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ΚΕΕΡΦΑ Στεγάστε τους πρόσφυγες, ΤΩΡΑ!

Είμαστε εδώ!

Αυτός ο κόσμος είναι βαριά
άρρωστος. Και όχι μόνο από
τον κορονοϊό. Την Παρα-

σκευή 13 Μάρτη η Πορεία Αλλη-
λεγγύης διαδήλωσε μπροστά στην
ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι για
να δηλώσει την αλληλεγγύη μας με
τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και
με τους αντιρατσιστές και τους αν-
τιφασίστες.  

Διαδηλώσαμε στη συνέχεια μέχρι
το Υπουργείο Εξωτερικών για να
εκφράσουμε την αγανάκτησή μας,
γιατί ενώ μας έρχονταν πριν δυο
βδομάδες οι εικόνες του δράματος
στα νησιά του Αιγαίου, της βίας
της ελληνικής αστυνομίας και των

ταγμάτων εφόδου των φασιστών,
τα νέα για ένα πνιγμένο παιδί και
για τη δολοφονία ενός πρόσφυγα,
την ίδια ώρα ο γάλλος πρόεδρος
Μακρόν δημοσίευε ένα δελτίο τύ-
που για την αλληλεγγύη του… στην
ελληνική κυβέρνηση. Ούτε λέξη για
τους πρόσφυγες, μόνο δέσμευση
για βοήθεια για το κλείσιμο των συ-
νόρων.

Ενώ η υγειονομική κρίση εκτι-
νάσσεται τώρα στη Γαλλία, ενώ την
ίδια την Παρασκευή είχαμε ανακοι-
νώσεις για ακύρωση όλων των δια-
δηλώσεων που είχαν προγραμματι-
στεί (μεταξύ αυτών μια πορεία για

το κλίμα, όπου είχε ανακοινωθεί η
παρουσία της Γκρέτα Τούνμπεργκ,
και μια πορεία ενάντια στην αστυ-
νομική καταστολή), η Πορεία Αλλη-
λεγγύης, η οποία είχε καλεστεί τε-
λευταία στιγμή και ήταν μικρή,
ήταν όμως μια πραγματική πρόκλη-
ση απέναντι στον πανικό και την
παραίτηση. 

Ο Μακρόν, κατά πάσα πιθανότη-
τα, θα ανακοινώσει απόψε Δευτέρα
την ακύρωση του δεύτερου γύρου
των δημοτικών εκλογών που ήταν
να γίνει στις 22 Μάρτη, και επίσης
την πλήρη απαγόρευση κάθε συγ-
κέντρωσης και διαδήλωσης και κά-

θε κυκλοφορίας του κόσμου. Είναι
πολύ πιθανό ότι δεν θα καταφέρου-
με να κρατήσουμε σ’ αυτές τις συν-
θήκες τη διαδήλωση της 21 Μάρτη. 

Με την αναστολή κάθε δυνατότη-
τας συλλογικής οργάνωσης της αν-
τίστασης και τον ακραίο περιορι-
σμό των τρόπων έκφρασής μας, η
κυβέρνηση συνεχίζει και ενισχύει
όλα τα κατασταλτικά και ρατσιστι-
κά μέσα της πολιτικής της ενώ, πε-
ρισσότερο από ποτέ θα έπρεπε να
κλείσουμε τα κέντρα κράτησης, να
δώσουμε όλα τα δικαιώματα (στέ-
γη, υγεία κλπ…) στους πρόσφυγες
και μετανάστες, να ανοίξουν τα σύ-

νορα… και να απαγορευτεί η κυ-
κλοφορία στην αστυνομία. Και θα
έπρεπε όλοι και όλες να έχουν
πρόσβαση στα μέσα προφύλαξης,
πρόσβαση στα τεστ για τον ιο, και
να δοθεί μαζική χρηματοδότηση
στα δημόσια νοσοκομεία.

Παρόλες τις σημερινές συνθή-
κες, κάτω από πολύ δυνατές πιέ-
σεις, συνεχίζουμε να παλεύουμε
για την ανάγκη να ακουστούμε,
ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στην
άνοδο του ρατσισμού, αυτούς τους
βρώμικους ιούς, και για να επιβάλ-
λουμε τους όρους που θα επιτρέ-
πουν να σταματήσουμε τον κορο-
νοϊό. Στις 21 Μάρτη και μετά.

Ντενί Γκοντάρ,
Πορεία Αλληλεγγύης

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Δήλωση για τα συλλαλητήρια 
στις 21 Μάρτη, διεθνή μέρα
κινητοποιήσεων κατά του ρατσισμού
και του φασισμού
1. Η διεθνής κινητοποίηση στις 21 Μάρτη κα-
τά του ρατσισμού και του φασισμού είναι μια
συντονισμένη πρωτοβουλία των κινημάτων με
στόχο την απόκρουση της βάρβαρης ρατσιστι-
κής εκστρατείας των κυβερνήσεων, των πολιτι-
κών της ΕΕ-φρούριο, των κλειστών συνόρων,
των στρατοπέδων συγκέντρωσης, των χιλιά-
δων πνιγμών στην Μεσόγειο. Είναι η απάντηση
μας στην ανερχόμενη φασιστική απειλή. Είναι
η απάντηση μας στην ρατσιστική εκστρατεία
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στην κήρυξη πο-
λέμου στους πρόσφυγες στα σύνορα και στα
νησιά αντί για την αντιμετώπιση των επιπτώσε-
ων του κορονοϊού στην ζωή εκατομμυρίων. Χι-
λιάδες πρόσφυγες είναι μαντρωμένοι σε υγει-
ονομικές παγίδες θανάτου, σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης και η κυβέρνηση αρνείται να
τους δώσει χαρτιά και σπίτια ώστε να αποφύ-
γουμε την καταστροφή.

2. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη
αδυνατεί παντελώς να ελέγξει την εξάπλωση
του κορονοϊού στον πληθυσμό, θέτοντας σε
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η κυβέρνηση είναι
υπεύθυνη για την εξάπλωση του κορονοϊού
έχοντας πρωτοστατήσει στις περικοπές και τις
απολύσεις στην δημόσια Υγεία, ακρωτηριάζον-
τας έτσι την δυνατότητα να υπάρχει πρόληψη,
να υπάρχουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
για κάθε ασθενή τώρα που χρειάζεται περί-
θαλψη. Η κυβέρνηση πρωτοστάτησε στο πά-
γωμα των προσλήψεων ενώ υπουργοί της σαν
τον Αδωνι Γεωργιάδη έκλεισαν σε προηγούμε-
νη θητεία τους νοσοκομεία ολόκληρα όπως
την Πολυκλινική και το Γενικό Πατησίων για να
θησαυρίζουν φίλοι τους ιδιώτες επιχειρημα-
τίες.

3. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες εργαζό-

μενοι σε κρίσιμους τομείς, όπως στα νοσοκο-
μεία, τους Δήμους, τους κοινωφελείς οργανι-
σμούς, οι οποίοι πρωτοστατούν στην πάλη
ενάντια στο ρατσισμό, το φασισμό και δίνουν
την ψυχή τους στην αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της
υπεράσπισης της υγείας όλων από τον κορο-
νοϊό. Η κυβέρνηση δεν τους παρέχει ούτε τα
μέσα για να προστατευθούν οι ίδιοι από τον
κορονοϊό όπως τραγικά αποδείχτηκε με το θά-
νατο εργαζόμενου σε νοσοκομείο της Καστο-
ριάς ενώ σπαταλά εκατομμύρια για να εξοπλί-
ζει την Αστυνομία ώστε να κυνηγά πρόσφυγες
στον Εβρο.

Είναι πρόκληση ότι η κυβέρνηση, όχι μόνο
δεν προχωράει στις χιλιάδες προσλήψεις που
απαιτούνται για την άμεση στελέχωση των νο-
σοκομείων αλλά αντίθετα εντείνει τις καταδιώ-
ξεις προσφύγων στον Εβρο και τα νησιά, σπα-
ταλώντας πολύτιμους πόρους για την διάσωση
ανθρώπων από τον κίνδυνο του κορονοϊού.
Την ίδια ώρα οι φασίστες αποθρασύνονται και
προχωράνε σε επιθέσεις στα νησιά και αλλού.
Χαιρετίζουμε την αντιμετώπιση ευθύνης της
Ένωσης Ιατρών ΕΣΥ Λέσβου, η οποία βρέθηκε
στην μαζική αντιφασιστική κινητοποίηση στην

Μυτιλήνη στέλνοντας μήνυμα ότι φτάνει πια με
τους φασίστες, φτάνει πια με την κάλυψη που
τους δίνουν οι υπουργοί και τα στελέχη της
ΝΔ σε περιφέρειες και Δήμους. Συνεχίζουμε
την καμπάνια μέχρι να πάνε φυλακή οι δολο-
φόνοι νεοναζί της Χρυσής Αυγής και όχι να πέ-
σουν στα μαλακά όπως πρότεινε η απαλλακτι-
κή εισαγγελική πρόταση.

4. Δεν κάνουμε πλάτη στην κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη, στους Γεωργιάδηδες και τους Μητα-
ράκηδες που απαιτούν ξανά το άνοιγμα φυλα-
κών στα νησιά και συνεχίζουν την εμετική εκ-
στρατεία ρατσισμού και φόβου. Θα βρεθούμε
στο πλευρό του εργατικού κινήματος και της
νεολαίας, όλων των προσφύγων και των μετα-
ναστών για να παλέψουμε μαζί ενάντια σε μια
κυβέρνηση ένοχη για ρατσιστικά εγκλήματα,
ένοχη για το άδικο χαμό ανθρώπων από τον
κορονοϊό, ένοχη διότι κάνει πλάτη στους πλού-
σιους φίλους της για να κερδοσκοπούν ακόμη
και από τον φόβο του κορονοϊού, ένοχη γιατί
ανοίγει ξανά το δρόμο στους φασίστες.

Και στις 21 Μάρτη και καθημερινά θα μας
βρούνε μπροστά τους πιο δυνατούς στον αγώ-
να για μια κοινωνία χωρίς ρατσισμό, φασισμό,
φτώχεια, χωρίς το φόβο ότι μπορούμε να πε-
θάνουμε από ιούς γιατί οι κυβερνήσεις κλεί-
νουν νοσοκομεία για να ανοίγουν στρατόπεδα
συγκέντρωσης προσφύγων.

5. Σε αυτές τις συνθήκες προχωράμε σε προ-
σαρμογή των μορφών αγώνα με την αποκέν-
τρωση των κινητοποιήσεων στις 21 Μάρτη σε
συντονισμό με το διεθνές κίνημα. Αντί για ένα
μεγάλο συλλαλητήριο σε κάθε πόλη προωθού-
με εναλλακτικές δράσεις στις γειτονιές στα
σημεία όπου ο κόσμος βρίσκεται στο δρόμο,
στις λαϊκές αγορές και τα σούπερ μάρκετ.

Το Σάββατο 21 Μάρτη 2.30μμ στο Σύνταγ-
μα, αντί για μεγάλο συλλαλητήριο στην Ομό-
νοια στις 3μμ, θα πραγματοποιηθεί συμβολική
πικετοφορία.

Την ίδια μέρα με απόφαση των κινήσεων
που κάλεσαν από όλο τον Πλανήτη τις κινητο-
ποιήσεις την 21η Μάρτη θα πραγματοποιηθεί

διεθνής διαδικτυακός συντονισμός με κοινές
δηλώσεις από όλες τις πόλεις που πρωτοστά-
τησαν και πρόσφατα στην αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες, την καταδίκη του κλεισίματος των
συνόρων και απαιτούν τώρα άμεση εκκένωση
των καμπ και να πάνε οι πρόσφυγες σε σπίτια.
Θα ακολουθήσει την Κυριακή 22 Μάρτη μεγά-
λη παρέμβαση αλληλεγγύης στα στρατόπεδα
προσφύγων με επικεφαλής υγειονομικούς για
να τονίσουμε την ανάγκη να παρθούν τώρα μέ-
τρα για να κλείσουν τα καμπ πριν μετατρα-
πούν από την κυβερνητική αδιαφορία και το
ρατσισμό σε υγειονομικές βόμβες για τους
πρόσφυγες και όλο τον κόσμο.

Με άμεση επίταξη ξενοδοχείων μπορεί να
λυθεί το στεγαστικό για την άμεση μεταφορά
από τα νησιά και τα στρατόπεδα γκέτο της εν-
δοχώρας. Όπως επίσης τώρα χρειάζεται να
προωθηθούν σε στέγη όλοι οι μη καταγεγραμ-
μένοι που στοιβάζονται σε σκηνές στα καμπ.

Χρειάζεται άμεση απομάκρυνση ηλικιωμέ-
νων, ανθρώπων με υποκείμενα νοσήματα και
ευπαθών ομάδων από τα camps. Χωριστή εγ-
κατάσταση για ανθρώπους που εμφανίζουν
συμπτώματα γρίπης. Δωρεάν παροχή σε
όλες/ους τους πρόσφυγες σαπουνιού και αντι-
σηπτικών και εξασφάλιση της ύδρευσης. Άμε-
ση έκδοση ΑΜΚΑ για όλους χωρίς αποκλει-
σμούς για να εξυπηρετείται ο κόσμος στα νο-
σοκομεία. Εξασφάλιση της καθαριότητας και
της απολύμανσης των χώρων. Άμεσες προσ-
λήψεις προσωπικού για την κάλυψη αναγκών
με δεδομένη την απόσυρση των ΜΚΟ λόγω
κορονοϊού.

Θα επανέλθουμε σε συνεννόηση με το διε-
θνές κίνημα για νέα μέρα διεθνούς κινητοποί-
ησης με αιχμή το σπάσιμο του αποκλεισμού
των προσφύγων στα σύνορα του Εβρου, στις
Μόριες και τις Αμυγδαλέζες, για να ανοίξουν
τα σύνορα, να πάνε επιτέλους οι πρόσφυγες
στις πόλεις, σε σπίτια μέσα στις γειτονιές μας.

Συσπειρωθείτε στην ΚΕΕΡΦΑ για να δώσου-
με ενωμένοι τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό και
το φασισμό, για ζωή και ελευθερία μέχρι τη νί-
κη!

Αλληλεγγύη από τη Γαλλία
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Περί ευθύνης και ανευθυνότητας
Χρειάζεται πραγματικά απύθμενο θρά-

σος για να βγαίνουν οι υπουργοί και
τα παπαγαλάκια του Μητσοτάκη και

να κουνάνε το δάχτυλο στον απλό κόσμο αλ-
λά και στην οργανωμένη Αριστερά για
“ανεύθυνες συμπεριφορές”. Ίσως το πιο χυ-
δαίο παράδειγμα είναι ο Άδωνις Γεωργιά-
δης, ο υπουργός που έχει στο παρελθόν του
τα χειρότερα χτυπήματα στο δημόσιο σύ-
στημα Υγείας και βγήκε δημόσια να απαιτή-
σει από τον ΣΥΡΙΖΑ να αποδοκιμάσει τις κι-
νητοποιήσεις της ΚΕΕΡΦΑ στοχοποιώντας
τον συντονιστή της Πέτρο Κωνσταντίνου και
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Αυτή η πρόκληση θα ήταν γελοία, αν δεν

ήταν τραγική μέσα στις σημερινές συνθήκες.
Οι κυβερνήσεις που είναι ένοχες για την
αποτυχία να ελέγξουν την εξάπλωση του ιού
σε παγκόσμια πανδημία και για τις ταξικά
προκλητικές επιλογές τους μπροστά στην
κρίση, είναι υπόλογες για τις ζωές που χά-
νονται.

Εγκληματικά ταξικές
Τίποτε δεν δείχνει πιο ανοιχτά τις εγκλη-

ματικά ταξικές προτιμήσεις τους από το χά-
ος που απλώνεται στην οικονομία. Οι κυβερ-
νήσεις κλείνουν τα σύνορα για τις μετακινή-
σεις ανθρώπων, αλλά αφήνουν ανοιχτά τα
χρηματιστήρια και ελεύθερους τους κερδο-
σκόπους που εξαφανίζουν τρισεκατομμύρια.
Ζητάνε από τον απλό κόσμο να μείνει σπίτι
του, αλλά δεν βάζουν σε καραντίνα ούτε ένα
λαμόγιο που χρησιμοποιεί την πανδημία σαν
ευκαιρία για να κερδοσκοπήσει. Μην πηγαί-
νετε στα νοσοκομεία, λένε, για να μην επιβα-
ρύνετε το σύστημα Υγείας, αλλά οι καπιταλι-
στές έχουν το ελεύθερο να επιβαρύνουν
όσο θέλει ο καθένας την οικονομία από την
οποία βγαίνουν οι πόροι για την επιβίωση,
τα σπίτια και τις δομές Υγείας όλων μας.

Από εκεί ξεκινάει και το υγειονομικό τρε-

λοκομείο που αντιμετωπίζουμε αυτή την
ώρα. Πόσοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
πρέπει να πέσουν θύματα του κορονοϊού για
να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται πολύ πε-
ρισσότερο προσωπικό για να βγαίνουν πε-
ρισσότερες βάρδιες και να μειωθεί η πίεση
πάνω τους; Πόσα κρούσματα θα καταδικα-
στούν να πεθάνουν χωρίς φροντίδα σε ΜΕΘ
μέχρι που να επιβάλουμε ότι το κράτος πρέ-
πει να προχωρήσει στην επίταξη κάθε διαθέ-
σιμου μέσου; Πόσες βδομάδες ακόμα πρέ-
πει να περάσουν για να αναγκάσουμε τους
εγκληματίες που κυβερνάνε να εκκενώσουν
τα στρατόπεδα προσφύγων, να τους προ-
σφέρουν στέγαση και φροντίδα πριν οι “Μό-
ριες” γίνουν υγειονομικές βόμβες;

Σε αυτό τον αγώνα δρόμου ζωής και θανά-
του η άρχουσα τάξη και η κυβέρνησή της εί-
ναι εμπόδια, όσο κι αν προσπαθούν να εμφα-
νιστούν σαν ασπίδα προστασίας από την επι-
δημία. Η πραγματική ασπίδα είναι η συλλογι-
κότητα της εργατικής τάξης, η δύναμη να
διεκδικεί, τα σωματεία και οι πολιτικές οργα-
νώσεις της Αριστεράς. Η δράση του εργατι-
κού κινήματος και της Αριστεράς είναι κοι-
νωνική υπηρεσία, η πιο πολύτιμη προσφορά
για το κοινωνικό σύνολο. Κάθε κυβερνητικός
απατεώνας, κάθε ακροδεξιό κάθαρμα που
τολμάει να κατηγορήσει αυτή τη δύναμη για
“ανευθυνότητα” ή, ακόμη χειρότερα, απειλεί
να απλώσει χέρι πάνω της πρέπει να απομο-
νωθεί.

Τώρα είναι η στιγμή για να στρατευτούμε
όλο και περισσότεροι στον αγώνα για να αλ-
λάξουμε την κοινωνία. Πριν αυτό το σύστη-
μα σπείρει ακόμη περισσότερο θάνατο.

Σάββατο 13/3, Αντιρατσιστική διαδήλωση στη Μυτιλήνη. Περισσότερα στη σελίδα 8. Φωτό: stonisi.gr
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Ποιοι ήταν οι λόγοι που η επι-
δημία στην Ιταλία έχει πάρει
αυτές τις διαστάσεις; 

Ο Κορονοϊός κατέφθασε στην Ιτα-
λία ακριβώς την περίοδο που το δη-
μόσιο σύστημα Υγείας δεχόταν μια
ισχυρή επίθεση από το νεοφιλελευ-
θερισμό και ιδιαίτερα από την δεξιά
κυβέρνηση στη Λομβαρδία που είναι
η πλουσιότερη περιφέρεια της Ιτα-
λίας και μέχρι σήμερα, στις 13 Μαρ-
τίου, είναι η περιφέρεια στην οποία
έχει σημειωθεί το 60% των κρου-
σμάτων κορονοϊού.

Είχαμε ένα παράθυρο ευκαιρίας,
και όταν λέω εμείς μιλάω για τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες, για τις ευρωπαϊ-
κές κυβερνήσεις, από την ημερομη-
νία που ανακαλύφθηκε ο ιός στην
Κίνα και οι επιστήμονες εντόπισαν
τον τρόπο μετάδοσής του. Από αυ-
τήν την ημερομηνία, μέχρι ο ιός να
φθάσει στην Ευρώπη και στην Ιτα-
λία, πέρασε περίπου ενάμισης μή-
νας. Οι αρχές θα έπρεπε να χρησι-
μοποιήσουν όλον αυτόν τον χρόνο
για να οργανώσουν ένα σύστημα
αποτροπής της επερχόμενης επιδη-
μίας, να κινητοποιήσουν τον κόσμο
σχετικά, να εξηγήσουν τα πάντα. Τί-
ποτε από αυτά δεν συνέβη, απολύ-
τως τίποτε. 

Το πρώτο μεγάλο λάθος ήταν ότι
η κυβέρνηση είπε: Αν έχετε υποψία
ότι είστε θετικός στον κορονοϊό
πρέπει να καλέσετε το 112 που είναι
σε όλη την Ευρώπη ο αριθμός έκτα-
κτης ανάγκης. Πολύς κόσμος που
προσπαθούσε να επικοινωνήσει δεν
τα κατάφερνε γιατί χιλιάδες άνθρω-
ποι έπαιρναν ταυτόχρονα για τον
κορονοϊό. Ήταν μεγάλο λάθος ότι
δεν έβαλαν από την πρώτη στιγμή
έναν ειδικό αριθμό για τον κορο-
νοϊό. Το δεύτερο λάθος ήταν ότι δεν
εξηγούσαν απολύτως τίποτε στον
πληθυσμό. Για παράδειγμα, η κυ-
βέρνηση έπρεπε να πει στον κόσμο
να μην πηγαίνει στον τομέα πρώτων
βοηθειών γιατί έτσι ο συγκεκριμέ-
νος τομέας έγινε τομέας μεγάλου
ρίσκου μετάδοσης του ιού. Να πει
ότι δεν πρέπει να πας στον οικογε-
νειακό γιατρό σου αλλά να του τη-
λεφωνήσεις ή να πάρεις τον ειδικό
αριθμό, να του εξηγήσεις την κατά-
σταση και να σου κλείσει ένα ραντε-
βού μια στιγμή που δεν θα είναι εκεί
άλλος κόσμος. 

Αυτή ήταν η αιτία που στην αρχή
πάρα πολλοί γιατροί μολύνθηκαν
από τον ιό και τον μετέδωσαν και σε
πολλούς άλλους ανθρώπους. Χθες
το απόγευμα, στις 12 Μάρτη, ο πρό-
εδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας
των γιατρών έστειλε μια δραματική
επιστολή στον πρωθυπουργό για να
πει: Δεν μας υπερασπίστηκες. Η κυ-
βέρνηση δεν έκανε τίποτε για να
προστατέψει τους γιατρούς και συ-
νολικά τους εργαζόμενους στην
Υγεία. Αν δεν μπορείτε να μας προ-
στατέψετε πως εμείς θα θεραπεύ-
σουμε τον υπόλοιπο κόσμο; Όπως
είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας,

σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες για-
τροί που μολύνθηκαν και επιμολύ-
νουν με τον ιό. Mόνο στο Μπέργκα-
μο, που έχει το πολύ 100.000 κατοί-
κους υπάρχουν 50 γιατροί που
έχουν μολυνθεί, πρόκειται για κατα-
στροφή.

Άλλο ένα λάθος ήταν το εξής:
Έχουμε μια πολύ σημαντική πρώτη
γραμμή άμυνας, μια από τις καλύτε-
ρες στον κόσμο, γιατί έχουμε πολ-
λές χιλιάδες οικογενειακούς για-
τρούς σε όλες τις περιοχές και όλοι
οι ιταλοί πολίτες και οι νόμιμοι μετα-
νάστες που ζουνε στην Ιταλία οφεί-
λουν να είναι στη λίστα κάποιου πα-
θολόγου. Πρόκειται για ένα ισχυρό
δίκτυο και η κυβέρνηση θα έπρεπε
να προστατέψει αυτούς τους για-
τρούς δίνοντάς τους όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες αλλά και τις
μάσκες και εργαλεία και ειδικές
προστατευτικές στολές. Η κυβέρνη-
ση και ειδικά η τοπική δεξιά κυβέρ-
νηση στη Λομβαρδία δεν έκανε τί-

ποτε. Το πρώτο κρούσμα στο Κον-
τόνιο ήταν στις 21 Φλεβάρη και
στους οικογενειακούς γιατρούς δό-
θηκε ένας πολύ περιορισμένος
αριθμός από μάσκες 12 μέρες αρ-
γότερα! Πολλοί δεν έχουν ακόμα. 

Η κυβέρνηση κατέστρεψε την
πρώτη γραμμή άμυνας. Πρόκειται
για ένα πολιτικό ζήτημα. Στα μέσα
του Αυγούστου στην Ιταλία, ο Τζορ-
τζέτι, το νο2 της τότε προηγούμε-
νης κεντρικής κυβέρνησης που ανή-
κε στην Λέγκα του Βορρά διακήρυ-
ξε ότι οι οικογενειακοί γιατροί δεν
είναι πλέον σημαντικοί, πρέπει να
τους σταματήσουμε γιατί ο κόσμος
πια μπορεί να μπαίνει στο κομπιού-
τερ και να διαλέγει έναν ειδικό πα-
ρακάμπτοντας τον γιατρό τους. 

Τι έχει σημάνει 
η ιδιωτικοποίηση και 
οι περικοπές στην Υγεία για 
την αντιμετώπιση του κορονοϊού;

Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις.

Για να μάθεις αν είσαι θετικός στον
κορονοϊό χρησιμοποιείται μια μπα-
τονέτα για να πάρεις το επίχρισμα.
Δεν υπήρχε ο απαραίτητος αριθμός
αυτών των εργαλείων. Δεν μπορείς
να εξετάσεις 60 εκατομμύρια Ιτα-
λούς όταν έχεις πολύ λιγότερο εξο-
πλισμό. Άρχισαν να κάνουν το τεστ
σε όλους και έτσι αφού δεν υπήρχε
ο απαραίτητος αριθμός εξαντλήθη-
καν και όσα υπήρχαν. 

Το 80% των περιπτώσεων που
έχουν προσβληθεί από κορονοϊό
έχουν λίγα συμπτώματα ή είναι
ασυμπτωματικοί και δεν χρειάζεται
να έρθουν στο νοσοκομείο. Έχουμε
ένα 20% των θετικών στον ιό που
έχει ισχυρά συμπτώματα και πρέπει
να πάει στο νοσοκομείο. Το ποσο-
στό θνησιμότητας είναι 2 με 2,5 %
αλλά το 20% χρειάζεται ιδιαίτερη και
πολύ θεραπεία, χρειάζεται να πάει
σε ειδικούς θαλάμους απομόνωσης
για μεταδοτικές ασθένειες, να μπει
σε μονάδα εντατικής θεραπείας, να

συνδεθεί σε CPΑP, να πάρει πολύ
οξυγόνο -και δεν έχουμε τον απα-
ραίτητο αριθμό από αυτά. Έτσι
έχουμε φτάσει στο σημείο όταν έχει
6 τέτοια μηχανήματα και 10 ασθε-
νείς ο γιατρός να υποχρεώνεται να
διαλέξει ποιους θα βάλει, είναι τρο-
μακτικό -αυτό καταγγέλλουν οι για-
τροί στις ΜΕΘ.

Μια από τις αιτίες των δυσκολιών
μας σήμερα είναι η ιδιωτικοποίηση
του συστήματος υγείας. Πηγαίνον-
τας πίσω στο χρόνο είχαμε ένα κα-
θολικό σύστημα υγείας που δημι-
ουργήθηκε το 1978 με το νόμο 833
που ήταν ένας από τους καλύτε-
ρους νόμους στον κόσμο. Το 2000,
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ) είχε αποφανθεί ότι το σύστη-
μά μας ήταν ένα από τα καλύτερα
στον κόσμο. Σήμερα η κατάσταση
έχει αλλάξει εντελώς. Θα σου δώσω
ένα παράδειγμα: Το 1981 αμέσως
μετά την μεταρρύθμιση Υγείας που
έφτιαξε το καθολικό Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας στην Ιταλία, υπήρχαν
530.000 κρεβάτια. Τώρα, έχουμε λι-
γότερα από 230.000, λιγότερα από
τα μισά (συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που είναι σε ιδιωτικά αλλά
συμβεβλημένα με το δημόσιο σύ-
στημα) και αυτός ο αριθμός όλο και
μειώνεται ενώ των ιδιωτικών αυξά-
νεται.    

Υπάρχουν δύο προβλήματα. Το
πρώτο πρόβλημα είναι ότι το ιδιωτι-
κό σύστημα διάλεγε σε ποιο τομέα
παροχής υγείας ήθελε να εργαστεί
και φυσικά διάλεγε τους τομείς με
τα μεγαλύτερα κέρδη. Έτσι, το ιδιω-
τικό σύστημα δεν ενδιαφερόταν για
την πρόληψη και ακόμη λιγότερο
για τους τομείς πρώτων βοηθειών
και επειγόντων περιστατικών. Ενδια-
φέρονται για τα χειρουργεία, τις
χρόνιες ασθένειες κλπ. Στην πραγ-
ματικότητα τα κρεβάτια και τα τμή-
ματα επειγόντων περιστατικών είναι
περίπου στο 60-70% στον δημόσιο
τομέα και 25-30% στον ιδιωτικό. Θα
μπορούσαν να βοηθήσουν λοιπόν
σε ένα βαθμό το δημόσιο σύστημα. 

Αλλά ο ιδιωτικός τομέας λέει τώ-
ρα, εντάξει να βοηθήσουμε, αλλά
πρέπει να πιστοποιηθούν τα νοσο-
κομεία μας ή κάποια τμήματα των
νοσοκομείων όπως τα τμήματα επει-
γόντων περιστατικών ή τμήματα για
μολυσματικές ασθένειες, ότι είναι
στην ίδια καλή κατάσταση με το δη-
μόσιο με την προϋπόθεση αυτή η
πιστοποίηση να συνεχιστεί και μετά
την κρίση του κορονοϊού. Κανονικά
χρειάζονται έξι μήνες μέχρι να πι-
στοποιηθούν αλλά σήμερα μερικές
φορές πιστοποιούνται ακόμη και μέ-
σα σε μια μέρα. Ο κίνδυνος είναι
στο τέλος αυτής της ιστορίας, το
μερίδιο της ιδιωτικής Υγείας να γίνει
πολύ μεγαλύτερο από το 40% που
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Η κρίση του κορονοϊού στην Ιταλία:

Ο Βιτόριο Ανιολέτο είναι γιατρός,
με εργασία 30 χρόνια πάνω στο

ΑIDS, διδάσκει Παγκοσμιοποίηση
και Δημόσια Υγεία στο πανεπιστήμιο
και είναι ηγετικό μέλος της οργάνω-
σης Medicina Democratica. 
Είναι επίσης ιστορικό στέλεχος 
της αριστεράς, εκπρόσωπος του 
Κοινωνικού Φόρουμ που διοργάνωσε
τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις κατά
των G8 στη Γένοβα τον Ιούλη του
2001. Μίλησε στον Γιώργο Πίττα.
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είναι σήμερα. 
Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι

στη Λομβαρδία η κυβέρνηση είπε
ότι στα δημόσια νοσοκομεία και το
κομμάτι των ιδιωτικών που είναι
συμβεβλημένα με το δημόσιο, στην
ουσία δεν θα παίρνουν όλες τις άλ-
λες ασθένειες πέραν του κορονοϊ-
ού. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι
πήραν μήνυμα ότι το ραντεβού τους
ακυρώθηκε κάνοντας ένα μεγάλο
δώρο στον ιδιωτικό τομέα που βρή-
κε την ευκαιρία με το αζημίωτο να
καλύψει το κενό. Κάτω από την πίε-
ση των γιατρών, η κυβέρνηση είπε
ότι το εθνικό σύστημα θα παίρνει
τελικά τουλάχιστον τα επείγοντα πε-
ριστατικά και τις πιο βαριές περι-
πτώσεις εκτός κορονοϊού. 

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να
αναγκάσει τον ιδιωτικό τομέα, αυ-
τόν που δεν είναι συμβεβλημένος,
να αναλάβει όλα τα ραντεβού που
δεν μπορεί να καλύψει το Εθνικό
Σύστημα Υγείας και αργότερα το
εθνικό σύστημα να του καταβάλει
το κόστος. Αλλά μέχρι τώρα η κυ-
βέρνηση δεν το έχει αποφασίσει και
έτσι χιλιάδες κόσμος αναγκαστικά
καταφεύγει στους ιδιώτες για όλες
τις υπόλοιπες ασθένειες - αν μπορεί
βέβαια να αντέξει το κόστος. Βλέ-
πουμε ότι υπάρχει ισχυρός ταξικός
διαχωρισμός.

Η Μedicina Democratica, η οργά-
νωση στην οποία βρίσκομαι, απαιτή-
σαμε από την κυβέρνηση της Λομ-
βαρδίας να υποχρεώσει όλο το ιδιω-
τικό σύστημα Υγείας που είναι συν-
δεδεμένο με το δημόσιο σύστημα –
και πληρώνεται από το δημόσιο- να
δουλέψει σε συνεργασία με το δη-
μόσιο. 

Τι ζητάνε αυτή τη στιγμή 
οι εργαζόμενοι στην Υγεία;

Είμαστε σε μια φριχτή κατάσταση
στην Υγεία. Αν ένας εργαζόμενος
στην Υγεία μολυνθεί με κορονοϊό
πρέπει να μείνει σπίτι του για 14 μέ-
ρες. Αλλά οι εργαζόμενοι στην
Υγεία που ήρθαν σε επαφή με ένα
μολυσμένο ασθενή ή όσοι συνανα-
στράφηκαν ένα συναδελφό τους
που ήρθε σε επαφή, συνεχίζουν να
δουλεύουν χωρίς τον έλεγχο φά-
ρυγγα, που μπορεί έτσι να μολύνει
άλλους ανθρώπους. Εμείς λέμε, δεν
έχουν σύμπτωμα, αλλά πρέπει να
κάνουν τον έλεγχο κάθε τρεις μέρες
γιατί υπάρχει ρίσκο να έχουν πάρει
και να μεταδώσουν οι ίδιοι τον ιό.
Δεν μπορείς να πεις όλοι αυτοί οι
γιατροί να μείνουν σπίτι αλλά πρέ-
πει να κάνουν συνεχείς ελέγχους.
Τώρα στα νοσοκομεία δεχόμαστε
ασθενείς με πυρετό πάνω από 37,5
και με συμπτώματα γιατί δεν έχουμε
αρκετά κρεβάτια. Όλοι οι άλλοι
πρέπει να μένουν σπίτι.

Στη Λομβαρδία ασθενείς με άλλες

ασθένειες στέλνονται εκτός περιφέ-
ρειας γιατί χρειαζόμαστε τα κρεβά-
τια για τους ασθενείς με κορονοϊό.
Είναι πραγματική καταστροφή αυτό
που έχει κάνει η δεξιά στην κυβέρ-
νηση γιατί στη Λομβαρδία και στην
Βενετία η Λέγκα του Βορρά πριν
από ένα χρόνο ζητούσε από την
κεντρική κυβέρνηση κάθε περιφέ-
ρεια να έχει το δικό της περιφερει-
ακό σύστημα υγείας – εντελώς
εκτός του εθνικού συστήματος. Ο
κορονοϊός είναι η απόδειξη ότι αυτό
είναι μια πολύ κακή ιδέα γιατί αυτές
οι περιφέρειες ζητούν τώρα βοή-
θεια από τις άλλες περιφέρειες και
το εθνικό σύστημα. 

Άλλο ένα πολιτικό ζήτημα, λοιπόν,
της αλληλεγγύης σε εθνικό επίπε-
δο. Η Λομβαρδία παρακαλάει τώρα
την κεντρική κυβέρνηση αγοράστε
μας μάσκες, γιατί δεν μπορεί να
αγοράσει η ίδια. Είχε παραγγείλει
σε μια εταιρία που δεν τις έστειλε
ποτέ. Και τώρα δεν έχουμε μάσκες
στα νοσοκομεία και αυτοί λένε δεν
ήταν δική μας ευθύνη! Στην ραδιο-
φωνική εκπομπή που έχω στο Radio
Popolare έχω λάβει αμέτρητες κα-
ταγγελίες και γράμματα από εργα-

ζόμενους στην υγεία που λένε ότι η
κατάσταση είναι καταστροφική. 

Ποια είναι η κατάσταση έξω από 
τα νοσοκομεία; Τι συμβαίνει στους
εργασιακούς χώρους όπου 
μαθαίνουμε ότι γίνονται 
απεργίες και κινητοποιήσεις;  

Διδάσκω Παγκοσμιοποίηση και
Δημόσια Υγεία αλλά η ειδικότητά
μου είναι γιατρός σε εργασιακούς
χώρους. Ένα τεράστιο λάθος όλων
των κυβερνήσεων, κεντρικής και το-
πικών, είναι ότι δεν προετοίμασαν,
δεν έστειλαν ούτε ένα γράμμα, ένα
μέιλ στους γιατρούς στους χώρους
εργασίας. Είναι ανήκουστο, γιατί οι
γιατροί που είμαστε στη συγκεκρι-
μένη λίστα βρισκόμαστε υπό συνε-
χή έλεγχο της κεντρικής κυβέρνη-
σης. Αγνόησαν εντελώς τους εργά-
τες. Σήμερα στην Ιταλία είναι κλει-
στά τα μαγαζιά και οι μεγάλες αγο-
ρές αλλά οι χώροι εργασίας δεν
έχουν κλείσει. Η κυβέρνηση έχει
δώσει τη δυνατότητα στους εργο-
δότες να αποφασίσουν ένας προς
ένα αν θα κλείσουν ή όχι. 

Είπα ότι πρέπει να κλείσουν όλες
οι μονάδες παραγωγής που είναι

δυνατόν να κλείσουν. Δεύτερο, εκεί
που αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει
να δώσετε βοήθεια στους γιατρούς
να μπουν στο εργοστάσιο και να πά-
ρουν αποφάσεις για το πως π.χ οι
εργαζόμενοι θα εργάζονται μακριά
ο ένας από τον άλλο. Να πεις στους
μισούς εργαζόμενους να κάτσουν
σπίτι για μια βδομάδα και οι άλλοι
να εργάζονται χωρίς να είναι ο ένας
πάνω στον άλλο. Να αλλάξουν τα
ωράρια που αυτοί προσέρχονται
στη δουλειά, να έρχονται και να
φεύγουν με μισή ώρα διαφορά.
Υπάρχουν πολλά μέτρα που μπο-
ρούν να ληφθούν. 

Τίποτε, τίποτε, η κυβέρνηση αγνο-
εί εντελώς τους εργαζόμενους στη
βιομηχανία και άλλους χώρους ερ-
γασίας. Έκλεισαν τα πανεπιστήμια
και τα σχολεία, η κυβέρνηση είπε
ότι όπου είναι δυνατόν το δημόσιο ή
οι ιδιώτες εργοδότες θα πρέπει να
πουν στους εργαζόμενους να μεί-
νουν στο σπίτι σε διακοπές και
smart working, δηλαδή εργασία από
το σπίτι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να
συμβεί σε μια σειρά από χώρους
εργασίας. Για τους εργαζόμενους
σε αυτούς τους χώρους η κυβέρνη-

ση δεν έκανε τίποτε. Γι’ αυτό έχουν
ξεσπάσει οι απεργίες. Δεν υπάρχει
εθνική απεργία αλλά υπάρχουν
απεργίες σε μια σειρά διαφορετι-
κούς χώρους.

Είδαμε τις ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις να βάζουν σαν
προτεραιότητα να σταματήσουν
τους πρόσφυγες στα σύνορα, 
πώς την ίδια στιγμή που δεν 
κάνουν τίποτε για την επιδημία 
να παίζουν το ρατσιστικό χαρτί.  

Στην Ιταλία μόνο τις πρώτες δυο-
τρεις μέρες της κρίσης τα δεξιά
κόμματα επιχείρησαν να συνδέσουν
τους μετανάστες με τον κορονοϊό
και μετά σταμάτησαν, τώρα κανείς
δεν το λέει. Ξαφνικά, σαν από θαύ-
μα, το «μεταναστευτικό ζήτημα»
εξαφανίστηκε από τα ΜΜΕ. Σήμερα
διάβαζα για την κατάσταση στη Λέ-
σβο και στα νησιά. Είναι καθαρό ότι
αν φτάσει ο κορονοϊός στα προσφυ-
γικά camp στη Λέσβο και στα άλλα
ελληνικά νησιά θα βρεθούμε μπρο-
στά σε μια τραγωδία.

Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες
έχουν τώρα μερικές μέρες, μια-δύο
βδομάδες μπροστά τους να προ-
ετοιμαστούν. Να οργανώσουν την
προστασία των γιατρών. Να εξηγή-
σουν την κατάσταση αμέσως στον
κόσμο και χωρίς να δραματοποιούν.
Να έχουν ειδικό αριθμό έκτακτης
ανάγκης για τον κορονοϊό. Να αγο-
ράσουν άμεσα CPAP για οξυγόνο. 

Αν η επιδημία καταφτάνει στην
Ελλάδα με τον τρόπο που έφτασε
στην Ιταλία χρειάζεται να σταματή-
σει κάθε εργασία που είναι δυνατόν
να σταματήσει και να αλλάξουν οι
όροι και οι ώρες εργασίας και προ-
σέλευσης σtoυς χώρους που πρέπει
να συνεχίσουν ώστε να έχεις λιγότε-
ρους ανθρώπους στο τραμ και στο
λεωφορείο, να υπάρχουν πάνω από
1,5-2 μέτρα αποστάσεις, να κλεί-
σουν όλα τα μπαρ, ρεστοράντ, εμ-
πορικά κέντρα κλπ. Να μειώσουμε
τη διάδοση του ιού. Ο Π.Ο.Υ λέει ότι
η μέση μεταδοτικότητα του ιού είναι
2,2 άτομα για κάθε ένα που νοσεί. 

Υπάρχουν έγγραφα του Π.Ο.Υ
που δίνουν συγχαρητήρια στην Κίνα
που αντιμετώπισε το ζήτημα βάζον-
τας μια κόκκινη ζώνη σε μια ολόκλη-
ρη περιοχή 60 εκατομμυρίων κατοί-
κων, περίπου σαν την Ιταλία, οργα-
νώνοντας άμεσα την διαδικτυακή
ενημέρωση, την εκπαίδευση και την
οργάνωση των εργαζομένων στην
υγεία και φτιάχνοντας σε λίγες μέ-
ρες νέα νοσοκομεία. Κάτι άλλο που
αναφέρει ο Π.Ο.Υ και είναι σημαντι-
κό είναι ότι στην Κίνα τα πρώτα
κρούσματα, απομονώθηκαν έγκαιρα
και απομονώθηκαν ακόμη όσοι εί-
χαν έρθει σε επαφή με αυτά χωρίς
να έχουν ακόμη βγει θετικοί. Στην
Ιταλία αυτό δεν συνέβη. 

     Οι κυβερνήσεις κατέστρεψαν γραμμές άμυνας

“Μιλήσαμε για τη Λέσβο αλλά υπάρχει άλλος ένας τεράστιος κίνδυνος που τα ΜΜΕ
αγνοούν και δεν μιλάνε καθόλου. Οι φυλακές. Στην Ιταλία έγινε εξέγερση μέσα στις
φυλακές και είχαμε πάνω από δέκα νεκρούς. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία
της χώρας και υπήρχαν μόνο άρθρα με λίγες λέξεις στα ΜΜΕ. Πρέπει να γίνει κάτι
έγκαιρα, να βγουν έξω από τη φυλακή αυτοί που βρίσκονται μέσα για μικρές παρανο-
μίες και μικρές ποινές, να βρουν ένα τρόπο να ελέγξουν την κατάσταση των φυλακι-
σμένων. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά επείγον σε λίγες μέρες”.

Ρώμη, 9/3. Οι συγγενείς των κρατουμένων στη φυλακή Rebibbia αντιμετωπίζουν την αστυνομία 
μετά τη διαμαρτυρία των κρατουμένων ενάντια στα νέα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό
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Η εργατική αντίσταση έβαλε τη σφραγί-
δα της από την πρώτη στιγμή του ξε-
σπάσματος της επιδημίας σε όλο τον

κόσμο. Στην Ιταλία που σε ευρωπαϊκό επίπεδο
πληρώνει μέχρι στιγμής το πιο βαρύ τίμημα ξέ-
σπασαν απεργίες σε ολόκληρη τη χώρα. Από
τα ναυπηγεία στο Βορρά ως τις χαλυβουργίες
του Νότου, οι εργάτες και οι εργάτριες δεν
αποδέχθηκαν τις συμφωνίες της κυβέρνησης
με τα αφεντικά, και σταμάτησαν την παραγω-
γή απαιτώντας μέτρα ασφαλείας ή να πάνε
σπίτι τους αν η παραγωγή δεν είναι πρώτης
ανάγκης. Σε πολλά εργοστάσια έγιναν από την
αρχή καταγγελίες ότι τα πρώτα κρούσματα
κορονοϊού οι διοικήσεις ήθελαν να τα κρύψουν
ή να τα αντιμετωπίσουν σε “ατομικό επίπεδο”
για να μην υπάρξουν επιπτώσεις στην παρα-
γωγή.

Όπως εξηγεί ο Τζάνι ντελ Πάντα, σοσιαλι-
στής από την Ιταλία, οι μεγάλες κινητοποι-
ήσεις μέσα στα εργοστάσια ξεπετάχτηκαν σαν
μανιτάρια σαν αντίδραση στο διάγγελμα του
πρωθυπουργού Κόντε την προηγούμενη Δευ-
τέρα το βράδυ. Όλοι περίμεναν ότι θα ανακοι-
νωνόταν η διακοπή της παραγωγής, αλλά πα-
ρότι έκλεισαν τα σχολεία, τα εστιατόρια και τα
μαγαζιά, ο Κόντε είπε πως η παραγωγή θα συ-
νεχίσει. Οι πιέσεις των Ιταλών βιομήχανων εί-
χαν λειτουργήσει. Έτσι την επόμενη μέρα το
πρωί, “ένα πρωτοφανές κύμα απεργιών σάρω-
σε τη χώρα.” Ένας συνδικαλιστής της GKN,
ένα εργοστάσιο με 450 εργάτες και εργάτριες
που παράγει εξαρτήματα για αυτοκίνητα κον-
τά στη Φλωρεντία λέει: “Ήταν ξεκάθαρο πως
τα ιδιωτικά κέρδη είναι πιο σημαντικά από τη
δημόσια υγεία. Οι εργάτες ριχνόμαστε σαν
αναλώσιμο υλικό για να παράγουμε. Έτσι,
υπήρξε μια τεράστια αντίδραση από τον απλό
κόσμο που άρχισε να διαμαρτύρεται και να
απεργεί. Τα συνδικάτα αναγκάστηκαν να ακο-
λουθήσουν. Υπάρχει κι άλλη πλευρά στο ζήτη-
μα, η προσπάθεια των αφεντικών να ρίξουν
πάνω μας το κόστος της κρίσης.”

Στο ναυπηγείο Φινκαντιέρι στη Λιγουρία, ξε-
κίνησε απεργία διαρκείας την Πέμπτη, όταν
ανακοινώθηκε ότι ένας εργάτης είχε μολυνθεί
με τον ιό. Η απεργία απλώθηκε και σε άλλα
ναυπηγεία της ίδιας εταιρείας στη χώρα. Στη
Μπρέσια ξέσπασαν αυθόρμητες απεργίες σε
πολλά εργοστάσια.

Στο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Ilva, στον
Τάραντα της Απουλίας, στο Νότο, κηρύχθηκε
10ήμερη απεργία για την έλλειψη προστατευ-
τικών μέτρων. Πλέον τα τρία μεγαλύτερα συν-
δικάτα, CGIL, CISL και UIL, καλούν σε σταμά-
τημα της γραμμής παραγωγής σε όλα τα ερ-
γοστάσια από τις 22 του μήνα. Στη χαλυβουρ-
γία AST στην Ούμπρια οι απεργίες ξεκίνησαν
την περασμένη Παρασκευή, οχτώ ώρες καθη-
μερινά. Οι απεργίες απλώθηκαν και στη βιομη-
χανία της μόδας. To εργοστάσιο της Cornelia-
ni στη Μάντοβα της Λομβαρδίας το έκλεισαν
οι 450 εργαζόμενοι.

Στο IKEA στη Ρώμη οι εργαζόμενοι βγήκαν
σε απεργία γιατί δεν εξασφαλιζόταν η μίνι-
μουμ απόσταση. Στο λιμάνι με τα κοντέινερ
της Γένοβας ξεκίνησαν απεργία από τις 11

Μάρτη, με καταγγελίες ότι δεν έγινε καμιά
απολύμανση στο χώρο.

Στην Πιατσέντσα, 1100 εργαζόμενοι και ερ-
γαζόμενες της Amazon κήρυξαν απεργία γιατί
“η εταιρεία δεν τηρεί τους όρους που επέβαλε
η κυβέρνηση”. Η απεργία κηρύχθηκε ενώ η
Amazon κομπάζει πως θα προσλάβει 100 χι-
λιάδες επιπλέον εργαζόμενους για να αντιμε-
τωπίσει την αυξημένη ζήτηση για αγορές από
το σπίτι. “Δεν έχουν δώσει μάσκες, δεν προ-
σφέρουν λύσεις για το πώς θα διατηρηθούν οι
αποστάσεις ασφαλείας, και πάνω απ’ όλα δεν
έχουν καμία πρόθεση να μειώσουν το ρυθμό
της παραγωγικότητας για την ασφάλεια των
εργαζόμενων”, λέει η Ελίζα Μπαρμπιέρι, συν-
δικαλίστρια της CGIL της Πιατσέντσα.

Αυτός ο άλλος ιός, των απεργιών στα εργο-
στάσια μεταδόθηκε από την Ιταλία στην Ισπα-
νία. Σε πολλά σημεία η αντίσταση ήταν αυθόρ-
μητη. Σε μικρές εταιρείες ή σε call-center που
εξαιρέθηκαν από την καραντίνα οι συζητήσεις
στο προαύλιο ή στο διάλειμμα μετατράπηκαν
σε δράση. Τα μεγάλα εργοστάσια έδωσαν πιο
οργανωμένα παραδείγματα. Στη Mercedes στη
Βιτόρια της Χώρας των Βάσκων κατάφεραν να
σταματήσουν την αλυσίδα της παραγωγής. Η
εργοστασιακή επιτροπή μπήκε στην πύλη και
σταμάτησε τα καινούργια βανάκια. Όλοι άρχι-
σαν να χειροκροτούν και να σταματάνε τη
δουλειά μέσα στο εργοστάσιο. Μέσα σε λίγες
ώρες η εταιρεία είχε αναγκαστεί να ανακοινώ-
σει ότι διακόπτεται η παραγωγή.

Αντίστοιχες εικόνες εξελίχθηκαν στο εργο-
στάσιο της Aernnova που κατασκευάζει φτερά
αεροσκαφών, μόλις 15 χιλιόμετρα από το ερ-
γοστάσιο της Mercedes. 450 εργάτες και ερ-
γάτριες σταμάτησαν την παραγωγή και άνοι-
ξαν πανό μέσα στο εργοστάσιο, όταν η διοίκη-
ση τους είπε ότι δεν γίνονταν δεκτά τα αιτήμα-
τά τους. Στη Σαραγόσα, στο εργοστάσιο της
Balay που φτιάχνει ηλεκτρικά είδη, την Τρίτη
17 Μάρτη το πρωί ξεκίνησε απεργία, επίσης
επειδή η διοίκηση δεν δέχθηκε τους όρους
υγιεινής που είχε προτείνει το συνδικάτο.

Οι εργαζόμενοι της Telepizza, στα σημεία
της χώρας που είναι πιο οργανωμένοι, προχώ-
ρησαν σε απεργία, ρεζιλεύοντας τα υποτιθέ-
μενα μέτρα ασφαλείας για τους διανομείς που

τηρεί η εταιρεία (ο διανομέας δεν βγάζει το
κράνος και αφήνει τις πίτσες στο χαλάκι της
πόρτας πάνω σε ένα άδειο κουτί). “Οι ζωές
μας αξίζουν περισσότερο από τα κέρδη τους”,
λένε στην ανακοίνωσή τους. Στα ταχυδρομεία
της χώρας, με 50 χιλιάδες εργαζόμενους, επι-
κρατεί αναβρασμός και τα συνδικάτα έχουν
ήδη βγάλει ανακοίνωση ότι βγαίνουν άμεσα
για δράση. Καταγγέλλουν την έλλειψη μέτρων
αλλά και τις πιέσεις των προϊστάμενων για αύ-
ξηση της παραγωγικότητας εν μέσω κρίσης. 

Σε γαλλικά εργοστάσια καταγράφονται πα-
ρόμοιες εικόνες, με τις απεργίες ή την απειλή
απεργιών να είναι αυτή που αναγκάζει τα αφεν-
τικά να διακόψουν την παραγωγή. Στην PSA
(Peugeot, Citroen, Opel και άλλα αυτοκίνητα)
σε δύο εργοστάσια, στα γαλλο-ελβετικά και
στα γαλλο-λουξεμβουργιανά σύνορα η οργά-
νωση στο χώρο δουλειάς σταμάτησε την παρα-
γωγή. Σε δυο εργοστάσια της Renault στη
Νορμανδία ο κόσμος κατήγγειλε ότι δεν στα-
μάτησε καθόλου η 24ωρη παραγωγή, έτρωγαν
όλοι μαζί και άλλαζαν ρούχα στους ίδιους χώ-
ρους, απείλησαν με απεργία και ανάγκασαν
την εργοδοσία σε υποχώρηση. Παρόμοια δια-
δικασία εξελίχθηκε στην Bombardier (στο ερ-
γοστάσιο που παράγει συρμούς τρένου), και
το παράδειγμα αυτό επηρέασε το εργοστάσιο
της Toyota που κέρδισε επίσης τη μάχη.

Η αντίσταση και η οργάνωση στους εργατι-
κούς χώρους απέναντι στον κορονοϊό απλώθη-

κε και στις ΗΠΑ, την ώρα που ο Τραμπ είτε
υποτιμούσε είτε μιλούσε για “κινέζικο ιό”. Στο
Σικάγο μπήκαν μπροστά οι εκπαιδευτικοί και
συντονίστηκαν με άλλα συνδικάτα. Απαίτησαν
15 πληρωμένες αναρρωτικές άδειες το χρόνο
για όλους τους εργαζόμενους σε όλο το Ιλι-
νόις. Παροχή γευμάτων για τον κόσμο που
έχει μείνει αποκλεισμένος, δωρεάν ίντερνετ
και τάμπλετ για τους μαθητές που έχουν μείνει
στο σπίτι. Επίσης διαγραφή χρεών, πάγωμα
στεγαστικών δανείων και των εξώσεων, και να
μη γίνουν διακοπές ρεύματος, νερού, τηλεφώ-
νου για απλήρωτους λογαριασμούς.

Η κόντρα για τις αναρρωτικές άδειες προκα-
λεί τρόμο στα αφεντικά στις ΗΠΑ και στο Σικά-
γο ιδιαίτερα. Οι εκπαιδευτικοί κέρδισαν πρό-
σφατα με απεργίες τους 5 αναρρωτικές, και οι
ενώσεις των αφεντικών έκαναν μαζική εκστρα-
τεία τρομοκρατίας ότι αν αυτό γενικευτεί θα
είναι το τέλος της αμερικάνικης οικονομίας.
Τώρα ζητάνε 15 μέρες για όλους. Το ίδιο
ισχύει για τη νίκη που πέτυχαν με την απεργία
τους να υπάρχει ένας νοσηλευτής/νοσηλεύ-
τρια σε κάθε σχολείο.

Καθώς τα μόνα σχολεία που έχουν κλείσει
είναι αυτά όπου έχει υπάρξει κρούσμα κορο-
νοϊού, το συνδικάτο απαιτεί να σταματήσει η
αξιολόγηση των σχολείων με βάση την αναλο-
γία παρουσιών/απουσιών που έτσι κι αλλιώς
κατήγγελε ως απαράδεκτη. 

Τα παραδείγματα είναι πολύ περισσότερα
και τα περισσότερα δεν φτάνουν καν στη δημο-
σιότητα. Σε εμπορικά κέντρα της Πορτογαλίας,
οι υπάλληλοι των καταστημάτων βγήκαν έξω
και συντονίστηκαν απαιτώντας να κλείσουν τα
μαγαζιά. Οι νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο
Μπαγκάθι της Κένυας, ένα από τα τρία μεγαλύ-
τερα κέντρα απομόνωσης για τον κορονοϊό
εδώ και μέρες έχουν ρίξει το ρυθμό της δου-
λειάς τους στο ελάχιστο. Καταγγέλλουν ότι
έχουν αφεθεί αβοήθητες, κινδυνεύουν οι ίδιες
και τα μέλη των οικογένειών τους. 

Οι εμπειρίες και η οργάνωση στη διάρκεια
αυτών των βδομάδων είναι το καλύτερο κρα-
τούμενο για τις μάχες που έρχονται στη συνέ-
χεια, όταν τα αφεντικά και οι κυβερνήσεις θα
επιχειρήσουν να ρίξουν όλο το βάρος της κρί-
σης πάνω μας.

Νίκος Λούντος

Απεργία σε εργοστάσιο της Mercedes στο Ισπανικό κράτος

14/3, Καθαρίστριες και τραπεζοκόμες στο νοσοκομείο του Lewisham στη Μ. Βρετανία 
απεργούν γιατί δεν τους δίνουν προστατευτικά
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Η υγεία των εργατών πάνω από τα κέρδη



Oργή και διάθεση για αγώνα ήταν τα κύ-
ρια στοιχεία της συζήτησης στη συνέ-
λευση που οργάνωσε την Πέμπτη 12

Μάρτη, το Συντονιστικό Νοσοκομείων με τη
στήριξη του Συντονισμού Εργατικής Αντίστα-
σης. Αντικείμενο της συνέλευσης, η δράση
του κινήματος στις νέες συνθήκες που διαμορ-
φώνει ο κορονοϊός. Στην συνέλευση συμμετεί-
χαν δεκάδες εργαζόμενοι από επτά νοσοκο-
μεία της Αθήνας, από την ιδιωτική Υγεία, το
Μετρό, τις ταχυμεταφορές, τα υπουργεία, την
εκπαίδευση, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας κ.α.
Από όλους τους εργαζόμενους τονίστηκε η
ανάγκη να οργανωθεί από τα κάτω η απεργία
της ΠΟΕΔΗΝ στις 7 Απρίλη και να στηριχθεί
από άλλους κλάδους. Αποφασίστηκε η έναρξη
καμπάνιας με την προκήρυξη του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης, η οποία ήδη διακινείται
πλατιά σε γειτονιές κι εργατικούς χώρους που
συνεχίζουν να δουλεύουν (διαβάστε τη στο
syntonismoskd.blogspot.com).

Τη συνέλευση άνοιξε η Αργυρή Ερωτοκρί-
του, γιατρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς και μέλος
του ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων του νο-
σοκομείου. Στη συζήτηση που ακολούθησε
αναδείχθηκαν οι εγκληματικές πολιτικές του
Υπουργείου Υγείας κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας. «Είμαι καθαρίστρια στο Αγλ.Κυριακού,
σε εργολαβικό συνεργείο. Μόλις μας εξόφλη-
σαν το Δεκέμβρη. Κι έχουμε Μάρτη. Οι συνθή-
κες που εργαζόμαστε είναι άθλιες. Δεν έχουμε
καν μάσκες και καθαρίζουμε ολόκληρο νοσο-
κομείο» ήταν μια από τις χαρακτηριστικές το-
ποθετήσεις, ενώ έγινε αναφορά στις κινητο-
ποιήσεις των καθαριστριών του Έλενα, του
κεντρικού γυναικολογικού νοσοκομείου του
λεκανοπεδίου, όπου είναι απλήρωτες και
πραγματοποιούν στάσεις εργασίας. Από τα
περισσότερα νοσοκομεία μπήκε η εικόνα ότι
δεν δίνουν στους εργαζόμενους στην καθαριό-
τητα γάντια, μάσκες, απολυμαντικά, την ίδια
στιγμή που το υπουργείο προσπαθεί να πείσει
ότι “δίνει μάχη με τον κορονοιό”. 

«Ζήτησα μάσκα από την προϊσταμένη και η
απάντηση ήταν “γιατί μέχρι τώρα μάσκα φόρα-
γες;”. Ζητήσαμε αντισηπτικό για τα χέρια. Τί-
ποτα. Αναγκαστήκαμε και αγοράσαμε από την
τσέπη μας» κατήγγειλε η Φιλιώ, καθαρίστρια
από τον Αγ.Σάββα. «Είναι και τ’ άλλο. Λόγω
της κρίσης, λέει η κυβέρνηση, δεν πιάνουμε
τους στόχους και θα χρειαστούν κι άλλα μέ-
τρα. Δηλαδή δεν μας έφτανε ο κορονοϊός, θα
μας ρίξουν κι άλλα μέτρα λιτότητας από πάνω.
Χρειάζεται τώρα να βγούμε στο δρόμο, γιατί
αν δεν πιεστούν τώρα, δεν θα πιεστούν ποτέ».

«Τη Δευτέρα συνεδρίασε το Δ.Σ της ΕΙΝΑΠ»
μετέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζο-
μένων στον Αγ. Σάββα, Κώστας Καταραχιάς.
«Όλοι παραδέχτηκαν ότι χρειάζονται προσλή-
ψεις. Ακούστηκαν από τα δεξιά τοποθετήσεις
για συναντήσεις με τον υπουργό, τον ΕΟΔΥ
κλπ. Από τη δική μας μεριά πιέσαμε ώστε να
βγουν κινητοποιήσεις. Πάρθηκε τελικά απόφα-
ση για στάση εργασίας των νοσοκομειακών
γιατρών εντός 10 ημερών από τη συνεδρίαση.
Είναι ώρα για αγώνα γιατί πιέζονται. Αυτό δεί-
χνει και η προκήρυξη των 2.000 προσλήψεων
παρά το ότι δεν φτάνουν. Χρειάζεται κλιμάκω-
ση για να πάρουν ακόμα περισσότερους, να
κάνουν μονιμοποιήσεις, να δοθούν όλα τα
απαραίτητα υλικά κλπ. Εμείς στον Αγ.Σάββα
θα κάνουμε γενική συνέλευση την Πέμπτη. Εί-
ναι καταστροφικό αυτό που ακούγεται “τώρα
δίνουμε τη μάχη με τον κορονοϊό, μετά θα λο-
γαριαστούμε με την κυβέρνηση”. Δεν πρόκει-

ται να σώσουμε την κοινωνία αν δεν παλέψου-
με ταυτόχρονα για να αναγκάσουμε την κυ-
βέρνηση να κάνει αυτό που πρέπει. Και χρει-
άζεται να ανοίξουμε και το ζήτημα από πού θα
πάρουν τα λεφτά. Μιλάνε για το “μαξιλαράκι”
των 38 δισ. Να το δώσουν για την Υγεία. Το
ίδιο ισχύει για τα λεφτά που πάνε στην κατα-
στολή, στις επιθέσεις στους πρόσφυγες κλπ». 

Μαχητικές εικόνες ήρθαν από το νοσοκο-
μείο Αττικό που είναι κέντρο αναφοράς για τον
κορονοϊό, στην παρέμβαση του Σπύρου Στάι-
κου, εργαζόμενου στο νοσοκομείο, που μαζί
με τους συναδέλφους του, το πρωί της Πέμ-
πτης προχώρησαν σε στάση εργασίας και δια-
μαρτυρία στην πύλη του νοσοκομείου. 

Για τις συνέπειες των έκτακτων μέτρων σε
εργασιακό επίπεδο μίλησε ο Μιχάλης Βερβέ-
ρης, εργαζόμενος στο Αγ.Όλγα. «Μας ήρθε
σήμερα ένα έγγραφο που λέει ότι το ωράριο
των εργαζομένων στις γραμματείες θα αλλά-
ξει. Αυτό με το ήδη ελάχιστο προσωπικό που
υπάρχει, σημαίνει ότι απλά κάνουν λάστιχο τον
κόσμο που δουλεύει. Αν μάλιστα νοσήσει κά-
ποιος –που θα γίνει– παύει να λειτουργεί το
τμήμα. Και δεν είναι τα ωράρια. Κόβουν τα τα-
κτικά ιατρεία και τα χειρουργεία και μετατρέ-
πουν όλα τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία για
κορονοϊό. Θα νοσεί και θα πεθαίνει κόσμος
από άλλες ασθένειες γιατί δεν κάνουν την επι-
λογή να δαπανήσουν τα απαραίτητα και να
προσλάβουν όσο κόσμο χρειάζεται ώστε να
μπορούν όλοι να έχουν την περίθαλψη που
αξίζουν. Η αντιμετώπιση της συνδικαλιστικής
μας ηγεσίας είναι λάθος. Όχι αγώνες τώρα
μας λένε. Κι όμως, τα μέτρα αυτά ήρθαν για
να μείνουν. Για να ελαστικοποιήσουν την εργα-
σία μας, για να φέρουν και τα ΣΔΙΤ, για να κά-

νουν ό,τι προσπαθούσαν ούτως ή άλλως».
«Να σημειώσουμε το εξοργιστικό γεγονός

ότι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία –οι πλέον
εκτεθειμένοι στον ιό– δεν είμαστε στα Βαρέα
κι Ανθυγιεινά» είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα
Πατρικίου, από τον Αγ.Σάββα και πρότεινε να
βγουν συνεργεία που θα μοιράζουν την προ-
κήρυξη του Συντονισμού στις πύλες των νοσο-
κομείων καθημερινά.

“Ο κόσμος είναι οργισμένος”
Για το γεγονός ότι η αιμοδοσία αντιμετωπί-

ζει τεράστιο πρόβλημα επειδή 60 εργαζόμενοι
απολύθηκαν το Φλεβάρη, μίλησε η Κατερίνα
Θωίδου, συμβασιούχα εργαζόμενη στο Εθνικό
Κέντρο Αιμοδοσίας και συνέχισε καταγγέλον-
τας ότι «στο Δήμο της Νίκαιας που είμαι
δημ.σύμβουλος, δεν έκαναν απολυμάνσεις
στα σχολεία γιατί σύμφωνα με το δήμαρχο κα-
ταστρέφουν το περιβάλλον! Επειδή έγινε χα-
μός, έγινε τελικά απολύμανση σε ένα σχολείο
που υπήρχε υποψία κρούσματος και είπανε
στους γονείς να την πληρώσουν». Πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση φοβάται μη γυρίσει όλο αυτό
το κλίμα εναντίον της και γι’αυτό φοβάται και
την οργάνωση των κινητοποιήσεων. «Αλλά
χρειάζεται αυτή τη φορά να μην αφήσουμε την
ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ να φρενάρει την απεργία
και γι’αυτό για τις 7 Απρίλη πρέπει να εξασφα-
λίσουμε αποφάσεις πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων. Ο κόσμος είναι πολύ οργισμένος και χρει-
άζεται να την οργανώσουμε αυτή την οργή, με
γενικές συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα και συ-
ζητήσεις».  

«Στα νοσοκομεία μας έχουν αφήσει ξυπόλη-
τους στα αγκάθια» σημείωσε η Μαρία Χαρχα-
ρίδου, νοσηλεύτρια, μέλος του Δ.Σ του Συλλό-

γου Εργαζομένων στο ΓΝΑ Γεννηματάς. «Τα
τμήματα προσπαθούν να λειτουργήσουν με τα
πενιχρά μέσα που διαθέτουν, με ελάχιστα υλι-
κά, που καταλήγουμε να τρωγόμαστε μεταξύ
μας για το ποιος θα πάρει τι. Είναι τεράστιες
οι ευθύνες των κυβερνήσεων. Ήρθε μια παν-
δημία για να δείξει τη ζημιά που κάνανε στα
δημόσια συστήματα Υγείας όλου του κόσμου.
Έχουν κάνει εγκλήματα κι εξ αιτίας τους θα
πεθάνει κόσμος. Χρειάζεται να το αναδείξουμε
αυτό. Βλέπανε το χαμό που έρχεται. Κι όταν
ήταν στην Κίνα ο ιός και όταν ήρθε στην Ιτα-
λία. Και δεν έκαναν τίποτα. Τώρα βγαίνει υπο-
τίθεται ο Κικίλιας και παρακαλάει να γίνουν αι-
τήσεις για πρόσληψη. Είναι γελοίοι. Αντί να
προκηρύξουν μόνιμες προσλήψεις, λένε στους
γιατρούς, ελάτε τρίμηνοι με μπλοκάκι». 

«Θέλει προσοχή αυτό που λένε ότι θα επιτά-
ξουν κομμάτια της Ιδιωτικής Υγείας» σημείωσε
ο Κώστας Πολύδωρος, μέλος Δ.Σ του Σωμα-
τείου Εργαζομένων Ιδιωτικών Κλινικών. «Δεν
φαίνεται να έχει σχέση με αυτό για το οποίο
παλεύουμε. Μιλάνε για επίταξη αλλά στην
πραγματικότητα οι ιδιώτες θα χρεώνουν στους
ασθενείς νοσήλια για τις κλίνες και πανάκριβες
αποζημιώσεις για διαγνωστικές εξετάσεις. Πά-
νε να φέρουν από την πίσω πόρτα τους ιδιώ-
τες στην δημόσια Υγεία. Είναι κι αυτό κοροϊ-
δία, όπως και με τις 2.000 προσλήψεις που και
ελάχιστες είναι και δεν έχουν γίνει ακόμα.
Χρειαζόμαστε 30.000 προσλήψεις, ενίσχυση
της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας, άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων και
κρατικοποίηση των ιδιωτικών κι αυτό σημαίνει
απεργιακός αγώνας για να το κερδίσουμε. Αν
το κάνουν στην Ιταλία, που έχουν αρχίσει τις
απεργίες, μπορούμε κι εμείς».

«Θα πρέπει να τσακίσουμε το αφήγημα της
εθνικής ενότητας» σημείωσε ο Νίκος Σμπα-
ρούνης, εργαζόμενος στο Μετρό. «Δεν δίνου-
με τη μάχη μαζί με αυτούς που δολοφονούν
μετανάστες και πρόσφυγες στον Έβρο και τη
Μόρια» τόνισε. Για τις συνθήκες εργασίας των
κούριερ και των ντελιβεράδων που συνεχίζουν
να δουλεύουν παρά την καραντίνα, μίλησε ο
Χρήστος Βαρβέρης, εργαζόμενος στις ταχυ-
μεταφορές.

«Κάθε φορά που διανύουμε μια μεγάλη κρί-
ση, επαναφέρουν το επιχείρημα “δεν είναι
ώρα να αναζητήσουμε ενόχους, όλοι μαζί δί-
νουμε τη μάχη”. Από την οικονομική κρίση και
τα μνημόνια, μέχρι τις καταστροφές στη Μάν-
δρα και τη Ραφήνα, μέχρι την υγειονομική κρί-
ση που διανύουμε τώρα. Αλλά πάντα η εργατι-
κή τάξη, ο απλός κόσμος την πληρώνει στην
πραγματικότητα» θύμησε ο Τάσος Αναστασιά-
δης, υπεύθυνος του Συντονισμού Εργατικής
Αντίστασης. «Πρέπει να προετοιμαστούμε για-
τί η πίεση ενάντια στις κινητοποιήσεις –“κάτσε
σπίτι σου ή δούλευε, δεν είναι ώρα για απερ-
γίες”– θα ενταθεί τις επόμενες μέρες. Θέλουν
να χτυπήσουν τη συλλογικότητα της εργατικής
τάξης. Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να
ραγίσουμε την προπαγάνδα της κυβέρνησης η
οποία υιοθετείται από διάφορες πλευρές δεξιά
κι αριστερά. Αν “δεν είναι ώρα τώρα για ευθύ-
νες και διεκδικήσεις” πότε είναι; Όταν θα έχει
έρθει η καταστροφή; Γιατί υπάρχει και η πτυχή
της οικονομικής κρίσης που έρχεται παρέα με
τον κορονοϊό, η οποία θα κάνει το 2008 να μοι-
άζει με παιδική χαρά. Κι αυτή η κρίση δεν πρέ-
πει να μας βρει με διαλυμένη τη συλλογικότη-
τα της τάξης μας». 

Στέλιος Μιχαηλίδης

18 Μάρτη 2020, Νο 1414Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Να στηρίξουμε 
τους εργαζόμενους 
στα Νοσοκομεία

16/3, Κινητοποίηση καθαριστριών στο νοσοκομείο Έλενα
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Σε σύλληψη του δημοσιογράφου Θράσου
Αβραάμ προχώρησε η αστυνομία μετά την
υπόδειξη γνωστών ακροδεξιών στη Μυτιλήνη!
Πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση. 

Όπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η
συντακτική Ομάδα του Ν στο διαδικτυακό σάιτ
Στο Νησί: “Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμι-
ση και παράβαση του νόμου περί προσωπικών
δεδομένων κατέθεσαν κατά του συναδέλφου
μας, δημοσιογράφου εκπροσώπου της Συνε-
ταιριστικής Επιχείρησης «Ενημέρωση» που εκ-
δίδει το «Ν» Θράσου Αβραάμ, δυο γνωστοί
ακροδεξιοί. 

Κι αυτό γιατί το «Ν» αναδημοσίευσε ελεύθε-
ρο βίντεο χιλιάδων προβολών που κυκλοφορεί
μέρες στο διαδίκτυο και σε μεγάλες πανελλα-
δικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, το οποίο,
όπως οι ίδιοι λένε τους δείχνει να πρωταγωνι-
στούν στην επίθεση κατά εθελοντών του «One
Happy Family». Μάλιστα το βίντεο αυτό που
προκάλεσε και την παρέμβαση του Αρείου Πά-
γου αποτέλεσε το αποδεικτικό υλικό για την
ταυτοποίηση επτά ατόμων (στους οποίους
σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνονται
και οι δυο μηνυτές) ως αυτουργούς της επίθε-
σης.

Στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στην οδό

Κομνηνάκη και χωρίς να έχει ενημερωθεί σχε-
τικά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης τέσ-
σερις πάνοπλοι και εποχούμενοι άνδρες της
ομάδας «Δίας» έστησαν καρτέρι έξω από τα
γραφεία του «Ν» για να συλλάβουν τον Θράσο
Αβραάμ. Χωρίς να του εξηγούν γιατί προβαί-
νουν στη σύλληψη, αναφέροντας απλά πως
πρόκειται για σύλληψη με τη διαδικασία του
αυτοφώρου, τον περιέφεραν στην οδό Κομνη-
νάκη ως εγκληματία και τον οδήγησαν σε περι-
πολικό στην είσοδο του πάρκου Χατζηδήμου
με το οποίο τον μετέφεραν στην Αστυνομία.

Η ακροδεξιά φάρσα όμως δεν απέδωσε. Λί-
γη ώρα μετά με εντολή Εισαγγελέα ο Θράσος
Αβραάμ αφέθηκε ελεύθερος ενώ ζητήθηκε να
διαβιβαστεί η υπόθεση στην Εισαγγελία για
παραπέρα διερεύνηση. 

Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Αργά το απόγευμα
της Παρασκευής 13 Μαρτίου γνωστός ακρο-
δεξιός, πρόσφατα καταδικασθείς για απειλή
εναντίον της 'Eφης Λατσούδη, κάλεσε τον
Θράσο Αβραάμ στο κινητό του τηλέφωνο λέ-
γοντας ότι πρόκειται για επείγον θέμα και πρέ-
πει να τον δει οπωσδήποτε. Επέμεινε δε πως

πρέπει να τον δει αμέσως.
Ο Θράσος Αβραάμ κάλεσε τον παραπάνω

στα γραφεία του Ν όπου ο καταδικασθείς του
είπε πως «πρέπει να προσέχει γιατί κάποιοι
πρόκειται να τον δείρουν». Η συνάντηση κρά-
τησε λίγα λεπτά κι προφανώς είχε σκοπό να
βγάλει τον Θράσο Αβραάμ από το σπίτι του
και να τον φέρει στο δρόμο ώστε να γίνει εύ-
κολη η σύλληψη του. «Αυτός είναι» ακούστηκε
μέσα στην γεμάτη από κόσμο οδό Κομνηνάκη
να φωνάζει στους ακροβολισμένους άνδρες
της ομάδας «Δίας» οι οποίοι έσπευσαν να τον
συλλάβουν...

Η Διοίκηση της ΕΛΑΣ τοπικά και κεντρικά και
η πολιτική ηγεσία της ας εξετάσει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
σοβαρά το πώς αντί της προστασίας στη Δη-
μοκρατία και τους θεσμούς της κάποιοι χρησι-
μοποιούν τη Αστυνομία σε παιχνίδια ακροδε-
ξιών παρακρατικών συμμοριών” καταλήγει η
ανακοίνωση της Ομάδας του Ν. Με ανακοινώ-
σεις τους τις ακροδεξιές και αστυνομικές προ-
κλήσεις έχουν καταγγείλει ήδη η ΕΣΗΕΠΗΝ
και άλλοι φορείς.

Χίλιοι περίπου αγωνιστές-
στριες διαδήλωσαν το Σάββα-
το 14 Μάρτη στην Μυτιλήνη,

στη μεγαλύτερη σε μέγεθος διαδή-
λωση που έχει γίνει στο νησί μετά
τις μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια
στο χτίσιμο κλειστής δομής-φυλα-
κής για τους πρόσφυγες πριν από
μόλις τρεις βδομάδες. Η συγκέν-
τρωση που έγινε στην πλατεία Σαπ-
φούς και η πορεία που ακολούθησε
στους δρόμους της Μυτιλήνης ήταν
επίσης μεγαλύτερη σε συμμετοχή
από κάθε κάλεσμα για ρατσιστικά
“μπλόκα” που στήριξαν τοπικοί πα-
ράγοντες της δεξιάς και ακροδεξιοί
στο νησί τις προηγούμενες δύο βδο-
μάδες ανοίγοντας το δρόμο στον
φασιστικό εσμό να κάνει την εμφάνι-
σή του χτυπώντας και βάζοντας φω-
τιές στο νησί. 

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήμα-
τα στο πλευρό των προσφύγων της
Μόριας απαιτώντας κλείσιμο τον χοτ
σποτ αλλά και ενάντια στις φασιστι-
κές επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου
που δρουν με την ανοχή της αστυ-
νομίας καθώς και τις προκλητικές κι-
νήσεις της ίδιας της αστυνομίας.
Όπως μας μεταφέρει ο Μιχάλης
Τσορμπατζόγλου από την Μυτιλήνη: 

“Μεγαλειώδης και με παλμό ήταν
η πορεία των περίπου 1000 αγωνι-
στριών και αγωνιστών που είχε ορ-
γανωθεί εδώ και δύο βδομάδες από
την Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Λέ-
σβου με καλέσματα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
του Αντιφασιστικού Συντονισμού και
της Ένωσης Ιατρών ΕΣΥ Λέσβου. Η
ιδιόμορφη κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου και
του κορονοϊού, που έχει επιβληθεί
στα νησιά του Β.Α. Αιγαίου το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα έχει τα χαρα-

κτηριστικά μιας ευρύτερης πρόβας
τζενεράλε καταστολής και αναστο-
λής θεμελιωδών δημοκρατικών δι-
καιωμάτων. 

Τα γεγονότα καταστολής διαδέ-
χονται το ένα το άλλο με πιο πρό-
σφατο την προσαγωγή του δημοσιο-
γράφου Θράσου Αβραάμ απο την
Συνεταιριστική δημοσιογραφική
εφημερίδα ‘Στο Νησί' μετά απο μή-
νυση γνωστών υποδίκων ακροδε-
ξιών στοιχείων που συμμετείχαν στα
τελευταία πογκρόμ εναντίον εργαζο-
μένων σε ΜΚΟ. Η κυβέρνηση έχει
προσπαθήσει να εντάξει στην παν-
δημία του κορονοϊού τα αυταρχικά
αντεργατικά και αντιπροσφυγικά της

σχέδια κηρύσσοντας τις διαδηλώ-
σεις και τις πορείες παράνομες, την
ίδια στιγμή που κρατά εγκλωβισμέ-
νους τους πρόσφυγες αντιμέτωπους
με τον κορονοϊό και τις άθλιες συν-
θήκες που οδήγησαν στον θάνατο
ενός παιδιού που κάηκε ζωντανό
στη Μόρια, μόλις δύο μέρες μετά τη
διαδήλωση. Ο λαός της Λέσβου αν-
τιμέτωπος με ένα σύστημα που έχει
διαλύσει την αγροτοκτηνοτροφική
παραγωγή, τις δομές κοινωνικού
κράτους με κύρια την Υγεία δεν στα-
ματά να οργανώνει τις κοινωνικές
του απαντήσεις μαζί με τους πρό-
σφυγες με επόμενο ραντεβού στις
21η Μάρτη”.

Την στοχοποίηση της Ένωσης Ια-
τρών ΕΣΥ της Λέσβου που κάλεσαν
στη διαδήλωση κατήγγειλε σε ανα-
κοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου.
Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα:
“Ο τοπικός τομέας της ΟΝΝΕΔ
αφού κώφευε και σιωπούσε όλο αυ-
τό το χρονικό διάστημα των φασιστι-
κών πογκρόμ ενάντια σε μετανά-
στες, εργαζόμενους σε ΜΚΟ ακόμα
και ντόπιους πολίτες με πρόσφατο
γεγονός την προσαγωγή του Θρά-
σου Αβραάμ, γνωστού δημοσιογρά-
φου, μετά την μήνυση υποδίκων
ακροδεξιών χαρακτήρων που πρω-
τοστάτησαν στα πογκρόμ, προχω-
ρούν σ' αυτό που τους επιβάλλει η

ξεπερασμένη κοινωνική και πολιτική
αντίληψη. Έχουν το θράσος να
στρέφονται εναντίον της Ένωσης Ια-
τρών ΕΣΥ Λέσβου και ζητάνε την κύ-
ρωση πειθαρχικών μέτρων για την
συμμετοχή τους στην πορεία αλλη-
λεγγύης του Σαββάτου αγωνιζόμε-
νοι για την υγεία των κατατρεγμέ-
νων ντόπιων και μεταναστών”.

Σε ανακοίνωσή της η Αντιφασιστι-
κή Πρωτοβουλία Λέσβου σημειώνει
ανάμεσα σε άλλα: «Η κυβέρνηση
μάς καλεί να μείνουμε σπίτι για να
αντιμετωπίσουμε τον κοροναϊό. Για
να μείνουμε όμως σπίτι πρέπει και να
υπάρχει ‘σπίτι’. Κι όμως, αυτή τη
στιγμή πάνω από 17.000 άνθρωποι
δίπλα μας μένουν, υπό συνθήκες
αθλιότητας, σε παράγκες και σκη-
νές, κάτι που τους καθιστά ευπαθείς
στον ιό, με τραγικές συνέπειες για
ΟΛΟ το νησί. Αυτό ακριβώς το αί-
σθημα της αλληλεγγύης, του σεβα-
σμού και της κοινωνικής ευθύνης
μας έσπρωξε στον δρόμο. Με αίσθη-
μα αλληλεγγύης πραγματοποιήσαμε
την πορεία, για να μη μένουν παιδιά
και άνθρωποι με σοβαρές ασθένειες
στην κόλαση της Μόριας, για να
ακουστεί η φωνή που λέει «άμεση
μετακίνηση σε δομές με κατάλληλες
συνθήκες διαβίωσης» και για να μη
στοχοποιηθούν εκ νέου οι πρόσφυ-
γες, ούτε να θρηνήσουμε θύματα”.

Γιώργος Πίττας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΑΡΣΙΣ 
Επίταξη
ξενοδοχείων

“Ατομική ευθύνη εκτός από το να μέ-
νεις σπίτι, είναι να απευθυνθείς στην κυ-
βέρνηση και να απαιτήσεις ΑΜΕΣΑ: Με-
ταφορά άμεση και οργανωμένη των
προσφύγων και μεταναστών από τα νη-
σιά στην ενδοχώρα, σε οργανωμένους
άδειους χώρους είτε σε διαμερίσματα
είτε σε μικρές μονάδες. Επίταξη ξενο-
δοχείων και στεγαστικών μονάδων.
Προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού στα νοσοκομεία και στις
δομές φιλοξενίας. Αντί το κράτος να
φτιάχνει τα νέα κέντρα κράτησης στις
Σέρρες και στη Μαλακάσα, να φτιάξει
νοσοκομεία. Αντί να προσλαμβάνει
αστυνομικούς να προσλάβει γιατρούς
και νοσηλευτές”. Αυτά αναφέρει μεταξύ
άλλων σε ανακοίνωσή του το Σωματείο
Εργαζομένων στην ΜΚΟ Άρσις. 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μεγάλη διαδήλωση 
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες

14/3, Αντιρατσιστική διαδήλωση στη Μυτιλήνη. Φωτό: stonisi.gr

Η δημοσιογραφία δεν φιμώνεται



Απεργιακή απάντηση στα ρατσιστικά
μέτρα της κυβέρνησης έδωσαν στις
11 Μάρτη οι εργαζόμενοι της Υπη-

ρεσίας Ασύλου και της ΜΚΟ Άρσις. Μεγά-
λη ήταν η συμμετοχή στην 24ωρη απεργία
που κήρυξαν συντονισμένα τα δύο σωμα-
τεία και αντίστοιχα μαζική ήταν και η
απεργιακή διαδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε το ίδιο πρωί.

Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και
στην πορεία που ακολούθησε στο Υπουρ-
γείο Μεταναστευτικής Πολιτικής συμμετεί-
χαν εκτός από δεκάδες απεργούς των δύο
χώρων, η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοι-
νότητα, το αριστερό αγωνιστικό σχήμα
των δικηγόρων Εναλλακτική Παρέμβαση -
Δικηγορική Ανατροπή και πλήθος αλλη-
λέγγυων.

Τα δύο σωματεία με την απεργία συγ-
κρούονται τόσο με τα μέτρα που έφερε σε
ισχύ από την αρχή της χρονιάς το σχετικό
ρατσιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης,
όσο και με τα “έκτακτα” μέτρα που απο-
φάσισε το ΚΥΣΕΑ. Στα μεν μέτρα του ΚΥ-
ΣΕΑ περιλαμβάνεται η αναστολή του δι-
καιώματος υποβολής αίτησης ασύλου και
οι άμεσες απελάσεις, στο δε νέο καθε-
στώς που επιβάλει το ψηφισμένο νομο-

σχέδιο, προωθείται η απόρριψη των αιτη-
μάτων ασύλου, αναγγέλεται το χτίσιμο
κλειστών στρατοπέδων– φυλακών προ-
σφύγων και επισπεύδονται οι απελάσεις.

Ταυτόχρονα τα δύο σωματεία επισήμα-

ναν το άθλιο εργασιακό καθεστώς της εν-
τατικοποίησης και της επισφάλειας στο
οποίο εργάζονται οι εργαζόμενοι τόσο της
Υπηρεσίας Ασύλου, όσο και στις ΜΚΟ.

Σ.Μ.
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Με τις εξελίξεις για την πανδημία,
τη συνέχιση του πολέμου της κυ-
βέρνησης σε βάρος των προσφύ-

γων, το κλείσιμο δομών της δημόσιας Υγεί-
ας (τακτικά ιατρεία και χειρουργεία), την
εφαρμογή του ρατσιστικού νέου νόμου για
το άσυλο και τις ειδήσεις από τις πυρκα-
γιές σε Ελαιώνα και Μόρια τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης συσσωρεύουν οργή.

«Πήγα το κοριτσάκι μου στο νοσοκομείο
Αγία Σοφία και μας έδιωξαν γιατί είναι
κλειστά τα ιατρεία λόγω κορονοϊού. Τι να
κάνω;», είπε εξοργισμένος πρόσφυγας
από τη Μαλακάσα, δείχνοντας το παρα-
πεμπτικό του παιδιού, όπου περιγράφεται
βαρύ περιστατικό, άσχετο με τον κορο-
νοϊό, που σύμφωνα με την τακτική της κυ-
βέρνησης δε χρήζει φροντίδας. «Παίρνω
αντιεπιληπτικά για τον γιο μου από τα κοι-
νωνικά ιατρεία όπου δεν χρειάζεται να
πληρώνω και δεν ζητούν ΑΜΚΑ. Τώρα λό-
γω της πανδημίας έκλεισαν και δυσκο-
λεύομαι πολύ να τα βρω, έχω κατέβει δυο
φορές στην Αθήνα. Τα χρειάζεται κάθε 12
ώρες. Επίσης η υπηρεσία ασύλου έκλεισε
για ένα μήνα λόγω του νέου νόμου, ενώ η
κάρτες μας ως αιτούντες άσυλο λήγουν
άμεσα και δεν έχουμε νέο ραντεβού», δή-
λωσε προσφύγισσα από τη Μαλακάσα.
Την Κυριακή 22 Μάρτη οι πρόσφυγες από
τη Μαλακάσα θα έχουν βγάλει κείμενο με
τα αιτήματά τους για να διαβαστούν στη
συγκέντρωση αλληλεγγύης που οργανώ-

νει η ΚΕΕΡΦΑ. 
«Στο Σχιστό δεν υπάρχει κανένας για-

τρός στο στρατόπεδο. Από αυτήν την έλ-
λειψη ένας πρόσφυγας είχε χάσει το μω-
ρό του. Το μόνο που υπάρχει είναι ένα
άτομο που δίνει μονότονα τη συμβουλή
‘πιείτε νερό’, ό, τι και να συμβαίνει. Οι
πρόσφυγες είναι φοβισμένοι για το τι θα
σημάνει η επιδημία αν εμφανιστεί στο
στρατόπεδο, δεδομένων και των άθλιων
συνθηκών. Η οργάνωση που έχει τη δια-
χείριση του καμπ, αναπαράγει το μότο της
κυβέρνησης και λέει: μείνετε στα κοντέι-
νερ. Αλλά δεν κάνει καμία ενέργεια είτε
για να υπάρχει γιατρός, είτε για να είναι
πιο εύκολη η πρόσβαση στα νοσοκομεία,
για παράδειγμα να μπει κάποιο λεωφο-
ρείο. Οι πρόσφυγες συγκροτούν μια επι-
τροπή που τις επόμενες ημέρες θα βγάλει
κείμενο με τα αιτήματά τους», είπε στην
ΕΑ ο Αντώνης, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ που
παρεμβαίνει στο καμπ του Σχιστού.

Άθλιες τουαλέτες
«Πριν 4 ημέρες μια αστυνομικός βρέθη-

κε θετική στον κορονοϊό», είπε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη κρατούμενος από την
Αμυγδαλέζα. «Η κατάσταση είναι πολύ χά-
λια. Η Αμυγδαλέζα δεν θα έπρεπε να
υπάρχει καν, δεν υπάρχει κανένας κανό-
νας υγιεινής, δεν υπάρχει καθαριότητα, οι
τουαλέτες είναι άθλιες. Μετά την ανακά-
λυψη του κρούσματος προσπάθησαν να

μεταφέρουν 70 άτομα στην Κόρινθο με
κλούβα. Εκεί δεν έγιναν δεκτοί και επέ-
στρεψαν στην Αμυγδαλέζα. Την επόμενη
ημέρα ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με λευκές
ρόμπες αλλά δεν μας εξέτασαν. Μετά από
δυο ημέρες άφησαν ελεύθερους 4 άτομα
από μια πτέρυγα και 20 άτομα από μια άλ-
λη. Οι κρατούμενοι μέσα στην Αμυγδαλέ-
ζα ρωτάμε τι θα γίνει με εμάς. Θα μας
αφήσουν; Τι θα κάνουν τώρα που βρήκαν
το κρούσμα; Κανείς δεν νοιάζεται για εμάς
ακόμη και τώρα που υπάρχει το πρόβλημα
του κορονοϊού».

Στο μεταξύ η κυβέρνηση που αφήνει
ντόπιους και πρόσφυγες στο έλεος της
πανδημίας και μας λέει να «μείνουμε σπί-
τια μας» συνεχίζει τη βρωμοδουλειά της
που οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερες υγει-
ονομικές βόμβες. Την Κυριακή 15 Μάρτη
το πρωί, κλιμάκιο της αστυνομίας επιθεω-
ρούσε τα κτίρια του στρατού που σχεδιά-
ζεται να γίνουν κλειστό κέντρο κράτησης.
Τα ξημερώματα 700 πρόσφυγες έφταναν
με πλοίο από τη Λέρο στον Ωρωπό. Την
ίδια μέρα έλαβε χώρα επιχείρηση της
ΕΛΑΣ για την εκκένωση του Πολυτεχνείου
από πρόσφυγες που είχαν βρει καταφύγιο
εκεί. Το αίτημα για άσυλο, στέγη και ΑΜ-
ΚΑ σε όλους τους πρόσφυγες είναι πιο
επιτακτικό από ποτέ. Είναι ζήτημα ζωής
και θανάτου.

Αφροδίτη Φράγκου

Αναβάλλεται η απεργία στις 19 Μάρτη που
είχαν κηρύξει πρωτοβάθμια σωματεία και
σωματεία βάσης. Η Εύα Ηλιάδη, εργαζόμενη
σε ΜΚΟ και μέλος του ΣΒΕΜΚΟ μίλησε στην
ΕΑ για την απεργία αλλά και για όλα τα ζη-
τήματα που άνοιξε η συζήτηση για την ανα-
βολή της εν μέσω πανδημίας.

“Ησυγκεκριμένη απεργία στις 19 Μάρτη
έπρεπε να γίνει γιατί είχε σαν βασικά αι-
τήματα τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-

σίας και τη σταθερή δουλειά για όλους. Αιτήματα
που αποδεικνύεται στην πράξη εν μέσω πανδημίας
πόσο σημαντικά είναι. Το βλέπουμε άλλωστε και
από τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις που κάνουν
και άλλα κομμάτια της εργατικής τάξης.

Και στο δικό μας σωματείο έγινε μεγάλη κουβέν-
τα για την απεργία και για το αν πρέπει να την κρα-
τήσουμε ή όχι. Τελικά αποφασίστηκε η αναβολή της
στο πλαίσιο της απαγόρευσης των συγκεντρώσεων.
Παρόλα αυτά, από τη δική μας μεριά, από το σωμα-
τείο των εργαζόμενων στις ΜΚΟ, μπαίνουν πάρα
πολύ δυνατά και πιεστικά τα ζητήματα όλων όσων
συμβαίνουν μέσα στα καμπς. Τί κάνουμε με τους
πρόσφυγες; 

Είναι ξεκάθαρο ότι το να βρίσκεσαι σαν εργαζό-
μενος σε ένα στρατόπεδο εν μέσω πανδημίας του
κορονοϊού ανοίγει μια σειρά από ζητήματα που δεν
έχουν να κάνουν μόνο με την υγεία τη δική μας σαν
εργαζόμενοι αλλά και με τους ίδιους τους πρόσφυ-
γες. Με τους ανθρώπους για τους οποίους και με
τους οποίους δουλεύουμε μαζί. Στο κάτω κάτω της
γραφής αν εμείς έχουμε κάποιο σπίτι να πάμε αυτοί
δεν έχουν τίποτα. 

Το περιβόητο “Μένουμε σπίτι” της κυβέρνησης,
για αυτόν τον κόσμο σημαίνει να μένουν σε σκηνές
και δωμάτια των 8 τετραγωνικών ανά 5 ή 8 άτομα.
Άρα ουσιαστικά αυτό που παίζει στα στρατόπεδα
είναι το ακριβώς ανάποδο από αυτό που βγαίνει και
λέει, τελείως υποκριτικά, το υπουργείο υγείας. Μην
συνωστίζεστε, μη συναθροίζεστε, να πλένετε τα χέ-
ρια σας: Όλα αυτά δηλαδή που πραγματικά δεν
μπορεί να κάνει κάποιος σε κανένα καμπ. Στη Μα-
λακάσα έτσι και μπεις μέσα στο στρατόπεδο αυτή
τη στιγμή μπορείς να δεις πως πίσω από την “Ανοι-
χτή Δομή”, στο τέλος του οικοπέδου, έχουν φτιάξει
μια κλειστή δομή, μια φυλακή, που πάνε τους υπό-
λοιπους ανθρώπους που φέρνουν από τα νησιά. 

Πραγματικά σαν εργαζόμενοι τρέμουμε τι θα γί-
νει έτσι και σκάσει ο κορονοϊός μέσα σε κάποιο
στρατόπεδο. Όλοι αυτοί που μίλαγαν για υγειονομι-
κές ωρολογιακές βόμβες πριν λίγα χρόνια φτάνουν
σήμερα με τις πολιτικές τους και τους τρόπους που
χειρίζονται το ζήτημα των προσφύγων να δημιουρ-
γούν πραγματικές ωρολογιακές βόμβες. 

Γι' αυτό και νομίζω ότι πιο οργισμένα και πιο προ-
σηλωμένα από ποτέ πρέπει να κρατήσουμε την κι-
νητοποίηση στις 21 Μάρτη – Διεθνή Μέρα Δράσης
ενάντια στο ρατσισμό και του φασίστες, σαν καμπά-
νια και σαν ορόσημο. Για να διεκδικήσουμε πως αυ-
τοί οι άνθρωποι πρέπει να έρθουν μέσα στις πόλεις
μας, σε ανθρώπινες συνθήκες, και να μην πεθαί-
νουν ο ένας μετά τον άλλο στα στρατόπεδα. Πρέπει
να κλείσουν τα στρατόπεδα. Όλα. Όχι μόνο η Μό-
ρια και η Βιάλ στα νησιά, αλλά όλα τα στρατόπεδα.
Στη Μαλακάσα, στην Κόρινθο, στη Ριτσώνα. Παν-
τού”.

Ευα Ηλιάδη

Κλείστε όλα 
τα στρατόπεδα

Πρόσφυγες χωρίς γιατρούς, 
φάρμακα, μέσα υγιεινής

Μαζική απεργία στην Υπηρεσία Ασύλου

Αθήνα 11/3, Απεργιακή διαδήλωση των εργαζόμενων στην Υπηρεσία Ασύλου και την ΜΚΟ Άρσις

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Τον ξέρουμε τον ένοχο Εργατικές απαντήσεις

Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο προαύλιο έκαναν οι καθα-
ρίστριες του νοσοκομείου Έλενα, τη Δευτέρα 17/3, διεκδικών-

τας τα δεδουλευμένα τους. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή 13/3,
μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου κι
ακολούθησε συνέλευση. Μαζί τους και τις δύο μέρες βρέθηκαν συμ-
παραστάτες από το Συντονιστικό Νοσοκομείων. 

Παράσταση διαμαρτυρίας στην διοίκηση του νοσοκομείου πραγ-
ματοποίησαν τη Δευτέρα 17/3, δεκάδες εργαζόμενοι του νοσοκο-
μείο Αγ.Σάββας, μετά από κάλεσμα του σωματείου, ζητώντας άμε-
σες προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών, χρηματοδότηση, υλι-
κά, μέτρα προστασίας και εκπαίδευση του προσωπικού. «Παίρνουμε
την κατάσταση στα χέρια μας» τονίζει χαρακτηριστικά η ανακοίνωσή
τους. Η δράση συνεχίστηκε και την Τρίτη 18/3 όπου πραγματοποι-
ήθηκε σύσκεψη για το συντονισμό όλων των τμημάτων για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει λόγω του κορονοϊ-
ού. Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμ-
πτης 19 Μάρτη.

Το μεσημέρι της Τρίτης 17/3 ωστόσο, επικοινωνήσαμε με τον πρό-
εδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Κώστα Καταραχιά, ο οποίος ενη-
μέρωσε σχετικά με κρούσματα σε εργαζόμενους του νοσοκομείου:
«Είναι επιβεβαιωμένα τέσσερα κρούσματα σε εργαζόμενους του νο-
σοκομείου μας. Δύο γιατροί, μια γραμματέας κι ένας τεχνολόγος
από το τμήμα του μαστού. Οι εργαζόμενοι εργάζονται σε τμήματα
απ' όπου περνάνε τα πάντα. Αυτή τη στιγμή γίνονται εξετάσεις σε
ανθρώπους που έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους κι έχουν συμπτώ-
ματα. Ωστόσο, σε ειδικευόμενη συναδέλφισσα που έχει έρθει σε
επαφή με αυτά τα άτομα και εμφανίζει ήπια συμπτώματα, ο ΕΟΔΥ
αρνείται να πάρει δείγματα κι αναγκάζεται τώρα να πάει να πληρώ-
σει στον ιδιωτικό τομέα. Άφησαν το νοσοκομείο χωρίς μέτρα ασφα-
λείας, εκτεθειμένο στον κίνδυνο και μιλάμε για ένα νοσοκομείο με
καρκινοπαθείς. Ενημερώσαμε την ΟΕΝΓΕ, μιλήσαμε με το γραμμα-
τέα της ομοσπονδίας, και άποψή του είναι να μπει όλο το νοσοκο-
μείο σε καραντίνα. Την Τετάρτη 18/3 έχουμε παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στη διοίκηση διεκδικώντας να εξεταστούν όλοι όσοι έχουν ήπια
συμπτώματα και να μπει σε καραντίνα το νοσοκομείο». 

Είναι πρωτόγνωρες οι μέρες αυτές για
όλες και όλους. Αλλά η κυρίαρχη
αφήγηση προσπαθεί να πείσει ότι η

πανδημία του κορονοϊού είναι λίγο πολύ
σαν μια εξωγήινη εισβολή. Ένα κακό που
βρήκε την ανθρωπότητα, με όρους φυσικού
φαινομένου, χωρίς την ευθύνη κανενός. Τί-
ποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσό-
τερο από την πραγματικότητα.

Υπάρχουν υπεύθυνοι τόσο για το ξέσπα-
σμα του κορονοϊού, όσο και για την εξάπλω-
σή του. 

Μάνα του ιού είναι ο καπιταλισμός και η
καταστροφή στο περιβάλλον που προκαλεί
η άναρχη ανάπτυξή του. Ο βιολόγος Ρομπ
Χόφμαν έδωσε μια πολύτιμη συνέντευξη
στο αυστριακό αδελφό έντυπο της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης, Marx21. Όπως σημειώνει
μεταξύ άλλων: «Ο πραγματικός κίνδυνος σε
κάθε νέο ξέσπασμα επιδημίας είναι η απο-
τυχία -ή καλύτερα να πούμε σκόπιμη άρνη-
ση- να αντιληφθεί κανείς ότι κάθε νέα εμφά-
νιση ιών σαν τον Covid-19 δεν είναι μεμονω-
μένο περιστατικό. Συνδέεται στενά με την
παραγωγή τροφίμων και την κερδοφορία
των πολυεθνικών εταιρειών. Όποιος θέλει
να καταλάβει γιατί οι ιοί γίνονται όλο και πιο
επικίνδυνοι πρέπει να κοιτάξει το βιομηχανι-
κό μοντέλο της γεωργίας και ειδικότερα της
κτηνοτροφίας. Προς το παρόν, λίγες κυβερ-
νήσεις και ελάχιστοι επιστήμονες είναι δια-
τεθειμένοι να το πράξουν. Το αντίθετο γίνε-
ται συνήθως. Όταν ξεσπούν τα νέα κρού-
σματα, οι κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, ακόμη και το μεγαλύτερο μέ-
ρος του ιατρικού κατεστημένου επικεντρώ-
νονται σε κάθε ξεχωριστή κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης και αγνοούν τα δομικά αίτια
που οδηγούν πολλαπλά περιθωριακά παθο-
γόνα σε ξαφνική παγκόσμια διάδοση, το ένα
μετά το άλλο. Ευθύνεται λοιπόν η βιομηχα-
νική γεωργία αλλά και κάτι άλλο. Η όλο και
πιο επιθετική εισβολή του κεφαλαίου και
στο τελευταίο παρθένο δάσος, και στη μι-
κρότερη καλλιεργήσιμη γη παγκοσμίως. Η
αποδάσωση και η επακόλουθη ανάπτυξη
οδηγούν σε ξεσπάσματα νέων ασθενειών. Η
λειτουργική πολυμορφία και η πολυπλοκό-
τητα που αντιπροσωπεύουν αυτές οι τερά-
στιες εκτάσεις γης ισοπεδώνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε τα παλαιότερα εγκλωβισμένα
παθογόνα να μεταδίδονται σε τοπικές ζωι-
κές και ανθρώπινες κοινότητες».

Κι αν τον ιό γέννησε ο καπιταλισμός και η
ασύστολη ανάπτυξή του, πατεράδες έχει
πολλούς. Είναι η κάθε μια κυβέρνηση που
τον έθρεψε για να γίνει μεγάλη και τρανή
πανδημία. Υπάρχουν πολλά να πούμε για
την κυβέρνηση της Κίνας και το αρχικό κου-
κούλωμα της νέας ασθένειας – διαφωτιστι-
κό είναι το σχετικό άρθρο του Κώστα Πολύ-
δωρου στο Σοσιαλισμός από τα Κάτω που
κυκλοφορεί. Για της Ιταλίας μιλάει ο Βιτόριο
Ανιολέτο σε άλλο σημείο της εφημερίδας. 

Η ελληνική κυβέρνηση είναι κι αυτή ένο-
χη.  Ήξεραν τι έρχεται. Στις 30 Γενάρη ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε
παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης

για τον Κορονοϊό. Στις 21 Φεβρουαρίου εί-
χαν ήδη εντοπιστεί τα πρώτα 6 κρούσματα
στη Λομβαρδία στην Ιταλία. Εν τω μεταξύ η
κυβέρνηση δήλωνε δια στόματος Υπουργού
Υγείας, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι
έτοιμο και θωρακισμένο για τον ερχομό της
αρρώστιας. Την ίδια ώρα αρνιόταν πεισματι-
κά να ανανεώσει τις συμβάσεις των 5.500
συμβασιούχων του ΟΑΕΔ που εργάζονται
σε δημόσιους φορείς – πολλοί από αυτούς
και στην Υγεία. Οι πρώτοι που απολύθηκαν
μάλιστα ήταν από ένα αντικαρκινικό νοσο-
κομείο, το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο
Κηφισιάς. Πάγωσε τις προσλήψεις στα νο-
σοκομεια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθ-
μό των κενών θέσεων στις 40.000. Ταυτό-
χρονα έκανε μεγάλες φιέστες για να ανα-
κοινώσει την εισβολή του ιδιωτικού κεφα-
λαίου μέσω ΣΔΙΤ. Και σ’ αυτές τις φιέστες
ξυλοφόρτωνε τους γιατρούς που διαδήλω-
ναν, τους ίδιους που καλεί η Μαρέβα να χει-
ροκροτήσουμε στα μπαλκόνια. Όταν άρχι-
σαν να έρχονται τα νέα για τον κορονοϊό
άρχισε να κάνει μετακινήσεις εργαζομένων
από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και το μό-
νο που κατάφερνε ήταν να μπαλώνει κενά
δημιουργώντας καινούργια. 

Ρατσισμός
Κι όλο αυτό το διάστημα, αντί για τη δη-

μόσια Υγεία, επένδυε στο ρατσισμό, την πο-
λεμοκαπηλεία και την καταστολή. Το Γενά-
ρη ανακοίνωσε την πρόσληψη 1500 ειδικών
φρουρών και 800 συνοριοφυλάκων. Στο τέ-
λος του Φλεβάρη σπατάλησε εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ μόνο και μόνο για να στείλει

τα ΜΑΤ στη Χίο και στη Λέσβο. Την ίδια ώρα
ψήφιζε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που
τσακίζει την κοινωνική ασφάλιση κι ετοίμαζε
το νέο νομοσχέδιο για τον περιορισμό των
διαδηλώσεων. Στις 29 Φλεβάρη έθεσε σε
συναγερμό αστυνομία και στρατό στέλνον-
τάς τους στα σύνορα να δολοφονούν πρό-
σφυγες παρουσιάζοντας τους σαν «εισβο-
λή».

Είναι ένοχοι λοιπόν. Όσο κι αν θέλουν να
μετακυλήσουν την ευθύνη στον απλό κό-
σμο, γιατί αυτό κάνουν οι καμπάνιες του
Υπουργείου Υγείας. Τελικά, από διαλυμένο
σύστημα Υγείας πεθαίνεις, όχι σαν “φυσικό
αποτέλεσμα” από τον ιό. 

Άλλωστε το #μένουμε σπίτι, φαίνεται ότι
δεν ισχύει για όλους και δεν έχει να κάνει με
την “ανευθυνότητά” τους. Έχει να κάνει με
το ότι είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν στη
δουλειά τους για να συνεχίσει να λειτουργεί
το σύστημα. Από την παραγωγή των αγα-
θών μέχρι την πώλησή τους, εκατομμύρια
εργάτες κι εργάτριες θα συνεχίσουν να πη-
γαίνουν στη δουλειά. Κι όσοι μένουν σπίτι,
θα έχουν να παλέψουν με τη φτώχεια, την
απληρωσιά, την ανεργία και την αβεβαιότη-
τα. Αβεβαιότητα για το αν θα έχουν δουλειά
όταν θα τελειώσει όλο αυτό, ακόμα και αν
θα έχουν σπίτι, καθώς τα νοίκια συνεχίζουν
να τρέχουν. Και είναι και άλλα ερωτήματα.
Σε ποιο σπίτι θα μείνουν άραγε οι 40.000
άστεγοι; Ποια είναι η υγιεινή του χαρτόκου-
του για να τηρηθούν οι κανόνες της; 

Οι «έκτακτες συνθήκες» θα πρέπει να ση-
μαίνουν την κλιμάκωση κι όχι το πάγωμα
των αγώνων.

Το εργατικό κίνημα έχει διαμορφώσει την ατζέν-
τα των «έκτακτων μέτρων» που χρειάζεται να
παλέψει. 

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων και ο Συντονισμός
Εργατικής Αντίστασης καλούν σε οργάνωση κινητο-
ποιήσεων σε κάθε χώρο δουλειάς που θα επιβάλλει:
Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, όλων των
κλάδων και ειδικοτήτων, πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, στην Υγεία. Να ανοίξουν όλες οι κλει-
στές κλίνες ΜΕΘ και οι ανενεργές δομές Υγείας. Μο-
νιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και
προϋποθέσεις. Λεφτά για τα νοσοκομεία, για προμή-
θεια σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό, είδη υγιεινής.
Μαζικές Προσλήψεις στους ΟΤΑ και σε όλες τις δη-
μόσιες Υπηρεσίες. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, λεφτά για τις δημό-
σιες συγκοινωνίες για αύξηση της συχνότητας δρο-
μολογίων. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας.
Απαγόρευση των απολύσεων. Να μην εφαρμοστεί η
κατ’ οίκον εργασία. Να μην επιτρέψουμε στην εργο-
δοσία να διαλύσει ακόμη περισσότερο τις εργασιακές
σχέσεις, και να γλυτώσει από την εφαρμογή ουσια-
στικών μέτρων πρόληψης και προστασίας της υγείας
και της ασφάλειας. Άδεια με πλήρεις αποδοχές και
ασφάλιση σε όσους εργαζόμενους έχουν μικρά παι-
διά, σε όσους ασθενήσουν, οι ίδιοι ή τα μέλη των οι-
κογενειών τους, για όσους κλείσει η επιχείρηση που
δουλεύουν. Ειδική μέριμνα για «μπλοκάκηδες» και
ελεύθερους επαγγελματίες που δεν μπορούν να δου-
λέψουν. Έκτακτο επίδομα από τον ΟΑΕΔ, κάλυψη
από το κράτος του ενοικίου και των υπόλοιπων αναγ-
κών. Αυστηροποίηση των ελέγχων από τις Επιθεωρή-

σεις Εργασίας σε κλάδους και χώρους δουλειάς.
Αναστολή πληρωμών προς το Δημόσιο, τις τράπεζες,
τις ΔΕΚΟ για τους εργαζόμενους. Υλικά προφύλαξης
(μάσκες, σαπούνια, αλκοολούχα αντισηπτικά κλπ) δω-
ρεάν από το κράτος σε όλους τους χώρους που
υπάρχει συγχρωτισμός. Να παταχτεί η αισχροκέρ-
δεια.

“Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων σε Υγεία,
καθαριότητα και κοινωνικές υπηρεσίες, έκτακτες
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε δήμους και νο-
σοκομεία, χορήγηση όλων των Μέσων Ατομικής Προ-
στασίας”, απαιτεί το σωματείο των εργαζόμενων στο
δήμο Νίκαιας Ρέντη.

Δωρεάν συγκοινωνίες
Σε δωρεάν συγκοινωνίες καλεί μεταξύ άλλων το

ΣΕΛΜΑ, το σωματείο των εργαζόμενων στο Μετρό:
«Τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς είναι κοινωνικό
αγαθό. Σε μια χώρα που έκλεισαν χιλιάδες επιχειρή-
σεις και χάνονται μεροκάματα λόγω καραντίνας, θα
πρέπει στοιχειωδώς να γίνουν ΔΩΡΕΑΝ για όσους
έχουν ανάγκες να μετακινηθούν. Οι εργαζόμενοι δου-
λεύουμε 24 ώρες το 24ωρο με αυτοθυσία για να εξυ-
πηρετήσουμε το κοινωνικό σύνολο κι όχι για τα κέρδη
κάποιου “επιχειρηματία επενδυτή”. Πλέον είναι αυτα-
πόδεικτη η ανάγκη να παραμείνουν οι αστικές συγκοι-
νωνίες κρατικός φορέας, με ευαισθησία στις ανάγκες
του κοινωνικού συνόλου. Είναι επιτακτική ανάγκη για
άμεση χρηματοδότηση του συνόλου των αναγκών
από το κράτος, για όσο καιρό διαρκούν τα μέτρα
προστασίας, τόσο για τις λειτουργικές ανάγκες όσο
και για τις πλέον αυξημένες ανάγκες για απολύμανση

σε όλες τις εγκαταστάσεις και το σιδηροδρομικό δί-
κτυο της ΣΤΑ.ΣΥ. Οι εργαζόμενοι στην λειτουργία θα
πρέπει να απεμπλακούν άμεσα από τις οικονομικές
συναλλαγές και τους ελέγχους κομίστρου, προκειμέ-
νου να προφυλάξουν τόσο την δική τους υγεία, όσο
και των επιβατών. Ομαδοποίηση σε μικρά γκρουπ σε
όλο το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό προς απο-
φυγή και μετάδοση του ιού, με ειδική μέριμνα στις
ευπαθείς ομάδες. Άμεσος έλεγχος όλων των εργαζο-
μένων στις αστικές συγκοινωνίες, όταν εμφανίζουν τα
πρώτα συμπτώματα ιώσεως, από τον ΕΟΔΥ, ανεξαρ-
τήτως ηλικίας και ιατρικού ιστορικού, δεδομένου του
τεράστιου αριθμού επαφών με το επιβατικό κοινό και
τους χιλιάδες εργαζόμενους σε τεχνικά αεριζόμενους
χώρους. Λαμβάνοντας υπόψη την επιβατική κίνηση,
θα πρέπει τα δρομολόγια να προσαρμοστούν στις ει-
δικές συνθήκες, για όσο διάστημα κριθεί σκόπιμο για
την δημόσια υγεία».

Με κοινή τους δήλωση εκλεγμένα μέλη σε Δ.Σ Δι-
κηγορικών Συλλόγων, διεκδικούν πάγωμα των ενοι-
κίων και απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοι-
κίας, απαγόρευση απολύσεων, έκτακτο επίδομα «σε
άμισθους συναδέλφους/ισσες»,  αναστολή πληρωμής
ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώ-
σεων, αναστολή πληρωμής, αναστολή διακοπών νε-
ρού, ρεύματος και τηλεφώνου, άμεση ενίσχυση του
συστήματος Υγείας με προσλήψεις γιατρών και προ-
σωπικού, προσωρινή επίταξη ιδιωτικών κλινικών που
θα πρέπει να λειτουργήσουν στα πλαίσια του δημόσι-
ου συστήματος Υγείας.
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Είναι ταξικό θέμα η αντιμετώπιση
του κορονοϊού. Μπορεί σε μια
πανδημία να επηρρεάζονται

φτωχοί και πλούσιοι, αλλά πολύ δια-
φορετικά θα την αντιμετωπίσει ο καθέ-
νας. Ο φτωχός το περισσότερο που
μπορεί να κάνει είναι να πάρει ένα τη-
λέφωνο στον ΕΟΔΥ κι αν του το σηκώ-
σουν να περιγράψει τα συμπτώματα.
Ο πλούσιος θα πάει θα πληρώσει και
θα κάνει το τεστ σε μια ιδιωτική κλινι-
κή κι αν είναι θετικός θα κάτσει στο
σπίτι του χωρίς τις ίδιες επιπτώσεις
που θα έχει ένας εργαζόμενος. 

Αλλά είναι ταξικό ζήτημα και γιατί
υπάρχουν ευθύνες για αυτή την παν-
δημία. Η βιομηχανία τροφίμων για το
ξέσπασμά της και οι νεοφιλελεύθερες
πολιτικές για τη διάλυση των συστη-
μάτων Υγείας και τη δυσκολία στην
αντιμετώπισή της. Οι Financial Times
βγαίνουν και λένε ότι η Νέα Υόρκη θα
είναι από τις λιγότερο ικανές να αντι-
μετωπίσουν τον κορονοϊό γιατί υπάρ-
χει ένας τεράστιος αριθμός ανασφάλι-
στων. Βλέπουμε τις συνέπειες όλων
των επιθέσεων του προηγούμενου δια-
στήματος στο κράτος πρόνοιας, τις
ιδιωτικοποιήσεις, τη μείωση του ποιοι
δικαιούνται πρόσβαση στη δημόσια
Υγεία.

Χρειάζεται να απαντήσουμε στα πε-
ρί ατομικής ευθύνης. Δεν μπορούμε
να μοιραζόμαστε την ευθύνη με αυ-
τούς που διάλυσαν το ΕΣΥ, που έκλει-
σαν νοσοκομεία, που διέλυσαν την
πρωτοβάθμια περίθαλψη, που υπάρ-
χουν 100 κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ, που
άφησαν κενές 35.000 οργανικές θέ-
σεις στην Υγεία. Το Λοιμωδών π.χ. που
τρέχουν τώρα να τα το ξανανοίξουν,
χωρίς βέβαια να έχουν προσωπικό για
να το κάνουν, είναι ο ίδιος ο Άδωνις
που το έκλεισε. Η ευθύνη είναι των κυ-
βερνήσεων και του συστήματος που
μέχρι πρότινος έλεγαν ότι η δημόσια
Υγεία χρειάζεται να μικρύνει.

Ταξικά είναι και τα μέτρα που ανα-
κοίνωσε η κυβέρνηση. Φοροαπαλλα-
γές για τις εισφορές των εργοδοτών,
επιδοτήσεις από το κράτος, μέτρα
στήριξης για τις επιχειρήσεις, αναστο-
λή ελέγχων από το ΣΕΠΕ. Αλλά για
τους εργάτες το κράτος προβλέπει
συρρικνωμένους μισθούς και άδειες
που θα κόβονται από την καλοκαιρινή
άδεια που δικαιούνται.

Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα
που επιμένουν να δίνουν εκατομμύρια
για τη δήθεν «απειλή» στα σύνορα και
τίποτα για την Υγεία. Ούτε των ντό-
πιων ούτε των προσφύγων. 

Στην εφημερία προχτές ήρθαν τρεις
μετανάστες με λοίμωξη του αναπνευ-
στικού, που έπρεπε επί τόπου να εξε-
ταστούν για κορονοϊό, αλλά επειδή
δεν υπήρχε μεταφραστής, κάτσανε με
τις ώρες στην αναμονή των επειγόν-
των, για να τους στείλουν τελικά δί-
πλα, στο Σωτηρία. Συνδέονται λοιπόν
τα ζητήματα και δεν είναι υπερβολή
όταν λέμε ότι κι ο ρατσισμός της κυ-

βέρνησης είναι επικίνδυνος για την
Υγεία. 

Μέσα σε όλα αυτά μας κουνάνε και
το δάκτυλο ότι δεν είναι η ώρα τώρα
για απεργίες και διεκδικήσεις. Τα κε-
φάλια μέσα και υπακοή στις προστα-
γές της κυβέρνησης. Χρειάζεται να
σηκώσουμε το γάντι και να οργανώ-
σουμε τις μάχες για να πληρώσουν
πραγματικά αυτοί που έχουν την ευθύ-
νη για όλη αυτή την κατάσταση. 

Αυτό έχει εφαρμογή σε κάθε χώρο
δουλειάς. Και στα νοσοκομεία. Πρώ-
τον δεν αναστέλουμε τις συζητήσεις
μπροστά στον πανικό που μπορεί να
επικρατεί. Θέλουμε να συζητήσουμε
πλατιά με τους συναδέλφους και τις
συναδέλφισσες κι άρα οργανώνουμε
καμπάνια για να εξηγήσουμε ότι είναι
ταξικό ζήτημα η αντιμετώπιση του κο-
ρονοϊού. 

Συνελεύσεις
Όπου μπορούμε οργανώνουμε συ-

νελεύσεις μέσα στους χώρους δουλει-
άς. Δεν αναστέλουμε τις κινητοποι-
ήσεις μας. Ήταν λάθος η αναστολή
της απεργίας στις 5 Μάρτη από την
ΠΟΕΔΗΝ γιατί τώρα φαίνεται το πόσο
κρίσιμο είναι να γίνουν μαζικές προσ-
λήψεις. Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε
ότι θα πάρουν 2.000 προσωπικό. Πριν
15 μέρες έλεγαν ότι το προσωπικό
επαρκεί και το ΕΣΥ είναι πανέτοιμο να
αντιμετωπίσει την κρίση. Μόνο και μό-
νο η ανακοίνωση για 2.000 προσλή-
ψεις – με διετείς συμβάσεις – είναι
ομολογία ότι δεν ίσχυαν οι διαβεβαι-
ώσεις τους. Που κι αυτές είναι σταγό-
να στον ωκεανό. Κι αυτό γιατί σύμφω-
να με τους υπολογισμούς το 30% των
εργαζόμενων στην Υγεία θα νοσήσει.
Αν το 30% των ήδη ελάχιστων εργαζό-
μενων στην Υγεία, βγει σε καραντίνα,
καταλαβαίνετε το πόσο λίγες είναι οι
2.000 προσλήψεις που ανακοίνωσαν.
Με ένα γρήγορο υπολογισμό οι 2.000
αντιστοιχούν σε λιγότερους από 10
εργαζόμενους σε κάθε νοσοκομείο
πανελλαδικά. Χώρια η απάτη που κα-
τήγγειλε η ΟΕΝΓΕ ότι δεν περιλαμβά-
νονται γιατροί σε αυτούς τους 2.000.

Στην Ιταλία που βρίσκεται ολόκληρη
σε καραντίνα, ήδη έχουν ξεκινήσει
απεργίες γιατί θεωρούν ανεπαρκή τα
μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση.
Μπορούμε πραγματικά να αντιστρέ-
ψουμε την προσπάθεια που κάνει η κυ-
βέρνηση να πει «τα κεφάλια μέσα», να
παίξουμε ρόλο για την κλιμάκωση κι
όχι το πάγωμα των αγώνων για να κα-
τακτήσουμε όσα χρειάζεται η δημόσια
Υγεία και να ανοίξουμε πλατιά τη συζή-
τηση για το ποιος είναι υπεύθυνος για
την κατάσταση. Από αυτή την άποψη η
απεργία των νοσοκομείων στις 7 Απρί-
λη, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα γί-
νει πράξη από τα κάτω με αποφάσεις
των πρωτοβάθμιων σωματείων.    

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
γιατρός, μέλος Δ.Σ Συλλόγου 

Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς 

Αντί να θωρακίσουν τα νοσοκομεία, 
αυτοί ξοδεύουν για ΜΑΤ στα σύνορα

Κείμενα: Στέλιος Μιχαηλίδης

16/3, Οι καθαρίστριες του νοσοκομείου Έλενα διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους

«Δεν θα μας πεθάνει ο κορονοϊός, αλλά η ασυδοσία των εργοδοτών και η εγκληματική πολιτι-
κή της κυβέρνηση» είναι το σύνθημα της συγκέντρωσης που πραγματοποιούν την Πέμπτη 19/3
οι ντελιβεράδες της Θεσσαλονίκης μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Διανομέων, στις
10:30πμ, στην Καμάρα. Οι διανομείς διεκδικούν τήρηση των κανόνων υγιεινής κι ασφάλειας από
τους εργοδότες με παροχή ΜΑΠ κι ο,τι χρειάζεται, καθώς και προσλήψεις και χρηματοδότηση
για τη δημόσια Υγεία.

Στάση εργασίας και συγκέντρωση πραγματοποίησαν την Πέμπτη 12/3 και στο Αττικό νοσοκο-
μείο διεκδικώντας μεταξύ άλλων προσλήψεις, άνοιγμα των κλειστών ΜΕΘ, άμεσο άνοιγμα του
Λοιμωδών – που έκλεισε πριν μερικά χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ.                                               

Το πρωί της Τρίτης 17/3 οι εργαζόμενοι στο κατάστημα Βοτανικού της Speedex, σε μια μίνι
ανταρσία, αρνήθηκαν να μπουν για δουλειά, απαιτώντας μέτρα προστασίας, μια που εξαιτίας
της δουλειάς τους έρχονται καθημερινά σε επαφή με δεκάδες ανθρώπους. Η εργοδοσία και ο
προϊστάμενος του καταστήματος, αναγκάστηκαν μέσα σε μία ώρα, να φέρουν μάσκες και γάντια
μιας χρήσης και έτσι οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν την βάρδια. 



Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, ο δείκτης Dow
Jones του χρηματιστηρίου της Νέας
Υόρκης καταποντίστηκε 12,9% κάτω.

Ήταν το τρίτο μεγαλύτερο κραχ στην ιστορία
του, συγκρίσιμο μόνο με τη “Μαύρη Δευτέρα”
(19 Οκτωβρίου) του 1987 και το δραματικό
“Μαύρο Διήμερο” (Δευτέρα και Τρίτη 28 και 29
Οκτωβρίου) του 1929. Και τα δυο προηγούμε-
να κραχ άνοιξαν μια παρατεταμένη περίοδο
υφέσεων, χρεοκοπιών και κρίσεων που ταλάνι-
σε για πολλά χρόνια την οικονομία, σε παγκό-
σμια κλίμακα. 

Το κραχ του 1929 οδήγησε στη “Μεγάλη
Ύφεση” της δεκαετίας του 1930 και τις δρα-
ματικές συνέπειες που το συνόδεψαν. Και δεν
ξεπεράστηκε παρά μόνο μέσα στον παροξυ-
σμό και τη θηριωδία του Β 'Παγκοσμίου Πολέ-
μου. 

Το κραχ του 1987 εγκαινίασε μια ολόκληρη
νέα περίοδο επαναλαμβανόμενων κρίσεων.
Δεν πήρε τις διαστάσεις που είχε πάρει το
1930 μόνο χάρη στην παρέμβαση της Αμερικα-
νικής Κεντρικής Τράπεζας που έτρεξε να κλεί-
σει, με τα πιεστήρια, την μαύρη τρύπα που
άφηναν πίσω τους αυτές οι χρεοκοπίες. Η
“διασωλήνωση” της οικονομίας με τα πιεστή-
ρια των κεντρικών τραπεζών έχει γίνει από τό-
τε η πάγια μέθοδος με την οποία οι άρχουσες
τάξεις προσπαθούν κάθε φορά να αντιμετωπί-
σουν τις κρίσεις.

Η παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών
“έσωσε” το σύστημα από το “κραχ” της κατάρ-
ρευσης της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο
του 2008: τα επιτόκια έπεσαν πρακτικά παντού
στο μηδέν και μέσω των προγραμμάτων “πο-
σοτικής χαλάρωσης” διοχετεύτηκαν τρισεκα-
τομμύρια “φρεσκοτυπωμένα” δολάρια, ευρώ,
λίρες και γιεν στα ταμεία των ετοιμόρροπων
εμπορικών τραπεζών σώζοντας τες έτσι από
τη βέβαιη χρεοκοπία.

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα αντέδρασε
και αυτή τη φορά με μεγάλη ταχύτητα στην
κρίση: στις 3 Μαρτίου τα αμερικανικά επιτόκια
ήταν στο 1,5%. Στις 16 είχαν πέσει στο μηδέν.
Ταυτόχρονα ο Τζερόμ Πάουελ, ο διοικητής της
Federal Reserve (FED, όπως ονομάζεται επίση-
μα η αμερικανική κεντρική τράπεζα) ανακοίνω-
σε έναν ακόμα νέο γύρο “ποσοτικής χαλάρω-
σης” 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και αυ-
τό θα είναι μόνο η αρχή: η FED έχει δεσμευτεί
από τώρα να διοχετεύσει τρισεκατομμύρια δο-
λάρια στην “αγορά” αν παραστεί ανάγκη.

Πανικός
Μεγάλη ταχύτητα; Για την ακρίβεια η ταχύ-

τητα με την οποία αντέδρασε υπάρχει μόνο
στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας και
στις ταινίες για τις μηχανές του χρόνου. Η
απόφαση για τη μείωση των επιτοκίων πάρθη-
κε σε μια έκτακτη σύσκεψη της διοίκησης μέ-
σα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή πριν ανοί-
ξουν ακόμα τα χρηματιστήρια το πρωί της
Δευτέρας. Τα “σήματα” της επερχόμενης κα-
ταστροφής, είναι αλήθεια, είχαν φθάσει πολ-
λές μέρες πριν στα οικονομικά επιτελεία. Μή-
νες πριν, για να είμαστε ακριβείς. Ο Dow Jo-
nes είχε κάνει άλλη μια μεγάλη βουτιά 10% κά-
τω πριν από λίγες μόνο ημέρες: ήταν το πέμ-
πτο (μέχρι τότε) μεγαλύτερο κραχ στην ιστο-
ρία της Wall Street. Οι αγορές των “παραγώ-
γων” -τα μεγάλα στοιχήματα για τους εκατομ-
μυριούχους όπου αυτό που παίζεται δεν είναι
πιο άλογο θα έρθει πρώτο αλλά πόσο θα ανέ-
βουν ή θα κατέβουν οι μετοχές μέσα στις επό-
μενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες ή τους

επόμενους μήνες- έδειχναν ήδη από τα τέλη
της περασμένης εβδομάδας ότι στους “επεν-
δυτές” κυριαρχούσε ο πανικός. 

Το εντυπωσιακό, όμως, δεν είναι η ταχύτητα
της αντίδρασης: το εντυπωσιακό είναι η ανα-
ποτελεσματικότητα των μέτρων. Οι αγορές,
για να το πούμε απλά, δεν συγκινήθηκαν καθό-
λου από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πάουελ.
Τα πιεστήρια των κεντρικών τραπεζών αυτή τη
φορά δεν μπορούν να κάνουν “το θαύμα”
τους. Η κρίση καλπάζει και ο καπιταλισμός
έχει ξεμείνει και από τα παραδοσιακά οικονο-
μικά εργαλεία και από νέες ιδέες.

Τυπικά αυτό που πυροδότησε το τελευταίο
κραχ είναι ο κορονοϊός. Η πανδημία έχει δεί-
ξει ανάγλυφα πόσο σάπιο είναι το σύστημα,
παγκόσμια. Ο καπιταλισμός του 21ου αιώνα,
του αιώνα της πληροφορικής και της μορια-
κής βιολογίας, καταφεύγει για να σταματήσει
την εξάπλωση του ιού, στα ίδια μέσα που κα-
τέφευγαν οι κοινωνίες του βαθύ μεσαίωνα για
να αντιμετωπίσουν τον “μαύρο θάνατο”: στην
καραντίνα. Το κόστος της χρεοκοπίας του
συστήματος το πληρώνει η εργατική τάξη,
παγκόσμια, πολύ ακριβά -όχι μόνο με την αρ-
ρώστια και τον θάνατο αλλά και με τις αναγ-
καστικές “άδειες” και τη φτώχεια που τις συ-
νοδεύει. Αλλά το πληρώνει και το ίδιο το σύ-
στημα.

Η οικονομική ζωή έχει σχεδόν παντού παρα-
λύσει. Στις ΗΠΑ οι αεροπορικές εταιρίες -που
έχουν χτυπηθεί και από την κατάρρευση του

τουρισμού και από τις απαγορεύσεις- έχουν
ζητήσει στήριξη 50 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων από την κυβέρνηση του Τραμπ για να
αποφύγουν την χρεοκοπία. Στην Ευρώπη οι
αυτοκινητοβιομηχανίες κλείνουν η μια μετά
την άλλη τα εργοστάσιά τους από έλλειψη όχι
μόνο ανταλλακτικών (πολλά έρχονταν από την
Κίνα) αλλά και από την έλλειψη πελατών. Στις
ΗΠΑ η ίδια η κυβέρνηση (που μέχρι τώρα πρα-
κτικά αδιαφορούσε επιδεικτικά για τον ιό) προ-
βλέπει τώρα ότι η επιδημία μπορεί να κρατή-
σει μήνες. Οι συνέπειες για την οικονομία, αν
επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, θα είναι πολύ
πιο δραματικές από αυτά που ζήσαμε (και ζού-
με) από το 2008 μέχρι σήμερα.

Ο κορονοϊός έπαιξε βασικό ρόλο στην εκδή-
λωση του κραχ της Δευτέρας. Αλλά τα πραγ-
ματικά αίτια της κρίσης είναι πολύ βαθύτερα.
Ο ιός, για να το πούμε περιγραφικά, έπεσε σε
πρόσφορο έδαφος. Σε πολύ πρόσφορο.

Πληγές
Η παγκόσμια οικονομία ανέκαμψε μεν (με

εξαιρέσεις σαν τον ελληνικό καπιταλισμό) από
την βαθιά κρίση του 2008-10. Αλλά η ανάκαμ-
ψη ήταν πολύ ρηχή: οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν
επανήλθαν ποτέ στα επίπεδα που είχαν πριν
από την κρίση. Και οι πληγές που άφησε πίσω
της η κρίση δεν έχουν επουλωθεί ακόμα -ούτε
μπορούν να επουλωθούν με τόσο χαμηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης. Οι κεντρικοί τραπεζίτες,
οι γιατροί της οικονομίας, προσπάθησαν από

τότε μέχρι σήμερα πολλές φορές να βγάλουν
την οικονομία από την “εντατική”, να την απο-
σωληνώσουν από τα “πιεστήρια”: κάθε φορά
που το έκαναν ο “ασθενής” χειροτέρευε τόσο
γρήγορα που αναγκάζονταν αμέσως να οπι-
σθοχωρήσουν.

Ο Μαρξ εξηγούσε, πολλά-πολλά χρόνια
πριν την παγκοσμιοποίηση, τα hedge funds
και τους κορονοϊούς, ότι ο καπιταλισμός εί-
ναι καταδικασμένος από την ίδια του τη φύ-
ση να πέφτει ξανά και ξανά σε μεγάλες οικο-
νομικές κρίσεις. Ο καπιταλισμός, έλεγε,
πριονίζει συνεχώς το κλαδί πάνω στο οποίο
στηρίζεται: το κέρδος. Όσο γερνάει το σύ-
στημα, εξηγούσε, τόσο θα μειώνεται η κερ-
δοφορία των επενδύσεων. Αλλά όταν πέφτει
η κερδοφορία οι καπιταλιστές χάνουν το κί-
νητρο για να επενδύσουν: αντί να κάνουν τα
συσσωρευμένα τους κέρδη νέα εργοστάσια,
νέες μηχανές και νέες τεχνολογίες τα “παρα-
χώνουν” στις τράπεζες, στα πολύτιμα μέταλ-
λα ή τα τζογάρουν στα χρηματιστήρια, τις
αγορές ομολόγων και τα κάθε λογής “παρά-
γωγα”. Ο Μαρξ δεν υποστήριζε ότι το σύστη-
μα θα καταρρεύσει, λόγω της αντίφασης αυ-
τής, κάποια στιγμή ολοκληρωτικά: αλλά οι
κρίσεις (και τα όσα υποφέρουν οι φτωχοί
από αυτές) θα γίνονται όλο και πιο πυκνές
και όλο και πιο άγριες όσο γερνάει το σύστη-
μα. Εδώ έχουμε φτάσει σήμερα. 

Η νέα ύφεση είχε χτυπήσει το σύστημα παγ-
κόσμια πριν ακόμα ξεσπάσει η επιδημία του
κορονοϊού. Η Αργεντινή βρίσκεται ξανά στα
πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η κυβέρνηση βρί-
σκεται σε διαπραγματεύσεις και με το ΔΝΤ και
με τους πιστωτές -με στόχο ένα κούρεμα (σαν
το διαβόητο δικό μας PSI)- αλλά το αποτέλε-
σμα είναι αβέβαιο. Ο Λίβανος, η “Ελβετία της
Μέσης Ανατολής” κάποτε, έχει ήδη χρεοκοπή-
σει. 

Οι συνέπειες είναι ήδη δραματικές για την
ελληνική οικονομία. Το χρηματιστήριο -ο Μη-
τσοτάκης κόμπαζε πριν από τις εκλογές κιό-
λας ότι έχει “απογειωθεί” γιατί προεξοφλεί τη
νίκη της Νέας Δημοκρατίας- έχει πιάσει πάτο.
Τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων -άλλος
ένας κομπασμός της κυβέρνησης- έχουν τρι-
πλασιαστεί. Οι ρυθμοί ανάπτυξης που προ-
έβλεπε ο προϋπολογισμός (2,8%) ήταν ήδη
πριν από το ξέσπασμα της επιδημίας “υπεραι-
σιόδοξοι”. Τώρα έχουν γίνει άπιαστο όνειρο:
με τη βουτιά στο τουρισμό που έρχεται υπάρ-
χει σοβαρός κίνδυνος να είναι και πάλι στην
αρνητική περιοχή. 

Οι μεταμνημονιακές συμφωνίες με την Τρόι-
κα δεσμεύουν την κυβέρνηση να πληρώνει κά-
θε χρόνο δισεκατομμύρια στους τραπεζίτες
και τους κάθε λογής δανειστές. Η αφαίμαξη
αυτή έχει ήδη πολύ ορατές, φονικές συνέπει-
ες: κλειστά νοσοκομεία, γιατροί και νοσηλευ-
τές χωρίς μάσκες, ασθενείς σε κρίσιμη κατά-
σταση σε ράντζα για να πούμε το πιο προφα-
νές. Τώρα με τη νέα ύφεση οι δεσμεύσεις αυ-
τές θα γίνουν ακόμα πιο αιματηρές.

Η αντικαπιταλιστική αριστερά είχε διατυπώ-
σει από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η κρί-
ση μια απλή πρόταση: μονομερής διαγραφή
του χρέους εδώ και τώρα. Δεν τα “φάγαμε μα-
ζί”, δεν θα τα πληρώσουμε εμείς με τις ζωές
μας. Ούτε δεκάρα στους τραπεζίτες και τα κά-
θε λογής τρωκτικά του δημόσιου πλούτου. Αυ-
τή η πρόταση είναι σήμερα πιο επίκαιρη παρά
ποτέ.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Από Κραχ σε Κραχ
Το αντικαπιταλιστικό 
πρόγραμμα είναι 
πιο επίκαιρο από ποτέ

Ο δείκτης Dow Jones του χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης έκανε βουτιά 3.000 μονάδες 
τη Δευτέρα 16 Μάρτη και εχει πέσει 29% τη φετινή χρονιά.
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Είναι ρεαλιστικό να παλεύουμε για
ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ;
Μπορεί ο Μητσοτάκης και οι

υπουργοί του να παριστά-
νουν ότι αντιμετωπίζουν την

πανδημία αλλά οι προτεραιότητές
τους δεν αλλάζουν. Την περασμένη
βδομάδα τα ΜΜΕ προβάλανε σε
ύφος πολεμικού ανακοινωθέντος
την τοποθέτηση νέων τσιμεντένιων
μπλοκ σε «ευάλωτα» σημεία του δο-
λοφονικού φράχτη στον Έβρο. Ποια
πρέπει να είναι η πολιτική απάντηση
της Αριστεράς, του αντιρατσιστικού
και αντιφασιστικού κινήματος στο
ρατσιστικό πόλεμο της κυβέρνησης
σε Έβρο και νησιά; Είναι το σύνθη-
μα «σύνορα ανοιχτά για την προ-
σφυγιά» σωστό και ρεαλιστικό; 

Το 2015 εκατοντάδες χιλιάδες
πρόσφυγες έσπασαν διαδοχικά τα
σύνορα από την Τουρκία μέχρι την
κεντρική Ευρώπη. Πέντε χρόνια με-
τά, η αναζωπύρωση των συγκρούσε-
ων στην Συρία (και όχι μόνο στην
Συρία) προκαλεί ένα ακόμα κύμα κό-
σμου που προσπαθεί να γλυτώσει
από τις βόμβες, τις στερήσεις και τις
ρατσιστικές διακρίσεις. Η κυβέρνη-
ση της ΝΔ διεκδικεί το ρόλο του συ-
νοριοφύλακα της Ευρώπης Φρούριο
με τον πιο βάρβαρο και χυδαίο τρό-
πο. Όταν ο Μητσοτάκης φτάνει να
συγκρίνει τους πρόσφυγες με
τους… Πέρσες ή να λέει ότι θα μας
φέρουν τον κορονοϊό, η απάντηση
της Αριστεράς δεν μπορεί παρά εί-
ναι «αφήστε τους να περάσουν». 

Διατυπώνονται μια σειρά προτά-
σεις και ιδέες που προσπαθούν να
υπεκφύγουν αυτή την τοποθέτηση.
Μια από αυτές είναι να οργανώσει ο
ΟΗΕ και η ΕΕ την παραλαβή αιτήσε-
ων ασύλου είτε μέσα στην Τουρκία ή
στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Έτσι
εξασφαλίζονται και τα δικαιώματα
των προσφύγων λέει αυτό το επιχεί-
ρημα, που κάμποσες φορές συνο-
δεύεται και με αντιμπεριαλιστικές
διακηρύξεις του τύπου «αυτοί που
κάναν τους πολέμους στη Μέση
Ανατολή να αναλάβουν και τις συνέ-
πειές τους». 

Τέτοιες προτάσεις αγνοούν την
πραγματικότητα. Τι σημαίνει να ανα-
λάβει ο ΟΗΕ και η ΕΕ τις διαδικα-
σίες; Υπάρχει τέτοιο παράδειγμα.
Στη Λιβύη, όπου πρόσφυγες και με-
τανάστες είναι στοιβαγμένοι σε
στρατόπεδα στην έρημο, 7χρονα
παιδιά πεθαίνουν αβοήθητα από
σκωληκοειδίτιδα, σκοτώνονται από
τις οβίδες των πολεμάρχων. Αυτά εί-
ναι τα κατορθώματα της συμφωνίας
ΕΕ-Λιβύης και των στρατοπέδων
που θα επέβλεπε ο ΟΗΕ (η Ύπατη
Αρμοστεία και ο ΔΟΜ) με σεβασμό,
υποτίθεται, στα δικαιώματα των

προσφύγων. Όταν λέμε όχι «φυλα-
κές ψυχών» ισχύει για παντού. 

Το ίδιο αστήρικτη είναι και η πρό-
ταση που ακούγεται να ενισχυθεί η
κυβέρνηση της Συρίας για παρά-
δειγμα «να ανοικοδομήσει τη χώρα»
και έτσι θα «λυθεί το πρόβλημα του
προσφυγικού». Όσοι την επικαλούν-
ται ξεχνάνε μερικές λεπτομέρειες.
Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες
τρέχουν να ξεφύγουν από τις περι-
ποιήσεις του καθεστώτος Άσαντ. Η
δεύτερη λεπτομέρεια είναι ότι από
το καθεστώς της Συρίας δεν έλειψε
ποτέ η χρηματοδότηση για «ανθρω-
πιστική βοήθεια» από τον ΟΗΕ και
άλλες πηγές. Το 2017 αυτά τα κον-
δύλια ανέρχονταν στο 35% του ΑΕΠ
της χώρας. Υπολογισμοί μιλάνε για
30 δισεκατομμύρια δολάρια από το
2012 μέχρι το 2018. 

Εμπειρία
Δεν είναι μόνο η σημερινή πραγ-

ματικότητα, αλλά και η εμπειρία πως
φτάσαμε εδώ που προτιμάνε να
υπεκφεύγουν αυτές τις προτάσεις.
Ένα από τα σημεία του προγράμμα-
τος του ΣΥΡΙΖΑ που ρίχτηκε πρώτο
στο καλάθι των αχρήστων ήταν το
γκρέμισμα του «φράχτη» στον
Έβρο. Όταν το Γενάρη του 2016 χι-
λιάδες διαδηλώσαμε στην Αλεξαν-
δρούπολη και στις Καστανιές στον
Έβρο με το σύνθημα «Ανοίξτε τα σύ-
νορα - Γκρεμίστε τον Φράχτη» η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι έχει
μια άλλη λύση, που θα συνδυάζει
την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη με
το ρεαλισμό. 

Ουσιαστικά αυτή η λύση ήταν η
Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και οι «ανοι-

χτές δομές» των στρατοπέδων. Το
αντιρατσιστικό κίνημα προειδοποι-
ούσε από τότε τι σημαίνουν αυτές οι
«ρεαλιστικές» λύσεις. Να φτάνει σή-
μερα ο Τσίπρας να λέει ότι και
«εμείς κλείσαμε τα σύνορα αλλά χω-
ρίς τυμπανοκρουσίες» προσφέρον-
τας ανοιχτά συναίνεση στα αίσχη
της κυβέρνησης. 

Δεν είναι ρεαλιστικό το σύνθημα
«σύνορα ανοιχτά» λέει μια άλλη συλ-
λογιστική γιατί απλά μεταθέτει το
πρόβλημα. Το αποτέλεσμα θα είναι
ο «εγκλωβισμός» των προσφύγων
εδώ, αφού τα σύνορα προς τις άλ-
λες χώρες της ΕΕ είναι κλειστά.
Όπως γράφτηκε «ανοιχτά σύνορα
σημαίνει νέες Μόριες και Ειδομέ-
νες». Αυτή η επιχειρηματολογία μπά-
ζει από παντού. 

Καταρχήν, τις Μόριες δεν τις δη-
μιούργησε το «άνοιγμα» αλλά το
κλείσιμο των συνόρων. Η Φρόντεξ
δεν βρέθηκε στο Αιγαίο και τον
Έβρο για να διευκολύνει τη διέλευ-
ση των πρόσφυγες, αλλά για να
τους «απωθεί» μαζί με το Λιμενικό,

τους συνοριοφύλακες, την αστυνο-
μία και κάθε λογής παρακρατική
συμμορία. Άρα τέτοιοι ισχυρισμοί εί-
ναι απλά αντιστροφή της πραγματι-
κότητας. 

Είναι αλήθεια ότι η ΕΕ είναι ένα
ρατσιστικό φρούριο που ενισχύει
διαρκώς το οπλοστάσιό του απέναν-
τι σε πρόσφυγες και μετανάστες.
Δεν είναι μόνο οι Όρμπαν και οι Σαλ-
βίνι που υψώνουν φράχτες και κλεί-
νουν τα λιμάνια στους πρόσφυγες.
Όλη η «πολιτισμένη» και «δημοκρα-
τική» ΕΕ είναι συνένοχη σε αυτό το
έγκλημα και έχει φτάσει να εγκρίνει
σε επίσημες συνόδους κορυφής
σχέδια μέχρι και για «πλωτές πλατ-
φόρμες» κράτησης προσφύγων. 

Αλληλεγγύη
Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι η ΕΕ

είναι ανίκητη. Το 2015 οι κυβερνή-
σεις της ΕΕ αναγκάστηκαν να παρι-
στάνουν τους «ανθρωπιστές» όταν
ξεδιπλώθηκε ένα μεγάλο κίνημα αλ-
ληλεγγύης στους πρόσφυγες. Όσοι
νομίζουν ότι τότε η Μέρκελ ήτανε

υπέρ των «ανοιχτών συνόρων»
έχουν κοντή μνήμη. Χρειάστηκε η
γεμάτη αυτοθυσία στάση των γερ-
μανών αντιρατσιστών/τριών που
βοηθούσαν για παράδειγμα τους
πρόσφυγες να περάσουν τα σύνορα
από την Αυστρία, μαζικές συγκεν-
τρώσεις υποδοχής των προσφύγων
σε μεγάλες και μικρές πόλεις, για να
μισανοίξουν και τα εσωτερικά σύνο-
ρα της Ευρώπης-Φρούριο. 

Οι «γιαγιάδες της Λέσβου» που
έπαιρναν στις αγκαλιές τους τα προ-
σφυγόπουλα, ο κόσμος που τα αγ-
κάλιαζε σε σχολεία και γειτονιές,
δεν υπάρχει μόνο εδώ, αλλά σε όλη
την Ευρώπη. Το διαπιστώσαμε και
αυτές τις μέρες, όταν δεκάδες χιλιά-
δες βγήκαν στους δρόμους του Βε-
ρολίνου και άλλων πόλεων απαιτών-
τας από τις κυβερνήσεις της ΕΕ
«αφήστε τους να περάσουν». 

Το αντιρατσιστικό κίνημα και εδώ
στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη
έχει τη δύναμη να συγκρουστεί με
την Ευρώπη-Φρούριο και το δολο-
φονικό ρατσισμό της. Εχει τη δύνα-
μη να επιβάλλει το δικαίωμα των
προσφύγων να μπουν, να ζητήσουν
άσυλο όπου θέλουν (και όχι όπου
νομίζουν διάφοροι ότι θέλουν). Πολύ
περισσότερο έχει τη δύναμη, χέρι-
χέρι με τους εργατικούς αγώνες
ενάντια στις επιθέσεις της άρχου-
σας τάξης να ανοίξει τις πόλεις, τις
γειτονιές, τα σχολεία και τα νοσοκο-
μεία για τους πρόσφυγες. 

Οι απόψεις που λένε ότι μια «κοι-
νωνία εξαντλημένη από τα μνημόνια»
δεν μπορεί να δεχτεί το «σοκ μερι-
κών εκατοντάδων χιλιάδων προσφύ-
γων» κάνουν διπλό λάθος. Δεν είναι
η εργατική τάξη που «δεν αντέχει»
τους πρόσφυγες, είναι η άρχουσα
τάξη που θέλει να τους κάνει αποδιο-
πομπαίους τράγους για τα εγκλήμα-
τά της. Και οι πρόσφυγες δεν είναι
μια «μάζα» φτωχοδιάβολων, είναι
κομμάτι της τάξης μας και των αγώ-
νων μας. Το είδαμε στις διαδηλώσεις
της 8 Μάρτη με τις προσφύγισσες
στην πρώτη γραμμή και στην Αθήνα
αλλά και στο φράχτη του Έβρου.

Η πάλη για «σύνορα ανοιχτά για
την προσφυγιά», για να κλείσουν τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης και να
μεταφερθούν οι πρόσφυγες στις πό-
λεις με αξιοπρεπείς, ανθρώπινες
συνθήκες είναι κομμάτι της πάλης
για να μη φορτωθεί η τάξη μας τις
επιπτώσεις της επιδημίας. Για να
μην αφήσουμε την άρχουσα τάξη να
μας διαιρέσει και με το ρατσιστικό
της δηλητήριο. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Το αντιρατσιστικό κίνημα παλεύει για την κατάργηση των συμφωνιών ΕΕ-Τουρκίας που κλείνουν τα σύνορα από την πρώτη στιγμή.

Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΜΕ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ
“Αυτό δεν είναι
δημοσιογραφία”

“Για μαζική προπαγάνδα που δεν έχει κα-
μιά σχέση με το κοινωνικό αγαθό της
πλουραλιστικής ενημέρωσης” κατηγο-

ρούν την κυβέρνηση και τα κυρίαρχα ΜΜΕ με δή-
λωση/κείμενο υπογραφών που κυκλοφόρησαν και
στο οποίο ήδη έχουν μαζευτεί εκατοντάδες υπο-
γραφές, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ.

Καταγγέλλοντας τον τρόπο με τον οποίο καλύ-
πτεται η προσφυγική κρίση στον Έβρο και στα νη-
σιά αλλά και η υπόθεση του κορονοϊού από τα κυ-
ρίαρχα ΜΜΕ δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και
τεχνικοί στα ΜΜΕ, δηλώνουν πως: “αυτό που
προβάλλεται και διακινείται από την πλειονότητα
των κυρίαρχων ΜΜΕ δεν είναι δημοσιογραφία αλ-
λά μαζική προπαγανδιστική εκστρατεία με σκοπό
τη δημιουργία συναίνεσης και φιλοπολεμικού κλί-
ματος το οποίο επιδιώκουν η κυβέρνηση και όλο
το αστικό σύστημα εξουσίας. 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα κυρίαρχα
ΜΜΕ την κρίσιμη αυτή στιγμή, επέλεξαν να πετά-
ξουν τις βασικές αρχές δεοντολογίας στα σκουπί-
δια, προωθούν και νομιμοποιούν τη δράση των
ακροδεξιών ομάδων στα νησιά και τα σύνορα ως
τη μόνη «πατριωτική», κάτι που ενισχύεται από τις
δηλώσεις ανώτατων κυβερνητικών παραγόντων.
Λογοκρίνουν την οποιαδήποτε άλλη άποψη με την
κατηγορία της «προδοσίας» και κόβουν τα ρεπορ-
τάζ για τις χιλιάδες κόσμου που διαδηλώνουν δη-
λώνοντας αλληλέγγυοι με τους ξεριζωμένους. 

Η ίδια ακριβώς τακτική ακολουθείται και στην
υπόθεση της κρίσης λόγω του κορονοϊού. Τα
ΜΜΕ αντί να τηρήσουν τη βασική αρχή της απο-
στασιοποίησης και ουδετερότητας, αντί να ενημε-
ρώσουν για το ανέτοιμο, επικίνδυνο σύστημα δη-
μόσιας υγείας, συμμετέχουν στην καλλιέργεια μα-
ζικής υστερίας και φόβου. Την ίδια στιγμή προ-
ωθούν τον σκοταδισμό, καλώντας στα πάνελ εκ-
προσώπους της Εκκλησίας, αλλά υποβαθμίζοντας
συνειδητά την άποψη και τις προειδοποιήσεις του
επιστημονικού κόσμου 

Σ’ αυτό το καθεστώς προπαγανδιστικής ενημέ-
ρωσης ανθίστανται καθημερινά και με πολλούς
τρόπους πολλοί εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, δημοσιο-
γράφοι που πολλές φορές γίνονται στόχοι επιθέ-
σεων, προπηλακισμών, εξύβρισης από ομάδες
ακροδεξιών αλλά και «οργάνων του νόμου και της
τάξης», με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η δουλειά
τους και η σωματική τους ακεραιότητα. 

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση των ενώσεων
τόσο για την ενημέρωση και στήριξη των συνα-
δέλφων όσο και προς τους ιδιοκτήτες και διευ-
θυντές των ΜΜΕ αλλά και προς την κυβέρνηση με
έμπρακτο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των
απεργιακών κινητοποιήσεων 

Απαιτούμε την τήρηση της δεοντολογίας, την
κατάργηση της λογοκρισίας και την εγγύηση της
ασφάλειας των εργαζομένων στα ΜΜΕ από τη
δράση ακροδεξιών ομάδων”.

Το κείμενο μπορεί κάποιος 
να το βρει ολόκληρο και να 

το υπογράψει και στο site των 
Financial Crimes: 

financialcrimesnews.blogspot.com

Κάτω τα χέρια 
από το Λόφο Φιλοπάππου

Πάνω από 130 αγωνίστριες/ες πήραν
μέρος στη συνέλευση που πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 15/3 στο

πάρκο Βουτιέ στο νότιο τμήμα του Φιλοπαπ-
που ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λόφου
που προωθεί ο Μπακογιάννης με τις πλάτες
του θείου του Μητσοτάκη. 

Από τη μεριά της Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας 3ου Διαμερίσματος το λόγο πή-
ρε ο Γιάννης Μαραβελάκης ο οποίος υπο-
γράμμισε πως: “Από το καλοκαίρι ο Μπακο-
γιάννης ξεκίνησε με φιέστα στην Ακαδημία
Πλάτωνος θέλοντας να στείλει μήνυμα πως
θα ιδιωτικοποιήσει τους ελεύθερους χώ-
ρους. Νοιάζεται μόνο για τα AirBnB, τις πο-
λιτικές τουριστικής βιτρίνας και την ιδιωτι-
κοποίηση όλων των ελεύθερων φιλέτων αυ-
τής της πόλης. 

Όμως πλέον είμαστε καλύτερα οργανω-
μένοι από την προηγούμενη φορά που το
ξαναπροσπάθησαν και τους σταματήσαμε.
Ήδη οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτι-
σμού βγάλανε αμέσως ανακοίνωση ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση. Έχουμε τους χειροτέ-
χνες που αυτοοργανώνονται και κάνουν συ-
νελεύσεις απέναντι στα σχέδια Μπακογιάν-
νη να τους διώξει από την Αποστόλου Παύ-
λου. Έχουμε συλλόγους γονέων, σωματεία
δασκάλων και καθηγητών, δημοτικές κινή-

σεις, αυτοοργανωμένες δομές, όλο τον κό-
σμο της γειτονιάς, και η σημερινή συγκέν-
τρωση σε τέτοιες συνθήκες είναι μια ακόμα
απόδειξη της δύναμής μας.

Αυτό που χρειάζεται είναι μια μεγάλη καμ-
πάνια με ψηφίσματα και υπογραφές από
παντού, σωματεία, φορείς, κινήσεις, δημοτι-
κές παρατάξεις, συλλόγους, απλό κόσμο
της γειτονιάς που θα ξεκαθαρίζει πως τα
σχέδια του Μπακογιάννη δεν θα περάσουν.
Και να βάλουμε μπροστά πως όταν ξεκινή-
σουν ξανά οι συνεδριάσεις του δημοτικού
συμβουλίου θα οργανώσουμε μια μεγάλη κι-
νητοποίηση”, ανέφερε ο Γ. Μαραβελάκης
ξεκαθαρίζοντας πως “δεν κάνουμε καμιά
εκεχειρία και δεν σταματάμε τους αγώνες
μας λόγω του κορονοϊού γιατί από τη δική
τους πλευρά συνεχίζουν τις επιθέσεις”. 

Ιδιωτικοποιήσεις
Το λόγο πήρε και η Τάνια Βριζάκη εκλεγμέ-

νη κοινοτική σύμβουλος στο 2ο Διαμέρισμα
με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας
που τόνισε πως οι μεθοδεύσεις για τις ιδιωτι-
κοποιήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ και-
ρό. “Το ίδιο έκαναν με τις υπηρεσίες καθα-
ριότητας, φύλαξης και ηλεκτροφωτισμού της
πόλης. Τις άφησαν να καταρρεύσουν και τώ-
ρα έρχονται να τις ιδιωτικοποιήσουν”.

Η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας κυ-
κλοφόρησε ανακοίνωση/προκήρυξη που
μοιράστηκε στη συνέλευση. “Ο δήμος άφη-
σε να σαπίσουν οι υπηρεσίες πρασίνου, κα-
θαριότητας και ηλεκτρισμού, χωρίς προσλή-
ψεις, χωρίς μέσα, και τώρα έρχεται ο Μπα-
κογιάννης να τις δώσει σε εργολαβίες. Με
τον ίδιο τρόπο, άφησε το λόφο του Φιλο-
πάππου και τον Εθνικό Κήπο χωρίς νερό,
χωρίς προσωπικό για το πράσινο, την καθα-
ριότητα και τη φύλαξη και έρχεται τώρα να
εφαρμόσει το μοντέλο της Τεχνόπολις Α.Ε.
για ανάπτυξη δραστηριοτήτων κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα στους χώρους αυτούς”,
αναφέρει η Ανταρσία.

“Κάτω τα ξερά σας από τον Φιλοπάππου.
Ο λόφος Φιλοπάππου και ο Εθνικός Κήπος
είναι χώροι περιπάτου, αστικά οικοσυστήμα-
τα, ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι. Είναι
χώροι ανοιχτοί, ζωντανοί και ελεύθεροι, δύο
από τους ελάχιστους χώρους πρασίνου μέ-
σα στη τσιμεντούπολη που ζούμε”, τονίζεται
στο ψήφισμα της Λαϊκής Συνέλευσης, ενώ
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί νέα συ-
νέλευση μόλις σταματήσουν να συντρέχουν
αποτρεπτικοί υγειονομικοί λόγοι ή αν τολμή-
σουν να ξεκινήσουν οποιεσδήποτε κατα-
στροφικές επεμβάσεις. 

Κυριάκος Μπάνος

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΥΠ. ΟΙΚ.

ΔΟΜΠΟΛΗ

“Η αύξηση των συναδέλφων που μας ψήφισαν είναι μια μεγάλη επιτυχία σε
αυτές τις συνθήκες πόλωσης που οι ΠΑΚΕ-ΔΑΚΕ συνασπίστηκαν απέναντι στη
ριζοσπαστικοποίηση των συναδέλφων, είναι μια μεγάλη επιτυχία”, ανέφερε η
Μαρία Αλιφιέρη που εκλέχθηκε με την ΑΕΠΑ (Αγωνιστική Ενωτική Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή) για άλλη μια φορά στο ΔΣ του Σωματείου των εργαζόμενων
στο Αγλαϊα Κυριακού στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 10/3 και
την Τετάρτη 11/3 για εκλογή ΔΣ του Σωματείου και εκπροσώπους στο συνέδριο
της ΠΟΕΔΗΝ. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής
Για ΔΣ: ψήφισαν 405, έγκυρα 302, ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ 203 (5 έδρες), ΑΕΠΑ 140 (3

έδρες), Νέα Πνοή 49 (1 έδρα).
Για ΠΟΕΔΗΝ: ψήφισαν 355, έγκυρα 342, ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ 216 (4 έδρες), ΑΕΠΑ

101 (2 έδρες), Νέα Πνοή 25 (χωρίς έδρα). 

Την αναστολή της απεργίας που είχαν αποφα-
σίσει για τις 18 Μάρτη ανακοίνωσαν οι τρεις ομο-
σπονδίες των εργαζόμενων στο Υπουργείο Οικο-
νομικών λόγω του κορονοϊού. 

“Πρόκειται για μια λάθος απόφαση και από τις
τρεις ομοσπονδίες που υπονομεύει τον μεγάλο
αγώνα που έχουμε κάνει ως τώρα ενάντια στην
προσπάθεια επιβολής αξιολόγησης και νέου μι-
σθολόγιου”, ανέφερε ο Νίκος Τουρνάς, μέλος
του ΔΣ στο Σωματείο Εργαζόμενων ΓΓΔΕ. “Ού-
τως ή άλλως η ανακοίνωση μόνο μιας 24ωρης
απεργίας ήταν πολύ μικρή μπροστά στην επίθεση
που δεχόμασταν, δηλαδή στην εφαρμογή διαφο-
ρετικού μισθολογίου ανάλογα με την αξιολόγηση.
Όμως η αναστολή της απεργίας είναι ακόμα με-
γαλύτερο λάθος. Εκεί που ο κλάδος έχει αρχίσει
να αντιδράει και να κινητοποιείται τελικά παίρ-
νουν πίσω την απεργία, αφήνουν το χρόνο να
περνάει και τελικά συντάσσονται με τη λογική της
κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή βλέπουμε τους νέους συναδέλ-
φους να βγαίνουν στο δρόμο όπως έγινε στις τε-
λευταίες κινητοποιήσεις, αλλά και την προηγού-
μενη Τρίτη 10/3 που ο κόσμος συμμετείχε μαζικά.

Παρόλα αυτά, και κάτω από την πίεση του κό-
σμου οι ομοσπονδίες στις ανακοινώσεις τους
αναγκάστηκαν να στείλουν μήνυμα στη διοίκηση
του ΑΑΔΕ να μην τολμήσει να εφαρμόσει τα μέ-
τρα όσο κρατάει η καραντίνα του κορονοϊού γιατί
τότε δεν θα διστάσουν να καλέσουν απεργία ακό-
μα και εν μέσω περιόδου έκτακτης ανάγκης”,
ανέφερε ο Ν. Τουρνάς.

Στις 9 Μαρτίου ο εργολάβος που έχει την λέσχη στις εστίες της Δόμπολης
απέλυσε 3 εργαζόμενες και είπε ότι θα γίνουν κι άλλες με την δικαιολογία ότι αν-
τιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. 

Η απάντηση του συλλόγου των εστιακών φοιτητών της Δόμπολης ήταν άμεση.
Πραγματοποίησαν συνέλευση στην οποία αποφάσισαν την κατάληψη της λέ-
σχης απαιτώντας την επαναπρόσληψη των απολυμένων και τη μονιμοποίηση
όλου του προσωπικού. Μετά τις κινητοποιήσεις του συλλόγου, ο πρύτανης είπε
ότι θα επαναπροσληφθούν οι απολυμένες. 

Οι απολύσεις εργαζομένων δεν είναι καινούριες στην Δόμπολη, αλλά είναι ένα
ζήτημα που άνοιξε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η σίτιση. Γι' αυτό ο σύλλογος βάζει
ξανά το αίτημα: “έξω οι ιδιώτες και οι εργολάβοι από τα πανεπιστήμια”, συνδέ-
οντας τις απολύσεις της Δόμπολης με την προσπάθεια της κυβέρνησης για την
ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστημίων. 

Aρετή Κανέλλου, ΣΕΚ Γιάννενα
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Στις 3 Μάρτη 2020 η επίτροπος της ΕΕ Φον Ντερ
Λάιεν πήγε στον Έβρο για να συγχαρεί τον Μη-
τσοτάκη για την δολοφονική του πολιτική ενάντια

στους πρόσφυγες στα σύνορα της Ευρώπης-φρούριο
και να του υποσχεθεί 700 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε δύο
εβδομάδες μετά, η Σύνοδος Κορυφής που συζητιόταν
με πρωτοβουλία Δένδια για το Μάρτη με πρώτο θέμα
στην ατζέντα το προσφυγικό έδωσε την θέση της σε
έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ με τηλε-
διάσκεψη για τον κορονοϊό και την οικονομική κατάρ-
ρευση που δημιουργεί. Για ακόμη μια φορά οι ηγέτες
της ΕΕ έπεσαν “διάνα” στις προτεραιότητές τους. Αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι τις εγκαταλείπουν.

Την ίδια στιγμή που στις 17/3, Μέρκελ, Μακρόν και
Ερντογάν συνεχίζουν σε μια άλλη τηλεδιάσκεψη το πα-
ζάρι για την χρηματοδότηση του Ερντογάν ενόψει μιας
νέας συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό, ήδη
στον Έβρο έχουν καταφθάσει νέες δυνάμεις της Φρόν-
τεξ από διάφορες χώρες της ΕΕ. Νέα στοιχεία έρχον-
ται, επίσης, στο φως της δημοσιότητας για τις εδώ και
χρόνια παράνομες επαναπροωθήσεις και την ύπαρξη
παράνομων κέντρων κράτησης στον Έβρο με πιο γνω-
στό το θέμα που ανέδειξαν οι New York Times και η κυ-
βέρνηση αμφισβήτησε λίγο πολύ ως τουρκική προπα-
γάνδα.

Όπως αναφέρουν σχετικά οι Δ. Αγγελίδης και Α.
Τζιαντζή στην ΕφΣυν “η ύπαρξη και η λειτουργία του
παράνομου κέντρου της αστυνομίας στον Πόρο επιβε-
βαιώνεται από πολλές και διαφορετικές πηγές. Την επι-
βεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Στέλιος Πέτσας την Τετάρτη, 12 Μαρτίου, στην
ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την επομένη του
δημοσιεύματος: «Αν το γνωρίζουν οι New York Times,
δεν βλέπω πόσο μπορεί να είναι μυστικό ένα τέτοιο κέν-
τρο κράτησης», σημείωσε. Άλλωστε, η συγκεκριμένη
πηγή δεν ήταν η μόνη της εφημερίδας. 

«Η διπλή εθνικότητα του Σόμαρ δεν αφορά τον πυρή-
να του δημοσιεύματος. Το μέρος υπάρχει. Είναι κρυμ-
μένο από ενδελεχή έλεγχο. Και η ελληνική κυβέρνηση
δεν το διαψεύδει», σημειώνει στο τουίτερ ο δημοσιο-
γράφος Πάτρικ Κίνγκσλι, ένας από τους τέσσερις που
συνυπογράφουν το δημοσίευμα, αναλαμβάνοντας προ-
σωπικά την ευθύνη. Η ύπαρξη του κέντρου αναφέρεται
σε δελτίο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη (11 Δεκεμβρίου 2013), που αναφέρεται σε ξενάγη-
ση του Εσθονού υπουργού Εσωτερικών και του εκτελε-
στικού διευθυντή της FRONTEX «στον χώρο πρώτης
διαχείρισης συλληφθέντων παράνομων μεταναστών
στον Πόρο».

Ενδεικτικά για τα παράνομα κέντρα κράτησης είναι
και τα όσα έγραψε στο πρόσφατο οδοιπορικό του στον
Έβρο ο φωτορεπόρτερ Αλέξανδρος Σταματίου: “Ιδιαι-
τέρως ενδιαφέρον ήταν ότι, δίπλα στα αστυνομικά οχή-
ματα, υπήρχε και ένα λευκό βαν -αυτό που ονομάζουν
«κλούβα» οι αγρότες- χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.
Φεύγοντας, και χωρίς να έχουμε καταφέρει να κατα-
γράψουμε την εικόνα, είδαμε να σηκώνουν τους δυο
συλληφθέντες και να τους βάζουν στο λευκό βαν. Λίγα
χιλιόμετρα πιο κάτω στην περιοχή του χωριού Νέο Χει-
μωνιό, υπήρχε ένα συγκρότημα από κτίρια και συρμα-
τοπλέγματα και πολλή αστυνομία. Απέναντι ακριβώς,
σταθμευμένα τζιπάκια της αστυνομίας μαζί με πολλά
λευκά βαν που κι αυτά δεν είχαν πινακίδες κυκλοφο-
ρίας. Η εικόνα οδηγούσε σαφώς στον συνειρμό ότι
επρόκειτο για κάποιο κέντρο κράτησης”.

ΕΒΡΟΣ

Μυστικό κέντρο
κράτησης

ΕΛΑΙΩΝΑΣ
Πυρκαγιά ξέσπασε στις 15 Μάρτη στο στρατόπεδο του Ελαι-

ώνα. Όπως περιέγραψε ο Ουαλίντ Ταλέμπ στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη: 

«Η φωτιά ξεκίνησε από τα καλώδια. Έπιασε ένα κοντέινερ
φωτιά και μετά εξαπλώθηκε σε συνολικά πέντε κοντέινερ. Δυο
οικογένειες έχασαν όλα τους τα υπάρχοντα, ενώ τα μέλη της
μίας έχασαν όλα τους τα χαρτιά. Πήγαν σήμερα στην Κατεχάκη
για να βγάλουν νέα χαρτιά, αλλά είναι κλειστά λόγω κορονοϊού.
Προς το παρόν κυκλοφορούν με βεβαίωση από την αστυνομία.
Τώρα αυτές οι οικογένειες περιμένουν απόφαση από τον ΔΟΜ
(Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) για να πάρουν καινούριο
κοντέινερ. Το βράδυ μετά την πυρκαγιά φιλοξενήθηκαν στα κον-
τέινερ άλλων προσφύγων, όλο το καμπ είναι σαν μια οικογένεια
και τους άνοιξαν τα δικά τους σπίτια.

Οι πρόσφυγες λένε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι
ασφαλείς στην Αθήνα, γενικά στην Ελλάδα. Τα ασθενοφόρα για
παράδειγμα έρχονται μετά από δυο ώρες. Το πυροσβεστικό ειδο-
ποιήθηκε αμέσως και έφτασε μετά από περίπου 50 λεπτά. Αυτός
είναι και ο λόγος που κάηκαν πέντε κοντέινερ, αν είχε έρθει νωρί-
τερα ίσως είχε καεί μόνο ένα. Φοβήθηκαν πάρα πολύ και τονίζουν
ότι στο καμπ δεν είναι ασφαλείς. Θα πέθαιναν χωρίς να μπορεί
κανείς να κάνει κάτι. Η αστυνομία το μόνο που έκανε ήταν να έρ-

θει το βράδυ και να ρωτάει επίμονα την αιτία της φωτιάς, το ίδιο
και το επόμενο πρωί. Από τι να προκλήθηκε άλλωστε η φωτιά; Το
ένα κοντέινερ είναι δίπλα στο άλλο, έχει καλώδια, μέσα σε λίγα
λεπτά εξαπλωνόταν από το ένα κοντέινερ στο άλλο.

Ήταν φοβερό, τεράστιες φλόγες, πολύς καπνός. Ένα παιδί
περίπου 4 ετών εγκλωβίστηκε στο ένα κοντέινερ. Μπήκαμε μέσα
εγώ και ένας πρόσφυγας Σύριος με μια κουβέρτα για να το βγά-
λουμε. Από τον καπνό και τη θερμότητα ο Σύριος πρόσφυγας
βγαίνοντας δεν μπορούσε να ανασάνει, χρειάστηκε να πάει στο
νοσοκομείο. Ευτυχώς τώρα είναι καλά στην υγεία του.

Εγώ έβγαλα και το βίντεο δημόσια να το δει όλος ο κόσμος.
Δεν είναι συνθήκες αυτές, να κινδυνεύουν συνέχεια, να μην
υπάρχει καμία ασφάλεια. Όλος ο κόσμος στο καμπ φοβήθηκε
πάρα πολύ, όλες οι οικογένειες. Έβλεπαν τη φωτιά και έβγαιναν
τρέχοντας από τα κοντέινερ, ακόμη και αυτοί που βρίσκονταν
πολύ μακριά από τη φωτιά. Κάθε γυναίκα έπιανε μια τσάντα πά-
νες στο χέρι και τα έγγραφα και έτρεχε. Και φοβόντουσαν και
για την απώλεια των εγγράφων. Θα μείνουμε ένα χρόνο μέχρι
να πάρουμε καινούρια χαρτιά, λένε.

Όλοι οι πρόσφυγες καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα δεν είναι κα-
θόλου ασφαλής. Δεν μπορούν να βγουν έξω λόγω του κορονοϊ-
ού. Και δεν μπορούν ούτε μέσα να μείνουν, γιατί συμβαίνουν τέ-
τοια πράγματα, σαν αυτήν την πυρκαγιά. Μέσα ή έξω από το
καμπ θα πεθάνουμε, λένε».

ΜΟΡΙΑ
Την «βαθύτατη οδύνη» του για τo θάνα-

το ενός εξάχρονου προσφυγόπουλου
που κάηκε ζωντανό από την πυρκαγιά
που ξέσπασε στο ΚΥΤ της Μόριας την
Δευτέρα 16 Μαρτίου εξέφρασε με ανάρ-
τησή του ο υπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου, Μηταράκης. Το κρίμα στο
λαιμό του.

Σύμφωνα με το CNN “Οι πρώτες πληρο-
φορίες αναφέρουν πως η φωτιά ενδεχομέ-
νως να ξέσπασε την ώρα που κάποιοι μα-
γείρευαν μέσα σε οικίσκο, με αποτέλεσμα
η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα μεγάλες
διαστάσεις. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί
άνεμοι, οι οποίοι έκαναν πολύ δύσκολη την
κατάσβεση της πυρκαγιάς...”. Σύμφωνα με
πληροφορίες της ΕφΣυν “κάηκαν τουλάχι-
στον δύο κοντέινερ ενώ στις φλόγες παρα-
δόθηκαν και αρκετές σκηνές έξω από τον
χώρο”.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς διάνοια
για να καταλάβει πως άρπαξε και απλώ-
θηκε η φωτιά. 22.000 άνθρωποι έχουν πε-
ράσει όλο το χειμώνα στη Μόρια μέσα σε
πλαστικά και ξύλινα παραπήγματα προ-
σπαθώντας να επιβιώσουν μέσα στο
κρύο ανάβοντας γκαζάκια ή μικρές φω-
τιές για να ζεσταθούν και να μαγειρέ-
ψουν σε ένα περιβάλλον πλημμυρισμένο
από σκουπίδια και καλώδια ηλεκτρικού
που μπλέκονται το ένα με το άλλο. Και
δεν είναι βέβαια η πρώτη πυρκαγιά που
συμβαίνει στη Μόρια, η προηγούμενη
στις 30 Σεπτέμβρη του 2019 όταν μια γυ-
ναίκα κάηκε ζωντανή. Στις 15 Οκτώβρη
άλλη πυρκαγιά είχε ξεσπάσει στο camp
στη Σάμο. Στις 14 Μαρτίου φωτιά ξέσπα-

σε στο camp του Ελαιώνα στην Αθήνα.
“Μέτρα για την προστασία των προ-

σφύγων τώρα! Κλείστε τώρα τα στρατό-
πεδα-γκέτο στα νησιά και την ενδοχώρα”
ζητούσε μια μέρα νωρίτερα, στις 13 Μάρ-
τη, με ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ. Δρα-
ματική είναι και η έκκληση των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα για εκκένωση και μετακί-
νηση των προσφύγων:

Συνθήκες
«Ο συνωστισμός και οι άθλιες συνθή-

κες διαβίωσης στους καταυλισμούς προ-
σφύγων στα ελληνικά νησιά αποτελούν
ιδανικές συνθήκες για εξάπλωση της επι-
δημίας του κορονοϊού... Η υγεία των αν-
θρώπων κινδυνεύει όσο μένουν σε αυ-
τούς τους καταυλισμούς. Ο κορονοϊός εί-
ναι απλώς η τελευταία απειλή που αντι-

μετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο, και η κα-
τάστασή τους τούς καθιστά ακόμη πιο
ευάλωτους από τον υπόλοιπο πληθυσμό
σε μια επιδημία... 

Η ανάγκη για εκκένωση των καταυλι-
σμών στα ελληνικά νησιά είναι τώρα πιο
επιτακτική από ποτέ. Το να αναγκάζεις
τους ανθρώπους να ζουν σε αυτές τις
συνθήκες ως μέρος μιας ευρωπαϊκής πο-
λιτικής ήταν πάντα ανεύθυνο, αλλά τώρα
πια είναι στα πρόθυρα να γίνει και εγκλη-
ματικό, εάν δε ληφθούν μέτρα για την
προστασία των ανθρώπων. Η ελληνική
κυβέρνηση πρέπει να δράσει το συντομό-
τερο δυνατό και να μετακινήσει την πλει-
οψηφία των 42.000 ανθρώπων σε κατάλ-
ληλη στέγη πριν να είναι πολύ αργά». 

Γιώργος Πίττας

Στο έλεος της φωτιάς
και της επιδημίας

16/3, Μόρια
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ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία (Μυλωνάς) 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Λαϊκή Γκράβας 11πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
Γαλαξίας πλ. Φρατζή 12μ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Δαβάκη 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Γαλαξίας Λένορμαν 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
Βασιλόπουλος Πευκάκια 11.30πμ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ 
Σκλαβενίτης 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετρό 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλ. Γαρδένιας 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11
ΙΛΙΟΝ Λαϊκή 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σκλαβενίτης Παναγή
Τσαλδάρη 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σκλαβενίτης Ρολόι Πασαλιμάνι 11πμ
NIKAIA Λαϊκή Παιδική Στέγη 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Βούλγαρη 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11 πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 12μ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 12μ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Λαϊκή Αγ. Μαρίνα 11πμ
Περιφέρεια 1μμ
ΠΑΤΡΑ My Market Μπουκαούρη και
Γούναρη 11πμ

Εξορμήσεις

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 πλατεία Ηρώ 7.30μμ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 στέκι Εκτός Σχεδίου, 
Πάτμου και Νισύρου 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 Μεσογείων 417, ισόγειο
εμπορικού κέντρου, αίθριο (απέναντι από
δημαρχείο Αγίας Παρασκευής) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 φοιτ.εστίες, Α’ ΦΕΠ 7μμ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 Πρατίνου 18, 7μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 
καφέ Άρωμα, 
Δημητριάδος 263, 6μμ
Ομιλητής: Στάθης Αντωνάκης

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 πάρκο της Αύρας 6μμ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 Κάτω Τούμπα 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 Αμπελόκηποι 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 ΕΔΟΘ 7.30μμ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 πάρκο του Άρη 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 
Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 
παρκάκι πίσω από τον Άγιο Μηνά 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 δημαρχείο, αίθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ

Ομιλητές: Έλις Μουτσέλι, Γεράσιμος Τζα-
νετάτος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 σκαλοπάτια Καλλιδρομίου
και Μπενάκη 6.30μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 πλ.Μερκούρη 5.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΓΑΛΑΤΣΙ – ΠΑΤΗΣΙΑ - ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 
θεατράκι Γκράβας, Ταϊγετού, 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 
παρκάκι Γ.Ολυμπίου και Συγγρού 6μμ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 πλ. Αγ.Γεώργη 5.30μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 γρ.δημοτ.κίνησης Μια Πόλη
στο Δρόμο (Θησέως 156) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Ζιντίλη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 
Πίνδου και Φιλικής Εταιρείας 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 καφέ Πίνδου και Φιλικής
Εταιρείας, Αργυρούπολη, 8μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 δημαρχείο 8μμ
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Φιλιώ Φραγκάκου

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 
Βας.Σοφίας 83 (πάρκο Ηρώων) 6μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 
πάρκο Θεοτοκόπουλου 7μμ
Ομιλητές: Μάνος Μανιδάκης, Λεωνίδας
Μαρουλάσοβ

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 
παρκάκι Τριών Ναυάρχων και Υψηλάντη
6μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

Tον σοσιαλισμό, μέσα από
την ανεξάρτητη δράση της
εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορ-
θώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με
την εργατική δράση. Δεν υπάρχει
κοινοβουλευτικός δρόμος προς
μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβού-
λιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δι-
καιοσύνη, όλο το αστικό κράτος
λειτουργεί για να προστατεύσει τα
συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον
πλούτο μέσα στον καπιταλισμό.
Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη
από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλι-
σμός, μπορεί να δημιουργηθεί μό-
νο όταν οι εργάτες πάρουν συλλο-
γικά στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή
και την διανομή σύμφωνα με τις
ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρ-
χούν οι μεγάλες πολυεθνικές. Μό-
νο εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε
παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να
σταματήσουμε τους πλούσιους
και δυνατούς που κυριαρχούν πά-

νω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί
να πετύχει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της
Ρωσίας όπου ακόμα και μια νικη-
φόρα αλλά απομονωμένη επανά-
σταση όπως ο Οκτώβρης του ’17
ηττήθηκε κάτω από την πίεση της
παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε
τον δρόμο για την επικράτηση του
Στάλιν και την μετατροπή της Ρω-
σίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του
ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουρ-
γήθηκαν αργότερα στην Ανατολι-
κή Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την
καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε
προσπάθεια που έχει στόχο την
διαίρεση της εργατικής τάξης. Εί-
μαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα –
φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε –
φρούριο, που καταδικάζει πρό-
σφυγες και μετανάστες να πεθαί-
νουν στα σύνορά της και να αντι-
μετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις
αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων
των ανθρώπων, ανεξάρτητα από
χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και
όλους τους καταπιεσμένους να

οργανώνουν την αντίστασή τους.
Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική
κοινωνική, πολιτική και οικονομική
ισότητα των γυναικών και για το
τέλος όλων των διακρίσεων ενάν-
τια στους ομοφυλόφιλους, γυναί-
κες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστη-
μα που καταστρέφει τον πλανήτη
μέσα από το κυνήγι του κέρδους
και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυ-
νατοί γιατί είναι οργανωμένοι, για-
τί ελέγχουν τον πλούτο, τα ΜΜΕ,
τα δικαστήρια και τον στρατό. Για
να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύνα-
μη, η εργατική τάξη χρειάζεται να
είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, έχει
σαν στόχο να φέρει τους ακτιβι-
στές του κινήματος μαζί με την ερ-
γατική τάξη. Το επαναστατικό κόμ-
μα είναι αναγκαίο για να δυναμώ-
σει το κίνημα, να οργανώσει τον
κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθή-
σει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέ-
ες και εκείνες οι στρατηγικές που
θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συ-
νολικά τον καπιταλισμό. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEKΠα λεύ ου με για

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο θα παραμείνει κλειστό
από την Τετάρτη 18/3 και
για όσο χρονικό διάστημα
διαρκέσουν τα μέτρα για
κλείσιμο των καταστημάτων
λόγω της πανδημίας.

Παρόλα αυτά μπορείτε να
κάνετε τις παραγγελίες σας
ηλεκτρονικά από το site του
βιβλιοπωλείου www.marxisti-
ko.gr ή επικοινωνώντας στο
μέιλ marxistiko@yahoo.gr
και στα τηλέφωνα
6972467501, 6976778461,
6984327301



Στις 25 Φλεβάρη το ΚΚΕ διά
στόματος Δ. Κουτσούμπα κα-
τάγγελλε την κυβέρνηση που

στέλνει ΜΑΤ και αύρες σε Χίο και
Μυτιλήνη σαν «δυνάμεις κατοχής»
ενάντια στους νησιώτες που ξεση-
κώνονται για να μη γίνει ο τόπος
τους «φυλακή της ΕΕ». 

Λίγες μέρες μετά, την 1 Μάρτη,
όταν ο ξεσηκωμός είχε ξεφτιλίσει τα
ΜΑΤ και μαζί τους την κυβέρνηση
Μητσοτάκη, η Τομεακή Επιτροπή
Λέσβου του ΚΚΕ τόνιζε στην ανακοί-
νωσή της ότι: «Τα περί αποτροπής
των προσφυγικών ροών με στρατιω-
τικά μέσα φύλαξης των θαλάσσιων
συνόρων, εκτός από το ότι είναι
απάνθρωπα, αποτελούν προπαγαν-
διστικά τεχνάσματα της κυβέρνησης
προκειμένου να δικαιολογήσει και
επιβάλει την επιλογή της ΕΕ να γί-
νουν τα νησιά τα μεγάλα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης προσφύγων και
μεταναστών».

Σωστές και καλοδεχούμενες θέ-
σεις από το ΚΚΕ. Οι αποφάσεις των
συνδικάτων στη Μυτιλήνη για παρά-
δειγμα, όπου παίζουν σημαντικό ρό-
λο οι δυνάμεις του ΚΚΕ, να καλέ-
σουν γενική απεργία όχι μόνο διευ-
κόλυναν την μάχη ενάντια στα ΜΑΤ
αλλά βοήθησαν και στην απομόνω-
ση των φασιστών και των ακροδε-
ξιών που προσπάθησαν να βγουν
στον αφρό. 

Πριν καλά-καλά κοπάσουν τα γέ-
λια από τις δηλώσεις Γεραπετρίτη
στη Bουλή ότι «τα ΜΑΤ δεν απεσύρ-
θησαν, ολοκλήρωσαν την αποστολή
τους», η κυβέρνηση κήρυξε την «πα-
τρίδα σε κίνδυνο» από την υποτιθέ-
μενη «εισβολή» των προσφύγων
στον Έβρο. Τα «στρατιωτικά μέσα
φύλαξης» που κατήγγειλε η Τ.Ε του
ΚΚΕ πήραν εφιαλτικές διαστάσεις. 

Η απάντηση του ΚΚΕ σε αυτή την
πρόκληση δεν είναι αντάξια όσων
προηγήθηκαν. Καταγγέλλει την κυ-
βέρνηση για σύμπλευση με τους ιμ-
περιαλιστικούς σχεδιασμούς, όμως,
ταυτόχρονα συμφωνεί ότι τα σύνο-
ρα πρέπει να μείνουν κλειστά για
τους χιλιάδες ανθρώπους που θέ-
λουν να περάσουν. Ουσιαστικά, η
ηγεσία του ΚΚΕ έδωσε την συναίνε-
σή της στην κυβέρνηση της ΝΔ.
Όπως έκανε κι ο Τσίπρας που δήλω-
σε ότι «Από τη στιγμή που υπάρχει η
απόπειρα μαζικής εισροής στη χώ-
ρα, σωστά κλείνουν τα σύνορα».

Ένα πρώτο -και με ιδιαίτερη βαρύ-
τητα- παράδειγμα ήταν η συνέντευ-
ξη που έδωσε ο Δ. Κουτσούμπας
στο ΡΙΚ στις 6 Μάρτη, την τελευταία
μέρα της επίσκεψής του στην Κύ-
προ. Σ’ αυτήν, αφού κατήγγειλε τις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ΕΕ
και του ΝΑΤΟ που «δημιουργούν
όλα αυτά τα κύματα των προσφύ-
γων, μαζί με τη φτώχεια, την εκμε-
τάλλευση και την καταπίεση”, συμ-
πλήρωσε: “και ουσιαστικά οδηγού-
μαστε σε αυτό που ονομάζουμε
εμείς ‘ασύμμετρες απειλές’». 

Ποιοι «εμείς»; Το ΚΥΣΕΑ (Κυβερ-

νητικό Συμβούλιο Ασφάλειας) της 1
Μάρτη περιέγραφε τους πρόσφυ-
γες σαν ασύμμετρη απειλή. Ή
όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Πέτσας πρόκειται για
«ενεργή, σοβαρή, εξαιρετική και
ασύμμετρη απειλή κατά της εθνι-
κής ασφάλειας». Αυτό είναι το μόνι-
μο τροπάρι της κυβέρνησης, που
συνδυάζει τον ρατσισμό με την
εθνικιστική υστερία. Ο στιγματι-
σμός των προσφύγων και των με-
ταναστών σαν «ασύμμετρη απειλή»
ανήκει στο λεξιλόγιο της ρατσιστι-
κής Ευρώπης-Φρούριο και των
Τραμπ αυτού του κόσμου. Ούτε
σαν λεκτικό ατόπημα δεν δικαιολο-
γείται να ακούγεται από εκπροσώ-
πους της Αριστεράς.  

Η ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ (3 Μάρτη) αναφέρει «Η ανα-
γκαία φύλαξη των συνόρων στον
Έβρο δεν μπορεί να χρησιμοποιεί-
ται για να νομιμοποιούνται ακροδε-
ξιές φωνές και δράσεις». Ποιος νο-
μιμοποιεί αυτές τις φωνές; Η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη που αντιγρά-
φει την πολιτική του Όρμπαν και
του Σαλβίνι. Αντί να κάνει αυτή τη
σύνδεση, όμως, το ΚΚΕ προτείνει
εναλλακτικές εφεδρείες: το ζήτημα
είναι η  «αναγκαία» φύλαξη των συ-
νόρων να γίνεται από τον στρατό
και την αστυνομία. Κι αν υπάρχουν
ελλείψεις να ανακληθούν όσοι συμ-
μετέχουν σε νατοϊκές αποστολές,
όπως προτείνει ο Δ. Παπατολίδης,
μέλος της ΚΕ και γραμματέας της
Επιτροπής Περιοχής Ανατ. Μακε-
δονίας Θράκης του ΚΚΕ, στον Ριζο-

σπάστη της 14/15 Μάρτη. 
Μάλιστα φτάνει στο σημείο να

νουθετεί τους πολίτες που κινητο-
ποιούνται αυθόρμητα για την προ-
στασία των συνόρων να μην ακούνε
τις ακροδεξιές φωνές, αντί να πει
απλά και καθαρά ότι κανένας δεν
πρέπει να παρασύρεται και να συμ-
μετέχει στην εκστρατεία κυβέρνη-
σης και ΕΕ για κλείσιμο των συνό-
ρων στους πρόσφυγες. Η πάλη απέ-
ναντι στην επανεμφάνιση των φασι-
στών και του ακροδεξιού εσμού μέ-
νει λειψή και αδύνατη όταν στις ση-
μερινές συνθήκες δεν συνδέεται
άμεσα με την σύγκρουση με την κυ-
βέρνηση και τις ρατσιστικές επιλο-
γές της.

Ακόμη χειρότερη γίνεται αυτή η
στάση όταν φωνές από το ΚΚΕ κα-
ταγγέλλουν την επαναστατική αρι-
στερά που μιλάει για ανοιχτά σύνο-
ρα τοποθετώντας την ως εχθρό της
εργατικής τάξης δίπλα στους ...φα-
σίστες! Γράφει ο Ν. Σοφιανός στο
Ριζοσπάστη 14-15 Μάρτη: “Στεκόμα-
στε απέναντι στον εθνικισμό, στην
πατριδοκαπηλία, στην ανοιχτή ή κα-
λυμμένη φασιστική προπαγάνδα.
Στεκόμαστε απέναντι στον κοσμοπο-
λιτισμό του κεφαλαίου και σε θελη-
μένους ή αθέλητους υποστηρικτές
του με τις θεωρίες περί ανοιχτών
συνόρων”, “Το ΚΚΕ αντιπαλεύει τό-
σο τη θεωρία των ανοιχτών συνό-
ρων, όσο και τον αντιδραστικό εθνι-
κισμό και ρατσισμό των ακροδεξιών
και φασιστών”. Είναι πρόβλημα να
υιοθετεί το ΚΚΕ τη θεωρία “των δυο
άκρων”.

Μια υποχώρηση 
φέρνει περισσότερες

Οι επιθέσεις της άρχουσας τάξης
που θέλει να υλοποιήσει η κυβέρνη-
ση της ΝΔ «πάνε πακέτο». Ο ρατσι-
σμός και οι εθνικιστικές υστερίες
πάνε χέρι-χέρι με τις οικονομικές
επιθέσεις σε συντάξεις, συλλογικές
συμβάσεις και μισθούς. Γι’ αυτό και
οι προσαρμογές και συναινέσεις
από ηγεσίες της αριστεράς προς
την κυβέρνηση στο ένα μέτωπο φέρ-
νουν υποχωρήσεις στα άλλα. Η στά-
ση απέναντι στην προκλητική, ταξική
αντιμετώπιση του κορονοϊού από
την κυβέρνηση είναι χαρακτηριστι-
κή. 

Στις 5 Μάρτη ήταν προγραμματι-
σμένη απεργιακή κινητοποίηση της
ΠΟΕΔΗΝ με κεντρική αιχμή τις
προσλήψεις προσωπικού και τις μο-
νιμοποιήσεις των συμβασιούχων στο
ΕΣΥ. Η κινητοποίηση αναβλήθηκε,
με «αίσθημα ευθύνης» όπως έγραψε
στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία.
Όμως, υπέρ της αναβολής τάχθηκαν
και οι συνδικαλιστές του ΚΚΕ στην
ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ. 

Η συνέχεια ήταν η επίσημη αναβο-
λή όλων των εκδηλώσεων του ΚΚΕ.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του
ΠΓ του κόμματος: «Σε αυτές τις δύ-
σκολες ώρες το ΚΚΕ τοποθετείται
με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο
λαό, τονίζοντας ότι πρέπει να λη-
φθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέ-
τρα για την προστασία της υγείας
και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων. Ήδη το ΚΚΕ, στο

πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και
προφύλαξης της δημόσιας υγείας,
ανακοίνωσε την αναβολή όλων των
εκδηλώσεών του μέχρι το Πάσχα». 

Η πανικόβλητη κυβέρνηση της ΝΔ
προσπαθεί να φορτώσει το κόστος
της πανδημίας που έφερε ένα άρ-
ρωστο σύστημα στις πλάτες της ερ-
γατικής τάξης. Όχι μόνο συνεχίζον-
τας την πολιτική των περικοπών, της
λιτότητας και των ιδιωτικοποιήσεων
αλλά βάζοντας στο στόχαστρο και
τη συλλογική δράση της τάξης μας
που είναι η μοναδική ασπίδα απέ-
ναντι σε αυτές τις επιθέσεις. 

Σε τέτοιες συνθήκες αίσθημα ευ-
θύνης είναι η σύγκρουση με την κυ-
βέρνηση, όχι η υποχώρηση και η συ-
ναίνεση στην εκστρατεία της. Γιατί
αυτό σημαίνει η αναβολή των εκδη-
λώσεων. Δεν είναι μέτρο προστα-
σίας της δημόσιας Υγείας, είναι δώ-
ρο στον Μητσοτάκη και τον Γεωρ-
γιάδη που προβοκάρουν τις αντιφα-
σιστικές και αντιρατσιστικές συγκεν-
τρώσεις την ίδια στιγμή που ξο-
δεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια
για το κυνηγητό των προσφύγων
στα σύνορα αντί να κάνουν μαζικές
προσλήψεις στα νοσοκομεία και σε
όλες τις κοινωφελείς υπηρεσίες. 

Το υπόβαθρο αυτής της στάσης -
η οποία δεν έπεσε από τον ουρανό
αυτές τις μέρες- είναι ένας ψεύτικος
ρεαλισμός που υποτιμάει την κρίση
και τα αδιέξοδα της άρχουσας τά-
ξης και υπερτιμάει τις δυσκολίες της
δικιάς μας πλευράς. Η εκτίμηση δη-
λαδή ότι δεν μας παίρνει για κατά
μέτωπο σύγκρουση με την κυβέρνη-
ση είτε γιατί ο “κόσμος δεν τραβάει
στις απεργίες” είτε γιατί “πρέπει να
σεβαστούμε τα πατριωτικά αισθήμα-
τα”, δηλαδή την εθνικιστική και ρα-
τσιστική προπαγάνδα της κυβέρνη-
σης. 

Η στάση των δυνάμεων της Αρι-
στεράς που δεν θέλουν να μοιρά-
ζονται τη δεξιά κατρακύλα κομμά-
των όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να
είναι η προσαρμογή στις πιέσεις της
κυβέρνησης και της άρχουσας τά-
ξης για «εθνική ομοψυχία». Αντίθετα,
η Αριστερά όχι μόνο πρέπει αλλά
μπορεί να είναι πιο τολμηρή.

Η κυβέρνηση φοβάται την οργή
των εργαζόμενων, ξέρει ότι η πλει-
οψηφία του κόσμου απεχθάνεται τον
Μητσοτάκη και τους υπουργούς
του. Δεν έχει κοντή μνήμη, θυμάται
για παράδειγμα τον Γεωργιάδη που
κόμπαζε ότι τις απολύσεις και τα
κλεισίματα στο ΕΣΥ τα έκανε ο ίδιος
και η τρόικα του κλέβει τη «δόξα».
Και πέρα από μνήμη έχει αγώνες
που ξεδιπλώνει όλους αυτούς τους
οχτώ μήνες της κυβέρνησης που
έλεγε ότι θα είναι «μπουλντόζα» και
τελικά αποδεικνύεται θίασος επικίν-
δυνων κλόουν. 

Δεν είναι καιρός να τα μαζέψουμε
μέχρι να περάσει η μπόρα: Τώρα
κρίνονται οι συσχετισμοί της επόμε-
νης μέρας. 

Λέανδρος Μπόλαρης

18 Μάρτη 2020, Νο 1414H Aριστερά εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Δεν επιτρέπεται 
η Αριστερά να μιλάει 
για “ασύμμετρη απειλή”

Συνάντηση Κουτσούμπα και Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου.
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ΚΕΕΡΦΑ 
Συνέντευξη Τύπου

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε η ΚΕΕΡΦΑ στις
12 Μάρτη για τη σημασία της 21 Μάρτη - Διε-
θνούς Ημέρας Δράσης κατά του ρατσισμού και

του φασισμού. Από τα λεγόμενα των ομιλητών έγινε
ξεκάθαρη η σημασία της 21 Μάρτη σαν ένας σταθ-
μός που συμπυκνώνει μια σειρά επιτακτικές μάχες.

«Απελάστε τον Μητσοτάκη για να σωθούμε από τον
κορονοϊό, το ρατσισμό και τους φασίστες’: είναι το
κέντρο φέτος. Έχουν το θράσος και συνεχίζουν την
εκστρατεία στα σύνορα την ίδια στιγμή που μας τρο-
μοκρατούν για τον ιό. Σπαταλάνε εκατοντάδες χιλιά-
δες ευρώ, είναι πρόκληση και σκάνδαλο να λένε ότι
θα κινδυνεύουμε από τους πρόσφυγες. Κινδυνεύουμε
από αυτού του τύπου τις πολιτικές», τόνισε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. Η Έφη Λα-
τσούδη, εθελόντρια από τη Λέσβο, επισήμανε πόσο
σημαντική είναι, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο στο νη-
σί, η μάχη ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό,
την ώρα που οι φασίστες χέρι χέρι με τις τοπικές αρ-
χές στοχοποιούν και τρομοκρατούν τόσο τους πρό-
σφυγες, όσο και όσους αντιτίθενται στη ρατσιστική
εκστρατεία.

Ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, υπογράμμισε: «η κυ-
βέρνηση με την πολιτική της και τα κυρίαρχα ΜΜΕ
παράγουν τάγματα εφόδου σε όλη την Ελλάδα», ενώ
για τη δίκη της Χρυσής Αυγής τόνισε ότι πρέπει «να
φτάσει μέχρι το τέλος. Η απόπειρα ατιμωρησίας που
εκφράστηκε με την εισαγγελική πρόταση να μη βρί-
σκει κοινωνικό έρεισμα». Ο Βασίλης Κουκαλάνι, σκη-
νοθέτης και ηθοποιός, κάλεσε τους ανθρώπους της
τέχνης, αλλά και όλους τους «ελεύθερα σκεπτόμε-
νους, προοδευτικούς ανθρώπους να δώσουν δυναμι-
κό παρών», ενώ τόνισε τη σημασία να μην αφήσουμε
τον κορονοϊό να εξυπηρετήσει την καταστρατήγηση
δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοι-
νότητας Ελλάδας «Η Ενότητα» αναφέρθηκε στα πρό-
σφατα περιστατικά ρατσιστικής βίας λέγοντας ότι εί-
ναι οι πολιτικές της κυβέρνησης που δίνουν θάρρος
ξανά σε φασιστικές ομάδες. Η Πακιστανική Κοινότη-
τα έχει καταγγείλει πάνω από 50 περιστατικά ρατσι-
στικών επιθέσεων από συγκεκριμένες ομάδες. Σχο-
λίασε ότι στο πλαίσιο του περιορισμού του κορονοϊού
κλείνουν σχολεία κλπ, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα
για να μη στοιβάζονται οι πρόσφυγες κατά χιλιάδες
στα στρατόπεδα.

Η Εύα Ντόκου, φοιτήτρια, περιέγραψε πώς οι σχο-
λές έχουν γίνει κέντρο αγώνα τόσο ενάντια στην κυ-
βέρνηση που εκτός από την Υγεία προσπαθεί να δια-
λύσει και την Παιδεία, όσο και για τα αιτήματα του
αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος. Ο Τζο-
χόβα, πρόσφυγας από την Γκάνα, τόνισε ότι οι πρό-
σφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες απαι-
τούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί το δι-
καίωμα στο άσυλο και την ελεύθερη μετακίνηση.

Στη συνέντευξη τύπου έλαβε μέρος και ο Αντνάν
Μπατ, Πακιστανός εργάτης, θύμα ρατσιστικής επίθε-
σης στον Άγιο Νικόλαο στις 11/3 (βλ. δίπλα).

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  Αντιρατσιστική συναυλία

Με επιτυχία έγινε το Σάββατο 14
Μάρτη η αντιρατσιστική μαθητική
συναυλία της ΚΕΕΡΦΑ στα Βρι-

λήσσια. Ο κόσμος που πέρασε από την
πλατεία Αναλήψεως συζήτησε για τις δο-
λοφονικές πολιτικές της κυβέρνησης τόσο
σε βάρος της δημόσιας Υγείας και ως
προς την αντιμετώπιση του κορονοϊού, όσο
και ενάντια στους πρόσφυγες που εξακο-
λουθούν να στοιβάζονται κατά χιλιάδες σε
λίγα τετραγωνικά στα διάφορα στρατόπε-
δα σε όλη τη χώρα. Η συναυλία έδειξε πό-
σο απαραίτητη είναι η πολιτική συζήτηση
και τα αιχμηρά αιτήματα μέσα σε αυτές τις
συνθήκες που η κυβέρνηση προσπαθεί κυ-
ριολεκτικά πια να επιβάλει τη «συναίνεση».

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Κώστας Παπαδά-
κης, συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής τονίζοντας ότι «δεν
αναστέλλουμε τη ζωή και τους αγώνες».
Υπογράμμισε τη σημασία της 21 Μάρτη ως
διεθνούς ημέρας συντονισμού ενός κινή-
ματος που παλεύει να προστατεύσει τους
πρόσφυγες από αυτές τις δολοφονικές
επιλογές των κυβερνήσεων και να βάλει
στη φυλακή τους ναζί, κόντρα στην εισαγ-
γελική πρόταση – πλυντήριο. 

Η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, εκ μέρους της
ΚΕΕΡΦΑ, απεύθυνε χαιρετισμό στον οποίο
είπε ανάμεσα σε άλλα ότι η παρότρυνση
να «μείνουμε σπίτι» δεν μπορεί να τηρηθεί
από τους ντελιβεράδες που αναγκάζονται
να συνεχίσουν να δουλεύουν, η οδηγία
«πλύνετε τα χέρια» είναι κενό γράμμα για
τις καθαρίστριες που δουλεύουν χωρίς μέ-
τρα προστασίας, η εντολή να μη συνωστι-
ζόμαστε δεν απασχολεί την κυβέρνηση
όσον αφορά στους χιλιάδες πρόσφυγες
που είναι κλεισμένοι στα στρατόπεδα.

Τη συναυλία άνοιξε ο Μιχάλης Ζούγου-
λος από το συγκρότημα «Τα Βριλ», ο οποί-

ος ανάμεσα σε άλλα κομμάτια έπαιξε την
ελληνική διασκευή του Clandestino του
Manu Chao: «Μετανάστης θα πει να 'σαι
ξένος παντού και στον τόπο που αφήνεις
και στον τόπο προορισμού. Στην Αστόρια -
μετανάστης Αυστραλία - μετανάστης Σουη-
δία - μετανάστης κι όμως ήμουν άνθρω-
πος. Με λένε μετανάστη δε με θέλουν που-
θενά και με θεωρούν λαθραίο γιατί δεν έχω
χαρτιά. Κι ας μην έχω χαρτιά, έχω όμως
καρδιά που αντέχει τον πόνο και βαστά την
ανθρωπιά». Ακολούθησαν οι Blazing Haze
που ξεσήκωσαν τη γειτονιά με εξαιρετικές
ροκ και μέταλ εκτελέσεις.

Φασιστική
επίθεση στα
Κάτω Πατήσια

Την Τετάρτη 11/3, στις 2μμ, ο μετα-
νάστης εργάτης από το Πακιστάν
Αντνάν Μπάτ, ενώ κατευθυνόταν

προς τον σταθμό Κάτω Πατησίων δέ-
χτηκε επίθεση από μία τριάδα φασιστο-
ειδών.

Οι δράστες βγήκαν από ένα αυτοκίνη-
το Όπελ μαύρο στην Λ. Ιωνίας και Σερί-
φου και επιτέθηκαν με αγριότητα στον
Αντνάν Μπατ βρίζοντας τους Πακιστα-
νούς. Ο ένας ήρθε από μπροστά και άρ-
χισε να τραβάει το τσαντάκι που είχε
περασμένο στο σώμα του και άλλοι δύο
τον τραβάγανε από πίσω. Ένας είχε σι-
δηρογροθιά και του κατάφερε ένα χτύ-
πημα μόλις λίγα εκατοστά πάνω από το
μάτι. Γρονθοκοπήθηκε άλλες τουλάχι-
στον 14 φορές στο κεφάλι και στο σώ-
μα, ενώ η τριάδα χτυπούσε σαν αγέλη
τον πεσμένο άνθρωπο.

Μία γυναίκα σταμάτησε και βγήκε
από το αυτοκίνητο της και έβαλε τις
φωνές με αποτέλεσμα να τραπούν σε
φυγή. Ειδοποίησε μάλιστα την Άμεση
Δράση η οποία κατέφθασε μετά από μι-
σή ώρα με περιπολικό που μετέφερε
τον τραυματισμένο μετανάστη στο
Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Λαύρας.

Η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος “η
Ενότητα” έχει καταγγείλει δεκάδες πε-
ριστατικά με τριμελή ομάδα φασιστοει-
δών που επιτίθενται σε μετανάστες
στην περιοχή χωρίς η Αστυνομία να έχει
προχωρήσει σε καμιά σοβαρή έρευνα.

Από ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ, 12/3

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ Χ.Α

“Δεν είναι αθώοι”

«Δεν είναι αθώοι» είναι ο τίτλος
της πρωτοβουλίας που έχει πά-
ρει κόσμος από διαφορετικούς

κοινωνικούς, επαγγελματικούς και κινημα-
τικούς χώρους και έχει σαν στόχο να
ασκήσει την μέγιστη δυνατή πίεση για πλή-
ρη ανατροπή της αθωωτικής - κατ ουσία -
πρότασης της εισαγγελέως Αδαμαντία Οι-
κονόμου και την βαριά καταδίκη όλων των
κατηγορουμένων στην δίκη της Χρυσής
Αυγής για αυτό που στην πραγματικότητα
έχει αποδειχτεί ότι είναι: μια ναζιστική εγ-
κληματική συμμορία που υποδύεται το νό-
μιμο πολιτικό κόμμα. 

Η πρωτοβουλία έχει κυκλοφορήσει κεί-
μενο υπογραφών στο οποίο ήδη έχουν μα-
ζευτεί πάνω από 2.500 χιλιάδες υπογρα-
φές σε λιγότερο από 6 μέρες. Πρώτη που
υπέγραψαν το κείμενο υπογραφών είναι τα
θύματα της εγκληματικής ναζιστικής συμ-
μορίας η Μάγδα, ο Τάκης και η Ειρήνη
Φύσσα, ο Χαντίμ Χουσεΐν πατέρας του
Σαχζάτ Λουκμάν και οι Αιγύπτιοι αλιεργά-
τες που δέχτηκαν τη δολοφονική επίθεση
των ταγμάτων εφόδου της ναζιστικής συμ-
μορίας Αμπουζίντ Εμπάρακ και οι Μοχά-
μεντ, Άχμεντ και Σάαντ Αμπού Χαμέντ.

Στο κείμενο τονίζεται πως: “Την αθώωση
όλης της Χρυσής Αυγής και την ενοχή μό-
νο του δολοφόνου του Παύλου Φύσσα ζή-
τησε με απόλυτα προκλητικό τρόπο η ει-
σαγγελέας της δίκης της Χρυσής Αυγής,

Αδαμαντία Οικονόμου. Η αδιανόητη πρό-
τασή της προσπαθεί να βγάλει λάδι όλη
την ηγεσία της εγκληματικής ναζιστικής
οργάνωσης. Υποστηρίζει ότι η ηγεσία δεν
είχε δώσει εντολή για καμία επίθεση. 

Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνω-
ση με τη στενή έννοια του όρου, με ιεραρχι-
κή δομή και στρατιωτική εκπαίδευση. Τα μέ-
λη της εκτελούσαν εντολές. Στο δικαστήριο
επί έναν ολόκληρο χρόνο προβλήθηκαν
εκατοντάδες αδιάσειστα στοιχεία. Φωτο-
γραφίες, βίντεο, μηνύματα που αποδει-
κνύουν τον σχεδιασμό των επιθέσεων και τη
συγκάλυψή τους, όπως για παράδειγμα
στην δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Στοι-
χεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή των
ταγμάτων εφόδου της οργάνωσης στις επι-
θέσεις που δέχθηκαν οι Αιγύπτιοι αλιεργά-
τες και οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Η ει-
σαγγελέας επέλεξε να μην δει τα στοιχεία. 

Λέμε όχι στην αθώωση της Χρυσής Αυ-
γής. Ζητάμε την καταδίκη όλης της ηγετι-
κής ομάδας και των ταγμάτων εφόδου των
Ναζί δολοφόνων της Χρυσής Αυγής”.

Το κείμενο υπογραφών μπορεί να το
βρει κανείς στη σελίδα της πρωτοβουλίας:
“Δεν είναι αθώοι”, στο Facebook και κάποι-
ος μπορεί να στείλει την υπογραφή του εί-
τε στη σελίδα του FB με το ονοματεπώνυ-
μό του και μια επαγγελματική ιδιότητα ή
Στέλνοντας μήνυμα στην διεύθυνση mail:
deneinaiathooi@yahoo.com.

14/3, Οι Blazing Haze στην αντιρατσιστική συναυλία στα Βριλήσσια. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

12/3, Συνέντευξη Τύπου της ΚΕΕΡΦΑ. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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Στις 8 Μάρτη φέτος οι διεκδικήσεις του γυναικείου
και ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος ακούστηκαν δυνατά στους
δρόμους της Αθήνας. Τις αγωνιστικές ομιλίες και χαι-
ρετισμούς στη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματο-
ποιήθηκε στην πλατεία Κλαυθμώνος, συνόδεψαν
καλλιτεχνικά δρώμενα αφιερωμένα στην Παγκόσμια
Ημέρα Γυναικών και την πάλη ενάντια στη σεξιστική
καταπίεση. Η GingerEla ήταν εκεί με ένα δυνατό drag
show που ανέδειξε τη μάχη. Ακολουθεί δήλωσή της
στην Εργατική Αλληλεγγύη:

«Όταν με προσκαλούν σε φεμινιστικά δρώμενα,
πάντα νιώθω χαρά και τιμή αλλά και πάντα το σκέ-
φτομαι δίπλα και τριπλά για το αν θα συμμετέχω!
Γιατί μπορεί σαν cis ομοφυλόφιλο αγόρι να δέχομαι
βία και ρατσισμό εκεί έξω, αλλά σίγουρα δεν ξεχνώ

τα προνόμια που έχω σαν άντρας σε σύγκριση με μια
γυναίκα σε αυτή την κοινωνία! Έχει τύχει και εγώ να
φερθώ κακοποιητικά και τοξικά απέναντι σε μια γυ-
ναίκα με την συμπεριφορά μου γι' αυτο και παλεύω
κάθε μέρα ώστε τα προνόμιά μου, να μην ξανακατα-
πιέσουν ή κακοποιήσουν κανέναν! Η 8η Μάρτη δεν
είναι η γιορτή της γυναίκας με λουλούδια και γλυκά
για εμένα! Είναι ημέρα μνήμης και τιμής για όλες τις
γυναίκες που πέθαναν, κακοποιήθηκαν, καταπιέστη-
καν και συνεχίζουν να παλεύουν ανάμεσά μας! Μεγά-
λη μου τιμή, σαν Drag Queen να προσφέρω και την
δική μου στήριξη και αλληλεγγύη σε όλες, όπως μπο-
ρώ! Έχουμε πόλεμο. Να προσέχουμε η μια την άλλη
και ενωμένες θα νικήσουμε!»

GingerEla, Drag Queen

Έχουμε ήδη μάθει δύο σημαν-
τικά πράγματα στην κρίση
του Covid-19. Το πρώτο εί-

ναι ότι το μέλλον είναι εδώ. Για δε-
καετίες οι άνθρωποι προέβλεπαν ότι
η τυφλή διαδικασία της καπιταλιστι-
κής συσσώρευσης θα εξαπολύσει
τρομερές καταστροφές. Οι πυρκα-
γιές στην Αυστραλία και η πανδημία
του κορονοϊού δείχνουν τώρα ότι οι
καταστροφές έχουν αρχίσει.

Γράφει ο 
Άλεξ Καλλίνικος

Τις τελευταίες βδομάδες ήμουν σε
απεργία μαζί με δεκάδες χιλιάδες άλ-
λους πανεπιστημιακούς καθηγητές.
Τώρα αρχίζουμε να επιστρέφουμε
στην εργασία μας εν μέσω του χάους
που έχει φέρει ο Covid-19. Στα αιτή-
ματά της σχετικά με τις αμοιβές τις
συντάξεις και την ευέλικτη εργασία, η
Ένωση Πανεπιστημίων και Κολεγίων
πρόσθεσε μια έκκληση για άμεσο
κλείσιμο των κολεγίων και των πανε-
πιστημίων. Έτσι θα είναι τα πράγματα
τώρα -αγώνας εν μέσω καταστροφής.

Το δεύτερο που έχουμε μάθει εί-
ναι ότι η καταστροφή ενισχύεται
από την άκρα δεξιά που έχει βρεθεί
στο τιμόνι σε πολλές χώρες. Κορυ-
φαία παραδείγματα είναι ο Ντόναλντ
Τραμπ και ο Μπόρις Τζόνσον.

Ποτέ δεν μου άρεσε η ιδέα της
Ναόμι Κλάιν για τον «καταστροφικό
καπιταλισμό». Εξυπονοεί μια συνω-
μοσία για να εξαπολυθεί μια κατα-
στροφή από την οποία οι επιχειρή-
σεις μπορούν μετά να ωφεληθούν.
Αλλά ο Covid-19 δεν είναι αποτέλε-
σμα μιας συνωμοσίας. Είναι μάλλον

μια ανεπιθύμητη συνέπεια της βιο-
μηχανικής εκτροφής ζώων. Ο καπι-
ταλισμός είναι ηθικά υπεύθυνος για
τον απερίσκεπτο τρόπο με τον οποίο
καταστρέφει τη φύση. Και ο πανικός
των τελευταίων εβδομάδων στις
χρηματοπιστωτικές αγορές αντανα-
κλά τον δικαιολογημένο φόβο των
αφεντικών ότι η πανδημία θα κατα-
στρέψει την παγκόσμια οικονομία.

Απαίσιες απαντήσεις
Οι πουλημένοι ακροδεξιοί πολιτι-

κοί μπορούν να κάνουν τα πράγματα
πολύ χειρότερα. Οι απαντήσεις του
Τραμπ και του Τζόνσον ήταν και οι
δύο απαίσιες, αλλά σημαντικά δια-
φορετικές. Ο Τραμπ χρειάζεται χρη-
ματιστηριακές αγορές σε άνοδο για
να δημιουργήσει μια αισιόδοξη ατμό-
σφαιρα για την οικονομία που θα τον
βοηθήσει να επανεκλεγεί το Νοέμ-
βριο.

Υποβάθμισε έτσι τον Covid-19,
απορρίπτοντας τον ως «φάρσα» που
εφηύραν οι Δημοκρατικοί. Η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση μπλόκαρε την
αρχική παραγωγή του φαρμάκου
που χρειαζόταν για το τεστ του νέου
κορονοϊού. Κατά πάσα πιθανότητα ο
Covid-19 εξαπλώνεται τώρα στον
αμερικανικό πληθυσμό. Ο Τράμπ
αναγκάστηκε να κάνει στροφή 180
μοιρών: η επιβολή απαγόρευσης
των ταξιδιών είναι μια νευρική και
μάταιη προσπάθεια να εμποδίσει τις
οδούς του παγκόσμιου καπιταλι-
σμού μέσω των οποίων εξαπλώνεται
ο ιός.

Η απάντηση του Τζόνσον ήταν, εκ
πρώτης όψεως, διαφορετική. Συνο-
ψίζεται σε έναν κεντρικό τίτλο της
Νιου Γιορκ Τάιμς: “Το Ηνωμένο Βα-
σίλειο προστατεύει την οικονομία
του από τον ιό, αλλά όχι ακόμα το
λαό του”. Στην πραγματικότητα, εί-

ναι ακόμα χειρότερο. Ο υπουργός
Οικονομικών ρίχνει λεφτά στην οικο-
νομία για να βοηθήσει τις επιχειρή-
σεις εν μέσω του Covid-19, αλλά η
κυβέρνηση εγκαταλείπει την προ-
σπάθεια να γίνουν μαζικά τεστ για
τον ιό και περιμένει ότι περίπου το
60% του πληθυσμού θα μολυνθεί.

Ανοσία αγέλης
Η ιδέα είναι ότι εάν αρκετός πλη-

θυσμός αρρωστήσει, θα αναπτύξου-
με “ανοσία αγέλης”, εμποδίζοντας
πολλούς ανθρώπους να μολυνθούν
ξανά σε ένα μεταγενέστερο κύμα.
Αυτή η στρατηγική, η οποία σύμφω-
να με τους Financial Times έχει τα
δακτυλικά αποτυπώματα του συμ-
βούλου του Τζόνσον, του Ντομινίκ
Κάμινγκς, δικαιολογείται από τους
κυβερνητικούς απολογητές ότι βασί-
ζεται σε “επιστημονικές αποδείξεις”.

Αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις. Ο

Covid-19 είναι μια νέα παραλλαγή
του κορονοϊού και ο Ρομπ Γουάλας
δείχνει στο συναρπαστικό, αν και
τρομακτικό του βιβλίο Big Farms
Make Big Flu (Οι μεγάλες φάρμες
φτιάχνουν μεγάλη γρίπη)  ότι η γρί-
πη έχει μια εκπληκτική ικανότητα να
μεταλλάσσεται και να εξελίσσεται
μέσα σε διαφορετικές βιολογικές
διαστάσεις. Είναι απλώς μια υπόθε-
ση ότι τα άτομα που εκτίθενται στον
ιό θα αναπτύξουν ανοσία σε αυτόν.

Το περασμένο Σάββατο ο Άνταμ
Κουτσάρσκι, ένας ακαδημαϊκός του
οποίου τα μοντέλα έχουν χρησιμο-
ποιηθεί για την υποστήριξη της κυ-
βερνητικής στρατηγικής, είπε: «Εί-
μαι βαθύτατα ανήσυχος με το μήνυ-
μα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώ-
κει ενεργά μια “ανοσία αγέλης” ως
την κύρια στρατηγική απέναντι στον
COVID-19».

Ακόμη χειρότερα, οι Τζόνσον και
Κάμινγκς τζογάρουν με τις ζωές των
ανθρώπων -και ιδιαίτερα με των ηλι-
κιωμένων, των οποίων τα ποσοστά
θνησιμότητας από την Κίνα και την
Ιταλία δείχνουν ότι είναι ιδιαίτερα
ευάλωτοι. Αφήνοντας τον ιό ανεξέ-
λεγκτο σημαίνει ότι βάζουν τους αν-
θρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών
σε κίνδυνο και ότι στοιχηματίζουν
ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΝΗS)
που έχει ήδη υπερφορτωθεί σε κρί-
σιμο σημείο θα τους σώσει. Δεν εί-
ναι τυχαίο που ο Τζόνσον προειδο-
ποίησε τον κόσμο ότι οι “αγαπημένοι
τους μπορεί να πεθάνουν”.

Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε
αυτή την ανάλγητη δεξιά κυβέρνηση
για να μας προστατεύσει. Θα χρει-
αστούμε συλλογική δράση για να
την αναγκάσουμε να αλλάξει ρότα
και να αποδεσμεύσει τους πόρους
για την υποστήριξη του ΕΣΥ/NHS,
των νοικοκυριών που βρίσκονται σε
αυτο-απομόνωση και των ευάλωτων.
Επειδή πολλοί χώροι δουλειάς θα
κλείσουν, αυτή η δράση θα πρέπει
να επικεντρωθεί στις εργατογειτο-
νιές. Ομάδες αλληλοβοήθειας έχουν
ήδη ξεπηδήσει σε όλη τη χώρα. Η
οργάνωση από τα κάτω έχει γίνει
πιο σημαντική από ποτέ.

Οργάνωση από τα κάτω
κόντρα στον φονικό κυνισμό
του Τραμπ και του Τζόνσον

“Ενωμένες θα νικήσουμε”

Στιγμιότυπο από το drag show της GingerEla στις 8 Μάρτη. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Το σχέδιο Τζόνσον μεταφράζεται σε 277.000 νεκρούς



Είκοσι τρία χρόνια στη φυλακή. Αυ-
τή είναι η ποινή για τον Χάρβεϊ
Γουάινσταϊν, τον πρώην μεγαλο-

παραγωγό του Χόλυγουντ, που δικαζό-
ταν στη Νέα Υόρκη για σεξουαλική κα-
κοποίηση και βιασμό το 2006 και το 2013
αντίστοιχα. Ο άνθρωπος που έγινε η
αφορμή για να ξεσπάσει το γυναικείο κί-
νημα #metoo στις ΗΠΑ και διεθνώς, κα-
τηγορούμενος από δεκάδες γυναίκες σε
όλο τον κόσμο για σεξουαλικά εγκλήμα-
τα εις βάρος τους, βρίσκεται επιτέλους
εκεί που του αξίζει.

Είναι μια μεγάλη δικαίωση τόσο για τα
θύματά του όσο και για τα εκατομμύρια
των γυναικών που βγήκαν σε όλο τον
πλανήτη να μιλήσουν ανοιχτά για τις σε-
ξουαλικές παρενοχλήσεις στους χώρους
δουλειάς. Ταυτόχρονα είναι μια τραντα-
χτή απόδειξη για πόσο βαθιά ποτισμένα
από το σεξισμό είναι τα αφεντικά και
ολόκληρο το σύστημά τους. Από τον
Οκτώβρη του 2017 όταν οι πρώτες κα-
ταγγελίες ήρθαν στο φως της δημοσιό-
τητας μέχρι σήμερα που έχουν πλησιά-
σει τις εκατό, o Γουάινσταϊν ούτε μια φο-
ρά δεν παραδέχτηκε τα εγκλήματά του.
Επέμεινε μέχρι τέλους ότι όλες οι σχέ-
σεις με τις γυναίκες που τον κατηγορούν
ήταν συναινετικές. Μόλις τον περασμένο
Δεκέμβρη, μάλιστα, παρουσίαζε σε συ-
νέντευξή του τον εαυτό του ως... ευερ-
γέτη των γυναικών, προβάλλοντας τον
αναντικατάστατό ρόλο του στην προ-
ώθησή τους στην αμερικανική κινηματο-
γραφική βιομηχανία.

Δεν έκανε καν το κόπο να βγάλει από
πάνω του την εικόνα του πλούσιου που
μπορεί αν θέλει να τη σκαπουλάρει εύ-
κολα και άνετα. Η βασική του προτεραι-
ότητα όλα αυτά τα χρόνια ήταν να επιτύ-

χει οικονομικούς διακανονισμούς με τα
θύματά του, προσφέροντάς τους ελάχι-
στα χρήματα ως αποζημιώσεις χωρίς να
χρειάζεται ο ίδιος ούτε να παραδεχτεί
την ενοχή του ούτε βέβαια να πληρώσει
τίποτα από την τσέπη του (όλο το ποσό
θα δίνονταν από τους ασφαλιστές της
Weinstein Company, της πρώην εταιρεί-
ας παραγωγής του).

Προκλητικός
Με εξαίρεση μια κακοσκηνοθετημένη

παράσταση για προβλήματα υγείας που
αντιμετώπιζε και τα οποία τον έκαναν να
εμφανίζεται «καταβεβλημένος» και με τη
βοήθεια ενός «πι» στο δικαστήριο, η αμε-
τανόητη στάση του δεν άλλαξε ούτε όταν
ξεκίνησε η δίκη. Την πρώτη μέρα δέχτηκε
επίπληξη από την έδρα γιατί έστελνε αμέ-
ριμνος μηνύματα στο κινητό του. Σε όλη
τη διάρκεια της, οι ακριβοπληρωμένοι δι-
κηγόροι του κατηγορούσαν ανοιχτά τα
θύματα ότι “τα ήθελαν” και τα υπέβαλλαν
στις ανάλογες ερωτήσεις. Η βασική συνή-
γορός του, που προκλητικά αυτοχαρα-
κτηρίζεται ως «φεμινίστρια» ενώ ταυτό-
χρονα χτίζει την καριέρα της υπερασπιζό-
μενη μεγαλοβιαστές σαν του λόγου του,
δεν παρέκλινε στιγμή από τον ισχυρισμό
ότι ο Γουάινσταϊν ήταν ο ίδιος θύμα γυ-
ναικών «πεινασμένων» για εξουσία, που
πρόσφεραν σεξ σε αντάλλαγμα μιας στα-
διοδρομίας στο Χόλυγουντ.

Η απαξίωσή του προς την όλη διαδικα-
σία εκφράστηκε και στην απόφασή του
να μην απολογηθεί καν στο δικαστήριο.
Η πρώτη και τελευταία φορά που απευ-
θύνθηκε στο δικαστήριο ήταν την ημέρα
της ανακοίνωσης της ποινής του. Ακόμα
και τότε, όμως, το βασικό του μέλημα
ήταν να κάνει καθαρό πως δεν κατανοεί

καν γιατί βρίσκεται στη θέση του κατη-
γορούμενου. Συγκεκριμένα, αφού δήλω-
σε “βαθιά μετάνοια” για τα μάτια του κό-
σμου, περιέγραψε την “πλήρη σύγχυση”
στην οποία βρίσκεται τόσο ο ίδιος όσο
και άλλοι άντρες (!) για όσα του(ς) κατα-
λογίζονται από το κίνημα #metoo.

Δεν είναι βέβαια να απορεί κανείς. Για
τους Γουάινσταϊν αυτού του κόσμου, η
εκμετάλλευση και ο άγριος σεξισμός
που τη συνοδεύει είναι κανονικότητα.
Αυτές τις μέρες έγιναν γνωστές οι “ανα-
κατάξεις” στα ψηλά κλιμάκια της πασί-
γνωστης εταιρίας εσωρούχων Victoria’s
Secret. Ο Λες Γουέξνερ, ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, πα-
ραιτείται λόγω των στενών σχέσεων που
είχε με τον Χάρβεϊ Επστάιν, που τον πε-
ρασμένο Αύγουστο βρέθηκε κρεμασμέ-
νος στο κελί του περιμένοντας να δικα-
στεί για διακίνηση -ανήλικων κατά κύριο
λόγο- κοριτσιών. Ο Επστάιν, επίσημα
“χρηματιστής” στο επάγγελμα, ήταν μέ-
χρι τότε ένας ακόμα “εκλεκτός” στους
κύκλους των πολιτικών, επιχειρηματιών
και ηγετών στις ΗΠΑ και ανά τον κόσμο.
Ο Λες Γουέξνερ ήταν πελάτης του.

Αυτοί είναι οι -κατά τα άλλα “σοβα-
ροί”, “αυτοδημιούργητοι”, “ευηπόλη-
πτοι” ή και όλα αυτά μαζί- επιχειρημα-
τίες που βρίσκονται στο τιμόνι παντού,
είτε πρόκειται για το χώρο του θεάματος
όπως το Χόλυγουντ είτε πρόκειται για
εταιρίες όπως η Victoria’s Secret που
απευθύνεται στις γυναίκες. Η θέση τους
είναι η ίδια με αυτή του Γουάινσταϊν. Το
κίνημα που αποκαθήλωσε τον «ισχυρό
άνδρα του Χόλυγουντ» έχει τη δύναμη
να το εξασφαλίσει για όλους, μαζί με το
σύστημά τους.

Λένα Βερδέ

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΟΥΑΪΝΣΤΑΪΝ

Καταδίκη για τον 
συστημικό σεξισμό

Οι γυναίκες στην Τουρκία βρέθηκαν για άλλη μια
φορά στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυ-
ναικών. Χιλιάδες γυναίκες βγήκαν στους δρό-

μους της Ιστανμπούλ, παρά το γεγονός ότι ο Suleyman
Soylu, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, είχε δηλώ-
σει αρκετές φορές ότι απαγορεύεται να διαδηλώσουν
στην οδό Istiklal. Οι διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν όχι
μόνο στην Ιστανμπούλ αλλά και σε άλλες πόλεις όπως
στην Άγκυρα, τη Σμύρνη και το Ντιγιάρμπακιρ δείχνουν
ξεκάθαρα τη δύναμη και την ικανότητα του γυναικείου κι-
νήματος να τσακίσει την καταπίεση στην Τουρκία.

Από την απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου
2016 και μετά, οι γυναίκες έχουν μια εξαιρετική θέση
στην πάλη ενάντια σε κάθε μορφή καταπίεσης και ενάν-
τια στο κλίμα φόβου στην Τουρκία. Ως εκ τούτου τα τε-
λευταία χρόνια, οι διαδηλώσεις της 8ης Μαρτίου δεν δια-
δραμάτισαν μόνο σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση
όλων των μορφών διακρίσεων, βίας και καταπίεσης κατά
των γυναικών, αλλά επίσης λειτουργούσαν ως μοχλός
στην πάλη ενάντια στη γενικότερη καταπίεση απέναντι
σε κάθε μορφή αντίστασης στη χώρα. Για μια ακόμη φο-
ρά, το γυναικείο κίνημα ενίσχυσε την εμπιστοσύνη για
τον αγώνα και διέλυσε το κλίμα φόβου που η κυβέρνηση
επιδιώκει να δημιουργήσει για να σταματήσει κάθε μάχη.
Έχοντας επίγνωση αυτού του γεγονότος, φέτος, η κυ-
βέρνηση επιδίωξε να πισωγυρίσει τις γυναίκες αποτρέ-
ποντάς τες από το να διαδηλώνουν στη λεωφόρο Istiklal,
έναν δρόμο στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης.

Σπάσαμε τις απαγορεύσεις
Στο πλαίσιο αυτό, οι διαδηλώσεις της 8ης Μάρτη στην

Ιστανμπούλ απέδειξαν για άλλη μια φορά τη δύναμη, τη
σημασία και την ικανότητα του γυναικείου κινήματος. Η
διαδήλωση στη λεωφόρο Istiklal απαγορεύτηκε με εντολή
του κυβερνήτη της πόλης. Η αστυνομία έστησε μπλόκα
γύρω από την πλατεία Ταξίμ, σε όλους τους δρόμους που
οδηγούσαν στην πλατεία, καθώς και στη λεωφόρο Istiklal.
Ωστόσο, οι γυναίκες δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να υπα-
κούσουν στην απαγόρευση και κατέβηκαν στο δρόμο της
Κωνσταντινούπολης ενάντια στην καταπίεση, τη βία κατά
των γυναικών, τον πόλεμο και για αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες. Τραγουδούσαν και κρατούσαν πλακάτ λέγοντας:
“Κράτος, κάτω τα χέρια από τη ζωή μου!”, “Οι γυναίκες
πρόσφυγες δεν είναι μόνες!”, “Γυναίκα, Ζωή, Ελευθε-
ρία!”, και “Οι γυναίκες επιμένουν στην ειρήνη!”.

Ο αστυνομικός κλοιός προσπάθησε να εμποδίσει τις
διαδηλώτριες και τους διαδηλωτές να εισέλθουν στην
οδό Istiklal, την κύρια πεζοδρομημένη λεωφόρο της πε-
ριοχής. Ωστόσο, μεγάλο μέρος του κόσμου διασκορπί-
στηκε, γέμισε τους γύρω δρόμους και συνέχισε τη διαδή-
λωση. Κάθε παράπλευρος δρόμος της Istiklal μετατρά-
πηκε σε τόπο συγκέντρωσης. Στο κέντρο της διαδήλω-
σης ήταν ο πόλεμος, η καταπίεση και οι πρόσφυγες που
υποφέρουν στα σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας.

Η 8η Μάρτη έδωσε την ισχυρότερη απάντηση σε όλα
τα πολιτικά ζητήματα και προβλήματα στην Τουρκία. Γιατί
οι 470 δολοφονίες γυναικών στην Τουρκία το 2019 είναι
πρόβλημα. Γιατί οι καταπιεστικές πολιτικές της κυβέρνη-
σης για τις γυναίκες είναι πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούμε
να κάνουμε συμβιβασμούς από τα κεκτημένα δικαιώματά
μας. Η διαδήλωση της 8ης Μάρτη τα άνοιξε όλα αυτά.
Για μια ακόμη φορά, το γυναικείο κίνημα στην Τουρκία
ενέπνευσε όλους τους καταπιεσμένους καταλαμβάνοντας
στις 8 Μάρτη τους δρόμους παρά την απαγόρευση.

Yildiz Önen 

ΤΟΥΡΚΙΑ
Για άλλη 
μια φορά ήμασταν
στους δρόμους

Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ εργατικη αλληλεγγυη 
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