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“Οι νοσοκόμες
πολεμήσαμε τον
Κορονοϊό, τώρα
θα πολεμήσουμε

την αστυνομία”.
Διαδηλώτρια στο

Χιούστον του Τέξας!



Τα τελευταία καμώματα του Τραμπ μου
θύμισαν ένα παλιό ντοκιμαντέρ με τίτλο
Points of Order που είχε σκηνοθετήσει ο

Εμίλ ντι Αντόνιο. Το ντοκιμαντέρ αφορά τις
ακροάσεις Στρατού-Μακάρθι το 1954. Ο γε-
ρουσιαστής Τζόζεφ Μακάρθι ήταν επικεφαλής
του αντικομμουνιστικού κυνηγιού μαγισσών
στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου ανά-
μεσα στις ΗΠΑ και την Σοβιετική Ένωση.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Το αποτέλεσμα ήταν μια μεγάλη εκκαθάριση
αριστερών και συνδικαλιστών από τους κρατι-
κούς μηχανισμούς, το Χόλυγουντ, τα ΜΜΕ και
τις επιχειρήσεις. Στην συνέχεια ο Μακάρθι άρχι-
σε να χώνει τη μύτη του στον αμερικάνικο στρα-
τό. Έτσι ξεπέρασε τα όρια, ο στρατός που τον
εκπροσωπούσε ο πρώην στρατηγός Ντουάιτ Αϊ-
ζενχάουερ ήταν απαραβίαστος. Το κατεστημένο
των ΗΠΑ στράφηκε ενάντια στον Μακάρθι. Το
ντοκιμαντέρ περιγράφει την πτώση του. 

Τί σχέση έχουν τα παραπάνω με τον Τραμπ;
Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ρόι Κον, το δεξί χέρι του
Μακάρθι, υπήρξε μέντορας του νεαρού Τραμπ.
Όμως, πιο άμεση σχέση έχει το γεγονός ότι και
ο Τραμπ μάλλον ξεπέρασε τα όρια σε σχέση με
τον στρατό την περασμένη βδομάδα. 

Την Δευτέρα 1 Ιούνη, όταν κορυφώνονταν οι
διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη δολοφονία
του Τζορτζ Φλοιντ από την αστυνομία της Μινε-
άπολης, ο Τραμπ εμφανίστηκε -με μια μεγάλη
δημοσιογραφική κάλυψη- στην Επισκοπική Εκ-
κλησία του Αγ. Ιωάννη στην Ουάσιγκτον. Νωρί-
τερα η αστυνομία επιτέθηκε στους διαδηλωτές
με σπρέι πιπεριού και βόμβες κρότου λάμψης
για να του ανοίξει δρόμο. 

Τον Τραμπ συνόδευε ο Μαρκ Έσπερ, υπουρ-
γός Άμυνας και ο Μαρκ Μάιλι, επικεφαλής του
γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, φορών-
τας στολή εκστρατείας. Με αυτή την επίδειξη ο
Τραμπ  υπογράμμιζε την πρόθεσή του να χρη-
σιμοποιήσει την ισχύ του στρατού για να κατα-
στείλει τις διαδηλώσεις. Είχε διατάξει τη μετα-
φορά 3.900 Εθνοφρουρών από σημεία τόσο
μακρινά όπως το Αϊντάχο και τη Γιούτα στην

Ουάσιγκτον και λίγο αργότερα την ανάπτυξη
γύρω από την πρωτεύουσα μιας δύναμης 1.600
στρατιωτών σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. 

Αυτές οι κινήσεις προκάλεσαν τεράστιες αν-
τιδράσεις. Ο Μιούριελ Μπρόουζερ ο Μαύρος
δήμαρχος της Ουάσιγκτον και Δημοκρατικός
δήλωσε ότι ήταν «ντροπιαστικό» το γεγονός ότι
«χωρίς καμιά πρόκληση, η ομοσπονδιακή αστυ-
νομία χρησιμοποίησε πυρομαχικά σε ειρηνι-
κούς διαδηλωτές». 

Δημόσια αμφισβήτηση
Στα μέσα της βδομάδας ο Εσπερ αμφισβήτη-

σε δημόσια την πρόθεση του Τραμπ να χρησι-
μοποιήσει την παμπάλαια “Πράξη Εξέγερσης”
(Insurrection Act) για να στείλει στρατιωτικές
μονάδες σε πόλεις των ΗΠΑ ενάντια στη θέλη-
ση τοπικών αρχών. Ο Έσπερ επίσης προσπά-
θησε να περιορίσει την ανάπτυξη στρατιωτικών
μονάδων γύρω από την πρωτεύουσα. 

Ο προκάτοχός του, ο Τζιμ Μάτις, πρώην
στρατηγός κι αυτός, που είχε παραιτηθεί δια-
μαρτυρόμενος γι’ αυτό που θεωρούσε λάθος
χειρισμούς της αμερικάνικης αυτοκρατορίας
από τον Τραμπ, πήγε μακρύτερα: «Ποτέ δεν εί-
χα φανταστεί ότι στρατιωτικοί που δίνουν τον
ίδιο όρκο (να υπερασπίζονται το Σύνταγμα) θα
έπαιρναν υπό οιεσδήποτε συνθήκες εντολή να
παραβιάσουν τα συνταγματικά δικαιώματα των
συμπολιτών τους. Πολύ περισσότερο να διευ-
κολύνουν μια αλλόκοτη πόζα φωτογράφισης
με την στρατιωτική ηγεσία να τον περιστοιχί-
ζει». 

Τον Μάτις υποστήριξαν και άλλοι στρατιωτι-
κοί, όπως ο Κόλιν Πάουελ πρώην υπουργός
Εξωτερικών, ο Ντέηβιντ Πετρέους που είχε δι-
οικήσει τις αμερικάνικες δυνάμεις σε Ιράκ και
Αφγανιστάν, ο ναύαρχος Γουίλιαμ ΜακΡέηβεν
που είχε οργανώσει τη δολοφονία του Οσάμα

Μπιν Λάντεν, ο Τζον Κέλι πρώην αρχηγός γενι-
κού επιτελείου επί Τραμπ. Την συνείδησή τους
τη βαραίνουν πολλοί θάνατοι. Αλλά αυτοί,
όπως η άρχουσα τάξη γενικότερα, βλέπουν την
ισχύ του Πενταγώνου σαν εργαλείο του αμερι-
κάνικου ιμπεριαλισμού συνολικά, όχι ως παιχνι-
δάκι του κάθε πολιτικού. 

Ο Μακάρθι είχε εξαντλήσει τη χρησιμότητά
του. Το κυνήγι των μαγισσών προετοίμασε την
αμερικάνικη κοινωνία για τον Ψυχρό Πόλεμο
και εξασθένισε σε μεγάλο βαθμό την οργανω-
μένη εργατική τάξη. Όμως, το Πεντάγωνο ήταν
απαγορευμένο πεδίο. Ίσως ο Τραμπ ανακαλύ-
πτει το ίδιο σήμερα. 

Δεν ήταν ποτέ ο υποψήφιος των ανώτερων
στρωμάτων της τάξης των καπιταλιστών έστω κι
αν οι μεγάλες τράπεζες και εταιρείες καλωσόρι-
σαν τις μειώσεις φόρων και τα σχέδιά του για
ακόμα μεγαλύτερη «απελευθέρωση» των αγο-
ρών. Ο κύριος όγκος των επιχειρηματιών υπο-
στηρικτών του Τραμπ βρίσκεται στις μικρές και
μεσαίες εταιρείες που εφοδιάζουν την εσωτερι-
κή αγορά και γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζουν ευ-
χαρίστως τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα.

Πολλοί στην άρχουσα τάξη των ΗΠΑ ίσως
έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται αν ο Τραμπ
αξίζει τους μπελάδες που φέρνει. Αντιμετωπί-
ζουν τη μεγαλύτερη εξέγερση ενάντια στο ρα-
τσισμό από τη δεκαετία του ’60 και ο Τραμπ ρί-
χνει λάδι στη φωτιά υπολογίζοντας να επανε-
κλεγεί προκαλώντας ένα κύμα αντίδρασης από
τους λευκούς. 

Όμως, η αμερικάνικη κοινωνία είναι πολύ
διαφορετική, πολύ πιο «πολύχρωμη» από το
1968 όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον χρησιμοποίησε την
ίδια στρατηγική. 

Εν τω μεταξύ η ηγεσία του Δημοκρατικού
Κόμματος παρεμβαίνει για να ανασχέσει το θυ-
μό. Ο Μπρόουζερ μίλησε στη μεγάλη διαδήλω-
ση του Σαββάτου στην Ουάσιγκτον. Ο Τζο
Μπάιντεν, ο Δημοκρατικός υποψήφιος πρό-
εδρος, δίνει την εντύπωση ενός άχρηστου βλά-
κα. Όμως κατόρθωσε να επικρατήσει απέναντι
στον Μπέρνι Σάντερς με την υποστήριξη της
μαύρης ηγεσίας των Δημοκρατικών. Το ρατσι-
στικό χαρτί μπορεί να σημάνει την πτώση του
Τραμπ. 
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Εκατοντάδες χιλιάδες διαδη-
λώτριες και διαδηλωτές
πλημμύρισαν τους δρόμους

όλων των μεγάλων πόλεων στις
ΗΠΑ το Σάββατο 6 Ιούνη. Ήταν η
δωδέκατη μέρα των διαδηλώσεων
από τη δολοφονία του Τζορτζ
Φλόιντ στη Μινεάπολη. 

Στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον χι-
λιάδες περικύκλωσαν τον Λευκό Οί-
κο και γέμισαν το μεταλλικό φράχτη
που έχει στήσει η αστυνομία γύρω
του με πανό με συνθήματα που
απαιτούν τέλος στην αστυνομική
βαρβαρότητα και τον ρατσισμό. Ο
Ντάνιελ Ντάρμπι ένας 57χρονος
που διαδήλωσε στην Ουάσιγκτον
συνόψισε με μια φράση, μιλώντας
στην Ουάσιγκτον Ποστ, το μέγεθος
και το βάθος του κινήματος που ξε-
διπλώνεται στις ΗΠΑ: «Είναι κάτι πε-
ρισσότερο από μια στιγμή, επιτέ-
λους, είναι κάτι περισσότερο από
απλά μια στιγμή». 

Η πανδημία έχει λειτουργήσει σαν
μεγεθυντικός φακός για όλες τις
ανισότητες στις ΗΠΑ, σαν συμπυ-
κνωτής για όλη την οργή ενάντια
στον Τραμπ κι ό,τι εκπροσωπεί. 

Για παράδειγμα η διαδήλωση του
Σαββάτου στο Σιάτλ, είχε στο κεφά-
λι της χιλιάδες εργαζόμενους στην
υγεία -γιατρούς, νοσηλευτές, πα-
ραϊατρικό προσωπικό- πολλοί από
αυτούς διαδήλωναν με τα ρούχα
της δουλειάς. Ένα αυτοσχέδιο πλα-
κάτ στα χέρια μιας διαδηλώτριας
έγραφε «Η αστυνομική βαρβαρότη-
τα και ο ρατσισμός είναι απειλή για
τη δημόσια υγεία». Σε πολλές πό-
λεις, όπως στη Μινεάπολη νοσοκο-
μειακοί πηγαίνουν κατευθείαν στις
διαδηλώσεις μετά από εξαντλητικές
βάρδιες.

Λέανδρος Μπόλαρης

ΗΠΑ  Ξεσηκωμός απ’ άκρη σε άκρη
Τα αδιέξοδα 
του Τραμπ

Νέα Υόρκη 6/6, στη γέφυρα του Μπρούκλιν Σιάτλ 7/6, με τα νοσοκομεία μπροστά
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Η έκρηξη οργής που σαρώνει τις ΗΠΑ αυ-
τές τις μέρες είναι η καλύτερη απόδει-
ξη ότι οι εξεγέρσεις επιστρέφουν. Ένα

μήνυμα που μας είχαν στείλει ήδη την περα-
σμένη χρονιά οι μαζικές εργατικές εκρήξεις σε
μια σειρά από χώρες, τώρα φτάνει στην καρδιά
του καπιταλισμού.

Ας θυμηθούμε τις εικόνες που είχαν έρθει
από τη Χιλή και τον Λίβανο, από το Εκουαδόρ
και το Χονγκ Κονγκ, από το Σουδάν, την Αλγε-
ρία, το Ιράκ, την Ινδία. Από τη μια πρωτεύουσα
στην άλλη, μήνα τον μήνα εκατομμύρια διαδη-
λωτές πλημμύριζαν τις πλατείες κάνοντας κα-
θεστώτα και κυβερνήσεις να τρίζουν. 

Η πανδημία του κορονοϊού μπορεί να φρενά-
ρησε αυτό το κύμα με την καραντίνα, αλλά δεν
το σταμάτησε. Αντίθετα, το συμπύκνωσε. Δίπλα
στην οργή για τη φτώχεια, τις διακρίσεις και
την καταστολή προστέθηκε η φρίκη για τους χι-
λιάδες θανάτους στα πιο ευάλωτα τμήματα του
πληθυσμού. Οι μπάτσοι που δολοφόνησαν τον
Τζορτζ Φλόιντ πυροδότησαν αυτό το εκρηκτικό
μείγμα και η έκρηξη στις ΗΠΑ αντηχεί σε όλα
τα μήκη και πλάτη του κόσμου.

Χιλιάδες νέοι (κυρίως, αλλά όχι μόνο) διαδη-
λωτές βγαίνουν στους δρόμους για συμπαρά-
σταση στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στο Παρίσι,
στη Ρώμη, στην Αθήνα. Και ακόμη περισσότε-
ροι είναι αυτοί που πολιτικοποιούνται, ριζοσπα-
στικοποιούνται, κερδίζονται στην ιδέα ότι δεν
πρέπει να αφήσουμε πια να καταστρέφουν τις
ζωές μας τα συμφέροντα που υπηρετούν οι κά-
θε λογής Τραμπ που μας κυβερνάνε.

Γι' αυτό ακριβώς είναι πλατιά απλωμένη η αί-
σθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν νέο

“Μάη του '68”.  Ακόμα και τα κυρίαρχα ΜΜΕ
κάνουν τέτοιες αναφορές. Φροντίζουν, όμως,
να υπογραμμίζουν ότι οι διαδηλωτές πρέπει να
είναι “προσεκτικοί”, γιατί μπορεί ο Τραμπ να
ενεργοποιήσει συντηρητικά αντανακλαστικά
και να βγει νικητής, όπως ο Νίξον τότε στην
Αμερική ή ο Ντε Γκολ στη Γαλλία.

Ιστορικός ρόλος
Πρόκειται για τη λάθος ανάγνωση της ιστο-

ρίας. Τα κινήματα του Μάη έπαιξαν πολύ μεγα-
λύτερο ιστορικό ρόλο από τις πρόσκαιρες
εκλογικές επιτυχίες του Νίξον (που κατάληξε
στο σκάνδαλο Γουότεργκέιτ) ή του Ντε Γκολ.
Στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία,
εκείνο το κύμα γκρέμισε δικτατορίες. Και σήμε-
ρα μπορεί να πάει πολύ πιο μακριά.

Για να εξασφαλίσουμε, όμως, ότι οι δυνατό-
τητες για να πάμε καλύτερα από τότε θα γί-
νουν πράξη, χρειάζεται να κινηθούμε γρήγορα
σε δυο κατευθύνσεις. 

Η πρώτη είναι η σύνδεση του νέου κινήματος
με την απεργιακή δύναμη της εργατικής τάξης.
Η δύναμη του κόσμου που διαδηλώνει την ορ-
γή του στους δρόμους πολλαπλασιάζεται όταν
δένεται με απεργίες που παραλύουν το αντίπα-
λο στρατόπεδο. Το ξέρουμε από την ιστορία.
Άλλωστε, τα σημάδια γι' αυτό υπάρχουν ήδη
αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ, είτε με τους οδη-
γούς λεωφορείων που αρνούνται να μεταφέ-
ρουν συλληφθέντες για λογαριασμό της αστυ-
νομίας, είτε με τις νοσοκόμες που ξεσηκώνουν
τον κόσμο με το σύνθημα “πολεμήσαμε τον κο-
ρονοϊό, τώρα πολεμάμε την αστυνομική κτηνω-
δία”.

Εδώ, η σύνδεση είναι πολύ πιο άμεση, καθώς
απεργούν οι εκπαιδευτικοί την Τρίτη 9 Ιούνη,
ξεσηκώνονται οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό
την Τετάρτη και ετοιμάζονται τα Νοσοκομεία
την Τρίτη 16 Ιούνη. Οι διαδηλωτές που πήγαν
στην αμερικάνικη πρεσβεία για συμπαράσταση
στο κίνημα στην Αμερική μαζί με τους διαδηλω-
τές που συμπαραστέκονται στους πρόσφυγες
ενάντια στις ρατσιστικές επιθέσεις εδώ και μαζί
με τους απεργούς είναι μια δύναμη που κάνει
τον Μητσοτάκη να τρέμει.

Όσο κι αν τέτοιες συνδέσεις αναβλύζουν αυ-
θόρμητα σε στιγμές που ένα νέο κίνημα φουν-
τώνει, είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι στις
πολιτικές αναμετρήσεις που ανοίγονται μπρο-
στά μας είναι απαραίτητη μια δυνατή επανα-
στατική αριστερά. Ξέρουμε από την ιστορική
εμπειρία, όχι μόνο του Μάη του ‘68 αλλά και
όλων των μεγάλων κινημάτων, ότι η τελική έκ-
βαση των αγώνων κρίνεται από τις μεγάλες
στρατηγικές επιλογές. Πάμε για μερεμέτια ή
για να αλλάξουμε το σύστημα; 

Όσο περισσότεροι και περισσότερες είμαστε
ξεκάθαροι και οργανωμένοι πάνω σε αυτή την
επιλογή, τόσο μεγαλώνουμε την προοπτική ότι
αυτή τη φορά πραγματικά θα πάμε καλύτερα!

Ώστιν, Τέξας 7 Ιούνη

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

ΧΙΛΗ Οκτώβρης 2019

ΛΙΒΑΝΟΣ Νοέμβρης 2019

ΓΑΛΛΙΑ Ιούνης 2020

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΕΚΡΗΞΗ
ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Καλύτερα
από τον 
Μάη ‘68
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Στη μια χώρα μετά την άλλη ένα κύ-
μα αντιρατσιστικών διαδηλώσεων
εκφράζει την οργή για τη δολοφο-

νία του Τζορτζ Φλοιντ και την συμπαρά-
σταση στους διαδηλωτές στις ΗΠΑ. Οι
διαδηλώσεις απλώθηκαν από το Βερολίνο
και τη Ρώμη μέχρι το Τόκιο και από τη
Βραζιλία μέχρι τον Καναδά.

Στις 7 Ιούνη δεκάδες χιλιάδες διαδήλω-
σαν στην αμερικάνικη πρεσβεία στο Λονδί-
νο. Το κάλεσμα ήταν για τις 1.30 το μεση-
μέρι, αλλά οι διαδηλωτές και οι διαδηλώ-
τριες είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους γύ-
ρω από την πρεσβεία από τις 12. Χιλιάδες
διαδήλωσαν στην Γλασκόβη, στο Εδιμ-
βούργο, στο Μάντσεστερ και σε άλλες πό-
λεις. Στο Μπρίστολ μια διαδήλωση 20 χι-
λιάδων γκρέμισε το άγαλμα του Έν-
τουαρντ Κόλσον που πλούτισε από το δου-
λεμπόριο τον 18ο αιώνα αλλά ήταν και «φι-
λάνθρωπος». 

Στη Μαδρίτη, επίσης χιλιάδες διαδηλω-
τές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μιας αν-
τιρατσιστικής κίνησης και διαδήλωσαν
μπροστά στην αμερικάνικη πρεσβεία. Οι
αρχές είχαν δώσει άδεια για 200 άτομα,
λόγω μέτρων καραντίνας, αλλά τελικά ο
αριθμός ξεπέρασε τις 2 χιλιάδες. Οι δια-
δηλωτές έκαναν την σύνδεση με τις ρα-
τσιστικές δολοφονίες μεταναστών στα νό-
τια σύνορα της Ισπανίας. 

Το ίδιο έκαναν και οι χιλιάδες που δια-
δήλωσαν στην αμερικάνικη πρεσβεία στο
Παρίσι παρά την αστυνομική απαγόρευ-
ση. Παράλληλα εξελισσόταν μια δεύτερη
συγκέντρωση στα Ηλύσια Πεδία.

Την προηγούμενη μέρα, 6 Ιούνη, περί-
που 15 χιλιάδες διαδήλωσαν στην κεντρι-
κή πλατεία Αλεξάντερπλατς στο Βερολί-
νο, πριν η αστυνομία την αποκλείσει για
να σταματήσει να φτάσουν κι άλλοι διαδη-
λωτές. Μια βδομάδα πριν δεκάδες χιλιά-
δες είχαν διαδηλώσει πάλι στο Βερολίνο.
Στο Μόναχο διαδήλωσαν 20 χιλιάδες, και
πολλές χιλιάδες στην Φρανκφούρτη και
την Κολονία.  

Στην Βραζιλία χιλιάδες διαδήλωσαν σε
όλες τις πόλεις την Κυριακή 7 Ιούνη. Η
οργή για την ρατσιστική δολοφονία του
Τζορτζ Φλόιντ βγάζει στο δρόμο την οργή

ενάντια στον ακροδεξιό ρατσιστή και σεξι-
στή πρόεδρο Μπολσονάρο, τον «βραζιλιά-
νο Τραμπ». Η Βραζιλία είναι η τρίτη σε
αριθμό θανάτων από την πανδημία μετά
τις ΗΠΑ και την Βρετανία αλλά ο Μπολσο-
νάρο έφτασε να εξαφανίσει το επίσημο
σάιτ με τα στοιχεία για τον κορονοϊό! 

Η διαδήλωση στο Σάο Πάολο «ήταν η
μεγαλύτερη που έχει γίνει ακόμα και πριν
το ξέσπασμα της πανδημίας» αναφέρει το
περιοδικό Foreign Policy. Οι διαδηλωτές
απέτισαν φόρο τιμής στην δολοφονημένη
αγωνίστρια Μαριέλε Φράνκο που δολοφο-
νήθηκε από παρακρατικούς με δεσμούς
με την οικογένεια Μπολσονάρο το 2018. 

Ταυτόχρονα ζήτησαν δικαιοσύνη για
τον 14χρονο μαύρο έφηβο Ζοάο Πέντρο
Μάτος Πίντο που δολοφόνησε τον περα-
σμένο μήνα η αστυνομία με πυροβολισμό
στην πλάτη. Όπως δήλωσε στην εφημερί-
δα Γκάρντιαν ένας φωτογράφος που κα-
λύπτει τα γεγονότα «Η κυβέρνηση αντί να
στέλνει γιατρούς και νοσηλευτές να μας
προστατέψουν από τον Covid-19 στέλνει
αστυνομία, σφαίρες και θωρακισμένα
οχήματα». 

Λέανδρος Μπόλαρης

Το απόγευμα της Πέμπτης 4/6 πραγματο-
ποιήθηκε αντιρατσιστικό συλλαλητήριο

στο Ηράκλειο με την συμμετοχή περίπου
2.500 ανθρώπων. Με πανό παρεβρέθηκαν οι σύλλογοι φοιτητών
Ιατρικής και Βιολογίας , η ΚΕΕΡΦΑ , η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες ορ-
γανώσεις και συλλογικότητες της αριστεράς και του αναρχικού
χώρου. Έγινε ένα μουσικό άνοιγμα με την συμμετοχή ντόπιων
καλλιτεχνών ενώ ακολούθησε μια μαζική πορεία στο κέντρο της
πόλης.  Η εικόνα της πορείας έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση
στην ρατσιστική συγκέντρωση που είχε πραγματοποιηθεί στις 4
Μαϊου και τόνισε τον αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό χαρακτή-
ρα του Ηρακλείου. 

Επιπλέον, έγινε η σύνδεση με τα κινήματα που ξεσπάνε ενάντια
στον ρατσισμό και την αστυνομική βία σε όλον το κόσμο. Σαν
ΚΕΕΡΦΑ στη διαδήλωση μοιράσαμε την προκήρυξη της πρωτο-
βουλίας “Στηρίξτε τους εργάτες της Υγείας” και η ανταπόκριση

του κόσμου ήταν φοβερή, καθώς ανοίξαμε την
κουβέντα με αφορμή την δίωξη για αντιρατσιστι-
κή δράση, εναντίον του υγειονομικού Γιάννη

Κούτρα και τη μάχη των εργαζομένων στην υγεία να υπερασπι-
στούν τους πρόσφυγες. Η αστυνομία όπως και οι ακροδεξιοί
αποφάσισαν, και πολύ καλά έκαναν, να μην παραβρεθούν γιατί
ήξεραν ότι δεν τους έπαιρνε.. 

Συνεχίζουμε δυνατά και χωρίς φόβο. Ήταν μια από τις μεγαλύ-
τερες διαδηλώσεις του τελευταίου διαστήματος στο Ηράκλειο,
φοιτητές, εργαζόμενοι, οικογένειες, πρόσφυγες και μετανάστες
δώσαμε  ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως οι πόλεις μας είναι ανοιχτές
και οι πρόσφυγες καλοδεχούμενοι. Ετοιμαζόμαστε για το επόμε-
νο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στις 26 του Ιούνη ενάντια στις
εξώσεις προσφύγων.

Μάνος Μανιδάκης, μαθητής 1ου ΓΕΛ Αλικαρανασσού

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μεγαλειώδης ήταν η αντιρατσιστική διαδήλω-
ση αλληλεγγύης στους εξεγερμένους/ες
στις ΗΠΑ, το απόγευμα της Τετάρτης 3/6.

Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν το κέντρο
της Αθήνας και βάδισαν μέχρι την αμερικάνικη πρε-
σβεία, μετά από κάλεσμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλων
οργανώσεων της επαναστατικής αριστεράς. 

Το μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ δεν σταμάτησε να πάλλεται
από τα συνθήματα "No justice No peace", "Freedom -
Liberte" και "Solidarite avec les immigrants" με τους
μετανάστες από το Καμερούν να δίνουν τον τόνο.
Εκατοντάδες νέες και νέοι είχαν φτιάξει τις δικές
τους πικέτες με τα συνθήματα “Βlack lives matter”,
“Justice for George Floyd” και “I can't breathe”.

“Aυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ θυ-
μίζει το Δεκέμβρη του 2008, μετά τη δολοφονία του
Γρηγορόπουλου όταν ξεσηκωθήκαμε όλοι απαιτών-
τας την παραίτηση της κυβέρνησης. Σε συνδυασμό
με το ότι η οικονομική κρίση είναι μεγαλύτερη, όλος
ο κόσμος που πάλευε να σώσει τις δουλειές του,
που διεκδικεί δικαιώματα, εργασία και μόνιμη απα-
σχόληση βγαίνει και διαδηλώνει ενάντια στο ρατσι-
σμό” δήλωσε ο Γιάννης Σηφακάκης, μέλος του συν-
τονιστικού της ΚΕΕΡΦΑ. “Είναι ένα παγκόσμιο κίνη-
μα. Δίνουμε τις ίδιες μάχες εδώ. Τους Τραμπ τους
έχουμε μέσα στην ίδια μας την κυβέρνηση που παί-
ζει το χαρτί του ρατσισμού. Διαδηλώνουμε τη διεθνι-
στική μας αλληλεγγύη αλλά κι ενάντια στη Νέα Δη-
μοκρατία, παλεύοντας για την ανατροπή της. Θα συ-
νεχίσουμε με νέα μεγάλη διαδήλωση στις 26 Ιούνη
για να βάλουμε το ρατσισμό σε καραντίνα”.

Η αστυνομία δεν δίστασε να επιτεθεί στην πορεία
όταν έφτανε στην πρεσβεία με χημικά, κρότου λάμ-
ψεις και ξύλο, με κόσμο να εγκλωβίζεται ακόμα και
μέσα σε πολυκατοικίες για να γλιτώσει από το κυνή-
γι των μπάτσων. 

Εκατοντάδες ήταν και αυτοί – στην πλειοψηφία
τους μαθητές και μαθήτριες - που έδωσαν το παρών
την Παρασκευή 5/6 διαδηλώνοντας “Black lives mat-
ter” στο Σύνταγμα κι ενώθηκαν με τον κόσμο που
συμμετείχε στο συλλαλητήριο ενάντια στην περιβαλ-
λοντική καταστροφή.

Διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλα σημεία της χώ-
ρας, όπως η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

Παγκόσμια αλληλεγγύη

Πιλότος “ζωγραφίζει” με την πορεία του
αεροπλάνου του τη γροθιά σε ένα μήνυμα
αλληλεγγύης στους εξεγερμένους στις ΗΠΑ, 
στη Ν. Σκωτία στον Καναδά

Αθήνα, Τετάρτη 3 Ιούνη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης ΑΘΗΝΑ



Ανοιχτή σύσκεψη για την οργά-
νωση μεγάλης κινητοποίησης
ενάντια στις εξώσεις προσφύ-

γων και την κλιμάκωση της ρατσιστι-
κής εκστρατείας της κυβέρνησης κα-
λούν η ΚΕΕΡΦΑ, Επιτροπές Προσφύ-
γων από τα καμπ, η Πακιστανική Κοι-
νότητα Ελλάδος “η Ενότητα”, η Κοι-
νότητα Καμερούν στην Ελλάδα, δημο-
τικές κινήσεις και σωματεία την Πέμ-
πτη 11 Ιούνη, στις 7μμ, στην Αιόλου
47 (στην ταράτσα). Στη σύσκεψη θα
συμμετέχουν με διαδικτυακή σύνδεση
αγωνιστές-τριες από τη Θεσσαλονίκη
και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Όπως
αναφέρουν στο κάλεσμά τους: 

“Με την έμπνευση και την οργή της
εξέγερσης ενάντια στο ρατσισμό στις
ΗΠΑ μετά τη στυγνή δολοφονία του
Τζώρτζ Φλόϊντ, δίνουμε τις μάχες
ενάντια στους ομογάλακτους του
Τραμπ στην Ελλάδα, τον Μητσοτάκη
και τον Μηταράκη. Είναι σε εξέλιξη η
μάχη για να εμποδίσουμε τις εξώσεις
11000 προσφύγων από τα καμπ και τα
διαμερίσματα του προγράμματος
ΕΣΤΙΑ για τις οποίες ο Μηταράκης
ανακοίνωσε ότι θα εκκινήσουν από
την 1η Ιούνη 2020. Δεν θα τους επι-
τρέψουμε να προχωρήσουν σε αυτή
την αθλιότητα, στέλνοντας στα πάρκα
και τις πλατείες χιλιάδες οικογένειες,
μοναχικές γυναίκες, ανάπηρους ενώ
τα παιδιά θα απομακρυνθούν από τα
σχολεία στα οποία φοιτούν.... Ταυτό-
χρονα η κυβέρνηση κόβει κάθε επίδο-
μα για τους πρόσφυγες με τον πρώτο
μήνα απόκτησης ασύλου ενώ για
τους αιτούντες αντί για μετρητά προ-

βλέπει να αγοράζουν προϊόντα από
τα σούπερ μάρκετ...

Οι πρόσφυγες διεκδικούν να έχουν
ένα σπίτι για την οικογένεια και τα
παιδιά τους και όχι να πεταχτούν στο
δρόμο. Το κίνημα αλληλεγγύης διεκ-
δικεί οι Δήμοι να δώσουν στέγαση για
όλους, πρόσφυγες, Ρομά, άστεγους... 

Η κυβέρνηση προκαλεί με την κλι-
μάκωση της ρατσιστικής εκστρατείας,
με επιχειρήσεις σκούπα της ΕΛΑΣ κα-
τά των μεταναστών χωρίς χαρτιά, με
την επέκταση του φράχτη στον Εβρο,
με τις παράνομες απελάσεις από ένα
παρακρατικό μηχανισμό, με την διαδι-
κασία ασύλου-παρωδία με την οποία
το δικαίωμα στο άσυλο έχει κατακρε-
ουργηθεί.

Είναι ώρα να ακουστεί δυνατά η
φωνή του κινήματος των εργαζομέ-
νων και της νεολαίας, της αλληλεγ-
γύης στους κατατρεγμένους των πο-
λέμων, της πείνας, των δικτατοριών
και της κλιματικής καταστροφής. Κα-
λούμε τις κοινότητες μεταναστών,σω-
ματεία εργαζόμενων και φοιτητικούς
συλλόγους, ανθρώπους των γραμμά-
των και των τεχνών, κινήσεις αλληλεγ-
γύης, κινήσεις γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ,
περιβαλλοντικές κινήσεις, δημοτικές
κινήσεις σε ανοιχτή σύσκεψη για την
διοργάνωση διήμερου δράσης στις
26-27 Ιούνη, με αντιρατσιστικό συλλα-
λητήριο την Παρασκευή 26 Ιούνη στο
Σύνταγμα και μεγάλη εκδήλωση το
Σάββατο 27 Ιούνη στο Ρούφ”. 

Αντίστοιχη πρόσκληση για κινητο-
ποίηση στις 26 Ιούνη θα γίνει και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας ενώ ήδη
στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Αυστρία,
την Ολλανδία, το Ισπανικό κράτος και
μια σειρά άλλες χώρες, αντιρατσιστι-
κές και αντιφασιστικές οργανώσεις
καλούν σε συλλαλητήρια το διάστημα
15 με 27 Ιούνη.

“Την Παρασκευή η Κοινότητα του
Καμερούν στην Ελλάδα μαζί με πλή-
θος κόσμου διαδήλωσε για ακόμη μια
φορά στο Σύνταγμα για να πούμε
“Black Lives Matters”. Οι ζωές μας με-
τράνε, όπως μετράνε και οι ζωές
όλων των προσφύγων που απειλούν-
ται να πεταχθούν στο δρόμο. Χρειάζε-
ται να διαδηλώσουμε ξανά, να υψώ-
σουμε τη φωνή μας και να διεκδική-
σουμε χαρτιά για όλους, να σταματή-
σουν οι απελάσεις” δήλωσε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη, ο Μαρσέλ. 

Γιώργος Πίττας
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Διήμερο 
δράσης 
26-27 Ιούνη

Από τις 31 Μαΐου 2020 με απόφαση της κυβέρνησης της
Ν.Δ., όσοι πρόσφυγες έχουν πάρει άσυλο, θα πεταχτούν

στο δρόμο αφού η κυβέρνηση σε συνεργασία με την  Ύπα-
τη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τους Δή-
μους, προχωράνε σε εξώσεις από τα καμπ και από τα σπί-
τια, στα οποία φιλοξενούνται. 

Πρόκειται για την εφαρμογή της πιο βάναυσης και άκαρ-
δης ρατσιστικής πολιτικής που θα γεμίσει τις πλατείες και
τα πάρκα με άστεγους και φτωχούς. Η ένταξη των προσφύ-
γων σημαίνει πρόσβαση στο δικαίωμα στην εργασία, την
παιδεία και την υγεία και όχι εγκατάλειψη στο δρόμο.

Αντί να σπαταλάει η κυβέρνηση του φαιοκίτρινου συρφε-
τού της Ν.Δ. και η Ε.Ε. δισεκατομμύρια για επιχειρήσεις
σκούπα της ΕΛΑΣ, για την απομόνωση στα νησιά με νέα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, για τις καταδιώξεις προσφύγων
στο Αιγαίο και τον Έβρο, οδηγώντας σε πνιγμούς προσφύ-
γων, είναι η ώρα να δοθούν χρήματα  για να ζουν οι πρό-
σφυγες αξιοπρεπώς στις γειτονιές μας μέσα στις πόλεις
μας, για να πάνε όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία και να
έχουν όλοι πρόσβαση στη υγεία. Διεκδικούμε να ακυρωθούν
οι μαζικές εξώσεις.

Διεκδικούμε συνέχιση και διεύρυνση των προγραμμάτων
στέγασης. Να κλείσουν τα στρατόπεδα. Κανένα στρατόπεδο
κλειστού ή ανοιχτού τύπου.

Να εξασφαλιστεί στέγαση για όλους σε σπίτια και σε δο-
μές μέσα στις γειτονιές, αξιοποιώντας τα κτίρια του ΕΦΚΑ,
των Δήμων και του δημοσίου.

Διεκδικούμε όλοι οι Δήμοι της χώρας να ανοίξουν τώρα
προγράμματα κοινωνικής κατοικίας για όλους, άστεγους,
πρόσφυγες, Ρομά.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να πάρουν χαρτιά και
άσυλο τώρα. Να έχουν δικαίωμα στην εργασία. Χωράμε
όλοι! Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι καλοδεχούμενοι!  

Η αναγκαιότητα μαζικών κινητοποιήσεων για την ακύρωση
των ρατσιστικών πολιτικών κυβέρνησης και Ε. Ε. και τη διεκ-
δίκηση όλων των παραπάνω αποτελεί μονόδρομο για το λαϊ-
κό – αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα και σε αυτόν
θα βαδίσουμε αταλάντευτα. 

Δημήτρης Πολυχρονιάδης 
(δάσκαλος) Μέλος του Δ. Σ. της Δ.Ο.Ε. (εκπρόσωπος των

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Π. Ε. – Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου (Αι-
ρετός & Ανακλητός Εκπρόσωπος της Αριστερής Ριζοσπαστικής

Δημοτικής Κίνησης ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ Αμαρουσίου) 

Στις ΗΠΑ οι υγειονομικοί που έδωσαν τη μάχη με τον κο-
ρονοϊό κατεβαίνουν μετά τη λήξη της βάρδιάς τους στο

δρόμο στο πλευρό των διαδηλωτών που λένε όχι στις ρατσι-
στικές δολοφονίες. Έχει απόλυτο δίκιο η νοσηλεύτρια από
το Σιάτλ με το πλακάτ που γράφει ότι η αστυνομία και ο ρα-
τσισμός αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 

Η πανδημία μεγέθυνε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
φτωχοί και ανάμεσα σε αυτούς οι μαύροι, οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες σε όλα τα επίπεδα, από τις ΗΠΑ μέχρι την Ελλάδα.
Δυσκολότερη ή καθόλου πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία
και ταυτόχρονα μια ρατσιστική αστυνομία που δολοφονεί. 

Οι υγειονομικοί στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, την
Ελλάδα βγήκαμε για να ζητήσουμε μάσκες και προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία, καταγγείλαμε τις κυ-
βερνήσεις αλλά και το ίδιο το σύστημα για τις καταστροφι-
κές του επιλογές. Μαζί με αυτά διεκδικούμε ολοκληρωμένη
πρόσβαση στη δημόσια υγεία για τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες και συνθήκες σωστής υγιεινής που σημαίνει
αξιοπρεπή καταλύματα. 

Στις 11 Ιούνη στη σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ χρειάζεται να βά-
λουμε κάτω ένα πρόγραμμα δράσης, να οργανώσουμε ένα
μαζικό μέτωπο αντίστασης που θα σταματήσει τις εξώσεις
προσφύγων από τα στρατόπεδα και θα πετύχει τη στέγασή
τους στα άδεια κτίρια και ξενοδοχεία των πόλεων. Μαζί μπο-
ρούμε να παλέψουμε αυτό το ρατσιστικό σύστημα που δο-
λοφονεί είτε με την αστυνομία είτε με τη φτώχεια και την εγ-
κατάλειψη.

Ζαννέτα Λυσικάτου, 
Συλλόγου Εργαζομένων Αγίου Σάββα

Σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων με πρόσφυγες που ζουν στην περιοχή πραγμα-
τοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιούνη σχετικά με τη μάχη ενάντια στις εξώσεις. Στη σύ-

σκεψη πήραν μέρος αντιπροσωπείες προσφύγων που μένουν στο στρατόπεδο του
Κατσικά, στη δομή της Αγίας Ελένης, αλλά και σε διαμερίσματα της πόλης με τη συ-
νολική συμμετοχή να φτάνει τα 40 άτομα. 

Οι πρόσφυγες μας είπαν πως με έξωση απειλούνται 13 οικογένειες απ’την Αγία
Ελένη, 7 από τον Κατσικά, τουλάχιστον 11 από τα διαμερίσματα και δεκάδες πρό-
σφυγες χωρίς οικογένεια. Πολλές από τις οικογένειες αφορούν γυναίκες με τα παι-
διά τους, που πέρα από την απειλή της έξωσης, τους κόπηκε και το μηνιαίο επίδομα
για την επιβίωση τους. Πολλοί ήταν αυτοί που στις τοποθετήσεις τους έλεγαν πως
δε θέλουμε άλλα επιδόματα, αλλά ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες να δουλέψουμε και
να ζήσουμε εδώ. Πάνω σε όλες τις διεκδικήσεις αυτές συζητήσαμε για τις διαδηλώ-
σεις στις 26 Ιούνη και τη σημασία να την οργανώσουμε μαζικά και στα Γιάννενα. Στο
ενδιάμεσο θα επισκεφτούμε και τις δομές που διαμένουν,ενώ αντιπροσωπείες τους
θα πάρουν μέρος και στην πανελλαδική διαδυκτιακή σύσκεψη την Πέμπτη.

Λουίζα Γκίκα, ΚΕΕΡΦΑ Γιάννενα 

ΓIANNENA



4 Ιούνη, βίντεο καταγράφει μασκοφόρους σε φουσκωτό
να επιτίθενται σε βάρκα με πρόσφυγες σε ελληνικά νε-
ρά σηκώνοντας κύματα. Ακούγονται κραυγές και μωρά

να κλαίνε: «Θα πεθάνουμε, μαμά, μαμά». Άνθρωποι στη θά-
λασσα κολυμπάνε. 5 Ιούνη, βίντεο από τουρκικό drοne κατα-
γράφει ελληνικό λιμενικό σκάφος να έχει σταματήσει βάρκα
με πρόσφυγες και, αφού αφαιρεί τη μηχανή της βάρκας, να
τους παρατά μεσοπέλαγα μεταξύ Τουρκίας και Λέσβου. Αφ-
γανός μετανάστης με εμφανή σημάδια από ξυλοδαρμό στο
πρόσωπο καταγγέλλει σε βίντεο πάνω από το φουσκωτό ότι
πλοίο του ελληνικού λιμενικού τους πλησίασε, κατέστρεψε τη
μηχανή τους και τους  χτύπησε πριν τους σπρώξει προς τα
τουρκικά ύδατα. “Είναι ανθρωπιά αυτό;” αναρωτιέται.

Την εικόνα “σουμάρει” ο διασώστης Ιάσονας Αποστολό-
πουλος: “Την Πέμπτη 3 Ιούνιου, 3 βάρκες βρέθηκαν χωρίς
μηχανή στην Λέσβο, ενώ κάμερα κατέγραψε μασκοφόρους
να επιτίθενται σε πρόσφυγες και να καταστρέφουν την μηχα-
νή τους. Μια βδομάδα νωρίτερα, 101 πρόσφυγες βρέθηκαν
να παρασύρονται στα ανοιχτά του Αιγαίου μέσα σε 4 πλωτές
σκηνές (liferaft) και δήλωσαν ότι «οι Ελληνες μας απήγαγαν,
μας έβαλαν σε σκηνές και μας πέταξαν στην θάλασσα». Μαζι-
κή καταγραφή και μαζική διάδοση για να σταματήσουν οι κα-
θημερινές απόπειρες μαζικών ανθρωποκτονιών στο Αιγαίο”.

Αυτά είναι τα αίσχη της Νέας Πειρατείας. Αλλά και στη
στεριά, καθημερινά συνεχίζουν να έρχονται στο φως καταγ-
γελίες από πρόσφυγες που τη μια βδομάδα φωτογραφίζον-
ταν στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη διαμένοντας στα Δια-
βατά και την άλλη βρίσκονταν στην Τουρκία μετά από απαγω-
γή από την ΕΛ.ΑΣ και παράνομη επαναπροώθηση. 

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη -την ίδια στιγμή που

ανοίγει διάπλατα τα αεροδρόμια και τα νησιά στους τουρί-
στες (και τον κορονοϊό) από τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες- επεκτείνει το λοκντάουν στα camps για άλλες 2
εβδομάδες μέχρι τις 21 Ιούνη τάχα λόγω κορονοϊού! Στην
πραγματικότητα θέλει να τα μετατρέψει ντεφάκτο σε “κλει-
στά”. 

Ακόμη και η FRONTEX
Γι' αυτά τα αίσχη δεν είναι πλέον μόνο ότι τους έχουν πά-

ρει χαμπάρι και τους κράζουν όλα τα διεθνή μέσα ενημέρω-
σης από τους New York Times και το Αl Jazeera μέχρι το BBC
και το Der Spiegel, δημοσιεύοντας δεκάδες ρεπορτάζ παρά-
νομων επαναπροωθήσεων που η ελληνική κυβέρνηση καταγ-
γέλλει ως “τουρκική προπαγάνδα”. Την περασμένη βδομάδα
τις καταγγελίες  ήρθε να παραδεχτεί ο ίδιος ο επικεφαλής
της Frontex Φαμπρίς Λεγκέρι απαντώντας σε ερωτήσεις  Ευ-
ρωβουλευτών της ομάδας των Σοσιαλιστών που συμμετέ-
χουν στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, επιβεβαιώνοντας
τις επαναπροωθήσεις και υποδεικνύοντας ως υπεύθυνες τις
ελληνικές αρχές. 

Ακόμα και η περιβόητη Φρόντεξ ωχριά μπροστά στους μα-
σκοφόρους γκάνγκστερ του λιμενικού που τον Μάρτιο είχαν
φτάσει στο σημείο να πυροβολούν δίπλα στις βάρκες με τα

γυναικόπαιδα. Ενοχλούνται βέβαια ο κυβερνητικοί, οι οποίοι
δια στόματος πρωθυπουργού καμάρωναν ότι θα “γίνουμε  η
ασπίδα της Ευρώπης”, που οι κολλητοί τους στην ΕΕ και
στην Φρόντεξ υποκριτικά νίπτουν τα χείρας τους και δεν δί-
νουν κάλυψη στα εγκλήματά τους. Και τι κάνουν;

Βάζουν τον αναπληρωτή υπουργό Μετανάστευσης και
Ασύλου, Κουμουτσάκο να στείλει επιστολή στην ευρωπαϊκή
επιτροπή -στον αντιπρόεδρο Σχοινά και στην επίτροπο Εσω-
τερικών Υποθέσεων Γιόχανσον- η οποία εν ολίγοις ζητάει να
δοθεί στην ελληνική κυβέρνηση το ελεύθερο να αναστέλλει
εκτάκτως η Ελλάδα τη διαδικασία ασύλου και να επαναπρο-
ωθεί πρόσφυγες στα σύνορα, χωρίς να εξετάζει πιθανά αιτή-
ματα ασύλου! 

Κάτω από τον τίτλο «Πρωτοβουλία για συμπερίληψη ρή-
τρας έκτακτης ανάγκης στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανά-
στευσης και Ασύλου»  μαζί με τις κυβερνήσεις της Κύπρου
και της Βουλγαρίας, στην ουσία ζητάνε να παραβιάζεται
ελεύθερα η Σύμβαση της Γενεύης, επικαλούμενοι καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης το
Μάρτη με αφορμή τα γεγονότα του Έβρου, δηλαδή, όταν κα-
τήργησε για ένα μήνα το άσυλο (έστω και αν στη συνέχεια
τουλάχιστον στα λόγια πήρε πίσω αυτήν την απόφαση).

Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας - ο πιο
άξιος μιμητής του Τραμπ στην Ευρώπη. Ας γνωρίζουν ότι τα
αγάλματα των ρατσιστών δουλέμπορων που έστεκαν αιώνες
όρθια πέφτουν το ένα μετά το άλλο στις ΗΠΑ και την Ευρώπη
και μαζί τους αργά η γρήγορα θα πάρουν στον πάτο και τις
άθλιες κυβερνήσεις των συνεχιστών τους. 

Γ.Π.

“Μετά από 25 χρόνια παραμονής
στην Ελλάδα, χωρίς ούτε μία με-
τακίνηση σε άλλη χώρα, ο Τζαβέντ

Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότη-
τας Ελλάδος “η Ενότητα” ζητά και πρέπει να
πάρει άσυλο στην Ελλάδα” αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή που εξέδωσε η Πακιστανική Κοινότη-
τα Ελλάδας. 

“Εδώ και πολλά χρόνια ο Τζαβέντ Ασλάμ εί-
ναι μπροστά στους αγώνες όλων των μετανα-
στών και των προσφύγων για δικαιώματα και
ελευθερίες, για άσυλο και χαρτιά για όλους,
για την ισότιμη ένταξη στην κοινωνία, στην εκ-
παίδευση, την δημόσια υγεία, την εργασία.

Το 2005 δεν δίστασε να έρθει σε ρήξη με την
κυβέρνηση και την πρεσβεία του Πακιστάν στην
Αθήνα, όταν στήριξε την καταγγελία 28 Πακι-
στανών μεταναστών, οι οποίοι έπεσαν θύματα
απαγωγών μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Ήταν η περίοδος που οι ΗΠΑ, η Βρετανία και οι
σύμμαχοι τους εξαπέλυσαν το λεγόμενο “πόλε-
μο κατά της τρομοκρατίας”, με τις επεμβάσεις
στο Αφγανιστάν και το Ιράκ και το Γκουαντάνα-
μο να συμβολίζει την πλήρη παραβίαση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία κα-
τέγραψε την ωμή παραβίαση των δικαιωμάτων
του Τζαβέντ Ασλάμ με αναφορά της το 2007.

Ακριβώς για αυτή του την σθεναρή στάση
στοχοποιήθηκε από τις Πακιστανικές αρχές
και την πρεσβεία στην Αθήνα. Επιδίωξαν την
απέλαση του στο Πακιστάν εφευρίσκοντας
ανύπαρκτες κατηγορίες και ενεργοποιώντας
διεθνές ένταλμα σύλληψης. Του αφαίρεσαν
από τότε το διαβατήριο ενώ έβαλαν σε μαύ-
ρη λίστα δεκάδες μέλη της Πακιστανικής Κοι-
νότητας Ελλάδος “η Ενότητα”. Εκείνη η από-
πειρα απέτυχε, ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο οποίος εί-
χε συλληφθεί και κρατηθεί για 18 μέρες απε-
λευθερώθηκε και τέλος ο Άρειος Πάγος τον
αθώωσε βάζοντας φρένο στην προσπάθεια
απέλασης του.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ και η Πακιστανική Κοινό-

τητα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της αντι-
φασιστικής δράσης υπερασπίζοντας τους με-
τανάστες από τις δολοφονικές επιθέσεις των
ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής που κο-
ρυφώθηκαν με την δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν και του Παύλου Φύσσα. Η δίκη των
δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν με την πα-

ρουσία των γονιών του στην Αθήνα ήταν η
πρώτη καταδίκη με αναγνώριση των ρατσιστι-
κών κινήτρων.

Ήταν στο πλευρό των θυμάτων της φασιστι-
κής και ρατσιστικής βίας διαρκώς, καταγγέλ-
λοντας τα πογκρόμ, τους εμπρησμούς, και τα
μαχαιρώματα αλλά και την αστυνομική βαρβα-
ρότητα και συγκάλυψη των επιθέσεων των φα-
σιστών. Ήταν μάρτυρας στην δίκη των νεοναζί
της Χρυσής Αυγής. Την ίδια περίοδο ο πρέ-
σβης του Πακιστάν στην Αθήνα έκανε συναν-
τήσεις με τον αρχηγό της υπόδικης Χρυσής
Αυγής Μιχαλολιάκο! Μετά από αυτήν την συ-
νάντηση προσήχθη αρκετές φορές στην Αστυ-
νομία με την προσπάθεια ενεργοποίησης του
διεθνούς εντάλματος και απέλασης του, ιδιαί-
τερα το 2018 και 2019.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ και η Πακιστανική Κοινότη-
τα αντιτάχθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης στην Αμυγδαλέζα και την Κόρινθο ενώ κινη-
τοποίησαν χιλιάδες μετανάστες κατά των επι-
χειρήσεων σκούπα του Ξένιου Δία τον Αύγου-
στο του 2012. Βρέθηκαν στο πλευρό των κατα-
τρεγμένων εργατών ενάντια στην ρατσιστική
εργοδοτική τρομοκρατία, από τους εργάτες
γης στα φραουλοχώραφα της Ν.Μανωλάδας,
την Σκάλα Λακωνίας, την Θήβα τον Μαραθώνα
μέχρι τα εργοστάσια Ανακύκλωσης ΑΕ στον
Ασπρόπυργο και Κ.Γεωργίου στον Αυλώνα.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ και η Πακιστανική Κοινό-
τητα Ελλάδος “η Ενότητα” έχουν την στήριξη
εκατοντάδων φορέων, συνδικάτων, δημοκρατι-
κών και αριστερών κομμάτων, κινήσεων υπε-
ράσπισης των δημοκρατικών ελευθεριών.
Ήταν στην Μάνδρα μετά τη μεγάλη πλημμύρα

με τα φτυάρια στα χέρια βοηθώντας να καθα-
ρίσουν σπίτια, ήταν στο Μάτι βοηθώντας τους
πυρόπληκτους. Η λειτουργία του σχολείου της
κοινότητας στο 144ο δημοτικό Αθήνας στα Σε-
πόλια χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό και στηρί-
χτηκε τελικά και από τον Δήμο Αθήνας. Η Πα-
κιστανική Κοινότητα Ελλάδος ‘Η Ενότητα” βρί-
σκεται και τώρα μπροστά στον αγώνα αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες, για να έχουν σπί-
τια όλοι και για να πάρουν χαρτιά οι μετανά-
στες. Είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό με δυνα-
μική συμμετοχή στους εργατικούς αγώνες.

Μετά από μια τέτοια διαδρομή είναι αδιανόη-
το την ώρα που η πακιστανική πρεσβεία εξακο-
λουθεί να πιέζει τις ελληνικές αρχές να παίζον-
ται παιχνίδια με το μέλλον του Τζαβέντ Ασλάμ.
Χρειάστηκαν  μήνες έντονων κινητοποιήσεων
έξω  από  την πόρτα της πρεσβείας για
να μπει τέλος στην διαφθορά των στελεχών και
τις δωροδοκίες ενώ ακόμη και πρέσβεις απο-
μακρύνθηκαν από τις θέσεις τους. Υπενθυμί-
ζουμε ότι η Πακιστανική πρεσβεία το 2019
απευθύνθηκε στο πρώην υπουργό Μετανα-
στευτικής Πολιτικής Δ. Βίτσα ασκώντας μεγά-
λες πιέσεις για να απελαθεί ο Τζαβέντ Ασλάμ. 

Η απόδοση ασύλου δεν αφορά μια προσω-
πική δικαίωση του Τζαβέντ Ασλάμ αλλά ανα-
γνώριση ότι βρίσκεται υπό απειλή για την
διαρκή του δράση. Καλούμε τα συνδικάτα, τα
δημοκρατικά και αριστερά κόμματα, τις κινή-
σεις υπεράσπισης δημοκρατικών ελευθεριών,
την Διεθνή Αμνηστία να στηρίξουν το αίτημα
για την απόδοση ασύλου στον Τζαβέντ Ασ-
λάμ”.

Νο 1425, 10 Ιούνη 2020 Refugee Lives Matterσελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ “Η ΕΝΟΤΗΤΑ”

Άσυλο στον Τζαβέντ Ασλάμ

Κυβέρνηση
Νέας Πειρατείας

Ο Τζαβέβτ Ασλάμ στη συνέντευξη Τύπου ενάντια στις
εξώσεις προσφύγων στο καμπ του Ελαιώνα.

Φωτό: Γιώργος Πίττας



Με πανελλαδικό συλλαλητήριο στην
Αθήνα κλιμακώνουν τον αγώνα τους
οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό – Του-

ρισμό την Τετάρτη 10 Ιούνη στις 12 το μεση-
μέρι στο Υπουργείο Εργασίας. Η κινητοποί-
ηση καλέστηκε από την Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Εργαζόμενων στον Επισιτισμό-Τουρισμό
με κεντρικά αιτήματα ενάντια στις απολύσεις
και για την καθολική εφαρμογή των Συλλογι-
κών Συμβάσεων Εργασίας. Καλούν και συμμε-
τέχουν συνδικάτα και σωματεία από την Αθή-
να και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι εργαζό-
μενοι που συμμετέχουν στο αντικαπιταλιστικό
δίκτυο “Καμαριέρα” οργανώνουν την κινητο-
ποίηση ξεσηκώνοντας με εξορμήσεις χώρους
του κλάδου. Είχε προηγηθεί μαζική κινητοποί-
ηση την Πέμπτη 4/6 στο Υπουργείο Εργασίας
που κατέληξε με πορεία στο Υπουργείο Τουρι-
σμού στο Σύνταγμα. 

Εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία, εστιατόρια,
επισιτισμό, ζαχαροπλαστεία, φούρνους, αλυ-
σίδες fast food, delivery και καζίνο δουλεύουν
με μισθούς και συνθήκες που κάθε χρόνο χει-
ροτέρευαν, την ίδια ώρα που ο τουρισμός άν-
θιζε μαζί με τα κέρδη των καπιταλιστών. Πάνω
στις ελαστικές σχέσεις που επιβλήθηκαν το
προηγούμενο διάστημα πάτησε η κυβέρνηση
για να αποκλείσει χιλιάδες από το επίδομα
στήριξης. Εκμεταλλεύονται τη νέα φάση για
να χτυπήσουν ακόμα περισσότερο τη μόνιμη
και σταθερή δουλειά, με την εκ περιτροπής
εργασία να καθιερώνεται. Η δέσμευση του
Υπουργείου ότι θα ψηφιζόταν Υπουργική Από-
φαση που θα εξασφάλιζε δουλειά σε όλους
τους εποχικούς δεν τηρήθηκε ούτε αυτή. 

Η μόνη πραγματική δέσμευση αυτής της κυ-
βέρνησης είναι στα αφεντικά, που θέλουν να
τα πάρουν όλα. Και για να μπορεί να τα δώσει
όλα χωρίς κανένα εμπόδιο, η κυβέρνηση με
ΠΝΠ δίνει με απευθείας ανάθεση στη νεοϊδρυ-
θείσα εταιρία Marketing Greece Α.Ε., όλη την
προβολή και προώθηση του Τουρισμό, παρα-
μερίζοντας τον κρατικό φορέα ΕΟΤ. Στο ΔΣ
της εταιρίας συμμετέχουν τα “μεγάλα κεφά-
λια” του Τουρισμού και των καπιταλιστών: ο
πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Ξενοδόχων, ο Βασιλάκης και η διευθύν-
τρια marketing της Aegean, στελέχη της Fra-
port (εταιρία που εξαγόρασε τα αεροδρόμια)
και της Eurobank, ξενοδόχοι πολυτελών ξενο-
δοχείων, ο πρόεδρος μεγάλης εταιρίας γιοτ...
Η επανεκκίνηση του Τουρισμού σημαίνει άμε-
σο πλέον κουμάντο των μεγαλοαφεντικών.

Η απάντηση βρίσκεται στους δρόμους όπου
εδώ και πάνω από ένα μήνα οι εργαζόμενοι

του κλάδου διαδηλώνουν μαζικά για να εξα-
σφαλίσουν ότι την κρίση που όξυνε η καραντί-
να την περίοδο του κορονοϊού δεν θα την πλη-
ρώσουν οι ίδιοι.   

Καζίνο
“Εδώ και μια δεκαετία βιώνω τις επιπτώσεις

της κρίσης και τώρα για να μπαλώσουμε τις
τρύπες του κατακρεουργημένου συστήματος
τους είναι ακόμα χειρότερα”, δήλωσε η Π., τε-
χνικός επιτραπέζιων παιγνίων στο καζίνο της
Πάρνηθας, που συμμετείχε στην κινητοποίηση
στις 4 Ιούνη. “Συνολικά στο καζίνο είμαστε
1.000 εργαζόμενοι με αβέβαιο από τη μεριά
του κράτους το πότε θα ανοίξουμε και με τι
συνθήκες. Έχουν γίνει συλλογικές διαδικα-
σίες που συζητήσαμε μεταξύ μας και οι συνά-
δελφοί μας είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε
οποιαδήποτε ενέργεια για τα δικαιώματά μας.
Από την εταιρία, μας ενημέρωσαν πως πα-
λεύουν να ανοίξουμε στις 1/7 και να μπούμε
στο πρόγραμμα Συνεργασία. Στην περίπτωση
που δεν ενταχθούμε σε κάποιο πρόγραμμα,
θα συνεχίσουμε με εκ περιτροπής εργασία,
όπως είμαστε 10χρόνια τώρα, πράγμα που
σημαίνει πως δεν συμπληρώνεται από κάπου
η απώλεια του μισθού ούτε του ενσήμου. 

Στο καζίνο προβλέπεται 1 άτομο ανά 10τ.μ.
Αυτό σημαίνει μείωση των εργαζομένων ώστε
να μπορούν να χωράνε περισσότεροι πελάτες.
Αν μπορούσε η επιχείρηση να δουλέψει με 10
άτομα προσωπικό, θα το έκανε. Γι' αυτό ξηλώ-
νει τραπέζια και βάζει ηλεκτρονικές ρουλέτες
που δεν χρειάζονται εργατικά χέρια. 

Ενώ φοράμε τη μάσκα προστασίας, οι μά-
σκες των κυβερνήσεων, όχι μόνο αυτής, έπε-
σαν. Αυτή η κυβέρνηση δεν ήταν η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι, αλλά ο κουβάς που
μας έπεσε στο κεφάλι. Φάνηκε και όλη η ανι-
κανότητα του συστήματος. Αυτό που βλέπω
μπροστά είναι ένας μεγάλος αγώνας. Πλέον
δεν σωπαίνουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Κι αυ-
τό λέμε στον κόσμο, να βγαίνει έξω να οργα-
νώνεται.  Είμαστε όλοι εργάτες, είτε εμείς είτε
στα νοσοκομεία, θα έπρεπε να κατέβουμε
όλοι οι κλάδοι μαζί για να δείξουμε τη δύναμη
του λαού.”

Ο Βαλεντίνος, μάγειρας ανέφερε: “Δούλευα

σεζόν σε όμιλο στη Σαντορίνη με 5 ξενοδο-
χεία, αλλά φέτος θα ανοίξει μόνο το ένα, οπό-
τε έμεινα εκτός. Θα δουλέψουν μόνο λίγοι, οι
πιο παλιοί και με πολύ χαμηλούς μισθούς. Αυ-
τό το καλοκαίρι τα πράγματα θα είναι πολύ
δύσκολα και στην περίπτωση που ξανασυμβεί
δεύτερο κύμα το χειμώνα θα είναι ακόμα χει-
ρότερα. Δεν πήρα το επίδομα και έπρεπε να
περάσω όλο αυτό το διάστημα με ελάχιστα
λεφτά που είχαν μείνει στην άκρη. Ακόμα και
το επίδομα των 800 ευρώ είναι πολύ λίγο για
τόσο καιρό, δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρω-
πος, ειδικά αν έχει οικογένεια και λογαρια-
σμούς να πληρώσει”.

“Καταγγέλουμε την ασυδοσία της εργοδο-
σίας και των Υπουργείων Εργασίας και Τουρι-
σμού που δεν μεριμνούν να ακούσουν τα δί-
καια αιτήματά μας” δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Γιώργος, εργαζόμενος στο Κά-
ραβελ. “Δεν μπορεί 10 χρόνια τώρα να έχουμε
ρεκόρ αφίξεων και κερδών, αλλά εμείς να μην
έχουμε λάβει τίποτα από αυτά και σήμερα να
είμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι και να μην
έχουμε να φάμε. Στο Κάραβελ είμαστε 214
εργαζόμενοι -και όλοι αυτή τη στιγμή στον αέ-
ρα. Μια εταιρία με καταχωρημένα στοιχεία
250% κέρδος τώρα έρχεται και μας λέει ότι
δεν έχει λεφτά. Από την άλλη, το κράτος δίνει
ψίχουλα στον κοινωνικό τουρισμό, δεν μπορεί
να δουλέψει ο κόσμος από αυτά. Θα δώσουν
100 δις ευρώ για την υποτιθέμενη ανάπτυξη.
Από αυτά δεν μπορούν να δοθούν λεφτά για
να επιβιώσουν εργαζόμενοι σε ένα κλάδο που
καλύπτει το 20% του ΑΕΠ;”.

Μάνος Νικολάου
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ΑΡΤΑ

Θάνατος
εργάτη στο
εργοστάσιο
της “Φέτα
ΗΠΕΙΡΟΣ”

Νεκρός από ηλεκτροπληξία βρέθηκε ο
29χρονος Χρήστος Ζορμπάς, κατά τη
βάρδια του το βράδυ του Σαββάτου 6

Ιούνη στο εργοστάσιο “Φέτα Ήπειρος” που
δούλευε στην Άρτα. Προκαλεί ερωτηματικά
η στάση της εταιρίας, η οποία ποτέ δεν ενη-
μέρωσε την αστυνομία, αλλά ούτε και την οι-
κογένεια, η οποία το έμαθε τυχαία στις 4 το
πρωί της Κυριακής. 

Η αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκο-
μείο αργότερα και είναι προβληματικό που
άργησε να ελέγξει τον χώρο εργασίας που
έγινε το εργατικό δυστύχημα. Επίσης, η εται-
ρία δεν έχει δώσει καμία απάντηση στην οι-
κογένεια για τις συνθήκες που εργαζόταν
ούτε ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμά της
να της δοθούν τα προσωπικά αντικείμενα
του Χρήστου (τα έδωσε τελικά μετά απο την
κινητοποίηση) και να βρεθεί και η ίδια στο
χώρο του δυστυχήματος.

Οργή
Όλα αυτά προκαλούν σκέψεις για προ-

σπάθειας κουκουλώματος από τη μεριά της
εταιρίας για να μη θιγούν τα συμφέροντά
της. Στην κηδεία η οικογένεια επέστρεψε το
στεφάνι που έστειλε η εταιρία, ενδεικτικό
της οργής της για αυτή την αντιμετώπιση. 

Μετά από απεύθυνση της οικογένειας στο
Εργατικό Κέντρο Άρτας και στην Αριστερά
της περιοχής, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΚΚΕ και ΛΑΕ,
έβγαλαν ανακοινώσεις και έγιναν κινητοποι-
ήσεις στην πύλη του εργοστασίου: μία την
Κυριακή και δεύτερη με στάση εργασίας του
Εργατικού Κέντρου το πρωί της Δευτέρας με
μαζική συμμετοχή από οικοδόμους, νέους
εργαζόμενους και κόσμο της Αριστεράς. 

Νέα κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου
θα γίνει την Πέμπτη 11/6 8μμ, στην πλ. Κιλκίς
στην Άρτα. Η οικογένεια αλλά και τα εργατι-
κά σωματεία και η Αριστερά που έχουν κινη-
τοποιηθεί, διεκδικούν να μαθευτεί η αλήθεια
για τις συνθήκες και τον τρόπο που έγινε το
δυστύχημα και για το αν τηρούνταν τα μέτρα
ασφαλείας, ώστε να μην συγκαλυφθούν για
άλλη μια φορά οι ευθύνες της εργοδοσίας.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Σταθερή δουλειά για όλους

Μαζική κινητοποίηση των εργαζόμενων στον Επισιτισμό στις 4/6. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Εργοστάσιο “Φέτα Ήπειρος”, Άρτα. Φωτό: Νεκτάριος Δαργάκης



Έχει έρθει η ώρα της ψηφοφο-
ρίας του νομοσχεδίου στη Βουλή
και σήμερα απεργούμε. Μόνο με
κλιμάκωση μπορούμε να συνεχί-
σουμε. 

Στα σχολεία του Πειραιά υπάρχει
πολύ μεγάλη συμμετοχή στην
απεργία. Λίγες μέρες πριν κάναμε
τη μεγαλύτερη συνέλευση του συλ-
λόγου μας εδώ και 10 χρόνια, που
χαρακτηρίστηκε από τη ζωντάνια
και τη μαχητικότητα των συναδέλ-
φων. Τώρα χρειάζεται να παλέψου-
με για να μην εφαρμοστεί το νομο-
σχέδιο. Να καταργηθεί στην πράξη.
Γιατί διαφορετικά θα πρέπει να ξε-
χάσουμε το σχολείο που ξέραμε.
Δεν καταργούνται πλέον πτυχές
του δημόσιου σχολείου, αλλά το
ίδιο το δημόσιο σχολείο σαν υπό-
σταση. Έχουμε την προοπτική της
κοινής κινητοποίησης με τους εργα-
ζόμενους στην Υγεία που παλεύουν
στις 16 Ιούλη. Όπως στις ΗΠΑ που
παλεύει ο κόσμος ενωμένος ενάν-
τια στο ρατσισμό, έτσι κι εδώ μπο-
ρούμε να παλέψουμε ενωμένοι
ενάντια σε μια κυβέρνηση που επιτί-
θεται στη δημόσια Παιδεία και
Υγεία.

Μαρία Ανδρέου
ΕΛΜΕ Πειραιά, Δίκτυο Εκπαιδευτι-

κών “Η Τάξη μας”

Απεργούμε σήμερα και η συνέ-
χεια θα πρέπει να είναι ανάλογη. Το
πολυνομοσχέδιο τυπικά μπορεί να
ψηφιστεί στη Βουλή, αλλά έχουμε
την εμπειρία να μην αφήνουμε να
εφαρμόζονται επιθέσεις και ψηφι-
σμένοι νόμοι, όπως με την αξιολό-
γηση που τη σταματάμε συνεχώς
από το 1997. Η μάχη λοιπόν είναι
μπροστά μας.

Φωτεινή Καβαδία 
πρόεδρος ΣΕΠΕ Αμαρουσίου

Σήμερα είμαστε μαζί φοιτητές κι ερ-
γαζόμενοι στην εκπαίδευση αφενός
γιατί το πολυνομοσχέδιο χτυπάει όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά
και γιατί ο μόνος τρόπος για να κερδί-
σουμε είναι να κάνουμε πράξη το σύν-
θημα “φοιτητές – εργατιά – μια φωνή
και μια γροθιά”. Με τη μαζική παρου-
σία μας σήμερα όπως και σε όλα τα
προηγούμενα συλλαλητήρια δίνουμε
απάντηση σε αυτή την αντιδραστική
κυβέρνηση και θα συνεχίσουμε μέχρι
τη νίκη.

Σάνφο Μοχαμαντί
φοιτητής ΠΑΔΑ

Διαδηλώνουμε σήμερα
ενάντια σε ένα νομοσχέδιο
που θα μας κάνει τη ζωή
δύσκολη. Άνοιξαν τα σχο-
λεία και στο δικό μου δεν
έχουμε ούτε καν νερό. Τα
περισσότερα παιδιά δεν
πάνε καν στο σχολείο. Εγώ
μια φορά πήγα. Πρέπει να
συνεχίσουμε να είμαστε
στο δρόμο  μαζί με τους
εκπαιδευτικούς για να στα-
ματήσουμε αυτή την επίθε-
ση και να κερδίσουμε την
Παιδεία που μας αξίζει.

Βαγγέλης, μαθητής
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Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές πλημμύρι-
σαν το κέντρο της Αθήνας, την Τρίτη 9/6, στο απεργιακό
συλλαλητήριο ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο

της Κεραμέως. 

Το νομοσχέδιο έχει μπει από την προηγούμενη βδομάδα στις
διαδικασίες της Βουλής και φτάνει η ώρα της ψηφοφορίας στην
Ολομέλεια. 

24ωρη απεργία πραγματοποίησαν οι ΔΟΕ και ΟΛΜΕ την Τρίτη
ενώ στάση εργασίας κάλεσε η ΑΔΕΔΥ. Οι ομοσπονδίες καλούν
νέο συλλαλητήριο την Τετάρτη 10/6, στις 7μμ στα Προπύλαια, με
διαδήλωση προς τη Βουλή, όπου αναμένεται να πραγματοποιείται
η διαδικασία της ψηφοφορίας.

Το παρών στη διαδήλωση έδωσαν πλήθος συλλόγων δασκάλων
και καθηγητών, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές σχολείων και γονείς.
Μαζί βάδισαν το Δίκτυο Εκπαιδευτικών "Η Τάξη μας", το ΣΕΚ στις
σχολές, οι Μαθητές Anticapitalista κι εργαζόμενοι από το Σύλλογο
Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας κι άλλα νοσοκομεία που
καλούσαν στην απεργία των υγειονομικών στις 16 Ιούνη.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της ΚΕΕΡΦΑ με πανό Black Lives
Matter - Refugee Lives Matter, στο οποίο έδιναν τον τόνο μετανά-
στες από την κοινότητα του Καμερούν φωνάζοντας διαρκώς το
σύνθημα “No justice – No peace”.

Στη Θεσσαλονίκη οι απεργοί στάθηκαν έξω από το αμερικανικό
προξενείο φωνάζοντας "I can't breathe!", συνδέοντας τη μάχη τους
με τον ξεσηκωμό στις ΗΠΑ που απλώνεται παντού. Μαζικά ήταν
και τα απεργιακά συλλαλητήρια στα Χανιά, το Ηράκλειο και πολλά
άλλα σημεία της χώρας.

Διαβάστε στις διπλανές στήλες όσα δήλωσαν στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη, αγωνιστές κι αγωνίστριες που συμμετείχαν στη διαδήλω-
ση της Τρίτης.

Σ.Μ.

Σε 48ωρη απεργία προχώρη-
σαν την Τρίτη 9/6 και την Τε-

τάρτη 10/6, οι εκπαιδευτικοί των
ιδιωτικού σχολείου Νέα Γενιά
Ζηρίδη. 

Η ΟΙΕΛΕ κήρυξε με ομόφωνη
απόφασή της την απεργία μετά
από αίτημα των εκπαιδευτικών
λόγω “της μη καταβολής δεδου-
λευμένων για μεγάλο χρονικό
διάστημα, της κατάστασης ανα-
σφάλειας και απορρύθμισης που
επικρατεί στο σχολείο, της επι-
θετικής και υβριστικής συμπερι-
φοράς διευθυντικού στελέχους
του σχολείου κατά των εκπαι-
δευτικών που έχει καταδικάσει
δημόσια και η ΟΙΕΛΕ”. Οι εκπαι-
δευτικοί της Νέας Γενιάς Ζηρίδη
ήταν από τους εργαζόμενους
που από τις πρώτες μέρες της
καραντίνας είχαν κατέβει σε
απεργία, κόντρα στις προσπά-
θειες της εργοδοσίας να εκμε-
ταλλευτεί τις νέες ρυθμίσεις λό-
γω πανδημίας, για να κερδοφο-
ρήσει εις βάρος εκπαδευτικών
και γονιών.

Εκπαιδευτικοί και φοιτητές πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας στις 9/6. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Πανεκπαιδευτική αντίσταση στην Κεραμέως
Απεργούμε και διαδηλώνουμε ενάντια

στο αντιδραστικό νομοσχέδιο της Κεραμέ-
ως που διαλύει τη δημόσια και δωρεάν
Παιδεία, βάζει φραγμούς στη μόρφωση
των παιδιών, χτυπά τις εργασιακές σχέσεις
των εκπαιδευτικών κι οδηγεί στην ιδιωτικο-
ποίηση της δημόσιας Παιδείας. Φτάσαμε
στη σημερινή απεργία μετά από ένα μπα-
ράζ κινητοποιήσεων ακόμα και μέσα στην
περίοδο της καραντίνας. Θα έπρεπε τα
συνδικάτα να έχουν προχωρήσει σε απερ-
γία διαρκείας. Να είναι όλα κλειστά με στό-
χο να μην περάσει το νομοσχέδιο. 

Αυτή την πρόταση είχαν οι Παρεμβάσεις
και κατατέθηκε μέσω αρκετών ΕΛΜΕ στη
συνέλευση των προέδρων το Σάββατο αλ-
λά χωρίς να κερδίσει την πλειοψηφία. Παρ'
όλα αυτά ακόμα και να ψηφιστεί την Τε-
τάρτη στη Βουλή ξεκινάει η μάχη για να
μην εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτό σημαί-
νει από τώρα οργάνωση των κινητοποιήσε-
ων και στη συνέχεια αλλά και το Σεπτέμ-
βρη. Τόσο ενάντια στην εφαρμογή του πο-
λυνομοσχεδίου, για λήψη όλων των μέτρων
ασφαλείας στα σχολεία, αλλά και γιατί στις
30 Ιούνη χιλιάδες συνάδελφοί μας αναπλη-
ρωτές απολύονται παρότι οι ανάγκες είναι
μεγάλες.

Ντίνα Γκαρανέ
ΑντίστασηΓ ΕΛΜΕ Αθήνας

Χανιά 9/6
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Ανοιχτή συνέλευση διοργάνωνε η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών (ΑΣΗ) την
Τρίτη 9 Ιούνη στις 7μμ στην πλατεία Αυδή στον Κεραμεικό. Μια ευκαιρία για να
συναντηθούν και να συζητήσουν τον αγώνα τους οι ηθοποιοί μπροστά στη Γενι-

κή Συνέλευση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών που θα γίνει το Σάββατο 13 Ιούνη
στις 6.30μμ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθήνας στο Γκάζι και τις εκλογές του ΣΕΗ
που θα ακολουθήσουν στις 20-25 Ιούνη.

Το σχέδιο διακήρυξης της ΑΣΗ αναφέρει ανάμεσα σε άλλα:
“Η κρίση της Πανδημίας επιτάχυνε την οικονομική κρίση και πλέον σε όλο τον πλα-

νήτη η καταστροφή και ο θάνατος που φέρνει ο καπιταλισμός χτυπάει κόκκινο. 
Σε αυτήν τη κρίση, πλούσιοι και φτωχοί, αφεντικά και εργάτες, δεν είμαστε το ίδιο.

Δεν φταίμε εμείς για την εξάπλωση της πανδημίας. Υπεύθυνες για την εξάπλωση και
την αδυναμία να την σταματήσουν, είναι οι κυβερνήσεις που έχουν διαλύσει τα δημό-
σια συστήματα Υγείας. 

Όμως οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες για έναν ακόμη πιο σημαντικό λόγο. Πρωτό-
γνωρες γιατί εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλο τον πλανήτη ενάν-
τια στη ρατσιστική δολοφονία του George Floyd. Πρωτόγνωρες γιατί χιλιάδες εργαζό-
μενοι στον πολιτισμό, ξεσηκώθηκαν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας για να μην περά-
σουν πάνω από τις πλάτες μας οι συνέπειες της κρίσης που φέρνει η πανδημία. Γιατί
εκατοντάδες εργαζόμενοι του κλάδου πλησίασαν τα σωματεία, έγιναν μέλη στο σωμα-
τείο, έστησαν δικές τους συλλογικότητες, μπήκαν στον δρόμο της συλλογικής διεκδί-
κησης και του αγώνα.  

Και σε αυτόν τον δρόμο χρειάζεται να συνεχίσουμε γιατί τίποτε δεν έχει τελειώσει.
Αντίθετα μόλις έχουμε αρχίσει τον αγώνα για να επιβιώσει σε αυτές τις συνθήκες η τέ-
χνη και οι εργάτες της.

Να στηρίξουμε όλους τους εργάτες της Τέχνης

ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
Να προχωρήσει το ΣΕΗ σε συγκρότηση, θιάσων από άνεργους συναδέλφους, (όπως

άλλωστε αναφέρει και το καταστατικό μας) χωρίς αποκλεισμούς, που θα απλώσουν το
θέατρο σε χώρους δουλειάς και γειτονιές και να αναλάβει το κράτος την αμοιβή τους

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δεν πρέπει να αφήσουμε τους νέους συναδέλφους και συναδέλφισσες στα χέρια

της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας» αλλά αντίθετα χρειάζεται να επιταχύνουμε τις προσπά-
θειες για την δημιουργία της Ακαδημίας Θεάτρου, στα πλαίσια της Δημόσιας Δωρεάν
Παιδείας. Μέχρι τότε να δημιουργηθούν Δραματικές σχολές από το σωματείο (όπως
άλλωστε αναφέρει και το καταστατικό μας) και με πρωτοβουλία του ΣΕΗ άξιοι δάσκα-
λοι, συνταξιούχοι ή μη, που ανάλωσαν τη ζωή τους στο θέατρο, να διδάσκουν, αμειβό-
μενοι με ένα συμβολικό ποσό.

“ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
Δεν μας αρμόζει να είμαστε αμέτοχοι στο τεράστιο ζήτημα του φασισμού και του

ρατσισμού. Χρειάζεται να συμμετέχουμε σε όλες τις πρωτοβουλίες που συγκρούονται
με τον Ρατσισμό της κυβέρνησης. Με τους αγώνες του το κίνημα κατάφερε να τσακί-
σει τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής και να οδηγήσει στην διάλυσή τους. Η επιμονή ότι
και το δικαστήριο θα τους καταδικάσει πρέπει να παραμείνει κεντρική.

Ταυτόχρονα όμως για εμάς, σε αντίθεση με τους «χορηγούς» και τους επιχειρημα-
τίες ο Πολιτισμός είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα και σαν τέτοιο
πρέπει να το αντιμετωπίζει η πολιτεία. Δεν θέλουμε τους νόμους της αγοράς να καθο-
ρίσουν το ποιοι συνάδελφοι θα δουλέψουν και ποιοι όχι. Αντίθετα Διεκδικούμε από το
κράτος και όλους τους Δήμους να οργανώσουν θεατρικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνι-
κές εκδηλώσεις όλη την επόμενη περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο θα βρουν δουλειά όλοι
οι συνάδελφοι και ταυτόχρονα να πάρει ανάσα η κοινωνία που είναι τσακισμένη από
την  καραντίνα και την κρίση”. 

Οι εργάτες της Τέχνης
συνεχίζουν τον αγώνα
Μαζική κινητοποίηση των

εργατών της Τέχνης
πραγματοποιήθηκε την

Τετάρτη 3/6 με συγκέντρωση
που ξεκίνησε στις 12 το μεση-
μέρι στα Προπύλαια και συνέχι-
σε με πορεία στο κέντρο της
Αθήνας καταλήγοντας στο
Υπουργείο Πολιτισμού. Επιμέ-
νουν αγωνιστικά ενάντια στην
κυβέρνηση που συνεχίζει να
μην παίρνει μέτρα στήριξης για
την επιβίωση ενός κλάδου που
στη μεγάλη πλειοψηφία του θα
παραμείνει εκτός δουλειάς. 

Αντίθετα παίρνει μέτρα που
ονομάζει “στήριξης”, ενώ πρό-
κειται για επιθέσεις. Το ποσό
της χρηματοδότησης 1.120.000
ευρώ περνάει κυρίως σε εται-
ρίες παραγωγής, ενώ με ΦΕΚ
νομιμοποιεί και καθιερώνει την
απλήρωτη πρόβα, την ελαστική
εργασία με μπλοκάκι και την
υποχρεωτική παραχώρηση πνευ-
ματικών δικαιωμάτων στον πα-
ραγωγό. 

Το πρόγραμμα “Όλη η Ελλά-
δα, ένας πολιτισμός” του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού με παραστά-
σεις σε αρχαιολογικούς χώρους
και μουσεία προκάλεσε θύελλα
αντιδράσεων με ανακοινώσεις-
καταγγελίες από τα σωματεία
της Τέχνης και το Support Art
Workers λόγω της απουσίας
ανοιχτής προκήρυξης ενδιαφέ-
ροντος και της απευθείας ανά-
θεσης σε παραγωγούς και στο
“κλειστό κύκλωμα”. Οι 55 παρα-
γωγές που θα γίνουν ούτως ή
άλλως είναι πολύ λίγες για να
καλύψουν τις ανάγκες. Απέναντι
σε αυτά, οι εργάτες της Τέχνης
απαντούν με οργή, αλλά και ορ-
γάνωση. 

Ο Ορέστης Τάτσης, σκηνοθέ-
της μίλησε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη για τη σύσταση νέου
σωματείου:“Ξεκινήσαμε μια
πρωτοβουλία για να φτιαχτεί

σωματείο εργαζομένων καλλιτε-
χνικών συντελεστών θεάτρου
“κάτω από τη σκηνή”, δηλαδή
σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, συν-
θέτες,μουσικοί επιμελητές, χο-
ρογράφοι, ενδυματολόγοι, φω-
τιστές, δραματολόγοι και οι
βοηθοί των αντίστοιχων ιδιοτή-
των. Τις πρώτες 2 μέρες μόνο
έχουν μαζευτεί πάνω από 150
υπογραφές συναδέλφων που
είναι πολύ ενεργοί στο χώρο
και ελπίζουμε μέχρι το τέλος
του μήνα να κάνουμε την πρώτη
μας συνέλευση.  Δεν θέλουμε
να λειτουργήσει αντιπαραθετι-
κά με τα άλλα σωματεία, αλλά
ενάντια στην κυβέρνηση, στα
υπουργεία Πολιτισμού, Εργα-
σίας, Οικονομικών. Αυτή τη
στιγμή υπάρχει αμηχανία και
αγωνία, γιατί δε χάνεται μόνο
ένα καλοκαίρι, αλλά και ένας
ολόκληρος χειμώνας. Το γεγο-
νός όμως ότι προσπαθούμε να
οργανωθούμε για πρώτη φορά
δίνει μια αίσθηση αισιοδοξίας
και συνολικά ένα καλύτερο αύ-
ριο. Γιατί τα προβλήματα δεν εί-
ναι μόνο λόγω κορονοϊού, το
σωματείο είναι κάτι που έπρεπε
να έχουμε κάνει τα προηγούμε-
να χρόνια”.

Μονόδρομος
Στη σύσταση του δικού τους

σωματείου αναφέρθηκε και ο
Στάθης Μαρκόπουλος, μέλος
του Ελληνικού Κέντρου Κου-
κλοθεάτρου UNIMA: “Υπάρχου-
με εδώ και 30 χρόνια, αλλά το
θέμα του σωματείου το παρα-
κάμπταμε για χρόνια για να μην
μπούμε σε διαδικασίες γραφει-
οκρατίας. Τώρα πια μοιάζει μο-
νόδρομος, κακώς δεν το 'χαμε
κάνει. Έχουν έρθει άτομα που
δεν είχαν ενεργή συμμετοχή και
καταλαβαίνουν πλέον την ανάγ-
κη να βρεθούμε, ειδικά τώρα
στην προσπάθεια του σωματεί-

ου. Τα τελευταία χρόνια υπάρ-
χει μια ραγδαία ανάπτυξη στο
κουκλοθέατρο, παρά το ότι πα-
ραδοσιακά μέχρι και σήμερα εί-
ναι μια περιθωριοποιημένη τέ-
χνη και με διαφορετικές ειδικό-
τητες. Είναι επίσης κοινές οι
διεκδικήσεις μας με όλους τους
άλλους καλλιτέχνες και για
πρώτη φορά αυτό γίνεται τόσο
συνειδητό σε σχέση με παλιά
που τα σωματεία ήταν μόνα
τους και ίσως ανενεργά”.

“Αν και ξανάρχισαν παραγω-
γές, μεγάλες παραγωγές που
περιμέναμε να γίνουν έχουν
αναβληθεί επ' αόριστον, γιατί
φοβούνται το ενδεχόμενο να
μείνουν στη μέση. Σε μας μετά
το 2011 μας πήραν πολλά κε-
κτημένα. Είχαμε μητρώο, αλλά
μας το κατάργησαν. Μέχρι τώ-
ρα το κάθε σωματείο μίλαγε μό-
νο με την Ομοσπονδία. Τώρα
βρισκόμαστε όλοι στο δρόμο κι
είναι πολύ θετικό ότι μεταξύ
των σωματείων υπάρχει μια κα-
λή συνεννόηση”, τόνισε η Μα-
ρία Μαγγίρα, πρόεδρος του
σωματείου Τεχνικών στον Κινη-
ματογράφο και Τηλεόραση. 

Ο Άρης Λάσκος, ηθοποιός,
σκηνοθέτης από το Support Art
Workers δήλωσε: “Είμαστε εδώ
γιατί ουσιαστικά δεν έχει αλλά-
ξει τίποτα από την πρώτη φορά
που βγήκαμε στο δρόμο. Όλα
τα μέτρα είναι για να δώσουν
ψευδή εντύπωση ότι η αγορά
κινείται. Εμπλέκουν μόνο τους
κρατικούς φορείς, αφήνοντας
εκτός πολλά κομμάτια της σύγ-
χρονης τέχνης. Επίσης, δεν
μπορεί τα αεροπλάνα να λει-
τουργούν με 100% πληρότητα,
ενώ τα θέατρα, ακόμα και τα
ανοιχτά, με 40%. Είναι θετικό
ότι τα καλλιτεχνικά σωματεία
όλα μαζί καλούν σε τόσο μαζι-
κές κινητοποιήσεις”.

Μ.Ν.

Ανατρεπτική 
Συσπείρωση Ηθοποιών

Αθήνα, Τετάρτη 3 Ιούνη. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 16 ΙΟΥΝΗ - Απεργία στα Νοσοκομεία

Στις 16 Ιούνη οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ απερ-
γούν και διαδηλώνουν στην Αθήνα. Η κοινή απεργία των δυο
Ομοσπονδιών του κλάδου, ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, και το πανελλα-

δικό συλλαλητήριο που καλούν στις 8.30πμ στην πλατεία Μαβίλη, θα εί-
ναι σταθμός στη μάχη για δημόσια και δωρεάν Υγεία.

«Η απεργία στις 16 Ιούνη είναι από τις σημαντικότερες για το χώρο
της Υγείας», μας είπε η Μαρία Αλιφιέρη, μέλος του ΔΣ του Σωματείου
Εργαζόμενων στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. «Η οργή μέσα στα νοσοκο-
μεία ξεχειλίζει καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί με ψέματα να πείσει ότι
έχει στηρίξει το σύστημα Υγείας και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Η
πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Τόσο την περίοδο της κα-
ραντίνας όσο και τώρα, οι εργαζόμενοι/ες δίνουμε μόνοι/ες μας τη μά-
χη με την πανδημία και για την περίθαλψη του κόσμου, χωρίς ενίσχυση
σε προσωπικό, χωρίς επάρκεια σε μέσα προστασίας και εξοπλισμό, χω-
ρίς αύξηση της χρηματοδότησης. Μόνο οι τεράστιες αναμονές αυτή τη
στιγμή για εξετάσεις και χειρουργεία είναι αρκετές για να το καταλάβει
κανείς.

Το κλίμα είναι αγωνιστικό. Όπως και όλες οι κινητοποιήσεις που κά-
ναμε το τελευταίο διάστημα και μέσα στην καραντίνα, η συγκέντρωση
για τους συμβασιούχους την περασμένη Πέμπτη 4/6 στο Αγλαϊα και το
Αγία Σοφία ήταν πολύ πετυχημένη. Τα αυτοκόλλητα “support health
workers” έγιναν ανάρπαστα σε προσωπικό και γονείς ασθενών. Το κα-
θεστώς ομηρίας έχει φέρει στα όριά τους τους συμβασιούχους. Η κινη-
τοποίηση κατέληξε σε συζήτηση και προτάσεις για τη συνέχεια, με τους
συμβασιούχους στο Αγία Σοφία να αναδεικνύουν και την ανάγκη να
γραφτούν στο Σωματείο. Την Πέμπτη 11 Ιούνη προχωράμε σε κοινή
δράση μαζί τους, μπροστά στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Ελπίδα, όπου
στεγάζονται τα ογκολογικά τμήματα και των δυο Παίδων. Για να απαιτή-
σουμε μονιμοποιήσεις και προσλήψεις. Για να αναδείξουμε τη μάχη
ενάντια στην απαξίωση της κυβέρνησης του Παιδοκαρδιοχειρουργικού
Κέντρου στο Αγία Σοφία, του μοναδικού δημόσιου. Για να απαιτήσουμε
δημόσια και δωρεάν Υγεία για ντόπιους, μετανάστες και πρόσφυγες.
Θέλουμε εξετάσεις και περίθαλψη για όλους, ανεξάρτητα αν έχουν ΑΜ-
ΚΑ ή όχι, κόντρα στις ρατσιστικές πολιτικές της κυβέρνησης. Ήδη με τη
θέληση των εργαζόμενων οι άνθρωποι αυτοί δεν περνάνε από το ταμείο
όταν έρχονται στα νοσοκομεία μας.

Αυτό που μας δίνει αισιοδοξία και δύναμη είναι ότι η συμπαράσταση
του κόσμου είναι πλέον πολύ έντονη. Για μας η 16 Ιούνη αποκτά ένα χα-
ρακτήρα “πανεργατικής”, με τη στήριξη όλου του κόσμου και όλων των
κλάδων. Η συμμετοχή μας θα είναι πολύ δυναμική, για να στείλουμε ένα
δυνατό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι τα νοσοκομεία δεν θα ιδιωτικοποι-
ηθούν, ότι θα παραμείνουν ανοιχτά με τον αγώνα των εργαζόμενων».

Τη συμμετοχή τους στο πανυγειονομικό συλλαλητήριο της Αθήνας ορ-
γανώνουν οι εργαζόμενοι/ες από όλα τα νοσοκομεία της χώρας. «Κλεί-
νουμε συμμετοχές και στο τέλος θα δούμε πόσα λεωφορεία θα γεμίσου-
με από την Πάτρα», μας είπε ο Δημήτρης Μπελιάς, επικουρικός τραυμα-
τιοφορέας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. «Στην κινητοποίηση
για τους συμβασιούχους την περασμένη Πέμπτη 4/6 έγινε μίνι συνέλευση
και συζητήσαμε την ανάγκη να έχουμε παρουσία στο συλλαλητήριο στην
Αθήνα. Πιέζουμε το Σωματείο μας να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια για
να ενωθούμε με τους συναδέλφους μας και τις συναδέλφισσές μας από
όλη τη χώρα. Η κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης και της ευρύτερης
περιοχής είναι ίδια όπως παντού. Με ένα απροετοίμαστο και χωρίς στήρι-
ξη άνοιγμα μετά την καραντίνα και επιπρόσθετα με μειωμένο προσωπικό
και αναβρασμό σε όσους απολύονται μέσα στον Ιούνη και τους επόμε-
νους μήνες. Στο Αίγιο για παράδειγμα απολύονται όλοι οι συμβασιούχοι
του νοσοκομείου, διαφόρων ειδικοτήτων, μέσα στον Ιούνη».

«Να απαιτήσουμε από τα σωματεία όλης της Ελλάδας να βάλουν
πούλμαν ή να χορηγήσουν εισιτήρια στους διαδηλωτές, προκειμένου
να φτάσουν τα αγωνιστικά καραβάνια στην πλατεία Μαβίλη», αναφέρει
η ανακοίνωση του Συντονιστικού Νοσοκομείων αμέσως μετά την επιτυ-
χημένη απεργιακή κινητοποίηση για τους συμβασιούχους στις 4 Ιούνη
και ενόψει της πανυγειονομικής απεργίας. «Να μετατρέψουμε τις 16
Ιούνη σε μέρα καθολικού ξεσηκωμού για τη δημόσια Υγεία, όπου θα
συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην Υγεία ανεξαρτήτως σχέσης ερ-
γασίας και ειδικότητας, ακόμα και ασθενείς και κάτοικοι, εργαζόμενοι
και άνεργοι από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, για να ενω-
θούμε σε ένα μεγάλο ποτάμι οργής που θα απαιτεί όχι άλλα ψέματα και
υποσχέσεις, λεφτά για προσλήψεις-μονιμοποιήσεις τώρα!».

Οι χειροτέχνες/ισσες του Θησείου έχουμε δώσει και δίνουμε
πολλούς αγώνες πριν αλλά και μετά την πανδημία και μέσα

στην οικονομική κρίση. Αγώνες για να μπορούμε να στήνουμε
τους πάγκους μας στον πεζόδρομο στο Θησείο, για να κερδί-
σουμε και εμείς το βοήθημα και να μην κάνει η δημοτική αρχή
και η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουμε, αγώνες για ένα μεροκάμα-
το μέσα στην οικονομική κρίση για εμάς και τα παιδιά μας.

Δεν δίνουμε όμως αγώνες μόνο για τα “δικά” μας αιτήματα
και θεωρούμε ότι οι αγώνες που δίνουν οι γιατροί και οι νοση-
λευτές για πραγματικά δημόσιο σύστημα Υγείας είναι μια μά-
χη που μας αφορά όλες και όλους, μία μάχη για τη ζωή μας.
Γι' αυτό η πρωτοβουλία «στηρίξτε τους εργάτες της υγείας»
είναι μία πρωτοβουλία που πρέπει να στηριχτεί από όλους, να
δημιουργήσει ένα κύμα συμπαράστασης μέσα σε κάθε γειτο-
νιά και ο καθένας μας να βρεθεί στο πλευρό των μαχόμενων
υγειονομικών. Μαζικά να συμμετέχουμε στην εκδήλωση που
γίνεται στη γειτονιά μας και στις άλλες γειτονιές, αλλά και
στην απεργιακή συγκέντρωση την Τρίτη 16/6. Όλοι μαζί ενω-
μένοι μπορούμε να νικήσουμε και να κερδίσουμε όλα τα αιτή-
ματά μας και έναν καλύτερο κόσμο συνολικά για εμάς και τα
παιδιά μας.

Μανώλης Συκιανάκης, χειροτέχνης Θησείου

Όλοι οι συμβασιουχοι στο χώρο της Υγείας αποδεί-
ξαμε τους τελευταίους μήνες εν μέσω πανδημίας

ότι καθημερινά ήμασταν στην πρώτη γραμμή κάνοντας
το χρέος μας και μη δίσταζοντας να θέσουμε τον εαυτό
μας και τις οικογένειές μας σε κίνδυνο για την δημόσια
υγεία και για τους συνανθρώπους μας.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα καθε-
στώς συνεχόμενων ανανεώσεων συμβάσεων καλύπτον-
τας πάγιες και διαρκείς αναγκες μη γνωρίζοντας όμως
το εργασιακό μας μέλλον. Γι' αυτόν το λόγο απαιτούμε
την άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων τόσο
του ΟΑΕΔ όσο και των επικουρικών. Είναι χρέος όλων
μας στις 16 Ιούνιου να δώσουμε βροντερό παρών στην
24ωρη πανελλαδική απεργία. Ζητάμε την άμεση μονιμο-
ποίησή μας. Αγωνιζόμαστε για δωρεάν δημόσιο σύστη-
μα Υγείας για όλους. Εδώ και τώρα δικαίωση, εδώ και
τώρα αορίστου.

Αλεξία Βρακά, 
τεχνολόγος-ακτινολόγος Αγλαΐα Κυριακού

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
πλ. Μερκούρη 7μμ
Ομιλητές: Ζαννέτα Λυσικάτου,
αντιπρόεδρος ΔΣ σωμ. νοσ.
Αγ. Σάββας, Αντώνης Σκαρπέ-
λης, ΔΣ Έν. Γον. 3ης Κοινότη-
τας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
πλ.Βαρνάβα 7μμ
Ομιλητές: Μαρία Χαρχαρίδου,
ΔΣ σωμ. νοσ. Γεννηματάς,
Βαγγέλης Χατζηνικολάου, Ανα-
τρεπτική Συσπείρωση Ηθοποι-
ών

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
πλ. Πανόρμου 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Καταρα-
χιάς, πρόεδρος ΔΣ σωμ. νοσ.
Αγ. Σάββας, Βασίλης Μυρσι-
νιάς, συνδ. στον επισιτισμό,
Εύα Ηλιάδη, ΜΚΟ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πλ. Κοραή, Σκάκι 7.30μμ
Ομιλητές: Δήμητρα Βήνη, ερ-
γαζόμενη στο Νοσοκομείο Νί-
καιας, Θένια Ασλανίδη, νοσ.
Ερυθρός, Σωτήρης Κωνσταντι-
νίδης, δήμος Πειραιά-καθαριό-
τητα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΔΟΘ 7μμ
Ομιλητές: Γιάννης Κούτρας,
αντιπρόεδρος ΕΝΙΘ, ΔΣ Ιππο-
κράτειο
Κατερίνα Αβραμίδου, εργαζό-
μενη στο ΨΝΘ
Νίκος Χατζάρας, ΔΣ Σωμ ΣΕ-
ΔΑΜ, Συντονισμός Εργατικής
Αντίστασης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πλατεία απέναντι από Άγιο
Μηνά 7.30μμ
Ομιλητές: Μύρων Μαρκάκης,
ειδικευόμενος οφθαλμίατρος
Βενιζέλειο νοσοκομείο
Αγγελική Χαραλαμπάκη, καθα-
ρίστρια

ΠΕΜΠΤΗ 11/6
ΝΙΚΑΙΑ
αυλή πολυχώρου Μάνος
Λοΐζος 7μμ

Ομιλητές: Φιλιώ Φραγκάκου,
εργαζόμενη στον Αγ. Σάββα,
Κατερίνα Θωίδου, Εθνικό Κέν-
τρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), Γιάν-
νης Λειβαδάρος, Δ.Σ. σωμ. Δή-
μου Κερατσινίου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
πάρκο Ολυμπιονικών
(Κισσάβου 11) 7μμ 
Ομιλητές: Δημήτρης Περίχα-
ρος, πρόεδρος ΔΣ σωμ. Αμα-
λία Φλέμινγκ, Ιωάννα Πασπάτη,
συνδ. Παίδων Πεντέλης, Ορέ-
στης Ηλίας, δημ. παράταξη Αν-
τίσταση και Ανατροπή στα Βρι-
λήσσια

ΙΛΙΟΝ
στης Μηλιάς το Λάζο, 7.30μμ
Ομιλητές: Κατερίνα Πατρικίου,
γραμματέας ΔΣ σωμ. νοσ. Αγ.
Σάββας, Σπύρος Στάικος, τα-
μίας,  Δ.Σ. Αττικού Νοσοκομεί-
ου, Χρήστος Κουρνιώτης, κα-
θηγητής στις Παρεμβάσεις, εκ-
πρόσωπος στην ΟΛΜΕ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
πλ. μπλόκου Δουργουτίου
7.30μμ
Ομιλητές: Αργυρή Ερωτοκρί-
του,  μέλος ΔΣ σωμ. νοσ. Γεν-
νηματάς, Βασίλης Κουκαλάνι,
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθο-
ποιών

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Παλιό Δημαρχείο (Θησέως 156)
4ος όροφος 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Καταρα-
χιάς, πρόεδρος ΔΣ σωμ. νοσ.
Αγ. Σάββας, Κώστας Πίττας,
Γ.Γ. Ομοσπονδίας ΥΠΑΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
θέατρο Εθνικής Αντίστασης,
έναντι ΟΤΕ, 7μμ
Ομιλητές: Χρίστος Αργύρης,
Συντονιστικό Νοσοκομείων,
Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ, Κώστας Πολύδω-
ρος, ΔΣ σωμ. ιδ. Υγείας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
προαύλιο Α’ ΦΕΠΑ 7μμ
Ομιλητές: Μαρία Χαρχαρίδου,
ΔΣ σωμ. νοσ. Γεννηματάς, Τά-
σος Αναστασιάδης, Συντονι-
σμός Εργατικής Αντίστασης

ΠΑΤΡΑ
Αίθουσα ΕΒΕ, 2ος όροφος
(Αράτου 21)
Ομιλητές: Δημήτρης Μπελιάς,
εργαζόμενος ΠΓΝΠ
Άρης Καζάνης, αντιπρόεδρος
Β' ΕΛΜΕ Αχαΐας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
πλατεία Σουρμένων 7.30μμ
Ομιλητές: Κατερίνα Μιχελάκη,
συμβασιούχος Σωτηρία, Χρί-
στος Αργύρης, Συντονιστικό
Νοσοκομείων, Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ,
Στέλιος Γιαννούλης, αναπλη-
ρωτής δάσκαλος, Δ.Σ. ΣΕΠΕ
Γλυφάδας-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης-Βάρκιζας

ΚΥΨΕΛΗ
πλατεία 7μμ
Ομιλητές: Μαρία Αλιφιέρη, ΔΣ
σωμ. Αγλαΐα Κυριακού, Βασιλι-
κή Κανέλλου, συμβασιούχος
ΟΑΕΔ νοσ. Γεννηματάς, Μπάμ-
πης Κόκλας, πρόεδρος Γ’ ΕΛ-
ΜΕ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
Συνεδριακό Κέντρο Νέας
Ιωνίας 7μμ
Ομιλητές: Μιχάλης Βερβέρης,
εργαζόμενος νοσ. Αγ. Όλγα,
Δημήτρης Πολυχρονιάδης,
Δ.Σ. ΣΕΠΕ Μαρουσίου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Στοά Σάρκα, Α κτίριο, Β'
όροφος 8μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα, για-
τρός

ΞΑΝΘΗ
καφέ Κήπος (στον εξωτερικό
χώρο) 7μμ
Ομιλητές: Τζεμαλί Μηλιαζήμ,
δάσκαλος

ΒΟΛΟΣ
πάρκο εκκλησίας Αναλήψεως
7μμ
Ομιλητές: Τάσος Τσιούνης,
φοιτητής Ηλεκτρολογίας,

XANIA
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Ομιλητές: Σεραφείμ Ρίζος, ΔΣ
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Χανίων

Ηαπεργία στην Υγεία στις 16
Ιούνη χρειάζεται τη στήριξη

όλου του αντιρατσιστικού κινήμα-
τος. Αυτές τις μέρες οι εργαζόμε-
νοι και οι εργαζόμενες στα νοσο-
κομεία όλου του πλανήτη ενώνον-
ται με το κίνημα Black Lives Mat-
ter, αναδεικνύοντας ότι παλεύουν
για την Υγεία όλων ενάντια στις
ρατσιστικές διακρίσεις. Ενώ και
το υγειονομικό κίνημα στη χώρα
μας έχει δώσει και δίνει σκληρές
μάχες για να κάνει πράξη το σύν-
θημα “υγεία για όλο το λαό, για
κάθε μετανάστη και ανασφάλι-
στο”. Είναι η στιγμή τα δυο κινή-
ματα να ενωθούν κι εδώ.

Το πόσο κρίσιμο είναι, το δεί-
χνει η κατάσταση στα καμπ με
τους δεκάδες χιλιάδες αποκλει-
σμένους από τις υπηρεσίες Υγεί-
ας πρόσφυγες. Ο Ουαλίντ Τα-
λέμπ μας περιέγραψε τα πράγμα-
τα στον Ελαιώνα: «Γυναίκες και
άντρες όλων των ηλικιών, μικρά
παιδιά που ζουν σε άθλιες συνθή-
κες, δεν έχουν περίθαλψη και κα-
μιά δυνατότητα να πάνε στα νο-
σοκομεία. Κι όταν και αν κατα-

φέρνουν να πάνε, αν έχουν και
διερμηνέα, η απάντηση των υπεύ-
θυνων είναι ότι πρέπει να περιμέ-
νουν σε λίστες για μήνες παρά το
γεγονός ότι πρόκειται για επεί-
γοντα περιστατικά, που χρειάζον-
ται άμεσα επεμβάσεις και θερα-
πείες. Και βέβαια, η σειρά τους
δεν έρχεται ποτέ. Την περασμένη
βδομάδα συνόδεψα μικρό κορίτσι
από τον Ελαιώνα στο Παίδων για
σοβαρό θέμα, και ενώ οι γιατροί
έλεγαν ότι η ανάγκη να γίνει χει-
ρουργείο είναι μεγάλη και άμεση,
οι υπεύθυνοι το έβαλαν σε σειρά
και λίστα. Πάρα πολλοί αντιμετω-
πίζουν την ίδια κατάσταση. Όσο
για τα φάρμακα, αυτά είναι πολύ
ακριβά και ειδικά για πρόσφυγες
που δεν έχουν πια ούτε το επίδο-
μα που έπαιρναν, είναι αδύνατο
να τα αγοράσουν. Οι άνθρωποι
κινδυνεύουν να πεθάνουν αβοή-
θητοι. Οι γιατροί και οι γιατρίνες
είναι καλοί και καλές, μας συμπε-
ριφέρονται πολύ καλά και θέλουν
να βοηθήσουν, αλλά το σύστημα
είναι χάλια».

Η πανυγειονομική απεργία της 16ης Ιούνη εί-
ναι μια μεγάλη μάχη για όλη την εργατική
τάξη και όλη την κοινωνία. Με την πανδη-

μία να έχει αναδείξει ξεκάθαρα τον αναντικατάστα-
το ρόλο του ΕΣΥ, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμε-
νες των νοσοκομείων που ξεσηκώνονται ενάντια
στην κυβερνητική πολιτική διάλυσής του χρειάζον-
ται τη στήριξη όλων μας.

Αυτό το κίνημα συμπαράστασης έχει στόχο να
οργανώσει η πρωτοβουλία «Στηρίξτε τους εργάτες
της Υγείας - Support Health Workers» που δημιουρ-
γήθηκε πρόσφατα. Οι ανοιχτές εκδηλώσεις που
οργανώνει σε δεκάδες γειτονιές της Αθήνας και
πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα αυτή την βδομάδα,

με ομιλητές απεργούς των νοσοκομείων και συμ-
παραστάτες από πολλούς χώρους και κλάδους, εί-
ναι βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.

Ήδη η σελίδα της πρωτοβουλίας στο facebook
έχει κερδίσει μαζική στήριξη, ενώ οι αφίσες και οι
προκηρύξεις της κυκλοφορούν σε εργατικούς χώ-
ρους και γειτονιές παντού. Τα αυτοκόλλητά της
«διακόσμησαν» πολλές από τις απεργιακές συγκεν-
τρώσεις των νοσοκομείων την περασμένη Πέμπτη
4/6 για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ενώ οι
αγωνιστές και οι αγωνίστριες που συσπειρώνονται
γύρω της προχωρούν σε πολλά σημεία σε περιο-
δείες και εξορμήσεις ενημέρωσης για τις εκδηλώ-
σεις, τις 16 Ιούνη και τη συνέχεια.

Όλοι μαζί με τους απεργούς της Υγείας

Ψηφίσματα στήριξης της πανυγειονομικής απεργίας στις 16
Ιούνη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν Σωματεία Εργαζόμε-

νων εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των νοσο-
κομειακών για ενίσχυση του ΕΣΥ.

«Η πολιτική που εφαρμόζεται τις τελευταίες δεκαετίες είναι υπεύ-
θυνη για τα ράντζα, τις μακροχρόνιες λίστες αναμονής, τις τραγικές
ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, την εντατικοποίηση, την πε-
ριπλάνηση των υγειονομικών από τη μία μονάδα στην άλλη για να
μπαλώνουν τρύπες, τις περικοπές και τις αυξημένες πληρωμές για
τους ασθενείς, την αναστολή της λειτουργίας και τον παροπλισμό
ολόκληρων τμημάτων και κλινικών», αναφέρει η ανακοίνωση του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζόμενων στο Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ).
«Αυτή η πολιτική άφησε ξεκρέμαστους εκατομμύρια ασθενείς με
χρόνια νοσήματα, έβαλε φρένο στη διάγνωση και τη θεραπεία ακό-
μα και ογκολογικών ασθενών με άγνωστες συνέπειες για την υγεία
τους, που δεν αποτυπώνονται στις στατιστικές για τον κορονοϊό.

Ο ΠΣΕΦΑ επισημαίνει ότι είναι ώρα να τεθεί ως κοινό αίτημα
όλων των συνδικάτων η κρατικοποίηση και ο δημόσιος έλεγχος
των φαρμακοβιομηχανιών: να λειτουργούν για το δημόσιο συμφέ-
ρον, όλοι οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε προηγμένα φάρμακα
και μεθόδους θεραπείας που είναι παγκοσμίως διαθέσιμα, η διά-
θεσή τους να μην κατευθύνεται από την κερδοσκοπία, ώστε να
εξασφαλίζεται η υγεία και η ποιότητα ζωής όλων των ασθενών...
Συντασσόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό το
δημόσιο σύστημα Υγείας και διεκδικούν τα αυτονόητα για όλους».

Ενώ η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζόμενων στο ΜΕΤΡΟ
(ΣΕΛΜΑ) αναφέρει: «Οι εργαζόμενοι/ες στα δημόσια νοσοκομεία
όλων των ειδικοτήτων, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, τραυματιο-
φορείς, εργαζόμενοι/ες στη φύλαξη και στην καθαριότητα απεργούν
στις 16 Ιούνη και διαδηλώνουν πανελλαδικά στην Αθήνα. Πρόκειται
για τους ανθρώπους που έδωσαν και δίνουν με αυτοθυσία τη μάχη
της πανδημίας του κορονοϊού και τώρα διεκδικούν τα αυτονόητα:
ενίσχυση της δημόσιας Υγείας με προσλήψεις και μονιμοποιήσεις
προσωπικού και αύξηση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων.

Στεκόμαστε στο πλευρό τους. Δεν αρκεί το χειροκρότημα, μπο-
ρούμε και πρέπει να κάνουμε τον αγώνα τους κοινή υπόθεση όλων
των εργαζόμενων και της νεολαίας. Στηρίζουμε την απεργία των ερ-
γαζόμενων στην Υγεία στις 16 Ιούνη και συμμετέχουμε στην πανελ-
λαδική απεργιακή τους συγκέντρωση στις 9πμ στην πλατεία Μαβί-
λη. Όλοι και όλες μαζί μπορούμε να κάνουμε τις 16 Ιούνη μια τερά-
στια μέρα δράσης στο πλευρό των αγωνιζόμενων νοσοκομείων».

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

4/6, Νοσοσκομείο Ερυθρός

4/6, Βενιζέλειο, Ηράκλειο Κρήτης



Μια «μικρή γεύση» από τον
ξεσηκωμό που έρχεται στις
16 Ιούνη, στην απεργία και

το πανελλαδικό συλλαλητήριο των
υγειονομικών στην Αθήνα, πήραν η
κυβέρνηση της ΝΔ, το υπουργείο
Υγείας και οι Διοικήσεις των νοσο-
κομείων την περασμένη Πέμπτη 4/6.
Η απεργιακή μέρα δράσης για τους
16.000 συμβασιούχους της Υγείας
εξελίχτηκε παντού σε μαζικές συγ-
κεντρώσεις που απαίτησαν μόνιμη
και σταθερή δουλειά για όλες και
όλους.

Από νωρίς το πρωί, σε δεκάδες
νοσοκομεία, υπηρεσίες και Κέντρα
Υγείας όλης της χώρας, οι συμβασι-
ούχοι σταμάτησαν τη δουλειά και
βγήκαν στις πύλες και τα προαύλια
με πανό και αυτοσχέδια πλακάτ. Αλ-
λού φωνάζοντας συνθήματα όπως
«Κικίλια-Μητσοτάκη ακούστε το κα-
λά, οι συμβασιούχοι θα μείνουν στη
δουλεια», αλλού συνδυάζοντας τις
συγκεντρώσεις με πορείες στα ΤΕΠ
και τα Εξωτερικά Ιατρεία κερδίζον-
τας το χειροκρότημα ασθενών και
συνοδών, αλλού μπουκάροντας στα
γραφεία των Διοικήσεων. Στο πλευ-
ρό τους βρέθηκαν και μόνιμοι συνα-
δελφοί τους που συμπαραστέκονται
στον αγώνα τους, προβάλλοντας
ταυτόχρονα όλα τα αιτήματα του
υγειονομικού κινήματος: μαζικές
προσλήψεις, ένταξη στα ΒΑΕ, αύξη-
ση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ.

Διεκδικήσεις
Στο Κρατικό Νίκαιας η συγκέν-

τρωση ξεκίνησε με άνοιγμα πανό
στην πύλη. Στη συνέχεια, οι απερ-
γοί κατευθύνθηκαν με πορεία και
φωνάζοντας συνθήματα στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών όπου
ενημέρωσαν τους ασθενείς για τα
αιτήματά τους και την απεργία στις
16 Ιούνη. Κατέληξαν σύσσωμοι στο
γραφείο του Διοικητή από τον
οποίο δεν έλαβαν παρά λόγια συμ-
πάθειας για τις δίκαιες διεκδικήσεις
τους που όμως δεν είναι, όπως εί-
πε, στο χέρι του να ικανοποιήσει.

Η κινητοποίηση στο νοσοκομείο
Γεννηματάς της Αθήνας ξεκίνησε
με συγκέντρωση και συζήτηση στο
προαύλιο για όλα τα προβλήματα
που υπάρχουν στο νοσοκομείο και
την κλιμάκωση της μάχης στις 16
Ιούνη. Αμέσως μετά, δεκάδες εργα-
ζόμενοι βάδισαν ως το Σωτηρία,
όπου η ΠΟΕΔΗΝ καλούσε την κεν-
τρική της συγκέντρωση. Όλες και
όλοι μαζί οι απεργοί των δυο νοσο-
κομείων έκλεισαν την Μεσογείων με
τους οδηγούς να τους κορνάρουν
επιδοκιμαστικά.

Συντονισμένα κινήθηκαν και οι ερ-
γαζόμενοι στα Νοσοκομεία Παίδων
Αγλαΐα Κυριακού και Αγία Σοφία

που συγκεντρώθηκαν στα προαύλια
των νοσοκομείων τους και στη συνέ-
χεια ενώθηκαν σε μια κοινή κινητο-
ποίηση. Μαζική, με τη στήριξη του
Συλλόγου Εργαζομένων, ήταν και η
συγκέντρωση στο νοσοκομείο Άγιος
Σάββας. Οι απεργοί βάδισαν από το
προαύλιο μέχρι στα Εξωτερικά Ια-
τρεία όπου καθημερινά δημιουρ-
γούνται τεράστιες ουρές ασθενών
που περιμένουν να εξυπηρετηθούν.
Σε αντίστοιχη πορεία στον κεντρικό
διάδρομο του νοσοκομείου με δια-
μαρτυρία στη Διοίκηση προχώρη-
σαν οι εργαζόμενοι στο Αττικό.

Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες
έγιναν κυριολεκτικά παντού, από το
Διδυμότειχο και την Αλεξανδρούπο-
λη μέχρι το Ηράκλειο Κρήτης. «Δε-
κάδες εργαζόμενοι -συμβασιούχοι
του προγράμματος των 4000 του
ΟΑΕΔ, επικουρικοί, αλλά και καθα-
ρίστριες και μόνιμοι πολλών ειδικο-
τήτων- συμμετείχαν στην κινητοποί-
ηση στο ΨΝΘ», μας είπε η Κατερίνα
Αβραμίδου, νοσηλεύτρια στο νοσο-

κομείο. «Ανοίξαμε δυο πανό με τα
αιτήματά μας, ενώ συζητήσαμε και
για την παρουσία μας στο πανελλα-
δικό απεργιακό συλλαλητήριο στις
16 Ιούνη στην Αθήνα. Υπάρχει διά-
θεση συμμετοχής, παρά τις προφα-
νείς δυσκολίες που έχει το ταξίδι
και ειδικά σε μια τέτοια περίοδο. Το
ΨΝΘ θα είναι εκεί».

Τη συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης συνόδεψε η είδηση
ότι οι συμβάσεις δεκάδων επικουρι-
κών εργαζόμενων του νοσοκομείου
δεν ανανεώνονται παρά μόνο για
τέσσερις μήνες. Πρόκειται για 27
εργαζόμενες/ους, νοσηλευτικό και
λοιπό προσωπικό, που απαιτούσαν
την ανανεώση των συμβάσεών τους
για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα,
καθώς η προκήρυξη με την οποία
προσλήφθηκαν πέρσι ήταν για μέ-
χρι δυο έτη. Η τότε διοίκηση του
νοσοκομείου όμως τους υπέγραψε
μόνο για έναν, με αποτέλεσμα τώρα
να απειλούνται με απόλυση.

«Μετά από ένα διάστημα ψεύτι-

κων υποσχέσεων από την τωρινή Δι-
οίκηση και καθυστερήσεων από τη
μεριά του υπουργείου Υγείας να
απαντήσει στο αίτημα για παράταση
των συμβάσεών τους, η επίσημη
απάντηση του Κοντοζαμάνη είναι
πως δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο
(!) για να γίνει η παράταση και πως
η διαδικασία προβλέπει την αντικα-
τάστασή τους με άλλο προσωπικό»,
μας είπε ο Γιάννης Κούτρας, μέλος
του ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων
και του Συντονιστικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης, «Η μόνη εναλλακτική
που τους πρότειναν είναι το λεγόμε-
νο “τετράμηνο του κορονοϊού”, δη-
λαδή να μείνουν το καλοκαίρι για να
βγει το πρόγραμμα των αδειών και
ύστερα να τους πετάξουν στο δρό-
μο. Ακόμα κι αυτό δεν είναι για
όλους, καθώς το τετράμηνο δεν πε-
ριλαμβάνει τους διοικητικούς με
αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος πλη-
ροφορικής να απολύεται αμέσως.

Οι εργαζόμενοι είναι εξοργισμέ-
νοι με την κοροϊδία της διοίκησης
και την αναλγησία του υπουργείου,
το οποίο βέβαια μέσα από το νοσο-
κομείο μας στέλνει μήνυμα προς
όλους τους συμβασιούχους για το
ποια είναι τα σχέδιά του. Ο δρόμος
που προτείναμε τόσο καιρό ως Συν-
τονιστικό, με δημοσιοποίηση του
θέματος και αγωνιστική απάντηση
και όχι αναμονή και εμπιστοσύνη
στους υπεύθυνους όπως έλεγε η
πλειοψηφία του ΔΣ του Σωματείου,
δεν έχει κλείσει. Θα δώσουμε τη
μάχη. Μετά από έκτακτο ΔΣ αποφα-
σίσαμε στάση εργασίας 7πμ-10πμ
και συγκέντρωση στο προαύλιο την
Πέμπτη 11 Ιούνη. Και στις 16 Ιούνη
θα συμμετέχουμε στο συλλαλητή-
ριο στην Αθήνας, διεκδικώντας όχι
μόνο την ανανέωση των συμβάσεων
αλλά τη μονιμοποίησή τους».

Λ.Β.
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Μονιμοποιήσεις-προσλήψεις τώρα!
ΙΚΑΡΙΑ

Τον κώδωνα του κινδύνου
κρούει εμμέσως πλην σα-
φώς ο Σύλλογος Εργαζό-

μενων του Νοσοκομείου Ικα-
ρίας με Υπόμνημά του (9/6)
προς το υπουργείο Υγείας, πα-
ραμονές του ανοίγματος της
τουριστικής σεζόν μετά την κα-
ραντίνα. Ο Σύλλογος αναδει-
κνύει τον πολύτιμο ρόλο του
νοσοκομείου στο νησί για κα-
τοίκους και επισκέπτες, αλλά
και τα μεγάλα προβλήματα που
αντιμετωπίζει. Και απαιτεί την
άμεση ενίσχυση, στελέχωση και
ανάπτυξή του την κρίσιμη αυτή
περίοδο.

«Τα νησιά μας έχουν πληρώ-
σει βαρύ φόρο ακόμα και σε
ανθρώπινες ζωές λόγω της
αδιαφορίας και της εγκατάλει-
ψης σε όλους τους τομείς από
τις πολιτικές επιλογές των κέν-
τρων εξουσίας», ξεκινάει το
Υπόμνημα. Και συνεχίζει: «Χρει-
άστηκαν μεγάλες και επανει-
λημμένες κινητοποιήσεις για να
πετύχουμε τη μερική έστω αυ-
τονομία του Νοσοκομείου μας
και κυρίως την ύπαρξή του, εν
μέσω πολιτικών κλεισιμάτων και
συγχωνεύσεων... Τα τελευταία
χρόνια χάρη στις λιγοστές
προσλήψεις κυρίως συμβασιού-
χων (επικουρικοί, ΟΑΕΔ, Συμ-
βάσεις έργου κλπ), την προμή-
θεια κάποιου βασικού εξοπλι-
σμού (πχ αξονικός τομογρά-
φος) και την υπερπροσπάθεια
του προσωπικού του, το Νοσο-
κομείο μας έχει καταφέρει να
κερδίσει την εμπιστοσύνη και
της τοπικής κοινωνίας και των
επισκεπτών... 

Όμως, την ώρα που εμείς με
μεγάλο κόπο κερδίζαμε σιγά-σι-
γά τα στοιχειώδη, οι διαχρονικά
εφαρμοζόμενες πολιτικές των
τελευταίων ετών από όλες ανε-
ξαρτήτως τις κυβερνήσεις, υπο-
νόμευαν και υπονομεύουν αυτήν
την προσπάθεια. Αυτή η δυσμε-
νής εξέλιξη παίρνει τη μορφή
χιονοστιβάδας την εποχή του
κορονοϊού και της διογκούμενης
οικονομικής κρίσης, απειλώντας
άμεσα όλες μας τις προσπάθει-
ες και την προοπτική μιας καλύ-
τερης ζωής σ’ αυτή την ακριτική
περιοχή του Αιγαίου».

Το υπόμνημα συνοδεύεται
από επιστολή υπογεγραμμένη
από τους συμβασιούχους του
νοσοκομείου που απαιτούν την
άμεση μονιμοποίησή τους.

Είμαι συμβασιούχος από το πρόγραμμα των 4000 του ΟΑΕΔ. Είμα-
στε εργαζόμενοι/ες που μας έχουν προσλάβει με διαδικασίες ΑΣΕΠ,
που έχουμε στηρίξει το ΕΣΥ τόσο τα χρόνια των μνημονίων όσο και
τώρα μέσα στην πανδημία, που καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς
ανάγκες των νοσοκομείων. Δουλεύουμε τρισήμιση χρόνια τώρα μετά
από αγώνες που δώσαμε για να ανανεωθούν οι συμβάσεις μας, οι
οποίες λήγουν το Φεβρουάριο του 2021. Είμαστε πια εξειδικευμένο
προσωπικό και απαραίτητο στα νοσοκομεία, καθώς τα κενά στο Κρα-
τικό και σε όλα τα νοσοκομεία είναι τεράστια. Πώς είναι δυνατόν να
θεωρούν ότι πρέπει να φύγουμε; Σήμερα έχουμε στάση εργασίας και
συγκεντρώση στο προαύλιο, διεκδικούμε τη μονιμοποίησή μας και με
τις κινητοποιήσεις μας θα την κερδίσουμε.

Κωνσταντίνα, νοσηλεύτρια στα ΤΕΠ Κρατικού Νίκαιας

Οι συμβασιούχοι της Υγείας
ανοίγουν το δρόμο

4/6, Κρατικό Νίκαιας
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Σε όλη την Ελλάδα

Σε όλη την Ελλάδα το περιβαλλοντικό, αντιρατσι-
στικό και εργατικό κίνημα συναντήθηκαν σε μια κι-
νητοποίηση  για να αλλάξουμε αυτό το σύστημα

που παράγει ρατσισμό, φτώχεια και περιβαλλοντική κα-
ταστροφή. “Στο κάλεσμα της Αριστεράς και οικολογικών
οργανώσεων για ποδηλατοπορεία στη Θεσσαλονίκη αν-
ταποκρίθηκαν εκατοντάδες”, μας είπε ο Νίκος. “Την ίδια
στιγμή εκατοντάδες ακόμα μαθήτριες και μαθητές συγ-
κεντρώθηκαν σε μια αυθόρμητη αντιρατσιστική συγκέν-
τρωση για τη δολοφονία του George Floyd. Μιλήσαμε
με τα παιδιά και είναι ευαισθητοποιημένα για όλα τα ζη-
τήματα του κινήματος, από το περιβάλλον μέχρι τον ρα-
τσισμό, από τις διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ μέχρι
τις ρατσιστικές πολιτικές σε βάρος των προσφύγων”.

“Περίπου 200 άτομα ανταποκρίθηκαν στην συγκέν-
τρωση που είχαν καλέσει σωματεία του Βόλου για την
παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος. Είχαν καλέσει επίσης η
Επιτροπή Πολιτών Βόλου, η Λαϊκή Συνέλευση κατά της
καύσης, φοιτητικοί σύλλογοι και κομμάτια της Αριστε-
ράς της πόλης. Συμμετείχε με πανό και η “Πρωτοβουλία
Ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική
Καταστροφή”. Πραγματοποιήθηκε συναυλία και ομιλίες
από εκπροσώπους των φορέων. Κοινή συνισταμένη
όλων ήταν το αίτημα για να σταματήσει η καύση σκουπι-
διών από την ΑΓΕΤ και να μη δημιουργηθεί το νέο εργο-
στάσιο καύσης SRF. Συνεχίζουμε με νέο συλλαλητήριο
στις 13 Ιούνη”, είπε στην ΕΑ ο Τάσος.

Η Αρετή περιγράφει για την κινητοποίηση στα Γιάννε-
να: “Έγινε διαδήλωση που πέρασε από τα κεντρικά ση-
μεία της πόλης με τη συμμετοχή εκατοντάδων. Με πανό
συμμετείχαν ο Ορειβατικός Σύλλογος, η Αριστερή Πα-
ρέμβαση στην Ήπειρο, η Πρωτοβουλία Ενάντια στην
Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική Καταστροφή,
η Ανοιχτή Συνέλευση για τα Πετρέλαια και οργανώσεις
της Αριστεράς. Σαν συνέχεια της κινητοποίησης, στις
7/6 μετά από κάλεσμα του Ορειβατικού Συλλόγου, συμ-
μετείχαμε σαν Πρωτοβουλία στην ανάβαση στο Περι-
στέρι, ένα βουνό στο οποίο υπάρχει σχέδιο για 29 ανε-
μογεννήτριες”.

Ηράκλειο
Μεγάλη συγκέντρωση με πάνω από 500

διαδηλωτές/τριες έγινε και στο Ηράκλειο Κρήτης όπως
μας περιγράφει ο Λεωνίδας: “Η παρουσία συλλογικοτή-
των και κινήσεων ήταν μαζική καθώς συμμετείχαν η αντι-
καπιταλιστική Ανυπόταχτη Κρήτη, η Πρωτοβουλία Ενάν-
τια στις Εξορύξεις Κρήτης, η Πρωτοβουλία Ενάντια στην
Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή,
μέλη της Πρωτοβουλίας Ενάντια στα Αιολικά Ιεράπετρας
καθώς και κόσμος από την Πρωτοβουλία Ενάντια στο Αε-
ροδρόμιο στο Καστέλι. Στη συγκέντρωση έγινε και δρώ-
μενο από την περιβαλλοντική οργάνωση ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ.
Ήταν μια συγκέντρωση που έδειξε το ενδιαφέρον του κό-
σμου να παλέψει για το περιβάλλον, αλλά και τη δυνατό-
τητα να ενώσουμε τις μάχες -στο κάλεσμα 'Στηρίξτε τους
εργάτες της Υγείας' υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση”.

Διαδήλωση έγινε και στους κεντρικούς δρόμους των
Χανίων. Όπως μας μεταφέρει ο Ειρηναίος: “Στην κινητο-
ποίηση συμμετείχαν με τα πανό τους η Πρωτοβουλία
Κρήτης ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, η
Πρωτοβουλία ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή
και την Κλιματική Αλλαγή, η Οικολογική Πρωτοβουλία
Χανίων και η Ανυπότακτη Κρήτη. Πριν τη διαδήλωση εί-
χε πραγματοποιηθεί θεατρικό δρώμενο για το περιβάλ-
λον από τη Θεατρική Ομάδα Αυτοβοήθειας όπου κάλε-
σαν τον κόσμο να παρέμβει για τη σωτηρία του περιβάλ-
λοντος τραγουδώντας τους στίχους:
«Από την Οίτη στον Ψηλορείτη
και από την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη,
δάση, βουνά, ποτάμια και πηγές,
ζητάνε να ενωθούν ανθρώπινες φωνές»”.

Όλα τα ρυάκια της αντίστασης
στον περιβαλλοντοκτόνο νόμο
Χατζηδάκη ενώθηκαν στις 5/6,

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περι-
βάλλοντος, με το σύνθημα “το ακυρώ-
νουμε”: Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες,
οργανώσεις και κόμματα της Αριστεράς,
δημοτικές και περιφερειακές κινήσεις,
καλλιτεχνικές ομάδες, κ.ά, συγκεντρώθη-
καν στο κέντρο της Αθήνας δίνοντας το
στίγμα ότι αυτός ο νόμος δεν θα εφαρ-
μοστεί. Θα τον εμποδίσουν οι μαζικές κι-
νητοποιήσεις σε κάθε βουνοκορφή, ρέ-
μα, παραλία, γειτονιά και εργατικό χώρο.
Την ίδια ώρα συγκεντρώσεις και δράσεις
γίνονταν σε δεκάδες σημεία, όπως στην
Πειραϊκή, ενάντια στην COSCO.

Ταυτόχρονα, εκατοντάδες διαδηλώ-
τριες και διαδηλωτές με πικέτες “I can't
breathe” και “Black Lives Matter” ξεσήκω-
σαν το Σύνταγμα με συνθήματα ενάντια
στην αστυνομική καταστολή και τον ρα-
τσισμό, διεκδικώντας δικαιοσύνη για τη
δολοφονία του George Floyd, με μετανά-
στες από την κοινότητα Καμερούν να δί-
νουν τον τόνο. Παράλληλα οι SupportEar-
th και οι Οιστρογόνες μαζί με τη Φανφά-
ρα έδιναν φοβερό παλμό στη συγκέντρω-
ση με θεατρικά δρώμενα, μουσική και χο-
ρό που συνεχίστηκαν μέχρι το βράδυ.

Χαιρετισμούς απεύθυναν μια σειρά κι-
νήσεις που συμμετείχαν στη συγκέντρω-
ση, ανάμεσά τους η Πρωτοβουλία κατοί-
κων Γραμματικού ενάντια στα ΧΥΤΑ, το
ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ και η ΡεμΑττική. Εκ μέ-
ρους της “Πρωτοβουλίας Ενάντια στην
Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντι-
κή Καταστροφή”, ο Γ. Σηφακάκης τόνισε:
“Είναι διπλή πρόκληση ο Χατζηδάκης να
λέει ότι προωθεί την ‘πράσινη ανάπτυξη'
ενώ προχωράει το ξεπούλημα της ΔΕΗ,
το ξεπούλημα των λιμανιών, την ιδιωτικο-
ποίηση του νερού. Συνεχίζουν τις εξορύ-
ξεις, καταστρέφουν τα βουνά με ΒΑΠΕ,
ανοίγουν νέους ΧΥΤΑ σε όλη την Ελλά-
δα, καταστρέφουν τις περιοχές Natura.
Όλα αυτά την περίοδο της πανδημίας
που ξέρουμε ότι οφείλεται στην κατα-
στροφή του περιβάλλοντος από τις βιο-
μηχανίες ενέργειας και τροφίμων. Σήμε-
ρα το σύνθημα είναι 'το ακυρώνουμε',

δεν θα περάσουν, έχουμε τη δύναμη να
τους σταματήσουμε σε όλη την Ελλάδα
και όλο τον πλανήτη”.

Ο Π. Κωνσταντίνου χαιρέτισε εκ μέ-
ρους της ΚΕΕΡΦΑ λέγοντας: “Ενώνουμε
τη φωνή μας με τους εξεγερμένους της
Αμερικής γιατί ο φίλος του Τραμπ εδώ εί-
ναι ο Μητσοτάκης. Αυτός που κλείνει τα
σύνορα και κυνηγάει πρόσφυγες. Στέλνει
την αστυνομία να βγάζει κόσμο από τα
σπίτια τους. Δε θα τους αφήσουμε να κα-
ταστρέψουν το περιβάλλον ούτε να κατα-
στρέψουν τις ζωές μας”, ενώ έκλεισε κα-
λώντας στο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο
της 26 Ιούνη. Χαιρέτισαν επίσης μετανά-
στες από την Αφρική που ξεσήκωσαν όλο
τον κόσμο φωνάζοντας “δεν υπάρχει ει-
ρήνη χωρίς δικαιοσύνη! Η αστυνομική
βαρβαρότητα πρέπει να σταματήσει. Εί-
μαστε ένας λαός, ανεξαρτήτως χρώμα-
τος. Να σταματήσουμε τον ρατσισμό!”

Πανδημία
Ο Χ. Αργύρης, από την πρωτοβουλία

Support Health Workers: “Δίνουμε τη μά-
χη να είναι τα νοσοκομεία ανοιχτά σε
πρόσφυγες και μετανάστες. Αλλά είμα-
στε λίγοι, δεν πήραμε άδειες, δεν έγιναν
προσλήψεις, αυτό ήταν το ευχαριστώ
της κυβέρνησης. Δεν πεθαίνει ο κόσμος
επειδή ο ιός είναι τρομερός, πεθαίνει
επειδή στοιβάζουν τα ζώα κατά εκατομ-
μύρια για τη βιομηχανία τροφίμων και
δημιουργούν πανδημίες και επειδή δια-
λύουν τα νοσοκομεία. Σας καλώ στις 16
Απρίλη στην απεργία των Νοσοκομείων,
για να δώσουμε μαζί τη μάχη για δημό-
σια Υγεία και Παιδεία, τη μάχη ενάντια
στον ρατσισμό, τη μάχη για να μην κατα-
στραφεί το περιβάλλον”.

Η Ε. Τερζοπούλου, μέλος της ΡεμΑττι-
κής, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη:
“Σήμερα εκφράστηκε μαζικά το όχι στους
περιβαλλοντοκτόνους νόμους των Χατζη-

δάκη - Θεοχάρη (Υπουργεία Περιβάλλον-
τος και Τουρισμού). Τα περιβαλλοντικά
κινήματα και οι ευαισθητοποιημένοι πολί-
τες έδειξαν ότι η ψήφιση των νόμων μέσα
στην καραντίνα κάθε άλλο παρά έχει ξε-
χαστεί. Οι συγκεντρώσεις ήταν συνέχεια
της μάχης που δώσαμε 160 περιβαλλοντι-
κά κινήματα και συλλογικότητες για να
μην ψηφιστεί ο ν. 4685/05.05.20 που εκ-
χωρεί την εκμετάλλευση του φυσικού
πλούτου της χώρας σε επενδυτικά συμ-
φέροντα που σχετίζονται με αιολικά, φω-
τοβολταϊκά, εξορύξεις, εκμετάλλευση
σκουπιδιών, τουριστικά και real estate
συμφέροντα. Οι φορείς και κινήσεις για
την προστασία των ρεμάτων - ΡεμΑττική
εδώ και χρόνια δίνουμε τη μάχη για τη
σωτηρία των τελευταίων φυσικών ρεμά-
των της αττικής, που απειλούνται με τσι-
μεντοποίηση υπό το πρόσχημα των 'αντι-
πλημμυρικών έργων'. Στην πραγματικότη-
τα τα 'έργα' δεν αποσκοπούν σε αντι-
πλημμυρική προστασία αλλά σε περιορι-
σμό του χώρου που ανήκει και πρέπει να
αποδοθεί στα ρέματα. Με στόχο να νομι-
μοποιηθούν οι καταπατήσεις και τα αυ-
θαίρετα και να απελευθερωθούν δημό-
σιες εκτάσεις προς εκμετάλλευση. Συμ-
μετείχαμε στη συγκέντρωση στο Σύνταγ-
μα και δίνουμε τη μάχη μαζί με όλα τα κι-
νήματα για τη σωτηρία του περιβάλλον-
τος, για το συντονισμό όλων των κινημά-
των απέναντι σε μια γενικευμένη επίθεση
που στόχο έχει το ξεπέρασμα της κρίσης
λόγω covid-19 μέσω της ακόμη μεγαλύτε-
ρης λεηλασίας της φύσης. Οι μαζικές
συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα,
Γιάννενα, Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Ιθά-
κη και πάνω από 20 πόλεις και νησιά στην
Ελλάδα δείχνουν τον δρόμο. Η αντίσταση
και η αποφασιστικότητα δυναμώνουν!”

Αφροδίτη Φράγκου

Πανηγύρι ενάντια 
στους καταστροφείς

Σύνταγμα, 5 Ιούνη. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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Η ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ στέκεται ενάντια στο σχέδιο
της κυβέρνησης να δώσει το Εξωτερικό
Υδροδοτικό Σύστημα της Αττικής στους

ιδιώτες. “Την αδιάλειπτη υδροδότηση της Πρω-
τεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής, την πε-
ρίοδο που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ
για την νέα Σύμβαση, ανατρέπει αιφνιδιαστικά το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών”, τονίζει σε
ανακοίνωσή της, λέγοντας ότι το Υπουργείο “ζη-
τά να γίνουν συμβάσεις μέσω ΣΔΙΤ με έργο ‘Δια-
χείριση – Λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερι-
κού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας'
και ανοίγει το δρόμο για την διαχείριση αποθεμά-
των πόσιμου νερού σε ιδιώτες”.

Η ανακοίνωση συνεχίζει: “Η κίνηση αυτή θα
οδηγήσει στην αύξηση της τιμής του νερού, δη-
μιουργεί επίσης μεγάλη επισφάλεια στην ομαλή
υδροδότηση και θέτει σε αβεβαιότητα το εργα-
σιακό μέλλον των συναδέλφων μας, που επί
σειρά ετών εργάζονται και προσφέρουν για την
αδιάλειπτη λειτουργία του υδροδοτικού συστή-
ματος της Αθήνας”. Η ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ καλεί ανά-
μεσα σε άλλα σε προετοιμασία για κινητοποι-
ήσεις. Άμεσα μετά την ανάδειξη του σχεδίου
αυτού με ανακοίνωση του Συλλόγου Μηχανικών
ΕΥΔΑΠ, κυκλοφόρησε ψήφισμα ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση του νερού, που έχει ήδη μαζέ-
ψει πάνω από 60.000 υπογραφές.

ΔΕΗ
Την ίδια στιγμή με πρόσχημα την “πράσινη

μετάβαση”, ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να κλι-
μακώσει τις επιθέσεις και στη ΔΕΗ. Σε συνέν-
τευξή του στη γερμανική Bild δήλωσε “κλείνου-
με όλα τα ανθρακωρυχεία μας στη βόρεια Ελ-
λάδα, νωρίτερα από τη Γερμανία. Συνεπώς, μέ-
ρος των χρημάτων [σ.σ: που θα πάρει η Ελλάδα
μετά τις διαπραγματεύσεις από το πακέτο των
750 δις που προτείνει η Κομισιόν] θα διατεθεί
για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης σε μια
ολόκληρη περιφέρεια της Ελλάδας, η οποία
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα
και θα πρέπει πλέον οι κάτοικοί της να βρουν
κάτι άλλο να κάνουν”. Με απροκάλυπτη δηλαδή
αναλγησία προειδοποιεί για την εργασιακή επι-
σφάλεια ή και ανεργία που περιμένει χιλιάδες
εργαζόμενους/ες. Και όχι για την προστασία
του περιβάλλοντος, φυσικά. Όπως τόνισε στην
ίδια συνέντευξη: “Θα επωφεληθούν και γερμα-
νικές εταιρείες. Η RWE σύναψε συμφωνία με τη
ΔΕΗ για την εγκατάσταση ενός πολύ μεγάλου
φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση όπου υπήρχε
μια παλιά λιγνιτική μονάδα”.

Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Τόσο
για να ανοίξουν το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση
του νερού, όσο και για να προσελκύσουν τους
επενδυτές των ΒΑΠΕ, θα βρεθούν αντιμέτωποι
με το εργατικό και περιβαλλοντικό κίνημα σε
όλη την Ελλάδα. Από τους εργαζόμενους σε
ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ, μέχρι τους κατοίκους των νη-
σιών και των βουνών που απειλούνται, αλλά και
όλη την εργατική τάξη που δεν είναι διατεθειμέ-
νη να δώσει γη και ύδωρ σε αυτούς που κατα-
στρέφουν το περιβάλλον, οι αντιστάσεις χρει-
άζεται να συντονιστούν και έτσι μπορούν να
σταματήσουν αυτά τα σχέδια.

Α.Φ.

Κλιμάκωση του 6μηνου αγώνα
τους οργανώνουν οι εργαζό-
μενοι της ΛΑΡΚΟ με τη μεγά-

λη κινητοποίηση στην Αθήνα το Σάβ-
βατο 13/6 με συλλαλητήριο και συ-
ναυλία στο Σύνταγμα στις 11πμ. Η
συμμετοχή από εργαζόμενους της
εταιρίας και αλληλέγγυους από όλη
την Ελλάδα αναμένεται να είναι πολύ
μεγάλη. 

Το σωματείο της ΛΑΡΚΟ στη Λά-
ρυμνα και το Συνδικάτο Μετάλλου
Νομού Φθιώτιδας με ανάρτηση πα-
νό, αφισοκόλληση και μοίρασμα
στην περιοχή και στα γύρω χωριά
καλούν τον κόσμο να πάρει μέρος
στην κινητοποίηση. Στην πύλη του
εργοστασίου με τη συμμετοχή όλων
των συνδικαλιστών μαζεύουν υπο-
γραφές για τη συμμετοχή στα πούλ-
μαν που θα κατέβουν στην Αθήνα.
Αντίστοιχα κινητοποιούνται τα σωμα-
τεία της ΛΑΡΚΟ στον Άη Γιάννη Βοι-
ωτίας, στην Εύβοια, στην Καστοριά
και στο λιγνιτωρυχείο Σερβίων Κοζά-
νης. 

Στο κάλεσμα για στήριξη και συμ-
μετοχή στην κινητοποίηση στην Αθή-
να ανταποκρίθηκαν πολλά σωματεία
και φορείς, όπως οι εργαζόμενοι του
ΠΕΣΙΝΕ (Αλουμίνιο της Ελλάδας), τα
συνδικάτα Μετάλλου σε Φθιώτιδα,
Βοιωτία και Εύβοια, η Ομοσπονδία Μετάλλου
(ΠΟΕΜ), η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματεί-
ων Βοιωτίας. Το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς
καλεί πανεπαρχιακή απεργία για το Σάββατο
και βάζει πούλμαν για τη μετακίνηση. Στη
στήριξη της κινητοποίησης συμφώνησε και
το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλά-
δας με φυσική παρουσία όλων των παρατά-
ξεων στο συλλαλητήριο. 

Η διάσταση που παίρνει η συμπαράσταση
αντικατοπτρίζει και τη σημασία που έχει η
ΛΑΡΚΟ ως μια επιχείρηση που λειτουργεί πά-
νω από 50 χρόνια, που απασχολεί αυτή τη

στιγμή πάνω από 1.000 εργαζόμενους σε
πέντε διαφορετικές περιοχές. Είναι η μοναδι-
κή εταιρία στην ΕΕ που παράγει σιδερονικέ-
λιο με δικά της μεταλλεύματα και από τους
σημαντικότερους προμηθευτές στις μεγαλύ-
τερες ευρωπαϊκές χαλυβουργικές μονάδες.
Η διάλυση που επιχειρείται θα σημάνει μαζι-
κή ανεργία και οικονομικό μαρασμό για τις
τοπικές κοινωνίες. 

Απαξίωση
Οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από τα

πρώτα χρόνια των μνημονίων όταν πέρασε
στο ΤΑΙΠΕΔ με σειρά επιθέσεων που οι εργα-

ζόμενοι κατάφεραν να αντικρούσουν.
Η πολιτική των κυβερνήσεων από τότε
είναι η συνειδητή απαξίωση και υπερ-
χρέωση της εταιρίας με αποτέλεσμα
να τη μετατρέψουν σε προβληματική
και να χαθούν διαχρονικά χιλιάδες θέ-
σεις εργασίας. Με την τροπολογία
του Χατζηδάκη που ψηφίστηκε το
Φλεβάρη θέλουν να πάνε ακόμα ένα
βήμα πιο μπροστά στην πλήρη απα-
ξίωση της εταιρίας είτε για να την ξε-
πουλήσουν είτε να κλείσει τελείως. Η
εταιρία ειδικής διαχείρισης που μπήκε
για να αναλάβει αυτή τη δουλειά στα-
διακά μείωσε την παραγωγική λει-
τουργία σε σημείο να μιλάμε σήμερα
για καμία λειτουργία, “επιδιώκοντας
παράλληλα με μαφιόζικες  τακτικές να
φορτώσουν την ευθύνη στους τίμιους
και δίκαιους αγώνες των εργαζόμε-
νων”, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση
το Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας.

Τα αιτήματα των σωματείων της
ΛΑΡΚΟ είναι να σταματήσει η ιδιωτι-
κοποίηση και η εκκαθάριση της ΛΑΡ-
ΚΟ και να μπουν το εργοστάσιο και τα
μεταλλεία σε πλήρη λειτουργία, να
μπει εγγυητής και χρηματοδότης το
κράτος για να παγώσουν και να ρυθμι-
στούν τα χρέη της ΛΑΡΚΟ και τα δά-
νεια προς τις τράπεζες με διαγραφή
των τόκων και να διαγραφεί όλο το

πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων καθώς η
ΛΑΡΚΟ δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ από το
κράτος. Επίσης, με ευθύνη του κράτους να
σχεδιαστεί πλάνο εκσυγχρονισμού με περαι-
τέρω ανάπτυξη και με προϋποθέσεις υγιεινής
και ασφάλειας της εργασίας και προστασίας
του περιβάλλοντος. Τέλος, να παρθούν πίσω
όλες οι περικοπές, που έφτασαν στο 50%
του μισθού, και να επιστρέψουν όλα τα εργα-
τικά δικαιώματα, με υπογραφή Συλλογικής
Σύμβασης, χωρίς το σκλαβοπάζαρο των ερ-
γολάβων.

Μ.Ν.

Ρεύμα και Νερό
δεν είναι 
για πούλημα

Συλλαλητήριο ΛΑΡΚΟ στην Αθήνα

ΑΑΔΕ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 4/6 κάλε-

σε το "Συντονιστικό για τη Μισθολογική Εξομοίωση
σε ΑΑΔΕ - ΥΠΟΙΚ" έξω από το Υπουργείο Οικονομι-
κών με κεντρικό αίτημα την άμεση απόδοση της
Προσωπικής Διαφοράς σε όλους τους εργαζόμε-
νους.

Ο υφυπουργός Βεσυρόπουλος αρνήθηκε να δε-
χτεί σχετικό υπόμνημα με τις υπογραφές πάνω από
400 εργαζομένων. Ο Νίκος Τουρνάς, μέλος ΔΣ Συλ-
λόγου Εργαζομένων ΓΓΔΕ και μέλος του Συντονιστι-
κού για τη Μισθολογική Εξομοίωση δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη: "Έχουμε ήδη καταφέρει να
αναγκάσουμε τον υπουργό να μας δεχτεί σε συνάν-
τηση την επόμενη Παρασκευή. Χρειάζεται και εκεί
να πάμε με κινητοποίηση. Θέλουμε να συνεχίσουμε
στον δρόμο των κινητοποιήσεων που αφήσαμε πριν
τον κορονοϊό. Δεν θα δεχτούμε μειώσεις, διεκδικού-
με αυξήσεις σε όλο το δημόσιο. Καταγγέλουμε την
άρνηση του υφυπουργού να δεχτεί το υπόμνημα σή-
μερα, είναι ενδεικτικό της αναλγησίας αυτής της κυ-
βέρνησης".

ΡΑΚΟΣΥΛΕΚΤΕΣ
Nα σταματήσουν οι διώξεις στο παζάρι των ρακοσυλλεκτών, στην πλειοψηφία

τους Ρομά, ζητάει με δήλωσή του ο δημοτικός σύμβουλος Aθήνας Πέτρος Κων-
σταντίνου. Όπως αναφέρει:

“Το Σάββατο 6 Ιούνη άνοιξαν για πρώτη μέρα μετά τις απαγορεύσεις λόγω πανδη-
μίας του κορονοϊού τα παζάρια των ρακοσυλλεκτών στην περιοχή του Ελαιώνα. Εί-
ναι τα παζάρια των φτωχών της Αθήνας από τα οποία ζουν εκατοντάδες οικογένειες
φτωχών ανθρώπων και ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι Ρομά. Είναι απα-
ράδεκτο ότι το κλιμάκιο της ΕΛΑΣ αγνόησε την κραυγή φτωχών ανθρώπων που κυ-
νηγάνε ένα κομμάτι ψωμί. Τους απείλησε με αυτόφωρο και πρόστιμα και μερικοί μά-
λιστα φοβήθηκαν και έφυγαν εγκαταλείποντας τα μικροπράγματα που μάζεψαν από
τα σκουπίδια περπατώντας μέρες ολόκληρες.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ στράφηκε κατά ενός από τους πρώτους Συλλόγους Ρακο-
συλλεκτών στην Ελλάδα, τον Σύλλογο Αλληλεγγύη. Στις αρχές Ιανουαρίου ο Δήμαρ-
χος Μπακογιάννης υποσχέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο ότι θα ανοίξει οργανωμένη
αγορά ρακοσυλλεκτών στην οδό Αγίου Πολυκάρπου. Μέχρι να συμβεί αυτό πως θα
ζουν οι ρακοσυλλέκτες; Θα τους δώσει επίδομα το κράτος ή ο Δήμος της Αθήνας;
Τουλάχιστον μέχρι να δοθεί οριστική λύση ο Δήμος της Αθήνας χρειάζεται να πα-
ρέμβει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ΕΛΑΣ για να σταματήσουν οι
διωγμοί των ρακοσυλλεκτών και να στήνεται το παζάρι στην Αγίας Άννης τα Σαββα-
τοκύριακα ως συνήθως”.



Μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη διαδήλωση αλληλεγγύης στους εξεγερμένους των ΗΠΑ στην Αθήνα, 3/6. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Νέα εθνικιστική εκστρατεία ξεκίνησε η κυβέρνηση με αφορ-
μή την ανακοίνωση του Ερντογάν ότι συμφώνησε με τον
πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της

Λιβύης Φαγιέζ αλ-Σάρατζ τη συνεργασία τους σε έρευνες και γε-
ωτρήσεις στην Μεσόγειο στο πλαίσιο του τουρκολιβυκού μνημό-
νιου. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος δήλωσε
στην τηλεόραση “προετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα... μέ-
σα σε αυτά... και η στρατιωτική εμπλοκή... Ο νοών νοείτω”. 

Μετά τα παραμύθια περί “τουρκικής εισβολής” στον Έβρο
δυο βδομάδες νωρίτερα, για μια ακόμη φορά υψώνονται παρα-
πλανητικές κορώνες. Πρόκειται για τη συνέχιση του ανταγωνι-
σμού για τις ΑΟΖ, τις οποίες πολλές φορές τα ΜΜΕ και η κυ-
βέρνηση παρουσιάζουν ως χώρους κυριαρχίας της Ελλάδας.
Στην πραγματικότητα, όπως έχει γράψει ο αντιναύαρχος Πατου-
σέας “η ΑΟΖ δεν υπάρχει, εάν δεν κηρυχθεί... Αν και η ανακήρυ-
ξη της ΑΟΖ γίνεται μονομερώς από το παράκτιο κράτος, απαι-
τείται συμφωνία με τα όμορα κράτη για την οριοθέτησή της,
στην περίπτωση, που λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης, η
διαθέσιμη θαλάσσια περιοχή δεν επαρκεί έτσι ώστε όλοι οι εν-
διαφερόμενοι να λάβουν ΑΟΖ πλάτους 200 ναυτικών μιλίων”.

Στην Ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα και η Τουρκία προσπα-
θούν να χαράξουν μονομερώς τις ΑΟΖ τους, η μεν Ελλάδα σε
συνεργασία με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, η δε
Τουρκία με την κυβέρνηση Σάρατζ στη Λιβύη. Επομένως δεν
έχει υπάρξει “συμφωνία με όμορα κράτη για την οριοθέτηση
της ΑΟΖ” -οι πρόσφατοι ανταγωνισμοί, αντιθέτως, αφορούν
ακριβώς αυτό. Σε αυτό το πανηγύρι πατριδοκαπηλείας μπαίνει
και ο ΣΥΡΙΖΑ που εγκαλεί μέσω του Κατρούγκαλου την κυβέρ-
νηση για έλλειψη “πατριωτικής ευθύνης” και ζητά να ολοκληρω-
θεί η οριοθέτηση της ΑΟΖ.

Ανταγωνισμός
Είναι ψέμα ότι υπάρχει “καλή” και “κακή” πλευρά, “επιθετική”

και “αμυντική”. Πρόκειται για έναν ανταγωνισμό των δυο υποϊμ-
περιαλισμών για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής με το στή-
σιμο “αξόνων”, τον οποίο και οι δυο πλευρές τελευταία οξύνουν.
Ο ανταγωνισμός είναι επικίνδυνος και αντιδραστικός. Κινδυνεύει
να σύρει τις δυο χώρες σε πολεμική σύρραξη από την οποία οι
λαοί στις δυο πλευρές του Αιγαίου μόνο να χάσουν έχουν. 

Ο παραλογισμός είναι ακόμα πιο μεγάλος αν σκεφτεί κανείς
την πτώση της τιμής του πετρελαίου εξ αιτίας του βαθέματος
της κρίσης. Όπως και με τον EastMed, που ακόμη και με τις πιο
αισιόδοξες προβλέψεις δύσκολα θα βγάλει τα λεφτά του, η κόν-
τρα για τις εξορύξεις αποτυπώνει τους γεωστρατηγικούς αντα-
γωνισμούς κι όχι κάποιον βέβαιο οικονομικό στόχο -πολύ περισ-
σότερο όχι κάτι που θα βελτιώσει τις ζωές των εργατών/τριών.

Αλλά πρόκειται για έναν διπλά αντιδραστικό ανταγωνισμό και
για έναν ακόμα λόγο. Οι γεωτρήσεις βρίσκονται στον αντίποδα
των ενεργειακών αναγκών των εργατών σε Ελλάδα και Τουρκία.
Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα ορυκτά καύσιμα -οι εξορύξεις
πρέπει να σταματήσουν συνολικά. Χρειαζόμαστε ενέργεια που
να μην καταστρέφει το περιβάλλον και να είναι προσαρμοσμένη
στις ανάγκες κάθε περιοχής, στις ανάγκες των εργατών και των
εργατριών. Η ενέργεια σαν μπίζνα τιτάνιων πολυεθνικών προκα-
λεί ανταγωνισμούς και αυτοί με τη σειρά τους είναι η πιο ενερ-
γοβόρα δραστηριότητα του συστήματος.

Το αντιπολεμικό κίνημα χρειάζεται να σπάσει αυτόν τον φαύλο
κύκλο. Έχει ήδη υψώσει τη φωνή του εδώ και χρόνια ενάντια σε
αυτόν τον αντιδραστικό ανταγωνισμό: από το “δεν πολεμάμε για
τις βραχονησίδες” του 1996, προχωράει στο “δεν πολεμάμε για
τις ΑΟΖ” σήμερα, με την επαναστατική Αριστερά να δίνει αυτή
τη μάχη σε Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία. Τώρα το αντιπολεμικό
κίνημα μπορεί να βρει έναν ακόμη σύμμαχο στο περιβαλλοντικό
κίνημα. Η εργατική τάξη που δεν θέλει πόλεμο, δίνει και τη μάχη
να είναι η ενέργεια δημόσιο αγαθό για τις ανάγκες και όχι για τα
κέρδη.

Α.Φ.

Όχι πόλεμο 
για τις εξορύξεις

Στις 28/5/2020 συνεδρίασε η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συζή-
τησε τη δράση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την περίοδο του lock-
down και το περιεχόμενο της παρέμβασής της στην

νέα κατάσταση που διαμορφώνεται.

Ο συνδυασμός της πανδημίας με την οικονομική κρίση
παίρνει δραματικές διαστάσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο. Οι κυβερνήσεις μιλάνε για «ασφαλή έξοδο από την
καραντίνα», αλλά στην πραγματικότητα οδηγούν την εργατι-
κή τάξη και το λαό στο επόμενο κύμα της πανδημίας με χι-
λιάδες να έχουν χάσει τη δουλειά τους, με περικοπές σε μι-
σθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες, με τη δημόσια
υγεία σε κατάσταση υπερκόπωσης. Προσπαθούν να εμποδί-
σουν τις αντιστάσεις με κάθε τρόπο: με τον φόβο, με τον
περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών, με ρατσιστικές
και σεξιστικές εκστρατείες, με συκοφαντίες για “ανευθυνό-
τητα” σε βάρος όσων αγωνίζονται και παλεύουν. Αλλά δεν
τους περνάει. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι εκπαιδευ-
τικοί, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό-επισιτισμό, οι άνθρωποι
των τεχνών έχουν ήδη ανοίξει το δρόμο της αντίστασης και
κυρίως ζούμε μία μεγαλειώδη εξέγερση των «από κάτω»
στην καρδιά του κτήνους, την Αμερική, με αφορμή τη ρατσι-
στική δολοφονία του αφροαμερικάνου George Floyd από
μπάτσο.

Από την πρώτη στιγμή η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανέδειξε αυτόν τον
βαθύ και πολύπλευρο χαρακτήρα της κρίσης του καπιταλι-
σμού που επιταχύνθηκε και παροξύνθηκε από την πανδημία.
Πήγε κόντρα στη γραμμή της κυβέρνησης της ΝΔ, με κρίσι-
μες πολιτικές τοποθετήσεις όπως για παράδειγμα στο ζήτη-
μα των μέτρων απαγόρευσης και της αποκάλυψης των ψε-
μάτων ότι αποτελεί «παγκόσμιο πρότυπο» στην αντιμετώπιση
της πανδημίας. Το δυναμικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έπαιξε πρωτο-
πόρο ρόλο στα κινηματικά γεγονότα της περιόδου. Έσπασε
το κλίμα εθνικής συναίνεσης που προσπαθούσε να πετύχει η
κυβέρνηση της ΝΔ με πρόθυμους συμμάχους το ΣΥΡΙΖΑ και
το ΚΙΝΑΛ παίρνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες παρέμβα-
σης σε εργασιακούς χώρους και γειτονιές. Αποτέλεσε το βα-
σικό κορμό των μαχόμενων δυνάμεων, που έδωσαν τη μάχη
για την υπεράσπιση των εργατικών-λαϊκών δικαιωμάτων στις
δύσκολες συνθήκες της καραντίνας. Για τους λόγους αυ-
τούς, αλλά και για το ρόλο που μπορεί να παίξει στην ανά-
πτυξη των εργατικών και λαϊκών αγώνων στην επόμενη πε-
ρίοδο, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δέχτηκε χυδαίες επιθέσεις από την κυ-
βέρνηση και παπαγαλάκια της στα ΜΜΕ. 

Με οδηγό τα βήματα που έγιναν, ζητούμενο παραμένει η
οργανωμένη παρουσία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλες τις αναμε-
τρήσεις και τα ζητήματα που ανοίγουν και θα ανοίξουν και η

προβολή και επικαιροποίηση της αντικαπιταλιστικής εναλλα-
κτικής, του αντικαπιταλιστικού προγράμματός της. Είναι ανα-
γκαία η ανασυγκρότηση όλου του ιστού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με
την τακτική επαναλειτουργία των Τ.Ε και Κ.Ε., η πλατιά συζή-
τηση για τα πολιτικά καθήκοντα της περιόδου, η προσπάθεια
για ενιαίο σχεδιασμό της εξώστρεφης παρέμβασής μας στον
κόσμο του κινήματος.

Η εξέγερση στις ΗΠΑ επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας ότι
έχουμε μπει σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και πολιτικής
αντιπαράθεσης. Άμεσο πολιτικό καθήκον της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εί-
ναι να συμβάλλει με την παρέμβασή της, στην ανάπτυξη των
αγώνων, ενός μαζικού πολιτικού κινήματος ρήξης με την
αστική πολιτική και ανατροπής της νέας αντιλαϊκής επίθε-
σης, με βασικό στόχο «την κρίση να πληρώσει το κεφάλαιο
και όχι οι εργαζόμενοι». Να αντιπαρατεθεί στις ρατσιστικές,
εθνικιστικές και σεξιστικές εκστρατείες της άρχουσας τάξης
που στόχο έχουν και να αποπροσανατολίσουν την οργή για
τις ταξικές επιθέσεις της κυβέρνησης. 

Σε αυτή την κατεύθυνση:
Α) Ενισχύουμε τα άμεσα κινηματικά ραντεβού, δουλεύου-

με να αποκτήσουν μαζικό χαρακτήρα (Τετάρτη 3/6, 7:00 Σύν-
ταγμα διαδήλωση αλληλεγγύης στους εξεγερμένους των
ΗΠΑ, Παρασκευή 5/6, 6:00 Σύνταγμα διαδήλωση για την
παγκόσμια ημέρα για το περιβάλλον, Τρίτη 16/6, 9.00 πμ στη
Πλ. Μαβίλη στην 24ωρη απεργία στα δημόσια νοσοκομεία,
αντιρατσιστικό συλλαλητήριο μέσα στον Ιούνη ενάντια στις
εξώσεις προσφύγων, άσυλο νομιμοποίηση για πρόσφυγες
και μετανάστες).

Β) Διαμορφώνουμε και προβάλλουμε συνολική πολιτική
τοποθέτηση – πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που θα αποτελεί ένα
σύγχρονο, άμεσο, συνολικό πολιτικό αντικαπιταλιστικό πρό-
γραμμα πάλης και τους τρόπους και τα πολιτικά μέσα επιβο-
λής ενός τέτοιου προγράμματος. Με άξονα αυτό απευθυνό-
μαστε σε όλο το αγωνιστικό δυναμικό του κινήματος  τις μα-
χόμενες δυνάμεις της αριστεράς και σε κάθε αγωνιστή που
θέλει να παλέψει για μια καλύτερη ζωή. Για την προβολή αυ-
τής της πολιτικής πρότασης οργανώνουμε κεντρική ανοικτή
πολιτική εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ το τελευταίο 10ήμερο
του Ιούνη  στην Αθήνα.

Γ) Η ΚΣΕ καλεί κάθε Τ.Ε. και Κ.Ε. να συνεδριάσει για να
συζητήσει για τις εξελίξεις και τις θέσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
να σχεδιάσει την παρέμβαση στο χώρο ευθύνης της.

Η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Αθηνα 1/6/2020

Ολόκληρο το κείμενο στο https://antarsya.gr/node/5683

Πολιτική παρέμβαση ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος Μουσείο ΕΑΜ 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Γαλαξίας Λένορμαν 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Μαντζαγριωτάκη και Θησέως 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 1μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ
ΠΑΤΡΑ Πλατεία Όλγας 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/6
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Γερμανός 11.30πμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ  Λαϊκή 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Πλ. Σημηριώτη 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12μ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ 
Πλατεία Αγίου Λαζάρου 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΙΛΙΟΝ Λαϊκή 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 6μμ
NIKAIA Λαϊκή 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ 
Σβώλου με Γούναρη 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλ. Αγοράς 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια  11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 11.30πμ

Εξορμήσεις

ΒΟΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6, 8μμ (fb.com/sekvolou)
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6  
πάρκο Εθν.Αντίστασης (έναντι ΟΤΕ) 7μμ
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 
Πολύκεντρο, Κουντουριώτου και Νεότητος
8μμ (fb.com/sekneouirakleiou)
ΗΠΑ, μια εξέγερση με βαθειές ρίζες
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 7μμ
(skype – πληρ. fb.com/sekxalandri)
ΗΠΑ, μια εξέγερση με βαθειές ρίζες

Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6,  
γήπεδο μπασκετ Ιερού  Λόχου 3-5 (skype,
πληροφορίες fb.com/sekmarousiou) 8μμ
Η εργατική τάξη, ο ιστορικός νεκροθάφτης
του καπιταλισμού
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6,   7.30μμ, 
στέκι «Εκτός Σχεδίου», Νισύρου και 
Πάτμου  μέσω messenger – 
πληρ. Fb.com/sekneasionias
Εργατική επανάσταση και δημόσια υγεία
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαρίδας

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 
καφέ Spirit, πλ. Βυζαντίου 7μμ
Τρότσκι: Προβλήματα της καθημερινής
ζωής
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6, 7μμ (skype)
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6, καφέ Ποέτα  8μμ
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 πάρκο ΚΑΠΑΨ  7μμ
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλήτρια: Τζέρυ Μιλούση

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6,  
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Από τους Μαύρους Πάνθηρες στους Black
Lives Matter – το κίνημα των Μαύρων στην
Αμερική
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6,  
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλήτρια: Χριστίνα Παπαβασιλείου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/6   
καφέ Ηλιόπετρα (στοά Θησέως και
Αγ.Πάντων) 7μμ
Από τους Μαύρους Πάνθηρες στους Black
Lives Matter – το κίνημα των Μαύρων στην
Αμερική
Ομιλήτρια: Εύη Μαχοβίτσκαγια

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 18/6 
θεατράκι πλατεία Χαλανδρίου 6.30μμ
(fb.com/sekxalandri)
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Μανιάνα Μητροπούλου

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα
από την ανεξάρτητη δρά-
ση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει
διορθώσεις. Πρέπει να ανα-
τραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευ-
τικός δρόμος προς μια τέτοια
αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δι-
καιοσύνη, όλο το αστικό κρά-
τος λειτουργεί για να προστα-
τεύσει τα συμφέροντα της
άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο
τον πλούτο μέσα στον καπιτα-
λισμό. Μια νέα κοινωνία απαλ-
λαγμένη από την εκμετάλλευ-
ση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να
δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά
στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου
και προγραμματίσουν την πα-
ραγωγή και την διανομή σύμ-
φωνα με τις ανθρώπινες
ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυ-
ριαρχούν οι μεγάλες πολυε-
θνικές. Μόνο εάν παλέψουμε
όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπε-
δο, μπορούμε να σταματήσου-
με τους πλούσιους και δυνα-
τούς που κυριαρχούν πάνω

στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό
μπορεί να πετύχει μόνο εάν εί-
ναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία
της Ρωσίας όπου ακόμα και
μια νικηφόρα αλλά απομονω-
μένη επανάσταση όπως ο
Οκτώβρης του ’17 ηττήθηκε
κάτω από την πίεση της παγ-
κόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε
τον δρόμο για την επικράτηση
του Στάλιν και την μετατροπή
της Ρωσίας σε κρατικό καπι-
ταλισμό. Του ίδιου τύπου κα-
θεστώτα δημιουργήθηκαν αρ-
γότερα στην Ανατολική Ευρώ-
πη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την
καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδή-
ποτε προσπάθεια που έχει
στόχο την διαίρεση της εργα-
τικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι
σε μια Ελλάδα – φρούριο,
κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο,
που καταδικάζει πρόσφυγες
και μετανάστες να πεθαίνουν
στα σύνορά της και να αντιμε-
τωπίζουν ρατσιστικές διακρί-
σεις αν καταφέρουν να τα πε-
ράσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα
όλων των ανθρώπων, ανεξάρ-
τητα από χρώμα, φυλή και φύ-
λο καθώς και όλους τους κα-
ταπιεσμένους να οργανώνουν

την αντίστασή τους. Υποστη-
ρίζουμε όλα τα αυθεντικά
εθνικοαπελευθερωτικά κινή-
ματα. 
Παλεύουμε για την πραγματι-
κή κοινωνική, πολιτική και οι-
κονομική ισότητα των γυναι-
κών και για το τέλος όλων των
διακρίσεων ενάντια στους
ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύ-
στημα που καταστρέφει τον
πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγω-
νισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε εί-
ναι δυνατοί γιατί είναι οργα-
νωμένοι, γιατί ελέγχουν τον
πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικαστή-
ρια και τον στρατό. Για να
συγκρουστεί μ’ αυτή την δύ-
ναμη, η εργατική τάξη χρει-
άζεται να είναι κι αυτή οργα-
νωμένη. Το Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο
να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατι-
κή τάξη. Το επαναστατικό
κόμμα είναι αναγκαίο για να
δυναμώσει το κίνημα, να ορ-
γανώσει τον κόσμο μέσα σ’
αυτό και να βοηθήσει να ανα-
πτυχθούν εκείνες οι ιδέες και
εκείνες οι στρατηγικές που θα
μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συ-
νολικά τον καπιταλισμό. 
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“Είμαι 84 κι ακόμα διαδηλώνω γι' αυτά
τα πράγματα” έγραφε το πλακάτ
μιας γυναίκας στις ΗΠΑ αυτές τις

μέρες. Ο αντιρατσιστικός ξεσηκωμός που συγ-
κλονίζει τις ΗΠΑ πατάει σε μια παράδοση αγώ-
νων τόσο παλιά όσο και τα χρόνια αυτής της
γυναίκας. 

Το τέλος του Πολέμου βρήκε σε ισχύ τους
νόμους Jim Crow, ένα σύνολο ρατσιστικών νό-
μων, τοπικών κι ομοσπονδιακών, που επέβα-
λαν το διαχωρισμό των μαύρων από τους λευ-
κούς σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής. Ακό-
μα και το λιντσάρισμα των μαύρων δεν ανήκε
στο παρελθόν, με πιο γνωστή τη δολοφονία
δύο οικογενειών μαύρων βετεράνων του Β'
ΠΠ, που επιστρέφοντας από τον πόλεμο λιν-
τσαρίστηκαν το 1946 στο Γουόλτον της Τζόρ-
τζια από τις συμμορίες των λευκών γαιοκτημό-
νων.   

Το 1949 το να τραγουδήσει δημόσια ένας
διάσημος μεν, μαύρος κι αριστερός δε, τρα-
γουδιστής δεν ήταν αυτονόητο. Η περίπτωση
της συναυλίας του βαρύτονου και ηθοποιού
Πολ Ρόμπσον στο Πίκσιλ του Νιού Τζέρσεϋ
έμεινε στην ιστορία όταν ο Ρόμπσον κινδύνεψε
με λιντσάρισμα και η συναυλία αναβλήθηκε
αρχικά εξαιτίας της βίαιης επίθεσης ρατσι-
στών και αστυνομίας, για να πραγματοποιηθεί
λίγες μέρες μετά χάρη στην περιφρούρηση
των τοπικών εργατικών συνδικάτων. Η θέα του
παραμορφωμένου πτώματος του Έμετ Τιλ,
στην κηδεία του το 1954, ενός δεκατετράχρο-
νου μαύρου που λιντσαρίστηκε στο Μισισιπί
προκάλεσε σοκ και οργή σε εκατομμύρια.

Αυτή η οργή μεταφράστηκε σε κίνημα τότε
που η Ρόζα Παρκς, γραμματέας του τοπικού
ΝΑACP (από τις πιο παλιές αντιρατσιστικές
οργανώσεις στις ΗΠΑ) στο Μοντγκόμερι, αρ-
νήθηκε να σηκωθεί από τη “λευκή” θέση του
λεωφορείου, πυροδοτώντας ένα κίνημα μποϋ-
κοτάζ στα λεωφορεία που διήρκεσε για περισ-
σότερο από ένα χρόνο. Ο μη βίαιος τρόπος
πάλης ήταν το μοτίβο για αρκετά χρόνια. Οι κι-
νητοποιήσεις στο Γκρίνσμπορο και το Νάσβιλ
το '60, οι πορείες στο Σέλμα της Αλαμπάμα το
'65, η μεγάλη διαδήλωση στην Ουάσιγκτον το
1963 – όπου o Mάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφώνησε
την ιστορική του ομιλία “Ι have a dream” - ήταν
μερικά μόνο από τα στιγμιότυπα του κινήμα-
τος που έμεινε στην ιστορία ως Κίνημα για τα
Κοινωνικά Δικαιώματα (Civil Rights Movement)
κι έφτασε στην κατάκτηση, μόλις το 1964, της
νομικής κατάργησης των διαχωρισμών λόγω
χρώματος και την επόμενη χρονιά στο καθολι-
κό δικαίωμα στην ψήφο.

Ωστόσο οι κρατικές αρχές και οι ρατσιστές
– στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους – δεν ακο-
λουθούσαν την ίδια ειρηνική οδό. Οι δεύτεροι
δολοφονούσαν και οι πρώτοι -όποτε δεν δολο-
φονούσαν- αναλάμβαναν να τους βγάζουν λά-
δι. Η ζωή στις φτωχογειτονιές εξακολουθούσε
να είναι κόλαση, είτε γιατί θα γινόσουν στόχος
από τους μπάτσους είτε γιατί θα συνέχιζες να
είσαι καταδικασμένος στην ανεργία και την
αβεβαιότητα, την ίδια στιγμή που το κράτος
διαφήμιζε το american dream. 

Ριζοσπαστικότερες φωνές σαν του Μάλκολμ
Χ άρχισαν να ακούγονται όλο και περισσότε-
ρο, προπαγανδίζοντας την αντίσταση “με κάθε
τρόπο”. Ο Μαλκολμ Χ, είχε αναδειχθεί σε ηγε-
τική φυσιογνωμία του κινήματος και ήδη ακο-
λουθούσε πορεία προς τα αριστερά. Από εξέ-
χον μέλος της σεπαρατιστικής οργάνωσης
“Έθνος του Ισλάμ”, από το '64 που αποχώρη-
σε μέχρι την επόμενη χρονιά που δολοφονή-

θηκε, ο Μάλκολμ Χ ανέπτυξε σχέσεις με την
επαναστατική αριστερά και δήλωνε σοσιαλι-
στής “από τη στιγμή που ο σοσιαλισμός θα
σήμαινε καλύτερες μέρες για τον μαύρο πλη-
θυσμό”. 

Οι εκρήξεις στις γειτονιές των μεγαλουπό-
λεων άρχισαν να κάνουν ακόμα μεγαλύτερο
κρότο.

Το Χάρλεμ θα έπαιρνε φωτιά τον Ιούλιο του
'64 όταν ο μπάτσος Τόμας Κίλιγκαν θα δολο-
φονούσε τον 15χρονο αφροαμερικάνο Τζέιμς
Πάουελ. Λίγες μέρες μετά θα ξεσηκωνόταν το
Ρότσεστερ και η Φιλαδέλφεια. Ένα χρόνο με-
τά η μεγαλύτερη εξέγερση μέχρι τότε θα γινό-
ταν στο γκέτο του Γουάτς του Λος Άντζελες.
14.000 εθνοφρουροί άφησαν πίσω τους 34 νε-
κρούς στην επιχείρηση καταστολής της εξέ-
γερσης. Ακολούθησε το Σικάγο την επόμενη
χρονιά και το “Μακρύ καυτό καλοκαίρι” του
1967 όπου ξέσπασαν 159 εξεγέρσεις σε πό-
λεις και γειτονιές. 

Βιετνάμ
Πλέον από “κίνημα για τα κοινωνικά δικαιώ-

ματα” προσηλωμένο στη μάχη ενάντια στον
καθιερωμένο ρατσισμό του Νότου, η μάχη είχε
μεταφερθεί στις γειτονιές της εργατικής τά-
ξης στις μεγάλες αμερικάνικες πόλεις. Η κυ-
βέρνηση τους έλεγε ότι πρέπει να πάνε να
σκοτωθούν πολεμώντας “τους κόκκινους” στο
Βιετνάμ, μια χώρα που άκουγαν για πρώτη φο-
ρά οι περισσότεροι. Αλλά η ζωή στη γειτονιά
παρέμενε ίδια. Φτώχεια, ρατσισμός, αστυνομι-
κές παρενοχλήσεις.

“Παίρνουμε νεαρούς μαύρους που έχουν
πληγωθεί από την κοινωνία μας, και τους στέλ-
νουμε οχτώ χιλιάδες μίλια μακριά, στη Νοτιοα-
νατολική Ασία, για να εγγυηθούν ελευθερίες
που δεν τις έχουν στη νοτιοδυτική Τζόρτζια ή
στο ανατολικό Χάρλεμ” έλεγε ο Μάρτιν Λού-

θερ Κινγκ που από αντιρατσιστής πασιφιστής
πάστορας, θα μετακινούνταν σε όλο και περισ-
σότερο αντικαπιταλιστικές θέσεις υποστηρί-
ζοντας ότι ο αγώνας έπρεπε να διεξαχθεί
ενάντια στο “τριπλό κακό, του πολέμου, του
ρατσισμού και της οικονομικής ανισότητας”.
Υποστήριξε το μέσο της απεργίας και δήλωνε
ότι “κάποια στιγμή πρέπει να αναρωτηθούμε
γιατί υπάρχουν σαράντα εκατομμύρια φτωχοί
στην Αμερική. Κι όταν θέτεις αυτό το ερώτη-
μα, τότε αρχίζεις να αμφισβητείς την καπιταλι-
στική οικονομία”. 

Η δολοφονία του στις 4 Απριλίου 1968 θα
πυροδοτούσε το επόμενο μεγάλο ξέσπασμα
εξεγέρσεων. Σε 125 πόλεις χιλιάδες μαύροι,
αλλά και λευκοί αντιρατσιστές, θα έβγαιναν
στο δρόμο για αρκετές ημέρες, με τις μεγαλύ-
τερες διαδηλώσεις να γίνονται στην Ουάσιγ-
κτον, το Σικάγο και τη Βαλτιμόρη. 

Δυο χρόνια πριν, στο Όκλαντ, ο Μπόμπι Σιλ
με τον Χιούι Νιούτον είχαν ιδρύσει το Κόμμα
των Μαύρων Πανθήρων για την Αυτοάμυνα.
Μια μαχητική οργάνωση αφροαμερικάνων που
από τη μια χρησιμοποιούσαν τις δυνατότητες
που έδινε η αμερικάνικη νομοθεσία περί οπλο-
χρησίας για να περιφρουρούν τις γειτονιές
τους από την αστυνομική αυθαιρεσία και την
ίδια στιγμή οργάνωναν το δικό τους δίκτυο για
να καλύψουν τις ανάγκες των γειτονιών τους
σε Παιδεία και Υγεία.  Στηριγμένοι σε ένα πρό-
γραμμα 10 άμεσων διεκδικήσεων, οι Μαύροι
Πάνθηρες έφτασαν να μετράνε χιλιάδες μέλη
και την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψη-
φίας του μαύρου πληθυσμού.

Το Μάη του '68 στην αυτοκινητοβιομηχανία
της Ντοντζ στο Ντιτρόιτ, θα ιδρυόταν το
DRUM (Dodge Revolutionary Union Movement)
μια οργάνωση μαύρων εργατών – το 70% των
εργατών του εργοστασίου ήταν μαύροι – που
θα έφτανε να οργανώσει μια απεργία 4.000

εργατών και θα στοίχιζε την παραγωγή 3.000
αυτοκινήτων. Το παράδειγμά τους ακολούθη-
σαν και συνάδελφοί τους στη Φορντ (FRUM)
και την Κράισλερ (ELRUM), φτιάχνοντας όλοι
μαζί το Σύνδεσμο Μαύρων Επαναστατών Ερ-
γατών.

“Διαφωνούμε με την ιδέα ότι η λύση για τα
προβλήματά μας είναι η εγκαθίδρυση μιας νέ-
ας οικονομίας μαύρων καπιταλιστών, όπου
μαύροι εργοστασιάρχες θα εκμεταλλεύονται
μαύρους εργάτες όπως κάνουν οι λευκοί. Τη
λύση τη βλέπουμε, όχι στην εγκαθίδρυση μιας
κοινότητας με εθνικιστικά κριτήρια, αλλά αυ-
τής όπου όλες οι μορφές εκμετάλλευσης και
καταπίεσης θα έχουν εξαφανιστεί” υποστήριζε
ο Τζον Γουότσον, ένας από τους ηγέτες του
Συνδέσμου.

Εξεγέρσεις
Συνεχόμενη ριζοσπαστικοποίηση, οργάνωση

κι εξεγέρσεις για τον μαύρο πληθυσμό συν-
δυασμένη με το μεγάλο κίνημα ενάντια στον
πόλεμο του Βιετνάμ. Ο συνδυασμός τους απο-
τέλεσε μια πραγματική απειλή για την άρχου-
σα τάξη της υπερδύναμης. Με μια καλά σχε-
διασμένη επιχείρηση – υπό το όνομα Cointel-
pro – η αμερικάνικη κυβέρνηση δολοφόνησε
δεκάδες αγωνιστές κι αγωνίστριες, διάβρωσε
οργανώσεις σε σημείο διάλυσης, φυλάκισε με
ψεύτικες κατηγορίες εκατοντάδες – ορισμέ-
νους μέχρι σήμερα. Τα χρόνια που ακολούθη-
σαν οι αυταπάτες για αλλαγή μέσα από το Δη-
μοκρατικό Κόμμα ξανακυριάρχησαν. Πολλές
πόλεις που συγκλονίστηκαν από τις εξεγέρ-
σεις της δεκαετίας του '60, απέκτησαν μαύ-
ρους δημάρχους. Ελάχιστα άλλαξαν στις φτω-
χογειτονιές τους.

Η οργή θα συνέχιζε να υπάρχει και θα έκανε
ξανά την εμφάνισή της τον Απρίλη του 1992,
όταν η αθώωση των μπάτσων που βιντεοσκο-
πήθηκαν να κακοποιούν τον αφροαμερικάνο
Ρόντνι Κινγκ έβαλε τη σπίθα για να πάρουν φω-
τιά οι δρόμοι του Λος Άντζελες. Ο δημοσιογρά-
φος και συγγραφέας Λούις Ροντρίγκεζ θα
έγραφε τότε: “Σε πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα,
κάθε είδους άνθρωποι διαδήλωσαν ενάντια
στην ετυμηγορία της υπόθεσης Ρόντνι Κινγκ,
ένα θέμα με το οποίο οι περισσότεροι Αμερικα-
νοί συμφωνούν ανεξάρτητα από το χρώμα. Αν
και το 'φυλετικό' ζήτημα συνεχίζει να μας καίει,
το ζήτημα εδώ είναι ταξικό. Η βία του Λος Άν-
τζελες ήταν η πρώτη μεγάλη κοινωνική απάν-
τηση σε μια οικονομική επανάσταση που ξεκί-
νησε πριν από χρόνια” -όπου “οικονομική επα-
νάσταση” εννοούσε τον νεοφιλελευθερισμό
της εποχής Ρήγκαν. Την εξέγερση κατέστειλε
ο στρατός αφήνοντας πίσω 63 νεκρούς.

Το κίνημα Βlack Lives Matter πάτησε πάνω
σε αυτή την παράδοση. Οι ΗΠΑ το 2009 απέ-
κτησαν τον πρώτο αφροαμερικανό πρόεδρο.
Μέχρι το 2017 που κυβέρνησε ο Ομπάμα, τα
ονόματα του Τράβιον Μάρτιν, του Μάικλ
Μπράουν, του Έρικ Γκάρνερ και πολλών ακό-
μα, θα ακούγονταν από χιλιάδες στόματα που
διαδήλωναν ζητώντας δικαιοσύνη. Το κοινό
στοιχείο ήταν ότι είχαν δολοφονηθεί από την
αστυνομία των ΗΠΑ επειδή ήταν μαύροι. Η
διάψευση των προσδοκιών από τον Ομπάμα
θα μπορούσε να γυρίσει αυτόν τον κόσμο στο
σπίτι του. Αντίθετα, φούντωσε την οργή στα
χρόνια του Τραμπ κι έστρεψε ακόμα περισσό-
τερο κόσμο στα αριστερά, σε βαθμό που οι
συγκρίσεις αναγκαστικά να γυρνάνε στην καυ-
τή δεκαετία του '60.

Στέλιος Μιχαηλίδης

10 Ιούνη 2020, Νο 1425Ιστορία εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Το αντιρατσιστικό κίνημα στις ΗΠΑ

Βαθειές ρίζες

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στο Σέλμα, Αλαμπάμα το 1964



Πλήθος κόσμου συμμετείχε την Παρασκευή 5
Ιούνη στην παράσταση διαμαρτυρίας έξω από
τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για

την πειθαρχική δίωξη του αντιρατσιστή εκπαιδευτικού
Τζεμαλή Μηλιαζήμ από την Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρ. & Δ. Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης για
αναρτήσεις - σχόλια στο “facebook”. Διαβάστηκαν ψη-
φίσματα συμπαράστασης από τον Διδασκαλικό Σύλλο-
γο Ξάνθης, την ΕΛΜΕ και τον Φοιτητικό Σύλλογο Ξάν-
θης και επιδόθηκε το ψήφισμα αλληλεγγύης του Διδα-
σκαλικού Συλλόγου στη διεύθυνση. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, μέλη
της ΚΕΕΡΦΑ, μέλη του Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης,
αλλά και άνθρωποι απ' όλη την αριστερά της πόλης.
Την αμέριστη συμπαράστασή τους στον Τζεμάλη για
την πρωτοφανή αυτή δίωξη έχουν εκφράσει με ψηφί-
σματα και ανακοινώσεις αρκετές ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ πα-
νελλαδικά, αλλά και πολιτικές οργανώσεις όπως η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ που σε ανακοίνωσή της καλεί “όλες τις δυνά-
μεις της μαχόμενης Αριστεράς, τα συνδικάτα, τους αν-
τιρατσιστές-αντιφασίστες/τριες, να εκφράσουν την αλ-
ληλεγγύη τους στον Τζεμαλή Μηλιαζήμ και να απαιτή-
σουν την άμεση παύση κάθε δίωξης”.

Είμαστε στο πλευρό σου φίλε Τζεμ...
“Ο Τζεμ είναι από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους

που έχω γνωρίσει. Ακόμα κι αν έχεις πολιτικές διαφω-
νιες, μπορείς να συζητήσεις με επιχειρήματα μαζί του
και να αναγνωρίσεις στο πρόσωπο του έναν άνθρωπο,
που με ανιδιοτέλεια και θάρρος αγωνίζεται για Δικαιο-
σύνη, Αλληλεγγύη και Ανθρωπιά. Είναι ένας άνθρωπος
περήφανος για τη ταυτότητά του, που δεν μάσα τα λό-
για του και έχει μάθει να παλεύει με αξιοπρέπεια. Κι
αυτό ενοχλεί προφανώς κάποιους. Είμαστε στο πλευρό
σου φίλε Τζεμ... γιατί η αλληλεγγυη είναι το όπλο μας”
ανέφερε η Ειρήνη Ασβεστά, νηπιαγωγός από την Ανε-
ξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Συλλόγου Εκπαιδευτι-
κών ΠΕ Καβάλας.

Ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ έχει στοχοποιηθεί από εθνικι-
στικούς κύκλους με παρελθόν στη Θράκη, εξαιτίας της
πολιτικής και κοινωνικής του δράσης. Συμμετείχε σε
όλες τις μεγάλες κινηματικές μάχες, στο αντιπολεμικό
κίνημα, σε όλες τις διεκδικήσεις των αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών, στο αντιφασιστικό κίνημα, στο κίνημα
υπεράσπισης προσφύγων και μεταναστών. Δέχτηκε μά-
λιστα επίθεση από νεοναζί της Χρυσής Αυγής, οι οποί-
οι και καταδικάστηκαν στα δικαστήρια, 

“Ελπίζω η προκαταρκτική αυτή εξέταση να καταλήξει
εκεί που πρέπει: στον κάλαθο …του αρχείου. Όχι μόνο

για να δικαιωθεί ο Τζεμαλή αλλά κυρίως για να προ-
στατευθεί η κοινή λογική και η σοβαρότητα της Πολι-
τείας” σχολίασε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο Κώ-
στας Γούναρης, που ήταν ο συνήγορος πολιτικής αγω-
γής στη δίκη για τον ξυλοδαρμό του Τζεμαλή Μηλιαζήμ
από “τάγμα εφόδου” της Χρυσής Αυγής, το 2012 στην
Ξάνθη. “Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ συμπα-
ράσταση από όλο τον κόσμο που έχει φρικάρει με το
γεγονός ότι κινείται (επί της ουσίας) πειθαρχική διαδι-
κασία για ανάρτηση για το προσφυγικό. Συνεχίζουμε
μέχρι να το πάρουν πίσω. Τον άνθρωπο που χτύπησαν
οι φασίστες για την αντιρατσιστική του δράση, να τον
ελέγχει τώρα η πρωτοβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης
για τις αναρτήσεις του - είναι ντροπή” αναφέρει ο Γιάν-
νης Μπατζανακίδης, δικηγόρος.  

“Τη στιγμή που όλος ο πλανήτης συγκλονίζεται από
τη ρατσιστική δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ, ο Τζεμαλή
Μηλιαζήμ ελέγχεται πειθαρχικά για αναρτήσεις στο “fa-
cebook” με αντιρατσιστικό περιεχόμενο, οι οποίες δεν
συνοδεύονταν καν από σχολιασμό και που προφανώς
δεν έχουν καμία σχέση με το εκπαιδευτικό του έργο σε
μία διαδικασία - παρωδία. Καλούμε κάθε σκεπτόμενο
άνθρωπο να αναλογιστεί τι σημαίνει για τις δημοκρατι-
κές ελευθερίες και τα εργατικά δικαιώματα ενδεχόμενη
τιμωρία του Τζεμαλή Μηλιαζήμ” αναφέρει στην ανακοί-
νωσή της η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης. “Τέτοιες πρακτικές του
διοικητικού μηχανισμού, κατευθυνόμενες από την κυ-
βέρνηση της ΝΔ, θυμίζουν τις μαύρες εποχές της με-
τεμφυλιακής περιόδου και της χούντας όταν ελέγχον-
ταν τα κοινωνικά φρονήματα και αποδίδονταν ανάλογο
πιστοποιητικό. Είναι επιλογές δεμένες με τα νέα μέτρα
Κεραμέως πειθάρχησης και “αξιολόγησης” των εκπαι-
δευτικών. Ζητάμε να παύσει άμεσα ο πειθαρχικός έλεγ-
χος σε βάρος του Τζεμαλή Μηλιαζήμ”.

“Ανάλογη δίωξη επιχειρείται σε βάρος ενός άλλου μέ-
λους του Πανελλαδικού Συντονιστικού της ΚΕΕΡΦΑ και
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του γιατρού στο Ιπποκράτειο Θεσσαλο-
νίκης Γιάννη Κούτρα, αντιπροέδρου της ΕΝΙΘ” ανέφερε
σε ανακοίνωσή του, το Πανελλαδικό Συντονιστικό της
ΚΕΕΡΦΑ που κατέθεσε σχετικό ψήφισμα και στη συνέ-
λευση προέδρων της ΔΟΕ το περασμένο Σάββατο.

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλες τους
συντρόφους και τις συντρόφισσες, τους φίλους και φί-
λες, τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες από τα
βάθη της καρδιάς μου για την συμπαράστασή τους.
Συνεχίζουμε μέχρι να σταματήσει η δίωξη σε βάρος
μου. Επόμενα βήματα αγώνα η απεργία ΟΛΜΕ-ΔΟΕ και
η συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσουμε και εδώ
στην Ξάνθη την Τρίτη 9 Ιούνη και η απεργία των υγει-
ονομικών στις 16 Ιούνη” δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ. 

Γ.Π.

STOP στις διώξεις συνδικαλιστών
ΞΑΝΘΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο αρχείο μπήκε η πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Γιάννη Κούτρα
αντιπροέδρου της ΕΝΙΘ την περασμένη Πέμπτη 4/6, μια μέρα με-
τά τη μαζική και μαχητική παράσταση διαμαρτυρίας που πραγμα-

τοποιήθηκε στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με στά-
ση εργασίας που κάλεσε η ΕΝΙΘ την ίδια ημέρα.

“Ευχαριστούμε όλα τα σωματεία, τους συναδέλφους, το κίνημα αλ-
ληλεγγύης στους πρόσφυγες και τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε,
είναι μια νίκη για όλους μας. Η υποχώρηση της διοίκησης του νοσοκο-
μείου είναι αποτέλεσμα της μαζικής καμπάνιας που προηγήθηκε” δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Γιάννης Κούτρας.

Στη συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο, την περασμένη Τετάρτη καλούσε
η ΕΝΙΘ, το Συντονιστικό Νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, η ΚΕΕΡΦΑ, η
πρωτοβουλία Support health workers ενώ το παρών έδωσαν συνδικαλι-
στές και από άλλα σωματεία που είχαν εκδώσει ψηφίσματα στήριξης ζη-
τώντας να σταματήσει εδώ και τώρα η προκλητική δίωξη. Δεκάδες ερ-
γαζόμενοι και εργαζόμενες, γιατροί και νοσηλευτές του Ιπποκράτειου
και άλλων νοσοκομείων, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και του αντιρατσιστικού κινή-
ματος, έδωσαν το πιο ηχηρό μήνυμα ότι οι διώξεις δεν θα περάσουν.

Στοιχειώδες δικαίωμα
Την πειθαρχική δίωξη του Γιάννη Κούτρα έχει ζητήσει η Διοίκηση

του ΕΚΑΒ για “ανάρμοστη” συμπεριφορά του σε τηλεφωνική του πα-
ρέμβαση ως αντιπροέδρου της ΕΝΙΘ που αφορούσε στην απόφαση
της διοικήτριας να συνοδεύεται κάθε πλήρωμα ασθενοφόρου του
ΕΚΑΒ από αστυνομικούς προκειμένου να εισέλθει σε οποιαδήποτε
Καμπ προσφύγων. Το ΔΣ της ΕΝΙΘ ζήτησε όχι μόνο να σταματήσει η
δίωξη αλλά κατήγγειλε “για ακόμα μια φορά, την απαράδεκτη εντολή
της Διοίκησης του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης” γιατί “αποτελεί κατάφορο
αποκλεισμό στην πρόσβαση προσφύγων και μεταναστών στις υπηρε-
σίες υγείας στερώντας τους ακόμα και το στοιχειώδες δικαίωμα στην
επείγουσα περίθαλψη...” 

Τη συγκέντρωση άνοιξε ο Γιάννης Κούτρας που συνέδεσε τη δίωξη
με τη ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης, ενώ ανέδειξε τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει όλη η Υγεία και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στην
πανυγειονομική απεργία της 16/6.

Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμούς ο γραμματέας της ΕΝΙΘ Χρή-
στος Καραχρήστος, ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων Ιπποκρα-
τείου Χρήστος Τζελέπης, που διάβασε το ψήφισμα καταδίκης της συν-
δικαλιστικής δίωξης του σωματείου, η Κατερίνα Αβραμίδου από το Συν-
τονιστικό Νοσοκομείων, η Λίτσα Σιούστη, μία από τις επικουρικές εργα-
ζόμενες που βρίσκονται υπό απόλυση και ο Νίκος Χατζάρας, μέλος ΔΣ
του Σωματείου Εργαζομένων στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, που
μετέφερε το ψήφισμα στήριξης του σωματείου του. Επίσης ανακοινώ-
θηκαν τα ψηφίσματα στήριξης του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομεί-
ου «Ο Άγιος Σάββας», του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν. «Ασκληπιείο
Βούλας», της ΠΟΣΠΕΡΤ, του ΣΕΛΜΑ, του Σωματείου Εργαζομένων του
ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ, καθώς και του Σωματείου Σερβιτό-
ρων-μαγείρων Θεσσαλονίκης.

Στο τέλος της κινητοποίησης, οι συγκεντρωμένοι ανέβηκαν στο γρα-
φείο του διοικητή. Ο τελευταίος επέλεξε να απουσιάζει, αφήνοντας στη
θέση του τον αναπληρωτή του ο οποίος δήλωσε αναρμόδιος. Οι συγ-
κεντρωμένοι απαίτησαν από τη διοίκηση του νοσοκομείου να τηρήσει
την προφορική της δέσμευση απέναντι στους εκπροσώπους της ΕΝΙΘ
και της ΟΕΝΓΕ.
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Τα χειρότερα δεν είναι πίσω μας, όπως
έσπευσε να κομπάσει, μιλώντας στην
Εφημερίδα των Συντακτών, ο υπουργός

Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Βρίσκονται
μπροστά μας. Ακόμα και με τα ίδια τα (μάλλον
υπεραισιόδοξα) σενάρια της κυβέρνησης αυτό
που έρχεται δεν είναι η “ανάταξη της οικονο-
μίας” αλλά ένα τσουνάμι περικοπών, απολύσε-
ων, κλεισιμάτων και χρεοκοπιών. 

Ένα από τα βασικά στοιχεία που επικαλείται
η κυβέρνηση είναι η αποτίμηση της πορείας
της ελληνικής οικονομίας από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στο πρώτο τρίμηνο
της φετινής χρονιάς. Το ΑΕΠ έπεσε “μόνο” 0,9
ποσοστιαίες μονάδες κάτω (σε σύγκριση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2019). Με τα λόγια του
κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, “το
νούμερο αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα είχε ση-
μαντικά μικρότερη ύφεση από ό,τι αναμενό-
ταν, γεγονός από το οποίο εξάγουμε δύο βα-
σικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι η ελληνική
οικονομία μπήκε με δυναμισμό στο πρώτο δί-
μηνο του έτους, λόγω της αποκατάστασης της
εμπιστοσύνης που κερδίσαμε μετά την πολιτι-
κή αλλαγή του Ιουλίου. Και επίσης, ότι ο Μάρ-
τιος, μήνας στον οποίο έγινε έκρηξη της παν-
δημίας, δεν ήταν τόσο κακός για την οικονομία
όσο προβλεπόταν”. 

Και τα δυο συμπεράσματα είναι όχι μόνο αυ-
θαίρετα αλλά και ψεύτικα. 

Η ελληνική οικονομία δεν μπήκε με δυναμι-
σμό αλλά με έντονα σημάδια κάμψης στη φετι-
νή χρονιά. Τον Μάρτη, λίγες μέρες πριν από
το lock down, η Καθημερινή (που μόνο για αν-
τικυβερνητισμό δεν μπορεί να κατηγορηθεί)
περιέγραφε με αυτά τα λόγια την πορεία της
οικονομίας:

“Ο ρυθμός ανάπτυξης χαμήλωσε ταχύτητα
το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Συγκεκριμένα,
αυξήθηκε μόνο κατά 1% σε σύγκριση με την
ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ
μειώθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με το 3ο τρί-
μηνο”. 

Οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι και οι κάθε λο-
γής επενδυτές είχαν υποδεχτεί πράγματι με
μεγάλη ικανοποίηση την “πολιτική αλλαγή του
Ιουλίου”, την επιστροφή του δικού τους κόμ-
ματος στην εξουσία δηλαδή. Αλλά αυτή η ικα-
νοποίηση δεν μεταφράστηκε ποτέ σε επενδύ-
σεις: το 2019, ο ρυθμός αύξησης των επενδύ-
σεων έκλεισε με ένα μίζερο 0,7%, ακόμα χαμη-
λότερα δηλαδή και από το 0,8% του 2018.

Aπό τις διάφορες προβλέψεις της κυβέρνη-
σης ούτε μια σχεδόν δεν έχει επιβεβαιωθεί μέ-
χρι σήμερα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
στην έκθεση του περασμένου Οκτώβρη εκτι-
μούσε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας θα έκλεινε τελικά στο 2% το 2019
για να αγγίξει το 2,2% στο 2020. Παρόμοιες
ήταν και οι εκτιμήσεις της Κομισιόν. Η κυβέρ-
νηση κατηγορούσε τότε τους διεθνείς οργανι-
σμούς για απαισιοδοξία. Στον προϋπολογισμό
ο Σταϊκούρας προέβλεπε ανάπτυξη 2,0% για
το 2019 που θα εκτινασσόταν (χάρη στην απο-
κατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών
προφανώς) στο 2,8% στη φετινή χρονιά. 

Παρά τις αλλεπάλληλες αυτές διαψεύσεις ο
Σταϊκούρας συνεχίζει ακόμα και σήμερα να
βλέπει ροζ συννεφάκια στον ορίζοντα και να
αγνοεί τις “απαισιόδοξες” προβλέψεις των διε-
θνών οργανισμών και των μεγάλων οικονομι-
κών επιτελείων. Στη συνέντευξη που έδωσε
στη Εφημερίδα των Συντακτών εξέφρασε για
μια ακόμα φορά την πεποίθηση ότι, χάρη στα
μέτρα στήριξης της οικονομίας που πήρε η κυ-
βέρνηση, η ύφεση θα είναι στην Ελλάδα φέτος
πολύ μικρότερη από αυτήν που προβλέπουν η
Κομισιόν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Μαύρη τρύπα
Στην ίδια συνέντευξη ο υπουργός Οικονομι-

κών διαβεβαιώνει ότι το ελληνικό δημόσιο δεν
πρόκειται να αντιμετωπίσει ταμειακά προβλή-
ματα:

“Η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομι-
κών κάνουν συνετή και υπεύθυνη χρήση του
«ταμείου» της χώρας. Γίνεται κατάλληλη χρή-
ση των πόρων από τα ταμειακά διαθέσιμα των
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και παράλληλα
αντλούνται, με επιτυχία, παρά το δυσμενές οι-
κονομικό περιβάλλον, σημαντικά κεφάλαια
από τις αγορές... Με τα σημερινά δεδομένα, η
Ελλάδα δεν χρειάζεται να προσφύγει στις νέ-
ες, ειδικές πιστοληπτικές γραμμές του Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας...”

Λίγες ημέρες μόνο αργότερα το υπουργείο
Οικονομικών “βγήκε στις αγορές” με στόχο να
αντλήσει με ένα νέο δεκαετές ομόλογο 2,5 δι-

σεκατομμύρια. Το τελευταίο δεκαετές ομόλο-
γο που είχε εκδώσει το ελληνικό δημόσιο ήταν
τον περασμένο Οκτώβρη, με το οποίο είχε
συγκεντρώσει τότε 1,5 δισεκατομμύριο με επι-
τόκιο 1,5%. Τώρα ο Σταϊκούρας ελπίζει ότι το
επιτόκιο θα είναι ελαφρώς χαμηλότερο. Ακόμα
και αν τα καταφέρει, όμως, η επιτυχία δεν θα
οφείλεται στο “στιβαρό χέρι του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη” αλλά στο πρόγραμμα στήριξης της
Ευρωπαϊκής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας και στον κορονοϊό -που
“έπεισε” την Κριστίν Λαγκάρντ να συμπεριλά-
βει και τα ελληνικά ομόλογα, παρόλο που θεω-
ρούνται “σκουπίδια” από τους οίκους αξιολό-
γησης, στο πρόγραμμα αγοράς τίτλων της
τράπεζας. Όπως γράφει η εφημερίδα Τα Νέα
(9.6.2020):

“Η ΕΚΤ είχε αγοράσει έως το τέλος του Μαΐ-
ου, στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP
(Pandemic Emergency Purchase Programme),
ελληνικά ομόλογα αξίας 4,69 δισ. ευρώ. Πα-
ράλληλα, στην τελευταία συνεδρίασή της απο-
φάσισε την αύξηση των κονδυλίων για τις
έκτακτες αγορές ενεργητικού λόγω πανδημίας
κατά 600 δισ. ευρώ, στο 1,35 δισ. ευρώ συνο-
λικά. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα θα αγοράσει περισσότερα ελληνικά
ομόλογα, στηρίζοντας έτσι το κόστος δανει-
σμού της χώρας”. 

Λίγες μόνο ημέρες πριν τη νέα έξοδο στις
αγορές, η κυβέρνηση είχε παραδεχτεί δημό-
σια τις “πιέσεις στον προϋπολογισμό”. Τα φο-
ρολογικά έσοδα έχουν κάνει βουτιά και από τα
“πρωτογενή πλεονάσματα” έχουμε περάσει
πλέον σε “πρωτογενή ελλείμματα” - που έφτα-
σαν στο 1,4 δις το πρώτο τετράμηνο του
έτους (το πρώτο τετράμηνο του 2019 είχαμε
πρωτογενές πλεόνασμα 1,5 δις).

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική από
τον ωραία εικόνα που ζωγραφίζει ο Σταϊκού-
ρας: τα δημόσια ταμεία είναι ήδη άδεια και αρ-
γά ή γρήγορα η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να
προσφύγει και πάλι στους “δανειστές” για
βοήθεια -με τους συνήθεις όρους. Με άλλα
λόγια αυτό που βρίσκεται μπροστά μας δεν εί-
ναι η “ανάταξη της οικονομίας” αλλά νέα μνη-
μόνια.

Λιτότητα για τους εργάτες, 
δώρα στους καπιταλιστές

Η κυβέρνηση έχει εναποθέσει όλες της τις
ελπίδες στο πρόγραμμα των 750 δις στήριξης
της Ευρωπαϊκής Οικονομίας που πρότεινε
πριν από λίγες μέρες η Κομισιόν. Με βάση αυ-
τό το πρόγραμμα η κυβέρνηση αναμένει να ει-
σπράξει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια πάνω
από 30 δισεκατομμύρια – 22,5 δις σε επιδοτή-
σεις και 9,4 δις σε δάνεια- από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αλλά το πρόγραμμα αυτό είναι ακόμα
στον αέρα: η Κομισιόν προτείνει να χρηματο-
δοτηθεί με την έκδοση χρέους από την ίδια
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ένα είδος Ευρωομολό-
γου), κάτι που είναι ταμπού για κάποιες χώρες
(Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία) οι οποίες
έχουν ήδη εκφράσει τις αντιρρήσεις τους και
για τις “επιδοτήσεις” (θα πρέπει κατά τη γνώ-
μη τους η βοήθεια να περιοριστεί μόνο σε δά-
νεια). Αλλά ακόμα και αν τελικά καμφθούν οι
αντιρρήσεις τους (με κάποια ανταλλάγματα
προφανώς) η βοήθεια θα αργήσει πολύ να
φτάσει -το πρόγραμμα πρέπει να εγκριθεί από
το Ευρωκοινοβούλιο και όλα τα κράτη-μέλη
για να τεθεί σε εφαρμογή. Και με τα ταμεία
άδεια το ελληνικό δημόσιο δεν έχει την πολυ-
τέλεια της αναμονής

Οι εργάτες και οι φτωχοί, όμως, δεν έχουν
να περιμένουν έτσι και αλλιώς τίποτα από τη
βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο,
σχεδόν, των χρημάτων που ευελπιστεί να ει-
σπράξει η κυβέρνηση θα διοχετευθεί σύμφω-
να με τα σχέδιά της αποκλειστικά για την στή-
ριξη των επιχειρήσεων. Ο στόχος υποτίθεται
ότι θα είναι η διατήρηση και της οικονομικής
δομής της χώρας αλλά και των θέσεων εργα-
σίας. 

Πρόκειται για ένα ακόμα χοντροκομμένο ψέ-
μα. Στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένα
ακόμα σχέδιο για τη στήριξη των καπιταλιστών
που αντί να κάνουν επενδύσεις φυγαδεύουν
τα κεφάλαιά τους στους “φορολογικούς παρά-
δεισους”.

Την περασμένη εβδομάδα Το Βήμα της Κυ-
ριακής δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας
έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας
και Δασμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την φοροδιαφυγή στις χώρες της Ευρώπης.
Σύμφωνα με την έρευνα, “ο πλούτος των ευ-
ρωπαίων πολιτών που «κρύβουν», σε υπερά-
κτιες εταιρείες (offshore) και φορολογικούς
παραδείσους, καταθέσεις, μετρητά και άλλα
περιουσιακά στοιχεία ... ανέρχεται στο ιλιγγιώ-
δες ποσό του 1,5 τρισεκατομμυρίου ευρώ”. 

Οι Έλληνες καπιταλιστές βρίσκονται, με 63
δις ευρώ, στην πέμπτη θέση αυτής της κακό-
φημης λίστας. Με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της κυβέρνησης του Μητσοτάκη
(το όνομα της Μαρέβα Μητσοτάκη βρέθηκε
πριν λίγα χρόνια στις διαβόητες λίστες των
Paradise Papers) το ποσό αυτό μπορεί να ξε-
περάσει στο τέλος της τριετίας και τα 80 δισε-
κατομμύρια. Άλλη μια τεράστια “εθνική επιτυ-
χία”. 

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Τα ψέματα του Σταϊκούρα δεν κρύβουν 
το τρελοκομείο του καπιταλισμού

Η κυβέρνηση δανείζεται για 
να επιδοτεί τους καπιταλιστές
σαν κίνητρο για να κάνουν
επενδύσεις. Αλλά οι επενδύσεις
μειώνονται ενώ οι καταθέσεις
των καπιταλιστών στις εταιρίες
οφσόρ ανεβαίνουν. 
Καιρός να σπάσουμε αυτόν 
τον φαύλο κύκλο.
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