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Ακρίβεια, πόλεμος,
διαφθορά
Αυτό το σάπιο καθεστώς
δεν μεταρρυθμίζεται

Κάτω τα χέρια
από το ΕΣΥ
σελ. 4, 5

Η ΜΟΝΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ

25 Νοέμβρη
Οι γυναίκες μπροστά
σελ.11

Συγκλονιστικό Πολυτεχνείο
σελ. 8, 9

Οι συσχετισμοί αλλάζουν
σελ. 3

Πολυτεχνείο 2022, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Εμπρός για νέα Πανεργατική ενάντια στον προϋπολογισμό-σφαγείο

Γυρίστε στις σελ. 6, 7, 10, 11
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Ο Δήμος Αθήνας
και η “Κιβωτός”

Κ

ρατικοποίηση της δομής και πέρασμα άμεσα
στο Δήμο της Αθήνας του τοπικού παραρτήματος της Κιβωτού του Κόσμου. Να ανακληθεί η
απόφαση επιχορήγησης της Κιβωτού του Κόσμου από τον Δήμο Αθήνας.
Η περίπτωση της Κιβωτού του Κόσμου έφερε
στην επιφάνεια τη σαπίλα ενός συστήματος ανάθεσης της πρόνοιας εγκαταλελειμμένων παιδιών
σε ιδρύματα ιδιωτών και στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός παπά, με διασυνδέσεις με το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα, τους Δημάρχους και
τους επιχειρηματίες.
Ο Δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 23 υπέρ, 11
κατά και 7 αποχή, στις 15 Δεκέμβρη 2019 ενέκρινε επιχορήγηση 10.000 ευρώ στην «Κιβωτό
του Κόσμου». Αυτά τα χρήματα τώρα πρέπει να
τα ζητήσει πίσω, όχι μόνο για τα όσα καταγγέλλουν τα παιδιά που υπέστησαν την άγρια κακοποίηση, αλλά και για την σπατάλη της χρηματοδότησης για να εξασφαλιστεί το ευ ζην στελεχών της Κιβωτού του Κόσμου.
Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, σε
εκείνη τη συνεδρίαση έθεσε δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, ότι η πρόνοια για τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη
του κράτους και δεύτερον έβαλε τα ζητήματα
ρατσιστικών αντιμετωπίσεων στελεχών της Κιβωτού του Κόσμου στη δομή της Χίου. Τότε, η
παράταξη του Δημάρχου εκθείαζε τον πάτερ Αντώνιο και τη ΜΚΟ του, ενώ οι χρυσαυγίτες και ο
ακροδεξιός Καπερνάρος επιτέθηκαν στην αριστερά.

Κόλαση
Παιδιά ασυνόδευτα, προσφυγόπουλα που βρίσκονται κάθε τόσο σε δομές-φυλακές, άλλα παιδιά παρκαρισμένα για μήνες στα νοσοκομεία
Παίδων. Παιδιά που εξαφανίζονται από τη χώρα
και απλά αγνοούνται. Παιδιά που καταλήγουν να
πωλούνται και να υιοθετούνται. Παιδιά που καταλήγουν σε κλινικές, όπου τους αφαιρούνται
όργανα. Αυτή είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα που βιώνουν τα ασυνόδευτα παιδιά και η κυβέρνηση την κάνει κόλαση με τη διάλυση των
δομών πρόνοιας.
Είναι ώρα να δημιουργηθούν δομές πρόνοιας
για τα ασυνόδευτα παιδιά, ξεκινώντας από την
άμεση κρατικοποίηση της δομής της Κιβωτού
του Κόσμου ώστε κανένα παιδί να μην μείνει
στο δρόμο. Να λειτουργήσει με τη μαζική πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού και να περάσει
άμεσα στη λειτουργία του Δήμου της Αθήνας,
με κρατική επιχορήγηση. Άμεσα, να απομακρυνθούν οι ιθύνοντες της λειτουργίας της Κιβωτού
ώστε να απαλλαγούν τα παιδιά από το φόβο και
τη χειραγώγηση των διαχειριστών της Κιβωτού
του Κόσμου. Δεν ζητάμε μόνο να χυθεί άπλετο
φως για τους βασανισμούς των παιδιών, αλλά
να αλλάξει εδώ και τώρα το άθλιο καθεστώς
διάλυσης της πρόνοιας.
Ας αλλάξουν επιτέλους οι προτεραιότητες κύριε Δήμαρχε! Όχι άλλα δώρα στους επιχειρηματίες και τους εμπόρους όπλων. Όχι άλλη σπατάλη στο Δήμο της Αθήνας για μια Πόλη-Ξενοδοχείο-Μουσείο με Μεγάλους Περιπάτους για
τους κερδοσκόπους. Λεφτά και δομές τώρα για
την πρόνοια!

Σκάνδαλο “Κιβωτός”

Συνολική απάντηση
στο βρόμικο σύστημα
Α
ποτροπιασμό έχουν προκαλέσει οι
εξελίξεις στην “Κιβωτό του Κόσμου”,
μια ΜΚΟ που υποτίθεται ότι έχει σκοπό την παιδική προστασία, δηλαδή να στηρίζει τα παιδιά που χρειάζονται στέγη, τροφή
και εκπαίδευση. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένας καταιγισμός καταγγελιών από παιδιά που έμεναν σε αυτή τη δομή, που περιγράφουν όλων των ειδών την κακοποίηση
που έχουν δεχτεί (σεξουαλική, σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία) από στελέχη αλλά
ακόμη και από τον ίδιο τον ιδρυτή της Κιβωτού.

Η Κιβωτός του Κόσμου ήταν ένας μέχρι
πρότινος πολυβραβευμένος και “αξιέπαινος”
φορέας χρηματοδοτούμενος ακόμη και από
τον Δήμο Αθηνών και τον Μπακογιάννη. Ο
ιδρυτής της προβαλλόταν από τα ΜΜΕ ως
ένας ιερέας που προσφέρει θεάρεστο φιλανθρωπικό έργο, επειδή αγαπάει τα παιδιά. Η
πραγματικότητα όμως στην παιδική προστασία είναι πολύ διαφορετική κι ας υποκρίνονται ότι πέφτουν από τα σύννεφα Εκκλησία,
ΜΜΕ και κυβέρνηση.
Η ιστορία των δομών της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα ξεκινά από τα “Σπίτια του
Παιδιού” της Φρειδερίκης και καταλήγει στα
οικοτροφεία θηλέων και αρρένων της Εκκλησίας. Ακόμα και ο αριθμός των παιδιών που
βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα δεν είναι
ακριβής, καθώς η Εκκλησία δεν υποχρεούται
να δώσει στοιχεία, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ασκούν επί της ουσίας κανέναν
έλεγχο σε αυτό το “κράτος εν κράτει”.
Η Εκκλησία, σήμερα, “νίπτει τας χείρας”
της μεσω του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου που
τονίζει ότι η Αρχιεπισκοπή Αθηνών δεν έχει
καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ και
επέβαλε στον ιερέα και ιδρυτή της Κιβωτού
απαγόρευση ιεροπραξιών μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Όμως αυτό γνωρίζουμε

πολύ καλά πως δεν είναι αλήθεια και πως το
εν λόγω ίδρυμα δεν αποτελεί εξαίρεση.
Το ρεπορτάζ της Μαρίας Λούκα το 2016,
βασιζόμενο σε καταγγελίες κοινωνικών υπηρεσιών και σε ειδική έκθεση του Συνηγόρου
για τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε
ιδρύματα, αποκάλυπτε, από τότε, την τρομακτική κατάσταση που επικρατεί σε αυτούς
τους χώρους:
«Οι λευκοί τοίχοι με τους επιβλητικούς
σταυρούς, οι φούστες κάτω από τα γόνατα,
η απομόνωση των κοριτσιών, η συμμόρφωση
των προβληματικών παιδιών, η υπονόμευση
της συμμετοχής τους στο σχολείο και η αντιμετώπισή τους ως “αμόλυντες νύφες”, που
θα τις παντρέψουν με το γιο μιας καλής χριστιανικής οικογένειας, του ψάλτη ή του θεολόγου της περιοχής, ο οποίος δεν είναι σε
θέση να βρει μόνος του γυναίκα ή είναι πιο
μεγάλος».

Κροκοδείλια δάκρυα
Τα ΜΜΕ που τόσα χρόνια προέβαλλαν συνεχώς τον ιδρυτή της Κιβωτού με διθυραμβικά σχόλια, σαν έναν ιερέα που παρέχει αξιομνημόνευτο φιλανθρωπικό έργο, τώρα χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για το που θα πάνε
αυτά τα παιδιά που φιλοξενούνται από τη
συγκεκριμένη δομή. Ενώ η κυβέρνηση οργανώνει συσκέψεις, υποτίθεται για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.
Χρειάζεται όμως κανεις να αντιληφθεί το
βάθος της διαπλοκής της Εκκλησίας, του
Κράτους και της άρχουσας τάξης, όχι μόνο
σε επίπεδο οικονομικών συμφερόντων, αλλά
σε μια συνολική προσπάθεια διαμόρφωσης
ενός συγκεκριμένου ιδεολογήματος, στον
πυρήνα του οποίου βρίσκεται η ατομική ευθύνη και η οικογένεια.
Από τα γεγονότα στον Κολωνό και την
προσπάθεια υποβάθμισης κοινωνικών παρα-

γόντων όπως η φτώχεια, η παιδική εργασία
και η έλλειψη κράτους πρόνοιας -εκχωρώντας την παιδική προστασία σε ιδιώτες όπως
το Χαμόγελο του Παιδιού, οι οποίοι αρνούνται επιδεικτικά να εναρμονιστούν ακόμη και
με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.
Μέχρι τις αφίσες στο μετρό ενάντια στο δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση από
ακόμη μια ΜΚΟ της εκκλησίας -δημιουργώντας το αξίωμα πως ο προορισμός της γυναίκας είναι αναντίρρητα η τεκνοποίηση.
Εως και τις τρομακτικές ιστορίες που εκτυλίσσονται στα ιδρύματα όπως η Κιβωτός του
Κόσμου, διαλύουν τη βιτρίνα του τρίπτυχου
Πατρίς Θρησκεία Οικογένεια, φέρνοντας
στην επιφάνεια την εκμετάλλευση, τον πόνο
και το κέρδος.
Είναι σαφές πως οι ιδιώτες και η εκκλησία
πρέπει να απομακρυνθούν από οποιαδήποτε
δομή παιδικής προστασίας. Η φροντίδα αυτών των παιδιών χρειάζεται να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους πρόνοιας, με
προσλήψεις καταρτισμένου επιστημονικού
προσωπικού και όχι ένα αντικείμενο κέρδους. Τέλος, η εξάλειψη της φτώχειας, των
ανισοτήτων και του ρατσισμού είναι κομβικοί
παράγοντες για την προστασία όλων των
παιδιών. Αλλωστε τα αποτελέσματα των πρόσφατων μελετών που αναδεικνύουν την σημαντική συσχέτιση της φτώχειας με την παιδική πορνογραφία και κακοποίηση είναι αποκαλυπτικά.
Oι υγειονομικοί στο παιδιατρικό νοσοκομείο “Αγλαΐα Κυριακου”, οι οποίοι καλούν σε
κινητοποίηση διαμαρτυρίας με αφορμή τις
πρόσφατες αποκαλύψεις την Τρίτη 22/11,
δείχνουν πως η απάντηση απέναντι στις
“προτάσεις” της Δόμνας Μιχαηλίδου βρίσκεται στα χέρια των εργαζόμενων.

Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας

Αυτοί είναι οι χορηγοί της Κιβωτού. Μετά το σκάνδαλο πολλοί έτρεξαν να κατεβάσουν το όνομά τους από την ιστοσελίδα της

Μαρία Μπολοβίνα,
Λίλιαν Μπουρίτη

H άποψή μας

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3
Νο 1548, 23 Νοέμβρη 2022

Δευτέρα 21/11, Ζωγράφου. Μαζική διαδήλωση ενάντια στην έξωση της συνταξιούχου δημοσιογράφου Ι.Κολοβού. Φωτό: Γιάννης Κέμμος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Σ

Οι συσχετισμοί αλλάζουν!
Χ

ωρίς αμφιβολία, ο δυναμισμός της πορείας του Πολυτεχνείου, λίγες μέρες μετά
τη μαζική Πανεργατική απεργία της 9 Νοέμβρη, ήρθε να δώσει ορμή στον κόσμο που παλεύει και να βαθύνει την πολιτική κρίση της κυβέρνησης.
Μια πρώτη επιβεβαίωση είναι η τεράστια κατακραυγή για τα αίσχη στην «Κιβωτό». Ένας
οργανισμός που απολάμβανε τη στήριξη των
πιο πλούσιων χορηγών (κυριολεκτικά της αφρόκρεμας του ελληνικού καπιταλισμού) και την
κάλυψη από το κόμμα του «Πατρίς-θρησκεία-οικογένεια», ξεσκεπάζεται σαν κέντρο διαφθοράς

των «αγιοποιημένων» ηγετών του και βάναυσης
κακοποίησης των παιδιών που έπεφταν στα χέρια του. Η σαπίλα της λεγόμενης «καλής κοινωνίας» γυμνή στα μάτια όλων. Μόνο σε συνθήκες
πολιτικής κρίσης γίνονται τέτοια αποκαλυπτήρια, καθώς ραγίζουν οι μηχανισμοί συγκάλυψης.
Δεύτερη επιβεβαίωση είναι η κινητοποίηση
στου Ζωγράφου που σταμάτησε την έξωση της
Ιωάννας Κολοβού από το σπίτι της. Τα αρπακτικά των τραπεζών σε συνεργασία με την αστυνομία έσπασαν την πόρτα και πέταξαν έξω τη συνταξιούχο δημοσιογράφο για ένα χρέος 15.000
ευρώ. Βρήκαν όμως απέναντι μια μαζική κινητοποίηση μέσα σε λίγες ώρες και αναγκάστηκαν
να κάνουν πίσω. Ούτε οι μπάτσοι του Θεοδωρικάκου, ούτε η Εθνική Τράπεζα ήταν σε θέση να
επωμιστούν το πολιτικό κόστος της βρόμικης
επιχείρησής τους. Φάνηκαν ανάγλυφα οι ταξικοί
συσχετισμοί που διαμορφώνονται καθώς το κίνημα ανεβαίνει και οι διαχειριστές του συστήματος βουλιάζουν στην κρίση.

Απαραίτητες συνδέσεις
Αυτές οι διαπιστώσεις είναι πολύτιμες για τα
επόμενα βήματα των αγώνων και την προοπτική
τους. Χρειάζεται να κάνουμε τις απαραίτητες
συνδέσεις.
Η κυβέρνηση έχει το θράσος και την υποκρισία να μιλάει για «αποϊδρυματοποίηση» σαν λύση για το σκάνδαλο της «Κιβωτού», την ίδια ώρα
που ο Πλεύρης προωθεί την ιδιωτικοποίηση του
ΕΣΥ. Διαλύουν τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, φροντίδας και περίθαλψης για να τις παραδώσουν στα νύχια των «χορηγών» που ευθύνονται για τα σκάνδαλα του «πατέρα Αντώνιου».
Η απάντηση πρέπει να είναι απεργιακός ξεση-

κωμός στο πλευρό των γιατρών και των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία που υπερασπίζονται το
ΕΣΥ και απαιτούν δημόσιες δομές Υγείας και
Πρόνοιας για όλους. Η απάντηση επίσης πρέπει
να είναι η στήριξη από τα σωματεία στην κινητοποίηση των γυναικών στις 25 Νοέμβρη, μέρα
ενάντια στη βία σε βάρος των γυναικών. Η «Κιβωτός» είναι η απόδειξη για τη σεξουαλική κακοποίηση που κρύβεται πίσω από δομές ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το εργατικό κίνημα μαζί με
το κίνημα για την απελευθέρωση των γυναικών
είναι η απάντηση στα σεξιστικά εγκλήματα σε
βάρος γυναικών και παιδιών.
Αντίστοιχη σύνδεση χρειαζόμαστε ανάμεσα
στο κίνημα στις γειτονιές και στις απεργίες. Η
κοινωνική ευαισθησία που φάνηκε στου Ζωγράφου υπάρχει σε κάθε γειτονιά και τη βλέπουμε
ενάντια στις εξώσεις όχι μόνο των ντόπιων, αλλά και των προσφύγων. Αυτή την πολιτικοποίηση μπορούμε και πρέπει να τη βοηθήσουμε να
χτυπήσει τους τραπεζίτες στο γήπεδό τους στηρίζοντας τις απεργίες των εργαζόμενων στις
τράπεζες. Στις 29 Νοέμβρη απεργούν οι εργαζόμενοι της Πειραιώς για να σώσουν τις δουλειές τους. Η αντίσταση στις εξώσεις μαζί με τους
απεργούς των τραπεζών μπορούν να απαιτήσουν να μπουν οι τράπεζες κάτω από δημόσιο
εργατικό έλεγχο για να πάψουν να κερδοσκοπούν μαζί με τα λαμόγια της «αγοράς ακινήτων».
Κάθε βήμα για τέτοιες συνδέσεις δυναμώνει
ολόπλευρα το κίνημα που διεκδικεί διέξοδο
από τη σήψη του καπιταλισμού και των διαχειριστών του. Εμπρός να ενισχύσουμε την επαναστατική αριστερά που προωθεί αυτές τις συνδέσεις με τη στρατηγική της αντικαπιταλιστικής
ανατροπής.

τις 11.300 έφτασε ο δείκτης
της οικονομικής εξόρμησης
της Εργατικής Αλληλεγγύης με
τις 3.500 που συγκεντρώθηκαν
αυτή την εβδομάδα.
Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συντρόφους, τις φίλες και τους φίλους που ανταποκρίθηκαν. 150 ευρώ από Δημήτρης Ζ., 100 Αφροδίτη Μ., 60 Βασίλης Μ., και Ιωάννα Ι. Από 50:
Λευτέρης Α., Μιχάλης Κ., Οδυσσέας Κ., Μαρία Μ., Δημήτρης Κ.,
Στέφανος Μ., Δήμητρα Κ., Στέλλα
Μ., Μανώλης Φ., Γιώργος Τ., 40.
Από 30: Βαγγέλης Μ., Μαρία Π.,
Εβελιν Β., Αγγελική Φ., Ελίζα Λ.,
Μάνος Τρ., Χρυσάνθη Κ., Μάνθος
Α., Λουίζα Γκ., Νίκος Χ., Σπύρος
Μ. Από 25 ευρώ Μάνος Κ., Μιχάλης Β. Από 20: Παρή Μ., Ξένος
Κ., Μιχάλης Γ., Δημήτρης Α., Νεκτάριος Φ., Θράσος Τζ., Σεραφείμ Ρ., Μαρία Αμπ., Δώρα Κ.,
Μαρία Α., Αλέξανδρος Τσ. 15 ευρώ. Από 10: Νεκτάριος Χ., Βαγγέλης Κ., Μαρία Β.
Ευχαριστούμε τους συντρόφους/σες που μάζεψαν 100 ευρώ
στα τραπεζάκια του Πολυτεχνείου, καθώς και τον πυρήνα της Κυψέλης που στην εξόρμηση στη
Φωκίωνος Νέγρη συγκέντρωσαν
30 ευρώ.
Τέλος ευχαριστούμε την ΟΤΟΕ
που ανανέωσε την συνδρομή της
στην Εργατική Αλληλεγγύη και
τους αναγνώστες που γράφτηκαν
συνδρομητές στην εφημερίδα και
το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα
κάτω. Ειρήνη Φ., Τάσος Λ., Ευγενία
Α., Μανώλης Μ., Φίλιππος Κ., Γιώργος Π., Βασίλης Α., Μιχάλης Θ.
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Ξεσηκωμός ενάντια στο διαλυτικό
ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Π

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

ραγματοποιήσαμε συνέλευση γιατρών στο ΓΝΑ Γεννηματάς τη Δευτέρα 21/11 για να συζητήσουμε πάνω στο νομοσχέδιο που κατεβάζει η κυβέρνηση για το ΕΣΥ. Κανένας συνάδελφος δεν συμφωνούσε με το νομοσχέδιο, καθώς ο ρόλος
του είναι τελείως διαλυτικός. Όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι
προσπάθεια ιδιωτικοποίησης. Μπήκαν τα παραδείγματα της
μη προσφοράς του ιδιωτικού τομέα στην πανδημία που δεν
δούλεψε καθόλου, ακόμα και από το σύστημα Υγείας στην Αγγλία που έχει παρόμοιες συνθήκες με αυτές που θέλει να φέρει το νομοσχέδιο και όσοι το είχαν ζήσει έλεγαν πόσο εξουθενωτικό ήταν.
Στην πραγματικότητα, το νέο ν/σ δεν απαντάει ούτε στο πώς
θα υπάρχει η συνέχεια στην παρακολούθηση του ασθενούς,
ούτε στις αυξήσεις που ζητάμε στους μισθούς μας, ούτε
επουδενί στο πώς θα καλυφτούν οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία. Έτσι ανανεώσαμε όλοι και όλες το ραντεβού μας για τη
συνέλευση της ΕΙΝΑΠ την Τετάρτη 23/11. Η πρόταση που βάλαμε από τη μεριά του Συντονιστικού Νοσοκομείων είναι να
πάμε άμεσα για απεργιακή σύγκρουση ώστε να μην το καταθέσουν καν στη Βουλή και όχι μόνο μία 24ωρη τη μέρα που
ψηφίζεται.
Στη συζήτηση εκφράστηκε για άλλη μια φορά η δυσαρέσκεια για την κατάσταση του νοσοκομείου, οι εξοντωτικές
συνθήκες και ρυθμοί εργασίας και για τα νέα ΤΕΠ που δεν είναι λειτουργικά. Τέλος, δεν είμαστε μόνο οι γιατροί αλλά και
το υπόλοιπο προσωπικό που δυσανασχετεί και παλεύει. Από
τις 22/11 ξεκινούν οι τραυματιοφορείς τρίωρες επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας απαιτώντας μαζικές προσλήψεις
τραυματιοφορέων.

ια μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Ενωτική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στις εκλογές για το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στο
Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο. Η νεοσύστατη παράταξη, με το ψηφοδέλτιο
να απαρτίζουν εφτά γυναίκες, πήρε 45 ψήφους και μια έδρα στο νέο ΔΣ.
Βοήθησε έτσι να αποκρυσταλλωθεί η στροφή προς αριστερά και στο δικό μας νοσοκομείο.
Η επιτυχία της Πρωτοβουλίας δεν ήρθε τυχαία. Όλο το προηγούμενο
διάστημα, παρά τις δυσκολίες που επέφερε η πανδημία, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρουσία των εργαζομένων του νοσοκομείου στα
κινηματικά ραντεβού. Η Πρωτοβουλία έδωσε όλες τις δυνάμεις για την
αδιάλειπτη παρουσία στις απεργιακές μάχες ενάντια στις επιθέσεις της
κυβέρνησης στο ΕΣΥ εν μέσω κορονοϊού. Το ίδιο συνέβη και με τις μάχες απέναντι στον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Την ίδια ώρα οι
συνάδελφοι που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο της Πρωτοβουλίας ή το
στήριξαν δεν παρέλειψαν στιγμή να ανοίγουν την πολιτική συζήτηση στο
νοσοκομείο. Η εκδήλωση που έγινε σε συνεργασία με το σωματείο με
θέμα την πάλη για την γυναικεία καταπίεση, αλλά και η παρουσίαση του
βιβλίου "Μαρξισμός, Πολιτική και Ψυχική Δυσφορία" ήταν κορυφαίες
στιγμές σε αυτή την προσπάθεια. Σε όλους αυτούς τους αγώνες υπενθυμίζαμε ότι η Ψυχική Υγεία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά σημαντικό κομμάτι της μάχης για δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους και όλες, χωρίς
διακρίσεις. Συνεχίζουμε τον αγώνα, από καλύτερες θέσεις και μέσα από
το ΔΣ του σωματείου.
Δημοκρατική Παράταξη (ΠΑΣΚΕ) 270 ψήφους και 6 έδρες (από 8
έδρες), ΠΑΜΕ 68 ψήφους και 2 έδρες (2), Υγειονομικό Κίνημα Ανατροπής 84 ψήφους και 2 έδρες (1) Ενωτική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή
45 ψήφοι και 1 εδρα (-).

Αργυρή Ερωτοκρίτου, παθολόγος,
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς

κοινωνική λειτουργός, μέλος ΔΣ Σωματείου
Εργαζομένων στο Δρομοκαϊτειο, Ενωτική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Π

ρακτικά το νομοσχέδιο σημαίνει ότι δεν πρόκειται να προσλάβουν κανέναν και θα τρέξουν να
φέρουν ιδιώτες για να καλύπτουν
άρπα κόλλα τα κενά που δημιουργούνται. Για παράδειγμα στην Κέρκυρα παραιτήθηκαν γιατροί γιατί
δεν άντεχαν άλλο την υπερεφημέρευση. Η απεργία της 20 Οκτώβρη
είχε μεγάλη συμμετοχή και κόντρα
στα “εντέλλεσθε” των διοικητών
και τις μετακινήσεις. Αλλά φυσικά
δεν είναι μόνο η Κέρκυρα. Έχει
βγει στη σύνταξη μόνιμο προσωπικό. Κανονικά θα έπρεπε να προκηρυχθούν θέσεις άμεσα. Θα καλυφθούν βάρδιες με μπλοκ με αυτόν
τον νόμο. Θα χάνεται η μπάλα τελείως και επί του ιατρικού.
Ένας ασθενής πρέπει να έχει μια
συνέχεια στην παρακολούθησή του
κι αυτό θα χαθεί. Μια κλινική όταν
έχει σταθερό προσωπικό ξέρει
τους αρρώστους, υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια ιατρικά.
Αυτό το προσωπικό που θα έρχεται
απ' έξω δεν μας λέει κάποιος ότι
θα είναι και σταθερό. Αν έρχονται
να καλύπτουν βάρδιες δε θα έχουν
οι ίδιοι την επίβλεψη του ασθενή.

Μ

Μαρία Μπολοβίνα,

Θεράποντες ιατροί και μόνιμο προσωπικό σημαίνει πλήρης ιατρική
παρακολούθηση του αρρώστου.
Όταν ανοίγουν διαδικασίες κάλυψης κενών ο ασθενής μπορεί να
αλλάζει χέρια κάθε μέρα κι αυτό
χάνεται. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερες πιθανότητες για ιατρικά
σφάλματα.
Έχει βγει ότι οι περικοπές των
μισθών στους γιατρούς ήταν αντισυνταγματικές. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει “θα δώσω αυξήσεις”
που δεν έφταναν αυτό που θα
έπρεπε να παίρνουμε και τελικά
δεν δόθηκαν καν. Τώρα λέει ότι για
να αυξήσεις το μεροκάματό σου,
βγάλε έξτρα εισόδημα από την
αγορά. Ανοίγουν ζητήματα πραγματικού βιοπορισμού και για τους
γιατρους.
Χρειάζεται να δούμε και σαν ΕΙΝΗ (νοσοκομειακοί γιατροί Ηπείρου) πώς θα οργανώσουμε για να
βγει απεργία άμεσα για να μην τολμήσουν καν να το καταθέσουν.
Έχουμε τα μάτια μας στη συνέλευση της ΕΙΝΑΠ γιατί θα δώσει το
στίγμα για το πώς θα παλέψουμε
σε όλη την Ελλάδα.

Λουίζα Γκίκα,
μέλος ΔΣ ΕΙΝΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ

ε απόφαση της ΕΝΙΘ (νοσοκομειακοί γιατροί Θεσ/νικης) πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σωματείων για ενημέρωση και αγωνιστικό συντονισμό σε σχέση με το νέο νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη τη Δευτέρα
21/11. Συμμετείχαν γιατροί από τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο, Παπανικολάου, ΨΝΘ και Θεαγένειο, αγωνιστές και
αγωνίστριες από τα σωματεία εργαζόμενων των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Άγιος Δημήτριος, καθώς και μέλη από άλλα
σωματεία και συλλόγους, όπως από το Σωματείο Ιατρικών
Επισκεπτών, σύλλογοι συνταξιούχων, νεφροπαθών, καρκινοπαθών, κτλ.
Έγινε όλη η συζήτηση για το πώς αυτό το ν/σ διαλύει ουσιαστικά τη δημόσια και δωρεάν Υγεία και όλοι δήλωσαν τη
συμπαράστασή τους στον αγώνα των γιατρών για να μην
περάσει η νέα επίθεση του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης της ΝΔ. Στην δική μου τοποθέτηση έβαλα την
πρόταση για απεργιακή κλιμάκωση πριν την κατάθεση του
νομοσχεδίου στη Βουλή και συντονισμό με την ΠΟΕΔΗΝ,
αλλά και τους άλλους κλάδους. Επίσης, ότι μας παίρνει να
βγούμε στον δρόμο μετά τις επιτυχίες της πανυγειονομικής
απεργίας στις 20/10 και της πανεργατικής 9/11.
Αυτή η σύσκεψη είχε τη σωστή κατεύθυνση ότι χρειάζεται να παλέψουμε οι γιατροί μαζί με τα σωματεία εργαζομένων των νοσοκομείων και όχι μόνο, αλλά ήταν πρόβλημα
ότι αυτός ο συντονισμός δεν κατέληγε σε κάποια συγκεκριμένη απεργιακή πρόταση. Περιορίστηκε σε καταγγελίες και
αναλύσεις για τον ρόλο του νομοσχεδίου, χρήσιμο αλλά
δεν αρκεί.

Γιάννης Κούτρας,
γιατρός στο Ιπποκράτειο, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ

Κ

ινητοποίηση στο νοσοκομείο Παίδων
Αγλαΐα Κυριακού πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου την Τρίτη 22/11 μετά από κάλεσμα του σωματείου τους σχετικά
με τη σκανδαλώδη εγκατάλειψη των εισαγγελικών ασυνόδευτων παιδιών και το “παρκάρισμά”
τους στα νοσοκομεία Παίδων.
«Υγιή παιδιά που δεν μπορούν να μείνουν με
τις οικογένειές τους για διάφορους λόγους,
όπως πχ κακοποίηση, και λόγω της έλλειψης
δομών, μένουν μέσα στα νοσοκομεία. Σήμερα
υπάρχουν στο Αγλαΐα Κυριακού γύρω στα 35
τέτοια παιδιά, 150 συνολικά στα τρία Παίδων»,
τονίζει η Μαρία Αλιφιέρη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου.
“Το ζήτημα το έφερε στην επιφάνεια περιστατικό παρενόχλησης ενός 7χρονου παιδιού
από ένα μεγαλύτερο, περιστατικό που βέβαια
δεν είναι ακόμα εξακριβωμένο. Αυτό που είναι
εξακριβωμένο είναι ότι χωρίς παιδαγωγούς,
ψυχολόγους και ασφαλείς χώρους για να ζήσουν -που δεν μπορεί να είναι ένα νοσοκομείοοι ζωές αυτών των παιδιών βρίσκονται σε κίνδυνο. Μίλησε ο Πλεύρης για ΕΔΕ; Σε ποιους; Στο
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που είναι ελάχιστο; Στους φύλακες που πρέπει να ασχοληθούν με τα ασθενοφόρα;

Δημόσιες δομές
Μετά την κακοποίηση που έχουν δεχτεί για
να φτάσουν να φιλοξενούνται στο νοσοκομείο,
τα παιδιά αυτά δέχονται μια δεύτερη κακοποίηση από το ίδιο το κράτος. Προσπαθούν αν
επιβιώσουν εγκλωβισμένα σε έναν χώρο που
τους δίνει μόνο ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι.
Το παιδί που φέρεται ότι έκανε την παρενόχληση δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό από συγγενή του
7χρονου παιδιού. Το προσωπικό είναι εξοργισμένο με αυτή την κατάσταση κι έτσι βγήκε η
σημερινή κινητοποίηση. Δεν ζητάμε να πάνε σε
άλλο νοσοκομείο, αλλά να φτιαχτούν δημόσιες
δομές, με όλα όσα χρειάζονται, από μάγειρες
μέχρι ψυχολόγους, και την ευθύνη να την έχει
το κράτος κι όχι κάποια ΜΚΟ ή ιδιώτες».
Την αυταρχική στάση του Αναπληρωτή Διοικητή Τόσκα στη σημερινή κινητοποίηση καταγγέλλει το Συντονιστικό των Νοσοκομείων: «Ο διοικητής αυτός αρνήθηκε επανειλημμένα να συναντηθεί σήμερα με το σωματείο και τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Μόνο μετά από πίεση
και επιμονή των συναδέλφων "δέχτηκε" να μας
ακούσει παρόλο που όπως είπε "δεν είχε κλειστεί κανένα ραντεβού"(!). Απαίτησε να αποχωρήσει από τη συνάντηση στο Αμφιθέατρο ο σ.
Χρίστος Αργύρης, παρόλο που ο ίδιος συστήθηκε ως εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Σωματείου
Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς, μέλος της ΑΔΕΔΥ αλλά και ως παλιός εργαζόμενος- ειδικευόμενος στο Αγλαΐα Κυριακού... Ξεκαθαρίζουμε
ότι στις κινητοποιήσεις των σωματείων μας είναι
ευπρόσδεκτοι οι αλληλέγγυοι συνδικαλιστές, οι
ομοσπονδίες μας, η Αριστερά, οι μαζικοί φορείς
του αντιρατσιστικού κινήματος, του κινήματος
για την γυναικεία απελευθέρωση κτλ. Μόνοι
ανεπιθύμητοι η Αστυνομία, οι διοικητές και τα
κάθε λογής τζουτζέκια της κυβέρνησης».
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νομοσχέδιο Πλεύρη
Τ

ο πρώτο άνοιγμα της καμπάνιας ενάντια στο νέο νομοσχέδιο βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση σε όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο μας. Το αντανακλαστικό του καινούριου Σωματείου ήταν άμεσο, ότι δεν πρόκειται για ένα ζήτημα που
θα μείνει μόνο στο κομμάτι των γιατρών. Αφορά όλους τους υγειονομικούς.
Έτσι πραγματοποιήσαμε στις 22/11
γενική συνέλευση του σωματείου με
πρώτο θέμα αυτό το νομοσχέδιο της
Γκάγκα που ιδιωτικοποιεί το ΕΣΥ.
Ήταν μαζική και αποφάσισε να καλέσει ΕΙΝΑΠ, ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ να
συντονιστούν για απεργία διαρκείας
πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου,
ώστε να το σταματήσουμε από πριν.
Στην εξόρμηση που κάναμε τις προηγούμενες μέρες ήταν πολλοί οι γιατροί που ήταν ενθουσιασμένοι με την
προοπτική της συνέλευσης της ΕΙΝΑΠ
κι έτσι έχουμε ήδη κόσμο ο οποίος
δηλώνει τη συμμετοχή του για την Τετάρτη 23/11. Τα αιτήματα δεν είναι
αποσπασματικά: προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, όλα αυτά τα ζητήματα για
τα οποία παλεύουμε αυτή τη στιγμή
δένονται με την προσπάθεια να σώσουμε το ΕΣΥ και να ρίξουμε την κυβέρνηση. Αλλά η αιχμή προφανώς εί-

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

Μ

ετά τη μεγάλη επιτυχία της πανεργατικής απεργίας της 9 Νοέμβρη όλος ο κόσμος, και στο νοσοκομείο του Αγίου Σάββα, θέλει συνέχεια. Από την πλευρά της κυβέρνησης το μέλλον για τη δημόσια Υγεία
είναι δυσοίωνο. Το Υπουργείο Υγείας
έχει κατεβάσει σε διαβούλευση ένα
νομοσχέδιο με το οποίο τη διαλύει.
Στη συνέλευση του σωματείου μας
στις 22/11 αποφασίσαμε ότι για να το
σταματήσουμε, εν όψει και της Γενικής Συνέλευσης των γιατρών της ΕΙΝΑΠ, καλούμε τις Ομοσπονδίες και
τα Σωματεία στην Υγεία να προκηρύξουν άμεσα απεργιακή κινητοποίηση
για να μην τολμήσει καν να το καταθέσει στη Βουλή.
Όλοι οι εργαζόμενοι στην Υγεία,
κάθε ειδικότητας, είμαστε επί ποδός.
Έχουμε αποφασίσει ότι μέσα σε αυτό το κλίμα, ενθουσιασμού για την
απεργία αλλά και επιθέσεων από την
πλευρά της κυβέρνησης, να απαντήσουμε συντονισμένα. Το νομοσχέδιο
που κατεβάζει η κυβέρνηση μπορεί
να χτυπάει τα εργασιακά των γιατρών, αλλά ταυτόχρονα είναι επίθεση
για όλο το δημόσιο σύστημα Υγείας
και τα νοσοκομεία. Για να μπορέσουν
να ανοίξουν απογευματινά ιατρεία θα
πρέπει να δουλέψει ο φύλακας, η καθαρίστρια, η νοσηλεύτρια, η εργαλει-

πλαίσιο ιδιωτικοποίησης που δεν έχει ξαναϋπάρξει από τότε που το ΕΣΥ ιδρύθηκε.
Είναι τεράστια επίθεση.
Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα και να
πιέσουμε την υπόλοιπη Αριστερά να μην
πάει μόνο στη λογική του ΚΚΕ για 24ωρη
την ημέρα κατάθεσης. Είναι μια κίνηση για την τιμή των όπλων. Αντίθετα
πιστεύουμε ότι πρέπει να πάμε σε μια
απεργιακή κλιμάκωση με προοπτική
να γίνει απεργία διαρκείας. Είναι αρκετά ρεαλιστικό να το κερδίσουμε γιατί το κλίμα μέσα στα νοσοκομεία είναι
ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το σταματήσουμε. Κι αν δοθεί τέτοιο σήμα
θα αγκαλιαστεί αυτή η απεργιακή κλιμάκωση και από γιατρούς αλλά και
από τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
Η συμμετοχή στην πανεργατική δεν
αφήνει περιθώριο στη γραφειοκρατία
να ξεφύγει. Η απεργιακή κλιμάκωση
για την οποία παλεύουμε εμείς, βάζει
και την προοπτική της σύγκρουσης με
τον προϋπολογισμό συνολικά. Ο προϋπολογισμός σημαίνει ότι κόβουμε
την κρατική χρηματοδότηση και πάμε
για ιδιωτικοποίηση της Υγείας.

ΕΛΕΝΑ
ναι το νομοσχέδιο Γκάγκα γιατί εκεί ανοίγει η κυβέρνηση την επίθεση με σκοπό να
σπάσει το ΕΣΥ και να διαμορφώσει ένα

Κώστας Καταραχιάς,
γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων
ΓΝ Έλενα Βενιζέλου, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ

οδότρια, ο τραυματιοφορέας. Δεν είναι μόνο ο γιατρός. Είμαστε μια αλυσίδα στα νοσοκομεία και ως τέτοια
θα αντιμετωπίσουμε το νομοσχέδια.
Ένα νομοσχέδιο τέτοιο λοιπόν, που
αφορά όλο τον χώρο της Υγείας, δεν
είναι μόνο υπόθεση των γιατρών. Θέλουμε να ασκήσουμε πίεση και στην
ΕΙΝΑΠ και στην ΟΕΝΓΕ και στην ΠΟΕΔΗΝ να υπάρξει πανυγειονομικό μέτωπο.
Παράλληλα υπάρχει η μάχη του
προϋπολογισμού. Από το καλοκαίρι
οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων
έχουν στερέψει. Δύσκολα τα βγάζουμε πέρα. Ο καινούριος προϋπολογισμός προβλέπει ακόμα μεγαλύτερη
επίθεση και μεγαλύτερες περικοπές
στα κονδύλια της δημόσιας Υγείας.
Αυτός είναι και ο σκοπός του νομοσχεδίου που βάζει τους ιδιώτες: να
σταματήσουν οι προσλήψεις προσωπικού, να σταματήσουν το ότι το κράτος έχει υποχρέωση απέναντι στα
δημόσια νοσοκομεία να τα χρηματοδοτεί και να τα συντηρεί. Άρα και για
το θέμα του προϋπολογισμού, που
αφορά προφανώς όλη την κοινωνία,
πρέπει να βγούμε στους δρόμους και
να συνεχίζουμε την απεργιακή κινητοποίηση της 9 Νοέμβρη.

Κατερίνα Πατρικίου,
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων
Νοσοκ. Άγιος Σάββας

ΔΑΦΝΙ

Σ

τα νοσοκομεία προετοιμάζουμε το κλίμα ότι
πρέπει για να πάμε σε μια σύγκρουση μέχρις εσχάτων με το νέο νομοσχέδιο. Ενημερώνουμε τον κόσμο, το Συντονιστικό των Νοσοκομείων πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι κρίσιμο γιατί δεν υπάρχει μαζική ενημέρωση
και αυτόν τον ρόλο θα πρέπει να τον παίξουμε
εμείς. Δεν γίνεται να περάσει στα ψιλά μια τέτοια επίθεση και, καθώς φαίνεται από τη διάθεση του κόσμου, δεν θα περάσει στα ψιλά.
Υπάρχει διάθεση για αγώνα στο Δαφνί και το
είδαμε με τη μεγάλη συμμετοχή και στην πανυγειονομική και στην πανεργατική απεργία. Αυτή
τη δύναμη προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και
στη συνέλευση της ΕΙΝΑΠ, δεν ξεκινάμε να την
οργανώνουμε από το μηδέν. Θέλουμε να έχει τη
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να κερδηθεί
στη συνέλευση αυτή η απεργιακή κλιμάκωση.
Η ενημέρωση από τη μεριά μας ως Συντονιστικό και η προσπάθεια κλιμάκωσης δεν περιορίζεται στους γιατρούς. Απλώνεται στο σύνολο
των εργαζόμενων στο νοσοκομείο, ενώ βάζουμε
μαζικά και την αφίσα στο νοσοκομείο. Σε καμία
περίπτωση, το γεγονός ότι είναι ένα νομοσχέδιο
που επιτίθεται στους γιατρούς, δεν σημαίνει ότι
οι αντιδράσεις του υπόλοιπου προσωπικού είναι
αδιάφορες. Απαιτούμε από το Σωματείο να μπει
μπροστά σε αυτή τη μάχη, να βγάλει συνέλευση
και να συντονιστεί με το υπόλοιπο κίνημα.

Νεκτάριος Χάινταρ,
γιατρός στο ΨΝΑ Δαφνί

Μ

εγάλη καμπάνια ξεσηκωμού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για το ΕΣΥ οργανώνει
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων. Με προκηρύξεις, αφίσες και ψηφίσμα, καλεί σε συνελεύσεις σε κάθε νοσοκομείο με σκοπό να
βγει ένα πανυγειονομικό απεργιακό κίνημα
με συντονισμό της ΟΕΝΓΕ με την ΠΟΕΔΗΝ, ώστε να σταματήσουν το νομοσχέδιο
πριν καν κατατεθεί στη Βουλή. Βασικός
σταθμός αυτής της καμπάνιας είναι η συνέλευση της ΕΙΝΑΠ την Τετάρτη 23/11 στη
1.30μμ στο ξενοδοχείο Divani Caravel, με
στάση εργασίας 12.30μ -3μμ. Η προηγούμενη συνέλευση της ΕΙΝΑΠ έγινε πολλά χρόνια πριν, το 2009. Η απόφαση αυτής της συνέλευσης είναι καθοριστική για να συντονίσει τον βηματισμό, όχι μόνο των γιατρών της
Αθήνας και του Πειραιά που καλύπτει, αλλά
όλων των υγειονομικών πανελλαδικά. Η
πρόταση του Συντονιστικού των Νοσοκομείων είναι η απεργιακή σύγκρουση με διάρκεια άμεσα, πριν την κατάθεση και χωρίς
χάσιμο χρόνου στην αναμονή της ημερομηνίας κατάθεσης.
Με σχέδιο ψηφίσματος που κατατίθεται στα
σωματεία των υπόλοιπων κλάδων, το Συντονιστικό προσπαθεί να δώσει πανεργατικό
χαρακτήρα στη σύγκρουση με την νέα επίθεση της κυβέρνησης στο ΕΣΥ. Όπως τονίζει
το ψήφισμα: «Με το νέο νομοσχέδιο καταργείται η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση στο ΕΣΥ, βασική αρχή συγκρότησης
του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την
ίδρυση του. Για πρώτη φορά προβλέπεται η
ύπαρξη θέσεων μερικής απασχόλησης στο
δημόσιο νοσοκομείο, για θέσεις που έχουν
χαρακτηριστεί “άγονες” και οι οποίες θα
καλύπτονται από ιδιώτες. Επεκτείνονται οι
ελαστικές εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο
νοσοκομείο και δημιουργείται μια νέα κατηγορία γιατρών μερικής απασχόλησης. Για
πρώτη φορά επίσης δίνει τη δυνατότητα
στους νοσοκομειακούς γιατρούς να ασκούν
και ιδιωτικό επάγγελμα.
Αντί για πραγματικές αυξήσεις στο μισθό
στους “ήρωες της Υγειας”, η κυβέρνηση λέει
στους γιατρούς να δουλεύουν πάνω από 100
ώρες την εβδομάδα και να τα πάρουν από
τους ασθενείς αν θέλουν να αυξήσουν τον
πενιχρό μισθό τους. Είναι έγκλημα, την ώρα
που η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη για
ενίσχυση των δημόσιων συστημάτων Υγείας
παγκόσμια, η κυβέρνηση να επεκτείνει την
ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Δηλώνουμε ότι είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία και θα παλέψουμε μαζι τους για
να μην περάσει το νομοσχέδιο Πλευρη –
Γκάγκα και η πλήρης ιδιωτικοποίηση του
ΕΣΥ».
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Το εργατικό κίνημα

ΜΜΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΣΣΕ
Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΗΤ
Τ
ην Κυριακή 27/11 αποφασίζουμε ως
Ένωση να διεκδικήσουμε ΣΣΕ. Μετά
την πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη,
όπου για πρώτη φορά συγκροτήθηκε ξανά μετά από καιρό, μπλοκ των ΜΜΕ με
κέντρο την ΠΟΣΠΕΡΤ, οι Γενικές Συνελεύσεις των δημοσιογράφων, μελών της
ΕΣΗΕΑ, την Τρίτη 22/11 στον Πανελλήνιο
και εκείνων που είναι μέλη της Ένωσης
Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού
Τύπου (ΕΣΠΗΤ), την Κυριακή (27/11) στο
κτίριο της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, Αθήνα,
1ος όροφος), έρχονται να συνεχίσουν στο
ίδιο αγωνιστικό και διεκδικητικό πνεύμα,
την προσπάθειά τους να βγουν επιτέλους
και οι συνδικαλιστικές τους Ενώσεις
μπροστά.
Για διεκδίκηση της επαναφοράς και
υπογραφής νέων Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας (ΣΣΕ), με ουσιαστικές αυξήσεις
στους μισθούς κι όχι εφάπαξ κουπόνια,
που θ’ ανταποκρίνονται στις πραγματικές
απαιτήσεις της καθημερινότητας των εργαζομένων, έτσι όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα πολλά τελευταία χρόνια των
μνημονιακών, πανδημικών και εσχάτως
πολεμικών κρίσεων και που έχουν εκτροχιαστεί εντελώς, με την τωρινή κυβέρνηση και τις επιλογές της απέναντι στην
πλειοψηφία προς όφελος ελαχίστων.
Πολιτικές που έχουν ως αποτέλεσμα οι

και της ΕΣΗΕΑ
Σ

ε τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της προχώρησε η ΕΣΗΕΑ στις
22/11 στον Πανελλήνιο κηρύσσοντας
3ωρη στάση εργασίας για όλους τους δημοσιογράφους, ώστε να μπορέσουν να
παρευρεθούν. Πέρα από την έγκριση οικονομικών προϋπολογισμών, βασικό θέμα
ήταν τα εργασιακά, η διεκδίκηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και οι
απεργιακές κινητοποιήσεις που θα οργανωθούν.
«Δυστυχώς για άλλη μια φορά βρισκόμαστε σε μια συνέλευση απαξίωσης, καθώς η συμμετοχή είναι πολύ μικρή, όχι με
ευθύνη των συναδέλφων και συναδελφισσών, αλλά του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ», δήλωσε
στην ΕΑ ο Μωυσής Λίτσης, δημοσιογράφος, μέλος των Financial Crimes. «Δεν
έκανε καμία σημαντική προσπάθεια για να
υπάρξει μαζική προσέλευση. Ακόμα και τη
στάση εργασίας την κήρυξε στις 12μ, ενώ
η συνέλευση είχε έναρξη στις 11πμ. Αυτή
η εικόνα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα
καυτά προβλήματα του κλάδου, αλλά και
όλης της κοινωνίας. Ζούμε όλοι στο πετσί
μας την ακρίβεια με τον πληθωρισμό να
τρέχει στο 12%, με την αύξηση των τιμών
στα καύσιμα και στα ράφια του σούπερ
μάρκετ. Γι' αυτό ζητάμε μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, μεγαλύτερες από το
ποσοστό του πληθωρισμού.
Το άλλο μείζον θέμα είναι η διεκδίκηση
των Συλλογικών Συμβάσεων. Είναι, κατά

εργαζόμενοι στα ιδιωτικά ΜΜΕ να δουλεύουν χωρίς ΣΣΕ. Συνθήκη, που πρακτικά σημαίνει ότι πάνω από 10 χρόνια τώρα,
δημοσιογράφοι, τεχνικοί και όλες οι εμπλεκόμενες με την ενημέρωση ειδικότητες, σε καθεστώς λογοκρισίας και εργοδοτικής τρομοκρατίας, εργάζονται με μισθούς πείνας, προϊόν ατομικών συμβάσεων και προφορικών συμφωνιών, που συχνά-πυκνά «πιστολιάζονται» και αθετούνται και φυσικά με απλήρωτες υπερωρίες
τόσο για τις επίσημες αργίες, όσο και για
τις ημέρες των εορτών, που κανονικά
πληρώνονται περισσότερο. Οι δε καθυστερήσεις στην καταβολή του μισθού και
τα «χρωστούμενα», έχουν κάνει οικεία την
έννοια του «κουβά» στην πλειοψηφία των
συναδέλφων κι ας μην παίζουν στοίχημα.
Από το καλοκαίρι όμως, στους χώρους
των ΜΜΕ επικρατεί αναβρασμός, με καταγεγραμμένη τη διάθεση του κόσμου για
δράση. Αυτό απέδειξε και η απεργία στα
κανάλια, αλλά και οι συνελεύσεις που
έχουν ξεκινήσει στους χώρους δουλειάς,
διεκδικώντας αυξήσεις, προσλήψεις και
καλώντας τις δημοσιογραφικές Ενώσεις
και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) να κινητοποιηθούν
στην πράξη, για την υπογραφή ΣΣΕ.

Πάνος Κατσαχνιάς,
δημοσιογράφος, δίκτυο Financial Crimes

τη γνώμη μου, ζωτικής σημασίας εργασιακό μέτρο που υπήρχε πριν την εποχή
των μνημονίων και που προστάτευε σε
σημαντικό βαθμό τα δικαιώματα των εργαζομένων. Επιπλέον έθετε θέματα συλλογικής αντιμετώπισης των όποιων εργασιακών ή μισθολογικών ζητημάτων. Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράφουμε με μισή καρδιά ατομικές συμβάσεις,
που δεν μας προσφέρουν ιδιαίτερη προστασία.
Η σημερινή συνέλευση δείχνει ότι το ΔΣ
της ΕΣΗΕΑ βρίσκεται σε έναν τελείως
διαφορετικό κόσμο από αυτόν που βρίσκεται όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, αλλά
πολλές άλλες στην Ευρώπη και εκτός,
που κινητοποιούνται για όλα τα ζητήματα,
από την ακρίβεια μέχρι την καταπίεση και
άλλα. Εμείς ως Financial Crimes και ως
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή εδώ και
πολύ καιρό έχουμε θέσει το ζήτημα για
ΣΣΕ και αυξήσεις στους μισθούς. Να μεταφέρουμε σε όλους τους συναδέλφους
το αγωνιστικό κλίμα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, ειδικά στην πολύ επιτυχημένη απεργία της 9/11, στην οποία
απεργήσαμε μαζί με όλους τους άλλους
εργαζόμενους και όχι χωριστά όπως συνηθιζόταν να κάνει η ΕΣΗΕΑ. Αυτό το κλίμα ίσως φοβάται το ΔΣ. Ο κλάδος χρειάζεται να μπει σε αγωνιστική ετοιμότητα
για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις».

Απεργία το Δεκέμβρη

Μ

ε τεράστια πλειοψηφία και με τη συμφωνία όλων των παρατάξεων υπερψηφίστηκε στη συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ (19/11) η πρόταση για απεργία μέσα στον Δεκέμβρη μαζί με τη ΔΟΕ για αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στον προϋπολογισμό που θα
φέρει για ψήφιση η κυβέρνηση. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη γιατί επισπεύδει τις διαδικασίες για
την κήρυξη νέας πανεργατικής απεργίας τον Δεκέμβρη. Φάνηκε με την πανεργατική της 9/11 πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η έγκαιρη ανακοίνωση
μιας απεργίας που δίνει περισσότερο χρόνο για
να οργανωθεί σωστά και να γίνει μεγάλο πολιτικό
γεγονός.
Κατά τα άλλα, η διαδικασία ήταν προβληματική
ήδη από τον τρόπο που καλέστηκε. Σωστά η παράταξη των Παρεμβάσεων ΔΕ κάνει λόγο για μεθόδευση ενορχηστρωμένη από τις παρατάξεις
ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) και ΔΑΚΕ (ΝΔ), που έχουν μαζί
την πλειοψηφία στο ΔΣ της ΟΛΜΕ. Δικιά τους
ήταν η απόφαση για να καλεστεί το βράδυ της Τετάρτης 16/11 η συνέλευση των προέδρων για το
Σάββατο 19/11. Αυτό σημαίνει περιθώριο μόνο
δύο μέρες, με τη μία να είναι η πορεία για την
επέτειο του Πολυτεχνείου, για να μπορούν οι
πρόεδροι να μεταφέρουν τις αποφάσεις των συλλόγων τους, μόνο μέσω ΔΣ, καθώς η προοπτική
να γίνουν γενικές συνελεύσεις μέσα σε μία μέρα
ήταν αδύνατη.
Είναι οι ίδιοι που είχαν αναβάλει την τελευταία
στιγμή τη συνέλευση των προέδρων που είχε καλεστεί για τις 20/10, με την αστεία δικαιολογία ότι
δεν έβρισκαν αίθουσα σε όλη την Αθήνα. Ουσιαστικά ήθελαν να αποφύγουν ανατροπή της απόφασης του ΔΣ της ΟΛΜΕ για συμμετοχή στις ηλεκτρονικές εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια
από τις ΕΛΜΕ που θα ψήφιζαν ενάντια σε αυτό
στη Γ.Σ. των προέδρων. Αλλά οι εκπαιδευτικοί σε
τεράστια πλειοψηφία έδειξαν την αντίθεσή τους
στις επιταγές της Κεραμέως και τις ψευτο-εκλογές αλά Χατζηδάκη. ΔΑΚΕ και ΣΥΝΕΚ επανήλθαν
για να τις νομιμοποιήσουν πραξικοπηματικά, θέτοντας στο τέλος της συνεδρίασης στις 19/11 θέμα νομιμοποίησης των αιρετών από τα υπηρεσιακά συμβούλια, αυτών δηλαδή που ψήφισε μόνο
μια μικρή μειοψηφία. Η πρότασή τους πέρασε με
οριακή απαρτία, καθώς ΠΑΜΕ και Παρεμβάσεις
αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι.
Όπως σημειώνουν οι Παρεμβάσεις για τον λόγο
που κάλεσαν τόσο έκτακτα τη ΓΣ των προέδρων
στις 19/11: «Είναι προφανές ότι ΔΑΚΕ και ΣΥΝΕΚ
προχώρησαν σε αυτή την κίνηση γιατί θέλουν να
μη βρεθούν αντιμέτωποι με τα
αποτελέσματα
της τακτικής τους
όλο το προηγούμενο διάστημα
και γιατί θέλουν
να παραλύσουν
τις διαδικασίες
και τις αντιδράσεις του κλάδου.
Δεν θέλουν να
απολογηθούν για
την πραξικοπηματική αναβολή της
προηγούμενης

ΠΟΘΑ

Γ.Σ. Δεν θέλουν να συζητήσει και να τοποθετηθεί
στις γενικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ ο κλάδος για
τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στους αιρετούς που βγήκαν από τις ηλεκτρονικές ψευτοκλογές της αποχής, των μεθοδεύσεων και των εκβιασμών. Δεν θέλουν να πάρει αποφάσεις ενάντια
στην αξιολόγηση, ενάντια στους μέντορες και
τους ενδοσχολικούς συντονιστές, μάχες που εξακολουθούν να δίνουν με Απεργία-Αποχή δεκάδες
ΕΛΜΕ. Δεν θέλουν να συζητήσει σοβαρά ο κλάδος για ένα σχέδιο αγώνα με κλιμάκωση και διάρκεια, ώστε να αξιοποιηθεί η δυναμική της απεργίας της 9ης Νοέμβρη».
Για την αξιοποίηση αυτής της δυναμικής, πραγματοποιήθηκε πανελλαδική σύσκεψη συντονισμού
Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ το απόγευμα της ίδιας
μέρας με τη ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ. Ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια συντονισμού από τα
κάτω με τη συμμετοχή των δυνάμεων των Παρεμβάσεων και του ΠΑΜΕ για να οργανωθούν ακόμα
καλύτερα τα επόμενα απεργιακά βήματα, ύστερά
από την πολύ μαζική, όπως τονίστηκε στις περισσότερες τοποθετήσεις, συμμετοχή του κλάδου
στη Γενική Απεργία 9/11 και το Πολυτεχνείο.

Μάνος Νικολάου

Εκλογές στον Αριστοτέλη

Σ

ε εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προχωράει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης “Αριστοτέλης” την Τετάρτη 23/11 από τις 2μμ μέχρι τις
7.30μμ στα 39-141 δημοτικά σχολεία (Τσούντα & Αχαρνών, ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθέριος). Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών “η Τάξη μας” στηρίζει το
ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Αγωνιστικής
Κίνησης - Παρεμβάσεις με την υποψήφια
Μαριάννα Χρονοπούλου.
Τη Δευτέρα 21/11 πραγματοποιήθηκε η
εκλογοαπολογιστική συνέλευση του ΣΕΠΕ
Αριστοτέλης με αρκετά μεγάλη συμμετοχή,
ενώ η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τα αιτήματα για αυξήσεις στους μισθούς, για να μην
περάσει η αξιολόγηση της Κεραμέως, όπως
και για το φιάσκο με τις ηλεκτρονικές εκλογές και την απεργιακή συνέχεια μαζί με την
ΟΛΜΕ στα μέσα του Δεκέμβρη. Υπερψηφίστηκαν πολλά ψηφίσματα στήριξης αγώνων,
ανάμεσα σε αυτά για την αξιολόγηση και την
κήρυξη Απεργίας Αποχής, για τη μάχη ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, για την
25η Νοεμβρίου ημέρα κατά της βίας
κατά των γυναικών, για τα προβλήματα στα νηπιαγωγεία που στεγάζονται
σε κοντέινερ, για την υπεράσπιση των
διωκόμενων που συμμετέχουν στην
Απεργία Αποχή των ΕΛΜΕ από τους
μέντορες, ενάντια στο ν/σ για το Μετοχικό Ταμείο και τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Ομόφωνα υπερψηφίστηκε η συμπαράσταση στους πρόσφυγες που απειλούνται με έξωση από τα
σπίτια τους λόγω της διακοπής του
προγράμματος ESTIA, ενώ οι προσφύγισσες που παρενέβηκαν στη συνέλευση για να παρουσιάσουν το ψήφισμά τους καταχειροκροτήθηκαν
από το σώμα.
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Το εργατικό κίνημα

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΦΑΓΕΙΟ

Η

κυβέρνηση της ΝΔ έφαγε δύο δυνατά
χαστούκια μέσα σε λίγες ημέρες. Το
πρώτο ήταν η πανεργατική απεργία
στις 9 Νοέμβρη όπου όλες οι πόλεις πλημμύρισαν από δεκάδες χιλιάδες απεργούς, σε μια
απεργία εφάμιλη των μεγάλων πανεργατικών
απεργιών της περιόδου των μνημονίων, που
ανέτρεπαν τις κυβερνήσεις, την μια μετά την
άλλη. Παντού τα απεργιακά συλλαλητήρια ήταν
τεράστια, γεμίζοντας όλους με την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τους ανατρέψουμε. Το
δεύτερο ήταν οι πορείες του Πολυτεχνείου,
από τις μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων,
που ξαναβγήκε μαζικά στους δρόμους η οργή
των εργαζόμενων και της νεολαίας.
Με την έμπνευση και την αυτοπεποίθηση
από αυτές τις δύο μεγαλες κινητοποιήσεις,
έχουμε μπροστά μας να δώσουμε την μάχη για
να μην περάσει ο νέος προϋπολογισμός - σφαγείο που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή για
ψήφιση τις επόμενες ημέρες. Χρειάζεται να ξεσηκώσουμε και να οργανώσουμε όλους τους
χώρους δουλειάς, για να αναγκάσουμε τις συνδικαλιστικές ηγεσίες στη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ,
στα Εργατικά Κεντρα και τις Ομοσπονδίες, να
προχωρήσουν σε νέα πανεργατική απεργία.
Ο νέος προϋπολογισμός που φέρνει η κυβέρνηση προβλέπει επιστροφή στα πλεονάσματα για την αποπληρωμή του χρέους, ου-

Εμπρός για νέα
Πανεργατική

σιαστικά επιστροφή στα Μνημόνια. Αυτό σημαίνει νέο κύκλο περικοπών των κοινωνικών
δαπανών για Υγεία, Παιδεία, και Πρόνοια. Το τι
σημαίνει αυτό μας το έδειξε με καθαρό τρόπο
η υπόθεση με την «Κιβωτό», λίγες βδομάδες
πιο πριν τα Σεπόλια και πιο πρόσφατα το
Αγλαία Κυριακού. Η συρρίκνωση και η διάλυση
των κρατικών δομών πρόνοιας σημαίνει μικρά
παιδιά, παρατημένα στο έλεος των παπάδων,
των ΜΚΟ, των κάθε λογής Μίχων.
Ο νέος προϋπολογισμός σημαίνει ότι δεν θα
γίνει καμία προσληψη στην Υγεία και σε όλες
τις δημόσιες υπηρεσίες παρά τις τεράστιες ελλείψεις που έχουν. Αντίθετα η κυβέρνηση προωθεί την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με
όχημα το νέο νομοσχέδιο Πλεύρη – Γκάγκα.
Σημαίνει νέο κύκλο ιδιωτικοποιήσεων σε κοινωνικά αγαθά όπως το νερό οι μεταφορές κλπ.
Ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του συνεχίζουν να μοιράζουν δισεκατομμύρια για εξοπλι-

Να σώσουμε το Μ.Τ.Π.Υ

Ε

νάντια στο ξεπούλημα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και την αύξηση των ορίων ηλικίας για τις μειωμένες συντάξεις, η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει στάση εργασίας την Τετάρτη
23/11 από τις 11.30πμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου με συγκέντρωση
στις 12μ στο Υπουργείο Εργασίας. Οι παραπάνω επιθέσεις περνούν
μέσα από το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας που αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη 24/11.
Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας
(ΟΣΥΠΕ) σημειώνει: “Μετά τον «εκσυγχρονισμό” της ΔΕΗ (χάριν της
οποίας απολαμβάνουμε… φθηνή ενέργεια), μετά την απόσχιση της
Επιθεώρησης Εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και την αποδυνάμωση της προστασίας της εργασίας, των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και της εφαρμογής των διατάξεων
της εναπομένουσας εργατικής νομοθεσίας, μετά τον “εκσυγχρονισμό” του ΕΦΚΑ με τους ιδιώτες διευθυντές με τους παχυλούς μισθούς, μετά την “αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ” και την “Ασφαλιστική
μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά”, έρχεται σήμερα και ο “εξορθολογισμός” του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).
Σύμφωνα με τα άρθρα 30-35 του νομοσχεδίου, για τον κ. Χατζηδάκη και την κυβέρνηση των αρίστων “εξορθολογισμός” του ΜΤΠΥ σημαίνει: Διορισμό Διοικητή, κατά τα πρότυπα του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ,
διορισμένος από τον Υπουργό, με αμοιβή 8.000 ευρώ το μήνα, αρεστός στον Υπουργό . Ο διορισμένος Διοικητής συγκεντρώνει στα χέρια του υπερεξουσίες και είναι παράλληλα και Πρόεδρος του ΔΣ, του
οποίου πια η μόνη αρμοδιότητά του θα είναι να “ξεπλένει” τις αποφάσεις του διορισμένου Διοικητή.
Ο επιδιωκόμενος σκοπός της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας για
τον “εξορθολογισμό” του ΜΤΠΥ, αποκαλύπτεται στο άρθρο 35: σύμφωνα με αυτό “η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας (εν
όλω ή εν μέρει) δύναται να ανατίθεται (με απόφαση του ελεγχόμενου
από τον Υπουργό βεβαίως) στην ΕΔΕΚΤ-ΑΕΠΕΥ και στην Εταιρεία
Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ΕΦΚΑ αντίστοιχα”. Με άλλα
λόγια, ο Υπουργός που λίγες μέρες πριν, στην ΔΕΘ, εκθείαζε το
Μ.Τ.Π.Υ. ως πρότυπο αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, τώρα αναθέτει τη διαχείριση του σε Ανώνυμες Εταιρείες
των οποίων το καταστατικό αναφέρει ρητά τη δυνατότητα εκποίησης,
παραχώρησης και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται!».

σμούς και για επιδοτήσεις στις εταιρείες ενέργειας, αλλά προχωράνε σε νέες περικοπές σε
βάρος των εργαζόμενων και των αναγκών
τους για να αποπληρώνουν δις ευρώ στους
τραπεζίτες.

Σύγκρουση
Μετα την πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη, μια σειρά από κλάδοι και χώροι συνεχίζουν τη σύγκρουση με την βάρβαρη πολιτική
της κυβέρνησης. Στα Νοσοκομεία δίνουν
απεργιακή μάχη για να μην περάσει το νομοσχέδιο του Πλεύρη – Γκάγκα που πρακτικά σημαινει την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Οι
εκπαιδευτικοί αποφάσισαν νεα 24ωρη απεργία
στα μέσα Δεκέμβρη διεκδικώντας αυξήσεις
στους μισθούς. Στην Μαλαματίνα οι εργάτες
μπαίνουν στον πέμπτο μήνα απεργίας. Στην
Τράπεζα Πειραιώς απεργούν ενάντια στις απολύσεις. Οι εργαζόμενοι στο Βοήθεια στο Σπίτι

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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έχουν ανοιχτή τη μάχη για την μονιμοποίηση
τους και οι εργαζόμενοι στους παιδικούς
σταθμούς αντίστοιχα.
Όλες αυτές οι μάχες χρειάζεται να ξαναενωθούν σε ένα νέο γιγάντιο απεργιακό ποτάμι
ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ. Για να σταματήσουμε τις επιθέσεις της και να ανοίξουμε το
δρόμο για την ανατροπή της. Η κυβέρνηση
Μητσοτάκη έχει φάει τα μουτρα της σε κάθε
της προσπάθεια να κρατήσει πίσω το εργατικό
κίνημα. Η πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη έδειξε καθαρά ότι η δύναμη είναι στην μεριά των εργατών, είναι στη μεριά της τάξης
μας και ο φόβος είναι στη δική τους μεριά,
στην κυβέρνηση και τα αφεντικά.
Γι’ αυτο ξεσηκώνουμε και οργανώνουμε τους
χώρους μας. Να προχωρήσουμε σε όλους τους
χώρους σε γενικές συνελεύσεις που να πάρουν
αποφάσεις για νέα πανεργατική απαιτώντας
από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να πάρουν τώρα αποφάσεις. Να οργανωσουμε παντού εξορμήσεις, συσκέψεις, να στήσουμε απεργιακές
επιτροπές που να πάρουν επάνω τους και αυτή
την μάχη. Έτσι κινήθηκαν οι δυνάμεις του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης και στήριξαν
την επιτυχία της πανεργατικής απεργίας, έτσι
βάζουμε να κινηθούμε και την επόμενη περίοδο. Έλα να δώσουμε και αυτήν την μάχη μαζί.

Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης

Απεργία 29 Νοέμβρη

ε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 29/11 κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς με κάλεσμα από όλους τους συλλόγους
εργαζομένων της τράπεζας. Αντιδρούν απέναντι στην προκλητική πρόθεση της εταιρίας να απολύσει μέχρι το τέλος
του 2023, 2.500 υπαλλήλους και να κλείσει 100 καταστήματα. Αν υλοποιηθεί αυτό το νέο επιχειρηματικό της πλάνο και προσμετρώντας τις απολύσεις από το 2020, η τράπεζα θα έχει απολύσει το 50% του προσωπικού της μέσα
σε τέσσερα χρόνια, καταγράφοντας πανευρωπαϊκό -αρνητικό- ρεκόρ στον κλάδο σε ό,τι αφορά τη συρρίκνωση του
δικτύου και των εργαζομένων.
Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς: «Οι επιχειρηματικές αποφάσεις του νέου business plan, για την περαιτέρω συρρίκνωση του εργασιακού
παράγοντα και των καταστημάτων, δε ανταποκρίνονται και
δεν έχουν προηγούμενο σε κανένα ευρωπαϊκό παράδειγμα
στον κλάδο μας, ενώ ήδη η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει έναν
από τους χαμηλότερους δείκτες Εξόδων προς Έσοδα (CIR)
στις Τράπεζες στην Ευρωζώνη και το χαμηλότερο δείκτη
δαπανών προσωπικού προς κύρια καθαρά έσοδα.
Αποδεικνύεται, με τον πλέον εύγλωττο τρόπο, ότι οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που καλούνται να καταβάλλουν το
βάρος και το τίμημα της εξέλιξης και της ανάπτυξης της
Τράπεζας στη νέα εποχή που ανατέλλει, χρηματοδοτώντας ουσιαστικά τις επενδύσεις της Τράπεζας για το ψηφιακό μετασχηματισμό της. Η επίκληση της ψηφιακής μετάβασης που διακηρύσσει η Διοίκηση, η οποία κατά την
άποψή της, νομοτελειακά απαξιώνει τους εργαζόμενους,
δεν συνάδει επουδενί, τόσο με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που επικαλείται ότι εφαρμόζει η Τράπεζα, τις πρόσφατες ευρωπαϊκές συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων
του τραπεζικού τομέα, όσο ακόμα περισσότερο με τις
συλλογικές συμβάσεις που πρόσφατα υπεγράφησαν μεταξύ του αντιπροσωπευτικού Συλλόγου και της Διοίκησης».
Η Τράπεζα Πειραιώς το τελευταίο 9μηνο έβγαλε 386
εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για
την Πειραιώς. Σε μια περίοδο που οι πολλαπλές κρίσεις

του συστήματος έχουν σπείρει τον θάνατο και τη δυστυχία
σε τεράστια κομμάτια της κοινωνίας, οι τραπεζίτες, όπως
και οι πάροχοι ενέργειας, οι βιομηχανίες όπλων, οι φαρμακοβιομηχανίες και οι κλινικάρχες, επιστρέφουν στην «κανονικότητα» της μεγάλης κερδοφορίας.

Κέρδη
Το γ’ τρίμηνο του 2022 ήταν το καλύτερο της πενταετίας,
κλείνοντας το 9μηνο του 2022 με πολύ ισχυρές επιδόσεις, με
τη συνολική καθαρή κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών να ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας μονοψήφιες σε ποσοστό μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις. Ταυτόχρονα το υποτιθέμενο αντίδοτο για τη μείωση του πληθωρισμού, δηλαδή η άνοδος των επιτοκίων, αναμένεται να αυξήσει κατά 2 δισ. επιπλέον τα συνολικά έσοδα του 2023 από
τους τόκους των δανείων. Αυτά τα κέρδη θα γίνουν μερίσματα στους μετόχους, την ίδια ώρα που ετοιμάζουν απολύσεις
στους τραπεζοϋπαλλήλους και παίρνουν τα σπίτια του κόσμου στους πλειστηριασμούς για μικρές οφειλές.
Η απεργία στις 29/11 είναι η κορύφωση επιτυχημένων
κινητοποιήσεων των εργαζόμενων στην Τράπεζα Πειραιώς
που έγιναν τους τελευταίους μήνες σε όλη την περιφέρεια
της χώρας και μπόρεσαν να βάλουν φρένο σε απολύσεις
και λουκέτα καταστημάτων. Οι πιο πρόσφατες, καλεσμένες από τους συλλόγους ΣΕΥΤΠΕ και ΣΥΓΤΕ, ήταν στις
16/11 στον νομό του Ηρακλείου Κρήτης με την 4ωρη στάση εργασίας στα υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς του νομού να πραγματοποιείται με καθολική συμμετοχή και με μαζική κινητοποίηση στο κατάστημα του Αγίου
Μηνά που κατέληξε σε συμβολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας. Στις 18/11 πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας
στις υπό απόσχιση υπηρεσίες και συγκέντρωση στα Προπύλαια. Η επιτυχία των κινητοποιήσεων με την ακύρωση
των απολύσεων στην Τράπεζα Πειραιώς είναι καθοριστική
για να στείλει το μήνυμα στους υπόλοιπους τραπεζίτες
που θέλουν να προχωρήσουν κι αυτοί σε απολύσεις, αλλά
και στην κυβέρνηση που τους στηρίζει, ότι οι εργαζόμενοι
έχουν τη δύναμη, όχι οι μέτοχοι.
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Πολυτεχνείο 2022
ΑΘΗΝΑ

Τεράστια συλλαλητήρια
σε όλες τις πόλεις

Σ

ε όλη τη χώρα οι πορείες για τον
εορτασμό του Πολυτεχνείου σηματοδότησαν με τη μαζικότητα και
τον παλμό τους το πλειοψηφικό ρεύμα
ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και
την απαίτηση να μπει τέλος στην καταστροφική πολιτική της.
«Η μεγαλύτερη εδώ και πολλά χρόνια
ήταν η διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη»,
έγραψε η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη. «Οι διαδηλωτές κάθε ηλικίας
σχημάτισαν ένα αδιάκοπο ποτάμι στους
δρόμους της πόλης, 15.000 ανθρώπων
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δηλώνοντας
με τον πιο εμφαντικό τρόπο πως το Πολυτεχνείο και τα μηνύματά του είναι εδώ 49
χρόνια μετά. Στην κεφαλή της πορείας
μπήκαν οι φοιτητικοί σύλλογοι που ακολουθούνταν από σωματεία και οργανώσεις της Αριστεράς και του α/α χώρου».
«Η Πολυτεχνική Σχολή, όπου έγινε η
συγκέντρωση, πλημμύρισε από χιλιάδες
διαδηλωτές», συμπλήρωσε ο Νίκος Κοκκίνης. «Το σταντ του ΣΕΚ έγινε πόλος έλξης για πολύ κόσμο που ήθελε να συζητήσει για την κλιμάκωση των αγώνων, ενώ
στην πορεία μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ σχηματίσαμε ένα πολύ δυναμικό μπλοκ. Η πορεία ήρθε να επισφραγήσει το κλίμα ανάτασης που είχε φανεί στην Πανεργατική
της 9 Νοέμβρη και να ανοίξει το δρόμο
για ακόμα πιο δυνατή συνέχεια. Αυτό το
στόχο έχει το μονοήμερο εκδηλώσεων
“Κράτος και επανάσταση – Η πάλη για τη
δημοκρατία σήμερα” που οργανώνουμε
την Κυριακή 18 Δεκέμβρη στην ΕΔΟΘ,
μετά την επιτυχία των αντίστοιχων εκδηλώσεων στην Αθήνα».
«Χιλιάδες βγήκαν και στους δρόμους
των Ιωαννίνων, για δεύτερη φορά μέσα
σε μια βδομάδα», μας είπε η Αρετή Κανέλλου. «Η κινητοποίηση ξεκίνησε στην
πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου με συγκέντρωση όλων των κομματιών του κινήματος, φοιτητικούς συλλόγους, εκπαιδευτικούς με το πανό της ΕΛΜΕ, πανεπιστημιακούς, όλη την Αριστερά ενωτικά, κι
έγιναν καταθέσεις στεφάνων. Η συμμετοχή της νεολαίας ήταν εντυπωσιακή. Παρότι στη συνέχεια έγιναν δυο διαδηλώσεις, γεγονός που ήταν λάθος, η μαζικότητα έδειξε ξανά τη διάθεση για σύγκρουση με τις κυβερνητικές πολιτικές. Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ έδωσαν δυναμικό
παρών».
«Μαζική η συγκέντρωση και πορεία στα
Χανιά στα πλαίσια της επετείου των 49
χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου», έγραψε ο Ειρηναίος Μαράκης
από το ΣΕΚ Χανίων. «Οι συγκεντρωμένοι
βάδισαν στο κέντρο της πόλης, πέρασαν
από το Ηρώο όπου τίμησαν τους νεκρούς
του Πολυτεχνείου και επέστρεψαν στην
πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Στην κεφαλή
της πορείας βαδισαν οι φοιτητές (Φ.Σ.
Ενιαίου Πολυτεχνείου Κρήτης, Φ.Σ. ΕΛΜΕΠΑ, Φ.Σ. Εστίασης Πολυτεχνείου Κρήτης) κι ακολουθούσαν η Ένωση Λειτουρ-

γών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ), το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, το ΚΚΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, η Πρωτοβουλία Αντίστασης, η Κατάληψη Ρόζα Νέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ
και μπλοκ αναρχικών».
«Και στο Ηράκλειο η διαδήλωση ήταν
τεράστια, πολύ μεγαλύτερη από την περσινή», μας είπε ο Γιάννης Βαλαής. «Η
συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Ελευθερίας και ακολούθησε μαχητική πορεία
στους δρόμους της πόλης. Στην κεφαλή
μπήκαν οι φοιτητικοί σύλλογοι και ακολουθούσαν κάποια σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, το σωματείο των αρχαιολόγων, το
ΣΜΤ, οι ερευνητές των πανεπιστημίων, οι
οργανώσεις της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου. Ήταν μια πολύ δυνατή συνέχεια της πανεργατικής, με πολλά νέα παιδιά, εργαζόμενους/ες, κόσμο
της γενιάς του Πολυτεχνείου».

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Απολύστε τον Μητσοτάκη»
«Πολύ μεγάλη ήταν η διαδήλωση και
στην Ξάνθη, για τα δεδομένα της πόλης
από τις μαζικότερες», μας είπε ο Τζεμαλή
Μηλιαζήμ. «Η κινητοποίηση ξεκίνησε από
το Πολυτεχνείο, πέρασε από την κεντρική
πλατεία και συνέχισε στους δρόμους της
πόλης πριν επιστρέψει στο σημείο έναρξης. Μπροστά βάδισε ο Φοιτητικός Σύλλογος του Πολυτεχνείου και ακολουθούσαν η ΕΛΜΕ και ο Σύλλογος Δασκάλων,
το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων, το ΣΕΚ,
το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η υπόλοιπη αριστερά. Το “Απολύστε τον Μητσοτάκη” και
όλα τα αντικυβερνητικά συνθήματα που
φωνάζαμε στο μπλοκ του ΣΕΚ έδωσαν
τον τόνο».
«Χιλιάδες διαδηλωτές στο δρόμο, λίγες
μέρες μετά την πανεργατική σεισμό»,
ανέφερε το ΣΕΚ Πάτρας. «Τα συνδικάτα
μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους, τις
οργανώσεις της αριστεράς και τους κοινωνικούς φορείς βάδισαν όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν έλειψαν οι προκλήσεις της
αστυνομίας, που χτύπησαν χωρίς λόγο
την πορεία που ξεκίνησε από το Παράρτημα λίγο αργότερα. Και προχώρησαν
στην αναίτια προσαγωγή/σύλληψη διαδηλωτή, μέλους ΔΣ φοιτητικού συλλόγου,
μαζί με άλλους τρεις διαδηλωτές. Ό,τι και
να κάνει η κυβέρνηση η τρομοκρατία δεν
περνάει».
«Πολύ μαζική ήταν και η διαδήλωση
στο Βόλο», μας είπε ο Τάσος Τσιούνης.
«Φοιτητικοί σύλλογοι (Αριχτεκτονική.,
Ηλεκτρολόγοι και Ιστορικό-Αρχαιολογικό), σωματεία και όλη η Αριστερά της πόλης συγκεντρώθηκαν στο Θόλο. Από εκεί
ξεκίνησαν δύο πορείες, για το κέντρο της
πόλης και για το στρατόπεδο Γεωργούλα.
Σαν ΣΕΚ συγκροτήσαμε ένα πολύ δυναμικό μπλοκ, ενώ νωρίτερα είχαμε προχωρήσει σε μεγάλη εξόρμηση στο Θόλο. Η
εξέγερση του Πολυτεχνείου εμπνέει ακόμα και δείχνει το δρόμο για να κλιμακώσουμε».

Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη Θεσσαλονίκης

ΒΟΛΟΣ

Φωτό: ΣΕΚ Βόλου

ΧΑΝΙΑ

Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 9
Νο 1548, 23 Νοέμβρη 2022

Πολυτεχνείο 2022

Μαζικό ρεύμα αντίστασης
Μ

εγαλειώδης ήταν η διαδήλωση στην Αθήνα για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Πολλές δεκάδες χιλιάδες
κόσμου κάθε ηλικίας, εργαζόμενοι/ες,
φοιτητές/τριες, μαθητές/τριες, συνταξιούχοι, οικογένειες με μικρά παιδιά,
πλημμύρισαν τους δρόμους, στη μαζικότερη κινητοποίηση των τελευταίων
χρόνων.
Η πορεία πήρε τη σκυτάλη από την
επιτυχημένη Γενική Απεργία της 9 Νοέμβρη κι έκφρασε με τον πιο ηχηρό
τρόπο την οργή για όλες τις επιθέσεις
της κυβέρνησης Μητσοτάκη: τη φτώχεια, την ακρίβεια, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις επιθέσεις στην Υγεία και
την Παιδεία, την καταστολή, τον ρατσισμό και τον σεξισμό, την καταστροφή του περιβαλλοντος.
Για πολλές ώρες όλο το κέντρο
ανήκε στους διαδηλωτές/τριες, τα
συνθήματα και τα αιτήματά τους.
Όπως κάθε χρόνο, οι αγωνιστές του
Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) 19671974 βάδισαν στην κεφαλή της πορείας συγκινώντας και εμπνέοντας τους
πάντες. Ακολουθούσαν τα πιο μαζικά
και επιβλητικά από κάθε άλλη φορά
μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων με
χιλιάδες νεολαίους/ες.
Στη συνέχεια έρχονταν τα πανό της
ΟΛΜΕ και των πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών σωματείων μαζί με σχήματα
από μια σειρά χώρους. Και μετά ξεδιπλωνόταν ένα τεράστιο ποτάμι που
συμπεριλάμβανε τα μπλοκ των πολιτικών οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής και όλης της αριστεράς και
του αντιεξουσιαστικού χώρου, καθώς
και πολλά ακόμα σωματεία, κινήσεις,
συλλογικότητες.
Μαζικότατα ήταν τα μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στα οποία κυριαρχούσε το
σύνθημα «Δεν υπάρχει δρόμος κοινοβουλευτικός, ο δρόμος του Νοέμβρη
επαναστατικός». Το ΣΕΚ και η Εργατική Αλληλεγγύη καλούσαν στην ανατροπή της κυβέρνησης, προβάλλοντας την εναλλακτική της εργατικής
δημοκρατίας και του σοσιαλισμού. Το
«Ρατσισμός, Σεξισμός και Τρομοκρατία, Κάτω η Νέα Δημοκρατία» εναλλάσσονταν με το
«Μία μόνο λύση
επανάσταση» κερδίζοντας το χειροκρότημα από την
πλατεία Κλαυθμώνος μέχρι την αμερικάνικη πρεσβεία.
Εκεί διαδήλωσαν
τα Σωματεία Εργαζόμενων στον Άγιο
Σάββα και το ΓΝΑ
Γεννηματάς, ο Σύλλογος Εργαζόμε-

νων ΓΓΔΕ, εργαζόμενοι του ΥΠ.ΠΟ,
της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών και της αντικαπιταλιστικής κίνησης στον επισιτισμό-τουρισμό «Καμαριέρα». «Είμαστε πιο οργισμένοι από
ποτέ», μας είπε η Μαρία Χαρχαρίδου,
νοσηλεύτρια και μέλος ΔΣ του Σωματείου στο ΓΝΑ Γεννηματάς. «Πατάμε
στην παράδοση του Νοέμβρη του ’73
και συνεχίζουμε για να ρίξουμε αυτή
την κυβέρνηση της ακρίβειας, της καταστολής, του ρατσισμού, του σεξισμού και της καταστροφής και να κάνουμε την εργατική δημοκρατία και
τα αιτήματά μας πραγματικότητα».

«Μπορούμε να νικήσουμε»
«Παλεύουμε για την ελευθερία, για
ένα καλύτερο αύριο, για να ακουστούν τα δικαιώματά μας», μας είπε η
Αναστασία, φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό που διαδήλωνε στο μπλοκ του ΣΕΚ
στις Σχολές. «Τιμάμε τους φοιτητές
που πάλεψαν για να είμαστε σήμερα
εδώ και να διαδηλώνουμε και να
έχουμε δικαιώματα και να λέμε την
άποψή μας ελεύθερα. Βλέποντας να
έχουν κατέβει σήμερα τόσοι πολλοί
φοιτητές και εργαζόμενοι, πιστεύω
ότι μπορούμε να νικήσουμε».
Μαζί διαδήλωσε και η ΚΕΕΡΦΑ με
πρόσφυγες/ισσες από το Ιράν, το
Κονγκό, τη Γουινέα κι άλλες χώρες,
έχοντας σε ένα από τα πανό το σύνθημα της πρόσφατης ιρανικής εξέγερσης «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία».
Η Μπέλα και η Ανιές, προσφύγισσες
που απειλούνται με έξωση από την
πολυκατοικία τους στην Αχαρνών,
μας είπαν: «Ζούμε εκεί ένα χρόνο και
έξι μήνες αντίστοιχα. Έχουμε περάσει
από τη Μόρια και άλλα μέρη. Τώρα η
κυβέρνηση κλείνει το πρόγραμμα
ΕΣΤΙΑ και μας λένε να φύγουμε και να
πάμε στο στρατόπεδο στα Γιάννενα.
Αρνηθήκαμε γιατί είναι πολύ μακριά
και γιατί έχουμε εμπειρία από τα
στρατόπεδα. Εκεί δεν υπάρχει σχολείο, δεν υπάρχει δουλειά, οι συνθήκες είναι πολύ άθλιες. Διεκδικούμε να
μείνουμε εδώ, όπου μπορούμε να ενταχτούμε στην κοινωνία. Γι’ αυτό ήρθαμε σήμερα στη διαδήλωση με την
ΚΕΕΡΦΑ. Δεν είμαστε μόνες».

Πολυτεχνείο, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

«Ήρθα σήμερα να διαδηλώσω για
τα δικαιώματα των ανθρώπων που
ζούμε στα καμπς, στη ζούγκλα όπως
μπορεί να τα περιγράψει κανείς», μας
είπε ο Μοχάμεντ Λαμίνε Τραορέ, πρόσφυγας από τη Γουινέα. «Προσωπικά
έχω ήδη δυο απορριπτικές αποφάσεις στο αίτημα για άσυλο, χωρίς να
υπάρχει δικαιολογία. Πάω εδώ και
καιρό σε εσπερινό σχολείο στη Χαλκίδα, τώρα είμαι στην πρώτη λυκείου,
έχω μάθει να μιλάω και να διαβάζω
ελληνικά και δεν καταλαβαίνω το λόγο της απόρριψης. Στη χώρα μου κάναμε πορείες όπως εδώ, αλλά η αστυνομία μας πυροβολούσε και σκότωνε
κόσμο. Το είπα στη συνέντευξή μου
για το άσυλο και η απάντηση ήταν ότι
δεν το πιστεύουν. Το Υπουργείο Μετανάστευσης πρέπει να καταλάβει ότι
εκεί κινδυνεύουμε. Είμαι εδώ λοιπόν
για να βοηθήσω τον αγώνα. Θα παλέψω μέχρι το τέλος».
Η πορεία ήταν κυριολεκτικά σημείο
συνάντησης όλων των κομματιών του
κινήματος. Από το εντυπωσιακό μπλοκ
των καλλιτεχνών της Ανοιχτής Ορχήστρας που είχε μπροστά του την πρωτοβουλία ποιητ@ν, μέχρι το μπλοκ των
κατοίκων Εξαρχείων που καλούσαν
στην επόμενη διαδήλωσή τους ενάντια
στην καταστροφή της γειτονιάς τους.
Από την Πρωτοβουλία Δικηγόρων και
Νομικών που αναδείκνυαν τη μάχη για
τα δημοκρατικά δικαώματα και ελευθερίες, μέχρι την οικογένεια του Νίκου
Σαμπάνη και τον πατέρα του Βασίλη
Μάγγου που διεκδικούσαν πλάι πλάι
δικαιοσύνη για τα θύματα της αστυνομικής βίας. Και από μια σειρά γυναικείες οργανώσεις που αναδείκνυαν
τον αγώνα ενάντια στην καταπίεση, μέχρι το Δίκτυο Αλληλέγγυων Σχολείων
που παλεύει ενάντια στους αποκλεισμούς στη δημόσια εκπαίδευση.
«Η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι
πάρα πολύ σημαντική για μας», μας
είπε ο Χρήστος Κορολής, εθελοντής
εκπαιδευτικός στο Αλληλέγγυο Σχολείο “Μεσοποταμία”. «Στέλνουμε μήνυμα ενάντια στην πολιτική αποκλεισμού από το δημόσιο σχολείο, ενάντια στη φτωχοποίηση. Το Ψωμί Παιδεία Ελευθερία είναι πιο επίκαιρο από
ποτέ». «Τιμάμε τον αγώνα που έριξε τη χούντα
και παλεύουμε για ψωμί
παιδεία ελευθερία όπως
τότε, για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και
να τσακιστούν όλοι οι
φασίστες», δήλωσε η
Ιουλία, λογίστρια. «Η διαδήλωση σήμερα είναι πολύ μεγάλη και δείχνει ότι
η κυβέρνηση θα πέσει».

Λένα Βερδέ

Η

διαδήλωση της 17 Νοέμβρη αποτέλεσε την κορύφωση ενός
τριήμερου εορτασμού, κατά τον οποίο χιλιάδες άνθρωποι επισκέφτηκαν το Πολυτεχνείο για να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο των αγωνιστών της εξέγερσης, αλλά και να συνομιλήσουν με
την αριστερά για τις σημερινές μάχες και την προοπτική τους. Οι
σύντροφοι και οι συντρόφισσες του ΣΕΚ, με την Εργατική Αλληλεγγύη και το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω στα χέρια, πρόβαλαν
με την παρέμβασή τους την προοπτική της επαναστατικής αλλαγής.
«Ήταν ένα πολύ μαζικό τριήμερο, με παρουσία τόσο φοιτητών όσο
και εργαζόμενων», μετέφερε στην ΕΑ η Πηνελόπη Τρομπέτα, φοιτήτρια στη Φιλοσοφική. «Ήταν φανερό ότι η επιτυχία της πανεργατικής
απεργίας στις 9 Νοέμβρη έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του κόσμου και έχει ανοίξει ακόμα πιο πολύ τη συζήτηση για τη συνέχεια
των αγώνων. Η διάθεση ήταν για κλιμάκωση των απεργιών και όλων
των μαχών και ταυτόχρονα το βασικό ερώτημα ήταν τι θα ακολουθήσει μετά την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η πρότασή μας,
της επαναστατικής αλλαγής στο δρόμο του Νοέμβρη, είχε μεγάλη
απήχηση, γεγονός που αποτυπώθηκε στα φύλλα της εφημερίδας και
τα τεύχη του περιοδικού που διακινήθηκαν».
«Συμμετείχα στα συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης στο Πολυτεχνείο και η εμπειρία ήταν φοβερή», μας είπε η Μαρίνα Διονυσίου,
ιδιωτική υπάλληλος. «Η επαφή με τον κόσμο έδειχνε πόσο πολύ θέλει
να δράσει, αφήνοντας στοιχεία επικοινωνίας για μετά το τριήμερο.
Δεν έλλειψαν και οι περιπτώσεις που έκαναν το βήμα να οργανωθούν
επί τόπου, όπως ένας εργαζόμενος στον σιδηρόδρομο που απήργησε στην πανεργατική και στο Πολυτεχνείο αποφάσισε να ενταχτεί στο
ΣΕΚ. Για μένα, που μόλις έχω επιστρέψει στην Ελλάδα ύστερα από
πολλά χρόνια στην Αυστραλία, αυτή η εικόνα είναι πολύ αισιόδοξη».

Δυναμική
«Η τεράστια μαζική συμμετοχή στις πορείες για τον γιορτασμό του
Πολυτεχνείου πανελλαδικά ήρθε να επιβεβαιώσει τη δυναμική που
ξεδιπλώνεται καθώς φουντώνουν οι εργατικές αντιστάσεις ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βουλιάζει στα σκάνδαλα και την κρίση», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΕΚ μετά το Πολυτεχνείο.
«Η κυβέρνηση που στεγάζει τους αρνητές του Πολυτεχνείου, κάθε
λογής ακροδεξιούς και “μεταφασίστες” που συκοφαντούν τους νεκρούς της εξέγερσης, η κυβέρνηση που προσπάθησε να ξαναφέρει
τις αστυνομικές απαγορεύσεις της πορείας του Πολυτεχνείου τα
προηγούμενα χρόνια, τώρα δέχτηκε άλλο ένα δυνατό χαστούκι από
τους διαδηλωτές που πλημμύρισαν τους δρόμους στη φετινή επέτειο.
Χωρίς αμφιβολία, το δρόμο γι’ αυτήν την επιτυχία τον άνοιξαν οι
αγώνες που κορυφώθηκαν με την Πανεργατική Απεργία της 9 Νοέμβρη, τη μεγαλύτερη Γενική Απεργία εδώ και δέκα χρόνια. Οι απεργοί
των Νοσοκομείων που έδωσαν τον τόνο στις 20 Οκτώβρη, οι εκπαιδευτικοί που ταπεινώνουν την Κεραμέως, οι φοιτητές που ανάγκασαν τους υπουργούς να αναβάλουν για άλλη μια φορά την πανεπιστημιακή αστυνομία, όλοι και όλες μαζί δημιούργησαν αυτό το μαζικό ρεύμα, που τώρα πια είναι ορατό στους πάντες.
Ανοίγει μια δυναμική που αποκτά τεράστια σημασία μέσα στις σημερινές συνθήκες. Πρώτα γιατί οι από πάνω βρίσκονται στη δίνη της
χειρότερης πολύπλευρης και μακρόσυρτης κρίσης -οικονομικής, πολεμικής, κλιματικής, πολιτικής. Αλλά και γιατί οι από κάτω ανεβάζουν
τη ριζοσπαστικοποίησή τους με άλματα, κλιμακώνοντας τους αγώνες. Δίπλα στις συγκλονιστικές απεργιακές μάχες ενάντια στη φτώχεια, ξεχειλίζει η οργή ενάντια στα σεξιστικά και ρατσιστικά εγκλήματα, οι εργατικοί αγώνες προβάλλουν την εργατική δημοκρατία
σαν εναλλακτική στην καταπάτηση των δημοκρατικών ελευθεριών.
Η επαναστατική αριστερά, αυτή που μένει πιστή στο δρόμο του
Νοέμβρη, είναι η δύναμη που μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική. Χωρίς αυταπάτες για λύσεις μέσα από τον κοινοβουλευτικό δρόμο που ξανά και ξανά αποδείχθηκε αδιέξοδος. Ούτε το παλιό ΠΑΣΟΚ
της “αλλαγής” ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015 δεν κατάφεραν να δικαιώσουν τις προσδοκίες της εργατικής τάξης. Χρειαζόμαστε δυνατή
επαναστατική αριστερά για να γκρεμίσουμε τη μισητή κυβέρνηση
του Μητσοτάκη και να ανοίξουμε το δρόμο για να απαλλαγούμε από
τις βαρβαρότητες του καπιταλισμού».

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1548, 23 Νοέμβρη 2022

Μ

ια νέα βουτιά στον γκρεμό ετοιμάζεται
να κάνει η ελληνική οικονομία στη χρονιά
που μας έρχεται. Αυτό αποτυπώνεται
πλέον καθαρά στον ίδιο τον προϋπολογισμό που
κατέθεσε την Δευτέρα στη Βουλή η κυβέρνηση.
Οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας θα προσγειωθούν απότομα, ενώ την ίδια ώρα οι τιμές των
βασικών προϊόντων θα συνεχίσουν να απογειώνονται, οι φόροι θα πολλαπλασιάζονται και οι
ήδη καταθλιπτικές κοινωνικές παροχές θα συνεχίσουν να συρρικνώνονται.

Ανάπτυξη
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του
Υπουργείου Οικονομικών, το 2022 θα κλείσει με
έναν πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης 5,6%. Η εισηγητική έκθεση παρουσιάζει με σχεδόν διθυραμβικούς τόνους αυτό το αποτέλεσμα: είναι «σχεδόν
διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου». Και με
τους ίδιους περίπου διθυραμβικούς τόνους παρουσιάζει και την εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου για τη χρονιά που μας έρχεται: 1,8%, πολλαπλάσιο από το αναιμικό 0,3% που προβλέπει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σύνολο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα σε αυτή τη
θριαμβολογία.
Πρώτον το 5,6% του 2022 δεν είναι παρά η άλλη όψη της κατακόρυφης πτώσης που είχε σημειώσει η ελληνική οικονομία το 2020. Η Ελλάδα καταγράφει διπλάσιους σχεδόν ρυθμούς ανάπτυξης
από το μέσο όρο της Ευρωζώνης πολύ απλά γιατί
είχε βυθιστεί σε μια πολύ μεγαλύτερη ύφεση
(από το μέσο όρο της Ευρωζώνης) το 2020. Η
Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζει στο 9% τη βουτιά
της ελληνικής οικονομίας του 2020 έναντι 6% της
Ευρωζώνης.
Δεύτερον το 1,8% είναι εξαιρετικά αισιόδοξο.
Οι «αγορές» που τόσο θαυμάζει η κυβέρνηση του
Μητσοτάκη, έχουν πολύ διαφορετικές εκτιμήσεις.
Η Morgan Stanley, για παράδειγμα, υπολογίζει ότι
ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
δεν θα ξεπεράσει το 1,1% τη χρονιά που μας έρχεται. Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κυκλοφόρησε στις 11 Νοεμβρίου την
κατεβάζει ακόμα πιο κάτω, στο 1%.
Τρίτον, με όποιο τρόπο και αν την υπολογίσει
κανείς, η πτώση θα έχει δραματικές συνέπειες
πάνω στη ζωή των απλών ανθρώπων. Ακόμα και
με τα αισιόδοξα νούμερα του Σταϊκούρα και του
Σκυλακάκη, του υπουργού και του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης θα
πέσει σχεδόν τρεις μονάδες κάτω – μια καθόλου
ευκαταφρόνητη πτώση. Το σοκ θα μοιάζει με
άγρια βουτιά στην ύφεση για τους εργάτες, τους
συνταξιούχους, τους άνεργους και τους φτωχούς.

Πληθωρισμός
Ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή εκτιμάει ότι ο πληθωρισμός θα
κλείσει στο 9,7% το 2022 και θα αποκλιμακωθεί
στο 5% στην ερχόμενη χρονιά. Η εισηγητική έκθεση αποδίδει την έκρηξη του πληθωρισμού στον
πόλεμο στην Ουκρανία και τις πιέσεις που αυτός
δημιούργησε πάνω στην ενέργεια και τρόφιμα.
Πρόκειται για ψέμα.
Οι ελλείψεις αγαθών, οι διαταραχές στην «εφοδιαστική αλυσίδα» και οι αυξήσεις τιμών είχαν αρχίσει πολλούς μήνες πριν τον Φλεβάρη του 2022
και την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Ο
πληθωρισμός είναι ένα από τα συμπτώματα της
γενικότερης κρίσης του συστήματος – που δεν
έχει αναρρώσει ακόμα από τη «Μεγάλη Ύφεση»
του 2008-9. Ο πληθωρισμός είναι το αποτέλεσμα

Προϋπολογισμός 2023

Άγρια ολόπλευρη ταξική επίθεση
της χρόνιας διασωλήνωσης όλων των
οικονομιών του πλανήτη -μικρών και
μεγάλων- με τα πιεστήρια των κεντρικών τραπεζών. Είναι ένα από τα παραπροϊόντα της τεράστιας κερδοσκοπικής φούσκας που έχουν δημιουργήσει τα μηδενικά (ή και αρνητικά συχνά) επιτόκια των κεντρικών τραπεζών και των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης. Οι νομισματικές αυτές πολιτικές δεν οφείλονταν ούτε σε
λάθη ούτε σε κακές εκτιμήσεις των
κεντρικών τραπεζιτών – όπως πολύ
συχνά υποστηρίζει τώρα μια μερίδα
των νεοφιλελεύθερων οικονομολόγων. Η διασωλήνωση ήταν αναγκαστική επιλογή – χωρίς αυτήν ο «ασθενής» (η παγκόσμια οικονομία) δεν θα
επιβίωνε.
Τώρα οι κεντρικές τράπεζες έχουν
αντιστρέψει τη νομισματική τους πολιτική – τα επιτόκια ανεβαίνουν και το
«εύκολο χρήμα» (για τους πλούσιους
εννοείται) γίνεται «πιο δύσκολο». Αλλά η εκτίμηση ότι τα μέτρα θα αποδώσουν άμεσα και ο πληθωρισμός θα
πέσει στο 5% το 2023 είναι τουλάχιστον παρακινδυνευμένη. Για να είμαστε ειλικρινείς ανήκει καθαρά στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας - αυτού που
πολλοί ονομάζουν «οικονομία Βουντού».

μών σε ένα καλάθι προϊόντων πρώτης ανάγκης,
με αποτέλεσμα να πλήττεται περισσότερο το εισόδημα αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.»

Ακρίβεια

Οι επιχειρήσεις «μας»

Η εισηγητική έκθεση βαυκαλίζεται ότι -ούτε λίγο ούτε πολύ- η κυβέρνηση προστάτεψε τους εργαζόμενους από τον πληθωρισμό μέσα στη χρονιά που διανύουμε. «Το θετικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα», γράφει στον πρόλογο που υπογράφει
ο Σταϊκούρας, «υποστηρίχθηκε... από δημοσιονομικά μέτρα ... αλλά και μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών, όπως ενδεικτικά είναι η διπλή
αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,7% συνολικά μέσα στο 2022...».
Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
Οι αυξήσεις των τιμών των βασικών προϊόντων
ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτό που καταγράφει το τυπικό «καλάθι του νοικοκυριού» του Άδωνι
Γεωργιάδη. Όσο για τη «διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού», αυτή άγγιξε ελάχιστους μόνο εργαζόμενους. Και τα πράγματα προβλέπονται ακόμα χειρότερα για τη χρονιά που μας έρχεται: «Η
μεγάλη απειλή για το νέο έτος», έγραφε τη Δευτέρα η Καθημερινή, «είναι η αύξηση του πληθωρισμού του φτωχού». Οι τιμές της ενέργειας, γράφει το άρθρο, αναμένεται να σταθεροποιηθούν
(ίσως και να πέσουν λίγο) στο δεύτερο εξάμηνο
του 2023. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τα υπόλοιπα
προϊόντα:
«Το μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί να εντοπίζεται στα τρόφιμα. Οι ανατιμήσεις σε εκατοντάδες κωδικούς που βρίσκονται εκτός του ‘ραντάρ’
του ‘καλαθιού του νοικοκυριού’ συνεχίζονται, κάτι που αποδεικνύεται και από τον επιταχυμένο
κλαδικό πληθωρισμό των τροφίμων. Ήδη το ετήσιο ποσοστό μεταβολής έχει φθάσει στο 14%15% και δύσκολα θα αποκλιμακωθεί το επόμενο
χρονικό διάστημα... Αυτή είναι και η μεγάλη ‘απειλή’ για το νέο έτος: η αύξηση του “πληθωρισμού
του φτωχού”, δηλαδή η περαιτέρω άνοδος των τι-

«Η ελληνική οικονομία… υποστηριζόμενη από
τα δημοσιονομικά μέτρα της πολιτείας… έχει επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα» γράφει στον
πρόλογο της εισηγητικής έκθεσης ο Χρήστος
Σταϊκούρας. Στην πραγματικότητα, όπως όλοι ξέρουν, η «υποστήριξη της πολιτείας» προς τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες ξεπέρασε κατά
πολύ τα δημοσιονομικά πλαίσια. Δεν χρειάζεται
να θυμηθούμε πολλά: αρκούν τα 120 εκατομμύρια που έδωσε η πολιτεία τον Νοέμβριο του 2020
στην Aegean του Ευτύχη Βασιλάκη. Το κρυμμένο
μυστικό της υποτιθέμενης ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι οι κάθε είδους υποστηρίξεις της πολιτείας προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι επιδοτήσεις, οι φοροαπαλλαγές, οι διευκολύνσεις είχαν το αποτύπωμά τους στα κέρδη
τους – που απογειώθηκαν μέσα στους τελευταίους μήνες. Αλλά δεν τις έκαναν ούτε κατά ένα χιλιοστό πιο «ανθεκτικές».
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τράπεζες – οι μεγάλες επιχειρήσεις αφαίμαξης του
πλούτου της κοινωνίας που ο επίσημος τύπος
τους απονέμει συνήθως τον τίτλο του «ιδρύματος». Η Εθνική Τράπεζα άντλησε πριν από λίγες
ημέρες, με ένα πενταετές ομολογιακό δάνειο
«υψηλής εξασφάλισης», 500 εκατομμύρια από τις
διεθνείς αγορές για να καλύψει τις συμβατικές
της υποχρεώσεις απέναντι στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Το επιτόκιο: 7,5%. Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, είναι αλήθεια, έχει αυξήσει
στα πλαίσια της προσπάθειας καταπολέμησης
του πληθωρισμού, τρεις φορές μέσα στους τελευταίους μήνες τα επιτόκιά της. Σήμερα το βασικό της επιτόκιο βρίσκεται στο 2%. Με άλλα λόγια
η Εθνική Τράπεζα αναγκάστηκε, παρά τις «υψηλές εξασφαλίσεις» που παρείχε, να πληρώσει ένα
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Εμπρός για νέα Πανεργατική απεργία ενάντια στον προϋπολογισμό
«καπέλο» 5,5 μονάδων για να καταφέρει να συγκεντρώσει τα χρήματα που χρειαζόταν. Πριν από
δυο ακριβώς χρόνια μια ανάλογη έκδοση, μέσα
στην περίοδο της μεγάλης έξαρσης της πανδημίας, είχε κλείσει με επιτόκιο 2,75%. Η Τράπεζα
Πειραιώς άντλησε και αυτή πριν από λίγες ημέρες 350 εκατομμύρια ευρώ και πάλι με ένα ομολογιακό δάνειο «υψηλής εξασφάλισης» με επιτόκιο 8,5%.
Οι αγορές δεν συμμερίζονται καθόλου την αισιοδοξία του Σταϊκούρα για την «ισχυρή ανθεκτικότητα» της ελληνικής οικονομίας.

Δημόσιο Χρέος
Το δημόσιο χρέος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ
μέσα στην τριετία της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη: από τα 341 δις (Χρέος Γενικής
Κυβέρνησης) το 2020, αναμένεται να φτάσει στα
357 δις στο τέλος του 2023. Χάρη στον πληθωρισμό και τις αντίστοιχες αυξήσεις στο ονομαστικό
ΑΕΠ η αναλογία δημοσίου χρέους – ΑΕΠ έχει, παρά την ονομαστική αύξηση, βελτιωθεί μέσα στα
δυο τελευταία χρόνια: από το 206% το 2020 εκτιμάται (από τον προϋπολογισμό) ότι θα περιοριστεί στο 159% του ΑΕΠ στο τέλος του 2023. Ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση δεν τόλμησε να χαρακτηρίσει αυτή την πληθωριστική βελτίωση «επιτυχία». Αλλά ο Σταϊκούρας έσπευσε παρόλα αυτά
να κοκορευτεί για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους οίκους
αξιολόγησης:
«Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στη
βαθμίδα ΒΒ+, δηλαδή μία μόλις βαθμίδα πριν την
επενδυτική κατηγορία, από τέσσερις διεθνείς οίκους αξιολόγησης (Standard & Poor’s, DBRS,
SCOPE Ratings και τον ιαπωνικό R&I). Σημειώνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά έντεκα
(11) αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από
τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης την τελευταία
τριετία, παρά τις διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις».

Η έκφραση «μόλις μια βαθμίδα πριν
την επενδυτική κατηγορία» είναι απλά
παραπλανητική. Γιατί κάτω από την
«επενδυτική βαθμίδα» βρίσκεται μόνο
μια κατηγορία: τα σκουπίδια. Τα ελληνικά χρεόγραφα, θα έπρεπε να
γράφει αν ήταν ειλικρινής, εξακολουθούν να θεωρούνται «σκουπίδια» από
τους οίκους αξιολόγησης. Και αυτό,
παρά τους θριαμβευτικούς τόνους
της εισηγητικής έκθεσης, δεν προβλέπεται να αλλάξει στο άμεσο μέλλον. Όπως έγραφε η Καθημερινή στις
15 Νοεμβρίου:
«Από την πλευρά της η Morgan
Stanley αναφέρει πως η ανάκτηση
της επενδυτικής βαθμίδας δεν είναι
ένας εύκολος δρόμος για την Ελλάδα… Με βάση τις τελευταίες εκθέσεις
αξιολόγησης των οίκων Fitch, Moody’s, S&P και DBRS, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η … επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα (θα
καθυστερήσει) έως το 2024 τουλάχιστον».
Ως τότε θα συνεχίσουμε να ζούμε
με τα «σκουπίδια». Και να πανηγυρίζουμε για τη μεγάλη «επιτυχία».

Λιτότητα, φόροι
και περικοπές
Οι ονομαστικές δαπάνες για την Υγεία και την
Παιδεία είναι ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το
2022 στο προϋπολογισμό του 2023. Από τα 4,3
δις το 2022 οι δαπάνες για την Υγεία θα ανέβουν
στα 4,7 δις το 2023. Και οι δαπάνες για την Παιδεία θα αυξηθούν από τα 4,9 δις στα 5,0 δις. Οι
πραγματικές δαπάνες όμως, αν λάβουμε υπόψιν
μας και τον πληθωρισμό του τρέχοντος και του
επόμενου έτους, είναι άγρια κουτσουρεμένες.
Αντίθετα τα έσοδα του δημοσίου αναμένεται να
αυξηθούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Τα φετινά
έσοδα ξεπέρασαν τις προβλέψεις του περσινού
προϋπολογισμού κατά πολύ, χάρη κύρια στον
πληθωρισμό, την έκρηξη των τιμών της ενέργειας
και των φορολογικών εσόδων που συνόδεψαν αυτή την έκρηξη. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε
στα τέλη Οκτώβρη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το πρώτο εννιάμηνο του έτους δείχνουν
ότι «οι υπερεισπράξεις σε σχέση με τον στόχο
που είχε τεθεί ξεπερνούν τα 4,8 δισ. ευρώ, εξέλιξη που όπως όλα δείχνουν θα συνεχισθεί μέχρι το
τέλος του έτους».
Τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να εκτιναχθούν από τα 45,6 δις πέρσι στα 51,6 δις το 2023.
Η κύρια πηγή αυτής της αύξησης είναι οι «έμμεσοι φόροι», οι φόροι κατανάλωσης, οι φόροι που
εισπράττονται κύρια από τους φτωχούς.
Σε αντίθεση με τους άμεσους φόρους (κύρια
τον φόρο εισοδήματος) οι έμμεσοι φόροι δεν είναι κλιμακωτοί. Ένας ζητιάνος και ένας εκατομμυριούχος πληρώνουν ακριβώς τον ίδιο φόρο
όταν αγοράζουν ένα καρβέλι ψωμί ή ανάβουν τον
θερμοσίφωνα για μια ώρα. Οι έμμεσοι φόροι είναι
άδικοι και αντικοινωνικοί γιατί δεν φορολογούν το
πλεόνασμα, το εισόδημα που απομένει αφού καλυφθούν οι βασικές ανάγκες επιβίωσης, αλλά το
ίδιο το βασικό εισόδημα, αυτό που απαιτείται για
να καλυφθούν οι ανάγκες επιβίωσης. Και αυτοί οι

φόροι αποτελούν την ραχοκοκαλιά των εσόδων
του δημοσίου.
Ο συνδυασμός της υψηλής έμμεσης φορολογίας, της φορολογίας των φτωχών και της ταυτόχρονης περικοπής των κοινωνικών δαπανών κάνει
τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση
την περασμένη Δευτέρα έναν από τους πιο ταξικούς προϋπολογισμούς όλων των εποχών. Για να
το πούμε απλά, οι φτωχοί στηρίζουν με αίμα τα
δημόσια έσοδα και εισπράττουν ένα τίποτα για
αντάλλαγμα.
Οι (πραγματικές και όχι ονομαστικές) περικοπές στα κονδύλια για την Υγεία σημαίνουν απλά
ότι δεν πρόκειται ούτε και στη νέα χρονιά να
υπάρξει η παραμικρή βελτίωση στα δημόσια νοσοκομεία: οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό θα
συνεχιστούν. Οι ακόμα πιο τραγικές ελλείψεις σε
υλικά, χώρους και υποδομές -αυτές που άφησαν
χιλιάδες ασθενείς με κόβιντ να πεθαίνουν δισωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ- όχι μόνο θα συνεχιστούν αλλά και θα χειροτερέψουν.
Το ίδιο ισχύει για τα σχολεία – με τους σοβάδες
που πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών. Και τις
πανεπιστημιακές αίθουσες που δεν χωράνε τους
φοιτητές – μόνο από θαύμα γλύτωσε τη ζωή του ο
φοιτητής στη Θεσσαλονίκη που έπεσε από το παράθυρο επειδή ήταν ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα.
Το ίδιο ισχύει για όλες τις κοινωνικές δαπάνες.

Επενδύσεις
Το ακραίο ταξικό πρόσημο του νέου προϋπολογισμού φαίνεται, όμως, ανάγλυφα και από το άλλο του άκρο: από τις δημόσιες επενδύσεις. Που
φυσικά αφορούν στο ελάχιστο μόνο έργα που
έχουν νόημα για τους απλούς ανθρώπους και
αποτελούν κύρια επενδύσεις σε υποδομές που
εξυπηρετούν το ίδιο το κεφάλαιο:
«Επιπλέον», γράφει η εισηγητική έκθεση, «για
το έτος 2023 προβλέπεται η διάθεση πόρων
ύψους 8,3 δισ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 7 δισ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκ των οποίων 3,6
δισ. ευρώ από το σκέλος των επιχορηγήσεων, στο
οποίο έως σήμερα έχουν ενταχθεί 440 έργα και
εμβληματικές επενδύσεις ύψους 13,7 δισ. Ευρώ».
Την ίδια ώρα που οι φτωχογειτονιές βυθίζονται
στη λάσπη με την πρώτη βροχή του φθινοπώρου,
η κυβέρνηση χρηματοδοτεί έργα του είδους
«ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων σε συνδυασμό με εφαρμογές πολλαπλών χρήσεων στα πεδία των τηλεπικοινωνιών, της επιτήρησης των συνόρων, της παρακολούθησης των δασικών πυρκαγιών και σε άλλους τομείς της οικονομίας»,
«νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» ή «προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας
και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια -Πανεπιστήμια Αριστείας».
Οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες μετράνε
από τώρα τα κέρδη που θα αποκομίσουν από αυτές τις «εμβληματικές επενδύσεις». Το μόνο που
τους ανησυχεί είναι μην τολμήσουν αυτοί οι άθλιοι, οι εργάτες τους, να διεκδικήσουν αυξήσεις για
να αντισταθμίσουν τα εισοδήματα που έχασαν
από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια.
Ο προϋπολογισμός έχει προβλέψει και για αυτό: οι δαπάνες του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη είναι αυξημένες κατά 100 εκατομμύρια το
2023 σε σχέση με το 2022. Όχι, η αστυνομία δεν
θα ξεμείνει ούτε από γκλομπ, ούτε από δακρυγόνα, ούτε από μπάτσους.
Ένας λόγος παραπάνω γιατί η εργατική απάντηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη στον Μητσοτάκη
και τους υπουργούς του: πάρτε τον προϋπολογισμό σας και φύγετε από εδώ!

Σωτήρης Κοντογιάννης

25 ΝΟΕΜΒΡΗ

Στους δρόμους ενάντια
στους (εκ)βιαστές
Σ

τις 25 Νοέμβρη διαδηλώνουμε
μαζικά ενάντια στην κυβέρνηση
των βιαστών και του σεξισμού, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του
ΟΗΕ για την εξάλειψη της βίας κατά
των γυναικών. Τα τελευταία χρόνια οι
μαζικές διαστάσεις που έχει πάρει το
κίνημα για την απελευθέρωση των γυναικών έχουν σημάνει ότι γίνονται
διαδηλώσεις εκείνη την ημέρα σε
πολλές πόλεις και χώρες διεθνώς και
στην Ελλάδα.
Και φέτος έχουμε πάρα πολλούς
λόγους για να διαδηλώσουμε στις
25/11. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια
βαθιά σεξιστική κυβέρνηση που δεν
μπορεί να κρυφτεί πίσω από τις δικαιολογίες για μεμονωμένα γεγονότα.
Η ιστορία με τον μαστροπό βιαστή
στον Κολωνό αποκαλύπτει ξανά τις
διασυνδέσεις της ΝΔ με βιαστές. Αντίστοιχη εικόνα έρχεται από το σκάνδαλο της ΜΚΟ “Κιβωτός του κόσμου”
με πλήθος καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών. Μία ΜΚΟ που έχει στηριχθεί και με χρηματοδότηση χιλιάδων ευρώ από τη δημοτική αρχή
Μπακογιάννη. Ακόμα πιο αποκαλυπτική για το τι ρόλο παίζει η κυβέρνηση
και οι θεσμοί του κράτους είναι η
υπόθεση του βιαμού μίας νέας γυναίκας μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα
Ομόνοιας από αστυνομικούς! Τόσο
βαθιά είναι ριζωμένος ο σεξισμός αυτού του συστήματος που δίνει την
ασυλία στα καθάρματα της “τάξης”
να βιάζουν μέσα στα ΑΤ. Η απόσταση
από τη δολοφονία της Ιρανής γυναίκας από την αστυνομία Ηθών είναι
απειροελάχιστη. Η διαχείριση ενός
συστήματος που βρίσκεται σε κρίση
από μια κυβέρνηση που θέλει να τσακίσει τους από τα κάτω για τα κέρδη
των αφεντικών, είναι υπεύθυνη για τη
συνολικότερη αύξηση της βίας απέναντι στις γυναίκες, τα παιδιά και τη
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Ο τρόπος για να παλέψουμε ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις είναι βγάζοντας μπροστά τη δύναμή μας σαν
εργατική τάξη οργανωμένη στα συνδικάτα μας. Απέναντι στη δυσωδία
του Κολωνού η στελέχωση του κοινωνικού κράτους είναι η καλύτερη απάντηση. Μαζικές προσλήψεις στις υπηρεσίες “Βοήθεια στο Σπίτι”, στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα
σχολεία. Μόνο έτσι η ανατροφή των
παιδιών δεν φορτώνεται στις πλάτες
μιας εργατικής οικογένειας και πολύ
περισσότερο μιας γυναίκας. Γι’ αυτό
έχει σημασία το τι οργανώνουμε μέσα
στους χώρους δουλειάς. Τα σωματεία των εκπαιδευτικών έπαιξαν ρόλο
στην κινητοποίηση που έγινε στον Κολωνό, αναδεικνύοντας αυτά τα θέμα-

τα. Το σωματείο των εργαζομένων
στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο “Αγλαΐα
Κυριακού” κινητοποιήθηκε απέναντι
στην πολιτική του κράτους να φυλακίζει παιδιά και εφήβους με εισαγγελικές αποφάσεις στους θαλάμους του
ελλείψει δημόσιων δομών κατάλληλων για τη φροντίδα εγκαταλελειμμένων και κακοποιημένων παιδιών, ζητώντας να κρατικοποιηθούν όλες οι
ιδιωτικές δομές πρόνοιας παιδιών.
Στις 25/11 θα συνεχίσουμε στον δρόμο μαζικά οι εργάτριες και οι εργάτες
μαζί με τη νεολαία και τους φοιτητικούς συλλόγους.

Οι αγώνες των γυναικών παίζουν
ρόλο διεθνώς. Οι ενδιάμεσες εκλογές
στην Αμερική καθορίστηκαν από την
κορυφαία μάχη ενάντια στην απαγόρευση των εκτρώσεων με τον κόσμο
να στηρίζει τους Δημοκρατικούς που
εναντιώθηκαν στην απαγόρευσή τους
από τα δικαστήρια.
Στις 25 Νοέμβρη θα βρεθούμε μαζικά στο δρόμο διεκδικώντας να φύγει
η κυβέρνηση του σεξισμού, της φτώχειας, της διάλυσης του κοινωνικού
κράτους πιάνοντας το νήμα των μαζικών διαδηλώσεων της γενικής απεργίας και του Πολυτεχνείου. Η θέση
της γυναίκας δεν είναι το σπίτι όπως
οραματίζεται η Νέα Δημοκρατία, είναι
στο δρόμο παλεύοντας για να ανατρέψουμε αυτό το σάπιο σύστημα με
όλη την εργατική τάξη και τη νεολαία.
Για την πραγματική απελευθέρωση.

Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη

ΑΘΗΝΑ
25/11, 6μμ, Πλ. Κλαυθμώνος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
25/11, 7μμ, Άγαλμα Βενιζέλου

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1548,23 Νοέμβρη 2022

Η Αριστερά

Μ

ε επιτυχία έγινε η κεντρική
εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στο Πολυτεχνείο, την παραμονή της μεγαλειώδους διαδήλωσης
της 17 Νοέμβρη. Πλήθος αγωνιστών/τριών, που βρέθηκαν στον
ιστορικό χώρο της εξέγερσης για
τον τριήμερο εορτασμό, παρακολούθησαν τη συζήτηση που είχε τίτλο
«Στο δρόμο του Νοέμβρη παλεύουμε: για δημοκρατικές ελευθερίες, για
την αντικαπιταλιστική ανατροπή».
Την εκδήλωση άνοιξαν η Δέσποινα
Κουτσούμπα, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής και ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Από το μεγάλο σκάνδαλο των τελευταίων μηνών, αυτό των υποκλοπών, ξεκίνησε η Δ. Κουτσούμπα.
«Παρότι είναι αδύνατο να συγκρίνουμε τη σημερινή κατάσταση με
αυτή της χούντας, όταν χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν σε κολαστήρια και
μακρονήσια ή εδώ στο χώρο του
Πολυτεχνείου να ματοκυλούνται από
το τανκ, αυτό που είναι ίδιο είναι το
πώς βλέπει το κράτος την “προστασία της εθνικής ασφάλειας”», είπε
και στάθηκε στο νέο νομοσχέδιο της
κυβέρνησης για τις παρακολουθήσεις. Απαριθμώντας τους λόγους
(εθνική άμυνα, εξωτερική πολιτική,
ενεργειακή ασφάλεια, κυβερνοασφάλεια, προστασία από άλλες
υβριδικές απειλές, προστασία νομίσματος και εθνικής οικονομίας, προστασία από ανθρωπιστική κρίση,
προστασία δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος) για τους οποίους ο νόμος δικαιολογεί «την πρόληψη και
την καταστολή δραστηριοτήτων ικανών να επιφέρουν πλήγμα στις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές ή
κοινωνικές δομές της χώρας», η ομιλήτρια σχολίασε:
«Με αυτη την έννοια, όσοι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο, έχουμε συμβάλει πολλές φορές
στο να διακυβευτεί “η εθνική ασφάλεια”: είτε κάνοντας απεργίες, είτε
αμφισβητώντας το αν πρέπει να είμαστε στην ΕΕ, είτε αμφισβητώντας
την πανεπιστημιακή αστυνομία, είτε
κάνοντας πορείες, είτε φωνάζοντας
έξω από νοσοκομεία ή ενάντια στην
εγκατάσταση τεράστιων ΑΠΕ σε
παρθένα βουνά, είτε ακόμα με το να
κάνουμε καμπάνιες και εκστρατείες
ενάντια στην πολεμοκάπηλη και
εθνοκάπηλη ρητορική της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων».
«Οι μαζικές υποκλοπές και η προσπάθεια νομιμοποίησής τους αποτελούν μέρος του συνολικού αντιδημοκρατικού κατασταλτικού παροξυσμού της κυβέρνησης της ΝΔ», είπε
στη συνέχεια και τόνισε: «Η ιστορία
με τις παρακολουθήσεις συμπληρώνει όσα συμβαίνουν με τις απαγορεύσεις και το χτύπημα των διαδηλώσεων, με τις συλλήψεις και τους
ξυλοδαρμούς αγωνιστών/τριών, την
πανεπιστημιακή αστυνομία, τον αντιαπεργιακό αυτοματισμό, τον πόλε-

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Πολυτεχνείο. Φωτό: Λένα Βερδέ

Εκδήλωση ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στο Πολυτεχνείο
μο με πραγματικά θύματα ενάντια σε
πρόσφυγες και μετανάστες από τον
Έβρο και το Αιγαίο μέχρι τον Ελαιώνα και βέβαια όλο το νομικό οπλοστάσιο που προσπαθεί να κάνει τη
ζωή των εργαζομένων όλο και πιο
ασφυκτική. Όλα αυτά πάνε χέρι χέρι
με την ακρίβεια, τη λιτότητα, το χτύπημα στη δημόσια Υγεία και Παιδεία,
με τις ιδιωτικοποιήσεις, με το ξεπούλημα δημόσιων υποδομών, με την
εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη στα
εργασιακά, με το ρατσισμό και τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, με τις
δολοφονικές επαναπροωθήσεις προσφύγων και το σεξισμό, με όλη τη φιλονατοϊκή πολεμοκάπηλη ρητορική
και τη νέα κούρσα των εξοπλισμών».

Αντίσταση
Και έκλεισε με την αντίσταση: «Αυταπατώνται αν νομίζουν ότι μπορούν
να καταστείλουν και να ελέγξουν τη
λαϊκή οργή. Αυτή αναπτύσσεται και
βαθαίνει την κρίση του συστήματος,
ανοίγοντας το δρόμο για τις ανατροπές της κυρίαρχης πολιτικής και τις
επαναστατικές αλλαγές, για την εργατική εξουσία. Η τελευταία απεργία δεν ήταν τυχαία τόσο πολύ μαζική... Οι αλλαγές δεν θα έρθουν με
εκλογική αναμονή. Χρειαζόμαστε
μια δυνατή αντικαπιταλιστική επαναστατική αριστερά που θα οδηγήσει
τους σημερινούς αγώνες στη νίκη,
σε μια πραγματική δημοκρατία, αυτή που οι πολλοί αποφασίζουν για
τις δικές τους ανάγκες».
«Αγωνιζόμαστε για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες,
όχι γιατί θεωρούμε ότι είναι δυνατόν
να υπάρξει κράτος δικαίου στον καπιταλισμό -το δικαίο δεν είναι τίποτα

άλλο από τους κανόνες με τους
οποίους ασκείται η εξουσία, ένα ιδεολογικό προκάλυμμα για τα συμφέροντα της αστικής τάξης η οποία θέλει να ταυτίζει τους κανόνες εξουσίας της με το δίκαιο αλλά δεν διστάζει να τους παραβιάζει όταν αυτοί κατοχυρώνουν δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες», ξεκίνησε
ο Κ. Παπαδάκης. «Οι νόμοι είναι
αποτέλεσμα της εκάστοτε συγκυρίας της ταξικής πάλης -υπάρχουν
νόμοι με τους οποίους κατακτάμε δικαιώματα, κι άλλοι με τους οποίους
μας παίρνουν πίσω κατακτήσεις.
Όπως έλεγε ο Μαρξ στη 18η
Μπρυμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, κάθε αστική ελευθερία διατυπώνεται με μία άνω και μία κάτω στιγμή. Η άνω είναι εκείνη που καθιερώνει την ελευθερία, η κάτω εκείνη που
την αναιρεί. Η άνω στιγμή στο άρθρο 11 του Συντάγματος λέει ότι οι
Έλληνες δικαιούνται να συνέρχονται
στην ύπαιθρο ησύχως και αόπλως, η
κάτω στιγμή είναι η φράση “όπως ο
νόμος ορίζει”, που δίνει τη δυνατότητα στον νομοθέτη να περιορίζει
τις διαδηλώσεις».
«Όσο καλός δικηγόρος και να είναι κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει μία και μόνο πραγματικότητα
που η ιστορία και σε αυτόν τον τόπο
τον έχει στοιχειώσει: ότι οι νόμοι καταργούνται στα πεζοδρόμια», είπε
αμέσως μετά, κάνοντας μια αναδρομή στην πορεία του κινήματος από
την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέχρι σήμερα και τονίζοντας το ρόλο
της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς
σε αυτή -με έμφαση στο σπάσιμο
των απαγορεύσεων που έβαζαν οι
κυβερνήσεις της δεξιάς στις διαδη-

λώσεις στην αμερικάνικη πρεσβεία
στην Μεταπολίτευση, όπως η κυβέρνηση Ράλλη το 1980.

Δύναμη
«Το αντιφασιστικό κίνημα δεν σταμάτησε φυσικά τότε», συνέχισε, για
να θυμίσει τη μεγάλη νίκη με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, παρά την ασυλία που απολάμβανε η ναζιστική
συμμορία από την αστυνομία και
όλους τους κρατικούς θεσμούς.
Φέρνοντας αυτό το παράδειγμα της
δύναμης του κινήματος, αλλά και
πολλά ακόμα από τις απεργιακές και
φοιτητικές μάχες των τελευταίων
χρόνων, με πιο τρανταχτό παράδειγμα την τελευταία γενική απεργία
στις 9 Νοέμβρη, απέκρουσε τις θεωρίες περί εκφασισμού της κοινωνίας.
«Σε μια εκφασισμένη κοινωνία, γιατί
τόσο άγρια καταστολή; Γιατί τόσο
άγρια λεηλασία νομοθετική; Τί έχει
να φοβηθεί η κυβέρνηση από μια
κοινωνία εκφασισμένη;», είπε χαρακτηριστικά. Και κατέληξε:
«Η κοινωνία δείχνει με κάθε τρόπο
ότι θέλει να παλέψει, ότι αντιστέκεται, ότι μπορεί και νικάει όταν δεν
έχει αυταπάτες και δεν εναποθέτει
τις ελπίδες της σε έναν εκλογικό καβαλάρη, έχοντας και την πρόσφατη
εμπειρία που την έριξε από το άλογο. Οφείλουμε αυτό να το αφουγκραστούμε. Η κοινωνία αντιδρά και
δεν έχει λύσεις και προοπτική μέσα
από το κεντρικό πολιτικό σκηνικό...
Αυτή την προοπτική οφείλουμε να
την δώσουμε εμείς. Έχοντας στο
νου μας ότι όλες οι συγκρούσεις, οι
μάχες και οι νίκες που ξεδιπλώνονται σήμερα συνθέτουν μια τεράστια

ιστορική συμπύκνωση που θα οδηγήσει σε μια πολύ μεγαλύτερη πολιτική νίκη αύριο».
Ακολούθησαν παρεμβάσεις από
τις οργανώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
άλλους αγωνιστές/ίστριες.
«Κλείνει μισός αιώνας από την
εξέγερση του Νοέμβρη και για μας
παραμένει το κόκκινο νήμα που εμπνεύει τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας, ενώ σκορπά τον τρόμο
στην κυρίαρχη τάξη», είπε εκ μέρους του ΣΕΚ ο Γιάννης Σηφακάκης.
«Η κυβέρνηση της ΝΔ παραπαίει,
έχει ανάγκη να παρακολουθεί ακόμα
και τα ίδια της τα μέλη. Η μπόχα του
σκανδάλου των υποκλοπών που
συνδέει επιχειρηματίες με τα στελέχη της ΝΔ, η δυσωδία με τους βιαστές από το Μίχο μέχρι το Λιγνάδη
και τους μπάτσους της Ομόνοιας, η
δυσωδία από τα εγκλήματα με τα
πτώματα των προσφύγων, κάνει χιλιάδες και χιλιάδες να είναι στους
δρόμους. Το είδαμε στην πανεργατική στις 9/11 που ήταν σεισμός, θα
το δούμε με τις πορείες του Πολυτεχνείου αύριο, με τις οποίες θα βάλουμε άλλο ένα καρφί στο φέρετρο
αυτής της μισητής κυβέρνησης.
Οι δυνατότητες που ανοίγονται
για το κίνημα και την αντικαπιταλιστική αριστερά είναι μεγάλες. Γιατί
οι από πάνω έχουν τα μαύρα τους
τα χάλια διεθνώς. Και γιατί ο κόσμος
τους παλεύει. Η εργατική τάξη και
τα συνδικάτα της, οι απεργίες, η ριζοσπαστικοποίηση κάνουν άλματα.
Ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους
για μεροκάματο και ΣΣΕ, αλλά και
γιατί είναι ενάντια στον πόλεμο, τον
ρατσισμό, τον σεξισμό και την καταπίεση και δένει αυτές τις διεκδικήσεις. Το καθήκον της αντικαπιταλιστικής αριστεράς είναι να πρωτοστατήσει στην πάλη για να ανατρέψουμε τη ΝΔ και να στηρίξει τους
πρωτοπόρους αγωνιστές/ίστριες
που ψάχνουν εναλλακτική πέρα από
τα όρια της ρεφορμιστικής διακυβέρνησης και διαχείρισης του συστήματος. Είμαστε κομμάτι αυτής
της επαναστατικής αριστεράς.
Δεν ξεχνάμε ότι το Πολυτεχνείο
ήταν σύγκρουση και στο εσωτερικό
του κινήματος. Και τότε υπήρχαν
δυο γραμμές. Αυτή της κοινοβουλευτικής αριστεράς που έβαζε όριο.
Και της δικής μας αριστεράς που
έλεγε ότι τα πράγματα αλλάζουν
από τα κάτω. Aυτές είναι οι ρίζες
μας, το Πολυτεχνείο και η εξέγερση
είναι το ρεαλιστικό. Με τις πρωτοβουλίες μας στο κίνημα και την
απεύθυνσή μας σε όλη την αριστερά
με το αναγκαίο πρόγραμμα της αντικαπιταλιστικής ανατροπής μπορούμε να ανοίξουμε ξανά τέτοιους δρόμους. Να φέρουμε τη δημοκρατία
εκεί που δεν φτάνει, στα εργοστάσια, τους χώρους δουλειάς, κουμάντο να κάνουν οι εργάτες και οι εργάτριες που παράγουν τον πλούτο. Σε
αυτό στρατευόμαστε».

Λ.Β.

Συνέντευξη
Με το σκάνδαλο των υποκλοπών στην ημερήσια διάταξη πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές εξελίξεις και η κρίση της ΝΔ;
Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι ένα από
τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Έχει πολλαπλές
όψεις: η πρώτη είναι το στήσιμο ενός παρακρατικού μηχανισμού συνεργασίας της ΕΥΠ με
επιχειρηματικά κέντρα για τον έλεγχο του πολιτικού συστήματος και των επιχειρηματικών
ανταγωνισμών. Πολιτικός στόχος ήταν ο έλεγχος του συστήματος εξουσίας για να αποφευχθεί κάθε απόκλιση από την πλήρη και
ελεγχόμενη προώθηση των μεταρρυθμίσεων
που αποσκοπούν στο τέλος της μεταπολίτευσης, δηλαδή στο τέλος της δυνατότητας των
λαϊκών στρωμάτων της χώρας να επιδρούν
στις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για να ελεγχθούν χρηματοδοτικές ροές και μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες. Η δεύτερη όψη του
σκανδάλου είναι η προσπάθεια απόκρυψής
του (που οδήγησε στην πλήρη απαξίωση των
κοινοβουλευτικών διαδικασιών με την επίκληση ενός μη υφιστάμενου απορρήτου) και η
προσπάθεια νομιμοποίησής του με το πραγματικά πανάθλιο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη
Βουλή. Η τρίτη όψη είναι η τερατώδης διεύρυνση του αριθμού των παρακολουθούμενων
για λόγους εθνικής ασφαλείας, η οποία βέβαια
δεν ξεκίνησε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη,
αλλά διογκώθηκε κατά τη διάρκεια όλης της
μνημονιακής περιόδου, της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβανομένης.
Η γνώμη μας είναι ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να απορροφήσει τους κλυδωνισμούς
από την αποκάλυψη του σκανδάλου, με τον
Μητσοτάκη να προσπαθεί να κρατηθεί λυσσαλέα στην εξουσία (κάνοντας φυσικά διάφορες
επιχειρηματικές και πολιτικές συναλλαγές).
Εάν δεν υπάρξει λαϊκή κινητοποίηση που να
απαιτήσει την πτώση της κυβέρνησης των κοριών είναι πιθανόν και να το πετύχει, ιδίως ενόψει της διαχείρισης των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι εντελώς εσφαλμένη η
στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που
ακολουθούν την πολιτική του ώριμου φρούτου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ φοβούνται
ότι μια τέτοια εισροή του λαού στο προσκήνιο
μπορεί να οδηγήσει σε κλυδωνισμό των σχέσεων τους με κέντρα εξουσίας, αλλά και με το
κεντρώο ακροατήριο, στο οποίο πρωτίστως
επιχειρούν να απευθυνθούν. Με αυτό τον τρόπο νομιμοποιούν την πολιτική των υποκλοπών
στα μάτια του λαού, αφού δεν θεωρείται το ζήτημα τόσο κρίσιμο για την οργάνωση κινητοποιήσεων. Από την άλλη το ΚΚΕ, αλλά και δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς υποτιμούν το ζήτημα, εκτιμώντας ότι η ανάδειξή του
ενισχύει το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΜέΡΑ 25, λόγω του
τρόπου συγκρότησής του (που ενέχει προσωποκεντρικά χαρακτηριστικά) στερείται των οργανωτικών δυνάμεων για να πρωτοστατήσει σε
μια τέτοια κινητοποίηση. Υπάρχει λοιπόν ένα
πολιτικό κενό, το οποίο οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς θα έπρεπε να καλύψουν
καλώντας τον εργαζόμενο λαό, τη νεολαία, τις
υπόλοιπες δυνάμεις της αριστεράς σε κινητοποιήσεις για να αντισταθούμε σε αυτούς που
θέλουν να μας οδηγήσουν πίσω από τη μεταπολίτευση και να διεκδικήσουμε τα αδικαίωτα
σήμερα αιτήματα του Πολυτεχνείου: ψωμί,
παιδεία, ελευθερία. Σωστά το κάναμε στις
25/8, λάθος δεν συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια. Και σαφώς θα πρέπει να καλέσουμε την

23/8, Διαδήλωση ενάντια στην κυβέρνηση των υποκλοπών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ

Να προχωρήσει
η συνεργασία
της ριζοσπαστικής
Αριστεράς

αριστερά και τα σωματεία σε μαζική κινητοποίηση την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.
Τι σηματοδοτούν για το κίνημα και τις αντιστάσεις η απεργία της 9 Νοέμβρη και η Πορεία του Πολυτεχνείου;
Η απεργία της 9 Νοέμβρη και η Πορεία του
Πολυτεχνείου σίγουρα φώτισαν με χαμόγελο
τον κόσμο της εργασίας και της νεολαίας και
έδειξαν ότι η δυσαρέσκεια μπορεί να μετατραπεί σε διεκδίκηση και αγώνα. Στην αύξηση της
αποφασιστικότητας του κόσμου έχουν συμβάλλει η πραγματοποίηση νικών ενάντια στον
αυταρχισμό, όπως η αδρανοποίηση στην πράξη όψεων του νόμου Χρυσοχοΐδη, αλλά και η
μη εισαγωγή της πανεπιστημιακής αστυνομίας
στις σχολές, χάρη στους αγώνες της νεολαίας. Θα πρέπει όμως να μην παραβλέπουμε ότι
το μέγεθος των επιθέσεων της κυβέρνησης
και του κεφαλαίου είναι τέτοιο που κάνουν το
μέγεθος αυτών των κινητοποιήσεων να μοιάζει
μικρό. Η αυθόρμητη κίνηση των μαζών δεν
μπορεί να ανατρέψει αυτές τις επιθέσεις αν η
αριστερά, στο σύνολό της, δεν καταλάβει ότι
απαιτείται κοινή δράση για την ανασυγκρότηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος.
Πώς βλέπεις την πρωτοβουλία και ποια δυναμική ανοίγει η συνεργασία των δυνάμεων
της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής
Αριστεράς σε όλες τις μάχες και τα μέτωπα
της περιόδου;
Είναι προφανές ότι σε αυτές τις συνθήκες η
ριζοσπαστική αριστερά θα έπρεπε να αρθεί
υπεράνω των κακών συνηθειών της, των ανούσιων μικροηγεμονισμών, των κατακερματι-

σμών, της διαφύλαξης του (ολοένα και μικρότερου) οργανωτικού ιστού, της λογικής «να
ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα» και θα έπρεπε
να βάλει μπροστά τα χαρακτηριστικά εκείνα
που την έχουν οδηγήσει ακόμα και σε αποφασιστικό παράγοντα κοινωνικών εξελίξεων,
όπως στο Πολυτεχνείο το ‘73, το ‘79, το 20062007, αλλά και σε στιγμές σημαντικής συμβολής στην ανάπτυξη των αγώνων, όπως την περίοδο 1990-1991 και 2010-2012. Αυτή τη συμβολή την είχε η ριζοσπαστική αριστερά όταν
εκτός από την αγωνιστικότητα και εντιμότητά
της, απευθύνθηκε στον κόσμο, κινητοποιώντας
τον πάνω στο πρόβλημα που τον απασχολούσε (όταν δηλαδή ακολούθησε μια γραμμή μαζών), όταν συνέδεε τα άμεσα αιτήματα με στόχους ρήξης και ανατροπής (όταν δηλαδή έβαλε στην προμετωπίδα της μεταβατικά προγράμματα), όταν απευθύνθηκε ενιαιομετωπικά
σε όλες τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και στον κόσμο της αριστεράς.
Στη σημερινή συγκυρία μια τέτοια κατεύθυνση
δεν αποτελεί απλώς ανάχωμα στις προσπάθειες πλαγιοκόπησης των δυνάμεών μας, αλλά
αντίθετα μπορεί να οδηγήσει σε ρωγμές εκπροσώπησης. Είναι ενδεικτικό το παράδειγμα
της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων
Αθήνας. Και αυτό πρέπει να κάνει συνολικά
σήμερα. Μπορεί το ΚΚΕ να επιμένει στον κατακερματισμό των αγώνων, στην παραπομπή των
ανατροπών στο σοσιαλιστικό μέλλον, ακόμα
και στην καταγγελία όσων κινητοποιήσεων και
παρεμβάσεων δεν ελέγχει, μπορεί το ΜέΡΑ 25
να σπέρνει συγχύσεις (έστω και για λόγους τακτικής) καλώντας τον νεοφιλελευθεροποιημένο ΣΥΡΙΖΑ σε συζήτηση για πλαίσιο κυβέρνη-
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σης ρήξης, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν
πρέπει να τους καλούμε (και να τους εγκαλούμε) σε κοινή δράση, πολιτικό σχεδιασμό, ακόμα και εκλογικές συμμαχίες με πλήρη οργανωτική, πολιτική και ιδεολογική αυτοτέλεια στην
παρούσα συγκυρία, όπου στη μεν τοπική αυτοδιοίκηση διακυβεύεται η εκπροσώπηση όλης
της αριστεράς λόγω του νόμου Βορίδη και
στις εθνικές εκλογές διακινδυνεύεται η πλήρης ενσωμάτωση των λαϊκών αντιστάσεων στη
λογική του μικρότερου κακού (του νεοφιλελεύθερου και φιλοαμερικανικού ΣΥΡΙΖΑ) για να
φύγει ο Μητσοτάκης.
Είδαμε τι αποτελέσματα είχε αυτή η ενσωμάτωση το Σεπτέμβρη του 2015 και το 2019 με
την διάχυση της απογοήτευσης, της αποστράτευσης, την κυριαρχία της λογικής «There is
no alternative», που έφερε τον Μητσοτάκη και
τον Βορίδη παντοδύναμους στην εξουσία για
μια τριετία. Και βέβαια μια τέτοια απεύθυνση
της ριζοσπαστικής αριστεράς προς την ρεφορμιστική αριστερά δεν σημαίνει -κάθε άλλουποστολή της κριτικής προς αυτήν. Αυτή είναι
η γνώμη μας, αυτή αποτυπώνεται και στην
απόφαση του Ιουλίου της Αριστερής Πρωτοβουλίας Διαλόγου και Δράσης, δεν τη θέτουμε
όμως ως προαπαιτούμενο για την επίτευξη
του στρατηγικού στόχου της εκλογικής και πολιτικής συγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς, που θα δώσει τη δυνατότητα να παλέψουμε από καλύτερες θέσεις μάχης για να
επηρεάσουμε το σύνολο της αριστεράς και
του κινήματος. Αυτό που θέτουμε ως προαπαιτούμενο είναι να αποκρυσταλλωθεί έμπρακτα
η πολιτική βούληση που διατυπώνεται στις συσκέψεις των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς: όσοι συμφωνούμε προχωράμε. Θα θέλαμε να είναι όλοι; Θα θέλαμε. Δεν υπάρχει
όμως περιθώριο αναμονής για να μετατοπισθούν δυνάμεις που έχουν πάρει τις αποφάσεις τους και, αναμασώντας τις χειρότερες
παραδόσεις της ριζοσπαστικής αριστεράς,
υψώνουν προπύργια αποκλεισμών για να κληρονομήσουν ονόματα και ιστορία που αντιμάχονταν από την αρχή.
Ούτε μπορούμε να περιμένουμε να γίνουν
πρώτα οι εκλογές, ούτε να μπούμε σε μια λεξοσκιαμαχία, όπου ο καθένας θα ψάχνει να
βρει τις διαφορές. Ποτέ κανείς δεν κέρδισε
από αυτή τη δοκιμασμένη πρακτική. Όλοι έχασαν και κέρδισαν οι καταστροφικές, για το κίνημα και την αριστερά, καθεστωτικές τάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα χειρότερα, σε μια συνθήκη
(έστω και ευκαιριακής) σύγκρουσης επιχειρηματικών κέντρων με την κυβέρνηση, λαϊκοί ψήφοι που επηρεάζονται από τέτοια κέντρα μπορεί να καναλιζαριστούν και προς την ακροδεξιά ή στα νεοναζιστικά μορφώματα. Στην αντίθετη κατεύθυνση, μια ενωτική ριζοσπαστική
αριστερά μπορεί να συμβάλλει να ξαναποκτήσει ο λαός την πίστη του στους αγώνες και
στη δύναμή του, να ξαναποκτήσει την ελπίδα
για ένα καλύτερο μέλλον, ξέροντας ότι δίπλα
του αγωνίζονται οι δυνάμεις της Αριστεράς
εκείνης, που δεν υπέκυψε ποτέ στα κελεύσματα του νεοφιλελευθερισμού, που δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία για να κρατήσει καρέκλες
και θώκους εξουσίας, που δεν διασπά το κίνημα για μικροκομματικές επιδιώξεις και που
αταλάντευτα προσπαθεί να αλλάξει τους καταθλιπτικούς συσχετισμούς.

Ο Δ. Σαραφιανός είναι δικηγόρος, μέλος
στο ΔΣ του ΔΣΑ και στέλεχος της Αριστερής
Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης
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Νέα από τους χώρους

Έκθεση στο Μπραχάμι
Σ

ε εξέλιξη μέχρι τις 27 Νοεμβρίου είναι η έκθεση «Let the children talk» στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Αγ. Δημήτριο. Κοινός
παρονομαστής των έργων -φωτογραφικών, οπτικοακουστικών, εικαστικών- είναι τα παιδιά πρόσφυγες.
Όπως περιγράφουν την έκθεση οι συντελεστές της: «Ντοκουμέντα και καταγραφές της τελευταίας δεκαετίας θα συνυπάρξουν
με καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και μαζί θα συνθέσουν μια διαδρομή μέσω της οποίας οι θεατές στόχος είναι να ενημερωθούν, να
συγκινηθούν και να παρακινηθούν πάνω σε ένα ζήτημα που δεν
σταματάει δυστυχώς να είναι επίκαιρο. Παιδιά πρόσφυγες, παιδιά
σε αγκαλιές ή μόνα, παιδιά ασυνόδευτα, παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, γεμίζουν τους τοίχους ενός κτιρίου
ενώ παράλληλα ιστορίες και σκέψεις, σαν νήματα, χαρτογραφούν
διαδρομές και πορείες φτιάχνοντας μικρά σύμπαντα. Φωτογραφικά στιγμιότυπα μπλέκονται με ψηφιακές καταγραφές και εικαστικές παρεμβάσεις και δημιουργούν έναν καλλιτεχνικό ‘παιδότοπο’,
σε έναν χώρο με έντονη ιστορία, στο Πάρκο του Ασυρμάτου στον
Άγιο Δημήτριο».
Το Σάββατο 19/11 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο πλαίσιο
της έκθεσης με θέμα «Το ιστορικό νήμα της προσφυγιάς στην Ελλάδα», ενώ το Σάββατο 26/11, στις 7μμ θα γίνει συζήτηση με θέμα
«Το πλαίσιο ένταξης των παιδιών προσφύγων στη σημερινή κοινωνία» στην οποία έχει καλεστεί να παρέμβει μεταξύ άλλων ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου.
ΙΝFO
Let the children talk
13 με 27 Νοεμβρίου 2022
Πάρκο Ασυρμάτου, Κτήριο 1, Άγιος Δημήτριος
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 18:00 – 21:00
Είσοδος ελεύθερη.

20/11, Γουδί. Φωτό: Ορέστης Ηλίας

STOP στις εξώσεις
Για πρόσφυγες

Κ

αμπάνια ενάντια στις εξώσεις προσφύγων/ισσών που έρχονται ως
αποτέλεσμα της διακοπής του προγράμματος ΕSΤΙΑ, είναι σε εξέλιξη.
Συγκέντρωση προγραμματίζεται τη
Δευτέρα 28/11 στις 4μμ έξω από το
Δημαρχείο της Αθήνας.
Τουλάχιστον 10 χιλιάδες πρόσφυγες/ισσες πετιούνται στο δρόμο ή εκβιάζονται προκειμένου να μεταφερθούν
σε στρατόπεδα – γκέτο, εκατοντάδες
χιλιόμετρα μακριά από τις δουλειές
τους, τα σχολεία των παιδιών τους, από
τους τόπους που εδώ και χρόνια έχουν
γίνει πια οι γειτονιές τους. Πρόκειται
για ανθρώπους που στο σύνολό τους
έχουν χαρακτηριστεί από το ίδιο το
κράτος ως «ευάλωτοι», δηλαδή μόνες
μάνες με μικρά παιδιά, ανάπηροι, θύματα βασανιστηρίων και κακοποιήσεων
κλπ. και με αυτό το κριτήριο στεγάζονταν σε διαμερίσματα που διαχειρίζονταν κατά κύριο λόγο Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις και δήμοι.
Η κυβέρνηση αποφάσισε να σταματήσει το πρόγραμμα ESTIA, να κόψει δηλαδή τη χρηματοδότηση (που γινόταν
με ευρωπαϊκά κονδύλια) και με την
οποία νοικιάζονταν τα διαμερίσματα.
Από εκείνη την ώρα ξεκίνησε κι ο εκβιασμός που λέει ότι «από το σπίτι σου στα
Πατήσια» για παράδειγμα, «θα μεταφερθείς στο στρατόπεδο του Κατσικά στα
Γιάννενα», αλλιώς στο δρόμο. Για την
ακρίβεια, όπως μας έδειξαν προσφύγισσες, τους εστάλη sms που τους ξεκαθάριζε ότι «το υπουργείο αποφάσισε να

σας μεταφέρει στο στρατόπεδο των
Ιωαννίνων. Για όσους αρνήθηκαν, δεν
υπάρχει εναλλακτική λύση». Μάλιστα
προκειμένου να ενταθεί ο εκβιασμός δέχονται απειλές ότι θα τους κοπεί το ρεύμα και το νερό στο τέλος του μήνα.
Ωστόσο και αυτή η ρατσιστική επίθεση έχει αρχίσει να συναντάει αντίσταση. Την περασμένη Τρίτη πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από πολυκατοικία όπου μένουν προσφύγισσες στην Αχαρνών, από τις ίδιες
τις ενοίκους και τα παιδιά τους με τη
στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ και του Στεκιού
Αλληλεγγύης Κυψέλης «Το Μυρμήγκι».
Το λεωφορείο που είχε έρθει προκειμένου να μεταφέρει τις οικογένειες στον
Κατσικά, έφυγε σχεδόν άδειο.

«Εδώ θα μείνουμε»
Ο Ζοζέ μαθητής του διαπολιτισμικού
σχολείου της Ν.Ιωνίας ήταν στη συγκέντρωση μαζί με τη μάνα του. Κρατούσε ένα χαρτί με το σύνθημα «Αν με
λέγανε Αντετοκούνμπο θα με διώχνατε;». «Είμαι 5 χρόνια στην Αθήνα και
πάω σχολείο εδώ» είπε στην Εργατική
Αλληλεγγύη. «Θέλουν να μας βγάλουν
από το σπίτι και να μας πετάξουν στα
Γιάννενα. Η μάνα μου δουλεύει εδώ.
Αν φύγουμε θα με βγάλουν από το
σχολείο που πηγαίνω και η μάνα μου
δεν θα έχει δουλειά. Ούτε στο νοσοκομείο δεν θα μπορούμε να πάμε, ούτε
άλλα πράγματα θα μπορούμε να κάνουμε αφού το στρατόπεδο είναι πολύ
μακριά. Εδώ θα μείνουμε».
Την Πέμπτη προσφύγισσες που
απειλούνται με έξωση συμμετείχαν
στο μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ στην πορεία

του Πολυτεχνείου κρατώντας πλακάτ
με το σύνθημα «Σπίτια μέσα στις πόλεις – όχι σε καμπ γκέτο». Σε νέα σύσκεψη που ακολούθησε αποφάσισαν
να συγκροτήσουν επιτροπή και να
απευθυνθούν στα εργατικά συνδικάτα
διεκδικώντας συμπαράσταση.
Η αρχή έγινε από τα σωματεία των
δασκάλων των παιδιών τους. Η Ε’ ΕΛΜΕ εξέδωσε ψήφισμα που απαιτεί «την
παράταση του προγράμματος φιλοξενίας ΕΣΤΙΑ με τη διακοπή των εξώσεων
και του εκτοπισμού έξω από τις πόλεις. Άσυλο και στέγη μέσα στις γειτονιές, όχι στα στρατόπεδα γκέτο και
φυλακές. Απαιτούμε οι Δήμοι να εξασφαλίσουν δομές φιλοξενίας και προγράμματα κοινωνικής κατοικίας για
όλους τους άστεγους, πρόσφυγες και
ντόπιους χωρίς διακρίσεις».
Τη Δευτέρα 21/11, έγινε παρέμβαση
από επιτροπή προσφύγων και μελών
της ΚΕΕΡΦΑ, στη συνέλευση του συλλόγου δασκάλων «Αριστοτέλης» συναντώντας θερμή υποδοχή από τους
εκπαιδευτικούς. Εγκρίθηκε το ψήφισμα
και η πρόταση για την κινητοποίηση
της Δευτέρας 28/11, στο Δημαρχείο
της Αθήνας. Ανάλογη παρέμβαση προγραμματιζόταν να γίνει στη γενική συνέλευση της ΕΙΝΑΠ την Τετάρτη 23/11.
Σε κείμενο με το οποίο συγκεντρώνονται υπογραφές συμπαράστασης η
ΚΕΕΡΦΑ καλεί «τα σωματεία και τους
φοιτητικούς συλλόγους να υψώσουν
ασπίδα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Τα σωματεία των εκπαιδευτικών
να μην επιτρέψουν τη βίαιη μετακίνηση
μαθητών».

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΓΟΥΔΙ
Να σώσουμε το Πάρκο

Μ

αζική συγκέντρωση και διαδήλωση έγινε την Κυριακή 20/11 στο
Πάρκο Γουδή, ενάντια στην υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση.
Δεκάδες κόσμου πήραν μέρος απαιτώντας Ενιαίο Δημόσιο
Πάρκο, υψηλού πρασίνου, με ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις
υποδομές αναψυχής και άθλησης. Ακόμη, απαίτησαν να μην εγκριθεί το νέο Προεδρικό Διάταγμα, που έχει κατατεθεί προς επεξεργασία στο ΣτΕ, το οποίο έχει ως κύρια κατεύθυνση την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της γης.
Συμμετείχαν η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο
Γουδή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων, η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική
Αλλαγή, η κίνηση SAVE Υμηττός, πλήθος δημοτικών κινήσεων
όπως η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, η Ζωγράφου Ανυπότακτη Πόλη, η Λαϊκή Συσπείρωση, η Ανοιχτή Πόλη. Ψηφίσματα
συμπαράστασης έστειλαν τα σωματεία Β' ΕΛΜΕ Αθήνας και ΕΜΔΥΔΑΣ.
«Συνεχίζουμε τους αγώνες ενάντια στην λεηλασία των δημόσιων ελεύθερων χώρων και πάρκων, για να σταματήσουμε την περιβαλλοντική καταστροφή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα
αρπακτικά του κέρδους» υπογραμμίζει η Πρωτοβουλία Ενάντια
στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή.

Για ντόπιους
«Π

ρώτα ήρθαν για τους πρόσφυγες, μετά ήρθαν για
εμένα» θα μπορούσε να είναι μια σύγχρονη παράφραση της γνωστής αντιφασιστικής ρήσης του πάστορα
Μάρτιν Νίμελερ. Μόνο που η κυβέρνηση αποφάσισε να γκαζώσει και να σπάσει τη χρονική απόσταση που υπονοεί η
παραπάνω φράση.
Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κυβερνητική προσπάθεια έξωσης χιλιάδων προσφύγων/ισσών από τα σπίτια που μένουν,
η χαμηλοσυνταξιούχος δημοσιογράφος Ιωάννα Κολοβού είδε την αστυνομία να σπάει την πόρτα του σπιτιού της τα ξημερώματα της Δευτέρας 21/11 για να την βγάλει έξω, καθώς το σπίτι της -η μοναδική της κατοικία- πλειστηριάστηκε
για ένα χρέος λίγων χιλιάδων ευρώ στις τράπεζες. Μάλιστα
η διαδικασία προχώρησε παρά τις αποκαλύψεις που έφερε
το ξέσπασμα του σκανδάλου Πάτση για τις βρώμικες διαδικασίες με τις οποίες κόσμος χάνει το σπίτι του προς όφελος
τραπεζών και στελεχών της δεξιάς πολυκατοικίας.
«Με ηλεκτρικό πριόνι έσπασαν την πόρτα. Ο δικαστικός
κλητήρας με τράβηξε βίαια έξω και μάλιστα το χέρι μου έχει
πρηστεί. Για ένα χρέος 10 χιλιάδων που δεν είναι καν από
δάνειο αλλά από κάρτα. Δεν το έχει πάρει fund το σπίτι αλλά ιδιώτης, καθώς τα κυκλώματα λειτουργούν κι όταν υπάρ-

21/11, Ζωγράφου, συγκέντρωση
συμπαράστασης στην Ι.Κολοβού. Φωτό: Φώτης Δημήτρουλας

χει κάποιο καλό σπίτι -διακόσια μέτρα πιο κάτω είναι ο
σταθμός του μετρό- το δίνουν στους δικούς τους» δήλωσε
η Ιωάννα Κολοβού στο ρ/σ Στο Κόκκινο. «Όλοι οι γείτονες
είναι εδώ για συμπαράσταση, όπως και συλλογικότητες»,
συνέχισε. Πράγματι άμεσα πλήθος κόσμου της γειτονιάς,
αγωνιστές/ριες των κινημάτων, οργανώσεις και βουλευτές
της αριστεράς συγκεντρώθηκαν στο σπίτι της Κολοβού, καταφέρνοντας να το επανακαταλάβουν. Mεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το σπίτι το απόγευμα της
ίδιας μέρας.

Το αντιρατσιστικό κίνημα
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Ενάντια στους
ρατσιστικούς φραγμούς

Κ

λιμακώνουν τη δολοφονική
τους πολιτική οι ηγέτες της
Ευρώπης Φρούριο.

Γράφαμε την περασμένη εβδομάδα για την κατάπτυστη κοινή δήλωση Ελλάδας – Ιταλίας – Κύπρου
– Μάλτας, όπου ο Μητσοτάκης συνυπέγραψε κείμενο συμφωνίας με
την φασίστρια νέα πρωθυπουργό
της Ιταλίας, Μελόνι, με το οποίο
επιτίθενται στα καράβια που διασώζουν πρόσφυγες.
«Η κοινή δήλωση Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου και Μάλτας είναι μια
διακήρυξη μίσους κατά των προσφύγων που βρίσκονται σε κίνδυνο
στη θάλασσα, ένα ντοκουμέντο
απανθρωπιάς και εχθρότητας κατά
των ανθρώπων του κινήματος»
σχολιάζει η ΚΕΕΡΦΑ και εξηγεί:
«Αυτό εξ άλλου υπογραμμίζει η
κοινή δήλωση: “Κάθε κράτος θα
πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά
τη δικαιοδοσία και τον έλεγχό του
στα πλοία που φέρουν τη σημαία
του”. Τι εννοεί; Οι διασωθέντες δεν
αποβιβάζονται στο πιο κοντινό λιμάνι αλλά στη χώρα της οποία η
σημαία ανεμίζει στο καράβι διάσωσης! Ο Μητσοτάκης κάνει πλάτες
στους φασίστες της Ιταλίας που
ζητάνε την απαγόρευση να δένουν
τα καράβια των οργανώσεων αλληλέγγυων για την διάσωση προσφύγων από τους πνιγμούς στη Μεσόγειο σε λιμάνια των χωρών της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και
της Μάλτας».
Τις ίδιες σχεδόν μέρες η Γαλλία
ήρθε σε συμφωνία με τη Βρετανία
για ακόμα πιο ερμητικό κλείσιμο
των μεταξύ τους συνόρων όσων
αφορά τους πρόσφυγες. Οι ηγεσίες των δύο χωρών υπέγραψαν
συμφωνία ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για την «κοινή αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών μέσω της Μάγχης». Για την ακρίβεια η Βρετανία
θα πληρώσει για την επόμενη χρονιά 72.2 εκατομμύρια προκειμένου
η Γαλλία να αυξήσει κατά 40%
τους μπάτσους που εμποδίζουν
τους πρόσφυγες στο Καλαί. Σύμφωνα με τη Deutche Welle. «Τούτο
μεταφράζεται σε 350 επιπλέον
αστυνομικούς και χωροφύλακες
για τον έλεγχο των ακτών, απ’
όπου αναχωρούν οι μετανάστες.
Θα ενισχύονται με drones για τον
καλύτερο εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αναχαίτιση των
σκαφών. Η συμφωνία προβλέπει
επίσης σκύλους ανίχνευσης στα λιμάνια και κάμερες στα κύρια σημεία διέλευσης των συνόρων».
Στην πραγματικότητα η συμφωνία αυτή μετατρέπει και τη Μάγχη

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
σε ένα τεράστιο υγρό νεκροταφείο
προσφύγων, όπως ήδη έχει μετατραπεί η Μεσόγειος και το Αιγαίο
εξαιτίας των πολιτικών της Ευρώπης Φρούριο. Ήδη ανυπολόγιστος
είναι ο αριθμός των προσφύγων
που έχουν πνιγεί στην προσπάθεια
να φτάσουν από τα γαλλικά στα
βρετανικά παράλια. Την Πέμπτη
συμπληρώνεται ένας χρόνος από
το πολύνεκρο ναυάγιο όπου 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς
οι εκκλήσεις τους για βοήθεια
αγνοήθηκαν τόσο από τις γαλλικές
όσο και τις βρετανικές αρχές. Ο
Σούνακ, ο νέος πρωθυπουργός
της Βρετανίας, δεν δίστασε ούτε
μπροστά σε αυτή τη μαύρη επέτειο κι ανακοίνωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησής του «είναι η
πάταξη της παράνομης μετανάστευσης», προσθέτοντας ότι η
συμφωνία με τη Γαλλία είναι μόνο
η αρχή και θα ακολουθήσουν
σκληρότερα μέτρα.

Αντιρατσιστική απάντηση
To αντιρατσιστικό κίνημα στην
Αγγλία απαντάει με αντιρατσιστική
συγκέντρωση την Πέμπτη 24/11 καλεσμένη από τις κινήσεις Stand Up
to Racism και Care4Calais και την
TUC, την αντίστοιχη βρετανική
ΓΣΕΕ. Η συγκέντρωση οργανώνεται ως σταθμός στο δρόμο για τη
μεγάλη διαδήλωση στις 18 Μάρτη.
Η 18 Μάρτη είναι η μέρα που ο διεθνής αντιρατσιστικός συντονισμός
World Against Racism (στον οποίο
συμμετέχει και η ΚΕΕΡΦΑ) έχει ορίσει ως Διεθνή Ημέρα Δράσης Κατά
του Ρατσισμού και του Φασισμού.
Την ίδια μέρα σε δεκάδες πόλεις
σε όλο τον κόσμο εκατοντάδες χιλιάδες θα διαδηλώσουν ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες.
Σε ανάλογη κατεύθυνση κινείται
και το αντιρατσιστικό κίνημα στην

άλλη πλευρά της Μάγχης. Σε τουλάχιστον 14 πόλεις της Γαλλίας
οργανώνονται αντιρατσιστικές διαδηλώσεις στις 18 Δεκέμβρη.
Στο στόχαστρο των οργανωτών
μπαίνει ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμανέν. Εκτός από τη συνυπογραφή του στη συμφωνία με τη
Βρετανία, ο Νταρμανέν προωθεί αντιμεταναστευτικά μέτρα, με τα οποία
όπως δήλωσε, «η κυβέρνηση θα κάνει το βίο αβίωτο στους παράτυπους
μετανάστες». Μεταξύ άλλων προβλέπεται δραματική μείωση του
αριθμού των εφέσεων στην απόφαση απέλασης, οι υπό απέλαση μετανάστες θα εξαιρούνται από όλα τα
κοινωνικά προγράμματα, θα στερούνται τα κοινωνικά τους δικαιώματα και θα θεωρούνται καταζητούμενοι σε όλη τη γαλλική επικράτεια.
Την περασμένη εβδομάδα ο Νταρμανέν ζήτησε την επέκταση των απελάσεων σε «όλους τους παράτυπους
αλλοδαπούς» και όχι μόνο στους
«παραβατικούς αλλοδαπούς» καθώς
και τον κατ’ οίκον περιορισμό τους
όταν δεν μπορούν να κλειστούν σε
κέντρο κράτησης. Μάλιστα με περηφάνια δηλώνει ότι μέσα στο 2022 οι
απελάσεις υπερδιπλασιάστηκαν.
Η Πορεία Αλληλεγγύης, η μετωπική αντιρατσιστική κίνηση που οργανώνει τις διαδηλώσεις στις 18
Δεκέμβρη καλεί σε ξεσηκωμό
ενάντια στον «Νταρμανέν και τον
κόσμο του»: «Όλοι μαζί Sans Papier (μετανάστες χωρίς χαρτιά),
αντιρατσιστές, μουσουλμάνοι, συνδικαλιστές, φεμινίστριες, οικολόγοι, κάτοικοι της γειτονιάς, να οργανωθούμε και να κινητοποιηθούμε. Αν δεν αντισταθούμε ενωμένοι
όταν κάποιος από εμάς υφίσταται
διακρίσεις, εξευτελισμό, καταπίεση, εκμετάλλευση, όλοι οι αγώνες
μας αποδυναμώνονται. Μαζί γινόμαστε το πρόβλημα του Νταρμανέν. Ο κόσμος μας ονομάζεται Αλληλεγγύη».

Σ.Μ.

Καταδίκη φασίστα

Η

πρώτη καταδίκη για τις ρατσιστικές επιθέσεις στη Γκορυτσά
Ασπροπύργου το 2017. Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη με
ρατσιστικό κίνητρο, ο Ι .Μ, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε
βάρος του μετανάστη- εργάτη Μαχμούντ Ασφάκ, και για οπλοχρησία
και οπλοφορία, χωρίς ανασταλτικό στην έφεση. Η δίκη των, ανηλίκων
τότε, συνεργών του έχει αναβληθεί για την 13/01/2023.
Το φθινόπωρο του 2017 η Χρυσή Αυγή διατηρούσε ακόμα τα γραφεία της στον Ασπρόπυργο και με κέντρο αυτά οργάνωνε επιθέσεις
κατά των μεταναστών πού ζούσαν στην περιοχή.
Η ΚΕΕΡΦΑ σε απάντηση, οργάνωσε με τα συνδικάτα και τις ΕΛΜΕ
της περιοχής μαζικά μαχητικά συλλαλητήρια, και βοήθησε τα θύματα
των επιθέσεων να κάνουν μηνύσεις. Οι επιθέσεις σταμάτησαν τότε.

ΓΑΛΛΙΑ
18 Δεκέμβρη ενάντια στο
ρατσισμό και τον φασισμό

Σ

ε ολόκληρο τον κόσμο η 18 Δεκέμβρη θα είναι φέτος η μέρα του τελικού
του Μουντιάλ. Αλλά αυτή η μέρα θα είναι και μέρα φόρου τιμής στους χιλιάδες μετανάστες εργάτες που έχασαν τη ζωή τους στα εργοτάξια του
Κατάρ. Ως κυνική σύμπτωση του ημερολόγιου, η 18 Δεκέμβρη που έρχεται θα
είναι καταρχήν, όπως κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα των Μεταναστών.
Εκείνη τη μέρα θα γίνουν διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία μετά από το κάλεσμα του αντιρατσιστικού συντονισμού της Πορείας Αλληλεγγύης και των
συλλογικοτήτων των sans-papiers (χωρίς χαρτιά). Σχεδόν 200 οργανώσεις σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο, σύλλογοι, συλλογικότητες, συνδικάτα και κόμματα, έχουν ήδη υπογράψει το κάλεσμα. Θα γίνουν διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις, Παρίσι, Μασσαλία, Λυών, Τουλούζ, Ρεν, Λίλλη, Στρασβούργο…
αλλά και σε πολλές μικρές πόλεις.
Η κινητοποίηση γι’ αυτές τις διαδηλώσεις γίνεται μέσα σε συγκεκριμένες
συνθήκες.Έξι μήνες πριν, 13 εκατομμύρια Γάλλοι ψήφισαν για τη Μαρίν Λεπέν, τη φασίστρια υποψήφια του Rassemblement National (Εθνικής Συσπείρωσης) στις προεδρικές εκλογές. Λίγους μήνες αργότερα, 89 φασίστες βουλευτές εκλέχτηκαν στη Βουλή. Η Μαρίν Λεπέν παραμένει η αναμφισβήτητη
αρχηγός του κόμματος, όμως εκλέχτηκε τώρα στην ηγεσία του κόμματος
ένας νέος ηγέτης ο οποίος έχει αποδεδειγμένους δεσμούς με τα παραδοσιακά ρεύματα των φασιστών του δρόμου. Όπως και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, θαυμάστρια του Μουσολίνι, έτσι και το Rassemblement National στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει.
Η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ νομιμοποιούν τις σιχαμένες ιδέες των φασιστών.
Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο πρώτος αρχηγός κράτους που επισκέφτηκε τη
Τζ. Μελόνι μετά τις εκλογές, και η συνάντηση τους παρουσιάστηκε ως «φιλική και παραγωγική»!
Κατά τη διάρκεια της εκλογικής καμπάνιας, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμανέν, είχε δηλώσει σ’ ένα τηλεοπτικό ντιμπέιτ απέναντι στη Μαρίν
Λεπέν, ότι την έβρισκε «μαλθακή» στη μάχη ενάντια στο Ισλάμ! Από το καλοκαίρι και μετά, ο ίδιος ο Νταρμανέν επαναλαμβάνει συνέχεια την εξίσωση
«μετανάστες = παραβατικοί», την οποία χρησιμοποίησε δημόσια ο Μακρόν
για να ετοιμάσει καινούργιο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση που θα μπει
στη Βουλή στις αρχές 2023.
Χρειάζεται να το λέμε: απέναντι σ’ αυτές τις νέες επιθέσεις και στους δρόμους που ανοίγουν για τους φασίστες, είμαστε πολύ περισσότεροι και περισσότερες από τους ρατσιστές και τους φασίστες. Ενδεικτικά, στη Βρετάνη
πριν 10 μέρες, σ’ ένα μικρό χωριό, 800 διαδηλωτές έδιωξαν 100 φασίστες
που είχαν έρθει απ’ όλη την περιοχή για να εμποδίσουν το χτίσιμο ενός κέντρου φιλοξενίας προσφύγων.
Ισχύει για τη Γαλλία όπως και για την Ελλάδα ή την Ιταλία.
Στις 19 Νοέμβρη είμασταν 80.000 στο Παρίσι ενάντια στη σεξιστική βία, και
μαζικές διαδηλώσεις γίνανε σε όλη τη Γαλλία. Η κοινωνική οργή είναι παντού
και εκφράζεται με πολλές τοπικές απεργίες.
Αλλά αυτή η δύναμη, η τάξη μας, υπάρχει μόνο αν είναι ορατή και ενάντια
στο ρατσισμό και τον φασισμό. Η δύναμη μας υπάρχει μόνο αν κινητοποιείται
και οργανώνεται.
Αυτό είναι το διακύβευμα για τις 18 Δεκέμβρη. Να κτίσουμε σε πανεθνικό
επίπεδο την ορατότητα του κινήματος αλληλεγγύης με τους μετανάστες και
της πάλης ενάντια στον ρατσισμό, να χτίσουμε το κίνημα σε κάθε γειτονιά,
σε κάθε χώρο δουλειάς, για να μην περάσει το ρατσιστικό νομοσχέδιο του
Νταρμανέν και να εμποδίσουμε τους φασίστες να μετατρέψουν τους ψηφοφόρους τους σε κίνημα ταγμάτων εφόδου.

Ντενί Γκοντάρ
Πορεία Αλληλεγγύης (Marche des solidarites)
Οργάνωση A2C (Autonomie de Classe)

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1548,23 Νοέμβρη 2022

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά
Φόρουμ
Kαφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 Η πορεία του Λούκατς
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακστής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-καταστροφική επιλογή
Ομιλήτρια: Κυριακή Βαλιάνου

Kαφέ Ηλιόπετρα. Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Καραγιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Αλέξης Καλέργης

κής απεργίας και του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Δανάη Νικολοπούλου

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Ψωμί και Μέλι, πλ.
Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7μμ
Λούκατς – Από το μυθιστόρημα στον Λένιν
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΙΛΙΟΝ

Καφέ πλατείας Σουρμένων 7μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Τρομπέτα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Ιάσονας Παπαδάτος

Στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 1/12
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Βραζιλιάνα 7μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Βασίλης Κουκαλάνι

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Bιβλιοπωλείο Μετεωρίτης, Φωκίωνος
Νέγρη 68 7.30μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-καταστροφική επιλογή
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Η πορεία του Λούκατς
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας
ΠΑΤΗΣΙΑ

Kαφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το ‘73
Ομιλητής: Νίκος Παπαευαγγελίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Kαφέ Blue Bear 7.30μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλήτρια: Μαρίνα Διονυσίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Kαφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 8μμ
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 1/12
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

καφέ Περιβολάκι 8μμ
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-καταστροφική επιλογή
Ομιλητής: Αργύρης Καραγγελής
• ΠΕΜΠΤΗ 1/12
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11
καφέ Πλάτωνας, Ακαδημία Πλάτωνα 7μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Συνεχίζουμε με τη δύναμη της Πανεργατι-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/12 Θόλος 7μμ

Καφέ φούρνος Λέο,
κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων, 7μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Μαρξ και κράτος
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12 ΕΔΟΘ
12μεσ.-1.30μμ - Πολιτική κρίση, κρίση συστημική
2μμ-3.30μμ - Η επικαιρότητα του Μαρξ και του Λένιν
4μμ-6μμ - Η Αριστερά και η πάλη για τη δημοκρατία

ΓΚΥΖΗ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11

Κράτος και επανάσταση
Η πάλη για τη δημοκρατία σήμερα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Kαφέ Κουτσό 7.30μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-καταστροφική επιλογή
Ομιλήτρια: Γιάννης Μαλινάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

Εξορμήσεις

Εκδηλώσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
COP27: Το πράσινο ξέπλυμα της χούντας
στην Αίγυπτο
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Κατάρ: το αιματοβαμμένο Μουντιάλ
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς
ΜΑΡΟΥΣΙ

πλ. Ηρώων 7.30μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Κατάρ: το αιματοβαμμένο Μουντιάλ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δημαρχείο 7.30μμ
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
• ΠΕΜΠΤΗ 1/12
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

Καφέ Sweet Home 7.30μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης
• ΠΕΜΠΤΗ 1/12
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Στέκι, Πάτμου και Νισύρου 7μμ
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11
Μαρξ και κράτος
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν
• ΠΕΜΠΤΗ 1/12
Κατάρ: το αιματοβαμμένο Μουντιάλ
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11 Θόλος 7.30μμ
Από την Τεχεράνη ως την Αθήνα – Γυναίκες-Ζωή-Ελευθερία
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη
ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11 καφέ Φίλοιστρον 8μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-καταστροφική επιλογή
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/12 ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-καταστροφική επιλογή

Θεσσαλονίκη
ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Baraka 8μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΝΙΚΑΙΑ -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Δημαρχείο Νίκαιας7.15μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Λαϊκό ή ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλητής: Γιώργος Σύρος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δημαρχείο, 5ος ορ., γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Μετά το Πολυτεχνείο οργανώνουμε τις
επόμενες μάχες
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Παλιό δημαρχείο (ΚΕΠ) Χαλανδρίου 7.30μμ
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11
COP27: Το πράσινο ξέπλυμα της χούντας
στην Αίγυπτο
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 1/12
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

• ΠΕΜΠΤΗ 24/11

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 Πυρσινέλλα 6, 3ος ορ. 8μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου
ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

Καφέ Γιώτης 8μμ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ
ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΠΑΤΡΑ

Καφέ Aberto, Ρήγα Φεραίου 48-50, 6.30μμ
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Γούναρη και Σβώλου 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. ΑΓ. Θεράποντα 11πμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 11.30πμ
ΒΟΛΟΣ Παραλία, Θόλος 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 12μ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

καφέ Διώροφον 6.30μμ
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλήτρια: Άλε Κρήτη
• ΠΕΜΠΤΗ 1/12
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Καφέ Πέτρος 7.30μμ
• ΠΕΜΠΤΗ 24/11
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-καταστροφική επιλογή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 1/12
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 24/11 Πολύκεντρο 7.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Μαντώ Καλαντζάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ
Λεωφ. Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Δημοτική Αγορά 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ
Σταθμός ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 12μ
ΘΗΣΕΙΟ
Κάτω Πετράλωνα Σταθμός 12μ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σάββατο
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 12μ
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημαρχείο 12.00μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ My market Πλαταιών
και Παραμυθίας 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλατεία Βαρνάβα 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σκλαβενίτης 12μ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 12μ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6μμ
XΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
Ν.ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κάτω πλατεία Everest 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή Αγορά 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Πλατεία Ελευθερίας 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη 12μ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12
θέατρο δημαρχείου Περιστερίου 7μμ
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ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμε για
Tον σοσιαλισμό, μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει
να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια
αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα
της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα
στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμματίσουν την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

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

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια
που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν
στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν.
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα
τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναικών και
για το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια
στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του
κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

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

EΞΑΡΧΕΙΑ Διαδήλωση 26/11

ΤΡΑΝΣ

Μ

ε το σύνθημα «Φύγετε» καλεί σε διαδήλωση το Σάββατο 26/11 το κίνημα ενάντια στις «αναπλάσεις» του Μπακογιάννη και την καταστροφή των ελεύθερων χώρων. Η πορεία θα ξεκινήσει
στις 6μμ από το Μουσείο.
«Το πρόβλημα της πόλης δεν είναι οι διαδηλώσεις, είναι ο Μπακογιάννης, οι μπάτσοι και οι εξώσεις» ξεκαθαρίζει η πρωτοβουλία Όχι Μετρό στην Πλατεία Εξαρχείων. «Χθες έσπασαν την πόρτα
μιας γυναίκας για 15.000 ευρώ χρέος. Έδιωξαν τους πρόσφυγες με βίαιο τρόπο. Καθημερινά κόσμος χάνει το σπίτι του στο ευρύτερο κέντρο εξαιτίας των υψηλών ενοικίων, αλλά και των πωλήσεων διαμερισμάτων και πολυκατοικιών σε επενδυτικές εταιρίες. Η πόλη ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Η
πόλη ένα τεράστιο πολυκατάστημα. Η πόλη νεκρή από κατοίκους μετατρέπεται σε κέντρο εργασίας και διασκέδασης. Δε θα φύγουμε εμείς… ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΦΥΓΕΤΕ» τονίζει αναφερόμενη στην επίθεση «εξευγενισμού» που εξαπολύουν κυβέρνηση, δημοτική αρχή και εταιρίες στην Αθήνα. Στη διαδήλωση καλεί και η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.

Χάσαμε αγαπημένους συντρόφους

Η

ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποχαιρετά το σύντροφο και
ιδρυτικό της μέλος Λουκά Παναγιωτόπουλο.
Ο σύντροφος Λουκάς, συνδικαλιστής οικοδόμος,
μέλος της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(ήδη από την ίδρυσή της), δεν είναι πια μαζί μας.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους
συντρόφους και τις συντρόφισσες της ΟΚΔΕΣπάρτακος, καθώς και τους οικείους του.
Καταγόμενος από προλεταριακή οικογένεια, πέρασε έφηβος στις γραμμές της ΚΝΕ και εξελίχθηκε σε σημαντικό συνδικαλιστή ανάμεσα στους οικοδόμους ήδη από νεαρή ηλικία. Οι θεωρητικές
του αναζητήσεις και η αναμέτρησή του με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής τον έστρεψαν μακριά
από το ΚΚΕ και τον οδήγησαν στην πάλη πρώτα
μέσα από τις γραμμές του Ξεκινήματος και αργότερα μέσα από το χώρο της «εκτός των τειχών»
αριστεράς. Με τη διαδρομή του μέσα από την
άκρα αριστερά τα δύσκολα χρόνια των δεκαετιών
του ’80 και του ’90 κράτησε ψηλά τη σημαία του
αντικαπιταλιστικού και διεθνιστικού αγώνα. Τάχτηκε με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ από την αρχή και αποτέλεσε
ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της Τοπικής Επιτροπής Ιλίου-Καματερού-Αγίων Αναργύρων.
Θα τον θυμόμαστε πάντα για την ειλικρίνεια, τη
μαχητικότητα, τη συντροφικότητα και την καλή
του διάθεση, που πάντα γέμιζε ενέργεια και ενέπνεε τους ανθρώπους γύρω του.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17
Νο 1548, 23 Νοέμβρη 2022

Τ

Μνήμη
και αγώνας
Σ

το πλαίσιο της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τα Τρανς Άτομα,
13-19 Νοέμβρη, πραγματοποιήθηκε
στις 19/11 για 12η χρονιά η Ημερίδα
για την Διεθνή Μέρα Τρανς Μνήμης.
Την Κυριακή 20/11 πραγματοποιήθηκε
πορεία μνήμης, από την Ομόνοια στο
Σύνταγμα, κρατώντας πορτρέτα δολοφονημένων τρανς ατόμων.
Στην ομιλία της στην ημερίδα η Άννα
Απέργη, πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, ανέφερε αρχικά
τα περιστατικά τρανσφοβικής βίας ανά
τον κόσμο: έγιναν 327 δολοφονίες
τρανς συνανθρώπων μας για το 2022,
με τις αυτοκτονίες και άλλα περιστατικά να ανεβάζουν τον αριθμό των θανάτων σε 390, ενώ είναι βέβαιο ότι πολλοί
είναι και οι ανεξιχνίαστοι φόνοι. Κυρίαρχα θύματα των εγκλημάτων είναι οι
τρανς θηλυκότητες, οι σεξεργάτριες, οι
τρανς μετανάστριες.

ποχαιρετούμε τον φίλο και σύντροφο Τάκη Βίνη. Εκ μέρους του πυρήνα του Σοσιαλιστικού
Εργατικού Κόμματος και της τοπικής επιτροπής
της ΚΕΕΡΦΑ στην Νέα Ιωνία, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και τη στήριξή μας στους οικείους
του, στο γιο του, το φωτεινό αυτό συνεχιστή του.
Ποτέ δεν θα ξεχαστεί ο Τάκης, σπουδαίος καλλιτέχνης και γνήσιος αγωνιστής, συνεργαστήκαμε
ώστε να μην περάσει το δηλητήριο του νεοναζισμού, τα μαύρα πρώτα χρόνια της κρίσης, στις
προσφυγογειτονιές της Νέας Ιωνίας. Με αστείρευτο πάθος και έμπνευση βοήθησε καταλυτικά
και στο κύμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, επισκεπτόμενος το στρατόπεδο συγκέντρωσης της
Μαλακάσας και βοηθώντας να φύγει το μήνυμα
από το εσωτερικό του στρατοπέδου και να πάει
στην γειτονιά, για την ανάγκη στήριξης των προσφύγων.
Έφυγε νωρίς ο Τάκης, χρέος μας να συνεχίσουμε στον δρόμο που χάραξε μαζί με όλους τους
συντρόφους/ισσες, που ονειρεύτηκαν ένα κόσμο
χωρίς φτώχεια, ρατσισμό, πόλεμο και καταπιέσεις, έτσι όπως τον γνωρίσαμε.
Ήταν και θα είναι δίπλα μας σε κάθε μάχη.

ην Πέμπτη, 3/11, χάσαμε ξαφνικά τον
αγαπητό συνάδελφο και συναγωνιστή,
Κώστα Δημόπουλο. Ο Κώστας είχε συμμετάσχει μαζί μας στις πρόσφατες εκλογές
του Συλλόγου ΓΓΔΕ, μέσα από το ψηφοδέλτιο της Αριστερής Μαχητικής Πρωτοβουλίας, όντας από τους πρώτους που δέχτηκαν να βάλουν το όνομά τους, δίνοντας
μας την ώθηση που χρειαζόμασταν στην
αρχή της προσπάθειας.
Με τον Κώστα γνωριστήκαμε στις αρχές
του 2019 όταν ήρθε με κινητικότητα στην
ΓΓΠΣ από τον χώρο της εκπαίδευσης.
Ήταν, μαζί μας, κομμάτι της φουρνιάς των
συναδέλφων σε ΑΑΔΕ και Υπουργείο Οικονομικών που δεν παίρναμε την Προσωπική
Διαφορά και άμεσα προχωρήσαμε στην
δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής για
την διεκδίκησή της. Παρότι οι οικογενειακές του υποχρεώσεις συχνά δεν του επέτρεπαν να προσφέρει όσο μπορούσε (ο
Κώστας ήταν πατέρας 5 παιδιών), η εμπειρία του και η πολιτική του συγκρότηση
ήταν πολύτιμο στήριγμα για τους νεότερους συναδέλφους.
Όταν η κυβέρνηση της ΝΔ, ακριβώς την
επόμενη των εκλογών του 2019, αποφάσισε
να μεταφέρει την ΓΓΠΣ στο Υπ. Ψηφ. Πολιτικής, με τον Κώστα βρεθήκαμε, εν μια νυκτί να είμαστε σε διαφορετικά Υπουργεία.
Στη συνέχεια κατάφερε να έρθει στην ΑΑΔΕ, την περίοδο που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το Ειδικό Μισθολόγιο, όπου βρεθήκαμε ξανά στις κινητοποιήσεις ενάντια στην
χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας λόγω της μετακόμισης της υπηρεσίας μας
στο νέο κτίριο, την διάσπαση του τηλεφωνικού κέντρου από την Διεύθυνσή μας κλπ.
Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσε τις προσδοκίες
ενός ολόκληρου κόσμου μετά το δημοψήφισμα του 2015, ο Κώστας ήταν από αυτούς που έστρεψαν το βλέμμα τους προς
τις διεργασίες που εξελίχθηκαν προς πιο
αριστερή κατεύθυνση. Αν και απογοητευμένος σε ένα βαθμό από την πορεία των
πραγμάτων, ήταν πάντα υποστηρικτικός σε
όλα τα βήματα αγώνα που κάναμε μέσα
στην υπηρεσία, από τις απεργιακές επιτροπές μέχρι και την τελευταία μάχη.
Στην μνήμη του αφιερώνουμε την εκλογική μας επιτυχία, στην οποία η συμβολή του
ήταν αδιαμφισβήτητη. Και με την υπόσχεση
ότι κάποτε θα κάνουμε την κοινωνία αυτή
καλύτερη, όπως και ο ίδιος την ονειρευόταν.

Βαγγέλης Μιχαηλίδης

Στην ημερίδα συζητήθηκε επίσης η
αύξηση της τρανσφοβικής βίας, καθώς
και οι ελλείψεις στον αντιρατσιστικό
νόμο και τον νόμο 4443 για την ίση μεταχείριση, που αφήνουν τα φυλοδιαφορετικά άτομα ευάλωτα. Στον τομέα
της υγείας υπογραμμίζονται δύο μεγάλα θέματα: η ψυχιατρικοποίηση της
τρανς ταυτότητας από το Υπουργείο
Υγείας (παρότι ο ΠΟΥ την έχει αφαιρέσει από το 2018 από τον κατάλογο ψυχικών παθήσεων) και ο έμφυλος χαρακτήρας της υγείας. Με άλλα λόγια,
πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ένας έγκυος τρανς άνδρας ή μια τρανς γυναίκα που χρειάζεται εξέταση προστάτη
στην Ελλάδα;
Ακόμη, η ίση μεταχείριση στον τομέα
της εργασίας δεν είναι έμπρακτα εγγυημένη και πολλοί χώροι δεν δέχονται
τρανς εργαζόμενα άτομα. Κατά συνέπεια πολλά τρανς άτομα, κυρίως γυναίκες, στρέφονται προς την σεξεργασία
με το νομοθετικό πλαίσιο να είναι παρωχημένο και περιοριστικό. Μεγάλη
σημασία χρειάζεται να δοθεί στα τρανς
άτομα μεγάλης ηλικίας που εργάζονταν στο σεξ και δεν δικαιούνται σύνταξη ή ασφάλιση οδηγούμενα έτσι στην
εξαθλίωση και την φτώχεια.
Αν και η Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου ήταν μια μεγάλη νίκη για
τα τρανς άτομα, επικρατούν ακόμη ελλείψεις στο νομικό πλαίσιο. Η διαδικασία αλλαγής εγγράφων είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα και κατά συνέπεια
ταξική. O αγώνας ενάντια στην τρανσφοβική βία είναι αντισυστημικός και
το σύνθημα “θέλουμε δουλειά, θέλουμε χαρτιά, όχι αποκλεισμούς στην
τρανς εργατιά” αφορά όλη την εργατική τάξη.

Νίκος Τουρνάς

Άρια Σταροπούλου

Α

Αύξηση βίας

σελ. 18 εργατικη αλληλεγγυη
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Ποδόσφαιρο

Τ

ο 22ο Παγκόσμιο Κύπελλο
της FIFA (Μουντιάλ) ξεκίνησε την Κυριακή 20/11 στο
Κατάρ. Για την συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι το Μουντιάλ του κέρδους και της διαφθοράς, της καταναγκαστικής εργασίας και των χιλιάδων νεκρών μεταναστών εργατών, της καταπίεσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με αιχμή τις γυναίκες και τα
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, της οικολογικής
καταστροφής. Σε μία πρόσφατη
δημοσκόπηση, για τη γερμανική
δημόσια τηλεόραση, το 56% δηλώνει ότι δεν θα παρακολουθήσει
"κανέναν αγώνα" και μόνο το 18%
δηλώνει ότι δεν θα αλλάξει συμπεριφορά σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις.
Η επιλογή του Κατάρ, από τα 22
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
(ΕΕ) της FIFA, έγινε το 2010. Κατάφερε να κερδίσει τη ψηφοφορία
στην ΕΕ γιατί από το 2008, που
ανακοίνωσε την υποψηφιότητά
του, μέχρι το 2010, που κέρδισε
απέναντι στην υποψηφιότητα των ΗΠΑ, έκανε
δύο «απλά» πράγματα καλύτερα από τις ΗΠΑ:
από τη μία δωροδόκησε, με εκατομμύρια δολάρια, μία σειρά από μέλη της ΕΕ και από την άλλη «έκανε συμφωνίες για αγορές και μεγάλες
επενδύσεις», με χώρες που είχαν εκπρόσωπο
στην ΕΕ (προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Ταϊλάνδη, σωτηρία βραζιλιάνικων τραπεζών, αγορά γαλλικών αεροσκαφών και πολλές άλλες).
Για να καταλάβει κανείς την ιστορία και το
μέγεθος της εκτεταμένης και ασύστολης διαφθοράς της FIFA, τον τρόπο που ξετυλίγεται
το κουβάρι της διαπλοκής, με εταιρείες κολοσσούς και κυβερνήσεις, τις διαδρομές της μίζας, του ξεπλύματος και των σκανδάλων, τον
τρόπο με τον οποίο έγιναν οι αναθέσεις των
Μουντιάλ, και αυτό στο Κατάρ, θα πρέπει να
δει το ντοκιμαντέρ «FIFA Uncovered» στο Netflix. Ακόμα και ο διαδεδομένος χαρακτηρισμός
«FIFAmafia» αποτελεί «προσβολή» για τη mafia.

Το πιο βρόμικο Μουντιάλ

Απίστευτη σπατάλη
Το Μουντιάλ του Κατάρ είναι η ακριβότερη
αθλητική διοργάνωση στην ιστορία. Μία απίστευτη σπατάλη χρημάτων τη στιγμή που ο
πλανήτης βιώνει μία τεράστια οικονομική και
επισιτιστική κρίση. Το κόστος για τα οκτώ γήπεδα και τα συνοδευτικά έργα (αεροδρόμιο,
μετρό, δρόμοι και 100 ξενοδοχεία) εκτιμάται
στα 230 - 300 δισ (!) δολάρια. Το Μουντιάλ της
Ρωσίας το 2018 κόστισε 15 δισ δολάρια.
Τα θεμέλια των γηπέδων και υποδομών τα
στοιχειώνουν οι μετανάστες εργάτες που δούλεψαν κάτω από, κυριολεκτικά, συνθήκες σκλαβιάς. Η βρετανική εφημερίδα «Guardian» υπολογίζει ότι, από το 2011 μέχρι και το 2020, πέθαναν 6.500 εργάτες μόνο από την Ινδία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, τη Σρι Λάνκα και το Νεπάλ, των χωρών, δηλαδή, που κυρίως προμηθεύουν το Κατάρ με εργατικό δυναμικό. Το συνολικό νούμερο είναι ακόμα μεγαλύτερο γιατί
υπάρχουν νεκροί και από άλλες χώρες. Σε μια
σκηνή του «FIFA Uncovered» παρακολουθούμε
τους συγγενείς εργατών να περιμένουν τους δικούς τους στο αεροδρόμιο του Κατμαντού στο
Νεπάλ. Από το αεροπλάνο, όμως, δεν βγαίνουν
ζωντανοί άνθρωποι αλλά κλειστά φέρετρα.
Υπάρχουν 2 εκατ. μετανάστες που εργάζον-

ται στο Κατάρ. Το 90% (!) του πληθυσμού. Η
πλειοψηφία αυτών απασχολούνται στις κατασκευές. Σύμφωνα με έκθεση της Migrant-rights.org: «Οι μετανάστες εκτίθενται σε μια σειρά κινδύνων για την υγεία τους. Η πολύωρη
χειρωνακτική εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε θερμικό στρες, το
οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες στα όργανα». Ποδοσφαιρικοί αγώνες δεν μπορούσαν
να γίνουν το καλοκαίρι στα γήπεδα του Κατάρ
αλλά η κατασκευή τους έγινε θυσιάζοντας
τους μετανάστες.
Ο μισθός για τους μετανάστες ήταν 275 δολάρια το μήνα. Οι βάρδιες έφταναν τις 12
ώρες, 30 μέρες το μήνα. Δηλαδή, λιγότερο
από 1 δολάριο την ώρα, σε μια χώρα με το τέταρτο υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Και όλα
αυτά, υπό το καθεστώς «kafala», όπου οι μετανάστες υποχρεούνταν να έχουν έναν «κηδεμόνα» εργοδότη και ήταν παράνομο να αλλάζουν
δουλειά ή να εγκαταλείπουν τη χώρα «χωρίς
την άδεια του κηδεμόνα τους».
Σε μια προσπάθεια να αντισταθεί στην αυξανόμενη οργή, το Κατάρ ανακοίνωσε «εργασιακές μεταρρυθμίσεις» που τέθηκαν σε ισχύ τον
Σεπτέμβριο του 2020. Αυτές περιελάμβαναν,
δήθεν, και τον τερματισμό του «kafala». Για
την FIFA και τις δυτικές κυβερνήσεις ήταν μία
«ανακούφιση». Η χρονική επιλογή της εφαρμογής των «μεταρρυθμίσεων» δεν ήταν τυχαία.
Τα περισσότερα γήπεδα και υποδομές είχαν
ολοκληρωθεί μέχρι τότε. Όμως, στην ουσία,
τίποτα δεν είχε αλλάξει.
Αυτό, όμως, που δεν είναι ευρέως γνωστό
είναι η οργάνωση και οι, σε αρκετές περιπτώσεις, νικηφόροι αγώνες των μεταναστών. Ο
Stephen, ένας βρετανός συνδικαλιστής που
ήταν στο Κατάρ, δήλωσε, στην βρετανική εφημερίδα Socialist Worker, πως «οι εθνικές οργανώσεις αυτοβοήθειας μεταναστών έχουν εξελιχθεί σε de facto συνδικάτα». Ο Stephen αναφέρει για μια απεργία: «Χιλιάδες εργαζόμενοι
σταμάτησαν την εργασία τους και απέκλεισαν
τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο προς τη Σαουδική Αραβία λόγω απλήρωτων μισθών. Πείστηκαν να κάνουν πίσω με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Έτσι έκαναν δεύτερη απεργία και
κατέλαβαν τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Η

κυβέρνηση παρενέβη και συνέλαβε τους εργοδότες, πλήρωσε τους εργάτες και αύξησε
τους μισθούς τους. Το καθεστώς έχει συλλάβει και απελάσει εργάτες για διαμαρτυρίες και
απεργίες αλλά σε μία σειρά περιπτώσεις, οι
απεργίες ήταν τόσο ισχυρές και η εξάρτηση
του Κατάρ από την εργασία των μεταναστών
τόσο μεγάλη, που κέρδισαν νίκες».

Εργοτάξια θανάτου
Η Διεθνής Αμνηστία έχει ξεκινήσει καμπάνια
για την αποζημίωση των μεταναστών και των
οικογενειών τους, που υπέστησαν τραυματισμούς ή έχασαν δικούς τους ανθρώπους στα
«εργοτάξια του θανάτου», με ποσό ίσο με αυτό που θα πάρουν οι 32 ομάδες για τη συμμετοχή τους, 440 εκατ. δολάρια. Η FIFA αρνείται
αυτή την αποζημίωση.
Το Κατάρ το χειμώνα χρειάζεται 10.000 λίτρα νερό και το καλοκαίρι 50.000 λίτρα για καθέναν από τους χλοοτάπητες των 8 γηπέδων.
Μη έχοντας πρόσβαση σε φυσικές πηγές, είναι αναγκασμένο να βασίζεται στην αφαλάτωση νερών του Περσικού Κόλπου. Η αφαλάτωση είναι ένας από τους χειρότερους παράγοντες θαλάσσιας ρύπανσης.
Η FIFA και οι δυτικές κυβερνήσεις στηρίζουν
απροκάλυπτα το Μουντιάλ στο Κατάρ.
Ο «αναμορφωτής» πρόεδρος της FIFA, Ινφαντίνο, σε συνέντευξή του, την παραμονή
της έναρξης, έφτασε να κατηγορεί ακόμα και
για «ισλαμοφοβία» όσες/οι είναι ενάντια. Απύθμενο θράσος και διπλή υποκρισία. Θράσος,
γιατί η καταναγκαστική εργασία, η καταπίεση
των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+ δεν χωράνε σε
κανένα «σεβασμό σε απόψεις και πεποιθήσεις
καθεστώτων» που σκοτώνουν εργάτες και θεωρούν τους ομοφυλόφιλους ότι «έχουν βλάβη
στο μυαλό» και τους κλείνουν φυλακή. Υποκρισία, γιατί η άποψη «η πολιτική έξω από το ποδόσφαιρο» είναι ο πυρήνας του «ξεπλύματος»
καθεστώτων από το Μουντιάλ του Μουσολίνι
το 1934, του Βιντέλα το 1978 μέχρι και σήμερα. Υποκρισία, γιατί η «no politica» FIFA απέκλεισε τη Ρωσία από το Μουντιάλ, εξαιτίας
του σημερινού πολέμου την Ουκρανία, αλλά
της έδωσε το Μουντιάλ, το 2018, παρά την
«προσάρτηση» της Κριμαίας το 2014. Απέκλει-

σε τη Ρωσία αλλά όχι τη Σαουδική Αραβία για
την επέμβασή της στην Υεμένη.
Οι δυτικές κυβερνήσεις, ότι και να ψελλίζουν, δεν νοιάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, νοιάζονται για μπίζνες. Το συντηρητικό
Κατάρ, όπως και όλα τα καθεστώτα του Κόλπου, είναι δημιούργημα του δυτικού ιμπεριαλισμού και, σήμερα, αποτελεί σημαντικό εταίρο
για τη σύνδεση με την υπόλοιπη Μέση Ανατολή
και τη Βόρεια Αφρική. Για τη Δύση, το Κατάρ
είναι «γήπεδο» επενδύσεων αμερικανικών και
ευρωπαϊκών εταιριών, στρατηγικός επενδυτής
σε αμερικάνικες και ευρωπαϊκές τράπεζες και
επιχειρήσεις, αγοράζει όπλα και στρατιωτικό
εξοπλισμό από τις ΗΠΑ, την Ιταλία, τη Γαλλία
και τη Βρετανία. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά, είναι και «σανίδα σωτηρίας» εξαιτίας της
ενεργειακής κρίσης γιατί είναι ο μεγαλύτερος
εξαγωγέας LNG με 77 εκατ. τόνους τον χρόνο
και προοπτική να φτάσει τους 126 σε συνεργασία με τη βρετανική Shell και την γαλλική Total.
Το 2011 το Κατάρ αγόρασε τη γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα Παρί Σεν-Ζερμέν και ο καταριανός πρόεδρός της είναι μέλος της ΕΕ
της UEFA και πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Για το Κατάρ, το Μουντιάλ
είναι κάτι παραπάνω από «ξέπλυμα» του αντιδραστικού καθεστώτος. Θέλει να ενθαρρύνει
τον τουρισμό και τις ξένες επενδύσεις και ταυτόχρονα, να αποκτήσει μεγαλύτερη πολιτική
επιρροή, στην ευρύτερη περιοχή. Το Κατάρ
«φιλοξενεί» την αμερικανική βάση Al Udeid Air
Base που αποτελεί στρατηγείο των ΗΠΑ για
όλη την περιοχή.
Δεν είναι τυχαίο ότι η Σαουδική Αραβία έχει
τα ίδια σχέδια για το μέλλον. Ετοιμάζει φάκελο
για υποψηφιότητα συνδιοργάνωσης του Μουντιάλ το 2030. Μαζί με ποιές χώρες; Με τη
χούντα της Αιγύπτου και την Ελλάδα! Ο Μητσοτάκης έχει δώσει, ήδη, το «πράσινο φως»,
εμείς πρέπει να του δώσουμε «απ’ ευθείας
κόκκινη κάρτα».
Το Μουντιάλ είναι πολύ παραπάνω από ένα
παράδειγμα «εμπορευματοποιημένου αθλητισμού». Είναι μία βρόμικη διοργάνωση ενός
βρόμικου συστήματος.

Γιώργος Ράγκος

εργατικη αλληλεγγυη σελ.19
Νο 1548, 23 Νοέμβρη 2022

Ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί

Τ

ην περασμένη βδομάδα οι εφημερίδες
και το διαδίκτυο ενημέρωναν, με αμηχανία είναι αλήθεια, για το «διπλωματικό
επεισόδιο» με την Λιβύη και με πρωταγωνιστή
τον υπουργό Εξωτερικών Δένδια. Το επεισόδιο
θα ήταν κωμικό αν η εκδήλωσή του δεν ήταν
κομμάτι της όξυνσης των ανταγωνισμών στην
Αν. Μεσόγειο. Δεν γίνεται συχνά ένα επίσημο
αεροσκάφος να φτάνει στον προορισμό του
αλλά να μην ανοίγει τις πόρτες του και να αποχωρεί με τον συνοφρυωμένο υπουργό επιβάτη
του. Αυτό έγινε την περασμένη Πέμπτη στη
Τρίπολη της Λιβύης.
Το ΥΠΕΞ είχε οργανώσει επίσκεψη του Δένδια στη χώρα. Σύμφωνα με τα -σχεδόν πανομοιότυπα- ρεπορτάζ, ο υπουργός είχε δεχθεί
με μεγαλοψυχία να προσαρμόσει το πρόγραμμά του με μια σύντομη επίσκεψη στην Τρίπολη
για να συναντηθεί αποκλειστικά και μόνο με το
πρόεδρο του προεδρικού συμβουλίου της χώρας, τον Μ. Μένφι. Όμως, οι πονηροί Λίβυοι
του «έστησαν παγίδα». Στο αεροδρόμιο τον
περίμενε η υπουργός Εξωτερικών Ν. Μανγκούς, που υπέγραψε εκ μέρους της κυβέρνησης της Τρίπολης το δεύτερο τουρκολιβυκό
σύμφωνο για τις ΑΟΖ στις αρχές Οκτώβρη (το
πρώτο είχε υπογραφτεί το 2019).
Ο Δένδιας αποφάσισε να μην κατέβει καν
από το αεροπλάνο. Με άλλα λόγια ο Δένδιας
και η Μανγκούς παίξανε «κρυφτό» στο αεροδρόμιο. Και η συνέχεια ήταν η «τυφλόμυγα».
Το αεροσκάφος απογειώθηκε με προορισμό
την Βεγγάζη όπου ο Δένδιας είχε προγραμματίσει συνάντηση με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Ισα. Όμως, η Τρίπολη δεν ενέκρινε το
σχέδιο πτήσης και έτσι το υπουργικό αεροσκάφος έφτασε στη Βεγγάζη μέσω …Μάλτας
(συγκεκριμένα μέσα από το FIR Μάλτας).
Η κυβέρνηση της ΝΔ δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει την «μεταβατική κυβέρνηση» της Τρίπολης που παρόλα αυτά αναγνωρίζει ο ΟΗΕ.
Η δικαιολογία είναι ότι η συμφωνία για την
συγκρότησή της πρόβλεπε εκλογές για τον

Δ

εκάδες άνθρωποι δολοφονήθηκαν από αεροπορικές επιδρομές της Τουρκίας στο συριακό
και το ιρακινό Κουρδιστάν την Κυριακή 20 Νοέμβρη. Οι επιθέσεις που συνεχίζονται- έγιναν σαν αντίποινα για την τρομοκρατική επίθεση της 13 Νοέμβρη στην Κωνσταντινούπολη όπου έχασαν τη ζωή
τους έξι άνθρωπο. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες έριξαν το φταίξιμο στην Μονάδες Προστασίας του
Λαού (YPG), την κουρδική πολιτοφυλακή στη βόρειο και βορειανατολική Συρία.
Η βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη παραμένει «ορφανή», καμιά ομάδα δεν έχει αναλάβει
την ευθύνη. Κανείς δεν πιστεύει τις
«ομολογίες» μιας Κούρδισας που
παρουσίασε ως ένοχη η τουρκική
κυβέρνηση.
Οι YPG έχουν στενές σχέσεις με
το ΡΚΚ που παλεύει για την αυτονομία των Κούρδων στην νοτιοανατολική Τουρκία. Βάσεις αυτής της
οργάνωσης ήταν ο στόχος των
τουρκικών επιθέσεων στο Ιρακινό
Κουρδιστάν. Εκεί αυτές οι επιθέ-

ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ-ΛΙΒΥΗ

Επικίνδυνη κλιμάκωση

Ο Δένδιας με τον στρατάρχη της Βεγγάζης Χαφτάρ το 2019. Φωτό: ΑΜΝΑ

Δεκέμβρη του 2021 που δεν πραγματοποιήθηκαν και είναι άγνωστο αν και πότε θα διεξαχθούν. Αυτή η «ευαισθησία» βέβαια είναι υποκριτική. Η κυβέρνηση της ΝΔ υποστηρίζει την
αντίπαλη πλευρά στον εμφύλιο της Λιβύης
που έχει έδρα την Βεγγάζη και «ισχυρό άνδρα» τον στρατηγό Χαφτάρ.
Τρία χρόνια πριν, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση της Τρίπολης υπέγραψε το πρώτο
μνημόνιο για την ΑΟΖ με την Τουρκία, ο Δέν-

διας έσπευδε να σφιχταγκαλιαστεί με τον
«στρατάρχη» Χαφτάρ που υποτίθεται θα προέλαυνε ακάθεκτος στην Τρίπολη. Άλλωστε είχε
ισχυρούς προστάτες: τον δικτάτορα της Αιγύπτου Σίσι που τον εφοδίασε με τανκς και «συμβούλους», τα ΗΑΕ ακόμα και τον …Πούτιν που
έστειλε τους μισθοφόρους της «ομάδας Βάγκνερ» και Σύριους στρατιώτες. Από την άλλη η
Τουρκία έστειλε drones, «συμβούλους» και
«εθελοντές» από τα πεδία μαχών της Συρίας,

στην κυβέρνηση της Τρίπολης.
Η «προέλαση» του Χαφτάρ ανακόπηκε και
από τότε η Λιβύη ματώνει αργά και βασανιστικά από τις συγκρούσεις ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πολιτοφυλακές. Τον Μάη τέτοιες συγκρούσεις μέσα στην Τρίπολη κόστισαν τη ζωή
σε 32 ανθρώπους.
Και βέβαια, ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην
Ουκρανία έχει κάνει ακόμα πιο μπερδεμένο το
κουβάρι των ανταγωνισμών ανάμεσα στους
«προστάτες» της Λιβύης. Η Ρωσία του Πούτιν
αρχίζει να κρατάει αποστάσεις από τον «στρατάρχη» μιας και οι σχέσεις με την τουρκική κυβέρνηση γίνονται πιο στενές, οι κυβερνήσεις
της ΕΕ τρέχουν να εξασφαλίσουν μερίδια στις
γεωτρήσεις και τα κοιτάσματα του λιβυκού πετρελαίου και φυσικού αερίου, παζαρεύοντας
πότε με τη μια κλίκα πολεμάρχων και πότε με
την άλλη.
Η κυβέρνηση και η άρχουσα τάξη μας λένε
λίγο πολύ ότι υπερασπίζονται την «εθνική κυριαρχία» όταν μπαίνουν στο αιματοβαμμένο
λαβύρινθο των ανταγωνισμών και των πολεμικών συγκρούσεων που έχουν διαλύσει τη Λιβύη. Η «τουρκική επιθετικότητα» αμφισβητεί
την υφαλοκρηπίδα της …Κρήτης μας λένε και
ο Δένδιας πολεμάει σαν Διγενής κόντρα στις
«παγίδες» των οχτρών.
Στην πραγματικότητα οι κόντρες για τη χάραξη των ΑΟΖ είναι αντιδραστικές. Γίνονται
για τα συμφέροντα των πολυεθνικών των ορυκτών καυσίμων που ανακοινώνουν μυθώδη
κέρδη και νέα προγράμματα «επενδύσεων». Γίνονται για τα συμφέροντα των τραπεζών και
των εταιρειών της ενέργειας που θησαυρίζουν
με τη δυστυχία του κόσμου. Το φιάσκο των διπλωματικών πρωτοβουλιών του Δένδια στη Λιβύη θα ήτανε για γέλια αν δεν σηματοδοτούσε
το γεγονός ότι οι ανταγωνισμοί των «περιφερειακών» και των «μεγάλων» δυνάμεων στην
περιοχή γίνονται πιο ανεξέλεγκτοι και πιο επικίδυνοι.

Κάτω τα χέρια από τους Κούρδους
σεις δεν είναι κάτι καινούργιο: το
2021 η τουρκική αεροπορία εξαπέλυσε συνολικά 1.200 πλήγματα σε
«βάσεις» και «υποδομές» του ΡΚΚ,
ουσιαστικά έχει μετατρέψει ολόκληρες περιοχές και τους κατοίκους τους σε πεδίο βολής.
Η Ε.Ε και οι ΗΠΑ θεωρούν επίσημα εδώ και δεκαετίες ότι το ΡΚΚ είναι «τρομοκρατική οργάνωση».
Όμως, δεν ισχύει το ίδιο για τις
YPG. Οι ΗΠΑ είχαν ενισχύσει την
οργάνωση στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας γιατί πολεμούσε
την ISIS και γιατί ήταν μια καλή ευκαιρία να αποκτήσουν «πόδια» στον
εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.
Τώρα αυτές οι σχέσεις γίνονται
εμπόδιο στην επιδίωξη του ΝΑΤΟ
να αποσπάσει την συναίνεση της
τουρκικής κυβέρνησης στην είσοδο
της Σουηδίας και της Φινλανδίας
στην βορειοατλαντική συμμαχία.
Ένας από τους όρους που θέτει ο
Ερντογάν είναι η Σουηδία να διακό-

ψει κάθε είδους φιλική μεταχείριση
των κουρδικών οργανώσεων. Το
παζάρι είναι σκληρό και η τουρκική
κυβέρνηση υπογραμμίζει την «αποφασιστικότητά» της δολοφονώντας
αμάχους που τους βαφτίζει τρομοκράτες.

Επιχείρηση
Οι Κούρδοι των YPG απάντησαν
στους τουρκικούς βομβαρδισμούς
με την εκτόξευση ρουκετών σε συνοριακές πόλεις της Τουρκίας. Ο
Ερντογάν ανακοίνωσε ότι ο τουρκικός στρατός θα ξεκινήσει μια νέα
χερσαία επιχείρηση στη βόρεια Συρία για να συντρίψει τους «τρομοκράτες». Αν γίνει θα είναι η πέμπτη
από το 2016. Δεν πρόκειται να καταφέρει πολλά πράγματα -πέρα
από την καταστροφή και το θάνατο. Το κουρδικό κίνημα είναι βαθιά
ριζωμένο σε αυτές τις περιοχές.
Αντίθετα, θα δημιουργήσει περισσότερους «πονοκεφάλους» και

στην τουρκική κυβέρνηση και σε
όλους τους «παίκτες» στην περιοχή, μεγάλους και μικρότερους. Για
παράδειγμα, ο Ερντογάν κατηγόρησε την Ρωσία, στρατεύματα της
οποίας σταθμεύουν στη βόρεια Συρία ότι δεν έκανε τίποτα για να διαλύσει τους «τρομοκράτες» Κούρδους, παρά την συμφωνία του
2019.
Οι συμμαχίες που μετατοπίζονται,
τα παζάρια και οι καυγάδες που τα
συνοδεύουν, γίνονται όλο και πιο
μπερδεμένα στην Μέση Ανατολή. Η
αστάθεια είναι η λέξη που μπορεί να
περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί. Γι’ αυτό οι τωρινές επιθέσεις
στις κουρδικές οργανώσεις και η
απειλή μιας ακόμα χερσαίας επιχείρησης μπορεί να τινάξει στον αέρα
εύθραυστες ισορροπίες καταρχήν
στην Συρία.
Το κουρδικό κίνημα είναι «παράγοντας αστάθειας» για όλες τις κυβερνήσεις και τα καθεστώτα της

Λέανδρος Μπόλαρης

περιοχής και για τους ιμπεριαλιστές που κατά καιρούς παριστάνουν τους φίλους και τους προστάτες των Κούρδων. Το ρόλο που
μπορεί να παίξει ο αγώνας των
Κούρδων τον αναδεικνύει η εξέγερση στο Ιράν που συνεχίζεται παρά
τη δολοφονική καταστολή του καθεστώτος. Την εξέγερση πυροδότησε η δολοφονία της 22χρονης
Κούρδισας, της Μάχσα Αμίνι στην
Τεχεράνη τον Σεπτέμβρη.
Τρεις μήνες μετά, οι περιοχές
των Κούρδων στο Ιράν συνεχίζουν
να φλέγονται με το καθεστώς να
στέλνει στρατιωτικές μονάδες σε
κουρδικές πόλεις του Ιράν. Και την
ίδια στιγμή που τα τούρκικα αεροπλάνα και drones σκορπούσαν το
θάνατο στη βόρεια και ανατολική
Συρία και στο Ιρακινό Κουρδιστάν,
ιρανικοί πύραυλοι χτυπούσαν βάσεις οργανώσεων του ιρανικού
Κουρδιστάν επίσης στο ιρακινό
Κουρδιστάν.
Οι πραγματικοί σύμμαχοι των
Κούρδων είναι η εργατική τάξη και
η φτωχολογιά σε όλη τη Μέση Ανατολή.

εργατικη αλληλεγγυη

ΔΙΕΘΝΗ

Ξ

αναφουντώνει σιγά σιγά το
απεργιακό κίνημα στην
Βρετανία μετά τη σύντομη
παύση που κράτησε όσο και η
διαδικασία για την ανάδειξη του
νέου πρωθυπουργού μέσα στο
κόμμα των Συντηρητικών. Η συνέχιση της επίθεσης λιτότητας
από τη νέα κυβέρνηση Σούνακ
ενώ οι τιμές συνεχίζουν να καλπάζουν με πληθωρισμό 14,2% ξεσηκώνει ξανά μια σειρά από χώρους εργασίας.
Μέχρι στιγμής πάνω από μισό
εκατομμύριο εργαζόμενοι έχουν
ψηφίσει σε μια σειρά κλάδους
για απεργίες με αίτημα δραστικές αυξήσεις στους μισθούς. Την
επόμενη Πέμπτη 115.000 μέλη
του συνδικάτου CWU στη Royal
Mail και 70.000 μέλη του πανεπιστημιακού συνδικάτου UCU
έχουν καλέσει 48ωρες απεργίες.
Περίπου 50.000 μέλη του συνδικάτου δασκάλων EIS της Σκωτίας
πρόκειται να συμμετάσχουν την
πρώτη ημέρα. Στις 26 Νοεμβρίου, 9.500 μέλη του συνδικάτου
μηχανοδηγών Aslef σε 12 εταιρίες σιδηροδρόμων σχεδιάζουν
να κατέβουν με απεργία. Οι εργαζόμενοι στα ασθενοφόρα στη
Σκωτία στο συνδικάτο GMB πρόκειται να απεργήσουν στις 28 Νοεμβρίου.
Και στη συνέχεια, στις 30 Νοεμβρίου τα μέλη των συνδικάτων
UCU και CWU σχεδιάζουν να ξεκινήσουν διήμερες απεργίες –
στις οποίες πρόκειται να συμμετάσχουν 4.000 μέλη του συνδικάτου NEU. Εν τω μεταξύ την περασμένη εβδομάδα 40.000 σιδηροδρομικοί του συνδικάτου RMT σε
14 εταιρίες αποφάσισαν με ποσοστά που κυμαίνονταν από 84%
ως 97% να προχωρήσουν ξανά
σε απεργία. Σε απεργία διαρκείας έχουν κατέβει 750 εργαζόμενοι σε βιομηχανία μπισκότων
Jacobs κοντά στο Λίβερπουλ
απαιτώντας αύξηση 8,5% το λιγότερο, με τα αφεντικά να προτείνουν 4,25%.
Στον χορό μπαίνουν και οι εργαζόμενοι στην Υγεία. Σε πρόσφατη ψηφοφορία τους οι εργαζόμενες/οι Υγείας του σωματείου
Unison στην Σκωτία ψήφισαν με
μεγάλη πλειοψηφία να μην δεχθούν την τελευταία προσφορά
της κυβέρνησης της Σκωτίας, θεωρώντας μικρές τις αυξήσεις
που πρότεινε -και μάλιστα σε αντίθεση με τη συμβιβαστική στάση
της συνδικαλιστικής τους ηγεσίας που σταμάτησε ψηφοφορία
που ήταν σε εξέλιξη για απεργία.
Το 61% από τους 50.000 νοσηλευτές, μαίες, καθαρίστριες, αχθοφόρους και διοικητικούς υπαλλήλους του συνδικάτου απέρριψε
τη συμφωνία γιατί είχε σαν στόχο
να διασπάσει τους εργαζόμενους
προσφέροντας μια καλή αύξηση

20/11, Διαδήλωση μαιών στο Λονδίνο. Φωτό: Socialist Worker

ΙΡΑΝ

Διαδηλώσεις
και απεργίες

Τ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Απεργιακό κύμα
στους πιο χαμηλά αμοιβόμενους
αλλά πετσόκοβε τις αμοιβές των
νοσηλευτριών και των υπόλοιπων
παραϊατρικών επαγγελμάτων που
είδαν την “αύξησή” τους να περιορίζεται στο ένα τρίτο του επίσημου πληθωρισμού στην Βρετανία. Στο μεταξύ κάλπες για απεργία στήνονται την επόμενη εβδομάδα για τα μέλη του Unison στο
ΝΗS (ΕΣΥ) και στην Αγγλία και
στην Ουαλία.

Με τις μαίες
Δεκάδες χιλιάδες εργάτες/
τριες Υγείας μαζί με τους συμπαραστάτες τους διαδήλωσαν την
Κυριακή 20 Νοέμβρη σε 32 πόλεις σε όλη την Βρετανία στα
πλαίσια της καμπάνιας “Διαδηλώστε με τις Μαίες”. Η καμπάνια
March With Midwives έχει ένα μανιφέστο πέντε σημείων: Απαιτεί
από την κυβέρνηση να ακούσει
τους γονείς και τους εργαζόμενους/ες στα μαιευτήρια και στις
υπηρεσίες που αφορούν στη μητρότητα και να χρηματοδοτήσει
την πρόσληψη περισσότερων εργαζομένων σε αυτά. Ζητά επίσης
τη βελτίωση της φροντίδας μητρότητας, τη μείωση της εντατικοποίησης των εργαζόμενων στις
σχετικές υπηρεσίες και την άμεση δράση της κυβέρνησης για τη
διάσωση των συγεκριμένων υπηρεσιών.
Όπως καταγγέλουν οι μαίες:
“Δεν είναι απλώς μια κρίση, είναι
μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης
που επηρεάζει κάθε επίπεδο της
κοινωνίας. Οι υπηρεσίες μητρότητας είναι επίσφαλείς για το
προσωπικό και τους χρήστες. Περίπου το 60% των μαιών που
συμμετείχαν σε έρευνα το 2021
εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν το επάγγελμα,
πράγμα που σημαίνει ότι ο τομέας θα στερηθεί το απαραίτητο
προσωπικό που χρειάζεται για να
λειτουργεί με ασφάλεια. “Οι μαίες είναι κουρασμένες, έχουν

καεί, δεν μπορούν να κάνουν αυτό που έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν και είναι τόσο απογοητευμένες. Κάποιες από αυτές απλά
φεύγουν και αυτό δημιουργεί περισσότερη δουλειά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω" δήλωσε στο Socialist Worker η Elsie
Gayle, πεπειραμένη μαία. “Αυτό
που θέλουμε είναι δράση - δεν
θέλουμε να συνεχίσουμε να μιλάμε, θέλουμε μια λύση. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να διαδηλώνουμε από χρόνο σε χρόνο, να
διαμαρτυρόμαστε, να ασκούμε
πιέσεις. Χρειαζόμαστε μια λύση
τώρα”.
Οι υπηρεσίες μητρότητας είναι
τόσο υπερφορτωμένες που αποτελούν απειλή για τη ζωή των γυναικών με τη μητρική θνησιμότητα να αυξάνεται δραματικά στην
Αγγλία: Τα στοιχεία της περιόδου
2018-2020 δείχνουν ότι τα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας ήταν
κατά 24% υψηλότερα από τα επίπεδα της περιόδου 2017-2019.
Αυτά τα ευρήματα έρχονται μόλις τέσσερις μήνες μετά την προειδοποίηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Επιλογής για την Υγεία και την Κοινωνική Φροντίδα ότι δεν υπάρχει
"αξιόπιστη κυβερνητική στρατηγική για την αντιμετώπιση της κατάστασης" στη φροντίδα μητρότητας.
Σε ανακοίνωσή του το “Royal
College of Midwives αναφέρει:
"Δεν περνάει ούτε μια μέρα που
να μην ακούσουμε ότι μια υπηρεσία μητρότητας πρέπει να κλείσει
προσωρινά, να αναστείλει τις
υπηρεσίες της ή να κατευθύνει
τις γυναίκες σε άλλες μονάδες
μητρότητας μόνο και μόνο επειδή απλά δεν υπάρχουν αρκετές
μαίες". Στην Αγγλία και την Ουαλία, την περασμένη εβδομάδα
στήθηκαν κάλπες για απεργία
στο συνδικάτο των εργαζομένων
στο Royal College of Midwives.

Γ.Π.

ρεις ημέρες μαζικών διαδηλώσεων την περασμένη εβδομάδα στο
Ιράν αψήφησαν ξανά την δολοφονική
κρατική καταστολή. Χιλιάδες άνθρωποι σε τουλάχιστον 62 πόλεις και κωμοπόλεις βγήκαν στους δρόμους για
να τιμήσουν την επέτειο του μαζικού
κινήματος διαμαρτυρίας του 2019.
Κατέδειξαν στην πράξη ότι το κίνημα
εξέγερσης -που διανύει πλέον την
ένατη εβδομάδα του- αρνείται να φύγει από τους δρόμους του Ιράν.
Δεκάδες βίντεο από γειτονιές σε
όλη την Τεχεράνη δείχνουν μεγάλα
πλήθη να διαδηλώνουν και να αποκλείουν τους δρόμους με φλεγόμενα
οδοφράγματα κατά τη διάρκεια της
ημέρας και της νύχτας. Συγκεντρώσεις έγιναν και σε αρκετούς από
τους σταθμούς του μετρό της Τεχεράνης, με εκατοντάδες να γεμίζουν
το φουαγιέ του σταθμού Vali Asr σε
έναν από τους κύριους εμπορικούς
δρόμους της πόλης. Πολύωρες συγκρούσεις με την αστυνομία έγιναν
στην πόλη Μπεχσχάρ στο βορρά,
στην κουρδική Καμιαράν και δυτικά
στην πόλη Μπουκάν.
Σε μια σειρά από σημεία οι μικροέμποροι και οι καταστηματάρχες
έκλεισαν για μια μέρα τα μαγαζιά
τους απαντώντας θετικά στο κάλεσμα για γενική απεργία. Όμως οι εργάτες μετάλλου στην πόλη Ισφαχάν
απήργησαν και τις τρεις ημέρες.
Υπήρξαν επίσης συγκεντρώσεις
και καθιστικές διαμαρτυρίες σε δεκάδες πανεπιστήμια, τα οποία αποτελούν κέντρο του κινήματος, κλείνοντας αρκετές πανεπιστημιουπόλεις
και σταματώντας τα μαθήματα. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος AkhbarRooz ανέφερε ότι οι κρατικές δυνάμεις εισέβαλαν στην πανεπιστημιούπολη στην πόλη Σαναντάζ στο Κουρδιστάν πυροβολώντας. Αλλά, όπως
αναφέρει, οι φοιτητές τους ανάγκα-

σαν να αποχωρήσουν. Οι κρατικές
δυνάμεις επιτέθηκαν στις διαδηλώσεις αυτή την εβδομάδα με πραγματικά πυρά, δακρυγόνα και μαζικές
συλλήψεις, σκοτώνοντας δεκάδες.
Περίπου 15.000 άνθρωποι φέρονται
να έχουν συλληφθεί από την έναρξη
του κινήματος, με την κυβέρνηση να
απειλεί με θανατική ποινή ορισμένους από αυτούς.
Η μαζικότητα του τριήμερου δράσης δείχνει ότι το κίνημα που ξεκίνησε μετά τη δολοφονία της Μάχσα
Αμινί όχι μόνο δεν έχει καμφθεί αλλά
συνεχίζει να ζητά επίμονα την πτώση
της κυβέρνησης και του καθεστώτος. Οι διαμαρτυρίες αυτής της
εβδομάδας -στην επέτειο του κινήματος που ξέσπασε στο Ιράν το 2019
με αφορμή την αύξηση των τιμών
όπου ο κόσμος ξεσηκώθηκε πάνω σε
"οικονομικά" αιτήματα ζητώντας αυξήσεις- κάνουν σαφή τη σύνδεση με
τα πολιτικά αιτήματα για ελευθερία,
τέλους των καταπιεστικών μέτρων
για τις γυναίκες και για πτώση της
κυβέρνησης.
Το τριήμερο δράσης ήταν ευκαιρία
για να υπάρξει ξανά και απεργιακή
δράση. Οι εργάτες μετάλλου του
Ισφαχάν, που προχώρησαν σε απεργία την Τρίτη, την Τετάρτη και την
Πέμπτη της εβδομάδας που πέρασε,
απαίτησαν υψηλότερους μισθούς.
Τις προηγούμενες εβδομάδες οι εργαζόμενοι στο πετρέλαιο, στα πετροχημικά εργοστάσια, στα εργοστάσια
ζαχαροκάλαμου και οι οδηγοί βυτιοφόρων είχαν προχωρήσει σε πολυήμερες απεργίες στις οποίες η κυβέρνηση και τα αφεντικά απάντησαν με
εκατοντάδες συλλήψεις συνδικαλιστών και εργατών αλλά και με κάποιες παραχωρήσεις. Π.χ. τα αφεντικά
φέρονται να κατέβαλαν καθυστερημένους μισθούς μόλις μία ημέρα
πριν οι εργάτες ζαχαροκάλαμου αρχίσουν τις απεργίες τους.
Το καθεστώς γνωρίζει ότι αν τα αιτήματα του οργανωμένου εργατικού
κινήματος συναντηθούν πλήρως με
τον κόσμο στους δρόμους, αυτό θα
μπορούσε να κάνει το κίνημα -που είναι ήδη εξαιρετικά ανθεκτικό- ακόμη
πιο ισχυρό.

Απεργοί εργάτες μετάλλου στην πόλη Ισφαχάν στις 16/11. Φωτό: akhbar-rooz.com

