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H ελληνοτουρκική κρίση

Επικίνδυνο κουβάρι από “μεσολαβητές”
Κ
λιμακώνονται οι παρεμβάσεις
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην κρίση της Νοτιοανατολικής Μεσογείου εν μέσω όξυνσης των διεθνών ανταγωνισμών. Πίσω από τις “ειρηνευτικές” πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης η κάθε μια
από αυτές επιδιώκει να εξασφαλίσει
τα δικά της οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή αλλά
και ευρύτερα.

Η πρόσφατη παρέμβαση του γγ
του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ αντανακλά, όπως και οι παρεμβάσεις του
ίδιου του Τραμπ, την επιδίωξη των
ΗΠΑ να αναβαθμίσουν την θέση
τους σε μια περιοχή που έχουν χάσει την πρωτοβουλία των κινήσεων.
Η Γαλλία, πέρα από την εμπλοκή
του πετρελαϊκού κολοσσού της Total, παρεμβαίνει ενεργά στη Λιβύη
και στο Λίβανο και όλο και πιο συχνά
βγάζει βόλτα το αεροπλανοφόρο
της στην Αν. Μεσόγειο. Η Γερμανία
αποτελεί τον βασικό διαμεσολαβητή
της ΕΕ με την Τουρκία. Η Ρωσία που
είχε βγει κερδισμένη αναβαθμίζοντας τη διπλωματική και στρατιωτική
της θέση μέσα από τον πόλεμο στη
Συρία τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά
και άλλες δυνάμεις εντός ΕΕ όπως η
Ιταλία ή ακόμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που εμπλέκονται όλο
και πιο ενεργά οικονομικά και στρατιωτικά στην περιοχή.
“Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία,
υπάρχουν διαπραγματεύσεις για τη
διαμόρφωση ενός μηχανισμού ώστε
να αποφευχθεί σύγκρουση σε στρατιωτικό επίπεδο, με στόχο να μειωθεί η πιθανότητα ατυχήματος στην
Ανατολική Μεσόγειο”, δήλωσε ο γγ
του ΝΑΤΟ, Στόλτνεμπεργκ, μετά τον
πόλεμο ανακοινώσεων που ακολούθησε τις συνομιλίες του με την ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση.
“Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται
για να συμπληρώσουν και όχι να αντικαταστήσουν τις συζητήσεις των
οποίων ηγείται η Γερμανία. Οι προσπάθειες της Γερμανίας είναι να αντιμετωπίσουν το βασικό πρόβλημα
των δύο πλευρών (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα κλπ) και να αποκλιμακώσουν
την κατάσταση. Το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει σε τέτοιες προσπάθειες”.
Όσον αφορά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσά τους. Ήδη από τα τέλη της περασμένης χρονιάς ο Τραμπ επιχείρησε να βάλει φρένο στην κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2,
που θα αυξήσει τις ποσότητες ρωσικού αερίου που μεταφέρονται στη
Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση
απαντά αρνητικά στην κυβέρνηση
των ΗΠΑ. Όμως την περασμένη
βδομάδα, στελέχη του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος της Γερμα-

Πομπέο

Μέρκελ

Λαβρόφ

Προηγούμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο του ΝΑΤΟ

νίας, αλλά και των Πρασίνων ζήτησαν από την Μέρκελ να σταματήσει
τον αγωγό ρωσικού αερίου NordStream 2 ως αντίδραση στη δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι.
Μέσα σε αυτές τις κόντρες, η γερμανική κυβέρνηση επιδιώκει τις δικές
της πρωτοβουλίες στη Ανατολική
Μεσόγειο. Σε μια περιοχή όπου διακυβεύονται οι ανταγωνιστικές οδοί
μεταφοράς (μη ρωσικού) φυσικού
αερίου, είτε μέσω αγωγών όπως ο
EastMed, είτε μέσω τανκερ μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου,
ο γερμανικός καπιταλισμός θέλει να
εξασφαλίσει ότι καθοδηγεί τις εξελίξεις στην περιοχή. Διεκδικεί αυτόν
τον ρόλο τυπικά σαν εκπρόσωπος
των “ευρωπαϊκών” συμφερόντων ανάμεσα τους και του ελληνικού καπιταλισμού. Και ταυτόχρονα σαν η
χώρα που παραδοσιακά είχε και εξακολουθεί να έχει τις πιο στενές οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις με
την τουρκική άρχουσα τάξη -είτε συζητάνε για το μάντρωμα των προσφύγων μέσα από κοινές συμφωνίες
με την ΕΕ, είτε την χρηματοδότηση
της Τουρκίας από ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε την εξαγωγή γερμανικών όπλων σε αυτήν.
Η ρωσική κυβέρνηση από την δική
της πλευρά, διέψευσε τις ειδήσεις
που αναπαρήγαγαν τα ελληνικά
ΜΜΕ για κοινές ρωσικές-τουρκικές
ασκήσεις αλλά σε κάθε περίπτωση
εξέδωσε και αυτή τις δικές της navtex για δύο ασκήσεις ανατολικά και
δυτικά της Κύπρου σε διεθνή ύδατα,
σε περιοχές που επικαλύπτονται με
περιοχές όπου navtex εξέδωσαν το

τουρκικό κράτος και στη συνέχεια
και η Κύπρος.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, η Μόσχα «υπέγραψε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας... Συγκεκριμένα,
το άρθρο 3 της Σύμβασης προβλέπει ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα
να καθορίζει το εύρος των χωρικών
του υδάτων έως όριο που δεν υπερβαίνει τα 12 ναυτικά μίλια... Ωστόσο,
σε ορισμένες περιπτώσεις, χώρες,
για τον ένα ή τον άλλο λόγο, καθορίζουν μια στενότερη χωρική θάλασσα. Προχωρούμε με την υπόθεση
ότι σε αυτό το ζήτημα τα κράτη καθοδηγούνται από την κοινή λογική
και λαμβάνουν υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες μιας περιοχής.
Όταν πρόκειται για καταστάσεις
όπου επηρεάζονται άμεσα τα ρωσικά συμφέροντα, θα το αντιμετωπίσουμε κατά περίπτωση. Μέχρι στιγμής όμως, δεν βλέπουμε να υπάρχει
λόγος για αυτό». Άλλος ένας επίδοξος “μεσολαβητής” ξεδιπλώνει τις
κινήσεις του με επίσκεψη του Λαβρόφ στην Κύπρο.

Λάδι στη φωτιά
Η επικέντρωση της στρατιωτικής,
οικονομικής και διπλωματικής δραστηριότητας όλων αυτών των δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο δεν
λειτουργεί προς όφελος της “ειρήνης” και της “αποκλιμάκωσης” αλλά
ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά
που έχει ανάψει ανάμεσα στους τοπικούς υποϊμπεριαλισμούς, για το
ποιος από αυτούς θα εξασφαλίσει

την υποστήριξη (με τα σχετικά ανταλλάγματα) της μιας ή της άλλης
μεγάλης δύναμης, σε ρόλο δερβέναγα της Ανατολικής Μεσογείου.
Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο
εύφλεκτη, με τους εμπλεκόμενους,
επιχειρήσεις και κράτη να παίζουν
κάθε λογής διπλά και τριπλά παιχνίδια, με “συμμάχους” του ΝΑΤΟ να
απειλούν “συμμάχους” στο Αιγαίο
και στην Ανατολική Μεσόγειο, “συμμάχους” να επιβάλλουν οικονομικές
κυρώσεις σε “συμμάχους” εκατέρωθεν του Ατλαντικού, χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ να απαξιώνουν τις
ΗΠΑ κλείνοντας συμφωνίες με την
Ρωσία, χώρες της ΕΕ να συγκρούονται μεταξύ τους στη Λιβύη – και ο
κατάλογος δεν έχει τελειωμό.
Από αυτήν την άποψη χαρακτηριστική είναι η εικόνα που δίνει πρόσφατο άρθρο του Φ. Στίβενς στους
Financial Times: “Η Γαλλία στέλνει
πολεμικά πλοία και αεροπλάνα να
υποστηρίξουν το ελληνικό και κυπριακό ναυτικό. Ο Ερντογάν απαντάει ότι η Τουρκία θα πάρει ό,τι δικαιούται στην Ανατολική Μεσόγειο.
Oι μεσολαβητικές προσπάθειες της
γερμανίδας καγκελάριου Μέρκελ
αποτυγχάνουν καθώς τουρκικά και
ελληνικά πλοία έρχονται αντιμέτωπα. Ποιος θα φανταζόταν ότι ο επόμενος πόλεμος της δύσης θα μπορούσε να γίνει ανάμεσα σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ; Καλωσήλθατε στην
παγκόσμια αταξία. Eκείνοι που
ασχολούνται με τη διαμόρφωση του
διεθνούς τοπίου που έχει αρχίσει να
χαράσσεται πάνω στα συντρίμμια
της Pax Americana πρέπει να ρίξουν

μια ματιά στα πρόσφατα γεγονότα
στην Ανατολική Μεσόγειο”.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον
(όπου, όπως έχει γίνει ξανά στην
ιστορία των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, η τράπουλα μοιράζεται ξανά)
η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η κυβέρνηση Ερντογάν εδώ και μήνες έχουν
επιδοθεί σε μια ξέφρενη κλιμάκωση
της έντασης, προχωρώντας από ρελάνς σε ρελάνς σε διπλωματικό και
στρατιωτικό επίπεδο, σε ένα αγώνα
δρόμου για το ποιος θα μπει με καλύτερους όρους στις “συνομιλίες” -που
ετοιμάζουν τα μεγαλύτερα γεράκια,
στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της ΕΕ ή ακόμη και του ΟΗΕ για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.
Δεν περιμένουμε από τα παζάρια
και τις λυκοφιλίες όλων αυτών των
γερακιών να φέρουν την αποκλιμάκωση και την ειρήνη. Οι μόνοι που
μπορούν να απαντήσουν σε αυτό το
πολεμοκάπηλο σπιράλ ανταγωνισμών και να εξασφαλίσουν την ειρήνη στην περιοχή είναι η εργατική τάξη και οι λαοί στην Ελλάδα και στην
Τουρκία που δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα. Μόνο να χάσουν έχουν
σε έναν επαπειλούμενο πόλεμο όταν
αυτός προκύψει ανάμεσα σε όλα αυτά τα μικρά ή και μεγαλύτερα αντικρουόμενα συμφέροντα -και ήδη χάνουν μέσα από την κλιμάκωση των
εξοπλιστικών δαπανών.
Η διάθεση για αντίσταση σε αυτά
τα σχέδια υπάρχει. Την είδαμε στις
εξορμήσεις με την Εργατική Αλληλεγγύη την περασμένη βδομάδα,
όπου ο κόσμος ανταποκρινόταν θετικά στο σύνθημα: “λεφτά για την
Υγεία, την Παιδεία και όχι για τον
πόλεμο και τους εξοπλισμούς”. Είναι
εντυπωσιακό το γεγονός, ότι παρά
την πολεμοκαπηλεία της κυβέρνησης, παρά την ασταμάτητη προπαγάνδα των ΜΜΕ και παρά τη συναίνεση ή και εκ δεξιών κριτική που
ασκούν ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25 στην κυβέρνηση πάνω στα
“εθνικά θέματα”, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου καταλαβαίνει τους κινδύνους και δεν τσιμπάει.
Ακόμη και στο γκάλοπ που πρόσφατα έκανε η GPO για Τα Νέα, ένα
69,8% τάσσεται υπέρ της επιδίωξης
έναρξης διαλόγου με την Τουρκία
για αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ
σε αντίστοιχο γκάλοπ μεγάλης εταιρίας στην Τουρκία το 60% δήλωσε
ότι επιθυμεί ειρηνική διευθέτηση
των διαφόρων με την Ελλάδα μέσω
διαλόγου. Χρέος της Αριστεράς και
στις δυο όχθες του Αιγαίου είναι να
μετατρέψει την απαίτηση για ειρήνη
σε μαζικό κίνημα κόντρα στις επικίνδυνες παρανοϊκές φιλοδοξίες του
Μητσοτάκη, του Ερντογάν και όλων
των “μεσολαβητών”.

Γιώργος Πίττας
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H άποψή μας

Κάτω τα χέρια
από τους
αντιφασίστες

Ε

πίθεση στον Πέτρο Κωνσταντίνου
προσωπικά και στο αντιρατσιστικόαντιφασιστικό κίνημα συνολικά εξαπέλυσε από τις στήλες της Καθημερινής
την Κυριακή ο τακτικός αρθρογράφος
της Θεοδωρόπουλος, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους δικηγόρους υπεράσπισης
της Χρυσής Αυγής. Όπως γράφει στην
σχετική καταγγελία του ο Πέτρος Κωνσταντίνου:

7/4/20, Συγκέντρωση στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας στο πλαίσιο των μεγάλων κινητοποιήσεων για την Υγεία εν μέσω λοκντάουν

Ο κόσμος της καταστροφής
και ο κόσμος της ελπίδας
Τ
ο Σάββατο 12 Σεπτέμβρη ο Κυριάκος
Μητσοτάκης πάει στη Θεσσαλονίκη για
να ανακοινώσει την «οικονομική πολιτική» της κυβέρνησης και νωρίτερα το μεσημέρι θα μιλήσει σε πάνελ για τα «ζητήματα της
Θεσσαλονίκης». Μόλις πριν ένα χρόνο, στην
πρώτη ομιλία του ως πρωθυπoυργός στη
ΔΕΘ, έλεγε:

«Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο φαίνεται, πάνω από όλα, στα αισιόδοξα πρόσωπα
των Ελλήνων. Η Ελλάδα θα είναι η ευχάριστη
έκπληξη της ευρωζώνης. Θα επιτευχθεί ο
στόχος για υψηλή ανάπτυξη. Δεν συμμερίζομαι τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις για τη
διεθνή οικονομία».
Σήμερα, με την φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσ-

σαλονίκης να έχει ακυρωθεί και με την οικονομική ύφεση να φτάνει σε βάθη-ρεκόρ, εκείνη η ομιλία μπορεί να μείνει στην ιστορία σαν
το πιο σύντομο ανέκδοτο μετά το Μετρό της
Θεσσαλονίκης. Αποδεικνύοντας πόσο δίκιο
είχαν για ακόμη μια φορά οι χιλιάδες διαδηλωτές που τον “υποδέχθηκαν” πέρσι στους
δρομους της πόλης, όπως κάνουν και φέτος
στις 11 και στις 12 Σεπτέμβρη.

Σύγκρουση
Φέτος, είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι η αντιπαράθεση της Θεσσαλονίκης δεν είναι απλά
άλλη μια διαδήλωση αλλά η σύγκρουση ανάμεσα σε δυο κόσμους.
Από τη μια μεριά, ο Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον κόσμο της καταστροφής. Ένα σύστημα που στέλνει τους φτωχούς ηλικιωμένους
σε γηροκομεία-παγίδες θανάτου μέσα στην
πανδημία την ίδια ώρα που απειλεί να στείλει
τη νεολαία στο σφαγείο του πολέμου. Ένα
σύστημα όπου οι πολυεθνικές του φαρμάκου
συναγωνίζονται με τις πολυεθνικές των
όπλων για το ποια είναι η πιο φονική βιομηχανία. Και οι υπουργοί μοιράζουν με το ένα χέρι
επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις και μαζεύουν

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω
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με το άλλο χέρι τις δωροδοκίες από την κάθε
Novartis.
Ενάντια σε αυτή την κατάντια, η εργατική
τάξη υψώνει τον κόσμο της ελπίδας. Και ιστορικά αλλά και στο εδώ και τώρα.
Ποιος αγωνίζεται για να σώσει ζωές κυριολεκτικά, αν όχι οι “ήρωες της Υγείας” που δίνουν μάχη καθημερινά στα Νοσοκομεία και
απεργούν την Παρασκευή για να ενισχυθεί η
δημόσια Υγεία;
Ποιος προστατεύει τα παιδιά στα Σχολεία,
αν όχι οι εκπαιδευτικοί και οι καθαρίστριες
που διεκδικούν τα μέσα για να κάνουν σωστά
τη δουλειά τους, για μια Παιδεία που πρέπει
να μορφώνει και όχι να απειλεί να παραμορφώνει σωματικά και πνευματικά;
Το τετραήμερο που ανοίγει με τις κινητοποιήσεις των εργατών της Τέχνης την Πέμπτη
και συνεχίζεται με το άνοιγμα των Σχολείων
τη Δευτέρα περνώντας από την απεργία στα
Νοσοκομεία την Παρασκευή και το πανεργατικό συλλαλητήριο το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, είναι η καλύτερη αφετηρία για να οργανώσουμε τη σύγκρουση των δύο κόσμων.
Για να δυναμώσουμε την εργατική αντίσταση ενάντια στις επιθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Για να κάνουμε τις 7 Οκτώβρη, τη μέρα
που το δικαστήριο ανακοινώνει την απόφασή
του για τους φονιάδες Χρυσαυγίτες, μέρα
αντιφασιστικού ξεσηκωμού. Για να φράξουμε
το δρόμο στους εμπρηστές του πολέμου. Και
να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία της τάξης
μας που ύψωσαν ο Μαρξ και ο Ένγκελς με το
Κομμουνιστικό Μανιφέστο: Προλετάριοι όλων
των χωρών ενωθείτε, έχετε έναν κόσμο να
κερδίσετε.

"Στη συγκέντρωση των κατοίκων εμφανίστηκε κάποια στιγμή και ο κ. Κασιδιάρης. Σιγά μην έχανε την ευκαιρία. Ήλθε,
είδε και απήλθε. Σε αντίθεση με τον ομόλογό του, κ. Πέτρο Κωνσταντίνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο οποίος καθοδηγούσε τους
«Αλληλέγγυους» σε όλη τη διάρκεια της
ωραίας αυτής εκδήλωσης." (Καθημερινή,
6 Σεπτέμβρη)
Είναι σκάνδαλο να προτιμά ο κ. Θεοδωρόπουλος να χαϊδεύει τους νεοναζί και να
επιτίθεται με συκοφαντίες κατά των αλληλέγγυων, της αριστεράς και του αντιφασιστικού κινήματος. Επιχειρεί να βγάλει λάδι τους “αγανακτισμένους” ρατσιστές και
τον υπόδικο Κασιδιάρη ενώ επιτίθεται με
μανία κατά των αλληλέγγυων που στηρίζουν τους πρόσφυγες, τις μητέρες με τα
μωρά που εκδιώχθηκαν από την κυβέρνηση στους δρόμους.

“Αγανακτισμένοι” ρατσιστές
Δίνει τα ρέστα του για να στηρίξει τους
αγανακτισμένους της Πλατείας Βικτωρίας,
τους ίδιους πρωτοστάτες των “επιτροπών
κατοίκων” που στήριξαν τα πογκρόμ κατά
των προσφύγων στην περίοδο 2008-2013.
Τότε με επικεφαλής την Θ.Σκορδέλη υποδέχονταν τα τάγματα εφόδου του Μιχαλολιάκου, του Κασιδιάρη και του Παναγιώταρου και έβαζαν λουκέτο στη παιδική χαρά
της πλατείας Αγίου Παντελέημονα. Τώρα
πήραν θάρρος από την ανήκουστη ενέργεια του δημάρχου Αθήνας να ξεριζώσει
τα παγκάκια της πλατείας Βικτωρίας.
Η επίθεση σε βάρος μου “ως ομόλογου
του Κασιδιάρη” είναι μια γελοία προσπάθεια να αναστήσει την “θεωρία των δύο
άκρων”, ένα κουρελιασμένο μανδύα της
φτώχειας εκείνων των νεοφιλελεύθερων
που πάντα καταντούσαν να δίνουν γη και
ύδωρ στην ακροδεξιά και το φασισμό.
Επιτίθεται μάλιστα και κατά της αντιδημάρχου κ.Μελίνας Δασκαλάκη, διότι του
χάλασε την δήθεν νεοφιλελεύθερη αφήγηση με την καταγγελία για το ποιοι οργάνωναν την ρατσιστική σύναξη εκείνη
την μέρα. Ξεπλένει κακότεχνα τον Κασιδιάρη με την σβάστικα στο μπράτσο. Ας
συμβουλευτεί, όχι την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την
ΚΕΕΡΦΑ, αλλά τις στήλες της Καθημερινής, το άρθρο του δημοσιογράφου Γ.Παπαδόπουλου που ανέφερε τα εξής:
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ΙΔΙΩΤΙΚΑ

Ο

νόμος -παραγγελία των εργοδοτώνγια την ιδιωτική εκπαίδευση που ψηφίστηκε το καλοκαίρι από την κυβέρνηση άρχισε ήδη να εφαρμόζεται. Έχουμε μαζικό
κύμα απολύσεων, η ΟΙΕΛΕ (Ομοσπονδία
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας) υπολογίζει γύρω στις 150 απολύσεις
μέσα σε λίγες μέρες, χωρίς καμία αιτιολογία και προειδοποίηση. Απολύονται ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, ακόμα και μετά την έναρξη του σχολικού έτους, με αποτέλεσμα ο
απολυμένος να μην μπορεί να βρει δουλειά
αλλού ούτε να δηλωθεί στον πίνακα των
αναπληρωτών.
Μετά από απόφαση ανοιχτού ΔΣ της ΟΙΕΛΕ στις 31 Αυγούστου προχωράμε σε συνελεύσεις στα Πρωτοβάθμια σωματεία και
στα σχολεία. Είναι όμως πρόβλημα ότι η
ομοσπονδία δεν είχε πρόταση-εισήγηση
στις συνελεύσεις για συγκεκριμένο πρόγραμμα κινητοποιήσεων. Εμείς ως Παρεμβάσεις είχαμε προτείνει στη 2η βδομάδα
των μαθημάτων να βγει απεργιακή κινητοποίηση και να κλιμακώσουμε στις αρχές
του Οκτώβρη. Θα οργανώσουμε παραστάσεις διαμαρτυρίας τη μέρα του Αγιασμού
στα σχολεία που έγιναν μαζικές απολύσεις.

Θανάσης Διαβολάκης, μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ

ΤΕΧΝΕΣ

Μ

ε τη νέα έξαρση του κορονοϊού
μέσα στον Αύγουστο σταματήσαν ή αναβλήθηκαν δουλειές και άλλες δραστηριότητες στο χώρο της
Τέχνης και του Πολιτισμού.
Όμως δεν μας είπαν πάλι τι θα γίνει
με τους ηθοποιούς που έμειναν άνεργοι. Ο κλάδος είναι σε άθλια κατάσταση, το επίδομα είναι στον αέρα, δεν
ξέρουμε αν συνεχίζεται και για ποιούς. Επίσης, δεν υπάρχει καμία εγγύηση και σχεδιασμός για τη λειτουργία των θεάτρων και όλων των χώρων
της Τέχνης στο επόμενο διάστημα και
μοιάζει ότι δεν μπορούν να ελέγξουν
την νέα έξαρση. Η κινητοποίηση που
καλούν από κοινού η ΠΟΘΑ και πολλά
σωματεία την Πέμπτη 10 Σεπτέμβρη
είναι πολύ σημαντική και ως Ανατρεπτική Συσπείρωση την οργανώνουμε
για να έχει μαζικότητα. Απαιτούμε να
δοθεί μισθός χωρίς προϋποθέσεις για
όλους, όχι επίδομα. Να κόψουν τα λεφτά που περηφανεύονται ότι δίνουν
στους πολεμικούς εξοπλισμούς. Είναι
εξοργιστικό να δίνουν τόσα λεφτά για
όπλα την ώρα που ένας ολόκληρος
κλάδος παλεύει για την επιβίωση και
αφήνουν υποστελεχωμένη τη Δημόσια Υγεία και Παιδεία. Γι' αυτό χρειάζεται να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας οργανώνοντας και το ανέβασμά μας με τα πούλμαν του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης στο
συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης στις
12 Σεπτέμβρη μαζί με το υπόλοιπο
εργατικό κίνημα.

Αλέξης Μαρτζούκος, ηθοποιός

Παιδεία

Πώς ξεκινάνε τα σχολεία;
Έ

κτακτες Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποίησαν οι τοπικές ΕΛΜΕ στο τριήμερο 2-4 Σεπτέμβρη ώστε να αποφασιστούν αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Οι εκπαιδευτικοί του δικτύου “Η Τάξη μας”, που συμμετέχει στην παράταξη των Παρεμβάσεων, είχαν
την πρόταση για απεργιακό λουκέτο από την
πρώτη μέρα στις 14/9, ώστε, όπως αναφέρει η
ανακοίνωση τους, “να ανοίξουν τα σχολεία με
τους όρους των συνδικάτων... Ολιγομελή τμήματα, περισσότερες τάξεις και εκπαιδευτικοί
και εργαζόμενες/οι καθαριότητας. Δωρεάν μέσα προστασίας. Λεφτά για την Παιδεία και όχι
για φράχτες και φρεγάτες”. Με αυτό τον προσανατολισμό καλούν και οργανώνουν συγκεντρώσεις και εξορμήσεις στα σχολεία τη μέρα
που ανοίγουν, Δευτέρα 14/9.
“Στην ΕΛΜΕ Πειραιά η συνέλευση είχε πάνω
από 70 άτομα. Η κουβέντα επικεντρώθηκε στο
ότι είναι επισφαλής ο τρόπος που ανοίγουν τα
σχολεία, αλλά και στα άλλα ζητήματα που
αφορούν το νόμο που ψήφισε η Κεραμέως”,
μας είπε η Μαρία Ανδρέου, εκπαιδευτικός
στην ΕΛΜΕ Πειραιά. “Στη δική μου τοποθέτηση τόνισα ότι από την πρώτη μέρα χρειάζεται
απεργιακή κινητοποίηση για να μην δώσουμε
κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση να μπορέσει να διαφημίσει ότι επαναφέρει την ‘κανονικότητα’, την ώρα που επικρατεί χάος σε όλα
τα επίπεδα. Επίσης, πρόσθεσα ότι χρειάζεται
απεργιακή κινητοποίηση τη μέρα της απόφασης του δικαστήριου για τους δολοφόνους
Χρυσαυγίτες και κατέθεσα ψήφισμα, που είχε

θετική ανταπόκριση”.
“Στα σχολεία η εικόνα είναι ότι ο κόσμος είναι εξοργισμένος με την κυβέρνηση και την Κεραμέως”, επισήμανε η Δώρα Κιντή από την ΕΛΜΕ Χανίων. “Αυτό δεν εκφράστηκε σε μεγάλη
μαζικότητα στην έκτακτη γενική συνέλευση
που καλέστηκε γιατί δεν υπήρχε πολύς χρόνος
για να οργανωθεί. Παρ' όλα αυτά, συμμετείχαμε πάνω από 40 άτομα. Σαν απόφαση για να
πάμε στη συνέλευση των προέδρων πέρασε
σχεδόν παμψηφεί το πλαίσιο των Παρεμβάσεων, το μόνο πλαίσιο που έβαζε απεργία, με
στάση εργασίας για 15/9 και απεργία στις
25/9. Από τη δική μου μεριά και από άλλους
συντρόφους, μπήκε η πρόταση να ξεκινήσουμε απεργιακά από την πρώτη μέρα στις 14/9.
Η Ένωση Γονέων στα Χανιά έβγαλε μια καλή
ανακοίνωση που συντάσσεται με τα αιτήματα
των εκπαιδευτικών. Η συνέχεια χρειάζεται να
είναι γύρα στα σχολεία για να μιλήσουμε με
τους συναδέλφους, ο συντονισμός με τους μαθητές και τους γονείς και η ενεργοποίηση της
επιτροπής αγώνα που είχε βγει από την πολύ
μαζική συνέλευση που είχαμε κάνει το καλοκαίρι”.
“Ενώ δεν είχαμε απαρτία, κάναμε την πιο πολυπληθή συνέλευση από το 2015”, τόνισε η
Αθανασία Κατσούλη από την Α' ΕΛΜΕ Αθήνας.
“Όλες οι παρατάξεις περιέγραφαν τα προβλήματα και στήριζαν τα αιτήματα για διορισμούς
και λιγότερα παιδιά ανά τάξη, αλλά δυστυχώς,
εκτός από τις Παρεμβάσεις, δεν υπήρχε πρόταση για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα απερ-

γιακών κινητοποιήσεων μέσα στο Σεπτέμβρη.
Οι Παρεμβάσεις τελικά μαζί με τις ΣΥΝΕΚ, κατέβασαν πρόταση για στάση εργασίας την
πρώτη μέρα 14/9, αλλά δεν πέρασε από το ΔΣ
για μία ψήφο. Επίσης, πέρασε ψήφισμα για
απεργιακή κινητοποίηση τη μέρα της απόφασης της δίκης της Χρυσής Αυγής”.
“Τη συνέλευση της Γ' ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας, αν και δεν είχε απαρτία, παρακολούθησαν
πάνω από 80 άτομα”, δήλωσε η Ιωάννα Παυλοπούλου, από το ΣΕΚ στο Ίλιον. “Υπήρξαν τοποθετήσεις από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ ότι “δεν
μας παίρνει” αυτή τη στιγμή γιατί θα έχουμε
την κοινωνία εναντίον μας. Ήταν σωστή η
απάντηση που δόθηκε από εκπαιδευτικό ότι
εκτός από το ότι είναι αναγκαία η απεργία, αυτή είναι η στιγμή να συντονιστούμε με τους
υπόλοιπους απεργιακούς αγώνες που δίνουν
τα νοσοκομεία και χώροι του ιδιωτικού τομέα,
όπως οι καλλιτέχνες, ο επισιτισμός, κτλ. Μπήκε
επίσης ο συντονισμός με τα σωματεία των Δήμων για να δοθεί η μάχη για προσλήψεις προσωπικού καθαρισμού στα σχολεία”.
Η Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ που
έγινε το Σάββατο 5/9 ήταν αναντίστοιχη με το
κλίμα των συνελεύσεων. Δεν πάρθηκε καμία
συγκεκριμένη απόφαση για απεργιακές κινητοποιήσεις με το άνοιγμα των σχολείων. Πάρθηκε, όμως, απόφαση για απεργία-αποχή από
την αξιολόγηση και για στήριξη της αντιφασιστικής κινητοποίησης στις 7 Οκτώβρη.

Μάνος Νικολάου

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Π

αράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποίησε τη Δευτέρα 7/9 το
Σωματείο Καθαριστριών/ών Δημοσίων Σχολείων
Α'Βάθμιας-Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.
Δεκάδες καθαρίστριες και καθαριστές συμμετείχαν στην κινητοποίηση ζητώντας την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων μεταναστριών
καθαριστριών που έχασαν τη δουλειά τους λόγω
του ρατσιστικού αποκλεισμού που έφεραν οι νέες ρυθμίσεις της κυβέρνησης καθώς και μαζικούς διορισμούς μόνιμων με πλήρη απασχόληση
για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων. Παρουσία στη συγκέντρωση είχε αντιπροσωπεία
της ΟΛΜΕ, της Γ' ΕΛΜΕ και του ΕΚΑ, η ΚΕΕΡΦΑ,
η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας και η Ομο7/9, Κινητοποίηση σχολικών καθαριστριών στο Υπ. Εσωτερικών. Φωτό: Μάνος Νικολάου
σπονδία Αλβανικών Συλλόγων Ελλάδος.
“Είμαι από την Αλβανία, έχω 22 χρόνια στην
Ελλάδα και έχω Ελληνομάθεια”, μας είπε η Μπούζι Λίντιτα. “Παρ' όλα πες θα δουλεύουν 3ωρα, δηλαδή και μισά χρήματα και στον ΟΑΕΔ μιαυτά, απολύομαι γιατί δεν έχω την ιθαγένεια. Δουλεύω 5 χρόνια στο σές εισφορές. Ποιός μπορεί να ζήσει με μερική απασχόληση; Χρειάζεται
σχολείο και άλλα 8 χρόνια δούλευα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Στο να γίνουμε όλες πλήρους απασχόλησης, ιδίως τώρα με τον κορονοϊό
σχολείο ήμασταν 2 κοπέλες, που δουλεύαμε με την ψυχή στο στόμα για που χρειάζεται συνεχής απολύμανση και κατά τη διάρκεια και στο τέλος
360 ευρώ το μήνα. Είχαμε όμως ανάγκη αυτά τα λεφτά. Έχω σπίτι εδώ, των μαθημάτων. Επίσης, είναι απαράδεκτο αυτό που έκαναν στις μεταέχω παιδιά με ελληνική ταυτότητα, αλλά εμένα με πετάνε απ' έξω. Είναι νάστριες καθαρίστριες”.
“Η αντιπροσωπεία του Σωματείου Καθαριστριών δημόσιων σχολείων
σκέτος ρατσισμός. Να πάρουν πίσω όλες τις καθαρίστριες με πλήρη
Αθήνας
και του ΕΚΑ εισέπραξε αρνητικές απαντήσεις στο αίτημα της
απασχόληση και θα δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους”.
επαναπρόσληψης
όλων των μεταναστριών/ών καθαριστριών/ών που
“Καθαρίζω 18 χρόνια σε σχολείο, πάντα έκανα περισσότερη δουλειά
απ' όσο έπρεπε, αλλά αυτό δεν αναγνωρίστηκε γιατί είμαι Αλβανίδα”, απολύθηκαν από τα δημόσια σχολεία”, επισημαίνει η ανακοίνωση της
δήλωσε η Βαλεντίνα Δήμα. “Τώρα μας διώχνουν χωρίς πραγματική αι- Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. “Καλούμε την ΟΛΜΕ, την ΔΟΕ, την
τιολογία, μόνο από ρατσισμό. Έπαιρνα 220 ευρώ το μήνα και κρατούσα ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ, τους Συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υψώσουν ασπίδα ενάντια στο θεσμικό ραένα σχολείο ολόκληρο.”
“Δουλεύαμε με σύμβαση έργου και τώρα μας προσέλαβαν με ορισμέ- τσισμό και να απαιτήσουν εδώ και τώρα την κατάργηση των ρατσιστικών
νου χρόνου, αλλά μόνο τις μισές με πλήρη απασχόληση”, τόνισε η Έλσα διακρίσεων στις προσλήψεις και την επαναπρόσληψη όλων χωρίς αποΤσώνη, γραμματέας του Σωματείου των Καθαριστριών/ών. “Οι υπόλοι- κλεισμούς”.
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Η

Τ

ην Πέμπτη 3 Σεπτέμβρη πραγματοποιήσαμε ανοιχτή σύσκεψη
του ΔΣ του Σωματείου
Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας.
Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα που
απεργούν και οι συνάδελφοι στα δημόσια νοσοκομεία, προχωράμε σε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βιοκλινική Αθηνών (Όμιλος Βιοϊατρική)
στους Αμπελόκηπους για
να απαιτήσουμε τέστ και
επαρκή μέσα προστασίας για όλους τους συναδέλφους.
Στον κλάδο μας είναι
συχνές οι καταγγελίες
για έλλειψη προσωπικού
και εξοντωτική δουλειά
που οδηγεί πολλούς συναδέλφους και συναδέλφισσες σε παραιτήσεις.
Αυτό είναι ακόμα πιο
προκλητικό όταν συνοδεύεται και από πολύ χαμηλούς μισθούς ενώ η
κερδοφορία των επιχειρήσεων στα ύψη. Απόδειξη το δίκτυο των μεγάλων ομίλων με τις νέες
μονάδες που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια στις
γειτονιές, την ίδια ώρα
που η δημόσια πρωτοβάθμια Υγεία μαραζώνει
από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση.
Ακόμα πιο προκλητική
είναι η στάση επιχειρήσεων όπως η Βιoϊατρική
που προχώρησε σε απόλυση συναδέλφου ο
οποίος αποκάλυψε το
θέμα της διασποράς του
κορονοϊού στα κεντρικά
εργαστήρια στους Αμπελόκηπους. Σαν να μην
φτάνει αυτό η διοίκηση
της Βιοϊατρικής αρνείται
να κάνει τα τέστ σε
όλους τους συναδέλφους αλλά προχωράει
μόνο σε “δειγματοληπτικά” τέστ. Άλλη μία φορά
δηλαδή το κριτήριο του
κέρδους μπαίνει πάνω
από την υγεία και την
ασφάλεια προσωπικού
και ασθενών.

Κώστας Πολύδωρος,
μέλος ΔΣ
Σωματείο Εργαζομένων
Ιδ. Κλινικών Αθήνας

8/9, Στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ για την ένταξη στα ΒΑΕ. Φωτό:Στέλιος Μιχαηλίδης

Σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας
κατέβηκαν το πρωί της Τρίτης 8/9 οι εργαζόμενοι των δημόσιων
νοσοκομείων διεκδικώντας την ένταξή του κλάδου στα Βαρέα κι
Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Η συγκέντρωση ήταν πρόγευση των κινητοποιήσεων της Παρασκευής 11/9 στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις πύλες μιας σειράς
νοσοκομείων. Ήδη στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις στην πύλη για τους εργαζόμενους που δεν θα μπορέσουν να ανέβουν
στην απεργιακή διαδήλωση της Θεσσαλονίκης, προγραμματίζον-

ται στα νοσοκομεία Αγ.Σάββας, ΓΝΑ Γεννηματάς, Αγ.Όλγα, Παίδων Αγλ. Κυριακού, Σωτηρία, Γενικό Κρατικό Νίκαιας (στις 10/9),
Αμ. Φλέμιγκ κ.α.
Στο Αττικό συνέλευση θα γινόταν μετά τη στάση εργασίας της
Τρίτης. Το σωματείο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο καταγγέλλει
ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν θετικά κρούσματα κορονοϊού
σε εργαζόμενους της ΜΕΘ και παρόλα αυτά οι νοσηλευτές που
εκτέθηκαν δεν μπήκαν σε καραντίνα γιατί δεν υπάρχει εφεδρικό
προσωπικό!

Στη Θεσσαλονίκη και στις πύλες
Τ

η στιγμή που τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται ανεξέλεγκτα, το
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το σημαντικότερο κέντρο διεξαγωγής τεστ για τον κορονοϊό, εκφράζει την αδυναμία του να συνεχίζει τη διενέργεια ελέγχων.
Συγκεκριμένα, το ΕΚΕΑ ενημέρωσε την
1η Σεπτεμβρίου ότι εξαιτίας «της αλόγιστης χρήσης των εξετάσεων, ξεπεράστηκε
το όριο της δυνατότητας προμήθειας αντιδραστηρίων». Ως εκ τούτου, το ΕΚΕΑ «δεν
δύναται να πραγματοποιεί το Μοριακό
Έλεγχο του Covid-19».
Το ΕΚΕΑ ξεκίνησε από τον περασμένο
Απρίλη να διεξάγει μοριακά τεστ κορονοϊού. Μάλιστα αυτή η λειτουργία έγινε με
τυμπανοκρουσίες, μετά την επίσκεψη του
ίδιου του πρωθυπουργού και του υπουργού
Υγείας στις εγκαταστάσεις του. Αλλά αυτές
οι φανφάρες δεν σήμαναν κάποια πραγματική αναβάθμιση του ΕΚΕΑ. Το Υπουργείο

Τ

ΕΚΕΑ
Υγείας το μόνο που έκανε ήταν να προσλάβει μερικούς συμβασιούχους επικουρικούς
εργαζόμενους (για ένα ή δυο χρόνια) με
αποτέλεσμα να έχει σχεδόν το ίδιο προσωπικό με πέρσι, όπου η αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΚΕΑ ήταν η αιμοδοσία.

Ελάχιστα τεστ
Στην πραγματικότητα τα τεστ που έγιναν ήταν απειροελάχιστα σε σχέση με τις
πραγματικές ανάγκες. Η Ελλάδα ήταν μάλιστα σχεδόν τελευταία στη διενέργεια
τεστ ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο
(κατείχε την 23η και 24η θέση στην Ε.Ε.
των 27). Είναι πρόκληση να βαφτίζουν τα
τεστ με το σταγονόμετρο «αλόγιστη χρήση». Είναι απαράδεκτο να μετατρέπουν

Σ

τους ασθενείς και τους υγειονομικούς σε
πελατεία των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων για τη διενέργεια τεστ.
Να μην αφήσουμε αυτή την κυβέρνηση
να παίζει με τις ανθρώπινες ζωές. Διεκδικούμε άμεση ενίσχυση του ΕΚΕΑ με χρηματοδότηση και προσωπικό, μονιμοποίηση
των συμβασιούχων, δωρεάν τεστ για
όλους τους υγειονομικούς και τον πληθυσμό. Επίταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων τώρα! Λεφτά για τη δημόσια Υγεία
και όχι για εξοπλισμούς.
Στις 11 Σεπτέμβρη διαδηλώνουμε στην
πανυγειονομική απεργιακή συγκέντρωση
στη Θεσσαλονίκη και στις πύλες των νοσοκομείων μας και στις 12/9 μαζί με όλα τα
συνδικάτα στη ΔΕΘ ενάντια στην κυβέρνηση που συνεχίζει μια πολιτική εγκληματικής
ανευθυνότητας σε βάρος της εργατικής τάξης.

Συντονιστικό Νοοσοκομείων

ην Πέμπτη 3/9 αρκετοί εργαζόμενοι κι εργαζόμενες μαζευτήκαμε στο προαύλιο του νοσοκομείου για να συζητήσουμε την οργάνωση της κινητοποίησης στις
11/9. Η οργή ξεχειλίζει κι αυτό φάνηκε και στην κουβέντα. Οργή για
τις ελλείψεις, για την κατάσταση με τα τεστ, για την πριμοδότηση των
ιδιωτικών εργαστηρίων, για τις άδειες, για όλα. Συμφωνήσαμε ότι θα
συμμετέχουμε στη στάση εργασίας για τα ΒΑΕ την Τρίτη 8/9 και στις
κινητοποιήσεις της Παρασκευής 11/9. Ομάδα απεργών θα ανέβουν
στη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιποι θα βγουν σε συγκέντρωση στην
πύλη. Το σωματείο μας έχει κηρύξει στάση εργασίας για τις 11/9, από
τις 7πμ-10πμ και θα κάνει συγκέντρωση στην πύλη στις 8:30πμ.
Στη συνέχεια διεκδικήσαμε συνάντηση με τη διοίκηση του Αγ.
Σάββα για να μάθουμε τι θα γίνει με τους συναδέλφους της φύλαξης των οποίων λήγουν οι συμβάσεις. Από τη διοίκηση λάβαμε μόνο
ειρωνία κι απειλές. Μάλιστα η διοίκηση μετακινεί συναδέλφισσα
συνδικαλίστρια από την καθαριότητα του νοσοκομείου, καθαρά εκδικητικά, σε άλλο μακρινό κτήριο προσπαθώντας να την απομονώσουν. Αυτά δείχνουν το θράσος τους αλλά και τον πανικό τους. Οι
εργαζόμενοι/ες του νοσοκομείου είναι πιο ενωμένοι από ποτέ. Από
τις καθαρίστριες μέχρι τους γιατρούς είναι τόσα αυτά που μας συνδέουν που γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό ότι είναι μια συνολική μάχη
ενάντια σε μια κυβέρνηση κι ένα σύστημα που βάζει τα κέρδη πάνω
από τις ζωές μας.

το νοσοκομείο Αγ.Όλγα συγκεντρωθήκαμε την Πέμπτη 3/9
για να στήσουμε μια επιτροπή που
θα οργανώσει την κινητοποίηση της 11/9 στη Θεσσαλονίκη.
Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, όπου κοινό σημείο ήταν η ανάγκη για μαζικές προσλήψεις καθώς δεν θα μπορέσουν τα νοσοκομεία να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας ειδικά τώρα με
την πανδημία και όλοι εκφράζονταν με οργή για την κοροϊδία
της κυβέρνησης απέναντι στους υγειονομικούς.
Οργανώνουμε λοιπόν την απεργιακή διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη στις 11/9 και για όσους/ες δεν ανέβουν στην αποστολή
θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε συγκέντρωση το
πρωί στην πύλη του νοσοκομείου. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε
μια επιτυχημένη κινητοποίηση, όπως είχαμε κάνει κι άλλες το
τελευταίο διάστημα, η οποία θα πιέσει την ομοσπονδία να προχωρήσει σε κλιμάκωση με νέα πανυγειονομική 24ωρη απεργία
τον Οκτώβρη για μαζικές προσλήψεις, μονιμοποιήσεις των
συμβασιούχων, μέσα προστασίας, χρηματοδότηση στο ΕΣΥ.
Στο μάζεμα της επιτροπής κουβεντιάστηκε και η καμπάνια
για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, εν όψει της απόφασης
του δικαστηρίου στις 7 Οκτώβρη. Παρότι δεν είχε οριστεί ακόμα η ημερομηνία της απόφασης, είπαμε ότι όποτε κι αν είναι
θα οργανώσουμε τη συμμετοχή μας στην αντιφασιστική διαδήλωση έξω από τα δικαστήρια.

Ζαννέτα Λυσικάτου, ταμίας Συλλόγου Εργαζομένων

Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος νοσοκομείο Αγ.Όλγα

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

νοσοκομείου Αγ.Σάββας

ΑΓ. ΟΛΓΑ

κυβέρνηση Μητσοτάκη
σπατάλησε ανεύθυνα
το χρόνο που κέρδισε την
Άνοιξη προχωρώντας σε
πρόχειρο άνοιγμα του τουρισμού, χωρίς ταυτόχρονα
να έχει μεριμνήσει για τις
άμυνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. ‘Ετσι το δεύτερο κύμα του κορονοϊού
βρίσκει τα νοσοκομεία
απροετοίμαστα με μεγάλες
ελλείψεις σε προσωπικό και
υλικά προστασίας. Όλο αυτό το διάστημα το μόνο που
έκανε ήταν να μοιράζει
απλόχερα μπράβο στον
εαυτό της και χειροκροτήματα στους υγειονομικούς.
Στο νοσοκομείο μας
Αγλαΐα Κυριακού τα προβλήματα είναι τεράστια. Είναι απλήρωτες οι υπερωρίες όλου του προσωπικού
από τον Απρίλιο. Άρχισαν
πάλι να μας λένε να κάνουμε οικονομία στα βασικά
υλικά προστασίας -μάσκες,
γάντια, ποδιές μιας χρήσεως. Με το που άρχισαν να
γίνονται περισσότερα τεστ
τέλειωσαν τα αντιδραστήρια
με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τα προγραμματισμένα
χειρουργεία με τις λίστες να
μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο, οδηγώντας σε απόγνωση γονείς και παιδιά.
Στις εφημερίες δεν μπορούν
να γίνουν γρήγορα τεστ στα
παιδιά που είναι ύποπτα με
αποτέλεσμα να νοσηλεύονται προληπτικά και να μπλοκάρει το νοσοκομείο. Προκαλεί τρόμο για το τι θα γίνει όταν αρχίσουν τα σχολεία και οι εποχιακές ιώσεις.
Όλο το καλοκαίρι οι υγειονομικοί ήταν στους δρόμους και τώρα συνεχίζουμε
το αγώνα με την μεγάλη κινητοποίηση στις 11 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. τοσωματείο του νοσοκομείου
καλεί όσους δενανέβουν στη
διαδήλωση της Θεσσαλονίκης, σε στάση εργασίας και
συγκέντρωση στις 8πμ στην
πύλη. Δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής η οργή έχει ξεχειλίσει και ό δρόμος είναι
μονόδρομος. Με εξορμήσεις
θα ενημερώσουμε όλους
τους εργαζόμενους για την
κινητοποίηση στις 11/9.

Μαρία Αλιφιέρη
μέλος ΔΣ Σωματείου
Εργαζομένων Παίδων
Αγλαΐα Κυριακού

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
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πό το 1992, όταν οι απεργοί της ΕΑΣ
αποφάσισαν να διαδηλώσουν για πρώτη
φορά στα εγκαίνια ενάντια στον πατέρα
Μητσοτάκη, η διαδήλωση στην ΔΕΘ έχει γίνει
το σταθερό «ραντεβού» των αγώνων που δίνουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία, δίπλα στην
Πρωτομαγιά και την Πορεία του Πολυτεχνείου.
Αξίζει να θυμίσουμε κάποιες από τις μεγάλες
στιγμές αυτού του κινηματικού θεσμού που ξεκίνησε από τα κάτω, από τη βάση του εργατικού κινήματος.
Τον Σεπτέμβρη του 1992 η κυβέρνηση του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη βρισκόταν αντιμέτωπη με ένα τεράστιο κίνημα εργατικής αντίστασης με αιχμή τον αγώνα των εργαζόμενων
της ΕΑΣ (των λεωφορείων της Αθήνας), που η
κυβέρνηση είχε απολύσει μαζικά όταν αρνήθηκαν την ιδιωτικοποίηση.
Στις 5 Σεπτέμβρη 1992 οι απεργοί στη συνέλευσή τους στο Σπόρτιγκ αποφάσισαν το ανέβασμα στη Θεσσαλονίκη αναγκάζοντας την
ηγεσία του ΕΚΘ να καλέσει κι εκείνη. Η κυβέρνηση απάντησε απαγορεύοντας τις συγκεντρώσεις στην πόλη. Στις 12 Σεπτέμβρη οι
απεργοί μπήκαν στα πούλμαν και ξεκίνησαν.
Όταν έφτασαν στη Λάρισα, η ηγεσία του συνδικάτου, ύστερα από τις πιέσεις της ΓΣΕΕ,
πρότεινε τη ματαίωση της κινητοποίησης. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια μαζική Γενική Συνέλευση στη κεντρική πλατεία της πόλης:
Όπως περιέγραφε ένας απεργός στην Εργατική Αλληλεγγύη τότε: «Με πρωτοβουλία κάποιων αγωνιστών από τη βάση... Αρχίσαμε να φωνάζουμε ‘Ολοι τώρα στη Θεσσαλονίκη’ ...Σε λίγο το φωνάζαμε όλοι μας».

Το εργατικό κίνημα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1992-2020

Σκυταλοδρομία
εργατικού αγώνα

Σπάζοντας τις απαγορεύσεις
Οι απεργοί ξεκίνησαν αλλά δεν έφτασαν στη
Θεσσαλονίκη καθώς οι ηγεσίες τους τούς σταμάτησαν, κινδυνολογώντας ότι θα γίνει «μακελειό» αν προσπαθήσουν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό στα διόδια. Αλλά στην Θεσσαλονίκη, χιλιάδες φοιτητές και εργαζόμενοι διαδήλωσαν σε συμπαράσταση σπάζοντας τις απαγορεύσεις. Την επόμενη χρονιά τον Σεπτέμβρη
του 1993 περίπου 15.000 εργάτες, με επικεφαλής τους απεργούς του ΟΤΕ ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση, έστησαν την «αποχαιρετιστήρια» διαδήλωση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
που κατέρρευσε λίγο μετά.
Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση δεν
σήμανε το τέλος για τις διαδηλώσεις στη ΔΕΘ
που συνεχίστηκαν ενάντια στον «εκσυγχρονισμό» των ιδιωτικοποιήσεων και των περικοπών
των κυβερνήσεων Σημίτη. Το 1994, την σκυτάλη πήραν τα εργοστάσια που οδηγούσε σε
κλείσιμο η πολιτική της αγοράς -Πειραϊκή-Πατραϊκή, Γαβριήλ, Βαλκάν Εξπόρτ. Οι εργαζόμενοι από τη ΡΟΚΑ της Λάρισας και τα Πλαστικά
Καβάλας συντονίζονται και ανεβαίνουν στην
Θεσσαλονίκη στις 8 Σεπτέμβρη 1995. Το
μπλοκ της Εργατικής Αλληλεγγύης και της
Οργάνωσης Σοσιαλιστική Επανάσταση -της
οργάνωσης από την οποία προέρχεται το ΣΕΚυποδέχεται τους απεργούς στην Καμάρα και
όλοι μαζί κατευθύνονται προς τη ΔΕΘ όπου
έρχονται αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ. Τον Σεπτέμβρη του 1998 το συλλαλητήριο υποδοχής του
Σημίτη πραγματοποιείται στον απόηχο της μεγάλης μάχης ενάντια στον διαγωνισμό του
ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών,
μετά την κατάργηση της επετηρίδας. Χιλιάδες
αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, φοιτητές και εργαζόμενοι πολιορκούν για άλλη μια φορά τη φρουρούμενη από τα ΜΑΤ ΔΕΘ. Το 1999 ήταν η

Πρωτοσέλιδο
της Εργατικής
Αλληλεγγύης
το Δεκέμβρη
του 1990.

χρονιά του νατοϊκού πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, που στήριξε η κυβέρνηση του Σημίτη, και
οι διαδηλωτές της ΔΕΘ έφτασαν στο λιμάνι
της πόλης, το ορμητήριο της ιμπεριαλιστικής
επέμβασης στα Βαλκάνια.
Το 2000 σηματοδοτεί την αρχή του αντικαπιταλιστικού κινήματος. Αυτόν τον τόνο έδωσε
στη συγκέντρωση της ΔΕΘ στις 2 Σεπτέμβρη
το μπλοκ της «Πρωτοβουλίας Πράγα 2000».
Ηταν το ξεκίνημα μιας καυτής χρονιάς για τον
Σημίτη καθώς την άνοιξη του 2001 ήρθαν οι
μεγάλες πανεργατικές απεργίες που έκαναν
κουρελόχαρτο το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του
Γιαννίτση. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια σε
όλη τη χώρα ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ
τον Φλεβάρη-Μάρτη του 2003 και τα -με διεθνή συμμετοχή- συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική ενάντια στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στο Πόρτο-Καράς τον Ιούνιο,
θα διαμορφώσουν το κλίμα για άλλη μια μεγάλη διαδήλωση στην ΔΕΘ το 2003, σήμα εκκίνησης για τον απεργιακό χειμώνα που ακολούθησε με ορόσημο τον ηρωικό αγώνα 72 ημερών
των ιπτάμενων συνοδών και φροντιστών της
Ολυμπιακής.
Η ΝΔ κέρδισε τις εκλογές του Μάρτη 2004
στηριγμένη στην απέχθεια για τα έργα και ημέρες της κυβέρνησης του Σημίτη και πρωθυπουργός έγινε ο Κώστας Καραμανλής. Το καλοκαίρι του 2004 δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχοι
βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας δικαίωμα

στη δουλειά και αυτό ήταν και το μαζικό μήνυμα της διαδήλωσης της ΔΕΘ. Την επόμενη χρονιά, στις 10 Σεπτέμβρη 2005 η διαδήλωση ήταν
τόσο μεγάλη, που όταν η κεφαλή της έφτασε
στη πύλη της ΔΕΘ πολλά μπλοκ δεν είχαν καταφέρει ακόμα να ξεκινήσουν από το σημείο της
συγκέντρωσης στο Άγαλμα Βενιζέλου. Η
στρογγυλή πικέτα της Εργατικής Αλληλεγγύης
με τη μούρη του Καραμανλή και το απαγορευτικό έγινε κυριολεκτικά ανάρπαστη. Ήταν εκεί
και η Πακιστανική Κοινότητα που κατάγγελνε
τις απαγωγές των Πακιστανών που είχαν κάνει
μέσα στο καλοκαίρι οι ΚΥΠατζήδες του Βουλγαράκη παρέα με τους άγγλους πράκτορες.

Καταλήψεις
Το 2006, οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης γέμισαν από φοιτητές που με τις καταλήψεις τους
είχαν κερδίσει το πρώτο γύρο της αναμέτρησης με τη Γιαννάκου, ενώ επικεφαλής της πορείας μπήκαν οι εργάτες των Λιπασμάτων που
έκαναν κατάληψη οχτώ μήνες στο εργοστάσιο
για να μην πεταχτούν στο δρόμο.
Η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 μετά
την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου σήμανε το τέλος για την κυβέρνηση Καραμανλή.
Ο Γιώργος Παπανδρέου υπόσχεται αλλαγή
πλεύσης όχι μόνο από την κυβέρνηση Καραμανλή αλλά και από τον Σημίτη. Όμως θα διαψευστεί πολύ σύντομα αναγγέλλοντας τον
Απρίλη του 2010 από το Καστελόριζο ότι μπαί-

νουμε στα μνημόνια.
Η διαδήλωση της ΔΕΘ το 2010 ήταν ξανά η
πρώτη απάντηση, ανοίγοντας τον πολυετή πόλεμο ενάντια στα μνημόνια που συνεχίζει να
μαίνεται. Δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία και
ανταποκριτές συρρέουν από όλο τον κόσμο
για να καλύψουν τις διαδηλώσεις. Το πιο μαζικό μπλοκ είχαν οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ και των
συγκοινωνιών που ήρθαν με πορεία στο χώρο
της συγκέντρωσης φωνάζοντας «Ο ΟΣΕ ανήκει
σε όλο το λαό και όχι το κεφάλαιο το ιδιωτικό»
και το - παρμένο από τους στίχους του Γ. Αγγελάκα - «Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ
στους δρόμους θα κατέβω και θα αγωνιστώ».
Στην κορυφή της πορείας, βρέθηκαν οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ. Τον τόνο, αλλά και την αντικαπιταλιστική προοπτική στη διαδήλωση έδωσε η δυναμική μαζική παρουσία νέων και εργαζομένων στο μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που βάδισε
με συνθήματα «Διαγραφή του χρέους οριστικήαυτή είναι η απάντηση η εργατική”.
Το 2011 η διαδήλωση της ΔΕΘ γίνεται η
καμπή ανάμεσα στο κίνημα των Πλατειών και
στο απίστευτο απεργιακό κίνημα με καταλήψεις υπουργείων που ξετυλίγεται το φθινόπωρο οδηγώντας στην κατάρρευση της κυβέρνησης ΓΑΠ και την ανάληψη της κυβέρνησης Παπαδήμου.
Πανεργατικός σεισμός ήταν και η διαδήλωση το 2012 με τα περισότερα ΜΜΕ να μιλάνε
για 30.000 κόσμο και τον Σαμαρά να περιορίζεται σε μια επίσκεψη αστραπή χωρίς πολλές
φιέστες αναδεικνύοντας την αδυναμία της νέας κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή. Το
2013, ο αγώνας των εργαζομένων της ΕΡΤ
που έκλεινε μόλις τρεις μήνες, αποτέλεσε τεράστια έμπνευση. Οι διαδηλωτές κατέληξαν
έξω από την κατειλημμένη ΕΡΤ3 στη Λεωφόρο
Στρατού, όπου οι εργαζόμενοι της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης τους υποδέχτηκαν με συναυλία. “Μη φοβάστε, Νικάμε” ήταν το μήνυμα
που επέλεξαν για ένα από τα πανό τους οι εργαζόμενοι του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι εκτιμήσεις για 50.000 διαδηλωτές θεωρούνται οι πιο συγκρατημένες.
Το 2014 τους διαδηλωτές υποδέχθηκαν οι
εργαζόμενοι στην Κόκα Κόλα, στην ΕΡΤ3, οι
Σχολικοί Φύλακες και οι καθαρίστριες, που
βρίσκονταν στο κέντρο της αντίστασης. Μαζικά διαδήλωσαν οι επιτροπές κατοίκων από τις
Σκουριές με τα πανό, τα συνθήματα και τα
πλακάτ της ΚΕΕΡΦΑ να δίνουν τον αντιφασιστικό τόνο με το σύνθημα «ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί».
Οι κινητοποιήσιες στην ΔΕΘ όχι μόνο δεν
σταμάτησαν μετά την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ και
την κωλοτούμπα του Τσίπρα τον Ιούλη του
2015 αλλά στην ΔΕΘ το 2016, συνοδεύτηκαν
και από ένα νέο «θεσμό»: μια μέρα πριν από την
ΔΕΘ να διαδηλώνουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. «Το Καραβάνι της Υγείας, οι απεργιακές διαδηλώσεις που οργανώνουν οι υγειονομικοί εδώ κι ένα χρόνο σε όλη τη χώρα, αφού πέρασε από την Αθήνα, την Πάτρα, τα Γιάννενα
και τη Λάρισα, επέστρεψε στην πόλη απ' όπου
ξεκίνησε, διεκδικώντας τη σωτηρία του δημόσιου συστήματος Υγείας», γράφαμε τότε στην
Εργατική Αλληλεγγύη. Το τι σημαίνει η ανάγκη
ενός δημόσιου συστήματος Υγείας ανέδειξε με
ζοφερό τρόπο η φετινή πανδημία. Τα μηνύματα
των συλλαλητήριων στη Θεσσαλονίκη ήταν και
είναι πάντα δύναμη για το κίνημα που αγωνίζεται ενάντια σε αυτό το βάρβαρο σύστημα και
τις κυβερνήσεις που το υπηρετούν.
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Διαδήλωση στη ΔΕΘ 2019

Πολιορκία του Μητσοτάκη
Δ

εν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο ένα
αγωνιστικό διήμερο σαν αυτό στις 11 και 12
Σεπτέμβρη που έχει διπλή αιχμή: για την
Δημόσια Υγεία που έχει ανάγκη όλος ο κόσμος
από τη μια, ενάντια στα νέα μνημόνια που ετοιμάζουν Μητσοτάκης, ΕΕ κι αφεντικά από την άλλη.
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, δύσκολα θα βρει
κανείς ημέρα που να μην υπάρξει άλλη μία αποκάλυψη των ολέθριων χειρισμών της κυβέρνησης στο
ζήτημα αντιμετώπισης της πανδημίας. Σπατάλησε
όλον τον “κερδισμένο” χρόνο από το πρώτο κύμα
του ιού, αφήνοντας τα νοσοκομεία στην ίδια και
χειρότερη κατάσταση με πριν. Το μόνο που έμεινε
από την άνοιξη της καραντίνας ήταν η εκτίναξη
της ανεργίας, η ύφεση και οι απαγορεύσεις. Δεν
κάλυψαν τα δεκάδες χιλιάδες κενά των νοσοκομείων κάνοντας προσλήψεις, δεν τα προμήθευσαν με
όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό, δεν τα ενίσχυσαν
επιτάσσοντας τα διαγνωστικά και τις κλινικές του
ιδιωτικού τομέα, δεν ενίσχυσαν την πρωτοβάθμια
περίθαλψη. Αντ' αυτού προτίμησαν να δώσουν δεκάδες εκατομμύρια στους μιντιάρχες για να φροντίσουν την επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης.
Πρώτα να φτιάχνουν αγιογραφίες του Μητσοτάκη
στα δελτία των 9 και αμέσως μετά να μας ταΐζουν
σεξιστικά τηλεσκουπίδια.
Οι χαμηλοί αριθμοί κρουσμάτων του πρώτου
διαστήματος έγιναν θυσία για χάρη της βιομηχανίας του τουρισμού και όχι μόνο. Οι συγκοινωνίες
παρέμειναν συνωστισμένες, το ίδιο και οι εργατογειτονιές, τα στρατόπεδα των προσφύγων, η πλειοψηφία των χώρων εργασίας.
Και τώρα ο ημερήσιος αριθμός των διεγνωσμένων κρουσμάτων ξεπερνάει τα 200, τα νοσοκομεία
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το αν θα
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση και
οι “βόμβες” σκάνε η μία μετά την άλλη. Όπως αυτή των τεστ.
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) δήλωσε
αδυναμία να συνεχίσει λόγω αυξημένου φόρτου.
Δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη καθώς -χαρακτηριστικό της απαξίωσης του ΕΚΕΑ από τη μεριά του
κράτους- τα τελευταία χρόνια πολλοί θα θυμούνται
τους αγώνες που έπρεπε να δίνουν κάθε τόσο οι
εργαζόμενοί του προκειμένου να μην απολυθούν.
“Διεκδικούμε την ανανέωση των συμβάσεών μας.
Στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας αποτελούμε το 40%
των εργαζόμενων. Αν αύριο απολυθούμε θα σημάνει ουσιαστικά το κλείσιμο του ΕΚΕΑ. Καθημερινά
γίνονται περίπου 200 μεταγγίσεις σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς. Όταν ξαφνικά αυτές οι μεταγ-

γίσεις δεν θα μπορούν να γίνουν, ας αναλάβουν
όλοι οι υπεύθυνοι την ευθύνη, αν τους ενδιαφέρει”,
δήλωνε στην Εργατική Αλληλεγγύη, εργαζόμενη
του ΕΚΕΑ, τον Γενάρη της φετινής χρονιάς.
Το σκάνδαλο μάλιστα που έσκασε σε συνέχεια
της ανακοίνωσης του ΕΚΕΑ δεν αφήνει καμία αυταπάτη για τις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης. Αντί να ενισχύσει τις δημόσιες δομές Υγείας προκειμένου να παρέχουν άφθονα δωρεάν τεστ
στον πληθυσμό προτίμησε την απευθείας ανάθεση
σε ιδιωτικό διαγνωστικό όμιλο στέλεχος του οποίου ήταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου για τον κορονοϊό Γκίκας Μαγιορκίνης.

Σκάνδαλο
Χαρακτηριστικό του μεγέθους του σκανδάλου είναι το σχόλιο της Εφ.Συν τη Δευτέρα 7/9: “Επιλογή
της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν
στην τωρινή αιχμή της πανδημίας στη χώρα μας να
«ξεμείνει» από αντιδραστήρια το δημόσιο σύστημα
υγείας, να μην αυξήσει τη δυνατότητά του με επιπλέον παραγγελίες, να ξεφύγει από τον επιδημιολογικό έλεγχο ο ιός που έχει προκαλέσει παγκόσμια
υγειονομική κρίση, για να δώσει στους δικούς της
μια ακριβοπληρωμένη δουλειά. Αυτό καθίσταται ξεκάθαρο και από το πρότυπο της σύμβασης που έχει
προωθήσει το υπουργείο Υγείας στα νοσοκομεία και
τα κέντρα υγείας της Αττικής, μέσω της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), για να υπογράψουν με
τον επίλεκτό της Ομιλο Ιατρική Διάγνωση”.
Τεστ και πιο ακριβά αλλά κι αμφισβητούμενης
αποτελεσματικότητας καθώς, σύμφωνα με δηλώσεις της Χ. Νικολάου ομότιμης καθηγήτριας Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Ανοσολογίας του ΕΚΠΑ και
προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής, που φιλοξενούνται στο ίδιο ρεπορτάζ, η μέθοδος του pooling
που χρησιμοποιούν τα κέντρα του συγκεκριμένου
ομίλου κρίνεται ως αντιεπιστημονική. “Η καθηγήτρια εξηγεί πως στο pooling λαμβάνονται δείγματα
και ανακατεύονται προκειμένου να γίνει μια εξέταση. Αν βγει αρνητική, τότε όλοι θεωρούνται αρνητικοί, εάν βγει θετική, τότε ελέγχονται ένα ένα τα
δείγματα από την αρχή. «Το pooling μπορεί να γίνει σε ομάδες χαμηλού κινδύνου, όπως είναι τα
παιδιά ή οι φοιτητές», μας λέει, αλλά «ακόμα και
σε αυτή την περίπτωση, λόγω του ότι το ιικό φορτίο ενός δείγματος διαλύεται σε μεγαλύτερη ποσότητα δειγμάτων, μειώνεται ή ακόμα και εξαφανίζεται, με αποτέλεσμα να βγαίνει ψευδώς αρνητικό
ένα τεστ». H μέθοδος, σύμφωνα με την ίδια, «δεν

είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται στους ελέγχους
που απαιτούνται αυτή την ώρα στη χώρα μας, των
υγειονομικών ή των γηροκομείων. Είναι σαν να κάνεις τεστ για να πεις ότι έκανες»”.
Κι αν νομίζει κανείς ότι αυτά είναι “ατυχήματα”
που η κυβέρνηση έχει πρόθεση να διορθώσει κάνει
λάθος. “Λεφτά για φρεγάτες κι F16 – όχι για νοσοκομεία” είναι η ιεράρχησή της, παραφράζοντας το
σύνθημα του αντιπολεμικού κινήματος. Το δήλωσε
ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πέτσας μεταφέροντας ότι ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη θα
ανακοινώσει “εξοπλιστικά προγράμματα, ενίσχυση
του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και ανάταξη της αμυντικής βιομηχανίας”.
Όσο για τον... λογαριασμό, αυτός προορίζεται
για την εργατική τάξη. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται
για ένα νέο νομοσχέδιο γεμάτο δώρα στα αφεντικά. Ανάμεσα στα μέτρα που είδαν το φως της δημοσιότητας, το νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν παραπάνω ώρες, ώστε να αναπληρώσουν το χρόνο της
καραντίνας και μάλιστα χωρίς να λογίζονται ως
υπερωρίες. Μείωση θα γίνει στο επίδομα Χριστουγέννων, ενώ συνεχίζεται η δυνατότητα των εργοδοτών να θέτουν σε αναστολή συμβάσεων ακόμα
και το σύνολο του προσωπικού, ο μισθός των ανεσταλμένων συμβάσεων να μειώνεται στα 534 ευρώ
καθώς και η δυνατότητα στα αφεντικά να απολύουν κατά το δοκούν μετά τη λήξη της ρήτρας
προστασίας των συμβάσεων σε αναστολή.
Ουσιαστικά ο Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινώσει ένα νέο πακέτο μνημονιακών μέτρων, σπατάλης σε εξοπλισμούς και αντεργατικών μέτρων. “Όσο για τα παραμύθια για τα
32 δισεκατομμύρια ευρώ που θα έρθουν από την
ΕΕ και μαζί θα έρθει και η ανάπτυξη, ξεσκεπάστηκαν μια που ο μίνι ανασχηματισμός της κυβέρνησης δείχνει τι πραγματικά έρχεται...Τα όποια χρήματα διαθέσουν, αυτά θα πάνε στις μεγάλες επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις αεροπορικές εταιρείες, τους εφοπλιστές και τους ξενοδοχειακούς ομίλους. Και ο λογαριασμός πέφτει στις πλάτες των
εργαζόμενων με περικοπές μισθών, συλλογικών
συμβάσεων και συντάξεων. Αλλά και ΣΔΙΤ και ιδιωτικοποιήσεις που μετατρέπουν κοινωνικά αγαθά σε
φιλέτα για τα αρπακτικά. Από τη ΔΕΗ, το Νερό και
τις Συγκοινωνίες, μέχρι τη δημόσια Υγεία που θέλουν να την διαλύσουν κυριολεκτικά”, σημειώνει ο
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης στην προκήρυξή του για το διήμερο 11-12 Σεπτέμβρη.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Την πρώτη μεγάλη κόντρα του φθινοπώρου με την
κυβέρνηση, ετοιμάζεται να
δώσει το εργατικό κίνημα
το διήμερο 11 και 12 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη.
Στις 11 Σεπτέμβρη απεργούν οι εργαζόμενοι των
δημόσιων νοσοκομείων. Η
ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύξει στάση εργασίας 8πμ-3μμ για
τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία της Κεντρικής
Μακεδονίας και καλεί τα
πρωτοβάθμια σωματεία
των νοσοκομείων όλης της
χώρας να καλύψουν απεργιακά τα μέλη τους προκειμένου να ταξιδέψουν στη
Θεσσαλονίκη. Η απεργιακή
διαδήλωση θα ξεκινήσει
στις 8:30πμ από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το
Συντονιστικό Νοσοκομείων
βάζει λεωφορεία τα οποία
θα αναχωρήσουν στις
11.30μμ την Πέμπτη 10/9
από το νοσοκομείο Αγ.Σάββας. Ταυτόχρονα με τη διαδήλωση της Θεσσαλονίκης
θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε μια σειρά
πύλες νοσοκομείων της
Αθήνας.
Το απόγευμα της επόμενης ημέρας, στις 12 Σεπτέμβρη, ο Μητσοτάκης θα
ετοιμάζεται να ανακοινώσει
τις αντεργατικές επιθέσεις
της επόμενης χρονιάς μιλώντας στο -αντί της ματαιωμένης ΔΕΘ- Thessaloniki
Helexpo Forum. Οι δρόμοι
της Θεσσαλονίκης όμως θα
ανήκουν στο εργατικό κίνημα και την αριστερά που θα
στείλουν τη δική τους
απάντηση στις προθέσεις
της κυβέρνησης να φορτώσει τα βάρη της κρίσης
στις πλάτες της εργατικής
τάξης. Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το
Συντονιστικό Νοσοκομείων
καλούν σε προσυγκέντρωση στις 5.30μμ στην Εγνατίας και Αγ.Σοφία με την
προοπτική να ενωθούν
όλες οι διαφορετικές συγκεντρώσεις σε ένα μεγάλο
πανεργατικό συλλαλητήριο. Λεωφορεία του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης από την Αθήνα, θα
αναχωρήσουν το Σάββατο
12/9 στις 8πμ από το Μουσείο.
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Δίκη-Καταδίκη

«Δεν θα ανεχθούμε
να πέσουν στα μαλακά»

Τ

ην παραδειγματική καταδίκη των νεοναζί
της Χρυσής Αυγής απαιτούν, με κοινό
τους κείμενο, 142 άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, συγγραφείς, ηθοποιοί, μουσικοί, εικαστικοί, πανεπιστημιακοί, συνδικαλιστές, μετανάστες, δημοτικοί σύμβουλοι, ακτιβιστές των κινημάτων. Οι υπογράφοντες καλούν
σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο και την απεργιακή κινητοποίηση στις 7 Οκτώβρη, ημέρα της
απόφασης του δικαστηρίου.
«Διεκδικούμε άσυλο και στέγη για τους πρόσφυγες, χαρτιά για τους μετανάστες, τέλος στο
ρατσιστικό κυνηγητό και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Απαιτούμε την παραδειγματική καταδίκη των δολοφόνων νεοναζί της Χρυσής Αυγής με μια απόφαση σταθμό! Η θέση των φασιστών δολοφόνων είναι μόνο στη φυλακή! Δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχθούμε να πέσουν στα μαλακά οι νεοναζί δολοφόνοι», σημειώνουν στο
κείμενο.
«Πρόκειται για τις 142 πρώτες υπογραφές, ενώ
τις επόμενες μέρες θα συνεχιστεί μαζικά η συλλογή υπογραφών σε γειτονιές, εργασιακούς και
εκπαιδευτικούς χώρους» αναφέρει η ΚΕΕΡΦΑ
στο δελτίο Τύπου με το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα.
ΑΡΧΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ:
Ρέα Γαλανάκη, συγγραφέας, Μάρω Δούκα, συγγραφέας, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, σκηνοθέτης, Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός-σκηνοθέτης,
Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός-σκηνοθέτης,
Κυριάκος Κατζουράκης, ζωγράφος, Κάτια Γέρου,
ηθοποιός, Μαρία Σεβαστάκη, εικαστικός καλλιτέχνης, Εύα Μπέη, ζωγράφος, Βαγγέλης Χατζηνικολάου, ηθοποιός-σκηνοθέτης, Σοφία Καρβουνά,
μουσικός, Σοφία Μαυραγάνη, χορογράφος-σκηνοθέτης, Πέρσα Κατσανούλη, ηθοποιός, Jerome
Kaluta, τραγουδιστής/ηθοποιός, Μανώλης Αφολάνιο, μουσικός, Σπύρος Γραμμένος μουσικός,
Αργύρης Ξάφης ηθοποιός, Θόδωρος Τερζόπουλος, σκηνοθέτης, Κατερίνα Φώτη δικηγόρος-χορεύτρια-χορογράφος, Αχιλλέας Κυριακίδης, συγγραφέας-μεταφραστής, Γιάννης Σακαρίδης, σκηνοθέτης κινηματογράφου, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, σκηνοθέτης Κινηματογράφου, Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, σκηνοθέτης Αντώνης
Ρέλλας, σκηνοθέτης-ανάπηρος ακτιβιστής, Παντελής Δεντάκης, ηθοποιός-σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Δαλαμάγκας ηθοποιός, Δημήτρης Κίτσος,
ηθοποιός, Δώρα Χρυσικού, ηθοποιός, Xρύσα
Μπαλατσούρα, ηθοποιός, Τάσος Σαγρής, σκηνοθέτης, Γιάννης Λεοντάρης, σκηνοθέτης - πανεπιστημιακός, Αλέξης Μαρτζούκος, ηθοποιός, Τατιάνα Πίττα, ηθοποιός, Αλέξανδρος Βάζος, εικαστικός, Ντίνα Kαφτεράνη ηθοποιός, Κοραλία Σωτηριάδου, συγγραφέας – μεταφράστρια, Ανέστης
Αζάς, σκηνοθέτης, Θοδωρής Σκυφτούλης, ηθοποιός, Πρόδρομος Τσινικόρης σκηνοθέτης θεάτρου-δραματουργός, Τζωρτζάκης Χάρης, ηθοποιός, Παύλος Κατσιβέλης, μουσικός Θανάσης Δόβρης, ηθοποιός, Αλέξανδρος Λογοθέτης, ηθοποιός Μανώλης Μαυροματάκης, ηθοποιός, Κωσταντής Μιζάρας, ηθοποιός κουκλοπαίχτης Γιώργος
Χανός, συνθέτης, Κώστας Παπακωνσταντίνου,
ηθοποιός-σκηνοθέτης, Γιάννης Καλαβριανός,
σκηνοθέτης συγγραφέας, Όμηρος Πουλάκης,
ηθοποιός, Νίκος Κουραχάνης, πανεπιστημιακός
Πάντειο, Παναγιώτης Α. Κανελλόπουλος, πανεπιστημιακός, Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστορικός,
Προκόπης Παπαστράτης, ιστορικός- πανεπιστη-

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πειραιάς
Παρασκευή 11/9, 7μμ, Ανοιχτό Θεατράκι
(34ου Συντάγματος Πεζικού)
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος, πολιτική αγωγή,
Μαρία Ζαχαρία γ.γ ΕΚ Πειραιά, Θανάσης Διαβολάκης Δημοτικός Σύμβουλος, Άννα Στάμου
Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας, Μαρία Ανδρέου, εκπαιδευτικός, Πρόσφυγες από καμπ
Σχιστού

Χαλάνδρι
Παρασκευή 11/9, 7.30 μμ, Κεντρική Πλατεία
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης πολιτική αγωγή, Σωτήρης Λαπιέρης Δημοτικός Σύμβουλος, Ηλίας Παπαχατζής, ΔΣ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής, Φίλιππος Κοντοδήμας μαθητής, Τζοχόβα
Κουαρσίε, πρόσφυγας καμπ Κορίνθου, Ορέστης Ηλίας ΚΕΕΡΦΑ

Περιστέρι
Τρίτη 15/9, 7μμ, πλατεία Δημαρχείου
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος, πολιτική αγωγή,
Νίκος Κοτρώτσιος δάσκαλος, Ματίνα Τριανταφύλλου Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου, Μαρία Αμπελιώτη εργαζόμενη Δήμου Αθήνας, Μαρία Καστελιώτη ΚΕΕΡΦΑ

Πετράλωνα
μιακός, Λυμπεράτος Μιχάλης, πανεπιστημιακός
Κύρκος Δοξιάδης, καθηγητής ΕΚΠΑ, Γιώργος
Τσιμουρής, πανεπιστημιακός-Πάντειο, Μάκης Καβουριάρης, πανεπιστημιακός, Λήδα Καζαντζάκη,
ιστορικός Τέχνης, Αλεξάνδρα Πολιτάκη, πολιτικός επιστήμονας, Νίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος, Μανταίος Κώστας, μέλος ΔΣ Συνδέσμου
Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντίστασης 196774 Κοντουδάκης Λεωνίδας, αυτόπτης μάρτυρας
στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, Χαντίμ
Χουσείν, πατέρας Σαχζάτ Λουκμάν, Κασκαρίκα
Μαρία, μητέρα φοιτητή Αλέξη Λάζαρη, Πάνος
Γκαργάνας, διευθυντής Εργατική Αλληλεγγύη,
Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη περιοδικού Σοσιαλισμός από τα κάτω, Παπαδάκης Κώστας, Πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Καμπαγιάννης Θανάσης, Πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Ζώτος Δημήτρης, Πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Χαράλαμπος Κουρουνδής, δικηγόρος, μέλος ΔΣ ΔΣΘ, Διδάσκων
ΕΑΠ, Τορμπουζίδης Κώστας, δικηγόρος ΚΕΕΡΦΑ
Θεσσαλονίκης Ασλάμ Τζαβέντ, επικεφαλής Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος Στάμου Άννα,
Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος, Ναήμ Ελγαντούρ, Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος, Σαμσιντήν Ιντρίσου, Αφρικανικό Δίκτυο στην Ελλάδα,
Aρεφ Ραχμάν, Ελληνομπαγκαλτεσιανό Επιμελητήριο, Ντακούα Τζαχαγκίρ, Κοινότητα Μπαγκλαντές, Λορέτα Μακόλευ, Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, Μοντέστε Σάφφι, πρόεδρος Κοινότητας Καμερούν, Ντόναλτ Oχαγουέρε, Νιγηριανή Κοινότητα Ελλάδος, Κεχαγιόγλου Κώστας,
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, Καλφαγιάννης Παναγιώτης,
πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ, Τσινίκα Άννα, μέλος ΔΣ
ΠΣΥΠΕΡΤ, Ηλίας Παπαχατζής μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ
Αν. Αττικής, Αργύρης Χρίστος, Γενικό Συμβούλιο
ΑΔΕΔΥ, Συντονιστικό Νοσοκομείων Ζαννέτα Λυσικάτου, ΔΣ συλλόγου εργαζ.νοσοκ.«Αγ Σάββας»,
ΓΣ ΟΕΝΓΕ, Κούτρας Γιάννης, αντιπρόεδρος της
ΕΝΙΘ και μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζόμενων Ιπποκράτειου Θεσ/νίκης, Καταραχιάς Κώστας, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζόμενων νοσοκομείου
Άγιος Σάββας

Συνέχεια στη σελίδα 15

Τρίτη 15/9, 7μμ, πλατεία Μερκούρη
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή, Ντίνα Καφτεράνη, ηθοποιός, Βασίλης
Κουκαλάνι, ηθοποιός, Έφη Λατσούδη, ακτιβίστρια αντιρατσιστικού κινήματος Λέσβου,
Δάφνη Κακαλή μέλος σωματείου Επιτισμού Τουρισμού, Αντώνης Σκαρπέλης, Σύλλογος
γονέων
Μετά τις ομιλίες και την συζήτηση, ο ηθοποιός Γεράσιμος Γεννατάς θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο-αγόρευση στη δίκη της
Χρυσής Αυγής του Θανάση Καμπαγιάννη
'”Με τις μέλισσες ή με τους λύκους”.

Νίκαια - Κερατσίνι
Τρίτη 15/9, 7μμ, πλατεία Αγίου Νικολάου
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτική
αγωγή, Γιάννης Λειβαδάρος, ΔΣ Συλλόγου
Εργαζομένων Δήμου Κερατσινίου, Δημήτρης
Καλπίδης, αντιπρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού, Τζαβέντ Ασλάμ,
πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος
“η Ενότητα”, Κατερίνα Θωίδου Δημοτικός
Σύμβουλος

Ίλιον - Πετρούπολη - Άγ. Ανάργυροι
Κυριακή 20/9, 6.30μμ, Κεντρική πλατεία Ιλίου
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος, πολιτική αγωγή,
Αντώνης Πέττας, εκπαιδευτικός, Γιώργος
Χρόνης, δάσκαλος, Κατερίνα Πατρικίου,
γραμματέας Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, Χρήστος Κουρνιώτης,
εκπαιδευτικός

Καλλιθέα
Τρίτη 22/9, 7 μμ, πλατεία Κύπρου
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης πολιτική αγωγή, Χρήστος Ιωαννίδης, δημοτικός σύμβουλος, Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου δικηγόρος
- ΚΕΕΡΦΑ

Ν. Ιωνία
Τετάρτη 23/9, 7.30μμ, πλατεία Σημηριώτη
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτική
αγωγή, Αφροδίτη Φράγκου δημοσιογράφος,
Μαρία Ντάσιου γιατρός, Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας

Κυψέλη - Πατήσια - Γαλάτσι
Πέμπτη 24/9, 7.30μμ, πλατεία Κυψέλης
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή, Μπάμπης Κόκλας πρόεδρος Γ ΕΛΜΕ Αθήνας, Λήδα Καζαντζάκη ιστορικός Τέχνης,
Γιώργος Πίττας, δημοσιογράφος, Μιχάλης
Αφολαγιάν, ακτιβιστής Black Lives Matter,
Μαρία Γιούσεφ, φοιτήρια Χημικού Αθήνας,
εκπρόσωπος Κοινότητας Καμερούν

Θεσσαλονίκη - Χαριλάου
Πέμπτη 24/9, 7 μμ, Πάρκο Χαριλάου
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, Γιάννης Κούτρας, γιατρός, Εργαζόμενος στην εκπαίδευση

Ελληνικό
Παρασκευή 25/9, 7μμ, πλατεία Σουρμένων
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτική
αγωγή, Άννα Στάμου, Μουσουλμανική Ένωση
Ελλάδας, Αναστασία Χριστοδουλοπούλου, εκπαιδευτικός, Χρήστος Ευθυμίου, πρόεδρος
Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αγίου Δημητρίου, Χρύσα Δουζένη, Δίκτυο Αλληλεγγύης
Προσφύγων, Στέλιος Γιαννούλης εκπαιδευτικός

Θεσσαλονίκη - Πολίχνη
Παρασκευή 25/9, 7 μμ, Ανοιχτό θέατρο Κρύας
Βρύσης, Πολίχνη
Ομιλητές: Ευκλείδης Μακρόγλου, δικηγόρος,
Νίκος Χατζάρας, εργαζόμενος στο Βοήθεια
στο Σπίτι,
Εργαζόμενος στην εκπαίδευση

Ζωγράφου

Βόλος

Τετάρτη 16/9, 7μμ, προαύλιο Εστίες Α’ ΦΕΠΑ
(Ούλωφ Πάλμε 2)
Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας, πολιτική αγωγή, Βάσια Χριστοδούλου, Κίνημα στην Πόλη,
Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ, Σάββας Κλεάνθους, ακτιβιστής ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, Εύα Ντόκου, φοιτήτρια ΚΕΕΡΦΑ, μετανάστες από Καμερούν

Παρασκευή 25/9, 7 μμ, θεατράκι Άνανδρος

Αμπελόκηποι Γκύζη
Πέμπτη 17/9, 7.30μμ, ΜΕΤΡΟ Πανόρμου
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος, πολιτική αγωγή,
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος σωματείου
νοσοκομείου Άγιος Σάββας, Aργυρώ Γιαννουδάκη, δημοσιογράφος-γονέας 10ο δημοτικό,
Χριστιάνα Κατσανικάκη, φοιτήτρια Φιλοσοφικής

Παγκράτι
Σάββατο 26/9, 7μμ, πλατεία Βαρνάβα
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή, Kώστας Μανταίος, μέλος ΔΣ ΣΦΕΑ, Ελένη
Πορτάλιου, ακτιβίστρια αντιρατσιστικού - περιβαλλοντικού κινήματος, Μαρία Χαρχαρίδου,
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Γεννηματάς, Νίκος Βούλτσος, ΚΕΕΡΦΑ

Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Σάββατο 26/9, 7 μμ, Θεατράκι Δημαρχείου
Θεσσαλονίκης
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτική
αγωγή, Στέλιος Νικητόπουλος, δημοσιογράφος ΕΡΤ3, Δήμητρα Κομνιανού, ΚΕΕΡΦΑ

Eξάρχεια
Κυριακή 27/9, 7μμ Πλατεία στον πεζόδρομο
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της Χρυσής Αυγής

7 ΟΚΤΩΒΡΗ Αντιφασιστικός συναγερμός
Ο
Γ

κύκλος των εκδηλώσεων
που είχε προγραμματίσει η
ΚΕΕΡΦΑ για το Σεπτέμβρη
εν όψει της δικαστικής απόφασης
αναβαθμίστηκε μετά τη συγκεκριμενοποίηση της ημερομηνίας της στις
7 Οκτώβρη. Οι αγωνιστές και οι
αγωνίστριες των τοπικών της επιτροπών ξεσηκώνουν εργατικούς χώρους και γειτονιές με κείμενα υπογραφών, αφίσες, προκηρύξεις, ψηφίσματα και αποφάσεις συμμετοχής
στην αντιφασιστική συγκέντρωση.
«Οργανώνουμε τη μεγάλη αυτή
μάχη με όλες μας τις δυνάμεις», μας
είπε η Μαρία Καστελιώτη από την
ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου. «Το νέο ότι η
απόφαση της δίκης θα ανακοινωθεί
στις 7 Οκτώβρη γίνεται δεκτό με χαρά από τον κόσμο γιατί επιτέλους
έφτασε αυτή η στιγμή αλλά και με
κατανόηση ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει. Με παρέμβασή μας στη μαζική
γενική συνέλευση της ΕΛΜΕ Ιλίου
την περασμένη βδομάδα, υιοθετήθηκε το ψήφισμα που απαιτεί η απόφαση να είναι καταδικαστική. Η πλειοψηφία υπέγραψε στο κείμενο υπογραφών και πολλοί είπαν ότι θα παρακολουθήσουν την εκδήλωσή μας
τοπικά στις 15/9. Αντίστοιχη είναι η
εικόνα από την εξόρμησή μας στη
γειτονιά, την οποία έχουμε ήδη διακοσμήσει με αφίσες. Έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι την τελευταία μέρα. Με
ένα μεγάλο πρόγραμμα εξορμήσεων
σε εργατικούς χώρους, όπως στο
δήμο Περιστερίου όπου οι εργαζόμενοι δίνουν μάχη ενάντια στις απολύσεις ή στα σχολεία όπου εκπαιδευτικοί και γονείς παλεύουν για το
ασφαλές άνοιγμά τους. Θέλουμε η
εκδήλωσή μας να γίνει κέντρο για
εργαζόμενους, φοιτητές, μαθητές,
όλη την αριστερά».
«Η εξόρμησή μας αυτή την εβδομάδα στη γειτονιά ήταν φοβερή»,
μας είπε η Άννα Αδαμίδη, από την
ΚΕΕΡΦΑ Νέας Ιωνίας. «Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη από τον κόσμο, όπως και η διάθεσή του για
δράση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ένας σκηνοθέτης
που πρότεινε να βιντεοσκοπήσει την
εκδήλωσή μας στις 23/9. Θέλουμε
τα σωματεία της περιοχής, όπως για
παράδειγμα του νοσοκομείου Αγία
Όλγα, να βγάλουν ψηφίσματα και
ανακοινώσεις στήριξης του αντιφασιστικού αγώνα και συμμετοχής
στην κινητοποίηση στις 7 Οκτώβρη.
Καλούμε τοπικούς φορείς, συλλογικότητες και κοινότητες μεταναστών
όπως την Πακιστανική που είναι μεγάλη στη γειτονιά, να συμμετέχουν
στην εκδήλωση. Ενώ προχωράμε σε
μαζικές αφισοκολλήσεις και ανάρτηση πανό στο σταθμό του ΗΣΑΠ και
άλλα σημεία».

ια μια μεγάλη συγκέντρωση στο Εφετείο Αθηνών στις 7 Οκτώβρη, ημέρα που θα ανακοινωθεί η απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
προετοιμάζεται το αντιφασιστικό κίνημα απαιτώντας την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης. Η
ΚEΕΡΦΑ καλεί σε απεργιακό αντιφασιστικό ξεσηκωμό εκείνη την ημέρα, με προσυγκέντρωση στις
9πμ στο Μετρό Αμπελοκήπων.

Η ημερομηνία της απόφασης ανακοινώθηκε από
το δικαστήριο την περασμένη Παρασκευή 4/9, μετά
την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων
υπεράσπισης. Την ίδια μέρα, η οικογένεια του Παύλου Φύσσα με δήλωσή της κάλεσε όλο τον κόσμο
να βρίσκεται στις 7 Οκτώβρη έξω από το Εφετείο.
«Μετά από 5,5 βασανιστικά χρόνια δικαστικής διαδικασίας, κατά την οποία δεχθήκαμε έως και ύβρεις
και απειλές από την πλευρά των κατηγορουμένων,
εμείς, η οικογένεια του Παύλου Φύσσα αναμετρηθήκαμε κατά πρόσωπο με το τέρας του ναζισμού
και σταθήκαμε όρθιοι», αναφέρει. «Η ώρα της απόφασης έφτασε. 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00. 7
μαρτυρικά χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου,
για εμάς η συνολική καταδίκη της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ είναι μονόδρομος. Την
ημέρα της απόφασης καλούμε όλο τον κόσμο που
στάθηκε δίπλα μας στο δικαστήριο όλα αυτά τα

χρόνια, αλλά και όλους όσους δεν μπόρεσαν μέχρι
σήμερα να έρθουν, στις 7 Οκτώβρη να είναι έξω
από την αίθουσα του Εφετείου».
Τα συνδικάτα μπαίνουν επίσης στη μάχη, διεκδικώντας την καταδίκη των ναζί δολοφόνων. Το Σάββατο 5/9 η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των
ΕΛΜΕ αποφάσισε τη συμμετοχή των καθηγητών
στην κινητοποίηση και αναμένεται η απεργιακή
τους κάλυψη από την ΟΛΜΕ. Συμμετοχή αποφάσισαν η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης, οι Σύλλογοι Εργαζομένων στον νοσοκομείο Αγ.
Σάββας και στο δήμο Αγ. Δημητρίου και η ΠΟΣΠΕΡΤ. Σε δεκάδες ακόμα συλλόγους, σωματεία
και ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα κατατίθονται ανάλογα αντιφασιστικά ψηφίσματα.
Στις 7 Οκτώβρη «για το αντιφασιστικό κίνημα
πρέπει να σημάνει συναγερμός!», αναφέρει στην
ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ. «Οι εργαζόμενοι και τα
συνδικάτα, οι μαθητές και οι φοιτητές, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, οι αντιρατσιστές και οι αντιφασίστες, οι κινήσεις γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ, το περιβαλλοντικό κίνημα, οι άνθρωποι των Γραμμάτων και
των Τεχνών, κάθε δημοκράτης και δημοκράτισσα
που στέκεται ενάντια στην φαιά πανούκλα του φασισμού, πρέπει να είναι εκεί!” .

Ο

ι μέρες που ζούμε είναι δύσκολες και απαιτούν αγώνα και εγρήγορση από όλους. Η μάχη
απέναντι στο φασισμό, το ρατσισμό, την ξενοφοβία και την οριζόντια πτώχευση του μέσου πληθυσμού δεν αφήνει περιθώρια για αναβολή. Πρέπει να σταθούμε όλοι όρθιοι με πίστη
στο κίνημα αλληλεγγύης.
Μέσα στην περίοδο της πανδημίας είδαμε το τζαμι του Πειραιά να κλείνει με επείγουσες και
πιεστικες διαδικασίες, αφήνοντας το λιμάνι και τους ανθρώπους χωρίς χώρο, ενδεικτικό της
ευρύτερης ισλαμοφοβικης πολιτικής που υιοθετεί και η Ελλάδα μαζί με τις γνωστές φοβικές
κυβερνήσεις της ανατολικής Ευρώπης. Έτσι χωρίς κανένα άλλο λόγο.
Πεντέμισι χρόνια πέρασαν από τότε που ξεκίνησε η δίκη της Χρυσής Αυγής και μετά από γιγάντιο αγώνα της Πολιτικής Αγωγής σε συνδυασμό με το αντιφασιστικό κίνημα μας φέρνουν
εδώ πάλι έξω από τον Άρειο Πάγο στις 7 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, για να σταθούμε όλοι
δίπλα δίπλα τη στιγμή της ιστορικής απόφασης. Αφορά όλους μας, αφορά τα παιδιά μας, τον
ξένο δίπλα μας, τον εργαζόμενο, δεν είναι υπόθεση των ομάδων, αλλά ανάγκη της κοινωνίας
να ζήσουμε χωρίς τη ναζιστική ρητορική, τη φασιστική πρόκληση, το φόβο.
Σας καλώ να συμμετέχετε στις συζητήσεις που θα γίνουν ολο αυτό το διάστημα μέχρι την
απόφαση της δίκης, στις πλατείες και τις γειτονιές, να βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα και να
σφίξουμε τα χέρια για έναν ακόμη δίκαιο αγώνα.

Άννα Στάμου, Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας

Μ

ετά από μια πολύχρονη διαδικασία η δική της ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής
βαίνει στο τέλος της. Το αντιφασιστικό κίνημα με μαχητικό και ανυποχώρητο τρόπο κατάφερε όχι μόνο να “επιβάλλει” την δημοσιότητα της δίκης, με την μεταφορά της στο Εφετείο, αλλά και να αναδείξει τα εγκληματικά χαρακτηριστικά της Χρυσής Αυγής που όλα αυτά
τα χρόνια έχει στοχοποιήσει και επιτεθεί δολοφονικά σε μετανάστες και αντιφασίστες.
Οι δολοφόνοι του Σαχζάτ Λουκμάν και του Παύλου Φύσσα έχουν καταδικαστεί ήδη από τον
λαό και το εργατικό κίνημα. Εκατονταδες σωματεια, ΕΛΜΕ, φοιτητικοί σύλλογοι απαιτούν την
παραδειγματική καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας. Ο αγωνας μας ενάντια στον ρατσισμό
και τον φασισμό πρέπει να συνεχιστεί, ειδικά στη σημερινή συγκυρία που τα δικαιώματα στην
εκπαίδευση, την Υγεία και την εργασία μπαίνουν από την κυβέρνηση στο στόχαστρο. Η πολιτική που έχει διαλύσει την δημόσια εκπαίδευση και το σύστημα Υγείας, που είναι υπεύθυνη για
τις χιλιάδες απολύσεις και την ανεργία, για την καταστολή και την περιστολή των ελευθεριών
είναι η ίδια πολιτική που γεννά τον ρατσισμό, τον φασισμό και τον πόλεμο.
Η καταδυνάστευση των μεταναστών και των προσφύγων από την πλευρά της κυβέρνησης
με τις παράνομες απελάσεις, με τις επιχειρήσεις σκούπα, με τη βροχή χημικών στα σύνορα,
με τον αποκλεισμό των μεταναστριών σχολικών καθαριστριών από τις προσλήψεις στους δήμους, με την χορήγηση ασύλου με το σταγονόμετρο, λιπαίνει το έδαφος του ρατσισμού και
του φασισμού. Με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ζούμε και παλεύουμε μαζί. Η απάντηση θα δοθεί στους δρόμους του αγώνα.

Αναστασία Χριστοδουλοπούλου. ΕΛΜΕ Νοτίων

Λένα Βερδέ

Συνέχεια πό τη σελίδα 3
“Οι ερωτήσεις της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών Μαρίας Λεπενιώτη
σχετικά με τη ναζιστική ιδεολογία την οποία ασπάζεται η Χρυσή Αυγή, ήταν λεπτομερείς και επίμονες.
Αναφέρθηκε σε άρθρο του 2011 το οποίο παρουσίαζε τον Χίτλερ ως «αναμορφωτή» και «στρατηγική
ιδιοφυΐα», στα σύμβολα των SS, της Βέρμαχτ και
στον αγκυλωτό σταυρό που υπήρχαν σε χώρο συναυλίας παρουσία χρυσαυγιτών. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, όμως, πρώην βουλευτής και κατηγορούμενος
για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, εμφανίστηκε χθες στο δικαστήριο αποφασισμένος να μην
απαντήσει επί της ουσίας”.
Ψιλά γράμματα για τον κ.Τ.Θεοδωρόπουλο. Παίρνει τη σκυτάλη από τους συκοφάντες δικηγόρους
της Χρυσής Αυγής, όπως τον Μιχαλόλια, ο οποίος
επιχειρεί να με απαξιώσει ως μάρτυρα κατά των νεοναζί και να διασώσει την Χρυσή Αυγή, εξαπολύοντας ανάλογες κατηγορίες σε βάρος μου.
Καθώς πλησιάζει ή ώρα της απόφασης στη δίκη
της Χρυσής Αυγής στις 7 Οκτώβρη, μετά από πεντέμισι χρόνια, όπου δεκάδες μάρτυρες, η πολιτική
αγωγή και μια μεγάλη δημοκρατική πλειοψηφία
έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο της φασιστικής απειλής είναι πρόκληση να επιχειρεί ο κ. Θεοδωρόπουλος να ξεπλύνει με την πένα του επικεφαλής των
ταγμάτων εφόδου.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το αντιφασιστικό κίνημα θα συνεχίσουν τη δράση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
στις γειτονιές της Αθήνας. Επτά χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, μαζί με τη δημοκρατική πλειοψηφία, ετοιμαζόμαστε να ξεσηκώσουμε την Αθήνα στις 7 Οκτώβρη,
για να καταδικαστούν οι νεοναζί δολοφόνοι, να πάνε φυλακή και όχι να αλωνίζουν στις γειτονιές μας
ξανά.

Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1437, 9 Σεπτέμβρη 2020

10, 11, 12 και 14 Σεπτέμβρη

Τέχνες, Υγεία, Παιδεία, Θεσσαλονίκη - ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Ξ

ανά στο δρόμο ετοιμάζονται να βγουν οι εργαζόμενοι στην Τέχνη και τον Πολιτισμό καλώντας σε διαδήλωση την Πέμπτη 10 Σεπτέμβρη, στις 6μμ, στα Προπύλαια.
“Βρισκόμαστε στα όρια της επιβίωσης. Αρκετοί από
εμάς κάτω και από αυτά” τονίζουν στο κάλεσμά τους.
“Σήμερα, η Κυβέρνηση που συνεχίζει πιστά αυτή την
πολιτική για τον Πολιτισμό που παρέλαβε από τους
προηγούμενους, μας λέει ότι η επιβίωσή μας είναι ατομική μας ευθύνη. Μας λέει ότι δε μπορεί να μας βοηθήσει γιατί δουλεύουμε «μαύρα», ρίχνοντας σε εμάς τις
δικές τους ευθύνες. Άραγε όταν οι εργοδότες μας το
επιβάλουν εμείς έχουμε επιλογή; Μήπως εμείς φταίμε
που όλα αυτά τα χρόνια οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί που ελέγχουν τους εργοδότες έχουν διαλυθεί;”
σημειώνουν και συνεχίζουν:
“Μετά από δύο μήνες καραντίνας και ένα καλοκαίρι
με πολλές ακυρώσεις και μέτρα απαγόρευσης της εργασίας μας, με τους περισσότερους να έχουν να δουλέψουν από το Φλεβάρη, η κατάσταση γίνεται τραγική... πληθώρα απαγορεύσεων και ακυρώσεων εκδηλώσεων, παραστάσεων και εκθέσεων, με ωράρια λειτουργίας που απαγορεύουν κάθε λειτουργία του χώρου της
διασκέδασης, παρόλο που με αυστηρή τήρηση όλων
των αναγκαίων υγειονομικών πρωτοκόλλων θα μπορούσαν να γίνουν με ασφάλεια παραστάσεις, εκδηλώσεις και εκθέσεις. Ζητάμε να οριστούν άμεσα υγειονομικά πρωτόκολλα για τους χώρους αυτούς”.
Οι εργαζόμενοι του κλάδου διεκδικούν μεταξύ άλλων
μηνιαίο επίδομα με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη κι επιδότηση ενοικίου για όσο η πανδημία επηρεάζει τη δουλειά τους, αναστολή πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία, τράπεζες και ΔΕΚΟ, μείωση των αναγκαίων ενσήμων για την ένταξη στο επίδομα ανεργίας,
απαγόρευση διακοπής ρεύματος εξώσεων και πλειστηριασμών κατοικιών, δωρεάν τεστ COVID-19 με κρατική
ευθύνη σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου που
ξεκινούν δουλειά, πλήρη αποζημίωση των εργαζομένων σε εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί και
ακυρώθηκαν, κατάργηση της κυβερνητικής απόφασης
που σταματάει τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο Λύκειο,
κάλυψη κενών της δημόσιας εκπαίδευσης με μόνιμους
εκπαιδευτικούς καλλιτέχνες κ.α.
Στην κινητοποίηση καλούν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, το Σωματείο Μουσικών Δυτικής Ελλάδας, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος, το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου, το
Σωματείο Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το
Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα, την Ψυχαγωγία και
τον Πολιτισμό, το Σωματείο Εργαζομένων στο Χώρο
του Χορού, η Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδας και το Σωματείο Καθηγητών Χορού.

Η

διαδήλωση στις 12 Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη χρειάζεται να γίνει αφετηρία πανεργατικού
ξεσηκωμού ενάντια στις επιθέσεις που εξαπολύει η
κυβέρνηση μέσα στην χειρότερη οικονομική και υγειονομική κρίση.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να καθορίσει τους δρόμους
εκείνη την ημέρα, οργανώνοντας ένα μαζικό, ενωτικό
συλλαλητήριο. Με αφετηρία το Πολυτεχενείο, όπου
καλούν προσυγκέντρωση φοιτητικοί σύλλογοι που
υπερασπίζονται το άσυλο και την δημόσια Παιδεία
από τις επιθέσεις της Κεραμέως, θα περάσει από την
Καμάρα για να συσπειρώσει αγωνιστές/τριες και σωματεία που προτάσσουν κάλεσμα «αντίστασης, αλληλεγγύης και ανατροπής» και θα συνεχίσει στην Εγνατίας και Αγίας Σοφίας για να ενωθεί με την προσυγκέντρωση που καλούν το Συντονιστικό των Νοσοκομείων και ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης. Και
όλες και όλοι μαζί να βαδίσουμε προς το Άγαλμα Βενιζέλου όπου καλούν η ΑΔΕΔΥ και άλλα συνδικάτα,
για να πάρουμε μαζί μας όλα τα μαχητικά εργατικά
κομμάτια και να διαδηλώσουμε προς το Βελίδειο.
Ένα τέτοιο μεγάλο μαχητικό μπλοκ θα δώσει τον τόνο της αντίστασης και θα ακυρώσει τυχόν προσπάθειες των ΜΑΤ του Χρυσοχοϊδη να το αποκόψει, όπως
προκλητικά επιχείρησαν- ανεπιτυχώς – και πέρυσι.

ην προηγούμενη σχολική χρονιά είχαμε τάξεις με 25 μαθητές, έχοντας ταυτόχρονα τεράστιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, καθώς
από τις έντεκα τάξεις, οι πέντε έκαναν μάθημα
σε κοντέινερ. Άρα σε μας ακόμα και οι 15 μαθητές σε κοντέινερ θα είναι μεγάλος αριθμός. Επίσης, τεράστιο πρόβλημα έχουμε με την καθαριότητα, καθώς μία μόνο καθαρίστρια δεν έφτανε
να καλύψει ένα ολόκληρο σχολείο. Και τότε η
“ατομική ευθύνη” ερχόταν να καλύψει την έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Για να πάει κάποιος τουαλέτα έπρεπε να ζητήσει το κλειδί και
να δηλώσει το όνομά του. Αντίστοιχα στις τάξεις
μεριμνούσαμε εμείς για την καθαριότητα, είχαμε
βάλει με δική μας πρωτοβουλία και κάδο ανακύκλωσης.
Ταυτόχρονα, χρειάζονται μαζικοί διορισμοί και
σε εκπαιδευτικούς και για να φτιαχτούν ολιγομελή τμήματα αλλά και γιατί υπάρχουν ανάγκες για
επιπλέον στήριξη σε μετανάστες και πρόσφυγες.
Για παράδειγμα στο δικό μου σχολείο είχαμε παιδιά από το Αφγανιστάν που περίμεναν εκπαιδευτικό για να τους κάνει ελληνική γλώσσα, αλλά
δεν ήρθε ποτέ. Για όλα αυτά τα προβλήματα
χρειάζονται από τώρα μαζικές κινητοποιήσεις και
απεργίες με συντονισμό μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών που θα ανοίξουν την κόντρα με την
κυβέρνηση, ώστε να την αναγκάσουν να υποχωρήσει.

Γιάννης Σηφακάκης , μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Σ

τις 11 και 12 Σεπτέμβρη διαδηλώνουμε στην Θεσσαλονίκη ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που
με τις εγκληματικές πολιτικές της όλο και πιο απροκάλυπτα θυσιάζει δουλειές, μισθούς, συντάξεις, ακόμα
και τις ζωές μας για να στηρίξει τα αφεντικά και τους
ανταγωνισμούς για τα πετρέλαια και τις ΑΟΖ.
Το φετινό διήμερο κινητοποιήσεων γίνεται κάτω
από πρωτόγνωρες συνθήκες. Η οικονομική κρίση βαθαίνει και συνεχίζεται, με χιλιάδες θέσεις εργασίας να
έχουν χαθεί, μισθοί έχουν συρρικνωθεί, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζει νέα μνημονιακά μέτρα μαζί με την Ε.Ε. για να πάρει την οποιαδήποτε χρηματοδότηση.
Δίπλα σε όλα αυτά η έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού αποκαλύπτει την καταστροφική πολιτική της
κυβέρνησης, αλλά και το γεγονός ότι οι μνημονιακές
περικοπές μιας δεκαετίας έχουν διαλύσει κάθε ασπίδα προστασίας για τους εργαζόμενους σε κάθε δημόσια υπηρεσία, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στους
δήμους, στην πρόνοια, στις δημόσιες συγκοινωνίες.
Οι δυνάμεις του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης θα βρεθούν μαζί με τους απεργούς της Υγείας
και το Συντονιστικό Νοσοκομείων και στην απεργία
των νοσοκομείων στις 11 Σεπτέμβρη, αλλά και την
επόμενη ημέρα στο πανεργατικό συλλαλητήριο. Παλεύουμε για ένα μεγάλο ενωτικό συλλαλητήριο που
θα στείλει ηχηρό μήνυμα στον Μητσοτάκη. Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το Συντονιστικό Νοσοκομείων καλούν σε προσυγκέντρωση στις 5:30μμ,
Εγνατίας και Αγ.Σοφίας και θα κάνουν την προσπάθεια όλες οι εργατικές συγκεντρώσεις να ενωθούν σε
ένα ενιαίο ποτάμι διαδηλωτών για να δείξουμε την δύναμη της εργατικής αντίστασης και την αποφασιστικότητα ότι θα κλιμακώσουμε ενωτικά, απέναντι σε μια
κυβέρνηση που βυθίζεται στα αδιεξοδά της, αλλά
ετοιμάζεται να δαγκώσει ξανά και ξανά κατακτήσεις
και εργατικά δικαιώματα. Δεν θα την αφήσουμε!

Γιάννης Αγγελόπουλος
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης
21/5, Διαδήλωση εργατών Τέχνης

Τ

Φίλιππος Κοντοδήμας,

ΔΕΘ 2019, η προσυγκέντρωση του Συντονισμού μπροστά στα ΜΑΤ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Ό

σο προχωρούν οι μέρες γίνεται
όλο και πιο σαφές ότι η επιτυχία
του αγωνιστικού διημέρου 11 και 12 Σεπτέμβρη είναι απαραίτητη. Η πανδημία
προχωράει ενώ ταυτόχρονα γιγαντώνονται τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης.
Αυτές τις μέρες έσκασε σαν βόμβα η
αδυναμία δύο δημόσιων φορέων να συνεχίσουν τη διενέργεια των τεστ. Πρώτα το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και
στη συνέχεια το Μικροβιολογικό της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ βγήκαν εκτός
μάχης, ταλαιπωρημένα από την υποβάθμιση, τις ελλείψεις και τις περικοπές όλων αυτών των χρόνων. Την ίδια
στιγμή βγήκε στην επιφάνεια το σκάνδαλο όπου τα τεστ πάνε σε ιδιωτικά
κέντρα φίλων της κυβέρνησης. Αντί να
επιτάξουν τα ιδιωτικά κέντρα και να τα
θέσουν στην υπηρεσία της δημόσιας
Υγείας, παρέχοντας τη δυνατότητα για
πολλά περισσότερα δωρεάν τεστ, τολμάνε να κατηγορούν την “αλόγιστη
χρήση” των τεστ στους εργαζόμενους
της Υγείας. Κι αυτό την ώρα που το ένα
μετά το άλλο τα τεστ σε υγειονομικούς
βγαίνουν θετικά, χωρίς να τηρούνται τα
βασικά, όπως η σωστή ιχνηλάτηση, η
ενημέρωση, το κλείσιμο και η απολύμανση τμημάτων, η μη εργασία μέχρι
να βγουν τα αποτελέσματα του τεστ,
επειδή ακριβώς οι ελλείψεις προσωπικού είναι τέτοιες που δεν μπορεί να λείψει κανείς. Το περιστατικό με τους ερ-

γαζόμενους στη ΜΕΘ του Αττικού που
δεν μπήκαν σε καραντίνα παρότι εκτέθηκαν σε κρούσματα, είναι χαρακτηριστικό αλλά όχι το μόνο.
Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση ότι έκανε προσλήψεις, η σκληρή πραγματικότητα λέει ότι είμαστε 5.000 λιγότεροι
εργαζόμενοι στο ΕΣΥ σε σχέση με πέρυσι, σε σύνολο κενών οργανικών θέσεων που φτάνουν τις 35.000. Μιλάμε
για έλλειψη 35.000 εργαζόμενων στα
δημόσια νοσοκομεία και η πολιτική της
κυβέρνησης μείωσε κι άλλο το προσωπικό μέσα σε ένα χρόνο!
Ο κόσμος είναι εξοργισμένος γιατί η
κυβέρνηση του ζητάει να δουλέψει παραπάνω εφημερίες από όσες επιτρέπονται και μάλιστα χωρίς καν να ξέρει

πότε και αν θα τις πληρωθεί. Ένα πράγμα που είναι από μόνο του επικίνδυνο
γιατί κανείς νοήμων δεν μπορεί να θεωρήσει ότι υπάρχει η δυνατότητα να παρέχεται η ίδια ποιότητα υπηρεσιών –
και μιλάμε για την Υγεία – όταν οι εργαζόμενοι εξουθενώνονται τόσο.
Οργανώνοντας την 11η Σεπτέμβρη,
είναι εντυπωσιακή η ανταπόκριση των
συναδέλφων/ισσών. Το σωματείο μας
πήρε απόφαση για συμμετοχή στην κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη και στάση εργασίας με συγκέντρωση στην πύλη για τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που δεν θα μπορέσουν να
ανέβουν. Η απόφαση πάρθηκε παρότι η
πλειοψηφία στο ΔΣ του σωματείου είναι
ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚΕ κι αυτό είναι ενδεικτικό

Τις διεκδικήσεις του σχετικά με το ΕΣΥ εκφράζει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας με ανακοίνωσή του, στην οποία “απαιτεί εδώ και τώρα να παρθούν όλα
τα αναγκαία μέτρα ώστε να θωρακιστούν τόσο το εθνικό σύστημα υγείας,
όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτό, καθώς και οι πολίτες που προσφεύγουν
στις δομές υγείας.
Να σταματήσει ο εμπαιγμός και οι χιλιάδες συνάδελφοι που εργάζονται σε
επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, να ενταχθούν στα Βαρέα
και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Επιπλέον, η έλλειψη μέτρων προστασίας της
υγείας και ασφάλειας για το προσωπικό, αποδεικνύεται από τους εκατοντάδες συναδέλφους υγειονομικούς που έχουν νοσήσει από τον COVID-19.
Το ΕΚΑ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσλήψεις μονίμων γιατρών και νοσηλευτών, να ενταχθούν στα ΒΑΕ, να γίνεται συστηματική εξέταση όλων των εργαζομένων που εκτίθενται στον COVID-19 και τα τεστ να γίνονται δωρεάν αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές υγείας”.

της πίεσης του κόσμου που εργάζεται
στο νοσοκομείο, αλλά και κληρονομιά
των επιτυχημένων κινητοποιήσεων που
κάναμε το τελευταίο εξάμηνο και δίνουν ώθηση για να συνεχίσουμε αγωνιστικά.
Είναι σαφές επίσης ότι το ζήτημα δεν
αφορά μόνο τα νοσοκομεία. Βλέπουμε
το πώς ο συνδυασμός της πανδημίας,
με τις κυβερνητικές επιλογές και τη ζημιά που έχουν κάνει οι περικοπές όλης
της τελευταίας δεκαετίας, έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση που
χτυπάει πλέον τα γηροκομεία, τις δομές προσφύγων, τα σχολεία, τους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό τόσο η 11 όσο
και η 12 του Σεπτέμβρη πρέπει να σημαδευτούν από κινητοποιήσεις – σεισμό. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου
της εργατικής τάξης. Οι δυνάμεις του
Συντονιστικού Νοσοκομείων και του
Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης
μπαίνουν μπροστά και το οργανώνουν.
Στο ΓΝΑ Γεννηματάς κάναμε Επιτροπή Αγώνα την Παρασκευή 4/9 με συμμετοχή συναδέλφων/ισσών από πολλά
τμήματα του νοσοκομείου, τη Δευτέρα
7/9 έγινε εξόρμηση στην πύλη του νοσοκομείου όπου συναντήσαμε πολύ καλή ανταπόκριση κι έτσι θα συνεχίσουμε
μέχρι την Παρασκευή.

μαθητής ΓΕΛ Πικερμίου

Μ

ας λένε ότι με τις μάσκες μπορούμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Είναι όμως δύσκολο να προστατευτούμε
με 25 παιδιά ανά τάξη την ώρα που οι ίδιοι λένε
ότι απαγορεύεται ο συνωστισμός.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση δεν προχωράει σε
προσλήψεις καθαριστριών που τώρα με τον ιό είναι απαραίτητη η καθαριότητα, ενώ υπάρχουν
τόσες καθαρίστριες από ξένες χώρες που περιμένουν αρκετό καιρό για να πιάσουν δουλειά, αλλά τις απορρίπτουν. Εκτός από τους διορισμούς
εκπαιδευτικών που δεν έκαναν, δεν φρόντισαν
ούτε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για
ολιγομελή τμήματα. Θέλουν να ξεκινήσουν τα
σχολεία, αλλά οι οδηγίες είναι αόριστες και αντι-

Αργυρή Ερωτοκρίτου
μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων
ΓΝΑ Γεννηματάς
25/8, Φοιτητικό μπλοκ στη διαδήλωση των εκπαιδευτικών

φατικές, ουσιαστικά δεν έχουν καταλήξει πώς θα
λειτουργούμε μέσα στο σχολείο. Ακόμα και με το
πότε θα ανοίξουμε όλο άλλαζαν οι ημερομηνίες.
Εμείς πρέπει να πούμε ότι δεχόμαστε να ανοίξουν τα σχολεία μόνο μέσα σε ασφαλείς συνθήκες, να ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις ενάντια στο
Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση, στηρίζοντας τα αιτήματα των εκπαιδευτικών.

Σπυριδούλα Α.,
μαθήτρια 1ο ΓΕΛ Νέας Μάκρης

Θ

εωρώ απαράδεκτο ότι είχαν 6 μήνες με τα
σχολεία κλειστά να προετοιμάσουν μια λύση
και το καλύτερο που μπόρεσαν να βρουν είναι
παγούρια και μάσκες. Δεν έλειπαν τα ατομικά
παγούρια στα παιδιά, ενώ οι μάσκες δεν εξασφαλίζουν την πλήρη προστασία. Καταργούν το βασικότερο μέτρο προστασίας που είναι οι αποστάσεις. Είναι εγκληματικό να στοιβάζονται 25 παιδιά ανά αίθουσα, ενώ την ανάμιξη ανάμεσα στα
τμήματα δεν μπορούμε να την αποφύγουμε γιατί
θα αναμιχθούν στις ειδικότητες, στις γλώσσες ή
στο ολοήμερο. Άρα αυτά που μας λένε δεν στέκουν σε καμιά επιστημονική βάση, παίζουν με
την υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και
των γονέων.
Επιπλέον, θα μπορούσαν να βρουν άδειες αίθουσες, όπως αυτές σε σχολεία που έχουν συγχωνευτεί, και με μικρό κόστος να σπάσουν τα
τμήματα. Στα νηπιαγωγεία η κατάσταση θα είναι
πιο τραγική για τους εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να έχουν υπό την επίβλεψή τους 20-25 πεντάχρονα. Επίσης, δε γίνεται να έχουμε τις ίδιες καθαρίστριες που είχαμε πέρσι και να τις βάζουν
να δουλεύουν περισσότερο.
Πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε
καλύτερα τις τρομερές ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος και να το αλλάξουμε. Κάναμε
κοινή συνέλευση των συλλόγων γονέων του Βύρωνα, όλοι οι γονείς βρίσκουν απαράδεκτη αυτήν την κατάσταση, συζητήθηκε ακόμα ο συντονισμός με τους εκπαιδευτικούς και πολλοί είναι
οι γονείς που σκεφτόμαστε όλα τα ενδεχόμενα
κινητοποιήσεων, ακόμα και κατάληψη σχολείων.

Ήλια Ιατρού,
αντιπρόεδρος συλλόγου γονέων
γυμνασίου Βύρωνα

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1437, 9 Σεπτέμβρη 2020

Η δίκη της Χρυσής Αυγής

Η μάχη για την καταδίκη των φασιστών
Ο

λοκληρώθηκε η ακροαματική
διαδικασία στη δίκη της Χρυσής Αυγής, την Παρασκευή
5 Σεπτέμβρη, κατά την 453η συνεδρίαση, πεντέμισι ολόκληρα χρόνια
μετά την έναρξή της. Η απόφαση
του δικαστηρίου θα ανακοινωθεί την
Τετάρτη 7 Οκτώβρη και δεν θα αφήσει κανένα κομμάτι τις πολιτικής και
κοινωνικής ζωής ανεπηρέαστο.
Όταν στις 18 Δεκέμβρη 2019, η εισαγγελέας της έδρας Α. Οικονόμου
πρότεινε με την αγόρευσή της την
απαλλαγή όλων των κατηγορούμενων για το αδίκημα της ένταξης
στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή
Αυγή (και ενοχή για ορισμένες μόνο
από τις εγκληματικές πράξεις σε
ορισμένους μόνο κατηγορούμενους,
λέγοντας ότι ήταν μεμονωμένα γεγονότα, άσχετα με τη Χρυσή Αυγή),
προκάλεσε ρίγη στα εκατομμύρια
του κόσμου που δεν ανέχεται να κυκλοφορούν ελεύθεροι οι ναζί. Απέναντι στην εισαγγελική πρόταση βρίσκεται η πρόταση του αντιφασιστικού κινήματος, που παλεύει εδώ και
τρεις δεκαετίες τα τάγματα εφόδου
της Χρυσής Αυγής: να μπει στη φυλακή η ναζιστική συμμορία που με
τις κεντρικά οργανωμένες δολοφονικές της επιθέσεις επιχείρησε να
σπείρει τον τρόμο στις γειτονιές και
στην εργατική τάξη.
Το επόμενο διάστημα θα πάρουν
θέση ανάμεσα στις δυο αυτές προτάσεις όλα τα κομμάτια του πολιτικού
συστήματος και της κοινωνίας συνολικότερα. Τη θέση του κράτους και
της Νέας Δημοκρατίας την μαρτυρά
όχι μόνο η ίδια η εισαγγελική πρόταση του περασμένου Δεκέμβρη, αλλά
πολύ περισσότερο η αυξανόμενη καταστολή και η βάρβαρη ρατσιστική
πολιτική που το τελευταίο εξάμηνο
έχει οξυνθεί. Όχι μόνο με τους αντιπροσφυγικούς νόμους που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις διεθνείς συμβάσεις, όχι μόνο με
τα “υγειονομικά” μέτρα με φονικές
καραντίνες στα στρατόπεδα και αποκλεισμό των προσφύγων από τη δημόσια Υγεία, αλλά και με παρακρατικές συμμορίες που σε συνεργασία με
την αστυνομία κυνηγούν, απαγάγουν,
βασανίζουν και δολοφονούν πρόσφυγες στα σύνορα.
Η Νέα Δημοκρατία ποντάρει όλα
της τα λεφτά σε ένα πιο ακροδεξιό
κλίμα, για να καλύψει τις ευθύνες
της πίσω από ρατσιστικές και εθνικιστικές κορώνες, αλλά και για να
υπάρχει πολιτικό αντίβαρο στην αυξανόμενη οργή των εργατών και των
εργατριών για την υγειονομική και
πολιτική κρίση. Για να αντιμετωπίσει
την έκρηξη που έρχεται, η κυβέρνηση θέλει να είναι ανοιχτή η δυνατότητα να παίρνει σάρκα και οστά η
ρητορική της μέσα από τη δράση τέ-

Έρχεται η ώρα να γίνει πράξη το σύνθημα του κινήματος όλα αυτά τα χρόνια.
Η φωτό από πορεία μαθητών/τριών στις 12/11/1993. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

τοιων ομάδων -και η καταδίκη της
Χρυσής Αυγής είναι στον αντίποδα.
Γι' αυτό και τον αποφασιστικό ρόλο θα παίξει η οργανωμένη εργατική
τάξη και νεολαία: γιατί ήταν αυτό το
κομμάτι της κοινωνίας που με τον ξεσηκωμό του τον Σεπτέμβρη του 2013
ανάγκασε τη Νέα Δημοκρατία να αρχίσει τη δίωξη της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής και γιατί είναι η δύναμη
που μπορεί να καθορίσει το κλίμα,
όπως έκανε μέσα στην πανδημία.
Ήταν η ραχοκοκκαλιά του αντιφασιστικού κινήματος που σε πανελλαδική εμβέλεια αποκάλυπτε και απαντούσε στα φασιστικά εγκλήματα. Η
δίκη της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε
στις 20 Απρίλη του 2015 με απεργία
της ΑΔΕΔΥ και μια μεγάλη διαδήλωση έξω από το δικαστήριο. Η γνώση
και η εμπειρία για το τι είναι Χρυσή
Αυγή επιβεβαιώθηκε περίτρανα στα
5,5 χρόνια που ακολούθησαν.
Από τον Σεπτέμβρη του 2015 μέχρι
τον Φλεβάρη του 2018 κατέθεσαν
πάνω από 140 μάρτυρες κατηγορίας:
μάρτυρες για τις επιμέρους υποθέσεις (δολοφονία Φύσσα, δολοφονική
επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ), μάρτυρες για
την εγκληματική οργάνωση, προστατευόμενοι μάρτυρες και μάρτυρες
πολιτικής αγωγής. Θύματα και αυτόπτες μάρτυρες έδωσαν την εικόνα
του οργανωμένου τρόπου δράσης
των ταγμάτων εφόδου και ανέδειξαν
τις ομοιότητες των επιθέσεων και την
αγριότητά τους.
Επιπλέον, δεκάδες μάρτυρες -από
τον περίγυρο των θυμάτων μέχρι δημοσιογράφους, ερευνητές, μέλη του
αντιφασιστικού κινήματος, δημοτι-

κούς συμβούλους, βουλευτές ακόμη
και πρώην μέλη της ίδιας της ΧΑ- μίλησαν για τη στοχοποίηση των θυμάτων της ΧΑ, για την ιδεολογία, για
την απαραβίαστη ιεραρχία, για τη
ρητορική μίσους, για μια σειρά εγκλήματα που δεν έφτασαν μέχρι την
δίκη αυτή, για το πολιτικό σχέδιο
της Χρυσής Αυγής να δημιουργήσει
τρόμο και να τον αξιοποιήσει για να
κατακτήσει την εξουσία. Η σημασία
του αντιφασιστικού κινήματος σε
αυτή τη φάση της δίκης ήταν μεγάλη, καθώς η μαζική παρουσία του
και οι συχνές διαδηλώσεις στο δικαστήριο εξασφάλισαν δημοσιότητα
και έσπασαν τον τρόμο που προσπάθησαν να προκαλέσουν τα τάγματα
εφόδου στους μάρτυρες.

Στοιχεία
Το συγκλονιστικό πανόραμα των
στοιχείων που κατέθεσαν οι μάρτυρες κατηγορίας ήρθαν να επιβεβαιώσουν τα αναγνωστέα έγγραφα του
κατηγορητηρίου και της πολιτικής
αγωγής, τα οποία διάβασε το δικαστήριο μεταξύ Φλεβάρη και Σεπτέμβρη 2018. Ένας τεράστιος όγκος
υλικού, που ανέδειξε με ατελείωτες
ώρες δουλειάς η Πολιτική Αγωγή ξεπερνώντας την ανεπάρκεια της δουλειάς των Αρχών, απέδειξε πέρα
από κάθε αμφιβολία πρώτα και κύρια ότι η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστική
οργάνωση. Φωτογραφίες, βίντεο και
κείμενα με ναζιστικές τελετές και
σύμβολα, εσωτερικές ομιλίες για την
ιδεολογία της οργάνωσης, δημόσιες
ομιλίες γεμάτες με ναζιστικές αναφορές για τους μυημένους, ιδεολογικά κείμενα των στελεχών.
Απέδειξε επίσης με τον πιο κατη-

γορηματικό τρόπο την στρατιωτική
δομή και την εκπαίδευση, μέσα από
τις χιλιάδες φωτογραφίες του τάγματος εφόδου της Νίκαιας -το καμάρι όλης της ηγεσίας, που έκανε και
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσακαι όχι μόνο. Απέδειξε την ιεραρχία:
το εμβληματικό βίντεο “ό,τι κινείται
σφάζεται” και πολλά άλλα που δείχνουν τον ρόλο και τη γνώση της
ηγεσίας και ειδικά του Μιχαλολιάκου
στην εγκληματική δράση των ταγμάτων. Επιβεβαίωσε και όλα αυτά για
τα οποία μιλούσαν οι μάρτυρες: τις
άριστες σχέσεις με την αστυνομία,
τα οπλοστάσια, εγκλήματα που δεν
έφτασαν καν στο επίπεδο της καταγγελίας.
Η υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής
προσπάθησε τους επόμενους έξι μήνες να θάψει όλο αυτό το υλικό κάτω από ένα βουνό κοινοβουλευτικές
ερωτήσεις των ναζιστών βουλευτών
και δημοσιεύματα κατά κύριο λόγο
άσχετα με το κατηγορητήριο. Σε κάποια από τα έγγραφα βέβαια αποκαλύπτονταν και άλλες πτυχές της εγκληματικής δράσης της ΧΑ, αφού
αυτή ποτίζει όλη της την ύπαρξη.
Συνολικά όμως η επιλογή να αντιμετωπίσει τα συντριπτικά στοιχεία που
είχαν μόλις προηγηθεί, με την ad nauseam επανάληψη του “η ΧΑ είναι
νόμιμο πολιτικό κόμμα” έδειξε την
αδυναμία της να αποδομήσει το κατηγορητήριο.
Μια αδυναμία που έμελλε να γίνει
ακόμα πιο έντονη τους επόμενους
μήνες με τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και τις απολογίες
των κατηγορούμενων. Τον Μάρτη
του 2019, με τα περισσότερα γραφεία της Χρυσής Αυγής να έχουν

κλείσει, πολλές ακόμα δικαστικές
υποθέσεις μελών της ΧΑ να έχουν
καταλήξει σε καταδίκες, και τη ναζιστική οργάνωση να μη βρίσκει δημόσιο χώρο, όλα αυτά χάρη στις συνεχείς αντιφασιστικές κινητοποιήσεις, η
συμμορία του Μιχαλολιάκου βρίσκεται σε κρίση. Ξεκινούν οι μάρτυρες
υπεράσπισης με καταθέσεις αλληλοαντικρουόμενες και αβάσιμες που
προκάλεσαν γέλιο. Τελικά μόλις 67
από τους πάνω από 200 μάρτυρες
που είχε δηλώσει η υπεράσπιση ήρθαν στο δικαστήριο με πολλούς από
αυτούς να “καίνε” τη Χρυσή Αυγή.
Η κρίση της οργάνωσης έφτασε
στο αποκορύφωμά της με τις απολογίες, που ξεκίνησαν τον Ιούνη του
2019. Αλληλοκαρφώματα, ανοιχτά ή
πιο υπόγεια, τεράστια κενά και αντιφάσεις, λιποθυμία Πατέλη εν όψει
της δικής του απολογίας και ακόμα
περισσότερες γελοιότητες ήταν η εικόνα των ναζιστών στο δικαστήριο
που κοίταζε ο καθένας να γλιτώσει το
τομάρι του. Η Χρυσή Αυγή απέτυχε
να μπει στη Βουλή και διασπάστηκε
με την αποχώρηση Λαγού και πολλών
ακόμα στελεχών τον Ιούλη του 2019.
Τον Νοέμβρη του 2019, ένα τεράστιο
πλήθος διαδήλωνε έξω από το Εφετείο ζητώντας την καταδίκη των ναζί,
την ίδια ώρα που μέσα ο Μιχαλολιάκος είχε μαζέψει τις τελευταίες δεκάδες των οπαδών του για να τον παρακολουθήσουν να τους “δίνει” τελικά
όλους στην απολογία του.
Τις εβδομάδες από τον Ιούλη ως
τον Σεπτέμβρη 2020 αγόρευαν οι
συνήγοροι υπεράσπισης των ηγετικών στελεχών της ΧΑ, με τελευταίους τους συνηγόρους υπεράσπισης
του αρχηγού, τον ανιψιό του, Γιώργο Μιχαλόλια και τον αδερφό του,
Τάκη Μιχαλόλια. Δεν είναι τυχαίο
που απέφυγαν να ασχοληθούν με το
μεγαλύτερο μέρος αυτού του συγκλονιστικού αποδεικτικού υλικού και
βάσισαν την υπερασπιστική γραμμή
στους γνωστούς ισχυρισμούς που
έχουν καταρρεύσει εδώ και καιρό:
ότι η ιδεολογία της οργάνωσης δεν
είναι ναζιστική, ότι το καταστατικό
που την αποδεικνύει είναι πλαστό
και, κυρίως, ότι η διαδικασία είναι
μια τεράστια σκευωρία όλου του
πολιτικού συστήματος ενάντια στην
“αντισυστημική” Χρυσή Αυγή. Η δίκη της Χρυσής Αυγής έχει όμως
αποκαλύψει την πραγματικότητα
πέρα από κάθε αμφιβολία κι αυτό
είναι κατάκτηση του αντιφασιστικού
κινήματος. Αυτή η εικόνα πρέπει να
ξεσηκώσει κάθε πέτρα σε κάθε
άκρη της χώρας αλλά και διεθνώς,
ώστε το δικαστήριο να ακούσει τη
φωνή όσων λένε “Ποτέ ξανά φασισμός!”.

Αφροδίτη Φράγκου
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Συνέντευξη
Στις 28 Αυγούστου, στην αγόρευσή του στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
ο Ν. Μιχαλόλιας από τους συνηγόρους υπεράσπισης μίλησε λίγο πολύ για “στημένους” μάρτυρες κατηγορίας, αναφέροντας ανάμεσα
σε άλλα ονόματα και το δικό σου.
Πώς το σχολιάζεις;
Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε
στο μυαλό μόλις πληροφορήθηκα το
γεγονός ήταν μια βαθιά ικανοποίηση, γιατί δείχνει ότι και η δική μου
κατάθεσή ενόχλησε τους φασίστες.
Στην ουσία ο Μιχαλόλιας προσπάθησε να υποστηρίξει ότι είμαι μία αναξιόπιστη μάρτυρας γιατί την περίοδο της δράσης της Χρυσής Αυγής
ήμουν δημοσιογράφος της Εργατικής Αλληλεγγύης και, μαζί με τον
Γιώργο Πίττα, συγγραφέας του βιβλίου «Φάκελος Χρυσή Αυγή - Τα εγκλήματα των Νεοναζί και πώς να
τους σταματήσουμε», που εκδόθηκε
από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο το
2013, μετά τη δολοφονία Φύσσα.
Στις σελίδες της Εργατικής Αλληλεγγύης υπήρχε πάντα, από τη δεκαετία του ‘90 μια συστηματική καταγραφή της εγκληματικής δράσης
της Χρυσής Αυγής σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά από το 2011 μέχρι και τη
δολοφονία Φύσσα η εγκληματική
δράση της Χρυσής Αυγής κλιμακώθηκε. Υπήρχαν εκατοντάδες μετανάστες και ντόπιοι που έδωσαν περιγραφές αυτών των επιθέσεων είτε
ως θύματα είτε ως μάρτυρες. Από εισβολές σε σπίτια μεταναστών, μέχρι
ξυλοδαρμούς και μαχαιρώματα
στους δρόμους, στα λεωφορεία, στα
τζαμιά. Εκατοντάδες τέτοιες καταγγελίες έφταναν στην Εργατική Αλληλεγγύη από μέλη της Πακιστανικής
Κοινότητας, της ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, από αντιφασίστες/στριες
από δεκάδες πόλεις και γειτονιές,
που αγνόησαν το φόβο και αντιλήφθηκαν τη δύναμη της αποκάλυψης.
Η συντακτική ομάδα της Εργατικής Αλληλεγγύης έδινε «φωνή» σε
όλα τα θύματα που δεν είχαν μέχρι
τότε «φωνή», αφού η συντριπτική
πλειοψηφία ήταν μετανάστες χωρίς
χαρτιά και διώκονταν ως “λαθρομετανάστες” όταν τολμούσαν να καταγγείλουν αυτές τις επιθέσεις στην
αστυνομία, ενώ οι επίσημοι κρατικοί
μηχανισμοί και τα περισσότερα
ΜΜΕ έκαναν πως δεν υπήρχαν.
Όταν έγινε η δολοφονία Φύσσα,
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο προχώρησε στην έκδοση του συγκεκριμένου βιβλίου, που στην ουσία βασίστηκε σε ένα πολύτιμο αρχείο που
είχε συλλεχθεί από τη συστηματική
καταγραφή αυτών των επιθέσεων
αλλά και των μαζικών αντιφασιστικών απαντήσεων, που προβλήθηκαν
μέσα από τις σελίδες της Εργατικής
Αλληλεγγύης. Όλα αυτά τα περιστατικά από μόνα τους «φώναζαν» για
την εγκληματική δράση της Χρυσής
Αυγής και για τη συγκάλυψή της.
Στην ουσία ένας μικρός μόνο αριθ-

Η Κατερίνα Θωίδου μιλάει σε αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στη Νίκαια τον Ιούλη του 2012.
Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

Φωνές καταδίκης
των Ναζί δολοφόνων
μός αυτών των επιθέσεων έχουν
συμπεριληφθεί στις υποθέσεις που
εκδικάζονται στη Δίκη της Χρυσής
Αυγής.
Ποια ακόμα στοιχεία
κατέθεσες στο δικαστήριο;
Ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο
ήμουν συντονίστρια της ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας που ιδρύθηκε από το 2009 και
δραστηριοποιούνταν στην πόλη όπου
δρούσε ο πιο δολοφονικός πυρήνας
της Χρυσής Αυγής. Οι σύντροφοι/ισσες της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ είχαμε προσωπική εικόνα για το πώς οι φασίστες με τις πλάτες της αστυνομίας
λειτούργησαν ως στρατός κατοχής,
τρομοκράτησαν μια ολόκληρη πόλη
με προσφυγική ιστορία και έντονη
παρουσία μεταναστών. Μη ξεχνάμε
ότι μέσα στα γραφεία του πυρήνα
της Χρυσής Αυγής Νίκαιας, ο πυρηνάρχης Πατέλης είχε δώσει την εντολή “ό,τι κινείται σφάζεται”.
Η κατάθεσή μου στη δίκη επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά επιθέσεων που έγιναν από το
Νοέμβρη του 2011 μέχρι το Σεπτέμβρη του 2013, για τα οποία είχα
προσωπικές περιγραφές από τα ίδια
τα θύματα αλλά και από μάρτυρες,
από απλό κόσμο της γειτονιάς.
Σαν ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας παίζαμε το
ρόλο της δημοσιοποίησης των εγκλημάτων της Χρυσής Αυγής αλλά
και της οργάνωσης μαζικών απαντήσεων που συσπείρωναν όλους τους
αντιφασίστες. Τα σωματεία, τους φορείς, τους μετανάστες, την Αριστερά. Έτσι φτάσαμε από πολύ νωρίς,
πριν από τη δολοφονία Φύσσα και

Η Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος
στη Νίκαια και
μάρτυρας κατηγορίας
στη δίκη της ΧΑ,
μίλησε στη Λένα Βερδέ
ενώ η Χρυσή Αυγή ήταν πλέον στη
Βουλή, να διοργανώνουμε συλλαλητήρια με χιλιάδες κόσμο, να κερδίζουμε αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια που να απαγορεύουν διανομή τροφίμων “μόνο για Έλληνες”, να
οργανώνουμε αντιφασιστικές συγκεντρώσεις κάθε φορά που οι Χρυσαυγίτες έκαναν ρατσιστικές συνάξεις μίσους περιφρουρημένοι από
την αστυνομία. Όλα αυτά ήταν κομμάτι της κατάθεσής μου στο δικαστήριο, μαζί φυσικά με όσα γνώριζα
για την υπόθεση της επίθεσης στους
Αιγύπτιους αλιεργάτες αλλά και την
κινητοποίηση των κατοίκων Περάματος στο πλευρό των θυμάτων.
Γιατί καταφεύγει σε αυτές τις επιθέσεις στους μάρτυρες η υπεράσπιση
της Χρυσής Αυγής;
Η πάγια τακτική των φασιστών είναι να αντιστρέφουν την πραγματικότητα. Η Χρυσή Αυγή μέσα στο δικαστήριο χρησιμοποιεί το επιχείρημα της πολιτικής δίωξης, ότι δηλαδή
αυτή η δίκη είναι αποτέλεσμα συνωμοσίας των διωκτικών αρχών εναντίον της. Στην πραγματικότητα συνέβη ακριβώς το ανάποδο. Τα εγκλή-

ματά τους συγκαλύπτονταν για χρόνια.
Η Χρυσή Αυγή προσπάθησε να
παίξει το χαρτί του δήθεν αντισυστημικού κόμματος και να κερδίσει
από την αγανάκτηση του κόσμου
την περίοδο των μνημονίων. Όμως
τα συντριπτικά στοιχεία της δικογραφίας που αναδείχθηκαν μέσα
στη δίκη και οι καταθέσεις όλων των
μαρτύρων κατηγορίας, ανέδειξαν
ότι η κάλυψη που είχαν από στελέχη
της κυβέρνησης Σαμαρά μέχρι διοικητές αστυνομικών τμημάτων και μεγάλη μερίδα αστυνομικών, ήταν
σκανδαλώδης.
Το γεγονός ότι το αντιφασιστικό
κίνημα δεν τους έχει αφήσει περιθώριο να εμφανίζονται στους δρόμους
και να τρομοκρατούν ως τάγματα
εφόδου, δημιούργησε βαθιά κρίση
στη Χρυσή Αυγή. Η υπερασπιστική
γραμμή μέσα στη δίκη είναι αντανάκλαση αυτής της κρίσης.
Ποια πρέπει να είναι
η απάντηση του κινήματος;
Έχουμε μπροστά μας την απόφαση σε μία ιστορική δίκη, που το αποτέλεσμά της θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις του
επόμενου διαστήματος. Μπορεί η
Χρυσή Αυγή να είναι αυτή τη στιγμή
μία διαλυμένη οργάνωση, αλλά η
ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης
της ΝΔ συνεχίζεται και κλιμακώνεται
μέσα στην περίοδο της οικονομικής
κρίσης που βαθαίνει. Η κυβέρνηση
της ΝΔ παίζει ταυτόχρονα το χαρτί
του εθνικισμού ως αποτέλεσμα της
κλιμάκωσης του ελληνοτουρκικού

ανταγωνισμού. Αυτός ο συνδυασμός
ρατσισμού και σοβινισμού δίνει αέρα στα πανιά σε κάθε λογής φασιστικά κυκλώματα να ξαναβγούν στο
προσκήνιο.
Γι’ αυτό πρέπει το αποτέλεσμα
της δίκης να είναι η καταδίκη και η
φυλάκιση όλων των κατηγορούμενων, είτε παραμένουν στη Χρυσή
Αυγή είτε έχουν αποχωρήσει. Αυτό
είναι το νόημα της κινητοποίησης
τώρα που φτάνουμε στην απόφαση.
Αν το καλοκαίρι του 2012 που έμπαινε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή, έκανε
κάποιος την πρόβλεψη ότι σε μερικά
χρόνια θα ήταν διαλυμένη και η ηγεσία της θα καθόταν στο εδώλιο του
κατηγορουμένου σίγουρα θα τον
έλεγαν τρελό. Το ότι φτάσαμε μέχρι
εδώ ήταν αποτέλεσμα μία συνεπούς
και τολμηρής δράσης και οργάνωσης των αντιφασιστικών μαχών σε
κάθε πόλη και γειτονιά και τώρα
χρειάζεται να το πάμε μέχρι το τέλος.
Χρειάζεται να φτάσουμε να περικυκλώσουμε στις 7 Οκτώβρη το Εφετείο. Θέλουμε τα σωματεία των υγειονομικών, των εκπαιδευτικών, οι καλλιτέχνες, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, να αποφασίσουν απεργία εκείνη την ημέρα. Χρειάζεται οι μαθητές
να κάνουν αποχή και να κατέβουν
έξω από το Εφετείο. Οι φοιτητές να
κατέβουν οργανωμένα με τα πανό
τους. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να είναι εκεί για να φωνάξουμε
όλοι μαζί “οι ζωές των προσφύγωνμεταναστών έχουν σημασία”. Διεκδικούμε από τα δημοτικά συμβούλια
να απαιτήσουν την καταδίκη των
φασιστών και να καλέσουν τον κόσμο από τις γειτονιές να είναι εκεί.
Η σύνδεση είναι άμεση. Δεν θα
αφήσουμε αυτή την κυβέρνηση που
παίζει με τις ζωές μας, που μέσα
στην έξαρση του κορονοϊού αντί να
χρηματοδοτεί τα μέτρα ασφαλείας
και τα τεστ δίνει δισεκατομμύρια για
εξοπλισμούς και την αστυνομία, να
ρίξει τους φασίστες στα μαλακά για
να ξαναστήσουν τα τάγματα εφόδου
και να τρομοκρατούν την εργατική
τάξη και τη νεολαία που αντιστέκεται σε αυτή τη δολοφονική πολιτική.
Αυτό το ρόλο παίζουν οι εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ σε όλες τις γειτονιές. Εμείς στη Νίκαια επιλέξαμε να
κάνουμε ανοιχτή εκδήλωση στις 15
Σεπτεμβρη, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στο σημείο που πριν 8 χρόνια (Ιούλιος 2012) χιλιάδες αντιφασίστες έσπασαν την τρομοκρατία της
Χρυσής Αυγής, οργανώνοντας την
πρώτη αντιφασιστική συγκέντρωση
μετά την εκλογή της στη Βουλή, δίνοντας απάντηση στο επιχείρημα ότι
δήθεν έγιναν νόμιμο πολιτικό κόμμα.
Για την συντριπτική πλειοψηφία του
κόσμου της Νίκαιας και όλης της Β’
Πειραιά ήταν, είναι και θα είναι μία
εγκληματική οργάνωση και η απαίτηση είναι στις 7 Οκτώβρη, το δικαστήριο να ακούσει επιτέλους τη φωνή μας.
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Νέα από τους χώρους
ΔΗΜΟΙ

Τ

5/9, Διαδήλωση αλληλεγγύης στην κατάληψη Rosa Nera στα Χανιά. Φωτό: Αγώνας της Κρήτης

Ξεσηκωμός στα Χανιά
Π

ολλές εκατοντάδες διαδήλωσαν στα Χανιά αμέσως
μετά την εισβολή των ΜΑΤ
στην κατάληψη Rosa Nera τα
ξημερώματα της 5/9. Την ίδια
μέρα τρεις διαδηλώσεις και μια
μαζική συνέλευση έδειξαν τη
διάθεση του κόσμου να αντισταθεί στην καταστολή της
ΝΔ.
Δεκάδες φορείς, συλλογικότητες και δημοτικά σχήματα
έβγαλαν αμέσως ανακοινώσεις
με τις οποίες καταδίκασαν την
προσπάθεια να δοθεί το κτίριο
της κατάληψης Rosa Nera -που
υπάρχει 16 χρόνια- σε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Στις διαδηλώσεις συμμετείχε το ΣΕΚ Χανίων με πανό “Ρατσισμός, Λιτότητα, Τρομοκρατία - Κάτω η
Νέα Δημοκρατία”.
Η κυβέρνηση αποφάσισε να
προχωρήσει στην εκκένωση
της κατάληψης εν μέσω τοπικού lockdown πιστεύοντας ότι
δεν θα συναντήσει αντιστάσεις, ενώ η αστυνομία κατά την
επιχείρηση τραυμάτισε τη δη-

μοσιογράφο της ΕΡΑ Χανίων Σ.
Θεοδωράκη. Ταυτόχρονα συνέλαβε 16 άτομα μέσα από την
κατάληψη σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία
για διατάραξη κοινής ειρήνης
και φθορά μνημείου. Οι δυο
μετανάστες ανάμεσα στους
συλληφθέντες κρατήθηκαν γιατί δεν είχαν χαρτιά.

Παγκρήτια
Τις ημέρες που ακολούθησαν τις διαδηλώσεις, έγιναν
δράσεις για την υπεράσπιση
της κατάληψης και για να
απαντηθούν οι προκλήσεις αυτές. Ανάμεσα στις δράσεις
ήταν η συνάντηση με τον δήμαρχο, ο οποίος δήλωσε ότι είναι κατά της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης του κτιρίου. Την
Τετάρτη 9/9 στις 3μμ θα γίνει
παράσταση διαμαρτυρίας στο
δημοτικό συμβούλιο και το
Σάββατο 12/9 παγκρήτια διαδήλωση με προσυγκέντρωση
στις 12μεσ. στη Δημοτική Αγορά, ενώ έχουν προγραμματι-

στεί και άλλες δράσεις.
Η Ανταρσία στα Χανιά σημειώνει σε ανακοίνωσή της: «Μετά τις βουνοκορφές, τα δάση,
τις παραλίες, τους αρχαιολογικούς χώρους, όπως στις Μυκήνες, η κυβέρνηση αποφάσισε
ότι ήρθε η ώρα να κάνει ένα
ακόμη δωράκι στους κολλητούς της των ξενοδοχειακών
εταιριών, το φιλέτο των μνημείων στο λόφο Καστέλι. Αφού
δεν κατόρθωσαν να πείσουν τη
συντριπτική πλειοψηφία των
κατοίκων αυτής της πόλης, το
ρόλο αυτό τον ανέλαβαν τα
ΜΑΤ.
Φτάνει πια. Ήρθε η ώρα να
τους σαρώσουμε. Απέναντι
στην καταστροφική μανία της
άρχουσας τάξης, οι αγώνες
των εργαζομένων και της νεολαίας, ντόπιων και μεταναστών
είναι η μόνη λύση για να σώσουμε τις ζωές μας, τις δουλειές μας, τον πολιτισμό, την παιδεία, τη δημόσια υγεία».

Αθώος ο Ηλίας Γκιώνης
Α

θώος κρίθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη
από το Β' Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο Ηλίας Γκιώνης, ακτιβιστής του
ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος.
Ο Η. Γκιώνης, δέχθηκε ομοφοβική επίθεση
από αστυνομικούς την Κυριακή 23 Αυγούστου,
με ειρωνικά σχόλια και προσβολές. Όταν απάντησε στις προσβολές συνελήφθη και από θύμα
κατέληξε κατηγορούμενος για απειλή και εξύβριση αστυνομικών. Στο δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες κόσμος του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος και όχι μόνο, για αλληλεγγύη, ανταποκρινόμενοι/ες στα καλέσματα οργανώσεων ανάμε-

Α.Φ.

σα στις οποίες η LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η “Κίνηση για μια Απεργιακή 8 Μάρτη”.
“Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή μου, αλλά
στο τέλος αθωώθηκα”, μας είπε ο Ηλίας Γκιώνης. “Η απόφαση είναι μια δικαίωση, όχι μόνο
για μένα, αλλά για όλα τα άτομα που καταπιέζονται. Ένα μήνυμα ότι απέναντι στην αστυνομική αυθαιρεσία, μπορούμε να αντισταθούμε. Δεν
τελειώνουμε όμως εδώ. Εκκρεμεί η δίκη των
αστυνομικών μετά τη μήνυση που κατέθεσα
εναντίον τους από τη μεριά μου, καθώς και η
ΕΔΕ που έχει ξεκινήσει σε βάρος τους”.

ην πολιτική του μικρότερου κόστους
και της “ατομικής ευθύνης” προσωπικού και γονέων εφαρμόζει η κυβέρνηση
και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους.
“Ούτε λόγος για τεστ κορωνοϊού στους
εργαζόμενους που επέστρεψαν από την
καλοκαιρινή τους άδεια, ούτε λόγος για
την επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού για τα προτεινόμενα μέτρα, ούτε
λόγος για την μείωση της δυναμικότητας
των τμημάτων και ενίσχυσή τους με προσωπικό, ούτε λόγος για προμήθεια του
απαιτούμενου πρόσθετου εξοπλισμού
ατομικής προστασίας, ούτε λόγος για την
ενίσχυση των καθημερινών και σχολαστικών προγραμμάτων καθαρισμού και
εφαρμογής απολυμαντικών σε χώρους,
επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμό,
ούτε λόγος για προσλήψεις προσωπικού
καθαριότητας για την εξυπηρέτηση αυτών των κρίσιμων υγειονομικών αναγκών
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών”, καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Αντί όμως για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, δεξιοί δήμαρχοι κάνουν προσπάθειες για απολύσεις στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Στο Περιστέρι
απολύθηκαν 14 εργαζόμενες στους Παιδι-

κούς Σταθμούς μέσα στον Αύγουστο παρ'
όλες τις διαβεβαιώσεις, ακόμα και στις 31
Ιούλη, ότι θα ανανεωθούν οι συμβάσεις
τους γιατί υπάρχει αναγκαιότητα για προσωπικό. “Εν ψυχρώ μας ενημέρωσαν πως
θα προσλάβουν 20 άτομα από τον ΟΑΕΔ,
εφόσον είναι «τσάμπα», ενώ εμείς στοιχίζουμε!”, αναφέρει στην επιστολή της η
επιτροπή απολυμένων εργαζομένων.
Στην Αγία Παρασκευή, ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς αναγκάστηκε να πάρει πίσω τις 24 απολύσεις συμβασιούχων, μετά
από μια βδομάδα συνεχόμενων κινητοποιήσεων των εργαζομένων από τη Δευτέρα
31/8. “Σημαντική ήταν η κινητοποίηση του
Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου στα
γραφεία του ΠΑΙΣΔΑΠ (ΠΑΙδικοί Σταθμοί
Δήμου Αγ. Παρασκευής) την Τετάρτη 2/9,
όπου πλημμύρισε ο 2ος όροφος του Δημαρχείου και το γραφείο του Δημάρχου,
στη μεγάλη πλειοψηφία τους γυναίκες εργαζόμενες, αλλά και με τη συμμετοχή αλληλέγγυων και των δημοτικών κινήσεων
της Αριστεράς, όπως το “Φυσάει Κόντρα”, που είχε μεγάλη παρουσία. Αποχωρήσαμε μόνο όταν πήραμε τη διαβεβαίωση ότι θα παραμείνουν όλοι στη δουλειά”, μας είπε ο Σταμάτης Χατζηδήμου.

ΛΑΡΚΟ

Ο

ι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ ξεκινούν ξανά τις κινητοποιήσεις κλιμακώνοντας με
απεργία στις 24 Σεπτέμβρη. Τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ πραγματοποίησαν συντονιστικό στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα και εκτίμησαν ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία διασφάλιση στη συνέχιση της εταιρίας και των εργαζομένων της. Γι'
αυτό ομόφωνα τα Σωματεία, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που έβγαλαν “αποφάσισαν
την προκήρυξη έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων στις 14/9 με εισήγηση για αγωνιστικές
κινητοποιήσεις σε συνεννόηση με τα Δευτεροβάθμια όργανα και την ΓΣΕΕ”.
“Λένε ότι μέσα στο Σεπτέμβρη θα γίνει ο διαγωνισμός για την πώληση της εταιρίας,
δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Νίκος Ρήννας, από
το Σωματείο Μετάλλου στη Λάρυμνα. “Έχουμε στείλει επιστολές και ζητάμε από την κυβέρνηση και τον Χατζηδάκη να μας απαντήσουν. Η άποψή μου είναι ότι χρειάζονται παραπάνω απεργιακές κινητοποιήσεις να αποφασιστούν και πριν τις 24 Σεπτέμβρη”.

VODAFONE

Ν

α σταματήσουν άμεσα οι απολύσεις
στη Vodafone απαιτεί το Πανελλήνιο
Σωματείο Εργαζομένων της εταιρίας και
καταγγέλει τις εκατοντάδες απολύσεις
που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα.
“Εν μέσω πανδημίας και ενώ το μεγαλύτερο μέρος συναδέλφων δεν έχει επιστρέψει στους φυσικούς χώρους εργασίας η
διοίκηση συνεχίζει τις μειώσεις προσωπικού, σε μία ανάλγητη προσπάθεια διατήρησης των τεράστιων ποσοστών κερδοφορίας της”, τονίζει η ανακοίνωση του
Σωματείου. Την Πέμπτη 3/9 στο τμήμα
εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών, οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν στάση εργασίας από τις 7πμ ως τις 6μμ ενάντια σε
απολύσεις στο συγκεκριμένο τμήμα.
“Από το 2010 η Vodafone πρωτοστάτησε
στην εφαρμογή αντεργατικών μέτρων που
αποσκοπούν στον κατακερματισμό και τη
διαίρεση των εργαζόμενων και των συλλογικών αγώνων”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Άννα Ασλανίδη, μέλος ΔΣ του
ΠΑ.Σ.Ε. Vodafone. “Αυτό εκφράστηκε με

διάφορους τρόπους. Με τα πρώτα κύματα
εθελούσιας εξόδου είχε “ξεφορτωθεί” εκατοντάδες εργαζόμενους της εταιρίας που
είχαν σταθερές σχέσεις εργασίας και πιο
αξιοπρεπή μισθό κυρίως από τα τμήματα
εξυπηρέτησης πελατών και τα εμπορικά
τμήματα. Στη συνέχεια τους αντικατέστησε
με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους και μάλιστα από διαφορετικές εταιρίες. Ο κατακερματισμός συνεχίστηκε με τη δημιουργία θυγατρικών εταιριών που εκεί έστειλαν
εργαζόμενους από τα τεχνικά τμήματα,
την εξυπηρέτηση πελατών και τα call center. Σήμερα, ειδικά μετά την πανδημία, οι
απολύσεις έχουν πάρει διαστάσεις χιονοστοιβάδας κυρίως μέσα από τη μη ανανέωση των συμβάσεων στους ενοικιαζόμενους
εργαζόμενους ή και εξωθήσεις σε “οικειοθελή” παραίτηση. Θα κάνουμε τις επόμενες βδομάδες περιοδείες για να μιλήσουμε
με τους συναδέλφους για να οργανώσουμε τα επόμενα κινηματικά μας βήματα”.

Μ.Ν.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.15
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Νέα από τους χώρους
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΙΑ

ΞΑΝΘΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΟΙ ΧΑΜΖΑ ΧΑΝΤΙ ΚΑΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ
ΧΑΝΤΑΡ

Η

απόφαση του Εφετείου Κομοτηνής την Τετάρτη 2
Σεπτεμβρίου σήμανε την αποφυλάκιση των Μαροκινών πολιτικών προσφύγων που είχαν καταδικαστεί
πρωτόδικα σε τετραετή φυλάκιση με κατασκευασμένες
κατηγορίες για “διακίνηση”. Η κατηγορία κατέπεσε σε
“διευκόλυνση παράνομης εισόδου στη χώρα”, που σημαίνει τρία χρόνια με αναστολή και περιοριστικούς
όρους. Με την ανακοίνωση της ετυμηγορίας ο Χάμζα
και ο Μοχάμεντ δεν έκρυψαν τη χαρά τους και έκαναν
το σήμα της νίκης στους αλληλέγγυους, μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της UTOPIA και του σχήματος των ΕΑΑΚ Κομοτηνής, που βρισκόταν στο δικαστήριο.
Η υπόθεση ξεσήκωσε ένα διεθνές κύμα αλληλεγγύης, με συνολικά 46 φορείς και προσωπικότητες, ανάμεσά τους η διάσημη καπετάνισσα Καρόλα Ρακέτε, να
συνυπογράφουν την έκκληση για τους δύο Μαροκινούς. Πανό αλληλεγγύης ανάρτησε και το πλήρωμα
του πλοίου Λουίς Μισέλ που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης-ακτιβιστής Μπάνκσι και βρίσκονταν στα ανοιχτά
της Μεσογείου, ενώ οργανώσεις όπως η borderline-europe και οι Ευρωπαίοι Δημοκρατικοί Δικηγόροι έστειλαν
δικούς τους μάρτυρες στη δίκη, που χαρακτηρίστηκε
από πολλούς εμβληματική. Όχι μόνο γιατί ο Χάμζα Χαντί έπαιξε ηγετικό ρόλο στην “Αραβική Άνοιξη” του Μαρόκο, φυλακίστηκε τρεις φορές από το καθεστώς και
απελευθερώθηκε με όρους μαζικού κινήματος αλληλεγγύης, αλλά και γιατί φωτίζει “σκοτεινά” σημεία της εγκληματοποίησης της μετανάστευσης και των συνεπειών
που έχει για τη ζωή, την ασφάλεια και την ελευθερία
εκατομμυρίων ανθρώπων το ανελέητο κυνήγι προσφύγων στα σύνορα της ΕΕ.

Παντελής Αποστολίδης

ΜΑΛΑΚΑΣΑ

Σ

ε νέο υγειονομικό αποκλεισμό αποφάσισαν το
Υπουργείο Προ.Πο και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να βάλουν το στρατόπεδο της Μαλακάσας, μετά τον εντοπισμό δυο κρουσμάτων κορονοϊού
το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ίδια πολιτική εφαρμόζεται από αυτή τη βδομάδα και στο στρατόπεδο του
Σχιστού, του Ελαιώνα, της Ριτσώνας και των Οινοφύτων, ενώ εδώ και μέρες έχει μπει σε υγειονομικό αποκλεισμό η Μόρια.
Ο πλήρης υγειονομικός αποκλεισμός είναι ένα
ακραίο και επικίνδυνο μέτρο που εφαρμόστηκε τον περασμένο Απρίλη-Μάη στο στρατόπεδο της Μαλακάσας
και σήμανε μια τεράστια ψυχολογική και υγειονομική
επιβάρυνση για τους χιλιάδες πρόσφυγες που “φιλοξενούνται” εκεί. Μέσα στο καλοκαίρι που μεσολάβησε
από τον τελευταίο αποκλεισμό, εκατοντάδες πρόσφυγες έχουν καταφύγει στο στρατόπεδο της Μαλακάσας,
ερχόμενοι από τα νησιά, καθώς απουσία οποιουδήποτε
σχεδίου στέγασης δεν έχουν πού αλλού να μείνουν.
Σαν αποτέλεσμα, ο συνωστισμός που επικρατεί σήμερα
στο στρατόπεδο είναι ακόμα μεγαλύτερος και από την
άνοιξη.
Όσο συνεχίζονται οι άθλιες συνθήκες στα στρατόπεδα και αυτή η φονική πολιτική των αποκλεισμών, βρίσκεται σε κίνδυνο η υγεία και των προσφύγων και των
ντόπιων! Να στεγαστούν τώρα όλοι οι πρόσφυγες σε
σπίτια! Να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις στο ΕΣΥ
και στα σχολεία ώστε να έχουν όλοι και όλες πρόσβαση
σε αυτά! Να δοθεί άμεσα άσυλο σε όλες και όλους!

Από την ανακοίνωση των τοπικών ΚΕΕΡΦΑ Βορείων Προαστίων Αθήνας, 8/9/20

STOP στον ρατσιστικό εγκλεισμό
Η διεκδίκηση του αντιρατσιστικού
κινήματος για κλείσιμο της Μόριας κι
όλων των καμπ, για φιλοξενία των
προσφύγων σε σπίτια και ξενοδοχεία
μέσα στις πόλεις, για πρόσβασή τους
στη δημόσια Υγεία, αναδεικνύεται
ξανά μετά τα τελευταία κρούσματα
κορονοϊού στο στρατόπεδο της Μόριας. Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε
με τον Τ.Σ, εργαζόμενο στη Μόρια,
για την κατάσταση μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων.
Ποιά είναι η κατάσταση στη Μόρια μετά
την επιβεβαίωση κρούσματος κορονοϊού;
Καταρχάς δεν είναι το μόνο κρούσμα.
Μέσα στο σαββατοκύριακο βγήκαν άλλα
δύο και τη Δευτέρα θα έβγαιναν τα πρώτα
αποτελέσματα των τεστ που έκαναν σε
2.000 πρόσφυγες, απ' όπου άλλα 15 βγήκαν θετικά.
Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν
υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης από τις αρχές. Το καμπ παραμένει σε υγειονομικό
λοκντάουν. Δεν μπαίνει ή βγαίνει κανείς,
εκτός από αυτούς που έχουν να κάνουν με
υγειονομικές ή νομικές δραστηριότητες.
Οι πρόσφυγες είναι αναγκασμένοι να ζουν
σε συνθήκες ακραίου συνωστισμού. Τις τελευταίες ημέρες γίνεται διαμαρτυρία με
αποχή από το φαγητό για αυτό το λόγο.
Λένε ότι γίνονται θερμομετρήσεις, αλλά
για να πω την αλήθεια εγώ δεν έχω δει καμία. Γενικά υπάρχει η αίσθηση ότι τα μέτρα είναι περισσότερο του φαίνεσθαι.
Προφανώς δεν μοιράζονται μάσκες κλπ.

Όποιος θέλει μάσκα πρέπει κάπως να τη
βρει από μόνος του.
Ένα μεγάλο ζήτημα είναι το φαγητό. Στη
Μόρια μένουν αυτοί που είναι καταγεγραμμένοι τρόφιμοι του καμπ αλλά και πάρα
πολλοί που μένουν άτυπα εκεί γιατί δεν
έχουν εναλλακτική. Για τη δεύτερη κατηγορία δεν προβλέπονται μερίδες φαγητού.
Τρέφονταν είτε από τα “μαγαζάκια” που
λειτουργούν οι ίδιοι οι πρόσφυγες στο
καμπ, είτε πηγαίνοντας στην πόλη να ψωνίσουν. Τώρα με το λοκντάουν του καμπ δεν
έχουν τη δυνατότητα ούτε να πάνε στην
πόλη, ούτε να ανεφοδιαστούν τα “μαγαζάκια”. Σε λίγες μέρες οι προμήθειες σε αυτά θα τελειώσουν. Καταδικάζεται στην πείνα αυτός ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι οι
οποίοι θέλουν να φύγουν από το καμπ αλλά είναι παγιδευμένοι σε αυτό παρότι
έχουν πάρει άσυλο. Επίσης έχει κοπεί η
οποιαδήποτε πρόσβαση σε εκπαίδευση
των παιδιών που μένουν στο καμπ.
Ποιές ήταν οι συνθήκες που ήταν αναγκασμένοι να ζουν οι πρόσφυγες πριν το
λοκντάουν;
Χιλιάδες κόσμος, το μεγαλύτερο μέρος
αυτών που βρίσκονται στη Μόρια, δεν μένουν στο καμπ. Μένουν ακριβώς απ' έξω
σε μια μεγάλη παραγκούπολη. Δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό, δεν υπάρχει σύστημα αποχέτευσης, δεν υπάρχουν τουαλέτες. Κάτι αυλάκια έχουν σκάψει για να
φεύγουν τα βρωμόνερα. Κάποια προγράμματα εκπαίδευσης τρέχουν από ΜΚΟ, για
το τι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται
σε συνθήκες πανδημίας, αλλά πρώτον είναι ελάχιστα και δεύτερον λόγω των
άθλιων συνθηκών χάνουν το νόημά τους.

Να σου πουν να πλένεις τα χέρια σου, αλλά άμα δεν έχεις τρεχούμενο νερό τι θα
κάνεις; Δεν μπορεί να υπάρχει αντιcovid
στρατηγική σε τέτοιες συνθήκες. Από πριν
δεν υπήρχε, αλλά τώρα που τους έκλεισαν
τελείως η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη.
Με το που ανακοινώθηκε το πρώτο
κρούσμα, έβγαλε δελτίο Τύπου το
Υπουργείο Μετανάστευσης, για το ότι
πρέπει να προχωρήσει η μετατροπή της
Μόριας σε κλειστή δομή. Θεωρείς ότι λειτουργεί σαν ευκαιρία ο ιός για να προωθηθούν τέτοιες κινήσεις;
Είναι σαφές. Στην περιοχή είναι θέμα
συζήτησης μεταξύ των ντόπιων για προτάσεις που τους γίνονται από τη μεριά του
κράτους προκειμένου να πουλήσουν ή να
νοικιάσουν τα χωράφια τους για να φτιαχτεί η κλειστή δομή. Η Μόρια όπως είπαμε
είναι το καμπ και η παραγκούπολη που
εκτείνεται απ' έξω. Ο περιορισμός αυτή τη
στιγμή είναι γεωγραφικός. Η αστυνομία
έχει στήσει μπλόκα στο δρόμο που οδηγεί
εκεί. Τώρα θέλουν όλον αυτόν τον κόσμο
να τον μαντρώσουν μέσα σε τείχη. Τέτοιες
κινήσεις τροφοδοτούν τους φασίστες, καθώς έχουν αρχίσει πάλι να γίνονται ρατσιστικές “περιπολίες” κι επιθέσεις σε πρόσφυγες. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν
αναφερθεί και ένοπλες τέτοιες περιπολίες.
Με κάποιον περίεργο τρόπο, παρότι όλοι
ξέρουν, ποτέ δεν βρίσκονται οι δράστες
αυτών των επιθέσεων. Μόνο όταν απείλησαν τη φιέστα της Προέδρου της Δημοκρατίας αναγκάστηκε η αστυνομία να προσάγει κάποιους.

Μας καλούν στις 7 Οκτώβρη
Πατρικίου Κατερίνα, ΔΣ συλλόγου εργαζ.νοσοκ.«Αγ Σάββας», Αλφιέρη Μαρία, ΔΣ συλλόγου εργ. Νοσοκ.«Αγλαΐα Κυριακού» Χαρχαρίδου Mαρία, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου
Γεννηματάς, Ερωτοκρίτου Αργυρή, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκομείου Γεννηματάς, συντονίστρια Κίνησης για την
απεργιακή 8 Μάρτη, Στάϊκος Σπύρος, μέλος ΔΣ Σωματείου Αττικού νοσοκομείου, Πολύδωρος Κώστας, μέλος ΔΣ Σωματείου
Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας, Μούσα Αλοτάντ, γιατρός, Ντάσιου Μαρία, γιατρός ΕΟΠΠΥ, Στέλλα Πρωτονοταρίου, εκπαιδευτικός,
πρώην δημοτική σύμβουλος Αθήνας, Μηλιαζήμ Τζεμαλή, εκπαιδευτικός στη Ξάνθη, Γιαννούλης Στέλιος, ΔΣ ΣΕΠΕ ΓλυφάδαςΒάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Τσορπατζόγλου Μιχάλης, εκπαιδευτικός στη Λέσβο, Κατσούλας Aκης, κοινωνιολόγος, εκπαιδευτικός, Ανδρέου Μαρία, εκπαιδευτικός-ΕΛΜΕ Πειραιά, Τσόλκα
Ελένη, εκπαιδευτικός στον Πειραιά, Γκαρανέ Ντίνα, εκπαιδευτικός- Γ ΕΛΜΕ Αθήνας, Αργυρώ Γιαννουδάκη, δημοσιογράφος, γονέας 10ο δημοτικό, Χρήστος Ευθυμίου, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αγίου Δημητρίου, Χατζάρας Νίκος, γραμματέας ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης,
Τάσος Αναστασιάδης, Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης, Μποτσίδης Γιώργος, μέλος ΔΣ Εργατικό Κέντρο Έβρου, Μπουρδομπούρα Γεωργία, δασκάλα, μέλος του Δ.Σ. ΣΕΠΕ Έδεσσας και μέλος της Ε.Γ. του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Πέλλας, Γεροντίδης Μάκης, μέλος
ΔΣ συλλόγου εφοριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας, Πίττας Κώστας, γραμματέας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων υπ. Ανάπτυξης
Τουρνάς Νίκος, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων ΑΑΔΕ, Τιάνα Ανδρέ-
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ου, ΔΣ ΟΣΥΟ, Συλαϊδής Βασίλης, συνδικαλιστής Ιντρακόμ, Κομιανού Δήμητρα, ΔΣ Σωματείου Μισθωτών τεχνικών ΜακεδονίαςΘράκης, Μήτζιας Γιάννης, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων ΕΥΑΘ, Σεραφείμ Ρίζος, πρόεδρος ΣΕΠΕ Χανίων, δημοτικός σύμβουλος
Χανίων, Διαβολάκης Θανάσης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά,
ΔΣ ΟΙΕΛΕ, Θωίδου Κατερίνα, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη, Σωκράτης Ταγκόπουλος, σύμβουλος 1ης δημοτικής κοινότητας Αθήνας, Tάνια Βριζάκη, σύμβουλος 2ης δημοτικής κοινότητας Αθήνας, Νίκος Σκλαβενίτης, σύμβουλος 4ης δημοτικής κοινότητας Αθήνας, Αθανασία Κατσούλη, σύμβουλος 5ης δημοτικής
κοινότητας Αθήνας, Νίκος Αλεξανδράτος, σύμβουλος 6ης δημοτικής κοινότητας Αθήνας, Βασίλης Μάραντος, σύμβουλος 7ης
δημοτικής κοινότητας Αθήνας, Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ Λίτσης Μωυσής, δημοσιογράφος, Αφροδίτη Φράγκου, δημοσιογράφος-κάλυψη δίκης Χρυσής Αυγής, Λένα Βερδέ, δημοσιογράφος-συγγραφέας,
κάλυψη δίκης Χρυσής Αυγής, μέλος ΔΣ ΕΣΠΗΤ, Γιώργος Πίττας,
δημοσιογράφος, Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας-ιστορικός,
Χριστόφορος Κάσδαγλης, συγγραφέας-δημοσιογράφος, Κατσαχνιάς Πάνος, Δημοσιογράφος, Νεκτάριος Δαργάκης, δημοσιογράφος, Aλέξανδρος Σταματίου, φωτορεπόρτερ, Ψάνης Παρασκευάς, ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου, Κουνάδη Αιμιλία, ΚΕΕΡΦΑ Αιγάλεω,
Δουζένη Χρύσα, Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, Πατσόπουλος
Διονύσης, Αλληλεγγύη Πειραιά, Ορέστης Ηλίας, Πρωτοβουλία
ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή, Σηφακάκης Γιάννης, ΚΣΕ συντονιστικό ΑΝΤΑΡΣΥΑ

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1437, 9 Σεπτέμβρη 2020

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΙΛΙΟΝ

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Άνεμος 8μμ
Κοπεγχάγη 1910: Οι σοσιαλίστριες για την
απελευθέρωση των γυναικών
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9
θέατρο Εθν. Αντίστασης 7.30μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 πλατεία Ηρώ 8μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Γαρδένια 7.30μμ
40 χρόνια από το κίνημα της Αλληλεγγύης
στην Πολωνία
Ομιλητής: Σω τήρης Κοντογιάννης
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Σταθμός, ΗΣΑΠ 8μμ
40 χρόνια από το κίνημα της Αλληλεγγύης
στην Πολωνία
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Σταθμός, ΗΣΑΠ 8μμ
Ε.Ε.-Ελλάδα και Τουρκία – Η ειρήνη δεν
έρχεται με «κυρώσεις» της Ε.Ε.
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9, 7.30μμ,
στέκι «Εκτός Σχεδίου»,
Νισύρου και Πάτμου
40 χρόνια από το κίνημα της Αλληλεγγύης
στην Πολωνία
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 6.30μμ
40 χρόνια από την Πολωνία της Αλληλεγγύης
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9, καφέ Ποέτα 7μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι:
Διαρκής επανάσταση στη θεωρία και στην
πράξη
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Γιώτης 8μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Κοπεγχάγη 1910: Οι σοσιαλίστριες για την
απελευθέρωση των γυναικών
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Γιώτης 8μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιταλιστικό κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Πέτρος 7μμ

Ενάντια στην κυβέρνηση του πολέμου, του
ρατσισμού και της ανεργίας – εργατικό τετραήμερο 10-14 Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Πέτρος 7μμ
Πράγα 2000, σταθμός για το αντικαπιταλιστικό κίνημα
ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Ποέτα 8μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι:
Διαρκής επανάσταση στη θεωρία και στην
πράξη
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης
ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 θεατράκι Άναυρος 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία – Η σύγκρουση των
υποϊμπεριαλισμών
Ομιλητής: Μάνος Voador
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9
καφέ Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου 7μμ
40 χρόνια από την Πολωνία της Αλληλεγγύης
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9
καφενείο πλατείας Σουρμενών 7μμ
Η τριπλή κρίση και η εργατική αντίσταση
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7.30μμ
Οργανώνουμε τον αντιφασιστικό ξεσηκωμό
– Καταδίκη των νεοναζί
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβος

Ενάντια στην κυβέρνηση του πολέμου, του
ρατσισμού και της ανεργίας – εργατικό τετραήμερο 10-14 Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Αλουστίνες 7μμ
Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 πλατεία Μερκούρη 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Ενάντια στην κυβέρνηση του πολέμου, του
ρατσισμού και της ανεργίας – εργατικό τετραήμερο 10-14 Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές
– Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλιο
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Εκλογές στις ΗΠΑ, η ώρα του μικρότερου
κακού
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Πράγα 2000 – σταθμός για το αντικαπιταλιστικό κίνημα
Ομλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Η τριπλή κρίση και η εργατική αντίσταση
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

• ΠΕΜΠΤΗ 10/9 καφέ Ηλιόπετρα,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

στοά Θησέως και Αγ.Πάντων 7μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση του πολέμου, του
ρατσισμού και της ανεργίας – εργατικό τετραήμερο 10-14 Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΠΕΜΠΤΗ 24/9 καφέ Ηλιόπετρα,
στοά Θησέως και Αγ.Πάντων 7μμ
Ελληνο-τουρκικοί ανταγωνισμοί
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 δημαρχείο 7μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9
καφέ Μυρτίλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση του πολέμου, του
ρατσισμού και της ανεργίας – εργατικό τετρήμερο 10-14 Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Αθανασία Κατσούλη
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη
δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια
τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα
στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός,
μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες
πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμμα-

• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Αλουστίνες 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 10/9
στου Βασίλη (πλατεία Δουργουτίου) 8μμ
Η ειρήνη δεν έρχεται με «κυρώσεις» της Ε.Ε.
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9
ιντερνέτ καφέ Αγ.Γλυκερίας 7.30μμ

Παλεύουμεγια

Η μάχη στην Παιδεία
Ομιλητής: Νίκος Κουράκης

τίσουν την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.
Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι
μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνατούς που
κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει
μόνο εάν είναι παγκόσμια.
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττήθηκε κάτω
από την πίεση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του Στάλιν και
την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν

ΠΕΜΠΤΗ 10/9 καφέ Νείλος 7μμ
Η Πολωνία της εξέγερσης και της αλληλεγγύης
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 10/9 καφέ Ενωδία 7.30μμ
800 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/9
καφέ λα ροζέ (πλ. Αγ.Νικολάου) 7.30μμ
Ε.Ε. και πανδημία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη
ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 10/9 Family cafe 7.30μμ
Ενάντια στην κυβέρνηση του πολέμου, του
ρατσισμού και της ανεργίας – εργατικό τετραήμερο 10-14 Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ – ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 10/9 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Ελλάδα-Τουρκία – Η σύγκρουση των
υποϊμπεριαλισμών
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 10/9 σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Μέση Ανατολή, από το διαρκή πόλεμο στη
διαρκή επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

• ΠΕΜΠΤΗ 10/9
ΝΙΚΑΙΑ

δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
80 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Δόμνα Κατιμερτζή
• ΠΕΜΠΤΗ 17/9 δημαρχείο Νίκαιας
7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη
ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 10/9
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 6.30μμ
40 χρόνια από την Πολωνία της Αλληλεγγύης
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 10/9 πλ. Ρήγα Φεραίου 7.30μμ
Κοπεγχάγη 1910: Οι σοσιαλίστριες για την
απελευθέρωση των γυναικών
Ομιλήτρια: Βίκη Βρακά
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/9
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όρ. 8μμ
Η ειρήνη δεν έρχεται με «κυρώσεις» της
Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/9 Τριών Ναυάρχων και Ιωάννου Βλάχου 7.30μμ
40 χρόνια από την Πολωνία της Αλληλεγγύης
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 καφέ Κήπος 7.30μμ
Η μάχη στην παιδεία
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Εξορμήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 10/9
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σωτήρος και Καραΐσκου 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 7μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Γερμανός 7μμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 1μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Βασιλόπουλος Πλατεία 7μμ
NIKAIA Μετρό Πλ. Αγ. Νικολάου 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Πεζόδρομος (Μουσείο ΕΑΜ) 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Πετρουπόλεως (Τζάντε) 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Παπαναστασίου με Μαρτίου 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλατεία Αγ. Θεράποντα 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 10πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν 11.30 πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πλατεία Έβερεστ 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Πλ. Σημηριώτη 11πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ
Τσιμισκή με Ναυαρίνου 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 12μ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 12μ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 11πμ
ΠΑΤΡΑ

Κολοκοτρώνη και Ρ. Φεραίου 11πμ

εργατικη
αλληλεγγυη
αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.
Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια
που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν
στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν.
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο
καθώς και όλους τους καταπιεσμένους να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε
όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναικών και

για το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια
στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του
κέρδους και τους ανταγωνισμούς.
Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα
ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να
συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική
τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη.
Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του κινήματος μαζί
με την εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα
είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να
οργανώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλισμό.
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Ιστορία

Η

Οθωμανική Αυτοκρατορία
είχε βρεθεί στο στρατόπεδο
των ηττημένων του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου. Συνθηκολόγησε τον Οκτώβρη του 1918. Κι από
τότε ξεκίνησε ένα μακρύ παζάρι των
νικητών για να μοιράσουν τα λάφυρα της νίκης τους. Τον Απρίλη του
1919 ιταλικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στην περιοχή της Αττάλειας.
Τον επόμενο μήνα ο Βρετανός πρωθυπουργός Λόιντ Τζορτζ εξασφάλισε από τους «συμμάχους» την άδεια
για να αποβιβαστεί ελληνικός στρατός στη Σμύρνη.
Τον Δεκέμβρη του 1919 ξεκίνησε
και επίσημα το παζάρι, που τα βασικά του σημεία είχαν καταλήξει μέχρι
την άνοιξη του 1920. Έτσι στις 10
Αυγούστου (με το νέο ημερολόγιο)
υπογράφτηκε η «Συνθήκη Ειρήνης»
που έμεινε στην ιστορία ως Συνθήκη
των Σεβρών. Οι διπλωμάτες του
Σουλτάνου που έδρευε ακόμα στην
Κωνσταντινούπολη κλήθηκαν απλά
να βάλουν την υπογραφή τους.
Ήταν μια συνθήκη λεηλασίας. Το
σημερινό Ιράκ, η Συρία (με το Λίβανο) και η Παλαιστίνη έγιναν προτεκτοράτα της Κοινωνίας των Εθνών
που έδωσε «εντολή» στη Βρετανία
και την Γαλλία να τις διοικούν. Δηλαδή οι αποικιοκράτες έδωσαν «εντολή» στον εαυτό τους. Αυτή ήταν μια
σχετικά εύκολη μοιρασιά, ξεκινημένη από τη μυστική συμφωνία ΣάικςΠικό του 1916 και επισημοποιημένη
στη Συνθήκη του Σαν Ρέμο τον Απρίλη του 1920.
Όμως, το ζήτημα που παρέμενε
ήταν τι θα γινόταν με το υπόλοιπο
κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτό που θα ονομαζόταν Τουρκία. Η γαλλική κυβέρνηση ενδιαφερόταν πρώτα απ’ όλα για τη διασφάλιση της αποπληρωμής του οθωμανικού χρέους στις γαλλικές τράπεζες.
Προπολεμικά αυτές κατείχαν περισσότερο από το 60% των ομολόγων
αυτού του χρέους. Οι Άγγλοι διαπραγματευτές δεν μπορούσαν να
μην διακρίνουν ότι οι προτάσεις των
Γάλλων συμμάχων οδηγούσαν σε
ένα τουρκικό κράτος ελεγχόμενο πολιτικά και οικονομικά από αυτούς.
Αντίθετα, αυτό που διεκδικούσε η
Αγγλία με το πανίσχυρο ναυτικό της
ήταν η «ελευθερία της ναυσιπλοΐας»
στα Στενά των Δαρδανελίων. Εξασφάλισε ότι η περιοχή θα ανακηρυσσόταν «διεθνής ζώνη» υπό τη διοίκηση μιας επιτροπής. Με μια μυστική
«τριμερή συμφωνία», Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία μοίρασαν την Τουρκία
σε σφαίρες επιρροής για να την βοηθήσουν υποτίθεται να αναπτύξει τις
πλουτοπαραγωγικές δυνάμεις της!
Η Βρετανία έβαλε στη συμφωνία
την πρόβλεψη για δημιουργία ενός
κουρδικού κράτους που θα ήταν
προέκταση του «προτεκτοράτου»
της στο Ιράκ. Ένα αρμενικό κράτος
θα εμφανιζόταν στα σύνορα με την
Σοβιετική Ρωσία. Αλλά αυτές οι προβλέψεις ήταν για τα μάτια του κό-

Τι ήταν η
“Συνθήκη των Σεβρών”
σμου, και αργότερα οι Μεγάλες Δυνάμεις θα τις «ξεχνούσαν» τόσο κυνικά όσο τις «θυμήθηκαν».
Όταν τέλειωσε το παζάρι, αυτό που
προέκυψε ήταν η μετατροπή της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας σε προτεκτοράτο: Η κεντρική τράπεζα, το
νόμισμα, τα τελωνεία του οθωμανικού
κράτους περνούσαν στον έλεγχο των
...μεγάλων δυνάμεων! Το κράτος αυτό θα μπορούσε να διατηρεί μια συμβολική στρατιωτική δύναμη 50.000
ανδρών και λιγοστών ελαφρών σκαφών για ναυτικό -απαγορευόταν ρητά
να συγκροτήσει αεροπορία.

Βενιζέλος
Η ελληνική άρχουσα τάξη έσπευσε και αυτή στο τραπέζι της μοιρασιάς. Ο Βενιζέλος γύρισε θριαμβευτικά από το Παρίσι, προβάλλοντας
τα κέρδη του. Στο χάρτη αυτά τα
κέρδη φαίνονταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά: η «Ελλάδα των δυο ηπείρων
και των πέντε θαλασσών» όπως λεγόταν τότε.
Το πρώτο λάφυρο ήταν η ανατολική Θράκη, (η Βουλγαρία παραιτήθηκε από κάθε διεκδίκηση από την δυτική Θράκη) και νησιά όπως η Ίμβρος-Τένεδος. Το μεγαλύτερο έπαθλο ήταν η ζώνη της Σμύρνης. Ο ελληνικός στρατός την κατείχε από τον
Μάη του 1919 μετά από αίτημα των
Αγγλογάλλων. Στο χρόνο που μεσολάβησε οι «αντι-αντάρτικες» επιχειρήσεις ενάντια στο κίνημα του Κεμάλ
Ατατούρκ σήμαιναν ακόμα μεγαλύτερη προώθηση των ελληνικών μονά-

δων. Οι Εγγλέζοι ιμπεριαλιστές θέλανε μια «ασπίδα» γύρω από τα Δαρδανέλια και ο ελληνικός στρατός την
πρόσφερε.
Η περιοχή της Σμύρνης έμενε μόνο τυπικά κάτω από την επικυριαρχία
του Σουλτάνου, αλλά θα την διοικούσε Έλληνας Αρμοστής. Σε πέντε
χρόνια θα μπορούσε να γίνει δημοψήφισμα που θα αποφάσιζε αν θα
ενωνόταν με την Ελλάδα. Υποτίθεται
ότι αυτό ήταν δικαίωση των «προαιώνιων πόθων» για απελευθέρωση της
«γης της Ιωνίας» που «ήταν ελληνική
από αρχαιοτάτων χρόνων». Στην
πραγματικότητα, η Σμύρνη ήταν μια
πολύχρωμη, πολυεθνική πόλη. Ακόμα και στα παράλια το ελληνικό στοιχείο ήταν απλά μια σημαντική μειοψηφία, όχι πάνω από 40%. Στην ενδοχώρα οι συσχετισμοί γίνονταν
ακόμα πιο συντριπτικοί.
Δεν ήταν, όμως, η βοήθεια στους
«αδελφούς» της Μικράς Ασίας (που
όντως είχαν πέσει θύματα διωγμών
το 1914-15) που έσπρωχνε την ελληνική διπλωματία να ζητάει την Σμύρνη. Ήταν τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου. Η Επανάσταση του
1917 στη Ρωσία είχε στερήσει στους
Έλληνες εμπόρους και τραπεζίτες
επικερδείς δραστηριότητες στην
Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα.
Θέλανε να ρεφάρουν διασφαλίζοντας την παρουσία τους στην Μικρά
Ασία. Οι Έλληνες καπιταλιστές πριν
τον Α ΠΠ κυριαρχούσαν στο εισαγωγικό και το εξαγωγικό εμπόριο. Το
1914 το 46% από τους τραπεζίτες

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν
Έλληνες. Την ίδια χρονιά από τις
6.507 βιομηχανίες και βιοτεχνίες της
Αυτοκρατορίας το 49% ανήκε σε
Έλληνες.

Αποτυχία
Για να εφαρμοστεί η Συνθήκη
χρειάζονταν δυο πράγματα. Η δυνατότητα του ελληνικού κράτους να
επιβάλλει τη θέληση των «συμμάχων». Επίσης, να ηττηθεί το κίνημα
του Κεμάλ Ατατούρκ. Η αποτυχία
ήρθε και στα δυο.
Ο Λόιντ Τζορτζ, ο Βρετανός πρωθυπουργός, θεωρούσε ότι τα «δώρα» της Συνθήκης θα εξασφάλιζαν
τη δημοτικότητα του Βενιζέλου και
κατ’ επέκταση της εκστρατείας στη
Μικρά Ασία. Όταν όμως έγιναν εκλογές τον Νοέμβρη του 1920 ο Βενιζέλος μαυρίστηκε. Εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και εργάτες σιχαίνονταν τον πόλεμο που με διαλείμματα
κρατούσε από το 1912 και είχε κοστίσει θάνατο, φτώχεια, πείνα και
ένοπλες επεμβάσεις των Συμμάχων.
Τον Αύγουστο του 1920 το νεαρό
ΣΕΚΕ (Κ) έβγαλε μια διακήρυξη για
την Συμφωνία των Σεβρών που δεν
φοβήθηκε να πει ποιος κέρδιζε και
ποιος έχανε από αυτήν. Η θαρραλέα
διεθνιστική γλώσσα της είναι μια πολύτιμη κληρονομιά για τη σημερινή
Αριστερά:
«Η ειρήνη την οποία πανηγυρίζουν
είναι εκείνη που καθιερώνει την ιδικήν μας δυστυχία και την ιδικήν των
κυριαρχίαν. Είναι ειρήνη μεταξύ των

αστικών τάξεων των κυρίων μας,
εναντίον των εργαζομένων τάξεων
των δούλων. Η πατρίς, της οποίας
ιδιοποιούνται το όνομα, η πατρίς
των, για την οποία μας έστειλαν να
πολεμήσουμε, δεν είναι παρά η γεωγραφική εκείνη έκτασις επί της οποίας απλώνεται η εκμεταλλευσίς των.
Το μεγάλωμά της δια το οποίον πανηγυρίζουν είναι η επέκτασις των
ορίων της εκμεταλλεύσεώς των, και
της προσοδοφόρου τοποθετήσεως
των κεφαλαίων των...»
Με αυτές τις ιδέες τα μέλη του
ΣΕΚΕ (Κ) ρίχτηκαν στις απεργίες
που ξεσπούσαν και στο αντιπολεμικό κίνημα, τόσο στα μετόπισθεν όσο
και στο μέτωπο. Και δεν απομονώθηκαν, αντίθετα η φωνή τους ακουγόταν πιο δυνατά.
Γιατί οι θυσίες στο μέτωπο συνεχίζονταν -μαζί με τη βαρβαρότητα
της “συμμαχικής” κατοχής που
έφτανε εκατοντάδες χιλιόμετρα στο
εσωτερικό της Τουρκίας. Οι Έλληνες στρατηγοί προσπάθησαν να
συντρίψουν το στρατό του Κεμάλ σε
μια σειρά «μεθοδικές μάχες» (γαλλική ορολογία) αλλά απέτυχαν. Την
ίδια αποτυχία συνάντησε και η εκστρατεία στον Σαγγάριο την επόμενη χρονιά.
Στην πραγματικότητα, η Συνθήκη
των Σεβρών δυνάμωσε το κίνημα
που δεν ήθελε η Τουρκία να γίνει
αποικία. Ο Κεμάλ Ατατούρκ επέβαλε
την ηγεσία του σ’ αυτό το κίνημα.
Δεν ήταν ούτε δημοκράτης ούτε πολύ περισσότερο- αριστερός. Ήθελε να φτιάξει ένα σύγχρονο αστικό
κράτος στη θέση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Για να το καταφέρει
αυτό, έπρεπε να ξεσηκώσει τους
αγρότες και να στηριχτεί, για όπλα
και τεχνική υποστήριξη, στην Σοβιετική Ρωσία. Αυτό κι έκανε.
Με το αντιμπεριαλιστικό κίνημα
στην Τουρκία να μην λέει να παραδοθεί στα «τετελεσμένα» των Συνθηκών, και με την ελληνική άρχουσα τάξη και το στρατό της ανίκανους να
επιβάλλουν τις θελήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, η Συνθήκη των Σεβρών έμεινε στο χαρτί. Καλά-καλά
δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι
της, πριν η κάθε χώρα αρχίσει να
υπονομεύει την ανταγωνίστριά της.
Οι Αρμένιοι, οι Κούρδοι, οι Πόντιοι
πλήρωσαν ακριβά τα παιχνίδια των
Μεγάλων Δυνάμεων, με ποτάμια αίματος. Το 1922 θα ερχόταν και η σειρά των χριστιανικών πληθυσμών στα
παράλια της Μικράς Ασίας. Η Μικρασιατική Καταστροφή, η μαζική προσφυγιά ήταν καρπός της Συνθήκης
των Σεβρών.
Εκατό χρόνια μετά δεν θα αφήσουμε τις νέες «μεγάλες ιδέες» και
φιλοδοξίες της άρχουσας τάξης για
τις ΑΟΖ και το φυσικό αέριο να γίνουν ξανά αιτία θυσιών στο βωμό
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Νέο τεύχος Σοσιαλισμός από τα Κάτω

Ο αντικαπιταλισμός

Διαβάστε επίσης

απέναντι στο σύστημα που σκοτώνει

Μ

ια πανδημία που έχει κοστίσει τη
ζωή σε 800.000 ανθρώπους, πολεμικοί ανταγωνισμοί, η καταστροφή
της κλιματικής αλλαγής και μια νέα, ακόμα
μεγαλύτερη οικονομική βουτιά είναι το τοπίο που έχει μπροστά της η άρχουσα τάξημαζί με την έκρηξη του κινήματος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτή την εικόνα περιγράφει το νέο τεύχος του περιοδικού «Σοσιαλισμός από τα Κάτω», όχι μόνο για να
τονίσει τα αδιέξοδα των αφεντικών διεθνώς αλλά και για να φωτίσει τις λύσεις
που μπορεί να φέρει η εργατική τάξη.
Το περιοδικό ανοίγει με το άρθρο «Η
εργατική τάξη ξεσηκώνεται – Αντίσταση
στην κυβέρνηση της ΝΔ» της Μαρίας
Στύλλου. Αφού δώσει το πανόραμα των
διεθνών εξεγέρσεων και το σκηνικό αποσταθεροποίησης από τις ΗΠΑ ως το Λίβανο και τη Λευκορωσία, τοποθετεί σε αυτό
το σκηνικό τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Μια κυβέρνηση που ενώ περηφανευόταν
ότι έχει τον απόλυτο πολιτικό έλεγχο βρίσκει τον εαυτό της στριμωγμένο στα πολλαπλά αδιέξοδα της οικονομικής κρίσης,
της πανδημίας και των ελληνοτουρκικών
συγκρούσεων. Παρά τα αδιέξοδα όμως, η
αντιπολίτευση δεν μπορεί να βρεθεί στην
Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει συναίνεση στον
Μητσοτάκη: από το μαξιλαράκι του Τσακαλώτου μέχρι τις εκκλήσεις για ευρωπαϊκές κυρώσεις στην Τουρκία, ευθυγραμμίζεται με τις επιδιώξεις τις κυβέρνησης. Αντίθετα η πραγματική
αντιπολίτευση είναι στους δρόμους και τους
χώρους δουλειάς. Και σε αυτή την δύναμη, καταλήγει το άρθρο, βρίσκεται η εναλλακτική. Σε
μια εργατική τάξη πλούσια σε συλλογικότητα
και εμπειρία, με νέα κομμάτια να μπαίνουν στην
μάχη που μπορεί να επιβάλει τις δικές της λύσεις. Σε αυτή τη δύναμη είναι που προσανατολίζεται η επαναστατική αριστερά, ανοίγοντας
όλες τις μάχες ενάντια στην λιτότητα, τον πόλεμο, τον ρατσισμό και τους φασίστες.
Στο άρθρο του «Όταν τα κέρδη μπαίνουν πάνω από ανθρώπινες ζωές- Φαρμακευτικές εταιρείες και εμβόλια» ο Γιώργος Ράγκος εξηγεί γιατί «η μόνη δύναμη που μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα από τις θανατηφόρες συνέπειες της
πανδημίας είναι οι εργατικοί αγώνες για την υπεράσπιση και διεύρυνση της δημόσιας και δωρεάν Υγείας για όλες και όλους». Όπως εξηγεί, η
ανάδυση νέων επιδημιών είναι αποτέλεσμα της
καταστροφής της φύσης και της μεγάλης κλίμακας βιομηχανικής κτηνοτροφίας. Ενώ οι προειδοποιήσεις για την εμφάνιση νέων επιδημιών είναι συνεχείς, οι κυβερνήσεις επέλεξαν να τις
αγνοήσουν για να αποφύγουν το κόστος τους.
Αντίστοιχη στάση είχαν και οι φαρμακοβιομηχανίες που έβρισκαν την έρευνα ενάντια σε νέες
επιδημίες «οικονομικά μη ενδιαφέρουσα». Και
τώρα, ενώ η πανδημία ήδη μας στοιχίζει εκατόμβες νεκρών, συνεχίζεται ο ίδιος παραλογισμός.
Ενώ τα αφεντικά του φαρμάκου δέχονται γεναίες ενισχύσεις από τις κυβερνήσεις, η έρευνα και
ο σχεδιασμός του παραμένουν ανταγωνιστικές

προσπάθειες διαφόρων εταιριών χωρίς κοινό
σχέδιο. Και ακόμα και όταν βρεθεί το εμβόλιο, ο
ίδιος παραλογισμός θα συνεχιστεί στην διανομή
του. Την ίδια ώρα, οι κυβερνήσεις σπρώχνουν
την «μαγική λύση» του εμβολίου για να πετάξουν
από πάνω τους τις εγκληματικές τους ευθύνες
και να δικαιολογήσουν το άνοιγμα της αγοράς,
ενώ μετατρέπουν την κούρσα για το εμβόλιο σε
γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Απέναντι σε αυτόν
τον θανατηφόρο παραλογισμό, το άρθρο κλείνει
με την δύναμη των εργαζομένων που μπορεί να
επιβάλει ένα πρόγραμμα που θα βάλει τις ζωές
μας πάνω από τα κέρδη τους.

Black Lives Matter
Τη συνέχεια δίνει ο Σωτήρης Κοντογιάννης με
το άρθρο του «Εκλογές ΗΠΑ- Η ώρα του μικρότερου κακού;». Περιγράφει το σκηνικό μέσα στο
οποίο θα γίνουν οι εκλογές με την οικονομική
κρίση, τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς και
το κίνημα στους δρόμους να καθορίζουν τις εξελίξεις. Η κυβέρνηση του Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο ίσως κίνημα στην ιστορία
των ΗΠΑ. Το BLM δεν πτοείται από την καταστολή και τους παρακρατικούς, το αγκαλιάζει όλο
και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και δεν
δείχνει να σταματά. Δεν ήταν η πρώτη μάχη που
είχε να δώσει ο Τραμπ και δεν θα είναι και η τελευταία. Μπροστά στη νέα οικονομική βουτιά
και την τρομακτική αύξηση της ανισότητας ο
Τραμπ επιλέγει να στρέφεται όλο και περισσότερο στην ακροδεξιά. Απέναντι του οι Δημοκρατικοί δεν έχουν τίποτα να προτείνουν πέρα από
τον Τζο Μπάιντεν, τον Μίστερ Συμβιβασμό όπως
τον ονομάζει το άρθρο. Όσο κι αν προβάλλεται
σαν αντίβαρο στον Τραμπ, στην πραγματικότητα
έχει αντίστοιχη πολιτική ατζέντα τόσο στο επίπε-

δο της οικονομίας όσο και στα μέτωπα
του ρατσισμού και του σεξισμού. Όμως
μία νέα αριστερά γεννιέται στις ΗΠΑ που
επιδιώκει να δώσει αποφασιστικά τις μάχες μαζί με το κίνημα.
Ο Γιώργος Πίττας μας θυμίζει μάχες
που φτάνουν μέχρι το σήμερα με το άρθρο του «Πράγα 2000-Ένας σταθμός για
το νέο αντικαπιταλισμό». Εξιστορεί πώς
φτάσαμε στην πολιορκία της Παγκόσμιας
Τράπεζας και του ΔΝΤ στην Πράγα από
τους διαδηλωτές του αντικαπιταλιστικού
κινήματος τον Σεπτέμβρη του 2000. Εκείνες οι διαδηλώσεις αποτέλεσαν μαγιά για
το αντιπολεμικό κίνημα, τα κινήματα της
νεολαίας τα επόμενα χρόνια μέχρι και τις
μάχες ενάντια στα μνημόνια. Και τονίζει το
ρόλο της επαναστατικής αριστεράς τόσο
στην οργάνωση αυτών των μαχών όσο και
στο ξεκαθάρισμα των πολιτικών ερωτημάτων. Η απάντηση στο ερώτημα «παλεύουμε
ενάντια στον καπιταλισμό ή μόνο το νεοφιλελευθερισμό» αποδείχτηκε κρίσιμη επιλογή. Σήμερα που έχουμε την εμπειρία από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουμε ποιος είχε
δίκιο.
Φέτος στις 28 Οκτώβρη κλείνουν 80 χρόνια από την εμπλοκή της Ελλάδας στον
Β ΠΠ. Ο Λέανδρος Μπόλαρης στο άρθρο
«80 χρόνια από το ΟΧΙ» συγκρούεται με τους
μύθους γράφοντας για τον πραγματικό χαρακτήρα του πολέμου, τις επιλογές του Τσόρτσιλ
και του Ρούζβελτ, αλλά και το ρόλο του Στάλιν.
Τα κινήματα της Αντίστασης μπορούσαν να σημαδέψουν το τέλος του πολέμου με επαναστάσεις όπως έγινε στον Α ΠΠ, αλλά η υποταγή
των ΚΚ στις συμμαχίες του Στάλιν στέρησε τέτοιες νίκες.
Αστοί αναλυτές φαντασιώνονται επιστροφή
στη “χρυσή εποχή” του καπιταλισμού. Έχουν
όμως δίκιο για αυτή τους την προσδοκία; Σε αυτό το ερώτημα απαντά το άρθρο του Πάνου
Γκαργκάνα «Πίσω στο 1945;». Αφού εξηγήσει
γιατί δεν στέκει η ανάλυση τους για το τι συνέβη
τότε, επισημαίνει γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες σήμερα. Πατάει πάνω στον Μαρξ και
την πτώση του μέσου ποσοστού κέρδους για να
εξηγήσει την εμφάνιση των κρίσεων. Σκιαγραφεί
ένα καπιταλισμό-ζόμπι που γεννά μόνο φούσκες
και πιο πολύ μοιάζει με την δεκαετία του ‘30 πάρα με τις αναπτυξιακές δεκαετίες 1950-60.
Στις σελίδες του βιβλίου, ο Ευκλείδης Μακρόγλου παρουσιάζει το νέο βιβλίο της Naomi Klein
«Στις φλόγες», ο Κώστας Πολύδωρος το «Βενετία: μία συνάντηση που στερέωσε απρόβλεπτα»
του Γιάννη Μήλιου και η Αργυρή Ερωτοκρίτου
τη νέα έκδοση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
«Πανδημία, Κλιματική αλλαγή- Ενάντια στον καπιταλισμό της καταστροφής».
Το νέο τεύχος του ΣαΚ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για όποιον θέλει να δώσει τη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και τον
ίδιο τον καπιταλισμό. Για καθαρές απαντήσεις
στο τρελοκομείο αυτού του συστήματος αλλά
και την προοπτική των εργατικών αγώνων.

Νεκτάριος Χάινταρ

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr
Φειδίου 14
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584
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Οικονομία και Πολιτική

Παραμύθια από τους απολογητές
των ιδιωτικοποιήσεων

Π

όσο έγκυρη θα σας φαινόταν μια
μελέτη του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ερευνών της Μαφίας για τη θετική συμβολή των δολοφονιών στη μείωση
της εγκληματικότητας; Με διαγράμματα,
στατιστικά δεδομένα, μια άρτια ερευνητική ομάδα (όλοι με μεγάλη εμπειρία στο
έγκλημα) και μια σύγχρονη παρουσίαση
σε Powerpoint;
Το ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών) παρουσίασε τα αποτελέσματα της μελέτης του για τις επιδράσεις των ιδιωτικοποιήσεων στην πορεία
της ελληνικής οικονομίας. Το συμπέρασμα: πρέπει να είμαστε ευγνώμονες απέναντι όχι μόνο στο ΤΑΙΠΕΔ αλλά και την
Cosco και την Fraport και την FS Italiane
και τα άλλα τρωκτικά του δημόσιου πλούτου γιατί η δράση τους ενίσχυσε σημαντικά τόσο την ανάπτυξη όσο και την απασχόληση στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη
μελέτη οι ιδιωτικοποιήσεις προσέθεσαν
κατά μέσο όρο ένα δις περίπου κάθε
χρόνο στο ΑΕΠ της χώρας και δημιούργησαν σχεδόν 20 χιλιάδες θέσεις μόνιμης
απασχόλησης.
Η μελέτη καλύπτει μια περίοδο σχεδόν
οκτώ ετών αλλά εστιάζει κυρίως στις μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις της περιόδου του
τρίτου μνημονίου, του Λιμένα Πειραιώς,
των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, του
Αστέρα της Βουλιαγμένης, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και των περιφερειακών λιμανιών. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ “αποδίδονται σε ιδιωτικοποιήσεις 5,6 δισ. πάγιες επενδύσεις
αθροιστικά την περίοδο 2011 - Β’ τρίμηνο
του 2019”. Οι ληστές, με άλλα λόγια, δεν
άρπαξαν τα χρυσαφικά μας αλλά άφησαν
και ένα σημαντικό ποσό στο πορτοφόλι
μας. Ευλογημένα να είναι τα μνημόνια.
Η μελέτη ξεκινάει με μια γενική εκτίμηση των “μακροοικονομικών επιδράσεων”
του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.
Πρώτο-πρώτο εμφανίζεται ένα διάγραμμα που αποδεικνύει, υποτίθεται, την σημαντική συμβολή που είχαν αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις στις επενδύσεις στην οκταετία που καλύπτει. Στο κάτω μέρος του
διαγράμματος βλέπουμε τα “αρχικά έσοδα” του δημοσίου από την πώληση των
μετοχών, των επιχειρήσεων κλπ. Στο πάνω μέρος το διάγραμμα των επενδύσεων
– που εμφανίζει ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο “βουναλάκι” (μια αύξηση) στους μήνες που ακολουθούν τα “αρχικά έσοδα”.
Τι άλλη απόδειξη θέλετε; “Η οικονομετρική ανάλυση ανέδειξε την ύπαρξη θετικής
και στατιστικά σημαντικής συσχέτισης
μεταξύ των ακαθάριστων πάγιων επενδύσεων και των αρχικών εισπράξεων από
ολοκληρωμένα έργα ιδιωτικοποιήσεων”
γράφει η περίληψη της έκθεσης. Με άλλα λόγια η μελέτη αποδίδει την αύξηση
των επενδύσεων στις ιδιωτικοποιήσεις
απλά συσχετίζοντας στατιστικά τα δυο
διαγράμματα. Έγινε η ιδιωτικοποίηση.
Ύστερα ακολούθησε ένα “κύμα” επενδύσεων. Και αυτό επαναλήφθηκε αρκετές

Ποιο είναι
το ΙΟΒΕ

“Τ

ο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός”, γράφει η ιστοσελίδα του. “Το ΙΟΒΕ δεν έχει
σταθερή χρηματοδότηση από κάποια δημόσια ή ιδιωτική πηγή. Την ανεξαρτησία του υπογραμμίζει μεταξύ
άλλων ακριβώς και το γεγονός ότι αντλεί χρηματοδότηση από πολλές διαφορετικές πηγές, μέσω χορηγιών
και υποστήριξης ερευνητικών έργων”.

Στη Βρετανία ο κόσμος νοσταλγεί την εποχή που τα τρένα ανήκαν στο δημόσιο.

φορές μέσα στην οκταετία. Άρα τα δυο
φαινόμενα είναι συνδεδεμένα με την αρχή του αιτίου και του αποτελέσματος.
Η “στατιστική συσχέτιση” είναι η αγαπημένη αποδεικτική μέθοδος της συνωμοσιολογίας και κάθε αντιδραστικής ψευδοεπιστήμης. Στις ΗΠΑ το 2018 το ένα
τρίτο των φυλακισμένων ήταν Μαύροι
παρόλο που το ποσοστό τους στην κοινωνία δεν ξεπερνάει το 12%. Υπάρχει μια
“σημαντική στατιστική συσχέτιση” ανάμεσα στο χρώμα του δέρματος και την εγκληματικότητα λένε οι ρατσιστές: οι Μαύροι έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερες
πιθανότητες να παραβούν το νόμο από
ότι οι Λευκοί...

Στατιστικές μπούρδες
Ο καπιταλισμός είναι “χαοτικό σύστημα”. Το ύψος των επενδύσεων επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες -τις προοπτικές της οικονομίας,
την πολιτική σταθερότητα, τις κρατικές
επιδοτήσεις, τη φορολογική πολιτική για
να αναφέρουμε μόνο μερικά προφανή
από αυτά. Η στατιστική συσχέτιση είναι
απλά μια μπούρδα. Οι μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις έγιναν σύμφωνα με το διάγραμμα του ΙΟΒΕ το 11, το 13, το 17 και το 19.
Σε χρονιές “πρώτους αριθμούς” δηλαδή,
για να κάνουμε και εμείς τη δική μας
“στατιστική συσχέτιση”. Το 23 (ο επόμενος πρώτος αριθμός) θα έχουμε ένα νέο
κύμα ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Το λένε ξεκάθαρα (όχι τα άστρα)
οι αριθμοί...
Αφού “αποδείξει” τη μεγάλη συμβολή
που είχαν οι ιδιωτικοποιήσεις στις επενδύσεις η μελέτη του ΙΟΒΕ προσπαθεί να
εντοπίσει τις επιδράσεις που είχαν συνολικά στους κρίσιμους δείκτες της οικονομίας -την ανάπτυξη (την άνοδο του ΑΕΠ)
και την απασχόληση. Η μέθοδος που
χρησιμοποιεί ονομάζεται “σύγκριση με το
σενάριο βάσης”. Το “σενάριο βάσης” είναι αυτό που λέει το ίδιο του το όνομα:
ένα σενάριο - η υποθετική πορεία της ελ-

ληνικής οικονομίας στην οκταετία που
καλύπτει η μελέτη εάν αφαιρεθούν οι επιδράσεις των ιδιωτικοποιήσεων.
Ούτε ο ΙΟΒΕ, ούτε ο Γατόπουλος, ούτε
κανένας άλλος από τους “επιφανείς” οικονομολόγους είχε προβλέψει το μέγεθος της κρίσης (για να μην πούμε την
ίδια την κρίση) πριν από το 2008. Τα μοντέλα τους -τα σενάρια τους- απέτυχαν
παταγωδώς. Αλλά τώρα η ίδια μεθοδολογία χρησιμοποιείται για να αποδείξει ότι
οι ιδιωτικοποιήσεις “ήταν ευλογία” για
τον τόπο.
Η θέση της μελέτης του ΙΟΒΕ είναι στο
καλάθι των αχρήστων. Οι νεοφιλελεύθερες συνταγές που προωθεί η προπαγάνδα της άρχουσας τάξης έχουν έναν και
μοναδικό σκοπό: να φορτώσουν τα βάρη
της κρίσης -που έχει πάρει τώρα και πάλι
δραματικές διαστάσεις- στις πλάτες των
εργατών και των φτωχών.
Η απάντηση στην ανεργία δεν είναι οι
ιδιωτικοποιήσεις -που φέρνουν υποτίθεται επενδύσεις και αύξηση της απασχόλησης. Η απάντηση είναι η απαγόρευση
των απολύσεων. Η απάντηση στο κλείσιμο των επιχειρήσεων δεν είναι τα κίνητρα
-κάθε είδους- προς τους επιχειρηματίες
αλλά η κρατικοποίηση των επιχειρήσεων,
χωρίς καμιά αποζημίωση προς τα αφεντικά που λένε ότι “δεν βγαίνουν”.
Η πανδημία έχει προσδώσει στην κρίση
που ζούμε σήμερα δραματικές διαστάσεις. Αλλά η ύφεση προϋπήρχε της πανδημίας. Τα κλεισίματα και οι απολύσεις
είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή
τους πριν από τον συναγερμό του κορονοϊού. Η κρίση δεν οφείλεται στην καθυστερημένη εφαρμογή των συνταγών του
νεοφιλελευθερισμού: οφείλεται στον καπιταλισμό. Θετικά μέτρα είναι αυτά και
μόνο που αντιμάχονται το σύστημα και
δυναμώνουν το εργατικό κίνημα – το μόνο που μπορεί να μας βγάλει από την σημερινή αδιέξοδη κατάσταση.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Μπούρδες. Το ΙΟΒΕ δεν είναι ανεξάρτητο. Είναι το
ινστιτούτο “ερευνών” της άρχουσας τάξης. Για την
ακρίβεια το ινστιτούτο “επιστημονικής” προπαγάνδας
των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών και
της υπόλοιπης καλής (που λέει ο λόγος) κοινωνίας. Το
ΙΟΒΕ γράφει η ίδια η ιστοσελίδα του “διοικείται από
εξηνταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου αντιπροσωπεύουν τον επιχειρηματικό, τραπεζικό
και ακαδημαϊκό κόσμο, όπως επίσης και οργανισμούς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα”.
Πρόεδρος του ΔΣ είναι σήμερα ο Παναγιώτης Θωμόπουλος. Ο Θωμόπουλος είναι τραπεζίτης. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, πρόεδρος
της Eurobank, πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (δηλαδή του εγχώριου “παραρτήματος” της Τρόικας), πρόεδρος της Επιτροπής Προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων (της επιτροπής
που οργάνωσε το “πάρτυ” των εργολάβων του 2004),
υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, και αναπληρωτής διοικητής του ΔΝΤ για την Ελλάδα. Η ανεξαρτησία προσωποποιημένη, με άλλα λόγια.

Αντιπρόεδροι - Τρόικα
Το ΙΟΒΕ έχει τρεις αντιπροέδρους. Και οι τρεις είναι
“διαμάντια”: Γκίκας Χαρδούβελης, ο διαβόητος πρώην
υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά.
Ευάγγελος Καλούσης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Αθανάσιος Σαββάκης,
πρόεδρος του ΣΕΒ.
Το ΙΟΒΕ υποστηρίζει ότι είναι οικονομικά ανεξάρτητο. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων του (37%),
προέρχεται σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, από
“κλαδικούς συνδέσμους και ενώσεις”, δηλαδή από τον
ΣΕΒ και τις άλλες εργοδοτικές οργανώσεις. Με εξαίρεση ίσως τον ίδιο τον ΣΕΒ η κύρια πηγή χρηματοδότησης των οργανώσεων αυτών είναι -ποιος άλλος- το
κράτος. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι των εσόδων του
ΙΟΒΕ (35%) προέρχεται κατευθείαν από την ΕΕ και το
δημόσιο. Το υπόλοιπο 25% των εσόδων του καλύπτεται από τον ιδιωτικό τομέα.
Επικεφαλής των χρηματοοικονομικών ερευνών του
ιδρύματος και υπεύθυνος της έρευνας για τις ιδιωτικοποιήσεις είναι ο Γιώργος Γατόπουλος, ένας διαπρεπής νεοφιλελεύθερος οικονομολόγος. Πριν από έναν
περίπου χρόνο ο Γατόπουλος είχε παρουσιάσει μια
άλλη έκθεση – παρέμβαση του ΙΟΒΕ στον δημόσιο
διάλογο για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, η
οποία ανοιχτά και δημόσια πρότεινε την “αξιοποίηση”
των αποθεματικών των ταμείων για την ενίσχυση του
χρηματιστηρίου. Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών
ταμείων που είναι επενδεδυμένα στην κεφαλαιαγορά
αντιστοιχούν σε μόλις 8% του ΑΕΠ, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, έγραφε η έκθεση, που πρότεινε διάφορα νομοθετικά και φορολογικά μέτρα για
να διορθωθεί αυτή η “καθυστέρηση”. Τα “δομημένα
ομόλογα” και το PSI -οι μεγαλύτερες ληστείες σε βάρος των ταμείων τω τελευταίων χρόνων- δεν ήταν
σκάνδαλα, σύμφωνα με τη λογική του Γατόπουλου,
αλλά “σκευωρίες” σε βάρος της επιχειρηματικότητας.

εργατικη αλληλεγγυη

ΔΙΕΘΝΗ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Οι αιμοσταγείς νέοι “σύμμαχοι” του Μητσοτάκη

Ο

φιλοκυβερνητικός Τύπος έχει ανακαλύψει μια νέα “φιλελληνική” δύναμη
στη Μέση Ανατολή από το καλοκαίρι.
Πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
που στέλνουν αεροπλάνα και πιλότους στη
Σούδα, οργανώνουν κοινές ασκήσεις με πραγματικά πυρά μαζί με τον ελληνικό στρατό και
κάνουν δηλώσεις ενάντια στον Ερντογάν. Η
συνεργασία της κυβέρνησης Μητσοτάκη με
τα Εμιράτα δεν είναι για πανηγυρισμούς, είναι
σκέτη ντροπή. Είναι ταυτόχρονα και αποκαλυπτική για το τι είδους συμμαχία και τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί ο περίφημος άξονας της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο που πλέον επεκτείνεται μέχρι τον Περσικό Κόλπο και
τα Εμιράτα.
Τα Εμιράτα είναι ένα αιμοσταγές, απολυταρχικό καθεστώς. Πάντα στο πλευρό όλων
των αντιδραστικών δυνάμεων της Μέσης Ανατολής, συνήθως αγκαζέ με τη Σαουδική Αραβία, επί δεκαετίες με κρυφή και φανερή διπλωματία και με το χρήμα, έριχναν το βάρος
τους για να στέκονται όρθια τα καταπιεστικά
καθεστώτα. Την τελευταία δεκαετία όμως, δίπλα στην διπλωματία και το χρήμα, εξαπολύουν και το στρατιωτικό τους βραχίονα όσο
μπορούν περισσότερο: Μπαχρέιν, Συρία, Ιράκ,
Υεμένη, Σουδάν, Λιβύη, σε όλα αυτά τα σημεία έχουν οργανώσει επεμβάσεις, έριξαν λάδι στη φωτιά ή έφτασαν μέχρι σαρωτικούς πολέμους.

Αντεπανάσταση
Αυτό που επιτάχυνε τη στρατιωτικοποίηση
της εμιρατινής και σαουδικής διπλωματίας ήταν
οι επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης. Βασιλιάδες, εμίρηδες, πρίγκιπες και ένα ολόκληρο
σύμπαν διεφθαρμένων τεμπέληδων, όταν είδαν
τους δρόμους του Κάιρου και της Τύνιδας γεμάτους εξεγερμένους, τρόμαξαν ότι η επανάσταση θα φτάσει μέχρι τα παλάτια τους.
Πλέον δεν ένιωθαν τη σιγουριά ότι καθεστώτα όπως της Αιγύπτου, της Συρίας και του Ιράκ

Ο Μητσοτάκης στην πρόσφατη επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

θα ήταν ικανά να σταματήσουν μια γενικευμένη εξέγερση. Στο μεταξύ, το στρατιωτικό κενό
που είχε αφήσει η σταδιακή αποχώρηση των
Αμερικάνων από το Ιράκ, τους έβαλε την πίεση
να δείξουν ότι έχουν το στρατό και τις δυνάμεις να πνίξουν αυτοί τις επαναστάσεις στο αίμα. Το έκαναν άμεσα στο Μπαχρέιν το 2011
στέλνοντας εκατοντάδες μπάτσους μαζί με τα
σαουδαραβικά τανκς και ματοκύλισαν τον κόσμο που είχε καταλάβει τις πλατείες.
Ακολούθησε η Υεμένη που από τη μια μεριά
τη θεωρούσαν σφηκοφωλιά επαναστατών που
μπορεί να αποσταθεροποιήσει τη Σαουδική
Αραβία, αλλά από την άλλη την είδαν και σαν
γήπεδο για να δοκιμάσουν και να ξεσπάσουν
όλη τους τη βαρβαρότητα. Βομβάρδισαν γάμους, νοσοκομεία, παιδιά που παίζανε στα χωριά τους μόνο και μόνο για να τσεκάρουν τα
βομβαρδιστικά τους. Αυτοί οι πιλότοι και αυτά
τα βομβαρδιστικά είναι αυτά που συνεργάζονται τώρα με τον ελληνικό στρατό και πουλάνε
παραμύθια εναντίωσης στον “επεκτατισμό”
του Ερντογάν. Το αποτέλεσμα στην Υεμένη

δεν ήταν ο έλεγχος αλλά μια κρίση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, πολυδιάσπαση της χώρας, μαζική πείνα και η μεγαλύτερη ανεξέλεγκτη επιδημία χολέρας στην καταγεγραμμένη
ιατρική ιστορία.

Φυλακές
Στο μεταξύ τα Εμιράτα έγιναν ο βασικός
προμηθευτής όπλων στο καθεστώς του Σίσι
στην Αίγυπτο για να μπει ταφόπλακα στην
επανάσταση. Οργάνωσαν, στήριξαν και στηρίζουν τη δικτατορία που δολοφόνησε χιλιάδες
ανοίγοντας πυρ στους δρόμους, εξαφανίζει
αγωνιστές και αγωνίστριες μέσα στις φυλακές.
Και μέσω Αιγύπτου έφτασαν το στρατιωτικό
τους χέρι και στη Λιβύη. Τα Εμιράτα έγιναν η
βασική στρατιωτική δύναμη πίσω από τον επίδοξο δικτάτορα Χάφταρ που με έδρα την Ανατολική Λιβύη εξαπέλυσε πόλεμο κατά της αντίπαλης κυβέρνησης στην Τρίπολη. Οι Τάιμς
της Νέας Υόρκης την περασμένη βδομάδα είχαν ένα αποκαλυπτικό άρθρο για την ασταμά-

τητη ροή βαρέος οπλισμού από τα Εμιράτα
προς τον Χάφταρ, ακόμη και την ώρα που οι
διάφοροι ηγέτες χαμογελούσαν στο Βερολίνο
όταν υπέγραφαν εκεχειρία.
“Τέσσερα μεταγωγικά για τη Λιβύη στάλθηκαν από τα Εμιράτα, των οποίων ο ηγέτης χαμογελούσε καθώς γευμάτιζε με την κυρία
Μέρκελ σε ένα φωτεινό δωμάτιο λίγο πριν το
Συνέδριο για την ειρήνη. Άλλα 35 στρατιωτικά
μεταγωγικά αεροσκάφη έφτασαν στη Λιβύη
τις 11 μέρες πριν το Συνέδριο και άλλα 100
μέσα στο πρώτο μισό της χρονιάς. Πολλά από
τα αεροσκάφη έκλειναν τα συστήματα αναγνώρισης την ώρα που έμπαιναν σε αιγυπτιακό ή λιβυκό εναέριο χώρο.”
Στο μεταξύ, από το Σεπτέμβρη του 2019, τα
Εμιράτα “στρατολογούν Σουδανούς μισθοφόρους για να πολεμήσουν στο πλευρό του Χάφταρ”. Η σχέση των Εμιράτων με το στρατό
και τα παραστρατιωτικά σώματα του Σουδάν
είχε χτιστεί από τα πριν. Πλήρωναν τις πολιτοφυλακές που μακέλεψαν το Νταρφούρ και
όταν ξέσπασε η επανάσταση στο Σουδάν το
2019, αξιοποίησαν όλο το δίκτυο των μισθοφόρων για να κρατήσουν στην εξουσία τον Χεμέντι, τον αρχιδολοφόνο επί καθεστώτος
Μπασίρ, που πλέον έχει βασικό ρόλο και στο
μετεπαναστατικό καθεστώς.
Τώρα τα Εμιράτα μεσολαβούν μέσω Χεμέντι
και Ισραήλ, για να “εξομαλυνθούν” οι σχέσεις
του Σουδάν με το σιωνιστικό κράτος. Τα Εμιράτα έγιναν πλέον η 3η αραβική χώρα της περιοχής που αναγνώρισε το Ισραήλ, ανοίγει
μπίζνες και στρατιωτική συνεργασία με το Τελ
Αβίβ και γυρίζει την πλάτη στους Παλαιστίνιους.
Τα αεροπλάνα που πετούν πάνω από τις
ακτές της Κρήτης αυτές τις μέρες δεν είναι
δύναμη ειρήνης. Είναι δύναμη καταστολής και
μαζικών δολοφονιών σε βάρος των απλών ανθρώπων που θα επιχειρήσουν να ξεσηκωθούν
από το Μαρόκο ως το Ιράκ.

Νίκος Λούντος

ΗΠΑ 100 μέρες ταξικής πόλωσης και αντιρατσιστικής οργής

Π

έρασαν 100 μέρες από τη δολοφονία του Τζορτζ
Φλόιντ από αστυνομικούς στη Μινεάπολη. Μένουν κάτι παραπάνω από 50 μέρες μέχρι τις προεδρικές
εκλογές. Ο ρυθμός στις ΗΠΑ συνεχίζει να δίνεται από τον
κόσμο που έχει ξεσηκωθεί.
Στο Πόρτλαντ οι διαδηλώσεις δεν έχουν σταματήσει εδώ
και 100 μέρες. Σε άλλες πόλεις από άκρο σε άκρο της χώρας οργανώνονται καθημερινά, συνδέοντας την εξέλιξη της
υπόθεσης Φλόιντ με ολόκληρη την αστυνομική βία, το δομικό
ρατσισμό του αμερικάνικου κράτους και τον Τραμπ. Σε σημεία που φασίστες επιχειρούν να στήσουν προβοκάτσιες ή
να εμφανίσουν καμπάνια υπέρ του Τραμπ και κατά του αντιρατσιστικού κινήματος, οργανώνονται αντιδιαδηλώσεις και
τους απομονώνουν, όπως έγινε αυτή τη βδομάδα στο Όρεγκον. Ο αντιρατσιστικός θυμός εκφράστηκε και στις διαδηλώσεις και εκδηλώσεις που οργανώθηκαν για τη Μέρα της Εργασίας, 7 Σεπτέμβρη που είναι αργία στις ΗΠΑ, με πολλά
συνδικάτα να κάνουν σύνδεση του αγώνα στους χώρους
δουλειάς με τον αγώνα ενάντια στο ρατσιστικό μίσος. Στα

σχολεία υπάρχει σε εξέλιξη κίνημα για τις κακές συνθήκες με
τις οποίες ξανανοίγουν μέσα στην πανδημία.
Μέσα σε όλα αυτά, ο Τραμπ προσπαθεί να ταμπουρωθεί
πίσω από την υπεράσπιση της “Λευκής Αμερικής”, της μάχης
ενάντια στην “πολιτική των ταυτοτήτων” και την επίκληση
του “νόμου και τάξης” που κινδυνεύει από το κίνημα και την
Αριστερά. Ο Τραμπ πήγε στην Κενόσα όπου εξελίσσονταν
μαζικές διαδηλώσεις, γιατί εκεί πριν από μια βδομάδα ο
29χρονος Τζέικομπ Μπλέικ δέχτηκε απανωτούς πυροβολισμούς από αστυνομικό την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό
του, αλλά κατάφερε να μην αναφέρει ούτε καν το όνομα του
Μπλέικ. Αντί γι’ αυτό, το καινούργιο προεκλογικό του μήνυμα
είναι πως “αν δώσετε την εξουσία στον Τζο Μπάιντεν, η ριζοσπαστική Αριστερά θα μειώσει τη χρηματοδότηση στα αστυνομικά τμήματα όλης της Αμερικής. Θα περάσουν νομοθεσία
για να μειώσουν τους αστυνομικούς. Θα κάνουν κάθε πόλη
να μοιάζει με το Πόρτλαντ”. Επιτέθηκε στα κρατικά και πολιτειακά προγράμματα ενίσχυσης των εθνοτικών και φυλετικών μειονοτήτων, λέγοντας ότι κάνουν “διχαστική, αντιαμερικάνικη προπαγάνδα”.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ορισμένοι
προέβλεπαν πως ο Τραμπ θα πάει στις εκλογές προβάλλοντας τις οικονομικές του επιτυχίες. Τι έμεινε από αυτές; Φαινομενικά, το Χρηματιστήριο πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Στην
πράξη, 30 εκατομμύρια Αμερικανοί και Αμερικανές ζουν με
το επίδομα ανεργίας. 60% του κόσμου λέει ότι η οικονομία
πάει άσχημα. Ρεκόρ καταθέσεων για τους πλούσιους τον
Ιούλη, αλλά ένα στα εφτά νοικοκυριά με παιδιά δεν έχουν
ούτε αρκετό φαγητό για το τραπέζι τους. Τα στεγαστικά και
τα φοιτητικά δάνεια μένουν απλήρωτα. Η πανδημία έχει παροξύνει τον πιο πραγματικό από όλους τους διχασμούς μέσα
στην κοινωνία, αυτόν μεταξύ πλούσιων και φτωχών.
Το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα πάει στις εκλογές δείχνοντας ανοιχτά όλη του την αποτυχία, οικονομικά, πολιτικά,
κοινωνικά. Ένας πρόεδρος που αντί να προβάλει επιτυχίες,
κραυγάζει το φόβο του απέναντι στον ξεσηκωμό και ένας
υποψήφιος της αντιπολίτευσης που δεν μπορεί ούτε στο
ελάχιστο να συνδεθεί με την μαζική οργή. Οι δρόμοι και οι
εργατικοί χώροι θα συνεχίσουν να κάνουν πραγματική πολιτική πριν και μετά τις εκλογές του Νοέμβρη στις ΗΠΑ.

