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Αντιδραστικοί ανταγωνισμοί απ’ όλες τις πλευρές

Στις 2000 έχουν φτάσει μέχρι
τώρα οι προβολές στο facebo-
ok και το youtube από τη δια-

δικτυακή εκδήλωση παρουσίασης
του βιβλίου «Ελλάδα-Τουρκία: η
σύγκρουση των υποϊμπεριαλισμών»
του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου την
περασμένη Παρασκευή 15/5. Σχεδόν
οι μισές από αυτές τις προβολές έγι-
ναν στη διάρκεια της ζωντανής με-
τάδοσης, ενώ στην ίδια την εκδήλω-
ση μέσω της πλατφόρμας zoom
συμμετείχαν αγωνιστές και αγωνί-
στριες από την Κύπρο, την τουρκική
μειονότητα της Θράκης και αλλού.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Σωτήρης
Κοντογιάννης, από τη συντακτική
επιτροπή της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, ξεκινώντας από τη διαπίστωση
ότι οι ελληνοτουρκικοί ανταγωνισμοί
βρίσκονται στο χειρότερο επίπεδο
των τελευταίων 25 χρόνων. Αναφέρ-
θηκε στο ψευδές αφήγημα περί
αποκλειστικά τουρκικής επιθετικότη-
τας, δίνοντας την πραγματική εικόνα
των επιθετικών κινήσεων της Ελλά-
δας όσον αφορά τον εναέριο χώρο,
την υφαλοκρηπίδα, τον αγωγό East
Med που έχει επιθετική γεωστρατη-
γική σημασία -να εμπεδώσει τη συμ-
μαχία Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου.
Η πρώτη χώρα που έκανε συμμαχίες
για το μοίρασμα των ΑΟΖ ήταν η Ελ-

λάδα που συμμάχησε με το Ισραήλ,
την Κύπρο και σε πρώτη φάση την
Αίγυπτο, χαράσσοντας χάρτες με
βάση τους οποίους έχει ήδη αρχίσει
να “πουλάει” οικόπεδα προς εκμε-
τάλλευση.

Συνέχισε λέγοντας ότι το βιβλίο εί-
ναι κρίσιμο στο να εξηγήσουμε αυτά
τα φαινόμενα και να σταματήσουμε
την απειλή του πολέμου. Πατώντας
πάνω στις θεωρίες των μεγάλων
επαναστατών για τον ιμπεριαλισμό
(Λένιν, Μπουχάριν, Λούξεμπουργκ)
μπορούμε να προσδιορίσουμε τα
καθήκοντα της Αριστεράς και της
εργατικής τάξης, που είναι να στα-
θεί ενάντια στον πόλεμο, αλλά και
ενάντια στο σύστημα.

Στο βιβλίο περιέχεται και το άρ-
θρο της Μαρίας Στύλλου “Ο ιμπε-
ριαλισμός σήμερα”, γραμμένο το
1984, που εξηγεί τις αλλαγές που
έχουν μεσολαβήσει από εκείνη την
εποχή. Πώς από τον ιμπεριαλισμό
των αρχών του 20ου αιώνα φτάσαμε
στις συγκρούσεις των υποϊμπεριαλι-
σμών. Ελληνικός και τουρκικός
υποϊμπεριαλισμός αναπτύχθηκαν
συμμετρικά, ανταγωνίζονται για τη
μοιρασιά των Βαλκανίων και της Μ.
Ανατολής σε σφαίρες επιρροής και
αυτό το κάνουν αναζητώντας συμ-
μάχους -γι' αυτό βλέπουμε να δημι-

ουργούνται “άξονες”. 
Έκλεισε τονίζοντας ότι καθήκον

της αριστεράς είναι να εξηγεί την
αντιδραστική φύση αυτής της σύγ-
κρουσης και να ξεσκεπάζει τη “δική
της” άρχουσα τάξη για την ανατρο-
πή της. Κανένα κοινό συμφέρον δεν
έχει η εργατική τάξη με την άρχου-
σα τάξη της “πατρίδας της”.

Στη συνέχεια ο Ντίνος Αγιομαμί-
της, από την Εργατική Δημοκρατία,
έδωσε την εικόνα των επιπτώσεων
των ανταγωνισμών στην Κύπρο και
στην εργατική τάξη των δυο κοινο-

τήτων, καθώς και των αγώνων ενάν-
τια σε αυτές τις πολιτικές (περισσό-
τερα κάτω).

Συγκρούσεις
Ακολούθησαν μια σειρά παρεμβά-

σεις. Ο Λέανδρος Μπόλαρης, συγ-
γραφέας-ιστορικός, τόνισε ότι το
σύστημα είναι σε κρίση και το ίδιο
ισχύει για τον ιμπεριαλισμό, λέγον-
τας ότι δεν υπάρχει σταθερή προ-
οπτική για τις άρχουσες τάξεις, αντί-
θετα η προοπτική των εργατών είναι
η ρεαλιστική. Ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ,
δάσκαλος από την Ξάνθη, θύμισε
πως κάθε φορά που οξύνονται οι
συγκρούσεις, την πληρώνει ο κό-
σμος της μειονότητας. Το '74, τον
πόλεμο στην Κύπρο ακολούθησε μια
περίοδος που δεν μπορούσε κανείς
από τη μειονότητα να κάνει τίποτα,
από αγορά σπιτιού, μέχρι τη μετακί-
νηση, ή ακόμα και να αποκτήσει δί-
πλωμα οδήγησης. Τόνισε πως είμα-
στε πάλι σε μια τέτοια περίοδο, επι-
σημαίνοντας τις πρόσφατες ρατσι-
στικές επιθέσεις στους εργάτες της
μειονότητας που γύρισαν από την
Ευρώπη με αφορμή τον κορονοϊό. 

Ο Νίκος Λούντος, από την συντα-
κτική επιτροπή του περιοδικού Σοσια-
λισμός από τα Κάτω, στάθηκε στο
τρέχον αφήγημα ότι η Τουρκία είναι

μια “αναθεωρητική δύναμη” στην πε-
ριοχή, άρα αντικειμενικά πιο επικίνδυ-
νη. Τόνισε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει
και ότι το αφήγημα οδηγεί ακόμη και
τμήματα της αριστεράς στην παγίδα
να συνταχθεί με την “δική της” άρ-
χουσα τάξη. Υπογράμμισε επίσης ότι
η εργατική προοπτική βγαίνει στο
προσκήνιο καθώς καθεστώτα που
φαίνονταν ακλόνητα σε όλη την ευρύ-
τερη περιοχή έχουν να αντιμετωπί-
σουν εξεγέρσεις (Λίβανος κλπ).

Ο Μουσταφά Τσολακαλί ξεκίνησε
αναφέροντας το παράδειγμα του
γνωστού τουρκοφάγου βουλευτή της
ΝΔ Συρίγου που λέει “ετοιμαστείτε
για συγκρούσεις” και τόνισε μεταξύ
άλλων ότι οι κυβερνήσεις καλλιερ-
γούν τον φόβο για να κρύψουν τις
πολιτικές τους πίσω από τον εθνικι-
σμό. Ο Πάνος Γκαργκάνας, από την
Εργατική Αλληλεγγύη, σημείωσε ότι
είναι επιτακτικό να κερδίσουμε τον
κόσμο με το μέρος μας. Τόνισε ότι
αυτό είναι εφικτό, γιατί έχουμε πλή-
θος από επιχειρήματα. Οι εργάτες
δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν πολε-
μώντας για τις βραχονησίδες τη δε-
καετία του '90 ή για τα ορυκτά καύσι-
μα τώρα. Για αυτή τη συζήτηση είναι
ανεκτίμητο ένα τέτοιο βιβλίο.

Αφροδίτη Φράγκου

Ένα τέτοιο βιβλίο είναι πολύ επίκαιρο.
Ο ανταγωνισμός Ελλάδας Τουρκίας
είναι παιχνίδι με τη φωτιά: κινδυ-

νεύουν ανά πάσα στιγμή να μας οδηγήσουν
σε νέες συγκρούσεις και πολέμους με τις
γνωστές συνέπειες, αθώα θύματα. Η σύγ-
κρουση μεταφέρεται σε όλα τα επίπεδα.
Πρώτα και κύρια είναι ο ρατσισμός που χρει-
άζεται για να δικαιολογηθούν όλα αυτά.

Στις αρχές του χρόνου είχε φτάσει ένα κα-
ράβι με πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή
το οποίο προσέγγισε το λιμάνι της Πάφου.
Ξεκίνησε κυριολεκτικά ένας πόλεμος να μην
αφήσουν αυτούς τους ανθρώπους στη στε-
ριά. Είναι μια πολιτική πολύ συγκεκριμένη
και συγκροτημένη από την κυβέρνηση και
δεν αφορά όλους τους ξένους. Αφορά τους
φτωχούς ξένους, τους εργάτες. Σημερινή εί-
δηση, ο νέος “συντοπίτης” μας είναι ο πρίγ-
κηπας της Σαουδικής Αραβίας ο οποίος πή-
ρε κυπριακή υπηκοότητα γιατί αγόρασε δυο
διαμερίσματα σε έναν από τους πύργους
που κατασκευάζει η οικογένεια Αναστασιάδη
στη Λεμεσό. 

Ο ρατσισμός αφορά και τους Τουρκοκύ-
πριους. Η Κύπρος είναι ένα νησί που δεν εί-
χε ούτε ένα περιστατικό κορονοϊού, ήταν
όλα εισαγόμενα από τα αεροδρόμια. Όμως
η κυβέρνηση δεν έκλεισε τα αεροδρόμια και
τα λιμάνια, έκλεισε τα οδοφράγματα στη
Λευκωσία, δηλαδή τη διέλευση των απλών
ανθρώπων, ελληνοκύπριων και τουρκοκύ-
πριων, που συναντιόντουσαν από τις δυο
πλευρές. Αυτό δεν πέρασε έτσι, κάναμε μία
από τις πιο σημαντικές κινητοποιήσεις των

τελευταίων χρόνων και καταφέραμε να σπά-
σουμε τον κλοιό αυτόν και να συναντηθούμε
Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι στη μέση
της γραμμής που χωρίζει τον κυπριακό βορ-
ρά από το νότο. Ενώ σταματάει η καραντίνα
(καταστήματα, πτήσεις, τουρισμός κλπ), για
τα σημεία διέλευσης στα οδοφράγματα κα-
μία λέξη. 1500 Τουρκοκύπριοι που εργάζον-
ται στον Νότο, εδώ και δυο μήνες, δεν μπο-
ρούν να δουλέψουν και μένουν απλήρωτοι.

Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη χειρότε-
ρη φάση του ανταγωνισμού εμείς το κατα-

γράφουμε καθημερινά. Όλες οι διαδικασίες
διευθέτησης του κυπριακού έχουν πάει στον
βρόντο. Αντίθετα, οξύνονται όλα τα προ-
γράμματα που αφορούν εξορύξεις, πωλή-
σεις θαλασσίων τεμαχίων κλπ.

Αυτές οι πολιτικές χρειάζονται απαντή-
σεις. Υπάρχουν οι δυνατότητες; Ναι. Το σύν-
θημα των 1500 Τουρκοκύπριων σήμερα στο
οδόφραγμα ήταν “οι εργάτες ενωμένοι θα νι-
κήσουν”. Έχουμε χρόνια να ακούσουμε τέ-
τοια συνθήματα σε τέτοια ένταση και είναι
πολύ ενθαρρυντικά. Σήμερα έχουμε Δικοινο-

τική Πρωτοβουλία Συγγενών Αγνοουμένων,
δηλαδή συγγενείς αγνοούμενων και από τις
δυο πλευρές έχουν φτιάξει μια κοινή επιτρο-
πή κάτω από τον τίτλο “ο κοινός πόνος μας
ενώνει”. Έχουμε δικοινοτικές χορωδίες.
Έχουμε την Πλατφόρμα Ειρήνης που συμμε-
τέχουν πάνω από 80 οργανώσεις και από τις
δυο πλευρές και οργανώνει συχνά κινητοποι-
ήσεις με συμμετοχή και από τις δυο πλευ-
ρές. Έχουμε Πλατφόρμα Εκπαιδευτικών που
οργανώνει επισκέψεις εκπαιδευτικών και μα-
θητών από τη μία στην άλλη πλευρά.

Ένας ολόκληρος κόσμος έχει δει τις κοροϊ-
δίες του Αναστασιάδη. Σήμερα αυτός ο κό-
σμος ψάχνει την προοπτική στη δική μας κα-
τεύθυνση. Όσο κι αν φαίνονται μαύρα τα
πράγματα επειδή σε επίσημο επίπεδο δεν
προχωράει τίποτα, μέσα στην ίδια την κοινω-
νία και στην εργατική τάξη αλλάζουν πολλά.
Πολύς κόσμος συνειδητοποίησε ότι έχουμε 23
νεκρούς από τον κορονοϊό όχι επειδή ήταν
απρόσεκτοι αλλά επειδή κάποιος είχε διαλύ-
σει τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν είχαν μέτρα
προστασίας και όταν πήγαν να περιθάλψουν
τα πρώτα κρούσματα διαδόθηκε ο ιός και πολ-
λά νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Θα είναι και αύριο στους δρόμους οι νο-
σηλευτές, οι γιατροί, οι οικοδόμοι, οι Τουρ-
κοκύπριοι. Αυτό δεν μπορεί πια κανείς να το
σταματήσει και αυτό μας δίνει την ελπίδα και
την προοπτική ότι μπορούμε να σταματή-
σουμε -όπως σταμάτησαν οι εργάτες τον
Α'ΠΠ- τους ανταγωνισμούς στο δικό μας τρί-
γωνο, Άγκυρα-Αθήνα-Λευκωσία.

Ντίνος Αγιομαμίτης

ΚΥΠΡΟΣ “Οι εργάτες
ενωμένοι θα νικήσουν”

Άμα είσαι πλούσιος Σαουδάραβας αγοράζεις Κυπριακή υπηκοότητα
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“Πώς ξεπερνά η αστική τάξη τις κρίσεις; Από
το ένα μέρος καταστρέφοντας αναγκαστικά μά-
ζες από παραγωγικές δυνάμεις. Από το άλλο,
καταχτώντας νέες αγορές και εκμεταλλευόμενη
πιο βαθιά τις παλιές. Πώς λοιπόν; Προετοιμά-
ζοντας πιο ολόπλευρες και πιο τεράστιες κρί-
σεις και ελαττώνοντας τα μέσα για να προλα-
βαίνει τις κρίσεις”

Καρλ Μαρξ, Το κομμουνιστικό μανιφέστο

Έχει περάσει πάνω από ενάμισης αιώνας
από τότε που ο Μαρξ προειδοποιούσε
με αυτά τα λόγια για την τάση του κα-

πιταλισμού να τρεκλίζει από κρίση σε κρίση.
Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, αλλά οι άρχου-
σες τάξεις παραμένουν αμετανόητες. 

Οι (φιλο)ευρωπαϊκές εφημερίδες πανηγυρί-
ζουν με την είδηση ότι ο γαλλογερμανικός άξο-
νας της ΕΕ αποφάσισε να προτείνει τη δημι-
ουργία κοινού Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 500
δισ ευρώ. Η “ευρωπαϊκή αλληλεγγύη” είναι πα-

ρούσα, λένε, οι χώρες-μέλη που αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες θα μπορούν να δανειστούν φτη-
νά από ένα τέτοιο ταμείο που έχει ακλόνητη την
εμπιστοσύνη των αγορών.

Οι ίδιοι σοβαροφανείς “αναλυτές” και πολιτι-
κοί που μας έλεγαν ότι το ελληνικό δημόσιο
πρέπει να πάψει να δανείζεται, αντίθετα πρέπει
να εξασφαλίζει υπερπλεονάσματα του προϋπο-
λογισμού για να κάνει το δημόσιο χρέος “βιώσι-
μο”, τώρα διαφημίζουν ως λύση τον μεγαλύτε-
ρο δανεισμό. 

Θηλιά
“Μα πρόκειται για έκτακτα μέτρα λόγω του

κορονοϊού” έρχεται αμέσως η δικαιολογία από
τα ίδια στόματα. Μόνο που ο κορονοϊός δυστυ-
χώς σκοτώνει ανθρώπους και όχι το χρέος. Το
χρέος μπορούμε και πρέπει να το διαγράψουμε
μόνο εμείς με τους αγώνες μας, αλλιώς όσους
γλυτώσουν από την πανδημία θα τους πνίξει η
θηλιά του χρέους.

Πρέπει να θυμηθούμε ότι οι προκάτοχοι του
Σταϊκούρα και του Μητσοτάκη, ο Αλογοσκού-
φης και ο Καραμανλής έλεγαν ότι τα φτηνά δά-
νεια σε ευρώ είναι αναπτυξιακά, το ΑΕΠ τρέχει
πιο γρήγορα από το χρέος, όλα πάνε καλά. Και
ύστερα ήρθε το Κραχ του 2008-2010 και τα

Μνημόνια. Τότε ισχυρίζονταν ότι δεν ήξεραν τι
έρχεται, τώρα όμως ξέρουν πολύ καλά και ξα-
ναπαίρνουν το ίδιο ρίσκο με την προοπτική ότι
θα φορτώσουν ξανά τον λογαριασμό στις πλά-
τες της εργατικής τάξης.

Αυτή την προοπτική πρέπει να τη σταματή-
σουμε. Δεν έχουμε ανάγκη από νέα δάνεια από
την ΕΕ, αν σταματήσουμε να πληρώνουμε τα
τοκοχρεολύσια για τα παλιά δάνεια θα βρούμε
αρκετά λεφτά για τις άμεσες ανάγκες. Αν το
κράτος σταματήσει να επιδοτεί τους καπιταλι-
στές και προχωρήσει σε επίταξη των μεγάλων
επιχειρήσεων και των τραπεζών χωρίς αποζη-
μίωση για τους μεγαλομέτοχους που τις λυμαί-
νονται, μπορούμε να βάλουμε σε κίνηση την οι-
κονομία προστατεύοντας την απασχόληση,
τους μισθούς και τις συντάξεις που τώρα κινδυ-
νεύουν.

“Και ποιος θα τα κάνει όλα αυτά”; είναι το
ερώτημα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη πέρα από
το οργανωμένο εργατικό κίνημα που να μπορεί
να επιβάλει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ο κόσμος
που αυτή τη στιγμή βγαίνει στον αγώνα ενάντια
στις κυβερνητικές επιθέσεις στα σχολεία, στα
νοσοκομεία, στο μηνιάτικο και τις δουλειές
όλων των εργαζόμενων σε όλους τους κλά-
δους, έχει κάθε συμφέρον να κάνει δική του την
αντικαπιταλιστική προοπτική.

Γι' αυτό, η πρώτη απάντησή μας στους απα-
τεώνες που κυβερνάνε είναι να οργανώσουμε,
να συντονίσουμε και να κλιμακώσουμε τους
αγώνες που έχουν ξεκινήσει, να τους κάνουμε
πανεργατικό κύμα αντίστασης. Και παράλληλα
να δυναμώσουμε την αντικαπιταλιστική, την
επαναστατική αριστερά που δεν παύει ούτε
στιγμή να θυμίζει στην τάξη μας ότι έχει έναν
ολόκληρο κόσμο να κερδίσει.

Λένε ότι ο δολοφόνος πάντα επι-
στρέφει στον τόπο του εγκλήμα-

τος. Αυτό ακριβώς κάνει η κυβέρνη-
ση της ΝΔ στην περίπτωση της ΕΡΤ: 

Το στρατηγικό και επιχειρησιακό
σχέδιο που προωθεί για το 2020-24,
αποτελεί, μετά το “μαύρο” του 2013
επί Σαμαροβενιζέλων, τη μεγαλύτε-
ρη επίθεση τόσο στους εργαζόμε-
νους της δημόσιας ραδιοτηλεόρα-
σης όσο και στην κοινωνία και την
ενημέρωσή της.

Το πρώτο πράγμα που κάνει το
σχέδιο είναι ότι ανοίγει το δρόμο
στην ακόμα μεγαλύτερη μείωση του
προσωπικού. Το 2009/10 εργάζον-
ταν στην ΕΡΤ 3500 εργαζόμενοι συν
1000 συμβασιούχοι. Σήμερα ο αριθ-
μός των εργαζόμενων δεν ξεπερνά
τους 2200, μια κυνική ομολογία ότι
τα τελευταία δέκα χρόνια χάθηκαν
πάνω από 2500 θέσεις εργασίας. Κι
όμως η Διοίκηση της ΕΡΤ δεν βλέπει
την ώρα να επιβάλει “εθελούσια”
έξοδο για τουλάχιστον άλλους 400
εργαζόμενους και βέβαια για τους
υπόλοιπους αποζητεί περισσότερη
“ευελιξία” σε σχέσεις εργασίας-
προσλήψεις-απολύσεις, αφού πρώ-
τα θα τους έχει περάσει από “κινητι-
κότητα” και “αξιολόγηση”.

Η συρρίκνωση δεν περιορίζεται
στο επίπεδο του προσωπικού, αλλά
αφορά την ΕΡΤ ως φορέα. Το παρά-
δειγμα των 19 περιφερειακών σταθ-
μών που θα είναι οργανωμένοι στη
βάση των 11 περιφερειών της χώ-
ρας είναι το πιο χαρακτηριστικό, κα-
θώς μέσω της ενοποίησης επιχειρεί-
ται η κατάργηση πολλών από αυτών.
Δεν είναι όμως το μόνο. Ανάλογες
είναι οι επιλογές πχ για τα βραχέα
(κατάργηση), για την ΕΡΤ SPORTS
(κλείσιμο καναλιού μετά τους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες), για την ακίνητη
περιουσία της ΕΡΤ (κτίρια της ΕΡΤ
έχουν ήδη λεηλατηθεί από διάφορα
υπουργεία).

Το κενό της συρρίκνωσης θα κα-
λυφθεί με τις ήδη ξεκινημένες συ-
νέργειες στο πρόγραμμα, τις εξωτε-
ρικές παραγωγές, την εργασία ou-
tsourcing, τους εργολάβους κλπ.
Δεν είναι τυχαίο ότι στα έξοδα το
κονδύλι “προς τρίτους” είναι αυξη-
μένο κατά 4 εκατομμύρια περίπου,
ενώ για τη μισθοδοσία κομμένο κατά
3 εκατομμύρια. Το σχέδιο γιγαντώ-
νει την εισόδο των ιδιωτών με κακο-
πληρωμένους εργαζόμενους στις
εταιρίες αυτές και εξίσου κακοπλη-
ρωμένους και χωρίς σταθερή σχέση
τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. 

Συνέχεια στη σελ. 15

19 Μάη, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Νέο τεύχος
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Να κάνουμε την αντίσταση
πανεργατική

Ετοιμάζουν
νέο “Μαύρο”
στην ΕΡΤ
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Σε μεγάλη κινητοποίηση στις 28 Μάη στις 11πμ στο
Σύνταγμα προχωρούν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό-

τουρισμό. Η κυβέρνηση δίνει το πράσινο φως για να ανοί-
ξουν τα μαγαζιά και οι εργαζόμενοι του κλάδου συνεχί-
ζουν τη μάχη που άνοιξαν με τη διαδήλωση στις 28 Απρί-
λη.

Ο Βασίλης Μυρσινιάς ενημερώνει για τις δράσεις της
“Καμαριέρας”: 

“Με εξορμήσεις ενημέρωσης σε μαγαζιά του κλάδου
αλλά και συμμετοχή στη συγκέντρωση-συνέντευξη Τύπου
του συνδικάτου συνεχίστηκε η δράση της αντικαπιταλιστι-
κής κίνησης στον επισιτισμό-τουρισμό “Καμαριέρα”. Σε
μαγαζιά του κέντρου της Αθήνας αλλά και των Αμπελοκή-
πων που παρεμβήκαμε πολύ θετικό ήταν ότι πολύ περισ-
σότεροι συνάδελφοι σε σχέση με πέρυσι ίδια εποχή γνώ-
ριζαν το Συνδικάτο Αττικής και μάλιστα η διαδήλωση στις
28 Απρίλη είχε ακουστεί δυνατά. 

Η νέα ανακοίνωση της Καμαριέρας έδινε τον τόνο για
σύγκρουση με τις επιλογές τη κυβέρνησης ενόψει ανοίγ-
ματος των επιχειρήσεων της εστίασης για τις 25 Μάη. Αυ-
τά θα τα αναδείξουμε με την διαδικτυακή εκδήλωση της
Καμαριέρας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μάη
στις 6μμ και ακόμη περισσότερο με τη συγκέντρωση που
το συνδικάτο ανακοίνωσε για την Πέμπτη 28 Μάη. Τώρα
χρειάζεται να κλιμακώσουμε τη δράση με απεργία εκείνη
τη μέρα για να συμμετέχουν όλοι και όλες- είτε έχουν πιά-
σει δουλειά είτε όχι”.

Η κινητοποίηση ανακοινώθηκε στη συνέντευξη Τύπου
που έδωσε το συνδικάτο επισιτισμού το πρωί του Σαββά-
του 16/5 στο Σύνταγμα. Παρευρέθηκαν δεκάδες εργαζό-
μενοι από τον χώρο του επισιτισμού-τουρισμού. Με πανό
ήταν εκεί η “Καμαριέρα”, το σωματείο εργαζομένων του
ξενοδοχείου Marriott και του Royal Olympic, που βρίσκεται
σε κινητοποιήσεις για την πληρωμή των δεδουλευμένων. 

“Τη Δευτέρα έχουμε συγκέντρωση έξω από το ξενοδο-
χείο. Ο εργοδότης  και διευθύνων σύμβουλος παρακρατά
παράνομα μισθούς από το Μάρτιο, πριν την κρίση δηλα-
δή, και αρνείται να βάλει χέρι στα αποθεματικά”, δήλωσε
ο Σπύρος Πετρολέκας, πρόεδρος του σωματείου εργαζο-
μένων στο Royal Olympic. 

O Γιώργος Χατζούδας, μάγειρας, αντιπρόεδρος στο σω-
ματείο εργαζόμενων του Marriott είπε ότι “τα σωματεία
δεν μπαίνουν σε αναστολή, έχει φτάσει η κατάλληλη ώρα
για αντεπίθεση τώρα που θα ξανανοίξουν τα ξενοδοχεία”.

Μ.Ν.

Γονείς - Εκπαιδευτικοί αντιδρούν παντού
Ηεπαναλειτουργία των σχολείων σε μη ασφαλείς συνθήκες

προκαλεί αντιδράσεις διεθνώς. 
Στη Βρετανία το συνδικάτο των εκπαιδευτικών έχει εγγράψει

περισσότερα από 7.500 νέα μέλη από την περασμένη Κυριακή
όταν ο Τζόνσον ανακοίνωσε το ξανάνοιγμα των σχολείων από
την 1η Ιούνη. “Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι οργανώθηκαν γιατί
θεωρούν ότι δεν είναι ασφαλές να ξαναπάνε για δουλειά” δή-
λωσε στην εφημερίδα Socialist Worker, ο Άλεξ Κέννυ, συνδικα-
λιστικό στέλεχος του συνδικάτου. 

“Δεν πιστεύω ότι η επιστροφή των παιδιών στα νηπιαγωγεία
και τα δημοτικά γίνεται για το καλό τους. Γίνεται για να επι-
στρέψουν οι γονείς στις δουλειές τους” εκτιμάει η δασκάλα
Ντέμπι Μπράουν, μιλώντας στην ίδια εφημερίδα. “Τα σχολεία
μας δεν είναι φτιαγμένα ώστε να τηρούνται οι κανόνες φυσικής
απόστασης. Οι αίθουσες είναι μικρές, το ίδιο και τα προαύλια,
τα εστιατόρια κλπ”. 

“Κάναμε διαδικτυακή συνέλευση που πολύ γρήγορα ξεπέρα-
σε τους 100 σε συμμετοχή. Μπήκε σε ψηφοφορία το να αρνη-
θούμε να επιστρέψουμε την 1η Ιούνη κι όλοι ψήφισαν ναι” δή-
λωσε ο Στέφαν Σίμς, περιφερειακός γραμματέας του σωματεί-
ου των εκπαιδευτικών στο Ανατολικό Λονδίνο. Το ίδιο και οι μα-
θητές. “Οργανωθήκαμε μέσω διαδικτύου κι έχουμε ξεκινήσει
συλλογή υπογραφών” λέει η 15χρονη μαθήτρια Κουίβε. “Πόσα
παιδιά θα είμαστε στην τάξη, πως θα τρώμε μεσημεριανό, πώς
θα μπαίνουμε όλοι μαζί, την ίδια ώρα, από την ίδια μικρή είσο-
δο; Θέλουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο. Δεν θα πάμε τυφλά σε μια
επικίνδυνη κατάσταση, ρισκάροντας την υγεία των οικογενειών
μας”.

Στη Γαλλία τα σχολεία ήταν προγραμματισμένα να ανοίξουν
την περασμένη Δευτέρα, παρότι το επιστημονικό συμβούλιο
θεωρούσε ότι είναι “πολύ νωρίς” και το 76% των Γάλλων συμ-
φωνούσε ότι τα σχολεία πρέπει να παραμείνουν κλειστά μέχρι

το Σεπτέμβρη. Και στη Γαλλία η βιασύνη για το άνοιγμα των
σχολείων είχε να κάνει με την επιστροφή των εργαζόμενων γο-
νιών στη δουλειά, την επανέναρξη της παραγωγής και την ανα-
ζωογόνηση της κερδοφορίας. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Εντουάρντ Φιλίπ αυτό ήταν απαραίτητο γιατί “οι ναυαρχίδες
της βιομηχανίας μας απειλούνται”. Παρ' όλα αυτά πολλά σχο-
λεία δεν άνοιξαν χάρη στην άρνηση των εκπαιδευτικών να επι-
στρέψουν. Τρία σωματεία εκπαιδευτικών παρότρυναν τα μέλη
τους να ζητήσουν άδεια για λόγους υγείας κι αν τους την αρ-
νιόνταν να κατέβαιναν σε απεργία. “Όλοι στο σχολείο ήταν
έτοιμοι να απεργήσουν κι έτσι η διεύθυνση υποχώρησε” λέει η
Άγκαθα, δασκάλα σε σχολείο της Μασαλίας. “Σε ένα άλλο σχο-
λείο, μόλις ένας στους δέκα πήγε για δουλειά. Δεν πρέπει να
ρισκάρουμε τις ζωές των παιδιών και των γονιών τους για τα
κέρδη των αφεντικών” συνέχισε.

Σ.Μ.

Τα σχολεία δεν είναι ασφαλή 
για να ανοίξουν
Σε ακατάλληλα σχολεία κλήθηκαν να

επιστρέψουν οι μαθητές/τριες και οι
εκπαιδευτικοί αυτή τη Δευτέρα. Μια σει-
ρά σύλλογοι γονέων, μαθητές κι εκπαι-
δευτικοί καταγγέλουν ότι τα σχολεία
ανοίγουν με τις ίδιες μεγάλες ελλείψεις
που είχαν πριν την επιδημία, με λίγες και
κακοπληρωμένες καθαρίστριες, με κα-
κές υποδομές κλπ.

Χειρότερη είναι η κατάσταση στις ερ-
γατογειτονιές.

Ότι “βαφτίζει το κρέας ψάρι” σχολιάζει
ο Σύλλογος Γονέων του 5ου ΓΕΛ Περι-
στερίου τη διαφήμιση της επαναλειτουρ-
γίας από την κυβέρνηση. “Ας δώσουμε
και εμείς οι γονείς την πραγματική εικό-
να... Υπάρχουν 6 τουαλέτες για 245 περί-
που παιδιά... Φουσκωμένο ταβάνι, μού-
χλα, οξειδωμένοι μεγάλοι σωλήνες...
Εμείς οι γονείς και οι μαθητές που ζού-
σαμε την τραγική κανονικότητα, δεν μπο-
ρούμε να ανεχτούμε την μαγική εικόνα
της νέας κανονικότητας που παρουσιά-
ζεται σε μιας βδομάδας μπαλώματα” κα-
ταλήγουν. 

Οι γονείς της 4ης δημοτικής κοινότη-
τας Αθηνών (Σεπόλια, Κολωνός) εκφρά-
ζουν την έντονη ανησυχία τους για “το
πρόβλημα της ανεπαρκούς καθαριότη-
τας στα σχολεία, όπως αυτή διαμορφώ-

νεται από την έλλειψη μόνιμου βοηθητι-
κού προσωπικού καθαριότητας”. 

Αντίστοιχα και οι γονείς της 6ης κοινό-
τητα του δήμου Αθήνας (Κυψέλη, Βικτώ-
ρια), που σε ανακοίνωση της Ένωσής
τους τονίζουν ότι “παρά τις διαβεβαι-
ώσεις του Υπουργείου πως θα μοιρα-
στούν τα παιδιά με τέτοιο τρόπο, ώστε
θα τηρούνται οι προϋποθέσεις απόστα-
σης που έχει ο ΕΟΔΥ ορίσει, εμείς γνω-
ρίζουμε από πρώτο χέρι τα τεράστια
προβλήματα των κτιριακών εγκαταστά-
σεων των σχολείων. Αίθουσες κομμένες
στα δυο, σκουριασμένα κάγκελα και
βρύσες, σπασμένα πλακάκια, υπόγειες
αίθουσες που δεν αερίζονται κλπ...  Δεν
είναι λύση η «μετάταξη» των καθαρι-
στριών από τα δημοτικά και τα νηπιαγω-
γεία”. 

Πρόκληση Κεραμέως
“Η Κεραμέως συνεχίζει να προκαλεί,

και για να φτιασιδώσει την επίθεση, στή-
νει σόου με τα παπαγαλάκια της στα
ΜΜΕ ότι όλα είναι εντάξει στα σχολεία.
Τίποτα δεν είναι εντάξει! 

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί γνωρί-
ζουν καλά ότι τα σχολεία άνοιξαν χωρίς
προετοιμασία, σε άθλιες συνθήκες και με
ρίσκο τις ζωές και την υγεία εκπαιδευτι-

κών και μαθητών” υπογραμμίζει μεταξύ
άλλων το Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Η Τάξη
μας” σε προκήρυξη που μοιράστηκε σε
δεκάδες πύλες σχολείων, τη Δευτέρα
18/5.

“Η κυβέρνηση θεωρεί συνωστισμό τον
κόσμο που βγαίνει στις πλατείες αλλά
θεωρεί ότι τα σχολεία είναι ασφαλή χω-
ρίς μάσκες, απολυμαντικά, καθαρίστριες
και καθηγητές. Σε κάθε σχολείο οι εκπαι-
δευτικοί δίνουν τεράστιο αγώνα να ορ-
γανώσουν την είσοδο, το μάθημα, την
έξοδο για να τηρήσουν τα μέτρα ασφα-
λείας. Οι ελάχιστες καθαρίστριες- απλή-
ρωτες εδώ και μήνες- παίζουν το ρόλο
του παιδοφύλακα στα προαύλια” σχολιά-
ζουν οι Μαθητές/τριες Anticapitalista. “Κι
επειδή εμάς μας νοιάζει η Δημόσια και
Δωρεάν Παιδεία για όλους και όλες χω-
ρίς εξαιρέσεις και πάνω απ' όλα για κάθε
φτωχό παιδί που το απολυτήριό του είναι
ο μόνος τρόπος να ψάξει για δουλειά,
λέμε πώς: οι μέρες της Κεραμέως είναι
μετρημένες! Ενώνουμε τον αγώνα και
την αντίστασή μας με τους καθηγητές
που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις συνε-
χώς, με τους φοιτητές, τους εργαζόμε-
νους στα νοσοκομεία που παλεύουν με
τα ίδια θηρία, και με όλη την κοινωνία”
καταλήγουν. 

ΕΠΙΣΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κινητοποίηση 
στις 28 Μάη

Διαμαρτυρία στη Βρετανία ενάντια στην επισφαλή επιστροφή στη δουλειά. 
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“Την περασμένη Δευτέρα που άνοι-
ξαν τα σχολεία για την Γ'Λυκείου, δεν
πήγε ούτε ένα παιδί στο δικό μου
σχολείο. Μόνο οι καθηγητές. Δεν
υπάρχουν οι όροι που να διασφαλί-
ζουν την Υγεία μας. Εγώ για παρά-
δειγμα κάνω μάθημα σε προ.κατ.

Πολλά παιδιά που ξέρω παρότι διά-
βαζαν όλο το χρόνο, πήγαιναν φρον-
τιστήριο κλπ, αποφάσισαν να μη δώ-
σουν εξετάσεις. Οι γονείς τους ξέμει-
ναν από δουλειά τον καιρό της κα-
ραντίνας, δεν μπορούσαν να συνεχί-
σουν να πληρώνουν για την προετοι-
μασία τους κι έτσι τώρα δεν θα συμ-
μετέχουν στις εξετάσεις. Άλλα παι-
διά, που πάνε μάλιστα στην Γ' Λυ-
κείου, δεν έχουν ούτε υπολογιστή,
ούτε ίντερνετ και παρά τις ελλείψεις
σε μέτρα ασφάλειας αναγκάζονται να
πηγαίνουν σχολείο γιατί ο,τι μάθουν,
θα το μάθουν εκεί”.

Σπυριδούλα
Μαθήτρια Anticapitalista

Έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα από
τις 14 Απρίλη με τη διαμαρτυρία
στο Υπουργείο Παιδείας και συνεχί-
ζουμε διαδηλώνοντας κάθε βδομά-
δα διεκδικώντας ότι δεν θα περάσει
το νομοσχέδιο της Κεραμέως.

Σε πολλές ΕΛΜΕ γίνονται συνε-
λεύσεις, αλλά η ΟΛΜΕ καθυστερεί
να ορίσει τη συνέλευση προέδρων.
Από τη μεριά μας σαν Παρεμβάσεις
προτείνουμε να κηρυχθεί 48ωρη
απεργία και αμέσως μετά νέες συ-
νελεύσεις για να κλιμακώσουμε. 

Χρήστος Κουρνιώτης,
μέλος ΕΛΜΕ Ζεφύρι-Άνω Λιόσια-

Φυλή

Η μεγαλειώδης συγκέντρωση δεί-
χνει την οργή των εκπαιδευτικών για
τα μέτρα του Υπουργείου. Αισιοδο-
ξούμε ότι το μέτρο της εισαγωγής
καμερών στις αίθουσες θα καταρ-
γηθεί στην πράξη κι ότι κανείς εκ-
παιδευτικός, μαθητής και γονιός
δεν θα δεχτεί να μπει ο “Μεγάλος
Αδερφός” στα σχολεία. Το ίδιο και
το πολυνομοσχέδιο. Δεν θα το αφή-
σουμε να περάσει. Κι ακόμα κι αν το
ψηφίσουν θα το καταργήσουμε
στην πράξη. 

Σχετικά με την επαναλειτουργία
των σχολείων πιστεύουμε ότι δεν θα
έπρεπε να ανοίξουν τώρα. Για τόσες
λίγες μέρες, το υγειονομικό ρίσκο
είναι πολύ μεγάλο συγκριτικά με το
παιδαγωγικό όφελος. Θα έπρεπε να
παραμείνουν κλειστά όλο το καλο-
καίρι ώστε να παρθούν τα κατάλλη-
λα μέτρα και να ανοίξουν όπως πρέ-
πει το Σεπτέμβρη. Αυτό σημαίνει τά-
ξεις με λιγότερα παιδιά, μόνιμοι διο-
ρισμοί για να υπάρχουν αρκετοί εκ-
παιδευτικοί ώστε να “μοιραστούν” οι
μαθητές σε περισσότερα τμήματα,
προσλήψεις καθαριστριών με αξιο-
πρεπείς μισθούς και όρους εργα-
σίας, προμήθεια επαρκούς ποσότη-
τας μασκών, αντισηπτικών, χώρο και
πρόσληψη γιατρού σε κάθε σχολείο
κλπ. Δεν νομίζω όμως ότι η κυβέρνη-
ση έχει σκοπό να πάρει τα οποιαδή-
ποτε ωφέλιμα μέτρα. Θέλουμε να
ανοίξουν τα σχολεία, αλλά όπως
πρέπει. Με γνώμονα τη μόρφωση
και τη δημόσια υγεία κι ασφάλεια.
Όχι με οικονομικά κριτήρια.

Ανθή Βέλλη
πρόεδρος ΣΕΠΕ Γλυφάδας-Βάρης -

Βούλας-Βουλιαγμένης

Μοναδικό κριτήριο για ο,τι γίνεται
πρέπει να είναι το καλό των παιδιών. 

Όχι των ιδιωτικών συμφερόντων.
Χρειάζεται να δώσουμε και στους
γονείς να καταλάβουν τι πάει να πε-
ράσει το νομοσχέδιο της Κεραμέ-
ως. Κανείς δεν θέλει τα παιδιά του
να πηγαίνουν σε σχολεία μπιγκ
μπράδερ. Τα σχολεία δεν θα είναι
ποτέ πια ίδια κι εννοώ ότι θα αλλά-
ξουν προς το χειρότερο. 

Σταυρούλα Τσακανίκα
νηπιαγωγός

Η διαδήλωση είναι η μεγαλύτερη
που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια.
Πολύ ελπιδοφόρα. Οι συνδικαλιστι-
κές ηγεσίες χρειάζεται να λάβουν το
μήνυμα για το πώς πρέπει να συνεχί-
σουμε. 

Η απάντηση πρέπει να είναι μια.
Όλοι οι εργαζόμενοι σε πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση να
προχωρήσουμε σε απεργία. Ήδη συ-
ζητιέται στους συλλόγους η πρότασή
μας για 48ωρη απεργία με προοπτική
κλιμάκωσης. Δεν πρέπει να περιμέ-
νουμε την ψήφιση για να κάνουμε
“συμβολικά” μια διαμαρτυρία εκείνη
την ημέρα. Χρειάζεται να κλιμακώ-
σουμε με στόχο να παρθεί πίσω το
νομοσχέδιο – έκτρωμα. Και έτσι να
επιβάλουμε με τους δικούς μας
όρους το πώς θα ανοίξουν από Σε-
πτέμβρη τα σχολεία. Με μαζικές
προσλήψεις και μονιμοποιήσεις εκ-
παιδευτικών και με καλύτερες σχολι-
κές εγκαταστάσεις. Αλλιώς δεν μπο-
ρούμε να πάμε στο απαραίτητο μέ-
τρο των περισσότερων τάξεων με λι-
γότερα παιδιά. Άμεσα χρειάζεται να
πάμε όλοι σε συνελεύσεις και αυτός
ο κόσμος που κατεβαίνει στους δρό-
μους γεμάτος οργή, να επιβάλει
απεργία, σπάζοντας τους δισταγ-
μούς τόσο των συνδικαλιστικών ηγε-
σιών, όσο κι ενός κομματιού της αρι-
στεράς του κλάδου. 

Όσο για τα παιδιά που δίνουν πα-
νελλήνιες, το Δίκτυο Εκπαιδευτικών
“Η Τάξη μας” έχει την πρόταση που
καταθέτουμε προς ψήφιση και στις
συνελεύσεις μας. “Όχι εξετάσεις.
Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση”. Ειδικά σε αυτές τις
συνθήκες. Έχει γίνει σε αντίστοιχες
περιπτώσεις, όπως με τα παιδιά στο
Μάτι, το ίδιο να γίνει και τώρα.

Μάνος Καρτέρης,
μέλος ΣΕΠΕ Αργοσαρωνικού 

Πόρου Γαλατά 
Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, φοιτητές/τριες, μαθη-
τές/τριες και γονείς διαδήλωσαν στο κέντρο
της Αθήνας, στο πανεκπαιδευτικό συλλαλη-

τήριο που κάλεσαν οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτι-
κών σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία - ΔΟΕ, ΟΛΜΕ,
ΟΙΕΛΕ, την Τετάρτη 13/5, ενώ ένα ακόμα μαζικό
συλλαλητήριο ήταν σε εξέλιξη το μεσημέρι της
Τρίτης 19/5, την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη
πήγαινε στο τυπογραφείο. 

Βασικές διεκδικήσεις των διαδηλωτών είναι η
άμεση απόσυρση του αντιεκπαιδευτικού νομοσχε-
δίου, να μην μπουν κάμερες στις σχολικές αίθου-
σες, και να μην παίζονται παιχνίδια με την Υγεία
μαθητών κι εκπαιδευτικών, που καλούνται να επι-
στρέψουν σε σχολεία που δεν πληρούν τις υγει-
ονομικές προϋποθέσεις. "Στο δρόμο έως να φύγει
η Κεραμέως" ήταν ένα από τα συνθήματα που δεί-
χνουν τις διαθέσεις στέλνοντας καθαρό μήνυμα
τόσο προς την Υπουργό Παιδείας, όσο και προς
τις συνδικαλιστικές ομοσπονδίες για απεργιακή
κλιμάκωση. Η πίεση στη συνδικαλιστική ηγεσία εί-
ναι απαραίτητη καθώς το ΔΣ της ΟΛΜΕ βάζει προ-
οπτική για συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ στη 1
ή 4 Ιούνη, παρότι η Κεραμέως λέει ότι θα καταθέ-
σει το ν/σ τέλος Μάη!

Η μεγάλη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις δεν είναι
χαρακτηριστικό μόνο της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη,
στα Χανιά, στο Ηράκλειο, την Ξάνθη, την Αλεξαν-
δρούπολη, τα Τρίκαλα, τη Λέσβο παντού, οι δρόμοι
γέμισαν από τον κόσμο της εκπαίδευσης. Σε κάποια
σημεία όπως στην Πάτρα μαζί με τους εκπαιδευτι-
κούς διαδήλωσαν και οι εργαζόμενοι των δημόσιων
νοσοκομείων, ενώ στην Αθήνα το παρών έδωσαν και
μια σειρά συλλογικότητες, ανάμεσά τους ο Συντονι-
σμός Εργατικής Αντίστασης και η Ανταρσία στις γει-
τονιές της Αθήνας. Από το μικρόφωνο της συγκέν-
τρωσης χαιρέτησε ο γιατρός του ΓΝΑ Γεννηματάς,
Χρίστος Αργύρης, μέλος του Συντονιστικού Νοσοκο-
μείων και του Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ.

Η μαζικότητα των διαδηλώσεων είναι ενδεικτική
της αγωνιστικής διάθεσης των εκπαιδευτικών και
των πιέσεων που δέχονται οι ηγεσίες των ΟΛΜΕ και
ΔΟΕ, προκειμένου να κλιμακώσουν απεργιακά. 

Αυτό φαίνεται κι από τις συνελεύσεις στις οποίες
προχωρούν μια σειρά σύλλογοι δασκάλων και κα-
θηγητών και αυτή τη βδομάδα. Οι δάσκαλοι των
Χανίων σε μια μαζική συνέλευσή τους την Παρα-
σκευή 15/5 αποφάσισαν μεταξύ άλλων τον κοινό
απεργιακό βηματισμό με τους καθηγητές της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και 48ωρη απεργιακή κι-
νητοποίηση όταν ανοίξουν τα σχολεία της πρωτο-
βάθμιας. Την οργάνωση του αγώνα την αναλαμβά-
νει ανοιχτή απεργιακή επιτροπή. Ταυτόχρονα απο-
φάσισαν τη μη εφαρμογή της τροπολογίας που βά-

ζει κάμερες στις τάξεις και την αποχή από τη διαδι-
κασία της αξιολόγησης. Για να φτάσουν σε αυτές
τις αποφάσεις χρειάστηκε να ξεπεράσουν προσπά-
θεια συνδικαλιστών από τη συμμαχία ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙ-
ΖΑ που επέμεναν στο να μην παρθούν αποφάσεις.
“Ήταν η πιο μαζική συνέλευση τα τελευταία χρό-
νια. Πάνω από 100 άτομα έκατσαν μέχρι το τέλος
για να πάρουν τις αποφάσεις. Εκτός από την απερ-
γιακή πρόταση, προτείναμε τη συμμετοχή μας στο
αντιφασιστικό συλλαλητήριο της Κυριακής και ψή-
φισμα για ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθμί-
δες της εκπαίδευσης, που επίσης υπερψηφίστη-
καν” σημείωσε ο Σεραφείμ Ρίζος μέλος του Δ.Σ ΣΕ-
ΠΕ Χανίων.  

Αυτή και πολλές ακόμα εικόνες από τις συνελεύ-
σεις ήρθαν στη διαδικτυακή σύσκεψη του Δικτύου
Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας” που έγινε το απόγευ-
μα του Σαββάτου 16/5.

“Η συνέλευσή μας είχε πάνω από 70 άτομα. Από
τη μεριά των συνδικαλιστών που πρόσκεινται στο
ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ δεν έμπαινε καμία προοπτική
απεργιακής μάχης. Η συζήτηση έδωσε σε πολλούς
συναδέλφους να καταλάβουν ότι αν δεν μπουν οι ίδι-
οι να στηρίξουν μια αγωνιστική πρόταση, τότε δεν
θα βγει αγωνιστική απόφαση. Πολύς κόσμος βράζει.
Κόσμος που μέχρι τώρα δεν ήταν ενεργός συνδικα-
λιστικά, δεν είναι στις Παρεμβάσεις ή στην επανα-
στατική αριστερά. Η τροπολογία με τις κάμερες
ήταν το κερασάκι στην τούρτα” μετέφερε η Ντίνα
Γκαρανέ, καθηγήτρια στη Γ' ΕΛΜΕ. 

“Μετά από πολύ καιρό η Ξάνθη είδε μια τόσο με-
γάλη κινητοποίηση” είπε ο δάσκαλος Τζεμαλί Μη-
λιαζήμ, αναφερόμενος στη διαδήλωση της Τετάρ-
της 13/5. “Πάνω από 300 άτομα συμμετείχαν, που
για την Ξάνθη είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός,
ενδεικτικός της οργής των συναδέλφων. Πολλοί
δεν το περίμεναν. Με συναδέλφους που συζητάμε
όλοι εκφράζουν την αγωνία αν θα κλιμακώσουμε
τις κινητοποιήσεις. Η αριστερά του κλάδου είναι
πίσω από τις διαθέσεις του κόσμου. Παίζει ρόλο τι
πρωτοβουλίες θα πάρουμε από τη μεριά μας για
να εκφράσουμε αυτή την οργή”. 

Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας” διεκδικεί
“από τις ομοσπονδίες μας ΟΛΜΕ - ΔΟΕ γύρο συ-
νελεύσεων και απεργιακή απόφαση. Να αποφασί-
σουν σαν πρώτο βήμα άμεσα 48ωρη απεργία και
κλιμάκωση στην συνέχεια σε διαρκείας. ΕΛΜΕ και
ΣΕΠΕ να οργανώσουν συνελεύσεις, σε ανοιχτούς
χώρους. Να βάλουμε μπροστά επιτροπές αγώνα,
απεργιακές επιτροπές, επιτροπές αναπληρωτών,
για να οργανώσουν τις συνελεύσεις και την απερ-
γία και μαζί με μαθητές, φοιτητές και γονείς πα-
νεκπαιδευτικό μέτωπο αγώνα”.

Στέλιος Μιχαηλίδης 

Απεργία - 
για να φύγει η Κεραμέως

19/5, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, Αθήνα.
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Εκατοντάδες υγειονομικοί
συμμετείχαν στην απεργια-
κή συγκέντρωση στην 3η

και 4η ΥΠΕ την περασμένη Πέμ-
πτη 14 Μάη, στο πλαίσιο της στά-
σης εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ.

«Ήταν η πιο μαζική συγκέντρω-
ση στις ΥΠΕ τα τελευταία δυο
χρόνια», μας είπε ο Γιάννης Κού-
τρας, μέλος ΔΣ του Σωματείου
Εργαζόμενων στο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης και της ΕΝΙΘ. «Η
πλειοψηφία ήταν νοσηλεύτριες/ές,
που μάλιστα προχώρησαν επί τό-
που σε μίνι συνέλευση. Οι ΥΠΕάρ-
χες απουσίαζαν και οι δυο, δεί-
χνοντας έτσι την απαξίωσή τους
προς τους εργαζόμενους, ενώ
όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο
διοικητής της 4ης ΥΠΕ, μας είπε
ότι δεν γνώριζε καν ότι υπήρχε
στάση εργασίας το οποίο βέβαια
δεν τον τιμά σαν διοικητή.

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων
συμμετείχε με πανό, ενώ παρουσία
είχαν και επικουρικές/οί από το Ιπ-
ποκράτειο που απειλούνται με από-
λυση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για
25 περίπου εργαζόμενες/ους, νο-
σηλευτικό και λοιπό προσωπικό,
των οποίων η σύμβαση λήγει αρ-
χές Ιούνη. Παρά το γεγονός ότι η
προκήρυξη με την οποία προσλή-
φθηκαν πέρσι ήταν για μέχρι δυο
χρόνια, η τότε διοίκηση του Ιππο-
κράτειου τους υπέγραψε για ένα
χρόνο με την υπόσχεση ότι θα ανα-
νεώσουν. Όμως τώρα είναι στον
αέρα, ενώ οι συνάδελφοι/ισσες
που μπήκαν με την ίδια προκήρυξη
σε άλλα νοσοκομεία συνεχίζουν
για έναν ακόμα χρόνο. Μάλιστα οι
προϊστάμενοι τους πρότειναν να
μην περιμένουν την ανανέωση και
να υπογράψουν το τετράμηνο που
δίνουν σε όλους για τον κορονοϊό,
χάνοντας έτσι τον ένα χρόνο.

Από την πίεση τη δική τους και
του Σωματείου, η διοίκηση έστειλε
αίτημα για την ανανέωση των συμ-
βάσεων και αυτή τη στιγμή περιμέ-
νουμε απάντηση από το γραφείο

του Κοντοζαμάνη. Είναι άλλο ένα
δείγμα των ψεύτικων υποσχέσεων
της κυβέρνησης για στήριξη του
ΕΣΥ. Μόλις την περασμένη Τετάρτη
ο Κικίλιας είπε επί λέξει στη Βουλή
ότι πρόθεσή τους είναι να μονιμο-
ποιήσουν τους επικουρικούς νοση-
λευτές που μπαίνουν αυτή τη στιγ-
μή στο σύστημα Υγείας, αλλά είναι
ακριβώς οι επικουρικοί νοσηλευτές
αυτοί που απολύονται στο Ιπποκρά-
τειο. Είμαστε αποφασισμένοι να
κερδίσουμε την παράταση που έτσι
κι αλλιώς τη δικαιούνται και να διεκ-
δικήσουμε τη μονιμοποίηση όλων».

Πάγιες ανάγκες
«Είμαστε νοσηλευτές, βοηθοί

ακτινολόγοι, διάφορες ειδικότη-
τες», μας είπε η Λίτσα Σιούστη από
τους επικουρικούς του Ιπποκράτει-
ου που απειλούνται με απόλυση.
«Καλύπτουμε πάγιες ανάγκες, οι
περισσότεροι είμαστε από το 2017
στο ΕΣΥ με κάθε είδους συμβάσεις.
Οι ανάγκες είναι τεράστιες, το βιώ-
νουμε από την πρώτη στιγμή που
μπήκαμε στο σύστημα και ειδικά σε
αυτή την περίοδο που κληθήκαμε
να επανδρώσουμε και έξτρα τμή-
μα, αυτό του κορονοϊού, πέρα από
το δικό μας. Πώς μπορούν να επαν-
δρωθούν δυο τμήματα από ένα
που είναι ήδη υποστελεχωμένο;

Τα κενά στο Ιπποκράτειο είναι
ήδη υπέρογκα. Οι συνάδελφοι εί-
ναι κυριολεκτικά ήρωες για το πώς
καταφέρνουν να διεκπεραιώνουν
την ημέρα με τα μέσα που έχουν.
Οι μόνιμοι έχουν κουραστεί κι αυ-
τοί, πρέπει να ξεκουραστούν, να
βγουν σε άδειες. Όσοι μένουν πί-
σω πρέπει να έχουν εμπειρία, όχι
να είναι για πέντε μήνες στο νοσο-
κομείο, μετά να φεύγουν και να έρ-
χονται άλλοι. Έχουμε να κάνουμε
με ανθρώπους, όχι με άψυχα αντι-

κείμενα, για να ανακυκλώνονται
συνεχώς οι εργαζόμενοι.

Το υπουργείο λέει ότι έχει δι-
πλασιάσει τις ΜΕΘ, ότι θα προχω-
ρήσει σε μονιμοποιήσεις, ότι θα
φροντίσει για την παραμονή των
επικουρικών. Όμως δεν διευκρινί-
ζει για ποιους μιλά. Για όσους
μπήκαν επί κορονοϊού και όσοι
υπηρετούμε ήδη θα πεταχτούμε
στο δρόμο; Οι επικουρικοί, οι
ΟΑΕΔ, όλοι οι συμβασιούχοι στη-
ρίζουμε πολλά χρόνια το ΕΣΥ, αλ-
λά φαίνεται να μην τους ενδιαφέ-
ρει. Δεν θέλουμε να μείνουμε μό-
νο για τέσσερις μήνες ακόμα και
μετά να δούμε την έξοδο χωρίς
άλλη επιλογή για παραμονή.

Είμαστε σε κινητοποιήσεις. Συμ-
μετείχαμε στη συγκέντρωση στο
νοσοκομείο την Ημέρα των Νοση-
λευτών/τριών στις 12 Μάη και στη
συγκέντρωση στις ΥΠΕ στις 14
Μάη. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε
ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε
την ανανέωση των συμβάσεών μας
που νόμιμα διεκδικούμε».

Λ.Β.
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“Δεν θέλω να μας διχάσουν”

Είμαι νοσηλεύτρια ΔΕ στον Άγιο Σάββα. Δουλεύω 34 χρόνια στα πιο
βαριά παθολογικά τμήματα, σε χημειοθεραπευτικά παλιότερα. Σε
αυτά τα χρόνια έχω εκπαιδεύσει πολλές συναδέλφισσες ΤΕ και δεν

θέλω τώρα να μας διχάσουν, να μας διαιρέσουν σαν προσωπικό. 

Διέλυα τις χημειοθεραπείες και έχω ήδη δυο αποβολές, δεν το δέχομαι
σαν άτομο να με υποβιβάσουν, πώς να το κάνουμε; Θέλουμε οι νοσηλεύ-
τριες να είμαστε ένας ενιαίος κλάδος. Η δουλειά μας στο νοσοκομείο εί-
ναι η ίδια. Μόνες μας απόγευμα, μόνες μας νύχτες, σαββατοκύριακα, αρ-
γίες. Ήδη υπάρχουν διαφορές πχ μισθολογικές που είναι άδικες γιατί κά-
νουμε τα ίδια πράγματα, τώρα θα τις γιγαντώσουν. Να δικαιούνται οι ΤΕ
κάποιο ποσό παραπάνω λόγω του πτυχίου, άντε το καταλαβαίνω, αλλά
μέχρι εκεί.

Η πλειοψηφία των νοσηλευτριών στα νοσοκομεία είμαστε ΔΕ. Αν γίνει αυ-
τός ο νόμος, μετά ποιος θα κάνει τις βάρδιες; Εμείς δεν πρόκειται να δε-
χτούμε, από τη μια να μας υποβιβάζουν και από την άλλη να κάνουμε όλες
τις δουλειές μόνες μας χωρίς ΤΕ. Γιατί τώρα και φάρμακα θα βγάλουμε και
στη νοσηλεία θα τρέξουμε και παντού, δεν περιοριζόμαστε μόνο στις δικές
μας δουλειές σαν βοηθοί. Τους προειδοποιούμε λοιπόν ότι μετά από αυτό
το νόμο θα είμαστε με το θερμόμετρο και θα στρώνουμε κλίνες, θα βοηθάμε
τον ασθενή στα βασικά, δηλαδή να πλυθεί, να φάει κλπ, ό,τι ακριβώς θα λέει
ο νόμος, δεν θα υπερβαίνουμε τα καθήκοντά μας. Τι θα σημαίνει αυτό; Θα
καταρρεύσουν τα νοσοκομεία και η ευθύνη θα είναι όλη δική τους.

Ελένη Καραμάνου,
νοσηλεύτρια ΔΕ στον Άγιο Σάββα

Παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του Αγία Όλγα πραγματοποιούν οι
εργαζόμενοι του νοσοκομείου την Τετάρτη 20 Μάη, με κύριο αίτημα την

ανανέωση των συμβάσεων των συναδέλφων τους στη φύλαξη.

Όπως μας είπε ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος στο νοσοκομείο: «Η κι-
νητοποίηση οργανώνεται από τους εργαζόμενους στη φύλαξη και την επι-
τροπή αγώνα με τη στήριξη του Σωματείου. Μετά την νίκη στον Άγιο Σάββα,
όπου οι εργαζόμενοι στη φύλαξη κέρδισαν απεργιακά την παράταση των
συμβάσεών τους, η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα δώσει παράταση σε όλους
τους συμβασιούχους όλων των νοσοκομείων, φύλακες, τραπεζοκόμους, κα-
θαρίστριες, όλες τις υποστηρικτικές λειτουργίες. Για τη φύλαξη του Αγία Όλ-
γα όμως, τρέχει ήδη διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Αυτό σημαίνει είτε ότι η πλει-
οψηφία των ήδη εργαζόμενων θα πρέπει να φύγει όταν βγουν τα αποτελέ-
σματα είτε ότι, ακόμα και ολιγόμηνη παράταση να πάρουν, δεν θα μπορούν
να κάνουν χρήση των μορίων των μηνών αυτών για να διεκδικήσουν μια καλύ-
τερη θέση στην προκήρυξη.

Μιλάμε για απίστευτα παιχνίδια και γραφειοκρατικές διαδικασίες που γίνον-
ται από το υπουργείο στις πλάτες των εργαζόμενων και εις βάρος συνολικά
της δημόσιας Υγείας που έχει άμεση ανάγκη για προσωπικό. Απαιτούμε να
σταματήσει ο διαγωνισμός, να μείνουν όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισ-
σες που βρίσκονται ήδη στα νοσοκομεία στη δουλειά και να μονιμοποιηθούν.
Απαιτούμε χιλιάδες επιπλέον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Καμιά σκέψη
για επιστροφή των εργολάβων, αντίθετα να πεταχτούν έξω και από τα νοσοκο-
μεία στα οποία έχουν παραμείνει».

ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

Ημητέρα μου διαγνώ-
στηκε με όγκο άνω

των 12 εκατοστών με καρ-
κινικές ενδείξεις στα μέσα Μάρτη. Όταν προσπαθήσαμε
να κλείσουμε ραντεβού στο μοναδικό αντικαρκινικό Νο-
σοκομείο της Βόρειας Ελλάδας δεν υπήρχε δυνατότητα,
καθώς δεν λειτουργούσαν τα απογευματινά ιατρεία και
όλα τα πρωινά ήταν κλεισμένα για τον επόμενο μήνα. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, λόγω της επείγουσας κα-
τάστασης, να πρέπει να απευθυνθούμε σε ιδιωτική κλι-
νική. Η ιδιωτική κλινική μας είπε κυνικά "με τον παρά
σου και την επόμενη μέρα γίνεται η εγχείρηση". 

Τι γίνεται όμως στη περίπτωση που κάποιος δεν δια-
θέτει μερικές χιλιάδες ευρώ; Σε πόσους ανθρώπους
επιβαρύνθηκε η κατάσταση της υγείας τους και ακόμα
πόσοι πέθαναν έμμεσα λόγω κορονοϊού; Γιατί τα νοσο-

κομεία να υπολειτουργούν πε-
τώντας απ' έξω μια τεράστια με-
ρίδα ασθενών; Δεν θα έπρεπε να

διενεργούνται προληπτικά τεστ για τον κορονοϊό και όχι
να κλείνουν ιατρεία; Εντέλει μπορούν οι ιδιωτικές κλινι-
κές να αντικαταστήσουν το δημόσιο σύστημα υγείας; 

Όπως φάνηκε από τους θανάτους λόγω αμέλειας
στην ιδιωτική κλινική Ταξιάρχες το κέρδος μπαίνει πάνω
από την υγεία. Τελικά οι μόνοι που επωφελήθηκαν ήταν
οι ιδιωτικές κλινικές, καθώς μεγάλη μερίδα ασθενών
αναγκάστηκε να καταφύγει σε αυτές, πολλές φορές
αναγκαζόμενοι να πάρουν δάνειο για να αντεπεξέλθουν!
Δεν θέλουμε υγεία για όσους έχουν τον "παρά" αλλά για
όλο το κόσμο που έχει ανάγκη. Η υγεία δεν είναι πολυτέ-
λεια αλλά αναφαίρετο δικαίωμα όλης της κοινωνίας.

Ιωάννα Κατλαμούση, Θεσσαλονίκη

Καταγγελία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η πιο μαζική
συγκέντρωση στις ΥΠΕ

Θεσσαλονίκη 14 Μάη, Απεργιακή συγκέντρωση στις ΥΠΕ



Σε επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας προχωρούν οι τραυμα-
τιοφορείς στο νοσοκομείο Γεννηματάς, οργισμένοι από τις συν-
θήκες εργασίας τους εν μέσω πανδημίας. Οι κινητοποιήσεις

τους ξεκίνησαν αυθόρμητα τη Δευτέρα 18 Μάη το πρωί, όταν αρνή-
θηκαν να πιάσουν δουλειά διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτήμα-
των τους με βασικό τις άμεσες προσλήψεις προσωπικού. Η απόφασή
τους είναι για καθημερινές στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις στο
νοσοκομείο.

«Τη Δευτέρα οι τραυματιοφορείς είπαν “τέλος η υπομονή μας” και
απαίτησαν να έρθει εδώ και τώρα προσωπικό», μας είπε η Αργυρή
Ερωτοκρίτου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων στο νοσοκο-
μείο Γεννηματάς. «Συγκεντρώθηκαν εκεί που είναι η στάση τους, έξω
από το κτίριο επειγόντων και αρνήθηκαν να ξεκινήσουν τη βάρδια, λέ-
γοντας -και δίκαια- ότι στην ειδικότητά τους δεν έχει έρθει ούτε ένας
νέος εργαζόμενος. Είναι 35 άτομα, εκ των οποίων οι 13 συμβασιούχοι
(10 του ΟΑΕΔ, 3 επικουρικοί), για ένα τεράστιο νοσοκομείο που επι-
πλέον έχει ένα καινούργιο κρίσιμο τμήμα, αυτό που διαχειρίζεται τα
ύποπτα περισταστικά και ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Μιλάμε
για κόσμο που δουλεύει με φορεία δεκαετιών, που κοψομεσιάζεται,
που η πλειοψηφία τους είναι άνω των 50 ετών, που δεν είναι καν στα
ΒΑΕ, ενώ μεταφέρουν όλα τα περιστατικά.

Μας κάλεσαν αμέσως σαν Αγωνιστική Πρωτοβουλία για να μας ενη-
μερώσουν και να ζητήσουν τη στήριξή μας. Παρότι καλέσαμε και τα
υπόλοιπα μέλη του Σωματείου, η ανταπόκρισή τους ήταν μικρή ως
αρνητική. Όσοι ήρθαν προσπάθησαν να βάλουν προσκόμματα στην
κινητοποίηση, λέγοντας στους τραυματιοφορείς ότι δεν είναι καλυμ-
μένοι συνδικαλιστικά, γεγονός που τους εξόργισε ακόμα περισσότε-
ρο. Επί τόπου, 15 άτομα, όλη η πρωινή βάρδια κι εμείς, πήγαμε στο
διοικητή και απαιτήσαμε συνάντηση μαζί του. Μετά από κάποιες υπεκ-
φυγές, το ραντεβού κλείστηκε για το μεσημέρι. Ξανά διάφοροι εκπρό-
σωποι του Σωματείου πρότειναν αυτό να γίνει δι' αντιπροσωπείας.
Ούτε ένας από τους τραυματιοφορείς δεν το δέχτηκε. Και κάπως έτσι

η πρωινή βάρδια ξεκίνησε δουλειά γύρω στις 10πμ...
Μέχρι την ώρα του ραντεβού ένας από τους εργαζόμενους έγραψε

τα αιτήματά τους σε ένα χαρτί. Η είδηση έφτασε μέχρι τους ασθενείς
και τους συνοδούς τους. Η συνάντηση έγινε στο αμφιθέατρο και εκεί
ήρθαν όλοι, τομεάρχες, προϊστάμενοι, συνδικαλιστές, ακόμα και όσοι
“δεν είχαν χρόνο” το πρωί. Ο διοικητής αποχώρησε μέσα σε δέκα λε-
πτά αφού είπε κάτι αερολογίες. Τη θέση του πήρε κυριολεκτικά συν-
δικαλίστρια του ΔΣ του Σωματείου που το μόνο που έκανε ήταν να
επαναλαμβάνει κάτι αόριστες υποσχέσεις για προσλήψεις και μετά να
εξαπολύει επιθέσεις στην Αριστερή Πρωτοβουλία αλλά και στους
τραυματιοφορείς που δεν εκτιμούν τις προσπάθειές τους.

Η απάντηση από τη μεριά μου ήταν άμεση κι αυτό την εξόργισε
ακόμα περισσότερο μέχρι που αποχώρησε. Παρά τις κάποιες αμφιβο-
λίες που προέκυψαν αν και πως θα συνεχιστεί ο αγώνας χωρίς κάλυ-
ψη από το Σωματείο, η απόφαση ήταν για στάση εργασίας την επόμε-
νη μέρα 1μμ-3μμ με παράσταση στη διοίκηση και συνέχιση με τον ίδιο
τρόπο τις επόμενες μέρες μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων. Οι
τραυματιοφορείς δεν είναι μόνοι. Ήδη και οι γιατροί των επειγόντων
που κάνουν τη διαλογή για τον κορονοϊό, αντιδρούν στις οδηγίες της
αρμόδιας επιτροπής και σκέφτονται και αυτοί να προχωρήσουν σε
στάσεις εργασίας ζητώντας κάλυψη από το Σωματείο».
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Πανελλαδικά ξανά την Πέμπτη 21/5
Σε νέα πανελλαδική στάση ερ-

γασίας από τις 11πμ έως τις
3μμ προχωρούν οι εργαζόμε-

νοι στα δημόσια νοσοκομεία στις 21
Μάη, ύστερα από απόφαση της ΠΟ-
ΕΔΗΝ. Συγκεντρώσεις την ίδια μέρα
θα γίνουν στις 12 το μεσημέρι έξω
από το υπουργείο Υγείας για την Ατ-
τική και τις ΥΠΕ για την περιφέρεια.

Στο κέντρο της απεργιακής κινη-
τοποίησης βρίσκεται η νέα προκλη-
τική επίθεση της κυβέρνησης στο
νοσηλευτικό προσωπικό, με Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου που
προωθεί το υπουργείο Υγείας και
σπάει τον κλάδο τους σε όσους/ες
έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση
και σε όσους/ες έχουν δευτεροβάθ-
μια δημιουργώντας εργαζόμενους
πολλών ταχυτήτων. Όπως αναφέρει
στην ανακοίνωσή του το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων, ο λόγος που το κά-
νουν είναι «για να αποκτήσουν ένα
προσωπικό “πασπαρτού”, νοσηλευ-
τές που δεν είναι μόνο νοσηλευτές
αλλά και ό,τι άλλο χρειάζεται κάθε
νοσοκομείο και τμήμα. Αφού δεν εί-
σαι “εκπαιδευμένος” δεν μπορεί να
είσαι και βοηθός νοσηλευτή, μπο-
ρείς όμως να είσαι και λίγο τραυμα-
τιοφορέας, λίγο γραμματέας, λίγο
σεκιούριτι ή λίγο καθαριστής. Και αν
μπορείς να είσαι όλα αυτά αλλά όχι
αποκλειστικά νοσηλευτής γιατί να

γίνουν προσλήψεις σε άλλους κλά-
δους; Αυτή είναι η μεθόδευση των
φωστήρων του υπουργείου, αυτή εί-
ναι η απάντησή τους στους χιλιάδες
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που
τα έδωσαν όλα μέσα στην κρίση».

Η πρώτη απάντηση στη νέα επίθε-
ση δόθηκε την περασμένη Πέμπτη
14 Μάη με τη στάση εργασίας που
κάλεσε η ΠΟΕΔΗΝ. Δεκάδες εργα-

ζόμενοι/ες, κύρια νοσηλεύτριες/ές
αλλά και όλων των ειδικοτήτων, από
πολλά νοσοκομεία της Αττικής συγ-
κεντρώθηκαν την ίδια μέρα έξω από
το υπουργείο Υγείας για να βροντο-
φωνάξουν ότι η διάσπαση δεν θα πε-
ράσει. Η απόφαση της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου να κλείσει
τις πόρτες του στους συγκεντρωμέ-
νους και να αρνηθεί να συναντηθεί

με τους εκπροσώπους τους, το μόνο
που κατάφερε ήταν να τους εξοργί-
σει ακόμα περισσότερο. Με πανό
συμμετείχε ο Σύλλογος Εργαζόμε-
νων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας
και το Συντονιστικό των Νοσοκομεί-
ων, ενώ αντίστοιχη συγκέντρωση
έγινε την ίδια μέρα έξω από την 3η
και 4η ΥΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Η νέα πανελλαδική απεργία έρχε-

ται ως συνέχεια της κινητοποίησης
της περασμένης Πέμπτης αλλά και
όλων των μαχών που βρίσκονται σε
εξέλιξη στα νοσοκομεία ενάντια στις
απολύσεις επικουρικών και συμβασι-
ούχων, ενάντια στην επιστροφή των
εργολάβων, για προσλήψεις και μο-
νιμοποιήσεις, για μέσα ατομικής
προστασίας, για αύξηση της χρημα-
τοδότησης του ΕΣΥ. Από το Γεννη-
ματάς και το Αγία Όλγα μέχρι το Ιπ-
ποκράτειο Θεσσαλονίκης, οι εργα-
ζόμενοι ξεσηκώνονται απέναντι στις
διοικήσεις και το υπουργείο Υγείας
που τους έχουν κυριολεκτικά κηρύ-
ξει τον πόλεμο (βλέπε κείμενα δί-
πλα). Στον Άγιο Σάββα, μετά την
απεργιακή νίκη των εργαζόμενων
στη φύλαξη που κέρδισαν την ανα-
νέωση των συμβάσεών τους, ο αγώ-
νας συνεχίζεται για μονιμοποιήσεις,
προσλήψεις, άδειες, αναγνώριση
του νοσηλευτικού προσωπικού και
όχι υποβάθμισή του. Για όλα αυτά, ο
Σύλλογος Εργαζόμενων καλούσε
σύσκεψη-συζήτηση στο προαύλιο
του νοσοκομείου την Τρίτη 19 Μάη
με στόχο τη μαζική συμμετοχή στη
νέα στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ.
Ενώ και στον Ερυθρό οι τραυματιο-
φορείς ετοιμάζονται για παράσταση
διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νο-
σοκομείου τη Δευτέρα 25 Μάη.

Λένα Βερδέ

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ“Το πρωί βοηθοί,
τη νύχτα

προϊστάμενες”

Οι νοσηλεύτριες ΔΕ είμαστε πολλά
χρόνια στα νοσοκομεία, δουλεύου-
με κυλιόμενο, βγάζουμε όλες τις

βάρδιες, κάνουμε κάθε νοσηλευτική πράξη,
μεταγγίζουμε, παραλαμβάνουμε χειρουρ-
γεία, κάνουμε τα πάντα. Και το χειρότερο
είναι ότι το πρωί είμαστε βοηθοί, το από-
γευμα νοσηλεύτριες και το βράδυ ακόμα
και προϊστάμενες γιατί βγάζουμε τη νύχτα
μόνες με τριάντα και σαράντα χειρουργη-
μένους ασθενείς και βαριά καρκινοπαθείς.

Αν περάσει αυτό, ποιος θα κάνει τις νύ-
χτες; Γιατί για μένα θα είναι πλέον υπέρβα-
ση καθήκοντος. Πού θα βρεθεί το προσωπι-
κό να καλύψει αυτές τις βάρδιες; Εξυπηρε-
τούμε τους πάντες, εκπαιδεύουμε τον κάθε
καινούργιο και συμβασιούχο που έρχεται
είτε είναι ΤΕ είτε όχι και το ευχαριστώ είναι
αυτό. Δουλεύουμε διπλά και μάλιστα με τε-
ράστια μισθολογική διαφορά, ειδικά από τα
μνημόνια και μετά, 200 ευρώ, μεταξύ της
κάθε κατηγορίας. Είναι εντελώς άδικο κι
αυτό που πάει να γίνει τώρα ακόμα παρα-
πάνω. Ας το σκεφτούν ποιος θα κάνει τις
βάρδιες πριν αποφασίσουν να το περά-
σουν.

Μαρίνα Οικονόμου, 
νοσηλεύτρια ΔΕ στον Άγιο Σάββα

14 Μάη, Απεργιακή συγκέντρωση υγειονομικών στο Υπουργείο Υγείας

18 Μάη, Οι τραυματιοφορείς του Γεννηματάς αρνούνται να πιάσουν δουλειά



Να μην προχωρήσουν οι εξώσεις εκα-
τοντάδων προσφύγων από το Camp
του Ελαιώνα στις 31 Μάη με την έναρ-

ξη του προγράμματος εξώσεων από τις δο-
μές και τα σπίτια, απαίτησε το μεσημέρι της
Δευτέρας αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ και
πρόσφυγες στην πλατεία Συντάγματος. Στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με
την κ. Μελίνα Δασκαλάκη, πρόεδρο της ΕΑΤΑ
και του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και
Προσφύγων του Δήμου Αθήνας στο κτίριο
του δήμου στην οδό Ξενοφώντος που μια ει-
ρωνεία της τύχης το έφερε να γειτονεύει με
το κτίριο της “Στέγης Βιομηχανίας”, του ΣΕΒ.  

Στο πλευρό των προσφύγων, οικογενειών
από τη Συρία, τον Λίβανο και το Καμερούν
που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία βρέθηκαν
ο Βασίλης Κουκαλάνι, σκηνοθέτης-ηθοποιός,
ο Θανάσης Καμπαγιάννης, μέλος του ΔΣ του
ΔΣΑ, ο Άκης Κατσούλας, πρώην πρόεδρος
του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, ο
Γιάννης Σηφακάκης, από το συντονιστικό της
ΚΕΕΡΦΑ και μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο
Τζαβέντ Ασλάμ, από την Πακιστανική Κοινότη-
τα Ελλάδος “η Ενότητα”, ο Μοντέστε, πρό-
εδρος Κοινότητας Καμερούν και μέλη της δη-
μοτικής κίνησης “Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας.

Όπως ανέφερε στο κάλεσμά της η ΚΕΕΡΦΑ:
«Πάνω από τριακόσιοι πρόσφυγες που διαμέ-
νουν στον καμπ του Ελαιώνα απειλούνται να
βρεθούν στο δρόμο. Οι περισσότεροι ανήκουν
σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, είναι γυναίκες
μόνες με παιδιά, ανάπηροι, αρκετά είναι παι-
διά που φοιτούν σε σχολεία της Αθήνας. Σε
αυτούς δεν προσμετρώνται ιδιαίτερα ευάλω-
τες ομάδες, όπως μητέρες μόνες ακόμη και
με τρία παιδιά, οι οποίες εκδιώχθηκαν από το
πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ το περασμένο Σεπτέμβρη
αλλά έχουν βρει καταφύγιο σε συγγενείς ή
απλά σε άλλα άτομα που τους φιλοξενούν στα
υπερπλήρη κοντέινερ του καμπ του Ελαιώνα.
Στο Δήμο της Αθήνας υπάρχουν αρκετά κτίρια
του ΕΦΚΑ τα οποία μπορεί να διεκδικήσει ο
Δήμος της Αθήνας για την άμεση στέγαση
όλων και να μην βρεθεί κανένας στο δρόμο».

«Έχω διαγνωστεί με πιθανό καρκίνο στον
οισοφάγο και οι γιατροί μου είχαν πει ότι θα
έπρεπε φύγω από τον Ελαιώνα και να μείνω
σε ένα καλύτερο μέρος. Στη συνέχεια χρει-
άστηκε να φύγω για ένα διάστημα για να δου-
λέψω σαν εργάτης αλλά όταν γύρισα μου εί-
παν ότι έλειπα πολύ καιρό και ότι θα πρέπει
να φύγω από το καμπ. Είμαι ακόμη εκεί με το
παιδί μου και μένω σε ένα φίλο, αν με διώ-
ξουν δεν έχω που να πάω» δήλωσε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη ο Λουίς από το Καμερούν.

«Είχαμε σπίτι για ένα χρόνο με το Praxis και
όταν πήραμε τελικά άσυλο μας έβγαλαν έξω
και μείναμε 20 μέρες στο δρόμο» μας λέει ο
Άχμεντ από τη Συρία που είναι στο Σύνταγμα
μαζί με τη γυναίκα του και τα τρία τους παι-
διά. «Τελικά ένας φίλος μας φιλοξένησε στο
σπίτι του στο camp. Tώρα ήρθαν και είπαν ότι
μέχρι τέλη Μάη θα πρέπει να έχουμε φύγει
από τον Ελαιώνα».  

Σε αυτό το απάνθρωπο ροτατίφ η κυβέρνη-
ση προκειμένου να εξασφαλίσει ελεύθερο χώ-
ρο για τις νέες αφίξεις από την Τουρκία θέλει
να διώξει κάποιο κόσμο από τις Μόριες με

προορισμό τα καμπ της ενδοχώρας τα οποία -
όπως και τα σπίτια τα οποία προβλέπουν τα
διάφορα προγράμματα- θα πρέπει με τη σει-
ρά τους να αδειάσουν από τους ήδη διαμέ-
νοντες, στην πλειοψηφία αναγνωρισμένους
πρόσφυγες οι οποίοι καταλήγουν στο δρόμο. 

«Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι δεν
υπάρχει καμιά μέριμνα για όλο αυτόν τον κό-
σμο που ζητάει άσυλο, για να μάθει ελληνικά,
να μπορέσει να βρει δουλειά. Έρχονται και
του λένε ξαφνικά ότι σταματάνε τα λίγα λε-
φτά που παίρνουν, σταματάει η παροχή στέ-
γης και τους πετάνε έξω στο δρόμο» μας λέει
ο Ουαλίντ Ταλέμπ, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ που
βοηθάει στη μετάφραση. 

Συνάντηση
Στη συνάντηση με την πρόεδρο της ΕΑΤΑ

και του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και
Προσφύγων του Δήμου Αθήνας συμμετείχαν
ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, δύο
γυναίκες προσφύγισσες από το καμπ του
Ελαιώνα και η Μισέλ από τη Κοινότητα Καμε-
ρούν. Η αντιπροσωπεία ζήτησε να μην γίνουν
οι εξώσεις και να δοθεί στέγαση σε όλους σε
σπίτια από το Δήμο Αθήνας, καταθέτοντας
συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης των κτι-
ρίων του ΕΦΚΑ.

Η κ. Δασκαλάκη ενημέρωσε ότι είναι σε
εξέλιξη διαδικασία συζήτησης του Δήμου
Αθήνας για τις εξώσεις με τις οργανώσεις και
τους φορείς, που εμπλέκονται στη στέγαση
στα προγράμματα Εστία και Ήλιος. Μάλιστα,
την ερχόμενη Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί
μια τέτοια συνάντηση. Στο αίτημα για την στέ-
γαση, δήλωσε ότι θα το μεταφέρει στο Δή-
μαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ενώ όσον αφορά
στις εξώσεις δήλωσε ότι πρέπει να γίνει “άμε-
ση διασύνδεση των προγραμμάτων Εστία και
Ήλιος ώστε να μην υπάρχουν κενά στην δια-
δικασία ένταξης” και ότι το θέμα των εξώσε-
ων είναι θέμα κυβέρνησης. 

Το τι σημαίνει “θέμα κυβέρνησης” είχε φα-
νεί ήδη την ίδια μέρα το πρωί με τη νέα επι-
χείρηση εκκένωσης της κατάληψης στην Θε-
μιστοκλέους 58 στα Εξάρχεια από την αστυ-
νομία, όπου ζούσαν δεκάδες πρόσφυγες με
πολύ μικρά παιδιά. Όπως καταγγέλλει ο Να-

σίμ Λομανί από το Στέκι Μεταναστών σε
ανάρτησή του στο διαδίκτυο: 

«Οι διαμένοντες κατηγοριοποιήθηκαν σε 3
ομάδες: οι χωρίς χαρτιά που μεταφέρθηκαν
στα κρατητήρια, οι αιτούντες άσυλο που με-
ταφέρθηκαν στα καμπς και οι αναγνωρισμένοι
πρόσφυγες που πετάχτηκαν κυριολεκτικά στο
δρόμο. Οι 30 περίπου αναγνωρισμένοι πρό-
σφυγες βρέθηκαν στην πλ. Εξαρχείων άστε-
γοι, χωρίς Φαγητό και κυριολεκτικά αβοήθη-
τοι. Αποτελούσαν 7 οικογένειες με πολύ μι-
κρά παιδιά ακόμα και βρέφη μερικών ημερών.
Τα πιτσιρίκια των οικογενειών επειδή έχουν
πάει σχολείο μιλάγανε άψογα ελληνικά, το
ένα από τα παιδιά έχει σοβαρό πρόβλημα στη
καρδιά που χρειάζεται επειγόντως εγχείρη-
ση… Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα βρεθή-
καμε διάφοροι/ες της γειτονιάς και προσπα-
θούσαμε να βρούμε μια λύση να μη κοιμη-
θούν οι άνθρωποι με τα μωρά τους στη μέση
της πλατείας… Στο τέλος βρήκαμε προσωρι-
νή στεγαστική λύση για όλες τις οικογένειες”.

Δεν είναι μόνο ότι κάνουν επαναπροωθή-
σεις, ότι έχουν δυσκολέψει το άσυλο και
έχουν αυξήσει τις απελάσεις, αλλά πετάνε
από δομές, σπίτια και καταλήψεις έξω στο
δρόμο ολόκληρες οικογένειες αναγνωρισμέ-
νων προσφύγων. “Το ζήτημα είναι ανοικτό.
Καλούμε τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους
στις ΜΚΟ και τους Δήμους, τις δημοτικές κι-
νήσεις και το κίνημα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες να δώσουμε όλοι μαζί την μάχη για να
μην προχωρήσουν οι εξώσεις” αναφέρει η
ΚΕΕΡΦΑ στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά
τη συνάντηση. 

Γ.Π.

Νο 1422, 20 Μάη 2020 Το αντιρατσιστικό καισελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

Δώστε στέγη στους πρόσφυγες ΧΑΝΙΑ
ΝΑΙ στους
πρόσφυγες
ΟΧΙ στους
φασίστες

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
17/5 μαζικό συλλαλητήριο αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες, τους

μετανάστες, ενάντια στον ρατσισμό, τον
φασισμό και τον φόβο για το διαφορετικό.
Οι δύο μαζικές συσκέψεις που πραγματο-
ποιήθηκαν πριν την Κυριακή -στις οποίες
συμμετείχε η ΚΕΕΡΦΑ- έβαλαν στόχο την
προσπάθεια να μαζικοποιηθεί αυτή η αντι-
ρατσιστική και αντιφασιστική δράση. 

Μετά από τα ρατσιστικά καλέσματα και
την προσπάθεια επανεμφάνισης των φα-
σιστών στο νησί της Κρήτης, με τις μαζώ-
ξεις σε Σούδα και Ηράκλειο, το κίνημα
έδειξε τα αντανακλαστικά του. Το αντιρα-
τσιστικό κάλεσμα ήταν για τις 4 το από-
γευμα, με αρκετό κόσμο να βρίσκεται εκεί
από πιο νωρίς. 

Με οργάνωση και δράσεις από τα κάτω
ακολούθησε μια βδομάδα μαζικής προπα-
γάνδισης από τις 14 συλλογικότητες, που
καλούσαν εκείνη την μέρα. Τα καλέσματα
έγιναν από: Κατάληψη Rosa Nera, Αντιμι-
λιταριστική Συλλογικότητα Κανάϊμα, Κοι-
νωνικό Στέκι–Στέκι Μεταναστών Χανίων,
Μουσικό Σύνολο Γιαρ Αμάν, Terra Verde,
Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Αποκόρωνα,
Πρωτοβουλία Εργαζόμενων στην Δημόσια
Εκπαίδευση, Μαθητική Αντιφασιστική
Δράση (ΜΑΔ), Έμφυλες Αταξίες, Αυτο-ορ-
γανωμένος Α.Σ. Ασπάλαθος, Κοινωνικό
Ραδιόφωνο Χανίων (ΚΡΑΧ), #Κανένας Μό-
νος/Καμία Μόνη, ΚΕΕΡΦΑ. Επίσης καλού-
σε ο ΣΕΠΕ Χανίων με απόφαση που πάρ-
θηκε στην γενική συνέλευση στις 15/5.

Με μουσικές, συνθήματα ενάντια στους
φασίστες και υπέρ των μεταναστών και
των προσφύγων, το συλλαλητήριο διήρ-
κησε μέχρι τις 7.30μμ, παρά την πολύ ζέ-
στη. Η αποφασιστικότητα των συγκεντρω-
μένων ήταν χαρακτηριστική από τον παλ-
μό και την ζωντάνια σε όλη την διάρκεια. 

Η σύνδεση μεταξύ όλων των μαχών που
έχουμε να δώσουμε στο επόμενο διάστη-
μα, ήταν ξεκάθαρη σε όλες τις συζητή-
σεις. Όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση,
που έχει κλιμακώσει την επίθεσή της και
προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον κό-
σμο με τον ρατσισμό, δεν θα τα καταφέ-
ρει, θα νικήσουμε.

Μανώλης Φιωτάκης, ΚΕΕΡΦΑ Χανίων

18/5, Σύνταγμα. Φωτό: Γιώργος Πίττας

17/5, Χανιά. Φωτό: ΚΕΕΡΦΑ Χανίων
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Αντιφασιστική Έδεσσα

Mαζική αντιρατσιστική-αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε
στις 17 Μάη στην Έδεσσα από πολίτες της Πέλλας όπου εκφράστη-
κε η αντίθεση στις ρατσιστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν

από ακροδεξιούς και φασίστες τις προηγούμενες μέρες ενάντια στην φιλοξε-
νία προσφύγων. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση το κάλεσμα της κινητοποί-
ησης -που προέκυψε μετά από μαζική σύσκεψη με τη συμμετοχή κόσμου της
αριστεράς και της αλληλεγγύης: 

«Δύο λεωφορεία που μετέφεραν 57 ανθρώπους, ανάμεσα τους παιδιά, δέχτη-
καν επίθεση από συγκεντρωμένο πλήθος σε Παναγίτσα και Άρνισσα, απόγευμα
Δευτέρας 4/5 - ξημερώματα Τρίτης 5/5. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την απο-
μάκρυνση των λεωφορείων, τους τραυματισμούς ενός ξενοδόχου και ενός δη-
μοσιογράφου, καθώς και εκτεταμένες φθορές σε δύο ξενοδοχεία... Ως πολίτες
της Πέλλας, με κοινή ανησυχία για τον κίνδυνο του ρατσισμού, συμπαρατασσό-
μαστε με σκοπό να εκφράσουμε ένα διαφορετικό λόγο στην κοινωνία, στεκόμε-
νοι ενάντια στη διάδοση και έκφραση ρατσιστικού μίσους και εμπόδιο στην ορ-
γάνωση παρόμοιων επιθέσεων, που αποτελούν ντροπή για τον τόπο μας”.

Πριν από τη συγκέντρωση μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πραγματοποίησαν αντιρα-
τσιστική-αντιφασιστική εξόρμηση μέσα στην πόλη της Έδεσσας κρατώντας
πλακάτ και μοιράζοντας την ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πέλλας που κατήγ-
γειλε τις φασιστικές επιθέσεις.

Κλείνοντας δρόμους και βάζοντας
φωτιές υποδέχτηκαν το μεσημέρι

της προηγούμενης Παρασκευής οι κά-
τοικοι της Νέας Σμύρνης Λάρισας, στην
πλειοψηφία τους Ρομά, την απόφαση
της κυβέρνησης να εφαρμόσει το σχέ-
διο «Ημέρα 0 - Ημέρα 7 - Ημέρα 14»
όταν μετά από 637 δειγματοληψίες που
πραγματοποιήθηκαν για κορονοϊό προ-
έκυψαν 35 θετικά κρούσματα. Η συγκε-
κριμένη περιοχή είχε βρεθεί ξανά σε
καραντίνα επί τρεις ολόκληρες βδομά-
δες μέχρι την Πρωτομαγιά.

Το σχέδιο της κυβέρνησης προ-
βλέπει αποκλεισμό μιας ολόκληρης
περιοχής της συνοικίας στην οποία
θα ισχύει «απαγόρευση κυκλοφορίας
από ώρα 22.00 έως 06.00 για 14 ημέ-
ρες, απαγόρευση συνάθροισης άνω
των δέκα ατόμων και αυστηρή επιτή-
ρηση του μέτρου, υποχρεωτική χρή-
ση μάσκας για όλους ενώ οι πλανό-
διοι μικροπωλητές και οι εργαζόμε-
νοι σε λαϊκές θα μπορούν να βγαί-
νουν από την περιοχή για εργασία
εφόσον έχουν δύο διαδοχικά αρνητι-
κά τεστ, τα οποία θα επαναλαμβά-
νονται κάθε πέντε ημέρες».

Θα ήταν σκόπιμο οι αρμόδιες επιτρο-
πές να μας εξηγήσουν τα κριτήρια με
τα οποία εφαρμόζονται τα συγκεκριμέ-
να μέτρα στη Νέα Σμύρνη Λάρισας. 

Από την τελευταία ενημέρωση του
υφυπουργού Προστασίας Πολίτη
Χαρδαλιά που αφορούσε τα κρού-
σματα κορονοϊού ανά δήμο στις 4
Μαΐου (τρεις μέρες δηλαδή μετά την
άρση της απαγόρευσης στη Νέα

Σμύρνη Λάρισας) είχαμε ενημερωθεί
ότι πρώτος πανελλαδικά σε κρού-
σματα ήταν ο Δήμος Αθηναίων με
314 κρούσματα, δεύτερος ο Δήμος
Κηφισιάς (!) με 116 κρούσματα, τρί-
τος ο δήμος Θεσσαλονίκης με 85
κρούσματα, τέταρτος ο δήμος Κα-
στοριάς με 79 κρούσματα και πέμ-
πτος ο δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού (!)
με 73 κρούσματα. Ενώ ολόκληρος ο
Δήμος Λάρισας, δηλαδή όχι μόνο η
περιοχή της Νέας Σμύρνης, ήταν
στην 10η θέση με 42 κρούσματα. 

Στην ίδια ενημέρωση ακούσαμε ότι
«η Κηφισιά, η Καστοριά, η Φιλοθέη-Ψυ-
χικό, το Χαλάνδρι, η Ξάνθη και η Νέα
Ιωνία Αττικής παρουσιάζουν έντονο
επιδημιολογικό ενδιαφέρον λόγω ιδιο-
μορφίας της τοπικής διασποράς και
τον αριθμό των κρουσμάτων με τον συ-
νολικό αριθμό πληθυσμού του δήμου». 

Φυσικά καμιά γειτονιά των κατά πο-
λύ μικρότερων δήμων της Κηφισιάς
και της Φιλοθέης δεν διανοήθηκαν οι
επιτροπές, ο Χαρδαλιάς και η κυβέρ-
νηση να αποκλείσουν με την αστυνο-
μία επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλο-
φορίας παρότι όπως ανακοίνωσαν εί-
χαν γνώση και της τοπικής διασποράς. 

Τα κριτήρια είναι προφανή: Άλλο
να είσαι Ρομά και άλλο να είσαι ένας
από τους «αρίστους» που συμμετεί-
χαν στη γνωστή δεξίωση στην Κηφι-
σιά. Άλλο να είσαι μικροπωλητής σε
λαϊκές αγορές και άλλο ένας «ευυ-
πόληπτος κύριος» που πουλάει φύ-
κια για μεταξωτές κορδέλες. 

Γ.Π.

Κάτω τα χέρια απ’ τους Ρομά

Να λειτουργήσει επιτέλους 
η Υπηρεσία Ασύλου

Οι εργάτες γης παλεύουν

Xιλιάδες πρόσφυγες συνωστί-
ζονταν μέσα στη ζέστη το
πρωί της περασμένης Δευτέ-

ρας έξω από τα κεντρικά γραφεία
της Υπηρεσίας Ασύλου στην Κατε-
χάκη και άλλες υπηρεσίες που
άνοιξαν μετά από το δίμηνο κλείσι-
μό τους –σε ουρές μάλιστα που
άρχισαν να σχηματίζονται από το
προηγούμενο βράδυ. Πρόκειται
για μια εικόνα που έρχεται να επι-
βεβαιώσει τη ρατσιστική απαξία με
την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπί-
ζει τους πρόσφυγες και τους αι-
τούντες άσυλο.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ
του ο Δημήτρης Αγγελίδης: «Με
αυτοσχεδιασμούς της τελευταίας
στιγμής επιχειρείται η επαναλει-
τουργία της υπηρεσίας Ασύλου τη
Δευτέρα για το κοινό, χωρίς τα
προβλεπόμενα πλέξιγκλας, χωρίς
να έχουν φτάσει στα γραφεία μά-
σκες, γάντια και αντισηπτικά, τα
οποία αποστέλλονται το Σαββατο-
κύριακο, χωρίς να έχουν δοθεί
συγκεκριμένες οδηγίες για τη διευ-
θέτηση του χώρου σύμφωνα με τα
πρωτόκολλα για τον κορονοϊό.  Κυ-

ρίως, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση
των εργαζομένων, των προσφύγων
και των οργανώσεων που τους πα-
ρέχουν νομική συνδρομή για τον
τρόπο και το χρόνο που θα προχω-
ρήσουν χιλιάδες γραφειοκρατικές
εκκρεμότητες κάθε είδους, από
τον επαναπρογραμματισμό των
συνεντεύξεων που αναβλήθηκαν
στους δύο μήνες που έμεινε κλει-
στή η υπηρεσία μέχρι την ανανέω-
ση εγγράφων και την κατάθεση
προσφυγών στο δεύτερο βαθμό…

Ανάμεσά σ' αυτούς που περίμε-
ναν αποβραδίς στην ουρά ήταν αρ-
κετοί που είχαν χάσει το δελτίο αί-
τησης ασύλου και τους είχε δοθεί
βεβαίωση δίμηνης διάρκειας, η
οποία όμως έληξε την περίοδο που
ήταν κλειστή η υπηρεσία. Ληγμένη
βεβαίωση σημαίνει ότι δεν μπο-
ρούν να εργαστούν… Άλλων είχε
λήξει το δελτίο και η άδεια διαμο-
νής που το συνοδεύει όπως και η
εξάμηνη παράταση που είχαν δώ-
σει οι αρχές. Κάποιοι είχαν ανα-
γνωριστεί πρόσφυγες πριν από μή-
νες και περίμεναν να βγουν τα τα-
ξιδιωτικά τους έγγραφα για να

μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτε-
ρικό. Άλλοι είχαν χάσει τη συνέν-
τευξή τους και ήθελαν να οριστεί
νέα ημερομηνία».

Οι ίδιες εικόνες επικρατούσαν
στην Κατεχάκη και την Τρίτη το
πρωί.

ΣΧΙΣΤΟ
Επίσκεψη πργαματοποίησε το

πρωί της Κυριακής 17 Μάη η ΚΕΕΡ-
ΦΑ Πειραιά στον προσφυγικό κα-
ταυλισμό του Σχιστού όπου και πα-
ρέδωσε είδη πρώτης ανάγκης που
μάζεψαν φίλοι και αλληλέγγυοι από
τις γειτονιές του Πειραιά. 

Όπως αναφέρει η ΚΕΕΡΦΑ Πει-
ραιά: “Στην ήδη αφόρητη διαβίωση
των προσφύγων, προστέθηκε τώρα
και ο καύσωνας που αναγκάζει μα-
νάδες και παιδιά να κοιμούνται έξω
από τα μεταλλικά κουτιά που μετα-
τρέπονται σε θερμοκήπια. Συνεχι-
ζουμε τον αγώνα για τη στέγαση
των προσφύγων στην πόλη μας και
την ικανοποίηση των αιτημάτων για
ανθρώπινη διαβίωση όλων των προ-
σφύγων”. 

Απεργία και συγκέντρωση πραγματοποίησαν στην
πλατεία της Αγίας Μαρίνας στην Ημαθία οι εργά-
της γης, στην πλειοψηφία τους με καταγωγή από

την Αλβανία, που ζουν εδώ και δεκαετίες στην περιοχή.

«Έγινε μια απόπειρα από κάποιους αγρότες στην πε-
ριοχή της Αγίας Μαρίνας ανεπίσημα να κατεβάσουν το
μεροκάματο στα 20 ευρώ. Διαδόθηκε αυτό στο χωριό
και κάποιοι τράβηξαν μπροστά και είπαν δεν πρόκειται
να δουλέψουμε με τόσα λεφτά» δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Φρέντι Μάδι, ψυκτικός, που βρέθηκε
στην Αγία Μαρίνα και συνομίλησε με κάποιους από
τους εργάτες γης. «Πέρα από αυτούς που ζουν και ερ-
γάζονται μόνιμα εδώ, έχουν επικοινωνία με τους εποχι-
κούς που έρχονται από την Αλβανία και δουλεύουν κά-
ποιους μήνες -καθώς αρκετοί από αυτούς έμεναν εδώ
παλαιότερα- προκειμένου να διεκδικήσουν όλοι το ίδιο
μεροκάματο. Σε πολλά άλλα χωριά της περιοχής -στα
περισσότερα- στις δουλειές που έχουν ήδη ξεκινήσει
στα αραιώματα των δένδρων οι εργάτες παίρνουν 25-
30 ευρώ. Κάθε χρόνο έρχονται εποχικοί εργάτες γης
που τους βάζουν να κοιμηθούν σε παλιά σπίτια, παράγ-
κες κλπ και πληρώνονται με λιγότερα λεφτά. Φέτος θα
υπάρξει λόγω κορονοϊού μεγάλη ανάγκη σε εργατικά
χέρια. Θα πρέπει όλοι μαζί οι εργάτες γης να διεκδική-
σουν αξιοπρεπή μεροκάματα. Ένα άλλο στοιχείο είναι
ότι έχει πέσει πάρα πολύ, έως και τέσσερις-πέντε φο-
ρές, η τιμή πώλησης του ροδάκινου, σε σχέση με πριν
μερικά χρόνια με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί το εισό-
δημα των αγροτών».

«Κάναμε την πρώτη κινητοποίηση πριν από μερικές
μέρες, απεργήσαμε, αρνηθήκαμε να συμμετάσχουμε
στις αγροτικές εργασίες και θα επανέλθουμε», δήλω-
σε στην ΕφΣυν ο Δημήτρης Μανόκου, πρόεδρος Σω-

ματείου Εργατών γης Ημαθίας που ανήκει στο Εργατι-
κό Κέντρο Βέροιας.

«Οι μικρομεσαίοι αγρότες και οι εργάτες γης δεν
έχουν τίποτα να χωρίσουν. Πάνω στην πλάτη τους αυ-
γαταίνουν τα κέρδη τους οι μεγαλοεπιχειρηματίες του
κλάδου και οι “μεσάζοντες”. Με μοναδικό μέλημα τη
χαμηλή τιμή του αγροτικού προϊόντος, από τη μια μει-
ώνουν μεροκάματα στους εργάτες γης, κονσερβάδι-
κων, συνεταιρισμών κλπ και από την άλλη εξευτελί-
ζουν την τιμή των αγροτικών προϊόντων. Σημαδεύουμε
σωστά, παλεύουμε ενάντια σε αυτή την πολιτική που
εξευτελίζει το μεροκάματο των εργατών, εξαθλιώνει
τους αγρότες και μετά τους βάζει να μαλώνουν μετα-
ξύ τους. Κερδισμένοι βγαίνουν μόνο οι μεγάλες επιχει-
ρήσεις του κλάδου και οι μεγαλοαγρότες. Διεκδικούμε
μεροκάματο που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες
των εργατών και ασφαλιστική κάλυψη από το ΙΚΑ. Με
ευθύνη της κυβέρνησης να διασφαλιστεί η διαμονή
των μετακλητών εργατών γης χωρίς να επιβαρυνθούν
επιπλέον οι ίδιοι. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των
αγροτών για κατώτερες εγγυημένες τιμές και προστα-
σία του εισοδήματός τους», αναφέρει η ανακοίνωση
του Εργατικού Κέντρου Νάουσας.

Με την πίεση για εργατικά χέρια να μεγαλώνει όλο και
περισσότερο ήδη στην περιοχή έχουν αρχίσει να φτά-
νουν τα πρώτα πούλμαν με μετακλητούς εργάτες ύστε-
ρα από την ΠΝΠ που αφορά το κατ’ εξαίρεση άνοιγμα
των συνόρων για εποχικούς εργάτες γης. Το ζήτημα της
έλλειψης χεριών επιχείρησαν να αξιοποιήσουν δημαγω-
γικά, βουλευτές της ΝΔ με ερώτησή τους στη βουλή αν
«η Κυβέρνηση προτίθεται να δώσει κίνητρα για εποχιακή
απασχόληση Ελλήνων ανέργων στον πρωτογενή το-
μέα», με τον Βορίδη να απαντάει θετικά. 
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Ποιοι στέρησαν την αντιφασιστική νίκη από τους λαούς;
Το 1944 το 60% των στρατευμάτων των «Ελεύθερων Γάλλων» του Ντε

Γκολ, δεν ήταν …Γάλλοι, προέρχονταν από τις αποικίες στην Αφρική. Κι
όταν απελευθερώθηκε το Παρίσι τον Αύγουστο του 1944, και ο Ντε

Γκολ και ο Αϊζενχάουερ -ο αμερικάνος ανώτατος διοικητής στο δυτικό μέτω-
πο- αποφασίσανε ότι μόνο «λευκά πρόσωπα» θα αποτελούσαν τα γαλλικά
τμήματα που θα συμμετείχαν στην πανηγυρική παρέλαση, Αλγερινοί, Σενεγα-
λέζοι στρατιώτες αποκλείστηκαν. Δεν ήταν μια «απλή» επίδειξη του αβυσσα-
λέου ρατσισμού των «μεγάλων συμμάχων». Ο σκοπός ήταν η αποκατάσταση
του «μεγαλείου της Γαλλίας» δηλαδή η διατήρηση των αποικιών της. 

Στις 8 Μάη στο Σετίφ, και σε άλλες πόλεις της Αλγερίας δεκάδες χιλιάδες
βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την ήττα της ναζιστικής Γερμα-
νίας και να απαιτήσουν ανεξαρτησία από την Γαλλία. Η Αλγερία είχε γίνει
γαλλική αποικία από τα μέσα του 19ου αιώνα. Για την ακρίβεια δεν ήταν καν
αποικία, οι νομοί της ήταν τμήμα του «μητροπολιτικού εδάφους» της Γαλλι-
κής Δημοκρατίας. Αλλά η δημοκρατία δεν ίσχυε για τα εκατομμύρια των Αλ-
γερινών. 

Η αστυνομία άνοιξε πυρ και οι διαδηλωτές απαντήσανε με επιθέσεις σε
Γάλλους εποίκους. Στις επόμενες πέντε μέρες ο Γαλλικός στρατός και οι
έποικοι εξαπέλυσαν ένα όργιο τρόμου και θανάτου στη γύρω περιοχή. Ο επί-
σημος απολογισμός αναφέρει χίλιους Αλγερινούς νεκρούς. Πιο κοντά στην
αλήθεια είναι οι έξι χιλιάδες. Στην Ηλιόπολις τα πτώματα ρίχνονταν σε ασβε-
στοκάμινους. Σε μια άλλη πόλη, χιλιάδες γυναίκες και παιδιά εξαναγκάστη-
καν να παρακολουθήσουν γονατιστοί μια στρατιωτική παρέλαση. Ο Αλγερι-
νός λαός δεν χωρούσε στην «αντιφασιστική νίκη των λαών».

Όπως δεν χωρούσε και ο λαός του Βιετνάμ. Η Ιαπωνία παραδόθηκε τον
Αύγουστο του 1945 μετά το έγκλημα των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και
το Ναγκασάκι. Η γαλλική κυβέρνηση του Ντε Γκολ ήταν αποφασισμένη να
επανακτήσει τον έλεγχο της Ινδοκίνας (Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος) μια άλλη
αποικία της.  Δεν διέθετε, όμως, την ένοπλη δύναμη για να τα καταφέρει. Οι
Βρετανοί «σύμμαχοι» έσπευσαν σε βοήθεια. Τον Σεπτέμβρη του 1945 βρετα-
νικές μονάδες αποβιβάστηκαν στην Σαϊγκόν και επιτέθηκαν στο εθνικοαπε-
λευθερωτικό κίνημα,  Βιετμίνχ. Έτσι έδωσαν το χρονικό περιθώριο στον Ντε
Γκολ να στείλει στρατό στην Ινδοκίνα. Ο αγώνας του βιετναμέζικου λαού μό-
λις άρχιζε.

Και βέβαια ο βρετανικός ιμπεριαλισμός έκανε μια συνολικότερη προσπά-
θεια να διατηρήσει τη δικιά του αποικιακή αυτοκρατορία στην Ασία. Στη Μα-
λαισία το κομμουνιστικό αντάρτικο είχε δώσει σκληρές μάχες ενάντια στην
ιαπωνική κατοχή. Τσακίστηκε απ’ το βρετανικό στρατό από το 1946 και μετά. 

Η Ινδία, το «πετράδι του στέμματος», της Βρετανικής Αυτοκρατορίας είχε
υποφέρει στη διάρκεια του πολέμου. Ο λιμός της Βεγγάλης είχε κοστίσει
τρία εκατομμύρια νεκρούς σε μια περίοδο που η παραγωγή τροφίμων είχε
αυξηθεί. Απλά οι Βρετανοί αποικιοκράτες τα κρατούσαν σαν «στρατηγικά
αποθέματα». Όσο για τους Ινδούς, οι αποικιακές αρχές είχαν καταρτίσει μια
«δίαιτα» (με δελτία) χαμηλότερη σε θερμίδες από εκείνη των κρατούμενων
στο στρατόπεδο του Νταχάου. 

Δεν είναι παράξενο ότι η Ινδία εξερράγη το 1945-46, με δεκάδες εκατομμύ-
ρια να απεργούν και να διαδηλώνουν, με ανταρσίες στο ινδικό ναυτικό και
στρατό. Αυτοί οι αγώνες έφεραν την ανεξαρτησία. 

Διαβάστε επίσης για την εμπειρία της Κορέας εδώ: https://socialismfrom-
below.gr/article.php?id=1017

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ιμπεριαλιστικός,
όχι αντιφασιστικός. Ήταν ένας πόλεμος για το μοίρασμα
του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνά-

μεις. Τη φύση των πολέμων δεν την καθορίζουν οι διακηρύξεις
των εμπολέμων. Αν ίσχυε αυτό, τότε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πό-
λεμος θα ήταν «ο τελευταίος μεγάλος πόλεμος για την ελευθε-
ρία και τη δημοκρατία» ή τον «ευρωπαϊκό πολιτισμό» όπως δια-
κήρυτταν οι κυβερνήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τον Δεύτερο Παγ-
κόσμιο Πόλεμο. Μπορεί ο Αϊζενχάουερ να τον είχε αποκαλέσει
«σταυροφορία για την ελευθερία», αλλά δεν έπαυε να είναι ιμπε-
ριαλιστικός πόλεμος. 

Αυτό ήταν που καθόρισε την έναρξη του πολέμου και τον τρό-
πο που διεξάχθηκε κι όχι ο αντιφασισμός και η υπεράσπιση της
δημοκρατίας. Οι άρχουσες τάξεις της Βρετανίας, της Γαλλίας
και των ΗΠΑ είχαν κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να
διευκολύνουν τη νίκη των φασιστών του Φράνκο στον Ισπανικό
Εμφύλιο το 1936-1939. Την ίδια περίοδο έκλεισαν τα σύνορά
τους στους Εβραίους της Γερμανίας που αναζητούσαν άσυλο
από τις ναζιστικές διώξεις. Και στη διάρκεια του πολέμου δεν
έκαναν τίποτα για να εμποδίσουν την εφιαλτική μηχανή του Ολο-
καυτώματος.

Ο Στάλιν είχε υπογράψει το Σύμφωνο Φιλίας με τον Χίτλερ και
για δυο χρόνια η ΕΣΣΔ πρόσφερε πολύτιμη οικονομική βοήθεια
στη πολεμική μηχανή των ναζί. Μαζί με το σιτάρι, το πετρέλαιο
και τα μεταλλεύματα, το δρόμο για τη ναζιστική Γερμανία πήραν
και μερικές δεκάδες Γερμανοί κομουνιστές – εβραϊκής καταγω-
γής οι περισσότεροι. Αυτό που ενδιέφερε την άρχουσα τάξη του
κρατικού καπιταλισμού στην Ρωσία ήταν να εξασφαλίσει τη δική
της σφαίρα επιρροής στην κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Ο ρώσικος στρατός που προέλασε στο Βερολίνο δεν έφερε
την απελευθέρωση στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη όσο
κόκκινη κι αν ήταν η σημαία που κυμάτισε στο Ράιχσταγκ στις 30
Απρίλη του 1945. Σε όλες τις χώρες που κατέλαβε, ο παλιός κρα-
τικός μηχανισμός διατηρήθηκε με την πρόσθεση των μικρών
κομμουνιστικών κομμάτων στην κυβέρνηση. Πουθενά αυτή η δια-
δικασία δεν οδήγησε σε μια εργατική ή λαϊκή επανάσταση. Αντί-
θετα, ο Στάλιν συγκρούστηκε με κινήματα που είχαν μαζική, αυ-
τόνομη βάση. Κι αυτό δεν ίσχυε μόνο για την συντηρητική Πολω-
νική Αντίσταση αλλά και για την κομμουνιστική του Τίτο στη Γι-
ουγκοσλαβία. 

Αυτό που είχε σημασία για τον Στάλιν και το καθεστώς του,
ήταν τα γεωστρατηγικά συμφέροντα του κράτους του, όχι οι ελ-
πίδες και ο ριζοσπαστισμός των κινημάτων που πολεμούσαν τον
φασισμό. Όταν τον Φλεβάρη του 1945, στη Γιάλτα ο Τσόρτσιλ
τον κατηγόρησε για τις επεμβάσεις του στην Πολωνία, ο Στάλιν
του απάντησε να μην ανακατεύεται, όπως δεν ανακατεύτηκε και
αυτός όταν η Βρετανία εξασφάλιζε τα συμφέροντά της στην Ελ-
λάδα και το Βέλγιο με παρόμοιες μεθόδους. 

Διαβάστε επίσης: Ο Σταλιν και ο Β�Π.Π. https://socialismfrom-
below.gr/article.php?id=704

Το βράδυ της 8 Μάη του 1945 οι ναζί στρατηγοί υπέγραψαν το οριστικό
πρωτόκολλο της συνθηκολόγησής τους σε μια βίλα στα προάστια του
Βερολίνου. Στη Μόσχα, λόγω της διαφοράς της ώρας, ήτανε ήδη 9 Μάη. 

Ο Χίτλερ είχε κάνει τη μόνη καλή πράξη στη ζωή του στις 30 Απρίλη: αυτο-
κτόνησε. Το Βερολίνο είχε παραδοθεί στις 2 Μάη αλλά τις ώρες που υπογρα-
φόταν η τελική συνθηκολόγηση οι μάχες συνεχίζονταν στην Πράγα την πρω-
τεύουσα της Τσεχοσλοβακίας. Όμως, αυτή η τελευταία μάχη του πολέμου
στην Ευρώπη πέρασε αναγκαστικά σε δεύτερο πλάνο. Η συνθηκολόγηση της
ναζιστικής Γερμανίας γιορτάστηκε με ξέφρενους πανηγυρισμούς σε πολλές
πρωτεύουσες. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους του
Λονδίνου. Στο Παρίσι χτυπούσαν οι καμπάνες για τα πλήθη που έβγαιναν
στους δρόμους όπως και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού στις ΗΠΑ. 

Ο κόσμος πανηγύριζε τη λήξη ενός εξάχρονου πολέμου που είχε κοστίσει
ανυπολόγιστο αριθμό ζωών, βιβλικές καταστροφές. Γιόρταζε επίσης την συν-
τριβή του φασισμού. Τις επόμενες μέρες οι εικόνες από τα απελευθερωμένα
στρατόπεδα συγκέντρωσης και θανάτου έβγαιναν στα επίκαιρα, συγκλονίζον-
τας τον κόσμο. Η φρίκη της ναζιστικής κατοχής ήταν ζωντανή σε όλη την Ευ-
ρώπη. Και τα κινήματα της αντιφασιστικής Αντίστασης που είχαν απελευθερώ-
σει πόλεις και περιοχές ολόκληρες έλπιζαν σε ένα κόσμο πολύ διαφορετικό
από εκείνον που γέννησε το φασισμό και τον πόλεμο. 

Ανέπαφες
Όμως, είναι η 9 Μάη η μέρα της «αντιφασιστικής νίκης των λαών»; Για δυο ευ-

ρωπαϊκές χώρες η «αντιφασιστική νίκη» δεν σήμαινε τίποτα. Οι φασιστικές δι-
κτατορίες του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία και του Φράνκο στην Ισπανία έμειναν
ανέπαφες. Είχαν μείνει «ουδέτερες» στον πόλεμο και ο Ρούζβελτ είχε εγγυηθεί
στον Φράνκο την συνέχιση του καθεστώτος του. Θα χρειαζόταν να φτάσει το
1974 στην Πορτογαλία και η Επανάσταση των Γαρυφάλλων για να ανατραπεί το
καθεστώς. Στην Ισπανία τους διάδοχους του Φράνκο τους έδιωξε ένα μαζικό
εργατικό κίνημα το 1975. 

Στην πραγματικότητα παράλληλα με τους πανηγυρισμούς βρισκόταν σε
εξέλιξη μια αντεπαναστατική εκστρατεία σε όλον τον κόσμο ώστε οι πραγματι-
κοί νικητές του πολέμου, οι άρχουσες τάξεις των Συμμαχικών κρατών, να εξα-
σφαλίσουν την κυριαρχία και τα συμφέροντά τους. Μια αντεπαναστατική εκ-
στρατεία που ξεδιπλώθηκε από το 1944 -όταν η ήττα της ναζιστικής μηχανής
πλησίαζε- μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ’40, σε πολιτικό, στρατιωτικό
και ιδεολογικό επίπεδο. 

Η Αριστερά και το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα έχει άμεση και πικρή εμπει-
ρία για το τι σήμαινε αυτό. Ο κόσμος της Αντίστασης βρέθηκε αντιμέτωπος με
τα “αντιφασιστικά” τάνκς και αεροπλάνα των Εγγλέζων αρχικά και των Αμερι-
κάνων στη συνέχεια από τον Δεκέμβρη του 1944 μέχρι το τέλος του Εμφύλιου
το 1949. Οι δωσίλογοι και κάθε λογής συνεργάτες της ναζιστικής κατοχής βρή-
καν μια ανοιχτή αγκαλιά σε εκείνη την αντεπαναστατική εκστρατεία. Και η Ελ-
λάδα δεν ήταν η εξαίρεση. Ανάλογες εμπειρίες έζησαν τα αντιστασιακά κινήμα-
τα παντού, από την Ευρώπη ως την Ασία και την Αφρική. Ο Ρούζβελτ, ο Τσόρ-
τσιλ και οι διάδοχοί τους παρέα με τον Στάλιν εξασφάλισαν ότι η αντιφασιστική
νίκη ποτέ δεν πέρασε στα χέρια “των λαών”.

Μια μελέτη για τις συνθήκες που
επικρατούσαν στη Γαλλία το

καλοκαίρι του 1944 αναφέρει ότι
στην περιοχή της Τουλούζης: «Μέσα
στο μεθυστικό ενθουσιασμό της
Απελευθέρωσης, εργατικές απελευ-
θερωτικές επιτροπές σύντομα ανέ-
λαβαν τον έλεγχο όλων των μεγά-
λων χώρων δουλειάς στην περιοχή –
σε οπλοστάσια, βιομηχανίες μετάλ-
λου, τράπεζες, ακόμα και φυλακές-
αλλά και, το πιο σημαντικό, στο σύ-
νολο της αεροναυπηγικής βιομηχα-
νίας. Ο διευθυντής ενός τέτοιου ερ-
γοστασίου παραπονέθηκε ότι ‘η επι-
τροπή μετατρεπόταν σταδιακά σε
σοβιέτ. Ζητά πληροφορίες για τα
αποθέματα υλικών, για την κατάστα-
σή τους, για ό,τι υπάρχει στις απο-
θήκες. Ζητά ακόμα τα κλειδιά όλων
των γραφείων’».

Η Τουλούζη ήταν ίσως το πιο προ-
χωρημένο παράδειγμα για τον τρό-
πο με τον οποίο η εργατική τάξη
προσπαθούσε να δώσει σάρκα και
οστά στις ελπίδες που είχε γεννήσει
η αντιφασιστική Αντίσταση. Αλλά
δεν ήταν το μοναδικό. Και στην
Μασσαλία αναπτυσσόταν ένα κίνημα
καταλήψεων και εργατικού ελέγχου
όπως και στις παραδοσιακές βιομη-
χανικές βάσεις στο βορρά. 

Η αποκατάσταση της «συνέχειας»
του κράτους ήταν σκοπός όλης της
άρχουσας τάξης που ενώ είχε συ-
νεργαστεί με τους ναζί συστηματικά,
τώρα έσπευδε να μπει κάτω από τις
φτερούγες του Ντε Γκολ και της πα-
ράταξής του. Το πρώτο βήμα ήταν ο
αφοπλισμός της Αντίστασης και η
εξαφάνιση κάθε ριζοσπαστικού θε-
σμού της. Η «συνέχεια του κράτους»
αποκαταστάθηκε με πολλούς τρό-
πους, τόσο συμβολικούς όσο και
βρόμικους. 

Στο συμβολικό επίπεδο, το δοσι-
λογικό καθεστώς του Βισί κηρύχτη-
κε λίγο πολύ ανύπαρκτο. H 4η Γαλλι-
κή Δημοκρατία (Σύνταγμα του 1946)
ήταν η συνέχεια της Τρίτης (μέχρι το
1940). Αλλά παράλληλα όλος ο κρα-
τικός μηχανισμός που κυνήγαγε αν-
τιστασιακούς και έστελνε Εβραίους
στα στρατόπεδα εξόντωσης αναβα-
πτίσθηκε στα ιερά ύδατα του γκολι-
σμού και συνέχισε να λειτουργεί με
διακοσμητικές αλλαγές. 

Η puration sauvage, η «άγρια κά-
θαρση» της Αντίστασης, έδωσε τη
θέση της στην puration l gale τη «νό-
μιμη κάθαρση». Δεκαέξι χρόνια μετά
ο Μορίς Παπόν ως επικεφαλής της
αστυνομίας του Παρισιού επέβλεπε
τη σφαγή εκατοντάδων Αλγερίνων
που διαδήλωναν την υποστήριξή
τους στον αγώνα της ανεξαρτησίας.
Ήταν ο ίδιος που ως φέρελπις βοη-
θός νομάρχη οργάνωσε σε συνεργα-
σία με τα Ες-Ες την αποστολή του-
λάχιστον 1.600 Εβραίων του Μπορν-
τό στα στρατόπεδα θανάτου. Το
1961 ο Ντε Γκολ απένειμε στον Πα-
πόν το Μετάλλιο της Λεγεώνας της
Τιμής…

Τίποτα δεν έπρεπε να μπει εμπό-
διο στο δρόμο της «κανονικότητας»
της εκμετάλλευσης. Για να μην πέ-
σει το κομβικό λιμάνι της Μασσαλίας
στα χέρια των κομμουνιστών, έπρε-
πε να τσακιστεί το συνδικάτο του. Η
κορσικάνικη μαφία ανέλαβε αυτό το
θεάρεστο έργο. Τι και αν είχε συνερ-
γαστεί με την «γαλλική γκεστάπο»
στην Κατοχή και το αντάλλαγμα που
πήρε ήταν το διηπειρωτικό εμπόριο
ηρωίνης (η περίφημη French Con-
nection που έγινε και ταινία με
Οσκαρ το 1971). Για την CIA και τις
γαλλικές υπηρεσίες αυτά ήταν λε-
πτομέρειες. 

Η Ιταλία ακολούθησε μια παράλ-
ληλη πορεία. Όταν οι παρτιζάνοι

απελευθέρωναν τη μια μετά την άλ-
λη τις μεγάλες πόλεις της βόρειας
Ιταλίας τον Απρίλη του 1945, στα ερ-
γοστάσια κυμάτιζαν κόκκινες σημαί-
ες και τα αφεντικά ζητούσαν κατα-
φύγιο στην Ελβετία ή στα αρχηγεία
του αμερικάνικου και βρετανικού
στρατού. Όπως έκανε για παράδειγ-
μα ο Βαλέτα, ο γενικός διευθυντής
της FIAT παρόλο που είχε φροντίσει
να καλλιεργήσει τις σχέσεις με Αμε-
ρικάνους και Βρετανούς «συμμά-
χους» και να παριστάνει και το φίλο
της Αντίστασης. Σε κάποια σημεία
τα πράγματα γίναν πιο «καυτά». Στη
βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκινή-
των Magneti Marelli στο Μιλάνο,
τρεις διευθυντές εκτελέστηκαν από
τους εργάτες. Στο νότο, η αγροτική
δυσαρέσκεια απλωνόταν ακόμα και
στα παραδοσιακά κάστρα του συν-
τηρητισμού (και της μαφίας). 

Τραγωδία
Στην Ιταλία που είχε ζήσει είκοσι

χρόνια φασισμού, και όπου χιλιάδες
αντιστασιακοί είχαν δώσει τη ζωή
τους από το 1943 μέχρι το 1945, η
«κάθαρση» έγινε φάρσα που εκτυλί-
χτηκε σε τραγωδία. Τον Ιούνη του
1946 εγκρίθηκε με νόμο η αμνηστία
που απάλλαξε από κάθε δίωξη ακό-
μα και τους πιο σιχαμένους φασί-
στες βασανιστές. Ο νόμος πρόβλεπε
διάκριση ανάμεσα σε «συνήθη» και
«ιδιαζόντως ειδεχθή» βασανιστήρια.
Για παράδειγμα, ένα δικαστήριο
απάλλαξε τον φασίστα μπάτσο που
βασάνισε με ηλεκτρισμό στα γεννη-
τικά όργανα έναν κρατούμενο επει-
δή «η πράξη είχε εκφοβιστική πρό-
θεση, όχι κτηνώδες κίνητρο». Το
1960 από τους 64 νομάρχες οι 62
ήταν ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι
επί φασισμού. Το ίδιο ίσχυε και για
τους 135 αστυνομικούς διευθυντές.

Η Αριστερά βγήκε ενισχυμένη από

τον πόλεμο. Για εκατομμύρια εργα-
ζόμενους/ες ιδιαίτερα τα Κομμουνι-
στικά Κόμματα είχαν το κύρος που
τους έδινε η ηρωική δράση στην Αν-
τίσταση αλλά και η αύρα του ριζο-
σπαστισμού που τα συνόδευε. Ήταν
τα κόμματα που ιδρύθηκαν για να
συνεχίσουν στο δρόμο της Ρώσικης
Επανάστασης του 1917. Όμως, ήδη
από τη δεκαετία του 30 η επανάστα-
ση είχε φύγει από την στρατηγική
τους. Και στις συνθήκες του ’45 αυ-
τά τα κόμματα βρίσκονταν ή έμπαι-
ναν στις αστικές κυβερνήσεις «Εθνι-
κής Ενότητας». Υποτίθεται ότι έτσι
θα άνοιγε ο δρόμος για μεγάλες με-
ταρρυθμίσεις που θα επισφράγιζε η
εκλογική νίκη της Αριστεράς. 

Πουθενά δεν λειτούργησε αυτό το
σενάριο. Αντίθετα, τα ΚΚ έκαναν
τους πιο εξευτελιστικούς συμβιβα-
σμούς. Δυο παραδείγματα είναι χα-
ρακτηριστικά. Ο Σαρλ Τιλόν, ηγέτης
των ένοπλων «μακί» στην Αντίσταση
και ηγετικό στέλεχος του ΓΚΚ ήταν
υπουργός Αεροπορίας όταν τα γαλ-
λικά αεροπλάνα πολυβολούσαν και
βομβάρδιζαν χωριά γύρω από το Σε-
τίφ εκείνο τον Μάη. Ο Τολιάτι, ο ηγέ-
της του Ιταλικού ΚΚ, υπέγραψε σαν
υπουργός Δικαιοσύνης την αμνηστία
για τους φασίστες βασανιστές. 

Ο ιστορικός Μιχάλης Λυμπεράτος
συνοψίζει πολύ εύστοχα τα αποτελέ-
σματα αυτής της στρατηγικής: «Η
συμβιβαστική γραμμή που ακολούθη-
σαν όλα τα κομμουνιστικά κόμματα
του πλανήτη την περίοδο εκείνη έδω-
σε τα περιθώρια της σταδιακής ανα-
σύνταξης του αστικού πολιτικού κό-
σμου που σε συνεργασία με τους
Αμερικάνους εκδίωξαν τελικά τους
κομμουνιστές από τις κυβερνήσεις
των χωρών τους και τους περιστοίχι-
σαν με κατασταλτικούς μηχανισμούς
που έλεγχε η CIA».

Λέανδρος Μπόλαρης

Γυναίκες παρτιζάνοι
στο Τορίνο Εγγλέζικα τανκς στην Αθήνα

Τσόρτσιλ, Ρούσβελτ, Στάλιν στη Γιάλτα

Οι αντάρτες Βιετμίνχ είχαν απελευθερώσει το Βιετνάμ από την γιαπωνέζικη κατοχή

Αντεπανάσταση
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Ποια είναι η κατάσταση 
που αντιμετωπίζουν οι
πρόσφυγες στην Ελλάδα; 

Bρίσκομαι στην Ελλάδα από
τις 15 Μαρτίου του 2020. Οι
πρόσφυγες υποφέρουν στην
Ελλάδα. Αντιμετωπίζω καθημε-
ρινά προβλήματα που αφορούν
την επιβίωσή μου: Αν θα βρω να
φάω, που θα κοιμηθώ, πως θα
πλυθώ. Δεν έχω πρόσβαση σε
εργασία, δεν έχω πρόσβαση σε
υγειονομική περίθαλψη ούτε
μπορώ να ζητήσω προστασία
από τις αρχές γιατί θεωρούμαι
«παράνομος» ενώ η αλήθεια εί-
ναι ότι χρήζω διεθνούς προστα-
σίας. Ζω όπως και άλλοι πρό-
σφυγες και μετανάστες σε συν-
θήκες απόλυτης ανασφάλειας.
Δεν έχω μπορέσει να κάνω ακό-
μη αίτημα ασύλου γιατί οι υπη-
ρεσίες έκλεισαν λόγω της επι-
δημίας του κορονοϊού. 

Έφτασα στην Ελλάδα μέσω
θαλάσσης από την Τουρκία
όπου έμεινα δύο χρόνια. Είχα
δουλειά μέχρι που το αφεντικό
μου μου ζήτησε να συμμετέχω
σε εμπορία ναρκωτικών και μου
είπε ότι θα βγάλω πολλά λεφτά.
Αρνήθηκα και έχασα τη δουλειά
μου. Αποφάσισα να πληρώσω
για να περάσω στην Ελλάδα
όπου η τιμή είναι 800, 1000 δο-
λάρια το άτομο. Έφτασα στην
Καλαμάτα και από εκεί οδικώς
στην Αθήνα, στην πλατεία Αμε-
ρικής, όπου βρήκα αδέλφια μου
από το Καμερούν. 

Είμαι ήδη δύο μήνες εδώ και
πρέπει να βρω λεφτά για να
μπορέσω να φάω, να ζήσω. Έχω
δυσκολία όχι μόνο να δουλέψω
αλλά ακόμη και να μετακινηθώ
γιατί φοβάμαι τους ελέγχους
της αστυνομίας. Χθες ήμουν
στα Φιλιατρά όπου πήγα να ψά-
ξω για δουλειά σαν εργάτης
γης. Οι συνθήκες εκεί είναι πά-
ρα πολύ άσχημες. Δουλειά 10-
12 ώρες για 20 ευρώ χωρίς έν-
σημα, ύπνος έξω στην ύπαιθρο
ή στην πλατεία ή στην καλύτερη
περίπτωση σε εγκαταλελειμμέ-
να σπίτια χωρίς νερό και ρεύμα
όπου ζητάνε 50 ευρώ το μήνα
νοίκι από τον κάθε εργάτη κυ-
ρίως από το Τόγκο, τη Σενεγά-
λη.

Γιατί έφυγες από το Καμερούν;
Έφυγα από τη χώρα μου, το

Καμερούν, αφού έχασα τον πα-
τέρα μου τον Δεκέμβρη του
2018 επειδή αντιμετώπιζα πολι-
τικές διώξεις από τις αρχές. Εί-
μαι 38 χρονών και γεννήθηκα
στην πόλη Ντουαλά, στην οικο-
νομική και βιομηχανική πρω-
τεύουσα της χώρας. Τόσα ακρι-
βώς χρόνια είναι πρόεδρος του
Καμερούν ο Πολ Μπιγιά, χωρίς
να έχει ποτέ μοιραστεί με κανέ-
να την εξουσία! Ολόκληρη τη

“Θέλω να σου ζητήσω συ-
γνώμη, που δεν έμαθα
ποτέ το όνομα σου. Θέ-

λω να σου ζητήσω συγνώμη, που
δεν έμαθα ποτέ την ηλικία σου παρά
μόνο μετά την φυγή σου (ετών 19).
Θέλω να σου ζητήσω συγνώμη που
οι συνθήκες που διέμενες αποτε-
λούν προσβολή για κάθε ανθρώπινη
ύπαρξη. Θέλω να σου ζητήσω συ-
γνώμη που τα απογεύματα και τα
βράδια ζούσες με τον φόβο μην σου
συμβεί κάτι κακό, μιας και η απου-
σία φορέων που να δραστηριοποι-
ούνται αυτές τις ώρες, δημιουργεί
τις συνθήκες φόβου ενός γκέτο. Θέ-
λω να σου ζητήσω συγνώμη γιατί
στην χώρα μου πάντα ένιωσες την
ανθρώπινη ύπαρξή σου ως βάρος.
Θέλω να σου ζητήσω συγνώμη που
παρόλο που έζησες πράγματα που
δεν αξίζει να ζήσει κάποια σε αυτό
τον πλανήτη, δεν μπόρεσες να τα
αφήσεις πίσω σου και να ζήσεις μια
ζωή όπως κάθε άνθρωπος σε μία
κοινωνία που θέλει να ονομάζει τον
εαυτό της  πολιτισμένη».

To «γράμμα προς μια νεκρή» του
Γιώργου Ευθυμίου, που εργάζεται
στο καμπ της Μαλακάσας ως ψυχο-
λόγος σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, δη-
μοσιεύτηκε στην ΕφΣυν και λέει μέ-
σα σε λίγες φράσεις όλη την αλή-
θεια για το πως οι «πολιτισμένες»
ευρωπαϊκές πολιτικές των στρατο-
πέδων προσφύγων και μεταναστών
για κάποιους-ες από αυτούς μετα-
φράζονται σε θανατική καταδίκη.
Στις 6 Μαϊου, σύμφωνα και με την
αστυνομία, μια κοπέλα, 19 ετών από
το Ιράν που διέμενε στο καμπ της
Μαλακάσας μαχαιρώθηκε και μετα-
φέρθηκε στο νοσοκομείο Αμαλία
Φλέμινγκ, όπου πέθανε ενώ μια άλ-
λη γυναίκα 26 ετών από το Ιράν, συ-
νελήφθη και παραπέμφθηκε σε ανα-
κριτή ως κατηγορούμενη για την
επίθεση.

Δεν είναι η πρώτη δολοφονία που
συμβαίνει σε στρατόπεδο προσφύ-
γων -συνήθως εξαιτίας συμπλοκών
που η αστυνομία και τα ΜΜΕ τρέ-
χουν να διογκώσουν στοχοποιώντας
συλλήβδην τους πρόσφυγες ως
«επικίνδυνους». «Ακόμη και τα ανήλι-
κα κορίτσια έχουν μπει στον ‘χορό’
των συμπλοκών που αναστατώνουν
κάθε λίγο και λιγάκι το hot spot στην
περιοχή της Μόριας στη Λέσβο!»
έγραφε –ποιος άλλος- το «Πρώτο
Θέμα» στις 15  Μαϊου -ενώ μόλις
πριν από τρεις βδομάδες σε άλλα
μέσα επιχειρήθηκε να δοθεί η εντύ-
πωση ότι η επίθεση με καραμπίνα
εναντίον προσφύγων μερικά χιλιόμε-

τρα από τη Μόρια ήταν ξεκαθάρι-
σμα ανάμεσα σε πρόσφυγες. 

Το ότι η «εγκληματικότητα» συν-
δέεται με τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες είναι ένα ψεύτικο ύπου-
λο ρατσιστικό στερεότυπο. Ένα γε-
γονός που αφορά συγκεκριμένα πε-
ριστατικά, συγκεκριμένους ανθρώ-
πους και συγκεκριμένες συνθήκες,
αλλού γενικεύεται επιλεκτικά για να
εξυπηρετήσει ρατσιστικές σκοπιμό-
τητες και αλλού όχι. Τον Ιούνη που
μας πέρασε, για παράδειγμα, το
Εφετείο Βορείου Αιγαίου είχε επιβά-
λει ποινή 20 ετών σε άνδρα 70 ετών
κατηγορούμενο για ασέλγεια σε βά-
ρος ανηλίκων και βιασμό κατ' εξακο-
λούθηση σε χωριό της Λέσβου χω-
ρίς αυτό να χαρακτηρίσει το συγκε-
κριμένο χωριό. Φυσικά δεν συμβαί-
νει το ίδιο αν μιλάμε για το στρατό-
πεδο Μόρια ή άλλα μέρη στα οποία
μένουν πρόσφυγες και στα οποία η
παραβατικότητα ή εγκληματικότητα
διογκώνεται.  

Αυτό που είναι διαφορετικό στη
Μόρια –και σε κάθε Μόρια- σε σύγ-
κριση με την υπόλοιπη κοινωνία εί-
ναι οι συνθήκες που οδηγούν σε  εν-
τάσεις, συμπλοκές, παραβατικότη-
τα. Όπως έγραφε στο περιοδικό Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω ο Αμπντούλ
Αζιζ Μουχάμαντ, ακτιβιστής για τα
δικαιώματα των προσφύγων που

διέμεινε 6 χρόνια στα στρατόπεδα
του Ειρηνικού και επισκέφθηκε τη
Μόρια: 

«Τα ΜΜΕ αρέσκονται να κάνουν
λόγο για τις “συμμορίες” αλλά το
πρόβλημα είναι αλλού. Όταν υπάρ-
χουν τεράστιες ελλείψεις από το
φαγητό ως το νερό, δεν υπάρχουν
τουαλέτες και στέκεσαι για ώρες
στις ουρές, όποιους και να βάλεις,
Έλληνες, Ευρωπαίους στο τέλος θα
καταλήξει σε ανταγωνισμό και αυ-
τός θα φέρει τη βία. Αυτό συμβαίνει
όταν υπάρχει έλλειψη βασικών αγα-
θών. 22.000 άνθρωποι σε αυτό το
σκατομέρος έχουν να παλέψουν κά-
θε μέρα για τα στοιχειώδη». 

Ανασφάλεια
Ακριβώς για αυτούς τους λόγους

ήταν οι ίδιοι οι πρόσφυγες που στις
21 Απρίλη πραγματοποίησαν δια-
μαρτυρία στη Μόρια για να καταγ-
γείλουν τις συνθήκες απόλυτης ανα-
σφάλειας στις οποίες διαμένουν με-
τά από τη δολοφονία ενός 16χρο-
νου Αφγανού από ένα 20χρονο επί-
σης Αφγανό στις 8 Απρίλη. 

Όμως την προηγούμενη Τετάρτη
έξω από το στρατόπεδο της Μαλα-
κάσας σημειώθηκε και ένα άλλο έγ-
κλημα. Ένας πρόσφυγας από το
Κογκό έχασε τη ζωή του και άλλη
μια από το Καμερούν τραυματίστη-

κε όταν αυτοκίνητο τους παρέσυρε
και στη συνέχεια τους εγκατέλειψε
αναπτύσσοντας ταχύτητα και εξα-
φανίστηκε. Όπως κατήγγειλαν οι ίδι-
οι οι πρόσφυγες στην ΚΕΕΡΦΑ Βο-
ρείων οι συνθήκες διαμονής των
προσφύγων στο στρατόπεδο είναι
μια από τις αιτίες του χθεσινού ατυ-
χήματος:

«Η "πύλη" του στρατοπέδου δεν
είναι παρά ένα άνοιγμα στα συρμα-
τοπλέγματα, μέσα από τα φυτά που
κρύβουν την εγκατάσταση. Δεν φαί-
νεται και δεν έχει φωτισμό ή πεζο-
δρόμιο. Το στρατόπεδο είναι απομο-
νωμένο 30 χιλιόμετρα έξω από την
Αθήνα και τα ασθενοφόρα καθυστε-
ρούν. Οι κάτοικοι του νέου στρατο-
πέδου είναι πάνω από 1200, ανάμε-
σά τους πολλά παιδιά, με αποτέλε-
σμα οι ανάγκες του στρατοπέδου σε
περίθαλψη να είναι αυξημένες και η
κυκλοφορία πεζών σε έναν τέτοιο
δρόμο πυκνή και επικίνδυνη».

Ποιες ακριβώς είναι οι ενέργειες
της αστυνομίας για την εξεύρεση
του οδηγού που σκότωσε και εγκα-
τέλειψε δύο αθώους ανθρώπους;
Και για πόσο ακόμη οι ζωές χιλιά-
δων αθώων θα απειλούνται στα γκέ-
το και τα ρατσιστικά στρατόπεδα
της Ελλάδας και της ΕΕ;

Γιώργος Πίττας

ΜΑΛΑΚΑΣΑ Δύο θάνατοι και 
«συνθήκες που αποτελούν προσβολή 
για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη»

Διαδήλωση προσφύγων στη Μόρια. Φωτό: stonisi.gr
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ζωή μου την έχω ζήσει με τον συγκε-
κριμένο άνθρωπο στη θέση του προ-
έδρου.

Στο Καμερούν έγινε τέλη του Φλε-
βάρη του 2008 μια μεγάλη εξέγερση
που ξεκίνησε με αφορμή την άνοδο
της τιμής του πετρελαίου -σε μια
χώρα παραγωγό πετρελαίου- και
στη συνέχεια των τιμών όλων των
αγαθών, των τροφίμων, των διδά-
κτρων, της μετακίνησης κλπ. Mέσα
σε εκείνη τη συγκυρία ο Μπιγιά προ-
χώρησε και σε συνταγματικές αλλα-
γές που θα έκαναν τα πράγματα πιο
δύσκολα για το λαό. 

Ο λαός είπε ότι αυτό πρέπει να
σταματήσει και έτσι ξεκίνησαν οι
διαδηλώσεις -με μια απεργία στις
συγκοινωνίες και στις μεταφορές.
Είχαν αγανακτήσει όχι μόνο οι εργα-
ζόμενοι σε αυτές αλλά και ο κόσμος
που τις χρησιμοποιούσε γιατί ανέ-
βαινε η τιμή των εισιτηρίων. Οι εκ-
παιδευτικοί επίσης συμμετείχαν στις
κινητοποιήσεις γιατί οι μισθοί τους
έμεναν χαμηλοί ενώ ανέβαιναν οι τι-
μές. Ακόμη περισσότερο το καθε-
στώς ήταν παλιό και δεν αντιπροσώ-
πευε την πλειοψηφία του λαού στο
Καμερούν που είναι η νεολαία (σ.σ.
ο μέσος όρος ζωής στο Καμερούν
είναι 56 χρόνια και το 60% του πλη-
θυσμού κάτω από 25 ετών). Η νεο-
λαία είπε δεν μπορούμε να συνεχί-
σουμε έτσι γιατί τα πάντα είναι πα-
λιά, ο πρόεδρος είναι παλιός, το
εθνικό συμβούλιο είναι παλιό, η δι-
καιοσύνη είναι παλιά.

Σαν φοιτητής στο τμήμα Νομικών
και Πολιτικών Σπουδών στο πανεπι-
στήμιο του Ντουαλά πήρα μέρος
στις κινητοποιήσεις και στις διαδη-
λώσεις. Ήταν ένα αυθόρμητο ξέ-
σπασμα που κράτησε περίπου μια
εβδομάδα. Στους δρόμους διαδήλω-

νε όλος ο κόσμος, παιδιά, γυναίκες,
άνδρες, ηλικιωμένοι, ολόκληρες οι-
κογένειες κατέβαιναν μαζί, φοιτητές,
εργαζόμενοι. Η απάντηση της κυ-
βέρνησης ήταν η ωμή καταστολή.
Κανείς δεν ξέρει πόσοι ακριβώς
ήταν οι νεκροί γιατί όταν σε σκότω-
ναν σε πετούσαν και έτσι δεν μπο-
ρούσε να βρεθεί το πτώμα, αλλά εί-
ναι πολλοί (σ.σ. η κυβέρνηση έκανε
λόγο για 40 νεκρούς ενώ οργανώ-
σεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλά-
νε για πάνω από 100). 

Εμένα κάποιος με κάρφωσε και με
συνέλαβαν αρκετές μέρες μετά στο
σπίτι μου. Με μετέφεραν κάπου
όπου ήταν και άλλοι νέοι που συμμε-
τείχαν στις διαδηλώσεις. Δεν ξέραμε
που βρισκόμασταν και μας χτυπού-
σαν μέρα νύχτα, ακόμη μπορείτε να
δείτε τα σημάδια πάνω στο σώμα
μου. Αδειάζαν πάνω μας κουβάδες
που τους γέμιζαν στην αποχέτευση.
Μετά με μετέφεραν σε μια φυλακή

όπου κρατήθηκα για 45 μέρες. Μας
κατηγορούσαν ότι επιχειρήσαμε να
κάνουμε πραξικόπημα για να ανα-
τρέψουμε την κυβέρνηση και απει-
λούσαν ότι θα μας σκοτώσουν. Εγώ
έλεγα συνέχεια ότι δεν έχω κάνει τί-
ποτα, το ίδιοι και οι άλλοι. Κάποια
στιγμή με άφησαν.

Ακολούθησε μια μεγάλη περίοδος
άγριας τρομοκρατίας και καταπάτη-
σης των δικαιωμάτων προκειμένου
να κρατάνε τον κόσμο φοβισμένο
ώστε να μην αντιδράσει γιατί τα
προβλήματα συνέχισαν να υπάρ-
χουν. Τα χρόνια που ακολούθησαν
ήταν δύσκολα, υπήρχε ανεργία,
φτώχεια, μιζέρια. Έφυγα από το
κόμμα SDF (Σοσιαλδημοκρατικό Μέ-
τωπο) που ήταν για πολλά χρόνια το
βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης
γιατί συμβιβάστηκε τελικά και χρη-
ματίστηκε από τον Μπιγιά και συμ-
μετείχα στο νεοσύστατο MCR (Κόμ-
μα για την Αναγέννηση του Καμε-
ρούν) το οποίο σήμερα είναι το με-
γαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης
με ηγέτη τον Μορίς Καμτό – τον
οποίο ο πρόεδρος Μπιγιά κρατούσε
στην φυλακή για εννέα μήνες (σ.σ
το 2018-19). Εγώ είχα φύγει ήδη στη
Νιγηρία από το 2017 μετά από τις
απειλές της αστυνομίας ότι θα με
συλλάβει επειδή είχα βγει στο ρα-
διόφωνο και είχα γράψει δημοσίως
δηλώνοντας την εναντίωσή μου στο

καθεστώς. 
Ξαναγύρισα μετά από μερικούς

μήνες στο Καμερούν αλλά ένοιωσα
ξανά ότι λιγοστεύουν οι μέρες μου
και αποφάσισα να φύγω από τη χώ-
ρα το 2018. Ήταν η χρονιά που ο
Μπιγιά βγήκε για μια ακόμη μια φο-
ρά πρόεδρος κλέβοντας στις εκλο-
γές. Έξω από τη χώρα, οι Καμερου-
νέζοι διαδηλώνουν παντού όπου πη-
γαίνει ο Μπιγιά, στον Καναδά, στη
Γαλλία, στην Ελβετία και του λένε να
φύγει γιατί είναι ένας δικτάτορας.

Ποιος ο ρόλος της Γαλλίας 
σε όλα αυτά;

Μεγάλος. Αυτή η κατάσταση έχει
επιβληθεί στον λαό από τον πρό-
εδρο της χώρας που είναι υποχείριο
της Γαλλίας. Η αποικιοκρατία μπορεί
να τέλειωσε επίσημα εδώ και δεκαε-
τίες, αλλά στο Καμερούν οι Γάλλοι
εξακολουθούν να ελέγχουν τον πρό-
εδρο και όχι ο λαός. Oι μεγάλες
εταιρίες είναι στην ουσία γαλλικές
εταιρίες, έχουν απευθείας σύνδεση
με τον Γάλλο πρόξενο που βρίσκεται
στο Γιαουντέ την πολιτική πρω-
τεύουσα του Καμερούν. Η Γαλλία
διατηρεί στρατό και στρατιωτικές
βάσεις στο Καμερούν. 

Στο Καμερούν τα τελευταία χρό-
νια υπάρχει ένα επιπλέον πρόβλημα.
Το 2016-17 ξεκίνησαν ειρηνικές κινη-
τοποιήσεις του αγγλόφωνου πληθυ-
σμού της χώρας με την «Πορεία των
Δικηγόρων» τις οποίες η κυβέρνηση
κατέστειλε άγρια με τη βία. Οι κινη-
τοποιήσεις έγιναν γιατί οι αγγλόφω-
νοι αισθάνονταν μειονεκτικά απέναν-
τι στο νομικό σύστημα. Σήμερα έχει
κλιμακωθεί η βία, υπάρχουν αυτονο-
μιστικές ομάδες αγγλόφωνων που
κάνουν δολοφονικές επιθέσεις και η
κυβέρνηση χρησιμοποιεί ειδικά σώ-

ματα ασφαλείας εναντίον του αγ-
γλόφωνου πληθυσμού. Η κυβέρνηση
επιδιώκει τη διαίρεση, επιδιώκει ο
κόσμος να είναι φτωχός ώστε να
μην μπορεί να ξεσηκωθεί. Χρησιμο-
ποιεί την απειλή της τρομοκρατίας
για να ασκήσει τη δική της βία.  

Τι θα ήθελες να ζητήσεις 
από την ελληνική κυβέρνηση; 

Στην Ελλάδα, διαδήλωσα για πρώ-
τη φορά την Πρωτομαγιά στην Αθή-
να και ήταν μια πολύ καλή εμπειρία.
Είδα ότι δεν υποστηρίζει όλος ο κό-
σμος την πολιτική της κυβέρνησης
και υπάρχουν πολλοί που υποστηρί-
ζουν τα δικαιώματα των μεταναστών
και των προσφύγων. Από την κυβέρ-
νηση στην Ελλάδα και την ΕΕ ζητάω
να στηρίξουν το λαό του Καμερούν
να διαλέξει ο ίδιος τον πρόεδρό του,
να μην είναι η Γαλλία που επιβάλει
τον πρόεδρο. Αφού στην Ευρώπη
μπορεί να αποφασίζει ο λαός γιατί
να μην μπορεί να συμβεί το ίδιο και
στο Καμερούν; 

Το δεύτερο αφορά τους πρόσφυ-
γες και τους μετανάστες που βρί-
σκονται στην Ελλάδα. Η κατάσταση
εδώ είναι καταστροφική. Φύγαμε
από το Καμερούν γιατί έχουμε δι-
κτατορία, πόλεμο, γιατί φοβόμαστε
και ερχόμαστε εδώ και δεν έχουμε τι
να φάμε και που να κοιμηθούμε. Θέ-
λουμε άσυλο, θέλουμε χαρτιά, θέ-
λουμε να αισθανόμαστε ασφαλείς.
Οι περισσότεροι Αφρικανοί που έρ-
χονται στην Ελλάδα έρχονται γιατί
είναι η χώρα που βρίσκεται δίπλα
στην Τουρκία με στόχο να πάνε σε
κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Αν
η κατάσταση είναι καλή εδώ θα μπο-
ρούσαμε να μείνουμε, διαφορετικά
θέλουμε να μπορέσουμε να συνεχί-
σουμε την πορεία μας.

O Aντρέ, 
πρόσφυγας
από το Καμερούν,
μίλησε στον
Γιώργο Πίττα

Στον αγώνα, από το Καμερούν ως την Ελλάδα
Φλεβάρης 2008, Εξέγερση στο Καμερούν Πρωτομαγιά 2020, Αθήνα

Σημάδια στο χέρι του Αντρέ



Την Πέμπτη 21 Μάη, Παγκόσμια
Ημέρα Πολιτισμού, οργανώ-
νουν την επόμενη μεγάλη κινη-

τοποίησή τους οι “εργάτες της Τέ-
χνης”. Η Ομοσπονδία, τα Σωματεία
και οι Συνδικαλιστικές οργανώσεις
του κλάδου καλούν συγκέντρωση
στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο
Πολιτισμού στη Μπουμπουλίνας και
πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας
και τη Βουλή. 

“Εξαντλήθηκε η επιείκεια της Κυ-
βέρνησης και του Υπουργείου Εργα-
σίας προς τους καλλιτέχνες” ήταν η
προκλητική δήλωση της υπουργού
Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στους εκ-
προσώπους των σωματείων σε  τηλε-
διάσκεψη που έκαναν την Τετάρτη
13/5. Για τη νεοφιλελέ κυβέρνηση του
Μητσοτάκη φαντάζει μεγάλη γενναι-
οδωρία να επιδοτούν εργαζόμενους,
ακόμα και αν πρόκειται για “ψιλαδά-
κια” σε σχέση με τα δις και τις διευ-
κολύνσεις που δίνουν στα αφεντικά.
Οι επιδοτήσεις της Μενδώνη αφο-

ρούν μόνο ένα ποσοστό των εργαζό-
μενων στον κλάδο χωρίς ουσιαστικά
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Όλοι
εκτιμούν ότι τα πράγματα δεν θα επα-
νέλθουν μέσα στον επόμενο χρόνο
όσον αφορά στους χώρους της Τέ-
χνης, πράγμα που σημαίνει μάχη για
την επιβίωση για πολλές χιλιάδες.

Το περίφημο Μητρώο Καλλιτεχνών,
Δημιουργών και Επαγγελματιών της
Τέχνης και του Πολιτισμού που έφτια-
ξε το Υπουργείο είναι τόσο καλοστη-
μένο και με “τίμιες” προθέσεις όσο τα
ΚΕΚ του Βρούτση. Όπως αναφέρει
σε ανακοινώσεις της η ΠΟΘΑ για το
Μητρώο:“Ζητήθηκε να ξεκινήσει ένας
διάλογος από την αρχή με τα σωμα-
τεία για την κάθε ειδικότητα ξεχωρι-
στά ώστε να καταστεί δυνατή η πλή-

ρης αποτύπωση των ενεργών επαγ-
γελματιών του Πολιτισμού και να μην
αποτελέσει βάση για περαιτέρω κα-
θυστέρηση για την εφαρμογή ειδικών
μέτρων στήριξης. Ως προς αυτό η
υπουργός Πολιτισμού δεσμεύτηκε να
ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας
η περαιτέρω διαδικασία να γίνει υπό
την επιμέλεια του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και κατόπιν συναντήσεων με τα
Σωματεία. Αργότερα όμως συνειδη-
τοποιήσαμε ότι το Μητρώο είχε ήδη
ανοίξει ως πλατφόρμα του Υπουργεί-
ου Εργασίας με τρόπο εξαιρετικά
πρόχειρο, βιαστικό και ελλειμματικό,
μη περιλαμβάνοντας βασικές ειδικό-
τητες του χώρου”. Από χρήσιμο και
απαραίτητο εργαλείο για να μην είναι
κανένας “αόρατος” στα μάτια του

Υπουργείου, το μητρώο γίνεται εργα-
λείο αποκλεισμού.

Η δυναμική του κινήματος των καλ-
λιτεχνών με τη μαζική συσπείρωση
στα συνδικάτα είναι τεράστια πίεση
για την κυβέρνηση. Η νέα κινητοποί-
ηση της Πέμπτης είναι σημαντικός
σταθμός μιας μεγάλης μάχης που
μπορεί να επιβάλλει στην κυβέρνηση
τα αιτήματα για να μπορούν να δου-
λέψουν και να ζήσουν όλες και όλοι.
Αίτημα για 800 ευρώ για όλους χωρίς
αποκλεισμούς και για όσο χρειαστεί.
Αίτημα για χρηματοδότηση από την
κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές,
ώστε να γίνουν καλλιτεχνικά δρώμενα
σε κάθε Δήμο και γειτονιά σε χώρους
που θα δοθούν και θα είναι κάτω από
τον εργατικό έλεγχο των ίδιων των
καλλιτεχνών και όχι κάτω από τη “στέ-
γη” του κάθε Ωνάση και Λάτση. Τέ-
λος, Συλλογικές Συμβάσεις για όλους
με ενιαίο μισθό, κόντρα στη διάσπαση
των καλλιτεχνικών ιδιαιτεραιοτήτων. 

Μάνος Νικολάου

Σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ομο-
σπονδίας, η ΠΟΕ-ΟΤΑ παρουσίασε μελέτη για την προ-

στασία των εργαζόμενων στους Δήμους από την πανδημία. 

Ως μέλος της συγγραφικής ομάδας της μελέτης, ο Γιώρ-
γος Μακρυνός, δημοτικός σύμβουλος στον Κορυδαλλό το-
νίζει ότι: “Στην αντιμετώπιση της πανδημίας και της πρωτό-
γνωρης αυτής υγειονομικής κρίσης, οι εργαζόμενοι των
Δήμων για μια ακόμη φορά βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.
Τόσο οι κοινωνικές υπηρεσίες ,όσο και αυτες της καθαριό-
τητας αναδείχθηκαν σε ζωτικής σημασίας τόσο για την
προστασία των ευάλωτων συνανθρώπων μας αλλά και της
Δημόσιας Υγείας.(...)Η παρούσα μελέτη -συνταχθείσα από
τριμελή επιστημονική ομάδα με εμπειρία στο πεδίο -που
υιοθέτησε η ΠΟΕ ΟΤΑ, αποτελεί μια επικαιροποιημένη Εκτί-
μηση Επαγγελματικού Κινδύνου στις συνθήκες εξέλιξης
της πανδημίας Convid-19, με οδηγίες και μέτρα που αφο-
ρούν ολους τους εργαζόμενους των ΟΤΑ. Αυτό το προτει-
νόμενο εγχειρίδιο μπορεί να αξιοποιηθεί από τις Δημοτικές

Αρχές,τις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας, τους Συλλό-
γους Εργαζομένων και τους κατ εξοχήν ειδικούς Υγείας και
Ασφάλειας δηλ. τους Ιατρούς Εργασίας ,τους Τεχνικούς
Ασφαλείας αλλά και λοιπά στελέχη Λειτουργούς Δημ.Υγεί-
ας που υπηρετούν σε Δήμους”.

Ταυτόχρονα η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζήτησε να αρθούν Πράξεις Νομο-
θετικού Περιεχομένου που χτυπούν εργασιακά δικαιώματα
και έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση ότι θα απαντήσουν με
κινητοποιήσεις σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι υποστούν
περικοπές και απολύσεις. Επισημάνθηκε ότι η εργασία από
το σπίτι θα σημάνει κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων,
ενώ μπήκαν ξανά τα αναγκαία αιτήματα για ενίσχυση της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού.
Επίσης, πήρε θέση ενάντια στην τοποθέτηση καμερών στα
σχολεία. 

Δυναμικά συνεχίζεται η μάχη των χειροτεχνών
καλλιτεχνών δρόμου για να είναι ελεύθεροι να

βγάζουν τους πάγκους τους στο Θησείο στο μέ-
ρος που βρίσκονται τα τελευταία 12 χρόνια και όχι
στο περιθώριο που θέλει να τους πετάξει ο Μπακο-
γιάννης με βάση τα σχέδια ανάπλασης και τουρι-
στικοποίησης της Αθήνας. Κατάφεραν να ανατρέ-
ψουν τα σχέδια της δημοτικής αστυνομίας που ήρ-
θε στο Θησείο για να τους παρεμποδίσει να ανοί-
ξουν τους πάγκους τους την προηγούμενη Τρίτη
12/5, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ στη συ-
νέχεια αντιπροσωπεία τους συνάντησε τη δημοτική
αρχή. Οι χειροτέχνες-καλλιτέχνες δρόμου δίνουν
μάχη για να είναι “ελεύθεροι” και από δυσβάστα-
χτα φορολογικά φέσια που θέλουν να τους φορτώ-
σουν, αφού πρώτα τους άφησαν να πεινάσουν τον
καιρό της καραντίνας.    

“Όλη την περίοδο του κορονοϊού, δεν μπορού-
σαμε να έχουμε κανένα έσοδο”, ανέφερε ο Μανώ-
λης Συκιανάκης, χειροτέχνης. “Σε προηγούμενο
δημοτικό συμβούλιο ο Πέτρος Κωνσταντίνου από
την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας έβαλε το
αίτημα να λάβουμε επίδομα, αλλά η απάντηση του

Μπακογιάννη ήταν ότι δεν ξέρουμε ποιοι είναι και
πόσοι. Όταν βγήκαμε να ανοίξουμε τους πάγκους
έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τα πρόστιμα της αστυ-
νομίας μέχρι να βρούμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο,
να αναγκαστεί να μιλήσει με τη νομική υπηρεσία
και να μας αφήσουν στο τέλος γιατί όπως αποδείχ-
θηκε ήταν νόμιμο το άνοιγμα. Φαίνεται ότι δεν
τους ενδιέφερε καν να το ψάξουν πιο πριν. Επίσης,
θέλουν να μας διώξουν από τις περιοχές που στή-
νουμε τους πάγκους, Θησείο, Αποστόλου Παύλου,
Αριανού, Άρεως για να φτιάξει μια αγορά αλλά σε
μέρος που δεν έχει κίνηση και με άδειες μόνο σε
200, αφήνοντας κάποιους απ' έξω. Ταυτόχρονα, με
νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και με το άρθρο 45, θα πρέπει
λειτουργούμε και να φορολογούμαστε σαν έμπο-
ροι. Ένας πάγκος 1,5 μέτρο με χειροποίητα στο
δρόμο δεν είναι το ίδιο με ένα μαγαζί που πουλάει
έτοιμο εμπόρευμα. 

Έχουμε κερδίσει πολλές μάχες μέχρι τώρα στα
8 χρόνια που είμαι χειροτέχνης, από τον Καμίνη
μέχρι σήμερα με τον Μπακογιάννη θέλουν να μας
διώξουν. Κάθε μήνας που κερδίζουμε είναι νίκη και
το αισθανόμαστε αυτό, για αυτό συνεχίζουμε τον
αγώνα ενωμένοι”.

“Θέλουν να μας στείλουν σε ένα σημείο στην Ερ-
μού, που δεν περνάει κόσμος και δεν μπορούμε να
επιβιώσουμε. Επίσης μας επιβάλουν να γίνουμε
όπως τα καταστήματα, να πληρώνουμε τους ίδιους
φόρους και ασφάλεια, να έχουμε ταμειακές μηχα-
νές”, δήλωσε η Σαββούλα Τενέβα. “Όμως εμείς
μπορούμε να βγούμε έξω να προσφέρουμε τις δημι-
ουργίες μας 2-3 μέρες τη βδομάδα , όχι 6 όπως τα
καταστήματα. Δε μας αφήνει πάντα ο καιρός και
πρέπει να είμαστε και σπίτι να φτιάξουμε νέα πράγ-
ματα. Από την πλευρά του Δήμου δεν έχει γίνει κα-
μία ενημέρωση για την ανάπλαση στο κέντρο και
πιο συγκεκριμένα στην Αποστόλου Παύλου που μας
αφορά. 250 οικογένειες θα μείνουν χωρίς χρήματα
για να ζήσουν.Υπάρχουν γυναίκες με μικρά παιδιά,
που αυτό είναι το μόνο τους εισόδημα. Μέχρι στιγ-
μής ο κ. Μπακογιάννης δεν έχει δεχθεί καμία πρότα-
ση από τη μεριά των χειροτεχνών για να βρεθεί κά-
ποια λύση, απλά αποφασίζει και διατάζει. Εμείς εί-
μαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε μέχρι τέλους”.
• Οι χειροτέχνες καλούν και συμμετέχουν στην

μεγάλη κινητοποίηση μαζί με όλους τους εργαζό-
μενους της Τέχνης την Πέμπτη 21 Μάη. 
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ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ξανά στους δρόμους

ΠΑΡΚΟ ΦΙΞ
Πορεία 
για
τη βίλα
Κλωναρίδη
Κινητοποίηση διαμαρτυ-

ρίας για τη Βίλα Κλω-
ναρίδη που κάηκε πρό-
σφατα στο πάρκο Φιξ
πραγματοποίησαν στις
13/5 κάτοικοι των Πατη-
σίων, μέλη της “Ανταρσίας
στις Γειτονιές της Αθήνας”
και μέλη της “Ανοιχτής
Πόλης”. Οι
διαδηλωτές/τριες συγκεν-
τρώθηκαν στο πάρκο Φιξ
και πραγματοποίησαν πο-
ρεία προς τον χώρο συνε-
δρίασης της 5ης δημοτι-
κής ενότητας Αθήνας,
όπου και διεκδίκησαν την
αποκατάσταση της Βίλας
Κλωναρίδη, την ανάπλαση
του πάρκου Φιξ, ελεύθε-
ρους χώρους και χώρους
πολιτισμού για τους κατοί-
κους. Η 5η δημοτική ενό-
τητα υιοθέτησε ψήφισμα
για την αποκατάσταση της
Βίλας και για την αξιοποί-
ηση των δεσμευμένων
κονδυλίων του Δήμου.

“Συνεχίζουμε τον αγώνα
ενάντια στα σχέδια του
Μπακογιάννη για "ανάπλα-
ση" της Αθήνας. Δεν θα
αφήσουμε να παραδώσουν
την πόλη μας στους "επεν-
δυτές" του τουρισμού. Πα-
λεύουμε για ελεύθερους
χώρους, χώρους πρασίνου
και πολιτισμού, χώρους
ανοιχτούς για τους κατοί-
κους” τονίζει σε ανακοίνω-
σή της η “Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας”.

Χειροτέχνες κόντρα στον Μπακογιάννη

ΠΟΕ-ΟΤΑ

Πατήσια, 13 Μάη
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Τα νέα από το «μέτωπο» της εγ-
κατάστασης διαχείρισης σκου-
πιδιών της Φυλής συνεχίζουν

να μην είναι καθόλου ευχάριστα.
Ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο, με
προσχηματική διαβούλευση, με πα-
ραβίαση των χρονικών ορίων γνωμο-
δότησης -που οι ίδιες έθεσαν- και με
συνοπτικές διαδικασίες, οι αρμόδιες
υπηρεσίες προχώρησαν (14/5/2020)
στην περιβαλλοντική αδειοδότηση
νέου χώρου ταφής στο ΧΥΤΑ Άνω
Λιοσίων και, ταυτόχρονα, παρέτειναν
το χρόνο λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυ-
λής μέχρι 31/12/2020 (από
25/8/2020).

Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ, που
προχώρησε σε μια διάτρητη και πα-
ράνομη απόφαση, φέρει τις δικές
της βαριές ευθύνες, για το γεγονός
ότι δημιουργεί νέες εστίες ταφής
στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, που έχει στα-
ματήσει να δέχεται σκουπίδια για τα-
φή, εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Διαρκές έγκλημα
Το κύριο βάρος της ευθύνης,

ωστόσο, ανήκει στο φορέα διαχείρι-
σης (ΕΔΣΝΑ) και στην περιφέρεια Ατ-
τικής, που ακολουθούν συνειδητή
πολιτική διαιώνισης της λειτουργίας
της εγκατάστασης στη Φυλή, επε-
κτείνοντας τις υπάρχουσες δραστη-
ριότητες και σχεδιάζοντας νέες. Μας
μιλούν για έργα μεταβατικής διαχεί-
ρισης, ενώ στην πραγματικότητα δη-
μιουργούν τις προϋποθέσεις για να
συνεχιστεί το διαρκές «έγκλημα» τα
επόμενα 20-30 χρόνια, έχοντας για
αρωγό τη «συνένοχη» διοίκηση του
Δήμου Φυλής, που γνωρίζει τα πάντα
και τα ανέχεται.

Πρόκειται για έναν απροκάλυπτο
εμπαιγμό σε βάρος της ίδιας μας της
ζωής που δεν μπορούμε να ανεχτού-
με. Εμείς, οι κάτοικοι της Δυτικής
Αθήνας- Αττικής δηλώνουμε αποφασι-
σμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλους
τους τρόπους αντίδρασης, ακόμα και
ένδικα μέσα, μέχρι την τελική νίκη: το
άμεσο και οριστικό κλείσιμο της εγκα-
τάστασης της Φυλής. Για την αποκα-
τάσταση της δημόσιας υγείας, του
περιβάλλοντος, του δικαίου… Με αυ-
τήν την ευκαιρία, ανανεώνουμε το κά-
λεσμά μας για συμμετοχή στην κινη-
τοποίηση διαμαρτυρίας, την Τετάρτη
20/5/2020, στις 09.00, έξω από τα
γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 &
Μωραΐτη 90, περιοχή Ελληνορώσων),
την ημέρα και την ώρα της αποσφρά-
γισης των προσφορών του διαγωνι-
σμού, για τους νέους ΧΥΤΑ στη Φυλή.

Από ανακοίνωση του 
Δυτικού Μετώπου

Οι δυναμικές κινητοποιήσεις στη ΛΑΡΚΟ
συνεχίζονται με απεργία που καλούν τα
σωματεία την Πέμπτη 21 Μάη. Την προ-

ηγούμενη βδομάδα, η εταιρία εκκαθάρισης,
που έχει αναλάβει την εξυγίανση -ουσιαστικά
διάλυση- της εταιρίας για να ξεπουληθεί στους
ιδιώτες, ανακοίνωσε μείωση της παραγωγής
και ζητούσε αριθμό εργαζομένων που απαι-
τούνται για 2 καμίνια αντί για 5 και 1 περιστρο-
φική αντί για 4. Το εργοστάσιο στη Λάρυμνα
Φθιώτιδας έχει σταματήσει το 80% της λει-
τουργίας του και με βάση την τελευταία ανα-
κοίνωση κινδυνεύει να σταματήσει ολοκληρωτι-
κά. 

Οι κινητοποιήσεις που ακολούθησαν με
24ωρη απεργία και 2ήμερες καταλήψεις στα
γραφεία της διοίκησης σε Αθήνα και Λάρυμνα
ανάγκασαν τον εκκαθαριστή να ανακοινώσει ότι
αυτό δεν θα σημάνει απολύσεις ή εκ περιτρο-
πής εργασία. Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ ξέ-
ρουν πολύ καλά ότι αυτό είναι μια νίκη, αλλά
πρόσκαιρη, καθώς στόχος του εκκαθαριστή και
της κυβέρνησης είναι οι απολύσεις και η δρα-
ματική μείωση του εργατικού κόστους. 

Όπως καταγγέλουν τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ,

“η συνειδητή επιλογή απαξίωσης και εικονικής
υπερχρέωσης της από όλες τις κυβερνήσεις
έχει ως αποτέλεσμα να έχουν χαθεί διαχρονικά
δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά και δι-
σεκατομμύρια από τα κρατικά ταμεία”. Λένε
ψέματα ότι δεν υπάρχουν παραγγελίες, ενώ η
παραγωγή αυτή τη στιγμή είναι μικρότερη από
τη ζήτηση. 

Ενότητα 
Η ΛΑΡΚΟ είναι η μοναδική εταιρία στην ΕΕ

που παράγει σιδηρονικέλιο με δικά της μεταλ-
λεύματα, ενώ το μεταλλείο στην Καστοριά, με
ένα εκατομμύριο τόνους ετοιμοπαράδοτο με-

τάλλευμα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ,
έχει σφραγιστεί από την κυβέρνηση που ρίχνει
την ευθύνη στους εργαζόμενους, που δεν δέ-
χονται να δουλεύουν δωρεάν. Προσδοκούν να
σπάσουν την ενότητα των εργαζόμενων ανά
χώρο με αντίστοιχα ψέματα που δείχνουν τους
εργαζόμενους και τις κινητοποιήσεις ως υπεύ-
θυνους για την υπολειτουργία. 

Η τροπολογία με την οποία μπήκε ο εκκαθα-
ριστής και ξεκίνησε τη διαδικασία για το ξεπού-
λημα της ΛΑΡΚΟ, προέβλεπε 35 εκατομμύρια
ευρώ για τη μεγιστοποίηση του τμήματος πώλη-
σης, αλλά αυτό σήμανε άσκοπες προσλήψεις
golden boys με παχυλούς μισθούς, την ώρα
που οι εργαζόμενοι είχαν περικοπές 50% του μι-
σθού τους, ενώ είναι παντελώς εκτεθειμένοι
από την έλλειψη στοιχειωδών μέτρων προφύλα-
ξης για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώ-
ρους εργασίας, όπως και των επιπτώσεων της
πανδημίας.   

Δεν μπορούν να σταματήσουν εύκολα τον
οργισμένο κόσμο της ΛΑΡΚΟ, που αποτελεί εμ-
πόδιο στα σχέδια ξεπουλήματος του Μητσοτά-
κη.

Μ.Ν. 

ΧΥΤΑ
Διαμαρτυρία
Τετάρτη 20/5

Συνέχεια από την σελίδα 3

Όλα τα παραπάνω μετατρέπουν
την ΕΡΤ σε κυβερνητικό φερέφω-
νο και με τη βούλα. Γιατί με ποια
κριτήρια θα γίνεται η “αξιολόγη-
ση” των εργαζόμενων εκτός από
το όποιος κάνει τα χατήρια της δι-
οίκησης και της κυβέρνησης θα
περνά ενώ οι υπόλοιποι θα “κόβον-
ται”; Γιατί τι άλλο θα φέρει το κλεί-
σιμο των περιφερειακών σταθμών
που αποτελούν τη φωνή της κάθε
τοπικής κοινωνίας; Μόνο τις αντα-
ποκρίσεις για το προσφυγικό από
τη Λέσβο πρόσφατα να θυμηθεί
κανείς, αρκεί. Σε αντίθεση με τα
ιδιωτικά κανάλια που αναπαρήγα-
γαν ό,τι κυβερνητικό και ακροδε-
ξιό υπήρχε, οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ προσπάθησαν να προσφέ-
ρουν ποιοτική ενημέρωση (γι' αυ-
τό άλλωστε και η διοίκηση θέλησε
να τους λογοκρίνει).

Όπως αναφέρει στην ανακοίνω-
σή της η Αριστερή Πρωτοβουλία
Εργαζομένων ΕΡΤ: «η ουσία είναι
ότι όσο μετατρέπουν την ΕΡΤ κα-
κέκτυπο του ΣΚΑΙ στο επίπεδο της
ενημέρωσης και θέλουν να την κά-
νουν κακέκτυπο του ΣΤΑΡ στο επί-
πεδο της ψυχαγωγίας τόσο θα κα-
τρακυλούν τα ποσοστά τηλεθέα-
σης. Μονάχα με άνοιγμα στην μα-
χόμενη κοινωνία μπορεί η ΕΡΤ να
καλύψει το κενό που αφήνουν τα
φιλοκυβερνητικά ιδιωτικά ΜΜΕ κα-
λύπτοντας τις ανάγκες και τις ανα-
ζητήσεις του κόσμου που στενάζει
από τον κορονοϊό και την κρίση».

Η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει ήδη απορρίψει
το σχέδιο, ενώ καταγγέλλει και τον
παράνομο τρόπο που αυτό εκπο-

νήθηκε χωρίς διαβούλευση με
τους εκπροσώπους των εργαζόμε-
νων. Απόρριψη του σχεδίου ζήτη-
σε και η Αριστερή Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή στο ΔΣ της
ΕΣΠΗΤ.

«Το σχέδιο της διοίκησης αποτε-
λεί ευθεία επίθεση στους εργαζό-
μενους και την ίδια την δημόσια
ραδιοτηλεόραση», μας είπε η Ει-
ρήνη Φωτέλλη, μέλος της Πρωτο-
βουλίας και του ΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ.

«Θέλει εργαζόνενους λάστιχο και
ενημέρωση άκρως κυβερνητική,
μια εταιρία που θα κρέμεται από
τη μία από τη Digea και τις άλλες
εταιρίες δικτύων και από την άλλη
από τους ιδιώτες στο πρόγραμμα.
Το σχέδιο είναι συνέχεια του νέου
οργανογράμματος που πάλι χωρίς
διαβούλευση έχει ήδη αρχίσει να
εφαρμόζεται και δημιουργεί γιγαν-
τιαίες διευθύνσεις, πχ συνενώνει
όλο το ειδησεογραφικό κάτω από

μια γενική διεύθυνση για να βγάζει
ένας τη γραμμή και οι εργαζόμενοι
να ακολουθούμε σαν στρατιωτά-
κια σε μια πλήρως ελεγχόμενη
ενημέρωση.

Όλη την περίοδο της καραντί-
νας δουλεύαμε εκ περιτροπής,
πολλοί από το σπίτι και το μόνο
που είχε να προσφέρει η διοίκηση
σε όσους πήγαιναν στη δουλειά
βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία και
τη ζωή τους ήταν 25 ευρώ για
τους καφέδες τους! 

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε
να επιτρέψουμε όλα αυτά να πε-
ράσουν. Η Ομοσπονδία, τα σωμα-
τεία, είμαστε ενάντια και χρειάζε-
ται να μπούμε μπροστά με συνε-
λεύσεις και κινητοποιήσεις για να
τα ανατρέψουμε. Αυτό προτείνου-
με από την πλευρά μας και αυτό
θα οργανώσουμε. Καθώς στις 11
Ιούνη κλείνουν πέντε χρόνια από
την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, με-
τά το δίχρονο σκληρό αγώνα μας
ενάντια στο “μαύρο” των Σαμαρο-
βενιζέλων, θα θυμήσουμε στη δε-
ξιά κυβέρνηση ότι ο συνδικαλι-
σμός, που τόσο υποτιμητικά ανα-
φέρεται στο σχέδιο ως βαρίδι
στην “ανάπτυξη της ΕΡΤ”, είναι
αυτός που εξασφάλισε την ύπαρ-
ξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρα-
σης. Και δεν θα σταματήσει να πα-
λεύει για το δημόσιο χαρακτήρα
της ΕΡΤ, τις αξιοπρεπείς εργασια-
κές σχέσεις, την ενίσχυσή της και
την ανεξαρτησία της από τις κυ-
βερνητικές παρεμβάσεις, προς
όφελος της κοινωνίας και της ενη-
μέρωσής της ».

Λένα Βερδέ

ΛΑΡΚΟ

Απεργία
Πέμπτη 21/5

ΕΡΤ  Το νέο “Μαύρο” δεν θα περάσει!
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ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/5
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Γαλαξίας Λένορμαν 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 7.30 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος Μουσείο ΕΑΜ 7μμ
NIKAIA Σκλαβενίτης Κονδύλη  7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/5
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Γερμανός 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Γαλαξίας Λουκάρεως 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αγορά Δαβάκη 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Πλ. Σημηριώτη 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Πλ. Αναλήψεως 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 11πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Μαρτίου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλ. Αγοράς 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια  11πμ
ΠΑΤΡΑ My Market Αγ. Ανδρέας 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΙΛΙΟΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5  πλατεία Ιλίου 7μμ
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 πλατεία Ηρώ 7.30μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΙΓΑΛΕΩ
• 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 20/5,  7.30μμ, στέκι «Εκτός Σχε-
δίου» και μέσω messenger – πληρ.
Fb.com/sekneasionias
Οι γυναίκες στην πανδημία
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 , 
Πολύκεντρο, Κουντουριώτου και Νεότητος
8μμ (fb.com/sekneouirakleiou)
100 χρόνια από τη συνθήκη των Σεβρών 
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 , 
Πολύκεντρο, Κουντουριώτου και Νεότητος
8μμ (fb.com/sekneouirakleiou)
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 7μμ
(skype – πληρ. fb.com/sekvrilissia)
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (fb.com/sekpeiraia)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5, γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι,
δημαρχείο, 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5, πλατεία Μεσολογγίου 7μμ
(join.skype.com/g1ewTS8hdZVM)
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Πάνος Φράγκος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5, 7μμ (skype)
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 πάρκο της Αύρας 5μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

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

ΒΟΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5, 8μμ (fb.com/sekvolou)
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΧΑΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 7.30μμ 
(fb.com/s.e.k.chanion)
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5  7.30μμ 
(@sekhrakleiokrhths)
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5,  8μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5, 6.30μμ
Ένγκελς – ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Νίκος Γιαννέλος

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5, 7.30μμ
Η απάτη των voucher
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 πάρκο ΚΑΠΑΨ  7μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 πάρκο ΚΑΠΑΨ  7μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες 
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5, 
πλατεία Γκύζη, σκαλάκια, 7μμ 
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Τερέζα Μιχαλούδη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 λόφος Στρέφη7μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπούλου

ΚΥΨΕΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 , 7μμ
(https://tinyurl.com/omada-kipselis)
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 , 7μμ
(https://tinyurl.com/omada-kipselis)
Ένγκελς – ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• 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

Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6,  
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλήτρια: Χριστίνα Παπαβασιλείου

ΘΗΣΕΙΟ
• 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 Αρι-
σταγόρα (Πέτρινα) 7μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
(επικοινωνία: 306974820870)
ΠΕΜΠΤΗ 21/5, 5μμ
Το μεταβατικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/5,  7.20μμ
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλήτρια: Έμμα Νουαλάλ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 21/5 
θεατράκι Δουργουτίου 8μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου
• ΠΕΜΠΤΗ 28/5 
θεατράκι Δουργουτίου 8μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 21/5  πλατεία Αγ.Νικολάου 7μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΓΑΛΑΤΣΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 21/5 θεατράκι της Γκράβας 7μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Νίκος Κουράκης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ   
ΠΕΜΠΤΗ 21/5,  εστία Α’ ΕΦΠΑ 7μμ 
(skype – fb.me/ergatiki 6988391025)
Γυναίκες και πανδημία
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Τσιρώνη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/5, 7μμ
(join.skype.com/iwGKxkxToPg1)
Γυναίκες και πανδημία

Ομιλήτρια: Χρυσούλα Πλιάτσικα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/5, 7.30μμ
Για την εργατική έξοδο από την κρίση
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 21/5,  8μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Βάσω Νικολίτσα

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/5 Τριών Ναυάρχων κ Ιωάννου
Βλάχου, 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 21/5 
θεατράκι πλατεία Χαλανδρίου 7μμ
(fb.com/sekxalandri)
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα
• ΠΕΜΠΤΗ 28/5 
θεατράκι πλατεία Χαλανδρίου 7μμ
(fb.com/sekxalandri)
Γυναίκες και πανδημία
Ομιλήτρια: Μαριάννα Μητροπούλου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 21/5, 7μμ (fb.com/sekvrilissia)
Να μην εφαρμοστεί ο περιβαλλοντοκτόνος
νόμος Χατζηδάκη
Ομιλητής: Κώστα Φοινηνής
• ΠΕΜΠΤΗ 28/5, 7μμ (fb.com/sekvrilissia)
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας
• ΠΕΜΠΤΗ 4/6, 7μμ (fb.com/sekvrilissia)
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 21/5,  
γήπεδο μπασκετ Ιερού Λόχου 3-5 
(skype, πληροφορίες fb.com/sekmarou-
siou) 8μμ
120 χρόνια Παντελής Πουλιόπουλος
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
• ΠΕΜΠΤΗ 28/5, 
γήπεδο μπασκετ Ιερού Λόχου 3-5 

(skype, πληροφορίες fb.com/sekmarou-
siou) 8μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαγεωργίου
• ΠΕΜΠΤΗ 4/6,  
γήπεδο μπασκετ Ιερού Λόχου 3-5 
(skype, πληροφορίες fb.com/sekmarou-
siou) 8μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΙΚΑΙΑ 
• 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 22/5, δημαρχείο 6μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Νίκος Λεωνίδης

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 πλατεία Βυζαντίου 7μμ
Να μην εφαρμοστεί ο περιβαλλοντοκτόνος
νόμος Χατζηδάκη
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

Μαρξιστικά Φόρουμ
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Εργατικές ομάδες
Επισιτισμός - τουρισμός - ομάδα «η Καμαριέρα»
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/5 6μμ μέσω τηλεδιάσκεψης
«Θέλουμε δουλειά και οι εργαζόμενοι να μπαίνουν μπροστά με απεργία 
για να το κερδίσουν»
Ομιλητές: Βασίλης Μυρσινιάς, Δάφνη Κακαλή
Link για σύνδεση: bit.ly/ekdilosi_episitismos
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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

Ομόφωνα ένοχοι για τον
βιασμό και τη δολοφονία
της Ελένης Τοπαλούδη

κρίθηκαν οι Μανώλης Κούκουρας
και Αλέξανδρος Λούτσαϊ στις
15/5. Καταδικάστηκαν και οι δύο
σε ποινή ισόβιας κάθειρξης συν
15 χρόνια, ενώ άνοιξε ο δρόμος
για τη διερεύνηση του ρόλου του
ψυχιάτρου του Μ. Κούκουρα για
ψευδείς βεβαιώσεις (προκειμέ-
νου να πέσει στα μαλακά), καθώς
το δικαστήριο διαβίβασε τα πρα-
κτικά και την απόφαση της δίκης
στον εισαγγελέα. Κανένα ελα-
φρυντικό δεν αναγνωρίστηκε
στους δυο κατηγορούμενους.

Πρόκειται για μια υπόθεση που
έχει συγκλονίσει με την αγριότη-
τά της και δείχνει ανάγλυφα τον
ρόλο του συστήματος στη βία
που υφίστανται οι γυναίκες: από
τη συνολική υποτίμηση των γυ-
ναικών που κάνει την άρνησή
τους αφορμή ακόμη και για μια
δολοφονική επίθεση, μέχρι συγ-
κεκριμένα τον ρόλο της “καλής
κοινωνίας” που από παλιότερα εί-
χε συγκαλύψει άλλες εγκληματι-
κές συμπεριφορές του Μ. Κού-
κουρα λόγω του ονόματος της οι-
κογένειάς του ή της αδράνειας
των αρχών εξ αιτίας της οποίας
πολλές καταγγελίες γυναικών
στη Ρόδο (ανάμεσά τους η ίδια η Ε. Τοπα-
λούδη) δεν είχαν διερευνηθεί.

Γύρω από τη δίκη έγινε μια ολόκληρη σύγ-
κρουση. Η ανακοίνωση του προέδρου του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δ. Βερβεσού, η
παρέμβαση στη διαδικασία της δίκης του συμ-
βούλου του ΔΣΑ, Γ. Κλεφτοδήμου, αλλά και το
δημόσιο σχόλιο του υφυπουργού παρά τω
πρωθυπουργώ Α. Σκέρτσου, όλα με αφορμή
την εισαγγελική πρόταση σε μια προσπάθεια
αποδόμησής της, αποτελούν μια απροκάλυ-
πτη προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέ-
σματος της δίκης. Η “Εναλλακτική Παρέμβα-
ση – Δικηγορική Ανατροπή” και ο Θ. Καμπα-
γιάννης, μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ, τοποθετήθη-
καν ενάντια στην παρέμβαση Βερβεσού ενώ
έχει ξεκινήσει συλλογή υπογραφών δικηγό-
ρων που λένε “κ. Βερβεσέ, μην μιλάτε στο
όνομά μας!”. Παράλληλα, τους μήνες που
έχουν μεσολαβήσει από τη δολοφονία, το γυ-
ναικείο κίνημα δεν έχει σταματήσει να αγωνί-
ζεται στιγμή και η δίκη αποτελεί θέμα συζήτη-
σης από άκρη σε άκρη της χώρας κατά τη
διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της. Η δίκη
ταρακούνησε όλη την κοινωνία συθέμελα κι
αυτό δείχνει ότι το ζήτημα της σεξιστικής βίας
είναι κεντρικό. Συγκρούεται ένα κίνημα που
διεκδικεί όχι μόνο δικαιοσύνη για την Ελένη
και όλα τα θύματα γυναικοκτονιών αλλά να
τσακιστούν οι σεξιστικές διακρίσεις συνολικά,
με ένα σύστημα που θέλει να συγκαλύψει αυ-
τά τα φαινόμενα, καθώς στην καρδιά της πολι-
τικής του είναι οι ακόμα σκληρότερες επιθέ-
σεις στις γυναίκες και τα κεκτημένα τους.

Η Κατερίνα Θωίδου, μέλος της Κίνησης
για την Απεργιακή 8 Μάρτη, δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη: “Η ισόβια καταδίκη
των δολοφόνων της Ελένης Τοπαλούδη,
ομόφωνα και χωρίς κανένα ελαφρυντικό από
το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ήταν μία δί-
καιη απόφαση που έδειξε ότι οι μάχες που
δώσαμε τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα
και διεθνώς, για να κάνουμε τη σεξιστική κα-
ταπίεση των γυναικών υπόθεση του εργατι-
κού κινήματος και όλης της κοινωνίας, φέρ-
νουν αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα είχαμε συνη-
θίσει σε ανάλογου περιεχομένου δίκες, το
θύμα να 'βιάζεται' για δεύτερη φορά μέσα
στη δικαστική αίθουσα. Αυτό σαφώς και λει-
τουργούσε όλα αυτά τα χρόνια αποθαρρυν-
τικά στο να ζητήσει κάθε γυναίκα θύμα βια-
σμού ή σεξουαλικής παρενόχλησης  την κα-
ταδίκη του βιαστή της. 

Ιστορική νίκη
Τον Ιούνη του 2019 έγινε αλλαγή του ορι-

σμού του βιασμού μέσα από το νέο Ποινικό
Κώδικα με κριτήριο την έλλειψη συναίνεσης.
Η αρχική προσπάθεια βρισκόταν στον αντίπο-
δα: να μετατραπεί ο βιασμός σε πλημμέλημα
αν δεν υπήρχε σωματική βλάβη και να απο-
συνδεθεί από την απουσία συναίνεσης. Μετά
από αντιδράσεις τεράστιες, καμπάνια σε ερ-
γατικούς χώρους και γειτονιές, ψηφίσματα
εργατικών σωματείων και κινητοποιήσεις στη
Βουλή, με αίτημα να γίνει η απουσία συναίνε-
σης το κριτήριο για την ύπαρξη βιασμού, η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να υποχω-
ρήσει. Ήταν μια ιστορική νίκη για το γυναι-

κείο και εργατικό κίνημα. Σήμερα,
η σεξιστική κυβέρνηση της ΝΔ
επιχειρεί να γυρίσει τις γυναίκες
στο σπίτι και στην κουζίνα κάνο-
ντας μια τεράστια επίθεση στα δι-
καιώματά τους. Οι προκλήσεις
δεν περνούν αναπάντητες. Για πα-
ράδειγμα μεγάλες αντιδράσεις
ανάγκασαν να αφαιρεθούν άρον
άρον οι αφίσες κατά της έκτρω-
σης στο Μετρό, ενώ πιο πρόσφα-
τα η ΝΔ αναγκάστηκε να πετάξει
στα σκουπίδια το σεξιστικό σπο-
τάκι της πολιτικής προστασίας για
τον κορονοϊό.

Όλα αυτά δεν έπεσαν από τον
ουρανό. Είναι κομμάτι της ριζο-
σπαστικοποίησης γυναικών και
αντρών, αποτέλεσμα των αγώνων
που δώσαμε τα τελευταία χρόνια,
από το κίνημα #metoo στις ΗΠΑ
που οδήγησε στην καταδίκη του
βιαστή Γουάινστιν μέχρι τις απερ-
γιακές κινητοποιήσεις των συνδι-
κάτων για τις 8 Μάρτη. Ειδικά φέ-
τος για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα, δεκάδες πρωτοβάθμια σωμα-
τεία, ομοσπονδίες και συνομο-
σπονδίες πήραν αποφάσεις στη-
ρίζοντας τα αιτήματα ενάντια στη
γυναικεία καταπίεση, αποτέλε-
σμα μίας πλατιάς καμπάνιας με
δεκάδες συζητήσεις και εκδηλώ-
σεις σε χώρους δουλειάς και νεο-

λαίας, που έκαναν το θέμα των σεξιστικών
διακρίσεων αιχμή των αγώνων του εργατι-
κού κινήματος. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες
διαμόρφωσαν ένα 'κοινό περί δικαίου αίσθη-
μα' το οποίο έπρεπε να εκφράσουν με την
απόφασή τους οι δικαστές και οι ένορκοι
στη δίκη των βιαστών και δολοφόνων της
Τοπαλούδη.  

Έχουμε να συνεχίσουμε για να κάνουμε
πράξη το σύνθημα 'Καμία άλλη δολοφονημέ-
νη, ποτέ μην ξεχαστεί τι κάναν στην Ελένη'.
Γιατί είναι αλήθεια ότι μία γυναίκα πέφτει θύ-
μα βιασμού κάθε μιάμιση μέρα στην Ελλάδα,
ενώ μέσα στην περίοδο της καραντίνας οι
καταγγελίες των γυναικών για έμφυλη βία
στο σπίτι τους πολλαπλασιάστηκαν. Ταυτό-
χρονα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να πι-
σωγυρίσει τις γυναίκες σε όλα τα επίπεδα με
τις επιθέσεις στα εργατικά δικαιώματα, τη
διάλυση του κοινωνικού κράτους, τη σεξιστι-
κή προπαγάνδα για τη θέση της γυναίκας,
την αμφισβήτηση του δικαιώματος στην
έκτρωση και πολλά άλλα. Η πάλη ενάντια στη
γυναικεία καταπίεση χρειάζεται να πηγαίνει
χέρι χέρι με την πάλη ενάντια στο σύστημα
που γεννάει σεξισμό και διαμορφώνει τις
συνθήκες για να υπάρχουν βιαστές, καλλιερ-
γώντας την κυρίαρχη αντίληψη του 'άντρα
κυνηγού' και της 'γυναίκας θήραμα'. Έχουμε
να συνεχίσουμε στο δρόμο των κοινών αγώ-
νων αντρών και γυναικών μέχρι να τσακίσου-
με κάθε είδους σεξιστικές διακρίσεις και το
ίδιο το σύστημα των βιαστών-καπιταλιστών”.

Αφροδίτη Φράγκου

Η πάλη ενάντια στο σεξισμό μετά τη δίκη 
των δολοφόνων της Ε. Τοπαλούδη
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Γιώργο Κόκκοβα

Με θλίψη αποχαιρετάμε το σύντροφο
και συναγωνιστή μας Γιώργο Κόκκο-
βα, οικονομολόγο, εργαζόμενο στην

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που πέθανε ύστερα
από σύντομη νοσηλεία στο Λαϊκό Νοσοκομείο
στις 9 Μάη, ταλαιπωρημένος και εξασθενημέ-
νος από τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας
που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Τον Γιώργο που τα τελευταία χρόνια δεν
μπορούσε να δίνει το παρών στα κινηματικά
ραντεβού, όμως ήταν ένας από τους χιλιάδες
αγωνιστές που από τα φοιτητικά του χρόνια
εντάχθηκε στην αριστερά και δεν αποστρατεύ-
τηκε ποτέ, ακόμα κι όταν η απογοήτευση από
την πορεία και τις επιλογές της ρεφορμιστικής
αριστεράς τον έκαναν να αποστασιοποιηθεί
προσωρινά από την οργανωμένη δράση.

Ήταν ένας μαχητικός εργαζόμενος και συνδι-
καλιστής για πολλά χρόνια στο Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο που πάλεψε με τους συναδέλφους
του ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και το ξεπού-
λημα του ΤΤ και ύστερα στην Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς, όπου πρωτοστάτησε μαζί με άλλους
συναδέλφους στο στήσιμο της αγωνιστικής πα-
ράταξης Μαχητική Πρωτοβουλία Εργαζομένων
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και την υπε-
ράσπιση του συνδικαλισμού από τα "κάτω".

Από τους πρώτους συναγωνιστές που συμ-
μετείχαν στην προσπάθεια να στηθεί το δίκτυο
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, έκανε
το μεγάλο βήμα να οργανωθεί στην επαναστα-
τική αριστερά και στο ΣΕΚ εμπνευσμένος από
τις μάχες που δώσαμε ενάντια στο σφαγείο
των μνημονιακών επιθέσεων, το κίνημα των
πλατειών, τις αντιρατσιστικές και αντιφασιστι-
κές μάχες ενάντια στην άνοδο των νεοναζί, τη
συγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Θα τον θυμόμαστε σαν έναν από τους χιλιά-
δες διαδηλωτές που πνιγμένοι από τα χημικά
κατάφεραν και διέσχισαν τη Σταδίου μαζί με
τους συναδέλφους του χωρίς να διαλυθούν,
την ώρα που η αστυνομία και οι ομάδες ΖΗΤΑ
έκαναν δολοφονικές επιθέσεις που κόστισαν
τη ζωή στους εργαζόμενους της ΜΑΡΦΙΝ.

Κι έπειτα, έναν από τους χιλιάδες που συμ-
μετείχαν στο κίνημα των πλατειών, στις μεγα-
λειώδεις απεργίες του 2011-2012 αλλά και
στις μάχες που δώσαμε οι εργαζόμενοι του
Υπουργείου Οικονομικών για να υπερασπι-
στούμε τα κεκτημένα μας.

Θα είναι πάντα δίπλα μας, στους αγώνες για
να αλλάξουμε αυτήν την κοινωνία. 

Τιάνα Ανδρέου, εργαζόμενη στην Επιτροπή 
κεφαλαιαγοράς, μέλος ΔΣ της ΟΣΥΟ 

(Στη φωτό ο Γιώργος Κόκκοβας σε πανερ-
γατική απεργία με το πανό των εργαζόμενων
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)

ΙΡΑΚ Ξανάρχισαν οι διαδηλώσεις
Μετά το Λίβανο, έρχεται και από το

Ιράκ το μήνυμα ότι οι δρόμοι της Μέ-
σης Ανατολής θα ξαναπιάσουν το

νήμα της εξέγερσης που διακόπηκε από το
πέρασμα στην καραντίνα. Την Κυριακή 10
Μάη έγινε η αρχή. Μετά από μήνες “ηρεμίας”
σε πόλεις ολόκληρης της χώρας, διαδηλωτές
βγήκαν και γέμισαν δρόμους και πλατείες. Η
συνέχεια δόθηκε το περασμένο Σάββατο 16
Μάη, με τον κόσμο, κυρίως νεολαία, να ξανα-
βγαίνει ενάντια στη νέα κυβέρνηση.

Αφορμή για την επιστροφή στους δρό-
μους έδωσε ο σχηματισμός νέας κυβέρνη-
σης με πρωθυπουργό τον Μουστάφα αλ-Κά-
διμι στις 7 Μάη. Ο προηγούμενος πρωθυ-
πουργός, Αμπντουλμάχντι, είχε παραιτηθεί
στα τέλη Νοέμβρη κάτω από την πίεση του
γενικευμένου ξεσηκωμού. Η εξέγερση είχε
ξεκινήσει από τον Οκτώβρη, με επίκεντρο το
Νότο. Αρχικά παρουσιαζόταν σαν ένα κύμα
διαδηλώσεων κυρίως νέων ανδρών που δια-
μαρτύρονταν για την ανεργία. Αλλά στα τέ-
λη Νοέμβρη είχε μετατραπεί σε ένα μαζικό,
πολύχρωμο κίνημα με φοιτητές και φοιτή-
τριες, δυνατά γυναικεία μπλοκ και τα συνδι-
κάτα να οργανώνουν απεργίες. Τα αιτήματα,
που ξεκινούσαν από την αποκατάσταση του
συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης,

έφτασαν στο ζήτημα των μισθών και των θέ-
σεων εργασίας στο δημόσιο, και από εκεί
στο πώς μοιράζεται η πίτα ολόκληρου του
κράτους ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτο-
φυλακές και κόμματα που εξασφαλίζουν την
“ισορροπία” στο Ιράκ μετά την αμερικάνικη
εισβολή το 2003. Η γενίκευση αυτών των αι-
τημάτων εκφράστηκε με το σύνθημα “κάτω
το σύστημα”. Ένα μεγάλο δίκτυο από μικρά
φορτηγάκια μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο
σύστημα ασθενοφόρων και μεταφοράς πλη-
ροφοριών. Η αυτοοργάνωση πήρε μορφή
και με την έκδοση εφημερίδας του κινήμα-
τος, ενώ οι σχεδόν 700 νεκροί αντί να φέ-
ρουν υποχώρηση τροφοδοτούσαν την οργή.

Μετά από πάνω από πέντε μήνες πολιτικής
αβεβαιότητας, το μαγείρεμα ανάμεσα στις
πολιτικές δυνάμεις και τους εξωτερικούς πά-
τρωνές τους (ΗΠΑ, Ιράν, Σαουδική Αραβία
κλπ) έφερε τον Κάδιμι στην πρωθυπουργία.
Οι Αμερικάνοι παρουσιάζουν τον Κάδιμι σαν
δικιά τους επιτυχία που σηματοδοτεί μεγα-
λύτερη αποστασιοποίηση της ιρακινής κυ-
βέρνησης από την ιρανική επιρροή. Ο Κάδιμι
έκλεινε το μάτι στους διαδηλωτές πριν από
την ανάληψη της πρωθυπουργίας, υποσχέ-
θηκε τη δίωξη των μηχανισμών που ευθύνον-
ταν για την αιματηρή καταστολή και απελευ-
θέρωση των άδικα φυλακισμένων. Το Ιράν
από τη μεριά του αφήνει να εννοηθεί πως ο
Κάδιμι είναι ένας καλός συμβιβασμός, ώστε
να επανέλθει η ηρεμία στη χώρα και οι ΗΠΑ
να κάνουν τα στραβά μάτια σε δοσοληψίες
της Τεχεράνης με ευρωπαϊκές χώρες όσον
αφορά στο εμπόριο και την ενέργεια.

Όλες αυτές οι αναλύσεις, ωστόσο, γίνονται
χωρίς να λογαριάζουν τον ξενοδόχο, το ίδιο
το κίνημα αλλά και την αντικειμενική κατά-
σταση στη χώρα. Ένα πρώτο σημάδι ήρθε με

τη συνέχιση της καταστολής στις πρόσφατες
διαδηλώσεις, αλλά και με την αθέτηση της
υπόσχεσης για την απελευθέρωση των κρα-
τούμενων. Τα πλακάτ στις διαδηλώσεις σφυ-
ροκοπούν τον Κάδιμι και από τις δυο πλευ-
ρές: και γιατί είναι άνθρωπος των ΗΠΑ, αλλά
και γιατί είναι προϊόν των παζαριών ανάμεσα
στις ίδιες πολιτικές δυνάμεις που είχαν κάνει
πρωθυπουργό τον Αμπντουλμάχντι. 

Λιτότητα
Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη πιο επείγον

που αποσταθεροποιεί την κατάσταση. Ο Κάδι-
μι παρουσιάζεται ως τεχνοκράτης που μπορεί
να πάρει τις “αναγκαίες” δύσκολες αποφά-
σεις για το μέλλον της χώρας. Ποιες είναι αυ-
τές οι “αναγκαίες” αποφάσεις; Τη στιγμή που
γράφουμε αυτό το άρθρο, το ιρακινό κοινο-
βούλιο ξεκινά τη συζήτηση για την απότομη
μείωση των μισθών των δημόσιων υπάλληλων.
Αυτό που συζητούσαν τόσους μήνες στα πα-
ρασκήνια οι πολιτικές δυνάμεις και οι πρε-
σβείες δεν ήταν προφανώς η δικαίωση των
διαδηλωτών. Περιγράφεται ένα πρόγραμμα
επιθέσεων που περιλαμβάνει ψαλίδισμα όχι
μόνο των μισθών, αλλά και των επιδομάτων
για την καθημερινή επιβίωση εκατομμυρίων
οικογενειών, μαζί με ένα γύρο απολύσεων και
μείωση θέσεων εργασίας στο δημόσιο. Σε
συνδυασμό με μια σειρά άλλους παράγοντες,
η κατάρρευση των τιμών των ορυκτών καυσί-
μων, χτυπάει ιδιαίτερα την οικονομία του
Ιράκ. Ο φετινός προϋπολογισμός είχε κατατε-
θεί με εκτίμηση για 56 δολάρια ανά βαρέλι
πετρέλαιο, ενώ σήμερα δεν είναι ούτε στα μι-
σά. Τουλάχιστον 90% της ιρακινής οικονομίας
εξαρτάται από το πετρέλαιο. Πέρσι τον Απρί-
λη τα έσοδα από πετρέλαιο ήταν 7,1 δις δο-
λάρια. Φέτος ήταν 1,4 δις. Ο προϋπολογισμός
της χώρας μπαίνει μέσα 4-5 δις δολάρια το
μήνα. Τα μέτρα λιτότητας που οργανώνει ο
Κάδιμι προετοιμάζουν το δρόμο για προσφυ-
γή στο ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα με
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ανακωχή ανάμεσα
στις πτέρυγες του κατεστημένου δεν θα κρα-
τήσει πολύ κάτω από αυτές τις πιέσεις. Και
από τη μεριά του πεζοδρομίου ανακωχή δεν
δόθηκε ούτε για μια στιγμή.

Νίκος Λούντος

Νέα έκδοση από το

www.marxistiko.gr

Οκτώβρης 2019, Φοιτήτριες και φοιτητές διαδηλώνουν στην Βασόρα. Φωτό: A.P.
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Τα βιβλία
είναι όπλα
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Θα τα βρείτε στο
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Το καθεστώς του δικτάτορα Σίσι συ-
νεχίζει να δολοφονεί! Στις 2 Μαΐου,
άλλος ένας πολιτικός κρατούμενος

πέθανε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας
Tora του Καΐρου, ο οποίος συνελήφθη το
Μάρτιο του 2018 και έκτοτε δεν είχε εκ-
δοθεί απόφαση δικαστηρίου. Ο φωτογρά-
φος και σκηνοθέτης Shady Habash. Και
ποια ήταν η εγκληματική του πράξη; Ότι
σκηνοθέτησε ένα βίντεοκλιπ του εξόρι-
στου τραγουδιστή και πολιτικού ακτιβιστή
Ramy Essam. Το τραγούδι λέγεται ‘Ba-
laha’ και σατιρίζει τον Αιγύπτιο δικτάτορα
παρομοιάζοντας τον με έναν τηλεοπτικό
διεφθαρμένο ήρωα. Οι κατασκευασμένες
κατηγορίες που του αποδόθηκαν είναι
γνωστές για όποιον αντιπολιτεύεται και
αντιδρά στη δικτατορία του Σίσι, τη δικτα-
τορία που θέλει να εξαφανίσει οτιδήποτε
θυμίζει αραβική άνοιξη, όπως είναι και ο
τραγουδιστής Ramy Essam, εμβληματική
φυσιογνωμία της πλατείας Ταχρίρ.  

Είναι σύνηθες να κατηγορούνται όσοι
αντιπολιτεύονται το καθεστώς και να φυ-
λακίζονται με κατηγορίες όπως αυτές που
αποδόθηκαν στον Shady Habash, συμμετοχή σε
τρομοκρατική οργάνωση, διάδοση ψευδών ειδή-
σεων, κατάχρηση δικτύων κοινωνικών μέσων μα-
ζικής ενημέρωσης, βλασφημία, περιφρόνηση
της θρησκείας και προσβολή του στρατού. Η
κράτηση του καλλιτέχνη παρατεινόταν χωρίς αι-
τιολογία και χωρίς να έχει εκδοθεί δικαστική
απόφαση, γεγονός που ασκεί σε όλους, έτσι και
στον Shady, τρομερή ψυχολογική πίεση. Ο ίδιος
στο τελευταίο γράμμα του είχε γράψει «η φυλα-
κή δεν σκοτώνει, η μοναξιά σκοτώνει, θέλω την
υποστήριξή σας για να μην πεθάνω». Μια υπο-
στήριξη που δεν ξεχνά την Αίγυπτο που αντιστέ-
κεται, την Αίγυπτο που επιμένει να θυμάται την
Αραβική Άνοιξη και συνεχίζει να έχει αναφορές
σε αυτή. Οι συνεχείς παρατάσεις της κράτησης,
χωρίς αιτιολόγηση, εκδικητικά και αυθαίρετα,
στοχεύουν να δώσουν το μήνυμα ότι κανένας
δεν μπορεί να αμφισβητεί τον δικτάτορα. 

Ο δικηγόρος του, Ahmed el-Khwaga, δήλωσε
τις πρώτες ημέρες ότι δεν είχαν εξακριβωθεί τα
αίτια του θανάτου του. Και έκτοτε διάφορα
έχουν ακουστεί. Όμως όσοι γνωρίζουμε την κα-
τάσταση των φυλακών της Αιγύπτου κατανοού-
με ότι στόχος των φυλακών είναι να καταστρέ-
ψουν τη σωματική και ψυχική υγεία των κρατου-
μένων. Υπερσυνωστισμός, βασανιστήρια, εξευ-
τελισμοί, άθλιες συνθήκες υγιεινής, παντελής
απουσία ιατρικής φροντίδας, αβεβαιότητα ως
προς την διάρκεια της κράτησης, απαγόρευση
επικοινωνίας με δικηγόρους και συγγενείς. 

Mαζί με τον Shady Habash, τον Μάρτιο του
2018 συνελήφθη και ο Mustafa Gamal, ο οποίος
παραμένει στη φυλακή εν αναμονή της εκδίκα-
σης της υπόθεσής του. Ο Mustafa Gamal συνε-
λήφθη επειδή το 2015 απέκτησε ένα σημάδι επα-
λήθευσης για τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης
του τραγουδιστή Ramy Essam, και με την ανάρ-
τηση του τραγουδιού Balala στη σελίδα αυτή 3
χρόνια μετά, κατηγορήθηκε αδίκως για συμμετο-
χή στην παραγωγή του τραγουδιού. Είναι γνω-
στός άλλωστε ο έλεγχος των μυστικών υπηρε-

σιών του καθεστώτος στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, η φίμωση των δημοσιογράφων και η
δίωξη των blogger. Στις 6 Μαΐου, η κράτηση του
Moustafa Gamal παρατάθηκε εκ νέου για 45 ημέ-
ρες, παρά το γεγονός ότι έχει υπερβεί τα  «νόμι-
μα» όρια της προφυλάκισης των δύο ετών. Ο Sh-
ady Habash πέθανε μέσα στις φυλακές, έχοντας
βέβαια ήδη συμπληρώσει αυτό το ανώτατο όριο. 

Η περίπτωση της δίωξης και του θανάτου του
Shady Habash αποτελεί μια ενδεικτική περίπτω-
ση του δικτατορικού καθεστώτος του Σίσι. Οι
φυλακές της Αιγύπτου είναι γεμάτες από αν-
θρώπους που ονειρεύτηκαν ένα δημοκρατικότε-
ρο μέλλον για την Αίγυπτο, αγωνιστές και αγωνί-
στριες που κατέβηκαν στις πλατείες και πάλε-
ψαν ενάντια στο καθεστώς του Μουμπάρακ, εί-
ναι γεμάτες από μέλη της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας, που κακώς από πολλούς δεν θεω-
ρούνται πολιτικοί κρατούμενοι, άσχετα αν δια-
φωνούμε μαζί τους. 

Απεργία πείνας
Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτι-

μούν ότι περισσότεροι από 114.000 πολιτικοί
κρατούμενοι βρίσκονται φυλακισμένοι σε άθλιες
συνθήκες, με την δικτατορία του Σίσι να επιβάλ-
λει αυστηρότερα μέτρα με αφορμή τον covid-
19, εις βάρος των όποιων ελαχίστων δικαιωμά-
των έχουν απομείνει στους κρατουμένους. Ήδη,
αρκετοί κρατούμενοι, έχουν ξεκινήσει απεργία
πείνας ως πράξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες
κράτησης τους, όπως, ο Mohamed Amashah,
ένας 24χρονος αιγυπτιοαμερικανικής καταγω-
γής, ο οποίος συνελήφθη τον Απρίλιο του 2019
γιατί κρατούσε ένα πλακάτ στο κέντρο του Καΐ-
ρου που έγραφε «Ελευθερία για όλους τους
κρατούμενους» και ο Alaa Abdel Fattah, γνω-
στός ακτιβιστής και blogger που φυλακίστηκε
τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο αντικυβερνητικών
διαδηλώσεων. 

Η Διεθνής Αμνηστία σε ανακοίνωσή της στις
7/5/2020, ανέφερε ότι μεταξύ 4 και 6 Μαΐου το

Ποινικό Δικαστήριο του Καΐρου εξέδωσε
αποφάσεις παράτασης της προδικαστι-
κής κράτησης για 1.600 κρατούμενους,
κατά παράβαση βασικών διαδικαστικών
εγγυήσεων. Οι περισσότεροι κατηγορού-
μενοι κρατούνται πέραν των ορίων της
επιτρεπόμενης κράτησης.

Τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό
χρησιμοποιήθηκαν αυθαίρετα για να πα-
ρατείνουν την κράτηση. Οι αποφάσεις
ελήφθησαν χωρίς την παρουσία δικηγό-
ρων και κατηγορουμένων. Αντίστοιχα, εκ-
δόθηκαν αναδρομικές αποφάσεις για κα-
τηγορούμενους από την Εισαγγελία της
Ανώτατης Κρατικής Ασφάλειας, σε μια
προσπάθεια να «νομιμοποιηθεί» η αυθαί-
ρετη προηγούμενη κράτηση των κατηγο-
ρουμένων. 

Το καθεστώς Σίσι από τη στιγμή της εγ-
καθίδρυσής του έχει εξαπολύσει ένα κύ-
μα άγριας καταστολής με χιλιάδες νε-
κρούς, απαχθέντες και ‘αγνοούμενους’
και χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενους
που κρατούνται σε άθλιες και εξευτελιστι-
κές συνθήκες κράτησης, καταγγέλλοντας

βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση. 
Τα πρώτα βήματα του καθεστώτος το 2013-

2014 ήταν οι δολοφονίες χιλιάδων ανθρώπων. Τα
επόμενα χρόνια εξαφανίστηκαν εκατοντάδες άν-
θρωποι και οι φυλακές γέμισαν από αγωνιστές
της Αριστεράς, των Αδερφών Μουσουλμάνων,
δημοσιογράφους, δικηγόρους και συνδικαλιστές. 

Πλέον το καθεστώς του Σίσι έχει μετατρέψει
την Αίγυπτο σε μια τεράστια φυλακή. Ο στρα-
τάρχης Σίσι έχει στήσει ένα καθεστώς τρόμου
και βίας και ο δολοφονικός κρατικός μηχανι-
σμός, φοβούμενος μια νέα επανάσταση σαν αυ-
τή του 2011, δεν έχει τίποτα να προσφέρει παρά
μόνο φυλακές, καταστολή και δίωξη για όποιον
εκφράζει διαφορετική άποψη και για όποιον
αποτελεί απειλή. Η κρίση του καθεστώτος εντεί-
νεται και η απάντησή του θα είναι περισσότερα
κελιά φυλακών για τους αγωνιστές και τις αγω-
νίστριες.

Πολλοί αγωνιστές και αγωνίστριες, ανάμεσα
τους ο Hisham Fouad, εκδότης της εφημερίδας
«Σοσιαλιστής», η Mahienour El-Masry, δικηγό-
ρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της οποίας η
προδικαστική κράτηση παρατάθηκε την προ-
ηγούμενη εβδομάδα, ο Haitham Mohamedain,
δικηγόρος του συνδικαλιστικού κινήματος, Ka-
mal Khalil, παλιός αγωνιστής της Αριστεράς φυ-
λακισμένος δεκάδες φορές από το καθεστώς
Μουμπάρακ, κρατούνται στις φυλακές της Αιγύ-
πτου με κίνδυνο για τη ζωή τους.

Αυτό είναι το αιγυπτιακό καθεστώς, το οποίο
έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής της ελληνι-
κής κυβέρνησης και σύμμαχος για τη μοιρασιά
της Μεσογείου. Οι συμμαχίες της ελληνικής κυ-
βέρνησης με ένα καθεστώς τρόμου που χτίστηκε
με χρόνια δολοφονιών, συλλήψεων και βασανι-
στηρίων την καθιστούν συνένοχη στο έγκλημα
που συντελείται. Η δικτατορία του Σίσι πρέπει να
ανατραπεί και να απελευθερωθούν όλοι οι κρα-
τούμενοι! 

Δήμητρα Λιναρδάκη, Ευγενία Κουνιάκη
Δικηγόροι

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Το εγκληματικό καθεστώς Σίσι

Η Μαχιενούρ ελ Μάσρι, δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κρατούμενη
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“Όταν παλεύουμε, μπορούμε να νικάμε”
Μόλις πριν λίγες μέρες

στον Άγιο Σάββα κερδί-
σαμε παράταση των

συμβάσεων για τους εργαζόμε-
νους στη φύλαξη του νοσοκομεί-
ου. Είναι δείγμα πως όταν αγωνι-
ζόμαστε μπορούμε να κερδίζου-
με. Γιατί από τις ασάφειες και τις
αόριστες υποσχέσεις από τη με-
ριά της διοίκησης και του υπουρ-
γείου, πετύχαμε ότι προς το πα-
ρόν δεν θα φύγει ούτε ένας ερ-
γαζόμενος. Η στάση εργασίας
και η κινητοποίηση που κάναμε
με κλείσιμο της πύλης, γενικά η
αγωνιστική μας στάση, έπαιξε
ρόλο.

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για
να μην περνάνε οι επιθέσεις. Στον
Άγιο Σάββα έχουμε δώσει πολλές
μάχες και έχουμε αποδείξει πως
μόνο με αγώνα οι εργαζόμενοι
έχουμε νίκες. Να τονίσουμε επι-
πλέον εδώ ότι έχουμε ένα πολύ
δυνατό σωματείο, ίσως το πιο δυ-
νατό αυτή τη στιγμή στον κλάδο
μας. Ο ρόλος του και τώρα και σε
παλιότερους αγώνες ήταν καθορι-
στικός.

Το παράδειγμα του Άγιου Σάβ-
βα πρέπει να γενικευτεί παντού.
Χρειάζεται από όλους τους κλά-
δους εγρήγορση και κινητοποί-
ηση, χρειάζεται ενότητα. Αυτή εί-
ναι για μένα και η σημασία ενός
μονοήμερου συζητήσεων όπως
αυτό που οργανώνει το ΣΕΚ στις
30 Μάη. Μπορούμε να αλλάξου-
με τα πράγματα όταν οι εργαζό-
μενοι είμαστε ενωμένοι, οργανω-
μένοι, αγωνιστικοί.

Στον Άγιο Σάββα θα συνεχίσου-
με. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς
οι εργαζόμενοι στη φύλαξη συμ-
βασιούχοι. Είναι και οι επικουρι-
κοί και οι συμβασιούχοι του
ΟΑΕΔ που κι αυτοί σε λίγο θα
βρεθούν στην ίδια θέση με μας,
γιατί κι αυτοί με ανανεώσεις είναι.
Θα παλέψουμε για να γίνουμε
όλοι αορίστου, για να μην επι-
στρέψουν οι εργολάβοι. Γιατί αυ-
τός είναι ο στόχος και γενικώς η
γραμμή του υπουργείου, να επα-
ναφέρουν τους εργολάβους.

Δώρα Τσαΐκου, 
εργαζόμενη στον Άγιο Σάββα

Διανύουμε μια περίοδο
όπου η μακρόσυρτη

κρίση του καπιταλισμού δεν
μπορεί πια να μην είναι φα-
νερή. Οι κυβερνήσεις άρχι-
σαν να πανηγυρίζουν για
την έξοδο από την καραντί-
να ρίχνοντας τις ευλογίες
στα έκτακτα μέτρα που
φρόντισαν να επιβάλουν.
Στην πραγματικότητα, η τε-
ράστια υγειονομική και οι-
κονομική κρίση που έχει ξε-
σπάσει αποδεικνύει την
αδυναμία και την υποκρισία
των κυβερνήσεων, οι οποίες
το μόνο που κατάφεραν να
κάνουν είναι να προχωρή-
σουν σε απολύσεις, περικο-
πές μισθών και συντάξεων
αφήνοντας την δημόσια
υγεία ακρωτηριασμένη και
απροετοίμαστη στο να αντε-
πεξέλθει σε νέο κύμα παν-
δημίας. 

Μοναδικό τους μέλημα
ήταν η καταστολή του εργα-
τικού κινήματος κορυφώ-
νοντας τις ρατσιστικές και
σεξιστικές επιθέσεις και τον
περιορισμό των ελευθεριών
πιο πολύ από κάθε άλλη φο-
ρά. Η απάντηση της εργατι-
κής τάξης όμως δεν άργησε
να έρθει. Οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία, οι εκπαι-
δευτικοί, οι εργαζόμενοι
στον τουρισμό-επισιτισμό,
οι καλλιτέχνες πρωτοστάτη-
σαν στη σύγκρουση με την
κυβέρνηση και έδωσαν το
κραυγαλέο μήνυμα πως η
εργατική τάξη έχει την δύ-
ναμη και μπορεί να παλέψει
και να διεκδικήσει.

Γι' αυτό το ΣΕΚ στις 30
Μαΐου οργανώνει μονοήμε-
ρο φεστιβάλ επαναστατικών
ιδεών με 2 μεγάλες συζήτη-
σεις:' Η πολλαπλή αποτυχία
του καπιταλισμού' και 'Να
αλλάξουμε το σύστημα'.
Σκοπός μας είναι να συσπει-
ρωθούμε με όλον το κόσμο
που στηρίζει τις επαναστατι-
κές ιδέες και θέλει να αγωνι-
στεί. Θέλουμε να μετατρέ-
ψουμε την οργή και την αγα-
νάκτηση της εργατικής τά-
ξης σε οργανωμένη αντίστα-
ση, αντλώντας έμπνευση
από την μέχρι τώρα πορεία
του εργατικού κινήματος για
να δυναμώσουμε την προ-
οπτική για μια κοινωνία
όπου οι ζωές μας θα είναι
πάνω από τα κέρδη τους. 

Μαρία Ρίζου
φοιτήτρια 

Φιλοσοφική Αθήνας

Οργανώθηκα στο ΣΕΚ
γιατί θέλω να παλέψω

για μια κοινωνία που δεν κα-
ταπατά τα δικαιώματά μας
και δεν υποβαθμίζει την αξία
της ανθρώπινης ζωής.

Ολοκλήρωσα τις μεταπτυ-
χιακές μου σπουδές στο
εξωτερικο στην μοριακή βιο-
λογία, μια επιστήμη που θε-
ωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη
στην κοινωνία καθώς σχετί-
ζεται με την έρευνα γύρω
από τις ασθένειες και την
ανάπτυξη νέων θεραπειών.
Παρόλα αυτά επιστρέφον-
τας στην Ελλάδα αυτό που
με περιμένει είναι η ανεργία
καθώς υπάρχει μια τεράστια
υποτίμηση της έρευνας και
του ίδιου συστήματος υγεί-
ας, όπως είδαμε να εξελίσ-
σεται και με την πανδημία
του κορονοϊού η οποία έφε-
ρε στην επιφάνεια τις ελλεί-
ψεις στα συστήματα υγείας
όλων των χωρών και τη συ-
νολική αποτυχία του συστή-
ματος.

Για αυτό οι συζητήσεις
που οργανώνονται στις 30/5
είναι απαραίτητες για όλο
τον κόσμο που δίνει μάχες
ενάντια στις προκλήσεις και
τις επιθέσεις της κυβέρνη-
σης. Μας δίνουν αυτοπεποί-
θηση και ανοίγουν την προ-
οπτική για μια καλύτερη κοι-
νωνία.

Ηλέκτρα Π., Θεσσαλονίκη

Το μονοήμερο συζητήσε-
ων με θέμα την “πολλα-

πλη αποτυχία του καπιταλι-
σμού - να αλλάξουμε το σύ-
στημα” είναι πιο επίκαιρο και
αναγκαίο από ποτέ σε μια
περίοδο που με την κρίση
της πανδημίας του Κορονοϊ-
ού η εργατική τάξη είδε πολύ
πιο έντονα κυβερνήσεις και
αφεντικά να βάζουν τις ζωές
τους κάτω από τα κέρδη
τους με επιθέσεις σε εργατι-
κά δικαιώματα και όχι μόνο.

Οι αντιστάσεις απέναντι σε
αυτές τις επιθέσεις έδειξαν
την διάθεση του κόσμου και
τέτοιες συζητήσεις χρειάζον-
ται και βοηθάνε ώστε αυτή η
αντίσταση και η οργή για
τους από πάνω να γίνει ορ-
γάνωση, όχι μόνο για να στα-
ματήσουμε τις επιθέσεις αλ-
λά και να φτάσουμε και στην
ανατροπή του καπιταλισμού. 

Θανάσης 
Λυμπερόπουλος,

ηλεκτρολόγος

Ο συνδυασμός της πανδημίας με την οικονομική κρίση παίρνει ζοφε-
ρές διαστάσεις. Οι κυβερνήσεις μιλάνε για έξοδο από την καραντίνα,
αλλά στην πράξη οδηγούν τον κόσμο στο επόμενο κύμα της πανδη-

μίας με χιλιάδες να έχουν χάσει τη δουλειά τους, με περικοπές σε μισθούς,
συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες, με τη δημόσια υγεία πιο εξασθενημένη και
καταπονημένη.

Το μόνο που σκέφτονται οι από πάνω είναι πώς να εμποδίσουν τις εργατι-
κές αντιστάσεις με κάθε τρόπο: με τον φόβο, με τον περιορισμό των ελευθε-
ριών, με ρατσιστικές και σεξιστικές εκστρατείες, με τις συκοφαντίες για
“ανευθυνότητα” σε βάρος της Αριστεράς, των συνδικάτων, του κόσμου που
παλεύει. Αλλά δεν τους περνάει. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι εκπαι-
δευτικοί, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό-επισιτισμό, οι άνθρωποι των τεχνών
έχουν ήδη ανοίξει το δρόμο της αντίστασης. 

Ιστορικά, σε κάθε μεγάλη κρίση του συστήματος η οργή της εργατικής τά-
ξης ξέσπασε σε μεγάλες εκρήξεις που έφτασαν σε επαναστάσεις. Αυτή η πα-
ράδοση εμπνέει και τους δικούς μας αγώνες σήμερα για να σώσουμε ζωές
από τις καταστροφικές αποτυχίες του καπιταλισμού και να δυναμώσουμε την
προοπτική για μια κοινωνία όπου οι ζωές μας θα είναι πάνω από τα κέρδη
τους.

Δηλώστε συμμετοχή στις εκδηλώσεις που οργανώνει διαδικτυακά το Σοσια-
λιστικό Εργατικό Κόμμα στις 30 Μάη.

Όνο μα ..................................................................................................................................Επίθετο ............................................................................................................................................

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

Ιδιότητα .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Θέλω να συμμετέχω στις εκδηλώσεις στις 30 Μάη

• Επικοινωνείστε: Τηλ. 6946 859704, 210 5221509  • email: ergatiki@gmail.com
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