείωσε η βάρδιά τους.

Το χάος δεν επικράτησε μόνο στην Ατ-
τική. Δεκάδες εργάτες της ΛΑΡΚΟ και της
πρωινής και της απογευματινής βάρδιας
έμειναν πάνω από 16 ώρες εγκλωβισμένοι
στη Λάρυμνα, ενώ χωρίς ηλεκτροδότηση
παραμένει για ώρες ο οικισμός της ΛΑΡ-
ΚΟ στα μεταλλεία του Αγίου Ιωάννη στη
Βοιωτία όπου το ηλεκτρικό ρεύμα αποτε-
λεί το μοναδικό μέσο θέρμανσης. Τερά-
στιες περιοχές βρέθηκαν αποκλεισμένες
ή χωρίς ρεύμα -πού αλλού- στην Εύβοια
και στην Στερεά Ελλάδα συνολικότερα. 

Συνέχεια στη σελ. 5

Η βασική αιτία του χάους που κατ’ ευφη-
μισμόν ονομάστηκε «Ελπίδα» είναι αυτό
που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πα-

ρουσιάσει ως το «φάρμακο» που τάχα θα διόρ-
θωνε τις «παθογένειες» των υπηρεσιών και των
οργανισμών του στενού και ευρύτερου δημόσι-
ου τομέα: Το λεγόμενο «επιτελικό» κράτος. 

Ας ξεκινήσουμε από το κερασάκι του επιτε-
λικού κράτους, την «ψηφιακή διακυβέρνηση».
Συμπυκνώθηκε για ακόμη μια φορά στον γνω-
στό τρομοκρατικό ήχο του μηνύματος της Πο-
λιτικής Προστασίας στα κινητά μας που έλεγε
αυτό που όλοι γνωρίζαμε, ότι έρχεται κακοκαι-
ρία. Μοναδική του χρησιμότητα ήταν να επιβε-
βαιώσει ότι η κυβέρνηση «προειδοποίησε» και
πλέον ό,τι ακολουθήσει, αποτελεί «ατομική ευ-
θύνη». Φυσικά, η οδηγία «αποφεύγετε κάθε
άσκοπη μετακίνηση» στάλθηκε στις 10.30 το
πρωί της Δευτέρας όταν η κακοκαιρία έδειχνε
ήδη τα δόντια της και το μισό λεκανοπέδιο
βρίσκονταν στον δρόμο! Τις ώρες και τις μέ-
ρες που ακολούθησαν, δεκάδες χιλιάδες άν-
θρωποι που βρίσκονταν αποκλεισμένοι ή χω-
ρίς ρεύμα, πάσχιζαν μάταια να βγάλουν άκρη
με αυτόματους τηλεφωνητές και «διαδικτυα-
κές πύλες». Αλλά αυτό ήταν το λιγότερο.

Υπεύθυνες για το απόλυτο χάος είναι οι κο-
ρωνίδες του «επιτελικού κράτους» της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη: η συρρίκνωση του «δυσκί-
νητου», «γραφειοκρατικού» δημόσιου τομέα
και η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και των
οργανισμών του -με τις εταιρίες να αναλαμβά-
νουν, υποτίθεται, πλέον «καθήκοντα» και το
συρρικνωμένο δημόσιο να παίζει τον ρόλο του
«επιτελείου» που συντονίζει.

Tρία δισεκατομμύρια ευρώ ήταν τα έσοδα
της κοινοπραξίας που διαχειρίζεται την Αττική
Οδό την τελευταία δεκαπενταετία (με το δη-
μόσιο να τους κάνει δώρο το 35% των εξόδων
κατασκευής του δρόμου) αλλά δεν είχε τα μέ-
σα να κρατήσει τον δρόμο ανοιχτό! Επαναλή-
φθηκαν τα ίδια και χειρότερα με αυτά που εί-
δαμε να συμβαίνουν πέρσι με την «Μήδεια»
στην εθνική οδό στην Μαλακάσα. Οι εταιρίες
που διαχειρίζονται αισχροκερδώς τους εθνι-
κούς δρόμους τοποθετώντας παντού διόδια
και αυξάνοντας ξανά και ξανά την τιμή τους,

δεν γνωρίζουν κανένα άλλο «κα-
θήκον» πέρα από το να εισπράτ-
τουν.

Τα ίδια ακριβώς συνέβησαν με
τον ΟΣΕ ο οποίος πέρασε μετά
βαΐων και κλάδων πριν λίγα χρό-
νια στους ιταλούς επιχειρημα-
τίες για να τον «αναβαθμίσουν».
Τα εισιτήρια εκτοξεύτηκαν στα
ύψη, τα βραδυνά φθηνά δρομο-
λόγια κόπηκαν και όταν ήρθε η
στιγμή το δίκτυο να κρατηθεί
ζωντανό απέναντι σε μια κακο-
καιρία, αυτό όχι απλά κατέρρευ-
σε αλλά κοντέψαμε να θρηνή-
σουμε και θύματα με τις τρενο-
μηχανές να χαλάνε η μια μετά
την άλλη και στο τέλος να συγ-
κρούονται και μεταξύ τους αφή-
νοντας πολλούς τραυματίες, οι
δύο βαριά έξω από την Λειβαδιά.
Τους λόγους τούς είχαν εξηγή-
σει προκαταβολικά μια μέρα μό-
λις πριν την κακοκαιρία, οι εργα-
ζόμενοι με την ΠΟΣ ΟΣΕ να κη-
ρύσσει στάσεις εργασίας (12-
4μμ) για τις 27-28 Γενάρη με μο-
ναδικό αίτημα: «Την άμεση
πρόσληψη προσωπικού καθόσον
οι τραγικές ελλείψεις ακόμα και
σε νευραλγικές ειδικότητες καθι-
στούν αδύνατη την ομαλή λει-
τουργία επιβατικών και εμπορι-
κών μεταφορών".  

Κατάρρευση
Αν ο ΟΣΕ και οι ιδιωτικοποιημένοι εθνικοί

δρόμοι είναι η μια όψη των ιδιωτικοποιήσεων
που δημιούργησε το χάος η άλλη είναι οι εργο-
λαβίες του «επιτελικού κράτους» στις περιφέ-
ρειες, στους ΟΤΑ, στην ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ.
Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων
στην Περιφέρεια Αττικής: «Οι εικόνες χάους δεν
δημιουργήθηκαν “κατά λάθος”… Οι εργαζόμε-
νοι ξέρουμε πως η Περιφέρεια Αττικής και φέ-
τος, όπως και πέρυσι διαθέτει μόνο 3 μηχανή-
ματα αποχιονισμού, εκ των οποίων το ένα συνε-
χίζει να είναι χαλασμένο. Πως σε κάθε έκτακτο
γεγονός ψάχνει στο Μητρώο Εργοληπτών για
να μισθώσει μηχανήματα έργου και προσωπικό.
Πως τα 80 μηχανήματα με τα οποία φωτογραφι-
ζόταν η Περιφερειακή Αρχή Αττικής στα δελτία
Τύπου είναι μηχανήματα εργολάβων που κανείς
δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ουσιαστική δυ-
νατότητα παρέμβασής τους, για την εξειδίκευ-
σή τους… Εδώ και δεκαετίες δεν έχουν προχω-
ρήσει σε προσλήψεις χειριστών μηχανημάτων,
που τα κενά είναι 80 % και πλέον!».

Αυτή είναι η κατάσταση στις περιφέρειες
και στους ΟΤΑ όσον αφορά στα μηχανήματα,
εκχιονιστικά, μπουλντόζες, αλατιέρες για την
αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Τα ίδια και
στην πρόληψη. Η συρρίκνωση προσωπικού
και μέσων σε συνδυασμό με τις εργολαβίες
έχει οδηγήσει σε κατάρρευση τις υπηρεσίες
Πρασίνου που έχουν σταματήσει να κλα-
δεύουν. Πέρσι το Φλεβάρη στη «Μήδεια», οι
μαζικές πτώσεις χιλιάδων δένδρων έκοψαν
δρόμους, κατέστρεψαν περιουσίες και το χει-
ρότερο έκοψαν καλώδια βυθίζοντας ολόκλη-
ρες περιοχές στο κρύο και στο σκοτάδι. Η εγ-

κατάλειψη των ίδιων ξεραμένων κλαδιών σή-
μανε ότι το καλοκαίρι αυτά έγιναν  προσάναμα
για τις φωτιές. Για να ξαναδούμε, σήμερα τα
ίδια! Εκατοντάδες πτώσεις δένδρων, καλώδια
να κρέμονται απειλώντας ζωές, ολόκληρες πε-
ριοχές να βυθίζονται στο κρύο και στο σκοτά-
δι με τα επίσης ολιγάριθμα -και εργολαβικά σε
μεγάλο τους μέρος- συνεργεία της ΔΕΗ να
πασχίζουν με όσες δυνάμεις είχαν να συντονι-
στούν και να επαναφέρουν το ρεύμα. 

Πρόκειται για ένα έγκλημα διαρκείας στο
οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν δικαιούται
ούτε «συγγνώμες» να ζητάει -και είναι ανέκδο-
το πραγματικά οι υπουργοί της να ρίχνουν την
ευθύνη στους «ιδιώτες» όταν και οι πέτρες
γνωρίζουν ότι η ΝΔ είναι ο νο1 υπάλληλός
τους και βασικός εκφραστής της πολιτικής
ιδιωτικοποιήσεων και περικοπών. Μιας πολιτι-
κής που οφείλουμε να συμπληρώσουμε ότι
έχουν εφαρμόσει επί μακρόν το ΠΑΣΟΚ και
προσφάτως ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεχόμενοι τις επι-
ταγές της ελεύθερης αγοράς και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και υποκύπτοντας στις ορέ-
ξεις των καπιταλιστών.

Η μόνη διέξοδος για να σταματήσουμε να
ζούμε ανυπεράσπιστοι απέναντι στις νέες συν-
θήκες που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή εί-
ναι να βάλουμε τέλος στο χάος της αγοράς.
Είναι η ανατροπή αυτής της κυβέρνησης, η
κρατικοποίηση όλων των υπηρεσιών και των
οργανισμών χωρίς αποζημίωση στους καπιτα-
λιστές, η κάλυψη όλων των αναγκών τους και
η λειτουργία τους κάτω από τον έλεγχο των
ίδιων των εργαζόμενων. 

Γιώργος Πίττας
26/1, Κυψέλη. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη

25/1, Αττική Οδός. Φωτό: Ναταλία Ανεμοδούρα
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Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ με
τα αίσχη της μέσα στον χιονιά. Με

τους μετεωρολόγους να ειδοποιούν εδώ και
μέρες για το κύμα κακοκαιρίας, ο Μητσοτάκης
και οι υπουργοί του κατάφεραν να βυθίσουν
την Αττική μέσα στο χάος. Οδηγοί εγκλωβι-
σμένοι στην Αττική οδό και άλλες οδικές αρτη-
ρίες, επιβάτες παγιδευμένοι και τραυματισμέ-
νοι σε τρένο στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη,
ολόκληρες περιοχές χωρίς ηλεκτρικό, χιλιάδες
αναγκασμένοι να περπατούν μέσα στα χιόνια
για να γυρίσουν στα σπίτια τους με τις συγκοι-
νωνίες παραλυμένες. Η οργή ξεχειλίζει και
ακόμη και κυβερνητικά στελέχη τρέχουν να
πάρουν αποστάσεις από το φιάσκο της Πολιτι-
κής Προστασίας.

Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας δεν μπορεί
να δώσει άλλοθι στην κυβέρνηση. Είναι γεγο-
νός ότι η κλιματική αλλαγή έχει φτάσει να προ-
καλεί όλο και πιο έντονα καιρικά φαινόμενα,

αλλά είναι επίσης γεγονός ότι όλες οι κυβερ-
νήσεις μαζί με τις πολυεθνικές της ενέργειας
συγκεντρωμένες παρέα στην Γλασκώβη απέ-
τυχαν να πάρουν μέτρα αντιμετώπισης της κλι-
ματικής καταστροφής. Και κάνουν τα πράγμα-
τα χειρότερα επιμένοντας στην πολιτική των
ιδιωτικοποιήσεων και των περικοπών των κοι-
νωνικών δαπανών.

Η ιδιωτικοποιημένη Αττική Οδός καταδίκασε
οδηγούς να τρέμουν μέσα στο κρύο για ώρες,
η ιδιωτικοποιημένη ΤΡΕΝΟΣΕ προκάλεσε σύγ-
κρουση αντί για βοήθεια σε αμαξοστοιχία, η
ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα, το
ιδιωτικοποιημένο Φυσικό Αέριο στέλνει εξω-
φρενικούς λογαριασμούς στα νοικοκυριά. Και
δίπλα σε όλα αυτά έρχονται οι περικοπές να
αφήσουν τους Δήμους χωρίς προσωπικό για
το άνοιγμα των δρόμων, τις Συγκοινωνίες χω-
ρίς λεωφορεία και προσωπικό, τους άστεγους,
τους πρόσφυγες, κάθε ευάλωτη ομάδα χωρίς
ίχνος προστασίας. 

Eπαναλαμβανόμενα εγκλήματα
Όλα αυτά γίνονται διπλά προκλητικά και

επειδή είναι επαναλαμβανόμενα εγκλήματα και
επειδή είναι σκόπιμες επιλογές. Το καλοκαίρι
κάηκαν περισσότερες δασικές εκτάσεις από
όσο σε όλα τα προηγούμενα 13 καλοκαίρια,
χάρη στην κυβέρνηση που κόβει τα λεφτά από
τη δασοπυρόσβεση και περιορίζεται να στέλ-

νει την αστυνομία για να διώχνει τον κόσμο
από τις πυρκαγιές. Ο Μητσοτάκης κόβει τις
δαπάνες για την Υγεία ακόμα και την ώρα που
η πανδημία έχει φτάσει σε ρεκόρ θανάτων. Η
φιέστα για την υποδοχή των Ραφάλ ήρθε να
υπογραμμίσει πόσο παρανοϊκές είναι οι επιλο-
γές που διπλασιάζουν τις πολεμικές δαπάνες
αλλά δεν έχουν λεφτά ούτε για πυροσβέστες,
ούτε για εκχιονιστικά μηχανήματα, ούτε για
ΜΕΘ.

Αυτός είναι ο παραλογισμός του καπιταλι-
σμού. «Καταπολεμούν» την κλιματική αλλαγή
ανεβάζοντας τους ανταγωνισμούς για τα κοι-
τάσματα φυσικού αέριου, τους αγωγούς και
τις ΑΟΖ. «Καταπολεμούν» την ακρίβεια ανεβά-
ζοντας τα επιτόκια και επιβάλλοντας νέες μνη-
μονιακές περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες.
«Καταπολεμούν» τη γραφειοκρατία ξεπουλών-
τας κάθε δημόσιο αγαθό στα λαμόγια του
ιδιωτικού τομέα.

Γι’ αυτό πρέπει να συνδέσουμε την οργή
μας ενάντια στην καταστροφική κυβέρνηση
του Μητσοτάκη με τον αγώνα για να τελει-
ώνουμε με αυτό το σύστημα. Δεν αρκεί να πε-
ριμένουμε να έρθουν οι εκλογές για να τους
μαυρίσουμε. Χρειαζόμαστε ένα δυνατό εργατι-
κό κίνημα και δυνατή αντικαπιταλιστική Αριστε-
ρά για να επιβάλλουμε τις ανατροπές που
έχουν γίνει ζήτημα ζωής ή θανάτου.

Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία απεργούν
την Τρίτη 1 Φλεβάρη απαιτώντας λεφτά για
την Υγεία, ενίσχυση για τα δημόσια νοσοκο-
μεία. Η ΑΔΕΔΥ καλεί μέρα δράσης μαζί τους.
Είναι καιρός να πάμε για πανεργατικό ξεσηκω-
μό για να ρίξουμε την κυβέρνηση και να ανοί-
ξουμε το δρόμο για μια κοινωνία όπου οι αν-
θρώπινες ανάγκες θα μπουν πάνω από τα κέρ-
δη των καπιταλιστών και τα Ραφάλ των πολε-
μοκάπηλων.

Αθήνα 25 Γενάρη 2022, 
Η ΚΕ του ΣΕΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Ευχαριστούμε!

Στα 51.660 ευρώ κλείνει ο δείκτης
της οικονομικής εξόρμησης της

Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 3.850
ευρώ που συγκεντρώθηκαν την τελευ-
ταία βδομάδα, υπερκαλύπτοντας τον
αρχικό στόχο των 50.000 ευρώ.   

Ευχαριστούμε τις Μαρία Π., Αγγελι-
κή Κ., Δήμητρα Χ., Νατζίγιε Μ., Βασίλη
Τ., Τάσο Λ., Βασίλη Τ., Γιάννη Π. που
ανανέωσαν τις συνδρομές τους στην
Εργατική Αλληλεγγύη και το περιοδι-
κό Σοσιαλισμός από τα Κάτω και τους
Μιχάλη Μ., Κατερίνα Π. και Γιώργο Μ.
που έστειλαν από 50 ευρώ. 

Ευχαριστούμε συνολικά τις φίλες
και τους φίλους της εφημερίδας που
είτε ενίσχυσαν προσωπικά, είτε βοή-
θησαν να συγκεντρωθούν χρήματα σε
κάθε χώρο και γειτονιά. Που γράφτη-
καν συνδρομητές όπως και μια σειρά
συνδικάτα που ενίσχυσαν την καμπά-
νια και ανανέωσαν τη συνδρομή τους.  

Συνεχίστε να στέλνετε τις ενισχύ-
σεις σας μέσα από τα συνεργεία των
συντροφισσών/ων της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης. Κάθε ευρώ είναι πολύτιμο
για να οργανώνουμε όλες τις μάχες,
για ν’ ανατρέψουμε την άθλια κυβέρ-
νηση και το σύστημα που υπηρετεί. 

Στηρίξτε την 
Εργατική
Αλληλεγγύη

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΙΑ,
ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ώρα να γκρεμίσουμετην
κυβέρνηση της καταστροφής
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Πλούσιοι (εκ)βιαστές με πλάτες Οι «θεσμοί»
μέρος του
προβλήματος

Τις ίδιες μέρες με τη συγκλονι-
στική υπόθεση βιασμού και

κυκλώματος πλούσιων βιαστών
στη Θεσσαλονίκη, δυο ακόμα πε-
ριπτώσεις κακοποίησης γυναικών
έρχονται να υπογραμμίσουν ότι
ζούμε σε ένα σάπιο σύστημα που
με τις προτεραιότητές του βάζει
σε κίνδυνο ζωές.

Στον Νέο Κόσμο, κλήθηκε η
αστυνομία από γείτονες που
άκουγαν τις φωνές μιας 19χρο-
νης κοπέλας που παρακαλούσε
τον σύντροφό της να την αφήσει
και ζητούσε βοήθεια γιατί τη χτυ-
πούσε. Ο σύντροφός της είναι
αστυνομικός της ΔΙΑΣ στο τμήμα
της Ομόνοιας. Μετά τη σύλληψή
του αυτός προχώρησε σε μήνυ-
ση εναντίον των συναδέλφων
του. Λίγες ημέρες μετά η 19χρο-
νη άλλαξε στάση, λέγοντας ότι
δεν τη χτύπησε ο σύντροφός της
αλλά οι αστυνομικοί που μπήκαν
στο σπίτι! Είτε αυτό ισχύει, είτε
το λέει ύστερα από εκβιασμό
από τον σύντροφό της, πρόκειται
για μια ακόμη περίπτωση που η
αστυνομία όχι μόνο δεν είναι μέ-
ρος της λύσης, αλλά είναι μέρος
του προβλήματος.

Παράλληλα ο ιερέας που κατη-
γορείται για βιασμό ανήλικης στο
κατηχητικό στα Κάτω Πατήσια
προφυλακίστηκε, ενώ ο συνήγο-
ρός του παραιτήθηκε. Από τη δι-
κογραφία προκύπτει ότι η ανήλι-
κη που τον κατήγγειλε δεν ήταν
η μόνη που είχε πέσει θύμα του.
Η εξουσία που του έδινε η θέση
του απέναντι στα μικρά κορίτσια
και τις οικογένειές τους του έδι-
νε και αίσθηση ασυλίας. Καθώς
και την άνεση να εκφοβίζει το θύ-
μα του ότι «θα κινδυνεύσει» αν
μιλήσει.

Η αμέριστη στήριξη της κυβέρ-
νησης σε αστυνομία και εκκλη-
σία, με σκοπό να βγει από τη δι-
κή της κρίση και να κρατάει κον-
τά της τα ακροδεξιά ακροατήρια,
είναι ένας από τους λόγους που
αυξάνεται η ασυδοσία σε τέτοι-
ους κύκλους. Κι αυτό μεταφρά-
ζεται σε κάθε είδους βία, που
φτάνει μέχρι τη βία σε βάρος των
γυναικών.

Μέρα με τη μέρα ξετυλίγεται
το κουβάρι της υπόθεσης
βιασμού στη Θεσσαλονίκη

και μαζί γίνεται όλο και πιο έντονη η
εικόνα του τι σημαίνει «πλούσιοι
(εκ)βιαστές». Ο Βασίλειος Λεβέντης,
ένας από τους γόνους που κατηγο-
ρούνται για τον βιασμό της Γεωρ-
γίας Μπίκα, είχε το θράσος να φω-
τογραφηθεί κρατώντας το πρωτοσέ-
λιδο που έγραφε «Συνελήφθη για
βιασμό ο Έλληνας κροίσος της Co-
ca Cola». Είχε μόλις αφεθεί ελεύθε-
ρος και τέτοια ήταν η αίσθηση ασυ-
λίας του. Με ακόμη μεγαλύτερο
θράσος, όταν η κατακραυγή του
τράβηξε το (κόκκινο) χαλί κάτω από
τα πόδια, δήλωσε: «Ζητώ να αντιμε-
τωπιστώ ισότιμα με τη μηνύτρια, να
μην προσβάλλεται η προσωπικότητά
μου, να μην προβάλλεται καταχρη-
στικά και εντελώς ταξικά η οικονομι-
κή θέση και η κοινωνική κατάσταση
της οικογένειάς μου ως δήθεν στοι-
χείο σε βάρος μου και να γίνει σεβα-
στό το τεκμήριο αθωότητας». 

Η δε Coca Cola έσπευσε να κρα-
τήσει αποστάσεις λέγοντας ότι δεν
έχει καμία σχέση με τους αδελφούς
Λεβέντηδες, αποδοκιμάζοντας όπως
λέει κάθε μορφή βίας «απερίφρα-
στα» (το κατά πόσον αυτό ισχύει δια-
βάστε το στη σελίδα 17). Δεν φάνηκε
όμως να έχει τις ίδιες ευαισθησίες
όταν ο Αλκιβιάδης Δαυίδ, έτερος
κληρονόμος της δυναστείας αυτής,
καταδικάστηκε το 2019 για σεξουαλι-
κή κακοποίηση πρώην εργαζόμενης
σε 58 εκατομμύρια δολάρια αποζη-
μίωση, ενώ δύο ακόμα παρόμοιες
υποθέσεις εκκρεμούν σε βάρος του.
Ίσως επειδή αυτή η είδηση δεν έπαι-
ξε στην ελληνική επικαιρότητα.

Ο Δημήτρης Αγάς, απολυμένος
απεργός της Coca Cola το 2013,
ένας από τους απεργούς που έδω-
σαν σκληρή μάχη με την εταιρία, πε-
ριέγραψε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη τις «πλάτες» αυτών των κροί-
σων: «Στο ξενοδοχείο που έγινε ο
βιασμός, η Coca Cola έχει κάνει
όλες τις εκδηλώσεις των τελευταίων
χρόνων. Πριν μας απολύσουν, εκεί
έκαναν τις εκδηλώσεις για τα παιδά-
κια, για τους πωλητές, τις παρουσιά-
σεις κλπ. Η σχέση τους με την αστυ-
νομία δείχνει ότι νιώθουν ότι είναι σε
έναν κόσμο που αυτοί είναι οι καλοί
και όλοι οι άλλοι είναι οι κακοί. Σε
μοίρασμα της προκήρυξής μας με
το σύνθημα ‘Ούτε γουλιά Coca Cola’
στη Σταυρούπολη, ένας κύριος, λίγο
γεροδεμένος μας είπε ‘ξέρεις ποιος
είμαι εγώ, είμαι αστυνόμος, διοικη-
τής στα ΕΚΑΜ’. Περιπολικό της
αστυνομίας από τη Θέρμη ήταν 24
ώρες το 24ωρο απέναντι από την εί-
σοδο της Coca Cola. Μπορώ να πω
άπειρα τέτοια περιστατικά.

Μας έσυραν στα δικαστήρια ζη-

τώντας τεράστιες αποζημιώσεις,
250 χιλιάδες στο ένα, 1 εκατομμύριο
στο άλλο. Τα δικαστήρια έβγαλαν
νόμιμο το μποϊκοτάζ, έκαναν έφεση
και κατάφεραν το δεύτερο να δικα-
στεί στην Αθήνα, παρότι η υπόθεση
ήταν στη Θεσσαλονίκη. Καταδικα-
στήκαμε – αν και ευτυχώς δεν μας
έβαλαν να πληρώσουμε 1 εκατομμύ-
ριο. Ο δικαστής που μας καταδίκασε
βγήκε στη σύνταξη 2 μήνες μετά.

Η Coca Cola είναι η αιχμή του δό-
ρατος του ΣΕΒ. Κάναμε σαν ομο-
σπονδία, καλές συλλογικές συμβά-
σεις και εργοστασιακές συμβάσεις.
Αυτό τους ενοχλούσε. Ο διαπραγμα-
τευτής που έχει η Coca Cola ήταν
και αυτός που έκανε τις διαπραγμα-
τεύσεις στον ΣΕΒ με τη ΓΣΕΕ. Και
τους λέγανε δεν μπορείτε να υπο-
γράφετε καλές συμφωνίες. Η εργο-
δοσία είναι η ίδια, δεν έχουν αλλά-
ξει, οι Λεβέντηδες. 

Η αίσθηση πλούτου και εξουσίας
που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι
τρομακτική. Στο ίδρυμα των Λεβέν-
τηδων, ο Αντώνης Σαμαράς είναι
επίτιμο μέλος. Όταν απολυθήκαμε ο
Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, περί-
μενε κανείς να κάνει κάτι; Εμείς τον
αγώνα που κάναμε τον κάναμε γιατί
ήμασταν οργανωμένοι και αλληλέγ-
γυοι μεταξύ μας. Αλλιώς δεν θα
κράταγε τόσον καιρό. 

Μακάρι η υπόθεση της κοπέλας
αυτής να μείνει στην επικαιρότητα.
Όσο μένει στην επικαιρότητα αυτοί
λουφάζουν. Μόλις καταλαγιάσει ο
θόρυβος και ηρεμήσουν, θα χτυπή-
σουν. Τις πρώτες μέρες της απερ-
γίας κατεβαίνοντας για Αθήνα, μπαί-
νω σε μια στάση στο καφέ και βλέ-

πω να βγαίνει ο Κούγιας. Κοντοστέ-
κεται μας χαιρετάει και μας λέει ‘ξέ-
ρεις με ποιους τα βάλατε; Δε θα
βγάλετε άκρη με αυτούς’. 

Όπως τους εργαζόμενους, έτσι
και την κοπέλα – δεν υπολογίζουν
άτομα. Μας απέλυσαν και δεν είχαν
την ευθιξία να μας δώσουν τις απο-
λύσεις στο πρόσωπο, τις βρήκαμε
τοιχοκολλημένες στα σπίτια μας.
Βρέθηκε αυτή η κοπέλα που δεν
έκανε πίσω, όπως δεν κάναμε πίσω
κι εμείς. Αλλά βλέπουμε και τι πλάνο
έκανε η αστυνομία. Ιατροδικαστής
σε τρεις μέρες, στις τοξικολογικές
δεν της πήραν αίμα. Είναι κράτος εν
κράτει αυτή η εταιρία».

Από τα κάτω
Πράγματι, απέναντι στη χρονοτριβή

για την έρευνα και τα κενά, χρειάστη-
κε το θέμα να πάρει διαστάσεις από
τα κάτω για να αρχίσει να τίθεται το
θέμα του κυκλώματος: ήταν ο ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ ακτιβιστής Ηλίας Γκιώνης που
συγκέντρωσε και δημοσιοποίησε πλη-
ροφορίες από άλλα θύματα και έριξε
φως στην υπόθεση, ήρθε σε επικοι-
νωνία με τη Γεωργία Μπίκα και τον δι-
κηγόρο της και μίλησε στα ΜΜΕ. 

Η απάντηση των δραστών και του
κύκλου τους ήταν να τον απειλή-
σουν, όπως και την ίδια τη Γεωργία.
Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έγιναν
μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη
συγκάλυψη. Ο Ηλίας Γκιώνης σε
ανάρτησή του στις 26/1 δήλωσε πως
αρχειοθέτησε το υλικό που δέχτηκε
και στέλνει στις αρχές 150 αρχεία
φωτογραφικού υλικού και 45 σελί-
δες ανάλυσης, καθώς και ότι συνεχί-
ζει τη συγκέντρωση υλικού για το

κύκλωμα μαστροπείας.
Οι πλούσιοι (εκ)βιαστές, με τις

πλάτες του κρατικού μηχανισμού,
όχι μόνο κακοποιούν γυναίκες, αλλά
παράγουν έναν ολόκληρο δικό τους
μηχανισμό βίας και σιωπής που συμ-
βάλει στη γενικότερη αίσθηση ατι-
μωρησίας σε περιπτώσεις βιασμών.
Τα «τι γύρευε» που τρέχουν να δια-
τυπώσουν οι διάφορες «προσωπικό-
τητες» που επιστρατεύονται για τον
επικοινωνιακό πόλεμο σε βάρος των
θυμάτων προκειμένου να βγουν οι
μεγιστάνες λάδι, βαραίνουν μετά
πάνω από κάθε θύμα βιασμού. Έτσι
οι πλούσιοι δεν ευθύνονται «μόνο»
για τα εγκλήματα που διαπράττουν
οι ίδιοι με μεγαλύτερη συχνότητα
και αγριότητα, αλλά και για την ιδεο-
λογία που τα συγκαλύπτει και τα
πολλαπλασιάζει. 

Ως αφεντικά, ευθύνονται και για
τις συνθήκες ζωής και εργασίας των
γυναικών της εργατικής τάξης επιτι-
θέμενοι στα εργατικά δικαιώματα με
τη βοήθεια κυβερνήσεων σαν της
ΝΔ. Ευθύνονται δηλαδή και όταν μια
γυναίκα δεν μπορεί να καταγγείλει
κακοποίηση στον εργατικό της χώ-
ρο, ή δεν μπορεί να χωρίσει και να
μηνύσει τον κακοποιητή σύντροφό
της. Γι’ αυτό τα αιτήματα του εργα-
τικού κινήματος ενάντια στην κατα-
πίεση των γυναικών είναι κλειδί σε
αυτή τη μάχη. Η οργάνωση μιας μα-
ζικής, απεργιακής 8 Μάρτη θα τρί-
ψει «ταξικά» στη μούρη κάθε Λεβέν-
τη το ποιος μπορεί να τους στείλει
στον αγύριστο.

Αφροδίτη Φράγκου

Η δίκη των δολοφόνων
του Ζακ συνεχίζεται στις
28/1. Το δικαστήριο έχει
ανακοινώσει έξι δικάσιμες
για τον Φλεβάρη, επιταχύ-
νοντας τη διαδικασία: 1/2,
4/2, 11/2, 15/2, 22/2 και
25/2.

17/7/21, Πορεία ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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Σε ανοιχτή συνέλευση στις 4 Φλεβά-
ρη καλεί η Κίνηση για μια Απεργια-
κή 8 Μάρτη για την οργάνωση της

φετινής απεργιακής κινητοποίησης για
την παγκόσμια ημέρα των γυναικών. Η
σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Ρο-
μάντζο (Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα) στις 6μμ.
Σε ανακοίνωση που έβγαλε η Κίνηση στις
25/1, αναφέρει:

«Η οργή ξεχειλίζει παντού ενάντια στην
καταπίεση των γυναικών. Σε όλο τον κό-
σμο φουσκώνει ένα κίνημα που αντιστέ-
κεται στις σεξιστικές επιθέσεις, διεκδικεί
ελεύθερες και δωρεάν εκτρώσεις κόντρα
στις απαγορεύσεις, στηρίζει τις εργά-
τριες που απεργούν για ισότητα στους
μισθούς και μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Και εδώ βγαίνουμε στους δρόμους ενάν-
τια στους πλούσιους βιαστές, τις γυναι-
κοκτονίες και την κυβέρνηση που κάνει
αίσχη για να τους καλύπτει.

Φασίστες και αστυνομία δολοφόνησαν
τον Ζακ Κωστόπουλο και προσπαθούν
ακόμα και μέσα στη δίκη που γίνεται με
μεγάλη καθυστέρηση να κουκουλώσουν
το έγκλημα. Έχουν τις πλάτες της κυβέρ-
νησης του Μητσοτάκη που στηρίζει όλα

τα ακροδεξιά καθάρματα και απλώνει δί-
χτυ προστασίας στους Λεβέντηδες ακό-
μα και στα πιο φριχτά εγκλήματά τους.

Ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που
στηρίζεται στην εκμετάλλευση εργατών
και εργατριών και χρησιμοποιεί την κατα-
πίεση των γυναικών, των ομοφυλόφιλων,
των τρανς για τα κέρδη του. Γι’ αυτό η
μάχη ενάντια στην κυβέρνηση που δια-
χειρίζεται αυτό το σύστημα χρειάζεται να
είναι σκληρή και διαρκείας μέχρι να  τους
ξηλώσουμε.

Εργατική τάξη
Το κλειδί σε αυτόν τον αγώνα βρίσκε-

ται στα χέρια της εργατικής τάξης. Το
εργατικό κίνημα είναι η δύναμη για να νι-
κάμε κόντρα στις σεξιστικές επιθέσεις.
Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να με-
τατρέψουμε την παγκόσμια μέρα των γυ-
ναικών στις 8 Μάρτη σε απεργία και αυτό
δίνει δύναμη σε κάθε γυναίκα που αντι-
στέκεται στις διακρίσεις. Θέλουμε τα
συνδικάτα στο πλευρό όλων των γυναι-
κών που βρίσκουν το κουράγιο να καταγ-
γείλουν όσα υποφέρουν.

Γι’ αυτό οργανώνουμε και φέτος την
απεργιακή 8 Μάρτη.  Στηριζόμαστε
στους αγώνες που ξεδίπλωσαν και ξεδι-
πλώνουν οι εργάτες της Υγείας, οι εκπαι-
δευτικοί, οι εργάτες στην COSCO, στον
Πρίνο και στα Λιπάσματα της Καβάλας,
οι γυναίκες και οι άντρες που δουλεύουν

στον Επισιτισμό, στα ξενοδοχεία και στα
μηχανάκια των ντελιβεράδων. 

Μαζί οργανώνουμε την απεργία στις 8
Μάρτη για να απαιτήσουμε την τιμωρία
των βιαστών και των δολοφόνων των γυ-
ναικών, ίση αμοιβή με αυξήσεις στους μι-
σθούς και ΣΣΕ σε όλους τους χώρους,
ελεύθερες δωρεάν και ασφαλείς εκτρώ-
σεις με ενίσχυση των νοσοκομείων, παι-
δικούς σταθμούς και κοινωνικές παροχές
στους χώρους δουλειάς και στους Δή-
μους. 

 Ξεκινάμε με ανοιχτή συνέλευση της
Κίνησης για την Απεργιακή 8 Μάρτη την
Παρασκευή 4 Φλεβάρη στις 6μμ στο Ρο-
μάντζο στην οδό Αναξαγόρα στο κέντρο
της Αθήνας.

 Ξεκινάμε με τα άμεσα αιτήματα του
κινήματος αλλά και με σταθερή την προ-
οπτική ότι παλεύουμε για να τελειώνουμε
με τον καπιταλισμό γιατί θέλουμε μια κοι-
νωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίε-
ση. 

 Αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο όπου οι
εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες οργανώ-
νουν την κοινωνία με βάση της ανάγκες
μας και όχι τα κέρδη των αφεντικών.
Έναν κόσμο όπου ο καθένας και η καθε-
μιά μπορεί να καθορίζει τη ζωή και το
σώμα του χωρίς την απειλή της σεξιστι-
κής βρωμιάς που σήμερα κρέμεται πάνω
από τα κεφάλια όλων μας».

Συνέχεια από τη σελ.2

«18 ώρες χωρίς ρεύμα, 24 ώρες χωρίς νερό, η κίνηση
στους δρόμους σχεδόν αδύνατη. Σχεδόν όλος ο δήμος Λο-
κρών (νότια Φθιώτιδα) είναι έτσι. Όσοι είχαμε σόμπες με πε-
τρέλαιο ή ξύλα δεν παγώσαμε, οι άλλοι δεν ξέρω τι έκαναν.
Οι κεραίες της κινητής δεν δούλευαν, τηλέφωνο πότε έπιανε
και πότε όχι και με διακοπές», είναι η γλαφυρή περιγραφή
που έκανε στο διαδίκτυο, κάτοικος της περιοχής. Όπως κα-
τήγγειλαν οι πρόσφυγες στα στρατόπεδα της Ριτσώνας, της
Μαλακάσας και της Θήβας δημιουργήθηκαν μεγάλα προ-
βλήματα λόγω της χιονόπτωσης - με τους πρόσφυγες στη
Ριτσώνα να μένουν χωρίς τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό
ρεύμα.

Και βέβαια ήταν ξανά οι εργαζόμενοι της Πυροσβεστικής
που παντού προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν κόσμο, οι ερ-
γαζόμενοι των ΟΤΑ που με πενιχρά μέσα επιχειρούσαν να
κρατήσουν όσους δρόμους μπορούσαν ανοιχτούς, οι εναερί-
τες της ΔΕΗ, το ΕΚΑΒ και οι εργάτες της υγείας που ξεκίνα-
γαν να πάνε με τα πόδια στην εφημερία – όπως ο ειδικευόμε-
νος παθολόγος που έγινε είδηση περπατώντας από το σπίτι
του στο Ν. Ηράκλειο στον Ερυθρό Σταυρό.

Τι έκαναν οι εταιρίες που ήταν υπεύθυνες για αυτήν την κα-
τάσταση; Μετά από πάρα πολλές ώρες μέσα σε παγωμένα
βαγόνια, χωρίς φως, νερό, τροφή με ανθρώπους τραυματι-
σμένους, δύο από αυτούς βαριά, ο ιταλικός όμιλος που έχει
τον ΟΣΕ κυριολεκτικά εγκατέλειψε τους επιβάτες τριών αμα-
ξοστοιχιών πολλοί από τους οποίους αναγκάστηκαν να νοι-
κιάσουν λεωφορεία για να επιστρέψουν στα σπίτια τους! Άλ-
λοι, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι και
σε καταλύματα στη Λαμία μετά τη σύγκρουση βρέθηκαν να

τριγυρνάνε στην πόλη αναζητώντας τροφή και τρόπο επι-
στροφής. Οι αποκλεισμένοι της Αττικής Οδού μεταφέρονταν
σε πολυτελή ξενοδοχεία που τους επιτρεπόταν να καθήσουν
μόνο κατάχαμα στο λόμπι πληρώνοντας για να φάνε με τους
ξενοδόχους να λένε ότι δεν έχουν ανοιχτά δωμάτια! 

Η απόπειρα των καλομπουκωμένων «αρίστων» και της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη να ξεπλυθούν με τα 2.000 ευρώ αποζη-
μίωση στους εγκλωβισμένους της Αττικής Οδού και τα 1.000
ευρώ αποζημίωση στους επιβάτες των τρένων, το μόνο που
πετυχαίνει είναι να εξοργίζει ακόμη περισσότερο τον κόσμο.
Όχι μόνο λόγω των «λεπτομερειών» που βγαίνουν στο φως:
ότι τα 2.000 ευρώ αφορούν το αυτοκίνητο και όχι όλους τους

επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Ότι όταν το αυτοκίνητο ήταν
εταιρικό η αποζημίωση δεν αφορά στον εργαζόμενο αλλά
στην εταιρία! Αλλά κυρίως λόγω της προκλητικής υπεροψίας
ότι εγκληματίες, σαν την κυβέρνηση και τα αφεντικά, πι-
στεύουν ότι μπορούν να τη βγάζουν καθαρή, φθηνά και στα
γρήγορα, μοιράζοντας «δωράκια». Είναι χαρακτηριστικό ότι
καρδιοπαθείς, έγκυοι γυναίκες, άνθρωποι με σοβαρά προ-
βλήματα υγείας που εγκλωβίστηκαν, όχι μόνο δεν τσιμπάνε
αλλά ετοιμάζονται ήδη να καταθέσουν αγωγές εναντίον των
υπευθύνων. 

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, πρωί της Τε-
τάρτης 26/1, οι τελευταίοι (υπουργοί, περιφερειάρχες, εται-
ρίες) αφού απέτυχαν να παίξουν το παιχνίδι της «ατομικής
ευθύνης», τώρα γελοιοποιούνται επιπλέον, πετώντας το μπα-
λάκι ο ένας στον άλλο, έχοντας πετύχει να καθηλώσουν για
τρεις μέρες μια πόλη 4 εκατομμυρίων επειδή χιόνισε μια μέ-
ρα. Με εξαίρεση τις κεντρικές αρτηρίες οι δρόμοι εξακολου-
θούν να είναι καλυμμένοι με πάγο και πεσμένα δέντρα, λεω-
φορεία δεν υπάρχουν, ο ΗΣΑΠ λειτουργεί μέχρι το σταθμό
της Ειρήνης και χιλιάδες σπίτια εξακολουθούν να παγώνουν
χωρίς ρεύμα και θέρμανση. 

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννάκος κατήγ-
γειλε ότι λόγω της κακοκαιρίας, τα γραφεία τελετών δεν πα-
ραλαμβάνουν τους νεκρούς από τα νοσοκομεία, με αποτέλε-
σμα να μην υπάρχει χώρος στους νεκροθαλάμους: «Λόγω
της κακοκαιρίας τα γραφεία τελετών δεν παραλαμβάνουν
τους νεκρούς από τα νοσοκομεία. Και είναι πολλοί λόγω κο-
ρονοϊού. Δεν χωράνε οι νεκροθάλαμοι των νοσοκομείων. Το
Θριάσιο είχε το πρωί 17 νεκρούς, το Αττικό 21 εκ των οποίων
οι 6 εκτός των αναμονών. Δεν χωράνε».

Γ.Π.

Ανοιχτή συνέλευση στο ΡομάντσοKINΗΣΗ 
ΓΙΑ ΜΙΑ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ 
8 ΜΑΡΤΗ

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΕΛΠΙΔΑ”  Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή
25/1, Αττική Οδός. Φωτό: InTime



Τη Δευτέρα 31/1, θα πραγματοποι-
ηθούν οι εκλογές της ΕΛΜΕ Πει-

ραιά, μετά την αναβολή που πήραν για
μία εβδομάδα, λόγω κακοκαιρίας. Το Δί-
κτυο Εκπαιδευτικών «Η Τάξη μας» και οι
Παρεμβάσεις συμμετέχουν στο ψηφο-
δέλτιο της Ενότητας Αντίστασης κι Ανα-
τροπής.

Μιλήσαμε με δυο μέλη της και υποψή-
φιους στις εκλογές, τη Μαρία Ανδρέου
και τον Λουκά Θεοτοκάτο. 

«Οι εκλογές γίνονται ενώ εξελίσσεται
ένας πανελλαδικός ξεσηκωμός στα σχο-
λεία. Τα περισσότερα σχολεία στον Πει-
ραιά είναι κατειλημμένα από τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες» τονίζει η Μαρία Αν-
δρέου. «Τα αιτήματα δεν αφορούν μόνο
τα μέτρα προστασίας ενάντια στην παν-
δημία αλλά και την Ελάχιστη Βάση Εισα-
γωγής και την τράπεζα θεμάτων. Ούτως
ή άλλως είναι αντιεκπαιδευτικά ως μέτρα,
πόσο μάλλον τώρα σε περίοδο πανδη-

μίας. Χρειάζεται να είμαστε μαζί τους σε
αυτόν τον αγώνα. Η μεγάλη απεργία στις
11/10 με αιχμή την αξιολόγηση έδειξε το
δρόμο. Ο κλάδος έδειξε τη διάθεσή του
να συγκρουστεί απεργιακά και με αποφα-
σιστικότητα. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες
τον πουλήσανε. Πρέπει να στηριχτούν οι
δυνάμεις που πρωτοστάτησαν για την
επιτυχία της απεργίας και πάλεψαν και
παλεύουν για τη συνέχεια και την κλιμά-
κωση. Που πιστεύουν στη δύναμη των
συναδέλφων/ισσών στο δρόμο. Με όπλο
την απεργιακή σύγκρουση χρειάζεται να
παλεύουμε από δω και στο εξής κι όχι με
υποχωρήσεις. Και πρέπει και μπορούμε
να σταματήσουμε τα σχέδια της Κεραμέ-
ως για τη διάλυση του δημόσιου σχολεί-
ου» καταλήγει.  

«Οι εκλογές γίνονται σε μια κρίσιμη πε-
ρίοδο για τα σχολεία» συνεχίζει ο Λουκάς
Θεοτοκάτος. «Το υπουργείο κάνει συνε-
χείς επιθέσεις οι οποίες έχουν αντιμετω-
πιστεί με τις κινητοποιήσεις των εκπαι-
δευτικών, αλλά τώρα είναι η φάση που
ξεκινάει στην πράξη η αξιολόγηση και οι
ομοσπονδίες μας άφησαν ξεκρέμαστους.
Παρά τη μεγάλη συμμετοχή στις κινητο-
ποιήσεις, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ αυτή τη στιγμή
μας έχουν αφήσει χωρίς απόφαση για
οτιδήποτε και άρα τον καθένα μόνο απέ-
ναντι στο υπουργείο. Η δική μας προσπά-
θεια είναι να οργανώσουμε τη σύγκρου-
ση ξεπερνώντας τα εμπόδια της συνδικα-
λιστικής γραφειοκρατίας. Παρά τις Κασ-
σάνδρες, αυτό είναι το πιο ρεαλιστικό,
αφού σχεδόν σύσσωμοι αντιδράσαμε ως
τώρα στις προκλήσεις και κανείς δεν αμ-
φιβάλλει ότι οι αλλαγές που φέρνει η ΝΔ
στα σχολεία είναι για να τα κάνει αγνώρι-
στα».
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Πανεκπαιδευτικός
ξεσηκωμός

Οι σχολές μας άνοιξαν ακριβώς όπως έκλεισαν. Πα-
ρά την έξαρση της πανδημίας, με τα κρούσματα

να φτάνουν μέχρι και τα 50 χιλιαδες σε μια μέρα και
τους νεκρούς να ξεπερνούν ακόμα και τους εκατό ημε-
ρησίως, δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο για την υγειονο-
μική προστασία όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Ούτε δωρεάν τεστ από κλιμάκια του ΕΟΔΥ παρέχον-
ται, ούτε προσλήψεις καθηγητικού, διοικητικού και κα-
θαριστικού προσωπικού έχουν γίνει, ούτε έχουν βρεθεί
μεγαλύτερες αίθουσες, ώστε να μη στοιβαζόμαστε
στα μαθήματά μας. Αντίθετα, η κυβέρνηση κ το υπουρ-

γείο βγάζουν σε αναστολή το 50% των διοικητικών και
τα μόνα μέτρα που έχουν να αναγγείλουν, είναι αυτά
των τουρνικέ και της πανεπιστημιακής αστυνομίας. 

Για όλα αυτά, την επόμενη περίοδο θέλουμε να μαζι-
κοποιήσουμε τις γενικές συνελεύσεις μας και να συνε-
χίσουμε τον αγώνα μας με κεντρικά πανεκπαιδευτικά
συλλαλητήρια, όπως ήταν αυτό της Πέμπτης, αλλά και
καταλήψεις, μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτι-
κούς.

Γιάννης Μπαρούτσας, φοιτητής ΠΑΔΑ

Στο δρόμο βρέθηκε το εκπαιδευτικό κίνημα την Πέμπτη
20/1, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πό-

λεις.
Στην κεφαλή της πορείας στην Αθήνα, διαδήλωσε ο

φοιτητικός σύλλογος της ΑΣΟΕΕ καταγγέλοντας τις
αστυνομικές επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας και τα
όσα αποκαλύφθηκαν με τον καθηγητή Δράκο, εμπλεκόμε-
νο σε σκάνδαλο απάτης, τοκογλυφίας και παιδεραστίας.

Ακολουθούσαν πλήθος φοιτητών/ριών, μαθητικών κατα-
λήψεων και συλλόγων εκπαιδευτικών σε μια μαζική πο-
ρεία από τα Προπύλαια μέχρι τη Βουλή. Στο κέντρο των
διεκδικήσεων ήταν μεταξύ άλλων τα μέτρα προστασίας
απέναντι στην πανδημία σε σχολεία και σχολές, με προσ-
λήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας,
χρηματοδότηση στην Παιδεία και η ανατροπή των αντιεκ-
παιδευτικών επιθέσεων, της ΕΒΕ και της τράπεζας θεμά-
των, της αξιολόγησης, της εισόδου των μπάτσων στις
σχολές κλπ.

«Έχουμε κάνει δυο μέρες κατάληψη» λέει στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη ο Νικόλας από το Μουσικό Σχολείο Αθή-
νας, που σχημάτισε ένα μαζικό μπλοκ στη διαδήλωση της
Πέμπτης. «Διεκδικούμε την κατάργηση της τράπεζας θε-
μάτων και της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Μια χρονιά
εφαρμόστηκε και 40 χιλιάδες μαθητές πετάχτηκαν έξω
από τις σχολές. Μέσα σε μια περίοδο πανδημίας με τους
μαθητές να έχουν κάνει δυο χρόνια τηλεκπαίδευσης, η
Κεραμέως αποφάσισε να βάλει τράπεζα θεμάτων και να
κάνει τις εξετάσεις πολύ πιο σκληρές, με σκοπό να στείλει
περισσότερα παιδιά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Χρειάζε-
ται να κλιμακώσουμε. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε
εκατοντάδες κατειλημμένα σχολεία και μια μαζική κινητο-
ποίηση στο Υπουργείο Παιδείας και σήμερα, σχεδόν μια
βδομάδα μετά, μια ακόμα μεγαλύτερη πανεκπαιδευτική
διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Ο αγώνας δεν αφορά
μόνο τα σχολεία αλλά συνολικά την αντίσταση στις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης στην Παιδεία. Προσπαθεί να βάλει
μπάτσους στα πανεπιστήμια, εισόδους που θα πρέπει να
χτυπάμε κάρτα για να μπούμε. Η Κεραμέως παίρνει τα πιο
αντιεκπαιδευτικά μέτρα και θέλει να λέγεται υπουργός
Παιδείας. Το κίνημα όμως μεγαλώνει και χρειάζεται να συ-
νεχίσουμε».

«Σεξισμός, ρατσισμός και τρομοκρατία – Κάτω η Νέα
Δημοκρατία» ήταν το σύνθημα με το οποίο διαδήλωσαν οι
φοιτητές/ριες του ΣΕΚ στις Σχολές, οι Μαθητές/ριες Anti-
capitalista και οι εκπαιδευτικοί του Δικτύου «Η Τάξη μας»,
που καλούν σε κλιμάκωση με καταλήψεις κι απεργίες σε
σχολεία και σχολές και σε μαζική συμμετοχή στην απερ-
γιακή κινητοποίηση της 26ης Γενάρη.

«Οι εκατοντάδες καταλήψεις με το που άνοιξαν τα σχο-
λεία, απέδειξαν τη διάθεση που έχει ο κόσμος αλλά και τη
δύναμη που έχουν οι μαθητές κι οι μαθήτριες μαζί με
τους εκπαιδευτικούς», τονίζει η Βασιλική από το 5ο ΓΕΛ
Νέας Σμύρνης και μέλος των Μαθητών/ριών Anticapitali-
sta. «Μέσα από την κατάληψη στο δικό μου σχολείο φάνη-
κε ξεκάθαρα πως χωρίς οργάνωση τίποτα δεν μπορεί να
γίνει και να κρατηθεί. Η μαζικότατη πανεκπαιδευτική κινη-
τοποίηση είναι ακόμα μια απόδειξη για το τι δύναμη έχει η
νεολαία. Για αυτό και πρέπει να κρατήσουμε ακόμα περισ-
σότερο το κίνημα των καταλήψεων. Χρειάζεται αγώνας
διαρκής για μια ακόμα νίκη ενάντια στην κυβέρνηση. Συ-
νεχίζουμε δυναμικά με εξορμήσεις στα σχολεία το επόμε-
νο διάστημα για την απεργιακή κινητοποίηση στις 26/1 και
τον κοινό αγώνα με τους υγειονομικούς, για την απεργια-
κή 8 Μαρτη ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις και τη δια-
δήλωση στις 19 Μαρτη, τη διεθνή ημέρα ενάντια στον φα-
σισμό και τον ρατσισμό, μαζί με τους προσφυγες και τα
προσφυγόπουλα».

Στέλιος Μιχαηλίδης

Σε σύσκεψη καλεί η ΑΔΕΔΥ τις ομοσπονδίες των εκπαιδευ-
τικών (ΟΛΜΕ – ΔΟΕ – ΟΙΕΛΕ), τη Δευτέρα 31/1, «για την
ανάδειξη και την πραγματοποίηση δράσεων για τα ζητή-

ματα της Παιδείας», όπως σημειώνει στο κάλεσμά της. 

Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες σχολεία είναι κλειστά από τη Δευ-
τέρα λόγω της κακοκαιρίας με τους εκπαιδευτικούς να αντι-
δρούν στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να επιβάλλει
τηλεκπαίδευση. 

«Από το πρωί της Δευτέρας, πάνω από το 60% των συναδέλ-
φων δεν έχουν συμμετάσχει στην τηλεκπαίδευση» μεταφέρει η
Μαργαρίτα Παπαμηνά, δασκάλα στα Χανιά και μέλος του Δι-
κτύου Εκπαιδευτικών «Η Τάξη μας». «Είναι η πρώτη φορά που ο
κόσμος αηδιασμένος από τη στάση του υπουργείου αντιδρά σε
τέτοια έκταση απέναντι στην τηλεκπαίδευση, απέχοντας είτε

ατομικά, είτε με αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων, παρότι
ούτε ο ΣΕΠΕ ούτε η ΔΟΕ είχαν ξεκάθαρη θέση για αποχή. Παρ’
όλα αυτά η αντίδραση ήταν μαζική. Με αυτή την ορμή πάμε
στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης 26/1 (σ.σ 1/2 μετά
την αναβολή) και χρειάζεται να κλιμακώσουμε με νέες απεργια-
κές αποφάσεις αμέσως μετά».  

Μια σειρά πρωτοβάθμια σωματεία εκπαιδευτικών καταγγέ-
λουν τις μεθοδεύσεις του υπουργείου, ενώ το Δίκτυο Eκπαιδευ-
τικών «Η Τάξη μας» σημειώνει: «Απαιτούμε από ΟΛΜΕ και ΔΟΕ
να μην αποδεχτούν τα τετελεσμένα που θέλει να εφαρμόσει η
Κεραμέως. Διεκδικούμε απεργιακές κινητοποιήσεις που θα στα-
ματήσουν το αίσχος που θέλει να επιβάλλει το υπ. Παιδείας και
κλιμάκωση τους μέχρι να φύγει η Κεραμέως και η κυβέρνηση
που την στηρίζει».

ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εμπρός για απεργία
20/1 Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. φωτό Στέλιος Μιχαηλίδης
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3/2 ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΣΥΠΕΡΤ

Ψηφίζουμε-
στηρίζουμε
Αριστερή
Πρωτοβουλία
Εργαζομένων 

Οι εκλογές του ΠΣΥΠΕΡΤ στις 3 Φλεβάρη είναι ευ-
καιρία για να αλλάξει κατεύθυνση το σωματείο

και από την απραξία να προχωρήσει σε αγωνιστικές
πρωτοβουλίες. Μέσα στο σκηνικό που φτιάχνει ο Μη-
τσοτάκης με διαλυμένη τη δημόσια Υγεία μέσα στην
πανδημία, με την ακρίβεια και με τους αντεργατικούς
νόμους, όπως του Χατζηδάκη, οι εργαζόμενοι χρειάζε-
ται να αντισταθούν και τα σωματεία μας πρέπει να εί-
ναι στο κέντρο αυτής της αντίστασης. 

Να διεκδικήσουν μια συλλογική σύμβαση με αυξή-
σεις που είναι αναγκαίες για τους υπαλλήλους της
ΕΡΤ, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, στήριξη
του ΕΣΥ και της δημόσιας Παιδείας και άλλα. Σε αυτή
την προοπτική βάζουμε εμείς ως Αριστερή Πρωτοβου-
λία Εργαζομένων τη δική μας υποψηφιότητα.  

Στην ΕΡΤ είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται μαζικές
προσλήψεις και να καταργηθεί η εργολαβοποίηση των
εργαζόμενων. Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι είναι ένα
πολύ μεγάλο κομμάτι πλέον και ενώ κάνουν την ίδια
δουλειά, αμείβονται τα μισά από εμάς, που είμαστε
ήδη κακοπληρωμένοι, δεν έχουν άδειες, δικαιώματα,
τίποτα. 

Μεγάλη είναι η μάχη και ενάντια στη λογοκρισία. Το
2015 η ΕΡΤ ξανάνοιξε μετά από ένα μεγαλειώδη αγώ-
να με το σύνθημα «να γίνει η φωνή της κοινωνίας».
Αυτή τη στιγμή είναι η φωνή του Μητσοτάκη -όπως
και όλα τα ιδιωτικά κανάλια. Οι εργαζόμενοι έχουμε
να διεκδικήσουμε ότι θα είμαστε η φωνή που μιλάει
για τις μάχες των εργαζόμενων, να ασκεί κριτική στην
κυβέρνηση και να την ελέγχει. Να ανοίγει θέματα που
τα ιδιωτικά ΜΜΕ αποσιωπούν, όπως για τους πρόσφυ-
γες. Έχουμε διαπιστευμένο συντάκτη μεταναστευτι-
κής πολιτικής που στέλνει καθημερινά δελτίο το οποίο
δεν παίζει ποτέ.

Για να τα κερδίσουμε όλα αυτά, το σωματείο θα
πρέπει να έχει λειτουργία. Να έχει συχνές συνεδριά-
σεις το ΔΣ και να έχει αντανακλαστικά σε αυτά που
συμβαίνουν, αλλά και να οργανώνονται συχνές συνε-
λεύσεις. Δεν είναι δυνατόν οι συνάδελφοι να ενημε-
ρώνονται και να ζυμώνονται στους διαδρόμους, αλλά
με πιο συλλογικό και οργανωμένο τρόπο, όπως είναι
οι γενικές συνελεύσεις. Έτσι θα βγουν και δυναμικές
κινητοποιήσεις για να φτάσουμε στη νίκη. Σε συντονι-
σμό και με τους συναδέλφους μας στα ιδιωτικά ΜΜΕ,
να παλέψουμε για να πάρουν οι εργαζόμενοι αυτά
που δικαιούνται και ο κόσμος ενημέρωση και όχι προ-
παγάνδα. 

Ειρήνη Φωτέλλη

Υποψήφιοι με την Αριστερή Πρωτοβουλία
Εργαζόμενων στις εκλογές του ΠΣΥΠΕΡΤ

Βρεττού Δέσποινα (Ντέπυ) – 
βοηθός υπεύθυνου παραγωγής
Πομώνης Πέτρος – ΕΡΤ3
Τσινίκα Άννα – Μουσικά Σύνολα ΕΡΤ
Φωτέλλη Ειρήνη – Χειρίστρια Υπολογιστή
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Ψηφίζουμε Πρωτοβουλία για την Ανατροπή
«Οι επερχόμενες εκλογές της ΕΣΗΕΑ γίνονται σε κλίμα διώξεων, εκφοβισμού, λογο-

κρισίας και διάλυσης των εργασιακών σχέσεων στα ΜΜΕ με τον κλάδο να καλείται
να βάλει ανάχωμα στις επιθέσεις κυβέρνησης και αφεντικών που θέλουν να μετατρέψουν
τους δημοσιογράφους σε παπαγαλάκια της δολοφονικής πολιτικής τους», υπογραμμίζει
το σχήμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στα ΜΜΕ, Financial Crimes, που συμμετέχει
στο ψηφοδέλτιο της Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή. 

Και συνεχίζει: «Την ίδια στιγμή ωστόσο αυξάνεται η οργή και η αντίσταση στην κοινω-
νία, με την κυβέρνηση να βυθίζεται στην κρίση της. Οι εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ είναι
ευκαιρία να ξεφορτωθούμε την αντιδραστική ηγεσία που τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρ-
χήσει στην Ένωση και την έχει μετατρέψει σε εργαλείο της πολιτικής κυβέρνησης και ερ-
γοδοτών… 

Για αυτό στις εκλογές η στήριξη της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ  είναι ση-
μαντικότερη από ποτέ. Για να δυναμώσει η αντίσταση, για να ανοίξουν οι δρόμοι της σύγ-
κρουσης και στον κλάδο μας, για να βρεθούμε μαχόμενο κομμάτι κι εμείς στο πλευρό της
κοινωνίας που συγκρούεται με την δολοφονική πολιτική της κυβέρνησης του Μητσοτάκη
και των αφεντικών». 

Η«λίστα Πέτσα» είναι μία από τις
εκφράσεις που έχουν σχετιστεί

όσο λίγες με την περίοδο της πανδη-
μίας στην Ελλάδα. Είναι από τις φο-
ρές που ένα θέμα που αφορά τα
ΜΜΕ και τους εργαζόμενους σε αυ-
τά, έχει γίνει κομμάτι της συζήτησης
σε όλη την κοινωνία. 

Ο τρόπος που επιχείρησε η κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας να καλύ-
ψει τις εγκληματικές επιλογές της σε
επίπεδο διαχείρισης της υγειονομι-
κής κρίσης, στην ουσία αποδυναμώ-
νοντας το ΕΣΥ αντί να το ενισχύσει,
είναι από τα ζητήματα που εξόργισαν
εργαζόμενους και νεολαία, οι οποίοι
καθημερινά παλεύουν να συνεχίσουν
τη ζωή τους κάτω από πραγματικά
αντίξοες συνθήκες. 

Η επιλογή της κυβέρνησης να δώ-
σει 20 εκατομμύρια ευρώ στα ΜΜΕ
και, μάλιστα, με κριτήριο πόσο τη «λι-
βανίζουν» καθημερινά ξεσήκωσε τε-
ράστιες αντιδράσεις. Σε αυτούς που
αντέδρασαν είναι και η πλειονότητα
των δημοσιογράφων και των υπόλοι-
πων εργαζόμενων στην ενημέρωση
που παλεύουμε καθημερινά για ελευ-
θεροτυπία και δυνατότητα άσκησης
ελέγχου στην εξουσία. 

Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή,
στην οποία συμμετέχουν και οι Finan-
cial Crimes, έχει στην πρώτη γραμμή
των προτεραιοτήτων της και αυτή τη
μάχη. Ταυτόχρονα, στα ψηφοδέλτιά
μας βρίσκονται δημοσιογράφοι που
θεωρούν ότι τα σωματεία μας πρέπει
να βρίσκονται στο πλευρό κάθε εργα-
ζόμενου στα ΜΜΕ, χωρίς να αφήνουν
τίποτα να πέσει κάτω, χωρίς υποχω-
ρήσεις και χωρίς υπεκφυγές για όλες
τις μάχες που είναι ανοιχτές στον χώ-
ρο μας και όχι μόνο.

Όσοι κατεβαίνουν υποψήφιοι με
την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή,
αλλά και όσοι δεν είχαν συμπληρώσει
ακόμα τις προϋποθέσεις υποψηφιό-
τητας αν και είναι ενεργοί δημοσιο-
γράφοι και συνδικαλιστές, είναι γνω-
στοί από τους αγώνες τους στα κινή-
ματα, από το εργατικό μέχρι το αντι-
φασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα.
Διεκδικούμε την ψήφο των συναδέλ-
φων μας για να αλλάξουμε ριζικά το
τοπίο σε ΕΣΗΕΑ και ΠΟΕΣΥ, ενώ μο-
ναδική μας υπόσχεση είναι ότι θα εί-
μαστε μπροστά σε κάθε αγώνα, με
όλες μας τις δυνάμεις.

Νεκτάριος Δαργάκης,
Υποψήφιος με την Πρωτοβουλία για

την Ανατροπή για αντιπρόσωπος στο
συνέδριο της ΠΟΕΣΥ και

Υποψήφιος εργασιακός εκπρόσωπος
στα Ψηφιακά Μέσα Alter Ego in.gr και

ot.gr για το Μεικτό Συμβούλιο 
της ΕΣΗΕΑ

Εάν υπάρχει κάποιος που ακόμα αναρω-
τιέται αν υπάρχουν διαχωρισμοί λόγω

φύλου στα ΜΜΕ, θα μπορούσε να δει το
στερεότυπο που με τον ρόλο της περνά
για τις γυναίκες στα ΜΜΕ η Kέιτ Μπλάνσετ
στο “Don’t look up”. 

Είναι αυτό το «Ποιος ξέρει από πόσα
κρεβάτια πέρασε για να φτάσει ως εδώ!»
που λέγεται για τις επιτυχημένες γυναί-
κες στον χώρο που δεν θα λεχθεί για κα-
νέναν άντρα συνάδελφό τους. Πρόκειται
για τον υποβιβασμό της επαγγελματία
γυναίκας που μόνο μέσω της δύναμης
που θα της δώσουν οι άντρες μπορεί να
σταθεί σε έναν ομολογουμένως ανταγω-
νιστικό και δύσκολο χώρο. Κι αν αυτό
ισχύει για τις πιο προβεβλημένες περσό-
νες των Μέσων, φανταστείτε πόσες προ-
καταλήψεις και στερεότυπα πρέπει μια
απλή εργαζόμενη να υπερπηδήσει για να
κάνει απλώς τη δουλειά της. Από το
dress code στον εργασιακό χώρο μέχρι
τις προκλήσεις να πρέπει πάντα να απο-
δεικνύει ότι είναι το ίδιο καλή με τους άν-
τρες συναδέλφους της - και όχι μόνο για

τις δουλειές της «λάντζας». 
Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Δεν είναι τυ-

χαίο που έως σήμερα κανένας αρμόδιος
φορέας δεν έχει διενεργήσει μια έρευνα
για τις μισθολογικές και άλλες ανισότητες
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες συναδέλ-
φισσες στην Ελλάδα. Εμπειρικά μιλώντας,
γνωρίζουμε ότι είναι αυτές που χτυπιούν-
ται πρώτες από την ανεργία, αλλά και αυ-
τές που θα εμπιστευτούν λιγότερο οι εργο-
δότες για μια θέση ευθύνης. Το «ασθενές
φύλο» που θα έχει και μικρότερη συνδικα-
λιστική εκπροσώπηση, γιατί παρ’ όλο που
μάχεται καθημερινά για να χωρέσει πολ-
λούς ρόλους σε μια ζωή (μητέρα, γυναίκα,
επαγγελματίας) και ακροβατεί ανάμεσα
στα πρέπει και στα θέλω, δεν τη θεωρούν
το ίδιο μαχητική, αξιόπιστη, διεκδικητική
και ώριμη με τους άντρες για να τους εκ-
προσωπήσει. Ποια; Αυτή που μπορεί να
περπατά κάθε μέρα σε τεντωμένο σκοινί
και να μην πέφτει, και να τα βγάζει πέρα. 

Άννα Μήτρου, διορθώτρια. 
Υποψήφια για το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και για
αντιπρόσωπος στο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ

Μπορούν τα συστημικά ΜΜΕ, παρότι αποτελούν κατεξοχήν μηχανισμό του κράτους
και της κυρίαρχης τάξης, να υιοθετήσουν αιτήματα του εργατικού κινήματος, όπως

το τέλος του σεξισμού; Τον τελευταίο χρόνο ξετυλίγεται μπροστά μας, ελαφρώς αργότε-
ρα από άλλες χώρες, το ελληνικό #metoo, η αποκάλυψη δηλαδή μιας σειράς σεξουαλι-
κών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κυρίως από ανθρώπους με οικονομική δύναμη και
ισχυρό status με θύματα κυρίως γυναίκες, αλλά και άτομα σε ευάλωτες κοινωνικά ομά-
δες. 

Για την εξέλιξη αυτή πρωτίστως και προφανέστατα έπαιξε ρόλο ο ξεσηκωμός του κινή-
ματος που είπε με κάθε τρόπο «ως εδώ»  σε κάθε είδους εκμετάλλευση. Με σύνθημα «κα-
μία μόνη», όλος ο κόσμος που έχει υποφέρει εδώ και χρόνια από τις πολιτικές λιτότητας
αγκάλιασε κάθε θύμα και ανάγκασε έτσι όλα τα ΜΜΕ, από τις μεσημεριανές εκπομπές ως
τα δελτία ειδήσεων να αποκαλύψουν το μέγεθος του σεξισμού, αλλά και τις ταξικές δια-
στάσεις του. Ανάγκασε τα κανάλια να μιλούν για πρώτη φορά για «γυναικοκτονίες» και να
μην τολμούν να γλείψουν ή να βγάλουν λάδι κανένα διευθυντή Εθνικού Θεάτρου, κανένα
γνωστό θιασάρχη και πρωταγωνιστή, κανένα γόνο γνωστής επιχερηματικής οικογενείας.
Κι αν καμιά φορά, καμιά Τατιάνα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη λέξη «βίζιτες», δεκαπέν-
τε φορές το λεπτό για να ξεχάσουμε το βιασμό μιας κοπέλας από τους γνωστούς γόνους,
εδώ θα είμαστε πάλι όλοι, και «καμία μόνη» για να την αναγκάσουμε να θυμηθεί.         

Σοφία Στυλιανού,
Υποψήφια για το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ   
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Την Τρίτη 1η του Φλεβάρη απεργεί όλο το δημόσιο στο πλευρό
των εργατών και των εργατριών της Υγείας. Την απεργία κα-

λεί η ΑΔΕΔΥ με πανελλαδική στάση εργασίας 12μ-3μμ και απερ-
γιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Κεντρικό αίτημα η άμεση
ενίσχυση του ΕΣΥ ενάντια στη δολοφονική κυβερνητική πολιτική.

Το απεργιακό συλλαλητήριο στην Αθήνα θα ξεκινήσει στη 1μμ
στο Υπουργείο Υγείας και θα ακολουθήσει διαδήλωση στη Βουλή.
Έξω από την 3η και 4η ΥΠΕ (πεζόδρομος Αριστοτέλους) θα βρε-
θούν την ίδια ώρα οι απεργοί της Θεσσαλονίκης με απόφαση της
ΕΔΟΘ και στη συνέχεια θα βαδίσουν στο Υπ. Μακεδονίας Θρά-
κης. Στις 12.30μμ στα Λιοντάρια καλεί το Νομαρχιακό Τμήμα της
ΑΔΕΔΥ στο Ηράκλειο Κρήτης, την ίδια ώρα στην πλατεία Αγοράς
τα συνδικάτα στα Χανιά. Απεργιακές συγκεντρώσεις θα γίνουν σε
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας παντού (Γιάννενα, Βόλος, Γιαννι-
τσά, Έδεσσα, Άρτα, Ικαρία, Λεωνίδειο, Ρέθυμνο και αλλού).

Η απεργία για την Υγεία μεταφέρθηκε από τις 26 Γενάρη λόγω
του χιονιά που έπληξε τη χώρα και των τεράστιων, με αποκλει-
στική ευθύνη της κυβέρνησης, προβλημάτων που προκάλεσε.
Ούτε τα νοσοκομεία, εν μέσω πανδημίας, δεν φρόντισε να προ-
στατέψει ο κρατικός μηχανισμός. Το αποτέλεσμα στην Αττική
ήταν αποκλεισμένα κτίρια, εγκλωβισμένα αυτοκίνητα, παγωμένος
εξοπλισμός, καθυστερήσεις στην τροφοδοσία, προβλήματα ακό-
μα και στην παροχή οξυγόνου, αδυναμία πρόσβασης για εργαζό-
μενους και ασθενείς, προσωπικό που είτε περπατούσε για ώρες
μέσα στην κακοκαιρία για να φτάσει στη δουλειά του είτε διανυ-
κτέρευσε εκεί και εξαναγκάστηκε σε τριπλοβάρδια.

Τίμημα
«Δυο χρόνια συμπληρώνονται από την εκδήλωση της πανδη-

μίας covid-19 και η χώρα μας πληρώνει βαρύ το τίμημα, εξαιτίας
της κυβερνητικής πολιτικής», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ. «Ήδη θρηνού-
με πάνω από 22.000 νεκρούς και η κατάσταση έχει ξεφύγει από
κάθε έλεγχο. Τα νοσοκομεία και τα Κ.Υ είναι στο κόκκινο, με το
προσωπικό αποδεκατισμένο, κάτω από τα όρια ασφαλούς λει-
τουργίας και εφημέρευσης, με υγειονομικούς εξουθενωμένους
από τις αλλεπάλληλες εφημερίες και τις απανωτές βάρδιες, χω-
ρίς ρεπό. Την ίδια ώρα που είναι σε εξέλιξη δύο παράλληλα επι-
δημικά κύματα με την όμικρον να επελαύνει, τα ενεργά κρούσμα-
τα να εκτοξεύονται σε εκατοντάδες χιλιάδες, η κυβέρνηση καλ-
λιεργεί τον εφησυχασμό για να μην πάρει μέτρα προστασίας της
ζωής και της υγείας μας».

Οι εργαζόμενοι/ες διεκδικούν: Μαζικές προσλήψεις νοσηλευ-
τών, γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού τώρα. Μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων. Να επιστρέψουν όλοι οι υγειονομικοί
που είναι σε αναστολή. Να επιταχθούν οι ιδιωτικές κλινικές χωρίς
καμιά αποζημίωση στους κλινικάρχες και να μπουν στο πρόγραμ-
μα εφημέρευσης με τα δημόσια νοσοκομεία. Να γίνει ιχνηλάτηση
όλων των περιστατικών με δωρεάν τεστ (αντιγονικά, μοριακά).
Άμεσα αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ. Και δίπλα στα αι-
τήματα των υγειονομικών απαιτούν ουσιαστικά μέτρα προστα-
σίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σχολεία, τους δήμους,
όλους τους εργατικούς χώρους κόντρα στις επιθέσεις κυβέρνη-
σης και εργοδοτών.

Στην απεργία καλούν όλες οι Ομοσπονδίες της Υγείας (ΠΟΕ-
ΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, Ομοσπονδίες ΠΦΥ), Ομοσπονδίες και Πρωτοβάθ-
μια Σωματεία του υπόλοιπου δημόσιου τομέα, αλλά και άλλων
κλάδων όπως η ΠΟΘΑ. Ανακοίνωση στήριξης είχε κυκλοφορήσει
και το ΕΚΑ, καλώντας τα σωματεία μέλη του και τους εργαζόμε-
νους της Αθήνας να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Η
επιτυχία της κινητοποίησης θα στείλει το μήνυμα στο ΕΚΑ και
όλα τα Εργατικά Κέντρα πανελλαδικά να μην περιορίζονται σε
ανακοινώσεις αλλά να μπουν απεργιακά στον αγώνα.

Αυτή τη μάχη, της πανεργατικής κλιμάκωσης, δίνουν οι αγωνι-
στές και οι αγωνίστριες του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Όπως
αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους για την απεργία: «Δεν πρέπει
να τους αφήσουμε άλλο να σκορπάνε το θάνατο στους φτω-
χούς, τους απλούς εργαζόμενους, τους συνταξιούχους. Με
απεργιακό ξεσηκωμό μπορούμε να τους στείλουμε στον κάλαθο
των αχρήστων για να σώσουμε τους ασθενείς μας, τα νοσοκο-
μεία μας και τις ζωές μας. Η απόφαση της ΑΔΕΔΥ να καλέσει σε
πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας με αιχμή την Υγεία είναι
σωστή και ανταποκρίνεται στην ανάγκη όλων μας για απεργιακή
σύγκρουση και κλιμάκωση ενωτικά και συντονισμένα... Όλοι μαζί
μπορουμε να τσακίσουμε Πλεύρηδες και Μητσοτάκηδες».

Μπορεί στο ΨΝΘ να μην είμαστε
στην πρώτη γραμμή του κόβιντ,

αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα
και κάθε μέρα γίνονται δυσκολότερα. 

Με όλα τα ψυχιατρικά τμήματα και
κλινικές των άλλων νοσοκομείων κλει-
στά, όλα τα περιστατικά έρχονται σε
μας και γίνεται χαμός. Επίσης έχουμε
πολλά κρούσματα κόβιντ σε προσωπι-
κό και ασθενείς. Για δεύτερη φορά
έκλεισαν τμήμα απεξάρτησης από
ναρκωτικά για να γίνει κόβιντ. Πριν
δυο βδομάδες απέλυσαν τις επικουρι-
κές καθαρίστριες δημιουργώντας χά-
ος και παράλληλα τρέχει προκήρυξη
για εργολάβο. Θα είμαστε με το πανό
του Σωματείου μας έξω από τις ΥΠΕ
και οργανώνουμε τη συμμετοχή μαζί
και με συναδέλφους που είναι σε ανα-
στολή και απαιτούμε να επιστρέψουν
στη δουλειά. Η κυβέρνηση είναι δολο-
φονική και πρέπει να πέσει. Μπορούμε
να το καταφέρουμε με τις απεργίες
μας.

Κατερίνα Αβραμίδου, 
εργαζόμενη στο ΨΝΘ

Ηοργάνωση της απεργίας απλώνεται σε πολλούς χώ-
ρους και γειτονιές. Όπως μας λέει ο Νίκος Τουρνάς,

μέλος ΔΣ του Συλλόγου ΓΓΔΕ, για το Υπ. Οικονομικών:
«Έχουμε προχωρήσει σε μοίρασμα της προκήρυξης για την
απεργία στην πύλη της πρώην ΓΓΔΕ και σε αφισοκόλληση
μέσα, ενώ έχουμε οργανώσει και ένα μάζεμα εργαζόμενων
για να συζητήσουμε την παρουσία μας στη συγκέντρωση.

Όλοι συμφωνούν ότι χρειάζεται απάντηση στην άθλια
διαχείριση της πανδημίας. Κάνουμε προσπάθεια για να
συμμετέχει ο Σύλλογός μας με το πανό του, καθώς και συμ-
βασιούχοι συνάδελφοι που παλεύουν για τη μονιμοποίησή
τους, οι καθαρίστριες του Υπ. Οικονομικών που δίνουν τη
μάχη ενάντια στις απολύσεις τους, εργαζόμενοι/ες από
ΔΟΥ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών».

«Η απεργία βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση και στις γειτο-
νιές», μας λέει η Νίκη Αργύρη, από τα συνεργεία της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης στο κέντρο της Αθήνας. «Το σύνθημα

“Λεφτά για την Υγεία, Όχι για Ραφάλ” κερδίζει όλο τον κό-
σμο. Συνεχίζουμε τις περιοδείες και τις αφισοκολλήσεις
παντού, έξω από σχολεία και νοσοκομεία της περιοχής μας.
Κάνουμε προσπάθεια να ξεσηκώσουμε επιπλέον χώρους,
όπως την Παμμακάριστο».

«Οργανώνουμε την απεργία στο Αττικό και το Δρομοκαΐ-
τειο με παρουσία στις πύλες και τα τμήματα», μας είπε ο
Σπύρος Γεωργακόπουλος, από τα Δυτικά της Αθήνας. «Το
Αττικό είναι στο κόκκινο, δέχεται όλα τα περιστατικά της
Δυτικής Αθήνας και η οργή είναι μεγάλη σε όλα τα τμήμα-
τα, από τους εργαζόμενους στη φύλαξη μέχρι τους διοικη-
τικούς. Το Σωματείο έχει πάρει απόφαση συμμετοχής στην
απεργία, το ίδιο και στο Δρομοκαϊτειο. Η δική μας παρου-
σία ενισχύει τη συζήτηση για τη συμμετοχή».

«Έχουμε ξεκινήσει περιοδείες στο Αγλαΐα Κυριακού και
το Αγία Σοφία, ενώ θα επισκεφτούμε και το Λαϊκό», μας λέει
η Κατερίνα Σεβαστάκη. Απόφαση συμμετοχής έχει πάρει
και το Ασκληπιείο Βούλας.

1η Φλεβάρη-Απεργιακός

Και στο Λεωνίδειο υπάρχει αγωνι-
στική διάθεση. Όλοι οι συνάδελ-

φοι\ισσες, ανάμεσά τους πάρα πολλοί
συμβασιούχοι, παρακολουθούν τις
εξελίξεις, διεκδικούν προσλήψεις και
μονιμοποιήσεις, χρηματοδότηση και
ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας. Ενόψει της απεργίας στις
26 Γενάρη είχαμε συζητήσει πως χρει-
άζεται να είμαστε κι εμείς εκείνη την
ημέρα έξω από το Κέντρο Υγείας, με
πανό και ανακοίνωση προς τον κόσμο
για τους λόγους της κινητοποίησής
μας. Εκτυπώσαμε μάλιστα αφισάκια
για την απεργία που κολλήσαμε στο
Κέντρο Υγείας, αλλά και έξω από νη-
πιαγωγεία και άλλα μέρη του Λεωνί-
δειου. Θα προχωρήσουμε στην κινητο-
ποίηση τη νέα ημερομηνία.

Ζαννέτα Λυσικάτου, 
γιατρός ΚΥ Λεωνιδείου

Ηκινητοποίηση που οργάνωσε το Σωματείο μας την Πέμπτη 20 Γενάρη
στην πύλη του Ιπποκράτειου ήταν πολύ πετυχημένη. Δεκάδες συνάδελφοι

και συναδέλφισσες όλων των τμημάτων και ειδικοτήτων έδωσαν το παρών, αν-
τιδρώντας στα συσσωρευμένα προβλήματα λειτουργίας του νοσοκομείου. 

Συμμετείχαν επίσης συνάδελφοι που βρίσκονται σε αναστολή, αντιπροσω-
πεία της ΠΟΕΔΗΝ, μέλη του Συντονιστικού Νοσοκομείων και άλλοι συμπαρα-
στάτες/τριες. Η διάθεση ήταν μαχητική, γι' αυτό και ακολούθησε πορεία στους
δρόμους γύρω από το νοσοκομείο με συνθήματα για ενίσχυση του ΕΣΥ. Ήταν
ένας ενδιάμεσος σταθμός ανάμεσα στη μέρα δράσης της ΠΟΕΔΗΝ στις 13
Γενάρη και την απεργία στο δημόσιο στις 26 Γενάρη -πλέον 1η Φλεβάρη- που
επιβεβαίωσε τη διάθεση όλων για αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης πάει από το κακό στο χειρότερο.
Με γεμάτες τις κλινικές κόβιντ, με διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, με συνε-
χείς μετακινήσεις προσωπικού και μετατροπές όλων και περισσότερων κρε-
βατιών σε κόβιντ. Μεγάλη πίεση υπάρχει πλέον και στα παιδιατρικά με κό-
βιντ, ενώ συνεχίζουν να μην γίνονται όλα τα χειρουργεία ή γιατροί του ΕΣΥ
να πηγαίνουν να κάνουν χειρουργεία στις ιδιωτικές κλινικές. Οι νεκροί από
κόβιντ στην Κεντρική Μακεδονία ξεπερνάνε αυτούς της Αττικής, επιβεβαι-
ώνοντας τις μελέτες για το πόσο δυσανάλογα έχει χτυπηθεί η περιφέρεια
από την κυβερνητική διάλυση του ΕΣΥ.

Η απεργία της 1ης Φλεβάρη έχει τα φόντα να είναι μια μεγάλη κινητοποί-
ηση. Το κάλεσμα της ΕΔΟΘ για συγκέντρωση στις ΥΠΕ μπορεί να συσπειρώ-
σει όλα τα σωματεία. Ήδη υπάρχουν μηνύματα από γιατρούς του ΙΚΑ ότι
ετοιμάζονται να συμμετέχουν. Στο Ιπποκράτειο συνεχίζουμε τις ενημερώσεις
μέχρι την τελευταία στιγμή με την ανακοίνωση του Σωματείου και τα υλικά
του Συντονιστικού Νοσοκομείων.

Γιάννης Κούτρας, γιατρός, μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων 
στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και της ΕΝΙΘ
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ξεσηκωμός για την Υγεία
Ηαπεργιακή συγκέντρωση της Τρίτης 1 Φλεβάρη

στα Γιάννενα θα γίνει στη 1μμ στο Πανεπιστημια-
κό Νοσοκομείο, με τη στήριξη του Νομαρχιακού Τμή-
ματος της ΑΔΕΔΥ.

Το κλίμα στα νοσοκομεία της πόλης είναι όπως παν-
τού οργισμένο αλλά και αγωνιστικό. Το έδειξαν με τον
πιο ξεκάθαρο τρόπο οι εκλογές των γιατρών της ΕΙΝΗ
την Δευτέρα 24/1. Στο κέντρο τους είχαν τη συζήτηση
για την ανάγκη κλιμάκωσης των απεργιακών αγώνων
ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Και αυτό εκφρά-
στηκε στα αποτελέσματα, με την επιτυχία της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μας κατέβασμα σαν Αρι-

στερό Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, κερδίζουμε
δύο έδρες στο νέο ΔΣ της Ένωσης, ενώ εκλέγουμε αν-
τιπροσώπους και για την ΟΕΝΓΕ και την ΑΔΕΔΥ. Άνο-
δο σημειώνει και η παράταξη του ΚΚΕ κερδίζοντας μία
επιπλέον έδρα στο ΔΣ, σε αντίθεση με την παράταξη
της ΠΑΣΚΕ (που στηρίζεται και από τη ΔΑΚΕ) αλλά και
του ΣΥΡΙΖΑ που χάνουν μία και δύο έδρες αντίστοιχα.
Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τις επό-
μενες μέρες. Είναι άλλο ένα δείγμα της αριστερής
στροφής στα συνδικάτα και της διάθεσης της βάσης
για αγωνιστική απάντηση στις κυβερνητικές επιθέσεις.

Λουίζα Γκίκα, γιατρός, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Ηαπεργία στις 26 Γενάρη είναι
αποτέλεσμα της εργατικής αν-

τίστασης που δεν έχει αφήσει την
κυβέρνηση σε ησυχία ούτε λεπτό.
Είναι μια απεργία σε συνθήκες βάρ-
βαρες για τους υγειονομικούς και
όλους τους εργαζόμενους, αλλά και
με έντονη την αυτοπεποίθηση ότι
έχουμε δώσει μάχες και μπορούμε
να κλιμακώσουμε.

Η παρέμβασή μας σαν Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων και σαν αντικαπιτα-
λιστική αριστερά ήταν κρίσιμη. Στο
Έλενα Βενιζέλου τους τελευταίους
μήνες έχουμε ταράξει τα νερά. Η

συγκρότηση της Επιτροπής Αγώνα
έχει φέρει κινητοποιήσεις, συζητή-
σεις, δράσεις. Εν όψει της απεργίας
κάνουμε περιοδείες μέσα στο νοσο-
κομείο, ακόμα και μέσα στο χιονιά
ενημερώναμε τους συναδέλφους και
τις συναδέλφισσες. Θα συμμετέχου-
με στην απεργιακή διαδήλωση με το
πανό της Επιτροπής Αγώνα και διεκ-
δικούμε να είναι εκεί και το πανό του
Σωματείου.

Κώστας Καταραχιάς,
μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, γιατρός 

Έλενα Βενιζέλου

Ηκυβέρνηση χάνει όλο και πε-
ρισσότερο τον έλεγχο της παν-

δημίας. Σε κάθε εφημερία έχουμε
αύξηση νοσηλειών, το περασμένο
Σάββατο είχαμε 50 νέες εισαγωγές.
Το νοσοκομείο γέμισε ασφυκτικά. 

Η διοίκηση αποφάσισε να επιτά-
ξει, ένα μήνα πριν δώσουν εξετάσεις
για τίτλο, συναδέλφους ειδικευόμε-
νους κάθε ειδικότητας: ορθοπαιδι-
κους, νευρολόγους, χειρουργούς,
καρδιολόγους. Προσωπικά στην
ομάδα μου έχω έναν ορθοπαιδικό,
έναν καρδιολόγο και ένα νευρολόγο,
κανέναν άλλο παθολόγο.

Προφανώς η κατάσταση είναι
ακόμα χειρότερη στην περιφέρεια.
Μας έφτασε περιστατικό από τη
Σαλαμίνα γιατί το Τζάνειο είχε ήδη
γεμίσει, αλλά και από τη Θήβα γιατί
δεν γινόταν να μείνει εκεί. Αν δια-
σωληνωθεί κάποιος είναι σχεδόν
βέβαιο ότι θα πεθάνει, είναι ελάχι-
στες οι περιπτώσεις που ξεφεύ-
γουν. Οι διασωληνωμένοι εκτός
ΜΕΘ είναι πολλές κι όχι λίγες μέ-
ρες σε κοινούς θαλάμους, ό,τι και
να λέει το υπουργείο. Πρόσφατα
χάσαμε ασθενή που ήταν εννιά μέ-
ρες εκτός κι άλλον έναν που ήταν

δώδεκα μέρες εκτός.
Ζούμε το χειρότερο κύμα, χάνου-

με κόσμο που ακόμα και στα προ-
ηγούμενα κύματα δεν θα χάναμε.
Γι’ αυτό είναι σημαντική αυτή η
απεργία. Πρέπει να γκρεμίσουμε
την κυβέρνηση και ο τρόπος για να
το κάνουμε είναι οι απεργίες μας.
Στο Γεννηματάς καταφέραμε ότι το
Σωματείο στηρίζει με ανακοίνωσή
του την κινητοποίηση.

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
γιατρός, μέλος ΔΣ Σωματείου 

Εργαζόμενων ΓΝΑ Γεννηματάς

Ηπεριοδεία μας στο Κρατικό Νί-
καιας τη Δευτέρα το πρωί βρήκε

πολύ θετική ανταπόκριση. Υπήρχε
προφανώς προβληματισμός για τον
καιρό λόγω χιονιά, αλλά η αγωνιστικό-
τητα των συναδέλφων υπερτερούσε. 

Σε όλα τα τμήματα, από τις καθα-
ρίστριες μέχρι τους τεχνικούς και
από τη νοσηλευτική μέχρι την ιατρι-
κή υπηρεσία, η συζήτηση για την
απεργία και τη σημασία της ήταν φο-
βερή. Η μεταφορά της για την Τρίτη
1 Φλεβάρη μας δίνει περισσότερες
μέρες για να την οργανώσουμε. Θα
είμαστε στο Υπουργείο Υγείας με το
πανό του σωματείου μας.

Βαγγέλης Παππάς, 
νοσηλευτής στη χειρουργική 

του Κρατικού Νίκαιας

Ηπανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 1ης
Φλεβάρη με αιχμή την Υγεία είναι κρίσι-

μη για όλο το εργατικό κίνημα που παλεύει
τη δολοφονική κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

Είναι μια απεργία που σαν Συντονιστικό
Νοσοκομείων την διεκδικούσαμε από την
ΑΔΕΔΥ και όλες τις συνδικαλιστικές ηγεσίες
εδώ και πολλούς μήνες, λέγοντας ανοιχτά
και καθαρά ότι ο μόνος τρόπος για να σταμα-
τήσουμε την κυβέρνηση είναι ο απεργιακός.
Αυτός ο δρόμος ανοίγει τώρα και είμαστε
μπροστά για να δώσουμε τη συνέχεια με πα-
νεργατικά χαρακτηριστικά.

Τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα καθημερι-
νά, η αύξηση των εισαγωγών, οι 100 νεκροί

την ημέρα, δεν είναι αντικειμενικά γεγονότα.
Είναι αποτέλεσμα των κυβερνητικών επιθέσε-
ων στο ΕΣΥ, της πολιτικής που αγοράζει Ρα-
φάλ αλλά διαλύει τα νοσοκομεία, της πολιτι-
κής που πριμοδοτεί τον ιδιωτικό τομέα Υγεί-
ας. Στο Γεννηματάς πριν λίγες μέρες ήρθαν
δυο διασωληνωμένοι ασθενείς από το “Λη-
τώ”. Η περίφημη συνδρομή των ιδιωτικών
κλινικών στην πανδημία δεν είναι τίποτα άλλο
από περιστατικά με το εξιτήριο στο χέρι για
τα οποία ακριβοπληρώνονται και αν κάποια
“στραβώσουν” τα στέλνουν πίσω για να κα-
ταλήξουν στα αζήτητα, στους διαδρόμους
των νοσοκομείων, για να πεθάνουν.

Οργανώνουμε την απεργία με τη δύναμη

της κινητοποίησης που έγινε στο Παίδων
Πεντέλης αλλά και όλων όσων έχουν γίνει σε
πολλά νοσοκομεία τις τελευταίες βδομάδες.
Οι υγειονομικοί του Παίδων Πεντέλης θα εί-
ναι στην απεργία με το πανό τους, οι συνά-
δελφοί μας από το νοσοκομείο Αγρινίου ετοι-
μάζονται επίσης να έρθουν στην Αθήνα. Κα-
λούμε όλο τον κόσμο να συσπειρωθεί στο
Συντονιστικό Νοσοκομείων για να κλιμακώ-
σουμε μέχρι την ανατροπή της κυβέρνησης
και της δολοφονικής πολιτικής της.

Χρίστος Αργύρης, 
γιατρός ΓΝΑ Γεννηματάς, 

Συντονιστικό Νοσοκομείων

Στον Ερυθρό, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία, δεν πάμε για
κατάρρευση, έχουμε ήδη καταρρεύσει. Πλέον δεν κάνουμε

ιατρική, αλλά τον τροχονόμο για την διακίνηση των νοσηλευόμε-
νων. Πάνω από το μισό νοσοκομείο έχει γεμίσει με κόβιντ περι-
στατικά. Όποιος ασθενής διασωληνωθεί είναι σχεδόν βέβαιο ότι
θα καταλήξει. Οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε τραγικές συνθήκες,
με αποτέλεσμα πολλές φορές να μένουν στο νοσοκομείο ακόμα
και ένα μήνα.

Η οργή των εργαζόμενων είναι τεράστια. Και έρχεται και δένει
με την πρόκληση της αγοράς των Ραφάλ την ώρα που τα νοσο-
κομεία καταρρέουν, αλλά και με άλλα θέματα της επικαιρότητας
όπως ο βιασμός στη Θεσσαλονίκη με τους γόνους των επιχειρη-
ματιών που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν γιατί
έχουν λεφτά και πλάτες. Οργανώνουμε τη συμμετοχή στην
απεργία για να εκφραστεί αυτή η οργή και να ανοίξουμε το δρό-
μο της κλιμάκωσης. Επιπλέον τις επόμενες μέρες πάμε για εκλο-
γές στο Σωματείο μας. Θα καταθέσουμε ψηφοδέλτιο της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς γιατί θέλουμε ένα σωματείο μαχητικό και
διεκδικητικό που δεν σωπαίνει αλλά πρωτοστατεί στις μάχες.

Θένια Ασλανίδη, γιατρός στον Ερυθρό

Οκόσμος στα νοσοκομεία βράζει. Στο Αγία
Όλγα έγιναν δυο κινητοποιήσεις τις τελευ-

ταίες βδομάδες ενάντια στα αίσχη Διοίκησης
και Υπουργείου, η δεύτερη πάρα πολύ μαζική.
Με αυτό τον αέρα οργανώνουμε την νέα απερ-
γία. Ήδη έχουμε κάνει εξόρμηση στην πύλη και
συνεχίζουμε με ενημερώσεις στα τμήματα. Δεν
ξεχνάμε ότι είναι αποτέλεσμα όλων των αγώ-
νων που έχουμε δώσει και της δικής μας πα-
ρουσίας σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων με
όλες τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στην
κατεύθυνση της απεργιακής κλιμάκωσης.

Μιχάλης Βερβέρης, 
εργαζόμενος στο Αγία Όλγα

ΟΣύλλογός μας θα βρίσκεται την Τρίτη έξω
από το Υπουργείο Υγείας, όπως πάντα σε

όλες τις κινητοποιήσεις ενάντια στη δολοφονι-
κή κυβερνητική πολιτική. Οι ενημερώσεις μας
όλες αυτές τις μέρες έχουν βρει θετική υποδο-
χή. 

Από την καθαριότητα μέχρι τα νοσηλευτικά
τμήματα, όλοι συζητάνε για τα απανωτά ψέμα-
τα του Υπουργείου, όπως τα τελευταία ότι κά-
ποια στιγμή θα μονιμοποιήσει τους συμβασιού-
χους. Όλοι αναρωτιούνται γιατί, αφού μπορεί
όπως λέει, δεν το κάνει εδώ και τώρα, αλλά το
μεταθέτει στο μέλλον. Κανείς δεν πιστεύει όσα
τάζει η Γκάγκα. Ο Σύλλογος μας βρέθηκε με το
πανό του και στο πλευρό των εργαζόμενων στο
Παίδων Πεντέλης, ενώ πολλοί συνάδελφοι
έχουν υπογράψει στο κείμενο στήριξης του
αγώνα τους. Οργανώνουμε την απεργία μέχρι
την τελευταία μέρα.

Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέας Συλλόγου
Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα

ξεσηκωμός για την Υγεία

Κρατικό Νίκαιας

Εξόρμηση για την οργάνωση της απεργίας στο Έλενα Βενιζέλου
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Ξεφυλλίζοντας την κοινή μας πορείαΜια πλούσια σε συζήτηση και συμμετοχή εκδήλω-
ση-παρουσίαση του βιβλίου “50 χρόνια αγώνες για
την Επανάσταση και τον Σοσιαλισμό” πραγματο-
ποίησε το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο την Παρα-
σκευή 21/1. Για το βιβλίο που εκδόθηκε με αφορμή
τα 50 χρόνια του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα-
τος -παλιότερα ΟΣΕ- μίλησαν οι Δημήτρης Παπα-
χρήστος, εκφωνητής του ραδιοσταθμού της εξέγερ-

σης του Πολυτεχνείου, Κώστας Παπαδάκης, δικη-
γόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής, Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος ΔΣ Σωματείου Ερ-
γαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς, Θανάσης Διαβολά-
κης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά με την Ανταρ-
σία στο Λιμάνι και Λίλιαν Μπουρίτη, από το Σοσια-
λιστικό Εργατικό Κόμμα. Παρουσιάζουμε εδώ τα
βασικά σημεία των ομιλιών τους.

Εντυπωσιάστηκα γιατί σε
αυτό το βιβλίο συγκεν-

τρώνονται 50 χρόνια ιστο-
ρίας της εργατικής τάξης
και του κινήματος της χώ-
ρας. Θέλω να σχολιάσω τον
τίτλο. Μισός αιώνας δεν εί-
ναι λίγο. Το συλλογικό αυτό
βιβλίο προσπαθεί να απαν-
τήσει σε ερωτήματα, από το
1971 που δημιουργήθηκε η
ΟΣΕ μέχρι σήμερα, μέσα
από τη μετεξέλιξη της ίδιας,
στη διάρκεια των πολιτικών,
ιστορικών και ταξικών διαδι-
κασιών, με επίκεντρο πάντα
την εργατική τάξη. 

Ξεκινήσαμε από τα πρω-
τοβάθμια σωματεία, την ορ-
γάνωση και την αυτοοργά-
νωση της εργατικής τάξης.
Οι απεργίες ήταν πολλές, τα εργοστάσια πολλά. Όλοι αυτοί οι αγώνες
είναι καταγεγραμμένοι μέσα σε αυτό το βιβλίο. Η ΟΣΕ, το σημερινό
ΣΕΚ μένει σταθερό στις απόψεις του για την ταξική σύγκρουση, τον
ρόλο της εργατικής τάξης, την επανάσταση και τον σοσιαλισμό. Και
φαίνεται από τις τότε ανακοινώσεις, που σήμερα αποτελούν ντοκου-
μέντα. Για όλα τα ζητήματα, εθνικά και διεθνή, με επίκεντρο πάντα την
εργατική τάξη, με αναφορές πέρα από τη χώρα μας. Μπορώ να πω
διαβάζοντάς το, πως με βρήκε προετοιμασμένο καθότι συμπορευτή-
καμε ως ένα σημείο. Αλλά πέραν τούτου η διαχρονική αλληλουχία των
κειμένων του βιβλίου λειτουργούν διαφωτιστικά διατρέχοντας πέντε
δεκαετίες.

Το κείμενο της Μαρίας Στύλλου, “Η κληρονομιά της αντίστασης στη
χούντα” κάνει μια σημαντική ανάλυση του ελληνικού καπιταλιστικού
συστήματος από τη δικτατορία του Πάγκαλου μέχρι αυτή του Παπα-
δόπουλου. Δεν αφήνει απ'έξω το υπόβαθρο της δικτατορίας, την αστι-
κή τάξη και τα στηρίγματά της... Μιλά για την κρίση της Αριστεράς με
στοιχεία, επικεντρώνοντας στη διάσπαση του 1968 και στη ρεφορμι-
στική της λειτουργία που οδήγησε μέρος της στην ενσωμάτωση σε
μεγάλο βαθμό στο καπιταλιστικό αστικό σύστημα. Ακολουθεί ένα κεί-
μενο για την εξέγερση του Νοέμβρη. “Ξεκίνημα επαναστατικών αγώ-
νων για το μαζικό κίνημα”. Δημοσιεύτηκε μετά τον Νοέμβρη του '73,
τον Δεκέμβρη. Γίνεται προσπάθεια κοινωνικοπολιτικής και ιδεολογικής
ανάλυσης, αλλά κύρια δίνει έμφαση στη συνειδητοποίηση της ανάγ-
κης για σκληρό, επίμονο αγώνα.

Διαβάζοντας το βιβλίο δεν μπορούσα να μην προσέξω τον καθένα
σύντροφο που βάζει την υπογραφή του. Όλοι τους προσθέτουν στην
κατανόηση αυτών των 50 χρόνων που ακόμα και σήμερα τα βλέπουμε
θαμπά. Το βιβλίο καλλιεργεί τη μνήμη για να παραμείνει όπλο αντίστα-
σης στη φθορά του χρόνου και σε κάθε μορφή εξουσίας. Όπως μέσα
στο βιβλίο γίνονται αναφορές στον Μαρξ, στο “Κράτος και Επανάστα-
ση” του Λένιν, στο “Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση” της Ρόζας Λούξεμ-
πουργκ, θα γίνονται και αναφορές στο σημερινό βιβλίο που κρατάμε
στα χέρια μας.

Δημήτρης Παπαχρήστος,
εκφωνητής του ραδιοσταθμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Τ  ο βιβλίο αποτελεί μια επιλογή ιδεο-
λογικών και πολιτικών κειμένων τα

οποία έχουν δημοσιευτεί στα έντυπα
του ΣΕΚ, αρχικά στη Μαμή, στη συνέ-
χεια στο περιοδικό Σοσιαλισμός από τα
Κάτω και στην Εργατική Αλληλεγγύη. 

Τα κείμενα που το απαρτίζουν κά-
νουν με μια αναδρομή στην ιστορία
της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς
και του εργατικού κινήματος στην Ελ-
λάδα, όπως τα κείμενα “Οι εργατικοί
αγώνες ξαναζούν”, “Η απεργία της
ΕΑΣ” και “Η κληρονομιά της αντίστα-
σης στη χούντα”. Υπάρχουν κείμενα
ιδεολογικοπολιτικής συγκρότησης
ανάμεσα στα οποία θα ξεχώριζα δύο
εμβληματικά. Το “Καιρός για αποχαι-
ρετισμό της εργατικής τάξης;” του
Πάνου Γκαργκάνα, όπου απαντά σε
κάποιες θεωρίες της δεκαετίας του
1980. Σοβαροφανείς βλακείες που δυ-
στυχώς επηρέασαν κομμάτια της Αρι-
στεράς. Καθώς και το κείμενο “Για τη
δικτατορία του προλεταριάτου”, ένα
πολύ βαθυστόχαστο κείμενο, που ανα-
λύει το πως διαχειρίζεται η εργατική
τάξη την εξουσία μετά την ανατροπή
του καπιταλισμού και με ποιον τρόπο
αποτρέπει την παλινόρθωσή του.

Υπάρχουν κείμενα που καταγρά-
φουν την εμπειρία από τη διεθνή πάλη
των τελευταίων δεκαετιών ενάντια
στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση,
όπως αυτά για τη Γένοβα, την Πράγα,
και το αντιπολεμικό κίνημα. Κείμενα
που καταγράφουν τις προσπάθειες για
τη συγκρότηση της επαναστατικής
Αριστεράς, στις οποίες φυσικά το ΣΕΚ
συμμετείχε, όπως το άρθρο του Λέαν-
δρου Μπόλαρη για την ιδρυτική συνέ-
λευση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Σπόρτινγκ
το 2009... Και βέβαια άρθρα για το αν-
τιφασιστικό κίνημα όπως το “Αθήνα
πόλη αντιφασιστική” του Πέτρου Κω-
σταντίνου και το “Η πιο μεγάλη διαδή-
λωση” της Αφροδίτης Φράγκου για
την μεγαλειώδη διαδήλωση στο Εφε-
τείο στις 7 Οκτώβρη 2020, μέρα έκδο-
σης της απόφαση για τη ΧΑ. 

Υπάρχουν πολλά περιστατικά που
σημαδεύουν αυτή την πορεία 50 χρό-
νων, εκ των οποίων τα τελευταία 45 συ-
νεργάζομαι με το ΣΕΚ: η πορεία του
Πολυτεχνείου το 1980 που έχει κρατή-
σει ζωντανό το Πολυτεχνείο και άνοιξε

για πάντα το δρόμο προς την αμερικά-
νικη πρεσβεία. Καταλήψεις που έφε-
ραν τη νίκη ενάντια τον Ν.815 το 1979,
οι Αριστερές Συσπειρώσεις φοιτητών,
η Επιτροπή για το Στρατό το 1982, οι
κινητοποιήσεις για τη δολοφονία Καλ-
τεζά το 1985 και σε συμπαράσταση με
τους κινέζους φοιτητές το 1989... Η
αταλάντευτα διεθνιστική στάση στο
Μακεδονικό και στον πόλεμο της Σερ-
βίας. Η συμβολή του στη συγκρότηση
της Συμμαχίας τον Πόλεμο και αργότε-
ρα της ΕΝΑΝΤΙΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ...

Τέλος, με την ιδιότητα του συνηγό-
ρου της πολιτικής αγωγής στη δίκη της
ΧΑ, θα ήθελα να τονίσω την αποφασι-
στική συμβολή του ΣΕΚ στην εξέλιξη
που οδήγησε στην καταδίκη και τη φυ-
λάκιση της. Αν δεν υπήρχε το ΣΕΚ δεν
θα υπήρχε η ΚΕΕΡΦΑ. Αν δεν υπήρχε η
ΚΕΕΡΦΑ από το 2009 να επισημαίνει
τον κίνδυνο, αποφασιστική, ενωτική και
προσανατολισμένη στους εργατικούς
χώρους, τα συνδικάτα και τις γειτονιές
με την παρέμβαση της, δεν θα είχε
συγκροτηθεί ο κορμός του αντιφασι-
στικού κινήματος μέρος του οποίου εί-
ναι και η πολιτική αγωγή -που τα έχου-
με ανάγκη γιατί σε λίγο καιρό ξεκινάει
η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Αξίζει λοιπόν
να διαβάσετε αυτό το βιβλίο.

Κώστας Παπαδάκης, 
δικηγόρος πολιτικής αγωγής 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Αν θα μπορούσα
να προσθέσω κά-

τι στον τίτλο του βι-
βλίου θα ήταν οι λέ-
ξεις “θεωρία και πρά-
ξη”. Δεν είναι πολύ
μεγάλο βιβλίο και
διαβάζεται πάρα πο-
λύ εύκολα. Διαβάζον-
τάς το μπορεί κανείς
να προβληματιστεί
αλλά και να ξεκαθαρί-
σει προβληματι-
σμούς. Κύρια όμως,
μέσα από τους σταθ-
μούς του κινήματος
στην Ελλάδα και διε-
θνώς, μπορεί να δει
πώς αυτό που αναφέ-
ρεται στη θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη και τι αποτελέσματα
έχει. Αυτό είναι το μαγικό.

Για μένα που δεν τα έχω ζήσει όλα αυτά, είναι διαφωτιστικό διότι
μέσα από τα γεγονότα του παρελθόντος μας βοηθάει να διαβάσουμε
αυτά που συμβαίνουν τώρα. Αν μία λέξη χαρακτηρίζει αυτό το βιβλίο
αυτή είναι η λέξη “χρήσιμο”. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί μπορεί
να μας καθοδηγήσει στις ενέργειες και τις επιλογές που πρέπει να
κάνουμε έτσι ώστε να πετύχουμε νίκες και αποτελέσματα. 

Είναι εντυπωσιακό πως, ενώ υπάρχουν διαφορετικοί συγγραφείς
και διαφορετικά είδη κειμένων, κινούνται όλα πάνω στο ίδιο νήμα...
Ο λόγος είναι απλός, ζωντανός και συχνά ενθουσιώδης. Πάνω απ'
όλα είναι περιεκτικός.

Σε ποιούς απευθύνεται; Νομίζω σε κάθε εργάτρια και εργάτη, σε
κάθε νέα και νέο που θέλει να μάθει από το παρελθόν για να συμ-
βάλει και ο ίδιος στο να καλυτερεύσει η ζωή όλων μας. Μιλάει για
το πού θέλουμε να πάμε και κάνει πολύ σαφές τι εννοούμε όταν λέ-
με σοσιαλισμός. Δίνει ιστορικά παραδείγματα που δείχνουν ότι
μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο αλλά και για το πώς μπορούμε
να το κάνουμε. 

Δεν είναι “ένα παραπάνω βιβλίο”. Είναι από αυτά που κάνουν τη
διαφορά. Είναι σαν το βιβλίο της Μαρίας Στύλλου “Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών” που όταν ξεκίνησε η συζήτηση αυ-
τού του βιβλίου σε εργατικούς χώρους και γειτονιές δημιουργήθη-
κε η Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη, καταφέραμε να κάνουμε
την ημέρα των γυναικών μια απεργιακή ημέρα και σήμερα να έχου-
με ένα τεράστιο κίνημα #metoo, ένα τεράστιο γυναικείο κίνημα. Τέ-
τοια στόφα πιστεύω πως έχει αυτό το βιβλίο και μπορεί να βοηθή-
σει να έχουμε νίκες...

Θα σταθώ στις αναφορές που υπάρχουν για τους εργατικούς
αγώνες. Εντυπωσιάστηκα διαβάζοντας για την απεργία στην Τριαν-
τέξ που έγινε πριν από τόσα πολλά χρόνια, με τις ομοιότητες με το
σήμερα. Με όσα έγιναν με τον Κώστα Καταραχιά στον Άγιο Σάββα.
Μόνο που εμείς νικήσαμε γιατί υπήρχε αυτή η εμπειρία. Αυτό το βι-
βλίο μπορεί να μας προσφέρει αυτή τη δύναμη και αυτή την τεχνο-
γνωσία για να έχουμε νίκες. Αυτό φαίνεται το τελευταίο διάστημα
με την πανδημία και την έξαρση της Όμικρον. Έπρεπε οπωσδήποτε
να απαντήσουμε με απεργίες. Υπήρχαν αντιστάσεις και μεθοδεύ-
σεις αλλά τα καταφέραμε. Την Τετάρτη 26/1 (σ.σ. 1/2 μετά την ανα-
βολή) η ΑΔΕΔΥ έχει βγάλει 3ωρη παν-δημοσιοϋπαλληλική στάση
εργασίας. Θα πάμε στο υπ. Υγείας στη 1μμ και μετά στο Σύνταγμα
με πορεία. Θέλουμε να ρίξουμε τον Πλεύρη και τη ΝΔ που το μόνο
που τους ενδιαφέρει είναι τα κέρδη και δεν δίνουν δεκάρα για τις
ζωές μας. Σας καλούμε να είστε εκεί και σας προτείνω να πάρετε
και να διαβάσετε το βιβλίο. 

Μαρία Χαρχαρίδου, 
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς, 

Το 1971, μέσα στη
χούντα γεννήθηκε η

σύγχρονη επαναστατική
Αριστερά της Ελλάδας κά-
τω από κάποιους παρά-
γοντες που έπαιξαν ση-
μαντικό ρόλο εκείνη την
εποχή: από τη μια η αντί-
θεση στη σοσιαλδημοκρα-
τία που κυριαρχούσε σε
αρκετές ευρωπαϊκές χώ-
ρες με μια διαχείριση του
καπιταλισμού πολλές φο-
ρές πιο άγρια από την πα-
ραδοσιακή Δεξιά και από
την άλλη η αντίδραση στις
εμπειρίες των λεγόμενων
χωρών του υπαρκτού σο-
σιαλισμού, καθεστώτων
που ήταν εκμεταλλευτικά και καταπιεστικά.

Ήταν η αντίδραση στους συμβιβασμούς του “επίσημου” κομμουνι-
στικού και Αριστερού κινήματος που δεν έδιναν διέξοδο στις διαθέσεις
πρωτοπόρων αγωνιστών οι οποίοι έβλεπαν ότι με αυτόν τον τρόπο το
εργατικό κίνημα δεν πρόκειται να νικήσει και στράφηκαν στην προσπά-
θεια να δημιουργήσουν νέες επαναστατικές ομάδες και οργανώσεις
από την αρχή. 

Το ΣΕΚ κάνει την επιλογή να μιλήσει για την ιστορία του, όχι βλέποντας
το χθές μέσα από το σήμερα, αλλά παρουσιάζοντάς το όπως ήταν. Όπως
το καταλάβαιναν και το ανέλυαν οι σύντροφοι/ισσες τότε. Γι' αυτό βλέ-
πουμε κείμενα συγκυρίας εξαιρετικά δυνατά. Χωρίς να θέλω να υποτιμή-
σω τα υπόλοιπα που είναι πολύ σημαντικά, τα κείμενα που αναφέρονται
στην εξέγερση και γράφτηκαν λίγο μετά από αυτή και το κείμενο για τους
αγώνες με αφορμή την Τριαντέξ είναι πραγματικά συγκλονιστικά. 

Παρουσιάζει τη δεκαετία του '70 με την αντιδικτατορική πάλη αλλά και
τους αγώνες της Μεταπολίτευσης όπου ένας κόσμος δεν ήθελε απλά να
φύγουμε από τη δικτατορία και να αντικατασταθεί με μια κοινοβουλευτι-
κή δημοκρατία, αλλά ήθελε να γίνει ένα πραγματικό προχώρημα με αντι-
καπιταλιστικά βήματα... Βρίσκουμε την κριτική στις κοινωνίες του λεγό-
μενου υπαρκτού σοσιαλισμού που εκείνη την περίοδο καταρρέουν και
την ανάπτυξη της ανάλυσης πως πρόκειται για καθεστώτα κρατικού κα-
πιταλισμού. Κείμενα που άνοιγαν τη συζήτηση για το ποια μπορεί να εί-
ναι η απάντηση στο γιατί καταρρέουν αλλά και για το ποια είναι τα καθή-
κοντα της εργατικής τάξης... 

Φτάνουμε στη δεκαετία του 2010 με πολύ σημαντικούς αγώνες και
προσπάθεια για την ενότητα της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στην Ελ-
λάδα και τη μάχη του αντιφασιστικού κινήματος και για την υπεράσπιση
των μεταναστών. Και τέλος τη δεκαετία που διανύουμε, που κλείνει το
βιβλίο με τη μεγάλη διαδήλωση στο Εφετείο για την καταδίκη της ΧΑ. 

Υπάρχει λοιπόν μέσα στο βιβλίο η φλόγα της συγκυρίας αλλά και η θε-
ωρητική ανάλυση των κρίσιμων θεωρητικών ζητημάτων που μας απασχο-
λούν και σήμερα με αφορμή τα καθήκοντα των επαναστατών. Είναι ένα
βιβλίο πραγματικά πολύ χρήσιμο γιατί έχουμε σήμερα το καθήκον ως
επαναστατική Αριστερά να μπούμε μπροστά στον αγώνα που δίνουν οι
εργαζόμενοι για να κρατηθούν καταρχήν στη ζωή, να επιβιώσουν απέ-
ναντι σε μια κυβέρνηση που μας αφήνει στο έλεος της πανδημίας και για
να ανοίξουμε το δρόμο για την κοινωνία που ονειρευόμαστε. Μια κοινω-
νία χωρίς βαρβαρότητα, χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Μια δίκαιη
κοινωνία, σοσιαλιστική όπου οι εργάτες θα κάνουν κουμάντο στην παρα-
γωγή αλλά και συνολικά. Έχουμε τον τρόπο, έχουμε τη θεωρία αλλά
έχουμε και την ανάγκη. Τέτοιες απαντήσεις δίνει το βιβλίο, γι' αυτό και
θα πρότεινα σε κάθε αριστερό άνθρωπο και αγωνιστή να το διαβάσει.

Θανάσης Διαβολάκης, 
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά με την Ανταρσία στο Λιμάνι 

Το βιβλίο αυτό είναι πολύ ζωντανό
διότι περιλαμβάνει 50 χρόνια ταξι-

κών αγώνων και τις επιλογές του ΣΕΚ
μέσα σε αυτά. Πέρα από τη ζωντάνια
του όμως, είναι πολύτιμο διότι υπάρχει
μια συνδετική ουσία: οι βασικές επιλο-
γές, τα αγκωνάρια της επαναστατικής
παράδοσης στην οποία στηρίζεται το
ΣΕΚ. 

Σήμερα βρισκόμαστε σε μια φάση
που τα πράγματα είναι καλύτερα απ'
ότι τα τελευταία 50 χρόνια. Γι' αυτό αξί-
ζει να το διαβάσει ο κάθε αγωνιστής
και αγωνίστρια για να δούμε και πώς
αντιμετωπίζουμε τις μάχες του σήμερα.

Ξεκινώντας από την πρώτη και βασι-
κή επιλογή, ότι είμαστε με την επανά-
σταση. Είναι μια αταλάντευτη επιλογή
του ΣΕΚ στο δίλημμα “μεταρρύθμιση
ή επανάσταση” που έβαλε η Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ πριν από 100 χρόνια, και δια-
περνά και όλο το βιβλίο. Σήμερα κανείς
δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο καπιτα-
λισμός είναι σε μια βαθιά και πολύπλευρη
κρίση. Η πανδημία είναι ένα ακόμα τραν-
ταχτό παράδειγμα.

Αυτό όμως συμβαίνει σε μια φάση που
η σύγκρουση των από πάνω με την εργα-
τική τάξη τούς είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Αυτό είναι το δεύτερο σημείο αγκωνάρι: η
κεντρικότητα της εργατικής τάξης. Η ερ-
γατική τάξη είναι η δύναμη που μπορεί
και να τσακίσει τις επιθέσεις του Μητσο-
τάκη και να φτάσει η ίδια να απελευθερώ-
σει τον εαυτό της και ολόκληρη την κοι-
νωνία ανατρέποντας με επανάσταση τον
καπιταλισμό. Το ΣΕΚ έχει δώσει και μέσα
στην Αριστερά τη μάχη για το ότι η εργα-
τική τάξη είναι αυτή η κοινωνική δύναμη.
Από τη χούντα μέχρι τη δεκαετία του '80
που κάποιοι έλεγαν πως έχει πεθάνει κτλ.
Κι εδώ είμαστε σε πιο προχωρημένο ση-
μείο. Πολύς περισσότερος κόσμος κατα-
λαβαίνει πως η τάξη μας είναι αυτή η δύ-
ναμη. Είμαστε λίγες μέρες πριν την απερ-
γία στις 26 Γενάρη. Αυτός είναι ο τρόπος
για να παλέψουμε για τις ζωές μας μέσα
στην πανδημία. Απεργίες με τους υγει-
ονομικούς μπροστά. Είναι ένα παράδειγ-
μα της δύναμης της τάξης μας. Υπάρχουν
τεράστια προχωρήματα, στη μαζικοποί-
ηση των σωματείων, και τη στροφή προς
τα αριστερά στις εκλογές σε αυτά... Η ερ-
γατική τάξη είναι εδώ και δίνει τον τόνο. 

Η κρίση του συστήματος όμως είναι και
βαθιά πολιτική. Έχει ξεσπάσει το σκάνδα-
λο με τους καπιταλιστές-βιαστές. Αποκα-
λύπτεται πως αυτοί οι τύποι δεν έχουν
κανέναν ενδοιασμό να βιάζουν εργαζόμε-
νες κοπέλες. Και αυτό η εργατική τάξη εί-
ναι που θα το παλέψει. Γι' αυτό και είναι
κρίσιμο το τι θα γίνει με την 8 Μάρτη φέ-
τος. Μπορεί να είναι μια πανεργατική
απεργία σεισμός. Από την μάχη ενάντια
στον ρατσισμό και τον φασισμό μέχρι την
περιβαλλοντική καταστροφή η εργατική

τάξη είναι αυτή που μπορεί να καταφέρει
να σώσουμε την κοινωνία και τον πλανή-
τη από τα αρπαχτικά του καπιταλισμού.

Τρίτο σημείο ο διεθνισμός. Το να δίνεις
την κόντρα με τον Παπανδρεόυ που έλε-
γε “βυθίσατε το Χόρα”, στη συνέχεια με
τον πατέρα Μητσοτάκη για το Μακεδονι-
κό που οδηγούσε την ΟΣΕ στα δικαστή-
ρια είναι ένα ξεκάθαρο δείγμα αταλάν-
τευτης διεθνιστικής στάσης. Και σε αυτό
το σημείο είμαστε πιο μπροστά. Ας δούμε
τι έγινε με τον EastMed και το τεράστιο
φιάσκο του Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά
επιμένουν και έφεραν τα Ραφάλ, ενώ πο-
λύς περισσότερος κόσμος αναρωτιέται
γιατί σπαταλάνε δισεκατομμύρια για εξο-
πλισμούς και καταλαβαίνει το σύνθημα
“θέλουμε λεφτά για την Υγεία και την
Παιδεία και όχι για Ραφάλ”. Σε αυτή την
περίοδο ο διεθνισμός σημαίνει πίεση
προς την υπόλοιπη Αριστερά πως δεν κά-
νουμε πατριωτική αντιπολίτευση στη ΝΔ.

Τελευταίο αγκωνάρι είναι ο σοσιαλι-
σμός από τα κάτω. Η αντίληψη ότι ο σο-
σιαλισμός δεν θα έρθει ούτε ψηφίζοντας
μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, ούτε
όμως μέσα από γραφειοκρατίες σαν τη
σταλινική. Η θεωρία του κρατικού καπιτα-
λισμού είναι κι αυτή ένα βασικό αγκωνάρι
που δεν έχει να κάνει κύρια με την επιλο-
γή ενάντια στην ηττοπάθεια που επικρα-
τούσε στην Αριστερά με την πτώση αυτών
των καθεστώτων. Έχοντας την ανάλυση
του κρατικού καπιταλισμού λέγαμε πως
αυτή η κρίση θα περάσει από την ανατολή
στη δύση. Η εξέγερση του Καζακστάν αυ-
τές τις μέρες το επιβεβαιώνει και η εργα-
τική τάξη μας θυμίζει ότι είναι αυτή που
μπορεί να καθορίζει τα πράγματα. 

Όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρα-
σμα ότι χρειάζεται να οργανωθούμε. Θέ-
λουμε να μπούμε σε αυτές τις μάχες πιο
δυνατοί, για να τις καθορίσουμε και να
φτάσουμε μέχρι τέλους. Αυτό το βιβλίο
είναι ένα εργαλείο για αυτές τις μάχες. 

Λίλιαν Μπουρίτη,
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

επιμέλεια: Δημήτρης Δασκαλάκης
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Πανελλαδική Σύσκεψη
στο Εμπρός
Aποφάση της Πανελλαδικής Σύσκεψης στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ
για την διεθνή κινητοποίηση στις 19 Μάρτη κατά του
ρατσισμού και του φασισμού. 

Η Πανελλαδική Σύσκεψη στο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ την Κυριακή 23 Γενάρη είχε
μεγάλη ανταπόκριση και κατέληξε σε κάλεσμα για κινητοποιήσεις ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό στις 19 Μάρτη στην Αθήνα στην Ομόνοια 3μμ και σε
πολλές άλλες πόλεις. Απέτυχε η προσπάθεια ομάδας φασιστών να την παρεμ-
ποδίσουν με διαδικτυακή επίθεση.

Την ίδια μέρα ο διεθνής συντονισμός World Against Racism and Fascism κα-
λεί σε κινητοποιήσεις σε πάνω από 17 χώρες σε όλο τον Πλανήτη για να φρά-
ξουμε το δρόμο στην κλιμάκωση του ρατσισμού με το κλείσιμο των συνόρων
στην Πολωνία και την Ελλάδα και την απειλή ανόδου του φασισμού.

Η σύσκεψη καλεί σε κινητοποίηση καταδίκης των εγκληματικών ευθυνών της
κυβέρνησης στο κλείσιμο των συνόρων που οδηγεί στα ναυάγια και τους πνιγ-
μούς προσφύγων, τις δολοφονίες στα σύνορα με τις παράνομες επαναπρο-
ωθήσεις, την αθλιότητα μέσα στα στρατόπεδα με την απάνθρωπη πολιτική του
αποκλεισμού έξω από τις πόλεις, σε στρατόπεδα στα νησιά, χωρίς πρόσβαση
στα σχολεία για τα παιδιά, χωρίς ΑΜΚΑ, με την άρνηση να δώσει άσυλο και
χαρτιά σε πρόσφυγες και μετανάστες. 

Ταυτόχρονα καλεί σε αγώνα ενάντια στην προσπάθεια επανάκαμψης των
φασιστών με τις πλάτες της κυβέρνησης και της ΕΛΑΣ ενόψει και της έναρξης
της αναμενόμενης έφεσης της δίκης της Χρυσής Αυγής. 

Η σύσκεψη καλεί σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, μαθητές σχολείων, κοι-
νότητες μεταναστών, πρόσφυγες από τα στρατόπεδα, ανθρώπους των γραμ-
μάτων και των τεχνών, κινήσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων γυναικών, Ρομά,
αναπήρων, κινήσεις για το περιβάλλον να δώσουμε μαζί αυτήν την μάχη. Να
στηριχτούν οι διεκδικήσεις για άσυλο, στέγη, χαρτιά για πρόσφυγες και μετα-
νάστες, ανοιχτά σύνορα και όχι επαναπροωθήσεις και πνιγμοί, όλα τα παιδιά
προσφύγων στα σχολεία, ΑΜΚΑ χωρίς αποκλεισμούς για πρόσβαση στην δη-
μόσια Υγεία. Όχι στις αποφυλακίσεις των νεοναζί, να μείνουν οι δολοφόνοι στη
φυλακή. Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι!, οι ζωές των μεταναστών μετρά-
νε!

Εκ μέρους των διοργανωτών τοποθετήθηκαν αρχικά οι Κώστας Παπαδάκης,
πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Ιγκεμποργκ Μπέγκελ, δημοσιο-
γράφος, Βασίλης Κουκαλάνι, σκηνοθέτης-ηθοποιός, Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Παρβανά Αμιρί, από την Ριτσώνα και τον συντονισμό
προσφύγων από τα στρατόπεδα, Νίκος Κοτρώτσος, εκπαιδευτικός από την
πρωτοβάθμια, Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος
«η Ενότητα» και Μάνος Νικολάου, εκπροσωπώντας τις τοπικές επιτροπές της
ΚΕΕΡΦΑ. Συμμετείχαν στην συζήτηση ο Γιάννης Σαμπάνης, εκπροσωπώντας
την οικογένεια του δολοφονημένου από αστυνομικούς Ρομ Νίκου Σαμπάνη
που παραβρέθηκε σύσσωμη, η Μαρία Χαρχαρίδου από το ΔΣ Συλλόγου Εργα-
ζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς και το Συντονιστικό Νοσοκομείων. 

Συμμετείχαν ακόμη δικηγόροι όπως ο Θανάσης Καμπαγιάνης, πολιτική αγω-
γή στη δίκη της ΧΑ και της οικογένειας του Νίκου Σαμπάνη και ο Βασίλης Πα-
παδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις επαναπροωθήσεις. 

Πήραν μέρος συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες από σωματεία εργαζόμε-
νων από τα νοσοκομεία, την εκπαίδευση, τους Δήμους, το ΥΠΠΟ, τον ιδιωτικό
τομέα. Κοινότητες μεταναστών από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Αφγανι-
στάν, το Καμερούν, το Κογκό, την Γκάνα. Πρόσφυγες από τα στρατόπεδα του
Ελαιώνα, της Ριτσώνας, της Μαλακάσας. Φοιτητές/τριες από το Πολυτεχνείο,
το ΠΑΔΑ, το Πάντειο, την Φιλοσοφική, τα ΕΜΜΕ και μαθητές/τριες σχολείων
της Αθήνας. Συμμετείχαν άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που προ-
ωθούν την πραγματοποίηση αντιφασιστικού φεστιβάλ, καλλιτέχνες από την
Ομάδα Ανατροπής Λόγου και Τέχνης και ζωγράφοι, μέλη της Κίνησης Ανάπη-
ρων Καλλιτεχνών. Ακόμη εκπαιδευτικοί της Συνέλευσης Ενάντια σε Εγκλει-
σμούς κι Αποκλεισμούς, η Πρωτοβουλία ενάντια στη περιβαλλοντική κατα-
στροφή και την κλιματική αλλαγή, η Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη και δη-
μοτικές κινήσεις. 

Συμμετείχαν αγωνιστές/στριες από τα νησιά όπου δίνεται η μάχη κατά των
νέων στρατοπέδων-φυλακών του Μηταράκη, τη Χίο και τη Λέσβο και από πό-
λεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, τα Γιάννενα, ο Βόλος, η Ξάνθη, το Ηρά-
κλειο, τα Χανιά κλπ. 

Ειδικά για τα στρατόπεδα, η σύσκεψη καλεί σε μέρα δράσης στις 6 Φε-
βρουαρίου. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε γειτονιές, πανεπι-
στήμια, εργασιακούς χώρους αλλά και χώρους του πολιτισμού. Συμφωνήθηκε
η έκδοση αφίσας, προκήρυξης και συγκροτήθηκε Οργανωτική Επιτροπή. 

Διεθνής μέρα δράσης
Με μαζική συμμετοχή -ζων-

τανή στο Θέατρο «Εμ-
πρός» παρά το τσουχτε-

ρό κρύο αλλά και διαδικτυακή-
παρά την αποτυχημένη απόπειρα
των φασιστών να την εμποδίσουν
εισβάλοντας στο ΖΟΟΜ - πραγ-
ματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Γε-
νάρη η πανελλαδική σύσκεψη
που κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ ενόψεις
της διεθνούς μέρας δράσης
ενάντια στον φασισμό και στον
ρατσισμό στις 19 Μάρτη. 

«Το αντιρατσιστικό και το αντι-
φασιστικό κίνημα ενοχλεί, όπως
φάνηκε και απο την απόπειρα των
φασιστών να μποϋκοτάρουν τη
σημερινή σύσκεψη, ενοχλεί επί-
σης μια κυβέρνηση που εχει δεί-
ξει σε όλα τα επίπεδα το πιο απο-
κρουστικό της πρόσωπο: Από την
πανδημία μέχρι το γεγονός ότι τις
προηγούμενες μέρες νεκρά σώ-
ματα ανθρώπων, βρεφών ξεβρά-
ζονταν σε όλα τα νησιά ως άμεσο
αποτέλεσμα της εγκληματικής
ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρ-
νησης απέναντι στους πρόσφυ-
γες» τόνισε ο συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου
ανοίγοντας την σύσκεψη που
συντόνισε η Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-
Ρέντη. «Θα δώσουμε διεθνώς τη
μάχη ενάντια στον ρατσισμό και
τον φασισμό, έχουμε κάνει την
πρόταση σε όλα τα συνδικάτα,
τις κινήσεις, σε κάθε οργάνωση
που θέλει να παλέψει ενάντια
στον ρατσισμό και τον φασισμό,
αυτήν την κινητοποήση να την κά-
νουμε μαζί. Πάμε να ξεσηκώσου-
με τους χώρους δουλειάς, τις γει-
τονιές, τους πρόσφυγες στα
καμπ τις γειτονιές των Ρομά,
τους καλλιτέχνες, ξεκινάμε δυνα-
τά» τόνισε.

Ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγό-
ρος από την πολιτική αγωγή στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, αναφέρ-
θηκε σε τρία βασικά σημεία της
αντιφασιστικής δράσης: στον
αγώνα που δίνεται ενάντια στις
αποφυλακίσεις χρυσαυγιτών τονί-
ζοντας ότι από τις 35 αιτήσεις δε-
κτές έχουν γίνει οι τέσσερις, στη
μάχη που πρόκειται να ξεκινήσει
σύντομα και αφορά τη Δίκη της
Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό
αλλά «και την προκαταρκτική εξέ-
ταση που διενεργείται, χάρη στις
δικές μας παρεμβάσεις, από τον
εισαγγελέα Αρείου Πάγου για τη
διερεύνηση της δράσης εγκλημα-
τικής οργάνωσης πίσω από τις
γνωστές φασιστικές ενέργειες
τον Οκτώβριο του 2012 στη Θεσ-
σαλονίκη και στο Ν. Ηράκλειο να
ξαναβγούνε στο δρόμο και να
τρομοκρατήσουν την κοινωνία»

όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
«Είναι σημαντικό να συντονίσου-
με πανελλαδικά τις κινήσεις μας,
να συνδεθούμε με τις κοινωνίες
των νησιών που δίνουν τη μάχη
για να αποτρέψουν τις άθλιες
συνθήκες φυλάκισης των προ-
σφύγων στα νησιά, και με τις σκέ-
ψεις αυτές καλούμε ως συνήγο-
ροι πολιτικής αγωγής, στην αντι-
φασιστική διαδήλωση στις 19
Μάρτη στην Αθήνα και σε άλλες
πόλεις». 

Μέγιστη συσπείρωση
«Η μάχη που έχουμε να δώσου-

με στις 19 του Μάρτη είναι πολύ
σοβαρή. Είναι μια μάχη διαρκής
ενάντια στον ρατσισμό και τον
φασισμό και γι’ αυτό χρειάζεται η
μέγιστη συσπείρωση» τόνισε ο
Νίκος Κοτρώτσος, εκπαιδευτικός
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
«Ο καπιταλισμός όσο πιο πολύ
βαθαίνει η κρίση του γίνεται όλο
και πιο κανιβαλικός παίζοντας το
ρατσιστικό χαρτί της διαίρεσης
της εργατικής τάξης. Λιγότερα
δικαιώματα στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες σημαίνει και λι-
γότερα δικαιώματα για τους ντό-
πιους. Φέτος συμπληρώνονται
εκατό χρόνια από την μικρασιατι-
κή καταστροφή. Οι πολιτικοί πρό-
γονοι των σημερινών φασιστών
αποκαλούσαν τουρκόσπορους
τους μικρασιάτες πρόσφυγες.
Όμως αυτοί ήταν που βρήκαν τη
δύναμη να στελεχώσουν το εργα-
τικό κίνημα της δεκαετίας του ’30
και την αντίσταση στη συνέχεια.

Είναι μια παράδοση που συνεχί-
ζουμε».

«Τα “κέντρα φιλοξενίας” είναι
χειρότερα από φυλακές και ο κό-
σμος διαμαρτύρεται, χθες 1200
άτομα έκαναν απεργία πείνας»
τόνισε ο πρόεδρος της Πακιστα-
νικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ.
«Η κυβέρνηση φέρνει ένα και-
νούργιο νόμο με τον οποίο θέ-
λουν οι μετανάστες να εργάζον-
ται σαν σκλάβοι πχ στη Μανωλά-
δα για όσο διαρκεί η συγκομιδή
της φράουλας, όχι κάποιο σχέδιο
κοινωνικής ένταξης αλλά ένα
σχέδιο για πολύ φτηνά εργατικά
χέρια. Η Πακιστανική Κονότητα
μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ και το αντι-
ρατσιστικό κίνημα στις 19 Μάρτη
θα βρεθούμε ξανά στην πρώτη
γραμμή και θα είμαστε χιλιάδες».

«Η καθημερινή ζωή μας είναι
κρυμμένη πίσω από το ψηλό τεί-
χος του καμπ. Αλλά εμείς δεν
σιωπούμε. Δίνουμε αγώνες για να
παραμένουμε ορατοί, για να μπο-
ρούμε να έχουμε τη φωνή μας»
είπε η Παρβανά Αμιρί, από το
καμπ της Ριτσώνας και τον συντο-
νισμό προσφύγων από τα στρα-
τόπεδα. «Στο στρατόπεδο δεν
σιωπήσαμε ποτέ και σταθήκαμε
εναντίον της αδικίας, εναντίον
της αδιαφορίας. Δεν διεκδικούμε
τίποτε περισσότερο από τα δι-
καιώματά μας, να ζήσουμε ελεύ-
θερα, μια κανονική ζωή. Κορίτσια
και γυναίκες που αντιστέκονται
μαζί με τα παιδιά για ένα καλύτε-
ρο κόσμο». 

Στην άμεση ανάγκη να σταμα-
τήσουν εδώ και τώρα τα push
back, οι εγκληματικές επαναπρο-
ωθήσεις στα νησιά και στον
Έβρο αναφέρθηκε η δημοσιο-
γράφος Ίγκεμποργκ Μπέγκελ,
καλώντας με τη σειρά της στα
συλλαλητήρια στις 19Μ: «Πλέον
δεν στέλνουν παράνομα πίσω μό-
νο τους ανθρώπους που βρί-
σκουν την ώρα που προσπαθούν
να περάσουν τα σύνορα στην
στεριά ή στην θάλασσα αλλά και
όσους τα έχουν ήδη καταφέρει
και βρίσκονται σε ελληνικό έδα-

Η Παρβάνα Αμιρί στη σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ. φωτό: Γιώργος Πίττας

Ο αδερφός του Νίκου Σαμπάνη.
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κατά του φασισμού-ρατσισμού
φος στερώντας τους το δικαίωμα να
ζητήσουν άσυλο. Έχουμε πολλά πα-
ράπονα από τα νησιά από ανθρώ-
πους που λένε εμείς θέλουμε να
βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, να
δώσουμε πράγματα, κουβέρτες, νε-
ρό, φαγητό όταν φτάνουν αλλά η το-
πική αστυνομία μας σταματάει, μας
συλλαμβάνει, μας ρίχνει βαριά πρό-
στιμα. Χρειάζεται να οργανωθούμε
στα νησιά, σε κάθε τέτοιο περιστατι-
κό να υπάρχει πολύς κόσμος που να
σταματάει αυτήν την τρομοκρατία.
Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να λέει ψέ-
ματα για τα pushback και δεν έχου-
με να περιμένουμε τίποτε από την
πολιτική του ούτε από την Κομισιόν.
Εμείς πρέπει να δώσουμε αυτή τη
μάχη». 

«Θέλουμε δικαιοσύνη για τον Νί-
κο Σαμπάνη. Και στις 19 του Μάρτη
θα είμαστε και εμείς εκεί και θα κά-
νουμε ό,τι μπορούμε» τόνισε ο κρα-
τώντας την φωτογραφία του νεκρού
του αδελφού, ο Γιάννης Σαμπάνης.
«Χρειάζεται να ξεκινήσουμε άμεσα
με τοπικές συσκέψεις σε κάθε γειτο-
νιά, να μεταφέρουμε τη σημερινή
συζήτηση και να αποφασίσουμε πως
θα οργανώσουμε τη δράση για τις
19Μ τοπικά και σε κάθε χώρο» είπε
ο Μάνος Νικολάου από τις τοπικές
ΚΕΕΡΦΑ. 

«Υπάρχει ο παλμός για να γίνει
ξανά φέτος στις 19Μ ένα τέτοιος ξε-
σηκωμός σαν και εκείνους που έγι-
ναν το 2013 και το 2014 και μεγάλο
ρόλο έπαιξαν οι καλλιτέχνες, το Εμ-
πρός και το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ
Παραστατικών Τεχνών» υπογράμισε
ο Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός.
«Πάμε αυτόν τον Μάρτιο ξανά για
ένα μεγάλο αντιφασιστικό δεκαήμε-
ρο παραστατικών τεχνών, να συνδε-
θούμε με τα κινήματα διαμαρτυρίας
-ο ξεσηκωμός των καλλιτεχνών που
ζήσαμε πριν ενάμισι χρόνο χρειάζε-
ται να έχει συνέχεια».

«Ένα στοιχείο της ανθρώπινης
ζωής και έκφρασης είναι η τέχνη και
θα πρότεινα από τις 13 ως τις 19
Μάρτη να οργανώσουμε μια έκθεση
εικαστικών καλλιτεχνών, καθρέφτη
της πραγματικότητας που ζει ο πρό-
σφυγας, ο μετανάστης, ο άνθρω-
πος, ο άνθρωπος που είναι κλεισμέ-
νος σε στρατόπεδα συγκέντρωσης»
ανέφερε η Λήδα Καζαντζάκη, ιστορι-

κός τέχνης.
«Η ομάδα μας έχει ένα κοινωνικό,

ακτιβιστικό και αντιρατσιστικό χαρα-
κτήρα. Στις 19 Μάρτη θα είμαστε και
εμείς εκεί για να στηρίξουμε τη μέ-
ρα δράσης γιατί ή τέχνη είναι ένα
όπλο και αυτή στον αγώνα για να
αλλάξει η κοινωνία. Θα καλέσουμε
λογοτέχνες, ανθρώπους του θεά-
τρου και της τέχνης ώστε να παλέ-
ψουμε μαζί» σημείωσε η Αντριάνα
Μπιρμπίλη, συγγραφέας, μέλος της
Εταιρίας Λογοτεχνών και από τα
ιδρυτικά μέλη της Ομάδας Απόδρα-
ση στον Λόγο και στην Τέχνη.

«Στις 6 του Νοέμβρη, τη μέρα της
παγκόσμιας δράσης ενάντια στην
κλιματική αλλαγή, είπαμε: κλιματική
δικαιοσύνη σημαίνει ανοίξτε τα σύ-
νορα για τους πρόσφυγες και αυτό
θα επαναλάβουμε και στις 19 Μάρ-
τη» τόνισε ο Γιάννης Σηφακάκης
από την Πρωτοβουλία ενάντια στην
Περιβαλλοντική Καταστροφή και την
Κλιματική Αλλαγή, ενώ κάλεσμα για
συμμετοχή στη διεθνή μέρα δράσης
απήυθυνε και η Σταυρούλα Πανίδου
από την Κίνηση για μια απεργιακή 8
Μάρτη. 

«Μπορούμε στις 19Μ να δώσουμε
απάντηση στις ρατσιστικές επιθέσεις
της κυβέρνησης και της ΕΕ ξεσηκώ-
νοντας τα συνδικάτα μας, τους δή-
μους μας αλλά και τους ίδιους τους
πρόσφυγες στις γειτονιές και τα
στρατόπεδα - στον Πειραιά έχουμε
δίπλα μας το στρατόπεδο του Σχι-
στού» τόνισε ο Θανάσης Διαβολάκης
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά. «Η
κυβέρνηση έχει μειώσει δραστικά
όλα τα κονδύλια που δίνονταν για
τους πρόσφυγες πχ για την στέγασή
τους στους δήμους. Να αναδείξουμε
αιτήματα, όπως πχ η μη παροχή ΑΜ-
ΚΑ, δίπλα στα μεγάλα αιτήματα για
ανοιχτά σύνορα, άσυλο και στέγη για
όλους τους πρόσφυγες». 

Συμμετοχή και παρεμβάσεις στην
συζήτηση μέσω zoom υπήρξαν από
μια σειρά πόλεις που ήδη βάζουν
μπρος τα δικά τους τοπικά καλέσμα-
τα για τις 19 Μάρτη. «Στην πόλη μας
οι φασιστικές συμμορίες επιχείρη-
σαν φέτος να κάνουν ξανά την εμ-
φάνισή τους αλλά εισέπραξαν μια
μαζική αντιφασιστική απάντηση.
Ετοιμαζόμαστε και στην Θεσσαλονί-
κη να συντονιστούμε με τις πρωτο-

βουλίες διεθνώς και σε όλη την Ελ-
λάδα να βγούμε στους δρόμους
στις 19Μ. Θα οργανώσουμε εκδηλώ-
σεις στις γειτονιές, θα ξεσηκώσουμε
τις σχολές και τα σχολεία, τους πρό-
σφυγες το καμπ στα Διαβατά» μετέ-
φερε η Δήμητρα Κομνιανού από την
ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης. «Στην Κρή-
τη δεν έχουμε καμπ αλλά έχουμε κα-
ραβιές προσφύγων» είπε ο Ειρηναί-
ος Μαράκης από την ΚΕΕΡΦΑ Χα-
νίων. «Στην τελευταία που είχαμε
στην περιοχή μας στην Παλαιόχωρα,
θρηνήσαμε και νεκρούς αλλά ούτε η
κυβέρνηση, ούτε οι δήμοι, ούτε η
περιφέρεια έκαναν κάτι για να τους
στηρίξουν. Θέλουμε να κινητοποι-
ήσουμε όλη την πόλη για τις 19Μ,
πάμε για εκδήλωση και τοπικό μάζε-
μα σωματείων και φορέων και θα
αξιοποιήσουμε κάθε αγώνα που
ανοίγει παρεμβαίνοντας σε αυτόν».

Όλοι μαζί
«Είμαστε εδώ για να παλέψουμε

όλοι μαζί γιατί ο καθένας χωριστά
δεν κάνει τίποτε» τόνισε στη μαχητι-
κή της παρέμβαση η Κριστέλ, προ-
σφύγισσα από το Κονγκό. «Είμαστε
εδώ για τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες είμαστε εδώ για τις γυ-
ναίκες που υποφέρουν. Πρέπει να
καλέσουμε όλο τον κόσμο να είμα-
στε μαζικά στο δρόμο στις 19Μ.
Έφυγα από το Κονγκό γιατί εκεί δεν
ένοιωθα ασφάλεια για εμένα και το
παιδί μου και φτάνοντας εδώ δεν
την βρήκα. Ούτε από την αστυνομία
που μας αντιμετώπισε σαν εγκλημα-
τίες ούτε στην υγεία, που δεν μας
δίνουνε ΑΜΚΑ να πάρουμε φάρμακα
για εμάς και τα παιδιά μας».

«Ακούσαμε πράματα σήμερα που
μας άνοιξαν τα μάτια για την κατά-
σταση των ανθρώπων, και το λέω ως
Έλληνας πολίτης που δεν ανήκει σε
κάποια μειονότητα, πέρα από το ότι

είμαι γκέι, και θεωρώ ότι δεν πρέπει
όλα αυτά να μείνουν μεταξύ των “πε-
πεισμένων”» είπε ο Γιάννης. «Το νου
μας όλοι να μάθει ο κόσμος τι γίνεται
στα καμπς, να μάθουν την οικογένεια
του Νίκου Σαμπάνη και το δράμα
που ζει. Να μη μείνουν σε στενό κύ-
κλο αυτά, να φτάσει παντού η φωνή,
ακόμη και στα αστικά μέσα».

«Δρούμε σε γειτονιές που είναι γε-
μάτες από πρόσφυγες και μετανά-
στες, συντονιζόμαστε μαζί τους, με
τις κοινότητές τους, και οργανωνό-
μαστε μαζί, γιατί είναι οι ίδιοι που
αποτελούν τεράστια δύναμη για το
αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κί-
νημα» τόνισε η Μαρία Ρίζου, φοιτή-
τρια από την τοπική επιτροπή Πατή-
σια-Κυψέλη-Γαλάτσι της ΚΕΕΡΦΑ –
κλιμάκιο της οποίας το ίδιο βράδυ
πραγματοποίησε επίσκεψη στο τζαμί
που χτυπήθηκε στον Άγιο Παντελεή-
μονα από την φασιστική βομβιστική
ενέργεια τα ξημερώματα της 23/1.

«Ευχαριστώ πολύ την ΚΕΕΡΦΑ για
τη σημερινή πρόσκλησή της αλλά
και όλα όσα έχει κάνει για να στηρί-
ξει την κοινότητα του Καμερούν. Για
εμάς είστε η οικογένειά μας» είπε η
Ντόλις από την Κοινότητα Καμε-
ρούν. «Θα πάμε να οργανώσουμε
μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ τις 8 Μάρτη, τη
μέρα της Γυναίκας και να συνεχί-
σουμε μαζί ενάντια στην ρατσιστική
πολιτική της κυβέρνησης στις 19
Μάρτη». 

«Για να μπορέσουν τα προσφυγό-
πουλα να έχουν πρόσβαση στο σχο-
λείο δίνουν μεγάλους αγώνες κάθε
χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 200
παιδιά στη Ριτσώνα σε σύνολο 500
που δεν πάνε σχολείο» τόνισε η Πέ-
πη Παπαδημητρίου, συντονίστρια
εκπαίδευσης στη δομή της Ριτσώ-
νας. «Το διαγωνισμό για τα λεωφο-
ρεία τον έχουν αναλάβει οι περιφέ-
ρειες με αποτέλεσμα το αν θα υπάρ-

χει λεωφορείο να είναι στην ευθύνη
της κάθε περιφέρειας – αν θέλει να
βάλει κάποιο πρόσκομμα και να μην
τα στείλει όπως συμβαίνει στη Ρι-
τσώνα. Πρέπει όλοι να παλέψουμε
ενάντια στην ποινικοποίηση της αλ-
ληλεγγύης, να τους δείξουμε ότι αυ-
τοί μπορεί να έχουν τη δύναμη αλλά
εμείς είμαστε πολλοί και δεν θα σκύ-
ψουμε ποτέ το κεφάλι».

«Ζήτησα να συμμετάσχω στη συ-
νάντηση γιατί εκτιμώ ότι η κατάστα-
ση έτσι όπως εξελίσσεται για τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες
στην Ελλάδα γίνεται εξαιρετικά επι-
κίνδυνη και απαιτεί ευρύτερες πολι-
τικές συσπειρώσεις» σημείωσε ο Βα-
σίλης Παπαδόπουλος, δικηγόρος.
«Έχω αφιερώσει πολλά χρόνια σε
σχέση με το ζήτημα αλλά αυτό που
συμβαίνει σήμερα στα ελληνικά σύ-
νορα εκ μέρους της ελληνικής κυ-
βέρνησης με την ανοχή της ΕΕ, δυ-
στυχώς είναι εγκληματικό - όταν σε
νησίδα του Έβρου αυτή τη στιγμή
βρίσκονται 27 άτομα τους οποίους
συνειδητά τους αφήνει εκεί η κυβέρ-
νηση τηρώντας την πολιτική των
κλειστών συνόρων». 

Γιώργος Πίττας

19 ΜΑΡΤΗ

Η οικογένεια του Νίκου Σαμπάνη με μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και πρόσφυγες στο Θέατρο Εμπρός. φωτό: Γιώργος Πίττας

Ίγκεμποργκ Μπέγκελ
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Ηκατάσταση στις υπηρεσίες των δήμων είναι τραγική. Εργα-
ζόμενοι φεύγουν συνέχεια, ενώ οι νέες προσλήψεις είναι

ελάχιστες και μετά από πολύ καιρό, αφήνοντας κενές θέσεις.
Με τόσο μειωμένο προσωπικό οι υπηρεσίες δεν μπορούν να
λειτουργήσουν. Αυτό έχει αντίκτυπο και στους συμβασιούχους,
οι οποίοι μένουν χωρίς δουλειά, και στους μόνιμους που αναγ-
κάζονται να επωμιστούν διπλάσιο φόρτο εργασίας. Και όλο αυ-
τό επιβαρύνει τους πολίτες.

Οι δήμοι καλύπτουν πολλές από τις ανάγκες της κοινωνίας -
καθαριότητα, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τοπικές μο-
νάδες Υγείας, Βοήθεια στο Σπίτι, κα. Οι ανάγκες αυτές είναι
πάγιες, αλλά οι υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν
όπως θα έπρεπε για να τις καλύψουν. Πρέπει να στελεχωθούν
με μόνιμο προσωπικό άμεσα και οι συμβασιούχοι να μονιμοποι-
ηθούν. Όλοι οι συμβασιούχοι, όπως και οι μόνιμοι, πέρασαν μια
ολόκληρη περίοδο πανδημίας, αγωνίστηκαν σε αντίξοες συνθή-
κες για να βγάλουν εις πέρας τα καθήκοντά τους, χωρίς τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας, για να γίνει ακόμα καλύτερη η
λειτουργία των δήμων προς όφελος των πολιτών.

Υπάρχουν πάρα πολλοί συμβασιούχοι που είναι για πολλά
χρόνια στη δουλειά, κάποιοι δυστυχώς φεύγουν και ξανάρχον-
ται, δηλαδή τους διώχνουν και μετά από ένα χρόνο τους ξανα-
παίρνουν. Αυτό δεν βοηθάει πουθενά. Εκτός από την αβεβαι-

ότητα για το αν θα μπορεί να επιβιώσει κανείς χωρίς σταθερό
μισθό, εκεί που μαθαίνει τη δουλειά σε ένα συγκεκριμένο πό-
στο, τον διώχνουν και πηγαίνει η εμπειρία χαμένη. Δεν το κά-
νουν τυχαία. Θέλουν να κρατάνε στο χέρι τους εργαζόμενους
με αυτές τις συμβάσεις ομηρείας. Από τη μία διαμορφώνουν
μια κατάσταση χειραγώγησης και ψηφοθηρίας και από την άλ-
λη τους έρχεται πιο φτηνά. Οι μισθοί είναι της πείνας, δεν μπο-
ρεί κάποιος εύκολα να ζήσει με 500 ευρώ τον μήνα, ενώ τα ερ-
γασιακά, όπως και τα συνδικαλιστικά, δικαιώματα είναι περιορι-
σμένα. Η συλλογική σύμβαση εργασίας θα έπρεπε να εφαρμό-
ζεται σε όλο το δημόσιο σε οποιαδήποτε μορφή και σχέση ερ-
γασίας. Αυτό διεκδικούμε, για να μην υπάρχουν εργαζόμενοι
πολλών ταχυτήτων.

Κομματιάζουν υπηρεσίες και τις δίνουν σε ιδιώτες
Να ρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις απέναντι στην κυβερνητική

πολιτική, η οποία ιδιωτικοποιεί τα πάντα και, εν μέσω πανδη-
μίας και συνολικότερης κρίσης, έχει εξαθλιώσει τη ζωή των ερ-
γαζομένων, συμβασιούχων ή μη. Κομματιάζουν υπηρεσίες των
δήμων για να τις δώσουν σε ιδιώτες, σπαταλώντας τα χρήματα
του κόσμου για τα κέρδη τους, εις βάρος και των παροχών και
των εργαζόμενων που δουλεύουν στους εργολάβους σε συν-
θήκες γαλέρας. Όλα ακριβαίνουν, αλλά οι εργαζόμενοι, ακόμα

και οι μόνιμοι, έχουν περικοπές σε εφάπαξ, επιδόματα, παντού.
Για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, οι εργαζόμενοι και οι

εργαζόμενες πρέπει να οργανωθούμε. Να δώσουμε βάση στο
να χτίσουμε παντού επιτροπές αγώνα, που θα βοηθήσουν στη
συσπείρωση μας για να αντισταθούμε στην κυβερνητική πολιτι-
κή και να την τσακίσουμε. Επιτροπές που δεν θα αντικαταστή-
σουν τα σωματεία, αλλά θα τα σπρώξουν για να κινηθούν και
να πάρουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Το ίδιο και την ΠΟΕ-
ΟΤΑ, που είναι σε πλήρη απραξία. Η ομοσπονδία πρέπει να κα-
λύψει συνδικαλιστικά τους συμβασιούχους και να τους δώσει
πλήρη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι, που αυτή τη στιγμή δεν μας το έχουν παραχωρή-
σει.    

Στον δήμο Νίκαιας-Ρέντη που δουλεύω, έχουμε ξεκινήσει αυ-
τή την προσπάθεια και καλούμε την Πέμπτη 3/2 στις 2μμ στο
καφέ του Πολυχώρου Μάνος Λοΐζος (Θηβών 245) όλους τους
εργαζόμενους, μόνιμους και συμβασιούχους, σε ανοιχτή σύ-
σκεψη για την οργάνωση επιτροπής αγώνα. Να συζητήσουμε
μεταξύ μας τα προβλήματα και να αποφασίσουμε τα βήματα
που χρειάζεται να κάνουμε. Έχουμε καλέσει τους συναδέλ-
φους στη σύσκεψη με σχετική προκήρυξη που μοιράσαμε στο
Δημαρχείο, στην καθαριότητα, στους ηλεκτρολόγους, στους
ξυλουργούς και τους οδηγούς.

Ελένη Τσαγανού,
συμβασιούχος εργαζόμενη Δήμου Νίκαιας-Ρέντη

Οι εργαζόμενοι στα Πετρέλαια Καβάλας
κλιμακώνουν τον αγώνα τους με το με-
γάλο συλλαλητήριο στην Καβάλα την

Πέμπτη 27 Γενάρη στις 6μμ στην πλατεία Κα-
πνεργάτη. Το κάλεσμα για την κινητοποίηση
συνυπογράφουν 29 σωματεία της Καβάλας,
αλλά και γύρω περιοχών. 

Η συμπαράσταση στους εργαζόμενους,
όπως και η κατακραυγή για τις μεθοδεύσεις
της Energean -της εταιρίας που εκμεταλλεύε-
ται τα πετρέλαια του Πρίνου στην Καβάλα- εί-
ναι τεράστια από όλους τους εργάτες και ερ-
γάτριες της Δ. Μακεδονίας και της Θράκης.
Στον αντίποδα βρίσκεται η κυβέρνηση του Μη-
τσοτάκη που εξασφαλίζει τα πάντα στην εται-
ρία: από δάνειο 90 εκατομμυρίων ευρώ με εγ-
γύηση ελληνικού δημοσίου μέχρι εκατοντάδες
μπάτσους που μπούκαραν με απίστευτη βία
για να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους
μέσα στις γιορτές, με κίνδυνο να ανατιναχτεί
το εργοστάσιο και όλη η Καβάλα μαζί του.

Εφαρμόζοντας τον νόμο Χατζηδάκη, η Ener-
gean απέλυσε τα 7 μέλη του ΔΣ του σωματεί-
ου και άλλους 17 εργαζόμενους. Ήθελε να
στείλει το μήνυμα ότι η εταιρία είναι πιο δυνα-
τή από τους αγώνες των εργατών, που είχαν
ξεκινήσει επίσχεση εργασίας από 1/1. Παράλ-
ληλα, εκβιάζει ότι όποιος συνεχίσει την επίσχε-
ση θα απολυθεί, ενώ όσοι αποποιηθούν το σω-
ματείο θα μπορούν να επιστρέψουν στη δου-
λειά τους κανονικά. Στη μαζική γενική συνέ-
λευση που ακολούθησε ομόφωνα πάρθηκε
απόφαση συνέχισης του αγώνα, αποδεικνύον-
τας ότι όσο πιο πολύ τραβάει το σκοινί η εται-
ρία, τόσο εξοργίζει τους εργάτες αντί να τους
τρομάζει.

Οι εργαζόμενοι στον Πρίνο αντιστάθηκαν
από την πρώτη στιγμή ενάντια στο σχέδιο ανα-

διάρθρωσης της εταιρίας, σύμφωνα με το
οποίο η ανάπτυξη της επιχείρησης πήγαινε χέ-
ρι χέρι με μαζικές απολύσεις. Έμπειρο εξειδι-
κευμένο προσωπικό θα έφευγε για να αντικα-
τασταθεί από λιγότερο αριθμητικά και ανειδί-
κευτο προσωπικό. Τέτοιες τακτικές σε μια χη-
μική βιομηχανία, όπως είναι οι εγκαταστάσεις
πετρελαίου, είναι επικίνδυνες και εγκληματι-
κές. Για την ασφαλή λειτουργία, ήδη το υπάρ-
χον προσωπικό δούλευε εξοντωτικά 12ωρα με
αυξημένο κίνδυνο να γίνουν λάθη. Με ακόμα
μεγαλύτερη υποστελέχωση, θα υπάρξουν με
μαθηματική ακρίβεια καταστροφικές συνέπει-
ες για το περιβάλλον, την ασφάλεια της Καβά-
λας και την ίδια την ζωή των εργαζόμενων.

Δηλητήρια
Αυτή τη στιγμή στις χερσαίες και κυρίως

στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις με την έλλειψη
προσωπικού μετά τις πρώτες απολύσεις υπάρ-
χουν προβλήματα λειτουργίας. Σύμφωνα με
καταγγελία του προέδρου του σωματείου, Μα-
νώλη Κελαϊδάκη, στο ράδιο Πρωϊνή, οι πυρσοί,
οι οποίοι είναι τα κυκλώματα ασφαλείας, δεν
μπόρεσαν να κρατηθούν αναμμένοι, με αποτέ-
λεσμα να διαχέονται στην ατμόσφαιρα χωρίς
να καίγονται όλα τα δηλητήρια, το υδρόθειο
και ό,τι άλλο απαέριο βγαίνει μέσα από τα
υγρά που υπάρχουν μέσα στην εγκατάσταση.
Το πόσο κοινωνικά και περιβαλοντικά ευαίσθη-
τη (δεν) είναι η εταιρία το έδειξε και με το σχέ-
διο αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το οποίο
στον αέρα θα βρισκόταν η λειτουργία της πυ-
ρόσβεσης και του Χημείου, που ελέγχει τα
απόβλητα στη θάλασσα.

Οι εργαζόμενοι από τα Λιπάσματα Καβάλας,
που έδιναν για χρόνια τη μάχη ενάντια στις μα-
ζικές απολύσεις, στις οποίες προχώρησε τελι-

κά ο Λαυρεντιάδης -το αφεντικό της λιπασμα-
τοβιομηχανίας-, σε λίγες αράδες εξηγούν με
τον πιο καθαρό τρόπο σε ανακοίνωσή τους
τον ρόλο των επενδυτών και της κυβέρνησης:
“Η Energean, αφού λοιπόν εξασφάλισε τα δά-
νεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου,
προχώρησε στις νέες υπέροχες ιδέες της και
με τα μαθηματικά που αυτή γνωρίζει, έβγαλε
σε διαθεσιμότητα στις αρχές του Δεκέμβρη
165 εργαζόμενους, ενώ τώρα απέλυσε 24 με
προοπτική την απόλυση όλων. Όχι γιατί δεν
τους χρειάζεται, αλλά γιατί θέλει να τους αντι-
καταστήσει με άλλους πιο ευέλικτους εργα-
σιακά, να συμπιέσει τους μισθούς με αυξημέ-
νη κερδοφορία, αλλά και να της αναγνωρίζεται
το δικαίωμα, τόσο από την τοπική κοινωνία
όσο και από την κεντρική διοίκηση της κυβέρ-
νησης, μιας δεσποτικής κυριαρχίας.

Αυτό το δικαίωμα κυριαρχίας από την πλευ-
ρά της κυβέρνησης δίνεται για να προστατεύ-

σει τα συμφέροντα τόσο της Energean όσο και
του Λαυρεντιάδη -στην δική μας περίπτωση- με
την απόδοση εγγυημένων από το κράτος δα-
νειακών κεφαλαίων, των φυσικών πλουτοπαρα-
γωγικών πόρων της χώρας, αλλά και σημαντι-
κών τομέων του δημοσίου σε όλους αυτούς.
Έτσι εξηγείται ο ρόλος της κυβέρνησης ως
“νυχτοφύλακα”, αλλά και η “σιωπή των αμνών”
των κυβερνητικών βουλευτών της Καβάλας”.

Η μαζικότητα του συλλαλητηρίου της Πέμ-
πτης θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στην εργο-
δοσία και την κυβέρνηση. Οι εκβιασμοί, οι
απολύσεις και η διάλυση του σωματείου και
του συνδικαλισμού δεν θα περάσουν, κόντρα
στους νόμους του Χατζηδάκη, την εργοδοτική
τρομοκρατία, την αστυνομική καταστολή και
τα δικαστήρια, όσο κι αν αποσιωπούν τα ΜΜΕ.
Η δράση και ο συντονισμός των εργατών και
εργατριών έχουν μεγαλύτερη δύναμη.

Μάνος Νικολάου

KAΒΑΛΑ 

Συμπαράσταση στον αγώνα 
των εργαζομένων στα πετρέλαια

Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ   Ανοιχτή σύσκεψη εργαζομένων
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ΒΟΜΒΑ ΣΕ ΤΖΑΜΙ ΣΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ
Τσακίστε τους φασίστες
Καταγγέλλουμε τη φασιστική ισλαμοφοβι-

κή επίθεση στον μουσουλμανικό χώρο
λατρείας στα Πατήσια. Τα ξημερώματα της
Κυριακής 23/1 φασιστοειδή τοποθέτησαν
εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τζαμί που λει-
τουργεί εδώ και 22 χρόνια, χωρίς προβλήμα-
τα, στο ισόγειο πολυκατοικίας. Η βόμβα
εξερράγη και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύ-
ματα. Το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφο-
ρίες ο μηχανισμός είχε βίδες, καρφιά και με-
ταλλικά αντικείμενα φανερώνει τις δολοφο-
νικές προθέσεις των νεοναζί.

Ο Ιμάμης βρίσκονταν μέσα στο χώρο όταν
εξερράγη η βόμβα. Τον ήθελαν νεκρό. Δια-
σώθηκε διότι όπως δήλωσε ο ίδιος είχε βά-
λει αρκετά ρούχα γύρω στο χώρο που κοι-
μόταν λόγω του ψύχους των ημερών.

Πρόκειται για κλιμάκωση της φασιστικής
τρομοκρατίας σε περίοδο που η κυβέρνηση
με τις ρατσιστικές της πολιτικές στρώνει ξα-
νά το δρόμο στα φασιστοειδή να πραγματο-
ποιούν επιθέσεις όπως είδαμε το προηγού-
μενο διάστημα στη Σταυρούπολη, στο Νέο
Ηράκλειο, στη Νίκαια και σήμερα, λίγες
ώρες μετά την επίθεση στα Πατήσια, στη
ρατσιστική επίθεση εναντίον μετανάστη σε
συρμό του ΗΣΑΠ. Δεν θα τους περάσει! 

Οι φασίστες βάζουν βόμβες έξω από χώ-
ρους θρησκευτικής λατρείας μουσουλμάνων
την ίδια ώρα που η κυβέρνηση έφτιαξε ένα
χώρο για 200 άτομα σε όλη την Αθήνα και
στοχοποιεί ως παράνομους όλους τους άλ-
λους χώρους. Αρνείται να δώσει την δυνατό-
τητα οι μουσουλμάνοι να έχουν τζαμιά στις
γειτονιές, όπως έχουν όλα τα άλλα θρησκεύ-
ματα, αρνείται να φτιάξει μουσουλμανικά νε-
κροταφεία. Με αυτό το τρόπο ανοίγουν το
δρόμο για τις επιθέσεις των φασιστών. 

Όπως δήλωσε ο Θανάσης Καμπαγιάννης,
δικηγόρος Πολ.Αγωγής στη δίκη της Χ.Α, με
το που έγινε γνωστή η επίθεση: “Αν ισχύουν
οι πληροφορίες για εκρηκτικό μηχανισμό
που συνοδεύτηκε από πρόκες, βίδες και με-
ταλλικα αντικείμενα, τότε έχουμε να κάνου-
με με μεταφορά στην Ελλάδα της τεχνογνω-
σίας ναζιστικών οργανώσεων που έδρασαν
στη Γερμανία, με πρώτο το NSU, που στοχο-
ποίησε τζαμιά και δολοφόνησε μετανάστες,
ανάμεσά τους και τον Έλληνα μετανάστη

Θεόδωρο Βουλγαρίδη. Οι αρχές πρέπει σε
κάθε περίπτωση να διερευνήσουν την συγ-
κεκριμένη ενέργεια ως τρομοκρατική. Η στο-
χοποίηση μουσουλμανικών λατρευτικών χώ-
ρων αποτελούσε πρακτική της εγκληματικής
οργάνωσης 'Χρυσή Αυγή', όπως προέκυψε
από αποδεικτικό υλικό στη μεγάλη δίκη. Για
τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί πε-
ραιτέρω η τέλεση της συγκεκριμένης εγκλη-
ματικής πράξης από ασύλληπτα μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης ή από πρώην μέλη
της που μεταφέρουν σε νέα μορφώματα την
τεχνογνωσία της”. 

Ο Μιχαλολιάκος το 2010 έκανε κεντρικό
του σύνθημα «Όχι τζαμιά στην Αθήνα» και
προχώρησαν μάλιστα σε εμπρησμό του τζα-
μιού στην οδό Αγορακρίτου, την ώρα που
βρίσκονταν μέσα μετανάστες. Επέζησαν για-
τί οι πυροσβέστες τους έβγαλαν έξω τυλί-
γοντάς τους με βρεγμένες κουβέρτες. Ενώ
οι φασίστες της Χρυσής Αυγής είχαν αφήσει
τα αυτοκόλλητα τους στο χώρο, η κυβέρνη-
ση και η δικαιοσύνη τους άφησε να παριστά-
νουν το νόμιμο πολιτικό κόμμα και δεν συνέ-
λαβε κανένα για την επίθεση.

Στις γειτονιές των Πατησίων, ντόπιοι και
μετανάστες, έχουμε δώσει μεγάλες μάχες
ενάντια στη Χρυσή Αυγή και τις ναζιστικές
συμμορίες όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν θα τους επιτρέ-
ψουμε να ξανασπείρουν την τρομοκρατία
στις γειτονιές μας. 

Η ΚΕΕΡΦΑ βρέθηκε στο σημείο της επίθε-
σης και συνομίλησε με ανθρώπους του χώ-
ρου λατρείας, μετανάστες και κατοίκους της
γειτονιάς, δηλώνοντας τη συμπαράστασή
της και συζητώντας μαζί τους τα επόμενα
βήματα ενάντια στη ρατσιστική επίθεση. 

Είναι ώρα να δοθούν χαρτιά σε όλους
τους μετανάστες και ίσα δικαιώματα. Να δο-
θεί επιτέλους η δυνατότητα να έχουν ισότι-
μα χώρους θρησκευτικής λατρείας στις γει-
τονιές όπως όλα τα άλλα θρησκεύματα και
να φτιαχτεί μουσουλμανικό νεκροταφείο.

Απαιτούμε άμεσα να διερευνηθεί η υπόθε-
ση και να συλληφθούν οι φασίστες αυτουρ-
γοί της επίθεσης.

ΚΕΕΡΦΑ 
Πατησίων-Κυψέλης-Γαλατσίου

ΧΙΛΤΟΝ  
Απεργία ενάντια στις απολύσεις

Επιμένουν αγωνιστικά
και απεργιακά οι εργα-
ζόμενοι του ξενοδοχεί-

ου Χίλτον ενάντια στις μαζι-
κές απολύσεις. Μετά την
4ωρη στάση εργασίας και
την κινητοποίηση στο Υπουρ-
γείο Εργασίας την Παρα-
σκευή 21/1, πραγματοποί-
ησαν 48ωρη απεργία Δευτέ-
ρα και Τρίτη 24 και 25 Γενά-
ρη, μετά από ομόφωνη από-
φαση της μαζικής τους συνέ-
λευσης.

Η Ιονική Ξενοδοχειακή,
ιδιοκτήτρια του Athens Hil-
ton, κλείνει το ξενοδοχείο για
τρία χρόνια για να το ανακαι-
νίσει ριζικά με τις συνολικές
δαπάνες να υπολογίζονται
στα 130 εκατομμύρια ευρώ.
Οι 350 εργαζόμενοι που δου-
λεύουν αυτή τη στιγμή στο
ξενοδοχείο είναι ένα “βάρος”
που θέλει να ξεφορτωθεί είτε
με προγράμματα εθελουσίας
εξόδου είτε με μετακίνηση
σε άλλες επιχειρήσεις της
εταιρίας, ακόμα και εκτός
Αθήνας. Είναι και μια ευκαι-
ρία να αξιοποιήσει τους αν-
τεργατικούς νόμους της κυ-
βέρνησης του Μητσοτάκη
και να προσλάβει νέο, ευέλι-
κτο και κακοπληρωμένο προ-
σωπικό, με ατομικές συμβά-
σεις ομηρείας.

Όμως λογαριάζουν χωρίς
τους ξενοδοχοϋπαλλήλους.
Εκτός από την αντίσταση
των ίδιων των εργαζόμενων

του Χίλτον, τεράστια είναι
και η συμπαράσταση από
πολλά σωματεία του ευρύτε-
ρου κλάδου και των ξενοδο-
χείων, που δίνουν και αυτοί
μάχες ενάντια στις απολύ-
σεις. Γι’ αυτό η κλιμάκωση
με πιο δυναμικές μορφές
δράσης, με απεργιακό συν-
τονισμό και κατάληψη του
ξενοδοχείου από τους εργα-
ζόμενους, είναι εφικτή, με
δυναμική να γίνει παράδειγ-
μα σε όλο τον κλάδο και να
ξεσηκώσει τη συμπαράστα-
ση όλου του εργατικού κινή-
ματος.

Η αντικαπιταλιστική κίνηση
«Καμαριέρα» επισημαίνει
στην ανακοίνωσή της για το
Χίλτον: «Η ανένδοτη εργοδο-
σία δε θα κερδηθεί σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο

Εργασίας που διαλύει τις
ζωές εκατομμυρίων. Αντίθε-
τα, η κατάληψη του ξενοδο-
χείου, που μέσα στη βδομά-
δα αυτή πρόκειται να κλείσει,
είναι μονόδρομος για να κερ-
δίσουμε τις δουλειές όλων.
Αν αυτοί ξέρουν μόνο να
επενδύουν, εμείς ξέρουμε
πως να δουλεύουμε κι όχι να
γίνονται κουφάρια ή γιαπιά
τα ξενοδοχεία. Θα φανεί έτσι
σε κάθε εργάτρια, σε κάθε
εργαζόμενο που αγωνιά για
την υγεία και τη ζωή του ότι
υπάρχει η δύναμη που θα
βάλει τέλος στα προκλητικά
τους σχέδια. Έτσι θα ξεχυθεί
οργανωμένα η δύναμη που
μπορεί να βάλει τέλος στο
χάος των πλούσιων που
απειλεί τις ζωές μας».

Μ.Ν.

Σε γενική συνέλευση καλεί τους λιμενεργά-
τες της COSCO το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ

την Πέμπτη 27/1 στις 11πμ στην Πέτρινη Απο-
θήκη του ΟΛΠ στην πύλη Ε2. Οι υποσχέσεις
της εργοδοσίας για υπογραφή συλλογικής
σύμβασης με αυξήσεις δεν πρόκειται να τη-
ρηθούν χωρίς την απεργιακή πίεση που έχει
αποδείξει ότι είναι ικανή να γονατίσει τον πο-
λυεθνικό γίγαντα. 

Ακόμα και μετά το εργατικό δυστύχημα
που κόστισε τη ζωή του λιμενεργάτη Δημή-
τρη Δαγκλή, η ασφάλεια των εργαζόμενων εί-
ναι ακόμα ζητούμενο. Κάτω από την πίεση
της δουλειάς, άλλος ένας λιμενεργάτης της
COSCO πέθανε πρόωρα τις προηγούμενες
μέρες, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα
όταν κοντέινερς έφυγαν από την στοίβα και
καταπλάκωσαν ένα όχημα.

“Εδώ και δώδεκα χρόνια, σε συνεργασία με
την DPORT και εργολάβους, ακολουθούν την
ίδια τακτική και πετούν το μπαλάκι των ευθυ-
νών ο ένας στον άλλον”, αναφέρει η ανακοί-
νωση του ΕΝΕΔΕΠ. “Οι εργαζόμενοι στο λι-

μάνι του Πειραιά δεν μπαίνουμε στη διαδικα-
σία να επιλέξουμε ποιον θα έχουμε δερβένα-
γα πάνω από το κεφάλι μας. Σκοπός μας εί-
ναι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας,
να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ασφαλέ-
στερες, καλύτερες και πιο ανθρώπινες συν-
θήκες εργασίας, με αξιοπρεπείς συμβάσεις
με συγκροτημένα δικαιώματα και αυξήσιες
στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους
στο λιμάνι του Πειραιά”.

Οι ζωές των εργατών δεν μετρούν για τα
αφεντικά και την κυβέρνηση. Φάνηκε καθαρά
με την κακοκαιρία πόσο εγκληματικό είναι το
ιδιωτικό κεφάλαιο, βλέπε Αττική οδός, όπως
και οι περικοπές και οι εργολαβοποιήσεις
στις υπηρεσίες των δήμων, της περιφέρειας
και της ΔΕΔΔΗΕ. Είναι ώρα να επιβάλλουμε
ότι θα φύγουν οι εργολάβοι και οι πολυεθνι-
κές από το λιμάνι μέχρι τους δήμους, την
Υγεια και παντού. Να μπουν κάτω από δημό-
σιο και εργατικό έλεγχο, για να διασφαλίσου-
με τις ζωές μας και όχι τα κέρδη τους.

COSCO  Γενική συνέλευση

21/1 Απεργοί του Χίλτον διαδηλώνουν προς το Υπ. Εργασίας

Η είσοδος του μουσουλμανικού χώρου λατρείας στα Πατήσια μετά τη βομβιστική επίθεση. Φωτό: InTime
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ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1 
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
Ιμπεριαλισμός – Από το Αφγανιστάν στην
Κίνα;
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία του 1922
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1 
καφέ Μυρτίλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Αθανασία Κατσούλη

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1 Family cafe 7.30μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1, καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχη-
μένο σύστημα;
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/1 
καφέ πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 27/1 ιντερνέτ καφέ 7μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχη-
μένο σύστημα;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1 
καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
• ΠΕΜΠΤΗ 3/2 καφέ Περιβολάκι, πλ.
Ηούς 7μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1, γρ. δημοτικού σχήμα-
τος, Θησέως 156, 4ος ορ.,  7μμ 
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία του 1922
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1, γρ. δημοτικού σχήμα-
τος, Θησέως 156, 4ος ορ.,  7μμ 
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Νάντια Στρουγγάρη

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 27/1 
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγ-
γάνων
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 27/1 καφέ Ενωδία  7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΠΕΜΠΤΗ 3/2 καφέ Ενωδία  7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27/1 καφέ Σαόρσα, Πλ. Αυδή
8μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Ινγκεμποργκ Μπέγελ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1, 
skype: tinyurl.com/NSmyrniSEK
1922 - Η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλήτρια: Χουάνα Σταυριανού

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1, 7μμ 
skype: tinyurl.com/SEKVyronas
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1 Δ’ ΦΕΠΑ 7.30μμ και
https:join.skype.com/nLroYNCjqbOE
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1, 7μμ 
και skype: bit.ly/sekell
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1, 6.30μμ 
skype: tinyurl.com/SEKPagrati
Για ποια αριστερά παλεύουμε;
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/1 Α’ ΦΕΠΑ 7μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχη-
μένο σύστημα;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Τι κατάρρευσε πριν 30 χρόνια στη Ρωσία;
Ομιλητής: Θοδωρής  Λυκογιαννάκης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 2/2 
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
20 χρόνια ευρώ: Μύθοι και πραγματικό-
τητα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΠΕΜΠΤΗ 3/2 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1 καφέ Σταθμός 8μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 καφέ Σταθμός 8μμ
Η τραγωδία του μεγαλοϊδεατισμού
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1, 
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ –
Ποιος δεν διδάχτηκε τίποτα;
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1 δημαρχείο 7μμ
Η εργατική τάξη και η επαναστατική εφη-
μερίδα
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 27/1 δημαρχείο 7μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχη-
μένο σύστημα;
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχη-
μένο σύστημα;
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία του 1922
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ –
Ποιος δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1 φούρνος Leo Kon, 
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ
διαδικτυακά (cf fb ΣΕΚ Πετρούπολης)
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγ-
γάνων
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχη-
μένο σύστημα;
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 3/2 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία του 1922
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1 Θόλος 8μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Μυρσίνη Παγάνα

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1 
ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/1 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης
7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ –
Ποιος δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/1, Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ.,
7μμ  messenger sekgiannena
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχη-
μένο σύστημα;
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/1 καφέ Aberto, 
Ρήγα Φερραίου 48-50, 6.30μμ

30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/1 καφέ Mixtape 7.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγ-
γάνων
Ομιλήτρια: Μαντώ Καλατζάκη

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2 
Σιδεράδικο 8μμ, messenger ΣΕΚ Ξάνθη
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχη-
μένο σύστημα;
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1 καφέ Ποέτα 8μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Το εμβόλιο χρειάζεται εργατικό έλεγχο
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζαρης
• ΠΕΜΠΤΗ 9/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Οργανώνουμε την απεργία της 1/2, κλι-
μακώνουμε τη μάχη για την υγεία 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 3/2 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Χριστίνα Σαρβανάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 10/2 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1, καφέ Κονάκι 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης
• ΠΕΜΠΤΗ 3/2, καφέ Κονάκι 7.30μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγ-
γάνων
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/1, 7.30μμ διαδικτυακά πληρ.
Messenger ΣΕΚ Τούμπα 
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/1 καφέ Διώροφον 7μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος
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ΠΕΜΠΤΗ 27/1
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/1
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αγαλμα Φύσσα 7μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Πλ. Μερκούρη 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/1
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Πλ. Αμερικής 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ HΣΑΠ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλ. Αυδή 12μ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ  Πλατεία ΑΒ 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν  11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 2μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή Πάρκο Τρίτση
11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Λεωφ. Ηρακλείου Οργανι-
σμός Νεότητας  12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 12μ
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 1.30μμ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

Εξορμήσεις
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Καμία «ιδιοκτησια-
κή, μετοχική ή διοι-
κητική» σχέση δεν

έχει η εταιρία με τα πρό-
σωπα που «φέρονται να
έχουν αναμιχθεί» στην
υπόθεση του βιασμού,
λέει στην ανακοίνωσή της
η Coca Cola 3E. Όπως εί-
ναι γνωστό άλλωστε
«όλοι εμείς, στην Coca-
Cola 3E, καταδικάζουμε
απερίφραστα κάθε μορ-
φή βίας». Απερίφραστα.

Η «Ελληνική Εταιρία
Εμφιαλώσεως» δημιουρ-
γήθηκε το 1969, ενάμιση
περίπου χρόνο μετά την
αρπαγή της εξουσίας
από τη χούντα του Παπα-
δόπουλου και του Παττα-
κού. Πρόσωπο κλειδί
στην ίδρυσή της ήταν ο
Τομ Πάππας, ένας ελλη-
νοαμερικανός επιχειρη-
ματίας με σκοτεινές  δια-
συνδέσεις -ανάμεσα στα άλλα και με
την τότε κυβέρνηση του Ρίτσαρντ
Νίξον των ΗΠΑ. Με τη βοήθεια της
χούντας και τη μεσολάβηση του Πά-
πας, η Coca Cola κατάφερε να εξα-
σφαλίσει άδεια παραγωγής και δια-
νομής των αναψυκτικών της στην
Ελλάδα κάτι που αρνούνταν -προ-
στατεύοντας τα συμφέροντα των εγ-
χώριων βιομηχανιών αναψυκτικών-
οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι τότε.
Η «3Ε» χρωστάει την ίδια της τη
«γέννηση» στη βία της χούντας.

Πού ακριβώς βρήκε ο Τομ Πάπ-
πας τα κεφάλαια για να στήσει την
επιχείρηση, αυτό είναι μυστήριο.
Πολύ γρήγορα, όμως, η εταιρία βρέ-
θηκε συνδεδεμένη με μια άλλη ισχυ-
ρή επιχειρηματική οικογένεια: την
οικογένεια (δυναστεία θα έπρεπε να
λέμε καλύτερα) Λεβέντη-Δαυίδ. Ακό-
μα και σήμερα που η «3Ε» έχει μετο-
νομαστεί σε Coca Cola HBC και έχει
μετακομίσει την έδρα της στην Ελ-
βετία, η οικογένεια εκπροσωπείται
από τέσσερα μέλη της στο διοικητι-
κό της συμβούλιο. 

Αποικιοκρατία
Οι επιχειρηματικές δραστηριότη-

τες της δυναστείας άρχισαν τη δε-
καετία του 1930, όταν ο Αναστάσιος
Γεώργιος Λεβέντης, ο «πατριάρχης»
της οικογένειας, ίδρυσε την εταιρία
A.G Leventis PLC στη Νιγηρία. Ο
Αναστάσιος είχε γεννηθεί το 1902
σε ένα ορεινό χωριό της Κύπρου. Ο
Ευαγόρας Λεβέντης, ο παππούς των
εικοσιτετράχρονων διδύμων που
«φέρονται να έχουν αναμιχθεί» στην
υπόθεση του βιασμού της Θεσσαλο-
νίκης, ήταν αδελφός του. Ο Αναστά-
σης Δαβίδ, ο σημερινός πρόεδρος
της Coca Cola HBC είναι εγγονός
της αδελφής του Καλλιόπης.

Ο Αναστάσιος μετακόμισε στη δυ-
τική Αφρική τη δεκαετία του 1920
για να εργαστεί σε μια από τις μεγά-
λες βρετανικές αποικιοκρατικές επι-

χειρήσεις και μέσα σε ελάχιστο χρό-
νο κατάφερε να γίνει ένα από τα ση-
μαντικότερα επιχειρηματικά στελέχη
της εποχής. Το πώς, είναι δύσκολο
να το μάθει κανείς. Οι βιογραφίες
του (αγιογραφίες στην πραγματικό-
τητα) προέρχονται από την ίδια την
οικογένεια και άλλες αντίστοιχες
«έγκυρες» πηγές - σαν την Ιερά Μο-
νή Βατοπεδίου του διαβόητου από
το σκάνδαλο των οικοπέδων της Λί-
μνης Μπουρού «γέροντα» Εφραίμ. 

«Το 19ο αιώνα», γράφει η μονή, «η
Abeokuta, πρωτεύουσα του Egba-
land, ήταν το επίκεντρο ιεραποστο-
λικής και εκπαιδευτικής δραστηριό-
τητας για μεγάλο τμήμα της Δυτικής
Αφρικής και σημαντικό πολιτιστικό
και εμπορικό κέντρο. Ο νεαρός Ανα-
στάσιος (που είχε εγκατασταθεί
εκεί) απέκτησε εκεί πολλούς φίλους,
τους οποίους θα διατηρούσε για το
μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.
Πενήντα χρόνια αργότερα ο βασι-
λιάς του Egbaland του απένειμε επί
τιμή τον τίτλο Αρχηγού…». Αυτό που
«ξέχασε» να γράψει η ιερά μονή
ήταν ότι ο βασιλιάς του Egbaland
ήταν ένας από τους πιο στενούς συ-
νεργάτες των Άγγλων αποικιοκρα-
τών στην Αφρική.

Η δυναστεία διατηρούσε πάντα
πολύ στενές σχέσεις με τις εξου-
σίες. Η Φωτεινή-Λωράνς, η κόρη του
Αναστασίου, ήταν η σύζυγος του Τά-
σου Παπαδόπουλου, του διαβόητου

δεξιού Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας που ακύρωσε το 2004
το σχέδιο Ανάν «για την επίλυση του
Κυπριακού». 

Επιχειρήσεις Μπαμπούσκα
Το 68% των μετοχών της Coca

Cola HBC σύμφωνα με την «επενδυ-
τική» ιστοσελίδα Market Watch ανή-
κει σε 25 όλους και όλους μεγαλο-
μετόχους. Ο Αναστάσης Δαβίδ βρί-
σκεται στην προτελευταία, 24η θέση
της λίστας με ένα μηδαμινό ποσο-
στό 0,22%. Τα υπόλοιπα μέλη της οι-
κογένειας βρίσκονται πολύ πιο κάτω
– ή δεν βρίσκονται καθόλου στη λί-
στα αυτή. Τυπικά η εταιρία έχει δίκιο
όταν λέει ότι δεν έχει καμία «ιδιοκτη-
σιακή, μετοχική ή διοικητή» σχέση
με τους κατηγορούμενους για τον
βιασμό της Θεσσαλονίκης. Τυπικά
όμως μόνο. Ουσιαστικά ψεύδεται
ασύστολα.

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Coca
Cola HBC είναι η Boval SA, μια εται-
ρία με έδρα το Λουξεμβούργο, που
κατέχει το 23,33% των μετοχών της.
Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Boval
SA είναι μια άλλη εταιρία -και αυτή
με έδρα το Λουξεμβούργο- που ονο-
μάζεται Kar Tess Holding. Οι κύριοι
μέτοχοι της Kar Tess Holding είναι
τα μέλη της οικογένειας Λεβέντη-
Δαυίδ. Το επιχειρηματικό τοπίο θυμί-
ζει τις γνωστές ρωσικές παραδοσια-
κές κούκλες (τις Μπαμπούσκες

όπως ονομάζονται στη δύση) όπου
κάθε κούκλα έχει μέσα της μια άλλη.
Xρειάζεται να φτάσει κανείς σε με-
γάλο βάθος για να ανακαλύψει τους
πραγματικούς μετόχους. Αυτό το
σχήμα δεν είναι ούτε πρωτοτυπία,
ούτε εφεύρεση της δυναστείας Λε-
βέντη-Δαυίδ. Μέσα από τις επιχειρή-
σεις-Μπαμπούσκες οι επιχειρημα-
τίες μπορούν από τη μια να κρύβουν
τα εισοδήματα και τις περιουσίες
τους από την εφορία και από την άλ-
λη να ελέγχουν ένα πολύ μεγαλύτε-
ρο κεφάλαιο από αυτό που θα μπο-
ρούσαν να ελέγξουν με μια πιο διά-
φανη δομή. Τώρα προσπαθούν να
τη χρησιμοποιήσουν για να κρύψουν
και τις σχέσεις τους με το έγκλημα.

H Coca Cola HBC είναι
ο τρίτος μεγαλύτερος εμ-
φιαλωτής Coca Cola
στον κόσμο. Η ίδια η «μα-
μά εταιρία» κατέχει το
23,26% των μετοχών της
HBC (δηλαδή της παλιάς
Ελληνικής Εταιρίας Εμ-
φιαλώσεως. Ο σημερινός
της «εκτελεστικός» πρό-
εδρος, ο Zoran Bogdano-
wic, προέρχεται από την
«μαμά εταιρία». 

Η HBC είναι μια αυτο-
κρατορία με δραστηριό-
τητες σε 28 διαφορετικές
χώρες –από την Ελλάδα
και την Κύπρο μέχρι την
Ιρλανδία, τη Ρωσία και τη
Νιγηρία. Η χρηματιστη-
ριακή της αξία ξεπερνάει
σήμερα τα 14 δις δολά-
ρια. Τα καθαρά της κέρ-
δη ξεπερνούν κάθε χρό-
νο τα 500 εκατομμύρια
δολάρια. Το πού στηρίζε-
ται αυτή η «επιτυχία» δεν

είναι μυστικό: όπως όλες οι «επιτυ-
χίες» των επιχειρήσεων, η πηγή τους
είναι η εκμετάλλευση των χιλιάδων
εργατών της.

Το 2012 η «3Ε» εγκατέλειψε, πρα-
κτικά, την Ελλάδα. Έφυγε από το
ελληνικό χρηματιστήριο (όπου έχει
πλέον μια τυπική μόνο παρουσία)
και έκλεισε ή συρρίκνωσε τα εργο-
στάσια και τις αποθήκες της στη χώ-
ρα. Εκείνη την εποχή η κρίση βρι-
σκόταν στο ζενίθ της στην Ελλάδα.
Η οικογένεια Λεβέντη-Δαβίδ, όπως
και οι περισσότεροι μεγαλοεπιχειρη-
ματίες, ξέχασαν τους πατριωτικούς
δεκάρικους και τα μάζεψαν και έφυ-
γαν. Το 2013 ξέσπασαν μια σειρά
από απεργίες στα εργοστάσια και
τις αποθήκες της “3E”. Η εταιρία τις
αντιμετώπισε «δια πυρός και σιδή-
ρου»: με απολύσεις συνδικαλιστών,
μηνύσεις, δικαστικούς επιμελητές,
την ΔΙΑΣ και τις κλούβες των ΜΑΤ. 

Λίγους μήνες αργότερα η Coca
Cola HBC εντάχθηκε στον δείκτη
FTSE 100 του χρηματιστηρίου του
Λονδίνου, στο δείκτη των μεγαλύτε-
ρων επιχειρήσεων του κόσμου.  

Σωτήρης Κοντογιάννης

Οι πλούσιοι εκβιαστές εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

COCA COLA 3E

Μια δυναστεία βουτηγμένη 
στη βία και την εκμετάλλευση

Οι Λεβέντηδες μαζί με τη Μενδώνη.

Φλεβάρης 2014. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΣΙΝΤΝΕΪ ΠΟΥΑΤΙΕ (1927-2022)

Ο πρωταγωνιστής 
του αντιρατσισμού
Έφυγε από τη ζωή την Πέμ-

πτη 6 Ιανουαρίου, σε ηλικία
94 ετών ένας θρύλος του

Χόλιγουντ, ο ηθοποιός (Σερ) Σίντνεϊ
Πουατιέ. Ο ίδιος δεν χρησιμοποιού-
σε αυτόν τον τίτλο, που του απονε-
μήθηκε το 1974 από την Βασίλισσα
της Αγγλίας, καθώς είχε ακόμα υπη-
κοότητα της Βρετανικής Κοινοπολι-
τείας από τις Μπαχάμες.

Ο Σίντνεϊ Πουατιέ, Αμερικάνος με
καταγωγή από τις Μπαχάμες, ήταν
ένας ηθοποιός που «έσπασε» πολλά
ταμπού στο Χόλιγουντ τις δεκαετίες
του 1950 και 1960.

Γεννήθηκε πρόωρα στο Μαϊάμι το
1927 κατά την επίσκεψη των γονιών
του στις ΗΠΑ, παίρνοντας για το λό-
γο αυτό αυτόματα την αμερικανική
υπηκοότητα. Πέρασε τα παιδικά του
χρόνια στο Κατ Άιλαντ και στο Νασά-
ου. Φοίτησε σε σχολείο μόλις έναν
χρόνο. Επέστρεψε στις ΗΠΑ σε ηλι-
κία 15 ετών, λέγοντας ψέματα για την
ηλικία του ώστε να υπηρετήσει στον
αμερικανικό στρατό κατά τον Β  Παγ-
κόσμιο Πόλεμο. Όταν αποστρατεύτη-
κε έκανε δουλειές του ποδαριού. Ερ-
γάστηκε ως λαντζέρης σε διάφορα
εστιατόρια και ξενοδοχεία. Τότε έμα-
θε να διαβάζει για πρώτη φορά στη
ζωή του. Ένας γηραιός Εβραίος σερ-
βιτόρος, καθόταν συχνά πλάι του και
τον βοηθούσε να διαβάζει τις τοπικές
εφημερίδες.

Σπούδασε την υποκριτική στο
American Negro Theatre School of
Drama. Στην αρχή τα πράγματα δεν
ήταν εύκολα γιατί δεν ήταν καλός
τραγουδιστής και ο συγκεκριμένος
θίασος ανέβαζε κυρίως μιούζικαλ.
Τότε ήταν επίσης που συνειδητοποί-
ησε και το πρόβλημα με την ακοή
του. Ξεχώρισε όμως, όταν ο θίασος

ανέβασε τη «Λυσιστράτη». Εκεί τον
πρόσεξε ο τότε διευθυντής της εται-
ρείας 20th Century Fox ο οποίος πί-
στεψε στο ταλέντο του και τον συμ-
περιέλαβε στο καστ της ταινίας «Το
Μίσος Προστάζει» (1950). Ο Πουα-
τιέ νωρίτερα, είχε δουλέψει αμισθί
στην ταινία «Sepia Cinderel la»
(1947), ενώ επίσης είχε παίξει σε
τρεις ταινίες μικρού μήκους για τον
αμερικανικό στρατό. 

Επέλεγε με μεγάλη προσοχή τους
ρόλους του, απορρίπτοντας την επι-
κρατούσα αντίληψη του Χόλιγουντ ότι
οι μαύροι ηθοποιοί μπορούν να εμφα-
νιστούν μόνο σε «υποδεέστερους»
ρόλους, ως εργάτες, υπηρέτες και
λούστροι. Πράγματι, όπως είχε εκμυ-
στηρευτεί σε παλαιότερη του συνέν-
τευξη: «Όταν ξεκίνησα την καριέρα
μου, οι ρόλοι που προορίζονταν για
τους μαύρους ηθοποιούς ήταν “πάν-
τα αρνητικοί, χαζοί και πολύ αδύνα-
μοι”. Αυτό ήταν το υπόβαθρο όταν
ήρθα πριν από 20 χρόνια και επέλεξα
να μην συμμετάσχω στα στερεότυ-
πα… Έχω τέσσερα παιδιά. Πηγαίνουν
να δουν ταινίες όλη την ώρα, αλλά
σπάνια βλέπουν τον εαυτό τους να
αντανακλάται μέσα σε αυτές».

Όσκαρ
Πήρε τον πρώτο του πρωταγωνι-

στικό ρόλο το 1955, στην ταινία «Η
Ζούγκλα του Μαυροπίνακα», ενώ
τρία χρόνια αργότερα, το 1958, ήταν
υποψήφιος για Όσκαρ μαζί με τον
συμπρωταγωνιστή του Τόνι Κέρτις
στην ταινία «Όταν Σπάσαμε τις Αλυ-
σίδες». Μπορεί να μην κατάφερε τό-
τε να πάρει το βραβείο, κατάφερε
όμως να αγαπηθεί από το κινηματο-
γραφικό κοινό. Ακολούθησαν οι ται-
νίες «Porgy and Bess» (1959) και

«Paris Blues» (1961). Πέντε χρόνια
αργότερα από την πρώτη του υπο-
ψηφιότητα, το 1963, ο Σίντνεϊ Πουα-
τιέ θα έσπαγε όλα τα προγνωστικά
παίρνοντας το Όσκαρ Α’ Αντρικού
Ρόλου για την ταινία «Κάτω από το
βλέμμα του Θεού». Ήταν ο πρώτος
μαύρος ηθοποιός που κέρδιζε κάτι
τέτοιο. Το πόσο ριζοσπαστικό ήταν
αυτό, αποδεικνύεται και από το ότι
χρειάστηκαν μόλις... 38 ολόκληρα
χρόνια για να πάρει το Όσκαρ καλύ-
τερου Α’ Αντρικού Ρόλου ο Ντένζελ
Ουάσιγκτον το 2001, για την ταινία
«Training Day». Την ώρα της απονο-
μής ο Ουάσιγκτον απέδωσε τα εύση-
μα στον Πουατιέ, λέγοντας: «Πάντα
θα σε κυνηγώ. Πάντα θα ακολουθώ
τα βήματά σου. Είναι το μόνο που
μπορώ να κάνω, κύριε Πουατιέ».

Το 2002 ο Πουατιέ, τιμήθηκε με το
Βραβείο της Ακαδημίας για τη συνο-
λική συνεισφορά του στον κινηματο-
γράφο. Στην ομιλία του είχε πει χα-
ρακτηριστικά: «Ήρθα στο Χόλυγουντ
όταν ήμουν 22 ετών, σε μια εποχή
πολύ διαφορετική από τη σημερινή.
Το 1949 η διαδρομή που έκανα θα
θεωρούνταν αδύνατη. Πράγματι,
όσο κι αν προσπαθούσα, τίποτε δεν
θα γινόταν αν δεν υπήρχαν μερικοί
τολμηροί σκηνοθέτες που διέθεταν
υψηλό αίσθημα πολιτικής ευθύνης,

για να γυρίσουν αυτές τις ταινίες.
Εγώ, απλώς επωφελήθηκα από την
προσπάθειά τους αυτή. Η βιομηχα-
νία του σινεμά επωφελήθηκε από την
προσπάθειά τους. Η ίδια, η Αμερική
επωφελήθηκε από την προσπάθειά
τους αυτή». Ο Πουατιέ ήταν ένας
από τους πολλούς ηθοποιούς που
συμμετείχαν στην «Πορεία στην
Ουάσιγκτον» (28 Αυγούστου 1963),
κατά τη διάρκεια του Κινήματος Πο-
λιτικών Δικαιωμάτων της δεκαετίας
του '60, όταν περισσότεροι από
250.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν
εκεί και άκουσαν τον Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ να εκφωνεί την περίφημη ομι-
λία του «I Have a Dream», ο οποίος
δολοφονήθηκε αργότερα το 1968.

Ρατσισμός
Ένα χρόνο νωρίτερα, ο Σίντνεϊ

Πουατιέ πρωταγωνίστησε σε τρεις
ταινίες που ασχολούνταν με το πρό-
βλημα του ρατσισμού. Το «Στον Κύ-
ριό μας με Αγάπη», το «Μάντεψε
ποιος θα ‘ρθει Απόψε» και τέλος το
αστυνομικό θρίλερ «Ιστορία ενός
Εγκλήματος», στην οποία υποδύεται
τον Βίρτζιλ Τιμπς. Έναν μαύρο ντε-
τέκτιβ που καλείται να διαλευκάνει
μια σειρά δολοφονιών σε μια μικρή
πόλη του Μισισιπή, όπου κυριαρχού-
σε ο ρατσισμός. Μια από τις πιο διά-

σημες σκηνές της ταινίας δείχνει τον
Βίρτζιλ Τιμπς να χαστουκίζεται από
έναν πλούσιο μεσήλικα λευκό άνδρα
και ο Πουατιέ να του το ανταποδί-
δει! Μια σκηνή άνευ προηγουμένου
για την εποχή εκείνη, «σοκάροντας»
το κοινό στις ΗΠΑ. Παραμένει άγνω-
στο αν ο Πουατιέ αυτοσχεδίασε το
χαστούκι στα γυρίσματα ή αν ήταν
στο σενάριο. Ανεξάρτητα όμως, η
σκηνή έχει δικαίως αναγνωριστεί ως
«εμβληματική», όσον αφορά τον ρα-
τσισμό. Σε κάθε περίπτωση, είχε κά-
θε λόγο να το κάνει, αφού τόσο ο
Πουατιέ, όσο και ο φίλος του Χάρι
Μπελαφόντε, παραλίγο να δολοφο-
νηθούν από μέλη της Κου Κλουξ
Κλαν σε επίσκεψή τους στην Πολι-
τεία του Μισισιπή. Γεγονός που ανα-
πόφευκτα τον σημάδεψε ιδιαίτερα. 

Έτσι όταν πρωταγωνίστησε στην
ταινία, επέμεινε τα γυρίσματα να συ-
νεχιστούν στις Βόρειες Πολιτείες
των ΗΠΑ. Όταν χρειάστηκε δε, να
επισκεφτεί το Τενεσί για τις εξωτερι-
κές λήψεις, ο Πουατιέ κοιμόταν κά-
θε βράδυ μ’ ένα όπλο κάτω από το
μαξιλάρι του. Παρόλα αυτά το συ-
νεργείο σύντομα εγκατέλειψε το Τε-
νεσί, όταν η ζωή του Πουατιέ απει-
λήθηκε γι’ ακόμη μια φορά…

Αντίο, κύριε Πουατιέ.

Πάνος Κατσαχνιάς

ΘΕΑΤΡΟ - Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΗΜΑΝ ΜΠΡΑΔΕΡΣ
Ιστορία ανταγωνισμών και κρίσεων
Ηπαράσταση που ολοκλήρωσε μια πολύ πετυχημένη πορεία στο Θέα-

τρο Ιλίσια, μεταφέρεται από την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου με αλλαγές
στη διανομή στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Tους πρωταγωνιστικούς
ρόλους ερμηνεύουν οι Μιχάλης Οικονόμου, Παντελής Δεντάκης και
Αλμπέρτο Φάις με ζωντανή μουσική στο πιάνο από τον Θοδωρή Οικονό-
μου, και σκηνικά της Ευαγ. Θεριανού που μεταφέρουν τον θεατή από το
Θέατρο στις βαμβακοφυτείες του Νότου και τα Νεοϋορκέζικα σαλόνια.

Η παράσταση βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Στέφανο Μασσίνι η
«Τριλογία των Λήμαν». Ο σκηνοθέτης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ακο-
λουθεί τον συγγραφέα που επέλεξε την αφήγηση δημιουργώντας ένα
έργο για τρείς ηθοποιούς.

Στις 15 Σεπτέμβρη του 2008 υπάγεται σε διαδικασία πτώχευσης η
τέταρτη μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα των ΗΠΑ, Lehman Brothers.
Η είδηση προκάλεσε σεισμό στα διεθνή χρηματιστήρια και άνοιξε τον
ασκό του Αιόλου στην παγκόσμια οικονομία.

164 χρόνια πριν, το 1844 ο Χεγιούμ Λήμαν, γιος ενός εβραίου κτηνο-
τρόφου από τη Βαυαρία, πατάει για πρώτη φορά το πόδι του στο λιμάνι
της Νέας Υόρκης. Τα επόμενα χρόνια μαζί με τους αδελφούς του Εμμά-
νουελ και Μάγιερ θα ανοίξουν ένα κατάστημα με υφάσματα στην Αλαμ-
πάμα κυνηγώντας το Αμερικάνικο Όνειρο.

Κάπως έτσι ξεκινάει η μετεωρική άνοδος των Λήμαν που διατρέχει περισ-
σότερο από ενάμιση αιώνα πολιτικής και οικονομικής ιστορίας των ΗΠΑ και
τέμνει όλες τις κρίσιμες καμπές αυτής της περιόδου. Από τις φυτείες βαμβα-
κιού στον Νέο Κόσμο, στο εμπόριο των υφασμάτων, του καφέ, της ζάχαρης
και του κάρβουνου στο αναδυόμενο εμπορικό κέντρο της Νέας Υόρκης. 

Οι Λήμαν περνώντας και από το Κραχ της Γουολ Στριτ το 1929 -το πρε-
λούδιο της “Μεγάλης Ύφεσης”- θα φτάσουν να είναι πρωταγωνιστές στο
μεταπολεμικό μπουμ, τις νέες τεχνολογίες ,το ραδιόφωνο, την τηλεόρα-
ση και τον κινηματογράφο. Έως την επέκταση του χρηματοπιστωτικού
συστήματος με την εξάπλωση της κερδοσκοπίας στις χρηματαγορές.
Ομόλογα, μετοχές και παράγωγα είναι το νέο πεδίο της κερδοσκοπίας.

Η κατάρρευση του 2008 θα επιβεβαιώσει την ανάλυση του Μάρξ στο
Κεφάλαιο ότι καθώς το σύστημα επεκτείνεται παγκόσμια και το μέγεθος
των μεγάλων επιχειρήσεων μεγαλώνει οι κρίσεις του συστήματος γίνον-
ται σφοδρότερες. 

Κώστας Πολύδωρος

28/8/63, Η πορεία στην Ουάσιγκτον. Φωτό: Warren K. Leffler
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ΣΥΡΙΖΑ

Νέο βήμα
“ρευστοποίησης” 
του κόμματος
«ΟΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανοιχτεί στην κοινωνία…Απειλείται αν

μείνει κλεισμένος μέσα σε μια γυάλα», είπε ο Τσίπρας
σε συνέντευξή του στο Kontra Channel την περασμένη βδομά-
δα, μια μέρα μετά τις «ανατρεπτικές» προτάσεις του στο Πολιτι-
κό Συμβούλιο του κόμματος. Σύμφωνα με τον Τσίπρα και την
ηγετική ομάδα γύρω του, το βγάλσιμο από τη γυάλα θα το εξα-
σφαλίσει η κατευθείαν εκλογή Προέδρου (δηλαδή του ίδιου)
και της ΚΕ από τη «βάση», όχι από τους εκλεγμένους αντιπρο-
σώπους στο συνέδριο του κόμματος. 

Η πρόταση του Τσίπρα αιφνιδίασε, όπως ομολόγησε ο ίδιος
στην συνέντευξη. Στο Πολιτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε με 27 ψή-
φους υπέρ και 11 κατά. Εναντίον της τάχτηκαν τα στελέχη της
«Ομπρέλας» της τάσης που έχει συσπειρώσει τους παλιούς
53+ και άλλους. 

Η πρόταση του Τσίπρα δεν είναι «άνοιγμα στην κοινωνία». Εί-
ναι ακόμα ένα μεγάλο βήμα στη δεξιά πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εν-
δεικτικές είναι οι πηγές έμπνευσης αυτής της πρότασης, δηλα-
δή τα καταστατικά κομμάτων όπως η γερμανική σοσιαλδημο-
κρατία, οι Πράσινοι ή το Ποδέμος στην Ισπανία. Αυτά είναι τα
πολιτικά πρότυπα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και από κει δανείζε-
ται και οργανωτικές συνταγές. Ας μη πάμε μακριά, το παρά-
δειγμα του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ κοντινό. Η εκλογή του προέδρου
«από τη βάση», ξεκίνησε το 2004 όταν ο Σημίτης έδωσε το «δα-
χτυλίδι» στον Γιώργο Παπανδρέου. Τη συνέχεια τη γνωρίζουμε.   

Ο Τσίπρας στην συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι προτάσεις
του δεν έχουν καμιά σχέση με τα παραπάνω. Αν ήθελε αρχηγι-
κό κόμμα, είπε, θα πρότεινε μόνο την απευθείας εκλογή του
Προέδρου, αυτός προτείνει και της ΚΕ. Και ακόμα περισσότε-
ρο, στο ΚΙΝΑΛ και τη ΝΔ ψηφίζει για πρόεδρο «όποιος βλέπει
φως και μπαίνει» ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίζουν τα μέλη. 

Αδύναμες δικαιολογίες
Πρόκειται για πολύ αδύναμες δικαιολογίες από κάθε άποψη.

Η διαφορά ανάμεσα σε ένα «δημοψήφισμα μελών» που εκλέγει
Πρόεδρο και ΚΕ και σε ένα συνέδριο αντιπροσώπων είναι η ορ-
γανωμένη πολιτική συζήτηση που γίνεται ή δεν γίνεται. Όταν τα
μέλη γίνονται απλοί ψηφοφόροι του αρχηγού η έννοια του μέ-
λους εξαερώνεται. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα στη κούρσα
της προσαρμογής προς τα δεξιά, της διάλυσης της Αριστεράς
στη σούπα της «κεντροαριστεράς». 

Αυτή η κούρσα έχει και ιδεολογικό περιτύλιγμα. Ενάμισι χρό-
νο πριν, τον Ιούνη του 2021, ο Κ. Δουζίνας εξηγούσε ότι η «νέα
Αριστερά» δεν έχει μέλλον με αναφορές στην εξαφανισμένη
υποτίθεται εργατική τάξη, αλλά πρέπει να απευθυνθεί «στους
δικτυωμένους ατομιστές» που ζούνε σε «μια σύνθετη πραγματι-
κότητα». Οι Αν. Λιάκος και Μ. Ζορμπά τις ίδιες περίπου μέρες
μας ενημέρωναν ότι το «πολιτικό κόμμα» δεν είναι «το σώμα της
Αριστεράς», αυτά είναι παλιά λενινιστικά βαρίδια. Για να κατα-
λήξουν στο συμπέρασμα ότι «το κόμμα δεν είναι η λύση του
προβλήματος, είναι το ίδιο το πρόβλημα». 

Τα στελέχη της Ομπρέλας αντιτάχτηκαν στις προτάσεις του
Τσίπρα γιατί «ρευστοποιούν το κόμμα», το μετατρέπουν σε «κόμ-
μα σταρ σίστεμ». Σωστές οι διαπιστώσεις, αλλά υπάρχει ένα πρό-
βλημα που ακυρώνει την αξιοπιστία τους. Το πρόβλημα είναι ότι
η Ομπρέλα και όσοι την απαρτίζουν έχουν ακολουθήσει κατά πό-
δας την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στα δεξιά. Κάθε αντίρρησή τους σή-
μερα θα στιγματιστεί ως «διχαστική», ως υπεράσπιση των «καρε-
κλών» τους που διακινδυνεύει τη νίκη στις ερχόμενες εκλογές. 

Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια δυνατή, ανεξάρτητη επαναστατική
Αριστερά που ρίχνει τις δυνάμεις της στην οργάνωση και την
πολιτική στήριξη των αγώνων της εργατικής τάξης και της νεο-
λαίας. Για ένα κίνημα με προοπτική την ανατροπή του καπιταλι-
σμού. 

ΡΑΦΑΛ ΧΩΡΙΣ EASTMED

Γυμνή πολεμοκαπηλία
Την περασμένη Τετάρτη ο Δέν-

διας, υπουργός Εξωτερικών,
συναντήθηκε στην Αθήνα με τον

νέο υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου
Γ. Κασουλίδη. Ήταν μια από αυτές τις
συναντήσεις που τα επίσημα ανακοι-
νωθέντα επαναλαμβάνουν τα ίδια και
τα ίδια. Έτσι και τώρα: «Ελλάδα και
Κύπρος μαζί απέναντι στις κοινές
προκλήσεις». Μάλιστα ο Δένδιας έκα-
νε ανάρτηση στο τουιτερ μια φωτο-
γραφία του με τον Κύπριο ΥΠΕΞ ενώ
παρακολουθούν «τις πτήσεις των Ρα-
φάλ στον αττικό ουρανό». 

Τα έξι Ραφάλ, η πρώτη παρτίδα από
τα 18 συνολικά, προσγειώθηκαν στο
αεροδρόμιο της Τανάγρας, με τους
παπάδες να τα ραίνουν με αγιασμό
και τον Μητσοτάκη να δηλώνει: «Τα
νέα μαχητικά καθιστούν την αεροπο-
ρία μας μια από τις ισχυρότερες στην
Ευρώπη και τη Μεσόγειο». Αν αυτό
δεν αρκεί για να εξοργιστούμε, ο Μη-
τσοτάκης είχε και κάτι άλλο να πει: «Η
ανάπτυξη της χώρας πρέπει να πλαι-
σιώνεται από την εθνική της ασφά-
λεια. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγμα-
τική ευημερία των πολιτών δίχως
ασφάλεια στη χώρα». 

Κάθε μέρα σχεδόν 100 άνθρωποι
πεθαίνουν από την πανδημία επειδή
δεν υπάρχουν ΜΕΘ, το 1/3 των νοικο-
κυριών δεν μπορεί να ζεστάνει το σπί-
τι του στην παγωνιά επειδή δεν έχει
να πληρώσει για ρεύμα και φυσικό αέ-
ριο. Αλλά ο Μητσοτάκης έχει το θρά-
σος να λέει ότι η ευημερία έρχεται με
τους εξοπλισμούς. Για την ευημερία
μας λοιπόν η κυβέρνηση αύξησε κατά
856 εκατομμύρια ευρώ τις δαπάνες
για τους εξοπλισμούς στον προϋπο-
λογισμό του 2022 και έκοψε κατά 280

εκατομμύρια τις δαπάνες για δημόσια
νοσοκομεία. 

Αυτή η πραγματικότητα γίνεται ακό-
μα πιο εξοργιστική, γιατί το μεγάλο
σχέδιο της κυβέρνησης και της άρ-
χουσας τάξης ο αγωγός EastMed έχει
πάει περίπατο. Όπως εξηγούσε ο Γ.
Πίττας στο προηγούμενο φύλλο της
Εργατικής Αλληλεγγύης: «Tο ναυάγιο
του EastMed αποτελεί ένα μεγάλο
πλήγμα στη στρατηγική της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη και συνολικότερα του
ελληνικού καπιταλισμού του οποίου
τα συμφέροντα υπηρετεί». Ο αγωγός
ήταν η ενσάρκωση του αντιδραστικού
άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που
σκοπό έχει να επιβάλει τις διεκδική-
σεις της άρχουσας τάξης για τις ΑΟΖ
στην Αν. Μεσόγειο με τις πλάτες των
ΗΠΑ και της Ε.Ε.  

Φιάσκο
Για την κυβέρνηση του Αναστασιά-

δη στην Κύπρο αυτό το φιάσκο είναι
τεράστιο ζήτημα. Όλη η στρατηγική
της ελληνοκυπριακής άρχουσας τά-
ξης τα τελευταία χρόνια στηρίζονταν
στο ρόλο της Κύπρου σαν ενδιάμεσου
σταθμού του αγωγού που θα ξεκινού-
σε από τα κοιτάσματα του Ισραήλ.
Τώρα η ελληνοκυπριακή διπλωματία
προσπαθεί να τα μπαλώσει και να συ-
νέλθει από το σοκ.

Ο Κασουλίδης δήλωσε σε ραδιοφω-
νική του συνέντευξη (πριν έρθει στην
Αθήνα) ότι πάντα θεωρούσε τον Ea-
stMed «εργαλείο δημιουργίας προ-
βλημάτων» ιδιαίτερα όσον αφορά το
Κυπριακό. Επίσης δήλωσε ότι: «είχαν
δημιουργηθεί πολλές και μεγάλες
προσδοκίες για το έργο» οι οποίες
«δεν ήταν εξ υπαιτιότητας της δικής

μας πλευράς». Ποιανής τότε; Μήπως
της «μητέρας-πατρίδας» που καπέλω-
σε την Κύπρο; Ο Αναστασιάδης
έσπευσε να δηλώσει ότι «δεν εννοού-
σε ακριβώς αυτό ο κ. Κασουλίδης». 

Ο Δένδιας έδωσε συνέντευξη στο
Capital. Εκεί δήλωσε με το γνωστό
ύφος του: «Μιας και ρωτάτε για τον
East Med, θα μου επιτρέψετε μια πα-
ρατήρηση: το ζήτημα δεν είναι γεωπο-
λιτικό, αλλά καθαρά οικονομικής βιω-
σιμότητας και περιβαλλοντικής αντί-
ληψης». Βέβαια ο Μητσοτάκης δυο
χρόνια πριν δήλωνε όλος χαρά ότι
«Αναμφίβολα, ο νέος αγωγός θα ανα-
βαθμίσει την γεωστρατηγική υπεραξία
και τον περιφερειακό ρόλο Ελλάδας
και Κύπρου στη Μεσόγειο» και ότι
«παγιώνει τη διεθνή νομιμότητα. Και
γι’ αυτό υποστηρίζεται σθεναρά και
από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-
ρικής».  

Κωλοτούμπες όπως αυτές του Δέν-
δια και του Κασουλίδη θα έβγαζαν πο-
λύ γέλιο αν τα πράγματα δεν ήταν τό-
σο επικίνδυνα. Η άρχουσα τάξη δεν
παραιτείται από τις φιλοδοξίες της να
γίνει το πιο δυνατό κεφαλοχώρι του
ιμπεριαλισμού σε όλη την περιοχή,
από τα Βαλκάνια μέχρι την Ανατολική
Μεσόγειο, σε μια στιγμή που όλες οι
συμμαχίες αναδιατάσσονται και η κα-
τάσταση μυρίζει μπαρούτι. Τα παπα-
γαλάκια της κυβέρνησης μας λένε σι-
γά το πρόβλημα, η Ελλάδα θα γίνει
«ενεργειακός κόμβος» για το υγροποι-
ημένο φυσικό αέριο, ορίστε κατα-
σκευάζεται η σχετική πλωτή πλατφόρ-
μα στην Αλεξανδρούπολη. Την ίδια
στιγμή η Αλεξανδρούπολη -και όχι μό-
νο- μετατρέπεται σε μια προωθημένη
αμερικάνικη βάση. 

Και για να πετύχει
αυτούς τους στό-
χους η κυβέρνηση
και η άρχουσα τάξη
θέλει να φορτώσει
το κόστος στις πλά-
τες της εργατικής
τάξης και της νεο-
λαίας, με αιματηρές
θυσίες για τους εξο-
πλισμούς, με εθνικι-
στικές εκστρατείες
και φιέστες στη
γραμμή του «πα-
τρίς-θρησκεία-οικο-
γένεια». Πάλη ενάν-
τια στη ΝΔ σημαίνει
σύγκρουση και με
αυτές τις φιλοδο-
ξίες των καπιταλι-
στών.  

Λέανδρος 
Μπόλαρης
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ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ ! εργατικη αλληλεγγυη 

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Tον σοσιαλισμό, μέσα 
από την ανεξάρτητη 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 προστα-
τεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας τά-
ξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα 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 παρα-
γωγή και την διανομή σύμφωνα με τις αν-
θρώπινες 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 πετύχει
μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 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 τύ-
που καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότερα
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 αντιμετωπί-
ζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν
να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώ-
πων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο
καθώς και όλους τους καταπιεσμένους να
οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρί-
ζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτι-
κά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναικών
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 ερ-
γατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή οργα-
νωμένη. 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 μέ-
σα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχθούν
εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγικές
που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολικά
τον καπιταλισμό. 
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