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Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Κόντε,
προχώρησε σε καινούργιο διάγγελμα
την Κυριακή 22 του μήνα για να ανα-

κοινώσει ότι σταματάει κάθε οικονομική δρα-
στηριότητα που δεν είναι ζωτικής σημασίας.
Πρόκειται για στροφή 180 μοιρών από την αρ-
χική γραμμή της ιταλικής κυβέρνησης που
συμπυκνωνόταν στο σύνθημα “Η Ιταλία δεν
κλείνει”. Το σύνθημα ήταν ο ιδεολογικός πο-
λιορκητικός κριός για τον ισχυρισμό ότι οι βιο-
μηχανίες δεν πρέπει να σταματήσουν ούτε λε-
πτό γιατί είναι “πατριωτικό καθήκον” την ώρα
που δίνεται η μάχη με τον κορονοϊό να μην χά-
σουν τα καμάρια του ιταλικού καπιταλισμού: οι
βιομηχανίες του. 

Η στροφή είναι αποτέλεσμα ενός και μόνο
παράγοντα: της ανταρσίας που ξέσπασε μέσα
στα εργοστάσια, των απεργιών που πολλές
φορές δεν είχαν καν την κάλυψη των συνδικά-
των. Η πρωτοπορία της εργατικής τάξης στα
βιομηχανικά κέντρα του Βορρά, που είναι και
τα πιο χτυπημένα από την επιδημία σημεία της
χώρας, έσπασε την “εθνική ενότητα” και ανα-
ποδογύρισε το κλίμα. Οι εργάτες στη μεταλ-
λουργία και τις μεγάλες αποθήκες άνοιξαν
δρόμο και πέτυχαν μια νίκη για τις ζωές όλης
της εργατικής τάξης στην Ιταλία.

Τα αφεντικά λειτούργησαν σαν κοινοί δολο-
φόνοι μέχρι το τέλος. Δεν ήθελαν να σταματή-
σει η παραγωγή ούτε για λίγη ώρα ανάμεσα
στις βάρδιες για να καθαρίσουν τα εργοστά-
σια. Την περασμένη βδομάδα οι απεργίες
έφτασαν στο όμιλο Φοντάνα, που κατασκευά-
ζει αμαξώματα για τα πιο πολυτελή αυτοκίνητα
του κόσμου: Ferrari, Rolls Royce, Jaguar. Η
απεργία ξεκίνησε στην πρωινή βάρδια και αρ-
γά το μεσημέρι η εργοδοσία είχε παραδεχθεί
την ήττα της. Ο Γουόλτερ Φοντάνα, ιδρυτής
της εταιρείας ανακοίνωσε με θράσος, την ώρα
που η Ιταλία έχει εκατοντάδες νεκρούς καθη-
μερινά: “Δεν είμαι αναίσθητος… αλλά το στα-
μάτημα της παραγωγής θα μας φέρει μεγάλα
πρόστιμα από τις μεγάλες μάρκες που εξυπη-
ρετούμε, τους πελάτες μας, λόγω των παραγ-
γελιών που δεν θα παραδώσουμε στην ώρα
μας”. 

Αντίστοιχες μάχες απλώθηκαν στην Moto
Guzzi και την Piaggio, με την εργοδοσία να
προσπαθεί να παίξει κρυφτό με τα συνδικάτα,
σταματώντας την παραγωγή και μετά στέλνον-
τας μηνύματα να επιστρέψουν στο εργοστά-
σιο. Την Κυριακή 23 απεργίες οργανώθηκαν
στα σούπερ-μάρκετ, στις αλυσίδες που είχαν
τη φαεινή ιδέα να ανακοινώσουν και να διαφη-
μίσουν ότι μόνον αυτές θα παραμείνουν ανοι-
χτές την Κυριακή, όπως η Unes στο Τορίνο και
η Lidl στην Απουλία. Οι εργαζόμενοι και οι ερ-
γαζόμενες κατήγγειλαν την εξάντληση στην
οποιά τους καταδικάζουν με απανωτές βάρ-
διες, αλλά προειδοποίησαν ότι το άνοιγμα την
Κυριακή από ορισμένες αλυσίδες θα σήμαινε
ακόμη μεγαλύτερη συμφόρηση, ουρές και κίν-
δυνο. Στην Πιατσέντσα, οι 1100 εργαζόμενοι
στην αποθήκη του Amazon που, σύμφωνα με
την εταιρεία, έπρεπε να δουλεύουν τρεις βάρ-
διες ο ένας δίπλα στον άλλο χωρίς σταματη-
μό, συνεχίζουν την απεργία.

Το διάγγελμα Κόντε και τα αντίστοιχα δια-
τάγματα που προκύπτουν δεν είναι το τέλος
της συγκεκριμένης μάχης. Τα συνδικάτα ήδη
προειδοποιούν ότι θα αντισταθούν στα αφεντι-
κά που θέλουν να ονομάσουν όλων των ειδών
τις δραστηριότητες “ζωτικής σημασίας”.

Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό είναι ότι πα-
ρόμοιες μάχες με αυτές στις φάμπρικες της

Ιταλίας εξελίσσονται και στις ΗΠΑ. Και εκεί,
την περασμένη βδομάδα, στις 18 του μήνα, οι
τρεις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες ανακοί-
νωσαν πως θα σταματήσουν από κοινού την
παραγωγή μέχρι τις 30 του Μάρτη. Δεν ήταν η
καλή προαίρεση των αφεντικών που οδήγησε
σε αυτή την απόφαση, αλλά απεργίες που ξέ-
σπασαν στα εργοστάσια, χωρίς καν να έχει
προηγηθεί απόφαση του συνδικάτου.

Στο Μίσιγκαν, στο εργοστάσιο της Fiat-Ch-
rysler η απεργία ξέσπασε όταν ο κόσμος ενώ
δούλευε έμαθε πως δύο συνάδελφοί του βρί-
σκονταν σε καραντίνα γιατί είχαν μολυνθεί με
τον ιό. Η εταιρεία έκλεισε το εργοστάσιο στις
10.30μμ αντί για τις 3 τα ξημερώματα και η
βραδινή βάρδια γύρισε σπίτι. Όταν έφτασαν
όμως οι πρωινοί, αρνήθηκαν να μπουνε για
δουλειά και συγκεντρώθηκαν στην είσοδο. Με-
τά από τρεις ώρες η διοίκηση ανακοίνωσε πως
η παραγωγή σταματάει. Λίγες μέρες νωρίτερα
είχαν εξελιχθεί παρόμοια περιστατικά στο ερ-
γοστάσιο της εταιρείας στο Οντάριο και στο
βαφείο της Chrysler στο Ντιτρόιτ.

Θυμός
Η Μαρίσα Ουίλιαμς, εργάτρια στην Fiat-Ch-

rysler περιγράφει το θυμό που απλωνόταν στο
εργοστάσιο και πώς έφτασαν στην απεργία:
“Είχαμε δύο κρούσματα στο εργοστάσιο, αλλά
το μάθαμε από το Facebook και τοπικές εφη-
μερίδες. Φοβηθήκαμε. Είμαστε 3000 άνθρωποι
εδώ που δουλεύουμε. Πήραμε αντισηπτικό και
καθαρίζαμε παντού. Αλλά γιατί; Δεν θα έπρεπε
να είμαστε εκεί και να φτιάχνουμε φορτηγά.
Έπρεπε να κλείσουμε. Αυτούς που δουλεύουν
στα γραφεία τούς είχαν αφήσει να φύγουν.
Γιατί αυτούς που δουλεύουν με μεγαλύτερη
απόσταση μεταξύ τους και όχι εμάς που δου-
λεύουμε με ένα μέτρο απόσταση κάποιες φο-
ρές. Δεν είμαστε στατικοί, κινούμαστε και βρι-
σκόμαστε δίπλα δίπλα, όλοι πιάνουμε τις ίδιες
πόρτες, τα ίδια υλικά, φτιάχνουμε 600 φορτη-
γά τη μέρα. Πιάνουμε ένα νέο φορτηγό κάθε
50 δευτερόλεπτα ή ένα λεπτό. Δεν υπάρχει

χρόνος να απολυμάνεις τα χέρια σου ανάμεσα
σε κάθε φορτηγό. Αν κάποιος έχει τον ιό στην
γραμμή παραγωγής θα κολλήσει τους υπόλοι-
πους.

Το διάλειμμα ήταν στις οχτώ παρά τέταρτο.
Μέσα σε τρία λεπτά άρχισα να ακούω φασα-
ρία. Μια ομάδα είχε μαζευτεί και ανακοίνωσε
ότι φεύγουν. Ήταν κυρίως από το βαφείο, 35-
45 άτομα είπαν ότι δεν γυρίζουν μετά το διά-
λειμμα. Ήταν αρκετά μεγάλη ομάδα για να
αναγκάσει το σωματείο να κατέβει κάτω να δει
τι γίνεται”.

Στην Πορτογαλία οι αγώνες ξέσπασαν ανε-
ξέλεγκτα από τα κάτω. Όπως γράφαμε την
προηγούμενη βδομάδα στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη, ήταν οι υπάλληλοι των μαγαζιών στα
εμπορικά κέντρα που πήραν την κατάσταση
στα χέρια τους την ώρα που η κυβέρνηση δεν
ήθελε να ακουμπήσει την “οικονομική δραστη-
ριότητα”. Και τώρα, η ίδια κυβέρνηση χρησιμο-
ποιεί την προπαγάνδα της “κοινωνικής ευθύ-
νης” για να επιτεθεί στα συνδικαλιστικά δι-
καιώματα και να σταματήσει τις απεργίες. Στις
17 Μάρτη επιστράτευσαν τους λιμενεργάτες,
οι οποίοι βρίσκονταν σε αγώνες πριν από το
ξέσπασμα της κρίσης και είχαν δηλώσει ότι
δεν επιστρέφουν στη δουλειά χωρίς εγγύηση
για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Η
απεργία τους ήταν κηρυγμένη μέχρι τις 30
Μάρτη. Παρά την επιστράτευση, η κυβέρνηση
τα βρήκε δύσκολα. Την επόμενη μέρα στο λι-
μάνι της Λισαβόνας παρέμεναν αγκυροβολη-
μένα καράβια με προορισμό τις Αζόρες και η
κυβέρνηση απειλούσε με διώξεις για ανυπα-
κοή.

Η πορτογαλική κυβέρνηση προχώρησε ακό-
μη παραπέρα, με διάταγμα που απαγορεύει
τις απεργίες στη διάρκεια της κρίσης. Δυστυ-
χώς η απόφαση της κεντροαριστερής κυβέρ-
νησης ήρθε με στήριξη του Μπλόκου της Αρι-
στεράς και την αποχή του Κομμουνιστικού
Κόμματος. Όπως σχολιάζει η Ρακέλ Βαρέλα,
ιστορικός του εργατικού κινήματος της Πορτο-
γαλίας, “το διάταγμα είναι ιστορικό λάθος χω-

ρίς προηγούμενο, το μεγαλύτερο λάθος από
τις 25 του Απρίλη του ‘74 [τη Μεταπολίτευση].
Η ιστορία δεν θα συγχωρέσει. Στην Πορτογα-
λία εγκρίθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
για να επιτραπούν στην πράξη οι απολύσεις
χωρίς αντίσταση, πριν ακόμη στεγνώσει το με-
λάνι της απόφασης της Groundforce να απο-
λύσει 500 εργαζόμενους και να μειώσει το μι-
σθό σε άλλους 500 -και ούτε απεργία δεν μπο-
ρούν να κάνουν.

Κι όμως ήταν αυτοί οι εργαζόμενοι, στα λι-
μάνια, τα αεροδρόμια, την AutoEuropa, που
έκαναν απεργίες, συνελεύσεις και στάσεις ερ-
γασίας, αυθόρμητες για να ζητήσουν να στα-
ματήσει η παραγωγή, για να γίνεται χρήση
προστατευτικών υλικών… Οι απεργίες στη
διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
βοηθάνε στο σταμάτημα της επιδημίας και όχι
στην εξάπλωσή της”.

Στην Ισπανία, μικρές και μεγάλες εξεγέρσεις
στα “κέντρα κράτησης μεταναστών” και δια-
μαρτυρίες αντιρατσιστικών και μη-κυβερνητι-
κών οργανώσεων ανάγκασαν την κυβέρνηση
να δώσει εντολή για εκκένωση των κέντρων.
Στη Βαλένσια, τη Βαρκελώνη και την Μούρθια
άρχισε ήδη σταδιακά η εκκένωση. Οι μετανά-
στες πρέπει όμως να δηλώσουν ότι έχουν σπί-
τι όπου μπορούν να παραμείνουν σε απομόνω-
ση μέχρι το τέλος της επιδημίας ή ότι έχουν
βρει κέντρο υποδοχής όπου μπορούν να μεί-
νουν. Στη Μούρθια, ωστόσο, που με την απερ-
γία πείνας οι μετανάστες έφεραν το ζήτημα
στη δημοσιότητα, ο Άντελ Μάλε, ένας από
τους οργανωτές της απεργίας πείνας, κατήγ-
γειλε πως ακόμη και όταν ανακοινώθηκε η εκ-
κένωση και διακόπηκε η απεργία, οι δεσμοφύ-
λακες άρχισαν τα εκδικητικά μέτρα.

Αντίσταση οργανώνεται και σε φυλακές σε
διάφορα σημεία του κόσμου, από τη Βραζιλία
όπου έγιναν μαζικές αποδράσεις από τις
αγροτικές φυλακές ως την Καταλωνία όπου
ήδη υπάρχουν εκατοντάδες κρούσματα σε
κρατούμενους και δεσμοφύλακες.

Στη Βραζιλία, το ραντεβού “Παράθυρα εναν-
τίον του Μπολσονάρο” που δόθηκε την περα-
σμένη βδομάδα για χτύπημα κατσαρολικών
κατά του Μπολσονάρο είχε τεράστια επιτυχία
από άκρη σε άκρη της χώρας. Στις 8 χτυπού-
σαν ήδη οι κατσαρόλες, αν και το ραντεβού
ήταν για τις 8.30. Στις 9 που είχε καλέσει ο
Μπολσονάρο τον κόσμο να βγει να χειροκρο-
τήσει τον ίδιο και την κυβέρνησή του, υπήρχε
σιωπή.

Στο Σάο Πάολο, το συνδικάτο των λιμενερ-
γατών ψήφιζε τη Δευτέρα 23 Μάρτη (καθώς
γραφόταν το παρόν άρθρο) την πρόταση να
βγει σε απεργία διαρκείας, όσο δεν εφαρμό-
ζονται μέτρα προφύλαξης από τον ιό στο με-
γαλύτερο λιμάνι της Λατινικής Αμερικής.

Απεργίες έχουν ξεσπάσει και στο χώρο του
τελεμάρκετινγκ σε πολλά σημεία της Βραζι-
λίας, από τις 19 του μήνα, με τον κόσμο να κα-
ταγγέλλει τις συνθήκες εργασίας του και τα
αστεία μέτρα προστασίας που παίρνουν τα
αφεντικά.

Στην Αυστραλία τα συνδικάτα του δημόσιου
τομέα κέρδισαν ότι οι έκτακτοι συνάδελφοί
τους θα έχουν ίδια δικαιώματα με τους μόνι-
μους όσον αφορά την αναρρωτική άδεια μετ’
αποδοχών σε περίπτωση που νοσήσουν. Η κυ-
βέρνηση ήθελε να εξαιρέσει τους έκτακτους
και τα συνδικάτα απάντησαν ότι πέρα από την
αδικία, η απόφαση θα οδηγούσε κόσμο να πά-
ει στη δουλειά για να μην μείνει απλήρωτος.

Νίκος Λούντος
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Η εργατική τάξη
δίνει μάχες παντού

Απεργία σε εταιρεία logistics στην Ιταλία
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Ταξικές αλήθειες μέσα στη χειρότερη κρίση
Πάνε πενήντα χρόνια από τότε που ο

Γιάννης Νεγρεπόντης μας χάρισε τους
στίχους για τον Μαύρο Τζο τον φουκα-

ρά, που όταν πολεμάει στο Βιετνάμ τον λεν πα-
λικαρά, αλλά όταν γυρίζει ανάπηρος και ψάχνει
για δουλειά τον λεν αληταρά. Αλλά η άρχουσα
τάξη δεν έχει αλλάξει.

Σήμερα, ξαφνικά, οι εργαζόμενοι στα δημό-
σια νοσοκομεία εισπράττουν εγκώμια για την
προσφορά τους στην κοινωνία την ώρα της
πανδημίας. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της
Εφημερίδας των Συντακτών είναι «Λίγοι, άο-
πλοι, αλλά μαχητές» -αλλά οι κυβέρνηση αρνεί-
ται να τους κάνει περισσότερους, πιο εξοπλι-
σμένους και προστατευμένους. Το μόνο που
τους προσφέρει είναι λίγο «χειροκρότημα». Και
όταν τελειώσει αυτός ο «πόλεμος» θα γίνουν
ξανά φορείς «δημοσιοϋπαλληλικής νοοτρο-
πίας», «φακελάκηδες» και «τεμπέληδες».

Και δεν είναι οι μόνοι. Τα ίδια γίνονται με
τους εργαζόμενους στα σουπερμάρκετ. Χτες
τους τοποθετούσαν στην κατηγορία των «ανει-
δίκευτων», που μπορούν εύκολα να αντικατα-
σταθούν και δεν αξίζουν κάτι παραπάνω από
ένα χαμηλό μεροκάματο. Τώρα αποδεικνύεται
πόσο πολύτιμοι είναι για την κοινωνία. Το ίδιο
ισχύει για όλους και όλες που δουλεύουν για
να μπορεί ο πληθυσμός -όσος μπορεί κάτω
από αυτό το καθεστώς- να έχει τροφή, φως, νε-
ρό, τηλέφωνο σε συνθήκες καραντίνας.

Παραλογισμός
Ζητάνε αυτοθυσία από όλον αυτόν τον κό-

σμο της δουλειάς χωρίς να δίνουν ούτε καν την
υπόσχεση για στήριξη και αναγνώριση αυτής
της προσφοράς. Πριν από έναν αιώνα, μέσα
στη μαυρίλα του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλε-
μου, η Ρόζα Λούξεμπουργκ αναδείκνυε τον πα-
ραλογισμό αυτού του συστήματος καταγγέλ-
λοντας ότι «Οι μετοχές ανεβαίνουν και οι προ-
λετάριοι πέφτουν». Σήμερα μαζί με τους νε-
κρούς του κορονοϊού πέφτουν και τα χρηματι-
στήρια. Δίπλα στα κλεισίματα για λόγους κα-
ραντίνας έρχονται κλεισίματα για λόγους χρεο-
κοπίας. Η τρέλα του καπιταλισμού ανέβηκε στο
τετράγωνο.

Η αλήθεια είναι ότι η φιλολογία περί «πολεμι-
κής οικονομίας» είναι αφρός. Και το 1914 και το
1940 η παρέμβαση του κράτους στις εμπόλεμες

ιμπεριαλιστικές Μεγάλες Δυνάμεις άνοιγε εργο-
στάσια και έβγαζε την οικονομία από την οικο-
νομική κρίση. Σήμερα ο «νέος» κρατικός παρεμ-
βατισμός ρίχνει τρισεκατομμύρια στις τράπεζες
και στις επιχειρήσεις για να σώσει τις φούσκες
στα χρηματιστήρια, στις αγορές ομολόγων,
στην κερδοσκοπία με τις πρώτες ύλες. Η πτώση
της τιμής του πετρέλαιου δεν εξασφαλίζει θέρ-
μανση για τα νοικοκυριά που είναι κλεισμένα
στο σπίτι, αντίθετα οι κερδοσκόποι θέλουν να
αντιστραφεί για να σωθούν από τη χρεοκοπία οι
αμερικάνικες επιχειρήσεις εξορύξεων που κατα-
στρέφουν το περιβάλλον για να αντλήσουν από
δυσπρόσιτα κοιτάσματα.

Δεν πρόκειται για «ρήξη» με τον νεοφιλελευ-
θερισμό, όπως βιάζονται να πουν δυνάμεις της
Αριστεράς που τρέχουν να προσφέρουν τη συ-
ναίνεσή τους στην εγκληματική κυβερνητική
πολιτική. Ο μόνος πόλεμος που διεξάγουν οι
Μητσοτάκηδες αυτού του κόσμου είναι ο ταξι-
κός ενάντια στην εργατική τάξη. Και πρέπει να
πάρουν την απάντηση που τους ταιριάζει, τόσο
στο άμεσο καθημερινό επίπεδο, όσο και στο
συνολικό-προοπτικό.

Απαιτούμε εδώ και τώρα μεταφορά πόρων
για την άμεση προστασία του πληθυσμού, για
να έχουν όλοι σπίτι, πρόσβαση στη δημόσια
Υγεία, ρυθμούς και συνθήκες δουλειάς σύμφω-
να με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από
τον ιό.  Και διεκδικούμε ότι δεν θα πληρώσουμε
εμείς τα σπασμένα για τις τρέλες των καπιταλι-
στών: δεν θα πληρώσουμε τα χρέη για τις φού-
σκες των κερδοσκόπων, δεν θα πάρουν αποζη-
μιώσεις οι μεγαλομέτοχοι για όσες κλινικές ή
ξενοδοχεία χρειαστεί να επιταχθούν, δεν θα
αφήσουμε να συνεχίζεται ο έλεγχος της οικο-
νομίας και της κοινωνίας από αυτούς που μας
έφεραν στη σημερινή καταστροφή. Το μέλλον
ανήκει στους «φουκαράδες» που σήμερα σκο-
τώνονται και δεν θα αφήσουν κανέναν να τους
ξαναπεί «αληταράδες».

Γραψου συνδρομητής

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Την Κυριακή 23 Μαρτίου η κυ-
βέρνηση προχώρησε σε γενι-
κή απαγόρευση κυκλοφο-

ρίας. Πρόκειται για μια καταστρο-
φική επιλογή.

Στην πραγματικότητα με τα μέ-
τρα που πήρε εξασφαλίζει την συ-
νέχιση της μετάδοσης του κορονοι-
ού καθώς η μεγάλη μερίδα των ερ-
γαζομένων θα συνεχίσουν να πη-
γαίνουν καθημερινά στις δουλειές
τους χρησιμοποιώντας τα ΜΜΜ για
να δουλέψουν σε χώρους εργασίας
που δεν τηρούνται έστω και στο
ελάχιστο οι κανόνες ασφαλείας. 

Αυτού του τύπου η απαγόρευση
δεν θα εμποδίσει παρά ελάχιστα
τη μετάδοση του ιού. Το μόνο που
αλλάζει είναι ότι η κυβέρνηση
αξιώνει να «ενημερώνεται» για την
κάθε μετακίνηση των πολιτών τάχα
“για το καλό μας”. 

Πρόκειται για συνταγή κατα-
στροφής, με μια ουσιαστική σκοπι-
μότητα: Να βάλει στο γύψο το δι-
καίωμα ΟΛΩΝ μας να αντιδρούμε
δημόσια. 

Άθλια εκστρατεία
Για να φτάσουν στην απαγόρευ-

ση, κυβέρνηση και ενορχηστρωμέ-
να όλα τα ΜΜΕ εφάρμοσαν μια
άθλια εκστρατεία προπαγάνδας:
Οι πολίτες είναι απείθαρχοι, άμυα-
λοι και εγωιστές και κυκλοφορούν
απερίσκεπτα στις πλατείες και στα
πάρκα και παίρνουν τα αυτοκίνητα
και πηγαίνουν στα χωριά απειλών-
τας με εξάπλωση της επιδημίας
στην επαρχία, είπαν. Παραμύθια. 

H «μεγάλη έξοδος» των Αθηναί-
ων την Παρασκευή 20 Μαρτίου
που έπαιξαν όλα τα κανάλια και
επικαλέστηκε η κυβέρνηση, απο-
δείχθηκε στημένο ψέμα: «Από τα
μεσάνυχτα μέχρι τις 2μμ της Πα-
ρασκευής, σύμφωνα με την Ολυμ-
πία Οδό από τα διόδια της Ελευσί-
νας πέρασαν 32% λιγότερα οχήμα-
τα σε σχέση με την προηγούμενη
Παρασκευή ενώ από τα διόδια των
Αφιδνών πέρασαν 27% λιγότερα
οχήματα, ανέφερε ρεπορτάζ του
gocar.gr. Οι ουρές που έδειχναν τα
κανάλια οφειλόταν στο γεγονός ότι
έχουν μειωθεί οι εργαζόμενοι στα
κιόσκια των διοδίων.

Ο κόσμος δεν εγκαταλείπει μαζι-
κά τις πόλεις και ο καθένας μπορεί
αυτό να το διαπιστώσει ρίχνοντας
μια ματιά στα παρκαρισμένα αυτο-
κίνητα της γειτονιάς του και τα γε-
μάτα διαμερίσματα της πολυκατοι-
κίας του.

Συνέχεια στη σελίδα 4

Η απαγόρευση
κυκλοφορίας 
είναι δημόσιος
κίνδυνος

Οι ταξικές αλήθειες της Εργατικής Αλληλεγγύης διαδίδονται με κάθε τρόπο μέσα στις δύσκολες
σημερινές συνθήκες. Η φωτό είναι από εξόρμηση στην Καλλιθέα. Φωτό: Ιλιρίντα Μουσαράι
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Δύο νέες τηλεπερσόνες
έχουν μπει εδώ και μερικές
μέρες στον καθημερινό

ρυθμό της ζωής εκατομμυρίων αν-
θρώπων. Πρόκειται για τον επικε-
φαλής του υπουργείου Υγείας για
τον κορονοϊό Σ. Τσιόδρα και τον Ν.
Χαρδαλιά που πριν λίγες μέρες
αναβαθμίστηκε σε υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη.

Η κυβέρνηση που πριν λίγους
μήνες ξεκίνησε τη θητεία της παί-
ζοντας άγρια το χαρτί της «ασφά-
λειας», αντιμέτωπη σήμερα με μια
επιδημία, συνεχίζει το ίδιο ακριβώς
τροπάρι. Και επειδή δεν μπορεί να
δείρει τον κορονοϊό ετοιμάζεται να
«δείρει», μεταφορικά και κυριολε-
κτικά, τον κόσμο επιβάλλοντας νέ-
ες απαγορεύσεις τάχα για να τον
προστατεύσει από τους «ανεύθυ-
νους». 

Ωστόσο, η επιλογή τόσο του
πρώην δήμαρχου του Βύρωνα
Χαρδαλιά όσο και του επιδημιολό-
γου Τσιόδρα στην πρώτη γραμμή
της επαφής με την κοινωνία, απο-
τελεί απόδειξη ότι αναζητά επει-
γόντως συναίνεση σε μια περίοδο
που αρχίζουν να φαίνονται τα απο-
τελέσματα των άθλιων επιλογών
της. Αντί να οργανώνει το ΕΣΥ για
να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό,
προτίμησε να κάνει αστυνομικές
αποβάσεις στα νησιά και να κυνη-
γάει πρόσφυγες στον Έβρο παρό-
τι εδώ και ενάμιση μήνα ο ΠΟΥ
έχει κηρύξει παγκόσμια έκτακτη
ανάγκη.  

Είναι επίσης μια ομολογία ότι η
αξιοπιστία των καθ’ ύλη υπεύθυ-
νων υπουργών είναι μηδενική. Τα
προφίλ του Τσιόδρα και του Χαρ-
δαλιά επελέγησαν προκειμένου να
εμπνεύσουν μεγαλύτερη αξιοπι-
στία στην οθόνη από αυτή των
υπουργών Υγείας και Προστασίας
Πολίτη, Κικίλια και Χρυσοχοΐδη.
Μόνο που πέρα από την επικοινω-
νία υπάρχει και η ουσία. Και εκεί η

πολιτική που ακολουθείται από
τους ίδιους και τους ανωτέρους
τους είναι πραγματικά επικίνδυνη.

Σε συνέντευξή του στην Καθημε-
ρινή, ο Χαρδαλιάς μας ενημερώνει
ότι «υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο
που αφορά την ενδεχόμενη εξά-
πλωση του κορονοϊού στους πλη-
θυσμούς των ΚΥΤ. Το επιχειρησια-
κό σχέδιο “Aγνοδίκη” παρέχει κα-
τευθυντήριες οδηγίες προς όλες
τις διοικήσεις των ΚΥΤ, καθώς και
στις διοικήσεις και στους συντονι-
στές των ανοιχτών δομών φιλοξε-
νίας στην ενδοχώρα». 

Μιλάει δηλαδή για ένα σχέδιο
που δεν αφορά στην αποτροπή αλ-
λά στην εξάπλωση της επιδημίας!
Περιμένοντας τον κορονοϊό να
φτάσει στα στρατόπεδα και μαζί
του το σχέδιο «Αγνοδίκη», η περί-
φραξη και τα υπόλοιπα μέτρα που
έχουν ανακοινωθεί για τη Μόρια
και τα άλλα ΚΥΤ καθώς και η εμ-
πλοκή του στρατού σε όλες τις
επιχειρήσεις της πολιτικής προ-
στασίας μας δίνουν μια ζοφερή ει-
κόνα για το τι αυτό θα μπορούσε
να περιλαμβάνει.  

Οι εικόνες δεκάδων ηλικιωμένων
χριστιανών έξω από την εκκλησία
των Σπάτων στην οποία ο κ Τσιό-
δρας πήγε για να ψάλλει την περα-
σμένη Κυριακή, ενώ την προηγού-
μενη μέρα καλούσε «δακρύζον-
τας» τον κόσμο να «μείνει σπίτι»
γιατί θα κηρυχθεί απαγόρευση κυ-
κλοφορίας, είναι ίσως το λιγότερο
επικίνδυνο από όσα έχει πει ο ίδιος
και λέει κατά καιρούς.

Μαζικά τεστ
Και δεν αναφερόμαστε μόνο σε

όσα  έλεγε μόλις στις 22 Ιανουαρί-
ου στην ιστοσελίδα iatronet: «Σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ),
πρόκειται για έναν νέο κορονοϊό, ο
οποίος εμφανίζει χαμηλή μεταδοτι-
κότητα και μειωμένη θνησιμότητα
σε σχέση με τον SARS και MERS...
Η πιθανότητα εμφάνισης κρούσμα-
τος στην Ελλάδα είναι περιορισμέ-
νη, καθώς η χώρα μας δεν έχει απ’
ευθείας αεροπορική σύνδεση με
την περιοχή όπου καταγράφηκαν
τα πρώτα κρούσμα».

Ο ΠΟΥ προτείνει επιθετικά μαζι-

κά τεστ στον πληθυσμό προκειμέ-
νου να περιοριστεί η πανδημία.
Επιδημιολόγοι εδώ και στο εξωτε-
ρικό επίσης προτείνουν δειγματο-
ληπτικούς ελέγχους. Όμως ο κ.
Τσιόδρας και οι προϊστάμενοί του
έχουν πετύχει η Ελλάδα να είναι η
χώρα με τα λιγότερα τεστ μετά τις
ΗΠΑ του Τραμπ χρησιμοποιώντας
μάλιστα απίστευτες δικαιολογίες.
Όπως αναφέρει σχετικά ο Σύλλο-
γος μελών ΔΕΠ Θετικών Επιστη-
μών του Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου: «Όταν έχεις κλείσει μια
ολόκληρη χώρα μέσα στα σπίτια
της και εκατοντάδες χιλιάδες ερ-
γαζόμενοι σε λίγο θα βρεθούν στο
δρόμο, είναι απλά αστείο να λες
ότι ο κόσμος θα πανικοβληθεί από
δειγματοληπτικούς ελέγχους”.

Ενώ σε επιστολή τους προς τον
πρωθυπουργό βιολόγοι ερευνητές
αναφέρουν: «Προτείνουμε την επί-
ταξη όλων των απαραίτητων αντι-
δραστηρίων και μηχανημάτων που
υπάρχουν σε όλα τα πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα της χώρας, κα-
θώς και στα ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα, ώστε να εξυπηρετηθεί
αποτελεσματικότερα ο γενικός
πληθυσμός».

Δείτε τι αναφέρει η Μερόπη
Μανταίου, γιατρός στο Σωτηρία:
«Δεν υπάρχουνε, λοιπόν, στολές
και δεν υπάρχουν και μάσκες. Και
τι κάνουνε οι πονηροί του ΕΟΔΥ
και ο κύριος Τσιόδρας; Στέλνουνε
οδηγίες αλλαγμένες. Ότι δε χρει-
άζονται οι μάσκες υψηλής προστα-
σίας και φτάνουνε οι απλές χει-
ρουργικές! Όχι απλώς ψέμα. Είναι
αναίσχυντο αυτό. Αυτό είναι σκάν-
δαλο!».

Όσο κι αν κυβέρνηση και αφεντικά προ-
σπαθούν να βάλουν φίμωτρο στις αντι-
δράσεις των εργαζόμενων και να τις

καταστείλουν με την προπαγάνδα της «ατομικής
ευθύνης», αυτές συνεχίζουν και θα συνεχίσουν.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι στην
αιχμή αλλά δεν είναι οι μόνοι. Την περασμένη
Τετάρτη 18/3, οι ντελιβεράδες της Θεσσαλονί-
κης προχώρησαν σε συγκέντρωση στην Καμά-
ρα. Όπως ανέφερε η ανακοίνωση της Επιτρο-
πής Αγώνα Διανομέων Θεσσαλονίκης: «Δεν θα
μας πεθάνει ο κορωνοϊός, αλλά η ασυδοσία των
εργοδοτών και η εγκληματική πολιτική της κυ-
βέρνησης! Οι εργοδότες στον κλάδο του επισι-
τισμού δεν τηρούν τα μέτρα υγιεινής και ασφά-
λειας ή απαιτούν από τους εργαζόμενους να τα
αγοράζουν μόνοι τους! Επίσης συνεχίζουν να
μην παρέχουν Μέσα Ατομικής Προστασίας
(κράνος, μπουφάν, αδιάβροχα κτλ), 15% για

χρήση δικύκλου, να μη πληρώνουν έξοδα κίνη-
σης-βενζίνη), να μη καταβάλλουν δώρα, προ-
σαυξήσεις για υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες.
Με πρόσχημα τον κορωνοϊό, επιβάλουν ακόμη
πιο εξοντωτικά ωράρια εργασίας (12ωρα, 7ήμε-
ρα κτλ.) και την υποασφαλισμένη ή ανασφάλι-
στη εργασία, τα οποία οδηγούν σε εργατικά δυ-
στυχήματα-δολοφονίες (20 νεκροί συνάδελφοι
σε ώρα εργασίας)».

Την ίδια μέρα, δεκάδες εργαζόμενοι του
ΥΠ.ΠΟ, στο κτίριο της Μπουμπουλίνας και στο
γειτονικό Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο -σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας για την κωλυσιεργία της
πολιτικής ηγεσίας να προχωρήσει σε απόφαση
που να καλύπτει όλο το προσωπικό για εκ περι-
τροπής εργασία- κατέβηκαν στον προαύλιο χώ-
ρο και στον δρόμο μπροστά από το κεντρικό
κτίριο, όπου και παρέμειναν (κρατώντας τις επι-
βαλλόμενες αποστάσεις μεταξύ τους) περίπου

επί δύο ώρες. Ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων
ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων είχε προει-
δοποιήσει πώς, αν δεν ικανοποιούνταν το αίτη-
μά του, από την επόμενη ημέρα «θα προχωρή-
σει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συμπερι-
λαμβανομένης της αποχής από την εργασία –
απεργιακή κινητοποίηση, προκειμένου να καλυ-
φθούν όλοι οι εργαζόμενοι/ες στην υλοποίηση
των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας των
ιδίων και της δημόσιας υγείας».

Παράσταση διαμαρτυρίας στην έδρα του ομί-
λου Ελλάκτωρ θα πραγματοποιούσε τη Δευτέ-
ρα 23/3 αντιπροσωπεία συνδικαλιστών του Σω-
ματείου Μισθωτών Τεχνικών ενάντια, όπως κα-
τήγγειλε, στις μαζικές «τηλε-απολύσεις» εργα-
ζόμενων, τις απληρωσιές, την επίθεση στα ερ-
γατικά δικαιώματα και τα ανύπαρκτα μέτρα κα-
τά του κορονοϊού στα εργοτάξια της εταιρίας.

Λ.Β.
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Αν υπάρχει ένας μικρό κομμάτι που
έχει μετακινηθεί αυτό αφορά το σύ-

νολο των τελευταίων εβδομάδων και εί-
ναι απόλυτα εξηγήσιμο: Χιλιάδες φοιτη-
τές, αδιόριστοι εκπαιδευτικοί και άλλοι
εργαζόμενοι που έχουν βρεθεί χωρίς
εργασία επιστρέφουν στη βάση τους
για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν οι-
κονομικά -και όχι μόνο- σε συνθήκες κα-
ραντίνας. Συνταξιούχοι, δηλαδή ηλικιω-
μένοι και άνθρωποι που ανήκουν σε ευ-
παθείς ομάδες έκαναν επίσης αυτήν την
επιλογή θεωρώντας ότι με αυτόν τον
τρόπο θα αποφύγουν τον μεγαλύτερο
συγχρωτισμό στις πόλεις.  

Τον πανικό φυγής απειλεί να τον δημι-
ουργήσει η ίδια η κυβέρνηση. Κλείνει τα
πάρκα, τις παραλίες, ακόμη και τον
Υμηττό (!) για να εμποδίσει τάχα τον
«συγχρωτισμό». Βλέπουμε την αστυνο-
μία στα κανάλια να ελέγχει ανθρώπους
που περπατάνε μόνοι τους στο δρόμο,
σε ανοιχτούς χώρους, σε χώρους που
επιτρέπουν να τηρούνται οι απαραίτη-
τες αποστάσεις. Την ίδια στιγμή κάθε
μέρα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι
εξακολουθούν να πηγαίνουν καθημερι-
νά στις δουλειές τους και αναγκάζονται
να συγχρωτίζονται στις συγκοινωνίες
και σε κλειστούς χώρους εργασίας και
βέβαια στις ουρές των σουπερμάρκετ,
των φαρμακείων και  των μανάβικων –
στα οποία το Σάββατο γινόταν το αδια-
χώρητο εξαιτίας του κλεισίματος των
ανοιχτών λαϊκών αγορών! 

Από την άλλη, η απειλή «μην πηγαίνε-
τε στα νησιά», γιατί εκεί λίγο ως πολύ,
χωρίς αυτό να λέγεται, έχετε περισσό-
τερες πιθανότητες να πεθάνετε, είναι η
κυνική ομολογία του τι έχει σημάνει η
καταστροφική πολιτική των περικοπών
και των ιδιωτικοποιήσεων στο ΕΣΥ μέσα
αλλά και κυρίως έξω από τα αστικά κέν-
τρα. 

Τα μέτρα μπάζουν από παντού και
δεν αφορούν στην αντιμετώπιση της
επιδημίας. Αφορούν στην πρόωρη εύρε-
ση ενόχων σε ένα blame game μιας κα-
ταστροφής που ήδη είναι σε εξέλιξη, με
την μετακύλιση της ευθύνης στους
απλούς ανθρώπους και στη διαίρεσή
τους: οι νέοι «απειλούν τους ηλικιωμέ-
νους», οι κάτοικοι των πόλεων «απει-
λούν» τους συγγενείς τους στα χωριά,
αύριο οι άρρωστοι θα απειλούν τους
υγιείς. Αφορούν κυρίως στη δημιουργία
ενός μαζικού κλίματος φόβου μέσα
στην κοινωνία και εν κατακλείδι στον πε-
ριορισμό του δικαιώματος του συνέρχε-
σθαι και της δυνατότητας της εργατικής
τάξης να αντισταθεί και  να τους στείλει
στον αγύριστο.

Γιώργος Πίττας

Εργατικές αντιστάσεις παντού

Τσιόδρας, Χαρδαλιάς
ένα δίδυμο της συμφοράς

Τσιόδρας Χαρδαλιάς
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ΠΝΠ-Φίμωτρο Δεν θα μας φιμώσουν!
Στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται – και με

αυτήν ακριβώς τη συλλογιστική η κυβέρνηση
έφερε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

που αναστέλλει την απαγόρευση πολιτικής επιστρά-
τευσης και της επίταξης απεργών τάχα για να αντιμε-
τωπίσει τον κορονοϊό.

Την ίδια στιγμή που καταστρατηγούνται κάθε μέρα
όλο και περισσότερα εργατικά δικαιώματα μέσα
στους χώρους δουλειάς – π.χ η επιβολή εργασίας των
εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ και την Κυριακή, τις
μέρες που κατά τα άλλα η κυβέρνηση ήθελε να μείνει
όλος ο κόσμος σπίτι (!)- θέλουν από πάνω και να δέ-
σουν τα χέρια των εργαζομένων και να τσακίσουν τα
πολιτικά και συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. 

Την ίδια στιγμή που με την ΠΝΠ προχωράει σε διευ-
κολύνσεις απέναντι στους εργοδότες, στους εργαζό-
μενους επιβάλει μέτρα όπως η μονομερής εφαρμογή
εκ περιτροπής εργασίας στο προσωπικό, που μπορεί
να φέρει μέχρι 60% μείωση μισθού, ενώ μαντρώνει μέ-
σα στους χώρους εργασίας ακόμη και τους εργαζόμε-
νους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, χωρίς άδει-
ες εις βάρος της υγείας τους. Την ίδια στιγμή που οι
εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να προσέρχονται στους
χώρους εργασίας δουλεύοντας ο ένας πάνω στον άλ-
λο χωρίς κανόνες ασφαλείας μεταδίδοντας τον ιό, θα
απειλούνται ακόμη και με φυλάκιση αν απεργήσουν
για να διεκδικήσουν την ασφάλεια της δικής τους
υγείας και όσων συναναστρέφονται.

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος για τη συγκεκριμένη
νομοθετική πρωτοβουλία. Φοβάται η κυβέρνηση το εν-
δεχόμενο να υπάρξουν σε συνθήκες πανδημίας εργα-
τικοί αγώνες, που θα πάνε κόντρα στην προστασία
της δημόσιας Υγείας και στην ανάγκη να προφυλαχτεί
η υγεία του λαού; Όχι, είναι μέτρο για να μείνει το
επόμενο διάστημα», αναφέρει στην ανακοίνωσή του
που καταγγέλλει τα μέτρα  το ΠΑΜΕ.

Λάθος εκτίμηση
Είναι μια λάθος εκτίμηση. Είναι αυτό ακριβώς αυτό

που φοβάται η κυβέρνηση της ΝΔ, δηλαδή η περίπτω-
ση το κύμα των αυθόρμητων μαζικών απεργιών που
έγιναν στην Ισπανία, την Ιταλία και άλλες χώρες την
προηγούμενη βδομάδα -με αίτημα να κλείσουν εντε-
λώς τα εργοστάσια και οι επιχειρήσεις και να παρθούν
αυστηρά μέτρα προστασίας για όσους χρειάζονται
λόγω αντιμετώπισης επιδημίας να συνεχίσουν- να επα-
ναληφθεί τις επόμενες βδομάδες στην Ελλάδα. Το
ίδιο ακριβώς φοβούνται και άλλες κυβερνήσεις όπως
η κυβέρνηση της Πορτογαλίας που πήρε αντίστοιχη
απόφαση απαγόρευσης των απεργιών.    

Η ΠΝΠ απειλεί το μόνο όπλο που έχει στα χέρια της
η εργατική τάξη για να αντιμετωπίσει πραγματικά την
επιδημία απέναντι στα κάλπικα μέτρα της κυβέρνησης
όταν μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι  εργοδότες  συνε-
χίζουν να κρατάνε ανοιχτές τις επιχειρήσεις με μόνο
στόχο το κέρδος. Το παράδειγμα της βόρειας Ιταλίας
είναι συγκλονιστικό. Η κυβέρνηση κράταγε τις επιχει-
ρήσεις ανοιχτές μέχρι και την Παρασκευή 20/3 την
ίδια ώρα που η εργατική τάξη μέτραγε 700 νεκρούς τη
μέρα. Οι εργαζόμενοι απήργησαν, έκλεισαν τους χώ-
ρους εργασίας αναγκάζοντας τελικά την ιταλική κυ-
βέρνηση να πει ότι σταματάει όλη την παραγωγή
εκτός από την "αυστηρά αναγκαία" – και μένει να δού-
με τι ακριβώς εννοεί "αυστηρά αναγκαία". 

Αυτή είναι η εργατική λύση που μπορεί να σώσει
τον κόσμο τώρα και αυτήν φοβάται η κυβέρνηση τώρα
και όχι «όταν τελειώσει όλο αυτό». Τα συνδικάτα, τα
σωματεία, οι εργαζόμενοι χρειάζεται με συνελεύσεις
στους χώρους δουλειάς και αποφάσεις να απαντή-
σουν τώρα σε αυτήν την πρόκληση.  

Γ.Π.

Βροχή πέφτουν οι καταγγελίες
από εργαζόμενους και σωμα-
τεία για τα αίσχη της κυβέρνη-

σης και των εργοδοτών στους χώ-
ρους δουλειάς. Οι 40.000 απολύσεις
που καταγράφονται ήδη για το μήνα
Μάρτιο είναι σίγουρα η πιο τραντα-
χτή απόδειξη για την προσπάθεια
των αφεντικών, με τη στήριξη της κυ-
βέρνησης, να φορτώσουν την κρίση
της πανδημίας στις πλάτες των ερ-
γαζόμενων. Αλλά και όσοι συνεχί-
ζουν -και θα συνεχίσουν και στην κα-
τάσταση της απαγόρευσης κυκλοφο-
ρίας- να πηγαίνουν στη δουλειά
τους, έρχονται αντιμέτωποι με την
απόλυτη κυβερνητική και εργοδοτική
αδιαφορία για τη ζωή τους.

Από τις πρώτες καταγγελίες ήταν
αυτή των εργαζόμενων στην Teleper-
formance, τη «μεγαλύτερη εταιρεία
παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικής
υποστήριξης στην Αθήνα, απασχο-
λώντας πάνω από 8.500 υπαλλή-
λους», όπως ανέφεραν περιγράφον-
τας τις τραγικές συνθήκες με εργαζόμε-
νους σε απόσταση 30-40 εκατοστών μετα-
ξύ τους χωρίς γάντια, μάσκες κλπ. Μιλού-
σαν επίσης για εξοπλισμό που δεν απολυ-
μαίνεται, για ελέγχους της θερμοκρασίας
τους όχι από ειδικούς αλλά από… τους σε-
κιουριτάδες, ακόμα και για άρνηση σε ερ-
γαζόμενους που είχαν ταξιδέψει στο εξω-
τερικό να δουλέψουν από το σπίτι τους.

«Στις ιδιωτικές μονάδες Υγείας όχι μόνο
δεν γίνεται επίταξη από την κυβέρνηση
όπως θα έπρεπε, αλλά οι εργαζόμενοι βρί-
σκονται στο έλεος των εργοδοτών», μας
είπε ο Κώστας Πολύδωρος, από το Σωμα-
τείο Εργαζόμενων Ιδιωτικών Κλινικών Αττι-
κής. «Σε μέσα ατομικής προστασίας, όπως
γάντια, μάσκες, αντισηπτικά καταγγέλλον-
ται ελλείψεις, γυάλινα προστατευτικά τζά-
μια στα γκισέ δεν υπάρχουν, διαλογή
ασθενών έξω από το χώρο και αξιολόγησή
τους με ειδικά όργανα (πχ θερμομέτρηση)
όπως απαιτεί το σωματείο δεν έχει εφαρ-
μοστεί. Την ίδια ώρα που μπορεί να χρεώ-
νουν τα τεστ πανάκριβα, δεν γίνονται έλεγ-
χοι στους εργαζόμενους, ενώ υπάρχουν
και καταγγελίες για κρούσματα μεταξύ
των εργαζόμενων χωρίς σωστή αντιμετώ-
πιση για όλους τους υπόλοιπους μετά».

Η κατάσταση στις τράπεζες δεν είναι
διαφορετική. Όπως καταγγέλλει για παρά-
δειγμα ο Σύλλογος Δανειζόμενου Προσω-
πικού Τραπεζικού Τομέα, την Παρασκευή
20/3 το πρωί, σε κτίριο της Eurobank, οι
εργαζόμενοι δουλεψαν παρά το γεγονός
ότι υπήρχε επιβεβαιωμένο κρούσμα: «Κα-
νείς δεν είχε το δικαίωμα να αποχωρήσει
παρά μόνο μία ώρα πριν το τέλος της βάρ-
διας όταν τους έδωσαν εντολή να αδει-
άσουν το κτίριο γιατί θα γινόταν απολύμαν-
ση(!)... Το Σωματείο μας έκανε συνεχείς
προσπάθειες να έρθει σε επικοινωνία με
την Mellon Technologies, την μία από τις
εργολαβικές εταιρείες που απασχολεί εκα-
τοντάδες εργαζόμενους στο συγκεκριμένο

κτίριο, αλλά οι προσπάθειες δεν είχαν απο-
τέλεσμα. Όταν τελικά καταφέραμε να
βρούμε την υπεύθυνη της εταιρείας στο κι-
νητό της, το πρώτο που είχε να μας ρωτή-
σει ήταν πού βρήκαμε το κινητό της (!). Δεν
μας έδωσε καμία απάντηση, μας έκλεισε το
τηλέφωνο, λέγοντας ότι θα μας καλέσει
αργότερα, πράγμα που δεν έγινε ποτέ».

ΜΑΠ, ΒΑΕ και μόνιμη εργασία
Στον ΑΒ Βασιλόπουλο, αντί για μέσα

ατομικής υποστήριξης δόθηκε στους εργα-
ζόμενους κείμενο που τους πρότεινε αν θέ-
λουν να απευθυνθούν σε... γραμμή ψυχο-
λογικής υποστήριξης! «Όλοι οι εργαζόμε-
νοι, στην πλειοψηφία ελαστικοί και κακο-
πληρωμένοι, είμαστε εδώ, στην πρώτη
γραμμή χωρίς μέσα προστασίας, σε από-
λυτη έκθεση στον ιό», αναφέρει η καταγγε-
λία της Επιτροπής Αγώνα Εργαζόμενων
στο χώρο. «Δε μας λείπει η ψυχολογική
βοήθεια αλλά η πρακτική, ουσιαστική στή-
ριξη με μέτρα ατομικής προστασίας, η ξε-
κούραση, η πραγματική στήριξη με μετα-
τροπή των ελαστικών θέσεων σε πλήρη ερ-
γασία. Μας λείπει το γεγονός πως σε αυ-
τές τις συνθήκες δεν αναγνωρίζεται η ερ-
γασία μας σαν ανθυγιεινή. Μας λείπουν τα
βασικά, στοιχειώδη μέτρα που συνιστούν
οι ειδικοί». Η κατάσταση δεν είναι διαφορε-
τικά στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ.

Απολύσεις, «τροποιητικές συμβάσεις»
με σημαντικές μειώσεις αποδοχών, ανα-
στολή έντυπων εκδόσεων με ό,τι συνεπά-
γεται αυτό για τους εργαζόμενους, έχουν
αρχίσει να χτυπούν τα ΜΜΕ. Ενώ και στην
ΕΡΤ, οι καταγγελίες της ΠΟΣΠΕΡΤ για τα
ανεπαρκή μέτρα της διοίκησης είναι συνε-
χείς. Καταγγελίες για τις κυβερνητικές και
εργοδοτικές ευθύνες και πρακτικές έχουν
βγάλει επίσης η ΠΕΝΕΝ, η ΕΝΕΔΕΠ (Ένω-
ση Εργαζόμενων COSCO), το Σωματείο
Εργολαβικών στη ΔΕΣΦΑ, το Σωματείο Ερ-
γαζόμενων στη Vodafone, το Πανελλήνιο
Συντονιστικό στο Βοήθεια στο Σπίτι, δεκά-

δες ακόμα σωματεία και επιτροπές
εργαζόμενων.

«Όπως καταγγέλλει η Αριστερή
Πρωτοβουλία Τεχνικών στο Σωμα-
τείο Μισθωτών Τεχνικών Κεντρικής
Μακεδονίας είναι δεκάδες οι εται-
ρίες που παραβιάζουν τις Πράξεις
Νομοθετικού Περιεχομένου, που
αναγκάζουν τους εργαζόμενούς
τους να συνεχίσουν να δουλεύουν
χωρίς να λαμβάνονται μέτρα προ-
στασίας ή τους εξωθούν σε άδειες
άνευ αποδοχών», μας είπε η Δήμη-
τρα Κομνιανού. «Δεν υπάρχει καμία
πρόληψη για τους εργαζόμενους με
μπλοκάκι που συνεχίζουν να εργά-
ζονται ή παύουν την εργασία τους
χωρίς αποζημίωση αφού δεν καλύ-
πτονται από τις άδειες ειδικού σκο-
πού. Τα εργοτάξια συνεχίζουν να λει-
τουργούν χωρίς μέτρα προστασίας,
αποτελώντας μια υγειονομική βόμβα,
εκθέτοντας όλους τους εργαζόμε-
νους στον ιό με τεράστιες συνέπειες
για τη δημόσια υγεία.

Ακόμα και οι εταιρίες που εφαρμόζουν
το μοντέλο της “εργασίας από το σπίτι”
βρήκαν μεγάλη ευκαιρία να τεντώσουν τα
ωράρια σα λάστιχο και να απαιτούν από
τον εργαζόμενο να είναι διαρκώς σε επα-
γρύπνηση, αφού “σπίτι είσαι, δεν έχεις άλ-
λες υποχρεώσεις”. Άλλωστε το μέτρο της
“τηλε-εργασίας” δεν αποτελεί γι’ αυτούς
ένα έκτακτο μέτρο ανάγκης για την προ-
στασία των εργαζόμενων, αλλά ένα crash
test για την περαιτέρω ελαστικοποίηση
των εργασιακών σχέσεων και μετά το πέ-
ρας της πανδημίας. Υπάρχουν άλλωστε
επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την “τηλε-
εργασία” και ταυτόχρονα δηλώνουν τους
εργαζόμενους σε άδεια!. Σε αυτό ήρθε να
προστεθεί ότι οι Μηχανικοί μέχρι στιγμή
δεν δικαιούνται ούτε το ελάχιστο επίδομα
των 800 ευρώ με αποτέλεσμα μαζικά ο κό-
σμος να μένει για όλο αυτό το διάστημα
πολλές φορές χωρίς καθόλου εισόδημα».

Στην πλατφόρμα που άνοιξε η ΓΣΕΕ γί-
νεται λόγος για καταιγισμό καταγγελιών:
«Οι καταγγελίες αφορούν όλους τους κλά-
δους της οικονομίας και κατηγοριοποιούν-
ται σε καταγγελίες για μη χορήγηση αδει-
ών ειδικού σκοπού, για καταγγελίες συμ-
βάσεων εργασίας που έγιναν πριν την ημε-
ρομηνία εξαγγελίας της ρήτρας διατήρη-
σης των θέσεων εργασίας (ως προαπαι-
τούμενου για τις ελαφρύνσεις των επιχει-
ρήσεων), για μετατροπές συμβάσεων πλή-
ρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής ερ-
γασίας και μερικής απασχόλησης, για πα-
ράνομες διαθεσιμότητες και άδειες άνευ
αποδοχών, για επιχειρήσεις που παραμέ-
νουν ανοιχτές παρά την απαγόρευση λει-
τουργίας τους, για μη χορήγηση μέσων
ατομικής προστασίας, για εξαντλητικά και
υποαμειβόμενα ωράρια εργασίας στον
κλάδο των σούπερ μάρκετ, για εταιρείες
call centers που στοιβάζουν στα τηλεφωνι-
κά κέντρα εκατοντάδες εργαζόμενους».

Λένα Βερδέ

“Με μάσκες, αλλά όχι φιμωμένοι”, 
γράφει η Γαλλίδα γιατρίνα στο μήνυμά της



«Η κατάσταση στη δουλειά
είναι τραγική!! Σήμερα
ένιωσα πραγματικά τι

σημαίνει “αναλώσιμος”... Έτσι μας
αντιμετωπίζουν τους ανειδίκευτους
συμβασιούχους! Η προϊσταμένη μας
δεν ασχολείται, γιατί κατά την εγκύ-
κλιο εμείς δεν ερχόμαστε σε επαφή
με ασθενείς και άρα δεν διατρέχου-
με κανέναν κίνδυνο. Οι ασθενείς εί-
ναι γύρω μας, τους μεταφέρουν την
ώρα που εμείς μεταφέρουμε τα τρό-
φιμα στις κλινικές μέσα σε άπλυτες
θερμοτράπεζες. Ζητήσαμε την άδεια
ειδικού σκοπού αλλά μάλλον δεν εί-
ναι για εμάς! Θα εξετάσουν τις αιτή-
σεις και θα μας απαντήσουν! Για
ποιο πράγμα; Τι θα κάνει το 3,5 χρο-
νών παιδί της η συνάδελφος, που εί-
ναι με ειδικές ανάγκες και μια μάνα
μόνη; Δεν κατάλαβα για ποια προ-
στασία εργαζομένων μιλούν! Θα μας
απαντήσουν! Όταν εγκρίνουν... θα
έχουμε πεθάνει…

Κι εγώ τυχαία ρώτησα σήμερα,
επειδή όλοι μπορεί να φέρουμε τον
ιό, αν νιώθουμε κάποιο σύμπτωμα,
αν μπορούμε να κάνουμε τη σχετική
εξέταση! Αστείο! Δεν έχουν λέει ού-
τε καν τα μπουκαλάκια για τη μετα-
φορά δειγμάτων! Προφανώς από το
άγχος και τη σύγχυση μου εδώ και
μέρες έχω δύσπνοια, ρίγη και πόνο
στο στήθος! Λογικό, με αυτά που
βλέπω! Συγνώμη που τα γράφω όλα
ανακατεμένα και βιαστικά, αλλά είμαι
ταραγμένη και θυμωμένη».

Η παραπάνω μαρτυρία προς την
Εργατική Αλληλεγγύη ανήκει σε συμ-
βασιούχο εργάτρια στη σίτιση στο
Σωτηρία, νοσοκομείο αναφοράς,
όπου νοσηλεύονται τα 2/3 των δια-
σωληνωμένων από κορονοϊό. Από
τον ίδιο χώρο, μια ακόμα γιατρός εί-
χε τις προηγούμενες μέρες καταγ-
γείλει ότι «δεν υπάρχει σήμερα ούτε
μια μάσκα ffp3 και ούτε μια μάσκα
ffp2 για το υγειονομικό προσωπικό»,
μιλώντας για τις ειδικές μάσκες, τις

μόνες που μπορούν να προστατεύ-
σουν από τη μετάδοση του ιού.

«Εν όψει 24ωρης εφημερίας Παθο-
λογικής κλινικής στο Νοσοκομείο Γεν-
νηματά χρεωθήκαμε ονομαστικά 2
(δύο) μάσκες απλές χειρουργικές ο
καθένας. Όταν ο ΕΟΔΥ λέει κάθε 3
ώρες να αλλάζει η μάσκα», είχε καταγ-
γείλει την Παρασκευή 20/3 η Αργυρή
Ερωτοκρίτου, γιατρός, μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου Εργαζόμενων στο νο-
σοκομείο. Οι καταγγελίες που γίνονται
καθημερινά είναι πλέον αμέτρητες,
από όλες τις ειδικότητες εργαζομένων
και από όλα τα νοσοκομεία.

Η εγκατάλειψη των υγειονομικών
από την κυβέρνηση της ΝΔ είναι
πλήρης. Η στάση του Υπουργείου
Υγείας γίνεται ακόμα πιο προκλητική
όταν επαινεί υποκριτικά τους «μαχη-
τές της υγείας», όταν ανακοινώνει
δωρεάν καφέ ή χυμό στους υγειονο-
μικούς από τα Έβερεστ ή τους υπό-
σχεται δώρο του Πάσχα, την ίδια
ώρα που δεν κάνει τίποτα για να
προστατέψει τους ίδιους και όλο τον
πληθυσμό από την πανδημία. 

Κλειστές πόρτες
Την περασμένη Πέμπτη 19/3 έφτα-

σε στο σημείο να κλείσει τις πόρτες
του στους νοσοκομειακούς γιατρούς
που συγκεντρώθηκαν εκεί απαιτών-
τας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπι-
ση της κατάστασης. 

Εκπρόσωποι της ΟΕΝΓΕ και της
ΕΙΝΑΠ –ανάμεσά τους η πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Αφροδίτη Ρέτζιου,
ο γενικός γραμματέας της Ομοσπον-
δίας Πάνος Παπανικολάου, ο πρό-
εδρος του Σωματείου Εργαζόμενων
στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και
μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ Ηλίας Σιώ-
ρας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ερ-
γαζόμενων στο νοσοκομείο Άγιος
Σάββας και μέλους του ΔΣ της ΕΙ-
ΝΑΠ Κώστας Καταραχιάς– κατήγγει-
λαν τη στάση του Υπουργείου Υγείας
απέναντί τους και ενημέρωσαν για

τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις
οποίες δίνουν τη μάχη απέναντι στον
κορονοϊό με κίνδυνο της υγείας τόσο
των ίδιων όσο και των ασθενών τους.

«Πρώτα από όλα να αποτίσουμε
φόρο τιμής στο 53χρονο συνάδελφο
στην Καστοριά που προσβλήθηκε
από τον κορονοϊό και πέθανε», ξεκί-
νησε ο Κώστας Καταραχιάς, «Τις τε-
λευταίες μέρες καταρρέει το αφήγη-
μα της κυβέρνησης για θωράκιση
του ΕΣΥ. Δεν μπορεί να κρυφτεί πια
ούτε η κυβέρνηση ούτε οι διοικήσεις
πίσω από επικοινωνιακά παιχνίδια.
Στο Άγιο Σάββα έχουμε έξι επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα, πολλά περισσότε-
ρα ύποπτα που μόνο σήμερα, και με-
τά τις καταγγελίες μας, τους παίρ-
νουν δείγματα. Διεκδικούμε το προ-
σωπικό να εξετάζεται και να μην τίθε-
ται ζήτημα γι’ αυτό, απαιτούμε όλα
τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας.

Δυστυχώς οι υπηρεσίες λοιμώξεων
δεν λειτουργούν με την ανάλογη σο-
βαρότητα. Ο τρόπος που διακινούν
κάθε μέρα τις οδηγίες και τις πληρο-
φορίες δεν δείχνουν καμιά ετοιμότη-
τα για το πώς θα θωρακιστεί το προ-
σωπικό που είναι μπροστά στη μάχη.
Στο νοσοκομείο λείπουν 400 άτομα
προσωπικό, πάνω από 20 συνάδελ-
φοι είναι σε καραντίνα, έχουμε καρ-
κινοπαθείς ανοσοκατασταλμένους.
Οφείλουν να δίνουν τις ειδικές μά-
σκες, όχι τις χάρτινες, οφείλουν να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και
τις ελλείψεις σε προσωπικό».

Οι νοσοκομειακοί γιατροί άνοιξαν
πανό και φώναξαν συνθήματα απαι-
τώντας εδώ και τώρα: μαζικές προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση
χρηματοδότηση του ΕΣΥ για μέσα
ατομικής προστασίας του υγειονομι-
κού προσωπικού και για λειτουργία
των αναγκαίων ΜΕΘ, επίταξη όλων
των ιδιωτικών νοσοκομείων και των
διαγνωστικών κέντρων για να μπουν
στην μάχη ενάντια στον κορονοϊό.

Λένα Βερδέ
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Ηοργή των υγειονομικών για την πολιτική της κυβέρνησης με-
τατρέπεται σε αντίσταση. Οι αγωνιστές και αγωνίστριες του
Συντονιστικού των Νοσοκομείων και του Συντονισμού Εργατι-

κής Αντίστασης έχουν μπει μπροστά στην οργάνωση της συλλογι-
κής απάντησης των εργαζόμενων. 

Από την περασμένη εβδομάδα ο Σύλλογος Εργαζόμενων στο νο-
σοκομείο Άγιος Σάββας οργανώνει καθημερινές συγκεντρώσεις-συ-
νελεύσεις στο προαύλιο. Μόνο έτσι ανάγκασαν τη Διοίκηση να προ-
χωρήσει στα αναγκαία τεστ για το προσωπικό, όταν έγιναν γνωστά
τα πρώτα τέσσερα κρούσματα κορονοϊού στο νοσοκομείο. Με αυτό
τον τρόπο αντιμετωπίζουν και όλα τα προβλήματα που προκύπτουν.

Το παράδειγμα του Άγιου Σάββα ακολούθησαν οι εργαζόμενοι
στο Γεννηματάς με πρωτοβουλία της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας
για την Ανατροπή. «Με πρωτοβουλία της παράταξής μας καλέσαμε
την Πέμπτη 19/3 γενική συνέλευση στον προαύλιο χώρο», μας είπε ο
Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο νοσοκομείο και μέλος του ΓΣ της
ΑΔΕΔΥ. «Το ΔΣ του Σωματείου είχε υποτίθεται συμφωνήσει να βγά-
λει κείμενο και να καλέσει σε συνέλευση, αλλά δεν έκανε τίποτα. Τε-
λικά η ΔΑΚΕ, μέσω του βασικού εκπροσώπου της -του ίδιου που είχε
πάει να στηρίξει τις ΣΔΙΤ στο Ζάππειο- ήρθε, συνοδευόμενος μάλι-
στα από διοικήτρια, κατήγγειλε τη συνέλευση και αποχώρησε. 

Η συνέλευση έγινε και πολλοί συνάδελφοι πήραν το λόγο. Από τις
μαρτυρίες τους αποκαλύφτηκε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε
όχι πολλά αλλά ούτε ένα κρούσμα. Τα γάντια είναι δυσεύρετα, οι
μάσκες είναι της πλάκας, τις στολές τις έχουμε δειγματοληπτικά.
Συζητήσαμε επίσης πολύ το θέμα των ειδικών αδειών, για τις οποίες
δεν υπογράφουν καν τα σχετικά αιτήματα των συναδέλφων, λόγω
της τεράστιας έλλειψης προσωπικού.

Αποφασίσαμε ότι κάθε μέρα θα κάνουμε συνέλευση, καλώντας
και άλλους συναδέλφους να έρθουν και να φέρουν και γραπτά όσα
συμβαίνουν για να τα καταθέσουμε στη διοίκηση. Επίσης συζητήσα-
με να κλείσουμε μια μέρα τη Μεσογείων. Αυτός είναι ο μοναδικός
δρόμος που μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Το Σάββατο 21/3 οι τραυ-
ματιοφορείς βγήκαν έξω από τα ΤΕΠ και είπαν ότι δεν κάνουμε τίπο-
τα χωρίς μέσα ατομικής προστασίας. Τους τα βρήκαν μέσα σε μια
ώρα. Αντίστοιχη κινητοποίηση έγινε και στο Σωτηρία από τους νοση-
λευτές/τριες της θωρακοχειρουργικής που θα μετατραπεί σε τμήμα
για κορονοϊό. Και εκεί κέρδισαν τα μέσα ατομικής προστασίας. Αυτό
σημαίνει το παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας».

«Συνάδελφοι σε καραντίνα»
«Το νοσοκομείο Αγία Όλγα έχει ήδη τρία επιβεβαιωμένα κρούσμα-

τα κορονοϊού και προστίθεται στην μακριά αλυσίδα των νοσοκομεί-
ων που μετράνε άρρωστους και σε καραντίνα συναδέλφους», μας
έγραψε ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος στο νοσοκομείο. «Ενη-
μέρωση για το τι συμβαίνει στο νοσοκομείο δεν έχουμε από πουθε-
νά με αποτέλεσμα να οργιάζουν οι φήμες και να μεγαλώνει το άγχος
για το ποιός θα είναι το επόμενο θύμα του κορονοϊού.

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση η εξόρμηση που κάναμε την
Παρασκευή 20 Μάρτη στην πύλη του νοσοκομείου αγωνιστές/
ίστριες του Συντονιστικού Νοσοκομείων και του Συντονισμού Εργα-
τικής Αντίστασης ήταν σαν το νερό σε ξερό έδαφος. Μοιράσαμε την
ανακοίνωση που ζητούσε άμεσες και μόνιμες προσλήψεις στα νοσο-
κομεία, καθώς και την κρατικοποίηση της ιδιωτικής υγείας. Συζητή-
σαμε με διάφορους συναδέλφους ότι θα πρέπει να πάρουμε την κα-
τάσταση στα χέρια μας και προτείναμε την Πέμπτη 26 Μάρτη να ορ-
γανωθεί στο προαύλιο του νοσοκομείου συγκέντρωση για να μπορέ-
σουμε να οργανωθούμε απέναντι στις δολοφονικές επιθέσεις της
κυβέρνησης». Ανάλογες εξορμήσεις έγιναν σε πολλά νοσοκομεία.

«Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης δεν κάνουν καν τεστ στο προσω-
πικό, ενώ τα υλικά παίζονται από μέρα σε μέρα», μας είπε ο Γιάννης
Κούτρας, γιατρός. «Τη μία έχουμε γάντια και αντισηπτικά, την άλλη
όχι. Μαθαίνουμε ότι οι απαντήσεις στα τεστ φτάνουν ως και τις τέσ-
σερις μέρες. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να περιμένουν ασθενείς
και προσωπικό αν έχουν τον ιό ή όχι τόσες μέρες. Κανονικά το νοσο-
κομείο με 800 κλίνες θα έπρεπε να έχει 50 κλίνες ΜΕΘ αλλά έχει μό-
λις 15 και από αυτές λειτουργούν οι 8!. Το κλίμα είναι οργισμένο,
αυτό φάνηκε στις εξορμήσεις μας στην πύλη και μέσα στο χώρο».

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία    

Πέμπτη 19/3, Συνέλευση εργαζόμενων στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Φωτό: Αργυρή Ερωτοκρίτου
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“Δεν είναι ύφεση. Είναι παγε-
τώνας. Κανένας από τους

ανθρώπους που είναι σήμερα εν
ζωή δεν έχει ζήσει μια τόσο από-
τομη οικονομική καταβαράθρωση
σαν την σημερινή”. Με αυτά τα
λόγια περιέγραφε την περασμένη
εβδομάδα η Άννι Λάουρι στο πε-
ριοδικό The Atlantic (που μόνο για
αριστερισμό δεν μπορεί να κατη-
γορηθεί) την κατάσταση που επι-
κρατεί στην αμερικανική οικονο-
μία σήμερα. Δεν πρόκειται για
υπερβολή.

“Η ανεργία, είναι βέβαιο ότι θα
φθάσει σε επίπεδα που έχουμε
να δούμε από την κρίση της δε-
καετίας του 1930 ή ακόμα και του
άθλιου 18ου αιώνα...”. Στο από-
γειο της κρίσης του 2008-9 η
ανεργία είχε φτάσει (επίσημα)
στο 9,9% στις ΗΠΑ. “Τώρα ακόμα
και το 20% δεν μοιάζει απίθανο”
γράφει η Λάουρι.

Η μια μετά την άλλη η κυβερ-
νήσεις, οι κεντρικές τράπεζες και
οι διεθνείς οικονομικοί οργανι-
σμοί τρέχουν να πάρουν μέτρα
για να σταματήσουν αυτή την κά-
θοδο στην άβυσσο που φαίνεται
στο ορίζοντα.

Η FED, η κεντρική τράπεζα των
ΗΠΑ, έριξε σε μια έκτακτη συνε-
δρίαση τα επιτόκια σχεδόν στο
μηδέν, σε μια προσπάθεια να σώ-
σει την αμερικανική οικονομία από
την άβυσσο. Ο Τζερόμ Πάουελ, ο
διοικητής της FED ανακοίνωσε
πριν από μια εβδομάδα ένα νέο
πακέτο “ποσοτικής χαλάρωσης”
(αγορά τίτλων από τον ιδιωτικό
και τον δημόσιο τομέα) ύψους 700
δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Η ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, δεν έχει περιθώρια να
μειώσει τα επιτόκια της -που είναι
ουσιαστικά κολλημένα στον πάτο
εδώ και μια δεκαετία: το 2009 εί-
χαν πέσει από το 4,5% στο 1,0%.
Το 2016 προσγειώθηκαν τελικά
ύστερα από μια σειρά από μικρο-
μειώσεις στο 0% από όπου δεν
σηκώθηκαν ξανά ποτέ. Η ΕΚΤ
αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει
ξανά το μοναδικό όπλο που της
έχει απομείνει – μια νέα “ποσοτι-
κή χαλάρωση” ύψους 750 δισεκα-
τομμυρίων Ευρώ. Αυτή τη φορά
ακόμα και τα ομόλογα του χρεο-
κοπημένου ελληνικού δημοσίου
θα γίνονται δεκτά από την ΕΚΤ. 

Από τα πακέτα στήριξης των
κεντρικών τραπεζών και των κυ-
βερνήσεων ούτε μια δεκάρα δεν
πρόκειται να φτάσει στους εργα-
ζόμενους, τους φτωχούς και
τους απλούς ανθρώπους. Μια
ματιά στο πρόγραμμα αντιμετώ-
πισης της πανδημίας του Μητσο-
τάκη είναι αρκετή: 200 εκατομμύ-
ρια για την στήριξη του δημόσιου
συστήματος Υγείας. Ψίχουλα για
την στήριξη του εισοδήματος των

εργαζομένων που οι δουλειές
τους κλείνουν και μένουν χωρίς
μισθό. Δισεκατομμύρια για τη
στήριξη των επιχειρήσεων.

Ο κύριος όγκος από αυτόν τον
πακτωλό των φρεσκοτυπωμένων
δολαρίων, ευρώ ή γιεν θα κατα-
λήξει στις τσέπες των κερδοσκό-
πων που απειλούν να καταβαρα-
θρώσουν τα χρηματιστήρια, τις τι-
μές των πρώτων υλών και τις αγο-
ρές του συναλλάγματος αν δεν
πάρουν αυτά που “δικαιούνται”.
Και οι κεντρικές τράπεζες και οι
κυβερνήσεις τρέχουν να καλύ-
ψουν την βουλιμία τους αυτή -και
να φορτώσουν τον λογαριασμό,
όπως πάντα, μέσα από την διόγ-
κωση του δημόσιου χρέους
στους πολλούς.

«Καθολική καραντίνα»
Οι ίδιες κυβερνήσεις που μας

λένε τώρα ότι η μοναδική λύση
για τον κορονοϊό είναι η “καθολι-
κή καραντίνα”, μας λένε ότι και η
μοναδική λύση για την παγκόσμια
οικονομία είναι τα γενναία δώρα
προς τις επιχειρήσεις “για να μεί-
νουν όρθιες”. Η λύση βρίσκεται
όμως στην αντίθετη κατεύθυνση.

Οι κυβερνήσεις ισχυρίζονται ότι
δεν υπάρχουν τα μέσα για τη διε-
νέργεια μαζικών ελέγχων. Και εί-
ναι αλήθεια. Αλλά δεν πρόκειται
ποτέ να υπάρξουν όσο η έρευνα,
η ανάπτυξη και η οργάνωση της
παραγωγής τους βρίσκεται στα
χέρια ανταγωνιστικών επιχειρήσε-
ων -που έχουν σαν κίνητρο το
κέρδος και όχι τη διάσωση της
ανθρώπινης ζωής. Για να αποκτή-
σουμε τα μέσα θα πρέπει να
απαλλαγούμε από τις κάθε λογής
Novartis και τα κόλπα τους που
μας έφεραν εδώ. Η ύπαρξή τους
είναι σήμερα απειλή για τη δημό-
σια υγεία. Θανάσιμη απειλή.

Ούτε η οικονομική κατάρρευση
που φέρνει ο κορονοϊός είναι θε-
ομηνία. Μπορούμε να αντιμετωπί-
σουμε τις καταστροφικές συνέ-
πειες από τον κατήφορο των χρη-
ματιστηρίων με έναν πολύ απλό
τρόπο: κλείνοντας τα χρηματι-
στήρια. Όχι προσωρινά. Για πάν-
τα. Να κρατικοποιηθούν οι επιχει-
ρήσεις χωρίς καμιά αποζημίωση
για τους κάθε λογής μετόχους. 

Μπορούμε να απαλλαγούμε
από τους κερδοσκόπους και τους
εκβιασμούς τους με έναν εξίσου
απλό τρόπο: καταργώντας με μια
μονοκοντυλιά τα ομόλογα, τα πα-
ράγωγα και όλα αυτά τα κόλπα
που χρησιμοποιούν για να απομυ-
ζούν τους πόρους της κοινωνίας. 

Μα αυτό σημαίνει κατάργηση
του καπιταλισμού θα μας απαντή-
σουν. Ναι αυτό ακριβώς χρειάζε-
ται. Και έχει γίνει σήμερα ζήτημα
ζωής ή θανάτου.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Οικονομική καταστροφή

Ανοιχτή επιστολή υπογράφουν όλο και περισσότεροι
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία με τίτλο:

Για να νικήσουμε τον Κορονοϊό χρειαζόμαστε 
μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία και 
κρατικοποίηση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων ΤΩΡΑ

Στην επιστολή, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρουν:
Οι εργαζόμενοι στην Υγεία δίνουμε μια μεγάλη μάχη

για όλη την κοινωνία. Μέχρι τώρα έχουμε θρηνήσει ήδη
ένα νεκρό συνάδελφο, περισσότεροι από 70 εργαζόμε-
νοι της Υγείας ήδη νοσούν από τον ιό, πάνω από 400 εί-
ναι επίσημα σε καραντίνα και σχεδόν 3000 υγειονομικοί
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και παρόλα αυτά συνεχί-
ζουν να δουλεύουν. 

Τι κάνει η κυβέρνηση για να στηρίξει αυτήν μας την
προσπάθεια;

O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στα-
μάτησε την ιχνηλάτηση όλου του πληθυσμού, πέρα από
τις ευπαθείς ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι αφήνεται ελεύθε-
ρη η διασπορά του κορονοϊού και ο κίνδυνος να «γίνου-
με Ιταλία» μεγαλύτερος. 

Οι διοικήσεις και το Υπουργείο Υγείας μας αντιμετωπί-
ζουν ως «αναλώσιμους». Υπάρχει παντελής έλλειψη προ-
στατευτικών μέσων. Και ενώ βρισκόμαστε στην αρχή της
πανδημίας, τα 12ωρα και 14ωρα για το ήδη λιγοστό προ-
σωπικό των Νοσοκομείων, έχουν αρχίσει να λειτουργούν
εξοντωτικά για τους συναδέλφους, που θα στηρίξουν για
μήνες αυτήν την μάχη.

Φτάνουμε οριακά, στο σημείο τα νοσοκομεία αντί να
δίνουν βοήθεια στους ασθενείς από τον κορονοϊό να με-
τατρέπονται τα ίδια σε Υγειονομικές Βόμβες

Γι’ αυτό η απαίτηση για μαζικές προσλήψεις εδώ και
τώρα στα δημόσια νοσοκομεία είναι ζήτημα ζωής και θα-
νάτου κυριολεκτικά. Οι 2000 προσλήψεις που ανακοίνω-
σε η κυβέρνηση είναι πολύ λίγες. Σε λίγες μέρες αυτοί
δεν θα φτάνουν ούτε για να αντικαταστήσουν τους συνα-
δέλφους που θα προσβληθούν από τον κοροναϊό ή θα
βρίσκονται σε καραντίνα. 

Οι κομπασμοί της κυβέρνησης για τον ικανοποιητικό
αριθμό κλινών ΜΕΘ είναι εγκληματική. Με τον ρυθμό
που αυξάνονται οι ασθενείς που χρειάζονται διασωλήνω-
ση σε λίγες μέρες θα φτάσουμε στο σημείο της Ιταλίας
να διαλέγουμε ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν.
Γι’ αυτό είναι επιτακτικό ΤΩΡΑ η κρατικοποίηση όλων
των ιδιωτικών νοσοκομείων και των διαγνωστικών κέν-
τρων για να μπουν στην μάχη ενάντια στον κορονοϊό και
να δώσουν πολύτιμη βοήθεια στο Δημόσιο Σύστημα
Υγείας που στενάζει. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 35 δις ευρώ που βγήκαν από
τα ματωμένα πλεονάσματα, δηλαδή από τις θυσίες των
εργαζόμενων και του λαού. Αντί να τα κρατάνε σαν «μα-
ξιλαράκι» για να χρησιμοποιηθούν μετά την κρίση της
πανδημίας για να σώσουν τράπεζες και εργοδότες, να
δοθούν για να μπορέσουμε να σώσουμε όσους περισσο-
τέρους συνανθρώπους μας. Για να μην πληρώσουμε και
αυτήν την κρίση οι εργαζόμενοι.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
• Καταραχιάς Κώστας, επιμελητής Β  Ακτινοδιαγνωστικής, Δ.Σ.
ΕΙΝΑΠ, Πρόεδρος συλ. εργαζομένων Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Τίνα
Κυριακοπούλου, Αναισθησιολόγος - εντατικολόγος, διευθύντρια
ΜΕΘ, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Λυσικάτου Ζαννέτα, ειδικευόμενη
χειρουργικής, Ταμίας συλ. εργαζομένων Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας,
• Ερωτοκρίτου Αργυρή, ειδικευόμενη εσωτ. Παθολογίας ΓΝΑ Γεν-
νηματάς. Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου εργαζομένων • Βαγγέλης Καρα-
θάνος, γιατρός ΓΝΝΘ Σωτηρία • Κατερίνα Μιχελακάκη,
συμβασιούχος σίτισης ΓΝΝΘ Σωτηρία • Άννα Καφούρου, διευθύν-
τρια Παιδίατρος Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία • Αλιφιέρη Μαρία
τεχνολόγος, μέλος ΔΣ συλλ. Εργαζόμενων Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυ-
ριακού • Σπύρος Στάικος, Ταμίας Σωματείου Εργαζόμενων Π.Γ.
Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ • Μπούρα Υπατία, διοικητικός ΠΑΘΑΝ,
Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Πατρικίου Κατερίνα, γραμματέας συλλ.
εργαζομένων Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας, διοικητική υπάλληλος
ΠΑΘΑΝ • Βερβέρης Μιχάλης, διοικητικός υπάλληλος- πρωτό-
κολλο, Νοσοκομείο Αγία Όλγα • Ασλανίδη Θένια, ειδικευόμενη γε-
νική γιατρός Νοσ. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο-ΕΕΣ •Μαρία Ντάσιου,
πνευμονολόγος- φυματιολόγος, διευθύντρια ΤΟΜΥ Ηρακλείου •
Αργύρης Χρίστος, επιμελητής Β  Ακτινοδιαγνωστικής ΓΝΑ Γεννη-
ματάς, μέλος Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ • Φραγκάκου Φιλιώ, συμβασιούχος ερ-
γαζόμενη καθαριότητας Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Κατερίνα
Θωίδου, συμβασιούχος ΟΑΕΔ στο ΕΚΕΑ • Χαρχαρίδου Μαρία, νο-
σηλεύτρια, μέλος Δ.Σ. εργαζομένων Γ.Ν.Α. Γεννηματάς • Κούτρας
Γιάννης, επιμελητής Β  ακτινολόγος Ιπποκράτειο ΓΝΘ, μέλος ΔΣ
ΕΝΙΘ και σωματείου Ιπποκράτειου • Τσιρώνης Γιώργος, παθολό-
γος - ογκολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας • Καμνορόκα
Μαρία, χειρίστρια ακτινολογικού, συμβασιούχος ΟΑΕΔ, ΚΥΑΤ Ευό-
σμου • Σαρβανάκη Χριστίνα, νοσηλεύτρια ΨΝΘ • Αβραμίδου Κα-
τερίνα, νοσηλεύτρια ΨΝΘ • Βασιλική Κανέλου, συμβασιούχος
ΟΑΕΔ ΓΝΑ Γεννηματάς • Παπαδόπουλος Γιάννης, νοσηλευτής
συμβασιούχος ΟΑΕΔ, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης •
Λουίζα Γκίκα, Αγροτική Γιατρός, ΚΥ Βουλγαρελίου Άρτας • Αλίκη
Τολίδου, γιατρός, Βόλος • Λουκά Αλίκη, οφθαλμίατρος, Αθήνα •
Δημακουλέα Ελένη – Μαρία, επιμελήτρια β' ψυχίατρος ΓΝ Βόλου
• Καραμάνου Ελένη, νοσηλεύτρια ΚΗΝ, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας •
Αναγνώστου Κατερίνα, ΤΕ Νοσηλευτική, διεύθυνση νοσηλευτικής
Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Άρης Τσιαμάς , Διοικητικός πληροφορι-
κής, Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού • Μις Ιλίνκα, διευθύντρια
Οφθαλμολογικής Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Σχοινοχωρίτη Δήμητρα,
ειδικευόμενη οφθαλμίατρος Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Κατσαούνης
Διονύσης, ειδικευόμενος χειρουργικής Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας •
Γεωργούλη Αγγελική, προϊστάμενη Τεχνικών υπηρεσιών, Α.Ο.Ν.Α.
Άγιος Σάββας • Βασιλική Πανούση, πνευμονολόγος ΜΕΘ, Α.Ο.Ν.Α.
Άγιος Σάββας • Μπαθρέλου Άρτεμις, καθαρίστρια, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος
Σάββας • Ασλάνογλου Ζωή, καθαρίστρια, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας
• Σμυρνιωτάκης Ιωάννης, καθαριστής, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας •
Νιχίλα Μαρία, καθαρίστρια, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Ντιρίτα Κερ-
κούτα, καθαρίστρια, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Μπαζίνη Βασιλική,
καθαρίστρια, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας •Μιχάλη Άννα, καθαρίστρια,
Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Γεωργάκη Ειρήνη, καθαρίστρια, Α.Ο.Ν.Α.
Άγιος Σάββας • Βασίλι Αντουνέτα, καθαριστής, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος
Σάββας • Φιλλιπίδης Χαράλαμπος, καθαριστής, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος
Σάββας • Κανέλος Νίκος, εργάτης, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Κα-
φτάκης Παύλος, εργάτης, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Καλυβιώτης
Χρήστος, εργάτης, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Παναρετος Παναγιώ-
της, εργάτης, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Βαφειάδη, καθαρίστρια,
Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Γιαλμίρα, καθαρίστρια, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος
Σάββας • Χρυσάνθη Αποστολέλη, καθαρίστρια, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος
Σάββας • Κράββαρη Αικατερίνη, καθαρίστρια, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάβ-
βας • Σπάχου Βασιλική, καθαρίστρια, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας •
Μπλαντή, καθαρίστρια, Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας • Κομπολίτη Ελιζα,
ειδικευόμενη ακτινολογίας ΓΝΑ Γεννηματάς • Προδρόμου Μι-
καέλλα, ειδικευόμενη ακτινολογίας ΓΝΑ Γεννηματάς • Καράτζιου
Χριστίνα, επιμελήτρια Α ακτινολόγος Ιπποκράτειο ΓΝΘ • Παπα-
δανιήλ Εύη, τμήμα πληροφορικής Ιπποκράτειο ΓΝΘ • Τσαουσίδου
Σοφία, ΠΕ διοικητικού Ιπποκράτειο ΓΝΘ • Αραπίδης Κώστας, τραυ-
ματιοφορέας Ιπποκράτειο ΓΝΘ • Μπαχτσεβάνη Αναστασία, χειρί-
στρια ακτινολογικού συμβασιούχος ΟΑΕΔ, Ιπποκράτειο ΓΝΘ •
Παππάς Νικήτας, Τεχνολόγος ραδιολόγος, Ιπποκράτειο ΓΝΘ • Σω-
τηριάδης Πρόδρομος, εμφανιστής χειριστής ακτινολογικού, Ιππο-
κράτειο ΓΝΘ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

     δείχνουν το δρόμο

Εργαζόμενοι συζητούν στο προαύλιο του Αγ. Σάββα



Τ όσο η επιστημονική κοινότητα όσο και οι
αρχές συμφωνούν, ότι η επέλαση του κο-
ρονοϊού είναι μια σοβαρή απειλή για τις

ζωές εκατομμυρίων. Ωστόσο οποιαδήποτε συμ-
φωνία μεταξύ τους σταματάει εκεί. Την ώρα που
οι εργαζόμενοι στη δημόσια Υγεία κλίνουν σε
όλες τις πτώσεις την ανάγκη για άμεσα μέτρα ενί-
σχυσης του ΕΣΥ, η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι
στον κόσμο, μεταθέτοντας την ευθύνη σε ατομικό
επίπεδο, λοιδορώντας τον με ψέματα για «τις γε-
μάτες παραλίες και το συνωστισμό στα διόδια»
και βρίσκοντας την ευκαιρία για να εξαπολύσει
όλες τις επιθέσεις σε εργασιακά και δημοκρατικά
δικαιώματα που φαντασιωνόταν προ κορονοϊού.

Πρόκειται για πανδημία, για μια πραγματικά
μεγάλη απειλή. Μια τέτοια απειλή αντιμετωπίζε-
ται με επιθετικά μέτρα. Επιθετικά όμως απέναντι
στο κεφάλαιο και τις πολιτικές του που περιόρι-
σαν την πρόσβαση στην Υγεία, το φάρμακο, τη
στέγη, την αξιοπρεπή διαβίωση, την απόλαυση
των στοιχειωδών δικαιωμάτων. Μέτρα σωτηρίας
του κόσμου, όχι γύψο. 

Σωματεία, φορείς και συλλογικότητες του ερ-
γατικού κινήματος έχουν διατυπώσει αυτά τα μέ-
τρα. Είναι άλλωστε και οι μόνοι που μπορούν να
τα επιβάλλουν.  

Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού,
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης, στην
Υγεία. Μονιμοποίηση των ελαστικά εργαζό-
μενων υγειονομικών. 

Η ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών
μιλάει για ελλείψεις 6.500 γιατρών και 20.000
υπόλοιπου προσωπικού. Από μόνοι τους αυτοί
οι αριθμοί φανερώνουν πόσοι θα έπρεπε να εί-
ναι αυτοί που άμεσα θα προσλαμβάνονταν –
αντί των 2.000 που υποσχέθηκε ότι θα προσλά-
βει η κυβέρνηση, και μάλιστα χωρίς μόνιμη
σχέση εργασίας. Αυτός ο αριθμός πολλαπλα-
σιάζεται αν αναλογιστεί κανείς ότι αντιστοιχεί
σε «κανονικές» συνθήκες κι όχι σε φάση παν-
δημίας, όπου υπολογίζεται ότι το 30% των
υγειονομικών θα νοσήσει κι ένα μεγαλύτερο
ποσοστό θα χρειαστεί να μπει σε καραντίνα.
Ήδη την Κυριακή 22/3, οι υγειονομικοί που νο-
σούσαν ήταν 70 κι αυτοί σε καραντίνα 400. 

Να ανοίξουν όλες οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ
και οι ανενεργές δομές υγείας. Κρατικοποί-
ηση όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας.

Αντίστοιχα είναι τα δεδομένα και για τις Μο-
νάδες Εντατικής Θεραπείας. Ο ιός σε ένα πο-
σοστό των νοσούντων προκαλεί βαριά πνευμο-
νία και ανάγκη διασωλήνωσης και νοσηλείας
σε ΜΕΘ. Το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων σε
χώρες όπως η Ιταλία, οφείλεται στο ότι οι ΜΕΘ
δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους όσοι το
έχουν ανάγκη. Εκεί υποτίθεται ότι λογοδοτεί
και η καμπάνια «μένουμε σπίτι», δηλαδή στο να
απλωθεί χρονικά ο αριθμός των ασθενών που
χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ, για να μη «φρα-
κάρουν» περισσότερο οι ήδη «φρακαρισμένες»
εντατικές. Αυτή τη στιγμή από τα 600 κρεβάτια
ΜΕΘ – ούτως ή άλλως λίγα για αντιμετώπιση
πανδημίας – τα 110 είναι ανενεργά και δεν
μπορούν να φιλοξενήσουν ασθενείς λόγω ελ-
λείψεων. Ταυτόχρονα, μια σειρά νοσοκομεία εί-
τε έκλεισαν, είτε υποβαθμίστηκαν κατά τη
διάρκεια της θητείας του Άδωνι Γεωργιάδη στο
Υπουργείο Υγείας. Η αλυσίδα αιτημάτων «Μα-
ζικές προσλήψεις – Άνοιγμα όλων των δομών
που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια – Επίτα-
ξη όλης της ιδιωτικής Υγείας», είναι μονόδρο-
μος για να εξασφαλιστεί παροχή Υγείας για
όλους και να σωθούν χιλιάδες ζωές. Κάθε άρ-
νηση ή ολιγωρία είναι δολοφονική.

Στελέχωση και επαναλειτουργία των ΙΚΑ σε
κάθε γειτονιά, για δωρεάν εξέταση σε όλες
και όλους.

Ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,
κάλεσε όλες τις χώρες να ενισχύσουν τα προ-
γράμματα εξετάσεων για να επιβραδυνθεί η
εξάπλωση του ιού. «Εξετάστε, εξετάστε, εξετά-
στε» ήταν η εμφατική δήλωση του γενικού διε-
θυντή του ΠΟΥ Τέντρος Άντομ. Το γύρο του
διαδικτύου έκανε η επιστολή του καθηγητή
Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Δ.Κουρέτα,
προς τον Κ.Μητσοτάκη, όπου καλεί σε μαζική
εξέταση του πληθυσμού. Στις εκκλήσεις η κυ-
βέρνηση απαντάει με ανημποριά κι απροθυμία
και τα παπαγαλάκια της με διαφημίσεις ιδιωτι-
κών κλινικών όπου μπορείς να κάνεις το τεστ
πληρώνοντας τριψήφιο αριθμό ευρώ. Κι όμως
σε κάθε γειτονιά υπάρχει δομή πρωτοβάθμιας
περίθαλψης, τα γνωστά σε όλους μας ΙΚΑ,
όπου με επιλογή της ίδιας της ΝΔ στην προ-
ηγούμενη κυβερνητική της θητεία, τα έκλεισε
κι όσα κράτησε τα οδήγησε στο μαρασμό. Κι
όμως οι εκκλήσεις του ΠΟΥ για μαζικές εξετά-
σεις μπορούν να γίνουν πράξη σε κάθε γειτο-
νιά με τη στελέχωση και την επαναλειτουργία
αυτών των δομών και των κλειστών δημοτικών
ιατρείων, σε συνδυασμό με την επίταξη των
ιδιωτικών εργαστηρίων και των κλινικών που
κερδοσκοπούν. 

Λεφτά για τα νοσοκομεία, για προμήθεια σε
φάρμακα, υγειονομικό υλικό, είδη υγιεινής. 

«Χρεωθήκαμε ονομαστικά δύο μάσκες ενό-
ψει εφημερίας, την ώρα που πρέπει να τις αλ-
λάζουμε κάθε τρεις ώρες» κατήγγειλε η για-
τρός του Γεννηματάς, Αργυρή Ερωτοκρίτου.
«Ζητήσαμε μάσκες και η απάντηση ήταν, ‘γιατί
μέχρι τώρα μάσκα φορούσες’;» κατήγγειλε στη
συνέλευση του Συντονιστικού Νοσοκομείων,
καθαρίστρια από τον Αγ.Σάββα. Δύσκολα θα
βρεις νοσοκομείο, απ’όπου δεν θα ακουστεί η
αγανάκτηση των εργαζόμενων για την έλλειψη
σε βασικά είδη υγιεινής, μάσκες, στολές, γάν-
τια κλπ. Ό,τι μέτρα και να παίρνει αυτή τη στιγ-
μή η κυβέρνηση -που δεν παίρνει πέραν της
καταστολής- όσο δεν κάνει τα στοιχειώδη προ-
κειμένου να προστατεύονται οι εργαζόμενοι
των νοσοκομείων και να μη βγαίνουν εκτός μά-
χης, αυτό που μένει είναι μια τρύπα στο νερό.
Μάλιστα, όσο δεν γίνονται προσλήψεις σε μαζι-
κό επίπεδο και δεν αντικαθίστανται αυτοί που
βγαίνουν εκτός μάχης, όχι μόνο δεν αντιμετω-
πίζεται ο κορονοϊός, αλλά αρχίζει η κατάρρευ-
ση ολόκληρων νοσοκομείων. «Στον Άγιο Σάββα
έχει κλείσει ο μαστογράφος, το τμήμα μαστού
και τώρα κλείνει και το ακτινοθεραπευτικό! Σαν
σωματείο φωνάζουμε εδώ και 2 βδομάδες για
την ανυπαρξία των μέτρων ασφαλείας για προ-
σωπικό και ασθενείς και η Διοίκηση του νοσο-
κομείου αρνιόταν να μας δει και μας χλεύαζε.
Οι ευθύνες είναι εγκληματικές, που οι συνά-
δελφοι και τα τμήματα αποδεκατίζονται» κα-
τήγγειλε η Κ.Πατρικίου, γραμματέας του συλ-
λόγου εργαζομένων στο νοσοκομείο. 

Πρόσβαση σε είδη υγιεινής για όλες και
όλους.

Αντίστοιχα έχουν βάλει τον κόσμο σε ένα
διαρκές σαφάρι για την αναζήτηση αντισηπτι-
κών, μασκών κλπ, την ίδια στιγμή που οι εται-

ρίες θησαυρίζουν μέσα από την υπερτιμολόγη-
σή τους. Εύλογη είναι η αγανάκτηση για τον
«εγωισμό» αυτών που γεμίζουν τα καλάθια
τους με κωλόχαρτα κι αντισηπτικά, αλλά αυτός
είναι ο εύκολος στόχος. Είναι κινήσεις αυτο-
συντήρησης που προκαλούνται από το φόβο
της έλλειψης. Τίποτα τέτοιο δεν θα συνέβαινε
αν η κυβέρνηση φρόντιζε για την εύκολη και
δωρεάν πρόσβαση όλων σε αυτά. Ακόμα κι αν
αυτό σημαίνει τη δήμευση των αποθεμάτων,
την κρατικοποίηση των εταιριών που τα παρά-
γουν – ακόμα και την επαναλειτουργία των ερ-
γοστασίων που υπήρχαν κι έκλεισαν τα τελευ-
ταία χρόνια. 

Μαζικές προσλήψεις στους ΟΤΑ και σε
όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, μονιμοποί-
ηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους
και προϋποθέσεις.

Είναι πιο επιτακτική από ποτέ η στελέχωση
του συνόλου των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι
γειτονιές πρέπει να παραμένουν καθαρές, οι
απολυμάνσεις πρέπει να επεκταθούν. Η δυνα-
τότητα ψυχολογικής στήριξης είναι ακόμα πιο
αναγκαία. Η βοήθεια σε ανθρώπους με αναπη-
ρία ή ηλικιωμένους επίσης. Κι όμως αυτά είναι
το αντικείμενο υπηρεσιών που όλα τα τελευ-
ταία χρόνια έγιναν στόχος ανελέητων επιθέσε-
ων. Η καθαριότητα, οι κοινωνικές υπηρεσίες
των δήμων, το Βοήθεια στο Σπίτι, σχεδόν συνο-
λικά στελεχώθηκαν από συμβασιούχους, που
κάθε τόσο έρχονταν αντιμέτωποι με την απόλυ-
ση και η ίδια η υπηρεσία με την απαξίωση, το
κλείσιμο ή την ιδιωτικοποίηση. Τώρα που χρει-
άζονται περισσότερο από ποτέ, είναι ώρα για
τη μονιμοποίηση όσων ήδη εργάζονται και την
αναβάθμιση των υπηρεσιών μέσα από την πε-

ραιτέρω στελέχωσή τους με μόνιμους εργαζό-
μενους.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, λεφτά για τις δημό-
σιες συγκοινωνίες, για αύξηση της συχνότη-
τας δρομολογίων, δωρεάν μεταφορές.

Η αντιμετώπιση των ΜΜΜ είναι χαρακτηρι-
στική της κυβερνητικής υποκρισίας. Ποτέ δεν
έβαλαν αντισηπτικά μέσα σε κάθε μέσο, ώστε
να απολυμαίνει τα χέρια του ο κάθε επιβάτης
που θα αγγίξει το χερούλι ή το κάθισμα. Ούτε
άνοιξαν τα πορτάκια στις σταθερές συγκοινω-
νίες, που είναι μια σταθερή εστία διάδοσης του
ιού. Την ίδια ώρα που απαγορεύουν τις συνα-
θροίσεις δεν γίνεται η παραμικρή κίνηση για
αύξηση των δρομολογίων των ΜΜΜ, ώστε να
είναι λιγότερος ο κόσμος ανα συρμό, ή λεωφο-
ρείο. Αντίθετα, η ανακοίνωση απαγόρευσης
της κυκλοφορίας συνοδευόταν κι από αυτήν
για αραιότερα δρομολόγια των ΜΜΜ. Τι συμ-
βαίνει όμως με τους χιλιάδες εργάτες κι εργά-
τριες που ακόμα και με την απαγόρευση είναι
αναγκασμένοι να πάρουν τα μέσα για να πάνε
στη δουλειά τους; Είτε θα συνεχίσουν να έρ-
χονται αντιμέτωποι με τους κινδύνους, είτε θα
τους φάει ο ποδαρόδρομος, είτε θα δώσουν το
μισθό τους στις βενζίνες. Αντ’αυτών το ίδιο το
σωματείο των εργαζόμενων του Μετρό έχει
διατυπώσει το αίτημα για δωρεάν συγκοινω-
νίες, στελέχωση για σωστή συντήρησή τους
και συχνά δρομολόγια και εξέταση του συνό-
λου των εργαζόμενων σε αυτά.    

Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Απα-
γόρευση των απολύσεων. Άδεια με πλήρεις
αποδοχές κι ασφάλιση σε όσους εργαζόμε-

νους αναγκαστούν να κάτσουν σπίτι.
Ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι τέθηκαν

ουσιαστικά σε διαθεσιμότητα και τα αφεντικά
σταμάτησαν να υποχρεούνται στην καταβολή
του μισθού. Το κράτος θα δώσει ένα επίδομα
σε αυτόν τον κόσμο της τάξης των 800 ευρώ
για ενάμιση μήνα. Εκατοντάδες χιλιάδες
ξαφνικά μετατράπηκαν σε επιδοματούχοι
του ΟΑΕΔ που θα πληρωθούν λιγότερο κι
από τον κατώτατο μισθό. Ο ίδιος ο υπουργός
Εργασίας Βρούτσης παραδέχτηκε ότι σε μια
βδομάδα έγιναν 40.000 απολύσεις. Η κρίση,
παρά την αναμενόμενη πτώση στο τζίρο με-
ρικών αφεντικών, παρουσιάζεται σαν ευκαι-
ρία για ένα αντεργατικό τσουνάμι που όπως
και οι υπόλοιπες επιθέσεις θα «δικαιολογη-
θούν» λόγω έκτακτων συνθηκών. Στον αντί-
ποδα αυτών σωματεία και φορείς όπως ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης διατυπώ-
νουν το αίτημα για διασφάλιση όλων των θέ-
σεων εργασίας με πραγματική απαγόρευση
των απολύσεων, άδεια με πλήρεις αποδοχές
κι ασφάλιση για όλους όσοι αναγκάζονται να
κάτσουν σπίτι. Και αυστηροποίηση των ελέγ-
χων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας κόντρα
στην εργοδοτική αυθαιρεσία που ακόμα και
σε αυτές τις συνθήκες επιμένει να εξαντλεί
τους εργαζόμενους, να μην παρέχει τα απα-
ραίτητα μέτρα ασφαλείας κλπ.

Πάγωμα των ενοικίων και απαγόρευση
πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Ανα-
στολή πληρωμών προς το Δημόσιο, τις
τράπεζες, τις ΔΕΚΟ για τους εργαζόμε-
νους. Κανένα σπίτι με κομμένο φως, νε-
ρό, τηλέφωνο.

Με την παραμονή στο σπίτι επί 24ώρου

βάσης διπλασιάζεται η κατανάλωση σε ρεύ-
μα, νερό και διαδίκτυο, την ίδια ώρα που πε-
ρικόπτεται ο μισθός. Η δωρεάν παροχή τους
και η αναστολή των ενταλμάτων διακοπών,
τουλάχιστον για όσο διαρκεί η καραντίνα, εί-
ναι ένα απαραίτητο έκτακτο μέτρο. Το ίδιο
ισχύει και με τα ενοίκια, τις εξώσεις και τους
πλειστηριασμούς. Γιατί για να μείνεις σπίτι
πρέπει να έχεις σπίτι και σίγουρα να μην
ανησυχείς για το αν θα συνεχίσεις να έχεις
σπίτι. Οι εκλεγμένοι σε δικηγορικούς συλλό-
γους αγωνιστές κι αγωνίστριες ήταν αυτοί
που, από την αρχή των μέτρων, διατύπωσαν
το αίτημα «η κυβέρνηση πρέπει να αποφασί-
σει το πάγωμα των ενοικίων, την αναστολή
έκδοσης διαταγών πληρωμής για μισθώματα
και εκτέλεσης εξώσεων και την παράταση
απαγόρευσης πλειστηριασμών πρώτης κα-
τοικίας» ανάμεσα σε άλλα.

Κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρω-
σης κι απεγκλωβισμός των προσφύγων.
Επίταξη ξενοδοχείων και κλειστών σπι-
τιών για την εξασφάλιση στέγης σε
όλους, ντόπιους και μετανάστες. 

Αντίστοιχη μέριμνα χρειάζεται και για
όσους δεν έχουν σπίτι. Το κλείσιμο των
στρατοπέδων συγκέντρωσης είναι ένα πρώ-
το επιτακτικό μέτρο, το οποίο βρέθηκε στο
κέντρο των διεκδικήσεων της φετινής 21ης
Μάρτη. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των
προσφύγων είναι ένα βήμα πριν μετατρα-
πούν σε στρατόπεδα εξόντωσης, καθώς χι-
λιάδες στοιβάζονται σε άθλιες συνθήκες,
χωρίς υγειονομική περίθαλψη. Ο Απόστολος
Βεΐζης, διευθυντής προγραμμάτων των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα μίλησε στο CNN σχετικά
με τη Μόρια: «Σε περιοχές με επιβεβαιωμένα
κρούσματα του κορονοϊού, οι άνθρωποι πρέ-
πει να εφαρμόζουν καθημερινά μέτρα πρό-
ληψης, όπως συχνό πλύσιμο των χεριών και
παραμονή στο σπίτι εάν νοσήσουν... Όμως η
πραγματικότητα είναι ότι σε ορισμένα τμή-
ματα του καταυλισμού της Μόριας υπάρχει
μόνο μία βρύση για 1.300 ανθρώπους και
δεν υπάρχουν προϊόντα για την υγιεινή των
χεριών. Οικογένειες πέντε ή έξι ατόμων είναι
αναγκασμένες να κοιμούνται σε τρία τετρα-
γωνικά μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη
είναι αδύνατη η εφαρμογή των συνιστώμε-
νων μέτρων για την αποτροπή της εξάπλω-
σης του ιού σε τέτοιες συνθήκες».

Οι υγειονομικοί μέλη της ΚΕΕΡΦΑ ανακοί-
νωσαν το τι πρέπει να γίνει: «Χρειάζεται άμε-
ση απομάκρυνση ηλικιωμένων, ανθρώπων με
υποκείμενα νοσήματα και ευπαθών ομάδων
από τα camps. Χωριστή εγκατάσταση για
ανθρώπους που εμφανίζουν συμπτώματα
γρίπης. Δωρεάν παροχή σε όλες/ους τους
πρόσφυγες σαπουνιού και αντισηπτικών και
εξασφάλιση της ύδρευσης. Άμεση έκδοση
ΑΜΚΑ για όλους χωρίς αποκλεισμούς για να
εξυπηρετείται ο κόσμος στα νοσοκομεία.
Εξασφάλιση της καθαριότητας και της απο-
λύμανσης των χώρων. Άμεσες προσλήψεις
προσωπικού για την κάλυψη αναγκών με δε-
δομένη την απόσυρση των ΜΚΟ λόγω κορο-
νοϊού». Και που θα μείνει όλος αυτός ο κό-
σμος; «Με άμεση επίταξη ξενοδοχείων μπο-

ρεί να λυθεί το στεγαστικό για την άμεση με-
ταφορά από τα νησιά και τα στρατόπεδα
γκέτο της ενδοχώρας. Όπως επίσης τώρα
χρειάζεται να προωθηθούν σε στέγη όλοι η
μη καταγεγραμμένοι που στοιβάζονται σε
σκηνές στα καμπ» συνεχίζει η ΚΕΕΡΦΑ. 

Έκτακτη παροχή κατοικίας χρειάζονται και
οι άστεγοι των πόλεων – ανεξαρτήτως εθνικό-
τητας. Περισσότεροι από 40.000 δεν μπορούν
να πειθαρχήσουν στην καραντίνα γιατί δεν
έχουν σπίτι να μείνουν. Την ίδια στιγμή με
στοιχεία του δήμου της Αθήνας σχεδόν το 1/3
των σπιτιών του μεγαλύτερου δήμου της χώ-
ρας, είναι κλειστά. Άδεια, είτε γιατί η ιδιοκτη-
σία τους βρίσκεται στα χέρια κάποιας τράπε-
ζας, είτε έχει περάσει στα χέρια κληρονόμων
που δεν τα βρήκαν ποτέ, είτε φτιάχτηκαν για
βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb κλπ), μια
αγορά που έχει παγώσει. Η επανασύσταση
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για την
αναστήλωση των ρημαγμένων κατοικιών και η
παροχή στέγης σε όλους όσους τη χρειάζον-
ται, ήταν ούτως ή άλλως ένα μέτρο αναγκαίο
που παίρνει ακόμα πιο επιτακτικές διαστάσεις
σε συνθήκες πανδημίας.

Αποσυμφόρηση των φυλακών.
Ο ίδιος κίνδυνος με τα στρατόπεδα συγ-

κέντρωσης είναι ορατός και στις φυλακές.
«Δεν έχει γίνει καμία απολύμανση έως τώρα,
δεν υπάρχει πρόσβαση των κρατουμένων σε
αντισηπτικό και φυσικά, ούτε μάσκες που θα
είναι χρήσιμες για τις ευπαθείς ομάδες. Να
λαμβάνουν μέτρα οι υπηρεσίες των φυλακών
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ ώστε
όποιος υπάλληλος παρουσιάζει έστω και
απλά συμπτώματα ενός κρυολογήματος να
παραμένει στο σπίτι, αυτό δεν εφαρμόζεται
σε υπαλλήλους καθώς δεν χορηγείται
άδεια», επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι κρα-
τούμενες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλ-
λού. Οι φυλακές είναι ένας ακόμη χώρος συ-
νωστισμού, πολλοί κρατούμενοι/ες στριμώ-
χνονται σε κελιά και θαλάμους, σε κοινόχρη-
στους χώρους, ενώ υπάρχουν κοινά συσσίτια
και ελλειπείς παροχές Υγείας. «Από τον Αύ-
γουστο του 2019 που έπαυσε η ισχύς των
έκτακτων διατάξεων για την αποσυμφόρηση
των φυλακών… ο αριθμός των κρατουμένων
σε όλη την χώρα έχει φτάσει περίπου στις
12.000 , δηλ πάνω του ανεκτού ορίου», ση-
μειώνουν κρατούμενοι στο κατάστημα κρά-
τησης ΚΑΥΦ και όπως και οι κρατούμενες
στις φυλακές Κορυδαλλού, υπογραμμίζουν
την ανάγκη για αποσυμφόρηση των φυλακών
και παροχή της αναγκαίας υγειονομικής πε-
ρίθαλψης και συνθηκών υγιεινής.

Νο 1415, 24 Μάρτη 2020
σελ.8-9 εργατικη αλληλεγγυη Αγώνας για να σώσουμε ζωές

“Καλά αυτά που λέτε 
αλλά που θα βρεθούν τα λεφτά;” 
είναι το ερώτημα που μπαίνει και δεν είναι και-
νούργιο. Όπως καινούργιες δεν είναι και οι
απαντήσεις. Τουλάχιστον από την αρχή της οι-
κονομικής κρίσης του 2008 και σίγουρα τα χρό-
νια των μνημονίων που ακολούθησαν, η δικαιο-
λογία της “αναγκαστικής” προσφυγής σε αντερ-
γατικά μέτρα και περικοπές, είχε να κάνει με το
ότι “δεν υπάρχουν λεφτά”. Από το πρόγραμμα
σταθερότητας πριν μια δεκαετία το Μάρτη του
2010 και το διάγγελμα του ΓΑΠ στο Καστελόριζο
μέχρι τα μνημόνια των Σαμαροβενιζέλων και την
ανατροπή του δημοψηφίσματος από τον Τσίπρα,
το ρεφρέν παρέμενε ίδιο: “Δεν υπάρχουν λε-
φτά”. Μάλιστα η άρνηση της οποιασδήποτε
εναλλακτικής, συνοδευόταν με τρομοκρατικές
προπαγανδιστικές καμπάνιες καταστροφής, για
τα σουπερμάρκετ που θα αδειάσουν, για τις ελ-
λείψεις σε φάρμακα και αναγκαία είδη κλπ. 

Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε για να δείξει ότι
αυτές οι εικόνες έγιναν πραγματικότητα επειδή
ακριβώς οι κυβερνήσεις επέμειναν στις πολιτικές
των περικοπών και της λιτότητας, την ίδια στιγμή
που αποδέχονταν την εξωφρενική σπατάλη χρη-
μάτων σε αποπληρωμή τόκων, δώρα προς τους
τραπεζίτες και πολεμικούς εξοπλισμούς, σαν να
πρόκειται για την περιστροφή της Γης γύρω από
τον Ήλιο. Έτσι ήταν, έτσι θα είναι πάντα. Είδαμε
που μας οδήγησε αυτός ο “μονόδρομος”. Αλή-
θεια πόσο διαφορετική θα ήταν σήμερα η παρο-
χή σε αναγκαία είδη αν είχε κρατικοποιηθεί η
φαρμακοβιομηχανία του Λαβρεντιάδη, η Αlapis,
αντί να κλείσει. Ή η Famar του Μαρινόπουλου,
όταν έπαιζε παιχνίδια με την άλλη του επιχείρη-
ση τα Καρφούρ. Και τόσες άλλες. 

Η αντικαπιταλιστική αριστερά και τότε και τώ-
ρα είχε την απάντηση. Όσο συνεχίζεται η απο-
πληρωμή του χρέους προς τους τραπεζίτες είναι
σαν να πεθαίνεις της πείνας και ό,τι λεφτά έχεις
να τα πετάς στο τζάκι. Το σταμάτημα αυτής της
σπατάλης και η μονομερής διαγραφή του χρέ-
ους είναι μια καλή αρχή. Η κρατικοποίηση των
τραπεζών με εργατικό έλεγχο είναι η εγγύηση
για την παραμονή των κεφαλαίων και τη διαχεί-
ρισή τους με γνώμονα τις ανάγκες κι όχι τα συμ-
φέροντα των τραπεζιτών. Η κρατικοποίηση των
επιχειρήσεων, ειδικά αυτών που έχουν ιδιαίτερη
σημασία για την ικανοποίηση των έκτακτων
αναγκών της πανδημίας, μπορεί να εξασφαλίσει
την παραγωγή και την παροχή όλων των ανα-
γκαίων για όλους. Κι όλα αυτά χωρίς αποζημίω-
ση στα αφεντικά. Δεν τους χρωστάμε. Μας χρω-
στάνε. 

Μέτρα πραγματικής προστασίας
Κείμενα: Στέλιος Μιχαηλίδης

Νοσοκομειακοί γιατροί
έξω από το υπουργείο
Υγείας, Πέμπτη 19/3. 
Φωτό: Λένα Βερδέ
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Με όλους τους δυνατούς υγει-
ονομικά τρόπους ήρθαν σε
πολιτική επαφή με τον κό-

σμο από δεκάδες γειτονιές οι τοπι-
κές επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ στις 21
Μάρτη. Μέσα από εξορμήσεις, πικε-
τοφορίες, αφισοκολλήσεις και ανάρ-
τηση πανό η ΚΕΕΡΦΑ και η Εργατική
Αλληλεγγύη, σε πολλές περιοχές με
τη συμμετοχή κόσμου από την υπό-
λοιπη αριστερά, συζήτησε με την
εργατική τάξη για τα δυο κεντρικά
και αλληλοσυνδεόμενα ζητήματα
ζωής και θανάτου: την ρατσιστική
εκστρατεία της κυβέρνησης και την
δολοφονική πολιτική της για τον κο-
ρονοϊό. Σε αυτή την πάλη για επιβίω-
ση, η εργατική τάξη ζητάει αλλά και
δίνει απαντήσεις.

«Οι συζητήσεις που άνοιγαν με
τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη ήταν
γύρω από τα ρατσιστικά εγκλήματα
της κυβέρνησης στα σύνορα, και το
μάντρωμα των προσφύγων σε παγί-
δες θανάτου. Αντί να θωρακίσει τα
νοσοκομεία, η κυβέρνηση εντείνει
την καταστολή. Εδώ εντάσσεται και
η προσπάθεια αστυνομικών να στα-
ματήσουν την πικετοφορία μας», δή-
λωσε στην ΕΑ η Δήμητρα.

«Αντιρατσιστική πικετοφορία στην
Περιφέρεια και εξόρμηση έξω από
σούπερ μάρκετ έγινε στα Γιάννενα»,
μας είπε η Λουίζα. «Ακόμα και αυτοί
που δίσταζαν να πάρουν την προκή-
ρυξη λόγω φόβου διασποράς άκου-

γαν απ’ την ντουντούκα και δή-
λωναν πως συμφωνούν».

«Στην Πάτρα κάναμε μια παρέμβα-
ση με συντρόφους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(σύνολο 8 άτομα), με πανό, ντουν-
τούκα και προκήρυξη, για μια ώρα
έξω από το ΑΒ του Νέου Δρόμου και
κρεμάσαμε πανό στην πόλη», δήλω-
σε ο Δημήτρης.

«Ακόμη και όσοι στην αρχή έδει-
χναν να προβληματίζονται με το αί-
τημα ανοιχτά σύνορα, μετά από συ-
ζήτηση έδειχναν να αλλάζουν γνώ-
μη», σημείωσε ο Λεωνίδας και πρό-
σθεσε «συνεχίζουμε την προσπάθεια
να έρθουμε σε επαφή και με τους
πρόσφυγες του Ηρακλείου».

Από τη Νέα Ιωνία, ο Νεκτάριος με-
ταφέρει: «Κόντρα στο αφήγημα της
‘ατομικής ευθύνης’ ο κόσμος της
γειτονιάς συζητούσε την ανάγκη να
συνεχιστούν οι αγώνες. Οι αντιφασί-
στες δημοσιογράφοι Τομά Τζακόμπι
και Ανζελίκ Κουρούνις που πέρασαν
από το σημείο μας είπαν ότι θεω-
ρούν απαραίτητο να συνεχιστεί η
μάχη παρά τις αντίξοες συνθήκες
και μας έδωσαν συγχαρητήρια».

Η Κατερίνα δήλωσε στην ΕΑ για
την εξόρμηση στου Ζωγράφου:
«ήταν μια ανάσα και για εμάς και για
τον κόσμο που άκουγε τα αιτήματα
από την ντουντούκα. Δεν έλειψαν
και οι ρατσιστικές κραυγές από κά-
ποιους, αλλά οι περισσότεροι συμ-
φωνούσαν ότι είναι κατεπείγον να

απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες από
τα στρατόπεδα”. 

Θετική ανταπόκριση
Ο Μάνος από το Ελληνικό περιέ-

γραψε: «Η πλειοψηφία του κόσμου
ανταποκρίνεται θετικά στο κάλεσμα
της επαναστατικής αριστεράς για
λεφτά και προσλήψεις για τη δημό-
σια Υγεία. Όταν κάποιος μας επιτέ-
θηκε για τα ανοιχτά σύνορα, πήρε
την απάντηση από έναν άλλο περα-
στικό: "αυτό έπρεπε να κάνουμε
όλοι, να υπερασπιζόμαστε τη δημό-
σια Υγεία και τους πρόσφυγες"».

«Στην Πανόρμου συμμετείχαν
αγωνιστές της ΚΕΕΡΦΑ, από το Συν-
τονιστικό των Νοσοκομείων, το Συν-
τονισμό Εργατικής Αντίστασης και
την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας», είπε στην ΕΑ ο Βασίλης. «Η
συζήτηση άνοιγε ακόμη και με τους
πιο δύσκολους όρους που έχουμε
ζήσει, μάλιστα σε κάθε έναν διστα-
κτικό άνθρωπο υπήρχαν δυο και
τρεις που υπερθεμάτιζαν για την
ανάγκη άμεσων μέτρων στην Υγεία,
με προσλήψεις και εξοπλισμό, με
αλληλεγγύη και στήριξη των αδύνα-
μων».

«Στην Κυψέλη δώσαμε το μήνυμα
ότι το αντιρατσιστικό κίνημα είναι
παρόν και δίνει αγώνα για τις ζωές
όλων μας. Η κυβέρνηση προσπαθεί
να σπείρει το φόβο και το μίσος

στον πιο αδύναμο, αλλά όταν ανοί-
γουμε θαρρετά τη συζήτηση με τον
κόσμο για το τι χρειάζεται να γίνει, η
προπαγάνδα καταρρέει», τόνισε η
Φύλλια.

«Εκρηκτική και πολωμένη η πα-
ρέμβαση στο Σκλαβενίτη στα Κάτω
Πετράλωνα», δήλωσε ο Δημήτρης.
«Συναντήσαμε κόσμο οργισμένο που
εν μέσω επιδημίας χρειάζεται να
δουλεύει χωρίς τα απαραίτητα μέ-
τρα προστασίας, με πρώτους τους
ίδιους τους εργαζόμενους στο σου-
περμάρκετ».

«Η συζήτηση για τη δημόσια Υγεία
ήταν κεντρική. Πάνω στη συζήτηση
για τη σχέση ρατσισμού και υποβάθ-
μισης της δημόσιας Υγείας μια γυ-
ναίκα από την Αλβανία μας είπε ότι
έχει πρόβλημα με τα χαρτιά της και
την έλλειψη ΑΜΚΑ», μας είπε η Μα-
ρία από το Κουκάκι.

«Μεταφέραμε το μήνυμα του αγώ-
να ενάντια στον ρατσισμό και τον
φασισμό στο κέντρο του Πειραιά»,
τόνισε ο Παντελής. «Στην πικετοφο-
ρία που ακολούθησε στο Πασαλιμά-
νι συμμετείχε και η ‘Ανταρσία στο Λι-
μάνι’ με τον δημοτικό της σύμβουλο
Θανάση Διαβολάκη». 

«Μοιράσαμε την ανακοίνωση του
δημοτικού σχήματος ‘Ανταρσία την
Κοκκινιά’ που απαιτεί μέτρα από το
δήμο και την κυβέρνηση. Σταματού-
σαν ακόμη και αμάξια και οδηγοί λε-

ωφορείων για να την πάρουν. Μια
γνωστή ανένταχτη αγωνίστρια μας
είπε συγκεκριμένα ότι με αυτά που
γίνονται σκέφτεται να οργανωθεί»,
περιέγραψε η Κατερίνα.

«Η εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ στην
πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι συ-
νάντησε θερμή ανταπόκριση από
τον κόσμο της γειτονιάς. Τα συνθή-
ματα ηλέκτριζαν την ατμόσφαιρα και
άνοιγαν την συζήτηση. Με σταθερό-
τητα αντιμετωπίσαμε και την παρε-
νόχληση από την ΕΛ.ΑΣ που κινητο-
ποίησε δυο περιπολικά, τέσσερις
μοτοσυκλέτες, ένστολους και με πο-
λιτικά με το πρόσχημα ότι ‘ενοχλού-
σε περιοίκους η ντουντούκα’», ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ
Παγκρατίου.

«Οργανώθηκε στην κεντρική αγο-
ρά της Καλλιθέας πικετοφορία όπου
φωνάξαμε συνθήματα, μοιράσαμε
έντυπο υλικό και μιλήσαμε με κόσμο
παρά την προκλητική παρουσία
αστυνομικών που ακολουθούσαν την
πικετοφορία για αρκετά τετράγωνα.
Αρκετοί ήταν εκείνοι που θέλησαν
να κουβεντιάσουν και να πάρουν
εφημερίδα. Μια κυρία ρώτησε πώς
μπορεί να βοηθήσει και κατέβασε με
σκοινί καλάθι από το μπαλκόνι της
για να της δώσουμε την Εργατική
Αλληλεγγύη», σημείωσε ο Δημή-
τρης. 

«Στα Χανιά, στη συμβολική πικετο-
φορία για τις 21 Μάρτη, ένας περα-
στικός μετά από συζήτηση έκατσε
σε όλη την διάρκεια της εξόρμησης
και διάβαζε την εφημερίδα», ανέφε-
ρε ο Μανώλης. «Στα Πατήσια παρά
τις αποστάσεις που κρατούσε λογι-
κά ο κόσμος, 3-4 άνθρωποι έδωσαν
τα τηλέφωνά τους για να παλέψου-
με μαζί», δήλωσε η Σιντερέλα. Πικε-
τοφορίες και εξορμήσεις έγιναν επί-
σης και στον Βόλο, την Αγία Παρα-
σκευή, το Γαλάτσι και τα Λιόσια.

Αφροδίτη Φράγκου

ΚΕΕΡΦΑ
Εξορμήσεις 
σε γειτονιές

Στις 22 Μάρτη η ΚΕΕΡΦΑ οργάνωσε συγ-
κεντρώσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
που ζουν στα στρατόπεδα ή κρατούνται σε
κέντρα κράτησης. 

Αντιπροσωπείες της ΚΕΕΡΦΑ βρέθηκαν στο
Σχιστό, στη Μαλακάσα (όπου η αστυνομία
προκλητικά διέλυσε την συγκέντρωση κατηγο-
ρώντας την ΚΕΕΡΦΑ για διακινδύνευση της
υγείας των προσφύγων λόγω συνωστισμού!),
στην Αμυγδαλέζα, στον Κατσικά, στον Ελαι-
ώνα και στα Διαβατά (όπου συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι της ΕΝΙΘ), απαιτώντας να απεγκλω-
βιστούν άμεσα όλοι οι πρόσφυγες και να στε-
γαστούν με επίταξη των άδειων ξενοδοχείων,
καθώς και να αποκτήσουν πρόσβαση στη δη-
μόσια Υγεία. 

Οι πρόσφυγες από τη μεριά τους, είτε στις
συγκεντρώσεις, είτε με επικοινωνία με την
ΚΕΕΡΦΑ και την Εργατική Αλληλεγγύη, έστει-
λαν το δικό τους μήνυμα:

Σχιστό Η κατάσταση στο στρατόπεδο του
Σχιστού είναι πολύ κακή. Πάντα ήταν κακή,
αλλά σήμερα ο φόβος του κορονοϊού κάνει τα
πράγματα χειρότερα. Θέλουμε στέγη,
εκπαίδευση, δουλειά και ελευθερία.

Μαλακάσα Δεν υπάρχουν γιατροί εδώ,
ούτε νοσοκομεία για να γίνουν τεστ. Αν έρθει
ο ιός στο στρατόπεδο ξέρετε τι θα συμβεί.
Όσον αφορά στα άλλα προβλήματα: δεν
υπάρχει υγιεινή, έχουμε ελλείψεις στα
τρόφιμα, είναι ακριβά τα εισιτήρια για Αθήνα,
γυναίκες και παιδιά δεν έχουν τίποτα να
κάνουν στο στρατόπεδο... Θέλουμε τα παιδιά

μας να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο.

Αμυγδαλέζα Η κατάσταση είναι πάρα
πολύ χάλια ειδικά τώρα με την αρρώστια.
Παρακολουθούμε τι γίνεται έξω. Σήμερα [σ.σ:
19/3] ξεκίνησαν στην Κόρινθο απεργία πείνας,
δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα τους αντιμετωπίσει
η αστυνομία. Σας στέλνω φωτογραφίες με τις
άθλιες υγειονομικές συνθήκες.

Κατσικάς Αυτό που θέλουμε οι
πρόσφυγες είναι να είμαστε ελεύθεροι.
Ανοιχτά σύνορα. Αν δεν γίνεται για παράδειγμα
να βγουν τα έγγραφά μας εδώ, να μπορούμε

να φύγουμε. Και
να μας φέρονται
καλά. Όχι σαν να
είμαστε άγρια
θηρία.

Ελαιώνας
Είμαστε πάνω
από 2000 άτομα.
Δεν έχουμε
φάρμακα. Μόνο
ντεπόν. Οι

οδηγίες, αν κάποιος είναι άρρωστος είναι να
πίνει νερό. Υπάρχει ένας γιατρός από
ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά δεν υπάρχουν διερμηνείς για
να μεταφράσουν τι λέει ο ασθενής. Για τον
κορονοϊό δεν μας έχουν κάνει καμία
ενημέρωση. Τα νέα τα μαθαίνουμε από το
ίντερνετ. 

Διαβατά 1300 πρόσφυγες ζούμε εδώ και
μας λένε να τηρούμε αποστάσεις. Δεν
μπορούμε να βγούμε, εκτός αν χρειαζόμαστε
ψώνια ή φαρμακείο. Απαγορεύεται να πάμε
στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε μεγάλη ανησυχία
για την εξάπλωση του ιού.

Και στα 
στρατόπεδα

21 Μάρτη στη Ν. Ιωνία. Φωτό: Τομά Τζακόμπι

22 Μάρτη έξω από το στρατόπεδο του Ελαιώνα. Φωτό: Φύλλια Πολίτη

Πρόσφυγας έγκλειστος στην Αμυγδαλέζα έβγαλε
φωτό τις τουαλέτες που χρησιμοποιούν
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Λεφτά για μαζικές προσλήψεις στα νοσο-
κομεία και όχι για στρατόπεδα και ρα-
τσιστικές επιχειρήσεις της αστυνομίας.

Σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά, να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα - θανατοπαγίδες στα νη-
σιά και στην ενδοχώρα. Ευρώπη της λιτότη-
τας, του πολέμου και του ρατσισμού, αυτό εί-
ναι το πρόσωπο του καπιταλισμού. Ο χειρότε-
ρος ιός είναι ο ρατσισμός. Ποτέ ξανά φασι-
σμός.

Αυτά ήταν τα μηνύματα που έστειλε το Σάβ-
βατο 21 Μάρτη το μεσημέρι στο Σύνταγμα η
αντιφασιστική - αντιρατσιστική πικετοφορία
που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα μετά
από κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ στο πλαίσιο της
Διεθνούς Μέρας Δράσης ενάντια στο ρατσι-
σμό και στη φασιστική απειλή. 

Οι συγκεντρωμένοι στην πάνω πλευρά του
Συντάγματος απέναντι από την Βουλή -κρα-
τώντας αποστάσεις και παίρνοντας υπόψη
τα μέτρα αποτροπής της διασποράς του κορο-
νοϊού- σήκωσαν πανό, σημαίες και πλακάτ που
έγραφαν: «Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες στις
γειτονιές μας - Κλείστε τώρα τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, όχι κλειστά στρατόπεδα στα
νησιά, ανοίξτε τα σύνορα να περάσουν οι πρό-
σφυγες». Στην κάτω πλευρά της πλατείας δια-
μαρτυρία την ίδια στιγμή πραγματοποίησε η
ΟΡΜΑ. Νωρίτερα το Σάββατο το πρωί η ΚΕΕΡ-
ΦΑ πραγματοποίησε πικετοφορίες σε δεκάδες
γειτονιές στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσ-
σαλονίκη, στα Γιάννενα, στο Βόλο, στα Χανιά
και σε άλλα σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Στη συγκέντρωση, σε ζωντανή σύνδεση, την
αλληλεγγύη του εξέφρασε ο Γουέιμαν Μπένετ
από το Stand Up to Racism στην Βρετανία κα-
θώς την ώρα του συλλαλητηρίου γινόταν ταυ-
τόχρονα ζωντανή διεθνής διαδικτυακή εκδή-
λωση με συμμετοχή ομιλητών από το Stand
up to racism και συνδικάτα στη Βρετανία αλλά
και δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο –
ανάμεσά τους και τον συντονιστή της ΚΕΕΡ-
ΦΑ Πέτρο Κωνσταντίνου που ενημέρωσε για
τις κινητοποιήσεις στην Ελλάδα. Τους αγωνι-
στικούς τους χαιρετισμούς έστειλαν η Κριστί-
νε Μπούχολτζ, βουλευτίνα του Die Linke και
μέλος του Aufstehen Gegen Rassismus στη
Γερμανία, ο Ντενί Γκοντάρ από το Μarche de
Solidarite στη Γαλλία, ο Ιάννης Δελατόλας
από το United Against Racism and Fascism
Νέας Υόρκης, ο Ντέιβιντ Καρβάλα από την
Βαρκελώνη και την κίνηση UFCR, η Ναταλία
Βέμπερ από το αντιρατσιστικό κίνημα στην
Πολωνία κ.α.

Το λόγο στη συγκέντρωση πήραν η Κατερί-
να Θωίδου, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτική
σύμβουλος Νίκαιας–Ρέντη, η Ζαννέτα Λυσικά-
του, γιατρός, από το Σωματείο Εργαζομένων
Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, ο
Γιάννης Σηφακάκης μέλος της ΚΣΕ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πα-
κιστανικής Κοινότητας Ελλάδας “Η Ενότητα”,
ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος της Πολιτι-
κής Αγωγής στη Δίκη της Χ.Α, ο Τζοχόβα, πρό-
σφυγας από τα καμπ, ο Βασίλης Κουκαλάνι,
ηθοποιός και σκηνοθέτης και ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημο-
τικός σύμβουλος Αθήνας. Σε ζωντανή σύνδεση
μίλησαν επίσης ο Μιχάλης Τσορμπατζόγλου
από την ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου, ο Γιάννης Κούτρας
γιατρός στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο από τη
Θεσσαλονίκη και η Αργυρή Ερωτοκρίτου, για-
τρός, από το νοσοκομείο Γεννηματά.

«Είναι απαράδεκτο την ώρα που υπάρχουν
35.000 κενές θέσεις εργασίας στα νοσοκο-

μεία, την ώρα που μας λείπουν χιλιάδες κρε-
βάτια ΜΕΘ οι κυβερνήσεις να κάνουν την επι-
λογή να δίνουν εκατομμύρια ευρώ για να πο-
λεμάνε τους πρόσφυγες στον Έβρο και να χτί-
ζουν νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου χι-
λιάδες άνθρωποι συνωστίζονται μέσα σε
άθλιες συνθήκες έχοντας το θράσος μετά να
μιλάνε και για ατομική ευθύνη» τόνισε η Ζαννέ-
τα Λυσικάτου.

Επικίνδυνοι και ανεύθυνοι
«Ποιοι είναι επικίνδυνοι και ανεύθυνοι; Οι ερ-

γαζόμενοι στα νοσοκομεία που παλεύουν χω-
ρίς μάσκες για να σώσουν ανθρώπινες ζωές ή
οι Γεωργιάδηδες που κλείνουν νοσοκομεία και
διαλύουν τη δημόσια υγεία; Τι σημαίνει το «μέ-
νουμε σπίτι» για τους χιλιάδες εργαζόμενους
που συνεχίζουν να δουλεύουν στις επιχειρή-
σεις χωρίς μέτρα προστασίας; Τι σημαίνει για
τους πρόσφυγες που ζουν στοιβαγμένοι στα
στρατόπεδα; Τι σημαίνει για τους χιλιάδες
άστεγους;», τόνισε ο Γιάννης Σηφακάκης.

«Γιατί εν μέσω πανδημίας, μέσα στο στρατό-
πεδο της Κορίνθου ζουν 1200 άνθρωποι ο
ένας πάνω στον άλλο; Αυτοί οι άνθρωποι
έχουν μικρότερη αξία από τους υπόλοιπους;
Ζητάμε να ανοίξουν τις πόρτες στην Αμυγδα-
λέζα, στην Κόρινθο, όπου υπάρχουν μετανά-

στες που βρίσκονται εκεί με μοναδικό λόγο ότι
δεν έχουν χαρτιά. Αν κάποιος από αυτούς
τους ανθρώπους κολλήσει κορονοϊό δεν κατα-
λαβαίνουν ότι αυτό είναι επικίνδυνο όχι μόνο
για τους ίδιους αλλά για όλους;», ανέφερε ο
Τζαβέντ Ασλάμ. 

«Η σημερινή μέρα είναι ακόμη μια ημέρα
αγώνα. Μια μέρα αγώνα για τους πρόσφυγες
που βρίσκονται στον Έβρο, θύματα των πολέ-
μων, των οικονομικών εγκλημάτων και των πε-
ριβαλλοντικών καταστροφών. Μια μέρα αγώνα
για τους πρόσφυγες που ζουν στη Μόρια στη
Λέσβο και στα υπόλοιπα νησιά σε συνθήκες
χειρότερες από ζώα. Γιατί για να μπορεί να
μείνει κάποιος σε σπίτι, πρέπει να έχει σπίτι.
Είναι μια ακόμη μέρα αγώνα για την καταδίκη
των νεοναζί της Χ.Α», ανέφερε ο Κώστας Πα-
παδάκης.

“Σήμερα βγήκαμε στους δρόμους για να πα-
λέψουμε για κοινωνία χωρίς πόλεμο, ρατσισμό
και φτώχεια για μια κοινωνία που δεν θα κλεί-
νουν νοσοκομεία και θα ανοίγουν στρατόπεδα
προσφύγων. Στη Θεσσαλονίκη βρεθήκαμε
στου Χαριλάου, στο κέντρο της πόλης και
στην Ξηροκρήνη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πα-
ρά τις ενοχλήσεις της αστυνομίας στην Ανατο-
λική Θεσσαλονίκη και από φασιστοειδή στα
δυτικά και οι τρεις δράσεις πραγματοποιήθη-

καν. Στείλαμε το μήνυμά μας παίρνοντας θετι-
κή ανταπόκριση από πάρα πολύ κόσμο, ενώ-
σαμε τη φωνή μας στη μάχη που δίνουμε
ενάντια στον κορονοϊό αλλά και ενάντια στον
ρατσισμό», είπε ο Γιάννης Κούτρας.

«Είναι μια στιγμή που μπορεί να φανεί ιστο-
ρική, είναι μια στιγμή του αύριο που φοβόμα-
σταν πάντα, ότι είμαστε όλοι σε απομόνωση,
όλοι χωρισμένοι μεταξύ μας, στα σπίτια του ο
καθένας ήσυχος. Είναι μια στιγμή που ενώ
χρειάζεται να προστατευτούμε και να μείνου-
με σπίτι, χρειάζεται να χτίσουμε και δίκτυα
αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης στις
γειτονιές, να μη μείνει κανένας μόνος. Και μέ-
σα σε αυτό είναι και η κοινωνική εγρήγορση
που λέει υπάρχουν μετανάστες, υπάρχουν
πρόσφυγες, που είναι στοιβαγμένοι σε φυλα-
κές, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στρατό-
πεδα που εκτός του ότι είναι υγειονομικές
βόμβες, αποτελούν και καταπάτηση των στοι-
χειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να
βγούμε από αυτό και να λογαριαστούμε, μό-
λις τελειώσει η ιστορία του κορονοϊού, με τις
κυβερνήσεις που έχουν φέρει την ανθρωπό-
τητα σε αυτήν την κατάσταση πρέπει να προ-
στατεύουμε ο ένας τον άλλον» είπε ο Βασί-
λης Κουκαλάνι.

«Βρεθήκαμε εδώ στο Σύνταγμα για να δώ-
σουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης στο διεθνές
κίνημα που παλεύει ενάντια σε κυβερνήσεις
που κυριολεκτικά θυσιάζουν ανθρώπινες ζωές
– και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει
με τον κορονοϊό. Μας λένε μη κάνετε συγκεν-
τρώσεις άνω των δέκα, αλλά την ίδια στιγμή
20.000 άνθρωποι ζουν ο ένας πάνω στον άλλο
στη θανατοπαγίδα που λέγεται Μόρια. Το σύ-
στημά τους δολοφονεί, ο καπιταλισμός δολο-
φονεί, ο πραγματικός ιός είναι ο ρατσισμός. Η
μόνη χρήσιμη δύναμη στην κοινωνία είναι η
εργατική τάξη. Αυτό αποδεικνύεται σήμερα.
Είναι οι μαχητές των νοσοκομείων που δίνουν
τη μάχη με τον ιό απροστάτευτοι από την κυ-
βέρνηση αλλά συνεχίζουν να παλεύουν με τις
συνελεύσεις τους. Είναι οι ντελιβεράδες και
όλοι όσοι είναι εκτεθειμένοι σε ένα σύστημα
που δολοφονεί. Θα συνεχίσουμε», τόνισε ο
Πέτρος Κωνσταντίνου. 

Γιώργος Πίττας

«Είναι μια κρίσιμη στιγμή για όλον τον κόσμο καθώς ο κορονοϊός απειλεί πολλές αν-
θρώπινες ζωές. Αυτή η απειλή δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα ή την Ευρώπη, έχει
να κάνει με όλο τον κόσμο. Ειδικά για εμάς τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυ-

λο, τους μετανάστες που ήδη μας έχουν απομονώσει τόσο καιρό στα στρατόπεδα. Ο νόμος
που έχει επιβάλει η κυβέρνηση είναι ότι ΟΛΟΙ πρέπει να μένουνε στο σπίτι. Αλλά οι πρόσφυ-
γες δεν έχουν σπίτι, ζουν στα στρατόπεδα κατά χιλιάδες. Πώς εμείς θα αντιμετωπίσουμε αυ-
τήν την επικίνδυνη επιδημία; 

Παρακαλούμε τις ελληνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, ακούστε
την κραυγή μας, έχουμε την ανάγκη σας, θέλουμε να μας σώσετε. Δεν έχουμε κανένα εδώ,
τις μητέρες μας, τους πατέρες μας να μας προστατέψουν. Κοιτάξτε τα παιδιά, τις γυναίκες,
τους ηλικιωμένους, τους άντρες στα στρατόπεδα, μπείτε λίγο στη θέση μας. Για να φάμε
στεκόμαστε σε τεράστιες ουρές, για να κάνουμε το οτιδήποτε στεκόμαστε σε ουρές. Η ζωή
μας κινδυνεύει, όλων η ζωή κινδυνεύει. Ο ιός δεν κοιτάει διαφορές, ποιος είσαι, δεν κοιτάει
πόσα έχεις, δεν κοιτάει από που είσαι, μπορεί να σκοτώσει τον καθένα μας. Παρακαλούμε
σώστε μας. Είμαστε και εμείς άνθρωποι που ζούνε μέσα στην επικράτειας σας. Σώστε μας. Η
ζωή μας είναι στα χέρια σας», τόνισε ο Τζοχόβα.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

“Ακούστε την κραυγή μας”

Αθήνα, Σύνταγμα, 21/3. Φωτό: Γιώργος Πίττας

21/3, Ο Τζοχόβα μιλάει στο Σύνταγμα
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3
ΚΟΛΩΝΟΣ 
Γαλαξίας Μετρό Σεπόλια 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  28/3
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Σκλαβενίτης  Πανόρμου 11πμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ

ΚΥΨΕΛΗ 
Πλατεία (Μυλωνάς) 11.30πμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 11πμ

ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβας 11πμ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή  12μ

Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Αγορά Πλ. Δαβάκη 11.30πμ

ΠΕΡΙΣΣΟΣ Λαϊκή 12μ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Σκλαβενίτης Μετρό 12μ

Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λαϊκή 12μ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11πμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11πμ

ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης 11πμ

ΙΛΙΟΝ Λαϊκή 11πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λαϊκή Μπουρνάζι 11πμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λαϊκή Καλλίπολη 10.30πμ

NIKAIA Σκλαβενίτης Κονδύλη 1μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Μαρτίου 11πμ

ΚΑΜΑΡΑ S/M Σβώλου 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή Πατέλες 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Μάρκετ Παπαγεωργίου Δωδώνης 5μμ

ΠΑΤΡΑ
My Market Μπουκαούρη και Γούναρη
11πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Από κραχ σε κραχ – Η υγεία πάνω από τα
κέρδη
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-

ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 φοιτ.εστίες, Α’ ΦΕΠ, 7μμ
Κραχ πολιτικό, οικονομικό και ιδεολογικό
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, Πρατίνου 18, 7μμ
Κραχ πολιτικό, οικονομικό και ιδεολογικό
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 6μμ
Εργατικές μάχες ενάντια στην κυβέρνηση
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Εργατικές μάχες ενάντια στην κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, Σύλλογος Δασκάλων, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7.30μμ
Εργατικές μάχες ενάντια στην κυβέρνηση
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Εργατικές μάχες ενάντια στην κυβέρνηση
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Εργατικές μάχες ενάντια στην κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη 

ΓΑΛΑΤΣΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7μμ
Κορονοϊός, αρρώστεια του καπιταλισμού
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 5.30μμ
Κορονοϊός, αρρώστεια του καπιταλισμού
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3, 7.30μμ
Κορονοϊός, αρρώστεια του καπιταλισμού
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/3, 6μμ
Κραχ πολιτικό, οικονομικό και ιδεολογικό
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 26/3, 7μμ
Κραχ πολιτικό, οικονομικό και ιδεολογικό
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/3, 7μμ
Κραχ πολιτικό, οικονομικό και ιδεολογικό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 26/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/3, 7μμ
Αγώνας για να σώσουμε ζωές – προσλή-
ψεις στα νοσοκομεία – καμιά απόλυση –
στέγαση για όλους
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 26/3, 7μμ
Εργατικές μάχες ενάντια στην κυβέρνηση
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτη-
τη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει
να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέ-
τοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, 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 απαλλαγμέ-
νη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπο-
ρεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πά-
ρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμματί-

σουν την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγά-
λες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί
σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματή-
σουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυ-
ριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει
μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττήθη-
κε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας αγοράς.
Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του
Στάλιν και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατι-
κό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δη-

μιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευρώ-
πη και την Κίνα.

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

ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κατα-
στρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του
κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί εί-
ναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα
ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να συγ-
κρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική τάξη
χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο να
φέρει τους ακτιβιστές του κινήματος μαζί με την
εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι
αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να οργα-
νώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει
να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι
στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν
συνολικά τον καπιταλισμό. 
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Ένα ακόμα δωράκι στην Εθνική Τράπεζα απο-
φάσισε να κάνει ο Βρούτσης εν μέσω πανδη-

μίας κορονοϊού. Με τροπολογία του που ψηφίστηκε
στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη 19 Μάρτη -πρώ-
τη μέρα απαγόρευσης των συγκεντρώσεων και με
λιγότερους από έξι παρόντες βουλευτές (!)- απαλ-
λάσει διά νόμου την Εθνική από μια οικονομική της
υποχρέωση: την καταβολή 40 εκατομμυρίων ευρώ
για πέντε χρόνια στον ΛΕΠΕΤΕ, το λογαριασμό επι-
κούρησης των χιλιάδων συνταξιούχων της τράπε-
ζας στον οποίο είχαν συμβάλει με υψηλότατες ει-
σφορές (12% το μήνα) οι ίδιοι ως εργαζόμενοι.

Πρόκειται για τη συνέχεια της επίθεσης που ξεκί-

νησε από την τράπεζα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
που σήμανε πρώτα την αυθαίρετη διακοπή της πα-
ροχής και μετά, με το νόμο Πετρόπουλου, τη μεί-
ωσή της κατά 34% -μέσω της μεταφοράς των υπο-
χρεώσεων της τράπεζας στο δημόσιο και συγκε-
κριμένα στο ΕΤΕΑΕΠ (δηλαδή στις πλάτες όλων
των εργαζόμενων) με μόνη υποχρέωση την κατα-
βολή των 40 αυτών εκατομμυρίων για πέντε χρό-
νια. Με το νέο νόμο, ακόμα και αυτή η υποχρέωση
για την τράπεζα ανατρέπεται με τη μείωση στην
παροχή να ξεπερνά το 56%! Πρακτικά, όπως λένε
όλα τα στοιχεία, μια επικουρική παροχή του ύψους
των 308 εκατομμυρίων, με το νόμο Πετρόπουλου

έγινε 202 εκατομμύρια και με τον νόμο Βρούτση γί-
νεται 135 εκατομμύρια!

Όχι τυχαία ο ίδιος ο Βρούτσης δήλωσε ότι με
την τροπολογία αυτή “σώζει την Εθνική”. Στην
πραγματικότητα πρόκειται για μια νέα άτυπη ανα-
κεφαλαιοποίηση της τράπεζας από την κυβέρνηση
με τα λεφτά των συνταξιούχων, μια νομιμοποίηση
της κλοπής των εισφορών μας από την τράπεζα,
την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μας καλεί να μεί-
νουμε σπίτι. Δεν πρόκειται να γλυτώσουν έτσι εύ-
κολα από την οργή μας.

Ιωάννα Παυλοπούλου, 
συνταξιούχος Εθνικής Τράπεζας

Κυβερνητικά δώρα στην Εθνική εν μέσω κορονοϊού
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ΧΑΝΙΑ

Στα Χανιά η διάλυση του Δημόσιου Συστή-
ματος Υγείας όλα τα προηγούμενα χρόνια
σημαίνει ότι καλούμαστε να αντιμετωπί-

σουμε την πανδημία με μόλις 8 κρεβάτια ΜΕΘ. Οι
300 περίπου εργαζόμενοι που αποτελούν το νο-
σηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Χανίων
είναι λιγότεροι από τα 2/3 του απαραίτητου προ-
σωπικού. Από τις νέες προσλήψεις έως αυτή τη
στιγμή έχουν έρθει μόλις 4 νέες νοσηλεύτριες. Οι
χειρισμοί της προηγούμενης διοίκησης στέρησε
από το νοσοκομείο θέσεις 17 ιατρών που δεν
έχουν αποκατασταθεί. Το προσωπικό δεν είναι
εφοδιασμένο με επαρκή αριθμό μέσων προστα-
σίας. Η εξέταση των δειγμάτων για τον ιό γίνεται
στο Ηράκλειο και τα δείγματα στέλνονται με ένα
μόλις πιστοποιημένο βαν με έναν οδηγό που κά-
νει δύο φορές την ημέρα το δρομολόγιο. Τραγι-
κή και όχι άσχετη είναι η είδηση ότι οι γιατροί του
Νοσοκομείου Ρεθύμνου απευθύνουν έκκληση
στους πολίτες της πόλης να προμηθεύσουν το
νοσοκομείο με βασικά υλικά που κατέχουν και
δεν χρειάζονται, όπως πιεσόμετρα, οξύμετρα,
αναπνευστικές συσκευές και ιατρικά ακουστικά. 

Την ώρα που μεγάλες ομάδες πληθυσμού κα-
λούνταν να μείνουν σπίτι, ομάδες όπως οι νατοϊκοί
στρατιωτικοί, οι οποίοι ταξίδευαν και είχαν μεγά-
λες πιθανότητες να είναι φορείς του ιού, επιτρεπό-
ταν να κυκλοφορούν παντού στην πόλη. Το γεγο-
νός ότι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα, στα Χα-
νιά, εντοπίστηκε σε αυτή την ομάδα του πληθυ-
σμού, προειδοποιεί, αλλά και τονίζει ευθύνες. Πα-
ραμένει ως ερώτημα αν οι βάσεις και το προσωπι-
κό τους υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς
όπως η πλειοψηφία των κατοίκων της πόλης. 

Με τον πιο τραγικό τρόπο αποδεικνύεται η εγ-
κληματική πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνή-
σεις και όλες οι δημοτικές αρχές στο θέμα της
στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Το τριμε-
ρές σύστημα καθαριότητας, η παράδοση της κα-
θαριότητας σε συγκεκριμένους εργολάβους, η
άρνηση της προηγούμενης δημοτικής αρχής να
διεκδικήσει τη στελέχωση των υπηρεσιών καθα-
ριότητας με μόνιμο προσωπικό όταν δόθηκε η ευ-
καιρία, οδήγησαν σε σημαντικά προβλήματα στη
διακομιδή των σκουπιδιών. Αποδεικνύεται πλέον
με τραγικό τρόπο ότι οι εργαζόμενοι και τα συν-
δικάτα τους είχαν δίκιο όταν διεκδικούσαν μόνιμο
προσωπικό. Σε περιόδους κρίσης δεν πρόκειται
για πολυτέλεια αλλά για παράγοντα επιβίωσης.

Η ίδια εικόνα ισχύει και για δομές όπως το δη-
μοτικό γηροκομείο όπου η κατάσταση είναι ακό-
μη πιο κρίσιμη. Αντί να υπάρξει άμεσο σπάσιμο
της πολιτικής της απαγόρευσης των προσλήψε-
ων και διορισμός μόνιμου προσωπικού λόγω
έκτακτων συνθηκών, επιχειρείται να καλυφθούν
οι θέσεις με 4μηνες συμβάσεις χωρίς τα ανα-
γκαία μέτρα προστασίας. 

Αποδεικνύεται πόσο αδύναμοι και ανεπαρκείς
μέσα σε συνθήκες κρίσης είναι οι θεσμοί «αλλη-
λεγγύης» όπως το κοινωνικό παντοπωλείο γιατί
βάζουν μεγάλους περιορισμούς και ωφελείται
από τις υπηρεσίες τους ένα πολύ μικρό τμήμα
όσων το έχουν ανάγκη. Παρόμοιοι θεσμοί και
εθελοντικές ομάδες δεν μπορούν να υποκατα-
στήσουν την ανάγκη για ένα πραγματικό κράτος
πρόνοιας. 

Η δυνατότητα μετάδοσης του ιού δεν επιτρέπει
να μείνει έξω από τη φροντίδα καμία ομάδα που
όλο το προηγούμενο διάστημα βρίσκονταν στο
περιθώριο από το κράτος. Σε ποιο σπίτι θα απο-
μονωθούν οι άστεγοι των Χανίων και ποιος θα
τους φροντίζει όταν είναι γνωστό ότι οι περισσό-
τεροι από αυτούς έχουν ήδη βεβαρημένο παρελ-
θόν στην υγεία τους; Επιβεβαιωνόμαστε δυστυ-
χώς με τραγικό τρόπο όσοι φώναζαν ότι δεν φτά-
νει μόνο το υπνωτήριο αστέγων, αλλά χρειαζόμα-
στε μια πιο διευρυμένη δομή. Τι θα γίνει με τους
καταυλισμούς των Ρομά; Το πρόγραμμα μεταστέ-
γασής τους αφέθηκε να σαπίσει από την προ-
ηγούμενη δημοτική αρχή με αποτέλεσμα οι συν-
θήκες υγιεινής στους καταυλισμούς να παραμέ-
νουν άθλιες. Τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές
της Αγυιάς; Τι γίνεται στους θαλάμους των στρα-
τιωτών στις μονάδες της πόλης; Τι μέτρα έχουν
ληφθεί; Υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έμεναν
σε ξενοδοχεία και κινδυνεύουν να μείνουν άστε-
γοι. Να επιταχθούν τώρα κλειστά ξενοδοχεία και
να στεγαστεί σε ανθρώπινες συνθήκες ο κόσμος
που υποφέρει. Απέναντι στην εγκληματικής έμ-
πνευσης κλιμάκωση του ρατσισμού από την
πλευρά της κυβέρνησης η Περιφέρεια και ο Δή-
μος να ζητήσουν τη μαζική φιλοξενία προσφύγων
σε επιταγμένα ξενοδοχεία.

Σεραφείμ Ρίζος, 
δημοτικός σύμβουλος “Ανταρσία στα Χανιά”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Αποκλεισμοί “εξ αποστάσεως”

Μετά το αναγκαστικό κλείσιμο
όλων των εκπαιδευτικών δομών η
κυβέρνηση και το Υπουργείο

Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Είναι τουλάχι-
στον υποκριτικό το ενδιαφέρον της κυ-
βέρνησης, που όπως και οι προκάτοχοί
της, έχει οδηγήσει με τις πολιτικές της
στην πλήρη απαξίωση και διάλυση του
δημόσιου σχολείου, ενώ κάθε χρόνο το
σχολικό έτος ξεκινά με τουλάχιστον δυο
μήνες καθυστέρηση λόγω των ελλείψεων
σε εκπαιδευτικούς.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία αποτελεί
ένα ακόμα βήμα σε αυτήν την κατεύθυν-
ση. Καταρχήν, αποτελεί μεγάλο πρόβλη-
μα το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μα-
θητών δεν διαθέτει καμία εξοικείωση με
τις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορέσει
να χρησιμοποιήσει τέτοια παιδαγωγικά
εργαλεία. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος
των μαθητών δεν έχει καν πρόσβαση σε
αυτά τα μέσα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές
και διαδίκτυο στο σπίτι). Σύμφωνα με επί-
σημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατά μέσο
όρο το 78,5% των νοικοκυριών έχει πρό-
σβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία,
ποσοστό που διαφέρει ανάλογα με τη γε-
ωγραφική κατανομή (π.χ. στα νησιά του
Αιγαίου και την Κρήτη είναι 68,8%), και
που εν μέσω κρίσης και απολύσεων θα
μειωθούν ακόμα περισσότερο το επόμε-
νο διάστημα. Είναι προφανές ότι τα παι-
διά που θα αποκλειστούν από αυτές τις
διαδικασίες θα είναι αυτά των φτωχότε-
ρων οικογενειών, των προσφύγων και
των μεταναστών.

Αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπί-
ζουν παρόμοια προβλήματα, καθώς δεν
έχουν ούτε οι ίδιοι πρόσβαση στις νέες
τεχνολογίες και δεν έχουν καμία τεχνική
και εκπαιδευτική υποστήριξη από την
υπηρεσία. Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν τα
ίδια προβλήματα που έχουν όλοι οι εργα-
ζόμενοι: παιδιά και ηλικιωμένους στο σπί-
τι που χρειάζονται φροντίδα, είναι οι ίδιοι
ασθενείς ή αν λειτουργούσαν τα σχολεία
πολλοί θα δικαιούνταν και θα είχαν πάρει

την άδεια ειδικού σκοπού. 
Είναι τραγικό να ορίζεται η σχέση εκ-

παιδευτικού μαθητή σε ένα επίπεδο
απλής μεταφοράς ύλης. Η διαπροσωπική
επαφή και η ζωντανή αλληλεπίδραση
αποτελεί θεμέλιο λίθο της εκπαίδευσης
και αν κάτι λείπει από τα παιδιά μέσα σε
αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι αυτή
ακριβώς η σχέση. Είναι λοιπόν προφανές
ότι το Υπουργείο που δεν έχει δώσει δε-
κάρα τόσα χρόνια για τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς προσπαθεί μέσω
της εξ αποστάσεως διδασκαλίας να  πε-
ράσει όλα τα αντιδραστικά μέτρα που το
προηγούμενο διάστημα έβρισκαν απέ-
ναντί τους τη μαζική αντίσταση των εκ-
παιδευτικών και των εργαζόμενων γο-
νιών.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί
να αποτελέσει τον δούρειο ίππο τόσο για
την εφαρμογή της αξιολόγησης, χρησι-
μοποιώντας τον έλεγχο στις ηλεκτρονι-
κές πλατφόρμες για το τι κάνει ο κάθε εκ-
παιδευτικός, όσο και για τη διάλυση τον
εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.
Ποιος εγγυάται ότι την επόμενη σχολική
χρονιά, μετά την εφαρμογή της εξ απο-
στάσεως διδασκαλίας, το υπουργείο δε
θα αποφασίσει ότι τα δυσπρόσιτα σχο-
λεία δε χρειάζονται εκπαιδευτικούς, αλλά
ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή... 

Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι
διαλύει το δημόσιο, κοινωνικό, καθολικό
χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους μαθητές
μας! Οι εκπαιδευτικοί που τόσα χρόνια
παλεύουμε για την ένταξη όλων των μα-
θητών στο σχολείο, που έχουμε δώσει
μάχη για την εκπαίδευση και τα δικαιώμα-
τα των προσφύγων και των μεταναστών,
δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο υπουρ-
γείο να εφαρμόσει τα καταστροφικά του
σχέδια. Η ΔΟΕ οφείλει να πάρει θέση και
να κηρύξει αποχή από την εξ αποστάσε-
ως διδασκαλία.

Μαργαρίτα Παπαμηνά,
εκπαιδευτικός Χανιά

Αλλαγές στα ωράρια των εργαζομένων, ανύπαρκτα μέτρα προστα-
σίας, εξαντλητικά ωράρια, έτσι περιγράφεται η κατάσταση στο χώρο
της ιδιωτικής καθαριότητας στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, έχουν αυξηθεί τα ωράριο στα σούπερ μαρκετ και στις τράπεζες, για παράδειγμα τα
ωράρια στον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ έχουν αυξηθεί από 2 ώρες σε 8. Το μόνο μέτρο πρόληψης είναι τα γάντια,
ούτε συζήτηση για μάσκα και τα υπόλοιπα μέτρα. Αντιθέτως, έχουν ανακληθεί ρεπό, πλέον δου-
λεύουμε και τις Κυριακές. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας εργαζόμενος πρέπει μέσα σε 5 ώρες να
καθαρίσει και να απολυμάνει ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει αγανάκτηση ανάμεσα στους ερ-
γαζόμενους (και της καθαριότητας, αλλά και αυτών που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ), έχουμε
απευθυνθεί στο σωματείο για να ληφθούν μέτρα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας μας, όμως δεν
έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. 

Αγγελική Χαραλαμπάκη, καθαρίστρια 

21 Μάρτη στα Χανιά. Φωτό: Μανώλης Φιωτάκης

Η κυβέρνηση απαγορεύει την κυκλοφορία ενώ αποφασίζει το
κλείσιμο των εστιών και την υποχρεωτική μετακίνηση χιλιάδων
φοιτητών προς τους τόπους καταγωγής τους! Ξεκαθαρίζουμε ότι

η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για όσους έχουν ήδη φύγει από τις εξαγγελίες της, θέ-
τοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού στους κοντινούς τους. 

Απαιτούμε: Επαρκή καθαριότητα στα κτίρια πρόσληψη προσωπικού με πλήρη εργα-
σιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Απολύμανση, δωρεάν διάθεση όλων των απαραίτη-
των υλικών προφύλαξης, δωρεάν εξοπλισμός για το προσωπικό. Δωρεάν τεστ για τον
Covid-19. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το ΕΣΥ με όλα τα αναγκαία μέτρα
για σύγχρονες και επαρκής υπηρεσίες περίθαλψης.

ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ.
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ME TO ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ(ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑ-

ΤΟΡΙΟΥ).
Καλούμε σε: Έκτακτη συνάντηση αύριο Τρίτη 24/3 στις 12.00 στην εστία με εκπρό-

σωπο από την πρυτανεία και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Από την ανακοίνωση του συλλόγου οικότροφων 
Φοιτητικών Εστιών Πανεπιστημίου Αθηνών

• Απόφαση συμπαράστασης στους εστιακούς φοιτητές/τριες έβγαλε και ο ΦΣ της ΣΕΥΠ.

ΦΕΠΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ



Το 1924 ο μαρξιστής ιστορικός Γιάννης
Κορδάτος δημοσίευσε ένα βιβλίο που
προκάλεσε πάταγο και την καταδίκη της

Ιεράς Συνόδου. Ο τίτλος του ήταν Η Κοινωνική
Σημασία της Επαναστάσεως του 1821. Έγρα-
φε στον πρόλογο: «Όλοι οι ‘από καθέδρας’ και
μη συγγραφείς, οι ασχοληθέντες με την επα-
νάστασιν, μονομερώς κρίνουν αυτήν αποδί-
δοντες την γέννεσιν και επιτυχίαν της άλλοι εις
τον ‘άσβεστον ενθουσιασμόν προς την ελευθε-
ρίαν’ των τότε Ελλήνων άλλοι δε εις την �μεγά-
λην και ιεράν πίστιν των υποδούλων Ελλήνων
προς την θρησκεία του Χριστού’». Ο Κορδάτος
βάλθηκε να ταράξει τα «λιμνάζοντα νερά των
‘πατρίων» αδιαφορώντας για τις «κραυγές των
βατράχων αυτών της πατριδοκαπηλείας». 

Με άλλα λόγια ο Κορδάτος συγκρούστηκε με
το «εθνικό αφήγημα» που είχε ήδη επικρατήσει
από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ότι δηλαδή το ελ-
ληνικό έθνος κρατάει από την αρχαιότητα, περ-
νάει από το Βυζάντιο και ξύπνησε το 1821 ύστε-
ρα από ένα διάλλειμα 400 χρόνων σκλαβιάς. Αν-
τίθετα, ο Κορδάτος άνοιξε δρόμο λέγοντας ότι
το ελληνικό έθνος -όπως και όλα τα έθνη- είναι
προϊόν της ανάπτυξης του καπιταλισμού. Κι ότι
υπήρχε μια κοινωνική τάξη που ενσάρκωνε την -
νέα για την εποχή- ιδέα του έθνους και ηγήθηκε
της επανάστασης του 1821. Η τάξη των αστών. 

Έθνος
Ο μαρξιστής ιστορικός Eric Hobsbawm έχει

γράψει στην Εποχή των Επαναστάσεων 1789-
1848 ότι: «το να είναι κανείς Έλληνας δεν απο-
τελούσε παρά ένα σχεδόν απαραίτητο επαγ-
γελματικό προσόν του εγγράμματου ορθόδο-
ξου χριστιανού των Βαλκανίων». Με άλλα λόγια
οι έμποροι γίνανε Έλληνες κι όχι το αντίστρο-
φο, δεν ήταν το «δαιμόνιο της φυλής» που έφε-
ρε αυτή την αλλαγή. Αλλά γιατί Έλληνες; 

Γιατί τα ελληνικά ήταν η γλώσσα των ελίτ
που διαχειρίζονταν τις υποθέσεις των ορθόδο-
ξων χριστιανών της Αυτοκρατορίας. Για την
ακρίβεια τα ελληνικά των ευαγγελίων που γινό-
ταν οι λειτουργίες. Το Πατριαρχείο με τους δε-
σποτάδες του ήταν ο «εκπρόσωπος» όλων των
ορθοδόξων, στην πραγματικότητα τους δια-
φέντευε. Δίπλα του οι Φαναριώτες, οι ισχυρές
οικογένειες της Πόλης που από ένα σημείο και
μετά αναλάμβαναν μεγάλα αξιώματα, όπως
«δραγουμάνοι» (υπουργοί) οι «οσποδάροι»
ηγεμόνες στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, τη
Μολδαβία και τη Βλαχία (σημερινή Ρουμανία).
Ηταν εκμεταλλευτές και καταπιεστές, θεσμοί
της Αυτοκρατορίας. Η Επανάσταση έγινε παρά
και ενάντιά τους, και το γεγονός αυτό δεν το
αναιρεί η συμμετοχή -λίγων- Φαναριωτών στην
Επανάσταση και κάμποσων δεσποτάδων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γρηγόριος Ε’ την
αποκήρυξε όπως είχε αποκηρύξει, στην προ-
ηγούμενη θητεία του στον πατριαρχικό θρόνο,
τον Ρήγα Φεραίο. Η γλώσσα της αποκήρυξης
της Επανάστασης είναι η γλώσσα της φεου-
δαρχικής αντίδρασης, της υπεράσπισης της
ελεώ θεού μοναρχίας. Ο Πατριάρχης διέταζε
τους πιστούς να δείξουν: «κάθε υποταγήν και
ευπείθειαν εις αυτήν την θεόθεν εφ’ ημάς τε-
ταγμένην κραταιάν και αήττητον Βασιλείαν».

Η αστική τάξη διαμορφώθηκε στις χαραμά-
δες που δημιούργησε η παρακμή της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή ενός απολυταρ-
χικού φεουδαρχικού κράτους. Τον 18ο αιώνα
οι έλληνες έμποροι και εφοπλιστές κρατούσαν
στα χέρια τους το εξωτερικό εμπόριο της αυ-
τοκρατορίας. Δεν ήταν μόνο οι παροικίες που

απλώνονταν από τις ιταλικές πόλεις μέχρι τη
Βιέννη, τη σημερινή Ρουμανία ή την Οδησσό
και άλλες περιοχές της σημερινής Ουκρανίας
που έπαιζαν αυτό το ρόλο. Τα δίκτυά τους -χτι-
σμένα σε δεσμούς οικογενειακούς και εντοπιό-
τητας- έφταναν σε πόλεις και χωριά εδώ. Δι-
εισδύουν στην χειροτεχνία, αναπτύσσονται
κέντρα “βιομηχανίας” -τα Αμπελάκια είναι το
πιο γνωστό- ναυπηγεία που φτιάχνουν τα
πλοία, με ένα “πλήθος” μικρεμπόρων, ναυτών,
πραματευτάδων, μαστόρων από πίσω τους.

Τάξη
Αυτή η τάξη ίδρυσε σχολεία (καθόλου κρυ-

φά) έστειλε τους γιούς της να σπουδάσουν
στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, ζυμώθηκε με
τις ιδέες του Διαφωτισμού και τα μηνύματα
της Γαλλικής Επανάστασης. Στους κόλπους
της διαμορφώθηκαν ο Ρήγας Φεραίος και οι
σύντροφοί του, οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρεί-
ας που έγινε η οργανωτική και πολιτική ραχο-
κοκαλιά της Επανάστασης. 

Κι αν αυτά είναι γνωστά ονόματα που μας τα
θυμίζουν ονόματα δρόμων, πλατειών, προτο-
μές και αγάλματα, υπάρχουν και τα «άγνωστα».
Όπως του Ν. Ταμπακόπουλου, μέλους της Φι-
λικής Εταιρείας. Ήταν ο μεγαλύτερος τραπεζί-
της της Πελοποννήσου. Τα ποσά που καταγρά-
φηκαν στο κατάστιχό του αναλογούν στο μισό
της συνολικής αξίας του εμπορίου σιτηρών της
Πελοποννήσου από το 1816 μέχρι το 1820. Ο
Ταμπακόπουλος είχε μερτικό στο φορτίο καρα-
βιών, ίσως και μεγάλα χτήματα. Και βέβαια
ήταν δεινός τοκογλύφος, δάνειζε μέχρι και με
30% τόκο. Ο Ταμπακόπουλος εξόπλισε τη δικιά
του ένοπλη ομάδα και σκοτώθηκε σε μάχη με
τον στρατό του Ιμπραήμ το 1825. 

Όμως, γιατί η επανάσταση ξεσπάει το 1821
κι όχι 50 χρόνια νωρίτερα; Ο ιστορικός Βασί-

λης Κρεμμυδάς, έχει υποστηρίξει ότι πρέπει
να υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στα γε-
γονότα που οδήγησαν στο ξέσπασμα της Επα-
νάστασης με την οικονομική και κοινωνική κρί-
ση που μάστιζε την περιοχή στις δυο πρώτες
δεκαετίες του 19ου αιώνα.

Σε ένα κείμενό του με τίτλο «Μάχου υπέρ πί-
στεως και πατρίδος - μεθοδολογικές προτάσεις
για τη μελέτη του Εικοσιένα» υποστηρίζει ότι:
«Βέβαια, η καπιταλιστική ανάπτυξη του ελλαδι-
κού χώρου δεν είχε φτάσει σε σημείο σύγκρου-
σης με τους μηχανισμούς της οθωμανικής κοι-
νωνίας, ούτε είχαν γίνει αδύνατες οι οικονομικές
δραστηριότητες των ελλήνων αστών στο πλαί-
σιο μιας κρατικής οργάνωσης όπως η οθωμανι-
κή, η κρίση όμως αυτών των δραστηριοτήτων
ανέδειξε το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητάς
τους και την ανάγκη κρατικής προστασίας».

Το 1821 ήταν μια αστική επανάσταση που έγι-
νε με σημαία της το έθνος. Συχνά η συμμετοχή
των προεστών της Πελοποννήσου στην Επανά-
σταση προβάλλεται σαν απόδειξη ότι η επανά-
σταση δεν είχε «ταξικό» χαρακτήρα. Πράγματι,
οι «προύχοντες» ήταν αναντικατάστατο τμήμα
του μηχανισμού της Αυτοκρατορίας, φοροσυλ-
λέκτες της και από ένα σημείο και μετά δανει-
στές χρήματος που έλεγχαν την αγροτική πα-
ραγωγή και κάποιοι ήταν και έμποροι. Σύρθη-
καν στην επανάσταση και δεν κατάφεραν να
βάλουν την σφραγίδα τους στο αποτέλεσμά
της. Άλλωστε τα όρια ανάμεσα στους αστούς
και τους προεστούς δεν ήταν ερμητικά κλειστά. 

Οι έλληνες αστοί έκαναν τη δικιά τους επα-
νάσταση και δημιούργησαν το δικό τους κρά-
τος. Ήταν κράτος των αστών, όσο και αν έμοι-
αζε πολύ μακριά από τα ιδανικά της Μεγάλης
Γαλλικής Επανάστασης -αν αντί για Ροβεσπιέ-
ρο εμφανίστηκε ένας Καποδίστριας κι αντί για

Ναπολέοντα ένας Όθωνας. Κι έγινε το στήριγ-
μα και το αποκούμπι της άρχουσας τάξης που
κυβερνάει ακόμα την Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι
η δυναστεία των Μπενάκηδων που πλούτισε
από το εμπόριο του βαμβακιού και τον ιδρώτα
των Αιγύπτιων αγροτών που το καλλιεργού-
σαν, έγινε αγκωνάρι του Βενιζελισμού και
«εθνικοί ευεργέτες». Όλα όμως ξεκίνησαν με
τον Παναγιώτη Μπενάκη πανίσχυρο προεστό
της Καλαμάτας στα μέσα του 18ου αιώνα με
χιλιάδες στρέμματα γης στον έλεγχό του.

«Από κάτω»
Γι’ αυτό εμείς σήμερα, σχεδόν δυο αιώνες

μετά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ρόλο των
«από κάτω» στην Επανάσταση. Αυτών ο ρόλος
εξαϋλώνεται με διάφορους τρόπους. Η εθνικι-
στική μυθολογία μιλάει για τον μητροπολίτη
Παλαιών Πατρών Γερμανό ο οποίος υποτίθε-
ται ύψωσε το λάβαρο στην Αγία Λαύρα στις 25
Μαρτίου. Κι όμως, ήταν ένας τσαγκάρης, ο
Παναγιώτης Καρατζάς, που ξεκίνησε το ξεση-
κωμό στην Πάτρα στις 21 Μάρτη «έχοντας συ-
νεργάτας του τους Επτανησίους Βαγγέλην Λι-
βαδάν έμπορον και Νικόλαον Γερακάρην φαρ-
μοκοποιόν» όπως έγραφε ο Κορδάτος. 

Ο πλούτος των εφοπλιστών -που ήταν ταυ-
τόχρονα και προεστοί- της Ύδρας είχε φέρει
στο νησί το προσωνύμιο «Μικρά Αγγλία» (πριν
αυτό το τίτλο τον πάρει η Άνδρος). Κι ο στό-
λος τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον απε-
λευθερωτικό αγώνα. Όμως κι αυτοί χρειάστη-
κε να «πειστούν» από το ξεσηκωμό των ναυ-
τών και των φτωχών με επικεφαλής τον Αντώ-
νη Οικονόμου, που ανάμεσά στ’ άλλα τους
ανάγκασε να ανοίξουν και τα σεντούκια με τις
λίρες τους. Δεν του το συγχώρησαν, οργάνω-
σαν τη δολοφονία του τον Δεκέμβρη του 1821. 

Η «επίσημη» ιστορία έχει σβήσει από τη μνή-
μη του 1821 το κίνημα των αγροτών της Άν-
δρου, τα ονόματα του Σταμάτη Ψωμά και του
Δημήτρη Μπαλή που επηρεασμένοι από τις
πιο ριζοσπαστικές τάσεις της Γαλλικής Επανά-
στασης ξεσήκωσαν τους χωρικούς με λόγια
όπως τα παρακάτω:

«Η νήσος Άνδρος είναι και αυτή δημιούργη-
μα της φύσεως, καθώς και όλος ο κόσμος. Αλ-
λά όταν εδημιουργήθη ο κόσμος, δεν υπήρχαν
πλούσιοι και πτωχοί, μεγαλοκτήμονες και κολ-
λίγοι. Η ανισότης, η ανέχεια, η δυστυχία, είναι
δημιουργήματα όχι του υπερτάτου όντος, αλ-
λά των κρατούντων.

Εις την αρχαίαν Ελλάδα και εις τον άλλον
κόσμον και προ ολίγων χρόνων εις την Γαλ-
λίαν, εχύθη πολύ αίμα δια να καταργηθούν τα
προνόμια των αρχόντων και η ιεραρχική διατή-
ρησις της κοινωνίας. Διατί και ημείς κατά την
παρούσαν στιγμήν να μην αποτινάξωμεν όχι
μόνον τον ζυγόν των Τούρκων, αλλά και των
αρχόντων;

Πρέπει να παύσωμεν να είμεθα κολλιγάδες,
όπως επαύσαμεν να είμεθα ραγιάδες. Θα δου-
λεύωμεν εις το εξής τα φέουδα όλοι μαζί και
θα απολαμβάνει τον καρπόν των η κομμούνα
μας και θα γίνεται δικαία μοιρασιά της σοδειάς
εις όλους τους δουλευτάδες, ανάλογα με τον
κόπον και την δούλευσίν τους».

Όπως στη γαλλική επανάσταση του 1789 οι
«ξεβράκωτοι» αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη
που ανέτρεψε το Παλιό καθεστώς για λογαρια-
σμό της αστικής τάξης και μερικές φορές ακόμα
και εναντίον της, έτσι και στην επανάσταση του
1821 οι φτωχοί αγρότες έδωσαν μαζικά το αίμα
τους στον αγώνα για την απελευθέρωση.

Λέανδρος Μπόλαρης
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για το 1821
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Ένα μήνυμα αναπαράγεται συστη-
ματικά και με κάθε είδους αφορ-
μή από τους ιδεολογικούς εκ-

προσώπους της αστικής τάξης. Οι επα-
ναστάσεις είναι παρεκκλίσεις από την
«κανονικότητα» της κοινωνικής εξέλιξης,
ατυχήματα της ιστορίας που κοστίζουν
αίμα και τρόμο. Το συμπέρασμα είναι ότι
όσοι/ες υποστηρίζουν ότι το σημερινό
κοινωνικό σύστημα πρέπει και μπορεί να
ανατραπεί από μια επανάσταση είτε πε-
τάνε στα σύννεφα είτε σκοπεύουν να γί-
νουν αιμοδιψείς τύραννοι. Οι υποστηρι-
κτές αυτών των απόψεων έχουν βέβαια
ένα μεγάλο πρόβλημα να λένε ότι ζούμε
σε ένα κόσμο όπου παρά τις ατέλειες και
τις αδικίες του είναι ο καλύτερος δυνα-
τός που μπορεί να υπάρξει. Μια ματιά
γύρω μας μας πείθει. 

Στην πραγματικότητα ο κόσμος που
ζούμε σήμερα, οι κοινωνικές σχέσεις του
καπιταλισμού, είναι προϊόν μιας ολόκλη-
ρης εποχής επαναστάσεων. Η Αμερικάνι-
κη Επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση
του 18ου αιώνα (όπως και οι επαναστά-
σεις στην Ολλανδία και την Αγγλία τους
δυο προηγούμενους) είναι η κορυφαίες
στιγμές αυτής της εποχής. Η Ελληνική
Επανάσταση ανήκει σε αυτή την κατηγορία. 

Αυτή η θέση αμφισβητείται, όχι μόνο ή κυ-
ρίως για το 1821 αλλά για την Γαλλική, την
επανάσταση-πρότυπο που ονομάστηκε, και δι-
καιολογημένα Μεγάλη. Ολόκληρα ρεύματα
ιστορικών ισχυρίζονται ότι δεν μπορούσε να εί-
ναι «αστική» γιατί οι αστοί (έμποροι, βιομήχανοι
και τραπεζίτες) αυγάτιζαν τον πλούτο τους στο
«Παλιό Καθεστώς». Όμως, υποστηρίζει ο Κρις
Χάρμαν στο βιβλίο Λαϊκή Ιστορία του Κόσμου: 

«Η συνύφανση των συμφερόντων της αρι-
στοκρατίας και της αστικής τάξης δεν τις εμπό-
διζε να προσελκύονται από αντίθετα οράματα
για τη γαλλική κοινωνία. Η αριστοκρατία κοι-
τούσε στο παρελθόν, προσέβλεπε στην υπερά-
σπιση των αριστοκρατικών προνομίων και των
φεουδαρχικών τελών ενάντια σε κάθε αλλαγή.
Η αστική τάξη προσέβλεπε σε μια κοινωνία που
θα οικοδομούνταν στη βάση μιας τυπικής ισό-
τητας της αγοράς και που από μόνη της η κα-
ταγωγή δεν θα μπορούσε να εμποδίσει την κοι-
νωνική άνοδο του αυτοδημιούργητου πολίτη. Η
μάζα της αστικής τάξης δίστασε επανειλημμέ-
να να πάρει τα μέτρα που ήταν αναγκαία για να
προωθηθεί αυτό το μοντέλο της κοινωνίας.
Όμως, όταν αυτό το μοντέλο θριάμβευσε, σί-
γουρα δεν αυτοεξορίστηκε αηδιασμένη, όπως
έκανε μεγάλο τμήμα της αριστοκρατίας». 

Είναι αλήθεια ότι η τάξη των αστών και οι κα-
πιταλιστικές σχέσεις παραγωγής αναπτύχθη-
καν αργά -και σε κάμποσες περιπτώσεις πισω-
γύρισαν- μέσα στους κόλπους της φεουδαρχι-
κής κοινωνίας. Αυτή η τάξη συσσώρευε πλού-
το, επιρροή, και ιδεολογική υπεροχή για δεκαε-
τίες και αιώνες πριν την τελική επικράτησή της.
Όμως, αυτή η επικράτηση δεν ήρθε αυτόματα
και ομαλά. Η «παλιά τάξη πραγμάτων» δεν πα-
ραιτήθηκε από την εξουσία, τα προνόμια και
τον τρόπο που οργάνωνε την κοινωνία. 

Η αστική τάξη χρειάστηκε να τσακίσει, κυριο-
λεκτικά, τις δομές που την εμπόδιζαν να πλάσει
όλη την κοινωνία με βάση τα συμφέροντα και
τις αξίες της. Αυτό έκανε η Γαλλική Επανάστα-
ση, διαμορφώνοντας ένα κράτος που ήταν
πλασμένο για τις δικές της ανάγκες, σαρώνον-
τας κάθε εμπόδιο για την απρόσκοπτη ανάπτυ-
ξη της καπιταλιστικής συσσώρευσης. 

Ο Μαρξ έχει γενικεύσει αυτή την εμπειρία.
Εγραφε στον Πρόλογο της Κριτικής στην Πολι-
τική Οικονομία:

«Σε μια ορισμένη βαθμίδα της εξέλιξής τους,
οι υλικές παραγωγικές δυνάμεις έρχονται σε
αντίφαση με τις υπάρχουσες σχέσεις παραγω-
γής ή -πράγμα που αποτελεί μονάχα τη νομική
γι' αυτό έκφραση- με τις σχέσεις ιδιοκτησίας,
μέσα στις οποίες είχαν κινηθεί ως τώρα. Από
μορφές ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμε-
ων οι σχέσεις αυτές μεταβάλλονται σε δεσμά
τους. Τότε έρχεται μια εποχή κοινωνικής επα-
νάστασης. Με την αλλαγή της οικονομικής βά-
σης ανατρέπεται, αργότερα ή γοργότερα, ολό-
κληρο το τεράστιο εποικοδόμημα. Όταν εξετά-
ζουμε τέτοιες ανατροπές, πρέπει να κάνουμε
πάντα τη διάκριση ανάμεσα στην υλική ανατρο-
πή στους οικονομικούς όρους της παραγωγής
που μπορούμε να τους διαπιστώσουμε με ακρί-
βεια φυσικών επιστημών και στις νομικές, πολι-
τικές θρησκευτικές καλλιτεχνικές ή φιλοσοφι-
κές, κοντολογίς τις ιδεολογικές μορφές μέσα
στις οποίες οι άνθρωποι συνειδητοποιούν αυτή
τη σύγκρουση και παλεύουν ως τη λύση της».

Αυτό που λέει ο Μαρξ είναι ότι η κοινωνική
τάξη που ενσαρκώνει το νέο, τους καινούργι-
ους τρόπους να οργανωθεί η παραγωγή και
κατά συνέπεια ένα νέο τρόπο να οργανωθούν
οι κοινωνικές σχέσεις έρχεται σε σύγκρουση
με την τάξη που υπερασπίζει το παλιό. Οι επα-
ναστάσεις δεν ξεσπάνε επειδή τις υποδαυλί-

ζουν μικρές ομάδες επαναστατών. Αυτή η συ-
νωμοτική αντίληψη της ιστορίας είναι το σήμα
κατατεθέν της αντιδραστικής σκέψης ήδη από
την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Ξεσπά-
νε γιατί κάθε κοινωνικό σύστημα φτάνει σε ένα
σημείο που η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν
μπορεί να ζήσει όπως παλιά.

Ιδέες
Κι οι ιδέες παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή

την αναμέτρηση. Σε διαφορετικές φάσεις της
ιστορικής της εξέλιξης η αστική τάξη μπορεί να
χρησιμοποίησε διαφορετικές σημαίες και σύμ-
βολα. Οι έμποροι κι αγροτικοί καπιταλιστές τη
γλώσσα της Βίβλου στην περίπτωση της Αγ-
γλίας, τη ρωμαϊκή δημοκρατία οι Γάλλοι αστοί,
το «μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος» οι έλλη-
νες έμποροι και καραβοκύρηδες. Αυτά όμως
δεν αλλάζουν το κοινωνικό περιεχόμενο της
αλλαγής που έφεραν οι επαναστάσεις τους. 

Ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα πολύ δια-
φορετικό από εκείνο που ανέτρεψαν οι αστικές
επαναστάσεις. Ένα σύστημα όπου «ότι είναι
σταθερό εξαφανίζεται» όπως έγραφαν ο Μαρξ
και ο Ένγκελς στο Μανιφέστο του Κομμουνι-
στικού Κόμματος, με διαρκείς αλλαγές στην
παραγωγή, την επικοινωνία, τις κοινωνικές σχέ-
σεις. Όμως, είναι ένα εκμεταλλευτικό σύστημα
που κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύει με τον
πιο τραγικό τρόπο πως είναι τροχοπέδη για το
προχώρημα της κοινωνίας, απειλή για την πλει-
οψηφία των ανθρώπων και του ίδιου του πλα-
νήτη. 

Είναι όμως και το σύστημα που έχει γεννήσει
τη δύναμη που μπορεί να το καταργήσει, να το
ανατρέψει, την εργατική τάξη. Τον «ιστορικό
νεκροθάφτη» του, όπως την ονόμασε ο Μαρξ.
Είναι η τάξη που μπορεί να οργανώσει την πα-
ραγωγή και όλη την κοινωνική ζωή με βάση τις
ανάγκες της πλειοψηφίας και όχι με βάση το
δολοφονικό κυνήγι του κέρδους. 

Αυτό σημαίνει ότι ο ορίζοντας της εργατικής
επανάστασης πάει πολύ μακρύτερα κι από τα
πιο ριζοσπαστικά προτάγματα των αστικών
επαναστάσεων. Εκείνες αντικατέστησαν τη μια
εκμεταλλευτική μειοψηφία με μια άλλη. Οι
«από κάτω» πολέμησαν στα οδοφράγματα και
τα πεδία των μαχών, οραματίστηκαν κάποιες
φορές μια κοινωνία πραγματικής ισότητας. Αλ-
λά δεν ήταν εκείνοι που έβαλαν την σφραγίδα
τους στην έκβαση της αναμέτρησης. Οι εργατι-
κές επαναστάσεις αντίθετα, είναι υπόθεση της
ίδιας της εργατικής τάξης. Όπως γράφει το
Μανιφέστο: «Όλα τα προηγούμενα κινήματα
ήταν κινήματα της μειοψηφίας ή προς όφελος
μιας μειοψηφίας. Το προλεταριακό κίνημα είναι
το αυτοτελές κίνημα της τεράστιας πλειοψη-
φίας προς όφελος της τεράστιας πλειοψηφίας.
Το προλεταριάτο, το κατώτερο στρώμα της ση-
μερινής κοινωνίας, δεν μπορεί να σηκωθεί, δεν
μπορεί ν’ ανυψωθεί χωρίς να τιναχτεί στον αέ-
ρα όλο το εποικοδόμημα των στρωμάτων που
αποτελούν την επίσημη κοινωνία».

Ο Μαρξ ειρωνευόταν τους αστούς της επο-
χής του λέγοντας ότι πίστευαν ότι η ιστορία τέ-
λειωσε με την επικράτησή τους. Ο 20ος αιώνας
δεν ήταν μόνο ο αιώνας των παγκόσμιων πολέ-
μων και της βαρβαρότητας του φασισμού, ήταν
και ο αιώνας των επαναστάσεων, με κορυφαία
την εργατική επανάσταση στην Ρωσία. Ο 21ος
αιώνας έχει ανοίξει με την ίδια προοπτική σε
ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα. 

Λ.Μ.

Η κοινωνία αλλάζει 
με επαναστάσεις

Διαβάστε επίσης

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

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



ΙΔEΕΣ ΓΙΑ ΔΙAΒΑΣΜΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Το βιβλίο του Τζάρεντ Ντάιαμοντ «Όπλα,
μικρόβια και ατσάλι» είναι διπλά επίκαι-
ρο. Απέναντι στα ρατσιστικά στερεότυπα

που μας βομβαρδίζουν τα παπαγαλάκια της
Ευρώπης-φρούριο απέναντι στους ‘εισβολείς’
πρόσφυγες, καταρρίπτει μια σειρά από μύ-
θους σχετικά με την ανάπτυξη των ανθρώπι-
νων κοινωνιών που κυκλοφορούν οι υποστηρι-
κτές της «ανωτερότητας του ευρωπαϊκού πολι-
τισμού». Κι απ’ την άλλη, είναι χρήσιμο που
μας θυμίζει, μέσα στην πανδημία του κορονοϊ-
ού, το πώς τα μικρόβια και οι ιοί που έφεραν
μαζί τους οι ευρωπαίοι εισβολείς και κατακτη-
τές στην αμερικανική ήπειρο πριν από 500
χρόνια, δημιούργησαν πανδημίες που εξολό-
θρευσαν πάνω από το 80% του γηγενούς πλη-
θυσμού.

Το σημείο αφετηρίας του συγγραφέα είναι
το ερώτημα γιατί ήταν οι άνθρωποι από τη δυ-
τική Ευρώπη που μπόρεσαν να αναπτύξουν τις
ιδιότητες του σύγχρονου ‘πολιτισμού’ και να
τον χρησιμοποιήσουν για να κατακτήσουν τον
υπόλοιπο κόσμο. Απορρίπτει κάθε εξήγηση
που αποδίδει το γεγονός αυτό σε μια υποτιθέ-
μενη διανοητική ανωτερότητα των Ευρωπαίων.
Αντίθετα, ο Ντάιαμοντ στηρίζει την ανάλυσή
του στο τρόπο με τον οποίο κάποιοι πληθυ-
σμοί ξεκίνησαν, πριν 13.000 χρόνια, να βρί-
σκουν νέους τρόπους να αποσπούν τα προς
το ζην από τη φύση. Αυτοί οι πληθυσμοί από
τροφοσυλλέκτες, με το κυνήγι και το μάζεμα
καρπών, πέρασαν στα πρώτα στάδια της γε-
ωργίας χρησιμοποιώντας τσάπες ή ραβδιά για
να ανοίγουν αυλάκια στα οποία καλλιεργού-
σαν. 

Στο πέρασμα μερικών εκατοντάδων χρόνων
κάποιες κοινωνίες έκαναν κι άλλες προόδους
προς μια πιο εντατική γεωργία χρησιμοποιών-
τας άρδευση ή υποζύγια που έσερναν το αλέ-
τρι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να παρά-
γουν ένα πλεόνασμα αγαθών, πέρα από το
απολύτως αναγκαίο για να επιβιώσει ο πληθυ-
σμός. 

Αυτό το πλεόνασμα –το υπερπροϊόν– μπο-
ρούσε κατόπιν να χρησιμοποιηθεί για να τρο-
φοδοτήσει ειδικευμένους τεχνίτες, να στηρίξει
τη συγκρότηση μόνιμων ‘επαγγελματικών’
στρατών και να εξασφαλίζει τις ανέσεις και τη
πολυτέλεια μιας άρχουσας τάξης που ζούσε
από την αρπαγή. Το υπερπροϊόν που παρήγα-
γε η κοινωνία μπορούσε επίσης να εξασφαλί-
σει την ύπαρξη μιας κάστας ιερωμένων και
γραφειοκρατών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν

σημάδια για να συμβολίσουν λέξεις και έτσι
άνοιξαν το δρόμο για τη γραφή και την ανά-
γνωση. 

Ο Ντάιαμοντ δείχνει πώς με αυτές τις αλλα-
γές στην παραγωγή των υλικών αγαθών μετα-
μορφώθηκε κι όλη η ζωή της κοινωνίας. Οι
τροφοσυλλέκτες ζούσαν σε ‘νομαδικές’ εξισω-
τικές κοινωνίες χωρίς κράτος. Τη μη-εντατική
γεωργία τη χρησιμοποιούσαν μικρές κοινότη-
τες αγροτών στις οποίες συνέχιζε να επικρατεί
ο εξισωτισμός στη διανομή των υλικών αγα-
θών, παρόλο που κάποια άτομα σε αυτές τις
κοινότητες απολάμβαναν ιδιαίτερο κύρος. Η
εντατική γεωργία συνοδεύτηκε από μια αυξα-
νόμενη κοινωνική διαστρωμάτωση και την εμ-
φάνιση ‘φυλάρχων’, όπου κάποιες οικογένειες
απολάμβαναν ιδιαίτερα κληρονομικά προνόμια
απέναντι στις υπόλοιπες. Από αυτό το σημείο
και μετά, δεν χρειαζόταν και πολύ για την εμ-
φάνιση κανονικών αρχουσών τάξεων που συ-

νοδεύονταν από το κράτος τους. Αυτές οι άρ-
χουσες τάξεις συγκέντρωναν το υπερπροϊόν
στα δικά τους χέρια μέσω της εκμετάλλευσης
του υπόλοιπου πληθυσμού και έχτιζαν αυτο-
κρατορίες στις πλάτες άλλων πληθυσμών. 

Αυτή η διαδικασία είναι που επέτρεψε σε
πολέμαρχους σαν τον Μέγα Αλέξανδρο ή τον
Ιούλιο Καίσαρα να φτιάξουν αυτοκρατορίες
που περιλάμβαναν μεγάλα κομμάτια του αρ-
χαίου κόσμου. Η ίδια διαδικασία επέτρεψε
στους ‘νεοφερμένους’, τις άρχουσες τάξεις
της βορειο-δυτικής Ευρώπης να έχουν κατα-
κτήσει τα 2/3 του κόσμου στις αρχές του 20ου
αιώνα. 

Αλλαγές στην παραγωγή
Ο Ντάιαμοντ, που είναι καθηγητής γεωγρα-

φίας στο πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες, απο-
δεικνύει ότι οι αλλαγές στην παραγωγή που
έκαναν αυτές τις κατακτήσεις δυνατές γίνον-
ταν μόνο αν εκπληρώνονταν δυο προϋποθέ-
σεις. Η πρώτη ήταν ότι οι άνθρωποι έπρεπε να
έχουν κίνητρο για να τις επιδιώξουν, αφού
πολλές φορές η επιβίωση μέσω της γεωργίας
ήταν πολύ πιο επίπονη από τη συλλογή τρο-
φής. Γι’ αυτό το λόγο οι αλλαγές στη παραγω-
γή πραγματοποιούνταν μόνο όταν οι κλιματι-
κές ή οι περιβαλλοντικές συνθήκες έκαναν πιο
δύσκολη την επιβίωση με τους παλιούς τρό-
πους. 

Η δεύτερη προϋπόθεση ήταν ότι το γεωγρα-
φικό περιβάλλον έπρεπε να προσφέρει τα μέ-
σα για να είναι εφικτή αυτή η κίνηση. Έπρεπε
να υπάρχουν είδη φυτών και ζώων που θα
μπορούσε εύκολα να καλλιεργήσει ή να εξημε-
ρώσει ο άνθρωπος. Αλλά, όπως υποστηρίζει ο
Ντάιαμοντ, τέτοιες συνθήκες υπήρχαν μόνο σε
συγκεκριμένες περιοχές της υδρογείου, στην
‘εύφορη ημισέληνο’ της Μέσης Ανατολής,
στην Κίνα, στην Κεντρική Αμερική στην περιο-
χή που καλύπτουν σήμερα το Μεξικό και η
Γουατεμάλα, στη Νότια Αμερική στις εκτάσεις
που τώρα βρίσκεται το Περού και ο Ισημερι-
νός. Μόνο η διάχυση νέων τεχνολογιών από
αυτές τις περιοχές μπορούσαν να βοηθήσουν
τις ανθρώπινες κοινωνίες να κάνουν την απαι-
τούμενη μετάβαση. Όμως, γεωγραφικά εμπό-
δια μπορούσαν να εμποδίσουν ή να καθυστε-
ρήσουν τη διάχυση τέτοιων τεχνολογιών σε
ευρύτερες περιοχές της υδρογείου.

Για παράδειγμα, η μεγάλη έκταση της Ευρα-
σιατικής ηπείρου κατά μήκος ενός άξονα ανα-
τολής-δύσης ήταν ένα πλεονέκτημα. Ο προσα-
νατολισμός ανατολή-δύση (που αφορούσε,
δηλαδή, περιοχές με παρόμοιο γεωγραφικό
πλάτος) επέτρεπε τη διάχυση εξημερωμένων
ειδών φυτών και ζώων ειδών σε απομακρυσμέ-
να μέρη που, όμως, είχαν παρόμοιες κλιματι-
κές και γεωγραφικές συνθήκες. Αντίθετα, ο
άξονας βορράς-νότος που είναι προσανατολι-
σμένη η αμερικάνικη και η αφρικανική ήπει-
ρος, στάθηκε εμπόδιο καθώς οι κλιματικές
διαφοροποιήσεις είναι τεράστιες (πχ από τον
παγωμένο Καναδά, στα υψίπεδα του Μεξικού
κι από εκεί στην τροπική ζώνη του Αμαζονίου).
Τελικά η Ευρώπη ήταν πιο ευνοημένη: αρχικά

η Μεσόγειος ‘υιοθέτησε’ τα ζώα, τα φυτά και
τις τεχνικές της ‘εύφορης ημισελήνου’ την
πρώτη χιλιετηρίδα προ Χριστού, για ν’ ακολου-
θήσει την επόμενη χιλιετηρίδα η υπόλοιπη Ευ-
ρώπη. Ο ιμπεριαλισμός των ευρωπαϊκών αρ-
χουσών τάξεων στηρίχθηκε, κατά τον Ντάι-
αμοντ, στη στρατιωτική ανωτερότητα (όπλα),
στην ανοσία σε αρρώστιες άγνωστες σε άλ-
λους λαούς (μικρόβια) και στις κατασκευαστι-
κές δυνατότητες, ιδιαίτερα σε μέσα μεταφο-
ράς (ατσάλι).

Το «Όπλα, μικρόβια και ατσάλι» στηρίζεται
σε μια οικο-γεωγραφική προσέγγιση της ιστο-
ρίας που βαθαίνει σε τεράστιο βαθμό τις γνώ-
σεις μας για μερικές από τις σημαντικές αλλα-
γές που έχει γνωρίσει η ανθρώπινη κοινωνία. 

Αυτή η προσέγγιση, που είναι τόσο χρήσιμη
για να εξηγήσουμε πώς αναπτύχθηκε η γεωρ-
γία, παρουσιάζει αδυναμίες όταν προχωράει
στην ανάλυσης της πιο πρόσφατης ιστορίας.
Γιατί δεν εξηγεί επαρκώς το λόγο που μια από
τις πιο καθυστερημένες περιοχές της Ευρα-
σίας, η βορειο-δυτική Ευρώπη, έφτασε να είναι
κυρίαρχη. Από μόνη της η γεωγραφία δεν αρ-
κεί για να εξηγήσουμε τι συμβαίνει από τη στιγ-
μή που εμφανίζονται ταξικές κοινωνίες. Από
αυτό το σημείο και μετά, υπάρχει ένας άλλος
παράγοντας, που ο Ντάιαμοντ δεν παίρνει υπό-
ψη του, και που παίζει όλο και πιο σημαντικό
ρόλο –η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους τρό-
πους δημιουργίας πλούτου και στους καθιερω-
μένους θεσμούς που χρησιμοποιεί η κάθε άρ-
χουσα τάξη. Για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια
του Μαρξ, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στη ‘βά-
ση’ και το ‘εποικοδόμημα’. Αυτό το μειονέκτη-
μα, όμως, δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρόκειται
για ένα πραγματικά συναρπαστικό βιβλίο που
αξίζει να διαβάσουμε.

Κώστας Πίττας

Διαβάστε επίσης

ΤΖΑΡΕΝΤ ΝΤΑΪΑΜΟΝΤ

Όπλα, μικρόβια και ατσάλι
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