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Έξι άτομα συνελήφθησαν από την βελ-
γική αστυνομία την περασμένη Παρα-
σκευή κατηγορούμενα για «εγκλημα-

τική οργάνωση, διαφθορά και νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» για-
τί τους «καταβλήθηκαν μεγάλα χρηματικά πο-
σά ή προσφέρθηκαν σημαντικά δώρα από τρί-
τους για να επηρεάσουν το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο στις αποφάσεις του». «Αυτό που βλέπε-
τε τώρα είναι μόνο η κορυφή του παγόβου-
νου... φοβάμαι πολύ χειρότερα» δήλωσε στον
Τέλλογλου ένας γερμανός σοσιαλδημοκρά-
της, με τις βελγικές αρχές να ερευνούν την εμ-
πλοκή και άλλων παραγόντων. Tο λεγόμενο
Qatargate βάζει δυναμίτη στα θεμέλια της, κα-
τά τα άλλα, «αδιάφθορης» Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες είναι η
Εύα Καϊλή, ευρωβουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ και
αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου, που
βρίσκεται ήδη προφυλακισμένη στις φυλακές
των Βρυξελλών. Αλλά και ο εμφανιζόμενος ως
«εγκέφαλος» Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής
Αντόνιο Παντζέρι, πρόεδρος της ΜΚΟ «Πόλε-
μος κατά της Ατιμωρησίας» (μέλος του ΔΣ
της ΜΚΟ μέχρι την Παρασκευή ανάμεσα σε
άλλες προσωπικότητες ήταν ο Δ. Αβραμόπου-
λος), σπίτι του οποίου βρέθηκαν 600.000 ευ-
ρώ σε μετρητά και ο σύντροφος της Εύας
Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ο Λούκα Βισεντί-
νι, φρεσκοεκλεγμένος γενικός γραμματέας

της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων και
ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα, διευθυντής άλλης
ΜΚΟ. 

«Πρωτοπορία»
Η βελγική αστυνομία, που σύμφωνα με τις

ειδήσεις, είχε εδώ και μήνες ξεκινήσει σχετι-
κή έρευνα, συνέλαβε τον πατέρα της Καϊλή
να βγαίνει από το ξενοδοχείο Sofitel με μια
βαλίτσα με 600.000 ευρώ, ενώ άλλα 150.000
ευρώ (σε 20ευρα και 50ευρα) εντοπίστηκαν
μετά από έρευνα σπίτι της στις Βρυξέλλες. Η
Καϊλή από την θέση της ως υπεύθυνη αντι-
πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου για την Μέ-
ση Ανατολή, είχε προβεί τον Νοέμβρη, λίγο
μετά την επίσκεψή της στο Κατάρ, σε ομιλία
στο ευρωκοινοβούλιο όπου είχε επαινέσει με
χίλιους-δυό τρόπους το Κατάρ. Μίλησε για
«πρωτοπορία στα εργασιακά δικαιώματα»,

στη χώρα που 6.500 εργάτες υπολογίζεται
ότι έχασαν τη ζωή τους στα έργα για το
Μουντιάλ, το οποίο κατά την Καϊλή ήταν η
«απόδειξη του πώς η αθλητική διπλωματία
μπορεί να επιτύχει τον ιστορικό μετασχηματι-
σμό μιας χώρας». 

Πριν από δύο εβδομάδες, είχε καταγγελθεί
ότι ψήφισε σε συνεδρίαση της επιτροπής που
εξέταζε τη διευκόλυνση για την παροχή βίζας
σε πολίτες του Κατάρ. Όπως περιγράφουν
ευρωβουλευτές του SPD, η Καϊλή πήγε στην
επιτροπή πολιτικών ελευθεριών, χωρίς να εί-
ναι μέλος της (!), έκατσε στις πίσω θέσεις, μα-
κριά από την ευρωομάδα της, για να διαπι-
στωθεί λίγο μετά ότι οι ψήφοι της ευρωομά-
δας των Σοσιαλιστών ήταν κατά μια παραπά-
νω από όσους ήταν παρόντες. Σε αντίθεση με
το κύριάρχο αφήγημα, στις «υπερσύγχρονες»
διαδικασίες του ευρωκοινοβουλίου μπορείς

να διπλοψηφίσεις πιο εύκολα απ’ ότι στη συ-
νέλευση των φοιτητών μιας οποιασδήποτε
σχολής. 

Η διαγραφή της Καϊλή από το Νίκο Ανδρου-
λάκη μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου εί-
ναι αυτό που λένε «πολύ λίγη και πολύ αργά».
Όχι μόνο για την άθλια καμπάνια της υπέρ
του Κατάρ. Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Καϊλή
είχε ψηφίσει τον υποψήφιο του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος για την θέση του γραμμα-
τέα της Ευρωβουλής κερδίζοντας τη συμπά-
θεια των νεοδημοκρατών υπουργών. Έκανε
πλάτες στη ΝΔ μιλώντας για «σκευωρία No-
vartis».

Τώρα ο Ανδρουλάκης την κατονομάζει ως
«δούρειο ίππο» της δεξιάς. Όμως το φλέρτ με
την ΝΔ δεν αφορά μόνο την Καϊλή αλλά το σύ-
νολο της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον
από το 2011 και μετά οπότε βρέθηκε να συγ-
κυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία ή να συντάσ-
σεται μαζί της στα περισσότερα θέματα. Δεν
μπορεί επίσης ο Ανδρουλάκης να «πέφτει απο
τα σύννεφα» λες και η διαφθορά ήταν κάτι
άγνωστο σε ένα κόμμα από το οποίο πέρασε ο
Τσοχατζόπουλος, ο Τσουκάτος, ο Παπαντωνί-
ου και πολλοί άλλοι. 

Αλλά το Qatargate δεν αφορά μόνο την Καϊ-
λή και το ΠΑΣΟΚ όπου προσπαθεί να το περιο-
ρίσει η φιλοκυβερνητική προπαγάνδα μπας και
ξεφύγει από τις υποκλοπές και τα υπόλοιπα
σκάνδαλα.

Το “Qatargate” δεν είναι σκάνδα-
λο Καϊλη. Είναι σκάνδαλο που

αφορά τον σάπιο θεσμό της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που από την ίδρυσή
της λειτουργεί με μοναδικό κριτήριο
τους νόμους της αγοράς. Είναι
σκάνδαλο συνολικά της νεοφιλελεύ-
θερης ατζέντας που στην Ελλάδα
αφορά κατεξοχήν τον παραδοσιακό
της εκφραστή, τη Νέα Δημοκρατία.
Αλλά και όσους μέσα στην «κεντρο-
αριστερά» ή την αριστερά, την απο-
δέχονται είτε ως «αναγκαίο κακό» εί-
τε ως «αναγκαίο καλό».

Ας ξεκινήσουμε από τις Βρυξέλλες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πρότυπο
των ΗΠΑ, θεωρεί νόμιμο και αποδεκτό
το «λόμπινγκ» ορίζοντάς το ως «το σύ-
νολο των δραστηριοτήτων που διεξά-
γονται με στόχο τον άμεσο ή έμμεσο
επηρεασμό της διαμόρφωσης ή της
εφαρμογής της πολιτικής των και των
διαδικασιών λήψης αποφάσεων των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ». Στο ευ-
ρωκοινοβούλιο, σύμφωνα με την κα-
θηγήτρια ευρωπαϊκού δικαίου στο Πα-
νεπιστήμιο της Φινλανδίας Emilia Kor-
keaaho, δραστηριοποιούνται σήμερα
χιλιάδες λομπίστες που διαχειρίζονται
προϋπολογισμό ύψους 1,8 δισ. ευρώ. 

Υπάρχει ένα πλαίσιο θεσπισμένων
«κανόνων» που ρυθμίζουν πόσο με-
γάλα είναι τα «δώρα» που μπορεί να
παίρνουν οι ευρωβουλευτές ή το
πως πρέπει να λειτουργούν οι λομπί-
στες τρίτων χωρών κλπ. Πλαίσιο το
οποίο στη συνέντευξη τύπου που
έδωσε ελαφρώς σαστισμένη μετά το
Qatargate, η Φον Ντερ Λάιεν, παρα-
δέχτηκε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη

«διαφάνεια». Αλλά πρόκειται για κο-
ροϊδία. Το μόνο που προσπαθούν να
ρυθμίσουν οι «κανόνες» είναι το πως
ο ένας όμιλος δεν θα κατασπαράξει
τον άλλο στα πλαίσια του ανταγωνι-
σμού μεταξύ τους. 

Οικονομικά ανταλλάγματα
Τα οικονομικά ανταλλάγματα, νό-

μιμα ή παράνομα, είναι βασικό εργα-
λείο του πώς δουλεύουν τα λόμπι
των επιχειρηματικών ομίλων σε όλο
τον κόσμο. Το γνωρίζουμε πολύ κα-
λά και στην Ελλάδα, όπου το λόμ-
πινγκ παρότι παράνομο, έχει μετα-
φραστεί σε δεκάδες σκάνδαλα χρη-
ματισμού, εξοπλιστικά, siemens, no-
vartis και πάει λέγοντας. Το ότι η ΕΕ
το έχει νομιμοποιήσει είναι κατάντια,
όχι «προχώρημα». Και είναι απαρά-
δεκτο ο Τσίπρας να πλέκει το εγκώ-
μιο της ΕΕ παρουσιάζοντάς την σαν
κάτι το διαφορετικό από την ελληνι-
κή εξίσου διεφθαρμένη πραγματικό-
τητα δηλώνοντας «αισθάνομαι σαν
τους “μένουμε Ευρώπη”».

Βέβαια το λόμπινγκ είναι η μια
όψη της σαπίλας της ΕΕ. Το Κατάρ
μπορεί να έδινε μίζες σε ευρωβου-
λευτές και γραφειοκράτες του ευ-
ρωπαϊκού συνδικάτου για να ξεπλύ-
νουν τα εγκλήματά του εναντίον της
εργατικής τάξης ή να διευκολύνουν
τη βίζα στους πλούσιους πολίτες
του, την ίδια στιγμή που η ΕΕ-φρού-
ριο πνίγει στα σύνορά της χιλιάδες

πρόσφυγες και μετανάστες από τις
αφρικανικές και ασιατικές χώρες.

Αλλά οι μίζες είναι το λιγότερο,
μπροστά στη μεγάλη εικόνα. Ότι η
ΕΕ στήριξε το Μουντιάλ στο Κατάρ.
Έστειλε μάλιστα στον εναρκτήριο
αγώνα τον αρμόδιο αντιπρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σχοινά
για να φωτογραφίζεται με αξιωμα-
τούχους του Κατάρ και να τουιτάρει:
«Το Κατάρ έχει σημειώσει σημαντική
και απτή πρόοδο στις εργασιακές
μεταρρυθμίσεις, η οποία πρέπει να
διατηρηθεί και να εφαρμοστεί απο-
τελεσματικά μετά το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο του 2022». Ο επικεφαλής εκ-
πρόσωπος της Κομισιόν Ερικ Μαμέρ
τον κάλυψε απόλυτα δηλώνοντας
ότι «οι θέσεις που έχει λάβει ο Σχοι-
νάς (ο ίδιος διαψεύδει ότι υπάρχει
έρευνα για το άτομό του) είναι σύμ-
φωνες με αυτές της Επιτροπής». 

Υπάρχουν βέβαια και άλλα συνολι-
κότερα θέματα εκτός Μουντιάλ. Μό-
λις στις 29 Νοεμβρίου η Γερμανία
προχώρησε σε μια «ιστορική συμφω-
νία» με το Κατάρ που θα προμηθεύει
τη Γερμανία από το 2026 και για 15
χρόνια με υγροποιημένο φυσικό αέ-
ριο με στόχο την απεξάρτηση από τη
Ρωσία. Και δεν είναι η μόνη. «Το εν-
διαφέρον της Ευρώπης για το Κατάρ
αυξάνεται καθώς δίνει μια παρατετα-
μένη ενεργειακή μάχη με τον Βλαντι-
μίρ Πούτιν» γράφει ο Αλί Νουρεντίν,
οικονομικός αναλυτής για τη Μ. Ανα-

τολή. «Πρόσφατα, η γαλλική Total
Energy υπέγραψε συμφωνία συνερ-
γασίας με την Qatar Energy έναντι
1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Είναι
προφανές ότι η Γαλλία σκοπεύει να
αυξήσει σταδιακά την οικονομική της
συμμετοχή στα κοιτάσματα φυσικού
αερίου του Κατάρ». 

Πως προέκυψε το Qatargate μέσα
σε αυτή τη συγκυρία δεν μπορούμε
να το ξέρουμε με σιγουριά. Αφορού-
σε κόντρες ανάμεσα σε λομπίστες ή
πολιτικούς αποδέκτες των δώρων
τους; Κόντρες ανάμεσα σε συμφέ-
ροντα που δεν θέλουν το οικονομικό
άνοιγμα Κατάρ-ΕΕ; Αυτό που δια-
φαίνεται πάντως είναι ότι υπήρχε
μια μυστική έρευνα που «σέρνον-
ταν» μέχρι τον Σεπτέμβριο αλλά «πή-
ρε μπρος» από ένα μάλλον εξωγενή
παράγοντα. Όταν όπως δηλώνουν οι
ίδιοι, «δημοσιογράφοι από τη Le Soir
και το περιοδικό Knack ξεκινήσαμε
τη δημοσιογραφική μας έρευνα που
είχε ως αποτέλεσμα την πρώτη απο-
κάλυψη την Παρασκευή».

Σάπιο παραμύθι
Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ακό-

μη σκάνδαλο που αποδεικνύει πόσο
σάπιο είναι το παραμύθι των “επεν-
δυτών” που έρχονται με τα πετροδο-
λάρια για να φέρουν την “ανάπτυ-
ξη”. Ολόκληρη η προηγούμενη δε-
καετία κύλησε με τον Γεωργιάδη,
τους εκπροσώπους της Νέας Δημο-

κρατίας -και όχι μόνο- να πνέουν μέ-
νεα ενάντια σε όσους μπλοκάραν τις
«επενδύσεις» των «καταριανών»: Τη
ρυπογόνα επένδυση που αφορούσε
την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπα-
ραγωγής και ενός σταθμού LPG
στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.Την
επένδυση στο πρώην αεροδρόμιο
στο Ελληνικό. Την αγορά μιας τερά-
στιας έκτασης στη Ζάκυνθο πάνω
από την παραλία του Ναυαγίου.

«Ανέκδοτο οι επενδύσεις στην Ελ-
λάδα» δήλωνε το 2016 οργισμένος ο
εμίρης του Κατάρ απειλώντας ότι θα
μπλοκάρει τις ελληνικές εταιρείες
προκειμένου να μην αναλάβουν ξα-
νά στο μέλλον έργα στο Κατάρ,
«όπου δραστηριοποιούνται πάνω
από 180 ελληνικές εταιρείες με χι-
λιάδες Ελληνες εργαζόμενους».

«Η πολιτική αλλαγή ξεπαγώνει τις
επενδύσεις των Καταριανών» διαβά-
ζαμε μετά τις εκλογές του 2019. Και
από τότε, τη μια ο Δένδιας, την άλλη
ο Γεωργιάδης, νάσου να φωτογραφί-
ζονται με τους εμίρηδες. Με τελευ-
ταία επίσκεψη αυτήν του Μητσοτάκη
που προβλήθηκε με τυμπανοκρουσίες
τον Αύγουστο και στην οποία διαπι-
στώθηκε «η κοινή βούληση για εμβά-
θυνση της συνεργασίας στον τομέα
της ενέργειας, καθώς και στους το-
μείς του τουρισμού, των υποδομών,
της γεωργίας, του πολιτισμού, του
αθλητισμού και επιστημών». 

Γιώργος Πίττας

Κύκλωμα Καϊλή
Προσφορά υπηρεσιών
με το αζημίωτο

Το Qatargate είναι πολύ μεγαλύτερο



Το σκάνδαλο με πρωταγωνίστρια την ευ-
ρωβουλευτή Εύα Καϊλή έρχεται να ξε-
χειλίσει τον κουβά με τη βρομιά αυτού

του συστήματος και να επιδεινώσει την πολιτι-
κή κρίση. Όσοι καυγάδες και να γίνουν για το
τίνος «δούρειος ίππος» ήταν η Καϊλή, οι επι-
πτώσεις κλονίζουν όλο το οικοδόμημα.

Το κύκλωμα των ευρωβουλευτών και των
συνεργαζόμενων ΜΚΟ που χρηματίζονταν για
να ξεπλένουν το καθεστώς του Κατάρ πιάστη-
κε με τα λεφτά στα χέρια την ώρα που όλα τα
φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στο
Μουντιάλ. Άθελά τους, έγιναν αστραπή που
ανάδειξε τις σκοτεινές διαδρομές της διαφθο-
ράς από τους διαδρόμους της FIFA και τα πα-
λάτια των εμίρηδων μέχρι την Ευρωβουλή.
Ένας «ευρωπαϊκός θεσμός» φάνηκε σαν αυτό
που πραγματικά είναι: ένα βρόμικο λόμπι για
τα συμφέροντα των πλούσιων.

Δεν είναι όλοι τόσο «ερασιτέχνες» για να
πιάνονται με τα λεφτά στη βαλίτσα. Την επόμε-

νη μέρα από τη σύλληψη της Καϊλή και της πα-
ρέας της, έγινε η σύλληψη του Sam Bankman-
Fried, του πρωταγωνιστή στο σκάνδαλο της
χρεοκοπίας της FTX, της μέχρι πρόσφατα
ανερχόμενης δύναμης των κρυπτονομισμάτων.
Είτε με τα χρηματιστήρια είτε με τις σακούλες,
η σαπίλα της «καλής κοινωνίας» του καπιταλι-
σμού βγαίνει στην επιφάνεια αυτές τις μέρες.

Οι πολιτικές επιπτώσεις καθορίζουν την τε-
λική ευθεία προς τις εκλογές στην Ελλάδα.
Μια συμμαχία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές εί-
χε ήδη γίνει προβληματική μετά το σκάνδαλο
με την παρακολούθηση του τηλεφώνου του
Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ του Μητσοτάκη.
Τώρα η Καϊλή τής δίνει τη χαριστική βολή. Οι
«εγγυητές» της πολιτικής σταθερότητας πέ-
φτουν στη δίνη που οι ίδιοι έφτιαξαν.

Γέφυρα
Αλλά αυτή είναι μόνο μια πλευρά της κρίσης

τους. Ταυτόχρονα ξεπροβάλλουν άλλες δυο
πλευρές εξίσου σημαντικές. Ο ρόλος της Ελ-
λάδας ως γεωστρατηγικής «γέφυρας» της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης με τη Μέση Ανατολή και ο
ρόλος της Αριστεράς ως εναλλακτικής διεξό-
δου από την κρίση.

Η Καϊλή δεν θα μπορούσε να παίξει τα παι-
χνίδια της χωρίς το πλαίσιο που έχει διαμορ-
φώσει διαχρονικά η ελληνική διπλωματία με
τα ανοίγματά της από τις Βρυξέλλες μέχρι το
Ριάντ και τη Ντόχα. Οι χειραψίες του Μητσο-
τάκη με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τα εγ-
κλήματα του Μηταράκη παρέα με την Φρόντεξ
είναι οι γέφυρες πάνω στις οποίες περπάτησε
η Καϊλή.

Γι’ αυτό έχει ξεχωριστή σημασία το πώς
απαντάει η Αριστερά. Δεν αρκούν κάποιες
προεκλογικές υποσχέσεις για «κάθαρση» και
«δικαιοσύνη». Στη χώρα όπου τέτοιες διακηρύ-
ξεις το μόνο που κατάφεραν ήταν να μετατρέ-
ψουν το κρατικό Κ της ΚΥΠ σε εθνικό Ε της
ΕΥΠ, ο κόσμος του αγώνα έχει πλούσιες εμπει-
ρίες. Χρειάζονται ριζικές, αντικαπιταλιστικές

απαντήσεις. Χρειάζεται να ξηλώσουμε τους
θεσμούς της σήψης και να επιβάλουμε τον
έλεγχο μιας εργατικής δημοκρατίας παντού.

Οι αντικαπιταλιστικές απαντήσεις γίνονται
καθημερινά πιο επίκαιρες, αλλά ταυτόχρονα
βρίσκονται στο στόχαστρο συστηματικών επι-
θέσεων - και όχι μόνο από τη Δεξιά. Βρισκόμα-
στε στην περίοδο όπου οι ηγεσίες της σοσιαλ-
δημοκρατίας ξορκίζουν ακόμη και τις δικές
τους αριστερές πτέρυγες. Στη Βρετανία, τη
χώρα με την πιο έκδηλη πολιτική κρίση, η ηγε-
σία του Εργατικού κόμματος έχει φτάσει στο
σημείο να έχει διαγράψει τον προηγούμενο
ηγέτη της, τον Τζέρεμι Κόρμπιν. Εδώ, ο Τσί-
πρας που κάποτε αυτοδιαφημιζόταν σαν ο έλ-
ληνας Κόρμπιν, τώρα περιθωριοποιεί ό,τι έχει
απομείνει από την παλιά αριστερή πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Κι όμως, η ριζοσπαστικοποίηση των αγωνι-
στών και των αγωνιστριών που δίνουν τις καθη-
μερινές μάχες του κινήματος προχωράει στην
αντίθετη κατεύθυνση. Πάνω από τρία χρόνια
τώρα ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του προ-
σπαθούν να τσακίσουν τις εργατικές αντιστά-
σεις με τους νόμους του Χατζηδάκη και της Κε-
ραμέως, με τα ΜΑΤ του Χρυσοχοΐδη και του Θε-
οδωρικάκου, με τις πλάτες που κάνουν οι Πλεύ-
ρηδες και οι Βορίδηδες στους φασίστες. Δεν το
καταφέρνουν. Και η αντικαπιταλιστική αριστερά
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αντιστάσε-
ων. Και μόνο οι διαδηλώσεις ενάντια στη δολο-
φονία του Κ. Φραγκούλη από τους μπάτσους το
επιβεβαιώνουν. Η επαναστατική Αριστερά που
το 2008 έβαλε μπροστά το σύνθημα «Στις τρά-
πεζες λεφτά, στη νεολαία σφαίρες» είναι εδώ
και πρωταγωνιστεί ξανά ενάντια σ’ αυτούς που
μοιράζουν φτώχεια και σφαίρες καθώς κυκλο-
φορούν με τα λεφτά στις σακούλες. 

Η εκδήλωση της Πρωτοβουλίας για Ενωτική
Κίνηση της Ριζοσπαστικής Αντικαπιταλιστικής
Αριστεράς αυτη τη Δευτέρα στο Στούντιο εί-
ναι το βήμα για να αναδείξουμε το ρόλο της
αντικαπιταλιστικής εναλλακτικής.
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Στις 25.800 έφτασε ο δείκτης της οι-
κονομικής εξόρμησης της Εργατι-

κής Αλληλεγγύης με τις 4.800 που συγ-
κεντρώθηκαν αυτή την εβδομάδα, με τις
προσωπικές ενισχύσεις που μας στείλα-
τε, αλλά και με τις ενισχύσεις που μα-
ζεύτηκαν από τις παρεμβάσεις στους
εργατικούς χώρους και τις γειτονιές.

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους, τις φίλες και τους φί-
λους που ανταποκρίθηκαν. Από 500 ευ-
ρώ Μαρία Στ., Πάνος Γκ. Από 50: Μανώ-
λης Σ., Νίκος Κ., Στέφανος Κ., Βασίλης
Κ., Παναγιώτης Π., Κύρος Κ. Από 30:
Γιώργος Ρ., Κώστας Λ., Τάσος Μ., Αντώ-
νης Σκ., Γιώτα Γ., Γιάννης Π., από 20:
Ιωάννα Κ., Αννα Κ., Αλέξανδρος Π., Δη-
μήτρης Κ., Ραφαήλ Κ., Πάνος Π., Μαρία
Κ., Κωνσταντίνος Δ., Νίκος Α., Μαριάννα
Θ., Κώστας Π., Βαγγελιώ Τ., Μαρίζα Ψ.,
Σπύρος Γ., Πάνος Λ., Κατερίνα Κ., Κώ-
στας Κ., Αντώνης Α., Μαρία Π., από 10:
Νίκος Γκ., Ελπίδα Ζ., Βαγγέλης Π., Θω-
μάς Κ., Άννα Α., Ελένη Τσ., Λουκάς Θ.,
Μαριάννα Χ., Μαρία Ρ., Ιζαμπέλα Μπ.,
Πάνος Γ., Τζεμαλί Μ., Ιάσονας Π., Τιάνα
Α., Αργύρης Σκ., Κατερίνα Θ., Χρήστος
Κ., Άννα Μ., Νίκη Ζ. από 5: Κατερίνα Β.,
Αρης Μ., Πηνελόπη Τρ., Πάνος Γ., Ειρη-
ναίος Μ., Νεκτάριος Δ., Γιάννης Μπ.,
Δημήτρης Στ.

Επίσης ευχαριστούμε για τις ενισχύ-
σεις που λάβαμε από τους εργατικούς
χώρους και τις γειτονιές. Ερυθρός 50
ευρώ, νοσοκομείο Δουρούτη 30, Δρομο-
καΐτειο και Δαφνί από 20. Από ΕΡΤ 57
ευρώ, συνέδριο ΑΔΕΔΥ 40, ΑΑΔΕ 20,
Δήμοι Αθήνας και Κορυδαλλού από 10,
ΛΕΠΕΤΕ 10. Από τις εξορμήσεις στις
γειτονιές, Πετράλωνα 49 ευρώ και Ηλι-
ούπολη 11. 

Τέλος ευχαριστούμε το Σωματείο
Οδηγών Δήμου Αθήνας που ανανέωσε
την συνδρομή του στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη και τους αναγνώστες μας που
γράφτηκαν συνδρομητές. Νάνσυ Κ., Μα-
ρία Π., Μύρωνας Μ., Λευτέρης Μ., Ρα-
φαήλ Κ., Στέλιος Γ., Θανάσης Σ. 

Συνάντηση της Εύας Καϊλή με τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ Αλί μπιν Σαμίκ αλ Μαρί, στις 31 Οκτώβρη

Αντικαπιταλιστική απάντηση 
στη βρομιά της «σακούλας»

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ



Βράζουν οι γειτονιές των Ρομά σε όλη
τη χώρα μετά τον πυροβολισμό του
αστυνομικού εναντίον του 16χρονου

Κώστα Φραγκούλη. Σε πολλά σημεία έκλει-
σαν τους δρόμους έξω από τους καταυλι-
σμούς, έκαψαν λάστιχα και συγκρούστηκαν
με τις δυνάμεις καταστολής. Η κυβέρνηση
μέσα σε αυτό το κλίμα, αντί να μαζευτεί,
επέλεξε να στείλει πλήθος πάνοπλων αστυ-
νομικών σε ρατσιστικές επιχειρήσεις, ει-
σβάλλοντας μέσα στους καταυλισμούς και
στα σπίτια των Ρομά, για να πραγματοποι-
ήσουν υποτίθεται «έρευνες». Στην πραγματι-
κότητα σε μια μάταιη προσπάθεια να τρομο-
κρατήσει και να καταστείλει τον δίκαιο θυμό
για το νέο δολοφονικό χτύπημα. 

Εν τω μεταξύ η διαφωνία ανακριτή και ει-
σαγγελέα την περασμένη Παρασκευή, έστει-
λε σε κατ’ οίκον περιορισμό τον πιστολέρο
αστυνομικό, παραπέμποντας στο Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών την απόφαση για την προ-
φυλάκισή του. Έξω από τα δικαστήρια είχαν
συγκεντρωθεί δεκάδες φίλοι και συγγενείς
του Κ. Φραγκούλη, φωνάζοντας συνθήματα
και καίγοντας συμβολικά 20ευρα.  

H Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε την επό-
μενη μέρα με τον θείο του Κώστα Φραγκού-
λη, Σταύρο Καβατζίδη. O κ. Σταύρος κατοι-
κεί στον οικισμό Αγ. Σοφία στο δήμο Δέλτα
της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ζει η οικογέ-
νεια του Κ. Φραγκούλη. Είναι πρόεδρος του
οικισμού. Με λόγο χειμαρρώδη κι οργισμέ-
νο, περιγράφει την κατάσταση στον οικισμό,
τις διεκδικήσεις της οικογένειας, την αγανά-
κτηση για τη διαχρονικά ρατσιστική αντιμε-
τώπιση των αρχών απέναντι στους Ρομά. 

Η συζήτηση ξεκίνησε ρωτώντας για την κα-
τάσταση της υγείας του ανιψιού του. «Οι για-
τροί δεν μας λένε κάτι νεότερο για το τι γίνε-
ται το παιδί. Στην ίδια κατάσταση μας λένε
ότι είναι» απαντάει κι αμέσως η κουβέντα πά-
ει στις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημε-
ρών: «Χτες μαζευτήκαμε έξω από τα δικαστή-
ρια. Περιμέναμε να βάλουν τον μπάτσο μέσα.
Πυροβόλησε ένα παιδί στο κεφάλι. Εν ψυ-
χρώ. Και τελικά τον στείλανε σπίτι του. Εμείς
θέλουμε δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη που λέει
ο νόμος. Και το κράτος να βάλει τους καλύτε-
ρους γιατρούς, να φέρει κι απ’ έξω γιατρούς,
δεν μας νοιάζει τι θα κάνει, αρκεί να γίνει κα-
λά το παιδί μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που
το κράτος μας πυροβολεί. Στον Σαμπάνη έρι-
ξαν 36 σφαίρες. Οι κύριοι αυτοί που σημα-
δεύουν τον κόσμο το ξέρουν πολύ καλά και
το ξανακάνανε. Τα μπάσταρδα…». 

«Πεταμένα…»
Συνεχίζει: «Ο Κώστας έχει παιδί. Ένα κορι-

τσάκι μικρό. Τι θα γίνει; Με την φτώχεια και
την κατάσταση που επικρατεί… Ο Κούγιας ο
δικηγόρος λέει δείχνει κατανόηση στο μπά-
τσο. Δεν δείχνει την ίδια κατανόηση στο δι-
κό μας το παιδί, ο ρατσιστής. Τα δικά μας τα
παιδιά είναι πεταμένα. Οι ζωές τους δεν
έχουν αξία γι’ αυτούς». 

Τον ρωτάμε για τις επόμενες κινήσεις της
οικογένειας και των φίλων του Κώστα. «Θα
κάνουμε αυτό που πρέπει για να ικανοποι-
ηθούν τα αιτήματά μας. Πρώτον θέλουμε δι-
καιοσύνη. Δεύτερον θέλουμε το κράτος να
βάλει τους καλύτερους γιατρούς να κάνει το
παιδί καλά» επαναλαμβάνει και προσθέτει
«τρίτον θέλουμε καλύτερες συνθήκες ζωής.

Ο δήμαρχος να σταματήσει να μας έχει πα-
ρατημένους. Να μας φτιάξει τα νερά, τους
δρόμους, την αποχέτευση. Να σταματήσει
αυτή η κατάσταση που βγαίνουν τα σκατά
και παίζουν τα μωρά μέσα κει. Για να πάνε
στο σχολείο περνάνε μέσα από τα σκατά.
Σαν το σκυλί μας έχουν παρατημένους. Η
δημοτική αρχή είναι ρατσιστές, όπως το
βλέπω εγώ. Να τα γράψεις αυτά. Σαν το
σκυλί μας έχουν. Νερό δεν έχουμε, δρόμους
δεν έχουμε. Μας κοροϊδεύουν. 

Αλλά πέρα από αυτά… Το παιδί! Το παιδί
να γίνει καλά! 16 χρονών είναι. Και η δικαιο-
σύνη, οι πολιτικοί, το κράτος, όλοι να κάνουν
ό,τι χρειάζεται για να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Όπως πρέπει. Να γίνει ό,τι λέει ο νόμος για
να τιμωρηθεί ο μπάτσος. Ο “μαγκας”… που
πυροβόλησε λέει στα λάστιχα και πέτυχε το
παιδί στο κεφάλι… Δεν γίνονται αυτά τα
πράγματα ρε αγόρι μου… Αν συμβούν και
στα παιδιά του Κούγια τα ίδια, θα καταλάβει
τον πόνο τον τσιγγάνων. Να δει τι τραβάνε
και οι τσιγγάνοι που κλαίνε για τα παιδιά
τους. Γιατί άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Έλλη-
νες πολίτες. Πηγαίνουμε φαντάροι. Έχουμε
τα ίδια δικαιώματα. Ό,τι πληρώνεις εσύ στη
ΔΕΗ, πληρώνω κι εγώ. Ό,τι φόρους πληρώ-
νεις εσύ, πληρώνω κι εγώ. Ό,τι αίμα έχεις
εσύ έχω κι εγώ. Αν ο Κούγιας χτυπήσει με το
αυτοκίνητο και χρειαστεί αίμα, δεν θα πάρει
από τους τσιγγάνους αίμα για να ζήσει;».

• Το πρωί της Τρίτης 13/12, το Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τον θάνατο του
Κώστα Φραγκούλη.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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10 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΣΑΧΖΑΤ
ΛΟΥΚΜΑΝ

6 ΔΕΚΕΜΒΡΗ  Οργισμένο ποτάμι
Ένα οργισμένο ποτάμι πλημμύρισε το κέντρο

της Αθήνας, το απόγευμα της Τρίτης 6/12,
με αφορμή τη συμπλήρωση 14 χρόνων από την
αστυνομική δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπου-
λου, αλλά και τον πυροβολισμό του 16χρονου
Ρομ Κώστα Φραγκούλη από μπάτσο της ομάδας
ΔΙΑΣ, μόλις την προηγούμενη μέρα στη Θεσσα-
λονίκη. 

Δεκάδες χιλιάδες βάδισαν από τα Προπύλαια
μέχρι τη Βουλή, γεμίζοντας τις οδούς Πανεπι-
στημίου και Σταδίου. Χαρακτηριστική του πλή-
θους είναι η εικόνα με την κεφαλή της πορείας
να φτάνει μπροστά στο άγαλμα του Αγν. Στρα-

τιώτη και τους διαδηλωτές να απλώνονται μέχρι
την πλατεία Κλαυθμώνος.

Το παρών έδωσαν πλήθος οργανώσεων της
Αριστεράς και συλλογικότητες του αντιεξουσια-
στικού χώρου, με συνθήματα ενάντια στην κυ-
βέρνηση και την δολοφονική αστυνομική βία. Δυ-
ναμικό ήταν το μπλοκ του Σοσιαλιστικού Εργατι-
κού Κόμματος με το ιστορικό πανό της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης από την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη 2008 με το σύνθημα “Κάτω οι Δολοφόνοι”.

Χιλιάδες διαδήλωσαν στους δρόμους της Θεσ-
σαλονίκης, ενώ μαζικές ήταν και οι πορείες σε
πολλές ακόμα πόλεις της χώρας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΤΟΥ Κ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

“Σαν το σκυλί μας έχουν…”

Δεν ξεχνάμε - Δεν συγχωρούμε

Ξημερώματα της 17ης Γενάρη του 2013 οι
χρυσαυγίτες Λιακόπουλος και Στεργιόπου-

λος δολοφόνησαν στα Πετράλωνα τον μετανα-
στη εργάτη από το Πακιστάν Σαχζάτ Λουκμάν,
που είχε ξεκινήσει από το Περιστέρι με το πο-
δήλατο για να πάει στη δουλειά του. 

Μπορεί οι δολοφόνοι του να καταδικάστη-
καν και η ηγεσία της Χρυσής Αυγής να είναι
στη φυλακή - και αυτό είναι αναμφίβολα μια νί-
κη του αντιφασιστικού κινήματος - οι μάχες
όμως συνεχίζονται απέναντι σε μια ανοιχτά ρα-
τσιστική κυβέρνηση. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ ανοίγει για ακόμα μια
φορά το δρόμο στους φασίστες με τις ρατσι-
στικές πολιτικές της επιλογές: Με τους καθη-
μερινούς πνιγμούς προσφύγων/ισσών στο Αι-
γαίο και στον Έβρο. Με τις παράνομες επανα-
προωθήσεις. Με το κλείσιμο της δομής του
Ελαιώνα και τον τερματισμό του προγράμμα-
τος ΕΣΤΙΑ που οδηγούν στο δρόμο ή σε στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης χιλιάδες πρόσφυγες/ισ-
σες και μετανάστες/ριες που ανήκουν σε ευπα-
θείς ομάδες. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις εν
ψυχρώ δολοφονίες Ρομά και τη ρητή νομιμο-
ποίηση φασιστικών κυβερνήσεων όπως την κυ-
βέρνηση της Μελόνι, ενθαρρύνουν τους φασί-
στες να ξαναβγούν από τις τρύπες τους και να
επιδοθούν στις δολοφονικές τους δράσεις,
όπως είδαμε πριν μερικές μέρες με την επίθε-
ση σε μετανάστες εργάτες στον Ασπρόπυργο. 

Το αντιφασιστικό κίνημα όμως δεν σταματά!
Η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος "η Ενότητα"
μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ καλούν όλες τις τοπικές
συλλογικότητες, οργανώσεις, σωματεία και κό-
σμο από τη γειτονιά των Πετραλώνων για τη
συνδιοργάνωση συγκέντρωσης και πορείας
μνήμης για τον Σαχζάτ Λουκμάν την Τρίτη 17/1
στις 6μμ στην πλατεία Μερκούρη. 
- ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΗΣ ΧΑ 
- ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΣΤΙΑ 
- ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ- ΑΣΥΛΟ ΧΑΡΤΙΑ ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ

Μαρία Φωτεινού, ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων

9/12, Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Φωτό: fb H Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη

6/12, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

STOP στους 
φασίστες

Σε κοινές πρωτοβουλίες
δράσης προχωρούν ορ-
γανώσεις και συλλογι-

κότητες της Αριστεράς μετά
τον πυροβολισμό του 16χρο-
νου Ρομ Κώστα Φραγκούλη
στο κεφάλι, από μπάτσο της
Ομάδας ΔΙΑΣ. Διεκδικούν «ΔΗ-
ΚΕΟΣΙΝΗ απέναντι στη συγκά-
λυψη» ξεκαθαρίζοντας ότι «η
ανθρώπινη ζωή δεν κοστίζει 20
ευρώ». 

Εκδήλωση στη Νομική της
Αθήνας ήταν προγραμματι-
σμένη το απόγευμα της Τρίτης
13/12. Mετά την ανακοίνωση
του θανάτου του Κώστα Φραγ-
κούλη το ίδιο πρωί, η εκδήλω-
ση μετατράπηκε σε διαδήλω-
ση. 

«Ανακοινώθηκε ο θάνατος
του 16χρονου Κώστα Φραγ-
κούλη από σφαίρα αστυνομι-
κού. Όταν ο κρατικός μηχανι-
σμός θα επιδιώξει να συγκα-
λύψει, να κουκουλώσει, να λει-
άνει τις συνέπειες, εμείς θα εί-
μαστε εκεί, για να μην ξεχα-
στεί ο Κώστας, ο Σαμπάνης, ο
Αλέξης, ο Μάγγος, ο Ζακ, ο
Εμπουκά και όλα τα θύματα
της κρατικής βίας. Να μην συ-
νηθίσουμε τον θάνατο! Καμία
ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη! H
εκδήλωση αναβάλλεται, σήμε-
ρα κατεβαίνουμε στον δρό-
μο!» ήταν τα λόγια των διορ-
γανωτών που διαδώθηκαν
άμεσα μέσω των σόσιαλ μίν-
τια. Πορείες ανακοινώθηκαν
και για όλες τις μεγάλες πό-
λεις της χώρας.

Στην κοινή τους ανακοίνωση (που δη-
μοσιεύτηκε πριν την ανακοίνωση του θα-
νάτου του Κ. Φραγκούλη) οι αριστερές
οργανώσεις τονίζουν: «Η πρόσφατη δο-
λοφονική καταδίωξη με πυροβολισμό στο
κεφάλι του 16χρονου Ρομά Κώστα Φραγ-
κούλη στην Θεσσαλονίκη ξεχείλισε το πο-
τήρι της οργής για την κρατική βία και
καταστολή. Το δόγμα του “νόμου και της
τάξης” που προωθεί η κυβέρνηση ενάν-
τια σε εργαζόμενους/ες, νεολαία, αγωνι-
στές και αγωνίστριες των κοινωνικών κι-
νημάτων μαζί με τον αχαλίνωτο ρατσι-
σμό, τους πνιγμούς προσφύγων στα σύ-
νορα, τις επαναπροωθήσεις, τις εκτοπί-
σεις έξω από τις πόλεις σε στρατόπεδα-
γκέτο, σήμερα καταλήγει να έχει τέτοια
θανάσιμα αποτελέσματα. Έναν μόλις
χρόνο μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του
Ν. Σαμπάνη από δεκάδες πυρά αστυνομι-
κών, φαίνεται πως οι ζωές των «αόρα-
των» δεν μετράνε. Η δολοφονική επίθεση
ενάντια στον Κώστα Φραγκούλη είχε το
πράσινο φως από την κυβέρνηση και
προσωπικά τον Θεοδωρικάκο με τη στή-
ριξη του στους αστυνομικούς που δολο-
φόνησαν τον Νίκο Σαμπάνη.

Η μανία των αστυνομικών, ειδικά απέ-
ναντι σε Ρομά, δεν είναι αποτέλεσμα μό-
νο των ακροδεξιών – φασιστικών θυλά-
κων που ποτέ δεν διαλύθηκαν (χαρακτη-
ριστική είναι η πληροφορία ότι ο δρά-
στης υπήρξε μέλος της Χ.Α). Αποτελούν

αποδείξεις ενός βαθέως κρατικού ρατσι-
σμού που λειτούργησε και λειτουργεί με
όλες τις προηγούμενες και την τωρινή
κυβέρνηση και αντιμετωπίζει ομάδες πλη-
θυσμού ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας
ενώ παράλληλα δείχνουν τη μετατροπή
της ΕΛΑΣ σε ένα σώμα σκληρής κατα-
στολής στρατιωτικού τύπου και τη δια-
χρονική ασυλία και ατιμωρησία όταν οι
δράστες είναι αστυνομικοί.

Κ ρατική καταστολή
Η ένταση της κρατικής καταστολής, η

καλλιέργεια κλίματος εμφύλιου των φτω-
χών και ο ρατσισμός εξυπηρετεί την αντι-
λαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, διασπεί-
ρει την τρομοκρατία και καθιερώνει έναν
ανεξέλεγκτο κατασταλτικό μηχανισμό
ενάντια στην κοινωνική πλειοψηφία που
πλήττεται από την ακρίβεια, τη συρρίκνω-
ση μισθών και συντάξεων, την εργασιακή
επισφάλεια για να στηριχτούν τα κέρδη.
Δηλώνουμε ότι θα στήσουμε τείχος ενάν-
τια στη συγκάλυψη και τις μεθοδεύσεις
που επιχειρεί η κυβέρνηση, η αστυνομία
και οι δικαστικές αρχές. Η απόφαση απο-
φυλάκισης του δράστη αστυνομικού απο-
τελεί μία πρόκληση για την κοινωνία που
ζητάει δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της ξε-
διάντροπης μεροληψίας και της ποινικής
σκλήρυνσης σε βάρος αγωνιστών και κά-
θε είδους “φτωχοδιαβόλων” όπως και οι
Ρομά. Η οργή των Ρομά ανά την χώρα εί-

ναι δίκαιη, στεκόμαστε αλλη-
λέγγυοι και αλληλέγγυες στις
κινητοποιήσεις τους και στον
αγώνα τους για δικαιοσύνη.
Δεν θα επιτρέψουμε στην κυ-
βέρνηση να συνεχίσει το πογ-
κρόμ στους καταυλισμούς και
να ενεργοποιήσει ένα ρεύμα
κοινωνικού ρατσισμού και αντι-
τσιγγανισμού.

Ο Κώστας Φραγκούλης (και
κάθε άλλο θύμα αυτής της πο-
λιτικής) δεν προκάλεσε - δεν
πήγαινε γυρεύοντας - δεν πρό-
κειται για μεμονωμένο περιστα-
τικό. Ενάντια στον αντιτσιγγανι-
σμό και την διαίρεση, εμείς
προτάσσουμε τον κοινό αγώνα
των φτωχών και της τάξης μας.
Στεκόμαστε αλληλεγγύες/οι
στις εξεγερμένες κοινότητες
των Ρομά σε όλη τη χώρα. Συγ-
κρουόμαστε με τα πογκρόμ
που επιχειρεί η αστυνομία
στους καταυλισμούς. Διαχρονι-
κά άλλωστε περισσεύει η κατα-
στολή σε αυτά τα μέρη των πό-
λεων αλλά απουσιάζουν οι κοι-
νωνικές δομές, η πρόνοια, η
μέριμνα, η προοπτική για το
αύριο. 

Από τη πλευρά μας, θα αγω-
νιστούμε άμεσα, πλατιά και μα-
ζικά για:
• Να ενημερωθεί η οικογένεια
για τη κατάσταση της υγείας
του Κ. Φραγκούλη.
• Να τιμωρηθούν ο ένοχοι - τό-
σο οι εκτελεστές όσο και οι εν-
τολοδόχοι τους. Η ευθύνη βα-
ραίνει τόσο αυτή την κυβέρνη-
ση όσο και όλες τις προηγού-

μενες που περιθωριοποιούν και επιτίθεν-
ται συστηματικά στους Ρομά.
• Να σταματήσει το κράτος να αντιμετω-
πίζει τους Ρομά ως πολίτες β’ κατηγο-
ρίας. 
• Ζητάμε ίσα δικαιώματα και πρόσβαση
σε κοινωνικές παροχές για όλους/ες και
ιδιαίτερα για κατηγορίες, όπως οι Ρομά
και οι μετανάστες, που τις στερούνται δε-
καετίες.
• Nα διαλύσουμε τους κατασταλτικούς
μηχανισμούς για να αναπνεύσουμε
όλοι/ες εμείς που κρατάμε όρθια τη κοι-
νωνία.

Θα είμαστε στον δρόμο, στα σωματεία,
στις σχολές για όσο και με όποιον τρόπο
χρειαστεί».

Εκτός από την εκδήλωση που μετατρά-
πηκε σε διαδήλωση το απόγευμα της Τρί-
της, οι οργανώσεις καλούν την: «Πέμπτη
15/12 στην 24ωρη απεργία των ΟΛΜΕ,
ΔΟΕ, και άλλων σωματείων και συλλό-
γων, και στη συγκέντρωση στα Προπύ-
λαια 12μ. Χρειαζόμαστε περισσότερους
δασκάλους και όχι αστυνομικούς».

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι οργα-
νώσεις: Αναμέτρηση, Αριστερή Ανασύν-
θεση, Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα,
Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, ΕΚΚΕ,
Λαϊκή Ενότητα-Ανυπότακτη Αριστερά, Ξε-
κίνημα, ΜέΡΑ25, ΟΚΔΕ-Σπάρτακος, Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, Σύγχρονο
Κομμουνιστικό Σχέδιο.

Τρεις μετανάστες εργάτες σε αποθήκες αλυσίδας σού-
περ μάρκετ δέχτηκαν επίθεση φασιστοειδών στην Γκο-

ρυτσά Ασπροπύργου όπως καταγγέλουν η ΚΕΕΡΦΑ και η
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Η Ενότητα».

Οι τρεις εργάτες σχόλασαν από την βάρδια τους στις 7
Δεκέμβρη, στις 10μμ, στην περιοχή της Μαγούλας και πή-
ραν τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα για να πάνε στα σπίτια
τους στον Σκαραμαγκά και τον Ασπρόπυργο.

Ένα οργανωμένο τάγμα εφόδου φασιστών, ομάδα 10
περίπου ατόμων είχαν στήσει ενέδρα στην στροφή της Λε-
ωφόρου ΝΑΤΟ προς Ασπρόπυργο. Ήταν κρυμμένοι πίσω
από θάμνους, φορούσαν κουκούλες και είχαν σιδηρογρο-
θιές.

Όταν πλησίασε ο Νομά Σα, ετών 41, με συνεπιβάτη τον
Ασά Σαχ δέχτηκαν αιφνιδιαστική επίθεση από πέντε κου-
κουλοφόρους που τους σταμάτησαν από μπροστά ενώ την
ίδια ώρα άλλη ομάδα άρχισε τα χτυπήματα πισώπλατα. Ο
Ασά Σαχ διέφυγε έχοντας δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι και
στην πλάτη. Ο Νομά Σά δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα με
σιδηρογροθιές στο πρόσωπο και στην πλάτη που τον άφη-
σαν αναίσθητο. Διακομίστηκε στο Θριάσειο νοσοκομείο. Τα
φασιστοειδή άρπαξαν τα ποδήλατα, τα κινητά και τα λεφτά
των μεταναστών. Με την βοήθεια ενός περαστικού που
σταμάτησε ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία. 

Στην καταγγελία τους ΚΕΕΡΦΑ και Πακιστανική Κοινό-
τητα θυμίζουν ότι «η φασιστική δράση στη Γκορυτσά
Ασπροπύργου έχει συνέχεια και μετά την καταδίκη των νε-
οναζί της Χρυσής Αυγής με πολλαπλές επιθέσεις κατά με-
ταναστών εργατών γης και μηνύσεις των θυμάτων.

Ενέδρα
Και αυτή τη φορά τα φασιστοειδή έστησαν την ενέδρα

τους εκεί που την έστηναν και παλιότερα, κοντά στο Καφέ
Doll, χτυπώντας κάθε διερχόμενο μετανάστη εργάτη.

Μάλιστα, μέλη της περιβόητης φασιστικής ομάδας της
Γκορυτσά έχουν πλέον καταδικαστεί σε 7 χρόνια κάθειρξη
για τις επιθέσεις κατά των μεταναστών εργατών γης οι
οποίες έγιναν παλιότερα.

Οι μέρες όπου ενεργοποιείται η φασιστική ομάδα των
ορφανών της Χρυσής Αυγής, είναι οι μέρες της αντιΡομά
υστερίας μετά την δολοφονική καταδίωξη της ΕΛΑΣ στη
Θεσσαλονίκη, με τον Κώστα Φραγκούλη να χαροπαλεύει
στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης και με τις διω-
κτικές αρχές να στέλνουν το δολοφόνο αστυνομικό αντί
στη φυλακή στο σπίτι του υπό περιορισμό.

Θυμίζουμε ότι στην ίδια περιοχή, ο χρυσαυγίτης τότε
Κασιδιάρης είχε αποκαλέσει τους Ρομά σκουπίδια και κα-
λούσε πογκρόμ εναντίον τους.

Η ρατσιστική εκστρατεία της κυβέρνησης κατά των προ-
σφύγων και των μεταναστών, με επαναπροωθήσεις στα
σύνορα, τους μαζικούς πνιγμούς και τις δολοφονίες, τις
δολοφονικές επιθέσεις της ΕΛΑΣ κατά των Ρομά, τις εξώ-
σεις προσφύγων και το μάντρωμα σε στρατόπεδα έξω
από τις πόλεις, ανοίγουν την όρεξη στα φασιστοειδή για
να προχωράνε σε επιθέσεις. 

Απαιτούμε τον άμεσο εντοπισμό και την σύλληψη των
φασιστοειδών της Γκορυτσά Ασπροπύργου. 

Να συνεχίσουμε τη καμπάνια για τη καταδίκη των φασι-
στών της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό και να τσακί-
σουμε κάθε απόπειρα να στήσουν ξανά τα τάγματα εφό-
δου στις γειτονιές. 

Καλούμε τα συνδικάτα και τους φοιτητικούς συλλόγους
που ετοιμάζονται για την απεργιακή κινητοποίηση στις 15
Δεκέμβρη να καταδικάσουν τις φασιστικές επιθέσεις και να
διεκδικήσουν την νομιμοποίηση όλων των μεταναστών». 

Στο δρόμο μαζί 
με τους

απεργούς



«Η ελληνική κυβέρνηση επανειλημμέ-
να περιέγραψε το κακόβουλο λογι-

σμικό ως παράνομο και δήλωσε ότι δεν
έχει καμία σχέση. Αλλά παρά τις δηλώσεις
αποποίησης, τελικά η Ελλάδα παραδέχθη-
κε ότι υποστηρίζει την Intellexa και το κα-
κόβουλο λογισμικό της με έναν καίριο τρό-
πο: αδειοδοτώντας την εταιρεία να εξάγει
το Predator στη Μαδαγασκάρη, χώρα η κυ-
βέρνηση της οποίας έχει μακρύ ιστορικό
καταπίεσης των αντιφρονούντων».

Πρωτοσέλιδο έγινε ξανά στους New
York Times η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με
ένα μακροσκελές άρθρο, αποτέλεσμα
εκτεταμένης έρευνας (από το οποίο και το
παραπάνω συμπέρασμα) που υπογράφουν
η Ματίνα Στέβις Γκρίντνεφ (επικεφαλής
του γραφείου των Βρυξελλών για την ΕΕ),
ο Ρόνεν Μπέργκμαν, συντάκτης με έδρα
στο Ισραήλ και ο δύο φορές βραβευμένος
με Πούλιτζερ, Μαρκ Μαζέτι.

«Ένα βασικό πρόβλημα που είχα στο

ρεπορτάζ στην Ελλάδα ήταν ότι τα νέα
θύματα του Predator δεν ήθελαν να μιλή-
σουν. Μίλησα με 7 πρόσωπα που μου επι-
βεβαίωσαν ότι είχαν χακάρει το κινητό
τους» ανέφερε σχολιάζοντας το δημοσίευ-
μα η πρώτη εκ των συντακτών και ελληνι-
κής καταγωγής Ματίνα Στέβις Γκρίντνεφ:
«Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω ότι
το Predator είναι προϊόν της ΕΕ! Η Intelle-
xa όχι μόνο έχει συσταθεί στην Ελλάδα
και πωλεί από εκεί, αλλά διοχετεύει επί-
σης τα έσοδα μέσω μιας εταιρείας συμμε-
τοχών στην Ιρλανδία. Οι ελληνικές και ιρ-
λανδικές αρχές δεν έχουν δείξει κανένα
ενδιαφέρον να ελέγξουν τις δραστηριότη-
τές της».

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσω της ΕΥΠ
όχι μόνο χρησιμοποιούσε το Predator για
να παρακολουθεί τους πάντες αλλά έκανε
πλάτες και στην εταιρία που το έφερε για
να το εξάγει στην Μαδαγασκάρη -ενώ το
ίδιο προσπάθησε να κάνει ανεπιτυχώς με

την Ουκρανία. Σύμφωνα με τους ΝΥΤ, «ο
Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, εκπρόσωπος
του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών,
επιβεβαίωσε ότι τμήμα του υπουργείου
εξέδωσε δύο άδειες εξαγωγής για την In-
tellexa, στις 15 Νοεμβρίου 2021», ενώ σε
συμπληρωματικό άρθρο της η εφημερίδα
δημοσίευσε και τον εννέα σελίδων τιμοκα-
τάλογο της Intellexa προς τις ουκρανικές
υπηρεσίες ασφαλείας, οι οποίες τον απέρ-
ριψαν. Περιττό να προσθέσουμε ότι ο εκ-
πρόσωπος του υπ.Εξ αντικαταστάθηκε
άμεσα από τον Δένδια. 

Το δημοσίευμα των Νew York Times δεν
είναι το μοναδικό, καθώς το ένα μετά το
άλλο διεθνή ΜΜΕ, όπως η ισπανική El
Pais, υιοθετούν τον όρο των Financial Ti-
mes για «Ελληνικό Watergate», ενώ το ιτα-
λικό Politico συγκαταλέγει τον Μητσοτάκη
μαζί με την Μελόνι και τον Ορμπάν στην
«μαύρη λίστα» των πολιτικών του 2023:
«Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
“πνιγμός” του Τύπου, κατασκοπευτικά
σκάνδαλα. Αυτό φαίνεται να είναι μέρος
της κληρονομιάς του Κυριάκου Μητσοτά-
κη».    
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Εξαγώγιμο προϊόν…

Ο πίνακας που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πρόσφατη
μελέτη του Τμήματος Πολιτικής για τα δικαιώματα των πο-

λιτών και τις συνταγματικές υποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, για λογαριασμό της Επιτροπής PEGA, σχετικά με τη
χρήση κακόβουλων λογισμικών, αποτυπώνει ζοφερά τον τρόπο
με τον οποίο η άρχουσα τάξη των «αρίστων» συνδυάζει την «τέ-
χνη του επιχειρείν» με την τέχνη του «παρακολουθείν» και την
άσκηση εξουσίας με κάθε ποταπό μέσο.

Επιχειρηματίες και πολιτικοί, συνέταιροι και κουμπάροι, «επι-
χειρηματίες» με πλαστές ταυτότητες, ΕΥΠ και ΕΛ.ΑΣ μπλέκονται
σε ένα κουβάρι εταιριών, πραγματικών και «βιτρίνας», εξωχώ-
ριων και εγχώριων, που ανοίγουν και κλείνουν κατά το συμφέρον
και σχετίζονται άμεσα με το κράτος, και μάλιστα, το βαθύ κρά-
τος. Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι
αυτά των αδελφών Μπίτζιων και του επιχειρηματία Λαβράνου,
του «ανθρώπου-κουμπάρου». Ο Λαβράνος είναι κουμπάρος του
υπουργού Υγείας Πλεύρη, του υπουργού Άμυνας Παναγιωτό-
πουλου, του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Πιερρακάκη, του
πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη και βέβαια του Δημητριάδη. Του ανηψιoύ του πρωθυπουρ-
γού και πολιτικού προϊστάμενου της ΕΥΠ Μητσοτάκη, που οδη-
γήθηκε σε παραίτηση από την θέση του αμέσως μετά το ξέσπα-
σμα του σκανδάλου. 

Μια πτυχή αυτού του σκανδάλου, που αναδεικνύει την πορεία
του χρήματος για να δικαιολογηθεί η αγορά του Predator, πα-
ρουσίασε η ΕφΣυν την περασμένη εβδομάδα: “Tην τελευταία τε-
τραετία η εταιρεία Krikel, με την οποία έχει σχέση ο επιχειρημα-
τίας Γιάννης Λαβράνος, είχε μεγάλου ύψους συναλλαγές με μια
κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «Ιονία Τεχνική»… Ανα-
ζητώντας τα στοιχεία της Ιονίας Τεχνικής στο ΓΕΜΗ διαπιστώ-
νουμε ότι η εταιρεία εμφανίζεται να βρίσκεται υπό εκκαθάριση…
Η εν λόγω εταιρεία από το 2011 δεν υπέβαλλε φορολογικές δη-
λώσεις και είχε μηδενικά εισοδήματα. Ας δούμε όμως πώς εμ-
πλέκεται με αυτήν η Krikel...

Μέσα σε μία τετραετία (2018-22) η Ιονία εξέδωσε τιμολόγια
προς την Krikel ύψους 5.361.230 ευρώ... Όλες αυτές οι συναλλα-
γές –για τις οποίες αξίζει να σημειωθεί ότι η Krikel εισέπραξε επι-
στροφή ΦΠΑ– ήταν εικονικές… Πουθενά δεν φαίνεται να υπάρ-
χουν οι αντίστοιχες τραπεζικές καταβολές… Τα τιμολόγια που
έκοψε προς την Krikel δεν αφορούσαν οικοδομικές εργασίες, αλ-
λά τεχνολογικό εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών… Τα τιμο-

λόγια του 2019 αφορούσαν εξοπλισμό υποστήριξης του συστή-
ματος Tetra, με το οποίο προμηθεύει την ΕΛ.ΑΣ. η Krikel, ενώ
εκείνα του 2020 σχετίζονται με εξοπλισμό που φέρεται να αξιο-
ποιήθηκε προκειμένου να γίνουν οι υποκλοπές από την ΕΥΠ μέ-
σω του Predator στις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής… 

Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως η Ιονία Τεχνική ουδέποτε
αγόρασε τον εξοπλισμό και ουδέποτε τον παρέδωσε στην Krikel.
Ωστόσο, τα τιμολόγια των 5,3 εκατ. ευρώ εκδόθηκαν, ενώ ο εξο-
πλισμός είχε ήδη αγοραστεί και χρησιμοποιήθηκε από την
ΕΥΠ.... Τα δε χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά φαί-
νεται ότι προέρχονται από τις περίφημες απόρρητες δαπάνες
της Krikel με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από τα
κρυφά κονδύλια της ΕΥΠ.

Τις προηγούμενες μέρες γράφτηκε και δεν διαψεύστηκε από
την κυβέρνηση ότι το κακόβουλο λογισμικό Predator λειτουργού-
σε σε χώρο της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή” καταλήγει η ΕφΣυν. 

Να ξηλώσουμε τους μηχανισμούς υποκλοπών
Πριν από λίγες εβδομάδες, ένας από τους βασικούς

αρθρογράφους των Financial Times, έκρουε τον
κώδωνα του κινδύνου στον Μητσοτάκη ότι «όσο περισ-
σότερο καθυστερεί η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις
τόσο περισσότερο φαίνεται ότι έχει κάτι να κρύψει». 

Οι κινήσεις του Μητσοτάκη στην πρόσφατη συνε-
δρίαση στην Βουλή χωρίς να απαντήσει στην ερώτη-
ση Τσίπρα αν γνώριζε ή όχι για την παρακολούθηση
από την ΕΥΠ του υπουργού Εργασίας Χατζηδάκη,
ήταν άλλο ένα δείγμα ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Εί-
ναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός που βρίσκεται στο επί-
κεντρο του σκανδάλου που αφορά ακόμη και στους
ίδιους τους «φίλους» και συνεργάτες του. Δεν υπάρ-
χει τίποτε άλλο που να εξηγεί την απόλυτη άρνησή
του να αναζητήσει ποιος και γιατί παρακολουθούσε
τους ίδιους του τους υπουργούς. Και αυτό θα αποκα-
λύπτεται ξανά και ξανά, βδομάδα τη βδομάδα (η λίστα
δεν έχει τελειωμό) μέχρι τις εκλογές, τώρα που τα
στόματα έχουν ανοίξει για τα καλά στην ΕΥΠ.

Του λόγου τ’ αληθές ήρθε να επιβεβαιώσει την πε-
ρασμένη Κυριακή ένα ακόμη δημοσίευμα από το Do-
cumento για τις παρακολουθήσεις, εστιάζοντας στον
Χατζηδάκη.

Η εφημερίδα δημοσίευσε αποσπάσματα από τρεις
συνομιλίες του υπουργού, η μια εξ αυτών με τον Κ.
Μουρουρούλη, την ημέρα που ο Χατζηδάκης μετακι-
νήθηκε στο υπουργείο Εργασίας, με τον υπουργό να
του λέει μάλιστα ότι «δεν ξέρει καθόλου το χώρο».
Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι η παρακολούθηση του
Χατζηδάκη από την ΕΥΠ για λόγους «εθνικής ασφά-
λειας» κράτησε ένα χρόνο με την εισαγγελέα της ΕΥΠ
να ανανεώνει την εντολή παρακολούθησης έξι φορές.
Παρουσιάζονται ο κωδικός παρακολούθησης (5046c)
και υπηρεσιακά σημειώματα της παρακολούθηση κα-
θώς και οι συνομιλίες που επιβεβαιώνονται από συνο-
μιλητές του υπουργού.  

Συνεργασία
"Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο πρωθυπουρ-

γός, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία και με
τιμά με τη φιλία του τόσα χρόνια, υπάρχει έστω και η
παραμικρή πιθανότητα να εμπλέκεται σε όλη αυτή την
ιστορία» δήλωσε ο Χατζηδάκης, ζητώντας επιπλέον
«δικαστική διερεύνηση». 

Οι αρνήσεις τους να ανοίξουν το στόμα τους στον
εγχώριο και διεθνή τύπο το μόνο που αποδεικνύει εί-
ναι ότι είναι το ίδιο υπεύθυνοι με τον πρωθυπουργό
για αυτήν την κατάντια - παρότι είναι θέμα χρόνου τα
ποντίκια να αρχίζουν να πηδάνε από το καράβι που
βυθίζεται. 

Δεν έχει τίποτε να περιμένει κανείς από μια τέτοια
σάπια κυβέρνηση. Πρέπει να φύγει μια ώρα αρχύτε-
ρα. Και αυτό δεν μεταφράζεται απλά σε «αποκαλύ-
ψεις» στα ΜΜΕ αναμένοντας τις εκλογές. Σημαίνει ξε-
σηκωμό, καταλήψεις, απεργίες, διαδηλώσεις για να
πέσει από τα κάτω εδώ και τώρα, εξασφαλίζοντας
έτσι και την εκλογική της συντριβή. 

Αλλά σημαίνει και εναλλακτική. Τι είναι διατεθειμένη
να κάνει η επόμενη κυβέρνηση για να σταματήσει αυτή
η σαπίλα; Θα αποκαλύψει όλο τον κατάλογο των παρα-
κολουθούμενων και θα απαιτήσει να τιμωρηθούν παρα-
δειγματικά όλοι οι εμπλεκόμενοι ξεκινώντας από τον
πρωθυπουργό; Θα σταματήσει τις παρακολουθήσεις
που εκτινάχτηκαν την τελευταία δεκαπενταετία - και τα
χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση; Και πάνω
απ’ όλα θα καταργήσει την ΕΥΠ, το καθεστώς των ΚΥ-
Πατζήδων που εδώ και δεκαετίες, όλο «εκδημοκρατίζε-
ται» και όλο αναγεννάται από τις στάχτες του, σαν τον
Φοίνικα της χούντας; Για αυτά δεν είπε τίποτε ο Τσί-
πρας στην Βουλή. 

Γ.Π.

Ξεσκεπάζονται 
οι διαδρομές
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Τι φανερώνει ο Προϋπολογισμός
του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη για το
2023;

Φέτος όλοι οι Δήμοι έχουν πολύ
μεγαλύτερα έξοδα λόγω αύξησης
του ενεργειακού κόστους και του
πληθωρισμού, αλλά η κρατική χρη-
ματοδότηση παραμένει καθηλωμένη.
Στην πραγματικότητα θα έχουμε μεί-
ωση της κρατικής επιχορήγησης και
μια χρονιά ακόμα πιο σκληρών περι-
κοπών στις δαπάνες για τις κοινωνι-
κές ανάγκες, που σπρώχνει τους
ΟΤΑ στην ιδιωτικοποίηση.

Για άλλη μία χρονιά δεν προβλέ-
πονται προσλήψεις προσωπικού. Οι
Δήμοι έχουν τουλάχιστον 50.000 λι-
γότερο προσωπικό από την εποχή
των μνημονίων λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τώρα ο Βορίδης απειλεί ότι θα
καταργήσει ακόμα και το Πρόγραμ-
μα των 8μηνων του ΟΑΕΔ, που κάλυ-
πτε στην ουσία πάγιες και διαρκείς
ανάγκες, με αποτέλεσμα οι ΟΤΑ να
μείνουν με 25.000 προσωπικό λιγότε-
ρο. Οι μόνες προσλήψεις που προ-
βλέπονται είναι για τη Δημοτική
Αστυνομία, η οποία μάλιστα πρόκει-
ται να αλλάξει χαρακτήρα και να με-
τατραπεί σε μηχανισμό καταστολής
και τρομοκράτησης των κατοίκων,
αφού με το νέο νομοσχέδιο οι δημο-
τικοί αστυνομικοί θα προμηθευτούν
χειροπέδες και γκλομπς για να μπο-
ρούν να προβαίνουν σε συλλήψεις.

Στον Προϋπολογισμό 2023 του Δή-
μου Νίκαιας-Ρέντη μόνο το 12,7% των
εσόδων είναι από τακτικές και έκτα-
κτες επιχορηγήσεις του κράτους. Τα
υπόλοιπα έσοδα είναι από δημοτικά
τέλη, πρόστιμα και κάθε λογής χαρά-
τσια. Δεν προβλέπεται κάποια μείωση
τελών και φόρων. Μάλιστα σε σχέση
με το 2020 τα έσοδα από Δημοτικά Τέ-
λη έχουν αυξηθεί κατά 500.000 ευρώ,
λόγω του ότι καταργήθηκαν και αυτές
οι ισχνές εκπτώσεις που υπήρχαν για
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αντί να
στηρίξει τους φτωχούς και τους ανέρ-
γους, η Δημοτική Αρχή κινείται στη λο-
γική μετατροπής όλων των υπηρεσιών
σε ανταποδοτικές. Έτσι οι Δημότες
πληρώνουν και Δημοτικά Τέλη αλλά
και τροφεία, συνδρομές για αθλητικά
προγράμματα, ωδείο κλπ. 

Παρά το γεγονός ότι φτάσαμε στο
σημείο ένα 11χρονο παιδί να χάσει
τη ζωή του στο 9ο Δημοτικό Σχολείο
Σερρών από έκρηξη του λεβητοστά-
σιου λόγω έλλειψης, κονδυλίων και
προσωπικού για τη συντήρηση των
σχολικών κτιρίων, φέτος το κρατικό
κονδύλι για την επισκευή και συντή-
ρηση σχολικών κτιρίων είναι πάλι
ελάχιστο. Είναι χαρακτηριστικό ότι
υπάρχουν σχολεία στην πόλη που οι
λέβητες έχουν πάνω από μισό αιώνα
ζωής (όπως πχ στο ΕΠΑΛ Νίκαιας)
και η συντήρησή τους δεν είναι εφι-
κτή αφού δεν υπάρχουν πλέον τα αν-
ταλλακτικά τους. Επιπλέον το κονδύ-
λι για τις λειτουργικές δαπάνες των
σχολείων, όπου περιλαμβάνει τη
θέρμανση και τη ΔΕΗ, είναι 100.000

ευρώ μικρότερο από πέρσι.
Σε μια περίοδο εντόνων σεισμικών

φαινομένων δεν υπάρχουν κονδύλια
ούτε για την κατεδάφιση επικίνδυνων
κτιρίων, ούτε για αντισεισμική προ-
στασία στα σχολεία και στα δημόσια
κτίρια. Το ίδιο ισχύει και με τον καθα-
ρισμό φρεατίων, όταν όλοι γνωρίζου-
με ότι η κλιματική καταστροφή οδη-
γεί σε πολύ έντονες βροχοπτώσεις,
με αποτέλεσμα οι δρόμοι να πλημμυ-
ρίζουν. Δεν υπάρχει επίσης πρόβλε-
ψη κονδυλίων για επισκευή επικίνδυ-
νων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων.

Τι γίνεται με τις υπηρεσίες των Δή-
μων που είναι σημαντικές για την
κοινωνία;

Χρειάζεται ενίσχυση των κοινωνι-
κών υπηρεσιών, προκειμένου να λει-
τουργήσουν ως ασπίδα προστασίας
ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση
που διαμορφώνεται. Είναι απολύτως
αναγκαίο να αναβαθμιστούν οι κοι-
νωνικές υπηρεσίες όπως το Βοήθεια
στο Σπίτι, να διευρυνθούν τα προ-
γράμματα αντιμετώπισης της φτώ-
χειας και της ενδοικογενειακής βίας,
να ενισχυθούν τα δημοτικά ιατρεία,
τα προγράμματα κοινωνικής κατοι-
κίας που θα στηρίξουν τους άστε-
γους της πόλης μας. Να μην καταρ-
γηθεί το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ που έδινε
στέγη στους ευάλωτους πρόσφυγες
μέσα στις πόλεις.

Βλέπουμε ότι ειδικά την τελευταία
περίοδο έχουμε ραγδαία αύξηση του
κοινωνικού αποκλεισμού, των ψυχι-
κών διαταραχών και της ενδοοικογε-
νειακής βίας. Στη Νίκαια πρόσφατα
ένας άνθρωπος κρεμάστηκε στο δα-
σάκι του Αγ. Φίλιππα. Είχαμε και μια
παραλίγο γυναικοκτονία, όταν μια
66χρονη γυναίκα μαχαιρώθηκε από
τον σύζυγό της και γλύτωσε μόνο

χάρη στην βοήθεια των γειτόνων.  
Η υπόθεση της Κιβωτού μας δεί-

χνει ότι οι Δομές Κοινωνικής Προ-
στασίας πρέπει να περάσουν ξανά
στο κράτος και όχι στα χέρια των πα-
πάδων, των ΜΚΟ και των κάθε λογής
«ευεργετών» που έχουν ως σκοπό το
κέρδος. Ακόμα και η υπόθεση του
Κολωνού είναι αποτέλεσμα της ανυ-
παρξίας κάθε είδους κοινωνικών δο-
μών φροντίδας. Υπάρχουν χιλιάδες
παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στη
φτώχεια ή άλλα παιδιά που κακοποι-
ούνται από τους κάθε λογής Μίχους,
χωρίς να υπάρχουν οι κοινωνικές δο-
μές στις γειτονιές με τους απαραίτη-
τους κοινωνικούς λειτουργούς και
ψυχολόγους, για να παρέμβουν.

Εμείς θεωρούμε ότι η δημιουργία,
με ευθύνη του κράτους και των Δή-
μων, σύγχρονων δημόσιων δομών
και πλήρως στελεχωμένων με το
αναγκαίο προσωπικό όλων των ειδι-
κοτήτων, που έχουν το ρόλο της οι-
κονομικής, ψυχολογικής στήριξης,
φροντίδας και κοινωνικής ένταξης
των ευάλωτων, είναι ένα πολύ ση-
μαντικό όπλο για την εξάλειψη των
φαινομένων περιθωριοποίησης, εν-
δοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής
εκμετάλλευσης παιδιών και ενηλί-
κων, κακοποίησης γυναικών.

Σύμφωνα με στοιχεία που ζητήσα-
με με επιστολή μας από την Υπηρε-
σία  Κοινωνικής  Προστασίας, σε σύ-

νολο 110.000 κατοίκων, το «Βοήθεια
στο σπίτι» έχει 10 υπάλληλους που
εξυπηρετούν μόλις και μετά βίας 200
ωφελούμενους! Τα Δημοτικά Ιατρεία
έχουν μόνο εθελοντές ιατρούς, χω-
ρίς καν βασικές ειδικότητες, όπως
Παθολόγος, Γενικός Ιατρός, Παιδία-
τρος. Η φροντίδα των αστέγων έχει
παραχωρηθεί από τη Δημοτική Αρχή
σε ΜΚΟ, για την οποία δεν υπάρχει
κανένας έλεγχος και ούτε στοιχεία
για το τι είδους υπηρεσίες προσφέ-
ρει και σε πόσους ωφελούμενους. Οι
ελάχιστοι Κοινωνικοί Λειτουργοί του
Δήμου δεν μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν στις αυξανόμενες ανάγκες πα-
ρέμβασης. Μόνο μέσα στο 2022
έχουν λάβει 98 εισαγγελικές παραγ-
γελίες για διερεύνηση συνθηκών σε
οικογένειες. Και όμως παρ’ όλη αυτή
την ένδεια κοινωνικής προστασίας,
στο κονδύλι του προϋπολογισμού
που αφορά τις δαπάνες για κοινωνι-
κή πολιτική είναι μόνο 1.000 ευρώ!

Ποιος είναι τρόπος για να σταματή-
σουμε αυτές τις επιθέσεις και ποιος
πρέπει να είναι ο ρόλος μιας δημο-
τικής κίνησης της αριστεράς;

Όλες οι κυβερνήσεις του παρελ-
θόντος, έχουν παρακρατήσει τη χρη-
ματοδότηση των Δήμων για να καλύ-
ψουν άλλες ανάγκες. Επιπλέον βά-
ζουν συνέχεια χαράτσια, ενώ αναθέ-
τουν στους Δήμους όλο και περισσό-
τερες λειτουργίες χωρίς να εγκρί-
νουν νέες προσλήψεις. Οι Δήμοι
έχουν πάρει δάνεια από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με επι-
τόκιο 4%. Στην περίοδο της πανδη-
μίας οι πληρωμές των δόσεων είχαν
ανασταλεί. Από φέτος όμως αυτό
παύει να ισχύει. Ο δικός μας δήμος
θα πληρώσει 2.300.000 ευρώ για τό-
κους και χρεολύσια μέσα στο 2023.

Επιπλέον, η ΝΔ επέβαλε έναν νέο
φόρο, το τέλος ταφής απορριμμά-
των, που είναι της τάξης των 20 ευ-
ρώ ανά τόνο σκουπιδιών. Η Νίκαια
θα πληρώσει φέτος 3 εκατομμύρια
για το «τέλος ταφής».

Ο μόνος τρόπος για να ανασάνουν
οικονομικά οι Δήμοι είναι η σύγκρου-
ση με αυτή την κυβέρνηση και την
πολιτική που στραγγαλίζει τις δημο-
τικές υπηρεσίες. Οι Δήμοι πρέπει να
διεκδικήσουν επιστροφή όλων των
παρακρατηθέντων πόρων, διαγραφή
χρεών, κατάργηση του τέλους τα-
φής, γενναία αύξηση της χρηματο-
δότησης, που από την περίοδο των
μνημονίων μειώθηκε στο 50%. Αυτό
όμως προϋποθέτει σύγκρουση με
την πολιτική της κυβέρνησης που τα
δίνει όλα για την αστυνομία και τους
εξοπλισμούς αντί για τις ανάγκες
του κόσμου στις εργατογειτονιές.

Αυτή την στιγμή χρειαζόμαστε ένα
μαζικό και μαχητικό κίνημα εργαζομέ-
νων στους ΟΤΑ, εκπαιδευτικών, υγει-
ονομικών και κατοίκων ενάντια στην
πολιτική της βαρβαρότητας που κλι-
μακώνει η κυβέρνηση και διαχειρίζεται
η Δημοτική Αρχή. Οι μάχες για να πα-
ραμείνουν στη δουλειά οι συμβασιού-
χοι Covid, οι εργαζόμενοι στο Βοήθεια
στο Σπίτι, για προσλήψεις και μονιμο-
ποιήσεις, για αύξηση των δαπανών
στις σχολικές επιτροπές, για προσλή-
ψεις σε όλες τις δημόσιες δομές Κοι-
νωνικής Προστασίας και στους Παιδι-
κούς Σταθμούς είναι μπροστά μας. Η
απεργία στις 15 Δεκέμβρη ενάντια
στον Προϋπολογισμό της καταστρο-
φής χρειάζεται να πετύχει. Δεν ξεχνά-
με ότι η μνημονιακή απαγόρευση των
μόνιμων προσλήψεων στο δημόσιο,
έσπασε μόνο μετά από το κίνημα των
καταλήψεων στα Γκαράζ των Δήμων
όλης της χώρας, που ανάγκασε την
τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να προ-
χωρήσει σε προσλήψεις 4.000 εργα-
ζομένων στους ΟΤΑ.

Η δύναμη βρίσκεται στους μαζι-
κούς, ενωτικούς και μαχητικούς αγώ-
νες σε κεντρικό και σε τοπικό επίπε-
δο, που συνδέουν τις οικονομικές
διεκδικήσεις με την κόντρα ενάντια
στο ρατσισμό, τον φασισμό, τον σε-
ξισμό. Πλέον στις εβδομαδιαίες
εξορμήσεις που κάνουμε στους ερ-
γατικούς χώρους και τις πλατείες
της πόλης, διαπιστώνουμε ότι διευ-
ρύνεται συνεχώς το κομμάτι των ερ-
γαζομένων και της νεολαίας που έχει
εμπειρίες αγώνα και αντίστασης. Ο
δικός μας ρόλος ως Δημοτική Κίνη-
ση είναι να τους ξεσηκώνουμε και να
οργανώνουμε τις μάχες από τα κάτω
και ενωτικά. Και δίπλα στην κλιμάκω-
ση των αγώνων, να ανοίγουμε τη συ-
ζήτηση για την προοπτική που ανοί-
γει μια ανατροπή της κυβέρνησης
Μητσοτάκη, χωρίς να πισωγυρίσου-
με στους συμβιβασμούς της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να προχωρή-
σουμε στη σύγκρουση και ανατροπή
του συστήματος που γεννά τη φτώ-
χεια και τη βαρβαρότητα.

Μάχη στους Δήμους 
για τις κοινωνικές ανάγκες

Η Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος
Νίκαιας με την
Ανταρσία στην 
Κοκκινιά, μίλησε
στον Μάνο Νικολάου

18/9, Το μπλοκ της Ανταρσία στην Κοκκινιά στην διαδήλωση για την επέτειο της δολοφονίας του Π.Φύσσα. Φωτό Γιώργος Πίττας



Νο 1551, 14 Δεκέμβρη 2022 Το εργατικό κίνημασελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

Οι εργαζόμενοι στους δήμους
να κατέβουμε μαζικά στον

δρόμο στην απεργιακή συγκέν-
τρωση στις 15/12 στην Κλαυθμώ-
νος μαζί με τους εργαζόμενους
από τα σχολεία, τα νοσοκομεία
και το υπόλοιπο Δημόσιο. Γιατί ο
προϋπολογισμός της κυβέρνη-
σης, εκτός των άλλων, σημαίνει
περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις. 

Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λό-
γω της υποχρηματοδότησης και
της έλλειψης προσωπικού για τη
σωστή λειτουργία των υπηρεσιών
των δήμων. Και παρ' όλα αυτά θέ-
λουν να βάλουν χέρι στα εναπο-
μείναντα δικαιώματα που έχουν
οι εργαζόμενοι, αλλά και οι πολί-
τες. Στο βωμό του κέρδους δεν
θα αφήσουν δημόσια και δωρεάν
δομή όρθια, που θα στηρίξει τα
παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους
ευάλωτους. Κλείνουν δομές που
φροντίζουν ανθρώπους με ανα-
πηρίες και ζητήματα ψυχικής
υγείας. Δεν τους ενδιαφέρει αν
υπάρχουν Παιδικοί Σταθμοί κα-
τάλληλοι για να αναπτυχθούν σω-
στά τα παιδιά, με το απαραίτητο
προσωπικό και υποδομές. 

Να σταματήσουν να κοιτάνε τις
κοινωνικές δομές με όρους εμπο-
ρίου. Οι βασικές ανάγκες του αν-
θρώπου πρέπει να καλύπτονται
από το κράτος.  

Γι' αυτό οι εργαζόμενοι σαν μια
γροθιά να παλέψουμε ενάντια
στην κυβέρνηση και τα αφεντικά
που υπονομεύουν τη ζωή μας και
κλέβουν τον ιδρώτα μας. Πα-
λεύουμε για αύξηση των μισθών,
γιατί αυτός που έχουμε τώρα δεν
φτάνει λόγω της ακρίβειας, είναι
φιλοδώρημα. Να αυξηθούν στο
σημείο που δεν θα χρειαζόμαστε
επιδόματα. Να ρίξουμε στο καλά-
θι των αχρήστων τον προϋπολογι-
σμό τους και αυτούς που εξυπη-
ρετούν την κερδοσκοπία των λί-
γων εις βάρος μας. Άμεσα πρέπει
να κλιμακώσουμε. Ξεκινάμε με τη
στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις
15/12, αλλά πρέπει να συνεχίσου-
με με απεργίες με διάρκεια. 

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν στέκεται στο
ύψος των περιστάσεων. Πρέπει
να μπει σε τροχιά απεργιακής
σύγκρουσης όπως άλλες ομο-
σπονδίες και σωματεία. Όχι για
να δώσουν πέντε ψίχουλα, αλλά
να τα πάρουμε όλα πίσω και ακό-
μα περισσότερα. Αυτό θα το κα-
ταφέρουμε γιατί θα οργανώσου-
με και θα συσπειρωθούμε από τα
κάτω.

Ελένη Τσαγανού, 
βρεφονηπιοκόμος στον δήμο 

Νίκαιας-Ρέντη

Δώσαμε τη μάχη μέσα στο
συνέδριο της ΑΔΕΔΥ και

την κερδίσαμε να βγει μια πα-
νεργατική απάντηση απέναντι
στην κυβέρνηση και τον προ-
ϋπολογισμό. Είναι η συνέχεια
μιας σειράς μαχών που δίνει το
κίνημα απέναντι στις επιλογές
της κυβέρνησης: από την πανυ-
γειονομική απεργία στις 20/10,
την πανεργατική στις 9/11 μέχρι
τις πορείες του Πολυτεχνείου
και του Γρηγορόπουλου στις
6/12, όπου μαζικά ο κόσμος κα-
τέβηκε στους δρόμους για να
εκφράσει την οργή του και για
τη νέα κρατική δολοφονία του
16χρονου Ρομ. Αυτή η δυναμική
είναι που ανάγκασε και τις πιο
συμβιβασμένες ηγεσίες, που
δεν ήθελαν στην αρχή, να δε-
σμευτούν ότι η 15/12 θα είναι
απεργία.  

Μια απεργία που για μας στα
νοσοκομεία παίζει πολύ σημαν-
τικό ρόλο γιατί έρχεται να δώ-
σει συνέχεια στην τριήμερη
απεργιακή μάχη που δώσαμε
ενάντια στον νέο νόμο του
Πλεύρη που ιδιωτικοποιεί το
ΕΣΥ. Βάζει τους ιδιώτες για-
τρούς στα δημόσια νοσοκομεία
και υποχρεώνει τον κόσμο που
στενάζει με την ακρίβεια ουσια-
στικά να πληρώνει για την περί-
θαλψή του αν θέλει να γίνει κα-
λά. Θα συνεχίσουμε να πα-
λεύουμε για να μην εφαρμοστεί
αυτός ο νόμος. 

Εξυπηρετεί ουσιαστικά τον
νέο προϋπολογισμό που για άλ-
λη μια φορά δεν δίνει τα λεφτά
που χρειάζονται για τις δομές
Υγείας και Πρόνοιας, αλλά αυ-
ξάνει τα κονδύλια στους μπά-
τσους που δολοφονούν και
στους εξοπλισμούς. Η κυβέρνη-
ση επιλέγει να εξυπηρετεί τους
καπιταλιστές, τους τραπεζίτες,
τους παρόχους ενέργειας μέσω
επιδοτήσεων και τα στελέχη της
που είναι ανακατεμένα στις μί-
ζες και τα σκάνδαλα. Αυτά
εξοργίζουν τον κόσμο στους
χώρους δουλειάς που παλεύει
για αυξήσεις, για να επανέλθει
ο 13ος και 14ος μισθός, για μό-
νιμη και σταθερή δουλειά απέ-
ναντι στην ομηρεία των συμβά-
σεων, για να μπορεί να ζει με
αξιοπρέπεια από τη δουλειά
του. Γι' αυτό το απεργιακό ραν-
τεβού στις 15/12 είναι για όλους
μας!

Κατερίνα Πατρικίου, 
σύνεδρος με τις 

Παρεμβάσεις, πρόεδρος 
Σωματείου Εργαζομένων 

νοσοκομείου Άγιος Σάββας

Αθήνα 12μ Προπύλαια
Θεσσαλονίκη 12μ
άγαλμα Βενιζέλου
Χανιά 12μ πλατεία
Αγοράς

Ηράκλειο 11πμ πλατεία
Ελευθερίας
Ξάνθη 1μμ κεντρική πλατεία
Βόλος 1.30μμ Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Στις 15 Δεκέμβρη ξεσηκωνόμαστε
απεργιακά ενάντια στην κυβέρνηση
των δολοφόνων που προχωράει στην
ψήφιση του νέου προϋπολογισμού
για να συνεχίζει την εγκληματική της
διαχείριση. Εκείνη την ημέρα απερ-
γούν με 24ωρη απεργία οι εκπαιδευ-
τικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση (ΟΛΜΕ) και στην Ιδιωτική Εκ-
παίδευση (ΟΙΕΛΕ), ενώ με στάση ερ-
γασίας συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί
της Πρωτοβάθμιας (ΔΟΕ) με κάλε-
σμα στους συλλόγους να την μετα-
τρέψουν σε 24ωρη. Με την παναττική
στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για όλο
το δημόσιο, η απεργία παίρνει πα-
νεργατική διάσταση.
Είναι κυβέρνηση δολοφόνων γιατί
επιλέγουν να ενισχύσουν τους μπά-
τσους και τους εργολάβους που δο-
λοφονούν και να τσακίσουν πάλι αυ-
τούς που προσφέρουν μια καλύτερη
ζωή για όλους: τους υγειονομικούς,
τις κοινωνικές δομές και το κράτος
Πρόνοιας, τους εκπαιδευτικούς. Να
γκρεμίσουμε την κυβέρνηση πλημμυ-
ρίζοντας τους δρόμους της Αθήνας
και πανελλαδικά στις απεργιακές
συγκεντρώσεις!

Με 24ωρη απεργία συμμετέχουν στις 15/12
και οι εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική εκπαίδευ-

ση με απόφαση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκ-
παιδευτικών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ).

«Από το 2012 οι αποδοχές των ιδιωτικών εκπαι-
δευτικών μειώθηκαν σχεδόν κατά 40%! Ποιος
έχασε και ποιος κέρδισε από τη ρύθμιση αυτή; Ας
δούμε τους συγκλονιστικούς αριθμούς, βάσει των
στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, όπως τα επεξεργάστηκε
το Κλαδικό Ινστιτούτο της ΟΙΕΛΕ: Χάνουν: Οι
ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που από το 2012 χάνουν
κάθε χρόνο 27.895.190. Τα ασφαλιστικά ταμεία
υφίστανται ετησίως συνολική μείωση των εισφο-
ρών τους κατά 19.410.685. Κερδίζουν: Οι εργοδό-
τες που από το 2012 «ελαφρύνθηκαν» από την
καταβολή μισθών και εισφορών ετησίως κατά
31.756.500 .Ταυτόχρονα, οι εργοδότες κέρδισαν
επιπλέον περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως
από την υποχρεωτική αύξηση του ωραρίου κατά
δύο ώρες και ελαφρύνθηκαν σημαντικά από το
πάγωμα των ωριμάνσεων για μια διετία», τονίζει η
ΟΙΕΛΕ στο κάλεσμά της στην απεργία. 

Στη σκιά των πρόσφατων τραγικών γεγονότων
με θύματα μαθητές και παιδιά, συμμετέχουμε

στην 24ωρη απεργία στις 15/12 για να διεκδική-
σουμε ασφαλή δημόσια σχολεία για όλα τα παιδιά,
μονιμοποίηση των νεοδιόριστων συναδέλφων μας
και αξιοπρεπείς μισθούς, καθώς και δομές Πρόνοι-
ας και στήριξης των ευάλωτων ομάδων. Συνδέουμε
τον αγώνα μας με τον αγώνα που δίνουν οι υγει-
ονομικοί ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της Παιδείας
και της Υγείας.

Αθανασία Κατσούλη, εκπαιδευτικός

Προμετωπίδα των αιτημάτων μας για την απεργία
στις 15/12 είναι οι αυξήσεις σε μισθούς και χρημα-

τοδότηση για τη δημόσια Παιδεία. Αλλά ξέρουμε πολύ
καλά ότι η κόντρα με την Κεραμέως και την κυβέρνηση
που δίνουμε οι εκπαιδευτικοί είναι σε πολλά επίπεδα.
Δεν θα επιτρέψουμε τους εκβιασμούς της Κεραμέως
για να περάσει το έκτρωμα της αξιολόγησης στα σχο-
λεία. Θέλει να χρησιμοποιήσει τους νεοδιόριστους σαν
πολιορκητικό κριό, απειλώντας τους ότι δεν θα μονιμο-
ποιηθούν αν δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση. Αλ-
λιώς θα τους απολύσει, για να μπορέσει να κάνει και
οικονομία ώστε να βγουν τα πλεονάσματα στον προ-
ϋπολογισμό.

Τι θα σημάνει στα σχολεία ο νέος προϋπολογισμός
που δεν δίνει λεφτά στην τοπική αυτοδιοίκηση που τα
έχει αναλάβει; Και μάλιστα σε μια περίοδο ακρίβειας
που τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων έχουν ανέβει
κατακόρυφα; Κακές συντηρήσεις με κίνδυνο να εκρα-
γούν και άλλοι λέβητες ή να πέσουν στα κεφάλια μας τα
ντουβάρια με κίνδυνο της σωματικής μας ακεραιότητας
και της ίδιας μας της ζωής. Κρύες αίθουσες για να κά-
νουμε οικονομία στο πετρέλαιο. Ελλείψεις σε προσωπι-
κό καθαριότητας σε μια περίοδο που η πανδημία δεν
έχει τελειώσει και η απολύμανση είναι πολύ σημαντική. 

Χαιρόμαστε που η απεργία στις 15/12 δεν είναι μόνο
πανεκπαιδευτική αλλά για όλο το Δημόσιο. Είναι δύνα-
μη ο πανεργατικός συντονισμός. Όλο και περισσότε-
ρος κόσμος θέλει να παλέψει για να ξεμπερδέψει με
αυτή την κυβέρνηση και να συγκρουστεί με το σύστη-
μα που τα κέρδη των λίγων μπαίνουν πάνω από τις
ζωές μας.

Στέλιος Γιαννούλης, ταμίας ΣΕΠΕ 
Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Απεργιακές συγκεντρώσεις στις 15/12



Ολοκληρώθηκε το 38ο συνέ-
δριο της ΑΔΕΔΥ, που έγινε το
τριήμερο 6-7-8 Δεκέμβρη στο

ξενοδοχείο Νοβοτέλ με τις δυνάμεις
της Αριστεράς να πλειοψηφούν και
πάλι ενάντια σε ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, η
οποία έχασε δύο έδρες. Πέρα όμως
από τα μαθηματικά, το “καυτό” απερ-
γιακό φθινόπωρο έβαλε τη σφραγίδα
του στο συνέδριο και γι' αυτό κερδή-
θηκαν αποφάσεις όπως η μη εφαρμο-
γή των ηλεκτρονικών εκλογών του νό-
μου Χατζηδάκη σε πρωτοβάθμια, δευ-
τεροβάθμια σωματεία και στην ίδια
την ΑΔΕΔΥ, αλλά και ότι απέναντι στη
λεηλασία του νέου προϋπολογισμού
η ΑΔΕΔΥ θα απαντήσει απεργιακά.

Αυτό δεν έγινε αυτόματα. Το καθό-
ρισε η μάχη που έδωσαν μέσα στο συ-
νέδριο οι Παρεμβάσεις και μέσα σε
αυτές ο Συντονισμός Εργατικής Αντί-
στασης και το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων. Και τις τρεις ημέρες, από την
αρχή μέχρι το τέλος, η πολιτική πα-
ρέμβαση σύνεδρο τον σύνεδρο με τα
υλικά του Συντονισμού έπαιξε ρόλο
σαν συνέχεια της συζήτησης που γι-
νόταν μέσα στην αίθουσα. Το αίτημα
για να γίνει η απεργία των εκπαιδευτι-
κών πανδημοσιοϋπαλληλική έγινε κέν-
τρο όχι μόνο από τις τοποθετήσεις
των συνέδρων των Παρεμβάσεων, αλ-
λά μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Το τραγικό συμβάν με την έκρηξη
του λεβητοστασίου στις Σέρρες που
κόστισε τη ζωή σε έναν 11χρονο μαθη-
τή ήταν κέντρο αναφοράς σε όλους.
Χρειαζόταν όμως η πολιτική σύνδεση
με τις περικοπές και η επιμονή ότι δεν
μπορεί να μείνει αναπάντητο. 

«Δεν είναι η πρώτη φορά το τελευ-
ταίο διάστημα που έχουμε εκρήξεις
λέβητα σε σχολεία. Έχει ξανασυμβεί
το τελευταίο διάστημα, σε τρία ακόμη
σχολεία πανελλαδικά. Γι’ αυτό ο θάνα-
τος του 11χρόνου μαθητή στις Σέρ-
ρες δεν είναι «ατύχημα» αλλά μια προ-
διαγεγραμμένη δολοφονία. Είναι η πο-
λιτική των περικοπών που διαλύει τις
τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, και
τους αναγκάζει να παίρνουν εργολά-
βους που ενδιαφέρονται για το κέρ-
δος και όχι για την ασφάλεια των παι-
διών», τόνιζε η ανακοίνωση του Συντο-
νισμού για το συμβάν και κατέληγε:

«Την συνέχιση αυτής της πολιτικής
που δολοφονεί καθημερινά παιδιά, θα
αποτυπώσει τις επόμενες μέρες ο
προϋπολογισμός που φέρνει να ψηφί-
σει η κυβέρνηση στη βουλή. Περικο-

πές σε όλα όσα έχουν ανάγκη οι ερ-
γαζόμενοι για να βγαίνουν πλεονά-
σματα για τις τράπεζες, τους εξοπλι-
σμούς και τους μπάτσους... Η ΑΔΕΔΥ
δεν μπορεί να αφήσει τις εκπαιδευτι-
κές ομοσπονδίες να δώσουν αυτές
μόνες τους τη μάχη ενάντια στον δο-
λοφονικό προϋπολογισμό. Το Συνέ-
δριο χρειάζεται να αποφασίσει πανελ-
λαδική πανδημοσιοϋπαλληλική στάση
εργασίας».

Πολύ σημαντικές ήταν και οι πρω-
τοβουλίες του Συντονισμού Εργατι-
κής Αντίστασης για να ανοίξουν μέσα
στο συνέδριο οι μάχες ενάντια στον
ρατσισμό και τον σεξισμό, καταθέτον-
τας ψηφίσματα για να βγει και φέτος
απεργία στις 8 Μάρτη, παγκόσμια
ημέρα των γυναικών, και για συμμετο-
χή της ΑΔΕΔΥ στην κινητοποίηση στις

18 Μάρτη, διεθνή μέρα δράσης ενάν-
τια στον ρατσισμό και τον φασισμό. 

Σε συντονισμό με την ΚΕΕΡΦΑ,
πραγματοποιήθηκε παρέμβαση με τις
υπό έξωση προσφύγισσες από τα
σπίτια που διέμεναν μέσω του προ-
γράμματος ΕΣΤΙΑ. Πήραν τον λόγο
και ζήτησαν να σταματήσουν οι εξώ-
σεις, ενώ με την αφίσα της ΚΕΕΡΦΑ
για την κινητοποίηση 18 Μάρτη στο
χέρι κάλεσαν σε στήριξη του συλλα-
λητηρίου. Πήραν στο τέλος το πιο
θερμό χειροκρότημα από όλους τους
συνέδρους, οι οποίοι φώναζαν αντι-
ρατσιστικά συνθήματα.

Λίγη ώρα αργότερα, η Κίνηση για
την Απεργιακή 8 Μάρτη οργάνωσε εκ-
δήλωση για να ανοίξει το ζήτημα του
σεξισμού και τα βάρη που ρίχνει στις
γυναίκες η πολιτική των περικοπών
και των ιδιωτικοποιήσεων με ομιλή-
τριες τη Ζαννέτα Λυσικάτου, γιατρό
από το Συντονιστικό Νοσοκομείων και
την Τιάνα Ανδρέου, συνδικαλίστρια
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. «Τα
σκάνδαλα από την Κιβωτό και τον Λι-
γνάδη μέχρι τον μαστρωπό Μίχο δεν
είναι τυχαία συνδεδεμένα με την κυ-
βέρνηση της ΝΔ και την πολιτική της.
Γι' αυτό η 8 Μάρτη είναι υπόθεση
όλου του εργατικού κινήματος και
πρέπει να είναι απεργιακή», τόνισε
ανάμεσα σε άλλα η Ζ. Λυσικάτου.
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ΕΔΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

ΔΑΚΕ (ΝΔ)                 20
ΔΑΣ (ΠΑΜΕ)              18
ΠΑΣΚΕ (ΚΙΝΑΛ)         16
ΕΑΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ)          13
ΑΝΑΤΡΟΠΗ               9
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ          6
ΜΕΤΑ                         3

ΠΑΤΡΑ

Στο πόδι 
και στις 
14/12

“Δώσαμε μάχη”

Πανελλαδική Μέρα Δρά-
σης για τα νοσοκομεία

καλεί η ΠΟΕΔΗΝ την Τε-
τάρτη 14/12. Απεργούν όλα
τα νοσοκομεία στη Δυτική
Ελλάδα με κοινό συλλαλη-
τήριο στην Πάτρα στις
8.30πμ στην πλατεία Γεωρ-
γίου και πορεία στην 6η
Υγειονομική Περιφέρεια. Η
ΑΔΕΔΥ στηρίζει την κινητο-
ποίηση με απόφαση για πα-
ναχαϊκή στάση εργασίας
8πμ-12μες σε όλο το δημό-
σιο. Την ίδια μέρα θα γί-
νουν κινητοποιήσεις στις
πύλες σε άλλα νοσοκομεία.
Το Σωματείο Εργαζομένων
ΓΝΑ Γεννηματάς καλεί σε
παράσταση διαμαρτυρίας
12μ-2μμ στο προαύλιο. 

«Οι Δημόσιες Δαπάνες
Υγείας παραμένουν στο 5%
του ΑΕΠ την ώρα που ο μέ-
σος όρος των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
7,5%. Η κυβέρνηση ποτέ
της δεν έκρυψε τα σχέδια
καταργήσεων – συγχωνεύ-
σεων κοντινών Νοσοκομεί-
ων. Με διαρκείς αγωνιστι-
κές κινητοποιήσεις δεν θα
επιτρέψουμε την κατάργη-
ση ούτε μιας κλίνης από τις
35.000 που συνολικά διαθέ-
τουν τα Νοσοκομεία», τονί-
ζει η ΠΟΕΔΗΝ. «Δουλεύου-
με εφέτος με 10.000 λιγό-
τερο προσωπικό από πέρυ-
σι. Οι κενές οργανικές θέ-
σεις αγγίζουν τις 45.000.
Το υγειονομικό προσωπικό
είναι εξαντλημένο από την
εργασιακή εξουθένωση, με
χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό
και άδειες».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΔΕΔΥ

Πολωμένο δεξιά-αριστερά

Την πρώτη μέρα του συνεδρίου πολλές ήταν οι άδειες καρέκλες από τους
συνέδρους της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ. Τη δεύτερη μέρα όμως γέμισαν γιατί

υπήρχε πολύ μεγάλη πόλωση, που είχε να κάνει με δύο πράγματα. Το πρώτο εί-
χε να κάνει με την αντιμετώπιση της ΑΔΕΔΥ σχετικά με τις ηλεκτρονικές ψηφο-
φορίες στα σωματεία με βάση τον νόμο Χατζηδάκη, που είναι ουσιαστικά το
φακέλωμα συνδικαλιστών και εργαζομένων από την κυβέρνηση. Και το δεύτερο
ήταν το πρόγραμμα δράσης που θα έβγαζε την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμά-
ζεται να ψηφίσει έναν προϋπολογισμό περικοπών και ιδιωτικοποιήσεων. Ήταν
συνέδριο πολωμένο ανάμεσα στην Αριστερά και τη Δεξιά.

Έτσι φτάσαμε τη δεύτερη μέρα (7/12) να κερδίζουμε με μεγάλη πλειοψηφία -
καταψήφισαν ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ- ότι δεν δεχόμαστε να εφαρμοστούν οι ηλεκτρονι-
κές ψηφοφορίες του Χατζηδάκη, γιατί είναι επίθεση στα σωματεία και τον συν-
δικαλισμό. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση κόντρα και στους συμβιβασμούς
των γραφειοκρατών και στην κυβέρνηση.

Πρόγραμμα δράσης
Όσο αφορά στο πρόγραμμα δράσης, εμείς ως Παρεμβάσεις ομόφωνα απο-

φασίσαμε ότι δεν θα αφήσουμε μόνους τους εκπαιδευτικούς στις 15 Δεκέμβρη
που η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ έχουν αποφασίσει απεργία στις παραμονές του προ-
ϋπολογισμού. Αλλά θα είναι μια πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία ενάντια στο
σφαγείο του προϋπολογισμού που οδηγεί σε θανάτους ασθενών στα νοσοκο-
μεία και μαθητών. 

Κάναμε τοποθετήσεις στο συνέδριο για να πιέσουμε σε αυτήν την κατεύθυν-
ση σε σημείο που έγινε αποδεκτό  ότι αυτή τη φορά το συνέδριο θα κλείσει με
ψηφοφορίες για το πρόγραμμα δράσης και όχι αναμένοντας το πότε θα συγ-
κροτηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή για να αποφασίσει. 

Μετά τη ψηφοφορία για τις ηλεκτρονικές εκλογές, ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ αποχώ-
ρησαν. Όμως παρέμεινε το προεδρείο του συνεδρίου. Βάλαμε τότε την ψηφο-
φορία για απεργία στις 15 Δεκέμβρη και την κερδίσαμε με τις ψήφους όλων

των συνέδρων από τις Παρεμβάσεις και κάποιους από τις άλλες παρατάξεις.
Ύστερα το ΠΑΜΕ έβαλε δικό του ψήφισμα για απεργία στις αρχές του 2023
χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα. Πέρασε και αυτό με τις ψήφους του ΠΑ-
ΜΕ και ένα κομμάτι από τις Παρεμβάσεις και τους υπόλοιπους. Ο προεδρεύων
του συνεδρίου αναγκάστηκε να ανακοινώσει μπροστά σε εκατοντάδες αντιπρο-
σώπους ότι πέρασαν και οι δύο προτάσεις.

Την επόμενη και τελευταία μέρα του συνεδρίου που ήταν οι εκλογές για το
Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, το ΠΑΜΕ δήλωσε ότι δεν πάρθηκε καμία απόφα-
ση για απεργία στις 15 Δεκέμβρη, αλλά μόνο για απεργία στις αρχές του 2023.
Ως Παρεμβάσεις διαμαρτυρηθήκαμε. 

Έτσι έκλεισε εν τέλει η ΑΔΕΔΥ να καλεί παναττική στάση εργασίας και συμ-
μετοχή στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών σωματείων ΟΛΜΕ-ΔΟΕ-ΟΙΕΛΕ.
Σε αυτήν την απεργία δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για τη μάχη ενάντια στον
προϋπολογισμό.

Χρίστος Αργύρης, 
σύνεδρος με τις Παρεμβάσεις, Συντονιστικό Νοσοκομείων

Aποτελέσματα
38ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΔΕΔΥ

7/12, Συνέδριο ΑΔΕΔΥ. Φωτό: Μάνος Νικολάου

7/12, Συνέδριο ΑΔΕΔΥ, παρέμβαση των υπο έξωση προσφυγισσών. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Η Πρωτοβουλία για την Ενωτική
Κίνηση της ριζοσπαστικής και

αντικαπιταλιστικής αριστεράς, που
θα βρεθεί την Δευτέρα 19 Δεκέμβρη
στο Studio, είναι απαραίτητη στις
συνθήκες που βρισκόμαστε τόσο μέ-
σα στα νοσοκομεία όσο και συνολι-
κότερα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε ένα
νόμο που θέλει να ιδιωτικοποιήσει τη
Δημόσια Υγεία, την ίδια στιγμή που
όλοι όσοι εργαζόμαστε στα δημόσια
νοσοκομεία βλέπουμε την κατακόρυ-
φη αύξηση του κόσμου που αναζητά
βοήθεια σε αυτά. Είναι εξοργιστικό
στην πιο κρίσιμη στιγμή του ΕΣΥ, να
επιλέγει να ξεπουλά κομμάτια του.
Απέναντι σε αυτή τη δολοφονική πο-
λιτική, οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής
αντικαπιταλιστικής αριστεράς παίξα-
με καθοριστικό ρόλο για το πολλα-
πλό απεργιακό κίνημα του τελευταί-
ου διαστήματος και συνεχίζουμε τώ-
ρα για να μην εφαρμοστεί αλλά να
ανατραπεί αυτός ο νόμος. Οι ίδιες
δυνάμεις υπερασπιστήκαμε το δι-
καίωμά μας να απεργούμε και να δια-
δηλώνουμε, ανοίγοντας, ήδη από τις
κινητοποιήσεις στις πύλες τον Απρί-
λη του 2020, το δρόμο για την απο-
τυχία της κυβέρνησης να εφαρμόσει
το νόμο Χατζηδάκη. Και αντίστοιχα
κινηθήκαμε σε όλα τα μέτωπα.

Μπαίνοντας μπροστά στις μάχες,
παίρνοντας αγωνιστικές πρωτοβου-
λίες και απευθύνοντάς τες ανοιχτά
και ενωτικά σε όλο τον κόσμο των νο-
σοκομείων, καταφέραμε να απελευ-
θερώσουμε τις δυνάμεις του υγειονο-
μικού κινήματος αλλά και να κερδί-
σουμε ένα μεγάλο κομμάτι στο ότι τα
πράγματα αλλάζουν στο πεζοδρόμιο.
Όχι στους τέσσερις τοίχους της Βου-
λής, αλλά από τα κάτω. Έτσι άλλαξαν
και οι «συσχετισμοί». Όταν ξεκινάγα-
με τον Απρίλη του 2020, η σύνθεση
του Σωματείου δεν ήταν πιο ευνοϊκή
από ότι είναι σήμερα. Μέσα από αυ-
τές τις πρωτοβουλίες, κινητοποι-
ήσεις, δράσεις γίναμε πιο δυνατοί.

Σε όλο αυτό τον κόσμο, που είναι
ριζοσπαστικοποιημένος και προχω-
ρημένος, που θέλει να ανατρέψει την
κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά έχει εμ-
πειρία και από την κυβέρνηση της
Αριστεράς, και αναφέρεται στη ριζο-
σπαστική αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά, είναι ανάγκη να δώσουμε κεντρι-
κή πολιτική έκφραση.

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
γιατρός, μέλος ΔΣ Σωματείου

Εργαζόμενων ΓΝΑ Γεννηματάς

Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο όσο ποτέ να
υπάρχει ένα ενιαίο εκλογικό βήμα από τις

δυνάμεις της ριζοσπαστικής κομμουνιστικής
αριστεράς, στο σύνολό τους αν είναι δυνατόν.
Και γιατί τα πράγματα είναι πολύ άσχημα σε
σχέση με την επίθεση που δέχεται σήμερα ο
κόσμος της εργασίας από όλα αυτά τα νομο-
σχέδια που έχουν περάσει, από τη γενικευμένη
παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού και τις επι-
θέσεις στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις χρό-
νων των εργαζόμενων. Αλλά και γιατί είναι στοί-
χημα να μπορέσει να εκφράσει τη δυνατότητα
για μια άλλη πορεία και στο κίνημα και στον
ίδιο τον χώρο της
επαναστατικής ριζο-
σπαστικής αριστε-
ράς.

Η κρίση των τε-
λευταίων χρόνων
και η πολιτική σε
σχέση με τις επιλο-
γές του ΣΥΡΙΖΑ και
η αποτυχία του κι-
νήματος να ανατρέ-
ψει τις πολιτικές
των μνημονίων και
τις μετέπειτα, επηρέασε και το χώρο αυτό με
τον πολυκερματισμό και την εσωστρέφεια. Θε-
ωρώ λοιπόν ότι είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή,
όσο ποτέ άλλοτε, να ξαναβγεί στην επιφάνεια
αυτός ο λόγος που είναι αναγκαίος για τις νίκες
των εργαζόμενων αλλά και για την συνολική
ανατροπή. Η επαναστατική ριζοσπαστική αρι-
στερά θα πρέπει το ελάχιστο να καθήσει στο
τραπέζι να κουβεντιάσει και για την προοπτική
ευρύτερα, αλλά τουλάχιστον σε άμεσο χρόνο
για τον κοινό εκλογικό σχεδιασμό και κάθοδο.

Δεν είναι ανάγκη να έχουμε μια συνολική
προγραμματική συμφωνία με την έννοια ότι δεν
επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη στιγ-
μή έναν κομμουνιστικό πόλο, ούτε ένα κομμου-
νιστικό κόμμα. Χρειάζονται προφανώς συμφω-
νίες, τουλάχιστον στα ζητήματα που αφορούν
την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, σε μια λογική αντικαπιτα-
λιστική, αντιμπεριαλιστική και αντιΕΕ. Όμως
δεν απαιτείται συνολική στρατηγική συμφωνία.
Απαιτείται να υπάρχει συμφωνία σε ένα πρό-
γραμμα διεκδικήσεων και στόχων πάλης που
αυτή η αριστερά μπορεί να εκφράσει. Και είναι
ελπιδοφόρο ότι ξεκινά ένα τέτοιο εγχείρημα
τουλάχιστον σε επίπεδο συζήτησης.

Επειδή ακριβώς αυτή η αριστερά έχει δυνά-
μεις στους χώρους δουλειάς και τη νεολαία,
στην περίπτωση που δεν κατέβει στις εκλογές
ή κατέβει πολυδιασπασμένη, το αποτέλεσμα θα
είναι αναντίστοιχο με αυτό που πραγματικά κοι-
νωνικά εκφράζει και την κοινωνική επιρροή που
έχει. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση σε επίπε-
δο κινήματος, μια συνένωση και συγκέντρωση
δυνάμεων, ένας κοινός σχεδιασμός δηλαδή,
για τις μάχες μπροστά μας. Yπάρχουν χίλια
δυο ζητήματα που μάχεται σήμερα το εργατικό
κίνημα όχι μόνο από θέση άμυνας αλλά και επί-
θεσης. Με αυτή την έννοια μπορεί να συμβάλει
και μάλιστα η πολιτική συμφωνία για εκλογική
κάθοδο θα δώσει πολλά μηνύματα ευρύτερα
για αυτή τη συγκέντρωση δυνάμεων που χρει-
άζεται αυτή τη στιγμή.

Παντελής Βαϊνάς, 
δάσκαλος, δημοτικός σύμβουλος Αιγάλεω με το

Ρήγμα στα Δυτικά, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ

Κάθε μέρα που περνάει
η κρίση την οποία βιώ-

νει η κυβέρνηση αλλά και
το ίδιο το σύστημα γίνεται
πιο εμφανής. Από το πώς
διαχειρίζεται τον πόλεμο
και την ενεργειακή κρίση,
μέχρι το ρατσισμό, το σε-
ξισμό και την περιβαλλον-
τική καταστροφή, οι επιθέ-
σεις είναι πολλές. 

Αντίστοιχη εικόνα βλέ-
πουμε και στις σχολές. Η
κατάργηση του πανεπιστη-
μιακου ασύλου, με την επι-
βολή της αστυνομίας στις
σχολές, οι συγχωνεύσεις
τμημάτων, η προσπάθεια
αφαιρέσης της παιδαγωγι-
κής επάρκειας από το πτυ-
χίο, αποτελούν κομμάτια
της πολιτικής που εφαρ-
μόζει η κυβερνηση, με την
οποία θέλει να μετατρέψει
τις σχολές από κοινωνι-
κούς και πολιτικούς χώ-
ρους για όλους, σε επιχει-
ρήσεις για λίγους και
εκλεκτούς. Το φοιτητικό
κίνημα χρειάστηκε να έχει
γρήγορα αντανακλαστικά
για να απαντήσει σε αυτές
τις επιθεσεις και πράγματι
έχει βγει κερδισμένο. Η εί-
σοδος της ΟΠΠΙ, για πα-
ράδειγμα, αναβλήθηκε με-
τά τις κινητοποιήσεις φοι-
τητών και καθηγητών.

Οι απαιτήσεις, όμως,
της περιόδου παραμένουν
μεγάλες και άρα υπάρχει
η ανάγκη οι φοιτητές να
συζητήσουν για το ποια εί-
ναι τα επόμενα βήματά
τους. Η ανοιχτή εκδήλωση
της 19 Δεκέμβρη στο
Στούντιο, ειδικά αφότου
έχει προηγηθεί και το Συν-
τονιστικό των σχημάτων
ΕΑΑΚ, είναι μια καλή ευ-
καιρία για ακριβώς αυτό.
Θέλουμε να συσπειρώσου-
με όλους τους φοιτητές
που δίνουν την μάχη ενάν-
τια στο δολοφονικό αυτό
σύστημα, και δεν αρκούν-
ται από τις υποσχέσεις για
μια αριστερή κυβέρνηση
που θα το μεταρρυθμίσει,
ώστε να προχωρήσουμε
στο επόμενο διαστημα πιο
συγκροτημένα αλλά και με
μεγαλύτερες δυνατότητες
για όλο το κίνημα. Για να
κάνουμε τις συνδέσεις με
την εργατική τάξη, και
στην Ελλάδα και παγκο-
σμίως, επειδή εκεί είναι
και η δική μας δύναμη.

Πηνελόπη Τρομπέτα,
φοιτήτρια Φιλοσοφικής

Αθήνας

Ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν πιο αναγκαία μια ενωτική
κίνηση της ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής αριστε-

ράς απέναντι στο κενό που έχει προκύψει στο χώρο της
κινηματικής αριστεράς από το 2015 και μετά. 

Η ολομέτωπη επίθεση της νεοσυντηρητικής - φασίζου-
σας έκφανσης κυβέρνησης της Ν.Δ. σε βάρος των δημο-
κρατικών ελευθεριών και των λαϊκών εργατικών κατακτή-
σεων μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ενωτικούς παλ-
λαϊκούς απεργιακούς αγώνες ανατροπής με στόχο να πέ-
σει η κυβέρνηση της Ν.Δ. από τα κάτω και από τ’ αριστε-
ρά, από τους λαϊκούς - εργατικούς αγώνες και όχι απο-
κλειστικά και μόνο από μια κυβερνητική εναλλαγή μέσω
βουλευτικών εκλογών. 

Το δρόμο δείχνουν οι μαζικοί ενωτικοί αγώνες στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης
με τις απεργιακές μάχες ενάντια στην «αξιολόγηση» και την ιδιωτικοποίηση της εκπαί-
δευσης που φέρνουν οι νόμοι 4692/2020 και 4823/2021.

Σε ανάλογη τροχιά οφείλουμε να κινηθούμε και τόσο σε κινηματικό επίπεδο δυναμώ-
νοντας με τη μαζική συμμετοχή μας τις απεργιακές κινητοποιήσεις της περιόδου, όπως
αυτή της 15ης Δεκεμβρίου, αλλά και τις πολιτικές πρωτοβουλίες για την κοινή πορεία
κινηματική και εκλογική της ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς, όπως αυτή
της 19ης Δεκεμβρίου. 

Να μη λείψει κανείς/καμιά λοιπόν, γιατί άλλος δρόμος δεν υπάρχει.  

Δημήτρης Πολυχρονιάδης, δάσκαλος, 
πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Αμαρουσίου 

Μια παρατεταμένη και αυξανόμε-
νη από χρόνο σε χρόνο και μή-

να σε μήνα, χώρο και χώρο αγωνι-
στική αναγέννηση διαμορφώνει μια
αισιόδοξη κατάσταση στο κίνημα και
δείχνει να έχει αφήσει πίσω της την
ηττοπάθεια και τις εκλογικές αυτα-
πάτες. Παρόλα αυτά η αντίφαση
ανάμεσα στην κινηματική άνοδο και
ριζοσπαστικοποίηση και την μηδαμι-
νή πολιτική της έκφραση δημιουργεί
σοβαρή αναντιστοιχία και εμποδίζει
την παρέμβασή της στη διαφοροποί-
ηση των πολιτικών συσχετισμών. Η
τελευταία όμως είναι αναγκαία για
να μπει επιτέλους στο κεντρικό πολι-
τικό σκηνικό ο κόσμος του αγώνα
και να μην παραχωρεί αυτή την
ανάγκη σε όποιον κάθε φορά τον δε-
λεάζει με διάφορα διλήμματα στην
κάλπη.

Η εξωκοινοβουλευτική αριστερά
πέτυχε πριν 14 χρόνια τη συγκρότη-
ση της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Ο αντικαπιταλι-
στικός χώρος απέκτησε πανελλαδι-
κή διαχρονική αναγνωρισιμότητα και
οργανωτική συγκρότηση, αναβάθμι-
σε τις παρεμβάσεις της, σε όλα τα
κρίσιμα ζητήματα της περιόδου στά-
θηκε στη σωστή πλευρά, ενώ δεν
ανέδειξε πρόσωπα που την πρόδω-
σαν. Έχει και η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. βέβαια
την δική της αντίφαση: Τα παραπά-
νω και το κύρος που έχει αποκτήσει
εξωτερικά συμβαδίζουν με μια δια-
χρονικά κλιμακούμενη απαξίωση κά-
θε εσωτερικής διαδικασίας, για την
οποία σίγουρα δεν φταίνε περισσό-
τερο οι συνιστώσες που έμειναν από
αυτές που αποχώρησαν, την έλλει-
ψη συντροφικότητας και την επικρά-
τηση ενός ιδιότυπου «δικομματι-
σμού» που συνθλίβει όσους αρνούν-
ται να δορυφοριοποιηθούν γύρω
από αυτόν. Δεν υπάρχει διαδήλωση
με τις δυνάμεις της ενιαίες, ακόμα
δε και σε πολλές εκλογικές μάχες οι
δυνάμεις της στηρίζουν διαφορετικά
σχήματα. 

Ωστόσο, όσο και αν οι λάμπες καί-
γονται, η δύναμη της ενέργειας που
παράγει το φώς παραμένει ισχυρή.
Η ανάγκη για αναβάθμιση και διεύ-
ρυνση της εκλογικής παρέμβασης
με άξονα την ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. και η αν-
τίστοιχη με αυτήν στις συνδικαλιστι-
κές και κινηματικές δράσεις συμμα-
χία με άλλες δυνάμεις είναι αναμφι-
σβήτητη. Το ίδιο και κάθε πρωτο-
βουλία που την υπηρετεί.

Αθήνα, 10.12.2022

Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος

Η Αριστερά ανέκαθεν
πάλευε για την ενότη-

τα της εργατικής τάξης και
την λύση των προβλημάτων
της. 

Σήμερα που η επίθεση του
νεοφιλελευθερισμού στα δι-
καιώματα και τα κοινωνικά
αγαθά που κατακτήθηκαν με
αγώνες, που η άρχουσα τά-
ξη συσπειρώνεται, που ο αυ-
ταρχισμός γιγαντώνεται, η
Αριστερά πρέπει, είναι ανα-
γκαίο όσο ποτέ, να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων
και της ιστορίας της και να
προχωρήσει σε πρωτοβου-
λίες κοινής δράσης ενάντια
σε όσα τσακίζουν τον λαό
μας. 

Η απαίτηση χιλιάδων αρι-
στερών -ενταγμένων σε διά-
φορες συλλογικότητες αλλά
και ανένταχτων- παίρνει επι-
τέλους σάρκα και οστά με
την πρωτοβουλία της 19ης
Δεκέμβρη.

Η ελπίδα αντεπίθεσης της
Αριστεράς κάτω από κοινά
λάβαρα είναι εδώ, είναι ζων-
τανή και είμαι σίγουρη ότι
θα στηριχθεί και από ευρύ-
τερα τμήματα του λαού μας
που βιώνουν τις πολιτικές
της φτώχειας, της ανεργίας,
της καταστολής, της αυθαι-
ρεσίας, της κατάργησης κοι-
νωνικών αγαθών.

Η 19η Δεκέμβρη ας είναι η
αρχή της κοινής προσπάθει-
ας που όλοι θέλουμε, ας εί-
ναι η αρχή για τους κοινούς
αγώνες που έχουμε μπρο-
στά μας. 

Φρόσω Σκλαβάκη,  
εφοριακός

Όταν διάβασα για την
εκδήλωση στις 19/12

χάρηκα πάρα πολύ!
Πάντα ήθελα η εξωκοινο-

βουλευτική αριστερά να
ενωθεί, ξέροντας ότι υπάρ-
χουν διαφωνίες αλλά και ότι
μπορούν να πάνε στην άκρη
αυτά που μας χωρίζουν γιατί
αυτά που μας ενώνουν είναι
πιο σημαντικά.

Μας ενώνουν οι κοινοί
αγώνες ενάντια στις επιθέ-
σεις του νεοφιλελευθερι-
σμού, στην απειλή της ακρο-
δεξιάς, στην καταστροφή
του περιβάλλοντος.

Αριστερά λοιπόν με κοινή
φωνή, κοινά μέτωπα για να
νικήσει το κίνημα.

Ήρα Διαμαντή, 
εκπ/κος, Πρωτοβουλία

ενάντια στην περιβαλλοντική
καταστροφή και την κλιματική

αλλαγή

Η κατάσταση για τους εργαζόμενους μέρα
με τη μέρα χειροτερεύει σε όλα τα επίπε-

δα. Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση από τη μια
και οι αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης από
την άλλη κάνουν ακόμα και την επιβίωση όλο
και πιο δύσκολη. 

Γι' αυτό εντείνονται οι αγώνες και οι αντιστά-
σεις, το δείχνουν καθαρά οι κινητοποιήσεις το
τελευταίο διάστημα. Αυτοί οι αγώνες αποτελούν
τη μοναδική ελπίδα των εργαζόμενων, τη δύνα-
μη ανατροπής της κυβέρνησης και της πολιτι-
κής της. Πώς μπορεί η ριζοσπαστική αριστερά
να συμβάλλει στην ενίσχυση, τη γενίκευση και

το προχώρημά τους; Πώς μπορούν να νικήσουν οι αγώνες εκεί που απέτυχε η
"αριστερή" κυβερνητική διαχείριση; Πώς μπορεί να γίνει ρεαλιστική μια εργατική
εναλλακτική απέναντι στη ζοφερή καπιταλιστική πραγματικότητα; Είναι απαραίτη-
τη σήμερα η συσπείρωση δυνάμεων και η ενωτική παρέμβαση της ριζοσπαστικής
αριστεράς στις ερχόμενες κινηματικές, πολιτικές και εκλογικές μάχες με άξονα
ένα αντικαπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα, όπως αυτό που είχε προτείνει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ως απάντηση στα μνημόνια. Τους δρόμους και τις προοπτικές αυτής
της αναγκαίας παρέμβασης θα συζητήσουμε τη Δευτέρα 19/12 στο "Στούντιο".

Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά με την Ανταρσία στο Λιμάνι  

Η συγκρότηση Ενωτικής Κίνησης της Αντικαπιταλιστικής και Ριζοσπαστική Αριστεράς θα
είναι μια καίρια απάντηση στις πολιτικές που προσπαθεί να επιβάλει η Ν.Δ. με τις υπο-

κλοπές, τις δολοφονίες παιδιών από μπάτσους ή από περικοπές δαπανών, με τη διάλυση της
Υγείας και των εργασιακών, τις ιδιωτικοποιήσεις, τους πλειστηριασμούς και τη λιτότητα.

Θα βρεθούμε σε μια εκδήλωση όλοι εμείς που διαδηλώνουμε μαζί ενάντια σε αυτές τις πο-
λιτικές και θα έχουμε την ευκαιρία να οργανώσουμε τα επόμενα βήματα. Διότι είναι σημαντι-
κό αυτή η κυβέρνηση να μη φύγει επειδή τελείωσε η θητεία της, αλλά να πέσει από τους
αγώνες της εργατικής τάξης, ώστε να μπουν τα θεμέλια για ανθρωποκεντρικές πολιτικές. 

Ειρήνη Φωτέλη, εργαζόμενη ΕΡΤ

Η εκδήλωση στις 19 Δεκέμβρη στο Στούντιο είναι μια πολύ θετική πρωτο-
βουλία. Η συμπόρευση των δυνάμεων της ριζοσπαστικής και αντικαπιτα-

λιστικής αριστεράς είναι αναγκαία στη σημερινή περίοδο της ολομέτωπης
επίθεσης της κυβέρνησης στην εργατική τάξη, τη νεολαία, όλη την κοινωνία. 

Μια τέτοια ενωτική κίνηση, από το ρεύμα της αριστεράς που στηρίζει, ορ-
γανώνει και πρωτοστατεί σε όλους τους αγώνες, θα ενισχύσει την προοπτική
της ανατροπής της κυβέρνησης του αυταρχισμού, της φτώχειας και των
σκανδάλων, αλλά και ολόκληρου του συστήματος που στηρίζει σε βάρος μας.

Ιωάννης Ιωάννου, Υγειονομικός, Δήμος Αθήνας

Εμπρός για 
δυνατή
αντικαπιτα-
λιστική
ριζοσπαστική
Αριστερά

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ
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ΕΑΑΚ ΑΘΗΝΑΣ

Συντονισμός 
για κλιμάκωση 
της δράσης
Την Παρασκευή 9/12 έγινε συντονιστικό των σχημά-

των ΕΑΑΚ Αθήνας. Το συντονιστικό ήταν απαραίτητο
για τη συνέχεια και τοποθετήθηκαν πάνω από 30 σχήμα-
τα με πλούσια συζήτηση και αντιπαράθεση. 

Η πανεργατική απεργία στις 9/11 που ήταν η μεγαλύ-
τερη της τελευταίας δεκαετίας, η μαζική διαδήλωση του
Πολυτεχνείου, η νέα πανεργατική για την Υγεία την 1η
Δεκέμβρη, οι μεγάλες διαδηλώσεις στις 6 Δεκέμβρη αλ-
λάζουν το κλίμα. Το κίνημα κλιμακώνει και βάζει προχω-
ρημένα καθήκοντα στην αντικαπιταλιστική αριστερά. 

Η συζήτηση στο φετινό συντονιστικό ήταν εμφανώς
προχωρημένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Ξεκινούσε κυ-
ρίαρχα με την ανάλυση πάνω στην περίοδο. Από τη δικιά
μας μεριά ανοίξαμε τη συζήτηση με τις διαστάσεις απο-
σταθεροποίησης του συστήματος και της πολύπλευρης
κρίσης διεθνώς, αλλά και των αντιστάσεων από το Ιράν
μέχρι τη Κίνα. Κομμάτι αυτής της κρίσης είναι και η κατά-
σταση της κυβέρνησης του Μητσοτάκη που βυθίζεται στα
σκάνδαλα και οι αγώνες του εργατικού και του φοιτητικού
κινήματος την έχουν στήσει στον τοίχο. Αλλά ξέρουμε ότι
παραμένει μία επικίνδυνη κυβέρνηση που έχει να υλοποι-
ήσει ένα σκληρό πρόγραμμα για χάρη της αστικής τάξης. 

Νίκες
Το φοιτητικό κίνημα έχει πετύχει νίκες πάνω στην

οποίες πρέπει να πατήσει για να συνεχίσει. Η αναβολή
της πανεπιστημιακής αστυνομίας και το πάγωμα των νό-
μων της Κεραμέως δεν έπεσαν από το ουρανό, αλλά
επειδή τα σχήματα της ΕΑΑΚ μπήκαν μπροστά στη προ-
σπάθεια για συνελεύσεις και διαδηλώσεις αξιοποιώντας
την διάθεση του κόσμου να δώσει τις μάχες ενάντια στα
σχέδια της ΝΔ για την Παιδεία. Κοινός τόπος ήταν η
σύνδεση με τους εργατικούς αγώνες που είναι σε προ-
χωρημένο επίπεδο. Το «οι φοιτητές μαζί με τους εργά-
τες» είναι κομβική επιλογή για τη συνολική κόντρα με τη
κυβέρνηση και την προοπτική των αγώνων για την ανα-
τροπή. Οι επιθέσεις στη Παιδεία και την εργασία έχουν
κοινά σημεία. Από τη μία χτύπημα στο συνδικαλισμό και
από την άλλη ιδιωτικοποιήσεις. Για να μπλοκάρουμε την
αντιδραστική ατζέντα της κυβέρνησης χρειάζεται κοινός
αγώνας μαζί με τα συνδικάτα. 

Το σύνολο των σχημάτων κάλεσε σε κινητοποίηση στη
Σύνοδο Πρυτάνεων για να μην αποφασίζουν πίσω από τη
πλάτη μας ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και συμβούλια φοι-
τητών για να χτυπήσουν τους φοιτητικούς συλλόγους
και τον συνδικαλισμό. Από τη δικιά μας μεριά επιμείναμε
ότι κέντρο του φοιτητικού κινήματος χρειάζεται να γίνει
η συμμετοχή των φοιτητικών συλλόγων στη πανδημοσι-
οϋπαλληλική απεργία ενάντια στον δολοφονικό προϋπο-
λογισμό την Πέμπτη 15/12, στις 12μμ, στα Προπύλαια. 

Ανοίξαμε τη συζήτηση για τη συμμετοχή της νεολαίας
αλλά και τη σημασία των αγώνων ενάντια στον σεξισμό
και τον ρατσισμό. Η κυβέρνηση είναι χωμένη μέχρι το
λαιμό σε αυτά τα εγκλήματα από τα σκάνδαλα του Μί-
χου και των βιαστών μπάτσων στο ΑΤ Ομόνοιας μέχρι
τους πνιγμούς και τις εξώσεις προσφύγων και τις δολο-
φονίες των Ρομά. Σε αυτή την κατεύθυνση καλέσαμε
στην απεργιακή 8 Μάρτη ενάντια στον σεξισμό και τις 18
Μάρτη στη διαδήλωση ενάντια στον ρατσισμό και τη φα-
σιστική απειλή. Τέλος καλέσαμε όλες και όλους στην εκ-
δήλωση της Πρωτοβουλίας για μια Ενωτική Κίνηση της
Ριζοσπαστικής και Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, τη
Δευτέρα 19/12, στις 5μμ, στον κινηματογράφο Studio.

Εύα Ντόκου, φοιτήτρια ΠΑΔΑ, ΣΕΚ στις Σχολές

Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες
Στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία

της Πέμπτης 15/12 και στο συλλαλη-
τήριο στις 12μμ στα Προπύλαια, καλούν
οι φοιτητές/ριες του ΣΕΚ στις Σχολές. 

Στο κάλεσμά τους υπογραμμίζουν: «Ο
νέος προϋπολογισμός προβλέπει επι-
στροφή στα πλεονάσματα για την απο-
πληρωμή του χρέους, ουσιαστικά επι-
στροφή στα μνημόνια. Αυτό σημαίνει νέος
κύκλων απολύσεων, ιδιωτικοποιήσεων και
περικοπών στην υγεία, την παιδεία και την
πρόνοια. Το τι σημαίνει υποχρηματοδότη-
ση και περικοπές το είδαμε πολύ καλά

στη περίπτωση του 11χρονου μαθητή
στης Σέρρες που σκοτώθηκε από έκρηξη
σε λέβητα στο σχολείο του, το είδαμε και
στο ΑΠΘ όταν φοιτητής έπεσε από τον
τρίτο όροφο γιατί δε χώραγε σε μία γεμά-
τη αίθουσα, το βλέπουμε σε σχέση με την
υποστελέχωση του ΕΣΥ και την προσπά-
θεια ιδιωτικοποίησης του που μεταφράζε-
ται σε νεκρούς. 

Είναι ένας δολοφονικός προϋπολογι-
σμός που κόβει από της ανάγκες της ερ-
γατικής τάξης αλλά τα χαρίζει όλα στους
τραπεζίτες, στον πόλεμο και τους εξοπλι-

σμούς, στην αστυνομία και τα κέρδη των
μεγάλων επιχειρήσεων. 

Η νέα πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία
πιάνει το νήμα από την μεγάλη πανεργατι-
κή απεργία στις 9 Νοέμβρη, το μαζικό Πο-
λυτεχνείο, την νέα πανεργατική για την
Υγεία και τις τεράστιες διαδηλώσεις στα
14 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγο-
ρόπουλου και κλιμακώνει ενάντια στη κυ-
βέρνηση. Οι φοιτητές μαζί με τους εργά-
τες έχουμε τη δύναμη να τους ανατρέ-
ψουμε και να ανοίξουμε τον δρόμο για
την αντικαπιταλιστική προοπτική».

Εκδήλωση 
στο Πάντειο

Εκλογές στην ΕΛΜΕ Πειραιά

Eκδήλωση με τίτλο «η πάλη για την απελευ-
θέρωση των γυναικών είναι αγώνας όλων

των εργατών» οργάνωσε το ΣΕΚ στις Σχολές
στο Πάντειο, την Πέμπτη 8/12. 

Άνοιξε η συζήτηση γύρω από το ζήτημα του
σεξισμού, γιατί είναι μια κυρίαρχη ιδέα, πώς
επιβάλλεται και πώς παλεύουμε εναντίον του.
Μπήκαν διάφορα παραδείγματα. Καταρχήν
ιστορικά, χρησιμοποιώντας τη μαρξιστική πα-
ράδοση που λέει ότι η εμφάνιση των ταξικών
κοινωνιών έφερε και την εμφάνιση του σεξι-
σμού. Αλλά και παραδείγματα επίκαιρα που
έβαλαν στη συζήτηση το πόσο βαθιά ριζωμέ-
νος είναι ο σεξισμός στο αστικό κράτος, όταν
π.χ. οι μπάτσοι μπορούν να βιάζουν μέσα στα
ΑΤ και να τους παρέχεται ασυλία. Η συζήτηση
κατέληξε στο ότι χρειάζεται να δώσουμε την
απάντηση ενάντια στην καταπίεση των γυναι-
κών, με κέντρο τους εργατικούς αγώνες και με
βασικό σταθμό για την απεργία στις 8 Μαρτί-
ου, Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.

Μαρία Καστελιώτη, 
φοιτήτρια, μέλος του ΣΕΚ στις Σχολές

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση την Παρασκευή 16/12 2μμ και εκλογές για το
νεο ΔΣ της ΕΛΜΕ την Δευτέρα 19/12 8πμ-8μμ γίνονται στο σχολικό συγκρό-

τημα Τζαβέλλα.
Τους τελευταίους μήνες, ο κόσμος της ΕΛΜΕ Πειραιά έδωσε σημαντικές μά-

χες για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών/τρίών αλλά
και για για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Έδωσε μάχες ενάντια
στις πειθαρχικές διώξεις συνάδελφων που αντιτάχθηκαν στην αξιολόγηση. Η
Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής, στήριξε με μαχητικό τρόπο τους αγώνες και
τις προσδοκίες των συναδέλφων, στάθηκε στο πλευρό των αναπληρωτών, μπή-
κε μπροστά στην απεργία αποχή. 

Τη Δευτέρα 19/12, ημέρα διεξαγωγής των εκλογών στην ΕΛΜΕ Πειραιά, αξί-
ζει και διεκδικούμε να δυναμώσει η φωνή της “Ενότητας Αντίστασης Ανατρο-
πής”, για να μπορούν να είναι δυνατοί κι οι αγώνες μας.

Μαρία Ανδρέου, εκπαιδευτικός, υποψήφια με την Ενότητα Αντίσταση Ανατροπή

Σε εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου προχωρά-
ει η Ε' ΕΛΜΕ Αθήνας στις 21/12 από τις 9πμ μέχρι τις 7.30μμ στα γραφεία

του σωματείου Θράκης 30 στον Ταύρο.
Στις 14/12 στο ίδιο μέρος θα γίνει η τακτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση.

Το δίκτυο εκπαιδευτικών “η Τάξη μας” στηρίζει και συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο
Αγωνιστική Παρέμβαση (Παρεμβάσεις) με την υποψήφια Εύα Ηλιάδη, αναπλη-
ρώτρια εκπαιδευτικό.

Και στην Ε’ ΕΛΜΕ

6/12, Το φοιτητικό μπλοκ στην διαδήλωση για την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Σοκαρισμένοι και θλιμμένοι οι επαναστά-
τες σε όλο τον κόσμο πληροφορήθηκαν
τον ξαφνικό θάνατο του Τζον Μόλινε

στο Δουβλίνο το Σάββατο 10 Δεκέμβρη. Ήταν
74 ετών. Ο Τζον ήταν ένας από τους πιο ση-
μαντικούς μαρξιστές συγγραφείς και ακτιβι-
στές της γενιάς των φοιτητών και των νέων ερ-
γαζομένων που εξεγέρθηκαν ενάντια στο σύ-
στημα στις δεκαετίες του 1960 και 1970.

Tο 1968 εντάχθηκε στους Διεθνείς Σοσιαλι-
στές (IS) από τους οποίους προέχεται το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (SWP). Φοιτητής
στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, ριζοσπα-
στικοποιήθηκε από τη συμμετοχή του στην Εκ-
στρατεία Αλληλεγγύης στο Βιετνάμ και από
μια επίσκεψη στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της
μεγάλης εξέγερσης του Μάη του 1968. Στην
πραγματικότητα στρατολογήθηκε στο IS από
τον ιδρυτή του, τον Τόνι Κλιφ. 

Ο Τζον παρέμεινε αφοσιωμένος επαναστά-
της σοσιαλιστής για το υπόλοιπο της ζωής
του, πρώτα στο SWP και αργότερα στην ιρ-
λανδική αδελφή του οργάνωση, το σημερινό
Socialist Workers Network (SWN). Ο Τζον δίδα-
ξε ως λέκτορας στο Πολυτεχνείο του Πόρ-
τσμουθ, μετέπειτα Πανεπιστήμιο του Πόρ-
τσμουθ. Η επιρροή που ασκούσε βοήθησε
πολλούς από τους φοιτητές του να στραφούν
στον επαναστατικό μαρξισμό. Ήταν ένας απο-
φασισμένος ακτιβιστής και το βασικό στήριγμα
του πυρήνα του SWP στο Πόρτσμουθ μέχρι να
μετακομίσει στην Ιρλανδία.

Αλλά η σημαντικότερη συνεισφορά του ήταν
ως συγγραφέας. Το πρώτο του βιβλίο, Ο Μαρ-
ξισμός και το Κόμμα (Marxism and the Party) 
-με τη βοήθεια του Κλιφ- εκδόθηκε το 1978.
Αυτή ήταν μια εποχή σύγχυσης και αντιπαρά-
θεσης μεταξύ των επαναστατών διεθνώς, και ο
Τζον προσέφερε τεράστια σαφήνεια στο κεν-
τρικό πρόβλημα της επαναστατικής οργάνω-
σης.

Τον ίδιο συνδυασμό διαύγειας και ευρυμά-
θειας έδειξε και στην εβδομαδιαία στήλη που
έγραφε για πολλά χρόνια στην εφημερίδα So-
cialist Worker. Το κείμενό του έφτανε πάντα
στην ώρα του, χειρόγραφο αλλά πάντα απόλυ-
τα ευανάγνωστο, αποδεικνύοντας τη συνάφεια

της μαρξιστικής παράδοσης με τα ζητήματα
και τις συζητήσεις της εποχής. Κάποια από αυ-
τά τα άρθρα κυκλοφόρησαν ως παμφλέτες ή
συγκεντρώθηκαν σε βιβλία.

Ένα από τα κείμενα του Τζον με τη μεγαλύ-
τερη επιρροή  ήταν το άρθρο "Τι είναι η πραγ-
ματική μαρξιστική παράδοση;", που δημοσιεύ-

τηκε για πρώτη φορά το 1983 και αναπαράχ-
θηκε και μεταφράστηκε ευρέως σε μορφή
παμφλέτας και στο διαδίκτυο. Σ' αυτό το κεί-
μενο, ο Τζον προσπαθούσε να διακρίνει τον
κλασικό επαναστατικό μαρξισμό του Μαρξ και
του Ένγκελς, του Λένιν και του Τρότσκι, της
Λούξεμπουργκ και του Γκράμσι και την αντίλη-

ψή τους για τον σοσιαλισμό ως αυτοχειραφέ-
τηση της εργατικής τάξης από τις διαστρε-
βλώσεις και τη διαφθορά του σταλινισμού και
της σοσιαλδημοκρατίας.

Αλλά ο Τζον δεν αρκέστηκε να παραμείνει
ένας απλός εκφραστής της ορθοδοξίας. Στο
βιβλίο του H Επαναστατική Θεωρία του Τρό-
τσκι (Leon Trotsky's Theory of Revolution,
1983) άσκησε έντονη κριτική σε αυτό που θεω-
ρούσε θεωρητικές και πολιτικές αδυναμίες
που επέδειξε ο Τρότσκι, τον οποίο χαρακτήρι-
ζε και ως μεγάλο του ήρωα. Ομοίως, η πρακτι-
κή του ως ακτιβιστής δεν ήταν ποτέ απερίσκε-
πτη ή μηχανική. Ο Τζον συμφωνούσε σε γενι-
κές γραμμές με την προσέγγιση που ακολου-
θούσε η ηγεσία του SWP για την οικοδόμηση
του κόμματος εν μέσω όλων των ανατροπών
της κατάστασης στη Βρετανία και διεθνώς.

Ταυτόχρονα, δεν φοβόταν να μας επικρίνει
και ακόμη και να μας αμφισβητήσει όταν πί-
στευε ότι κάναμε λάθος, ιδιαίτερα στον τρόπο
με τον οποίο διεξήγαμε τις συζητήσεις μέσα
στο κόμμα. Αλλά όταν το Respect, ο συνασπι-
σμός της ριζοσπαστικής αριστεράς που είχαμε
βοηθήσει να ξεκινήσει, μπήκε σε κρίση το
2007-8, ο Τζον έσπευσε να υπερασπίσει το
SWP. Ήταν ένα ταξικό ζήτημα, είπε.

Όσο περνούσε ο καιρός, ο Τζον ενδιαφερό-
ταν όλο και περισσότερο για τη μαρξιστική
προσέγγιση της τέχνης, τροφοδοτούμενος
από μια δια βίου αγάπη για τη ζωγραφική. Ανέ-
πτυξε την αντίληψή του για την τέχνη ως «έρ-
γο που παράγεται από μη αποξενωμένη αν-
θρώπινη εργασία και χαρακτηρίζεται από μια
συγχώνευση ή ενότητα μορφής και περιεχομέ-
νου» στο βιβλίο Η Διαλεκτική της Τέχνης (The
Dialectics of Art, 2020). Έγραψε θαυμάσιες μο-
νογραφίες για καλλιτέχνες όπως ο Ρέμπραντ,
με μια ματιά στη λεπτομέρεια που δεν έχανε
ποτέ το ιστορικό πλαίσιο.

Όπως πάντα με τον Τζον, η θεωρία και η
πρακτική ήταν ενωμένες. Ως λέκτορας στη
Σχολή Τέχνης και Σχεδιασμού του Πανεπιστη-
μίου του Πόρτσμουθ από το 1992 και μετά,
ενέπνευσε τους φοιτητές στη δική τους τέχνη.
Το 2007-10 οργάνωσε την έκθεση τέχνης Left
in Vision στο ετήσιο Φεστιβάλ Μαρξισμού.

Το 2010 ο Τζον συνταξιοδοτήθηκε και μετα-
κόμισε στην Ιρλανδία για να ζήσει με τη σύν-
τροφό του, Μαίρη Σμιθ. Έπεσε με τα μούτρα
στην πολιτική δραστηριότητα στο Δουβλίνο
και εντάχθηκε στην ηγεσία του SWN, καθώς
αυτό έγινε η κινητήρια δύναμη του συνασπι-
σμού "People before Profit".

Ήταν δραστήριος όσο ποτέ -εκδότης του
θεωρητικού περιοδικού του SWN Irish Marxist
Review και μέλος του Συντονιστικού της Διε-
θνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης. Αλλά οι μεγα-
λύτερες προσπάθειες του Τζον αφορούσαν τη
σφυρηλάτηση μιας μαρξιστικής προσέγγισης
για την επιταχυνόμενη καταστροφή της φύσης
από τον καπιταλισμό. Αυτή η ενασχόληση αντι-
κατοπτρίζεται στην τελευταία έκδοση κειμένων
του Τζον Για τον Σοσιαλισμό και την Επανά-
σταση, το 2022. Πήρε την πρωτοβουλία για
την ίδρυση του Παγκόσμιου Οικοσοσιαλιστι-
κού Δικτύου για να συντονίσει και να ενισχύσει
την αντικαπιταλιστική απάντηση σε αυτή την
κρίση που αφορά την ίδια την ύπαρξη της αν-
θρωπότητας.

Στον Τζον ταίριαζε πραγματικά η φράση του
Μαρξ: «Τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξέ-
νο». Όμως, δυστυχώς για όλους μας αυτό το
ρυάκι της ασταμάτητης δραστηριότητας στέ-
ρεψε. 
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Με λύπη
πληροφορηθήκαμε τον
ξαφνικό θάνατο του
σύντροφου John
Molyneux. Ήταν για
δεκαετίες στέλεχος του
Socialist Workers Party
στη Βρετανία και από
το 2010 του Socialist
Workers Network και
του People Before
Profit στην Ιρλανδία. 
Υπήρξε συγγραφέας
πολλών βιβλίων,
ανάμεσά τους και τα
"Είναι η ανθρώπινη
φύση εμπόδιο για τον
σοσιαλισμό;" και
"Αναρχισμός - μια
μαρξιστική κριτική"
που κυκλοφορούν από
το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο.

ΤΖΟΝ ΜΟΛΙΝΕ 1948-2022

Ο Άλεξ Καλλίνικος 
αποχαιρετά τον 
σύντροφο που χάσαμε



Με επιτυχία έγινε η εκδήλωση για τον "Κόκκινο Δε-
κέμβρη του '44" στις 9 Δεκέμβρη στο Αμφιθέατρο

του Δημαρχείου Περιστερίου, που υπενθύμισε μια κορυ-
φαία ιστορική στιγμή του εργατικού κινήματος στην Ελ-
λάδα.

Ο Κώστας Βελοπετρόπουλος μέλος της Αριστερής Κί-
νησης Περιστερίου άνοιξε την συζήτηση, βάζοντας τα
γεγονότα και τις εικόνες που διαδραματίστηκαν στο Πε-
ριστέρι. Από την ίδρυση του ΕΑΜ το '41, και τις ομάδες
που έστησε μέσα στις εργατογειτονιές του Περιστερίου,
μέχρι τον ρόλο των αθλητικών συλλόγων στην αντίστα-
ση. Στάθηκε στο σημαντικό ρόλο που έπαιξαν τα εργο-
στάσια (Κλωστοϋφαντουργία Λαναρά) και λιγνητορυχεία
της περιοχής.

Επισήμανε τους εργατικούς αγώνες, στάσεις εργα-
σίας και απεργίες που έγιναν από το '41 έως τον Δεκέμ-
βρη του '44, τις μάχες που δόθηκαν μέσα στις γειτονιές
(Αγία Τριάδας, Παλιά Αγορά) του Περιστερίου απέναντι
στους Γερμανοτσολιάδες και τους "Μπουραντάδες", μέ-
χρι το Μπλόκο του Περιστερίου στο Λόφο με τους 5.000
συλληφθέντες. Έκλεισε με την μαζική συμμετοχή των
εργατών και εργατριών του Περιστερίου στην Πορεία
των Δεκεμβριανών του '44 στο κέντρο της Αθήνας.

Με την αντίφαση της εικόνας που επικρατούσε εκείνη

την περίοδο, ανάμεσα στην πεινασμένη εργατική τάξη
και την καλοζωισμένη, ακόμα και σε περίοδο κατοχής,
αστική τάξη της Ελλάδας, ξεκίνησε την εισήγησή του ο
Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας - ιστορικός από την
μεριά του Σ.Ε.Κ. Επισήμανε, ότι τον ουσιαστικό ρόλο,
τόσο στην αντίσταση, όσο και στην πορεία προς την
απελευθέρωση, τον έπαιξαν οι πόλεις και οι εργάτες στα
εργοστάσια.Οι ηρωικές μάχες που δόθηκαν στις γειτο-
νιές, στηρίχτηκαν από τις εργατικες διεκδικήσεις μέσω
απεργιών και στάσεων εργασίας.

Η ανολοκλήρωτη πορεία των εργατών και των εργα-
τριών να καταλάβουν την εξουσία το Δεκέμβρη του 44
οφείλεται στο φρένο που μπήκε από την ηγεσία της Αρι-
στεράς. Η επικράτηση του σταλινισμού και οι συμβιβα-
σμοί αφορούσαν όχι μόνο τις ηγεσίες της Αριστεράς στην
Ελλάδα, αλλά και των υπόλοιπων Κ.Κ. στην Ευρώπη. 

Υπογράμμισε όμως ότι ο Δεκέμβρης του ‘44 δείχνει
τις δυνατότητες του εργατικού κινήματος ακόμα και στις
πιο δύσκολες συνθήκες, όπως του πολέμου. Σήμερα η
επαναστατική αριστερά παίζει ρόλο κι έχουμε τη δυνα-
τότητα να ακολουθήσουμε μια πορεία με επαναστατική
στρατηγική μακριά από συμβιβασμούς και υποχωρή-
σεις.

Στην συνέχεια, έγινε συζήτηση με τοποθετήσεις και
ερωτήσεις, τόσο για την ιστορικότητα των γεγονότων,
όσο και για τη σημασία στο σήμερα.

Καλέσαμε όλους και όλες, να συμμετέχουν στην
απεργία στις 15 Δεκεμβρίου ενάντια στον Προϋπολογι-
σμό και στην εκδήλωση στις 19 Δεκεμβρίου στο κινημα-
τογράφο Studio, ώστε να δομήσουμε μια Αριστερά Ριζο-
σπαστική και Αντικαπιταλιστική για νικηφόρες μάχες.

Σπύρος Γεωργακόπουλος 
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Αλληλεγγύη 
στους πρόσφυγες

Εκδήλωση για 
τον Δεκέμβρη ‘44

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Παρέμβαση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε η ΚΕΕΡΦΑ και πρόσφυ-
γες/ισσες του προγράμματος ΕΣΤΙΑ στη φιέστα «παράδοσης –

παραλαβής» του Ελαιώνα που έστησαν Μητσοτάκης, Μηταράκης και
Μπακογιάννης το πρωί της Δευτέρας 12/12.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο δημοτικός σύμβου-
λος Αθήνας Πέτρος Κωνσταντίνου, η κοινοτική σύμβουλος 2ου διαμε-
ρίσματος Τάνια Βρυζάκη, το μέλος του Συλλόγου Φυλακισθέντων Εξο-
ρισθέντων Αγωνιστών ’67-’74 Χρήστος Τζουρντός. Οι διαδηλωτές συγ-
κεντρώθηκαν έξω από την πύλη του καμπ και αμέσως περικυκλώθηκαν
από αστυνομικούς που άρχισαν να τους σπρώχνουν, ενώ τους κρατή-
θηκαν οι ταυτότητες για αρκετή ώρα. Ωστόσο δεν διαλύθηκαν. Παρέ-
μειναν έξω από το καμπ για αρκετή ώρα με συνθήματα, ενώ διαβάστη-
κε επανειλημμένα το παρακάτω κείμενο: 

«H εκκένωση της δομής προσφύγων του Ελαιώνα μαζί με την κατάρ-
γηση της δομής Ένταξης Προσφύγων, την κατάργηση του προγράμμα-
τος ΕΣΤΙΑ και ΗΛΙΟΣ αφήνουν την πόλη της Αθήνας χωρίς καμία δομή
φιλοξενίας προσφύγων. Η επιλογή του μαζικού εκτοπισμού των προ-
σφύγων σε στρατόπεδα-γκέτο έξω από τις πόλεις είναι μια απάνθρωπη
ρατσιστική πολιτική. Διακόπτει βίαια την ένταξη των προσφύγων μέσα
στην κοινωνία, σταματά την φοίτηση των παιδιών στα σχολεία μέσα
στις γειτονιές και εξαναγκάζει σε παραμονή σε στρατόπεδα μακριά από
τις πόλεις. Οδηγεί τους πρόσφυγες και τις προσφύγισσες να παρατή-
σουν δουλειές που έχουν βρει για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή. 

Το ξήλωμα της δομής του Ελαιώνα και ο ξεσπιτωμός χιλιάδων προ-
σφύγων με την πλήρη διακοπή των συμβολαίων σε σπίτια μέχρι το τέ-
λος του 2022 δεν μπορούν να αποτελούν περιεχόμενο τελετών υπουρ-
γών και Δημάρχων. Ζητάμε την παράταση του προγράμματος ΕΣΤΙΑ
εδώ και τώρα και την μετατροπή της δομής του Ελαιώνα σε χώρο για
αξιοπρεπή κοινωνική και προσφυγική κατοικία για όλους τους άστε-
γους, ντόπιους, πρόσφυγες και μετανάστες».

«Ο υπουργός Μετανάστευσης Ν. Μηταράκης “παρέδωσε” τη δομή
προσφύγων στο Δήμαρχο Αθήνας, παρουσία του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Ολοκλήρωσαν τη βίαιη και εγκληματική διάλυση
μιας δομής φιλοξενίας που περιελάμβανε επιθέσεις των ΜΑΤ σε πρό-
σφυγες, συλλήψεις αλληλέγγυων και παραπομπή σε δίκες ενώ τώρα
προωθούν σχέδια εκτοπισμού των προσφύγων για να ζεστάνουν τις
σχέσεις τους με τους φασίστες ενόψει των επερχόμενων εκλογών» κα-
ταγγέλει η ΚΕΕΡΦΑ που μαζί με την Επιτροπή Προσφύγων από το
Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ καλούν ως επόμενο βήμα, σε συμμετοχή στην
απεργιακή κινητοποίηση την Πέμπτη 15/12, στις 12μ στα Προπύλαια.

ΛΕΣΒΟΣ

Tην πανηγυρική αθώωση του Ακίφ Ρασούλι, και την αποφυλάκιση
του Αμίρ Ζαχίρι αποφάσισε το εφετείο στη Λέσβο. Πρόκειται για

τους δύο Aφγανούς πρόσφυγες που είχαν καταδικαστεί σε συνολικά
100 χρόνια φυλακή, 50 χρόνια έκαστος, για το αδίκημα της διακίνησης
μεταναστών, χωρίς καμία ένδειξη και κανένα μάρτυρα κατηγορίας. 

Ο Ρασούλι μετά την πρωτόδικη καταδίκη του είχε δηλώσει ότι «μου
έδωσαν 30 δευτερόλεπτα να μιλήσω και μετά μου είπαν ότι με βάζουν
φυλακή 50 χρόνια. Είναι άδικο». Οι δύο πρόσφυγες είχαν συλληφθεί
αφού το λιμενικό αποπειράθηκε να επαναπροωθήσει τη βάρκα που
επέβαιναν στην Τουρκία. Το μόνο «έγκλημα» του Αμίρ είναι ότι οδήγη-
σε την βάρκα μόλις ο διακινητής τους εγκατέλειψε, προκειμένου να
σώσει την ζωή της οικογένειάς του. 

«Ο Αμίρ και ο Ακίφ συμβολίζουν χιλιάδες κρατούμενους. Είναι πάγια
τακτική της Ελλάδας και της Ιταλίας, να φυλακίζουν μαζικά τυχαίους
πρόσφυγες, βαφτίζοντας “διακινητή” όποιον βρεθεί κοντά στο τιμόνι
της βάρκας. Η δίωξη τους είναι τιμωρητική και συνιστά ποινικοποίηση
της ίδιας της προσφυγιάς και του δικαιώματος στο άσυλο. Σήμερα δι-
καιώθηκαν! Συγχαρητήρια στους δικηγόρους… Θα είμαστε πάντα στο
πλευρό κάθε θύματος κρατικής βίας» δήλωσε ο διασώστης Ιάσωνας
Αποστολόπουλος που βρέθηκε στο δικαστήριο.

Στον περιορισμό των εργαζομέ-
νων στα ιδιωτικά συνεργεία από

διμελή σε μονομελή προέβη η διοί-
κηση της ΕΡΤ. Με κάλεσμά τους τα
σωματεία ΠΑΣΥΜΗΤΕ - ΠΣΥΠΕΡΤ -
ΣΕΚΟΧΕΡΤ - ΕΤΙΤΒΕ και ο Πανελλή-
νιος  Σύλλογος Σκηνοθετών & Διευ-
θυντών Παραγωγής κάλεσαν την
Τρίτη 6/12 σε παράσταση διαμαρτυ-
ρίας έξω από το κτίριο της ΕΡΤ3
στη Λ. Στρατού.

Η σχέση εργασίας σε αυτά τα συ-
νεργεία αποτελεί μερική ιδιωτικοποί-
ηση, διευκολύνοντας τη διοίκηση να
αποφεύγει τις προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού το οποίο έχει ανάγκη ο

δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέ-
ας. Παρόλα αυτά περισσότεροι από
πενήντα εργαζόμενοι-ες της ΕΡΤ κι-
νητοποιήθηκαν κατά της απόφασης
της διοίκησης που στέλνει στην
ανεργία εργαζόμενους/ες που μέχρι
πρότινος ήταν αναγκαίο προσωπικό.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την
απόφαση αυτή χειροτερεύει επίσης
τις συνθήκες και τις υποδομές για
την παραγωγή του προγράμματος,
εκτός της υποβάθμισης της ποιότη-
τας της ενημέρωσης όπως αποδεί-
χτηκε και με το πρόσφατο επεισόδιο
του πυροβολισμού του 16χρονου
Ρομά  από αστυνομικό. 

Οι διεκδικήσεις των σωματείων
στην πρώτη αυτή κινητοποίηση εί-
ναι: ενάντια στον κυβερνητικό έλεγ-
χο της ΕΡΤ, ενάντια στη συνεχή
υποβάθμιση της ΕΡΤ3, προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού και αυξήσεις
στους μισθούς. Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη βρέθηκε μαζί με τους εργα-
ζόμενους/ες στην κινητοποίηση
όπως και με τις εξορμήσεις της στο
χώρο για κάθε απεργία και εκδήλω-
ση που πραγματοποιείται τα τελευ-
ταία χρόνια. Ο αγώνας θα συνεχι-
στεί. 

Πέτρος Πομόνης, 
εργαζόμενος ΕΡΤ3

Κινητοποίηση στην ΕΡΤ3
6/12, Συγκέντρωση εργαζομένων έξω από την ΕΡΤ3. Φωτό: Στέλιος Νικητόπουλος
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Απαιτούμε
προσλήψεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Συνεχίζουν τις
κινητοποιήσεις

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πάλη για ΣΣΕ 
στην ιδιωτική Υγεία

ΑΣΚΥ

Με αίτημα τις μαζικές προσλήψεις εδώ και τώρα,
οι δικαστικοί υπάλληλοι πραγματοποίησαν πα-

νελλαδική στάση εργασίας και κινητοποιήσεις στην
Αθήνα και σε άλλες πόλεις την Τετάρτη 7/12, ημέρα
ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης που αφορά στις διαδικασίες πρόσληψης και
επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων. Με τον
νέο νόμο και με βάση τον ρυθμό προσλήψεων που
ορίζει (περίπου 200 προσλήψεις τον χρόνο), τα ορ-
γανικά κενά που φτάνουν τις 3.000 (30%-50% ελλεί-
ψεις ανάλογα την υπηρεσία) δεν πρόκειται να καλυ-
φθούν ποτέ. Στην Αθήνα η συγκέντρωση έγινε έξω
από τη Βουλή με συμμετοχή δεκάδων δικαστικών
υπαλλήλων και με το πανό της Ομοσπονδίας τους.

«Το νομοσχέδιο που ψηφίζουν σήμερα δεν επιλύει
κανένα ζήτημα από αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμε-
ρα οι δικαστικοί υπάλληλοι», δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Αντώνης Λως, εργαζόμενος στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών. «Ίσα ίσα δημιουργεί ακόμα μεγα-
λύτερα προβλήματα όσον αφορά στην επιμόρφωση
των υπαλλήλων, οι οποίοι αδυνατούμε να είμαστε
στην υπηρεσία μας και ταυτόχρονα να επιμορφωνό-
μαστε με τους όρους που ισχύουν σήμερα. Και το
σημαντικότερο είναι ότι ουσιαστικά παγώνει τις
προσλήψεις, δηλαδή παρατείνει το μεγαλύτερο πρό-
βλημα που είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. 

Τα δικαστήρια όλης της χώρας βρίσκονται σήμερα
σε μια συνθήκη αφόρητης και ασφυκτικής πίεσης λό-
γω της τρομερής υποστελέχωσης και της έλλειψης
εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες και σε εξοπλι-
σμούς. Οι συνθήκες εργασίας έχουν φτάσει πολλούς
συναδέλφους στα όριά τους σε σημείο να μην μπο-
ρούν πλέον να διεκπεραιώσουν την εργασία τους. 

Δυναμικό
Παρότι ο ρόλος μας είναι να τους εξυπηρετήσου-

με, φτάνουμε να βρισκόμαστε καθημερινά αντίπαλοι
με πολίτες και δικηγόρους, επειδή δεν υπάρχει το
ανθρώπινο δυναμικό να στελεχώσει αυτές τις θέ-
σεις. Δηλώνεται ότι θα επισπευστούν οι διαδικασίες
στη Δικαιοσύνη, αλλά όλα όσα γίνονται λειτουργούν
εις βάρος αυτής της επίσπευσης, που κι εμείς την
θέλουμε. Αλλά τη θέλουμε με όρους ανθρώπινων
ρυθμών εργασίας.

Ενδεικτικό των εξαντλητικών συνθηκών που επι-
κρατούν είναι ότι συνάδελφοι από τον διαγωνισμό
που προκηρύχτηκε το 2017 δεν αποδέχτηκαν αυτές
τις θέσεις. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν κανέναν
λόγο να τις αποδεχτούν. Δεν είναι ότι φοβόμαστε τη
δουλειά. Πολλοί εργάζονται και πέραν του ωραρίου
τους για πολλές ώρες και κανένας δεν αποχωρεί πιο
νωρίς μέχρι να διεκπεραιώσει τη δουλειά του. Αλλά
είναι ανθρωπίνως αδύνατο να βγει αυτός ο όγκος
εργασίας στον απαιτούμενο χρόνο, ενόψει και όλων
αυτών που συμβαίνουν με τον αριθμό των πινακίων
να έχει ξεφύγει. 

Ένας γραμματέας ανεβαίνει σε ένα πινάκιο με
εκατό υποθέσεις και άρα αντιλαμβάνεστε πόσα πρα-
κτικά έχει να γράψει. Εκ του αποτελέσματος αυτό
που διαφαίνεται είναι ότι θα υπάρχει δικαστής στην
έδρα αλλά όχι γραμματέας. Είμαστε πολύ λίγοι οι
νεότεροι υπάλληλοι και πολλοί αυτοί που πολύ σύν-
τομα βγαίνουν σε σύνταξη. Αν δεν βρεθεί λύση, δεν
θα μπορούν να λειτουργήσουν τα δικαστήρια. Αυτό
που ζητάμε είναι άμεσα να γίνουν μαζικές προσλή-
ψεις και εκσυγχρονισμός των δικαστηρίων για να
εξυπηρετήσουμε τον πολίτη που έχει ανάγκη».

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό
τομέα του Μετρό στη Θεσσαλονίκη για αύξηση των μεροκάματών τους

και την κατοχύρωση δικαιωμάτων μέσα από την υπογραφή διμερούς Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας. Την ώρα που ο ανάδοχος του έργου, η κατα-
σκευαστική εταιρία ΑΚΤΩΡ, σημειώνει κέρδη πολλών δεκάδων εκατομμυ-
ρίων ευρώ, οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε αντίξοες συνθήκες με κίνδυνο της
ζωής τους με ελλιπή μέτρα προστασίας και μισθούς πείνας. 

«Η απεργιακή μας κινητοποίηση την Πέμπτη 8/12 είχε την ίδια και μεγα-
λύτερη επιτυχία από την προηγούμενη (5/12), με καθολική συμμετοχή των
εργαζόμενων, ακόμα και των εργολαβικών» μας είπε ο Μάκης Μιχαλόπου-
λος, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων. «Συγκεντρωθήκαμε στο εργο-
τάξιο της Βενιζέλου που είναι και το σημείο αναφοράς στις κινητοποιήσεις.
Είμαστε οργισμένοι γιατί εκτός από το εργοδοτικό μπούλινγκ και τις μεγά-
λες περικοπές μισθών που έχουμε υποστεί, η εργοδοσία προχώρησε σε πα-
ράνομες και καταχρηστικές απολύσεις στους συναδέλφους συνδικαλιστές
του Συνδικάτου Οικοδόμων. Η συνέλευση που έγινε μετά τη συγκέντρωση
αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ του σωματείου μας για να κηρύξει τις
νέες αγωνιστικές δράσεις. 

Έχουμε κάνει επαφές που τις συνεχίζουμε για να υπάρχει συντονισμός
ανάμεσα στα εργατικά σωματεία, καθώς βλέπουμε ότι και στη Θεσσαλονίκη
υπάρχει μια νέα κατάσταση με τον κόσμο να είναι αγανακτισμένος και με
την εργατική δύναμη να είναι φοβερή. Υπάρχει πλέον μία αλληλεγγύη και
κοιτάμε το πώς θα βγούμε όλοι μαζί στον δρόμο. Από τη Μαλαματίνα και
τον ΟΑΣΘ μέχρι τους διανομείς efood και Wolt και διάφορα μικρά σωματεία
που υπάρχουν μέσα στην πόλη, οι εργαζόμενοι είναι στους δρόμους». 

Εκδήλωση της Αγωνιστικής Συνδικαλιστικής Κίνη-
σης Υγειονομικών (ΑΣΚΥ) με θέμα “Η μάχη των ερ-

γαζόμενων στην Ιδιωτική Υγεία για την υπογραφή Συλ-
λογικής Σύμβασης” πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΑ το με-
σημέρι της Κυριακής 11/12. Στο πάνελ των ομιλητών
συμμετείχαν ο Τάσος Μοσχονάς, τεχνολόγος Ακτινο-
λογικού, η Αφροδίτη Παπαναστασίου, νοσηλεύτρια και
ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο Γεννηματάς από το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων. Τη συζήτηση παρακο-
λούθησαν εργαζόμενοι στην ιδιωτική Υγεία, αλλά και
από το ΕΣΥ, ενώ τοποθέτηση έκανε, ανάμεσα σε άλ-
λους, και ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, πρόεδρος του
Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ιδ. Υγεία Αθή-
νας και μέλος ΔΣ της ΟΣΝΙΕ, ο οποίος ενημέρωσε για
την διαπραγμάτευση με τους εργοδότες για την κλαδι-
κή σύμβαση.

Ο Τάσος Μοσχονάς, αφού παρουσίασε την πλούσια
δράση και παρουσία της ΑΣΚΥ στους αγώνες του κλά-
δου, όπως και σε συμπαράσταση σε άλλους κλάδους
και κινητοποιήσεις ενάντια στο ρατσισμό και τον σεξι-
σμό, επισήμανε: «Το μεγάλο όπλο των εργαζομένων εί-
ναι ένα μεγάλο εργατικό μέτωπο ενάντια στα αφεντι-
κά. Οι μισθοί μας που είναι κολλημένοι από το 2012
έχουν ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση κερδών των
εργοδοτών και την έκπτωση στην ποιότητα της ζωής
μας. Με την ακρίβεια έχουμε φτάσει στα όριά μας. Ζη-
τάμε βασικό μισθό στα 950 ευρώ για όλους, επαναφο-
ρά όλων των επιδομάτων και των τριετιών, υποχρεωτι-
κότητα της ΣΣΕ, θεσμοθέτηση δικαιωμάτων όπως το
διάλλειμα, οι αργίες και άλλα. Όλες αυτές οι διεκδική-
σεις δεν είναι υπερβολικές, ίσχυαν πριν το 2012. 

Τώρα είναι η ώρα η ομοσπονδία μας, η ΟΣΝΙΕ, να
βγει μπροστά με περιοδείες, γενικές συνελεύσεις και
συσκέψεις εργαζομένων σε όλους τους εργατικούς
χώρους. Να καλέσει το κλαδικό σωματείο Αθήνας γενι-
κή συνέλευση για να συζητήσουμε και να οργανώσου-
με απεργία στην ιδιωτική Υγεία. Ως ΑΣΚΥ διεκδικούμε
την κρατικοποίηση όλων των δομών Υγείας και την ενί-
σχυση του ΕΣΥ, όχι την ιδιωτικοποίησή του που προ-
ωθεί ο Μητσοτάκης. Οι εργαζόμενοι δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα της Υγείας αντιμετωπίζουμε κοινά
προβλήματα και μαζί χρειάζεται να δώσουμε τη μάχη
ενάντια στον νέο νόμο Πλεύρη-Γκαγκα».

«Η πίτα της Ιδιωτικής Υγείας μοιράζεται όλο και σε
λιγότερα χέρια, σε μεγάλα επενδυτικά funds και ομί-
λους. Μέσα στην πανδημία μέσα από την εγκληματική
διαχείριση της κυβέρνησης τα κέρδη τους διογκώθη-
καν, αλλά εμείς δεν είδαμε καμία βελτίωση στις συν-
θήκες εργασίας», τόνισε η Αφροδίτη Παπαναστασίου.
«Η κυβέρνηση έχει δώσει ένα τεράστιο οπλοστάσιο
στους εργοδότες όπως ο νόμος Χατζηδάκη που ποινι-
κοποιεί τη συνδικαλιστική δράση. Όμως οι αγώνες μας
δίνουν την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τους νική-
σουμε μέσα από τα συνδικάτα μας. Αυτά πρέπει να γί-
νουν οι πλάτες που μπορούμε να ακουμπήσουμε για
να είμαστε ασφαλείς. 

Η διεκδίκηση κλαδικής σύμβασης δεν μπορεί παρά
να συνδυαστεί με τις διεκδικήσεις που αφορούν τη δη-
μόσια Υγεία. Ένα ζήτημα που μπορεί να ενώσει εμάς
με το σύνολο των εργαζομένων και της κοινωνίας είναι
η υπεράσπιση του ΕΣΥ και της Υγείας ως κοινωνικό
αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Έχω την αισιοδοξία, για-
τί η ίδια η ζωή το αποδεικνύει, ότι η αγανάκτηση, που
γεννάται καθημερινά σε ό,τι αφορά την καθημερινότη-
τά μας και την εργασία μας, έχει τη δυνατότητα να γί-
νει δύναμη αγώνα και διεκδίκησης».

Μ.Ν.

Τη μεγάλη συναυλία διαμαρτυρίας ενάντια στις απολύσεις, που διοργανώνουν 
σωματεία εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς μαζί με οργανώσεις δανειοληπτών και
καταναλωτικές ενώσεις, προσπαθεί να μπλοκάρει ο δήμαρχος Αθηναίων Μπακογιάννης,
ο οποίος δεν δίνει την άδεια του δήμου για να πραγματοποιηθεί η συναυλία, τασσόμενος
στο πλευρό των τραπεζιτών.



ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος
• ΠΕΜΠΤΗ 22/12 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7.30μμ 
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε!
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη, εκπαιδευτικός
• ΠΕΜΠΤΗ 22/12 καφέ Κουτσό 7.30μμ
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• 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
• ΠΕΜΠΤΗ 22/12 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Βραζιλιάνα 7μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου, ερ-
γαζόμενη ΥΠΠΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 22/12 Βραζιλιάνα 7μμ
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΚΥΨΕΛΗ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 βιβλιοπωλείο Μετεωρί-
της, Φωκίωνος Νέγρη 68 7.30μμ 
Εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος
• ΠΕΜΠΤΗ 22/12 καφέ Σπιτικό (Φωκίωνος
Νέγρη 26)
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΠΑΤΗΣΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
• ΠΕΜΠΤΗ 22/12 
καφέ El Punto, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Παιδαγωγικό 7.30μμ 
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Μαρίνα Διονυσίου
• ΠΕΜΠΤΗ 22/12 Παιδαγωγικό 7.30μμ 
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 15/12 
καφέ Τρίκυκλο, Πυθέου 34, 8μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός, εργαζόμενος
ΥΠΠΟ

• ΠΕΜΠΤΗ 22/12 
καφέ Τρίκυκλο, Πυθέου 34, 8μμ
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης, εργαζόμε-
νος ΜΜΕ
• ΠΕΜΠΤΗ 22/12 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΟΛΩΝΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 15/12 
καφέ Πλάτωνας, Ακαδημία Πλάτωνα 7μμ
Η χειρότερη κρίση από τον Μεσοπόλεμο
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
• ΠΕΜΠΤΗ 22/12 
καφέ Πλάτωνας, Ακαδημία Πλάτωνα 7μμ
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ φούρνος Λέο Κον,
κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων 7μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 καφέ φούρνος Λέο Κον,
κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων 7μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
καφέ Κουλουράδες 7.30μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 Μέρες Ραδιοφώνου 7μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 πλ. Ηρώων (Tre Stelle) 7.30μμ
Για μια δυνατή και ενωτική ριζοσπαστική
και αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
παλιό δημαρχείο (ΚΕΠ) Χαλανδρίου 7.30μμ
Για μια δυνατή και ενωτική ριζοσπαστική
και αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 22/12 
παλιό δημαρχείο (ΚΕΠ) Χαλανδρίου 7.30μμ
Η ριζοσπαστική και αντικαπιταλιστική αρι-
στερά μετά την εκδήλωση στο Στούντιο
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Goody’s, Πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
Για μια δυνατή και ενωτική ριζοσπαστική
και αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 δημαρχείο 7.30μμ
Για μια δυνατή και ενωτική ριζοσπαστική
και αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 
Στέκι, Πάτμου και Νισύρου 8μμ
Για μια δυνατή και ενωτική ριζοσπαστική
και αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Χόβολη, 
πλ. Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Παλεύουμε για δυνατή αντικαπιταλιστική
αριστερά
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Αγώνας για δημόσιες κοινωνικές υπηρε-
σίες φροντίδας-πρόνοιας
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Αγώνας για δημόσιες κοινωνικές υπηρε-
σίες φροντίδας-πρόνοιας
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 
καφέ πλατείας Σουρμένων 7μμ
Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 
καφέ Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου, 8μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7μμ
Ο Κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου
• ΠΕΜΠΤΗ 22/12 δημαρχείο, 5ος ορ., 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι 7μμ
Μπορεί η αριστερά να κυβερνήσει;
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγγάνων
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη

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

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/12 δημαρχείο Κορυδαλλού,
2ος ορ. 6.30μμ
Μπορεί η αριστερά να κυβερνήσει;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΧΑΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας
7.30μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Μαρίνα 7μμ
Για μια δυνατή και ενωτική ριζοσπαστική
και αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 Θόλος 7μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 aberto, Ρήγα Φερραίου 48, 6.30μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

Θεσσαλονίκη

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Baraka 8μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Ποέτα 8μμ
Κίνα – από μισοαποικία σε υπερδύναμη
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Γιώτης 8μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Μικρασιατική Εκστρατεία: μια αυτό-κατα-
στροφική επιλογή
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Προϋπολογισμός: Οι τάξεις σε αναμέ-
τρηση, μπορούμε να νικήσουμε
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

Νο 1551, 14 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
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ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12
ΝΙΚΑΙΑ Μετρό Νίκαιας 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
Άνω Πετράλωνα Σταθμός 6.30μ
ΘΗΣΕΙΟ 
Κάτω Πετράλωνα Σταθμός 6.30μ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12
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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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 δημοκρατία σήμερα

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

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

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

Ο αγώνας
συνεχίζεται
Συνεχίζουν τη μεγαλειώδη απεργία

τους για πέμπτο μήνα οι εργαζόμενοι
στη Μαλαματίνα, μέχρι και το τέλος του
χρόνου. Πλούσια βδομάδα δράσεων ήταν
αυτή που πέρασε για τους απεργούς της
ρετσινοποιίας. Την εικόνα μας μεταφέρει
ο Γιώργος Λιάκας, γραμματέας του σω-
ματείου εργαζομένων στη Μαλαματίνα:

«Την Πέμπτη 8/12 έγινε το δικαστήριο
για να βγάλει η εταιρία παράνομη την
απεργία μας, αλλά έφαγαν ένα γερό χα-
στούκι. Το κατηγορητήριο για ακόμα μια
φορά δεν ευσταθούσε και βγήκε το ίδιο
απόγευμα η απόφαση ότι η απεργία μας
είναι 100% νόμιμη. Ενδεικτικό του υπερ-
βάλοντα ζήλου που δείχνουν οι δυνάμεις
καταστολής για τα να υπερασπιστούν τα
συμφέροντα των αφεντικών ήταν το γε-
γονός της σύλληψης ενός απολυμένου
συναδέλφου μας μέσα στην αίθουσα του
δικαστηρίου εκείνη την ημέρα. Τον πήραν
με χειροπέδες λες και ήταν κοινός εγκλη-
ματίας, μόνο και μόνο επειδή η εργοδο-
σία του είχε κάνει μήνυση. Δεν δείχνουν
τον ίδιο ζήλο στην αντίθετη περίπτωση. 

Πολλαπλές συγκεντρώσεις
Την επόμενη μέρα 9/12, έγινε η δίκη για

τα ασφαλιστικά μέτρα που καταθέσαμε
εμείς απέναντι στην εταιρία για τους πέν-
τε πρώτους απολυμένους συναδέλφους.
Ήταν μία ημέρα με πολλαπλές συγκεν-
τρώσεις αλληλεγγύης για την υπόθεση
του πυροβολισμού του 16χρονου Κώστα
Φραγκούλη από αστυνομικό της ΔΙΑΣ, για
τους 6 συλληφθέντες στην πορεία του
Πολυτεχνείου το 2020 και για  τους/τις
συλληφθέντες/είσες της εκκένωσης της
κατάληψης Mundo Nuevo. Ταυτόχρονα
σε κινητοποίηση ήταν και οι δικαστικοί
υπάλληλοι με πανό. Δυνάμεις των ΜΑΤ εί-
χαν περικυκλώσει ασφυκτικά τον χώρο
των δικαστηρίων, ενώ δεν υπήρχε λόγος.
Παρά τον βαρύ πόνο, ήταν παροιμιώδης η
ψυχραιμία που έδειξαν οι Ρομά, φώναζαν
συνθήματα και διαδήλωναν, δείχνοντας
τον πολιτισμό τους που τόσο πολύ έχει
λασπολογήσει το ίδιο το σύστημα. 

Το Σάββατο 10/12 στη συναυλία αλλη-
λεγγύης που οργανώσαμε στο Ιβανώφειο
είδαμε την πολύ μαζική προσέλευση και
τη συγκινητική στήριξη του κόσμου, από
κάθε γενιά, στον αγώνα μας που ήρθε να
διασκεδάσει, αλλά κυρίως να ενισχύσει
οικονομικά και με τρόφιμα. Ευχαριστούμε
και όλους τους καλλιτέχνες ανεξαιρέτως
που έδειξαν απίστευτη διάθεση να τρα-
γουδήσουν για μας και που πήραν τον
λόγο για να μιλήσουν για τον αγώνα μας. 

Στις 14/12 έχουμε νέα δικάσιμο με την
εταιρία να μας διώκει για την παρεμπόδι-
ση των εργαζόμενων και των προμηθευ-
τών στον χώρο των εργοστασίων, αλλά
και για τα μπλουζάκια και την παραποί-
ηση εμπορικού σήματος που δεν ευστα-
θεί πάλι σαν κατηγορία».  

Συνταξιούχοι στους δρόμους
Μαζικά βγήκαν στους δρόμους οι συνταξι-

ούχοι τη Δευτέρα 12/12 διεκδικώντας
αυξήσεις στις συντάξεις, κύριες και επικουρι-
κές, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύντα-
ξης, καθώς και προσλήψεις προσωπικού και
όχι διάλυση και ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ και
του ΕΣΥ. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την
Κλαυθμώνος και βάδισε από τη Σταδίου προς
τη Βουλή. 

«Οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας με-
τά το κόψιμο του ΛΕΠΕΤΕ βλέπουν τα δάνεια
τους να σκάνε και τα σπίτια τους να κινδυ-
νεύουν», αναφέρει η Ιωάννα Παυλοπούλου,
συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας. «Ήρθαν
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί....ήρθε ο πτω-

χευτικός κώδικας που ψήφισε η τωρινή κυ-
βέρνηση και η πρώτη κατοικία έχασε κάθε
προστασία. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Ας βγάλουμε όμως κάποιο συμπέρασμα από
την εμπειρία μας συνάδελφοι! Πολιτική βού-
ληση ήταν να σώσουν τις τράπεζες, πολιτική
βούληση χρειάζεται για να πιεστούν οι τράπε-
ζες και απ’ ότι φαίνεται αυτή ΔΕΝ υπάρχει. Ο
νέος προϋπολογισμός που ψηφίζεται σε λίγες
μέρες φέρνει νέες συμφορές για όλους μας
με νέα μνημόνια. 

Σαν Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής Τρά-
πεζας θα είμαστε στην απεργιακή κινητοποί-
ηση στις 15/12 στην Κλαυθμώνος απέναντι
στον νεο προϋπολογισμό».

Να σταματήσει η συνεχι-
ζόμενη δίωξη του Γιάννη

Κούτρα, γιατρού στο Ιππο-
κράτειο Θεσσαλονίκης και
μέλος ΔΣ της ΕΝΙΘ, για την
αντιρατσιστική του δράση
από τη διευθύντρια του
ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Χριστί-
να Καραμπελίδου απαιτούν
σωματεία και φορείς. Διώκε-
ται γιατί εναντιώθηκε στις
28/1/2020 στην απόφαση της
τελευταίας να συνοδεύεται
κάθε πλήρωμα του ΕΚΑΒ που
πηγαίνει σε καμπ προσφύγων
από την αστυνομία, καθώς
έχουμε να κάνουμε με ασθε-
νείς και όχι εγκληματίες. 

Στο ψήφισμα στήριξης
στον Γ. Κούτρα που κυκλο-
φορεί αναφέρεται:   

«Αντί η διοικήτρια του
ΕΚΑΒ να απαντήσει στην κα-
ταγγελία της ΕΝΙΘ και να
απολογηθεί για τους ρατσι-
στικούς αποκλεισμούς επέλε-
ξε την προσωπική δίωξη του
Γιάννη Κούτρα. Προχώρησε
καταρχήν σε συνεργασία με
τον διοικητή του Ιπποκράτει-
ου σε πειθαρχική δίωξη με
διενέργεια ΕΔΕ και πειθαρχι-
κού για “ανάρμοστη συμπερι-
φορά” τον Μάιο του 2020, η
οποία έπεσε στο κενό μετά
από το κύμα αλληλεγγύης
από συνδικάτα, πολιτικές ορ-
γανώσεις και συναδέλφους.
Τώρα η κ. Καραμπελίδου
επανέρχεται σχεδόν τρία
χρόνια μετά με αγωγή κατά
του Γιάννη Κούτρα ζητώντας

αποζημίωση 25.000 ευρώ για
“ηθική βλάβη”!!! 

Η συνεχιζόμενη δίωξη του
Γιάννη Κούτρα είναι επίθεση
στο συνδικαλισμό, τη δημο-
κρατία και το αντιρατσιστικό
κίνημα. Πάει χέρι χέρι με τις
δολοφονίες Ρομά από αστυ-
νομικούς, με τους πνιγμέ-
νους πρόσφυγες, τις διώξεις
σε βάρος υγειονομικών και
την απόπειρα φίμωσης του
συνδικαλιστικού κινήματος
από την κυβέρνηση των υπο-
κλοπών, του σεξισμού και
της καταστολής.

Καταγγέλλουμε την απα-
ράδεκτη αυτή δίωξη και ζη-
τάμε την οριστική αθώωση
του συναδέλφου Γιάννη Κού-
τρα».

Όχι στη δίωξη του Γιάννη Κούτρα
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Στις 8 Δεκέμβρη στις ΗΠΑ οι εργαζό-
μενοι στους New York Times προ-

χώρησαν σε 24ωρη απεργία και συγ-
κέντρωση έξω από το κτίριο της εφημε-
ρίδας διεκδικώντας αυξήσεις και να μη
γίνουν περικοπές στις θέσεις εργασίας.

Είχε να γίνει πάνω από 40 χρόνια
απεργία στην εφημερίδα και αυτό από
μόνο του είναι ένα ακόμη σημάδι της αυξανόμε-
νης κινητοποίησης των εργαζόμενων και των συν-
δικάτων στις ΗΠΑ.

«Εμείς φτιάχνουμε την εφημερίδα, εμείς φτιά-
χνουμε τα κέρδη» ήταν ένα από τα συνθήματα
των εκατοντάδων δημοσιογράφων, ρεπόρτερ και
άλλων εργαζομένων που διαδήλωσαν έξω από τα
γραφεία της εφημερίδας στην Τάιμς Σκουέρ. 

Σε ανάρτησή του το συνδικάτο τους ανέφερε:
«Περισσότεροι από 1.100 εργαζόμενοι στη New
York Times βρίσκονται επισήμως σε απεργία, την
πρώτη τόσο ευρεία κινητοποίηση στην εταιρεία
εδώ και 4 δεκαετίες. Δεν είναι ποτέ εύκολη η
απόφαση να αρνηθείς να κάνεις τη δουλειά που
αγαπάς, αλλά τα μέλη μας είναι διατεθειμένα να
κάνουν ό,τι χρειάζεται για να πετύχουν μια καλύ-
τερη αίθουσα σύνταξης».
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Στις εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού με συνοπτι-
κές διαδικασίες δύο νεαρών αγωνιστών που

συνελήφθησαν στις πρόσφατες διαμαρτυρίες
στο Ιράν προχώρησε την περασμένη εβδομάδα
το καθεστώς Ραϊσί. Πρόκειται για μια άθλια από-
πειρα εκφοβισμού του κινήματος μέσα από την
σκλήρυνση της κρατικής τρομοκρατίας. 

Ο πρώτος, ο Mohsen Shekari, 23 ετών, εκτελέ-
στηκε την περασμένη Πέμπτη κατηγορούμενος
ότι τραυμάτισε με μαχαίρι ένα μέλος της προ-
σκείμενης στο καθεστώς πολιτοφυλακής Μπασίζ
που επιτίθεται συχνά με όπλα στους διαδηλωτές. 

Ο δεύτερος είναι ο Majidreza Rahnavard που
συνελήφθη πριν από 23 μέρες κατά τη διάρκεια
των διαδηλώσεων στην πόλη Μασάντ και εκτελέ-
στηκε την Κυριακή με την κατηγοιρία ότι είχε μα-
χαιρώσει μέχρι θανάτου δύο μέλη της Μπασίζ.
Σύμφωνα με καταγγελίες, η οικογένεια δεν γνώ-
ριζε ότι επρόκειτο να εκτελεστεί και έμαθε για το
γεγονός όταν τους τηλεφώνησε ένας αξιωματού-
χος στις επτά το πρωί για να τους ανακοινώσει
ότι το παιδί τους είναι νεκρό και βρίσκεται θαμ-
μένο στο νεκροταφείο Behesht-e Reza. 

Οι απαγχονισμοί έρχονται, όχι τυχαία, στον
απόηχο της είδησης -μέσω της δήλωσης ενός
εισαγγελέα την περασμένη εβδομάδα- ότι το κα-
θεστώς ετοιμάζεται να διαλύσει την (εξαφανι-
σμένη ήδη από τους δρόμους) αστυνομία ηθών
που ήταν υπεύθυνη για τον θάνατο της Μάχσα
Αμινί, και αποτέλεσε τον σπινθήρα για την εξέ-
γερση. Το καθεστώς είναι στριμωγμένο και επι-
χειρεί να κάμψει τις συνεχιζόμενες κινητοποι-
ήσεις βαρώντας «μια στο καρφί και μια στο πέ-
ταλο», και με “υποσχέσεις” για αλλαγές και δο-
λοφονώντας. Όπως γράφαμε την προηγούμενη
εβδομάδα στην εργατική αλληλεγγύη: «Κλυδω-
νίζεται από εσωτερικές αντιθέσεις με αποτέλε-
σμα δίπλα στην καταστολή να προστίθενται και
οι υποχωρήσεις, μπας και αυτές καταφέρουν να
καλμάρουν την κατάσταση. Μόνο που ακριβώς
εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος, οι υποχωρήσεις να
ανοίξουν την όρεξη στο κίνημα να προχωρήσει
ακόμη παραπέρα».

Αυτό ακριβώς ήταν το μήνυμα που ήρθε από

τους δρόμους των πόλεων του Ιράν κατά τις τρεις
μέρες απεργιών και διαδηλώσεων που έγιναν την
περασμένη εβδομάδα και κορυφώθηκαν την Τε-
τάρτη 7 Δεκεμβρίου, τη «Μέρα των Φοιτητών» που
τιμάει την επέτειο της δολοφονίας φοιτητών στο
Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης από τον Σάχη το
1953. 

Κλειστά
Τα πανεπιστήμια έγιναν ξανά το κέντρο δια-

μαρτυριών στις μεγάλες πόλεις. Τα μαγαζιά πα-
ρέμειναν κλειστά όπως δείχνουν οι φωτογρα-
φίες από διάφορα σημεία στο Ιράν. Οι καταστη-
ματάρχες όπως και οι εργαζόμενοι σε πετροχη-
μικά εργοστάσια, οι μεταλλεργάτες, οι οδηγοί
φορτηγών, οι μαθητές και οι φοιτητές και οι κα-
θηγητές συμμετείχαν στην απεργία. Μια μέρα
νωρίτερα, περίπου 500 εργάτες σε πετροχημικό
εργοστάσιο στην επαρχία Mahshahr απήργησαν
για να διεκδικήσουν αύξηση του μισθού τους. 

Όλα αυτά κόντρα στις απειλές του επικεφαλής
του δικαστικού σώματος της χώρας που την πρώ-
τη μέρα της απεργίας διέταξε να εντοπιστούν, να
συλληφθούν και να διωχθούν οι διοργανωτές των
απεργιών «γρήγορα και αποφασιστικά».  

«Mε σιγουριά σας λέω ότι κανένα μάθημα δεν
θα γίνει στα γυμνάσια και τα λύκεια. Οι μαθητές
έχουν συμμετάσχει στις πανεθνικές διαμαρτυ-
ρίες και απεργίες μποϊκοτάροντας το σχολείο
και οι εκπαιδευτικοί κλείνοντας τις αίθουσες δι-
δασκαλίας» δήλωσε ένας εκπαιδευτικός από το
Σακέζ, εικόνα που επιβεβαίωσε και το συνδικάτο
των εκπαιδευτικών. 

Την επόμενη μέρα έγινε ο απαγχονισμός Moh-
sen Shekari. Αλλά τις διαδηλώτριες και τους δια-
δηλωτές στο Ιράν που μετράνε ήδη εκατοντάδες
νεκρούς στους δρόμους δεν πρόκειται να τους
σταματήσουν ούτε οι κρεμάλες. Ανήμερα της
εκτέλεσης του Shekari, κατέβηκαν στους δρό-
μους φωνάζοντας «για κάθε ένα που θα σκοτώ-
νετε, χιλιάδες θα ξεσηκώνονται».

ΗΠΑ

Δεκάδες χιλιάδες απεργοί ταχυδρο-
μικοί συγκεντρώθηκαν την Παρα-
σκευή 9/12 στο κέντρο του Λονδί-

νου για να διαδηλώσουν για αυξήσεις και
όχι απολύσεις -καθώς τα αφεντικά θέ-
λουν να «εκσυγχρονίσουν» τα βρετανικά
ταχυδρομεία περιορίζοντας τον αριθμό
των εργαζομένων, εντατικοποιώντας τη
δουλειά τους και χτυπώντας το εισόδημά
τους. Οι ταχυδρομικοί που μετράνε ήδη
13 μέρες απεργίας μέσα σε έξι μήνες
αγώνα, έχουν εξαγγείλει απεργίες για το
επόμενο δίμηνο. 

Σύμφωνα με το συνδικάτο CWU στις
9/12, 17.500 μέλη του ήρθαν στο Λονδίνο
από όλη τη χώρα ενώ πολλοί έμειναν πίσω
για να στηρίξουν τις απεργιακές φρουρές
στους χώρους δουλειάς. Εκατοντάδες ερ-
γαζόμενοι από το Λονδίνο ήρθαν με πο-
ρεία από τα κεντρικά γραφεία όπου είχαν
προσυγκέντρωση στην Πάρλιαμεντ
σκουέρ. Και όταν τελείωσε η κυρίως συγ-
κέντρωση, όλοι μαζί έκαναν πορεία μέχρι
τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, με τα αυτο-
κίνητα, τα ταξί και τα φορτηγά που συναν-
τούσαν στο δρόμο να ζητωκραυγάζουν
και να κορνάρουν σε υποστήριξη. 

«Αισθάνομαι δυνατός που είμαι εδώ»,
δήλωσε ένας απεργός μιλώντας στην
εφημερίδα Socialist Worker. «Υπήρξαν
πολλές διαθεσιμότητες και πολλοί εκφο-
βισμοί από την εργοδοσία. Αλλά σήμερα
δείχνουμε ότι είμαστε φτιαγμένοι από πιο
δυνατό υλικό». «Είναι ωραίο να βλέπεις
τόσους πολλούς ανθρώπους εδώ»  δήλω-
σε η Lauren, μια απεργός που είχε ταξιδέ-
ψει από το Oxfordshire, στο Socialist Wor-
ker. «Μας έδωσε ώθηση για να συνεχί-
σουμε». 

Ωστόσο, παρ' όλη τη δύναμη της απερ-
γίας, τα αφεντικά εξακολουθούν να μη
δείχνουν σημάδια υποχώρησης και διάθε-
ση να παζαρέψουν με την συνδικαλιστική
ηγεσία του συνδικάτου CWU -που το επι-
χείρησε σε συνάντηση που είχε μαζί τους
την περασμένη εβδομάδα. Οι εκπρόσω-
ποί της είπαν ότι θα δέχονταν μια συμφω-

νία αυξήσεων κάτω από τον πληθωρισμό
αν η Royal Mail εγγυόταν ότι δεν θα γί-
νουν υποχρεωτικές απολύσεις μέχρι το
2024 και επέτρεπε στους εκπροσώπους
των συνδικάτων να έχουν λόγο στις τοπι-
κές αλλαγές. Αλλά η πρόταση δεν έγινε
δεκτή με αποτέλεσμα το συνδικάτο των
ταχυδρομικών να ανακοινώσει νέες απερ-
γίες στις 13-14/12, στις 16-17/12,  στις 24-
27/12, στις 3-4/1 και στις 6-7/1. 

«Έχουμε πάει πολύ μακριά για να τα
παρατήσουμε τώρα» δήλωσε ένας απερ-
γός από το Γουόλσολ. «Δεν είμαστε μόνο
εμείς. Όταν βλέπεις στους δρόμους, τους
δασκάλους, τους εργαζόμενους στους σι-
δηροδρόμους, τους νοσηλευτές, κάτι πά-
ει γενικά στραβά. Πρέπει να σταθούμε
ενωμένοι ως εργατική τάξη και να πούμε
ότι δεν θα ανεχτούμε άλλο». 

Απληστία
«Όλα έχουν να κάνουν με την εταιρική

απληστία» δήλωσε ο Mars, ένας άλλος
απεργός. «Λένε ότι φταίει ο πληθωρισμός
ή η ρωσική εισβολή και γι' αυτό οι τιμές
ανεβαίνουν και δεν μπορούμε να πάρου-
με αύξηση. Όλες αυτές είναι δικαιολογίες
που χρησιμοποιούν για να βγάλουν κέρ-
δος. Πρέπει να απεργήσουμε όλοι μαζί».

Πρόκειται για μια ρεαλιστική προοπτική.
Ήδη απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν
εξαγγείλει για τις 15 και 20 Δεκέμβρη οι
νοσηλεύτριες/ές του συνδικάτου RCN
στην Αγγλία, την Ουαλία και την Βόρειο Ιρ-
λανδία και για τις 21/12 τα σωματεία των
εργαζόμενων στα ασθενοφόρα. Στις 13,
16, 17 και 31/12 καθώς και στις 3,4,6 και
7/1 έχουν εξαγγείλει απεργίες οι 40.000
σιδηροδρομικοί του συνδικάτου RMT, ενώ
στις 10-11 Γενάρη απεργία έχουν αποφα-
σίσει οι εκπαιδευτικοί στην Σκωτία. Ο πρω-
θυπουργός Ρίσι Σουνάκ επιβεβαίωσε ότι η
κυβέρνησή του, ακολουθώντας το παρά-
δειγμα Μπάιντεν, ετοιμάζεται να πάει σε
μετωπική επίθεση, ψηφίζοντας νέους νό-
μους κατά των απεργιών.

Γ.Π.

Απεργία 
στους New
York Times

ΙΡΑΝ Οι κρεμάλες δεν σταματούν 
                            την εξέγερση

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ταξική αναμέτρηση

9/12, Λονδίνο. Τεράστια απεργιακή συγκέντρωση των Ταχυδρομικών. Φωτό: Guy Smallman

8/12, Στην πύλη των New York Times. Φωτό: Julia Nikhinson/AP
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Με κοινοβουλευτικό πραξικό-
πημα ανατράπηκε την πε-
ρασμένη βδομάδα ο πρό-

εδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο.
Μέχρι στιγμής καταγράφονται του-
λάχιστον εφτά νεκροί στις συγκρού-
σεις που έχουν ξεσπάσει σε πολλά
σημεία της χώρας, κάποιοι από τους
εφτά είναι ανήλικοι, ενώ για πέντε η
αιτία θανάτου είναι σφαίρες που δέ-
χτηκαν με ευθεία βολή από τις δυνά-
μεις καταστολής.

Το ίδιο το κατεστημένο και τα μέ-
σα ενημέρωσης του Περού τα οποία
πανηγύριζαν πριν από λίγες μέρες
για την ανατροπή του Καστίγιο, πα-
ραδέχονται πως η κατάσταση είναι
εκτός ελέγχου. Τα σχολεία στην
πρωτεύουσα Λίμα παραμένουν κλει-
στά, οι κεντρικοί δρόμοι είναι μπλο-
καρισμένοι. Διαδηλωτές έχουν κατα-
λάβει αεροδρόμια και έχουν μπλο-
κάρει μεγάλες εθνικές οδούς. Φοιτη-
τές έχουν καταλάβει επαρχιακά πα-
νεπιστήμια, ενώ υπάρχει συντονι-
σμός για το κλείσιμο των δρόμων
που οδηγούν στα μεγάλα ορυχεία,
σταματώντας έτσι την παραγωγή. Σε
κάποια αεροδρόμια εξελίσσονται
συγκρούσεις μετά από ανακαταλή-
ψεις της αστυνομίας. Οι φτωχοί
αγρότες έχουν ανακοινώσει απεργία
διαρκείας. Από την Πέμπτη 15 Δε-
κέμβρη λένε πως θα ξεκινήσουν και
οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (ο ίδιος ο Καστίγιο ήταν
συνδικαλιστής δάσκαλος πριν γίνει
πρόεδρος), ενώ η συνδικαλιστική
συνομοσπονδία CGTP έχει καλέσει

μέρα δράσης την ίδια μέρα. Οι κοι-
νότητες των ιθαγενών σε σημεία της
χώρας όπως το Απουρίμακ κάνουν
κάλεσμα για “λαϊκή εξέγερση”.

Ο Καστίγιο βρίσκεται στα χέρια
της αστυνομίας. Τον σταμάτησαν
και τον συνέλαβαν την ώρα που πή-
γαινε να ζητήσει προστασία στην
πρεσβεία του Μεξικού μετά την ανα-
τροπή του.

Πανικός
Η προπαγάνδα του καθεστώτος

δείχνει πανικό. Ο αρχηγός της αστυ-
νομίας λέει ξεδιάντροπα πως τις
διαδηλώσεις ελέγχει το “Φωτεινό
Μονοπάτι”, μια ένοπλη οργάνωση
που ελάχιστη σχέση έχει με τις μαζι-
κές κινητοποιήσεις. Ο ίδιος παραδέ-
χεται ωστόσο πως: “Υπάρχει ταξικό
μίσος που εκφράζεται σε κάθε κίνη-
ση, ενώ τα αιτήματα των διαδηλώσε-

ων δεν είναι ξεκάθαρα γιατί δεν
υπάρχουν ηγέτες, είναι μια κατάστα-
ση sui generis”.

Ο Καστίγιο κέρδισε τις προεδρικές
εκλογές τον Ιούνη του 2021 με σύν-
θημα “Όχι πια φτωχοί άνθρωποι σε
μια πλούσια χώρα”, με ελάχιστες ψή-
φους διαφορά από την Κέικο Φουχι-
μόρι. Η Φουχιμόρι είναι η ηγέτης της
περουβιανής ακροδεξιάς, κόρη του
Αλμπέρτο Φουχιμόρι που υλοποίησε
το σοκ του νεοφιλελευθερισμού στο
Περού τη δεκαετία του ‘90 αγκαλιά
με το ΔΝΤ, αφού πρώτα είχε κάνει
πραξικόπημα με τη βοήθεια του
στρατού. Ολόκληρη η άρχουσα τάξη
στήθηκε πίσω της στις εκλογές, πα-
ρότι κάποιοι φοβούνταν τις “ακρότη-
τές της”, αλλά δεν ήθελαν με τίποτα
έναν συνδικαλιστή ιθαγενή στη θέση
του προέδρου.

Η νίκη του Καστίγιο ήταν προϊόν

της τεράστιας πολιτικής κρίσης στο
Περού και της ανόδου των αγώνων.
Τα κόμματα της άρχουσας τάξης
ήταν ανίκανα να φτιάξουν σταθερή
κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια. Η
ταξική πόλωση οδήγησε τον Καστί-
γιο να κερδίσει, παρότι στον πρώτο
γύρο είχε 19%. Όμως παρότι κέρδι-
σε την καρέκλα της προεδρίας, ο
έλεγχος της χώρας παρέμεινε στις
ελίτ και τα κόμματά τους.

Εκκρεμές
Τον ενάμισυ χρόνο που κυβέρνησε

ο Καστίγιο, η πολιτική του πήγαινε
σαν εκκρεμές σχηματίζοντας τη μία
κυβέρνηση μετά την άλλη και απο-
λύοντας πρωθυπουργούς και υπουρ-
γούς. Τα κινήματα δεν σταμάτησαν
να πιέζουν και να βγαίνουν στο δρό-
μο. Οι κοινότητες διεκδικούσαν να
μπει χέρι στην ασυδοσία των εξορυ-
κτικών εταιρειών που τους διαλύουν
τις ζωές και το περιβάλλον. Ο Καστί-
γιο προσπαθούσε να πουλήσει κατα-
νόηση στα κινήματα, την ώρα που
υποσχόταν στα αφεντικά ότι δεν θα
τους θίξει κανένα προνόμιο. 

Τελικά απέλυσε όσους υπουργούς
πρότειναν πιο ριζοσπαστικές λύσεις,
λέγοντας πως το βασικό είναι να
υπάρξει “κυβερνησιμότητα”, δηλαδή
εμπιστοσύνη των αφεντικών. Όμως
τα αφεντικά δεν τον εμπιστεύτηκαν
ούτε ένα λεπτό και δεν του έκαναν
καμιά παραχώρηση. Το κοινοβούλιο
που βρίσκεται στα χέρια της δεξιάς
δεν σταμάτησε να του βάζει εμπόδια
και να επιχειρεί τη δίωξή του για δια-

φθορά και για “ανικανότητα”. Δεν
μπορούσαν καν να τον κατηγορή-
σουν ότι υλοποιεί τα αιτήματα των
από κάτω, γιατί ο Καστίγιο δεν έκα-
νε τίποτα τέτοιο. Άρχισαν εκστρα-
τεία, την οποία στήριξαν διεθνώς πε-
ριοδικά όπως ο Εκόνομιστ, ότι δεν
είναι δυνατόν ένας απλός, “αμόρφω-
τος” άνθρωπος να βρίσκεται στην
εξουσία του Περού.

Ο Καστίγιο αντί να στηριχθεί στον
κόσμο, κατάφερε να απομονωθεί εν-
τελώς, ακόμη και από τους ίδιους
του τους βουλευτές. Έτσι επιχείρη-
σε να κλείσει το κοινοβούλιο για να
ξεκινήσει διαδικασία αλλαγής του
Συντάγματος χωρίς καμιά οργάνω-
ση, και έπεσε στα δίχτυα της Δεξιάς,
που ξαφνικά τον κατηγόρησε για
“πραξικοπηματία”. Αυτή τη στιγμή
εξελίσσεται ένα πραγματικό πραξι-
κόπημα και τα ΜΜΕ της χώρας κα-
λούνε το στρατό να βγει στους δρό-
μους λέγοντας πως ο στρατός και η
αστυνομία “έσωσαν τη δημοκρατία”.
Η εξουσία έχει περάσει στα χέρια
της Ντίνα Μπολουάρτε, η οποία
ήταν αντιπρόεδρος του Καστίγιο και
ξεπουλήθηκε στην αντιπολίτευση. Η
Δεξιά λέει ανοιχτά πως ούτε αυτήν
εμπιστεύεται, αλλά την κρατάει στην
εξουσία για να διατηρήσει τη νομι-
μοφάνεια στο πραξικόπημα.

Η άρχουσα τάξη στο Περού έπαι-
ξε ένα πολύ επικίνδυνο χαρτί που
μπορεί να στραφεί εναντίον της, αν
οι μαχητικές κινητοποιήσεις συνεχι-
στούν και συντονιστούν.

Νίκος Λούντος

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Δεκέμβρη
οι γερμανικές δυνάμεις ασφαλείας εξάρ-

θρωσαν και συνέλαβαν, με μια γιγάντια επιχεί-
ρηση, μια ακροδεξιά συμμορία η οποία σχε-
δίαζε, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις
της αστυνομίας, να καταλύσει το πολίτευμα.

Από πρώτη άποψη η υπόθεση φαίνεται γε-
λοία. Και η ίδια η συμμορία σαν ένας θίασος
από παράφρονες. Αρχηγός τους ήταν ένας
εβδομηντάχρονος απόγονος μιας από τις πα-
λιές αριστοκρατικές οικογένειες της Θουριγ-
γίας, ο «Ερρίκος Η, Πρίγκηπας του Ρόις» -
ένας ακροδεξιός αναπολών της Γερμανικής
Αυτοκρατορίας του Κάιζερ. 

Ανάμεσα στα μέλη της συμμορίας που συνέ-
λαβε η αστυνομία ήταν και η Μπίργκιτ Μάλζακ-
Βίνκεμαν, μια δικαστικός και πρώην βουλευτής
του ακροδεξιού, ημιναζιστικού AfD («Εναλλα-
κτική για την Γερμανία») που διατηρεί στενές
σχέσεις με τους «πολίτες της αυτοκρατορίας»,
μια σέχτα που θεωρεί ότι η σημερινή Γερμανία
εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την κατο-
χή των νικητριών δυνάμεων του Β’ Παγκόσμι-
ου Πόλεμου. Κάποιοι άλλοι αρνούνται να πλη-
ρώσουν τους «κατοχικούς» φόρους. Θέλουν
να επαναφέρουν τη μοναρχία και να βάλουν
στον θρόνο ένα τρισέγγονο του τελευταίου
Κάιζερ, παρόλο που ο ίδιος δεν έχει καμιά τέ-
τοια πρόθεση ή βλέψη. 

Αλλά η υπόθεση δεν είναι καθόλου γελοία.
Όχι γιατί αυτή η «ψεκασμένη» συμμορία θα
μπορούσε να καταλύσει το γερμανικό κράτος.
Αλλά γιατί δεν είναι παρά η κορυφή ενός
ακροδεξιού παγόβουνου που διογκώνεται ολο-
ένα και περισσότερο στη Γερμανία –και σε
ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ίδια η σύνθεση της συμμορίας δίνει μια
ανάγλυφη εικόνα για τα πλοκάμια που έχει
απλώσει η ακροδεξιά μέσα στο ίδιο το γερμα-
νικό κράτος. Από τους 25 συλληφθέντες τρεις
ήταν πρώην μέλη των δυνάμεων ασφαλείας,
της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών.
Ένας ήταν εν ενεργεία μέλος της KSK, του
επίλεκτου τμήματος του Γερμανικού Στρατού.
Ένα από τα κτήρια στα οποία εισέβαλλε η
αστυνομία τα ξημερώματα της Τετάρτης ανή-
κε στην KSK. 

Η αποκάλυψη των στενών σχέσεων ανάμεσα
στην ακροδεξιά και τα σώματα ασφαλείας δύ-
σκολα μπορεί να προκαλέσει έκπληξη: το 2020
η κυβέρνηση αναγκάστηκε να διαλύσει ένα ολό-
κληρο λόχο της KSK όταν η αστυνομία ανακά-

λυψε ένα κρυμμένο οπλοστάσιο (μαζί με ένα βι-
βλίο με τραγούδια του Γ’ Ράιχ) στο σπίτι του δι-
οικητή του. Πολλά χρόνια πριν, όταν η ακροδε-
ξιά και οι φασίστες βρίσκονταν ακόμα στο περι-
θώριο της κοινωνίας οι έρευνες της αστυνομίας
γύρω από την NSU – μια φασιστική συμμορία
που δολοφονούσε μετανάστες, έβαζε βόμβες
σε δημόσια σημεία και λήστευε τράπεζες- στα-
μάτησαν απότομα όταν άρχισαν να «ακουμπά-
νε» τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες.

Εισβολή
Σύμφωνα με όσα έχει αποκαλύψει η αστυνο-

μία το σχέδιο των επίδοξων πραξικοπηματιών
ήταν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο, να περά-
σουν χειροπέδες στους βουλευτές και τα μέλη
της κυβέρνησης και να ανακηρύξουν τον
«Πρίγκιπα του Ρόις» αρχηγό του κράτους. Το
πρότυπο της εισβολής αυτής ήταν η επίθεση
στο Καπιτώλιο που οργάνωσαν οι οπαδοί του
Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά το παρανοϊκό αυτό
σχέδιο δεν είχε καμιά πιθανότητα να επικρατή-
σει – αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι η απόπειρα

θα μπορούσε να αφήσει δεκάδες θύματα πίσω
της. Στην κατοχή τους βρέθηκαν όπλα και
εκρηκτικά. Και είναι εξίσου βέβαιο ότι, ακόμα
και αν οι συλλήψεις έχουν καταφέρει να εξαρ-
θρώσουν ολοκληρωτικά την συγκεκριμένη
συμμορία, υπάρχουν δεκάδες άλλες έτοιμες
να ακολουθήσουν, με τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο, το παράδειγμά τους.

«Τον Μάιο», γράφει η εφημερίδα Financial
Times, «το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών
δήλωσε ότι το 2021 είχαν καταγραφεί 55.048
εγκλήματα με πολιτικό κίνητρο στη χώρα, μια
αύξηση 23% σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά». Τα 8 από τα 10 αυτά εγκλήματα είχαν
διαπραχθεί είτε από μέλη νεοναζιστικών οργα-
νώσεων είτε από ακροδεξιούς. 

Ο φασισμός και η ακροδεξιά τρέφονται από
την επίσημη πολιτική της κυβέρνησης και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης -τα κλειστά σύνορα, την
Frontex, τον ρατσισμό απέναντι στους πρό-
σφυγες, τους εξοπλισμούς, την πολεμοκαπη-
λία, την απαξίωση της δημοκρατίας. Την ίδια
στιγμή που η γερμανική αστυνομία εξάρθρωνε
τη συμμορία του «Πρίγκιπα του Ρόις», η γερ-
μανική κυβέρνηση συνέχιζε να συνομιλεί με
τον Ορμπάν, τον ακροδεξιό ηγέτη της Ουγγα-
ρίας και την Τζόρτζια Μελόνι, την πολιτική κλη-
ρονόμο του Μουσολίνι στην Ιταλία. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Συνέλαβαν 
ναζιστική συμμορία

ΠΕΡΟΥ Αντίσταση στο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα

Διαδηλωτές υπέρ του Καστίγιο στο Περού
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Πολλοί Έλληνες θεωρούν την Κίνα
μακρινή και μυστηριώδη χώρα - αλ-

λά αυτό σίγουρα δεν ισχύει πιά. Ρίξτε μια
ματιά γύρω σας ή καλύτερα...πάνω σας:
στα ρούχα, τις ηλεκτρονικές συσκευές
σας, τα εξαρτήματα των αυτοκινήτων
σας, τα πάσης φύσεως μικροαντικείμενα
της καθημερινής σας ζωής - κάπου, σε
κάποιο στάδιο της κατασκευής τους,
υπάρχει ένα ή περισσότερα κινέζικα ερ-
γοστάσια. Και μέσα σε αυτά τα γιγάντια
εργοστάσια δουλεύουν νυχθημερόν μυ-
ριάδες Κινέζοι εργάτες, που με τον μόχ-
θο και την πειθαρχία τους έχουν κατα-
στήσει την Κίνα την σημαντικότερη φάμ-
πρικα του πλανήτη, όπου παράγεται ολο
και μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου
πλούτου. Αν και το μεγαλύτερο κατόρθω-
μα της Κίνας, η πραγματική της επανά-
σταση, είναι η συγκλονιστική αύξηση (κυ-
ριολεκτικά υπερδιπλασιασμός) του προσ-
δόκιμου ζωής και η παράλληλη έξοδος
από την φτώχεια για εκατοντάδες εκα-
τομμύρια πολίτες της μέσα σε λίγες δε-
καετίες. 

Όμως αυτή η οικονομική γιγάντωση
της Κίνας, που στην πρώτη φάση της εν-
θαρρύνθηκε και τροφοδοτήθηκε - ως νέο
Ελντοράντο εργατικής υπεραξίας προς
εκμετάλλευση, και στη συνέχεια αχαλίνω-
της εμπορικής κερδοσκοπίας - από τον
παρασιτικό καπιταλισμό της συλλογικής
Δύσης, σήμερα προκαλεί τρόμο στους
Αμερικάνους και Ευρωπαίους μετα-αποι-
κιοκράτες, που συνειδητοποιούν ότι ο
«υπεργολαβικός» κόσμος που έφτιαξαν
δεν τους ανήκει πια. Γι'αυτό άλλωστε οι
ΗΠΑ και οι πειθήνιοι σύμμαχοι τους - συ-
χνά κόντρα στα πραγματικά τους εθνικά
συμφερόντα -  έχουν βαλθεί με κάθε τρό-
πο να «κοντύνουν» την μακράν μεγαλύτε-
ρη ανταγωνίστρια τους για τη παγκόσμια
πολιτική και οικονομική ηγεμονία. Και κυ-
ρίως να παρενοχλήσουν, ει δυνατόν και
να αποκόψουν τους δεσμούς της Κίνας
με την Ευρώπη, τη Ρωσία και τον υπόλοι-
πο πλανήτη, ρισκάροντας ανοιχτά ακόμη
και μια θερμοπυρηνική σύρραξη με το
Πεκίνο για το καυτό ζήτημα της Ταϊβάν,
που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας
σε...Ουκρανία του Ειρηνικού. Θα τα κα-
ταφέρουν, άραγε, οι «νταβατζήδες» της
ψευδεπίγραφης παγκοσμιοποίησης - ή
θα πάρει η πολυάνθρωπη Κίνα τη θέση
που δικαιωματικά της αξίζει στο παγκό-
σμιο στερέωμα;

Η εκδήλωση παρουσίασης του ιδιαιτέ-
ρως ενδιαφέροντος βιβλίου Κίνα: από μι-
σοαποικία σε υπερδύναμη του Π. Γκαργ-
κάνα στις 21 Δεκέμβρη, που κυκλοφόρη-
σε σε μια περίοδο που η Κίνα βρίσκεται
στα πρωτοσέλιδα, είναι μια καλή ευκαι-
ρία να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για όλα
τα ζητήματα που ανακύπτουν. 

Γιώργος Τσιάρας, 
δημοσιογράφος 

Εφημερίδα των Συντακτών.  

Ας μιλήσουμε για την Κίνα

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ και μπιν Σαλμάν στη Σαουδική Αραβία. Διαδήλωση στο Πεκίνο. Φωτό: Bloomberg

Την ώρα που ο Σι Τζινπίνγκ επισκε-
πτόταν την προηγούμενη βδομά-

δα, υπό τα φώτα των διεθνών ΜΜΕ,
τη Σ. Αραβία για να συσφίξει τους δε-
σμούς με τον χασάπη πρίγκηπα-διά-
δοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην
πρωτεύουσα της Κίνας ξεσπούσε το
μεγαλύτερο κύμα της πανδημίας. 

Τα φαρμακεία αδειάζουν από αντι-
πυρετικά και τα νοσοκομεία με λειψό
προσωπικό γονατίζουν από τις εισα-
γωγές ανθρώπων σε κρίσιμη κατά-
σταση. Χαρακτηριστικό είναι το πα-
ράδειγμα του Peking Union Medical
College Hospital, ενός από τα κορυ-
φαία νοσοκομεία της χώρας, όπου η
διοίκηση αναγκάστηκε να μετατρέ-
ψει το γυμναστήριο του προσωπικού
σε πτέρυγα για νεφροπαθείς που
πάσχουν από covid-19. 

Και όσο περνάνε οι μέρες τόσο
περισσότερο βλέπουν το φως της
δημοσιότητας τα νέα από το κύμα
εργατικών κινητοποιήσεων που
απλώνεται σε διάφορες επαρχίες και
πόλεις της Κίνας. Χαρακτηριστική εί-
ναι η τριήμερη απεργία των οδηγών
φορτηγών στην Hualola, τη μεγαλύ-
τερη εταιρεία στη λεγόμενη «οικονο-
μία των πλατφορμών» (κάτι σαν Beat
για φορτηγά) στα μέσα Νοέμβρη. 

Οι οδηγοί που η εταιρεία θεωρεί
«αυτοαπασχολούμενους» απαιτού-
σαν καλύτερες συνθήκες δουλειάς.
Η ιστοσελίδα China Labour Bulletin
αναφέρει, βασισμένη σε πληροφο-
ρίες από απεργούς, ότι σχεδόν οι μι-
σοί οδηγοί στη χώρα (υπολογίζονται
σε 600.000) συμμετείχαν στην απερ-
γία. Επίσης:

«Οι διαδηλώσεις της 16ης -18ης
Νοέμβρη ήταν οι μεγαλύτερες στην
επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Αυτόπτες
μάρτυρες εκτιμούν ότι 1.000 οδηγοί
διαδήλωσαν στη Σενζέν, 400 βγήκαν
στο δρόμο στο Ντονγκουάν και
υπήρξε επίσης σημαντική κινητοποί-
ηση στο Φοσάν. Οι οδηγοί σε άλλα
μέρη της Κίνας συμμετείχαν στις
διαδικτυακές διαμαρτυρίες και στην
απεργία, μεταξύ άλλων στις πόλεις
Βουχάν, Τσανγκσά, Κουανζού και
Βενζού».

Λ.Μ.
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