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Ενωτικό Κίνημα 
για την Ανατροπή
Την Τρίτη 7 Απρίλη
ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ 

Να σπάσουμε το σιωπητήριο: 
ΟΛΟΙ στις 7 Απρίλη ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ στις

πύλες των νοσοκομείων μας με ντουν-
τουκες, πικέτες, πανό σε μαζικές παρα-
στάσεις σε όλη την χώρα!

Η κυβέρνηση στην πανδημία 
θωρακίζει τους εργοδότες!

Άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ 
για να σωθούν ζωές, όχι τα κέρδη τους!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Τις τελευταίες εβδομάδες βρισκόμα-

στε μπροστά σε μια κατάσταση εντελώς
πρωτόγνωρη: Η εξάπλωση του ιού CO-
VID19 είναι δεδομένη στο μεγαλύτερο
κομμάτι της υφηλίου και πλέον η Ευρώ-
πη φαίνεται να αναδεικνύεται σε αδύνα-
μο κρίκο στην αλυσίδα της εξάπλωσης.
Τα μέτρα περιστολής των ελευθεριών
οξύνονται ολοένα και περισσότερο ενώ
τα συστήματα Υγείας δοκιμάζουν τα όριά
τους. 

Παρ’ όλη την προσπάθεια της κυβέρ-
νησης και της συναινετικής αντιπολίτευ-
σης δεν γίνεται να κρυφτεί η πραγματική
κατάσταση: η πανδημία βρήκε ένα ΕΣΥ
επί χρόνια απαξιωμένο από όλες τις κυ-
βερνήσεις, υποστελεχωμένο, με τερά-
στιες ελλείψεις κλινών Εντατικής Θερα-
πείας, έτοιμο να αλωθεί από τις ιδιωτικές
αλυσίδες και τα funds. (…)

Μέσα στους επόμενους μήνες είναι πι-
θανό η υγειονομική κρίση να οδηγήσει σε
οικονομική κατάρρευση και το κρίσιμο
ζήτημα είναι το αν οι δημόσιοι πόροι και
τα μέτρα «ενίσχυσης» θα καταλήξουν
υπέρ των επιχειρήσεων ή των εργαζόμε-
νων. (…)

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να δώσουν
με θάρρος και αυταπάρνηση τον αγώνα
για αλληλεγγύη και επιβίωση, μαζί με
τους γιατρούς και νοσηλευτές στα δημό-
σια νοσοκομεία. 

Έναν αγώνα όμως που κάνουμε ξεκά-
θαρο πως θα τον δώσουμε με τα απαραί-
τητα μέτρα προστασίας. Δεν δεχόμαστε
περικοπές στην ασφάλειά μας. Η προ-
στασία των Υγειονομικών είναι προφα-
νώς θεμελιώδης παράγοντας για να αντι-
μετωπιστεί η επιδημία. Ο κορονοϊός δεν
αντιμετωπίζεται με στρατό και αστυνο-
μία. Οι διοικήσεις και το Υπουργείο Υγεί-
ας μας αντιμετωπίζουν ως «αναλώσι-
μους». 

Όχι στο φόβο που καλλιεργούν - 
Όχι στην εξαθλίωση που ετοιμάζουν!

Αλληλεγγύη – Ενημέρωση – Αντίσταση
- Διεκδίκηση
• Άμεση στήριξη του ΕΣΥ με μαζικές

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
• Άμεσο άνοιγμα όλων των κλινών

ΜΕΘ και ΜΑΦ 
• Εφοδιασμός όλων των υγειονομικών

με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας

Συνέχεια στη σελ.2
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Συνέχεια από τη σελ.1

• Απρόσκοπτες χορηγήσεις των
ειδικών και αναρρωτικών αδειών
στους υγειονομικούς. 
• Άμεση πρόσληψη όλων των
επικουρικών από τις λίστες ανα-
μονής 
• Άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στο ΕΣΥ σε όλους όσους χρή-
ζουν διερεύνησης και  συνέχεια
της ιατρικής παρακολούθησης
στο σπίτι. Αύξηση της δυνατότη-
τας των διαγνωστικών τεστ με
αποτελεσματικό και ασφαλή
τρόπο αποκλειστικά δημόσια και
δωρεάν στις δομές της Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας. Άμε-
ση πρόσβαση όλων όσων εμφα-
νίζουν συμπτώματα σε γιατρό.
Κανείς σπίτι αδιάγνωστος. Να
μην γίνει το «μένουμε σπίτι», πε-
θαίνουμε σπίτι!
• Να καταργηθούν οι επιδοτή-
σεις στους επιχειρηματικούς
ομίλους της υγείας. Δέσμευση
υγειονομικού υλικού και υποδο-
μών ιδιωτικών δομών υγείας.
Επίταξη χωρίς αποζημίωση ιδιω-
τικών κλινικών, ΜΕΘ, εργαστη-
ρίων.
• Μέριμνα για ευπαθείς ομάδες
– άπορους – αστέγους – φυλακι-
σμένους - πρόσφυγες 
• Πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώ-
ματα και ελευθερίες. 
• Καμία ανοχή στην εργοδοτική
αυθαιρεσία. Απαγόρευση των
απολύσεων. Καμία περικοπή
στους μισθούς και στις συντά-
ξεις.

Την Τρίτη 7 Απρίλη ΚΑΛΟΥΜΕ
ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑ-
ΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ 

Να σπάσουμε το σιωπητήριο:
ΟΛΟΙ στις 7 Απρίλη ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΩΙ στις πύλες των νοσοκομεί-
ων μας με ντουντούκες, πικέτες,
πανό σε μαζικές παραστάσεις
σε όλη την χώρα!

Καλούμε τις Ομοσπονδίες, τις
Ενώσεις και τα Α’ βάθμια σωμα-
τεία να πάρουν αποφάσεις για
Στάσεις Εργασίας και να καλέ-
σουν σε αυτή τη μέρα δράσης. 

Καλούμε σε ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
με πολύμορφες δράσεις και
πρωτοβουλίες φορέων, εργατι-
κών σωματείων, δημοτικών σχη-
μάτων σε εργασιακούς χώρους,
γειτονιές, μπαλκόνια, ιντερνετι-
κές συνελεύσεις, αντιδράσεις
σε υπουργεία, Περιφέρειες, αφι-
σοκολλήσεις, επιτήρηση για την
κατάσταση σε καμπ προσφύ-
γων, ρομά, φυλακισμένων κλπ

Ο ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ
ΤΟ ΛΑΟ

Περισσότερα στις σελ.4-5

Ο κόσμος της δουλειάς δίνει
τη μάχη της πανδημίας με
φοβερές απώλειες. Απώλει-

ες σε αγαπημένα πρόσωπα που χά-
νονται, σε χιλιάδες που ζουν αβοήθη-
τοι τον φόβο του ιού, σε εκατομμύρια
που χάνουν δουλειές και μηνιάτικο.

Αλλά η κυβέρνηση έχει άλλες
προτεραιότητες. Για τον κόσμο δεν
έχει να προσφέρει τίποτε άλλο από
το πρωτόγονο μέτρο της καραντί-
νας. Ούτε γιατρούς και ΜΕΘ για τα
νοσοκομεία, ούτε στέγη για τους
φτωχούς και τους πρόσφυγες, ούτε
λεφτά για τον κόσμο που μένει
απλήρωτος ή χωρίς δουλειά.

Σαν να μην έχουν περάσει τόσοι
αιώνες από την εποχή της πανού-
κλας που θέρισε την Ευρώπη τον
14ο αιώνα. Η επιστήμη έχει κάνει άλ-
ματα, έχει πετύχει να γίνεται τηλε-
εργασία από το σπίτι, αλλά η έρευνα
για τη δημόσια Υγεία έχει εγκαταλει-
φθεί στα χέρια των μεγάλων φαρμα-
κοβιομηχανιών που νοιάζονται μόνο
να λαδώνουν πολιτικούς. Κι έτσι οι
κυβερνήσεις λένε ότι δεν υπάρχουν
λύσεις πέρα από το αρχαίο μέτρο
της καραντίνας με “εκσυγχρονισμέ-
να” ονόματα: lockdown, social di-
stancing και τα παρόμοια.

Τα αίσχη τους, όμως, δεν σταμα-
τάνε εδώ. Ήδη έχουν ξεκινήσει τις
απειλές για το ποιος θα πληρώσει το
κόστος της οικονομικής αναταραχής
που απλώνεται μαζί με τον κορονοϊό
σαν δεύτερη κατάρα αυτού του συ-
στήματος. Σύμφωνα με την Καθημε-
ρινή της Κυριακής 29 Μάρτη, ο προ-
ϋπολογισμός εμφανίζει τρύπα 5 δισ.
ευρώ για κάθε μήνα που περνάει. Και
ο Σταϊκούρας εξετάζει το ενδεχόμε-
νο να κόψει τους μισθούς των εργα-
ζόμενων στο δημόσιο. Ουσιαστικά
αυτό που εξετάζουν τα κυβερνητικά
επιτελεία είναι ένα “κορονομνημό-
νιο” με όλα τα γνωστά μέτρα- περι-
κοπές στις συντάξεις, στις δαπάνες
της Παιδείας, ακόμη και στις καταθέ-
σεις για να σωθούν οι τράπεζες.

Τα κυβερνητικά παπαγαλάκια ετοι-
μάζουν από τώρα τις δικαιολογίες.
Πίσω από τα υποκριτικά θαυμαστικά
για τους εργαζόμενους στα Νοσοκο-
μεία, αρχίζει το μοτίβο ότι δεν υπάρ-
χουν λεφτά, επειδή ...“δεν υπάρχουν
λεφτόδεντρα”. Οι πιο προκλητικοί
απολογητές του συστήματος το λέ-
νε ανοιχτά: “Τι να κάνουμε, καπιταλι-
σμό έχουμε”. Ουσιαστικά λένε ότι το
σύστημα δεν αλλάζει και είναι “φυ-
σιολογικό” οι πλούσιοι να επιβιώ-
νουν και οι φτωχοί να πεθαίνουν.

Ανοίγει, όμως, και η συζήτηση για
το ποιος φταίει για αυτή την κατά-
σταση. Είναι προκλητικό να ακούμε
από τους Μητσοτάκηδες ότι λυπούν-
ται επειδή η Γερμανία μπλόκαρε
στην ΕΕ την πρόταση για “Ευρωομό-
λογο”. Λες και ο Μητσοτάκης δεν
ανήκει στην ίδια πολιτική οικογένεια
με την Μέρκελ. Όλοι μαζί εκεί στα
επιτελεία της ΕΕ έχουν κοινή προτε-
ραιότητα τη στήριξη των επιχειρήσε-

ων σε βάρος της εργατικής τάξης. 
Όλοι αυτοί θέλουν λεφτά για επι-

δότηση των καπιταλιστών, οι διαφω-
νίες τους ξεκινάνε από το γεγονός
ότι κάθε κυβέρνηση θέλει προτεραι-
ότητα για τις επιχειρήσεις της δικής
της χώρας. Η Φολκσβάγκεν χάνει σε
εισπράξεις 2 δισ. ευρώ τη βδομάδα
αυτή τη στιγμή. Η Μέρκελ θέλει τα
λεφτά να πάνε εκεί. Ο Κόντε και ο
Μακρόν θέλουν λεφτά για να σώ-
σουν τις ιταλικές και τις γαλλικές
τράπεζες που κινδυνεύουν ξανά
όπως το 2009-10. Κανένας τους δεν
θέλει “ευρωομόλογα” για να δώσει
λεφτά για τα εργατικά αιτήματα. Και
όλοι τους συμφωνούν να πετάνε λε-
φτά για να πνίγουν πρόσφυγες στη
Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στον Έβρο.

Τίποτε από όλα αυτά δεν μπορεί
να εξαφανίσει τη λαϊκή οργή για την
αποτυχία του συστήματός τους.
Όσες συναινέσεις και να προσφέρει

ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση
του Μητσοτάκη, όσες φορές και να
πει ότι συμφωνούν για το ευρωομό-
λογο, αυτά δεν μετριάζουν τον πόνο
του κόσμου που υποφέρει και θέλει
αλλάξει αυτή την ανυπόφορη κατά-
σταση. Γι' αυτό όλο και περισσότερο
η οργή θα μετατρέπεται σε δράση.

Δράση
Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού.
Παίζουν τις ζωές τους κορώνα-
γράμματα καθημερινά και απαιτούν
ενισχύσεις σε αυτόν τον αγώνα όχι
μόνο για τον εαυτό τους αλλά για
όλο τον κόσμο που κινδυνεύει. Η
πρωτοβουλία για κοινή μέρα δρά-
σης στις 7 Απρίλη, μέρα αφιερωμέ-
νη επίσημα και παγκόσμια στην
Υγεία, με στάση εργασίας και συγ-
κεντρώσεις στις πύλες των Νοσοκο-

μείων είναι ένας αγώνας που αξίζει
την υποστήριξη όλων μας. 

Κάθε εργαζόμενος, κάθε σωματείο
πρέπει να συμπαρασταθεί και να
στηρίξει την επιτυχία αυτής της δρά-
σης. Και παράλληλα να ξεκινήσει την
προσπάθεια για να απλωθεί αυτό το
παράδειγμα σε όλους τους χώρους. 

Θέλουμε εδώ και τώρα μέτρα
προστασίας για όλους και όλες που
κρατάνε σε λειτουργία ζωτικές τρο-
φοδοσίες για τον πληθυσμό σε τρο-
φή, σε ενέργεια, σε επικοινωνία.
Απαιτούμε να μην χάσει ούτε ένα ευ-
ρώ το εργατικό μηνιάτικο στους χώ-
ρους που κλείνουν. Διεκδικούμε
προτεραιότητα στις ανθρώπινες
ανάγκες πάνω από τα κέρδη. Και συ-
σπειρωνόμαστε γύρω από την Αρι-
στερά που παλεύει για να μπουν σε
μόνιμη πολιτική καραντίνα οι Μητσο-
τάκηδες και η τάξη τους. Μαζί και
βήμα-βήμα θα το πετύχουμε!

Πώς να αποχαιρετήσεις έναν μαχητή σαν τον
Μανώλη Γλέζο που έδωσε έμπνευση σε τόσες
γενιές της Αριστεράς; Από την Αντίσταση στη

ναζιστική κατοχή πριν 80 χρόνια μέχρι τις μάχες ενάν-
τια στα Μνημόνια την τελευταία δεκαετία ήταν πάντα
μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης. 

Γι' αυτό, τούτη την ώρα της απώλειας αγανακτούμε
με τις απόπειρες αυτών που τον κυνήγησαν ανελέητα
να οικειοποιηθούν τη μνήμη του. Έγραψε ο Μητσοτά-
κης χωρίς ντροπή: “Ο Μανώλης Γλέζος εκπροσώπη-
σε μια γενιά που δεν λύγισε και δεν υποτάχθηκε. Ού-
τε και φυλακίστηκε σε κομματικούς φανατισμούς”.

Θέλει να ξεχάσουμε ο Μητσοτάκης ο μικρός ποιας
τάξης οι φανατισμοί και ποιας τάξης κόμματα και πο-
λιτικοί φυλάκισαν τον μεγάλο Γλέζο ξανά και ξανά. 

Ούτε μια λέξη δεν βρήκαν οι απόγονοι των διωκτών
του Γλέζου για να αποκηρύξουν τις δίκες, καταδίκες,
εξορίες και φυλακίσεις που του φόρτωσαν οι πατερά-
δες και η τάξη τους. Γιατί ακόμα και μόλις πριν δέκα
χρόνια αυτοί οι απόγονοι έστειλαν τα ΜΑΤ να ρίξουν
τον 88 χρονών Γλέζο λιπόθυμο στο Σύνταγμα.

Όσες φορές κι αν διαφωνήσαμε με τις πολιτικές
επιλογές του Μανώλη Γλέζου στη μεγάλη πορεία της
Αριστεράς, τούτη την ώρα στέκει αληθινός για μας ο
θρυλικός στίχος του ποιητή, παραλλαγμένος: “Σε
τούτο εδώ το φέρετρο ακουμπάει όλη η Αριστερά”.
Και κανένας από τους διώκτες της.

Αντίο Μανώλη Γλέζο

Ενωτικό Κίνημα 
για την ΑνατροπήΠολιτική καραντίνα 

για τους Μητσοτάκηδες

Ο Μανώλης Γλέζος στις εκδηλώσεις Μαρξισμός 2002 μαζί με τη Στ. Αλφιέρη, την Κ. Κανελλοπούλου, τον Π. Γκαργκάνα και τον Στ. Ληναίο
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Θέλω να διαβάζω
την Εργατική Αλληλεγγύη

Όλες οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος δείχνουν με
τον πιο εκκωφαντικό τρόπο πως ο καπιταλισμός δεν δου-

λεύει. Η μακρόσυρτη οικονονομική κρίση συνοδεύεται με κραχ
των χρηματιστηρίων σε κάθε αναπάντεχο γεγονός, όπως η
κρίση της επιδημίας του κορονοϊού. Παράλληλα συνοδεύεται
από την ολοένα και μεγαλύτερη πολιτική αστάθεια διεθνώς.

Απέναντι σε αυτό το άρρωστο σύστημα που βάζει τα κέρδη
των καπιταλιστών πάνω από τις ζωές μας, το περιοδικό «Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω» είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε
αγωνιστή και αγωνίστρια στη μάχη των ιδεών. 

Χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ θεωρητικά, ιστορικά,
ιδεολογικά όπλα για να τσακίσουμε τις επιθέσεις των από πάνω
και την προσπάθειά τους να μας διασπάσουν. Να δώσουμε επι-
χειρήματα στην οργή και την αμφισβήτηση που μεγαλώνει, να
δυναμώσουμε τις αντιστάσεις και να αξιοποιήσουμε τις εμπει-
ρίες των αγώνων από τα κάτω. Για να μπορέσουμε να χτίσουμε
μια διαφορετική κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση.

Θέλω να διαβάζω την Εργατική Αλληλεγγύη κάθε βδομάδα, ειδικά τούτες τις ώρες. Γι’ αυτό αποφασί-
ζω να γραφτώ συνδρομητής/συνδρομήτρια για το επόμενο τρίμηνο.

Ο αγώνας για να σώσουμε ζωές μέσα στην πανδημία είναι υπόθεση δική μας, του κόσμου της δουλει-
άς, όπου κι αν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή- είτε είμαστε αναγκασμένοι να δουλεύουμε, είτε είμαστε απο-
κλεισμένοι στο σπίτι για να φροντίσουμε τον εαυτό μας, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους.
• ∆ιαβάζουμε την Εργατική Αλληλεγγύη, γιατί μας βοηθάει να οργανώσουμε αυτόν τον αγώνα συλλο-

γικά στο χώρο μας, στα νοσοκομεία, στις υπηρεσίες των δήμων, στα σουπερμάρκετ, παντού.
• ∆ιαβάζουμε, για να μαθαίνουμε για τις μάχες που δίνει η τάξη μας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο

για να προστατέψει τη δημόσια Υγεία και να σπάσει τις απόπειρες φίμωσης των εργατικών αντιστάσεων.
• ∆ιαβάζουμε, γιατί παίρνουμε έμπνευση και κουράγιο από κάθε συγκεκριμένο παράδειγμα αλλά και

επιχειρήματα απέναντι στην κυβερνητική εκστρατεία που βάζει τα κέρδη πάνω από την Υγεία των ανθρώ-
πων. Που επιδοτεί τα αφεντικά και αφήνει απλήρωτες τις καθαρίστριες, μετατρέπει το τεστ για τον κορο-
νοϊό σε ιδιωτική επιχείρηση, ξοδεύει για μέτρα αστυνόμευσης και όχι για ΜΕΘ.
• ∆ιαβάζουμε, γιατί ο ιός του ρατσισμού κάνει την πανδημία πιο θανατηφόρα καθώς η κυβέρνηση επι-

λέγει να στριμώχνει τους πρόσφυγες σε άθλια στρατόπεδα όπου δεν εξασφαλίζεται κανένα μέτρο προ-
στασίας από τον κορονοϊό.
• Γραφόμαστε συνδρομητές/ριες στην Εργατική Αλληλεγγύη άμεσα για το επόμενο τρίμηνο με το πο-

σό των 30 ευρώ, για να την στηρίξουμε και στον αγώνα ζωής που δίνουμε μαζί αλλά και στην κοινή μας
πάλη για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη βαρβαρότητα που απλώνει ένα σύστημα σε βαθιά κρίση.

Υπογράφουν: Κώστας Καταραχιάς, γιατρός, ∆.Σ. ΕΙΝΑΠ, Πρόεδρος συλ. εργαζομένων Α.Ο.Ν.Α. Άγιος
Σάββας, Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός ΓΝΑ Γεννηματάς. Μέλος ∆.Σ. Συλλόγου εργαζομένων, Νεκταρία
Αλεξάκη, συμβασιούχος καθαριότητας νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου, Μαρία Αλιφιέρη, τεχνολόγος,
μέλος ∆Σ συλλ. Εργαζόμενων Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, Γιάννης Κούτρας, επιμελητής Β΄ ακτινολό-
γος Ιπποκράτειο ΓΝΘ, μέλος ∆Σ ΕΝΙΘ και σωματείου Ιπποκράτειου, Νίκος Xατζάρας, ∆Σ σωματείου ερ-
γαζόμενων Βοήθεια στο σπίτι Κεντρικής Μακεδονίας, ∆Σ συλλόγου εργαζομένων ∆ήμου Αμπελοκήπων
Μενεμένης, Μαρία Κοτρώνη, πρόεδρος εργολαβικών ∆ΕΣΦΑ (ΠΣΕΦΑ), Άννα Τσινίκα, Μουσικός, ∆Σ
ΠΣΥΠ ΕΡΤ, Κώστας Πολύδωρος, ∆Σ σωματείου εργαζόμενων στις Ιδιωτικές Κλινικές Αθήνας, Θοδωρής
Στρίγκος, συνδικαλιστής ∆ΕΗ, ηλεκτρολόγος μηχανικός, στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Α∆ΜΗΕ, Σπύ-
ρος Ρεβύθης, πρόεδρος εργαζόμενων ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ), Γιάννης Μήντζιας, ∆Σ σωματείου εργαζόμενων
ΕΥΑΘ, Στέλιος Γιαννούλης, συντονιστικό αναπληρωτών, ∆Σ ΣΕΠΕ Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, Κώστας Μεγαγιάννης, ∆Σ συλλόγου εργαζόμενων ∆ήμου Αγίας Παρασκευής.

Αίτηση για τρίμηνη συνδρομή 30 ευρώ
Oνο ματεπώνυμο ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tη λέ φω νο .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Διεύθυνση ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Πληρωμή μέσω Εθνικής Τράπεζας: ΙΒΑΝ GR 1301101620000016276803331
Πληρωμή μέσω PayPal: www.sekonline.gr

Θέλω να παίρνω την εφημερίδα: ηλεκτρονικά c ταχυδρομικά c χέρι με χέρι c

Οι μέρες που διανύουμε είναι γεμάτες
από απαγορεύσεις, νέους κανόνες,

φόβο, άγχος, νέες συνθήκες ζωής, με το
«μένουμε σπίτι» να κυριαρχεί παντού…
Στις μέρες που διανύουμε, μπερδεύεται
το σωστό με το λάθος, η αλήθεια με το
ψέμα, το φως με το σκοτάδι… Ένα πράγ-
μα όμως γίνεται όλο και πιο σαφές όσο
περνούν οι μέρες που ζούμε παρέα με
τον COVID-19: σε αυτόν τον κόσμο, εμείς
οι εργαζόμενοι, παραμένουμε εργαζόμε-
νοι, και πιο εκτεθειμένοι από ποτέ, τόσο
στον COVID-19 όσο και στις ορέξεις των
ισχυρών και κερδοσκόπων.

Κι εμείς οι εργαζόμενοι, το μόνο στο
οποίο έχουμε να στραφούμε για να μην
επιτρέψουμε να μας λιανίσουν, είναι η
συλλογική μας δύναμη. Αυτή η δύναμη,
την οποία προσπαθούν να διαλύσουν με
κάθε τρόπο. Όμως η συλλογική μας δύ-
ναμη, υπάρχει και είναι εδώ. Και πρέπει
να την ανακαλύψουν όλο και περισσότε-
ροι από εμάς τους εργαζόμενους, για να
την έχουμε ασπίδα σε ό,τι ζούμε αυτή τη
στιγμή και για όλα όσα μας ετοιμάζουν.
Ο συνδετικός κρίκος, η κλωστή που μας
ενώνει και μας βοηθά να ανακαλύπτουμε
αυτή τη συλλογική μας δύναμη, είναι η
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Είναι η εφημε-
ρίδα που αποτυπώνει την αλήθεια της ερ-
γατικής τάξης, που μας διώχνει το φόβο,
που μας δείχνει το δρόμο, που μας ενώ-
νει όλους μαζί για να νικήσουμε το σκο-
τάδι και να βγούμε στο φως...

Η εφημερίδα που αυτές τις μέρες την
έχουμε ανάγκη όσο ποτέ, αλλά έχει κι
αυτή ανάγκη τη στήριξή μας, για να μπο-
ρεί να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες
και απαιτήσεις. Καθώς η παραλαβή της
χέρι με χέρι δεν είναι τόσο εύκολη σήμε-
ρα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ηλε-
κτρονική έκδοση και να γίνουμε συνδρο-
μητές σε αυτή τη μορφή. Ας το πράξου-
με όσοι περισσότεροι μπορούμε και ας
συνδεθούμε με την ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗ, τη δική μας εφημερίδα!

Μαρία Χαρχαρίδου,
μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζόμενων στο

νοσοκομείο Γεννηματάς

…και το Σοσιαλισμός από τα Κάτω
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Σε διάλυση της Πρωτοβάθμιας Υγείας
οδηγούν τα μέτρα της κυβέρνησης σε
ό,τι αφορά τη λειτουργία των Κέντρων

Υγείας εν μέσω της πανδημίας, που αντί ο
ρόλος τους να αναβαθμίζεται σε αυτή την
κρίση, η κυβέρνηση τα αντιμετωπίζει ως μια
δεξαμενή προσωπικού για να καλύψει τα κε-
νά των νοσοκομείων.

Στο ΚΥ Βουργαρελίου όπου εργάζομαι ο
εξοπλισμός που μας έστειλαν ήταν 4 μάσκες
και γυαλιά υψηλής προστασίας με 10 ρόμπες
στα μέσα Μαρτίου. Δεν έχουν φτιαχτεί ειδι-
κοί χώροι εξέτασης και αυτή είναι η εικόνα
και στα υπόλοιπα ΚΥ του νομού Άρτας. Είναι
προφανές πως με αυτές τις ελλείψεις στα ΚΥ
δεν μπορούμε να εξετάσουμε με ασφάλεια
ασθενείς που θεωρούνται «ύποπτα κρούσμα-

τα», δηλαδή την οποιαδήποτε λοίμωξη ανα-
πνευστικού. Με οδηγίες των διευθυντών μας
καλούμαστε να ασκήσουμε την ιατρική μέσω
τηλεφώνου ή απλώς να πάρουμε ένα ιστορι-
κό στον προαύλιο χώρο του ΚΥ για να κρί-
νουμε σε ποιους ασθενείς αξίζει να «θυσιά-
σουμε» μία απ’τις στολές μας και να τους
εξετασουμε!

Αντί λοιπόν να μας αναβαθμίσουν το ρόλο,
αφού θα μπορούσαμε με τον κατάλληλο εξο-
πλισμό και εκπαίδευση όχι μόνο να εξετάζου-
με, αλλά να παίρνουμε δείγματα για τεστ και
συνολικά να παρακολουθούμε την πορεία
ασθενών που δεν θα χρειαστούν νοσηλεία

μειώνοντας έτσι και τον αριθμό των ανθρώ-
πων που θα πάνε στα νοσοκομεία, η κυβέρ-
νηση κάνει το ακριβώς αντίθετο. Προσωπικό
που εργάζεται στα ΚΥ του νομού μεταφέρε-
ται στο ΓΝ Άρτας, από καθαριστές μέχρι για-
τρούς. Ήδη οι γενικοί γιατροί που υπάγονται
στο ΚΥ Άνω Καλεντίνης ξεκίνησαν να εφημε-
ρεύουν στο ΓΝ Άρτας για να καλύψουν βάρ-
διες συναδέλφων που έχουν μπει σε καραντί-
να. Απ’το ΚΥ Βουργαρελίου -που εδώ και
ενάμιση χρόνο δεν υπάρχει ειδικευμένος για-
τρός και το κρατάμε όρθιο μόνοι μας οι
αγροτικοί γιατροί- μετακινήθηκε προσωπικό
της καθαριότητας, αγροτικοί γιατροί κάλυ-

πταν και από πριν κλινικές του ΓΝ Άρτας και
όπως δείχνουν οι κινήσεις του υπουργείου
θα καλεστούμε και οι υπόλοιποι να καλύψου-
με τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Ακόμα χειρότερα σε αρκετές ΥΠΕ αναστέλ-
λεται καθολικά η λειτουργία των περιφερει-
ακών ιατρείων. Τα μέτρα που παίρνει η κυ-
βέρνηση για να καλύψει τα νοσοκομεία κατα-
λήγουν επικίνδυνα για τις συνολικές ανάγκες
της Υγείας. Ο αγώνας για μαζικές προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις βαθμί-
δες Υγείας, η διεκδίκηση για εξοπλισμό και
μέτρα αυτοπροστασίας του υγειονομικού
προσωπικού, μπορούν να μας σώσουν απ’την
εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης.

Λουίζα Γκίκα, 
αγροτική ιατρός, ΚΥ Βουργαρελίου

Να σώσουμε τα Κέντρα Υγείας

Μπορεί οι νεκροί του κορονοϊ-
ού να αυξάνονται, τα επιβε-
βαιωμένα κρούσματα να

έχουν ξεπεράσει τα χίλια και ο αριθ-
μός των ανθρώπων -είτε άρρωστων,
είτε σε κατ'οίκον περιορισμό, είτε
φορέων του ιού- να υπολογίζεται με
τις πιο «αισιόδοξες» εκτιμήσεις σε
δεκάδες χιλιάδες. Η κυβέρνηση της
ΝΔ και το Υπουργείο Υγείας, όμως,
συνεχίζουν χωρίς καμιά ντροπή την
εγκληματική πολιτική τους στο δη-
μόσιο σύστημα Υγείας.

Οι καταγγελίες που ακολουθούν
είναι ενδεικτικές. «Στο προσωπικό
του Άγιου Σάββα υπάρχουν ήδη
επτά κρούσματα και τριάντα συνά-
δελφοι σε καραντίνα», μας είπε ο
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζόμενων στο νοσο-
κομείο. «Τα προβλήματα είναι πολλά
με έλλειψη εξοπλισμού, με πιέσεις
σε συναδέλφους να επιστρέψουν
στη δουλειά. Αρχικά ούτε τεστ δεν
ήθελαν οι υπεύθυνοι να γίνονται στο
προσωπικό -που καταλαβαίνουμε
όλοι τι σημαίνει αυτό όχι μόνο για
τους συναδέλφους αλλά και για
τους ασθενείς σε ένα αντικαρκινικό
νοσοκομείο- και μόνο μετά τις αντι-
δράσεις μας έκαναν πίσω.

Το αποκορύφωμα βέβαια ήταν η
απόπειρά τους να μετακινήσουν τη
διευθύντρια της ΜΕΘ στον Ευαγγε-
λισμό και να αφήσουν το νοσοκο-
μείο ακάλυπτο στην πιο κρίσιμη μο-
νάδα. Το ότι είναι μέλος του σχήμα-
τός μας και μια μαχητική συνάδελ-
φος έπαιξε σίγουρα ρόλο. Δεν θα
τους αφήσουμε να το υλοποιήσουν.
Έχουμε ήδη κινητοποιηθεί στο προ-
αύλιο του νοσοκομείου τέσσερις φο-
ρές, με τη συμμετοχή 60-70 συνα-
δέλφων κάθε φορά, όπου συγκεν-
τρώνουμε από όλους τα προβλήμα-
τα και προχωράμε στις ανάλογες
δράσεις. Το επόμενο βήμα είναι
ανοιχτό ΔΣ του Συλλόγου την Τρίτη
31 Μάρτη, στη 1μμ, όπου θα συζη-
τήσουμε την οργάνωση της κινητο-
ποίησης στις 7 Απρίλη».

«Στον Ερυθρό φτάνουμε πια σε
οριακό σημείο», μας είπε η Θένια Ασ-
λανίδη, γιατρός. «Οι ελλείψεις προ-
σωπικού σημαίνουν τρομακτική πίε-

ση και εντατικοποίηση. Οι μετακινή-
σεις υγειονομικών, δυο νοσηλευ-
τριών στο Σωτηρία και τριών γιατρών
στον Ευαγγελισμό από το νοσοκο-
μείο μας μέχρι τώρα, μας αποδυνα-
μώνουν ακόμα περισσότερο. Μέσα
σε όλα, τελειώνουν και οι συμβάσεις
κάποιων επικουρικών παθολόγων. Το
κλίμα είναι εκρηκτικό. Όσοι εξετά-
ζουν ασθενείς για κορονοϊό -στο αμ-
φιθέατρο του νοσοκομείου, εξωτερι-
κά από τα ΤΕΠ- είναι ντυμένοι με ει-
δικές στολές και δεν μπορούν να πά-
νε ούτε τουαλέτα για δώδεκα ώρες,
γιατί δεν υπάρχει άλλη στολή ή κα-
νείς να τους αντικαταστήσει. 

Η ίδια κατάσταση από τα ΕΚΑΒ
που δεν ξέρουν αν μεταφέρουν περι-
στατικό και δεν έχουν ούτε θερμόμε-
τρα στα ασθενοφόρα, μέχρι τις κα-
θαρίστριες που καθαρίζουν τα δωμά-
τια με περιστατικά κορονοϊού -τα
οποία είναι πολύ μολυσματικά- χωρίς
μάσκες, δεύτερα γάντια ή προστα-
τευτικά παπουτσιών. Είμαστε ακάλυ-

πτοι και ο μόνος τρόπος για να γίνει
κάτι είναι οι αντιδράσεις μας. Οι
τραυματιοφορείς έχουν επανειλημ-
μένα αρνηθεί να μεταφέρουν ύποπτα
περιστατικά χωρίς ΜΑΠ και αναγκα-
στικά τους τα βρίσκουν. Η καμπάνια
που κάνουμε είτε με το κείμενο υπο-
γραφών για την Υγεία, είτε τώρα με
την απόφαση για πανελλαδική κινη-
τοποίηση στις 7 Απρίλη είναι οξυγό-
νο για τους συναδέλφους».

“Οργανωνόμαστε”
«Στο Αγία 'Ολγα αρχίζουμε και ορ-

γανωνόμαστε», μας είπε ο Μιχάλης
Βερβέρης, διοικητικός υπάλληλος
στο νοσοκομείο, «Την Τρίτη 24 Μάρ-
τη, έγινε μια διαμαρτυρία στο διοι-
κητή του νοσοκομείου προκειμένου
να ζητηθεί μέριμνα για τους συνα-
δέλφους του τμήματος προμηθειών
οι οποίοι συνεχίζουν να δουλεύουν
παρά το γεγονός ότι υπήρξε κρού-
σμα κορονοϊού. Υπάρχουν καταγγε-
λίες συναδέλφων ότι τις μάσκες τις

φοράνε μία ολόκληρη βδομάδα, αλ-
λά η ΥΠΕ ζήτησε να στείλει το νοσο-
κομείο πίσω τις 2.000 μάσκες που εί-
χε στις αποθήκες του».

«Στο Αττικό, νοσοκομείο αναφο-
ράς για τον κορονοϊό, δεν υπάρχουν
καθόλου τεστ, ούτε μάσκες και άλλα
ΜΑΠ σε ικανοποιητική ποσότητα»,
μας είπε ο Σπύρος Στάικος, διοικητι-
κός υπάλληλος, ταμίας του Σωματεί-
ου Εργαζόμενων, «Συνάδελφοι που
έρχονται σε επαφή με περιστατικά
κορονοϊού δεν μπαίνουν σε καραντί-
να. Γονείς που δουλεύουν και οι δυο
στο νοσοκομείο και συνάδελφοι με
βαριές ασθένειες δεν έχουν ακόμα
πάρει άδεια. Το Σωματείο έχει μπει
πολλές φορές μπροστά τον τελευ-
ταίο καιρό για να διεκδικήσουμε
ενημέρωση, προμήθειες, σωστότερη
οργάνωση. Το επόμενο βήμα είναι η
οργάνωση της απεργιακής κινητο-
ποίησης στις 7 Απρίλη».

«Και στο Ιπποκράτειο της Θεσσα-
λονίκης ισχύει το γνωστό πρόβλημα

με τα μέτρα προστασίας, τη μία θα
τελειώσουν τα αντισηπτικά, την άλ-
λη τα γάντια, οι μάσκες κλπ», μας εί-
πε ο Γιάννης Κούτρας, γιατρός, μέ-
λος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζό-
μενων στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονί-
κης, «Το γεγονός ότι δεν γίνεται σω-
στός προγραμματισμός εναλλάξ
βαρδιών, σημαίνει ότι συνωστιζόμα-
στε σε μικρούς χώρους χωρίς λόγο.
Ούτε οι αποστάσεις ασφαλείας τη-
ρούνται ούτε τίποτα, όλα γίνονται
“άρπα κόλλα”. Οι διοικήσεις και οι
διευθυντές φοβούνται να πάρουν
την οποιαδήποτε πρωτοβουλία γιατί
το υπουργείο θέλει να παρουσιάζει
μια πλασματική εικόνα ότι το ΕΣΥ εί-
ναι σε ετοιμότητα. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση,
όλα τα υπόλοιπα περιστατικά πάνε
πίσω. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η νο-
σηρότητα και πιθανά η θνητότητα
από άλλες αιτίες πλην κορονοϊού θα
αυξηθεί. 

Το κερασάκι είναι ότι το υπουρ-
γείο αποφάσισε την επίταξη του
προσωπικού των περιφερειακών δο-
μών Υγείας. Αυτό σημαίνει ότι το δί-
κτυο της πρωτοβάθμιας ξηλώνεται.
Οι εργαζόμενοι είναι προφανώς
αγανακτισμένοι. Οι εξορμήσεις μας
με την Εργατική Αλληλεγγύη έχουν
μεγάλη ανταπόκριση, το ίδιο πι-
στεύω θα έχει και η πρωτοβουλία
μας για κινητοποίηση στις 7 Απρίλη
που θα χρειαστεί να την οργανώ-
σουμε με περιοδείες και συνελεύ-
σεις για να μετατραπεί η οργή σε
συλλογική δράση».

Δεν έχει υπάρξει νοσοκομείο της
χώρας από το οποίο να μην έχουν
κυκλοφορήσει ανάλογες καταγγε-
λίες. Από τη Χαλκίδα, την Πάτρα, την
Άρτα και τα Γιάννενα μέχρι τη Θεσ-
σαλονίκη, την Ξάνθη και την Κρήτη,
εργαζόμενοι και σωματεία καταδικά-
ζουν τις κυβερνητικές επιλογές και
απαιτούν την ανατροπή τους.

Λένα Βερδέ

23/10/19, Απεργία στα δημόσια νοσοκομεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Ξεσηκώνονται πανελλαδικά      



1 Απρίλη 2020, Νο 1416να σώσουμε ζωές εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙ-
ΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-
ΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μπροστά στη μάχη της
πανδημίας απαιτούμε την

άμεση επίταξη όλων των ιδιω-
τικών νοσοκομείων και των
διαγνωστικών κέντρων χωρίς
αποζημίωση και ένταξη τους
στην κεντρική διαχείριση της
υγειονομικής κρίσης. Για να
δοθεί άμεση βοήθεια στο Δη-
μόσιο Σύστημα που στενάζει.
Απαιτούμε άμεση προστασία
των εργαζομένων!

Είναι απαράδεκτο να αφήνει
η κυβέρνηση της ΝΔ τους κλι-
νικάρχες να κερδοσκοπούν!
Από τη μία επιτρέποντάς τους
να πουλούν τα τεστ του κορο-
νοϊού 150 και 300 ευρώ και
από την άλλη με το να διπλα-
σιάζουν την αποζημίωση του
ΕΟΠΥΥ για τις ιδιωτικές κλίνες
ΜΕΘ. Οι κλινικάρχες στήνουν
κανονικό πάρτι την ίδια στιγμή
που μας έχουν ως εργαζόμε-
νους εντελώς στον αέρα!  Μά-
λιστα τα έκτακτα μέτρα που
νομοθέτησε η κυβέρνηση δί-
νουν το δικαίωμα στον εργο-
δότη να μας αναγκάσει σε εκ
περιτροπής εργασία δίνοντας
μόνο το 50% του μισθού!

Παράλληλα η κυβέρνηση
νομοθέτησε επίσης την απα-
γόρευση των απεργιών, μέσα
στην πανδημία, ως μέτρο
έκτακτης ανάγκης. Τώρα είναι
η ώρα τα Συνδικάτα να μπουν
μπροστά για να σταματήσου-
με αυτήν την ταξική αντεργα-
τική επίθεση της Κυβέρνησης
της ΝΔ. Δεν θα πληρώσουμε
οι εργαζόμενοι την κρίση του
κορονοϊού, ούτε με τη ζωή
μας, ούτε με υποχώρηση από
τα δικαιώματά μας.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
mail.asky@gmail.com

http://askyg.blogspot.com

Παρεμβαίνει στο Σωματείο
Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχει τον εργαστη-
ριακό εξοπλισμό για να πραγματοποιεί τεστ
για τον κορονοϊό. Μαζί με το Κέντρο Αίματος

που λειτουργεί στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν τον απαραίτητο μοριακό
έλεγχο. Η πρώην πρόεδρος του ΕΚΕΑ δήλωσε ότι
μπορούν να γίνουν μέχρι και 1000 τεστ την ημέρα.  

Η “λεπτομέρεια” είναι ότι με το υπάρχον προσω-
πικό αυτό είναι αδύνατον. Γιατί ταυτόχρονα με τα
τεστ θα πρέπει το ΕΚΕΑ να συνεχίσει να κάνει ελέγ-
χους σε δείγματα αίματος αιμοδοτών για AIDS,
Ηπατίτιδα Β και Ηπατίτιδα C. Ταυτόχρονα ένα μεγά-
λο κομμάτι του προσωπικού έχει άδειες ειδικού σκο-
πού γιατί ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες ή έχουν
μικρά παιδιά. Πριν ενάμιση μήνα περίπου έληξαν οι
συμβάσεις 66 συναδέλφων που είχαν προσληφθεί
με το πρόγραμμα των 5.500 του ΟΑΕΔ. Ανάμεσά
τους ήταν πάρα πολλοί τεχνολόγοι, νοσηλευτές,
επισκέπτες υγείας, πληροφορικής. Πρακτικά αν δεν
υπήρχαν οι 28 εργαζόμενοι του προγράμματος
ΟΑΕΔ 4000, που μετά από πολλούς αγώνες καταφέ-
ραμε να παραμείνουμε στις θέσεις μας για 4ο χρό-
νο, το ΕΚΕΑ θα είχε καταρρεύσει. Μέχρι στιγμής

έχουν εγκριθεί μόνο 8 προσλήψεις επικουρικών για
δύο χρόνια. Ακούγεται ότι θα πάρουν και άλλους,
όμως ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα, ενώ
λένε ότι σε 10 μέρες θα ξεκινήσει το ΕΚΕΑ να κάνει
τεστ για τον κορονοϊό.  

Ο Τσιόδρας έκανε επίσημα έκκληση στον κόσμο
να συνεχίσει να δίνει αίμα για όσους το έχουν ανάγ-
κη. Λόγω της πανδημίας υπήρξε μείωση της προ-
σφοράς αίματος γύρω στο 20-25% γιατί ο κόσμος
φοβόταν να πάει στις αιμοδοσίες των νοσοκομείων
να δώσει αίμα. Έγινε έκκληση από το Υπουργείο
Υγείας στους δήμους να διαθέσουν αίθουσες για να
μπορέσουν να γίνονται αιμοδοσίες εκτός νοσοκομεί-
ων. Όντως οι Δήμοι ανταποκρίθηκαν σε όλη την Ελ-
λάδα, και όπου άρχισαν να λειτουργούν η προσέλευ-
ση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Το πρόβλημα εί-
ναι ότι οι Αιμοδοσίες των νοσοκομείων πρέπει και να
παραμένουν ανοιχτές και ταυτόχρονα να διαθέτουν
συνεργεία για εξορμήσεις εκτός νοσοκομείων, κάτι
που δεν είναι εφικτό λόγω έλλειψης προσωπικού. Το
ΕΚΕΑ θα μπορούσε να διοργανώνει δικές του εξορ-
μήσεις σε δημαρχεία, σχολεία, ΚΑΠΗ που αυτή τη
στιγμή παραμένουν ανοιχτά, αλλά μετά την απόλυση
των 66 συναδέλφων του ΟΑΕΔ αυτό είναι ανέφικτο. 

Κατερίνα Θωίδου, 
συμβασιούχος ΟΑΕΔ 4000, ΕΚΕΑ 

Πανελλαδική ημέρα δράσης για τη
στήριξη του ΕΣΥ στις 7 Απρίλη -με
δίωρη στάση εργασίας 8πμ με 10πμ

και συγκεντρώσεις στα προαύλια- καλούν
γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι όλων
των ειδικοτήτων στα δημόσια νοσοκομεία.
Την πρωτοβουλία για την κινητοποίηση
έχουν πάρει το Ενωτικό Κίνημα για την
Ανατροπή-το σχήμα των γιατρών της αντι-
καπιταλιστικής/ριζοσπαστικής αριστεράς
στην ΟΕΝΓΕ- και το Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων.

«Στις 7 Απρίλη σπάμε την προπαγάνδα
της κυβέρνησης ότι έχουμε μέχρι στιγμής
λιγότερα θύματα στην Ελλάδα γιατί η ίδια
πήρε τα κατάλληλα μέτρα», μας είπε ο Χρί-
στος Αργύρης, γιατρός στο νοσοκομείο
Γεννηματάς, μέλος του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων και του Γενικού Συμβουλίου
της ΑΔΕΔΥ, «Έχουμε μέχρι στιγμής λιγό-
τερα θύματα στην Ελλάδα γιατί εμείς οι
εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία
έχουμε παλέψει σκληρά τα τελευταία χρό-
νια για να κρατήσουμε το ΕΣΥ όρθιο απέ-
ναντι στις επιθέσεις όλων των κυβερνήσε-
ων, είτε των Σαμαροβενιζέλων είτε του
ΣΥΡΙΖΑ, είτε του Μητσοτάκη. Αγώνες για
μονιμοποιήσεις, μαζικές προσλήψεις,
χρηματοδότηση. Έχουμε μέχρι στιγμής
λιγότερα θύματα γιατί και τώρα, εν μέσω
της πανδημίας, κρατάμε με αυτοθυσία
και βαρύ τίμημα τα νοσοκομεία ανοιχτά,
λειτουργικά και σε ετοιμότητα -παρά τις
τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα.

Η κατάσταση όμως παραμένει οριακή. Δεν θα
αντιμετωπιστεί χωρίς την ικανοποίηση όλων των
αιτημάτων μας. Με κάλυψη των χιλιάδων κενών
με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τώ-
ρα. Με μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
της Υγείας τώρα. Με κάλυψη όλων των αναγκών

σε μέσα ατομικής προστασίας και εξοπλισμό. Με
ένταξη όλων των εργαζόμενων στα Βαρέα και Αν-
θυγιεινά Επαγγέλματα. Με κρατικοποίηση όλων
των ιδιωτικών νοσοκομείων και διαγνωστικών κέν-
τρων. Με άμεση στήριξη και χρηματοδότηση της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Είναι πρόκληση να μας μιλάνε για “ιδεοληψίες”

αυτοί που με τις πολιτικές τους δια-
λύουν το δημόσιο σύστημα Υγείας.
Είμαστε εξοργισμένοι και αυτό θα το
εκφράσουμε μαζικά σε όλα τα νοσο-
κομεία στις 7 Απρίλη. Είναι η μέρα
που είχε οριστεί από την ΠΟΕΔΗΝ ως
πανελλαδική απεργία και με την πρω-
τοβουλία μας εξασφαλίζουμε ότι θα
γίνει πράξη. Την οργανώνουμε με πε-
ριοδείες, συνελεύσεις, επιτροπές αγώ-
να, ανοιχτές συγκεντρώσεις. Απαιτού-
με από τις Ομοσπονδίες να μας καλύ-
ψουν απεργιακά και καλούμε όλα τα
σωματεία σε δημόσιο και ιδιωτικό το-
μέα να σταθούν στο πλευρό μας». Ήδη
η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα στο ΕΚΑ
σε κείμενο υπογραφών που απευθύνε-
ται σε συνδικαλιστές στηρίζει την κινη-
τοποίηση στις 7 Απρίλη.

«Στις 7 Απρίλη είμαστε όλες και όλοι
στις πύλες των νοσοκομείων μας, σε
ανοιχτές συγκεντρώσεις, για να ακουστεί
δυνατά και καθαρά η φωνή των χιλιάδων
εργαζόμενων στην Υγεία, που είναι στην
πρώτη γραμμή ενάντια στην πανδημία»,
τονίζει το Συντονιστικό των Νοσοκομείων.
«Γιατί αυτοί που κρατάνε ζωντανό το
ΕΣΥ, αυτοί που σώζουν ζωές δεν είναι ο
Κούλης, οι υπουργοί, οι Τσιόδρες και οι
Χαρδαλιάδες. Είμαστε εμείς, οι γιατροί,
νοσηλευτές, διοικητικοί, καθαριστές,
τραυματιοφορείς, και όλο το προσωπικό
των νοσοκομείων... Τώρα μπορούμε με
τους δικούς μας αγώνες να τους αναγκά-

σουμε να πάρουν επιτέλους τα μέτρα που χρει-
άζονται για να σωθούμε από την πανδημία. Ζητάμε
από όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, από ΠΟΕΔΗΝ,
ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ, ΕΝΙΘ να καλέσουν σε διευκολυντι-
κές στάσεις εργασίας για τις 7 Απρίλη».

Λ.Β.

ΕΚΕΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Οι υγειονομικοί υπάλληλοι του ΚΥ
Παγκρατίου, δικαιούχοι της άδει-
ας ειδικού σκοπού βρισκόμαστε

σε απόγνωση, καθώς δυόμιση βδομάδες
τώρα έχουμε ήδη συμπληρώσει τρεις αι-
τήσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού
αλλά δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη
απάντηση. 

Συνεχίζουμε να εκτελούμε τα εργασιακά
μας καθήκοντα με συνέπεια και προθυμία.
Επιπροσθέτως, εργαζόμαστε με βάρδιες
στο ιατρείο διαλογής υπόπτων περιστατι-
κών, προκειμένου να συνδράμουμε και
εμείς στο να ελεγχθεί η πανδημία.

Σας παρακαλούμε όπως τοποθετηθεί-
τε υπεύθυνα και επίσημως σχετικά με
την χορήγηση ειδικής άδειας. Τέλος,
προωθήστε ταχύτερα τις παραγγελίες
προστατευτικού υγειονομικού υλικού (ει-
δικές στολές, μάσκες, γυαλιά, κλπ).

Εργαζόμενοι ΚΥ Παγκρατίου
Επιστολή στους αρμόδιους 

φορείς Υγείας

    οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία



Νο 1416, 1 Απρίλη 2020 Αγώνας για να σώσουμε ζωέςσελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Να γίνουν οι δημοτικές 
υπηρεσίες ασπίδα προστασίας

Ηεξελισσόμενη επιδημία εξαιτίας του
κορονοϊού είναι μια τεράστια μάχη
για όλο το εργατικό κίνημα. Για να

προστατεύσουμε τη υγεία όλων των κατοί-
κων στις πόλεις και στις γειτονιές μας.

Για να μην αφήσουμε αφεντικά και κυ-
βέρνηση να φορτώσουν στις πλάτες των
εργατών την υγειονομική και οικονομική
καταστροφή, που φέρνει η πανδημία, χρει-
άζεται να διεκδικήσουμε μια σειρά μέτρα,
προστασίας, στήριξης και άμεσης ανακού-
φισης των εργαζομένων, των άνεργων, των
φτωχών και των προσφύγων που πλήττον-
ται περισσότερο από αυτή την κρίση.

Η απόφαση της κυβέρνησης να δώσει
στους Δήμους έκτακτη επιχορήγηση για
μέτρα πρόληψης από την επιδημία, ύψους
10.770.000 ευρώ, δηλαδή ένα ευρώ περί-
που ανά κάτοικο, είναι ένα δείγμα του κυ-
νισμού και της δολοφονικής αδιαφορίας
τους. Όμως η ανθρωπιστική κρίση που
επιδεινώνεται απαιτεί έκτακτα μέτρα ανα-
κούφισης. Τα μηνύματα από την Ιταλία
δείχνουν ότι η σοβαρότητα της κατάστα-
σης είναι τέτοια, που δεν φτάνει η αυτοθυ-
σία των εργαζόμενων και του ιατρικού
προσωπικού για να αντιμετωπιστούν οι
έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται.

Είναι επείγον να δοθεί άμεσα έκτακτη
επιχορήγηση στους ΟΤΑ για μέτρα προ-
στασίας του πληθυσμού. 
• Να γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις
στις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας,
στο πράσινο, στις τεχνικές υπηρεσίες,
στις κοινωνικές υπηρεσίες.
• Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Επιστρο-
φή όλων των απολυμένων συμβασιούχων.
Όχι πισωγύρισμα στις εργασιακές σχέ-
σεις, με ελαστικοποίηση ωραρίων, περικο-
πές μισθών και δώρων.
• Όχι εκχώρηση της καθαριότητας στους
ιδιώτες.
• Να χορηγηθούν όλα τα απαραίτητα Μέ-
σα Ατομικής Προστασίας, υλικά προφύλα-
ξης (μάσκες, σαπούνια, αλκοολούχα αντι-
σηπτικά κλπ) δωρεάν για όλους, για να πα-
ταχτεί η αισχροκέρδεια.
• Ενίσχυση του «Βοήθεια στο Σπίτι», μονι-
μοποίηση των σημερινών εργαζόμενων και
μαζικές προσλήψεις προσωπικού, για να

παρέχει πολύπλευρη στήριξη σε ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού.
• Ενίσχυση των υπηρεσιών συσσιτίου για
να υπάρξει πρόσβαση σε όλους τους φτω-
χούς, τους πρόσφυγες καθώς και των κοι-
νωνικών παντοπωλείων, φαρμακείων,
πλυντηρίων.
• Να περάσουν οι δομές φροντίδας ηλι-
κιωμένων, όπως το Γηροκομείο της Αθή-
νας και αλλού στο δημόσιο με ένταξη
όλου του προσωπικού, μονιμοποίηση όλων
και προσλήψεις.
• Να γίνουν δωρεάν Τεστ για κορονοϊό
στα ΤΟΜΥ και στα δημοτικά ιατρεία και σε
κινητές μονάδες. Να γίνει επίταξη των
ιδιωτικών κλινικών για να γίνουν μαζικά
τεστ στον πληθυσμό. Επαναλειτουργία
κλειστών νοσοκομείων και δομών πρωτο-
βάθμιας υγείας.
• Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας του
δημότη και συγκρότηση ομάδων που θα
προσφέρουν πρακτική και ψυχολογική
υποστήριξη σε ανθρώπους που βρίσκον-
ται σε καραντίνα. 
• Μέριμνα για εξεύρεση στέγης σε άστε-
γους και πρόσφυγες. Κανένας άστεγος
στο δρόμο. Να κλείσουν τα καμπ, να μετα-
φερθούν στην ενδοχώρα από τα νησιά και
να ανοίξουν τα κλειστά δημοτικά κτίρια,
επίταξη ξενοδοχείων και επέκταση προ-
γραμμάτων στέγασης σε σπίτια.
• Να χρησιμοποιηθούν τα 35 δις ευρώ που
βγήκαν από την μνημονιακή λεηλασία, από
τα ματωμένα πλεονάσματα, δηλαδή από
τις θυσίες των εργαζόμενων, για να εξα-
σφαλίσουμε ότι οι ζωές κάθε εργατικής οι-
κογένειας είναι πάνω από τα κέρδη και τα
συμφέροντα των τραπεζιτών.

Με την διαγραφή του χρέους, το σταμά-
τημα του ρατσιστικού κυνηγητού των προ-
σφύγων στα σύνορα, το σταμάτημα των
δαπανών για πολεμικούς εξοπλισμούς,
μπορούν να βρεθούν όλοι οι πόροι που
χρειάζονται για την αναγκαία στελέχωση
των νοσοκομείων, των δήμων και όλων
των υπηρεσιών του κράτους πρόνοιας με
μαζικές προσλήψεις εδώ και τώρα.

Καλούμε τα συνδικάτα και τα δημοτικά
συμβούλια να στηρίξουν τον αγώνα για να
μπουν οι ανάγκες για τις ζωές των ανθρώ-
πων πάνω από τα κέρδη.

Αμπελιώτη Μαρία, εργαζόμενη Δήμου Αθήνας • Ευθυμίου Χριστόδουλος, πρόεδρος
Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αγίου Δημητρίου • Καλπίδης Δημήτρης, αντιπρό-
εδρος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού • Λειβαδάρος Γιάννης, μέλος
ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας • Μεγαγιάννης Κώ-
στας, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων Δήμου Αγίας Παρασκευής • Ντάρης Λάζα-
ρος, εργαζόμενος Δήμου Νέας Ιωνίας • Στυλιανοπούλου Στέλλα, εργαζόμενη Δήμου
Περιστερίου • Φοινηνής Κώστας, εργαζόμενος Δήμου Βριλησσίων • Χατζάρας Νίκος,
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης • Χρονοπούλου
Χαρά, πρ. συμβασιούχος εργαζόμενη Δήμου Αθήνας • Κωνσταντίνου Πέτρος, δημοτι-
κός σύμβουλος Αθήνας • Ταγκόπουλος Σωκράτης, σύμβουλος 1ης κοινότητας Αθή-
νας, Βριζάκη Τάνια, σύμβουλος 2ης κοινότητας Αθήνας • Σκαλαβενίτης Νίκος, σύμ-
βουλος 4ης κοινότητας Αθήνας • Κατσούλη Αθανασία, σύμβουλος 5ης κοινότητας
Αθήνας, Αλεξανδράτος Νίκος, σύμβουλος 6ης κοινότητας Αθήνας • Μάραντος Βασί-
λης, σύμβουλος 7ης κοινότητας Αθήνας • Θωίδου Κατερίνα, δημοτική σύμβουλος Νί-
καιας-Ρέντη, Ρίζος Σεραφείμ, δημοτικός σύμβουλος Χανίων • Διαβολάκης Θανάσης,
δημοτικός σύμβουλος Πειραιά • Ειρήνη Πυλαρινού, εργαζόμενη Δήμου Ζωγράφου

Ανακοινώσεις για τα μέτρα που πρέπει να
πάρουν οι δήμοι για την αντιμετώπιση
της πανδημίας έβγαλαν μια σειρά δημο-

τικά σχήματα της αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς. 

Σε ανακοίνωσή της στις 25/3 η Ανταρσία στα
Χανιά δηλώνει ανάμεσα σε άλλα: “Καλούμαστε
να αντιμετωπίσουμε την επιδημία με μόλις 8
κρεβάτια ΜΕΘ. Οι 300 περίπου εργαζόμενοι
που αποτελούν το νοσηλευτικό προσωπικό του
νοσοκομείου Χανίων είναι λιγότεροι από τα 2/3
του απαραίτητου προσωπικού. Από τις νέες
προσλήψεις έως αυτή τη στιγμή έχουν έρθει
μόλις 4 νέες νοσηλεύτριες. Την ίδια στιγμή 10
εργαζόμενοι, που ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες,
αποσύρθηκαν για λόγους ασφάλειας, που ση-
μαίνει ότι οι προσλήψεις δεν καλύπτουν ούτε
κατά το ήμισυ τις θέσεις αυτές. Οι χειρισμοί
της προηγούμενης διοίκησης στέρησε από το
νοσοκομείο θέσεις 17 ιατρών που δεν έχουν
αποκατασταθεί. […] Ποιος θα φροντίζει [τους
άστεγους] όταν είναι γνωστό ότι οι περισσότε-
ροι από αυτούς έχουν ήδη βεβαρυμμένο πα-
ρελθόν στην υγεία τους; Επιβεβαιωνόμαστε δυ-
στυχώς με τραγικό τρόπο όσοι φώναζαν ότι δεν
φτάνει μόνο το υπνωτήριο αστέγων, αλλά χρει-
αζόμαστε μια πιο διευρυμένη δομή. Τι θα γίνει
με τους καταυλισμούς των Ρομά; Το πρόγραμ-
μα μεταστέγασής τους αφέθηκε να σαπίσει
από την δημοτική αρχή Βάμβουκα με αποτέλε-
σμα οι συνθήκες υγιεινής στους καταυλισμούς
να παραμένουν άθλιες. Τι ακριβώς συμβαίνει
στις φυλακές της Αγυιάς; Τι γίνεται στους θα-
λάμους των στρατιωτών στις μονάδες της πό-
λης; Να επιταχθούν τώρα κλειστά ξενοδοχεία
και στεγαστεί σε ανθρώπινες συνθήκες ο κό-
σμος που υποφέρει”.

Επιτακτική
“Είναι πιο επιτακτική από ποτέ η στελέχωση

του συνόλου των κοινωνικών υπηρεσιών στους
Δήμους. Οι γειτονιές πρέπει να παραμένουν
καθαρές, οι απολυμάνσεις πρέπει να επεκτα-
θούν. Η δυνατότητα ψυχολογικής στήριξης εί-
ναι ακόμα πιο αναγκαία. Η βοήθεια σε ανθρώ-
πους με αναπηρία ή ηλικιωμένους επίσης. Κι
όμως αυτά είναι το αντικείμενο υπηρεσιών που
όλα τα τελευταία χρόνια έγιναν στόχος ανελέη-
των επιθέσεων. Η καθαριότητα, οι κοινωνικές
υπηρεσίες των δήμων, το Βοήθεια στο Σπίτι,
σχεδόν συνολικά στελεχώθηκαν από συμβασι-
ούχους, που κάθε τόσο έρχονταν αντιμέτωποι
με την απόλυση και η ίδια η υπηρεσία με την
απαξίωση, το κλείσιμο ή την ιδιωτικοποίηση”,
τονίζει ανάμεσα σε άλλα με ανακοίνωσή της
στις 27/3 η “Αντίσταση και Ανατροπή – Αντικα-
πιταλιστική Κίνηση Βριλησσίων”. Αντίστοιχα η
Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Μα-
ρουσιού “Εκτός των Τειχών” κατήγγειλε την
απαγόρευση κυκλοφορίας και τόνισε: “Ο Δή-
μος Αμαρουσίου είναι συνένοχος σε αυτή την
πολιτική. Ο δήμαρχος στις ανακοινώσεις του
επαναλαμβάνει όλες τις υποκριτικές "εκκλή-
σεις" της κυβέρνησης για "αλληλεγγύη" και
"υπευθυνότητα". Αλλά ο δήμος δεν έχει πάρει
ούτε ένα πραγματικό (όχι τυπικό και εικονικό)
μέτρο για να προστατέψει τους εργαζόμενους
στην καθαριότητα και τις άλλες υπηρεσίες από

τον ιό. Ούτε έχει πάρει κανένα μέτρο για να
προστατέψει τους δημότες από την οικονομική
καταστροφή που έρχεται. Θα παγώσει τα δημο-
τικά τέλη; Θα στηρίξει τους συμπολίτες μας
που χάνουν τη δουλειά τους ή το εισόδημά
τους; Θα προσφερθεί, έστω και την τελευταία
ώρα, να φιλοξενήσει -σε άδεια διαμερίσματα,
χώρους του δήμου και ξενοδοχεία- πρόσφυ-
γες;”

Η “Ανταρσία στην Κοκκινιά” έβγαλε ανακοί-
νωση στην οποία υπογραμμίζει: “Με κυνισμό
αντιμετωπίζει η δημοτική αρχή τους κατοίκους
της πόλης μας, αφού προσπαθεί να αντιμετωπί-
σει την πανδημία με τη δημιουργία ενημερωτι-
κής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ μαζί με μπό-
λικα διαδικτυακά συγχαρητήρια στους εργαζό-
μενους για την αυτοθυσία τους”, ενώ διεκδικεί,
μεταξύ άλλων: “Μονιμοποίηση όλων των συμ-
βασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Έκτακτες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
στους δήμους. Όχι εκχώρηση της καθαριότη-
τας στους ιδιώτες. Έκτακτη Επιχορήγηση
στους ΟΤΑ για μέτρα προστασίας του πληθυ-
σμού. Δωρεάν Τεστ για κορονοϊό στα ΤΟΜΥ και
στα Δημοτικά ιατρεία του Δήμου. Ενίσχυση του
«Βοήθεια στο Σπίτι» με προσλήψεις προσωπι-
κού, για να παρέχει στήριξη σε ευάλωτες ομά-
δες του πληθυσμού. Τηλεφωνική γραμμή επι-
κοινωνίας του δημότη και συγκρότηση ομάδων
που θα προσφέρουν βοήθεια και στήριξη κατ’
οίκων. Μέριμνα για εξεύρεση στέγης σε άστε-
γους και πρόσφυγες. Να κλείσουν τα καμπ και
να ανοίξουν τα κλειστά δημοτικά κτίρια”.

Ανακοίνωση έβγαλε στις 28/3 και η περιφε-
ρειακή κίνηση “Ανταρσία στην Ανατολική Μακε-
δονία Θράκη” με αφορμή τον αποκλεισμό του
Εχίνου, στην οποία τονίζει μεταξύ άλλων ότι οι
πραγματικές υγειονομικές βόμβες είναι οι
στρατώνες στους οποίους στοιβάζονται οι φαν-
τάροι και το κλείσιμο των εστιών του ΔΠΘ, και
όχι οι πρόσφυγες όπως λέει η κυβερνητική
προπαγάνδα.

Αφροδίτη Φράγκου

Διεκδικούμε από τους 
Δήμους σε κάθε γειτονιά



1 Απρίλη 2020, Νο 1416Οι ένοχοι της πανδημίας εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Ησυσχέτιση ανάμεσα στις μεγάλες επι-
δημίες και τις συνθήκες διαβίωσης έχει
γίνει αντικείμενο μελέτης από παλαιότε-

ρα. Η πανώλη υπήρξε η αιτία να αρχίσουν οι
επιστήμονες να αναρωτιούνται για την συσχέ-
τιση των πανδημιών με τις κακές περιβαλλον-
τολογικές συνθήκες, κυρίως στις μεγάλες πό-
λεις με πυκνή δόμηση κατοικιών και οικιακών
βιοτεχνιών, και την εξάπλωση των νοσημάτων.
Τον 18ο αιώνα έγιναν προσπάθειες να δημι-
ουργηθούν ζωτικά ανοίγματα αλλά και αποχε-
τευτικά έργα σε πόλεις με πυκνή δόμηση για
να ανακόψουν ενδημίες. Μετά τον δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο άρχισαν να μιλούν για τις
πράσινες πόλεις και την επίπτωση στην ψυχική
υγεία των κατοίκων αλλά και τον ρόλο που θα
παίξουν αυτές σε περίπτωση ενδημιών.

Το  18ο αιώνα, αρχίζουν πλέον οι γιατροί να
συσχετίζουν νοσήματα του πνεύμονα με τις

κακές συνθήκες εργασίας. Εργαζόμενοι σε
ορυχεία αλλά και στην βαριά βιομηχανία, πα-
ρουσιάζουν παθήσεις των πνευμόνων που συ-
σχετίζονται με τα μέταλλα των εξορύξεων αλ-
λά και είναι πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις. Επί-
σης αρχίζει να διαφαίνεται και η συσχέτιση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στις μεγάλες
πόλεις, και στην επίπτωση του άσθματος. Τα
τελευταία είκοσι χρόνια πια οι γιατροί αρχί-
ζουν να κρούουν το κώδωνα του κινδύνου, κα-
θώς μικρόβια αλλά και ιοί, αρχίζουν να ανα-
πτύσσουν μια περίεργη επιθετικότητα. Οι
έρευνες απέδειξαν ότι η επιθετικότητα αυτή
οφείλεται στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την
καταστροφή του περιβάλλοντος που οδηγούν

στην άνοδο της θερμοκρασίας και της υγρα-
σίας, γεγονός που τα τελευταία χρόνια γίνεται
όλο και πιο αισθητό παγκοσμίως. Επίσης η μό-
λυνση των λημμάτων από τα προιόντα εξορύ-
ξεων, της βαριάς βιομηχανίας,αλλά και βιομη-
χανία τροφίμων οξύνουν το πρόβλημα. 

Η σημερινή πανδημία περίτρανα αποδει-
κνύει αυτά που οι επιστήμονες είχαν επισημά-
νει. Μια πανδημία που ξεκίνησε σε μια φτωχή
πόλη με κακή δόμηση, με βαριά βιομηχανία,
με ανεξέλεγκτη βιομηχανία τροφίμων, με μο-
λυσμένα λήμματα ήταν το καλύτερο περιβάλ-
λον για μία νέα μετάλλαξη ενός γνωστού ιού.
Αυτές οι ίδιες οι συνθήκες ευνόησαν την γρή-
γορη μετάδοσή του. Η εμπειρία από τις άλλες

χώρες που η πανδημία σκοτώνει καθημερινά
εκατοντάδες συνανθρώπους μας, δείχνει ότι η
νοσηρότητα αλλά και η θνητότητα από τον ιό
είναι μεγαλύτερη σε φτωχές περιοχές με πό-
λεις που η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι έντονη
και υπάρχουν βρώμικα λήμματα. 

Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί για το
πως και για το γιατί, που μένει να το δούμε
σύντομα αφού οι επιστήμονες εργάζονται πυ-
ρετωδώς πάνω σε αυτό. Πιθανότατα συσχετί-
ζεται με τα υποκείμενα νοσήματα των πνευμό-
νων ή με την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα του
ιού μέσω των σωματιδίων από τις καύσεις που
συντελούνται στα εργοστάσια των περιοχών.
Καθήκον κάθε επιστήμονα, αλλά και κάθε επα-
ναστάτη είναι να αναδείξει το πρόβλημα και να
παλέψει για έναν κόσμο που θα σέβεται το πε-
ριβάλλον.

Μαρία Ντάσιου, πνευμονολόγος

Επιδημίες και περιβάλλον

Σε 8,6 τρισεκατομμύρια δολά-
ρια ανέρχονται τα κέρδη των
μεγαλύτερων 35 φαρμακευτι-

κών εταιριών το διάστημα 2000-
2018, περίπου 42 φορές το ΑΕΠ της
Ελλάδας. Σε 1,4 τρις δολάρια υπο-
λογίζεται ότι θα φτάσει το μέγεθος
συνολικά της βιομηχανίας φαρμά-
κου το 2020, ενός εκ των πιο ισχυ-
ρών καπιταλιστικών λόμπι σε όλο
τον πλανήτη. Τι έκαναν λοιπόν οι με-
γάλες φαρμακευτικές εταιρίες, όταν
στα τέλη Δεκέμβρη του 2019 εμφα-
νίστηκε ο νέος κορονοϊός στην Κίνα
και ακόμη περισσότερο στα τέλη Γε-
νάρη όταν ο ΠΟΥ κήρυξε παγκόσμια
κατάσταση έκτακτης ανάγκης; Στην
ουσία τίποτα.

«Μέχρι σήμερα καμιά από τις 4
φαρμακευτικές εταιρίες που επικεν-
τρώνονται στα εμβόλια δεν έχει αν-
ταποκριθεί στην πρόκληση του νέου
κορονοϊού» διαβάζουμε στις 7 Φλε-
βάρη στo οικονομικό περιοδικό Bar-
ron’s. «Ο κορονοϊός μοιάζει βέβαιο
ότι θα μπει και αυτός στη μακρά λί-
στα εκείνων των ασθενειών που η
βιομηχανία φαρμάκου έχει γυρίσει
την πλάτη και περιλαμβάνει: την αν-
τιμικροβιακή αντίσταση, τα παιδια-
τρικά φάρμακα, φάρμακα για τις
ασθένειες των φτωχών, ξεχασμένες
τροπικές ασθένειες, τον έμπολα και
τις σπάνιες ασθένειες». 

Πέντε μόλις βδομάδες μετά, στις
13 Μάρτη, η κατάσταση είχε αλλάξει
άρδην: 

"Οι φαρμακευτικές εταιρείες βλέ-
πουν το Covid-19 σαν μια επιχειρη-
ματική ευκαιρία που έρχεται μια φο-
ρά στη ζωή" δηλώνει ο Gerald Pos-
ner, συγγραφέας του βιβλίου Phar-
ma: Greed, Lies, and the Poisoning
of America στο Intercept. «Για τη νέα
επιδημία του κορονoϊού, ειδικότερα,
χρειαζόμαστε θεραπείες, εμβόλια
και τεστ. Δεκάδες εταιρείες βρί-
σκονται σε αγώνα δρόμου για να
προλάβουν. Η παγκόσμια κρίση, για
τις εταιρίες φαρμάκου μπορεί να
εξελιχθεί σε ένα block buster».

Τι μεσολάβησε από αυτήν την αλ-
λαγή πλεύσης; Ο μαζικός θάνατος. 

«Ο συνολικός αριθμός ανθρώπων
που έχουν μολυνθεί, αν κανείς συμ-
περιλάβει το SARS, το MERS και αυ-
τόν τον νέο ιό, είναι κάτω από 12.500
άνθρωποι. Αυτός ο αριθμός δεν απο-
τελεί αγορά. Οι φαρμακευτικές εται-
ρίες δεν ενδιαφέρονται» παραπονιό-
ταν ο δομικός βιολόγος Rolf Hilgen-
feld, σε ένα άρθρο που δημοσιεύτη-
κε στις 24 Γενάρη στο περιοδικό Na-
ture.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι
μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες και

οι κυβερνήσεις είχαν όλη τη δυνατό-
τητα να ετοιμαστούν για την αντιμε-
τώπιση μιας ενδεχόμενης επιδημίας
και σε μακροπρόθεσμη βάση και σε
άμεση. Αλλά δεν το έκαναν. 

Όπως καταγγέλλουν επιστήμονες,
όπως ο μικροβιολόγος Malik Peiris
με δέκα χρόνια εργασίας στους κο-
ρονοϊούς, στο πανεπιστήμιο του
Χονγκ Κονγκ, μετά την επιδημία του
SARS το 2003 υπήρξε μια τεράστια
πρόοδος πάνω στα εμβόλια για τους
κορονοϊούς που όμως εγκαταλεί-

φθηκε μετά το 2005 όταν η επιδημία
υποχώρησε. Οι εταιρίες αλλά και οι
κυβερνήσεις, σταμάτησαν να επεν-
δύουν σε κάτι που δεν είχε κέρδος
και δεν αποτελούσε άμεσο κίνδυνο. 

Ο Αλιμουντίν Ζούμλα, καθηγητής
επιδημιολόγος στο Λονδίνο υποστή-
ριξε το 2016 ότι η απειλή των κορο-
νοϊών που συνεχίστηκε με τον MERS
το 2013 θα μπορούσε να είναι μια
«χρυσή ευκαιρία» να ξεπεραστούν
τα εμπόδια που υπάρχουν στην ανά-
πτυξη των αντικοροϊκών φαρμάκων.
Αλλά η μικρή συγκριτικά αγορά
ήταν ξανά το εμπόδιο καθώς και το
γεγονός ότι πέρα από όλα τα άλλα
οι συνεχείς μεταλλάξεις των κορο-
νοϊών καθιστούν ασύμφορη μια μα-
ζική επένδυση. Κοιτάζοντας κανείς
τους πίνακες επενδύσεων της φαρ-
μακοβιομηχανίας μπορεί να δει
πράγματι ότι τα μεγαλύτερα έσοδα
έρχονται από τις πωλήσεις φαρμά-
κων που αφορούν τον καρκίνο, τον
διαβήτη και γενικότερα διαδεδομέ-
νες ασθένειες με δεδομένα κέρδη.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι με το ξέ-
σπασμα της επιδημίας στην Κίνα,
ήταν οι μικρές εταιρίες που κινητο-
ποιήθηκαν πάνω στο ζήτημα της δια-
μόρφωσης των τεστ διάγνωσης των
κρουσμάτων. Ένα από τα πρώτα
τεστ για τον covid19 είχε σχεδιαστεί
στα εργαστήρια της εταιρίας TIB
Molbiol με δυναμικό περίπου 30 ερ-
γαζομένων στη Γερμανία ήδη από
τις 9 Γενάρη. Στα τέλη Φεβρουαρί-

ου, η εταιρία παρασκεύασε περίπου
4 εκατομμύρια τεστ και τον Μάρτιο
κατασκεύαζε 1,5 εκατομμύριο κάθε
βδομάδα με τιμή πώλησης περίπου
1,6 ευρώ το τεστ.

Η Δρ. Elif Akyuz είναι ιδρυτική συ-
νέταιρος και R&D Director for Rea-
gents (αντιδραστήρια), για την Ana-
tolia Geneworks, μια από τις λίγες
εταιρείες που φτιάχνουν test kit για
τον COVID-19. Όπως ανέφερε σε
ρεπορτάζ του Vice στις 17 Μαρτίου.
«Ξεκινήσαμε την παραγωγή ενός
test kit αμέσως, στα μέσα Δεκέμβρη,
στην αρχή της έξαρσης. Τότε, ο ιός
ήταν μόνο στην Κίνα. Έπειτα, σχε-
δόν αμέσως στην Ιταλία. … Σε κανο-
νικές συνθήκες, παράγουμε περίπου
1,5 εκατομμύρια συνολικά τεστ τον
χρόνο ή περίπου 29.000 την εβδομά-
δα… Τώρα φτιάχνουμε 120.000-
140.000 τεστ κάθε βδομάδα. Δου-
λεύουμε σαν τρελοί».

Αυτή ήταν η εικόνα μέχρι προχ-
θές. Και τώρα, μόνο τώρα που η
«αγορά» του κορονοϊού, δηλαδή η
επιδημία διεθνοποιήθηκε, τρέχουν οι
μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες,
υποστηριζόμενες οικονομικά από τις
κυβερνήσεις, να μπουν δυναμικά
στον ανταγωνισμό για θεραπείες,
φάρμακα, εμβόλια. Αντί να σπεύ-
σουν να φτιάξουν τεστ και να θέ-
σουν τις βάσεις για γρηγορότερες
θεραπείες που θα εμποδίσουν την
επιδημία, αφήνουν ανεξέλεγκτο το
άπλωμά της, και μόλις δουν χρήμα
στον ορίζοντα, τρέχουν να εισπρά-
ξουν.

Πρόκειται για καπιταλιστική παρά-
νοια. Την είδαμε τις δεκαετίες του
’80 και του ’90 με το AIDS και την
ξαναβλέπουμε και σήμερα. Το χάος
της αγοράς των επιχειρήσεων υπό
των έλεγχο των Τραμπ και των Μη-
τσοτάκηδων. Η μόνη απάντηση είναι
η εθνικοποίηση των φαρμακευτικών
εταιριών υπό τον έλεγχο των εργα-
ζομένων και των επιστημόνων που
θα βάζουν την υγεία και την ανθρω-
πότητα πάνω από τα κέρδη.

Γιώργος Πίττας

Ο καπιταλισμός και η ελευθερία της αγοράς αποτελούν το πιο σοβαρό εμπόδιο
στην αντιμετώπιση της επιδημίας του CoViD 19. Στην καρδιά του προβλήματος
βρίσκονται οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες, αλλά και οι βιομηχανίες τροφί-
μων και οι πολυεθνικές της ενέργειας που καταστρέφουν το περιβάλλον και αλ-
λοιώνουν το κλίμα. Σε αυτές τις σελίδες παρουσιάζουμε τις ευθύνες τους.

ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Φονικές προτεραιότητες
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Στην πιo έγκυρη, μέχρι τώρα,
εργασία1 οι επιστήμονες κατέ-
ληξαν στο συμπέρασμα ότι ο

ιός SARS-CoV-2 που προκαλεί την
πνευμονία COVID-19 ήταν αποτέλε-
σμα φυσικής επιλογής και όχι προϊόν
γενετικής μηχανικής και υποστηρί-
ζουν δύο πιθανά σενάρια για την
προέλευσή του. Στο πρώτο σενάριο ο
ιός εξελίχθηκε στη σημερινή του πα-
θογόνο κατάσταση μέσω φυσικής
επιλογής σε κάποιο ξενιστή - ζώο (με
πιο πιθανή τη νυχτερίδα) και στη συ-
νέχεια μεταπήδησε στον άνθρωπο.
Στο δεύτερο σενάριο, ένα μη παθο-
γόνο στέλεχος του ιού μεταπήδησε
από έναν ζωικό ξενιστή (με πιο πιθα-
νό τον παγκολίνο ή το κουνάβι), στον
άνθρωπο και στη συνέχεια εξελίχθη-
κε στην σημερινή του παθογόνο κα-
τάσταση. Οι επιστήμονες υποστηρί-
ζουν ότι αν ο ιός SARS-CoV-2 μετα-
πήδησε στον άνθρωπο στην παθολο-
γική του μορφή από ζωικό ξενιστή,
αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης
μελλοντικών επιδημιών. Ήδη ο ιός
SARS-CoV-2 είναι ο έβδομος κορω-
νοϊός που μολύνει ανθρώπους. 

Αλλά για την πανδημία ΔΕΝ φταίνε
τα ζώα – ξενιστές. 

Στην ελληνική έκδοση της Le Mon-
de diplomatique2 αναδημοσιεύεται άρ-
θρο της Sonia Shah από το περιοδικό
«The Nation» με τίτλο: "Από πού έρ-
χονται οι κορονοϊοί;". Γράφει η Sonia
Shah: "Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα
αγώνα δρόμου για να ενοχοποιηθεί το
άγριο ζώο που ευθύνεται για αυτόν
τον κορονοϊό... παρόμοιες υποθέσεις
μάς εμποδίζουν να δούμε ότι η ολοέ-
να πιο ευάλωτη θέση μας απέναντι
στις πανδημίες έχει μια πολύ βαθύτε-
ρη αιτία: την εντεινόμενη καταστροφή
των ενδιαιτημάτων της άγριας ζωής...
από το 1940, εκατοντάδες παθογόνα
μικρόβια έχουν κάνει την εμφάνιση ή
την επανεμφάνισή τους σε περιοχές
όπου, μερικές φορές, δεν είχαν ποτέ
παρατηρηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις
του ιού HIV, του Έμπολα στη Δυτική
Αφρική ή του Ζίκα στην αφρικανική
ήπειρο. Η πλειονότητά τους (60%) εί-
ναι ζωικής προέλευσης... ωστόσο, τα
ζώα δεν φέρουν την παραμικρή ευθύ-
νη... είναι λάθος να πιστεύουμε ότι τα
ζώα είναι σε μεγάλο βαθμό προσβε-
βλημένα από θανατηφόρους παθογό-
νους οργανισμούς έτοιμους να μας
μολύνουν. Στην πραγματικότητα, η
πλειονότητα των μικροβίων ζει μέσα
στον οργανισμό των ζώων χωρίς να
τους προξενούν το παραμικρό κακό.
Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού: με την
ξέφρενη αποδάσωση, αστικοποίηση
και εκβιομηχάνιση, προσφέραμε στα
μικρόβια τον τρόπο να φτάσουν μέχρι
το ανθρώπινο σώμα και να προσαρμο-
στούν σε αυτό". 

Οι ιοί δεν είναι κάτι άχρηστο στη
φύση. Αντίθετα, συμβάλουν, με τον
τρόπο τους, στη βιοποικιλότητα και
ενυπάρχουν στα κύτταρα όλων των
ειδών και σε κάθε οικοσύστημα. Ανα-
πτύσσονται και πολλαπλασιάζονται

στους οργανισμούς που τους "φιλο-
ξενούν" (ξενιστές) και ο πληθυσμός
τους καθορίζεται από τον πληθυσμό
του είδους στον οργανισμό του οποί-
ου «φιλοξενούνται». Κανένας ιός δεν
είναι «επιθετικός» από τη φύση του
και δεν έχει ανάγκη να αναπτύξει μη-
χανισμό μετάδοσης σε άλλα είδη πέ-
ραν αυτού που τον φιλοξενεί. Όταν,
όμως, ο πληθυσμός του είδους που
τον «φιλοξενεί» δέχεται επίθεση (με
αποτέλεσμα την αλλαγή του οικοσυ-
στήματος του) η επίθεση αυτή θα με-
ταφερθεί και στον ιό με αποτέλεσμα
να αναπτύσσει, ως «άμυνα επιβίω-
σης», στελέχη τέτοια που να ξεκλει-
δώνουν την είσοδο του στα κύτταρα
άλλων οργανισμών τα οποία μέχρι
τότε δεν είχε «επισκεφτεί». Όσο αυ-
ξάνεται η ένταση της επίθεσης στους
ζωτικούς χώρους των ζώων, οι ιοί
που «κατοικούν» σ' αυτά αναγκάζον-
ται να αναπτύξουν «μηχανισμό περά-
σματος» στο ανθρώπινο κύτταρο και
υπεύθυνες γι’ αυτές τις επιθέσεις εί-
ναι η βιομηχανία τροφίμων και η βιο-
μηχανική κτηνοτροφία για την αναζή-
τηση μεγαλύτερου κέρδους.  

Ο Michael Roberts3 αναφέρει ότι
“εκτός από χοίρους ακόμα και τα πιο
άγρια είδη ζώων εμπλέκονται σε αλυ-
σίδες προστιθέμενης αξίας ειδών δια-
τροφής: ανάμεσά τους στρουθοκάμη-
λοι, σκαντζόχοιροι, κροκόδειλοι, νυχτε-
ρίδες. Κάποια είδη καταλήγουν στα
πιάτα πριν καν αναγνωριστούν επιστη-
μονικά, συμπεριλαμβανομένου ενός
νέου είδους σκυλόψαρου που βρέθηκε
σε αγορά της Ταϊβάν. Όλα αυτά τα
ζώα αντιμετωπίζονται ως διατροφικά

εμπορεύματα. Καθώς η φύση λεηλα-
τείται περιοχή την περιοχή, είδος το εί-
δος, αυτά που απομένουν αποκτούν
υψηλότερη αξία. Οι βιομηχανικές φάρ-
μες εν τω μεταξύ ενθαρρύνουν τις
εταιρίες άγριων τροφών να βάζουν δο-
λώματα βαθύτερα στα δάση, αυξάνον-
τας την πιθανότητα να πιάσουν ένα
νέο παθογόνο, περιορίζοντας ταυτό-
χρονα την περιβαλλοντική πολυπλοκό-
τητα με την οποία το δάσος ανακόπτει
τις αλυσίδες μετάδοσης”. 

Ο καπιταλισμός παράγει για το
κέρδος και όχι για να ικανοποιήσει
ανθρώπινες ανάγκες, αδιαφορώντας
για τις όποιες άλλες επιπτώσεις, είτε
αυτές αφορούν το περιβάλλον είτε
την υγεία των ανθρώπων.

Βιομηχανική κτηνοτροφία
Η βιομηχανική κτηνοτροφία, στο

σύνολο της, έχει αποψιλώσει μια
έκταση ίση με την αφρικανική ήπειρο
(!) προκειμένου να εκθρέψει ζώα που
προορίζονται για σφαγή. Εκατοντά-
δες χιλιάδες ζώα στοιβάζονται το ένα
πάνω στο άλλο δημιουργώντας ιδανι-
κές συνθήκες για τη μετάλλαξη των
μικροβίων σε θανάσιμους παθογό-
νους οργανισμούς (οι ιοί της γρίπης
των πτηνών, των οποίων ξενιστές
ήταν υδρόβια πουλιά, έκαναν πάρτυ
στα πτηνοτροφεία όπου και μεταλλά-
χτηκαν αποκτώντας περισσότερη λοι-
μογόνο δύναμη). 

Επιπλέον, υπάρχει και το χρυσοφό-
ρο κύκλωμα του παράνομου εμπορί-
ου όπου στα παζάρια ζωντανών ζώων
(wet markets) είδη που δεν θα είχαν
βρεθεί ποτέ μαζί στη φύση βρίσκον-

ται εκεί σε διπλανά κλουβιά και τα μι-
κρόβια τους μπορούν να περάσουν
από το ένα στο άλλο και από εκεί
στον άνθρωπο.4

Η αποψίλωση δασών και η κατα-
στροφή οικοτόπων όχι μόνο απειλεί με
εξαφάνιση μεγάλο αριθμό ζωικών ει-
δών αλλά και τα είδη που επιβιώνουν
έχουν περιορισμένη έκταση οικοτόπων
με αποτέλεσμα την αύξηση της πιθα-
νότητας στενών και επαναλαμβανόμε-
νων επαφών με τον άνθρωπο. Ο Έμπο-
λα αποτελεί χαρακτηριστική περίπτω-
ση. Οι εμφανίσεις αυτού του ιού, του
οποίου η προέλευση εντοπίστηκε σε
διάφορα είδη νυχτερίδας, είναι συχνό-
τερες στις ζώνες της Κεντρικής και
της Δυτικής Αφρικής που έχουν υπο-
στεί αποψίλωση των δασών τους. Η
αποψίλωση των δασών "υποχρεώνει"
τις νυχτερίδες να φωλιάσουν στα δέν-
τρα των κήπων και των αγροκτημάτων.
Το ίδιο ισχύει και για τις ασθένειες που
μεταδίδονται από τα κουνούπια. 

Ο επεκτατισμός της βιομηχανίας
τροφίμων όχι μόνο δεν θρέφει τον
πληθυσμό του πλανήτη αλλά αντίθε-
τα μεγαλώνει την παγκόσμια πείνα
γιατί απευθύνεται στις αγορές, στρέ-
φει την γεωργία στην μονοκαλλιέρ-
γεια για τις ανάγκες της βιομηχανίας,
καταστρέφοντας, ταυτόχρονα, και το
περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, o αριθμός
των ανθρώπων που υποφέρουν από
την πείνα και ο αριθμός των ανθρώ-
πων που πλήττονται από επισιτιστική
ανασφάλεια, υπολογίζεται πως είναι
περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια.
Την ώρα που, σύμφωνα με στοιχεία

της Greenpeace, 40 εκατομμύρια άν-
θρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από
πείνα, καθημερινά παράγονται 356 κι-
λά δημητριακών ανά άτομο. 

Η βιομηχανία κρέατος είναι χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα. Αν και συμμε-
τέχει με λιγότερο από 2% στο παγκό-
σμιο ΑΕΠ, είναι υπεύθυνη για το 18%
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τη σει-
ρά τους, τα αέρια του θερμοκηπίου
ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή,
η οποία με τη σειρά της έχει κατα-
στροφικές συνέπειες στην παραδο-
σιακή γεωργία (πλημμύρες, ξηρασία,
ερημοποίηση) οδηγώντας με μαθημα-
τική ακρίβεια στην εξαθλίωση και την
πείνα, τεράστιους πληθυσμούς αν-
θρώπων.

Στη Νότια Αμερική η υπερβόσκηση
έχει αφήσει το χώμα στείρο και κορε-
σμένο με ζωική κοπριά. Οι κτηνοτρό-
φοι εύκολα καταφεύγουν στην παρά-
νομη υλοτομία για να εκκαθαρίσουν
νέες εκτάσεις, ιδίως στη Βραζιλία, η
οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγω-
γός και εξαγωγέας βοδινού, δέρμα-
τος και σόγιας (για την παρασκευή
ζωοτροφών) στον κόσμο. Η κτηνο-
τροφία ευθύνεται για την αποψίλωση
του 91% των δασών του Αμαζονίου
και την καταστροφή 136 εκατομμυ-
ρίων τροπικών στρεμμάτων με αποτέ-
λεσμα να χάνονται 110 είδη φυτών,
ζώων και εντόμων κάθε μέρα.  

Σήμερα, σχεδόν το 60% της παγκό-
σμιας γεωργικής γης χρησιμοποιείται
για ένα μόνο προϊόν διατροφής: το
βόειο κρέας. Ωστόσο, το βόειο κρέας
αντιπροσωπεύει μόνο το 2% των θερ-
μίδων που καταναλώνουν οι άνθρω-
ποι. Η πίεση για εξεύρεση νέων εκτά-
σεων για βοσκότοπους και ζωοτρο-
φές είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος
παράγοντας αποψίλωσης των δασών.

Ξαναγυρνώντας στη Sonia Shah: "η
μετάλλαξη των ζωικών μικροβίων σε
παθογόνους για τον άνθρωπο οργανι-
σμούς, δεν πρόκειται για νέο φαινόμε-
νο. Η εμφάνισή του χρονολογείται
από τη νεολιθική εποχή, όταν το αν-
θρώπινο ον άρχισε να καταστρέφει
τους οικοτόπους της άγριας ζωής για
να επεκτείνει την καλλιεργήσιμη γη
του, αλλά και να εξημερώνει ζώα για
να τα μετατρέψει σε υποζύγια. Σε αν-
τάλλαγμα, τα ζώα μάς προσέφεραν
μερικά δηλητηριασμένα δώρα: η ιλα-
ρά και η φυματίωση προέρχονται από
τις αγελάδες, ο κοκκύτης από τα γου-
ρούνια και η γρίπη από τις πάπιες. Η
διαδικασία συνεχίστηκε κατά τη διάρ-
κεια του ευρωπαϊκού αποικιακού επε-
κτατισμού...Οι πανδημίες που προκλή-
θηκαν από την αποικιακή εισβολή εξα-
κολουθούν να εμφανίζονται και σήμε-

ρα...Ευτυχώς, όπως δεν υπήρξαμε πα-
θητικά θύματα αυτής της διαδικασίας,
έχουμε και τη δυνατότητα να πράξου-
με πολλά προκειμένου να περιορίσου-
με τον κίνδυνο εμφάνισης των μικρο-
βίων. Μπορούμε να προστατέψουμε
τους οικοτόπους της άγριας ζωής,
ώστε τα ζώα να κρατούν τα μικρόβιά
τους αντί να μας τα μεταδίδουν...
Μπορούμε να οργανώσουμε μια στενή
επιτήρηση των χώρων όπου τα ζωικά
μικρόβια είναι πιο πιθανό να μεταλ-
λαχθούν σε παθογόνους οργανισμούς
για τον άνθρωπο, και να επιχειρήσου-
με να εξουδετερώσουμε όσα εμφανί-
ζουν τάσεις προσαρμογής στον αν-
θρώπινο οργανισμό, προτού προλά-
βουν να πυροδοτήσουν πανδημίες.
Αυτό ακριβώς επιδιώκουν εδώ και δέ-
κα χρόνια οι ερευνητές του προγράμ-
ματος Predict... Στις ΗΠΑ, οι προσπά-
θειες της κυβέρνησης Τραμπ να απαλ-
λάξει την εξορυκτική βιομηχανία, αλλά
και το σύνολο των βιομηχανικών δρα-
στηριοτήτων, από οποιοδήποτε ρυθμι-
στικό πλαίσιο θα οδηγήσει στην απώ-
λεια οικοτόπων, ευνοώντας τη μετα-
φορά μικροβίων από τα ζώα στους αν-
θρώπους. Ταυτόχρονα, η αμερικανική
κυβέρνηση...αποφάσισε να θέσει τέ-
λος στο πρόγραμμα Predict. Επιπλέον,
στις αρχές Φεβρουαρίου του 2020,
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μει-
ώσει κατά 53% τη συνεισφορά της
στον προϋπολογισμό του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)...».  

Οι εμφανίσεις ιών είναι αναπόφευ-
κτες, όχι όμως και οι επιδημίες. Αλλά
για να απαλλαγούμε από αυτές πρέ-
πει να συγκρουστούμε με τη βιομη-
χανία τροφίμων, τις κυβερνήσεις που
την στηρίζουν και το ίδιο το σύστημα
που καταστρέφει το περιβάλλον και
τις ζωές μας.

Γιώργος Ράγκος

1. "The proximal origin of SARS-Cov-2"
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature,
https://www.nature.com/articles/s41591-
020-0820-9.
2. Δημοσιογράφος και συγγραφέας του
«Pandemic: Tracking Contagions. From
Cholera to Ebola and Beyond», Sarah
Crichton Books, Νέα Υόρκη, 2015).
https://monde-diplomatique.gr/?p=4114
3. Βλέπε: Κώστας Πολύδωρος,
https://socialismfrombelow.gr/article.ph
p?id=1228.
4. Κατά μία εκδοχή, ο ιός πέρασε για
πρώτη φορά σε ανθρώπους στην επαρ-
χία Γουχάν της Κίνας μέσω της πώλη-
σης παγκολίνων σε τέτοια υπαίθρια
αγορά ζωντανών ζώων. Ο παγκολίνος
αποτελεί επαπειλούμενο είδος μυρμηγ-
κοφάγου που ζει σε τροπικές περιοχές
της Αφρικής και της Ασίας και αποτελεί
περιζήτητο «διατροφικό εμπόρευμα».

«Τα επιθετικά μέτρα για την εύρεση, την
απομόνωση, τη θεραπεία και την ιχνη-
λάτηση δεν είναι μόνο η καλύτερη και

ταχύτερη διέξοδος από ακραίους κοινωνικούς
και οικονομικούς περιορισμούς – αλλά και για να
αποφευχθούν αυτοί οι περιορισμοί. Οι χώρες θα
πρέπει να αυξήσουν τον αριθμό και να εκπαιδεύ-
σουν τους εργαζόμενους στα συστήματα δημό-
σιας Υγείας και φροντίδας, αλλά και να εφαρμό-
σουν συστήματα για να εντοπίσουν κάθε ύποπτο
κρούσμα, εντατικοποιώντας τους ελέγχους» δή-
λωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας Γκρεμπεγέσους πριν από περί-
που μια εβδομάδα.

Ιχνηλάτηση, εντατικοποίηση των ελέγχων, εν-
τοπισμός των κρουσμάτων, ενδυνάμωση των συ-
στημάτων Υγείας είναι η πρόταση έστω και καθυ-
στερημένη του ΠΟΥ για τον περιορισμό της παγ-
κόσμιας επιδημίας, αξιοποιώντας στην ουσία μια
σειρά από διεθνή δεδομένα και συγκρίνοντας τα
στατιστικά σε μια σειρά χώρες. Και αυτό που κά-
νει τελικά τη διαφορά δεν είναι τα αυστηρά ή αυ-
στηρότερα μέτρα καραντίνας που ισχύουν στις
περισσότερες χώρες αλλά η συνολικότερη αντι-
μετώπιση. 

Είναι γνωστό το παράδειγμα της κωμόπολης
Βο Εουγκανέο με πληθυσμό 3.300 ατόμων, που
στην καρδιά της βόρειας Ιταλίας, μπήκε σε κα-
ραντίνα στα μέσα Φλεβάρη και στη συνέχεια, και
οι 3.300 κάτοικοι, ακόμη κι αυτοί που δεν είχαν
συμπτώματα, εξετάστηκαν για τον κορονοϊό. Αυ-
τή η μαζική εξέταση αποκάλυψε ότι περίπου το
3% των κατοίκων είχαν μολυνθεί από τον κορω-
νοϊό την δεδομένη χρονική στιγμή και από αυ-
τούς, περίπου οι μισοί δεν είχαν εμφανίσει συμ-
πτώματα όταν βρέθηκαν θετικοί. Τα κρούσματα
απομονώθηκαν, οι επαφές που είχαν εντοπίστη-
καν. Μέσα σε 14 ημέρες, ο ιός είχε εξαλειφθεί
από την κοινότητα. 

Η πυκνοκατοικημένη Σιγκαπούρη με πληθυσμό
περίπου 6 εκατομμύρια κατοίκους (με πρώτο
κρούσμα στις 22 Γενάρη) έχει στις 29/3, την ώρα
που γράφονται αυτές οι γραμμές, 802 κρούσμα-
τα και 3 μόλις νεκρούς. Ένας λόγος αφορά στην
έγκαιρη προετοιμασία. Η Σιγκαπούρη, που στη
διάρκεια της επιδημίας του SARS το 2003 είχε
μια μεγάλη θνησιμότητα 13,9% επί 238 κρουσμά-
των είχε μεριμνήσει όλο αυτό το διάστημα ώστε
να έχει ειδικά νοσοκομεία, θαλάμους αρνητικής
πίεσης, για να αντιμετωπίσει μια νέα αντίστοιχη
απειλή.  

Επιπλέον μετά την ειδοποίηση του ΠΟΥ στα τέ-
λη Γενάρη πήρε τα εξής μέτρα: Μαζικά τεστ άμε-
σα που είχαν σαν συνέπεια τον έγκαιρο εντοπι-
σμό των κρουσμάτων. Μεταφορά των κρουσμά-
των σε νοσοκομεία όπου φροντίζονται μακριά
από τις οικογένειές τους. Εντοπισμό όλων όσων
ήρθαν σε επαφή με τα κρούσματα, καραντίνα
στο σπίτι και καθημερινός έλεγχός τους. Συνεχή
ενημέρωση και καμπάνια για τα μέσα προφύλα-
ξης. (Αυτά αναφέρει ο Dale Fisher, από το Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο της Σιγκαπούρης). Σύμ-
φωνα με τους Financial Times: «Αμέσως μετά την
κήρυξη έκτακτης ανάγκης η κυβέρνηση της Σιγ-
καπούρης εξόπλισε εργαστήρια για να παράξει
τα δικά της test kits. Μέχρι τις 20 Μαρτίου είχε
πραγματοποιήσει 6.800 τεστ για κάθε ένα εκα-
τομμύριο κατοίκους ξεπερνώντας ακόμη και την
Κορέα με 6.100 τεστ ανά εκατομμύριο στον ανά-
λογο χρόνο».

Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στον πάτο
όσον αφορά στην υλοποίηση αυτών των προτά-
σεων. Όχι μόνο όσον αφορά στο αναγκαίο προ-
σωπικό, στα κρεβάτια ΜΕΘ και στην εγκληματική
έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού από απλές

μάσκες και γάντια, μέχρι αναπνευστήρες, αλλά
και όσον αφορά στα τεστ διάγνωσης που μέχρι
πριν μια εβδομάδα την τοποθετούσαν στο τέλος
της λίστας, λίγο πιο πάνω από τις ΗΠΑ του
Τραμπ. 

Με το σταγονόμετρο
Τα τεστ με το σταγονόμετρο ήταν και παραμέ-

νει η επίσημη γραμμή του ΕΟΔΥ και της κυβέρνη-
σης μέχρι και τα τέλη του Μαρτίου όπου γράφον-
ται αυτές οι γραμμές. Στις 27 Μαρτίου ο Τσιό-
δρας ενημέρωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί
14.377 τεστ, δηλαδή περίπου 1.400 τεστ ανά 1
εκατομμύριο κατοίκους, δηλαδή το 1/5 αυτών
που έχουν γίνει στη Σιγκαπούρη ή στην Ν. Κορέα. 

Απέναντι σε αυτήν την καταστροφική πολιτική
από πολύ νωρίς έχουν κινητοποιηθεί οι νοσοκο-
μειακοί γιατροί και οι εργαζόμενοι στα νοσοκο-
μεία απαιτώντας μαζικά τεστ. Το ίδιο έκαναν με
δημόσια επιστολή τους στον Μητσοτάκη μια σει-
ρά από βιολόγους και ερευνητές. Σύμφωνα με το
TVXS: «το Σάββατο 21/3 το γραφείο του πρωθυ-
πουργού παρέλαβε επίσης 3 επιστολές από 3 πε-
ριφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία γνωστοποι-
ούσαν πως διαθέτουν πιστοποιημένα εργαστήρια
για την ανίχνευση του κορονοϊού και πως μπο-
ρούν να προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους
και δωρεάν στη μάχη για την αντιμετώπιση της
πανδημίας”.

«Συντασσόμενοι προς την πρόσκληση του ΕΟ-
ΔΥ για συμμετοχή των ερευνητικών εργαστηρίων
ιολογίας και μικροβιολογίας (πλην των νοσοκο-
μειακών που συμμετέχουν ήδη)  στην αντιμετώπι-
ση της πανδημίας του COVID-19, προσφέρουμε
την τεχνογνωσία, τα μηχανήματα και το ανθρώπι-
νο δυναμικό των εργαστηρίων μας. Όμως με έκ-

πληξη διαπιστώσαμε ότι η πρόσκληση αφορά μό-
νο ερευνητικά κέντρα» αναφέρει μια από τις επι-
στολές.

Πραγματικά πρόκειται για σκάνδαλο. Η κυβέρ-
νηση κάτω από αυτές τις πιέσεις ναι μεν φαίνεται
(με εγκληματική καθυστέρηση) να αλλάζει ρότα,
μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει στις ιδιωτικές
κλινικές και διαγνωστικά κέντρα 30 εκατομμύρια
ευρώ για «την αντιμετώπιση δαπανών αποζημίω-
σης ιδιωτικών θεραπευτηρίων - κλινικών, καθώς
και ιδιωτών για την πραγματοποίηση κλινικού και
εργαστηριακού ελέγχου»!  

Μόνο τα 11.000.000 ευρώ που σπαταλήθηκαν
από την κυβέρνηση για «υπηρεσίες επικοινωνίας
και ενημέρωσης  για την αποτροπή της διασπο-
ράς του κορονοϊού COVID- 19» (διαφημίσεις που
θα μπορούσαν να γίνουν δωρεάν) θα έφταναν
για να κατασκευαστεί ένας αριθμός τεστ που ξε-
περνά τον αριθμό των κατοίκων της χώρας. Αλλά
η κυβέρνηση σπαταλάει άλλα 30 εκατομμύρια
ευρώ στους κλινικάρχες. 

Είναι πασίδηλο πλέον ότι η πολιτική των μη μα-
ζικών τεστ βοηθάει στην εξάπλωση της επιδη-
μίας αυξάνοντας τις περισσότερες φορές και τον
αριθμό των θανάτων. Σε συνδυασμό με τις πολι-
τικές γενικού «λοκ ντάοουν» πρόκειται για μια
πολιτική που δημιουργεί και έναν επιπλέον κίνδυ-
νο για την πλειοψηφία των ανθρώπων: Δίπλα στις
ανθρώπινες απώλειες η παγκόσμια εργατική τά-
ξη ήδη καλείται να πληρώσει το μάρμαρο και της
οικονομικής καταστροφής που συντελείται με το
σταμάτημα της παραγωγής σε ένα σύστημα που
ήδη βρισκόταν σε κρίση, αφήνοντας στον ιστορι-
κό του μέλλοντος να αποδείξει ποιο είναι τελικά
το χειρότερο κακό.

Γ.Π.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μια τεράστια δύναμη καταστροφής
Εγκληματική 
καθυστέρηση 
για μαζικά τεστ

Διαδηλώτρια στις Φιλιππίνες διεκδικεί μαζική πρόσβαση στην εξέταση για Covid-19. Φωτό: The Star/ Boy Santos
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ΕΧΙΝΟΣ  Κάτω τα χέρια από τη μειονότητα

Σε μια μεγάλη τηλεδιάσκεψη με πανελλαδική
συμμετοχή προχώρησε η ΚΕΕΡΦΑ την Πέμπτη
26/3 με θέμα: “Το αντιρατσιστικό κίνημα στη πε-

ρίοδο του κορονοϊού είναι πολύτιμο!”. 

Στο επίκεντρο της συζήτησης η προσπάθεια να δο-
θεί συνέχεια μετά την πολύ πετυχημένη διεθνή κινητο-
ποίηση της 21ης Μάρτη και της ορθής επιλογής της
ΚΕΕΡΦΑ να κρατήσει την κινητοποίηση ως πικετοφο-
ρία και διαδικτυακή εκδήλωση στο Σύνταγμα που προ-
σέλκυσε πάνω από 18.000 στη ζωντανή της μετάδοση.

Η ΚΕΕΡΦΑ προχωρά σε πρωτοβουλίες για να μπει
φρένο στη συνεχιζόμενη ρατσιστική εκστρατεία της
κυβέρνησης. Το μάντρωμα των προσφύγων και οι
αποκλεισμοί στα καμπ είναι κίνδυνος για τους πρό-
σφυγες και για όλους. Σε αυτή την προοπτική ξεκί-
νησε και η καμπάνια συλλογής υπογραφών.

Η ΚΕΕΡΦΑ την Πέμπτη 2 Απρίλη στις 5μμ πραγματο-
ποιεί μεγάλη διαδικτυακή εκδήλωση με κεντρικό θέμα
την εκκένωση των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Θα μι-
λήσουν οι Γιώργος Τσιάκαλος, Θράσος Αβραάμ, Δέ-
σποινα Σπανούδη, Κώστας Καταραχιάς, Πέτρος Κων-
σταντίνου, Τζαβέντ Ασλάμ, Τζοχόβα, Απόστολος Βεΐζης.

Στις πιο ακραίες συνθήκες πανδημίας οι κατασταλτικοί μηχανι-
σμοί του κράτους βρήκαν χώρο να δράσουν. Την ώρα που η
κυβέρνηση ανακοίνωνε την απόλυτη καραντίνα η αντιτρομο-

κρατική έκανε ντου και συλλήψεις σε Τούρκους και Κούρδους αγω-
νιστές που ζουν σαν πολιτικοί πρόσφυγες στη χώρας μας.

Σε επίθεση που έκανε στα Σεπόλια σε διαμέρισμα που νοίκιαζαν
μέλη της οργάνωσης DHKP-C συνέλαβε 11 γνωστούς
αγωνιστές/ιες (2 γυναίκες και 9 άντρες), ανθρώπους που έχουν
βρεθεί σε δεκάδες διαδηλώσεις, πορείες και κινητοποιήσεις τα τε-
λευταία χρόνια στη χώρα μας.

Πρόκειται για αγωνιστές που έχουν διωχθεί για τις πολιτικές
τους πεποιθήσεις και έχουν υποστεί φυλακίσεις και βασανιστήρια,
ενώ όλοι τους είναι είτε πολιτικοί πρόσφυγες είτε αιτούντες πολιτι-
κό άσυλο στην Ελλάδα. 

Οι Τούρκοι και Κούρδοι αγωνιστές δέχτηκαν απίστευτη αστυνο-
μική βία σε αδιανόητες συνθήκες κράτησης που υπερβαίνουν κάθε
νόμιμη αντιμετώπιση. 

Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι συνήγοροι των 11 συλλη-
φθέντων (μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης στους πολιτικούς κρα-
τούμενους σε Τουρκία και Κουρδιστάν): “κατά την μεταγωγή τους
ενώπιον του ανακριτή, στις 20/3, οι συλληφθέντες υποχρεώθηκαν να
παραμείνουν, επί έξι ώρες, μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο αστυ-

νομικό όχημα, σε κεχωρισμένο ο καθένας χώρο εμβαδού μικρότερου
του ενός τ.μ., με ανεπαρκή αερισμό, δεσμευμένοι με χειροπέδες πι-
σθάγκωνα, κατά τρόπο που προκάλεσε σε πολλούς τραυματισμό, αι-
ματώματα, εκτεταμένα οιδήματα, δύσπνοια και συνεχή πόνο, με προ-
κλητική άρνηση των φρουρών τους να χαλαρώσουν την δέσμευση.

Υπό τις συνθήκες αυτές ένας εκ των συλληφθέντων, ηλικίας 67
ετών, έχασε τις αισθήσεις του, οπότε και κλήθηκε διασώστης του
ΕΚΑΒ, ο οποίος υποχρεώθηκε να εξετάσει τον άνδρα πεσμένο στον
διάδρομο του αστυνομικού οχήματος, και με τις χειροπέδες πι-
σθάγκωνα, υπό την έντονη επιτήρηση των ανδρών της αστυνομικής
δύναμης, κατά παράβαση των πρωτοκόλλων και της κείμενης νο-
μοθεσίας. Όλα τα παραπάνω συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελι-
στική μεταχείριση κρατουμένων”. 

Ταυτόχρονα, όπως τονίζουν οι δικηγόροι, η δημοσιοποίηση των
φωτογραφιών και των ονομάτων των συλληφθέντων “συνιστά πα-
ραβίαση του διεθνούς και εσωτερικού προστατευτικού πλαισίου
των προσφύγων, τα στοιχεία των οποίων δεν επιτρέπεται να γνω-
στοποιούνται προς τις αρχές χωρών όπου κινδυνεύουν.

Με την δημοσιοποίηση αυτή, η ελληνική κυβέρνηση δίνει ευθέως
τα στοιχεία τους στην Τουρκία θέτοντας σε κίνδυνο τις οικογένειές
τους, που παραμένουν στην Τουρκία. Η ενέργεια αυτή αποτελεί κα-
τάφωρη παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων της χώρας”.

Σε καραντίνα μπήκε από τις 25/3 όλη η
περιοχή του Εχίνου στα ορεινά του νο-
μού Ξάνθης μετά το θάνατο ενός ηλικιω-

μένου και την διαπίστωση 4 κρουσμάτων κο-
ρονοϊού. Ακόμα δυο κρούσματα παρουσιάστη-
καν τις επόμενες μέρες σε μια περιοχή με πά-
νω από 4.000 κατοίκους που εξυπηρετείται
από ένα διαλυμένο Κέντρο Yγείας με έναν για-
τρό και δυο νοσοκόμες.

Εκατοντάδες είναι οι κάτοικοι της περιοχής
που επαναπατρίστηκαν τις τελευταίες μέρες
από τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη
Νορβηγία, χώρες στις οποίες εργάζονται σαν
μετανάστες. Το κλείσιμο των εργοστασίων και
των ναυπηγείων που δούλευαν τους ανάγκα-
σαν να επαναπατριστούν. Ταυτόχρονα πολλά
παιδιά, μαθητές και φοιτητές αναγκάστηκαν
να διακόψουν τις σπουδές τους στην Τουρκία
και να επιστρέψουν στα χωριά τους.

Η κατάσταση όμως που συνάντησαν στα χω-
ριά της ορεινής Ξάνθης είναι τραγική. Τις
πρώτες μάλιστα μέρες είχαν εξαντληθεί ακόμα
και οι προμήθειες σε βασικά τρόφιμα, καθαρι-
στικά και είδη πρώτης ανάγκης.  

Η οργή σε όλο αυτό τον κόσμο στην ορεινή
Ξάνθη είναι τεράστια.

“Αυτή τη στιγμή και αφού έχουν εγκαταλεί-
ψει όλον αυτό τον κόσμο στην τύχη του, βγαί-
νουν διάφορα καθάρματα τύπου Βελόπουλου
και τον κατηγορούν σαν πράκτορες του Ερν-
τογάν που χρειάζονται περιορισμό. 

Εμείς ξέρουμε πως δεν είναι μόνο οι φασί-
στες που στοχοποιούν τον κόσμο της μειονότη-
τας. Έτσι συμπεριφέρεται το βαθύ κράτος της
Ελλάδας εδώ και δεκαετίες. Για αυτούς η μει-
ονότητα είναι πολίτες Β' κατηγορίας. Και είναι η
ίδια η ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης της
ΝΔ που δίνει αέρα στους φασίστες να βγαίνουν
και να εκφράζονται κατά αυτό τον τρόπο για
την μειονότητα στη Θράκη”, εξήγησε στην ΕΑ ο
Τζεμαλή Μηλιαζήμ, δάσκαλος, μέλος του ΣΕΚ
και της αντικαπιταλιστικής περιφερειακής κίνη-
σης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

“Οι ίδιοι άνθρωποι που άφησαν στην τύχη
τους ολόκληρο τον πληθυσμό της περιοχής έρ-
χονται σήμερα να τους στοχοποιήσουν. Το είδα-
με και με τις αφίξεις των μεταναστών εργατών
που ερχόντουσαν από όλη την Ευρώπη. Η πολι-
τεία δεν έκανε τίποτα για να τους προστατεύσει.
Δεν πήραν κανένα μέτρο για να τους εξετάσουν,
δεν έκαναν τεστ στον κόσμο που ερχόταν, δεν
νοίκιασαν ξενοδοχεία για να μπορέσουν να τους
φιλοξενήσουν όπως θα έπρεπε μέχρι να ελέγ-
ξουν αν είναι θετικοί ή όχι στον κορονοϊό. 

Και μιλάμε για εργαζόμενους που ταλαιπω-
ρήθηκαν για πολλές μέρες στα μέσα μεταφο-
ράς και στα αεροδρόμια όλης της Ευρώπης
μέχρι να βρουν τρόπο να επαναπατρισθούν.
Μόνοι τους πολλοί από αυτούς τους εργαζό-
μενους έβαλαν τους εαυτούς τους σε καραντί-
να για να προστατεύσουν τις οικογένειές τους.
Είναι οι ίδιοι εργάτες που τα προηγούμενα
χρόνια, μέσα στην κρίση, στήριξαν την οικονο-
μία της Ξάνθης φέρνοντας συνάλλαγμα από
το εξωτερικό. Τώρα οι ίδιοι άνθρωποι αντιμε-
τωπίζουν αυτή την ακραία ρατσιστική συμπερι-
φορά και η κυβέρνηση, τώρα που δεν έχουν
δουλειά, μοιράζει χαρτζιλίκια των 400 ευρώ
για να ζήσουν ολόκληρες οικογένειες.

Η εικόνα της εγκατάλειψης όμως δεν είναι

μόνο στον Εχίνο Αυτή τη στιγμή στο νομό της
Ξάνθης που ζουν πάνω από 100.000 κάτοικοι
δεν υπάρχουν πάνω από 10 κλίνες ΜΕΘ. Το
νοσοκομείο της Ξάνθης έχει τεράστιες ελλεί-
ψεις προσωπικού ενώ η πρωτοβάθμια φροντί-
δα βρίσκεται σε άθλια κατάσταση.

Από τη μία δεν έχουν τολμήσει να κάνουν
ούτε μια επίταξη ιδιωτικής κλινικής στην πε-
ριοχή και από την άλλη ο υφυπουργός Χαρδα-
λιάς ήρθε στην Ξάνθη και παρότρυνε τον κό-
σμο να πάει να δουλέψει εθελοντικά στις δο-
μές υγείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλη-
μα”, εξήγησε ο Τζ. Μηλιαζήμ. 

Αποκλεισμένη περιοχή
“Η περιοχή είναι εντελώς αποκλεισμένη. Μό-

νο η πυροσβεστική πηγαίνει για να μεταφέρει
φαγητό και προϊόντα πρώτης ανάγκης. Αν το
σκεφτούμε αυτό που γίνεται στην ορεινή Ξάν-
θη είναι φοβερό. Ενώ για δεκαετίες παλεύαμε
να διώξουμε τις μπάρες από τα χωριά της μει-
ονότητας στην ουσία με αυτή την κατάσταση
ξαναφέρνουν τις μπάρες απέναντι σε αυτούς
τους ανθρώπους. Είναι τραγικό και θυμίζει άλ-
λες εποχές. Σε μια εποχή εν μέσω της κρίσης
του κορονοϊού συνεχίζεται ο ρατσισμός εις
βάρος της μειονότητας”, υποστηρίζει ο Μου-

σταφά Τσολάκ, δημοσιογράφος από την Κο-
μοτηνή.

“Οι φασίστες βρήκαν ευκαιρία να τα βάλουν
με τη μειονότητα εντάσσοντας ακόμα και το
ζήτημα της πανδημίας στην εθνικιστική προπα-
γάνδα και στην σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας-
Τουρκίας. Είναι οι ίδιοι γνωστοί φασίστες που
την προηγούμενη περίοδο έκαναν ρατσιστικές
συγκεντρώσεις ενάντια στους πρόσφυγες. 

Όλοι ξέρουμε ότι ο πληθυσμός στην ορεινή
Ξάνθη είναι πάρα πολύ φτωχός. Οι γυναίκες
μένουν στο σπίτι και δουλεύουν στα χωράφια
και οι άντρες κατά πλειοψηφία πάνε και δου-
λεύουν σε χώρες της Ευρώπης για να μπορέ-
σουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. 

Όταν επέστρεψαν δεν υπήρξε απολύτως κα-
νέναν έλεγχος. Είναι επίσης πολλά παιδιά που
σπουδάζουν στην Τουρκία και τώρα αναγκα-
στικά γυρίζουν πίσω. Και ούτε στην Τουρκία
έχουν πάρει τα κατάλληλα μέτρα.

Τώρα μετά από όλα αυτά τα κρούσματα μά-
θαμε ότι στη Ροδόπη πήγε ο δήμαρχος στο
αεροδρόμιο και πήρε 12 εργαζόμενους που
δούλευαν στη Νορβηγία για να τους βάλει σε
καραντίνα. Επίσης 50 μαθητές και φοιτητές
που επαναπατρίστηκαν χτες από Τουρκία τους
έβαλαν και αυτούς σε καραντίνα.  Άρα θα μπο-
ρούσαν να υπάρχουν μέτρα προστασίας που
δεν τα πήραν”, εξηγεί ο Μ. Τσολάκ.

Στην εκτενή ανακοίνωση που εξέδωσε η Αν-
τικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση στην
ΑΜΘ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού κα-
τηγορεί την κυβέρνηση για τις καταστροφικές
πολιτικές στο ζήτημα της υγείας στην περιοχή,
καταγγέλλει το ότι δεν έχει παρθεί κανένα μέ-
τρο στα στρατόπεδα με τους χιλιάδες φαντά-
ρους να συνωστίζονται (ήδη υπάρχει κρούσμα
σε στρατόπεδο της Ξάνθης), ενώ τονίζεται με-
ταξύ άλλων πως είναι ανάγκη για άμεση σύγ-
κλιση του περιφερειακού συμβουλίου για να
οργανωθεί η πολιτική προστασία της περιοχής
χωρίς διαχωρισμούς ανάμεσα στον πληθυσμό.

Κυριάκος Μπάνος

Συλλήψεις πολιτικών προσφύγων! Καμπάνια ΚΕΕΡΦΑ

Εχίνος
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Κείμενο υπογραφών κυκλοφόρησε μέσω της
διεθνούς πλατφόρμας συγκέντρωσης υπο-
γραφών AVAAZ η ΚΕΕΡΦΑ με τη στήριξη

των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, της Πακιστανικής Κοι-
νότητας, και μιας σειράς επιτροπών προσφύγων
από διάφορα καμπ σε όλη την Ελλάδα (Μόρια,
Μαλακάσα, Σχιστό, Διαβατά, Ελαιώνας, Κόρινθος,
Αμυγδαλέζα, κ.ά). Το κείμενο μπορεί κάποιος να
το βρει και να το υπογράψει στην διεύθυνση:

https://tinyurl.com/t8mgwsn
Κλείστε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
τις Μόριες και τις Αμυγδαλέζες!
Να μη γίνουν τα στρατόπεδα προσφύγων
τόποι μαζικής εξόντωσης!
Άμεση στέγαση όλων με επιτάξεις
ξενοδοχείων και εγκατάσταση σε σπίτια!

«Ο συνωστισμός και οι άθλιες συνθήκες δια-
βίωσης στους καταυλισμούς προσφύγων στα
ελληνικά νησιά αποτελούν ιδανικές συνθήκες
για την εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊ-
ού» προειδοποιoύν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα,
σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους. 

Κι όμως, η κυβέρνηση σπαταλά εκατομμύρια
σε προσλήψεις συνοριοφυλάκων για το κλείσι-
μο συνόρων στον Έβρο και απώθηση βαρκών

στα νησιά, το μάντρωμα των προσφύγων με
περιφράξεις των καμπ και εταιρείες σεκιούριτι,
μετατρέποντάς τα σε απροσπέλαστα γκέτο.

Την ίδια ώρα, δεν προχωράει σε προσλήψεις
γιατρών και νοσηλευτών για να θωρακιστεί το
δημόσιο σύστημα υγείας, η μόνη ασπίδα προ-
στασίας της μεγάλης πλειοψηφίας του φτωχό-
κοσμου από τον κορονοϊό.

Για τους αιτούντες άσυλο, τους/τις μετανά-
στες/στριες και τους/τις πρόσφυγες/ισσες από
τα καμπ μέχρι τα φραουλοχώραφα της Μανωλά-
δας, δεν είναι δυνατή η τήρηση ούτε των ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΩΔΩΝ μέτρων πρόληψης, όπως το συχνό
πλύσιμο των χεριών, ο καλός αερισμός εσωτερι-
κών χώρων, η αποφυγή του συνωστισμού σε
κλειστούς χώρους και το συχνό καθάρισμα με
αντισηπτικά και ειδικά προϊόντα καθαρισμού. 

Αντιθέτως, στα περισσότερα στρατόπεδα
υπάρχουν ακόμα δεκάδες οικογένειες που
ζουν σε σκηνές χωρίς να μπορούν να καταγρα-
φούν σε προγράμματα στέγασης, κοινωνικής
υποστήριξης και περίθαλψης. Η απρόσκοπτη
24ωρη τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ,
όπως συνιστά το Υπουργείο Υγείας, είναι προ-
φανώς ανέφικτη για ανθρώπους που είναι στοι-
βαγμένοι στα στρατόπεδα της ντροπής.

Είναι ακραίος ρατσισμός, ο ισχυρισμός της
κυβέρνησης ότι το άμεσο χτίσιμο κλειστών δο-
μών, όπως στο Κλειδί των Σερρών και το στρα-
τόπεδο Γερακίνη στη Μαλακάσα, λειτουργεί
αποτρεπτικά για την εξάπλωση του κορονοϊού.
Λες και οι πρόσφυγες ευθύνονται για την εξά-
πλωση της πανδημίας…

Το αντίθετο, η δημιουργία κλειστών φυλακών
θα σημάνει το άπλωμα νέων θανατοπαγίδων
εξόντωσης προσφύγων, πλάι στη Αμυγδαλέζα,
την Κόρινθο και το Παρανέστι. Δεν θα το επι-
τρέψουμε!

Η δημόσια υγεία ΔΕΝ είναι ατομική ευθύνη
και προπαντός ΔΕΝ είναι προνόμιο των λίγων.
Για να σώσουμε τη Δημόσια Υγεία μας, για να
βάλουμε τη ζωή ντόπιων και μεταναστών/τριών
πάνω από τα κέρδη τους, απαιτούμε:

Να κλείσουν τώρα τα στρατόπεδα της ντρο-
πής και να μεταφερθούν οι πρόσφυγες/ισσες
(καταγεγραμμένοι ή μη) σε σπίτια και ξενοδο-
χεία μέσα στις πόλεις, με ευθύνη δημόσιων και
δημοτικών δομών φροντίδας, με μαζικές προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού.

Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση για όλες
και όλους στα νοσοκομεία και όλες τις κοινωνι-
κές υπηρεσίες.

Η συνέντευξη του ΥΠΕΞ Δένδια στους Fi-
nancial Times τη Δευτέρα 30/3 συμπυ-
κνώνει τον ορυμαγδό της ψεύτικης ρα-

τσιστικής προπαγάνδας που εξαπέλυσε η ελλη-
νική κυβέρνηση ενάντια στους πρόσφυγες όλη
την προηγούμενη περίοδο. Την ίδια ώρα όμως
που ο Δένδιας συνεχίζει το παραμύθι της “σχε-
διασμένης επίθεσης εναντίον της Ελλάδας και
της Ευρώπης από την Τουρκία μέσω της οργα-
νωμένης και μαζικής μετακίνησης πληθυσμού”,
αυτό που συμβαίνει στην άλλη μεριά των συνό-
ρων είναι μια ακόμα τραγωδία.

Με δικαιολογία τον κορονοϊό οι δυνάμεις κα-
ταστολής του Ερντογάν μαζεύουν όσους πρό-
σφυγες είχαν μείνει στη συνοριογραμμή μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας και τους μαντρώνει σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι δήθεν “εισβο-
λείς” του Δένδια, τώρα ονομάζονται “κίνδυνος
για τη δημόσια υγεία” από τον Ερντογάν. 

Η ελληνική κυβέρνηση που μετέφερε χιλιά-
δες μπάτσους, στρατιωτικούς και κάθε λογής
δυνάμεις καταστολής πανηγυρίζει ότι νίκησε
και κράτησε αλώβητα τα σύνορα, ενώ η κυβέρ-
νηση Ερντογάν διαφημίζει το δήθεν “ανθρωπι-
στικό” της πρόσωπο. 

Και οι δυο λένε ψέματα, με την ελληνική κυ-
βέρνηση, χειρότερη ακόμα και από την κυβέρ-
νηση του Ερντογάν.

“Στον Έβρο, ο Ερντογάν με μια αστυνομική
επιχείρηση μάζεψε πριν λίγες μέρες τους λιγο-
στούς πρόσφυγες που είχαν απομείνει στα σύ-
νορα και τους μεταφέρει στην ενδοχώρα. Μετά
την άγρια καταστολή στα σύνορα, η μεγάλη
πλειοψηφία των προσφύγων είχε ήδη φύγει.
Αυτό που γινόταν ήταν ένα πανηγυράκι που η
κυβέρνηση και τα κανάλια συνέχιζαν να παίζουν
για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Από κον-
τά ακολουθούσαν και οι διάφοροι ακροδεξιοί
που από ένα σημείο και μετά δρούσαν ανεξέ-
λεγκτοι και αναγκάστηκαν να τους περιορίσουν
μετά τον τραυματισμό ενός αστυνομικού”, ανα-
φέρει στην ΕΑ ο Γιώργος Μποτσίδης, μέλος
του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Έβρου.

“Τώρα το πανηγύρι τελείωσε και μπροστά
μας έχουμε την πραγματική απειλή. Την επιδη-
μία, που δεν ήρθε βέβαια  από το τους πρόσφυ-
γες όπως έλεγε η ρατσιστική προπαγάνδα. Και

την κυβέρνηση που δεν έχει κάνει το παραμι-
κρό για να μας προστατέψει  αφήνοντας  τα νο-
σοκομεία χωρίς προσλήψεις, μην κάνοντας
τεστ, αλλά δώρα στους κλινικάρχες και στην
εργοδοσία. 

Ρατσιστική εκστρατεία
Και το ένα τρίτο να είχαν κάνει για την Υγεία

απ' όσα έκαναν για να στηρίξουν αυτήν την ρα-
τσιστική εκστρατεία στον Έβρο θα έφτανε. Μέ-
σα σε λίγες ώρες έφεραν χιλιάδες μπάτσους,
οχήματα, έστησαν προβολείς, τεράστιες επιχει-
ρήσεις την ίδια στιγμή που η κατάσταση στο νο-
σοκομείο της Αλεξανδρούπολης παραμένει
απελπιστική όσον αφορά στην έλλειψη προσωπι-
κού.

Μας μιλούσαν για τους πρόσφυγες χαρακτη-
ρίζοντάς τους υγειονομική βόμβα. Αλλά οι υγει-
ονομικές βόμβες φτιάχνονταν εντός των συνό-
ρων. Δεκάδες ξενοδοχεία έχουν παραμείνει
ανοιχτά κατ’ εξαίρεση από την καραντίνα στους
τρεις νομούς Ξάνθης, Κομοτηνής και Έβρου
για να φιλοξενήσουν εκατοντάδες αστυνομι-

κούς  της ΕΛ.ΑΣ αλλά και της Φρόντεξ που εδώ
και μέρες πολεμάνε τάχα τους «εισβολείς». 

Έγινε ποτέ κανένας έλεγχος σε όσους ήρθαν
με την Φρόντεξ από το εξωτερικό για τον covid19;
Τι έλεγχοι έχουν γίνει στους στρατώνες για να
δούμε ποια είναι η κατάσταση ανάμεσα στους
φαντάρους όταν ήδη έχουμε νεκρό στρατιωτικό
στην Ξάνθη;  Υπάρχουν επαγγελματίες στρατιωτι-
κοί που μένουν μακριά από τις οικογένειές τους
γιατί φοβούνται μην τυχόν τους κολλήσουν.

Στο μεταξύ η καραντίνα έχει αρχίσει να αφήνει
τα σημάδια της στην πόλη, καθώς πολύς κόσμος
που εργαζόταν με μαύρη εργασία κινδυνεύει να
μην πάρει ούτε το 800ρι, οι αγρότες δεν ξέρουν
που θα πουλήσουν τα προϊόντα τους. Οι βιομη-
χανίες δουλεύουν αλλά δεν παίρνονται ουσιώδη
μέτρα προφύλαξης. Ψάχνει ο κόσμος να βρει
μάσκες να προστατευτεί και δεν μπορεί να βρει
πουθενά, ούτε στα φαρμακεία.

Το ψευτοφάντασμα της εισβολής τελείωσε.
Τώρα τα πραγματικά προβλήματα της προστα-
σίας του κόσμου από τον κορονοϊό είναι εδώ”,
τονίζει ο Γ. Μποτσίδης.

Την εγκληματική απόφαση να κλεί-
σει όλες τις φοιτητικές εστίες της
χώρας και να ξεσπιτώσει χιλιάδες

φοιτητές/τριες εν μέσω πανδημίας πήρε
η κυβέρνηση που κατά τα άλλα ξοδεύει
11 εκατομμύρια ευρώ για να μας πείσει
να «μείνουμε σπίτι». Σύλλογοι εστιακών
φοιτητών από όλη τη χώρα συντονίστη-
καν και έβγαλαν ανακοινώσεις με τις
οποίες ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα φύγουν
από τις εστίες. Ψηφίσματα στήριξής
τους έβγαλαν και φοιτητικοί σύλλογοι. 

Στο μεταξύ ένα επιβεβαιωμένο κρού-
σμα εντοπίστηκε στις εστίες του ΔΠΘ
στην Ξάνθη, ενώ και αρκετοί άλλοι
εστιακοί φοιτητές παρουσιάζουν συμ-
πτώματα. Οργισμένοι οι φοιτητές δια-
μαρτυρήθηκαν ότι με το κλείσιμο των
εστιών η διασπορά στις πόλεις καταγω-
γής τους είναι βέβαιη. Στο μεταξύ, η
Πρυτανεία απειλούσε με διακοπή ρεύ-
ματος και νερού, κάτι που έγινε σε διά-
φορες εστίες.

Στις 26 Μάρτη η ΟΕΝΓΕ έβγαλε ανα-
κοίνωση με την οποία στάθηκε στο
πλευρό των εστιακών και στήριξε τα αι-
τήματά τους, επισημαίνοντας αφενός
ότι το κλείσιμο της εστίας είναι ανεφάρ-
μοστο καθώς πολλοί δεν έχουν σπίτι να
επιστρέψουν, αφετέρου ότι η επιστρο-
φή στους τόπους καταγωγής είναι ένα
μέτρο υγειονομικά ακατανόητο και επι-
κίνδυνο.

Στις 28 Μάρτη ο συντονισμός των αν-
τιστάσεων των εστιακών έφερε μια πρώ-
τη νίκη: νέα εγκύκλιος από την αρμόδια
επιτροπή προβλέπει τη συνέχιση της
λειτουργίας των εστιών καθώς και των
εστιατορίων. Στις Φοιτητικές Εστίες Πα-
νεπιστημίου Αθηνών παραχωρήθηκε
στις 30 Μάρτη συνέντευξη Τύπου στην
οποία εκπρόσωποι των φοιτητών/τριών
τόνισαν ότι η μάχη συνεχίζεται.

Κλείστε 
τα στρατόπεδα

Ο Έβρος θέλει
νοσοκομεία, όχι φράχτες

Ανοιχτές Εστίες

24/1/16, Πανελλαδική διαδήλωση 
ενάντια στο φράχτη του Έβρου.
Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη
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ΠΕΜΠΤΗ 2/4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κ. ΤΟΥΜΠΑ Λαϊκή Κανάρη 11πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/4
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 12μ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Σκλαβενίτης Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΓΚΥΖΗ Γαλαξίας Λουκάρεως 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Λαϊκή Πασόβ 11πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβας 11πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Γαλαξίας 12μ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αγορά Δαβάκη 11.30πμ
ΣΕΠΟΛΙΑ Γαλαξίας 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Αγορά Πλ. Δαβάκη 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΣΟΣ Λαϊκή 12μ
Ν.ΙΩΝΙΑ Βασιλόπουλος 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Σκλαβενίτης Μετρό 12μ
Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λαϊκή 1μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 10.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ Λαϊκή Πάρκο Τρίτση11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λαϊκή Σολωμού 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι Ρολόι 11πμ
NIKAIA Σκλαβενίτης Κονδύλη
12.30μμ
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
Δωδώνη 11πμ
ΒΟΛΟΣ Λαϊκή Γιαν.Δήμου 12μ
ΞΑΝΘΗ Πλατεία 12μ

Εξορμήσεις

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 , 7μμ
Ελλάδα – Τουρκία, σύγκρουση των υποϊμ-
περιαλισμών
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 , 7μμ
Εργατικές μάχες ενάντια στην κυβέρνηση
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7.30μμ 
(fb.com/sekmarousiou)
Ο εργατικός έλεγχος 
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7μμ (fb.com/sekneasionias)
Ελλάδα – Τουρκία, σύγκρουση των υποιμ-
περιαλισμών
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7.30μμ 
(fb.com/sekneoirakleiou)
Η ισπανική γρίππη του 1918
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 8μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7μμ
Κραχ πολιτικό, οικονομικό, ιδεολογικό
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4, 7μμ
Ελλάδα – Τουρκία, σύγκρουση των υποιμ-
περιαλισμών
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 , 6μμ
Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ – κάτω τα χέρια
από το περιβάλλον
Ομιλητής: Νίκος Γιαννέλος

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 8μμ
Κορονοϊός, αρρώστεια του καπιταλισμού

Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 8μμ
Η αλήθεια για το 1821
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 8μμ
ΣΥΡΙΖΑ-πόσο ακόμα πιο δεξιά;
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7μμ
Κορονοϊός, αρρώστεια του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7.30μμ
Εκτρώσεις! Ελεύθερες και δωρεάν
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΤΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7.30μμ
Κορονοϊός, αρρώστεια του καπιταλισμού
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7μμ
Κραχ πολιτικό, οικονομικό, ιδεολογικό
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7μμ
Ανοιχτά σύνορα και η μάχη για κατοικία
στους πρόσφυγες
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7μμ
Εργατικές μάχες ενάντια στην κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7μμ
Κραχ πολιτικό, οικονομικό, ιδεολογικό
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7μμ
Εργατικές μάχες ενάντια στην κυβέρνηση
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7μμ
Κραχ πολιτικό, οικονομικό, ιδεολογικό
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη 

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7μμ
Κραχ πολιτικό, οικονομικό, ιδεολογικό
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 7μμ
Κορονοϊός, αρρώστεια του καπιταλισμού
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 6μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 5.30μμ
ΣΥΡΙΖΑ-πόσο ακόμα πιο δεξιά;
Ομιλητής: Δημήτρης Καρύδας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/4, 7μμ
Ελλάδα – Τουρκία, σύγκρουση των υποιμ-
περιαλισμών
Ομιλητής: Αλέξης Καλέργης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 2/ , 6μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΓΑΛΑΤΣΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 2/4, 7μμ
Κορονοϊός, αρρώστεια του καπιταλισμού
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/4, φοιτ.εστίες, Α’ ΦΕΠ, 7μμ
Ελεύθερες και δωρεάν εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2/4, 7μμ
Εργατικές μάχες ενάντια στην κυβέρνηση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 2/4, 7ΜΜ
ΣΥΡΙΖΑ – πόσο ακόμα πιο δεξιά
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης
• ΠΕΜΠΤΗ 9/4, 7μμ

Το πανελλαδικό συμβουλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη
• ΠΕΜΠΤΗ 16/4, 7μμ
Ελεύθερες και δωρεάν εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Στέλλα Βρεττάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 23/4, 7μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4, 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/4, 7μμ
Ελλάδα – Τουρκία, σύγκρουση των υποιμ-
περιαλισμών
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 2/4, 7μμ
Εργατικές μάχες ενάντια στην κυβέρνηση
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2/4, 7μμ (fb.com/sekxalandri)
Ελλάδα – Τουρκία, σύγκρουση των υποιμ-
περιαλισμών
Ομιλήτρια: Μανιάνα Μητροπούλου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/4, 7μμ
Κραχ πολιτικό, οικονομικό, ιδεολογικό
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 2/4, 7.30μμ
Ιρλανδία – εκλογική ανταρσία
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/4, 6μμ
Πώς στηρίζουμε και οργανώνουμε τις κινη-
τοποιήσεις στα νοσοκομεία 7 Απρίλη
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Μαρξιστικά Φόρουμ
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη δρά-
ση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει
να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρ-
χει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια
αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνο-
μία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λει-
τουργεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα
της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα
στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμέ-
νη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπο-
ρεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πά-
ρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου
του κοινωνικού πλούτου και προγραμματίσουν

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 κυριαρ-
χούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει μό-
νο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη επα-
νάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττήθηκε κά-
τω από την πίεση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό
άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του Στάλιν
και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατικό καπι-
ταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουργή-

θηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη 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 – φρούριο,
κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει
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, πολιτι-
κή 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 ανα-
γκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να οργανώσει
τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να ανα-
πτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατη-
γικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολι-
κά τον καπιταλισμό. 

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

Το Σάββατο στις 28/3 η εξόρμηση με την Εργα-
τική Αλληλεγγύη στη Λαϊκή της Καλλιδρομίου

στα Εξάρχεια, ήταν αποκαλυπτική. Η οργή του κό-
σμου απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ ξεχείλιζε
και ο κόσμος αντιλαμβανόταν ότι τώρα είναι στιγ-
μή για οργάνωση των αγώνων. Με βάση αυτή την
εκτίμηση που έβγαινε καθαρά από τις συζητήσεις
που άνοιξαν, προτείναμε αποφασιστικά την κάρτα
μέλους του ΣΕΚ. Μία καθηγήτρια που μας βλέπει
κάθε βδομάδα στη λαϊκή ανταποκρίθηκε αμέσως
λέγοντας χαρακτηριστικά «αυτή την δύσκολη πε-

ρίοδο είναι ώρα για οργάνωση». Την ίδια στιγμή
συμπλήρωσε την κάρτα μέλους και ο γιός της, μα-
θητής Λυκείου, που μόλις είχε λάβει ειδοποίηση
για τα τηλεμαθήματα από το Υπ. Παιδείας λέγον-
τας ότι κάτι τέτοιο θα είναι πολύ δύσκολο αυτή
την στιγμή για πολλούς μαθητές. 

Το συμπέρασμα: Μετατρέπουμε την οργή σε
οργάνωση και δυνάμωμα του επαναστατικού κόμ-
ματος μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Στο πιο

επίκαιρο ερώτημα: Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα
απαντάμε το πρώτο και λέμε σε όλους και όλες
που συμφωνούν με αυτό: Οργανωθείτε κι εσείς
στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα! 

Νίκη Αργύρη

• “Εντάχθηκα στο ΣΕΚ για να αγωνιστώ κόντρα
στην αδικία και την εκμετάλλευση που επικρατεί”.

Φοίβος Κατσίκας, Ιλίσια

“Ώρα για οργάνωση κόντρα στην αδικία”

Λόγω των συνθηκών που διαμορφώνει
η πανδημία του κορονοϊού, οι περισ-
σότερες συζητήσεις γίνονται διαδι-
κτυακά. Για να συμμετέχετε επικοινω-
νήστε με τις σελίδες των πυρήνων του
ΣΕΚ ή της Εργατικής Αλληλεγγύης
στο Facebook ή με mail στο
ergatiki@gmail.com.
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ITΑΛΙΑ
Γενική
απεργία

Στις 25 Μαρτίου στην Ιταλία, πραγμα-
τοποιήθηκε η γενική απεργία στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που είχε

καλέσει η Ένωση Συνδικάτων της Βάσης
(Unione Sindacale di Base) με κύριο αίτη-
μα το κλείσιμο όλων των χώρων εργασίας
που δεν προσφέρουν ουσιώδεις υπηρε-
σίες ή δεν παράγουν είδη πρώτης ανάγ-
κης προκειμένου να αποφευχθεί η εξά-
πλωση του ιού. Στην απεργία συμμετείχαν
και τα συνδικάτα των εργαζομένων στη
χημική βιομηχανια Fictem, Femca e Uiltec.

Στον τομέα της Υγείας η συμμετοχή
στην απεργία είχε τη συμβολική μορφή
της διακοπής ενός λεπτού κατά την οποία
οι εργαζόμενοι γέμισαν τον ιστοχώρο με
φωτογραφίες κρατώντας πικέτες με συν-
θήματα. Στους υπόλοιπους κλάδους όμως
η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Το ποσοστό
των απεργών μεταλλεργατών στη Λομ-
βαρδία, που καλέστηκε από τα συνδικάτα
τους Fiom, Fim e Uilm, άγγιξε το 70%. Ση-
μαντική ήταν η συμμετοχή των εργαζομέ-
νων στον τομέα της μεταφοράς και εφο-
διασμού (logistics), όπου ο ρυθμός της
εργασίας εντατικοποιήθηκε τον τελευταίο
καιρό. 

Οι εργαζόμενοι στο χώρο της συγκομι-
δής και ανακύκλωσης των απορριμάτων
είχαν κηρύξει στάση εργασίας που όμως
απαγορεύτηκε από την “Επιτροπή για την
εγγύηση της εφαρμογής του νόμου για το
δικαίωμα στην απεργία των εργαζομένων
στις δημόσιες υπηρεσίες”, μια κρατική
απεργοσπαστική μηχανή που αποφασίζει
αν οι απεργίες είναι νόμιμες. 

Στην απεργία είχαν καλέσει και πολλές
συνελεύσεις βάσης των διανομέων όπως
για παράδειγμα η Deliverance Milano και
οι Riders Union Roma που από την αρχή
της εμφάνισης του κορονοϊού διαμαρτύ-
ρονται για τη συνέχιση των υπηρεσιών
διανομής ετοιμοπαράδοτου φαγητού πα-
ρότι δεν αποτελεί ουσιώδες αγαθό, μάλι-
στα χωρίς τη χορήγηση από τις εταιρίες
των απαραίτητων μέσων προστασίας.

Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου
για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας
μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταί-
ρων, τα 2/3 των εργαζομένων συνεχίζουν
να εργάζονται, χρησιμοποιώντας τα μέσα
μαζικής μεταφοράς προκειμένου να πάνε
σε χώρους εργασίας όπου δεν τηρούνται
πάντα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Η
κυβέρνηση μετά από διαπραγματεύσεις
με τα συνδικάτα δημοσίευσε τη λίστα των
εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριο-
τήτων που επιτρέπεται να συνεχίσουν τη
λειτουργία τους. Το διάταγμα της κυβέρ-
νησης δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρή-
σεις να εξαιρεθούν από την απαγόρευση,
με μια απλή αίτηση στην τοπική αυτοδιοί-
κηση. 

Μαντώ Μπουκουβάλα, 
Φλωρεντία

Οι κινητοποιήσεις και οι απεργίες ενάν-
τια στα αφεντικά που αδιαφορούν για
το θάνατο που σπέρνουν μέσα στα ερ-

γοστάσιά τους έχουν πλέον πάρει παγκόσμιο
χαρακτήρα. Απλώνονται από τον ιταλικό Βορ-
ρά και τις αυτοκινητοβιομηχανίες στις ΗΠΑ ως
τις παραγκουπόλεις γύρω από το Γιοχάνε-
σμπουργκ.

Οι εργάτες της Τζένεραλ Ελέκτρικ (GE) στη
Βοστόνη και τη Μασαχουσέτη, όμως, πρόσθε-
σαν με ένταση ένα σημαντικό στοιχείο στη μά-
χη. Κινητοποιήθηκαν απαιτώντας από την εται-
ρεία να αλλάξει τη γραμμή παραγωγής και να
παράγουν αναπνευστήρες για τα νοσοκομεία
αντί για μηχανές για αεροπλάνα. Στάθηκαν δυο
μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλο και έμει-
ναν σιωπηλοί σταματώντας την παραγωγή.

Η κρίση στις αερομεταφορές οδήγησε την
διοίκηση της GE να απολύσει 10% των εργα-
ζόμενων που δουλεύουν στον τομέα των αε-
ροσκαφών, ενώ παράλληλα έκανε προσωρινές
απολύσεις (για 90 μέρες) στο 50% των ανθρώ-
πων που δουλεύουν στη συντήρηση και τις
επισκευές. Την ίδια στιγμή που πετούσε τον
κόσμο στο δρόμο, στα ΜΜΕ κόμπαζε πως έχει
διπλασιάσει την παραγωγή αναπνευστήρων.
Όμως οι εργαζόμενοι λένε γιατί διπλασιασμός
και όχι αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων των
εργοστασίων και ολόκληρο το έμπειρο προσω-
πικό για να βοηθήσει στη μάχη κατά του κορο-
νοϊού; Ο Τζέικ Αγκουανάγκα, συνδικαλιστής
στη GE στο Κάνσας, λέει: “Αν η GE μας εμπι-
στεύεται να κατασκευάζουμε, να συντηρούμε
και να ελέγχουμε κινητήρες που μπαίνουν σε
μια σειρά αεροσκάφη όπου κρίνεται η ζωή
εκατομμυρίων ανθρώπων, γιατί δεν μας εμπι-
στεύεται να φτιάξουμε αναπνευστήρες;”

Ο πρόεδρος του συνδικάτου CWA, εξηγεί:
“Χρειάζονται απεγνωσμένα αναπνευστήρες σε
νοσοκομεία της Νέας Υόρκης, της Καλιφόρ-

νιας, της πολιτείας της Ουάσινγκτον και της
Φλόριντας. Σύντομα θα υπάρχει έλλειψη από
την Ανατολική ως τη Δυτική Ακτή. Ο πιο πολύς
κόσμος δεν ξέρει πως οι καλύτεροι αναπνευ-
στήρες ήδη κατασκευάζονται από την GE στο
υγειονομικό τμήμα της εταιρείας. Η χώρα
εξαρτάται από αυτούς τους ιδιαίτερα εκπαι-
δευμένους εργάτες και αυτό που συμβαίνει εί-
ναι να βρίσκονται αντιμέτωποι με απολύσεις
αντί να τους δοθεί η ευκαιρία να αξιοποιήσουν
τις ικανότητές τους για να σώσουν ζωές”.

Amazon
Στο μεταξύ συνεχίζονται οι αγώνες στην

Amazon, και στις ευρωπαϊκές και τις αμερικά-
νικες αποθήκες της. Σε μια συντονισμένη κίνη-
ση, τη Δευτέρα 30 Μάρτη οργανώθηκαν απερ-
γίες σε διάφορες αποθήκες στις ΗΠΑ. Καταγ-
γέλλουν την εταιρεία ότι τους αναγκάζει να
δουλεύουν χωρίς προστατευτικά μέτρα, χωρίς
τήρηση της απόστασης ασφαλείας. Ήδη
υπάρχουν πολλά κρούσματα του ιού στις απο-
θήκες.

Οι απεργίες πήραν ευρύτερη πολιτική διά-
σταση, την Τρίτη, όταν έγινε γνωστό πως απο-
λύθηκε ο Κρις Σμολς, ένας από τους οργανω-
τές της κινητοποίησης στη Νέα Υόρκη. Μέχρι
και την προηγούμενη μέρα ο Σμολς έδινε συ-
νεντεύξεις ακόμη και στο CNN, μιλώντας για
τα αναγκαία μέτρα: “Δεν ζητάμε πολλά. Ζητά-
με να κλείσει το κτήριο, να απολυμανθεί και να
μην χάσουμε τους μισθούς μας κατά τη διάρ-
κεια του καθαρισμού”. Η Amazon, η εταιρεία
του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο, δή-
λωσε πως ο Σμολς απολύθηκε γιατί δεν τη-
ρούσε την απαιτούμενη απόσταση από τους
συναδέλφους του. Έτσι, μετά από την κατα-
φανή αντισυνδικαλιστική απόλυση, παρενέβη

ακόμη και η γενική εισαγ-
γελέας της Νέας Υόρκης:
"Εν μέσω πανδημίας, ο
Κρις Σμολς και οι συνά-
δελφοί του διαμαρτυρήθη-
καν με γενναιότητα ενάν-
τια στην έλλειψη μέτρων
προφύλαξης από πλευράς
της Amazon. Απολύθηκε.
Εξετάζω όλες τις νομικές
επιλογές και ζητώ από την
Επιθεώρηση Εργασίας να
κάνει έρευνα. Amazon,
ντροπή!"

Στη μάχη μπαίνουν και
οι εργαζόμενοι στη Whole
Foods, αλυσίδα σούπερ-
μάρκετ με 90 χιλιάδες ερ-

γαζόμενους που ανήκει στην Amazon. Την Τρί-
τη 31 Μάρτη προχώρησαν σε “sick-out”, δηλα-
δή μαζική ταυτόχρονη δήλωση ασθένειας.
Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, στη Whole Foods δεν
έχει γίνει κινητοποίηση από τότε που ιδρύθη-
κε, το 1980.

Στο μεταξύ, στη Δυτική Αφρική, προχωράνε
σε απεργίες στα νοσοκομεία για να αναδεί-
ξουν την κατάσταση επείγοντος και τις ελλεί-
ψεις ενόψει διασποράς των κρουσμάτων. Τη
Δευτέρα ξεκίνησαν απεργία σε νοσοκομεία
του Τόγκο. Στην Ακτή του Ελεφαντοστού, ο
συντονισμός συνδικάτων στην Υγεία κατήγγει-
λαν την έλλειψη οποιασδήποτε οργάνωσης και
υλικών στα νοσοκομεία και έδωσαν 72 ώρες
στην κυβέρνηση να εγγυηθεί την παροχή υλι-
κών, ειδάλλως ξεκινάνε απεργία. Στην άλλη
άκρη της Αφρικής, στη Ζιμπάμπουε, η απεργία
ξεκίνησε την περασμένη βδομάδα. Ο εκπρό-
σωπος των γιατρών, Ταπίουα Ζβακάντα, δήλω-
σε πως δεν επιστρέφουν στη δουλειά μέχρι να
τους παρασχεθεί τουλάχιστον ο απαραίτητος
προστατευτικός εξοπλισμός: “Άλλο πράγμα ο
ηρωισμός, άλλο η αυτοκτονία”.

Στη Βρετανία 500 εργαζόμενοι και εργαζό-
μενες στην ASOS (αλυσίδα “γρήγορης μό-
δας”) σταμάτησαν τη δουλειά και βγήκαν από
την αποθήκη στο Μπάρνζλι, στη Βόρεια Αγ-
γλία. Τα συνδικάτα καταγγέλλουν ότι “η κατά-
σταση είναι αηδιαστική. Χιλιάδες κόσμος κάτω
από την ίδια στέγη, χωρίς απόσταση. Βάζουν
χωρίς λόγο ζωές σε κίνδυνο”. Η οργή συσσω-
ρεύεται και οργανώνονται κινητοποιήσεις και
σε πολλά μεγάλα εργοτάξια σε όλη τη χώρα,
όπου η δουλειά συνεχίζεται για να μην “χτυπη-
θεί η οικονομία”.

Νίκος Λούντος

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ Ισραηλινές δυνάμεις
διέλυσαν υπαίθρια κλινική
Ο ι ιμπεριαλιστές παραμένουν πολύ πιο φονικοί από τον κορονοϊό, και εκμεταλ-

λεύονται την πανδημία για να διαλύσουν τις ζωές απλών ανθρώπων. Τα εγκλήμα-
τα που συνεχίζονται κατά των Παλαιστίνιων και η κλιμάκωση των κυρώσεων στο Ιράν
είναι ενδεικτικά. Την περασμένη Πέμπτη ισραηλινές δυνάμεις διέλυσαν μια υπαίθρια
κλινική και τον καταυλισμό γύρω της στη Βόρεια Δυτική Όχθη. Η δικαιολογία ήταν ότι
βρισκόταν κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το σιωνιστικό κράτος έκανε κατά-
σχεση στα αντίσκηνα, τις γεννήτριες και όλα τα οικοδομικά υλικά. 

Στη Δυτική Όχθη συνεχίστηκαν οι κατεδαφίσεις σπιτιών με οικογένειες να πετιούν-
ται στο δρόμο. Παράλληλα, το Ισραήλ αξιοποιεί την κατάσταση του αποκλεισμού για
να σφραγίσει ακόμη περισσότερο τα περάσματα προς την Ιερουσαλήμ. Στη Λωρίδα
της Γάζας έγιναν βομβαρδισμοί το σαββατοκύριακο. Βομβαρδισμοί σε μια από τις πυ-
κνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου, χωρίς δυνατότητα εξόδου, σε κατάσταση πο-
λιορκίας και με ανύπαρκτο σύστημα υγείας εν μέσω πανδημίας.

ΙΡΑΝ Μέγγενη
κορονοϊού-εμπάργκο
Στο Ιράν, η πολιτική της “μέγιστης πίεσης” που

ασκεί ο Τραμπ σημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται στη
μέγγενη του κορονοϊού και του εμπάργκο. 

Η τρίτη χώρα σε θανάτους από τον κορονοϊό στον
κόσμο (σχεδόν 3000 μέχρι στιγμής) δεν έχει τη δυνα-
τότητα να προμηθευτεί ιατρικό και φαρμακευτικό υλι-
κό, γιατί είναι αποκλεισμένη από το διεθνές τραπεζικό
σύστημα. Η ιρανική κυβέρνηση ζητάει επείγον δάνειο
από το ΔΝΤ και διευκόλυνση για υλικά, από γάντια και
μάσκες μέχρι μηχανήματα για ακτινογραφίες, αλλά
προς το παρόν η αμερικανική κυβέρνηση έχει αποφα-
σίσει ότι θα εκμεταλλευτεί και τον ιό για να σκοτώσει
κόσμο και να στραγγαλίσει την ιρανική οικονομία.

30/3, Απεργία στην Amazon

ΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Παγκόσμια 
εργατική 
αντίσταση



Σε δεκάδες γειτονιές σε όλη την Ελλάδα
εξόρμησαν συνεργεία της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης. Η απαγόρευση κυκλοφορίας

δεν κατάφερε να επιβάλει το σταμάτημα της
πολιτικής δράσης στους εργατικούς χώρους
και τις γειτονιές. Αντίθετα, η εμφάνιση συνερ-
γείου της Εργατικής Αλληλεγγύης σήμανε μια
ευκαιρία για την εργατική τάξη να συζητήσει
έξω από τα αφηγήματα της “ατομικής ευθύ-
νης” και της “εθνικής προσπάθειας”, να ενι-
σχύσει την εφημερίδα που συνεχίζει να οργα-
νώνει τη μάχη για επιβίωση και να οργανωθεί
στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα.

“Το Σάββατο νωρίς το μεσημέρι κάναμε
εξόρμηση στον Σκλαβενίτη της Αγ. Παρα-
σκευής, εξοπλισμένοι με την Εργατική Αλλη-
λεγγύη, τα γαντάκια και τις μάσκες μας. Ο κό-
σμος ήταν αρκετός στις ουρές. Μοιράσαμε
προκηρύξεις και όλοι άνοιγαν ζωηρές συζητή-
σεις με τους περισσότερους να συμφωνούν
μαζί μας για τις απεργίες και τους αγώνες των
νοσοκομειακών. Στο parking του super market
σταμάτησε ένα αμάξι, η οδηγός μας ρώτησε
αν είμαστε ΑΝΤΑΡΣΥΑ και κατέβηκε χαρούμε-
νη να αγοράσει εφημερίδα και να συζητήσει.
Αν και ήδη οργανωμένη στην αριστερά ήθελε
να ενισχύσει την εφημερίδα που βλέπει να
βγαίνει μπροστά. Ανανεώσαμε το ραντεβού
μας για το επόμενο Σάββατο σε super market
και λαϊκή αγορά”, περιέγραψε στην ΕΑ η Ρία.

“Με συνθήματα ενάντια στην εγκληματική πο-
λιτική της ΝΔ, σύντροφοι και συντρόφισσες της
Εργατικής Αλληλεγγύης και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κά-
ναμε εξόρμηση στον Σκλαβενίτη στα Κάτω Πε-
τράλωνα και μετά, με την ντουντούκα μας μπρο-
στά, πικετοφορία μέχρι την πλατεία Μερκούρη.
Μαζικά μοιράστηκε η ανακοίνωση του Συντονι-
στικού των Νοσοκομείων, μαζεύτηκαν υπογρα-
φές στην καμπάνια για την Υγεία, και δόθηκαν
14 εφημερίδες. Συγχαρητήρια έλεγε ο κόσμος

από τα μπαλκόνια, τα μαγαζιά και τα περίπτερα
που ήταν ανοιχτά, ενώ και οι σύντροφοι από την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ εντυπωσιάστηκαν από την ανταπό-
κριση του κόσμου”, είπε ο Δημήτρης.

Περιστέρι
«Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση στην εξορ-

μήση της Εργατικής Αλληλεγγύης στο Περι-
στέρι στη Λαϊκή Μπουρναζίου», δήλωσε η Λί-
λιαν. «Ο κόσμος ήθελε να συζητήσει συγκεκρι-
μένα το τί μπορούμε να κάνουμε και σταμα-
τούσε εύκολα ακούγοντας τα αιτήματα για επί-
ταξη της ιδιωτικής Υγείας και χρηματοδότηση
των νοσοκομείων, ήθελε να βρει τρόπο να
δράσει. Γυναίκα βουρκωμένη, που μας είπε ότι
δεν τα βγάζουν πέρα γιατί δεν δουλεύουν ού-
τε τα δύο παιδιά της, ούτε ο άντρας της λόγω

του κορονοϊού. Σταμάτησε για να ενισχύσει
την εφημερίδα, νοσηλεύτρια εξοργισμένη για
τα μέτρα προστασίας που δεν υπάρχουν στα
νοσοκομεία, εργαζόμενοι απολυμένοι που δεν
δικαιούνται καν το επίδομα – ψίχουλα, ήταν
μερικές από τις εικόνες. Έκανε στον κόσμο
φοβερή εντύπωση που είχαμε βγει, παρόλη τη
δυσκολία των συνθηκών. Και ο κόσμος αυτός
ήταν γεμάτος οργή με την κυβέρνηση».

«Το Σάββατο κάναμε εξόρμηση στον κόσμο
που βρισκόταν στην ουρά στο Σούπερ Μάρκετ
Σκλαβενίτης στο Περιβολάκι της Νίκαιας και
στη Λαϊκή του Κορυδαλλού. Συναντήσαμε με-
γάλη ανταπόκριση στα συνθήματά μας για λε-
φτά στην Υγεία και επίταξη ιδιωτικών κλινικών.
Ειδικά το δεύτερο ήταν αυτό που άνοιγε πιο
πολύ τη συζήτηση, με τον κόσμο να είναι οργι-

σμένος με το γεγονός ότι η κυβέρνηση αντί να
τους επιτάξει τους χάρισε και 30 εκατομμύ-
ρια», τόνισε ο Παντελής.

«Παρά τη βροχή είχε πολύ κόσμο στη Λαϊκή
στη Θεσσαλονίκη και ο κόσμος αυτός ήταν
ορεξάτος να συζητήσει: για το πόσο χρειαζό-
μαστε τα νοσοκομεία, τους γιατρούς και τις
προσλήψεις στο ΕΣΥ, για τα μέτρα, και ιδίως
την απαγόρευση της κυκλοφορίας, αν είναι
βοηθητική. Και οι παραγωγοί που έχουν χάσει
μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους όσο κλεί-
σανε οι λαϊκές αλλά και ο κόσμος που ήθελε
να βγει έξω να ψωνίσει και να κάνει τη βόλτα
του. Ήθελαν να συζητήσουν πώς μπορούμε να
προστατευτούμε και αν αυτά που γίνονται αρ-
κούν», είπε η Δήμητρα.

Ο Βασίλης περιέγραψε την εξόρμηση στο
Ίλιον: «Μέσα σε λίγο χρόνο δώσαμε 10 εφημε-
ρίδες, περισσότερες από όσες δίναμε στις προ-
ηγούμενες συνθήκες. Έγινε συζήτηση σχετικά
με τη στάση της Αριστεράς. Υπήρχε κόσμος
που χαιρόταν που έβλεπε κομμάτι της Αριστε-
ράς να βγαίνει στη δράση και έλεγε μακάρι να
είχε και η υπόλοιπη Αριστερά αυτή τη στάση.
Ενίσχυαν την εφημερίδα με κάτι παραπάνω».

«Στην εξόρμηση που έγινε σε δυο σημεία
στον Νέο Κόσμο έγινε πολλή συζήτηση, και
παρόλο που οι περισσότεροι στην αρχή ακού-
γανε διστακτικά και από μεγάλη απόσταση,
πολλοί κατέληξαν να πουν ότι θέλουν κι αυτοί
να δράσουν. Δώδεκα άτομα άφησαν υπογρα-
φές και στοιχεία επικοινωνίας για τη συνέχεια,
στους τρεις προτείναμε να παρακολουθήσουν
το διαδικτυακό Μαρξιστικό Φόρουμ της εβδο-
μάδας και σε έναν να οργανωθεί στο Σοσιαλι-
στικό Εργατικό Κόμμα», είπε η Τάνια.

Α.Φ.
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στο αεροδρόμιο, έξω από τα
γραφεία της Swissport – Sky-

serv, πραγματοποίησαν εργαζόμε-
νοι του Ομίλου τη Δευτέρα 30
Μάρτη. Η συγκέντρωση, με τη συμ-
παράσταση της Αγωνιστικής Ταξι-
κής Ενότητας ΕΚΑ, κατήγγειλε τις
μαζικές απολύσεις στις οποίες
προχώρησε η εταιρία. 

«Ο όμιλος Swissport και Skyserv
απέλυσε πάνω από 400 άτομα στην
Αθήνα (και άγνωστο αριθμό στην
υπόλοιπη Ελλάδα), με ένα απλό
sms», ανέφερε η ανακοίνωση των
εργαζόμενων για την κινητοποίηση,
«Με άλλοθι τον κορονοϊό εκατοντά-
δες εργαζόμενοι που καλύπτουμε
διαρκείς και πάγιες ανάγκες (πολ-
λοί με μηνιαίες συμβάσεις για πά-
νω από δέκα συνεχόμενα χρόνια)
με μισθό οχτάωρου... 580 ευρώ, σε
μια νύχτα βρεθήκαμε όλοι άνεργοι
χωρίς καν να δικαιούμαστε το επί-
δομα των 800 ευρώ!».

Η εκ περιτροπής εργασία είναι
αυτό που περιμένει και τους συνα-
δέλφους τους που εργάζονται με
συμβάσεις αορίστου χρόνου. Στο
ίδιο μέτρο, της εκ περιτροπής ερ-
γασίας, έχει προχωρήσει και η
Goldair, όπως καταγγέλει το Εργα-

τικό Κέντρο Αθήνας. Μάλιστα, ερ-
γαζόμενος της Swissport κατήγγει-
λε και την ποινικοποίηση της συνδι-
καλιστικής δράσης μέσω της απα-
γόρευσης κυκλοφορίας, καθώς του
επιβλήθηκε πρόστιμο 150 ευρώ την
ώρα που μετέβαινε στο ΕΚΑ για να
ενημερώσει για τις απολύσεις.

Σε όλους τους χώρους βρίσκον-
ται σε εξέλιξη σκληρές επιθέσεις
από κυβέρνηση και αφεντικά. «Στην
παραγωγή δεν έχει αλλάξει απολύ-
τως τίποτα», ανέφερε ανάμεσα σε
άλλα καταγγελία εργαζόμενου σε
εργοστάσιο της BIC. «Συνεχίζουμε
να δουλεύουμε ο ένας πάνω στον
άλλο, χωρίς κανένα μέσο προστα-
σίας, χωρίς καν τα πιο στοιχειώδη
(μάσκες, γάντια κ.λπ.), βάζοντας
τον εαυτό μας και την οικογένειά
μας σε υψηλό κίνδυνο. Η διοίκηση
του εργοστασίου όχι μόνο επέλεξε
να μην κλείσει το εργοστάσιο, αλλά
ταυτόχρονα έβαλε υπερωρίες και
αύξησε την παραγωγή. Μας συμ-
περιφέρονται σαν να είμαστε κατώ-
τεροι άνθρωποι».

Λίγες μέρες μετά τις ψεύτικες ει-
κόνες στα ΜΜΕ για τη «μαζική έξο-

δο» προς την επαρχία, έφτασε στο
μέηλ του Εργατικού Κέντρου Αθή-
νας η παρακάτω καταγγελία: «Ερ-
γάζομαι σε σταθμό διοδίων της
Εγνατίας οδού. Εγώ όπως και όλοι
οι συνάδελφοί μου στον συγκεκρι-
μένο σταθμό ερχόμαστε σε επαφή
με τουλάχιστον 1.000 άτομα ο καθέ-
νας στο οκτάωρό μας. Δεν μπορού-
με να προφυλαχθούμε ή να προφυ-
λάξουμε τους χρήστες της Εγνα-
τίας οδού από τη διασπορά του ιού.

Εξοργιστικό 
Είναι εξοργιστικό ότι δεν υπάρχει

καμία μέριμνα. Δεν μας παρέχουν
γάντια και μάσκες. Και δεν επέτρε-
ψαν σε δύο μητέρες να λάβουν την
άδεια ειδικού σκοπού. Χθες ήρθε ο
γιατρός της επιχείρησης. Μας χα-
ρακτήρισε υγειονομική βόμβα”.

Οι τραπεζίτες βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή των επιθέσεων.
Όπως κατήγγειλε την περασμένη
εβδομάδα ο Σύλλογος Δανειζόμε-
νου Προσωπικού Τραπεζικού Το-
μέα για την Εθνική Τράπεζα: «Στο
τμήμα του Collection, ενώ εξαγγέλ-
θηκε ότι θα σταματήσουν οι οχλή-

σεις προς τους δανειολήπτες, οι
κλήσεις πραγματοποιήθηκαν κανο-
νικά χθες 19/3/2020 σε όσους
έχουν δάνεια με καθυστέρηση πά-
νω από 90 ημέρες. Ο ισχυρισμός
είναι ότι τους δίδονται νέες προτά-
σεις για ρύθμιση(!). Φυσικά οι δια-
μαρτυρίες από τους πελάτες ήταν
έντονες με την οργή του κόσμου
να ξεσπάει πάνω στον συνάδελφο–
ισσα που έβρισκε στην άλλη άκρη
της τηλεφωνικής γραμμής».

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ βρί-
σκονται επίσης στο μάτι του κυκλώ-
να. Οι αποφάσεις των ιδιοκτητών
για αναστολή συμβάσεων όλου ή
μέρους του προσωπικού τους αυξά-
νονται μέρα τη μέρα. Την εικόνα ήρ-
θε να συμπληρώσει το αιφνιδιαστικό
λουκέτο των ραδιοφωνικών σταθ-
μών Sport24 και Legend 88.6 και η
απόλυση όλων των εργαζόμενων
από την εταιρία 24 Media του Δ.
Μάρη.  Οι καταγγελίες των Ενώσε-
ων του κλάδου για τις επιθέσεις δεν
αρκούν, πρέπει άμεσα να μετατρα-
πούν σε αγωνιστικές αποφάσεις.

Για ελλιπέστατα μέτρα προστα-
σίας των εργαζόμενων καθώς και
εμπόδια/απορρίψεις στις άδειες ει-
δικού σκοπού, κατηγόρησε τη δη-
μοτική αρχή Πειραιά το Σωματείο

Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτε-
χνιτών του Δήμου. Ενώ για κίνδυνο
απολύσεων μίλησε το Σωματείο
Εργαζόμενων Συμβασιούχων στην
Υπηρεσία Ασύλου, καθώς η ηγεσία
του Υπουργείου Μετανάστευσης
επικαλούμενη αδιευκρίνιστα «κωλύ-
ματα» οπισθοχωρεί από τη δεύσμε-
σή της για ανανέωση μέχρι το τέ-
λος του χρόνου όλων των συμβά-
σεων που λήγουν το Μάη.

Μόνο η συλλογική αντίδραση έχει
αποτέλεσμα. Τη Δευτέρα 30/3, ο
Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την αναστο-
λή της λειτουργίας του εργοταξίου
της μονάδας 5 της ΔΕΗ στην Πτο-
λεμαΐδα ως αναγκαίο μέτρο προ-
στασίας της δημόσιας υγείας στην
περιοχή. Αυτό που δεν είπε βέβαια
είναι ότι τις προηγούμενες μέρες οι
χιλιάδες εργαζόμενοι στη μονάδα
είχαν αρνηθεί να πάνε στη δουλειά
τους. Τόσο η διοίκηση της ΔΕΗ όσο
και η ανάδοχος εταιρία του έργου
επέμεναν στη συνέχιση των εργα-
σιών με ψέματα ότι τηρούνται τα μέ-
τρα προστασίας.  Μόνο η πίεση των
εργαζόμενων και η στήριξη που
βρήκαν από το Εργατικό Κέντρο της
περιοχής ανάγκασε την κυβέρνηση
να πάρει αυτή την απόφαση.

Λ.Β.

Εργατικές αντιστάσεις παντού

Συγκινητική ανταπόκριση στις εξορμήσεις

Εξόρμηση στη Λαϊκή αγορά Μπουρναζίου στο Περιστέρι. Φωτό: Λίλιαν Μπουρίτη
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Στηρίξτε μαθητές 
και εκπαιδευτικούς
χωρίς αποκλεισμούς

Τα προβλήματα της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» έγιναν φα-
νερά από την πρώτη κιόλας εβδομάδα αυτής της λειτουρ-
γίας. Η υφυπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη δήλωσε «οι πε-

ρισσότεροι μαθητές της χώρας συμμετέχουν στην εκπαιδευτική
διαδικασία μέσω διαδικτύου». Είναι αλήθεια ότι πάνω από μισό εκα-
τομμύριο μαθητές και μαθήτριες γράφτηκαν στο Πανελλήνιο Σχολι-
κό Δίκτυο (ΠΣΔ) μετά την εγκύκλιο για την εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση, με τον συνολικό αριθμό τους να φτάνει τις 660 χιλιάδες. Αλ-
λά αυτό περισσότερο αντικατοπτρίζει την προσπάθεια των μαθη-
τών/τριών, παρά τις δυνατότητες που έδωσε το Υπουργείο. 

Στα 1.3 εκατομμύρια εκτιμά το ίδιο το Υπουργείο τον μαθητικό
πληθυσμό της χώρας. Σύμφωνα με ομοβροντία καταγγελιών από
ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ, το ΠΣΔ ήδη «σέρνεται» και «πετάει» χρήστες. Η
υποδομή πάνω στην οποία φιλοδοξεί να στήσει το υπουργείο την
τηλεκπαίδευση δεν είναι δηλαδή καν σε θέση να φιλοξενήσει τον
μισό μαθητικό πληθυσμό. 

Το ερώτημα γιατί δεν κατάφεραν να γραφτούν τόσες εκατοντά-
δες χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες στο ΠΣΔ αναδεικνύει πόσο βα-
θαίνουν οι ταξικές διακρίσεις μέσα σε αυτήν την πανδημία. Η προ-
σβασιμότητα στο ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα εκτιμάται στο 78%
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η σχετική έρευνα όμως έγινε
τηλεφωνικά. Δεδομένου ότι χιλιάδες νοικοκυριά δεν έχουν καν στα-
θερό τηλέφωνο, για παράδειγμα σε χωριά της μειονότητας, στους
καταυλισμούς Ρομά κλπ, το ποσοστό της προσβασιμότητας είναι
ακόμη χαμηλότερο. Όσο θα βαθαίνει αυτή η κρίση, πολλά εργατικά
σπίτια μπορεί να σταματήσουν να έχουν τη δυνατότητα να πληρώ-
νουν για τη σύνδεσή τους και ο αριθμός των μαθητών/τριών που θα
έχουν πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση να μικραίνει.

Σκόπελοι
Επιπλέον, ακόμη και για όσα σπίτια έχουν ίντερνετ, ακολουθούν

μια σειρά άλλοι σκόπελοι: ο εξοπλισμός, η ποιότητα του σήματος,
ο αριθμός των παιδιών ανά σπίτι και ανά υπολογιστή, το αν κάθε
παιδί μπορεί να έχει το δικό του δωμάτιο ή ακόμη και αν υπάρχει
ξεχωριστό δωμάτιο γενικά. Είναι σαφές ότι τα πιο φτωχά σπίτια εί-
ναι αυτά τα οποία θα έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Φυσικά το
Υπουργείο δεν λέει κουβέντα για τα προσφυγόπουλα που με αγώ-
νες των εκπαιδευτικών είχαν καταφέρει να ενταχθούν στην πρωινή
ζώνη των μαθημάτων. Αυτά πετάχτηκαν εκ των πραγμάτων εκτός
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Προβλήματα συνδεσιμότητας και εξοπλισμού αντιμετωπίζουν φυ-
σικά και οι εκπαιδευτικοί. Ταυτόχρονα, για να λύσουν τεχνικά ζητή-
ματα ή να στηρίξουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους σε αυτή
τη διαδικασία αναγκάζονται να δουλεύουν πολύ περισσότερες
ώρες τη μέρα.

Σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης
ζητούν να μην υποκατασταθεί η ζωντανή διαδικασία με τα ηλεκτρο-
νικά μαθήματα, προειδοποιούν για τους αποκλεισμούς που σημαί-
νει η τηλεκπαίδευση, ενώ παράλληλα καταγγέλλουν το κατεπείγον
έγγραφο με το οποίο το Υπουργείο ζητάει στοιχεία συμμετοχής
στις ψηφιακές «τάξεις».

Συγκεκριμένα, το έγγραφο του Υπουργείου έφτασε με ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο το πρωί του Σαββάτου 28/3 ζητώντας από τους διευ-
θυντές των σχολείων τα στοιχεία συμμετοχής.  Οι σύλλογοι υπενθυ-
μίζουν ότι η τηλεκπαίδευση έχει προαιρετικό χαρακτήρα και καλούν
τα μέλη τους να μην στείλουν τα στοιχεία, καθώς όπως τονίζουν, η
διαδικασία αυτή δεν είναι παρά προθάλαμος της αξιολόγησης. 

Για να μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά επαφή με την τάξη
τους χωρίς αποκλεισμούς, το κράτος πρέπει να μεριμνήσει να είναι
αξιόπιστο το ΠΣΔ, να φροντίσει για την προσβασιμότητα όλων (με
δημοτικά δίκτυα wifi για να εξυπηρετούνται τα σπίτια που δεν έχουν
τηλεφωνική γραμμή, παροχή δωρεάν σύνδεσης σε όσα σπίτια
έχουν, παροχή εξοπλισμού σε κάθε παιδί και εκπαιδευτικό κλπ), να
σταματήσει το κυνήγι της ύλης και να καταργήσει τις προαγωγικές
και πανελλαδικές εξετάσεις και, για να μπορούμε να έχουμε εκπαι-
δευτικό σύστημα και μετά την πανδημία, να διασφαλίσει τα εισοδή-
ματα και τις άδειες όλων των εκπαιδευτικών χωρίς εξαιρέσεις.

Αφροδίτη Φράγκου

Αλληλεγγύη στους άστεγους

Σε κινήσεις συμπαράστασης
στους άστεγους και αιτήματα
για την προστασία τους προ-

χώρησαν τα δημοτικά σχήματα της
Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς «Αν-
ταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας»
και «Ανταρσία στο Λιμάνι».

Σε συμβολική συγκέντρωση στον
Σταθμό Λαρίσης ο Πέτρος Κωνσταν-
τίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας
τόνισε:  “Αυτή είναι η στιγμή όλοι αυ-
τοί οι άνθρωποι να πάρουν την κάρτα
τους για να έχουν δωρεάν σίτιση, να
τους δοθεί η δυνατότητα να μείνουν
σε σπίτια. Έχουμε ενημερωθεί ότι θα
ανοίξει μια δομή στη Λιοσίων για 400
άτομα. Ζητάμε να προσληφθεί προ-
σωπικό ώστε να έχουν την κάλυψη
που τους χρειάζεται».

Ο Σωκράτης Ταγκόπουλος, κοινοτι-
κός σύμβουλος στο 1ο κοινοτικό δια-
μέρισμα πρόσθεσε: «Τα κοινοτικά
διαμερίσματα πρέπει να συνεδριά-

σουν εκτάκτως, έστω και διαδικτυακά
και να πάρουν αποφάσεις στήριξης
για όλους τους φτωχούς, τους άστε-
γους, τους μετανάστες, τους πρό-
σφυγες σε όλες τις γειτονιές της
Αθήνας. Αυτό είναι που θα βάλουμε
μπροστά το επόμενο διάστημα». 

Ο Βασίλης Κουκαλάνι, κάτοικος
3ου κοινοτικού διαμερίσματος ενημέ-
ρωσε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία
κατοίκων που στηρίζεται από παρατά-
ξεις μέσα στο δημοτικό συμβούλιο,
για συλλογή υπογραφών για πολύ
πρακτικά ζητήματα. «Να στελεχωθεί
και να ανοίξει το κοινοτικό ιατρείο του
3ου κοινοτικού διαμερίσματος ώστε
να υπάρχει παρακολούθηση, τεστ και
διανομή απαραίτητων υλικών στον
κόσμο. Να στελεχωθεί το παροπλι-
σμένο εδώ και χρόνια ΙΚΑ, να δουλέ-
ψει σαν ιατρείο και να κάνει τεστ».

Ο Θανάσης Διαβολάκης σε εξόρ-
μηση που έκανε στον Πειραιά η «Αν-

ταρσία στο Λιμάνι» ανέδειξε την εγ-
κληματική καταστολή σε βάρος των
αστέγων που ζούσαν στις πύλες του
λιμανιού, λέγοντας ότι είναι «ενδεικτι-
κή της κατάστασης στην πόλη».
Όπως καταγγέλλει η ΠΕΝΕΝ: «Την
Τρίτη 24 Μάρτη 2020 στο λιμάνι του
Πειραιά έλαβε χώρα μία πρωτοφανής
επιχείρηση βίας και εκδιωγμού εναν-
τίον δεκάδων αστέγων οι οποίοι
έχουν βρει το δικό τους ‘καταφύγιο’,
για να εξασφαλίσουν την διαμονή
τους, σε διάφορους χώρους στο λι-
μάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με καταγ-
γελία που μας γνωστοποιήθηκε
προχθές το βράδυ από πρώην Ναυ-
τεργάτες - αστέγους που βρίσκονται
εκεί με 100 - 120 ακόμη άτομα, το λι-
μενικό σώμα οργάνωσε ολόκληρη
επιχείρηση και με την άσκηση βίας
απομάκρυνε τους αστέγους από τον
χώρο του λιμανιού”. 

Α.Φ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απανωτές είναι οι καταγγελίες που έρχονται απ' όλη
τη χώρα για την συνέχιση και την επίσπευση των
έργων κατασκευής ανεμογεννητριών. Έργα που εί-

τε είχαν σταματήσει με νομικές διαδικασίες και ασφαλι-
στικά μέτρα, είτε είχαν μπλοκαριστεί με κινητοποιήσεις
του κόσμου ξαφνικά συνεχίζονται με διαδικασίες fast
track μέσα σε συνθήκες καραντίνας, χωρίς κανείς να μπο-
ρεί να παρέμβει ακόμα και για απλό έλεγχο της ύπαρξης
νόμιμων αδειών κατασκευής.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κύμης στην
Εύβοια που την Κυριακή 29/3 άρχισαν να καταφθάνουν
καράβια με τα κομμάτια των ανεμογεννητριών που θα
στηθούν εκεί. Οι ίδιες εικόνες επαναλαμβάνονται στα
Άγραφα, στον Κιθαιρώνα, στον Έβρο, ενώ οι πρώτες ανε-
μογεννήτριες που ετοιμάζονται για Τήνο, Άνδρο, Πάρο,
Νάξο έφτασαν στο Λαύριο έτοιμες να φορτωθούν και να
φτάσουν στα νησιά.

Πρόκειται για μια πραγματική πρόκληση του Χατζηδά-
κη. Αυτό το είδαμε και την εβδομάδα που μας πέρασε με
την δήθεν ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για
το νόμο που έφερε στη Βουλή εν μέσω καραντίνας με τον
τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας». 23
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, ζητάνε από τον Χατζηδάκη
“να μην το καταθέσει προς ψήφιση μέχρι την αποκατά-
σταση της πλήρους λειτουργίας της Βουλής”.

“Το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη είναι καταστροφικό. Δί-
νει την ευκαιρία στα αρπακτικά της αγοράς με γρήγορες
διαδικασίες να ξεπερνάνε τις αντιδράσεις του κόσμου και
να χτίζουν ό,τι θέλουν όπου θέλουν”, αναφέρει στην ΕΑ η
Εμμανουέλα Τερζοπούλου από την Πρωτοβουλία Ενάντια

στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλ-
λαγή η οποία υπογραμμίζει πως “εν μέσω καραντίνας
πρέπει να σταματήσουν όλες οι κατασκευαστικές εργα-
σίες, αφού χωρίς την παρουσία τοπικών φορέων και κό-
σμου από τα κινήματα της περιοχής είναι σίγουρο πως θα
δούμε τεράστιες αυθαιρεσίες από την μεριά των κατα-
σκευαστικών εταιριών”. 

Παρόμοιες καταγγελίες για εργασίες εν μέσω καραντί-
νας δημοσίευσαν και τα μέλη της κίνησης “ΟΧΙ Λιμάνι
στην Πειραϊκή”, αφού όπως καταγγέλλουν, παρά τις αντι-
δράσεις του κόσμου και χωρίς να υπάρχει ακόμα το νομι-
κό πλαίσιο που να νομιμοποιεί την κατασκευαστική διαδι-
κασία, την Τρίτη 31/3 το πρωί καράβια της ΚΟΣΚΟ είχαν
ξεκινήσει την τοποθέτηση σημαντήρων οριοθέτησης των
περιοχών εργασιών για την καταστροφή της Πειραϊκής.

Κ.Μ.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Τόνους αγροτικών προϊόντων πέταξαν παραγωγοί σε

διάφορα σημεία της χώρας, απεγνωσμένοι καθώς δεν μπο-
ρούν να τα διαθέσουν. 

Με το κλείσιμο των λαϊκών αγορών η λαχαναγορά έχει βυ-
θιστεί σε κρίση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις παραγωγών από
την Κρήτη, την Ηλεία και αλλού, οι ίδιοι προσφέρθηκαν να τα
δώσουν δωρεάν αν το κράτος ή κάποιος διανομέας προσφε-
ρόταν να καλύψει τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς, αλ-
λά έλαβαν αρνητικές απαντήσεις από παντού. 

Προκλήσεις Χατζηδάκη

ΒΙΟΜΕ
«Οι βρικόλακες της εξουσίας που δρουν στο σκοτάδι,

βρήκαν τη στιγμή να κόψουν το ρεύμα, στις 6:30 το πρωί
[της Δευτέρας 30/3]. Είχαν έτοιμο το γερανό στημένο
και με υποστήριξη από 2 κλούβες ΜΑΤ. Κι ενώ γνωρί-
ζουν ότι παράγουμε προϊόντα ατομικής και οικιακής υγι-
εινής, τα οποία είναι πρώτης ανάγκης για την
κοινωνία.Απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ επανασύνδεση του ρεύ-
ματος».

Ανακοίνωση εργαζόμενων στη ΣΕ ΒΙΟ.ΜΕ

29/3, Ανεμογεννήτριες στο λιμάνι της Κύμης.

Φωτό: FB «Βουνά χωρίς αιολικά»



Η μπροσούρα της Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ γράφτηκε το
1906 αλλά δεν έχει χάσει τί-

ποτα από την φρεσκάδα και την επι-
καιρότητά της. Γιατί είναι ένας
ύμνος στη συλλογική δύναμη και τις
επαναστατικές δυνατότητες της ερ-
γατικής τάξης. 

Η μπροσούρα ήταν προϊόν της
συμμετοχής της Λούξεμπουργκ
στην πρώτη Ρώσικη Επανάσταση το
1905. Ήταν η πρώτη επανάσταση
του 20ου αιώνα που συγκλόνισε την
Αριστερά (την σοσιαλδημοκρατία
της Δεύτερης Διεθνούς) και το ερ-
γατικό κίνημα σε όλο τον κόσμο. 

Η επανάσταση είχε ξεκινήσει τον
Γενάρη του 1905 με την σφαγή των
εργατών και εργατριών της Πετρού-
πολης. Είχαν βαδίσει στα Χειμερινά
Ανάκτορα για να ζητήσουν με ταπει-
νή γλώσσα -και κρατώντας εικονί-
σματα αγίων- από τον Τσάρο να πά-
ρει μέτρα ενάντια στην εργοδοτική
αυθαιρεσία και να δώσει πολιτικά δι-
καιώματα. Αυτό που ακολούθησε
ήταν η έκρηξη ενός κρυμμένου, μέ-
χρι τότε, ηφαιστείου κοινωνικής δυ-
σαρέσκειας. Η εργατική τάξη έγινε
η καρδιά της επανάστασης. Το κύ-
ριο όπλο της ήταν η απεργία. Για
την ακρίβεια διαδοχικά κύματα
απεργιών στα οποία τα οικονομικά
αιτήματα αλληλεπιδρούσαν με τα
πολιτικά. 

Η Λούξεμπουργκ είχε άμεση σχέ-
ση με την Ρώσικη Επανάσταση.
Εκτός από γνωστή φυσιογνωμία του
SPD, της γερμανικής σοσιαλδημο-
κρατίας, ήταν και μέλος της ηγεσίας
του παράνομου Σοσιαλδημοκρατι-
κού Κόμματος της Πολωνίας και Λι-
θουανίας. Το μεγαλύτερο μέρος της
Πολωνίας ήταν κομμάτι της Ρώσικης
Αυτοκρατορίας και πόλεις όπως η
Βαρσοβία και το Λότζ ήταν επίκεν-
τρα των εργατικών αγώνων και των
επαναστατικών μαχών. 

Τον Δεκέμβρη του 1905 η «κόκκι-
νη Ρόζα» όπως την αποκαλούσε πε-
ριφρονητικά ο γερμανικός συντηρη-
τικός Τύπος, πήγε παράνομα στη
Βαρσοβία. Συνελήφθη τον Μάρτη,
έμεινε τρεις μήνες στη φυλακή και
το καλοκαίρι του 1906 άρχισε να
γράφει το Μαζική Απεργία Κόμμα
και Συνδικάτα. Προοριζόταν σαν
όπλο της αριστερής, επαναστατικής
πτέρυγας στις αντιπαραθέσεις μέσα
στο κόμμα. 

Το πρώτο στοιχείο που διαπερνά-
ει τη μπροσούρα είναι το πανόραμα
μιας εργατικής τάξης σε κίνηση. Το
κίνημα έχει στο κέντρο τους εργά-
τες στη βαριά βιομηχανία της Πε-
τρούπολης, που όπως επισημαίνει η
Ρ. Λούξεμπουργκ, δεν ήταν μια «μά-
ζα εξαθλιωμένων», αλλά που πολύ
λίγο απείχαν σε επίπεδο μισθών και
μόρφωσης από τους Γερμανούς συ-
ναδέλφους τους. 

Όμως, το απεργιακό κίνημα αγκά-
λιαζε όλα τα τμήματα των εργαζο-
μένων. Από μια «χούφτα των αγροτι-
κών προλετάριων» σε ένα σημείο

μέχρι την «καλλιεργη-
μένη και κομψή εξέγερση με μανικε-
τόκουμπα και λευκά κολάρα στο λο-
γιστήριο μιας τράπεζας». Αυτό το
«ξύπνημα της ταξικής συνείδησης
εκδηλώνεται άμεσα στις συνθήκες
όπου η προλεταριακή μάζα ανακα-
λύπτει ξαφνικά μ’ ένα αφόρητο αί-
σθημα πίκρας τον ανυπόφορο χαρα-
κτήρα της κοινωνικής και οικονομι-
κής της ύπαρξης… Τα αναρίθμητα
βάσανα του σύγχρονου προλετα-
ριάτου ξαναζωντανεύουν τη μνήμη
των παλιών πληγών που αιμορρο-
ούν». 

Εμπειρίες
Το άλλο στοιχείο που επισημαίνει

η Λούξεμπουργκ είναι ότι αυτό το
«ξύπνημα» είχε πίσω του μια δεκαε-
τία αγώνων. Διαφορετικά τμήματα
της τάξης, με διαφορετικές αφορ-
μές και αιτήματα έδιναν τις μάχες
τους. Τα μαθήματα και οι εμπειρίες
δεν πήγαν χαμένα. 

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της
Γερμανίας (SPD) ήταν ένα μαζικό
κόμμα που δήλωνε ότι στηριζόταν
στην επαναστατική θεωρία του μαρ-
ξισμού. Όμως στην πραγματικότητα
είχε μεταβληθεί σε μια ρεφορμιστι-
κή οργάνωση που πίστευε ότι θα
μπορούσε να αλλάξει το σύστημα
με ένα συνδυασμό κοινοβουλευτι-
κής και συνδικαλιστικής δουλειάς:

τα πολιτικά καθήκοντα αυτής της
«αλλαγής» ανήκαν στους βουλευτές
του SPD, τα οικονομικά στους ηγέ-
τες των συνδικάτων. Έχοντας μια
τέτοια πολιτική, οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες φοβόντουσαν ότι οι μαζικές
μαχητικές απεργίες θα υπονόμευαν
«την ηρεμία» και ακόμα περισσότε-
ρο ότι αποτελούσαν «κίνδυνο» για
την ίδια τη συνδικαλιστική οργάνω-
ση.

Αυτό που έλεγαν ουσιαστικά οι
ρεφορμιστικές ηγεσίες ήταν ότι η
εργατική τάξη δεν είναι δυνατή να
τα βάλει με τις επιβλητικές δυνάμεις
των καπιταλιστών και του κράτους
της. Είτε γιατί είναι ανοργάνωτη είτε
γιατί δεν είναι «ώριμη» πολιτικά. Αυ-
τά τα επιχειρήματα τα ακούμε και
σήμερα, από διάφορες πλευρές
στην Αριστερά. 

Η Λούξεμπουργκ συγκρούστηκε
με αυτές τις ηγεσίες και τις απόψεις
τους. Η αφετηρία της είναι ότι οι
ιδέες, και μαζί με αυτές η συλλογική
οργάνωση, αλλάζουν και αναπτύσ-
σονται μέσα στην πάλη, όχι με την
εργατική τάξη στη θέση του «κουμ-
πούρα» μαθητή που του κουνάει το
δάχτυλο ο δάσκαλος. Γράφει:

«Για να μπορέσει να ανατρέψει
τον καπιταλισμό, το προλεταριάτο
πρέπει να έχει έναν υψηλό βαθμό
πολιτικής εκπαίδευσης, ταξικής συ-

νείδησης και οργάνωσης. Όλες αυ-
τές οι προϋποθέσεις δεν μπορούν
να αποκτηθούν με βιβλία και προκη-
ρύξεις, αλλά κύρια με το ζωντανό
πολιτικό σχολείο, με την πάλη, μέσα
στην πάλη, στην ασταμάτητη πορεία
της επανάστασης… Η μαζική απερ-
γία εμφανίζεται σαν το πιο φυσιολο-
γικό μέσο για τη στράτευση, την ορ-
γάνωση και την επαναστατικοποί-
ηση των πιο πλατιών εργατικών
στρωμάτων».

Παράλληλα, η Ρόζα βάζει στο στό-
χαστρο τον ίδιο τον κάθετο διαχωρι-
σμό ανάμεσα στην οικονομική και
πολιτική που ορθώνουν οι ρεφορμι-
στικές ηγεσίες. Ο ίδιος ο Μαρξ στην
εποχή του υποστήριζε ότι αν οι ερ-
γάτες ενός εργοστασίου παλεύουν
για μείωση των ωρών εργασίας τότε
πρόκειται για μια «οικονομική» μάχη
αλλά αν αυτό το αίτημα μετατραπεί
σε ένα γενικευμένο κίνημα τότε ο
αγώνας γίνεται πολιτικός. 

Η Λούξεμπουργκ βαδίζει στα χνά-
ρια του Μαρξ και πάει μακρύτερα.
Αποδεικνύει με βάση τη ρώσικη εμ-
πειρία ότι δεν υπάρχουν σινικά τείχη
ανάμεσα στους οικονομικούς και
πολιτικούς αγώνες. Οι οικονομικοί
αγώνες γράφει λειτουργούν σαν
«αναμεταδότες» που στέλνουν «σή-
ματα» από το «ένα κέντρο της πολι-
τικής πάλης στο άλλο». Γενικεύει
γράφοντας:

«Κάθε αφρισμένο κύμα πολιτικής
δράσης αφήνει πίσω του ένα γόνιμο
λιβάδι από όπου ξεπετιούνται χιλιά-
δες νέοι οικονομικοί αγώνες. Κι αντί-
στροφα. Οι ασταμάτητοι οικονομικοί
αγώνες που οι εργάτες είναι αναγ-
κασμένοι να δίνουν με τους καπιτα-
λιστές κρατάνε ζωντανή τη μαχητική
τους διάθεση και στα μεσοδιαστή-
ματα πολιτικής ηρεμίας».

Το μόνιμο μοτίβο της αστικής ιδε-
ολογίας είναι ότι η εργατική τάξη
(όταν δεν εξαφανίζεται) είναι μια μά-
ζα άξεστων και τεμπέληδων που
ανάμεσα στ’ άλλα κακά είναι και φο-
ρέας των πιο «καθυστερημένων»
ιδεών. Αυτό το κλισέ καταρρέει όταν
ξαφνικά μια ολόκληρη κοινωνία στη-
ρίζεται στην εργασία και την ανθρω-
πιά των «ανώνυμων» εργατριών και
εργατών, όπως σήμερα. Σε συνθή-
κες που το «αφρισμένο κύμα» των
αγώνων αγκαλιάζει τα πιο «ξεχασμέ-
να» τμήματα της τάξης, οι άνθρωποι
μεταμορφώνονται κυριολεκτικά
όπως γράφει η Λούξεμπουργκ:

«Μέσα όμως στην επαναστατική
θύελλα, ο προλετάριος μεταμορφώ-
νεται από έναν πάτερ-φαμίλια που
το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το

πώς θα εξοφλήσει το δάνειο, σ’
έναν ‘ρομαντικό επαναστάτη’ για
τον οποίο το ίδιο το υπέρτατο αγα-
θό – η ζωή του – και φυσικά ακόμα
περισσότερο τα υλικά αγαθά, έχουν
μικρή αξία σε σχέση με το μεγάλο
ιδανικό του αγώνα».

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ επιμένει,
από την αρχή μέχρι το τέλος της
μπροσούρας, ότι οι εμπειρίες από
τις οποίες αντλεί τα συμπεράσματά
της δεν είναι αποκλειστικά ρωσικές.
Ένα  επιχείρημα που ακουγόταν συ-
χνά ήταν ότι οι μορφές της μαζικής
απεργίες και των εξεγέρσεων ται-
ριάζουν σε συνθήκες «καθυστερη-
μένων» πολιτικά και οικονομικά χω-
ρών, όχι στην προηγμένη οικονομι-
κά και με κοινοβουλευτικούς θε-
σμούς Δύση. Γιατί να διακινδυνέψει
η Αριστερά τέτοιες μεθόδους ενώ
μπορεί με ασφάλεια να κερδίσει νί-
κες με ένα χαρτί στην κάλπη; 

Η Λούξεμπουργκ επιμένει ότι η
μαζική απεργία δεν είναι «ιδιαιτερό-
τητα» είναι η μορφή που παίρνει η
επαναστατική πάλη της εργατικής
τάξης στον σύγχρονο καπιταλισμό.
Μια θέση που έχει επιβεβαιώσει η
ιστορία του αιώνα και πλέον που
έχει περάσει από τότε που έγραφε. 

Για τη Ρόζα, ο ρόλος των επανα-
στατών και του κόμματος είναι
αναντικατάστατος στους αγώνες και
στην ίδια την επανάσταση:

«Η ταξικά συνειδητή πρωτοπορία
του προλεταριάτου δεν μπορεί να
περιμένει μοιρολατρικά με σταυρω-
μένα τα χέρια μέχρι να δημιουργηθεί
μια ‘επαναστατική κατάσταση’. Αντί-
θετα, έχει καθήκον να προηγείται σε
σχέση με τη ροή των γεγονότων, να
επιδιώκει την επιτάχυνσή τους, ξεκα-
θαρίζοντας στα πιο πλατιά στρώμα-
τα του προλεταριάτου ότι ο ερχομός
μιας τέτοιας επαναστατικής περιό-
δου είναι αναπόφευκτος».

Με αυτή την κληρονομιά παρεμ-
βαίνουμε στις μάχες που ανοίγονται
μπροστά μας. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Διαβάστε 
επίσης

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Να πώς πορεύεται
η εργατική τάξη
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