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Δεν χρειάστηκαν να περάσουν παρά λίγες
μόλις μέρες από την ψήφιση του νόμου

για τις υποκλοπές που πέρασε η κυβέρνηση
Μητσοτάκη στην Βουλή για να αποδειχθεί ότι
μοναδική του σκοπιμότητα ήταν να κουκουλω-
θεί το σκάνδαλο των υποκλοπών, να σταματή-
σουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως
και να νομιμοποιηθεί το αίσχος των υποκλο-
πών για λόγους «εθνικής ασφάλειας». 

Αυτήν τη φορά ήταν ένα ευρωπαϊκό μέσο, η
Euractiv, που αποκάλυψε τον έλεγχο στον
οποίο προχώρησε η ΑΔΑΕ στην Cosmote μετά
από αίτημα του πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ
Κύρτσου και του δημοσιογραφου Τέλλογλου,
έλεγχος ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα
συνάντησε την αντίρρηση του εισαγγελέα του
Άρειου Πάγου.  Όπως διαβάζουμε στο σχετικό
άρθρο:

«Πηγές προσκείμενες στο θέμα δήλωσαν
στην EURACTIV ότι κλιμάκιο της Ελληνικής
Αρχής για την Ασφάλεια των Επικοινωνιών και

την Προστασία του Απορρήτου (ΑΔΑΕ) επισκέ-
φθηκε την Πέμπτη (15 Δεκεμβρίου) την εται-
ρεία τηλεπικοινωνιών Cosmote. Η ΑΔΑΕ, μια
ανεξάρτητη αρχή της οποίας η λειτουργία
προβλέπεται από το ελληνικό σύνταγμα, θέλη-
σε να διενεργήσει έλεγχο μετά από αιτήματα
που υπέβαλαν oι Κύρτσος και Τέλλογλου, οι
οποίοι ήθελαν να μάθουν αν παρακολουθούν-
ται από τις μυστικές υπηρεσίες. 

Η EURACTIV γνωρίζει ότι ο έλεγχος επιβε-
βαίωσε ότι και οι δύο άνδρες ήταν υπό παρα-
κολούθηση από τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά
οι λόγοι δεν αποκαλύφθηκαν επικαλούμενοι
την "εθνική ασφάλεια". Εν τω μεταξύ, η ανε-
ξάρτητη αρχή αντιμετώπισε δυσκολίες κατά τη
διενέργεια του ελέγχου. Ο Εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου της Ελλάδας φέρεται να προ-
σπάθησε να εμποδίσει τον έλεγχο λέγοντας

ότι ήταν παράνομος, όπως πληροφορήθηκε η
EURACTIV. Αρκετές πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο
νομικός σύμβουλος της εταιρείας, μετά από
συνεννόηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο,
επιχείρησε να σταματήσει τον έλεγχο αμφι-
σβητώντας την αρμοδιότητα της αρχής.

Οι εκπρόσωποι της ΑΔΑΕ αντέδρασαν επικα-
λούμενοι τη συνταγματική τους αρμοδιότητα
και επέμειναν στον έλεγχο. Επιπλέον, η εται-
ρεία τους ενημέρωσε ότι θα επικοινωνήσει με
τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντο-
γιάκο για οδηγίες. Οι εκπρόσωποι της ΑΔΑΕ
ενημερώθηκαν τότε ότι η διαδικασία είναι πα-
ράνομη. Η εταιρεία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές,
ζήτησε γραπτή γνωμοδότηση από τον εισαγγε-
λέα, την οποία φέρεται να αρνήθηκε. Παρά τις
εκκλήσεις να δοθεί τέλος στον έλεγχο, οι εκ-
πρόσωποι της ΑΔΑΕ επέμειναν, λέγοντας ότι εί-

ναι ανεξάρτητοι από τη δικαιοσύνη, και συνέχι-
σαν να διενεργούν τον ελεγκτικό έλεγχο».

Σύμφωνα με το Ντοκουμέντο: «Η νομική
σύμβουλος της εταιρείας, βάζει τα στήθη της
αποτρεπτικά μπροστά σε μια Ανεξάρτητη Αρ-
χή, εμποδίζοντας να εφαρμοστούν τα νόμιμα.
Στη συνέχεια η εταιρεία επικοινωνεί με τον Ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιά-
κο και όχι με κάποιον εισαγγελέα Υπηρεσίας
με την ίδια πρόθεση. Ο Ντογιάκος αφού προ-
σφέρεται για χρήση, δηλώνει ότι δεν γνωρίζει
το νόμο αλλά λίγο μετά επανέρχεται για να πει
ότι η έρευνα είναι παράνομη. Μετά την αποκά-
λυψη όσων συνέβησαν από τον ευρωπαϊκό
ιστότοπο Euractiv, ο Ντογιάκος δηλώνει στο
documentonews.gr, ότι δεν γνωμοδότησε ούτε
παρεμπόδισε την έρευνα, απλώς εξέφρασε
μια άποψη. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι ήταν σε
συνεχή επαφή με την ΑΔΑΕ, την Cosmote αλ-
λά και την ΕΥΠ».

Συνέχεια στη σελ.4

Μεγάλα αντικυβερνητικά συλ-
λαλητήρια πραγματοποι-
ούνται από κόμματα της αν-

τιπολίτευσης στην Τουρκία μετά την
απόφαση δικαστηρίου να στερήσει
τα πολιτικά διακιώματα από τον δή-
μαρχο της Ιστανμπούλ και πιθανό
υποψήφιο στις επερχόμενς προεδρι-
κές εκλογές, Ιμάμογλου.

«Ο Eκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος
κέρδισε δύο φορές τη δημαρχία
στην Ιστανμπούλ καταδικάστηκε,
μετά από μια περίεργη μήνυση δυ-
σφήμισης που κατατέθηκε εναντίον
του, με στέρηση των πολιτικών του
δικαιωμάτων και φυλάκιση 2 ετών, 7
μηνών και 15 ημερών για εξύβριση
του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλί-
ου επειδή χρησιμοποίησε τη λέξη
"ηλίθιος"» αναφέρει σε ανακοίνωση
το αδελφό κόμμα του ΣΕΚ στην
Τουρκία, DSiP.

«Ο Ιμάμογλου και οι δικηγόροι του
υποστήριξαν ότι η λέξη αυτή ειπώθη-
κε στον υπουργό Εσωτερικών Σου-
λειμάν Σοϊλού και όχι στο συμβούλιο.
Ενώ έχουμε δει ξανά και ξανά στην
πολιτική αρένα να ανταλλάσονται
βαριές προσβολές, απειλές, γροθιές,
ένας δήμαρχος που κέρδισε την
υποστήριξη της πλειοψηφίας των
ψηφοφόρων στην Ιστανμπούλ, τιμω-
ρήθηκε με εκδικητικό τρόπο.

Το Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα (DSiP) καταδικάζει την,
με πολιτικά κίνητρα, απόφαση κατά
του Ιμάμογλου. Η απόφαση αυτή εκ-
δόθηκε ενάντια στο δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ο στόχος
δεν είναι μόνο ο Ιμάμογλου ή το κόμ-
μα του, το CHP (Ρεμπουπλικανικό
Λαϊκό Κόμμα), αλλά όλοι οι ψηφοφό-
ροι.

Η ίδια κυβέρνηση που αντικατέ-
στησε, καθαιρώντας, τους δημάρ-
χους του HDP (του κόμματος των
Κούρδων και της Αριστεράς) για

δύο θητείες, επιδεικνύει ξανά το ίδιο
θράσος. Το δικαστικό σώμα, το
οποίο όλο και περισσότερο ελέγχε-
ται πολιτικά από το προεδρικό καθε-
στώς, προσπαθεί να διαμορφώσει
την πολιτική σύμφωνα με τα συμφέ-
ροντα του κυβερνητικού μπλοκ.

Η νομική διαδικασία δεν έχει τελει-
ώσει. Τώρα είναι η ώρα να υπερασπι-
στούμε τα δημοκρατικά μας δικαιώ-
ματα. Καλούμε όλους να συμμετά-
σχουν σε δημοκρατικές διαμαρτυ-
ρίες κατά αυτής της απόφασης και
να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες. Η δικαιοσύνη πρέπει
να ανατρέψει αυτή την απόφαση. Η
δημοκρατία πρέπει να νικήσει! Πρέ-

πει να αντιταχθούμε στη συμμαχία
του AKP (Kόμμα Ερντογάν) με τα
φασιστικά ακροδεξιά MHP/BBP, που
επιβάλλει μια αντιδημοκρατική διαδι-
κασία, τώρα και στην κάλπη.

Ο Κιλιτντσάρογλου (ηγέτης του
CHP) κάλεσε όλα τα κόμματα σε μια
μεγάλη συγκέντρωση. Παλαιότερα
είχε διοργανωθεί μεγάλο συλλαλη-
τήριο υπέρ της προέδρου του CHP
στην Ιστανμπούλ (σ.σ. καταδικασμέ-
νης για “τρομοκρατία” επειδή υπο-
στήριξε Αρμένιους και Κούρδους)
Καφταντσίογλου. Το σημερινό συλ-
λαλητήριο θα πρέπει να ξεπεράσει
τις διαστάσεις αυτού του συλλαλη-
τηρίου. Ξέρουμε ότι αν είχαμε πετύ-

χει να απαγορεύσουμε στην κυβέρ-
νηση και τη δικαστική εξουσία να
αγγίξουν την Gultan Kisanak (καθαι-
ρεμένη και φυλακισμένη δήμαρχο
του HDP) στον δήμο του Ντιγιαρμ-
πακίρ δεν θα μπορούσαν να αγγί-
ξουν ούτε την Καφταντσίογλου και
τον Ιμάμογλου.

Με την απόφαση κατά του Ιμάμο-
γλου, η κυβέρνηση -και η δικαστική
εξουσία που κάνει ό,τι της λένε-
έδειξαν ότι θα κινηθούν κατά της αν-
τιπολίτευσης με κάθε μέσο καθ' όλη
τη διάρκεια της προεκλογικής περιό-
δου. Εδώ και καιρό εφαρμόζεται μια
πολιτική απόλυτης λογοκρισίας στη
σκέψη, απόλυτης απαγόρευσης του

δικαιώματος της οργάνωσης, από-
λυτης καταστολής του δικαιώματος
της διαδήλωσης. Η Τουρκία δεν εί-
ναι μόνο η χώρα με τον μεγαλύτερο
αριθμό εργαζομένων με κατώτατο
μισθό, αλλά και μια από τις χώρες
με την πιο σκληρή καταστολή. Η κυ-
βέρνηση, η οποία έχει αποφασίσει
να περάσει σαν οδοστρωτήρας από
όλα τα δημοκρατικά δικαιώματα της
κοινωνίας, η οποία ανάγει τη νίκη
στις εκλογές σε πρόβλημα επιβίω-
σης, εξακολουθεί να μην μπορεί να
κρύψει το γεγονός ότι έχει χάσει την
εκλογική της μάζα.

Κάθε φορά που αντιμετωπίζει αυτή
την πραγματικότητα, αυξάνει την
επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώμα-
τα. Ο πανικός ότι θα χάσει τις εκλο-
γές μετατρέπεται σε επίθεση εναν-
τίον πάντων, ενάντια σε κάθε οργά-
νωση, σε κάθε κλάδο, στους ανθρα-
κωρύχους, στους εργάτες, στους
υγειονομικούς, στις γυναίκες, στους
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, στους τραγουδιστές,
στη ροκ μουσική, στα σορτς, στις μί-
νι φούστες, σε ένα ποτήρι ρακί, σε
όλα τα συνδικάτα που δεν την υπε-
ρασπίζονται, σε όλους τους εργαζό-
μενους στα ΜΜΕ που δεν έχουν πα-
ραδώσει την ψυχή τους σε αυτήν, σε
όσους υπερασπίζονται τα δικαιώμα-
τα των Κούρδων... Έχουν μόνο ένα
εργαλείο στα χέρια τους: Το σφυρί.
Έτσι, σχεδιάζουν να κρατήσουν
ενεργή κάποια από τη βάση τους.

Ο Ιμάμογλου είναι το τελευταίο
όνομα που στοχοποιείται. Πρέπει να
είναι το τελευταίο. Να βάλουμε ένα
τέλος σε αυτή την κυβέρνηση, η
οποία βλέπει αυτές τις πολιτικές ως
ελπίδα σωτηρίας, όχι επειδή θαυμά-
ζουμε τον Ιμάμογλου, αλλά επειδή
είναι μια βαριά επίθεση στο δικαίωμα
της ψήφου, στο δικαίωμα τους εκλέ-
γεσθαι, στα πιο βασικά δημοκρατικά
δικαιώματα που μας έχουν απομεί-
νει».
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Στους δρόμους ενάντια 
στις επιθέσεις Ερντογάν

Μητσοτάκης “σουλτάνος” 
των υποκλοπών

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο στην Ιστανμπούλ ενάντια στη δίωξη Ιμάμογλου. Φωτό: Twitter
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Με μεγάλη επιτυχία έγινε η εκδήλω-
ση της Πρωτοβουλίας για Ενωτική
Κίνηση της Ριζοσπαστικής και Αν-

τικαπιταλιστικής Αριστεράς στον κινηματο-
γράφο Στούντιο τη Δευτέρα το βράδυ.
Πλημμύρισε από κόσμο η τεράστια αίθου-
σα. Αλλά δεν ήταν μόνο το πλήθος που
έδειχνε την ανταπόκριση στην Πρωτοβου-
λία. Ήταν το εύρος και ο πλούτος των πα-
ρεμβάσεων που έγιναν και που δείχνουν
ότι άνοιξε ο δρόμος για τα επόμενα βήμα-
τα.

Στις σελίδες αυτού του φύλλου της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης μπορείτε να βρείτε
όλη την εικόνα της συζήτησης που ξεδι-
πλώθηκε στο Στούντιο. Εδώ θέλουμε να
επισημάνουμε κάποια στοιχεία που δεί-

χνουν τη δυναμική της Πρωτοβουλίας.
Ο χώρος που φιλοδοξεί να συσπειρώσει

δεν είναι καινούργιος. Ξεπήδησε με ορμή
στη Μεταπολίτευση μετά την εξέγερση του
Πολυτεχνείου και αποτέλεσε και αποτελεί
υπαρκτή πολιτική δύναμη όλα αυτά τα χρό-
νια, παρά και ενάντια στις προσπάθειες της
κυρίαρχης τάξης να κηρύξει ξανά και ξανά
το «τέλος της Μεταπολίτευσης». Κάθε φο-
ρά που οι παραδοσιακές ηγεσίες της Αρι-
στεράς έκαναν βήματα συμβιβασμού προς
τα δεξιά, η δύναμη αυτού του ρεύματος
ανανεωνόταν με τμήματα που προχωρού-
σαν σε ρήξη προς τα αριστερά. Αυτή η δυ-
ναμική είχε φανεί με τη ρήξη της Β’ Πανελ-
λαδικής της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και ξανά
με τη ρήξη της ΚΝΕ το 1989. 

Δυναμική
Αυτή η δυναμική υπάρχει και σήμερα. Η

Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη έχει λυσ-
σάξει ως κυβέρνηση για να τσακίσει αυτή
την παράδοση, αλλά δεν το καταφέρνει.
Πρόσφατο παράδειγμα η απόφασή της να
χορηγήσει επίδομα 600 ευρώ στους μπά-
τσους τη μέρα της δολοφονίας του νεαρού
Ρομ Κώστα Φραγκούλη από αστυνομικό. Η
απάντηση ήρθε από χιλιάδες διαδηλωτές
που βγήκαν στους δρόμους για να καταγ-
γείλουν τον δολοφονικό ρατσισμό. Και
όταν οι κοινοβουλευτικές ηγεσίες της Αρι-
στεράς ψήφισαν το προκλητικό επίδομα
στη Βουλή, βρέθηκαν απολογούμενες. Ο
ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει συμψηφισμό με υποσχέσεις
για γενίκευση του επιδόματος, ο Κου-
τσούμπας παραδέχθηκε ότι η ψήφιση ήταν
λάθος. Η «εξωκοινοβουλευτική» αριστερά
αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι αποτε-

λεί δύναμη που στηρίζει τις ανατρεπτικές
διαθέσεις του κόσμου της Αριστεράς.

Αυτή η δυναμική, όμως, δεν συγκροτείται
αυτόματα. Γι’ αυτό έχει ξεχωριστή σημασία
η επιτυχία της Πρωτοβουλίας για Ενωτική
Κίνηση της Ριζοσπαστικής και Αντικαπιταλι-
στικής Αριστεράς. Βγαίνουμε από την εκ-
δήλωση στο Στούντιο με την αυτοπεποίθη-
ση ότι μπορούμε να παίξουμε αυτό το ρό-
λο, μπορούμε να συγκροτούμε την πολιτική
δύναμη που στηρίζει τις ανατρεπτικές διεκ-
δικήσεις της εργατικής τάξης και των αγώ-
νων της. Προχωράμε για να παρέμβουμε
στην εκλογική μάχη, όχι ως ευκαιριακή
εκλογική σύμπραξη, αλλά ως πολιτικό στή-
ριγμα για τον κόσμο που παλεύει και φιλο-
δοξεί να επιβάλει το δίκιο του με τις δικές
του δυνάμεις. Χωρίς αυταπάτες ότι αυτό το
δίκιο θα το φέρουν κάποιοι υπουργοί μιας
«προοδευτικής κυβέρνησης», αυταπάτες
που έχουν διαψευστεί ξανά τραγικά από
τις πρόσφατες εμπειρίες.

Οι οργανώσεις και τα κόμματα που ξεκί-
νησαν την Πρωτοβουλία προχωράμε για τα
επόμενα βήματα. Προχωράμε να κερδίσου-
με τη συμμετοχή και δυνάμεων που η θέση
τους είναι μαζί μας. Ο κόσμος της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ πηγαίνει προς τη Συνδιάσκεψή της με
αυτόν τον προσανατολισμό. Το ΣΕΚ έχει
καταθέσει πρόταση κοινής Πολιτικής Από-
φασης της Πρωτοβουλίας και όλοι και όλες
μαζί θα μεταφέρουμε το μήνυμα του
Στούντιο σε όλες τις πόλεις και τις γειτο-
νιές, σε όλους τους χώρους δουλειάς και
της νεολαίας. Γιατί το μέλλον μας δεν είναι
αυτό το σάπιο σύστημα που μας τυραννά-
ει, είναι η ανατροπή του με τη δύναμη της
τάξης μας.

Άλλες 4.450 ευρώ συγκεντρώθηκαν αυτή την
εβδομάδα, ανεβάζοντας τον δείκτη της οικο-

νομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης
στις 30.250 ευρώ.

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συν-
τρόφους, τις φίλες και τους φίλους που  ανταπο-
κρίθηκαν και έστειλαν την ενίσχυσή τους. Από
100 ευρώ: Δημήτρης Χ., Βασίλης Κ., Γιάννης
Κ.,Τζούλη Κ., 70. Από 50: Γιάννης Μ., Δημήτρης
Σ., Μαριάννα Θ., Κύρος Κ., Γιώργος Φ.

Από 30: Μαρία Α., Κατερίνα Τ., Πάνος Λ., Μα-
ρία Π., Κατερίνα Π. Από 20: Νάσος Μ., Μπάμπης
Λ., Νάντια Σ., Τζάστιν Ρ., Νίκος Μ., Γιάννης Κ.,
Αντώνης Π., Κώστας Π., Στέλιος Γ., Σάββας Κ.,
Μαριλένα Κ., Νώντας Φ., Αλεξία Π., Νίκος Κ., Μα-
ρία Φ., Νίκος Α., Αλέξανδρος Π. Από 15: Καίτη Ι.,
Εύα Η., Χαρίτα Μ. Από 10: Γιώργος Ν., Ελένη Κ.,
Γιάννης Φ., Αντώνης Τ., Αγγελική Μ., Ρεμπέκα Ρ.,
Θράσος Τζ.,, Άννα Μ., Κατερίνα Θ., Αργύρης Κ.,
Αναστασία Π., Αντώνης Φ., Τιάνα Α., Ορέστης
Η.,Μαρία Ρ., Κώστας Κ., Άγγελος Μ. Από 5: Νε-
φέλη Κ., Ντίνα Κ., Αντώνης Τσ., Αφροδίτη Ι., Φώ-
της Σ. Άννα Μ., Λίτσα Α.

Ευχαριστούμε τους συντρόφους που στις
εξορμήσεις στους εργατικούς χώρους πουλών-
τας την Εργατική Αλληλεγγύη συγκέντρωσαν και
οικονομική ενίσχυση. Ιδιωτική Υγεία 110, Αγ. Σάβ-
βας 70, Αγία Ολγα 15, Αγλαία Κυριακού 35. Δή-
μοι: Νίκαιας 26, Αγίας Παρασκευής 20, και από 5
Αγ. Αναργύρων, Χανίων, Πειραιά. Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς 15, ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων 15, Βυζαν-
τινό Μουσείο 10, Δικηγόροι Θεσ. 22. Επίσης ευ-
χαριστούμε τους συντρόφους στην Θεσσαλονίκη
που μάζεψαν 162 ευρώ στο μονοήμερο τους, κα-
θώς και τους πυρήνες των Βορείων 66 ευρώ και
τον πυρήνα Αλεξανδρούπολης 40.

Τέλος ευχαριστούμε για τους αναγνώστες μας
που γράφτηκαν συνδρομητές στην εφημερίδα
και στο περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω: Φί-
λιππος Κ., Νίκος Π., Πηνελόπη Κ., Αλεξάνδρα Π.,
Φούλη Γ., Νίκος Κ., Μιχάλης Τσ., Γιωργία Τρ.

Η Εργατική Αλληλεγγύη δεν θα κυκλοφορήσει
τη βδομάδα ανάμεσα σε Χριστούγεννα και Πρω-
τοχρονιά. Ευχόμαστε καλές γιορτές σε
όλες/όλους. Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει
στις αρχές του νέου χρόνου στις 4 Γενάρη, με
εξορμήσεις στους εργατικούς χώρους και τις γει-
τονιές για ποδαρικό και οργάνωση των αγώνων
για την νέα χρονιά.

Εκδήλωση της Πρωτοβουλίας στο STUDIO. 
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Άνοιξε ο δρόμος…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ



Mπορεί το μουντιάλ να
τελείωσε αλλά οι απο-
καλύψεις, καθώς και οι

πολιτικοί τριγμοί, συνεχίζονται
οξύνοντας την κρίση στο εσωτε-
ρικό της ΕΕ για το Κατάργκειτ. 

Ξεκινώντας από τους τελευ-
ταίους, την περασμένη εβδομά-
δα, με 366 ψήφους υπέρ και 3
κατά, η ολομέλεια του Ευρωκοι-
νοβουλίου ενέκρινε την αναπομ-
πή των συμφωνιών με το Κατάρ
σχετικά με την άρση των περιο-
ρισμών στη χορήγηση βίζας των
πολιτών του Κατάρ και του Κου-
βέιτ. Το Κατάρ που αρνείται την
εμπλοκή του στο σκάνδαλο
απάντησε μέσω δηλώσεων των
διπλωματών του στα ΜΜΕ: «Η
απόφαση, πριν από το τέλος
της δικαστικής διαδικασίας, θα
μπορούσε να έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην περιφερειακή
και παγκόσμια συνεργασία για
την ασφάλεια καθώς και στις
συνεχιζόμενες συζητήσεις για
την παγκόσμια ενεργειακή έλ-
λειψη και την ασφάλεια» είπε
ένας στη Le Soir. 

Αντίστοιχη δήλωση φιλοξε-
νούσαν και οι Financial Times με
την καθησυχαστική προσθήκη
«δεν απειλούμε να διακόψουμε
την παροχή αερίου ή τίποτε τέ-
τοιο» καθώς και το σχόλιο της
εφημερίδας ότι ακόμη και όταν
το Κατάρ βρέθηκε σε εμπάργκο
από τέσσερις γείτονές του, δεν
σταμάτησε την παροχή αερίου
προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα. (Ας σημειώσουμε εδώ ότι
στις εισαγγελικές έρευνες που
ξεκίνησαν από το Μαρόκο για
να καταλήξουν στο Κατάρ, σύμ-
φωνα με τα διεθνή ΜΜΕ καθορι-
στική ήταν η συμμετοχή των μυ-
στικών υπηρεσιών των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων).   

«Ενοχλημένοι» οι καταριανοί
εμίρηδες αλλά δεν ανησυχούν
και τόσο. Δεν είναι άλλωστε το
ευρωκοινοβούλιο που παίρνει
τις αποφάσεις στην ΕΕ. Στη Σύ-
νοδο Κορυφής την περασμένη
εβδομάδα, οι ηγέτες της ΕΕ
μπορεί να ψήφισαν το ένατο πα-
κέτο κυρώσεων κατά της Ρω-
σίας και να παρέπεμψαν το θέ-
μα του ανώτατου ορίου τιμών
του φυσικού αερίου για τη σύ-
νοδο των υπουργών ενέργειας
αλλά «έκαναν την πάπια» σχετι-
κά με το Κατάργκειτ. Σύμφωνα
με την Σούζαν Λίντς στο politi-
co, «για τους περισσότερους
ηγέτες της ΕΕ, το Kαταργκέιτ
είναι μια περίπτωση "δεν είναι
δικό μου πρόβλημα". "Αυτό είναι
ένα θέμα για το Κοινοβούλιο",
δήλωσε ένας αξιωματούχος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. "Περι-
μένουμε να λάβουμε μια ενημέ-
ρωση από τον Μετσόλα, αλλά
τίποτα περισσότερο"».

Αυτή τη στάση εξηγούν η πρό-
σφατη συμφωνία της Γερμανίας
με το Κατάρ, που θα ξεκινήσει
από το 2026 και για 15 χρόνια να
εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέ-
ριο από αυτό, καθώς και οι συμ-
φωνίες των γαλλικών εταιριών
ενέργειας με τις αντίστοιχες κα-
ταριανές, που σημαδεύτηκαν
από τα εγκαίνια ων γραφείων της
ΕΕ στην Ντόχα τον περασμένο
Σεπτέμβριο. Αναδεικνύονται έτσι
οι πολιτικές πλάτες που είχε ο
Παντσέρι, και η Καϊλή να μα-
ζεύουν τις βαλίτσες με τα λεφτά. 

Μακρόν
Η παρουσία του Μακρόν για

δεύτερη φορά στο Κατάρ, δεν
αφορούσε μόνο τη συμμετοχή
της Εθνικής Γαλλίας στον τελικό.
Ήταν άκρως συμβολική της νο-
μιμοποίησης που παρέχει στο
Κατάρ – και δεν πάνε να χτυπι-
ούνται οι ευρωβουλευτές στις
Βρυξέλλες. 

Kατά τα άλλα και εν αναμονή
της απολογίας Καϊλή την Πέμ-
πτη 22/12 -που αναμένεται γεμά-
τη από ιστορίες για δράκους- η
πρώην ευρωβουλευτίνα βρίσκε-
ται πλέον μπλεγμένη και στο
λόμπι των υπέρμαχων των κρυ-
πτονομισμάτων (διαβάστε στη
διπλανή σελίδα). Ενώ νέα στοι-
χεία ήρθαν στο φως για τον Δ.

Αβραμόπουλο σχετικά με την
συμμετοχή του ως μέλος του ΔΣ
της ΜΚΟ «Πολεμήστε την ατιμω-
ρησία» που διηύθυνε ο βασικός
κατηγορούμενος και φερόμενος
ως διευθύνων της εγκληματικής
οργάνωσης, Παντσέρι.  

Την πρώτη μέρα, όταν έγιναν
οι συλλήψεις, τα περισσότερα
ελληνικά μέσα συνόδευσαν την
είδηση ότι ο Αβραμόπουλος πα-
ραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ
αμέσως μετά την αποκάλυψη,
με πληροφορίες ότι ήταν απλά
ένα «επίτιμο» μέλος όπως και
άλλοι «γνωστοί πολιτικοί». Το
σαββατοκύριακο όμως η ιταλική
La Stampa και η ισπανική El
Mundo, προσκόμισαν μια ακόμη
πληροφορία ότι «για ένα έτος, ο
πρώην επίτροπος Μετανάστευ-
σης της ΕΕ λάμβανε αμοιβή
από τη ΜΚΟ που ίδρυσε ο Παν-
τσέρι» ενώ η La Stampa είχε ως
υπότιτλο ότι ο Αβραμόπουλος
«συμμετείχε πολύ πιο ενεργά
από τα άλλα επίτιμα μέλη» – με
τον διευθυντή της εφημερίδας
να δηλώνει στην ιταλική τηλεό-
ραση ότι ξεκινάει έρευνα για
τον Αβραμόπουλο και τη ροή
των χρημάτων.

Μόνο τότε ο Αβραμόπουλος
προχώρησε σε δήλωση ότι η
συμμετοχή του στον οργανισμό
Fight Impunity ήταν «εξ’αρχής

απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή
διαχειριστικές αρμοδιότητες»,
ότι στην επιτροπή συμμετείχαν
«προσωπικότητες όπως η Φ.
Μογκερίνι» και ότι για τη «συμ-
μετοχή» του και την «αποζημίω-
ση που θα την συνόδευε»
(60.000 ευρώ για τον ένα χρό-
νο) ζήτησε «την έγκριση της ευ-
ρωπαΐκής επιτροπής η οποία
και του «δόθηκε γραπτώς, από
την Πρόεδρο Φον Ντερ Λάιεν».

Η επίκληση των ηχηρών ονο-
μάτων από τον Αβραμόπουλου,
όπως ακριβώς έπραξε και η Καϊ-
λή, δεν αποτελεί τεκμήριο
αθωωότητας για τον ίδιο. Το μό-
νο που επιβεβαιώνει είναι πόσο
βαθιά διεφθαρμένη είναι η ΕΕ:
Για να αποδείξει ότι δεν έχει κα-
μία σχέση με την υπόθεση –κάτι
που μέλει να φανεί- ο πρώην ευ-
ρωπαϊκός επίτροπος μας πετάει
στα μούτρα ότι πήρε 60.000 ευ-
ρώ με την σφραγίδα της Φον
Ντερ Λάιεν για να στολίζει για
ένα χρόνο την βιτρίνα της ΜΚΟ
του φερόμενου ως εγκεφάλου
του Κατάργκειτ. Φοβερή δικαιο-
λογία. Ο Πάγκαλος είχε χαρα-
κτηρίσει παλαιότερα τον Αβρα-
μόπουλο ως «Κύριο Τίποτα». Αλ-
λά 60.000 ευρώ να αμοίβεται ο
«κ. Τίποτα» για το «τίποτα», δεν
τα λες και λίγα.

Γιώργος Πίττας
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Ποιος θα
σταματήσει 
τις υποκλοπές;
Συνέχεια από τη σελ.2

Τι προκύπτει από τα παραπάνω; Πρώτον, άλλες
δύο επιβεβαιωμένες παρακολουθήσεις για λόγους
«εθνικής ασφαλείας», κατευθείαν από την ΕΥΠ.
Δεύτερον, άρνηση των ιδιωτών παρόχων της κινη-
τής τηλεφωνίας αλλά και της δικαστικής εξουσίας
να συνεργαστούν –συνομιλώντας μάλιστα με την
ΕΥΠ και τους παρόχους αντί να τους έχει κάνει
φύλλο και φτερό– επικαλούμενοι το νόμο που μό-
λις ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ήταν ο
πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ! Νόμο που όπως
έχει καταγγείλει η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικη-
γόρων στοχεύει στην «απαγόρευση πρόσβασης
του θιγόμενου πολίτη στο πρωτογενές συλλεγέν
υλικό και την ακύρωση και υφαρπαγή του ελεγκτι-
κού ρόλου της ΑΔΑΕ» μέσα από τις διατάξεις που
επιτρέπουν τη «γνωστοποίηση επιβολής του περιο-
ριστικού μέτρου «μετά την πάροδο τριών ετών»
και αφαιρούν «την ελεγκτική αρμοδιότητα από την
ΑΔΑΕ απονέμοντάς την «σε τριμελές όργανο στο
οποίο πλειοψηφούν οι εισαγγελείς που διέταξαν
και ενέκριναν την άρση».

Απειλητική δήλωση
Την ίδια στιγμή που οι εισαγγελικές αρχές έχουν

στην ουσία παραιτηθεί από το να διεξάγουν έρευνα
για μια σειρά από καταγγελίες στους παρόχους,
στις εμπλεκόμενες με το Predator εταιρίες και στην
ΕΥΠ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν αρκέ-
στηκε μόνο να «εκφράσει μια άποψη» στους εκπρο-
σώπους της Cosmote αλλά προχώρησε σε απειλη-
τική δήλωση κατά του Τύπου: «Δεν είναι δυνατόν
μια μερίδα του Τύπου εκμεταλλευόμενη έναν ου-
σιαστικά πλήρως αναποτελεσματικό νόμο περί Τύ-
που να στρέφεται και να βυσσοδομεί όποιον κατά
την ενάσκηση των καθηκόντων του δεν ενεργεί
σύμφωνα με τις επιθυμίες της... Ίσως όμως ένας
εκτεταμένος φορολογικός έλεγχος σε αυτούς τους
ολίγους αποκαλύψει πολλά και ενδιαφέροντα σχε-
τικά με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες».

Αναμένουμε τώρα την «έγγραφη γνωμοδότηση
της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σχετικά με τις
δυνατότητες των παρόχων κινητής τηλεφωνίας να
παρέχουν στοιχεία για την παρακολούθηση απο
την ΕΥΠ προσώπων με βάση τις διατάξεις του νέ-
ου νόμου». Η κυβέρνηση Μητσοτάκη (μέχρι τώρα
παρουσίαζε τις «ανεξάρτητες αρχές» σαν την τάχα
«ασφαλιστική δικλείδα» για κάθε θέμα αλλά απέ-
κλεισε την αρμόδια ΑΔΑΕ κατά την σύνταξη του
νομοσχεδίου επειδή δεν την ελέγχει) μέσω του Γε-
ραπετρίτη στην Βουλή μας ανακοίνωσε ότι «οι ανε-
ξάρτητες αρχές δεν είναι κράτος εν κράτει»!  

Αυτό φυσικά δεν αφαιρεί τις τεράστιες πολιτικές
ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. Ας πει καθαρά ο Τσίπρας τι
θα κάνει αν θα έρθει στην κυβέρνηση; Θα καταρ-
γήσει τις παρακολουθήσεις για λόγους «εθνικής
ασφαλείας»; Θα αποκαλύψει τα ονόματα όλων
εκείνων που βρέθηκαν στο στόχαστρο και τους λό-
γους που συνέβη αυτό; Θα καταργήσει την ίδια
την ΕΥΠ, αυτή τη διαχρονική πανούκλα; Θα συγ-
κρουστεί με την ξεδιάντροπη δικαστική εξουσία;
Θα πάει την εγκληματική οργάνωση που καθοδη-
γούσε πολιτικά την ΕΥΠ στη φυλακή; Ή θα αντα-
μείψει με κάνα επίδομα 600 ευρώ την πρώτη, θα
υποσχεθεί τη «συνέχεια του κράτους» στην δεύτε-
ρη και θα χαριστεί για λόγους «συναίνεσης» στην
τρίτη - στο δρόμο που χάραξε ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου, δίνοντας άφεση αμαρτιών στον Κωνσταντί-
νο Μητσοτάκη τη δεκαετία του ’90;  

ΚΑΤΑΡΓΚΕΪΤ

Όλη η ΕΕ προσκυνάει
πλούσιες κελεμπίες

Ο Μακρόν στο Κατάρ
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Τη Δευτέρα 19 Δεκέμβρη ο Σαμ
Μπάνκμαν-Φριντ, ο μέχρι πριν
από λίγο καιρό  «βασιλιάς των

κρυπτονομισμάτων» και αυτή τη
στιγμή τρόφιμος των φυλακών, απο-
δέχτηκε την πρόταση των αμερικανι-
κών εισαγγελικών αρχών να εκδοθεί
από τις Μπαχάμες που κρατείται σή-
μερα στη Νέα Υόρκη. Η εταιρία του,
η FTX, μια από τις μεγαλύτερες ψη-
φιακές πλατφόρμες συναλλαγής
κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, κα-
τάρρευσε πριν από μερικές εβδομά-
δες αφήνοντας πίσω της μια μαύρη
τρύπα που μετριέται σε δισεκατομ-
μύρια δολάρια. 

Η FTX που, ιδρύθηκε μόλις πριν
από τρία χρόνια, κατάφερε να γίνει
μεγάλη υποσχόμενη στους επενδυ-
τές – πελάτες της υψηλές εγγυήσεις
για τα κεφάλαιά τους και μεγάλες
αποδόσεις. Οι πλατφόρμες συναλ-
λαγής κρυπτονομισμάτων είχαν γίνει
της μόδας (στους κύκλους των εκα-
τομμυριούχων) τα τελευταία χρόνια
γιατί τους έδιναν τη δυνατότητα να
επενδύουν σε κρυπτονομίσματα χω-
ρίς να είναι αναγκασμένοι να μπουν
οι ίδιοι στις τεχνικές διαδικασίες που
κατά κανόνα απαιτούνται. Το πελα-
τολόγιο της FTX περιλάμβανε μερι-
κά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά
κεφάλαια του πλανήτη – που είχαν
επενδύσει πάνω από 2 δις δολάρια
στην εταιρεία.

Ο Μπάνκμαν-Φριντ κατηγορείται
τώρα ότι σιφώνιζε, εν αγνοία τους,
τα χρήματα των πελατών της FTX
στην επίσης δική του εταιρία Alame-
da η οποία τα «επένδυε» στη συνέ-
χεια σε ένα δικό της κρυπτονόμισμα.
Οι λογιστές που ελέγχουν τα βιβλία
της FTX λένε τώρα ότι το λογιστικό
της σύστημα ήταν παιδαριώδες,
αναντίστοιχο με το μέγεθος της
εταιρίας. Ο Μπάνκμαν-Φριντ κινδυ-
νεύει να καταδικαστεί σε πάνω από
100 χρόνια φυλακή. 

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφα-
λαίων της FTX κατέληξε στο τέλος
να είναι επενδυμένο στο κρυπτονό-
μισμα που εξέδιδε η Alameda, «το
οποίο δεν διέφερε πολύ από τα χρή-
ματα της Μονόπολης» όπως είπε
ένας βουλευτής από τη Νέα Υόρκη
στο Κογκρέσο.

Η θέση του Μπάνκμαν-Φριντ είναι
στη φυλακή – για αυτό δεν υπάρχει
καμιά αμφιβολία. Ο «βασιλιάς των
κρυπτονομισμάτων» είναι ένα παρά-
σιτο που ζούσε προκλητικά μέσα
στη χλιδή χωρίς να έχει προσφέρει
ποτέ και τίποτα στην κοινωνία. Πίσω
από το απλό παρουσιαστικό του
(φορούσε απλά ρούχα, κυκλοφο-
ρούσε με ένα κοινό αυτοκίνητο και
δήλωνε βίγκαν) κρυβόταν η τυπική
αλαζονεία του δισεκατομμυριούχου

που νομίζει ότι έχει το δικαίωμα όχι
μόνο να απομυζά τον ιδρώτα των
φτωχών αλλά και να καθορίζει την
πορεία της κοινωνίας και του κό-
σμου. Όταν ο Έλον Μασκ -ο πλου-
σιότερος άνθρωπος στον κόσμο και
το πρότυπο αυτής της αλαζονείας-
δημοσιοποίησε την πρόθεσή του να
αγοράσει το twitter για να «το εκδη-
μοκρατίσει», ο Μπάνκμαν-Φριντ
έσπευσε να δηλώσει ότι προτίθεται
να συμβάλει και αυτός στην προ-
σπάθεια επενδύοντας έως και πέντε
δισεκατομμύρια στην εξαγορά. 

Το ερώτημα, όμως, είναι πόσο
διαφέρουν τα άλλα κρυπτονομίσμα-
τα από τα «χρήματα της Μονόπο-
λης»; Και η απάντηση είναι απλή: κα-
θόλου. 

Τα κρυπτονομίσματα, παρά τη φι-
λολογία που τα περιβάλλει, δεν είναι
«κανονικό χρήμα», όπως το ευρώ, το
γιεν ή το δολάριο. Το χρήμα έχει,
σύμφωνα με την ίδια την αστική πο-
λιτική οικονομία, μια διπλή αποστο-
λή: από τη μια είναι ένα κοινά απο-
δεκτό «εμπόρευμα» που μπορεί να
διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο τις
συναλλαγές. Και από την άλλη έχει
σχετικά σταθερή αξία και μπορεί, ως
εκ τούτου, να χρησιμοποιηθεί σαν
αποταμιευτικό μέσο. 

Μέχρι τώρα οι μόνοι σχεδόν που
αποδέχονται τα κρυπτονομίσματα
σαν ανταλλακτικό μέσο είναι οι μα-
φιόζοι. (καθόλου τυχαία και ο Έλον
Μασκ). Σαν αποταμιευτικά μέσα τα
πάνε πολύ καλύτερα, όχι όμως χάρη
στη σχετική σταθερότητα της αξίας
τους αλλά κύρια χάρη στην αστάθειά

τους: τα δισεκατομμύρια
που επενδύονται στο Bitcoin
και τα ξαδέλφια του είναι
κερδοσκοπικά κεφάλαια που
στοιχηματίζουν ότι θα μπο-
ρέσουν να τα πουλήσουν
στο άμεσο μέλλον ακριβότε-
ρα από ότι τα αγόρασαν. 

Υψηλές ταχύτητες
Ακόμα και τα ίδια τα «κα-

νονικά» νομίσματα που εκδί-
δονται από τις κεντρικές
τράπεζες έχουν γίνει τις τε-
λευταίες δεκαετίες ένα από
τα αγαπημένα αντικείμενα
της κερδοσκοπίας. Ο Τζόρτζ
Σόρος, ένας από τους μεγα-
λύτερους κερδοσκόπους
όλων των εποχών, κέρδισε
το 1992 πάνω από ένα δισε-
κατομμύριο δολάρια «ποντά-
ροντας», ενάντια στις προ-
βλέψεις και τις προθέσεις
της Τράπεζας της Αγγλίας
στην υποτίμηση της βρετανι-
κής λίρας. Τα κρυπτονομί-
σματα έχουν ανεβάσει αυτά
τα παιχνίδια με τις ισοτιμίες
σε άλλα επίπεδα: οι διακυ-
μάνσεις στις ισοτιμίες των
κανονικών νομισμάτων σπά-
νια ξεπερνάνε το 1% την
ημέρα. Στα κρυπτονομίσμα-
τα, αντίθετα, ημερήσιες δια-
κυμάνσεις του επιπέδου του
10% είναι συνηθισμένο φαι-
νόμενο. Ο «τζόγος» έχει άλ-
λες ταχύτητες στα κρυπτο-
νομίσματα. 

Ο Μπάνκμαν-Φριντ βρί-
σκεται σήμερα στις φυλακές
γιατί εξαπάτησε τα «αδέλ-
φια» του, τους πλούσιους
επιχειρηματίες, εμπόρους,
βιομήχανους και τραπεζίτες
που είχαν επενδύσει τα κε-
φάλαιά τους στις επιχειρή-
σεις τους. Όσο εξαπατούσε
απλά τους φτωχούς ήταν
«βασιλιάς». Τον περασμένο
Αύγουστο τον είχε κάνει
εξώφυλλο το διάσημο περιο-
δικό Fortune.

Αλλά είναι άδικο να κλει-
στεί μόνο ο Μπάνκμαν-Φριντ
στις φυλακές. Μαζί του θα
έπρεπε να κλειστούν τουλά-
χιστον και όλοι οι υπόλοιποι
που φιγουράρουν στις λί-
στες  Forbes και τα εξώφυλ-
λα των περιοδικών της υψη-
λής κοινωνίας. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Τα σκάνδαλα στις ΗΠΑ και στις Βρυξέλλες είναι ξεχωριστά, αλλά αποπνέ-
ουν την ίδια δυσωδία. 

«Η διεφθαρμένη αρχιμαζορέτα, ‘βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων’, λάμ-
βανε τις δωροδοκίες της σε μετρητά -δολάρια και ευρώ- και όχι σε άχρηστα
Shitcoins. Η απόλυτη υποκρισία!» ανέφερε ο οικονομολόγος Ρουμπινί για την
Εύα Καϊλή. Ο Bjarke Smith-Meyer του Politico συμπλήρωσε πως οι λομπίστες
των crypto μιλούν ήδη σιωπηλά «για μια τεράστια επικοινωνιακή ζημιά λόγω
της σύλληψης της Καϊλή και αναζητούν νέους συμμάχους στις
Βρυξέλλες». Τα δοχεία είναι συγκοινωνούντα και η διαφθορά τυπικό χαρα-
κτηριστικό στα κυκλώματα του καπιταλισμού.

Μόλις τον περασμένο Μάρτιο, η Καϊλή είχε υποστηρίξει στο ευρωκοινο-
βούλιο την εφαρμογή ηπιότερων κανόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύ-
ματος χρημάτων στον τομέα των crypto, ισχυριζόμενη ότι η προσέγγιση της
θα επέτρεπε στην Ε.Ε. «να καταπολεμήσει το έγκλημα και τη διαφθορά, πα-
ραμένοντας ωστόσο τεχνολογικά ουδέτερη και φιλική προς την καινοτομία».

Αλλά το ενδιαφέρον δεν ήταν μόνο εγκυκλοπαιδικό. Σύμφωνα με το “Εu-
ro2day”, η αδελφή της Εύας Καϊλή, Μανταλένα, «είναι ιδιοκτήτρια δύο μη
κερδοσκοπικών εταιρειών. Η μία είναι η Made Group με σκοπό την «προαγω-
γή των νέων τεχνολογιών» η οποία «από το 2018 έχει συνεργασία με το Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει λάβει συνολικό ποσό, μέσω
αναθέσεων, ύψους 137.373 ευρώ και η δεύτερη είναι η «ELONTech που «φέ-
ρεται να έχει επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, σε θέματα κρυπτονομισμάτων και
τεχνητής νοημοσύνης».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΪΛΗ ΩΣ ΤΟΝ ΜΠΑΝΚΜΑΝ-ΦΡΙΝΤ

Ο “θαυμαστός κόσμος” της κερδοσκοπίας, 
                της δωροδοκίας και της απάτης

Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ
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Ακόμα
ελεύθερος 
ο Χορταριάς
Για τις 25/1/23 αναβλήθηκε η συζήτη-

ση στον Άρειο Πάγο για την αναίρε-
ση της αναστολής του Θ. Χορταριά, του
ενός από τους δολοφόνους του Ζακ Κω-
στόπουλου. 

Στις 20 Γενάρη ξεκινά και η εκδίκαση
της έφεσης των δυο καταδικασθέντων
φονιάδων. Ο Θ. Χορταριάς, ο “μεσίτης”
που ξυλοκόπησε άγρια τον Ζακ στον πε-
ζόδρομο της Γλάδστωνος και ο κοσμη-
ματοπώλης Σ. Δημόπουλο, καταδικάστη-
καν τον περασμένο Μάη από το Μικτό
Ορκωτό Δικαστήριο σε 10 χρόνια κά-
θειρξη χωρίς αναστολή για θανατηφόρο
σωματική βλάβη. Αποφασίστηκε ο Δημό-
πουλος να εκτίσει την ποινή του με κατ’
οίκον περιορισμό λόγω ηλικίας, ενώ ο
Χορταριάς οδηγήθηκε στη φυλακή.

Ύστερα από λιγότερους από 2 μήνες
φυλάκισης, έκανε αίτημα αναστολής
εκτέλεσης της ποινής το οποίο, προκλη-
τικά, έγινε δεκτό. Έτσι ο δολοφόνος βρί-
σκεται έκτοτε ελεύθερος. Τον Σεπτέμ-
βρη, λίγο μετά τις μαζικές πορείες για
την 4η επέτειο της δολοφονίας του Ζακ,
ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου αίτηση αναίρεσης της αναστο-
λής. Μια εξέλιξη που αποδεικνύει ότι η
δικαίωση του Ζακ δεν μπορεί να θαφτεί
στη λήθη που είχε επιχειρηθεί ήδη από
τα πρώτα λεπτά του εγκλήματος.

Η συζήτηση στον Άρειο Πάγο για το
αν θα γίνει δεκτή ή όχι η αναίρεση της
αναστολής είχε οριστεί για τις 7 Δεκέμ-
βρη, ωστόσο μετά από αίτημα των συνη-
γόρων του Χορταριά, Ο. Φίλου και Ι. Γλύ-
κα, που επικαλέστηκαν κώλυμα, αναβλή-
θηκε για τις 25 Γενάρη. Η εισαγγελέας
που έσπευσε να δεχτεί το αίτημα των
συνηγόρων του δολοφόνου δεν είναι άλ-
λη από τη διαβόητη Α. Οικονόμου, την
“εισαγγελέα υπεράσπισης” των μαχαιρο-
βγαλτών της ΧΑ.

Σε προεκλογικό σόου επιχεί-
ρησε να μετατρέψει ο Κασι-
διάρης την 17η συνεδρίαση

του Πενταμελούς Εφετείου
(19/12) που δικάζει την εγκληματι-
κή οργάνωση Χρυσή Αυγή. Παρότι
είχε φέρει οπαδούς του, το κάλε-
σμα οργανώσεων του αντιφασιστι-
κού κινήματος είχε σαν αποτέλε-
σμα η αίθουσα να είναι γεμάτη και
από αντιφασίστες/τριες. Αρχικά
ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο
Γιώργος Δούλβαρης, παιδικός φί-
λος του Παύλου Φύσσα, δεχόμε-
νος συντονισμένη επίθεση της
υπεράσπισης.

Σφετεριζόμενη το βασικό συμ-
πέρασμα της πρωτόδικης διαδικα-
σίας, και προβάλλοντάς το πάνω
στην παρέα των θυμάτων, η υπε-
ράσπιση επιδίωξε να “δείξει” ότι η
επίθεση στην πραγματικότητα ξε-
κίνησε με τους φίλους του Παύ-
λου να ειδοποιούνται τηλεφωνικά
για να κάνουν κάποιου είδους ορ-
γανωμένου “ντου”. 

Βέβαια το μόνο που αποδεικνύει
αυτή η ποταπή προσπάθεια μετα-
τροπής του άσπρου σε μαύρο, εί-
ναι ότι πράγματι ο μοναδικός πει-
στικός λόγος για να έχει βρεθεί
μια τόσο πολυάριθμη ομάδα έξω
από το Κοράλλι σε τόσο μικρό
χρονικό διάστημα είναι να έχουν
γίνει οργανωμένες τηλεφωνικές
ειδοποιήσεις και με σκοπό ένα πο-
λύ συγκεκριμένου τύπου “ντου”:
το μαχαίρωμα ενός αντιφασίστα.

Οι προσπάθειές τους να ισχυρι-
στούν ότι η παρέα του Παύλου
ήταν πολυάριθμη, προκλητική, επι-
θετική έπεσαν στο κενό. Ένας
ακόμη ισχυρισμός της υπεράσπι-
σης, ότι η παρέα των θυμάτων εί-
χε ελευθερία κινήσεων μπροστά
στους χρυσαυγίτες και μπορούσε
ανά πάσα στιγμή να φύγει, προσέ-
κρουσε στην επίμονη απάντηση
του μάρτυρα: “δεν μπορούσαμε
να πάρουμε τα αυτοκίνητά μας,
κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να
απεμπλακούμε”. Με την ανοχή της
έδρας, η ακροαματική διαδικασία
μετατράπηκε για πάνω από μια
ώρα σε έναν ατελείωτο μηρυκα-
σμό των ίδιων απειλών, των ίδιων
παραπλανητικών ερωτήσεων, των
ίδιων ψεμάτων, της προσπάθειας
να δικαστούν τα θύματα και όχι οι
θύτες.

Μόλις τελείωσε η εξέταση του
μάρτυρα το δικαστήριο προχώρη-
σε στη συζήτηση για τις αιτήσεις

αναστολής έκτισης ποινής που εί-
χαν υποβάλει οι καταδικασμένοι
μαχαιροβγάλτες Λαγός και Κασι-
διάρης. Η εισαγγελέας Κυριακή
Στεφανάτου πρότεινε την απόρρι-
ψη των αιτημάτων, επικαλούμενη
κυρίαρχα το σκεπτικό του Τριμε-
λούς Εφετείου που έβαλε τους να-
ζί στη φυλακή στις 22/10/20 χωρίς
να δώσει ανασταλτική ισχύ στην
έφεσή τους, χωρίς δηλαδή να
τους επιτρέψει να παραμείνουν
ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η
εκδίκαση της έφεσής τους. Σύμ-
φωνα με το σκεπτικό, η φύση των
εγκληματικών τους πράξεων, οι
οποίες σαν κίνητρο έχουν τη ναζι-
στική ιδεολογία, είναι τέτοια που
οι καταδικασμένοι ηγέτες δεν
μπορούν να βρίσκονται έξω από
τη φυλακή. 

Επιπλέον η εισαγγελέας απέρρι-
ψε τα γελοία επιχειρήματα των να-
ζιστών ότι υφίστανται ανεπανόρ-
θωτη βλάβη. Πράγματι, ο Λαγός
είχε το θράσος να ισχυριστεί ότι
μέρος της ανεπανόρθωτης βλάβης
του είναι ότι παίρνει μόνο τον ...μι-
σό μισθό του ως ευρωβουλευτής!
Το επιχείρημα του Κασιδιάρη από
την άλλη είναι ότι την ανεπανόρ-
θωτη βλάβη την υφίστανται οι ψη-
φοφόροι του αλλά και το ίδιο το
πολίτευμα, αφού, όπως υποστήρι-
ξε, είναι η Νέα Δημοκρατία που
τον θέλει εντός φυλακής για να
μην της σπάσει την αυτοδυναμία
με τη συμμετοχή του στις εκλογές!

Καμπανάκι
Πέρα από τη γελοιότητα του να

αυτοπαρουσιάζεται ο Κασιδιάρης
ως τοποτηρητής του δημοκρατι-
κού πολιτεύματος, η παρουσία
του αυτή στο δικαστήριο είναι ένα
καμπανάκι για το αντιφασιστικό κί-
νημα. Οι ναζί θα ξαναπροσπαθή-
σουν να περάσουν από το πλυντή-
ριο και να παρουσιάσουν τους
εαυτούς τους σαν ηγέτες “πολιτι-
κών κομμάτων” που μάλιστα
“απειλούν” τη Νέα Δημοκρατία και
το σύστημα συνολικά. 

Η πραγματικότητα είναι ότι η
Νέα Δημοκρατία και το σύστημα
τους έχει φερθεί με αστείρευτη
επιείκεια, μην προχωρώντας στην
πραγματική υλοποίηση της δικα-
στικής απόφασης: “γραφεία” της
ΧΑ που με την πρωτόδικη καταδί-
κη αποδείχθηκε και επίσημα ότι
αποτελούν ορμητήρια επιθέσεων
δεν έκλεισαν, τα έντυπα που διακι-

νούσαν τη ρητορική μίσους που
όπλιζε τα χέρια των χρυσαυγιτών
δεν σταμάτησαν να κυκλοφορούν,
οι εκλεγμένοι με δημοτικά και άλ-
λα σχήματα που αποδείχθηκαν
φερετζέδες της εγκληματικής ορ-
γάνωσης δεν αποπέμφθηκαν από
τις θέσεις τους.

Ακόμα περισσότερο, η κλιμάκω-
ση της ρατσιστικής πολιτικής της
ΝΔ και η αύξηση της καταστολής
δίνουν το καλύτερο πάτημα στους
Κασιδιάρηδες και τους Λαγούς να
υπόσχονται στα μέλη τους ότι θα
ξαναβγούν στους δρόμους. Όταν
η αστυνομία πυροβολεί ατιμώρητα
16χρονους και 18χρονους ρομά,
όταν οι συνοριοφύλακες βασανί-
ζουν και απαγάγουν πρόσφυγες
και όταν τα ΜΑΤ δέρνουν ανελέη-
τα όποιον αντιστέκεται στις επιθέ-
σεις, νομιμοποιείται με τον αποτε-
λεσματικότερο τρόπο η δράση
των ταγμάτων εφόδου που χτυ-
πούσε ακριβώς τους ίδιους στό-
χους με τις ίδιες μεθόδους.

Η υπεράσπιση Λαγού απάντησε
στην εισαγγελική πρόταση με αίτη-
μα εξαίρεσης της εισαγγελέως της
δίκης, αίτημα με το οποίο δεν συν-
τάχθηκε η υπεράσπιση Κασιδιάρη.
Ο Πλεύρης, συνήγορος του Λαγού
υποστήριξε το αίτημα λέγοντας
παραπλανητικά ότι η εισαγγελέας
δεν τους αφήνει εκτός φυλακής
“λόγω της ιδεολογίας τους”. Ενώ
για πάνω από μισή ώρα εκτόξευε
στο δικαστήριο το ναζιστικό του
δηλητήριο θέλοντας να τεστάρει
για άλλη μια φορά την ανοχή της
έδρας, η οποία δεν τον απογοή-
τευσε. Έκλεισε δηλώνοντας ξε-
διάντροπα “είμαι εθνικοσοσιαλι-
στής, αντισημίτης, ομοφοβικός”.

Έγινε ξεκάθαρο βέβαια από τις
τοποθετήσεις της πολιτικής αγω-
γής ότι η ιδεολογία αναφέρθηκε
στο πλαίσιο της πρωτόδικης από-
φασης ως το κίνητρο των εγκλη-
ματικών πράξεων κι όχι ως ο λό-
γος της καταδίκης, πόσο μάλλον
της απόρριψης του αιτήματος
αναστολής από την εισαγγελέα.
Το αντιφασιστικό κίνημα βέβαια,
ακριβώς λόγω της ιδεολογίας
τους που είναι ιστορικά αποδε-
δειγμένο πού μπορεί να οδηγήσει,
οφείλει να μην επιτρέψει ποτέ
στους ναζί να βγουν από τη φυλα-
κή. Τελικά, μετά από πάνω από 2,5
ώρες, το αίτημα απορρίφθηκε ενώ
στον Λαγό επιβλήθηκαν τα δικα-
στικά έξοδα της διαδικασίας

(πράγμα που δείχνει ότι το δικα-
στήριο θεώρησε ψευδή τα επιχει-
ρήματά του). Στη συνέχεια απορ-
ρίφθηκαν και τα αιτήματα αναστο-
λής.

Το δικαστήριο κάλεσε για την
επόμενη δικάσιμο τις αυτόπτες
μάρτυρες Δ. Ζώρζου και Π. Καρα-
γιαννίδου. Πρόκειται για τις δυο,
τότε, φοιτήτριες που είδαν με τα
μάτια τους τον Ρουπακιά να δολο-
φονεί τον Φύσσα. Το τάγμα εφό-
δου δολοφόνησε τον Παύλο σε
δημόσια θέα γιατί εκτός από το
μήνυμα εξόντωσης των εχθρών
της ΧΑ ήθελε να στείλει και μήνυ-
μα γενικευμένου τρόμου και σιω-
πής απέναντι στη δράση της. 

Ακόμη κι ο μάρτυρας Δεληγιάν-
νης, αστυνομικός της ΔΙΑΣ, στην
κατάθεσή του στο Εφετείο παρα-
δέχθηκε ότι ήταν δύσκολο για τους
αυτόπτες να παρουσιαστούν στο
κάλεσμα της αστυνομίας για μάρ-
τυρες. Αυτές λοιπόν οι φοιτήτριες,
έσπασαν τον τρόμο και έκαναν δυο
από τις σημαντικότερες καταθέ-
σεις τον Δεκέμβρη του 2015 στην
πρώτη δίκη. Δέχτηκαν γι’ αυτό
έναν ορυμαγδό απειλών και τρομο-
κράτησης από την υπεράσπιση. Το
αντιφασιστικό κίνημα χρειάζεται να
είναι ξανά στην αίθουσα του δικα-
στηρίου στις 13/1/23 και να στηρί-
ξει της μάρτυρες.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι
13/1, 18/1, 20/1, 25/1, 27/1

Ούτε στη Φλώρινα 
ούτε πουθενά

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Απορρίφθηκαν τα αιτήματα 
Λαγού και Κασιδιάρη

Εκατοντάδες αντιφασίστες/ριες διαδήλωσαν την Κυριακή 18/12 στη Φλώρινα με
αφορμή την προκλητική συγκέντρωση των νεοναζί της Χρυσής Αυγής στην πόλη. 

Οι νεοναζί μίσθωσαν λεωφορεία χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο την οργάνωσή
τους στη Θεσσαλονίκη και πορεύτηκαν στην Φλώρινα μόνο χάρη στην κάλυψη που
παρείχε η ΕΛ.ΑΣ στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. «Ξαναβγαίνουν από τις
τρύπες τους με αφορμή την υπόθεση του κέντρου Μακεδονικής γλώσσας στη
Φλώρινα, σε πλήρη σύμπλευση με την επίσημη πολιτική του ελληνικού κράτους -
όλων των κυβερνήσεων εδώ και πάνω από ένα αιώνα- να μην επιτρέπει την ελευθε-
ρία κατοίκων της περιοχής να μιλούν τη γλώσσα τους. Το δικαίωμα διδασκαλίας
και ελεύθερης χρήσης της γλώσσας που μιλά ο λαός στα σπίτια, στα χωράφια, στα
πανηγύρια είναι “κίνδυνος” μόνο για το ρατσιστικό και εκμεταλλευτικό τέρας που
έχει εδραιωθεί στη Μακεδονία» σημειώνει η Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία –
Αντικαπιταλιστική Αριστερά ξεκαθαρίζοντας «Ούτε στη Φλώρινα, ούτε στη Θεσσα-
λονίκη, ούτε πουθενά δεν θα αφήσουμε φασίστες να εξαπολύσουν και πάλι το δη-
λητήριο τους».



Νο 1552, 21 Δεκέμβρη 2022αντιρατσιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Οι κρατικές προκλήσεις συνεχί-
ζονται μετά τη δολοφονία του
16χρονου Ρομ Κώστα Φραγκού-

λη, καθώς τη Δευτέρα 19/12, το Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε να
αφεθεί ελεύθερος ο μπάτσος που τον
πυροβόλησε στο κεφάλι. 

Το αίτημα για ΔΗΚΕΟΣΙΝΗ παραμένει.
Με αυτό το σύνθημα πολλές χιλιάδες
πλημμύρισαν τους δρόμους σε όλη τη
χώρα, το απόγευμα της περασμένης
Τρίτης, λίγες ώρες αφότου ανακοινώθη-
κε ο θάνατος του Κ. Φραγκούλη, μετά
από μια εβδομάδα νοσηλείας στο Ιππο-
κράτειο της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνη-
ση έκανε ό,τι μπορούσε για να συγκρα-
τήσει τις αντιδράσεις. Από το πρωί ισχυ-
ρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλω-
σαν τους καταυλισμούς των Ρομά. Τις
προηγούμενες ημέρες είχαν προχωρή-
σει σε «θεαματικές» ρατσιστικές επιχει-
ρήσεις – εισβολές στους καταυλισμούς,
για υποτιθέμενες «έρευνες», από τη μια
για να καταστείλει την οργή, από την άλ-
λη για να συντηρήσει το αφήγημα περί
«παραβατικότητας» των Ρομά και να
υπονοήσει ότι «καλά του κάνανε».   

Στην Αθήνα, οι διαδηλωτές έσπασαν
την τρομοκρατία των ΜΑΤ που εξαπέ-
λυαν κάθε τόσο επιθέσεις με δακρυγό-
να, χειροβομβίδες κρότου λάμψης κι
εκτοξεύσεις νερού από την αύρα, απο-
τυγχάνοντας να διαλύσουν την μεγαλει-
ώδη πορεία καταδίκης των κυβερνητι-
κών δολοφόνων. Η κυβέρνηση έκλεισε
σταθμούς του μετρό για να εμποδίσει
την διαδήλωση ενώ αρχικά ανακοίνω-
σαν ότι η ΓΑΔΑ επιβάλλει μέτρα περιο-
ρισμού της πορείας… σε μία λωρίδα κυ-
κλοφορίας. Προσήγαγε διαδηλωτές
ακόμα και μετά την πορεία, ενώ επέ-
στρεφαν στα σπίτια τους. Αλλά δεν της
πέρασε. Για δεύτερη εβδομάδα -είχε
προηγηθεί η τεράστια διαδήλωση την
επόμενη μέρα του πυροβολισμού κι
ανήμερα της 14ης επετείου από τη δο-
λοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου-
ένα οργισμένο ποτάμι βάδισε στο κέν-
τρο της πόλης.

Η καταδίκη της αστυνομικής δολοφο-
νίας ήταν στο κέντρο και της απεργια-
κής διαδήλωσης την Πέμπτη 15/12.
Συγκλονιστικές ήταν οι εικόνες από την
κηδεία του δολοφονημένου νέου την
ίδια μέρα, όπου εκατοντάδες Ρομά απ’

όλη τη χώρα έφτασαν στον οικισμό
Αγ.Σοφία της Θεσσαλονίκης, για να
συμπαρασταθούν στην οικογένεια και
τους φίλους του Κ. Φραγκούλη και να
δηλώσουν «Ποτέ ξανά. Κώστας Κάλο
Φραγκούλης - Αθάνατος» όπως έγραφε
κι ένα μαύρο πανό που κρατούσαν.

Την ίδια ημέρα της ανακοίνωσης του
θανάτου, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και
Ελληνική Λύση, υπερψήφισαν την επι-
βράβευση των δολοφόνων με 600 ευρώ
μπόνους. Των δολοφόνων του Φραγ-
κούλη και του Σαμπάνη, των ματατζή-
δων που ξαμολύθηκαν να χτυπήσουν
τους διαδηλωτές, αυτούς που κάνουν
τα πούσμπακς και πνίγουν πρόσφυγες
στο Αιγαίο, τους μπάτσους που κατηγο-
ρούνται για βιασμούς και βασανιστήρια
στο ΑΤ Ομόνοιας κι όχι μόνο. Κι αν για
τους κυβερνητικούς βουλευτές, αυτούς
του ΠΑΣΟΚ και την ακροδεξιά του Βε-
λόπουλου, η υπερψήφιση ήταν αναμε-
νόμενη, σάλος προκλήθηκε από τη στά-
ση της ρεφορμιστικής αριστεράς.

Όχι στο όνομά μας
«Όχι στο όνομά μας» δήλωσαν με κεί-

μενό που υπογράφουν εκατοντάδες μέ-
λη του ΣΥΡΙΖΑ, για «ντροπή του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΚΚΕ» μίλησε η Εφ. Συν, ενώ και
η διαφωνία μελών και φίλων του ΚΚΕ εί-
χε ήδη δημοσιευτεί στον Ριζοσπάστη.

Οι αντιδράσεις ανάγκασαν κατόπιν
εορτής, τον Κουτσούμπα να χαρακτηρί-
σει «αναντίστοιχη» την ψήφο του κόμ-
ματός του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθών-
τας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις κα-
τέβασε τροπολογία για επέκταση του
μπόνους και σε υγειονομικούς, εκπαι-
δευτικούς και εργαζόμενους ΟΤΑ.

Αλλά ό,τι ελιγμούς κι αν κάνουν οι
κοινοβουλευτικές ηγεσίες, η προοπτική
για τερματισμό της αστυνομικής τρομο-
κρατίας και δικαίωση των θυμάτων της
βρίσκεται στο κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ
προς τα εργατικά συνδικάτα και τους
φοιτητικούς συλλόγους «για απεργίες
και καταλήψεις καταδίκης των δολοφο-
νιών Ρομά και μεταναστών». 

Σημειώνει η ΚΕΕΡΦΑ στο κάλεσμά
της: «Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια
μας στην οικογένεια του Ρομ Κώστα
Φραγκούλη, του αδικοχαμένου από
σφαίρα αστυνομικού μετά από καταδίω-
ξη γιατί δεν πλήρωσε βενζίνη 20 ευρώ. 

Οι μαζικές μαχητικές διαδηλώσεις ορ-
γής για την δολοφονία του Ρομ Κώστα
Φραγκούλη την Τρίτη 13/12 που τσάκι-
σαν τις τρομοκρατικές μεθοδεύσεις της
κυβέρνησης και των ΜΑΤ αποτελούν
σταθμό του αγώνα για να τσακίσουμε
το ρατσισμό της κυβέρνησης που σκο-
τώνει Ρομά και μετανάστες στα σύνορα.

Η κυβέρνηση για να προστατέψει
τους μεγαλοκαρχαρίες του πλούτου
που θησαυρίζουν μέσα στην κρίση και
τους πολέμους με την αύξηση των τιμών
της ενέργειας, των καυσίμων και των
τροφίμων στοχοποιεί Ρομά και μετανά-
στες ως εγκληματίες και εισβολείς που
απειλούν τάχα την ευημερία όλων μας.
Γι’ αυτό εντείνουν το ρατσισμό και την
βάρβαρη δολοφονική καταστολή με
τους αστυνομικούς να ρίχνουν σφαίρες
για 20 ευρώ απλήρωτης βενζίνης σε ένα
16χρονο Ρομ και ένα ολόκληρο μηχανι-
σμό συνοριοφυλάκων, Λιμενικών, του
ΝΑΤΟ και της FRONTEX να καταδιώκει
τους πρόσφυγες οδηγώντας σε χιλιάδες
πνιγμούς στο Αιγαίο και την Μεσόγειο. 

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση προσ-
λαμβάνει χιλιάδες μόνιμους αστυνομι-
κούς με καταβολή μπόνους 600 ευρώ,
τα νοσοκομεία, οι Δήμοι, τα σχολεία ρη-
μάζουν από τις περικοπές με αποτέλε-
σμα ένα μικρό παιδί να καρατομείται
στις Σέρρες από ανατίναξη λέβητα στο
σχολείο του. Οι υπηρεσίες πρόνοιας, τα
γηροκομεία, οι παιδικοί σταθμοί, το
Βοήθεια στο Σπίτι και δομές ανηλίκων
διαλύονται ή αφήνονται στα χέρια ορ-
γανισμών τύπου Κιβωτός του Κόσμου,
με παιδιά βιασμένα και κακοποιημένα.

Απαιτούμε δικαιοσύνη για τα θύματα
των δολοφονιών των Ρομά Κώστα Φραγ-
κούλη και Νίκου Σαμπάνη και να ξηλω-
θούν επιτέλους οι κατασταλτικοί μηχανι-
σμοί που δολοφονούν Ρομά και μετανά-
στες. Να μπει τέλος στην συγκάλυψη
των δολοφονιών από την ΕΛΑΣ και την
κυβέρνηση, στις αποφυλακίσεις των δο-
λοφόνων αστυνομικών. Είναι ώρα να
απαιτήσουμε μαχητικά να φύγει η κυβέρ-
νηση του ρατσισμού και της φτώχειας. 

Καλούμε το ΕΚΑ και τους φοιτητικούς
συλλόγους να κλιμακώσουν ΑΜΕΣΑ τον
αγώνα, με κήρυξη απεργίας … με συνε-
λεύσεις στα ΑΕΙ για να αποφασιστούν
καταλήψεις».

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΓΑΛΛΙΑ
Μακρόν παντού,
δικαιοσύνη πουθενά

Κυριακή πρωί 18 Δεκέμβρη. Κάνει πολύ κρύο στη Γαλλία.
Όλη η προσοχή των ΜΜΕ συγκεντρώνεται στον τελικό του

Μουντιάλ στον οποίο η ομάδα της Γαλλίας παίζει σήμερα
ενάντια στην Αργεντινή. 

Κι όμως, στο Παρίσι, μερικές ώρες πριν τον τελικό, χιλιάδες
διαδηλωτές συγκεντρώνονται για να γίνει πορεία. Αψηφώντας το
κρύο, ενάντια στον σωβινισμό, τον ρατσισμό και τον φασισμό.

18 Δεκέμβρη σήμερα και τυχαίνει να είναι η διεθνής μέρα
των μεταναστών, επίσημη ημερομηνία του ΟΗΕ. Κυνική σύμ-
πτωση γιατί χιλιάδες μετανάστες εργάτες έχασαν τη ζωή τους
για να κτίσουν, στο Κατάρ, τα στάδια και τις υποδομές που κα-
τέληξαν σ’ αυτό το Μουντιάλ.

Εξάλλου το ποδόσφαιρο δεν έπαψε να μπλέκεται με την πο-
λιτική γιατί οι γαλλικές κυβερνήσεις στήριξαν την επιλογή του
Κατάρ γι’ αυτό το Μουντιάλ, σε αντάλλαγμα με αγορές, με πο-
λεμικά αεροπλάνα, κλπ. Και στο Παρίσι επίσης, στα εργοτάξια
που ετοιμάζουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, χιλιάδες
μετανάστες χωρίς χαρτιά εκμεταλλεύονται. 

Το ποδόσφαιρο δεν έπαψε να μπλέκεται με την πολιτική:
πριν τρεις μέρες, το βράδυ του αγώνα ανάμεσα στη Γαλλία
και το Μαρόκο, σε πολλές πόλεις, φασιστικά τάγματα εφόδου
επιτέθηκαν σε Άραβες και Μαύρους υποστηρικτές της ομάδας
του Μαρόκου. Στο Μονπελιέ σκοτώθηκε ο Αϋμέν, 14 χρονών.

Νέο ρατσιστικό νομοσχέδιο
Αυτή η αυτοπεποίθηση των φασιστών είναι αποτέλεσμα όλης

της πολιτικής της κυβέρνησης που, εδώ και μήνες, προαναγγέλ-
λει καινούργιο ρατσιστικό νόμο ενάντια στους μετανάστες και
τους πρόσφυγες, ταυτίζοντας μετανάστες και παραβατικότητα.

Αλλά στις 18 Δεκέμβρη (και την παραμονή), άλλη πραγματι-
κότητα φανερώνεται, σε όλες τις μεγάλες και μικρές πόλεις
της Γαλλίας. Ανάλογα με τα σημεία, δεκάδες, εκατοντάδες, και
στο Παρίσι χιλιάδες, κατέβηκαν στο δρόμο, ενάντια στο ρατσι-
σμό, ενάντια στο φασισμό, και σε αλληλεγγύη με τους Sans-
Papiers (Χωρίς Χαρτιά) και τους μετανάστες, με τη στήριξη των
συνδικάτων που παράλληλα ετοιμάζουν την απάντηση των ερ-
γαζομένων στην επίθεση της κυβέρνησης στις συντάξεις. 

Στο Παρίσι η κινητοποίηση ήταν μια από τις πιο μαζικές απ’
όλες τις διαδηλώσεις που οργανώνονται κάθε χρόνο στις 18
Δεκέμβρη. Τόσο που είχαν απήχηση και στα ΜΜΕ. Οι συλλογι-
κότητες των Sans Papiers φώναζαν «Ο Μακρόν παντού, η δι-
καιοσύνη πουθενά!».

Η επιτυχία αυτής της κινητοποίησης είναι η αφετηρία μιας
καμπάνιας που έχει στόχο να μπλοκάρει το καινούργιο νομο-
σχέδιο για τους μετανάστες, και να το συνδέσει, δίπλα στα
συνδικάτα, με τη μάχη ενάντια στην επίθεση στις συντάξεις.

Η κυβέρνηση επιτίθεται σε πολλά μέτωπα με μια συνολική λο-
γική. Η αντίσταση μας χρειάζεται να είναι επίσης συνολική και
να συνδέει τη μάχη των εργαζομένων και τις απεργίες για τους
μισθούς μας και τις συντάξεις μας με τη μάχη ενάντια στο ρα-
τσισμό.

Οι διαδηλώσεις αυτής της 18 Δεκέμβρη είναι φοβερή αφετη-
ρία. Στο Παρίσι έχει ήδη ανακοινωθεί για το Γενάρη μια συγ-
κέντρωση για κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο. Και μια
σημαντική ημερομηνία του επόμενου διαστήματος θα είναι στις
18 Μάρτη με τις διεθνείς κινητοποιήσεις ενάντια στο ρατσισμό.

Ντενί Γκοντάρ 

Η οργή δεν σταματάει
Αθήνα Τρίτη 13 Δεκέμβρη, Συλλαλητήριο τη μέρα που πέθανε ο Κ. Φραγκούλης. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Παρίσι 18/12. Φωτό: Marchez des Solidarites



Νο 1552, 21 Δεκέμβρη 2022 Το εργατικό κίνημασελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

Σήμερα απεργούμε και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μαζί με τους συνα-
δέλφους μας του Δημοσίου, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς

των εκπαιδευτικών για να αντιμετωπίσουμε το κύμα ακρίβειας, που
βιώνουμε όλοι οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, παλεύουμε για διασφαλι-
σμένες θέσεις εργασίας στα ιδιωτικά σχολεία ενάντια στον νόμο Κερα-
μέως του καλοκαιριού του 2021 που επέτρεψε τις αδικαιολόγητες και
ελεύθερες απολύσεις. Στόχος όλων είναι η πρόσβαση σε ποιοτική και
δημόσια Παιδεία για όλα τα παιδιά χωρίς εξαιρέσεις.

Στην αντίθετη κατεύθυνση είναι ο προϋπολογισμός που ψηφίζει η
κυβέρνηση της ΝΔ. Για ακόμα μία χρονιά χαρίζει εκατομμύρια ευρώ
στις επιχειρήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο. Ο μόνος τρόπος που έχουν
οι εργαζόμενοι να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική είναι οι απεργιακές
κινητοποιήσεις.

Θανάσης Διαβολάκης, μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ

Η κρίση είναι τεράστια, πολλαπλή και σε παγκόσμια κλίμακα. Είμαι
εξοργισμένη με αυτά που γίνονται. 

Είναι πολύ θετικό ότι ο κόσμος αρχίζει ξανά να συνδικαλίζεται, το κί-
νημα κάνει βήματα και εδώ και στη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο.
Χρειάζεται όμως να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη αντίσταση. Από την Κί-
να μέχρι όλες τις χώρες, το σύστημα είναι ίδιο παντού. Φτώχεια, περι-
κοπές και σκάνδαλα. Όπου υπάρχει εργαζόμενος να ξεσηκωθεί.

Εύη Μ., δασκάλα, ΣΕΠΕ Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

“Λεφτά για την Παιδεία, Όχι για πόλεμο”
Απεργιακή διαδήλωση χιλιάδων πλημμύρισε την Πέμπτη 15/12 το

κέντρο της Αθήνας ενάντια στον προϋπολογισμό των περικοπών
και των ιδιωτικοποιήσεων και για αυξήσεις στους μισθούς. Καλού-

σαν οι Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών σε δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευ-
ση, η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στα Προπύλαια, βάδισε τη Σταδίου προς το
Σύνταγμα, πέρασε από το Υπουργείο Οικονομικών και έφτασε στη Βουλή
και στα λουλουδάδικα στη Βασιλίσσης Σοφίας. Τεράστια ήταν η συμμετο-
χή των εκπαιδευτικών με δεκάδες πανό Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ.

Στην πορεία εκφράστηκε η οργή ενάντια στην κυβέρνηση των δολοφό-
νων με τα συνθήματα που την κατήγγειλαν για την κρατική δολοφονία
του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη και για τις δολοφονικές περικοπές που
στοίχισαν τη ζωή του 11χρονου μαθητή στις Σέρρες, ενώ την ίδια ώρα δί-
νουν μπόνους 600 ευρώ στους μπάτσους. “Δεν ήταν η βενζίνη, ούτε τα
λεφτά, το κράτος δολοφόνησε ακόμα μια φορά”, έγραφε το πανό των μα-
θητών από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου.

Στα πανό μπορούσε να διαβάσει κανείς όλα τα αιτήματα που παλεύει
το εργατικό κίνημα: μόνιμοι και μαζικοί διορισμοί, αυξήσεις στους μι-
σθούς, μονιμοποίηση τώρα όλων των νεοδιόριστων, όχι στο σχολείο της
αγοράς, χρήματα για την Παιδεία-όχι για εξοπλισμούς, κάτω τα χέρια
από τα ταμεία, δωρεάν δημόσια Υγεία για όλους.

Στο μπλοκ του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης διαδήλωσαν σωμα-
τεία εργαζομένων από νοσοκομεία, το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Σύλλο-
γος Συνταξιούχων ΕΤΕ και εργαζόμενοι από τους δήμους, δίνοντας πα-
νεργατική διάσταση στη σημερινή απεργία. Εκεί διαδήλωσε η ΚΕΕΡΦΑ
και οι προσφύγισσες με τα παιδιά τους που διώχνουν από τα σπίτια τους
καταργώντας το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ.

Στο τέλος της πορείας, η αστυνομία απρόκλητα επιτέθηκε με χημικά
στους απεργούς, αλλά δεν κατάφερε να διαλύσει τη συγκέντρωση.

Πανελλαδικά
Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και φοιτητές συμμετείχαν στην απεργιακή

συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε μαχητική διαδήλωση
στους δρόμους της πόλης που κατέληξε στο ΥΜΑΘ. Στην απεργιακή κι-
νητοποίηση στα Χανιά συμμετείχαν η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαί-
δευσης Χανίων (ΕΛΜΕ) και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων (ΣΕΠΕ). Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Αγοράς και
κατέληξε στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων όπου
ακολούθησε παράσταση διαμαρτυρίας.

Συγκεντρώσεις απεργών εκπαιδευτικών έγιναν σε Ηράκλειο, Βόλο,
Γιάννενα, Ξάνθη και πολλές ακόμα πόλεις πανελλαδικά.

Μάνος Νικολάου

Οι υγειονομικοί έχουμε κάθε λόγο να
βρισκόμαστε απεργιακά στον δρό-

μο ενάντια στον δολοφονικό προϋπολο-
γισμό. 

Η τελευταία βδομάδα κατέγραψε πά-
νω από 120 νεκρούς από κόβιντ. Την
ίδια στιγμή τα υπόλοιπα νοσήματα και η
μεγάλη διασπορά των άλλων ιώσεων
βρίσκουν ένα ΕΣΥ διαλυμένο από την
κυβέρνηση. Με τεράστιες ελλείψεις σε
προσωπικό και υλικά λόγω υποχρηματο-
δότησης, είμαστε σε κατάσταση πολέ-
μου. Η κυβέρνηση ξεκάθαρα είναι αυτή
που φέρει την ευθύνη για τους θανά-
τους που έχουμε στα νοσοκομεία. Αυτή
είναι πραγματικά “ψεκασμένη”, γιατί η
διαχείρισή της είναι σαν να έχει τελει-
ώσει ο κορονοϊός. Η αντιμετώπιση είναι
κυνική: όποιος μπορεί θα ζήσει, αλλιώς
ας πεθάνει. Και ταυτόχρονα δολοφονεί
Ρομά, δολοφονεί μαθητές στα σχολεία
όπως στις Σέρρες.

Συνεχίζουμε συγκροτώντας ξανά τις
απεργιακές μας επιτροπές στα νοσοκο-
μεία και οργανώνοντας συνελεύσεις. Να
μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι, να γυ-
ρίσουν χωρίς τιμωρίες οι ανεμβολίαστοι
και να γίνουν προσλήψεις για να μην
σβήσουν τα νοσοκομεία από την έλλει-
ψη προσωπικού. Στο Έλενα Βενιζέλου
λείπουν, εκτός των άλλων, 160 μαίες και
νοσηλεύτριες και συζητάμε για νέα μέ-
ρα δράσης με κέντρο την υποστελέχω-
ση. Ο χειμώνας να είναι απεργιακός,
όπως ήταν και το φθινόπωρο. Ως Συντο-
νιστικό Νοσοκομείων το οργανώνουμε
ενιαιομετωπικά με όλη την Αριστερά,
αλλά την ίδια στιγμή αιχμηρά πολιτικά
για να ρίξουμε από τα κάτω την κυβέρ-
νηση του Μητσοτάκη.

Κώστας Καταραχιάς, 
ακτινολόγος, γραμματέας Σωματείου

Εργαζομένων στο Έλενα Βενιζέλου

Παλεύουμε για να μας δώ-
σουν πίσω τα σπίτια που

μέναμε. Μας πέταξαν έξω
στον δρόμο και δεν έχουμε
πού να μείνουμε. Θέλουμε να
μείνουμε στην Αθήνα. 

Τα παιδιά μας εδώ πηγαί-
νουν σχολείο και πολλοί από
μας έχουν βρει εδώ δουλειά.
Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με
τους εκπαιδευτικούς για τα δι-
κά μας δικαιώματα επίσης. Οι
δάσκαλοι των παιδιών μας μάς
στηρίζουν, μας λένε να μην
φύγουμε από τα σπίτια. Τα
παιδιά έχουν δικαίωμα στη
μόρφωση, πρέπει να συνεχί-
σουν το σχολείο. Ταυτόχρονα,
χρειαζόμαστε περίθαλψη, να
είναι ανοιχτά τα νοσοκομεία
για μας. Αρρωσταίνουμε και
πρέπει να ψάχνουμε αλλού για
γιατρό. Θέλουμε κατοικία, πε-
ρίθαλψη αλλά θέλουμε και
χαρτιά.

Κλιμεντίν, 
προσφύγισσα υπό έξωση από

το πρόγραμμα ESTIA

Είμαστε σήμερα στην απεργία των
εκπαιδευτικών, τις προάλλες

βρεθήκαμε στην απεργία των υγει-
ονομικών, στην πανεργατική απεργία
και στις διαδηλώσεις ενάντια στις
αστυνομικές δολοφονίες. Γιατί είναι
ζητήματα που επηρεάζουν όλους
μας. 

Ως φοιτητές/τριες έχουμε έναν πα-
ραπάνω λόγο να βρεθούμε μαζί με
τους εκπαιδευτικούς. Δίνουμε μάχες
για να παραμείνουν δημόσιες και δω-
ρεάν και οι σχολές μας ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις. Ακόμα και σήμερα,
ούτε η Υγεία ούτε η Παιδεία είναι
πραγματικά δωρεάν.

Οι αγώνες μας χρειάζονται γενί-
κευση, χρειάζεται κοινός αγώνας
όλων των κλάδων, αλλιώς δεν θα λυ-
θούν τα προβλήματα. Και δεν είναι
μόνο οι περικοπές και τα οικονομικά
ζητήματα. Γίνονται τόσα σκάνδαλα,
ρατσιστικές και σεξιστικές επιθέσεις,
που δύσκολα κάποιος μπορεί να κλεί-
σει τα μάτια του απέναντι σε αυτή
την κατάσταση.   

Δανάη, 
φοιτήτρια στη Φιλοσοφική

Αθήνα 15/12. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Εμπρός για απεργιακή κλιμάκωσηΗ πανελλαδική απεργία των εκπαιδευ-
τικών στις 15 Δεκέμβρη σε δημόσια

και ιδιωτική εκπαίδευση ήταν άλλο ένα
χαστούκι στην κυβέρνηση. Έστειλε το μή-
νυμα ότι οι επιθέσεις δεν θα περάσουν. Η
Κεραμέως ξεκίνησε με τη δίωξη των διευ-
θυντών που δεν εφάρμοσαν την αξιολόγη-
ση και τώρα απειλεί τους νεοδιόριστους
με απόλυση αν δεν “αξιολογηθούν”. Χιλιά-
δες οι αναπληρωτές που καλύπτουν κενά
τρέχοντας από το ένα σχολείο στο άλλο,
ενώ τα σχολεία αρχίζουν να καταρρέουν
από τις περικοπές.

Όλα αυτά τα μέτωπα παραμένουν ανοι-
χτά και γι' αυτό είναι αναγκαία η κλιμάκω-
ση των αγώνων από τη νέα χρονιά. Ο Σε-
ραφείμ Ρίζος, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ Χανίων και
του δικτύου εκπαιδευτικών “η Τάξη μας”
μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη για τις
μάχες που έχουν ανοίξει στα σχολεία και
την προοπτική τους:

«Η ηγεσία του υπουργείου αυτή τη στιγ-
μή διέπεται από το άγχος να παρουσιάσει
για πολιτικούς λόγους ότι η αξιολόγηση
έχει καταφέρει να περάσει, χωρίς να εν-
διαφέρεται αν είναι κατ' επίφαση. Γι' αυτό
ξεκινάει τις κρίσεις των διευθυντών και
ταυτόχρονα καθυστερεί παράνομα τη μο-
νιμοποίηση των νεοδιόριστων συναδέλ-
φων, κρατώντας τους σε καθεστώς ομη-
ρείας, για να εκβιάσει συνολικά τον κλάδο
να δεχτεί την αξιολόγηση. 

Χάος
Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η αλλαγή των

διευθυντών μέσα στη χρονιά θα δημιουρ-
γήσει απίστευτο χάος στα σχολεία, αλλά
το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να δη-
λώσουν πριν τις εκλογές ότι εφαρμόζεται,
έστω και τυπικά, το πρόγραμμά τους. Η
πραγματικότητα όμως είναι ότι τα συνδι-
κάτα είναι εδώ, πολύ πιο δυνατά από ένα
προηγούμενο διάστημα, παρά τις προ-
σπάθειες να τα διαλύσει.  

Το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι οι περικο-
πές. Το τραγικό συμβάν στις Σέρρες φα-
νερώνει το οριακό σημείο που έχουν φτά-
σει τα σχολεία. Για παράδειγμα στο δικό
μου σχολείο έχουν απομείνει 42 ευρώ για
να καλύψουμε λειτουργικά έξοδα. Οι δή-
μοι και οι σχολικές επιτροπές δεν χρημα-
τοδοτούνται. Στην τελευταία συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου Χανίων, έπειτα
από ερώτηση που κάναμε ως δημοτικό
σχήμα Ανταρσία στα Χανιά, ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος απάντησε ότι το ετήσιο κό-
στος των σχολείων έχει ανέβει κατά
250.000 ευρώ, ενώ το κράτος καλύπτει
μόνο τα 70.000 ευρώ από αυτά. Αντίστοι-
χη είναι η εικόνα σε όλους τους δήμους.

Η τρίτη μάχη είναι για αυξήσεις στους
μισθούς. Η αγοραστική δύναμη της εργα-
τικής τάξης στην Ελλάδα είναι η πιο μικρή
στην ΕΕ μετά τη Βουλγαρία. Γι' αυτό η
συμμετοχή και των εκπαιδευτικών στις
απεργίες είναι πολύ μεγάλη. Στα Χανιά η
συμμετοχή στην απεργία στις 9/11 έφτα-
σε το 70%. Αντίστοιχη ήταν και η συμμε-
τοχή στις 15/12. Γι' αυτό χρειάζεται πε-
ρισσότερο από ποτέ με το νέο έτος ένα
μεγάλο απεργιακό βήμα που θα συγκρου-
στεί με την κυβέρνηση με όλη τη βεντάλια
των αιτημάτων».

Στις 18 Οκτωβρίου 2022 σημει-
ώθηκε μία μικρής έκτασης φω-

τιά σε αίθουσα του 49ου νηπιαγω-
γείου Αθηνών. Σύμφωνα με τον
επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν
οι ειδικοί τεχνικοί του δήμου στο
σχολείο δεν λειτουργούσε το ρελέ
και τα καλώδια ήταν όπως αυτολε-
ξεί μας είπαν «σάπια».

Συνεπώς είναι παραπάνω από
βέβαιο ότι και το ανωτέρω ατύχη-
μα οφείλεται τουλάχιστον στην
πλημμελή συντήρηση του σχολι-
κού κτιρίου, το γεγονός δε ότι δεν
είχαμε τραυματισμό μαθητού ή δα-
σκάλου οφείλεται καθαρά στην τύ-
χη, που αυτή τη φορά ήταν με το
μέρος μας, και ουδόλως σημαίνει
ότι δεν υπήρξε και πραγματικός
κίνδυνος για τη σωματική ακεραι-
ότητα των παιδιών μας αλλά και
του διδακτικού προσωπικού.

Δυστυχώς η τύχη δεν χαμογέλα-
σε και στο 9ο Δημοτικό Σχολείο
Σερρών όπου ένας μαθητής έχασε
τη ζωή του και άλλοι δύο τραυμα-
τίστηκαν από έκρηξη στο λεβητο-
στάσιο του σχολείου τους. Γονείς
και δάσκαλοι είμαστε συγκλονισμέ-
νοι με το άκουσμα ότι μια παιδική
ψυχή χάθηκε μέσα σε δημόσιο
σχολείο. Οι δηλώσεις του πρωθυ-
πουργού ότι δήθεν η συντήρηση
των σχολικών κτιρίων δεν άπτεται
των αρμοδιοτήτων της κυβέρνη-
σης είναι τουλάχιστον κατάπτυ-
στες και ο ίδιος θα έπρεπε να έχει
ανακαλέσει χθες. 

Κυβέρνηση και δήμοι επιλέγουν
συνειδητά να θέτουν σε κίνδυνο τις
ζωές των παιδιών μας, του διδακτι-
κού και εν γένει του προσωπικού
στα σχολεία μας, μέσω της υποβάθ-
μισης και υποχρηματοδότησης αυ-
τών, σε σημείο που να μην τηρούν-
ται πλέον οι στοιχειώδεις κανόνες
ασφαλείας για τη λειτουργικότητα
των κτιρίων. Με άλλα λόγια τα παι-
διά μας κινδυνεύουν απλά επειδή
πηγαίνουν στο σχολείο! Την ίδια
ώρα, άλλα φιλόδοξα σχέδια των δή-
μων (ιδ. έργα Μπακογιάννη) εκτε-
λούνται κανονικά, πράγμα που ση-
μαίνει ότι χρήματα υπάρχουν, αλλά
προφανώς όχι για τα παιδιά μας!

Καμία ανοχή σε ενδεχόμενο νέο
ατύχημα στο μέλλον. Ενωμένοι γο-
νείς και εκπαιδευτικοί αιτούμαστε
την εξάλειψη κάθε εστίας επικινδυ-
νότητας από τα σχολεία των παι-
διών μας. Η επένδυση στα δημό-
σια σχολεία και συνεπώς στη μεγά-
λη πλειοψηφία των παιδιών που
φοιτούν σε αυτά αποτελεί την ύψι-
στη και μόνη απόδειξη ότι οι αρχές
του κράτους λειτουργούν με γνώ-
μονα το συμφέρον της κοινωνίας.  

Νάσια Χαρίση,
γγ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-

νων 49ου Νηπιαγωγείου Δ. Αθήνας

Μια μέρα πριν την απεργία,
κάναμε συνέλευση οι μαθη-

τές/τριες γυμνασίου και λυκείου
του σχολείου για να συζητήσου-
με για τα παιδιά που σκοτώθηκαν
σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες. 

Είπαμε ότι ο πυροβολισμός του
αστυνομικού στον 16χρονο Κώ-
στα Φραγκούλη ήταν ξεκάθαρα
κρατική δολοφονία και ρατσιστι-
κή επειδή ήταν Ρομ. Χρειαζόταν
να το αναλύσουμε παραπάνω
γιατί υπήρχαν συμμαθητές μας
που δεν ήξεραν τι γίνεται. Ενημε-
ρώσαμε επίσης για το πώς σκο-
τώθηκε ο μαθητής στις Σέρρες.
Η αμέλεια του κράτους, το οποίο
δεν δίνει τα λεφτά που χρειάζον-
ται για συντήρηση, σήμαινε ότι
ένα παιδί έχασε τη ζωή του τόσο
άδικα. Μέσω του 15μελούς συν-
τονιστήκαμε και με άλλα μουσικά
και καλλιτεχνικά σχολεία. Την
ίδια μέρα της απεργίας κάναμε
κατάληψη, ενώ πριν κατέβουμε
στη διαδήλωση, πραγματοποι-
ήσαμε μουσική διαμαρτυρία στο
σχολείο και φτιάξαμε πανό.

Εύα Γεωργιάδη, 
μαθήτρια στο 

Μουσικό Σχολείο Αλίμου

Εργαζόμαστε ως ειδικό και βοηθητι-
κό προσωπικό, δηλαδή νοσηλευ-

τές, εργοθεραπευτές και λοιπά, σε γενι-
κά και ειδικά σχολεία. 

Είμαστε στην απεργία μαζί με τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για να
απαιτήσουμε να καλυφθούν οι σύγχρο-
νες ανάγκες που έχουμε αυτή τη στιγ-
μή, για να είναι ασφαλή και λειτουργικά
τα σχολεία μας. Απαιτούμε να αυξη-
θούν οι μισθοί μας και να επαναφέρουν
τον 13ο και 14ο μισθό. Αντιμετωπίζουμε
προβλήματα με την υποστελέχωση και
με τα ωράριά μας. Χρειάζονται οι ψυχο-
λόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί για
να βγάλουν γνωματεύσεις, νοσηλευτές
για να ασχοληθούν με παιδιά με χρόνια
νοσήματα όπως ο διαβήτης, όλες οι ει-
δικότητες. Σε περίοδο πανδημίας και
ιώσεων, δεν υπάρχουν ούτε ιατρεία, ού-
τε εξοπλισμός ούτε σωστή ενημέρωση
στο προσωπικό. Επειδή είναι έτσι η κα-
τάσταση, όταν τα παιδιά αρρωσταί-
νουν, η αντιμετώπιση είναι να έρχονται
οι γονείς να τα παίρνουν από το σχο-
λείο. Αυτό δεν μπορεί να είναι η βοή-
θεια του κράτους για τα παιδιά και τους
γονείς.

Σεμίνα Καστρίτη, 
σχολική νοσηλεύτρια, 

μέλος ΔΣ ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Κατεβήκαμε σήμερα με
απόφαση και το πανό

του Συλλόγου μας των Συν-
ταξιούχων της Εθνικής Τρά-
πεζας για να παλέψουμε για
τα κοινά προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουμε όλοι και όλες. 

Πάμε να τα αλλάξουμε
όλα. Και αυτό γίνεται μόνο με
τους αγώνες μας στους δρό-
μους, οι συνταξιούχοι μαζί με
τους εργαζόμενους και τη νε-
ολαία. Δεν θα τσιμπήσουμε
με τα ψίχουλα που δίνουν
στους συνταξιούχους για να
ψηφίσουμε ξανά Μητσοτάκη.
Η λεηλασία που έχει γίνει στα
ταμεία είναι αδιανόητη, μας
χρωστάνε πολύ περισσότερα
από τα λίγα που μας δίνουν
τώρα προεκλογικά. Προχω-
ρούν να ιδιωτικοποιήσουν
πλήρως την ασφάλιση, ακό-
μα και τα ανεξάρτητα ταμεία
Υγείας που έχουμε εμείς.
Τους νέους που δουλεύουν
τώρα στην τράπεζα τους
σπρώχνουν να κάνουν ιδιωτι-
κές ασφάλειες γιατί το τα-
μείο μας θα πουληθεί.

Βάζουμε κεντρικό ζήτημα
να επανδρωθεί σωστά το
ΕΣΥ. Δεν είναι ότι έχουμε έλ-
λειψη σε γιατρούς, αλλά δεν
πάνε στα δημόσια νοσοκο-
μεία γιατί η κατάσταση είναι
αφόρητη και κάνουν προσλή-
ψεις με το σταγονόμετρο. Αν-
τί να δίνουν τα λεφτά στις
ανάγκες μας, τα δίνουν
στους πολεμικούς εξοπλι-
σμούς και τα τρώνε μεταξύ
τους.

Βασιλική Πανούση, 
συνταξιούχος 

Εθνικής Τράπεζας

Αθήνα 15/12. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Πολύ πετυχημένη και μαζική ήταν η εκδήλωση της Πρωτοβουλίας για Ενωτική Κίνηση της Ριζοσπαστικής και
Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς τη Δευτέρα 19 Δεκέμβρη στο Studio. Ο κινηματογράφος γέμισε ασφυκτικά
από εκατοντάδες αγωνιστές και αγωνίστριες που έχουν πρωτοστατήσει στους σκληρούς αγώνες του εργατι-

κού κινήματος και της νεολαίας τα τελευταία χρόνια ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και το σύστημα του κέρ-
δους που υπηρετεί.

«Στις σημερινές συνθήκες, που η κυβέρνηση της ΝΔ βουλιάζει και ο κόσμος δίνει τις μάχες αναζητώντας μαζικά
την προοπτική, η παρέμβαση της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς στους αγώνες και τις εκλογές
αναδεικνύεται κρίσιμη», είπε καλοσωρίζοντας τον κόσμο ο Γιάννης Σηφακάκης, που μαζί με την Μάνια Σωτηροπού-
λου, την Ελένη Μπούκη, τον Πάνο Καλαβάνο και τον Γιώργο Λιάγκο, συντόνισαν την συζήτηση.

Την εκδήλωση άνοιξε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και ακολούθησαν πα-
ρεμβάσεις από τις οργανώσεις που στηρίζουν την Πρωτοβουλία (αποσπάσματα των τοποθετήσεών τους δημοσι-
εύουμε σε αυτό το δισέλιδο).

Στη συνέχεια πήραν το λόγο μέλη άλλων οργανώσεων της ριζοσπαστικής/αντικαπταλιστικής αριστεράς, καθώς
και αγωνιστές/ίστριες από μια σειρά χώρους και κινήματα: ο Αντώνης Δραγανίγος, από το ΝΑΡ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
ο Γιάννης Δημητρόπουλος, από την ΑΡΙΣ, ο Παντελής Βαϊνάς, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, ο Νίκος Στραβελάκης, πα-
νεπιστημιακός, η Μαρία Μπόλαρη, από τη ΔΕΑ, ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος και μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Γιώρ-
γος Σαπουνάς, από την ΑΠΟ, ο Νώντας Κουζηνάς, μέλος της Λαϊκής Συνέλευσης Κολωνού, η Ελένη Μητσού, από
το Ξεκίνημα, η Δήμητρα Ρομποτή, από το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων και η Κατερίνα Θανοπούλου, εκπαιδευτι-
κός (κάποιες από τις παρεμβάσεις μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα 13).

Το κλείσιμο της εκδήλωσης εκ μέρους των οργανώσεων της Πρωτοβουλίας έκαναν η Τόνια Κατερίνη, από την
Αναμέτρηση, ο Γιώργος Λιάγκος, από την ΑΡΑΝ, ο Νίκος Σακούτης, από τη ΛΑΕ-Ανυπότακτη Αριστερά και ο Πάνος
Γκαργκάνας, από το ΣΕΚ.

Χρήστος Τουλιάτος, 
ΑΡΑΝ

Aυτό που έρχεται είναι μεγάλης έντασης.
Μιλάμε για έναν εκρηκτικό συνδυασμό πολέ-
μου στο εσωτερικό της Ευρώπης που αρχίζει
και διαμορφώνει τους όρους για να γίνει μια
πολύ μεγαλύτερη σύγκρουση, πανδημίας και
οικονομικής ύφεσης, περιβαλλοντικής κρίσης
και κλιματικής αλλαγής. Αυτός ο συνδυασμός
κάνει τον κόσμο στον οποίο αναφερόμαστε να
παραλύει.

Για να σπάσει η παγωμάρα και να αρχίσουν
όψεις, σπίθες, αναλαμπές που θα γίνουν πυρ-
καγιά και ποτάμι που θα σχηματίσει συνολικό
πολιτικό κίνημα, όπως έφτασε το ‘10-‘12, χρει-
άζεται να αναμετρηθούμε και να σκεφτούμε με
διαφορετικό τρόπο όλοι. Ο υποκειμενικός πα-
ράγοντας δείχνει να είναι σε πιο μουδιασμένη
φάση, την ίδια στιγμή που υπάρχουν όντως ελ-
πιδοφόρες στιγμές. Νέα εργατικά κινήματα
που με πολύ πρωτοπόρο και πρωτότυπο τρό-
πο δικτυώνονται σε νέους τρόπους οργάνω-
σης και πετυχαίνουν νικηφόρους αγώνες, το
περιβαλλοντικό και φεμινιστικό κίνημα που
συγκινούν πολύ πλατιά και μαζικά τη νεολαία,
το κίνημα ενάντια στην καταστολή και την υπε-
ράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και
ένα ολόκληρο φάσμα κινημάτων που δίνει αρ-
κετές στιγμές μαζικές και ελπιδοφόρες.

Η περίοδος από τον Σεπτέμβρη μέχρι σήμε-
ρα δείχνει ένα αεράκι διαφορετικό που καταρ-
χάς πρέπει να μας κάνει να έχουμε μια αισιο-
δοξία ότι δημιουργεί όρους και δυναμικές που
πρέπει να μπολιάσουμε και να μπολιαστούμε
από αυτές για να πάνε τα πράγματα σε καλύ-
τερη κατεύθυνση. Αυτό έδειξε η απεργία στις
9 Νοέμβρη, το Πολυτεχνείο, η 6 Δεκέμβρη και
άλλες μικρότερες κινητοποιήσειος όπως αυτή
ενάντια στην κατάχεση του σπιτιού της Ιωάν-
νας Κολοβού στο Ζωγράφου.

Πρέπει να σκεφτούμε αν υπάρχει ανάγκη έκ-
φρασης ενός άλλου ρεύματος. Μπορεί κάποι-
ος να πει ότι τα στρατόπεδα είναι στημένα και
πρέπει να αποφασίσουμε στα υπάρχοντα. Νο-
μίζω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε στατικά.
Το δυναμικό σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερο
από το δυναμικό που είχε αυτός ο χώρος πριν
από είκοσι χρόνια. Με αυτή την έννοια, αν δεν
μας εκφράζουν οι δυο κυρίαρχες μορφές της
κοινοβουλευτικής αριστεράς, αν το ΚΚΕ συνε-
χίζει να είναι ένα κόμμα που υποτάσσει τα πάν-
τα στην εκλογική κομματική τακτική και έχει
μια πολύ εχθρική στάση στα αριστερά του πα-
ρά τα επιμέρους ατομικά ανοίγματα, αν δεν
μας καλύπτει το ΜέΡΑ25 που είναι σε όψεις
πιο πίσω και από τον Συνασπισμό πριν διαμορ-
φωθεί σε ΣΥΡΙΖΑ και πάρει μια άλλη τροπή,
χρειάζεται να πιαστούμε από τις κοινωνικές
δυναμικές, από τα αιτήματα στους κοινωνι-
κούς χώρους,

Βάση υπάρχει, βούληση πρέπει να υπάρχει
και με το παράδειγμα των ενωτικών κινήσεων
σε πολλούς χώρους, να φτιάξουμε μια ενωτική
πολιτική συνεργασία στο κίνημα και στις εκλο-
γικές μάχες. Η ανάγκη για αυτό βοά, υπάρχει
κόσμος που δεν εκφράζεται από τις υπαρκτές
εκφράσεις της κοινοβουλευτικής αριστεράς. 

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
μέλος του Γενικού Συμβουλίου 
της ΟΕΝΓΕ

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύπλευρης κρίσης του
καπιταλιστικού συστήματος παγκόσμια. Από την οικονομική
κρίση με την εκτίναξη του πληθωρισμού μέχρι την κλιμάκω-
ση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και τον πόλεμο στην
Ουκρανία, αλλά και την κλιματική κρίση και την αναζωπύρω-
ση πανδημιών. Είναι εξελίξεις που πυροδοτούν την οργή και
τις αντιδράσεις των εργατών και της νεολαίας παντού, με
τις κυβερνήσεις να προσπαθούν με κλιμάκωση των περικο-
πών, των ιδιωτικοποιήσεων, του ρατσισμού, της καταστο-
λής, της περιστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων και
του σεξισμού να τσακίσουν αυτές τις αντιδράσεις.

Η κυβέρνηση της ΝΔ μπαίνει σε μία προεκλογική περίοδο
έχοντας στις πλάτες της τη ρατσιστική δολοφονία του Ρομ
Κώστα Φραγκούλη από μπάτσο – μέλος της ΧΑ, το σκάνδα-
λο των υποκλοπών αλλά και του Qatargate που υπογραμμί-
ζουν τη σαπίλα των θεσμών ολόκληρου του οικοδομήματος
της ΕΕ. Η απάντηση σε αυτά είναι η οργανωμένη αντίσταση
από την μεριά της εργατικής τάξης. Αυτή είναι η συνθήκη
που ανοίγει τη συζήτηση που κάνουμε και σήμερα, για την
προοπτική και την εναλλακτική.

Η γενική απεργία στις 9 Νοέμβρη, οι διαδηλώσεις του Πο-
λυτεχνείου, οι πολλαπλές απεργίες στα νοσοκομεία στις 20
Οκτώβρη και τις αρχές Δεκέμβρη αλλά και τα συλλαλητήρια
στις 6 Δεκέμβρη και τις 13 Δεκέμβρη δείχνουν το που βρί-
σκονται οι διαθέσεις. Σε κάθε ευκαιρία που δίνεται, ο κό-

σμος μαζικά κατεβαίνει στο δρόμο και συγκρούεται με την
κυβέρνηση και το σύστημα κόντρα στις απόψεις που ήθε-
λαν το κίνημα «στον καναπέ». 

Η εικόνα αυτή δεν πέφτει από τον ουρανό. Πατάει πάνω
σε εμπειρίες και πρωτοβουλίες της δικής μας αριστεράς τα
τελευταία χρόνια. Το παράδειγμα των νοσοκομείων είναι
χαρακτηριστικό. Οι απεργίες μας άνοιξαν το χορό των κινη-
τοποιήσεων μέσα στην πανδημία ενάντια στη λογική «θα λο-
γαριαστούμε μετά». Και μέσα σε αυτές, έγιναν τα πολιτικά
προχωρήματα. Το αίτημα για παράδειγμα της κρατικοποί-
ησης των ιδιωτικών κλινικών χωρίς αποζημίωση στους κλινι-
κάρχες κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων στην υπηρε-
σία της κοινωνίας, από μειοψηφικό έγινε πλειοψηφικό μέσα
και έξω από τα νοσοκομεία. Η πεποίθηση ότι οι εργαζόμενοι
ξέρουν καλύτερα από κάθε υπουργό και διοικητή τις πραγ-
ματικές ανάγκες της υγείας έγινε κτήμα σε μεγάλο κομμάτι
εργαζομένων. Αυτό έφερε τη στροφή ξανά στη συλλογικό-
τητα του σωματείου, των συνελεύσεων, των απεργιακών
επιτροπών. Είναι βήματα που μπορούν να απλωθούν και να
γενικευτούν σε όλους τους χώρους δουλειάς αλλά και σε
κεντρικό πολιτικό επίπεδο.

Οι δυνάμεις μας, ενωτικά, κόντρα στις απόψεις ότι τα
πράγματα θα αλλάξουν μέσα στη βουλή, έπαιξαν τεράστιο
ρόλο για να δώσει ο δρόμος την απάντηση. Το καθήκον μας
είναι η στήριξη των μαχών για να πέσει αυτή η κυβέρνηση,
είναι η πολιτική στήριξη των αγώνων με τα αιτήματα που
τους κλιμακώνουν, τους γενικεύουν και ανοίγουν την προ-
οπτική ότι η συνέχεια θα καθοριστεί ξανά από το κίνημα.
Μπορούμε να καθορίσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. 

Μιχάλης Κατερίνης Λινάρδος, 
Αναμέτρηση

Μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση και τη νέα
προσπάθεια με τη μεγαλύτερη δυνατή αισιοδο-
ξία. Έχουμε περάσει μια τετραετία όπου το ζήτη-
μα της πανδημίας, της φτώχειας, του πολέμου
κλπ, έχουν φέρει την ελληνική κοινωνία σε μια
αυξημένη αναταραχή, στο να αναρωτηθεί γιατί
γίνονται όλα αυτά και αν υπάρχει άλλος δρόμος.

Σε αυτό το ερώτημα υπάρχουν δυο απαντή-
σεις που δεν μας καλύπτουν. Η πρώτη είναι η
απάντηση της ΝΔ που λέει ότι όλα αυτά είναι κα-
ταστάσεις εξαίρεσης και εμείς με την ίδια στρα-
τηγική μπορούμε να απαντήσουμε. Η άλλη απάν-
τηση είναι αυτή της προοδευτικής διακυβέρνη-
σης που χωρίς να αμφισβητήσει την κυρίαρχη
αστική πολιτική υποστηρίζει ότι μπορεί ίσως να
δώσει κάποιες λύσεις. Έχουμε πολιτική ευθύνη
να βάλουμε τη δική μας ατζέντα και έναν τρίτο
δρόμο στη δημόσια συζήτηση. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο βιώνουμε πολύ μεγάλες
κρίσεις. Το καπιταλιστικό σύστημα έχει αποφασί-
σει ότι αυτές τις κρίσεις θα τις αντιμετωπίσει
αφήνοντας τους από κάτω στο περιθώριο, κατα-
στρέφοντας το περιβάλλον και τον πλανήτη, κα-
ταδικάζοντας ολόκληρες μερίδες ανθρώπων στα
όρια της φτώχειας. Χρειάζεται να έχουμε αυτο-
πεποίθηση όταν μιλάμε στον κόσμο και του λέμε
ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και ότι μπορεί να
υπάρχει άλλος δρόμος, ότι είναι και επίκαιρο και
έχει πολλά περισσότερα ευήκοα ώτα.

Μας αντιστοιχεί η αισιοδοξία και η βούληση
για να δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας σε μια
προσπάθεια για να γίνει μια πολιτική πρόταση
που συμπυκνώνει τα κοινωνικά κινήματα και ξα-
ναβάζει την εναλλακτική. Αυτό που πρέπει να
προσέξουμε είναι να καταφέρουμε τις γραμμές
των οργανώσεων, τις παραδοχές για την ΕΕ και
την ανάγκη ρήξης, τη σύγκρουση με το ΝΑΤΟ,
να τις παντρέψουμε με ρεύματα αμφισβήτησης
που με διαφορετικό τρόπο υπάρχουν στην κοινω-
νία, το φοιτητικό κίνημα, το φεμινιστικό κίνημα.

Αυτή τη συζήτηση πρέπει να κάνουμε. Είναι
σαφές ότι έχουμε διαφορετικές αναλύσεις και
προσεγγίσεις, αλλά πρέπει να κάνουμε την προ-
σπάθεια. Όχι για να συνθέσουμε τα πάντα, όχι
για να βρούμε το κοινό μίνιμουμ, αλλά για να εί-
ναι οι αναλύσεις μας ένα βήμα μπροστά στρατη-
γικά θεωρητικά αλλά και να μπορούμε να μπούμε
με μια μαζική κοινωνική γραμμή. Να δούμε αυτή
τη διαδικασία εξώστρεφα. Και οι επεξεργασίες
μας να εμπλουτιστούν από τα κοινωνικά κινήμα-
τα και αγώνες. Για να δώσουμε όλες τις εκλογι-
κές μάχες και τις αυτοδιοικητικές. Να απευθυν-
θούμε σε όλο τον κόσμο των κινημάτων που μπο-
ρεί να τον εμπνεύσει μια τέτοια προσπάθεια.

Αναστασία Σταυροπούλου, 
ΛΑΕ-Ανυπότακτη Αριστερά

Αυτή η εκδήλωση είναι ένας πρώτος σταθμός σε μια συ-
ζήτηση που ήταν από καιρό αναγκαία. Η ΛΑΕ, πριν αλλά
και μετά τη συνδιάσκεψή της, έχει απευθύνει κάλεσμα γι’
αυτή τη συζήτηση που θα αποσκοπεί στην ανασυγκρότη-
ση του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς ώστε να απο-
τελέσει καταλύτη των εξελίξεων.

Γιατί δεν έγινε εφικτό η φθορά της κυβέρνησης και η
δυσαρέσκεια για την πολιτική της να εκφραστεί σε μια λαϊ-
κή κινητοποίηση τέτοια που όχι μόνο να τη ρίξει αλλά να
επικαθορίσει τις εξελίξεις και να καταστήσει τα λαϊκά συμ-
φέροντα στο επίκεντρο της συζήτησης; Το ερώτημα είναι
το πολιτικό και κινηματικό κενό πώς μπορεί να καλυφτεί.
Γιατί δεν έχει καταστεί εφικτό να ξεπεράσουμε την ήττα
του ‘15 που οδήγησε σε υποχώρηση όχι μόνο του λαϊκού
παράγοντα αλλά και ημών; Έλλειψαν οι αγώνες; Σε καμιά
περίπτωση. Οι αγώνες ήταν πλούσιοι, πολύμορφοι και κα-
τά καιρούς ριζοσπαστικοί και μαζικοί. Τι έλλειψε; Ακόμα
και το στοιχειώδες, το στοιχείο της πολιτικής ενότητας.
Αυτή η συζήτηση βοηθά να βελτιωθούμε.

Το δεύτερο στοιχείο είναι η πολιτική προοπτική. Το στοι-
χείο της εμπιστοσύνης ότι μπορούν οι αγώνες να κερδί-
ζουν και να θέτουν στο επίκεντρο τα λαϊκά συμφέροντα
και ανάγκες. Λείπει η πολιτική προοπτική που είναι ανα-
γκαίο να χτίσουμε. Με τι πρόγραμμα; Με ένα πρόγραμμα
που θα απαντά στις σημερινές ανάγκες και ερωτήματα αλ-
λά και θα ανοίγει δρόμους για την αμφισβήτηση και τη ρή-
ξη με όλους εκείνους τους μηχανισμούς που επιβάλλουν
τις πολιτικές και επιθέσεις. Θέλουμε ένα μαζικό και πλατύ
πρόγραμμα που θα υπερασπίζεται και θα περιφρουρεί το
λαϊκο εισόδημα, την υγεία, το περιβάλλον. Αλλά και ένα
μεταβατικό πρόγραμμα που θα περιγράφει τις αναγκαίες
ρήξεις με τους μηχανισμούς της ΕΕ, της ΟΝΕ και του χρέ-
ους.

Θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν βρισκόμαστε σε πε-
ρίοδο που είναι ερώτημα αν ο λαός θα συγκρουστεί αύριο
με την ΕΕ και θα βγει από αυτή, αλλά αν θα αναταχθεί αυ-
τή η επίθεση. Γι’ αυτό στο επίκεντρο του πολιτικού λόγου
της ριζοσπαστικής αριστεράς πρέπει να είναι οι σύγχρο-
νες ανάγκες με ένα πλατύ και μαζικό πρόγραμμα. Με μια
ριζοσπαστική αριστερά που θα είναι πλατιά, μαζική και
ενωμένη. Υπάρχει πολιτικό κενό και η ριζοσπαστική αρι-
στερά μπορεί να είναι καταλύτης. Είναι δικό μας χρέος να
εκπροσωπήσουμε την αναγκαία ανασυγκρότηση του λαού
για μια λαϊκή αντιπολίτευση σήμερα. 

Χρειαζόμαστε να συγκροτηθεί ένα μέτωπο όλων των δυ-
νάμεων του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς πάνω σε
ένα μαζικό και ριζοσπαστικό πρόγραμμα με τα στοιχεία
του μεταβατικού προγράμματος. Δεύτερον αυτή την πρό-
ταση πρέπει και μπορούμε να την απευθύνουμε σε όλες
τις δυνάμεις της αριστεράς γιατί εμείς έχουμε το πρό-
γραμμα που μπορεί να εκπροσωπεί τους κοινωνικούς
αγώνες. Είναι αυτό περίεργο; Οπου έγινε, στη νεολαία,
στους δικηγόρους, αλλάξαμε τα δεδομένα. Αυτό δεν αφο-
ρά μόνο τις βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, αλ-
λά όλες τις μάχες. Αυτή είναι η πρότασή μας και είναι ώρα
να προχωρήσουμε. 

Πέτρος Κωνσταντίνου, 
ΣΕΚ

Είναι μια μεγάλη στιγμή για την ριζο-
σπαστική και αντικαπταλιστική ότι βρι-
σκόμαστε σήμερα μετά από μια περίο-
δο αγώνων που ο κόσμος της αντίστα-
σης ψάχνει να βρει πολιτικό στήριγμα.
Είμαστε σε μια στιγμή που οι δικαιολο-
γίες των ηγεσιών των κομμάτων της
αριστεράς ότι ο κόσμος είναι στην πο-
λυθρόνα του και δεν μπορούμε να βά-
λουμε ζητήματα ριζικών αλλαγών είναι
πίσω μας. Το να διαβάσουμε σωστά
που βρίσκονται οι συσχετισμοί δύνα-
μης, είναι αφετηρία.

Είναι σαφές ότι οι πάνω προσπαθούν
να διασπάσουν τον κόσμο, παίζουν το
χαρτί του ρατσισμού και του σεξισμού.
Αλλά η απάντηση, από τη Σιρι Λάνκα
και τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι την Κίνα,
δείχνει τη δύναμη της εργατικής τάξης.
Είναι εικόνες που μας δίνουν αυτοπε-
ποίθηση. Ισχύει αυτό που έλεγε ο
Μαρξ, ο νεκροθάφτης του καπιταλι-
σμού είναι δυνατός και βάζει σε κρίση
το σύστημα. Απέναντι στην πολιτική σα-
πίλα τη ΝΔ, ο κόσμος είναι ξεσηκωμέ-
νος. Όλα τα χρόνια της διακυβέρνησής
της υπήρξε αντίσταση, και το τελευταίο
τρίμηνο. Είναι ένα εργατικό κίνημα που
δεν περιμένει να εναποθέσει τις ελπίδες
του σε μια προοδευτική διακυβέρνηση,
αλλά αμφισβητεί κυβερνήσεις και αφεν-
τικά στους χώρους δουλειάς. Σε αυτό
τον κόσμο αναφερόμαστε.

Το κεντρικό είναι πώς αυτός ο κό-
σμος θα έχει τη στήριξη μιας αριστε-
ράς ξεκάθαρης που πατά στη δυναμική
και τις μάχες. Οι μάχες και τα αιτήματα
της τάξης μας δεν έχουν ορίζοντα το
κοινοβούλιο ή τις συμμαχίες για να
μπουμε στη Βουλή, αλλά την κόντρα με
το σύστημα. Η δικιά μας αριστερά σε
αυτή την προοπτική πατά. Ο χώρος μας
μπορεί να το κάνει, να λειτουργήσει
ενωτικά όπως το έχει κάνει σε χώρους,
σε εκλογικά κατεβάσματα και έχει δώ-
σει τη δυνατότητα σε νικηφόρες μάχες,
στα νοσοκομεία, στη δίκη της ΧΑ και
αλλού. Αυτός είναι ο αλλαγμένος συ-
σχετισμός δύναμης. 

Θέλουμε να είμαστε μια πρωτοβουλία
που λειτουργεί ενωτικά στους αγώνες
και τους χώρους, που απευθύνεται σε
όλη την αριστερά και την τάξη. Αλλά
ταυτόχρονα κρατά την ανεξαρτησία της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς, Είναι
κρίσιμο να υπάρχει μια αριστερά ατα-
λάντευτη και ασυμβίβαστη. Ποιοι χωρά-
νε σε αυτή την πρωτοβουλία; Για μας
δεν χωρά η αριστερά του κοινοβουλετι-
κού δρόμου, που αντιμετωπίζει τον κό-
σμο σαν ψηφοφόρο και τον χρησιμοποι-
εί σαν εργαλείο για κοινοβουλευτικά
παιχνίδια.

Κάνουμε ένα μεγάλο βήμα σήμερα.
Έχουμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτη-
ση στις γειτονιές και τους χώρους,
στην ίδια την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Μαζί με όλα
αυτά τα κομμάτια μπορούμε στις συν-
θήκες μετά τις εκλογές για να προχω-
ρήσουμε σε μια αριστερή αντιπολίτευ-
ση που θα αρπάξει τις ευκαιρίες. Να
τολμήσουμε γιατί μπορούμε.

STUDIO Ένα μεγάλο βήμα μπροστά

Κώστας Μάρκου, 
Σύγχρονο Κομμουνιστικό Σχέδιο

Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή γιατί βρισκόμαστε εδώ
αγωνιστές και αγωνίστριες που έχουμε χωριστεί οδυ-
νηρά και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτού του τύπου οι χω-
ρισμοί έχουν πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στις λαϊ-
κές και εργατικές δυνάμεις και ιδιαίτερα τις πρωτο-
πόρες. Για να ξεπεραστεί αυτό απαιτεί κόπο και αυ-
τοκριτική, κυρίως όμως απαιτεί αναγνώριση της και-
νούργια πραγματικότητας. Και αυτή η μεγάλη επιτυ-
χημένη εκδήλωση δείχνει ότι πολυπίκοιλα ρεύματα
εντός του χώρου σπρώχνουν σε μια διαφορετική
απάντηση.

Ζούμε διεθνώς σε μια περίοδο πολλαπλής και μόνι-
μης διαρκούς κρίσης σε όλα τα πεδία. Στο πεδίο της
εκμετάλλευσης που έχει εκτιναχτεί σε άπειρα μεγέθη
και δεν αποδίδει πλέον θέτοντας σε βαθιά κρίση και
το βασικό προϊόν αυτού του συστήματος, όχι μόνο
την αγορά αλλά και την ίδια τη λογική της σχετικής
υπεραξίας. Ζούμε μια τεράστια περιβαλλοντική κρί-
ση, κρίση του συστήματος να χωνέψει τη γυναικεία
ισότητα και ένα σύστημα που στρέφεται στον πόλεμο
με πρωτεργάτη την αμερικανική αυτοκρατορία στην
οποία πρέπει να αντιταχτούμε με αποφασιστικότητα
χωρίς να πέφτουμε στο ρόλο του υμνητή του ρωσι-
κού καπιταλισμού. 

Την ίδια στιμή η εργατική τάξη και το κίνημά της,
ενώ ψάχνει, δυσκολεύεται να βρει το δρόμο που θα
σπάσει αυτή την επίθεση. Και αυτό σχετίζεται πολύ
με μας. Από αυτή τη σκοπιά απαιτείται να δούμε όλο
μας το πρόγραμμα αλλά χωρίς αυτό να βάλει φρένο
ή να ακυρώσει την αναγκαιότητα μιας ενωτικής συ-
σπείρωσης όλων των δυνάμεων που μπορούν να κα-
ταλάβουν τις νέες συνθήκες. Υπάρχει όχι μόνο η ανα-
γκαιότητα αλλά και η δυνατότητα να βρεθούμε μαζί
πρώτα άμεσα σε μια κοινή εκλογική κάθοδο η οποία
πρέπει και μπορεί να οδηγηθεί σε επιτυχία και εντός
αυτής είναι φανερό ότι πρέπει να πάμε με ανοιχτό
πνεύμα. Είναι μια από τις σπάνιες φορές στην ιστορι-
κή συγκυρία που μια εκλογική κάθοδος έχει πολύ με-
γάλη σημασία να γίνει πετυχημένα, ενωτικά και με
σοβαρό πρόγραμμα πάλης. 

Δεν χωρά σεχταριστικός κομματικός δρόμος. Η
πρόταση της ΛΑΕ λέει να συσπειρωθούμε εμείς και
να απευθύνουμε πρόταση εκλογικής συνεργασίας σε
ΚΚΕ και ΜέΡΑ25. Το ΚΚΕ έχει κλείσει αυτό το δρόμο,
το ΜΕΡΑ τον έχει αφήσει ανοιχτό με τους όρους που
αναφέρθηκαν. Το πρόγραμμά μας είναι εντελώς δια-
φορετικό. Όλες οι δυνάμεις που βρίσκονται σήμερα
εδώ είναι απολύτως αναγκαίο να βοηθήσουν να ανοί-
ξει ο δρόμος για ενωτική πορεία. Έιναι στιγμή και
ώρα να συναντηθούμε. 
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Κάθε μέρα που περνάει
αναδύεται όλο και πιο
έντονα η μπόχα αλλά

και η κρίση της κυβέρνησης
της ΝΔ. Από το σκάνδαλο
των υποκλοπών και τις
«κουμπαριές» με τους κάθε
λογής «επιτυχημένους επι-
χειρηματίες», μέχρι τις σχέ-
σεις και την κάλυψη του κόμ-
ματος του «πατρίς–θρη-
σκεία–οικογένεια» σε βια-
στές σαν τον Μίχο, τον Λι-
γνάδη, τους μπάτσους του
ΑΤ Ομονοίας και τους κακο-
ποιητές παιδιών της «Κιβω-
τού». Η προκλητική δωροδο-
κία της Καϊλή και ο καυγάς
ανάμεσα σε ΝΔ-ΚΙΝΑΛ ποι-
ανού «δούρειος ίππος» είναι
το πιο πρόσφατο στη σειρά
των σκανδάλων. 

Κάθε μέρα δυναμώνει η
οργή ενάντια στην κυβέρνη-
ση της επίθεσης στα εργατι-
κά, λαϊκά και δημοκρατικά
δικαιώματα, της ακρίβειας,
της διάλυσης του ΕΣΥ, της
εμπλοκής στον πόλεμο, του
ρατσισμού και του σεξισμού,
της καταστολής και της πε-
ριβαλλοντικής καταστροφής.
Η μαζική Γενική Απεργία της
9 Νοέμβρη και η μεγάλη
συμμετοχή στις πορείες για
τον γιορτασμό του Πολυτε-
χνείου, η οργή για τον δολο-
φονικό πυροβολισμό του
16χρονου Ρομ Κ. Φραγκούλη
πάνω στην επέτειο της δολο-
φονίας του Δ. Γρηγορόπουλου και
οι μαζικότατες διαδηλώσεις εκείνης
της μέρας, δίνουν νέα ορμή στον κό-
σμο που παλεύει και βαθαίνουν την
πολιτική κρίση της κυβέρνησης. 

Η δύναμη βρίσκεται στο «πεζο-
δρόμιο», στις απεργίες που τσαλά-
κωσαν το νόμο Χατζηδάκη, τον αγώ-
να της efood και της ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ,
στους αγώνες της εργατικής τάξης
που βάζουν μπροστά τις ανάγκες
της κοινωνίας απέναντι στην κατα-
στροφική λογική του κέρδους, στις
κινητοποιήσεις της νεολαίας που εμ-
πόδισαν την εγκατάσταση της πανε-
πιστημιακής αστυνομίας στις σχο-
λές, στους αγώνες για τις ελευθε-
ρίες που κουρέλιασαν την απαγό-
ρευση των διαδηλώσεων, στους
αγώνες των γυναικών και των ΛΟΑΤ-
ΚΙ ενάντια στις γυναικοκτονίες και το
σεξισμό, στο αντιφασιστικό και αντι-
ρατσιστικό κίνημα, στα περιβαλλον-
τικά κινήματα ενάντια στην λεηλασία
της φύσης από το κεφάλαιο. Συνολι-
κά, στους αγώνες της εργατικής τά-
ξης που βάζουν μπροστά τις ανάγ-
κες της κοινωνίας απέναντι στην κα-
ταστροφική λογική του κέρδους.

Οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής και
αντικαπιταλιστικής Αριστεράς πρέ-
πει και μπορούν να ανταποκριθούν
στην πρόκληση και τις δυνατότητες
που ανοίγονται στις σημερινές συν-
θήκες, που οι από πάνω βυθίζονται

στη δίνη της χειρότερης πολύπλευ-
ρης και μακρόσυρτης κρίσης και οι
από κάτω ανεβάζουν τη ριζοσπαστι-
κοποίησή τους και κλιμακώνουν
τους αγώνες.

Μπορούμε να γενικεύσουμε αυτά
τα προχωρήματα και να συσπειρώ-
σουμε το πλατύ ρεύμα αγωνιστριών
και αγωνιστών που αναζητούν πολι-
τικό στήριγμα και εναλλακτική πέρα
από τα όρια μιας «προοδευτικής
διακυβέρνησης» του ΣΥΡΙΖΑ, στην
οποία συμφωνεί επί της ουσίας το
ΜέΡΑ25, και πέρα από τον ηττοπαθή
σεχταρισμό της ηγεσίας του ΚΚΕ. Η
εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι με
τη στρατηγική που έχει στο κέντρο
της την ανάδειξη μιας κυβέρνησης
της Αριστεράς, ούτε περιορισμένες
υποσχέσεις φιλεργατικής πολιτικής
δεν γίνονται πράξη, αντίθετα, οι αλ-
λεπάλληλοι συμβιβασμοί στο όνομα
της κυβερνησιμότητας και της «συ-
νέχειας του κράτους» φέρνουν
σκληρές επιθέσεις στους εργαζόμε-
νους και τη νεολαία. 

Οι πολιτικές εμπειρίες όλων των
προηγούμενων χρόνων ανοίγουν
ένα άλλο δρόμο. Για να επιβάλλουμε
τα αιτήματα που υπερασπίζουν τη
ζωή της κοινωνικής πλειοψηφίας μέ-
σα από τους αγώνες μας: 
• Η απάντηση στην ακρίβεια και τη

φτώχεια περνάει μέσα από τα σωμα-
τεία και τις απεργίες μας, με πάλη
για συλλογικές συμβάσεις με αυξή-

σεις πολύ πάνω από τον πληθωρι-
σμό, για να στείλουμε στα σκουπίδια
το νόμο Χατζηδάκη και όλες τις αν-
τεργατικές επιθέσεις. Με απεργίες
απαντάμε στις ιδιωτικοποιήσεις, επι-
βάλλουμε μαζικές προσλήψεις και
μονιμοποιήσεις στη δημόσια Υγεία,
Παιδεία, Δήμους, σε όλες τις κοινω-
νικές υπηρεσίες. 
• Η διαγραφή του χρέους είναι η

απάντηση στο σφαγείο των περικο-
πών και της φτώχειας που ήδη
εφαρμόζονται και θα ενταθούν στο
όνομα δημοσιονομικού πλεονάσμα-
τος το επόμενο διάστημα. Ρήξη και
αποδέσμευση από την ΕΕ του κεφα-
λαίου, του πολέμου και του ρατσι-
σμού. 
• Οι κρατικοποιήσεις των τραπε-

ζών και όλων των βασικών επιχειρή-
σεων, όπως της ενέργειας, της υγεί-
ας, των μεταφορών, χωρίς αποζη-
μίωση για τα αφεντικά και με εργατι-
κό έλεγχο, είναι η απάντηση στο κα-
ταστροφικό χάος της «ελεύθερης
αγοράς» και τα σκάνδαλα των κερ-
δοσκόπων.
• Η πάλη για τη δημοκρατία, για

τα δικαιώματα και τις ελευθερίες εί-
ναι υπόθεση του εργατικού κινήμα-
τος και της συλλογικής του δύνα-
μης. Η ΕΥΠ δεν μεταρρυθμίζεται,
πρέπει να διαλυθεί. Αφοπλισμός της
ΕΛ.ΑΣ, κατάργηση των ΜΑΤ και
όλων των «ειδικών» κατασταλτικών

υπηρεσιών της. Οι αγώνες των ερ-
γαζόμενων που συγκρούονται με τις
επιλογές των καπιταλιστών και της
κυβέρνησης, φέρνουν στην ημερή-
σια διάταξη το ερώτημα «ποιοι απο-
φασίζουν» για την Παιδεία, την
Υγεία, όλα τα ζητήματα που αφο-
ρούν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώ-
πων. Φέρνουν την πάλη για τη δημο-
κρατία στα «άβατα» των χώρων δου-
λειάς. 
• Απέναντι στην ρατσιστική εκ-

στρατεία της κυβέρνησης που ανοί-
γει το δρόμο στους φασίστες να
ανασυνταχθούν, παλεύουμε για σύ-
νορα ανοιχτά για την προσφυγιά,
νομιμοποίηση των μεταναστών, να
σαπίσουν στη φυλακή οι ναζί της
Χρυσής Αυγής με ακόμα μεγαλύτε-
ρες ποινές στη νέα δίκη που διεξά-
γεται στο Εφετείο. 
• Ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πό-

λεμο ΝΑΤΟ – Ρωσίας στην Ουκρανία
και το βάθεμα της εμπλοκής στον
πόλεμο, παλεύουμε ενάντια στην
κούρσα των εξοπλισμών, για να κλεί-
σουν οι βάσεις και για έξοδο από
την πολεμική συμμαχία του ΝΑΤΟ.
Ενάντια στους ανταγωνισμούς για
τις ΑΟΖ και τις εξορύξεις που κατα-
στρέφουν το περιβάλλον, λέμε ότι οι
εργατικές τάξεις σε Ελλάδα, Τουρ-
κία, Κύπρο δεν έχουν να χωρίσουν
τίποτα. Κοινός είναι ο εχθρός, οι άρ-
χουσες τάξεις και ο ιμπεριαλισμός. 

• Η κυβέρνηση προωθεί
την ατζέντα του «πατρίς-
θρησκεία-οικογένεια» εδώ,
με σεξιστικές εκστρατείες
ενάντια στο δικαίωμα στην
έκτρωση. Θέλει τις γυναίκες
«παιδομηχανές του
έθνους».  Η πάλη ενάντια
στις σεξιστικές επιθέσεις της
κυβέρνησης και της άρχου-
σας τάξης είναι κεντρικό μέ-
τωπο πάλης της επόμενης
περιόδου. Παλεύουμε ενάν-
τια στη διάλυση των κοινωνι-
κών υπηρεσιών που φορτώ-
νει τα βάρη της αναπαραγω-
γής της εργατικής τάξης
στις πλάτες των γυναικών.
Για την εργατική τάξη τα αι-
τήματα για πιο γρήγορη συν-
ταξιοδότηση, δωρεάν παιδι-
κούς σταθμούς, δημόσια γη-
ροκομεία κλπ, είναι αιτήματα
που αφορούν το σύνολό της,
υπόθεση των συνδικάτων και
των αγώνων τους. Η διεκδί-
κηση για ελεύθερες και δω-
ρεάν εκτρώσεις, δένεται με
την πάλη ενάντια στη διάλυ-
ση των κοινωνικών υπηρε-
σιών. 
• Το εργατικό κίνημα είναι

η δύναμη για την απόκρουση
της λεηλασίας των ελεύθε-
ρων χώρων από τους κερδο-
σκόπους γης και ακινήτων.
Στηρίζουμε τους αγώνες
ενάντια στην καταστροφή
του περιβάλλοντος. 

Η προοπτική όλων αυτών
των αγώνων δεν μπορεί να είναι άλ-
λη από εκείνη της συνολικής σύγ-
κρουσης και ανατροπής του συστή-
ματος της εκμετάλλευσης και της
καταπίεσης, το πέρασμα του ελέγ-
χου της οικονομίας στα χέρια του
κόσμου της δουλειάς που παράγει
τον πλούτο. 

Μπαίνουμε μπροστά στους αγώ-
νες για την ανατροπή της κυβέρνη-
σης της ΝΔ, από τα κάτω και από τα
αριστερά. Δίνουμε όλες μας τις δυ-
νάμεις για τη συνέχεια και κλιμάκω-
ση των απεργιών για αυξήσεις,
προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, για να
γίνει η 8 Μάρτη πανεργατική απερ-
γία ενάντια στην κυβέρνηση του σε-
ξισμού, για να γίνει η 18 Μάρτη
σταθμός στην πάλη ενάντια στον
κρατικό-κυβερνητικό ρατσισμό που
δολοφονεί από τον Έβρο και το Αι-
γαίο μέχρι τις γειτονιές Και συνεχί-
ζουμε για να συγκροτήσουμε δυνα-
τό κοινωνικό και πολιτικό αριστερό
κίνημα αντίστασης απέναντι σε κάθε
κυβέρνηση που διαχειρίζεται αυτό
το σύστημα μέσα στην κρίση του.

Για να στηρίξουμε τις σκληρές τα-
ξικές αναμετρήσεις που έρχονται
ενάντια στις άγριες επιθέσεις που
προετοιμάζει η άρχουσα τάξη, για
μια Αριστερά που ανοίγει δρόμους
για την ανατροπή του καπιταλισμού. 

Αθήνα 19 Δεκέμβρη 2022

Πρόταση του ΣΕΚ
για Κοινή Απόφαση 

της Ενωτικής Πρωτοβουλίας

Πανεργατική απεργία 9/11, Αθήνα.
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Νίκος Στραβελάκης, 
πανεπιστημιακός

Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα έγι-
νε μια επιτυχημένη εκδήλωση που μας
πάει ένα βήμα παρακάτω. Το παράκα-
τω βήμα έχει να κάνει με το ξεκαθάρι-
σμα ενός συγκεκριμένου πράγματος:
να τα βρούμε όλοι εδώ και οι συλλογι-
κότητες από τις οποίες προερχόμαστε
ή ατομικότητες όπως η δική μου, στη
βάση πολιτικών αναλύσεων και ιδεολο-
γικών ταυτοτήτων, είναι πάρα πολύ
δύσκολο. Μπορούμε όμως να τα
βρούμε στη βάση πολιτικών επιδιώξε-
ων. Κι αυτό μπορεί να γίνει γιατί υπάρ-
χει ένας κοινός παρονομαστής. Ανή-
κουμε όλοι σε ένα αντικαπιταλιστικό
ρεύμα. Ένα ρεύμα που δεν πιστεύει
ότι ο καπιταλισμός είναι το τέλος της
ιστορίας.

Με αυτή την έννοια ανοίγεται μπρο-
στά μας μια ιστορική ευκαιρία στην
παρούσα συγκυρία γιατί θα έχουμε
απέναντί μας τόσο μια δεξιόστροφη
πολιτική που εκφράζουν και η Νέα Δη-
μοκρατία με καθαρά νεοφιλελεύθερο

χαρακτήρα και ο ΣΥΡΙΖΑ που ουσια-
στικά θα έχει την ίδια πολιτική με κά-
ποια αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά.
Όσο και μια γραμμή δημοκρατικού κα-
πιταλιστικού εκσυγχρονισμού, που εκ-
φράζει το ΜέΡΑ25, αλλά και δυνάμεις
που βρίσκονται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Εμείς θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε
και με τις δύο αυτές πολιτικές. Είναι
αδύνατο να αντιπαρατεθούμε με αυ-
τές σε μια βάση σεχταριστική «εμείς οι
μόνοι συνεπείς». Το έχει κάνει το ΚΚΕ
κι έχει αποτύχει οικτρά. Στο πλαίσιο
μιας σκληρής καπιταλιστικής κρίσης
έφτασε κάποια στιγμή να έχει χάσει το
50% των δυνάμεών του. Το έχουμε κά-
νει κι εμείς. Δίνοντας στον οπορτουνι-
σμό και στο ρεφορμισμό τη δυνατότη-
τα να πάρει το σύνολο της ριζοσπαστι-
κοποίησης ενός μεγάλου κομματιού
της ελληνικής κοινωνίας. 

Με αυτή την έννοια, το δικό μου κά-
λεσμα και προτροπή είναι να πάει αυ-
τή η εκδήλωση ένα βήμα παρακάτω.
Να έχει ένα κοινό ψήφισμα, ένα συντο-
νιστικό όργανο και τη δυνατότητα να
προχωρήσει στη συγκρότηση ενός πο-
λιτικού προγράμματος. Δεν είναι σω-
στό να βάλουμε τη βάση μιας τέτοιας
εργασίας, στο αν θα βάλουμε μέσα
πολλά ή λίγα. Το βασικό είναι να βά-
λουμε αυτά που είναι σημαντικά για το
λαό και την κοινωνία και τα οποία
προσδιορίζουν ένα ριζοσπαστικό μέ-
τωπο. Είναι συγκεκριμένα κι έχουν ήδη
ειπωθεί από όλους τους συντρόφους
που τοποθετήθηκαν. 

Χαιρετίζω λοιπόν τη σημερινή εκδή-
λωση, θέλω αυτή η προσπάθεια να πά-
ει παρακάτω και νομίζω το να έχει ένα
κοινό ψήφισμα και μόνιμα χαρακτηρι-
στικά, είναι το βήμα σε αυτή την κα-
τεύθυνση.

Να προχωρήσουμε για την “επόμενη μέρα”
Γιάννης Δημητρόπουλος, 
ΑΡΙΣ

Χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση και σε αυ-
τό το πλαίσιο τοποθετούμαστε θέτοντας κάποια
σημεία στη συζήτηση και στη διαδικασία που έχει
ανοίξει. Το πρώτο που για μας είναι κρίσιμο είναι
ότι δεν βλέπουμε την εν λόγω συνεργασία τακτικί-
στικα ή σαν μια απλή ευκαιριακή συμμαχία ενόψει
εκλογών, αλλά ότι αυτό θα μπορέσει να προχωρή-
σει και να έχει νόημα εφόσον είναι μια παρέμβαση
και την επόμενη μέρα. Είναι δεδομένο ότι οι δυνά-
μεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς σε επίπεδο
προγράμματος, συγκλίσεων στο δρόμο και επιλο-
γών βρίσκονται πιο πίσω από μια προηγούμενη
περίοδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρ-
χουν δυνατότητες που πρέπει να κινηθούμε.

Η συζήτηση για το αναγκαίο πολιτικό πρόγραμ-
μα είναι σημαντική και χρήσιμη. Η πρόταση του

ΣΕΚ που περιλαμβάνει στοιχεία κρατικοποιήσεων,
διαγραφής του χρέους, εξόδου από την ΕΕ, διεκ-
δίκησης ΣΣΕ, πάλης ενάντια στους κατασταλτι-
κούς μηχανισμούς, την αντιρατσιστική πάλη, την
πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την
έξοδο από το ΝΑΤΟ καθώς και το ζήτημα  του σε-
ξισμού είναι στοιχεία του προγράμματος και της
πάλης που συμφωνούμε.

Ταυτόχρονα ωστόσο θεωρούμε αναγκαίο να
υπάρχει και η αναγκαία συζήτηση στο κομμάτι
των διαφοροποιήσεων με σκοπό να αναζητηθεί η
αναγκαία σύγκλιση στο προγραμματικό πεδίο
άσκησης της πολιτικής, εκεί που διεξάγεται η τα-
ξική πάλη, στο πεδίο του κινήματος, στο κομμάτι
των σωματείων με σκοπό το επόμενο χρονικό διά-
στημα στις εκλογές αλλά και μετά τις εκλογές να
υπάρχουν πραγματικές πολιτικές συγκλίσεις που
θα ενισχύσουν ένα τέτοιο πολιτικό πρόγραμμα.

Δεύτερον πρέπει να είναι καθαρό σε ποιους δεν

απευθύνεται η εν λόγω κίνηση και πρόταση πολι-
τικής συνεργασίας. Κατά την άποψή μας οποιαδή-
ποτε δυνατότητα προσέγγισης με δυνάμεις που
προσπαθούν να αποτελέσουν ένα άλλου είδους
σχέδιο αστικής διαχείρισης που θα καταλήγει να
σταθεροποιεί τον ελληνικό καπιταλισμό σε βάρος
των λαϊκών τάξεων δεν θα ενισχύσει αυτή την
προσπάθεια.

Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μια τεράστια
δυναμική που πρέπει να αξιοποιηθεί και να μαζι-
κοποιηθεί. Το μεγάλο πλονέκτημα της περιόδου
είναι η αναζήτηση διεξόδου. Να δουλέψουμε σε
αυτό, να αγκαλιάσουμε τις κινητοποιήσεις. Θα συ-
νεχίσουμε να παρακολουθούμε δημιουργικά όλες
τις διεργασίες που περιλαμβάνουν και το κοινό
εκλογικό κατέβασμα, καθώς βλέπουμε δυνατότη-
τες. Το αποτέλεσμα είναι στο χέρι μας. 

Κατερίνα Θανοπούλου,
εκπαιδευτικός    

Είμαι χαρούμενη που ξανανταμώνουμε. Θα εί-
μαι πιο χαρούμενη αν καταλήξουμε. 

Επιβάλλεται να κάνουμε ότι μπορούμε όλοι και
όλες ώστε το δύσβατο κι ασφυχτικό τοπίο να αλ-
λάξει. Η κυβέρνηση αυτή έχει τελειώσει. Φριχτά.
Και μετά; 

Ριζοσπάστες, αντικαπιταλιστές, κομμουνιστές,
ας ανοίξουμε το διάλογο. Τώρα, για το αύριο.
Ώστε παλαϊκά και ταξικά ο εχθρός να μη μας
βρει μόνους. Αν αυτό περνά μέσα από την εκλο-
γική αναμέτρηση -ίσως γιατί έτσι στερεοτυπικά
μας έμαθαν, καθώς αυτό είναι συνέπεια πράξεων
και δράσεων, και όχι αφετηρία προς συγκόλληση
σωτήρων ή ηγεμόνων- τουλάχιστον ας αναζητή-
σουμε τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Την ικανή
λαϊκή μάζα αντίστασης κι ελέγχου, χωρίς να επα-
ναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Άλλωστε η
ιστορία μόνο ως φάρσα μπορεί να επαναληφθεί. 

Για να γίνω συγκεκριμένη. Κάτι λέγεται και κάτι
όχι. Ας πούμε αυτά που δεν λέγονται. Κάποια
ενώνουν και κάποια χωρίζουν. Ας δούμε αυτά
που ενώνουν. Όλοι όσοι παρευρισκόμαστε εδώ
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σύσσωμη, να προχωρήσουμε

στην ενωτική μετωπική συμπόρευση. Κι εδώ θα
μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν χωρούν ιμιτασιόν.
Ή θα πας με τον χωροφύλαξ, ή με τον αστυφύ-
λαξ. Και το ΜέΡΑ25 μέχρι τώρα δεν έχει δείξει τα
δέοντα ώστε να πιστοποιήσει ότι μπορεί να είναι
σε αυτή τη μετωπική συμπόρευση. Εκεί θα πρέ-
πει να κληθούμε να διαλέξουμε. Και πρέπει να
διαλέξουμε όλοι μαζί. Δεν μας παίρνει να πάμε
πίσω. Να φύγουμε από δω έχοντας μια επιτροπή
εκλογική που δεν θα τα μασάει. Μια επιτροπή
προγράμματος, τα έχουμε πει, τα ξέρουμε – και
για το χρέος, τη διαγραφή του και για την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Τα ξέρουμε, ας τα πράξουμε. Μα-
ζικά, λαϊκά και κοινωνικά. 

Νώντας Κουζινάς, 
μέλος Λαϊκής Συνέλευσης Κολωνού

Είμαι από μικρός στα βάσανα. Από την εποχή
Κουμή – Κανελλοπούλου που δολοφονήθηκαν το
’80 από τους μπάτσους. Υπάρχει μια πραγματική
αριστερά που έχει φυλακισμένους, ανθρώπους
που διώκονται αυτή τη στιγμή και είναι στα δικα-
στήρια. Κόσμος που ανήκει σε διάφορες οργα-
νώσεις. Αυτή η πραγματική αριστερά έχει κάθε
δικαίωμα να βρεθεί στη Βουλή και να αξιοποιήσει
ό,τι εργαλείο της δίνει αυτό το πράγμα. Αυτή την
αριστερά οφείλουμε να τη βοηθήσουμε, να έχει
ενότητα, πέρα από βαθιές αναλύσεις και ιδεολο-
γικό πλαίσιο. 

Σε τι διαφέρει η Αναμέτρηση, με την Αριστερή
Ανασύνθεση, το ΣΕΚ κλπ, δεν με ενδιαφέρει κα-
θόλου. Με ενδιαφέρει να είμαστε όλοι μαζί στο
δρόμο και να μπορούμε να ανατρέπουμε κατα-
στάσεις. Όπως ανατρέπαμε τους πλειστηρια-

σμούς στο Ειρηνοδικείο, προτού ο Τσίπρας κάνει
τις κατασχέσεις ηλεκτρονικές. Όπως έχουμε πάει
σε μαγαζιά κι έχουμε επιβάλει να πληρωθούν τα
ένσημα κλπ. Αυτή η αριστερά δεν με νοιάζει πώς
αυτοχαρακτηρίζεται. Μπορούμε να είμαστε όλοι
μαζί στο δρόμο να ανατρέπουμε καταστάσεις;
Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες και είτε θα είμα-
στε όλοι μαζί να φάμε γλυκό ψωμί, είτε χώρια να
φάμε σκατά. 



Και μόνο το γεγονός ότι έγιναν εκλογές του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για νέο Δ.Σ. και αντιπρόσωπους

στην ΟΣΥΟ, είναι μία μεγάλη είδηση. Χρειάστηκε να περάσουν 4 χρό-
νια και 2 μήνες από τις προηγούμενες εκλογές, 16 μήνες με παράταση
της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ. και 7 μήνες αφότου είχε λήξει η
παράταση της θητείας του (την παρέτεινε αυθαίρετα το προηγούμενο
Δ.Σ.), 3 ακυρώσεις της εκλογικής διαδικασίας λόγω έλλειψης υποψη-
φιοτήτων, 1 προσφυγή στο Πρωτοδικείο για διορισμό Προσωρινής Δι-
οίκησης (όχι από το προηγούμενο Δ.Σ. που παραιτήθηκε παρότι είχε
λήξει η θητεία του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την «αδιαφορία» των
συναδέλφων να βάλουν υποψηφιότητα»), 1 ένσταση κατά της προκή-
ρυξης των εκλογών για αντιπρόσωπους στο συνέδριο της ΟΣΥΟ (που
μας στέρησε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στο συνέδριο) και «εγέ-
νετο» εκλογές στις 12 & 13 Δεκεμβρίου.

Για πρώτη φορά, συνάδελφοι που μοιραζόμαστε την αγωνία για μία
δημοκρατική λειτουργία του συλλόγου συγκροτήσαμε το Ενωτικό Ψη-
φοδέλτιο με στόχο να έχουμε ένα Δ.Σ. που να εκπροσωπεί όλους τους
εργαζόμενους και να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην επανεκκίνηση του
συλλόγου μας μετά την αδράνεια και την παραλυσία του τελευταίου
χρόνου. Στο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο συμμετείχαμε και οι συναδέλφισσες
από τη Μαχητική Πρωτοβουλία Εργαζομένων Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς και καταφέραμε να εκλέξουμε μία έδρα. Οι συνάδελφοι και οι συ-
ναδέλφισσες που έχουμε συγκροτήσει την Μαχητική Πρωτοβουλία εί-
μαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τον ρόλο που παίξαμε, ειδικά τους τε-
λευταίους μήνες, ώστε να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο μας εί-
χαν οδηγήσει οι επιλογές του προηγούμενου Δ.Σ. και να ξαναστήσου-
με τον συνδικαλισμό στον χώρο μας. Χρειάστηκε να πάρουμε πολλές
πρωτοβουλίες, από τη συλλογή υπογραφών για να αρχίσουν να γίνον-
ται ξανά Γενικές Συνελεύσεις μέχρι την προσφυγή στο Πρωτοδικείο,
για να καταφέρουμε τελικά να ενεργοποιήσουμε αρχικά αρκετούς συ-
ναδέλφους να συμμετέχουν στην προσφυγή και κατόπιν, που είναι και
το πιο σημαντικό, να συμμετέχουν στις εκλογές και να βάλουν υποψη-
φιότητες για όλες τις κατηγορίες. 

Είμαστε διπλά χαρούμενοι που καταφέραμε να εκλέξουμε 1 αντι-
πρόσωπο για την ΟΣΥΟ με το ψηφοδέλτιο της Μαχητικής Πρωτοβου-

λίας γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι καταλαβαίνουν και εκτιμούν τη
δουλειά που έχουμε κάνει, λόγω και της έδρας που είχαμε στο προ-
ηγούμενο Δ.Σ. της ΟΣΥΟ για να αναδείξουμε τα συνολικότερα ζητήμα-
τα του χώρου και κυρίως το θέμα της μισθολογικής ανισότητας εις βά-
ρος των νέων συναδέλφων που δεν παίρνουν την προσωπική διαφορά.

Μπροστά μας έχουμε μεγάλες μάχες να δώσουμε με κεντρικό βέ-
βαια ζήτημα τις αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμε-
νους και όχι με βάση την κατηγορία και την ειδικότητά τους και τη μι-
σθολογική εξομοίωση των νέων συναδέλφων. Η πιο μεγάλη πρόκληση
όμως είναι να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των συναδέλφων που
έχουν απογοητευθεί από τη (μη) λειτουργία του συλλόγου γιατί κανείς
δεν περισσεύει για να έχουμε ένα σύλλογο που θα μπορεί να διεκδικεί
για όλους και όχι να κατακερματίζει τα αιτήματα. Αυτό θα είναι μία ου-
σιαστική επανεκκίνηση.

Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Για το Δ.Σ.:
Ενωτικό Ψηφοδέλτιο: 32 ψήφοι & 4 έδρες
Μεμονωμένος υποψήφιος 11 ψήφοι & 1 έδρα
Για την ΟΣΥΟ (εκλέχτηκαν 2 αντιπρόσωποι):
Μαχητική Πρωτοβουλία Εργαζομένων: 24 ψήφοι 
Μεμονωμένος υποψήφιος: 21 ψήφοι 

Τιάνα Ανδρέου
Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ., αντιπρόσωπος στην ΟΣΥΟ
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GREEK MAFIA

Εκλογές ΕΛΜΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Απεργία στην ΕΡΤ3
Μια σημαντική σύνδεση ανάμεσα σε τρεις

υποθέσεις κάνει σε άρθρο του με τίτλο
«τρεις βρώμικες υποθέσεις στο ίδιο κάδρο»
στους Reporters United o Μπάμπης Πολυχρο-
νιάδης. Όπως αναφέρει:

«Η “Μαρίνα”, κατηγορούμενη στη δίκη της
Greek Police Mafia, μετά τη σύνδεσή της με
την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό
συναντάται τώρα και σε δίκη για την περίπτω-
ση trafficking που κατήγγειλε 19χρονη από
την Ηλιούπολη με αστυνομικό να είναι ο φε-
ρόμενος δράστης.

O αστυνομικός από την υπόθεση της “Ηλι-
ούπολης”, που κατηγορείται ότι βίαζε και εξέ-
διδε κοπέλα 19 ετών η οποία τελικά τον κα-
τήγγειλε με τη βοήθεια μιας σερβιτόρας, την
προωθούσε σε “πελάτες”, σύμφωνα με τη δι-
κογραφία της υπόθεσης, μέσω ενός site γνω-
ριμιών. Το σάιτ αυτό ανήκε στη μητέρα ενός
φίλου του, του Γ.Λ., που είναι και ιδιοκτήτρια
οίκων ανοχής. 

Το νέο στοιχείο που αποκαλύπτουμε από
την εξέταση της δικογραφίας είναι πως η γυ-
ναίκα αυτή, γνωστή με το ψευδώνυμο “Μαρί-
να”, είναι η γνωστή από προηγούμενo ρεπορ-
τάζ του Reporters United, κατηγορούμενη ως
“ταμίας” του κυκλώματος προστασίας στη δί-
κη της Greek Police Mafia και φερόμενη ως
πραγματική ιδιοκτήτρια του οίκου ανοχής επί
της οδού Κασσάνδρας 6 στον Κεραμεικό, χώ-
ρο που η 12χρονη από τον Κολωνό αναγνώρι-
σε ως ένα από τα μέρη όπου την εξέδιδε ο
Μίχος! 

Ο γιος της “Μαρίνας”, ο Γ.Λ., είναι συγκα-
τηγορούμενος του αστυνομικού στη δίκη της
Ηλιούπολης, που ξεκίνησε στις 5 Δεκεμβρίου
2022, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθή-
νας. “Εγώ δεν ήθελα να κάνω αυτή τη δου-
λειά και όταν το έλεγα στον [αστυνομικό], αυ-
τός με χτυπούσε με κλωτσιές και μπουνιές…
Επίσης, με βίαζε, εγώ δεν ήθελα να κάνω σεξ
μαζί του” είχε αναφέρει η 19χρονη στη δίκη
της, τον Ιούλιο του 2021». 

Στη δίκη της Greek Police mafia κατηγο-
ρούμενοι είναι άνθρωποι της νύχτας, δικηγό-
ροι και απόστρατοι και εν ενεργεία αστυνομ-
κοί με την εγκληματική οργάνωση να έχει
έσοδα ενός εκατ. ευρώ μηνιαίως. Όπως ανα-
φέρουν σε άρθρο τους στην ΕφΣυν οι Άντα
Ψαρρά και Μπάμπης Πολυχρονιάδης:

«Η δίκη που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022
για ένα δυνατό “πλοκάμι” της Greek Police
Mafia βρίσκεται ένα μόλις βήμα από το να τι-
ναχτεί στον αέρα, με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό
για την απονομή δικαιοσύνης... Κι ενώ ήδη
από το 2016 τα συμβόλαια θανάτου που συ-
νάπτουν αντίπαλα κυκλώματα μπράβων, “νο-
νών” της νύχτας, επίορκων κρατικών οργά-
νων και επιχειρηματιών έχουν φτάσει τα 30, η
αστυνομία ξεμπερδεύει με τις δολοφονίες
αποδίδοντάς τις στο γνωστό “ξεκαθάρισμα
λογαριασμών”...  

Στη συνολική δικογραφία του συγκεκριμέ-
νου κυκλώματος που δικάζεται σήμερα περιέ-
χονται στοιχεία για 4 επιβεβαιωμένες εκτελέ-
σεις, μεταξύ αυτών και η εν ψυχρώ δολοφο-
νία του Γιώργου Καραϊβάζ. Εντυπωσιακή σε
κάθε περίπτωση είναι η άμεση εμπλοκή εν-
στόλων σε όλα τα πλοκάμια του κυκλώμα-
τος...»

Γ.Π.

Αποτελέσματα εκλογών για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Πειραιά
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ): 4 έδρες
Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής (Παρεμβάσεις): 3 έδρες
ΔΑΚΕ (ΝΔ): 2 έδρες
ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ): 1 έδρα
ΠΕΚ (ΚΙΝΑΛ): δεν έβγαλε
ΜΑΖΙ: δεν έβγαλε

• Σε εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου
προχωράει η Ε' ΕΛΜΕ Αθήνας στις 21/12 από τις 9πμ μέχρι τις 7.30μμ
στα γραφεία του σωματείου Θράκης 30 στον Ταύρο. 

24 ωρη απεργία και συγκέντρωση πραγ-
ματοποίησαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3

την Τρίτη 20/12 με κάλεσμα πέντε πρωτοβάθ-
μιων σωματείων (ΠΑΣΥΜΗΤΕ, ΠΣΥΠΕΡΤ, Σύλ-
λογος Μουσικών, Σύλλογος Σκηνοθετών,
ΕΤΙΤΒΕ). 

Ο Βαγγέλης Τσακίρης, μέλος  ΔΣ ΠΑΣΥΜΗ-
ΤΕ, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Σή-
μερα πραγματοποιήσαμε απεργιακή συγκέν-
τρωση στο χώρο της ραδιοφωνίας με πολύ
μεγάλη συμμετοχή. Μας έχει εκπλήξει αυτό,
δεν περιμέναμε οι οργανωτές τόσο μεγάλη
ανταπόκριση από τους συναδέλφους. 15 μέ-
ρες πριν είχαμε κάνει ξανά στο χώρο της τη-
λεόρασης με αντίστοιχη συμμετοχή. 

Παλεύουμε πρώτον ενάντια στον κυβερνη-
τικό έλεγχο στην ΕΡΤ. Από τα πρώτα προ-
εδρικά διατάγματα της κυβέρνησης όταν
εκλέχτηκε το 2019 ήταν η μεταφορά της ΕΡΤ
-και της ΕΥΠ- στον Πρωθυπουργό. Διεκδικού-
με δημόσια τηλεόραση με προγράμματα που
δεν θα καθορίζονται από τους κανόνες της
αγοράς και της κυβέρνησης. Δεύτερον πα-
λεύουμε ενάντια στην υποβάθμιση της ΕΡΤ3
με την ένταξή της στο πρόγραμμα του ert-
news, ενώ ταυτόχρονα χάθηκε και η αυτονο-
μία της. 

Υπάρχουν τα εργασιακά μας ζητήματα
όλων των κλάδων, είτε μιλάμε για δημοσιο-

γράφους, τεχνικούς, υπόλοιπους εργαζόμε-
νους και για αυτούς στα συνεργεία. Πριν λίγο
καιρό η διοίκηση ανακοίνωσε ότι τα εξωτερι-
κά συνεργεία θα είναι μονομελή. Δηλαδή
ένας άνθρωπος θα είναι ταυτόχρονα σκηνο-
θέτης, οδηγός, τεχνικός και θα κάνει τη σύν-
δεση με το κανάλι, χωρίς να τους νοιάζει η
εντατικοποίηση και η ποιότητα της εργασίας.
Η διοίκηση θέλει να κόψει και τα συνεργεία
εκτός έδρας. Όλες αυτές οι περικοπές έχουν
αντίκτυπο στην ποιότητα αυτού που παρά-
γουμε.

Τέλος, ζητάμε Συλλογική Σύμβαση με
πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς τουλά-

χιστον στα όρια του πληθωρισμού μετά από
15 χρόνια μειώσεων στις αποδοχές μας, που
μόνο με τα μνημόνια συρρικνώθηκαν κατά
40%. Οι μη μισθολογικές αποδοχές, τα λεγό-
μενα τροφεία, ζητάμε να δοθούν και στους
συναδέλφους με συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου, που έχουν τις ίδιες ανάγκες με μας. Επί-
σης, αυτή η κυνική διοίκηση που θέλει να εξα-
φανίσει τα εργασιακά μας δικαιώματα και δεν
ενδιαφέρεται για την ποιότητα του προγράμ-
ματος κάνει απολύσεις συναδέλφων μετά
από 10-15 χρόνια στα Μουσικά Σύνολα της
ΕΡΤ».

20/12, Απεργιακή συγκέντρωση στην ΕΡΤ3. Φωτό: Πέτρος Πομόνης



Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ στην Πάτρα έγινε τη
μέρα που κατέληξε ο 16χρονος Ρομ Κώστας Φραγκού-

λης (13/12), ενώ είχε προηγηθεί η υπερψήφιση του έκτακτου
επιδόματος των 600 ευρώ στους ένστολους με τη ρατσιστική
αιτιολόγηση “την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών
ροών”. Λίγες ημέρες μετά θα ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός
για να βάλει και τη σφραγίδα στη διάλυση του ΕΣΥ. 

Ο ρόλος μας ως Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή στο
Συμβούλιο ήταν να εξασφαλίσουμε ότι θα κλιμακωθούν οι
μάχες με απεργίες διαρκείας και συντονισμό με ΟΕΝΓΕ και
ΑΔΕΔΥ για να τσακίσουμε αυτή τη δολοφονική ρατσιστική
κυβέρνηση.

Το πρωί της ίδιας μέρας, ως Συντονιστικό Νοσοκομείων
και Ενωτικό Κίνημα, κάναμε εξόρμηση στο νοσοκομείο του
Ρίο για την απεργιακή συγκέντρωση την επόμενη μέρα στην
Πάτρα. Και εκεί οι ελλείψεις στα νοσοκομεία είναι τεράστιες,
από το Καραμανδάνειο που είναι το μοναδικό Παίδων για τη
Δυτική Ελλάδα μέχρι το νοσοκομείο θώρακος που είναι κλει-
στό και πρέπει να ανοίξει. 

Το απόγευμα στο ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, εκτός από το ζήτημα
του άμεσου απεργιακού βηματισμού, κατέθεσα από τη μεριά
μου ψηφίσματα για απεργία στις 8 Μάρτη, Παγκόσμια Ημέ-
ρα Γυναικών και για συμμετοχή-συνδιοργάνωση της κινητο-
ποίησης στις 18 Μάρτη, διεθνή μέρα δράσης ενάντια στον
ρατσισμό και τους φασίστες. 

Υπογράμμισα το πόσο χρειάζεται η ΠΟΕΔΗΝ να ξεκινήσει
από τώρα την καμπάνια για τις 8 Μάρτη, για να απαντήσει
ότι απέναντι στις “Κιβωτούς” και τις κακοποιήσεις χρειάζεται
το Κράτος Πρόνοιας, οι δομές Ψυχικές Υγείας που δεν
υπάρχουν, δομές στήριξης γυναικών και οικογενειών. Αντί-
στοιχα, με το αντιρατσιστικό. Θέλουμε λεφτά για το ΕΣΥ, τα
σχολεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, όχι για ρατσι-
στές δολοφόνους και αυτούς που μας καταστέλουν τις κινη-
τοποιήσεις, που έρχεται το κράτος να τους επιβραβεύσει.
Τέλος, κατέθεσα το ψήφισμα ενάντια στη δίωξη του γιατρού
στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Γιάννη Κούτρα, γιατί αυτή η
ρατσιστική πολιτική χτυπάει και αγωνιστές.

Δυστυχώς, η διαδικασία ήταν πλήρως απαξιωμένη από τη

ΔΑΚΕ και την ΠΑΣΚΕ, που έκλεισαν τα ζητήματα χωρίς καν
να μπουν σε συζήτηση και ψηφοφορία. Τα τόσα ζητήματα
που ανοίγουν στον τομέα της Υγείας επιβάλλουν την ουσια-
στικότερη και πιο δημοκρατική λειτουργία της ΠΟΕΔΗΝ, με
πιο συχνά Γενικά Συμβούλια, που καταλήγουν σε αποφάσεις
μετά από ουσιαστική συζήτηση και όχι βερμπαλιστικούς μο-
νολόγους. 

Ζανέττα Λυσικάτου, 
μέλος ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ με το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή,

μέλος Συντονιστικού Νοσοκομείων

Νο 1552, 21 Δεκέμβρη 2022
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Νοσοκομεία

Κάτω τα χέρια από το Παίδων
Κινητοποίηση ενάντια στην ιδιωτι-

κοποίηση του ογκολογικού τμή-
ματος του νοσοκομείου Παίδων

Αγία Σοφία πραγματοποίησαν εργαζό-
μενοι από τα δύο νοσοκομεία Παίδων
μετά από κάλεσμα της 5μελούς επιτρο-
πής των γιατρών του Αγία Σοφία και
του Σωματείου Εργαζομένων του
Αγλαΐα Κυριακού. 

Μετά τη συγκέντρωση στο προαύλιο
του Αγία Σοφία έγινε συνάντηση με τη
διοίκηση, η οποία έκανε ότι δήθεν δεν
γνωρίζει τίποτα, ενώ πρόκειται για
υπουργική απόφαση. Όπως αναφέρει η
5μελής επιτροπή ΕΙΝΑΠ του Αγία Σο-
φία: «Μια βόμβα έτοιμη να σκάσει είναι
η υπουργική απόφαση για μετατροπή
των Παιδοογκολογικών τμημάτων σε
ΝΠΙΔ με την επωνυμία Ογκολογικό Κέν-
τρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάν-
νη – ΕΛΠΙΔΑ”. Απαιτούμε αυτή η απα-
ράδεκτη απόφαση να μην συζητηθεί
καν. Η απόφαση αυτή βεβαίως έρχεται
ως συνέχεια της πρόσφατης ψήφισης
του νομοσχεδίου για την δευτεροβάθ-

μια περίθαλψη που ανοίγει διάπλατα
τις πόρτες για μετατροπή των νοσοκο-
μείων σε επιχειρήσεις, σπρώχνοντας
τους ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα.

Σημαίνει ότι: Στην Αττική δεν θα
υπάρχει δημόσιο και δωρεάν κέντρο
για αυτά τα παιδιά. Οι γονείς θα πρέπει
να βάλουν το χέρι στην τσέπη τους ή ο
ΕΟΠΠΥ να πληρώνει απευθείας ένα
ιδιωτικό κέντρο, ενώ όποιος είναι άπο-
ρος δεν ξέρουμε καν πού θα καταλή-
ξει! Το προσωπικό που θα δουλεύει
εκεί θα έχει συμβάσεις ιδιωτικού δι-
καίου. Την άμεση αποδοχή σύμπραξης
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα». 

Κλιμάκωση
Οι εργαζόμενοι των δύο νοσοκομεί-

ων Παίδων στις συνελεύσεις που θα γί-
νουν τις επόμενες ημέρες σκοπεύουν
να πάρουν αποφάσεις κλιμάκωσης του
αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και
απαιτώντας άμεσες και μαζικές προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού ενάντια
στην εξοντωτική εντατικοποίηση και

την υποστελέχωση, που έχουν σαν
αποτέλεσμα χιλιάδες παιδιά να βρί-
σκονται στις λίστες αναμονής των τα-
κτικών χειρουργείων. 

Η ιδιωτική πρωτοβουλία και οι περι-
κοπές είναι ένα δολοφονικό μείγμα. Το
πιο πρόσφατο παράδειγμα ο μαθητής
που σκοτώθηκε στις Σέρρες. Λίγο και-
ρό πριν, η εργολαβική εργαζομένη που
ακρωτηριάστηκε από κακοσυντηρημέ-
νο μηχάνημα με ευθύνη εργολάβου.
Τώρα απειλούν τις ζωές καρκινοπαθών
παιδιών που για να σωθούν αναγκά-
ζουν τους γονείς να βρουν λεφτά για
να θησαυρίζει η κάθε Βαρδινογιάννη. 

Είναι επίσης μια ταξική και ρατσιστική
πολιτική εις βάρος των φτωχών, των με-
ταναστών και των Ρομά, που στην πλει-
οψηφία τους εξυπηρετούνται από το δη-
μόσιο σύστημα Υγείας. Οι αγώνες των
εργαζόμενων είναι η εγγύηση για να μην
διαλυθούν τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά
η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

Μ.Ν.

Δράση, όχι λόγια στο Γ.Σ. ΠΟΕΔΗΝ

Εκλογές Π.Ι.Σ.
Αποτελέσματα εκλογές ΠΙΣ 2022
ΔΗ.Κ.Ι.-ΕΝΟ.ΣΥ. (ΝΔ): 6 έδρες, 
ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι. (διάσπαση του ΔΗ.Κ.Ι.): 3 έδρες, 
Αγωνιστικό Μέτωπο Ιατρών (ΣΥΡΙΖΑ): 2 έδρες, 
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή 
(Ριζοσπ., Αντικαπ. Αριστερά): 1 έδρα, 
ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΓΙΑΤΡΩΝ (ΠΑΜΕ): 1 έδρα, 
ΠΑΣΚ Γιατρών (ΚΙΝΑΛ): 1 έδρα, 
Ανεξάρτητο Κίνημα (Ανεξάρτητοι): 1 έδρα

Η ανακοίνωση του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατρο-
πή για τη συγκρότηση του προεδρείου του ΠΙΣ τονίζει ότι:
«Πριν περάσουν λίγες μόνο ώρες μετά τα αποτελέσματα
των εκλογών έτρεξαν (πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ) οι πα-
ρατάξεις που πρόσκεινται σε ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να
δηλώσουν την απόλυτη ταύτισή τους στην άθλια ασκούμε-
νη κυβερνητική πολιτική στη υγεία και τη χώρα γενικότερα
με την καταστροφική διαχείριση της πανδημίας με τους
δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Η καρέκλα πάντα ενώνει τους
διαχειριστές της αστικής πολιτικής.Το Ενωτικό Κίνημα για
την Ανατροπή αρνήθηκε να πάρει μέρος σε αυτό το παιχνί-
δι και καταψήφισε το νέο προεδρείο».

Νέα πρόκληση
Πλεύρη
Mείωση όσο περισσότερο γίνεται των δαπανών για την Υγεία

από τον κρατικό προϋπολογισμό, νέα κλεισίματα νοσοκο-
μείων, «κόφτες» σε θεραπείες που είναι ακριβές και πολλά άλλα
ζοφερά προανήγγειλε για το νέο χρόνο ο υπουργός Υγείας
Πλεύρης μιλώντας σε συνέδριο για τα οικονομικά της Υγείας
στην Κρήτη -την οποία και στοχοποίησε λέγοντας ότι ο νέος
«Χάρτης της Υγείας» θα ξεκινήσει πιλοτικά από αυτή.

Αναφερόμενος στο «νέο Χάρτη Υγείας» ο Υπουργός Υγείας,
είπε ότι «πλέον ολοκληρώνεται». Στην πράξη θα μεταφραστεί σε
συγχωνεύσεις νοσοκομείων και αλλαγή χρήσης σε αρκετές δο-
μές Υγείας. « Αν, για παράδειγμα, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων
υπάρχουν δύο νοσοκομεία, στην πραγματικότητα υπάρχουν
δύο υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Έτσι, στη συζήτηση που γί-
νεται, αναζητούνται οι καλύτερες δυνατές λύσεις ώστε να έχου-
με τις καλύτερα στελεχωμένες υγειονομικές δομές» είπε ο
Πλεύρης προσθέτοντας ότι «η προσπάθεια θα ξεκινήσει από το
2023 στην 7η υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης, πιλοτικά». Η
καλύτερη δυνατή λύση δηλαδή για να στελεχωθεί ένα νοσοκο-
μείο είναι να κλείσει ένα άλλο!

Ο υπουργός μιλώντας για τη χρηματοδότηση του ΕΣΥ σημεί-
ωσε ότι γίνονται προσπάθειες «να φύγει ο κρατικός προϋπολο-
γισμός». Τα νοσοκομεία θα πρέπει να λειτουργούν σαν «αυτόνο-
μες επιχειρηματικές μονάδες» με στόχο να «προσαρμόζουν» τις
ανάγκες τους στο προβλεπόμενο «κλειστό» προϋπολογισμό και
να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα νοσήλια που κατα-
βάλλει ο ΕΟΠΥΥ (δηλαδή από τις εισφορές των εργαζομένων) ή
από τα έσοδα από τα απογευματινά ιατρεία με τον ΕΟΠΥΥ που
θα λειτουργεί σαν ασφαλιστική εταιρία με άξονα το κέρδος.

«Aνέβηκαν οι κόφτες…»
«Δημιουργείται έτσι ένα συνολικό πλαίσιο πρόληψης, πρωτο-

βάθμιας περίθαλψης, δευτεροβάθμιας περίθαλψης και ΕΟΠΥΥ,
που είναι ο βασικός πυλώνας, με στόχο τα νοσοκομεία να μη
στηρίζονται πλέον από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από
τον ΕΟΠΥΥ», είπε ο Πλεύρης. «Το 2022 κλείνει με κλειστούς
προϋπολογισμούς ύψους 920 εκατομμυρίων ευρώ: 750 εκ. ευ-
ρώ στον ΕΟΠΥΥ (348 εκ. ευρώ κέρδος) και 170 εκ. ευρώ στα
νοσοκομεία (περίπου 80 εκ. ευρώ σε εκπτώσεις)... Δεν έχουν γί-
νει όλα όσα θα έπρεπε ως προς τον έλεγχο της κατανάλωσης.
Ωστόσο, ανέβηκαν οι “κόφτες” από τον ΕΟΠΥΥ...»

«Κόφτες» στις ανάγκες των νοσοκομείων, κόφτες στις ανάγ-
κες των φτωχών ανθρώπων για φάρμακα. Μιλώντας για τις «νέες
θεραπείες», ο υπουργός Υγείας είπε ότι «απαιτούν νέους πό-
ρους» και παρόλο που «βοηθούν στην προαγωγή της υγείας, εί-
ναι ακριβές». Ο κυνισμός με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα φά-
νηκε στο παράδειγμα που έδωσε για να εξηγήσει τη διαδικασία
για την ένταξη μιας νέας θεραπείας στο σύστημα αποζημίωσης
από τον ΕΟΠΥΥ: «Έστω ότι η νέα θεραπεία, στην αρχική της τι-
μή, προκαλεί μια επιβάρυνση 100 εκ. ευρώ στον προϋπολογι-
σμό. Αρχικά πραγματοποιείται μια ΗΤΑ (αξιολόγηση τεχνολογίας
υγείας) προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιες ενδείξεις υπάρχει
πράγματι το προσδοκώμενο όφελος ώστε να αποζημιώνεται η
θεραπεία. Το ότι μια θεραπεία μπορεί να θεραπεύει 19 ενδείξεις
καρκίνου δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποζημιώνεται για 19, γιατί
ενδέχεται το καλύτερο προσδόκιμο ζωής να επιτυγχάνεται στις
12 μόνο από αυτές. Έτσι, καθορίζεται ο αριθμός των ασθενών
που θα αποζημιώνονται για τη θεραπεία κατά το επόμενο έτος». 

«Δυστυχώς στην κουβέντα κυριάρχησαν σε μεγάλο βαθμό οι
εργασιακές σχέσεις, λόγω του συντεχνιακού κόστους, και έτσι
καθυστέρησαν αλλαγές που κατά βάση είναι αυτονόητες» τόνι-
σε τέλος ο Πλεύρης, εμμέσως παραδεχόμενος ότι οι απεργίες
στα νοσοκομεία τρία χρόνια τώρα έχουν καταφέρει να σταματή-
σουν την εφαρμογή μιας σειράς «μεταρρυθμίσεων» με τις οποί-
ες εδώ και χρόνια ιδιώτες της υγείας, φαρμακοβιομηχανίες και
κυβερνήσεις επιδιώκουν να διαλύσουν το ΕΣΥ. Στο χέρι των ερ-
γαζομένων είναι και ο Νέος Χάρτης Υγείας» να παραμείνει «σχέ-
διο επί χάρτου».

Γ.Π.



ΕΞΑΡΧΕΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 22/12 Παιδαγωγικό 7.30μμ 
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκοπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  - ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/12 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ  7.30μμ 
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΚΥΨΕΛΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 22/12 καφέ Σπιτικό 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 22/12 
καφέ Isaac, πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ 
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπουλου

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - 

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/12 καφέ Περιβολάκι 8μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/12 καφέ Ηλιόπετρα, 
Θησέως και Αγίων Πάντων (στη στοά) 7μμ 
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΚΟΥΚΑΚΙ – 

Ν. ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/12 Βραζιλιάνα 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 καφέ φούρνος Λέο Κον, 
κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 22/12 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ - 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/12 
δημαρχείο Άγ. Παρασκευής 7.30μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/12 
Στέκι, Πάτμου και Νισύρου 8μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ομιλητής: Δημήτρης  Δασκαλάκης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/12 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 22/12 καφέ Χόβολη, 
πλ. Εθν. Αντίστασης, Ηλιούπολη 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μπαρούτσας

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/12  
καφέ πλ. Σμύρνης 6, 7.30μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 22/12 
καφέ πλατείας Σουρμένων 7μμ
Ομιλητής: Αλέκος Κοροβέσης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/12 δημαρχείο, 5ος ορ., γρ.
Ανταρσία στο Λιμάνι 7μμ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/12 
δημαρχείο Κορυδαλλού, 2ος ορ. 6.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΧΑΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 
ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1 ΚΑΠΗ Σπλάντζιας 7.30μμ
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 22/12 καφέ Μαρίνα 7μμ
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2212 
aberto, Ρήγα Φερραίου 48, 6.30μμ
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/12 Θόλος 7μμ
Ρατσισμός και πώς παλεύεται
Ομιλήτρια: Μυρσίνη Παγάνα

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/12 καφέ Φιλοιστρον 7μμ
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 καφέ Ποέτα 8μμ
Κίνα – από μισοαποικία σε υπερδύναμη
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 καφέ Γιώτης 8μμ
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 καφέ Baraka  8μμ
Μικρασιατική εκστρατεία: μια αυτοκατα-
στροφική επιλογή
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 καφέ Διώροφον 6.30μμ
Η εξέγερση στο Ιράν
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΤΟΥΜΠΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 22/12 καφέ Κονάκι 7.30μμ
Ο Μαρξ και το κράτος
Ομιλήτρια: Χαρά Ραπτοπούλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/12 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Η πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική
αριστερά μετά το Στούντιο
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
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ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/12
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σάββατο   Άνω Πετρά-
λωνα Σταθμός 6.30μ
ΘΗΣΕΙΟ. Κάτω Πετράλωνα Σταθμός
6.30μ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μουσείο ΕΑΜ 6.30μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή Αγορά 6.30μ  
ΝΙΚΑΙΑ Μετρό Νίκαιας 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ  Γούναρη και Σβώλου  6.30μ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ.Νικολάου 6.30μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/12
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
Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 12μ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΑΒ Πλατεία Εθν. Αντίστασης 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
Ν.ΙΩΝΙΑ  ΗΣΑΠ 12μ 
Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Κάτω πλατεία Everest 12μ
ΙΛΙΟΝ Κεντρική πλατεία Ιλίου 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Πλατεία Ελευθερίας 12μ
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 12μ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/12
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 11.30μ 

ΕξορμήσειςΗ πολιτική κρίση και η αντικαπιταλιστική 
αριστερά μετά το Στούντιο

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανε-
ξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σο-
σιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ-
ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παρα-
γωγή και την διανομή σύμφωνα με τις αν-
θρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι
μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε

όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε
να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνα-
τούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύ-
χει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας
όπου ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομο-
νωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του
’17 ηττήθηκε κάτω από την πίεση της παγ-
κόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για
την επικράτηση του Στάλιν και την μετατρο-
πή της Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του
ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν
αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη και την
Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργα-
τικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλά-
δα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο,
που καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες
να πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμε-
τωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέ-

ρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμέ-
νους να οργανώνουν την αντίστασή τους.
Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοα-
πελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναι-
κών και για το τέλος όλων των διακρίσεων
ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κα-
ταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή
οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα, έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές
του κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το
επαναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να

δυναμώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κό-
σμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να ανα-
πτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι
στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέ-
ψουν συνολικά τον καπιταλισμό. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ



ΤΑ ΡΟΔΙΑ ΤΟΥ ΝΑΓΚΟΡΝΟ ΚΑΡΑΜΠΑΧ
Από 22 Δεκεμβρίου 2022 ξανά στο STUDIO ART CINEMA
Από τη NEW STAR

Μετά το ταξίδι της στα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ (special scree-
ning στο φεστιβάλ Golden Apricot της Αρμενίας, βραβείο στο NGO Interna-
tional Film Festival της Νιγηρίας και τιμητική διάκριση στο φεστιβάλ ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων στο Λος Άντζελες) και τις διακρίσεις που απέσπασε στα
ελληνικά φεστιβάλ κινηματογράφου, το αντιπολεμικό ντοκιμαντέρ του Θωμά
Σίδερη επιστρέφει στην Αθήνα για έναν νέο γύρο κινηματογραφικών προβο-
λών από 22 Δεκεμβρίου στον ιστορικό κινηματογράφο Art Cinema Studio.

Βραβευμένο ντοκιμαντέρ
Τα «Ρόδια του Ναγκόρνο-Καραμπάχ» είναι μία ταινία, πιο επίκαιρη από πο-

τέ, αφού επικεντρώνεται σε έναν άλλο πόλεμο, αυτόν της Αρμενίας με το
Αζερμπαϊτζάν για τον έλεγχο του θύλακα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η ταινία
αρχίζει με ένα ανθρωπογεωγραφικό παιχνίδι, σε ποιον ανήκουν οι ροδιές
του θύλακα, στους Αρμένιους ή στους Αζέρους, μετά την υπογραφή της
συμφωνίας ειρήνης το φθινόπωρο του 2020. 

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Θωμά Σίδερη αποτελεί κινηματογραφική

καταγραφή του ξεριζωμού και της περιπλάνησης των Αρμενίων κατοίκων
του θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ σε γκρίζα και βροχερά τοπία, όπου
κανένας δεν γνωρίζει τι είναι δικό του, πού βρίσκονται τα σύνορα και ποια εί-
ναι εν τέλει η πατρίδα του. Την ίδια στιγμή, οι Αζέροι επιστρέφουν και κατα-
λαμβάνουν το κενό κτιριακό απόθεμα της περιοχής, προσπαθώντας και αυ-
τοί να κατανοήσουν την ταυτότητα του «άλλου», χωρίς να αντιλαμβάνονται
πραγματικά τι είναι αυτό που χωρίζει τους ανθρώπους και τέμνει κοινό γεω-
γραφικό χώρο σε διαφιλονικούμενες ζώνες. Στην πραγματικότητα, πρόκειται
για ένα κινηματογραφικό δοκίμιο για την ταυτότητα του «εγώ» και του «άλ-
λου», του «ξένου», του «εχθρού».

Η New Star θα πραγματοποιήσει μία ειδική προβολή την Πέμπτη 22 Δε-
κεμβρίου, στις 8μμ, όπου αμέσως μετά την προβολή θα μιλήσουν για την
ταινία ο δημοσιογράφος Μανώλης Κυπραίος και ο πρόεδρος του Συλλόγου
Ελληνοαρμενικής Φιλίας Αντώνης Παυλίδης. 
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Κράτος, δημοκρατία, επανάσταση
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή

18 Δεκέμβρη, το μονοήμερο συζητήσεων
“Κράτος και Επανάσταση-Η πάλη για τη δημο-
κρατία” σήμερα στη Θεσσαλονίκη. 

Ο Ευ. Μακρόγλου, μέλος της Εναλλακτικής
Πρωτοβουλίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και ο Τ.
Αναστασιάδης, από τον Συντονισμό Εργατικής
Αντίστασης, άνοιξαν την πρώτη συζήτηση με θέ-
μα με τίτλο “Πολιτική κρίση, κρίση συστημική”. 

Ο Ευ. Μακρόγλου επεσήμανε ότι πλέον η λέξη
«πολυκρίση» που περιγράφει την πολύπλευρη
κρίση του συστήματος εμφανίζεται στις αναλύ-
σεις των πιο γνωστών ΜΜΕ. Αναφέρθηκε στο Qa-
targate, με τις βαλίτσες με χιλιάρικα της Καϊλή,
σαν το πιο πρόσφατο παράδειγμα για τον τρόπο
με τον οποίο τα αδιέξοδα του συστήματος γεννά-
νε πολιτική κρίση και σκάνδαλα στην καρδιά των
«θεσμών» όπως  η Ε.Ε. «Η εργατική τάξη και οι
αγώνες της είναι ο κρίσιμος παράγοντας» σε αυ-
τή την εικόνα που καθορίζει εξελίξεις: από τον
απεργιακό «χειμώνα της δυσαρέσκειας» στη Βρε-
τανία μέχρι τους εργατικούς ξεσηκωμούς στην
Κίνα. «Η πάλη για τη δημοκρατία δένεται με την
πάλη για την επιβίωση της εργατικής τάξης, με τη
δική της εναλλακτική, την εργατική δημοκρατία». 

Ο Τ. Αναστασιάδης μίλησε για την κρίση της
κυβέρνησης της ΝΔ  που πριν τρία χρόνια ισχυρι-
ζόταν ότι θα μπει μπροστά στην ανάκαμψη του
ελληνικού καπιταλισμού και θα περιθωριοποιήσει
την Αριστερά και το εργατικό κίνημα. Σήμερα, εί-
ναι κολλημένη στο τοίχο με τα αλλεπάλληλα
σκάνδαλα, τα οικονομικά αδιέξοδα και από τον
«κρίσιμο παράγοντα» την εργατική αντίσταση και
αγώνες. Το ζήτημα είναι ποια Αριστερά μπορεί να
πάει παραπέρα αυτούς τους αγώνες και να τους
δυναμώσει. Η Αριστερά που λέει ότι το μόνο που
μπορεί να γίνει είναι μια στοιχειώδης ανακούφιση
με ένα «μίνιμουμ» πρόγραμμα ή η Αριστερά που
επιμένει στην προοπτική της ανατροπής του κα-
πιταλισμού;

Η συζήτηση γι’ αυτά τα ζητήματα άνοιξε περισ-
σότερο στη δεύτερη συζήτηση της ημέρας, με
τίτλο «Η επικαιρότητα του Μαρξ και του Λένιν». Ο
Λ. Μπόλαρης μίλησε για την επαναστατική κλη-
ρονομιά της θεωρίας του Μαρξ και του Ένγκελς
για το κράτος και την εργατική δημοκρατία που
ενσάρκωσε η Παρισινή Κομμούνα. Ο Κ. Τορπουζί-
δης συνέχισε μιλώντας για την επικαιρότητα του
Λένιν, λέγοντας ότι η στρατηγική της συντριβής

του αστικού κράτους «να μην μείνει πέτρα πάνω
στην πέτρα» είναι αναγκαία σήμερα όσο ποτέ. Για
να οργανωθεί η εργατική τάξη «έξω από τους θε-
σμούς του κράτους» σε μια δύναμη ανατροπής
του συστήματος είναι αναγκαίο ένα κόμμα σαν κι
αυτό που έχτισε ο Λένιν και οι μπολσεβίκοι από
την εποχή του Τί να κάνουμε; 

Η τελική συζήτηση με τίτλο «Η Αριστερά και η
πάλη για τη δημοκρατία», ανέδειξε με τον πιο χα-
ρακτηριστικό τρόπο πως η πάλη για τη δημοκρα-
τία σήμερα είναι υπόθεση της εργατικής τάξης,
των αγώνων και της προοπτικής που ανοίγουν. 

Ο Γ. Κούτρας μέλος του Δ.Σ της ΕΝΙΘ μίλησε
για τους αγώνες της πρόσφατης περιόδου, την
κινητοποίηση των νοσοκομειακών και τη μεγάλη
διαδήλωση της ΔΕΘ τον Σεπτέμβρη, την συγκλο-
νιστική -και στη Θεσσαλονίκη- γενική απεργία της
9 Νοέμβρη, την πανεργατική απεργιακή κινητο-
ποίηση ενάντια στο νόμο για το ΕΣΥ τη 1 Δεκέμ-
βρη. «Το κίνημα αποκάλυψε ότι ο θάνατος του Κ.
Φραγκούλη ήταν δολοφονία της αστυνομίας» εί-
πε «τη στιγμή που τα ΜΑΤ είχαν περικυκλώσει το
νοσοκομείο και έριχναν δακρυγόνα. Η διοίκηση
δεν έβγαζε ούτε μια ανακοίνωση ενώ το καλοκαί-
ρι όταν η αστυνομία είχε ξυλοκοπήσει τον φοιτη-
τή του ΑΠΘ είχε σπεύσει να βγάλει σε δυο ώρες
ανακοίνωση που έβγαζε λάδι την αστυνομία».

Ο Γ. Λιάκας, γ.γ. του σωματείου στη Μαλαματί-
να μετέφερε καταρχήν τους «ταξικούς, αγωνιστι-
κούς, απεργιακούς χαιρετισμούς όλων των συνα-
δέλφων από το εργοστάσιο» που είναι σε απερ-

γία εδώ και 4,5 μήνες. 
«Ένα λόγο έχουμε να συζητάμε σήμερα εδώ»

είπε «πώς θα απομακρύνουμε αυτούς που κό-
βουν κομμάτια τις σάρκες μας». Αναφέρθηκε στο
κίνημα αλληλεγγύης στον αγώνα των απεργών
λέγοντας ότι «εσείς είσαστε τα χέρια που κρατά-
τε τις πλάτες μας».  

Η Ε. Πανταζοπούλου, από το ΣΕΚ, συνέχισε
αναδεικνύοντας τα προχωρήματα στις ιδέες που
έχει κάνει η εργατική τάξη στους αγώνες όλου
των προηγούμενων χρόνων αλλά και την ανάγκη
μιας Αριστεράς που δεν θα κουβαλάει την ηττο-
πάθεια των «αρνητικών συσχετισμών» αλλά θα
μπαίνει μπροστά και θα οργανώνει τις μάχες και
μέσα στην προεκλογική περίοδο με την προοπτι-
κή της σύγκρουσης με αυτό το χρεοκοπημένο
σύστημα. 

Αυτή η προοπτική δεν είναι ευχολόγιο, αντίθετα
επικοινωνεί με τις πολιτικές εμπειρίες της εργατι-
κής τάξης και της νεολαίας. Απ’ αυτή την άποψη
είναι χαρακτηριστικά αυτά τα σημεία από το κλεί-
σιμο του απεργού της Μαλαματίνα: «Η νίκη δεν
θα κριθεί σε κανένα βουλευτικό έδρανο, θα κριθεί
στην πύλη του εργοστασίου, με την αλληλεγ-
γύη… Μπορεί να είμαστε πέντε μήνες σε απεργία
αλλά στη συνέλευση του σωματείου θα πούμε για
την απεργία στις 8 Μάρτη όχι γιατί ‘πρέπει’ αλλά
γιατί είναι ουσιαστική απεργία, που μας αφορά
όλους γιατί ξέρουμε τι αντιμετωπίζουν οι γυναί-
κες στους χώρους δουλειάς». 

Στις 19/12 πραγματοποιήθη-
κε το πρώτο Γενικό Συμβού-

λιο της ΑΔΕΔΥ μετά το Συνέ-
δριο, προκειμένου να εκλεχτεί η
νέα Εκτελεστική Επιτροπή.

Ως Παρεμβάσεις κατεβήκαμε
σε κοινό ψηφοδέλτιο με τους
συντρόφους της ΕΑΣ (ΛΑΕ) με
αποτέλεσμα να βγάλουμε δύο
έδρες. Αυτή τη συνεργασία την
κάναμε γιατί έχουμε πολιτικά
κοινό βηματισμό σε πολλά ση-
μεία και επίσης γιατί έτσι απο-
καταστήσαμε την απλή αναλο-
γική.

Το άλλο ζήτημα που ανοίγει
είναι αυτό του προεδρείου. Η
ΔΑΚΕ είναι πρώτη δύναμη με 4
έδρες και δηλώσαμε ξεκάθαρα
ότι δεν ανεχόμαστε ως Παρεμ-
βάσεις να πάρει το προεδρείο ο
ακροδεξιός Παπαναστάσης,
γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ, από
τη ΔΑΚΕ. 

Προεδρείο
Κάναμε έκκληση για αγωνι-

στικό και όχι αναλογικό προ-
εδρείο, καθώς η πλειοψηφία
της ΑΔΕΔΥ δεν είναι ΠΑΣΚΕ-
ΔΑΚΕ που έχουν 7 έδρες, αλλά
οι δυνάμεις της Αριστεράς με
10 έδρες. Αλλά δεν εισακου-
στήκαμε από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΜΕ και
Ανατροπή. Τελικά δεν βγήκε
προεδρείο και θα ξαναγίνει η
διαδικασία τον Γενάρη.

Παρ' όλα αυτά, με τις δυνά-
μεις που έχουμε θα παλέψουμε
ώστε να μην μείνει στα χαρτιά η
απεργία της ΑΔΕΔΥ για τέλη
Γενάρη που αποφασίστηκε στο
Συνέδριο, να γίνει πανεργατική
απεργία εκατοντάδων χιλιάδων
η 8 Μάρτη ενάντια στον σεξι-
σμό και στις 18 Μάρτη να δια-
δηλώσουμε αντιρατσιστικά και
αντιφασιστικά με τη συμμετοχή
της ΑΔΕΔΥ.

Χρήστος Αργύρης, 
ακτινολόγος ΓΝΑ Γεννηματάς

και μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ

Αποτελέσματα Γενικού
Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ για τις
έδρες στην Εκτελεστική
Επιτροπή
ΔΑΚΕ (ΝΔ) 4 έδρες, 
ΠΑΣΚΕ (ΚΙΝΑΛ) 3 έδρες, 
ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) 3 έδρες, 
ΕΑΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) 3 έδρες, 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΑΣ 2 έδρες, 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ 2 έδρες.

Δυο έδρες
στην ΕΕ της
ΑΔΕΔΥ για
Παρεμβάσεις
και ΕΑΣ

Τα «Ρόδια του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ» στο STUDIO

Γ. Κούτρας, Ε. Πανταζοπούλου, Μ. Τσίρμπα, Γ. Λιάκας. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
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Το βιβλίο του Πάνου Γκαργκάνα για την Κίνα εξυπηρετεί δύο βασικές
πολιτικές και μεθοδολογικές αναγκαιότητες: αναλύει τα χαρακτηρι-

στικά ενός κοινωνικού σχηματισμού που αποτέλεσε πεδίο αναφοράς
για τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις και επαναφέρει έμμεσα τη λησμονη-
μένη τον τελευταίο καιρό συζήτηση για το πώς οργανώνεται μια κινημα-
τική διαδικασία και ποια στοιχεία πρέπει να αξιοποιηθούν. Γιατί το βι-
βλίο, με εξαιρετικά ευσύνοπτο και περιεκτικό τρόπο, εστιάζοντας στο
κύριο και το καθοριστικό, δίνει μια πλήρη εικόνα μιας ολόκληρης ιστορι-
κής διαδικασίας που συνιστά αυτό που ονομάστηκε το κινέζικο «παρά-
δειγμα», την μετάβαση μιας κοινωνίας από το παρελθόν μιας ασφυκτι-
κής και κτηνώδους αποικιοκρατίας σε ένα ανεξάρτητο κράτος που κυ-
ριαρχεί στο διεθνές γεωπολιτικό στρατιωτικό στερέωμα.

Στην ουσία πρόκειται για την επάνοδο σε μια συζήτηση που καθόρισε
το σύνολο της διεθνούς Αριστεράς και προκάλεσε την παραγωγή προ-
τεινόμενων θεωρητικών υποδειγμάτων για την κοινωνική μετάβαση-επα-
νάσταση, όσο και σφοδρές αντιδράσεις και διαφωνίες, μαζί με πάσης
φύσεως απολογίες. Γιατί η εξέλιξη του κοινωνικού αυτού σχηματισμού
μπορεί να μην δικαίωσε τις αρχικές προτεραιότητες και εξελίχθηκε σε
έναν μεικτό σχηματισμό με δεσπόζουσα την καπιταλιστική ανάπτυξη,
ωστόσο, δεν έχει διαγράψει πλήρως τα θετικά ενδεχόμενα που διανοί-
γονται στην ταξική πάλη στην χώρα αυτή στο μέλλον, όπως τουλάχι-
στον το εξηγούν οι Κινέζοι κομμουνιστές: η σημερινή Κίνα είναι μεταβα-
τική, είναι η εφαρμογή της Ν.Ε.Π του Λένιν, που θα ανασχηματιστεί
όταν οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας θα αναπτυχθούν στο έπακρο. 

Αλλά και για το αριστερό κίνημα στην Ελλάδα το βιβλίο έχει ένα ιδιαί-
τερο νόημα, όταν οι αναλογίες με το ελληνικό ταξικό κίνημα ήταν ιδιαί-
τερα έντονες, ιδίως σε σχέση με το τμήμα της ιστορίας του την περίοδο
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της εμφυλιακής περιόδου. Κα-
τοχή, αντίσταση και εμφύλιος στις δύο χώρες, διεθνείς γεωπολιτικές
συνθήκες να τις επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο, κοινές κοινωνικές προσ-
δοκίες που συνήθως να διαψεύδονται. Ακόμα και κοινοί τρόποι ταξικής
στρατιωτικής πάλης που πολλές φορές καθιστούσαν τον ελληνικό εμ-
φύλιο μικρογραφία του κινεζικού. Για αυτά μιλά το βιβλίο του Πάνου.

Μιχάλης Λυμπεράτος

Σε μεγάλο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο καλεί η

ΚΕΕΡΦΑ την Τρίτη 17 Γενάρη,
στις 6μμ, στην Πλατεία Μερκού-
ρη στα Πετράλωνα, με αφορμή
τη συμπλήρωση 10 χρόνων από
τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκ-
μάν. Την Παρασκευή 13/1 καλεί
σε συγκέντρωση στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, στις 8:30πμ στο
Εφετείο. Στο κάλεσμά της ση-
μειώνει μεταξύ άλλων: 

«Στις 17 Γενάρη 2013, κλεί-
νουν δέκα χρόνια από την άγρια
δολοφονία του μετανάστη ερ-
γάτη Σαχζάτ Λουκμάν στην οδό
Τριών Ιεραρχών στα Πετράλω-
να, με επτά μαχαιριές με στιλέ-
το πεταλούδα, από τους χρυ-
σαυγίτες Λιακόπουλο και Στερ-
γιόπουλο. Οι φασίστες τον πή-
ραν με μηχανή στο κατόπι ενώ
ξεκίνησε τα χαράματα από το
Περιστέρι με ποδήλατο για να
πάει να δουλέψει σε λαϊκή αγο-
ρά στα Πετράλωνα [...] 

Η πετυχημένη καμπάνια για
την καταδίκη των δολοφόνων
του Σαχζάτ Λουκμάν, με την
αναγνώριση για πρώτη φορά
του ρατσιστικού κίνητρου, ήταν
ο προάγγελος της καταδίκης
της ΧΑ ως εγκληματική οργάνω-
ση τον Οκτώβρη του 2020 [...] 

Δέκα χρόνια μετά, η κυβέρνη-
ση της ΝΔ σε κρίση, επιτίθεται
δολοφονικά κατά Ρομά και προ-
σφύγων και μεταναστών για να
αποπροσανατολίσει από την πο-
λιτική της που σπέρνει την φτώ-
χεια και την καταστροφή [...] 

Καλούμε σε αντιφασιστική κι-
νητοποίηση την Παρασκευή
13/1 στις 8.30πμ στο Εφετείο,
Λ.Αλεξάνδρας, την μέρα κατά-
θεσης της Δήμητρας Ζώρζου.
Είναι η περαστικός που έτυχε
να είναι αυτόπτης μάρτυρας
στη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα και αποφάσισε να μην
σιωπήσει, αλλά να σταθεί απέ-
ναντι στο τέρας. 

Καλούμε τα συνδικάτα, τους
φοιτητικούς συλλόγους, τις
συλλογικότητες στις γειτονιές
να δώσουν μαζικό παρόν στο
συλλαλητήριο την Τρίτη 17 Γε-
νάρη στα 10 χρόνια από τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα με
συγκέντρωση στην Πλατεία
Μερκούρη και πορεία στο τόπο
δολοφονίας».

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΣΑΧΖΑΤ
ΛΟΥΚΜΑΝ
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Οι τελευταίοι μήνες του 2022
ήταν πολύ παραγωγικοί σε νέ-

ες και πολύ ενδιαφέρουσες εκδό-
σεις. Με αφορμή τρεις βιβλιοπα-
ρουσιάσεις που έγιναν τον Δεκέμ-
βρη επιλέγουμε να σας προτείνουμε
μια σειρά βιβλία για διάβασμα τις
μέρες των γιορτών –κι όχι μόνο.
• Οι εκδόσεις Εκτός Γραμμής πα-

ρουσίασαν το βιβλίο του γάλλου
μαρξιστή φιλόσοφου Henri Lefebvre
«Η εισβολή του Μάη», την Παρα-
σκευή 9/12 στον Σύλλογο Ελλήνων
Αρχαιολόγων. Γράφτηκε σχεδόν πα-
ράλληλα με τα γεγονότα του ’68
στη Γαλλία και, αν και πρόκειται για
ένα φιλοσοφικό βιβλίο, στόχος του
συγγραφέα ήταν να αποτελέσει όχι
μόνο θεωρητική αλλά και πολιτική
παρέμβαση, εντοπίζοντας τις εσω-
τερικές αντιφάσεις της σύγχρονης
κοινωνίας. Για τον Ανρί Λεφέβρ, μια
τέτοια ανάλυση συνιστά ταυτόχρο-
να και διερεύνηση των αιτιών που
οδήγησαν ‘στο συμβάν’ του Μάη –
εστιάζοντας κύρια στο ρόλο της νε-
ολαίας, ιδιαίτερα της φοιτητικής–
γιατί, όπως λέει ο ίδιος, μόνο τότε
μπορεί η θεωρία, απαλλαγμένη από
ντετερμινισμούς, να συνδεθεί γόνι-
μα με την πρακτική και να της δώσει
νέα ώθηση και πνοή. Το μέλημα που
σε μεγάλο βαθμό διαπνέει το βιβλίο
αφορά το κατά πόσο θα μπορούσε
‘το συμβάν’ του Μάη να συνεχιστεί
αλλού και αλλιώς, ενταγμένο σε μια
διαδικασία πρακτικών που αποσκο-
πούν στον επαναστατικό μετασχη-
ματισμό της κοινωνίας. 

Και μόνο το γεγονός ότι ο Μάης
σφράγισε όχι μόνο την αναβίωση
των επαναστατικών ιδεών αλλά και
τη συζήτηση για τη συγκρότηση
μιας νέας επαναστατικής αριστεράς
παγκόσμια, κάνει ενδιαφέρον ένα
βιβλίο που αναζητά τις αιτίες. Όμως
ο Μάης δεν ήταν ‘μόνο’ νεολαιίστικη
εξέγερση. Ήταν και η μεγαλύτερη
γενική απεργία όλων των εποχών.
Διαβάστε το βιβλίο του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου «Μάης ’68 – η επι-
στροφή της επανάστασης» που
εκτός από την ολοκληρωμένη περι-
γραφή και ανάλυση της επαναστατι-
κής έκρηξης της νεολαίας και της
εργατικής τάξης στη Γαλλία, την
Ιταλία, την Τσεχοσλοβακία (Κρις
Χάρμαν) και τη Βρετανία (Μαρία
Στύλλου), περιλαμβάνει και ένα κεί-
μενο  του Πάνου Γκαργκάνα για
τους ‘Μαρξισμούς του Μάη’, που
κομμάτι τους είναι και οι απόψεις
που εκφράζονται στο βιβλίο του Λε-
φέβρ. 

Στο βιβλίο του Τζόναθαν Νιλ
«Βιετνάμ 1960-1975 – Ο αμερικάνι-
κος πόλεμος» θα βρείτε το πώς το
αντιπολεμικό κίνημα πυροδότησε
την παγκόσμια έκρηξη του ’68, ενώ

στα «Ιουλιανά 1965» και στην μπρο-
σούρα «Το Πολυτεχνείο είναι εδώ –
ο δρόμος του Νοέμβρη επαναστατι-
κός», θα διαβάσετε αντίστοιχα  για
τον ‘πρώιμο’ και τον ‘όψιμο’ Μάη
στην Ελλάδα.
• Στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαι-

ολόγων έγινε από τις εκδόσεις Τό-
πος, την Κυριακή 11/12, και η πα-
ρουσίαση του βιβλίου του Σπύρου
Αλεξίου «Μεγάλη Ιδέα 1844-
1922. Από τους εθνικούς μύθους
στη φωτιά της Σμύρνης». Μια καλο-
δεχούμενη παρέμβαση στη συζήτη-
ση για τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή που φέτος ήταν η ‘επέτειος’ των
100 χρόνων. Ο συγγραφέας αναδει-
κνύει ότι η Μικρασιατική Καταστρο-
φή δεν ήταν μια ιστορική ‘στιγμή’
αλλά η κορύφωση της Μεγάλης Ιδέ-
ας, του κυρίαρχου στην ελληνική
κοινωνία ιδεολογικού σχήματος από
τη γέννηση σχεδόν του ελληνικού
κράτους μέχρι το 1922, όταν η ελ-
ληνική άρχουσα τάξη επιχείρησε να
αξιοποιήσει τις πλάτες και τους αν-
ταγωνισμούς των μεγάλων ιμπερια-
λιστικών δυνάμεων για να κάνει το
δικό της επεκτατικό πόλεμο στη Μι-
κρά Ασία. 

Πορεία
Στο βιβλίο του Αλεξίου ξετυλίγε-

ται όλη αυτή η πορεία από τον Κω-
λέττη και τον Κριμαϊκό πόλεμο μέ-
χρι τον ‘ατυχή’ ελληνοτουρκικό πό-
λεμο του 1897, τον ‘Μακεδονικό
Αγώνα’, την εκστρατεία στην Ου-
κρανία ενάντια στη Ρώσικη Επανά-
σταση και τέλος την εκστρατεία και
την ήττα του ελληνικού στρατού
στη Μικρά Ασία. 

Για τον ρόλο της Αριστεράς στο
χτίσιμο ενός δυνατού αντιπολεμικού
κινήματος μέσα στην εργατική τάξη
εκείνη την εποχή, διαβάστε το βι-
βλίο του Λέανδρου Μπόλαρη «ΣΕΚΕ
– οι επαναστατικές ρίζες της Αρι-
στεράς στην Ελλάδα», καθώς και
«Το Εργατικό Συνδικαλιστικό Κίνημα
στην Ελλάδα 1918-1926» του Θανά-

ση Καμπαγιάννη από τις εκδόσεις
του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου. Η
συλλογή των κειμένων με τίτλο «Τα
Βαλκάνια και οι βαλκανικοί πόλεμοι
1912-1913», που έγραψε ο Τρότσκι
ως πολεμικός ανταποκριτής, συνι-
στούν μια κορυφαία μαρξιστική ανά-
λυση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών και επεκτατικών βλέψεων των
κυρίαρχων τάξεων της περιοχής,
που μέρος τους ήταν και η Μεγάλη
Ιδέα.
• Η τρίτη βιβλιοπαρουσίαση που

έγινε από τις εκδόσεις ΚΨΜ την Τε-
τάρτη 14/12 στη Δημοτική Πινακο-
θήκη Πειραιά αφορά ένα βιβλίο που
εκδόθηκε πριν από δυόμιση χρόνια,
το «Τάτλιν - Μνημείο στην ΙΙΙη Διε-
θνή, Αριστερός Μοντερνισμός &
Οχτωβριανή Επανάσταση» του Νί-
κου Αξαρλή. 

Στις 8 Νοέμβρη του 1920 στην
Πετρούπολη, την επομένη μέρα της
3ης επετείου της Οχτωβριανής Επα-
νάστασης, ο Βλαντίμιρ Τάτλιν πα-
ρουσίασε τα σχέδια και ένα μοντέλο
(με ύψος 5,5 μέτρα) για το Μνημείο
στην Τρίτη Διεθνή. Το Μνημείο θα
είχε ύψος 400 μέτρα και τα υλικά
του θα ήταν από μέταλλο και γυαλί,
ως «ενοποιημένης μορφής αρχιτε-
κτονικής, γλυπτικής και ζωγραφικής
σε σύνθεση με διάφορους τεχνι-
κούς μηχανισμούς». 

Η εξαιρετική μελέτη - λεύκωμα
του Νίκου Αξαρλή εξετάζει, με κέν-
τρο αυτό το εμβληματικό («και ακό-
μα μη υλοποιήσιμο») έργο, την εξέ-
λιξη και τις συνεχείς μεταμορφώ-
σεις του Τάτλιν (και του ρώσικου
Μοντερνισμού) πριν την Επανάστα-
ση, την εκρηκτική συνάντησή του με
τη Ρώσικη Επανάσταση και την πο-
λιτιστική έκρηξη των πρώτων χρό-
νων της (μία περίοδος που κωδικά
ονομάστηκε, στη Δύση, ως «Ρώσικη
Πρωτοπορία», αν και ο συγγραφέας
χρησιμοποιεί τον όρο «Επαναστατι-
σμός, το στάδιο της επαναστατικής
τέχνης της Σοβιετικής Εποχής»). 

Ταυτόχρονα παρουσιάζει τη συζή-

τηση και την έντονη αντιπαράθεση
(μέσα στους καλλιτέχνες και μέσα
στο μπολσεβίκικο κόμμα) γύρω από
την Τέχνη και τη σχέση της με τη
σοσιαλιστική κοινωνία, αλλά και το
τέλος αυτής της πρωτόγνωρης και
απίστευτα δημιουργικής περιόδου
της Τέχνης με την επικράτηση του
Σταλινισμού και της θεωρίας του
«σοσιαλισμού σε μία χώρα». Να ση-
μειώσουμε ότι η πρώτη βιβλιοπα-
ρουσίαση του βιβλίου του Νίκου
Αξαρλή οργανώθηκε, με μεγάλη
συμμετοχή, από το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο διαδικτυακά το Μάρτη
του 2021 με ομιλητές τον Γ. Ράγκο
και τον συγγραφέα.

Για τις συζητήσεις και τις αντιπα-
ραθέσεις γύρω από την τέχνη, σας
προτείνουμε να διαβάσετε το βιβλίο
του Τρότσκι «Λογοτεχνία και επανά-
σταση» που γράφτηκε την ίδια πε-
ρίοδο που ο Τάτλιν παρουσίαζε τον
‘πύργο’ του. Ξεκινώντας με την δι-
εισδυτική ανάλυση και την παρου-
σίαση των ρευμάτων της τέχνης τό-
σο στην προεπαναστατική περίοδο,
κατά την διάρκεια της επανάστασης
αλλά και μετά, ο Τρότσκι προσπαθεί
να δείξει τη σχέση του καλλιτέχνη
με το δημιούργημά του αλλά και
της τέχνης με την κοινωνία συνολι-
κά και φυσικά με την επαναστατική
διαδικασία.
• Στις νέες κυκλοφορίες του μήνα

να καλωσορίσουμε και την επανέκ-
δοση από τις εκδόσεις Στοχαστής,
ύστερα από πολλά χρόνια που ήταν
εξαντλημένο, του μνημειώδους έρ-
γου του Μαρξ «Grundrisse – Βασι-
κές γραμμές της κριτικής της πολι-
τικής οικονομίας». Κι επίσης τα βι-

βλία του Τάσου Κωστόπουλου
«Εθνικά κόμματα και πρώιμος μακε-
δονισμός - Η πολιτική και κοινωνική
διάσταση της εθνικής διαπάλης
στην ύστερη οθωμανική Μακεδονία»
και του Αλέξανδρου Δάγκα «Ο Σο-
σιαλισμός στη Νοτιανατολική Ευρώ-
πη από τις απαρχές έως το 1918 - Η
περίπτωση των Εβραίων της Θεσσα-
λονίκης».

Όλα αυτά τα βιβλία και εκατοντά-
δες άλλους τίτλους με όλο τον
πλούτο της μαρξιστικής σκέψης θα
τα βρείτε στο Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο. Την Παρασκευή 23 Δεκέμβρη
στο ολοήμερο γιορτινό παζάρι που
οργανώνουμε στη Φειδίου 14 θα
έχετε την ευκαιρία να κάνετε τις
αγορές σας με έκπτωση ως και 30%
στις δικές μας εκδόσεις και να δια-
λέξετε ανάμεσα σε πολλές προσφο-
ρές. Σας περιμένουμε.

Κώστας Πίττας

Ιστορία και επαναστατική παράδοση



Πάνω από 30 νεκρούς έχει αφήσει πίσω του το κύμα κατα-
στολής που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση του Περού μετά

το πραξικόπημα. 
Είναι μια κατάσταση που δεν την περίμεναν γιατί η Αντίστα-

ση σε ολόκληρη τη χώρα δεν τους άφησε περιθώρια να το παί-
ξουν “δημοκράτες” όπως ήθελαν. Στις 7 Δεκέμβρη ένα πραξι-
κόπημα με κοινοβουλευτικό μανδύα ανέτρεψε τον εκλεγμένο
πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο. Τον Καστίγιο τον συνέλαβε η ίδια
του η αστυνομική φρουρά και τώρα βρίσκεται υπό κράτηση,
ενώ μαγειρεύονται οι κατηγορίες εναντίον του. Η άρχουσα τά-
ξη του Περού δεν μπορούσε να αντέξει ότι ένας συνδικαλιστής
δάσκαλος από τις περιοχές των ιθαγενών του Περού θα παρέ-
μενε στη θέση του προέδρου.

Η αντιπρόεδρός του, Ντίλα Μπολουάρτε, βρίσκεται τώρα
στην προεδρία και ισχυρίζεται ότι δεν παραιτείται για να μην
αφήσει τη χώρα στο κενό. Στο μεταξύ κάνει κοινές δηλώσεις
με τον αρχηγό του στρατού και έχουν εξαπολύσει ένα κύμα
βίας. Οι περισσότεροι νεκροί είναι νεαροί διαδηλωτές, πολλοί
από αυτούς ανήλικοι, που δέχτηκαν σφαίρες στο κεφάλι από
την αστυνομία. Στην πρωτεύουσα Λίμα, που είναι το κέντρο
των πιο αντιδραστικών δυνάμεων, έκαναν εισβολές στα γρα-
φεία πολιτικών κομμάτων της Αριστεράς, συνδικάτων και κοι-
νωνικών οργανώσεων, συλλαμβάνοντας και παγιδεύοντας
αγωνιστές. Το αίμα των διαδηλωτών είναι στα χέρια της αντι-
προέδρου που εκλέχθηκε με τον Καστίγιο και η ακροδεξιά χει-
ροκροτάει στο κοινοβούλιο. Παίζουν παιχνίδια δήθεν οργανώ-

νοντας εκλογές, αλλά τις σπρώχνουν για τα τέλη του 2023 ή
και πιο μετά, μιας και αυτή τη στιγμή κυβερνάνε αυτοί που έχα-
σαν τις εκλογές με πρόεδρο μια σφετερίστρια της εξουσίας.

Η άρχουσα τάξη και η Δεξιά ζητάνε περισσότερο αίμα. Θέ-
λουν να τσακίσουν την αντίσταση και την “ακυβερνησία” στις
περιοχές των ιθαγενών. Όμως ξέρουν ότι είναι πολιτικά πολύ
αδύναμοι. Φοβούνται τη δημοκρατία και τον απλό κόσμο του
Περού όταν παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Ο κόσμος
στους δρόμους ζητάει να πέσει η κυβέρνηση, να γίνουν εκλο-
γές και να αλλάξει το Σύνταγμα για να φύγει ο μόνιμος έλεγ-
χος της εξουσίας από μια ανεξέλεγκτη μειοψηφία. Στέλνει το
μήνυμα ότι δεν φοβάται, παρά τους νεκρούς και τους εκατον-
τάδες τραυματίες. Οι πραξικοπηματίες πήραν γρήγορα την έγ-
κριση των ξένων πρεσβειών, με τις ΗΠΑ πρώτες-πρώτες να
αναγνωρίζουν την Μπολουάρτε και να καταγγέλλουν τον Κα-
στίγιο. Όμως απέτυχαν αν νόμιζαν ότι τα σχέδιά τους θα προ-
χωρούσαν τόσο εύκολα. 

Το απεργιακό κύμα στη Βρετανία είναι τό-
σο ισχυρό που η δεξιά κυβέρνηση κατα-
φεύγει σε ό,τι μέσο μπορεί να φανταστεί

για να το αντιμετωπίσει. 

Σε 1200 στρατιωτικούς λέει τώρα πως έχει
δώσει εντολή να αναλάβουν “καθήκοντα” απερ-
γοσπάστη για να αντιμετωπιστούν οι απεργίες
στην Υγεία και στις υπηρεσίες στα σύνορα. 750
από αυτούς υποτίθεται θα αναλάβουν να οδη-
γήσουν τα ασθενοφόρα την Τετάρτη 21 Δεκέμ-
βρη που βγαίνουν σε απεργία οι εργαζόμενοι.
Οι υπόλοιποι θα πάνε να ελέγχουν διαβατήρια
για να σπάσουν την απεργία των υπαλλήλων.
Αυτά συζητάνε στις συσκέψεις τους οι υπουρ-
γοί του Ρίσι Σουνάκ, όχι πώς θα αντιμετωπί-
σουν τη φτώχεια και τον πληθωρισμό που έχει
οδηγήσει τον κόσμο στην απόγνωση, αλλά πό-
σους στρατιωτικούς έχουν στη διάθεσή τους
για να σπάσουν το ηθικό των απεργών. Οι ερ-
γαζόμενοι στα σύνορα έχουν προκηρύξει οχτώ
μέρες απεργία από τις 23 Δεκέμβρη και αναμέ-
νεται ένα χάος στα μεγάλα αεροδρόμια από το
Χίθροου και το Γκάτγουικ μέχρι τη Γλασκώβη.
Τους έξτρα στρατιωτικούς ο Σουνάκ λέει ότι
μπορεί να τους κάνει ακόμη και “πυροσβέ-
στες”, αν και το συνδικάτο των πυροσβεστών
καλέσει απεργία τις ίδιες μέρες.

Στα νοσοκομεία αυτή τη βδομάδα βγήκαν σε
δύο συγκλονιστικές απεργίες, στις 15 και τις 20
Δεκέμβρη οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες.
Ακόμη και οι μεγάλες εφημερίδες της άρχουσας
τάξης αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ότι η
απεργία είναι ιστορική. Για πρώτη φορά βγαίνει
σε τόσο μεγάλη απεργία το συνδικάτο των νοση-
λευτών. Τα πολλά λόγια για τους ήρωες και της
ηρωίδες της δημόσιας Yγείας έφτασαν στο διά
ταύτα. Και το δια ταύτα είναι ένα 4% αυξήσεις
την ώρα που ο πληθωρισμός τρέχει ασταμάτητα.

Όπως Ελλάδα
Οι απεργιακές φρουρές έξω από τα μεγάλα

νοσοκομεία γέμισαν κόσμο από το πρωί. Οι δη-
μοσιογράφοι που κάλυπταν την απεργία δεν
μπορούσαν να ακουστούν ανάμεσα όχι μόνο
στα συνθήματα αλλά και στα κορναρίσματα
των οδηγών που περνούσαν και έστελναν μήνυ-
μα συμπαράστασης. Οι νοσηλεύτριες δήλωναν
ότι βρίσκονταν εκεί έξω με την ολόψυχη στήρι-
ξη των ασθενών τους. Η Τζάσιντ, νοσηλεύτρια
στο Λονδίνο, εξηγεί ενώ βρισκόταν σε απεργια-
κή φρουρά: “Όλοι και όλες μας κάνουμε υπε-

ρωρίες. Αλλά οι λίστες αναμονής αντί να μει-
ωθούν, αυξάνονται. Ακόμη και με όλες τις υπε-
ρωρίες μας, τα λεφτά δεν μας φτάνουν για να
ζήσουμε”. Εξηγούν επίσης πως η απεργία δεν
έχει να κάνει μόνο με τις αυξήσεις αλλά και με
την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθε-
νών. Η αναμονή για εισαγωγή σε δημόσιο νοσο-
κομείο έχει αυξηθεί κατά 3.300% σε σχέση με
το Νοέμβρη του 2019.  Το συνδικάτο των ασθε-
νοφόρων λέει πως πληθαίνουν οι ιστορίες ηλι-
κιωμένων ανθρώπων που αναγκάζονται να περι-
μένουν πάνω από 12 ώρες μετά από πτώση για
να έρθει ασθενοφόρο.

Aλληλεγγύη
Όμως η Υγεία είναι μόνο ένας κλάδος που κι-

νείται σε απεργιακό ρυθμό. Με απεργίες συνεχί-
ζουν οι εργαζόμενοι στις μεταφορές, κυρίως
στα τρένα, οι ταχυδρομικοί αλλά και άλλοι κλά-
δοι. Οι ταχυδρομικοί στις δικές τους απεργια-
κές φρουρές σήκωσαν πικέτες αλληλεγγύης
στους νοσηλευτές. Με τη σειρά τους οι νοση-
λεύτριες έστειλαν μεγάλες αντιπροσωπείες που
έκαναν πορεία και έφτασαν να ενωθούν με τις
απεργιακές φρουρές στα Ταχυδρομεία. Δεκά-
δες χιλιάδες σιδηροδρομικοί μετά από τέσσερις
μέρες απεργία το Δεκέμβρη έχουν καλέσει άλ-
λες τέσσερις μέρες την πρώτη βδομάδα του
καινούργιου χρόνου. Στο μεταξύ, στις 22, 23 και
31 Δεκέμβρη απεργούν οι καθαριστές και οι κα-

θαρίστριες στους σιδηρόδρομους. Στις 23 και
24 ξαναβγαίνουν σε απεργία πάνω από 110 χι-
λιάδες ταχυδρομικοί. Ενώ από τις 10 Γενάρη
έχει ήδη βγει διήμερη απεργία για 50 χιλιάδες
εκπαιδευτικούς σε όλη τη Σκωτία. Δημόσιοι
υπάλληλοι στα ΚΤΕΟ, την καθαριότητα και άλ-
λους τομείς προχωράνε ταυτόχρονα σε κυλιό-
μενες απεργίες ανά κλάδο και περιφέρεια της
χώρας, αρνούμενοι να αποδεχτούν την κοροϊδία
της “αύξησης” 2% που προσφέρει η κυβέρνηση.

Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο
απεργιακό κύμα στη Βρετανία εδώ και πολλά
χρόνια, ελάχιστοι βουλευτές των Εργατικών
έχουν τολμήσει να εμφανιστούν στις απεργια-
κές φρουρές και τις διαδηλώσεις. Ο ηγέτης
των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, έχει επιβάλει
απαγόρευση σε όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη
του. Όποιος στηρίξει τις απεργίες θα διαγρα-
φεί. Ο φόβος απέναντι σε αυτή την επιστροφή
της αυτοπεποίθησης και της ταξικής πάλης
απλώνεται σε όλο το πολιτικό σύστημα, το
οποίο είχε για καιρό βολευτεί με το παραμύθι
ότι στη Βρετανία δεν υπάρχουν πλέον ταξικοί
αγώνες. Η επαναστατική Αριστερά, με το SWP
στην πρώτη γραμμή έχει ριχτεί στη μάχη για να
οργανώσει αυτούς τους αγώνες, που πρέπει να
συντονιστούν μεταξύ τους και να γενικευτούν
σαν ενιαία μάχη ενάντια σε μια κυβέρνηση ρα-
τσισμού, πολέμου και λιτότητας.

Νίκος Λούντος

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΠΕΡΟΥ Η αντίσταση συνεχίζεται

ΒΡΕΤΑΝΙΑ Καυτός απεργιακός χειμώνας 

Απεργίες σε ολόκληρη την Ιτα-
λία οργανώθηκαν από τις 12

ως τις 16 Δεκέμβρη από τις συνο-
μοσπονδίες CGIL και UIL ενάντια
στον προϋπολογισμό της κυβέρνη-
σης Μελόνι. Οι απεργίες ξεκίνησαν
από την Καλαβρία στο Νότο και
έφτασαν στις 16 Δεκέμβρη σε ολό-
κληρο το Βορρά αλλά και στην κεν-
τρική διαδήλωση στη Ρώμη. Με-
τρό, τρένα και λεωφορεία έκαναν
πανεθνική στάση στις 15 και τις 16
Δεκέμβρη. Η απεργία ανά περιφέ-
ρεια απλώθηκε σε εργοστάσια,
στην εκπαίδευση από τα νηπιαγω-
γεία ως τα πανεπιστήμια, ενώ
έκλεισαν και τα βενζινάδικα.

Οι “Αδελφοί της Ιταλίας”, νο-
σταλγοί του Μουσολίνι που κυβερ-
νάνε την Ιταλία, μαζί με τους υπό-
λοιπους ρατσιστές, ακροδεξιούς
και δεξιούς συμμάχους τους, του
Σαλβίνι και του Μπερλουσκόνι κά-
νουν ευθεία επίθεση στην εργατική
τάξη με τον προϋπολογισμό και άλ-
λα μέτρα που χτυπάνε τα εργατικά
δικαιώματα. Η Μελόνι χτυπάει τα
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των γυ-
ναικών, αναγκάζοντάς τες να δου-
λεύουν περισσότερα χρόνια ενώ
ταυτόχρονα παρουσιάζει την επίθε-
ση σαν “βοήθεια στις μητέρες”,
μιας και τις εξαιρεί από κάποιες
επιθέσεις, μιας και μόνο όσες
έχουν παιδιά θεωρούνται πραγμα-
τικές γυναίκες σύμφωνα με τους
φασίστες. Ο Σαλβίνι πηγαίνει στην
Λαμπεντούζα την ίδια μέρα που
ανασύρονται κι άλλα πτώματα μι-
κρών παιδιών από ναυάγια διατυμ-
πανίζοντας τον ρατσισμό τους, η
Μελόνι φωνάζει όσο γίνεται πιο δυ-
νατά υπέρ της Ουκρανίας και της
ανάγκης για παροχή κι άλλων εξο-
πλισμών, για να κρύψουν το βασικό
τους μέλημα: να επιτεθούν στην
εργατική τάξη καθώς η κατάσταση
της οικονομίας της Ιταλίας πάει
από το κακό στο χειρότερο.

Και στην
Ιταλία

Aπεργιακή φρουρά νοσηλευτριών/ων στο κεντρικό Λονδίνο. Φωτό: Guy Smallman
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