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Δέκα χρόνια έκλεισαν από τις 5 Μάη του
2010 όταν πραγματοποιήθηκε η μεγα-
λύτερη μέχρι τότε γενική απεργία ενάν-

τια στην ψήφιση του πρώτου μνημονίου. Η
συμμετοχή στην γενική απεργία δεν είχε προ-
ηγούμενο. Μόνο από ψηλά, ίσως με ελικόπτε-
ρο, μπορούσε να υπολογιστεί ο κόσμος που
είχε κατακλύσει ταυτόχρονα την Πατησίων,
την Γ� Σεπτεμβρίου, την Σταδίου, την πλατεία
στο Σύνταγμα μέχρι χαμηλά στις Στήλες του
Ολυμπίου Διός. Το BBC στα ρεπορτάζ του μι-
λούσε για «μισό εκατομμύριο διαδηλωτές στην
Αθήνα». 

Την ίδια μέρα τρεις άνθρωποι έχασαν άδικα
τη ζωή τους από την πυρκαγιά στην τράπεζα
Μαρφίν στην οδό Σταδίου, εν μέσω πρωτοφα-
νών αστυνομικών επιχειρήσεων καταστολής,
με στόχο τη διάλυση αυτού του ιστορικού
απεργιακού συλλαλητηρίου.

Στη φετινή επέτειο αυτών των γεγονότων η
κυβέρνηση πραγματοποίησε εκδήλωση μπρο-
στά στην τράπεζα όπου τοποθετήθηκε τιμητι-
κή πλακέτα στη μνήμη των θυμάτων. Ο πρωθυ-
πουργός Μητσοτάκης δήλωσε: «Ποτέ ξανά να
μην πέσει η χώρα θύμα του τυφλού διχασμού,
του μίσους, της βίας η οποία δεν μπορεί να δι-
καιολογηθεί ποτέ και από όπου κι αν προέρχε-
ται». Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Χρυσοχοΐ-
δης διέταξε την αναψηλάφηση της υπόθεσης
και επανέλεγχο του υλικού για να βρεθούν οι
δράστες και δήλωσε: «Η φρίκη της Marfin μας
θυμίζει ότι ιδέες που σκοτώνουν δεν είναι αν-
θρώπινες, μας στέλνουν πολύ πίσω στους εμ-
φύλιους και στους διχασμούς που γεμίζουν με
σκοτάδι την νεώτερη ιστορία μας». Ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Βορίδης, γνωστός
και ως ο υπουργός με το «τσεκούρι» έγινε πιο
σαφής σε σχέση με το ποιες είναι οι «ιδέες
που σκοτώνουν», δηλώνοντας: «Διαδηλωτές
αναρχικοί, ακροαριστεροί πήγαν και πέταξαν
μολότοφ, με αποτέλεσμα να καούν αθώοι άν-
θρωποι εργαζόμενοι μέσα στο συγκεκριμένο
κτίριο» δήλωσε κατηγορώντας και τον ΣΥΡΙΖΑ
για «εκλεκτικές συγγένειες». 

Το τελευταίο πράγμα που ενδιαφέρει την
κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η δικαίωση των
θυμάτων της Μαρφίν. Eίναι η ίδια κυβέρνηση
που τον Μάρτιο του 2020 (πριν ένα μήνα) κα-
τέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την αί-
τηση αναίρεσης του Δημοσίου κατά των απο-
φάσεων των διοικητικών δικαστηρίων που δι-
καιώνουν τους συγγενείς των θυμάτων!  

Κάτω από την κατακραυγή η κυβέρνηση
αναγκάστηκε τελικά να ανακοινώσει ότι θα πα-
ραιτηθεί από την αναίρεση. Αλλά οι προθέσεις
της παραμένουν σαφείς όπως και οι λόγοι για
τους οποίους ξανανοίγει  το ζήτημα της Μαρ-
φίν. Αφενός, μπροστά στη νέα επίθεση λιτότη-
τας και ανεργίας που ήδη έχει ξεκινήσει, τρέ-
χουν να ταυτίσουν τους αγώνες, τις απεργίες
και τα συλλαλητήρια με τη «βία», φοβούμενοι
νέα ξεσπάσματα. Αφετέρου συνεχίζουν την
επίθεση στην Αριστερά προσπαθώντας να της
χρεώσουν τους θανάτους και μιλώντας για
«εθνικούς διχασμούς». 

Έχουν πραγματικά απύθμενο θράσος! Την
ευθύνη για τους θανάτους της Μαρφίν φέρουν
ακέραια οι κυβερνήσεις που εφάρμοσαν τις
άγριες πολιτικές λιτότητας των μνημονίων.

Όπως γράφαμε στα ρε-
πορτάζ της Εργατικής
Αλληλεγγύης που κυκλο-
φόρησε αμέσως μετά
την απεργία της 5ης
Μάη του 2010: «Είναι κα-
ταρχήν πολιτικά υπεύθυ-
νοι, γιατί με περισσό
θράσος και αλαζονεία
πάνε να ψηφίσουν μέσα
στη Βουλή, όλα αυτά τα
βάρβαρα μέτρα κόντρα
στη θέληση ενός ολό-
κληρου λαού. Είναι και
φυσικά υπεύθυνοι για
όλη αυτήν την αστυνομι-
κή επιχείρηση καταστο-
λής του πανεργατικού
συλλαλητηρίου που οδή-
γησε στα τραγικά αυτά
γεγονότα». 

Ο Χρυσοχοΐδης συγκεκριμένα ήταν υπουρ-
γός Δημόσιας Τάξης στις 5 Μαϊου του 2010. Τι
έκανε η αστυνομία του εκείνη τη μέρα;  

«Τα ΜΑΤ απανωτές φορές επιτίθενται σε ορ-
γανωμένα μπλοκ συνδικάτων επιχειρώντας να
τα διαλύσουν για να μην φτάσουν στη Βουλή.
Η πρώτη προβοκάτσια της Αστυνομίας γίνεται
στο ύψος της Πατησίων και Χαλκοκονδύλη, η
δεύτερη στο ύψος της Σταδίου και της Αιόλου
όταν επιτέθηκαν στα μπλοκ των φοιτητών, ενώ
στη συνέχεια έγινε επίθεση στο ύψος της Κο-
ραή στη Σταδίου όπου επιχείρησαν να διαλύ-
σουν το μπλοκ των εκπαιδευτικών και του Συν-
τονισμού Πρωτοβάθμιων Σωματείων. 

Μέσα σε όργιο χημικών και δακρυγόνων οι
διαδηλωτές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν
την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο κτίριο της
Μarfin. Οι εργαζόμενοι της ΙΝΤΡΑΚΟΜ προ-
σπαθούσαν να ανοίξουν το δρόμο στα Πυρο-
σβεστικά, ενώ μετανάστες εργάτες που βγήκαν
από το μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ επιχείρησαν με πυ-
ροσβεστήρες να αναχαιτίσουν τις τεράστιες
φλόγες που απειλούσαν τους αποκλεισμένους
ανθρώπους».  Τα γεγονότα αυτά έχει επιχειρή-

σει να διαστρέψει συ-
στηματικά ο φασιστικός
εσμός με τις συκοφαν-
τίες ότι τη φωτιά την
έβαλαν οι μετανάστες
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ – και
τον πρώην βουλευτή της
Χ.Α Κουκούτση να κατα-
δικάζεται σε 15 μήνες
φυλάκιση με αναστολή
γιατί κρίθηκε ένοχος συ-
κοφαντικής δυσφήμισης
σε βάρος του Πέτρου
Κωνσταντίνου.

Οι εργαζόμενοι στο
ΥΠΠΟ εξέδωσαν λεπτο-
μερή ανακοίνωση για το
περιστατικό και πώς εξε-
λίχτηκε: “Συγκεκριμένα,
στις 2:10 μ.μ., ενώ από

το κτίριο της τράπεζας Marfin έβγαιναν πυκνοί
καπνοί για περίπου 15 λεπτά, και ενώ το μπλοκ
μας διαδήλωνε στην οδό Σταδίου, είδαμε δύο
πυροσβεστικά οχήματα να φτάνουν στην οδό
Πεσματζόγλου. Όχι μόνο τα πυροσβεστικά
οχήματα δεν ‘απειλήθηκαν' ή ‘παρεμποδίστη-
καν' από τους διαδηλωτές, όπως ψευδώς ανα-
φέρθηκε στα ΜΜΕ, αλλά επιπλέον πολλοί από
τους διαδηλωτές προσπαθούσαν να βοηθή-
σουν με όποιο τρόπο μπορούσαν… 

Η μοναδική αλήθεια
Με έκπληξή μας είδαμε, αντί για τα πυρο-

σβεστικά οχήματα, να εμφανίζονται ξαφνικά
μηχανοκίνητες αστυνομικές δυνάμεις της ομά-
δας Δ, οι οποίες προσπάθησαν να εκμεταλλευ-
τούν την τραγική κατάσταση για να επιτεθούν
στην πορεία!  Η επιχείρηση της ομάδας Δ ανα-
κόπηκε από εμάς και άλλους διαδηλωτές, που
μπήκαμε μπροστά, διαμαρτυρηθήκαμε και διώ-
ξαμε την ομάδα Δ προκειμένου να περάσει η
Πυροσβεστική. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια,
όπως επίσης και ότι όταν περάσαμε μπροστά
από το κτίριο της Τράπεζας MARFIN διαπιστώ-
σαμε ότι δύο διμοιρίες ήταν παραταγμένες

έξω από το κτίριο και οι διαδηλωτές άρχισαν
να τους φωνάζουν γιατί κάθονταν άπρακτοι
και δεν έκαναν απολύτως τίποτε για να βοηθή-
σουν τους εργαζόμενους. Η ΕΛ.ΑΣ έδρασε βά-
σει σχεδίου, θέλοντας να αποκρύψει το πρω-
τοφανές μέγεθος της πορείας προβάλλοντας
“σπασίματα” και “επεισόδια”».

Είναι τουλάχιστον πρόκληση ο πολιτικός εν-
τολέας αυτής της επιχείρησης να έρχεται σή-
μερα δέκα χρόνια μετά και ενώ στο μεταξύ
ήταν υπουργός σε αλλεπάλληλες κυβερνή-
σεις, να μας ανακοινώνει ότι θα αναζητήσει
τους «δράστες» της Μαρφίν. Τέτοιου είδους
απόπειρες, είδαμε και στο παρελθόν σε τι με-
ταφράζονται, όταν, όπως ανέφερε το ρεπορ-
τάζ του in.gr, “σε μία απόπειρα να υπάρξουν
ένοχοι, οδηγήθηκαν σε δίκες o Θεόδωρος Σί-
ψας και, ο Παύλος Αντρέεβ, οι οποίοι αθωώθη-
καν ομόφωνα από την έδρα στην δίκη που
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2016». 

Ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του αναζη-
τούν υπεύθυνους αλλά ξεχνάνε να αναφερ-
θούν στον ιδιοκτήτη της τράπεζας Βγενόπου-
λο που απεβίωσε το 2016  κατηγορούμενος
για την υπόθεση και μπλεγμένος ταυτόχρονα
σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδα-
λα που έγιναν με τη σφραγίδα των κυβερνήσε-
ων Καραμανλή, ΓΑΠ και Σαμαρά. 

Ξεχνάνε να μας πούνε ποιος είχε δώσει εντο-
λή να κλειδωθεί η έξοδος κινδύνου της τράπε-
ζας, ποιος είχε δώσει εντολή να εργαστούν κα-
νονικά οι εργαζόμενοι απειλώντας με απόλυση
όποιον απεργήσει. Ξεχνάνε να μας πουν γιατί
δεν είχε γίνει ποτέ άσκηση εκκένωσης του κτι-
ρίου, γιατί δεν υπήρχε το απαιτούμενο από το
νόμο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Ξεχνάνε να
μας  πούνε ότι για όλες αυτές τις εγκληματικές
ελλείψεις και ρυθμίσεις έχουν καταδικαστεί
τρία στελέχη της τράπεζας ενώ το 2018 το Δι-
οικητικό Πρωτοδικείο ύστερα από αγωγή 24
εργαζόμενων αναγνώρισε “παραλείψεις” τόσο
από την Αστυνομία όσο και από την Πυροσβε-
στική, οι οποίες αν δεν είχαν συντελεστεί θα εί-
χε αποφευχθεί το μοιραίο γεγονός, επιβάλλον-
τας αποζημιώσεις και από το δημόσιο.

«Με δόλο έχασαν τη ζωή τους οι συνάδελ-
φοί μου σήμερα. Δόλο της τράπεζας και του κ.
Βγενόπουλου προσωπικά, που έδωσε εντολή,
όποιος δε δουλέψει να μην έρθει αύριο στο
γραφείο» κατήγγειλε τότε μια εργαζόμενη της
Μαρφίν. «O κ. Βγενόπουλος μας ρώτησε, σε
συνάντηση που είχαμε μετά, γιατί δεν φύγαμε
αφού φοβηθήκαμε. Προφανώς δεν είχε εργα-
στεί σε δική του εταιρία» κατέθεσε στη δίκη η
μάρτυρας Κωσταντίνα Λέτζα. «Μας λένε ότι
ήταν τρομοκρατική ενέργεια, αλλά το προσω-
πικό και η κόρη μου θα είχαν σωθεί αν υπήρχε
έστω μια έξοδος κινδύνου για να φτάσουν
στην ταράτσα» κατέθεσε στη δίκη ο πατέρας
της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου.

Το 2010, η τότε κυβέρνηση, η άρχουσα τάξη
και το κατεστημένο χρησιμοποίησαν τα γεγο-
νότα της Μarfin θεωρώντας ότι μετά τους νε-
κρούς θα «πέσει ταφόπλακα» στο κίνημα όπως
λεγόταν χαρακτηριστικά. Το ίδιο επιχειρούν
και σήμερα, ποντάροντας ξεδιάντροπα στην
επ’ αόριστον πολιτική εκμετάλλευση του θέμα-
τος. Όπως και τότε, δεν θα τους περάσει.  

Γιώργος Πίττας

Νο 1421, 13 Μάη 2020 Υπόθεση ΜΑΡΦΙΝσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Η κυβέρνηση των δολοφόνων ξαναχτυπά

Το έκτακτο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης που κυκλοφόρησε μετά τη γενική απεργία της 5 Μάη 2010



“Οι εφεδρείες της κυβέρνησης «καίγονται» τα-
χύτατα, επομένως η χώρα διερευνά εναλλακτι-
κές δυνατότητες  Πέρα από την κάλυψη έκτα-
κτων αναγκών, θα πρέπει να βρεθεί δημοσιονο-
μικός χώρος για τη σημαντική μείωση της φορο-
λογίας που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ως ανα-
πόσπαστο μέρος της ταχύρρυθμης ανάπτυξης
στην οποία προσβλέπει. Με τα δημοσιονομικά
περιθώρια να έχουν στενέψει απελπιστικά, θα
πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα περικοπής
των κρατικών δαπανών. 

Στην τελευταία του έκθεση το ΔΝΤ επισήμανε
ότι ξοδέψαμε κατά μέσον όρο 2,6 δισ. ευρώ τον
χρόνο την επταετία 2012-18 για να καλύψουμε
τις ζημίες των κρατικών επιχειρήσεων που δεν
έχουν ελπίδα επιστροφής στην κερδοφορία με
τα σημερινά δεδομένα (ΔΕΗ, ΛΑΡΚΟ, ΕΛΤΑ,
ΕΑΒ, αμυντικές βιομηχανίες, μεταφορές). Η εξά-
λειψη αυτού του κόστους προϋποθέτει εκ βά-
θρων αναδιάρθρωση με μείωση προσωπικού. 

Με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 8-10% φέ-
τος, και την ανάκαμψη του χρόνου να μην αρκεί
για να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, θα
πρέπει να επανεξετάσουμε και τη δαπάνη για
συντάξεις. Θα πρέπει, επομένως, να επανεξετα-
στεί η δυνατότητα περικοπής της «προσωπικής
διαφοράς» που επρόκειτο να εφαρμοστεί από
1/1/2019 αλλά καταργήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ μό-
λις έληξε το τρίτο μνημόνιο”.

Από άρθρο της Μιράντας Ξαφά 
στην Καθημερινή 10 Μάη

Τα σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη για
άγρια επίθεση στην εργατική τάξη δεν
μπορούν πια να κρυφτούν με κανένα τρό-

πο. Όσα παράσημα και να απονείμει στον εαυτό
της για “επιτυχημένη αντιμετώπιση” της πανδη-
μίας, όσες κραυγές και να βγάλει για “ανευθυ-
νότητα” της Αριστεράς, η πραγματικότητα δεν
κρύβεται. Όπως κάνουν πάντα οι υπηρέτες των
καπιταλιστών, οι προτεραιότητές τους είναι οι

απολύσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις μαζί με τις πε-
ρικοπές σε μισθούς και συντάξεις.

Ο Χατζηδάκης δεν περίμενε την Ξαφά για να
ξεκινήσει την επίθεση στη ΔΕΗ. Το έκανε από
τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης της ΝΔ και
συνεχίζει με τις ρυθμίσεις του περιβαλλοντοκτό-
νου νομοσχέδιου που μόλις πέρασε από τη Βου-
λή. Ο Κικίλιας δεν περίμενε ούτε καν να σβήσει
ο απόηχος από τα υποκριτικά χειροκροτήματα
για τους νοσοκομειακούς για να ξεκινήσει τις
απόπειρες για απολύσεις στα νοσοκομεία. Η Κε-
ραμέως έχει βάλει πλώρη να ρίξει τους εκπαι-
δευτικούς στον Καιάδα για να μετατρέψει τα δη-
μόσια σχολεία σε παραρτήματα των φροντιστή-
ριων.

Εργατικές αντιστάσεις
Αλλά, όσο και να προσπαθούν οι υπουργοί

του Μητσοτάκη, οι εργατικές αντιστάσεις δεν
μένουν σε καραντίνα. Τα συλλαλητήρια της
Πρωτομαγιάς, οι μαζικές συγκεντρώσεις μπρο-
στά στη Βουλή πρώτα για το περιβάλλον και στη
συνέχεια για συμπαράσταση στους ανθρώπους
της Τέχνης έδωσαν και δίνουν ώθηση σε κάθε
κλάδο και σε κάθε χώρο για να αντισταθεί. Οι
εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία ανάγκασαν το

Υπουργείο Υγείας να κάνει ένα βήμα πίσω για
τις απολύσεις και βγήκαν ξανά στις πύλες την
Τρίτη. Και οι εκπαιδευτικοί ταπεινώνουν την Κε-
ραμέως που οι εντολές της δεν φτάνουν μέσα
στα σχολεία.

Ανοίγει μια ελπιδοφόρα δυναμική εργατικής
αντίστασης, όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί
να ταυτίσει τις απεργίες και τα συλλαλητήρια με
τραγωδίες σαν την Μαρφίν. Το μόνο που κατα-
φέρνουν με τέτοιες προκλήσεις είναι να μας θυ-
μίσουν πόσο αδίστακτοι είναι οι μηχανισμοί της
άρχουσας τάξης όταν η εργατική τάξη ξεσηκώ-
νεται. Το 2010, κυβέρνηση και εργοδοσία δολο-
φόνησαν αθώους εργαζόμενους κλειδωμένους
μέσα στο κτίριο της τράπεζας. Αυτό δεν έσωσε
τις μνημονιακές κυβερνήσεις τότε και δεν πρό-
κειται να σώσει το Μητσοτακέικο τώρα. Αν σε
κάτι έχει δίκιο η Ξαφά, είναι ότι η κυβέρνηση
εξαντλεί τις εφεδρείες της: όχι μόνο οικονομικά
αλλά και πολιτικά, προσθέτουμε εμείς.

Αυτό που ξεκαθαρίζει μπροστά μας είναι η
απόφαση ότι αυτή τη φορά η εργατική αντίστα-
ση πρέπει να φτάσει ως το τέλος: να ξεφορτω-
θούμε και την κυβέρνηση της συμφοράς και
ολόκληρο το σύστημά τους.
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Τα μαύρα σχέδια
δεν θα περάσουν

Αξίζει να
στηρίξουμε 
το περιοδικό
Σοσιαλισμός
από τα Κάτω

Το περιοδικό «Σοσιαλισμός
από τα Κάτω» είναι ένα

πολύ περιεκτικό έντυπο με
πλούσια θεματογραφία. Χρή-
σιμο για όλο τον κόσμο της
αριστεράς, ανεξάρτητα με το
πού τοποθετεί κανείς τον
εαυτό του σε αυτήν. 

Το διαβάζω χρόνια και μου
αρέσουν περισσότερο τα οι-
κονομικά του άρθρα. Δεν είναι
συνηθισμένο για την αριστερά
να έχει στα περιοδικά της τό-
σο εμπεριστατωμένα άρθρα
για την οικονομία, με στοιχεία
και αριθμούς. Πιστεύω ότι αυ-
τό το στοιχείο του, και ο τρό-
πος γραφής του το κάνουν
εύκολο στο να μπορεί να το
διαβάσει ο οποιοσδήποτε και
να αντιληφθεί το πού βρίσκε-
ται η οικονομία διεθνώς αλλά
και στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή κάθε τεύ-
χος καλύπτει διεθνή θέματα,
παρουσιάζει πολύ ενδιαφέ-
ροντα βιβλία δίνοντάς σου
έναυσμα για διάβασμα και
σκέψη. Παρακολουθεί τις
εξελίξεις και σε κάθε τεύχος
μπορεί κανείς να βρει αντί-
στοιχα άρθρα που πιάνουν
τον παλμό της περιόδου. Αξί-
ζει να γραφτούμε συνδρομη-
τές για κάθε ένα τεύχος και
συνολικά για να στηρίξουμε
ένα τέτοιο έντυπο.

Χρήστος Κεσκιλίδης
τεχνολόγος- ακτινολόγος, 

Λαϊκό Νοσοκομείο
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Όλες τους τις δυνάμεις για
την επιτυχία της νέας πα-
νελλαδικής μέρας δράσης

στα νοσοκομεία στις 12 Μάη έδω-
σαν οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες
του Συντονιστικού των Νοσοκομεί-
ων. Η οργάνωση της κινητοποίησης,
σαν κρίσιμο βήμα για την κλιμάκωση
του αγώνα απέναντι στην εγκληματι-
κή κυβερνητική πολιτική στο ΕΣΥ,
ήταν κεντρική στη διαδικτυακή τους
συνέλευση την Παρασκευή 8 Μάη.

«Ακόμα και σε αυτή τη σκληρή πε-
ρίοδο, μπορούμε με τις κινητοποι-
ήσεις μας να έχουμε νίκες», είπε ο
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζόμενων στον Άγιο
Σάββα, ανοίγοντας τη συνέλευση με
το νέο της ανανέωσης των συμβάσε-
ων των εργαζόμενων στη φύλαξη
(βλέπε δίπλα). «Η σημερινή υποχώ-
ρηση της κυβέρνησης δείχνει τη δύ-
ναμή μας, όχι ότι έχει κάνει πίσω
από την πολιτική της. Θέλει να επα-
ναφέρει τους εργολάβους στα νοσο-
κομεία, να χαρίσει κομμάτια της
υγείας στους ιδιώτες, να φέρει τους
“Ταξιάρχες” στο ΕΣΥ, να ξεφορτω-
θεί τους συμβασιούχους. Βλέπουμε
πώς ανοίγουν μετά την καραντίνα τα
εξωτερικά ιατρεία και τα τακτικά χει-
ρουργεία: χωρίς κανένα σχεδιασμό,
με προσωπικό και ασθενείς να συνω-
στίζονται παντού, χωρίς προσλήψεις
και μέτρα προστασίας. Γι' αυτό επι-
μένουμε σε όλα τα αιτήματά μας.
Στις 12 Μάη προχωράμε σε στάση
εργασίας 12-3μμ και συγκέντρωση
στο προαύλιο και συνεχίζουμε με
την ορμή της νίκης που είχαμε σήμε-
ρα».

Ακολούθησαν δεκάδες τοποθετή-
σεις με πρώτο τον Κώστα Πολύδω-
ρο, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ερ-
γαζόμενων στις Ιδιωτικές Κλινικές
της Αττικής, να περιγράφει πώς οι
αγώνες στα δημόσια νοσοκομεία
έχουν δώσει έμπνευση και δύναμη
για κινητοποιήσεις και στο χώρο της
ιδιωτικής Υγείας ενάντια στους κλινι-
κάρχες. Ο Γιάννης Κούτρας, μέλος
του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων
στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και
της ΕΝΙΘ, συνέχισε:

«Βγαίνοντας από την καραντίνα
και όχι από τον κορονοϊό, με το
άνοιγμα όλων των λειτουργιών των
νοσοκομείων που ήταν σε αναστολή,
η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη.
Σε μας 35 άτομα επικουρικό προσω-
πικό, που υπέγραψαν μονοετή σύμ-
βαση ενώ ο διαγωνισμός έλεγε διετή
και η οποία λήγει σε ένα μήνα, είναι
στον αέρα. Τα συνεργεία καθαρι-
σμού είναι σε εργολάβους που  διεκ-
δικούν να επεκταθούν και σε άλλα
πόστα. Κανένας μόνιμος γιατρός
δεν έχει έρθει, οι μετακινήσεις και η
ανακύκλωση προσωπικού συνεχίζον-
ται. Η διάθεση είναι οργισμένη και
αγωνιστική, καθώς έχουν γίνει βήμα-
τα οργάνωσης τόσο στις 7 Απρίλη
που έσπασε την κινηματική καραντί-
να που ήθελε να επιβάλει η κυβέρνη-
ση όσο και στις 28 Απρίλη και την

Πρωτομαγιά. Στις 12 Μάη οργανώ-
νουμε κινητοποίηση στο Ιπποκρά-
τειο αλλά και στο Ψυχιατρικό, το
Παπαγεωργίου, το ΚΥ Ευόσμου».

«Στο Αγία Όλγα έχουν έρθει τρεις
επικουρικοί γιατροί και τέσσερις νο-
σηλευτές και υποτίθεται ότι περιμέ-
νουμε άλλους δυο νοσηλευτές και
έναν τραυματιοφορέα. Σύνολο δέκα
εργαζόμενοι», είπε ο Μιχάλης Βερ-
βέρης, εργαζόμενος στο νοσοκο-
μείο. «Οι συνάδελφοι που αποσπά-
στηκαν στο Σωτηρία, τον Ευαγγελι-
σμό και το ΚΑΤ ήταν παραπάνω. Από
άποψη δυναμικότητας είμαστε δη-
λαδή στα ίδια, αν όχι μείον. Συν ότι
συνεχίζονται οι ελλείψεις σε μάσκες,
τεστ κλπ. Σήμερα διέρευσε ότι τέρ-
μα οι μάσκες, στο εξής όσοι δεν
έχουμε άμεση σχέση με ασθενείς με
κορονοϊό, θα μας δώσουν τρεις πά-
νινες τις οποίες προφανώς θα πλέ-
νουμε και θα σιδερώνουμε κάθε μέ-
ρα. Και βέβαια κανείς δεν μιλά για
άδειες κλπ. Χρειάζεται να πιέσουμε
για απεργία άμεσα».

Οργή
«Η τελευταία βδομάδα που ξεκίνη-

σε με την Πρωτομαγιά και συνεχί-
στηκε με μαζικές κινητοποιήσεις εκ-
παιδευτικών, για το περιβάλλον, ερ-
γατών τέχνης κλπ επιβεβαιώνει όσα
λέγαμε ότι ο κόσμος είναι εδώ και
παλεύει», είπε η Αργυρή Ερωτοκρί-
του, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργα-
ζόμενων στο Γεννηματάς. «Στη ση-
μερινή περιοδεία μας στο νοσοκο-
μείο φάνηκε ότι η οργή ξεχειλίζει και

με την κυβέρνηση αλλά και με τη
συνδικαλιστική γραφειοκρατία που
κρυβόταν όλο αυτό το διάστημα.
Τώρα που ανοίγουν τα νοσοκομεία
και χρειάζεται ακόμα περισσότερη
προσοχή, οι προλήψεις και όλα τα
αιτήματά μας είναι πιο επίκαιρα από
ποτέ. Σε μας ήρθαν 26 άτομα, τη
στιγμή που λείπουν 200 μόνο νοση-
λευτές, ενώ 50 έφυγαν με άδειες ει-
δικού σκοπού, ούτε αυτές δεν κάλυ-
ψαν. Η 12 Μάη είναι κρίσιμη με στό-
χο μια μεγάλη απεργιακή κινητοποί-
ηση στη συνέχεια. Δεν τη χαρίζουμε
σε κανέναν».

«Η Ελλάδα είναι στην προτελευ-
ταία θέση στα κονδύλια που αξιοποί-
ησε για τον κορονοϊό. Δεν υπάρχει
καμιά εθνική επιτυχία αυτής της κυ-
βέρνησης, μόνο δώρα στους κανα-
λάρχες, στους κλινικάρχες και τα
αφεντικά», είπε ο Χρίστος Αργύρης
από το Γεννηματάς, μέλος του ΓΣ
της ΑΔΕΔΥ. «Η νίκη στον Άγιο Σάβ-
βα σήμερα δείχνει ότι από τη μία η
κυβέρνηση δαγκώνει, από την άλλη
δεν μπορεί να χτυπήσει τα νοσοκο-
μεία. Θέλει να ξεμπερδεύει με τους
αγώνες, τους συνδικαλιστές, το κί-
νημα, αλλά δεν μπορεί. Στις 7 Απρί-
λη βγήκαμε πρώτοι και σπάσαμε το
σιωπητήριο και ακολούθησαν όλοι οι
κλάδοι. Η 12 Μάη είναι πολύ σημαν-
τική μάχη. Πρέπει να μπούμε μπρο-
στά να την οργανώσουμε με το υλι-
κό μας, την αφίσα και την προκήρυ-
ξη. Έτσι θα πιέσουμε τις ηγεσίες για
απεργιακή κλιμάκωση».

«Η περίοδος της επαναλειτουρ-

γίας των νοσοκομείων είναι ακόμα
πιο δύσκολη από την προηγούμενη»,
είπε η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος ΔΣ
του Συλλόγου Εργαζόμενων στο Γεν-
νηματάς. «Οι χώροι, το προσωπικό,
τα υλικά δεν φτάνουν. Και επειδή η
κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν θέ-
λει να βάλει το χέρι στην τσπέπη, θα
πρέπει να την αναγκάσουμε εμείς.
Από την επόμενη βδομάδα θα ξεκινή-
σει η ολοήμερη λειτουργία, τα απο-
γευματινά ιατρεία. Θα πρέπει να επι-
βάλλουμε ότι αυτά θα τα πληρώσει η
κυβέρνηση και όχι ο κόσμος. Η πιθα-
νότητα να αυξηθούν τα κρούσματα
είναι υπαρκτή, όπως στο 401 πρό-
σφατα. Η 12 Μάη για μας τους νοση-
λευτές είναι μια μέρα ορόσημο. Φέ-
τος ακόμα περισσότερο. Όλοι θα θέ-
λαμε να υπάρχει απεργία και πορεία,
πέφτει στη δική μας πλάτη να το πε-
τύχουμε, η 12 Μάη θα είναι βήμα σε
αυτή την κατεύθυνση».

Απειλές
«Η Διοίκηση λίγο πολύ μας είπε

ότι έπρεπε να τους ευχαριστούμε
γιατί δεν είχαμε πολλά κρούσματα,
γιατί “ξεκουραστήκαμε” αυτό το διά-
στημα και άρα στο εξής πρέπει να
δουλέψουμε!», είπε η Μαρία Αλιφιέ-
ρη, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζό-
μενων στο Αγλαΐα Κυριακού. «Ταυ-
τόχρονα, άρχισαν οι απειλές σχετικά
με τη μαγνητική κάρτα που θέλουν
να βάλουν για πότε πάμε και πότε
φεύγουμε. Τα νοσοκομεία δεν είναι
έτοιμα να υποδεχτούν και τακτικά
περιστατικά και covid. Στο Αγλαΐα ο

χώρος των εξωτερικών ιατρείων εί-
ναι πάρα πολύ μικρός, χωρίς παρά-
θυρα, που τον έχουμε απομονώσει
με καρέκλες! Στην ορθοπεδική,
έχουν σαράντα περιστατικά σε ανα-
μονή. Στο τμήμα υπερήχων, τα ραν-
τεβού κλείνονται πλέον για Σεπτέμ-
βρη. Και μέσα σε όλα αυτά, μαθαί-
νουμε ότι για το παράρτημα της
Καλλιθέας, που είχε κρατηθεί ανοι-
χτό λόγω των μεγάλων αντιδράσεων
της γειτονιάς, πήραν έναν παιδίατρο
ξανά από εμάς και τον πήγαν εκεί.
Οι περίπου 18 νοσηλευτές και 10 δι-
οικητικοί που ήρθαν είναι σταγόνα
στον ωκεανό. Σήμερα ύστερα από
αντιδράσεις έγινε συνάντηση με τη
διοίκηση που υποχώρησε σχετικά με
τις άδειες. Πριν την Πρωτομαγιά κά-
ναμε περιοδεία με την επιτροπή
αγώνα, το ίδιο θα κάνουμε και για
τις 12 Μάη».

Στον αγώνα των συμβασιούχων
για μονιμοποίηση στάθηκε με τη σει-
ρά της η Κατερίνα Θωίδου από το
Κέντρο Αιμοδοσίας, ενώ για τον κρί-
σιμο ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φρον-
τίδας Υγείας μίλησε η Μαρία Ντάσι-
ου. Τις μάχες στο Αττικό ενάντια
στους εργολάβους, τις ελλείψεις
προσωπικού και τις απληρωσιές
ανέδειξε ο Σπύρος Στάικος, ταμίας
του Συλλόγου Εργαζόμενων στο νο-
σοκομείο. Ενώ την τραγική κατάστα-
ση σε όλα τα νοσοκομεία συμπύκνω-
σε η περιγραφή της Θένιας Ασλανί-
δη από τον Ερυθρό:

«Εδώ και μια βδομάδα, από τη χα-
λάρωση των μέτρων δηλαδή, η προ-
σέλευση στο νοσοκομείο αυξήθηκε
πολύ. Το αποτέλεσμα ήταν η προ-
ηγούμενη γενική εφημερία το περα-
σμένο Σάββατο να είναι από τις πιο
επικίνδυνες. Το νοσοκομείο λειτουρ-
γούσε με έναν τραυματιοφορέα και
στο ΤΕΠ και στο ιατρείο κορονοϊού.
Ο άνθρωπος έπρεπε να ντύνεται και
να ξεντύνεται, να πηγαινοέρχεται σε
όλο το νοσοκομείο. Δεν είχαμε κό-
σμο να μεταφέρει τα δείγματα,
ασθενείς που κανονικά έπρεπε να
πάνε στον όροφο νοσηλείας περίμε-
ναν τρεις και τέσσερις ώρες στοι-
βαγμένοι στο ΤΕΠ. Αυτό σήμαινε
τρομερή οργή στο προσωπικό. Οι
τραυματιοφορείς, η πλειοψηφία των
οποίων είναι συμβασιούχοι, πήγαν
στο σωματείο ζητώντας άμεσα να
λάβει πρωτοβουλία για προσλήψεις.
Έτσι, συγκλήθηκε ΔΣ και αποφασί-
στηκε η κινητοποίηση στις 12 Μάη
αλλά και στο υπουργείο στη συνέ-
χεια με αίτημα για συνάντηση με τον
υπουργό. Είχαμε επιπλέον το περι-
στατικό με τους “Ταξιάρχες”, με τον
νεφροπαθή που ήρθε σε μας και κα-
τέληξε από κορονοϊό και από τον
οποίο ξεκίνησε η εισαγγελική έρευ-
να. Κανένας από το προσωπικό που
εκτεθήκαμε εκείνη τη μέρα στο ΤΕΠ
δεν υποβλήθηκε σε τεστ. Η οδηγία
ήταν ότι δεν χρειάζεται, προσερχό-
μαστε κανονικά στη δουλειά φορών-
τας πάντα μάσκα...».

Λένα Βερδέ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Με τη δύναμη
της οργάνωσης από τα κάτω

7/5, Κινητοποίηση στον Αγ. Σάββα ενάντια στις απολύσεις. Φωτό: Λένα Βερδέ



13 Μάη 2020, Νο 1421Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Παράταση των συμβάσεών τους κέρδισαν οι 22 εργαζό-
μενοι στη φύλαξη του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, με-
τά τις επιτυχημένες κινητοποιήσεις τους με τη στήριξη

του Συλλόγου Εργαζόμενων στο νοσοκομείο. Η πρώτη αυτή
νίκη ήρθε την Παρασκευή 8 Μάη κατά τη διάρκεια της παρά-
στασης διαμαρτυρίας τους έξω από το Υπουργείο Υγείας.

«Αρχικά το Υπουργείο Υγείας και η Διοίκηση του Άγιου
Σάββα μεθόδευαν την επαναφορά του εργολάβου στη φύλα-
ξη του νοσοκομείου», μας είπε η Ζαννέτα Λυσικάτου, από το
ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων. «Στη συνέχεια και επειδή
αυτό ήταν κραυγαλέο σκάνδαλο υπέρ των ιδιωτών, σχεδία-
ζαν την αντικατάσταση των συγκεκριμένων εργαζόμενων με
επικουρικούς. Στόχος τους να απολύσουν μέλη του Συλλό-
γου μας που έχουν δώσει μάχες μαζί μας ενάντια σε όλες τις
επιθέσεις στο νοσοκομείο και συνολικά στο δημόσιο σύστη-
μα Υγείας και να σπάσουν τη συλλογικότητά μας. Ξεκινώντας
την επίθεση από εμάς στον Άγιο Σάββα, που έχουμε πρωτο-
στατήσει σε όλες τις μάχες υπεράσπισης του ΕΣΥ, έλπιζαν
ότι θα είναι πιο εύκολο να προχωρήσουν στα υπόλοιπα νοσο-
κομεία».

Οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων είχαν ξεκινήσει δυο
μέρες νωρίτερα, την Τετάρτη 6 Μάη, με στάση εργασίας και
γενική συνέλευση που αποφάσισε την κλιμάκωση του αγώνα.
Την επόμενη μέρα, Πέμπτη 7 Μάη, πραγματοποιήθηκε νέα
στάση εργασίας και κλείσιμο της κεντρικής πύλης του νοσο-
κομείου. Το μπλοκάρισμα της πύλης έδειξε τον κρίσιμο ρόλο
των εργαζόμενων στη λειτουργία του νοσοκομείου.

«Προσωπικά είμαι στη φύλαξη του νοσοκομείου δεκατρία
χρόνια», μας είπε κατά τη διάρκειας της κινητοποίησης ο Δη-
μήτρης. «Είναι πρόκληση να μας πετάνε στο δρόμο την ίδια
στιγμή που όλο το νοσοκομείο περνάει από τα χέρια μας.
Εμείς ειδοποιούμε για όλα, ότι ήρθε ασθενοφόρο να πάρει ή
να φέρει ασθενή. Εμείς έχουμε τα κλειδιά των γιατρών και
εξασφαλίζουμε τη λειτουργία του νοσοκομείου όταν φεύγει
το προσωπικό, κλείνοντας πόρτες, παράθυρα, φώτα. Εμείς
χειριζόμαστε πρωί-βράδυ το τηλεφωνικό κέντρο γιατί δεν
έχουν φέρει έναν τηλεφωνητή. Εμείς προσέχουμε τα εξωτε-
ρικά ιατρεία. Μέχρι και το νοσοκόμο έχουμε κάνει, πηγαινο-
φέρνοντας ασθενείς, γιατί το προσωπικό δεν επαρκεί. Έχου-
με δουλέψει κάτω από αντίξοες συνθήκες και τώρα εν μέσω
πανδημίας ακόμα περισσότερο, γιατί ερχόμαστε σε επαφή
με ασθενείς, πλέον τους θερμομετρούμε κιόλας!».

«Υπάρχουν συνάδελφοι που είναι δεκαπέντε χρόνια εδώ
και ξέρουν πολύ καλά τι θα πει εργολάβος, να μην πληρώνει
τα δώρα, να μην πληρώνει υπερωρίες, να σε βάζει να δου-
λεύεις παραπάνω μέρες και να μην σου τις πληρώνει», μας
είπε ο Παναγιώτης. «Είναι σκάνδαλο. Και γιατί ο εργολάβος
κοστίζει περισσότερο στο δημόσιο αλλά και γιατί η όλη διαδι-
κασία φαίνεται να γίνεται με απευθείας ανάθεση».

Δεκάδες εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων συμμετείχαν
στον αποκλεισμό της πύλης, απαιτώντας να παραμείνουν οι
συνάδελφοί τους στη δουλειά. Ενώ και η πλειοψηφία του κό-
σμου (ασθενείς και συνοδοί), που ενημερώνονταν για τους
λόγους της κινητοποίησης, έκφραζαν τη συμπαράστασή
τους στους εργαζόμενους και στο δίκαιο αίτημά τους να μην
απολυθεί κανείς.

Παρά τις απειλές που εξαπέλυσε την ίδια ώρα η Διοίκηση
για εισαγγελική παρέμβαση, η κινητοποίηση συνεχίστηκε για
πάνω από μια ώρα. Και ήταν καθοριστική στη νίκη των εργα-
ζόμενων την επόμενη μέρα. «Προφανώς, δεν θα σταματή-
σουμε εδώ τον αγώνα», συνέχισε η Ζαννέτα Λυσικάτου. «Δεν
ικανοποιούμαστε με την παράταση των συμβάσεων, απαιτού-
με τη μονιμοποίηση των εργαζόμενων στη φύλαξη και όλων
των συμβασιούχων, διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις, χρημα-
τοδότηση του ΕΣΥ, επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, ικανοποί-
ηση όλων των αιτήματων μας που εν μέσω πανδημίας φάνη-
κε πόσο κρίσιμα είναι».

Λ.Β.

Νίκη στον 
Αγ. Σαββα

Μαζική συμμετοχή και αγωνιστική
διάθεση χαρακτήρισαν τη νέα
πανελλαδική κινητοποίηση των

υγειονομικών στις 12 Μάη, Παγκόσμια
Ημέρα Νοσηλευτών/τριών, με συγκεν-
τρώσεις και συνελεύσεις στα προαύλια
των νοσοκομείων όλης της χώρας. Η
συνέχεια θα δοθεί την Πέμπτη 14 Μάη
στην πανελλαδική στάση εργασίας, που
καλεί η ΠΟΕΔΗΝ, 11πμ-3μμ και τις συγ-
κεντρώσεις στις 12 το μεσημέρι στο
Υπουργείο Υγείας για την Αττική και
στις ΥΠΕ για την Περιφέρεια.

Δεκάδες εργαζόμενοι όλων των ειδι-
κοτήτων συμμετείχαν στην κινητοποίηση
στο ΓΝΑ Γεννηματάς που εξελίχτηκε σε
ανοιχτή γενική συνέλευση. Το λόγο πή-
ραν μια σειρά εργαζόμενοι για να κα-
ταγγείλουν τις τραγικές συνθήκες κάτω
από τις οποίες εργάζονται. Νοσηλεύ-
τρια από το οφθαλμολογικό περιέγραψε
πώς μόλις τρεις εργαζόμενες στο τμήμα
τρέχουν για όλα, από τα χειρουργεία
μέχρι τα τακτικά ιατρεία, πώς η επανεκ-
κίνηση μετά την καραντίνα έχει γίνει χω-
ρίς καμιά νέα πρόσληψη, πώς έχουν
εξουθενωθεί όλες και όλοι, χωρίς ταυτό-
χρονα να εξασφαλίζεται η ασφαλής με-
τακίνηση με όλα τα μέσα προστασίας
του προσωπικού μέσα στο νοσοκομείο.
Συναδέλφισσά της από το ιατρείο κορο-
νοϊού περιέγραψε πώς αυτό έχει αλλά-
ξει θέση ήδη τέσσερις φορές, από ένα
λυόμενο στο προαύλιο αρχικά, στη βρα-
χεία νοσηλεία μετά, στο τμήμα ΩΡΛ στη
συνέχεια και στα εξωτερικά τώρα, χωρίς
κανένα επιστημονικό κριτήριο.

Η ανάγκη των εργαζόμενων να μοιρα-
στούν όσα βιώνουν ήταν μεγάλη, όπως
και για κλιμάκωση του αγώνα. Η διοικη-
τική αυθαιρεσία ήταν κοινός τόπος με
πολλούς να περιγράφουν πώς τις δια-
μαρτυρίες τους ακολουθούν απειλές
του στυλ «θα σε στείλω στο τμήμα του
κορονοϊού». Η συνέλευση κατέληξε σε
απόφαση για συνέχιση των κινητοποι-
ήσεων με συγκρότηση επιτροπής αγώνα
και παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοί-
κηση την Παρασκευή 15 Μάη στις 12μ.

Αντίστοιχη εικόνα και στο Αγλαΐα Κυ-
ριακού, με δεκάδες εργαζόμενους και ερ-
γαζόμενες όλων των ειδικοτήτων να εκ-
φράζουν την οργή τους για τις κυβερνητι-
κές επιθέσεις. Η συμμετοχή ήταν μεγαλύ-
τερη από τις προηγούμενες κινητοποι-
ήσεις, καθώς το άνοιγμα των νοσοκομεί-
ων μετά την καραντίνα σημαίνει επιστρο-
φή στα προβλήματα που προϋπήρχαν
συν τον κίνδυνο του κορονοϊού. Η συγ-
κέντρωση κατέληξε κι εκεί σε ανοιχτή γε-
νική συνέλευση με όλες και όλους να
συμφωνούν ότι χρειάζεται άμεσα πανελ-
λαδική απεργιακή κινητοποίηση από τα
συνδικάτα της Υγείας. Με αυτή την πρό-
ταση θα συμμετέχουν την Πέμπτη 14 Μάη
στην στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ και
τη συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας.

Ανάγκες
Γενική συνέλευση ακολούθησε τη

συγκέντρωση και στο Αττικό. «Κύρια θέ-
ματα συζήτησης ήταν η μεγάλη ανάγκη
για μαζικές προσλήψεις ειδικά σε ένα
νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό,
η μάχη για την απομάκρυνση των εργο-
λάβων από την καθαριότητα, οι άδειες -
κανονικές και ειδικού σκοπού- που δι-
καιούνται οι εργαζόμενοι, οι μονιμοποι-
ήσεις των συμβασιούχων και των επι-
κουρικών», μας είπε ο Σπύρος Γεωργα-
κόπουλος από το συνεργείο της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης που βρέθηκε εκεί για
συμπαράσταση. «Όσα περιέγραφαν οι
εργαζόμενοι ήταν φοβερά. Παράδειγμα
η ανάκληση της άδειας ειδικού σκοπού
σε δυο γονείς με τέσσερα μικρά παιδιά
ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά.
Έτσι καλύπτουν τα κενά. Την ίδια ώρα
εργολάβοι προσφέρουν ένα μπιτόνι λάδι
σε κάθε εργαζόμενο με αντάλλαγμα να
προτιμηθούν στην προμήθεια υλικών!
Έγινε επί τόπου παράσταση στη διοίκη-
ση, ενώ όλοι μιλούσαν για την ανάγκη
της απεργιακής κλιμάκωσης».

«Επιτυχημένη ήταν η συγκέντρωση
και στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης πα-
ρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο βρι-
σκόταν σε γενική εφημερία», μετέφερε

η Δήμητρα Κομνιανού από την Εργατική
Αλληλεγγύη. «Τα πανό του Σωματείου
Εργαζόμενων και του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων πλαισίωσαν δεκάδες εργαζό-
μενοι/ες, από επικουρικό προσωπικό
που απολύεται σε ένα μήνα και συμβα-
σιούχους του ΟΑΕΔ που διεκδικούν τη
μονιμοποίησή τους μέχρι μόνιμο προσω-
πικό που απαιτούν προσλήψεις, ένταξη
στα ΒΑΕ, ΜΑΠ. Η συνέχεια θα δοθεί την
Πέμπτη 14/5 στη συγκέντρωση στην
ΥΠΕ στην Αριστοτέλους στο πλαίσιο της
στάσης εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ».

Παρουσία καλλιτεχνών από την Ανα-
τρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών έγινε η
συγκέντρωση στον Άγιο Σάββα. Ο Αλέξης
Μαρτζούκος, μέλος του ΔΣ του ΣΕΗ και ο
Βασίλης Κουκαλάνι εκ μέρους της Ανα-
τρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών, έκ-
φρασαν την αλληλεγγύη τους στους υγει-
ονομικούς και ενημερώσαν για τον δικό
τους αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν πολλοί
ακόμα συμπαραστάτες, ανάμεσά τους ο
Κώστας Παπαδάκης από την Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Σε γενική συνέλευση μετατράπηκε και
η συγκέντρωση στο Αγία Όλγα με όλα
τα προβλήματα -προσλήψεις, ΜΑΠ,
άδειες- να μπαίνουν στη συζήτηση, συν
επιπλέον εκδικητικές εσωτερικές μετακι-
νήσεις που έχει ξεκινήσει ο διοικητής
στο νοσηλευτικό προσωπικό. Αποφασί-
στηκε το Σωματείο Εργαζόμενων να κα-
λέσει στη στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ
την Πέμπτη 14/5 και μέχρι το τέλος της
βδομάδας να οργανώσει παράσταση
διαμαρτυρίας στη Διοίκηση. Πολλοί ερ-
γαζόμενοι μίλησαν και για την ανάγκη
συγκρότησης επιτροπής αγώνα που να
απαιτήσει 24ωρη απεργία άμεσα.

Αφορμή για τη στάση εργασίας της
Πέμπτης 14/5 είναι η ΠΝΠ που προωθεί
το Υπουργείο Υγείας για το νοσηλευτικό
προσωπικό που σπάει τον κλάδο τους
και δημιουργεί εργαζόμενους πολλών
ταχυτήτων. Έτσι επιλέγει να τιμήσει η
κυβέρνηση την Παγκόσμια Ημέρα Νο-
σηλευτών/τριών.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Με επιτυχία η 12 Μάη
Συνέχεια με νέα στάση 14/5

12/5, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Φωτό: Δήμητρα Κομνιανού



Mια σειρά τοπικές ΕΛΜΕ και σύλλο-
γοι δασκάλων προχωρούν σε γενι-
κές συνελεύσεις αυτή τη βδομάδα.

Την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πή-
γαινε στο τυπογραφείο γίνονταν συνελεύ-
σεις στη Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας και την Γ' ΕΛΜΕ
Δυτικής Αθήνας. Την Πέμπτη 14 Μάη προ-
χωράει σε συνέλευση η ΕΛΜΕ Πειραιά,
στις 15 Μάη καλεί σε συνέλευση ο ΣΕΠΕ
Χανίων (6:30μμ, προαύλιο 3ου δημ. σχολεί-
ου), ενώ το απόγευμα της Δευτέρας 11/5,
έκαναν συνέλευση οι καθηγητές/τριες της
κρητικής πόλης. “Πάνω απο 100 συναδελ-
φοι/ισσες συμμετείχαν. Κοινό σημείο η αν-
τίθεσή μας στις προθέσεις του υπουργείου
και η διάθεση για ξεκίνημα απεργιακού
αγώνα. Η απόφαση, που ψηφί-
στηκε μαζικά αφορά πανεκπαι-
δευτική κινητοποίηση στις 13/5
και 20/5, καθώς και 48ωρη
απεργία, ως πρώτη απεργιακή
απάντηση ενώ υιοθετήθηκε ψήφισμα που
ζητά κατάργηση των πανελληνίων και ελεύ-
θερη πρόσβαση των παιδιών στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση” μετέφερε η Δώρα Κιν-
τή, μέλος της ΕΛΜΕ Χανίων και του Δι-
κτύου “Η Τάξη μας”. 

Την Παρασκευή 8/5 έγινε γενική συνέ-
λευση της Α' ΕΛΜΕ Αχαΐας. Ο Δημήτρης
Μπελιάς μέλος του τοπικού πυρήνα του
ΣΕΚ παρεβρέθηκε στη συνέλευση και μας
μετέφερε: “Συμμετείχαν γύρω στους 150
εκπαιδευτικούς, ένας πολύ καλός αριθμός,

παρότι ήταν κλειστά τα σχολεία όλον αυτό
τον καιρό. Είχε προηγηθεί ένα επίσης μαζι-
κό συλλαλητήριο από την Α’ ΕΛΜΕ την Τρί-
τη κι ο κόσμος βρισκόταν ήδη σε αγωνιστι-
κό αναβρασμό. Έγινε καλή συζήτηση τόσο
από τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών
όσο κι από τις παρεμβάσεις από άλλους
χώρους που παρευρέθηκαν δηλώνοντας
τη συμπαράστασή τους. Ήταν εκεί εκπρό-
σωποι από τους εργαζόμενους στην ιδιωτι-
κή εκπαίδευση, την Ένωση Νοσοκομει-
ακών Ιατρών Αχαΐας και το φοιτητικό σύλ-

λογο των πολιτικών μηχανικών. 
Όλοι μίλησαν για κοινό αγώνα και δήλω-

σαν τη διάθεση για κλιμάκωση. Δόθηκε έμ-
φαση στην αντίσταση στο μέτρο της βιντε-
οσκόπησης, στη διεκδίκηση μέτρων υγιει-
νής, καθώς και στην ανάγκη κοινού αγώνα
με τις σχολικές καθαρίστριες. Αποφασί-
στηκε συλλαλητήριο την Πέμπτη 14/5, στις
7μμ, στην πλ. Γεωργίου. Την ίδια μέρα έγι-
νε συνέλευση και της Β' ΕΛΜΕ στο Αίγιο
όπου αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κι-
νητοποίηση την Τετάρτη 13/5”.
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Την Πέμπτη 14/5 η ΕΛΜΕ Πειραιά προχωράει σε γενική συ-
νέλευση. Τρία είναι τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε να αν-
τιμετωπίσουμε. Το νομοσχέδιο της Κεραμέως, την επανα-

λειτουργία των σχολείων εν μέσω πανδημίας, παρά τις τερά-
στιες ελλείψεις σε μέτρα προστασίας και την αντιδραστική ρύθ-
μιση με τις κάμερες μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Τις επόμενες ημέρες η Κεραμέως ετοιμάζεται να φέρει ένα νο-
μοσχέδιο - έκτρωμα στη Βουλή. Ένα νομοσχέδιο που υψώνει
ακόμα περισσότερους ταξικούς φραγμούς και πλαισιώνεται από
όλο το σκοταδιστικό πλαίσιο περασμένων δεκαετιών. Η διαδρο-
μή προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση αποκτά ακόμα μεγαλύτερα
εμπόδια για τα παιδιά της εργατικής τάξης, επανέρχονται όλα τα
μέτρα πειθάρχησης με τη διαγωγή, τις αποβολές κλπ, επανέρχε-
ται η βάση του 10, ανοίγει η πόρτα για τους ιδιώτες στην εκπαί-
δευση κλπ.  

Τη Δευτέρα άνοιξαν ξανά τα σχολεία, αρχικά για την τρίτη λυ-
κείου. Είναι μια κίνηση που γίνεται για να εξυπηρετηθούν τρία
πράγματα. Τα συμφέροντα των ιδιοκτητών των ιδ. σχολείων, το
“θέσφατο” των πανελληνίων εξετάσεων και το αφήγημα της “επι-
στροφής στην κανονικότητα”. Τίθεται έτσι σε κίνδυνο όχι μόνο η
εκπαιδευτική κοινότητα αλλά ολόκληρη η κοινωνία, γιατί οι μαθη-
τές ζούνε σε σπίτια μαζί με τις οικογένειές τους. Κάνουν ένα
άνοιγμα για 17 μέρες, που ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο ρίσκο για
τους παραπάνω λόγους που σε τίποτα δεν έχουν να κάνουν με
την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Και παρά τη μεγάλη συζή-
τηση που γίνεται για το πώς θα προστατευτούν μαθητές και κα-
θηγητές, είναι πολλά που πρέπει να γίνουν αν θέλουμε να είναι
ουσιαστικά τα μέτρα κι όχι για το θεαθήναι. Γιατί αν έχει μια
τουαλέτα για εκατοντάδες παιδιά, αν έχεις λίγους καθηγητές για
πολλούς μαθητές σε μικρές αίθουσες, αν έχεις μικρά προαύλια
για το διάλειμμα, δεν μπορείς να μιλάς στα σοβαρά για μέτρα
ασφαλείας. Χρειάζονται μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών και
μονιμοποίηση των αναπληρωτών για περισσότερα τμήματα με λι-
γότερους μαθητές. Χρειάζεται χρηματοδότηση για την υλικοτε-
χνική βελτίωση των σχολείων. Παροχή δωρεάν μέσων προστα-

σίας σε όλες και όλους. Εγώ υπολογίζω ότι χρειάζομαι 4-5 μά-
σκες την ημέρα, γύρω στα 5 ευρώ την ημέρα. Αντίστοιχα κάθε
συνάδελφος και μαθητής, που στις εργατογειτονιές που ζούμε
και διδάσκουμε δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιο έξοδο. 

Χρειάζονται προσλήψεις και μονιμοποιήσεις καθαριστριών με
πλήρη δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες καθαρίστριες
είναι γυναίκες μεγάλες σε ηλικία, με προβλήματα υγείας, λίγες,
που εργάζονται σε συνθήκες ανασφάλειας. Η κυβέρνηση έχει πε-
τάξει το μπαλάκι για την καθαριότητα των σχολείων στους δή-
μους, αλλά στον Πειραιά τουλάχιστον που ξέρω, δεν έχω δει κά-
ποια μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών σε καθαρίστριες. 

Την Παρασκευή έβαλε άρον άρον και στα μουλωχτά την τρο-
πολογία για τις κάμερες στις αίθουσες διδασκαλίας. Πρόκειται
για συνέχεια του μέτρου της τηλεκπαίδευσης που, παρά τις κυ-
βερνητικές φανφάρες, άνοιξε μια σειρά ζητήματα. Περιόρισε την
προσβασιμότητα στα παιδιά των φτωχώτερων οικογενειών, αυτά
που δεν έχουν υπολογιστή ή έχουν ένα σε κάθε σπίτι για να τον
μοιραστούν με τα αδέρφια τους και τους γονείς τους που μπορεί
να δουλεύουν με τηλεργασία. Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να
υποκαταστήσει τη ζωντανή σχέση του μαθήματος μέσα στην τά-
ξη. Και τώρα με την τροπολογία αυτή εγείρονται μεγάλα ζητήμα-
τα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και τη μετατροπή των
σχολικών αιθουσών προοδευτικά σε τάξεις big brother. Επίσης αν
ένας καθηγητής μπορεί να κάνει τηλεμάθημα και να τον παρακο-
λουθούν εκατοντάδες από τα σπίτια τους τι τους χρειαζόμαστε
τόσους εκπαιδευτικούς; Είναι ένα μέτρο που ανοίγει πάρα πολ-
λές πληγές και γι' αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει.

Και για τα τρία αυτά μεγάλα ζητήματα χρειάζεται να πάμε σε
μαζικές γενικές συνελεύσεις, με πρόταση για 48ωρη απεργία
την επόμενη βδομάδα με την προοπτική άμεσης κλιμάκωσης. Να
συζητήσουμε και να πάμε σε έναν απεργιακό ξεσηκωμό και κοι-
νό μέτωπο με μαθητές/τριες, γονείς, φοιτητές/τριες και τους
συλλόγους τους.

Μαρία Ανδρέου,
ΕΛΜΕ Πειραιά, Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”

Για να βγει Απεργία!

Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ

Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι να επανα-
προσληφθούν οι 17 συμβασιούχοι που απολύθηκαν
ανακοίνωσε στις 11/5 το Σωματείο Εργαζόμενων

Συμβασιούχων στην Υπηρεσία Ασύλου (ΣΕΣΥΑ): στάση
εργασίας την ημέρα της συνάντησης με τον υπουργό Με-
τανάστευσης Ν. Μηταράκη και παράσταση διαμαρτυρίας
στο Υπουργείο και 24ωρη απεργία στις 18 Μάη, ημέρα
επαναλειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου.

Στις 8/5 οι απεργοί της Υπηρεσίας Ασύλου πραγματο-
ποίησαν κινητοποίηση έξω από τη Βουλή και στη συνέχεια
παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου. Παρουσία στην κινητο-
ποίηση είχε η “Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανα-
τροπή”, η ΚΕΕΡΦΑ και άλλες αντιρατσιστικές κινήσεις.

Η πρόεδρος του ΣΕΣΥΑ, Ε. Ζάννη, μίλησε για την απερ-
γία διαρκείας των συμβασιούχων, ενώ περιέγραψε και τα
όσα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για το άσυλο και τι ση-
μαίνουν για τα δικαιώματα των προσφύγων: “Είχαμε δια-
μαρτυρηθεί με απεργία στις 11 Μάρτη για την καταπάτη-
ση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εισάγει ο νόμος
που ψηφίστηκε τον Οκτώβρη του 2019. Και οι σημερινές
τροπολογίες που τις αποκαλούν ‘βελτιωτικές' συρρικνώ-
νουν ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των αιτούντων
άσυλο. Πετάνε έξω από τη διαδικασία αιτούντες που
έχουν δικαίωμα στο άσυλο, δεν προστατεύουν τους ευά-
λωτους, εισάγουν την κράτηση ως ενιαίο μέσο για όλους
ενώ κανονικά είναι εξαιρετικό μέτρο. 

Να διασφαλίζουμε τα δικαιώματα
Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση του Υπουργείου Μετανά-

στευσης και Ασύλου αλλά και του Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη απέναντι στους πρόσφυγες έχει άμεση
σχέση με το πώς συμπεριφέρεται στους εργαζόμενους
συμβασιούχους της Υπηρεσίας Ασύλου. Έχουμε δει από
το 2013 μέχρι σήμερα όλες τις διαδικασίες ασύλου, όλες
τις αλλαγές και προσπαθούμε να διασφαλίζουμε με κάθε
τρόπο τα δικαιώματα των ανθρώπων που εξυπηρετούμε.
Η επίθεση του Υπουργείου θεωρούμε έχει σαν αιτία και
αυτό, το ότι σταθήκαμε απέναντι στις μεταρρυθμίσεις
που προσπάθησαν να περάσουν και αναμένεται να περά-
σουν το επόμενο διάστημα”.

Εκπρόσωπος του “Συντονιστικού Αγώνα 5500 Συμβασι-
ούχων ΟΑΕΔ” τόνισε ότι η μόνη συζήτηση που θα έπρεπε
να απασχολεί την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι η πλή-
ρης στελέχωση όλου του δημόσιου τομέα με μόνιμες θέ-
σεις εργασίας, ώστε αυτός να ανταποκριθεί στις κοινωνι-
κές ανάγκες. Από την εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ο
Μ. Ρίζος συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση έχει δυο μέτρα και
σταθμά για τη “νομιμότητα” και ότι πρόκειται για μια πολι-
τική και συνδικαλιστική επίθεση. Ο Κ. Τουλγαρίδης από
τον ΣΕΠΕ “Κ. Σωτηρίου” υπογράμμισε ότι ένα μεγάλο κύ-
μα αλληλεγγύης στηρίζει αυτή την απεργία διαρκείας που
ξέσπασε στις αντίξοες συνθήκες της καραντίνας.

Ο Θ. Καμπαγιάννης, εκ μέρους της “Εναλλακτικής Πα-
ρέμβασης – Δικηγορικής Ανατροπής”, τόνισε: “Είναι χτύ-
πημα σε ένα από τα πιο έμπειρα κομμάτια των εργαζόμε-
νων στην Υπηρεσία που αποτελούν τη μνήμη της, και την
οποία, μαζί με τα δικαιώματα των μεταναστών, η κυβέρ-
νηση θέλει να θάψει. Η αντιπροσφυγική και αντιμετανα-
στευτική πολιτική συμβαδίζει με αυτή την επίθεση. Σαν
νομικοί θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτό που είπε ο
υπουργός ότι 'δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νόμιμος τρό-
πος' να παραταθούν οι συμβάσεις. Η κυβέρνηση νομοθε-
τεί ένα άρθρο που προβλέπει την ύπαρξη μυστικών κον-
δυλίων που δεν δικαιολογούνται και που δεν θα τίθενται
στη δημόσια βάσανο και μετά από 6 μήνες τα σχετικά πα-
ραστατικά θα καταστρέφονται. Αυτή την ξεφωνημένη πα-
ρανομία ο ίδιος υπουργός δεν έχει κανένα πρόβλημα να
την ψηφίσει σήμερα. Υπάρχει νόμιμος τρόπος να συνεχί-
σουν τη δουλειά οι συμβασιούχοι, πολύ πιο νόμιμος από
την καταστροφή δημοσίων εγγράφων”. Α.Φ.

Ο αγώνας στην
Υπηρεσία Ασύλου

8/5, Συνέλευση Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας. Φωτό: Δημήτρης Μπελιάς
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Πανεκπαιδευτικό κίνημα αντίστασης

Το πρωινό της 11ης Μάη, βρήκε τους εκ-
παιδευτικούς του Δικτύου “Η Τάξη μας”,
μαζί με συνεργεία της Εργατικής Αλλη-

λεγγύης, έξω από τις πύλες των σχολείων. 

“Κάναμε εξόρμηση σε εφτά σχολεία της πε-
ριοχής μας. Από παντού η εικόνα ήταν ότι το
άνοιγμα των σχολείων ήταν ένα φιάσκο για την
Κεραμέως. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν
εμπιστεύτηκαν το Υπουργείο και έκατσαν σπί-
τι, πιθανότατα χρησιμοποιώντας τη δυνατότη-
τα μη προσέλευσης χωρίς απουσίες, με μια
υπεύθυνη δήλωση” είπε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη η Νίκη που συμμετείχε σε εξόρμηση
στο 46ο ΓΕΛ Αθηνών.

“Και στα ΕΠΑΛ η προσέλευση ήταν εξαιρετι-
κά μικρή, συνηγορώντας στο ότι το άνοιγμα
των σχολείων με τους όρους του Υπουργείου
είναι μια αποτυχία. Ωστόσο αίσθησή μας είναι
ότι ήταν λίγο μεγαλύτερη από τα ΓΕΛ, γεγο-
νός που δείχνει και το ταξικό του πράγματος.
Πολλά από τα πιο φτωχά παιδιά που πάνε στα
ΕΠΑΛ, χωρίς δυνατότητα για φροντιστήρια κι
εξωτερικές βοήθειες εν όψει των πανελληνίων,
αναγκάζονται να πάνε σχολείο παρά τις ελλι-
πείς συνθήκες προστασίας από τον κορονοϊό”,
σημείωσε η Εύα που συμμετείχε σε εξόρμηση
στο ΕΠΑΛ Ζωγράφου. 

“Το φιάσκο της επαναλειτουργίας μάλλον εί-

χε προκαλέσει νεύρα στη διευθύντρια του 6ου
ΓΕΛ Αθηνών, η οποία επιτέθηκε στο συνεργείο
της Εργατικής Αλληλεγγύης σκίζοντας τις
αφίσσες και δηλώνοντας ότι 'δεν ξέρω από
σωματεία και τέτοια. Αυτά απαγορεύονται στο
σχολείο μου'. Η εξόρμηση συνεχίστηκε κανονι-
κά ξανακολλώντας τις αφίσες και μοιράζοντας
προκηρύξεις στο σύνολο των μαθητών και κα-
θηγητών που προσήλθαν στο σχολείο” είπε η
Μαρία που συμμετείχε στην εξόρμηση.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Μάη οι Μαθη-
τές/τριες Anticapitalista εξέδωσαν ανακοίνωση
στην οποία μεταξύ άλλων, κάνουν τον απολογι-
σμό της πρώτης μέρας και καλούν στο πανεκ-
παιδευτικό συλλαλητήριο της Τετάρτης 13/5:

“Τα σχολεία άνοιξαν σήμερα για τη Γ' Λυ-
κείου αποδεικνύοντας όλα όσα καταγγέλαμε
μαθητές, καθηγητές και γονείς το προηγούμε-
νο διάστημα. Η κυβέρνηση θεωρεί συνωστι-
σμό τον κόσμο που βγαίνει στις πλατείες, αλλά
θεωρεί ότι τα σχολεία είναι ασφαλή χωρίς μά-
σκες, απολυμαντικά, καθαρίστριες και καθηγη-
τές. Σε κάθε σχολείο οι εκπαιδευτικοί δίνουν
τεράστιο αγώνα να οργανώσουν την είσοδο,

το μάθημα, την έξοδο, για να τηρήσουν τα μέ-
τρα ασφαλείας. Οι ελάχιστες καθαρίστριες -
απλήρωτες εδώ και μήνες- παίζουν το ρόλο
του παιδοφύλακα στα προαύλια.

Και επειδή όλα αυτά τα περιμέναμε, οι μαθη-
τές/τριες που επέστρεψαν σήμερα ήταν ελάχι-
στοι. Γιατί την ίδια στιγμή που εμάς και τους
γονείς μας νοιάζει να μη μεταφέρουμε τον ιό,
την κυβέρνηση τη νοιάζει να μην κολλήσει τον
'ιό' της κατάρρευσης των τραπεζών, και μόνο.

Το κράτος δεν έχει εξασφαλίσει τίποτα από
όλα όσα θα έπρεπε και μας ζητά να βάλουμε το
χέρι στην τσέπη για τα μέτρα προστασίας. Το
μόνο που τους νοιάζει είναι να γίνουν οι εξετά-
σεις για να συνεχίσουν να δίνουν λόγο ύπαρξης
στα φροντιστήρια και την ιδιωτική εκπαίδευση.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρ-
νηση ψήφισε αιφνιδιαστικά την περασμένη Πα-
ρασκεύη -σε άσχετο νομοσχέδιο- το να μπουν
κάμερες στα σχολεία. Με το πρόσχημα της
παρακολούθησης λάιβ μαθήματος για όσα
παιδιά δεν έρχονται σχολείο. Είναι πρακτικές
που θυμίζουν άλλες εποχές, με στόχο να μας
ρουφιανέψουν και να μας πειθαρχήσουν. Όλοι

μαζί απαντάμε ότι δεν θα περάσει. 
Αν ήθελαν να βοηθήσουν τη συμμετοχή

όλων μας στο μάθημα, αν τους ένοιαζε η γνώ-
ση, να φρόντιζαν να καλύψουν επαρκώς τις τε-
χνολογικές ανάγκες (λάπτοπ κλπ), όχι να μας
κάνουν πειραματόζωα εν μέσω πανδημίας.

Μαζί με τις υπόλοιπες επιθέσεις του νέου νο-
μοσχεδίου (μείωση εισακτέων στα πανεπιστή-
μια, βάση του 10, πιστοποιήσεις ξένων γλωσ-
σών, τράπεζα θεμάτων σε όλο το λύκειο, αξιο-
λόγηση, αίτηση στα ΕΠΑΛ μόνο μέχρι 17 χρο-
νών) είναι πέρα από προφανές ότι την κυβέρνη-
ση τη νοιάζει μόνο το κέρδος και όχι η Παιδεία.

Κι επειδή εμάς μας νοιάζει η Δημόσια και
Δωρεάν Παιδεία για όλους και όλες χωρίς
εξαιρέσεις και πάνω απ' όλα για κάθε φτωχό
παιδί που το απολυτήριό του είναι ο μόνος
τρόπος να ψάξει για δουλειά, λέμε πώς: οι μέ-
ρες της Κεραμέως είναι μετρημένες!

Ενώνουμε τον αγώνα και την αντίστασή μας
με τους καθηγητές που βρίσκονται σε κινητο-
ποιήσεις συνεχώς, με τους φοιτητές, τους ερ-
γαζόμενους στα νοσοκομεία που παλεύουν με
τα ίδια θηρία, και με όλη την κοινωνία. Ελάτε
να οργανώσουμε μαζί τη συνέχεια, να διαδη-
λώσουμε αυτή την Τετάρτη και να απαιτήσου-
με: οι ζωές μας και η Παιδεία πάνω από τα
κέρδη τους”.

Φιάσκο Κεραμέως

Σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητή-
ριο καλούν οι συνδικαλιστικές
ομοσπονδίες ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και

ΟΙΕΛΕ με τη στήριξη της ΑΔΕΔΥ,
την Τετάρτη 13/5, στη 1μμ, στα Προ-
πύλαια.

Το κάλεσμα της ΟΛΜΕ συνοψίζει
το κύμα επιθέσεων που έχει εξαπο-
λύσει το Υπουργείο Παιδείας το τε-
λευταίο διάστημα: “Η κυβέρνηση,
αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες
του δημόσιου σχολείου άλλα και τα
αιτήματα και τις προτάσεις των εκ-
παιδευτικών, κατέθεσε με εντελώς
αντιδημοκρατικό τρόπο, χωρίς διά-
λογο και εν μέσω πανδημίας, αντιεκ-
παιδευτικό πολυνομοσχέδιο για την
Παιδεία. Αποφάσισε το άνοιγμα των
σχολείων χωρίς να έχουν ληφθεί τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας της
υγείας και της ζωής μαθητών και εκ-
παιδευτικών. Ψήφισε αιφνιδιαστικά
εκπρόθεσμη τροπολογία για την
ζωντανή μετάδοση του μαθήματος,
παραβιάζοντας τα προσωπικά δεδο-
μένα ανηλίκων μαθητών και εκπαι-
δευτικών καθώς και τις αρχές που
διέπουν την ίδια την παιδαγωγική
διαδικασία”. 

Ο κόσμος της εκπαίδευσης δεν
έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια. Η
Παρασκευή 8/5 ήταν ημέρα ολοήμε-
ρης κινητοποίησης. Το μεσημέρι με
πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωμα-
τείων εκπαιδευτικών πραγματοποι-
ήθηκε συγκέντρωση μπροστά από
τη Βουλή και πορεία γύρω από την
πλατεία Συντάγματος. Το παρών
έδωσαν σύλλογοι δασκάλων και κα-

θηγητών, το Δίκτυο Εκπαιδευτικών
"Η Τάξη μας", φοιτητικοί σύλλογοι, ο
σύλλογος εκπαιδευτικών κοινωνικών
επιστημόνων, οι φοιτήτριες και οι
φοιτητές του ΣΕΚ στις σχολές και η
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. 

Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο, στο
μπαράζ κινητοποίησεων που έχουν
γίνει τον τελευταίο μήνα ενάντια στο
νομοσχέδιο της Κεραμέως, με τις
πιο πρόσφατες να έχουν στο κέντρο
τους και την αντίθεση με την επικίν-
δυνη επαναλειτουργία των σχολεί-
ων. Δυο μέρες πριν, την Τετάρτη
6/5, οι εκπαιδευτικοί είχαν κατέβει
σε στάση εργασίας καθώς εκείνη τη
μέρα είχαν κληθεί στα σχολεία για
να προετοιμάσουν την επαναλει-
τουργία τους.  

Την κατεύθυνση της απεργιακής
σύγκρουσης με το Υπουργείο Παι-

δείας βάζει το Δικτύο Εκπαιδευτικών
“Η Τάξη μας” που συμμετέχει στις
Παρεμβάσεις, μιλώντας για γύρο γε-
νικών συνελεύσεων του κλάδου και
48ωρη απεργία την ερχόμενη βδο-
μάδα με προοπτική κλιμάκωσης, ενώ
απεργιακές κινητοποιήσεις είχε προ-
τείνει και για τις 6 και 11 Μάη.

Σχολεία Big Brother
Το απόγευμα της Παρασκευής

8/5, λίγες μόλις ώρες μετά τη μεση-
μεριανή συγκέντρωσή τους, οι εκ-
παιδευτικοί χρειάστηκε ξανά, εκτά-
κτως, να διαδηλώσουν στο ίδιο ση-
μείο. Αρχικά με πρωτοβουλία των
Παρεμβάσεων και στη συνέχεια με
έκτακτο κάλεσμα της ΟΛΜΕ και της
ΔΟΕ, δεκάδες εκπαιδευτικοί παρέ-
μειναν μπροστά από τη Βουλή, με
πανό και συνθήματα, σε μια συγκέν-

τρωση που κράτησε μέχρι αργά το
βράδυ. Αφορμή στάθηκε η εισαγωγή
τροπολογίας σε άσχετο νομοσχέδιο
που ψηφιζόταν στη Βουλή –το ρα-
τσιστικό ν/σ για το άσυλο– σχετικά
με την εισαγωγή καμερών στις σχο-
λικές αίθουσες. Στην έκτακτη κινη-
τοποίηση μετείχαν σε συμπαράστα-
ση και περιβαλλοντικοί ακτιβιστές
που συγκεντρώνονταν κάθε βράδυ
μπροστά από τη Βουλή, ενάντια στο
περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο του
Χατζηδάκη.

“Με αυτή τη διάταξη νομιμοποιεί
την εξ'αποστάσεως διδασκαλία και
δίνει τη δυνατότητα για live strea-
ming μάθημα μέσα από την τάξη” εί-
πε η Ντίνα Γκαρανέ, καθηγήτρια μέ-
λος της Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας και του Δι-
κτύου Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”.
“Το θεωρούμε απαράδεκτο γιατί ου-

σιαστικά καταργεί το ίδιο το μάθη-
μα. Καταργεί εμάς ως εκπαιδευτι-
κούς, προσβάλει τα προσωπικά δε-
δομένα των μαθητών και τα δικά
μας, αλλά καταργεί και την ουσία
του μαθήματος κι αυτό που συνδια-
μορφώνουμε εμείς μαζί με τους μα-
θητές μέσα στην τάξη. Δεν θα περά-
σει! 

Οι Παρεμβάσεις των δασκάλων
και καθηγητών καλέσαμε τη σημερι-
νή συγκέντρωση για να προβάλουμε
το αίτημα ότι χρειάζονται συνελεύ-
σεις των σωματείων μας άμεσα. Βά-
λαμε στο Δ.Σ της ΟΛΜΕ πρόταση
για γύρο συνελεύσεων 11-15 Μάη
σε όλες τις ΕΛΜΕ, προκειμένου να
αποφασίσουμε απεργιακές κινητο-
ποιήσεις. Αρχικά η ηγεσία της ΟΛ-
ΜΕ δεν το αποδέχτηκε. Ποιά ήταν η
απάντηση του Υπουργείου; Να φέ-
ρει τις χειρότερες διατάξεις νωρίτε-
ρα από την ίδια την κατάθεση του
πολυνομοσχεδίου. Δεν υπάρχει χρό-
νος για χάσιμο. Από Δευτέρα πρέπει
να πάμε σε γενικές συνελεύσεις
παντού και να αποφασίσουμε απερ-
γιακές κινητοποιήσεις για να μην πε-
ράσει ούτε το πολυνομοσχέδιο, ούτε
η βιντεοσκόπηση. 

Το κίνημα των εκπαιδευτικών είναι
ενωμένο, βρίσκεται παντού, έχει
συμπαραστάτες και μπορεί να νική-
σει. Το έχουμε ξαναζήσει το 2013
όταν βγήκαμε με απεργία στους
δρόμους και είχαμε πάρα πολύ κό-
σμο μαζί μας. Μπορούμε να το ξα-
νακάνουμε”, συνέχισε. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

8/5, Διαδήλωση εκπαιδευτικών στο Σύνταγμα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ανακοίνωση για το σχέδιο “ανάπλασης” της Αθήνας
έβγαλε η “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας”,

όπου μεταξύ άλλων τονίζει: “Με δόλωμα τον ‘Μεγάλο
Περίπατο' και μπόλικη σάλτσα περί έξωσης του ΙΧ από
το κέντρο της Αθήνας, με δήθεν αναβάθμιση πεζόδρο-
μων και ποδηλατόδρομων, ο Μπακογιάννης μοιράζει
δώρα και δωράκια σε μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρι-
σμού και της εστίασης. Η προτεραιότητα είναι το κέρ-
δος και οι τουρίστες-επισκέπτες και όχι οι ανάγκες των
κατοίκων, των εργαζόμενων και της νεολαίας που ασφυ-
κτιά σε πανεπιστήμια και σχολεία-φυλακές.

Στην πράξη, ο Μπακογιάννης τρέχει να υλοποιήσει
τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο της κυβέρνησης του Μη-
τσοτάκη, με τις αλλαγές στη χρήση γης να γενικεύονται,

εκτοπίζοντας την κατοικία και πριμοδοτώντας τους επεν-
δυτές-κοράκια του real estate στο κέντρο της Αθήνας.
Έχει ήδη δημιουργήσει την Ανώνυμη Εταιρία του Εθνι-
κού Κήπου και του Φιλοπάππου για να προσθέσει χώρο
δράσης, τύπου Τεχνόπολις, στο τουριστικό αρπακτικό
κεφάλαιο. Ταυτόχρονα λειτουργεί και η Ανάπλαση ΑΕ! 

Ετοιμάζονται να πετάξουν στο Καιάδα όλο τον φτωχό-
κοσμο που εξασφαλίζει ένα μεροκάματο στους δρό-
μους της Αθήνας. Ας πάρουμε το παράδειγμα των χει-
ροτεχνών, που εδώ και πάνω από 12 χρόνια εργάζονται
στην Αποστόλου Παύλου, στην Αιόλου, την Αδριανού.

Ο 'Μεγάλος Περίπατος' τους γυρνάει την πλάτη,
στέλνοντας τους στην κάτω μεριά της Ερμού (!) για να
αφανιστούν με την ησυχία τους”.

Μαζική συγκέντρωση και δια-
δήλωση πραγματοποιήθηκε
στις 10 Μάη ενάντια στο

Master Plan της COSCO και στο λι-
μάνι που ετοιμάζει στην Πειραϊκή.
Μαζική και δυναμική ήταν η παρου-
σία της “Ανταρσία στο Λιμάνι”. 

Στο τέλος της διαδήλωσης ο δη-
μοτικός σύμβουλος Πειραιά Θ. Δια-
βολάκης τόνισε: “Το Master Plan της
COSCO, με τις ευλογίες της κυβέρ-
νησης, της Περιφέρειας και του δη-
μάρχου Πειραιά καταστρέφει όλο το
παραλιακό μέτωπο από την Πειραϊ-
κή μέχρι τη Σαλαμίνα. Πρέπει να ση-
μάνει παμπειραϊκός ξεσηκωμός. Τα
εργατικά σωματεία, οι πρωτοβου-
λίες πολιτών, οι περιβαλλοντικές ορ-
γανώσεις, οι δημοτικές κινήσεις,
όλοι οι μαζικοί φορείς πρέπει να
συντονίσουν τη δράση τους για μια
μεγάλη παμπειραϊκή συγκέντρωση
που θα δείξει ότι όλοι εμείς που ζού-
με στην ευρύτερη περιφέρεια του
Πειραιά δεν βάζουμε τη ζωή μας κά-
τω από τα κέρδη των ‘επενδυτών'
και του κεφαλαίου. Απαιτούμε να
ακυρωθεί το Master Plan της
COSCO, ζητάμε λιμάνι δημόσιο για
τις ανάγκες του λαού. Ενωμένοι, απ’
όλους τους δήμους του Πειραιά,
μπορούμε να βάλουμε τέλος στην
καταστροφή του περιβάλλοντος, τη
διάλυση των εργασιακών σχέσεων,

την υποβάθμιση της ζωής μας”.
Κάλεσμα για παμπειραϊκό συντο-

νισμό έχει απευθύνει με ανακοίνωσή
της η “Ανταρσία στο Λιμάνι” από τις
7 Μάη. Νωρίτερα, στις 2 Μάη, στην
παραλία της Πειραϊκής, κατά τη
διάρκεια συγκέντρωσης στο σημείο
που έχει πλέον καθιερωθεί ως κέν-
τρο ενημέρωσης και κινητοποίησης
των κατοίκων ενάντια στις παράνο-
μες εργασίες της COSCO, περιπο-
λικό της ΕΛΑΣ έκανε συστάσεις για
αφαίρεση των πανό και προσπάθη-
σε να εκφοβίσει τους κατοίκους.
Μόλις τελείωσε η συγκέντρωση,
αστυνομικοί της ομάδας ΔΡΑΣΗ και
περιπολικό της ασφάλειας αφαίρε-
σαν με μανία το πανό και ζωγραφιές
παιδιών που είχαν αναρτηθεί στο
σημείο, ενώ προπηλάκισαν τη Δήμη-
τρα Βήνη, κοινοτική σύμβουλο, όταν
αυτή τους αντιλήφθηκε.

Καταστροφικό έργο
Η Δ. Βήνη δήλωσε στην Εργατική

Αλληλεγγύη: “Εδώ και 40 μέρες η
COSCO εν μέσω πανδημίας και χω-
ρίς τις απαιτούμενες άδειες, ούτε
την έγκριση του περιφερειακού
συμβουλίου, προχώρησε στην έναρ-
ξη του έργου που περιλαμβάνει βυ-
θοκορήσεις σε βάθος 35 μέχρι 65
μέτρα, καταστρέφοντας τον βυθό,
τα ενδιαιτήματα των θαλάσσιων ει-

δών, προκαλώντας τεράστια ηχορύ-
πανση. Η COSCO δουλεύει και τις
ώρες κοινής ησυχίας αλλά και τη
νύχτα για να εκβαθύνει τον βυθό και
να προχωρήσει αυτές τις μέρες στη
δεύτερη φάση του έργου που θα εί-
ναι πια μη αναστρέψιμη. Θα κάνει
επιχωματώσεις του βυθού για να
δημιουργήσει μια τεχνητή έκταση
20 στρεμμάτων, μπροστά στον μόλο
του Θεμιστοκλέους την οποία θα
χρησιμοποιήσει σαν εργοτάξιο επε-
ξεργασίας βυθοκορημάτων. Οι στιγ-
μές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Χρει-
άζεται ένα παναττικό-πανελλαδικό
μέτωπο για να αποτραπεί η μετα-
τροπή της θάλασσας της Πειραϊκής
σε ένα τεχνητό νησί 180 στρεμμά-
των τύπου Ντουμπάι. Σήμερα με με-
γάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε
ότι ο δήμαρχος της πόλης κάλεσε
σε συζήτηση για την ‘επένδυση' επι-
λεκτικά τις παρατάξεις που συμφω-
νούν με το έργο, δηλαδή την δική
του, την παράταξη του Βλαχάκου
και την παράταξη του Μπελαβίλα.
Και απέκλεισε τον Θ. Διαβολάκη και
το ΚΚΕ. Χρειάζεται επαγρύπνηση.
Οι συνελεύσεις-ενημερώσεις κατοί-
κων συνεχίζονται κάθε μέρα στις
7μμ και η 'Ανταρσία στο Λιμάνι' κα-
λεί σε παμπειραϊκό συντονισμό”.

Αφροδίτη Φράγκου

Σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας, την
Παρασκευή 15/5, στις 9:30πμ, έξω από
τα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 &

Μωραΐτη 90, περιοχή Ελληνορώσων) καλεί η Διαδημοτική Επιτροπή Δ. Αθή-
νας – Αττικής, τη μέρα και την ώρα που αποσφραγίζονται οι τεχνικές και οι-
κονομικές προσφορές του διαγωνισμού για τους νέους ΧΥΤΑ στη Φυλή. 

Στα αιτήματα της κινητοποίησης είναι: “Άμεσο και οριστικό κλείσιμο
της εγκατάστασης της Φυλής. Κατάργηση του διαβρωτικού μηχανισμού
των αντισταθμιστικών «ωφελημάτων». Άμεση δρομολόγηση της κατα-
σκευής όλων των αναγκαίων υποδομών, για την υλοποίηση ενός νέου συ-
στήματος δημόσιας διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα έχει βασικό
στόχο τη μέγιστη δυνατή προδιαλογή και ανάκτηση υλικών -συμπεριλαμ-
βανομένων των απαραίτητων νέων ΧΥΤΥ- με αυστηρή τήρηση όλων των
περιβαλλοντικών διασφαλίσεων. Ακύρωση των χωροθετήσεων του ν.
3164/2003 (άρθρο 33), κανένας νέος ΧΥΤΑ/Υ στη Δυτική Αττική”.

Τη στήριξή της στον αγώνα των κατοί-
κων της Τήνου ενάντια στην εγκατάστα-
ση ανεμογεννητριών στις βουνοκορφές

του νησιού δήλωσε η Α' ΕΛΜΕ Κυκλάδων με ανακοίνωσή της στις 6/5.
Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων τονίζει: “Τα γεγονότα που διαδραματί-
ζονται στην Τήνο συνδέονται με το γενικότερο καθεστώς εκχώρησης απ'
άκρη σ' άκρη της φύσης της χώρας στη δικαιοδοσία του ιδιωτικού κεφα-
λαίου. Οι κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών (ΠΑΣΟΚ- ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ), αλλά και η τωρινή της ΝΔ, υποβαθμίζουν το περιβάλλον δίνοντας
γη και ύδωρ στους επενδυτές.

Αποκορύφωμα αυτών των ενεργειών αποτελεί η ψήφιση του αντιπερι-
βαλλοντικού νομοσχεδίου... Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση παντελούς
έλλειψης σεβασμού, ως Α΄ΕΛΜΕ Κυκλάδων: Απαιτούμε άμεσα την από-
συρση του περιβαλλοντοκτόνου νομοσχεδίου. Συμμεριζόμαστε την αγωνία
των Τηνιακών να διασώσουν την φυσιογνωμία του και το φυσικό περιβάλ-
λον του νησιού τους και συναισθανόμαστε τον κίνδυνο που διατρέχουν
όλα τα νησιά, για τα οποία έχει σχεδιαστεί η αντίστοιχη εκμετάλλευση. Κα-
ταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ
να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου... Ας γίνει το εγχείρημα αυτό
της εταιρείας, η αφορμή για να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι οι λεγόμενοι
'πράσινοι' επενδυτές δεν ενδιαφέρονται ούτε στο ελάχιστο για το περιβάλ-
λον και για την τοπική κοινωνία. Ας γίνει η χρονική στιγμή που επέλεξαν για
να δράσουν η απόδειξη ότι η
συστράτευση μιας τοπικής κοι-
νωνίας μπορεί να αποτελέσει
ένα σημαντικό εμπόδιο στα λη-
στρικά επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα”.

Οι κάτοικοι της Τήνου είχαν
καταφέρει με τις κινητοποι-
ήσεις τους εδώ και ένα χρόνο
να εμποδίσουν το έργο. Η
Ενεργειακή Κυκλάδων βρήκε
ευκαιρία εν μέσω πανδημίας
και καραντίνας να ξεκινήσει να
ρίχνει τα μπετά, αλλά βρήκε
και πάλι το κίνημα μπροστά
της με μια μεγάλη συγκέντρω-
ση-μπλοκάρισμα των μηχανη-
μάτων στις 4/5, την ίδια ώρα
που στη Βουλή ψηφιζόνταν το
νομοσχέδιο Χατζηδάκη.

Κινητοποίηση έγινε στις 10 Μάη σε λό-
φο της Επισκοπής στην Ιεράπετρα ενάν-
τια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών. 

Κάτοικοι της Ιεράπετρας εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις ΒΑΠΕ και
την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε αρχαιολογικό χώρο. Οι κινητοποι-
ήσεις θα συνεχιστούν με συμμετοχή από το Ηράκλειο και το Λασίθι, κα-
θώς οι ανεμογεννήτριες βρίσκονται ήδη στην Κρήτη και πρόκειται να
φορτωθούν σύντομα για να πάνε στο σημείο εγκατάστασης. Στις 4/5 ο
δήμαρχος Λασιθίου και μια σειρά φορείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους
τόσο με το συγκεκριμένο έργο όσο και με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη συ-
νολικά. Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, το νομοσχέδιο με την κα-
τάργηση της προστασίας περιοχών Natura ανοίγει τον δρόμο στις ΒΑΠΕ
στην περιοχή.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΧΥΤΑ ΦΥΛΗ

Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή

Οι απάτες του “Μεγάλου περίπατου”

10/5, Διαδήλωση ενάντια στο Master Plan της COSCO. Φωτό: Ανταρσία στο Λιμάνι
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Η Πρωτομαγιά έπιασε το νήμα των κινητοποιήσεων που σημάδεψαν
τις βδομάδες της καραντίνας και έδωσε με την σειρά της ώθηση για
νέους αγώνες. Η εικόνα της πλατείας Συντάγματος, πλημμυρισμέ-

νης από διαδηλωτές ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή του Χατζηδά-
κη και από τους εργάτες της Τέχνης, λίγες μέρες μετά την Πρωτομαγιά, εί-
ναι ενδεικτική. 

Η πανδημία έχει φέρει μια μεγάλη ανατροπή στις ιδέες εκατομμυρίων αν-
θρώπων. Τα χειροκροτήματα στους «ήρωες» που κράτησαν όρθια την κοινω-
νία από τα νοσοκομεία μέχρι τα σούπερ-μάρκετ, αυξάνουν την αυτοπεποίθη-
ση μιας εργατικής τάξης οργισμένης από τις επιθέσεις της κυβέρνησης.

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται και μπορεί να παίξει
κρίσιμο ρόλο. Πρώτα απ’ όλα, να μπει μπροστά σε όλες τις μάχες. Να στηρίξει
τις απεργίες και τις εργατικές αντιστάσεις, στα νοσοκομεία που άνοιξαν το
δρόμο με τη συγκλονιστική ημέρα δράσης στις 7 Απρίλη και συνεχίζουν, στα
σχολεία και στις σχολές που ξεσηκώνονται ενάντια στις προκλήσεις της Κερα-
μέως, σε κάθε χώρο που ανοίγει κόντρα με τις επιθέσεις κυβέρνησης και ερ-
γοδοσίας υπερασπίζοντας το δικαίωμα στη δουλειά για όλες και όλους με
ασφάλεια. Να σταθεί στο πλευρό των προσφύγων και των μεταναστών, στον
κοινό αγώνα για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για άσυλο, στέγη
και χαρτιά σε όλους. Να αντισταθεί στην καταστολή των «συναθροίσεων» και
τη λεηλασία της φύσης, μαζί με τους χιλιάδες που βγαίνουν στο δρόμο. 

Ταυτόχρονα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να προβάλει πιο αποφασιστικά, την
συνολική αντικαπιταλιστική εναλλακτική απέναντι στο σύστημα που βυθίζε-
ται στη χειρότερη κρίση και σπέρνει πανδημίες, φτώχεια και καταστροφή.
Διαγραφή του χρέους για να βρούμε λεφτά για τα δημόσια νοσοκομεία, τα
σχολεία και τις δημοτικές υπηρεσίες. Κρατικοποίηση χωρίς αποζημίωση και
με εργατικό έλεγχο και όχι νέα «πακέτα διάσωσης» στις τράπεζες, στις αε-
ροπορικές εταιρείες, στις ιδιωτικές κλινικές, στα ξενοδοχεία και κάθε μεγά-
λη επιχείρηση που ζητάει κυβερνητική επιδότηση για να σωθεί. Ρήξη με την
ΕΕ που βυθίζεται στους ανταγωνισμούς των κρατών μελών της καθώς η κρί-
ση χοντραίνει. 

Έμπρακτα
Πολλοί αγωνιστές είναι σήμερα περισσότερο οργισμένοι με την κυβέρνη-

ση αλλά και την «υπεύθυνη αντιπολίτευση» της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν
μεγαλύτερη εκτίμηση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ που υπεράσπισε έμπρακτα το δικαίω-
μα στην πολιτική και συνδικαλιστική δράση κόντρα στις κυβερνητικές απα-
γορεύσεις, απορρίπτοντας τις λογικές «θα λογαριαστούμε μετά». 

Αυτό βάζει το καθήκον η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να ανοιχτεί περισσότερο σε όλον αυ-
τόν τον κόσμο της Αριστεράς και των κινημάτων, ενωτικά αλλά και αιχμηρά.
Ξεκινώντας από την ανάγκη να κλιμακωθούν οι αντιστάσεις απέναντι σε μια
κυβέρνηση που φτάνει να επιτίθεται στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιδιώκοντας να τρα-
βήξει την Αριστερά στο δρόμο της «υπευθυνότητας». Σημαία μας δεν είναι οι
καταγγελίες προς την υπόλοιπη Αριστερά, μια πρακτική που συνεχίζουν, δυ-
στυχώς, κομμάτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ προς άλλες δυνάμεις, είτε αυτές βρίσκον-
ται έξω, είτε μέσα στο μέτωπο. Τέτοιες αντιλήψεις και πρακτικές, που ανα-
παράγουν τον σεχταρισμό και την εσωστρέφεια, κόστισαν στο παρελθόν
πολλές χαμένες ευκαιρίες για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και είναι τραγικό λάθος να
επανέρχονται σήμερα. 

Αντίθετα, χρειάζονται πρωτοβουλίες σαν κι αυτές που έδειξαν ήδη τις δυ-
νατότητες: οι διαδηλώσεις που οργάνωσε η Κίνηση Απεργιακή 8 Μάρτη στην
Παγκόσμια Μέρα των Γυναικών, οι κινητοποιήσεις που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ
για τις 21 Μάρτη, οι πρώτες που έσπασαν την απαγόρευση μέσα στην κα-
ραντίνα, η πρωτοβουλία του Συντονιστικού των Νοσοκομείων για τις 7 Απρί-
λη που συσπείρωσε όλη την Αριστερά, το ενωτικό κάλεσμα για την Πρωτο-
μαγιά στο Σύνταγμα του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης, η ενωτική δρά-
ση της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την
Κλιματική Αλλαγή που μαζί με άλλες περιβαλλοντικές κινήσεις οργάνωσαν
τις πρόσφατες κινητοποιήσεις.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει αποδείξει ότι είναι η «ανυπότακτη» δύναμη στην Αριστε-
ρά. Γι' αυτό και βρίσκεται στο στόχαστρο των κυβερνητικών επιθέσεων.
Χρειάζεται να επιμείνουμε με ενωτικές πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την
οργάνωση από τα κάτω. Με έναν τέτοιο προσανατολισμό πρέπει να προχω-
ρήσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ συσπειρώνοντας τον κόσμο που κοιτάζει προς αυτήν και
τραβώντας μπροστά όλη την Αριστερά!

Γιάννης Σηφακάκης, μέλος της ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Μπορεί
και πρέπει να τραβάει
την Αριστερά μπροστά

Οι μύθοι της 
γρήγορης ανάκαμψης
Η τελευταία έκθεση για τη νομισματική πολι-

τική από την Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ)
είναι ένα κλασσικό παράδειγμα αυτού που

λέμε «κακά νέα και καλά νέα». Τα κακά νέα είναι
ότι η οικονομία θα κάνει φέτος βουτιά 14%. Απ’ ότι
φαίνεται, θα πρόκειται για τη χειρότερη ύφεση από
τον Μεγάλο Παγετό του 1709, παρόλο που αυτή η
σύγκριση στερείται νοήματος μιας και η Βρετανία
ήταν τότε μια σχεδόν αποκλειστικά αγροτική χώρα
που δεν εξαρτιόταν από το εμπόριο και τη βιομη-
χανία. 

Τα καλά νέα είναι ότι το 2021 θα εκδηλωθεί μια τα-
χεία οικονομική ανάκαμψη. Δηλαδή η ύφεση θα έχει
το σχήμα του γράμματος V: την απότομη βουτιά θα
τη διαδεχθεί η απότομη εκτίναξη. Επιπροσθέτως, το
«σημάδεμα  της οικονομίας θα είναι περιορισμένο»,
με άλλα λόγια οι ζημιές δεν θα είναι μακροχρόνιες. 

Αυτό το σενάριο έχει να κάνει με το Σίτυ του Λον-
δίνου. Η Βρετανία αποτελεί τη βάση του μεγαλύτε-
ρου χρηματοπιστωτικού κέντρου στον κόσμο. Η
Τράπεζα της Αγγλίας και το Υπουργείο Οικονομικών
διοχέτευσαν, με τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας, μεγάλα χρηματικά ποσά στις
χρηματοπιστωτικές αγορές για να τις κρατήσουν όρ-
θιες.

Οι ελπίδες στο Σίτυ του Λονδίνου
Επίσης, μια μελέτη περιφερειακής οικονομικής

δραστηριότητας που πραγματοποίησε το University
College of London και είναι βασισμένη στη χρήση
συσκευών κινητής τηλεφωνίας, συμπεραίνει ότι:
«ιδιαίτερα όσοι απασχολούνται στις χρηματοπιστω-
τικές υπηρεσίες είναι σε καλύτερη θέση να εργα-
σθούν εξ αποστάσεως». Αν χρειαστεί να ζήσουμε
μια παρατεταμένη περίοδο «τήρησης αποστάσεων»
τότε το Σίτυ μπορεί να ανακάμψει σχετικά εύκολα
και να τραβήξει πίσω του τους τομείς που εξαρτιόν-
ται από αυτό. 

Όμως, η πρόβλεψη της Τράπεζας έγινε δεκτή με
γενικευμένο σκεπτικισμό από τους «ορθόδοξους» οι-
κονομολόγους. Όπως το έθεσε ένας τίτλος σε άρ-
θρο στους Φαινάνσιαλ Τάιμς: «Οι οικονομολόγοι αμ-
φισβητούν την αισιόδοξη εικόνα της ΒοΕ για ανά-
καμψη τύπου V». 

Ένας λόγος να είναι κανείς σκεπτικός είναι ότι
υπάρχουν τόσα πολλά που δεν γνωρίζουμε για τη
μελλοντική πορεία της πανδημίας. Δεν γνωρίζουμε
αν η χαλάρωση της καραντίνας που έχει ξεκινήσει
σε πολλές χώρες θα προκαλέσει ένα δεύτερο κύμα
μολύνσεων και μαζικούς θανάτους, που θα προκαλέ-
σουν με την σειρά τους επιστροφή στην καραντίνα.
Δεν γνωρίζουμε αν οι μολύνσεις θα επιφέρουν διαρ-
κή ανοσία στον ιό. Και δεν γνωρίζουμε πόσο θα χρει-
αστεί για να παραχθεί το εμβόλιο για τον Covid-19 κι
αν όντως (για τους πραγματικά απαισιόδοξους) είναι
δυνατόν να παραχθεί. 

Όλες οι παραπάνω αβεβαιότητες σημαίνουν ότι
θα ζούμε με «τήρηση αποστάσεων» για κάμποσο και-
ρό ακόμα. Ωστόσο η ΒοΕ στηρίζει τις προβολές της
στην υπόθεση ότι η καραντίνα «θα αρθεί σταδιακά»
μέχρι τον Σεπτέμβρη και στην Βρετανία και στο εξω-
τερικό. Εν τω μεταξύ το «σενάριό» της εκτιμάει ότι:
«αν προστεθούν ακόμα δυο βδομάδες στο παρόν
καθεστώς τήρησης αποστάσεων και μέτρων στήρι-
ξης, η δραστηριότητα αυτού του τετράμηνου θα
υποχωρούσε κατά 0.25% του ετήσιου ΑΕΠ». 

Επίσης, υπάρχουν και πιο άμεσα οικονομικοί λόγοι
για σκεπτικισμό. Η παγκόσμια οικονομία δεν ήταν σε
καλή κατάσταση πριν το ξέσπασμα της πανδημίας.
Την συντηρούσε κυρίως η διοχέτευση μεγάλων ενέ-
σεων φτηνού χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες
στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι δεξιοί Γερμανοί
οικονομολόγοι που κατόρθωσαν να κερδίσουν την
στήριξη του Συνταγματικού Δικαστηρίου απέναντι
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν δίκιο για
ένα πράγμα: η παροχή επιπλέον φτηνού χρήματος
στις αγορές σε απάντηση της πανδημίας δεν αποτε-
λεί μακροπρόθεσμη λύση. 

Αυτό μας φέρνει στο ζήτημα του «σημαδέματος».
Οι υποστηρικτές της ελεύθερης αγοράς υποθέτουν
ότι οι υφέσεις είναι περίοδοι «δημιουργικής κατα-
στροφής» κατά την οποία αναποτελεσματικές και ζη-
μιογόνες εταιρείες αντικαθίστανται από νέους δυνα-
μικούς «διαταραχτές». Όμως, πρόσφατα, ο μαρξι-
στής μπλόγκερ Μάικλ Ρόμπερτς επεσήμανε ότι μια
σειρά στοιχεία δείχνουν ότι οι υφέσεις μπορεί να
προκαλέσουν μακρόχρονη ζημιά. 

Οι επενδύσεις πέφτουν, μειώνοντας την παραγω-
γική δυνατότητα. Οι εργάτες που πλήττονται από με-
γάλα διαστήματα ανεργίας χάνουν και δεξιότητες
και κίνητρο. Εταιρείες που δεν μπορούν να αντικατα-
σταθούν, εξαφανίζονται. Η βρετανική οικονομία είναι
θύμα ενός τέτοιου «σημαδέματος». 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους η κυβέρ-
νηση του Μπόρις Τζόνσον τα εκανε τόσο μαντάρα
στην παροχή Προσωπικού Εξοπλισμού Προστασίας
για τους εργαζόμενους στην Υγεία, είναι η εξαφάνι-
ση ενός μεγάλου κομματιού παραγωγικής δυνατότη-
τας στη δεκαετία του ’80. Έτσι αναγκάστηκε να χρυ-
σοπληρώνει για εισαγωγές τέτοιου εξοπλισμού. Η
συρρικνωμένη παραγωγική βάση έχει αφήσει την
Βρετανία υπερεξαρτημένη από το Σίτυ. 

Η πραγματική σύγκριση δεν είναι με το 1709 αλλά
με τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930. Αυτό
που έγραψε ο αμερικάνος μαρξιστής Νταν Χένγουντ
για τις ΗΠΑ, ισχύει και για την Βρετανία: «Χρειάστη-
κε να περάσουν σχεδόν δυο χρόνια από το κραχ του
1929 για να φτάσει η ανεργία στο 15%. Τώρα, το κα-
ταφέραμε σε δυο μήνες». Με άλλα λόγια, είμαστε
αντιμέτωποι με μια οικονομική κατάρρευση αντίστοι-
χου μεγέθους σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστη-
μα. Το «σημάδεμα» θα είναι μεγάλο.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος



Πλημμύρισε το Σύνταγμα από χιλιάδες καλλιτέχνες και ερ-
γαζόμενους στην Τέχνη και τον Πολιτισμό στην μεγαλει-
ώδη κινητοποίηση που κάλεσαν τα σωματεία τους την

Πέμπτη 7 Μάη. Η συγκέντρωση ήταν εντυπωσιακή από κάθε
άποψη. Ήταν μια οργισμένη εργατική διαμαρτυρία με πανό δε-
κάδων σωματείων και χαιρετισμούς στη μικροφωνική, που έστει-
λε δυνατά το μήνυμα της σύγκρουσης με την κυβέρνηση που
έχει αφήσει χωρίς καμία στήριξη εκατοντάδες χιλιάδες που
έχουν μείνει χωρίς δουλειά λόγω κλειστών χώρων του πολιτι-
σμού. Αυτή η επιτυχία δεν έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία.
Υπήρξε μαζική συσπείρωση στα σωματεία που ξαναζωντάνεψαν
το τελευταίο διάστημα και βγήκαν με επιθετικά αιτήματα όχι μό-
νο για την έκτακτη κατάσταση του κορονοϊού, αλλά και ενάντια
στην κανονικότητα της ελαστικής εργασίας βάζοντας δυνατά το
αίτημα για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Ηθοποιοί και χο-
ρευτές μαζί με τεχνικούς, μουσικοί και χειροτέχνες του δρόμου
μαζί με πρωταγωνιστές της λυρικής σκηνής, κλόουν και κουκλο-
παίκτες, όλοι μαζί στην πράξη απέδειξαν ότι η ενότητα είναι δύ-
ναμη σπάζοντας τα ψεύτικα τείχη που υπήρχαν μεταξύ των ειδι-
κοτήτων και βρέθηκαν μαζί σαν ενιαία τάξη με ίδια συμφέροντα
απέναντι στον κοινό εχθρό. 

Ταυτόχρονα ήταν και ένα δημιουργικό καλλιτεχνικό πανηγύρι
που μπορούσε να δει κανείς την πανσπερμία όλων των ειδών
της τέχνης. Οι αφρικανοί έπαιζαν τα τζέμπε, πιο δίπλα χόρευαν
χορευτές υπό τους ήχους των πνευστών, κυκλοφορούσαν ξυλο-
πόδαροι, φωτογραφίες καλλιτεχνών και δημιουργημάτων τους,
από τους Nirvana μέχρι τον Πικάσο και το Μάνο Ελευθερίου
ήταν τοποθετημένες στο δρόμο, ενώ από παντού ξεχώριζε μια
υπερμεγέθης κόκκινη κούκλα των κουκλοπαικτών. 

“Θεωρώ ότι είναι πρωτόγνωρη τέτοια μαζικότητα”, ανέφερε ο
μουσικός Mc Yinka. “Η κατάσταση με την πανδημία μπορεί να
γίνει αφορμή για να λυθούν κάποια εργασιακά προβλήματα που
υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια. Να εντατικοποιηθεί ο αγώνας και
να υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Ο κόσμος είναι σε ετοιμότητα,
φαίνεται κι από το διαδίκτυο. Φτάνει να διεκδικήσουμε μέσω
συλλογικοτήτων και σωματείων για να βγει μια άκρη για όλους.
Δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες αλλά και αυτοί που βρίσκονται
από πίσω”.

Η Μαρία Μαγγίρα, τεχνικός από το σωματείο ΕΤΕΚΤΟΤ (τεχνι-
κοί κινηματογράφου και τηλεόρασης) δήλωσε: “Υπάρχει πάρα

πολύς κόσμος που δεν παίρνει επίδομα και δεν φαίνεται πουθενά
γιατί δεν υπάρχουν ΣΣΕ και καταργήθηκε το μητρώο μας στο
Υπ.Πο. Πολλοί είχαν κλείσει δουλειές που σταμάτησαν λόγω κο-
ρονοϊού και έχουν μείνει στον αέρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τα
σωματεία μας που είναι επίσημοι φορείς που ζητούν ένσημα και
σπουδές, αλλά το υπουργείο αρνείται κάθε επικοινωνία. Υπάρχει
διάθεση στον κόσμο για κινητοποίηση, τέτοια συσπείρωση στο
σωματείο όλο αυτό το διάστημα είχαμε να δούμε πολύ καιρό. Ζη-
τάμε από την κυβέρνηση να επιδοτήσει όλους όσους έχουν μεί-
νει χωρίς δουλειά για όσο καιρό κρατήσει αυτό.”

Από τον ΣΤΑΖΟΕ (τεχνικοί συναυλιών) μίλησε ο Γιώργος Γιαν-
νόπουλος: “Για μας που είμαστε ηχολήπτες, φροντιστές, τεχνι-
κοί σκηνής, φορτοεκφορτωτές, δεν υπάρχει κωδικός στο ΙΚΑ, με
αποτέλεσμα μη ασφαλισμένα ή ασφαλισμένα με λάθος κωδι-
κούς μεροκάματα που μας αναγκάζουν να τρέχουμε σε λογι-
στές χωρίς να βγάζουμε άκρη. Το 50% των μελών του Σωματεί-

ου δεν μπαίνουν σε καμία κατηγορία για να πάρουν επίδομα. Οι
συνάδελφοι βγαίνουν πιο μαζικά σε κίνηση και συμμετέχουν στις
συνελεύσεις του σωματείου που γίνονται τακτικά”.

“Ουδέποτε ελήφθησαν υπόψιν οι ιδιότυπες σχέσεις εργασίας
του επαγγέλματός μας”, είπε ανάμεσα σε άλλα ο πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού, Κωνσταντίνος
Αλευράς και συνέχισε: “Οι απαντήσεις του υπουργείου μπορούν
να χαρακτηριστούν ως σφήνες προχειρότητας και ανευθυνότη-
τας με πολλούς από μας να εξαιρούμαστε από κάθε οικονομική
ενίσχυση. Τι μέριμνα θα υπάρξει για τους εργαζόμενους που θα
δουλέψουν στα καλοκαιρινά φεστιβάλ, αν και όσα υπάρξουν;
Απαιτούμε να ληφθούν μέτρα για τον πολιτισμό που πλήτετται
και θα πλήτετται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σήμερα Πέμπτη
και κάθε Πέμπτη που θα χρειαστεί θα είμαστε εδώ μαζί με τα
σωματεία και τις συλλογικότητες. Η νίκη είναι δικιά μας. Εμπρός
στον αγώνα”.

Με πανό στην κινητοποίηση συμμετείχαν η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Θεάματος Ακροάματος, Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κι-
νηματογράφου και Τηλεόρασης Οπτικοακουστικού Τομέα, Σω-
ματείο Ελλήνων Ηθοποιών, Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών,
Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδας, Ελληνικό Κέντρο
Κουκλοθέατρου, Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος, Σπου-
δάστριες Χορού, Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος,
Σωματείο Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Πανελλήνιος
Μουσικός Σύλλογος, Υπαίθριοι Χειροτέχνες-Καλλιτέχνες, τεχνι-
κοί του ΣΤΑΖΟΕ, Σωματείο Εργαζόμενων στο Χώρο του Χορού,
Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Μουσικών Σμυρνέικης
Μουσικής, Φοιτ. Σύλ. Καλών Τεχνών, Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας κ.α. 

Την ίδια μέρα αντίστοιχες κινητοποιήσεις εργαζόμενων στην
Τέχνη και τον Πολιτισμό έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη,
Ηράκλειο, Χανιά και πολλές άλλες πόλεις. 

Για την επιτυχία της συγκέντρωσης, αλλά και απάντηση στα
μέτρα που ανακοίνωσε παράλληλα η υπουργός Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη έδωσαν συλλογικότητες και σωματεία με ανακοινώ-
σεις. 

“Η τεράστια κινητοποίηση της Πέμπτης 7 Μάη άνοιξε νέες δυ-
νατότητες για να διεκδικήσουμε και να νικήσουμε. Πανικόβλητη
από την τεράστια διάσταση που πήρε ο αγώνας μας, η υπουρ-
γός Πολιτισμού έδωσε συνέντευξη Τύπου αλλά για μια ακόμη
φορά «άνθρακες ο θησαυρός». Τα μέτρα που ανακοίνωσε συνε-
χίζουν να εξαιρούν την πλειοψηφία των συναδέλφων από το επί-
δομα στήριξης και φάνηκε ακόμη μια φορά ότι δυο μήνες μετά
το ξέσπασμα της πανδημίας, δεν έχουν κανένα απολύτως σχέ-
διο για το μέλλον, που όλοι ξέρουμε ότι θα είναι χωρίς δουλειά
οι περισσότεροι συνάδελφοι”, επισημαίνει η ανακοίνωση της
Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών. 

“Συγκίνηση, φαντασία και ταλέντο, αποφασιστικότητα, πνεύμα
αλληλεγγύης και κοινό αγωνιστικό αίσθημα ήταν τα χαρακτηρι-
στικά του πρωτοφανούς κύματος συμπαράστασης στους αν-
θρώπους του Πολιτισμού. Την ίδια στιγμή που σύσσωμος ο χώ-
ρος του Πολιτισμού εκπροσωπούνταν στη συγκέντρωση, η
υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξήγγειλε ανεπαρκή και ελ-
λιπή μέτρα στήριξης. Για μία ακόμη φορά εξαιρούνται περισσό-
τεροι από όσους εντάσσονται”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΟ-
ΘΑ, ενώ το ΣΕΧΩΧΟ κάνει λόγο για “την πρώτη φορά που πραγ-
ματοποιήσαμε ένα πανκαλλιτεχνικό συλλαλητήριο, βάζοντας τα
εργασιακά μας προτάγματα κι από ό,τι φαίνεται θα ακολουθή-
σουν κι άλλα. Ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι στον Πολιτισμό διαδη-
λώναμε στο Σύνταγμα, η κ. Μενδώνη ανακοίνωνε  ανερυθρίαστα
πως οι καλλιτέχνες έχουν συμπεριληφθεί εξαρχής στα μέτρα και
πως έχουν  μεριμνήσει με ιδιαίτερη προσοχή για τον Πολιτισμό.
Τα χθεσινά μέτρα που ανακοινώθηκαν, αποτελούν ένα απειροε-
λάχιστο μπάλωμα σ’ ένα πρόβλημα τεραστίων διαστάσεων το
οποίο συνεχίζει να μην αντιμετωπίζεται με την πρέπουσα σοβα-
ρότητα από το ΥΠΠΟ”.

Μάνος Νικολάου

Νο 1421, 13 Μάη 2020
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Ο αγώνας των Εργατών της Τέχνης

Στηρίζουμε τους ανθρώπους των Τεχνών,
ενώνουμε την Τέχνη με το κίνημα

Οι χειροτέχνες
στη μάχη
Ησυγκυρία με τον κορονοϊό έδωσε μια ευκαιρία οι άνθρω-

ποι της τέχνης να βγουν μπροστά και να παρασύρουν κι
όλη την υπόλοιπη κοινωνία σε λύσεις, που έχουν να κάνουν
με την επιβίωση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί απ' ότι
φαίνεται θα ζήσουμε πολύ δύσκολες στιγμές. 

Εμείς ως χειροτέχνες, εδώ και 2 χρόνια είμαστε υπό διωγ-
μό. Για πολλά χρόνια είμαστε μια κατηγορία καλλιτεχνών
που σύμφωνα με τις εκθέσεις της UNESCO, που έχει γίνει
και νομοθεσία στο ελληνικό κοινοβούλιο, αποτελούμε μέρος
της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με εισηγήσεις ότι πρέ-
πει να προστατευτούμε σε ένα περιβάλλον εκβιομηχάνισης
των δημιουργημάτων. Παρ' όλα αυτά, ζούμε σε ομηρεία
αναγκαζόμενοι να μπούμε σε ένα νόμο που μας εξισώνει με
τους εμπόρους, που είναι ουσιαστικά αδύνατον. Ο χειροτέ-
χνης θα πρέπει να εμπνευστεί τη δημιουργία του, να προμη-
θευτεί τις πρώτες ύλες, να φτιάξει την πρωτότυπη δημιουρ-
γία του και μετά να βγει ο ίδιος έξω να τη διαθέσει. Όλες αυ-
τές οι ώρες είναι απλήρωτες. Εξαρτόμαστε άμεσα από τις
καιρικές συνθήκες, ενώ το εποχιακό δεν έχει αναγνωριστεί. 

Η δημοτική αρχή του κ. Μπακογιάννη προχωράει σε χω-
ροθέτηση μιας καλλιτεχνικής αγοράς στην οδό Ερμού, χω-
ρίς εγγυήσεις ότι εκεί δεν θα είναι έμποροι, αλλά πραγματι-
κοί χειροτέχνες και χωρίς εξασφάλιση μονιμότητας στο χώ-
ρο αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μεγάλη σύγκρουση με
το Δήμο και μετά το δημοτικό συμβούλιο, ανάλογα με την
απόφασή τους, θα μπορούν και νόμιμα να μας καταστείλ-
λουν και να μας διώξουν από το Θησείο. Τώρα δεν μπορούν
γιατί βάσει νόμου είναι υποχρεωμένοι όλοι οι Δήμοι να δημι-
ουργήσουν αγορά για τους χειροτέχνες, πράγμα που δεν
έχει γίνει ακόμα. Είμαστε στην κινητοποίηση στη Βουλή για
να συντονιστούμε όλοι οι κλάδοι της τέχνης και να διεκδική-
σουμε τα αιτήματα του κάθε κλάδου από κοινού. 

Παναγιώτης Τσουρής, χειροτέχνης από Θησείο

Σε μαζική συνέλευση προχώρησαν την Παρασκευή 8/5 τα
σωματεία των Χειροτεχνών στο Θησείο, με πάνω από 80

άτομα συμμετοχή και με πολλούς να παίρνουν το λόγο. 

Οι χειροτέχνες αντιτίθενται στην πρόσφατη απόφαση του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και στο Δήμο της
Αθήνας που θέλει να τους διώξει από το Θησείο και τη Διονυ-
σίου Αραιοπαγίτου για να τους στείλει σε πολύ αμφίβολο μέ-
ρος στην οδό Ερμού. Επίσης, ζητούν την κατάργηση του άρ-
θρου 45 που τους αντιμετωπίζει σαν εμπόρους και τους φο-
ρολογεί. Στη συνέλευση συμμετείχαν και παρέμβηκαν για να
δηλώσουν συμπαράσταση στον αγώνα τους, ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας, ο Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός και ο Γιάν-
νης Μαραβελάκης, από τον πυρήνα του ΣΕΚ στα Πετράλωνα.

Αποφασίστηκε να ανοίξουν όλοι μαζί τους πάγκους τους την
Τρίτη στις 12/5 στα ίδια σημεία που βρίσκονταν και πριν τον
κορονοϊό, εκλέγοντας επιτροπή υπεύθυνη για την εύρυθμη
επανέναρξη των πάγκων με τις κατάλληλες αποστάσεις και να
προχωρήσουν σε ένστανση απέναντι στο ΚΑΣ. Επίσης, θα κυ-
κλοφορήσουν κείμενο και θα αναρτήσουν πανό με τα αιτήμα-
τά τους. Ωστόσο το μεσημέρι της Τρίτης 12/5 η αστυνομία εμ-
πόδιζε το ξανάνοιγμα των πάγκων και απειλούσε με πρόστιμα.

Μιλάω ως ένας καλλιτέχνης που τα τελευταία χρόνια
προσπαθώ να δω πως θα συνδεθούν οι ίδιοι οι εργά-

τες της τέχνης, αλλά και το περιεχόμενο της, με τα κινή-
ματα και τις πολιτικές διεκδικήσεις. 

Η τέχνη ιστορικά έπρεπε να είναι πρωτοπορία. Αν δεν
προκαλούσε, αν δεν αμφισβητούσε τις κοινωνικές συνθή-
κες και τις κυρίαρχες δομές σχεδόν δεν θεωρούταν τέχνη.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στους καλλι-
τέχνες για να διασφαλίσουν ότι θα μπορέσουν να επιβιώ-
σουν. Ήταν τεράστιο βήμα που το Σωματείο Ελλήνων
Ηθοποιών μαζί με όλα τα σωματεία του κλάδου κάλεσαν
στη συγκέντρωση της Πέμπτης. Μέσα σε μια βδομάδα το
Support Art Workers στο facebook έκανε 20 χιλιάδες μέλη. 

Τα κλειστά θέατρα και η ανεργία που μπορεί να φτάσει
μέχρι το 2021 δημιουργεί μια δυναμική να συνειδητοποι-
ούν οι καλλιτέχνες ότι είναι εργαζόμενοι, ταυτόσημη τάξη
με τα υπόλοιπα κομμάτια των εργαζομένων. Δεν είναι πάν-
τα σαφές αυτό και δεν φταίνε οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, αλλά
στο πώς είναι τα πράγματα δομημένα και πώς κατανοείται
η τέχνη από την κυρίαρχη
διαχείρηση του μάρκετινγκ.

Από την άλλη έχουμε να
αντιμετωπίσουμε ένα σύστη-
μα και μια υπουργό που θεω-
ρεί τον πολιτισμό ότι δεν
φέρνει μετρήσιμο πλούτο, το
καλλιτεχνικό προϊόν δεν είναι
ένα προϊόν κοινής ωφέλειας,
αλλά ένα εμπορικό προϊόν
που συγκρίνεται με τα άλλα
εμπορικά προϊόντα. 

Βασίλης Κουκαλάνι,
σκηνοθέτης-ηθοποιός

Πολλοί συνάδελφοι ηθοποιοί λόγω της φύσης του
επαγγέλματος και του τρόπου που ασφαλιζόμαστε

δεν είχαν τη δυνατότητα να πάρουν επίδομα των 800 ευ-
ρώ και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή γράφτηκαν κείμενα
και βγήκαν βίντεο στο διαδίκτυο. 

Η ανησυχία κορυφώθηκε όταν ο Μητσοτάκης στο διάγ-
γελμά του δεν είπε τίποτα για το χώρο του πολιτισμού
εκτός του ότι δεν θα γίνουν συναυλίες και φεστιβάλ φέτος.
Εξαγγέλουν χρηματοδοτήσεις που δεν είναι κάτι παραπά-
νω από αυτά που θα έδινε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν συνά-
δελφοι που έχουν ενδεχομένως να πληρωθούν μήνες και
αυτή τη στιγμή δεν είμαστε μόνο άνεργοι, αλλά χωρίς αντι-
κείμενο εργασίας. Γι' αυτό υπήρξε τόσο μεγάλη συσπείρω-
ση στο Support Art Workers, αν και υπάρχουν προβλήματα,
όπως η αρνητική άποψη πολλών για τα σωματεία και η δυ-
νατότητα συμμετοχής ακόμα και εργοδοτών. Ενώθηκαν χι-
λιάδες σε κάποια διεκδικητικά ζητήματα. Για παράδειγμα,
εγώ έκανα 3 μήνες πρόβες απλήρωτος. Είναι μάχη να μην
κάνουμε πρόβες απλήρωτοι ή να μην δουλέψουμε με 5 ευ-
ρώ την παράσταση. Ανοίγει η κουβέντα στον χώρο των
καλλιτεχνών πού μπορεί να βρεθούν σύμμαχοι. Οι σύμμα-
χοι δεν θα βρεθούν στον Ωνάση και στο Νιάρχο, αλλά στις
γειτονιές, στους χώρους εργασίας κτλ. Ο μόνος τρόπος
για να μην πάει σπίτι του αυτός ο κόσμος και να γίνει πιο
διεκδικητικός είναι μέσα από συλλογικές διαδικασίες και τα
σωματεία του. Μέσα από τα σωματεία μπορούμε να συνδε-
θούμε και με τους άλλους χώρους που κινητοποιούνται,
τους εκπαιδευτικούς, τους υγειονομικούς, κ.α.

Κωνσταντίνος Δαλαμάγκας, ηθοποιός

Μεγάλη σε συμμετοχή και ακόμα πιο πλού-
σια σε συζήτηση ήταν η τηλεδιάσκεψη
που κάλεσε το Σάββατο 9 Μάη η Ανατρε-

πτική Συσπείρωση Ηθοποιών (ΑΣΗ), παράταξη της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο Σωματείο Ελλή-
νων Ηθοποιών (ΣΕΗ). Στις 16 συνολικά παρεμβά-
σεις, τοποθετήθηκαν ηθοποιοί που βρίσκονται στο
χώρο από την εποχή της μεταπολίτευσης μέχρι νε-
ώτερους που ασκούν το επάγγελμα μόλις λίγα
χρόνια. 

Ο Αλέξης Μαρτζούκος, από την ΑΣΗ και μέλος
του ΔΣ στο ΣΕΗ, άνοιξε τη συζήτηση ξεκινώντας
από την τεράστια επιτυχία της συγκέντρωσης
στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις με τη συμμετοχή
και άλλων κλάδων που βρέθηκαν για συμπαράστα-
ση. Για τα μέτρα που εξήγγειλε η υπουργός Πολι-
τισμού Λίνα Μενδώνη αμέσως μετά, σχολίασε ότι
θέλουν να κάνουν πολιτιστικό έργο εις βάρος των
εργαζόμενων, με τα λεφτά να πηγαίνουν μόνο στις
εταιρίες. Ο Βασίλης Κουκαλάνι τόνισε ότι είναι η
κατάλληλη στιγμή για να βαθύνει το πολιτικό πε-

ριεχόμενο στις κινητοποιήσεις, την ώρα που το σύ-
στημα αντί να επενδύει στον πολιτισμό, χρηματο-
δοτεί τους πλούσιους και στέλνει τους μπάτσους
να χτυπούν κόσμο στις πλατείες, καθώς και ότι
χρειάζεται η παρουσία τους στις κινητοποιήσεις
άλλων εργαζόμενων, όπως στα νοσοκομεία και τα
σχολεία. Ο Βασίλης Μυρσινιάς, μουσικός, είπε ότι
είναι ψέμα της κυβέρνησης το αχαρτογράφητο
των καλλιτεχνών και ότι θα έπρεπε να είναι αυτο-
νόητη η στήριξη του κράτους σε αυτούς που δεν
μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Πολύ
κρίσιμη χαρακτήρισε τη συγκυρία ο Γιώργος Ζή-
βας “για να κερδίσουμε πράματα συλλογικά με τις
δυνατότητες για κινητοποιήσεις όπως αυτή της
Πέμπτης που πριν λίγο καιρό θα φαινόταν αδια-
νόητο να συμβεί”. Ο Αντώνης Αντωνάκος ανέδειξε
τη δύναμη που μπορούν να έχουν τα σωματεία
όταν ενώνονται και κινητοποιούνται και ότι είναι

άτοπο να συζητάμε χωρίς αυτά κόντρα σε μια κυ-
βέρνηση που βρίσκει τρόπους να μην καλύπτει
όλους τους εργαζόμενους. Για τη δυσπιστία που
έχει ο κόσμος στα σωματεία μίλησε η Ζώγια Σεβα-
στιανού, συμφωνώντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να
δυναμώσουν και εκεί να συσπειρωθούν οι καλλιτέ-
χνες, με τις δράσεις τους να είναι βασικές για τη
ζύμωση του κόσμου πολιτικά, όπως επίσης και ότι
αυτά θα πρέπει να αναλάβουν τα συμβόλαια των
ηθοποιών κι όχι όπως γίνεται τώρα ατομικά. 

Για δυνατά σωματεία, μίλησε και η Πέρσα Κα-
τσανούλη, που τις καταγγελίες των ηθοποιών δεν
τις αφήνουν στο ράφι, ενώ η Ράνια είπε ότι οι δια-
φωνίες που έχει με την ηγεσία του σωματείου την
είχαν αποστασιοποιήσει από αυτό, αλλά τώρα θέ-
λει να δυναμώσουν οι πιο ριζοσπαστικές φωνές
όπως η ΑΣΗ. Η Έλενα Αρβανίτη έβαλε την ανάγκη
να υπάρξει τρόπος για να μπορεί να εκπροσωπεί-

ται ενιαία η τεράστια γκάμα των επαγγελμάτων
της τέχνης, ο Παύλος Ιορδανόπουλος τόνισε ότι
έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κυβέρνηση που
προσπαθεί να επιβληθεί αναφερόμενος στην αστυ-
νομική βία στις πλατείες, ενώ ο Παντελής Δεντά-
κης χαρακτήρισε ως αοριστίες για εντυπώσεις τις
εξαγγελίες της Μενδώνη με το Μητρώο των ηθο-
ποιών όπως το βάζουν τώρα να χρησιμοποείται για
να αποκλείσει. Ο Τάσος Αναστασιάδης από το
Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης μίλησε για μια
κυβέρνηση που είναι πιο φοβισμένη από όσο μοι-
άζει γιατί καταλαβαίνει ότι έρχεται τσουνάμι κινη-
τοποιήσεων ενάντια στην πολιτική της που μοιρά-
ζει λεφτά όχι στους εργαζόμενους, αλλά στους
Βασιλάκηδες της Aegean. Τέλος, ο Βαγγέλης Χα-
τζηνικολάου επισήμανε ότι το άνοιγμα των θεά-
τρων είναι πολύ μακρινό, αναφέροντας ότι κανέ-
νας παραγωγός δεν θα επενδύσει γιατί ξέρει ότι

δε θα βγάλει τα λεφτά του, ενώ τα περιορισμένα
φεστιβάλ που λέει ότι θα κάνει η κυβέρνηση δεν
δίνει λύση.

Επίσης, ως θετική αποτιμήθηκε η προσπάθεια
του Support Art Workers να συσπειρώσει διαδι-
κτυακά χιλιάδες καλλιτέχνες, μια δυναμική που θα
πρέπει να αξιοποιηθεί για το δυνάμωμα και τη συ-
σπείρωση στα σωματεία, που είναι αναντικατάστα-
τα σε αυτή τη μάχη.

Σε ανακοίνωση που έβγαλε μετά από αυτή τη
συζήτηση, η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών,
ανάμεσα σε άλλα, καλεί σε νέα μαζική κινητοποί-
ηση όλων των σωματείων του κλάδου την Πέμπτη
21 Μάη, στη σύνδεση των ανθρώπων της Τέχνης
με τα υπόλοιπα κομμάτια της κοινωνίας που πα-
λεύουν στους εργατικούς χώρους και στις γειτο-
νιές και στην οργάνωση Γενικών Συνελεύσεων σε
κάθε σωματείο για να οργανωθούν τα επόμενα βή-
ματα και να συγκεντρωθεί όλο το δυναμικό για την
κλιμάκωση του αγώνα.

Με την Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

Νέα μέρα 
δράσης 21 Μάη

7/5, Συλλαλητήριο εργατών της Τέχνης στο Σύνταγμα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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«Επαναλαμβάνω την
προηγούμενη διάψευ-
σή μου: Δεν υπάρχει

κανένα τέτοιο περιστατικό με
πυρά από τις Ελληνικές Αρχές.
Κανένα νέο στοιχείο δεν παρου-
σιάζεται σήμερα”.

Για ακόμη μια φορά ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος δεν μπό-
ρεσε να αρθρώσει ούτε ένα επι-
χείρημα για να απαντήσει στις
εμπεριστατωμένες καταγγελίες
που πληθαίνουν για τις δολοφο-
νίες προσφύγων στα σύνορα
τον Μάρτιο. Αλλά αναγκάστηκε
να προβεί σε αυτήν την ανακοί-
νωση σε ελληνικά και αγγλικά,
γιατί πλέον δεν βουίζει μόνο ο
τόπος, αλλά όλος ο κόσμος για
τα αίσχη της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη. 

Στον Έβρο
Η Διεθνής Αμνηστία στην  έκ-

θεσή της αναφέρεται σε δύο
“καλά τεκμηριωμένες περιπτώ-
σεις” αυτές του Muhammed
Gulzari, ενός 43χρονου Πακιστα-
νού που προσπάθησε να περά-
σει στην Ελλάδα από τη συνο-
ριακή πύλη Παζάρ Κουλέ-Κα-
στανιών στις 4 Μαρτίου και του
Muhammad al-Arab, ενός 22χρο-
νου Σύριου, που επίσης δολοφο-
νήθηκε στην περιοχή καθώς και
σε “μια λιγότερο γνωστή περί-
πτωση είναι εκείνη της Fatma
από τη Συρία που χάθηκαν τα
ίχνη της στον Έβρο στις 29 Φε-
βρουαρίου.  

Το γερμανικό Der Spiegel με
άρθρο -καθώς και το νέο εμπε-
ριστατωμένο βίντεο που έφερε
την περασμένη Παρασκευή στη
δημοσιότητα η ερευνητική ομά-
δα Forensic Architecture, Lighth-
ouse Reports και Bellingcat -
επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες
για τον Μουχάμαντ Γκουλζάρ.
«Το Spiegel μίλησε με δυο μετα-
νάστες που βιντεοσκόπησαν το
γεγονός. Και οι δυο δηλώνουν
πως ο Γκουλζάρ πυροβολήθηκε
από την ελληνική πλευρά. Ένας
από τους άντρες ο Σομπχί, λέει
πως ένας στρατιώτης με αυτό-
ματο όπλο χτύπησε τον Γκουλ-
ζάρ» αναφέρει το γερμανικό πε-
ριοδικό. Eνώ το βίντεο των
ερευνητικών ομάδων που ανα-
συστήνει τα γεγονότα εκείνης
της ημέρας  αποκαλύπτει πως
οι Έλληνες στρατιώτες φέρουν
όπλα ίδιου διαμετρήματος με τη
σφαίρα που αφαιρέθηκε από το
σώμα του νεκρού Μοχάμεντ
Γκιουλζάρ. 

Τεκμηριώνονται
οι δολοφονίες
προσφύγων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ελληνικό “Εξπρές του Μεσονυχτίου”

Απάνθρωπη, υπόγεια, βίαια
και σε καθεστώς απόλυτης
ανομίας συνεχίζεται η δράση

της κυβέρνησης της Νέας Δημο-
κρατίας όσον αφορά στο ζήτημα
των παράνομων επαναπροωθήσεων
προσφύγων από την Ελλάδα στην
Τουρκία. 

Οι καταγγελίες, που πλέον έχουν
πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας,
αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση ενώ
στα λόγια αναγκάστηκε κάτω από
διεθνή κατακραυγή να πάρει πίσω
την απόφασή της να αναστείλει το
δικαίωμα αιτήματος ασύλου για
τους πρόσφυγες το μήνα Μάρτιο,
στην πράξη συνεχίζει να γυρνάει
τους πρόσφυγες παράνομα πίσω
στην Τουρκία. Και δεν το κάνει πια
μόνο όταν αυτοί προσπαθούν ή μό-
λις έχουν περάσει τα θαλάσσια ή
χερσαία σύνορα. Το κάνει και όταν
οι ίδιοι βρίσκονται εντός του ελληνι-
κού εδάφους σε κάποιο νησί ή ακό-
μη και στα Διαβατά στην Θεσσαλο-
νίκη ή το Παρανέστι Δράμας.     

Χάθηκαν «μυστηριωδώς» 
Η πιο πρόσφατη καταγγελία αφο-

ρά στους πρόσφυγες που έφτασαν
στις 30 Απριλίου με φουσκωτό στη
Χίο για να χαθούν «μυστηριωδώς»
λίγο μετά την αποβίβασή τους και
να βρεθούν μια μέρα αργότερα από
το τουρκικό λιμενικό σε τουρκική
βραχονησίδα. Σε βίντεο που δημο-
σίευσε το τηλεοπτικό δίκτυο SZG
TV (βλ. φωτό) οι ίδιοι πρόσφυγες
εντοπίζονται από το τουρκικό λιμε-
νικό στην τουρκική βραχονησίδα
Bogaz στα ελληνοτουρκικά θαλάσ-
σια σύνορα την Πρωτομαγιά το
πρωί. Το περιστατικό -με το ελληνι-
κό λιμενικό να αρνείται ότι υπήρξε
αποβίβαση στη Χίο παρά την πα-
ρουσία αρκετών αυτόπτων μαρτύ-
ρων- αποδεικνύει το απύθμενο θρά-
σος της κυβέρνησης της ΝΔ που
προχωράει απροκάλυπτα σε παρά-
νομες επαναπροωθήσεις προσφύ-
γων αφαιρώντας τους το δικαίωμα
να αιτηθούν άσυλο παραβιάζοντας
και περιγελώντας συστηματικά κά-
θε ίχνος διεθνούς δικαίου. 

«Αμέσως μόλις τους αντιλήφθηκα,
ειδοποίησα γνωστούς και φίλους
που εργάζονται σε ΜΚΟ, ώστε να
προσέλθουν στην παραλία και να
φροντίσουν τους πρόσφυγες. Αυτοί
όμως μου είπαν ότι δεν εργάζονται
πλέον και ότι έπρεπε να ειδοποι-
ηθούν οι αρχές. Τηλεφώνησα σε
ακόμα μία φίλη που με τη σειρά της
ειδοποίησε το Λιμενικό, το οποίο με-
τά από λίγο έφτασε στην παραλία»
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Α. αυτό-
πτης μάρτυρας του περιστατικού

της άφιξης των προσφύγων στην
ΕφΣυν. Στο βίντεο (όπου οι πρόσφυ-
γες ανεβαίνουν από την βραχονησί-
δα στο τουρκικό λιμενικό) ο αυτό-
πτης μάρτυρας αναγνώρισε τους
πρόσφυγες με τους οποίους συνομί-
λησε. Σε παρόμοια περιστατικά,
στην Σάμο την 1η Απρίλη και στην
Χίο στις 23 Μαρτίου πρόσφυγες που
εξακριβώθηκε ότι είχαν φτάσει στα
νησιά, βρέθηκαν από την τουρκική
ακτοφυλακή πάνω σε liferaft, σε
πλωτές σκηνές χωρίς καμία δυνατό-
τητα ελέγχου της πορείας τους, κα-
ταμεσής της θάλασσας! Το τουρκι-
κό λιμενικό έχει δώσει στη δημοσιό-
τητα συνολικά εννέα περιπτώσεις
διάσωσης προσφύγων σε liferaft.

Στη Σάμο, στις 30 Απρίλη, «οι κά-
τοικοι και οι επαγγελματίες του χω-
ριού Δρακαίοι, οικισμού στη βορει-
οδυτική άκρη της Σάμου λίγα χιλιό-
μετρα από το Καρλόβασι, είδαν με
έκπληξη να εμφανίζεται στη πλατεία
του χωριού ομάδα 30-40 προσφύ-
γων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των
κατοίκων, στην περιοχή έφτασε πε-
ριπολικό του Λιμενικού Σώματος και
μάζεψε τους πρόσφυγες έξω από
το χωριό, από όπου έφυγαν προς
άγνωστη κατεύθυνση πιθανότατα
με αστυνομική κλούβα. Ωστόσο το
Λιμεναρχείο και οι άλλες αρχές του
νησιού αρνούνται να επιβεβαιώσουν
την άφιξη… Ο δημοσιογράφος Γιάν-
νης Νέγρης, έσπευσε να επικοινω-
νήσει με το Νοσοκομείο, το Λιμενι-
κό, την Αστυνομία και τους αιρε-
τούς για να πάρει ξανά την απάντη-
ση ότι “τέτοιο περιστατικό δεν
υπήρξε ποτέ”. (ΕφΣυν, 30/4) Στη
συνέχεια ο δημοσιογράφος έγινε
δέκτης καταγγελίας για σκάφος του
Λιμενικού που διακρινόταν στη θά-
λασσα ρυμουλκούσε ένα liferaft». 

Οι -όχι και τόσο- "μυστικές" παρά-
νομες επαναπροωθήσεις της κυβέρ-
νησης ΝΔ πάνε μαζί με τα "μυστικά
κονδύλια" που περιλαμβάνει ο νόμος

Μηταράκη που ψηφίστηκε στη Βου-
λή τις προηγούμενες μέρες. Οι
«εξαφανίσεις» μεταναστών και προ-
σφύγων αιτούντων άσυλο θυμίζει τις
εποχές του σκανδάλου των απαγω-
γών των Πακιστανών εργατών από
τις μυστικές υπηρεσίες του Βουλγα-
ράκη την δεκαετία του 2000.  

Πρόσφατα, το Δίκτυο Καταγρα-
φής Συνοριακής Βίας (Border Violen-
ce Monitoring Network) παρουσίασε
καταγγελίες από πρώτο χέρι και φω-
τογραφικό υλικό που αποδεικνύει
την ύπαρξη βίαιων μαζικών απελάσε-
ων. (Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έκ-
θεση https://tinyurl.com/ycuhtxw8).
Όπως καταγγέλλει: «Μέσα σε ένα
διάστημα έξι εβδομάδων, δεχτήκαμε
τις καταγγελίες από 194 άτομα που
επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία
από το στρατόπεδο προσφύγων στα
Διαβατά και από το ΠΡΟΚΕΚΑ στο
Παρανέστι Δράμας. 

Ξυλοδαρμοί
Στην περίπτωση των Διαβατών οι

ερωτηθέντες αναφέρουν ότι η
αστυνομία τους πήρε από το κέν-
τρο διαμονής με την  πληροφορία
ότι θα τους δοθεί ένα έγγραφο για
την προσωρινή τακτοποίηση της
διαμονής τους (ανεπίσημα γνωστό
ως «Khartia»). Αντί να πάρουν χαρ-
τιά έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού, λη-
στείας και κράτησης πριν οδηγη-
θούν στα σύνορα όπου στρατιωτικό
προσωπικό χρησιμοποιώντας βάρ-
κες τους έστειλε στην Τουρκία, μέ-
σω του ποταμού Έβρου. Εν τω με-
ταξύ, μια άλλη μεγάλη ομάδα που
βρισκόταν υπό κράτηση στο Παρα-
νέστι Δράμας απελάθηκε με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο. Μολονότι οι
επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα
στην Τουρκία είναι συχνό φαινόμε-
νο, σπάνια έχουν απομακρυνθεί
ομάδες από τα στρατόπεδα της πό-
λης στα μισά του εδάφους ή σε τέ-
τοια κλίμακα από εσωτερικούς χώ-

ρους κράτησης".
Η καταγγελία με ημερομηνία 16

Απρίλη σου σηκώνει την τρίχα: «Πε-
ρίπου 50 άτομα μεταφέρθηκαν από
τα Διαβατά το πρωί σε ένα κοντινό
αστυνομικό τμήμα όπου διατάχτηκαν
να ξαπλώσουν στο έδαφος με την
εντολή «Κοιμηθείτε εδώ, μην κινεί-
στε». Στη συνέχεια  ξυλοκοπήθηκαν
με μπαστούνια, ενώ άλλοι δέχτηκαν
επίθεση με ηλεκτρικά τέιζερ. Κρατή-
θηκαν για μια νύχτα σε χώρο κράτη-
σης κοντά στα σύνορα όπου ξυλοκο-
πήθηκαν ξανά από Έλληνες αξιωμα-
τικούς του στρατού. Την επόμενη
μέρα μεταφέρθηκαν με βάρκες δια-
σχίζοντας τον Έβρο στην Τουρκία».

Σε άλλη έκθεση, το Ελληνικό Συμ-
βούλιο για τους Πρόσφυγες, η Άρ-
σις και το HumanRights360 περιέ-
χονται 39 μαρτυρίες προσώπων
που επιχείρησαν να εισέλθουν στην
Ελλάδα από τα σύνορα της χώρας
με την Τουρκία στην περιοχή του
Έβρου και αναφέρουν ότι επανα-
προωθήθηκαν, κατά παράβαση του
εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δι-
καίου, στην Τουρκία. Ήδη από τις 3
Απρίλη, η Διεθνής Αμνηστία έχει δη-
μοσιοποιήσει την έκθεσή της, (ολό-
κληρη εδώ: https://tinyurl.com/
ycf7o5p8) σύμφωνε με την οποία οι
κοινές πρακτικές περιλάμβαναν ξυ-
λοδαρμούς από τους συνοριοφύλα-
κες με κλομπ, περιόδους κράτησης
από μερικές ώρες έως αρκετές ημέ-
ρες σε σημεία κοντά στην περιοχή
των συνόρων, και επιστροφές ομά-
δων αιτούντων άσυλο στην Τουρκία
διασχίζοντας με βάρκες τον Έβρο.

«Διέσχισα τον ποταμό και προχώ-
ρησα μέσα στην Ελλάδα για τέσσε-
ρις μέρες και τέσσερις νύχτες πριν
με πιάσουν. Με οδήγησαν σε ένα
μέρος όπου με χτύπησαν και μου
πήραν το τηλέφωνο και τα χρήματά
μου, 2000 λίρες, ήταν όλα όσα είχα.
Με πέρασαν απέναντι στην τουρκική
όχθη του ποταμού και με άφησαν
εκεί χωρίς πανωφόρι και παπού-
τσια» κατήγγειλε στη Διεθνή Αμνη-
στία ο «Mathab» από το Deir ez-Zor
της Συρίας μιλώντας για τη διάβασή
του στην Ελλάδα στις 4 Μαρτίου.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Μητα-
ράκης, κατά τη συζήτηση του νομο-
σχεδίου για το άσυλο στη Βουλή δεν
βρήκε να πει ούτε μια λέξη όταν κλή-
θηκε να απαντήσει σε σχετικές ερω-
τήσεις του βουλευτή Χίου του ΣΥΡΙΖΑ
Μιχαηλίδη. Πέτυχε σίγουρα να μας
θυμίσει τις «διαψεύσεις» του Παττα-
κού δηλώνοντας: «Αυτά τα γεγονότα
που εσείς λέτε ότι διαβάσατε σε τοπι-
κές ιστοσελίδες για την κυβέρνηση
δεν υπάρχουν ως γεγονότα».

Γ.Π.



Επίσκεψη αλληλεγγύης στα
δυο στρατόπεδα της Μαλα-
κάσας πραγματοποίησαν την

Κυριακή 10 Μάη το δημοτικό σχήμα
Μαρουσιού “Εκτός των Τειχών”, η
Πρωτοβουλία Κατοίκων Πεντέλης
και η ΚΕΕΡΦΑ. Τις προηγούμενες
μέρες, και μετά από κάλεσμα που
είχαν απευθύνει μητέρες προσφύ-
γισσες, είχε πραγματοποιηθεί και
συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης
στις γειτονιές των βορείων προ-
αστίων. Τα προϊόντα παραδόθηκαν
στο παλιό στρατόπεδο το οποίο
βρίσκεται σε “υγειονομικό αποκλει-
σμό” από τις 5 Απρίλη. 

Οι συλλογικότητες έκαναν συγ-
κεντρώσεις με πανό και πλακάτ
στις εισόδους των δυο στρατοπέ-
δων. Στο νέο στρατόπεδο δεν επι-
τράπηκε η είσοδος, παρόλο που
δεν έχει τεθεί σε αποκλεισμό και
επίσημα είναι πια μια ανοιχτή δομή.
Η αστυνομία προσπάθησε επίσης
να εμποδίσει τους δημοσιογρά-
φους να βγάλουν φωτογραφίες,
ενώ δεν άφησε ούτε τους πρόσφυ-
γες (στους οποίους πλέον επιτρέ-
πεται η έξοδος) να βγουν από το
στρατόπεδο για όσο διάρκεσε η
συγκέντρωση, μην τυχόν και μιλή-
σουν με τους αλληλέγγυους. Δήλω-

σαν μάλιστα δήθεν ότι δεν γνωρί-
ζουν αν η δομή είναι κλειστή ή ανοι-
χτή. Σχετικές καταγγελίες έβγαλαν
η ΚΕΕΡΦΑ Βορείων Προαστίων και
το “Εκτός των Τειχών”.

Επίσκεψη την ίδια μέρα πραγμα-
τοποίησε η ΚΕΕΡΦΑ και στο καμπ
του Ελαιώνα. μετά τις καταγγελίες
προσφύγων ότι ολόκληρες οικογέ-
νειες που μένουν στο καμπ, απει-
λούνται να πεταχτούν στο δρόμο

στο τέλος του μήνα. Για κάποιες εί-
ναι η δεύτερη φορά, καθώς έμεναν
στον Ελαιώνα αφού τους είχαν πε-
τάξει έξω από τα σπίτια που προ-
ορίζονταν για πρόσφυγες και τα
διαχειριζόταν η ΜΚΟ Πράξις.

Αυτά ανέφεραν οι πρόσφυγες
που βγήκαν έξω από τo καμπ και μί-
λησαν με την αντιπροσωπεία της
ΚΕΕΡΦΑ παρά την τρομοκρατία  -
του τύπου "αν μιλάς με αυτούς θα

σου κόψουν το cash card, θα καθυ-
στερήσουν κι άλλο τα χαρτιά κλπ"-
που είχε προηγηθεί. Πρόσφυγες
που είχαν διαδηλώσει στις 8 Μάρτη
και την Πρωτομαγιά ενθουσιάστη-
καν όταν είδαν τους εαυτούς τους
στις φωτογραφίες της Εργατικής
Αλληλεγγύης και του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω ενώ ανέ-
φεραν ότι ετοιμάζουν κινητοποίηση
για το ζήτημα στην Ύπατη Αρμο-
στεία.
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Ο Κυριάκος
Βελόπουλος
τρέφεται με
ανθρώπους

Ο Κυριάκος Βελόπουλος εί-
ναι ο άνθρωπος που μέ-
χρι τις 10 Μαρτίου δια-

φήμιζε τηλεοπτικώς τις κρέμες
του κατά του κορονοϊού με την
ονομασία «Βυζαντινόν» μέχρι που
αναγκάστηκε να παρέμβει ο ει-
σαγγελέας ύστερα από την ανα-
φορά του Φαρμακευτικού Συλλό-
γου Αττικής. Σύμφωνα με αυτήν ο
Βελόπουλος με τις δήθεν προ-
στατευτικές ιδιότητες της εν λό-
γω κρέμας από τον επικίνδυνο ιό,
αποβλέπει στην αύξηση των πω-
λήσεων. Ο Βελόπουλος κατήγγει-
λε τον ΦΣΑ για «αισχροκέρδεια».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι
“ο άνθρωπος”, “ο πατριώτης”, που
το 2018 πριν γίνει βουλευτής δή-
λωνε καθαρό εισόδημα 8.400 ευ-
ρώ αλλά είχε 434.282 ευρώ κατα-
θέσεις στην Deutsche Bank σύμ-
φωνα με τα τελευταία πόθεν έσχες
των πολιτικών αρχηγών. 

Ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι
ο άνθρωπος που στις 5 Μαϊου κα-
τέθεσε dvd στη Βουλή για να
“αποδείξει” ότι οι μετανάστες στη
Μόρια κλέβουν τα τετράποδα κα-
τοικίδια και τα τρώνε. «Οι φιλο-
ζωικές οργανώσεις υποστηρίζουν
ότι τα αδέσποτα έχουν εξαφανι-
στεί γύρω από τα κέντρα φιλοξε-
νίας μεταναστών και προσφύγων.
Οι φιλοζωικές δεν γνωρίζουν το
γιατί. Εγώ γνωρίζω ότι για ορι-
σμένους από αυτούς τα αδέσπο-
τα είναι εδέσματα». 

Είχε προηγηθεί στις 4 Μαϊου
ανάρτηση κατοίκου της Μόριας
ότι είχε κλαπεί ο σκύλος του. Μό-
νο που την επόμενη μέρα σύμφω-
να με την ανάρτηση του www.zo-
osos.gr ο σκύλος βρέθηκε ενώ το
δεύτερο σκυλί που είχε κλαπεί εί-
χε γυρίσει μόνο του. Φυσικά η εί-
δηση θάφτηκε από τα ΜΜΕ.
Όπως και η περιγραφή του Γ. Βα-
φειάδη, διασώστη του ΕΚΑΒ που
τον Απρίλιο κλήθηκε να μεταφέ-
ρει ένα 16χρονο που ψυχοραγού-
σε μετά από συμπλοκή στη Μό-
ρια: «Γύρω από το σχεδόν νεκρό
σώμα του παιδιού στέκονται
άπραγοι 6-7 αστυνομικοί και δύο
αδέσποτα σκυλιά που γλείφουν
το αίμα του παιδιού από τον δρό-
μο (...) αφαιρώ το σεντόνι από το
φορείο, στρώνω με τον “συνάδελ-
φο” μια κουβέρτα αλουμινίου».

Τα μεταναστόπουλα δεν έφα-
γαν τελικά τα σκυλιά. Ο Κυριάκος
Βελόπουλος τρέφεται με ανθρώ-
πους. Και κανένας εισαγγελέας
δεν παρεμβαίνει. 

Γ.Π.

«Για ακόμη μια φορά η περιοχή μας έρχεται στο προσκήνιο με
αρνητικό τρόπο, για την εγκληματική δράση φασιστικών ομά-
δων με την εκδίωξη προσφύγων και μεταναστών από ξενοδο-

χείο στην Παναγίτσα. Έκαψαν το ξενοδοχείο, τραμπούκισαν και χτύπη-
σαν κόσμο, διέσπειραν το απύθμενο ρατσιστικό μένος και την μισαλλο-
δοξία τους» αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στην ανακοίνωσή της σχετικά
με τα πρόσφατα γεγονότα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πέλλας και συνεχίζει: 

«Ασφαλώς και δεν είναι τυχαίο που συμβαίνουν όλα αυτά συνεχόμενα
στην περιοχή της Πέλλας. Δεξιοί Δήμαρχοι και άλλοι Τοπικοί παράγον-
τες της αυτοδιοίκησης παρέχουν απόλυτη κάλυψη σε φασιστικές ομά-
δες και προαναγγέλλουν τις “αυθόρμητες” αντιδράσεις “κατοίκων”…

Καμιά δυνατότητα δεν θα είχαν οι φασίστες να δρουν ανενόχλητοι αν
δεν είχαν τις πληροφορίες, την πολιτική κάλυψη της κυβέρνησης, των το-
πικών Δημάρχων, καθώς φυσικά και τη σιγουριά ότι η αστυνομία θα τους
παρακολουθεί άπραγη και τελικά θα μένουν ατιμώρητοι ό,τι κι αν κάνουν. 

Όλοι αυτοί οι γνωστοί περιφερόμενοι ακροδεξιοί τραμπούκοι έχουν
βέβαια και την απαραίτητη ντόπια και πανελλαδικής εμβέλειας δημο-
σιογραφική κάλυψη, δίνοντάς τους επιπλέον ασυλία και παρουσιάζον-
τάς τους ως “πολίτες της Πέλλας”.

Καλούμε το λαό της Πέλλας, να μην τσιμπήσει στη ρατσιστική και ξε-
νοφοβική υστερία και να μην φοβηθεί τους ακροδεξιούς τραμπούκους.
Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι ταξικά μας αδέρφια και θα είμα-
στε πάντα δίπλα τους στην πάλη για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης, στην πάλη για αξιοπρεπή στέγη, ψωμί, δουλειά, κοινωνική
ασφάλιση, μόρφωση, για το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησής τους στις
χώρες επιθυμίας τους.

Καταγγέλλουμε τη στάση της αστυνομίας και της Δημοτικής Αρχής
για την απροκάλυπτη κάλυψη στους φασίστες. Ο τρόμος δε θα περά-
σει! Το εργατικό λαϊκό κίνημα θα δώσει άμεσα την απάντησή του στους
δρόμους, στα σωματεία και στις γειτονιές, ώστε η ρητορική του μίσους
απέναντι στους κολασμένους αυτού του πλανήτη, η ξενοφοβία, ο ρα-
τσισμός και ο φασισμός να ηττηθούν οριστικά».

ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΠΕΛΛΑΣ
Ποιοι καλύπτουν 
τους φασίστες 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο Μηταράκη, που εν μέσω πανδημίας έφε-
ρε η κυβέρνηση στη Βουλή, μόνο με τις ψήφους των βουλευτών
της ΝΔ ενώ καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα και αποχώρησε ο

ΣΥΡΙΖΑ.

“Απέναντι στην κλιμάκωση της ρατσιστικής εκστρατείας απαντάμε σε
συνεργασία με το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης να κλείσουν τώρα τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, να πάνε οι πρόσφυγες στα σπίτια, να αποκτήσουν
άσυλο” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ αντιπροσωπεία της οποί-
ας βρέθηκε έξω από τη Βουλή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που κάλε-
σαν οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας Ασύλου. 

Στόχος των διατάξεων του νέου νόμου Μηταράκη (εδώ αναλυτικά:
tinyurl.com/y9bnwv2k) είναι η επιτάχυνση και η αύξηση του ποσοστού
απορρίψεων ασύλου, των απελάσεων και το μάντρωμα των προσφύγων
σε κλειστά στρατόπεδα φυλακές ενώ θεσπίζεται επίσης ειδική πίστωση
«απόρρητων εθνικών αναγκών» στον προϋπολογισμό του υπουργείου για
την «προστασία των εθνικών συμφερόντων.

Πέρα από το αντιρατσιστικό κίνημα, οι ρατσιστικές διατάξεις του νομο-
σχεδίου έχουν ξεσηκώσει διαμαρτυρίες πλήθους φορέων: Γιατροί Χωρίς
Σύνορα, Διεθνής Αμνηστία, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και HumanRights360
σε διαδυκτιακή συζήτηση που οργανώθηκε έκαναν λόγο για παραβίαση
των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο από μια σειρά διατάξεων του μετα-
ναστευτικού νομοσχεδίου.

Η κατακραυγή που έχουν ξεσηκώσει οι ρατσιστικές πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης ανάγκασε ακόμη και την Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ντούνια Μιγιάτοβιτς, να δηλώσει ότι
συμμερίζεται τις ανησυχίες που εξέφρασαν η Ύπατη Αρμοστεία, ο Συνή-
γορος του Πολίτη και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που, ιδίως σε ό,τι αφορά τη γενίκευση της κράτησης και τη θεσμοθέτηση
«κλειστών» κέντρων στα νησιά.

Είναι καθήκον του κινήματος αλληλεγγύης μέσα και έξω από την Ελλά-
δα να καταργήσει τους ρατσιστικούς νόμους της ΝΔ, τη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας και όλα τα σχέδια της ρατσιστικής Ευρώπης- Φρούριο.  

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ
Να τον καταργήσουμε
στην πράξη 

Επισκέψεις αλληλεγγύης 
σε Ελαιώνα-Μαλακάσα

10/5, Καμπ Μαλακάσας. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

10/5, Καμπ Ελαιώνα. Φωτό: Δ. Στεφανάκης
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Συνεχίζεται η μάχη του κρατούμενου Βασίλη Δημάκη για το
δικαίωμά του να παρακολουθήσει τις σπουδές του. Όπως
αναφέρεται στη σελίδα “Αλληλεγγύη στον κρατούμενο

φοιτητή Βασίλη Δημάκη”: “Ο Β. Δημάκης, κρατούμενος φοιτητής
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ από το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μετήχθη εκδικητικά και παράνομα
(με προσωπική απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματι-
κής Πολιτικής Σοφίας Νικολάου) στις 17/4/2020 από τις φυλακές
Κορυδαλλού στις φυλακές Γρεβενών γιατί συμμετείχε ως εκπρό-
σωπος των κρατούμενων στις ειρηνικές κινητοποιήσεις για την
αποσυμφόρηση των φυλακών εν μέσω COVID-19. 

Ξεκίνησε αμέσως απεργία πείνας (με υπεύθυνη δήλωση από
21/4) και δίψας (από 27/4) ζητώντας την επαναμεταγωγή στις
φυλακές Κορυδαλλού για να συνεχίσει την εκπαιδευτική του
προσπάθεια με αυτοπρόσωπη παρουσία, όπως είχε κερδίσει με
τον αγώνα του το 2018. Μετά από τις αντιδράσεις των καθηγη-
τών και των συμφοιτητών του, αλλά και με τη στήριξη ενός με-
γάλου κινήματος αλληλεγγύης χιλιάδων πολιτών και δεκάδων
φορέων, το Συμβούλιο Φυλακών Γρεβενών έκανε δεκτό το αίτη-
μα της επαναμεταγωγής του στις 30/4/2020, οπότε και ο Βασί-
λης έληξε την απεργία πείνας και δίψας. Όταν μετά από νέες
πιέσεις και με καθυστέρηση, η Γενική Γραμματέας Αντεγκλημα-
τικής Πολιτικής υπέγραψε τη μεταγωγή του στις 8/5/2020, ο Βα-
σίλης Δημάκης μετήχθη την επομένη πίσω στις φυλακές Κορυ-
δαλλού: αντί όμως να οδηγηθεί στο κελί του στην Δ' Πτέρυγα,
απομονώθηκε από τους συγκρατούμενούς του και οδηγήθηκε
στην ειδική πτέρυγα των κρατούμενων για τρομοκρατία στο
υπόγειο των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού”.

Στις 11/5 ο συνήγορός του, Θ. Καμπαγιάννης, τον επισκέφθη-
κε και κατήγγειλε τα ψέματα της Σ. Νικολάου, σύμφωνα με την
οποία η μεταγωγή του στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού εί-
ναι προσωρινή λόγω κορονοϊού και η εκπαίδευσή του θα συνεχι-
στεί ακώλυτα. Το κατάστημα κράτησης στο οποίο μεταφέρθηκε
ο Δημάκης δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τηλεκπαίδευ-
ση, τα βιβλία του βρίσκονται στο παλιό του κελί, ενώ δεν τη-
ρούνται μέτρα υγειονομικής προστασίας από τον κορονοϊό. Επι-

πλέον η υγεία του έχει καταπονηθεί πολύ με την πολυήμερη
απεργία πείνας και δίψας. Με δήλωσή του την ίδια μέρα ο κρα-
τούμενος ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την νέα απεργία που είχε
ξεκινήσει και διεκδικεί την ακώλυτη συνέχιση των σπουδών του
και τη μεταγωγή του στο κελί του όταν λήξει το 14ήμερο της κα-
ραντίνας, δηλαδή στις 23 Μάη. Στις 12/5, την ώρα που η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη έκλεινε την ύλη της, ο Φοιτητικός Σύλλογος Πο-
λιτικού πραγματοποιούσε κινητοποίηση στο Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη.

Η καμπάνια για στήριξη των αιτημάτων του Β. Δημάκη έχει
συγκεντρώσει ήδη πάνω από 2800 υπογραφές. Μπορείτε να
βρείτε το ψήφισμα εδώ: tinyurl.com/y9t4kbym

Σύμφωνα με την Αρ.πρωτ. 089675/24-
04-2020 (ΑΔΑ: 6EΓ9Ω6M-8YB) από-
φαση Δημάρχου, οι φαρμακαποθή-

κες με έδρα εντός Δήμου Αθηναίων αλλά-
ζουν τα ωράρια λειτουργίας τους και πλέ-
ον θα λειτουργούν και το Σάββατο για 6
ώρες, 08.00-14.00.

Εν μέσω πανδημίας, οι εργαζόμενοι
στις φαρμακαποθήκες -όπως και οι εργα-
ζόμενοι στα φαρμακεία και σε κάποιες
φαρμακοβιομηχανίες- συνεχίσαμε να
προσερχόμαστε κανονικά στη δουλειά
μας ώστε να προμηθεύουμε με τα ανα-
γκαία τα φαρμακεία-πελάτες μας. Ζήσα-
με το δικό μας παράδοξο: αφενός η ερ-
γασιακή μας πραγματικότητα να συνεχί-
ζεται κανονικά, πράγμα προνομιακό, κα-
θώς φαίνεται, αυτήν την εποχή των απο-
λύσεων και των αναστολών συμβάσεων,
αφετέρου η έκθεσή μας στον κίνδυνο με-
τάδοσης του ιού να αυξάνεται κατακόρυ-
φα, δουλεύοντας με τον ίδιο τρόπο όπως
πριν σε αποθήκες συχνά όχι τεράστιες,
χρησιμοποιώντας τα ΜΜΜ από και προς
τη δουλειά μας, συσκευάζοντας και απο-

συσκευάζοντας κούτες, κλούβες, φάρμα-
κα, ερχόμενοι σε επαφή με πληθώρα αν-
θρώπων, προμηθευτές, οδηγούς, πελά-
τες.

Η προσπάθεια να καταργηθεί το Σαβ-
βατοκύριακο για τους εργαζόμενους στις
φαρμακαποθήκες έχει ξεκινήσει αρκετά
χρόνια πριν και από καιρό σε καιρό ανα-
ζωπυρώνεται, ειδικά μετά τη θέσπιση των
διευρυμένων ωραρίων των φαρμακείων.
Συχνά συνάδελφοί μας έχουν εξαναγκα-
στεί να δουλέψουν Σάββατο υπό την
απειλή ότι θα χάσουν τη δουλειά τους,
και ορισμένες φαρμακαποθήκες, συμπε-
ριλαμβανομένης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ -της
μεγαλύτερης φαρμακαποθήκης εντός
δήμου, που ευδιάκριτα προμοτάρει τώρα
η συγκεκριμένη απόφαση- έχουν ανοίξει
παράνομα Σάββατο κι έχουν αναγκαστεί
να κλείσουν πάλι καθώς δεν διέθεταν την
απαιτούμενη άδεια.

Παρότι η εν λόγω απόφαση έχει συγκε-
κριμένη χωρική εμβέλεια επηρεάζει, στην
πραγματικότητα, όλους τους εργαζόμε-
νους στον κλάδο, καθώς ανοίγει την πόρ-

τα στα αφεντικά σε άλλους δήμους είτε
να κάνουν το ίδιο μετά από συμφωνία με
την τοπική τους δημοτική αρχή ή να κλεί-
σουν καθώς θα βλέπουν την πελατεία
τους να μειώνεται. 

Είμαστε ενάντια σε τέτοιου τύπου πρα-
κτικές, και ειδικά όταν αγγίζουν κλάδο
της υγείας που βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή την εποχή αυτή, και καλούμε το
Δήμο Αθηναίων να ανακαλέσει την από-
φασή του.

Προτρέπουμε το συνδικάτο μας (Συνδι-
κάτο Φαρμάκου-Καλλυντικού και Συνα-
φών Επαγγελμάτων Αττικής) σε γρηγο-
ρότερη και αποτελεσματικότερη δράση
και τους συναδέλφους μας σε ομαδικές
κινητοποιήσεις και συλλογικές δράσεις.

Οργανώνουμε εξόρμηση το Σάββατο
16/5 έξω από τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ, Λένορ-
μαν 193, για ενημέρωση και συζήτηση με
τους εργαζόμενους εκεί.

Μαρία, εργαζόμενη 
στο χώρο του φαρμάκου

ΜΑΝΤΟΥΔΙ
Απολύσεις

Σε απολύσεις περίπου 280 εργαζόμενων και μείωση της
παραγωγικής λειτουργίας προχώρησε η εταιρία ΤΕΡΝΑ
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ στο Μαντούδι της Εύβοιας. Επειδή, στη θεω-
ρία, οι απολύσεις έχουν απαγορευτεί αυτή την περίοδο, οι
εργαζόμενοι εκβιαστικά καλούνται να υπογράψουν εθελού-
σια αποχώρηση από την εργασία τους παίρνοντας στην ου-
σία ψίχουλα.  

“Μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι εργαζόμενοι στην εται-
ρία δεν έχουν σωματείο, υπάρχει τρομοκρατία για να μην
κινητοποιηθούν και από την άλλη τους καθυσηχάζουν ότι
θα τους ξαναπάρουν”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, Δημή-
τρης Μούντριχας. “Είναι απολύσεις καλυμμένες με εθε-
λουσία. Όσα χρήματα και να πάρουν, που θα είναι ελάχι-
στα, δεν φτάνουν για να ζήσουν. Το Μαντούδι οδηγείται
ξανά σε οικονομικό μαρασμό, όπως παλιά με τα Μεταλ-
λεία Σκαλιστήρη”.

Τη μέρα ψηφίζει αντιδραστικά νομοσχέδια, το
βράδυ επιτίθεται στη νεολαία στις πλατείες. Αυτή
φαίνεται να είναι η νέα “κανονικότητα” της κυ-

βέρνησης. 

Αρχικά στην πλατεία Αγ.Ιωάννου στην Αγ.Παρασκευή,
όπου ο Χρυσοχοΐδης σε αγαστή συνεργασία με τον δή-
μαρχο Ζορμπά έστειλαν επανειλημμένα τα ΜΑΤ, τα
οποία δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν χημικά και
γκλομπ. “Το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου ήταν το δεύτερο
βράδυ που οι άνθρωποι σε όλες τις γειτονιές βγήκαν
έξω χωρίς να χρειάζεται να στείλουν 'μήνυμα'... Ένα τέ-
τοιο βράδυ επέλεξε ο δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής
να δείξει το χειρότερο πρόσωπο του αυταρχισμού του,
στην επάνω πλατεία της Αγίας Παρασκευής, φέρνοντας
τα ΜΑΤ να διαλύσει τον κόσμο που βρέθηκε στον πιο
αγαπητό χώρο της περιοχής μας” καταγγέλλει η αντι-
καπιταλιστική δημοτική κίνηση της Αγ.Παρασκευής
“Φυσάει Κόντρα”, η οποία συμμετείχε στη διαδικτυακή
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της επόμενης
ημέρας, συνδεόμενη από την πλατεία και καταγγέλλον-
τας τα γεγονότα της προηγούμενης βραδιάς.  

Η δημοτική σύμβουλος του Φυσάει Κόντρα Μελίνα
Αλεφαντή στοχοποιήθηκε από τα ΜΜΕ ως “υποκινή-
τρια των επεισοδίων” και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ως “οργανώτρια
των πάρτυ στην Αγ.Παρασκευή”. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο τοπι-
κός πυρήνας του ΣΕΚ και πλήθος κινήσεων και συλλο-
γικοτήτων κατήγγειλαν τη στοχοποίηση και τις επιθέ-
σεις. Την Τετάρτη 6 Μαΐου τα ΜΑΤ ήταν από νωρίς
στην πλατεία, το ίδιο όμως και οι κάτοικοι, δημοτικές
κινήσεις της αριστεράς και συλλογικότητες της γειτο-
νιάς, που δεν επέτρεψαν την κατάληψη της πλατείας
από τους μπάτσους. 

Πογκρόμ
Επόμενη η πλατεία Αγ.Γεωργίου στην Κυψέλη όπου

πραγματοποιήθηκε ένα  πογκρόμ το βράδυ της Παρα-
σκευής. Λίγο πριν τις δύο τα ξημερώματα τα φώτα στην
πλατεία κλείσανε και σε δευτερόλεπτα εμφανίστηκαν
άντρες των ΜΑΤ εκτοξεύοντας ασφυξιογόνα χημικά και
χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Από πίσω ακολούθησαν
δεκάδες μπάτσοι σε δίκυκλα που ξυλοφόρτωναν οποι-
ονδήποτε κυκλοφορούσε.  

Οι καταγγελίες που βγήκαν στη δημοσιότητα την επό-
μενη ημέρα ήταν ανατριχιαστικές. Μίλαγαν ακόμα και για
κατοίκους που βγήκαν από την πόρτα να δουν τι συμβαί-
νει και κατέληξαν με χειροπέδες και σπασμένα δόντια.
Ήταν μια επίθεση δολοφονική. Για τον προφανή λόγο ότι
όταν εκτοξεύεις χημικά που προσβάλλουν τους πνεύμο-
νες σε περίοδο μιας πανδημίας που προκαλεί πνευμονία
γίνεσαι φονικός δημόσιος κίνδυνος. Ειδικά αν μιλάμε για
την Κυψέλη, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτο-
νιές, μια ζεστή νύχτα – που σημαίνει ανοιχτά παράθυρα
κλπ - αλλά και στην περίπτωση της Αγ. Παρασκευής, η
επίθεση δεν ήταν μόνο απέναντι στους νέους και τις νέες
που κάθονταν στην πλατεία, αλλά σε ολόκληρη τη γειτο-
νιά.

Ο τοπικός πυρήνας του ΣΕΚ στην Κυψέλη έδωσε άμε-
σα απάντηση οργανώνοντας πικετοφορία λίγες μόλις
ώρες μετά την επίθεση, το πρωί του Σαββάτου, ενώ το
απόγευμα οργανώθηκε μια οργισμένη διαδήλωση χιλιά-
δων. Μετά τις αντιδράσεις το Υπουργείο ΠροΠο κατά-
ληξε να απολογείται ότι η ΕΛΑΣ “παγιδεύτηκε” από ένα
ανώνυμο τηλεφώνημα για ληστεία με μαχαίρι! Οι “δι-
καιολογίες” ότι η ΕΛ.ΑΣ δρα χάριν της δημόσιας υγείας
έγιναν σμπαράλια.

Σ.Μ.

Βατερλό 
της ΕΛΑΣ 
στις πλατείες

Αλληλεγγύη στον Βασίλη Δημάκη

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ

Μας κλέβουν και το Σάββατο



Τηλεδιάσκεψη της αντι-
καπιταλιστικής κίνησης
στον επισιτισμό “Καμα-

ριέρα” πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της Παρασκευής
8 Μάη, μπροστά στην περίο-
δο “επανέναρξης” για τον
τουρισμό και την εστίαση.

Ο Βασίλης, εργαζόμενος του κλάδου, άνοιξε τη συζήτηση
με την επερώτηση που έγινε στον Υπουργό Εργασίας Γιάννη
Βρούτση σε σχέση με τις συμβάσεις εργασίας που έχουν
ανασταλεί και αν θα επανέλθουν με την έναρξη της λειτουρ-
γίας καταστημάτων. “Η απάντηση δε δόθηκε ποτέ από τον
υπουργό, το μόνο που είπε ουσιαστικά είναι ότι τα πράγμα-
τα είναι δύσκολα και θα πρέπει βοηθήσουμε και να αποφύ-
γουμε τις απεργίες και τις διαδηλώσεις. Δεν θα αφήσουμε η
κυβέρνηση να αποφύγει μια γενναία στήριξη στους χιλιάδες
που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Χρειάζεται το
συνδικάτο να προχωρήσει σε επόμενες κινητοποιήσεις”.

“Θα πρέπει να οργανωθούμε για να αντιμετωπίσουμε τις
δυσκολίες που έρχονται”, είπε ο Γιάννης, εργαζόμενος στον
επισιτισμό. “Ακόμα και απολύσεις να μην γίνουν, οι περισσό-
τεροι βγαίνουν σε αναστολή συμβάσεων ή εκβιαστικά θα
δουλεύουν λιγότερες ώρες αναγκάζοντας πολλούς σε παραί-
τηση”, τόνισε ο Διονύσης που εργάζεται σε εστιατόριο.

Η Χουάνα, ξενοδοχοϋπάλληλος, έδωσε την εικόνα από το
δικό της χώρο: “Επιστρέφουμε στη δουλειά από 1η Ιούνη με
βάση την κυβέρνηση, αλλά η πραγματικότητα είναι το άνοιγ-
μα του ξενοδοχείου αναβάλλεται συνέχεια, μπορεί να πάει και
ένα μήνα αργότερα. Τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Θα επι-
στρέψουμε στη δουλειά, αλλά όχι όλοι και χωρίς να ξέρουμε
τις συνθήκες και τα ωράρια. Ο κοινωνικός τουρισμός είναι πο-
λύ σωστό σαν αίτημα, κακώς σταμάτησε σαν παροχή και τώ-
ρα είναι ευκαιρία να ξαναϋπάρξει. Προτιμούν να δίνουν τερά-
στια ποσά στις αεροπορικές, αντί να μπορέσει να πάει ο κό-
σμος διακοπές και να δουλέψουν και οι εργαζόμενοι”.

Η Καμαριέρα οργανώνει πρόγραμμα εξορμήσεων με
αφίσα και προκήρυξη που διεκδικεί να δοθεί επίδομα στο
ύψος του μισθού για κάθε άνεργο εργαζόμενο, Συλλογι-
κές Συμβάσεις με αυξήσεις, Κοινωνικό Τουρισμό για τους
εργάτες και κρατικοποίηση χωρίς αποζημίωση όλων των
κλειστών ξενοδοχείων.

Μ.Ν.

13 Μάη 2020, Νο 1421
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

“Σήμερα είναι μια φωτεινή
ημέρα για τον κόσμο των
επιχειρήσεων. Μία ελληνική

εταιρία προχωρεί στην μεγαλύτερη
ιδιωτική επένδυση που έγινε ποτέ στον
τομέα των αερομεταφορών. Υποδεχό-
μαστε με καμάρι το πρώτο από τα 46
ολοκαίνουργια airbus της Aegean. Μια
παραγγελία ανάλογη σε μέγεθος με
εκείνες των διεθνών κολοσσών του
κλάδου που παραπέμπει σε ηρωικούς
καιρούς του παρελθόντος όπως το
1930 όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος
ίδρυε την Ελληνική Πολιτική Αεροπο-
ρία αλλά και στη χρυσή εποχή των αε-
ροπορικών συγκοινωνιών στην Ελλά-
δα, τότε που ο Αριστοτέλης Ωνάσης
δημιουργούσε και έστελνε στις πέντε
ηπείρους την Ολυμπιακή Αεροπορία”.

Με αυτά τα λόγια γιόρτασε πριν μό-
λις τρείς μήνες ο Μητσοτάκης μαζί με
τον μεγαλομέτοχο της Aegean Ευτύχη
Βασιλάκη την επικείμενη ανανέωση του
στόλου της εταιρίας. Η αξία των νέων
αεροσκαφών Α320/Α321 θα μπορούσε
να φτάσει τα 6,5 δις αντανακλώντας το
success story της αεροπορικής. To
2019 η Aegean σημείωσε αύξηση 10%
στον κύκλο εργασιών της αγγίζοντας
το 1,30 δις με 15 εκ. επιβάτες και 78,5
εκ. κέρδη μετά από φόρους ενώ απα-
σχολεί 700 εργαζόμενους.

Με τα νέα Airbus η εταιρία τζόγαρε
ότι έχει πιθανότητες να αποκομίσει
ακόμα μεγαλύτερο όφελος από τα
τουριστικά ρεύματα που έσπαγαν το
ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε επίπεδο
αφίξεων και εισπράξεων στην Ελλάδα
την τελευταία 4ετία. Άνοιγε και η όρε-
ξη για επιθετικές εξαγορές όπως της
Croatia Airlines προκειμένου να ενι-
σχυθεί ο ρόλος της Aegean ως περι-
φερειακού παίκτη. 

Εκατό ημέρες αργότερα ο άλλοτε

ισχυρός “εθνικός αερομεταφορέας”
βρίσκεται αντιμέτωπος με την απειλή
της χρεωκοπίας με την μετοχή της να
καταρρέει και τα ημερήσια έσοδα να
υποχωρούν κατά 95% όπως δήλωσε ο
ίδιος ο Βασιλάκης. Οι επιπτώσεις της
πανδημίας του κορονοϊού με τους πε-
ριορισμούς στις μετακινήσεις και την
δραματική συρρίκνωση του Τουρισμού
έχει ωθήσει σε αντίστοιχη κατάσταση
τους διεθνείς αερομεταφορείς. Η Διε-
θνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ),
εκτιμά ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα
χρειαστούν τουλάχιστον 55 δισ. για να
καλύψουν τις απώλειές τους από την
κρίση. 

Γραμμές χρηματοδότησης
Σύμφωνα με την Εφημερίδα των

Συντακτών “Γραμμές χρηματοδότησης
προς πολύ μεγάλες επιχειρήσεις,
στρατηγικής σημασίας για την ελληνι-
κή κοινωνία και οικονομία, έχουν «ανοί-
ξει» οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Οι γραμμές αυτές είναι ύψους περίπου
3 δισ. ευρώ, τα οποία είναι άμεσα δια-
θέσιμα ώστε να μετριαστούν οι επιπτώ-
σεις της πανδημίας. Ανάμεσα σε αυτές
τις εταιρείες είναι και η Aegean, ανα-
φέρουν οι πληροφορίες, μέσω γραμ-
μής χρηματοδότησης περί τα 120
εκατ. ευρώ”. 

Στο ίδιο δημοσίευμα της Εφσυν γίνε-
ται αναφορά για σκανδαλώδη «γενναι-
οδωρία» της κυβέρνησης προς τη Fra-
port. “Με την τελευταία Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου (1/5) η Fraport
Greece, που διαχειρίζεται τα 14 περι-
φερειακά αεροδρόμια της χώρας, ανά-
μεσα στα οποία τα αεροδρόμια των

δημοφιλέστερων τουριστικών προορι-
σμών, εξασφάλισε εξάμηνη παράταση
των οφειλών της προς το ΤΑΙΠΕΔ”.

Κάτω από το πέπλο της «εθνικής
προσπάθειας» με το οποίο θέλει να κα-
λύψει ο Μητσοτάκης την πολιτική της
κυβέρνησής του, κρύβονται τα δώρα
προς τους πλούσιους φίλους τους, οι
σκανδαλώδεις νομοθετικές ρυθμίσεις
και τα καταστροφικά αποτελέσματα
των ιδιωτικοποιήσεων. Η ΝΔ έχει στα
σκαριά μία σειρά από διασώσεις επι-
χειρήσεων που θα φορτώσουν τον λο-
γαριασμό στην εργατική τάξη. Αυτού
του τύπου τα προγράμματα διάσωσης
ενσαρκώνουν την κρατικοποίηση των
χρεών και την ιδιωτικοποίηση των κερ-
δών των επιχειρήσεων που συνεχίζουν
να κόβουν μερίσματα στους μετόχους. 

Να διεκδικήσουμε να κρατικοποι-
ηθούν πλήρως όλες οι επιχειρήσεις
που ζητάνε επιδοτήσεις για να επιβιώ-
σουν. H Aegean να λειτουργήσει με
δημόσιο έλεγχο για τις ανάγκες των
πολλών και όχι για τα κερδοσκοπικά
παιχνίδια των Βασιλάκηδων.

Κώστας Πολύδωρος

ΛΑΡΚΟ

Κλιμάκωση!
Σε κατάληψη στα γραφεία της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα προχώρη-

σαν οι εργαζόμενοι την Τρίτη 12 Μάη και συνεχίζουν με κατέβα-
σμα την επόμενη μέρα στην Αθήνα, μετά την ξαφνική εντολή το
πρωί της ίδιας μέρας για μείωση της παραγωγικής λειτουργίας
του εργοστασίου. Μια τέτοια εξέλιξη σημαίνει απολύσεις και δια-
θεσιμότητες σε μεγάλο μέρος του προσωπικού. 

Ήδη το τελευταίο διάστημα οι εργολαβικοί έχουν μείνει απλή-
ρωτοι από την εργολαβική εταιρία. Η ΛΑΡΚΟ με ευθύνη της κυ-
βέρνησης και ελλιπούς χρηματοδότησης υπολειτουργεί εδώ και
πολύ καιρό, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης είτε για να
ξεπουληθεί σε ιδιώτες είτε να κλείσει τελείως. Όποια και να είναι
η κατάληξη, όλοι το προσωπικό της επιχείρησης θα απολυθεί, γι'
αυτό βρίσκονται σε συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις με καθο-
λική συμμετοχή. Είχαν ήδη ανακοινωμένες απεργίες για τις 15, 21
και 29 Μάη, αλλά μετά τα τελευταία γεγονότα είναι ανοιχτό ένα
μεγαλύτερο πρόγραμμα δράσεων και απεργιών, ακόμα και διαρ-
κείας. Παλεύουν να παραμείνει ανοιχτό το εργοστάσιο σε πλήρη
λειτουργία και με όλο το προσωπικό, να πληρωθούν οι μεταφορι-
κές εταιρίες που έχουν σταματήσει να φέρνουν τις πρώτες ύλες
και να μην ξεπουληθεί δημόσια περιουσία για ψίχουλα σε ιδιώτες. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Νέα κινητοποίηση 21/5

Συνεχίζουν τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι στην Τέχνη. Επόμε-
νη μεγάλη κινητοποίηση προγραμματίζεται για την Παγκόσμια
Μέρα Πολιτισμού, την Πέμπτη 21 Μάη. Παράσταση διαμαρτυρίας
πραγματοποιήθηκε έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού το πρωί
της Τρίτης 12 Μάη. Με πανό έξω από το υπουργείο βρέθηκαν η
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών, το Επιμελητήριο Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδας, το Σωματείο Εργαζομένων στο  Θέαμα-Ακρόα-
μα κι ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. 

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλο-
βοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών) δήλωσε ότι θα υπάρξει
συνέχεια γιατί τα επιδόματα που δίνει το υπουργείο δεν είναι για
όλους: “Λόγω των Μνημονίων υπάρχουν ηθοποιοί που δεν έχουν
πάρει τα ένσημα που έπρεπε ή δούλευαν χωρίς ένσημα. Όλοι αυ-
τοί θα πεθάνουν;  Να δοθεί επίδομα για όσο καιρό χρειαστεί”.

Η Μαριαλένα Τσιαμούρα, κουκλοπαίχτρια είπε: “Είμαστε εδώ με
το Ελληνικό Κέντρο Κουκλοθέατρου-UNIMA HELLAS και την Ένω-
ση Κουκλοπαιχτών, είμαστε σε συνεχείς συνελεύσεις μεταξύ μας.
Δεν σταματάμε μέχρι να πάρουμε αυτά που έχουμε ανάγκη. Ήταν
πολύ ωραίο την Πέμπτη που βρέθηκαν τόσοι καλλιτέχνες μαζί”.

Ο Βασίλης Παρασκευόπουλος, πρόεδρος Πανελλήνιου Μουσι-
κού Συλλόγου τόνισε: “Είμαστε εδώ σε μια συμβολική κινητοποί-
ηση των προεδρείων σαν συνέχεια πολλών κινητοποιήσεων από
την αρχή της καραντίνας για τα απλήρωτα δεδουλευμένα και για
να εξασφαλίσουμε την επιβίωση του συνόλου των μελών μας. Πο-
λύ περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει την ανάγκη της οργανω-
μένης διεκδίκησης και των σωματείων, πράγμα πολύ σημαντικό
γιατί η επόμενη μέρα θα ναι πολύ δύσκολη. Μιλάμε για μια πολύ
βαθιά καπιταλιστική κρίση που σκάει αμέσως μετά από μια προ-
ηγούμενη”.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα από τους χώρους

...Όχι τα αφεντικά

12/5, Κινητοποίηση καλλιτεχνών στο ΥΠΠΟ. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Επιδοτήστε 
τους εργαζόμενους...
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος Μουσείο ΕΑΜ 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/5
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία Μυλωνάς 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Γαλαξίας Λουκάρεως 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβας 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Γαλαξίας 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Γαλαξίας Σεπόλια 12μ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Πλ. Μερκούρη 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αγορά Δαβάκη 11.30πμ
Ν. ΙΩΝΙΑ Πλ. Σημηριώτη 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλ. Αγ. Παρασκευής 12μ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Πλ. Αναλήψεως 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 12μ
ΙΛΙΟΝ Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
NIKAIA 
Σκλαβενίτης Κονδύλη  12.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρίνης 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ 
Πάρκο Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου και Γούναρη 12μ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια  11πμ
ΠΑΤΡΑ My Market Αγ. Ανδρέας 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Λαϊκή Αγ. Μαρίνα 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΙΛΙΟΝ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5  πλατεία Ιλίου 7μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5  πλατεία Ιλίου 7μμ
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 πλατεία Ηρώ 7.30μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 πλατεία Ηρώ 7.30μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΙΓΑΛΕΩ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 πάρκο Εθν.Αντίστασης
(έναντι ΟΤΕ) 7μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 
πάρκο Εθν.Αντίστασης (έναντι ΟΤΕ) 7μμ
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 
πάρκο Εθν.Αντίστασης (έναντι ΟΤΕ) 7μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5,  7.30μμ, 
στέκι «Εκτός Σχεδίου» και μέσω 
messenger – πληρ. fb.com/sekneasionias
Πόλεμος Βιετνάμ – Το αντιπολεμικό κίνημα
στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5,  7.30μμ, στέκι «Εκτός
Σχεδίου» και μέσω messenger – 
πληρ. fb.com/sekneasionias
Οι γυναίκες στην πανδημία
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (fb.com/sekpeiraia)
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5, 
γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι, δημαρχείο, 7μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - BΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5, πλατεία Μεσολογγίου 7μμ
(join.skype.com/g1ewTS8hdZVM)
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 πάρκο της Αύρας 5μμ
Μαρξισμός, περιβάλλον και κορονοϊός
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 
Τριών Ναυάρχων και Ιωάννου Βλάχου, 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
• ΠΕΜΠΤΗ 21/5 
Τριών Ναυάρχων και Ιωάννου Βλάχου, 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 πάρκο ΚΑΠΑΨ  7μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 πάρκο ΚΑΠΑΨ  7μμ

Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5,  
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5,  
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5,  
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6,  
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλήτρια: Χριστίνα Παπαβασιλείου

ΘΗΣΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 
πλ. Καλλισθένους και Αρισταγόραs 
(Πέτρινα) 7μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 πλ. Καλλισθένους και
Αρισταγόρα (Πέτρινα) 7μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 πλ. Καλλισθένους και
Αρισταγόρα (Πέτρινα) 7μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Κώστας Αγωγιάτης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 πλ. Καλλισθένους και 

Αρισταγόρα (Πέτρινα) 7μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/5  πλατεία Αγ.Νικολάου 7μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ   
ΠΕΜΠΤΗ 14/5,  εστία Α’ ΦΕΠΑ 7μμ 
(skype – πληροφοριες 6988391025)
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14/5 θεατράκι πλατεία 
Χαλανδρίου 7μμ (fb.com/sekxalandri)
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος

 ΝΙΚΑΙΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 14/5 δημαρχείο 7μμ 
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
• ΠΕΜΠΤΗ 21/5 δημαρχείο 7μμ 
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Δόμνα Κατημερτζή
• ΠΕΜΠΤΗ 28/5 δημαρχείο 7μμ 
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλητής: Χρήστος Κουγιτέας
• ΠΕΜΠΤΗ 4/6 δημαρχείο 7μμ 
Το κραχ του ‘29
Ομιλήτρια: Μαρία Σιδέρη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5, δημαρχείο 6μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 , 7.30μμ 
(fb.com/sekneouirakleiou)
Ιταλία 1920, η «κόκκινη διετία»
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5, 7μμ (fb.com/sekellinikou)
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Στέλλα Βρεττάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5, 8μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5, 7μμ 
(fb.com/sekgiannena)
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού

Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5, 7μμ 
(fb.com/sekgiannena)
Μάης ‘36
Ομιλητής: Φίλιππος Κυρίτσης

ΒΟΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5, 8μμ (fb.com/sekvolou)
Μαρξισμός, περιβάλλον και κορονοϊός
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 7μμ (fb.com/s.e.k.chanion)
Μαρξισμός, περιβάλλον και κορονοϊός
Ομιλητές: Μανώλης Φιωτάκης, Φώτης
Ποντιάκης, μέλος της Οικολογικής Πρωτο-
βουλίας Χανίων

ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5,  8μμ

Η απάτη των voucher
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5,  8μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5, 6.30μμ
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5,  8μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλητής: Βασίλης Τσιγαρίδας

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5, 6μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5  7.30μμ 
(fb.com/sekhrakleiokrhths)
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΓΚΥΖΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5,  7μμ (skype)
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5,  7μμ (skype)
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Τερέζα Μιχαλούδη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5, 7μμ

Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5, 7μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπούλου

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
(επικοινωνία: 6974820870)
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5, 6μμ
Ένγκελς – ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Νίκος Σκλαβενίτης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/5,  7.20μμ
Μια άλλη εκπαίδευση 
είναι αναγκαία και εφικτή
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Ζιντήλη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
(επικοινωνία: 6980011726 και
fb.com/seknkosmoskoukaki)
ΠΕΜΠΤΗ 14/5 , 6μμ
Ένγκελς – ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14/5 , 7μμ 
(tinyurl.com/omada-kipselis)
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΓΑΛΑΤΣΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 14/5,  7μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή

Ομιλητής:  Νίκος Κουράκης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14/5, 7μμ
(join.skype.com/iwGKxkxToPg1)
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Χουάνα Σταυριανού

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/5, 7μμ (fb.com/sekvrilissia)
Ο ισπανικός εμφύλιος 1936
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 14/5, (skype, πληροφορίες
fb.com/sekmarousiou), 8μμ
Μια άλλη εκπαίδευση 
είναι αναγκαία και εφικτή
Ομιλητής: Δημήτρης Ραυτόπουλος

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη
αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα 

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Σωτήρης Κοντο-
γιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος Μιχαη-
λίδης, Λέανδρος Μπόλαρης, Μάνος
Νικολάου, Γιώργος Πίττας, Αφροδίτη
Φράγκου 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:
Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης

Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@gmail.com
τηλ.: 210 5241001, 
Διεύθυνση Aλ λη λο γρα φί ας:
TΘ 8161 Oμό νοια 102 10 Aθή να 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

Διαδικτυακά



13 Μάη 2020, Νο 1421Ιστορία εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Ο Μαρξ έγραφε το 1875 σε ένα κείμενό
του με τίτλο Κριτική του Προγράμμα-
τος της Γκότα ότι η νέα κοινωνία που

θα αρχίζει να χτίζει η εργατική τάξη όταν πάρει
την εξουσία «οικονομικά, ηθικά, πνευματικά, εί-
ναι γεμάτη με τα σημάδια της παλιάς κοινωνίας,
που από τους κόλπους της βγήκε». Για την
εξουσία των σοβιέτ στην Ρωσία του 1918 δεν
ήταν μια γενικόλογη θεωρητική πρόβλεψη. Οι
μπολσεβίκοι οργάνωσαν τη νίκη των εργατικών
συμβουλίων τον Οκτώβρη του 1917 σε συνθή-
κες επιτάχυνσης της κοινωνικής κατάρρευσης. 

Εκδήλωση αυτής της κατάρρευσης ήταν η
εξάπλωση θανατηφόρων επιδημιών. Ο τύφος
ήταν ο μαζικότερος δολοφόνος αλλά όχι ο μο-
ναδικός: η «ισπανική γρίπη» μεταδόθηκε σε
εκατοντάδες χιλιάδες ενώ η ευλογιά και η χο-
λέρα είχαν τη δικιά τους σοδειά. Η επανάστα-
ση πάλεψε με τον τύφο και παρά τις τεράστιες
θυσίες βγήκε νικήτρια. 

Το 1913 ένας Βρετανός δημοσιογράφος
έγραφε ότι η Πετρούπολη ήταν η «πιο ανθυγι-
εινή πρωτεύουσα στον κόσμο». Η αφορμή
ήταν οι επιδημίες του τύφου που την χτυπού-
σαν με συχνότητα. Κι από τα τέλη του 19ου αι-
ώνα δεν υπήρχε αμφιβολία στους ιατρικούς
κύκλους ότι ο συνωστισμός και η φτώχεια στις
εργατογειτονιές λειτουργούσαν σαν θερμοκή-
πιο του τύφου. 

Το 1909 οι μελέτες του Σαρλ Νικόλ, Γάλλου
γιατρού στην Τυνησία, είχαν επιβεβαιώσει τις
υποψίες ότι η ψείρα ήταν ο πιο αποτελεσματι-
κός τρόπος μετάδοσης του μικροβίου. Όταν
ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος η
ψείρα ήταν καθημερινότητα για τα εκατομμύ-
ρια των φαντάρων στα χαρακώματα, στα τρέ-
να και στα λιμάνια. 

Επιδημία
Στο Ανατολικό Μέτωπο η επιδημία του τύ-

φου ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Τσάκισε τα σερ-
βικά στρατεύματα το 1915, μετακινήθηκε στο
ρουμανικό μέτωπο και στις γραμμές των ρωσι-
κών μονάδων τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα,
ο πόλεμος προκαλούσε κύματα προσφύγων
που κατέφευγαν στις πόλεις στοιβαγμένοι σε
άθλιες συνθήκες, ελλείψεις τροφίμων ακόμα
και σε φάρμακα, ιατρικά εργαλεία, στοιχειώδη
όπως επιδέσμους (προπολεμικά προέρχονταν
κυρίως από την Γερμανία). Σε αυτές τις συν-
θήκες οι επιδημίες άρχισαν να καλπάζουν. 

Το φθινόπωρο του 1918 έφτασε η «ισπανική
γρίπη» που θα θέριζε εκατομμύρια σε όλο τον
κόσμο την επόμενη χρονιά. Και στη συνέχεια η
επιδημία του τύφου άρχισε να γιγαντώνεται σε
διαδοχικά κύματα: την άνοιξη του 1919 ήρθε
μια πρώτη κορύφωση και έπειτα στα τέλη του
ίδιου έτους και στις αρχές του 1920. 

Ήταν η περίοδος της κορύφωσης του εμφυ-
λίου πολέμου. Στρατεύματα από 14 χώρες
στήριζαν τις αντεπαναστατικές στρατιές των
«Λευκών» που προσπαθούσαν να πνίξουν το
νεαρό εργατικό κράτος. Υπήρχαν στιγμές που
η εξουσία του περιοριζόταν σε μερικές περιο-
χές γύρω από τη Μόσχα και την Πετρούπολη.
Ο οικονομικός αποκλεισμός που είχαν επιβά-
λει οι ιμπεριαλιστές στραγγάλιζε την οικονομία
και σε συνδυασμό με τις καταστροφές του πο-
λέμου έφερναν οικονομική κατάρρευση. 

Ο Κόκκινος Στρατός, με την ηγεσία του Τρό-
τσκι, έκανε μια τεράστια προσπάθεια να αντι-
μετωπίσει την αντεπανάσταση. Δεν έπρεπε να
εξασφαλίσει μόνο τροφή, πυρομαχικά, όπλα
αλλά και να αντιμετωπίσει τον τύφο που απο-
δεκάτιζε ολόκληρες μονάδες. 

Τον Δεκέμβρη του 1919 ο Λένιν δήλωνε στο
Έβδομο Συνέδριο των Σοβιέτ: «Όλη η προσο-
χή σε αυτό σύντροφοι. Είτε η ψείρα θα νικήσει
τον σοσιαλισμό είτε ο σοσιαλισμός την ψείρα». 

Το στοίβαγμα των ανθρώπων σε μικρά,
βρόμικα δωμάτια (το διαμέρισμα ήταν πολυτέ-
λεια) ήταν βασική αιτία για μια σειρά ασθένει-
ες και για την εξάπλωση του τύφου. Απ’ τις
αρχές του 1918 τα συνοικιακά και το κεντρικό
σοβιέτ της Πετρούπολης άρχισαν να συζητάνε
και να παίρνουν μέτρα για να αλλάξουν αυτή
την κατάσταση. 

Κατέγραψαν τα άδεια διαμερίσματα, τον Μάη-
Ιούνη, και εντόπισαν 8.259 που έμεναν κλειστά.
Με αποφάσεις τους, εργατικές οικογένειες και
άστεγοι άρχισαν να μεταφέρονται σε αυτά.
Όπως και σε σπίτια αστών και πρώην αριστο-
κρατών που διέθεταν πολύ χώρο. Ένα σύνθημα
που κυριαρχούσε σε συνελεύσεις και συγκεν-
τρώσεις στα εργοστάσια το καλοκαίρι του 1918
ήταν: «Οι εργάτες στα παλάτια, οι αστοί στα
υπόγεια». 

Τον Αύγουστο η σοβιετική κυβέρνηση ενέ-
κρινε ένα ριζοσπαστικό διάταγμα. Στις πόλεις
από 10 χιλιάδες κατοίκους και πάνω η γη εθνι-
κοποιήθηκε και μαζί όλα τα κτίρια με πέντε και
περισσότερα δωμάτια. Αυτό έδωσε τη δυνατό-
τητα για μια μαζική επανεγκατάσταση εργατι-
κών οικογενειών στις συνοικίες και τα ωραία
διαμερίσματα των πλουσίων στο κέντρο. Ένας
υπολογισμός μιλάει για 65 χιλιάδες οικογένειες
το 1918-19. Οι εργοστασιακές επιτροπές οργά-
νωναν τις προτεραιότητες. Όμως, τα πρώτα
κτίρια που επιτάχθηκαν ήταν ξενοδοχεία, όπως
το Σεβέρναγια και το Εβροπέσκαγια, που έμε-
ναν κλειστά μιας και η «υψηλή πελατεία» είχε
στερέψει. 

Κι επειδή τα περισσότερα εργοστάσια ήταν

μακριά από το κέντρο όπου βρίσκονταν τα πε-
ρισσότερα επιταγμένα κτίρια, το Σοβιέτ της
Πετρούπολης καθιέρωσε τον Οκτώβρη του
1918 τη δωρεάν μετακίνηση από και προς τη
δουλειά. 

Υγεία
Το καλοκαίρι του 1918 ένα συνέδριο «ιατρι-

κών τμημάτων» από σοβιέτ όλης της χώρας
αποφάσισε την ίδρυση ενός κεντρικού Λαϊκού
Κομισαριάτου Προστασίας της Υγείας, το
Ναρκομζντράβ (τα αρχικά των ρωσικών λέξε-
ων). Ο στόχος του ήταν να οργανώσει, να συν-
τονίσει και να επιβλέψει όλες τις πλευρές που
αφορούσαν την δημόσια υγεία και φυσικά την
αντιμετώπιση των επιδημιών. 

Το Ναρκομζντράβ ήταν ένας πρωτοποριακός
θεσμός. Ήταν το πρώτο «υπουργείο» δημόσιας
υγείας που ιδρύθηκε στον κόσμο. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι χρειάστηκε να φτάσει το 1953
για να ιδρυθεί ένα ανάλογο υπουργείο στις
ΗΠΑ. 

Επικεφαλής του τέθηκε ο Νικολάι Σεμάσκο.
Επαναστάτης από το 1893, ανιψιός του Πλεχά-
νοφ, του θεμελιωτή του μαρξισμού στην Ρω-
σία, ο Σεμάσκο εντάχτηκε στους μπολσεβί-
κους το 1905, και ήταν από αυτούς που συνό-
δευσαν τον Λένιν στο περίφημο «σφραγισμένο
τρένο» τον Απρίλη του 1917. Ήταν όμως και
γιατρός με μεγάλη εμπειρία και σπουδές. 

Το πρώτο πράγμα που έκανε το Ναρκομζν-
τράβ ήταν να κρατικοποιήσει ολόκληρο τον το-
μέα υγείας, από τα νοσοκομεία μέχρι τα φαρ-
μακεία. Αυτό εξασφάλισε δυο δυνατότητες:
την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση όλων και
την αξιοποίηση όλων των πόρων. Το 1919 ο Σε-
μάσκο έγραφε ότι η κρατικοποίηση των νοση-
λευτικών ιδρυμάτων που μέχρι τότε ήταν ιδιω-

τικά ή «φιλανθρωπικά» στη Μόσχα αποκάλυψε:
«Μια εντυπωσιακή εικόνα… Είχαν τεράστια

πλούτη και ήταν θαυμάσια εξοπλισμένα. Κι
όμως, είτε έμεναν κλειστά ή δεν χρησιμοποι-
ούνταν προς όφελος του πληθυσμού. H ανα-
διοργάνωσή τους άνοιξε στον πληθυσμό της
Μόσχας υπηρεσίες που μόνο να ονειρεύεται
μέχρι τότε μπορούσε». Και μόνο η κατάσχεση
των αποθηκών φαρμάκων που διατηρούσαν οι
ιδιώτες κερδοσκόποι έδωσε μια μεγάλη ανάσα.
Κι όπως υπογράμμιζε σε ένα άλλο άρθρο του ο
Σεμάσκο -το 1920- «Ποτέ τόσοι ασθενείς δεν
εισήχθησαν σε νοσοκομεία τόσο σύντομα μετά
την μόλυνσή τους».

Ο δεύτερος άξονας του Κομισαριάτου ήταν
να αλλάξει τις προτεραιότητες. Μέχρι τότε το
80% των δαπανών υγείας στην Ρωσία πήγαινε
στη θεραπεία και η θεραπεία ήταν προνόμιο
μόνο όσων είχαν να πληρώσουν (η κοινωνική
ασφάλιση ήταν στα σπάργανα στις αρχές του
αιώνα). Αντίθετα, το εργατικό κράτος έριξε το
βάρος -και τους πόρους που μπορούσε να
συγκεντρώσει- στην πρόληψη και στην προ-
σπάθεια να οργανωθεί αυτό που σήμερα λέγε-
ται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

Αυτό σήμαινε μια συστηματική εκστρατεία
ενημέρωσης και βασικών μέτρων υγιεινής για
να περιοριστεί η μετάδοση του τύφου. Με
απλά λόγια κηρύχτηκε πόλεμος στη βρόμα και
στην ψείρα. Όπως αναφέρει ο Κ. Ντέηβιντ Πά-
τερσον σε άρθρο του 1993 στο περιοδικό Me-
dical History:

«Οι αρχές προσπάθησαν να ελέγξουν τους
επιβάτες των σιδηροδρόμων και στις 6 Δεκέμ-
βρη του 1919 κήρυξαν μια ‘βδομάδα καθαριό-
τητας’ στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Η
επικέντρωση στους σιδηροδρομικούς σταθ-
μούς ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό της εκ-
στρατείας ενάντια στο τύφο. Για παράδειγμα,
μέχρι τον Νοέμβρη του 1919 ομάδες απολύ-
μανσης είχαν κατορθώσει να φροντίζουν καθη-
μερινά 40 με 50 χιλιάδες επιβάτες στους σταθ-
μούς της Μόσχας. Συνολικά, η σοβιετική κυ-
βέρνηση κατόρθωσε να οργανώσει 250 χιλιά-
δες κρεβάτια για ασθενείς από τον τύφο και
να στήσει περίπου 300 σταθμούς απολύμαν-
σης και απομόνωσης σε σιδηροδρομικούς
σταθμούς και άλλους συγκοινωνιακούς κόμ-
βους όπως σε ποτάμια. Παράλληλα είχαν συγ-
κροτηθεί εκατοντάδες αποσπάσματα απολύ-
μανσης στο στρατό». 

Ο Πάτερσον καταλήγει στο συμπέρασμα:
«Αναμφίβολα, το ξεψείρισμα, η απομόνωση και
η εκπαίδευση συνέβαλαν στον τελικό περιορι-
σμό της επιδημίας». 

Επίσης υπογράμμιζε και κάτι άλλο. Το σύν-
θημα του Κομισαριάτου ήταν «οι εργάτες οι ίδι-
οι θα εξασφαλίσουν την υγεία τους». Αυτό
στην πράξη σήμαινε την ίδρυση και λειτουργία
εκατοντάδων Εργατικών Επιτροπών για την Κα-
ταπολέμηση των Επιδημιών. Λειτουργούσαν σε
πόλεις, γειτονιές, χώρους δουλειάς αλλά και
στην ύπαιθρο. Ενημέρωναν, εξασφάλιζαν την
προμήθεια σαπουνιού και απολυμαντικών, την
υγιεινή σε δημόσια λουτρά, σπίτια και εργο-
στάσια. 

Αυτά δεν σήμαναν ότι ο τύφος και οι άλλες
επιδημίες εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας ή δεν
είχαν τεράστιο ανθρώπινο κόστος. Σήμαναν
όμως ότι εκατομμύρια ζωές, ιδιαίτερα παιδιών,
σώθηκαν από τις προσπάθειες μιας εργατικής
τάξης που είχε πάρει στα χέρια της τον έλεγχο
της κοινωνίας. Είναι μια κληρονομιά που τη
χρειαζόμαστε στους αγώνες μας σήμερα.

Λέανδρος Μπόλαρης

Ο Κόκκινος Στρατός 
έδινε τη μάχη ενάντια 
στην αντεπανάσταση 
των “Λευκών” ταυτόχρονα
με τη μάχη ενάντια 
στον τύφο

Εργατική επανασταση
και Δημόσια Υγεία
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Η Έλενα Πατρικίου δεν ζει πια
ανάμεσά μας. Ο θάνατος έκο-
ψε νωρίς το νήμα της ζωής

της, ύστερα από επώδυνη αρρώστια,
στα 58 της χρόνια. 

Η Έλενα έζησε με πάθος μια πολυ-
διάστατη ζωή, νοηματοδοτημένη από
τη θεατρική δημιουργία, το επιστημο-
νικό ιστορικό έργο, τη συγγραφική
παραγωγή, την κοινωνική και πολιτι-
κή δράση. Ευτύχησε, όπως λέει η
ίδια στο εφηβικό της βιβλίο ποιημά-
των, «να έχει γονείς την Κάκια και τον
Τίτο» - την Κάκια Σακελλαρίου, ζω-
γράφο και σκηνογράφο και τον Τίτο
Πατρίκιο, λόγιο και ποιητή στην πρώ-
τη γραμμή των αγώνων της αριστε-
ράς και κρατούμενο της Μακρονή-
σου. 

Η Έλενα ανήκε δια βίου στο χώρο
της Ανανεωτικής Κομμουνιστικής
Αριστεράς. Πολίτης του κόσμου, με-
γαλωμένη κοντά σ’ ένα κύκλο ανθρώ-
πων που έγραψαν το έπος της ελλη-
νικής αριστεράς από την Κατοχή και
την Αντίσταση μέχρι τα μεταπολεμικά
χρόνια του εμφυλίου, των εξοριών
και της εξόντωσης των κομμουνι-
στών. Γεννημένη λίγο πριν τη δικτα-
τορία έζησε από πρώτο χέρι την ιστο-
ρία και μεγάλωσε μέσα σ’ αυτή.

Δοτική και συγκρουσιακή
Ταυτόχρονα δοτική και συγκρου-

σιακή, η Έλενα δημιούργησε ένα
opus magnum που απαριθμεί δεκά-
δες σελίδες βιογραφικού και που δεν
προέβαλε ποτέ δημόσια. Ξεκινώντας
από τη Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων,
έλαβε DEA και διδακτορικό δίπλωμα
στο Παρίσι, στη Σχολή Ανωτέρων
Σπουδών πάνω στις Κοινωνικές Επι-
στήμες - Τομέας Ιστορίας και Πολιτι-
σμών, με διευθυντή σπουδών τον
Pierre Vidal Naquet. Έκανε θεατρικές
σπουδές στη Δραματική Σχολή του
Εθνικού Θεάτρου, στο Εργαστήριο
Ασπασίας Παπαθανασίου και σεμινά-
ρια υποκριτικής, σκηνοθεσίας, χορού
και αυτοσχεδιασμού σε Γαλλία και
Ελλάδα. Οι επιστημονικές της δημο-
σιεύσεις σε θέματα αρχαίας ελληνι-
κής ιστορίας/φιλοσοφίας και θεατρι-
κού περιεχομένου είναι σημαντικές
και πρωτότυπες. Η διδακτική της εμ-
πειρία στο Πανεπιστήμιο καλύπτει
εξίσου ένα πλούσιο φάσμα θεμάτων
και χαρακτηρίζει τη συνεχιζόμενη δη-
μιουργική της γραφή. Επαγγελματικά
δραστηριοποιήθηκε ως ερευνήτρια,
μεταφράστρια επιστημονικών και λο-
γοτεχνικών έργων, δραματολόγος,
σκηνοθέτρια και ηθοποιός. Δεν έπα-
ψε να αρθρογραφεί πάνω στα επι-
στημονικά της αντικείμενα, επίσης σε

θέματα κοινωνικά και πολιτικά στις
εφημερίδες της αριστεράς. 

Ό,τι έκανε η Έλενα έφερε μετου-
σιωμένη την αύρα των ιδεών της πα-
ράταξης στην οποία ανήκε. Τα πρό-
σφατα θεατρικά έργα που σκηνοθέ-
τησε: Το «Μανιφέστο του Κομμουνι-
στικού Κινήματος» και «Τα εργατικά
ατυχήματα» αποτελούν εξαιρετικά
παραδείγματα αυτής της δημιουργι-
κότητας.

Στο «Μανιφέστο του Κομμουνιστι-
κού Κινήματος», που ανέβασε το
2008 στο θέατρο του Μεταξουργεί-
ου, κράτησε εξ’ ολοκλήρου το πρω-
τότυπο κείμενο, αναδεικνύοντας το
έργο που ανυψώνει το προλεταριάτο
στον ιστορικό του ρόλο - αυτόν της
ανατροπής της κεφαλαιοκρατικής
κοινωνίας. Η μοναδική αλλαγή της
Έλενας είναι στον τίτλο - από κόμμα
σε κίνημα. Το φάντασμα του κομμου-
νισμού πλανιέται στην Ευρώπη μετά
και τις επαναστάσεις του 1848, «αν»
οι φορείς που υφίστανται την εκμε-
τάλλευση και την κυριαρχία του κε-
φαλαίου, δηλ. τα κομμουνιστικά κινή-
ματα, αναλάβουν τον ιστορικό τους
ρόλο της ανατροπής. Αυτό το «αν»
δεν αναδεικνύεται στο μανιφέστο του
Κομμουνιστικού Κόμματος όπου κυ-
ριαρχεί το ιστορικά αναπότρεπτο. 

Στα «Εργατικά Ατυχήματα», που
ανέβασε το 2010 στην Καλών Τε-
χνών, η Έλενα Πατρικίου επιχειρεί τη
σύνδεση του πολιτικού και κοινωνι-
κού προβλήματος με το αισθητικό
στοίχημα. Όπως έγραψε στην Εποχή
η Ζωή Γεωργούλα: «Στην Ελλάδα ο
κατάλογος των θανάτων και των
ακρωτηριασμών στους χώρους εργα-
σίας είναι ατελείωτος. Η Έλενα τα
κατέγραψε και μαζί με τους συνεργά-
τες της συνδύασε την αισθητική της
άποψη για το θέατρο με το πολιτικό
μήνυμα των καλύτερων στιγμών της
αγκίτ - προπ». 

Στην τελευταία σκηνοθετική της
δουλειά «ο Επιθεωρητής» του Νικο-
λάι Γκόγκολ, που ανέβασε το 2011
στο Θέατρο Εξαρχείων, στήνει, όπως
λέει η ίδια, «ένα γκροτέσκο θέαμα για
τη σημερινή εξουσία, τις σημερινές
εξαρτήσεις και τη σημερινή πολιτική
χαμέρπεια».

Η Έλενα θα ζει στην καρδιά των δι-
κών της ανθρώπων, όσων την γνώρι-
σαν και την αγάπησαν. 

Ελένη Πορτάλιου 

ΛΙΒΑΝΟΣ

Αγριεύει 
η εξέγερση

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη
δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να
ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοι-
νοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Το
κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη,
όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον
καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την
εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργη-
θεί μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ-
ρια 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 μεγάλες πο-
λυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε παγκό-
σμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματήσουμε τους
πλούσιους και δυνατούς που κυριαρχούν πάνω στον
πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει μόνο
εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου ακόμα
και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη επανάσταση
όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την
πίεση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρό-
μο για την επικράτηση του Στάλιν και την μετατροπή
της Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου
καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολι-
κή Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που
έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε
αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε
– φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες και μετανά-
στες να πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετωπί-
ζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα πε-
ράσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων,
ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και
όλους τους καταπιεσμένους να οργανώνουν την αντί-
στασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνι-
κοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική
και οικονομική ισότητα των γυναικών και για το τέλος
όλων των διακρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους,
γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει
τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του κέρδους και
τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι ορ-
γανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δι-
καστήρια και τον στρατό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή
την δύναμη, η εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυ-
τή οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του κινήμα-
τος μαζί με την εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμ-
μα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να ορ-
γανώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να
αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον
καπιταλισμό. 

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Ο Λίβανος πήγε από την εξέγερση κατευθείαν
στην καραντίνα, και τώρα από την καραντίνα
πάει στη χρεοκοπία, στα νύχια του Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου και σε μια εξέγερση ακόμη πιο
θυμωμένη. 

Ο ξεσηκωμός από τον περασμένο Οκτώβρη έφτασε
να βγάλει στο δρόμο έναν στους τέσσερις κατοίκους
της χώρας. Οι μεγάλες πόλεις παρέλυσαν. Ο κόσμος
οργανώθηκε ενάντια στη φτώχεια, τα μέτρα λιτότητας
που ετοίμαζε η κυβέρνηση Χαρίρι αλλά και ενάντια σε
ολόκληρο το πολιτικό σύστημα του Λιβάνου που δι-
αιωνίζεται με βάση το διχασμό της κοινωνίας ανάμεσα
σε θρησκευτικές και εθνικές κοινότητες. Η άρχουσα
τάξη έβλεπε τη χρεοκοπία να έρχεται και ήδη έπαιρνε
τα μέτρα που εκείνη θεωρεί κατάλληλα: ιδιωτικοποι-
ήσεις, περικοπές, αύξηση της φορολογίας στην κατα-
νάλωση. Ο κόσμος έκλεινε τις τράπεζες και απαιτούσε
να πληρώσουν οι τραπεζίτες και όσοι έχουν θησαυρί-
σει από το θαυμαστό τραπεζικό σύστημα του Λιβάνου
που ήταν πάντα το διαμάντι του λιβανέζικου καπιταλι-
σμού. 

Η χρεοκοπία τελικά ήρθε. Οι τράπεζες βυθίζονται. Η
λιβανέζικη λίρα καταρρέει, αν και τυπικά είναι δεμένη
στο δολάριο, οι τιμές εκτοξεύονται, οι μαυραγορίτες
κάνουν πάρτι. Και πλέον ξεκινάνε συνομιλίες με το
ΔΝΤ για τη “διάσωση”. Ο πρόεδρος του Λιβάνου προ-
ειδοποιεί τον κόσμο ότι τα μέτρα θα είναι σκληρά. Τα
πρώτα που ακούγονται είναι κατάργηση των επιδοτή-
σεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, αύξηση του ΦΠΑ από 11%
σε 20%, αύξηση φόρων στα καύσιμα, μείωση του δη-
μόσιου τομέα στο μισό και ξεπούλημα δημόσιων επι-
χειρήσεων και πλούτου.

Ο κόσμος όμως είναι ήδη σε ρυθμό εξέγερσης και
ξέρει ότι βγήκε νικητής στον αμέσως προηγούμενο γύ-
ρο. Δεν πιστεύει ότι αυτά τα μέτρα είναι “για το καλό
όλων”. Πλέον οι διαδηλώσεις δεν έχουν τον “ειρηνικό
χαρακτήρα” του περασμένου φθινόπωρου. Οι τράπε-
ζες πετροβολούνται από οργισμένη νεολαία. Από την
περασμένη βδομάδα από το Βορρά ως το Νότο οργα-
νώθηκαν μαζικές κινητοποιήσεις. Στην Τρίπολη κάηκαν
δεκάδες υποκαταστήματα τραπεζών, αφού ένας διαδη-
λωτής έπεσε νεκρός.

Η σημερινή κρίση στο Λίβανο είναι συνέχεια της κρί-
σης του 2007-08. Όμως είναι και προάγγελος της νέας
κρίσης που σαρώνει ολόκληρη την περιοχή, από την
Αλγερία ως τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, εν μέσω
εμπορικού πολέμου, κατάρρευσης της τιμής του πε-
τρελαίου και πανδημίας. Η εξέγερση στο Λίβανο ανοί-
γει δρόμο για την επιστροφή της επανάστασης στη
Μέση Ανατολή.

Ν.Λ.

Μνήμη 
Έλενας 
Πατρικίου
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Η κυβέρνηση Τζόνσον στη Βρετανία είναι
χωρίς ντροπή δολοφόνος εργατών. Εί-
ναι η κυβέρνηση που αρχικά ισχυριζό-

ταν πως δεν χρειάζεται κανένα μέτρο για τον
κορονοϊό. Στη συνέχεια, όταν άλλαξε ρότα,
άρχισε να κατηγορεί τον απλό κόσμο που δεν
σέβεται τα μέτρα και γι’ αυτό υποτίθεται εκτι-
νάχθηκαν τα κρούσματα και οι θάνατοι. Και
τώρα, ενώ η Βρετανία συνεχίζει να είναι η
πρώτη χώρα της Ευρώπης σε ημερήσιους θα-
νάτους από κορονοϊό, θέλει να ανοίξει ξαφνικά
την οικονομία και να στείλει τον κόσμο μαζικά
στη δουλειά. 

Στο μεταξύ, η βρετανική οικονομία ποτέ δεν
“έκλεισε” ακριβώς. Εκτός από τον κόσμο που
δουλεύει από το σπίτι, σε όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις ήταν στο χέρι των αφεντικών να
αποφασίσουν αν η δουλειά θα συνεχιστεί γιατί
ήταν “αναγκαίο”. Έτσι στις πιο κακοπληρωμέ-
νες δουλειές είναι που συγκεντρώνονται οι πε-
ρισσότεροι θάνατοι εργαζομένων, οικοδομή,
βιοτεχνία, φύλακες, καθαρισμός, οδηγοί λεω-
φορείων κλπ, σύμφωνα με τα στοιχεία της
ίδιας της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας.
Και μέσα σε αυτούς, εργαζόμενοι και εργαζό-
μενες με αφρικανική ή ασιατική καταγωγή
πληρώνουν δυσανάλογα το τίμημα. Η ίδια κυ-
βέρνηση που παραδέχεται πως η χρήση μέ-
σων μαζικής μεταφοράς δεν είναι ασφαλής,
λέει στον κόσμο ότι πρέπει να επιστρέψει στη
δουλειά και κατά προτίμηση να βρει άλλο τρό-
πο να πάει.

Η οργή απέναντι σε όλα αυτά εκφράζεται
και στις γειτονιές και στους εργατικούς χώ-
ρους. Την περασμένη Πέμπτη οργανώθηκε μια
μέρα δράσης με αίτημα “Καμιά επιστροφή σε
μη-ασφαλείς εργασιακούς χώρους” από την
πρωτοβουλία “Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρ-
δη”. Στο Χάκνεϊ, στο Ανατολικό Λονδίνο, δια-
δήλωσαν ενάντια στο πιθανό άνοιγμα των σχο-
λείων. Πήγαν με πικέτες μπροστά στο τμήμα
του δημοτικού συμβουλίου με συμμετοχή των
συνδικάτων εκπαιδευτικών και του Unison, των

δημόσιων υπάλληλων. Ο Μάρβιν Χέι, γραμμα-
τέας του συνδικάτου Unison στο Χάκνεϊ είπε
στη διαδήλωση: “Κανείς δεν πρέπει να δουλέ-
ψει σε μη-ασφαλές περιβάλλον. Οι εργαζόμε-
νοι πρώτης γραμμής έπρεπε να πάνε στη δου-
λειά, αλλά η κυβέρνηση απαιτείται να κάνει
ό,τι είναι δυνατόν ώστε να είναι ασφαλείς. Αυ-
τό που είναι εντελώς απαράδεκτο είναι ότι τα
μέτρα δεν αλλάζουν σε υγειονομική ή επιστη-
μονική βάση. Φαίνεται ότι είναι με βάση τα οι-
κονομικά στοιχεία, όχι την ασφάλεια, κι εμείς
λέμε ότι πάνω από όλα να μπει η ασφάλεια”.

Η Ντες, συνδικαλίστρια εκπαιδευτικός είπε:
“Ανησυχούν για την οικονομία και για τα κέρδη
των μετόχων. Το κόστος του προγράμματος
στήριξης των προσωρινά ανέργων έφτασε τα

40 δισεκατομμύρια λίρες, αλλά ξόδεψαν 500
δισεκατομμύρια για να διασώσουν τις τράπε-
ζες στην προηγούμενη κρίση”.

Εφιάλτης
Η πρωτοβουλία “Κλείστε τα εργοτάξια” δια-

δήλωσε στο Χάκνει το πρωί έξω από ένα μεγά-
λο εργοτάξιο της περιοχής όπου ανακαινίζεται
ένα πολυκέντρο. Η Φελίσιτι που διαδήλωνε, δή-
λωσε στην εφημερίδα Socialist Worker: “Αυτό
που ζητάμε είναι να σταματήσουν όλες οι οικο-
δομές που δεν είναι πρώτης ανάγκης. Αν επρό-
κειτο για κάποιο κέντρο υγείας ή για κατοικίες
έκτακτης ανάγκης, θα ήταν αλλιώς. Πολλοί ερ-
γάτες δεν είναι με τη θέλησή τους εδώ. Όμως
η οικοδομή είναι σκέτος εφιάλτης με πολλές

θέσεις εργασίας να δίνονται μέσω εταιρειών-
ομπρέλα που νοικιάζουν εργαζόμενους και δεν
έδωσαν άδειες άνευ αποδοχών”.

Στο Μάνστεστερ ακτιβιστές έβαλαν πανό
στο βασιλικό νοσοκομείο. Ταχυδρομικοί στην
Οξφόρδη στάθηκαν στην πύλη του Κεντρικού
Ταχυδρομείου με πικέτες ενάντια στην επι-
στροφή στη δουλειά για όλους. Σε πολλά ση-
μεία οργανώθηκαν καραβάνια με αυτοκίνητα
που ενημέρωναν στις γειτονιές. 

Στο Τάουερ Χάμλετς, εργαζόμενοι στην
υγεία και την εκπαίδευση κατέβηκαν στη μέρα
δράσης με πανό: “Δεν γυρνάμε αν δεν είναι
ασφαλές”. Η Σαμπίνα Χαν, συνδικαλίστρια της
Unite και εργαζόμενη σε βιομηχανία λέει “Δεν
υπάρχουν αρκετά μέτρα προστασίας και δεν
μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις. Χρειαζό-
μαστε προστασία και ένα καινούργιο πρό-
γραμμα αδειών. Η Δεξιά ασχολείται μόνο με
τα λεφτά, κι όχι με τους ανθρώπους”.

Στο μεταξύ ο Υπουργός Οικονομικών Ρίσι
Σούνακ προσπαθεί να βάλει τέλος στο πρό-
γραμμα χρηματοδότησης των αδειών από το
οποίο αυτή τη στιγμή εξαρτώνται έξι εκατομ-
μύρια άνθρωποι. Το κράτος καλύπτει το 80%
των μισθών, μέχρι 2500 λίρες, στην περίπτωση
που τα αφεντικά δηλώσουν πως σε άλλη περί-
πτωση θα απέλυαν τον κόσμο. 

Η κυβέρνηση στέλνει μηνύματα ότι μέχρι τα
τέλη Ιούνη το πρόγραμμα θα έχει τελειώσει
και έτσι αναγκάζει τον κόσμο να γυρίσει στη
δουλειά. Ο Τζόνσον στη Βουλή έφτασε να πει
πως αν υπάρχουν αμφιβολίες για τις συνθήκες
ασφάλειας σε κάποιον εργατικό χώρο, ο κάθε
εργαζόμενος μπορεί να έχει μια φιλική κουβέν-
τα με το αφεντικό του και όλα θα λυθούν.

Νίκος Λούντος

Αγώνας για να μην πεταχτεί στο δρόμο ο κόσμος που δεν
έχει να πληρώσει το νοίκι του έχει ξεκινήσει στις ΗΠΑ. Ο
Υπουργός Οικονομικών του Τραμπ παραδέχθηκε πριν

από λίγες μέρες πως το πραγματικό ποσοστό της ανεργίας αυ-
τή τη στιγμή έχει φτάσει το 25% και μάλιστα είπε πως τα νούμε-
ρα “θα γίνουν χειρότερα προτού αρχίσουν να γίνονται καλύτε-
ρα”. Μέσα σε τέτοια κατάσταση, δεκάδες εκατομμύρια άνθρω-
ποι οριακά τα καταφέρνουν, και το να πληρώσεις το νοίκι την
ώρα που δεν έχεις να φας μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Οι με-
γάλες εταιρείες που έχουν στην κατοχή τους πολλές φορές τα
σπίτια εισπράτουν τις επιδοτήσεις και της διευκολύνσεις της
κυβέρνησης και των τραπεζών “για να μην καταστραφεί η οικο-
νομία” αλλά πιέζουν τους νοικάρηδες με απειλητικά έγγραφα
ότι θα τους πετάξουν έξω. “Η επόμενη χρονιά θα είναι μια υπέ-
ροχη χρονιά”, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Όχι φυσικά για τις οι-
κογένειες που θα έχουν πεταχτεί στο δρόμο.

Γι’ αυτό και σε όλη τη χώρα έχουν εμφανιστεί πρωτοβου-
λίες για να οργανωθεί ο κόσμος και να μην χάσει το σπίτι του.
Στο Λος Άντζελες γίνονται τακτικές διαδηλώσεις έξω από την
οικία του Δημάρχου, απαιτώντας να παρθούν μέτρα προστα-
σίας για τους ενοικιαστές - μπλοκάρισμα των εξώσεων και
των αυξήσεων.

Στην Καλιφόρνια, ξεκινώντας από το κίνημα “Μανάδες για
την Κατοικία” στο Όκλαντ, άστεγες οικογένειες έχουν απλώσει
τον αγώνα και σε άλλα σημεία της πολιτείας,  καταλαμβάνον-
τας άδεια σπίτια. Στο Μιζούρι, ξεδιπλώθηκε μια κινητή διαμαρ-

τυρία σε ολόκληρο τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κάν-
σας Σίτι με το Σεντ Λούις.

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, 70 τοπικές οργανώσεις
έχουν συντονιστεί απαιτώντας μη καταβολή ενοικίων μέχρι να
τελειώσει η κρίση. Στο Μπρονξ η “Δράση των Γειτονιών για
Ασφαλή Διαμερίσματα” (CASA) που δραστηριοποιείται με τον

πιο φτωχό κόσμο της περιοχής, κυρίως ισπανόφωνους και
αφροαμερικανούς, οργάνωσε μια εκδήλωση με 150 άτομα
μεταξύ των οποίων έντεκα εκλεγμένοι από την περιοχή οι
οποίοι επί της αρχής δέχτηκαν να προωθήσουν τα αιτήμα-
τα. 

Τα ποσοστά των θανάτων από κορονοϊό στο Μπρονξ εί-
ναι τα διπλάσια από την υπόλοιπη πόλη. “Δεν είναι σύμ-
πτωση”, λέει η Ανίτα Λονγκ, από την CASA, “Το Μπρονξ
υποφέρει εδώ και δεκαετίες από την αποεπένδυση και τις
ρατσιστικές πολιτικές του κράτους. Όμως, όλοι μαζί είμα-
στε πολύ περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες”.

Το αγωνιστικό κλίμα έχει φέρει στη συζήτηση την πιθα-
νότητα απεργίας ενοικιαστών, αν δεν παρθούν μέτρα. Η
CASA εκτιμά ότι 40% των ενοικιαστών στο Μπρονξ δεν
έχουν λεφτά να πληρώσουν τον επόμενο μήνα. Η απεργία
έχει να κάνει με την ίδια την πραγματικότητα. Οι οργανω-
τές λένε πως με δεδομένο ότι χιλιάδες ενοικιαστές δεν θα

μπορούν να πληρώσουν το νοίκι το επόμενο διάστημα, είναι κα-
λύτερο να το κάνουν όλοι μαζί και να αυξήσουν την πίεση για
κατάργηση των νοικιών και του χρέους. Σε άλλη περίπτωση θα
υπάρξει έκρηξη νέων αστέγων τον Ιούνη, όταν θα τελειώσει το
μορατόριουμ στις εξώσεις.

Διαδηλωτές σε εργοτάξιο στο Χάκνεϊ
απαιτούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
Φωτό: Guy Smallman
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Η κυβέρνηση δολοφονεί,
οι εργαζόμενοι αντιστέκονται

BΡΕΤΑΝΙΑ  

ΗΠΑ  Kίνημα ενάντια στην αστεγία
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Να αλλάξουμε το σύστημα!

Οσυνδυασμός της πανδημίας
με την οικονομική κρίση
παίρνει ζοφερές διαστά-

σεις. Οι κυβερνήσεις μιλάνε για
έξοδο από την καραντίνα, αλλά
στην πράξη οδηγούν τον κόσμο στο
επόμενο κύμα της πανδημίας με χι-
λιάδες να έχουν χάσει τη δουλειά
τους, με περικοπές σε μισθούς,
συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες,
με τη δημόσια υγεία πιο εξασθενη-
μένη και καταπονημένη.

Το μόνο που σκέφτονται οι από
πάνω είναι πώς να εμποδίσουν τις
εργατικές αντιστάσεις με κάθε τρό-
πο: με τον φόβο, με τον περιορισμό
των ελευθεριών, με ρατσιστικές και
σεξιστικές εκστρατείες, με τις συ-
κοφαντίες για “ανευθυνότητα” σε
βάρος της Αριστεράς, των συνδικά-
των, του κόσμου που παλεύει. Αλλά
δεν τους περνάει. Οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία, οι εκπαιδευτικοί,
οι εργαζόμενοι στον τουρισμό-επι-
σιτισμό, οι άνθρωποι των τεχνών
έχουν ήδη ανοίξει το δρόμο της αν-
τίστασης. 

Ιστορικά, σε κάθε μεγάλη κρίση
του συστήματος η οργή της εργατι-
κής τάξης ξέσπασε σε μεγάλες
εκρήξεις που έφτασαν σε επανα-
στάσεις. Αυτή η παράδοση εμπνέει
και τους δικούς μας αγώνες σήμε-
ρα για να σώσουμε ζωές από τις
καταστροφικές αποτυχίες του καπι-
ταλισμού και να δυναμώσουμε την
προοπτική για μια κοινωνία όπου οι
ζωές μας θα είναι πάνω από τα κέρ-
δη τους.

Δηλώστε συμμετοχή στις εκδηλώ-
σεις που οργανώνει διαδικτυακά το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα στις
30 Μάη.

Όνο μα .....................................................................................................................................................................................

Επίθετο ..................................................................................................................................................................................

Τηλ. ............................................................................................................................................................................................

e-mail .......................................................................................................................................................................................

Ιδιότητα .................................................................................................................................................................................
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Για μια
εργατική
εναλλακτική
απέναντι
στην
πολλαπλή
αποτυχία του
καπιταλισμού

Νέα έκδοση

Θέλω να συμμετέχω 
στις εκδηλώσεις στις 30 Μάη
• Επικοινωνείστε: Τηλ. 6946 859704, 210 5221509  
• email: ergatiki@gmail.com

Τιμή συμβολικής ενίσχυσης: 3
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