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ΦΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ



“Το νομοσχέδιο τερματίζει μια δύσκο-
λη σιδηροδρομική διαμάχη και βοη-
θά το έθνος μας να αποφύγει αυτό

που, χωρίς αμφιβολία, θα ήταν μια οικονομική
καταστροφή σε μια πολύ κακή στιγμή” δήλωσε
ο πρόεδρος Μπάιντεν το πρωί της περασμέ-
νης Παρασκευής πριν υπογράψει το νομοσχέ-
διο που καθιστά παράνομες τις απεργιακές κι-
νητοποιήσεις στις οποίες ετοιμάζονταν να
προχωρήσουν οι εργαζόμενοι στους σιδηρο-
δρόμους μετά τις 9 Δεκέμβρη.

Η απόφαση ήρθε μετά το αδιέξοδο στο
οποίο ήρθαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις
από την άρνηση των εργοδοτών και της κυβέρ-
νησης που τους υποστηρίζει, να δεχτούν το αί-
τημα των  τεσσάρων μεγαλύτερων συνδικάτων
των σιδηροδρομικών για εγγυημένες ημέρες
άδειας ασθενείας με αποδοχές. Οι καπιταλι-
στές και η κυβέρνηση Μπάιντεν στις ΗΠΑ, θέ-
λουν τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο να
εργάζονται άρρωστοι ή αλλιώς να πεινάσουν,
χτυπώντας κατακτήσεις που κερδήθηκαν με αί-
μα από την εργατική τάξη τον προηγούμενο αι-
ώνα. Δείχοντας ότι δεν διαφέρουν καθόλου
από τους ανταγωνιστές τους στην Κίνα και τον
τρόπο που αντιμετωπίζει τα ζητήματα της ερ-
γασίας και της ασφάλειας των εργαζομένων. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η παρέμβαση Μπάιντεν
πριν καν την τελική ημερομηνία λήξης των δια-
πραγματεύσεων (που έγινε μετά από απαίτηση
450 επιχειρηματικών ομίλων που έσκιζαν τα
ιμάτιά τους για «βέβαιη οικονομική καταστρο-
φή») έγινε βάση ενός νόμου (Railway Labor
Act) περί σιδηροδρομικής εργασίας του 1926,
που δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να παρεμ-
βαίνει σε περιπτώσεις όπου μια σιδηροδρομι-
κή απεργία θα μπορούσε να επηρεάσει σημαν-
τικά τις μεταφορές!

Την ίδια στιγμή που ο Μπάιντεν κηρύσσει
τον πόλεμο στην εργατική τάξη της χώρας
του, συνεχίζει ξεδιάντροπα να υποστηρίζει
ολόψυχα ένα θερμό πόλεμο στην Ουκρανία
εναντίον της Ρωσίας και ένα ψυχρό πόλεμο με
βασικό στόχο την Κίνα. Το Κογκρέσο αφού
έσπρωξε το νόμο για τους σιδηροδρομικούς,
ετοιμάζεται τις επόμενες μέρες να ψηφίσει
εξοπλιστικές δαπάνες για το 2023 επιπέδου
850 δις δολαρίων, ένα πολεμικό προϋπολογι-
σμό που ο ίδιος ο Μπάιντεν περιγράφει ως
«μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην
ιστορία της εθνικής ασφάλειας της χώρας». 

Φυσικά μαζί με τους εξοπλισμούς κλιμακώ-
νεται και η φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία
και όχι μόνο στην πρώτη γραμμή του μετώπου.
Μεγάλα κομμάτια της πόλης του Κιέβου κατα-
μεσής του χειμώνα συνεχίζουν να μένουν για
μέρες χωρίς ρεύμα και νερό από τους βομ-
βαρδισμούς του Πούτιν, ενώ ουκρανικά dro-
nes χτυπάνε στόχους -μέσα στην «καρδιά της
Ρωσίας» σύμφωνα με τους ΝΥΤ. Με τους
στρατηγούς να επιμένουν σε ένα πόλεμο φθο-
ράς και τους προέδρους Πούτιν και Μπάιντεν
να κάνουν γενικόλογες δηλώσεις ότι θα ήταν
ανοιχτοί σε μια «συζήτηση», χωρίς πραγματικό
ανρίκρυσμα.   

Φυσικά το κόστος για τον εξοπλιστικό παρο-
ξυσμό του Μπάιντεν και του ΝΑΤΟ θα κληθεί να
πληρώσει η εργατική τάξη των ΗΠΑ και αντί-
στοιχα, η εργατική τάξη σε όλες τις χώρες του
ΝΑΤΟ. Όπως θα συνεχίσει να πληρώνει τον πλη-

θωρισμό που οξύνει ο ενεργειακός πόλεμος του
Μπάιντεν και των συμμάχων του με τη Ρωσία κα-
θώς στην αρχή της εβδομάδας τέθηκε σε ισχύ
το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου. 

«Μαύρα μαντάτα»
«Παραμένει αβέβαιο το πόσο αποτελεσματι-

κό θα είναι το μέτρο αυτό γιατί μεγάλο μέρος
του ρωσικού πετρελαίου εξάγεται προς την Κί-
να και την Ινδία, χώρες που δεν ακολουθούν
τη Δύση στις κυρώσεις κατά της Μόσχας»
γράφει ο Μωυσής Λίτσης χαρακτηριστικά στη
Ναυτεμπορική. «Για μία ακόμη φορά ο “μαύ-
ρος χρυσός”, αλλά και το φυσικό αέριο πλέον,
αναδεικνύονται σε “κατάρα”, συνεχίζοντας να
τροφοδοτούν γεωπολιτικά παιχνίδια. Και όπως
δηλώνει στο BBC ο επικεφαλής της ιταλικής
εταιρείας ενέργειας Enel Φραντσέσκο Σταρά-
τσε “θα χρειαστούν χρόνια” για να ξαναγυρί-
σουν οι τιμές της ενέργειας στα προ του πολέ-
μου της Ουκρανίας επίπεδα. Μαύρα κι άραχνα
μαντάτα για όλους».

Οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ μπορεί να υπέ-
γραψαν το πλαφόν αλλά όλο και περισσότερο
ανησυχούν ότι ο κυρίως ωφελημένος γεωπολι-
τικά και οικονομικά από την όξυνση των διε-
θνών ανταγωνισμών αναδεικνύεται ο αμερικά-
νικος ιμπεριαλισμός. Και όχι μόνο γιατί είναι οι
χώρες της ΕΕ που πλήττονται ενεργειακά κα-
θώς μέχρι και σήμερα εξαρτώνται από το ρω-
σικό αέριο και πετρέλειο. 

Ενδεικτική είναι η ένταση που έχει ξεσπάσει
ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, με την αναθέρ-
μανση του μεταξύ τους εμπορικού πολέμου
εξαιτίας του προγράμματος των ΗΠΑ για τη
μείωση του πληθωρισμού, «ένα επενδυτικό
σχέδιο περίπου 369 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων για την οικοδόμηση ενός νέου βιομηχανι-
κού οικοσυστήματος σε στρατηγικούς τομείς
καθαρής ενέργειας» με την ΕΕ να «θεωρεί τις
επιδοτήσεις αθέμιτο πλεονέκτημα και απειλή
για τις θέσεις εργασίας στην ευρωπαϊκή πρά-
σινη τεχνολογία» (euronews).  

Γ.Π.

«Οι δύο μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, η Γαλλία και η Γερμανία,

δεν συμμερίζονται την πολεμική φρενίτιδα που
καταλαμβάνει τις χώρες της Βαλτικής» γράφει
ο Άλεξ Καλίνικος στην εφημερίδα Socialist
Worker αναπτύσσοντας μια άλλη πλευρά των
σχέσεων των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους.
«Είναι σίγουρα μέρος του αντιρωσικού συνα-
σπισμού, αλλά επιθυμούν μια γρήγορη επι-
στροφή στο προπολεμικό status quo. Ο Γερ-
μανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε πρό-
σφατα ότι ο τερματισμός του πολέμου θα επέ-
τρεπε την αποκατάσταση “των συμφωνιών ...
που αποτέλεσαν τη βάση για την ειρήνη και
την τάξη ασφαλείας στην Ευρώπη”.

Η στάση της Ουάσινγκτον είναι εντελώς δια-
φορετική. Η διοχέτευση βαρέων όπλων στην
Ουκρανία και η εντατική εκπαίδευση των
στρατευμάτων της αποσκοπεί στην αλλαγή
της ευρωπαϊκής ισορροπίας δυνάμεων και
στην "αποδυνάμωση" της Ρωσίας, όπως το
έθεσε ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν πριν
από μερικούς μήνες. Αλλά, για τις ΗΠΑ, η
πραγματική απειλή είναι η Κίνα. Η νέα Στρατη-
γική Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης
Μπάιντεν το καθιστά αυτό σαφές: "Η Ρωσία

και η ΛΔΚ [Κίνα] αποτελούν διαφορετικές προ-
κλήσεις. Η Ρωσία αποτελεί άμεση απειλή για
το ελεύθερο και ανοικτό διεθνές σύστημα, ...
όπως έδειξε ο βάναυσος επιθετικός της πόλε-
μος κατά της Ουκρανίας. Η ΛΔΚ, αντίθετα, εί-
ναι ο μόνος ανταγωνιστής που έχει τόσο την
πρόθεση να αναδιαμορφώσει τη διεθνή τάξη
όσο και, όλο και περισσότερο, την οικονομική,
διπλωματική, στρατιωτική και τεχνολογική της
ισχύ για να προωθήσει αυτόν τον στόχο".

Έτσι, ο Μπάιντεν (σ.σ. στη συνάντηση με
τον Μακρόν στις ΗΠΑ) προσπάθησε να καθη-
συχάσει το Βερολίνο και το Παρίσι ότι δεν έχει
μετατραπεί σε Dr Strangelove  και ότι, όταν έρ-
θει η ώρα, θα διαπραγματευτεί με τον Πούτιν.
Θέλει όμως να συσπειρώσει τους Ευρωπαίους
εναντίον της Κίνας. Το επιλεγμένο εργαλείο
αυτής της στρατηγικής είναι το ΝΑΤΟ. Όπως
επισημαίνει ο Luce στους Financial Times: "Το
ΝΑΤΟ εφευρέθηκε για τον Ψυχρό Πόλεμο. Τώ-
ρα επανεφευρίσκεται για έναν νέο Ψυχρό Πό-
λεμο. Με κάποια επιτυχία, η Αμερική πιέζει
τους Ευρωπαίους ομολόγους της στο ΝΑΤΟ
να σκληρύνουν την επαγρύπνησή τους απέ-
ναντι στην Κίνα. Το υπονοούμενο αντάλλαγμα
είναι σκληρό: Σας βοηθάμε με τη Ρωσία, βοη-
θήστε μας με την Κίνα ... Κορυφαίοι σύμμαχοι
του ΝΑΤΟ, όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασί-
λειο και η Ολλανδία, ενισχύουν την παρουσία
τους στον Ινδο-Ειρηνικό. Οι μη ΝΑΤΟϊκοί σύμ-
μαχοι, όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία,
μοιάζουν όλο και περισσότερο με de facto μέ-
λη του ΝΑΤΟ".

Εν τω μεταξύ, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ που βρί-
σκονται πιο κοντά στην πιθανή σύγκρουση αι-
σθάνονται έντονα ανήσυχοι. Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ του Nikkei Asia από την πρόσφατη
συνάντηση της Ομάδας Ασίας-Ειρηνικού του
δυτικού θινκτάνκ Τrilateral Commission: "Αν η
συνάντηση στο Τόκιο κατέδειξε κάτι, αυτό εί-
ναι ότι οι ελίτ της Ασίας είναι νευρικές γιατί ο
κόσμος οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση,
τροφοδοτούμενος από τον εντεινόμενο αντα-
γωνισμό μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας ... Και
το πρόβλημα, κατά την άποψη πολλών από
τους συμμετέχοντες, είναι η Αμερική ... είναι η
τάση των ΗΠΑ να εξάγουν την ιδεολογία τους
που αποτελεί την κύρια ανησυχία για πολ-
λούς".  Με άλλα λόγια, η προσπάθεια της Ουά-
σινγκτον κατά της Κίνας κινδυνεύει να αποξε-
νώσει και όχι να συσπειρώσει τους συμμάχους
της».
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Μπάιντεν - ο πολεμοκάπηλος απεργοσπάστης

Η ανυπότακτη Συρία
Διαδήλωση και εισβολή στο κυβερνείο στη Σουέιντα στη Νότια Συρία πραγματοποιήθη-

κε την περασμένη Κυριακή με οικονομικά αιτήματα ενάντια στην αύξηση των τιμών και
την φτώχεια. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης σκοτώθηκαν ένας διαδηλωτής και ένας
αστυνομικός ενώ τέσσερις ακόμη πήγαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι απο σφαίρες. 

Η Σουέιντα όπως και άλλες πόλεις είναι αντιμέτωπες με περικοπές στη διανομή ηλεκτρι-
κής ενέργειας και έλλειψη καυσίμων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή ενώ η δικτατο-
ρία του Άσαντ ανακοίνωσε τις τελευταίες ημέρες περαιτέρω μέτρα λιτότητας. Το 90% του
πληθυσμού στη Συρία, ζει πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας και 12,4 εκατομμύρια άν-
θρωποι δεν έχουν αρκετό φαγητό. Σύμφωνα με το Al Jazeera, «τον Φεβρουάριο, εκατοντά-
δες άνθρωποι είχαν διαδηλώσει ξανά στη Σουέιντα για να απαιτήσουν καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης και δημοκρατικό πολίτευμα».  

Mακρόν και Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον
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Το νέο ρατσιστικό αστυνομικό έγκλημα
με τον 16χρονο Ρομ που πυροβολήθη-
κε στο κεφάλι από τους μπάτσους στη

Θεσσαλονίκη, έρχεται να ξεσηκώσει ακόμα
πιο ψηλά την οργή ενάντια στη δολοφονική
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η οργή φουντώνει καθώς το νέο έγκλημα
έγινε παραμονή από την επέτειο της δολο-
φονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου το 2008.
Άμεσα έρχεται στο νου η σκέψη ότι ο Κορκο-
νέας που πυροβόλησε τον Αλέξη δεν ήταν η
«εξαίρεση». Πολύ περισσότερο καθώς βρί-
σκεται στην κυβέρνηση το κόμμα που θέλει
να κάνει τέτοιες «εξαιρέσεις» κανόνα. 

Είναι η κυβέρνηση που δολοφονεί συστη-
ματικά πρόσφυγες στα νερά του Αιγαίου και
στα σύνορα του Έβρου. Ο ρατσισμός έχει

γίνει ανοιχτά επίσημη πολιτική και κάθε έγ-
κλημα του Μηταράκη δίνει επιπλέον αέρα
στην αστυνομική βαρβαρότητα. Το είχε δεί-
ξει αυτό η δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη και
το επιβεβαιώνει το νέο έγκλημα όπου ο επί-
σης Ρομ Κωνσταντίνος Φραγκούλης πυρο-
βολήθηκε στο κεφάλι με τον ίδιο τρόπο
ύστερα από αστυνομική καταδίωξη.

Σάπιο φρούτο
Είναι η κυβέρνηση που έφτασε να χρησι-

μοποιεί την ΕΥΠ τόσο προκλητικά ώστε να
ξεσπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αν η
κυβέρνηση του Καραμανλή το 2008 δεν άν-
τεχε να σταθεί μετά τη δολοφονία του Γρη-
γορόπουλου, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη
είναι κυριολεκτικά σάπιο φρούτο που έφτα-
σε η ώρα να ανατραπεί.

Η νεολαία με πρωτοπόρους τους φοιτητές
που έδωσαν νικηφόρα τη μάχη ενάντια στην
είσοδο της αστυνομίας στις Σχολές δίνει την
άμεση απάντηση στη νέα αστυνομική κτηνω-
δία. Αλλά δεν είναι μόνη. Προφανώς είναι
μαζί της οι εκπαιδευτικοί που προχωρούν σε
απεργία στις 15 Δεκέμβρη. Κάθε δάσκαλος,
κάθε καθηγητής και καθηγήτρια έχει συγ-
κλονιστεί από τον άδικο χαμό ενός 11χρονου
μαθητή στις Σέρρες ύστερα από έκρηξη
στον λέβητα του σχολείου σχεδόν ταυτόχρο-
να με τον πυροβολισμό του 16χρονου στη
Θεσσαλονίκη. Ένοχη και εδώ είναι η κυβέρ-
νηση των περικοπών που έχει ρημάξει τις
κοινωνικές δαπάνες για τα σχολεία όπως και
για τα νοσοκομεία.

Η εργατική αγανάκτηση είναι γενικευμένη.
Ο καθένας και η καθεμιά από μας καταλα-
βαίνει τι σημαίνει να πηγαίνεις στο βενζινάδι-
κο και να μην έχεις ένα 20ευρω για να πλη-

ρώσεις. Η ακρίβεια τσακίζει τους μισθούς
και τις συντάξεις και ο Μητσοτάκης ετοιμά-
ζεται να ψηφίσει έναν προϋπολογισμό για το
2023 που θέλει να ξαναγυρίσει στα μνημο-
νιακά πλεονάσματα. Λεφτά υπάρχουν για
Ραφάλ, για την αστυνομία και για τα τοκο-
χρεολύσια των τραπεζών, αλλά όχι για αυξή-
σεις στους μισθούς και τις κοινωνικές δαπά-
νες. Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ στενάζουν χω-
ρίς χρηματοδότηση και ο Πλεύρης δίνει το
πράσινο φως στους ιδιωτικούς κλινικάρχες
να τα λεηλατήσουν.

Μπορούμε να μετατρέψουμε την οργή μας
σε νικηφόρα δράση. Το έδειξε η επιτυχία της
Πανεργατικής απεργίας στις 9 Νοέμβρη, το
ίδιο μήνυμα έστειλαν οι πορείες του Πολυτε-
χνείου σε όλες τις πόλεις, το επιβεβαίωσε η
απεργία στην Υγεία την περασμένη βδομά-
δα. Μετά τα οργισμένα συλλαλητήρια της
Τρίτης 6 Δεκέμβρη, εμπρός για νέα Πανερ-
γατική απεργία στις 15 Δεκέμβρη με τους
εκπαιδευτικούς να ξεσηκώνουν όλο το συνέ-
δριο της ΑΔΕΔΥ ενάντια στον προϋπολογι-
σμό-σφαγείο.

Και δίπλα στην κλιμάκωση των αγώνων,
μπορούμε και πρέπει να κλιμακώσουμε τις
προσδοκίες μας για την προοπτική που ανοί-
γει μια ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη. Δεν παλεύουμε για να γυρίσουμε πίσω
στους συμβιβασμούς του 2015. Παλεύουμε
για να ανοίξει ο δρόμος για να απαλλαγούμε
από το σύστημα που υπηρετούν οι Μητσοτά-
κηδες. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε δυνατή ριζο-
σπαστική και αντικαπιταλιστική Αριστερά με
κοινό ενωτικό βηματισμό. Η συγκέντρωση
αυτής της Πρωτοβουλίας στον κινηματογρά-
φο Στούντιο στις 19 Δεκέμβρη είναι ευκαιρία
για να πάμε προς τα εκεί.

Στις 21.000 σκαρφάλωσε η οικονομική
εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγγύης

με τις 4.600 που συγκεντρώθηκαν και αυτή
την εβδομάδα από συντρόφισσες και συν-
τρόφους, φίλες και φίλους της εφημερίδας
που ανταποκρίθηκαν και μας έστειλαν την
προσωπική τους ενίσχυση, αλλά και από
τους εργατικούς χώρους που παρεμβαίνουν.

Ευχαριστούμε τους: Γιάννης Χ., 500, από
200: Γιάννης Τ., Αναστασία Χ.

Από 60 : Άρης Ζ., Βασίλης Μ. Από 50: Νί-
κος Τ., Γιώτα Γ., Ελισάβετ Μ.

Από 30: Παρασκευάς Ψ., Αλίκη Λ., Σπύρος
Μ., Μαρίζα Ψ., Σπύρος Γ., Πάνος Λ., Κατερί-
να Κ., Κώστας Κ., Γιώργος Φ., Παύλος Κ.,
Γιάννης Φ., Μιχάλης Θ., Λίλιαν Μπ., Μάνος
Γκ., Γιώργος Ρ., Μάνος Τ., 25 ευρώ Κατερίνα
Π.,

Από 20: Γιώργος Σ., Λεωνίδας Κ., Φωτεινή
Λ., Κατερίνα Δ., Γιώργος Δ., Τάσος Ν., Πα-
γώνα Π., Κατερίνα Κ., Μυρτώ Μ., Χρήστος
Μ., Θανάσης Λ., Πελαγία Κ., Δήμητρα Τζ.,
Κώστας Δ., Αντρέας Π., Μαριλένα Κ., Ηλίας
Α., Στέλιος Γ., Ελένη Κ. Από 15: Αλεξανδρινή
Γ., Ευάγγελος Μ., Κώστας Στ. Από 10: Φά-
νης Κ., Μαρία Μπ., Άννα Α., Χουάνα Στ., Μα-
ρία Τσ., Λεωνίδας Μ., Πέτρος Π., Πάνος Κ.,
Γιάννης Μ., Αντώνης Φ., Πέρσα Κ., Από 5:
Δήμητρα Σ., Ξενοφών Τ., Θοδώρα Κ., Πέ-
τρος Μπ., Βάσω Ν.

Ευχαριστούμε επίσης τους συντρόφους
που ανοίχτηκαν στους χώρους τους με τα
υλικά της εξόρμησης και μάζεψαν οικονομι-
κή ενίσχυση:

Από την εκδήλωση των δικηγόρων στην
Θεσσαλονίκη 75 ευρώ, από τις απεργιακές
συγκεντρώσεις των εργαζόμενων στην υγεία
50, από τα νοσοκομεία: Σωτηρία 27, Αγ. Σάβ-
βας 20, από ΑΑΔΕ 31, ΕΡΤ 30, Δήμος Αμπε-
λοκήπων 10, Δικαστήρια 5. Επίσης τους συν-
τρόφους στα Χανιά που έστειλαν 76 ευρώ.

Τέλος ευχαριστούμε τον Πανελλήνιο Σύνδε-
σμο Εργαζομένων στο φυσικό αέριο (ΠΣΕΦΑ),
που γράφτηκε συνδρομητής στην εφημερίδα
και το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω,
και τους αναγνώστες μας που έγιναν συνδρο-
μητές: Έφη Α., Νίκος Π., Ευκλείδης Μ., Γιώρ-
γος Φ., Φύλλια Π., Γιάννης Μ., Σοφία Κ., Ηλίας
Κ., Γιάννης Μ., Παντελής Γ., Μαρία Π.

7/12/2008. Xιλιάδες στους δρόμους λίγες ώρες μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

Ρατσισμός, σεξισμός και τρομοκρατία, 
κάτω η Νέα Δημοκρατία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
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Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε την περασμένη
Παρασκευή 2/12 η ημερίδα

του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης με τίτλο «Οι δημοκρατικές
ελευθερίες στην εποχή των πολλα-
πλών κρίσεων», στην Αίθουσα Εκδη-
λώσεων Διοικητικών Δικαστηρίων
Θεσσαλονίκης. Ήταν μια πρωτοβου-
λία της Επιτροπής Δημοκρατικών θε-
σμών και λειτουργίας του πολιτεύμα-
τος ΔΣΘ στην οποία προεδρεύω ως
μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ με την Εναλ-
λακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων
Θεσσαλονίκης-Συνεργαζόμενοι.

Η ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμούς
από τον πρόεδρο του ΔΣΘ Δ. Φινο-
καλιώτη, από την Πρόεδρο Εφετών
Διοικητικών Δικαστηρίων Ειρ. Τσα-
λατσάνη και από μεριάς μου. Όλοι
αναδείξαμε τη σημασία τέτοιων εκ-
δηλώσεων σε αυτήν την περίοδο,
ενώ από πλευράς μου θύμισα την
μαχητική παράδοση του δικηγορι-
κού κλάδου για την προάσπιση των
δημοκρατικών δικαιωμάτων τις πε-
ρασμένες δεκαετίες, αλλά και τη ση-
μασία που έχουν οι κοινοί αγώνες δι-
κηγόρων και εργαζομένων για όλα
αυτά τα ζητήματα το τελευταίο διά-
στημα.

Η πρώτη εκδήλωση με τίτλο «Ερ-
γατικό Δίκαιο και Δημόσια Αγαθά»

άνοιξε με την εισήγηση του Φώτη
Βέργη, λέκτορα του πανεπιστημίου
του Cambridge, με θέμα το ν.
4808/2021 (“νόμος Χατζηδάκη”) και
το νέο τοπίο που διαμορφώνεται
στο εργατικό δίκαιο. Πρόκειται,
όπως τόνισε ο ομιλητής, για θατσε-
ρικής έμπνευσης ρυθμίσεις, μεταφέ-
ροντας και την προσωπική του εμ-
πειρία από τις απεργιακές κινητοποι-
ήσεις των πανεπιστημιακών δασκά-
λων στην Μεγάλη Βρετανία που συ-
ναντούν αντίστοιχα εμπόδια.

Ακολούθησε η Κατερίνα Γεωργιά-
δου, η οποία παρουσίασε αναλυτικά
την μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση του νερού που δίνει το κίνημα
στην χώρα για πάνω από δέκα χρό-
νια, μένοντας παραπάνω στην προ-
κλητική θεσμική εκτροπή της κυβέρ-
νησης, που πρόσφατα νομοθέτησε
πως δεν πρόκειται να συμμορφωθεί
με το ΣτΕ, το οποίο έκρινε αντισυν-
ταγματική την ένταξη της ΕΥΑΘ και
της ΕΥΔΑΠ στο Υπερταμείο. Θύμισε
τους τεράστιους αγώνες που δόθη-
καν στο παρελθόν (με σταθμό το με-
γάλο δημοψήφισμα στη Θεσσαλονί-
κη το ‘14), που συνεχίζονται και κλι-
μακώνονται σήμερα, μέσα και έξω
από τις δικαστικές αίθουσες.

Στη συνέχεια, η Άσπα Θεοχάρη,
μιλώντας με θέμα την αγορά ενέρ-
γειας, εξήγησε αναλυτικά το θεσμι-

κό πλαίσιο του “χρηματιστηρίου
ενέργειας” και πώς αξιοποιείται από
το ολιγοπώλιο των προμηθευτών
ενέργειας για να εκτοξεύσουν τις τι-
μές εις βάρος των καταναλωτών.
Όπως κατέδειξε, το σύστημα που
διαμορφώνεται σημαίνει πως ακόμα
κι όταν πέσουν οι τιμές του φυσικού
αερίου (που σήμερα διαμορφώνουν
ουσιαστικά την τιμή του ρεύματος
ανεξαρτήτως του τρόπου που παρά-
γεται), οι “μεγάλοι παίκτες” θα
έχουν τη δυνατότητα να διατηρή-
σουν ψηλά τις τιμές.

Δικαιώματα
Στη δεύτερη εκδήλωση, με τίτλο

“ατομικά δικαιώματα και ελευθερία
της συλλογικής δράσης”, αναδείχθη-
καν κρίσιμες πτυχές των επιθέσεων
της κυβέρνησης στα δημοκρατικά δι-
καιώματα από το ‘19 έως σήμερα.

Τη συζήτηση άνοιξε η Αικ. Παπανι-
κολάου, μέλος ΑΔΑΕ, η οποία στά-
θηκε στο εμφανές πρόβλημα που
αναδείχθηκε με το σκάνδαλο των
υποκλοπών γύρω από την προφα-
νώς ελλιπή προστασία του επικοινω-
νιακού απορρήτου, που θεμελιώνε-
ται ως απαραβίαστο δικαίωμα από

το Σύνταγμα αλλά και τα διεθνή κεί-
μενα. Όπως εξήγησε αναλυτικά, το
πρόβλημα όχι μόνο δεν λύνεται με
το νέο ν/σ της κυβέρνησης, αλλά εν-
τείνεται.

Αμέσως μετά, ο Ανδρέας Τάκης,
καθηγητής Νομικής και πρόεδρος
της ΕλΕΔΑ, μίλησε για τις αγωγές
SLAPP (“στρατηγικές νομικές αγω-
γές ενάντια στη συμμετοχή του κοι-
νού”) που αξιοποιούνται από φορείς
κρατικής αλλά και “ιδιωτικής” εξου-
σίας, δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις,
με στόχο να φιμώσουν ακτιβιστές
και δημοσιογράφους που αγωνίζον-
ται και αναδεικνύουν θέματα γενικό-
τερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Την ημερίδα έκλεισε ο Μπάμπης
Κουρουνδής, μιλώντας για το “νέο
δίκαιο συναθροίσεων”, εστιάζοντας
στο νόμο για τις διαδηλώσεις που
ψήφισε η κυβέρνηση το 2020 και
έχει καταλήξει ήδη στα σκουπίδια
από τη δύναμη του κινήματος. Εξή-
γησε αναλυτικά και σημείο προς ση-
μείο τους λόγους που ο νέος νόμος
παραβιάζει τις διατάξεις του Συν-
τάγματος και τόνισε ότι το δικαίωμα
στη συνάθροιση είναι το πιο κομβικό
για την υπεράσπιση των δημοκρατι-

κών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Και
δεν είναι αμελητέο: οι διαδηλώσεις
έχουν ρίξει κυβερνήσεις ιστορικά
αλλά και από την πρόσφατη εμπει-
ρία. Γι’ αυτό παραμένουν ενοχλητι-
κές, ακριβώς γιατί αμφισβητούν τα
θέσφατα των κρατούντων και το
δόγμα ότι “δεν υπάρχει εναλλακτι-
κή”. Κατέληξε κλείνοντας την εισή-
γησή του λέγοντας πως τα δικαιώ-
ματα αυτά είναι κρίσιμα ακριβώς
γιατί η άσκησή τους ανοίγει τον
δρόμο για μια άλλη κοινωνική οργά-
νωση, της πιο πλήρους δημοκρα-
τίας, τον σοσιαλισμό.

Όλες οι εισηγήσεις ακολουθήθη-
καν από πλούσια συζήτηση και ερω-
τήσεις, ενώ κοινός τόπος όλων ήταν
πως η ημερίδα αποτέλεσε μια πρω-
τοβουλία που πρέπει να συνεχιστεί
με ανάλογες εκδηλώσεις.

Και πράγματι, η συζήτηση συνεχί-
ζεται την Κυριακή 18/12 στην ΕΔΟΘ,
στο μονοήμερο εκδηλώσεων που ορ-
γανώνει το ΣΕΚ με θέμα ακριβώς την
πάλη για τη δημοκρατία σήμερα.
Ανάμεσα στους ομιλητές βρίσκονται
και δύο συνάδελφοι και μέλη της
Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας, ο Κώ-
στας Τορπουζίδης και ο Ευκλείδης
Μακρόγλου. Θα είναι η συνέχιση
μιας μεγάλης συζήτησης και ταυτό-
χρονα μιας συνεχιζόμενης μάχης που
πρέπει ξανά και ξανά να βρει τους δι-
κηγόρους στην πρώτη γραμμή μαζί
με την εργαζόμενη πλειοψηφία.

Βασίλης Τσιγαρίδας, 
μέλος ΔΣ ΔΣΘ

“Μέχρι σήμερα εδώ και τρεις μήνες δεν
έχει υπάρξει καμιά ψυχολογική υπο-

στήριξη στο παιδί πέρα από τις καταθέσεις
στην ΓΑΔΑ που έγιναν παρουσία παιδοψυχο-
λόγου. Πήγε η κοινωνική υπηρεσία του δήμου
Αθήνας στο σπίτι της μητέρας αλλά δεν εμφα-
νίστηκε ποτέ αρμόδιος ψυχολόγος. Στη συνέ-
χεια συνελήφθη η μητέρα, το παιδί πήγε στο
Χαμόγελο του Παιδιού αλλά ούτε εκεί υπήρξε
υποστήριξη. Από την περασμένη Δευτέρα
υπάρχει εισαγγελική εντολή να υπάρξει ψυχο-
λογική υποστήριξη και μέχρι σήμερα που μιλά-
με (Παρασκευή 2/12) δεν έχει υπάρξει… 

Μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε προφυλακι-
σμένη μια μάνα όταν το παιδί της έξω κλαίει
και οδύρεται όπως και τα αδέρφια του. Περι-
μένουμε να αποφυλακιστεί η μητέρα και να
δοθεί στο παιδί ψυχολογική συμπαράσταση
και στην οικογένεια οικονομική. Όχι από ιδιώ-
τες, χρειάζεται κρατική μέριμνα. Οι άνθρωποι
δεν κάνουν ελεημοσύνη…

Η καθυστέρηση των ερευνών θυμίζει την
υπόθεση Λιγνάδη… Από την αρχή καθυστέρη-
σαν ακόμα και στην σύλληψη του Μίχου. Μόνο
την τελευταία φορά που είχα πάει στην ΓΑΔΑ
και είχα προειδοποιήσει ότι θα καταθέσω μή-
νυση, αποφάσισαν να τον συλλάβουν την επό-
μενη ημέρα”.

Αυτά, ανάμεσα σε πολλά άλλα, κατήγγειλε η

δικηγόρος Α. Ταραχοπούλου σε μια σειρά μέ-
σα ενημέρωσης σχετικά με την αντιμετώπιση
της 12χρονης από τον Κολωνό, που πλέον με
εισαγγελική απόφαση, επέστρεψε σε συγγενι-
κά πρόσωπα. Τι λέει η θεία της μετά την επι-
στροφή; «Έρχεται μαζί μου στο κρεβάτι μου,
κλαίει συνέχεια… Προσπαθώ συνέχεια να της
πω ότι η μαμά της θα βγει από τη φυλακή και
ότι έχει γίνει λάθος από την αστυνομία. Έχει
το βάρος πάνω της ότι φταίει αυτή που είναι η
μαμά της στη φυλακή…» 

Τρεις μήνες χωρίς ψυχολογική υποστήριξη,
αλλά γιατί; Η διάλυση της Πρόνοιας και των
κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Αθήνας που
συνέχισε ο Μπακογιάννης (αρχηγός της δημο-
τικής παράταξης με την οποία πολιτευόταν η
σύζυγος του Μίχου) και η σταδιακή αντικατά-
στάση της από ΜΚΟ είναι μια προφανής απάν-
τηση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ας δούμε πως
δικαιολογήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, ο
πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού σχετι-
κά: «Όσο υπάρχει νομική έρευνα, όσο υπάρχει
διαδικασία από την αστυνομία, από την παιδο-
ψυχιατρική εκτίμηση, δεν έχει κανένας ψυχο-
λόγος, δικαίωμα νομικά και ηθικά, να μιλήσει
με το παιδί για οτιδήποτε ή να το στηρίξει..
Τέσσερις φορές που κατέθεσε το παιδί, δεν
επέτρεψαν στην παιδαγωγό που ήταν μαζί να
συνοδέψει το παιδί μέσα στην ΓΑΔΑ. Χρει-

άστηκε να πάρουμε την εισαγγελέα να ζητή-
σουμε άδεια, να πιέσει τους αστυνομικούς να
αφήσουν την παιδαγωγό».

Φριχτά
Μηδέν υποστήριξη και δρακόντια μέτρα λοι-

πόν, για να μην υπάρξει «χειραγώγηση» του
παιδιού. Ή για να είμαστε ακριβείς για να μην
υπάρξει άλλη χειραγώγηση πέρα από αυτήν
της ΕΛ.ΑΣ. Τότε, που στην ΓΑΔΑ, μαζί με όλα
τα άλλα φριχτά που είχε να πει στις καταθέ-
σεις της, η 12χρονη έπρεπε, σώνει και καλά να
καταγγείλει και τη μητέρα της. 

Ας θυμηθούμε το
αστυνομικό ρεπορτάζ
από το Real: «Κατά τη
διάρκεια της πολύωρης
κατάθεσής της, η 12χρο-
νη δέχθηκε και πολλές
ερωτήσεις με προφανή
στόχο της ψυχολόγου
που την εξέταζε να διε-
ρευνηθεί ο ρόλος της
μητέρας της, η οποία
προφυλακίστηκε με την
κατηγορία της μαστρο-
πείας του ίδιου της του
παιδιού. Η ανήλικη
ωστόσο ήταν απόλυτη

πως η μητέρα της δεν γνώριζε τίποτα».
Τι και αν η δωδεκάχρονη και τα υπόλοιπα

μέλη της οικογένειας έχουν καταθέσει ξανά
και ξανά με στοιχεία ότι η μητέρα τους δεν
έχει καμία σχέση με τους «προφανείς στό-
χους» της ΕΛ.ΑΣ; Τι και αν σπαράζουν και οι
δύο, η μια στην φυλακή και η άλλη κλεισμένη
κάπου σε ένα δωμάτιο; Ας «ομολογούσε» η μια
και ας «κατέθετε σωστά» η άλλη. 

Στο κάτω-κάτω, αυτό που έπρεπε να γίνει,
για να φύγει η συζήτηση από τον παιδοβιαστή
κομματάρχη της ΝΔ στον Κολωνό Μίχο και τις
υψηλές του γνωριμίες, έγινε. Και ας φτάσει
«κουρέλι» στη δίκη η 12χρονη και ολόκληρη η
πάμπτωχη οικογένεια μαζί... 

Γ.Π.

Το μαρτύριο της 12χρονης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΛΩΝΟΣ

Οι δικηγόροι παλεύουν για
               τις ελευθερίες

15/10, Κολωνός. Διαδήλωση ενάντια στην κυβέρνηση των (εκ)βιαστών 



Νο 1550, 7 Δεκέμβρη 2022κρατική τρομοκρατία εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Να τσακίσουμε
τους δολοφόνους
H επικαιρότητα της εξέγερσης του Δεκέμβρη ’08 μετά τη δολοφονία

του Αλέξη Γρηγορόπουλου, τονίζεται κάθε φορά στα καλέσματα
των διαδηλώσεων κάθε 6η Δεκέμβρη. Φέτος ο εν ψυχρώ πυροβολισμός
στο κεφάλι του 16χρονου Ρομ Κώστα Φραγκούλη έκανε τα συνθήματα
του Δεκέμβρη πιο επίκαιρα από ποτέ. 

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από την παραμονή της 6ης Δεκέμβρη σε
Θεσσαλονίκη και Αθήνα, λίγες ώρες μετά τον πυροβολισμό του Κ. Φραγ-
κούλη. Η οργή ξεχείλιζε μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά σε όλη τη
χώρα. Συγγενείς και φίλοι του 16χρονου συγκεντρώθηκαν την Τρίτη 6/12
έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης όπου θα μεταφερόταν ο συλ-
ληφθείς μπάτσος που τον πυροβόλησε. «Δεν ήταν η βενζίνη, δεν ήταν τα
λεφτά – Οι μπάτσοι τον πυροβόλησαν γιατί ήτανε Ρομά» έγραφε το πανό
που κράταγαν. Τα ΜΑΤ δεν δίστασαν να επιτεθούν και να ξυλοκοπήσουν
τον πατέρα του. 

Παράσταση διαμαρτυρίας κάλεσε την ίδια ώρα έξω από το Ιπποκράτειο
η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης. «Οι δυνάμεις καταστολής
προετοιμάζονται και ακονίζουν τα νύχια τους, όσο στη χώρα μας απλώνε-
ται η ανέχεια από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, τον πληθωρισμό
στα ύψη. Απαιτούμε να αποδοθούν ευθύνες σε αυτόν που σημάδεψε το
κεφάλι του 16χρονου, και σε όποιους του έδωσαν τη δυνατότητα να το κά-
νει. Καμία αναμονή! Καμία ανοχή!» σημειώνει μεταξύ άλλων η ΕΝΙΘ. 

Πλήθος κόσμου, κυρίως νεολαία, κατέβηκαν στους δρόμους το πρωί
της Τρίτης 6/12. Νέα διαδήλωση ήταν σε εξέλιξη το απόγευμα της ίδιας
μέρας. 

Δεν ξεχνάμε
«14 χρόνια πριν δολοφόνησαν έναν συμμαθητή μας και μόλις χτες οι

αστυνομικοί πυροβόλησαν στο κεφάλι πάλι ένα παιδί στην ηλικία μας Για
20 ευρώ βενζίνη και καλά. Θα μπορούσε να είναι συμμαθητής μας. Θα
μπορούσε να είναι κάποιος από εμάς. Δεν ξεχνάμε ότι 14 χρόνια μετά
αυτά ακόμα συμβαίνουν. Η αστυνομία έχει ξεφύγει κι εμείς πρέπει να αν-
τισταθούμε» λέει στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Τάσος, μαθητής του ΓΕΛ
Αναβρύτων, που συμμετείχε με μπλοκ στη διαδήλωση στην Αθήνα.

«Μεγάλη η σημερινή διαδήλωση κι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύ-
τερη το απόγευμα. Χτες έγινε ένα συγκλονιστικό γεγονός. 14 χρόνια με-
τά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η κυβέρνηση του ρατσισμού δολοφονεί. Είναι
μεγάλη μάχη για να τους διώξουμε. Να κατέβουμε όλοι στους δρόμους»
σχολιάζει ο Ιάσονας, σπουδαστής σε δραματική σχολή, βαδίζοντας με το
πανό του ΣΕΚ στις Σχολές.

Στο κάλεσμά του στις διαδηλώσεις της Τρίτης 6/12 το ΣΕΚ στις Σχολές
υπογραμμίζει μεταξύ άλλων: «Συμπληρώνονται 14 χρόνια από την εν ψυ-
χρώ δολοφονία του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό
φρουρό Κορκονέα στα Εξάρχεια. Διαδηλώνουμε ενάντια στη κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει να δολοφονεί. Μόλις χθες πυροβό-
λησε 16χρονο Ρομ μετά από καταδίωξη γιατί δεν πλήρωσε είκοσι ευρώ
βενζίνη - τόσο αξίζουν για την αστυνομία του Θεοδωρικάκου οι ζωές του
απλού κόσμου. Ως πότε η κυβέρνηση θα νομιμοποιεί την αστυνομία να
βιάζει, να δολοφονεί, να κάνει ρατσιστικά εγκλήματα και να τη σκαπου-
λάρει με χυδαίες δικαιολογίες; Η λύση βρίσκεται στις απεργίες και το μα-
ζικό κίνημα, για να τελειώνουμε με το δόγμα νόμος και τάξη, για να με-
τράνε οι ζωές μας.

Μετά την δολοφονία του Αλέξη ακολούθησε η εξέγερση του Δεκέμβρη
του 2008 που έπαιξε τρομερό ρόλο ενάντια στη κυβέρνηση των δολοφόνων
και την ριζοσπαστικοποίηση της εργατικής τάξης και της νεολαίας […]. Σή-
μερα έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση που συνολικά στηρίζεται στη κα-
ταστολή για να υλοποιήσει το πρόγραμμα της. Από τα σχέδια για την εγκα-
τάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, τον νόμο Χατζηδάκη και την
απαγόρευση των διαδηλώσεων, τα σεξιστικά εγκλήματα και τις δολοφονίες
προσφύγων. Το εργατικό και φοιτητικό κίνημα μπορεί να μπλοκάρει τέτοιου
είδους επιθέσεις. Η κυβέρνηση είναι αδύναμη και δεν μπορούν να τη σώ-
σουν ούτε τα γκλοπς των μπάτσων, ούτε οι κοριοί της ΕΥΠ.

Παλεύουμε για να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση του σεξισμού, του
ρατσισμού και της τρομοκρατίας. Είναι μια στριμωγμένη κυβέρνηση που
βυθίζεται κάθε μέρα και περισσότερο μέσα στην κρίση της. Οι πανεργα-
τικές απεργίες στις 9 Νοέμβρη και 1 Δεκέμβρη, η τεράστια διαδήλωση
του Πολυτεχνείου αλλάζουν το κλίμα. Αυτή η εικόνα είναι παγκόσμια, οι
απεργίες από την Βρετανία μέχρι την Κίνα και το Ιράν δείχνουν τον δρό-
μο. Μπορούμε να νικάμε!».

Παραμονή της 14ης επετείου από τη δολοφονία
του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τους μπάτσους
Κορκονέα και Σαραλιώτη, η ΕΛ.ΑΣ απέδειξε ότι

παραμένει το ίδιο επικίνδυνη και δολοφονική. Μπάτσος
πυροβόλησε έναν έφηβο Ρομ 16 ετών, τον Κωνσταντίνο
Φραγκούλη, στη Θεσσαλονίκη. Υποτίθεται ότι ο νέος
που έφαγε τη σφαίρα οδηγούσε αυτοκίνητο, σταμάτησε
σε βενζινάδικο, έβαλε 20 ευρώ βενζίνη κι έφυγε χωρίς να
πληρώσει. Αυτό το τρομερό έγκλημα οι άντρες του Θεο-
δωρικάκου αποφάσισαν να καταδιώξουν, να δικάσουν
και να καταδικάσουν επί τόπου σε θάνατο, με δήμιο έναν
καβαλάρη της ΔΙΑΣ που έβγαλε το περίστροφο και τον
πυροβόλησε στο κεφάλι. 

Ο Κ. Φραγκούλης μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο όπου
δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Δίκαια εξοργισμένοι
οι συγγενείς και φίλοι του συγκεντρώθηκαν στο νοσοκο-
μείο κι αντέδρασαν στην προκλητική παρουσία των ΜΑΤ
απωθώντας τους έξω από αυτό. «Πρόκειται για μια ευ-
θεία βολή, για μια πραγματικά εν ψυχρώ δολοφονική επί-
θεση» δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Θεόφιλος
Αλεξόπουλος. «Οι αστυνομικοί γνώριζαν πολύ καλά το
λόγο που τον καταδιώκουν. Για μια κλοπή ευτελούς
αξίας, βενζίνη αξίας 20 ευρώ. Τα όσα λέγονται για από-
πειρα εμβολισμού των αστυνομικών είναι εντελώς ανυ-
πόστατα. Το παιδί ήθελε απλά να φύγει. Και σήκωσαν πι-
στόλι και τον πυροβόλησαν από πίσω. Η βολίδα έχει τρυ-
πήσει το τζάμι ακριβώς από πίσω, έχει διαπεράσει το μα-
ξιλαράκι της καρέκλας του οδηγού κι έχει καρφωθεί στο
κεφάλι του». Σαν να μην έφτανε η εξοργιστική αστυνομι-
κή επίθεση, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη στον 16χρονο
για «απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή από πρό-
θεση», ενώ ο Μητσοτάκης ανακοίνωνε την ίδια ώρα μπό-
νους 600 ευρώ στους αστυνομικούς!

Όπως πολλοί επισημαίνουν χρησιμοποιώντας το παλιό
σύνθημα του Δεκέμβρη ’08, ούτε «αυτή η σφαίρα δεν
έπεσε τυχαία». Την πυροδότησε ο ρατσισμός της αστυ-
νομίας και η κάλυψη και ατιμωρησία που της παρέχει η
κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

«Η επανάληψη και η συστηματικότητα των περιστατι-
κών αστυνομικής βίας με θύματα νεαρά άτομα της Ρομά
κοινότητας καθιστά πλέον προφανές ότι δεν μιλάμε για
μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για συστημικό πρόβλημα
αυθαίρετης αστυνομικής βίας η οποία πλήττει ιδιαίτερα
τους πιο ευάλωτους» καταγγέλει μεταξύ άλλων η Πανελ-
λήνια Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά Ελλάν Πασσέ. 

Δολοφονικό μοτίβο
«Η πολιτεία έχει τεράστια ευθύνη για αυτά τα αιματηρά

περιστατικά τα οποία είχαν κατ’ ουσίαν προαναγγελθεί. Η
αδράνεια της κυβέρνησης για την διασφάλιση ίσων ευ-
καιριών σε ευάλωτους νέους Ρομά και η ατιμωρησία των
αστυνομικών που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους ενέργει-
ες συμβάλει στην υιοθέτηση ενός δολοφονικού μοτίβου
που έχει ως στόχο ανήλικους Ρομά από τις πιο περιθω-
ριοποιημένες κοινότητες. Όπως κάθε άλλη φορά, έτσι
και τώρα στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια του 16χρό-
νου Κώστα Φραγκούλη και δηλώνουμε ότι θα προβούμε
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσου-
με ότι θα υπάρξει πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, χω-
ρίς συγκάλυψη και πως θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο θύ-
μα και την οικογένεια του» συνεχίζει ο Ελλάν Πασσέ.

«Πόσο πιο κτηνώδης θα γίνει η ρατσιστική πολιτική της
κυβέρνησης και οι πρακτικές της Αστυνομίας;» σχολιάζει
η ΚΕΕΡΦΑ καλώντας στις διαδηλώσεις της επόμενης μέ-
ρας. «Ανατριχίλα προκαλεί η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ θυμί-
ζοντας τα ψέματα της για τις συνθήκες δολοφονίας του
Ρομ Νίκου Σαμπάνη, στο Πέραμα πριν ένα χρόνο. Τότε ο

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τ. Θεοδωρικάκος επι-
σκέφθηκε την ομάδα των αστυνομικών που έριξε τις 36
σφαίρες στο σώμα του Νίκου Σαμπάνη, ενόσω ήταν κρα-
τούμενοι, υπογραμμίζοντας την στήριξη του στην κανονι-
κότητα των καταδιώξεων. Όχι μόνο δεν κινήθηκαν για την
απονομή δικαιοσύνης αλλά αντίθετα έριξαν το βάρος
τους στην ρατσιστική συγκάλυψη του εγκλήματος των
αστυνομικών που δολοφόνησαν τον Νίκο Σαμπάνη».

«Μια προαναγγελθείσα δολοφονική ενέργεια με υπεύ-
θυνο τον ίδιο τον Υπουργό» χαρακτηρίζει το γεγονός ο
Θανάσης Καμπαγιάννης, από τους δικηγόρους που μαζί
με την οικογένεια του Ν. Σαμπάνη παλεύουν για δικαιο-
σύνη. Θυμίζει ότι οι κυβερνητικές κινήσεις μετά τη δολο-
φονία του Σαμπάνη συγκάλυπταν και νομιμοποιούσαν τις
ρατσιστικές δολοφονικές επιθέσεις της ΕΛΑΣ, προετοι-
μάζοντας τις επόμενες. Σε ανακοίνωσή τους τότε οι δι-
κηγόροι είχαν καταγγείλει: 

«Ο Υπουργός δεν προχώρησε ούτε καν στο στοιχει-
ώδες: στη θέση σε διαθεσιμότητα των επτά αστυνομικών
που πυροβόλησαν 36 τουλάχιστον σφαίρες, σε κατοικη-
μένη περιοχή, στους θώρακες δύο νεαρών ατόμων. Ας
το ακούσει η ελληνική κοινωνία: οι αστυνομικοί αυτοί κυ-
κλοφορούν ελεύθεροι, ένστολοι, ένοπλοι και επικίνδυνοι. 

Και μάλιστα, αυτό θα συμβεί με κατεύθυνση του
Υπουργού για περισσότερες “καταδιώξεις” και με ευθεία
στοχοποίηση “ομάδων υψηλής παραβατικότητας”. Το
πέρασμα από τον κολασμό της εγκληματικής πράξης
στη στοχοποίηση ομάδων πληθυσμού (οι Ρομά είναι μία
από αυτές) συνιστά οριστικό διαζύγιο της Ελληνικής
Αστυνομίας με τις βασικές ορίζουσες του κράτους δι-
καίου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελληνική Δη-
μοκρατία θα λογοδοτήσει σε διεθνή φόρα και δικαιοδοτι-
κά όργανα για τη συστηματοποίηση της αστυνομικής αυ-
θαιρεσίας. Μέχρι τότε, όμως, δυστυχώς είναι προδιαγε-
γραμμένο ότι θα υπάρξουν παρόμοια περιστατικά που
θα καταλήξουν ξανά σε θανάτους. Η ευθύνη για ό,τι
ακολουθήσει ανήκει πλέον στα χέρια των πολιτικών προ-
ϊσταμένων της ΕΛΑΣ και στις κεφαλές της κυβέρνησης».

«Αυτές τις κρίσιμες ώρες εκφράζουμε την αλληλεγγύη
μας στην οικογένεια του δεκαεξάχρονου Ρομ Κωνσταντί-
νου Φραγκούλη και αγωνιούμε μαζί του για την σωτηρία
της ζωής του» συμπληρώνει η ΚΕΕΡΦΑ. «Όμως, οι ένο-
χοι πρέπει να τιμωρηθούν σε κάθε περίπτωση. Να μην
υπάρξει νέο κουκούλωμα των δολοφονικών ρατσιστικών
εκτελέσεων αστυνομικών. Η Αστυνομία να αφοπλιστεί
για να μην μπορεί να χρησιμοποιεί τα περίστροφα της
ακόμη και σε δεκαεξάχρονους είτε ονομάζονται Αλέξης
Γρηγορόπουλος, είτε Κωνσταντίνος Φραγκούλης».

Στέλιος Μιχαηλίδης

Φραγκούλης όπως
Σαμπάνης, Γρηγορόπουλος
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Όχι στον εκβιασμό
των εκπαιδευτικών
Σε επίθεση χωρίς προηγούμενο σε χυδαιότητα προχωράει το

υπουργείο Παιδείας ανακαλώντας τη μονιμοποίηση 15 χιλιά-
δων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μέχρι να περάσει η αξιολόγη-
ση της Κεραμέως στα σχολεία. Δίπλα στα αιτήματα για αυξήσεις
στους μισθούς, την αύξηση της χρηματοδότησης για την Παι-
δεία και την ακύρωση των αντιεκπαιδευτικών νόμων της Κεραμέ-
ως, οι εκπαιδευτικοί σε Α'βάθμια και Β'βάθμια εκπαίδευση οργα-
νώνουν κινητοποιήσεις ενάντια και σε αυτή τη μεθόδευση. 

ΟΛΜΕ και ΔΟΕ καλούν σε απεργιακή κινητοποίηση στις 15
Δεκέμβρη με συγκέντρωση στη 1μμ στα Προπύλαια, η ΟΛΜΕ
έχει αποφασίσει ήδη κινητοποιήσεις στις 19/12 και στις
13/1/2023 για τους νεοδιόριστους, ενώ συγκέντρωση στη διεύ-
θυνση της Α' Αθήνας πραγματοποίησαν η Ε' ΕΛΜΕ και ο ΣΕΠΕ
“Αριστοτέλης”. Την Τετάρτη 30/11 εκατοντάδες εκπαιδευτικοί
πραγματοποίησαν μια απρόσμενα μαζική πορεία στον Πειραιά
και συμβολική κατάληψη στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενάντια
στις διώξεις από το Υπουργείο.

«Όπως προβλέπεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό νόμο, πρέ-
πει να περάσεις δύο χρόνια ως δόκιμος και στη συνέχεια εκδί-
δεται μια διαπιστωτική πράξη από την εκάστοτε διεύθυνση και
πλέον θεωρείσαι ικανός να μονιμοποιηθείς», δηλώνει στην ΕΑ ο
Τζεμαλή Μηλιαζήμ, δάσκαλος στην Ξάνθη και μέλος της Γραμ-
ματείας του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ. «Η έκδοση διαπιστωτικών παλιό-
τερα γινόταν αυτόματα. Αυτό άλλαξε από το 2019 με υπουργό
Παιδείας τον Γαβρόγλου επί ΣΥΡΙΖΑ, που έθετε τον όρο ότι
έπρεπε να βγει υπουργική απόφαση η οποία καθόριζε τα κριτή-
ρια που θα γίνονταν οι μονιμοποιήσεις. Αυτό δεν έγινε ποτέ,
δεν στήθηκε ποτέ καμία επιτροπή για να το εφαρμόσει, είχε
μείνει στα χαρτιά.

Μετά από τρία χρόνια η Κεραμέως φτιάχνει τον δικό της νό-
μο που λέει ότι για να μονιμοποιηθείς πρέπει να περάσεις την
ατομική αξιολόγηση που προσπαθεί να εφαρμόσει το υπουρ-
γείο τόσο καιρό, αλλά δεν προχωράει λόγω της ανυπακοής
των εκπαιδευτικών. Αποτέλεσμα να μην εκδίδει την υπουργική
απόφαση και να μην προχωράει τους διορισμούς. Και δεν θέ-
λουμε να την εκδώσει αν είναι να προχωρήσει η αξιολόγηση,
αλλά να καταργηθούν όλοι οι νόμοι της Κεραμέως και της ΝΔ.
Από την άλλη, δεν εκδίδει τις διαπιστωτικές πράξεις 15.000 εκ-
παιδευτικών -ανάμεσά τους κι εγώ-, γενικής και ειδικής αγω-
γής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ό,τι δη-
λαδή έχει διορίσει από το 2020 μέχρι τώρα βρίσκεται στον αέ-
ρα. Και μετά μας λένε ότι κάνουν διορισμούς. Αν ήταν στο χέρι
τους θα τους πέταγαν όλους εκτός για να βγει πλεονασματικός
ο προϋπολογισμός.

Ουσιαστικά εκβιάζει τους εκπαιδευτικούς με τη μονιμοποίησή
τους για να καταφέρει να περάσει επιτέλους την ατομική αξιο-
λόγηση. Δεν θα σκύψουμε όμως το κεφάλι. Η Κεραμέως είναι
μια ηττημένη υπουργός και γι' αυτό προβαίνει σε αυτή τη σκαν-
δαλώδη και ανήθικη πράξη να κρατάει σε ομηρεία τόσο κόσμο.
Δεν πρέπει να της αφήσουμε περιθώρια να οργανώσει την επί-
θεσή της αλλά να συγκρουστούμε άμεσα απεργιακά. Όπως το
έκαναν οι γιατροί. Πανεργατική, πανελλαδική απεργία. Είναι
πρόβλημα ότι στις 15 Δεκέμβρη που έχει βγάλει η ΟΛΜΕ 24ωρη
απεργία, η ΔΟΕ περιορίζεται σε στάση εργασίας».

«Αποτελεί ευθύ χτύπημα στο εκπαιδευτικό κίνημα και τον
αγώνα του ενάντια στην κατίσχυση της αξιολόγησης», αναφέ-
ρει η ανακοίνωση των Παρεμβάσεων. Και συνεχίζει: «Για πρώτη
φορά, ομολογεί κυνικά ότι η αξιολόγηση είναι τιμωρητική και
μάλιστα η τιμωρία ξεκινά πριν ακόμα από την εφαρμογή της.
Όλες οι διαβεβαιώσεις περί του αντίθετου καταρρέουν σα χάρ-
τινος πύργος. Η αξιολόγηση έχει βάλει στο στόχαστρο πρώτα
και κύρια τις νέες και τους νέους συναδέλφισσες/ους.
Όλες/ους εκείνες/ους που χρόνια ολόκληρα γύρισαν και γυρ-
νούν όλη τη χώρα ως αναπληρωτ(ρι)ες. Το προσοντολόγιο της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που τους ανάγκαζε να συγκεντρώνουν
αενάως πρόσθετα πτυχία και μόρια για να συμπληρώνουν έναν
φάκελο, δε θα είναι ποτέ αρκετό. Ανταγωνισμός και ανθρωπο-
φαγία γίνονται καθεστώς όχι μόνο για τον διορισμό αλλά και
για την αξιολόγησή τους».

Μ.Ν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΑΔΕ ΞΑΝΘΗ

Ε’ ΕΛΜΕ

Στάσεις εργασίας στο Μετρό
Για γενναίες αυξήσεις στους μι-

σθούς και για επαρκή μέτρα ασφα-
λείας και εξοπλισμό στα Μέσα

Ατομικής Προστασίας παλεύουν οι εργα-
ζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Στάση
εργασίας και επιτυχημένη συγκέντρωση
στον σταθμό Βενιζέλου πραγματοποί-
ησαν στις 5/12 και συνεχίζουν με νέα
στάση την Πέμπτη 8/12. Όπως επισημαί-
νει το σωματείο τους ο ανάδοχος του
έργου ανακοινώνει μόνο κέρδη -45 εκα-
τομμύρια ευρώ μόνο από διαιτησίες μέ-
χρι το 2019-, ενώ οι εργαζόμενοι δηλώ-
νουν έτοιμοι για απεργία διαρκείας.

Ο Θωμάς Μιχαλόπουλος, πρόεδρος
του σωματείου εργαζομένων στην κατα-

σκευή του μετρό Θεσσαλονίκης, δήλω-
σε στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Μαζευ-
τήκαμε σήμερα στο μνημείο του Κα-
πνεργάτη, εδώ που το 1936 κάποιοι συ-
νάδελφοί μας έχασαν τη ζωή τους αγω-
νιζόμενοι για δικαιώματα στη μισθοδο-
σία και τις συνθήκες εργασίας. Φτάσα-
με στο 2022 κι ακόμα διεκδικούμε τα
ίδια. Παλεύουμε για καλύτερα μέτρα
ασφαλείας και εξάλειψη των ελλείψεων
στα ΜΑΠ. Αν και ο εργολάβος είναι
υποχρεωμένος να τα παρέχει όλα αυτά
ούτως ή άλλως, τώρα τελευταία δεν
μας καλύπτει όπως θα έπρεπε. 

Επίσης καταγγέλουμε τον εργασιακό
εκφοβισμό που γίνεται τον τελευταίο

καιρό με τρεις απολύσεις συνδικαλι-
στών το τελευταίο διάστημα που διεκδί-
κησαν αυξήσεις στους μισθούς. Τέλος,
βασικό μας αίτημα είναι η αύξηση των
μισθών. Το 2016 όταν ξεκίνησε ξανά το
έργο, δεχτήκαμε 40% μείωση μισθών με
τις υποσχέσεις ότι αυτό θα άλλαζε.
Φτάνουμε στο τέλος κι εμείς δεν πήρα-
με τίποτα.   

Σήμερα κατεβάσαμε στην απεργία και
τους εργολαβικούς εργαζόμενους, που
είναι πολύ σημαντικό για να είμαστε
ενωμένοι όλοι μαζί. Πιστεύω ότι η επό-
μενη στάση εργασίας θα έχει ακόμα με-
γαλύτερη επιτυχία και ότι μπορούμε να
κερδίσουμε!».

Την Παρασκευή, 9/12, έχουν προγραμματιστεί
εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια στην ΑΑΔΕ.

Η Διοίκηση, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την κυβέρνη-
ση, διοργανώνει και αυτές τις εκλογές με ηλεκτρονική
ψηφοφορία, στην προσπάθειά της να “σώσει” τον ν.
Χατζηδάκη.

Φέτος, που η κυβέρνηση τρεκλίζει και δεν έχει κατα-
φέρει να εφαρμόσει τον αντισυνδικαλιστικό νόμο που-
θενά, χάρη στις αντιδράσεις των συνδικάτων, είναι
τραγικό να τρέχουν συγκεκριμένες παρατάξεις να δώ-
σουν “χείρα βοηθείας” καλώντας σε συμμετοχή. Και
αν ήταν αναμενόμενο από όσες το έκαναν και πέρσι,
είναι προβληματική η διολίσθηση και της ΑΣΚΙ (ΣΥΡΙ-
ΖΑ) σε αυτή την θέση, πολύ περισσότερο όταν πρό-
σφατα σε εκλογές κλάδων όπως οι εκπαιδευτικοί η
αποχή είχε συντριπτικά ποσοστά.

Η ριζοσπαστική και αντικαπιταλιστική αριστερά στο
Υπ. Οικονομικών και την ΑΑΔΕ καλεί σε αποχή από τις
ηλεκτρονικές εκλογές των υπηρεσιακών όλων των
κλάδων, για να καταφέρουμε ακόμα ένα χτύπημα στην
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομιμοποιού-
με τον ν.Χατζηδάκη, δεν νομιμοποιούμε διαδικασίες
που απαξιώνουν την ζωντανή λειτουργία των σωματεί-
ων μας.

Νίκος Τουρνάς, μέλος ΔΣ ΟΣΥΟ

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ξάνθης με την παράταξη της ΔΗΣΥ(ΚΙΝΑΛ) να χά-

νει τη μία έδρα της και να κερδίζει άλλη μία η Αυτόνομη Παρέμβα-
ση (ΣΥΡΙΖΑ). Η παράταξη των Παρεμβάσεων, Αριστερή Αγωνιστι-
κή Κίνηση, την οποία στήριξε το δίκτυο “η Τάξη μας” διατήρησε
την έδρα της. Πιο συγκεκριμένα 3 έδρες πήρε η ΔΑΚΕ (ΝΔ), 2
έδρες η Αυτόνομη Παρέμβαση και από μία έδρα η Αριστερή Αγω-
νιστική Κίνηση και η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑ-
ΜΕ).

Για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ η Αριστερή Αγωνιστική Κί-
νηση έβγαλε 3 έδρες, ανάμεσά τους και ο υποψήφιος του δικτύου
“η Τάξη μας” Τζεμαλή Μηλιαζήμ, ο οποίος βγήκε και πρώτος σε
σταυρούς στη συγκεκριμένη κάλπη.

Σε εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού της Συμβου-
λίου προχωράει η Ε' ΕΛΜΕ Αθήνας στις 21/12 από τις 9πμ μέ-

χρι τις 7.30μμ στα γραφεία του σωματείου Θράκης 30 στον Ταύ-
ρο. 

Στις 14/12 στο ίδιο μέρος θα γίνει η τακτική εκλογοαπολογιστι-
κή συνέλευση. Το δίκτυο εκπαιδευτικών “η Τάξη μας” στηρίζει και
συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο Αγωνιστική Παρέμβαση (Παρεμβά-
σεις) με την υποψήφια Εύα Ηλιάδη, αναπληρώτρια εκπαιδευτικό.



Το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ (6, 7, 8
Δεκέμβρη) διεξάγεται μετά από
ένα μπαράζ απεργιακών κινη-

τοποιήσεων και λίγες μέρες πριν την
ψήφιση του προϋπολογισμού για το
2023, που συγκεντρώνει με αριθμούς
όλη την πολιτική της κυβέρνησης
Μητσοτάκη: περικοπές για τις ανάγ-
κες μας, δώρα στους καπιταλιστές
φίλους της. Μπροστά σε αυτή την
πρόκληση, το Συνέδριο μπορεί και
χρειάζεται να παίξει τον ρόλο του ορ-
γανωτή του αγώνα που θα τσακίσει
και τον προϋπολογισμό και την κυ-
βέρνηση, παίρνοντας την απόφαση
για πανεργατική απεργία στις 15 Δε-
κέμβρη. Δήμοι, Σχολεία, Νοσοκομεία,
όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, να
κλιμακώσουν απεργιακά και συντονι-
σμένα για μαζικές προσλήψεις και
αυξήσεις στους μισθούς. Αυτή η μά-
χη κρίνεται στο Συνέδριο.

Στις 15/12 ΟΛΜΕ-ΔΟΕ καλούν πα-
νεκπαιδευτική απεργία, που από μό-
νη της είναι μια μεγάλη μάχη. Για να
ακυρωθούν οι αντιεκπαιδευτικοί νό-
μοι της Κεραμέως που θέλουν να
διαλύσουν τη δημόσια και δωρεάν
Παιδεία, να την ιδιωτικοποιήσουν και
να τσακίσουν τον συνδικαλισμό. Εί-
ναι κλιμάκωση μιας αντίστασης διαρ-
κείας από τους εκπαιδευτικούς που
δεν έχει καταφέρει να κάμψει η Κε-
ραμέως και η κυβέρνηση. 

Βασικό αίτημα της απεργίας είναι
και η γενναία αύξηση των μισθών και
η επαναφορά του 13ου και 14ου μι-
σθού, που κόπηκαν από τα μνημόνια.
Το ίδιο αίτημα υπάρχει από όλους
τους εργαζόμενους του Δημοσίου.
Οι μισθοί είναι παγωμένοι εδώ και

χρόνια, επιδόματα έχουν περικοπεί,
ενώ την ίδια ώρα ακρίβεια και πλη-
θωρισμός μειώνουν ουσιαστικά ακό-
μα περισσότερο το εισόδημα. Η μο-
νιμοποίηση των αναπληρωτών και
των κάθε λογής συμβασιούχων για
να σταματήσει η εξοντωτική εντατι-
κοποίηση μας ενώνει όλους και όλες

σε κοινό αγώνα. Η αύξηση της χρη-
ματοδότησης για τη δημόσια Παι-
δεία, για περισσότερα σχολεία, κα-
λύτερες υποδομές και συνθήκες λει-
τουργίας είναι επίσης άμεση ανάγκη. 

Το ίδιο ισχύει και για τη χρηματο-
δότηση για όλες τις υπηρεσίες του
Δημοσίου, για την τοπική αυτοδιοίκη-

ση και προφανώς για τα νοσοκο-
μεία.Αυτές οι περικοπές σήμαναν
παιδιά νηπιαγωγείου να κάνουν μά-
θημα σε κοντέινερ χωρίς τους κα-
τάλληλους χώρους για παιχνίδι, δε-
κάδες παιδιά στοιβαγμένα στις τά-
ξεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης, ενώ η έλλειψη συντήρησης

για τη μείωση του κόστους κοστίζει
ακόμα και ζωές παιδιών. Όπως ο
11χρονος μαθητής στο 9ο Δημοτικό
Σχολείο Σερρών που έχασε τη ζωή
του από την έκρηξη του λεβητοστά-
σιου στις 5/12, ενώ λίγες μέρες πιο
πριν τραυματίστηκαν σοβαρά μαθη-
τές του Μουσικού Σχολείου Πειραιά
από την κατάρρευση της σκηνής του
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. 

Ζήτημα επιβίωσης είναι και για
τους πιο ευάλωτους να μην καταρ-
ρεύσουν υπηρεσίες των ΟΤΑ, όπως
το Βοήθεια στο Σπίτι. Για το πόσο
δολοφονικές είναι οι περικοπές στα
νοσοκομεία, αναφερόμαστε εκτενώς
σε άλλες σελίδες αυτού του φύλλου.
Παντού η λύση της κυβέρνησης για
τα προβλήματα που η ίδια δημιούρ-
γησε με αυτή τη διαχείριση είναι οι
ιδιωτικοποιήσεις και οι εργολάβοι. Η
“Κιβωτός” είναι μόνο το πιο πρόσφα-
το παράδειγμα του τι σημαίνουν
ιδιώτες αντί για Κράτος Πρόνοιας.

Γι' αυτό η απεργία των εκπαιδευτι-
κών στις 15 Δεκέμβρη χρειάζεται να
γίνει Πανεργατική, ακολουθώντας το
επιτυχημένο παράδειγμα των υγει-
ονομικών που είχαν μαζί τους στον
δρόμο απεργιακά όλη την εργατική
τάξη ενάντια στη διάλυση του ΕΣΥ.
Για να κορυφωθεί η μάχη της εργατι-
κής τάξης για αυξήσεις στους μι-
σθούς που ξεκίνησε με τη μαζικότερη
ΔΕΘ των τελευταίων χρόνων και συ-
νέχισε με τη μεγαλειώδη πανεργατική
στις 9/11 και με την πορεία του Πολυ-
τεχνείου. Και να φτάσει να διαλύσει
την κυβέρνηση, όχι τις ζωές μας.

Μάνος Νικολάου
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΔΕΔΥ

Εμπρός για Πανεργατική
στις 15 Δεκέμβρη

Στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ είναι πολύ δυνατή η παρουσία
της Αριστεράς, παρά το ότι η ΔΑΚΕ θα βγει πρώτη δύνα-

μη όπως δείχνουν τα πράγματα. Και από αυτή την άποψη,
απαιτούμε να βγούμε από το συνέδριο με απόφαση για Πα-
νεργατική Απεργία στις 15 Δεκέμβρη, ημέρα απεργίας ΟΛΜΕ-
ΔΟΕ. Όπως η απεργία των γιατρών έγινε κέντρο για την πα-
νεργατική απεργία, έτσι να γίνει και των εκπαιδευτικών. Δεν
είναι ώρα για να περιοριστούμε σε Σαββατιάτικα και απογευ-
ματινά συλλαλητήρια, είναι ώρα για πανεργατικό και απεργια-
κό ξεσηκωμό. 

Αυτό θα διεκδικήσουμε ως παράταξη των Παρεμβάσεων
κόντρα σε γραφειοκρατικές διαδικασίες -να συνεδριάσει το
Γενικό Συμβούλιο, μετά η Εκτελεστική Επιτροπή- που θα μας
πάνε χρονικά στις γιορτές των Χριστουγέννων. Γι' αυτό πρέπει
το συνέδριο άμεσα να πάρει αποφάσεις. Για να εξασφαλίσου-
με ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι υπόθεση όλων και όχι
μόνο των 85 συνέδρων, την Τετάρτη 7/12 στις 6μμ που θα κα-
τατίθενται τα ψηφίσματα, ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστα-
σης και το Συντονιστικό Νοσοκομείων θα οργανώσουν μια μα-
ζική παρουσία με πανό και πικέτες, αλλά και αποφάσεις σωμα-
τείων από νοσοκομεία που μιλούν για απεργία στις 15/12. 

Έτσι μόνο μπορούμε να σταματήσουμε τον προϋπολογι-
σμό-σφαγείο της φτώχειας και των ιδιωτικοποιήσεων. Αντανα-
κλάται σε αυτόν το ξεπούλημα που θέλουν να κάνουν σε όλο
το Δημόσιο. Ταυτόχρονα, θα καταθέσουμε ψηφίσματα για τη
στυγνή δολοφονία στη Θεσσαλονίκη από την αστυνομία, που
της δίνουν ακόμα περισσότερα λεφτά το 2023 για να συνεχί-
σει να δολοφονεί, για να είναι απεργιακή και φέτος η 8 Μάρτη
και για τη συμμετοχή στην κινητοποίηση στις 18 Μάρτη, διε-
θνή μέρα δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό.

Χρίστος Αργύρης, ακτινολόγος, σύνεδρος ΑΔΕΔΥ, 
μέλος ΔΣ σωματείο εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς

Το σκάνδαλο της Κιβωτού του Υπο-κόσμου και οι απίστευ-
τες αποκαλύψεις για τη δράση του φιλάνθρωπου παπά

και της πρεσβυτέρας, για τα βασανιστήρια, τις άθλιες συνθή-
κες, τις σκληρές τιμωρίες αλλά και τη σεξουαλική κακοποί-
ηση ανήλικων παιδιών που «φιλοξενούνταν» στη δομή μάς
υπενθύμισε με το χειρότερο τρόπο τι σημαίνουν περικοπές
και ανύπαρκτες κρατικές δομές για τις ζωές των πιο ευάλω-
των κομματιών της κοινωνίας.

Έχουμε χάσει πια το μέτρημα για τις δολοφονίες, τους
βιασμούς, τους παιδοβιασμούς, τις σεξιστικές επιθέσεις, τις
απολύσεις γυναικών, τις διακρίσεις στους χώρους δουλειάς.
Υπάρχει ένα κοινό νήμα που τα συνδέει όλα αυτά. Αυτή είναι
η κανονικότητα που μας επιφυλάσσει αυτή η δολοφονική κυ-
βέρνηση που έχει οπλίσει το χέρι του κάθε γυναικοκτόνου,
έχει επιβραβεύσει με αμέριστη συγκάλυψη τον κάθε πλούσιο
εκ-βιαστή φίλο της, έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει όλες τις
ευάλωτες ομάδες (απροστάτευτα ανήλικα παιδιά, ηλικιωμέ-
νους, άρρωστους) στα χέρια και τη φροντίδα είτε της ιδιωτι-
κής πρωτοβουλίας είτε έχει φορτώσει τα βάρη του διαλυμέ-
νου κράτους πρόνοιας στην εργατική οικογένεια και κατά κύ-
ριο λόγο βέβαια στις γυναίκες. 

Τα συνδικάτα των εργατών της Υγείας, οι εκπαιδευτικοί, οι
εργαζόμενες/οι στο Βοήθεια στο Σπίτι και στους βρεφονη-
πιακούς σταθμούς έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μεγάλες
μάχες ενάντια σε αυτή την εγκληματική πολιτική. Μαζί τους
και το αντιρατσιστικό κίνημα που παλεύει ενάντια στις ρατσι-
στικές εξώσεις και για άσυλο και στέγη για όλους τους πρό-
σφυγες, Τα σωματεία μας ήταν και θα είναι ασπίδα και οι γυ-
ναίκες ήταν το πιο πρωτοπόρο κομμάτι τους στη μάχη για να
τσακίσουμε αυτή την κυβέρνηση. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες πραγματοποιείται το συνέ-
δριο της ΑΔΕΔΥ. Για να είναι ένα συνέδριο μάχης, όπως
διεκδικεί η αντικαπιταλιστική αριστερά και οι αντιπρόσωποί
της μέσα σε αυτό χρειάζεται να πάρει αποφάσεις για απερ-
γιακό ξεσηκωμό μέχρι να διώξουμε επιτέλους αυτή τη μιση-
τή κυβέρνηση, να κερδίσουμε αυξήσεις, να σταματήσουμε
τις σεξιστικές επιθέσεις των αφεντικών στους χώρους δου-
λειάς, να μπορούν οι γυναίκες και όλοι οι εργαζόμενοι να αι-
σθάνονται ασφαλείς με μόνιμη και σταθερή δουλειά. 

Η απεργία που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια για τις
8 Μάρτη έχει παίξει πολύτιμο ρόλο όχι μόνο να αναδειχθούν
αυτά τα ζητήματα αλλά και να αισθανθούν αυτοπεποίθηση οι
γυναίκες να καταγγέλουν τις σεξιστικές επιθέσεις σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι παλιότερα. Το συνέδριο της ΑΔΕ-
ΔΥ είναι η καλύτερη ευκαιρία για να υπάρχει φέτος από πολύ
νωρίς απόφαση για απεργία στις 8 Μάρτη του 2023, ώστε να
αρχίσουμε από νωρίς να ξεσηκώνουμε τους χώρους δουλει-
άς μας. Θα είναι το καλύτερο προεκλογικό δώρο των γυναι-
κών της εργατικής τάξης στη κυβέρνηση της Ν.Δ. : να της
δώσουμε τη χαριστική βολή με μία αντισεξιστική απεργία –
σεισμό.

Τιάνα Ανδρέου
Πρόεδρος Δ.Σ. Προσωρινής Διοίκησης Συλλόγου Εργαζομέ-

νων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

• Εκδήλωση της Κίνησης για την Απεργιακή 8 Μάρτη στο
συνέδριο της ΑΔΕΔΥ στο Νοβοτέλ, Τετάρτη 7/12, 3μμ με ομι-
λήτριες τη Ζαννέτα Λυσικάτου, Συντονιστικό Νοσοκομείων,
μέλος ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ και την Τιάνα Ανδρέου

Πάμε για απεργιακή 8Μ

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή απογειώνεται



Πολλές χιλιάδες κόσμου απέργησαν και
διαδήλωσαν πανεργατικά την Πέμπτη

1/12 στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις διατρα-
νώνοντας την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο
Πλεύρη-Γκάγκα που ιδιωτικοποιεί τη Δευτερο-
βάθμια Περίθαλψη και κατατέθηκε εκείνη την
ημέρα για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βου-
λής. Την επόμενη μέρα το νομοσχέδιο ψηφί-
στηκε μόνο από τους βουλευτές της ΝΔ, που
είναι πιο απομονωμένη από ποτέ -κοινοβου-
λευτικά, αλλά κυρίως κοινωνικά, καθώς ούτε
τα γαλάζια της παιδιά στους χώρους εργασίας
δεν τόλμησαν να μην ταχθούν δημόσια ενάντια
στο νομοσχέδιο.  

Η Πανεργατική Απεργία της Πέμπτης 1/12
ήταν η κορύφωση ενός τριήμερου απεργιακών
κινητοποιήσεων στα νοσοκομεία, που ξεκίνη-
σαν την Δευτερα 28/11 με συγκέντρωση στο
Σύνταγμα και συνεχίστηκαν την Τρίτη 29/11 με
συγκέντρωση στο υπ. Υγείας.  Έτσι οι υγειονο-
μικοί ξεσήκωσαν όλη την κοινωνία ενάντια στη
διάλυση του ΕΣΥ και κέρδισαν την πανεργατι-
κή στήριξη με πανελλαδική στάση εργασίας
της ΑΔΕΔΥ και αντίστοιχα πολλών Εργατικών
Κέντρων.

Ενωτική συγκέντρωση
Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μαζική και

ενωτική συγκέντρωση που πλημμύρισε το Σύν-
ταγμα μπροστά από τη Βουλή. Δεκάδες σωμα-
τεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που
βρέθηκαν με τα πανό τους στον δρόμο έστει-
λαν δυνατά το μήνυμα ότι η υπεράσπιση της
δημόσιας και δωρεάν Υγείας είναι υπόθεση
όλης της εργατικής τάξης και της νεολαίας.

Τον λόγο στη συγκέντρωση πήραν εκπρό-
σωποι ομοσπονδιών και σωματείων, καταγγέλ-
λοντας το νέο ν/σ που επιτρέπει την είσοδο
ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ αντί για μαζικές
προσλήψεις, καθώς και την κατάργηση της
Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης των
νοσοκομειακών γιατρών για να τους στέλνει να
δουλεύουν και ιδιωτικά για να ενισχύσουν το
εισόδημά τους. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν
και η Αργυρή Ερωτοκρίτου από το ΔΣ του σω-
ματείου εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς και η
Κατερίνα Πατρικίου πρόεδρος του σωματείου
εργαζομένων του Αγιου Σάββα, που συσπειρώ-
νονται στο Συντονιστικό των Νοσοκομείων.  

Πλάι στα μπλοκ των ομοσπονδιών και των
σωματείων των υγειονομικών (ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ,
ΠΟΕΔΗΝ, Άγιος Σάββας, Γεννηματάς, Έλενα
Βενιζέλου, Δρομοκαΐτειο, Δαφνί, Αγία Όλγα,
Κρατικό Νίκαιας, Ασκληπιείο, Μεταξά, Ευαγγε-
λισμός, Θριάσιο, ΚΑΤ, Εργαζόμενοι στα Παί-
δων, Πρωτοβ. Εργαζ. Σωτηρία κ.α) βρέθηκαν
πολλοί σύλλογοι εκπαιδευτικών και φοιτητών,
το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού ν. Αττι-
κής, η ΠΟΣΠΕΡΤ, το ΣΕΛΜΑ (Μετρό), το Βυ-
ζαντινό Μουσείο, ο Σύλλογος Εργαζομένων
ΓΓΔΕ, Σύλλογοι συνταξιούχων, το Σωματείο
Εργαζ. στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση, ο Σύλλογος Γονέων ΑΜΕΑ, κ.α.,
όπως και οργανώσεις της Αριστεράς.

Στο τέλος της απεργιακής συγκέντρωσης το
μπλοκ του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης
και του Συντονιστικού Νοσοκομείων προχώρη-
σαν σε διαδήλωση απλώνοντας το μήνυμα της
πανεργατικής στους κεντρικούς δρόμους της
Αθήνας, με συνθήματα όπως “Πλεύρη-Μητσο-
τάκη, ακούστε το καλά, αυτό το νομοσχέδιο
θα μείνει στα χαρτιά”, “Δήμοι-Σχολεία-Νοσοκο-
μεία, όλοι μαζί στην απεργία”, “Αυξήσεις,
προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, όχι ιδιώτες και
απολύσεις”, “Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη,
απολύστε τώρα τον Μητσοτάκη”.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δέχτηκε αυτό το
τριήμερο ένα δυνατό χτύπημα απο τους απερ-
γούς της Υγείας και τους υπόλοιπους εργαζό-
μενους που βρέθηκαν στο πλευρό τους. Όμως
η μάχη για να τους αποτελειώσουμε είναι
μπροστά μας», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης. Και συνε-
χίζει: «Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων και ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης ξεκινούν
την καμπάνια για νέα πανεργατική απεργία
στις 15 Δεκέμβρη ενάντια στον προϋπολογι-
σμό των περικοπών σε Υγεία, Παιδεία και Κοι-
νωνικό Κράτος. Με περιοδείες χώρο τον χώρο
και με μάχη στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ (6-7-
8/12) για να αποφασίσει την νέα πανεργατική,
ανοίγουν τον δρόμο για νέα πανεργατική κλι-
μάκωση που θα διαλύσει τον Μητσοτάκη και
την κυβέρνησή του».

Μάνος Νικολάου
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Παρά τη δυνατή βροχή σε πολλές πόλεις
της χώρας πραγματοποιήθηκαν απερ-

γιακές συγκεντρώσεις ενάντια στην ψήφιση
του νομοσχεδίου Πλεύρη-Γκάγκα, καλεσμέ-
νες από τις τοπικές ενώσεις των νοσοκομει-
ακών γιατρών, την ΑΔΕΔΥ και πολλά Εργατι-
κά Κέντρα. 

Στη Θεσσαλονίκη μαχητική απεργιακή κι-
νητοποίηση έγινε το μεσημέρι στην 3η ΥΠΕ,
όπου συμμετείχαν εργαζόμενοι στην Υγεία,
αλληλέγγυοι, φοιτητικοί σύλλογοι με το πα-
νό τους. Το Συντονιστικό Νοσοκομείων έδω-
σε τον τόνο καλώντας να κλιμακώσουμε τις
μάχες για να διαλύσουμε την κυβέρνηση και
όχι το ΕΣΥ.

Μαζική ήταν η απεργιακή κινητοποίηση
στα Γιάννενα. Δεκάδες γιατροί από τα δύο
νοσοκομεία της πόλης απήργησαν και συμ-
μετείχαν στη συγκέντρωση στην Περιφέρεια
που καλούσαν η ΕΙΝΗ, η ΑΔΕΔΥ και τα σω-
ματεία των νοσοκομείων. Πλάι στους υγει-
ονομικούς συμμετείχαν εργαζόμενοι από
όλο το δημόσιο, τα σχολεία και το πανεπι-
στήμιο, ο Φοιτητικός Σύλλογος Ιατρικής και
το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. 

Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποι-
ήθηκε στην πύλη του Γενικού Νοσοκομείου
Χανίων με συμμετοχή του Συλλόγου Εργα-
ζομένων Νοσοκομείου Χανίων, του Συλλό-
γου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Χανίων, ο Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης, η Εργατική Αλληλεγγύη, Πρω-
τοβάθμια Εργατικά Σωματεία Χανίων και η
Πρωτοβουλία Αντίστασης. 

Δεκάδες εργαζόμενοι του νοσοκομείου
και άλλων εργατικών χώρων, φοιτητές και
συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν εκείνη την
ημέρα στο νοσοκομείο του Βόλου. Το ΣΕΚ
Βόλου συμμετείχε με πανό “Προσλήψεις, όχι
αναστολές και απολύσεις. Κρατικοποιήσεις
ιδιωτικών κλινικών”. 

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν στην
Πάτρα έξω από την 6η ΥΠΕ, στο Ηράκλειο
Κρήτης στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Αλε-
ξανδρούπολη στην πύλη του νοσοκομείου,
στις πύλες των νοσοκομείων σε πολλά νησιά
και αλλού.

ΑΘΗΝΑ

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Το νομοσχέδιο      
1/12 Αθήνα

1/12 Θεσσαλονίκη

Η Κατερίνα Πατρικίου και η Αργυρή Ερωτοκρίτου μιλούν στην απεργιακή συγκέντρωση. Οι ομιλίες τους δίπλα

1/12 Γιάννενα
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Η μεγαλειώδης απεργιακή κινητοποίηση σήμερα
έχει πάρει πανεργατικά χαρακτηριστικά γιατί κα-

ταλαβαίνουμε ότι η δημόσια Υγεία είναι υπόθεση
όλων. Η δύναμη που δεν θα αφήσει την κυβέρνηση
να ιδιωτικοποιήσει τα νοσοκομεία είναι στις απεργίες,
στα σωματεία μας, στον κόσμο από τα κάτω που έρ-
χεται στα δημόσια νοσοκομεία. Θα συνεχίσουμε
απεργιακά γιατί αυτή η κυβέρνηση ετοιμάζεται να πε-
ράσει και έναν προϋπολογισμό με περικοπές για τις
ανάγκες του κόσμου, έναν προϋπολογισμό που πει-
θαρχεί στις επιταγές της ΕΕ και βάζει πάνω απ' όλα
τα κέρδη των τραπεζών και όσων εμπορεύονται την
ενέργεια. 

Αποδείχτηκε η αξία του ΕΣΥ μέσα στην πανδημία,
ξέρουμε τι σημαίνει να ιδιωτικοποιείται η Υγεία και η
Πρόνοια. Χωρίς τις συνεχείς απεργιακές κινητοποι-
ήσεις των υγειονομικών οι νεκροί θα ήταν πολλοί πε-
ρισσότεροι από το τραγικό νούμερο των 35.000. Εί-
ναι μια αδίσταχτη κυβέρνηση και υπηρετεί ένα σύ-
στημα που πάνω απ' όλα βάζει τα κέρδη. Χρειάζεται
να ανατρέψουμε και αυτήν και αυτό το σύστημα. Οι
ιδιωτικοποιήσεις σημαίνουν τραγικές εικόνες με Κι-
βωτούς και κακοποιήσεις. Εδώ και τώρα κρατικοποί-
ηση αυτών των δομών και περισσότερα δημόσια νο-
σοκομεία με μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων,
μαζικές προσλήψεις υγειονομικών και αυξήσεις
στους μισθούς μας. Έτσι θα σταματήσουμε τη διάλυ-
ση της δημόσιας Υγείας και θα τη βάλουμε πάνω από
τα κέρδη τους.

Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος ΔΣ Σωματείου 
Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς, μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ 

Ακόμη και να ψηφίσουν το νομοσχέδιο μέσα στα
ντουβάρια της Βουλής, δεν θα επιτρέψουμε

εμείς να εφαρμοστεί μέσα στα νοσοκομεία μας. Όλοι
μαζί ενωμένοι, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσω-
πικό, θα το κοντράρουμε. Η κυβέρνηση λέει στους
ασθενείς ότι για να έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ πρέπει
να βάλουν βαθιά το χέρι τους στην τσέπη. Στους
καρκινοπαθείς που χρειάζονται πανάκριβες θεραπεί-
ες λέει ότι θα πρέπει να είναι πλούσιοι για να ζήσουν.
Ταυτόχρονα λέει στους γιατρούς ότι για να αυξήσουν
έστω και ελάχιστα το εισόδημά τους πρέπει να βά-
λουν το χέρι στις τσέπες των ασθενών τους. 

Αυτό είναι χυδαίο την ώρα που η κοινωνία στενάζει
από την ακρίβεια. Παλεύουμε για επέκταση του ΕΣΥ
και όχι για συρρίκνωση. Εμείς οι εργαζόμενοι στα αν-
τικαρκινικά νοσοκομεία δεν θα επιτρέψουμε να μείνει
κανένας ασθενής μας έξω από αυτά χωρίς θεραπεία.
Την ίδια ώρα η κυβέρνηση χαρίζει τα πάντα στους
καπιταλιστές. Θέλει να ξαναφέρει εργολάβους στα
δημόσια νοσοκομεία και να απολύσει τους συναδέλ-
φους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 

Δίνουμε τη μάχη ενάντια και στον νέο προϋπολογι-
σμό που έχει στον πάτο της λίστας τα κονδύλια για
την Υγεία και στην κορυφή τα κονδύλια για την αστυ-
νομία. Πιάνουμε το νήμα των αγώνων μας από την
πανυγειονομική απεργία στις 20 Οκτώβρη, από την
πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη και συνεχίζου-
με με απεργίες γιατί μόνο έτσι μπορούμε να τους
σταματήσουμε. Στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ που είναι
τις επόμενες μέρες πρέπει να βγει απόφαση για νέα
πανεργατική απεργία πριν φέρουν τον προϋπολογι-
σμό για ψήφιση.

Κατερίνα Πατρικίου, πρόεδρος Σωματείου 
Εργαζομένων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας

   Πλεύρη θα μείνει στα χαρτιά

Μεγάλη είναι η συμμετοχή στην απεργία
και την κινητοποίηση από το Βυζαντινό

Μουσείο και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η δη-
μόσια Υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό που
μας ανήκει, την έχουμε στήσει από τα κάτω
και δεν θα αφήσουμε κανέναν Πλεύρη να τη
διαλύσει. Είναι κομμάτι της μάχης που δίνου-
με εμείς και οι εργαζόμενοι σε όλον τον δη-
μόσιο τομέα ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις.
Να συνεχίσει ο πανεργατικός συντονισμός
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτή η κυβέρ-
νηση μπροστά στον νέο προϋπολογισμό
προσπαθεί να ξεπουλήσει τα πάντα για να
βγάλει πλεονάσματα. Δεν θα την αφήσουμε. 

Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου, 
εργαζόμενη ΥΠΠΟ

Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει
σήμερα. Η παρουσία των συλλόγων μας

δείχνει ότι οι φοιτητές είναι δίπλα στον κό-
σμο που παλεύει αυτή την κυβέρνηση.
Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι απέναντι
στον απλό κόσμο και στην εργατική τάξη
που παράγει τον πλούτο. Αλλά βλέπω ότι με
τους αγώνες υπάρχει αισιοδοξία για ένα κα-
λύτερο μέλλον. Χρειάζεται να συνεχίσουμε
με απεργίες και κινητοποιήσεις, αλλά και εκ-
δηλώσεις μέσα στις σχολές που θα ενημε-
ρώσουν τη νεολαία για αυτά που γίνονται.
Εγώ έδωσα φέτος πανελλήνιες εξετάσεις και
βίωσα στο πετσί μου τις δυσκολίες που έφε-
ραν οι μεταρρυθμίσεις της ΝΔ στην Παιδεία,
όπως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Θέλω να
παλέψω και για τις επόμενες γενιές για να
μην περάσουν αυτές τις δυσκολίες.  Η δημό-
σια Υγεία και Παιδεία είναι αλληλένδετα, τα
έχει ανάγκη ο κόσμος, αλλά οι από πάνω δεν
δείχνουν να νοιάζονται. Οφείλουμε να συμ-
μετέχουμε στις δράσεις, αλλά χρειάζονται
και οι ιδέες, η θεωρία, για το πώς θα βελτιώ-
σουμε τη ζωή μας.

Π.Φ., φοιτητής ΠΑΔΑ

Οι εκπαιδευτικοί απεργούμε και διαδηλώ-
νουμε σήμερα γιατί το τι γίνεται στη δη-

μόσια Υγεία μας αφορά όλους. Το ίδιο ισχύει
για όλα τα δημόσια αγαθά, όπως την Παιδεία,
το νερό, το ρεύμα. Ο μήνας ξεκίνησε δυναμι-
κά και μπορεί να συνεχίσει ακόμα περισσότε-
ρο μπροστά στον νέο προϋπολογισμό. Η διά-
θεση όλων των εργαζομένων να παλέψουν
ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης είναι
όλο και πιο έντονη, το είδαμε στις 9/11, το
βλέπουμε και σήμερα. Χρειάζεται ταυτόχρονα
να απαντήσουμε για το ποια είναι η πολιτική
εναλλακτική γιατί αυτό ταλανίζει ένα μεγάλο
κομμάτι της εργατικής τάξης και μέσα στους
αγώνες αυτά τα ερωτήματα φουντώνουν. Η
επαναστατική αριστερά μαζί με την οργάνω-
ση των απεργιακών αγώνων, πρέπει να δώσει
αυτές τις απαντήσεις ώστε να καταλήξουν
αυτοί οι αγώνες σε νίκες και όχι συμβιβα-
σμούς. Ο κοινοβουλευτικός δρόμος έχει δεί-
ξει τα αδιέξοδά του. Η μόνη διέξοδος είναι η
εργατική εναλλακτική που θα βάλει τις ζωές
μας πάνω από τα κέρδη!

Αναστασία Πουλουτίδου, 
δασκάλα στο 3ο δημοτικό Ελληνικού

Κατεβήκαμε σήμερα με τους συναδέλφους
και το πανό μας για να δηλώσουμε την

αντίθεσή μας στο νέο νομοσχέδιο. Γνωρίζου-
με πολύ καλά ότι η κυβέρνηση της ΝΔ σιγά
σιγά θέλει να μας φτάσει στο σημείο που δεν
θα υπάρχει πια δημόσια Υγεία στην Ελλάδα.
Η περίθαλψη είναι βασικό αγαθό και πρέπει
να είναι δημόσιο και δωρεάν. Φορολογούμα-
στε πάρα πολύ βαριά και η φορολογία πρέ-
πει να είναι ανταποδοτική. Πού πάνε αυτά τα
λεφτά; Είναι εξέλιξη ότι αντιστεκόμαστε πλέ-
ον μαζικά. Οι κυβερνήσεις αυτές θέλουν να
εξαντλούν τον λαό για να μην σηκώνει κεφά-
λι. Όχι πια. Δεν αρκούν μια και δυο στάσεις
εργασίας. Πρέπει να πάμε για απεργίες διαρ-
κείας που θα νεκρώσουν τα πάντα. Και θα τις
κάνουμε. 

Μαρία Ζησιμάτου, πρόεδρος Σωματείου
Εργαζομένων ΓΝ Έλενα Βενιζέλου

Τα άτομα με αναπηρία και οι χρονίως πά-
σχοντες παλεύουμε στο πλευρό των υγει-

ονομικών για να μην περάσει αυτό το νομο-
σχέδιο έκτρωμα. Ειδικά για μας που ερχόμα-
στε σε συχνή επαφή με το Σύστημα Υγείας
μας στέλνει κυριολεκτικά στον Καιάδα. Δεν
θέλουμε να πληρώνουμε άλλο από την τσέπη
μας για τα φάρμακα και τις εξετάσεις. Γι' αυ-
τό κινητοποιούμαστε και την Παγκόσμια Ημέ-
ρα ΑΜΕΑ 3/12 στο Σύνταγμα. Διεκδικούμε
δωρεάν δημόσια Υγεία, Πρόνοια και Ειδική
Αγωγή για όλους. Δεχόμαστε περικοπές από
την πρώτη στιγμή που εφαρμόστηκαν οι υγει-
ονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποί-
ησης Ποσοστού Αναπηρίας. Κόβουν αβέρτα
τα ποσοστά αναπηρίας σε βαριές περιπτώ-
σεις, όπως σε καρκινοπαθείς τελικού σταδί-
ου που τους πάνε σε 50% από 60%-80%, με
αποτέλεσμα να τους κόβονται επιδόματα, η
ασφάλιση και άλλα. 

Γιώργος Μπίλης, 
πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και

Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ατιικής και Νήσων

Είμαστε με τους γιατρούς, τις νοσοκόμες,
όλους τους υγειονομικούς! Γιατί το ΕΣΥ

είναι κοινωνική κατάκτηση της εργατικής τά-
ξης, της τάξης μας. Γι' αυτό το υπερασπιζό-
μαστε όλοι μαζί. Να κλιμακώσουμε τους
αγώνες μας για να μην αφήσουμε το μέλλον
μας σε ιδιώτες που θα κοιτούν το κέρδος
τους και να καθορίζεται η υγεία μας από αυ-
τό. Να βγει τώρα νέα πανεργατική απεργία
για να έχουμε τον χρόνο να οργανωθεί,
όπως έγινε και στις 9 Νοέμβρη. Μέσα από το
συνέδριο της ΑΔΕΔΥ να προκύψει ένα κοινω-
νικό μέτωπο και ένα νέο μεγαλύτερο κύμα
αγώνων. Εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι ζούμε
για πάρα πολλά χρόνια χωρίς 13ο και 14ο μι-
σθό, χωρίς αυξήσεις. Με την ακρίβεια να
καλπάζει βρισκόμαστε σε πολύ μεγάλη οικο-
νομική δυσκολία. Είμαστε στα πρόθυρα του
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς ο μισθός
φτάνει μόνο για τα βασικά και όχι για να
έχουμε και κοινωνική ζωή. 

Γιώργος Ρόδης, 
γενικός γραμματέας Συλλόγου Εφοριακών

Αττικής και Κυκλάδων

Οι εργαζόμενοι από την Ιδιωτι-
κή Υγεία απεργούμε σήμερα

για να δηλώσουμε τη συμπαρά-
στασή μας στους συναδέλφους
του ΕΣΥ ενάντια στο κατάπτυστο
νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Δη-
μιουργούν ασθενείς δύο ταχυτή-
των: αυτούς που έχουν λεφτά και
όλους τους υπόλοιπους, που θα
μας αφήσουν στην τύχη μας. Ως
Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση
Υγειονομικών στον Ιδιωτικό Τομέα
βάζουμε το αίτημα εδώ και χρό-
νια για κρατικοποίηση, γιατί πι-
στεύουμε ότι το αγαθό της Υγεί-
ας δεν μπορεί να αποτελεί σκοπό
κέρδους. Το νομοσχέδιο αυτό
ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην
ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Θα χρει-
αστεί να συνεχίσουμε να στεκό-
μαστε δίπλα στους υγειονομικούς
για να μην εφαρμοστεί στην πρά-
ξη το νομοσχέδιο και συνολικά
στη μάχη για ενίσχυση του ΕΣΥ.
Η μάχη για να δουλεύουμε με
ΣΣΕ στις ιδιωτικές κλινικές είναι
μπροστά μας, αλλά όχι ξέχωρη
από τα παραπάνω. Ως εργαζόμε-
νοι στην Ιδιωτική Υγεία μαζί με τα
σωματεία των υγειονομικών στα
δημόσια νοσοκομεία και με όλη
την υπόλοιπη εργατική τάξη μπο-
ρούμε να επιβάλλουμε ότι θα δια-
λύσουμε την κυβέρνηση και τους
κλινικάρχες και όχι το ΕΣΥ. 

Τάσος Μοσχονάς, 
εργαζόμενος

στην Ιδιωτική Υγεία, ΑΣΚΥ

Το πρώτο που ευχόμαστε
στους άλλους και στον εαυτό

μας είναι να έχουμε υγεία πάνω
απ' όλα. Είναι θέμα ζωής και επι-
βίωσης το τι γίνεται στα νοσοκο-
μεία μας. Η Υγεία βάλλεται τα τε-
λευταία χρόνια με τις περικοπές,
κάθε χρόνο και περισσότερες. Η
διάλυση του ΕΣΥ ενισχύεται ακό-
μα περισσότερο από το νέο νομο-
σχέδιο. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν
μπορεί να πληρώνει τις τρύπες
και τις ανάγκες που έχουν τα νο-
σοκομεία και βάζει να τα πληρώ-
νουμε εμείς, πέρα από αυτά που
δίνουμε με τη φορολογία μας. Γί-
νονται μεγάλα βήματα με τις κινη-
τοποιήσεις μας, αλλά τα ζητήμα-
τα που ανοίγουν και οι επιθέσεις
είναι τεράστιες. Χρειάζεται κλιμά-
κωση. Να πιέσουν τα σωματεία
για απεργίες, να προχωρήσουμε
σε 48ωρες, σε απεργίες με διάρ-
κεια.

Άννα Τσινίκα, 
εργαζόμενη 

στα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ
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Πάμε ενωτικά, 
όχι διασπαστικά
Την Κυριακή 4 Δεκέμβρη συνεδρίασε το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργα-

νο (ΠΣΟ) της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το ΠΣΟ είχε θέμα την προετοιμασία της 5ης
Συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την παρέμβασή της το επόμενο διάστημα. 

Στη συνεδρίαση κατατέθηκαν καταρχήν δυο κείμενα Θέσεων για την 5η Συνδιά-
σκεψη. Το σχέδιο Θέσεων που κατέθεσε η αντιπροσωπεία του ΣΕΚ το οποίο προ-
σπάθησε να εκφράσει συνθετικά τα κείμενα που είχαν κατατεθεί στην ΚΣΕ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. Και το κείμενο που επέλεξε να επιμείνει η αντιπροσωπεία του ΝΑΡ. 

Το κεντρικό ερώτημα που καθόρισε τη διαδικασία του ΠΣΟ ήταν με ποιο
προσανατολισμό και με ποιες πρωτοβουλίες θα πορευτεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε
συνθήκες επιταχυνόμενης κρίσης της κυβέρνησης της ΝΔ και ανόδου των
αγώνων και της ριζοσπαστικοποίησης της εργατικής τάξης και της νεολαίας. 

Οι σ. του ΣΕΚ τόσο εισηγητικά όσο και στις παρεμβάσεις μας επιμείναμε
σε δυο ζητήματα. Ότι οι αγώνες και οι πολιτικές εμπειρίες όλου του προ-
ηγούμενου διαστήματος έχουν διαμορφώσει ένα πλατύ ρεύμα αγωνιστριών
και αγωνιστών που αναζητούν στήριγμα στις μάχες και αναζητούν προοπτική
παραπέρα από τα όρια που βάζει η αριστερά του κοινοβουλευτικού δρόμου.
Κι ότι ο δρόμος για να προχωρήσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι να επικοινωνήσει με
αυτό το ρεύμα παίρνοντας ενωτικές και αιχμηρές πρωτοβουλίες και στις μά-
χες του κινήματος και στις εκλογές. 

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείναμε προσθήκες στο κείμενο για την «Πολι-
τική τοποθέτηση-πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για την περίοδο και τις επερχόμε-
νες πολιτικές και εκλογικές μάχες» που είχε κατατεθεί ξεχωριστά στο ΠΣΟ.
Ανάμεσα στ’ άλλα προτείναμε ότι:

Συνεργασία
«Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να πάρει ενωτικές πρωτοβουλίες και να απευ-

θυνθεί στο δυναμικό της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς για
την συνεργασία σε όλες τις μάχες και τις εκλογές. 

«Στόχος μιας τέτοιας συνεργασίας δεν μπορεί να είναι η περιχαράκωση
μιας μειοψηφίας του “χώρου”, αλλά το άνοιγμα, η διεύρυνση και ενίσχυση
του ρεύματος που στηρίζει πολιτικά τους αγώνες του σήμερα και βάζει στό-
χο να συγκροτήσει δυνατή αριστερή αντιπολίτευση ενάντια σε όποιο κυβερ-
νητικό διαχειριστή του ελληνικού καπιταλισμού προκύψει μετά τις εκλογές.
Για να στηρίξουμε τις σκληρές ταξικές αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν
ενάντια στις άγριες επιθέσεις που προετοιμάζει η άρχουσα τάξη... Για μια
αριστερή αντιπολίτευση που θα βάζει τον πήχη του προγράμματος και των
πρωτοβουλιών της στο κίνημα ψηλά, σε αντίθεση με την καταστροφική λογι-
κή του καπιταλισμού...

Με αυτόν τον προσανατολισμό η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συμμετέχει στην εκδήλω-
ση-συζήτηση που διοργανώνει την Δευτέρα 19 Δεκέμβρη στην Αθήνα η Πρω-
τοβουλία για την Ενωτική Κίνηση της Ριζοσπαστικής και Αντικαπιταλιστικής
Αριστεράς». 

Αντίθετα, η τοποθέτηση από πλευράς του ΝΑΡ ήταν ότι η «σωστή τακτική»
για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι να «οξύνει τις διαφορές» και «να διασπάσει τους άλ-
λους» δηλαδή τον χώρο της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς. Αρνήθηκαν ακόμα και την συμμετοχή και παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με
το δικό της πλαίσιο και πολιτική πρόταση στην εκδήλωση στον κινηματογρά-
φο Στούντιο στις 19 Δεκέμβρη γιατί διοργανώνεται από μια «δομημένη Πρω-
τοβουλία» στο όνομα της «ενωτίτιδας»… 

Αυτή η στάση -που πλειοψήφησε στις τελικές ψηφοφορίες- είναι κατα-
στροφική. Δεν φέρνει συσπείρωση δυνάμεων γύρω από την προοπτική της
αντικαπιταλιστικής ανατροπής, αντίθετα σημαίνει περαιτέρω περιθωριοποί-
ηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δεν επιδρά στο δυναμικό οργανωμένων και ανένταχτων
αγωνιστών/τριών που στηρίζουν ενωτικά εγχειρήματα σε μια σειρά χώρους,
αντίθετα απομονώνεται αλαζονικά από αυτό με την τοποθέτηση ότι η επιλο-
γή είναι η διάσπαση και όχι η συγκρότηση και το προχώρημά του. 

Επιστέγασμα αυτής της σεχταριστικής στάσης ήταν η πρόταση του ΝΑΡ
για διαγραφή της ΑΡΙΣ από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ «για να μην επιλέξει η ίδια πότε
θα αποχωρήσει με στόχο να κάνει ζημιά»! Έτσι έχει καταλήξει να αντιλαμβά-
νεται τις μετωπικές συνεργασίες το ΝΑΡ...

Οι καλύτερες στιγμές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη δεκατριάχρονη πορεία της ήταν
εκείνες που αξιοποίησε τον αντικαπιταλισμό της, το μεταβατικό της πρόγραμμα
και τις αιχμές του, για να παίξει το ρόλο της ατμομηχανής για όλον αυτόν τον
κόσμο, με κορυφαίο παράδειγμα τη μάχη για το Όχι στο δημοψήφισμα το 2015.
Τέτοια αντικαπιταλιστική Αριστερά χρειάζεται ο κόσμος του αγώνα σήμερα. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Αφετηρία για Ενωτική Κίνηση της Ριζοσπαστικής
Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς Ηκυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μέχρι τα μπούνια χω-

μένη στην κατάσταση «πολυκρίσης», που είναι και
ο καπιταλισμός διεθνώς. Κρίση οικονομική, πληθωρι-
σμού, ενεργειακή, περιβαλλοντική, ιμπεριαλιστικών αν-
ταγωνισμών και πολέμων, και ανταγωνισμών με την
τούρκικη αστική τάξη, και γίνεται η πιο επιθετική και επι-
κίνδυνη απέναντι σε όλους και όλες που αντιστέκονται. 

Όμως, βρίσκει απέναντί της
το θυμό και τους αγώνες της
εργατικής τάξης, της νεολαί-
ας, του γυναικείου κινήματος.
Οι αγώνες των υγειονομικών,
της Cosco, η μεγάλη απεργία
της 9/11, η πορεία του Πολυτε-
χνείου, όλα δείχνουν ότι οι
απεργίες και ο «δρόμος», και
όχι «οι προοδευτικες κυβερνή-
σεις», είναι η απάντηση στην

κυβέρνηση Μητσοτάκη και στο σύστημα που υπηρετεί.
Η πρωτοβουλία για «ενωτική κίνηση της ριζοσπαστι-

κής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς» μας καλεί στον
κινηματογράφο Στούντιο στις 19/12, να συζητήσουμε
για τη δυνατότητα να υπάρξει από την ριζοσπαστική και
αντικαπιταλιστική αριστερά, ενωτική, μαχητική, αντικα-
πιταλιστική παρέμβαση, στον συντονισμό, την οργάνω-
ση, την κοινή δράση, των αγώνων και των διεκδικήσεων
αυτού του κόσμου, για να χτιστεί ισχυρή αριστερή αντι-
καπιταλιστική εργατική αντιπολίτευση, απέναντι σε
όποια κυβέρνηση και αν προκύψει από τις εκλογές. 

Να είμαστε εκεί.

Τάκης Ζώτος, μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Η ανάγκη για μια ενω-
τική κίνηση της ριζο-

σπαστικής αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς έχει
προκύψει μέσα από την
ενωτική δράση που έχει
αναπτυχθεί το τελευταίο
διάστημα σε πολλές από
τις μάχες που έχουν δο-
θεί. Αν μιλάμε για τα νο-
σοκομεία, είναι μια συνερ-
γασία που έχει αποδείξει

ότι αποδίδει, με τελευταίο παράδειγμα την τριήμερη
απεργία ενάντια στο νομοσχέδιο Πλεύρη – Γκάγκα.
Μια κινητοποίηση που ξεκίνησε από πρωτοβουλία του
Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή και κατάφερε
να απλωθεί σε όλες τις δυνάμεις της αριστεράς και να
κερδίσει όλα τα συνδικάτα, παίρνοντας τελικά πανερ-
γατικές διαστάσεις. 

Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά τα τελευταία
χρόνια. Από τις 7 Απρίλη του 2020 που βγήκαμε στις
πύλες μας ενάντια στον αυταρχισμό της κυβέρνησης,
πάλι με ενωτικό κάλεσμα της δικής μας αριστεράς,
μέχρι όλες τις κινητοποιήσεις και απεργίες μέχρι σή-
μερα. Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία που πατάει σε γε-
ρές βάσεις, στην εμπειρία όλου του προηγούμενου
διαστήματος μέσα στις καθημερινές μάχες. Και δεν
περιορίζεται στην Υγεία, αντίστοιχα παραδείγματα
υπάρχουν και σε άλλους χώρους.

Αυτό θα προσπαθήσει να δέσει η εκδήλωση στις 19
Δεκέμβρη, την συνέχιση και επέκταση της συνεργα-
σίας στη μαχητική και διεκδικητική δράση, αλλά και
την εκλογική που μας ενδιαφέρει με την ίδια έννοια.
Ότι με καλύτερους όρους θα μπορούμε να συνεχίσου-
με τις απεργιακές και όλες τις κινηματικές μάχες για
να επιβάλλουμε σαν εργαζόμενοι το δικό μας σχέδιο
λειτουργίας των πάντων, από την Υγεία και την Παι-
δεία μέχρι όλη την κοινωνία. Αυτός είναι ο δρόμος για
να έχουμε επιτυχίες αλλά και καλύτερη συνειδητοποί-
ηση ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, άλλη προοπτική.
Γι’ αυτό έχει τόση σημασία αυτό το εγχείρημα και
όλοι μας πρέπει να βάλουμε τις δυνάμεις μας για να
πετύχει.

Μαρία Χαρχαρίδου, νοσηλεύτρια, 
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων ΓΝΑ Γεννηματάς

Οι επικείμενες εκλογές είναι μια σημαντική πολιτική
μάχη για την αντικαπιταλιστική αριστερά. Το σύ-

στημα μοιάζει ανήμπορο να ξεπεράσει την κρίση που
ξεκίνησε το 2008, την πρώτη τον νέο αιώνα και τούτο
παρά την λιτότητα, την επίθεση στους μισθούς και τις
εργασιακές σχέσεις.

Η καθήλωση των επενδύσεων την τελευταία δωδε-
καετία έχει οδηγήσει σε μια νέα φάση όξυνσης της κρί-
σης με αιχμή τον πληθωρισμό και ειδικότερα τις τιμές
της ενέργειας. Σε αυτές τις νέες συνθήκες το σύστημα
εφαρμόζει μια αντιφατική πολιτική. Επιδοτεί την καπιτα-
λιστική κερδοφορία επιδοτώντας την κατανάλωση των
νοικοκυριών όμως με αυτό τον τρόπο επιδοτεί τον ίδιο
τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός εξανεμίζει τα πενιχρά
λαϊκά εισοδήματα οδηγώντας τα λαϊκά στρώματα σε
απόγνωση και τον κόσμο στους δρόμους σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Στην Ελλάδα οι νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές της κυβέρνησης έχουν χρεοκοπήσει, οι δεξιόστρο-
φες πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ δεν συγκινούν κανένα και ο
κόσμος βλέπει τα αδιέξοδα της σεχταριστικής πολιτι-
κής του ΚΚΕ.

Σε αυτές τις συνθήκες
ένα πλατύ διεκδικητικό,
αντιιμπεριαλιστκό και αν-
τικαπιταλιστικό μέτωπο
μπορεί να δώσει ελπίδα
και ώθηση στο εργατικό
κίνημα. Σε αυτό το μέτω-
πο έχουν θέση όλες οι
δυνάμεις που αντιτάχθη-
καν στις ρεφορμιστικές
παλινωδίες του ΣΥΡΙΖΑ
και την αυταρχική πολιτι-

κή της Δεξιάς. Οι δυνάμεις που αντιτάχθηκαν στις Ιμπε-
ριαλιστικές συγκρούσεις πάνω στο σώμα της Ουκρα-
νίας και στην έξαρση του εθνικισμού που επιχειρείται
με την όξυνση των αντιπαραθέσεων στο Αιγαίο. Μέσα
από ανοιχτές διαδικασίες χωρίς αποκλεισμούς, συλλο-
γικότητες και άτομα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
υποχρεούμαστε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Με
αυτό το πνεύμα χαιρετίζω την ανοιχτή εκδήλωση της
19ης Δεκέμβρη 2022 και θα συμμετέχω σε αυτή.

Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός

Θεωρώ ότι το κάλεσμα στη συζήτηση της 19ης
Δεκέμβρη προκύπτει από μια σοβαρή πολιτική

αναγκαιότητα. 
Αυτή είναι η συμπόρευση των δυνάμεων της επα-

ναστατικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς στις
ερχόμενες πολιτικές και εκλογικές αναμετρήσεις.
Κάθε τέτοια συζήτηση φέρνει πιο κοντά δυνάμεις,
που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Δεν θα μιλήσω
για την ανάγκη πολιτικής επιβίωσης της επαναστατι-
κής αριστεράς. Κάθε τέτοιο εγχείρημα, εφόσον επι-
διώκει την ενδυνάμωση των κοινωνικών αντιστάσεων
και τον λαϊκό ξεσηκωμό ενάντια στις δυνάμεις που
υπερασπίζονται το καπιταλιστικό σύστημα και τις πο-
λυεθνικές πραγματώσεις του, είναι αδήριτη ανάγκη
σήμερα. Στα πλαίσια αυτά πιστεύω στη δυνατότητα
να γίνει δεκτό το μεταβατικό πρόγραμμα, ως βάση
πολιτικής συμφωνίας της κοινής συμπόρευσης. Στις
19 Δεκέμβρη πιστεύω ότι όλοι/όλες πρέπει να είμα-
στε στο Studio. Γιατί ένα μέλλον χωρίς εμάς, θα εί-
ναι πολύ πιο δύσκολο για όλους.

Ηλίας Παπαχατζής, 
αντιπρόεδρος Α'-Γ' ΕΛΜΕ της Β' Αθηνας

Η σκληρή και ολομέτωπη επίθεση της Κυβέρ-
νησης του Μητσοτάκη, πιστού εκφραστή

του ντόπιου κεφαλαίου, δημιουργεί ένα ασφυ-
κτικό περιβάλλον για την κοινωνία. Μία κοινωνία
που πεινάει, κρυώνει και βιώνει καθημερινά ανα-
σφάλεια.

Είναι λοιπόν ανάγκη και καθήκον κάθε ριζο-
σπάστη, αντιιμπερiαλιστή, αντικαπιταλιστή να ερ-
γαστεί με σχέδιο, μέθοδο και υπομονή για την
ανατροπή αυτής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.

Είναι μονόδρομος πλέον η ανασύνταξη της
αντιιμπερiαλιστικής αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς των αγώνων και της κοινωνικής χειραφέτη-
σης.

Ευάγγελος Μαυριδόπουλος, 
εκπαιδευτικός Δ.Ε

Η εκδήλωση των δυνάμεων της ριζοσπαστι-
κής και αντικαταπιταλιστικής αριστεράς

στις 19 Δεκέμβρη έρχεται σε μια στιγμή έντα-
σης των αγώνων, όπως φάνηκε στην Γενική
Απεργία στις 9 Νοέμβρη, στις διαδηλώσεις
του Πολυτεχνείου, στην τριήμερη απεργία των
νοσοκομείων που έγινε πανεργατική. Είναι μά-
χες που δίνουν τον τόνο ότι η εργατική τάξη
και η νεολαία διεκδικούν, ότι οι εργατικοί και
νεολαιίστικοι αγώνες είναι εδώ και συγκρούον-
ται σκληρά με την κυβέρνηση και ολόκληρο το
σύστημά της. Σε αυτή τη δυναμική πατάει η
εκδήλωση με στόχο, σε μια περίοδο που ο κοι-
νοβουλευτικός δρόμος αμφισβητείται μαζικά,
να δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό ότι
το πεζοδρόμιο είναι η εναλλακτική.

Στις σχολές οι ίδιες δυνάμεις της ριζοσπα-
στικής και αντικαταπιταλιστικής αριστεράς
έχουμε, από τις πρώτες μέρες της διακυβέρ-
νησης της ΝΔ μέχρι σήμερα, δώσει πολλές μά-
χες μαζί, συσπειρώνοντας πολύ κόσμο στις
γραμμές μας. Μαζί δώσαμε τη μάχη ενάντια
στην κατάργηση του ασύλου. Μαζί βγήκαμε
πρώτοι μπροστά για να σπάσουμε τις κυβερ-
νητικές απαγορεύσεις με πρόσχημα την παν-
δημία και να απαιτήσουμε ανοχτές σχολές με
όλα τα μέτρα προστασίας -κινητοποιήσεις που
στη συνέχεια γίνανε διαδηλώσεις χιλιάδων.
Μαζί δώσαμε τη μάχη ενάντια στη ΔΑΠ, πετυ-
χαίνοντας την καταβαράθρωσή της στις φοιτη-
τικές εκλογές. Μαζί ανατρέψαμε την είσοδο
της πανεπιστημιακής αστυνομίας στις σχολές
μας. Μαζί φέρνουμε τα αγωνιστικά πλαίσια
στις γενικές συνελεύσεις κερδίζοντας ολόκλη-
ρα αμφιθέατρα. Πατώντας λοιπόν πάνω σε ένα
φοιτητικό κίνημα που ήδη παλεύει και σε μια
κοινή δράση που έχει αποδειχτεί αποτελεσμα-
τική στο να εκφράζει, να κινητοποιεί και να
κερδίζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, έχει
σημασία να προχωρήσουμε μαζί και πιο κεν-
τρικά πολιτικά.

Μαρία Καστελιώτη, φοιτήτρια ΦΛΣ Αθήνας

Σήμερα που η επίθεση του συστήματος είναι ολομέτωπη
και πρωτόγνωρα σκληρή, η συνεννόηση των δυνάμεων

του αγώνα σε αντικαπιταλιστική βάση, με ειλικρίνεια χωρίς
τακτικισμούς και μικροκομματισμούς είναι ανάγκη. 

Οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς οφείλουν
να συναντηθούν και να οργανώσουν τις μάχες του σήμερα
και του αύριο. Ανάγκη η συσπείρωση των δυνάμεων και των
ανένταχτων συντρόφων στα κάθε λογής μέτωπα που είναι
μπροστά μας, κοινωνικά, συνδικαλιστικά, πολιτικά. Απαραί-
τητη η έκφραση μιας δυνατής αντικαπιταλιστικής φωνής
στις εκλογές που θα τοποθετήσει τα πραγματικά διλήμματα,
θα συσπειρώσει τον κόσμο του αγώνα, θα είναι η εγγύηση
για την συνέχεια της πάλης για τις ανάγκες και τα δικαιώμα-
τά μας.. Στις 19/12 στο Studio να ακούσουμε και να πούμε.

Λευτέρης Σιδερής,
Περιστέρι, μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Με την εκδήλωση της 19ης Δεκεμβρίου 2022 στο
STUDIO μπορεί να συντελεστεί ένα καθοριστικό

και αποφασιστικό βήμα για την ενότητα και την ανασύν-
θεση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, δίνοντας έτσι
σε όλους τους εργαζόμενους αλλά και ειδικά στους νέ-
ους ανθρώπους μια μοναδική δυνατότητα επαφής και
μιας νέας σχέσης με την πολιτική, με τις ιδέες του σο-
σιαλισμού.

Την ώρα ακριβώς που η χειρότερη δεξιά κυβέρνηση
της μεταπολίτευσης οξύνει την επίθεσή της ενάντια
στις εργατικές κατακτήσεις και στα δημοκρατικά δι-
καιώματα λεηλατώντας το λαϊκό εισόδημα, κατεδαφί-
ζοντας το ΕΣΥ και διαλύοντας τις εργασιακές σχέσεις,
οι υποτελείς τάξεις έχουν όλα τα εφόδια και τις προ-
ϋποθέσεις για να είναι νικήτριες στον αγώνα για μια αν-
θρώπινη και ειρηνική κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση αν-
θρώπου από άνθρωπο, μπορούν να γίνουν οι πρωταγω-
νιστές για μια αντικαπιταλιστική Αριστερά ενωτική, ρι-
ζοσπαστική, κινηματική. Με αυτοπεποίθηση και με όνει-
ρα μπορεί να οικοδομηθεί μια συσπείρωση δυνάμεων
που θα διαμορφώσει ένα σημείο αναφοράς για δεκά-
δες χιλιάδες αγωνιστές σε όλη την Ελλάδα, ώστε με
συγκεκριμένους στόχους και διεκδικήσεις να υπάρξουν
κοινωνικές αντιστάσεις.

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται το ξεδίπλωμα μιας πολι-
τικής διαδικασίας, ευρύτερης και βαθύτερης συνάμα,
που να μετασχηματίσει το υπάρχον δυναμικό της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς και τελικά να συμβάλει στη
δημιουργία ενός νικηφόρου μετωπικού σχήματος. Στα
πλαίσια αυτά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πραγματο-
ποίηση της ενωτικής εκδήλωσης στις 19/12 θα αποτε-
λέσει τομή και ένδειξη πολιτικής ωριμότητας των συλ-
λογικοτήτων της αντικαπιταλιστικής αριστεράς προς
μια κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής.

Νάσος Θεοδωρίδης, 
Δικηγόρος, μέλος του ΣΕΚ

Ζούμε σε ένα περίεργο σταυροδρόμι: από τη μια όλες οι αντιθέσεις
του καπιταλισμού συμπυκνώνονται, με απρόβλεπτες καταστάσεις για

τις συνθήκες ζωής και την ίδια την επιβίωση των λαϊκών στρωμάτων. Από
την άλλη, αυτή η κατάσταση «πετά εκτός» μεγάλο κομμάτι της τάξης και
δημιουργεί ανυποχώρητους και αποφασιστικούς αγώνες.

Θα μπορέσει η μαχόμενη αριστερά να αποτε-
λέσει τον καταλύτη στη συνθήκη αυτή; Χρειαζό-
μαστε ένα νέο ελπιδοφόρο βήμα για τον κόσμο
που τα τελευταία χρόνια, παρότι στρατευμένος
στα κινήματα και τους αγώνες, δεν βλέπει δυ-
στυχώς ως αναγκαία την ένταξή του σε κάποιο
μέτωπο ή οργάνωση της ριζοσπαστικής κι επα-
ναστατικής αριστεράς. Εμπόδιό μας δεν είναι
πια οι αυταπάτες: καμία έλξη δεν ασκεί πια η
σοσιαλδημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ, με νωπή τη μνη-
μονιακή διακυβέρνησή του, ο εμμονικός φιλοΕΕ

χαρακτήρας του ΜΕΡΑ25, η ηττοπαθής αναδίπλωση του ΚΚΕ. Εμπόδιό
μας είναι η ηττοπάθεια που εντέχνως καλλιεργείται από όλα τα αστικά επι-
τελεία, η εμπέδωση της «ΤΙΝΑ», αλλά και η στασιμότητα που επιδεικνύει η
επαναστατική αριστερά στις -πλέον- ατελείς μορφές της.

Στον περισσότερο κόσμο του αγώνα υπάρχει βιωμένη η επίγνωση ότι
δεν υπάρχουν πραγματικά «φιλολαϊκές αλλαγές» χωρίς ρήξεις σε αντικα-
πιταλιστική κατεύθυνση. Χρειάζεται να δημιουργηθεί εκείνη η συσπείρω-
ση δυνάμεων που θα μπορεί να δείχνει, στη θεωρία και στην πράξη, ότι
θέλει και μπορεί να «βάλει πλάτη» στην ανατροπή, με αντικαπιταλιστικό
περιεχόμενο και ανυποχώρητη κινηματική δράση. Σε αυτή την ανάγκη λο-
γοδοτεί και η εκδήλωση στις 19 Δεκέμβρη.

Δέσποινα Κουτσούμπα, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής
με την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή
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Ημια πόλη μετά την άλλη στην
Κίνα χαλαρώνουν τα σκληρά
μέτρα κατά του Covid 19 που

έχουν προκαλέσει εδώ και δυο βδο-
μάδες ένα μεγάλο κύμα διαδηλώσε-
ων σε όλη τη χώρα μετά την πυρκα-
γιά που έκαψε ζωντανούς δέκα αν-
θρώπους στο Ουρούμτσι όταν απο-
κλείστηκαν σε ένα φλεγόμενο κτίριο
εξαιτίας του λοκντάουν. 

Είχε προηγηθεί μια εβδομάδα νω-
ρίτερα ο ξεσηκωμός στο βιομηχανι-
κό σύμπλεγμα της Foxconn, στην
Ζένγκζου, όπου κατασκευάζονται τα
iPhone, όταν η οργή των αποκλει-
σμένων εργατών ενάντια στο λο-
κντάουν ενώθηκε με την οργή ενάν-
τια στην ασυδοσία της εταιρίας που
τους άφηνε απλήρωτους. 

Προς το παρόν, οι αποφάσεις χα-
λάρωσης των μέτρων παίρνονται
από τις τοπικές κυβερνήσεις με την
κεντρική κυβέρνηση να μην έχει κά-
νει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Αλ-
λά σύμφωνα με τις διαρροές των ευ-
ρωπαίων διπλωματών που συμμετεί-
χαν στη συνάντηση του ευρωπαίου
επίτροπου Σαρλ Μισέλ με τον πρό-
εδρο της Κίνας στο Πεκίνο, o πρό-
εδρος Σι «αναγνωρίζει» τις διαμαρ-
τυρίες που ξεκίνησαν από «φοιτη-
τές» που είναι σε «απόγνωση» μετά
από τρία χρόνια covid19. 

Στην πραγματικότητα, η κυβέρνη-
ση του προέδρου Σι Τζιπινγκ -που
πριν από ένα μήνα αναδείχτηκε μετά
τυμπανοκρουσιών ξανά γ.γ. του ΚΚ
Κίνας- βρίσκεται στα «στενά» για
τρεις λόγους: Λόγω των πρωτοφα-
νών εδώ και χρόνια κινητοποιήσεων.
Λόγω της μείωσης τη παραγωγής
εξαιτίας των μέτρων covid19 και
εξαιτίας της όξυνσης του ανταγωνι-
σμού με τις ΗΠΑ και των οικονομι-
κών συνεπειών του παγκόσμιου ψυ-
χροπολεμικού κλίματος που δημι-
ουργεί. Αλλά και λόγω της ανεπάρ-
κειας του εθνικού συστήματος υγεί-
ας μπροστά σε ένα νέο κύμα πανδη-
μίας. Όπως αναφέρει η εφημερίδα
Socialist Worker:

«Πολλοί πιστεύουν ότι αν η Κίνα
εγκαταλείψει την πολιτική zero-Co-
vid, το σύστημα υγειονομικής περί-
θαλψης θα υπερφορτωθεί. Ο κίνδυ-
νος κατάρρευσης των υπηρεσιών
υγείας είναι υπαρκτός. Οι δαπάνες
υγείας ανά άτομο στην Κίνα είναι
μόλις 458 λίρες ετησίως, σε σύγκρι-
ση με τις 4.313 λίρες της Βρετανίας.
Και, μόνο οι μισοί από τους ανθρώ-
πους άνω των 80 ετών έχουν κάνει
δύο ενέσεις του εμβολίου. Η άμεση
άρση όλων των περιορισμών για τον
Covid στην Κίνα θα οδηγούσε σε 5
εκατομμύρια νοσηλείες και 1,55 εκα-
τομμύρια θανάτους, σύμφωνα με
μελέτη του Πανεπιστημίου Fudan
της Σαγκάης. Aυτό υποδεικνύει τον
πραγματικό λόγο για τον οποίο το
κινεζικό κράτος πρωτοστάτησε στη
στρατηγική μηδενικού Covid. Ήθελε
να διατηρήσει τις δαπάνες για την
υγεία σε χαμηλά επίπεδα, διατηρών-
τας ταυτόχρονα τα εργοστάσια σε

πλήρη λειτουργία».
Ακριβώς γι’ αυτό οι κινητοποι-

ήσεις -και μαζί και οι πολιτικές ζυμώ-
σεις με αίτημα περισσότερη ελευθε-
ρία- δεν περιορίζονται στις σχολές,
αλλά συνοδεύονται από ένα αυξανό-
μενο ρεύμα απεργιών των εργαζο-
μένων κόντρα στην όξυνση της εκ-
μετάλλευσης στους χώρους δουλει-
άς. Ο αριθμός των 45 εργατικών κι-
νητοποιήσεων που καταγράφηκαν
μέσα στον Νοέμβριο σε διάφορες
πόλεις σε όλη τη χώρα, μπορεί να
φαίνονται λίγες για το μέγεθος της
Κίνας αλλά, όπως και οι διαδηλώ-
σεις, είναι ενδεικτικές για το που φυ-
σάει ο άνεμος. 

H Foxconnn δεν είναι εξαίρεση.
Την τελευταία εβδομάδα του Νοέμ-
βρη σε κινητοποιήσεις προχώρησαν
οι εργαζόμενοι σε ένα εργοστάσιο
παραγωγής λιγνίτη στην πόλη Ταϊγι-
ουάν, σε ένα μεγάλο κατασκευαστι-
κό εργοτάξιο στην πόλη Σιάν, σε μια
εταιρία διαμαντιών στην Χαρμπίν,
στα ντελίβερι στην επαρχία Μινχου,
σε μια εταιρία καθαρισμού στην πό-
λη Φουζου – όλες με αίτημα τα δε-
δουλευμένα τους που καθυστερούν
να πληρωθούν. Ενώ στην πόλη
Ντογκουάν σε απεργία προχώρησαν
1000 οδηγοί σε μια εφαρμογή για
ταξί για αύξηση των αποδοχών
τους.

Αυτή η εξέλιξη δεν έχει μείνει
απαρατήρητη, ακόμη και από τα μέ-
σα ενημέρωσης των ΗΠΑ, που την
περασμένη εβδομάδα στις ειδήσεις
-δίπλα στον αντεργατικό νόμο που
βγάζει παράνομη την απεργία των
σιδηροδρομικών στις ΗΠΑ- είχαν ρε-
πορτάζ και συνεντεύξεις από τις
εξελίξεις στον χώρο της εργασίας
στην Κίνα.

H Wall Street Journal παρουσίασε
τα πλάνα επί χάρτου της Αpple, να

ζητήσει από τις εταιρίες παραγωγής
να μεταφέρουν την παραγωγή εκτός
Κίνας, στο Βιετνάμ και στην Ινδία
«μετά την αναταραχή στο μεγάλο
βιομηχανικό σύμπλεγμα της Fox-
conn στην iPhone city». «Στο παρελ-
θόν, οι άνθρωποι δεν έδιναν προσο-
χή στους κινδύνους συγκέντρωσης
{της παραγωγής}» δήλωσε ο Alan
Yeung, πρώην στέλεχος της Fox-
conn στις ΗΠΑ. «Το ελεύθερο εμπό-
ριο ήταν ο κανόνας και τα πράγματα
ήταν πολύ προβλέψιμα. Τώρα έχου-
με εισέλθει σε έναν νέο κόσμο».

Μαρξ
Αν είχε διαβάσει έστω και λίγο

Μαρξ ή έστω και λίγο ιστορία, το
«στέλεχος» θα ήξερε ότι δεν ανακά-
λυψε και την Αμερική. Η συγκέντρω-
ση και η συγκεντροποίηση του κε-
φαλαίου πάει μαζί με τη «συγκέν-
τρωση» και τη «συγκεντροποίηση»
της παραγωγής και των παραγω-
γών, δηλαδή της εργατικής τάξης
που εργάζεται μαζί κατά εκατοντά-
δες χιλιάδες στο εργοστασιακό σύμ-
πλεγμα της Foxconn για τις ανάγκες
της παγκόσμιας αγοράς. Βέβαια, η
μεταφορά παραγωγής
αυτού του μεγέθους,
προκειμένου η πολυε-
θνική να μπορεί να
εξασφαλίζει τα υπερ-
κέρδη της, σκοντά-
φτουν στο ζήτημα της
τεχνογνωσίας των ερ-
γαζομένων σε αυτές
τις χώρες αλλά και
στους κινδύνους που
ενέχει κάτι τέτοιο σε
μια περίοδο «παγκό-
σμιας επιβράδυνσης
της οικονομίας» ανα-
φέρει το άρθρο. 

H κινέζικη κυβέρνη-

ση από την άλλη κάνει σαφές ότι
απεύχεται μια τέτοια εξέλιξη. Όπως
παραθέτει η People's Daily που εκ-
φράζει τo KK Kίνας: «Η έγκαιρη βοή-
θεια της κυβέρνησης παρέχει συνε-
χώς μια αίσθηση βεβαιότητας για
πολυεθνικές εταιρείες όπως η Ap-
ple, καθώς και για την παγκόσμια
αλυσίδα εφοδιασμού». 

«Είναι προτιμότερο για εμάς να
αράζουμε στο σπίτι μας παρά να
μας ξεζουμίζουν οι καπιταλιστές»
έγραψε, από την άλλη, στο διαδί-
κτυο μια πρώην εργαζόμενη της
Foxconn.

Οι Financial Times, επίσης, αφιέ-
ρωσαν ένα ολόκληρο άρθρο στην
κατάσταση που επικράτησε μέσα
στο βιομηχανικό συγκρότημα με τίτ-
λο «Η εξέγερση για τον Cοvid19 στη
Ζενγκζού, από τα μέσα» διανθισμένο
με τραγελαφικές ιστορίες εργαζομέ-
νων που περιέγραφαν τις συνθήκες.
Η εφημερίδα αναγκάστηκε να ομο-
λογήσει ότι αυτή δεν έχει να κάνει
απλώς με την zerocovid πολιτική: 

«Κατά τη διάρκεια της 20ετούς
ιστορίας της Foxconn ως κατα-
σκευάστριας εταιρείας για την Ap-

ple στην Κίνα, ακτιβιστές έχουν κα-
τηγορήσει την εταιρεία για παραβιά-
σεις των εργασιακών δικαιωμάτων
ξανά και ξανά. Ένα από τα πιο συ-
χνά προβλήματα είναι η χρήση
ασκούμενων φοιτητών που προσ-
λαμβάνονται από την κυβέρνηση ως
κανονικοί εργαζόμενοι. Οι καταγγε-
λίες για χαμηλότερες αμοιβές των
εργαζομένων είναι συχνές γιατί οι
μεσίτες εργασίας υπόσχονται όρους
που η Foxconn αθετούσε. Ορισμέ-
νες αναταραχές των εργαζομένων
στο παρελθόν αφορούσαν το κάμ-
πους του εργοστασίου το οποίο δια-
χειρίζονταν εξωτερικοί εργολάβοι. Η
μεγάλη εξάρτηση της Foxconn από
την τοπική κυβέρνηση, τους μεσίτες
και τους υπεργολάβους ξεκίνησε ως
απάντηση της εταιρίας σε ένα κύμα
μαζικών αυτοκτονιών μεταξύ των ερ-
γαζομένων στο τότε μεγαλύτερο ερ-
γοστάσιό της στο Σενζεν το 2010 με
την διοίκηση της εταιρίας να τροπο-
ποιεί το μοντέλο λειτουργίας του ερ-
γοστασίου…». 

Είναι τα νέα και παλιά μοντέλα της
κάθε άλλο παρά «ελεύθερης» αγο-
ράς που έχουν επιβάλει από κοινού
η κυβέρνηση και οι πολυεθνικές που
εξαγριώνουν τους διαδηλωτές στην
Κίνα. 

«Δεν ήταν εύκολη η απόφαση να
συμμετέχω στις διαδηλώσεις, δεν
θα έχω κάποιο προσωπικό όφελος,
αντίθετα θα σταμπαριστώ. Αλλά θέ-
λω να συμμετέχω σε ένα γεγονός
που θα κάνει την χώρα μου ένα κα-
λύτερο μέρος» διαβάζουμε στους
Financial Times τη δήλωση ενός δια-
δηλωτή στην Γουχάν, το πρώτο επί-
κεντρο της πανδημίας, όπου έγιναν
οι πιο «άγριες» διαδηλώσεις. «Όταν
η αστυνομία κατηγόρησε τους δια-
δηλωτές ότι οι διαμαρτυρίες υποκι-
νούνται από ξένες δυνάμεις, ένας
άλλος διαδηλωτής απάντησε: “Από
ποιες ξένες δυνάμεις; Από τον Μαρξ
και τον Ένγκελς; Την φωτιά στο Ου-
ρούμτσι την έβαλαν οι ξένες δυνά-
μεις”»; 

Γιώργος Πίττας

Η εργατική τάξη στο προσκήνιοΚΙΝΑ

Απο παλαιότερη κινητοποίηση αλληλεγγύης ενάντια στις εργασιακές συνθήκες στην Apple και στην FoxConn το 2014.  Φωτό: Ανέτ Μπέρνχαρντ



Μια πρώτη πολιτική νίκη πέτυχε η επί
δύο μήνες συνεχιζόμενη εξέγερση
στο Ιράν δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη

ώθηση στο κίνημα που καλεί τους εργαζόμε-
νους να συμμετέχουν σε τριήμερη απεργία
στις 5, 6 και 7 Δεκέμβρη σε όλη τη χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα ο γενικός εισαγ-
γελέας του Ιράν Μοχάμαντ Τζαφάρ Μονταζερί
ανακοίνωσε εμμέσως πλήν σαφώς ότι το καθε-
στώς θα διαλύσει την «αστυνομία ηθών» που
ήταν υπεύθυνη για τον θάνατο της Μάχσα Αμι-
νί τον περασμένο Σεπτέμβρη επειδή «δεν φο-
ρούσε σωστά» την μαντήλα της , με αποτέλε-
σμα ο θάνατός της να αποτελέσει την σπίθα
της εξέγερσης. 

Η είδηση, όπως την μετέδωσαν το Σάββατο
τα δελτία ειδήσεων στο Ιράν, αναφέρει ότι ο
εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι η κρατική υπηρε-
σία «που έστησε την “αστυνομία ηθών”, τώρα
την έχει κλείσει» προσθέτοντας ότι η δικαστική
εξουσία θα εξακολουθήσει να έχει στραμένη
την προσοχή της στην «δημόσια συμπεριφο-
ρά» αλλά δεν πρόκειται να αναλάβει ηγετικό
ρόλο στην επιβολή του νόμου για το υποχρεω-
τικό χιτζάμπ. 

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια επί-
σημη ανακοίνωση για το θέμα από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών, το οποίο είναι υπεύθυνο για
την αστυνομία ηθών με κάποια ιρανικά κρατικά
μέσα να σχολιάζουν ότι ο Μονταζερί δεν είναι
αρμόδιος για αυτήν. Αλλά την Κυριακή, μετά
από μια κλειστή συνάντηση ανωτέρων αξιωμα-
τούχων μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος
Ραϊσί, ο νομοθέτης Νεζαμοντίν Μουσαβί δήλω-
σε ότι η κυβέρνηση «δίνει προσοχή στα πραγ-
ματικά αιτήματα του λαού».

Μαρτυρίες
Επί της ουσίας όλες οι μαρτυρίες που έρ-

χονται από το Ιράν συμφωνούν ότι η «αστυνο-
μία ηθών» είχε ήδη εξαφανιστεί από τους δρό-
μους των ιρανικών πόλεων από τις πρώτες μέ-
ρες της εξέγερσης, ενώ η παρουσία γυναικών
στους δρόμους, σε μαγαζιά, σε πανεπιστήμια
ακόμη και σε δημόσιες υπηρεσίες χωρίς χι-
τζάμπ, είναι πλέον πολύ συχνό φαινόμενο.
Σύμφωνα με το ρεπoρτάζ των Financial Times:
«Ένας 60χρονος άνδρας ονόματι Νίμα σχολία-
σε κατά την επιστροφή του στη χώρα μετά
από δύο μήνες στο εξωτερικό ότι το Ιράν μοι-
άζει με “διαφορετική χώρα”, με τις γυναίκες
να περνούν από τον έλεγχο διαβατηρίων χω-
ρίς χιτζάμπ». Άλλες αναφέρουν ότι έχει ανοίξει
συζήτηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την
θρησκευτική ιεραρχία ακόμη και σχετικά με το
θέμα το χιτζάμπ να είναι προαιρετικό.

Είναι προφανές ότι η συντηρητική πτέρυγα
των μουλάδων νοιώθει ότι χάνει τα ερίσματά
της ακόμη και στα κομμάτια της κοινωνίας που
την υποστήριζαν. Αυτό δεν οφείλεται μόνο
στην αποξένωση που προκαλεί ο αυταρχισμός
και η άγρια καταστολή -που έχει κοστίσει περί-
που 400 νεκρούς (200 συμφωνα με τις επίση-
μες ανακοινώσεις) με χιλιάδες να βρίσκονται
σε φυλακές (6 από αυτούς καταδικασμένοι σε
θάνατο). Αφορά και στην εργατική τάξη που
όχι μόνο συμμετέχει στις κινητοποιήσεις αλλά
απαντάει με απανωτές απεργίες στην φτώχεια
και στην ακρίβεια που πλήτει μεγάλα κομμάτια
του πληθυσμού, με κατακλείδα το κοινό αίτη-
μα να φύγει ο Ραϊσί και το καθεστώς των μου-
λάδων, που τον στηρίζει. 

H τριήμερη απεργία στην οποία καλούν οι
φοιτητές και μια σειρά από οργανώσεις ανα-
μένεται να κορυφωθεί με συλλαλητήρια στην

πλατεία Ελευθερίας στην Τεχεράνη και σε 30
ακόμη πόλεις, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου την
«Μέρα των φοιτητών». Η 7η Δεκεμβρίου σημα-
τοδοτεί την επέτειο της δολοφονίας φοιτητών
στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης το 1953 και
είναι μια παραδοσιακή ημέρα που κάθε χρόνο
οι φοιτητές τιμούν με πανεθνικές συγκεντρώ-
σεις που θυμίζει τον αγώνα που έδωσαν ενάν-
τια στο αιμοσταγές καθεστώς του Σάχη και
την υποστήριξή του από τον βρετανικό και
αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Την ίδια μέρα ο
πρόεδρος Ραϊσί έχει προγραμματίσει να «μιλή-
σει στους φοιτητές». 

Την περασμένη Κυριακή σε μια από τις πολ-
λές διαδηλώσεις που έγιναν πανεθνικά, στην
πόλη Καζβίν οι διαδηλωτές έκαψαν το πανό
του υπουργειου Εσωτερικών που συμβούλευε

τους πολίτες να «υποβάλουν τις αναφορές
τους σχετικά με την ασφάλεια» ενόψει του
τριημέρου. 

Το κάλεσμα των φοιτητών για τριήμερη
απεργία και συλλαλητήρια έρχεται στο τέλος
μιας εβδομάδας που είδε νέους χώρους εργα-
σίας να κατεβαίνουν σε απεργία, σε χαλυ-
βουργίες, εργοστάσια αυτοκινήτων και στις
μεταφορές όπου οι οδηγοί φορτηγών σε διά-
φορες πόλεις απεργούσαν για τουλάχιστον
τρεις ημέρες για το κόστος των καυσίμων. Η
Ένωση Φορτηγατζήδων και Οδηγών κάλεσε τα
μέλη της να συμμετέχουν πανεθνικά στην
απεργία με το καθεστώς να απαντάει πανικό-
βλητο ότι θα αυξήσει την επιδότηση των καυ-
σίμων. Το συνδικάτο ανέφερε επίσης ότι η
απεργία γίνεται για την υποστήριξη του κινή-

ματος και κατά της καταστολής του από την
κυβέρνηση. 

Οι εργαζόμενοι στην εταιρία Iran Tire Com-
pany στην Τεχεράνη απήργησαν σε ένδειξη
αλληλεγγύης στις διαδηλώσεις, φωνάζοντας
"Είμαστε όλοι μαζί" και "Θάνατος στον δικτάτο-
ρα". Στο Ισφαχάν, εργαζόμενοι σε εργοστάσιο
μετάλλων, απήργησαν και διαδήλωσαν κατά
εκατοντάδες, απαιτώντας υψηλότερους μι-
σθούς ενώ είχαν κατέβει ξανά σε τριήμερη
απεργία στην επέτειο της εξέγερσης του
2019. Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο χάλυβα
Μπαφάκ κατέβηκαν σε απεργία με θέμα την
εργασιακή ασφάλεια μετά από έκρηξη που
σκότωσε έναν εργαζόμενο και τραυμάτισε δύο
άλλους. Σε ένα από τα εργοστάσια της αυτοκι-
νητοβιομηχανίας Bahman Motor έγινε επίσης
απεργία με αίτημα αυξήσεις στους μισθούς.  

Αποτυχία της κυβέρνησης
Η άγρια καταστολή που επέβαλε το καθε-

στώς στους απεργούς στα μεγάλα διυλιστήρια
και στα πετροχημικά που απεργούσαν για ημέ-
ρες τον προηγούμενο μήνα, συλλαμβάνοντας
τουλάχιστον 200 εργάτες, δεν κατάφερε να
λειτουργήσει παραδειγματικά. Το χαρτί του
εθνικισμού σαν ενωτικό στοιχείο δεν μπόρεσε
να λειτουργήσει ούτε με τη συμμετοχή της
εθνικής ομαδας ποδοσφαίρου του Ιράν στο
Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω της σιωπηλής δια-
μαρτυρίας των ποδοσφαιριστών, αλλά και για-
τί ο κόσμος είδε την σκοπιμότητα της κυβέρ-
νησης. 

Ούτε η προπαγάνδα ότι οι διαδηλώσεις είναι
«υποκινούμενες» από τις ΗΠΑ, την Σαουδική
Αραβία και το Ισραήλ, κατάφεραν να πείσουν
τον κόσμο να σταματήσει να διαδηλώνει – πα-
ρά το γεγονός ότι οι τελευταίες κάνουν ό,τι
μπορούν για να διευκολύνουν το καθεστώς. Ο
Ρομπ Μάλεϊ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ
για το Ιράν, σε συνέδριο στη Ρώμη είπε ότι το
Ιράν βρίσκεται σε ένα «φαύλο κύκλο», κάνο-
ντας την εξής κυνική, το λιγότερο, δήλωση: 

«Όσο περισσότερο καταπιέζει το Ιράν, τόσο
περισσότερο θα υπάρχουν κυρώσεις -όσο πε-
ρισσότερο υπάρχουν κυρώσεις, τόσο περισ-
σότερο το Ιράν αισθάνεται απομονωμένο. Όσο
πιο απομονωμένο αισθάνεται, τόσο περισσότε-
ρο στρέφεται προς τη Ρωσία -όσο περισσότε-
ρο στρέφεται προς τη Ρωσία, τόσο περισσότε-
ρες κυρώσεις θα υπάρχουν, όσο περισσότερο
επιδεινώνεται το κλίμα, τόσο λιγότερο πιθανό
είναι να υπάρξει διπλωματία για τα πυρηνικά».
Ως επόμενη «επίδειξη αλληλεγγύης» των ΗΠΑ
προς τους διαδηλωτές ο Μάλεϊ -εκπροσωπών-
τας την χώρα στην οποία ξεκίνησε το Metoo
και βγαίνει παράνομο το δικαίωμα της έκτρω-
σης- ανέφερε την πιθανότητα οι ΗΠΑ να κατα-
θέσουν πρόταση για την αποπομπή του Ιράν
από την επιτροπή του ΟΗΕ για τη κατάσταση
των γυναικών στις 14 Δεκεμβρίου. Αλλά όσες
κυρώσεις και να επιβάλουν στο λαό του Ιράν –
γιατί αυτός πληρώνει το τίμημα- αυτές δεν με-
ταφράζονται σε υποστήριξη προς τις ΗΠΑ αλ-
λά σε εμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις. 

Οι απεργίες συνεχίζονται, οι διαδηλώσεις
συνεχίζονται και το καθεστώς κλυδωνίζεται
από εσωτερικές αντιθέσεις με αποτέλεσμα δί-
πλα στην καταστολή να προστίθονται και οι
υποχωρήσεις, μπας και αυτές καταφέρουν να
καλμάρουν την κατάσταση. Μόνο που ακριβώς
εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος για το καθεστώς, οι
υποχωρήσεις να ανοίξουν την όρεξη στο κίνη-
μα να προχωρήσει ακόμη παραπέρα. 

Γ.Π.
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Η πανδημία διέκοψε μόνο προσωρι-
νά την πορεία των εξεγέρσεων που
είχαν κάνει το γύρο του κόσμου από
το 2018 μέχρι το 2019. Στο κλείσιμο
του 2022 και με διαφορετικές αφορ-
μές μια συσσωρευμένη οργή για τις
αδικίες βγαίνει ορμητικά ξανά στο
προσκήνιο.
Στο Ιράν αφορμή ήταν η δολοφονία
από το καθεστώς της Μαχσά Αμινί
που πυροδότησε την έκρηξη του κι-
νήματος με τη συμμετοχή χιλιάδων
ανδρών και γυναικών και το σύνθημα
«Γυναίκες-ζωή-ελευθερία» ενάντια
στην βάρβαρη καταπίεση των γυναι-
κών και συνολικά του ιρανικού λαού.
Το ιρανικό καθεστώς ανακοίνωσε την
κατάργηση της αστυνομίας ηθών.
Στην Κίνα η επιμονή του καθεστώτος
στα αυστηρά λοκ ντάουν έφερε το ξέ-
σπασμα των εργατών στην πόλη των

iPhone στο εργοστάσιο της Foxconn
όπου εργάζονται 200.000 άνθρωποι
αλλά και μαζικές διαμαρτυρίες σε
πολλές πόλεις από την νεολαία και
τους φοιτητές με σύνθημα «δεν θέ-
λουμε αιώνιους εξουσιαστές. Δεν θέ-
λουμε αυτοκράτορες». Η κινεζική
κυβέρνηση οδηγήθηκε σε αναδίπλω-
ση και χαλάρωση των μέτρων μπρο-
στά στις πρωτόγνωρες λαϊκές αντι-
δράσεις.
Ακόμα και στην Συρία που μετά την
Αραβική Άνοιξη διαλύθηκε από τον
εμφύλιο και τη σύγκρουση των Μεγά-
λων Δυνάμεων στο έδαφος της ο κό-
σμος βρίσκει την δύναμη να διαδηλώ-
σει και να πυρπολήσει κυβερνητικά
κτίρια ενάντια στον Άσαντ και την
ακρίβεια δείχνοντας ότι το αραβικό
πεζοδρόμιο μπορεί να επιστρέψει.

Κώστας Πολύδωρος

Στο Ιράν νικάνε

Διαδήλωση στην επέτειο των 40 ημερών από τον θάνατο της Μάχσα Αμινί στην γενέτειρά της. Φωτό: UGC/AFP



“Η Μάχη για την Υπογραφή Κλαδικής
Σύμβασης στην Ιδιωτική Υγεία”
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, Εργατικό Κέντρο Αθήνας, 12μες
Ομιλητές: Τάσος Μοσχονάς, Τεχνολόγος Ακτινολογικού,
ΟΣΝΙΕ, Αφροδίτη Παπαναστασίου, νοσηλεύτρια, Χρίστος
Αργύρης, Συντονιστικό Νοσοκομείων

Η μαζική συμμετοχή στην απεργία της 9/11 σφράγισε τη
μαζικότερη απεργία της τελευταίας δεκαετίας. Δεκά-

δες πρωτοβάθμια σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά
σχήματα συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις σε όλες τις πό-
λεις. Η συνέχεια ήταν η διαδήλωση για το Πολυτεχνείο που
εκφράστηκε ξανά η οργή των εργαζόμενων και της νεολαί-
ας ενάντια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Μίας κυβέρνησης που βουλιάζει στα σκάνδαλα ενώ ταυ-
τόχρονα φέρνει για ψήφιση έναν προϋπολογισμό που βάζει
σαν στόχο την επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα
τσακίζοντας το Κράτος Πρόνοιας. Ταυτόχρονα προωθεί
την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με την διάλυση της δευτερο-
βάθμιας φροντίδας Υγείας με τον νόμο Πλεύρη-Γκάγκα. Η
συρρίκνωση του Κράτους Πρόνοιας έχει όμως ως αποτέλε-
σμα να παραδίδονται νέα παιδιά στους παπάδες και τα κά-
θε λογής “φιλάνθρωπα ιδρύματα” όπως στην περίπτωση με
την “Κιβωτό”.

Στον κλάδο της ιδιωτικής Υγείας ενώ τα αφεντικά πλουτί-

ζουν με την πολιτική της κυβέρνησης, οι εργαζόμενοι απα-
σχολούνται με συνθήκες γαλέρας χωρίς Κλαδική Σύμβαση
Εργασίας, με μισθούς πείνας. Είναι καθημερινό φαινόμενο
οι καταγγελίες για ελλείψεις προσωπικού, για την μη τήρη-
ση των ωραρίων, των ρεπό και του 11ωρου της ανάπαυσης
που βάζουν σε κίνδυνο τον εργαζόμενο και τον ασθενή.

Οι εργοδότες αρνήθηκαν να υπογράψουν Κλαδική Σύμ-
βαση με αυξήσεις. Είναι ώρα η ηγεσία της ΟΣΝΙΕ να οργα-
νώσει έναν ουσιαστικό αγώνα για την διεκδίκηση υπογρα-
φής ΣΣΕ στην Ιδιωτική Υγεία που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες μας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με παρακάλια
στους εργοδότες και διαπραγματεύσεις πίσω από κλειστές
πόρτες αλλά χρειάζεται μαζικός αγώνας σε όλο τον κλάδο
με γύρο Γενικών συνελεύσεων σε όλα τα πρωτοβάθμια σω-
ματεία, επιχειρησιακά και κλαδικά με στόχο την οργάνωση
Κλαδικής Απεργίας στην Ιδιωτική Υγεία.

Δεν είμαστε μόνοι μας στον δρόμο του αγώνα. Οι συνά-
δελφοι στα δημόσια νοσοκομεία προχώρησαν σε τριήμερη
απεργία για να μην περάσει η διάλυση του ΕΣΥ και η ΑΔΕ-
ΔΥ με τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά σε στάση
εργασίας σε ολόκληρο το δημόσιο την 1 Δεκέμβρη ενώ οι
εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς κατέβηκαν σε απερ-
γία ενάντια σε 2.500 απολύσεις.

Ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε και να στείλουμε το
μήνυμα στην κυβέρνηση που τους στηρίζει. Ότι οι εργαζό-
μενοι έχουν την δύναμη και όχι τα αφεντικά.

Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών 
στην Ιδιωτική Υγεία

5/12, Εκδήλωση στη Φιλοσοφική. Φωτό: ΣΕΚ στις Σχολές

Νο 1550, 7 Δεκέμβρη 2022 Νέα από τους χώρουςσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Απεργιακό κίνημα
Θερμός εξελίσσεται ο χειμώνας στην Βρετανία. Την περασμένη

Τετάρτη χιλιάδες εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια και φοιτητές
διαδήλωσαν στο κεντρικό Λονδίνο, σημαδεύοντας την τρίτη μέρα
απεργίας που πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα των σωματείων
τους. Tα αιτήματα αφορούν στους μισθούς, τις συντάξεις και τις ερ-
γασιακές σχέσεις ενώ σε 24ωρη απεργία προχώρησαν και οι καθη-
γητές σε 77 κολέγια. 

Την Παρασκευή 9 Δεκέμβρη, οι ταχυδρομικοί από όλη τη χώρα θα
διαδηλώσουν σε ένα πανεθνικό συλλαλητήριο που καλεί το συνδικά-
το CWU και αναμένεται να πλημμυρίσει με χιλιάδες διαδηλωτές το
κέντρο του Λονδίνου. Οι περίπου 115.000 ταχυδρομικοί έχουν πραγ-
ματοποιήσει από τον Αύγουστο τουλάχιστον 13 απεργιακές κινητο-
ποιήσεις με την εργοδοσία να επιμένει να προχωρήσει σε ένα σχέ-
διο που απειλεί με περικοπή 10.000 θέσεων εργασίας και τους ερ-
γαζόμενους να απαντάνε με ένα απεργιακό πρόγραμμα στις 9, 11,
14, 15, 23 και 24 Δεκέμβρη. Στις 8 Δεκέμβρη απεργούν για τέταρτη
μέρα, οι οδηγοί των λεωφορείων που εργάζονται στην εταιρία που
καλύπτει το νότιο και δυτικό τμήμα του Λονδίνου. 

Σε απεργίες θα προχωρήσουν μέσα στον Δεκέμβρη και οι εργαζό-
μενοι στα νοσοκομεία, στα ΕΚΑΒ και γενικότερα στο χώρο της Υγεί-
ας, μετά από ψηφοφορία στην οποία πλειοψήφισε μαζικά η απόφα-
ση για απεργία, με τα συνδικάτα να διεκδικούν πραγματικές αυξή-
σεις πάνω από τον πληθωρισμό. Απεργίες χωρίς να έχουν ανακοινώ-
σει ακόμη ημερομηνίες αποφάσισαν και οι 100.000 εργαζόμενοι στις
κοινωνικές υπηρεσίες απαιτώντας αυξήσεις. 

Aπέναντι στο επερχόμενοι κύμα και ακολουθώντας το παράδειγ-
μα Μπάιντεν με τους σιδηροδρομικούς η κυβέρνηση και τα αφεντι-
κά ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν το νέο αντισυνδικαλιστικό νό-
μο που ψήφισαν πρόσφατα. Σύμφωνα με την φυλλάδα Sun, «ο Ρίσι
Σουνάκ εξετάζει νέες εξουσίες έκτακτης ανάγκης για να τσακίσει
τον απεργιακό χειμώνα καλώντας τους υπουργούς να σταματήσουν
τις συντονισμένες προσπάθειες των συνδικάτων να παραλύσουν τη
Βρετανία». 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Όχι στις απολύσεις
Μαζική κινητοποίηση έξω απ' τα γραφεία του Διεθνούς Οργανι-

σμού Μετανάστευσης (IOM) στον Άλιμο πραγματοποίησαν τη
Δευτέρα 5/12 οι εργαζόμενοι/ες στις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων
μέσω του προγράμματος HARP καθώς τους ανακοινώθηκε η ξαφνι-
κή απόλυση της πλειοψηφίας των εργαζόμενων στο πρόγραμμα. 

Oι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΙΟΜ, παρέχουν
υποστηρικτικές υπηρεσίες σε πρόσφυγες που μένουν σε δομές φι-
λοξενίας. Στις 30/11 κλήθηκαν σε συνάντηση με διοικούντες του ορ-
γανισμού όπου τους ανακοινώθηκε η λήξη του προγράμματος με
συνοπτικές διαδικασίες έως τον Ιούνιο του 2023 και η μείωση του
προσωπικού κατά 60%. Πέραν της δικής τους απώλειας εργασίας
και των εξουθενωτικών συνθηκών που θα επικρατήσουν για
όσους/ες παραμείνουν, οι εργαζόμενοι τονίζουν τις συνέπειες για
τους ίδιους τους πρόσφυγες: «Ως επαγγελματίες με πολυετή εμπει-
ρία στο πεδίο, παρέχοντας τις υπηρεσίες μας στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα, θεωρούμε ότι η ανακοινωθείσα περικοπή του προγράμ-
ματος HARP δε συνοδεύεται από προβλέψεις για τη διάδοχη κατά-
σταση υποστήριξης του σημαντικού αριθμού ωφελουμένων που
λαμβάνουν υπηρεσίες από το πρόγραμμα και φέρεται να μη λαμβά-
νει υπόψιν τις ανάγκες ή το βέλτιστο συμφέρον τους. Επιπροσθέ-
τως η ξαφνική αποχώρηση της πλειοψηφίας των εργαζομένων του
Δ.Ο.Μ. από τις δομές, δίχως την πρόνοια για συνέχεια της υποστή-
ριξης του πληθυσμού από κρατικό ή άλλο φορέα και δίχως τον απα-
ραίτητο χρόνο για την επαρκή ενημέρωσή τους, τις απαραίτητες
παραπομπές των υποθέσεων και εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων
στήριξης δύναται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στους ωφε-
λούμενους και τα συμφέροντά τους». 

Εκδηλώσεις σε ΠΑΔΑ και Φιλο-
σοφική Αθήνας οργάνωσε το
ΣΕΚ στις Σχολές, τη Δευτέρα

5/12, με θέμα: «Μετά τις πανεργατικές
απεργίες και το Πολυτεχνείο, η Αρι-
στερά μπροστά σε νέες μάχες».

«Στην εκδήλωση συζητήσαμε για
τους αγώνες που έδωσε η νεολαία και
η εργατική τάξη το τελευταίο διάστη-
μα αλλά και για τις μάχες που έχουμε
μπροστά μας» μεταφέρει στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη, ο Γιάννης Μπαρού-
τσας, φοιτητής στο ΠΑΔΑ. «Η συζήτη-
ση ξεκίνησε με τις τελευταίες εγχώ-
ριες εξελίξεις, δηλαδή την συζήτηση
στη Βουλή για το νομοσχέδιο των
υποκλοπών και τη δολοφονική επίθε-
ση σε Ρομ από την αστυνομία στη
Θεσσαλονίκη. Από τη μεγάλη πανερ-
γατική στις 9 Νοέμβρη και τη διαδή-
λωση του Πολυτεχνείου -που ήταν
από τα μεγαλύτερες των τελευταίων

ετών- φάνηκε ότι ο κόσμος παλεύει
μαζικά ενάντια στη κυβέρνηση. 

Η επίθεση στη δημόσια Υγεία με το
νέο νομοσχέδιο που φέρνει περαιτέ-
ρω ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, απαντή-
θηκε με τριήμερη απεργία στην οποία
βρεθήκαμε και οι φοιτητές/ριες. Άλλω-
στε και στην Παιδεία έχουμε να παλέ-
ψουμε ενάντια στην υποβάθμιση της
δημόσιας εκπαίδευσης. Η εξέγερση
στην Κίνα και η κατάργηση της αστυ-
νομίας ηθών στο Ιράν, δείχνουν ότι η
κρίση των από πάνω και οι αντιστά-
σεις του λαού, είναι παγκόσμιες. 

Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε
ακόμα ισχυρότερα στις επιθέσεις της
κυβέρνησης, χρειάζεται η εξωκοινο-
βουλευτική αριστερά να συσπειρωθεί.
Σε αυτή την κατεύθυνση γίνεται η εκ-
δήλωση στον κινηματογράφο Studio
στις 19 Δεκέμβρη στην οποία θα συμ-
μετέχουν μια σειρά από οργανώσεις

και θέλουμε άπαντες να είμαστε εκεί.
Συνεχίζουμε τους αγώνες μας με την
οργάνωση των διαδηλώσεων στις 6/12
για την επέτειο της εξέγερσης του
2008 μετά τη δολοφονία του Α. Γρηγο-
ρόπουλου που με τη νέα δολοφονική
αστυνομική επίθεση στον 16χρονο στη
Θεσσαλονίκη παίρνουν νέες διαστά-
σεις. Κλιμακώνουμε στη συνέχεια με
απεργία ενάντια στον προϋπολογισμό
στις 15 Δεκέμβρη. Ταυτόχρονα δίνου-
με τις ιδεολογικές μάχες ενάντια στο
ρατσισμό και το σεξισμό και επιδιώ-
κουμε μέσα από τις παρεμβάσεις μας
στις σχολές και στα ΕΑΑΚ, η απεργία
για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών
στις 8 Μάρτη και η Διεθνής Ημέρα
Δράσης Ενάντια στο Ρατσισμό και
τους Φασίστες στις 18 Μάρτη, να αρχί-
σουν να οργανώνονται από τώρα».

• Συνεδρίαση των ΕΑΑΚ Αθήνας προ-
γραμματίζεται την Παρασκευή 9/12

Εκδήλωση ΑΣΚΥ

Οι φοιτητές συζητούν και οργανώνονται



To συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του Γιώργου Μουτάφη “The Other Half”
ξεκίνησε να προβάλλεται στην Αθήνα, στον κινηματογράφο Δαναός.

Οι μέχρι στιγμής ανακοινωμένες προβολές είναι την Τετάρτη 7/12 και το
Σαββατοκύριακο 10-11/12. Ο Γιώργος Μουτάφης είναι φωτορεπόρτερ.
Την τελευταία δεκαετία εργάζεται για το πρακτορείο Reuters κι αυτή την
περίοδο καλύπτει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο από το 2006 που
ξεκίνησε τη διαδρομή του στο φωτορεπορτάζ ασχολείται με την πραγμα-
τικότητα των προσφύγων που φτάνουν σε αυτή τη μεριά των Βαλκανίων. 

Αυτό δείχνει και η ταινία. Αφηγητής είναι ο ίδιος. Μιλάει στην ψυχολόγο
του εξιστορώντας τη διαδρομή του στο πλευρό των προσφύγων. Ωστόσο
πρωταγωνιστής δεν είναι ο φωτορεπόρτερ που συνεντευξιάζεται. Είναι οι
πρόσφυγες και οι δολοφονικές πολιτικές της Ευρώπης – Φρούριο. Από τη
δεκαετία του ’90 και τους Κούρδους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να
φύγουν από το λιμάνι της Πάτρας κρυμμένοι σε φορτηγά, μέχρι τις βάρκες
με τα πορτοκαλί σωσίβια που καταφτάνουν στη Λέσβο ακόμα και σήμερα. 

Αυτή η πολυετής διαδρομή ντύνεται με πλάνα και ιστορίες που αποτε-
λούν γροθιά στο στομάχι. Όχι γιατί δεν έχουν ξαναειπωθεί. Αλλά γιατί η

κάμερα του Μουτάφη φέρνει τα γεγονότα πιο κοντά από οποιαδήποτε
αναπαράσταση κι αφήγηση. Γεγονότα που έχουν καταγγελθεί από το αν-
τιρατσιστικό κίνημα κι έχουν αμφισβητηθεί από τις κυβερνήσεις. Όπως τα
pushbacks, οι ξυλοδαρμοί και οι κακοποιήσεις από αστυνομία, Frontex
και Λιμενικό. Η κάμερα του Μουτάφη είναι εκεί, στο κατάστρωμα του Λι-
μενικού και καταγράφει. Το ίδιο και στο πέρασμα από το ποτάμι του
Έβρου, στη φλεγόμενη Μόρια, στα σύνορα με τη Μακεδονία και την Αλ-
βανία, στα παράλια της Λέσβου που ξεβράζονται πνιγμένα προσφυγόπου-
λα. Αλλά και στα νερά που τρέχουν οι ψαράδες να σώσουν ζωές, στο λι-
μάνι που κατεβαίνει όλο το χωριό να δείξει την αλληλεγγύη του και να
βοηθήσει. 

Το ντοκιμαντέρ του Μουτάφη είναι όπλο στη μάχη του αντιρατσιστικού
κινήματος. Αξίζει να προβληθεί παντού. «Έτσι δεν αφήνω κανέναν να μπο-
ρεί να πει “δεν ήξερα”» είχε πει ο μεγάλος φωτορεπόρτερ Γιάννης Μπε-
χράκης. Με το The Other Half κανείς δεν θα μπορεί να πει δεν ήξερα, αλ-
λά και κανείς δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει.

Σ.Μ.

21/9, Αθήνα. 4 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ
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Να επιταχυνθεί 
η δίκη της 
Χρυσής Αυγής
Δεν πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά τις 23/11

στη δίκη της Χρυσής Αυγής, λόγω αποχής των δικηγό-
ρων της Νομικής Βοήθειας. Ο λόγος της αποχής είναι οι
καθυστερήσεις στις πληρωμές από το αρμόδιο Υπουργείο
Δικαιοσύνης έως και τρία χρόνια. Το πρωί της 5/12 η έδρα
του Πενταμελούς Εφετείου, πριν διακόψει για τις 14/12 λό-
γω της αποχής, ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Γενάρη, το
οποίο περιλαμβάνει μόλις 5 δικάσιμες. Πρόκειται για τον
τρίτο συνεχόμενο μήνα που δίνονται 5 δικάσιμες. Μέχρι
στιγμής έχουν εξεταστεί 11 μάρτυρες κατηγορίας, πράγμα
που σημαίνει ότι το δικαστήριο έχει να εξετάσει ακόμα 135.

Ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος Πολιτικής Αγωγής
των Αιγύπτιων αλιεργατών, δήλωσε στην Αφροδίτη Φράγ-
κου και στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Ο ρυθμός προόδου
της δίκης της ΧΑ δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη επιτά-
χυνσης της διεξαγωγής της προκειμένου να ολοκληρωθεί
σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Με πέντε δικασίμους κά-
θε μήνα, ακόμα κι αν χρειαστούν οι μισές συνεδριάσεις
συγκριτικά με τον πρώτο βαθμό, θα χρειαστούν τέσσερα
χρόνια ακόμα για να τελειώσει αυτή η δίκη. Η επιβράδυνση
της δίκης είναι υποβάθμισή της και δίνει το δικαίωμα στους
κατηγορούμενους να παριστάνουν τους αδικημένους,
ιδίως όσοι είναι κρατούμενοι. 

Πριν την έναρξη της δίκης, οι διοικήσεις του Εφετείου
και της Εισαγγελίας Εφετών μάς είχαν υποσχεθεί, σε ένα
από τα επανειλημμένα διαβήματά μας, ότι θα απαλλάξουν
τα μέλη της σύνθεσης από άλλες υποχρεώσεις προκειμέ-
νου καθημερινά να μπορούν απερίσπαστα να διεξάγουν τη
δίκη της ΧΑ. Αυτό δεν έγινε. Η αποχή των συνηγόρων Νομι-
κής Βοήθειας, που αποτελεί λόγο διακοπής και της συγκε-
κριμένης δίκης, είναι πέρα για πέρα δίκαιη. Περιμένουμε τη
θέση των δικηγορικών συλλόγων στην ολομέλεια των προ-
έδρων που θα πραγματοποιηθεί στις 11/12/22, σχετικά με
το αν θα χορηγηθεί άδεια για την παράσταση των δικηγό-
ρων αυτής της δίκης ώστε να συνεχιστεί. Επιφυλασσόμα-
στε να πάρουμε νέες πρωτοβουλίες προκειμένου να αυξη-
θεί ο αριθμός των δικασίμων κάθε μήνα, τουλάχιστον από
το 2023 και μετά”.

Επόμενες δικάσιμοι
Δεκέμβρης: 14/12, 19/12
Γενάρης: 13/1, 18/1, 20/1, 25/1, 27/1

Να γυρίσει στη φυλακή ο Θ. Χορταριάς
Στις 7 Δεκέμβρη θα συνεδριάσει ο

Άρειος Πάγος επί της αναίρεσης της
αναστολής έκτισης ποινής του Θ. Χορτα-
ριά. Ο Θ. Χορταριάς είναι ο μεσίτης που
ξυλοκόπησε άγρια τον Ζακ στο κατάστη-
μα και καταδικάστηκε για θανατηφόρο
σωματική βλάβη σε 10 χρόνια κάθειρξη.
Δύο μόλις μήνες μετά τη φυλάκισή του,
η εκτέλεση της ποινής ανεστάλη.

Η ανασταλτική απόφαση ήταν μια κί-
νηση που αψήφησε προκλητικά την κα-
ταδίκη των δυο “επιχειρηματιών” από το
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο που τους δί-
κασε. Αν η αίτηση αναίρεσης γίνει δεκτή
από τον Άρειο Πάγο, τότε θα πρέπει να
ξανασυνεδριάσει το δικαστήριο που ανέ-
στειλε την εκτέλεση της ποινής του Χορ-
ταριά. Είναι ανοιχτός ο δρόμος για να
επιστρέψει ο δολοφόνος του Ζακ εκεί
που ανήκει: στη φυλακή.

Η δικαστική απόφαση που καταδίκασε

τους δυο “επιχειρηματίες” ήταν από τη
μια μεριά μια νίκη του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήμα-
τος που κατάφερε να μην θαφτεί αυτό
το έγκλημα στην σιωπή και την συκο-
φάντηση, όπως ήταν ο αρχικός στόχος.
Από την άλλη μεριά ήταν μια απόφαση
που έδειξε την ασυλία των αστυνομικών
που εγκληματούν, αφού απάλλαξε και
τους 4 κατηγορούμενους.

Πρόκληση
Η απόφαση και η μετέπειτα αποφυλάκι-

ση του Χορταριά είναι πρόκληση στο αί-
σθημα δικαιοσύνης ολόκληρης της κοινω-
νίας. Οι χιλιάδες που διαδήλωσαν σε όλη
τη χώρα για την 4η επέτειο της δολοφο-
νίας του Ζακ έστειλαν ένα καθαρό μήνυ-
μα: “Ο αγώνας για τη δικαίωση του Ζακ
συνεχίζεται, το έγκλημα της Γλάδστωνος
δεν πρέπει να ξεχαστεί”. Η συνέχιση αυ-

τής της μάχης αφορά τόσο τη δολοφονία
του ίδιου του Ζακ, όσο και τα θέματα της
καταπίεσης και της καταστολής συνολικά
– δηλαδή τις επιθέσεις σε όλη την εργατι-
κή τάξη και τη νεολαία.

Μετά από ένα τόσο άγριο έγκλημα και
τις μετέπειτα επιθέσεις του απέναντι σε
κόσμο του κινήματος, είναι σκάνδαλο ο
Θ. Χορταριάς να κυκλοφορεί ελεύθερος.
Απαιτούμε στις 7 Οκτώβρη να γίνει δεκτή
από τον Άρειο Πάγο η αίτηση αναίρεσης
αναστολής της ποινής του και το αρμό-
διο δικαστήριο να τον γυρίσει στη φυλα-
κή. Συνεχίζουμε τη μάχη στο Εφετείο των
δυο καταδικασμένων δολοφόνων, που
ξεκινά στις 20 Γενάρη 2023, ώστε να μην
μειωθούν οι ποινές τους ούτε μία μέρα.

Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι δολο-
φόνοι της Zackie Oh”, 

5/12/22

Ένα όπλο για το αντιρατσιστικό κίνημα



ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε!
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος, εργαζόμε-
νος ΥΠΠΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε!
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη, εκπαιδευτικός

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• 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 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 7/12 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΠΑΤΗΣΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Άρια Σταροπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 Παιδαγωγικό 7.30μμ 
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Παιδαγωγικό 7.30μμ 
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Μαρίνα Διονυσίου

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 8/12 
καφέ Τρίκυκλο, Πυθέου 34, 8μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 15/12 
καφέ Τρίκυκλο, Πυθέου 34, 8μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• 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

ΚΟΛΩΝΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 8/12 
καφέ Πλάτωνας, Ακαδημία Πλάτωνα 7μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΠΕΜΠΤΗ 15/12 
καφέ Πλάτωνας, Ακαδημία Πλάτωνα 7μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της
υγείας – Εμπρός για πανεργατική απεργία
ενάντια στον προϋπολογισμό
Ομιλήτρια: Δανάη Νικολοπούλου

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ φούρνος Λέο, 
κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων 7μμ
Κίνα: ξέσπασε η οργή
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ φούρνος Λέο,
κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων 7μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Ο Δεκέμβρης του 2008
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 Μέρες Ραδιοφώνου 7μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

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)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 14/12 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 
πλ. Ηρώων (Tre Stelle) 7.30μμ
Οι ζωές των Ρομά μετράνε
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 
παλιό δημαρχείο (ΚΕΠ) Χαλανδρίου 7.30μμ

Οι ζωές των Ρομά μετράνε
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
παλιό δημαρχείο (ΚΕΠ) Χαλανδρίου 7.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητές: Σωτήρης Κοντογιάννης, Δημή-
τρης Πολυχρονιάδης, πρόεδρος ΣΕΠΕ Μα-
ρουσιού

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 8/12 δημαρχείο 7.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητές: Νίκος Τουρνάς, Δ.Σ. Συλλόγου
Υπαλλήλων ΑΑΔΕ, Ηλίας Παπαχατζής, αν-
τιπρόεδρος Α’-Γ’ ΕΛΜΕ Β’ Αθήνας
• ΠΕΜΠΤΗ 15/12 δημαρχείο 7.30μμ
Οι ζωές των Ρομά μετράνε
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 
Στέκι, Πάτμου και Νισύρου 8μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ, ΟΕΝΓΕ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
Οι ζωές των Ρομά μετράνε
Ομιλητής: Λουκιανός Βρανάς

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 Σ
τέκι, Πάτμου και Νισύρου 8μμ
Οι ζωές των Ρομά μετράνε
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Χόβολη, 
πλ. Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 
καφέ πλατείας Σουρμένων 7μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Τρομπέτα

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 
καφέ Sweet Home 7.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΒΥΡΩΝΑΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7μμ
Ο Κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου

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

ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 δημαρχείο Κορυδαλλού 7
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 Πυρσινέλλα 6, 3ος ορ. 8μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 Θόλος 7μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12 καφέ Φίλοιστρον 8μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

Θεσσαλονίκη
ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Baraka 8μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Ποέτα 8μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζιδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 καφέ Γιώτης 8μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

Στις σχολές

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 αιθ. Β6, 3.15μμ
Η πάλη των γυναικών είναι αγώνας όλων
των εργατών 
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου, εργαζό-
μενη ΓΝΑ Γεννηματάς

Νο 1550, 7 Δεκέμβρη 2022 Δραστηριότητεςσελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη
αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα 

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Σωτήρης Κοντο-
γιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος Μιχαη-
λίδης, Λέανδρος Μπόλαρης, Μάνος
Νικολάου, Γιώργος Πίττας, Αφροδίτη
Φράγκου 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/11
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12
ΝΙΚΑΙΑ Μετρό Νίκαιας 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 6.30μ
ΘΗΣΕΙΟ
Κάτω Πετράλωνα Σταθμός 6.30μ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12
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
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 Χαϊμαντά 12μ
Ν.ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 12μ 
Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Κάτω πλατεία Everest 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή Αγορά 11.30πμ 
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλατεία Ελευθερίας 12μ
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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Δυο συγκεντρώσεις έξω από τα δι-
καστήρια της Θεσσαλονίκης εί-
ναι προγραμματισμένες για την

Τετάρτη 7 και την Παρασκευή 9 Δεκέμ-
βρη στις 9πμ. Και οι δύο γίνονται σε αλ-
ληλεγγύη με αγωνιστές/τριες που διώ-
κονται για τη δράση τους ενάντια στις
αντιδημοκρατικές απαγορεύσεις της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη το 2020 με πρό-
σχημα την πανδημία.

Η πρώτη συγκέντρωση γίνεται στο
πλευρό των πέντε αγωνιστών/τριών που
είχαν συλληφθεί στις 14 Νοέμβρη 2020,
επειδή μοίραζαν προκηρύξεις της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στην κεντρική αγορά της πόλης
καλώντας στην πορεία του Πολυτεχνεί-
ου. Πρόκειται για τρία μέλη του ΣΕΚ,
την Ιωάννα Κατλαμούση, τη Μαρία
Τσίρμπα και τον δικηγόρο Κώστα Τορ-
πουζίδη, και δύο της ΑΡΙΣ, τον τότε φοι-
τητή Νομικής (σήμερα ασκούμενο δικη-
γόρο) Ηλία Κρουσταλάκη και τον τότε
μεταπτυχιακό φοιτητή Γιώργο Παπα-
στουγιαννούδη. Η δεύτερη συγκέντρω-
ση γίνεται σε αλληλεγγύη με τους έξι
διαδηλωτές που συνελήφθησαν στην
ίδια την πορεία του Πολυτεχνείου εκεί-
νης της χρονιάς, επειδή έσπασαν μαζί
με εκατοντάδες ακόμα κόσμου την απα-
γόρευσή της.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της
Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας Δικηγόρων-
Συνεργαζόμενοι, μέλη της οποίας είναι οι
δικηγόροι που δικάζονται στις 7 Δεκέμ-
βρη, η σύλληψη των πέντε έγινε πριν εκ-
δοθεί η απόφαση απαγόρευσης της πο-
ρείας του Πολυτεχνείου και ενώ ήταν σε
ισχύ η ΚΥΑ της 6ης Νοέμβρη 2020 που
εξαιρούσε ρητά τις δημόσιες υπαίθριες
συναθροίσεις από την αναστολή. «Αυτό
όμως δεν πτόησε τους αστυνομικούς
που τους συνέλαβαν και τους μετέφεραν
στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου
για να ρωτήσουν αν αυτό που έκαναν οι

πολίτες ήταν παράνομο», αναφέρει. «Η
εισαγγελέας τους απάντησε ότι επρόκει-
το για “Διέγερση σε ανυπακοή από κοι-
νού” (αρ. 183 ΠΚ) διότι καλούσαν τους
πολίτες να παραβιάσουν την ΚΥΑ, χωρίς
να δίνει σημασία στο γεγονός ότι αυτή η
ΚΥΑ επέτρεπε τις συναθροίσεις! Ακολού-
θως, οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση όπου ο συνάδελφος [Κ.Τορ-
πουζίδης] αφέθηκε ελεύθερος αφού ση-
μάνθηκε, ενώ τους άλλους συλληφθέν-
τες τους ξεγύμνωσαν πλήρως δήθεν για
να ψάξουν για… ναρκωτικά (παραβιάζον-
τας το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ που απαγο-
ρεύει την εξευτελιστική μεταχείριση) και
κατόπιν τους άφησαν στα κρατητήρια
απ’ όπου αφέθηκαν ελεύθεροι το άλλο
πρωί».

Κατεχόμενη πόλη
«Στην επέτειο του Πολυτεχνείου του

2020, εφαρμόστηκαν ταυτόχρονα ο νό-
μος για τον περιορισμό των διαδηλώσε-
ων που είχε ψηφιστεί το περασμένο κα-
λοκαίρι, αλλά και τα αντιδημοκρατικά
διατάγματα κυβέρνησης και αστυνομίας
που απαγόρευαν σε όλη την επικράτεια
τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για το
Πολυτεχνείο», αναφέρει για τη δεύτερη
δίκη η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας
Αλληλεγγύης στους διαδηλωτές/τριες
της πορείας του Πολυτεχνείου 2020. «Η
Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε κατεχό-
μενη πόλη, με τις δυνάμεις καταστολής
να αποκλείουν την πρόσβαση στο Πολυ-
τεχνείο του ΑΠΘ από κάθε σημείο. Η
μεθόδευση αυτή ακυρώθηκε στην πρά-
ξη από τη γενναία στάση εκατοντάδων
διαδηλωτών και διαδηλωτριών, που
αψηφώντας τις απαγορεύσεις, έκαναν
το καθήκον τους απέναντι στην ιστορική
επέτειο της 17ης Νοέμβρη και όλα όσα
αυτή αντιπροσωπεύει. Διεκδίκησαν στην
πράξη το δικαίωμα να διαδηλώσουν για
ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Με πολλούς ανένταχτους/ες αγωνιστές και αγωνί-
στριες αλλά και οργανωμένους/ες από ένα ευρύ

φάσμα της Αριστεράς -τη ΛΑΕ, την ΑΡΙΣ, το ΚΚΕ ΜΛ-
και της αναρχίας, έγινε η εκδήλωση του ΣΕΚ στο Βό-
λο με τίτλο “Κράτος και Επανάσταση, η πάλη για τη
δημοκρατία σήμερα” την Παρασκευή 2 Δεκέμβρη. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Παντελής Παναγιωτακόπου-
λος από την Κ.Ε. του ΣΕΚ. Αρχικά έδωσε την εικόνα
του βάθους και των πολλών διαστάσεων της κρίσης.
Οικονομία, πόλεμος, περιβάλλον, πανδημία. Και εξή-
γησε γιατί τα εργαλεία που έχουν οι καπιταλιστές για
να την αντιμετωπίσουν δεν λειτουργούν. Στη συνέχεια
μίλησε για το κύμα της αντίστασης, από τις απεργίες
στην Αγγλία μέχρι το Ιράν αλλά και την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα στάθηκε στην πολιτική κρίση της
κυβέρνησης Μητσοτάκη, καθώς οι μηχανισμοί συγκά-
λυψης έχουν καταστραφεί από το εργατικό κίνημα και
πλέον κάθε σκάνδαλο ακολουθείται από το επόμενο.
Σε αυτή τη συγκυρία μίλησε για την πρωτοβουλία για
κοινό κατέβασμα της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλι-
στικής  Αριστεράς που μπορεί να συσπειρώσει τον κό-
σμο που βρίσκεται στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΚΚΕ. Και τόνισε ότι η προοπτική είναι η ανατροπή αυ-
τής της κυβέρνησης και το δυνάμωμα του εργατικού
κινήματος για να πάμε στην πραγματική δημοκρατία
της εργατικής τάξης, τον σοσιαλισμό.  

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Φρόσω Π. εργαζόμε-
νη στην ΕΡΤ. “35 χρόνια δεν έχω χάσει απεργία.
Ήμουν και οργανωμένη στο ΣΥΡΙΖΑ, στην ομάδα ΡΟ-
ΖΑ”, είπε, εκφράζοντας αμέσως μετά την απογοήτευ-
σή της για την Αριστερά. Ακολούθησαν τοποθετήσεις
που έδιναν την εικόνα των αγώνων και των νικών σή-
μερα από την COSCO μέχρι το λιμάνι του Liverpool.

Το λόγο πήρε ο Αριστοτέλης Τ. από την ΑΡΙΣ. Συμ-
φώνησε στο βάθος της κρίσης και αναφέρθηκε στην
ανάγκη συγκρότησης αντιιμπεραλιαστικού κινήματος
που να βάζει στο στόχαστρο το ΝΑΤΟ, αλλά και μαζι-
κού κινήματος για τα δημοκρατικά δικαιώματα. Ενώ
ενημέρωσε ότι συζητάνε για το κομμάτι της εκλογικής
συνεργασίας. 

Ο Ορέστης Μπ. εκπροσωπώντας τη ΛΑΕ περιέγρα-
ψε την εικόνα των επιθέσεων από τη ΝΔ και έδωσε
βάρος στο κομμάτι των εκλογών που έρχονται. Και
πώς η πρωτοβουλία συνεργασίας πρέπει να προχω-
ρήσει με γοργά βήματα και δημοκρατία στο εσωτερι-
κό της, για να δώσει ελπίδα σε μεγάλο κομμάτι κό-
σμου της Αριστεράς.

Τάσος Τσιούνης

Δραστηριότητες εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

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

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 Εργαζομένων Μαλαματίνα

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 
μικρή αίθουσα του θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης»
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 Εργατικό Κέντρο 6μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
Οδυσσέας Καλομοίρης, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού
Συλλόγου Ηρακλείου

ΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12 αιθ. ΕΒΕ, Αράτου 21, 1ος ορ., 6μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Πυρσινέλλα 6, 3ος ορ. 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη, Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης

ΒΟΛΟΣΑλληλεγγύη στους αγωνιστές
που έσπασαν τις απαγορεύσεις
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Το τελευταίο σαββατοκύριακο
του Νοέμβρη τα βίντεο των
διαδηλωτών που έβγαιναν

στους δρόμους του Πεκίνου, της
Σανγκάης, του Βουχάν και άλλων
πόλεων της Κίνας γέμισαν τα πρω-
τοσέλιδα των ΜΜΕ παγκόσμια –μό-
λις μια βδομάδα μετά τις συγκρού-
σεις των εργατών με την αστυνομία
στο γιγάντιο βιομηχανικό σύμπλεγ-
μα της Foxconn.

Η Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο
της συζήτησης και η τελευταία έκ-
δοση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-
ου, το βιβλίο του Πάνου Γκαργκάνα
“Κίνα – από μισοαποικία σε υπερ-
δύναμη”, έρχεται την κατάλληλη
στιγμή για να δώσει απαντήσ εις σε
κρίσιμα ερωτήματα. Στα δώδεκα
σύντομα κεφάλαια αυτού του βιβλί-
ου εντοπίζονται τα στοιχεία που
επέτρεψαν στην ηγεσία του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος να χτίσει μια
υπερδύναμη. Όχι του σοσιαλισμού,
αλλά ενός κρατικού καπιταλισμού
που έκανε τη μετάβαση στον καπι-
ταλισμό της παγκοσμιοποιημένης
αγοράς και των ανταγωνισμών. (Η
κεντρική παρουσίαση του βιβλίου
θα γίνει στην ΕΣΗΕΑ την Τετάρτη
21 Δεκέμβρη  στις 7μμ).

Οι εξελίξεις στην Κίνα απλώνουν
τη συζήτηση σε πολλά ζητήματα.
Όπως των ανταγωνισμών που κλι-
μακώνονται και κομμάτι τους είναι
και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην
Ουκρανία ανάμεσα σε ΗΠΑ-ΕΕ και
Ρωσία. Τις ρίζες αυτής της σύγ-
κρουσης εξηγούν δυο φετινά βι-
βλία του ΜΒ, η 2η συμπληρωμένη
έκδοση “Ουκρανία – σταυροδρόμι
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών” και
“10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις
για τον πόλεμο στην Ουκρανία” του
Λ. Μπόλαρη. Για τη φύση των καθε-
στώτων που έκτισαν ο Στάλιν στη
Ρωσία και ο Μάο στην Κίνα αξίζει
να διαβάσετε το κλασικό έργο του
Τόνι Κλιφ “Κρατικός καπιταλισμός
στη Ρωσία”, αλλά και το βιβλίο του
Βίκτορ Σερζ “Από τον Λένιν στον
Στάλιν” που μεταφράστηκε πρό-
σφατα στα ελληνικά. Την πολλαπλή
κρίση του συστήματος αναλύει ο
Κρις Χάρμαν στο βιβλίο “Καπιταλι-
σμός ζόμπι – Η παγκόσμια οικονο-
μική κρίση και η επικαιρότητα του
Μαρξ”. Η μπροσούρα του Γ. Ράγ-
κου “Το εμβόλιο χρειάζεται εργατι-
κό έλεγχο” και το συλλογικό “Παν-
δημία - Κλιματική αλλαγή. Ενάντια
στον καπιταλισμό της καταστρο-
φής” αναζητούν τις αιτίες της υγει-
ονομικής κρίσης, συνδέοντάς την
με την περιβαλλοντική κρίση. Το
“Μαρξισμός, Πολιτική και Ψυχική
Δυσφορία” του Ίαιν Φέργκιουσον

εξηγεί ότι το πολιτικοοικονομικό
σύστημα στο οποίο ζούμε, ο καπι-
ταλισμός, είναι υπεύθυνο για την
μεγάλη εξάπλωση των προβλημά-
των ψυχικής υγείας σήμερα.

Το βρόμικο σκάνδαλο των υπο-
κλοπων δείχνει πόσο βαθιά έχει
φτάσει η πολιτική κρίση της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη. Μια σειρά πρό-
σφατες εκδόσεις αναδεικνύουν τη
σαπίλα που αγγίζει το βαθύ κρά-
τος, τον πυρήνα της ίδιας της αστι-
κή εξουσίας. “Το ταξίδι στο κράτος.
Κυριαρχία, Δίκαιο, Δικαιώματα” του
Δημήτρη Χριστόπουλου είναι ένα
ταξίδι-χρονικό των μεγάλων ιστορι-
κών στιγμών και των ιδεών στην πο-
ρεία διαμόρφωσης του κράτους
από την αρχαιότητα μέχρι τις
μέρες μας. Διαβάζοντας το βιβλίο
του Άγγελου Τσέκερη “Λίγος Εμφύ-
λιος Ακόμα-Η καραμανλική τρομο-
κρατία, η δημοκρατική αντίσταση
και η Αριστερά 1958-1963” έρχον-
ται στο νου όλες οι κυβερνήσεις
της Δεξιάς, όχι μόνο της ΕΡΕ στη
δεκαετία του ’50 και ’60 αλλά και
της ΝΔ των Καραμανλήδων, των
Σαμαράδων, των Μητσοτάκηδων.
Αστυνομική καταστολή, κάθε εί-

δους εμπλοκή με το «βαθύ κράτος»
των μυστικών υπηρεσιών, της Δι-
καιοσύνης και της Αστυνομίας. Αν
θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα την
ιστορία της αστυνόμευσης στην Ελ-
λάδα διαβάστε το βιβλίο “Αστυνο-
μία Πόλεων – Τα πρώτα βήματα
στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου”
του Α. Φωτάκη που κυκλοφόρησε
τον Ιούνη. Μόλις κυκλοφόρησε και
το βιβλίο “Προπαγάνδα και παρα-
πληροφόρηση - Πώς τις εντοπίζου-
με” όπου ο Άρης Χατζηστεφάνου
παρουσιάζει έναν πρακτικό οδηγό
που μας βοηθά να εντοπίζουμε τε-
χνικές απόκρυψης σκανδάλων, πα-
ραπληροφόρησης και κρατικής –
και μη– προπαγάνδας στα μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης, στα social me-
dia αλλά και στον καθημερινό λόγο
των πολιτικών.

Το ρόλο του αστικού κράτους και
την ανάγκη της συθέμελης ανατρο-
πής του αναλύει ο Λένιν στο κλασι-
κό βιβλίο του “Κράτος και Επανά-
σταση”, ενώ στις “Θέσεις του Απρί-
λη” επιμένει στην επαναστατική κα-
τάργηση των κρατικών 'θεσμών'
όπως η αστυνομία και την αντικατά-
στασή της από εκλεγμένες εργατι-
κές πολιτοφυλακές. Για να γράψει
αυτά τα βιβλία ο Λένιν στηρίχθηκε
στις αναλύσεις του Μαρξ και του
Ένγκελς για το κράτος όπως αυτοί
τις διατύπωσαν στα σημαντικά έρ-
γα τους “Ο εμφύλιος πόλεμος στη
Γαλλία” για την Παρισινή Κομμού-
να, “Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβί-
κου Βοναπάρτη”, “Κριτική του Προ-
γράμματος της Γκότα” και “Η κατα-
γωγή της οικογένειας, της ατομι-
κής ιδιοκτησίας και του κράτους”.

Η σχέση των πλούσιων (εκ)βια-
στών και της Νέας Δημοκρατίας με
τη φρίκη της “Κιβωτού”, του κυκλώ-
ματος το Κολωνού, τους βιαστές
του ΑΤ Ομόνοιας, ανοίγει συνέχεια
τα ζητήματα του σεξισμού και της
καταπίεσης. Για τις ρίζες του σεξι-
σμού και την πάλη για την απελευ-
θέρωση από την καταπίεση μπορεί-
τε να διαβάσετε την τρίτη έκδοση
του βιβλίου “Η Πάλη για την απε-
λευθέρωση των γυναικών” της Μ.
Στύλλου. “Η σεξουαλικότητα στην
Ευρώπη τον 20ό αιώνα” της Ντ.
Χέρτζογκ εξηγεί γιατί είναι πλαστό
το αφήγημα για τον δυτικό πολιτι-
σμό ως υπερασπιστή της ‘σεξουα-
λικής δημοκρατίας’. “Η αθέατη ερ-
γασία των γυναικών στη συγκρότη-
ση της πόλης” της Ντ. Βαΐου επιχει-
ρεί μια προσέγγιση της πόλης μέσα
από την αθέατη, μη αμειβόμενη και
υποτιμημένη εργασία των γυναι-
κών. Το βιβλίο “Γυναίκες, φύλο και
εργασία στην Ελλάδα” της Μ. Κα-

Το Μαρξιστικό   
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ραμεσίνη παρακολουθεί την ένταξη
των γυναικών στο εργατικό δυναμι-
κό και την εξέλιξη των ανισοτήτων
φύλου στην αγορά εργασίας από το
1960 έως σήμερα. 

Το τρίπτυχο του συνθήματος “Ρα-
τσισμός, σεξισμός και τρομοκρατία
– κάτω η Νέα Δημοκρατία” συμπλη-
ρώνει το φοβερό “Ημερολόγιο
2023” της ΚΕΕΡΦΑ που μπορείτε να
το βρείτε στο ΜΒ, αλλά αξίζει να
διαβάσετε και το βιβλίο του Άλεξ
Καλλίνικος “Ρατσισμός, τι είναι και
πώς παλεύεται”.

Η χρονιά που πέρασε ήταν και η
επέτειος των 100 χρόνων της κατα-
στροφικής Μικρασιατικής Εκστρα-
τείας του ελληνικού καπιταλισμού.
Δυο βιβλία ερευνούν με βάση νέα
στοιχεία την οδυνηρή εμπειρία αυ-
τού του πολέμου για τους φαντά-
ρους και τους ανυπότακτους: Το
συλλογικό “Έλληνες στρατιώτες και
Μικρασιατική εκστρατεία” και το
“Από τον λιποτάκτη στον αντάρτη”
του Ν. Βαφέα. Στις νέες κυκλοφο-
ρίες θα πρέπει να καλωσορίσουμε
τη “Μεγάλη Ιδέα – από τους εθνι-
κούς μύθους στη φωτιά της Σμύρ-

νης” του Σπύρου Αλεξίου καθώς και
την επανέκδοση του βιβλίου του
Παντελή Πουλιόπουλου “Πόλεμος
κατά του Πολέμου”. Τα βιβλία “Πό-
λεμος και Εθνοκάθαρση” του Τ. Κω-
στόπουλου, “Η Μικρασιατική κατα-
στροφή” του Ν. Ψυρούκη, “Κοινωνι-
κοί αγώνες στην Ελλάδα 1917-1923”
του Δ. Λιβιεράτου και “ΣΕΚΕ – οι
επαναστατικές ρίζες της Αριστεράς
στην Ελλάδα” του Λ. Μπόλαρη δί-
νουν μια συνολικότερη εικόνα της
περιόδου και του αντιπολεμικού κι-
νήματος τότε. 

Τέσσερις ενδιαφέρουσες εκδό-
σεις που κυκλοφόρησαν πρόσφατα
ρίχνουν φως σε γεγονότα της Αντί-
στασης  ενάντια στη ναζιστική κατο-
χή και τη σύγκρουση που ακολούθη-
σε με την Απελευθέρωση και τον Δε-
κέμβρη 1944 και αργότερα με τον
Εμφύλιο. “Το Δουργούτι της Κατο-
χής και της Αντίστασης 1941-1944”
του Νίκου Αμπανάβα ζωντανεύει την
ιστορία των προσφύγων του 1922
που έκαναν μια παραγκούπολη στο

κέντρο της Αθήνας φρούριο της Αρι-
στεράς και της Αντίστασης στους
ναζί. “Σαν ξύπνησαν τα μουλάρια και
πέταξαν τα σαμάρια” είναι ο τίτλος
του βιβλίου του Ανδρέα Μπάλα που
εξιστορεί αναλυτικά το αντιστασιακό
κίνημα στη Λέσβο από το 1941 μέχρι
το 1945. Ο Μιχάλης Λυμπεράτος
στο βιβλίο του “Η επανάσταση του
1821 και το ΕΑΜ - Η έμπνευση, οι
επιδράσεις, οι αναλογίες” αναζητά
με κριτικό τρόπο τις επιδράσεις με-
ταξύ των δύο από τα σημαντικότερα
φαινόμενα της ελληνικής ιστορίας.
“Οι 999άρηδες. Οι μονάδες ανεπιθυ-
μήτων της Βέρμαχτ και η συνβολή
τους στον αντιφασιστικό αγώνα” του
Χανς Πέτερ Κλάους σε επιμέλεια Ιά-

σονα Χανδρινού εξετάζει την ιστορία
των γερμανών φαντάρων, πολιτικών
κρατουμένων, που είχαν επιστρα-
τευτεί με τη βία και όταν βρέθηκαν
στην Ελλάδα αναζήτησαν ευκαιρία
να πολεμήσουν τον ναζισμό. Απα-
ραίτητη για τη συνολική εικόνα της
περιόδου είναι η 2η έκδοση του βι-
βλίου του Λ. Μπόλαρη “Αντίσταση –
η επανάσταση που χάθηκε”.

Η επέτειος των 100 χρόνων από
το 1821 πέρασε, αλλά το τελευταίο
βιβλίο του Μ. Μαζάουερ “Η Ελληνι-
κή Επανάσταση” που μεταφράστηκε
φέτος στα ελληνικά μας μεταφέρει
από τα πεδία των μαχών της Επανά-
στασης στα «σαλόνια» του φιλελλη-
νισμού της Ευρώπης και της Αμερι-
κής, στους «διαδρόμους» της δι-
πλωματίας των Μεγάλων Δυνάμεων
ή στα παλάτια του Αλή Πασά και
Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου. Μαζί, σας
προτείνουμε το βιβλίο του Π. Πιζά-
νια “Η Ελληνική Επανάσταση 1821-
1830” και τη συλλογική έκδοση του
ΜΒ “Το 1821 και οι αστικές επανα-
στάσεις”. 

Στη κατηγορία των ιστορικών βι-

βλίων που ταυτόχρονα δίνουν και
απαντήσεις ενάντια στον εθνικισμό
και την πολεμοκαπηλεία, μια καλή
πρόταση για διάβασμα αποτελεί η
νέα δουλειά του Α. Ηρακλείδη “Πο-
λυκύμαντες σχέσεις – Έλληνες και
Αλβανοί, 1821-2021” που εστιάζει
στις ελληνοαλβανικές σχέσεις και
πώς διαμορφώθηκαν τους δυο τε-
λευταίους αιώνες. Να θυμίσουμε ότι
εξίσου ενδιαφέρον είναι και το πα-
λιότερο βιβλίο του ίδιου συγγραφέα
“Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος. 50
+ 1 Όψεις των Ελληνοτουρκικών
Διενέξεων”. Η έκδοση του ΜΒ “Ελ-
λάδα-Τουρκία. Η σύγκρουση των
υποϊμπεριαλισμών” προσφέρει μια
μαρξιστική εξήγηση για το υπόβα-
θρο πάνω στο οποίο εξελίσσονται η
ελληνοτουρκική διαμάχη στην ευρύ-
τερη περιοχή μας. Η Κύπρος αποτε-
λεί ένα από τα πεδία σύγκρουσης,
και βοηθητική για να γνωρίσουμε

την ιστορία του κινήματος και της
Αριστεράς στο νησί, είναι η συλλογι-
κή έκδοση “Μεταξύ έθνους και τά-
ξης. Αριστερές και Κυπριακό, 1920-
1974” όπως και το βιβλίο των Σ. Σα-
κελλαρόπουλου και Μ. Χουμεριανού
“Εξέγερση του 1931, η στάση του
Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου
και η Γ’ Διεθνής”. 

Δυο νέα βιβλία που αγγίζουν πτυ-
χές της πρόσφατης ιστορίας του κι-
νήματος και της Αριστεράς στην Ελ-
λάδα είναι το “Δυναμική Αντίσταση –
Υποκειμενικότητα, πολιτική βία και
αντιδικτατορικός αγώνας 1967-1974”
του Π. Βόγλη και το “8 μήνες που
συντάραξαν την Ελλάδα - Ιανουά-
ριος-Αύγουστος 2015” του Δ. Στρα-
τούλη. Ανάμεσα στα γεγονότα με τα
οποία ασχολούνται μεσολαβεί μισός
αιώνας και το καλύτερο βιβλίο για να
αποκτήσετε εικόνα για όλη αυτή την
περίοδο, τόσο ιστορικά όσο και πολι-

τικά, από τη σκοπιά της επαναστατι-
κής αριστεράς είναι το συλλογικό
“50 χρόνια αγώνες για την επανά-
σταση και το σοσιαλισμό” που κυ-
κλοφόρησε ακριβώς πριν ένα χρόνο
από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο.

Ένα βιβλίο του Λούκατς, “Η θεω-
ρία του μυθιστορήματος”, που επα-
νεκδόθηκε μετά από πολλά χρόνια,
κι ένα βιβλίο για τον Γκράμσι, το
“Ποιος σκότωσε τον Γκράμσι” του Δ.
Δεληολάνη, διευρύνουν τη συζήτη-
ση για τους κλασικούς του Μαρξι-
σμού. Επαναστάτες σαν κι αυτούς
που έδρασαν την περίοδο πριν και
μετά τη Ρώσικη Επανάσταση του
1917 αποτελούν κορυφαία παρα-
δείγματα στην παράδοση του εργα-
τικού κινήματος. Μπορείτε να διαβά-
σετε για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, τον
“Μαρξισμό του Τρότσκι” και τον Αν-
τόνιο Γκράμσι σε αντίστοιχες εκδό-
σεις του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-
ου. Και βέβαια, εκτός από το “Κρά-
τος και Επανάσταση”, τα κλασικά
έργα του Λένιν,  “Αριστερισμός, η
παιδική ασθένεια του κομμουνι-
σμού” και “Τι να κάνουμε” είναι απα-
ραίτητο συμπλήρωμα. 

Κώστας Πίττας

   Βιβλιοπωλείο προτείνει…



Όχι στον ρατσισμό εργατικη αλληλεγγυη 

Η καταιγίδα της περασμένης Τετάρτης
δεν εμπόδισε τους μηχανισμούς της
κυβέρνησης και του Δημάρχου Αθή-

νας Κ. Μπακογιάννη στο να ολοκληρώσουν το
ρατσιστικό έγκλημα της διάλυσης της τελευ-
ταίας δομής φιλοξενίας προσφύγων στην
Αθήνα, της δομής του Ελαιώνα. Έστειλαν δυ-
νάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες μπήκαν στο
χώρο και προκειμένου να εξαναγκάσουν 13
πρόσφυγες να βγουν έξω, τους πέρασαν χει-
ροπέδες και τους μετέφεραν στην Υποδιεύ-
θυνση Αλλοδαπών της Π. Ράλλη (!). Αυτός
ήταν ο μόνος τρόπος που απόμεινε στον Μη-
ταράκη για να επιβάλει με τη βία το ξεσπιτωμό
προσφύγων. Στη συνέχεια συνέλαβαν μια αλ-
ληλέγγυα ακτιβίστρια και την παρέπεμψαν
στο αυτόφωρο την επόμενη ημέρα.

Μάλιστα ο Μηταράκης έσπευσε να πανηγυ-
ρίσει αμέσως το κατόρθωμα. «Το είπαμε, το
κάναμε!» δήλωσε «Επιστρέφουμε τον χώρο
στους Αθηναίους όπως είχαμε δεσμευτεί».
Φαίνεται ότι ως Αθηναίους ο Μηταράκης αντι-
λαμβάνεται μόνο τα μεγάλα επιχειρηματικά
συμφέροντα, τους κερδοσκόπους γης και την
ΠΑΕ ΠΑΟ που σκοπεύει να φτιάξει γήπεδο
στην περιοχή. Φτωχοί, πρόσφυγες, Ρομά, και
ρακοσυλλέκτες εκτοπίζονται. 

Το σφράγισμα του Ελαιώνα πάει χέρι χέρι

με την παύση του προγράμματος ΕΣΤΙΑ και τη
μαζική εκδίωξη 10 χιλιάδων προσφύγων/ισ-
σών, χαρακτηρισμένων ως ευάλωτων (ασθε-
νείς, ανάπηροι, θύματα κακοποιήσεων και βα-
σανιστηρίων, μόνες μάνες με μικρά παιδιά
κλπ) από τα σπίτια που φιλοξενούνται. 

«Το σχέδιο για εκτοπισμό και εξοστρακισμό
των προσφύγων έξω από τις πόλεις σε στρα-
τόπεδα-γκέτο είναι μια πολιτική που θυμίζει
τις επιλογές των ναζί του Χίτλερ στο πόλεμο
όταν καταδίωκαν τους Εβραίους και τους με-
τέφεραν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι
η άλλη όψη των κλειστών συνόρων και των
συμφωνιών με την κυβέρνηση των φασιστών
της Μελόνι που θέλει τους πρόσφυγες να μην
αποβιβάζονται σε λιμάνια της Μεσογείου όταν
διασώζονται. Είναι το συμπλήρωμα των επα-
ναπροωθήσεων στα κλειστά σύνορα που οδη-

γεί στις δολοφονίες και τους μαζικούς πνιγ-
μούς χιλιάδων προσφύγων» σχολιάζει σε δή-
λωσή του ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας. 

«Η βάρβαρη επίθεση της κυβέρνησης σε βά-
ρος ευάλωτων προσφύγων, γυναικών και παι-
διών είναι μέρος της ίδιας εκστρατείας ενάντια
στα δικαιώματα όλων, με την κορύφωση της
επίθεσης για την διάλυση του ΕΣΥ με το νομο-
σχέδιο Πλεύρη, με την σαπίλα στα ιδρύματα
τύπου Κιβωτός του Κόσμου να υπογραμμίζει
την κατάρρευση των δομών κρατικής πρόνοι-
ας και φροντίδας. Είναι όμως και η χειρότερη
κατρακύλα στην κρίση τους να παίζουν το χαρ-
τί του ρατσισμού για να συσπειρώσουν στην
δεξιά πολυκατοικία τους φασίστες που το αντι-
φασιστικό κίνημα έστειλε στη φυλακή.

Καλούμε τα συνδικάτα να στηρίξουν το δι-
καίωμα των προσφύγων στο άσυλο και τη στέ-
γη μέσα στις πόλεις. Να διεκδικήσουμε ανοι-
χτά σύνορα για τους πρόσφυγες, σπίτια μέσα
στις πόλεις με επέκταση του προγράμματος
ΕΣΤΙΑ, ένταξη των προσφύγων στα προγράμ-
ματα κοινωνικής κατοικίας. Να σταματήσει η
καταστροφή της δομής του Ελαιώνα, να προ-
χωρήσει ο Δήμος της Αθήνας σε ένταξη της
στις δομές φιλοξενίας για όλους με βελτίωση
των συνθηκών κατοικίας» υπογραμμίζει ο Π.
Κωνσταντίνου. 

Ήδη σε συνέχεια της καμπάνιας ενάντια
στις εξώσεις των προσφύγων από το πρό-
γραμμα ΕΣΤΙΑ, προσφύγισσες από την πολυ-
κατοικία της Αχαρνών 123 (απ’ όπου τις διώ-
χνουν)  προγραμματίζουν παρέμβαση στο συ-
νέδριο της ΑΔΕΔΥ με τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ
την Τετάρτη (7/12). Σε κείμενο που συνυπο-
γράφουν δηλώνουν: «Η κυβέρνηση θέλει να
μας διώξει από τα σπίτια μας. Εδώ μένουμε,
εδώ δουλεύουμε, εδώ πάνε σχολείο τα παιδιά
μας. Εδώ έχουμε νοσοκομεία και πρόνοια. Στο
καμπ δεν θα έχουμε τίποτα απ’ αυτά. Απαιτού-
με ο δήμος να εξασφαλίσει τη διαμονή μας
στην πολυκατοικία και την ένταξη της στο
πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας».

Σ.Μ.

Στις 18 Μάρτη 2023, σε πολλές
χώρες της Ευρώπης και του

πλανήτη εργαζόμενοι και νεολαία
υψώνουμε κραυγή αλληλεγγύης
στους κατατρεγμένους πρόσφυ-
γες και ενάντια στην ανερχόμενη
φασιστική απειλή.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, της ακρί-
βειας, των υποκλοπών, του σεξι-
σμού, χτυπάει ρεκόρ κυνισμού με
την κλιμάκωση της ρατσιστικής εκ-
στρατείας κατά των προσφύγων
και των μεταναστών. Eπιχειρεί να
τους μετατρέψει σε αποδιοπομπαί-
ους τράγους για την χρεοκοπημέ-
νη πολιτικής της που σπέρνει την
φτώχεια και την ανεργία, φορτώνει
τα βάρη στις πλάτες των εργαζό-
μενων με τις αυξήσεις στις τιμές
στα τρόφιμα και την ενέργεια.

Δολοφονεί και πνίγει στα σύνο-
ρα πρόσφυγες και μετανάστες,
στο Αιγαίο και τον ‘Εβρο, με τις μα-
ζικές επαναπροωθήσεις του Λιμενι-
κού και των συνοριοφυλάκων που
τις βαφτίζει «αποτροπές εισβο-
λής», με την ενεργοποίηση ακόμη
και παρακρατικών μηχανισμών.
Εκτοπίζει 10.000 πρόσφυγες σε
στρατόπεδα-γκέτο έξω από τον
αστικό ιστό των πόλεων, με την ρα-
τσιστική εκκένωση της δομής του
Ελαιώνα και τις εξώσεις με τον
τερματισμό του προγράμματος
ΕΣΤΙΑ, της φιλοξενίας σε κατοικίες
μέσα στις γειτονιές από την
1/1/2023. Πρόσφυγες χάνουν δου-
λειές μέσα στις πόλεις και τα παι-
διά τους εξαφανίζονται από τα
θρανία των σχολείων. Το πογκρόμ
της κυβέρνησης συνεχίζεται με ρα-
τσιστικές επιχειρήσεις-σκούπα, με
την φυλάκιση στην Αμυγδαλέζα χι-
λιάδων μεταναστών εργατών χω-

ρίς χαρτιά την ώρα
που σημειώνονται ελ-
λείψεις εργατικών
χεριών στο τουρισμό
και τα χωράφια.

Είναι μια εκστρα-
τεία της κυβέρνησης
που επιδιώκει να συ-
σπειρώσει τους φα-
σίστες στην δεξιά
πολυκατοικία μέσα
σε συνθήκες κατάρ-
ρευσης της ΝΔ ενό-
ψει των επερχόμενων
εκλογών. Τους άνοι-
ξαν το δρόμο και
προχωρούν ξανά σε
επιθέσεις με τις πλά-
τες της ΕΛΑΣ σε γει-
τονιές και σχολεία,
στο Μαρούσι, στο Ν.
Ηράκλειο, στην Κοκ-
κινιά, στα Πατήσια,
στη Θεσσαλονίκη,
στο Ρέθυμνο. Δίνουν
διευκολύνσεις στο
καταδικασμένο χρυ-
σαυγίτη Κασιδιάρη
να κάνει φιέστες μί-
σους με αστυνομική
κάλυψη όπως στο Π.
Φάληρο. 

Είναι η ίδια η κυβέρνηση της ΝΔ
που έτρεξε να δώσει συγχαρητή-
ρια στην Μελόνι, την φασίστρια νο-
σταλγό του Μουσολίνι για την ανά-
δειξη της σε πρωθυπουργό της
Ιταλίας και να συνάψει αμέσως
συμφωνία, μαζί με την Κύπρο και

τη Μάλτα, για την απαγόρευση της
αποβίβασης των προσφύγων που
διασώζονται στα πλησιέστερα λι-
μάνια της Μεσογείου.

Το αντιφασιστικό κίνημα και το
κίνημα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες έχουν την δύναμη, μαζί με
το εργατικό κίνημα και την νεο-
λαία, να τους χαλάσουν τα σχέδια

παντού! Το δείξαμε με
την μαζική συμμετοχή
στα απεργιακά συλλαλη-
τήρια στην δίκη της Χρυ-
σής Αυγής στο Εφετείο,
κόντρα στους ναζιστι-
κούς χαιρετισμούς του
Πλεύρη και στις 18 Σε-
πτέμβρη στο Κερατσίνι.
Το δείξαμε με τις αντι-
φασιστικές κινητοποι-
ήσεις στις γειτονιές, στη
Θεσσαλονίκη, στο Μα-
ρούσι, στο Π. Φάληρο.
Με τις κινητοποιήσεις
αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες του Ελαιώνα
και του προγράμματος
ΕΣΤΙΑ. Με την ανθρωπιά
του απλού κόσμου της
αλληλεγγύης που δια-
σώζει τους θαλασσο-
πνιγμένους πρόσφυγες
όπως στα Κύθηρα και
τους αγκαλιάζει με
φροντίδα στην Παλαι-
όχωρα της Κρήτης. 

Το ίδιο κίνημα έδειξε
τη δύναμη του όταν τσά-
κισε τα σχέδια της Με-
λόνι να απαγορεύσει

στους πρόσφυγες που είχαν δια-
σωθεί από τα καράβια των αλλη-
λέγγυων να αποβιβαστούν στην
Κατάνια. 

Στηρίζουμε την καμπάνια για την
καταδίκη σε δεύτερο βαθμό των
ναζιστών της Χρυσής Αυγής, των
δολοφόνων του Παύλου Φύσσα και

του Σαχζάτ Λουκμάν, των εγκλημα-
τιών που επιτέθηκαν δολοφονικά
ενάντια στους συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ στο Πέραμα, τους Αιγύπτι-
ους αλιεργάτες, τους αγωνιστές
των κινημάτων. Η θέση των φασι-
στών είναι μόνο στη φυλακή. Να
απομονώσουμε ξανά την απόπειρά
τους να παριστάνουν τα πολιτικά
κόμματα στην προεκλογική περίο-
δο ζητώντας διευκολύνσεις για
συγκεντρώσεις μίσους και ξέπλυ-
μα τους από τα ΜΜΕ.

Διεκδικούμε άσυλο και στέγη για
τους πρόσφυγες μέσα στις πόλεις
και όχι σε στρατόπεδα-γκέτο, νομι-
μοποίηση των μεταναστών, να
κλείσουν οι Αμυγδαλέζες. Στοπ
στις καταδιώξεις στα σύνορα, οι
πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι.
Όλα τα παιδιά των προσφύγων
στα σχολεία, πρόσβαση στην δη-
μόσια υγεία με ΑΜΚΑ για όλους.
Να καταργηθούν οι ρατσιστικές
συμφωνίες ΕΕ-Τουρκίας και Λι-
βύης, η συμφωνία με την ιταλική
κυβέρνηση της Μελόνι. Έξω οι φα-
σίστες από τις γειτονιές και τα
σχολεία, καταδίκη των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής, καμιά νομιμοποί-
ηση της Μελόνι.

Καλούμε τα συνδικάτα, τους
φοιτητικούς συλλόγους, τις κινή-
σεις αλληλεγγύης στους πρόσφυ-
γες, τις κοινότητες μεταναστών,
τις συλλογικότητες στις γειτονιές,
τις κινήσεις υπεράσπισης των δι-
καιωμάτων των γυναικών, των ΛΟ-
ΑΤΚΙ+, των αναπήρων, τις δημοτι-
κές και περιφερειακές κινήσεις,
την αριστερά και τα κινήματα να
δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη.

ΚΕΕΡΦΑ

STOP στο κυνήγι 
των προσφύγων
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