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Αγώνας! για να σώσουμε ζωές

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑΡΧΕΣ

Πανδημία
σκανδάλων

Κ

άθε μέρα που περνά η τραγωδία της πανδημίας μεγαλώνει.
Τη Δευτέρα 30 Νοέμβρη, την ώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές, οι νεκροί έχουν πλέον ξεπεράσει τους 2.400. Από
αυτούς πάνω από 1.750 άνθρωποι πέθαναν μόνο τον τελευταίο
μήνα. Οι διασωληνωμένοι βρίσκονται σταθερά γύρω στους 600
χωρίς σημάδι πτώσης, με το ΕΣΥ να βρίσκεται σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολύ πάνω από τα όριά του. Όσο για τα κρούσματα, μετά από ένα μήνα λοκντάουν στη Βόρεια Ελλάδα και
τρεις βδομάδες στην υπόλοιπη χώρα, παραμένουν στα ύψη. Οι
προσπάθειες της κυβέρνησης και των ειδικών που τη στηρίζουν
να παρουσιάσουν μια κάπως ωραιοποιημένη εικόνα με τα 1044
κρούσματα της Δευτέρας, σκοντάφτουν στο γεγονός ότι το προηγούμενο 24ωρο είχε πραγματοποιηθεί μόλις το 1/3 των διαγνωστικών τεστ των προηγούμενων ημερών.
Με αυτή την εικόνα, οι δηλώσεις Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη ότι “το ΕΣΥ αντέχει” ακούγονται ακόμα πιο προκλητικές. Ούτε
μαζικές προσλήψεις, ούτε μονιμοποιήσεις, ούτε χρηματοδότηση,
ούτε επίταξη των ιδιωτικών κλινικών για να σωθούν ζωές. Αντίθετα, στήριξη των κλινικαρχών με κάθε τρόπο και μέσο, όπως αποδείχτηκε με την δήθεν επίταξη («συνεργασία» τη χαρακτήρισε πιο
σωστά ο ίδιος ο Μητσοτάκης την περασμένη βδομάδα) των δυο
ιδιωτικών δομών στη Θεσσαλονίκη.
Το σκάνδαλο φάνηκε αμέσως με την αποζημίωση των αφεντικών τους (διπλάσια ξανά για κάθε κλίνη όπως γράφουν όλα τα δημοσιεύματα) και την αναγκαστική μετακίνηση προσωπικού από τα
ήδη τσακισμένα δημόσια νοσοκομεία για να τις στελεχώσουν (αυτές, αλλά και άλλες που δεν έχουν ακόμα επιταχτεί!). Όσο περνούσαν οι μέρες, όμως, το σκάνδαλο μεγάλωνε, καθώς γινόταν
φανερό ότι οι συγκεκριμένες δομές αντιμετωπίζουν οικονομικά
προβλήματα και στην ουσία η πανδημία γίνεται η αφορμή για τη
διάσωσή τους. Όπως κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή ο Σύλλογος Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου Ελλάδας, στην περίπτωση της κλινικής ιδιοκτησίας Σαραφιανού, οι εργαζόμενοι ήταν
απλήρωτοι όλο το 2020. Στη δεύτερη δε περίπτωση, ο όμιλος Euromedica βρίσκεται εδώ και καιρό σε κατάσταση πτώχευσης.
Όπως έγραφε η Εφημερίδα των Συντακτών στις 26/11: «Η οικονομική κατρακύλα του ομίλου Euromedica ξεκίνησε από την εποχή
Λιακουνάκου, ωστόσο δεν σταμάτησε όταν πέρασε στα χέρια του
αμερικανικών συμφερόντων επενδυτικού fund Farallon. Έτσι, και
με τα χρέη εκατομμυρίων ευρώ σε Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία,
τράπεζες, φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές και εργαζόμενους να συσσωρεύονται, μπήκε
μπροστά το σχέδιο “εξυγίανσης”
μέσω των ευνοϊκών διατάξεων
του νέου Πτωχευτικού Κώδικα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε, όπως
προκύπτει από την προσφυγή
της ίδιας της εταιρείας, ότι στις
31/3/2020 οι συνολικές οφειλές
ανέρχονταν σε 538,9 εκατ. ευρώ,
εκ των οποίων 23,17 εκατ. στο
Δημόσιο, 30,4 εκατ. στα ταμεία
κοινωνικής ασφάλισης, 250,4
εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς,
25,8 εκατ. στη Healthcare Investors, 16,5 εκατ. στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 2,12 εκατ. σε εργαζόμενους, 23,7 σε προμηθευτές, 3,3 εκατ. σε γιατρούς κ.ά.

Συνέχεια στη σελ. 5

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ

Εγκλήματα σε βάρος
της Δημόσιας Υγείας

Τ

ο σύστημα Υγείας στην Ελλάδα νοσεί. Αυτό είναι το
συμπέρασμα της διαβόητης “επιτροπής Πισσαρίδη”,
της επιτροπής των “σοφών” στους οποίους ανέθεσε
η κυβέρνηση να μελετήσει τα κακώς κείμενα της ελληνικής οικονομίας και να προτείνει λύσεις. Όχι το πρόβλημα
του συστήματος Υγείας δεν είναι οι 100 και πλέον νεκροί
καθημερινά από τον κορονοίό. Ούτε οι ανύπαρκτες ΜΕΘ.
Ούτε οι τρομαχτικές ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία. Όχι αυτά απασχολούν τους διακεκριμένους “σοφούς” μόνο περιφερειακά – για το θεαθήναι. Το βασικό
πρόβλημα του συστήματος Υγείας, σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι δεν προσφέρει, όσα θα μπορούσε να προσφέρει, στην κερδοφορία και την ανάπτυξη
του ιδιωτικού τομέα Υγείας -της φαρμακοβιομηχανίας και
των ιδιωτικών κλινικών.
Τα μνημόνια χτύπησαν άγρια όχι μόνο το δημόσιο σύστημα Υγείας αλλά και συνολικά την πρόσβαση του πληθυσμού στην ιατρική φροντίδα. “Η συνολική δαπάνη (δημόσια και ιδιωτική)”, γράφει η επιτροπή, “στο 7,7% του
ΑΕΠ, έναντι 9,9% κατά μέσο όρο στην ΕΕ... Η δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη Υγείας στην Ελλάδα υποχώρησε κατά
43,9% μεταξύ 2009 και 2018”. “Σύμφωνα με τα στοιχεία
της αξιολόγησης συστημάτων Υγείας 35 χωρών... η Ελλάδα το 2018 κατείχε την 29η θέση”. Μόνο η Λετονία, η
Βουλγαρία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Αλβανία -οι χώρες που γνώρισαν τις “θεραπείες σοκ” μετά
τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή- βρίσκονται
κάτω από την Ελλάδα.

Φαρμακοβιομηχανία
Η επιτροπή δεν έχει καμιά δυσκολία να τα παραδεχτεί
όλα αυτά. Και να τα προσπεράσει. Η αμέσως επόμενη παράγραφος στην έκθεση ασχολείται με την “καημένη” την
εγχώρια φαρμακοβιομηχανία -που στενάζει κάτω από το
άδικο και αντιαναπτυξιακό σύστημα των “υποχρεωτικών
επιστροφών” (clawback και rebate). Οι “θεραπείες” που
προτείνει θα μπορούσαν να έχουν υπαγορευθεί κατευθείαν από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και τις άλλες επιχειρηματικές ενώσεις.
Rebate σημαίνει “έκπτωση” - έκπτωση στις τιμές που
χρεώνουν οι φαρμακευτικές εταιρίες. Ο ΣΦΕΕ, προφα26/11, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

νώς, τη μισεί. To clawback είναι ένας μηχανισμός που έχει
σαν στόχο να προστατεύει τον ΕΟΠΥΥ από την αρπακτικότητα των φαρμακευτικών εταιριών. Ο μηχανισμός “φορολογεί” τις εταιρίες για τα κέρδη που αποκομίζουν από
την υπερσυνταγογράφηση των φαρμάκων τους. Ο στόχος
του είναι να “τιμωρεί” τις εταιρίες που -όπως φάνηκε από
το σκάνδαλο της Novartis- προσφέρουν διαφόρων ειδών
“κίνητρα” στους γιατρούς για να προωθούν τα προϊόντα
τους. Ο μηχανισμός είναι φυσικά γραφειοκρατικός: η κυβέρνηση θέτει ένα ετήσιο όριο εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης (σήμερα βρίσκεται λίγο κάτω από τα 2
δις) και επιβάλλει στις εταιρίες “πρόστιμα” (επιστροφές)
όταν οι ετήσιες δαπάνες του ΕΟΠΥΥ το ξεπερνάνε. Και
επειδή είναι γραφειοκρατικός δεν μπορεί να προστατεύσει το δημόσιο (και τους ασθενείς) από την προώθηση, πχ
νέων “μοντέρνων” και ακριβών σκευασμάτων στη θέση
των γνωστών παλιών φαρμάκων που αφήνουν μεγαλύτερα κέρδη στις εταιρίες. Παρόλα αυτά ο ΣΦΕΕ και οι εταιρίες δεν έχουν σταματήσει ούτε ένα λεπτό να παλεύουν
για την κατάργησή και του rebate και του clawback.
Τι έχει να πει η επιτροπή των “σοφών” για όλα αυτά; Μα
ότι λένε και οι εταιρίες: “Με το ισχύον σύστημα υπάρχουν
μεγάλες στρεβλώσεις στα κίνητρα... δεν υπάρχει πίεση
για εξορθολογισμό... ενώ αποθαρρύνονται οι νέες θεραπείες που τείνουν να είναι ακριβότερες αλλά περισσότερο
αποτελεσματικές...”. Χωρίς κανένα ίχνος ντροπής η παράγραφος παραπέμπει κατευθείαν σε μια κοινή μελέτη του
ΙΟΒΕ και (ποιου άλλου) του ίδιου του ΣΦΕΕ. Στο κομμάτι
των προτάσεων η επιτροπή προωθεί μια μεταρρύθμιση
που στην ουσία θα ξεδοντιάσει ολοκληρωτικά τους μηχανισμούς και θα επιτρέψει στις εταιρίες να επιστρέψουν
στις αγαπημένες τους πρακτικές αλά Novartis.
Οι προτάσεις της επιτροπής για τα δημόσια νοσοκομεία
κινούνται στον ίδιο άξονα: αντηχούν τις προτάσεις των
ιδιωτών κλινικαρχών. Η φρασεολογία εδώ είναι πολύ πιο
καλυμμένη -η κρίση του Covid 19 έχει κάνει τις ανοιχτές
επιθέσεις στα δημόσια νοσοκομεία δύσκολες. Αλλά οι
“σοφοί” έχουν βάλει τα δυνατά τους.
Τι χρειάζονται τα δημόσια νοσοκομεία; Γιατρούς; Νοσηλευτές, ΜΕΘ; Λάθος. Τίποτα απ' όλα αυτά. Χρειάζονται
αξιολόγηση, “ενίσχυση του συστήματος παρακολούθησης”. Χρειάζονται εξορθολογισμό των δαπανών -να μην
πετάνε τα λεφτά σε μάσκες και όλα τα άλλα άχρηστα αντικείμενα που ζητάει το ιατρικό προσωπικό, αλλά στους
“σημαντικούς” τομείς που θα επιλέγουν οι μάνατζερ. Που
φυσικά θα πρέπει να έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία
από ότι έχουν σήμερα: “Αύξηση της διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας των δημοσίων νοσοκομείων”. Όσο
για τη σχέση τους με τον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να είναι η
ίδια που έχουν και οι ιδιωτικές κλινικές: “Διασύνδεση με
τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μέσω
προγραμματικών συμβάσεων”. Προσφορά, επιλογή μειοδότη, υπογραφή σύμβασης, όπως γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.
Και φυσικά “ανάπτυξη της συνεργασίας δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα Υγείας όπως με συμβάσεις με ιδιωτικές
κλινικές, συμβάσεις διαχείρισης ή μίσθωσης εξοπλισμού
ή συμβάσεις εκχώρησης”. Το τι σημαίνουν όλα αυτά το
βλέπουμε σήμερα ζωντανά με την “επίταξη” των ιδιωτικών
κλινικών. Την προκλητική και σκανδαλώδη επιδότηση, δηλαδή, χρεοκοπημένων ημετέρων, στο όνομα της προστασίας της δημόσιας Υγείας.

Σωτήρης Κοντογιάννης

H άποψή μας

Στις 6 Δεκεμβρίου
τιμάμε τη μνήμη
του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου

26/11, Πανεργατική απεργία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Απεργία ενάντια στον Προϋπολογισμό
του θανάτου και της φτώχειας

Ο

Νοέμβρης αποδείχθηκε ο πιο σκληρός μήνας με μαύρα ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων από κορονοϊό.
Τα νοσοκομεία έφτασαν στα όριά τους με
τις ελλείψεις σε προσωπικό και ΜΕΘ να
αναδεικνύονται με τραγικό τρόπο. Η Θεσσαλονίκη, η Δράμα, τα Γιάννενα, η Λάρισα
βιώνουν καθημερινά το τι σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν φρόντισε να ενισχύσει το Σύστημα Υγείας ανάμεσα στο πρώτο και στο
δεύτερο κύμα της πανδημίας.
Ο κόσμος της δουλειάς ζει με την αγωνία
ενός τρίτου κύματος μέσα στους κρύους
μήνες του χειμώνα και απαιτεί αλλαγή εδώ
και τώρα: να αξιοποιηθεί το όποιο διάστημα
ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο κύμα για
προσλήψεις στα νοσοκομεία, περισσότερα
δρομολόγια στη συγκοινωνία, καλύτερες
αίθουσες στα σχολεία.
Κι όμως, ακριβώς αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωράει
στην αντίθετη κατεύθυνση. Ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς που ψηφίζεται στη
Βουλή στις 11-15 Δεκέμβρη κάνει προκλητικά βήματα προς την υλοποίηση των προτά-
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σεων της Έκθεσης Πισσαρίδη με περικοπές
δαπανών σε όλες τις κρίσιμες δημόσιες
υπηρεσίες και υποταγή τους στην κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα.
Οι περικοπές στις δαπάνες για την Υγεία
είναι το πιο κραυγαλέο παράδειγμα. Χρειάζεται κατεπειγόντως αύξηση των δαπανών
για να γίνουν προσλήψεις προσωπικού και
νέες ΜΕΘ ώστε οι χειμωνιάτικοι μήνες να
μην σπάσουν τα μαύρα ρεκόρ του Νοέμβρη. Η μείωση αυτών των δαπανών κατά
550 εκατομμύρια είναι έγκλημα. Και δεν είναι το μόνο.

Επιδοτήσεις στο Κεφάλαιο
Η κυβέρνηση βρήκε 120 εκατομμύρια για
επιδότηση της Aegean, όπως βρήκε λεφτά
για τη Fraport και ετοιμάζεται να βρει και
για τους Κοπελούζους του Αεροδρόμιου
της Αθήνας, αλλά δεν βρίσκει λεφτά για τις
συγκοινωνίες που χρησιμοποιεί ο κόσμος
καθημερινά για να πάει στη δουλειά του.
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση
της κερδοφορίας της κατά 33% μέσα στους
μήνες της πανδημίας(!) και η κυβέρνηση
προχωράει να δώσει κρατικές εγγυήσεις
για τα “κόκκινα δάνεια” των τραπεζών με το
σχέδιο Ηρακλής, αλλά δεν δίνει λεφτά για
την Παιδεία- αντίθετα οι δαπάνες για τα ΑΕΙ
κόβονται κατά 7,7%.
Ο προϋπολογισμός κόβει τα κονδύλια του
Υπουργείου Εργασίας για την Κοινωνική
Ασφάλιση στρώνοντας το δρόμο για τη χειρότερη επίθεση που προβλέπει η Έκθεση
Πισσαρίδη, δηλαδή το πέρασμα των επικουρικών συντάξεων στα χέρια των ιδιωτικών
ασφαλιστικών εταιρειών. Τρέχουν τα αρπακτικά να αγοράσουν την Εθνική Ασφαλιστική
που πουλάει η Εθνική Τράπεζα και τρίβουν
τα χέρια τους οι Αποστολόπουλοι της ιδιωτικής Υγείας για τα νέα συμβόλαια που τους

Κυκλοφορεί
www.socialismfrombelow.gr

έρχονται.
Και πού πάνε αυτά τα λεφτά; Όσο ακριβώς μειώνονται τα κονδύλια του Υπουργείου Εργασίας, τόσο αυξάνονται οι δαπάνες
για εξοπλισμούς, για να γίνουν παραγγελίες από τη Γαλλία και τις ΗΠΑ για μαχητικά αεροπλάνα και φρεγάτες. Κυριολεκτικά
επιλογές θανάτου.
Δεν είναι ώρα για να κλειστούμε στα σπίτια μας, είναι ώρα για να οργανώνουμε τη
συνέχεια και την κλιμάκωση του απεργιακού αγώνα. Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή
τους ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης
και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων:
“Η μάχη ενάντια στη δολοφονική πολιτική
της κυβέρνησης συνεχίζεται με μεγαλύτερη
ορμή μετά την επιτυχία της πανεργατικής
απεργίας της 26 Νοέμβρη. Θα χρειαστεί τα
Συνδικάτα να προχωρήσουν σε νέα πανεργατική απεργία για:
Μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία,
τα σχολεία, τους Δήμους, τα Μέσα μαζικής
μεταφοράς. Επίταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.
Να μην περάσει ο προϋπολογισμός του
2021, που φέρνει νέα επιδρομή σε μισθούς,
συντάξεις και εργατικά δικαιώματα. Νέα
επίθεση στα δημόσια αγαθά, στην Υγεία,
την Παιδεία, το ρεύμα, το νερό και την στέγη.
Για την ανατροπή της κυβέρνησης και
της εγκληματικής της πολιτικής”.
Εμπρός να δώσουμε τη μάχη του προϋπολογισμού σαν μάχη ζωής. Για να ανοίξουμε εργατική διέξοδο από τη μαυρίλα
της πανδημίας πριν ο Μητσοτάκης και οι
υπουργοί του κατεδαφίσουν και τα τελευταία μέτρα προστασίας.

• Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων καλούν ανοιχτή
διαδικτυακή Συνέλευση για την οργάνωση της
μάχης του προϋπολογισμού την Παρασκευή
4 Δεκέμβρη ώρα 6:30μμ.
Zoom Meeting: bit.ly/3odxnil
Meeting ID: 873 3041 7193
Passcode: 264286

Στις 6 Δεκεμβρίου υψώνουμε ένα τείχος αντίστασης στις δολοφονίες, τις βιαιοπραγίες και τις
αυθαιρεσίες της αστυνομίας.
Το Εφετείο Λαμίας με πολλούς ακροβατισμούς
και μηχανεύματα αθώωσε τον ένα κατηγορούμενο
και αποφυλάκισε τον δολοφόνο, ο οποίος βρέθηκε
αμέσως στη φιλόξενη αγκαλιά της εκκλησίας.
Στις 6 Δεκεμβρίου τιμάμε τη μνήμη όχι μόνο του
απρόκλητα δολοφονημένου δεκαπεντάχρονου
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, αλλά και των αναρίθμητων δολοφονημένων από την αστυνομία, χωρίς ποτέ να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Στις 6 Δεκεμβρίου τιμάμε τη συνεχώς δοκιμαζόμενη νεολαία, που φυτοζωεί χωρίς ουσιαστική παιδεία, χωρίς επαγγελματική αποκατάσταση, χωρίς
ελπίδα και μέλλον, που πρέπει να ζήσει με τη ζοφερή διαπίστωση «στις τράπεζες λεφτά, στη νεολαία σφαίρες».
Η 6η Δεκεμβρίου είναι η ημέρα του Αλέξανδρου,
η ημέρα των νέων ανθρώπων, που βάλλονται από
παντού. Ας τους τιμήσουμε κι ας δείξουμε πως δεν
τους ξεχνάμε. Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας (φορώντας μάσκες και κρατώντας αποστάσεις) θα βρεθούμε στην οδό Μεσολογγίου και Τζαβέλλα, στον τόπο της δολοφονίας του Αλέξανδρου, στο μνημείο που έχει στηθεί.
Για να αφήσουμε ένα λουλούδι, ένα γράμμα, μία
υπόσχεση. Για να παραμείνουμε άνθρωποι.

Αρχικές Υπογραφές:
Στέλλα Κουρκούτη – Δημοσιογράφος, Δημήτρης
Μπαλαγιάννης – Δημοσιογράφος, Κώστας Παπαδάκης – Δικηγόρος, Γιάννης Μάγγος – Εκπαιδευτικός, Γιώργος Θαλάσσης – Εκπαιδευτικός, Άννυ
Παπαρρούσου – Δικηγόρος, Μαρία Λούκα – Δημοσιογράφος, Σεναριογράφος, Θύμιος Καλαμούκης
– Δημοσιογράφος, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης –
Δημοσιογράφος, Νατάσσα Μποφίλιου – Ερμηνεύτρια, Γιώργος Χαρίσης – Μέλος της διοίκησης της
ΑΔΕΔΥ, Θανάσης Καμπαγιάννης – Δικηγόρος,
Παυλίνα Νάσιουτζικ – Συγγραφέας, Γιώργος Ρωμανός – Οδοντίατρος, Αλέκα Ζορμπαλά – Δικηγόρος, Πέτρος Θεοδωρίδης – Πολιτικός επιστήμονας, Γιώργος Κτενάς – Δημοσιογράφος, Ελένη
Τσιγαρίδα – Αρχιτεκτόνισσα, Γεωργία Κοντράρου
– Δημοσιογράφος, Νικόλας Δημητρακόπουλος –
Ραδιοφωνικός Παραγωγός ΕρτOpen, Γιάννης Παντελάκης – Δημοσιογράφος, Βαγγέλης Δεληπέτρος
– Δημοσιογράφος, Μιχάλης Κουρουτός - Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Μιμίκα Κριτσανίδου – Πολιτική
ακτιβίστρια, Χρήστος Καλογράνης – Ερμηνευτής,
Γυμνά Καλώδια, Θέκλα Τσελεπή – Δημοσιογράφος, Ηλίας Μωραΐτης – Συγγραφέας, Ποιητής, Δημήτρης Πουλικάκος – Ηθοποιός, συνθέτης, ερμηνευτής, Αντώνης Σιγάλας – Λυρικός τραγουδιστής,
πολιτικός αναλυτής, Ελένη Καρατζόλα – Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αλέκα Ζουμή – Δημοσιογράφος, Άκης Γαβριηλίδης – Συγγραφέας
Ελπίδα Κουτσογιάννη – Δημοσιογράφος, Βάσος
Γεώργας – Σκηνοθέτης, Συγγραφέας, Βάσω Χριστοδούλου – Ποιήτρια, Λάμπρος Παπαλέξης Μουσικός, Συνθέτης, Στιχουργός, Μανώλης Κιλισμανής – Συγγραφέας, Τάσος Τσόπελας, Θάνος
Κόης (Lost Bodies) - Μουσικός, Ελένη Μπογιατζή –
Εικαστικός, Μαρίνα Κόντη
Δυνατότητα νέων υπογραφών
στο: tinyurl.com/y2d3aro9
Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και άλλες οργανώσεις στηρίζουν την πρωτοβουλία και καλούν στο Μνημείο στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής.
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Αγώνας!

Να σώσουμε
τα Γηροκομεία

Ε

κτός ελέγχου βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες η εξάπλωση του κορονοϊού σε γηροκομεία
και άλλες προνοιακές δομές της χώρας. Το
δεύτερο κύμα της πανδημίας πλήττει σφοδρά και αυτούς τους χώρους, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, με
την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές να τους έχουν
αφήσει στην τύχη τους.

Δ

εν πρόλαβε να πανηγυρίσει ο Άδωνις Γεωργιάδης για το γεγονός ότι έχουμε λιγότερους θανάτους από κορονοϊό από το Βέλγιο και ήρθαν, ποιοι τώρα, οι Financial Times να του χαλάσουν το
θρίαμβο. Το γράφημα που δημοσίευσε η εφημερίδα την Παρασκευή 27/11 αποτύπωσε την παγκόσμια πρωτιά της Ελλάδας σε
αριθμό νεκρών ανά 100 χιλιάδες κατοίκους -πάνω από τις ΗΠΑ, τη

Βρετανία, τη Βραζιλία, το Μεξικό και την Ινδία. Πρόκειται μάλιστα
για “κατόρθωμα” που, όπως φαίνεται και στην εικόνα, η χώρα μας
το πέτυχε μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Όση “ατομική ευθύνη”
κι αν πουλήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η λέξη “αποτυχία” με τους
εκατοντάδες νεκρούς καθημερινά είναι γραμμένη στο κούτελό της.
Η πολιτική της είναι δολοφονική, τώρα πια και σε διεθνή κλίμακα.

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εμπρός για απεργιακή απάντηση

Σ

υνοδεία αστυνομίας, με κρυφό το
ακριβές πρόγραμμά του και αποκλεισμό των συνδικάτων της Υγείας και
της πλειοψηφίας των υγειονομικών από τις
συναντήσεις του, επισκέφτηκε ο Μητσοτάκης τη Θεσσαλονίκη και δυο νοσοκομεία
της πόλης -το Ιπποκράτειο και το Παπαγεωργίου- το Σάββατο 28/11. Κυριολεκτικά
σαν τον κλέφτη.
«Με δρακόντια μέτρα ασφαλείας (αστυνομία παντού μέσα κι έξω από το νοσοκομείο, απαγόρευση στους εργαζόμενους να
παρκάρουν εντός του νοσοκομείου σε μέρα γενικής εφημερίας, επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας στην πύλη) επισκέφτηκε ο
πρωθυπουργός το Ιπποκράτειο νοσοκομείο σήμερα το πρωί, όπου τον υποδέχτηκαν με δώρα οι εκπρόσωποι της... ΔΑΚΕ
και της διοίκησης», έγραψε την ίδια μέρα ο
Γιάννης Κούτρας, αντιπρόεδρος της ΕΝΙΘ
και μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
«Από την κακοστημένη φιέστα τους
απουσίαζαν για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους. Το Σωματείο Εργαζόμενων Ιπποκράτειου και η
ΕΝΙΘ όχι μόνο δεν προσκαλέστηκαν αλλά
οι διοικούντες έκαναν ό,τι ήταν δυνατό να
κρατήσουν κρυφό από τα συνδικάτα το
πρόγραμμα της επίσκεψης.
Μόνο εν κρυπτώ και με ισχυρή αστυνομική κινητοποίηση μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να αποφύγει τις αντιδράσεις και να
κρύψει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι
είναι ο πρωθυπουργός που άφησε εντελώς
αθωράκιστη τη δημόσια Υγεία με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία της πόλης να έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία
μίας νόσου με γεμάτες κορονοκλινικές και
διαλυμένες τις υπόλοιπες, τα κρούσματα

στο εξαντλημένο προσωπικό να είναι δεκάδες, οι κλίνες ΜΕΘ κατειλημμένες και ο
ιδιωτικός τομέας να εξακολουθεί να πριμοδοτείται αδρά.
Γι' αυτό και δεν είπε λέξη για προσλήψεις, για μονιμοποίηση συμβασιούχων, για
ένταξη στα ΒΑΕ, για επίταξη των ιδιωτών.
Η επίκληση ενός “νέου συστήματος Υγείας” μας προκαλεί ανατριχίλα, δεν ξεχνάμε
ότι η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμαζόταν να
ιδιωτικοποιήσει δύο νοσοκομεία πριν την
πανδημία, συνέχισε τις ΣΔΙΤ στο μεσοδιάστημα και μεθοδεύει τη λεηλάτηση του δημόσιου συστήματος Υγείας και των ασφαλιστικών ταμείων από τα αρπακτικά του
ιδιωτικού τομέα ακόμα και τώρα.

Αγωνιστική απάντηση
Η απάντησή μας σε αυτή την πρόκληση
θα είναι αγωνιστική. Θα συνεχίσουμε στον
δρόμο του Πολυτεχνείου και της πανεργατικής στις 26 Νοεμβρίου προκειμένου να
τελειώνουμε με την κυβέρνηση του θανάτου και να επιβάλλουμε τις δικές μας λύσεις που δεν είναι άλλες από την μονιμοποίηση των συμβασιούχων και τις αναγκαίες μαζικές προσλήψεις, την πραγματική θωράκιση της δημόσιας υγείας».
Με αντίστοιχο τρόπο έφτασε ο Μητσοτάκης στο Παπαγεωργίου. Ελάχιστα Μέσα
Ενημέρωσης κάλυψαν ή έδειξαν έστω κι
ένα πλάνο από τη διαμαρτυρία μελών της
ΕΝΙΘ που βρέθηκαν στην πύλη του νοσοκομείου, άνοιξαν πανό και φώναξαν συνθήματα απαιτώντας μαζικές προσλήψεις και
χρηματοδότηση του ΕΣΥ.
«Είναι απαράδεκτο ο Μητσοτάκης να
σουλατσάρει στην Θεσσαλονίκη, να μην κάνει λόγο για προσλήψεις, να διαβεβαιώνει
αυθαίρετα ότι “θα συνεχίσει να στηρίζει το

ΕΣΥ” και την ίδια στιγμή Κικίλιας και διοικήσεις να μηχανορραφούν με τις συμβάσεις
μας», αναφέρει το Συντονιστικό Νοσοκομείων. Και συνεχίζει: «Τα περσινά χειροκροτήματα, οι υποσχέσεις για μονιμοποίηση των
επικουρικών ήταν ασύστολα ψέματα.
Η αλήθεια είναι ότι ο νέος προϋπολογισμός για την Υγεία της στερεί 551 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, για αυτό οι διοικητές
τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Αυτό ήταν
και είναι το “σχέδιο” τους... Να αφήσουν τα
νοσοκομεία μας οριακά να λειτουργούν,
στις πλάτες όμως χιλιάδων συμβασιούχων,
να πριμοδοτήσουν αφεντικά της ιδιωτικής
υγείας, να χτυπήσουν τον συνδικαλισμό
ώστε στο τέλος της πανδημίας να παραδώσουν τα νοσοκομεία μας χειρότερα από
πριν, βορά στην ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα στους κάθε λογής Σαραφιανούς...
Τώρα είναι που χρειάζεται παραπάνω
προσωπικό, ο πληθυσμός δεν μαστίζεται μονάχα από την πανδημία, συνεχίζει να νοσεί
όπως πριν, από συμβάντα που αφορούν σε
όλες τις ειδικότητες. Επομένως δολοφονική
είναι η προσπάθεια να μετατραπούν τα νοσοκομεία σε μίας νόσου, όπως εγκληματική
είναι η τυφλή καραντίνα που μας λέει “καθίστε σπίτι και ψοφήστε εκεί”. Συνεχίζουμε
στον δρόμο της 7 Απριλίου, της 12 Νοεμβρίου, του Πολυτεχνείου και της πανεργατικής
απεργίας στις 26 Νοεμβρίου. Απεργιακά,
από τα κάτω με επιτροπές αγώνα που ξεσηκώνουν τα σωματεία και συσπειρώνουν τους
συναδέλφους. Ο προϋπολογισμός των περικοπών που φέρνει η κυβέρνηση για το 2021,
βάζει υπό αμφισβήτηση τις δουλειές μας,
την δημόσια Υγεία και περίθαλψη, χρειάζεται να συγκρουστούμε μαζί του. Τα συνδικάτα να μπούνε μπροστά με απεργία».

Λ.Β.

Τα περιστατικά σκάνε το ένα μετά το άλλο. Τα δυο
τελευταία, την προηγούμενη βδομάδα, είχαν διαφορά
μιας ημέρας μεταξύ τους. Πρόκειται για 30 κρούσματα που εντοπίστηκαν στο γηροκομείο Άγιος Νικόλαος
στη Θέρμη, εκ των οποίων πέντε είναι εργαζόμενοι
και εικοσιπέντε φιλοξενούμενοι. Και για ακόμα 30
κρούσματα στο Προκόπειο Γηροκομείο στην Καβάλα,
όλοι τρόφιμοι της δομής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως έγινε γνωστό, τρεις διακομίστηκαν σε
νοσοκομείο και ο ένας, ηλικίας 86 ετών, κατέληξε
ήδη. Το συγκεκριμένο γηροκομείο ανήκει στην Ιερά
Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου.
Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες τα εκατοντάδες κρούσματα σε δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΠΟΕΔΗΝ μιλά για τουλάχιστον 183 περιθαλπόμενους και εργαζόμενους θετικούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της: Στην μονάδα Αγίου Παντελεήμονα, όπου φιλοξενούνται 280 περιθαλπόμενοι και εργάζονται 200
άτομα, βρέθηκαν θετικοί 100 περιθαλπόμενοι και 27
εργαζόμενοι. Στο πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου
Ελλάδος, όπου φιλοξενούνται 50 παιδιά με αναπηρία
και εργάζονται 35 υπάλληλοι, θετικοί βρέθηκαν 10 περιθαλπόμενοι και 10 υπάλληλοι. Στο ΚΕΠΕΠ Αγίου
Δημητρίου, όπου φιλοξενούνται 80 άτομα με αναπηρία και εργάζονται 45 υπάλληλοι, θετικοί βρέθηκαν 5
περιθαλπόμενοι και 4 υπάλληλοι. Στη Δομή Σιδηροκάστρου, όπου φιλοξενούνται 38 άτομα με αναπηρία και
εργάζονται 30 υπάλληλοι, θετικοί ήταν 12 περιθαλπόμενοι και 8 εργαζόμενοι. Ενώ και στην έδρα της διοίκησης, από τους 16 εργαζόμενους οι 7 βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Διασπορά
Όπως ανέφερε η Ομοσπονδία, οι δομές του Κέντρου «είναι δημόσιες και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας. Δεν επιτρέπεται τέτοια διασπορά όταν
πριν ένα μήνα είχε κτυπήσει καμπανάκι με τους θετικούς περιθαλπόμενους στη δομή του Αγίου Δημητρίου. Έως τέλος Οκτωβρίου δεν γινόταν τεστ στους εργαζόμενους παρά μόνο όσοι γύριζαν από άδεια. Ούτε
στους περιθαλπόμενους γίνονταν τεστ. Ο ΕΟΔΥ που
είχαν ανακοινώσει ότι θα διενεργεί ελέγχους δεν εμφανίσθηκε. Τα rapid τεστ ακόμη δεν έφθασαν στη μονάδα παρ’ ότι έχουν ανακοινωθεί εδώ και 20 ημέρες.
Όταν ξεκίνησαν να γίνονται τεστ η διασπορά ήταν ήδη
ανεξέλεγκτη. Χάσαμε μία νοσηλεύτρια. Συλλυπητήρια
στους συναδέλφους και τους οικείους της. Δύο ακόμη
εργαζόμενοι νοσηλεύονται και 10 περιθαλπόμενοι σε
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση είναι χειρότερη από ότι ανακοινώθηκε χθες».
Από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας
ήταν γνωστό ότι οι δομές αυτές που αφορούν σε ευπαθείς ομάδες χρειάζονται ιδιαίτερης προσοχής και
προστασίας. Το μόνο που έκανε όμως μήνες τώρα η
κυβέρνηση -και συνεχίζει- είναι η επίκληση στην ατομική ευθύνη, ρίχνοντας το φταίξιμο στους νέους,
στους εργαζόμενους, σε όλους εκτός από αυτούς
που έπρεπε να εξασφαλίσουν την προστασία τους με
μαζικά τεστ, μέσα ατομικής προστασίας, προσλήψεις.
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Για να σώσουμε ζωές

Το δράμα της Δράμας
είναι έργο κυβερνητικό
Τ
ην ώρα που 1 στους 4 κατοίκους της Δράμας βρίσκεται με
κορονοϊό, η άθλια κατάσταση
που επικρατεί στο νοσοκομείο της
πόλης λόγω των ελλείψεων κλινών,
ΜΕΘ και προσωπικού κάνει την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη και
για τους εργαζόμενους και για τους
κατοίκους του νομού. 25 γιατροί και
πάνω από 80 εργαζόμενοι από το
υπόλοιπο προσωπικό έχουν νοσήσει
ή βρίσκονται σε καραντίνα. 54χρονη
νοσηλεύτρια του νοσοκομείου κατέληξε από κορονοϊό και η διακομιδή
ασθενών σε άλλες πόλεις είναι συνεχής. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. «Το νοσοκομείο Δράμας δεν έχει πρόβλημα, η
πόλη της Δράμας έχει πρόβλημα»,
τόλμησε να δηλώσει ο Κικίλιας, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση
του προσωπικού του νοσοκομείου,
της ΟΕΝΓΕ, αλλά και των Δραμινών.
Ο Σύλλογος Ιατρών, το Σωματείο
Εργαζομένων και το Σωματείο Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου
Δράμας σε κοινή ανακοίνωσή τους
καταγγέλουν τον Υπουργό Υγείας
ότι “προσέβαλλε τόσο τους πολίτες
της Δράμας όσο και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, τους οποίους ουσιαστικά αποκάλεσε ψεύτες,
ζητάμε δημόσια την άμεση ανάκληση αυτής της προσβλητικής δήλωσης. Είναι τουλάχιστον προκλητικό
τη στιγμή που η Δράμα πλήγηκε τόσο βαριά από την πανδημία χάνοντας μέχρι στιγμής 70 συνανθρώπους μας στο Νοσοκομείο Δράμας
(και άλλους 15 περίπου σε γειτονικά
νοσοκομεία), ο Υπουργός Υγείας να
μεταθέτει τις ευθύνες της πολιτείας
στους πολίτες και να απαξιώνει την
υπερπροσπάθεια, που κάνει το λιγοστό προσωπικό που έχει παραμείνει
να προσφέρει τις υπηρεσίες του
στον Δραμινό λαό.
Ως απόδειξη της αναγνώρισης
του τραγικού ψέματος που είπε και
αντί συγνώμης προς τους Δραμινούς, ζητάμε να προκηρύξει ΣΗΜΕΡΑ τις 50 κενές οργανικές θέσεις
γιατρών, που υπάρχουν στο νοσοκομείο Δράμας, να μονιμοποιήσει
ΤΩΡΑ τους 14 επικουρικούς γιατρούς, να μονιμοποιήσει ΤΩΡΑ τους
68 νοσηλευτές, που εργάζονται με
διάφορες συμβάσεις εργασίας, να
προσλάβει ΣΗΜΕΡΑ 80 νοσηλευτές
και παραϊατρικό προσωπικό, όσους
δηλαδή απέχουν από την εργασία
τους γιατί νοσούν με κορωνοϊό, μέσω της λίστας επικουρικού προσωπικού. Οι πολίτες δεν φταίνε σε τίποτα, είναι τα θύματα της τραγικής
ανεπάρκειας όλων όσων κυβέρνη-

Ν

α ρωτήσει ο Κικίλιας
κάποιον έξω από τον
κύκλο του για τα
προβλήματα του νοσοκομείου της Δράμας, που δεν είναι σημερινά ή χθεσινά. Η
διαδικασία απαξίωσης του
νοσοκομείου ξεκινάει πολλά
χρόνια πριν και φαινόντουσαν από τότε που πρωτοήρθα στη Δράμα, πριν 31 χρόνια.
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σαν αυτή τη χώρα. Οι εργαζόμενοι
δεν ψεύδονται, είναι οι μόνοι που με
κραυγές αγωνίας λένε την αλήθεια.
Αν θέλετε να δείτε ποιος ψεύδεται,
κοιταχτείτε απλά στον καθρέφτη
σας”. Στο ίδιο μηκος κύματος βρίσκεται και η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ.

Ελλείψεις
Την εικόνα των εγκληματικών ελλείψεων στο νοσοκομείο, αλλά και
στα μέτρα προστασίας στους εργατικούς χώρους δίνει και το Σωματείο
Ιδιωτικών Υπαλλήλων – Εμπορ/λων
Ν. Δράμας: “Σοβαρές είναι οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, ελλείψεις που αυξάνονται, αφού δεκάδες υγειονομικοί νοσούν ή βρίσκονται σε καραντίνα. Το
υπάρχον ελάχιστο προσωπικό δουλεύει ακατάπαυστα, φτάνοντας στα
όρια του με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τους ίδιους και τους ασθενείς.
Οι μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού από κλινική σε κλινική, από τα
Κέντρα Υγείας προς το νοσοκομείο
δεν αντιμετωπίζουν τη σοβαρή κατάσταση. Το νοσοκομείο έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο μίας νόσου,
αφού έχουν κλείσει τα εξωτερικά
και τακτικά ιατρεία, περικόπηκε το
80% των χειρουργείων, με αποτέλεσμα χιλιάδες προγραμματισμένες
εξετάσεις και χειρουργεία να αναβληθούν. Η μετατροπή των υπαρχόντων κλινικών σε κλινικές covid19, χωρίς το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό είναι αντιεπιστημονικό έως και επικίνδυνο όπως καταγγέλλουν τα σωματεία του νοσοκομείου. Οι όποιες κλίνες δημιουργήθηκαν για την νοσηλεία ασθενών με
covid-19 έχουν γεμίσει και πλέον γίνονται μεταφορές ασθενών σε άλλα
νοσοκομεία της περιοχής.

Οι εργασιακοί χώροι αποτελούν
υγειονομικές βόμβες. Εκατοντάδες
είναι τα κρούσματα στις βιομηχανίες, στα μαρμαράδικα, στα super
market της περιοχής. Δεκάδες είναι
οι καταγγελίες από εργαζόμενους
για ελλιπή μέτρα προστασίας, για
μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Δεν γίνεται ιχνηλάτηση
των επαφών όταν υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα, δεν μπαίνουν σε
καραντίνα οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στον ίδιο χώρο με συνάδελ-

φο που εντοπίστηκε θετικός. Τα
τεστ, όπου γίνονται, δεν είναι καθολικά και επαναλαμβανόμενα. Δεν
υπάρχει κανένας έλεγχος από τις
υπηρεσίες του κράτους, τα υγειονομικά πρωτόκολλα γίνονται «λάστιχο»
και η εφαρμογή τους επαφίεται
στην καλή θέληση των εργοδοτών.
Η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο,
όλα θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους”.

Μ.Ν.

Τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε περισσότερο σαν
διαγνωστικό κέντρο. Τα σοβαρά περιστατικά μεταφέρονταν στη Θεσσαλονίκη ή
στο Πανεπιστημιακό της
Αλεξανδρούπολης. Και μιλάμε για μία περιοχή που η δεκαετής οικονομική κρίση έχει
αφήσει το αποτύπωμά της
πάρα πολύ έντονα με αποβιομηχάνιση της περιοχής
και ανεργία στα ύψη και τώρα είναι ακόμα χειρότερα.
Στο ταχυδρομείο που δουλεύω, που μπαίνουν την ημέρα 300 άτομα, δεν έχω δει
κάποιον αρμόδιο οργανισμό
να κάνει ελέγχους ή τεστ
ανίχνευσης. Τώρα για πρώτη
φορά θα γίνουν τεστ στους
εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ. Οι
περισσότεροι τοπικοί φορείς
έχω την αίσθηση δεν έχουν
πάρει τις πρωτοβουλίες που
χρειάζεται για τα μέτρα προστασίας ή για ανίχνευση“.

Παναγιώτης Παναγιωτίδης,
εργαζόμενος,
κάτοικος Δράμας

Πανδημία σκανδάλων
Συνέχεια από τη σελ. 2
Έχοντας, ωστόσο, προχωρήσει σε συμφωνίες με τις
τράπεζες, έρχεται τώρα η Euromedica και ζητά στην
ουσία να “πακεταριστούν” όλα τα παλιά της χρέη και
να πληρωθούν με εντελώς ευνοϊκό και προνομιακό
τρόπο για εκείνη. Ακολούθως θα προκύψει μια νέα
εταιρεία “καθαρή” από υποχρεώσεις στην οποία θα μεταβιβαστεί το ενεργητικό της παλιάς, όπως κτίρια, πανάκριβα διαγνωστικά μηχανήματα κλπ, που δεν θα
οφείλει τίποτα και σε κανέναν. Ειδικά στο ελληνικό Δημόσιο. Η δικαστική απόφαση αναμένεται τους προσεχείς μήνες.
Την ίδια στιγμή, με επιχείρημα την υγειονομική κρίση
λόγω Covid, η κυβέρνηση, παρότι γνωρίζει ότι η εταιρεία οφείλει τεράστια χρηματικά ποσά στο Δημόσιο,
δεν επιτάσσει τις υγειονομικές μονάδες της με συμψηφισμό χρεών, αλλά επιλέγει να πληρώνει διπλάσιο ποσό για κάθε κρεβάτι στην υπό σύσταση εταιρεία που
θα προκύψει από τη διαδικασία “εξυγίανσης”, ενώ τα
χρέη της παλιάς εταιρείας θα έχουν στην ουσία διαγραφεί.
Ειδικά για το ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά
ταμεία, αν γίνει δεκτή η αίτηση της εταιρίας, από τα
χρέη των 32,1 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο θα κληθεί
να πληρώσει μόλις το 30% σε 180 δόσεις, ενώ το ίδιο
θα ισχύσει και για τις ασφαλιστικές εισφορές ύψους

9,1 εκατ. ευρώ... Για την ιστορία απλώς αναφέρουμε
σε ό,τι αφορά και τους εργαζόμενους ότι η Euromedica αμφισβητεί τις οικονομικές τους απαιτήσεις ύψους
2,1 εκατομμυρίων ευρώ και ζητεί να καταβάλει σε έξι
δόσεις το 30% από το χρηματικό ποσό που θα λάμβαναν σε περίπτωση κανονικής πτώχευσης της εταιρείας».
Στο βωμό της ίδιας πολιτικής οι δαπάνες για την
Υγεία στον φετινό προϋπολογισμό είναι περικομένες
πάνω από 550 εκατομμύρια ευρώ. Στο βωμό της ίδιας
πολιτικής, τα δημόσια νοσοκομεία όπως το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης θα «ενισχυθεί»... το Φλεβάρη με νέες ΜΕΘ και ΜΑΦ με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος, γεγονός που εκθειάστηκε από το Μητσοτάκη
ως το μέλλον για την Υγεία. Ακόμα και το πλαφόν τιμής
στα τεστ για τον κορονοϊό, που ανακοινώθηκε με τυμπανοκρουσίες από την κυβέρνηση, είναι σκέτη κοροϊδία. Αφού άφησε για μήνες τους ιδιώτες να κερδοσκοπούν στις πλάτες των πολιτών και της υγείας τους, δίνοντας ταυτόχρονα μια επίπλαστη εικόνα της πορείας
της πανδημίας αφού μόνο όποιος είχε να πληρώσει
μπορούσε να ξέρει αν είναι θετικός ή όχι, έρχεται τώρα
να πανηγυρίσει για τον ορισμό ανώτατης τιμής χρέωσης των τεστ. Για δημόσια και δωρεάν μαζική ιχνηλάτηση ούτε λόγος...

Λ.Β.
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Ά

λλη μια κούφια εξαγγελία έκανε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα. Στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τους Διοικητές των επτά
Υγειονομικών Περιφερειών και την ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας, ανακοίνωσε τη
μονιμοποίηση των γιατρών που υπηρετούν
με συμβάσεις στις ΜΕΘ. «Είναι μία δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει και για
όλους τους νοσηλευτές οι οποίοι προσελήφθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Επεκτείνεται και σε όλους τους γιατρούς οι οποίοι εργάζονται σήμερα στις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου», είπε.
Το ότι δεν τόλμησε ούτε ο ίδιος ούτε
κανένας από το υπουργείο να αναφέρει
τον αριθμό τους -καθώς πρόκειται για ελάχιστους γιατρούς που ούτε για αστείο δεν
καλύπτουν τα τεράστια οργανικά κενά των
νοσοκομείων και των ΜΕΘ- θα αρκούσε
για να μιλήσει κανείς για πυροτέχνημα και
όχι για ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ. Το
χειρότερο όμως είναι ότι η μονιμοποίηση
ακόμα και αυτού του μικρού αριθμού εντατικολόγων είναι ένα τεράστιο ψέμα.
Η καταγγελία από το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο του Ρίο στις παρακάτω στήλες δείχνει τι πραγματικά ισχύει με τους
νοσηλευτές και όλους τους εργαζόμενους
που προσλήφτηκαν για δυο χρόνια κατά
τη διάρκεια της πανδημίας με την υπόσχεση της μονιμοποίησης. Όχι μόνο τους
ανακοινώνουν ότι τα λεφτά της μισθοδοσίας τους τελείωσαν. Όχι μόνο τους ζητάνε ατομικά, με ψέματα και απειλές, να
υπογράψουν νέα σύμβαση μέσω ΕΣΠΑ
που μπορεί να λήξει πολύ πριν τα δυο
χρόνια, ακόμα και σε μερικούς μήνες. Αλλά και παρουσιάζουν στα στοιχεία τους
τις νέες αυτές συμβάσεις ήδη υπηρετούντων ως... νέες προσλήψεις!

Αγώνας! Για να σώσουμε ζωές

Κομπίνες Μητσοτάκη
αντί για προσλήψεις
και μονιμοποιήσεις
Αυτή είναι η «δέσμευση» της μονιμοποίησης του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής
του. Η απογείωση των ψεμάτων και της
κομπίνας. Η αλήθεια είναι πως η πολιτική
της ΝΔ δεν είναι η στήριξη του ΕΣΥ αλλά
της ιδιωτικής Υγείας. Είναι δεσμευμένη
από τις μνημνονιακές απαγορεύσεις των
προσλήψεων στο δημόσιο. Ακόμα κι αν
αυτό κοστίζει ανθρώπινες ζωές.

“Τί εννοεί ο ποιητής;”
Στην ίδια την εξαγγελία του άλλωστε για
τις μονιμοποιήσεις των γιατρών, ο Μητσοτάκης είπε ξεκάθαρα ότι αυτές θα γίνουν
«μετά από κρίση». Με το δίκιο της αναρωτιέται η ΕΝΙΘ:
«Μετά από κρίση; Τι εννοεί ο ποιητής;
Ότι θα γίνει κάποια διαδικασία κρίσης, η
οποία θα κρίνει τι; Κάποιους κατάλληλους
για μονιμοποίηση
και κάποιους ακατάλληλους; Τι άλλο
μπορεί να κριθεί
σε μία διαδικασία
κρίσης; Τελικά δεν
θα μονιμοποιηθούν
όλοι οι επικουρικοί
γιατροί που προσέτρεξαν στις πολύπαθες και άδειες
από γιατρούς εντατικές στη διάρκεια της πανδη-

μίας; Πάλι άδειες θα μείνουν οι εντατικές
από γιατρούς; Όλην αυτήν την περίοδο
δεν μας έλεγαν ότι δεν έγιναν αρκετές
προκηρύξεις γιατρών στις εντατικές επειδή δεν υπάρχουν εν γένει αρκετοί διαθέσιμοι εντατικολόγοι; Αυτούς τους λίγους,
όπως μας λένε, εντατικολόγους θα τους
κρίνουμε τελικά, για να κρατήσουμε κάποιους και να διώξουμε κάποιους άλλους;
Τελικά λείπουν ή περισσεύουν εντατικολόγοι; (...) Ή μήπως οι επικουρικοί εντατικολόγοι είναι αρκετά καλοί, για να μας
σώσουν στη διάρκεια της πανδημίας αλλά
δεν είναι αρκετά καλοί, για να καταλάβουν
μόνιμες θέσεις που καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες υγείας της κοινωνίας;
Μήπως τελικά μας δουλεύουν ψιλό γαζί;».

Λένα Βερδέ

ΠΑΤΡΑ

Τ

ις τελευταίες μέρες το επικουρικό προσωπικό που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση της πανδημίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο, συνολικά 94 εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, καλούμασταν προφορικά, ένας ένας, μυστικά, στο γραφείο προσωπικού να υπογράψουμε τροποποίηση
της σύμβασής μας. Με ψέματα ότι πρόκειται για συμπληρωματικά χαρτιά στην υπάρχουσα σύμβαση που είναι για δυο χρόνια,
συνάδελφοι και συναδέλφισσες υπέγραφαν χωρίς να το γνωρίζουν μια άλλη συμφωνία, με όρους πολύ διαφορετικούς από την
πρώτη.
Συγκεκριμένα, υπέγραφαν μια σύμβαση έργου που χρηματοδοτείται από ένα νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ κι όχι από κρατικές δαπάνες
και που η ολοκλήρωση του “έργου”, δηλαδή το τέλος των έκτακτων μέτρων για την πανδημία, μπορεί να σημάνει αυτόματα και
τη διακοπή της. Με απλά λόγια, είναι μια σύμβαση που μας κάνει
εργολάβους και που ο χρονικός της ορίζοντας δεν είναι τα δυο
χρόνια της αρχικής μας σύμβασης αλλά το πότε θα κρίνει η κυβέρνηση ότι οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας έχουν τελειώσει.
Το νέο αυτό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο εντάχτηκε στο συνολικό των ετών 2014-20, είναι έκτακτο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Δίνεται στις περιφέρειες και αυτές το κατευθύνουν,
εκτός άλλων, και στις μονάδες Υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα Υγείας, ΥΠΕ, για τη χρηματοδότηση νέων κλινών covid κλπ,
αλλά και προσλήψεων νέου επικουρικού προσωπικού, νοσηλευτών, μαγείρων, βοηθών θαλάμου, τραυματιοφορέων κα. Είναι ένα
πρόγραμμα για το οποίο τόσο το υπουργείο όσο και όλες οι περιφέρειες υπερηφανεύονταν γιατί δήθεν θα σήμαινε νέο εξοπλισμό
και προσωπικό στα νοσοκομεία. Η δική μας περιφέρεια διαφήμιζε

Μέτρα προστασίας
στα σουπερμάρκετ
ΤΩΡΑ

Σ

ε εκατοντάδες μετριούνται πλέον τα κρούσματα
κορονοϊού σε εργαζόμενους στα supermarket,
σε γραφεία και αποθήκες. Από μόνο του είναι
ανησυχητικό, καθώς μιλάμε για χώρους που καθημερινά δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες για να αγοράσουν είδη πρώτης ανάγκης. Η Αρχή Δημόσιας Υγείας της Βρετανίας, που είναι κρατικός φορέας, δημοσιοποίησε έρευνα που δείχνει ότι η πιο συχνή τοποθεσία που βρέθηκαν άτομα θετικά στον ιό ήταν με διαφορά τα super market. Μαζικά και επαναλαμβανόμενα
τεστ στο προσωπικό, ιχνηλάτηση από επίσημους υγειονομικούς φορείς και καραντίνα στους εργαζόμενους
που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα,
επιμελής και συχνή απολύμανση των χώρων και μόνιμη
επιτήρηση εφαρμογής όλων των παραπάνω θα έπρεπε
να είναι τα στοιχειώδη, για να προστατευτούν εργαζόμενοι και πελάτες.
Σύμφωνα με το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων, που
έδωσε στοιχεία μέσω συνέντευξης Τύπου, και δεκάδες
καταγγελίες που φτάνουν σε αυτόν από εργαζόμενους, αυτό που επικρατεί είναι εντελώς διαφορετικό.
Κρούσματα αποκρύπτονται για να μην χαλάσει το προφίλ της επιχείρησης ή δεν ακολουθούνται οι αναγκαίες
με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα διαδικασίες με τις
διευθύνσεις να κάνουν δική τους συντηρητική ιχνηλάτηση ώστε να μπαίνουν σε καραντίνα όσο λιγότεροι εργαζόμενοι γίνεται. Η απολύμανση, συνήθως από εργολαβικά συνεργεία καθαρισμού, είναι ελλιπέστατη και
όχι τόσο συχνή όσο απαιτεί η κατάσταση. Η διενέργεια
επαναλαμβανόμενων τεστ δεν είναι επιβεβλημένη, αλλά στην ευχέρεια της εργοδοσίας, ενώ οι ελεγκτικοί
μηχανισμοί είναι απόντες. Υπό την πίεση των αποκαλύψεων των κρουσμάτων, αλλά και της κατάστασης που
επικρατεί, αλυσίδα super market αναγκάστηκε να προχωρήσει σε ανακοίνωση 102 κρουσμάτων, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά αυτή την εικόνα.

Επιθέσεις
4/6, Απεργιακή κινητοποίηση συμβασιούχων στο νοσοκομείο του Ρίου

ότι το μερτικό της ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Το “νέο
προσωπικό” είναι τελικά οι ίδιοι εργαζόμενοι που προσληφθήκαμε την άνοιξη και τους επόμενους μήνες. Αλλά αυτοί προβάλλουν
νέες προσλήψεις. Για να μην μιλήσουμε για τις ψεύτικες υποσχέσεις της μονιμοποίησης.
Οι εξηγήσεις που μας έδωσαν από το γραφείο προσωπικού και
τη διοίκηση (αφού καταφέραμε να πάρουμε στα χέρια μας τη νέα
σύμβαση, κάτι που παράνομα μας το αρνούνταν, και να ζητήσουμε τη γνώμη των νομικών) ήταν πως τα λεφτά του νοσοκομείου
για τη μισθοδοσία μας έχουν τελειώσει. Και πως είμαστε υποχρεωμένοι, για να συνεχίσουμε να πληρωνόμαστε, να μπούμε σε αυτό το ΕΣΠΑ. Διαφορετικά απείλησαν ότι όποιος δεν υπογράψει,
θα καταγγελθεί η σύμβασή του και θα αντικατασταθεί από άλλον
εργαζόμενο. Πράγμα που δεν μπορεί να γίνει, αλλά είναι ένα ακόμα ψέμα για να μας πιέσουν να υπογράψουμε. Καταλαβαίνουμε
ότι τα ίδια κάνουν σε άλλα νοσοκομεία και υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας.
Θα δώσουμε τη μάχη να μην περάσει η επίθεση. Όσοι δεν
έχουμε υπογράψει και όσοι παραπλανήθηκαν και τώρα θέλουν να
αποσύρουν την υπογραφή τους, οργανώνουμε την απάντησή
μας. Την Τρίτη 1 Δεκέμβρη προχωράμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση και, ανάλογα με τις απαντήσεις που θα πάρουμε, θα αποφασίσουμε τη συνέχεια.

Δημήτρης Μπελιάς

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων καταγγέλει, εκτός
από την απουσία ουσιαστικών μέτρων προστασίας από
τον κορονοϊό, και μια άνευ προηγουμένου επίθεση στα
εργασιακά δικαιώματα:
“Οι εργαζόμενοι στα super market μαζί με όλους
τους κινδύνους για την υγεία τους ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν κόψιμο των ρεπό, υπερωριακή απασχόληση,
αλλαγή βαρδιών, συνεχείς μετακινήσεις από κατάστημα σε κατάστημα. Έτσι αντιμετωπίζει η εργοδοσία την
απουσία προσωπικού λόγω καραντίνας καθώς και την
αναμενόμενη αύξηση του όγκου εργασίας καταργώντας στην πράξη το 8ωρο, την 5νθημερη εργασία πολύ
πριν τα νομοθετήσει η κυβέρνηση και λιώνοντας κυριολεκτικά τους εργαζόμενους στη δουλειά και όσους κατά τύχη έως τώρα δεν έχουν νοσήσει. Αυτή την περίοδο οι αξιολογήσεις, οι επιπλήξεις, οι απολύσεις λύνουν
και δένουν. Παράλληλα έχουν να αντιμετωπίσουν τη
συνολική κυβερνητική επίθεση, την επέκταση της Κυριακάτικης εργασίας, τη 10ωρη απασχόληση, τις απλήρωτες υπερωρίες που νομοθετεί η κυβέρνηση. Έχουν
να αντιμετωπίσουν την κρατική καταστολή, το χτύπημα
στη συλλογική τους δράση. Βλέπετε η κυβέρνηση έχει
επιλέξει αυτήν την περίοδο για να φέρνει μέτρα. Όταν
είναι να φέρει αντεργατικά μέτρα, ξεχνάει τις ευαισθησίες της για την πανδημία που τις θυμάται μόνο όταν
είναι να διαδηλώσουν οι εργαζόμενοι τηρώντας όλα τα
μέτρα προστασίας της υγείας”.
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Το εργατικό κίνημα

Αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις

Α

πό τις 23 Νοέμβρη και για 3 βδομάδες, έξι
μεγάλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου
έχουμε ξεκινήσει απεργία - αποχή από
πλήθος Επιτροπών στις οποίες μετέχουν τα μέλη μας. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ (Εργαζόμενοι στους Δήμους), η ΟΣΕΑΔΕ (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις),
η ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ (Υπάλληλου του Υπ. Υποδομών και του Υπ. Ενέργειας και Περιβάλλοντος),
η ΠΟΜΙΤΕΔΥ (Τεχνολόγοι Μηχανικοί), η ΠΟΓΕΔΥ (Γεωτεχνικοί) και η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί) προκηρύξαμε από κοινού τη
μορφή αυτή αγώνα μαζί με μια κοινή στάση εργασίας την 8/12 για να αντισταθούμε από κοινού
στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης
κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών και να ενημερώσουμε την κοινωνία για τις επιπτώσεις τους. Την
κινητοποίηση στηρίζει και η ΟΣΥΑΠΕ (Εργαζόμενοι στις Περιφέρειες).
Η κυβέρνηση της ΝΔ επιταχύνει το έργο όλων
των προηγούμενων κυβερνήσεων, επιλέγοντας με πρόσχημα την εσκεμμένη υποστελέχωση - να
δώσει αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας και Πο-

λεοδομίας σε ιδιώτες (μέσω αναπτυξιακών οργανισμών στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού), να αφήσει τους εργολάβους να ελέγχουν μόνοι τους τα
δημόσια έργα, να υποκαταστήσει τις προσλήψεις με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας
με προσλήψεις ορισμένου χρόνου εκτός ΑΣΕΠ.
Το αποτέλεσμα είναι στους δημοσίους υπαλλήλους να μείνουν μόνο οι ποινικές ευθύνες, στην
κοινωνία το κόστος των δημοσίων έργων που θα
φορτωθούν με "ανταποδοτικά" τέλη (βλέπε διόδια), στο περιβάλλον προβληματικά έργα και έλλειψη ελέγχων και στο κεφάλαιο τα κέρδη μια
που ανεξέλεγκτο θα επιλέγει ποια έργα συμφέρουν και θα αυξάνει τα ποσοστά κερδοφορίας
του.

Κερδοφορία
Η ίδια η πανδημία απέδειξε ότι χωρίς την
ύπαρξη στελεχωμένου σε προσωπικό και επαρκούς σε μέσα Δημοσίου, ο ιδιωτικός τομέας
αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε αντίστοιχες προκλήσεις βλέποντας μόνο την κερδοφορία του.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ.,
ΔΟΥ, ΑΑΔΕ, ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Συντονιζόμαστε

Π

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή 29/11, διαδικτυακή
εργατική σύσκεψη με τη συμμετοχή συνδικαλιστών και εργαζόμενων και από τις τρεις ομοσπονδίες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, ΠΟΕ-ΔΟΥ, ΟΤΥΕ και ΟΣΥΟ. Η σύσκεψη καλέστηκε με πρωτοβουλία συνδικαλιστών της αντικαπιταλιστικής αριστεράς για να συζητηθούν συλλογικά τα επόμενα βήματα, ο αγωνιστικός
συντονισμός και η προοπτική απεργιακής κλιμάκωσης στη μάχη ενάντια στο Ειδικό Μισθολόγιο, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση και
προορίζεται να κατατεθεί στη Βουλή.
Συζητήθηκε η επιτυχία της απεργίας των παραπάνω Ομοσπονδιών
στις 24/11. Στα τελωνεία καταγράφηκε 90% συμμετοχή στην απεργία,
πολύ μεγάλα ποσοστά υπήρχαν και στην ΟΣΥΟ, ενώ στις ΔΟΥ αναφέρθηκαν πολύ καλά παραδείγματα και μεγάλη συμμετοχή στις εφορίες που υπήρχαν εργαζόμενοι να οργανώσουν την απεργία, καθώς η
συνδικαλιστική γραφειοκρατία δεν δούλεψε για την επιτυχία της. Τονίστηκε ότι αυτή η επιτυχία είναι απόδειξη ότι οι εργαζόμενοι έχουν
οργή για τα μέτρα που φέρνουν, καθώς το τοπίο στην ΑΑΔΕ θα αλλάξει άρδην με το Ειδικό Μισθολόγιο. Κατακερματίζει τους υπαλλήλους,
συνδέοντας το μισθό με την αξιολόγηση και τη θέση, κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ στο Δημόσιο. Αναφέρθηκε ότι η επίθεση αυτή δεν θα
μείνει μόνο στην ΑΑΔΕ και αργότερα στο ΥΠΟΙΚ, αλλά όπως έχει δηλώσει η κυβέρνηση θα γενικευτεί σε όλο τον δημόσιο τομέα.
Επίσης, μίλησαν για τις κινητοποιήσεις των εφοριακών με επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας από την 1/12 και για κάθε μέρα από
τις 3μμ ως τις 7μμ. Απεργούν ενάντια στη διεύρυνση του ωραρίου
των εφοριακών τις απογευματινές ώρες που φέρνει ο Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ, ώστε να φορτώσει στις πλάτες των εργαζόμενων
την υποστελέχωση μετά και τις συγχωνεύσεις των εφοριών και τις μηδενικές προσλήψεις.
Κατέληξαν ότι απέναντι σε όλα αυτά η σύσκεψη βάζει στόχο να επιμείνει προς την κατεύθυνση της απεργιακής κλιμάκωσης και την καλύτερη οργάνωση στους χώρους από τα κάτω. Το πρώτο βήμα για
αυτό θα είναι ένα κείμενο που θα καλεί τις Ομοσπονδίες να κλιμακώσουν και θα ξεσηκώσει τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Επίσης, σε
περίπτωση που τα σωματεία δεν ανταποκριθούν, αυτή η πρωτοβουλία
συνδικαλιστών να προχωρήσει σε δικό της κάλεσμα για κινητοποιήσεις που θα βάλει την πίεση στα σωματεία.

Το ίδιο θα γίνει και εδώ.
Οι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται την επίθεση
που δέχονται και ξεκινούν να αντιδρούν. Γι’ αυτό
και η πρώτη βδομάδα της απεργίας - αποχής είχε επιτυχία, παρά τις δυσκολίες των περιοριστικών μέτρων (αδυναμία συνελεύσεων, περιοδειών κλπ). Εφόσον η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας επιλέγει να συνεχίζει να νομοθετεί (βλέπε
πολεοδομικό - χωροταξικό νομοσχέδιο και νομοσχέδιο για αλλαγές στα Δημόσια Έργα) είμαστε
υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε αγωνιστικά.
Είναι σημαντικό για το κίνημα των εργαζομένων να μη μένουμε σε απλές διαπιστώσεις αλλά
να επιλέγουμε από κοινού να αγωνιστούμε, ξεπερνώντας συντεχνιακές ή άλλες διαφορές και
στέλνοντας μήνυμα ότι το κίνημα των εργαζομένων είναι εδώ και δε θα επιτρέψει την εκχώρηση
των πάντων στους ιδιώτες από τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της ΝΔ.

Δημήτρης Πετρόπουλος,
πρόεδρος ΔΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Όχι στις απολύσεις
συμβασιούχων

“Δ

εν είμαστε αναλώσιμοι – Όχι στις απολύσεις - Ανανέωση των
συμβάσεων εργασίας μας”, τονίζει η επιτροπή 4μηνιτών/τισσών
συμβασιούχων του Δήμου Αθήνας καταγγέλλοντας τις απολύσεις 360 συμβασιούχων στο Δήμο της Αθήνας και χιλιάδων άλλων πανελλαδικά, ζητώντας την ανανέωση των συμβάσεών τους. Οι προσλήψεις
τους έγιναν μέσα στην πανδημία για να καλύψουν τα κενά που είχε ο δήμος. Εργάζονται εδώ και επτά μήνες με την ομηρεία των 4μηνων συμβάσεων και στις 10 Γενάρη του 2021 βρίσκονται μπροστά στην απόλυση, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν θα συνεχίσουν να δουλεύουν.
Στο Δελτίο Τύπου που έχουν δημοσιεύσει επισημαίνουν ότι καλύπτουν
βασικές ανάγκες για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών: “Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 4μηνίτισσες/τες είναι τοποθετημένοι στις εισόδους των κτηρίων σαν θερμομετρητές, στην καθαριότητα σαν οδοκαθαριστές/ρίστριες ή σαν χειριστές μηχανημάτων, στα κοιμητήρια σαν εργάτες/τριες και στις διάφορες υπηρεσίες
φύλαξης, στις τεχνικές υπηρεσίες και στο ηλεκτρολογείο, στις προμήθειες
και τις αποθήκες, οδηγοί σε κάθε είδους θέση, κοινωνικοί/ες λειτουργοί
στο Βοήθεια στο Σπίτι, στα Κέντρα Κοινότητας, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες
και στα Διαμερίσματα, κλητήρες και διοικητικοί σε κάθε είδους θέση”.
Τον αγώνα στηρίζουν τα σωματεία του Δήμου της Αθήνας ΕΕΔΑ, Ηλεκτροτεχνιτών και “Ανεξάρτητο”, καθώς και η ΠΟΕ-ΟΤΑ και το κλαδικό Συνδικάτο ΟΤΑ.
“Είναι απαράδεκτη η ανακύκλωση της ανεργίας από την κυβέρνηση την
ώρα που υπηρεσίες κρίσιμες για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι
υποστελεχωμένες ή απλά διαλυμένες. Η πραγματικότητα είναι ότι εργάζονται καλύπτοντας τις τρύπες της έλλειψης προσωπικού όπως για παράδειγμα στο Βοήθεια στο Σπίτι, το οποίο στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας
έχει 13 μόνιμους!!!”, αναφέρει η ανακοίνωση της Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας και συνεχίζει: “Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση και οι Δήμαρχοι
της να σπαταλάνε λεφτά για εξοπλισμούς, για αστυνομικό κυνηγητό μεταναστών και διαδηλωτών, για τον Μεγάλο Περίπατο και για αναπλάσεις για
χάριν ιδιωτών, κερδοσκόπων και ΠΑΕ.
Επιτέλους οι εργαζόμενοι δεν είναι αναλώσιμοι,ούτε σκουπίδια ανακυκλώσιμα να προσλαμβάνονται με ψίχουλα για μερικούς μήνες και μετά
στον Καιάδα της ανεργίας! Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις μονίμων για
να σώσουμε τις δημοτικές υπηρεσίες, για να σωθούν ανθρώπινες ζωές!”

Τσακίζουν
τα ΕΛΤΑ

Π

ρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για 2.000 εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ δρομολογεί
η κυβέρνηση και το συνοδεύει με
μείωση μισθών στους εναπομείναντες. Σύμφωνα με το κοινό δελτίο
Τύπου των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
πρόκειται για “ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο, ώστε τα ΕΛΤΑ να γυρίσουν
οριστικά σελίδα, να εκσυγχρονισθούν και να συνεχίσουν αποτελεσματικά να επιτελούν το έργο
τους”.
Πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει, πόσο μάλλον να εκσυγχρονιστεί, μια εταιρία που χάνει πάνω
από το 1/3 του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της και προφανώς
θα αναγκαστεί να κλείσει καταστήματα σε όλη την Ελλάδα; “Η λύση
που επιλέχθηκε επιφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος στους πολίτες
και στις επιχειρήσεις, με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους”, γράφουν παρακάτω. Αυτές οι πολύ ωραίες εκφράσεις περί εκσυγχρονισμού και
“όφελος για όλους” συνοδεύουν
πάντα τη διάλυση των υπηρεσιών
και τις εργατικές επιθέσεις κάτω
από τις επιταγές του νεοφιλελευθερισμού.
Στην πραγματικότητα, τέτοια
σχέδια τα πληρώνουμε ακριβά όλοι
και ως εργαζόμενοι και ως συναλλασσόμενοι πολίτες στις υπηρεσίες και ως φορολογούμενοι. Θέλουν να ξεφορτωθούν τους εργαζόμενους με σταθερή δουλειά και
εργασιακά δικαιώματα για να
προσλάβουν ακόμα πιο κακοπληρωμένους με ελαστικές συμβάσεις.
Όσο και να αναβαθμιστούν οι ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες, η τεράστια υποστελέχωση θα
δημιουργήσει τραγικά προβλήματα
στην εξυπηρέτηση. Όσο για τη φορολογία, τα έξοδα που εξοικονομούν ποτέ δεν πάνε στις τσέπες
των φορολογούμενων ή στη δημόσια Παιδεία και Υγεία, αλλά στην
αποπληρωμή του χρέους, στην κάθε “Aegean” και σε πολεμικούς
εξοπλισμούς, όπως φαίνεται και
στο σχέδιο του νέου Προϋπολογισμού.
Οι μόνοι που έχουν όφελος από
τέτοιους “εκσυγχρονισμούς” είναι
οι επιχειρηματίες είτε ως ανταγωνιστές που μπαίνουν να καλύψουν
την τρύπα που αφήνει μια τέτοια
διάλυση είτε αργότερα ως αγοραστές με πολύ μικρό αντίτιμο μιας
επιχείρησης απαλλαγμένης από
αξιοπρεπώς αμειβόμενους και με
δικαιώματα εργαζόμενους.

Μ.Ν.
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Πανεργατική

Χανιά. Φωτό: Σεραφείμ Ρίζος

Θεσσαλονίκη. Φωτό: Δήμητρα Κομνιανού

Πανελλαδικά
Δ

Σ

εκάδες απεργοί πήραν μέρος στις απεργιακές συγκεντρώσεις που
πραγματοποιήθηκαν στις πύλες των νοσοκομείων μετά από κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ και τις ΕΝΙΘ για την 24ώρη απεργία που είχε
κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και σωματεία του ιδιωτικού τομέα. Στο ΨΝΘ το
παρόν έδωσε το Συντονιστικό των Νοσοκομείων και η ΕΝΙΘ. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε όμως και στο ΑΧΕΠΑ.
Στη συγκέντρωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου συμμετείχαν
εργαζόμενοι καθώς και αρκετοί αλληλέγγυοι. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, το Συντονιστικό των Νοσοκομείων, οι
ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης, συλλογικότητες καθώς και πολιτικές οργανώσεις έδωσαν μια δυνατή απάντηση στις πολιτικές της κυβέρνησης, αψηφώντας την τρομοκρατία των προηγούμενων ημερών.
Αργότερα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας δεν επέτρεψαν να
πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Όπως δήλωσε στα ΜΜΕ ο Γιάννης Κούτρας μέλους του ΔΣ της ΕΝΙΘ “ προσπαθούν με πρόσχημα τον κορονοϊό
να καταργήσουν όλα τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, να καταργήσουν το δικαίωμα στη διαδήλωση. Όμως, όπως και στο Πολυτεχνείο, δεν θα τους περάσει. Θα συνεχίσουμε μέχρι να φύγει
αυτή η κυβέρνηση των δολοφόνων.”

ε απεργιακή συγκέντρωση προχώρησαν το πρωί οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο ενάντια στα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στο ίδιο το
νοσοκομείο.
Την ίδια στιγμή η αστυνομία με ισχυρότατη αστυνομική παρουσία απέτρεψε την προγραμματισμένη συγκέντρωση στη πόλη. Σε ανακοίνωση του το ΣΕΚ Πάτρας
αναφέρει πως “Στην προσπάθεια να υπάρξει απεργιακή
συγκέντρωση στην πλατεία Όλγας μετά από κάλεσμα
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πάτρας, η απάντηση ήταν δρόμοι πλημμυρισμένοι από μπάτσους, οι οποίοι κύριο μέλημα είχαν
να σταματούν τον κόσμο και να μοιράζουν πρόστιμα. Είναι προκλητικό την ίδια στιγμή που το 1/4 των αστυνομικών (33 κρούσματα), στα τμήματα Δυτικής Ελλάδας νοσεί, να υποκρίνονται ότι προστατεύουν την υγεία μας κόβοντας εξοντωτικά πρόστιμα. ... Οι δρόμοι και η πόλη
ανήκουν στους εργαζομένους και την νεολαία . Θα είμαστε εκεί σε κάθε απεργιακή συγκέντρωση και διαδήλωση
τσακίζοντας στην πράξη την πολιτική τους.”

Ευκλείδης Μακρόγλου

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ

ΠΑΤΡΑ

Δημήτρης Μπελιάς, εργαζόμενος στο Πανεπιστημιακό
άνω απο 100 άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αγοράς στα Χανιά
την Πέμπτη, στα πλαίσια της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ, για την υπεράσπιση της Δημόσιας
Υγείας και Παιδείας.
Με πανό συμμετείχαν ο ΣΕΠΕ Χανίων, η ΕΛΜΕ Χανίων, ο
Φοιτητικός Σύλλογος ΗΜΜΥ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ και η Ταξική Πορεία - Αγωνιστικές Κινήσεις, ενάντια στις δολοφονικές πολιτικές της κυβέρνησης, που στοιχίζουν καθημερινά
ανθρώπινες ζωές. Ταυτόχρονα, αποτέλεσε και μια έμπρακτη
απόδειξη ότι οι εργαζόμενοι δεν περιορίζονται στις συμβολικές κινήσεις, όπως αυτές που καλούσαν η ΑΔΕΔΥ και μια σειρά ομοσπονδίες. Μόνο η απεργιακή κλιμάκωση μπορεί να
δώσει τη δύναμη στην εργατική τάξη να επιβάλλει τα αιτήματα της.

Λουίζα Γκίκα

Μαργαρίτα Παπαμηνά, δασκάλα

το Ηράκλειο όπου είχαν γίνει 140 προσαγωγές κατά
τη διάρκεια της διαδήλωσης
στις 17 Νοέμβρη, δεκάδες απεργοί από πρωτοβάθμια σωματεία αλλά και οργανώσεις της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς
συγκεντρώθηκαν στη πλατεία Ελευθερίας παρά τις πιέσεις
της αστυνομίας φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στις πολιτικές της κυβέρνησης.
Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του ΠΑΓΝΗ και κατάθεση ψηφίσματος από
την ΕΛΜΕ στα γραφεία της Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

εκάδες μέλη του Φοιτητικού Συλλόγου, Συνδικάτων, μέλη του ΔΣ
της ΕΛΜΕ Ξάνθης, αριστερών οργανώσεων και συλλογικοτήτων της αυτονομίας, που λίγο νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στην
κεντρική είσοδο της Αντιπεριφέρειας Ξάνθης, συμμετείχαν
στην απεργιακή συγκέντρωση και σε πορεία, παρά το ασφυκτικό καθεστώς αστυνομοκρατίας.
Η πορεία κατέληξε στην Κεντρική Πλατεία με συνθήματα
καταδίκης της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που θυσιάζει τις ζωές και τα δικαιώματά μας στο
βωμό του κέρδους μιας χούφτας καπιταλιστών.

Πάνος Λουκίσας

Παντελής Αποστολίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σ

ΧΑΝΙΑ

ΞΑΝΘΗ

Ηράκλειο. Φωτό: ΣΕΚ Ηρακλείου

Π

ε εφτά προσαγωγές συνδικαλιστών και με δεκάδες
πρόστιμα προσπάθησε η αστυνομία να καταστείλει την Πανεργατική απεργία στα Γιάννενα
την ίδια στιγμή που είχε περικυκλώσει με ΜΑΤ και ΟΠΚΕ το
κτίριο του Εργατικού Κέντρου.
Η προσπάθεια για συγκέντρωση ανακόπηκε από την αρχή
αφού οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν καν να πλησιάσουν το
προκαθορισμένο σημείο. Το που βρίσκονται οι προτεραιότητες της κυβέρνησης ήταν εμφανές από τους αστυνομοκρατούμενους δρόμους της πόλης.
Αργότερα, απεργοί υγειονομικοί, μέλη του Συντονιστικού των
Νοσοκομείων και άλλοι κατευθυνθήκαμε στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο όπου και πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση ενάντια
στις δολοφονικές και αντεργατικές πολιτικές της κυβέρνησης.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Βόλος. Φωτό: Τάσος Τσιούνης

Γιάννενα. Φωτό: Πάνος Χριστοδούλου

Δ

Λέσβος. Φωτό: Παρασκευάς Ψάνης
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26 Νοέμβρη

Π

αρόλο που η κυβέρνηση δεν
τόλμησε να καταθέσει ακόμα το
αντεργατικό νομοσχέδιο η αποφασιστικότητα της βάσης των συνδικάτων ξεπέρασε τον συντηρητισμό της
ηγεσίας της ΑΔΕΔΥ και των Εργατικών Κέντρων που επέλεξαν συμβολικές αντιπροσωπευτικές δράσεις. Η
απεργιακή συγκέντρωση έγινε, “Για
τις ζωές, τις δουλειές και τις δημοκρατικές ελευθερίες μας” όπως έλεγε και το κεντρικό πανό.
Από τις 10:30 το πρωί στη πλατεία
Κοραή, έναντι της αποκλεισμένης
από την αστυνομία πλ.Κλαυθμώνος
βρίσκονταν ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης, οι Παρεμβάσεις του
Δημοσίου, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η παράταξη Αγωνιστική Ταξική Ενότητα του
ΕΚΑ. Εκεί ήταν και οι απεργοί από
τα νοσοκομεία και την εκπαίδευση,
πίσω από τα πανό του νοσοκομείου
Αγ.Σάββας και του Α' ΣΕΠΕ. Δίπλα
τους βρίσκονταν με τα πανό τους οι
εργαζόμενοι στα Public, το σωματείο εργαζομένων Vodafone-WindVictus καθώς και εργαζόμενοι από
τις συγκοινωνίες και από το Σύλλογο
Έκτακτων Αρχαιολόγων.
Απέναντι στο συγχρωτισμό της
αστυνομίας και στον περιορισμό του
χώρου που επέβαλε στους συγκεντρωμένους, οι τελευταίοι απάντησαν
με συνθήματα αλλά και με απόλυτο
σεβασμό των υγειονομικών μέτρων
προστασίας. Όπως είπε ο Τάσος
Αναστασιάδης από το Συντονισμό
Εργατικής Αντίστασης, “διαδηλώνουμε με μάσκες και αποστάσεις για
την προστασία τη δική μας και των
ανθρώπων που αγαπάμε και όχι για
τα πρόστιμα. Η κυβέρνηση μειώνει
το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, χαρίζει εκατομμύρια στους
ιδιώτες κλινικάρχες, 120 εκατομμύρια στο Βασιλάκη της AEGEAN, ενώ
μειώνει κατά 500 εκατομμύρια τις
δαπάνες για την Υγεία σύμφωνα με
το σχέδιο του προϋπολογισμού του
2021.”
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος του ΔΣ
του Σωματείου Εργαζομένων στο
ΓΝΑ Γεννηματάς, για να τονίσει πως
“διαδηλώνουμε γιατί είναι η μόνη
εναλλακτική απέναντι σε μια κυβέρνηση που σπέρνει το θάνατο, που
στηρίζει τα αφεντικά και όχι τον
απλό κόσμο.” Μιλώντας για την
απεργία στα νοσοκομεία είπε πως
“έχουμε οργανωθεί και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Ζητάμε μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
και επίταξη των ιδιωτικών κλινικών
χωρίς αποζημίωση. Δεν περιμένουμε
τις εκλογές. Με επιτροπές αγώνα
παλεύουμε τώρα γιατί οι εργαζόμενοι στην Υγεία ξέρουμε ποια είναι τα
μέτρα για να σταματήσουμε την εξέλιξη της πανδημίας. Χρειάζεται η
ανατροπή αυτής της κυβέρνησης
και της πολιτικής του θανάτου.”
Με τη σειρά του ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων νοσοκομείου Αγ.Σάββας

Απεργία-εφαλτήριο
Γ

ια δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες η κυβέρνηση έσπασε τα μούτρα της. Με την μαζική
τους συμμετοχή στην απεργία, οι
εργαζόμενοι/ες των νοσοκομείων, των σχολείων, των
δήμων και πολλών άλλων εργασιακών χώρων έδωσε
μια καθαρή απάντηση στην έως τώρα δολοφονική
διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση αλλά
και στην όποια επιθυμία της να καταθέσει το αντεργατικό νομοσχέδιο Βρούτση.
Μετά την γελοιοποίηση των απαγορεύσεων της
στις 17 Νοέμβρη από τους διαδηλωτές, η μαζική χθεσινή απεργία και οι συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις
και δεκάδες χώρους δουλειάς ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι το μόνο που της έχει απομείνει απέναντι
στη δύναμη της εργατικής τάξης είναι τα πρόστιμα, η

καταστολή, ο εκφοβισμός και τα κανόνια νερού.
Από νωρίς το πρωί, με τις συγκεντρώσεις τους στις
πύλες, τα σωματεία των απεργών υγειονομικών σε
δεκάδες νοσοκομεία από την Αθήνα στην Μυτιλήνη
και από την Θεσσαλονίκη ως τη Κρήτη πιάνοντας το
νήμα των πετυχημένων κινητοποιήσεων της 12ης Νοέμβρη, έδωσαν τον τόνο.
Σε δεκάδες άλλους εργατικούς χώρους οργανώθηκαν περιφρουρήσεις και εξορμήσεις που εξασφάλισαν την επιτυχία της απεργίας. Οι εργαζόμενοι στους
προβλήτες της COSCO παρά τις απειλές των αφεντικών παρέλυσαν τη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά ενώ
οι ναυτεργάτες κράτησαν δεμένα τα καράβια σε όλα
τα λιμάνια. Την ίδια στιγμή η απεργία των σωματείων
της ΣΤΑΣΥ παρέλυε το κέντρο της Αθήνας.

26/11, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

μετέφερε την εικόνα που επικρατεί
μέσα στα νοσοκομεία. “οι εργαζόμενοι είναι οργισμένοι για την εγκληματική και δολοφονική πολιτική του Μητσοτάκη και του Κικίλια. Απεργούμε
σήμερα μαζικά ενάντια στη πολιτική
των περικοπών και των ιδιωτικοποιήσεων που συνεχίζεται ακόμα και τη
στιγμή που έχουμε πάνω από 100 νεκρούς την ημέρα. Οι απαγορεύσεις
της κυβέρνησης έχουν ακυρωθεί στη
πράξη. Έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε αυτή τη κατρακύλα.”

Νέα απεργία ενάντια
στον προϋπολογισμό
Ο Κώστας Πολύδωρος, μέλος του
ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων
Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας, υπενθύμισε ότι “οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική Υγεία ξέρουμε καλά τι σημαίνουν
ιδιωτικοποιήσεις, απλήρωτη δουλειά, καθυστέρηση πληρωμών και
έλλειψη συλλογικών συμβάσεων.
Στις κλινικές που ‘επιτάχθηκαν’ στη
Θεσσαλονίκη, οι εργαζόμενοι είναι
απλήρωτοι όλο το 2020. Αυτό είναι
το αίσχος που θέλουν να περάσουν

και στο Δημόσιο. Διεκδικούμε και
νέα απεργία ενάντια στον προϋπολογισμό για το 2021”.
“Η σημερινή συγκέντρωση είναι
μια μεγάλη απάντηση ιστορικής σημασίας στην τριπλή επίθεση της κυβέρνησης” φώναξε από τη ντουντούκα ο Μιχάλης Ρίζος, γιατρός στο
νοσοκομείο Αττικό και μέλος της
εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ.
“Απάντηση, γιατί μας αφήνει στο
έλεος της πανδημίας καθώς δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα και δεν

παίρνει μέτρα προφύλαξης, απάντηση γιατί εξαπολύει επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, απάντηση
και απέναντι στην καταστολή και τη
βία”. Τελειώνοντας τόνισε πως “κάτω από τις μάσκες μας και με όλα τα
μέτρα προφύλαξης συνεχίζουμε να
αγωνιζόμαστε”.
Το λόγο πήρε έπειτα ο Γιάννης
Αναγνωσταράς από το ΔΣ της
Δ.Ο.Ε. για να θυμίσει ότι “στη μεγαλειώδη διαδήλωση στο Εφετείο, η
κυβέρνηση χτύπησε τους χιλιάδες

διαδηλωτές. Στο Υπουργείο Παιδείας συνέλαβε μαθητές που διεκδικούν ένα δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης”. Δεν θα τους αφήσουμε,
συνέχισε “να καταστρέψουν τις
ζωές μας. Θέλουμε ανοιχτά σχολεία
με όλα τα απαραίτητα μέτρα που
έχουν προτείνει οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών και οι ομοσπονδίες.”
Τελευταίος μίλησε ο Δημήτρης
Μαριόλης από τον Α ΣΕΠΕ Αθηνών.
“ Η κυβέρνηση δείχνει πάλι σήμερα
το αληθινό της πρόσωπο, αυτό της
καταστολής απέναντι στους εργαζόμενους, τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς και νεολαίους που διεκδικούν τα δικαιώματα τους. Τα σωματεία δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω,
διεκδικούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για τα νοσοκομεία
για την υγεία του λαού.” είπε μεταξύ
άλλων, με υψωμένη τη γροθιά κλείνοντας τις ομιλίες.
Ο Τζαβέντ Ασλάμ, Πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας
“Η Ενότητα” που ήταν παρών στη
συγκέντρωση δήλωσε στην ΕΑ πως
“είμαστε εδώ γιατί είμαστε κομμάτι
της εργατικής τάξης και είναι απαράδεκτο σε μια χώρα που θέλει να
λέγεται δημοκρατική, η κυβέρνηση
να απαγορεύει τη φωνή των εργατών. Είμαστε εδώ, απλοί εργάτες,
δάσκαλοι, γιατροί, δικηγόροι, για να
παλέψουμε ενάντια σε αυτή τη κυβέρνηση και στο νέο νόμο που καταργεί τα δικαιώματα μας”. Από τη
μεριά του σωματείου εργαζομένων
στα Public ο Μάνθος Ταβουλάρης
δήλωσε στην ΕΑ πως “η κυβέρνηση
δεν έχει τον κοινό καθωσπρεπισμό
να περιμένει να τελειώσει η πανδημία για να αναμετρηθεί με τους εργαζόμενους στα ίσα. Την αξιοποιούν
για να χτυπήσουν την εργατική τάξη
και τα συνδικάτα. Τα σωματεία όμως
και μπορούν και έχουν το θάρρος να
αντισταθούν όσο χρειαστεί”.
Με τη λήξη της συγκέντρωσης ο
κόσμος ξεχύθηκε στη Σταδίου όπου
και πραγματοποιήθηκε αυθόρμητη
διαδήλωση ανάμεσα στα αυτοκίνητα
και στα πεζοδρόμια ως την Ομόνοια.

Δημήτρης Δασκαλάκης
Σε συνδικαλιστικές διώξεις προχώρησε
η COSCO θέτοντας εκτός παραγωγής τα
μέλη του ΔΣ και άλλους λιμενεργάτες
της Ένωσης Εργαζομένων Διακίνησης
Εμπ/τίων (ΕΝΕΔΕΠ), επειδή
συμμετείχαν στην απεργιακή φρουρά
στις 26/11, με τη δικαιολογία του
“συγχρωτισμού” και την προστασία των
υπόλοιπων εργαζόμενων. Τα Εργατικά
Κέντρα Αθήνας και Πειραιά
καταγγέλλουν την εργοδοσία της
COSCO για προσπάθεια στοχοποίησης
του σωματείου και των εργαζόμενων
που διεκδικούν.
Η φωτό του ΕΝΕΔΕΠ από τις 26/11 και
την απεργιακή φρουρά στην COSCO
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Οι μέρες του Αλέξη

2008 «Στις τράπεζες λεφτά

στη νεολαία σφαίρες»

Τ

ο βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου 2008, ο δεκαπεντάχρονος μαθητής Αλέξης Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από
τον ειδικό φρουρό της ΕΛ.ΑΣ Κορκονέα στα
Εξάρχεια. Λίγο πριν τις 9μμ ένα περιπολικό
της αστυνομίας είχε δεχτεί αποδοκιμασίες την
ώρα που η περιοχή ήταν γεμάτη από νεολαία
καθώς ήταν Σάββατο βράδυ. Δύο αστυνομικοί
επέστρεφαν πεζοί. Ο Κορκονέας στόχευσε ευθεία πυροβολώντας δυο φορές και σκότωσε
εν ψυχρώ τον Αλέξη Γρηγορόπουλο στη διασταύρωση των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλλα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η
σφαίρα διαπέρασε την καρδιά και καρφώθηκε
στον 10ο θωρακικό σπόνδυλο.
Η αποτρόπαια δολοφονία προκάλεσε μία γενικευμένη εξέγερση που απλώθηκε σε όλη την
Ελλάδα και κράτησε πάνω από ένα μήνα. Το
ίδιο βράδυ της δολοφονίας ξεκινούν συγκεντρώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία
στην περιοχή των Εξαρχείων και του κέντρου
ενώ το επόμενο πρωί, Κυριακή, οργανώνονται
διαδηλώσεις σε μια σειρά πόλεις. Στην Αθήνα
μια διαδήλωση με πολλές χιλιάδες κόσμο βαδίζει από το Μουσείο μέχρι τη ΓΑΔΑ και τη
Βουλή έχοντας μπροστά το πανό της Κατάληψης της Νομικής που έγραφε «Δολοφόνοι». Η
διαδήλωση δέχεται την επίθεση της αστυνομίας με δακρυγόνα και ΜΑΤατζήδες φωτογραφίζονται να έχουν βγάλει τα περίστροφα και
να σημαδεύουν προκλητικά τους διαδηλωτές.
Το σύνθημα που δονεί είναι το “Στις τράπεζες
λεφτά, στη νεολαία σφαίρες, για τούτη την κυβέρνηση τελειώσανε οι μέρες” καθώς λίγες
βδομάδες πριν ο Καραμανλής είχε ανακοινώσει ότι η κυβέρνηση θα δώσει 28 δις στις τράπεζες για να τις σώσει από τη χρεοκοπία.
Την Δευτέρα 8 Δεκέμβρη τα σχολεία σε πολλές συνοικίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και σε δεκάδες πόλεις και κωμοπόλεις,
ακόμη και εκεί που σπάνια γίνονται διαμαρτυρίες, κλείνουν και οι μαθητές οργανώνουν διαδηλώσεις έξω από τα αστυνομικά τμήματα. Τα
σχολεία της Γκράβας πάνε στο Α.Τ Πατησίων
το οποίο δέχεται κυριολεκτικά μια βροχή από
πέτρες.
Οι φοιτητές οργανώνουν έκτακτες συνελεύσεις, αποφασίζουν καταλήψεις και βγαίνουν

στους δρόμους μαζί με τους μαθητές. Στο κέντρο της Αθήνας οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι από τη νεολαία. Το απόγευμα ενώνονται
μαζί τους και οι εργαζόμενοι σε μια διαδήλωση σεισμό, παρά την άγρια καταστολή της
αστυνομίας που έπνιξε τους δρόμους στα χημικά. Όλο το κέντρο της Αθήνας από την ΑΣΟΕΕ μέχρι το Μοναστηράκι και την Συγγρού ξεχειλίζει από διαδηλωτές.
Τα επεισόδια που εκτυλίσσονται εκείνο το
βράδυ σε όλη τη χώρα, αφήνουν άφωνους
τους πολιτικούς και τους μεγαλοδημοσιογράφους στα τηλεοπτικά πάνελ, που καλούν τους
πάντες να καταδικάσουν «τη βία απ’ όπου κι αν
προέρχεται». Ο πανικός είναι τεράστιος. Η Κυβερνητική Επιτροπή συνεδρίασε έκτακτα εκείνο το βράδυ και υπήρξαν «διαρροές» για ενεργοποίηση του άρθρου 48 του Συντάγματος για
την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης ώστε ο στρατός να αποκαταστήσει
την «τάξη». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
αναγκάστηκε να διαψεύσει τις φήμες.

Κροκοδείλια δάκρυα
Η κυβέρνηση τελικά επέλεξε άλλη αντιμετώπιση. Κροκοδείλια δάκρυα για το «ατυχές συμβάν» και δηλώσεις ότι η αστυνομία είναι «αμυνόμενη». Ο Πρ. Παυλόπουλος, υπουργός Εσωτερικών τότε και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού υπέβαλε για λόγους «ευθιξίας» την παραίτησή του που δεν έκανε δεκτή
ο πρωθυπουργός Καραμανλής, έδωσε μια δακρύβρεχτη συνέντευξη Τύπου. Όμως, οι τεχνικοί του Μέγκα που την κάλυπταν, κυκλοφόρησαν εικόνες λίγο πριν αυτή ξεκινήσει με τον
«συντετριμμένο» υπουργό να χαριεντίζεται
μπροστά στις κάμερες. Ο δε Στυλιανίδης,
υπουργός Παιδείας, το βράδυ της δολοφονίας
τα έσπαγε στα μπουζούκια.
Διαδηλώσεις οργανώνονται σε ελληνικά
προξενεία και πρεσβείες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ελλάδα για μέρες γίνεται πρώτη είδηση σε όλα τα διεθνή μέσα ενώ ήδη έχει ξεκινήσει μια βδομάδα καθημερινών μαζικών διαδηλώσεων. Η κηδεία του Αλέξη στη Νέα Σμύρνη
μετατρέπεται σε μια τεράστια οργισμένη διαδήλωση. Οι πρυτάνεις αποφασίζουν να κλείσουν τις σχολές, αυτό όμως δεν μπορεί να

εφαρμοστεί καθώς οι φοιτητικές καταλήψεις
έχουν το πάνω χέρι. Μετά τις διαδηλώσεις οργανώνονται συντονιστικές συνελεύσεις. Στη
Νομική, στον πρώτο όροφο συνεδριάζουν οι
σύλλογοι των εργαζόμενων. Στον πέμπτο οι
φοιτητές και στον έβδομο οι μαθητές.
Επόμενο κέντρο είναι η ήδη καλεσμένη πανεργατική απεργία στις 10 Δεκέμβρη. Οι ηγεσίες των συνδικάτων καλούν μόνο συγκέντρωση και όχι διαδήλωση “για να μην πολωθεί το
κλίμα” μετά από έκκληση του Καραμανλή στους
προέδρους της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να αναβάλουν την απεργία. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να
σταματήσει το κίνημα. Η ΠΟΣΔΕΠ έχει ήδη ανακοινώσει τριήμερη απεργία, η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ
κηρύσσουν 24ωρη απεργία. Η απεργία στις
10/12 γίνεται και η απόφαση των δυνάμεων της
Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς να γίνει διαδήλωση από το Μουσείο μέχρι τη Βουλή, βρίσκει μαζική ανταπόκριση από τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαθητές.
Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τα Χριστούγεννα όπου η φωτογραφία με το χριστουγεννιάτικο δέντρο να καίγεται στο κέντρο της
Πλατείας Συντάγματος, κάνει τον γύρο του κόσμου. Νέο ραντεβού ορίζεται στις 9 Γενάρη,
την επέτειο της δολοφονίας του καθηγητή Τεμπονέρα το 1991 στην Πάτρα, από μέλη της ΟΝΝΕΔ. Μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων
το Ισραήλ ξεκινά νέα σφαγή στη Γάζα και η εξέγερση συνδέεται με το αντιπολεμικό κίνημα. Αυτές οι εξελίξεις μετατρέπουν τη διαδήλωση στις
9 Γενάρη σε ένα τεράστιο ποτάμι με κεντρικό
σύνθημα “Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, από τα Εξάρχεια μέχρι την Παλαιστίνη”.
Λίγους μήνες μετά, το φθινόπωρο του 2009
η κυβέρνηση των δολοφόνων, πέφτει, κάτω
από τη συνεχιζόμενη πίεση των αγώνων με την
εξέγερση του Δεκέμβρη να έχει σφραγίσει τις
εξελίξεις. Ο Δεκέμβρης του 2008 έχει γίνει
ορόσημο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Από την Γαλλία και την Γερμανία μέχρι
την Τουρκία, η φωτογραφία του αδικοχαμένου
Αλέξη Γρηγορόπουλου γίνεται σύμβολο, πλακάτ στα χέρια των διαδηλωτών μπαίνοντας στο
πάνθεο των απλών αθρώπων που έχασαν τη
ζωή τους αντιμέτωποι με την αστυνομκή βία
του συστήματος.

7/12/2008, Διαδήλωση προς την ΓΑΔΑ την επόμενη της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

Η

εξέγερση του Δεκέμβρη το
2008 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Η δολοφονία του Αλέξη
αποτέλεσε τη σπίθα σε ένα εύφλεκτο
υλικό που είχε συσσωρευτεί όλο το
προηγούμενο διάστημα.
Ο Καραμανλής είχε κερδίσει τις
εκλογές το 2004 με σημαία του το
«άνοιγμα στο μεσαίο χώρο». Μια από
τις πρώτες του συμβολικές κινήσεις
ως πρωθυπουργός ήταν να επισκεφθεί το μαρτυρικό τόπο της εξορίας,
τον Άη Στράτη. Αλλά ένα χρόνο μετά
οι απόπειρες να συνεχίσει τις νεοφιλελεύθερες «μεταρρυθμίσεις» της κυβέρνησης Σημίτη είχαν ήδη ξεκινήσει,
συναντώντας με το καλημέρα αντιστάσεις.
Ξεκίνησε ένα μπαράζ από αγώνες
στους εργατικούς χώρους: Αγώνες
των συμβασιούχων για μονιμοποίηση,
απεργία στα νοσοκομεία, απεργία
διαρκείας στις τράπεζες, απεργία στις
πρώην ΔΕΚΟ ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις το 2005. Το 2006 ακολουθεί το
πρώτο κύμα φοιτητικών καταλήψεων
ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου 16 και το «νόμο πλαίσιο», στη
συνέχεια η μεγάλη απεργία διαρκείας
των δασκάλων και την σκυτάλη παίρνει ξανά το φοιτητικό κίνημα με ένα
δεύτερο κύμα φοιτητικών καταλήψεων. Το καλοκαίρι η κυβέρνηση βυθίζεται σε ακόμη μεγαλύτερη κρίση καθώς οι φωτιές που κατακαίνε όλη τη
χώρα αφήνοντας πίσω τους 63 νεκρούς στην Ηλεία αναδεικνύουν τη
διάλυση που έχουν φέρει οι πολιτικές
λιτότητας στην Πυροσβεστική.
Ο Καραμανλής επιχειρεί μια φυγή
προς τα εμπρός προκηρύσσοντας
πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβρη του
2007 που τις κερδίζει, έχοντας χάσει
όμως 350 χιλιάδες ψήφους και με την
«αυτοδυναμία» του να έχει περιοριστεί σε μια πλειοψηφία μόλις 2
εδρών.
Όλο αυτό το διάστημα η πολιτική
της ΝΔ χαρακτηρίζεται από μια ακροδεξιά στροφή που έχει σαν πυλώνες
της από τη μια την άγρια ρατσιστική
πολιτική απέναντι στους μετανάστες
και τους πρόσφυγες και από την άλλη
την εφαρμογή του «νόμου και της τάξης» που συνοψίστηκε στην φράση
του υπουργού Δημόσιας Τάξης Πολύδωρα προς την αστυνομία: «Εσείς είστε οι πραίτορες». Αυτή η στροφή
οδήγησε στην ενίσχυση του ακροδεξιού ΛΑΟΣ και την είσοδό του στην
Βουλή το 2007, χάρη στις ψήφους
του οποίου η ΝΔ κατάφερε να εκλέξει
πρόεδρο της Βουλής. Ο Καραμανλής
στηριζόταν στο ακροδεξιό δεκανίκι
του Καρατζαφύρερ (τότε κόμμα του
Βορίδη, του Γεωργιάδη αλλά και του
Βελόπουλου) για να «προχωρήσει».
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον τα
χαρτιά του ρατσισμού, του «νόμου και
της τάξης» αναβαθμίστηκαν ακόμη
περισσότερο στην ατζέντα της ΝΔ με
τους μηχανισμούς της αστυνομίας
που υλοποιούσαν αυτήν τη γραμμή να
αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν
ό,τι θέλουν. Αυτή η ατζέντα όπλισε
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Σ

τη Γαλλία πέρασε νόμος που απαγορεύει πολίτες και δημοσιογράφους να δημοσιοποιήσουν βίντεο και φωτογραφίες αστυνομικών εν
ώρα δράσης . Με τον ίδιο νόμο γενικεύεται η βιντεο-επιτήρηση των
πολιτών με κάμερες, drones και κινητές κάμερες.

17/11, Διαδήλωση του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: ΣΕΚ Θεσσαλονίκης

στις 6/12/08 το χέρι του Κορκονέα να
δολοφονήσει τον Γρηγορόπουλο την
ίδια ακριβώς μέρα που ένας μετανάστης άφηνε την τελευταία του πνοή
έξω από την Πέτρου Ράλλη, μια διπλή
δολοφονία της αστυνομίας που το
έκτακτο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης έκανε πρωτοσέλιδο.

Ομοιότητες
Οι ομοιότητες με το σήμερα είναι
προφανείς. Οι φασίστες και ακροδεξιοί πολιτικάντηδες του ΛΑΟΣ τότε, καμαρώνουν σήμερα στις υπουργικές
τους θέσεις μέσα στην ίδια την κυβέρνηση της ΝΔ κάνοντας την απόπειρα του Μητσοτάκη να εμφανιστεί
ως ο εκφραστής της «φιλελεύθερης
δεξιάς», να μοιάζει με καρικατούρα
του Καραμανλή. Η ρατσιστική πολιτική που από το 2008 μέχρι σήμερα
έχει αφήσει πίσω της εκατοντάδες νεκρούς στα σύνορα, στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης και στα αστυνομικά
τμήματα, έχει κορυφωθεί από τον
Μάρτη του 2020 σε αυτό που η κυβέρνηση Μητσοτάκη ονομάζει «ασύμμετρο πόλεμο» ενάντια στους πρόσφυγες και στους μετανάστες.
Αν η κυβέρνηση του 2008 δεν προχώρησε τελικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η σημερινή κυβέρνηση
το κάνει με πρόσχημα τον κορονοϊό.
Αμολάει τους τραμπούκους της ΕΛ.ΑΣ
με αδιάκοπες επιχειρήσεις στοχοποιώντας τη νεολαία.
Αυτή η επίθεση βάζει στο στόχαστρο όχι μόνο τη νεολαία αλλά και τα
συνδικάτα και την οργανωμένη αριστερά όπως αποδείχτηκε με τις επιχειρήσεις καταστολής του ΚΚΕ στα
Προπύλαια, του ΣΕΚ στα γραφεία του
αλλά και τις αθρόες συλλήψεις και
διώξεις εκατοντάδων αγωνιστών-

τριων, στην μαθητική πορεία, στο Πολυτεχνείο στις 17 Νοέμβρη, σε διαμαρτυρία γυναικών στο Σύνταγμα.
Ακόμα και στις γειτονιές όπου δέκα
μέλη του ΣΕΚ διώκονται με κατηγορίες “διέγερσης σε ανυπακοή” επειδή
καλούσαν στην πανεργατική απεργία
και στην πορεία του Πολυτεχνείου.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντιμέτωπη με την διπλή κρίση της πανδημίας
και της παγκόσμιας οικονομίας, κλιμακώνει την επίθεση στις κατακτήσεις
και τα δημοκρατικά δικαιώματα, σκορπίζοντας πακέτα δις ευρώ στις τράπεζες και τα αφεντικά, γιατί το μόνο που
την ενδιαφέρει είναι να βγει ζωντανή η
τάξη των «αρίστων» που εκπροσωπεί.
Το δόγμα Χρυσοχοΐδη, όπως εκφράστηκε στην πρόσφατή του επίσκεψη
στην Θεσσαλονίκη, όπου η κυβέρνηση
έκρινε ότι η απάντηση στην εκατόμβη
των νεκρών είναι η αστυνομία, ήταν
σαφές: «Εμείς έξω, εσείς στο σπίτι».
Αλλά δυστυχώς γι’ αυτήν όπως φάνηκε στις 7 Οκτώβρη στο Εφετείο,
στις 17 Νοέμβρη και στις 26 Νοέμβρη
σε όλη τη χώρα, οι εργαζόμενοι και οι
νεολαία δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω. Ο αέρας φυσάει ανάποδα
και το καταγράφουν αυτό ακόμη και οι
φιλικές γι’ αυτήν δημοσκοπήσεις πάνω
στη διαχείριση της πανδημίας αλλά
και τη συνολικότερη πολιτική της.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια
αδύναμη κυβέρνηση σε κατάσταση
πανικού. Και δεν είναι η μόνη. Το φαινόμενο είναι διεθνές. Αν τα διεθνή
ΜΜΕ παρουσίαζαν τον Δεκέμβρη του
2008 σαν την «πρώτη εξέγερση της
παγκόσμιας κρίσης», σήμερα ζούμε
σε ένα περιβάλλον που οι εξεγέρσεις
διαδέχονται η μια την άλλη, κάνοντας
τον γύρο του πλανήτη: Μόνο μέσα
στο τελευταίο δίμηνο οι ΗΠΑ, η Νιγη-

ρία, η Ταϋλάνδη, η Χιλή, η Γουατεμάλα, η Πολωνία, η Λευκορωσία έγιναν
το κέντρο τεράστιων αντιδράσεων.
Στην Γαλλία, όπου ο Μακρόν, το πρότυπο του Χρυσοχοΐδη, παίζοντας το
χαρτί της ισλαμοφοβίας και της τρομοκρατίας έχει εξαπολύσει ένα όργιο
καταστολής και λογοκρισίας «έκτακτης ανάγκης», ο κόσμος βγαίνει κατά
χιλιάδες στους δρόμους ενάντια στις
απαγορεύσεις.
Αυτά τα μηνύματα δίνουν θάρρος
σε ένα κίνημα που δεν έχει ξεχάσει τις
εμπειρίες από δώδεκα χρόνων αγώνες, αντίθετα δυναμώνει τις μάχες του
σήμερα. Οι εμπειρίες αφορούν και την
Αριστερά. Το 2008 η ηγεσία του ΚΚΕ
δεχόταν τα συγχαρητήρια του Καραμανλή στη Βουλή για την “υπεύθυνη
στάση” του αλλά σήμερα δέχεται την
επίθεση του Μητσοτάκη γιατί τόλμησε
να αμφισβητήσει την απαγόρευση. Και
ό,τι προσπάθειες και να κάνει ο Τσίπρας απλώνοντας ξανά και ξανά χέρι
βοηθείας στην κυβέρνηση τη μια λόγων «εθνικών κινδύνων», την άλλη λόγω «πανδημίας» και πάντα σαν «υπεύθυνη αντυιπολίτευση», το σενάριο της
συναίνεσης δεν βγαίνει ούτε από τα
πάνω ούτε από τα κάτω -όπου οι αντιδράσεις καταφέρνουν να ενώσουν την
αριστερά στο δρόμο.
Επιπλέον, η αντικαπιταλιστική αριστερά που εκείνο τον Δεκέμβρη του
2008 πρωτοστάτησε στο κίνημα της
νεολαίας και λίγους μήνες μετά στη
δημιουργία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, είναι ακόμη εδώ, δύναμη κλιμάκωσης, συντονισμού και ενότητας των αγώνων που
μπορούν να τσακίσουν τα βάρβαρα
σχέδια και την ίδια την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας.

Γιώργος Πίττας

Σε κανένα δεν πιστεύω να κάνει εντύπωση πώς ούτε η Γαλλία προβλέπει
ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας – αλλά ποντάρει σε ισχυροποίηση της αστυνομοκρατίας με 15 εκατομμύρια ευρώ. Όλα καλά όμως, μην
παρεξηγούμε τον Μακρόν, είναι έτοιμος να τιμήσει την ελευθεροτυπία κάθε
στιγμή, ή μάλλον μόνο όταν είναι να επιβάλλει την προβολή προσβλητικών
για τον μουσουλμανικό πληθυσμό σκίτσων σε σημεία της πόλης…
Στα δικά μας, στις 17 Νοέμβρη γίναμε όλα θεατές επίδειξης άλογης αστυνομοκρατίας από την κυβέρνηση. Οι διαδηλωτές σε απόσταση και με μάσκες, ενώ ορδές αστυνομικών με αύρες, γκλομπ και μηχανές, να μην τηρούν
κανέναν μέτρο προστασίας. Πολιτικός αυταρχισμός, καταστολή και βία
στους δρόμους και στα τηλεοπτικά στούντιο ο Χρυσοχοΐδης να μιλάει για
«ανοχή στις πολιτικές εκδηλώσεις» και τα ρέστα.
Και ίσως δεν έχει θεσμοθετηθεί κάτι αντίστοιχο σε εμάς – όμως πάντα
υπάρχει ο τραμπουκισμός απέναντι σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ
που δεν είναι ακριβώς «της γραμμής». Ενδεικτικά αναφέρω ένα περιστατικό
στις 17Ν που επιβλήθηκε πρόστιμο σε φωτορεπόρτερ, γιατί φορούσε αντιασφυξιογόνα μάσκα, αντί χειρουργικής μάσκας. Αλλά και να θυμίσω τον αποκλεισμό της δημοσιογραφικής κάλυψης σε στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων.
Οπτικοακουστικά ντοκουμέντα που ξεγυμνώνουν την αστυνομική αυθαιρεσία έχουν συνδράμει στην γιγάντωση ολόκληρων κινημάτων, στην αμφισβήτηση των επίσημων πηγών, αλλά και (ενίοτε) στην απόδοση δικαιοσύνης.

Υπόθεση Αλέξη
Το 2008 είχαμε τη δολοφονία του ανήλικου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, από το χέρι του Κορκονέα. Και ενώ τα μίντια συνεχίζουν το δελτίου
τύπου της ΓΑΔΑ, το MEGA το πάει ένα βήμα παρά πέρα και κυκλοφορεί αλλοιωμένο βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας. Το κανονικό βίντεο κυκλοφορεί αρχικά μόνο στο διαδίκτυο, που αποτύπωσε τα συνθήκες της δολοφονίας και αποδείκνυε την ήρεμη ψυχική κατάσταση του δράστη, αλλά και κατέρριπτε το αφήγημα άμυνας του αστυνομικού-δολοφόνου.

Υπόθεση Ζackie Oh - Ζακ Κωστόπουλου
Πάλι βίντεο- ντοκουμέντο έρχεται να καταρρίψει το αφήγημα της ΓΑΔΑ
που τα μίντια επαναλάμβαναν πειθήνια. Το μαχαίρι που υποτίθεται πώς κράταγε ο δολοφονημένος Ζακ φαίνεται ξεκάθαρα σε βίντεο που κυκλοφόρησε
πώς πρόκειται για «φυτεμένο» στοιχείο. Στο ίδιο βίντεο, τραβηγμένο από πολίτη, φαίνεται η βαναυσότητα των αστυνομικών απέναντι στον αιμόφυρτο
Ζακ.

ΗΠΑ και BLACK LIVES MATTER
Η δολοφονία του George Floyd καταγράφηκε και διαδόθηκε τόσο από ειδησεογραφικά πρακτορεία όλου του κόσμου, όσο και από λογαριασμούς σε
κοινωνικά δίκτυα. Ξέσπασαν άμεσα διαδηλώσεις. Δεν ήταν η πρώτη φορά,
που στις ΗΠΑ, ένα περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας κατάφερνε να κάνει κάτι ασύλληπτα δύσκολο: να προκαλέσει ηχηρές αντιδράσεις την ίδια
χρονική στιγμή σε όλες τις πολιτείες. Το 2014 είχε γίνει κάτι αντίστοιχο με
τη δολοφονία του Έρικ Γκάρνερ. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν δει
το βίντεο όπου εκλιπαρούσε για τη ζωή του και επανέλαβε έντεκα φορές
«Δεν μπορώ να αναπνεύσω», ενώ ο αστυνομικός Πανταλέο τον έσφιγγε μέχρι να ξεψυχήσει. Το δικαστήριο ώστοσο δεν βρήκε τίποτα το επιλήψιμο. Λίγο μετά, ο Ομπάμα εκφώνησε -για τα τυπικά- μια ομιλία για το «έθνος δικαίου». Ο κόσμος συνέχισε να είναι στους δρόμους. Τότε ένα πιο συντηρητικό κομμάτι του κινήματος έμεινε σε δύο αιτήματα: κάμερες στις στολές των
αστυνομικών και ανεξάρτητους κατήγορους που θα ερευνούσαν τις αστυνομικές παραβάσεις. Πλέον, το αίτημα «Αποχρηματοδότηση - Αφοπλισμός Διάλυση» κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.
Η αστυνομική βία απολαμβάνει, παγκοσμίως, ένα θεσμικό πέπλο προστασίας (ενδεικτικό πως πλέον ο Κορκονέας κυκλοφορεί ελεύθερος). Μικρό
οχύρωμα ενάντια της είναι η ελεύθερη δημοσιογραφία και η καταγραφή
από όποιο θεωρήσει πώς γίνεται μάρτυρας κατάχρησης εξουσίας και καταπάτησης δικαιωμάτων.

Χριστίνα Μανωλακάκη
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Νεολαία

AEGEAN

Οργανώνουμε τη δράση…

Μ

ε αφορμή την πανεργατική απεργία της 26ης Νοεμβρίου,
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
εξόρμηση των φοιτητριών του Σοσιαλιστικού Εργατικού
Κόμματος στον χώρο των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου
Αθηνών, στην περιοχή Ζωγράφου.
Οι οικότροφοι των Εστιών ενημερώθηκαν καταρχήν σχετικά με
την επερχόμενη πανεργατική απεργία και την σχετική συγκέντρωση
διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, καθώς και
για τον τρόπο που προσεγγίζει τόσο ιδεολογικά όσο και πρακτικά
το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και θα συνεχίζουν να ανακύπτουν τόσο στον τομέα της Υγείας
όσο και σε αυτόν της Παιδείας, και για τις επόμενες κινήσεις μας
για την αντιμετώπιση και τηνεξάλειψή τους. Μέσα από τις εποικοδομητικές συζητήσεις με τους φοιτητές/οικοτρόφους, ανταλλάχθηκαν απόψεις, προβληματισμοί και αναδύθηκε μια νέα ισχυρή συμ-

Μ

ε μεγάλη επιτυχία έγινε η εκδήλωση
των φοιτητών/τριών του ΣΕΚ στις
σχολές για τις επαναστατικές ιδέες
του Τρότσκι. Η εκδήλωση έγινε με δια ζώσης
συμμετοχή στα γραφεία της ΚΕΕΡΦΑ αλλά
και με διαδικτυακή συμμετοχή πανελλαδικά.
Πάνω απο 50 άτομα συμμετείχαν, στην πλειοψηφία τους φοιτητές και όχι μόνο.
Την εισήγηση από πλευράς του ΣΕΚ στις
σχολές έκανε ο Αλέξανδρος Κοροβέσης
φοιτητής στο ΠΑΔΑ. Από τις πιο πολυσυζητημένες και παρεξηγημένες μορφές της πολιτικής ιστορίας αποτελεί ο μεγάλος επαναστάτης Λέων Τρότσκι. Μια από τις πρώτες
σπουδαίες συνεισφορές του είναι η θεωρία
της Διαρκούς Επανάστασης. Ο νόμος της
συνδυασμένης και ανισομερούς ανάπτυξης
του καπιταλισμού και η κεντρικότητα του
ρόλου της εργατικής τάξης είναι φάρος και
στις εξεγέρσεις του σήμερα. Σε μια περίοδο
που οι εξεγέρσεις απλώνονται από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής μέχρι τις αραβικές χώρες και τις εξεγέρσεις στην Ασία, μέχρι τα καπιταλιστικά κέντρα την Γαλλία ή τις
ΗΠΑ. Η Tρίτη Διεθνής το 1919 δημιουργήθηκε για να στηρίξει αυτή την διεθνιστική
πολιτική και να εκπαιδεύσει τα νεαρά επαναστατικά κόμματα που έμπαιναν στη μάχη με
την έμπνευση της πρώτης νικηφόρας εργατικής επανάστασης στον κόσμο. Κέντρικό
ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έπαιξε η πολιτική του Ενιαίου Μετώπου. Η κοινή δράση
και ενότητα στην πράξη της εργατικής τάξης είναι κομβική τακτική για να νικήσουν οι
αγώνες αλλά και για να δυναμώνει το επαναστατικό κόμμα ταυτόχρονα.
Σε αυτό το θέμα έγιναν πολλές τοποθετήσεις συνδεδεμένες με τις μάχες του σήμερα
όπως οι απεργίες ή το αντιφασιστικό κίνημα
και ο ρόλος της ΚΕΕΡΦΑ. Οι μάχες όλης της
τελευταίας περιόδου από τις 7 Οκτώβρη και
την μεγαλειώδη συγκέντρωση έξω από το
Εφετείο, οι συγκεντρώσεις στις πύλες των
νοσοκομείων, το Πολυτεχνείο και η απεργία
στις 26/11 δείχνουν οτι οι αγώνες συνεχίζονται και η επαναστατική δράση δεν σταματά
από τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης μέσα στην πανδημία. Αποτελούν παραδείγματα κοινής δράσης και πρωτοβουλίας των
επαναστατών. Οι αγώνες σε όλες τις χώρες
διατυπώνουν κοινά αιτήματα και δείχνουν
οτι η εργατική τάξη δεν έχει χρώματα και
δεν μπορεί να παλεύει για τον σοσιαλισμό
σε μια μόνο χώρα με εθνικά χρώματα αλλά

μαχία σημαντική για τον αγώνα μας ενάντια στις απαγορεύσεις,
ενάντια στις απάνθρωπες πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης που
έχουν ως στόχο τον ευτελισμό της ανθρώπινης ζωής, την σωματική
και πνευματική εξαθλίωση και εν τέλει εξόντωση των πολιτών. Η
Υγεία και η Παιδεία είναι υπόθεση όλων μας.
Μαθητες-Φοιτητές-Εργατιά ενώνουμε τις φωνές μας και απαιτούμε:
Ανοιχτές σχολές με επαρκείς προσλήψεις καθηγητών και καθαριστών και παροχή όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας
Ενα αξιοπρεπές σύστημα Υγείας με περισσότερους γιατρούς και
ΜΕΘ. Η απάντηση στην πανδημία είναι λεφτά για την Υγεία και την
Παιδεία και όχι πολεμικοί εξοπλισμοί, απαγορεύσεις, πρόστιμα και
καταστολή.

Λειρύα Μπέκα, φοιτήτρια Φιλοσοφικής ,
οικότροφος στις εστίες ΕΚΠΑ

…και τη συζήτηση
διεθνώς. Το μεταβατικό πρόγραμμα στο σήμερα και το πως μπολιάζει τους αγώνες είναι σημείο κλειδί για να δυναμώνει η αυτοπεποίθηση της εργατικής τάξης που είναι
και η μοναδική που μπορεί να το επιβάλλει.

Αιτήματα
Πάνω σε αυτή την παράδοση του Τρότσκι
το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ απλώνουν αιτήματα που γίνονται κτήμα του συνόλου της εργατικής τάξης. Από την διαγραφή του χρέους και την κρατικοποίηση των μεγάλων
επιχειρήσεων χωρίς αποζημίωση για τα
αφεντικά και με εργατικό έλεγχο και την
έξοδο από την ΕΕ και το ευρώ μέχρι την
συγκεκριμενοποίηση τους τώρα μέσα στην
πανδημία για την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, τις προσλήψεις στην Υγεία και την
Παιδεία, την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Για να μπορέσουμε να παίξουμε αυτό τον ρόλο, χρειαζόμαστε το επαναστατικό κόμμα. Ο Τρότσκι είχε πει πως αν
άλλαζε κάτι σε όλη του την ζωή ήταν να είχε οργανωθεί πιο νωρίς στο μπολσεβίκικο

κόμμα. Από το 1917 που οργανώθηκε και
μετά δεν σταμάτησε την προσπάθεια ακόμα
και στις πιο δύσκολες συνθήκες να παλεύει
για το χτίσιμο επαναστατικών κομμάτων.
Στο ερώτημα γιατί κόμμα, η απάντηση είναι
απλή. Για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Το επαναστατικό κόμμα αποφασίζει δημοκρατικά και εκτελεί συγκεντρωτικά.
Η εργατική τάξη δεν είναι ενιαία, επηρεάζεται από μια σειρά ιδέες και για αυτό τον λόγο οι πρωτοβουλίες και η θεωρία ενος επαναστατικού κόμματος για να τραβάει μπροστά και να συναντιέται με τα πιο προχωρημένα κομματια της τάξης είναι μονόδρομος
για να κερδηθεί η πλειοψηφία στις επαναστατικές ιδέες. Η εκδήλωση, μας κράτησε
αμείωτο το ενδιαφέρον, έγιναν ερωτήσεις,
ήταν μια πραγματικά εμπνευστική συζήτηση
που μας γέμισε με ενθουσιασμό για να συνεχίσουμε. Η εργατική τάξη θα νικήσει και
θα καταφέρει να αλλάξει τον κόσμο.

Πελαγία Κατέλη
φοιτήτρια ΕΚΠΑ τουρκικών σπουδών

Την Παρασκευή 4/12, στις 4μμ, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΣΕΚ στις Σχολές οργανώνουν συζήτηση με θέμα
“Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική”, με ομιλητή το Γιάννη Σουμπάση, φοιτητή ΗΜΜΥ. Η συζήτηση θα γίνει στα
γραφεία της ΚΕΕΡΦΑ (Αιόλου 47, πέμπτος όροφος) και διαδικτυακά μέσω zoom (tinyurl.com/seksxoles).

Το Σάββατο 5/12, στις 2.30μμ οι μαθητές/τριες Anticapitalista, οργανώνουν συζήτηση
στα γραφεία της ΚΕΕΡΦΑ με θέμα “12 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη
Γρηγορόπουλου”, με ομιλητή τον Αλέξανδρο Κοροβέση. Διαδικτυακή συμμετοχή στο
σύνδεσμο join.skype.com/lx9lrXseOKd1.

Το σκάνδαλο
των ιδιωτικοποιήσεων

Η

κυβέρνηση της Ν.Δ. αποφάσισε να δώσει 120 εκ ευρώ στην ιδιωτική αεροπορική εταιρεία Aegean προκειμένου να μην
χρεοκοπήσει μιας και η επιβατική κίνηση έχει
σχεδόν μηδενιστεί λόγω του covid-19. Η κίνηση
αυτή είναι πραγματικά εξοργιστική αν αναλογιστούμε ότι όταν ο κόσμος, για να θωρακιστεί η
δημόσια Υγεία, ζητά προσλήψεις στα νοσοκομεία και στα σχολεία η αγορά και συντήρηση λεωφορείων στα ΜΜΜ, η μόνιμη επωδός της κυβέρνησης είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα.
Οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. έχουν διαχρονικά
δείξει ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η
ενίσχυση και διάσωση των μεγαλοεπιχειρηματιών. Η Ν.Δ. του Καραμανλή αγόρασε το 1975
την Ολυμπιακή από τον Ωνάση για 68 εκ. δολάρια, αφού ο επιχειρηματίας είχε ζητήσει (δεν τα
πήρε) 45 εκ. δολάρια ενίσχυση λόγω της τότε
κρίσης του πετρελαίου. Η ΟΑ μέχρι τότε δεν είχε παρουσιάσει ποτέ κέρδη!
25 χρόνια αργότερα, το 2009, ένα μήνα πριν
τις εκλογές, η Ν.Δ. του Καραμανλή του νεότερου (παρά τους μεγάλους αγώνες των εργαζομένων), πούλησε την ΟΑ στον Βγενόπουλο, πάνω που η εταιρεία είχε αρχίσει να ορθοποδεί
και πάλι. Ο τότε υπουργός Ανάπτυξης (κι αμέσως πριν Μεταφορών) Κ. Χατζηδάκης πανηγύριζε για την πώληση λέγοντας ότι η ΟΑ σώζεται
και ταυτόχρονα σπάει έτσι το μονοπώλιο στις
αερομεταφορές.
Ο Βγενόπουλος περιόρισε δραματικά το δίκτυο της ΟΑ και την οδήγησε απαξιωμένη πλέον προς την ολοκλήρωση του σχεδίου που ήταν
η απορρόφησή της από την Aegean του Βασιλάκη το 2012, πάλι με κυβέρνηση Ν.Δ. Αφού καταργήθηκε το "κακό" κρατικό μονοπώλιο, η Ν.Δ.
δημιούργησε ένα "καλό" ιδιωτικό μονοπώλιο,
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τα μεγάλα κέρδη που ανακοίνωνε έκτοτε η Aegean.
Αφού λοιπόν οι υπουργοί της Ν.Δ. έκαναν τον
πατέρα Βασιλάκη αφεντικό των αερομεταφορών, έρχονται τώρα να επιδοτήσουν και τον γιο
Βασιλάκη, την ώρα που χιλιάδες εργαζομένων
αναγκάζονται να ζουν με την "ελεημοσύνη" των
534 ευρώ. Πρόκειται περί τεράστιου σκανδάλου, πόσο μάλλον όταν η κυβέρνηση δεν επιβεβαιώνει ότι για τα 120 εκ. θα πάρει μετοχές της
εταιρείας (όπως έκανε, αποκτώντας δικαίωμα
βέτο στα Δ.Σ., η Γερμανία με τη Lufthansa).
Ομολογεί έτσι ότι δίνει επιδότηση σε ιδιωτική
εταιρεία, κάτι που απαγορεύεται και από τον
κανονισμό της ΕΕ.
Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της περιβόητης "ελεύθερης οικονομίας": όλα για τους κεφαλαιοκράτες! Αφού οι κυβερνήσεις απαξιώσουν
τις κερδοφόρες κρατικές εταιρείες, τις πουλάνε
κοψοχρονιά στους ανταγωνιστές τους κι όταν
αυτοί παρουσιάσουν ζημιές τους διασώζουν.
Σημειωτέον ότι, παρά τη συκοφάντηση των εργατικών αγώνων ως υπευθύνων για την κακή
πορεία της ΟΑ μετά την δεκαετία του ‘80, η
πρώτη μεγάλη (και νικηφόρα) απεργία στην
εταιρεία έγινε το 1965, για την ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης Εργασίας.

Άγγελος Σπανόπουλος,
μέλος ΔΣ Πανελλήνιου Σωματείου Τουριστικών
Συνοδών και πρώην εργαζόμενος στην ΟΑ
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Πολιτισμός

Τα βιβλία είναι όπλα

ΕΥΑ ΚΟΤΑΜΑΝΙΔΟΥ 1936-2020

Ανατρεπτική γυναίκα και ηθοποιός

Α

ν υποθέσουμε ότι από κάθε
ρόλο που παίζουν οι ηθοποιοί
όλο και κάτι μένει μέσα τους
σαν να είναι δικό τους, οι ρόλοι που
έπαιξε η Εύα Κοταμανίδου, η οποία
έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ημέρες,
άφησαν τη σφραγίδα της αγωνίστριας, της αντιστασιακής, της ανατρεπτικής γυναίκας. Ίσως επειδή αυτοί οι ρόλοι της ταίριαζαν. Ίσως επειδή αυτά που έζησε η Ηλέκτρα του
“Θίασου” του Αγγελόπουλου, από το
1939 έως το 1952, τα θυμάται και η
Εύα σαν παιδί. Όταν ήρθαν οι γονείς
της από τον Πόντο και εγκαταστάθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr
Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ • τηλ. 2105247584

Αξίζει να δούμε ένα μικρό κομμάτι
από το μνημειώδη μονόλογο των Δεκεμβριανών που έλεγε στον Θίασο
του Αγγελόπουλου:
“Φύγαν οι Γερμανοί, φθινόπωρο
του 44, τον Οκτώβρη... μπήκαν στην
Αθήνα οι Εγγλέζοι του στρατηγού
Σκόμπι. Έγινε και η πρώτη κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Παπανδρέου. Γινόντουσαν συγκεντρώσεις.
Υπήρχε ενθουσιασμός γιατί όλος ο
κόσμος είχε πιστέψει στην Απελευθέρωση. Γιατί έδωσε. Ό,τι ήταν να
δώσει το είχε δώσει. Και πίστεψε
ακόμα και στις συμμαχίες και στους
συμμάχους. Έτσι που όταν ήρθε η
διαφωνία τότε με το τελεσίγραφο
του Σκόμπι για τη διάλυση των ανταρτών, την παραίτηση των υπουργών της αριστεράς που ακολούθησε
και τους φασίστες συνεργάτες των
χιτλερικών ελεύθερους και οπλισμένους ξανά από τον Σκόμπι νιώσαμε
να μας προδίδουν.
Μας ειδοποίησαν να κατέβουμε
στη διαδήλωση. Κι αν σας πω όχι
επειδή μας ειδοποίησαν. Θαρρείς κι
ο κόσμος κατέβηκε μόνος του. Όμως
οι Άγγλοι αυτό προετοίμαζαν. Θέλαν
την ένοπλη σύγκρουση. Αλλά εμείς
δεν ξέραμε. Κατέβηκε ο κόσμος με
σημαίες, με συγκίνηση, φωνάζοντας.
Εκείνο το χτύπημα, εκείνη την ημέρα
Κυριακή 3 Δεκέμβρη μας ξάφνιασε.
Πολύς κόσμος είχε κατέβει με τα παιδιά του. Τόσο δεν το περίμενε...”.
Σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα 28
άτομα. Η Μάχη της Αθήνας είχε αρχίσει. 33 μέρες κράτησε. Σε αυτά τα γεγονότα που εξιστορεί σε αυτό το μονόλογο η Εύα Κοταμανίδου θα ήταν
τότε περίπου 10 χρονών. Γεννήθηκε
το 1936, μέσα στη Δικτατορία της 4ης
Αυγούστου, έζησε τους Ιταλούς, την
εισβολή των Γερμανών, τον Εμφύλιο.
Η ίδια από μικρή ηλικία μπήκε στην
ενεργό δράση συμμετέχοντας στους
αγώνες της αριστεράς. Ίσως για αυτό
διάλεγε ρόλους της αγωνίστριας, της
αντιστασιακής, της ανατρεπτικής γυναίκας. Όπως της Ηλέκτρας στο “Θίασο” του Αγγελόπουλου. Της Ρόζας
στο έργο του Χριστόφορου Χριστοφή.

Της Ισμήνης στην “Καγκελόπορτα”
του Δημήτρη Μάκρη. Της Ανδρομάχης από τις ομάδες που έπαιξε στο
πλευρό της Ασπασίας Παπαθανασίου.
Της Αντιγόνης από τις “Φόνισσες” του
Ευριπίδη.

Ερμηνείες
Και φυσικά τις έξοχες ερμηνείες
αντιστασιακής γυναίκας σχεδόν σε
όλα τα έργα του Αγγελόπουλου.
Όπως έλεγε και η ίδια άντεξε τα γυρίσματά του μες στη Χούντα, χωρίς
σενάριο, μέσα σε χιόνια και χαλάζι,
τα αργά πλάνα. Γιατί είχε εκπαιδευτεί στο σωματικό θέατρο στη σχολή
του Κάρολου Κουν που είχε τελειώσει. Είχε παίξει όμως και πλήθος
άλλων ρόλων όπως την “Όπερα της
Πεντάρας” που είχε αντικαταστήσει
τη Μερκούρη. “Γαβριήλ Μπόρκμαν”
του Ίψεν. “Ο Λόφος με το συντριβάνι”, του Ρίτσου. “Το παιχνίδι της τρέλας και της φρονιμάδας” στο ΚΘΒΕ,
στο Θέατρο Τέχνης το “Πανηγύρι”
του Κεχαΐδη που ήταν και το πρώτο
της έργο και ένα σωρό άλλα.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ στις 24 Φεβρουαρίου του 1981, στις 11:10 το
βράδυ που στηθήκαμε να τη δούμε
την Αστροφεγγιά μαζί με την Καράντη. Η Κοταμανίδου έπαιζε το ρόλο
της Μερόπης, μιας ωραίας αντιστα-

σιακής δασκάλας του χωριού. Ήταν
τότε που η ελληνική τηλεόραση μόλις έγινε έγχρωμη. Δεν προλάβαμε
όμως γιατί ο σεισμός των 6,7 Ρίχτερ
μας πέταξε έξω από τα σπίτια με τις
πιτζάμες... Μετά από μέρες μάθαμε
ότι κάτοικοι της Περαχώρας που είχε καταστραφεί από το σεισμό γλίτωσαν, γιατί είχαν μαζευτεί όλοι στο
καφενείο να παρακολουθήσουν την
Αστροφεγγιά.
Η παρουσία της ήταν αισθητή και
στο συνδικαλιστικό κίνημα των ηθοποιών. Αρθρογραφούσε στην εφημερίδα του σωματείου Ατάκα, από το
1981 εκλεγόταν στο ΔΣ του ΣΕΗ κι
από το 2004 έως 2006 ήταν αντιπρόεδρος του σωματείου. Σημαντική
ήταν η βοήθεια της στην οργάνωση
της Ημέρας του Ηθοποιού το 2004
και 2005 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού,
ενώ θυμάμαι και τη στήριξή της το
2005, στη διοργάνωση ποδοσφαιρικού αγώνα από το ΣΕΗ με συναδέλφους από την Αλβανία, ενάντια στο
ρατσισμό και την ξενοφοβία των
ημερών.
Την αποχαιρετήσαμε τη Δευτέρα
30/11 στο νεκροταφείο του Κόκκινου
Μύλου.

Αλέξανδρος Μαρτζούκος
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών
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ε 16 χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο Π. Μπούμπας, πρώην διοικητής του Γηροκομείου Αθηνών, ο οποίος
βρέθηκε ένοχος για απιστία και υπεξαίρεση σε
βαθμό κακουργήματος. Ποινή 13 ετών και 2 μηνών επιβλήθηκε επίσης στον Α. Διονυσόπουλο,
πρώην γραμματέα του έκπτωτου διοικητικού συμβουλίου και ποινή 9 ετών και 2 μηνών στον Ε. Γρινιεζάκη, πρώην ταμία του έκπτωτου διοικητικού
συμβουλίου.
Η διοίκηση Μπούμπα ευθύνεται και για την φοβερή υποβάθμιση του ιδρύματος, ενώ γίνονταν
καταγγελίες για κακομεταχείριση των ηλικιωμένων και των εργαζόμενων. Ο Αρχιμανδρίτης
Μπούμπας είχε κάνει μήνυση για συκοφαντική
δυσφήμιση στους τέσσερις δημοτικούς συμβούλους που κατήγγειλαν τα όσα συνέβαιναν στο Γηροκομείο (Σ. Αγγελίδου, Ν. Σοφιανός, Ε. Πορτάλιου, Π. Κωνσταντίνου).
Τα τελευταία χρόνια, και ενώ είχε ξεκινήσει η
ποινική διερεύνηση, οι απολύσεις και η απληρωσιά των εργαζόμενων συνεχίστηκαν. Οι περισσότεροι χώροι είναι ακατάλληλοι για να φιλοξενούν
ανθρώπους που χρειάζονται φροντίδα. Αρκετοί
εργαζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με απολύσεις
και για πολλά χρόνια χωρίς να πληρώνονται καθόλου.
Η προσωρινή διοίκηση του ακροδεξιού Ζ. Κολιού, διορίστηκε με αποστολή να διεξάγει εκλογές
για νέο ΔΣ. Στην πραγματικότητα συνέχισε στο
ίδιο μοτίβο, ενώ, παράταση στην παράταση, συμπλήρωσε 2 χρόνια χωρίς να έχουν γίνει εκλογές!
Έφτασε δε στο σημείο, στα τέλη του περασμένου Μάρτη, να κάνει έκκληση για βοήθεια ζητώντας είδη πρώτης ανάγκης, ακόμη και τρόφιμα (αν
και τη σίτιση έχει αναλάβει εδώ και χρόνια το Δημοτικό Βρεφοκομείο), παρά την τεράστια περιουσία που διαθέτει το ίδρυμα. Είναι η ατράνταχτη
απόδειξη της απόλυτης αποτυχίας λειτουργίας
μιας πολύτιμης δομής προς όφελος της κοινωνίας, όταν αυτήν την αναλαμβάνουν ιδιώτες, “φιλάνθρωποι” κλπ.
Τέλος, δείγμα της κατάντιας του ιδρύματος είναι ότι λειτουργούν μόλις 3 από τις 9 πτέρυγες,
και φιλοξενούνται 140 ηλικιωμένοι, ενώ με το
άνοιγμα όλων των κλειστών κτιρίων μπορούν να

Νέα από τους χώρους
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Οι καταγγελίες δικαιώθηκαν

κακοδιαχείριση
Μπούμπα που
έφτασε σε απολύσεις και πολύχρονη απλήρωτη
εργασία του προσωπικού. Είναι δικαίωση για το κίνημα αλληλεγγύης από φορείς
της γειτονιάς
όπως ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Άνω Αμπελοκήπων, η Β' ΕΛΜΕ
Αθήνας και άλλοι
φορείς που βρέ2 Απρίλη, Κινητοποίηση της “Ανταρσία. στις γειτονιές της Αθήνας” για το Γηροκομείο
θηκαν στο πλευρό του Σωματείφτάσουν τους 700. Η “Ανταρσία στις Γειτονιές
ου
Εργαζόμενων.
Είναι
μια
δικαίωση πρωτίτης Αθήνας”, με αφορμή την καταδίκη των τριών
στελεχών του ΔΣ του Γηροκομείου, αναφέρει σε στως για την κ. Πολυξένη Πραστάκου, πρώην
ανακοίνωσή της: “Είναι σκάνδαλο ότι η λειτουργία στέλεχος του Γηροκομείου Αθηνών, η οποία
ενός Γηροκομείου που αφορά τις ζωές εκατοντά- δεν δίστασε, έστω και μόνη, να καταγγείλει με
δων γερόντων και γεροντισσών έχει υποβαθμιστεί σθένος τα κακώς κείμενα του 'συστήματος
σε βαθμό εγκληματικό, με ανθρώπους να βρί- Μπούμπα'”.
Η “Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας” καταγσκονται άστεγοι στο δρόμο χωρίς φροντίδα”.
γέλλει τη δημοτική αρχή Μπακογιάννη που δεν
Δικαίωση
έχει πάρει καμία πρωτοβουλία για να σταματήσει
Αναφέρει επίσης πως “η απόφαση αποτελεί δι- η διάλυση του Γηροκομείου, ενώ υπογραμμίζει
καίωση των καταγγελιών δημοτικών συμβούλων ότι μετά την καταδίκη χρειάζεται να διερευνηθεί
της Αθήνας, ανάμεσα τους των νυν συμβούλων η ευθύνη και άλλων μελών του ΔΣ, ενώ πρέπει να
Νίκου Σοφιανού της Λαϊκής Συσπείρωσης και Πέ- καταλογιστούν ευθύνες στον Κολιό που προσπάτρου Κωνσταντίνου της Ανταρσία στις γειτονιές θησε μεσούσης της δίκης να σώσει τον πρώην
της Αθήνας καθώς και των πρώην δημοτικών πρόεδρο. Τέλος, σημειώνει τα αιτήματα για να
συμβούλων Ελένης Πορτάλιου και Σταυρούλας λειτουργήσει το Γηροκομείο με γνώμονα τις
Αγγελίδου, οι οποίοι [...] άσκησαν εμπεριστατω- ανάγκες της κοινωνίας: “Άμεση επίταξη του Γημένη κριτική για λειτουργία παρακράτους μαφιό- ροκομείου Αθηνών, πέρασμα του στο κράτος και
πλήρη λειτουργία με όλο το προσωπικό και με
ζικου τύπου στο Γηροκομείο Αθηνών.
Είναι μια δικαίωση για το Σωματείο Εργαζό- την καταβολή όλων των δεδουλευμένων”.
μενων το οποίο είχε καταγγείλει έγκαιρα την

Α.Φ.

“Διπλή ανάπλαση” όπως “Μεγάλος Περίδρομος”

Τ

ο σύνολο του κόστους του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού πρόκειται
να αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με το σκανδαλώδες “μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, τον Δήμο Αθηναίων, τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, την ΠΑΕ
Παναθηναϊκός και την ΑΕΠ Ελαιώνα” που δημοσιεύτηκε στις 20/11. Πρόκειται για ένα έργο 72 εκατομμυρίων και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θα μπορεί να χρησιμοποιεί δωρεάν το γήπεδο για 99 χρόνια.
Το μνημόνιο αφορά τη λεγόμενη “Διπλή Ανάπλαση” της λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού, έχει συνολικό κόστος 163,5 εκατομμύρια ευρώ
και στόχο την κατασκευή δυο υπερτοπικών χώρων αναψυχής και αθλητισμού. Η δημοσίευση συνοδεύεται από πανηγυρικές δηλώσεις του Γεωργιάδη, του Πατούλη, του Μαλακατέ (προέδρου του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού), του Αλαφούζου (μεγαλομέτοχου της ΠΑΕ), του Ψάλτη (CEO της Alpha
Bank) και του Μπακογιάννη.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η “Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας”, “ο Μπακογιάννης θα χρεώσει το δήμο μέχρι τα μπούνια για
την υλοποίηση του έργου υπονομεύοντας έτσι το όποιο αναγκαίο κοινωνικό του έργο”. Ανάμεσα σε άλλα, η ανακοίνωση αναφέρει: “Η αναμονή
εσόδου του Δήμου, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, προέρχεται από τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου που θα μισθώσει προφανώς σε πολιτικούς του φίλους καθώς και η παραχώρηση από τον Παναθηναϊκό του γηπέδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας που θα γίνει λέει
χώρος πρασίνου.
Βέβαια ο Μπακογιάννης ξέχασε να μας πει ότι ο χώρος του γηπέδου της

λεωφόρου Αλεξάνδρας διεκδικείται από την εκκλησία. Οπότε το άμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών του θα είναι να αδειάσει η Λεωφόρος από τα παιδιά
που συμμετέχουν στα τμήματα του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και άλλων
συλλόγων της περιοχής μέχρι να τελειώσουν τα δικαστήρια για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Κοινώς ζήσε Μάη μου…
Ας μας εξηγήσει όμως ο δήμαρχος τι χρειάζεται η υποβαθμισμένη περιοχή του Βοτανικού ένα εμπορικό κέντρο; Χώρους πρασίνου και αθλοπαιδιών
χρειάζεται και όχι και άλλα μαγαζιά, άλλωστε αρκετά ξενοίκιαστα μαγαζιά
υπάρχουν. Επίσης κανένας δεν καταλαβαίνει γιατί ο Δήμος πρέπει να πληρώσει την ανέγερση του γηπέδου μιας Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας. Ο Δήμος της Αθήνας δεν μπορεί να καλύψει τα συσσίτια των αστέγων
να υποστηρίξει συμπολίτες μας που υποφέρουν και ο δήμαρχος πετάει εκατομμύρια πρώτα στο Μεγάλο Περίδρομο και τώρα στην υποτιθέμενη ανάπλαση του Βοτανικού. Η διαφορά είναι ότι τώρα από 2 εκ. τα έφτασε μάνιμάνι σε 72”.
Η “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας” προχωρά σε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “Η διπλή ανάπλαση Μπακογιάννη σε Ελαιώνα – λ. Αλεξάνδρας
είναι διπλή καταστροφή!” το Σάββατο, 5 Δεκέμβρη στις 5μμ, που θα μεταδοθεί live από τη σελίδα της κίνησης και θα υπάρξει δυνατότητα παρεμβάσεων μέσω zoom. Ομιλητές/τριες θα είναι η Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια
Αρχιτεκτονικής, ο Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ, ο Νάσος
Μπράτσος, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου “Σπορ και κοινωνικές αντιστάσεις”, ο Νίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος ΕΚΠΑ και ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας.

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΤΟ
“ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ”
Συνεχίζονται
οι καταθέσεις

Σ

υνεχίστηκε για 4η ημέρα
το εφετείο των χρυσαυγιτών που επιτέθηκαν το
2013 στον Κοινωνικό Χώρο
“Συνεργείο”, με την εξέταση
τριών μαρτύρων.
Πρώτος εξετάστηκε ο
αστυνομικός Δ. Γώγουλος
από το ΑΤ Ηλιούπολης. Επιβεβαίωσε ότι είδε την μοτοπορεία των χρυσαυγιτών να
περνάει κάτω από το ΑΤ και
κατάλαβε ότι είναι χρυσαυγίτες από το σύνθημα “Αίμα
τιμή Χρυσή Αυγή”. Επιπλέον
κρατούσαν σημαίες τυλιγμένες σε κοντάρια, ενώ, όπως
κατέθεσε ο μάρτυρας, ακολουθούνταν από δυο μηχανές ΔΙΑΣ με αναμμένους
τους φάρους. Ύστερα από
5 λεπτά δέχτηκε τηλέφωνο
από το κέντρο Άμεσης Δράσης που τον ενημέρωσε για
την επίθεση και την ύπαρξη
τραυματία. Είπε ότι δεν μπορούσε να κλείσει το τμήμα
γιατί ήταν μόνος και έφτασε
μετά από μισή ώρα, παρά τη
μικρή απόσταση. Είδε σπασμένη τη τζαμαρία και τον
χώρο βανδαλισμένο. Εκτός
από το ότι επιβεβαίωσε τη
γνώση της αστυνομίας για
την επίθεση και τον τραυματία, είπε ότι ο ίδιος συνέδεσε τη μοτοπορεία με την
επίθεση, πράγμα άλλωστε
που επιβεβαιώθηκε.
Ακολούθησε ο αστυνομικός στον οποίο είχε ανατεθεί να βρει και να επιδώσει
κλήσεις στους κατόχους
των μοτοσικλετών, τους
αριθμούς των οποίων του
έδωσε η Διεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής. Τρίτος μάρτυρας ήταν
ο Χ. Κοκοτίνης, επικεφαλής
της δημοτικής παράταξης
του ΣΥΡΙΖΑ στην Ηλιούπολη
ο οποίος επιβεβαίωσε ότι είδε τον Δριμυλή χτυπημένο
και τους βανδαλισμούς στον
χώρο, όταν προσήλθε στο
σημείο λίγο μετά την επίθεση. Είπε επίσης ότι μετά την
επίθεση κυριαρχούσε ο φόβος στην περιοχή, πράγμα
που οδήγησε στο κλείσιμο
τελικά του “Συνεργείου”. Η
δίκη συνεχίζεται στις 8/12
και 15/12.
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Καταπίεση

Μ

ε αφορμή την δίκη για τη δολοφονία
του Ζακ Κωστόπουλου, η Δώρα Αναγνωστοπούλου έδωσε τον λόγο στους
γονείς και τις παιδικές φίλες του Ζακ, στο
επεισόδιο της εκπομπής Mega Stories της 21
Νοέμβρη.
“Ήταν ένας αγωνιστής, ένας μαχητής, είχε
το θάρρος να βγαίνει μπροστά, να δίνει ελπίδα
και δύναμη στους άλλους. Άνοιξε τη ζωή του
σαν βιβλίο και είπε σε όλους 'ελάτε διαβάστε,
αυτός είμαι, αυτό θέλω για την κοινωνία μας'.
Στα μάτια μου είναι ο ήρωάς μου”, ήταν τα
συγκινητικά λόγια της μητέρας του, Ελένης
Κωστοπούλου. “Έδινε την αγάπη του, την καλοσύνη του, την αλληλεγγύη του, άκουγε τους
ανθρώπους, τους συμπονούσε, έκλαιγε μαζί
τους. Ήταν αλληλέγγυος όχι μόνο με τη δική
του ομάδα, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά με
οποιονδήποτε ήταν αδύναμος και ήθελε βοήθεια, προστασία, συμπαράσταση. Ποτέ δεν
καυχιόταν γι' αυτά που έκανε, να πει πχ ότι
εγώ είμαι εθελοντής στη Θετική Φωνή, ή βοηθάω τα προσφυγόπουλα, τους μετανάστες”. Ο
πατέρας του, Θύμιος Κωστόπουλος, και οι
παιδικές του φίλες, Ιωάννα και Λένα, μίλησαν
για έναν άνθρωπο με χιούμορ, δυνατό, με ενσυναίσθηση και ευαισθησία.
“Μπορεί να διαφωνούσα με τις επιλογές του
αλλά δεν θα του στεκόμουν εμπόδιο σε αυτό
που ήθελε” τόνισε η μητέρα του Ζακ. “Οι επιλογές του ήταν προσωπικές, όπως του καθενός μας. Ο ρόλος του γονιού είναι να αγαπάει
το παιδί του ό,τι κι αν γίνει, όποιος κι αν είναι.
Να σας το πω πιο ωμά: κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να είναι ομοφυλόφιλο. Αυτό
έρχεται από μόνο του, από τη φύση, γεννιέσαι
με αυτό, είναι το πώς αισθάνεσαι μέσα σου”.
“Είναι κάποιοι άνθρωποι που πιστεύουν κάποια πράγματα και δεν τους τα βγάζεις από το
μυαλό ούτε με χειρουργική επέμβαση. Είναι
νοσηροί. Βλέπουν τον ομοφυλόφιλο σαν σκουπίδι”, είπε ο πατέρας του. Στην εκπομπή συζητήθηκε επίσης η δράση του Ζακ για την ορατότητα και την στήριξη των οροθετικών ατόμων. “Ήταν πολύ ξαφνικό, δεν γνώριζα και
πολλά πράγματα για την ασθένεια και θεώρη-

ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

“Η δικαιοσύνη είναι για την κοινωνία”.

21/10, Πρώτη μέρα της δίκης για τη δολοφονία του Ζακ. Φωτό: Μάνος Νικολάου

σα ότι θα φύγει πριν από μένα. Όπως βέβαια
και έγινε, για άλλους λόγους... Διαβάζοντας
και με τη δική του την ενημέρωση μάθαμε ότι
η ζωή του θα είναι κανονική και δεν το ξανασυζητήσαμε. Έβλεπα ότι έπαιρνε τα φάρμακά
του και ήταν υγιής”, είπε η Ε. Κωστοπούλου.
Η φίλη του Ζακ, Λένα, συμπληρώνει: “Ήταν
πολύ δυνατός και ενημερωμένος για το τι του
συμβαίνει. Μου είπε 'μη φοβάσαι, δε θα πεθάνω. Δεν πεθαίνουμε σήμερα από αυτό'. Νομίζω ότι τότε ήταν που αποφάσισε να ασχοληθεί
με τον ακτιβισμό. Την ενημέρωση, την πρόληψη και την ορατότητα. Είχε μπει στη Θετική
Φωνή, φρόντιζε να ενημερώνει, να γίνονται
τεστ, παρείχε ψυχολογική υποστήριξη”. Σε
απόσπασμα από παλιά συνέντευξη του Ζακ για
το θέμα, τον βλέπουμε να σχολιάζει τις αρνητι-

κές αντιδράσεις και την άγνοια ενάντια στην
οποία πάλευε: “Μπορεί κι αυτό σιγά σιγά να
βελτιωθεί, γιατί δεν έχει λογική να φοβάσαι να
συναναστραφείς κοινωνικά, ή ακόμα και σεξουαλικά με τις κατάλληλες προφυλάξεις, με
κάποιον που έχει τον HIV”.
Στην εκπομπή μίλησε επίσης ο Στέφανος Λεβίδης, από την ερευνητική ομάδα Forensic Architecture, για τις ελλείψεις στην έρευνα:
“Πώς είναι δυνατόν, εν έτει 2018 να μην υπάρχουν φωτογραφίες; Πώς είναι δυνατόν να μην
υπάρχουν μάρτυρες; Εντοπίσαμε έναν μάρτυρα κλειδί, ο 'άνδρας με το κίτρινο μπλουζάκι',
που παρακολουθεί την επίθεση από κοντινή
απόσταση για όλη της τη διάρκεια. Όταν οι
αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον αιμόφυρτο χτυπημένο Ζακ, ο άνδρας αυτό είναι σε

απόσταση αναπνοής κρατώντας ένα αστυνομικό γκλοπ. Δημιουργούσε πολλά ερωτήματα.
Μπορεί να έχει απαντήσεις ως προς το γιατί
βρέθηκε στο κοσμηματοπωλείο ο Ζακ και πώς
εξελίχθηκε η επίθεση. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο
Ζακ δεν είχε μπει για να ληστέψει”.
Η Έλενα Ακρίτα, δημοσιογράφος, σχολίασε:
“Ποιοι είμαστε εμείς που στηρίζουμε τον Ζακ;
Εμείς που βγαίνουμε στους δρόμους για τον
Ζακ, που προσπαθούμε να οργανώσουμε
πράγματα για τον Ζακ, που ήμασταν στη δίκη
για τον Ζακ; Είμαστε αυτό που λένε 'οι κανονικοί άνθρωποι'. Δεν το λέμε με την έννοια της
κανονικότητας του Μητσοτάκη. Κανονικοί άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που είναι στρέιτ, που
είναι γκέι, που είναι λευκοί, που είναι μαύροι,
που είναι κίτρινοι, που είναι κοντοί, που έχουν
μεγάλη μύτη, που είναι παχύσαρκοι. Εμείς, οι
κανονικοί άνθρωποι και η κανονικότητα η δική
μας ακουμπάει στο συναίσθημά μας, στην ψυχή μας και στο αίσθημα δικαίου”.
Ο Θ. Κωστόπουλος στάθηκε στο πόσο δύσκολο είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη: “Χρειάστηκε να βάλουμε δικηγόρους, ιατροδικαστές και όλα αυτά. Αν δεν ήταν αναγνωρίσιμος... Βοήθησε ο κόσμος, που του οφείλουμε
μεγάλη υποχρέωση. Και το κάνουμε και για
τον κόσμο που είναι στην ίδια κατάσταση. Για
να βοηθηθούνε κι αυτά τα παιδιά. Πολλά δεν
έχουν να πάρουν μια φρατζόλα ψωμί, τι δικηγόρο να βάλουν; Πάνε σαν το σκυλί στ'αμπέλι,
στα αζήτητα”. Η Ε. Κωστοπούλου στο πόσο
σημαντικό είναι: “Η δικαιοσύνη δεν είναι για το
παιδί μου. Ο νεκρός δεν δικαιώνεται, κανένας
νεκρός δεν δικαιώνεται. Πρέπει να παρθεί μια
απόφαση που να έχει επίπτωση στα επόμενα
περιστατικά τέτοιου είδους. Η δικαιοσύνη είναι
για την κοινωνία, δεν είναι για το παιδί μας”.

Αφροδίτη Φράγκου

ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΚΟΥ ΧΟΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥ

Απύθμενο θράσος, μηδενική μεταμέλεια

Μ

ήνυση σε βάρος της Αφροδίτης Φράγκου, δημοσιογράφου στην Εργατική Αλληλεγγύη και μέλος της LGBTQ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατέθεσε ο Αθανάσιος Χορταριάς, ο ένας
εκ των έξι κατηγορούμενων φονιάδων του Ζακ Κωστόπουλου.
Ο Α. Χορταριάς κατηγορεί την Α. Φράγκου για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση, επειδή η τελευταία κατήγγειλε (και κατέθεσε και την ανάλογη μήνυση) ότι
της επιτέθηκε τη Δευτέρα 23 Δεκέμβρη 2019.

αποφυλάκισή του και την καθυστέρηση στο να οριστεί η δίκη.
Αργότερα αναγνωρίστηκε χάρη σε φωτογραφίες που έβγαλε η
δημοσιογράφος, ενώ έγινε και γνωστό ότι η βεβήλωση του μνημείου είχε γίνει σαν ενέδρα για τη δημοσιογράφο, και φίλη του
Ζακ, Μαρία Λούκα: ανεβάζοντας φωτογραφία από τα αυτοκόλλητα στο προφίλ του στο twitter, ο Χορταριάς την είχε προκαλέσει ονομαστικά να έρθει να τα βγάλει “γιατί γουστάρεις τρελά
την αλήθεια και τη δικαιοσύνη”, όπως ειρωνευόταν.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της 23/12, η δημοσιογράφος
της Εργατικής Αλληλεγγύης περνούσε δίπλα από το κοσμηματοπωλείο που πλέον έχει γίνει μνημείο για τον Ζακ και παρατήρησε ότι είχε βεβηλωθεί με τρία μπλε αυτοκόλλητα που έγραφαν “Δικαιοσύνη για όλους” και είχαν τον δικέφαλο αετό. Τα
κατέβασε αμέσως, πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα, ο Χορταριάς να της επιτεθεί και να την χτυπήσει με γροθιά στο πρόσωπο.
Στη συνέχεια είχε μια στάση αλαζονική και απειλητική, δείχνοντας ότι δεν φοβάται καθόλου το ενδεχόμενο να έρθει η
αστυνομία -αυτό το μήνυμα έχει λάβει άλλωστε, με τη λυσσαλέα προσπάθεια να συγκαλυφθεί η υπόθεση καθώς και με την

Θρασεία και προσχηματική μήνυση
Πέρα από θρασεία, η μήνυσή του είναι και προσχηματική: ο
χρόνος για την καταγγελία της συκοφαντικής δυσφήμισης είναι
τρεις μήνες, και ο Χορταριάς ήξερε εξαρχής για τα δημοσιεύματα, αφού είχε γράψει γι' αυτά στον λογαριασμό του. Προφανώς
προχώρησε σε αυτή τη μήνυση μόνο όταν κλήθηκε να καταθέσει και εν όψει της μεγάλης δίκης για τη δολοφονία του Ζακ.
Η συνολική στάση του είναι προκλητική και δείχνει μηδενική
μεταμέλεια. Λίγους μήνες μετά τη δολοφονία, τον Ιούλη του
2019 είχε γράψει: “Το γεγονός πως ο Θεός με έβαλε απέναντι
σε Εθνομηδενιστές, αντίχριστους, και οργανωμένους παραβα-

τικούς που έχουν ως ταξικό εχθρό τον βιοπαλαιστή επαγγελματία και τους οικογενειάρχες, είναι Ύψιστη αποστολή που θα
την πάω και εγώ μέχρι τέρμα”. Εκείνη την περίοδο είχε επιτεθεί
φραστικά σε συνεργείο με δημοσιογράφους και τεχνικούς που
γύριζαν ντοκιμαντέρ στο σημείο της δολοφονίας. Σε άλλες
αναρτήσεις του έχει γράψει “ήρθε η ώρα επιτέλους να επιτραπεί η οπλοφορία στους κατοίκους τουλάχιστον του κέντρου”,
και “η πολιτεία είναι ανίκανη να διαχειριστεί την ασφάλεια των
πολιτών, ο νόμος στα χέρια του πολίτη μοιάζει ιστορική αναγκαιότητα”.
Πρόκειται για έναν επικίνδυνο άνθρωπο, που αισθάνεται περήφανος για τα όσα έχει κάνει, σε βαθμό να τα υπερασπίζεται
ανοιχτά και να τα ανάγει σε “Ύψιστη αποστολή”. Η επιβολή μόνο περιοριστικών όρων, όταν η προφυλάκιση επιβάλλεται για
ελαφρύτερα αδικήματα, ήταν ένα λάθος και έδωσε λάθος μήνυμα και προς τον ίδιο και προς την κοινωνία. Η δίκη για τη δολοφονία του Ζακ πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο και οι
θρασύδειλοι τραμπούκοι φονιάδες του Ζακ να τιμωρηθούν
όπως πρέπει.

Γ.Π.

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1450, 2 Δεκέμβρη 2020

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 fb ΣΕΚ Ιλιον-Πετρούπολη,
messenger ΣΕΚ Πετρούπολης 7μμ
Από το Δεκέμβρη του 2008 στο σήμερα,
κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων!
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 Πυρσινέλλα 1, 4oς oρ., 7μμ,
πληρ. messenger SEK Γιάννενα
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋπολογισμό των αναγκών μας
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12, 8μμ, πληρ. facebook:
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά και
την ελευθερία
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 fb ΣΕΚ Ιλιον-Πετρούπολη,
messenger ΣΕΚ Ιλίου 7.30μμ
Στη φυλακή η εγκληματική οργάνωση της
Χρυσής Αυγής – Νικήσαμε και συνεχίζουμε
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12
Skype: bit.ly/sekperisteri 7.30μμ
Οι επαναστατικές ιδέες
του Παντελή Πουλιόπουλου
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 πληρ. fb neasionias 7μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12
πληρ.fb sekneouirakleiou 8μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12, πληρ. fb sekvrilissia, 8μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 πληρ. fb sekxalandri 6μμ
Η απάντηση της εργατικής τάξης στην πανδημία
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 πληρ. fb sekmarousiou, 8μμ
Το εργατικό κίνημα, η Αριστερά και ο ρόλος
των συνδικάτων
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12
πληρ. facebook ΣΕΚ Ηράκλειο 7μμ
Από την εξέγερση του 2008 στο σήμερα
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12
ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

Zoom, πληρ. fb Σεκ Χανίων 7.30μμ
Από τον Δεκέμβρη του 2008 στο σήμερα,
Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12
Zoom, πληρ. fb Σεκ Χανίων 7.30μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη
ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12, 8μμ, πληρ. fb ΣΕΚ Ξάνθης
Κίνημα Παιδείας
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΤΟΥΜΠΑ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12, 8μμ, πληρ. facebook:
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12, 7.30μμ, πληρ. facebook:
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Τουρισμός, δημόσιος χώρος, ανεργία. Αντίσταση σε μια ταξική επίθεση
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12, 8μμ, πληρ. facebook:
Η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12
πληρ. facebook ΣΕΚ Βόλου 8μμ
Η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008
Ομιλήτρια: Τζένυ Δεμιρτζίδου
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 στο
join.skype.com/iwGKxkxT0Pg1, 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και
στο join.skype.com/bYd1jIVDMftu 7μμ
6 Δεκέμβρη: Νέα Δημοκρατία – κυβερνήσεις δολοφόνων
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7.30μμ
Καπιταλισμός και πανδημία
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσία
στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7.30μμ
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋπολογισμό των αναγκών μας
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 messenger 8μμ
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋπολογισμό των αναγκών μας
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

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 προγραμματίσουν την παραγω-

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12
Skype, πληρ. fb σεκ Αμπελόκηποι 7μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12
Skype, πληρ. fb σεκ Εξαρχεια 7μμ
Κίνημα Παιδείας
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12
Skype, πληρ. fb σεκ γαλάτσι 7μμ
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋπολογισμό των αναγκών μας
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12
πληρ. fb ΣΕΚ Θησειου, 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων ανταγωνισμών
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12
https://tinyurl.com/pyrinaspetralona 7μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12, 8μμ πληρ. facebook:
ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων ανταγωνισμών
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Skype,
πληρ. messenger σεκ Καλλιθέα, 7μμ
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προϋπολογισμό των αναγκών μας
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράι

• ΠΕΜΠΤΗ 3/12, 7μμ, πληρ. messenger
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΣΕΚ Σεπόλια-Κολωνός
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη
από τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Αλέξης Μαρτζούκος
• ΠΕΜΠΤΗ 10/12, 7μμ, πληρ. messenger
ΣΕΚ Σεπόλια-Κολωνός
250 χρόνια Μπετόβεν –
Ωδή στη χαρά και την ελευθερία
Ομιλητής: Φοίβος Πουλτσίδης
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12
Skype, πληρ. fb sek patisia 7μμ
Η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12
Skype, πληρ. fb sek kypselis 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων ανταγωνισμών
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12
στο join.skype.com/g1iwTS8hdZVM, 7μμ
Κίνημα παιδείας
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12
στο join.skype.com/iwGKxkxT0Pg1, 8μμ
6 Δεκέμβρη: Νέα Δημοκρατία – κυβερνήσεις δολοφόνων
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12 σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και
στο join.skype.com/nLroYNCjqbOE 6.30MM
Κίνημα Παιδείας
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα

• ΠΕΜΠΤΗ 3/12

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Πανδημία και καπιταλισμός
Ομιλήτρια: Δόμνα Κατημερτζή
• ΠΕΜΠΤΗ 10/12
δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Παλεύουμε και απεργούμε
για τον προϋπολογισμό των αναγκών μας
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12
δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12 πληρ fb sekxalandri, 7.30μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραμπάσης
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12 fb ΣΕΚ Αιγάλεω 7.30μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12, 7μμ, πληρ. fb ΣΕΚ Πάτρας
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων ανταγωνισμών
Ομιλητής: Χρήστος Τούρκας

Εξορμήσεις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ Ελευθερίας 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Σκλαβενίτης 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ AB Μαυρομιχάλη 6μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Σκλαβενίτης Πανόρμου 6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Σκλαβενίτης Τσαλδάρη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ
Σκλαβενίτης Βελβενδούς 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβα 11πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λαϊκή Μπουρνάζι 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Βασιλόπουλος Πλατεία 11.30πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Σκλαβενίτης (Δημοσθένους) 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Σκλαβενίτης Δουκίσης12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λαϊκή Πευκάκια 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Λαϊκή 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ρολόι 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκι 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12, (skype name: Μαρουλάσοβ
Λεωνίδας) 7.30μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
ΟΜΙλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΑΝΙ 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Μαρτίου 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11.30 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή 12μ
ΒΟΛΟΣ Σκλαβενίτης 12μ

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΑΤΡΑ

ΚΙΛΚΙΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 3/12 σύλλογος δασκάλων και

στο Zoom, πληρ. fb Σεκ Χανίων, 7.30μμ
Από τον Δεκέμβρη του 2008 στο σήμερα,
Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 10/12 σύλλογος δασκάλων και
στο Zoom, πληρ. fb Σεκ Χανίων, 7.30μμ
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Άννα Μαματσή

My Market Αγ. Αντρέας 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Σ/Μ Παπαγεωργίου 1μμ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 12μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/12
ΒΥΡΩΝΑΣ Σκοπευτήριο 12μ

εργατικη
αλληλεγγυη

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12
Skype, πληρ. fb sek gkyzi 7.30μμ
Κίνημα παιδείας
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

γή 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 αργότε-

ρα 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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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Στηρίξτε
την
Εργατική
Αλληλεγγύη

Ά

λλα 5.330 ευρώ συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα
που πέρασε ανεβάζοντας τον
δείκτη της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης στα 15.250 ευρώ.
Ευχαριστούμε τις φίλες και
τους φίλους της εφημερίδας
που μας έστειλαν: Κώστας
Παπαδάκης 190 ευρώ, Γιάννης Κ. 200, από 150 ευρώ
Γιώργος Τ. και Τάκης Θ., από
100 ευρώ Λήδα Κ. και Γιάννης
Τ., Διονύσης Π. 70, Χρύσα Κ.
60, από 50 ευρώ Δημήτρης Λ.,
Έφη Γ., Δημήτρης Κ., Νίκος
Κ., Φανή Α., Χρήστος Σ., Γιάννης Β., Σωτήρης Κ., από 40
ευρώ Βασίλης Μ. και Μαρία
Μ., από 30 ευρώ Γιάννης Λ.,
Αντρέας Δ., Πίτσα Κ., από 25
ευρώ Αγγελική Σ., Νίκος Σ.,
Λεωνίδας Κ., από 20 ευρώ
Χρήστος Μ., Ρούμπη Α., Μαρία Α., Κατερίνα Π., Μαρία Ν.,
Μιχάλης Β., Λίλιαν Μπ., Γιάννης Μ., Μάριος Π., Ρούλα Τ.,
Νίκος Γ., από 15 ευρώ Βαγγέλης Π., Χρήστος Β., Παναγιώτης Π., Δήμητρα Λ., από 10
ευρώ Αγγελική Λ., Ορέστης
Η., Θανάσης Λ., Μαρία Τ.,
Βάσω Ν., Μαρία Σ., Πελαγία
Κ., Ρία Φ., Λάμπρος Κ., Αντώνης Π., Μαρία Μ., Παναγιώτης
Μ., Νίκος Κ., Γιάννης Τ., Σπύρος Μ., Αλίκη Π. και Γεράσιμος Γ., από 5 ευρώ Λίτσα Α.,
Φάνης Κ., Κατερίνα Α. και
Γιάννης Κ.,
Ευχαριστούμε, επιπλέον,
τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους που συγκέντρωσαν 15 ευρώ στην εξόρμηση
στα Πετράλωνα, 11 ευρώ στο
ΙΚΑ Νέου Κόσμου, 10 ευρώ
στον δήμο Καλλιθέας, 8 ευρώ
στο ΙΚΑ Κυψέλης καθώς και
όσες/ους γράφτηκαν ή ανανέωσαν τις συνδρομές τους
στην Εργατική Αλληλεγγύη
και το περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα Κάτω: Ανθή Τ., Μάκης
Κ., Μαρία Μ., Χρύσα Δ., Ευγενία Α., Σπύρος Π., Οδυσσέας
Κ., Γιάννης Σ., Δήμητρα Κ., Βίκυ Α., Τερέζα Μ., Φύλια Π., Νίκος Σ., Κατερίνα Α., Αγγελική
Σ., Κατερίνα Δ., Χαρίτα Μ.,
Τόλης Ζ., Αργύρης Μ., Ιωάννα
Κ., Αλέξανδρος Π., Νίκος Τ.,
Αγγελική Λ., Δήμητρα Σ., Πάνος Π. και Θανάσης Φ.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17
Νο 1450, 2 Δεκέμβρη 2020

Συνέντευξη
ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δημοσιογράφος ΕΡΤ3

“Αντί να ενισχύσουν το σύστημα Υγείας
επιδίδονται σε κατασταλτικό κρεσέντο”
-Η Κεντρική Μακεδονία είναι στο επίκεντρο της
πανδημίας. Σχολίασέ μας την κατάσταση. Ποιες
είναι οι ευθύνες;
-Κάποτε, ό,τι είναι στημένο πάνω στην επικοινωνία, καταρρέει σαν χάρτινος πύργος. Παίρνουν χειρουργεία για να τα κάνουν ΜΕΘ για Covid, κλινικές άλλων ασθενειών (καρδιολογικές
κλπ) μετατρέπονται σε Covid, χειρουργεία σοβαρών ασθενειών πηγαίνουν πίσω. Οκτώ μήνες,
από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, πήγαν χαμένοι. Οι
κυβερνώντες τρομοκρατημένοι από τις δραματικές εξελίξεις χρησιμοποιούν την επικοινωνία
προσπαθώντας να αποφύγουν την οργή του κόσμου για την πεισματική τους άρνηση να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Την ημέρα που γιατρός, διευθυντής ΜΕΘ, δήλωνε: "Χάσαμε περισσότερες ζωές επειδή δεν
προβλέφθηκε αυτή η σφοδρότητα της πανδημίας", γινόταν εισαγγελική παρέμβαση, όχι για τις
καταγγελίες των γιατρών, αλλά για κόμματα της
αντιπολίτευσης.
Είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση για την
πρόεδρο της Ένωσης των νοσοκομειακών γιατρών Θεσσαλονίκης, Δάφνη Κατσίμπα, επειδή καλούσε να τιμηθεί το Πολυτεχνείο αλλά καμία εισαγγελική παρέμβαση για τις εγκληματικές ελλείψεις στα νοσοκομεία. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην πρόεδρο των νοσοκομειακών
γιατρών της Θεσσαλονίκης "που διεγείρει σε παράνομες πράξεις" τα πλήθη, όπως η απαίτηση για
να έχουμε επιτέλους δημόσιο σύστημα Υγείας,
αυτό είναι η μεγαλύτερη "παράνομη" πράξη για
τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που κυβερνούν
αυτό τον τόπο. Εκφράζουμε επίσης την αλληλεγγύη μας προς τους αγωνιστές που συνελήφθησαν και διώκονται τις ημέρες αυτές της κατασταλτικής παράνοιας με πρόσχημα την πανδημία.
Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι τραγική.
Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους! Οι κυβερνώντες είχαν τόσους μήνες μπροστά τους να φτιάξουν κλίνες ΜΕΘ και να προσλάβουν μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό.
Άφησαν ανοχύρωτο το ΕΣΥ και ρίχνουν πρόστιμα στα παιδιά που παίζουν μπάλα στο δρόμο.
Κάνουν την πιο "μαϊμού" επίταξη που έγινε ποτέ από κυβέρνηση στην παγκόσμια ιστορία: Αποψιλώνουν τα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης στέλνοντας ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό στις ιδιωτικές κλινικές που δήθεν επιτάξανε
ενώ στην ουσία επιτάσσουν προσωπικό του δημόσιου τομέα σε ιδιώτες οι οποίοι θα πληρωθούν
αδρά! Ο δημόσιος τομέας επιτάσσεται από τον
ιδιωτικό, αντί για το αντίθετο.
Το δημόσιο έκανε επίταξη μετά πληρωμής σε
δύο ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη όπου επί
συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και με υπ.
Υγείας τον Α. Γεωργιάδη, έκλεισαν νοσοκομεία
όπως το "Λοιμωδών" και η "Παναγία". Πρέπει να
γίνει λαϊκή απαίτηση να ανοίξουν επιτέλους αυτά
τα νοσοκομεία αλλά και να φτιαχτούν νέα νοσοκομεία. Εκτός από την επικοινωνία λοιπόν υπάρχει και η πραγματικότητα.
Βλέπουμε γιατρούς να χρησιμοποιούν στα πόδια σακούλες σούπερ μάρκετ και σακούλες
σκουπιδιών αντί για ποδονάρια. Να μην τους διατίθενται στοιχειώδη μέσα.

Αντί λοιπόν οι κυβερνώντες να ενισχύσουν το
σύστημα Υγείας επιδίδονται σε κατασταλτικό
κρεσέντο. Στην επέτειο του Πολυτεχνείου κατέστειλαν και σαλαμοποίησαν συγκεντρώσεις και
πορείες που τηρούσαν όλα τα μέτρα προστασίας
και διεκδικούσαν Ψωμί-Παιδεία-Υγεία-Ελευθερία.
Προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις, επιβάλανε πρόστιμα. Έβαλαν τη χώρα στο “γύψο”.
Απαγόρευσαν τις συναθροίσεις άνω των 3 ατόμων "καθ’ άπασαν την Επικράτειαν" με απόφαση
του Αρχηγού της Αστυνομίας! Αλλά ο αγωνιζόμενος λαός ακύρωσε στην πράξη την κυβερνητική
απόφαση και την εκτροπή. Τις προηγούμενες
ημέρες αστυνομικοί τηλεφωνούσαν ή έψαχναν να
βρουν εργαζόμενους και φοιτητές που τους θεωρούσαν διοργανωτές εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο και τους έστελναν το εκβιαστικό μήνυμα ότι
θα... αναγκαστούν να τους συλλάβουν και να
τους επιβάλλουν μεγάλα πρόστιμα. Στο μεταξύ
μετά την πρόεδρο της ΕΝΙΘ, Δάφνη Κατσίμπα,
εισαγγελείς έβαλαν στο στόχαστρο φοιτητικούς
συλλόγους και αριστερές οργανώσεις.
Πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις αγωνιστών για
"διέγερση σε ανυπακοή" επειδή μοίραζαν φυλλάδια για το Πολυτεχνείο!
Αποδεικνύεται ότι οι κυβερνώντες δεν ενδιαφέρονται για την πανδημία αλλά έχουν κάνει πια αυτοσκοπό την καταστολή. Δεν χρειάζεται όμως μεγάλη ικανότητα αντίληψης για να καταλάβουμε
ότι αυτά που ενοχλούν είναι τα μηνύματα δημοκρατίας και ελευθερίας που εκπέμπουν οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, όπου τα μέτρα προστασίας ήταν πολύ καλύτερα από πολλούς χώρους που ελέγχει η κυβέρνηση. Ένα... ευχαριστώ
στην κυβέρνηση και τον Χρυσοχοΐδη που ρίχνουν
με τη συμπεριφορά τους και το τελευταίο φύλλο
συκής από την εξουσία και μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε τις πραγματικές τους προθέσεις.
Είσαι δημοσιογράφος, γνωστός για τα ρεπορτάζ που προβάλουν τους αγώνες των εργαζόμενων και της νεολαίας. Σχολίασέ μας το επίπεδο της ενημέρωσης το τελευταίο διάστημα και
τι θα πρέπει να γίνει;

Παρά την ασταμάτητη προπαγάνδα ότι φταίνε
οι "ανεύθυνοι" πολίτες και οι νέοι, όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τις κυβερνητικές ευθύνες για τις
τραγικές ελλείψεις στο ΕΣΥ, για τον συνωστισμό
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για το άνοιγμα
του τουρισμού χωρίς τεστ.
Στα ρεπορτάζ που μετέδωσα για την ΕΡΤ τόνιζα πως οι Θεσσαλονικείς δηλώνουν ότι κέντρο
υπερμετάδοσης του κορονοϊού είναι οι αστικές
συγκοινωνίες, αυτό ακριβώς ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα και έρευνα του τμήματος
δημοσιογραφίας του ΑΠΘ και ότι το λοκ ντάουν
γίνεται επειδή το σύστημα Υγείας δεν μπορεί να
ανταποκριθεί. Αυτό αναγκάστηκε να το παραδεχτεί στην συνέχεια και η κυβέρνηση.
Οι δημοσιογραφικές Ενώσεις πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με εκείνα τα ΜΜΕ που αντί να
υπηρετούν την ενημέρωση υπηρετούν την κυβερνητική προπαγάνδα. Ο λαός, τον οποίο υποτιμούν οι κυβερνητικοί προπαγανδιστές, καταλαβαίνει πολύ καλά τι γίνεται και είναι αυτός που θα
απαιτήσει πραγματική ενημέρωση, για την κοινωνία και όχι για την εξουσία.
Από τον κόσμο που κατέβηκε στις διαδηλώσεις
της ΔΕΘ μέχρι τις συγκεντρώσεις έξω από τα
νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να παλεύουν, παρά την πανδημία και τις απαγορεύσεις. Δώσε μας μια εικόνα από τις μάχες του τελευταίου διαστήματος στη Θεσσαλονίκη.
Mετά από πάρα πολλά χρόνια, τον Σεπτέμβρη
έγινε μία και ενιαία διαδήλωση από την ΧΑΝΘ μέχρι το άγαλμα Βενιζέλου από σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, οργανώσεις. Το λαϊκό κίνημα
απάντησε στις κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες
της περιόδου, έριξε πόρτα στους λιγοστούς εκπροσώπους του εργοδοτικού συνδικαλισμού και
ενώθηκε σε μία κοινή πορεία. Η αστυνομία προσπάθησε να αποκόψει αυτή την ενότητα στη δράση που τους τρομάζει και δεν τα κατάφερε. Ένα
μεγάλο ποτάμι λαού διάβηκε τους δρόμους της
πόλης.
Στη συνέχεια είδαμε τη συντονισμένη δράση
φοιτητών-μαθητών-εκπαιδευτικών αλλά και γονιών μαζί με εργατικούς αγώνες και τον αγώνα
για δημόσιο σύστημα Υγείας για όλους, με τις κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία, φτάνοντας στην
πετυχημένη απεργία στις 26 Νοέμβρη. Και βέβαια ξεχωριστή αναφορά πρέπει να κάνουμε και
στο μεγάλο αντιφασιστικό κίνημα που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής
με μία σειρά από κινητοποιήσεις. Και στη Θεσσαλονίκη όπως και σε άλλες περιοχές η ΚΕΕΡΦΑ
διοργάνωσε εκδηλώσεις που κινητοποίησαν τον
κόσμο ενόψει της απόφασης. Την ημέρα της καταδίκης της Χρυσής Αυγής το αντιφασιστικό κίνημα έδειξε και πάλι τη δύναμή του, ενωμένο και
πιο δυνατό από κάθε άλλη φορά. Η ενότητα στη
δράση, στο σύνολο των αγώνων, μπορεί να αποτυπωθεί και αποτυπώνεται στο δρόμο. Είδαμε μεγάλα βήματα μπροστά προς αυτή την κατεύθυνση τον τελευταίο καιρό.

Ο Στέλιος Νικητόπουλος μίλησε
στον Στέλιο Μιχαηλίδη
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ια σφαλιάρα που θα μείνει
στην ιστορία έφαγε ο Μακρόν από τις εκατοντάδες
χιλιάδες διαδηλωτές που το περασμένο Σάββατο ξεχύθηκαν εν μέσω
πανδημίας στους δρόμους του Παρισιού και εβδομήντα ακόμη γαλλικών πόλεων ενάντια στο νόμο «συνολικής ασφάλειας» που ψήφισε η
Βουλή και ανάμεσα σε άλλα απαγορεύει την βιντεοσκόπηση μπάτσων
που βιαιοπραγούν.
Ήδη μέσα στην κυβέρνηση έχει
ξεσπάσει κρίση με τον πρωθυπουργό της Γαλλίας Καστέξ να δηλώνει
ότι θα συστήσει μια «ανεξάρτητη
επιτροπή» που θα επανεξετάσει το
νόμο (που ψήφισε η Βουλή και αναμένεται η έγκρισή του από την γερουσία) όσον αφορά στο επίμαχο
άρθρο 24. Ο υπουργός Εσωτερικών
Νταρμαμέν δήλωσε ότι επιμένει στο
νόμο που ψηφίστηκε αλλά την Δευτέρα, ο Κριστόφ Καστανέρ, ηγέτης
της κοινοβουλευτικής ομάδας του
Μακρόν ανακοίνωσε ότι το εν λόγω
άρθρο θα γραφτεί εξαρχής.
Ο ίδιος ο Μακρόν νωρίτερα, με
αφορμή την γενική κατακραυγή που
ξέσπασε με τη δημοσίευση του βίντεο που κατέγραψε τον άγριο ξυλοδαρμό ενός μαύρου μουσικού παραγωγού μέσα στο στούντιό του επειδή δεν φορούσε μάσκα (ενώ τον
χτυπούσαν και τον αποκαλούσαν
«βρωμονέγρο»), αναγκάστηκε να δηλώσει «ιδιαίτερα σοκαρισμένος». Το
θύμα της επίθεσης Μισέλ Ζεκλέρ,
που κατηγορήθηκε από την αστυνομία για αντίσταση κατά της αρχής
κ.α., δήλωσε ότι πιθανά θα ήταν αυτός κατηγορούμενος, αν δεν υπήρχε
αυτό το βίντεο. Η κατακραυγή είχε
ξεκινήσει νωρίτερα, την περασμένη

Διεθνή

ΓΑΛΛΙΑ Σφαλιάρα για τον Μακρόν

28/11, Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους του Παρισού

Κυριακή, με αφορμή μια βάρβαρη
επίθεση ενάντια σε πρόσφυγες που
έμεναν στην Πλας ντε Ρεπουμπλίκ –
και έγινε πρωτοσέλιδο την επόμενη
μέρα σε αρκετές εφημερίδες.

Μαζική απάντηση
Ακόμη πιο σοκαρισμένος θα πρέπει να είναι πλέον ο Μακρόν μετά
από την μαζική απάντηση των συνδικάτων, των Κίτρινων Γιλέκων, του
αντιρατσιστικού κινήματος και της
Αριστεράς στους δρόμους της Γαλλίας το Σάββατο: Διακόσιες χιλιάδες
διαδήλωσαν στο Παρίσι, πάνω από
10.000 στη Λυόν», 6.000 στη Ρεν και
στο Μονπελιέ, 2.000 στην Τουλούζη,
5.000 στη Ναντ, 5.000 στην Μασσαλία, με τον συνολικό αριθμό των δια-

Η

Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ πραγματοποιείται στις 10 και 11 Δεκέμβρη στις
Βρυξέλλες. Αλλά τις τελευταίες μέρες,
όσοι προετοίμαζαν το κλίμα για κυρώσεις κατά
της Τουρκίας έχουν αρχίσει να το γυρίζουν. Ο
βουλευτής της ΝΔ και διεθνολόγος, Συρίγος,
μίλησε το πρωί της 26 Νοέμβρη στο ΣΚΑΪ και
είπε πως “Πάμε προς κυρώσεις στην Τουρκία,
δεν ξέρουμε πόσο σκληρές θα είναι”. Πέντε
μέρες αργότερα, στους ίδιους δημοσιογράφους είπε πως “Απέχουμε αυτή τη στιγμή από
το ενδεχόμενο να επιβληθούν κυρώσεις στην
Τουρκία”.
Μακάρι αυτά να ήταν βήματα προς υποχώρηση της έντασης, αλλά δεν είναι έτσι. Το
Όρουτς Ρέις επέστρεψε στην Αττάλεια και
τα ελληνικά ΜΜΕ το παρουσιάζουν σαν “κόλπο” του Ερντογάν για να ηρεμήσει την κατάσταση ενόψει της Συνόδου. Όμως στα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας ξεκινάνε καινούργιες
στρατιωτικές ασκήσεις που οργανώνονται
από ναυτικό, αεροπορία και ειδικές δυνάμεις
Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Γαλλίας. Ο ρυθμός με
τον οποίο οργανώνονται τέτοιου είδους πρόβες πολέμου δεν ήταν ποτέ εντονότερος. Η
συμμετοχή της Γαλλίας και των Εμιράτων
δεν αφήνει περιθώρια παρεξηγήσεων για το

δηλωτών να φτάνει το μισό εκατομμύριο σε όλη τη χώρα. «Όλος ο κόσμος σιχαίνεται τους φασίστες»,
«Ισότητα, αδελφότητα, βιντεοσκόπηση», «ποιος θα μας προστατεύσει
από την αστυνομία», «αστυνομία
παντού, δικαιοσύνη πουθενά» ήταν
κάποια από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές. «Nταρμαμέν
θα τα βλέπεις θολά» έλεγε ένα άλλο
κάνοντας λογοπαίγνιο με το άρθρο
που προβλέπει θόλωμα στις εικόνες
των προσώπων και των διακριτικών
της αστυνομίας.
Στο Παρίσι, οι διαδηλωτές, ανάμεσά τους και οι οικογένειες των θυμάτων της ρατσιστικής αστυνομικής
βίας, πλημμύρισαν την Πλας ντε Ρεπουμπλίκ. Το συλλαλητήριο δέχτηκε

την επίθεση της αστυνομίας στην
πλατεία της Βαστίλης με τον κόσμο
να αντιστέκεται στην επίθεση. Το
διαδικτυακό ενημερωτικό Actu france είχε τίτλο «Αέρας επανάστασης
στην Βαστίλη». Στην Τουλούζη, η
αστυνομία αναγκάστηκε να κάνει πίσω κάτω από την πίεση των διαδηλωτών ενώ στο Στρασβούργο οι διαδηλωτές φωνάζοντας «Όλος ο κόσμος σιχαίνεται τους φασίστες» πέταξε έξω από την διαδήλωση μια
χούφτα φασίστες που επιχείρησαν
με τις πλάτες της αστυνομίας να επιτεθούν στη διαδήλωση.
Αναλόγου μεγέθους κινητοποιήσεις έχουν να γίνουν στη Γαλλία
από το Μάρτη του 2019. Στη διαδήλωση καλούσαν πάνω από 100 συνο-

λικά οργανώσεις, συλλογικότητες,
κόμματα και συνδικάτα. Κοινό κάλεσμα την προηγούμενη μέρα είχε γίνει από το Ensemble, την Ανυπότακτη Γαλλία, το NPA και άλλες οργανώσεις, ενώ στην πρώτη γραμμή του
μπλοκ του NPA, το οποίο μαζικοποιήθηκε από χιλιάδες κόσμο, διαδήλωναν μουσουλμάνες με τις μαντήλες
τους. Στην ανακοίνωση που έβγαλε
το ΝPA μετά τα συλλαλητήρια κάνει
λόγο για ένα «γιγάντιο ξύπνημα μετά από μήνες πολιτικού περιορισμού. Εξεγείρονται ενάντια στην
αστυνομική βία, τον ρατσισμό και
όσα ζούμε αυτήν την περίοδο».
Την ώρα που οι νεκροί από τον κορονοϊό στη Γαλλία έχουν ξεπεράσει
τους 50.000, προτεραιότητα του
Μακρόν ήταν να βάλει στο στόχαστρο τους μουσουλμάνους και το
αντιρατσιστικό κίνημα της Γαλλίας
τάχα στο όνομα του «πολέμου κατά
της τρομοκρατίας» και στη συνέχεια
συνολικά το κίνημα, λύνοντας ακόμη
περισσότερο τα ήδη λυμένα χέρια
της αστυνομίας, ρίχνοντας γέφυρες
προς την Λεπέν και εξασφαλίζοντας
στη Βουλή τη συναίνεση της επίσημης δεξιάς.
Όμως αυτή η επίδειξη πυγμής
ανατράπηκε στο δρόμο από τον κόσμο που μετά από τις πρώτες διαδηλώσεις της περασμένης βδομάδας
κατέβηκε ακόμα πιο μαζικά αυτό
Σάββατο, πιάνοντας στον ύπνο τον
ίδιο τον Μακρόν και την αστυνομία
του και απαιτώντας την απόσυρση
όλου του νόμου και την παραίτηση
του Νταρμαμέν. Ήδη υπάρχει κάλεσμα των sans papiers και άλλων οργανώσεων για αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στις 18 Δεκέμβρη.

Γιώργος Πίττας

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΕ Κομμάτι ενός επικίνδυνου παζλ
στόχο. Όταν ολόκληρο το μπλοκ των δυνάμεων που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με
την Τουρκία κάνει ασκήσεις στη Μεσόγειο,
τα ευχολόγια για “διάλογο” περισσεύουν. Οι
συμμαχίες που στήνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και καιρό με τη δικτατορία της Αιγύπτου και το Ισραήλ έχουν φτάσει πλέον
μέχρι τα αντιδραστικά καθεστώτα του Κόλπου. Ο Μητσοτάκης έκλεισε την “αμυντική
συμφωνία” με τα Εμιράτα πριν από δυο βδομάδες και πλέον οι δολοφόνοι παιδιών από
την Υεμένη έρχονται με τα βομβαρδιστικά
τους στην Κρήτη, στο Αιγαίο και την Τανάγρα.
Η γραμμή που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση είναι να απλώνει το πεδίο της σύγκρουσης μέσα σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι τυχοδιωκτισμοί από τη Λιβύη
ως τα Εμιράτα. Την περασμένη εβδομάδα,
πήραμε μια γεύση με δύο γεγονότα. Το ένα
πέρασε λίγο στα ψιλά. Έκρηξη σε ελληνικών
συμφερόντων τάνκερ σε λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας. Οι σαουδικαραβικές αρχές κάνουν λόγο για “αποτυχημένη τρομοκρατική
ενέργεια” και τη χρεώνουν στους Χουθίτες

αντάρτες της Υεμένης, τους οποίους τα καθεστώτα του Κόλπου αντιμετωπίζουν ως μαριονέτες του Ιράν.

Δολοφονία
Το δεύτερο γεγονός δεν μπορούσε να μείνει μακριά από τη δημοσιότητα. Ο Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας Μοχσέν Φαχριζαντέχ
δολοφονήθηκε στα ανατολικά της Τεχεράνης. Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ ότι οργάνωσε και εκτέλεσε τη δολοφονία, αφού ο Φαχριζαντέχ είχε βρεθεί ονομαστικά στο στόχαστρο του Νετανιάχου και της Μοσάντ, της
μυστικής υπηρεσίας. Το Ισραήλ δεν βγάζει
λέξη για όλα αυτά. Ο Φαχριζαντέχ εξάλλου
βρίσκεται ανάμεσα σε εκατοντάδες, ίσως και
χιλιάδες άλλους που έχουν πέσει θύματα
των στοχευμένων κρατικών δολοφονιών του
σιωνιστικού κράτους. Το Ιράν κατηγορεί το
Ισραήλ ότι προσπαθεί να ξεκινήσει έναν περιφερειακό πόλεμο τις τελευταίες μέρες του
Τραμπ στην εξουσία. Και δεν λέει ψέματα. Το
επιβεβαιώνουν εξάλλου οι σαουδαραβικές
αρχές που την περασμένη βδομάδα διέρρευσαν στα ΜΜΕ ότι ο Νετανιάχου ζήτησε από

τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον πρίγκιπα διάδοχο να ξεκινήσει πόλεμος κατά του Ιράν,
αλλά ο τελευταίος “αντιστάθηκε”.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναμένεται να
συζητήσει και αυτό το θέμα στη Σύνοδο,
σφυρίζει αδιάφορα. Μεγάλα λόγια για κράτος δικαίου, ειρηνευτικές πρωτοβουλίες κλπ,
αλλά προωθεί σχέσεις με το Ισραήλ, το κράτος που κάνει εξωτερική πολιτική μέσω δολοφονιών και εκβιασμών για καινούργιους
πολέμους. Και ο Μητσοτάκης, «πρωτοπόρος», στέλνει ελληνικές ένοπλες δυνάμεις
στο μάτι του κυκλώνα, στον Περσικό Κόλπο,
σε συμμαχία με τα Εμιράτα κατά του Ιράν.
Έτσι, η “επίλυση των ελληνοτουρκικών
διαφορών”, οι μοιρασιές των ΑΟΖ και των πετρελαίων γίνεται κομμάτι του πιο επικίνδυνου
παζλ που ξεκινάει από τον εμφύλιο της Λιβύης και φτάνει ως έναν πιθανό βομβαρδισμό της Τεχεράνης. Για χάρη αυτών των σχεδιασμών ρημάζουν τα νοσοκομεία, αγοράζουν νέους εξοπλισμούς και θέλουν να αυξήσουν και τη στρατιωτική θητεία ενώ ταυτόχρονα μας πουλάνε και φούμαρα ότι αυτό
που θέλουν είναι “διάλογος”.
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Διεθνή
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

Εργαζόμενοι στην υφαντουργία στην πόλη Κοϊμπατόρ της Πολιτείας Ταμίλ Νάντου.

Το κίνημα νικάει

Η

Γουατεμάλα μπήκε με φόρα στον κατάλογο των χωρών
όπου μέσα σε συνθήκες πανδημίας ξεδιπλώνεται ένα μαζικό κίνημα που καταφέρνει και νικάει. Πριν από δυο βδομάδες οι εικόνες από τη Γουατεμάλα κέρδισαν την προσοχή των διεθνών μέσων, όταν ένα κομμάτι της διαδήλωσης που οργανώθηκε
ενάντια στον προϋπολογισμό έφτασε μέσα στο κοινοβούλιο και
έβαλε φωτιά. Ο προϋπολογισμός είχε φτάσει για να ψηφιστεί κυριολεκτικά νύχτα. Η δεξιά κυβέρνηση ήλπιζε να περάσει γρήγορα
μειώσεις στην Υγεία και την Παιδεία, την ίδια στιγμή που περνούσε
υποτίθεται ειδικά κονδύλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Στην πραγματικότητα τα κονδύλια ήταν δώρα στους καπιταλιστές και
τον ιδιωτικό τομέα που θα “σώσουν” την υγεία του κόσμου. Όπως νύχτα έφτασε, νύχτα τον πήραν πίσω. Πριν ξημερώσει η Δευτέρα 23 Νοέμβρη, η Βουλή πήρε πίσω τον προϋπολογισμό για να αποφύγει ακόμη
μεγαλύτερες διαδηλώσεις αλλά και πιθανές ρήξεις μέσα στο εσωτερικό
της Δεξιάς που ήδη διαφαίνονταν. Ο προϋπολογισμός είχε ήδη υπερψηφιστεί από την Τετάρτη, αλλά ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε
ότι δεν θα σταλεί ως ψηφισμένος στην κυβέρνηση για εφαρμογή.

Νεολαία
Στις διαδηλώσεις του Σαββάτου που έφτασαν μέχρι το εσωτερικό
του κοινοβούλιου είχε πρωταγωνιστήσει η νεολαία. Ανάμεσα στις
περικοπές του προϋπολογισμού ήταν αυτές για τη βοήθεια στους
πιο αδύναμους, τις πάμφτωχες οικογένειες και τα μικρά παιδιά. Την
ανάπτυξη της Γουατεμάλας, της πιο μεγάλης σε πληθυσμό χώρας
της Κεντρικής Αμερικής εκτός του Μεξικού, με 17 εκατομμύρια, τη
θυμούνται πάντα όταν μιλούν για τους μετανάστες που φτάνουν
στις ΗΠΑ. Αλλά “ανάπτυξη” στον καπιταλισμό σημαίνει να πλουτίσουν πάλι οι ίδιες εταιρείες που κυβερνούν τη χώρα και ελέγχουν
τα κόμματα, και να πεταχτούν στο περιθώριο το 50% των παιδιών
της χώρας που επιβιώνουν σε συνθήκες χρόνιου υποσιτισμού. Ο
προϋπολογισμός εκτός από τις τσέπες των εταιρειών, φούσκωνε
ακόμη περισσότερο τις τσέπες δημάρχων και κυβερνητών που
παίρνουν στα χέρια τους τη μάχη κατά της πανδημίας, ενώ δεν παρέλειπε να κατευθύνει κι άλλα κονδύλια για την αποπληρωμή του
χρέους της χώρας. Έτσι το καζάνι της οργής έσκασε.
Οι διαδηλωτές που είχαν απαιτήσει να παρθεί πίσω ο προϋπολογισμός, ζητούσαν από τον πρόεδρο να ασκήσει βέτο. Μπορεί στη συνέχεια ένα κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας να βγήκε να δείξει “κατανόηση” στον κόσμο, αλλά την ώρα της διαδήλωσης η αστυνομία χτυπούσε ασταμάτητα στέλνοντας πάνω από 20 ανθρώπους στο νοσοκομείο.
Μέσα στις διαδηλώσεις κέρδισε έδαφος η απαίτηση για γενική απεργία ενάντια στην κυβέρνηση. Η Γουατεμάλα χτυπήθηκε φέτος και από
τυφώνες. Ο τελευταίος, η Έτα, προκάλεσε πάνω από 200 νεκρούς και
διάλυση ιδιαίτερα στις κοινότητες των ιθαγενών. Πάνω στη συσσωρευμένη φτώχεια και υποσιτισμό και τον τυφώνα, η πανδημία ήρθε να
σαρώσει τους πιο φτωχούς. Απέναντι σε αυτά, ο κόσμος είδε μια κυβέρνηση να τρέχει γρήγορα για να βγουν κερδισμένοι οι δικοί της.
Στήθηκε καινούργιο υπερυπουργείο με έναν κολλητό του προέδρου
που διαχειρίζεται με μυστικότητα όλα τα κονδύλια.
Οι διαδηλώσεις συγκλόνισαν το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα
της Γουατεμάλας. Άρχισαν να τσακώνονται δημόσια ο πρόεδρος με
τον αντιπρόεδρο. Ο αντιπρόεδρος Καστίγιο επιχείρησε να φανεί
πιο ανοιχτός στα αιτήματα των διαδηλωτών. Ζήτησε την από κοινού
παραίτηση με τον πρόεδρο, κι όταν ο πρόεδρος τον κόντραρε, αρνήθηκε να παραιτηθεί κι αυτός.
Διαδηλωτές στη
Το ντουέτο που κυβερνάει τη
Γουατεμάλα ζητούν
Γουατεμάλα ήρθε στην εξουσία
την παραίτηση του
όταν ο προηγούμενος πρόεδρος
προέδρου
παραιτήθηκε κάτω από την πίεση
μαζικών διαδηλώσεων το 2015,
ενάντια στη διαφθορά. Το πολιτικό σύστημα της Γουατεμάλας αλλάζει τους προέδρους για να παραμείνει ίδιο και διεφθαρμένο,
αλλά συναντάει όλο και περισσότερα εμπόδια. Οι από κάτω δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν
τους ισχυρούς στην ησυχία τους.

IΝΔΙΑ 250.000.000 απεργοί!

Δ

ιακόσια πενήντα εκατομμύρια εργάτες και εργάτριες
στην Ινδία αναφέρεται ότι απήργησαν στη γενική
απεργία της περασμένης Πέμπτης. Το κάλεσμα έγινε
από δεκάδες ομοσπονδίες και εκατοντάδες συνδικάτα σε
ολόκληρη τη χώρα, ενάντια στη λιτότητα της ακροδεξιάς
κυβέρνησης του Ναρέντρα Μόντι. Ο Μόντι κυβερνάει με
ένα συνδυασμό σκληρής ρατσιστικής επίθεσης ενάντια
στους μουσουλμάνους και νεοφιλελεύθερης επίθεσης σε
όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι αντεργατικές του μεταρρυθμίσεις έχουν σημάνει ελευθερία για τα αφεντικά να
πληρώνουν κάτω από το κατώτατο, ενώ έχουν πλέον πολύ
μεγάλη άνεση να καταγγέλλουν τα συνδικάτα και να επιβάλλονται πρόστιμα στους συνδικαλιστές για διατάραξη της
λειτουργίας των επιχειρήσεων.

τες από το Παντζάμπ και την Χαριάνα ξεκίνησαν ένα τεράστιο καραβάνι για να φτάσουν να διαδηλώσουν στο Δελχί.
Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο Παντζάμπ εξελίσσονται εδώ και μήνες. Οι αγρότες αγωνίζονται ενάντια στην
απελευθέρωση των αγορών, μία από τις πρωτοβουλίες “φιλελευθεροποίησης” του Μόντι. Ο Μόντι θέλει να διαλύσει
το σύστημα προστασίας που ισχύει σε επίπεδο κρατιδίου
και λέει ότι οι αγρότες θα βγουν κερδισμένοι αφού πλέον
δεν θα πωλούν υποχρεωτικά τη σοδειά τους στις μεγάλες
λαχαναγορές υπό κρατικό έλεγχο, αλλά ελεύθερα στην
αγορά και έτσι θα μπορούν να εξασφαλίζουν ψηλότερες τιμές.

Όλο και περισσότεροι αγωνιστές μπαίνουν στο στόχαστρο των αρχών με διάφορες δικαιολογίες, και καταλήγουν
με υπέρογκα πρόστιμα ή και στη φυλακή. Η απεργία ήταν
μια επίδειξη δύναμης από την πλευρά των πιο οργανωμένων κομματιών της εργατικής τάξης και είχε επιτυχία, ιδιαίτερα εκεί που η Αριστερά έχει μεγαλύτερη παρουσία και
στηρίζει τα συνδικάτα, στο Νότο αλλά και στα Ανατολικά
της χώρας. Η πανδημία έγινε ακόμη μια ευκαιρία για τους
αδίστακτους καπιταλιστές της χώρας να πλουτίσουν. Πέταξαν το “πλεονάζον προσωπικό” στους δρόμους. Εκατομμύρια εσωτερικοί μετανάστες αφέθηκαν να γυρνάνε με τα πόδια, τα ποδήλατα ή στοιβάχτηκαν σε σιδηροδρομικούς
σταθμούς για βδομάδες περιμένοντας κάποιο τρένο. Και
όταν ο Μόντι κήρυξε την “επανεκκίνηση” της οικονομίας
θέλησαν να χτυπήσουν ακόμη περισσότερο τα μεροκάματα
και τα δικαιώματα.
Κι ενώ οι ζωές των απλών ανθρώπων χτυπιούνταν από
την κρίση και την ασθένεια, η συμμαχία του Μόντι με τους
φασίστες συνέχισε να προωθεί το μίσος. Μετά τους νόμους που αφήνουν εκατομμύρια μουσουλμάνους χωρίς πολιτικά δικαιώματα, πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η εκστρατεία
ενάντια στη “τζιχάντ του έρωτα”, όπως την αποκαλούν οι
φασίστες αλλά και η κυβέρνηση επίσημα. Ήδη τοπικές κυβερνήσεις περνάνε νόμους που εμποδίζουν το γάμο ανάμεσα σε μουσουλμάνους και ινδουιστές, ιδιαίτερα αν ο άντρας είναι μουσουλμάνος και η γυναίκα ινδουΐστρια. Επιστρατεύοντας ολόκληρο το ρατσιστικό οπλοστάσιο παρεμβαίνει στα πιο προσωπικά ζητήματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων για να κατηγορήσει τα ζευγάρια ότι πέφτουν θύματα του “ισλαμικού επεκτατισμού”.
Η απεργία της περασμένης βδομάδας είναι το μεγαλύτερο μάθημα που δείχνει ότι η εργατική τάξη είναι η δύναμη
που ενώνεται και παλεύει ενάντια σε όλες τις μορφές διαχωρισμού που προσπαθεί να στήσει η κυρίαρχη τάξη. Πάνω
από διαχωρισμους φύλων, φυλών, θρησκειών και καστών.
Λίγες μέρες μετά την απεργία ο Μόντι δέχτηκε ένα ακόμη χτύπημα από εκεί που δεν το περίμενε. Χιλιάδες αγρό-

Οι αγρότες ξέρουν ότι ελεύθερη αγορά σημαίνει ότι θα
βρεθούν χωρίς καμιά προστασία να ανταγωνίζονται ο ένας
τον άλλον μπροστά στα καπιταλιστικά μεγαθήρια, τις μεγάλες βιομηχανίες και τις υπεραγορές. Στο Μπιχάρ, ένα από
τα φτωχότερα κρατίδια της Ινδίας όπου έχει ήδη εφαρμοστέι η απελευθέρωση, το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί το
εισόδημα των πιο φτωχών αγροτών.
Αυτό που δεν περίμενε ο Μόντι δεν ήταν η αντίδραση
των αγροτών, αλλά η απόφασή τους να κινηθούν προς το
Δελχί, την πρωτεύουσα. Νόμιζαν ότι οι διαμαρτυρίες θα
έμεναν σε επίπεδο Παντζάμπ. Όμως οι αγρότες πέρασαν
από την Χαριάνα, ενώθηκαν με τους συναδέλφους τους
απο εκεί και έφτασαν στα σύνορα της περιφέρειας της
πρωτεύουσας, όπου η κυβέρνηση τους περίμενε με την
αστυνομία να έχει στήσει οδοφράγματα, να έχει ανοίξει
ακόμη και τάφρους, ενώ είχε στημένες τις αύρες. Μέσα
στον σκληρό χειμώνα του ινδικού Βορρά άρχισαν να καταβρέχουν τους αγρότες.
Το αποτέλεσμα είναι ακόμη μεγαλύτερη οργή. Τα μπλόκα της αστυνομίας έσπασαν. Οι υπουργοί του Μόντι αναγκάστηκαν να ψάχνουν χώρο για να φιλοξενηθεί η διαδήλωση στην πρωτεύουσα αλλά μακριά από το κέντρο. Οι αγρότες έχουν μαζί τους προμήθειες για μήνες. Εκτός των άλλων, χάλασαν και τη φιέστα στο κυβερνών κόμμα το οποίο
είχε αναδείξει σε βασικό θέμα της επικαιρότητας όχι την
απεργία, ούτε τον αγώνα των αγροτών, αλλά τις δημοτικές
εκλογές στο Χαϊντεραμπάντ. Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός των φασιστών έπιασε δουλειά. Οι απεργίες είναι οργανωμένες από τους κομμουνιστές που είναι οι φίλοι των
μουσουλμάνων. Οι αγρότες είναι πράκτορες των αποσχιστών Σιχ του Παντζάμπ. Μέχρι πρόσφατα οι Σιχ του Παντζάμπ δέχονταν τις φιλοφρονήσεις κομματιών του φασιστικού μπλοκ σαν “σύμμαχοι” ενάντια στους μουσουλμάνους.
Απέναντι σε όλο αυτό το βούρκο του μίσους, οι αγώνες
των εργατών και των φτωχών δείχνουν το δρόμο της ελπίδας σε ολόκληρη την ινδική χερσόνησο.

Αγρότες

Νίκος Λούντος
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την ήπειρο που επέδραμε ο
«Αγκίρε: Η Μάστιγα του Θεού» κατασφάζοντας τους ιθαγενείς που κατοικούσαν την Ν. Αμερική, πριν αφήσει κι ο ίδιος τα κοκαλάκια του στα χώματά της, άνθισε
πολλά χρόνια αργότερα ένας σπόρος στις φαβέλες της Αργεντινής,
ονόματι Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα…
Ο Ντιέγκο ή «Ντιεγκίτο» ή το «El
Pibe d’ Oro» («Το Χρυσό Παιδί») πέθανε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου του
σωτήριου έτους 2020. Ένα μήνα
σχεδόν μετά τα 60 του γενέθλια (30
Οκτωβρίου), έπειτα από σοβαρό
καρδιακό επεισόδιο και λίγες ημέρες αφότου είχε δεχθεί μια σοβαρή
χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.
Γεννήθηκε και πέθανε σε δύο διαφορετικές γειτονιές του Μπουένος
Άιρες. Η απόσταση που έπρεπε να
διανύσει ανάμεσα στις δύο, αποτυπώνει και την πορεία της ζωής του.
Γεννήθηκε στις λαϊκές φτωχογειτονιές του Λανούς μια παραγκούπολη
στα νότια προάστια της πόλης, μεγαλώνοντας στη «Villa Fiorito» και
πέθανε στην άλλη της άκρη -σ’ έναν
εντελώς άλλο κόσμο- στο πλούσιο,
παραθαλάσσιο, τουριστικό Τίγκρε,
που βρίσκεται στα βόρεια της πρωτεύουσας της Αργεντινής. Μια μικρή γεωγραφικά απόσταση, αλλά
μεγάλη κοινωνικά για να την διανύσουν οι περισσότεροι. Ο ίδιος το κατάφερε κατακτώντας τον κόσμο με
το ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Γιατί
για τους περισσότερους, ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των
εποχών. Ένας παιχταράς που λατρεύτηκε σαν Θεός. Ένας ήρωας
των barrios της Αργεντινής και του
φτωχού Νότου της Ιταλίας που δοξάστηκε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου. Τα αθλητικά και μη
επιτεύγματα του αξεπέραστα, όπως
και το πάθος του για το ποδόσφαιρο και τις τρεις μεγάλες ποδοσφαιρικές του ομάδες: Τη Μπόκα Τζούνιορς, τη Νάπολι και την Εθνική Αργεντινής.
Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα
είχε τουλάχιστον τέσσερα πλεονεκτήματα για τα οποία και αγαπήθηκε, λατρεύτηκε, υμνήθηκε, υποστηρίχθηκε σφόδρα:
Δεν ήταν «άριστος», αλλά ένας
μάστορας της ποδοσφαιρικής του
τέχνης. Ήταν Θεός, όπως οι άνθρωποι ξέρουν να πλάθουν ιστορικά
τους Θεούς τους «κατ' εικόνα και
καθ' ομοίωσιν», μα σίγουρα όχι
Άγιος. Δεν απαρνήθηκε ποτέ την τάξη του, ενώ τέλος, δεν επέλεξε ποτέ
για τον εαυτό του, το ρόλο του «Γελωτοποιού της Αυλής», όπως τόσοι
και τόσοι άλλοι πλούσιοι και διάσημοι, έκαναν όταν βρέθηκαν στην ίδια
με αυτόν θέση. Όταν δηλαδή, δέχτηκαν να χριστούν Ιππότες από τη
Βασίλισσα, η να φωτογραφηθούν
στο Οβάλ Γραφείο.
Όταν κλήθηκε να παρουσιαστεί
στον Λευκό Οίκο, ο Μαραντόνα προ-

«Να πάει να γαμηθεί η Lloyd’s»

Έξι παίκτες του Βελγίου προσπαθούν να σταματήσουν τον Μαραντόνα.

νίκες απέναντι στους ισχυρούς.
Έλαβε μέρος σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου του 1986 στο Μεξικό, όπου έλαμψε η χαρισματική
προσωπικότητά του οδηγώντας την
Εθνική Αργεντινής στην πρώτη θέση
του Μουντιάλ με νίκη επί της τότε
Δυτικής Γερμανίας στον τελικό, κερδίζοντας και τη «Χρυσή Μπάλα» ως
ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης. Παρόλη την κατάκτηση του
τροπαίου, αυτό που έμεινε στην
ιστορία ήταν ο αγώνας στα προημιτελικά με αντίπαλο την Εθνική Αγγλίας.
Αφ’ ενός γιατί ήταν η πρώτη επαφή των δύο χωρών μετά τον πόλεμο
των Φώκλαντ κι αφ’ ετέρου γιατί πέτυχε και τα δύο γκολ, στη νίκη της
ομάδας του με 2-1, με δύο εντελώς
διαφορετικούς τρόπους: Το πρώτο
γκολ επιτεύχθηκε με το χέρι, γνωστό από τότε και ως «Το Χέρι του
Θεού», ενώ το δεύτερο ήρθε ως
αποτέλεσμα μιας εκπληκτικής ατομικής προσπάθειας που ξεκίνησε
από το κέντρο του γηπέδου, πέρασε
τη μισή αντίπαλη ομάδα, προτού
στείλει τον τερματοφύλακα της Πίτερ Σίλτον να μαζέψει την μπάλα για
δεύτερη φορά από το πλεκτό. Το
συγκεκριμένο δε, γκολ καταγράφηκε και ως το «Γκολ του Αιώνα» έπειτα από σχετική ψηφοφορία της FIFA
το 2002.

Νάπολι

Ο Μαραντόνα στο πατρικό του σπίτι

τίμησε να αρνηθεί την πρόσκληση,
δηλώνοντας δημόσια ότι: «Μισώ οτιδήποτε προέρχεται από τις ΗΠΑ. Το
μισώ με όλη μου την καρδιά». Επισκέφτηκε αντιθέτως, την Κούβα και
την Βενεζουέλα. Προτίμησε επίσης
να αρνηθεί την πρόσκληση του
Πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολου, λόγω του πολέμου που είχε προηγηθεί
το 1982 στα νησιά Φώκλαντ στον
Ατλαντικό, ανάμεσα στην Αργεντινή
και τη Βρετανία. Φρόντισε να κατηγορήσει ακόμα και για διαπλοκή τον
επί σειρά ετών πανίσχυρο πρόεδρο

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), Ζεπ Μπλάτερ,
κατηγορία που αργότερα αποδείχθηκε αληθινή.
Για όλα αυτά λοιπόν, καθώς και
για πολλά άλλα, ο Μαραντόνα δεν
ήταν «ακόμη ένας ποδοσφαιριστής». Ήταν ένας φτωχοδιάβολος
που έπαιζε με τη ψυχή της αλάνας,
σαν να μην υπήρχε αύριο. Στα όρια
και πέρα από αυτά. Για τη νίκη. Για
την ομάδα του. Ήταν η φιγούρα του
ήρωα που οδηγεί με το ταλέντο του
τους αδύναμους, σε εντυπωσιακές

Στις 5 Ιουλίου 1984, 75.000 Ναπολιτάνοι, κάτοικοι μιας πόλης που
πάντα αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο, αλλά ουδέποτε είχε δει μεγάλες
χαρές από αυτό, τον υποδέχθηκαν
πανηγυρικά ως μεσσία στο γήπεδο
της ομάδας «Σαν Πάολο». «Θέλω να
γίνω το είδωλο των φτωχών παιδιών
της Νάπολης, επειδή αυτά είναι
όπως ήμουν εγώ στο Μπουένος Άιρες», είχε δηλώσει στην επίσημη
παρουσίασή του.
Στις 3 Νοεμβρίου 1985 η Νάπολι,
νίκησε την Γιουβέντους του Τζιάνι
Ανιέλι (αφεντικό της FIAT) για πρώτη φορά (1-0), με γκολ του Μαραντόνα. Τη Νάπολι πολλές φορές την
υποδέχονταν στα γήπεδα της Βόρειας Ιταλίας με πανό που έγραφαν:
«Καλωσορίσατε στην Ιταλία». Ο ρατσισμός των Βόρειων για τους Νότιους ήταν δεδομένος.
Κι όμως, οι ναπολιτάνοι φίλαθλοι
έφτασαν στο σημείο, στον ημιτελικό
του Μουντιάλ το 1990, να υποστηρίζουν τον «Θεό τους» κι όχι την
«Εθνική τους», πανηγυρίζοντας την
νίκη της Αργεντινής απέναντι στην
Ιταλία συμφωνώντας με το επιχείρημα που τους είχε απευθύνει: «Οι Ιταλοί αδιαφορούν για εσάς 364 ημέρες τον χρόνο και σας ζητάνε τώρα

να τους υποστηρίξετε. Εγώ, όμως,
παλεύω για εσάς 365 μέρες τον
χρόνο». Στην ανάκρουση των εθνικών ύμνων πριν από τη σέντρα φάνηκε ότι ο Μαραντόνα είχε πετύχει
το σκοπό του… Στο τέλος, ακούστηκαν πανηγυρισμοί όχι μόνο από
τους Αργεντινούς. Πολλοί πιστοί
του Ντιέγκο ξέσπασαν! Το παραδέχθηκε μετά κι ο Ιταλός τερματοφύλακας, Βάλτερ Ζένγκα: «Στα πρώτα
πέντε παιχνίδια μας στη Ρώμη, η
υποστήριξη ήταν πλήρης. Εδώ, δεν
ξέρω, σαν κάτι να άλλαξε. Ειδικά μετά από όλα όσα είπε ο Μαραντόνα.
Η ατμόσφαιρα ήταν διαφορετική…».
Γι’ αυτό και είναι τεράστια η λατρεία που έχουν οι Ναπολιτάνοι
στον Αργεντίνο, από τα χρόνια που
έπαιζε εκεί (1984-1991), έως και σήμερα που η Νάπολι όπως η γενέτειρα του, τίμησε με τριήμερο πένθος
τον θάνατό του.
Μέχρι και η επίσκεψή του στο Βατικανό στις 9 Νοεμβρίου 1985 έχει
μείνει ιστορική σύμφωνα με τα όσα
είχε ο ίδιος εξομολογηθεί: «Ναι, είχα τσακωθεί με τον Πάπα όταν έπαιζα στη Νάπολι. Τσακώθηκα επειδή
είχα επισκεφθεί το Βατικανό και είδα τα ταβάνια από χρυσό και μετά
άκουσα τον Πάπα να μου λέει ότι η
εκκλησία ανησυχεί για τα φτωχά
παιδιά. Ε, τότε πουλήστε τα χρυσά
ταβάνια π... γιοί!».
Ο ίδιος αντίθετα, αγωνίστηκε με
τους συμπαίκτες του σε φιλανθρωπικό αγώνα με την ερασιτεχνική
ομάδα της Ατσέρα, μια μικρή πόλη
των 40.000 κατοίκων, 15 χλμ. από
την Νάπολι, προκειμένου ένας πατέρας να βρει τα χρήματα, ώστε το
παιδί του να χειρουργηθεί στη Γαλλία. Ο Μαραντόνα πλήρωσε από την
τσέπη του τη ρήτρα των 12 εκατ. λιρετών που προβλεπόταν από την
εταιρεία που ασφάλιζε τους παίκτες
της Νάπολι, διότι ο πρόεδρος της
ομάδας, Κοράντο Φερλαΐνο, δεν θέλησε να το πράξει ο ίδιος.μ Ο Μαραντόνα είχε πει χαρακτηριστικά:
«Να πάει να γαμηθεί η Lloyd’s. Ο
αγώνας αυτός θα γίνει για χάρη του
παιδιού».
Στην Casa Rosada (έδρα της κυβέρνησης της Αργεντινής) όπου
πλήθος κόσμου έσπευσε να τον
αποχαιρετήσει, οπαδοί με τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς και της Ρίβερ Πλέιτ («αιώνιοι αντίπαλοι») κλαίγοντας αγκαλιασμένοι, ανάμεσα στ’
άλλα, φωνάξανε και το σύνθημα
που συνοψίζει ίσως με τον πιο επιγραμματικό τρόπο όλα όσα από την
περασμένη Τετάρτη προσπαθούμε
να πούμε: «Ο Μαραντόνα είναι λαός
κι ο λαός δεν πεθαίνει ποτέ»…
AD10S…

Πάνος Κατσαχνιάς

