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Οι αποκαλύψεις για τις παρα-
κολουθήσεις, τις λεγόμενες
«επισυνδέσεις», συνεχίζονται

μιας και οι γλώσσες λύνονται μπρο-
στά στο θέαμα μιας κυβέρνησης
ετοιμόρροπης. Όσο απίστευτο και
αν ακούγεται, για παράδειγμα, στό-
χοι παρακολούθησης με το «παράνο-
μο λογισμικό» predator υπήρξαν ο
αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ και η Β. Βλάχου,
δηλαδή η εισαγγελέας που υπέγρα-
φε δέκα-δέκα την ημέρα τις εντολές
παρακολούθησης από την ΕΥΠ.  

Σε λίγο δεν θα κάνει εντύπωση αν
η εισαγγελέας που δήλωνε αγέρωχα
ότι θα ενέκρινε και την παρακολού-
θηση της προέδρου της Δημοκρα-
τίας αν συνέτρεχαν λόγοι «εθνικής
ασφάλειας», έχει υπογράψει στη βια-
σύνη της και τη δική της παρακολού-
θηση. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα Docu-
mento η λίστα αυτών των «θυμάτων»
φτάνει τα 100 άτομα πλέον, από την
Κεραμέως μέχρι τον …Γεραπετρίτη
που καταγγέλλει όσους κάνουν απο-
καλύψεις ότι υπηρετούν σχέδια
«εκτροπής». 

Σε τέτοιες συνθήκες η κυβέρνηση
στέλνει μέσα στη βδομάδα στη βου-
λή το νομοσχέδιο για την άρση του
απορρήτου των επικοινωνιών και την
ΕΥΠ που είχε δώσει στη δημοσιότη-
τα παραμονή της επετείου της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου. Ο τίτλος
του είναι ένα μακρινάρι αλλά θα μπο-
ρούσε απλά να είναι η παροιμία «βά-
λανε τον λύκο να φυλάει τα πρόβα-
τα». Δηλαδή, με αυτό το νομοσχέδιο
η κυβέρνηση όχι απλά καλύπτει το
σκάνδαλο των υποκλοπών και το νο-
μιμοποιεί εκ των υστέρων, αλλά δίνει
νέες μεγάλες δυνατότητες στην ΕΥΠ
και το «βαθύ κράτος» να κάνουν τα
ίδια και χειρότερα εις βάρος όλων
μας. 

Αυτή η δυνατότητα δίνεται με πολ-
λούς τρόπους από το νομοσχέδιο.
Κομβικό σημείο είναι ο ορισμός της
έννοιας της περιβόητης «εθνικής
ασφάλειας» για την οποία έγινε και η
παρακολούθηση του κινητού του…
Ανδρουλάκη. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο λόγοι
«εθνικής ασφάλειας» είναι πλέον
εκείνοι που «συνάπτονται με την
προστασία των βασικών λειτουργιών
του κράτους και των θεμελιωδών
συμφερόντων του κοινωνικού συνό-
λου και περιλαμβάνουν την πρόληψη
και την καταστολή δραστηριοτήτων
ικανών να επιφέρουν πλήγμα στις
συνταγματικές, πολιτικές, οικονομι-
κές ή κοινωνικές δομές της χώρας
όπως, ιδίως, λόγοι σχετικοί με την
εθνική άμυνα και ασφάλεια, την εξω-
τερική πολιτική, την ενεργειακή
ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια και
την προστασία από άλλες υβριδικές
απειλές, την προστασία του νομίσμα-
τος και της εθνικής οικονομίας, την
προστασία από ανθρωπιστική κρίση,
τη δημόσια υγεία και την προστασία
του περιβάλλοντος».

Αίτημα για άρση απορρήτου με
βάση τα παραπάνω μπορεί να κάνει
πλέον μόνο η ΕΥΠ και η ΔΑΕΕΒ της
Αστυνομίας. Εκεί θα υπάρχουν δυο
«ενσωματωμένοι» εισαγγελείς που
θα τα εγκρίνουν. Η θητεία τους θα
κρατάει «μόνο» τρία χρόνια χωρίς
δυνατότητα ανανέωσής της και αυτό
προβάλλεται ως «ασφαλιστική δι-
κλείδα» μαζί με την απαιτούμενη έγ-
κριση από αντιεισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου. 

Φύλλο συκής
Ένα άλλο φύλλο συκής που περι-

λαμβάνει το νομοσχέδιο είναι ότι
πλέον ο διοικητής της ΕΥΠ δεν θα
μπορεί να επιλέγεται από τον «ιδιωτι-
κό τομέα» (όπως ο πολύς κ. Κοντο-
λέων) αλλά μόνο από το διπλωματικό
σώμα ή από τους απόστρατους
αξιωματικούς. Με άλλα λόγια, από
το «βαθύ κράτος» και τα φυντάνια
του. 

Ο δημοσιογράφος Τ. Τέλογλου
που είχε δουλέψει για την αποκάλυ-
ψη του σκανδάλου και έχει καταγγεί-
λει ασφυκτική παρακολούθηση των
επικοινωνιών του, συνόψισε με ανάρ-
τησή του στο twitter την ουσία των
υπόλοιπων διατάξεων: «Το νομοσχέ-
διο για την προστασία του απορρή-
του και την αναδιοργάνωση της ΕΥΠ
λέει απλά ότι η ΕΥΠ θα αποφασίζει
ποιο λογισμικό είναι παράνομο και
ποιο όχι και ότι η ΕΥΠ με τον/την ει-
σαγγελέα της θα αποφασίζει αν θα
ενημερώσει μετά από τρία χρόνια
όσους αδίκως παρακολούθησε για
λόγους εθνικής ασφάλειας. Αφού εν
τω μεταξύ έχει καταστραφεί κάθε
στοιχείο που θα εξηγεί τι έγινε. Λέγε-
ται αυτό λογοδοσία;»

Υποτίθεται ότι το νομοσχέδιο δια-
σφαλίζει τα «πολιτικά πρόσωπα» από

τις «επισυνδέσεις». Καταρχήν και μό-
νο αυτούς που συγκαταλέγει στα
«πολιτικά πρόσωπα» είναι προκλητι-
κό: πρόεδρος της Δημοκρατίας, βου-
λευτές και ευρωβουλευτές, αρχηγοί
κομμάτων της βουλής, δήμαρχοι και
περιφερειάρχες. Αντίθετα, συνδικαλι-
στές/τριες, δημοτικοί και περιφερει-
ακοί σύμβουλοι, στελέχη κομμάτων
και οργανώσεων της Αριστεράς, ακτι-
βιστές/τριες μπορούν να παρακολου-
θούνται νόμιμα και κατά βούληση, αν
το επιτάσσει η «εθνική ασφάλεια»
αφού θα έχουν το θράσος να απει-
λούν τις «πολιτικές, οικονομικές ή
κοινωνικές δομές της χώρας». 

Η ΕφΣυν του σαββατοκύριακου
θυμίζει το σκάνδαλο των υποκλοπών
που είχε οργανώσει η κυβέρνηση
του πατρός Μητσοτάκη, με τον
«στρατηγό» Γρυλλάκη και τον μου-
στακαλή «τεχνικό» Μαυρίκη και τους
«κοριούς» του, το 1993. Η βουλή είχε
αποφασίσει την παραπομπή Μητσο-
τάκη στο Ειδικό Δικαστήριο, αλλά
αναστάλθηκε με απόφαση του Αν-
δρέα Παπανδρέου το 1995. 

Σόι πάει το βασίλειο λοιπόν για τη
ΝΔ. Αλλά οι συνεχείς αποκαλύψεις
δεν φέρνουν στην επιφάνεια μόνο
την μπόχα του κυβέρνησης των «αρί-
στων» και του «επιτελικού κράτους»
της. Ανοίγουν μια χαραμάδα στο
σκοτεινό κόσμο του «βαθέως κρά-
τους» και των διασυνδέσεών του που
είχε και έχει τη δυνατότητα να γρά-
φει στα παλαιότερα των υποδημά-
των του τις ωραίες φράσεις του Συν-
τάγματος για το «απαραβίαστο» των
δημοκρατικών δικαιωμάτων. 

Υπουργοί πάνε κι έρχονται αλλά οι
επαγγελματίες μπάτσοι και ΚΥΠατζή-
δες συνεχίζουν ατάραχοι το έργο
τους. Όταν τα πράγματα σφίγγουν,
μετακινούνται σε άλλη «υπεύθυνη»

θέση. Όπως η «Βαγγελίτσα» Γεωρ-
γακοπούλου, που ξεκίνησε την κα-
ριέρα της σε νευραλγικές θέσεις της
ΕΛ.ΑΣ, πέρασε στην θέση της υποδι-
οικήτριας της ΕΥΠ για να οργανώσει
το δίχτυ των «επισυνδέσεων» και το
καλοκαίρι επέστρεψε στην ΕΛ.ΑΣ. 

Αντιρρήσεις
Ο Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η πρό-

βλεψη του νομοσχέδιου ότι χρειάζεται
πρότερη έγκριση του προέδρου της
βουλής για παρακολούθηση πολιτικών
προσώπων είναι «θεσμική νίκη του Κι-
νήματος» δηλαδή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
Οι αντιρρήσεις του είναι ότι η κυβέρ-
νηση «δεν λογοδοτεί» και ότι παραμε-
ρίζει, αντισυνταγματικά, την ΑΑΔΕ. 

Πιστεύει κανείς/μιά ειλικρινά, ότι
τα πράγματα θα αλλάξουν επειδή
την καρέκλα του προέδρου της Βου-
λής θα την ζεσταίνει μια «προοδευτι-
κή» προσωπικότητα αντί του Τασού-
λα της ΝΔ; Ή ότι ένα «τριμελές συμ-
βούλιο εφετών» μαζί με την ΑΑΔΕ εί-
ναι εγγύηση για τις δημοκρατικές
ελευθερίες των χιλιάδων «ανώνυ-
μων» που παρακολουθούνται για λό-
γους «εθνικής ασφαλείας»; 

Ο Χρ. Βερναρδάκης, πανεπιστη-
μιακός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
έγραψε στην ΕφΣυν την Παρασκευή
25/11 σε ένα άρθρο με τίτλο Κράτος
και Δημοκρατία, ότι ο νεοφιλελευθε-
ρισμός τα τριάντα τελευταία χρόνια
έχει δημιουργήσει ένα «κράτος δυο
επιπέδων». Το πρώτο «που είναι προ-
σπελάσιμο, έστω και τυπικά, από
τους δημοκρατικούς θεσμούς και
την πολιτική αντιπροσώπευση» και
το δεύτερο επίπεδο «κρατικής εξου-
σίας που είναι απροσπέλαστο από
την πολιτική αντιπροσώπευση και
τον κοινωνικό έλεγχο και λειτουργεί
ως θεσμικό στεγανό υποσύστημα

των πολιτικών του κεφαλαίου (οικο-
νομικοί και τραπεζικοί θεσμοί, δικαιο-
σύνη, μηχανισμοί καταστολής, ανε-
ξάρτητες διοικητικές αρχές της οικο-
νομικής ρύθμισης, στεγανοποιημένα
τμήματα της κρατικής διοίκησης)». 

Πραγματικά υπάρχουν αυτά τα
δυο «επίπεδα» και είναι χαρακτηρι-
στικό του αστικού κράτους στην κοι-
νοβουλευτική μορφή του. Όμως, τι
έχει να προτείνει απέναντι σε αυτό
το «απροσπέλαστο»; Την αναδιοργά-
νωση «εκ βάθρων» της ΕΥΠ και την
κατάργηση κάθε λογής απόρρητου
στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και τι
θα γίνει με τους «οικονομικούς και
τραπεζικούς θεσμούς», σε απλά ελ-
ληνικά με την οικονομική ισχύ της
τάξης των καπιταλιστών; Θα πάψει η
Δικαιοσύνη ή «τμήματα» της κρατι-
κής διοίκησης να είναι «στεγανοποι-
ημένα» επειδή την πλειοψηφία στα
έδρανα της βουλής θα την αποτελεί
η «προοδευτική παράταξη»; Η εμπει-
ρία από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
έχει δείξει την ανεπάρκεια της στρα-
τηγικής που υποκλίνεται στη «συνέ-
χεια του κράτους». 

Οι επιθέσεις της ΝΔ στα δημοκρα-
τικά δικαιώματα (που αυτό το νομο-
σχέδιο είναι συμπύκνωσή τους), δεν
αντιμετωπίζονται με υποσχέσεις για
«θεσμικό» και «κοινοβουλευτικό»
έλεγχο. Δεν αρκούν οι φραστικές κα-
ταγγελίες για το θέατρο σκιών που
παίζεται στις επιτροπές της βουλής. 

Η απάντηση στα αίσχη του «βαθέως
κράτους» είναι το ξήλωμά του. Χρει-
αζόμαστε την παράδοση και τη στρα-
τηγική του Λένιν που έλεγε ότι δεν
πρέπει να αφήσουμε «πέτρα πάνω
στην πέτρα» από το κράτος των καπι-
ταλιστών. Το εργατικό κίνημα έχει τη
δύναμη να επιβάλλει τη δική του δη-
μοκρατία σε όλες τις αποφάσεις που
αφορούν τη ζωή της πλειοψηφίας.
Χρειάζεται να δυναμώσουμε την επα-
ναστατική Αριστερά που παλεύει για
αυτή την προοπτική, στις απεργίες και
τους αγώνες του σήμερα. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Όχι στη νομιμοποίηση του “παρακράτους”

Διαβάστε επίσης

25/8, Διαδήλωση ενάντια στην κυβέρνηση των υποκλοπών στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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«Μύρισε εκλογές» είναι η ατάκα των
ημερών και τα κυβερνητικά επιτε-
λεία της Νέας Δημοκρατίας τρέ-

χουν να κάνουν το μαύρο άσπρο. Όλες τις αν-
τεργατικές επιθέσεις προσπαθούν να τις βαφτί-
σουν ως «μέτρα ανακούφισης» από την κρίση. 

Η λεηλασία των νοικοκυριών από τους κερ-
δοσκόπους των εταιρειών ενέργειας θα ήθε-
λαν να κουκουλωθεί πίσω από τις φανφάρες
για «πλαφόν» στις τιμές του φυσικού αέριου.
Όμως το «πλαφόν» μονιμοποιεί τις αστρονομι-
κές αυξήσεις των λογαριασμών.

Η λεηλασία των συντάξεων θα ήθελαν να
ξεχαστεί πίσω από τις υποσχέσεις για αυξή-
σεις που διαφημίζονται προκαταβολικά. Όμως
το ξεπούλημα της περιουσίας των ασφαλιστι-
κών ταμείων και η πριμοδότηση των ασφαλι-
στικών εταιρειών κλιμακώνονται.

Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν σε όλους
τους τομείς. Όσο κάλπικη είναι η «μεταρρύθ-
μιση» της ΕΥΠ που νομιμοποιεί τις υποκλο-
πές, άλλο τόσο κάλπικη είναι και η κυβερνητι-
κή οικονομική προπαγάνδα.

Το πιο πρόσφατο κρούσμα είναι η απόπειρα
του Σταϊκούρα να εμφανιστεί ότι νοιάζεται για
τον κόσμο που δεν μπορεί να πληρώνει τις φου-
σκωμένες δόσεις για το στεγαστικό του δάνειο.
Προφανώς η κινητοποίηση που σταμάτησε την
έξωση στου Ζωγράφου έχει κάνει τον Μητσοτά-
κη και τους υπουργούς του να ψάχνουν κάποιο
κουκούλωμα και γι’ αυτήν τη λεηλασία. Αλλά το
πρόβλημά τους είναι πολύ βαθύτερο.

Παρενέργειες
Η πολιτική της ανόδου των επιτοκίων που

έχει αρχίσει να εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα μεταφράζεται βραχυπρόθεσμα
σε αύξηση των κερδών για τις τράπεζες. Ει-
σπράττουν μεγαλύτερους τόκους για τα δά-
νεια που έχουν δώσει. Όμως, όσο προχωράει
η άνοδος των επιτοκίων τόσο εμφανίζονται οι
«παρενέργειες»: επιχειρήσεις και νοικοκυριά
που δυσκολεύονταν να πληρώνουν τις δόσεις
για τα δάνειά τους φτάνουν στο σημείο που
δεν μπορούν πια να πληρώνουν. 

Αυτό συμβαίνει προφανώς στα νοικοκυριά
καθώς η ακρίβεια ροκανίζει τους μισθούς και
τις συντάξεις. Αλλά συμβαίνει και στις επιχει-
ρήσεις καθώς η οικονομία πέφτει σε ύφεση.
Ακόμα και τα φουσκωμένα νούμερα του προ-
ϋπολογισμού παραδέχονται ότι οι ρυθμοί για
το 2023 πέφτουν. Το αποτέλεσμα είναι ένας
νέος γύρος από «κόκκινα δάνεια» που βάζουν
ξανά σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα.

Ο εφιάλτης αυτής της απειλής κάνει τον

Σταϊκούρα να συσκέπτεται με τους τραπεζίτες
και να μιλάει για «λύσεις σαν το ισπανικό μον-
τέλο». Στην Ισπανία η κυβέρνηση προτείνει
στους τραπεζίτες να διευκολύνουν όσους δα-
νειολήπτες κινδυνεύουν να γίνουν «κόκκινοι»,
παρατείνοντας τα δάνειά τους. Καλύτερα να
εισπράξουν οι τραπεζίτες με καθυστέρηση,
λέει η ισπανική κυβέρνηση, παρά να δουν τα
δάνεια να κοκκινίζουν.

Η κρίση του τραπεζικού συστήματος στην
Ελλάδα, όμως, είναι πολύ χειρότερη από την
ισπανική. Οι τραπεζίτες εδώ όταν βγαίνουν
στη διεθνή αγορά για να αντλήσουν κεφάλαια
αναγκάζονται να πληρώνουν ανεβασμένα επι-
τόκια για κάθε νέο ομολογιακό δάνειο. Η Εθνι-
κή Τράπεζα δανείστηκε με επιτόκιο 8 τοις εκα-
τό. Οι τραπεζίτες κλαίγονται ότι δεν έχουν πε-
ριθώρια να διευκολύνουν κανέναν.

Αντίστοιχα, ο Σταϊκούρας αναγκάζεται να
ομολογήσει ότι το δημόσιο δεν έχει περιθώρια
για να επιδοτήσει ξανά τις τράπεζες. Γιατί και
ο δανεισμός του δημοσίου από τις διεθνείς
αγορές απαιτεί πλέον τεράστια επιτόκια. Ο
κύκλος είναι φαύλος.

Πίσω από τις προεκλογικές φανφάρες, το
μόνο που υπάρχει είναι η ολόπλευρη κλιμάκω-
ση των αντεργατικών επιθέσεων. Η κυβέρνη-
ση κόβει τις κοινωνικές δαπάνες και τρέχει να
ιδιωτικοποιήσει Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια. Οι
τραπεζίτες κλείνουν καταστήματα και απο-
λύουν προσωπικό. Όλα τα κοράκια τρέχουν
να λεηλατήσουν ό,τι μπορούν. Δεν υπάρχει
άλλη λύση πέρα από την εργατική αντίσταση
για να τους φράξουμε το δρόμο με τους αγώ-
νες μας, να γκρεμίσουμε την κυβέρνηση που
τους υπηρετεί και να αρχίσουμε να παίρνουμε
τον έλεγχο στα χέρια της εργατικής τάξης.

Στις 16.400 έφτασε η οικονομική εξόρ-
μηση με τις 5.100 που στείλατε και

αυτήν την εβδομάδα, ενισχύοντας την
Εργατική Αλληλεγγύη, για να μπορεί να
προβάλει και να οργανώνει τους αγώνες
των εργατών και της νεολαίας ενάντια
στην κυβέρνηση.

Ευχαριστούμε θερμά, τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους, τις φίλες και
τους φίλους που δίνουμε μαζί τις μάχες
και ανταποκρίθηκαν.

1.000 ευρώ από τον Γιώργο Σ. Από
100: Δέσποινα Κ., Γιάννης Κ. 70 Διονύ-
σης Π. Από 50: Ηλίας Κ., Τάκης Γ., Στέ-
φανος Μπ., Φανή Α., Σπύρος Κ., Σάκης
Κ., Δημήτρης Τσ., Τζέρι Μ., Γιάννης Μ..
Θράσος Τζ., Μαρία Ν., Μύρων Μ., Κατε-
ρίνα Κ., Βασίλης Μ., Παντελής Γ., Κατε-
ρίνα Π., Μπάμπης Κ., Μιχάλης Θ., Μάνος
Τ., Χρυσάνθη Μ. Από 40: Γιάννης Δ., Τό-
νια Α. Από 30: Θέμης Π., Αλίκη Λ., Γιούλη
Κ., Μαρία Α. Από 25: Κωσταντίνος Π.,
Ηλίας Κ. Από 20: Παναγιώτα Μ., Βικτώ-
ρια Σπ., Κώστας Κ., Τάσος Ν., Γιώργος
Δ., Κατερίνα Τσ., Νίκος Κ., Λευτέρης
Μπ., Κώστας Τ., Νίκος Π. 15 Χρήστος Β.
Από 10: Χόρχι Α., Ελένη Π., Μάνος Κ.,
Πηνελόπη Κ., Δημήτρης Α., Μαρία Α. 5
Φάνης Κ.

Ευχαριστούμε τους συντρόφους που
στις εξορμήσεις στους εργατικούς χώ-
ρους πουλώντας την Εργατική Αλληλεγ-
γύη συγκέντρωσαν και οικονομική ενί-
σχυση. Ιπποκράτειο Θεσ. 100, Δαφνί 35,
Αγ. Σάββας 30, Γεννηματάς 10, Παμμα-
κάριστος 5. ΑΑΔΕ 60, Δήμος Αθήνας 10
και Πειραιά 5. Επίσης 28 ευρώ από το
ΠΑΔΑ.

Τέλος ευχαριστούμε την ΓΣΕΕ που
ανανέωσε την συνδρομή της στην εφη-
μερίδα και το περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα Κάτω και τους αναγνώστες μας
που γράφτηκαν συνδρομητές. Γιώργος
Π., Δήμητρα Κ., Μάνος Κ., Κώστας Β.,
Πάνος Π., Βασίλης Κ., Βασίλης Λ., Μανώ-
λης Μ., Ηλίας Κ.

Ραντεβού την Πέμπτη με το νέο φύλλο
της Εργατικής Αλληλεγγύης στην μεγά-
λη απεργιακή συγκέντρωση στο πλευρό
των εργαζόμενων στην Yγεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Ο φαύλος κύκλος της κρίσης τους 
                   δεν τετραγωνίζεται

Ο Σταϊκούρας ισχυρίζεται ότι
“οι Έλληνες επιστρέφουν”. 
Η φωτό από τη Διάσκεψη 
με το ίδιο όνομα.
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Με την κατάθεση του Γιώρ-
γου Δούλβαρη, παιδικού φί-
λου του Παύλου Φύσσα,

συνεχίστηκε η δευτεροβάθμια δίκη
της Χρυσής Αυγής στις 23/11. Ο Γ.
Δούλβαρης ήταν στο καφέ Κοράλλι
μαζί με τον Παύλο από την αρχή,
όταν τους εντόπισαν οι χρυσαυγίτες
που κάθονταν κοντά τους. Ήταν ο
μάρτυρας που στην πρώτη του κα-
τάθεση, λίγες ώρες μετά τη δολοφο-
νία, είχε πει: “Εγώ πιστεύω ότι κά-
ποιος από τα δυο άτομα ειδοποίησε
με κάποιον τρόπο αυτόν που μαχαί-
ρωσε τον Παύλο”. Με αυτή του τη
φράση έδειξε ότι ο εντοπισμός και η
στοχοποίηση της παρέας του Παύ-
λου ενεργοποίησε έναν ταχύτατο
φονικό μηχανισμό.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι μέσα
στο Κοράλλι είδαν δυο πελάτες για
τους οποίους του έκανε εντύπωση
που φορούσαν γκρι παραλλαγή και
αρβύλες, πρόσεξε δε για τον έναν
ότι φορούσε ανάποδα τη μπλούζα
του. Όταν τελείωσε ο αγώνας και
βγήκε έξω, όπως κατέθεσε, είδε ένα
αυτοκίνητο με δυο άτομα μέσα να
κοιτούν επίμονα και απειλητικά.
Μπήκε ξανά μέσα γιατί συνειδητο-
ποίησε ότι είχε ξεχάσει να πληρώσει
και βγαίνοντας για δεύτερη φορά
έξω είδε την κατάσταση να έχει κλι-
μακωθεί: “6-7 άτομα που μας απει-
λούσαν. Αυτό έγινε πιστεύω για 10
λεπτά. Ο Σεϊρλής είχε το αμάξι του
στο στενό και δεν ήταν δυνατόν να
μεταβεί σε αυτό για να φύγει. Υπήρ-
χε οχλαγωγία. Νιώθαμε απειλές.
Εγώ είπα ότι είμαστε στη γειτονιά
μας και δεν θέλουμε φασαρίες. Απο-
φασίσαμε να φύγουμε”.

Στη συνέχεια έδωσε την εικόνα
της επίθεσης όπως την έχουν περι-
γράψει και οι άλλοι μάρτυρες: η πα-
ρέα κυνηγήθηκε από τους, δεκάδες
πλέον, χρυσαυγίτες, το τάγμα δημι-
ουργούσε τρομοκρατία και απειλού-
σε: “λέγανε ότι θα μας γαμήσουν…
βρίζανε οικογένειες… έλεγαν ότι θα
μας σκοτώσουν”. Όταν ο Παύλος
Φύσσας είπε “τρέχουμε” ο μάρτυ-
ρας έτρεξε και “με το που έστριψα
δεξιά διαπίστωσα ότι ο Παύλος δεν
ήταν μαζί μου. Γύρισα. Όταν έφτασα
στο σημείο της δολοφονίας τον είδα
πεσμένο, χτυπημένο, στην αγκαλιά
της Χρύσας [σ.σ: της κοπέλας του].
Μου είπε ότι τον Παύλο τον μαχαί-
ρωσαν”.

Κλήθηκε το ασθενοφόρο το οποίο
σύμφωνα με τον μάρτυρα έκανε 20-
25 λεπτά να έρθει. Ο ίδιος, μαζί με
τον Δ. Μελαχροινόπουλο και τον Η.
Κοντονικόλα, το ακολούθησαν με το
αμάξι ως το νοσοκομείο, όπου και
έμαθαν για τον θάνατο του Παύλου.
Στο μεταξύ “είχα μάθει ότι κάποιοι
από την παρέα μας ήταν στο ΑΤ και
κρατούνταν. Συνάντησα τον Χατζη-
ευστρατίου [σ.σ: επίσης από την πα-
ρέα του Παύλου και θύμα της επίθε-
σης] και μου είπε ότι τους είχαν σε
έναν θάλαμο μαζί με τον δολοφόνο”.
Κατέθεσε επίσης ότι τραυματίστη-

καν και οι Μελαχροινόπουλος και
Κοντονικόλας. Τέλος, ο μάρτυρας
δεν παρέλειψε να περιγράψει την
απραξία της αστυνομίας: “Η Χρύσα
είχε δει δυο μηχανές της ΔΙΑΣ. Εκλι-
παρούσε τους αστυνομικούς να μας
βοηθήσουν. Δεν μας βοήθησε κανέ-
νας”.

Πέρα από αυτές τις συγκλονιστι-
κές εικόνες ο μάρτυρας εισέφερε
στο δικαστήριο και το σημαντικότε-
ρο στοιχείο – στο οποίο βέβαια συγ-
κλίνουν οι καταθέσεις όσων είδαν
την επίθεση και έχουν περάσει από
την ακροαματική διαδικασία μέχρι
τώρα: το ότι η επίθεση ήταν οργα-
νωμένη. “Είδαμε μηχανές δικάβα-
λες, κράνη, ήταν οπλισμένοι”, περιέ-
γραψε για το σημείο στο οποίο τους
είδαν έξω από το Κοράλλι, καθώς το
τάγμα συγκροτούνταν. “Έδιναν την
εικόνα ενός λόχου. Ήταν παρατε-
ταγμένοι, φορούσαν άρβυλα και εί-
χαν κράνη, ήταν σαν να έκαναν το
παν για να έρθουν σε συμπλοκή, την
ίδια στιγμή που εμείς προσπαθού-
σαμε να [την αποφύγουμε]”.

Σε ερώτηση της εξ αριστερών συ-
νέδρου αν το περιστατικό “ήταν τυ-
χαίο” απάντησε “όχι, οργανώθηκαν
και είχαν σκοπό να μας επιτεθούν”
και αργότερα σε άλλη ερώτηση για
το αν ήταν απρόβλεπτο απάντησε
ξανά με βεβαιότητα: “γνώριζαν τον
Παύλο από τη μουσική, βρήκαν την
ευκαιρία να οργανωθούν και να μας
κάνουν επίθεση”, ενώ σε άλλη ερώ-

τηση σημείωσε ότι υπάρχει στα
στοιχεία της πρωτόδικης δίκης η
κλήση του χρυσαυγίτη Αποστόλου
στην οποία αυτός λέει “το ψάχναμε
το μπαστάρδι”.

«Είχαν άρβυλα, κράνη, ξύλα»
Σε ερώτηση της πολιτικής αγωγής

να διευκρινίσει γιατί πίστευε ότι η
απειλή έξω από το Κοράλλι αυξανό-
ταν είπε “ήταν οι φωνές, το κλίμα
που επικρατούσε, οι απειλές. Ήρθαν
6-7 περίπου μηχανάκια. Είχαν άρβυ-
λα, κράνη, ξύλα. Φορούσαν παντελό-
νι γκρι παραλλαγή. Έδιναν την εικό-
να ότι είναι φασίστες”. Ενώ σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά: “Θέλανε να δη-
λώσουν την παρουσία τους”. Επιβε-
βαίωσε την προηγούμενη κατάθεσή
του στην οποία είχε πει: “η ομάδα
των 10-15 έξω από το Κοράλλι, οι
άλλοι με τα μηχανάκια και η δολοφο-
νία είναι γεγονότα που συνδέονται
μεταξύ τους”. Είπε ότι οι χρυσαυγί-
τες κινούνταν ως μία ομάδα κι όχι ως
δύο, ενώ εξήγησε επιπλέον: “τόσα
πολλά άτομα σε ένα σημείο χωρίς να
συμβαίνει κάτι, οργανώθηκαν με
στόχο να μας κάνουν επίθεση”.

Επειδή ένας από τους πολλούς
γελοίους ισχυρισμούς της υπερά-
σπισης, που έχουν διατυπωθεί ήδη
σε πολλούς από τους αυτόπτες μάρ-
τυρες, είναι ότι στην πραγματικότη-
τα υπήρξε πρόκληση και προσβολή
από τη μεριά της παρέας του Φύσσα
στους δυο χρυσαυγίτες που ήταν

στο Κοράλλι, ο μάρτυρας ρωτήθηκε
από την πολιτική αγωγή: “Ερ: Ο
Ρουπακιάς ήταν στο Κοράλλι; Απ:
Όχι. Ερ: Είχε λόγο να παρεξηγηθεί
από κάτι που συνέβη μέσα; Απ: Όχι.
Ερ: Τα 30 άτομα της Χρυσής Αυγής
ήταν μέσα στο Κοράλλι; Απ: Όχι. Ερ:
Πώς εξηγείται σε λιγότερο από 1
ώρα τα 3 άτομα να έγιναν 30 ή 40;
Απ: Υπήρχε αρκετός χρόνος να ορ-
γανωθούν και να μιλήσουν με τους
υπόλοιπους”. Τον ισχυρισμό ότι η
παρέα του Φύσσα ήταν αυτή που
εμφανίστηκε πρώτη ως απειλητική
κατέρριψε επίσης εξηγώντας ότι οι
χρυσαυγίτες αν ήθελαν μπορούσαν
να φύγουν γιατί, σε αντίθεση με την
παρέα, δεν ήταν μπλοκαρισμένοι.
Δεν έφυγαν όμως γιατί “ήταν απο-
φασισμένοι να μας χτυπήσουν, είχαν
πάρει πιθανώς εντολές και γι’ αυτό”.

Σε όλη αυτή τη συγκλονιστική κα-
τάθεση της οργανωμένης, προαπο-
φασισμένης υπεράριθμης επίθεσης
του τάγματος εφόδου αλλά και των
δραματικών στιγμών που έζησαν
όλα τα θύματα ακόμα και μετά, η
απάντηση της υπεράσπισης ήταν να
κάνει τη μέρα νύχτα και το άσπρο
μαύρο. 

“Γιατί στοχεύσατε με το βλέμμα
σας τους [δύο] χρυσαυγίτες;”, ήταν
η φράση που αντέστρεφε το γεγο-
νός ότι στην πρωτόδικη διαδικασία
αποδείχθηκε ότι οι δυο χρυσαυγίτες
στοχοποίησαν την παρέα του Παύ-
λου μόλις την είδαν και ειδοποίησαν

τους άλλους. “Να δούμε λίγο πώς
ξεκινάει η αλληλουχία των κλήσεων
[της παρέας σας] και τι ώρα”: πρό-
κειται για μια φράση που θέλει να
δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι
φίλοι του Παύλου έκαναν πρώτοι
την “κινητοποίηση δυνάμεων” και
προκάλεσαν ...φόβο στους χρυσαυ-
γίτες. Η πραγματικότητα βέβαια εί-
ναι ότι πρωτόδικα αναδείχθηκε η
γρήγορη και ιεραρχημένη αλληλου-
χία κλήσεων που κατόρθωσε τη γρή-
γορη ενεργοποίηση δεκάδων μελών
του τάγματος. 

“Η παρέα σας σε αυτό το σημείο
[σ.σ: πριν ξεκινήσει η επίθεση] έχει
ήδη κάνει μια παράνομη πράξη σε
βάρος των χρυσαυγιτών [σ.σ: την
εξύβριση].” Άλλο ένα όπλο στη φα-
ρέτρα της αντιστροφής της αλήθει-
ας: αυτοί που έχουν τελέσει ήδη
αδικήματα σε αυτό το σημείο είναι
οι χρυσαυγίτες που ήρθαν ανταπο-
κρινόμενοι στις κλήσεις και οι οποίοι
οπλοφορούν. Επιπλέον, βρίζουν και
απειλούν τα θύματά τους.

Φυσικά δεν έλειψαν και οι επιθέ-
σεις στον μάρτυρα. Ο συνήγορος
Γκαβέλας ζήτησε να διαβιβαστούν
τα πρακτικά της κατάθεσης του
Δούλβαρη έτσι ώστε να του ασκηθεί
διώξη για ψευδομαρτυρία, ενώ σε
άλλο σημείο τον ειρωνεύτηκε που εί-
πε ότι την ώρα της πρώτης του κα-
τάθεσης στην αστυνομία ήταν σοκα-
ρισμένος: “Τι ήσασταν σοκαρισμέ-
νος, αφού δεν ήσασταν καν μπρο-
στά [στο μαχαίρωμα]!”, τόλμησε να
πει στον άνθρωπο που είχε μόλις κα-
ταθέσει ότι δέχτηκε επίθεση από
“έναν λόχο”, κι ότι ακολούθησε τον
παιδικό του φίλο στο νοσοκομείο για
να ακούσει εκεί ότι είναι νεκρός.

Στις 5/12 που συνεχίζεται η δίκη
το δικαστήριο έχει καλέσει τις αυτό-
πτες μάρτυρες Δ. Ζώρζου και Π. Κα-
ραγιαννίδου.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι:
5/12, 7/12, 12/12, 14/12, 19/12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ Γ. ΔΟΥΛΒΑΡΗ

Οργανωμένη η δολοφονία
του Παύλου Φύσσα

Διαβάστε επίσης

Διαδήλωση το 2015 στο Κερατσίνι, στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη



Κυκλοφορεί το ημερολόγιο του 2023 για την οικονομική ενίσχυση της
ΚΕΕΡΦΑ. Στις σελίδες του ημερολογίου προβάλλονται φωτογραφίες

του Μάριου Λώλου που αναδεικνύουν τη ρατσιστική πολιτική της κυβέρ-
νησης και των ρεπόρτερ της Εργατικής Αλληλεγγύης που παρουσιάζουν
τους αγώνες του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος. 

Οι εικόνες συνοδεύονται με κείμενα των δικηγόρων του αντιφασιστικού
κινήματος Κ.Παπαδάκη, Θ. Καμπαγιάννη, Δ. Ζώτου, Ε. Κουνιάκη, του ιστο-
ρικού Προκόπη Παπαστράτη, του διασώστη Ιάσωνα Αποστολόπουλου, του
συγγραφέα Δημήτρη Παπαχρήστου, σκίτσα του Γιώργου Κωνσταντίνου
κ.α. Το ημερολόγιο κοστίζει 6 ευρώ. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από
την Αιόλου 47, 5ος όροφος και από το Μαρξιστικό Βιβιλοπωλείο. 

Για τις παραγγελίες σας στείλετε email στο antiracisfascism@yahoo.gr.
Τηλ. 2103232871, 7932828964.
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Η κυβέρνηση σταματάει το πρό-
γραμμα ESTIA, με το οποίο πρό-
σφυγες/ισσες χαρακτηρισμένοι

ως «ευάλωτοι/ες» μένουν σε σπίτια στις
πόλεις. «Ευάλωτοι/ες» χαρακτηρίζονται
μητέρες μόνες με μικρά παιδιά, θύματα
βασανιστηρίων και κακοποιήσεων, χρόνια
πάσχοντες, ανάπηροι/ες. 10.000 πρόσφυ-
γες/ισσες, πετιούνται στο δρόμο ή εκβιά-
ζονται για να μεταφερθούν σε στρατόπε-
δα – γκέτο εκατοντάδες χιλιόμετρα μα-
κριά από τις δουλειές τους, τα σχολεία
και τις γειτονιές τους. 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματο-
ποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας
28/11, έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας.

«Είμαστε εδώ από τον Αύγουστο του
2019 μαζί με τη γυναίκα μου και το μικρό
μας παιδί. Μας είπαν ότι η συνέντευξη για
το άσυλο θα γίνει τον Αύγουστο του 2023.
Τώρα μας λένε να φύγουμε από το σπίτι»
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Σα-
λομών, πρόσφυγας από το Τόγκο. «Η σύ-
ζυγός μου είναι πραγματικά πολύ άρρω-
στη. Μας είπαν να φέρουμε χαρτιά που να
αποδεικνύουν ότι είναι άρρωστη. Τα πήγα-
με, τα είδαν, είδαν και τη φαρμακευτική
αγωγή, όλα. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν
τίποτα λένε, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε
να φύγουμε από το σπίτι. Δεν μπορούμε
στην κατάσταση της γυναίκας μου να πά-
με σε καμπ. Ζήσαμε 11 μήνες σε καμπ
πριν έρθουμε εδώ. Στην Κω. Δεν θα ρισκά-
ρω τη ζωή της συζύγου μου πηγαίνοντας
πάλι σε καμπ. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί
για να μείνουμε εδώ». 

Η Γιούλη, καθηγήτρια σε διαπολιτισμι-
κό σχολείο μας λέει την ιστορία μιας μα-
θήτριάς της: «Στο σχολείο μας έχουμε
ένα κορίτσι από το Κογκό που προηγου-
μένως έμενε σε καμπ και στη συνέχεια
μπήκε σε σπίτι με το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ.
Εξαιρετική μαθήτρια, είναι πλέον στη Β’

Γυμνασίου. Η πιο συνεπής, η πιο αφοσιω-
μένη μαθήτρια. Ξαφνικά αυτό το παιδί
μας είπε ότι φεύγει, το διώχνουν μαζί με
την οικογένειά του από το σπίτι και το
στέλνουν πάλι σε καμπ. Αυτό σημαίνει ότι
σταματάει τη φοίτηση κι αποκόπτεται από
ένα περιβάλλον αποδοχής». 

Συνδικάτα
Η συγκέντρωση οργανώθηκε στο πλαί-

σιο καμπάνιας ενάντια στις εξώσεις στην
οποία πρωτοστατεί η ΚΕΕΡΦΑ. Είχε προ-
ηγηθεί κινητοποίηση προσφύγων έξω από
πολυκατοικία που μένουν στην Αχαρνών,
παρεμβάσεις τους σε συνελεύσεις σωμα-
τείων, συμμετοχή τους στην πορεία του
Πολυτεχνείου κλπ. Ήδη μια σειρά εργατι-
κά συνδικάτα έχουν ανακοινώσει τη στή-
ριξή τους στη μάχη ενάντια στις εξώσεις,
ανάμεσά τους η ΕΙΝΑΠ και σωματεία εκ-
παιδευτικών. Στην κινητοποίηση συμμετεί-
χαν πρόσφυγες/ισσες που απειλούνται με
έξωση, η ΚΕΕΡΦΑ, ο Φοιτητικός Σύλλο-
γος ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ, η Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας,
αλληλέγγυοι αγωνιστές/ριες, εκπρόσωποι
του ΣΕΠΕ Αριστοτέλης και δημοτικών
σχημάτων της αριστεράς.

«H E’ ΕΛΜΕ έχουμε πάρει απόφαση
ενάντια στις εξώσεις, που αποτελούν ένα
κρεσέντο ρατσισμού από την κυβέρνηση»
μεταφέρει η Εύα Ηλιάδη, εκπαιδευτικός
σε σχολείο του κέντρου της Αθήνας. «Τα
παιδιά που πάνε στα σχολεία τα ξεριζώ-
νουν και τα στέλνουν στα στρατόπεδα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σταματάνε κι
από το σχολείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε
συναδέλφισσες που ψάχνουν να δουν τι
έχουν γίνει οι μαθητές τους. Έχουν κατα-
λήξει στον Κατσικά, στη Ριτσώνα, στη Μα-

λακάσα, στο δρόμο; Μαθαίνουμε ότι ξανά
αναγκάζονται μάνες με παιδιά να προσπα-
θούν να περάσουν σύνορα με τα πόδια
μέσα στο καταχείμωνο. Ως εκπαιδευτικοί
λοιπόν παίρνουμε θέση και θα κάνουμε
ό,τι χρειαστεί για να μην περάσει». 

Η Εύα Ντόκου, φοιτήτρια στη ΣΔΟΚΕ
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμ-
πληρώνει: «Οι φοιτητές/ριες που δίνουμε
τη μάχη στις σχολές ενάντια στην κυβέρ-
νηση και τις δολοφονικές της επιλογές
στεκόμαστε και στο πλευρό των προσφύ-
γων. Διεκδικούμε οι πρόσφυγες να μεί-
νουν σε σπίτια στις πόλεις με κρατική μέ-
ριμνα. Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις
στους δήμους για τη φροντίδα τους. Στη
σχολή μας έχουμε το τμήμα Κοινωνικής
Εργασίας που οι συμφοιτητές/ριές μας
υποχρεώνονται να κάνουν απλήρωτες
πρακτικές σε απατεώνες που διαχειρίζον-
ται χρήματα που δεν φτάνουν ποτέ στους
πρόσφυγες. Σπίτια υπάρχουν, κόσμος να
δουλέψει υπάρχει, χρήματα υπάρχουν». 

Ο δημ. σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας και συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου, έθεσε το
ζήτημα στο δημοτικό συμβούλιο που ήταν
σε εξέλιξη, μεταφέροντας το ψήφισμα
πλήθους σωματείων που διεκδικούν «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 στρατό-
πεδα γκέτο και φυλακές. Απαιτούμε οι Δή-
μοι να εξασφαλίσουν δομές φιλοξενίας και
προγράμματα κοινωνικής κατοικίας για
όλους τους άστεγους, πρόσφυγες και ντό-
πιους χωρίς διακρίσεις».

Στέλιος Μιχαηλίδης

Ημερολόγιο της ΚΕΕΡΦΑ

Μια νέα καραβιά προσφύγων και μεταναστών, από
τις μεγαλύτερες που έχουν εντοπιστεί νότια της

Κρήτης, μεταφέρθηκε την Τετάρτη 23/11 στο λιμάνι της
Παλαιόχωρας Χανίων. 500 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυ-
ναίκες και παιδιά από τη Συρία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και
το Σουδάν. Πριν από τέσσερις ημέρες μπήκαν στη θά-
λασσα από την Λιβύη με προορισμό την Ιταλία. Ο καιρός
το οδήγησε στην περιοχή αφήνοντάς το ακυβέρνητο,
ενώ έπνεαν άνεμοι 7 μποφόρ. 

Συγκέντρωση αλληλεγγύης έγινε την επόμενη στο Λι-
μάνι της Παλαιόχωρας με τη συμμετοχή της ΚΕΕΡΦΑ
Χανίων, φοιτητών/ριών, του Κοινωνικού Στεκιού - Στεκιού
Μεταναστών και της Κατάληψης Ρόζα Νέρα. Οι πρόσφυ-
γες παρέμεναν στο ακατάλληλο για φιλοξενία πλοίο και
σε σκηνές της Ύπατης Αρμοστείας που στήθηκαν νωρί-
τερα το πρωί.

Την Παρασκευή 25/11, έγινε συνάντηση αντιπροσωπεί-
ας φοιτητών, συλλογικοτήτων και αντιρατσιστικών οργα-
νώσεων με τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογε-
ρή. Σύμφωνα με την ΚΕΕΡΦΑ Χανίων, οι απαντήσεις του
αντιπεριφερειάρχη στα ζητήματα που τέθηκαν «είναι εν-
δεικτικές της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και
οι τοπικές διοικήσεις των δήμων και των περιφερειών».

Σε ανακοίνωσή της η τοπική Κίνηση τονίζει ότι «οι 500
πρόσφυγες και μετανάστες ήρθαν αντιμέτωποι με την
απουσία των κατάλληλων δημόσιων δομών για την στέ-
γαση τους τόσο στην Παλαιόχωρα και το Δήμο Καντά-
νου-Σελίνου, όσο και στο Δήμο Χανίων. Η μεταφορά και
η διαμονή των συνανθρώπων μας από το σάπιο πλοίο
στο οποίο επέβαιναν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και το
ferry boat “Σαμαριά”, το οποίο είναι ανοιχτό στο πλάι μέ-
σα στο κρύο και τη βροχή, δείχνει ότι δεν υπάρχει προ-
τεραιότητα για “την σωτηρία της ανθρώπινης ζωής” […]
Η ΚΕΕΡΦΑ στηρίζει τους αγώνες και τα αιτήματα των
προσφύγων. Χαιρετίζουμε τους αλληλέγγυους πολίτες
που έδρασαν αμέσως ώστε να βοηθήσουν τους 500 πρό-
σφυγες. Είναι ώρα να ακουστεί πλατιά και στην Ελλάδα
η αλήθεια για τις ρατσιστικές πολιτικές της ΕΕ και του
Μητσοτάκη.

Απαιτούμε την άμεση διάσωση των προσφύγων και
των μεταναστών κάθε φορά και όχι να κινδυνεύουν στη
θάλασσα. Να τους δίνεται η ελευθερία για να πηγαίνουν
όπου θέλουν και να ανοίξει η διαδικασία ασύλου για
όσους το επιθυμούν. Να δημιουργηθούν τώρα οι δημό-
σιες δομές που είναι αναγκαίες για την υποδοχή στα Χα-
νιά και στην Κρήτη των κατατρεγμένων του πολέμου και
των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων με διορισμό κατάλλη-
λου και αναγκαίου μόνιμου προσωπικού. Να ανοίξουν τα
κλειστά ξενοδοχεία. Να λειτουργήσει και στην Κρήτη η
Υπηρεσία Ασύλου. Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι».

ΧΑΝΙΑ

Καλοδεχούμενοι 
οι πρόσφυγες

Δομές
στήριξης -
Όχι
εξώσεις

Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ Χανίων

28/11, Έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Την Κυριακή 27/11 έγινε η συνέλευση της Ένωσης Συντακτών Πε-
ριοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου – ΕΣΠΗΤ στην αίθουσα της

ΕΣΗΕΑ με ταυτόχρονη δια ζώσης και ηλεκτρονική συμμετοχή. Η συ-
νέλευση κατάφερε να φτάσει σε νούμερο απαρτίας ώστε να μπορεί
να πάρει αποφάσεις. Εισηγητικά έγινε η ενημέρωση, ανάμεσα σε άλ-
λα, ότι η ΕΣΠΗΤ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για ΣΣΕ στον δη-
μόσιο τομέα -ΕΡΤ, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και ΑΠΕ- όπου,
όπως αναφέρθηκε, δεν κερδήθηκαν αυξήσεις σε μισθούς, αλλά κου-
πόνια με την εκτίμηση ότι ήταν καλή εξέλιξη από το τίποτα. Στην ου-
σία δεν υπήρχε κάτι να πει η ηγεσία της ΕΣΠΗΤ.

Στην τοποθέτησή μου υπογράμμισα ότι υπάρχει αναντιστοιχία των
πρωτοβουλιών των Ενώσεων σε σχέση με τις εξελίξεις. Πρέπει να
βγουν μπροστά για να οργανωθούν συνελεύσεις στα “μαγαζιά” με

προοπτική τη διεκδίκηση ΣΣΕ με αυξήσεις και όχι με κουπόνια. Να
αφουγκραστούν τον κόσμο και τα προβλήματά του, με κέντρο το ζή-
τημα της ακρίβειας που δυσκολεύει τους εργαζόμενους να ανταπο-
κριθούν. Μια συνταξιούχα είπε ότι θα είναι η επόμενη Κολοβού γιατί
με 700 ευρώ σύνταξη θα της πάρουν το σπίτι νομοτελειακά.

Ως Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στην ΕΣΠΗΤ κατα-
θέσαμε τρία ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν παμψηφεί από τη συνέ-
λευση. Το πρώτο ήταν για τη συμμετοχή μας στην πανεργατική
απεργία 1/12 στο πλάι των υγειονομικών κόντρα στο νέο ν/σ Πλεύ-
ρη-Γκάγκα που ιδιωτικοποιεί και διαλύει το ΕΣΥ. Το δεύτερο ήταν
για τη στήριξη στη συναδέλφισσα συνταξιούχο Ιωάννα Κολοβού που
έχασε το σπίτι της για λίγα χρήματα και με αίτημα να σταματήσουν
οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί. Και τέλος, καταδικάζουμε τη
σύλληψη και δίωξη, με σωρεία κακουργηματικών κατηγοριών, του
φωτορεπόρτερ Νίκου Πηλού, μέλους της Ένωσης Ανταποκριτών
Ξένου Τύπου και απαιτούμε την απόσυρση όλων των αστήριχτων
εναντίον του κατηγοριών.

Πάνος Κατσαχνιάς, δημοσιογράφος, μέλος της Αριστερής 
Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή και των Financial Crimes
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Εκδήλωση 
της Ε’ ΕΛΜΕ

Εκλογές δασκάλων
Ξάνθης

Συνέλευση ΕΣΠΗΤ
Να οργανώσουμε 
τους χώρους δουλειάς

ΣΕΠΕ “Αριστοτέλης”

Βιντεοπροβολή της ταινίας “Αναπληρωτής”
του Άρη Αγάθου, που αποτυπώνει τη ζωή

ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού στους Φούρ-
νους της Ικαρίας, έγινε με πρωτοβουλία της Ε'
ΕΛΜΕ την Τετάρτη 23/11 στα γραφεία της ΕΛΜΕ.
Ακολούθησε πολύ πλούσια συζήτηση για όλα τα
ζητήματα στην εκπαίδευση και τις επιθέσεις της
κυβέρνησης, με συμμετοχή μόνιμων και αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών. 

«Η παρουσίαση της ταινίας από τον ίδιο τον δη-
μιουργό της που συμμετείχε στην εκδήλωση μας
έδωσε μια πολύ ωραία πάσα λέγοντας μας ότι ο
λόγος που επέλεξε τελικά να παρουσιάσει αυτό το
θέμα είναι να δει όλη η κοινωνία τι περνούν οι ανα-
πληρωτές», δήλωσε στην ΕΑ η Εύα Ηλιάδη, ανα-
πληρώτρια στην Ε’ ΕΛΜΕ. «Είναι η εικόνα για το
πώς συμπεριφέρεται το κράτος στους εκπαιδευτι-
κούς αλλά και στους μαθητές. Η συζήτηση που
άνοιξε ήταν από τις πιο ωραίες που έχουμε κάνει
στην ΕΛΜΕ. Αναπληρωτές έθεσαν τα προβλήματά
τους, αλλά η κατάληξη ήταν το πώς παλεύουμε
όλοι μαζί, αναπληρωτές και μόνιμοι, για μαζικούς
διορισμούς μέχρι να είναι τα προσφυγόπουλα όλα
στα σχολεία μας. Τέλος, έγινε ενημέρωση-κάλε-
σμα από τον Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης
για την πανεργατική απεργία 1/12 για τη δημόσια
Υγεία, που είχε πολύ θερμή ανταπόκριση».

Σε αρχαιρεσίες για το νέο ΔΣ προχωράει ο ΣΕ-
ΠΕ Ξάνθης την Τετάρτη 30/11 από τις 10πμ

μέχρι τις 6.30μμ στο ξενοδοχείο Elisso. Ο Τζεμαλή
Μηλιαζήμ, από το Δίκτυο εκπαιδευτικών “η Τάξη
μας” συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Αριστερής
Αγωνιστικής Κίνησης (Παρεμβάσεις) και αναφέρει:

«Είναι εκλογές πολύ κρίσιμες. Γίνονται σε μία
περίοδο που το εργατικό κίνημα βγαίνει ξανά
μπροστά για να ρίξει την κυβέρνηση του Μητσοτά-
κη και να μην περάσουν οι επιθέσεις. Χρειάζεται
να τους δώσουμε το τελειωτικό χτύπημα και να
ενισχύσουμε το εργατικό κίνημα για να κερδίσει
όσα έχασε τα τελυταία χρόνια που μας ρήμαξαν
τις ζωές. Ρήμαξαν και μεγάλο κομμάτι της εκπαί-
δευσης. Προσπαθούν να περάσουν την ατομική
αξιολόγηση στα σχολεία, να ιδιωτικοποιήσουν πε-
ραιτέρω την Παιδεία και να ξεπουλήσουν ,τι έχει
απομείνει. Δεν τα χουν καταφέρει όπως θα ήθελαν
γιατί το κίνημα τους σταματούσε. Για να προχωρή-
σουμε ακόμα καλύτερα καλούμε τον κόσμο να ψη-
φίσει Αριστερή Αγωνιστική Κίνηση και να δυναμώ-
σει τα πιο ριζοσπαστικά κομμάτια των εκπαιδευτι-
κών, για δημόσια δωρεάν Παιδεία για όλα τα παι-
διά χωρίς αποκλεισμούς».

Στις εκλογές του ΣΕΠΕ Αριστοτέλης (23/11)
πρώτη δύναμη βγήκε η Ανεξάρτητη Αγωνιστι-

κή Δύναμη (Παρεμβάσεις – Πρωτοβουλία Ανεξάρ-
τητων Εκπαιδευτικών) με 4 έδρες από 3 που είχε
το 2019, δεύτερη η ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) που κράτησε τις
2 έδρες της και τρίτη η ΔΑΚΕ με 1 έδρα από 2 που
είχε το 2019, ενώ η ΔΗΣΥ (ΚΙΝΑΛ) πάλι δεν έβγαλε
έδρα.

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ και συγ-
κέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας
πραγματοποιήθηκε την Tετάρτη 23/11

ενάντια στο (μίνι) ασφαλιστικό νομοσχέδιο
του Χατζηδάκη, που ανάμεσα σε άλλα ξε-
πουλάει και ιδιωτικοποιεί την τεράστια περι-
ουσία του  Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων. Το ν/σ ψηφίστηκε την επόμενη
μέρα (24/11) με τις ψήφους των βουλευτών
της ΝΔ. Είναι αστείο το ποσό των 250 ευρώ
εφάπαξ που δίνει σε χαμηλοσυνταξιούχους
και ευάλωτους, είναι κοροϊδία οι λεγόμενες
αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά η λεηλασία
των ασφαλιστικών ταμείων και του ΜΤΠΥ εί-
ναι πραγματική. Την ώρα που ο πληθωρι-
σμός τρέχει με 12% και οι αυξήσεις σε τρό-
φιμα και ενέργεια είναι ακόμα μεγαλύτερες,
είναι προεκλογικές παροχές-φιάσκο αυτά τα
ψίχουλα και ούτε μπορούν να κρύψουν τις
επιθέσεις που φέρνει ο νέος νόμος. 

Ο Κώστας Τουλγαρίδης, μέλος ΕΕ της
ΑΔΕΔΥ, ανέφερε στον χαιρετισμό του στη
συγκέντρωση: «Ξέρουμε καλά ότι είμαστε
μπροστά σε μια προσπάθεια να ξεκοκαλί-
σουν ό,τι έχει μείνει όρθιο από την περιουσία
των ταμείων, από την κινητή και ακίνητη περι-
ουσία του Μετοχικού Ταμείου, που φτιάχτηκε
με τον ιδρώτα και τον οβολό των εργαζομέ-
νων για τόσο χρόνια. Τώρα πρέπει να αποδο-
θούν με παροχές στους εργαζόμενους. Δεν

είναι χρήματα του κράτους κι όμως θέλουν
να τους βάλουν χέρι με ΑΕ κάτω από τον
έλεγχο του Υπουργού. Είναι η συνέχεια της
πολιτικής που εδώ και 30 χρόνια διαλύει τη
δημόσια ασφάλιση, του PSI και του νόμου
Κατρούγκαλου, ενώ τώρα κόβει τις δυνατό-
τητες πρόωρης συνταξιοδότησης. 

«Να τους στείλουμε σπίτι τους»
Έτσι όπως οργανώνονται οι κινητοποι-

ήσεις από τη συνδικαλιστική ηγεσία, δεν βά-
ζουν στόχο την ανατροπή αυτής της πολιτι-
κής. Να πιάσουμε το νήμα από το ξέσπασμα
της απεργίας 9/11 για να ξαναβγούμε με
πανεργατική απεργία μπροστά στον προ-
ϋπολογισμό. Να τους στείλουμε σπίτι τους
και να προχωρήσουμε σε πραγματική ανα-
τροπή για αξιοπρέπεια και δικαιώματα». 

«Ιδιωτικοποιούν το Μετοχικό Ταμείο πα-
ραδίδοντάς το σε δύο ανώνυμες εταιρίες
και οι κόποι μιας ζωής, παρακρατήσεις από
τους μισθούς μας, ξεπουλιούνται», δήλωσε
στην ΕΑ η Μάρω Δημάκου, μέλος ΔΣ της
ΠΕΣΕΚ. «Αλλάζουν το θεσμικό πλαίσιο με
τον Διοικητή-μάνατζερ να κάνει ό,τι θέλει.
Δεν είχε απώλειες το ταμείο, ήταν ανθηρό,
άρα δεν χρειαζόταν να το δώσει κάπου. Κι
αυτό γιατί ευτυχώς τα προηγούμενα δώδε-
κα μνημονιακά χρόνια δεν το άγγιξαν. Αλλά
τώρα το κάνουν γιατί θέλουν να ξεπουλή-

σουν τα πάντα. Ξεπούλησαν τα επικουρικά
ταμεία, σε λίγο θα ξεπουλήσουν και τις συν-
τάξεις. Να είμαστε στους δρόμους, αυτό εί-
ναι το βασικό. Να υπάρχει πληροφόρηση
και οργάνωση. Να πάμε για πανεργατική
κλιμάκωση και σε απεργίες διαρκείας. Έτσι
νικάμε, αυτό λέει η ιστορία».

«Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε την
περιουσία όλων μας, των δημοσίων υπαλλή-
λων και των συνταξιούχων», δήλωσε στην ΕΑ
η Δώρα Θοδωροπούλου, γραμματέας συλ-
λόγου υπαλλήλων ΜΤΠΥ. «Είναι ανένδοτο το
Υπουργείο και δεν έκανε καμία αλλαγή στο
νομοσχέδιο που κατεβάζει παρά την κατα-
κραυγή και τα πολλά ψηφίσματα. Δεν πτοού-
μαστε. Θα φροντίσουμε αυτό το νομοσχέδιο
να μείνει στα χαρτιά. Εμείς είμαστε οι ιδιο-
κτήτες του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων και αυτοί που θα κρίνουμε ποιος
θα το διαχειριστεί. Αλλά καμία ΑΕ δεν είναι
υποχρεωμένη να δώσει στοιχεία για τη δια-
χείριση που θα κάνει. Μέχρι τώρα ο οποιοσ-
δήποτε από μας είχε να δικαίωμα να ζητήσει
να μάθει ό,τι θέλει από το ΔΣ του ΜΤΠΥ. Τώ-
ρα καταργείται το δικαίωμα στην ενημέρω-
ση, όπως και στη διαχείριση. Γι' αυτό ο νέος
Διοικητής που βάζουν έχει όλες τις εξουσίες
και δεν είναι καν μερισματούχος του Ταμεί-
ου, απλά διορισμένος από τον Υπουργό».

M.N.

Έξω τα αρπακτικά από το Μετοχικό Τ.Π.Υ
23/11, Yπουργείο Εργασίας. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Να γίνει 
συνέδριο
μάχης
Το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ γίνεται τη χειρότερη

στιγμή για την κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας. Είναι ένα κορυφαίο Συνέδριο που θα
εκλέξει 85 συμβούλους που αφορούν σε 600 χι-
λιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Την ώρα που η
Νέα Δημοκρατία χαροπαλεύει, προσπαθεί ταυτό-
χρονα να τα διαλύσει όλα. 

Για εμάς, την αντικαπιταλιστική Αριστερά και
τις Παρεμβάσεις, είναι ένα συνέδριο μάχης. Όχι
όπως λένε διάφοροι γραφειοκράτες ότι έχει λή-
ξει πριν καν ξεκινήσει γιατί είναι μετρημένα κου-
κιά και ξέρουμε ποιος θα βγει και σε ποια σειρά.
Θέλουμε σε αυτό το συνέδριο να συζητηθεί, όσο
πιο ανοιχτά και δημοκρατικά γίνεται, το τι κάναμε
μέχρι στιγμής: πού η ΑΔΕΔΥ δεν βρέθηκε στο
ύψος των περιστάσεων, πού πήρε σωστές πρω-
τοβουλίες. Αλλά πάνω απ  όλα, στο τέλος να
έχουμε αποφάσεις για πανελλαδική απεργία
ενάντια στον προϋπολογισμό, όχι όπως τα τελευ-
ταία δύο χρόνια που δεν οργανώθηκε τίποτα στα
σοβαρά ενάντια στους προϋπολογισμούς. 

Ταξικός προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός του 2023 είναι ο πλέον τα-

ξικός. Τα παίρνουν όλα από την εργατική τάξη
και τους φτωχούς και τα χαρίζουν στους καπιτα-
λιστές. Μέχρι και το υπουργείο των μπάτσων
έχει αύξηση 100 εκατομ. ευρώ φέτος για να είναι
ακόμα περισσότεροι με καλύτερα γκλομπ και δα-
κρυγόνα εναντίον μας. Και σε νοσοκομεία, σχο-
λεία και πανεπιστήμια δεν παίρνουμε τίποτα. Γί-
νεται ακόμα πιο προκλητικός γιατί μιλάμε για μια
περίοδο πληθωρισμού και ακρίβειας με τον κό-
σμο από παντού να απαιτεί αυξήσεις γιατί δεν
μπορεί να επιβιώσει ή για να μην του πάρουν το
σπίτι οι τραπεζίτες. Η απάντηση δεν μπορεί να
είναι άλλη από απεργία πανεργατική πανδημοσι-
οϋπαλληλική με απόφαση από το συνέδριο.

Επίσης, θέλουμε να κλείσει το συνέδριο με
απόφαση ότι το ζήτημα του ρατσισμού και η φα-
σιστική απειλή είναι υπόθεση όλου του εργατι-
κού κινήματος, από τους γιατρούς και τους εκ-
παιδευτικούς μέχρι τους εφοριακούς και τους
εργαζόμενους στα υπουργεία και γι' αυτό όλοι
θα διαδηλώσουμε στις 18 Μάρτη, τη διεθνή μέρα
ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό σε συν-
τονισμό με δεκάδες άλλες χώρες. Το ίδιο και για
τη μάχη ενάντια στη γυναικεία καταπίεση και γι'
αυτό η 8 Μάρτη θα πρέπει να είναι και φέτος
απεργιακή και μαζικότερη από ποτέ. Συνεχίζουν
και εντείνονται οι σεξιστικές επιθέσεις και οι κα-
κοποιήσεις γυναικών και παιδιών. Εκεί οδηγούν
οι περικοπές και η υποστελέχωση στα σχολεία,
στα νοσοκομεία, στο Βοήθεια στο Σπίτι, συνολι-
κά στο Κράτος Πρόνοιας. 

Χρίστος Αργύρης, 
γιατρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς, 

μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ με τις Παρεμβάσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΑΔΕΔΥ
6-8 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Όλες και όλοι Τετάρτη 30 Νοέμβρη, 
Σταθμός ΗΣΑΠ Καλλιθέας 8.30πμ

Την Τετάρτη 30/11 βγαίνει σε πλειστηριασμό το σπίτι του του Λευ-
τέρη Σιδερή, ψυκτικού, μέλους του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πρόκει-

ται για την πρώτη κατοικία 52 τ.μ. στο Περιστέρι που βγαίνει στο
σφυρί από αρπακτικό φαντ. 

Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη παρά την οργή του κόσμου συνεχίζει
να κάνει πλάτες στους Πάτσηδες και τα κοράκια που κερδοσκοπούν
με τα σπίτια του κόσμου στις εργατογειτονιές. Λίγες μέρες μετά την
βάρβαρη εισβολή στο σπίτι της χαμηλοσυνταξιούχου Ιωάννας Κολο-
βού στα Ιλίσια, που πήρε ως απάντηση μία δυναμική κινητοποίηση
στην γειτονιά, ακολούθησε η εκκένωση των προσφυγικών στην Αλε-
ξάνδρας με τραμπουκισμούς και συλλήψεις από τους μπάτσους του
Θεοδωρικάκου.

Το εργατικό κίνημα έχει την δύναμη να βάλει τέλος στους πλειστη-
ριασμούς και τις εξώσεις, να εξασφαλίσει στέγη για όλους, ντόπιους
και μετανάστες και να στείλει στον αγύριστο την κυβέρνηση της κα-
ταστροφής, των Πάτσηδων και των αρπακτικών.

Για την αποτροπή του πλειστηριασμού προγραμματίζεται κινητοποί-
ηση την Τετάρτη 30/11, στον σταθμό ΗΣΑΠ Καλλιθέας στις 8.30πμ.

Απεργία 
στην 
Πειραιώς

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στην Τρά-
πεζα Πειραιώς πραγματοποίησαν την
Τρίτη 29/11 οι εργαζόμενοι της τρά-

πεζας ενάντια στις 2.500 απολύσεις που
σχεδιάζει η διοίκηση μέχρι το τέλος του
2023 σύμφωνα με το νέο business plan. Συγ-
κεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν από νωρίς
το πρωί στο κατάστημα της Πειραιώς στη
Μιχαλακοπούλου και Ραψάνης και αργότερα
έξω από το κτίριο της διοίκησης στην οδό
Αμερικής στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για μια προκλητική αντεργατική
επίθεση, την ώρα που η Πειραιώς, όπως και
οι άλλες τράπεζες, καταγράφουν τεράστια
κερδοφορία. Οι απολύσεις γίνονται μέσω
προγράμματος εθελουσίας εξόδου, αλλά με
το πιστόλι στον κρόταφο. Όπως μας μετα-
φέρει ο Γιάννης, υπάλληλος της Τράπεζας,
που εξαναγκάζεται σε εθελουσία ή μετάθε-
ση στην Αθήνα από τη Βόρεια Ελλάδα: «Αν
δεν δεχτείς την εθελουσία, πρέπει να δε-
χτείς οπωσδήποτε τις μετακινήσεις που σου
λένε. Και όταν λέμε μετακινήσεις εννοούμε
να είσαι στη Βόρεια ή στη Δυτική Ελλάδα και
να σε στέλνουν στην Αθήνα. Ξεσπιτώνεσαι,
πρέπει να αφήσεις την οικογένειά σου αν
έχεις παιδιά και σου αλλάζει όλη τη ζωή

σου. Και οικονομικά το κόστος αυτής της αλ-
λαγής δεν σε συμφέρει. Πιστεύω ότι το μόνο
που μπορεί να τους κάνει να φοβηθούν είναι
η συμμετοχή στις απεργίες σε μεγάλο ποσο-
στό. Και με διάρκεια οι απεργίες, τέσσερις-
πέντε μέρες. Έτσι θα φανεί το τι γίνεται με
τις απολύσεις, έτσι θα ξεσηκώσουμε την κοι-
νωνία για να μας ακούσει, έτσι θα δείξουμε
ότι έχουμε δύναμη. Το έχουμε δει αυτό σε
υποκαταστήματα που πήγαν να κλείσουν,
έγιναν απεργίες και το σταμάτησαν».

«Με απολύουν»
«Έδωσα ΑΣΕΠ το 2005 για να μπω στη

Αγροτική και τώρα με απολύουν από την
Πειραιώς», δήλωσε στην ΕΑ μία εργαζόμενη
της Πειραιώς, «Μας φέρνουν από την επαρ-
χία εσκεμμένα να δουλέψουμε στην Αθήνα
για εκβιασμό. Αφήσαμε τα παιδιά μας εκα-
τοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Να γράψετε ότι
αυτοί κάνουν απολύσεις και όχι εθελούσιες
εξόδους», μας είπε μία άλλη.

«Με το δίλημμα εθελουσία ή μετοίκηση σε
άλλο νομό, ετοιμάζουν να κλείσουν ένα με-
γάλο δίκτυο καταστημάτων κυρίως στην Πε-
ριφέρεια. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέ-
μα, δεν αφήνει περιθώρια. Από τους 8.500

εργαζόμενους θέλουν να φτάσουν σε έναν
χρόνο περίπου στους 6.000. Αυτό είναι εξαι-
ρετικά βίαιο και δεν μπορεί να επιτευχθεί εύ-
κολα. Περίπου ένας στους τρεις εργαζόμε-
νους καλείται να αποχωρήσει και μετά δύο
στους τρεις να επιβαρυνθούν με παραπάνω
εργασία. Άρα αφορά όλους τους εργαζόμε-
νους, είτε αυτούς που απειλούνται με από-
λυση, είτε αυτούς που θα μείνουν που κα-
λούνται να αυξήσουν την παραγωγικότητα»,
τόνισε ο Βάιος Νάκος, γραμματέας Συλλό-
γου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς.

«Συναδέλφισσα με τέσσερα παιδιά και χή-
ρα τη μετακινούν από την Πρέβεζα στην
Αθήνα», μας είπε ο Μανώλης Μπεμπένης,
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις
Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς. «Αυτές
είναι πρακτικές που θυμίζουν άλλες μαύρες
εποχές. Ο τελευταίος όρος στην εθελουσία
λέει ότι “δεν έχω καμία άλλη απαίτηση” για
να αποφύγουν τις δικαστικές προσφυγές.
Την ίδια στιγμή, ο CEO της τράπεζας μαζί με
τη γυναίκα του που είναι υπεύθυνη Τύπου
της ΝΔ είναι στο City του Λονδίνου για να
διοργανώσουν συγκέντρωση επιχειρηματιών
για τον Μητσοτάκη».

Μ.Ν.

Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη

29/11, Απεργιακή συγκέντρωση στα γραφείο διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς. Φωτό: Μάνος Νικολάου

21/11, Ζωγράφου. Διαδήλωση ενάντια στην έξωση της Ι. Κολοβού. Φωτό: Γιάννης Κέμμος

Απεργία 
στην 
Πειραιώς
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Πραγματοποιήσαμε τη στάση εργασίας της ΕΝΙΘ
τη Δευτέρα 28/11 ενάντια στο νέο νομοσχέδιο

Πλεύρη-Γκάγκα. Ήταν η πρώτη αντίδραση των νοσο-
κομειακών γιατρών, των συνταξιούχων και των συνδι-
κάτων της πόλης με τη στάση εργασίας και της ΕΔΟΘ,
που έδειξε τη συμπαράσταση των εργαζόμενων όλου
του δημοσίου τομέα. Συγκέντρωση έγινε έξω από την
ΥΠΕ για να εκφράσουμε την αντίδρασή μας απέναντι
σε αυτό το έκτρωμα που διαλύει τη δημόσια Υγεία και
προωθεί την ιδιωτικοποίηση. 

Κλιμακώνουμε την Πέμπτη 1/12 με την 24ωρη πα-
νελλαδική απεργία της ΟΕΝΓΕ και τη στάση εργασίας
που έχει βγάλει η ΕΔΟΘ και πανελλαδικά η ΑΔΕΔΥ με
συγκέντρωση στη 1μμ στην ΥΠΕ. Με προσπάθεια να

έχει πραγματικά πανεργατικό χαρακτήρα, δίνουμε τη
μάχη να καλέσει και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονί-
κης. Ταυτόχρονα, ως Συντονιστικό των Νοσοκομείων
οργανώνουμε αυτές τις μέρες στα νοσοκομεία μας
τον ξεσηκωμό απέναντι στην επίθεση στη δημόσια
Υγεία. Από τη Δευτέρα βρεθήκαμε στις πύλες και τις
επόμενες μέρες με περιοδείες παλεύουμε για να εκ-
φραστεί στη διαδήλωση της Πέμπτης 1/12 όσο πιο μα-
ζικά γίνεται η πλειοψηφία του κόσμου που καταλαβαί-
νει ότι η κατάργηση της Πλήρους και Αποκλειστικής
Απασχόλησης στο ΕΣΥ και η είσοδος των ιδιωτών για-
τρών θα σημάνει διάλυση.

Γιάννης Κούτρας, γιατρός στο Ιπποκράτειο 
Θεσσαλονίκης, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Στην απεργιακή συγκέν-
τρωση στην πύλη του Πα-

νεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων τη Δευτέρα 28/11,
με στάση εργασίας της Ένω-
σης Ιατρών Νοσοκομείων
Ηπείρου (ΕΙΝΗ), συμμετείχαν
υγειονομικοί, γιατροί και ερ-
γαζόμενοι μέλη του σωματεί-
ου, μαζί με Συμβασιούχους
Ορισμένου Χρόνου από την
καθαριότητα, τη φύλαξη και
τα μαγειρεία, οι οποίοι είχαν
δυναμική παρουσία και πα-
λεύουν ενάντια στην απόλυσή
τους και την είσοδο των ερ-
γολάβων. Είναι σημαντικό ότι
η μάχη που ανοίγουμε ενάν-
τια στο νέο νομοσχέδιο για το
ΕΣΥ συμμετέχουν όλα τα ερ-
γατικά κομμάτια του νοσοκο-
μείου. Αν η μία όψη της ιδιω-
τικοποιήσης είναι η είσοδος
των ιδιωτών γιατρών στο
ΕΣΥ, η άλλη όψη είναι οι ερ-
γολάβοι.

Το μεσημέρι της ίδιας μέ-
ρας συνεδρίασε με ανοικτό
ΔΣ η ΕΙΝΗ για να οργανώ-
σουμε την κινητοποίηση της
Πέμπτης 1/12 και τη συγκέν-
τρωση στις 12μες στην Περι-
φέρεια. Το Νομαρχιακό Τμή-
μα της ΑΔΕΔΥ είχε πάρει ήδη
απόφαση να συμμετέχει με
στάση εργασίας, μετατρέπον-
τάς τη σε πανδημοσιοϋπαλ-
ληλική απεργιακή κινητοποί-
ηση. Τα σωματεία των δύο
νοσοκομείων στα Γιάννενα
μαζί με ΕΙΝΗ και Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ
θα βγάλουν υλικό, αφίσα και
ανακοίνωση, για την καλύτε-
ρη προπαγάνδιση της απερ-
γίας της Πέμπτης. 

Είναι μεγάλη εξέλιξη λίγες
μέρες μετά την τεράστια πα-
νεργατική στις 9/11 να ξεσπά-
ει τέτοιο απεργιακό κίνημα
πανελλαδικά με κέντρο το
ΕΣΥ. Δεν είναι τυπικές απο-
φάσεις αυτές οι απεργίες, αν-
τικατοπτρίζουν τη διάθεση
της βάσης που ανταποκρίνε-
ται όταν υπάρχουν πρωτο-
βουλίες που της δίνουν περι-
θώριο να εκφραστεί. Στην κλι-
νική μου τη Δευτέρα 28/11
ακυρώσαμε ό,τι προγραμμα-
τισμένο είχαμε για την Πέμ-
πτη, πράγμα που δεν το χου-
με ξανακάνει ποτέ. Αυτό το
κλίμα τροφοδοτεί και τις επό-
μενες μάχες, όπως αυτή
ενάντια στον προϋπολογισμό
και τις ιδιωτικοποιήσεις που
σχεδιάζουν παντού.

Λουίζα Γκίκα, 
ειδικευόμενη γιατρός στο

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων και μέλος ΔΣ ΕΙΝΗ

Πανεργατική απάντηση στη   δ   
Πανεργατική και πανελλαδική

θα είναι η σύγκρουση ενάντια
στο νέο νομοσχέδιο για τα

νοσοκομεία που φέρνει η κυβέρνηση
της ΝΔ και θα συζητηθεί στην Ολομέ-
λεια της Βουλής την Πέμπτη 1/12.
Εκείνη την ημέρα μαζί με την 24ωρη
απεργία των γιατρών (ΟΕΝΓΕ) κα-
λούν στάση εργασίας από τις 12 το
μεσημέρι η ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά
Κέντρα Αθήνας και Πειραιά με μεγά-
λη πανεργατική συγκέντρωση στη
1μμ στο Σύνταγμα. Απεργιακές συγ-
κεντρώσεις καλούνται και σε πολλές
ακόμα πόλεις πανελλαδικά από ΑΔΕ-
ΔΥ, ΟΕΝΓΕ και Εργατικά Κέντρα.

Ούτε ένας μήνας δεν έχει περάσει
από τη μεγαλειώδη Γενική Απεργία
στις 9/11 και η κυβέρνηση της ΝΔ
έχει να αντιμετωπίσει 3ήμερη απερ-
γία των γιατρών και νέα πανεργατική
απεργία. Η επιτυχία της 9/11 ήταν η
βάση για να χτιστεί αυτή η συνέχεια.
Έτσι μια μεγάλη νέα πανεργατική
μπορεί να καθορίσει όχι μόνο την τύ-
χη του νομοσχεδίου Πλεύρη-Γκάγκα,
αλλά του προϋπολογισμού-σφαγείου
που φέρνουν στις 17/12 και της ίδιας
της κυβέρνησης. 

Οι πρωτοβουλίες που πήραν οι δυ-
νάμεις της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στα νοσοκομεία, δηλαδή το
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή και
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων,
ήταν καθοριστικές. Η συνέλευση της
ΕΙΝΑΠ -η πρώτη μετά από 13 χρόνια-
καλέστηκε μετά από πρόταση του
Κώστα Καταραχιά σε ΔΣ της ΕΙΝΑΠ,
ενώ και η απόφαση αυτής της συνέ-
λευσης για απεργιακή κλιμάκωση
διαρκείας ήταν η πρόταση των παρα-
πάνω δυνάμεων κόντρα σε καλέσμα-
τα για απογευματινά συλλαλητήρια ή
για μία μόνο 24ωρη απεργία την ημέ-
ρα της ψήφισης. Το Συντονιστικό των
Νοσοκομείων είχε ξεκινήσει καμπά-
νια ενημέρωσης για το νομοσχέδιο
καλώντας σε απεργία διαρκείας με
προκηρύξεις και αφίσες στα νοσοκο-
μεία ημέρες πριν για να προετοιμά-
σει το κλίμα.

Με εξορμήσεις στους εργατικούς
χώρους, ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης οργανώνει τον πανεργατι-
κό ξεσηκωμό της Πέμπτης 1/12.
Όπως τονίζει στην προκήρυξη που
κυκλοφορεί: «Η Γενική Συνέλευση της
ΕΙΝΑΠ αποφάσισε ότι δεν θα επιτρέ-
ψει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που
λέει στους ασθενείς ότι για να έχουν
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πε-
ρίθαλψη χωρίς τις τεράστιες αναμο-
νές, θα πρέπει να βάλουν το χέρι
στην τσέπη για να εξετασθούν ή να
χειρουργηθούν στην απογευματινή
λειτουργία ή στο ιδιωτικό ιατρείο του
νοσοκομειακού γιατρού, ο οποίος θα
τους δίνει προτεραιότητα σε σύγκρι-
ση με τους ασθενείς «δεύτερης κατη-
γορίας» της πρωινής λειτουργίας.

Το τι σημαίνει η «ιδιωτικοποίηση
παντού» που προωθεί η κυβέρνηση
Μητσοτάκη μας το έδειξε με καθαρό
τρόπο η υπόθεση με την «Κιβωτό». Η
συρρίκνωση και η διάλυση των κρατι-
κών δομών πρόνοιας, και η εναπόθε-
σή τους στην «ιδιωτική πρωτοβουλία»
σημαίνει μικρά παιδιά, παρατημένα
στο έλεος των παπάδων, των ΜΚΟ,
των κάθε λογής Μίχων. Το αντίστοιχο
μέλλον ετοιμάζουν και για το ΕΣΥ.

Με το νέο νομοσχέδιο καταργείται
η πλήρης και αποκλειστική απασχόλη-
ση στο ΕΣΥ, βασική αρχή συγκρότη-
σης του Εθνικού Συστήματος Υγείας
από την ίδρυσή του. Για πρώτη φορά
προβλέπεται η ύπαρξη θέσεων μερι-
κής απασχόλησης στο δημόσιο νοσο-
κομείο. Για πρώτη φορά δίνει τη δυνα-
τότητα στους νοσοκομειακούς για-
τρούς να ασκούν και ιδιωτικό επάγ-
γελμα. Αντί για πραγματικές αυξήσεις
στον μισθό, η κυβέρνηση λέει στους
γιατρούς να δουλεύουν πάνω από 100
ώρες την εβδομάδα και να τα πάρουν
από τους ασθενείς αν θέλουν να αυ-
ξήσουν τον πενιχρό μισθό τους. 

Πρόκληση
Είναι πρόκληση να μετατρέψουν σε

ιδιωτικά επί πληρωμή τα χειρουργεία
και τα ραντεβού. Είναι έγκλημα, την
ώρα που η πανδημία έδειξε την ανάγ-
κη για ενίσχυση των δημόσιων συστη-
μάτων Υγείας, η κυβέρνηση να επε-
κτείνει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ».

«Να σημάνει συναγερμός. Δίνουν
τη χαριστική βολή στο δημόσιο σύ-
στημα υγείας σε μία περίοδο που το
λαϊκό εισόδημα κατασπαράζεται από
τις αυξήσεις φωτιά στο ρεύμα, στα

καύσιμα, στα είδη πλατιάς λαϊκής κα-
τανάλωσης. Το νομοσχέδιο έκτρωμα
για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη
πρέπει να απορριφθεί από όλους
τους εργαζόμενους», αναφέρει η
ανακοίνωση του ΕΚΑ, ενώ το ΕΚΠ
σημειώνει: «Η κάλυψη των ήδη υπαρ-
χόντων κενών από ιδιώτες γιατρούς
μερικής απασχόλησης υποβαθμίζει
την περίθαλψη και θέτει σε κίνδυνο
τις ζωές των ασθενών. Τα δημόσια
νοσοκομεία ήδη στενάζουν από τις
ελλείψεις τόσο σε εργατικό δυναμι-
κό, όσο και σε υλικό εξοπλισμό με
αποτέλεσμα οι ασθενείς είτε καλούν-
ται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά
στα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα
είτε περιμένουν για μήνες στις ουρές
για χειρουργεία/θεραπείες παίζοντας
κορώνα γράμματα την ίδια τους τη
ζωή. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτε-
λούν τα 3.000 παιδιά που περιμένουν
σε λίστες αναμονής στα νοσοκομεία
Παίδων...Στεκόμαστε δίπλα στους
γιατρούς που αγωνίζονται για ένα
δημόσιο σύστημα υγείας αντάξιο των
καιρών μας, στηρίζοντας τις αγωνι-
στικές τους κινητοποιήσεις».

Μάνος Νικολάου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

28/11, Απεργιακή συγκέντρωση υγειονομικών στη Βουλή. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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     διάλυση του ΕΣΥ
Δυναμικές ήταν οι δύο πρώτες απεργιακές

ημέρες κόντρα στο νομοσχέδιο Πλεύρη-
Γκάγκα που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση του
ΕΣΥ. Τη Δευτέρα 28/11 ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ και ΠΟΕ-
ΔΗΝ, δηλαδή όλοι οι νοσοκομειακοί κλάδοι,
απήργησαν και συγκεντρώθηκαν έξω από τη
Βουλή. Την Τρίτη 29/11, ημέρα 24ωρης απερ-
γίας της ΕΙΝΑΠ, έγινε διαδήλωση έξω από το
Υπουργείο Υγείας.

«Τα νοσοκομεία ανήκουν σε όλο τον λαό και
τους εργαζόμενους που τα δουλεύουν», υπο-
γράμμισε στον χαιρετισμό της στη συγκέντρωση
της Δευτέρας η Κατερίνα Πατρικίου, πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου
Άγιος Σάββας. «Είμαστε στον δρόμο σήμερα
ενάντια στο νομοσχέδιο όλοι οι εργαζόμενοι:
γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό και παραϊατρικό
προσωπικό. Το σωματείο μας αποφάσισε επέ-
κταση της στάσης εργασίας σε όλη την πρωινή
βάρδια την Πέμπτη 1/12 στον πανεργατικό ξεση-
κωμό, ώστε να συμμετέχουμε με μαζικούς
όρους. Να δουλέψουν τα νοσοκομεία εκείνη την
ημέρα μόνο με το προσωπικό ασφαλείας. Να
εξασφαλίσουμε ότι τα νοσοκομεία θα είναι δημό-
σια και δωρεάν, ανοιχτά για όλους και όλες».

«Σήμερα απεργούμε και διαδηλώνουμε γιατί
το μόνο που κάνει το νομοσχέδιο είναι να διαλύ-
σει τη δημόσια Υγεία», τόνισε η Αργυρή Ερωτο-
κρίτου, παθολόγος, μέλος ΔΣ σωματείου εργα-
ζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς και μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ.
«Είναι προκλητικό γιατί ο μόνος σκοπός του εί-
ναι η πειθαρχία στα πρωτογενή πλεονάσματα
που θέλουν για τον προϋπολογισμό. Όλα τα τε-
λευταία χρόνια οι προϋπολογισμοί για τη δημό-
σια Υγεία είναι πετσοκομμένοι. Και τώρα η κυ-
βέρνηση της ΝΔ που θέλει να παρουσιάσει πλε-
όνασμα, βρίσκει πάλι τα νοσοκομεία για να τσα-
κίσει πρώτα. Σε αυτό το πλαίσιο λογοδοτεί το
ν/σ Πλεύρη-Γκάγκα. Δεν θα αφήσουμε να περά-
σει γι' αυτό οργανωνόμαστε απεργώντας σε
όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Η μεγαλύτερη
δύναμη που έχουμε είναι οι απεργιακές κινητο-
ποιήσεις. Απέναντι σε μια κυβέρνηση σε κρίση
και απομονωμένη από όλα τα σκάνδαλα των
υποκλοπών, των κακοποιήσεων, και τα λοιπά.
Να ανοίξουμε τον δρόμο ώστε η δημόσια Υγεία
να μην είναι πολυτέλεια, αλλά αγαθό για όλο
τον κόσμο».

«Απεργούμε δύο μέρες και κλιμακώνουμε την
Πέμπτη 1/12 μαζί με όλους τους κλάδους.
Έχουμε καταλάβει ότι αυτό που κατεβάζουν
έχει σκοπό να παύσει τον δημόσιο χαρακτήρα
του ΕΣΥ. Ουσιαστικά να το καταργήσει έτσι
όπως το ξέρουμε υπέρ των ιδιωτικών συμφε-
ρόντων, στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης των πάν-
των. Στο νοσοκομείο μας είχε καλή συμμετοχή η
απεργία των εργαζομένων, γι' αυτό αναβλήθη-
καν τακτικά χειρουργεία», δήλωσε στην ΕΑ ο
Βαγγέλης Παππάς, από τη νοσηλευτική υπηρε-
σία Γενικού Κρατικού Νίκαιας. 

Κόπωση
«Δημόσιο και δωρεάν Σύστημα Υγείας. Γι' αυτό

παλεύουμε», μας είπε η Μ.Α., γιατρός στον Άγιο
Σάββα. «Το να έρχονται ιδιώτες γιατροί με το δι-
καίωμα να χειρουργούν ανοίγει το ζήτημα πώς
θα παρακολουθήσουν μετά τον ασθενή, αφού ο
γιατρός δεν θα είναι συνέχεια στο νοσοκομείο. Ή
θα το κάνει το ήδη υπάρχον προσωπικό που δεν
επαρκεί; Από την άλλη λένε στους γιατρούς του
ΕΣΥ να δουλέψουν και έξω από τα δημόσια νοσο-
κομεία, την ώρα που πρέπει να κάνουν εφημε-
ρίες, απογευματινά, με δυσβάσταχτο ωράριο. Να
πάνε πού και πόσες ώρες θα δουλεύουν συνολι-
κά; Με τον κορονοϊό η διαχείριση της κυβέρνη-
σης άφησε πίσω τόσο κόσμο που είχε ανάγκη χη-
μειοθεραπείες και χειρουργεία. Και όλη αυτή η
κόπωση στο προσωπικό δημιουργεί νεύρα και εν-
τάσεις την ώρα που προσπαθεί να κάνει το καλύ-
τερο για να εξυπηρετήσει του ασθενείς».

«Χρειάζεται να οργανωθεί στους χώρους δου-
λειάς η συζήτηση για το τι είναι αυτό το νομο-
σχέδιο», επισήμαναν η Κατερίνα και η Όλγα από
το Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. «Δεν είναι όλοι με-
γαλοκαθηγητάδες οι γιατροί που θέλουν να
δουλέψουν στα ιδιωτικά. Υπάρχουν οι έντιμοι
γιατροί που δουλεύουν γιατί θέλουν να προσφέ-
ρουν και αυτοί είναι η πλειοψηφία. Με τους πε-
ρισσότερους που μιλάμε καταλαβαίνουν τι γίνε-
ται. Και χρειάζεται να αντιληφθούν όλοι πώς θα
πλήξει αυτή η αλλαγή τον ασθενή. Γιατί υπάρχει
πραγματική ανάγκη για αύξηση του εισοδήμα-
τος και σε κάποιους μπορεί να δημιουργεί προ-
βληματισμό σε κάποιους. Αν επιτρέψουμε να πε-
ράσει αυτό, πάμε δέκα βήματα πίσω στη διεκδί-
κηση για αυξήσεις σε μισθούς και προσλήψεις».

Να γυρίσουν οι υγειονομικοί
που είναι σε αναστολή
Το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι είναι αντισυνταγματικό να είναι σε αναστολή οι υγειονομικοί

την ώρα που στη χώρα δεν υπάρχει κανένα μέτρο για τον κορονοϊό. Επίσης, επιστη-
μονικά έχει αποδειχθεί ότι ο λόγος για να κάνεις εμβόλιο είναι για να προστατεύσεις τον
εαυτό σου γιατί τελικά, με τις μεταλλάξεις και τις παραλλαγές του ιού, αλλά και την απο-
τυχία συνολικά του καπιταλισμού και της κυβέρνησης αυτής και διεθνώς, δεν υπάρχει κά-
ποια άλλη χρησιμότητα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα χιλιάδες υγειονομικοί παραμένουν σε ανα-
στολή.

Ο Πλεύρης δήλωσε ότι δεν θέλει γιατρό ανεμβολίαστο να τον κουράρει, ενώ παλιότερα
είχε πει ότι αν ήταν στο χέρι του θα τους απέλυε. Παρ' όλα αυτά είπε ότι θα συμμορφω-
θεί στις αποφάσεις του ΣτΕ, αλλά περιμένοντας να καθαρογραφεί για να το διαβάσει,
ώστε να βάλει κάποιες προϋποθέσεις. Άρα δεν είναι δεδομένη η επιστροφή τους, δεν
εφησυχάζουμε. Είναι μάχη όλων μας να γυρίσουν στα νοσοκομεία, είναι απαραίτητοι. 

Χρίστος Αργύρης, ακτινολόγος και μέλος ΔΣ σωματείου εργαζ. στο ΓΝΑ Γεννηματάς, 
Συντονιστικό Νοσοκομείων

Μάχη και στην ιδιωτική Υγεία
Καλούμε τους συναδέλφους και τις συ-

ναδέλφισσες στον κλάδο της ιδιωτικής
Υγείας να συμμετέχουν στην στάση εργα-
σίας που έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέν-
τρο Αθήνας για την Πέμπτη 1 Δεκέμβρη
από τις 12μ έως την λήξη της βάρδιας.

Η απεργιακή κινητοποίηση έρχεται σαν
απάντηση στο νομοσχέδιο Πλεύρη Γκάγκα
που προωθεί την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ
και την διάλυση της δευτεροβάθμιας φρον-
τίδας υγείας. Κύριοι άξονες του νομοσχεδί-
ου είναι η περαιτέρω ελαστικοποίηση των
σχέσεων εργασίας των γιατρών με την κα-
τάργηση της πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και το βάθεμα της ιδιωτικο-
ποίησης των δημόσιων νοσοκομείων αναγ-
κάζοντας τους ασθενείς να βάλουν πιο βα-
θιά το χέρι στην τσέπη.

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της ιδιωτι-
κής Υγείας έχουμε μεγάλη εμπειρία από τα
αποτελέσματα της εμπορευματοποίησης
της Υγείας. Τα αφεντικά πλουτίζουν με την
πολιτική της κυβέρνησης οι εργαζόμενοι
όμως απασχολούνται με συνθήκες γαλέ-
ρας χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,
με μισθούς πείνας. Είναι καθημερινό φαι-
νόμενο οι καταγγελίες για ελλείψεις προ-
σωπικού, για την μη τήρηση των ωραρίων ,
των ρεπό, για τα εξαντλητικά συνεχόμενα
επταήμερα και εννιαήμερα, και τις κόντρα

βάρδιες που βάζουν σε κίνδυνο τον εργα-
ζόμενο και τον ασθενή.

Είναι νωπές βέβαια οι μνήμες από την
περίοδο της έξαρσης της πανδημίας με χι-
λιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν εκτός
ΜΕΘ πληρώνοντας με το υψηλότερο τίμη-
μα την εμμονή της κυβέρνησης να μην ενι-
σχύσει τα δημόσια νοσοκομεία και να μην
προχωρήσει στην επίταξη των ιδιωτικών
κλινικών. 

Εξάλλου συνολικά η συρρίκνωση του
κράτους πρόνοιας έχει ως αποτέλεσμα να
παραδίδονται τα νέα παιδιά στους παπά-
δες και στα κάθε λογής “φιλάνθρωπα
ιδρύματα” όπως στην περίπτωση με την
“Κιβωτό” ή η αντίστοιχη με τους γέροντες
στο Γηροκομείο Αθηνών. 

Καλούμε τα Κλαδικά και τα Επιχειρησια-
κά σωματεία στην Ιδιωτική Υγεία καθώς
και την ΟΣΝΙΕ σε συμμετοχή στην στάση
εργασίας την Πέμπτη 1 Δεκέμβρη. Ενωμέ-
νοι μπορούμε να νικήσουμε και να στείλου-
με το μήνυμα στην κυβέρνηση που τους
στηρίζει. Ότι οι εργαζόμενοι έχουν την δύ-
ναμη και όχι τα αφεντικά.

Κώστας Πολύδωρος, 
μέλος ΔΣ στο Συνδικάτο Ιδιωτικής Υγείας

Αθήνας, Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση
Υγειονομικών (ΑΣΚΥ)

Με εξορμήσεις στις γειτονιές
και στις πύλες των νοσοκομεί-

ων, οι τοπικοί πυρήνες του ΣΕΚ
μπήκαν μπροστά για να σημάνουν πανεργατικό συνα-
γερμό ενάντια στη νέα προσπάθεια διάλυσης του ΕΣΥ.
Με τα υλικά του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης για
το τριήμερο απεργιακό πρόγραμμα των υγειονομικών
και την πανεργατική απεργία της Πέμπτης καλούσαν
όλες και όλους στο πλευρό των απεργών της Υγείας με
σύνθημα “Να διαλύσουμε την κυβέρνηση, όχι το ΕΣΥ”. Η
ανταπόκριση του κόσμου ήταν συντριπτικά ένθερμη.

«Στην Καλλιθέα είχε τρομερή απήχηση στον κόσμο η
απεργία των γιατρών για να μην διαλυθεί το ΕΣΥ. Πριν
λίγη ώρα είχε κάνει τουρ ο Μητσοτάκης κι έφαγε γιού-
χα. Οι χρήστες των δημόσιων νοσοκομείων ξέρουν ότι η
υγεία τους στηρίζεται στην αυταπάρνηση των γιατρών
την ώρα που οι περικοπές κάνουν τις συνθήκες απίστευ-

τα αντίξοοες και για γιατρούς και ασθε-
νείς. Γι' αυτό δήλωναν τη θέλησή τους
να διαδηλώσουν την Πέμπτη μαζί με

τους υγειονομικούς για να ξεμπερδέψουμε με τον Μη-
τσοτάκη συνολικά», μας είπε ο Δημήτρης Τσώλης από
τον πυρήνα του ΣΕΚ στην Καλλιθέα.

«Στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού που πριν λίγες μέρες
διαδήλωναν για να μην “παρκάρουν” ασυνόδευτα ηγιή
ανήλικα παιδιά σε δωμάτια νοσοκομείων, αλλά να υπάρ-
χουν δημόσιες δομές με κατάλληλο προσωπικό, κάναμε
εξόρμηση στην πύλη για να καλέσουμε στο απεργιακό
πρόγραμμα των υγειονομικών. Ήταν δεδομένο ότι όλοι
ήταν ενάντια στο νομοσχέδιο. Η διάθεση για πολύ κου-
βέντα ήταν στο τι να κάνουμε, πώς οργανώνουμε τη μά-
χη για δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους και μαζικές
προσλήψεις», σημειώνει η Κατερίνα Σεβαστάκη από τον
πυρήνα του ΣΕΚ στα Ιλίσια.

Εξορμήσεις

29/11, Απεργιακή συγκέντρωση γιατρών έξω από το υπ. Υγείας. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Η Ριζοσπαστική και
Αντικαπιταλιστική Αριστερά
μπροστά στις μάχες 
και τις εκλογές!

Κάθε μέρα που περνάει απο-
καλύπτεται ο αντιλαϊκός και
επικίνδυνος χαρακτήρας της

κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η κοινωνία
αφήνεται να πεινάσει και να παγώ-
σει στην φτώχεια, την ακρίβεια και
την ενεργειακή κρίση. Το σκάνδαλο
των υποκλοπών αποκάλυψε τη χρή-
ση από την κυβέρνηση παρακρατι-
κών μηχανισμών για να ρυθμίζει το
πολιτικό σκηνικό και να στηρίζει
«κουμπαριές» με μεγάλα επιχειρη-
ματικά συμφέροντα. Οι λαϊκές ελευ-
θερίες, το δικαίωμα στη διαδήλωση,
την απεργία, η ελευθερία του Τύ-
που χτυπιούνται βάναυσα. Την ίδια
ώρα, κυβερνητικοί βουλευτές εμ-
πλέκονται σε πρακτικές υφαρπαγής
της λαϊκής περιουσίας από τα κορά-
κια των funds, αλλά και πληθαίνουν
οι καταγγελίες κάθε μορφής κακο-
ποιήσεων, ορισμένες εκ των οποίων
ήταν σε γνώση της  κυβέρνησης
του «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια»
και δείχνουν την υποκρισία της, αλ-
λά και τις δυσώδεις προσπάθειες
συγκάλυψης. 

Κάθε μέρα όμως φουντώνει και η
οργή ενάντια στην κυβέρνηση της
επίθεσης στα εργατικά, λαϊκά και
δημοκρατικά δικαιώματα, της ακρί-
βειας, της διάλυσης του ΕΣΥ, της
εμπλοκής στον πόλεμο, του ρατσι-
σμού και του σεξισμού, της κατα-
στολής και της περιβαλλοντικής κα-

ταστροφής. Η μαζική Γενική Απερ-
γία της 9 Νοέμβρη και η μεγάλη
συμμετοχή στις πορείες για τον
γιορτασμό του Πολυτεχνείου πα-
νελλαδικά δείχνουν ότι «ο δρόμος»
κινείται ξανά και μπορεί να αποστα-
θεροποιήσει την μέχρι πρότινος
φαινομενικά ακλόνητη ηγεμονία της
ΝΔ. Η δύναμη βρίσκεται στο «πεζο-
δρόμιο», στις απεργίες που τσαλά-
κωσαν το νόμο Χατζηδάκη, τον
αγώνα της efood και της ΜΑΛΑΜΑ-
ΤΙΝΑ, στους αγώνες της εργατικής
τάξης που βάζουν μπροστά τις
ανάγκες της κοινωνίας απέναντι
στην καταστροφική λογική του κέρ-
δους, στις κινητοποιήσεις της νεο-
λαίας που εμπόδισαν την εγκατά-
σταση της πανεπιστημιακής αστυ-
νομίας στις σχολές, στους αγώνες
για τις ελευθερίες που κουρέλιασαν
την απαγόρευση των διαδηλώσεων,
στους αγώνες των γυναικών και των
ΛΟΑΤΚΙ ενάντια στις γυναικοκτονίες
και το σεξισμό, στο αντιφασιστικό
και αντιρατσιστικό κίνημα, στα περι-
βαλλοντικά κινήματα ενάντια στην
λεηλασία της φύσης από το κεφά-
λαιο. Επιδιώκουμε την κοινή δράση
όλων των μαχόμενων δυνάμεων μέ-
σα στα κινήματα για να δοθούν νι-
κηφόρα όλες αυτές οι μάχες.

Οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής
και της αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς πρέπει και μπορούν να πρωτα-
γωνιστήσουν στην αντεπίθεση απέ-

ναντι στην επιθετικότητα της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη και να ανταπο-
κριθούν στις δυνατότητες που ανοί-
γονται στις σημερινές συνθήκες,
που οι από πάνω βυθίζονται στη δί-
νη μίας πολύπλευρης και μακρό-
συρτης κρίσης και οι από κάτω
ασφυκτιούν σε αυτό το τοπίο ανα-
ζητώντας διέξοδο από τις βάρβα-
ρες πολιτικές. 

Η πρωτοβουλία για τη διαδήλωση
της 25 Αυγούστου ενάντια στην κυ-
βέρνηση των υποκλοπών έδειξε
στην πράξη ότι πολιτικές πρωτοβου-
λίες ενωτικές αλλά και αιχμηρές,
που δεν αποδέχονται ως κανονικότη-
τα τις παρακολουθήσεις και τη δια-
τήρηση του «βαθέως κράτους», αγ-
καλιάζονται από τον κόσμο της Αρι-
στεράς και του κινήματος, όπως και
αρκετές παρεμβάσεις για μια ενωτι-
κή παρουσία σε μια σειρά συνδικαλι-
στικούς χώρους (υγειονομικοί, δικη-
γόροι κλπ).

Μπορούμε και πρέπει να γενικεύ-
σουμε αυτά τα προχωρήματα και να
συσπειρώσουμε το πλατύ ρεύμα
αγωνιστριών και αγωνιστών που
αναζητούν πολιτικό στήριγμα και
εναλλακτική πέρα από τα όρια μιας
«προοδευτικής διακυβέρνησης» που
στηρίζεται στους πυλώνες της ίδιας
νεοφιλελεύθερης και αντιλαϊκής πο-
λιτικής, όπως προτείνουν ο ΣΥΡΙΖΑ
και με άλλο τρόπο το ΠΑΣΟΚ – ΚΙ-
ΝΑΛ. 

Αυτό το ρεύμα διεκδικούμε να εκ-
φραστεί σε όλες τις μάχες στους
δρόμους, τους χώρους και τις γει-

τονιές αλλά και στις εκλογικές μά-
χες που έχουμε μπροστά μας, με
μία ενωτική συνεργασία των δυνά-

μεων της ριζοσπαστικής και αντικα-
πιταλιστικής Αριστεράς. 

Μπαίνουμε μπροστά στους αγώ-
νες για την ανατροπή της κυβέρνη-
σης της ΝΔ, που μπορεί να γίνει μό-
νο με την κλιμάκωση των κινημάτων
στο δρόμο. Και συνεχίζουμε για να
συγκροτήσουμε δυνατή λαϊκή κοι-
νωνική και πολιτική αριστερή αντι-
πολίτευση απέναντι σε κάθε εκφρα-
στή και εφαρμοστή των ίδιων πολι-
τικών. Για να στηρίξουμε τις σκλη-
ρές ταξικές αναμετρήσεις που θα
ακολουθήσουν ενάντια στις άγριες
επιθέσεις που προετοιμάζει η άρ-
χουσα τάξη, για μια αριστερή αντι-
πολίτευση που θα υπερασπίζεται με
αγώνες τις κατακτήσεις, τα εργατι-
κά δικαιώματα και ελευθερίες και
θα ανοίγει δρόμους για να αναμε-
τρηθεί αποφασιστικά με τον ευρω-
μονόδρομο, τον καπιταλισμό, τον
ιμπεριαλισμό. 

Πρωτοβουλία για μια Ενωτική
Κίνηση της Ριζοσπαστικής και
Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Στηρίζουν: 
Αναμέτρηση, 

Αριστερή Ανασύνθεση, 
Λαϊκή Ενότητα – Ανυπόταχτη

Αριστερά, 
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,

Σύγχρονο Κομμουνιστικό
Σχέδιο

Νο 1549, 30 Νοέμβρη 2022
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη H Aριστερά

Κρίση, πανδημία και πόλεμος συνθέτουν την εικόνα του σύγχρονου
καπιταλισμού. Σε μία δυσκολότερη φάση, με τον υποκειμενικό πα-

ράγοντα σε πιο δυσχερή θέση από το 2008. Την ίδια ώρα νέα υπόγεια
ρεύματα αμφισβήτησης εμφανίζονται, ενώ ο πόλεμος διέλυσε προσδο-
κίες «επιστροφής στην κανονικότητα». Η νέα «κανονικότητα» είναι μία
διαρκώς ασταθής κατάσταση «έκτακτης ανάγκης». Η όξυνση των ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών μπορεί να φέρει τον πόλεμο ακόμα και στην
καρδιά του «δυτικού κόσμου». Αυτό κάνει αναγκαία την ανεξάρτητη αν-
τιιμπεριαλιστική παρέμβαση του κινήματος και της Αριστεράς.  

Στο πλαίσιο αυτό, κλονίζεται η ηγεμονία της ΝΔ χωρίς να αποκαθηλώ-
νεται. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με την «προοδευτική διακυβέρνηση» προτεί-
νουν μία δήθεν «ανθρώπινη» διαχείριση των μνημονίων. Η ακροδεξιά ξα-
ναπροβάλει απειλητικά. Το ΚΚΕ παραμένει σε μία πολιτική για ενίσχυση
των δυνάμεών του, υποτάσσοντας τις ανάγκες του κινήματος σε αυτή.
Το ΜέΡΑ25 παραμένει εντός ενός πλαισίου αριστερού ευρωπαϊσμού πα-
ρόμοιου με του ΣΥΡΙΖΑ του 2012 που δοκιμάστηκε ανεπιτυχώς.     

Χρειάζεται συστράτευση στο κίνημα για να ανατραπεί η αντιλαϊκή
επίθεση, με κοινή δράση όλων των μαχόμενων δυνάμεων της Αριστε-
ράς στη βάση άμεσων στόχων πάλης, χωρίς περιχαρακώσεις και αυ-
τάρκεια. Για να ολοκληρωθεί όμως η ανατροπή απαιτείται σύγκρουση
με τους πυλώνες του συστήματος για απεμπλοκή από τα μνημόνια, δια-
γραφή δημόσιου και ιδιωτικού χρέους,  εθνικοποίηση των τραπεζών.
Τελικά για ρήξη με ΟΝΕ, ΕΕ και το διεθνές ιμπεριαλιστικό πλαίσιο. Σε
αυτό είναι αναγκαία μία ενωτική πολιτική συνεργασία των δυνάμεων
της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Χωρίς αποκλει-
σμούς, σε όλες τις κινηματικές, πολιτικές και εκλογικές μάχες. Για την
έκφραση του χώρου της ριζοσπαστικής και κομμουνιστικής Αριστεράς
που αναζητεί μία κατεύθυνση ρήξης με το νεομνημονιακό πλαίσιο, προ-
ετοιμασίας της σύγκρουσης με την επίθεση που ετοιμάζουν τα αστικά
επιτελεία. Οι υπάρχοντες μετωπικοί σχηματισμοί της ριζοσπαστικής
Αριστεράς έχουν δείξει τα όριά τους και λογικές «καταγραφής» δεν
υπηρετούν μία κατεύθυνση συγκρότησης του κινήματος. Ας αναλάβου-
με τις ευθύνες μας για μία διαφορετική πορεία.  

Χρίστος Τουλιάτος, Aριστερή Ανασύνθεση

Η σ πρωτοβουλία για την ενότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς εί-
ναι σημαντική μέσα σε μια περίοδο φτώχειας, ακρίβειας και ενερ-

γειακής κρίσης, που παροξύνεται από την εμπλοκή στον πόλεμο και
την συμμετοχή στις κυρώσεις των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έχει
στήσει έναν παρακρατικό μηχανισμό παρακολουθήσεων, για να ρυθμί-
σει με εκβιασμούς και με το μοίρασμα της επιχειρηματικής πίτας το πο-
λιτικό σκηνικό. Αυτά συμπληρώνουν την επίθεση στα δημοκρατικά δι-
καιώματα, το δικαίωμα στη διαδήλωση, την απεργία, τον αυταρχισμό.
Απέναντι στη κυβερνητική ατζέντα, που πάτησε πάνω στη μνημονιακή
προσαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ και το ιδεολόγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτι-
κή, χρειάζεται να τονωθεί η λαϊκή αυτοπεποίθηση, η εμπιστοσύνη στη
δυνατότητα του λαού να αγωνιστεί για μια άλλη προοπτική. Το ΠΑΣΟΚ
και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν αυτήν την προοπτική
γιατί υιοθετούν τις βασικές όψεις της ίδιας πολιτικής.

Οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, που έχουν πρωταγωνι-
στήσει στις αντιστάσεις, μπορούν να θέσουν σε κίνηση αυτή τη διαδι-
κασία. Με τη δημιουργία ενός ενωτικού μετώπου δυνάμεων που να
προτάσσει μια άλλη προοπτική για τα λαϊκά στρώματα, που θα υπερα-
σπίζεται τις σημερινές λαϊκές ανάγκες, το λαϊκό εισόδημα, την κατοι-
κία, τις εργατικές κατακτήσεις και ελευθερίες και θα αμφισβητεί με ένα
μεταβατικό πρόγραμμα τους μονοδρόμους του Ευρώ, της ΕΕ, τη θηλιά
του χρέους, τον ιμπεριαλισμό. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα πλατύ, μαζι-
κό που να απαντά στα σημερινά ερωτήματα και ανάγκες των λαϊκών
μαζών. Μια τέτοια συσπείρωση δυνάμεων πρέπει να απευθυνθεί με ένα
τέτοιο πρόγραμμα στο σύνολο της αριστεράς, παρά τις γνωστές αντι-
φάσεις και αδυναμίες τους, για συμπόρευση στα κινήματα, αλλά και
στις πολιτικές και εκλογικές μάχες, με πλήρη πολιτική, ιδεολογική και
οργανωτική αυτοτέλεια του κάθε χώρου. Όπου μια τέτοια συσπείρωση
έγινε εφικτή αναδείχθηκε ένα μαζικό ριζοσπαστικό αγωνιστικό ρεύμα
εργαζομένων και νεολαίας που μπορεί να αποτελέσει τη μαγιά για μια
νέα φάση νικηφόρων ταξικών συγκρούσεων.

Η εκδήλωση στις 19/12 αποτελεί έναν πρώτο σταθμό σε αυτή τη συ-
ζήτηση. Με πλούσιο διάλογο, με ενότητα, η ριζοσπαστική αριστερά
μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για τις λαϊκές κατακτήσεις του αύ-
ριο.

Αναστασία Σταυροπούλου, Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση, 
μέλος ΠΓ Λαϊκής Ενότητας-Ανυπότακτης Αριστεράς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΣΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 5η ΣΥΝ-
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΕΕ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥ-
ΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑ-
ΤΕΣ ΤΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕ-
ΩΝ» 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΝΑ-
ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΑ-
ΧΕΣ, ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ. 

1. Σε συνεδρίασή της η ΚΣΕ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ συζήτησε για τις πολιτι-
κές εξελίξεις, την πορεία για την 5η
Συνδιάσκεψη και τις πολιτικές πρω-
τοβουλίες της  το επόμενο διάστημα.

Κοινή ήταν η πεποίθηση ότι αυτό
που σφραγίζει τις εξελίξεις είναι η
άνοδος της παρέμβασης του λαϊκού
παράγοντα. Η απεργία της 9/11, η
μεγαλειώδης πορεία του Πολυτεχνεί-
ου και το ανεβασμένο πολιτικό του
περιεχόμενο, και οι αντιστάσεις που
δυναμώνουν σε κάθε μέτωπο που
ανοίγει η κυβέρνηση (απολύσεις,
πλειστηριασμοί, συμβάσεις κλπ) το
αποδεικνύουν.

Στο έδαφος αυτό δυναμώνουν και
οι πολιτικές αναζητήσεις και προβλη-
ματισμοί σε ευρύτερα τμήματα των
εργαζόμενων και της μαχόμενης νεο-
λαίας, για την πολιτική απάντηση
στην επίθεση της κυβέρνησης και
του συστήματος, για τις προϋποθέ-
σεις που απαιτούνται για να ανοίξουν
δρόμοι αντικαπιταλιστικής ανατρο-
πής. Η πετυχημένη εκδήλωση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Πολυτεχνείο στην
Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις αυ-
τή την περίοδο είναι ένας σημαντικός
δείκτης αυτών των αναζητήσεων.

2. Σε αυτές τις συνθήκες η 5η Συν-
διάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έρχεται να
παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Στόχος
της Συνδιάσκεψης είναι το άνοιγμα
μιας πλατιάς συζήτησης στον κόσμο
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ευρύτερα τον μα-
χόμενο κόσμο του κινήματος και της
αριστεράς, που θα συμβάλει στην
πάλη για την ανατροπή της κυβέρνη-
σης και της πολιτικής του κεφαλαίου
και της ΕΕ και τη συγκρότηση μαχη-
τικής αριστερής, εργατικής και λαϊ-
κής αντιπολίτευσης σε όποια κυβέρ-
νηση προκύψει αύριο. Από τις θέσεις
ενός σύγχρονου αντικαπιταλιστικού
προγράμματος, χωρίς ταλαντεύσεις
προς την ρεφορμιστική αριστερά,
για την υπεράσπιση των συμφερόν-
των των λαϊκών στρωμάτων μέσα σε
συνθήκες πολύπλευρης κρίσης και
επίθεσης του κεφαλαίου, σε ρήξη με
τις κεντρικές πολιτικές επιλογές του
συστήματος, με επαναστατική πολιτι-
κή κατεύθυνση και προοπτική. 

Η διαδικασία προς της 5η Συνδιά-
σκεψη επιδιώκουμε να είναι μια
πλούσια, ενωτική διαδικασία, ανα-
συγκρότησης του δυναμικού της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, πλατιάς απεύθυνσης στους

εργαζόμενους και την νεολαία, ανοι-
χτού καλέσματος σε δυνάμεις και
αγωνιστές για την ανασυγκρότηση
συνολικά της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς, την συσπείρωση δυνάμεων
και την ενωτική παρέμβαση στις μά-
χες της περιόδου και τις επερχόμε-
νες εκλογές με βάση την πρόταση
που διαμόρφωσε το Πανελλαδικό
Συντονιστικό του Ιούλη και θα ανα-
πτυχθεί παραπέρα στις Θέσεις της
Συνδιάσκεψης.

Η Συνδιάσκεψη θα πραγματοποι-
ηθεί το διήμερο 21-22/01/2023 στην
Αθήνα.

3. Το Πανελλαδικό Συντονιστικό
Όργανο για την έγκριση των Θέσε-
ων, και γενικά τον καθορισμό της πο-
ρείας μέχρι την Συνδιάσκεψη θα γίνει
στις 4/12 στην Αθήνα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
θα πάρει πρωτοβουλίες το επόμενο
διάστημα για την πλατιά συζήτηση
των θέσεών της με δυνάμεις και αγω-
νιστές. Για την Αθήνα προγραμματί-
ζεται σχετική εκδήλωση στις 7/12. 

4. Το αμέσως επόμενο διάστημα
δεν θα είναι μια περίοδος ήρεμων
κοινοβουλευτικών εξελίξεων, αλλά
μια περίοδος μεγάλων μαχών, με
πρώτη την μάχη του αντιλαϊκού προ-
ϋπολογισμού. Το εργατικό λαϊκό κί-
νημα χρειάζεται να αξιοποιήσει την
επιταχυνόμενη φθορά της κυβέρνη-
σης της ΝΔ, να εντείνει τους αγώνες
για την ανατροπή της «από κάτω και
αριστερά», ενάντια στην συναίνεση,
την κοινοβουλευτική αναμονή και τις
αυταπάτες για τον ρόλο  μιας «δημο-
κρατικής κυβέρνησης». Σε αυτή την
κατεύθυνση οι μαχόμενες δυνάμεις
πρέπει να παλέψουν για νέα πανελ-
λαδική πανεργατική απεργία το αμέ-
σως επόμενο διάστημα. 

5. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παρά τις αδυνα-
μίες της στάθηκε όλα αυτά τα δύσκο-
λα χρόνια στην πρώτη γραμμή των
αγώνων. Έδωσε την μάχη να ανατρα-
πεί στην πράξη η επίθεση όταν η κυ-
βέρνηση αξιοποιώντας την πανδημία
επιδίωξε να ισοπεδώσει το κίνημα,
στην υπεράσπιση του δικαιώματος
στην διαδήλωση, την μάχη ενάντια
στην πανεπιστημιακή αστυνομία, τον
διαρκή αγώνα για την κατάργηση
στην πράξη του απεργοκτόνου Νό-
μου Χατζηδάκη και την υπεράσπιση
της ύπαρξης και της αυτοτέλειας των
σωματείων, στους αγώνες στην εκ-
παίδευση και την υγεία, στην μάχη
υπέρ των προσφύγων και μετανα-
στών, για να κλειστούν φυλακή οι φα-
σίστες της ΧΑ, ενάντια στον σεξισμό
και την καταπίεση, σε κάθε μικρό και
μεγάλο αγώνα ενάντια στην κατα-
στροφή του περιβάλλοντος.

Βαδίζει σήμερα προς την 5η Συν-
διάσκεψη με αισιοδοξία και επίγνωση
των δυσκολιών της, παλεύοντας για
την επόμενη μέρα του κινήματος και
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς,
για μια πλατιά συσπείρωση δυνάμε-
ων για την ανατρεπτική αριστερά
που απαιτεί η εποχή μας. 

22.11.2022

ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πρωτοβουλία για Ενωτική Κίνηση 

Με ενότητα και δύναμη, στις μεγάλες μάχες που
ανοίγονται μπροστά μας. 

Ζούμε μία εποχή πρωτόγνωρων κινδύνων και δυνα-
τοτήτων για την εργατική τάξη και τους λαούς. Η πο-
λυετής δομική κρίση του καπιταλισμού, είναι εδώ. Από
την περιβαλλοντική και υγειονομική κρίση, τη φτώχεια
και την εξαθλίωση, μέχρι τους ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους και το κίνδυνο χρήσης πυρηνικών όπλων. Το κε-
φάλαιο, οι αστικές τάξεις και οι κυβερνήσεις τους διε-
θνώς προετοιμάζονται. Στρατηγικός τους στόχος είναι
να πληρώσει άλλη μια φορά την κρίση τους, η κοινωνι-
κή πλειοψηφία. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ, εμπλέκεται στην αμερικανονα-
τοϊκή συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, απο-
στέλλοντας πολεμικό υλικό, αξιοποιώντας τις βάσεις
και πλειοδοτώντας στις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία.
Στο εσωτερικό καταγράφεται ως η κυβέρνηση των αν-
τεργατικών νόμων, της φτώχειας, των παρακολουθήσε-
ων, της καταστολής και της συνεχούς καταπάτησης
δημοκρατικών δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών. Την
ίδια στιγμή ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αντιπαραβάλ-
λουν μια ψευδή δημοκρατική κυβέρνηση απέναντι στην
ΝΔ, ενώ στην ουσία απλώς προετοιμάζουν την επόμενη
μέρα, που δεν έχει τίποτα ουσιαστικό να προσφέρει για
μια ριζική βελτίωση της ζωής του λαού.   

Σταδιακά ωστόσο, οι υπόκωφες φωνές απέναντι
στην ασκούμενη πολιτική, μετατρέπονται σε μαζική
λαϊκή δυσαρέσκεια. Αυτό δείχνουν, η μαζική απεργία
στις 9 Νοεμβρίου, οι πορείες του Πολυτεχνείου, οι με-
γάλες εργατικές κινητοποιήσεις στην e food, την CO-

SCO και την Μαλαματίνα, οι μάχες της νεολαίας και
του φοιτητικού κινήματος, οι αγώνες των γυναικών,
ενάντια στην έμφυλη βία, την καταπάτηση των δημο-
κρατικών δικαιωμάτων των ελεύθερων χώρων και του
περιβάλλοντος. 

Αγώνες που είναι κρίσιμο να γίνουν πολιτικά επικίνδυ-
νοι κλονίζοντας την ΝΔ και την πολιτική της αλλά και
κάθε επίδοξο διαχειριστή της. Αυτή είναι η μεγάλη πρό-
κληση για το σύνολο των δυνάμεων της Αριστεράς και
του κινήματος, ωστόσο η σημερινή κοινοβουλευτική
Αριστερά δείχνει να μην θέλει και να μην μπορεί να αν-
ταποκριθεί. Έτσι το βάρος αντικειμενικά πέφτει ξανά
στις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής
Αριστεράς. Η είσοδος σε μια μακρά προεκλογική περίο-
δο, πρέπει να σημάνει, αλλαγή οπτικής και συγκέντρω-
ση δυνάμεων μπροστά στις μεγάλες πολιτικές και εκλο-
γικές μάχες. Για τη δημιουργία ενός κέντρου συσπείρω-
σης δυνάμεων, ικανού να παίξει καθοριστικό ρόλο στην
ενίσχυση της λαϊκής αυτοπεποίθησης απέναντι στη συν-
τριπτική και ολομέτωπη επίθεση του αντιπάλου και στο
φάντασμα της ακροδεξιάς και του φασισμού που καιρο-
φυλακτεί. Μιας εκλογικής και πολιτικής συνεργασίας
πάνω σε αρχές και σαφείς κατευθύνσεις αξόνων πάλης,
που θα προετοιμάσει μια πραγματική λαϊκή και εργατική
αριστερή αντιπολίτευση της επόμενης ημέρας. Μπρο-
στά στην ανάγκη αυτή, δεν χωρούν δικαιολογίες και
ολιγωρίες, που την εμποδίζουν. Ο δρόμος ήδη στρώνε-
ται, να τον διαβούμε όλοι και όλες μαζί. 

Παναγιώτης Καλαβάνος, 
Σύγχρονο Κομμουνιστικό Σχέδιο

Με τις πρόσφατες αισιόδοξες κινηματικές παρα-
στάσεις, με τις συνεργασίες που έχουν μετρήσει

οι οργανώσεις το προηγούμενο διάστημα, ανοίγεται
μπροστά μας η δυνατότητα αναβαθμισμένου διαλόγου
και δράσης για τις μάχες της περιόδου και για τις
εκλογές.

Ως Αναμέτρηση, θεωρούμε αναγκαία και τη συγκρό-
τηση μίας ενωτικής πολιτικής συνεργασίας όλων των
μαχόμενων δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Χωρίς αποκλεισμούς, όχι μόνο μέσα στους αγώνες και
τα κινήματα, αλλά και σε όλες τις πολιτικές μάχες της
επόμενης περιόδου, ακόμα και τις εκλογικές (εθνικές,
αυτοδιοικητικές). Πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη έκ-
φρασης του χώρου της μαχόμενης Αριστεράς, που
αγωνίζεται στα κινήματα για την ανατροπή της αντιλαϊ-
κής επίθεσης επιζητώντας την κοινή δράση με όλες τις
αγωνιζόμενες δυνάμεις σε αυτά. Ταυτόχρονα αναζη-
τούμε μία διαφορετική πολιτική προοπτική από τις
υπάρχουσες δυνάμεις της κοινοβουλευτικής Αριστε-
ράς, μία κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής με το
υπάρχον νεομνημονιακό πλαίσιο, μία κατεύθυνση προ-
ετοιμασίας της σύγκρουσης με τη νέα αντιλαϊκή επίθε-
ση που ετοιμάζουν τα αστικά επιτελεία. 

Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκδήλωση και
τη Πρωτοβουλία για μια Ενωτική Κίνηση της Ριζοσπα-
στικής και Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς καλούνται να
διαμορφώσουν άμεσους και κοινούς στόχους πάλης
(για τις εργατικές διεκδικήσεις, για την ακρίβεια, για
την προάσπιση των δημόσιων αγαθών, για το περιβάλ-
λον, για τα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώμα-

τα, για την αντιρατσιστική και φεμινιστική πάλη). 
Καλούμαστε να παλέψουμε διεκδικώντας αυτούς

τους στόχους μέσα στο εργατικό και λαϊκό κίνημα.
Απαιτείται η συγκρότηση ενός πλατιού αγωνιστικού
πόλου συσπείρωσης, αντίστασης και ανατροπής της
αντιλαϊκής επίθεσης στους κοινωνικούς χώρους με την
ειλικρινή, σταθερή και αποφασιστική κοινή δράση του
συνόλου των μαχόμενων δυνάμεων της Αριστεράς,
κόντρα στις κοντόθωρες λογικές περιχαράκωσης και
μικροπολιτικής αυτάρκειας. 

Από την πλευρά μας, απευθύνουμε ειλικρινές κάλεσμα
σε αυτές τις κατευθύνσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επί-
πεδο. Καμία κοινωνική και πολιτική δύναμη δεν μπορεί
να συνεχίσει να παρεμβαίνει «όπως ήξερε». Οι υπάρχον-
τες μετωπικοί σχηματισμοί της ριζοσπαστικής και αντι-
καπιταλιστικής Αριστεράς έχουν δείξει τα όριά τους εδώ
και χρόνια και ακόμα περισσότερο το 2019. Οι κομματο-
κεντρικές και μικροπολιτικές λογικές «καταγραφής» δεν
έχουν νόημα, δεν υπηρετούν μία κατεύθυνση συγκρότη-
σης του εργατικού και λαϊκού κινήματος ενάντια σε ό,τι
αντιμετωπίζουμε ήδη και σε ό,τι έρχεται. Όλες και όλοι
θα κριθούμε ξανά για τη στάση μας, ας αναλάβουμε
τολμηρά τις ευθύνες μας για μία διαφορετική πορεία, με
αυταπάρνηση, χωρίς «ευκολίες» και «ασφάλεια», με πί-
στη στις δυνατότητες των εργαζομένων και της κοινω-
νίας να σηκωθεί ψηλότερα, με όραμα για μία κοινωνία
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Αντώνης Φάρας, 
μέλος Πανελλαδικού Συμβουλίου Αναμέτρησης
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

«Η συγκέντρωσή μας στις 25 Νοέμ-
βρη έγινε στο Άγαλμα Βενιζέλου

και ακολούθησε πορεία στους δρόμους
της πόλης», μας είπε η Χρύσα Καλογε-
ράκη για την κινητοποίηση στη Θεσσα-
λονίκη. 

«Το κάλεσμα έγινε από πολλές γυναι-
κείες συλλογικότητες και οργανώσεις
της αριστεράς. Ως Κίνηση για την Απερ-
γιακή 8 Μάρτη με το πανό, τα συνθήμα-
τα και τις προκηρύξεις μας αναδείξαμε
ότι η 25 Νοέμβρη δεν είναι απλά μια
ημέρα του ΟΗΕ, αλλά ότι έχουμε κατα-
φέρει το κίνημα τα τελευταία χρόνια να
βάζει την πολιτική διάσταση του θέμα-
τος ενάντια στη σεξιστική βία και κατα-
πίεση, για τα δικαιώματα των γυναικών.
Ήταν μια παρέμβαση που έβρισκε μεγά-
λη ανταπόκριση. Βοηθούσε πολύ και το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω
που διακινούσαμε τα μέλη του ΣΕΚ και
το οποίο με τις γυναίκες από το Βοή-
θεια στο Σπίτι στο εξώφυλλο έδενε την
πάλη ενάντια στη ΝΔ και τα σκάνδαλά
της με τις διεκδικήσεις για προσλήψεις
και χρηματοδότηση των δημόσιων υπη-
ρεσιών, του Βοήθεια στο Σπίτι, των παι-
δικών και βρεοφονηπιακών σταθμών,
των σχολείων και των νοσοκομείων».

«Η διαδήλωση έγινε ύστερα από κά-
λεσμα γυναικείων συλλογικοτήτων, αλ-
λά με την παρέμβασή μας ως Κίνηση
για την Απεργιακή 8 Μάρτη και ΣΕΚ πή-
ρε ευρύτερες διαστάσεις», μας είπε η
Τζένη Δεμιρτζίδου για την κινητοποίηση
στο Βόλο. «Συγκεκριμένα, στη συνέλευ-
ση που γινόταν στην Αρχιτεκτονική
ακριβώς πριν την πορεία, οι φοιτήτριες
της σχολής ανοίξαμε το θέμα του σεξι-
σμού και των επιθέσεων της κυβέρνη-
σης, της ίδιας που χτυπά και τα πανεπι-
στήμια, και πήραμε επί τόπου απόφαση
να συμμετέχουμε ως σύλλογος με πανό.
Η συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Αγί-
ου Νικολάου και ακολούθησε πορεία
στο κέντρο της πόλης με το σύνθημα
“Ρατσισμός, σεξισμός και τρομοκρατία,
Κάτω η Νέα Δημοκρατία” να επικρατεί.
Συνεχίζουμε με νέα συνέλευση στην Αρ-
χιτεκτονική αυτή τη βδομάδα, ενώ σαν
ΣΕΚ οργανώνουμε και την εκδήλωσή
μας “Κράτος και Επανάσταση- Η πάλη
για τη δημοκρατία σήμερα” την Παρα-
σκευή 2 Δεκέμβρη στο Θόλο».

«Με συγκέντρωση στην πλατεία Αγο-
ράς εκφράσαμε στις 25 Νοέμβρη την
οργή μας για την κυβέρνηση της ΝΔ και
το σύστημα των πλούσιων εκ-βιαστών
που υπηρετεί», μας είπε η Μαρία Νικήτα
για την κινητοποίηση στα Χανιά. «Τη
συγκέντρωση κάλεσαν οι Φοιτητικοί
Σύλλογοι Ενιαίου Πολυτεχνείου και Αρ-
χιτεκτονικής, που συμμετείχαν με πανό,
καθώς και εμείς από την Κίνηση για την
Απεργιακή Μάρτη, που επίσης είχαμε
παρουσία με πανό. Φωνάχτηκαν αντισε-
ξιστικά και αντικυβερνητικά συνθήματα,
ενώ κάποια στιγμή από το σημείο πέρα-
σε και μηχανοκίνητη πορεία από οργα-
νώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου».

Το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, έβαλε η
κυβέρνηση της ΝΔ στην Κιβωτό του Κό-
σμου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της

δομής που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας
μετά τις σοκαριστικές καταγγελίες κακοποί-
ησης των φιλοξενούμενων παιδιών της, ούτε
θέλει ούτε μπορεί να βάλει τέλος στα εγκλήμα-
τα που αποκαλύπτονται.

Όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί να το πε-
ριορίσει στην Κιβωτό και τους μέχρι πρότινος
επικεφαλής της, ως ένα μεμονωμένο περιστατι-
κό δηλαδή που το αντιμετωπίζει με τη δέουσα
πυγμή καθαιρώντας τους υπεύθυνους και αντι-
καθιστώντας τους με άτομα «εγνωσμένου κύ-
ρους» και «εμπειρία από ανάλογες δομές», η
αλήθεια δεν κρύβεται. Το σκάνδαλο ήρθε να
επιβεβαιώσει τι σημαίνει η παράδοση (και) αυ-
τού του ευαίσθητου τομέα στα χέρια της ιδιω-
τικής πρωτοβουλίας.

Στον «θεάρεστο» κόσμο της, τα παιδιά αντι-
μετωπίζονται σαν «κακομαθημένα» και «απεί-
θαρχα» που τους «αξίζει» κάθε είδους τιμωρία
(«συνέπεια» στην αργκό των «τιμωρών»). Γίνον-
ται εύκολα θύματα βίας και κακοποίησης, ακό-
μα και σεξουαλικής. Και, κυρίως, αποτελούν
ωμά άλλη μια πηγή κέρδους. Τα 100 εκατομμύ-
ρια που φαίνεται να μπήκαν τα τελευταία δέκα
χρόνια ως χορηγίες και δωρεές στα ταμεία της
Κιβωτού αποκαλύπτουν μια μπίζνα τεραστίων
διαστάσεων.

Αυτό το σκάνδαλο, της έλλειψης δημόσιων
πλήρως στελεχωμένων και εξοπλισμένων δο-
μών, το κενό των οποίων καλύπτουν οι παπαΑν-
τώνηδες και οι πρεσβυτέρες, οι πρέσβειρες κα-
λής θέλησης και οι κάθε είδους δήθεν «φιλάν-
θρωποι» παράγοντες και χορηγοί ιδρυμάτων
και επιχειρήσεων, συνεχίζεται. Θα ήταν ανέκ-
δοτο αν δεν ήταν επικίνδυνο ότι μια πρόεδρος
από τη γνωστή εφοπλιστική οικογενεία Μαρτί-
νου, ένας πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πά-
γου ή μια ψυχολόγος γραμματέας των «Φίλων
της Θεοτόκου» κλπ, θα σώσουν τα παιδιά και
θα εξασφαλίσουν οικονομική διαφάνεια.

«Είναι προκλητικό να αφήνουν την παιδική
προστασία και πρόνοια πρώτα στα χέρια του
κάθε πάτερ και της εκκλησίας και τώρα, ακόμα
και μετά το σκάνδαλο, στα χέρια εφοπλιστών
και άλλων “αρίστων”. Είναι δυνατόν μετά από
όλα αυτά να υποστηρίζουν ότι αυτοί οι άνθρω-
ποι θα μεριμνήσουν για τα παιδιά και τις οικογέ-
νειές τους; Όλοι αυτοί είναι ΑΕ», μας είπε η
Ελένη Τσαγανού, εργαζόμενη σε βρεφονηπιακό
σταθμό στο δήμο Νίκαιας Ρέντη. «Όλες αυτές
οι δομές, όπως και οι παιδικοί και βρεφι-
κοί σταθμοί, οι δομές για γυναίκες και ηλι-
κιωμένους, θα έπρεπε να είναι δημόσιες
και δωρεάν, με πολύ και μόνιμο προσωπι-
κό, με όλες τις απαραίτητες υποδομές.

Θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε δήμο
και γειτονιά για να καλύπτουν όλες τις
ανάγκες και να λειτουργούν με όλο το
απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό,
από δασκάλους και παιδαγωγούς μέχρι
ψυχολόγους και γιατρούς. Με τον κατάλ-
ληλο εξοπλισμό, χώρους και συνθήκες
για όλες τις ηλικίες, από τα μωρά μέχρι
τις μεγαλύτερες ηλικίες. Κι όχι πχ να

υπάρχει ένας ψυχολόγος για έναν ολόκληρο
δήμο. Ή να κάνουν υποχρεωτική δίχρονη προ-
σχολική αγωγή χωρίς υποδομές και προσωπικό
και να θέλουν τώρα να αυξήσουν το ωράριο
χωρίς προσλήψεις. Ή να υπάρχουν δομές
στους δήμους που δεν λειτουργούν λόγω υπο-
στελέχωσης, όπως στη Νίκαια-Ρέντη με τόσο
φτωχόκοσμο που δεν μπορούμε να ανταπεξέλ-
θουμε στις ανάγκες όλων.

Προφανώς αυτό χρειάζεται και την ανάλογη
χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Προσωπικά είμαι συμβασιούχος επί είκοσι χρό-
νια και αυτό νομίζω λέει πολλά για την πολιτική
του κράτους. Στην πραγματικότητα απαξιώ-
νουν τις κρατικές δομές, τις διαλύουν για να
αφήνουν το χώρο στους ιδιώτες ελεύθερους
να κάνουν τη δουλειά τους. Και παρουσιάζουν
τις δήθεν αγαθοεργίες σαν λύση.

Κι όμως, οι δημόσιοι παιδικοί σταθμοί έχουν
τεράστια διαφορά από τους ιδιωτικούς. Γιατί
δεν λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος. Έχουν
το καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό αυτή τη στιγμή
στην Ελλάδα, η λειτουργία τους βασίζεται στη
δουλειά των εργαζομένων που πιστεύουν στη
δημόσια κοινωνική δωρεάν παιδεία και υγεία.
Παρά τις επιθέσεις που έχουν δεχτεί, προσπα-
θούν να παίρνουν υπόψη τους τις ανάγκες του
κάθε παιδιού ξεχωριστά, να στηρίζουν την οι-
κογένειά του και κατά κύριο λόγο τη γυναίκα
που φορτώνεται το μεγαλύτερο βάρος. Και βέ-
βαια με τους αγώνες τους παλεύουν για τη
βελτίωση της κατάστασης».

Κολαστήρια
Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοιες

αποκαλύψεις για ιδιωτικές δομές «παιδικής
προστασίας». Ούτε είναι οι ιδιωτικές δομές για
παιδιά οι μοναδικές που έχουν βρεθεί στο στό-
χαστρο τέτοιων καταγγελιών. Ανάλογα σκάνδα-
λα έχουν ξεσπάσει ουκ ολίγες φορές για ιδιωτι-
κά γηροκομεία, τα οποία ήταν κολαστήρια ηλι-
κιωμένων.

«Στην Θεσσαλονίκη έχουμε ένα και μοναδικό
δημόσιο γηροκομείο. Έχει περίπου 200 κρεβά-
τια και ο χρόνος αναμονής για να μπει ένας ηλι-
κιωμένος είναι δύο και τρία χρόνια», μας είπε ο
Νίκος Χατζάρας, εργαζόμενος στο Βοήθεια στο
Σπίτι στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

«Έτσι, μένουν τα ιδιωτικά ιδρύματα. Που τα
πιο φτηνά παίρνουν ένα χιλιάρικο το κεφάλι,
βρίσκονται φυσικά στις πιο υποβαθμισμένες
περιοχές, πχ σε μας στους Αμπελόκηπους είναι
στο Βαρδάρη, και περνά γιατρός μια φορά τη

βδομάδα για να δει τους φιλοξενούμενους.
Ενώ τα πιο ακριβά και “καλά”, τα πιο έξω από
την πόλη, με δυο και τρία χιλιάρικα το μήνα, εί-
ναι για τους πλούσιους. Ποιος συνταξιούχος
έχει τόσα λεφτά;

Όσα αποκαλύπτονται σήμερα για την Κιβωτό
δεν είναι εξαιρέσεις. Οι περιπτώσεις που ηλι-
κιωμένοι βρίσκονται να έχουν “δωρίσει” το σπί-
τι τους σε τέτοια εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύ-
ματα είναι πολλές. Όλες αυτές οι δομές θα
έπρεπε να είναι δημόσιες και δωρεάν, με πολύ
περισσότερα Βοήθεια στο Σπίτι για να καλύ-
πτουμε τις ανάγκες όλων, με γηροκομεία σε
κάθε δήμο και γειτονιά, με φουλ προσωπικό και
χρηματοδότηση».

Τα βάρη χτυπούν τις γυναίκες. Η Στέλλα Πα-
λαιολόγου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμε-
ων Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων που
συμμετείχε στη διαδήλωση στις 25 Νοέμβρη,
μας είπε: «Δυστυχώς, μία από τις πρώτες πρά-
ξεις της σημερινής κυβέρνησης ήταν η κατάργη-
ση της ΓΓΙΦ και η δημουργία μιας ΓΓ Οικογενει-
ακής Πολιτικής αρχικά και Δημογραφικής και Οι-
κογενειακής Πολιτικής και Ισότητας στη συνέ-
χεια με όλα τα συμφραζόμενα και τον συμβολι-
σμό που μεταφέρει η καινούργια ονομασία. Στην
ουσία πρόκειται για υποβάθμιση και σαν αντικεί-
μενο, αφού πια με πολύ λιγότερους πόρους κα-
λούμαστε να συνεχίσουμε ένα έργο που είναι τε-
ράστιο. Παρότι το κίνημα #metoo αλλά και η
πανδημία κατέδειξαν πόσο υπάρχει μια τεράστια
ανάγκη και πόσο η κοινωνία διψά για πολιτικές
ισότητας, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση
που θέλει να χαϊδέψει ένα κοινό πιο συντηρητικό.  

Αυτή τη στιγμή επιβλέπουμε ένα δίκτυο 64
δομών: συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες φιλο-
ξενίας, τη γραμή 15900. Είναι δομές αποκλει-
στικά για γυναίκες, θύματα βίας και πολλαπλών
διακρίσεων, ευάλωτες ομάδες κλπ. Όλο αυτό
το δίκτυο όμως χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ.
Θα πρέπει κάποια στιγμή να περάσει στο δημό-
σιο προϋπολογισμό, να ενταχτεί ως κρατικό έρ-
γο, να αναγνωρίσουμε ότι έχει μια διάρκεια.
Και πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό και με
πόρους. Δεν μπορεί η ΓΓΙΦ να είχε 400.000
προϋπολογισμό και μετά, όταν γινόμαστε Δη-
μογραφικής, να γίνεται 20.000.

Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα δημό-
σια συμβουλευτικά κέντρα, περισσότεροι ξενώ-
νες. Όπου ανοίγει ένα συμβουλευτικό κέντρο,
οι γυναίκες έρχονται. Αυτό δείχνει η εμπειρία.
Επιπλέον κάνουμε δικτύωση με δήμους, σχο-
λεία, νοσοκομεία, έτσι ώστε να μπορούν να

αναγνωρίσουν τα σημάδια της βίας, να
ενημερώσουν, να προστατέψουν τα θύμα-
τα. Εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε τη δου-
λειά μας, αλλά πολλές φορές νιώθουμε
αποκομμένοι από τη Διοίκηση, δηλαδή
από τα γραφεία της υφυπουργού και της
γενικής γραμματέως για καινούργια προ-
γράμματα και δομές σε όλους τους το-
μείς, όπως θα έπρεπε. Γι’ αυτό είμαστε
στη σημερινή διαδήλωση όπως και πέρσι,
αλλά και σε αυτές στις 8 Μάρτη και σε
όλες τις απεργίες».

Λένα Βερδέ

Αγώνας για δημόσιες κοινωνικές 
υπηρεσίες Φροντίδας-Πρόνοιας

Αθήνα 21/10, Απεργία στους παιδικούς σταθμούς. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Στους δρόμους ενάντια στους (εκ)βιαστές
Μαχητικές συγκεντρώσεις και

διαδηλώσεις σε μια σειρά
πόλεις έγιναν την Παρα-

σκευή 25 Νοέμβρη, Παγκόσμια Ημέ-
ρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών. Η σεξιστική βία και
καταπίεση, δεμένη με τις επιθέσεις
και τα σκάνδαλα της κυβέρνησης
Μητσοτάκη, ήταν στο κέντρο των κι-
νητοποιήσεων.

Στην Αθήνα το παρών έδωσαν σω-
ματεία, γυναικείες συλλογικότητες,
κινήσεις μεταναστριών/ών, οργανώ-
σεις της Αριστεράς, πλήθος αγωνι-
στριών και αγωνιστών όλων των ηλι-
κιών. Ξεχώρισε το πανό της ΕΙΝΑΠ,
που προετοιμαζόταν για τις τρεις
24ωρες απεργίες ενάντια στο νομο-
σχέδιο του Πλεύρη που ιδιωτικοποι-
εί το ΕΣΥ.

«Φίλοι Μητσοτάκη είναι οι βιαστές
- Μίχοι, Εκκλησία και Καπιταλιστές»
ήταν το κεντρικό σύνθημα της Κίνη-
σης για την Απεργιακή 8 Μάρτη που
είχε καλέσει, μαζί με τη Γραμματεία
Ισότητας της ΑΔΕΔΥ και άλλες κινή-
σεις, τη διαδήλωση. Μαζί της βάδι-
σαν ο Σύλλογος Εργαζόμενων στη
Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων,
η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζόμενων
στο ΓΝΑ Γεννηματάς, το ΣΕΚ και οι
φοιτήτριες/ές του. Ανάμεσα στις άλ-
λες συλλογικότητες και οργανώσεις
που συμμετείχαν ήταν η Πρωτοβου-
λία κατά των Γυναικοκτονιών, ο Σύν-
δεσμός Αλβανίδων Γυναικών, το
Μωβ, η Διοτίμα, η Συνέλευση 8 Μάρ-
τη, η Διεθνής Αμνηστία, η νεολαία
ΣΥΡΙΖΑ.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με δρώ-
μενα και χαιρετισμούς στην πλατεία
Κλαυθμώνος. Το άνοιγμα έκανε η
Στέλλα Παλαιολόγου, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζόμεων στη Γενική
Γραμματεία Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ),
αναφέροντας, ανάμεσα σε άλλα,
στοιχεία του ΠΟΥ σύμφωνα με τα
οποία μία στις τρεις γυναίκες παγκο-
σμίως έχει υποστεί βία κάποια στιγ-
μή στη ζωή της. Περιέγραψε τη σε-
ξιστική βία ως καθημερινότητα στην
εργασιακή, κοινωνική και προσωπική
ζωή των γυναικών, με ιδιαίτερη έντα-
ση το χρονικό διάστημα της πανδη-
μίας κατά το οποίο οι κλήσεις στη
γραμμή 15900 τριπλασιάστηκαν.

Αναφέρθηκε επίσης στο κίνημα
#metoo που ανέδειξε μια σειρά βί-
αιων κακοποιητικών σεξουαλικών
συμπεριφορών και βιασμών στον ερ-
γασιακό χώρο, από τον αθλητισμό
και την τέχνη μέχρι τη δημοσιογρα-
φία. Και έφτασε στην “αντιμετώπι-
ση” του κράτους. «Η πολιτεία κω-
φεύει. Η ίδια η ΓΓΙΦ που έπρεπε να
είναι εκεί, να αρθρώνει λόγο και να
παρεμβαίνει με πολιτικές ισότητας
οριζόντια, έχει εξαφανιστεί, συρρι-
κνωθεί και μετατραπεί σε Γραμμα-
τεία Δημογραφικής και Οικογενει-

ακής Πολιτικής», είπε. «Δεν είναι
σπάνιο τα θύματα να βρίσκουν την
ετεροχρονισμένη και ακατάλληλη
ανταπόκριση αστυνομίας και δικα-
στικών αρχών. Να περνούν ένα νέο
Γολγοθά, να κατηγορούνται οι ίδιες,
να στιγματίζονται και να εξευτελί-
ζονται. Η εξάλειψη και η πρόληψη
μας αφορά όλες, όλους, όλα. Δεν
κλείνουμε τα μάτια και καλούμε τον
καθένα και τη κάθε μία να κάνει το
ίδιο».

«Ο κόσμος ξεσηκώνεται ενάντια
σε μια κυβέρνηση και ένα σύστημα
που εκτός από τη φτώχεια και τον
πόλεμο, είναι υπεύθυνοι και για το
σεξισμό, τη βία, τις δολοφονίες γυ-
ναικών», είπε εκ μέρους της Κίνησης
για την Απεργιακή 8 Μάρτη και της
Γραμματείας Ισότητας της ΑΔΕΔΥ, η
Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός στο
ΓΝΑ Γεννηματάς. «Είναι μια κυβέρ-
νηση που φέρει ακέραια την ευθύνη
για τις κακοποιήσεις των γυναικών

αλλά και των παιδιών, από το σκάν-
δαλο στον Κολωνό και τις διασυνδέ-
σεις της ΝΔ με το Μίχο, μέχρι τις
υποθέσεις με την Κιβωτό και την
ασυλία που είχαν τόσα χρόνια, ακό-
μα και τη χρηματοδότηση. Είμαστε
κομμάτι του κινήματος που στις 9
Νοέμβρη βγήκε με πανεργατική
απεργία και την ημέρα του Πολυτε-
χνείου διαδήλωσε κατά χιλιάδες στις
πόλεις όλης της χώρας. Η δύναμή
μας είναι μέσα στους χώρους δου-
λειάς, εκεί που συλλογικά παλεύου-
με.

Την ευθύνη για τον βιασμό στον
Κολωνό, όσο και αν θέλουν να πλα-
σάρουν ότι την έχει η μάνα, την έχει
το σύστημα που έχει διαλύσει τους
βρεφονηπιακούς σταθμούς, το Βοή-
θεια στο Σπίτι, όλες τις κοινωνικές
υπηρεσίες. Τώρα θέλουν να διαλύ-
σουν και τη δημόσια Υγεία. Φέρνω
την απόφαση που έχουμε πάρει
στην ΕΙΝΑΠ για τριήμερη απεργία
την επόμενη βδομάδα. Σας καλούμε
όλες και όλους να είστε σε αυτές τις

απεργιακές διαδηλώσεις, γιατί διεκ-
δικώντας με τα συνδικάτα μας κοι-
νωνικό κράτος και αυξήσεις είναι ο
τρόπος για να παλέψουμε ενάντια
στη γυναικεία καταπίεση. Καμία
αστυνομία -είδαμε τους μπάτσους
να βιάζουν μια γυναίκα μέσα στο ΑΤ
Ομόνοιας- δεν μπορεί να φέρει τη
λύση. Απεργιακά να αλλάξουμε τη
θέση των γυναικών και συνολικά της
εργατικής τάξης».

Ακολούθησε διαδήλωση στη Βου-
λή. «Είμαστε ενάντια στη βία κατά
των γυναικών», μας είπε η Σταυρού-
λα Παπαδημητρίου, μέλος της
Γραμματείας Ισότητας της ΑΔΕΔΥ
και προεδρεύουσα του Συλλόγου
Εργαζόμενων στην Επιθεώρηση Ερ-
γασίας. «Οι γυναίκες, όπως και όλοι
οι άνθρωποι, θα έπρεπε να ζουν σε
έναν κόσμο χωρίς βία, χωρίς απειλή
της σωματικής τους ακεραιότητας
και ύπαρξης, χωρίς να απειλούνται
είτε στο χώρο εργασίας που η βία
και η παρενόχληση έχει φτάσει τα-
βάνι, είτε στο οικείο περιβάλλον. Δυ-
στυχώς οι γυναικοκτονίες στη χώρα
μας, νέων ή και ηλικιωμένων γυναι-
κών, γνωρίζουν μια πρωτοφανή αύ-
ξηση. Στα δε εργατικά ατυχήματα,
και το λέω σαν επιθεωρήτρια εργα-
σίας, οι γυναίκες έχουν υψηλά πο-
σοστά πια. Ενώ παραδοσιακά αφο-
ρούσαν κλάδους όπως πχ είναι ο κα-
τασκευαστικός, με κατά κύριο λόγο
αντρικό πληθυσμό, αυτό έχει πλέον
μετατοπιστεί.

Υπάρχουν μια σειρά μέτρα, νομικά
και άλλα, που θα μπορούσαν να
συμβάλουν στην πρόληψη, καταπο-
λέμηση, δικαίωση θυμάτων κλπ στο
χώρο εργασίας. Εμείς ως Γραμμα-
τεία Ισότητας της ΑΔΕΔΥ έχουμε κά-
νει συγκεκριμένες προτάσεις, τόσο
για τις γυναίκες που δουλεύουν στο
δημόσιο όσο και για όλες. Αλλά δεν
λαμβάνονται ή μένουν κενό γράμμα.
Είναι πολύ θετικό ότι έχουμε κατα-
φέρει από την ΑΔΕΔΥ επιτέλους μια
τεκμηρίωση. Γιατί όταν ξεκινήσαμε
να μελετήσουμε την κατάσταση,
πολλοί μας έλεγαν ότι εσείς στο δη-
μόσιο τομέα “Τι θέλετε; Δεν χάνετε
τουλάχιστον τη δουλειά σας”. Όμως
μια δουλειά που σε καταπιέζει, που
είναι βραχνάς γιατί ο προϊστάμενός
σου σε περνοχλεί, τι να την κάνεις;
Είναι λοιπόν πολύ θετικό το βήμα
που έγινε, που βγάλαμε τον οδηγό
για τη βία και την παρενόχληση, που
η ΑΔΕΔΥ πήρε θέση. Tο ζήτημα είναι
τώρα πώς θα παντρέψουμε αυτή την
τεκμηρίωση με τις διεκδικήσεις, πώς
θα γίνει κτήμα και του τελευταίου
σωματείου, για να γίνει πράξη ότι
κανένας δεν δέχεται βία και παρενό-
χληση σε κανένα χώρο δουλειάς. Τα
συνδικάτα πρέπει να μπουν μπρο-
στά».

Λ.Β.

Αθήνα. Φωτό: Λένα Βερδέ

Χανιά. Φωτό: ΣΕΚ Χανίων

Θεσσαλονίκη. Φωτό: Ευκλείδης Μακρόγλου

Βόλος. Φωτό: ΣΕΚ Βόλου



Ανοιχτή σύσκεψη για την οργάνωση της αγωνι-
στικής συνέχειας στα ΑΕΙ πραγματοποίησαν

οι φοιτητές/ριες του ΣΕΚ στις σχολές της Αθή-
νας, την Παρασκευή 25/11.

«Χρειάζεται να ξεκινήσουμε διαπιστώνοντας ότι
η περίοδος έχει αλλάξει πολιτικά. Η Πανεργατική
Απεργία της 9 Νοέμβρη και η διαδήλωση του Πο-
λυτεχνείου άλλαξαν το κλίμα. Δεν μιλάμε μόνο
για κινηματική αλλά και για πολιτική αναβάθμιση.
Η συζήτηση δεν περιοριζόταν μόνο στην αγανά-
κτηση για την ακρίβεια αλλά πήγαινε στο κράτος,
τις υποκλοπές, το ρατσισμό κλπ. Οι πρωτοβου-
λίες που πήραμε το προηγούμενο διάστημα έπαι-
ξαν ρόλο σε αυτές τις επιτυχίες» τόνισε ανοίγον-
τας τη συζήτηση ο Αλέκος Κ., φοιτητής στο ΠΑ-
ΔΑ. «Ανοίγει περίοδος κλιμάκωσης των αγώνων.
Ήδη έχουμε μπροστά μας τριήμερη απεργία στα
νοσοκομεία, διαδήλωση στις 6 Δεκέμβρη στην
επέτειο της δολοφονίας του Α.Γρηγορόπουλου
και την προσπάθεια για μια νέα πανεργατική
απεργία μέσα στο Δεκέμβρη. Τα οργανώνουμε
και μέσα στις σχολές, συγκροτώντας ακόμα κα-
λύτερα τις ομάδες μας κι ανοιγώμενοι στην αρι-
στερά. Ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε προεκλογική
περίοδο που αναγκάζει και τη ρεφορμιστική αρι-
στερά να κινείται. Δεν αρκεί μόνο να είμαστε μέ-
σα στις μάχες αλλά να ανοίγουμε και την πολιτική
μας πρόταση στον κόσμο» συνέχισε.

«Η εκτίμησή μας για την πολλαπλή κρίση του
συστήματος και τις δυνατότητες που ανοίγουν
δεν αντανακλούν απλά τις δικές μας προθέσεις.
Πατάνε σε πραγματικά δεδομένα» συνέχισε η
Μαρία Κ. από τη Φιλοσοφική ξεκινώντας με δυο
παραδείγματα: Την απεργία στην Άμαζον την ίδια

μέρα ενάντια στην εντατικοποίηση του Black Fri-
day και την τριήμερη απεργία στα νοσοκομεία –
μαζί με ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ την Πέμπτη 1/12 – αναφέ-
ροντας και το ρόλο που έπαιξε το Συντονιστικό
Νοσοκομείων σε αυτό. «Αλλαγή περιόδου σημαί-
νει μεταξύ άλλων ότι όλοι αντιλαμβάνονται τη μά-
χη, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οργανώνουν τη
σύγκρουση. Χρειάζεται η επαναστατική αριστερά
που κάνει τις συνδέσεις. 

Διεκδίκηση
Π.χ. στο ζήτημα του ρατσισμού, τη διεκδίκηση

για σπίτια μέσα στις πόλεις για όλες/ους, με τις
εξώσεις που κάνει η κυβέρνηση, τις πλάτες στους
φασίστες και τις κινητοποιήσεις – απάντηση στο
δρόμο για μια μεγάλη Διεθνή Μέρα Δράσης στις
18 Μάρτη. Στο ζήτημα του σεξισμού, τα σκάνδαλα
Λιγνάδη, Κιβωτού, Μίχου, που είναι βουτηγμένη η
κυβέρνηση, με τις διεκδικήσεις για δημόσιες καλά
εξοπλισμένες δομές αντί για ιδιώτες, παπάδες και
χορηγούς, τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων
στο Παίδων, το Βοήθεια στο Σπίτι, τους Παιδικούς
Σταθμούς και φυσικά τις κινητοποιήσεις – σήμερα
ενάντια στις κακοποιήσεις των γυναικών και την
απεργιακή 8 Μάρτη» τόνισε μεταξύ άλλων.

«Το παράδειγμα του Συντονιστικού Νοσοκομεί-
ων είναι σημαντικό για το πώς μπορεί να οργανώ-
νει η επαναστατική αριστερά και τι να πετυχαίνει.
Μπορούμε να το κάνουμε και στις σχολές» σημεί-
ωσε η Μαρία Ρ., φοιτήτρια στο ΕΜΜΕ, συνεχίζον-

τας: «Χρειάζεται καλύτερη σύνδεση με την υπό-
λοιπη αριστερά στις σχολές. Με την πρωτοβου-
λία που έχει ξεκινήσει για συσπείρωση της επα-
ναστατικής αριστεράς ανοίγεται καλύτερη δυνα-
τότητα σε αυτή την κατεύθυνση».

Μεταφέροντας την απόφαση του φοιτητικού
συλλόγου της ΣΔΟΚΕ ενάντια στις εξώσεις των
προσφύγων, ξεκίνησε η Εύα Ντ., φοιτήτρια στο
τμήμα. «Δεν είναι καμιά σχολή που έχουμε τη φο-
βερή δύναμη στο ΔΣ του συλλόγου ή κάτι τέτοιο.
Μια έδρα έχουμε. Αλλά καταφέρνουμε να παίρ-
νουμε αποφάσεις που προτείνουμε, διεκδικώντας
τες μαζί με τον κόσμο των μαχών – όχι μόνοι μας.
Αντίστοιχα και στις γενικές συνελεύσεις γινόμα-
στε το κέντρο» πρόσθεσε.  

Την εικόνα από τις φοιτητικές εστίες -άθλιες-
συνθήκες συνοδευόμενες με μπόλικη “ατομική
ευθύνη”- έφερε η Άρια Σ., φοιτήτρια στη Φιλοσο-
φική και συνέχισε αναφερόμενη στη σημασία της
συγκρότησης των πυρήνων του ΣΕΚ για την κα-
λύτερη οργάνωση των μαχών που ανοίγονται. Με
τη σημασία των γενικών συνελεύσεων και τη
διόρθωση προβλημάτων στις διαδικασίες των
συλλόγων είχαν να κάνουν οι παρεμβάσεις του
Γιάννη από την ΑΣΚΤ και της Δανάης από τη Φι-
λοσοφική, ενώ η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με ορ-
γάνωση των δράσεων ανά σχολή. 

Σ.Μ.

Πλήθος κόσμου συμμετείχε το Σάββατο
26/11 στη διαδήλωση με σύνθημα "Φύγε-

τε!" που οργάνωσε η Ανοιχτή Συνέλευση "Όχι
Μετρό στην Πλατεία Εξαρχείων" με τη συμμε-
τοχή και τη στήριξη δεκάδων συλλογικοτήτων
κι οργανώσεων.

Στο κάλεσμά της η Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας υπογραμμίζει:

«Δεν θα τους περάσει! Τα σχέδιά τους για
ξεπέρασμα της κρίσης μέσω της τουριστικο-
ποίησης και του εξευγενισμού των γειτονιών
της Αθήνας και του ξεριζώματος όλων των
κοινωνικών αντιστάσεων μπορούν να ανατρα-
πούν! Δεν θα φύγουμε εμείς, αλλά εσείς!». 

Εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν σε εξέλιξη
το απόγευμα της Τρίτης 29/11, στο Παιδαγωγι-
κό (πρώην Χημείο) με θέμα «Ο κρατικός και
αστικός σχεδιασμός για την αλλαγή της φυ-
σιογνωμίας των Εξαρχείων». 
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Με επιτυχία έγινε το Σάββατο
26/11 η ανοιχτή συνέλευση

της Αριστερής Αντικαπιταλιστι-
κής Κίνησης - Ανταρσία στο Λιμά-
νι, στα γραφεία της Β κοινότητας. 

Στην εισήγηση του επικεφαλής
και στη συζήτηση που ακολούθη-
σε μπήκαν όλα τα σημαντικά προ-
βλήματα της πόλης, που η "Αν-
ταρσία στο Λιμάνι" πάλεψε όλο το
προηγούμενο διάστημα στο κίνη-
μα και στο Δημοτικό Συμβούλιο:
η τραγική κατάσταση στα νοσο-
κομεία του Πειραιά, όπου δηλώ-
θηκε η συμπαράσταση στην
απεργία των υγειονομικών για
την υπεράσπιση του ΕΣΥ, η καθη-
μερινή ταλαιπωρία στο κυκλοφο-
ριακό και τις συγκοινωνίες πίσω
από τις φιέστες για το μετρό, η
επέλαση μεγάλων εταιρειών ακι-
νήτων στην πόλη, το πρόβλημα
της ρύπανσης, τα σχέδια της Πε-
ριφέρειας για μονάδες καύσης
σκουπιδιών στο Σχιστό, τα απα-
ραίτητα έργα υποδομής (αντι-
πλημμυρικά) που δεν γίνονται, οι
ανύπαρκτοι χώροι αναψυχής και
πολιτισμού, η υλοποίηση του μά-
στερ πλαν από την COSCO-ΟΛΠ
και την κυβέρνηση, η ανάγκη μο-
νιμοποίησης των συμβασιούχων
και στελέχωσης του Δήμου με
μόνιμο προσωπικό, η κατάσταση
στο, αποκλεισμένο πλέον με τσι-
μεντένιο φράχτη, στρατόπεδο
προσφύγων στο Σχιστό και το
πρόβλημα της στέγης. 

Αγώνες
Σημαντικοί όμως ήταν και οι

αγώνες των εργαζόμενων, με
πρωτοπόρους τους εργάτες της
cosco, τους λιμενεργάτες και
τους ναυτικούς, αγώνες που εμ-
πνέουν και αλλάζουν το κλίμα
στην πόλη. Η Ανταρσία στο Λιμά-
νι, από όλες τις θέσεις, θα συνε-
χίσει να δουλεύει για την ενίσχυ-
ση αυτών των αγώνων, για την
ανατροπή των πολιτικών της κυ-
βέρνησης και της δημοτικής αρ-
χής.

Στη συνέλευση πάρθηκαν απο-
φάσεις για πιο έντονη παρέμβα-
ση και προβολή της Κίνησης, δη-
μιουργία υλικού, καλύτερη πα-
ρουσία στις γειτονιές και εκλέ-
χτηκε νέο συντονιστικό. Δηλώθη-
κε η υποστήριξη στις πρωτοβου-
λίες που εκδηλώνονται τελευταία
για την ενότητα της ριζοσπαστι-
κής αριστεράς στις κινηματικές
και πολιτικές μάχες και αποφασί-
στηκε να πάρει η Ανταρσία στο
Λιμάνι αντίστοιχες πρωτοβουλίες
για την πόλη του Πειραιά το επό-
μενο διάστημα.

Θανάσης Διαβολάκης, 
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά  

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Πιο δυνατά στις Σχολές

Διαδικτυακή εκδήλωση οργανώνει για το κλίμα η
Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση την Κυριακή 4 Δε-
κέμβρη. Μπορείτε να συνδεθείτε εδώ:
https://www.eventbrite.co.uk/e/after-cop27-climate-
catastrophe-and-the-need-for-revolution-tickets-
456053978727?fbclid=IwAR25VJ_GjZ9zpJDAlo-
GY0pNFyMYmjKw2cB4bmIz9kooyDa6cu-Mk0bQl-
Zo4

Τετάρτη 30/11
Μαθηματικό 1μμ 
ΑΣΚΤ 1μμ 
Φιλοσοφική Αθήνας 2μμ 
Φυσικό Αθήνας 1μμ 
Ιατρική Αθήνας 12μ 

Πέμπτη 1/12
Νομική Αθήνας 2.30μμ 
Πάντειος 3μμ 
ΣΜΗΧ ΠΑΔΑ 3

Παρασκευή 2/12 
ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ 2μμ

Γενικές συνελεύσεις 

26/11, Πατησίων. Φωτό: Ορέστης Ηλίας



Σχεδόν όλα τα Μουντιάλ έχουν από πίσω
τους «ξεπλύματα» καθεστώτων, διαπλοκή
με τεράστια οικονομικά συμφέροντα, δια-

φθορά και δωροδοκίες. Ο ΓΓ της FIFA, Ζερόμ
Βαλκέ, το 2013, δήλωνε ότι: «λιγότερη δημοκρα-
τία είναι μερικές φορές καλύτερη για τη διοργά-
νωση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Το, μόλις, δεύτερο Μουντιάλ, το 1934, δόθηκε
στη φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι. Ο Μουσο-
λίνι επιδίωξε να αναλάβει, και να κερδίσει, το
Μουντιάλ ως μία ευκαιρία για την ανάδειξη και
προώθηση του φασισμού. Η FIFA του έδωσε αυ-
τή την ευκαιρία και με «στημένες κληρώσεις»
και «προκλητικές διαιτησίες» του έδωσε και τον
τίτλο σε ένα τελικό - ποδοσφαιρικό σκάνδαλο. Η
Ιταλία είχε προκριθεί «άνετα» στο Μουντιάλ για-
τί στα προκριματικά η Ελλάδα, έναντι αμοιβής,
δεν κατέβηκε να παίξει στο παιχνίδι ρεβάνς.  

Το πρωί της 12ης Σεπτεμβρίου 1973 το ‘Εθνι-
κό Στάδιο της Χιλής’, στην πρωτεύουσα Σαντιάγ-
κο, γέμιζε με χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενος
που είχαν συλληφθεί την προηγούμενη μέρα στο
πραξικόπημα του Πινοσέτ. Έγινε ο τόπος σκλη-
ρών βασανιστηρίων και εκτελέσεων. Δύο μήνες
μετά, στις 21 Νοεμβρίου, στο ίδιο γήπεδο, η FI-
FA έδινε το «πράσινο φως» στη Χιλή για να αντι-
μετωπίσει την Σοβιετική Ένωση για το ποια ομά-
δα θα πήγαινε στο Μουντιάλ του 1974. Η Σοβιε-
τική Ένωση αρνήθηκε να αγωνιστεί και ζήτησε
να γίνει το παιχνίδι σε ουδέτερη χώρα. Η FIFA
αποφάσισε να γίνει κανονικά το παιχνίδι ακόμα
και αν δεν κατέβαινε να παίξει η Σοβιετική Ένω-
ση. Με ένα παιχνίδι - παρωδία, η χούντα του Πι-
νοσέτ βρέθηκε στο Μουντιάλ του 1974.

Η Αργεντινή είχε αναλάβει τη διοργάνωση του
Μουντιάλ του 1978 ήδη από το 1966. Το 1977 ο
στρατηγός Βιντέλα κάνει πραξικόπημα και παίρ-
νει την εξουσία. Η στρατιωτική χούντα του Βιν-
τέλα ήταν ένα από τα πιο αιμοσταγή καθεστώτα.
Εκατοντάδες χιλιάδες αγωνιστές φυλακίστηκαν,
βασανίστηκαν, «εξαφανίστηκαν», δολοφονήθη-
καν. Παρά τη διεθνή κατακραυγή, τις διαδηλώ-
σεις και τα καλέσματα για μποϊκοτάζ, ακόμα και
από τη Διεθνή Αμνηστία, η FIFA δεν σκέφτηκε
ποτέ να αφαιρέσει από την Αργεντινή την διορ-
γάνωση του Μουντιάλ. Αντίθετα, έκανε ό,τι μπο-
ρούσε (με το αζημίωτο) για να εξωραΐσει και να
ξεπλύνει τη χούντα. Μετά το πραξικόπημα, ο τό-
τε πρόεδρος της FIFA, ο Βραζιλιάνος χουντικός
Χαβελάνζε, επισκέφτηκε την Αργεντινή και δή-
λωσε, δίπλα στον Βιντέλα, ότι «είμαι σίγουρος
ότι θα γίνει ένα εξαιρετικό Μουντιάλ καθώς
υπάρχουν όλες οι σωστές συνθήκες». Με το
απαραίτητο «σπρώξιμο» της FIFA και ένα σκάν-

δαλο στον αγώνα με το Περού, η Αργεντινή του
Βιντέλα, όπως και η Ιταλία του Μουσολίνι, το κα-
τέκτησε. Ο Βασίλης Νικολαΐδης θα γράψει το
θρυλικό τραγούδι:

Δεν είναι φάρσα, δεν είναι μπακατέλα / στην
προσμονή του ζούσαμε καιρό / είναι το μουντιάλ
του στρατηγού Βιντέλα / φτύστε τα μούτρα σας
και τον πολιτισμό.

Εκεί θα είναι η Αμερική, Περού, Αργεντινή και
Βραζιλία / τι κι αν πεθαίνουν στην ασφάλεια με-
ρικοί / άλλο ποδόσφαιρο κι άλλο πολιτική.

Θα είναι εκπρόσωποι της γηραιάς Ευρώπης /
θα είναι οι Ρώσοι κι ο Πλατινί / κι από συλλήψεις
αν θα γίνεται της πόρνης / οι διαιτητές θα `ναι
συμβατικοί.

Κι αφού ο κόσμος έχει αποφασίσει / να δώσει
χέρι στον φασισμό / κι εγώ μ’ εμένανε τα έχω
κανονίσει / θα δω το κύπελλο χωρίς ενδοιασμό.

Μα άμα δω ψηλά στον ουρανό / ελικόπτερο
να φτερουγίζει / της Κόκα – Κόλα δε θα `ν’ δια-
φημιστικό / πετάει πτώματα στη ζούγκλα κι από
`δώ / περνάει και στη βάση του γυρίζει.

«FIFA Go Home»
Το 1994, στις ΗΠΑ, ήταν το "Μουντιάλ της Co-

ca - Cola". Κουμάντο κάνανε οι χορηγοί και τα
τηλεοπτικά συμβόλαια με τους αγώνες να γίνον-
ται μεσημεριάτικα και με θερμοκρασίες που ξε-
περνούσαν τους 35°C για να μπορεί να τους
βλέπει η Ευρώπη το βράδυ. Το 2014, στη Βραζι-
λία, είχαμε τις τεράστιες διαδηλώσεις, με τους
Βραζιλιάνους να σηκώνουν πανό “FIFA Go Ho-
me”, ενάντια στην καταναγκαστική έξωση χιλιά-
δων φτωχών οικογενειών από τα σπίτια τους
από περιοχές που ήταν προγραμματισμένες να
μετατραπούν σε γήπεδα και στη σπατάλη χρη-
μάτων τη στιγμή που η πλειοψηφία του κόσμου
ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Το Μουντιάλ στη Ρωσία, το 2018, ήταν αποκα-
λυπτικό. Η Ρωσία κερδίζει την ανάθεση της
διοργάνωσης στην ίδια συνεδρίαση της FIFA και
με τα ίδια μέσα που κέρδισε και το Κατάρ. 

Αν σήμερα ο Πούτιν θεωρείται από τη Δύση «δι-
κτάτορας και εισβολέας», το 2018 ήταν «σύμμα-
χος και συνέταιρος». Ακόμα και αν είχαν προηγη-

θεί: η προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, η εισβο-
λή στη Γεωργία το 2008, οι καταγγελίες πως αρ-
κετοί θάνατοι αποσιωπήθηκαν καθώς και δημο-
σιογραφικές έρευνες που μιλάνε για κανονικές
συνθήκες σκλαβιάς ξένων εργατών, με χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αυτό του γηπέδου στην Αγ.
Πετρούπολη στο οποίο δούλευαν κάτω από τρα-
γικές συνθήκες εκατοντάδες Βορειοκορεάτες.

Δισεκατομμύρια άνθρωποι, σε όλο το κόσμο,
αγαπούν και παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Πε-
ρίπου 3,5 δισ παρακολούθησαν το Μουντιάλ του
2018. Αυτό δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη.
Στον καπιταλισμό, οι άνθρωποι αναζητούν τη
διαφυγή ή την προσωρινή ανακούφιση απέναντι
στη σκληρή καθημερινότητα. Αποζητούν τη συλ-
λογικότητα, έστω και του «οπαδού», απέναντι
στην ατομικοποίηση. Αυτά μπορεί να τα προ-
σφέρει, έστω και στρεβλά, το ποδόσφαιρο.
Όπως συμβαίνει, όμως, με όλες τις πτυχές της
ανθρώπινης δραστηριότητας στον καπιταλισμό,
το ποδόσφαιρο έχει εμπορευματοποιηθεί. Είναι
ένα μεγάλο «γήπεδο» για να βγάλουν κέρδη οι
καπιταλιστές. Ταυτόχρονα, επειδή είναι κάτω
από τον έλεγχο της άρχουσας τάξης, χρησιμο-
ποιείται και για αντιδραστικούς σκοπούς. Η ψευ-
δής αίσθηση της «οπαδικής συλλογικότητας»
χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του εθνικισμού
αλλά και για τη διαίρεση της εργατικής τάξης. Η
υποστήριξη της «δικής μας» εθνικής ομάδας δη-
μιουργεί την ψευδαίσθηση της «υπερηφάνειας»
για την πατρίδα «μας». Έτσι, ο εχθρός δεν είναι
τα αφεντικά στη χώρα «μας» αλλά ένα άλλο
έθνος. Και αυτό είναι ωφέλιμο για τις άρχουσες
τάξεις. Ο Μενότι, προπονητής της Αργεντινής
στο Μουντιάλ του ‘78, είχε δηλώσει: «Δυστυχώς
η χρήση του ποδοσφαίρου από τους ισχυρούς
είναι όσο παλιός είναι κι ο κόσμος μας».

Αλλά αυτή η ψευδαίσθηση «διαλύεται στον αέ-
ρα» όταν ο κόσμος ξεσηκώνεται. Μετά τη νίκη
του Ιράν επί της Ουαλίας στο Κατάρ, κανένας
δεν βγήκε να πανηγυρίσει στη Τεχεράνη. Το κα-
θεστώς αναγκάστηκε να βγάλει την αστυνομία
να πανηγυρίσει και μας «χάρισε» τραγελαφικές
σκηνές.

Γιώργος Ράγκος
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ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Είναι η πρώτη φορά, που στη
διάρκεια ενός Μουντιάλ, το επί-

κεντρο της συζήτησης δεν είναι οι
ομάδες και οι αγώνες αλλά όλα αυτά
που, δικαίως, το έχουν χαρακτηρίσει
ως το πιο απαξιωμένο και «βρώμικο»
στην ιστορία.  

Η FIFA, το καθεστώς του Κατάρ
αλλά και η υποκρισία των δυτικών κυ-
βερνήσεων εξακολουθούν να «δίνουν
ασίστ» σε αυτή τη συζήτηση. Για πα-
ράδειγμα, το Σάββατο 18/11, ο πρό-
εδρος της FIFA, Ιφαντίνο, δήλωνε
υποκριτικά ότι: «Σήμερα αισθάνομαι
Καταριανός, αισθάνομαι Άραβας, αι-
σθάνομαι Αφρικανός, αισθάνομαι
ομοφυλόφιλος, αισθάνομαι ανάπη-
ρος, αισθάνομαι μετανάστης εργά-
της». Δεν πέρασαν ούτε δύο μέρες
και η FIFA απείλησε ότι όποιος αρχη-
γός ομάδας φορέσει περιβραχιόνιο
με τα χρώματα του ουράνιου τόξου
(συμβολικό μήνυμα κατά των διακρί-
σεων) θα τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα. 

Όμως, οι αντιδράσεις των οπαδών
και των παικτών, μέσα σε αυτό το ζο-
φερό κλίμα, δεν έλλειψαν με κορυ-
φαία την στάση των παικτών του Ιράν
που χρησιμοποίησαν τη συμμετοχή
τους για να δηλώσουν την υποστήρι-
ξή τους στις διαδηλώσεις στη χώρα
τους. Οι 11 Ιρανοί ποδοσφαιριστές
που έπαιξαν στην πρεμιέρα δεν τρα-
γούδησαν τον εθνικό τους ύμνο. Οι 9
αγωνίζονται σε ομάδες της χώρας
τους. Όταν θα γυρίσουν στο Ιράν ξέ-
ρουν ότι η κυβέρνηση θα τους συλ-
λάβει.

Οι μετανάστες στο Κουβέιτ, που
έπεσαν θύματα για να γίνει αυτό το
Μουντιάλ, είναι εξοστρακισμένοι στη
διάρκεια των αγώνων. Σε ρεπορτάζ
του Guardian διαβάζουμε ότι: «[Σε]
ένα γήπεδο κρίκετ... χιλιάδες, κυρίως
χαμηλόμισθοι εργάτες της Νότιας
Ασίας, γεμίζουν τις εξέδρες ή κάθον-
ται σταυροπόδι στο γρασίδι. Είναι
ένας κόσμος μακριά από το καλο-
γυαλισμένο πρόσωπο της Ντόχα που
θα δουν οι περισσότεροι οπαδοί...
βρίσκεται εντός της Asian Town, που
χτίστηκε ειδικά για τους μετανάστες
εργάτες του Κατάρ, περίπου 30 λε-
πτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο
της πόλης. Μια τεράστια έκταση
αποθηκών, εργαστηρίων και πολυκα-
τοικιών απλώνεται για μίλια στη μία
πλευρά, φιλοξενώντας εκατοντάδες
χιλιάδες εργαζομένους, συχνά σε ζο-
φερούς, γεμάτους κοιτώνες. Σε έναν
τοίχο, ένα πανό στα Αραβικά, Αγγλι-
κά και Χίντι γράφει: ‘Ευχαριστούμε
για τη συνεισφορά σας που παραδώ-
σατε το καλύτερο Παγκόσμιο Κύπελ-
λο FIFA που έγινε ποτέ’... Πολλοί εδώ
έπαιξαν ρόλο στην κατασκευή των
γηπέδων και των υποδομών, αλλά η
ευγνωμοσύνη έχει τα όριά της. Οποι-
οδήποτε εισιτήριο ήταν πολύ ακριβό
για τους μετανάστες εργαζόμενους
που κερδίζουν μόλις 270 ευρώ  το
μήνα».

Πάντα στην υπηρεσία των από πάνω

Αλλά τον τελευταίο λόγο 
τον έχει η κερκίδα

Μουσολίνι Πινοσέτ Βιντέλα



ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλήτρια: Κυριακή Βαλιάνου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε!
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος, εργαζόμε-
νος ΥΠΠΟ

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλήτρια: Γιάννης Μαλινάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Αλέξης Καλέργης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Παύλος Ψευτογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Δ.Σ. νο-
σοκομείου Γεννηματάς

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 Βραζιλιάνα 7μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Βασίλης Κουκαλάνι
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 Βραζιλιάνα 7μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Βραζιλιάνα 7μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου, ερ-
γαζόμενη ΥΠΠΟ

ΚΥΨΕΛΗ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Γιάννης Φουφουδάκης, τραυμα-
τιοφορέας στο Αγ. Ολγα

ΠΑΤΗΣΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Άρια Σταροπούλου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Blue Bear 7.30μμ 
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Μαρίνα Διονυσίου

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλήτρια: Δανάη Νικολοπούλου

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 1/12 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 8/12 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 15/12 
καφέ Θύμιος, πλ. Δουργουτίου 8μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός, εργαζόμενος
ΥΠΠΟ

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 1/12 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΠΕΜΠΤΗ 8/12 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης, εργαζόμε-
νος ΜΜΕ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 1/12 
καφέ Πλάτωνας, Ακαδημία Πλάτωνα 7μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
• ΠΕΜΠΤΗ 8/12 
καφέ Πλάτωνας, Ακαδημία Πλάτωνα 7μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ φούρνος Λέο Κον,
κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων 7μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ φούρνος Λέο Κον, 
κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων 7μμ
Οι εξεγέρσεις στην Κίνα σήμερα 
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 7μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/12 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12 
θέατρο δημαρχείου Περιστερίου, κεντρική
πλατεία, έναντι Μετρό 7μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης (ΣΕΚ), Κώ-
στας Βελοπετρόπουλος (μέλος Αριστερής
Κίνησης Περιστερίου)

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 
Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
Κατάρ: το αιματοβαμμένο Μουντιάλ
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 πλ. Ηρώων 7.30μμ
Κατάρ: το αιματοβαμμένο Μουντιάλ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1/12 δημαρχείο 7.30μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/12 
παλιό δημαρχείο (ΚΕΠ) Χαλανδρίου 7.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/12 
Στέκι, Πάτμου και Νισύρου 7μμ
Κατάρ: το αιματοβαμμένο Μουντιάλ
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Χόβολη, 
πλ. Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 
καφέ πλατείας Σουρμένων 7μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Ιάσονας Παπαδάτος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 1/12 
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/12 
καφέ Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου 8μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 δημαρχείο Νίκαιας7.15μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλητής: Γιώργος Σύρος

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 δημαρχείο Κορυδαλλού 7
Τι είναι το ΣΕΚ και για τι παλεύει
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7.15μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 
δημαρχείο Κορυδαλλού, 2ος ορ. 6.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-

τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητές: Δημήτρης Καλπίδης, εργαζόμε-
νος στο δήμο Κορυδαλλού, Κατερίνα Θωί-
δου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/12 ΚΑΠΗ Σπλάντζας 7.30μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 1/12 καφέ Mixtape 7.15μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/12 
καφέ Aberto, Ρήγα Φεραίου 48-50, 6.30μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/12 καφέ Φίλοιστρον 8μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

Θεσσαλονίκη

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Baraka 8μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Ποέτα 8μμ
Λούκατς – Από το μυθιστόρημα στον Λένιν
Ομιλητής: Χρήστος Μάντζαρης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 καφέ Γιώτης 8μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Γιώτης 8μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 1/12 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/12 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλήτρια: Άλε Κρήτη
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 1/12 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
• ΠΕΜΠΤΗ 8/12 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
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ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/12
ΝΙΚΑΙΑ Μετρό Νίκαιας 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/12
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 12μ
XΑΛΑΝΔΡΙ Χαιμαντά 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
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

Εξορμήσεις
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την 
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει
να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρ-
χει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια
αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνο-
μία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λει-
τουργεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα
της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα
στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμέ-
νη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπο-
ρεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πά-
ρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμματί-
σουν την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγά-
λες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί
σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματή-
σουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυ-
ριαρχούν 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 ηττήθη-
κε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας αγοράς.
Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του
Στάλιν και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατι-
κό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δη-
μιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευρώ-
πη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια
που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τά-
ξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρού-
ριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικά-
ζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν
στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστι-
κές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώ-
πων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο κα-
θώς και όλους τους καταπιεσμένους να οργα-
νώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα
τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολι-
τική και οικονομική ισότητα των γυναικών και
για το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια
στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κατα-
στρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του
κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί εί-
ναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα
ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να συγ-
κρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική τάξη
χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σο-
σιαλιστικό 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 οργα-
νώσει 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. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για

Άλλο ένα αδικαιολόγητο αστυνομικό όρ-
γιο βίας και αυθαιρεσιών ξεκίνησε την
περασμένη Τρίτη με την επίθεση στα

Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Από
νωρίς το πρωί η ΕΛ.ΑΣ περικύκλωσε και εισέ-
βαλε στα ιστορικά κτήρια στα οποία στεγά-
ζονται εκατοντάδες οικογένειες ντόπιων και
προσφύγων. Πρόσχημα ήταν η «αναζήτηση
ατόμου που κατηγορείται για “εμπρηστική επί-
θεση” στον Real FM», στην πραγματικότητα
όμως επρόκειτο για το ξεδίπλωμα μιας βίαιης
εκδικητικής αστυνομικής επιχείρησης σε βά-
ρος μιας φτωχογειτονιάς φιλέτο για τα επεν-
δυτικά σχέδια -στοχεύοντας ίσως σε μια κυ-
βερνητική ρεβάνς για τη μαζική συμπαράστα-
ση ενάντια στην έξωση της Ι. Κολοβού την
προηγούμενη ημέρα. 

Μάλιστα οι μπάτσοι μετά την πρωινή εισβο-
λή -και τη σύλληψη ατόμου που υποτίθεται
αναζητούσαν- επέστρεψαν τις απογευματινές
ώρες. Χωρίς δικαιολογία αυτή τη φορά. Ξανα-
περικύκλωσαν τη γειτονιά, ξαναμπούκαραν μέ-
σα πετώντας χημικά μέσα στα διαμερίσματα,
ξυλοφόρτωσαν όποιον έβλεπαν μπροστά τους
και συνέλαβαν 79 άτομα. Εκεί ξεκίνησε να
αποκαλύπτεται και ένα ακόμα κυβερνητικό
φιάσκο. Οι αστυνομικοί με τις συλλήψεις στο
σωρό που έκαναν κατάφεραν να περάσουν
χειροπέδες στον διεθνούς αναγνώρισης πολυ-
βραβευμένο φωτορεπόρτερ Νίκο Πηλό που
κάλυπτε το γεγονός. Μάλιστα ο φωτορεπόρ-
τερ κρατήθηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες
στη ΓΑΔΑ, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες -
όπως και στους υπόλοιπους συλληφθέντες,
ενώ δεν επετράπη η επικοινωνία του με συνα-
δέλφους του συνδικαλιστές. Το γεγονός προ-
κάλεσε την αντίδραση των δημοσιογραφικών
ενώσεων, της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου
Τύπου, της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος,
της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΠΗΤ, ενώ συνάδελφοί του
φωτορεπόρτερ έμειναν μέχρι αργά το βράδυ
έξω από τη ΓΑΔΑ σε συμπαράσταση. Οι φωτο-
ρεπόρτερ ήδη κατά τη διάρκεια της πρωινής
επιχείρησης είχαν απειληθεί με προσαγωγές
σε περίπτωση που χρησιμοποιούσαν τις κάμε-
ρές τους, με άλλη μια παραβίαση στοιχειωδών
δημοκρατικών δικαιωμάτων να καταγράφεται.

Η υπόθεση του φωτορεπόρτερ έφτασε μέ-
χρι την ενημέρωση των συντακτών από τον κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο Οικονόμου, με το στέ-
λεχος της κυβέρνησης να προσπαθεί να δι-
καιολογηθεί σαν άλλος «πρόεδρος Εδεσσαϊ-

κού» τραυλίζοντας ψεύδη τα οποία κατέρριψε
με απάντησή του ο Νίκος Πηλός αμέσως μετά.

Η σύλληψη του Ν. Πηλού δεν ήταν το μόνο
γεγονός που κραυγάζει για την ασύδοτη δρά-
ση των αντρών του Θεοδωρικάκου. Ο δικηγό-
ρος Πάνος Αντωνίου, παρών στην αστυνομική
επίθεση κατήγγειλε στο Τhe Press Project, τη
σύλληψη εγγύου γυναίκας εμποδίζοντας μάλι-
στα την παραλαβή της από ασθενοφόρο:
«Ξαφνικά την προσήγαγαν χωρίς κανένα λόγο
και έβαλαν τρεις άνδρες των ΜΑΤ να τη φυλά-
νε έως ότου έρθει το περιπολικό. Η κοπέλα
πανικοβλήθηκε από την αναίτια προσαγωγή
της. Έτρεμε, ήταν στο πάτωμα σε ημιλιπόθυ-
μη κατάσταση και η αστυνομία δεν επέτρεπε
να περάσει το ΕΚΑΒ». Στους συλληφθέντες
ήταν και ο δικηγόρος Νίκος Κοτσελόπουλος. 

Με ανοιγμένο κεφάλι
Ο δικηγόρος κρατήθηκε και πέρασε αυτό-

φορο μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες
παρότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται λόγω της
ιδιότητάς του. Ο εισαγγελέας την επόμενη
ημέρα διέταξε την απελευθέρωσή του. Μάλι-
στα κατά την έναρξη της δικαστικής διαδικα-
σίας στην Ευελπίδων, τα ΜΑΤ εξαπέλυσαν νέα
αναίτια βίαιη επίθεση στους συγκεντρωμέ-
νους, με τον Κοτσελόπουλο να βρίσκεται αι-
μόφυρτος με ανοιγμένο κεφάλι. 

«Ακολούθησαν και άλλες επιθέσεις ακόμα
και μέσα στο κτίριο του αυτοφώρου, όπου
χτυπήθηκαν κατηγορούμενοι, δικηγόροι και
κοινό και αφαιρέθηκαν διά της βίας κινητά τη-
λέφωνα για να μην καταγραφούν οι σκηνές.
Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες, η
έδρα επέδειξε πλήρη αδιαφορία ή ενδεχομέ-
νως αδυναμία να κάνει το παραμικρό για να
ηρεμήσει η κατάσταση η οποία είχε εκτραχυν-
θεί με αποκλειστική ευθύνη των αστυνομικών
δυνάμεων» σημειώνουν οι δικηγόροι των κα-
τηγορουμένων και καταγγέλουν «το όργιο
βίας και αυθαιρεσίας που ασκήθηκε εντός και
εκτός των δικαστηρίων τις δύο τελευταίες
ημέρες από τις αστυνομικές δυνάμεις, την
άδικη σύλληψη, κακοποίηση και κράτηση υπό
άθλιες συνθήκες δεκάδων ανθρώπων, την πα-
ράνομη κράτηση και τον ξυλοδαρμό του συ-

ναδέλφου μας και την αδιαφορία όσων έχουν
θεσμική υποχρέωση να εφαρμόζουν το νόμο
και να διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή της
ποινικής διαδικασίας με απόλυτο σεβασμό
στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα
των κατηγορουμένων».

Το γεγονός κατήγγειλε και η Εναλλακτική
Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή: «Η ελλη-
νική αστυνομία, υπό τις εντολές και την καθο-
δήγηση της κυβέρνησης και την ανοχή του δι-
καστικού συστήματος έχει μετατραπεί σε έναν
τεράστιο κίνδυνο για τη δημοκρατία, τα ατομι-
κά και δημοκρατικά δικαιώματα καθώς και την
ανθρώπινη ζωή. Η χθεσινή (22/11) επιχείρηση
της ΕΛΑΣ για την εκκένωση των “Προσφυγι-
κών” της λεωφόρου Αλεξάνδρας ήταν ένα
ακόμη τρομακτικό επεισόδιο στη σειρά των
ανεξέλεγκτων, απολύτως απάνθρωπων, παρά-
νομων και επικίνδυνων πρακτικών, οι οποίες
έχουν πλέον γίνει κανόνας στη συμπεριφορά
των αστυνομικών δυνάμεων. Δεκάδες πάνο-
πλοι αστυνομικοί, απέκλεισαν ένα ολόκληρο
οικοδομικό τετράγωνο, συνέλαβαν με ακραία
βίαιο τρόπο πάνω από 70 ανθρώπους, τους
οποίους μεταχειρίστηκαν απολύτως εξευτελι-
στικά, βασάνισαν επί ώρες μία έγκυο γυναίκα,
αγνοώντας επίμονα το γεγονός ότι ζητούσε
βοήθεια, επιτέθηκαν και συνέλαβαν δημοσιο-
γράφο που κάλυπτε το γεγονός, και φυσικά
μετά από 10 ώρες σιωπής στη ΓΑΔΑ, φόρτω-
σαν όλους τους συλληφθέντες με αδιανόητες
κατηγορίες» υπογραμμίζει μεταξύ άλλων. 

Εξηγεί δε «ότι τα “Προσφυγικά”, μνημείο
ιστορικών γεγονότων για την Αθήνα και τον
ελληνικό λαό, αποτελούν εδώ και χρόνια στό-
χο “ανάπλασης” και έχουν παραχωρηθεί στην
Περιφέρεια Αττικής ώστε να προωθηθούν
προς “αξιοποίηση” από επενδυτή. Ωστόσο για
πάνω από 25 χρόνια σε δεκάδες από τις κα-
τοικίες διαμένουν οικογένειες, ηλικιωμένοι, μι-
κρά παιδιά, πρόσφυγες, με ελάχιστους πό-
ρους ζωής, για τους οποίους δεν υπάρχει κα-
μία πρόνοια. Η Περιφέρεια με τη συνδρομή
των αστυνομικών δυνάμεων εκδιώκει τους αν-
θρώπους αυτούς από τα σπίτια τους, με τον
πιο άγριο τρόπο, καθιστώντας τον εξανδρα-
ποδισμό τους τηλεοπτικό θέαμα, βορά για τα
πιο αυταρχικά ένστικτα των υποστηρικτών
μιας κυβέρνησης που αποδεδειγμένα έχει με-
ταχειριστεί τις πιο σκοτεινές μεθόδους για να
διασφαλίσει την εξουσία της».

Σ.Μ.

Αστυνομικό όργιο
στα Προσφυγικά

Εκδηλώσεις
Κράτος και επανάσταση - Η πάλη για τη δημοκρατία σήμερα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12 ΕΔΟΘ
12μεσ.-1.30μμ - Πολιτική κρίση, κρίση συστημική
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, Συντονισμός
Εργατικής Αντίστασης, Ευκλείδης Μακρόγλου,
Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων
Θεσσαλονίκης
2μμ-3.30μμ - Η επικαιρότητα του Μαρξ και του
Λένιν
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορικός,
Κώστας Τορπουζίδης, Εναλλακτική Πρωτοβουλία
Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
4μμ-6μμ - Η Αριστερά και η πάλη για τη
δημοκρατία
Ομιλητές/τριες: Έλλη Πανταζοπούλου, ΣΕΚ,
Γιάννης Κούτρας, Δ.Σ. ΕΝΙΘ, Γιώργος Λιάκας,
γ.γ. Σωματείου Εργαζόμενων Μαλαματίνα

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/12 Θόλος 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 μικρή αίθουσα του θεάτρου 
«Μίκης Θεοδωράκης»
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης, KΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 Εργατικό Κέντρο 6μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης, KΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Οδυσσέας Καλομοίρης, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλό-
γου Ηρακλείου
ΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12 αιθ. ΕΒΕ, Αράτου 21, 1ος ορ., 6μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 Πυρσινέλλα 6, 3ος ορ. 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
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Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, πάνω που η
κινεζική κυβέρνηση και η πολυεθνική

Foxconn προσπαθούσαν να σβήσουν την
σπίθα της διαμαρτυρίας στο βιομηχανικό
σύμπλεγμα της Ζενγκζού, σε μια άλλη
πόλη της Κίνας, το Ουρούμτσι στην
επαρχία Σιντζιάνγκ, μια πραγματική φω-
τιά που ξέσπασε στον 15ο όροφο μιας
πολυκατοικίας που βρισκόταν σε λοκντά-
ουν έκαψε ζωντανούς 10 ανθρώπους. Οι
ένοικοι κατήγγειλαν ότι παγιδεύτηκαν
στο κτίριο και τα συνεργεία διάσωσης κα-
θυστέρησαν να έρθουν εξαιτίας του
σκληρού λοκντάουν που υπάρχει στην
επαρχία Σιντζιάνγκ.

Η Σιντζιάνγκ (στην οποία κατοικεί ένα
μεγάλο μέρος των μουσουλμάνων Ουι-
γούρων της Κίνας) βρίσκεται σε συνεχές
σκληρό λοκντάουν από τον Αύγουστο με
τον κόσμο να μην μπορεί να βγει χωρίς
άδεια από το σπίτι του. Μαρτυρίες κατοί-
κων καταγγέλλουν ότι υπήρξαν περιπτώ-
σεις που οι αρχές κλείδωσαν τις πόρτες
των κτιρίων από έξω με αλυσίδες καθώς
και ότι καθυστερούσαν δραματικά τη με-
ταφορά φαγητού στους αποκλεισμένους. 

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, την
επόμενη της πυρκαγιάς για την οποία η
πυροσβεστική επέρριψε τις ευθύνες
στους ενοίκους, ένα πλήθος ανθρώπων
διαδήλωσε στο Ουρούμτσι μέσα στη νύ-
χτα κρατώντας κινεζικές σημαίες με αίτη-
μα «Ανοίξτε-ανοίξτε» σε μια ειρηνική δια-
δήλωση παρά τις παρενοχλήσεις της
αστυνομίας. Το Σάββατο οι περισσότε-
ρες εικόνες από την διαδήλωση είχαν κα-
τέβει από τα πολυμέσα αλλά η τοπική κυ-
βέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει κά-
ποιες γειτονιές της πόλης. 

Την ίδια μέρα καταγράφηκαν διαμαρ-
τυρίες τοπικά στο Πεκίνο και στο πανεπι-
στήμιο της Ναντζίνγκ όπου οι συγκεντρω-
μένοι άφησαν λουλούδια στο έδαφος για
τους νεκρούς, φώναξαν «ζήτω ο λαός»
και τραγούδησαν τον ύμνο της Κίνας και
την Διεθνή. Στη Σανγκάη ο κόσμος συγ-
κεντρώθηκε στο κέντρο της πόλης και
πραγματοποίησε μαζική ολονυχτία για
τους νεκρούς της πυρκαγιάς φωνάζον-
τας: «σταματήστε το λοκντάουν στο Ου-
ρούμτσι, σταματήστε το σε όλη την Κί-
να»,«δεν θέλουμε ψέματα, θέλουμε σεβα-
σμό. Δεν θέλουμε έναν ηγέτη, θέλουμε
να ψηφίζουμε» και συνθήματα που ζητού-

σαν να φύγει η κυβέρνηση. Η αστυνομία
επιτέθηκε στους διαδηλωτές.

Την Κυριακή, εκατοντάδες φοιτητές
διαδήλωσαν στο κάμπους του πανεπιστή-
μιου Τσινχουά στο Πεκίνο, απαιτώντας το
σταμάτημα των λοκντάουν. Όπως δήλω-
σε στο AFP ένας από τους φοιτητές: «Η
κινητοποίηση ξεκίνησε στην καντίνα,
όπου κάποιοι φοιτητές άρχισαν να σηκώ-
νουν πλακάτ για να τους ακολουθήσουν
γρήγορα όλο και περισσότεροι. Τραγου-
δήσαμε τον εθνικό ύμνο, την Διεθνή και
φωνάξαμε “η ελευθερία θα νικήσει”». 

«Δεν θέλουμε αυτοκράτορες»
Την ίδια μέρα στην Τσενγκντού, στο

Σετσουάν, οι διαδηλωτές βγήκαν στους
δρόμους κρατώντας λευκά χαρτιά και
φωνάζοντας «δεν θέλουμε αιώνιους
εξουσιαστές. Δεν θέλουμε αυτοκράτο-
ρες». Διαδήλωση έγινε και στη Γουχάν
όπου πρωτοεμφανίστηκε ο covid19 τον
Δεκέμβριο του 2019 με τους διαδηλωτές
να σπάνε μεταλλικά φράγματα απαιτών-
τας το τέλος των λοκντάουν ενώ παρό-
μοια περιστατικά συνέβησαν και στην
Λανζού. Την Δευτέρα 28/11 πραγματο-
ποιήθηκαν δύο διαδηλώσεις στο Πεκίνο
ενώ στην Σαγκάη η αστυνομία από την
Κυριακή είχε καταλάβει τον χώρο που
συγκεντρώνονταν οι διαδηλωτές.

«Φαίνεται ότι η πολιτική Zero-COVID του
Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ απειλεί να
προκαλέσει πολιτική έκρηξη» αναφέρει σε
άρθρο του στην εφημερίδα Socialist Wor-
ker o Άλεξ Καλίνικος. «Τα λοκντάουν, που
αφορούν πολλές μεγάλες πόλεις συμπερι-
λαμβανομένων τμημάτων του Πεκίνου, δεν
απειλούν μόνον να επηρεάσουν το 30%
της κινεζικής παραγωγής αλλά προκαλούν
και εκτεταμένες διαμαρτυρίες. 

Η κινεζική οικονομία ήδη παραπαίει
από τις επιπτώσεις της κατάρρευσης του
τομέα των ακινήτων… Υπήρχαν ελπίδες
ότι η αναζωογόνηση των καταναλωτικών
δαπανών μετά την πανδημία θα μπορού-
σε να βοηθήσει στην κάλυψη του κενού. 

Αντ' αυτού, η πολιτική Zero-COVID έχει
προκαλέσει αυξανόμενη οικονομική ανα-
στάτωση… Αλλά τις τελευταίες μέρες η
δυσαρέσκεια έχει φτάσει σε νέο επίπεδο.
Οι επιλογές του Σι Τζινπίνγκ τώρα είναι η
καταστολή, οι παραχωρήσεις ή, το πιθα-
νότερο, ένα μείγμα των δύο».

Απεργίες στη Ν. Κορέα
Την δυτική προπαγάνδα -η οποία επιχειρεί

να παρουσιάσει τον αναβρασμό στην Κίνα
σαν αποκλειστικότητα του αυταρχισμού

του τάχα «κομμουνιστικού καθεστώτος»- έρχεται
να καταρρίψει η απεργία διαρκείας την οποία
έχουν ξεκινήσει από τις 24 Νοέμβρη οι εργαζό-
μενοι στις εμπορευματικές μεταφορές της Νοτί-
ου Κορέας. Απαιτούν αυξήσεις στους μισθούς
και καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Επιπλέον
μαζί τους στις 28 Νοέμβρη σε απεργία κατέβη-
καν και οι εργαζόμενοι στους σιδηρόδρομους
που απαιτούν προσλήψεις και ζητάνε αυξήσεις
στον κατώτατο μισθό που έχει παραμείνει στάσι-
μος εδώ και τρία χρόνια. 

Η «φιλελεύθερη» κυβέρνηση του Γιουνγκ Σουκ
Γιέολ ετοιμάζεται να βγάλει παράνομη την απερ-
γία στα λοτζίστικς απειλώντας με υπέρογκα πρό-
στιμα και ποινές τριετούς φυλάκισης τους απερ-
γούς. Ο πρόεδρος της Κορέας τους κατηγόρησε
ότι κρατάνε «όμηρο την εθνική αλυσίδα παραγω-
γής εν μέσω οικονομικής κρίσης» και οι υπουργοί
του ότι ρίχνουν «κρύο νερό στην οικονομία που
θα παγώσει τις μηχανές της ανάπτυξης». 

Στην πραγματικότητα ήταν η κυβέρνηση μαζί
με τις ενώσεις εργοδοτών που αποσύρθηκαν
από τη συμφωνία που εξασφάλιζε στους εργα-
ζόμενους ένα μίνιμουμ εισόδημα και είχε προκύ-
ψει μετά από 8ήμερη απεργία τους τον περα-
σμένο Ιούνη. Η ηγεσία του συνδικάτου (Cargo
Truckers Solidarity Union, CTSU) που θα συναν-
τηθεί ξανά την Τετάρτη 30/11 με εκπροσώπους
της κυβέρνησης απαιτεί από αυτήν να υποχωρή-
σει, ενώ έχει θέσει σε λειτουργεία απεργιακό τα-
μείο και καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης. 

Ο αντίκτυπος της απεργίας είναι τεράστιος.
Οι καθημερινές απώλειες των επιχειρήσεων από
την απεργία -μιας από τις μεγαλύτερες σε μέγε-
θος οικονομίες του κόσμου- υπολογίζονται σε
224 εκατομμύρια, ενώ ελλείψεις έχουν αρχίσει
να παρουσιάζονται στο τσιμέντο, τα καύσιμα και
άλλα είδη. Στα λιμάνια η κίνηση ήταν στο 21%
της συνηθισμένου, στην μεταφορά τσιμέντου
στο 9%. Η μεταφορά χάλυβα έπεσε κάτω από το
μισό, ενώ το 70% των οδηγών που μεταφέρει
καύσιμα από τα διυλιστήρια απεργεί. Ο σύνδε-
σμος των τσιμεντοβιομηχάνων διαμαρτύρεται
ότι οι «ιδιοκτήτες μπετονιέρων που συμπαθούν ή
φοβούνται τις παράνομες δραστηριότητες του
συνδικάτου» έχουν σταματήσει την μεταφορά
τσιμέντου ενώ μεγάλα κατασκευαστικά έργα ξε-

μένουν ήδη από υλικά. 
Η κυβέρνηση –που πριν από λίγες εβδομάδες

βρέθηκε στο επίκεντρο της κοινωνικής δυσαρέ-
σκειας για τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία
διαχειρίστηκε εορταστικές εκδηλώσεις στη Σε-
ούλ με αποτέλεσμα πάνω από 150 νεκρούς- επι-
χειρεί να πείσει την κοινωνία ότι και οι απεργοί
αποτελούν «απειλή για τις ζωές των ανθρώπων»
εντάσσοντάς τους στην κυβερνητική καμπάνια
«νόμου και τάξης» που στοχοποιεί τις δημόσιες
συναθροίσεις. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Ερ-
γατική Αλληλεγγύη, που εκδίδει το αδελφό κόμ-
μα του ΣΕΚ στη Νότιο Κορέα: 

Υποστήριξη
«Η ενίσχυση του αυταρχισμού και η προσπά-

θεια της κυβέρνησης να απομονώσει τους απερ-
γούς πάει μαζί με τις αντεργατικές επιθέσεις
της. Αλλά η απεργία έχει την υποστήριξη της ερ-
γατικής τάξης που βλέπει την κυβέρνηση να
φορτώνει στην δική της πλάτη τις ολοένα και
υψηλότερες τιμές των αγαθών. Οι εργαζόμενοι
στα λοτζίστικς είχαν κατέβει ξανά σε 8ήμερη
απεργία τον Ιούνη. Τώρα η κυβέρνηση θέλει να
σταματήσει τη συμφωνία που επέβαλλε ένα μίνι-
μουμ εισόδημα στους οδηγούς των φορτηγών
και τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Και αυτοί
απαντούν παραλύοντας την κίνηση στα μεγάλα
λιμάνια, σε βάσεις με κοντέινερ, σε χαλυβουρ-
γίες, σε διυλιστήρια και αυτοκινητοβιομηχανίες.
Η κυβέρνηση και οι καπιταλιστές φοβούνται ότι
θα επεκταθούν και σε άλλους.

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται επίσης να χρησιμο-
ποιήσει οχήματα του στρατού για να σπάσει την
απεργία κατηγορώντας τους απεργούς ότι
“τραμπουκίζουν” τους απεργοσπάστες και προ-
χωρούν σε “βίαιες ενέργειες που απειλούν την
ελευθερία των άλλων”. Οι απεργιακές φρουρές
και ο αποκλεισμός λιμανιών και εργοστασίων εί-
ναι μια αποτελεσματική μέθοδος αγώνα στην
οποία οι εργαζόμενοι στα εμπορευματοκιβώτια
έχουν μεγάλη παράδοση. Όσοι είναι θυμωμένοι
με την κυβέρνηση Γιουνγκ Σουκ Γιέολ που μετα-
κυλίει το βάρος της οικονομικής κρίσης, όσοι αι-
σθάνονται ότι δεν μπορούν να βλέπουν άλλο να
καταστρέφονται οι ζωές μας και όσοι αντιτίθεν-
ται στην καταπίεση του “κράτους δικαίου”, όλοι
αντιμετωπίζουν τον ίδιο εχθρό. Υποστηρίξτε την
απεργία των εργαζομένων στα φορτηγά».

Γ.Π.

Ξέσπασε η οργή

Απεργοί σιδηροδρομικοί διαδηλώνουν στις 28 Νοέμβρη. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη Ν. Κορέα

Διαδηλωτές στη Σανγκάη, 27 Νοέμβρη. Φωτό: Hector Retamal, AFP



Νο 1549, 30 Νοέμβρη 2022Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

ΚΙΝΑ Οι εργάτες είναι η υπερδύναμη
Oι  εικόνες από τις συγκρού-

σεις που ξέσπασαν ανάμεσα
στους εργάτες και την αστυ-

νομία την περασμένη εβδομάδα μέ-
σα στο αχανές βιομηχανικό σύμ-
πλεγμα της Foxconn, στην Ζένγκ-
ζου, πρωτεύουσα της επαρχίας Χε-
νάν στην Κίνα, έκαναν τον γύρο του
κόσμου. 

Παρά την απαγόρευση του hash-
tag «ταραχές στη Foxconn» στα κι-
νεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
τα δεκάδες βίντεο που πρόλαβαν να
κυκλοφορήσουν από τους διαδηλω-
τές δείχνουν τους εργάτες να διαδη-
λώνουν μαζικά φωνάζοντας «Υπερα-
σπιστείτε τα δικαιώματά σας», να
επιτίθενται σε διευθυντικά στελέχη,
να συγκρούονται με αστυνομικούς,
να τους πετάνε πυροσβεστήρες και
να καταλαμβάνουν οχήματά τους -
με τους τελευταίους να απαντάνε με
εφόδους χρησιμοποιώντας γκλομπ
και δακρυγόνα. 

Οι συγκρούσεις που ήταν η κορύ-
φωση των διαμαρτυριών των εργα-
ζομένων εδώ και ένα μήνα, κράτη-
σαν για δύο ολόκληρες μέρες την
περασμένη Τρίτη και Τετάρτη. «Ξα-
ναρχίζει. Από χθες το βράδυ και μέ-
χρι σήμερα το πρωί γίνεται αυτό»
λέει χαρακτηριστικά ο εργαζόμενος
την ώρα που καταγράφει σε
βίντεο εκατοντάδες αστυνομικούς
ντυμένους με άσπρες στολές λόγω
covid να επιτίθενται σε εργάτες έξω
από κοιτώνες του εργοστασίου. 

Το εργατικό ξέσπασμα ήρθε σαν
αποτέλεσμα του συνδυασμού δύο
παραγόντων. Από τη μια της ληστρι-
κής ξεδιάντροπης εκμετάλλευσης
του κεφαλαίου και από την άλλη της
αυταρχικής αντεργατικής πολιτικής
που εφαρμόζει το κινεζικό κράτος
με πρόσχημα την πανδημία. 

Η ταϊβανέζικη πολυεθνική Foxconn,
η μεγαλύτερη ιδιωτική επιχείρηση
που λειτουργεί στην Κίνα, είναι εξω-
τερικός προμηθευτής της Apple. Πε-
ρισσότερο από ένα εκατομμύριο άν-
θρωποι εργαζονται σε όλη τη χώρα
στα περίπου 30 εργοστάσια της Fox-
conn. Στο συγκεκριμένο βιομηχανικό
σύμπλεγμα που ξέσπασαν οι συγ-
κρούσεις (όπου και παράγεται περί-
που το 60% των iPhone  παγκοσμίως)
εργάζονται πάνω από 200.000 εργά-
τες που ζουν σε κοιτώνες σε κτίρια
ενσωματωμένα μέσα σε αυτό. 

Τον προηγούμενο μήνα η κινεζική
κυβέρνηση επέβαλε σε αυτήν την
εργατούπολη, περίπου στο μέγεθος
της Πάτρας, καθολικό λοκντάουν
όταν εμφανίστηκαν κρούσματα co-
vid 19, απαγορεύοντας την έξοδο
από αυτήν. Η Apple είχε παραδεχθεί
στις αρχές του μήνα ότι το lock-
down «επηρέασε προσωρινά» την
παραγωγή των τηλεφώνων iPhone,

ενόψει της περιόδου των χριστου-
γεννιάτικων γιορτών, αναγκάζοντας
την εταιρία να ανακοινώσει ότι οι
αποστολές των iPhone 14 Pro και
iPhone 14 Pro Max θα καθυστερή-
σουν. 

Ταυτόχρονα, χιλιάδες εργαζόμε-
νοι βρέθηκαν αποκλεισμένοι, σε
συνθήκες που όπως καταγγέλλουν
οι ίδιοι σε βίντεο, όχι μόνο δεν τους
παρέχονταν τα απαραίτητα μέσα
προστασίας αλλά δεν είχαν καν πρό-
σβαση σε φαγητό, με τα ημερήσια
γεύματα να καθυστερούν επί ώρες.
Οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι η δι-
οίκηση της εταιρίας προσπαθούσε
να κουκουλώσει τα κρούσματα, και
όπου αυτά προέκυπταν, κατηγορού-
σε τους εργαζόμενους ότι φταίνε
για την μετάδοση.

Χάος
Ακολούθησε μαζική φυγή εργαζο-

μένων που κατήγγειλαν ότι μέσα στο
εργοστάσιο επικρατούσε χάος. Η
Foxconn προκειμένου να το διατη-
ρήσει σε λειτουργία προσέφερε
μπόνους σε όσους μείνουν και νέες
προσλήψεις με πολύ υψηλούς μι-
σθούς για να καλυφθούν τα κενά -
τις οποίες όμως δεν φρόντισε καν
να τηρήσει, αφήνοντας απλήρωτους
τους εργαζόμενους! Ο εργατικός ξε-
σηκωμός είχε σαν αποτέλεσμα η
Foxconn να ζητήσει «συγγνώμη» επι-
καλούμενη «τεχνικό σφάλμα» στα
συστήματα πληρωμών και να ανα-
κοίνωσει ότι θα πληρώσει 1400 δο-
λάρια ακόμη και τους νεοπροσλη-
φθέντες που θελουν να φύγουν και
να γυρίσουν στις περιοχές που ζουν. 

Αλλά αυτή η υπαναχώρηση πανι-
κού, σύμφωνα με τους Financial Ti-
mes, δεν λύνει το πρόβλημα της
εταιρίας, πως θα βρει άλλους εργα-
ζόμενους ενώ η φήμη της σαν εργο-
δότης είναι στα τάρταρα. Όπως ανέ-
φερε σχετικά στην εφημερίδα, ένας

εργατολόγος από το Πολυτεχνείο
του Χονγκ Κονγκ: «Η Foxconn υπο-
σχέθηκε πολύ υψηλούς μισθούς για
να προσλάβει γρήγορα χιλιάδες νέ-
ους εργαζόμενους αλλά δεν υλοποί-
ησε τις εξαγγελίες της. Γι’ αυτό και
ο κόσμος είναι οργισμένος. Η εται-
ρία είναι γνωστή για την τακτική να
υπόσχεται υψηλούς μισθούς και με-
τά να αθετεί τις υποσχέσεις της». 

Σύμφωνα με τους Financial Times,
«τα προβλήματα στην αλυσίδα πα-
ραγωγής που σχετίζονται με την δια-
χείριση του κορονοϊού έχουν μεγα-
λώσει τις ανησυχίες των επενδυ-
τών». Αλλά το πραγματικό ερώτημα
είναι -προς το παρόν τουλάχιστον-
που αλλού θα βρουν καλύτερα; Ό, τι
προβλήματα και να δημιουργεί στην
γραμμή παραγωγής η πολιτική των
σκληρών λοκντάουν της κινέζικης
κυβέρνησης, είναι μια πολιτική που
στηρίζει τα συμφέροντα των μεγά-
λων πολευθνικών και ιδιωτικών καπι-
ταλιστικών εταιριών εις βάρος των
εργαζομένων. Και αυτό δεν συμβαί-
νει μόνο στέλνοντας τις ειδικές δυ-
νάμεις της αστυνομίας να καταστεί-
λουν τις εργατικές κινητοποιήσεις
μέσα στις πολυεθνικές.   

Mόλις μια εβδομάδα νωρίτερα, η
κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι
προχωράει σε ένα πακέτο διάσωσης
αξίας μέχρι και 500 δις δολαρίων
προκειμένου να βγάλει από την κρί-
ση στην οποία έχει περιέλθει τον (μέ-
χρι πριν λίγα χρόνια υπερακμάζοντα)
κατασκευαστικό της κλάδο. Τα 16
σημεία του πακέτου διάσωσης που
περιλαμβάνουν κάθε είδους διευκο-
λύνσεις στις κατασκευαστικές ήρθαν
σε μια απόπειρα να σταματήσουν
την κατρακύλα που ξεκίνησε πέρσι
μετά την ανακοίνωση της δεύτερης
μεγαλύτερης κινεζικής κατασκευα-
στικής εταιρίας (με έδρα στα νησιά
Κεϊμάν, φυσικά) Evergrande ότι αδυ-
νατεί να πληρώσει τα χρέη της.

Και ενώ για τους καπιταλιστές τα
λεφτά υπάρχουν, για την εργατική
τάξη (που όλο και πληθαίνει καθώς
εκατομμύρια κινέζοι αγρότες εξακο-
λουθούν να εγκαταλείπουν τα χωριά
τους σε απομακρυσμένες περιοχές
της χώρας και να γίνοται μετανά-
στες αναζητώντας εργασία στις πό-
λεις) το μόνο που υπάρχει είναι αθε-
τήσεις πληρωμών, άθλιες συνθήκες
εργασίας και λοκντάουν.

Την περασμένη Πέμπτη, μετά το
εργοστασιακό σύμπλεγμα της Fox-
conn, οι τοπικές αρχές της Ζενγκζου
ανακοίνωσαν ότι προχωράνε σε λο-
κντάουν και στο μεγαλύτερο μέρος
της πόλης στην οποία κατοικούν 13
εκατομμύρια κάτοικοι. Αλλά αυτό
που αποδεικνύεται -και στην Κίνα- εί-
ναι ότι η συνεχιζόμενη πολιτική των
σκληρών λοκντάουν που εγκλωβί-
ζουν εργάτες και φοιτητές σε εργα-
τικά και φοιτητικά campus ή ακόμη
και τους κατοίκους μέσα σε ολόκλη-
ρες πόλεις, δεν σταματάνε την εξά-
πλωση της πανδημίας. 

Ρεκόρ
Όπως υποστηρίζουν πλέον σχε-

δόν όλοι οι επιδημιολόγοι η πολιτική
‘zero Covid’ αποδεικνύεται όλο και
περισσότερο αναποτελεσματική, κα-
θώς η εμφάνιση των νέων υπό-πα-
ραλλαγών του κορονοϊού καθιστούν
αδύνατον να αποφευχθούν οι νέες
επιμολύνσεις με τέτοια μέσα. Την
περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε
σε ολόκληρη τη χώρα νέο ημερή-
σιο ρεκόρ με πάνω από τα 40 χιλιά-
δες κρούσματα covid19, το μεγαλύ-
τερο από πέρσι την άνοιξη. 

Αυτό -που για ακόμη μια φορά έγι-
νε ξεκάθαρο με την εργατική κινητο-
ποίηση στην Foxconn- είναι ότι η ερ-
γατική τάξη της Κίνας που παράγει
το μεγαλύτερο μέρος της παγκό-
σμιας παραγωγής- κάθε άλλο παρά
κοιμάται. Είναι παρούσα και διεκδι-
κεί κόντρα στους καπιταλιστές και
το κινεζικό κράτος που τους υπηρε-
τεί, υπηρετώντας μαζί και τα δικά
του συμφέροντα. 

Σύμφωνα με τον China Labour
Bulletin, μέσα στον Νοέμβρη, σε διά-
φορα σημεία σε όλη τη χώρα, σε
διαμαρτυρίες αλλά και απεργίες,
προχώρησαν εργαζόμενοι σε μια
σειρά χώρους: εκπαιδευτικοί, υγει-
ονομικοί, εργάτες σε εργοστάσια
χαρτιού και κατασκευαστικές εται-
ρίες, επαγγελματίες οδηγοί κ.α. -
ενώ περίπου 350 απεργίες και κινη-
τοποιήσεις έχουν καταγραφεί μέσα
στο τελευταίο εξάμηνο. Πολλές από
αυτές αφορούσαν και το ζήτημα της
διαχείρισης της πανδημίας. Οι εργα-
ζόμενοι παλεύουν κόντρα (δίπλα στα
αφεντικά και την κυβέρνηση) και με
τα επίσημα «συνδικάτα» που είναι

κάτω από τον έλεγχο των τελευταί-
ων. Αλλά παρόλα αυτά πετυχαίνουν
νίκες, όπως στην πρόσφατη περί-
πτωση της Foxconn που αναγκάστη-
κε στην ουσία να πληρώσει τα δε-
δουλευμένα ακόμη και σε αυτούς
που έφυγαν από τη δουλειά. 

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά
που οι εργάτες κινητοποιούνται στην
Focxonn στην Κίνα. Οι πρώτες απερ-
γίες είχαν γίνει στην εταιρία το
2012-13. Στο βιβλίο του Πάνου
Γκαργκάνα, «Κίνα από μισοαποικία
σε υπερδύναμη» που πρόσφατα εκ-
δόθηκε από το Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο, διαβάζουμε: «Η εργατική τά-
ξη στην Κίνα είναι ο γίγαντας που
αφυπνίζεται και διεκδικεί. Ο μόνος
τρόπος που οι εργάτες μπορούν να
κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί,
είναι να κατέβουν σε απεργία. Οι πε-
ρισσότερες εργατικές κινητοποι-
ήσεις καταμετρώνται στο βιομηχανι-
κό κλάδο, σχεδόν το 70%, με επίκεν-
τρο τον ιδιωτικό τομέα… Παρά τις
σκληρές συνθήκες, υπάρχει αντίστα-
ση. Οι απεργίες στην Foxconn και
στην Honda τα προηγούμενα χρόνια
έγιναν πλατιά γνωστές...

Δεν ξέρουμε πότε θα ξεσηκωθεί ξα-
νά η εργατική τάξη της Κίνας με το
νέο μέγεθος και τις νέες δυνατότητες
που έχει αποκτήσει. Ξέρουμε, όμως,
σίγουρα ότι όσοι ξεχνούν την ύπαρξή
της και περιορίζονται είτε να γκρινιά-
ζουν ότι “δεν υπάρχουν πια οι βιομη-
χανικοί εργάτες της παλιάς εργατικής
τάξης”, είτε ότι απειλούμαστε από “κι-
νεζοποίηση” των συνθηκών εργασίας
εξαιτίας της εκμετάλλευσης εκεί, κά-
νουν τραγικό λάθος…»

Γιώργος Πίττας

Παρουσίαση του βιβλίου
«ΚΙΝΑ από μισοαποικία σε
υπερδύναμη» ετοιμάζει το
Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο στην
αίθουσα τηε ΕΣΗΑ στις 21
Δεκεμβρη.

Εργάτες συγκρούονται με αστυνομικούς στη Ζένγκζου
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