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ΣΥΡΙΖΑ – Μια αντιπολίτευση που σφυρίζει αδιάφορα

Στην πρόσφατη δημοσκόπηση
του Δεκεμβρίου από την Αlco
για το Open στο ερώτημα «εί-

στε ικανοποιημένοι από τα μέτρα
της κυβέρνησης για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας» το ΟΧΙ έχει εκτι-
ναχτεί από το 15% που βρισκόταν
τον Μάιο στο 54% ενώ το ΝΑΙ έχει
κατρακυλήσει από το 84% στο 40%.
Αλλά στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ
βρίσκεται στο 38% λίγο πιο κάτω
από το ποσοστό της στις εκλογές
και ο ΣΥΡΙΖΑ κολλημένος στο
22,6%.  

Από τον Οκτώβριο, σχολιάζοντας
τα ευρήματα όλων των δημοσκοπή-
σεων σε ανάλυσή του, το Ινστιτούτο
Νίκος Πουλαντζάς διαπιστώνει ότι
«η κυβέρνηση και ο Κ. Μητσοτάκης
προσωπικά εμφανίζουν κάμψη σε
όλους τους δείκτες. Ταυτόχρονα, τη
φθορά αυτή δεν φαίνεται προς το
παρόν να εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία και ο Αλ. Τσί-
πρας προσωπικά. Για την αντιπολί-
τευση, το μεγάλο ερώτημα είναι αν
μπορεί να ακούσει τη βουή της κοι-
νωνίας…   ».

Η βουή είναι πράγματι μεγάλη -
πολύ πιο μεγάλη από αυτήν που
μπορούν να καταγράψουν οι ούτως
ή άλλως «πειραγμένοι» σεισμογρά-
φοι των δημοσκοπήσεων. 

Είναι παραπάνω από εμφανής στις
εργατικές κινητοποιήσεις, που όλο
το διάστημα της πανδημίας και σε
συνθήκες καραντίνας συνεχίζονται
ασταμάτητα: Στους δρόμους και
στις πύλες των νοσοκομείων, στα
σχολεία, στους Δήμους, στον επισι-
τισμό, στα καλλιτεχνικά επαγγέλμα-
τα, στις ταχυμεταφορές, στα ΜΜΜ,
στα ΜΜΕ. Είναι εμφανής στις ανα-
ρίθμητες καταγγελίες συνδικάτων
ενάντια στην κυβέρνηση που χρησι-
μοποιεί την πανδημία σαν όχημα για
να περάσει αντεργατικές και αντιλαϊ-
κές επιθέσεις. 

Δεν χρειάζεται και πολύ για να
αφουγκραστεί κανείς στις γειτονιές
και στους χώρους εργασίας το υπό-
κωφο βουητό μιας κοινωνίας που
βράζει, μετρώντας εκατό νεκρούς
την μέρα και εκατοντάδες χιλιάδες
άνεργους ή απλήρωτους εργαζόμε-
νους.  Μιας κοινωνίας που ανά πάσα
στιγμή απειλεί να εκραγεί, ιδιαίτερα
όταν σε απόλυτη αντιπαράθεση με
το καθημερινό της βίωμα, βλέπει τον
κόσμο των αφεντικών να μπουκώνε-
ται ασταμάτητα με επιχορηγήσεις
και τον πολιτικό της εκφραστή να
διαλαλεί την ανεμελιά της υπεροχής
των αρίστων, βολτάροντας στην
Πάρνηθα.

Η κατάσταση θέτει πλέον όλο και
πιο πιεστικά το ερώτημα στον  ΣΥΡΙ-
ΖΑ γιατί δεν μπορεί να συνδεθεί με
την οργή που έχει αρχίσει να σηκώ-
νεται. Η πιο συνηθισμένη απάντηση
που δίνεται από την ηγεσία και τα

στελέχη του είναι η απόλυτη κυριαρ-
χία της ΝΔ στα καλοταϊσμένα ΜΜΕ,
που επιτίθονταν στον Τσίπρα για
τους 100 νεκρούς στο Μάτι αλλά κά-
νουν γαργάρα τους 100 νεκρούς κά-
θε μέρα της πανδημίας. 

Αλήθεια είναι, αλλά πρόκειται για
υπεκφυγή. Την περίοδο του δημο-
ψηφίσματος το 2015, τα ΜΜΕ οργία-
σαν εναντίον όλης της Αριστεράς
αλλά αυτό δεν είχε εμποδίσει εκείνο
το 62% να τα γράψει στα παλιά του
τα παπούτσια. Δεν είναι, ο τηλεοπτι-
κός χρόνος του ΣΥΡΙΖΑ που ευθύνε-
ται για το ότι δεν λέει να ξεκολλήσει
στις δημοσκοπήσεις. Φταίει η πολιτι-
κή του γραμμή. Από την πρώτη μέρα
κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Αλέξης
Τσίπρας διατυμπάνισε προς όλες τις
κατευθύνσεις ότι θα ασκήσει «υπεύ-
θυνη αντιπολίτευση». 

Ας δούμε σε τι μεταφράστηκε αυ-
τή η «υπεύθυνη αντιπολίτευση» του
Τσίπρα στο διάστημα που μεσολά-
βησε: «Δεν θα ζητήσω εκλογές πέν-
τε μήνες μετά την εκλογή σας» τον
Ιούλη του 2019. «Θα βάλουμε πλάτη
σε μια άλλη προσφυγική πολιτική»
τον Φλεβάρη του 2020. «Θα λογα-
ριαστούμε μετά», τον Απρίλη του
2020, μέσα στην καραντίνα. «Στις
πιο κρίσιμες στιγμές για τη χώρα το
ζήτημα πια δεν είναι ούτε η έλλειψη
στρατηγικής, ούτε η έλλειψη συνεν-
νόησης με την αντιπολίτευση» τον
Σεπτέμβρη του 2020, για τα ελληνο-
τουρκικά.  Σε όλα τα μέτωπα, η αντι-
πολίτευση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ
είχε σαν βασικό επιχείρημα ότι εμείς
επιδιώκουμε συναίνεση αλλά η ΝΔ
δεν την θέλει. Οι τόνοι ανέβαιναν
μόνο για τα ελληνοτουρκικά - και
εκεί για να κάνουν «πατριωτική» αν-

τιπολίτευση από τα δεξιά στη ΝΔ:
Ζητώντας από τον Μητσοτάκη να
αποτρέψει με το στόλο το Oruc Reis
τον Ιούλη ή να «ασκήσει το κυριαρχι-
κό δικαίωμα στα 12 μίλια» τον Οκτώ-
βρη, ζητώντας πολεμική κλιμάκωση
δηλαδή, και στηρίζοντας επανειλημ-
μένα το αίτημα της κυβέρνησης
στην ΕΕ για κυρώσεις στην Τουρκία.

Έπρεπε να έρθει η πλατιά δυσα-
ρέσκεια για τη στάση της κυβέρνη-
σης στο δεύτερο κύμα της πανδη-
μίας και οι νέες επιθετικές νομοθετι-
κές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης,
μέσα στο φθινόπωρο, ώστε να ανέ-
βουν οι τόνοι για τα ζητήματα που
βρίσκονται στην κορυφή της ατζέν-
τας των εργαζόμενων, των ανέργων,
των συνταξιούχων, της νεολαίας. 

Μια στο καρφί, 
μια στο πέταλο

Αλλά και εδώ ξανά, η γραμμή είναι
αυτό που λένε «μια στο καρφί και
μια στο πέταλο»: Καταγγελία της κυ-
βέρνησης για την απαγόρευση της
Πορείας του Πολυτεχνείου και υπο-
γραφή του κοινού κειμένου ΣΥΡΙΖΑ-
ΜέΡΑ25-ΚΚΕ αλλά δήλωση του Τσί-
πρα την παραμονή του Πολυτεχνεί-
ου προς τους πολίτες «να μη συμμε-
τάσχουν σε μαζικές εκδηλώσεις για
την επέτειο του Πολυτεχνείου φέ-
τος». Καταγγελία της απαγόρευσης
της συγκέντρωσης μνήμης του Αλέ-
ξη Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκέμ-
βρη, αλλά καμιά απολύτως ενέργεια
εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και
συμβολική όπως στο ΕΑΤ-ΕΣΑ στις
17Ν, για να σπάσει η απαγόρευση.
Καταγγελία και παρουσία βουλευ-
τών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο

πλευρό των εκατοντάδων συλλη-
φθέντων στις 6 Δεκέμβρη, αλλά κα-
τάθεση της τροπολογίας στην Βου-
λή από τον Σπίρτζη δύο μέρες μετά
με αίτημα 13ο μισθό μόνο στους
μπάτσους! 

«Και με τον αστυφύλαξ και με τον
χωροφύλαξ; Όχι στο όνομά μας…»
έγραψε η Αννέτα Καββαδία πρώην
βουλευτίνα, «και με τις μέλισσες και
με τους λύκους δεν γίνεται…» έγρα-
ψε ο Πάνος Λάμπρου, μέλος της ΠΓ
του ΣΥΡΙΖΑ. «Μόνο ως (πικρό) ανέκ-
δοτο μπορεί να αντιμετωπιστεί η
τροπολογία που κατατέθηκε.. ούτε
καν τη συγκυρία δεν διαβάζετε»
έγραψε ο πρώην βουλευτής Χρή-
στος Καραγιαννίδης προσθέτοντας
ότι «προσωπικά συνυπογράφει το
σχετικό κείμενο του Κώστα Παπαδά-
κη και όχι την τροπολογία που κατα-
τέθηκε χτες». Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ζή-
τησε “κατάργηση των ομάδων ΔΕΛ-
ΤΑ και των ΜΑΤ- αφοπλισμό των δυ-
νάμεων καταστολής στις διαδηλώ-
σεις και κατάργηση του νόμου Χρυ-
σοχοΐδη για την απαγόρευση των
διαδηλώσεων». Κάτω από τις  αντι-
δράσεις, η Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ συνε-
δρίασε, απέσυρε την τροπολογία
Σπίρτζη, αλλά επανήλθε με μια νέα,
στην οποία δίπλα στους αστυνομι-
κούς και τους ματατζήδες απλά
προστέθηκαν οι υγειονομικοί και άλ-
λοι εργαζόμενοι. 

Ακόμη και η ψήφιση του φετινού
κρίσιμου προϋπολογισμού που μει-
ώνει τις δαπάνες στην υγεία εν μέ-
σω πανδημίας, εκεί που θα περίμενε
κανείς  κάλεσμα σε λαϊκό ξεσηκωμό,
πέρασε στο ντούκου από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ακόμη χειρότερα ακούσαμε τον
Κατρούγκαλο να λέει στην Βουλή

ότι «δυστυχώς αυτά που έχω να
προσάψω στην κυβέρνηση για την
εξωτερική πολιτική ξεπερνούν κατά
πολύ τα ατοπήματα του προϋπολο-
γισμού» και να ξεσπαθώνει ξανά για
τα ελληνοτουρκικά. Οι συνδικαλιστι-
κές ηγεσίες δεν έβγαλαν καν μια
απεργιακή κινητοποίηση ενόψει του
προϋπολογισμού. 

Που λογοδοτεί  αυτή η καταστρο-
φική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ; Η γραμμή
της «υπεύθυνης» ή έστω «μισοϋπεύ-
θυνης αντιπολίτευσης δεν κοιτάζει
προς τον κόσμο του οποίου επιδιώ-
κει την στήριξη. Η «υπεύθυνη αντι-
πολίτευση» περιμένει να φθαρεί η
κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον χρό-
νο. Όχι μόνο έχει βαρέσει σιωπητή-
ριο σε όποια κινηματική διαδικασία,
αλλά οι όποιες πρωτοβουλίες παίρ-
νονται αφορούν ανοίγματα και διεμ-
βολισμούς του «ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτι-
κή Συμμαχία» στην έτερη δύναμη
της «δημοκρατικής παράταξης», το
ΚΙΝΑΛ – και γιατί όχι, την παλιά, κα-
λή καραμανλικής προέλευσης “κεν-
τροδεξιά» - χωρίς αλήθεια την ανα-
μενόμενη ανταπόκριση.

Βέβαια, κάτω από την πίεση του
κόσμου αυτά τα ανοίγματα σπάνε,
πχ στο νομοσχέδιο για την απαγό-
ρευση των διαδηλώσεων όπου η
Γεννηματά ψήφισε υπέρ. Αλλά και
στο κοινό κείμενο ΣΥΡΙΖΑ-ΜέΡΑ25-
ΚΚΕ για το Πολυτεχνείο που δεν
υπέγραψε η Γεννηματά και για το
οποίο ο Πέτσας κατηγόρησε τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ  για «αντικυβερνητικό μέτωπο
με το ΚΚΕ, το Μέρα25 και εξωκοινο-
βουλευτικές οργανώσεις της αριστε-
ράς».

Πάρα πολύς κόσμος, όχι μόνο κό-
σμος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλοι εκείνοι
που βλέπουν την άμεση ανάγκη να
φύγει από πάνω μας η κατάρα της
κυβέρνησης Μητσοτάκη και η κατα-
στροφή που έχει αρχίσει να σπέρνει
σε όλα τα μέτωπα, θα έβλεπε με πο-
λύ καλό μάτι τη διαμόρφωση ενός
αγωνιστικού μετώπου πάνω σε αυτό
το αίτημα. Αλλά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
δεν τολμάει καν να το διατυπώσει... 

Είναι καθήκον της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς να βάλει αυτό το μέ-
τωπο στην ημερήσια διάταξη και να
το επιβάλει, όχι φυσικά αναμένοντας
τις εκλογές αλλά ξεσηκώνοντας και
κλιμακώνοντας  ένα μαζικό απεργια-
κό κίνημα από τα κάτω στους εργα-
τικούς χώρους, τους χώρους εκπαί-
δευσης, τις γειτονιές, για να μην πε-
ράσουν οι επιθέσεις, για να φύγει
αυτή η κυβέρνηση μια ώρα αρχύτε-
ρα. Ανοίγοντας το δρόμο όχι σε μια
ακόμη αποτυχημένη «διαχείριση»
αλλά στη συνολική ρήξη με το σύ-
στημα που γεννά πανδημίες, πόλε-
μους,  φτώχεια και ρατσισμό. Οι
συνθήκες είναι πιο ώριμες από πότε.

Γιώργος Πίττας      

Επίσκεψη Τσίπρα στη ΓΑΔΑ, 2012. Φωτό: Eurokinissi
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Φτάνουμε στο τέλος μιας χρονιάς
δραματικής, σημαδεμένης από τις
τραγικές αποτυχίες του συστήμα-

τος μπροστά στην πανδημία αλλά και
από τα εκρηκτικά ξεσπάσματα της οργής
ενάντια στον φονικό κυνισμό της άρχου-
σας τάξης.

Τίποτα δεν συμβολίζει πιο προκλητικά
την κατάντια του εγκληματικού καπιταλι-
σμού από τον αδιανόητο συνδυασμό των
ρεκόρ: ρεκόρ θανάτων από κορονοϊό ταυ-
τόχρονα με ύψη-ρεκόρ στα διεθνή χρηματι-
στήρια. Αλλά υπάρχουν και τα εργατικά ρε-
κόρ: Διακόσια πενήντα εκατομμύρια απερ-
γοί στη μεγαλύτερη γενική απεργία της Ιν-
δίας, ασταμάτητες διαδηλώσεις στους
δρόμους της Γαλλίας, νίκη της αντίστασης
στη χούντα της Βολιβίας…

Εδώ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
που έτρεξε να πανηγυρίσει ότι αντιμετώπισε
επιτυχημένα την πανδημία και κατάφερε να
ξανανοίξει τον τουρισμό, κλείνει τη χρονιά με
καραντίνα τα Χριστούγεννα και την Πρωτο-
χρονιά. Και επισφραγίζει την αποτυχία της
ψηφίζοντας προϋπολογισμό που μειώνει τις
δαπάνες για την Υγεία την ώρα που η πληρό-
τητα στις ΜΕΘ πλησιάζει στο 100%.

Αντιστάσεις
Αλλά και εδώ υπάρχει η άλλη όψη, όσο κι

αν προσπαθούν ο Μητσοτάκης και ο Χρυσο-
χοΐδης να την πνίξουν με τη χειρότερη αστυ-
νομική εξόρμηση από τον καιρό της Χούντας.
Στις 7 Οκτώβρη, στις 17 Νοέμβρη, στις 6 Δε-
κέμβρη, η εξόρμησή τους δέχτηκε αλλεπάλ-
ληλα χαστούκια από τις αντιστάσεις των ερ-
γατών και της νεολαίας. Οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία συνεχίζουν απτόητοι να δίνουν
μάχες για να σώσουν ζωές όχι μόνο στις
ΜΕΘ και στις κλινικές τους αλλά και με τις
απεργίες τους και τις συγκεντρώσεις στις
πύλες των νοσοκομείων διεκδικώντας την ερ-
γατική εναλλακτική: λεφτά για την Υγεία, όχι
για εξοπλισμούς και την αστυνομία.

Η κλιμάκωση και η γενίκευση αυτών των
αγώνων είναι η ελπίδα που ανοίγεται μπρο-
στά μας. Η επιλογή Σοσιαλισμός ή βαρβα-
ρότητα γίνεται όλο και πιο επιτακτική όσο ο
καπιταλισμός βυθίζεται στην πολύπλευρη
κρίση του καταστρέφοντας όλο και περισ-
σότερες ζωές. Είναι ώρα να θυμηθούμε τις
επαναστατικές φωνές που ανάδειξαν ιστορι-
κά αυτή τη μεγάλη επιλογή και να παλέψου-
με με οδηγό τη στρατηγική της σοσιαλιστι-
κής επανάστασης.

Φέτος έκλεισαν 200 χρόνια από την γέννη-
ση του Ένγκελς, του «στρατηγού» του επιστη-
μονικού σοσιαλισμού. Λίγο πριν γράψουν μαζί
με τον Μαρξ το Κομμουνιστικό Μανιφέστο,
φρόντισαν να ξεκαθαρίσουν την προοπτική
μας, απαντώντας προκαταβολικά στις συκο-
φαντίες των αστών με τα παρακάτω λόγια:

«Δεν είμαστε από εκείνους τους κομμουνι-
στές που επιδιώκουν να καταπνίξουν την προ-
σωπική ελευθερία, εκείνους που θα ήθελαν να
μετατρέψουν τον κόσμο σε τεράστιο στρατό-
πεδο ή σε γιγάντιο εργοτάξιο. Ασφαλώς
υπάρχουν ορισμένοι κομμουνιστές που με
ελαφριά τη συνείδηση αρνούνται να αποδεχ-
θούν την προσωπική ελευθερία και θα ήθελαν
να την εκτοπίσουν από τον κόσμο επειδή θεω-
ρούν ότι αποτελεί εμπόδιο για την πλήρη αρ-
μονία. Εμείς δεν επιθυμούμε να ανταλλάξουμε
την ελευθερία με την ισότητα. Είμαστε βέβαιοι
ότι σε καμιά κοινωνία δεν θα είναι η προσωπι-
κή ελευθερία τόσο εξασφαλισμένη όσο σε μια
κοινωνία στηριγμένη στην κοινοκτημοσύνη»
(Kommunistische Zeitschrift 1847)

Ο καπιταλισμός στον κατήφορό του είναι
ένα σύστημα που παριστάνει ότι αν θυσιά-
σουμε τις ελευθερίες μας θα σώσουμε τις
ζωές μας. Η πάλη για την εργατική εναλλα-
κτική είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Με τη στρατηγική του Σοσιαλισμού
από τα κάτω

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Άλλα 5.570 ευρώ συγκεντρώθηκαν τη
βδομάδα που πέρασε ανεβάζοντας τον

δείκτη της οικονομικής εξόρμησης της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης στα 26.230 ευρώ.  

Ευχαριστούμε για τις προσωπικές σας ενι-
σχύσεις που συνεχίζουν να φτάνουν: από
150 ευρώ Γιώργος Ζ. και Ιωάννα Λ., από 100
ευρώ Χρίστος Α. και Φωτεινή Τ., από 50 ευ-
ρώ Προκόπης Π., Ξανθίππη Γ., Αργυρή Ε.,
Χρυσάνθη Μ., Θένια Α., Γιάννης Β., Δήμητρα
Κ., Μάνος Τ., Τζέρι Μ., Κώστας Κ., Μήτσος Κ.
42 ευρώ, από 40 ευρώ Ζήσης Δ., Βαγγέλης
Α., Γιώργος Π., Μαρία Κ., Σοφία Κ., Τατιάνα
Π. 35 ευρώ, από 30 ευρώ Ειρήνη Β., Κώστας
Λ., Γιούλη Κ., Παναγιώτης Ζ., Μαρία Π., Βα-
σίλης Μ., Θάλεια Μ., Βαγγέλης Κ., Γιώργος
Σ., από 25 ευρώ Γιώργος Α., Δώρα Κ., Νίκος
Χ., Σεραφείμ Ρ., από 20 ευρώ Αλεξάνδρα Η.,
Γιάννης Σ., Μαρία Σ., Αρετή Δ., Βασίλης, Πα-
ρί, Τόλης Μ., Αγγελική Γ., Αντώνης Τ., Ιωάν-
να Κ., Γιάννης Π., Μαργαρίτα Π., Φίλιππος Κ.,
Νίκη Ζ., Στέλιος Γ., Αντώνης Α., Αντώνης Φ.,
από 15 ευρώ Γιώργος Β., Κωνσταντίνα Κ.,
Μαίρη Κ., Δήμητρα Τζ., Κώστας Μ., από 10
ευρώ Μαρία Κ., Φίλιππος Κ., Ισμήνη, Μόνικα
Γρ., Δημήτρης Κ., Λουκάς Θ., Αλεξάνδρα Μ.,
Εύα Η., Μήτσος Α., Κώστας Τ., Νίκος Χ., Μα-
ρία Α., Ιλεάνα Ζ., Σάμυ Α. 8 ευρώ, Μαρία Μ. 7
ευρώ, από 5 ευρώ Σοφία Μπ., Νίκος Κ.,
Σταυρούλα Ψ., Χάρης Π., Βαγγέλης Σ., Μα-
ρία Κ., Νίκος Β., Θωμάς Κ.

Ευχαριστούμε, επιπλέον, τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους που συγκέντρω-
σαν 53 ευρώ στο νοσοκομείο Γεννηματάς,
από 30 ευρώ στον Άγιο Σάββα και στην ΑΑ-
ΔΕ, 22 ευρώ στο δήμο Νίκαιας, 10 στα ΕΛ-
ΤΑ Χανίων.

Ευχαριστούμε, τέλος, τις Αλεξάνδρα Ι.,
Φούλη Σ., Όλγα Γ., Βάσια Τ. και τους Προκό-
πη Π., Δημήτρη Τ., Βασίλη Μ., Σταύρο Ψ. και
Στράτο Ξ. που γράφτηκαν ή ανανέωσαν τις
συνδρομές τους στην Εργατική Αλληλεγγύη
και το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω. 

Ευχαριστούμε την σ. Πέρσα Κ. που στα
πλαίσια της οικονομικής εξόρμησης της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης προσφέρει 13 βιβλία
της ποιητικής της συλλογής «Η ζωή μας δυο
δρόμους πιο κάτω» (Εκδόσεις Γρηγόρη).
Διατίθενται στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. 

Διαδήλωση μετά τη συγκέντρωση στο Εφετείο, 7 Οκτώβρη.
Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Νο 1452, 16 Δεκέμβρη 2020 ΑΓΩΝΑΣ! Γιασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Να χτυπήσει τον μαχητικό συνδικαλι-
σμό και να ξεφορτωθεί ένα συνεχή
πονοκέφαλο, προσπαθεί η 1η Υγει-

ονομική Περιφέρεια, μετακινώντας εκδικη-
τικά τον Κώστα Καταραχιά, γιατρό και
πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων νοσ.
Αγ. Σάββα, προς τη ΜΕΘ του Σωτηρία.

Η διαταγή της μετακίνησης έχει ημερο-
μηνία 8/12. Την προηγούμενη ημέρα, η 1η
ΥΠΕ είχε υποχρεωθεί να αλλάξει την οδη-
γία της και να ακυρώσει τις ΕΔΕ εναντίον
τριών γιατρών επειδή νόσησαν από covid,
μετά από ένα σερί μαζικών κινητοποιήσε-
ων του σωματείου. Μια κυβερνητική ήττα
δηλαδή που ήρθε μετά από τον ξεσηκωμό
των εργαζομένων του νοσοκομείου και όχι
μόνο, και φαίνεται ότι έκατσε βαριά στους
ανθρώπους του Υπουργείου Υγείας. Για να
πάρουν το αίμα τους πίσω έπρεπε να διώ-
ξουν τον επικεφαλής του σωματείου από
το χώρο δράσης του, μαζί με δυο ακόμα
νοσηλεύτριες που μετακινούνται μαζί του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρούν
να αποκεφαλίσουν το σωματείο του
Αγ.Σάββα, ένα από τα πιο μαχητικά σωμα-
τεία εργαζομένων. Την τελευταία φορά η
προσπάθεια απόλυσής του ακολουθήθηκε
από κινητοποιήσεις στις οποίες συμμετεί-
χαν ακόμα κι ασθενείς του νοσοκομείου.
Το αποτέλεσμα ήταν ο Κώστας Καταραχιάς
να μείνει στη δουλειά και να φύγει ο τότε
διοικητής του νοσοκομείου Δενδραμής.

Η καινούργια επίθεση στο σωματείο
προκάλεσε ένα νέο ξεσηκωμό μέσα στο
νοσοκομείο καθώς και ένα πλατύ κύμα
συμπαράστασης στο Σύλλογο Εργαζομέ-
νων και τον πρόεδρό του. 

“Αυτές οι κωμικοτραγικές προσπάθειες
τρομοκράτησης και φίμωσης θα πέσουν
στο κενό” ξεκαθαρίζει η ΟΕΝΓΕ, ενώ η
ΑΔΕΔΥ μεταξύ άλλων σημειώνει ότι “Αν η
κυβέρνηση νομίζει πως με τέτοιες απαρά-
δεκτες ενέργειες θα τρομοκρατήσει και
θα φιμώσει τους υγειονομικούς της δημό-
σιας περίθαλψης, είναι πάρα πολύ γελα-
σμένη. Ίσα-ίσα που οι εκδικητικές αυτές
ενέργειες είναι έμμεση ομολογία της ενο-
χής της. Η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΑΔΕΔΥ απαιτεί την άμεση ανάκληση της
εκδικητικής απόφασης για τη μετακίνηση
των εργαζόμενων του Αγίου Σάββα”. 

“Ο Καταραχιάς διώκεται με εκδικητική
μετακίνηση γιατί είναι επικεφαλής ενός

σωματείου που πρωτοστατεί ενάντια στην
δολοφονική κυβέρνηση της Ν.Δ. Το πιο
πρόσφατο παράδειγμα είναι η απόφαση
του Σωματείου για απεργία στις 15 Δε-
κέμβρη, την ημέρα ψήφισης του προϋπο-
λογισμού-σφαγείο. Πρωτοβουλία που αγ-
καλιάστηκε από πολλά νοσοκομεία αλλά
και εκπαιδευτικούς συλλόγους” δηλώνει
ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο ΓΝΑ
Γεννηματάς και μέλος του Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ
και του Συντονιστικού Νοσοκομείων. 

Πάνω από χίλιες υπογραφές συγκεν-
τρώθηκαν την πρώτη κιόλας ημέρα της
καμπάνιας συμπαράστασης, δεκάδες ψη-
φίσματα από σωματεία, ενώ το τεράστιο
κύμα συμπαράστασης φάνηκε και στην
ημέρα δράσης της ΠΟΕΔΗΝ στις 10/12,
όπου το παρών στη συγκέντρωση στον Αγ.
Σάββα έδωσε πλήθος αλληλέγγυων συνδι-
καλιστών. Η καταγγελία της μετακίνησης
μπήκε στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων
που έγιναν σε δεκάδες νοσοκομεία εκείνη
την ημέρα, ενώ το ζήτημα αναφέρθηκε και
στη συνεδρίαση της Βουλής για τον προ-
ϋπολογισμό από τον Κρίτωνα Αρσένη.

Σήμα κινδύνου
Εν τω μεταξύ, όσο Υπουργείο Υγείας,

Υγειονομική Περιφέρεια και Διοίκηση
ασχολούνται με το πως θα επιτεθούν
στους υγειονομικούς και τα σωματεία
τους, οι εργαζόμενοι εκπέμπουν σήμα
κινδύνου. Το νοσοκομείο Αγ. Σάββας είναι
στα όρια της κατάρρευσης, καθώς οι ελ-
λείψεις από τη χρόνια υποχρηματοδότη-
ση και την άρνηση των προσλήψεων επι-
δεινώνονται από τη διασπορά του κορο-
νοϊού στο προσωπικό. Τέσσερα τμήματα
έχουν κλείσει, αυτό της βραχείας νοση-
λείας, το ΒΔ3 χειρουργικό ογκολογικό
τμήμα, η Β Παθολογική και το τμήμα που
νοσηλεύει ασθενείς των Θωρακοχειρουρ-
γών, των Παθολόγων, της Χειρουργικής
Ογκολογικής και της Πλαστικής κλινικής.

Υπολειτουργούν η ΒΑ4 Πλαστική και γυ-
ναικολογική κλινική, η Μηχανογράφηση
και το τμήμα πληροφορικής. Στο παρά
πέντε για να κλείσουν είναι κι άλλες κλινι-
κές του νοσοκομείου.

“Με αυτή την εικόνα είναι προφανές ότι η
υπόλοιπη τακτική και έκτακτη λειτουργία
του νοσοκομείου έχει περιοριστεί σε μεγά-
λο βαθμό ή έχει ακόμα και σταματήσει”, ση-
μειώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων. Οι συνέ-
πειες αυτής της πολιτικής είναι η αναβολή
χημειοθεραπειών καρκινοπαθών που χρει-
άζονται νοσηλεία. “Ταυτόχρονα, δεκάδες
συνάδελφοι από την καθαριότητα (καθαρί-
στριες και εργάτες) νοσούν ή είναι σε κα-
ραντίνα, σε σημείο που δύσκολα να βγαί-
νουν οι βάρδιες. Στο τμήμα της κουζίνας
έχει γίνει, εδώ και κάποιες μέρες, έκτακτη
σύμβαση 2 εβδομάδων με εταιρία Catering
αντί να προσλάβουν κατεπειγόντως μόνιμες
τραπεζοκόμες. Μάλιστα ενώ στη σύμβαση
απαιτείται καθημερινό αρνητικό rapid test η
εταιρεία ακόμα και αυτό το έχει ήδη κατα-
πατήσει. Τα νέα για νέους συναδέλφους
που νοσούν είναι καθημερινά...

Η οργή ξεχειλίζει. Είμαστε οργισμένοι
γιατί αποδίδονται ευθύνες σε όλους εμάς
κι όχι στους πραγματικούς υπαίτιους της
κατάστασης- τη Διοίκηση και το Υπουρ-
γείο, οργή γιατί ποινικοποιούν τη συνδι-
καλιστική μας δράση στο πρόσωπο του
προέδρου του σωματείου μας. Δεν είναι η
πρώτη φορά που διώκουν τον πρόεδρο
που είναι η φωνή όλων μας. Η απόπειρα
της προηγούμενης Διοίκησης κατέληξε
στην καρατόμηση της ίδιας. Κάτω τα χέ-
ρια! Μαζικές και μόνιμες προσλήψεις για
να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις εξαιρε-
τικές μας υπηρεσίες, όπως μόνο εμείς οι
εργαζόμενοι ξέρουμε... Είμαστε πιο ενω-
μένοι και πιο δυνατοί, θα νικήσουμε” κα-
ταλήγουν οι εργαζόμενοι του Αγ.Σάββα
σε ανακοίνωσή τους.

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΑΤ

Δεκάδες εργαζόμενοι/ες συγκεντρώθηκαν και στο νο-
σοκομείο ΚΑΤ, στην είσοδο του ΤΕΠ, στο πλαίσιο της

ημέρας δράσης για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας. 
Οι εργαζόμενοι/ες ανέδειξαν τα αιτήματα για ενίσχυση

της Δημόσιας Υγείας, αλλά και τα επιμέρους προβλήματα
που δημιουργούνται στο ΚΑΤ λόγω της καταστροφικής
διαχείρισης της πανδημίας από την κυβέρνηση και το
Υπουργείο. Όπως και στον Άγιο Σάββα, έτσι και στο ΚΑΤ,
η διοίκηση τις προηγούμενες μέρες είχε επιχειρήσει να
προχωρήσει σε ΕΔΕ σε βάρος εργαζομένων που νόση-
σαν, πράγμα που σταμάτησε με κινητοποίηση. Επιπλέον
το Σωματείο κατήγγειλε την τακτική των μετακινήσεων
προσωπικού προς Κέντρα Υγείας, την μετατροπή της
ΜΑΦ σε COVID ΜΕΘ και την εγκατάσταση καμερών κ.ά.

ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στην είσοδο του
“Αμαλία Φλέμινγκ”, παρά την καταρρακτώδη βροχή

και το κρύο. 
Το Σωματείο ενημέρωσε για τις νέες επιθέσεις της κυ-

βέρνησης στους υγειονομικούς και το κύμα συμπαρά-
στασης στο κίνημα των νοσοκομείων, με πιο σημαντικά
παραδείγματα τη συμπαράσταση στον Άγιο Σάββα και
στο Νοσοκομείο Λάρισας. Κάλεσε σε απεργία στις 15
Δεκέμβρη ενάντια στον προϋπολογισμό.

Αφροδίτη Φράγκου

ΑΓ. ΟΛΓΑ

Την Πέμπτη 10/12 στο πλαίσιο της ημέρας δράσης που
είχε κηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ, σύντροφοι/ισσες από τον

πυρήνα του ΣΕΚ Ν.Ιωνίας, πήγαμε να στηρίξουμε τη συγ-
κέντρωση στο νοσοκομείο της γειτονιάς μας, Αγ.Όλγα. 

Παρά την κακοκαιρία, στην πύλη του νοσοκομείου
βρεθήκαμε με εργαζόμενους και συντρόφους από το
ΚΚΕ που μοιράζανε ανακοίνωση για τα προβλήματα στο
νοσοκομείο. Μετά από λίγο μπήκαμε μέσα για να συζη-
τήσουμε με τους εργαζόμενους για τον προϋπολογισμό
και την άμεση απάντηση που χρειάζεται να δώσει το ερ-
γατικό κίνημα στην κυβέρνηση οργανώνοντας την απερ-
γία της Τρίτης 15/12.

Άννα Αδαμίδη 

ΠΑΓΝΗ

Έγινε συγκέντρωση στο προαύλιο του νοσοκομείου,
με συνθήματα για μαζικές προσληψεις, μονιμοποι-

ήσεις, ένταξη στα ΒΑΕ και καταβολή του δώρου Χρι-
στουγέννων.

Στη συζήτηση με τους εργαζόμενους μπήκε η ανάγκη
για απεργία στις 15 Δεκέμβρη και οτι χρειάζεται να
υπάρξει κινητοποίηση εκείνη την ημέρα καθώς και η έκ-
δοση ψηφίσματος αλληλεγγύης στον Κώστα Καταραχιά.

Νίκη Ζουγανέλη

ΛΑΪΚΟ

Πάνω από 100 εργαζόμενοι, από καθαριότητα μέχρι
τραυματιοφορείς και νοσηλεύτριες, συμμετείχαν

στην κινητοποίηση του Λαϊκού. 
Διαμαρτύρονται, πέρα απ' όλα τα κοινά αιτήματα με τα

υπόλοιπα νοσοκομεία, για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει
ούτε μία πρόσληψη στο Λαϊκό, ούτε για να αναπληρώ-
σουν προσωπικό που φεύγει. Σταθερό αίτημα και καμπά-
νια του σωματείου η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.
Κινητοποίηση εργαζομένων έγινε και στο Παίδων Αγλαΐα
Κυριακού, με συμμετοχή και από το κοντινό παράρτημα. 

Μηνάς Χρονόπουλος

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Αλληλεγγύη 
στον Κ. Καταραχιά

10/12, Συγκέντρωση στον Αγ. Σάββα. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Άγιος Σάββας

Παρά τη δυνατή βροχή, μαζικά
συγκεντρώθηκαν, οι εργαζόμε-

νοι του Άγιου Σάββα και πολλοί συμ-
παραστάτες τους στην πύλη του νο-
σοκομείου, για να απαιτήσουν μαζι-
κές προσλήψεις, μονιμοποιήσεις,
χρηματοδότηση, μέτρα προστασίας,
ένταξη στα ΒΑΕ, επίταξη της ιδιωτι-
κής Υγείας καθώς και για να καταγ-
γείλλουν την εκδικητική απόφαση
για άμεση μετακίνηση του επικουρι-
κού ιατρού Κώστα Καταραχιά, προ-
έδρου του σωματείου και δύο νοση-
λευτριών προς την ΜΕΘ του νοσο-
κομείου Σωτηρία.

Δίπλα στους εργαζόμενους του
Αγίου Σάββα βρέθηκαν εκπαιδευτικοί
με το πανό του Α’ Συλλόγου Αθήνας
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαζό-
μενοι στον επισιτισμό με το πανό του
Δικτύου “Καμαριέρα”, η ΕΡΓΑΣ, το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. Τον
λόγο πήραν για να χαιρετήσουν και
να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους
ενάντια στις διώξεις, ο Δημήτρης Μα-
ριόλης, πρόεδρος του Α’ Συλλόγου
Αθήνας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
η Έφη Γαννιάρη, πρόεδρος της Β’
ΕΛΜΕ Αθήνας, ο Χρήστος Σόφης, μέ-
λος ΔΣ της ΟΛΜΕ, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
και περιφερειακός σύμβουλος Αττι-
κής Κώστας Τουλγαρίδης, ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας, ο Τάσος Αναστασιάδης από
τον Συντονισμό Εργατικής Αντίστα-
σης, ο Άγγελος Σπανόπουλος, μέλος
ΔΣ του Πανελλήνιου Σωματείου Του-
ριστικών Συνοδών, ο Δημήτρης Κου-
φοβασίλης, πρόεδρος του Συλλόγου
Εκτάκτων Αρχαιολόγων, ο Βασίλης
Κουκαλάνι, ηθοποιός και μέλος του
ΣΕΗ, ο Χρίστος Αργύρης από το ΔΣ
του σωματείου του νοσοκομείου Γεν-
νηματάς και μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ
καθώς και οι Κώστας Καταραχιάς και
Ιουλία Νάρη, πρόεδρος και μέλος ΔΣ
αντίστοιχα του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
Στο τέλος της συγκέντρωσης δόθηκε
νέο απεργιακό ραντεβού στις 15 Δε-
κέμβρη, όπου το σωματείο έχει κηρύ-
ξει στάση εργασίας ενάντια στον προ-
ϋπολογισμό.    

Γιώργος Πίττας

Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης

Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
συγκεντρωθήκαμε δεκάδες εργα-

ζόμενοι στην πύλη του Νοσοκομείου. 
Το Συντονιστικό Νοσοκομείων είχε

παρουσία με πανό και πικέτες καθώς
και άλλες οργανώσεις και συλλογικό-
τητες της αριστεράς για συμπαρά-
σταση. Μόνο στο Ιπποκράτειο τα
κρούσματα σε εργαζόμενους ξεπερ-
νούν τα 300 από την αρχή της κρίσης,
ενώ και οι εισαγωγές ασθενών με co-
vid παραμένουν πολλές, παρά τα όσα

λένε για κάμψη. Κι ενώ συνεχίζεται
αυτή η κατάσταση, οι ελλείψεις φαί-
νονται ακόμα πιο έντονα. Συγκέντρω-
ση έγινε επίσης στο Ψυχιατρικό Νο-
σοκομείο Θεσσαλονίκης και σε άλλα
νοσοκομεία. Με αυτές τις κινητοποι-
ήσεις προσθέσαμε ακόμα ένα επεισό-
διο στη μάχη για ενίσχυση του ΕΣΥ,
κόντρα σε μια κυβέρνηση που θέλει
να μειώσει ακόμα περισσότερο τις
δαπάνες για την Υγεία. Θα χρειαστεί
να κλιμακώσουμε τη μάχη.

Γιάννης Κούτρας
γιατρός, ΔΣ Σωματείο Εργαζομένων

Ιπποκράτειο και ΕΝΙΘ

ΓΝΑ Γεννηματάς

Παρά τη βροχή πραγματοποιήθη-
κε με επιτυχία η κινητοποίηση

στο ΓΝΑ Γεννηματάς. Μεταφέραμε
τη συγκέντρωση λόγω κακοκαιρίας
έξω από τα Επείγοντα και ήρθαν δε-
κάδες συνάδελφοι/ισσες. 

Πρόκειται για εργαζόμενους/ες
που κουβαλάνε όλη την αγανάκτηση
για την κοροϊδία της κυβέρνησης,
που από τη μια την ακούνε να λέει
ότι είμαστε σε πόλεμο -και να ζούνε
την πραγματικότητα αυτού του πο-
λέμου στην πρώτη γραμμή- κι από
την άλλη να βλέπουν ότι πρόκειται
να δώσει 550 εκατομμύρια λιγότερα
στη δημόσια Υγεία τη νέα χρονιά.
Μετά τη συγκέντρωση πραγματοποι-
ήσαμε πορεία προς το γραφείο της
διοίκησης όπου ενωθήκαμε με εργα-
ζόμενους από εκείνο το κομμάτι του
νοσοκομείου. Η κατάσταση στα νο-
σοκομεία ολοένα και χειροτερεύει
από το γεγονός ότι όλο και περισσό-
τεροι συνάδελφοι νοσούν. Την περα-
σμένη εβδομάδα δεν λειτούργησε η
ουρολογική κλινική. Η δική μου κλινι-
κή δεν μπαίνει στις εφημερίες εδώ
και 8 μέρες, λειτουργεί τελείως υπο-
τυπωδώς. Πάνω από το 50% του νο-
σηλευτικού προσωπικού είναι σε κα-
ραντίνα. Πολύ εμφατικά πλέον ο κό-
σμος διεκδικεί ότι πρέπει να γίνονται

προληπτικά τεστ σε όλους. Τα μέ-
τρα ασφαλείας για τους εργαζόμε-
νους είναι στην πρώτη γραμμή των
αιτημάτων μαζί με τις προσλήψεις.

Αργυρή Ερωτοκρίτου
γιατρός, μέλος ΔΣ Σωματείου 

Εργαζομένων  ΓΝΑ Γεννηματάς

Κρατικό Νίκαιας

Στις 10/12, για μία ακόμη φορά,
κόντρα στις αντίξοες καιρικές

συνθήκες, κόντρα στην τρομερή έλ-
λειψη προσωπικού και στην απουσία
συναδέλφων που νοσούν ή είναι σε
καραντίνα, κυρίως όμως κόντρα στον
αυταρχισμό που βιώνουμε καθημερι-
νά, βρεθήκαμε μπροστά στο κεντρικό
κτίριο του Νοσοκομείου Νίκαιας να
διαμαρτυρόμαστε και να διεκδικούμε. 

Διεκδικούμε πρώτα από όλα
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Στο νοσοκομείο μας είναι κενό αυτη
τη στιγμή το 35% των οργανικών θέ-
σεων της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
και το 25% της Ιατρικής. 

Με την πανδημία έγινε εμφανής η
ανεπάρκεια των κτιριακών υποδο-
μών, διαχρονικό και καθημερινό πρό-
βλημα των Νοσοκομείων της χώρας
αλλά και του δικού μας. Διεκδικούμε
την άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλι-
νικών, ώστε να ενισχυθεί το δημόσιο
σύστημα Υγείας, στη δύσκολη αυτή
συγκυρία. Αντί αυτού η κυβέρνηση
εκπόνησε σχέδιο επιδότησης των
κλινικών αφού αυτό ήταν από την
αρχή το σχέδιο της. Διαμαρτυρηθή-
καμε για την απόπειρα διαχωρισμού
των εργαζόμενων στην δημόσια

Υγεία με αφορμή το αίτημα των ΥΠΕ,
για αποστολή καταστάσεων με συγ-
κεκριμένες κατηγορίες προσωπικού
αποκλείοντας από το όποιο επίδομα
είναι διατεθειμένοι να δώσουν μέχρι
και τις καθαρίστριες. Διεκδικούμε
την ένταξή μας στα Βαρέα και Ανθυ-
γιεινά Επαγγέλματα, όλων των εργα-
ζομένων στις δομές Υγείας. Δεν
χρειαζόταν η πανδημία για να απο-
δειχθεί ο ανθυγιεινός χώρος και οι
ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας μας.
Η επαφή μας με δεκάδες ασθένειες
αλλά και βιολογικά υλικά, καθώς και
το κυκλικό ωράριο εργασίας μας, εί-
ναι αυταπόδεικτο πως θα έπρεπε αυ-
τόματα να μας εντάξουν στα ΒΑΕ.
Διεκδικούμε την μονιμοποίηση των
συναδέλφων με συμβάσεις εργασίας
ορισμένου χρόνου. Όχι από ιδεολη-
ψία, αλλά γιατί δεν είναι λογικό να
καλύπτεις πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες με έκτακτο προσωπικό. 

Ευχαριστούμε τους φορείς που αν-
ταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκλη-
σή μας, είτε με την παρουσία τους,
είτε με μηνύματα, είτε τηλεφωνικά.
Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊ-
κές, όμως η συμμετοχή παρ’ όλες τις
αντιξοότητες ήταν σημαντική. Στις
10/12 αξιοποιήσαμε μια αχτίδα φω-
τός για να διεκδικήσουμε τα αυτο-
νόητα. Δεν ξεχνάμε όμως πως: Για να
μερώσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολ-
λή. Συμμετέχουμε στην Στάση Εργα-
σίας που προκηρύσσουν τα περισσό-
τερα πρωτοβάθμια Σωματεία, μαζί
και το δικό μας, και στην συγκέντρω-
ση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 12
το μεσημέρι, την 15/12/2020 ημέρα

ψήφισης του εγκληματικού προϋπο-
λογισμού που υπό-χρηματοδοτεί την
δημόσια Υγεία.

Γιάννης Τσολάκης
πρόεδρος του Συλλόγου 

Εργαζομένων Κρατικού Νίκαιας

(ολόκληρο το άρθρο που μας έστειλε
ο Γ.Τσολάκης, στο ergatiki.gr)

Ασκληπιείο Βούλας

Παρά τη βροχή, η συγκέντρωση
στην πύλη του Ασκληπιείου είχε

επιτυχία. 
Με συμμετοχή δεκάδων εργαζόμε-

νων και αλληλέγγυων, με τα πανό του
σωματείου εργαζομένων του νοσοκο-
μείων και των δασκάλων του τοπικού
συλλόγου, έγιναν ομιλίες και χαιρετι-
σμοί από την πρόεδρο του σωματεί-
ου, Δέσποινα Τοσονίδου, που ανα-
φέρθηκε στις μάχες που άνοιξαν
στον Αγ. Σάββα, τον Στέλιο Γιαννού-
λη, ταμία του Συλλόγου δασκάλων
Γλυφάδας-3Β, που επισήμανε τη ση-
μασία της μάχης του προϋπολογι-
σμού και την απεργιακή απάντηση
που χρειάζεται να δοθεί και μια επι-
κουρική εργαζόμενη που τόνισε την
κοροϊδία με τις συμβάσεις ΕΣΠΑ των
επικουρικών και το πρόβλημα της τη-
λεκπαίδευσης, που ως μητέρα μετά
την εξάντληση στη δουλειά πρέπει
συνεχίζει με το μάθημα στο σπίτι. 

Μάνος Νικολάου

Δρομοκαΐτειο

Την Πέμπτη 10/12, σε συντονισμό
με το πανελλαδικό κάλεσμα των

υγειονομικών, που δίνουν τη μάχη
ενάντια στην Covid-19, εργαζόμενοι
και συμπαραστάτες συγκεντρωθή-
καμε στην πύλη του "Ψ.Ν.Α Δρομο-
καΐτειο". 

Το νοσοκομείο μας αποτελεί ένα
από τα μεγαλύτερα ψυχιατρικά νο-
σοκομεία πανελλαδικά και νοσηλεύει
ασθενείς από όλη την επικράτεια,
εκούσια αλλά και κατόπιν εισαγγελι-
κής παραγγελίας. Ήδη υποστελεχω-
μένο πριν ακόμη την εμφάνιση αυτής
της καινοφανούς πανδημίας -με πε-
ρίπου 1.000 κενές οργανικές θέσεις
και δυο έως τρεις 24ωρες εφημερίες
εβδομαδιαία- καλείται σήμερα να
εξυπηρετήσει εκατοντάδες ασθενείς,
που ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομά-
δες και που συνεχώς αυξάνονται! Η
ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια
αλλά δικαίωμα! Διεκδικούμε την πα-
ροχή ολοκληρωμένων και αποτελε-
σματικών υπηρεσιών για τους ασθε-
νείς μας! Μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων συναδέλφων, προσ-
λήψεις προσωπικού, ένταξη όλων
των υγειονομικών στα ΒΑΕ. 

Μαρία Μπολοβίνα 
εργαζόμενη Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο

10/12  Στις πύλες των Νοσοκομείων
10/12, Συγκέντρωση στο Κρατικό Νίκαιας. Φωτό: Κ. Θωίδου

10/12, Συγκέντρωση στο Νοσοκομείο Γεννηματάς. Φωτό: Ν. Χάινταρ



Το Κιλκίς παρουσιάζει, μαζί με άλλες πε-
ριφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, υψηλό
αριθμό κρουσμάτων αναλογικά με τον πληθυσμό του. Παρ’

όλο που, όπως η Θεσσαλονίκη, μπήκε σε καραντίνα από πολύ νω-
ρίς, τα κρούσματα παραμένουν αυξημένα. Τι συμβαίνει λοιπόν και
δεν μειώνονται περισσότερο; 

Ο ένας παράγοντας είναι η τραγική κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται το νοσοκομείο Κιλκίς. Εργαζόμενη μας είχε αναφέρει πως
“η νοσοκομειακή μονάδα δεν διαθέτει ΜΕΘ ούτε ΜΑΦ. Τα κρεβά-
τια είναι γεμάτα με ασθενείς που χρειάζονται αναπνευστήρες και
νοσηλεύονται στις κλινικές. ... Οι απώλειες σε προσωπικό προκύ-
πτουν καθημερινά”. “Δυστυχώς μας πάνε σαν πρόβατα στη σφα-
γή”, είχε δηλώσει ο γραμματέας του σωματείου εργαζομένων του
νοσοκομείου Αχιλλέας Καλεμκερίδης που είχε νοσήσει και ο
ίδιος. 

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η κατάσταση στη βιομηχανία του
Κιλκίς αλλά και των όμορων νομών. Εκατοντάδες εργάτες και ερ-
γάτριες από την περιφέρεια του Κιλκίς αλλά και από την Θεσσαλο-
νίκη εργάζονται στα εργοστάσια της περιοχής. Μόνο στη βιομηχα-
νική περιοχή του Κιλκίς απασχολούνται 2.500 εργαζόμενοι οι οποί-
οι πηγαινοέρχονται και από άλλους νομούς. Αντίστροφα πολλοί
κάτοικοι του Κιλκίς μεταβαίνουν στην Πέλλα και την Ημαθία για να
δουλέψουν σε εργοστάσια, κυρίως επεξεργασίας αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων. 

Σε αυτά η εργασία εκτελείται σε συνθήκες
υγιεινής κυριολεκτικά ανάλογα την διάθεση

του εργοδότη. Αυτό σημαίνει πως τα τεστ σε άλλα εργοστάσια γί-
νονται σε άλλα όχι, στην πλειοψηφία τους τα μέσα ατομικής προ-
στασίας τα εξασφαλίζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ενώ αντισηπτικά
άρχισαν να παρέχονται μόλις παρατηρήθηκε η μεγάλη έξαρση των
κρουσμάτων. 

Και δεν είναι μόνο αυτό. Φαγητό στο πόδι, ωράρια εξαντλητικά,
ανεπαρκή μέτρα προστασίας και μη τήρηση των αποστάσεων, για-
τί σύμφωνα με τα αφεντικά, «έχουμε μείνει πίσω επειδή κάποιοι ερ-
γαζόμενοι νόσησαν και άρα πρέπει να πιεστούμε»! Η Διεύθυνση
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας του νομού που ήταν αρμόδια
για ελέγχους σε εργοστάσια και της Ημαθίας και του Κιλκίς, έχει
κλείσει άλλωστε από το 2014.

Τα λάθη στις καταμετρήσεις από τα ιδιωτικά εργαστήρια έρχον-
ται να προστεθούν στο πρόβλημα των κρουσμάτων. Στις 7/12 ανα-
κοινώθηκε πως το Κιλκίς είχε 102 κρούσματα. Την επόμενη μέρα
αποκαλύφθηκε πως ...το ιδιωτικό εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη
«καθυστέρησε να κοινοποιήσει στον ΕΟΔΥ αποτελέσματα ελέγχων
που διεξήγαγε από τις 24 Νοεμβρίου μέχρι και χθες (7 Δεκεμβρί-
ου) και το έπραξε αθροιστικά, με αποτέλεσμα, οι έλεγχοι των ημε-
ρών αυτών να δώσουν 94 από τα 102 κρούσματα που ανακοίνωσε
ο ΕΟΔΥ το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου».

Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

Το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσ-
σαλονίκης είναι ένα από τα μεγαλύτε-
ρα των Βαλκανίων. Τις ημέρες των

εφημεριών οι επισκέψεις ασθενών υπερβαί-
νουν τις 1500. Το Σωματείο Εργαζομένων
ΑΧΕΠΑ έχει καταγγείλει πως οι ελλείψεις
σε προσωπικό φτάνουν το 35% περίπου
στην νοσηλευτική υπηρεσία, 40% περίπου
στην ιατρική υπηρεσία, 20% στο παραϊατρι-
κό προσωπικό, 80% στην τεχνική υπηρεσία
και 45% στην διοικητική. Όχι δέκα και είκο-
σι αλλά εκατοντάδες προσωπικού που
χρειάζονται για να λειτουργήσει αποτελε-
σματικά το νοσοκομείο χωρίς να προσμε-
τρώνται οι αυξημένες ανάγκες λόγω παν-
δημίας.

Απέναντι σε αυτά τα δεδομένα, η πρό-
σφατη προβολή και ηρωοποίηση των περί-
που 30 εθελοντριών νοσηλευτριών που πή-
γαν στη Θεσσαλονίκη, όσο καλοπροαίρε-
τες κι αν ήταν οι προθέσεις των ίδιων, απο-
τελούν μια επικοινωνιακή φούσκα που
έσκασε πριν καλά καλά γεμίσει.

Καταρχάς μιας και επρόκειτο για μετακι-
νήσεις προσωπικού, αυτές δεν διήρκησαν
παρά μονάχα λίγες μέρες. Μέχρι να προ-
σαρμοστούν και να καταστούν λειτουργι-
κές όπως θα το ήθελαν έπρεπε να ξαναμ-
πούν στο καράβι και το λεωφορείο της επι-
στροφής. Στα νοσοκομεία από τα οποία
έφυγαν, οι πάγιες ελλείψεις σε προσωπικό
δεν είναι λιγότερο σημαντικές απ' ότι στη
Θεσσαλονίκη και το κενό της αναχώρησης
τους ασφαλώς δεν καλύφθηκε από καινού-
ριο προσωπικό, βάζοντας έτσι σε κίνδυνο
αυτούς που θα έτρεχαν να καλύψουν τα κε-
νά. 

Εν τω μεταξύ, την ίδια περίοδο είχαν
αποσπαστεί στο Ιπποκράτειο 25 νοσηλεύ-
τριες από το Θεαγένειο και από διάφορα

Κέντρα Υγείας. Τι καθιστά τη δική τους συ-
νεισφορά λιγότερο σημαντική και δεν αξιώ-
θηκε ο πρωθυπουργός να τις αναφέρει;

Οι ατελείωτες ώρες κακοπληρωμένων
εφημεριών των γιατρών λόγω έλλειψης
προσωπικού καθώς και οι “αόρατες” ώρες
των υπερωριών που πραγματοποιούν οι μό-
νιμοι και συμβασιούχοι υγειονομικοί, τεχνι-
κοί και διοικητικοί υπάλληλοι αποτελούν
ένα είδος “εθελοντισμού” που απ' ότι φαί-
νεται δεν εξυπηρετεί τις επικοινωνιακές πα-
ραστάσεις της κυβέρνησης ΝΔ.

Οι εργαζόμενοι που έρχονται καθημερινά
εδώ και δύο μήνες αντιμέτωποι με την
έξαρση της πανδημίας στη Βόρεια Ελλάδα,
μετά τα υποκριτικά χειροκροτήματα του
πρώτου κύματος, δεν απολαμβάνουν τα
συγχαρητήρια του Μητσοτάκη για την “βα-

θιά πατριωτική τους πράξη” όπως οι εθε-
λόντριες. Αυτό που τον αποτρέπει είναι η
“βαθιά ταξική τους πράξη” να παλεύουν με
στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις και
απεργίες για δημόσια και δωρεάν Υγεία για
όλους, για νοσοκομεία επαρκώς εξοπλι-
σμένα και με αρκετό προσωπικό τη στιγμή
που ο προϋπολογισμός του κόβει 550 εκα-
τομμύρια από την Υγεία. 

Ο κυνισμός με τον οποίο η κυβέρνηση
χρησιμοποιεί επιλεκτικά την αυτοθυσία των
εργαζομένων τρέφεται από το “ιδεώδες”
του εθελοντισμού. Αυτό που χρειάζεται εί-
ναι να αντισταθούμε στις δολοφονικές επι-
λογές τους όπως το έκαναν οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία στις 15 Οκτώβρη, στις 12
Νοέμβρη και στις 10 Δεκέμβρη. 

Δημήτρης Δασκαλάκης
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CLICKAWAY

CLICK AND PRAY

Προσαρμογή στις
ανάγκες της αγοράς

Παρά τις εκατοντάδες καταγγελίες εργαζομέ-
νων και σωματείων για κρούσματα μέσα
στους εργασιακούς χώρους, για την μη τή-

ρηση των πρωτοκόλλων από τους εργοδότες και για
την έλλειψη ακόμα και των πιο στοιχειωδών υγειονο-
μικών μέτρων η κυβέρνηση επιλέγει να ανοίξουν τα
καταστήματα πριν από τις γιορτές. “Δεδομένου ότι
οι ταχυμεταφορές είναι υπερφορτωμένες και δεν εί-
ναι δυνατό να ανταποκριθούν” σύμφωνα με ανακοί-
νωση της, η κυβέρνηση βάζει σε κίνδυνο την υγεία
των εργαζομένων αλλά και όσων θα επισκεφτούν τα
μαγαζιά. Προκαλεί αντιδράσεις ακόμα και επιστημό-
νων που έως τώρα την στήριζαν.

Ήδη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Εμ-
ποροϋπαλλήλων Αθήνας, στα σουπερμάρκετ “το μέ-
τρο ‘1 άτομο ανά 15τμ’ δεν τηρείται πουθενά, εργα-
ζόμαστε στο κόκκινο και ο ένας πάνω στον άλλον,
μέσα σε καταστήματα κλουβιά, χωρίς τον προβλεπό-
μενο εξαερισμό.” “Στον πιο εμπορικό δρόμο της
Αθήνας, την Ερμού ... εργαζόμαστε κλειδαμπαρωμέ-
νοι μέσα στα καταστήματα για να εξυπηρετήσουμε
τις ανάγκες του ηλεκτρονικού εμπορίου”. Αδιαφο-
ρώντας γι' αυτήν την πραγματικότητα η κυβέρνηση
ετοιμάζεται να πολλαπλασιάσει το φόρτο εργασίας
αυτών των εργαζομένων αλλά και να δημιουργήσει
ουρές έξω από τα καταστήματα. Στους μεγάλους
εμπορικούς δρόμους αλλά και σε αυτούς των γειτο-
νιών οι αποστάσεις θα είναι αδύνατο να τηρηθούν
και το ρόλο του διαιτητή μετά την άφιξη του δέκα-
του πελάτη (θα επιτρέπονται μέχρι εννέα μπροστά
από κάθε κατάστημα) φαίνεται πως θα κληθούν να
παίξουν και πάλι οι εργαζόμενοι. Αυτοί των οποίων
το δώρο Χριστουγέννων είναι στον αέρα και που θα
πρέπει, κρύο ή βροχή να στέκονται, ιδίως στα εμπο-
ρικά κέντρα, σε εξωτερικό χώρο όλη μέρα. 

Οσυνωστισμός που είχε δημιουργηθεί μπρο-
στά από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου
στη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτώβρη δεν φαί-

νεται να πτοεί την κυβέρνηση που αποφάσισε να
ανοίξουν οι εκκλησίες ανήμερα τα Χριστούγεννα,
την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα.

Τριπλασιάζει επίσης τον αριθμό των ατόμων ανά
λειτουργία στους 25 για τις ενορίες και τον διπλα-
σιάζει στους 50 για τις μητροπόλεις. Αυξάνει και τις
λειτουργίες σε 3-4 την ημέρα.

Σε αντίθεση όμως με τις εργατικές διαδηλώσεις
που την τήρηση των μέτρων “επιβλέπουν” ορδές
ένοπλων αστυνομικών, στα προαύλια των ναών “την
ευθύνη τήρησης των μέτρων θα έχουν οι οικείες μη-
τροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών.” Αυτοί δηλα-
δή που λειτουργούσαν στον Άγιο Δημήτριο αλλά και
αλλού χωρίς μάσκες και που στη συνέχεια διαβεβαί-
ωναν, όπως ο Μητροπολίτης Ιερισσού Θεόκλητος,
ότι ο κορονοϊός δεν τους “επισκέφθηκε στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, ούτε σε οποι-
οδήποτε άλλο χώρο θρησκευτικής λατρείας”...

Αυτά είναι λοιπόν τα “δραστικά μέτρα” για τα
οποία είχε μιλήσει ο Μητσοτάκης στη Βουλή, σε σχέ-
ση με τη λειτουργία έπειτα από την οποία νόσησαν
τέσσερεις μητροπολίτες, ένας εκ των οποίων απε-
βίωσε. Κατά τη διάρκεια των ψαλιδισμένων για τους
περισσότερους διακοπών τους, οι εργαζόμενοι θα
μπορούν να κυκλοφορούν μόνο για ψώνια και λιβάνι.

ΚΙΛΚΙΣ

Μόνιμες ανάγκες – 
πρόσκαιρος εθελοντισμός

Συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Φωτό: Δήμητρα Κομνιανού



Την Τρίτη 8.12 ξεκίνησαν οι
πρώτοι εμβολιασμοί, με το εμ-
βόλιο των «Pfizer»/«BioNTech»,

στη Μεγάλη Βρετανία. Το περασμέ-
νο Σαββατοκύριακο, η Υπηρεσία
Τροφίμων - Φαρμάκων (FDA)  των
ΗΠΑ έδωσε το πράσινο φως για την
άμεση έναρξη των εμβολιασμών για
το ίδιο εμβόλιο. Εμβολιασμοί έχουν
ήδη ξεκινήσει η Ρωσία και η Κίνα με
τα δικά τους εμβόλια. Η ΕΕ θα δώ-
σει την έγκριση της στις 29/12. 

H έγκριση των εμβολίων γίνεται με
φαστ-τρακ διαδικασίες και με κυβερ-
νητικές παρεμβάσεις. Όπως γρά-
φουν οι εφημερίδες: “Ή εγκρίνεις το
εμβόλιο απόψε ή απολύεσαι φέρεται
να είπε ο προσωπάρχης του Λευκού
Οίκου, Μαρκ Μέντοους, στον επικε-
φαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), Στί-
βεν Χαν”. 

Τα ζητήματα και τα ερωτήματα
που ανοίγονται αλλά και τα συμφέ-
ροντα που διακυβεύονται γύρω από
την "κούρσα" του εμβολίου είναι τε-
ράστια. Από την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητά τους μέχρι την
πρόσβαση σ' αυτά που θα τα κατα-
στήσει παγκόσμια δημόσια αγαθά
κόντρα στον «εμβολιαστικό εθνικι-
σμό» των ισχυρών κρατών, και από
τους διεθνείς ανταγωνισμούς των
κρατών για την παρασκευή και τη
διάθεσή τους μέχρι την αδιαφάνεια
στις συμβάσεις ανάμεσα στα κράτη
και στις μεγάλες πολυεθνικές του
φαρμάκου. 

ΗΠΑ, Ευρώπη, Ρωσία και Κίνα
τρέχουν να εξασφαλίσουν πλεονά-
σματα εμβολίων για λογαριασμό
τους. Ταυτόχρονα, μέσω της "διπλω-
ματίας των εμβολίων", ανταγωνίζον-
ται για "σφαίρες επιρροής" με όχημα
την παραγωγή και διάθεση των εμ-
βολίων τους σε μία σειρά χώρες. Τα
κινέζικα εμβόλια «κατευθύνονται»
ήδη προς Βραζιλία, Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα, Τουρκία και Ινδονησία,
ενώ Ινδία, Βραζιλία, Ουζμπεκιστάν,
Μεξικό, Αίγυπτος, Νεπάλ, Αίγυπτος
και Βενεζουέλα έχουν παραγγείλει
εκατομμύρια δόσεις του ρώσικου
εμβολίου.

Η ΕΕ, ως σήμερα, έχει υπογράψει
συμβάσεις με έξι φαρμακευτικές
εταιρείες για την παροχή εμβολίων
(BioNtech-Pfizer, AstraZeneca, Sano-
fi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV,
CureVac) αλλά η ίδια αρνείται ακόμα
να δημοσιοποιήσει τους όρους αυ-
τών των συμφωνιών δίχως την άδεια
των φαρμακευτικών εταιρειών. Πίσω
από το μύθο για "δωρεάν εμβόλιο σε
όλο τον πληθυσμό της ΕΕ" κρύβον-
ται δισεκατομμύρια ευρώ που θα
πάνε στις τσέπες των φαρμακευτι-
κών από τη φορολογία μας. 

Σύμφωνα με τη «Morgan Stanley»,
μόνο η «Pfizer» και η «BioNTech»
υπολογίζεται ότι θα εισπράξουν, μό-
νο το 2021, από τις πωλήσεις του
εμβολίου τους περί τα 13 δισ. δολά-
ρια, ενώ οι εταιρείες που θα αναπτύ-
ξουν εμβόλια θα μοιραστούν συνολι-

κά έσοδα 100 δισ. δολάρια και κέρ-
δη 40 δισ. δολάρια. 

Οι 54 χώρες που απαρτίζουν την
Αφρική αριθμούν 2,3 εκατομμύρια
επιβεβαιωμένα κρούσματα αλλά την
ίδια στιγμή, ο επικεφαλής των Κέν-
τρων για τον Έλεγχο και την Απο-
τροπή Ασθενειών της Αφρικής, Τζον
Νκένγκασονγκ, μιλάει για αποκλει-
σμό της Αφρικής από τα εμβόλια κα-
τά το πρώτο, τουλάχιστον, μισό του
2021 καθώς "οι πλούσιες χώρες
αγοράζουν εμβόλια σε υπερβολικό
βαθμό" απευθύνοντας έκκληση "στις
πλουσιότερες χώρες να δώσουν τα
περιττά εμβόλιά τους στις χώρες
που τό 'χουν ανάγκη".

Καμιά εμπιστοσύνη
Στην Ελλάδα, το υπουργείο Υγεί-

ας ξεκινά εθνική εκστρατεία εμβο-
λιασμού κατά του κορονοϊού μέχρι
την 31η(!) Ιουνίου 2021, σύμφωνα με
τροπολογία που κατέθεσε ο αρμό-
διος υπουργός Κικίλιας την Πέμπτη
10 Δεκέμβρη. Την τροπολογία την
ψήφισαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙ-
ΝΑΛ ενώ το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 δη-
λώσαν «παρών». 

Το πόση εμπιστοσύνη μπορούμε
να έχουμε σ' αυτή την κυβέρνηση
για μία τέτοια "εθνική προσπάθεια
μείζονος σημασίας, σε ένα εγχείρη-
μα που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ

στη χώρα, ώστε να επιστρέψει σε
μερική κανονικότητα", όπως δήλωσε
ο Κικίλιας, αρκεί να κανείς να δει ότι
ο Ιούνιος έχει (ακόμα) 30 ημέρες. Η
31η Ιουνίου δεν υπάρχει σε κανένα
ημερολόγιο. Όμως, πέρα από την
πλάκα, την ώρα που οι νεκροί είναι
περίπου 100 ανά ημέρα τις τελευταί-
ες μέρες και οι διασωληνωμένοι στις
ΜΕΘ στους 600, το σχέδιο για το
μαζικό εμβολιασμό που παρουσίασε
η κυβέρνηση είναι μία ακόμη πρό-
κληση. 

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον εμ-
βολιασμό για να εξασφαλίσει πολιτι-
κή και κοινωνική συναίνεση  που από
τη μία θα ξεπλύνει την εγκληματική
της στάση στη διαχείριση της παν-
δημίας και ταυτόχρονα θα καλλιερ-
γήσει ελπίδες για «σύντομο τέλος
της πανδημίας» και "αποκατάστασης
της κανονικότητας στην οικονομία".
Δεν είναι τυχαία η ημερομηνία λήξης
της εκστρατείας. Η κυβέρνηση δίνει
τα ρέστα της για μία «καλή τουριστι-
κή σεζόν» το καλοκαίρι του 2021. Το
ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Υπηρε-
σία Φαρμάκων αναφέρει ότι «στην
Ευρώπη θα χρειαστεί πάνω από
ένας χρόνος για να εμβολιαστεί
όλος ο πληθυσμός» ενώ το γερμανι-
κό Ινστιτούτο Robert Koch προβλέ-
πει ότι η «εμβολιακή κάλυψη όλου
του πληθυσμού αναμένεται τουλάχι-

στον στο τέλος του 2022, με την
προϋπόθεση ότι τα εμβόλια θα δια-
τεθούν στην αρχή του 2021» είναι,
για την κυβερνητική προπαγάνδα,
λεπτομέρειες.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για
1.018 εμβολιαστικά κέντρα όπου
(δήθεν) θα υπάρχει η δυνατότητα να
εμβολιαστούν μέχρι και 2.117.400
άτομα τον μήνα είναι «στον αέρα».
Οι μειωμένες δαπάνες στον προϋπο-
λογισμό για την υγεία κατά 572
εκατ. ευρώ και το κονδύλι για τον
εμβολιασμό μόλις στα 170 εκατ. ευ-
ρώ αρκούν για να το αποδείξουν. 

Δημόσιες υποδομές
Όμως πέρα από αυτό, η κυβέρνη-

ση περιμένει την πρώτη παρτίδα εμ-
βολίου στις αρχές του επόμενου μή-
να αλλά, ακόμα και τώρα, οι δημό-
σιες υποδομές παραλαβής, αποθή-
κευσης και διανομής αυτού του εμ-
βολίου, που απαιτεί ειδικές συνθή-
κες ψύξης, είναι ανύπαρκτες. Πού
θα αποθηκεύονται τα εμβόλια που
απαιτούν θερμοκρασία -700C; Πόσα
φορτηγά - ψυγεία ή κατάλληλα αε-
ροπλάνα υπάρχουν διαθέσιμα (και
με τι κόστος) για την διανομή αυτών
των εμβολίων στα εμβολιαστικά κέν-
τρα; Θα απευθυνθεί, με το αζημίω-
το, στον ιδιωτικό τομέα όπου ο έλεγ-
χος τήρησης των προδιαγραφών θα

είναι, στην καλύτερη περίπτωση,
προσχηματικός; Μία κυβέρνηση που
δεν μπορούσε να στείλει κατάλλη-
λες υφασμάτινες μάσκες στα σχο-
λεία, που δεν μπορεί να κάνει τον
αναγκαίο αριθμό τεστ ιχνηλάτησης,
θα μπορεί να οργανώσει όλη αυτή
την εκστρατεία; Και το κυριότερο,
με τι προσωπικό και με τι εκπαίδευ-
ση του προσωπικού θα γίνει ο εμβο-
λιασμός στα κέντρα; 

Όπως αναφέρει, στην «Εφ.Συν.»,
η Αθανασία Παππά, πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού
Αγώνα: «Δεν έχουμε ακόμα τις κα-
τευθυντήριες οδηγίες από τις εται-
ρίες των εμβολίων... οι ρευματοπα-
θείς είναι μία από τις ομάδες ασθε-
νών που για να εμβολιαστούν χρει-
άζεται να προσαρμόσουν τις θερα-
πείες τους ακόμα και ένα μήνα πριν
από το τσίμπημα για να είναι αποτε-
λεσματικό το εμβόλιο! Χρειάζεται να
μη λάβουμε κορτιζόνη ή να απέχου-
με από βιολογικούς παράγοντες. Η
προετοιμασία εξαρτάται από τις
οδηγίες του εμβολίου... Τα εμπι-
στευόμαστε τα εμβόλια, θέλουμε να
εμβολιαστούμε, αλλά μόνο εφόσον
εκπαιδευτούμε και ενημερωθούμε…
ανάλογες οδηγίες πρέπει να εκδώ-
σουν όλες οι επιστημονικές εταιρεί-
ες, για τους ογκολογικούς ασθενείς,
για τους καρδιοπαθείς, για τους δια-
βητικούς κτλ... Γνωρίζουμε ότι στη
χώρα μας δεν υπάρχει ηλεκτρονικός
φάκελος υγείας, άρα δεν έχουν πρό-
σβαση στα δεδομένα οι επισκέπτες
υγείας που θα εμβολιάσουν τον κό-
σμο. Κι όταν μιλάμε για ευπαθείς
ομάδες, μιλάμε για ειδικές ομάδες
που χρειάζονται ειδική διαχείριση
και ειδικά προγράμματα. Δεν θα
έπρεπε όλα αυτά να έχουν γίνει πριν
έρθει το εμβόλιο;»

Η ίδια η διαδικασία του εμβολια-
σμού δεν σταματάει με τον εμβο-
λιασμό. Μιλάμε για νέα εμβόλια για
μια νέα νόσο που απαιτεί τη συστη-
ματική παρακολούθηση του πληθυ-
σμού που θα εμβολιαστεί, για την
έγκαιρη επέμβαση όπου εντοπι-
στούν τυχόν προβλήματα, για την
καταγραφή της πραγματικής απο-
τελεσματικότητας του εμβολίου σε
διαφορετικές κατηγορίες του πλη-
θυσμού, την μελέτη κατά πόσο οι
εμβολιασμένοι μεταδίδουν ή όχι τον
ίο και άλλα πολλά. 

Όλη αυτή η διαδικασία απαιτεί μό-
νιμο επαρκές και κατάλληλα εκπαι-
δευμένο προσωπικό σε ένα κατάλ-
ληλο Δημόσιο Σύστημα Υγείας σε
μία περίοδο που οι ανάγκες του συ-
στήματος Υγείας για όσους ασθενή-
σουν, όσο θα εξελίσσεται ο εμβολια-
σμός, θα παραμείνουν μεγάλες, αν
όχι μεγαλύτερες είτε μπροστά σε
ένα επικείμενο «τρίτο κύμα» πανδη-
μίας είτε για τους ασθενείς που
έχουν αποκλειστεί από το Δημόσιο
Σύστημα Υγείας όταν αυτό μετατρά-
πηκε σε Σύστημα «μιας νόσου». 

Γιώργος Ράγκος
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Ο εμβολιασμός απαιτεί 
δυνατό σύστημα Υγείας

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στην Αμερική,
η θνησιμότητα ασθενών αυξάνεται κατά 7%

όταν οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες υποχρε-
ώνονται να παρακολουθούν έναν επιπλέον
ασθενή. Και η αύξηση συνεχίζεται για κάθε επι-

πλέον ασθενή. Στη φωτογραφία, απεργία εργα-
ζόμενων στα νοσοκομεία της πολιτείας της Νέ-
ας Υόρκης που έγινε πριν από λίγες μέρες με αί-
τημα προσλήψεις για να υπάρχει ασφαλής ανα-
λογία ασθενών ανά νοσηλευτή.
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Απεργία στα κανάλια Να απλωθεί σε όλα τα ΜΜΕ
Η καθολική συμμετοχή ήταν

αυτό που χαρακτήρισε την
48ωρη απεργία των εργαζό-

μενων στους ιδιωτικούς τηλεοπτι-
κούς σταθμούς στην Αθήνα και την
περιφέρεια, στην ΕΡΤ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
και στη ΓΓΕ, την περασμένη εβδομά-
δα. Από την Τρίτη 8 Δεκέμβρη στις 6
το απόγευμα μέχρι την Πέμπτη 10
Δεκέμβρη την ίδια ώρα, η ενημέρω-
ση στα συγκεκριμένα Μέσα -με μο-
ναδική εξαίρεση αυτή του υπουργεί-
ου Υγείας για τον κορονοϊό όπως εί-
χαν αποφασίσει οι τρεις Ομοσπον-
δίες που την κήρυξαν (ΠΟΕΣΥ, ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, ΠΟΕΠΤΥΜ)- νέκρωσε.

Η επιτυχία της απεργίας βασίστη-
κε στην αποφασιστικότητα των ίδιων
των συναδέλφων που δεν υπέκυψαν
στις γνωστές πιέσεις των καναλαρ-
χών και δεν άφησαν περιθώρια
απεργοσπασίας. Οι εργοδότες κατέ-
φυγαν στα δικαστήρια τόσο κατά
της πρώτης όσο και κατά της δεύτε-
ρης 24ωρης για να τις βγάλουν πα-
ράνομες και καταχρηστικές. Παρόλα
αυτά, η απεργία δεν έσπασε. Η από-
φαση του MEGA να βγάλει τον Νίκο
Ευαγγελάτο ελάχιστη ώρα πριν τη
λήξη της 48ωρης δεν αλλάζει αυτό
το γεγονός. Ο ίδιος ο μεγαλοδημο-
σιογράφος, που από την αρχή είχε
εκφράσει και μάλιστα «στον αέρα»
την αντίθεσή του στην απεργία που
τον ανάγκαζε να διακόψει την εκ-
πομπή του, είχε παραδεχτεί ότι είναι
αναγκασμένος να συμμορφωθεί.

Η απεργία θύμισε μετά από πολύ
καιρό τη δύναμη που έχουν οι εργα-
ζόμενοι των ΜΜΕ στα χέρια τους.
Τόσο οι μιντιάρχες όσο και η κυβέρ-

νηση της ΝΔ που τους έχει μπουκώ-
σει στα εκατομμύρια (βλέπε λίστες
Πέτσα) για να παπαγαλίζουν την
προπαγάνδα της για την πανδημία
και όλα τα θέματα, βρέθηκαν χωρίς
τη «φωνή» τους. Αυτός ήταν και ο
λόγος που οι αγωνιστές/ίστριες από
το Μέτωπο για την Ανατροπή (πα-
νελλαδικό συνδικαλιστικό σχήμα:
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή
στην ΕΣΗΕΑ, Ασύνταχτο Μέτωπο
Αγώνα στην ΕΣΗΕΜΘ, Αριστερή
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή
στην ΕΣΠΗΤ, συναγωνιστές-τριες
στην ΕΣΗΕΠΗΝ και την ΕΣΗΕΘ-
ΣΤΕΕ) κατέθεσαν στα ΔΣ των Ενώ-
σεων πρόταση για συνέχιση αλλά
και κλιμάκωση της απεργίας με
άπλωμά της σε όλα τα Μέσα. Μια
τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να
αναγκάσει την κυβέρνηση να αποσύ-
ρει το νομοσχέδιο Πέτσα για το
οποίο έγινε η απεργία και το οποίο
αποτελεί ένα ακόμα «δώρο» της
στους καναλάρχες. Την ίδια πρότα-
ση έκαναν με ανακοίνωσή τους οι Fi-
nancial Crimes, κίνηση της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς στον χώρο.

Η απεργία έδειξε ότι ο δρόμος
του αγώνα είναι ανοιχτός και στον
κλάδο μας, ακόμα και σε περιόδους
όπως η σημερινή της πανδημίας. Το
θέμα αυτό αποτελούσε μήνες τώρα
σε πολλά ΔΣ Ενώσεων -και της
ΕΣΠΗΤ- το πιο μεγάλο σημείο αντι-
παράθεσης μεταξύ των πλειοψη-
φιών και των παραπάνω παρατάξε-
ων που συγκροτούμε το Μέτωπο για
την Ανατροπή. Οι μεν, στο επιχείρη-
μα ότι θα ήταν λάθος να στερήσου-
με την ενημέρωση του κόσμου σε

αυτή τη δύσκολη στιγμή, έβρισκαν
την καλύτερη καινούργια δικαιολο-
γία για να συνεχίσουν να έχουν κα-
τεβασμένα τα ρολά όπως και πριν
την πανδημία. Για συγκέντρωση στο
δρόμο ούτε λόγος («να παραβιάσου-
με εμείς τα μέτρα της κυβέρνησης
για τις συναθροίσεις;», ήταν η μόνι-
μη απάντηση στο ΔΣ της ΕΣΠΗΤ).

Αναγκαία
Οι δε επιμέναμε ότι οι αγώνες όχι

μόνο μπορούν να γίνουν αλλά είναι
και αναγκαίοι. Οι εργαζόμενοι στα
ΜΜΕ δέχονταν όλους αυτούς τους
μήνες τις ίδιες επιθέσεις με όλους
τους εργαζόμενους με πρόφαση τον
κορονοϊό (αναστολές συμβάσεων,
εκ περιτροπής εργασία, μειώσεις μι-
σθών, απολύσεις κλπ). Η μη αγωνι-
στική απάντηση σε όλα αυτά απλά
άνοιγε την όρεξη σε καναλάρχες και
κυβέρνηση για μεγαλύτερες επιθέ-
σεις. Το κατάπτυστο νομοσχέδιο Πέ-
τσα ήταν η επιβεβαίωση. 

Όπως ανέφερε η ανακοίνωση του
Μετώπου, με το νομοσχέδιο οι εργα-
ζόμενοι στα ΜΜΕ «οι οποίοι έχουν
ήδη πληγεί βίαια από την προηγού-
μενη κρίση και την αναδιάρθρωση
που πυροδότησε –με λουκέτα, μαζι-
κές απολύσεις, μειώσεις μισθών, πο-
λύμηνες καθυστερήσεις πληρωμών,
δημιουργία Μέσων που μοιάζουν με
κάτεργα, πλήρη απαξίωση της ενη-
μέρωσης, συστηματική προσπάθεια
εξαφάνισης της ερευνητικής και
ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και
υποκατάστασής της με την συστημι-
κή προπαγάνδα– ετοιμάζονται τώρα
να δεχτούν τη χαριστική βολή. 

Από πού να αρχίσει και πού να τε-
λειώσει κανείς. Από την πλήρη ελα-
στικοποίηση των εργασιακών σχέσε-
ων; Από την παραβίαση ακόμη και
του «οχυρού» των 400 κατ’ ελάχιστο
θέσεων εργασίας ανά κανάλι πανελ-
λαδικής εμβέλειας; Από τη δυνατό-
τητα που δίνεται στους ιδιοκτήτες
στον παραπάνω αριθμό να συνυπο-
λογίζουν μπλοκάκια, συμβάσεις έρ-
γου, ακόμη και εργολαβίες, που
μπορούν να φτάνουν μέχρι και το
30%, ήτοι 120 εργαζόμενους; Από
τη μείωση στα 20 έναντι 25 των εν-
σήμων κάθε μήνα ως ελάχιστο όριο
πλήρους απασχόλησης; 

Μήπως από το χάρισμα στους κα-
ναλάρχες μίας ετήσιας δόσης της
τάξης των 3,5 εκατ. ευρώ και την
παραγραφή των προστίμων που
τους έχει επιβάλει το ΕΣΡ μετά από
μία τριετία; Ή από τις επιπλέον φο-
ρολογικές απαλλαγές και την ανα-
βίωση του προκλητικού καθεστώτος
της διαπλοκής και του πάρε-δώσε
με τις διαφημιστικές εταιρείες;».

Παρότι η επίθεση είχε γίνει γνω-
στό εδώ και καιρό ότι θα έρθει, οι
ηγεσίες των Ενώσεων επέλεξαν ξα-
νά την αναμονή, τις εκκλήσεις και τα
παζάρια. Οι ευκαιρίες για να μην
τολμήσει καν ο υπουργός να το ανα-
κοινώσει -πόσο μάλλον να το βάλει
προκλητικά σε δημόσια διαβούλευ-
ση μιας βδομάδας- ήταν πολλές. Οι
κινητοποιήσεις για το Πολυτεχνείο ή
η πανεργατική απεργία στις 26 Νο-
έμβρη που οι συνδικαλιστικές ηγε-
σίες των ΜΜΕ την περιόρισαν σε μό-
λις μια δίωρη στάση, ήταν κάποιες
από αυτές που θα μπορούσαν να

στείλουν το μήνυμα ότι δεν θα επι-
τρέψουμε τη νέα επίθεση.

Αλλά και όταν η επίθεση ήρθε, οι
ηγεσίες κινήθηκαν διστακτικά, μετα-
θέτοντας την έναρξη της απεργίας
κατά μια ημέρα λόγω «διαπραγμα-
τεύσεων» με τον Πέτσα και τους κα-
ναλάρχες. Και όταν τελικά την ξεκί-
νησαν, πιεσμένοι τόσο από το γεγο-
νός ότι δεν υπήρχε βήμα πίσω από
την άλλη πλευρά όσο και από την
οργή της βάσης των εργαζόμενων
που ζητούσε την απόσυρση του νο-
μοσχεδίου, δεν έβλεπαν την ώρα να
την κλείσουν.

Εκεί οφείλεται και η προσωρινή
αναστολή της απεργίας και όχι στην
αδυναμία, όπως είπαν οι ίδιες ηγε-
σίες, να κρατηθεί ο αγώνας για πε-
ρισσότερο χρόνο με την ίδια επιτυ-
χία. Αυτό θα μπορούσε να εξασφα-
λιστεί αν η απεργία απλωνόταν σε
όλα τα Μέσα, αν συνδυαζόταν με
απεργιακές συγκεντρώσεις και βέ-
βαια με μαζικές περιφρουρήσεις
στα μαγαζιά. Η αναβολή κατάθεσης
του νομοσχεδίου, που ανακοινώθηκε
τη Δευτέρα 14/12 μετά τη νέα συ-
νάντηση με τον Πέτσα, είναι αποτέ-
λεσμα της πίεσης που άσκησε η
απεργία. Αυτό δεν αλλάζει το γεγο-
νός ότι η απεργία πρέπει να συνεχι-
στεί, να γίνει όλων των ΜΜΕ και να
οργανωθεί με όλους αυτούς τους
τρόπους που μπορούν να φέρουν
την οριστική απόσυρση του νόμου
και τη νίκη των εργαζομένων.

Λένα Βερδέ
Αριστερή Πρωτοβουλία για την 

Ανατροπή στην ΕΣΠΗΤ

Διαδικτυακή εκδήλωση διοργάνωσε το δί-
κτυο εκπαιδευτικών  Η Τάξη μας, στις
8/12. με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από

την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια της
Αθήνας και άλλων πόλεων.

Το πρώτο κεντρικό σημείο της συζήτησης
ήταν η κατάσταση που έχει επιβάλει η τηλεκπαί-
δευση. Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν εγκαταλελειμ-
μένοι από ένα Υπουργείο που τους θεωρεί ανα-
λώσιμους και οι γονείς έχουν ξοδέψει από την
αρχή της πανδημίας 175 εκατομμύρια για την
αγορά του απαραίτητου για την τηλεκπαίδευση
εξοπλισμού.

Το δεύτερο ήταν το γεγονός ότι το Υπουργείο
Παιδείας χρησιμοποιεί ως όχημα την εξ' αποστά-
σεως για να περάσει αντιδραστικά μέτρα. Κομ-
μάτι αυτής της ανανέωσης της επιθετικής στρα-
τηγικής της άρχουσας τάξης είναι και η έκθεση
Πισσαρίδη η οποία προβλέπει συγχωνεύσεις και
κλεισίματα σχολείων και την αξιολόγηση. 

Οι συμμετέχοντες μίλησαν εκτενώς και για τα
χτυπήματα που θα επιφέρει ο νέος προϋπολογι-
σμός, κυρίως, αλλά όχι μόνο, στην επαγγελματι-
κή εκπαίδευση, όπου οι περικοπές θα αγγίξουν
το 33% χρησιμοποιώντας την εξ άποστάσεως
εκπαίδευση και μετατρέποντάς την πλέον σε κα-
τάρτιση.

Οι μειώσεις των δαπανών στο γενικό
προϋπολογισμό “θα μετριαστούν” με αυ-
ξήσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων που σημαίνει ότι αντί για προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού θα προσλαμ-
βάνονται αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ. Και
για τον τομέα στης σχολικής στέγης
όμως προβλέπονται σημαντικές μειώσεις
την στιγμή που η πραγματικότητα της
πανδημίας απαιτεί αυξήσεις.

Κοινό σημείο όλων των τοποθετήσεων
αποτελούσε η διαπίστωση ότι ενάντια σε
όλες τις επιμέρους επιθέσεις, αιχμή του
εκπαιδευτικού κινήματος πρέπει να απο-
τελέσει αυτή τη στιγμή η μάχη ενάντια
στον προϋπολογισμό και ότι οι Παρεμβά-
σεις στη Δευτεροβάθμια και στη Πρωτο-
βάθμια αλλά και το δίκτυο Η Τάξη μας
μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο για
να συνδεθεί αυτή η μάχη με το ασφαλές
άνοιγμα των σχολείων, ξεκινώντας με τη
συμμετοχή τους στην απεργία της 15ης
Δεκεμβρίου. 

Δ.Δ.

Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν τον αγώνα

10/12, Ασκληπιείο Βούλας. Φωτό: Μάνος Νικολάου
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Κλάταραν οι εταιρίες κούριερ η μία
μετά την άλλη, σε σημείο να ανα-
στέλλουν την παραλαβή δεμάτων.

Στις ανακοινώσεις τους μιλούν για μια
απρόβλεπτη αύξηση του όγκου παραγγε-
λιών και την “αίσθηση ευθύνης” που έχουν
για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Οι
τρομερές καθυστερήσεις και τα λάθη στις
παραγγελίες είναι το πιο προφανές αποτέ-
λεσμα αυτής της εξέλιξης, που φέρνει
στην επιφάνεια πολλά περισσότερα.

Δεν μπορεί να είναι παρά ψέμα ότι δεν
μπορούσαν να προβλέψουν την αυξημένη
ζήτηση εν όψει black friday, Χριστουγέν-
νων και εν μέσω καραντίνας. Είχαν και την
εμπειρία από την προηγούμενη καραντίνα,
αλλά και τότε η μόνη αίσθηση ευθύνης
που επέδειξαν ήταν στα κέρδη τους. Δεν
προχώρησαν σε προσλήψεις και σε αγορά
οχημάτων, ούτε σε επενδύσεις σε αποθή-
κες και χώρους διακίνησης. Ακόμα και τώ-
ρα προτίμησαν να μισθώσουν ταξί, που
πληρώνονταν με “το κομμάτι”. Αντίθετα,
έριξαν όλο το βάρος στις πλάτες των ερ-
γαζόμενων. Απίστευτη εντατικοποίηση της
δουλειάς που σημαίνει αυξημένος κίνδυ-
νος δυστυχήματος για τους εργαζόμενους
στα δίκυκλα, πανικός στους εργαζόμενους
στη διαλογή και την ταξινόμηση και τρομε-
ρή πίεση στον κισέ και το τηλεφωνικό κέν-
τρο. Ταυτόχρονα, ούτε λόγος για αυξή-
σεις, αλλά προσπάθειες για τσάκισμα των
συλλογικών συμβάσεων, που δεν πέρασαν
λόγω της αντίστασης των εργαζόμενων. 

Υπερκέρδη
Την ίδια ώρα, στην περίοδο που οι πε-

ρισσότεροι κλάδοι αντιμετωπίζουν τερά-
στια οικονομικά προβλήματα λόγω καραν-
τίνας, οι εταιρίες κούριερ έχουν κατακό-
ρυφη αύξηση τζίρου και υπερκέρδη. Κέρ-
δη παρουσίαζαν και στα χρόνια των μνη-
μονίων με την άνθηση του ηλεκτρονικού
εμπορίου, αλλά οι εταιρίες συγχώνευαν
καταστήματα και αποθήκες, ενώ οι προσ-
λήψεις δεν ήταν παρά ελάχιστες. Πολύ
πιο πριν από την καραντίνα, χρειαζόταν
τύχη βουνό για να επικοινωνήσεις τηλε-
φωνικά με κατάστημα κούριερ.

Η κυβέρνηση κάνει πλάτες για άλλη μια
φορά στους εργοδότες. Το “όλοι πρέπει
να δείξουμε υπευθυνότητα” ισχύει μόνο
για τον απλό κόσμο, τους εργαζόμενους
και τους διαδηλωτές που μας έχουν ταρά-
ξει στα πρόστιμα και τις συλλήψεις. Αλ-
λιώς, πώς εξηγείται το νέο click away που
αποκλείει τα μικρά μαγαζιά χωρίς ηλεκτρο-
νική σελίδα και που θα φέρει συνωστισμό
και σε εμπορικούς δρόμους και σε συγκοι-
νωνίες; Μόνο με το κλασσικό πλέον αστείο
για τα μέτρα της κυβέρνησης που σε αυτή
την περίπτωση “στην ουρά στο κατάστημα
δεν κολλάει”, αλλά κολλάει το βράδυ, στις
διαδηλώσεις, κτλ. 

Μ.Ν.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΟΥΡΙΕΡ
Αίσθημα
ευθύνης στα
κέρδη τους

ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΗΣ  Ανυπακοή, όχι αναμονή

ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ “ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ”  

“Να ξεσηκώσουμε τους συναδέλφους”

Ένας από τους κλάδους που πρωταγωνίστησαν με τις κινητο-
ποιήσεις τους από την έναρξη της πανδημίας είναι σίγουρα
αυτός των εργατών της Τέχνης. Δεκάδες σωματεία καλλιτε-

χνών, που η πλειοψηφία του κόσμου αγνοούσε την ύπαρξή τους και
πολλοί καλλιτέχνες τη λειτουργία τους, έγιναν το κέντρο της οργάνω-
σης ενός πρωτοφανούς κινήματος στα χρονικά για τον συγκεκριμένο
κλάδο με συχνά και μεγάλα συλλαλητήρια.

Μαζικοποιήθηκαν, εντατικοποιήσαν τη συλλογική λειτουργία τους
με συνελεύσεις, φτιάχτηκαν νέα σωματεία εκεί που δεν υπήρχαν και
συμμετείχαν σε όλες τις μεγάλες μάχες πέρα από τις κλαδικές, από
εργατικές απεργίες μέχρι κινητοποιήσεις στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
του Ζακ, κα. Έγιναν αφόρητη πίεση, αλλά και ξεβράκωμα, για την ίδια
την κυβέρνηση, επιμένοντας ότι το κράτος είναι υπεύθυνο για την επι-
βίωσή τους για όσο κρατάει το λουκέτο στους χώρους της Τέχνης και
του Πολιτισμού. Ανέδειξαν τα πιο προωθημένα αιτήματα, απαιτώντας
επιδόματα για όλους χωρίς τις προϋποθέσεις που απέκλειαν ένα πολύ
μεγάλο κομμάτι, την πλειοψηφία σε κάποιες ειδικότητες, συλλογικές
συμβάσεις εργασίας και ασφαλιστική κάλυψη. Κέρδισαν τη μαζική

στήριξη του κόσμου και το “Support Art Workers” έγινε viral σύνθημα
από πολλές εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου.

Ο προϋπολογισμός του 2021 προβλέπει μικρότερη χρηματοδότηση
στο Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή περικοπές στα επιδόματα, που ήδη
δεν επαρκούσαν. Και δεν προβλέπεται άμεσα αλλαγή της κατάστα-
σης καθώς, όπως λένε οι ίδιοι “πρώτοι κλείσαμε, τελευταίοι θα ανοί-
ξουμε”. Η επιμονή για πίεση στην κυβέρνηση, να δίνει λεφτά για τις
ανάγκες του κόσμου και όχι στους κάθε λογής πλούσιους φίλους
της, με μαζικές κινητοποιήσεις στους δρόμους και συντονισμό με το
εργατικό κίνημα, είναι μονόδρομος για να φτάσουν στη νίκη. Οι πιέ-
σεις των ΔΣ των σωματείων στο Υπουργείο όπως την προηγούμενη
βδομάδα -παρά τις υποσχέσεις ακόμα περιμένουν απάντηση στο αί-
τημα για κοινή τηλεδιάσκεψη- και οι διαδικτυακές συναυλίες στήριξης
ταμείων αλληλεγγύης δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη μαζική
πίεση από τα κάτω. Ανυπακοή είναι η απάντηση στην καραντίνα
στους αγώνες, που θέλει να επιβάλει η κυβέρνηση. Την κάνουν οι νο-
σοκομειακοί, χρειάζεται να ακολουθήσουν όλοι.

Μ.Ν.

Διαδικτυακή συνέλευση οργάνωσε την
Τετάρτη 9/12 το αντικαπιταλιστικό δί-
κτυο στον Επισιτισμό-Τουρισμό “Κα-

μαριέρα” για να συζητήσει για τα ζητήματα
του κλάδου τη στιγμή που το λοκντάουν επε-
κτείνεται, την πολιτική συγκυρία και την
απεργιακή απάντηση που πρέπει να δοθεί
ενάντια στον νέο προϋπολογισμό. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Βασίλης Μυρσινιάς,
μπουφετζής: “Συζητάμε τη στιγμή που η πολι-
τική κρίση της κυβέρνησης της ΝΔ έχει φτάσει
στο ανώτατο σημείο ενάμιση χρόνο από την
εκλογή της. Αυτό δείχνει η επιλογή για κατα-
στολή που της γύρισε μπούμερανγκ. Η διαχεί-
ριση της πανδημίας τους έχει ξεφύγει, το λο-
κντάουν παρατείνεται και δεν υπάρχει καμία
πρόβλεψη για τις αποδοχές που θα έχουμε οι
εργαζόμενοι στον κλάδο είτε για τα επιδόματα
είτε για τα δώρα. Κατεβάζουν έναν προκλητικό
προϋπολογισμό λιτότητας που χρειάζεται να
τον κοντράρουμε. Η μείωση των δαπανών για
την Υγεία και για τα ασφαλιστικά ταμεία μας,
πλήττει σε επίπεδο υγειονομικό, αν νοσήσουμε
την ώρα της δουλειάς. Στο Συνδικάτο Επισιτι-
σμού-Τουρισμού Αττικής τους τελευταίους
εφτά μήνες έχουν γραφτεί  εκατοντάδες μέλη,
γιατί θεωρούν ότι προς τα εκεί είναι η λύση”.  

“Βρίσκουν την ευκαιρία με την καραντίνα να
περάσουν αντεργατικά μέτρα”, είπε ο Άγγελος
Σπανόπουλος, τουριστικός οδηγός. “Αλλά σε
σχέση με την προηγούμενη φάση, είναι πολύ
φανερό ότι η κυβέρνηση πηγαίνει από τη μία
αποτυχία στην άλλη. Η κατάσταση για τους
εργαζόμενους στον επισιτισμό-τουρισμό-ξενο-
δοχεία είναι τραγική. Οι μικρομεσαίοι μαγαζά-
τορες έχουν αρχίσει και αυτοί να αντιδρούν. Ο
κλάδος αυτός έχει και μια πολύ μεγάλη βεντά-
λια προμηθευτών που έχουν πρόβλημα. Ως
‘Καμαριέρα’ πρέπει να ξεσηκώσουμε τους ερ-
γαζόμενους με εξορμήσεις σε μαγαζιά ενάντια
στον νέο προϋπολογισμό. Το ακροατήριο για
μας είναι μεγαλύτερο από πριν”. 

“Ο κόσμος που εργάζεται έχει ελάχιστο ελεύ-
θερο χρόνο και δουλεύει σε ρυθμούς εντατικο-
ποίησης, χωρίς ρεπό και ωράρια. Οι υπόλοιποι

που είναι σε αναστολή είναι ακινητοποιημένοι
σπίτια τους. Έχουμε να απευθυνθούμε και στις
δύο περιπτώσεις”, τόνισε η Χουάνα Σταυρια-
νού, ξενοδοχοϋπάλληλος. “Τα σωματεία έχουν
να παίξουν σημαντικό ρόλο και για την απεργία
ενάντια στον προϋπολογισμό και για τις επόμε-
νες μάχες. Χρειάζεται να ενημερώνουν τον κό-
σμο για τις κινητοποιήσεις και πρέπει να βγουν
ακόμα πιο μπροστά στις δράσεις, ειδικά στον
κλάδο μας που έχει υποστεί τόσα. Τα επιδόμα-
τα που μας δίνουν είναι ψίχουλα σε σχέση με
αυτά που παίρνουν οι επιχειρηματίες. Τα μεγά-
λα ξενοδοχεία έχουν γλιτώσει εκατομμύρια, χω-
ρίς να πληρώνουν τους υπαλλήλους τους”. 

Πιέσεις
“Εργάζομαι ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο στο κέν-

τρο που έκλεισε και πριν από την καραντίνα”,
είπε ο Κωστής. “Μας ανακοίνωσαν ότι δεν θα
μας βάλουν σε αναστολή για τον Νοέμβρη, μας
έδωσαν υποχρεωτικές άδειες. Γενικά δεχόμα-
στε πιέσεις από την εργοδοσία. Τον Οκτώβρη
μου έκαναν την εργασία 4ωρη από 8ωρη”.

“Μια κυβέρνηση που για να κυβερνήσει
στηρίζεται στην αστυνομία, σημαίνει ότι είναι
στα τελευταία της”, επισήμανε ο Τάσος Ανα-
στασιάδης από τον Συντονισμό Εργατικής Αν-
τίστασης. “Το ότι είναι αποτυχημένη το λένε
οι 100 νεκροί την ημέρα. Εκτός από την υγει-

ονομική, και η οικονομική διαχείριση είναι
αποτυχημένη. Δεν ξέρει πότε θα ανοίξουν τα
μαγαζιά και με τα ψίχουλα που δίνει σε επιδό-
ματα ποιος θα πάει να ψωνίσει; Είναι και απο-
μονωμένη πολιτικά, παρ' όλο που η επίσημη
αριστερά και οι ηγεσίες των συνδικάτων της
αφήνουν περιθώρια. Την επόμενη του Γρηγο-
ρόπουλου, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούσαν
έξτρα μισθό για τους μπάτσους, αλλά δεν
έκαναν τον ίδιο χαμό με τους υγειονομικούς.
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ δεν καλούν κινητοποίηση
για τον προϋπολογισμό πρώτη φορά μετά το
2009. Όπως τότε την οργανώσαμε από τα κά-
τω, έτσι και τώρα το ξεκινάμε από τα νοσοκο-
μεία και τα σχολεία που καλούν. Θα απευθυν-
θούμε στο Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού
να καλέσει στην κινητοποίηση στις 15/12, αλ-
λά και κλαδική κινητοποιήση στη συνέχεια”.

“Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που δεν
έχουν πάρει επίδομα, όπως και συνάδελφοί
μου εκεί που δουλεύω”, είπε ο Μιχάλης, εργα-
ζόμενος στον επισιτισμό. “Σε ένα άρθρο του
Μηταράκη έλεγε ότι κλείνουν 67 ξενοδοχει-
ακές μονάδες που φιλοξενούσαν μετανάστες.
Χρειάζεται να ξαναπροβάλλουμε το αίτημα
των κλειστών ξενοδοχείων να φιλοξενήσουν
πρόσφυγες και αστέγους, ώστε να είναι ασφα-
λείς οι ίδιοι, αλλά και κόσμος να έχει δουλειά”.

Μάνος Νικολάου

Η “Καμαριέρα” στη μέρα δράσης στα νοσοκομεία 10/12 στον Άγιο Σάββα. Φωτό: Γ. Πίττας
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20 Μάρτη 2021 - Διεθνής Μέρα Δράσης

Κείμενο για την οργάνωση παγκό-
σμιων κινητοποιήσεων σε μια παγκό-
σμια μέρα δράσης κατά του φασι-

σμού και του ρατσισμού στις 20 Μάρτη του
2021 κυκλοφόρησε και διακινείται ήδη σε
πάνω από δέκα χώρες με πρωτοβουλία του
διεθνούς συντονισμού #WorldAgainstRa-
cism καθώς και αντιρατσιστικών κινήσεων
όπως το Aufstehen Gegen Racismuss στην
Γερμανία, το Stand Up to Racism στην Βρε-
τανία, η Πλατφόρμα για μια άλλη πολιτική
ασύλου» στην Αυστρία, η ΚΕΕΡΦΑ στην Ελ-
λάδα και άλλες αντιφασιστικές κινήσεις.

Παγκόσμια Μέρα Δράσης κατά
του Ρατσισμού και του Φασισμού
20 Mάρτη 2021

Ενωμένοι ενάντια σε όλες τις μορφές
ρατσισμού, ισλαμοφοβίας και αντισημιτι-
σμού- Eνωμένοι ενάντια στην άνοδο του
φασισμού!

Ο διεθνής συντονισμός #WorldAgain-
stRacism των αντιρατσιστικών και αντιφα-
σιστικών κινημάτων καλεί ξανά για μια
παγκόσμια ημέρα διαμαρτυρίας το Σάββα-
το 20 Μαρτίου 2021 για την Ημέρα του
ΟΗΕ κατά του Ρατσισμού.

Σε πολλές χώρες, θα πραγματοποι-
ηθούν δράσεις ενάντια σε όλες τις μορ-
φές ρατσισμού, ισλαμοφοβίας και αντιση-
μιτισμού, για να μην γίνουν αποδιοπομπαί-
οι τράγοι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι
Ρομά, και σε αλληλεγγύη με το κίνημα
#BlackLivesMatter.

Οι αντιρατσιστές/τριες θα αναδείξουν
τη σημασία της ενότητάς μας απέναντι
στη διαίρεση και θα προβάλουν την ανάγ-
κη να είμαστε μαζί για να αντιμετωπίσουμε
την απειλή του ρατσιστικού λαϊκισμού, της

ακροδεξιάς και του φασισμού.
Η πανδημία Covid19 -σε συνδυασμό με

την αποτυχία των κυβερνήσεων να προ-
στατεύσουν επαρκώς τους πληθυσμούς
τους και την καταστροφική επίδραση μιας
μεγάλης οικονομικής κατάρρευσης- δημι-
ούργησε την κατάσταση, όπου οι πιο απο-
τρόπαιες μορφές ρατσισμού μπορούν να
ευδοκιμήσουν. Ο δυσανάλογος αντίκτυ-
πος του ιού στις κοινότητες των φτωχών
μαύρων, των ιθαγενών και των έγχρωμων,
που αντικατοπτρίζεται στους έντονα δυσα-
νάλογους θανάτους σε αυτές τις κοινότη-
τες, υπήρξε ένα σημαντικό χαρακτηριστι-
κό της πανδημίας.

Παράλληλα, το κίνημα #BlackLivesMat-
ter αποκάλυψε το βάθος του θεσμοθετη-
μένου ρατσισμού στην κοινωνία και πυρο-
δότησε ένα παγκόσμιο αντιρατσιστικό κί-
νημα ως απάντηση. Έχει σηματοδοτήσει
το μεγαλύτερο αντιρατσιστικό κίνημα που
έχει εξαπλωθεί ποτέ στον κόσμο και προ-
ηγήθηκε της ήττας του Tραμπ στις εκλο-

γές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.
Όπως έχει καταδειχθεί από τα αντιρα-

τσιστικά και αντιφασιστικά κινήματα στην
Ελλάδα με την ήττα και τη φυλάκιση των
ηγετικών στελεχών της φασιστικής Χρυ-
σής Αυγής, και στην Αυστρία με την τερά-
στια πτώση των ψήφων του FPO, το κλειδί
για την οπισθοχώρηση της φασιστικής
απειλής και των ακροδεξιών ψεμάτων βρί-
σκεται στη δημιουργία μαζικών, πλατιών
και ενωτικών πρωτοβουλιών για να συγ-
κρουστούμε και να ηττηθούν ο ρατσισμός,
ο φασισμός και η ακροδεξιά.

Το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021, διοργανώ-
νουμε σε όλο τον κόσμο πολλές κινητοποι-
ήσεις και διαμαρτυρίες (με μέτρα ασφάλει-
ας και προστασίας) που μπορούν να αναδεί-
ξουν ότι οικοδομούμε το αντιρατσιστικό κί-
νημα, το οποίο είναι τόσο κρίσιμο ώστε να
διασφαλίσουμε την καταδίκη όλων των μορ-
φών ρατσισμού, ισλαμοφοβίας και αντισημι-
τισμού αλλά και ότι έχουμε την δύναμη να
σταματήσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς.

2021 - Οι  ναζί στην φυλακή,
συνεχίζουμε!

Με αυτήν την περσινή ευχή που έγινε
πραγματικότητα και δέσμευση για συνέ-
χεια του αγώνα κυκλοφορεί στο εξώ-
φυλλό του το νέο ημερολόγιο της
ΚΕΕΡΦΑ  για το 2021 με εικαστικά, σκί-
τσα και  φωτογραφίες από τους John
Antono, No Budget Epics, Yorgos Kon-
stantinou, Iannis Delatolas,  Στέλιο Μη-
χαηλίδη, Γιώργο Πίττα, Αφροδίτη Φράγ-
κου, Άγγελο Καλοδούκα, Μάριο Λώλο,
Δήμητρα Κομνιανού και τον Νικόλα
Αθανασιάδη (A Nik Visual). 

Οι εικόνες συνοδεύονται από μικρά
αποσπάσματα των αγορεύσεων των δι-
κηγόρων της Πολιτικής Αγωγής στην δίκη της Χ.Α Θανάση
Καμπαγιάννη, Κώστα Σκαρμέα, Κώστα Παπαδάκη, Χρύσας Πα-
παδοπούλου, του Δημήτρη Ζώτου -συνήγορου της οικογένει-
ας του Σαχζάτ Λουκμάν. Καθώς και από αποσπάσματα των δη-
λώσεων των γονιών της Σουκράν Μπίμπι και Χαντίμ Χουσεΐν,
της Μάγδας Φύσσα, του Αιγύπτιου αλιεργάτη Σάαντ Αμπού
Χαμέντ, του ηθοποιού Βαγγέλη Χατζηνικολάου που έφυγε άδι-
κα το 2020 τόσο νωρίς, του Λεωνίδα Κοντουδάκη, αυτόπτη
μάρτυρα στην δολοφονία Λαμπράκη, της Άντζελα Ντέιβις.

Όπως διαβάζουμε:
«Το 2021 κουβαλάει την βαριά

κληρονομιά της μεγάλης νίκης του
αντιφασιστικού κινήματος, στις 7
Οκτώβρη 2020, με την καταδίκη των
ναζί της Χρυσής Αυγής ως εγκλημα-
τική οργάνωση. Η Μάγδα Φύσσα, ο
Χαντίμ Χουσεΐν, η Σουκράν Μπίμπι, ο
Αμπουζίντ Εμπάρακ μαζί με εκατον-
τάδες θύματα των επιθέσεων των
ταγμάτων εφόδου της ναζιστικής
συμμορίας είδαν τους δολοφόνους
ναζί να οδεύουν με χειροπέδες στη
φυλακή… Ετούτο το ημερολόγιο
κρατάει στη μνήμη μας τη μεγάλη νί-
κη του κινήματος ως παρακαταθήκη
για να συνεχίσουμε ανυποχώρητα τη

μάχη ενάντια στη φασιστική απειλή και το ρατσισμό… Η ΚΕΕΡ-
ΦΑ “μίλησε” στη δίκη με αρκετούς μάρτυρες: Κατερίνα Θωί-
δου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη, Γιώργος Πίττας, δη-
μοσιογράφος της Εργατικής Αλληλεγγύης, Πάνος Γκαργκά-
νας, διευθυντής της Εργατικής Αλληλεγγύης, Πέτρος Κων-
σταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας και συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινό-
τητας Ελλάδος “η Ενότητα”, Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός
σύμβουλος Πειραιά».

Μην το χάσετε - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΕΕΡΦΑ

Πάνω από 10.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρό-
μους του Παρισιού και άλλοι 40 χιλιάδες στις άλ-
λες πόλεις της Γαλλίας το περασμένο Σάββατο.

Οι διαδηλωτές ήταν λιγότεροι απ' ό,τι τις δύο προηγού-
μενες φορές, μιας και η κυβέρνηση έθεσε υπό επανεξέ-
ταση το επίμαχο άρθρο 24 που απαγόρευε την βιντεο-
σκόπηση αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας. Η διαδήλωση
όμως του Σαββάτου ήταν η πρώτη που έβαζε στο στό-
χαστρο ταυτόχρονα και τον νόμο “Καθολικής Ασφάλει-
ας” και το νόμο “Ενάντια στο σεπαρατισμό”, που στέφε-
ται ενάντια στους μουσουλμάνους της Γαλλίας. Το πανό
που κρατούσαν, στην κεφαλή της διαδήλωσης, νεολαίοι
και γυναίκες που φορούσαν μαντίλες έγραφε “Στοπ
στους νόμους για το σεπαρατισμό και την καθολική
ασφάλεια, στους ελευθεριοκτόνους νόμους, στοπ στην
ισλαμοφοβία”.

Η σύνδεση του μαζικού κινήματος που είδαμε τις τε-
λευταίες εβδομάδες στη Γαλλία με την πάλη ενάντια
στην Ισλαμοφοβία είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για το
κίνημα. Και οχι μόνο γιατί οι μουσουλμάνοι είναι ο νο1
στόχος και των δύο νόμων, καθώς οι μπάτσοι θα μπο-
ρούν να τους χτυπάνε ακόμα πιο ξεδιάντροπα και χωρίς
να φοβούνται. Κυρίως γιατί απέναντι στο νομικό αυτό δί-
κανο του κράτους, το ενωτικό μέτωπο ενάντια στην κα-
ταστολή από τη μία και το ρατσισμό και την ισλαμοφο-
βία από την άλλη αποτελεί δύναμη ενάντια στις προσπά-
θειες διάσπασης της εργατικής τάξης σε όλους τους
αγώνες της και άρα μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη.
Δεν είναι τυχαίο που η αστυνομία με εντολές του αρχη-
γού της Λαλμάν, προχώρησε σε 150 βίαιες προσαγωγές
και δεκάδες συλλήψεις σε μια πορεία που ήταν απολύ-
τως ειρηνική. 

«Μια νίκη ενάντια στην ισλαμοφοβία πέτυχε
το αντιρατσιστικό κίνημα στην Αυστρία»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή της «Η πλατφόρ-

μα για μια άλλη πολιτική ασύλου». Όπως τονίζει: «Το
συνταγματικό δικαστήριο ανατρέπει την απαγόρευση
της μαντίλας στα δημοτικά σχολεία! Τι σημαντικό ορό-
σημο για το αντιρατσιστικό κίνημα! Τι σφοδρή ήττα για
το ΟVP, το FPΟ και τις μόνιμες επιθέσεις τους εναντίον
των Μουσουλμάνων. Η απαγόρευση της μαντίλας κρί-
θηκε σήμερα ως αντισυνταγματική.

Κρίθηκε ότι ο νόμος που ψηφίστηκε παραβιάζει την
αρχή της ισότητας σε συνδυασμό με το δικαίωμα της
ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρη-
σκείας και της εντολής της θρησκευτικής και φιλοσοφι-
κής ουδετερότητας του κράτους. Σύμφωνα με την από-
φαση, η απαγόρευση της μαντίλας στιγματίζει και διακρί-
νει σε βάρος μουσουλμάνων φοιτητών. Η σημερινή από-
φαση έχει μεγάλες συνέπειες. Τορπιλίζει τον σχεδιασμό
για επέκταση της απαγόρευσης της μαντίλας μέχρι την
ηλικία των 14 ετών αλλά και τους κανονισμούς απαγο-
ρεύσης εισόδου σε χώρους του Δημοσίου».

Το 2017 χιλιάδες Μουσουλμάνοι είχαν βγει στους
δρόμους, ενάντια στην απαγόρευση της μαντίλας και
για το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση. Η
απόφαση αποτελεί νίκη της μουσουλμανικής κοινότη-
τας και μια επιτυχία για όλους τους ακτιβιστές που
ακούραστα ορθώνουν το ανάστημά τους. 

ΓΑΛΛΙΑ
Ενάντια και 
στην ισλαμοφοβία  

ΑΥΣΤΡΙΑ
Αντισυνταγματική 
η απαγόρευση 
της μαντίλας



Συγκεντρώθηκαν στην Ντάκα την περασμένη εβδομάδα, Μπαγκλαντεσιανοί
μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα με μπλε βεβαίωση αλλά

έχουν αποκλειστεί εδώ και 10-11 μήνες στο Μπανγκλαντές λόγω των περιορι-
σμών μετακίνησης του κορονοϊού, ζητώντας να σταματήσει ο εγκλωβισμός τους. 

Με την στήριξη και της Κοινότητάς τους, εκατοντάδες μετανάστες από το Μπαγκλαντές, προσπα-
θούν να γυρίσουν στην Ελλάδα μέσω της ελληνικής πρεσβείας στην Ινδία, (η Πρεσβεία της Ελλάδας
στο Νέο Δελχί είναι παράλληλα διαπιστευμένη στο Μπανγκλαντές) αντιμετωπίζοντας μια σειρά από
απίθανες δυσκολίες -από το να πάνε εκεί πληρώνοντας με δικά τους έξοδα διαμονή και μετακίνηση
μέχρι να προσκομίσουν όλα εκείνα τα απαραίτητα  έγγραφα που ζητούνται. 

Όπως έχουν καταγγείλει από τον Οκτώβρη η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα, «εκατοντάδες
μετανάστες από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και χώρες της Αφρικής οι οποίοι έχουν την λεγόμενη
“μπλε βεβαίωση” ως νομιμοποιητικό έγγραφο και ταξίδεψαν στην πατρίδα τους για λίγες ημέρες,
έχουν εγκλωβιστεί εκεί για μήνες χωρίς να τους επιτρέπεται η επιστροφή με αποτέλεσμα να έχει δια-
κοπεί η επαγγελματική τους δραστηριότητα ή η εργασία τους. Εργαζόμενοι χάνουν τις δουλειές
τους, έχουν κλειστά σπίτια όπου τα νοίκια και οι λογαριασμοί συνεχίζουν να έρχονται. Αρκετοί μένουν
στην Ελλάδα πάνω από 20 χρόνια και δεν μπορούν να δουν τις οικογένειές τους». 

Eνόχλησε τον Μηταράκη και τα παπαγαλάκια
του στο Πρώτο Θέμα η Αgean Boat Report,

για το γεγονός ότι καταγράφει και δημοσιεύει
διεθνώς πληροφορίες από τα παράνομα push
back της κυβέρνησης. 

Τη δήλωση του Μηταράκη ότι «ΜΚΟ συνέβα-
λαν στην παράνομη διέλευση» της βάρκας που
βούλιαξε πριν από δυο βδομάδες με αποτέλε-
σμα να πνιγούν δύο γυναίκες, ακολούθησε δημο-
σίευμα του Πρώτου Θέματος που αναφέρει ότι ο
«υπουργός άφησε αιχμές κατά της γνωστής νορ-
βηγικής ΜΚΟ Aegean Boat Report που καλεί
ομάδες παράνομων μεταναστών,  προκειμένου
να τους καθοδηγήσει για το πως θα προσεγγί-
σουν το κοντινότερο ελληνικό νησί».

Απαντώντας στο δημοσίευμα, η Aegean Boat
Report αναφέρει ανάμεσα σε άλλα ότι «ούτε κα-
θοδηγεί ούτε θα καθοδηγήσει ανθρώπους προς
τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνθρωποι
που περνάνε τα σύνορα της ΕΕ δεν είναι “παρά-
νομοι”. Kανείς δεν είναι “παράνομος” απλά επει-
δή μπαίνει στην ΕΕ εφόσον ζητήσει άσυλο με

την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Αυτό που προσπα-
θούμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος που
καταφέρνει να φτάσει στα νησιά θα μπορέσει να
κάνει αίτηση ασύλου…Ο λόγος για τον οποίο το
κάνουμε είναι γιατί η ελληνική κυβέρνηση και τα
περιπολικά της ΕΕ δεν το κάνουν και παρανο-
μούν».  
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Xριστούγεννα στο Καρά Τεπέ να κάνει ο Μητσοτάκης

«Συνεχίζει να βρέχει στη Λέ-
σβο. Η καταιγίδα θα συνε-
χιστεί μέχρι και αύριο το

απόγευμα. Δεν υπάρχει καν ένας
χώρος να στεγνώσουν οι άνθρωποι
και τα ρούχα τους. Δεν αντέχω άλ-
λο». 

Η μαρτυρία του πρόσφυγα από το
Καρά Τεπέ την περασμένη Κυριακή,
φέρνει στο νου εικόνες από τα στρα-
τόπεδα του Β’ Παγκοσμίου ή την
Μακρόνησο στη διάρκεια του εμφυ-
λίου. Το στρατόπεδο του Καρά Τεπέ
στην Λέσβο, στο οποίο εν έτει 2020
επιβιώνουν σε αντίσκηνα 7200 πρό-
σφυγες, ανάμεσά τους χιλιάδες παι-
διά, βρίσκεται δίπλα ακριβώς στην
θάλασσα, σε ένα σημείο που το δέρ-
νει ο βοριάς και συγκεντρώνονται τα
νερά της βροχής, σε ένα πρώην πε-
δίο βολής. Οι βροχές των τελευταί-
ων ημερών είχαν σαν αποτέλεσμα να
πλημμυρίσουν ακόμη και μέσα στα
αντίσκηνα στα οποία οι άνθρωποι
συνεχίζουν να διαμένουν και ο χει-
μώνας δεν έχει ακόμη μπει.  

Αν η Μόρια ήταν «ζούγκλα» το Κα-
ρά Τεπέ είναι μια κόλαση του Δάντη
για χιλιάδες ανθρώπους που η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη και η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση έχουν καταδικάσει σε αρ-
γό, βασανιστικό θάνατο, με μόνο
τους «έγκλημα» ότι αναγκάστηκαν
να γίνουν πρόσφυγες. Ένα συνειδη-
τό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

με στόχο να στείλει το μήνυμα ότι
αυτό είναι το μέλλον όλων όσων επι-
χειρούν να βρουν τη σωτηρία στην
πολιτισμένη Ευρώπη των Μακρόν
και των Μητσοτάκηδων. 

Σαν να μην έφταναν αυτά, τρεις
συνοριοφύλακες και ένας αστυφύλα-
κας σταματήσανε πριν λίγες μέρες
στη μέση του δρόμου δύο πρόσφυ-

γες που είχαν πάει να ψωνίσουν και
άρχισαν χωρίς λόγο να τους χτυπούν
και να τους κλωτσούν παρόλο που
βρίσκονταν στο έδαφος. Για κακή
τους τύχη η επίθεση καταγράφηκε σε
βίντεο και δημοσιοποιήθηκε στην Εφ-
Συν και οι μπάτσοι τέθηκαν σε διαθε-
σιμότητα, ενώ οδηγήθηκαν στον ει-
σαγγελέα που τους απηύθυνε κατη-
γορίες για αδικήματα περί βασανι-
στηρίων, επικίνδυνη σωματική βλάβη,
εξύβριση με λόγο και έργο και παρά-
βαση του αντιρατσιστικού νόμου.

«Όχι Χριστούγεννα στις πλημμυρι-
σμένες και παγωμένες “φάτνες” του
Καρά Τεπέ» αναφέρει στην ανακοί-
νωσή της η ΚΕΕΡΦΑ, τονίζοντας ότι
«Απαιτούμε να κλείσουν τώρα τα
στρατόπεδα της ντροπής και να γί-
νει άμεση μετακίνηση των προσφύ-
γων στην ενδοχώρα. Στέγαση τους
εδώ και τώρα με την επίταξη των
κλειστών ξενοδοχείων και σε σπίτια
με προγράμματα στέγασης των Δή-
μων. Να πάρουν άσυλο και χαρτιά»!

Γ.Π. 

Όχι στον
αποκλεισμό των
προσφυγόπουλων

«Τα σχολεία για κάποια παιδιά δεν άνοι-
ξαν καθόλου φέτος. Πρόκειται για τα
παιδιά μεταναστών και προσφύγων

που διαμένουν σε καμπς στην ηπειρωτική χώ-
ρα» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, εκπαιδευ-
τικοί σε καμπς προσφύγων και μεταναστών από
Ελευσίνα, Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα, Θή-
βα, Σκαραμαγκά, Σχιστό, Λαύριο και Ελαιώνα.

Καθυστερήσεις υπήρξαν από την αρχή… από
το Υπουργείο Παιδείας και τις αντίστοιχες Περι-
φέρειες, για πάνω από 2-3 εβδομάδες από την
επίσημη έναρξη των σχολείων... Mέχρι και αυτή
τη στιγμή δεν έχουν γίνει προσλήψεις νηπιαγω-
γών ώστε να ανοίξουν τα νηπιαγωγεία, τα οποία
βρίσκονται στο εσωτερικό των καμπς. Με απο-
φάσεις της διοίκησης των δομών και του ΕΟΔΥ,
και με πρόσχημα τον Covid-19 και την προστα-
σία της υγείας των διαμενόντων, απαγορεύτηκε
η φοίτηση των παιδιών στα σχολεία, ακόμα και
σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε κάποιο επιβε-
βαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού στο εσωτερικό
των δομών. Και τέλος, τη στιγμή που μιλάμε,
μόνο λιγοστά προσφυγόπουλα καταφέρνουν να
μπουν στις τάξεις Webex, με ισχνά τεχνολογικά
μέσα και σοβαρότατα προβλήματα συνδεσιμό-
τητας… 

Ως εκπαιδευτικοί σε καμπς προσφύγων και
μεταναστών οργανωνόμαστε για να ενώσουμε
τις φωνές μας με τους συναδέλφους του δημό-
σιου σχολείου, τις τοπικές ΕΛΜΕ, τους συλλό-
γους, τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, και γενι-
κότερα όσους φορείς και συλλογικότητες δρα-
στηριοποιούνται στην εκπαίδευση προσφύγων
και έχουν δώσει γενναίες μάχες για μην απο-
κλειστούν τα παιδιά των μεταναστών και προ-
σφύγων». 

Στοπ στα pushback

ΝΤΑΚΑ

Συνεχίστηκε στις 15 Δεκέμ-
βρη το εφετείο για την επί-

θεση της Χρυσής Αυγής στον
κοινωνικό χώρο Συνεργείο. 

Ο αστυνομικός Β. Μακρής,
που υπηρετούσε στη ΔΙΑΣ Αρ-
γυρούπολης Ελληνικού, κατέ-
θεσε ότι ακολούθησε την πο-
ρεία μετά την επίθεση και ότι
τα μηχανάκια σταματήσανε
στα γραφεία της Χρυσής Αυ-
γής. Στη συνέχεια ο Χ. Σπη-
λιώτης, γιατρός που έχει το
ιατρείο του στο ίδιο κτίριο πά-
νω από το “Συνεργείο”, επιβε-
βαίωσε ότι άκουσε συνθήματα
της Χρυσής Αυγής και μηχα-
νές, ουρλιαχτά και τζάμια να
σπάνε. Βγήκε στο παράθυρο,
έβγαλε φωτογραφίες, φώναξε
στους αστυνομικούς να επέμ-
βουν αλλά αυτοί δεν έκαναν
κάτι. Επιβεβαίωσε τον τραυ-
ματισμό του Δριμυλή που τον
διαπίστωσε ο ίδιος όταν στη
συνέχεια κατέβηκε, καθώς και
τις ζημιές στον χώρο που ήταν
ιδιοκτησίας της αδερφής του.

Μετά την ανάγνωση των εγ-
γράφων, κατέθεσε ως μάρτυ-
ρας υπεράσπισης η Α. Μπά-
ρου, στέλεχος της Χρυσής
Αυγής και σύζυγος του Μίχου.
Επιβεβαίωσε την παρουσία
Μίχου στην πορεία, καθώς και
το ότι αυτή οργανώθηκε από
τον περιφερειάρχη Λαγό. Είπε
ότι ο Μίχος κλήθηκε από την
Κεντρική Διοίκηση. Όταν ρω-
τήθηκε ποια είναι η κεντρική
διοίκηση απάντησε “ο Μιχαλο-
λιάκος και η γραμματεία του”.
Στη συνέχεια όπως είπε η
μάρτυρας ο Μίχος πήγε στο
τμήμα για να πάρει τους προ-
σαχθέντες. Σε ερώτηση της
προέδρου “αν εγώ ήμουν μέ-
λος ενός κόμματος και έκανα
κάτι, θα έρχονταν οι βουλευ-
τές;” απάντησε “όχι, αυτό
ήταν πολιτική δράση του κόμ-
ματος”. Όταν η Μπάρου σε
μια αποστροφή του λόγου της
είπε “ήμασταν κάθετα αντίθε-
τοι στη χρήση βίας” η πρό-
εδρος σχολίασε “φαντάζομαι
ότι αν το μαθαίνανε οι συνα-
γωνιστές σας αυτό όταν ήσα-
σταν στη Χρυσή Αυγή θα σας
είχαν διαγράψει από τότε!”

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 22
Δεκέμβρη, οπότε και έχει προ-
γραμματιστεί η απολογία Μί-
χου.

ΡΙΤΣΩΝΑ

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στο καμπ
της Ριτσώνας απαιτώντας ανάμεσα σε άλ-

λα την επιτάχυνση των αποφάσεων για άσυλο,
όχι διακρίσεις ανάμεσα στις κοινότητες, περί-
θαλψη και φροντίδα. 

Όπως καταγγέλλουν στην ανακοίνωσή τους
οι πρόσφυγες: «Έχουμε μαρτυρίες ότι μια μη-
τέρα πέθανε και ο θάνατός της αποσιωπήθηκε,
πρέπει να περιμένουμε τους επόμενους θανά-
τους;»

Κεντρικά
οργανωμένη
επίθεση στο
“Συνεργείο”

14/12, Πλημμύρες στον Καρά Τεπέ. Φωτογραφία που έστειλε πρόσφυγας στην εφημερίδα μας 
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Πολλές δεκάδες απεργών, όπως από το ΕΚΕΚ
ΑμεΑ Λακκιάς που καλούσε 24ωρη απεργία,

εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της πόλης (Ιππο-
κράτειο, ΨΝΘ, ΚΥ Ευόσμου), εκπαιδευτικοί και
φοιτητές, συγκεντρώθηκαν στις 12μεσ. έξω από
το ΥΜΑΘ. 

Οι διαδηλωτές απαίτησαν να μην περάσει ο
προϋπολογισμός του θανάτου και της καταστρο-
φής, με συνθήματα όπως «λεφτά για την υγεία-λε-
φτά για την παιδεία, όχι για φρεγάτες και αστυνο-
μία», «μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία, αυτή
είναι η απάντηση στην πανδημία», ενώ ο Συντονι-
σμός Εργατικής Αντίστασης έδωσε τον τόνο ενάν-
τια στην εγκληματική κυβέρνηση με το σύνθημα
«λιτότητα-ανεργία-πανδημία, κάτω η Νέα Δημο-
κρατία.

Με πανό συμμετείχαν ο Συντονισμός Εργατι-
κής Αντίστασης, το Συντονιστικό Νοσοκομείων, η
επιτροπή αγώνα ΨΝΘ, οι ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ Θεσ-
σαλονίκης, οι φοιτητικοί σύλλογοι Αρχιτεκτονι-
κής, Μουσικού, Φιλολογικού και Νομικής, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, το σωματείο μισθωτών εκπαιδευτικών
Θεσ/νίκης, οι αγωνιστικές κινήσεις.

Ευκλείδης Μακρόγλου

“Ο προϋπολογισμός δικός τους, οι νεκροί δικοί μας”Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η απεργιακή
συγκέντρωση ενάντια στον προϋπολογισμό
την Τρίτη 15/12 στην Αθήνα. Με στάση εργα-

σίας συμμετείχαν μια σειρά σωματείων κυρίως από τον
κλάδο της Υγείας και της Εκπαίδευσης. Πλήθος εργα-
ζόμενων, φοιτητών/τριών και αγωνιστών/τριών της Αρι-
στεράς συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοραή, απέναν-
τι από την Κλαυθμώνος όπου είχαν παραταχθεί η αύρα
της ΕΛΑΣ και δεκάδες ματατζήδες. 

Παρά τα εμπόδια που έβαλε η κυβέρνηση όπως το
κλείσιμο των σταθμών του Μετρό σε Σύνταγμα και Πα-
νεπιστήμιο και οι δεκάδες έλεγχοι της αστυνομίας ακό-
μα και στο σημείο της συγκέντρωσης για “άδειες εξό-
δου”, οι απεργοί πλήθαιναν όσο πέρναγε η ώρα, τη-
ρώντας αποστάσεις και λοιπά μέτρα ασφαλείας. Για
άλλη μια φορά οι μόνοι που συνωστίζονταν ήταν οι άν-
τρες της ΕΛΑΣ, χωρίς όμως αυτή τη φορά να τολμή-
σουν να χτυπήσουν τη συγκέντρωση.

Το παρών έδωσαν σωματεία εργαζομένων σε νοσο-
κομεία της Αθήνας όπως αυτά του Αγ.Σάββα, του
Αγλ.Κυριακού, του Αμ.Φλέμινγκ, η Επιτροπή Αγώνα
του ΓΝΑ Γεννηματάς, σωματεία εκπαιδευτικών όπως
του Α’ ΣΕΠΕ Αθηνών, του Συλλόγου Δασκάλων Ανω
Λιοσίων-Φυλής-Ζεφυρίου “Ηρώ Κωνσταντοπούλου” και
ο Σύλλογος Δασκάλων “Κ. Σωτηρίου”, οι 4μηνίτες του
Δήμου Αθήνας που παλεύουν ενάντια στις απολύσεις,
οι εργαζόμενοι του Βυζαντινού Μουσείου, ο Φοιτητικός
Σύλλογος Μεταλλειολόγων, οι φοιτητές/τριες του ΣΕΚ
στις σχολές, η Κοινότητα Καμερούν, ο Συντονισμός
Εργατικής Αντίστασης, η Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών, το αντικαπιταλιστικό δίκτυο σε τουρισμό –
επισιτισμό “Η Καμαριέρα”, το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα, το ΜΛ-ΚΚΕ, η Ταξική Πορεία, η ΟΡΜΑ, η Αρι-
στερή Συσπείρωση κ.α.

Από τη ντουντούκα της συγκέντρωσης χαιρέτισε με-
γάλος αριθμός συνδικαλιστών/τριών. Κοινό σημείο
όλων ήταν η οργή για τις προτεραιότητες που δίνει η
κυβέρνηση στη χρηματοδότηση της καταστολής και
των πολεμικών εξοπλισμών με την παράλληλη μείωση
των δαπανών στην Υγεία και τις κοινωνικές ανάγκες,
ενώ αρκετοί εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον
Σύλλογο Εργαζομένων του νοσοκομείου Αγ.Σάββας και
τον πρόεδρό του Κώστα Καταραχιά. Σημεία των χαιρε-
τισμών μπορείτε να διαβάσετε στις διπλανές στήλες.

Εκτός από την Αθήνα, απεργιακές συγκεντρώσεις
έγιναν στη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά κι άλλες πόλεις.

Στέλιος Μιχαηλίδης

“Σήμερα απεργούμε και διαδηλώνουμε απέ-
ναντι σε έναν προϋπολογισμό του θανά-

του. Κόβουν 550 εκατομμύρια από την Υγεία και
ανεβάζουν τις δαπάνες για τους εξοπλισμούς
κατά 1.5 δισεκατομμύριο. 

Η κυβέρνηση ενισχύει με δώρα εκατομμυρίων
τους κολλητούς της τα αφεντικά, την ώρα που
μετράμε 100 νεκρούς την ημέρα. Αυτοί οι νε-
κροί είναι δικοί μας”

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
ΔΣ Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς

Ηκυβέρνηση με τον προϋπολογισμό που θέ-
λει να ψηφίσει επιβεβαιώνει ότι προτεραι-

ότητά της είναι η ενίσχυση του μεγάλου κεφα-
λαίου.

Απέναντι σε αυτό το εργατικό κίνημα θα στα-
θεί χωρίς να φοβάται τις απαγορεύσεις και την
καταστολή. Καταγγέλουμε τον ασφυκτικό κλοιό
της αστυνομίας στη σημερινή συγκέντρωση.

Ευαγγελία Δινοπούλου
ΣΕΠΕ Ανω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής 

“Ηρώ Κωνσταντοπούλου”

Εφτά σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία
πήραν απόφαση για απεργιακή κινητοποί-

ηση σήμερα κόντρα στον προϋπολογισμό του
θανάτου. 

Οι εργαζόμενοι του Αγ.Σάββα, εδώ κι ενάμιση
μήνα πρωτοστατούν ενάντια στη δολοφονική
πολιτική του Υπουργείου και των διοικήσεων. Η
κυβέρνηση και οι διοικήσεις μας έχουν αναλώ-
σιμους. Μας αφήνουν να κολλάμε κορονοϊό μέ-
σα στα τμήματα χωρίς να παρέχουν κανένα μέ-
τρο ασφάλειας, συνεχίζοντας την πολιτική των
περικοπών και της διάλυσης των νοσοκομείων.
Επειδή έχουμε καταγγείλει, κινητοποιηθεί,
απεργήσεις, επειδή τους έχουμε τρομοκρατή-
σει, επιχειρούν τώρα τη μετακίνησή μου. Είναι
τόσο πανικόβλητοι που ούτε τα προσχήματα
δεν κρατάνε. Εκμεταλλεύονται την πανδημία για
να χτυπήσουν τα σωματεία, τον συνδικαλισμό
και να προωθήσουν την ιδιωτικοποίηση της
Υγείας. Αλλά σκοντάφτουν στην αντίσταση και
την οργή του κόσμου. Δεν δεχόμαστε κανένα
αυταρχικό μέτρο, καμία εκδικητική μετακίνηση,
καμία επίθεση στον μαχητικό συνδικαλισμό. Εκ
μέρους του σωματείου ευχαριστούμε όλους και
όλες για τη συγκλονιστική συμπαράσταση. Δεν
λυγίζουμε. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Οι
αγώνες μας είναι η ελπίδα για να σωθούν ζωές
και γι' αυτό χρειάζεται να κλιμακώσουμε.

Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων 

νοσοκομείου Αγ.Σάββας

Χαιρετίζουμε όλους τους εργαζόμενους που
σήμερα βγήκαν στο δρόμο του αγώνα ενάν-

τια στην πολιτική της κυβέρνησης και έναν προ-
ϋπολογισμό που φέρνει φτώχεια, ανεργία, εξα-
θλίωση και διαλύει του πυλώνες του κοινωνικού
κράτους, την πρόνοια και την ασφάλιση. 

Καταγγέλουμε την πολιτική της κυβέρνησης
που πάνω στο έδαφος της πανδημίας στέλνει
μια άγρια καταστολή και τρομοκρατία στις πλά-
τες του λαού για να επιβάλει την αντιλαϊκή πολι-
τική της. 

Χρήστος Σόφης, γραμματέας ΕΛΜΕ Νοτίων  

Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να βρίσκονται σε
απελπιστική κατάσταση. Η ευαισθησία της

κυβέρνησης για τα παιδιατρικά νοσοκομεία μέ-
νει στα λόγια. 

Η απάντηση στις ελλείψεις προσωπικού είναι
οι μετακινήσεις προσωπικού. Τα χειρουργεία
έχουν σταματήσει και τα προβλήματα των παι-
διών μεγεθύνονται. Τα εξωτερικά ιατρεία έχουν
μεταφερθεί στο προαύλιο μέσα στη βροχή. Και
η εικόνα που δίνουν προς τα έξω είναι ότι όλα
πηγαίνουν μια χαρά. Οι εργαζόμενοι δίνουν τη
μάχη διεκδικώντας τα αυτονόητα. Ακόμα και τα
τεστ για covid. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με την
τρομοκρατία και την απειλή των τιμωριών αν
κολλήσουμε. Ενωμένοι έχουμε τη δύναμη να
επιβάλουμε πολλά και να σταματήσουμε τη διά-
λυση της δημόσιας Υγείας.

Μαρία Αλιφιέρη, ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων
Παίδων Αγλ.Κυριακού

Ηκυβέρνηση εντείνει την πολιτική του θα-
νάτου στην Υγεία με αποτέλεσμα τους

χιλιάδες νεκρούς. 
Το ίδιο κάνει και στην εργασία με τις αλλα-

γές που φέρνει με το 10ωρο, την κατάργηση
των υπερωριών και την ελαστικοποίηση. Το
ίδιο κάνει και στην Παιδεία κρατώντας κλει-
στά τα σχολεία. Το εκπαιδευτικό κίνημα έχει
απαιτήσει ανοιχτά σχολεία με όρους, που θα
εξασφαλίζουν τη ζωντανή καθημερινή διδα-
σκαλία για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλει-
σμούς. Δεν θα τους περάσει ο προϋπολογι-
σμός της πείνας και της εξαθλίωσης. Θα δώ-
σουμε όλη μας την ψυχή για να στελεχωθούν
τα νοσοκομεία, να ανοίξουν τα σχολεία, να
ζήσουμε αυτό που αξίζουμε εμείς και τα παι-
διά μας. Όλοι μαζί για Ψωμί, Παιδεία, Υγεία,
Ελευθερία, και Κοινωνικά Δικαιώματα.

Μάγια Σταυροπούλου,
ΔΣ Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος

Χαιρετίζουμε τη γενναιότητα και την αποφα-
σιστικότητα των σωματείων για τη σημερινή

κινητοποίηση. Κι ο δικός μας κλάδος, ο κλάδος
του πολιτισμού πλήττεται κι απειλείται με αφανι-
σμό από την ξεδιάντροπη πολιτική της κυβέρνη-
σης. 

Βγήκαμε μαζικά στο δρόμο και συνδεθήκαμε
με άλλους κλάδους όπως της Υγείας και της
Παιδείας που απαξιώνονται συστηματικά. Πρέ-
πει να κλιμακώσουμε, όχι όταν τελειώσει η παν-
δημία αλλά τώρα, με τις πρωτοβουλίες που
παίρνουμε σαν τη σημερινή.

Βασίλης Κουκαλάνι,
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

Οπροϋπολογισμός από τη μια μεριά κατα-
κρεουργεί τη δημόσια Υγεία και Παιδεία κι

από την άλλη χαρίζει εκατομμύρια στο μεγάλο
κεφάλαιο. 

Για να υπερασπίσει αυτή την πολιτική, η κυ-
βέρνηση χρησιμοποιεί την πιο βάρβαρη κατα-
στολή. Επιχειρεί να καταργήσει τα δημοκρατικά
δικαιώματα και τις κατακτήσεις που εδώ κι 100
χρόνια ο λαός έχει κερδίσει και υπερασπιστεί.
Δεν θα της περάσει.

Δημήτρης Μαριόλης,
πρόεδρος Α’ ΣΕΠΕ Αθηνών

Δεν θα υποκύψουμε σε μια πολιτική που στο
όνομα της πανδημίας ξεριζώνει κάθε εργα-

σιακό δικαίωμα, προωθεί τα πιο αντεργατικά νο-
μοσχέδια.

Έχει και το θράσος μέσα σε αυτές τις συνθή-
κες να μειώνει τις υγειονομικές και κοινωνικές
δαπάνες σε όφελος των κερδών, των φοροα-
παλλαγών του μεγάλου κεφαλαίου, των εξοπλι-
σμών και της αστυνομοκρατίας. Δεν θα το βά-
λουμε κάτω. Θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώ-
σουμε τους αγώνες και στα νοσοκομεία και
στην εκπαίδευση και παντού. 

Μιχάλης Ρίζος,
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων 

Αττικού Νοσοκομείου, ΕΕ ΑΔΕΔΥ

Όσο ετοιμάζουν ένα δυσοίωνο μέλλον για
τις σχολές μας εμείς θα είμαστε εδώ μαζί

με τους εργαζόμενους. 
Η κυβέρνηση της ΝΔ την ώρα που κρατάει

κλειστές τις σχολές, εφαρμόζει ένα κρεσέντο
καταστολής. Τώρα θέλει να καταπατήσει το
άσυλο φέρνοντας την αστυνομία στις σχολές.
Εμείς απέναντι σε όλα αυτά θα απαντήσουμε
στο πεδίο του δρόμου και θα είμαστε εδώ να
διαδηλώνουμε.

Γιάννης, Φ.Σ Μεταλλειολόγων ΕΜΠ

Αντιστεκόμαστε σε έναν βάρβαρο προϋπολο-
γισμό που θα οδηγήσει σε ακόμα περισσό-

τερους θανάτους. κι ακόμα περισσότερη φτώ-
χεια για το λαό μας. 

Αντιστεκόμαστε στα κλεισίματα των νοσοκο-
μείων. Αντιστεκόμαστε στην περικοπή ακόμα κι
αυτών των πετσοκομμένων δαπανών που έδιναν
για την περίθαλψη. Μέσα στην πανδημία ο κό-
σμος πεθαίνει αβοήθητος. Αγωνιζόμαστε για να
ανοίξουν τα νοσοκομεία που κλείσανε, να μην
κλείσει το Αμ.Φλέμινγκ, να μην απολυθούν οι
συνάδελφοι συμβασιούχοι. Εφαρμόζουν το
μαρτύριο της σταγόνας για τους συμβασιού-
χους. Θέλουν να βάλουν τα ιδιωτικά συνεργεία
να πάρουν τις δουλειές. Τούτη την ώρα λοιπόν
κάνουμε κάτι πολύ περισσότερο από το να κα-
ταγγέλλουμε τον προϋπολογισμό. Στεκόμαστε
απέναντι στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές
ηγεσίες. Το πανό μας λέει προσλήψεις, μονιμο-
ποιήσεις, ΜΕΘ, μέτρα προστασίας, τέστ για όλο
το λαό, όχι λουκέτα. Αγωνιζόμαστε για κάτι πο-
λύ περισσότερο. Δίνουμε ελπίδα στο λαό μας.

Δημήτρης Περίχαρος,
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Αμ. Φλέ-

μινγκ

Οι επιπτώσεις των περικοπών στα νοσοκο-
μεία είναι εμφανείς. Τουλάχιστον το 30%

του προσωπικού λείπει. 
Η κυβέρνηση διατυμπανίζει ότι έχει πετύχει το

στόχο της γιατί δεν ήταν ποτέ στόχος της η ενί-
σχυση της δημόσιας Υγείας. Ο στόχος ήταν το
ξεπούλημα στους ιδιώτες. Χαιρετίζουμε και
συμπαραστεκόμαστε στον Κώστα Καταραχιά.
Θα είμαστε εδώ με συνεχείς κινητοποιήσεις για
να μην τους αφήσουμε να πάρουν ανάσα. 

Γιάννης Τσολάκης,
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων 

Κρατικού Νίκαιας

Καταστολή, τρομοκρατία και λεηλασία. Σε αυτές
τις λέξεις συμπυκνώνεται η πολιτική της κυβέρνη-

σης. 
Με πρόσχημα την πανδημία δημιουργεί έναν σκοτει-

νό δρόμο προς την ύφεση. Κλείνουν χιλιάδες επιχειρή-
σεις και διογκώνεται η ανεργία. Στην Παιδεία λέει μόνο
ψέμματα. Δεν μειώνει τον αριθμό των μαθητών ανά τά-
ξη όπως ζητούν οι ομοσπονδίες και τα σωματεία. Στην
Υγεία αφήνει ανοχύρωτους αυτούς που παλεύουν μέρα
νύχτα για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ποιοι θα βά-
λουν φραγμό αν όχι εμείς, η μαχόμενη κοινωνία. Δεν
θα τους αφήσουμε να περάσουν πάνω από τις ζωές
μας.

Γιάννης Αναγνωσταράς, μέλος Δ.Σ ΔΟΕ

Έχουμε από την αρχή ζητήσει να ληφθούν μέτρα
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η απάντη-

ση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι όχι απλά
άρνηση αλλά μέτρα στην αντίθετη ακριβώς κατεύ-
θυνση. 

Αντί να κάνουν μικρότερα τμήματα στα σχολεία κά-
ναν μεγαλύτερα, με περισσότερους μαθητές, με νο-
μοσχέδιο στην αρχή της πανδημίας. Χτυπάνε τον
συνδικαλισμό. Με τηλεκλογές φιάσκο που η υπουρ-
γός λέει ότι θα αναγνωρίσει. Και τώρα έρχεται ο προ-
ϋπολογισμός για να επιβεβαιώσει όλους εμάς που
φωνάζουμε για αυξήσεις στην Παιδεία, την Υγεία και
τις κοινωνικές ανάγκες. Δεν θα τους αφήσουμε. Θα
δώσουμε τη μάχη μέχρι να νικήσουμε γιατί μπορούμε
να νικήσουμε. Εκφράζουμε όλη την αγανάκτηση του
κόσμου ενάντια στη δολοφονική κυβέρνηση.

Στέλιος Γιαννούλης,
ΔΣ ΣΕΠΕ Γλυφάδας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Με τη σημερινή κινητοποίηση απαντάμε στο συν-
δικαλιστικό λοκντάουν. Σήμερα ο αγώνας επι-

βάλλεται να γίνει πιο δυνατός από ποτέ. 
Χάνονται 100 ζωές την ημέρα και η κυβέρνηση με

τον προϋπολογισμό επιβεβαιώνει ότι δεν της καίγεται
καρφί. Χρησιμοποιούν την πανδημία σαν ευκαιρία για
την κερδοφορία του κεφαλαίου και για να ξεμπερ-
δεύουν με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λα-
ού. Αντί για λεωφορεία για τα ΜΜΜ αγοράζουν περι-
πολικά για την καταστολή. Αντί για γιατρούς και εκ-
παιδευτικούς διορίζουν αστυνομικούς και μόνιμους
στρατιωτικούς. Αυτή είναι μια δολοφονική πολιτική
που δεν πρέπει να αφήσουμε να συνεχιστεί. Πιο δυ-
νατά να διευρύνουμε αυτό το ρεύμα αγώνα.

Κώστας Τουλγαρίδης, ΣΕΠΕ Κ.Σωτηρίου

Δώσαμε σήμερα απεργιακή απάντηση κόντρα
στις απαγορεύσεις της κυβέρνησης και τους

γραφειοκράτες που δεν ήθελαν απεργία για τον
προϋπολογισμό. 

Τον τόνο έδωσαν τα σωματεία των νοσοκομείων
και των εκπαιδευτικών. Το σωματείο του Αγ.Σάββα
που ξεκίνησε τη μάχη ενάντια στις ΕΔΕ που κά-
νουν σε γιατρούς που νόσησαν. Οι χιλιάδες υπο-
γραφές συμπαράστασης στον Κώστα Καταραχιά
δεν είναι μελάνι σε χαρτί. Είναι απεργιακή κι εργα-
τική δύναμη. Είναι δύναμη ενότητας. Με τη σημε-
ρινή μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμά μας για
απεργιακή κινητοποίηση φαίνεται ότι δεν περνάνε
οι απαγορεύσεις της κυβέρνησης. Ο δρόμος είναι
ο πανεργατικός ξεσηκωμός.

Χρίστος Αργύρης
γιατρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς, μέλος Γ.Σ ΑΔΕΔΥ,

Συντονιστικό Νοσοκομείων 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Αθήνα. Φωτό: Μάνος Νικολάου Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Θεσσαλονίκη. Φωτό: Ευκλείδης Μακρόγλου Χανιά. Φωτό: Σεραφείμ Ρίζος

Αθήνα. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Πάνω από 200 άτομα συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη
11/12 το απόγευμα στην Πλατεία της Αγοράς
ενάντια στην καταστολή, τα πρόστιμα και τις 8

συλλήψεις που έγιναν και στα Χανιά στην επέτειο της δο-
λοφονίας του Γρηγορόπουλου. 

Μια σειρά από συλλογικότητες, οργανώσεις της Αριστε-
ράς, τα σωματεία των δασκάλων και των καθηγητών κα-
τήγγειλαν τα γεγονότα της Κυριακής και καλούσαν στην
συγκέντρωση. Η βροχή και η έντονη παρουσία της αστυ-
νομίας -τα ΜΑΤ είχαν κλείσει όλους τους δρόμους- δεν
μας εμπόδισαν να βροντοφωνάξουμε ότι θέλουμε λεφτά
για τα νοσοκομεία και όχι για εξοπλισμούς και την αστυνο-

μία. Αυτό που ακολούθησε τις επόμενες μέρες από την
συγκέντρωση της Πέμπτης ήταν να δεχόμαστε τηλέφωνα
από την ασφάλεια Χανίων για να πάμε να παραλάβουμε τα
πρόστιμα που μας έχουν κοπεί από τις 6/12! 

Η προσπάθεια της κυβέρνησης, του Χρυσοχοΐδη και
της ασφάλειας Χανίων να μας τρομοκρατήσουν έχει πέ-
σει στο κενό. Δεν μας τρομάζουν, μας εξοργίζουν. Το
επόμενο ραντεβού των σωματείων είναι την Τρίτη 15/12,
ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού. Το ΣΕΚ με την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη θα είναι εκεί και συνεχίζουμε μέχρι να
τσακίσουμε την κυβέρνηση των δολοφόνων που είναι στα
τελευταία της και το μόνο που της έχει μείνει είναι η κα-
ταστολή. 

Μαρία Καλιτσουνάκη
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ΑΛΒΑΝΙΑ Έκρηξη οργής

Πέντε μέρες τώρα, σε όλη την Αλβανία γίνονται καθημερινά
διαδηλώσεις με χιλιάδες διαδηλωτές-τριες. Οι λέξεις που φι-
γουράρουν στα αλβανικά ΜΜΕ είναι «χάος», «εξέγερση»,

«συγκρούσεις». Πραγματικά πρόκειται περί μιας λαϊκής και κυρίως
νεολαιίστικης εξέγερσης που προετοιμάζονταν χρόνια μέσα στους
κόλπους της Αλβανικής κοινωνίας.

Τα ξημερώματα της 8ης Δεκέμβρη, ο Klodian Rasha βγαίνει από
το σπίτι του σε ώρα απαγόρευσης για να πάει στο περίπτερο να πά-
ρει τσιγάρα. Κρατάει στο χέρι του ένα μπουκάλι και έχει ξεχάσει να
πάρει τη μάσκα μαζί του. Λίγα μέτρα παραπέρα πέφτει πάνω σε
αστυνομική περίπολο και τρέχει να αποφύγει το πρόστιμο. Οι αστυ-
νομικοί τον καταδιώκουν και ένας εξ αυτών τον πυροβολεί δύο φο-
ρές, σκοτώνοντάς τον ακαριαία. 

Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι «το θύμα κρατούσε
όπλο», «αντιστάθηκε στους αστυνομικούς», «είχε ψυχολογικά προ-
βλήματα». Η τραγική είδηση μαθαίνεται αστραπιαία και οργανώνον-
ται αυθόρμητα και απευθείας διαδηλώσεις μέσα από τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Χιλιάδες κόσμου πλημμυρίζουν τα Τίρανα και
κατευθύνονται στο κτίριο της αστυνομικής διοίκησης. Στις 9/12 χι-
λιάδες διαδηλώνουν έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Προσπα-
θούν να εισβάλλουν στο κτίριο και απαιτούν δικαιοσύνη για τον Klo-
dian: την καταδίκη του αστυνομικού, την παραίτηση του Υπουργού
Εσωτερικών και μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί
τους απωθούν βίαια και το πλήθος κατευθύνεται προς το Δημαρ-
χείο και το Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Διαδηλωτές βάζουν φωτιά στο
Χριστουγεννιάτικο δέντρο και θυμίζουν την Αθήνα του 2008, μετά
την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. 

Η κυβέρνηση υποκύπτει γρήγορα στις πιέσεις των διαδηλώσεων.
Μετά από μόλις δύο ημέρες, στις 10/12, ο Υπουργός Εσωτερικών
παραιτείται σε μια προσπάθεια να καμφθούν οι διαδηλώσεις. Ο
πρωθυπουργός Edi Rama και οι δημοσιογράφοι αναγνωρίζουν δή-
θεν τα δημοκρατικά αντανακλαστικά των διαδηλωτών, ρίχνοντας το
φταίξιμο στη διοίκηση της αστυνομίας και κάνοντας έκκληση να
σταματήσουν οι διαδηλώσεις αφού το θέμα έχει λυθεί. Το πρόβλη-
μα όμως στην Αλβανική κοινωνία είναι βαθύτερο και άκρως ταξικό.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να καπηλευτούν προς
τα δεξιά το κίνημα, αλλά η αλβανική κοινωνία έχει χορτάσει από το
σάπιο πολιτικό σύστημα. Το δίλημμα δεν είναι Rama ή Basha. Και το
Δημοκρατικό Kόμμα Αλβανίας και το Σοσιαλιστικό Κόμμα (και τα δύο
κατ’ όνομα μόνο) έχουν επιβάλλει τις πιο σκληρές νεοφιλελεύθερες
πολιτικές και έχουν συνδεθεί με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. 

Συσσωρευμένη
Η δολοφονία αυτή, εξαπέλυσε τη συσσωρευμένη οργή δεκαετιών.

Η Αλβανία είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης με τε-
ράστιες οικονομικές ανισότητες. Ο μέσος μηνιαίος μισθός σε Lek
στο δημόσιο τομέα είναι 64.334 (520 ευρώ), στον ιδιωτικό είναι
47.486 (384 ευρώ), ενώ ο κατώτατος μισθός είναι 26.000 (210 ευρώ).  

Την κατάσταση αυτή ήρθε να χειροτερέψει η πανδημία και η οικο-
νομική κρίση. Η κυβέρνηση του Rama, όπως και στην Ελλάδα η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη, ακολούθησε την στρατηγική της καταστολής
και της επιβολής προστίμων, για να κρύψει την ένδεια μέτρων οικο-
νομικών και υγειονομικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Η Αλβανία καταγράφει συνολικά 48.530 κρούσματα και 1.003 θα-
νάτους με πληθυσμό περίπου 2,85 εκατομμύρια. Οι φτωχοί με covid
υποφέρουν στα σπίτια τους ή στην καλύτερη περίπτωση σε κάποιο
υποβαθμισμένο δημόσιο νοσοκομείο και οι πλούσιοι πηγαίνουν με
ειδικά ναυλωμένες ιδιωτικές πτήσεις στην Τουρκία. Υπολογίζεται ότι
6,7 εκατομμύρια ευρώ έχουν ξοδευτεί για περίπου 500 τέτοιες πτή-
σεις και 12 εκατομμύρια ευρώ για τη νοσηλεία τους. 

Για τον αλβανικό λαό και κυρίως για τη νεολαία και τους φοιτητές,
ο θάνατος του Klodian ήταν το αποκορύφωμα μιας μακροχρόνιας
βίας, οικονομικής και πολιτικής. Το αίμα του, ξεχείλισε το ποτήρι.

Η εξέγερση αυτή έχει τις ρίζες της και την προοπτική της στους
αγώνες των φοιτητών-τριων για δωρεάν δημόσια Παιδεία πριν δύο
χρόνια, του γυναικείου κινήματος που αναδείχτηκε πριν ένα χρόνο
και των συνδικαλιστικών αγώνων για ανεξάρτητα σωματεία, όπως
των ανθρακωρύχων στο Bulqize. 

Όσο οι Δεκέμβρηδές μας θα είναι ματωμένοι, τα μόνα χριστου-
γεννιάτικα φωτάκια θα είναι οι φλόγες.

Ιλιρίντα Μουσαράι

Σε διεθνές επίπεδο καταδικά-
στηκαν οι αστυνομικές επιθέ-
σεις και οι μαζικές συλλήψεις

συντρόφων/ισσών την Κυριακή 6/12.

“Η ελληνική αστυνομία επιτίθεται
σε όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνή-
μη του Αλέξη Γρηγορόπουλου” είναι
ο τίτλος άρθρου της τούρκικης ιστο-
σελίδας marxist.org, ενώ η βρετανική
εφημερίδα Socialist Worker τονίζει ότι
“οι συλλήψεις έγιναν την ώρα που η
ελληνική συντηρητική κυβέρνηση
προσπαθεί να επιβάλει επιθέσεις στο
συνδικαλισμό και το δικαίωμα στη
διαμαρτυρία”. Η οργάνωση Marx21
στις ΗΠΑ υπογραμμίζει: “Οι συλλή-
ψεις έγιναν σε συνθήκες λοκντάουν
λόγω κορονοϊού. Οι αποστάσεις τη-
ρούνταν και όλοι οι διαδηλωτές φό-
ραγαν μάσκες. Αντίθετα η κυβέρνηση
αναγκάζει τους εργαζόμενους να
δουλεύουν εν μέσω πανδημίας, συ-
χνά χωρίς μέτρα προστασίας στους
εργασιακούς χώρους και τα νοσοκο-
μεία. Οι συλληφθέντες αναγκάστηκαν
να στριμωχτούν σε γεμάτες κλούβες
και να κρατηθούν για ώρες σε συνθή-
κες συνωστισμού. Όλα τα πολιτικά
κόμματα της αριστεράς έκαναν δη-
λώσεις αλληλεγγύης και απαίτησαν
την άμεση απελευθέρωσή τους”. 

Το γεγονός ξεπέρασε τον Τύπο της
αριστεράς με το Αλ Τζαζίρα να σημει-
ώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση “δέχε-
ται κριτικές ότι χρησιμοποιεί τα αντι-
covid περιοριστικά μέτρα, ως πρόφα-
ση για να ασκήσει ιδιαίτερα σκληρά
μέτρα αστυνόμευσης. Την Κυριακή τα
κόμματα της αντιπολίτευσης καταδί-
κασαν τη δράση της αστυνομίας και
απαίτησαν την απελευθέρωση των
συλληφθέντων”. Στο ίδιο άρθρο φιλο-
ξενείται δήλωση του διευθυντή της
Διεθνούς Αμνηστίας στην Ευρώπη
Νίλς Μούζνιεκς, ο οποίος εκφράζει
την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις κυ-
βερνητικές απαγορεύσεις των δημό-
σιων συναθροίσεων και ξεκαθαρίζει
πως “οι κυβερνήσεις δεν έχουν λευκή
επιταγή για να περιορίσουν τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, ακόμη και σε
αυτές τις δύσκολες στιγμές”. 

Μεγάλες ήταν και οι αντιδράσεις

στον νομικό κόσμο. Ο πρόεδρος της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Χριστόφορος Σεβαστίδης κλείνει κεί-
μενο με το οποίο καταγγέλλει τις
απαγορεύσεις και τις συλλήψεις της
6/12 λέγοντας ότι “η περίοδος της
πανδημίας –εποχή σκληρής δοκιμα-
σίας για την ανθρωπότητα- κρύβει
τον κίνδυνο μιας μόνιμης διολίσθη-
σης στο δίκαιο της ανάγκης, μιας
υποταγής στην αρχή ex facto oritur
ius, της οριστικής υποχώρησης από
συλλογικές κατακτήσεις δύο αιώνων,
μιας οικειοθελούς και μοιρολατρικής
παραίτησης του κυρίαρχου Λαού
από τα δικαιώματά του”. Με αφορμή
τις συλλήψεις των δικηγόρων Θανά-
ση Καμπαγιάννη και Κώστα Παπαδά-
κη οι Δικηγόροι Χωρίς Σύνορα ξεκί-
νησαν διεθνή καμπάνια εκφράζοντας
“την επείγουσα ανησυχία τους και
καλώντας τη διεθνή προσοχή σε μια
νέα προσπάθεια καταστολής των δι-
κηγόρων που υπερασπίζονται τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και τις ελευθε-
ρίες στο πλαίσιο την πανδημίας”.

Εν τω μεταξύ η αστυνομική ασυδο-
σία με αφορμή τα μέτρα περί κορο-
νοϊού δεν σταμάτησε στις 6 Δεκέμ-
βρη. Δυο μέρες μετά έγινε νέα αστυ-
νομική παρενόχληση στα γραφεία
του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα-

τος και της εφημερίδας Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στην Αθήνα. Το απόγευμα
της Τρίτης κι ενώ οι δημοσιογράφοι
της εφημερίδας ετοιμαζόμασταν να
φύγουμε από το κτήριο έχοντας τε-
λειώσει την ετοιμασία του νέου φύλ-
λου της εφημερίδας, άντρες της
ΕΛ.ΑΣ είχαν στήσει ενέδρα έξω ακρι-
βώς από την πόρτα των γραφείων.
Μόλις άνοιξε η πόρτα επιχείρησαν να
τραβήξουν από το χέρι τον δημοσιο-
γράφο της εφημερίδας Γιώργο Πίττα
για "έλεγχο"! Η παρουσία των άλλων
δημοσιογράφων με τις κάμερες στα
χέρια, τους απέτρεψε από το να συ-
νεχίσουν κι αναγκάστηκαν να αποχω-
ρήσουν. Το βίντεο που ανέβηκε λίγο
μετά με την επιχείρηση της αστυνο-
μίας στα γραφεία του ΣΕΚ έχει κατα-
γράψει πάνω από 200 χιλιάδες προ-
βολές συγκεντρώνοντας εκατοντά-
δες σχόλια συμπαράστασης κι οργής
για τους μπάτσους του Χρυσοχοΐδη.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά η εί-
δηση για τα νέα οχήματα και όπλα
της ΕΛΑΣ κόστους 31 εκατομμυρίων
ευρώ ήρθε ως κερασάκι στην τούρτα
μιας κυβέρνησης που έχει θέσει την
καταστολή και την αστυνομοκρατία
ως πρώτη προτεραιότητα, πολύ πιο
πάνω από τη δημόσια Υγεία.

Σ.Μ.

ΧΑΝΙΑ

Διεθνής κατακραυγή
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Δικηγόροι ενάντια στην αστυνομοκρατία
Πώς σχολιάζετε τις κινητοποιήσεις και τις
επιθέσεις της κυβέρνησης στις 6 Δεκέμβρη
με τις μαζικές συλλήψεις διαδηλωτών; 

Ε.Κ. Κάθε μέρα μετράμε 100 νεκρούς από
την πανδημία και νεκρούς εργαζομένους στα
νοσοκομεία λόγω Covid. Είναι προφανές ότι η
κυβέρνηση έχει αποτύχει στη διαχείριση της
πανδημίας και το ξέρει.  Πέρασαν 8 μήνες από
το πρώτο κύμα και η κυβέρνηση έδωσε έμφα-
ση μόνο σε προσλήψεις στην αστυνομία (ακό-
μη και για τα πανεπιστήμια), στη στρατιωτικο-
ποίηση των συνόρων ενάντια στους πρόσφυ-
γες με συνεχείς επαναπροωθήσεις στα σύνο-
ρα. 

Όσο λοιπόν και να προβάλλουν το έργο της
κυβέρνησης οι καναλάρχες, οι εργαζόμενοι
ζουν και βιώνουν την ανασφάλεια σε καθημε-
ρινό επίπεδο, το άγχος της ανεργίας και της
γνώσης ότι θέλουν την κρίση να την πληρώ-
σουμε εμείς, τις απολύσεις, την μετατροπή
του οκταώρου σε δεκάωρο κατά βούληση του
εργοδότη, την τηλεεργασία. Από το προηγού-
μενο στάδιο της πανδημίας, ξετυλίχτηκαν μια
σειρά διαδηλώσεις με κορύφωση τα αντιφασι-
στικά συλλαλητήρια των 18/9 και 7/10 και έδει-
ξαν μια δυναμική που προφανώς τρομάζει την
κυβέρνηση. Αυτός είναι ο λόγος που η κατα-
στολή γίνεται το κύριο εργαλείο της. 

Οι κινητοποιήσεις της 6ης Δεκέμβρη ήταν
μια υπενθύμιση στην κυβέρνηση ότι δεν θα εί-
ναι εύκολοι οι επόμενοι μήνες για την ίδια.
Ήδη στις 15/12 έχει κηρυχθεί απεργία για τον
προϋπολογισμό. Ξέρει ότι μπροστά της έχει
έναν ολόκληρο κόσμο που έχει πολιτικές εμ-
πειρίες μαχών από τον Δεκέμβρη του 2008 και
ύστερα, αρνούμενος να πληρώσει το χρέος
και την οικονομική κρίση. Σίγουρα με τον νέο
πτωχευτικό κώδικα και άλλα νομοθετήματα, οι
πολιτικές αυτές επιστρέφουν ακόμα πιο επιθε-
τικές, όμως η εμπειρία όλων αυτών των χρό-
νων, και η οργή για τους καθημερινούς θανά-
τους και την απαξίωση της δημόσιας Υγείας
τρομάζει την κυβέρνηση. Και η επίδειξη και
δράση των δυνάμεων καταστολής εντάσσεται
ακριβώς σε αυτόν τον φόβο. 

Δ.Λ. Βρισκόμαστε σε μία πολύ κρίσιμη πε-
ρίοδο. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποτύχει πα-
ταγωδώς στη διαχείριση της πανδημίας. Η
διάλυση της δημόσιας Υγείας και η επιλογή να
κατεβάσουν προς ψήφιση έναν προϋπολογι-
σμό που προβλέπει μείωση των δαπανών για
την Υγεία κατά 16% και ταυτόχρονα προβλέπει
αύξηση των δαπανών για τους εξοπλισμούς
κατά 30%, δείχνει ότι δε δίνουν δεκάρα για τις
ζωές μας και αναδεικνύει ότι είναι τελείως
προσχηματικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης
για την πανδημία. 

Η κυβέρνηση μέσα στην κρίση και την πολι-
τική απομόνωση έχει ταμπουρωθεί πίσω από
το οχυρό της καταστολής. Απαγόρευση συγ-
κεντρώσεων, χημικά, ξύλο, αστυνομική βία,
συλλήψεις στον σωρό και συγκρότηση δικο-
γραφιών και όργιο προστίμων είναι το μοτίβο
της τελευταίας περιόδου. Σήμερα περισσότε-
ρο από ποτέ είναι ξεκάθαρο ότι δε μας μένει
άλλος δρόμος πέρα από την αντίσταση. Όσο
και αν θεωρούν ότι η καταστολή θα μειώσει τις
αντιστάσεις, γνωρίζουν ότι είναι αντιμέτωποι
με ένα κύμα εργατικής αντίστασης που μεγα-
λώνει και που κουβαλάει ζωντανές τις μνήμες

της 6ης Δεκέμβρη 2008 και του κινήματος της
τελευταίας δεκαετίας. Την 6η Δεκέμβρη του
2020 κόντρα στις προθέσεις της κυβέρνησης
να σβήσουν τη μνήμη της δολοφονίας του
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από την αστυνο-
μία και κυρίως να σβήσουν τη μνήμη της ‘εξέ-
γερσης’ ο αγωνιζόμενος κόσμος παρά το όρ-
γιο καταστολής έσπασε στην πράξη την απα-
γόρευση του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ και τίμησε
τον νεκρό και την εξέγερση του Δεκέμβρη του
2008. Aπό τη μεριά μας ως δικηγόροι χαιρετί-
ζουμε τους διαδηλωτές που και αυτή τη φορά
έσπασαν τους αντιδημοκρατικούς και αντισυν-
ταγματικούς αποκλεισμούς και δηλώνουμε ότι
θα δώσουμε τη μάχη ενάντια στην καταστολή
και την κρατική αυθαιρεσία.

Στο Αλλοδαπών όπου βρέθηκαν οι συλλη-
φθέντες σύντροφοι/ισσες είδαμε μια εντυ-
πωσιακή κινητοποίηση δικηγόρων της Εναλ-
λακτικής. 

Ε.Κ. Κατ’αρχάς ανάμεσα στους συλληφθέν-
τες ήταν και δύο δικηγόροι μέλη της Εναλλα-
κτικής Παρέμβασης – Δικηγορική Ανατροπή,
νυν και πρώην μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών, ο Θανάσης Καμπαγιάννης
και ο Κώστας Παπαδάκης, γεγονός ενδεικτικό
της στάσης της κυβέρνησης απέναντι στους
υπερασπιστές δικαιωμάτων.  Κατά δεύτερον, η
υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων
αποτελεί κύριο ζήτημα για την Εναλλακτική, με
νομικές παρεμβάσεις αλλά και συνδρομή σε
περιπτώσεις αστυνομικών αυθαιρεσιών όπως
αυτές.

Δ.Λ. Το νέο της προσαγωγής και κατόπιν
της σύλληψης του Θανάση Καμπαγιάννη και

του Κώστα Παπαδάκη, δικηγόρων των Αιγύ-
πτιων Αλιεργατών στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
την ώρα άσκησης των νομικών τους καθηκόν-
των οδήγησε στην κινητοποίηση δεκάδων δι-
κηγόρων μελών της Εναλλακτικής Παρέμβα-
σης–Δικηγορική Ανατροπή και μη, οι οποίοι τα-
χύτατα βρέθηκαν έξω από την πύλη του Αλλο-
δαπών. Συλλήψεις δικηγόρων κάτω από αυτές
τις συνθήκες δεν έχουν γίνει ποτέ σε όλη τη
διάρκεια της μεταπολίτευσης και η εντολή που
δόθηκε για τη σύλληψη δικηγόρων αποτυπώ-
νει ανάγλυφα τον αυταρχισμό αυτής της κυ-
βέρνησης. Τις συλλήψεις δικηγόρων εν ώρα
καθηκόντων κατήγγειλε με παρέμβασή του και
ο Πρόεδρος του ΔΣΑ.

Η Εναλλακτική Παρέμβαση–Δικηγορική Ανα-
τροπή, στοχοπροσηλωμένη στο ζήτημα της
υπεράσπισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων
και ελευθεριών, δίνει σταθερά τη μάχη με τις
παρεμβάσεις της ενάντια στην κρατική αυθαι-
ρεσία και στην καταστολή. Το τελευταίο διά-
στημα οι δικηγόροι έχουμε γίνει μάρτυρες εκα-
τοντάδων αστυνομικών αυθαιρεσιών στις κινη-
τοποιήσεις της 17ης Νοέμβρη, στην απεργία
της 26ης Νοέμβρη με αποκορύφωμα το όργιο
καταστολής που ξετυλίχτηκε την 6η Δεκέμβρη.

Πώς προέκυψε και ποια ήταν η αντιμετώπιση
των αρχών;

Δ.Λ. Την Κυριακή 6 Δεκέμβρη εμποδιζόμα-
σταν για ώρες από τα όργανα της αστυνομίας
να εισέλθουμε στο Αλλοδαπών και να επικοινω-
νήσουμε με τους εντολείς μας, οι οποίοι κρα-
τούνταν σε άθλιες συνθήκες κατά παράβαση
του άρθρου 285 ΠΚ για την τήρηση των μέτρων
προστασίας από τον covid-19 στο χώρο κράτη-
σης και ενώ οι προσαγωγές είχαν μετατραπεί
σε συλλήψεις και είχαν αρχίσει να συντάσσον-
ται εκθέσεις σύλληψης. Η διαδικασία των συλ-
λήψεων χωρίς να διασφαλίζεται η πρόσβαση
των συλληφθέντων στους δικηγόρους τους εί-
ναι καταφανώς παράνομη. Ο εμπαιγμός μας
από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών ήταν προφανής
και κατατέθηκε αναφορά για την παραβίαση
του θεμελιώδους δικαιώματος πρόσβασης σε
συνήγορο από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών. Δεν
είναι κάτι καινούριο όλο αυτό δυστυχώς. Το ίδιο
συμβαίνει κάθε φορά σε συλλήψεις διαδηλω-
τών. Στις 17 Νοέμβρη έξω από τη ΓΑΔΑ η αστυ-
νομία παρέταξε διμοιρίες των ΜΑΤ απέναντι σε
όσους δικηγόρους ήμασταν εκεί για να υπερα-
σπιστούμε τους συλληφθέντες. 

Ποιά ήταν η κατάσταση που αντιμετωπίσατε
αφού καταφέρατε να συναντηθείτε με τους
συντρόφους;

Δ.Λ. Είναι τελείως προσχηματικό να απαγ-
γέλλονται κατηγορίες στους συλληφθέντες για
παράβαση του άρθρου 285 ΠΚ, οι οποίοι τίμη-
σαν τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπου-
λου τηρώντας στο ακέραιο κάθε μέτρο προ-
στασίας την ίδια ώρα που σε όλη τη διαδικασία
των προσαγωγών και των συλλήψεων δεν τη-
ρήθηκε κανένα μέτρο προστασίας της υγείας
των συλληφθέντων. Οι συλληφθέντες στοιβά-
χτηκαν σε 3 μισθωμένα λεωφορεία της ΕΛ.ΑΣ,
παρέμειναν μετά την άφιξη τους στο Αλλοδα-
πών πάνω από 40 λεπτά στα λεωφορεία και κα-
τόπιν 62 κρατούμενοι και 20 τουλάχιστον αστυ-
νομικοί στοιβάχτηκαν σε ένα κοινό χώρο κρά-
τησης σε μια κλειστή αίθουσα με ελλιπή εξαε-
ρισμό χωρίς να τους έχει παρασχεθεί για πάνω
από 2 ώρες ούτε καν νερό. Η πολύωρη κράτη-
ση των συλληφθέντων προκειμένου να συνταχ-
θούν οι εκθέσεις σύλληψης και να υποβληθούν
στη σήμανση πραγματοποιήθηκε σε μικρά δω-
μάτια και διαδρόμους όπου παραβιάζονταν
όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας. Στη μή-
νυση που κατατέθηκε από τους δυο δικηγό-
ρους κατά του Αττικάρχη ζητήθηκε η ποινική
και πειθαρχική δίωξη για το αδίκημα της παρά-
βασης καθήκοντος 259 ΠΚ και για το αδίκημα
του άρθρου 285 ΠΚ, καθώς οι παραπάνω συν-
θήκες κράτησης εμπεριείχαν πολλαπλάσια με-
γαλύτερη παραβίαση για την πρόληψη ασθε-
νειών και κινδύνους για τη δημόσια Υγεία. 

Η σύλληψη των δυο δικηγόρων της Πολιτι-
κής Αγωγής στη δίκη της Χ.Α., δημοτικών συμ-
βούλων, υγειονομικών, συνδικαλιστών και στε-
λεχών της επαναστατικής αριστεράς και το τε-
ράστιο κύμα συμπαράστασης και αλληλεγ-
γύης από σωματεία, φορείς και πολιτικές ορ-
γανώσεις που υπήρξε ήταν καθοριστικό για
την εξέλιξη της όλης διαδικασίας.

Ε.Κ. Έχει επίσης σημασία να τονιστεί ότι
ανάμεσα στους συλληφθέντες, πέραν των δύο
δικηγόρων, μάλιστα εκ της πολιτικής αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ήταν ο Π. Γκαργ-
κάνας, διευθυντής της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, ο Π. Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβου-
λος στον δήμο της Αθήνας, ο Χ. Αργύρης, μέ-
λος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, η Κ.
Πατρικίου, γραμματέας του εργαζομένων του
νοσοκομείου Αγ. Σάββα και άλλοι πολλοί συν-
δικαλιστές και εργαζόμενοι. Η μήνυση των δυο
δικηγόρων κατά του Αττικάρχη, είχε δώσει
ήδη ένα μήνυμα στα αστυνομικά όργανα ότι η
οποιαδήποτε παρατυπία και καταπάτηση των
δικαιωμάτων των συλληφθέντων δεν θα μπο-
ρούσε να είναι χωρίς συνέπειες. 

Δυστυχώς, σε συλλήψεις διαδηλωτών, είναι
συνηθισμένο φαινόμενο η παραβίαση δικονο-
μικών δικαιωμάτων των συλληφθέντων καθώς
η πολύωρη προσαγωγή αποτελεί μια γκρίζα
ζώνη όπου ο προσαχθείς βρίσκεται σε μια ιδι-
αίτερα ευάλωτη θέση ως προς τον κρατικό μη-
χανισμό και την κρατική αυθαιρεσία. Οι κατη-
γορίες που τους απαγγέλθηκαν είμαστε σίγου-
ρες ότι θα καταπέσουν στην πορεία, καθώς εί-
ναι υποκριτικό να καταπατούνται τα δικαιώμα-
τα των διαδηλωτών που τηρούν τα μέτρα προ-
στασίας, την ώρα που η αστυνομία δημιουργεί
συνθήκες συνωστισμού. 

Η Ευγενία Κουνιάκη και 
η Δήμητρα Λιναρδάκη, 
δικηγόροι και μέλη της 
Εναλλακτικής Παρέμβασης-
Δικηγορική Ανατροπή, 
βρέθηκαν στο πλευρό 
των συλληφθέντων της 6ης 
Δεκέμβρη. Μίλησαν 
στον Στέλιο Μιχαηλίδη.
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Διαλύουν ΤΕΕ, Εστίες και φτιάχνουν:
“Σπουδαστικό
της Ασφάλειας”

ΕΣΤΙΕΣ

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει για
μια ακόμη φορά να επιτεθεί στην
δημόσια Παιδεία και τους φοιτη-

τές, με την ψήφιση του νέου προϋπολογι-
σμού όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η
περικοπή του 39% της χρηματοδότησης
για την φοιτητική μέριμνα. 

Η επιθετική αυτή πολιτική είχε ως πρώτα
της θύματα τους οικότροφους των Φοιτη-
τικών Εστιών του Πανεπιστημίου Αθηνών,
οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα
ακόμη εμπόδιο: την άρνηση της πρυτανεί-
ας να κάνει δεκτές τις καθόλα νόμιμες αι-
τήσεις τους για παράταση διαμονής. Η
πρυτανεία και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εξακολουθούν
να κάνουν τα στραβά μάτια στα ατελείωτα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εστίες
εδώ και χρόνια, όπως τα μη κατάλληλα για
διαμονή δωμάτια και κτήρια, η απουσία
θέρμανσης και κλιματισμού όλο τον χρόνο,
η κακή ποιότητα νερού, η ανεπαρκής και
κακής ποιότητας σίτιση, η έλλειψη μέτρων
προστασίας από τον κορονοϊό, όπως μά-
σκες, αντισηπτικά, τεστ και τακτικές απο-
λυμάνσεις, προσθέτοντας τώρα και το
πρόβλημα του ανεπαρκούς χρόνου διαμο-
νής των φοιτητών. 

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη είχε βάλει στο στόχο τους εστιακούς
φοιτητές και στο πρόσφατο παρελθόν, με
την εντολή εκκένωσης των φοιτητικών
εστιών στο πρώτο κύμα της πανδημίας του
κορονοϊού (κάτι που χάρη στην μαχητικό-
τητα των οικότροφων, δεν εφαρμόστηκε).
Οι οικότροφοι συνεχίζοντας την πάλη για
διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών διαβίω-
σης στις εστίες, προχώρησαν σε κατάλη-
ψη του χώρου της γραμματείας την Πέμ-
πτη 10/12, οπότε και σε σχετική επικοινω-
νία με τον διευθυντή των εστιών έγιναν
γνωστές οι προθέσεις της πρυτανείας, η
οποία απείλησε με διακοπή των παροχών
της εστίας (νερό, ρεύμα, σίτιση, ίντερνετ,
τεχνική υποστήριξη κλπ) εάν δεν έληγε η
κατάληψη. Η κατάληψη σαφώς και δεν
έληξε, με αποτέλεσμα η πρυτανεία να
απαντήσει με οριστικό κλείσιμο του εστια-
τορίου που στεγάζεται στο Α’ κτίριο των
εστιών και συνεπώς την διακοπή της σίτι-
σης των φοιτητών το Σάββατο 12/12. Οι
απάνθρωπες αυτές πολιτικές δεν πτοούν
κανέναν, καθώς οι οικότροφοι είναι διατε-
θειμένοι να συνεχίσουν την κατάληψη μέ-
χρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά
τους. Μόνο όταν οι φοιτητές είναι μαζί με
τους εργάτες έχουμε την δύναμη να νικά-
με. Για αυτό ο ΣΟΦΕΠΑ μετά από γενική
συνέλευση πήρε αγωνιστική απόφαση, συ-
νεχίζει την κατάληψη μέχρι να κερδίσει ο
αγώνας τους και ενώνεται με τους αγώνες
των εργατών καλώντας στην απεργιακή κι-
νητοποίηση στις 15/12 πλατεία Κλαυθμώ-
νος στις 12μεσ. ενάντια στον προϋπολογι-
σμό του θανάτου και την κυβέρνηση των
δολοφόνων. 

Λείρυα Μπέκα, οικότροφος ΦΕΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε ακόμα μία επίθεση στην Παιδεία προχωράει η
κυβέρνηση με νέο νομοσχέδιο βασισμένο στις
οδηγίες της έκθεσης Πισσαρίδη, αυτή τη φορά

για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
(ΤΕΕ). Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Λειτουργών
ΟΑΕΔ και η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ  κηρύσ-
σουν 24ωρη Απεργία την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου
2020, ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η ΟΛΜΕ
καταδικάζει τα αντιεκπαιδευτικά σχέδια του Υπουρ-
γείου Παιδείας και καλεί τις ΕΛΜΕ και τους Συλλό-
γους Διδασκόντων να απορρίψουν στο σύνολό τους
τις επιχειρούμενες αναδιαρθρώσεις και να πάρουν
πρωτοβουλίες και δράσεις ενάντια στην κατάθεση
του νομοσχεδίου.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο νομοσχέδιο δίνει καθορι-
στικό ρόλο στους “κοινωνικούς εταίρους” (ΣΕΒ, επιμε-
λητήρια, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κτλ) στη
διαμόρφωση του περιεχόμενου των σπουδών στην
ΤΕΕ. Προβλέπει δημιουργία σχολών για απόφοιτους
γυμνασίου, τις οποίες θα μπορούν να ιδρύουν εργοδο-
τικοί φορείς και επιχειρήσεις. Αυτές οι σχολές θα στε-
λεχώνονται με “εκπαιδευτές”, όχι εκπαιδευτικούς,
υποβαθμίζοντας τον ρόλο τους σε μια στείρα τεχνική
κατάρτιση. Αυτοί θα είναι ωρομίσθιοι και με σύμβαση
έργου και όχι με σταθερή και μόνιμη εργασία, ανοί-
γοντας έτσι το δρόμο για επίθεση στις εργασιακές
σχέσεις όλων των εκπαιδευτικών. Δίνεται η δυνατότη-
τα στις σχολές αυτές να λειτουργούν εξ ολοκλήρου με
εκπαίδευση εξ αποστάσεως, για να μειωθούν οι δαπά-
νες προς όφελος και των ιδιωτών που μπορούν να
ανοίξουν τέτοιες σχολές με πολύ μικρό κόστος. 

Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται μαθη-
τεία χωρίς προβλεπόμενη αμοιβή και ασφαλιστικά δι-
καιώματα. “Διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης
είναι να εξωθήσει μία μεγάλη μερίδα του μαθητικού
πληθυσμού πολύ πρόωρα, μόλις μετά την ολοκλήρω-
ση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
προς τα φτηνά και ευέλικτα προγράμματα κατάρτι-
σης και μαθητείας και στην ανήλικη εργασία”, σημει-
ώνει η ΟΛΜΕ. “Να διαμορφώσει μια στρατιά νέων με
χαμηλή μόρφωση που θα έχουν εμπεδώσει από τα
πρώιμα χρόνια τους πιο σκληρές και επισφαλείς μορ-
φές εργασίας, χωρίς δικαιώματα, που το μέλλον της
θα ανακυκλώνεται αιωνίως ανάμεσα στην κατάρτιση
και στην εργασιακή περιπλάνηση σύμφωνα με τις
ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργοδοτών. Είμα-
στε αντίθετοι σε ένα τέτοιο εγχείρημα: κανένας ανή-
λικος δεν πρέπει να οδηγείται σε πρακτική
άσκηση/μαθητεία, ιδιαίτερα δε με τις συνθήκες που
υπάρχουν σήμερα στη χώρα, χωρίς ελέγχους και
φραγμούς στην αυθαιρεσία πολλών εργοδοτών”.

Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας -διαμόρφωση
σπουδών από επιχειρηματικά συμφέροντα και  6ωρη
μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση μαθητών σε εργα-
σιακούς χώρους- ιδρύονται τα Πρότυπα ΕΠΑΛ, με
στόχο να γενικευτεί αυτό το μοντέλο σε όλα τα
ΕΠΑΛ. Ταυτόχρονα, χαρίζει σπουδαστές στα ιδιωτικά
ΙΕΚ, καθώς το ν/σ προβλέπει κατάργηση των Δημό-
σιων ΙΕΚ με λιγότερους από 250 σπουδαστές σε Αθή-
να και Θεσσαλονίκη, και 100 στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Μ.Ν.

Την Παρασκευή 11 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του ΣΕΚ στις σχολές
με θέμα τον Δεκέμβρη του 2008 και το Δεκέμβρη του σήμερα, όπου συμμετεί-

χαν περίπου 40 φοιτητές πανελλαδικά. Με αφορμή την επέτειο των 12 χρόνων από
τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου αναλύσαμε το απεργιακό κύμα του 2008
που προηγήθηκε της εξέγερσης εκείνου του Δεκέμβρη.

Το σύνθημα «Στις τράπεζες λεφτά, στη νεολαία σφαίρες ετούτης της κυβέρνησης
τελειώσανε οι μέρες» φαντάζει πιο επίκαιρο από ποτέ. Επί Καραμανλή λοιπόν τότε
και επί Μητσοτάκη τώρα, είναι φανερό πως βρίσκονται σε κατάσταση πανικού και
αδυνατούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, όσους μπάτσους και να κατεβάσουν στο
κέντρο της Αθήνας. Χρειάζεται, όμως να θυμηθούμε που κατέληξε η κυβέρνηση του
Καραμανλή και εδώ μπαίνει η εργατική τάξη μαζί με τους φοιτητές που θα ανατρέ-
ψει και αυτή την κυβέρνηση. Άρα, κλιμακώνουμε τους αγώνες μας και κατεβαίνουμε
όλοι στις 15 Δεκέμβρη στην απεργία. Ετούτες οι μέρες είναι του Αλέξη, του Klodin
Rasha, των γιατρών που έχασαν την μάχη με τον κορωνοϊό εξαιτίας της εγκληματι-
κής πολιτικής της κυβέρνησης, των προσφύγων που ζουν σε άθλιες συνθήκες στο
Καρά Τεπέ και όλου του κόσμου που παλεύει καθημερινά. Είμαστε πιο δυνατοί από
την κυβέρνηση της ΝΔ και θα το αποδείξουμε για ακόμη μια φορά στο δρόμο στην
απεργία. 

Την επόμενη Παρασκευή διοργανώνουμε εκδήλωση με θέμα τον Δεκέμβρη του
’44 με ομιλητή τον ιστορικό Λέανδρο Μπόλαρη. 

Βίκυ Βρακά, φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας στο ΕΛΜΕΠΑ

Συζητάμε και οργανώνουμε

Πρωτόγνωρο στα χρονικά είναι ότι
συναντήθηκαν για να συζητήσουν οι
Υπουργοί Παιδείας και ΠροΠο, Κε-

ραμέως και Χρυσοχοΐδης, μαζί με τις πρυ-
τανικές αρχές των Πανεπιστημίων και την
ΠΟΣΔΕΠ, το συνδικαλιστικό όργανο των
Πανεπιστημιακών. Το θέμα της συνεδρία-
σης όμως δεν ήταν τα επιτακτικά ζητήματα
που προκύπτουν στα Πανεπιστημιακά Ιδρύ-
ματα με την κραυγαλέα υποστελέχωση,
ούτε το πώς και αν προχωράει η εκπαιδευ-
τική διαδικασία με τις σχολές κλειστές από
τον περασμένο Μάρτη. Στόχος της συνάν-
τησης ήταν να προχωρήσουν στη δημιουρ-
γία αστυνομικού σώματος στα Πανεπιστή-
μια. Αφού κατάργησε το πανεπιστημιακό
άσυλο λίγες μέρες μετά την εκλογή της,
τώρα η κυβέρνηση βιάζεται να εξασφαλίσει
κλομπ και χειροπέδες για τους φοιτητές,
αντί για καλύτερη ποιότητα σπουδών και
πρόσβαση όλων, ενάντια στους ταξικούς
αποκλεισμούς.

“Λεφτά δεν υπάρχουν για την υγεία και
την παιδεία αλλά υπάρχουν για την ίδρυση
νέου πανεπιστημιακού σώματος στην αστυ-
νομία, μηχανάκια, εξοπλισμό και προσλή-
ψεις για τους μπάτσους”, τονίζει η ανακοί-
νωση του ΣΕΚ στις σχολές. “Έχουν προ-
αναγγελθεί προσλήψεις 1.000 αστυνομικών
(με προτεραιότητα τις σχολές του κέντρου
και για 26 ιδρύματα) που θα υπάγονται στην
ΕΛ.ΑΣ. και αναμένεται να αυξηθούν στη συ-
νέχεια. Μάλιστα θα μπορούν να καλούν αυ-
τεπάγγελτα άλλες αστυνομικές δυνάμεις.

Προβλέπεται επίσης ενιαίο πειθαρχικό

δίκαιο για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή η
επέμβαση όχι μόνο σε περιστατικά βίας αλ-
λά μέχρι και νομικές κυρώσεις για την αντι-
γραφή στην εξεταστική και οτιδήποτε θεω-
ρείται έξω από τα στενά ακαδημαϊκά πλαί-
σια.

Έρχεται ακόμα να υλοποιήσει τον δια-
καή πόθο της κυβέρνησης για τον έλεγχο
εισόδου στα πανεπιστήμια με κάρτα εισό-
δου των φοιτητών και face control. Με αυ-
τούς τους τρόπους η κυβέρνηση ξεφεύγει
από το πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Πα-
νεπιστημίων που θα πρέπει να υπάγεται και
να αναφέρεται στο πρυτανικό συμβούλιο.

Τα κονδύλια για τις σχολές μειώνονται
κατά 7,7%. Οι σχολές μας είναι κλειστές
επειδή δεν διορίζουν καθηγητές για να κά-
νουμε μάθημα με μικρότερα τμήματα, δεν
προσλαμβάνουν καθαριστές και δεν επι-
τάσσουν κτίρια για να ανοίξουν τα πανεπι-
στήμια με ασφάλεια. Τα χρήματα όμως πε-
ρισσεύουν για να προσλάβουν 2.000 μπά-
τσους. Περνάνε μέτρα πίσω από την πλάτη
των φοιτητών με κλειστές σχολές για να
περιορίσουν τις αντιστάσεις. 

Η κυβέρνηση θέλει να χτυπήσει την πολι-
τικοποίηση και τους αγώνες στις σχολές.
Διαχρονικά τα πανεπιστήμια, οι αγώνες των
φοιτητικών συλλόγων, η ριζοσπαστικοποί-
ηση της νεολαίας αποτελούσαν τεράστιο
εμπόδιο στις επιδιώξεις των κυβερνήσεων”.

Μια πρώτη κινητοποίηση ενάντια στην
ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας κα-
λούν οι φοιτητικοί σύλλογοι στην Αθήνα την
Πέμπτη 17/12 στις 12 μεσ., στα Προπύλαια.
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Το οικογενειακό δίκαιο είναι απαρχαιωμέ-
νο και ήρθε η ώρα να το εκσυγχρονίσου-
με, λέει η κυβέρνηση και μια σειρά φο-

ρείς, προτείνοντας, ανάμεσα σε άλλα, την
υποχρεωτική συνεπιμέλεια των παιδιών στην
περίπτωση διαζυγίου. Η συζήτηση είναι ήδη
αρκετά πολωμένη εν αναμονή της δημόσιας
διαβούλευσης για το σχετικό νομοσχέδιο.

Βασικό επιχείρημα των υπέρμαχων της υπο-
χρεωτικής συνεπιμέλειας είναι ότι το 93% των
δικαστηρίων που αποφασίζουν για την επιμέ-
λεια των παιδιών μετά από διαζύγιο, δίνουν
την αποκλειστική επιμέλεια στη μητέρα. Όπως
όμως σημειώνει ο Γεώργιος Πλαγάκος, πρό-
εδρος Πρωτοδικών, “η ανισότητα αυτή, στο
βαθμό που υπάρχει ακόμη και σήμερα, οφείλε-
ται στη νομολογιακή πρακτική και δεν ερείδε-
ται στο νόμο, ο οποίος επιβάλλει την ισότητα
και δεν απαγορεύει τη συνεπιμέλεια”. Με άλλα
λόγια, η απόδοση της επιμέλειας στις μητέρες
είναι συνηθισμένη πρακτική των δικαστηρίων
και όχι αποτέλεσμα του νόμου. Η συνεπιμέλεια
είναι υπαρκτή δυνατότητα με το υπάρχον οικο-
γενειακό δίκαιο, αλλά πολλές φορές ούτε τα
ίδια τα ζευγάρια δεν το γνωρίζουν αυτό.

Και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί εί-
ναι συνηθισμένη πρακτική ή γιατί δεν φαντά-
ζονται τα ζευγάρια ότι μπορούν να την επιλέ-
ξουν. Η γυναίκα έχει ταυτιστεί με τη φροντίδα,
με το σπίτι, με την ανατροφή των παιδιών. Δεν
πρόκειται για κάποια ανατροπή στο μοτίβο του
σεξισμού, με μια κατ' εξαίρεση διάκριση σε βά-
ρος των αντρών. Πρόκειται για την επιβεβαί-
ωση του μοτίβου. Όταν το δικαστήριο καλείται
να αποφασίσει ποιος γονέας είναι καταλληλό-
τερος, συνήθως παίρνει αυτή την απόφαση κά-
τω από το βάρος μιας πραγματικότητας που
έχει διαμορφωθεί από τη θέση της γυναίκας
στον καπιταλισμό και έχει διαμορφώσει την
ανάλογη συνείδηση, ειδικά στους δικαστές. 

Μέσο ελέγχου
Το αίτημα της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας,

του ίσου χρόνου και της εναλλασσόμενης κα-
τοικίας είναι, σύμφωνα με τις ομάδες που πιέ-
ζουν για τη νομοθέτηση αυτή, ενδεδειγμένη
πρακτική που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη
και διασφαλίζει την ψυχική ισορροπία του παιδι-
ού και την ισότιμη αντιμετώπιση των γονιών. Η
πραγματικότητα βέβαια είναι διαφορετική: στην
Ιταλία το γυναικείο κίνημα έδωσε και κέρδισε τη
μάχη ενάντια στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια
που προωθούσε η Λέγκα του Βορρά, ενώ σε
περιοχές της Ισπανίας που εφαρμόστηκε για
χρόνια, η εμπειρία ήταν αρνητική και ψηφίστη-
καν αλλαγές -πάλι με πίεση από κινητοποιήσεις.
Στη Γαλλία, μετά από 20 χρόνια εφαρμογής
της, Επιτροπή για τα δικαιώματα των γυναικών
κατέθεσε στη Βουλή έκθεση σύμφωνα με την
οποία η συνεπιμέλεια χρησιμοποιείται από κα-
κοποιητικούς συζύγους ως μέσο ελέγχου στην
πρώην σύζυγο. Η Έλενα Κουντουρά εισηγείται
την αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την
επιμέλεια, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η περί-
πτωση της ενδοοικογενειακής βίας.

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί σε
περίπτωση κακοποιητικού συζύγου η συνεπι-
μέλεια θα είναι καταστροφική αν εφαρμοστεί
υποχρεωτικά. Οι υπέρμαχοι της υποχρεωτικής
συνεπιμέλειας βέβαια υποστηρίζουν ότι σε αυ-
τές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αφαιρείται η
επιμέλεια από τον κακοποιητικό γονιό, ωστόσο
η κακοποίηση δεν είναι πάντα εύκολο να απο-
δειχθεί, ούτε αφορά μόνο τη φυσική βία.

Επιπλέον το αίτημα της “εναλλασσόμενης

κατοικίας” είναι ανεδαφικό για την πλειονότη-
τα της εργατικής τάξης. Ακόμα και σε μακρι-
νές γειτονιές στην ίδια πόλη είναι δύσκολο να
συνδυαστεί η ζωή δυο εργαζόμενων ανθρώ-
πων και ενός παιδιού που πηγαίνει σχολείο και
φροντιστήριο, πόσο μάλλον αν οι γονείς δεν
ζουν καν στην ίδια πόλη. Αν δε, κάποιος γο-
νιός χρειαστεί να μετακομίσει σε άλλη πόλη,
σύμφωνα με τα όσα ισχύουν ήδη, πρέπει να
πάρει την άδεια του άλλου, κάτι που τον καθι-
στά ευάλωτο αν η σχέση δεν είναι καλή. Η με-
τακόμιση είναι μια ταξική υπόθεση: μπορεί να
είναι αναγκαία για την εύρεση δουλειάς, ή
αναγκαστική αν μια μονογονεϊκή οικογένεια
δεν μπορεί να πληρώσει το νοίκι. Οι γυναίκες,
που κατά κανόνα είναι πιο ευάλωτες στη φτώ-
χεια και την επισφαλή εργασία, μπορεί να βρε-
θούν σε αυτή τη δύσκολη θέση. 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει
για το επικείμενο νομοσχέδιο προβλέπεται επί-
σης η αφαίρεση επιμέλειας σε περίπτωση που
παραβιαστούν οι όροι. Η άκαμπτη θέσπιση
ενός γενικού σχήματος για τον χρόνο και τον
τρόπο κατανομής της επιμέλειας ανοίγει λοι-
πόν τον δρόμο σε νέες δικαστικές μάχες. Τι γί-
νεται για παράδειγμα αν ένα παιδί αρνηθεί για

τον οποιονδήποτε λόγο να περάσει χρόνο με
τον ένα γονιό; Τέλος, η συνεπιμέλεια μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σαν παραπέτασμα πίσω
από το οποίο αποφεύγεται η διατροφή. Η εξα-
τομικευμένη κρίση είναι μια λύση για να λη-
φθούν όλα τα παραπάνω υπόψη, και κυρίως οι
ανάγκες του παιδιού, και ταυτόχρονα να μην
αποκλείεται η δυνατότητα της συνεπιμέλειας.

Οι υπέρμαχοι της υποχρεωτικής συνεπιμέ-
λειας ισχυρίζονται ότι γνώμονας των αλλαγών
είναι η ευημερία του παιδιού, γιατί το παιδί “για
να αναπτυχθεί σωστά” χρειάζεται “και τους
δυο γονείς”. Επιχειρήματα που θυμίζουν τη συ-
ζήτηση για την παιδοθεσία από ομόφυλους γο-
νείς και που, στην πραγματικότητα, υπερασπί-
ζονται την πυρηνική οικογένεια σαν τον μόνο
τρόπο που μπορεί να υπάρξει οικογένεια.

Πολύ περισσότερο, η Νέα Δημοκρατία του
“Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια” δεν πείθει
ότι νοιάζεται για τα παιδιά. Η εικόνα με πέντε
πιτσιρίκια να κάθονται μέσα στο κρύο, στην
αυλή ενός κλειστού καφενείου στην Ηλεία και
να κάνουν τηλεκπαίδευση με τάμπλετ ξεμπρο-
στιάζει αυτή την υποκρισία. Η Νέα Δημοκρατία
έχει αποκλείσει χιλιάδες παιδιά ακόμη και από
την τηλεκπαίδευση, παιδιά προσφύγων, τσιγ-

γάνων, πολύτεκνων, νησιωτών, γενικά τα παι-
διά των φτωχών, γιατί δεν υπάρχουν οι υποδο-
μές και δεν σκοπεύει να τις προσφέρει. 

Έχει στερήσει από τα παιδιά την κοινωνικο-
ποίηση, επιβάλλοντας καραντίνα, αφού είχε
πρώτα φροντίσει για μήνες να κατηγορεί τη
νεολαία για τη διάδοση του κορονοϊού. Έφτα-
σε την άνοιξη μέχρι το σημείο να κυνηγάει παι-
διά στις πλατείες, ενώ το φθινόπωρο τα οδη-
γούσε στο αυτόφωρο επειδή διαδήλωναν για
μέτρα ασφαλείας στα σχολεία. Έχει αφήσει
τις οικογένειές τους άνεργες με ένα πενιχρό
επίδομα -και πολλές φορές χωρίς καν αυτό.
Έχει διαλύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες που
στήριζαν τις οικογένειες. Το κόμμα που ήταν
στην κυβέρνηση όταν δολοφονήθηκε ο Αλέ-
ξανδρος Γρηγορόπουλος, και που, πάλι ως κυ-
βέρνηση, αποπειράθηκε να εμποδίσει τη νεο-
λαία από το να τιμήσει τη μνήμη του, δεν πεί-
θει κανέναν ότι νοιάζεται “για τα παιδιά”.

Ισότητα
“Ναι, αλλά στην πράξη δεν έχουμε ισότητα,

κι ας υπάρχει η δυνατότητα της συνεπιμέλει-
ας”, λένε οι υπέρμαχοι. Δεν πρέπει ο νόμος να
μπει μπροστά για να πάει λίγο πιο μπροστά και
την κοινωνία, όπως πήγαμε βήματα μπροστά
το 1983; Αν θεσμοθετηθεί ένα τέτοιο μέτρο θα
γίνει σταδιακά και συνείδηση, λένε. Η απάντη-
ση είναι ότι οι αλλαγές του οικογενειακού δι-
καίου το 1983 ήταν αποτέλεσμα κι όχι αίτιο
ενός τεράστιου προχωρήματος της κοινωνίας.
Μετά από τη Μεταπολίτευση και μια δεκαετία
σκληρών μαχών του εργατικού και του γυναι-
κείου κινήματος θεσμοθετήθηκε το οικογενει-
ακό δίκαιο που πήγε την κοινωνία μπροστά. 

Αυτή που πρέπει να πιάσει το νήμα και να
συνεχίσει το προχώρημα είναι η ίδια η εργατι-
κή τάξη. Και είναι η μόνη που μπορεί να προ-
σεγγίσει το μεγαλύτερο ερώτημα: πώς πρέπει
να μεγαλώνουν τα παιδιά; Στην υπάρχουσα
κατάσταση, ακόμη κι αν ένα διαζύγιο έχει διευ-
θετηθεί με τους καλύτερους όρους, δεν παύει
να είναι μια διαπραγμάτευση χρόνου και χρή-
ματος: οι ώρες που περνάει κάθε γονιός με το
παιδί, ποιος έχει την επιμέλεια ή, αν έχουν συ-
νεπιμέλεια, τι σημαίνει αυτό για το βδομαδιάτι-
κο-μηνιάτικο πρόγραμμα, πόση διατροφή θα
δίνεται. Μετά από 12 χρόνια κρίσης και ειδικά
μέσα στο νέο βάθεμα αυτής της κρίσης και
στη δίνη της πανδημίας το ζήτημα του μεγα-
λώματος των παιδιών δεν είναι διαπραγμάτευ-
ση μεταξύ των φύλων.

Είναι διεκδίκηση όλης της εργατικής τάξης
ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και διάλυσης
της κοινωνικής πρόνοιας. Είτε πρόκειται για
χωρισμένη οικογένεια, είτε όχι, το κράτος
οφείλει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στους
γονείς. Όχι μόνο για να μπορούν να επιβιώ-
νουν και να ταΐζουν τα παιδιά τους, αλλά για
να καλύπτουν όλες τις -υλικές και μη- ανάγ-
κες, δικές τους και των παιδιών τους, και να
έχουν ποιοτικό ελεύθερο χρόνο και με τα παι-
διά και χωρίς αυτά. Κι αυτό πάει πολύ πέρα
από το Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο ή τη δια-
τροφή. Σημαίνει την ύπαρξη ενός δικτύου υπη-
ρεσιών, από παιδικούς σταθμούς μέχρι κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης, από κάθε είδους
φροντίδα και στήριξη στις οικογένειες. Και φυ-
σικά την δημόσια δωρεάν Παιδεία και Υγεία
στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλες και όλοι
ανεξαιρέτως. Η πανδημία δεν δικαιολογεί την
κατάρρευση της εκπαίδευσης και του ΕΣΥ.

Συνέχεια στη σελ.19

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ταξικές 
και σεξιστικές 
υποκρισίες 
“για το καλό 
των παιδιών”

8 Μάρτη 2018, Διαδήλωση στην Ισπανία
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ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά και
την ελευθερία
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη
από τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
Η επαναστατική παράδοση του ΣΕΚΕ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
Μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, νεο-
λαία: ενωμένοι νικητές
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
Ο κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά και
την ελευθερία
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7.30μμ,  Skype:
bit.ly/sekperisteri fb: ΣΕΚ Περιστερίου
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.30μμ,  Skype:
bit.ly/sekperisteri fb: ΣΕΚ Περιστερίου
Μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, νεο-
λαία: ενωμένοι νικητές
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7.30μμ,  Skype:
bit.ly/sekperisteri fb: ΣΕΚ Περιστερίου
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Η πάλη για τη γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Δεκεμβριανά 1944
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Ν.Ηρακλείου Αττικής
Δεκεμβριανά 1944
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Ν.Ηρακλείου Αττικής
100 χρόνια από το μνημείο του Τάτλιν στη
Γ’ Διεθνή
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Ν.Ηρακλείου Αττικής
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 8μμ,
fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Δεκεμβριανά 1944
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Τουρισμός, δημόσιος χώρος, ανεργία. Αν-
τίσταση σε μια ταξική επίθεση

Ομιλητής: Κώστας Φοινηνής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Φίλιππος Κοντοδήμας 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 6μμ, 
ΣΕΚ Αγίας Παρασκευής
Η νέα οικονομική κρίση και η μάχη ενάντια
στον προϋπολογισμό
Ομιλητής: Νεκτάριος Χάινταρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 6μμ, 
ΣΕΚ Αγίας Παρασκευής
Δεκεμβριανά 1944
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 6μμ, 
ΣΕΚ Αγίας Παρασκευής
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 8μμ, Skype: bit.ly/sek-
marousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού - Κηφισιάς
Η νέα οικονομική κρίση και η μάχη ενάντια
στον προϋπολογισμό
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 8μμ, Skype: bit.ly/sek-
marousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού - Κηφισιάς
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 8μμ, Skype: bit.ly/sekma-
rousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού - Κηφισιάς
Η επανάσταση στην Αϊτή
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Δεκεμβριανά 1944
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7μμ,
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Ο νεοφιλελευθερισμός και η οικονομική
κρίση
Ομιλητής: Μάνος Χατζηανέστης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7.30μμ, 
fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών 
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.30μμ, 
fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7.30μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 6.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Πάτρας
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 6.30μμ,
fb: ΣΕΚ Πάτρας
Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΤΟΥΜΠΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 8μμ, fb: Η Εργατική
Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Τουρισμός, δημόσιος χώρος, ανεργία. Αν-
τίσταση σε μια ταξική επίθεση
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 8μμ, fb: Η Εργατική
Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, νεο-
λαία: ενωμένοι νικητές
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλ-

ληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
200 χρόνια Ένγκελς: ο «στρατηγός» του
επιστημονικού σοσιαλισμού

Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 8μμ, fb: Η Εργατική
Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ο κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 8μμ, fb: Η Εργατική
Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
200 χρόνια Ένγκελς: ο «στρατηγός» του
επιστημονικού σοσιαλισμού
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Σύνταγμα και αριστερά
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7.30μμ, fb: Η Εργατική
Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών 
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.30μμ, fb: Η Εργατική
Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, νεο-
λαία: ενωμένοι νικητές
Ομιλήτρια: Εύα Ευσταθοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7.30μμ, fb: Η Εργατική
Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 8μμ, fb: Η Εργατική
Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
Γαλλία: από την ηρωική απεργία του ’95
στις μάχες του σήμερα
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 8μμ, fb: Η Εργατική
Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά και
την ελευθερία
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
200 χρόνια Ένγκελς: ο «στρατηγός» του
επιστημονικού σοσιαλισμού

ΒΟΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7μμ,
link: bit.ly/sekvolos fb: ΣΕΚ Βόλου
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7μμ,
link: bit.ly/sekvolos fb: ΣΕΚ Βόλου
Καταδίκη της Χρυσής Αυγής – Νίκησαμε,
συνεχίζουμε!
Ομιλήτρια: Ηλέκτρα Παγάνα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7μμ, 
link: bit.ly/sekvolos fb: ΣΕΚ Βόλου
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7.30μμ, Skype:
bit.ly/seknsmyrni fb: ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
Οι εκλογές στις ΗΠΑ και η Αριστερά
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.30μμ, Skype:
bit.ly/seknsmyrni fb: ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
Η πανδημία και οι γυναίκες
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7.30μμ, Skype: bit.ly/se-
knsmyrni fb: ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΙΛΙΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7μμ, σαλόνι εστίας Δ’
ΦΕΠΑ και Skype: bit.ly/sekilisia fb: ΣΕΚ Ιλι-
σίων
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7μμ, σαλόνι εστίας Δ’
ΦΕΠΑ και Skype: bit.ly/sekilisia fb: ΣΕΚ Ιλι-
σίων

Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών 
Ομιλητής: Νίκος Κουτσογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, σαλόνι εστίας Δ’
ΦΕΠΑ και Skype: bit.ly/sekilisia fb: ΣΕΚ Ιλι-
σίων
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7.17μμ, δημαρχείο,
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ. 
fb: ΣΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
Η μάχη για τους δημόσιους χώρους – Τα
μέτωπα του Πειραιά
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.17μμ, δημαρχείο,
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ. 
Μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, νεο-
λαία: ενωμένοι νικητές
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7.17μμ, δημαρχείο, 
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ. 
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7μμ, Skype: bit.ly/SE-
KAMPELO fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
Τουρισμός, δημόσιος χώρος, ανεργία. Αν-
τίσταση σε μια ταξική επίθεση
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7μμ, Skype: bit.ly/SE-
KAMPELO fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά και
την ελευθερία
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, Skype: bit.ly/SE-
KAMPELO fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
Εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή – Επι-
τέλους καταδίκη!
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7μμ,
fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
Ο κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7μμ, fb: ΣΕΚ Εξαρ-
χείων
Τουρισμός, δημόσιος χώρος, ανεργία. Αν-
τίσταση σε μια ταξική επίθεση
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Πέρσα Κατσανούλη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7μμ, fb: ΣΕΚ Γαλατσι
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7.30μμ, 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα - Πετρά-
λωνα, Θησείο
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών 
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.30μμ, 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα - Πετρά-
λωνα, Θησείο
Μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, νεο-
λαία: ενωμένοι νικητές 
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7.30μμ, 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα - Πετρά-
λωνα, Θησείο και στο 72 δημοτικό σχολείο
Κίνημα παιδείας
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπούλου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7μμ,
zoom: tinyurl.com/pyrinaspetralona
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα - Πετρά-
λωνα, Θησείο
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών 
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7μμ, 
zoom: tinyurl.com/pyrinaspetralona
Μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, νεο-
λαία: ενωμένοι νικητές
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/12, 7μμ, 
zoom: tinyurl.com/pyrinaspetralona
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά και
την ελευθερία
Ομιλητές: Μάνθος Ασλανίδης, Γιώργος
Φαράντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, 
zoom: tinyurl.com/pyrinaspetralona
Κίνημα παιδείας

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Από το Δεκέμβρη του 2008 στο σήμερα –
Ενάντια στην κυβέρνηση των δολοφόνων
τότε και σήμερα
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά και
την ελευθερία
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 6.30μμ, 
Skype: ilirida.mb2
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός ή
επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίου
• ΠΕΜΠΤΗ 23/12, 6.30μμ, 
Skype: ilirida.mb2
Δεκεμβριανά 1944
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 6.30μμ, 
Skype: ilirida.mb2
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά και
την ελευθερία
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράι

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 7μμ, 
πληρ: 6934 427116
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά και
την ελευθερία
Ομιλητής: Φοίβος Πουλτσιάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 24/12, 7μμ, 
πληρ: 6934 427116
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη
από τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλητής: Αλέξης Μαρτζούκος
• ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7μμ, πληρ: 6934 427116
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 7μμ, fb: ΣΕΚ Πατήσια
Μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, νεο-
λαία: ενωμένοι νικητές
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7μμ, fb: ΣΕΚ Πατήσια
Κίνημα παιδείας
Ομιλητής: Σάνφω Μοχαμαντί

ΚΥΨΕΛΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Κυψελης
Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Βίκυ Βρακά
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Κυψελης
Μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, νεο-
λαία: ενωμένοι νικητές
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Γκύζη
Γυναίκες και πανδημία
Ομιλήτρια: Μαρία Μαυρομάτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Γκύζη
«Η δύναμη του κόσμου είναι μεγαλύτερη

Μαρξιστικά Φόρουμ
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ΠΕΜΠΤΗ 17/12
ΠΑΤΡΑ
My Market Αγ. Αντρέας 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Σκλαβενίτης (Γυφτοπούλου) 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ  
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Σκλαβενίτης Βελβενδούς 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ 
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβα 11πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λαϊκή Μπουρνάζι 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 12.30μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ  
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημοτική Αγορά 11.30πμ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Σκλαβενίτης Δουκίσης12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Λαϊκή Πευκάκια 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Λαϊκή 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκι 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 1μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Σκλαβενίτης Σβώλου 12μ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Μαρτίου 11 πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11.30 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή  Πατέλες 11πμ
ΒΟΛΟΣ Σκλαβενίτης 12.30μμ
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Σ/Μ Παπαγεωργίου 
(λεωφ. Δωδώνης)12μ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 11.30πμ
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από τη δύναμη της εξουσίας»
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Γκύζη
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 7μμ, Skype:
bit.ly/sekpagrati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός
ή επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7μμ, 
Skype: bit.ly/sekpagrati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά
και την ελευθερία
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7μμ, 
Skype: bit.ly/sekpagrati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 8μμ, Skype: bit.ly/se-
kellinikou fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
Τα σκάνδαλα του “λοκντάουν”
Ομιλήτρια: Στέλλα Βρεττάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 8μμ, 
Skype: bit.ly/sekellinikou fb: ΣΕΚ πυρή-
νας Ελληνικού
Τουρισμός, δημόσιος χώρος, ανεργία.
Αντίσταση σε μια ταξική επίθεση
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
• ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 8μμ, Skype: bit.ly/sekel-
linikou fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Αλέξανδρος Κοροβέσης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 6.30μμ, σαλόνι
εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και Skype: bit.ly/sekzo-
grafou fb: ΣΕΚ Ζωγράφου
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών 
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 6.30μμ, σαλόνι
εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και Skype: bit.ly/sekzo-
grafou fb: ΣΕΚ Ζωγράφου
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά
και την ελευθερία
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου
• ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 6.30μμ, σαλόνι εστίας
Δ’ ΦΕΠΑ και Skype: bit.ly/sekzografou
fb: ΣΕΚ Ζωγράφου
Ομοφυλοφιλία, σεξουαλικότητα και η
πάλη για την απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 7.30μμ  δημαρχείο
Νίκαιας fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας - Κο-
ρυδαλλού
Ο κόκκινος Δεκέμβρης
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.30μμ  δημαρχείο
Νίκαιας fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας - Κο-
ρυδαλλού
Από το Δεκέμβρη του 2008 στο σήμερα
– Ενάντια στην κυβέρνηση των δολοφό-
νων τότε και σήμερα
Ομιλητής: Βαγγέλης Κωνσταντουλάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7.30μμ  δημαρχείο Νί-
καιας fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας - Κορυ-
δαλλού
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Δόμνα Κατιμερτζή

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Κερατσινίου
Δεκέμβρης του 1944
Ομιλητής: Γιώργος Σιδέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 8μμ
fb: ΣΕΚ πυρήνας Κερατσινίου
Δημόσιος χώρος, ανεργία - αντίσταση
σε μια ταξική επίθεση
Ομιλητής: Γιάννης Μπόμπος
• ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 8μμ

Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 7.30μμ 
fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Η επαναστατική παράδοση του ΣΕΚΕ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χάινταρ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.30μμ 
fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραμπάσης
• ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7.30μμ 
fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΑΙΓΑΛΕΩ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών – Λεφτά για την υγεία,
όχι για εξοπλισμούς και την αστυνομία
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
Μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, νεο-
λαία: ενωμένοι νικητές
Ομιλήτρια: Θώμη Ιακώβου
• ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ιωαννίνων
Κίνημα παιδείας
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ιωαννίνων
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών 
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 7.30μμ, σύλλογος
δασκάλων και Zoom, fb: Σ.Ε.Κ. Χανίων
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών 
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.30μμ, σύλλογος
δασκάλων και Zoom, fb: Σ.Ε.Κ. Χανίων
Πανδημία: ανορθολογικός καπιταλισμός
ή επιστημονικός σοσιαλισμός;
Ομιλήτρια: Άννα Μαματσή
• ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7.30μμ, σύλλογος δα-
σκάλων και Zoom, fb: Σ.Ε.Κ. Χανίων
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο

ΚΙΛΚΙΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 17/12, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
Ελλάδα –Τουρκία: στη δίνη των μεγάλων
ανταγωνισμών 
Ομιλήτρια: Νένα Παμπουκίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ
• ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη χαρά
και την ελευθερία
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΞΑΝΘΗ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12, 8.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Ξάνθης
Παλεύουμε και απεργούμε για τον προ-
ϋυπολογισμό των αναγκών μας
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/12, 8.30μμ, fb: ΣΕΚ
Ξάνθης
Από το Δεκέμβρη του 2008 στο σήμερα
– Ενάντια στην κυβέρνηση των δολοφό-
νων τότε και σήμερα
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

Συνέχεια από τη σελ. 17

Υπάρχει συγκεκριμένος υπαίτιος και αυτός είναι η πολιτική της Νέας Δημο-
κρατίας. Τόσο σε επίπεδο διαχείρισης της πανδημίας, όσο και σε στρατηγικό.

Το ίδιο ισχύει συνολικά για τα φαινόμενα νοσηρών σχέσεων που μετατρέ-
πουν το διαζύγιο σε πόλεμο. Ζούμε σε ένα σύστημα που μας εκμεταλλεύεται,
ξεζουμίζει την εργασία μας για να βγάλει κέρδος που θα το πάρουν στα χέρια
τους αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν να μας εκμεταλλεύονται για ακόμα πε-
ρισσότερο κέρδος. Η εργασία που εμείς είμαστε αναγκασμένοι/ες να κάνουμε
για να μην πεθάνουμε της πείνας γίνεται τελικά δύναμη στα χέρια αυτών που
έχουν συμφέρον να μας διαιρούν με διακρίσεις, να στρέφουν τη μία κοινωνική
ομάδα ενάντια στην άλλη, να διαιωνίζουν ιδεολογήματα που δικαιολογούν τις
διακρίσεις. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η ζωή και η εργασία χάνουν το νόημά
τους, γίνονται καταναγκασμός και ρουτίνα, πολλές φορές φορτική και ανυπό-
φορη, και οι σχέσεις δηλητηριάζονται.

Και η ίδια η κακοποίηση δεν είναι μια εξωτερική κατάρα. Οξύνεται και επιδει-
νώνεται από αυτές τις συνθήκες και από το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι πιο
ευάλωτες ομάδες -δεν είναι τυχαίο που τα φαινόμενα αυτά έχουν αυξηθεί τα
χρόνια της κρίσης και που τις χειρότερες συνέπειες τις αντιμετωπίζουν οι γυναί-
κες της εργατικής τάξης. Η προστασία από την κακοποίηση είναι εφικτή μόνο με
ένα ολιστικό πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης, που ξεκινάει από τη δυνα-
τότητα καταγγελίας και φτάνει μέχρι τη μακροχρόνια φροντίδα γονιού και παι-
διών μετά τον χωρισμό. Αλλά περνάει και μέσα από την κατάργηση των διακρίσε-
ων που κάνουν τις γυναίκες οικονομικά πιο ευάλωτες και των άθλιων συνθηκών
ζωής και εργασίας που κάνουν την κακοποίηση πιο πιθανή. Συνολικά, περνάει μέ-
σα από την ανατροπή του καπιταλισμού. Αφροδίτη Φράγκου

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρ-
τητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέ-
πει 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 κρά-
τος λειτουργεί για να προστατεύσει τα συμ-
φέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέ-
σα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλ-
λαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλι-
σμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή και την δια-
νομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι με-
γάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι
μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να στα-
ματήσουμε 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 ηττή-
θηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας
αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επι-
κράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου τύ-
που καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότερα
στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια
που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τά-
ξης. 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 ανθρώ-
πων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο κα-
θώς και όλους τους καταπιεσμένους να οργα-
νώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα
τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πο-
λιτική και οικονομική ισότητα των γυναικών και
για το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια
στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κατα-
στρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του
κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί εί-
ναι 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 στό-
χο 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 βοη-
θήσει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκεί-
νες οι στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’ ανα-
τρέψουν συνολικά τον καπιταλισμό. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

Υποχρωτική συνεπιμέλεια

ΜΑΘΗΤΕΣ ANTICAPITALISTA
Διαδικτυακή εκδήλωση
Σάββατο 19/12, 7μμ

Μαρξισμός: θεωρία και πράξη
εισηγητής: Φίλιππος Κοντοδήμας
https://join.skype.com/lx9lrXse0Kd1

Η Εργατική Αλληλεγγύη 
δεν θα κυκλοφορήσει στις 23
και 30 Δεκέμβρη. Επόμενο
φύλλο στις 5 Γενάρη 2021
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Πάμε στους 
αγώνες
διαβασμένοι

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
Τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr
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Η 7 Οκτώβρη και η καταδίκη
της ναζιστικής εγκληματι-
κής οργάνωσης Χρυσή

Αυγή ήταν μια από τις πιο κρίσι-
μες ημερομηνίες που σφράγισαν
το 2020. Μετά από πεντέμισι χρό-
νια και 465 δικάσιμες οι δολοφό-
νοι πήραν το δρόμο για τα κελιά
τους. Η νέα έκδοση που ετοιμάζει
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο «Εγ-
κληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή
– Η καταδίκη» καταγράφει σημείο
προς σημείο την πορεία της δί-
κης, τις μαρτυρίες, τα ‘αναγνω-
στέα’ έγγραφα, τις αγορεύσεις
της πολιτικής αγωγής και ό,τι συ-
νέβαινε μέσα στην αίθουσα του
δικαστήριου, αλλά και τις κομβι-
κές μάχες που δόθηκαν ‘απ’ έξω’
και τις κρίσιμες επιλογές που οδή-
γησαν στη νίκη του αντιφασιστι-
κού κινήματος.

Ο σημαντικός ρόλος της Πολιτι-
κής Αγωγής αποτυπώνεται στα βι-
βλία που κυκλοφόρησαν με τρεις
από τις αγορεύσεις της: «Με τις
μέλισσες ή με τους λύκους» του
Θανάση Καμπαγιάννη, «Το ‘άλλο
άκρο’ στο εδώλιο: δικαιοσύνη ή
ατιμωρησία ξανά;» του Κώστα Πα-
παδάκη και «Όρθιος σε Δημόσια
Θέα» της Χρύσας Παπαδοπούλου.
Όπως και στην έκδοση του Μαρξι-
στικού Βιβλιοπωλείου με το «Υπό-
μνημα για τη δίκη της ΧΑ» που
επεξεργάστηκαν οι δικηγόροι της
πολιτικής αγωγής των Αιγύπτιων
ψαράδων και συνεισέφερε ουσια-
στικά στην παραπομπή τους.

Τους φασίστες τους κάθισε στο
σκαμνί το αντιφασιστικό κίνημα.
Αυτό το κίνημα ζωντανεύει στο
συλλογικό βιβλίο «Δίκη-καταδίκη
της Χρυσής Αυγής» με όλους
τους σταθμούς και τις μάχες που
έδωσε από το ξεκίνημα της δίκης.
Μαζί με δυο άλλα βιβλία του ΜΒ,
τα «Φάκελος Χρυσή Αυγή» της Κ.
Θωίδου και του Γ. Πίττα (σε συ-
νεργασία με την ΚΕΕΡΦΑ) που πε-
ριέχει την πιο ολοκληρωμένη και
λεπτομερή καταγραφή της δολο-
φονικής δράσης της ΧΑ, και «Η
φασιστική απειλή και η πάλη να
την τσακίσουμε» των Κ. Πίττα και
Θ. Καμπαγιάννη, αποτελούν ένα
‘πακέτο’ που ξετυλίγει το νήμα
μιας δεκαετίας αντιφασιστικών
αγώνων στην Ελλάδα. 

Ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο είναι
«Η ανατομία του φασισμού» του
Α. Πάξτον, που υποστηρίζει ότι ο
φασισμός δεν μπορεί να γίνει κα-
τανοητός μόνο μέσα από την ‘ιδε-
ολογία’ του αλλά πρέπει να εξετα-
στεί και στην πράξη. Τραγικό απο-
κορύφωμα αυτής της πράξης
ήταν το Ολοκαύτωμα. Στο Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο θα βρείτε πολ-
λά βιβλία που αναφέρονται στην
τύχη των Εβραίων στα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης, αλλά και στην
αντίστασή τους. Ανάμεσά τους τα:
«Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων
της Θεσσαλονίκης για το ολοκαύ-

τωμα» των Ε. Κούνιο-Αμαρίλο και
Α. Ναρ, «Αν όχι τώρα, πότε;» του
Πρίμο Λέβι, «Ήταν πιο πολύ το ξύ-
πνημα του ανθρώπου» του Σ. Μι-
ζάν. Το βιβλίο «Τα τρία Ε και ο εμ-
πρησμός του Κάμπελ» του Μ. Τρε-
μόπουλου περιγράφει το φασιστι-
κό πογκρόμ στη Θεσσαλονίκη της
δεκαετίας του ’30. Τις ρίζες του
αντισημιτισμού αναλύει «Το εβραϊ-
κό ζήτημα - Μια μαρξιστική προ-
σέγγιση» του Αμπράμ Λεόν.

Η ενιαιομετωπική πάλη ενάντια
στη φασιστική απειλή σήμερα
στηρίζεται στα γερά θεμέλια μιας
πλούσιας εμπειρίας της επανα-
στατικής παράδοσης. Αναντικατά-
στατη είναι η προσφορά του Λ.
Τρότσκι με τις αναλύσεις του τη
δεκαετία του 1930. Το βιβλίο «Η
πάλη ενάντια στο φασισμό στη
Γερμανία» περιέχει όλα τα κείμενά
του για την άνοδο του Χίτλερ και
τα καθήκοντα της Αριστεράς. Εξί-
σου σημαντικά είναι τα κείμενα
του Τρότσκι που περιλαμβάνονται
στο «Ισπανία 1936 – Λαϊκό Μέτω-
πο και επανάσταση ενάντια στο
φασισμό» των Α. Ντέργκαν και Τ.
Κλιφ. «Οι θέσεις της Λυών» του
Αντόνιο Γκράμσι περιέχουν μια
πρώτη μαρξιστική ανάλυση του
φασισμού στην Ιταλία, ενώ την
ιστορία της πρώτης αντιφασιστι-
κής οργάνωσης περιγράφουν τα
βιβλία «Arditi del Popolo» του Τ.
Μπίαν και «Ολτρετορέντε» του Τσ.
Πίνο. «Ο ένοπλος δωσιλογισμός
και η ‘αναίμακτη’ απελευθέρωση»
του Μ. Λυμπεράτου και «Οι δίκες
των δοσιλόγων» του Δ. Κουσουρή
αποκαλύπτουν το μακρύ παρελ-
θόν των σχέσεων της Δεξιάς με
την ακροδεξιά και τους φασίστες
στην Ελλάδα.

Το αντιφασιστικό κίνημα που
τσάκισε τη Χρυσή Αυγή δεν θα
μπορούσε να είναι αποτελεσματι-
κό αν δεν είχε στην προμετωπίδα
της δράσης του τη σύγκρουση με
το ρατσισμό ενάντια σε μετανά-
στες και πρόσφυγες που δίνει τρο-
φή στους φασίστες. Ο Άλεξ Καλλί-
νικος αναλύει τις ρίζες του ρατσι-
σμού μέσα στον καπιταλισμό στο
«Ρατσισμός – τι είναι και πώς πα-

λεύεται». Το τελευταίο βιβλίο του
Δ. Χριστόπουλου «Αν το προσφυ-
γικό ήταν πρόβλημα, θα είχε λύ-
ση» αναδεικνύει το πώς η κυβέρ-
νηση της ΝΔ μεθοδευμένα δηλη-
τηριάζει με ρατσιστικές πολιτικές
και ψέματα, όπως και το «Η πάλη
ενάντια στο ρατσισμό σήμερα»
του Θ. Καμπαγιάννη. Στο βιβλίο
«Γκρεμίστε το φράχτη – Ανοίξτε τα
σύνορα» θα βρείτε τις απαντήσεις
για το πώς να παλέψουμε για την
ανατροπή της πολιτικής της Ευρώ-
πης-φρούριο, να σταματήσουν οι
πνιγμοί στο Αιγαίο, να δοθεί άσυλο
στους πρόσφυγες. Μια πλευρά
των ρατσιστικών διακρίσεων απο-
καλύπτει το βιβλίο του Ν. Κουρα-
χάνη «Πολιτικές Στέγασης Προ-
σφύγων - Πρoς την κοινωνική εν-
σωμάτωση ή την προνοιακή εξάρ-
τηση;». Η ισλαμοφοβία έχει γίνει η
κύρια μορφή ρατσισμού σήμερα
εξηγεί το βιβλίο «Η πάλη ενάντια
στην Ισλαμοφοβία» και περιλαμβά-
νει και το κείμενο του Κρις Χάρμαν
‘Ο Προφήτης και το προλεταριά-
το’. Την αντίστροφη πορεία της
προσφυγιάς από την Ελλάδα στη
Μέση Ανατολή φέρνει στο φως ο
Ν. Μπράτσος με το βιβλίο «Αιγαι-
οπελαγίτες πρόσφυγες στο Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο».

Δεκεμβριανά
Κλείνουν 76 χρόνια από το Δε-

κέμβρη του 1944. Θα βρείτε στο
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο πολλά
βιβλία για τα ‘Δεκεμβριανά’, την
κορυφαία στιγμή της Αντίστασης,
της σύγκρουσης του κινήματος με
τους ναζί και με την άρχουσα τά-
ξη στην Ελλάδα. «Αντίσταση – Η
Επανάσταση που χάθηκε» και
«Επανάσταση και Αντεπανάσταση
στην Ελλάδα – Ο εμφύλιος 1946-
1949» του Λ. Μπόλαρη. «Από την
απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά
– Μια τομή στην πολιτική ιστορία
της Ελλάδας» σε επιμέλεια Π. Πα-
παστράτη, Μ. Λυμπεράτου, Λ. Σα-
ράφη. «Η αδύνατη ταξική ανακω-
χή» του Δ. Μαριόλη. «Το τιμωρό
χέρι του λαού: Η δράση του ΕΛΑΣ
και της ΟΠΛΑ στην κατεχόμενη
πρωτεύουσα 1942-1944» και «Πό-
λεις σε πόλεμο» του Ι. Χανδρινού.

Και βέβαια το κλασικό βιβλίο του
Παντελή Πουλιόπουλου (που φέ-
τος έκλεισαν 120 χρόνια από τη
γέννησή του) «Δημοκρατική ή Σο-
σιαλιστική Επανάσταση στην Ελ-
λάδα» που είναι η βάση για να κα-
τανοήσει κανείς το γιατί η ηγεσία
του κινήματος άφησε την ευκαιρία
να χαθεί μέσα από τους συμβιβα-
σμούς με την άρχουσα τάξη και
τους ιμπεριαλιστές. Διαβάστε την
πολιτική του βιογραφία «Παντελής
Πουλιόπουλος – Ένας διανοούμε-
νος επαναστάτης» γραμμένη από
τον ιστορικό του εργατικού κινή-
ματος Δημήτρη Λιβιεράτο, καθώς
και το τετράτομο έργο του Δ. Λι-
βιεράτου «Κοινωνικοί αγώνες στην
Ελλάδα 1918-1936» που προσφέ-
ρει μια λεπτομερή και ολοκληρω-
μένη εικόνα της αγωνιστικής πα-
ράδοσης του εργατικού κινήματος
στην Ελλάδα στα κρίσιμα χρόνια
του Μεσοπολέμου. 

Στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο θα
βρείτε και πολλά βιβλία στα αγγλι-
κά από τις εκδόσεις Bookmarks και
όχι μόνο, πολλά από τα οποία μό-
λις παραλάβαμε.  Ανάμεσα σε αυ-
τά, για την πανδημία και την περι-
βαλλοντική καταστροφή: «Corona,
Climate, Chronic Emergency: War
Communism in the Twenty-First
Century» (Andreas Malm), «The
Monster Enters: COVID-19, Avian
Flu and the Plagues of Capitalism
(Mike Davis), «Land and Labour:
Marxism, Ecology and Human Hi-
story» (Martin Empson). Ακόμα: «A
Rebel's Guide to Malcolm Χ», «A
Rebel's Guide to Alexandra Kollon-
tai», «Sylvia Pankhurst: Natural
Born Rebel», «Rebel's Guide to Ele-
anor Marx», «Does Privilege Explain
Racism?», «Politics Of The Mind:
Marxism and Mental Distress»,
«Another School is Possible»,
«Transgender Resistance: Socia-
lism And The Fight For Trans Libe-
ration», «Hegel and Revolution»,
«Fighting On All Fronts : Popular re-
sistance in the Second World»,
«When Adam Delved and Eve Span
: A History of the Peasants’ Revolt
of 1381» και άλλα.

Κώστας Πίττας
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Η απόφαση της Συνόδου δεν
στηρίχτηκε ούτε στο Διεθνές
Δίκαιο, ούτε στην επιδίωξη

του διαλόγου και της ειρήνης, ούτε
σε κανένα άλλο από τα “υψηλά ιδα-
νικά” που επικαλείται πάγια στις δια-
κηρύξεις της η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η απόφαση ήταν, όπως πάντα, απο-
τέλεσμα των σκληρών διαπραγμα-
τεύσεων και των συμβιβασμών ανά-
μεσα στις ισχυρές χώρες της Ευρώ-
πης -κύρια της Γαλλίας και της Γερ-
μανίας. Το μόνο ιδανικό στο οποίο
λογοδοτεί η απόφασή είναι τα συμ-
φέροντά τους.

Περιττό να το πούμε, ούτε οι ελλη-
νικές διεκδικήσεις έχουν καμιά σχέ-
ση με το δίκαιο και την ειρηνική συ-
νύπαρξη. Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα μιλά-
νε συνεχώς για την “τουρκική επιθε-
τικότητα” και τις “παράνομες γεω-
τρήσεις” της Τουρκίας στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Στην πραγματικότητα,
όμως, οι ελληνικές δραστηριότητες
και επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσό-
γειο είναι τόσο παράνομες και εμ-
πρηστικές όσο και της Τουρκίας. Η
Ελλάδα δεν είναι αμυνόμενη, για να
το πούμε με άλλα λόγια. Ο “ψυχρός
πόλεμος” ανάμεσα στις δυο χώρες
είναι μια διαμάχη ανάμεσα σε δυο
αρπαχτικές άρχουσες τάξεις που
απειλούν να ρίξουν τους λαούς τους
στη φωτιά του πολέμου για την ιδιο-
ποίηση των υδρογονανθράκων που
βρίσκονται στο βυθό της Μεσογείου,
την εκμετάλλευση των αγωγών που
φέρνουν τον “μαύρο χρυσό” στις
πλούσιες αγορές της Δυτικής Ευρώ-
πης και τον γενικότερο έλεγχο της
περιοχής. 

Ελληνική επιθετικότητα
Η άρχουσα τάξη της Ελλάδας

προσπαθεί να απομονώσει την
Τουρκία αξιοποιώντας τη θέση της
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κα-
λές της σχέσεις με τις Μεγάλες Δυ-
νάμεις –τις ΗΠΑ και κύρια τη Γαλλία.
Από την εποχή του Α' Παγκοσμίου
Πολέμου κιόλας η Γαλλία ήταν, δί-
πλα στη Βρετανία, η ισχυρότερη
αποικιακή δύναμη στην Ανατολική
Μεσόγειο. Με βάση τη μυστική συμ-
φωνία που είχαν υπογράψει οι χώ-
ρες της Αντάντ στη διάρκεια του πο-
λέμου (τη διαβόητη συμφωνία Σάικς
-Πικό που αποκάλυψαν οι Μπολσεβί-
κοι μετά τη νίκη της επανάστασης
στη Ρωσία), η Συρία, ο Λίβανος και η
σημερινή Νότια Τουρκία θα περνού-
σαν στη σφαίρα επιρροής της Γαλ-
λίας μετά το τέλος του πολέμου.
Παρά τις αλλαγές που έφεραν ο Β'
Παγκόσμιος Πόλεμος και το τέλος
της περιόδου της αποικιοκρατίας, η
Γαλλία συνεχίζει μέχρι σήμερα να
παίζει σημαντικό ρόλο σε όλες πρα-
κτικά τις παλιές αποικίες και σφαί-
ρες επιρροής -όχι μόνο στην Ανατο-
λική Μεσόγειο αλλά και σε ολόκλη-
ρη την Αφρική. 

Η Ελλάδα είχε πάντα στενές σχέ-
σεις με τη Γαλλία. Η συμφωνία που
υπέγραψε η κυβέρνηση του Ερντο-

γάν με την κυβέρνηση της Λιβύης -
μια μεγάλη διπλωματική ήττα για
την κυβέρνηση του Μητσοτάκη- έκα-
νε αυτή τη σχέση ακόμα πιο στενή.
Η Ελλάδα συντάχθηκε με τον “στρα-
τάρχη” Χαφτάρ (τον υπόγεια εκλε-
κτό της Γαλλίας) στον εμφύλιο πό-
λεμο της Λιβύης. Στις 17 Δεκέμβρη
η κυβέρνηση του Μητσοτάκη φέρνει
στη Βουλή τη συμφωνία για την αγο-
ρά των 18 πολεμικών αεροσκαφών
“Rafalle” από την γαλλική Dassault
αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ,

ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις
για την αγορά και τεσσάρων νέων
φρεγατών από τη Γαλλία.

Στη Σύνοδο Κορυφής της περα-
σμένης εβδομάδας ο Μητσοτάκης
είχε την επιτυχία “στο τσεπάκι του”.
Με τέτοιους υψηλούς συμμάχους
σαν τον Μακρόν, οι νίκες είναι εξα-
σφαλισμένες. Ο πρωθυπουργός δεν
θα έφευγε χωρίς να πάρει κάτι. Στη
σύνοδο, όμως, ο Μακρόν προτίμησε
να τα βρει με τη Γερμανία -που ήταν
αντίθετη με τις κυρώσεις. Η Γαλλία

δεν εγκατέλειψε προφανώς τις ιμπε-
ριαλιστικές της βλέψεις στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Αλλά οι ιμπεριαλιστι-
κές βλέψεις της μέσα από την ΕΕ εί-
ναι πιο σημαντικές. Η Γερμανία έκα-
νε πίσω στο ζήτημα του Brexit. Και η
Γαλλία το ανταπέδωσε με μια υπο-
χώρηση στο ζήτημα της Τουρκίας. 

Η οικονομική κρίση και η εμφανής
αδυναμία του αμερικάνικου ιμπερια-
λισμού να επιβάλλει την κυριαρχία
του πάνω στον πλανήτη έχουν οξύ-
νει τους ανταγωνισμούς ανάμεσα

στα κράτη από το ένα μέχρι το άλλο
άκρο του πλανήτη. 

Το ζήτημα των υδρογονανθράκων
και των αγωγών ξεπερνάει κατά πο-
λύ τις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην
Ελλάδα και την Τουρκία. Οι ΗΠΑ -σε
αντίθεση με την Τουρκία- αποφάσι-
σαν την περασμένη εβδομάδα να
επιβάλουν μια σειρά από κυρώσεις
σε βάρος της Τουρκίας, όχι βέβαια
για τις γεωτρήσεις αλλά για την συ-
νεργασία της με την Ρωσία. Τυπικά
το αμάρτημα της Τουρκίας είναι η
αγορά των πυραύλων S400 από τη
Ρωσία. Ταυτόχρονα όμως οι σχέσεις
ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την
Άγκυρα έχουν οξυνθεί και λόγω του
Turkstream, του αγωγού που κατα-
σκευάζει η Τουρκία σε συνεργασία
με τη Ρωσία για τη μεταφορά φυσι-
κού αερίου από τη Ρωσία στην Ευ-
ρώπη.

Αγωγοί
Η Τουρκία δεν είναι η μόνη που

συνεργάζεται με την Ρωσία στον
ενεργειακό τομέα. Πριν από λίγες
ημέρες η κυβέρνηση του Τραμπ
έστειλε διαμαρτυρία στη Γερμανία
για την συνέχιση της κατασκευής
του αγωγού Nordstream II που θα
μεταφέρει αέριο από τη Ρωσία στη
Γερμανία. Η κατασκευή είχε διακο-
πεί πριν από ένα χρόνο όταν, κάτω
από τις απειλές των ΗΠΑ, η ελβετική
εταιρία που τοποθετούσε τους αγω-
γούς αναγκάστηκε να αποσυρθεί
από το έργο. Τώρα το έργο συνεχί-
ζεται από την ίδια τη Ρωσία και ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί σε μερι-
κούς μήνες (έχει ολοκληρωθεί σχε-
δόν το 90%).

Οι αγωγοί οξύνουν τις σχέσεις
ανάμεσα στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και τη
Ρωσία. Μόνο ένας ανόητος θα πί-
στευε ότι αντιμέτωπος με αυτούς
τους ανταγωνισμούς ο Μακρόν θα
έδινε προτεραιότητα στην διαμάχη
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρ-
κία. Από ανοησία, όμως, μάλλον κα-
λά τα πάμε. Ο Μακρόν φροντίζει για
τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα της
Γαλλίας και ο Μητσοτάκης δένει τα
συμφέροντα των ελλήνων καπιταλι-
στών με τη στήριξη Γαλλίας και ΗΠΑ
για τον άξονα Ελλάδας-Ισραήλ στην
Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ακόμη
πιο μεγάλη και επικίνδυνη ανοησία
να πιστεύει οποιοδήποτε κομμάτι
της Αριστεράς και του κόσμου της
εργατικής τάξης ότι θα βγούμε από
αυτό το κουβάρι αντιδραστικών αν-
ταγωνισμών με πλειοδοσία αντι-
τουρκισμού απέναντι σε Μακρόν και
Μητσοτάκη.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Διαβάστε επίσης:
Ελλάδα-Τουρκία, η σύγκρουση

των υπο-ιμπεριαλισμών και το άρ-
θρο Ελλάδα-Τουρκία στη δίνη των
μεγάλων ανταγωνισμών, στο περιο-
δικό Σοσιαλισμός από τα κάτω 
socialismfrombelow.gr/article.php?id
=1268

Με τα χέρια δεμένα πιο σφιχτά στο κουβάρι των
αντιδραστικών ανταγωνισμών γύρισε ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης της 10ης και 11ης Δεκέμβρη. Η κυ-
βέρνηση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καλλιερ-
γούσαν όλες τις προηγούμενες ημέρες την εικόνα ότι
η Σύνοδος θα υιοθετούσε “επιτέλους” μια πιο σκληρή
στάση απέναντι στην Τουρκία. Ακόμα και το ίδιο το
πρωί της Πέμπτης (λίγες ώρες πριν την έναρξη της
συνόδου δηλαδή) ο Στέλιος Πέτσας, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, δήλωνε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι
ο πρωθυπουργός “δεν πρόκειται να φύγει από τη σύ-
νοδο αν δεν πάρει κάτι”. 

Η ελληνική κυβέρνηση διεκδικούσε, όσον αφορά
στις σχέσεις με την Τουρκία, τρία βασικά ζητήματα
από τη Σύνοδο. Πρώτον, την επέκταση των κυρώσε-
ων σε βάρος των προσώπων και των εταιριών που
συμμετέχουν σε “παράνομες γεωτρήσεις”. Ο σημερι-
νός κατάλογος που είχε συνταχθεί πέρσι τον Νοέμ-
βρη έχει όλα και όλα δυο ονόματα (τα ονόματα δυο
υψηλόβαθμων Τούρκων αξιωματούχων). Όσο για τις
ίδιες τις κυρώσεις είναι πρακτικά εικονικές. Η Ελλάδα
διεκδικούσε να αλλάξουν και τα δυο: και να μεγαλώ-
σει ο κατάλογος και να γίνουν οι κυρώσεις πραγματι-
κές, πχ να απαγορευθεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε

λιμάνι της ΕΕ για τα πλοία που θα συμμετέχουν στις
γεωτρήσεις. Η Σύνοδος αρνήθηκε.

Δεύτερον, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη διεκδικού-
σε να θεωρηθούν “παράνομες γεωτρήσεις” και οι
ερευνητικές δραστηριότητες του Ορούτς Ρέις στην
“ελληνική υφαλοκρηπίδα” - και όχι μόνο οι “παραβιά-
σεις” της Κυπριακής ΑΟΖ, όπως ισχύει σήμερα. Η Σύ-
νοδος και πάλι αρνήθηκε.

Τρίτον, η Ελλάδα ζητούσε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ύστερα από αίτημα του ίδιου του Μητσοτά-
κη, να τιμωρήσει με εμπάργκο πώλησης όπλων την
Τουρκία. Η Σύνοδος ούτε το συζήτησε καν. Το μόνο
που “πήρε” η ελληνική κυβέρνηση στο τέλος ήταν μια
“υπόσχεση” ότι τα ζητήματα θα συζητηθούν και πάλι
τον Μάρτιο. Την ίδια ακριβώς υπόσχεση δηλαδή που
παίρνει σε κάθε σύνοδο κορυφής: θα συζητηθεί στην
επόμενη.

Δηλαδή αυτό που εξασφάλισε ο Μητσοτάκης είναι
ότι θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες στην ΕΕ, να
κυνηγάει τους πρόσφυγες, να αγοράζει αεροπλάνα
και φρεγάτες από τη Γαλλία, όπως προσφέρει υπηρε-
σίες στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό επεκτείνοντας το
δίκτυο των βάσεων από τη Σούδα μέχρι την Αλεξαν-
δρούπολη.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ

Αντιδραστικά παζάρια



Μπορεί ο Τραμπ να είναι ένας
απρόβλεπτος ναρκισσιστής, όμως
φροντίζει λίγες βδομάδες προτού

εγκαταλείψει την εξουσία να τακτοποιήσει
όσο μπορεί τους φίλους του. Οι ΗΠΑ έρι-
ξαν το βάρος τους ώστε το Μαρόκο να
αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το Ισ-
ραήλ. Το Μαρόκο έτσι γίνεται η τέταρτη
χώρα στη σειρά που προχωράει σε διπλω-
ματικές σχέσεις με το σιωνιστικό κράτος
το τελευταίο διάστημα, μετά τα Εμιράτα,
το Μπαχρέιν και το Σουδάν.

Σαν αντάλλαγμα για να πάρει την υπο-
γραφή του βασιλιά Μοχάμεντ του ΣΤ’, οι
ΗΠΑ αναγνώρισαν την μαροκινή κυριαρ-
χία στη Δυτική Σαχάρα, αλλάζοντας τον
χάρτη που αποδέχονται ως επίσημο χάρτη
του Μαρόκου. 

Ο αγώνας του Πολισάριο
Η Δυτική Σαχάρα βρίσκεται υπό μαροκι-

νή κατοχή από το 1975. Ήταν αποικία της
Ισπανίας μέχρι λίγες μέρες πριν πεθάνει ο
δικτάτορας Φράνκο. Καθώς κατέρρεε το
φρανκιστικό καθεστώς και η μεταβατική
κυβέρνηση προσπαθούσε να σώσει τον
ισπανικό καπιταλισμό από βαθύτερα προ-
βλήματα, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν
τις αποικίες τους. Κράτησαν ωστόσο τους
θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια στη
μεσογειακή ακτή του Μαρόκου. Είχαν
ανοίξει διάλογο με το Μαρόκο και με τη
Μαυριτανία για να μοιράσουν την περιο-
χή. Το ισπανικό καθεστώς έχοντας αποφα-
σίσει ότι θα εγκαταλείψει την περιοχή,
ήθελε να εξασφαλίσει τους καλύτερους
όρους για να συνεχίσει να έχει πρόσβαση
στο πλούσιο σε φωσφορικά άλατα υπέδα-
φος.

Όμως στη Δυτική Σαχάρα είχε ήδη δρα-
στηριότητα ένα κίνημα με στόχο την ανε-
ξαρτησία και από την Ισπανία και από το
Μαρόκο. Κομμάτια του ισπανικού καθε-
στώτος είχαν μάλιστα φλερτάρει με την
ιδέα να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία
της Δυτικής Σαχάρας για να στήσουν ένα

πιο φιλικό καθεστώς. Αλλά οι εξελίξεις
τους πρόλαβαν. Το κίνημα στη Δυτική Σα-
χάρα με την ηγεσία του Μετώπου Πολισά-
ριο δεν γινόταν ισπανική μαριονέτα. Είχε
αρχίσει ένοπλες επιθέσεις κατά των ισπα-
νικών στρατευμάτων από το 1973. Από τη
μεριά του ο βασιλιάς Χασάν του Μαρόκου
οργάνωσε την “Πράσινη Πορεία” το Νοέμ-
βρη του ‘75. Εκατοντάδες χιλιάδες Μαρο-
κινοί κατέλαβαν με πορεία (και τη συνο-
δεία του στρατού) αρκετά χιλιόμετρα των
πρώην ισπανικών αποικιών, και το μαροκι-
νό κράτος ανακήρυξε την κυριαρχία του
στην περιοχή. Αυτό που ακολούθησε ήταν
ένας ανταρτοπόλεμος που κράτησε 15
χρόνια, μέχρι το 1991. Ο ΟΗΕ δεν ανα-
γνώρισε ούτε την ισπανική κυριαρχία, αλ-
λά ούτε και το κράτος που ανακήρυξε το
Μέτωπο Πολισάριο στις ζώνες που κράτη-
σε στον έλεγχό του. Πολλές χώρες ωστό-
σο αναγνώρισαν τη Δυτική Σαχάρα.

Η αναγνώριση του μαροκινού ελέγχου
στην περιοχή από τις ΗΠΑ είναι μεγάλη νί-
κη της μαροκινής μοναρχίας στο ζήτημα
που θεωρεί το βασικό διεθνές της αγκάθι
εδώ και 45 χρόνια. Επί της ουσίας δεν
πρόκειται για αλλαγή όσον αφορά την πο-
λιτική του Μαρόκου. Η μαροκινή μοναρχία
ήταν πρωτοπόρα στο χτίσιμο δεσμών με
το σιωνιστικό κράτος εδώ και δεκαετίες.
Όταν ανέβηκε στο θρόνο ο σημερινός βα-
σιλιάς, υπήρχε ήδη μια ημι-επίσημη διπλω-
ματική παρουσία του Ισραήλ στο Μαρόκο.
Οι σχέσεις διακόπηκαν (στα χαρτιά) το
2000 με το ξέσπασμα της Δεύτερης Ιντι-
φάντα, της εξέγερσης των Παλαιστίνιων
ενάντια στην ισραηλινή κατοχή. 

Τα αραβικά καθεστώτα χρειάστηκε να
πάρουν αποστάσεις από το Ισραήλ για να
γλυτώσουν από την οργή των από κάτω.
Λίγο αργότερα ήρθε ο πόλεμος του
Μπους κατά του Αφγανιστάν και του Ιράκ,
ένα κύμα ριζοσπαστικοποίησης στον αρα-
βικό κόσμο που δεν άφησε περιθώρια για
αποκατάσταση σχέσεων. Όμως, στα πα-
ρασκήνια άλλα συνέβαιναν. Το Μαρόκο
εξάλλου ακολούθησε την πορεία των μο-

ναρχιών του Κόλπου ενισχύοντας τους δε-
σμούς με το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια.
Αγωνιστές των κινημάτων στο Μαρόκο κα-
ταγγέλλουν εδώ και καιρό ότι το Μαρόκο
χρησιμοποιεί τεχνολογία που του παρέχει
το Ισραήλ για να κατασκοπεύει συνδικαλι-
στές και κόσμο της Αριστεράς. 

Με το που ανακοινώθηκε η συμφωνία
Μαρόκου - Ισραήλ, στους δρόμους της
πρωτεύουσας Ραμπάτ βγήκαν τα τεθωρα-
κισμένα ρίψης νερού και τα ΜΑΤ επιβάλ-
λοντας απαγόρευση συγκεντρώσεων στις
κεντρικές λεωφόρους και μπροστά στο
Κοινοβούλιο. Ακτιβιστές του κινήματος αλ-
ληλεγγύης στην Παλαιστίνη προσπάθησαν
να οργανώσουν διαδήλωση και εκδιώχθη-
καν. Ο Σιόν Ασιντόν, Εβραίος Μαροκινός
και συντονιστής του κινήματος για μποϊκο-
τάζ ενάντια στο Ισραήλ λέει πως: “Δυστυ-
χώς η πολιτική ομαλοποίηση των σχέσεων
με το Ισραήλ έρχεται μετά από μια μεγάλη
διαδικασία οικοδόμησης οικονομικών,
αγροτικών, τουριστικών και ακαδημαϊκών
δεσμών”.

Το Μαρόκο χρειάζεται την αναγνώριση
των ΗΠΑ στη Δυτική Σαχάρα για να κλιμα-
κώσει την καταστολή ενάντια στους Σαχα-
ράουι. Πλέον είναι προφανές ότι δεν ήταν
καθόλου τυχαίο ότι μετά από χρόνια ξα-
νάρχισαν συγκρούσεις μεταξύ του Πολι-
σάριο και μαροκινών δυνάμεων μόλις τον
περασμένο Οκτώβρη. Ένας από τους λό-
γους που έχουν αυξηθεί οι πιέσεις είναι
και οι μοιρασιές των ΑΟΖ στον Ατλαντικό.
Παρότι το ισπανικό κράτος προσέχει σαν
κόρη οφθαλμού τις σχέσεις του με τη μα-
ροκινή μοναρχία, πρόσφατα αυξήθηκε η
ένταση, γιατί είναι ακαθόριστο πώς μοιρά-
ζεται η εκμετάλλευση των υδάτων ανάμε-
σα στις ακτές του Μαρόκου και τα Κανά-
ρια αλλά και τη μεσογειακή ακτή της Ισπα-
νίας, τόσο όσον αφορά στο ψάρεμα όσο
και σε πιθανές εξορύξεις. Το ζήτημα της
ακτής της Δυτικής Σαχάρας και σε ποιον
ανήκει αποκτάει αυξημένη σημασία.

Ν.Λ.
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Αυτό που γενικεύεται σαν εικόνα, μέσα από τις ανα-
γνωρίσεις του Ισραήλ από αραβικά καθεστώτα εί-

ναι ο φόβος τους μπροστά σε μια πιθανή νέα κοινωνική
έκρηξη. Δέκα χρόνια μετά την επανάσταση που ξεκίνη-
σε στην Τυνησία και απλώθηκε σε ολόκληρο τον αραβι-
κό κόσμο, όλο και περισσότερα καθεστώτα βλέπουν
σαν μόνη λύση την καταστολή. Δεν έχουν τίποτα πλέον
να προσφέρουν, ούτε υποσχέσεις ανάπτυξης για το ξε-
πέρασμα της φτώχειας, ούτε “εθνικής υπερηφάνειας”.
Αξιοποιούν τις σχέσεις με το Ισραήλ σαν κομμάτι της
ένταξής τους στη διεθνή αγορά, σαν φύλλο συκής για
να κρύψουν τον αντιδημοκρατικό τους κατήφορο, αλλά
και για να εξασφαλίσουν πρόσβαση στους εξοπλι-
σμούς μέσα από την ένταξή τους στο μπλοκ που δια-
μόρφωσε ο Τραμπ. 

Μαζί με την ανακοίνωση της αναγνώρισης της Δυτι-
κής Σαχάρας από τις ΗΠΑ ήρθε και το πράσινο φως
για την πώληση τεσσάρων σύγχρονων αμερικάνικων
ντρόουν στο Μαρόκο. Πριν από μερικές βδομάδες, σαν
αντάλλαγμα για την αποκατάσταση σχέσεων μεταξύ
Εμιράτων και Ισραήλ, τα Εμιράτα απέκτησαν πρόσβα-
ση στα πολυπόθητα αεροσκάφη F-35.

Το μπλοκ του Μητσοτάκη
Αυτό είναι το μπλοκ στο οποίο έχει βάλει για τα καλά

και τον ελληνικό καπιταλισμό και τον ελληνικό στρατό
η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με τις συμφωνίες με τα Εμι-
ράτα, ελληνικά στρατεύματα φτάνουν ως τον Περσικό
Κόλπο, στην πρώτη γραμμή σε πιθανό πόλεμο με το
Ιράν. F-16 από τα Εμιράτα και πιλότοι βρίσκονται στην
Ελλάδα για εκπαίδευση. Τώρα αυτή η συμμαχία φτάνει
μέχρι το Μαρόκο. Το Ισραήλ που κάποτε ήθελε να προ-
βάλλεται σαν η “μόνη δημοκρατία” στη Μέση Ανατολή
χτίζει γύρω του ένα τείχος προστασίας από τα πιο αυ-
ταρχικά καθεστώτα, από τον αιμοσταγή Σίσι και του
μανιακούς δολοφόνους του σαουδαραβικού βασιλικού
οίκου ως το βασιλιά Μοχάμεντ του Μαρόκου. 

Σε περιφερειακό επίπεδο όλες αυτές οι εξελίξεις αυ-
ξάνουν τις εντάσεις και την πιθανότητα νέων πολέμων.
Αυτό αφορά τον Κόλπο, αλλά όχι μόνο εκεί. Τα όπλα
που παρέχονται στο Μαρόκο έχουν σαν πρώτο πιθανό
στόχο την Αλγερία. Η Αλγερία που ιστορικά ήταν η πο-
λιτική βάση του μετώπου Πολισάριο βρίσκεται σε μια
διαρκή πολιτική κρίση μετά την ανατροπή του δικτάτο-
ρα Μπουτεφλίκα το 2019 και η ένταση με το Μαρόκο
βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

Η αντίσταση των Παλαιστίνιων απέναντι στην ισραη-
λινή κατοχή ήταν πάντα απειλή για τη σταθερότητα
των αραβικών καθεστώτων. Οι εξελίξεις ξεκαθαρίζουν
την κατάσταση. Η άποψη που έλεγε πως η παλαιστινια-
κή υπόθεση περνάει μέσα από τις καλές σχέσεις με τις
αραβικές ηγεσίες έχει χάσει κάθε επιχείρημα. Τα αρα-
βικά καθεστώτα φοβούνται την έκρηξη των λαών τους,
φοβούνται έναν νέο κύκλο επαναστάσεων και γι’ αυτό
φοβούνται και τους Παλαιστίνιους. Στη Δυτική Σαχάρα
οι Σαχαράουϊ πάντα έβλεπαν τον παλαιστινιακό αγώνα
σαν δίδυμο αγώνα. Τώρα η σύνδεση δεν είναι μόνο
συμβολική. 

Το μπλοκ των ισχυρών, των βασιλιάδων, των ιμπερια-
λιστών και των αποικιοκρατών ενάντια στους εργάτες,
τις εργάτριες, τους καταπιεσμένους και τους φτωχούς.
Έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να τσακιστεί η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη μαζί με τις αντιδραστικές της συμμα-
χίες.

Νίκος Λούντος

ΑΡΑΒΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
Φόβος για
κοινωνική έκρηξη 

Δώρο Τραμπ στους άξονες του Ισραήλ

ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΧΑΡΑ

Διαδήλωση στη Ραμπάτ ενάντια στη συμφωνία Μαρόκου-Ισραήλ



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Ολοκληρώθηκε μετά από πέντε χρόνια η
έρευνα της Εισαγγελίας της Ρώμης για
την δολοφονία του Τζούλιο Ρετζένι στο

Κάιρο. Ο Ρετζένι ήταν υποψήφιος διδάκτορας
του Κέιμπριτζ και βρισκόταν στην Αίγυπτο
επειδή ερευνούσε το ανεξάρτητο συνδικαλιστι-
κό κίνημα στη χώρα. Στις 25 Γενάρη του 2016,
ακριβώς στην επέτειο των πέντε χρόνων από
την επανάσταση του 2011, ενώ τον περιμένει
μια φίλη του στην πλατεία Ταχρίρ, δεν εμφανί-
ζεται. Παραμένει εξαφανισμένος εννέα μέρες,
μέχρι που στις 3 Φλεβάρη ανακαλύπτουν το
πτώμα του σε ένα χαντάκι έξω από το Κάιρο,
στον δρόμο προς την Αλεξάνδρεια. 

Το πτώμα ήταν φρικτά παραμορφωμένο από
τα βασανιστήρια. Σύμφωνα με την ιατροδικα-
στική έρευνα των ιταλικών αρχών βασάνιζαν
τον Ρετζένι για μια βδομάδα με διαλείμματα
ανά 10 ώρες. Ολόκληρο το σώμα του ήταν
πρησμένο από ανελέητο ξύλο με μπουνιές,
κλωτσιές και βέργα, εφτά σπασμένα πλευρά
και καμιά 20ριά ακόμη κόκκαλα, από τα δάχτυ-
λα των ποδιών ως την ωμοπλάτη. Τον είχαν επί-
σης χαρακώσει με ξυράφια και τον είχαν κάψει
όχι μόνο με τσιγάρα αλλά και με κάποιου εί-
δους καυτό μέταλο ενώ του είχαν διαπεράσει
τα πόδια με σουβλί. Βρέθηκε επίσης εγκεφαλι-
κή αιμορραγία, ενώ τελική αιτία θανάτου φαίνε-
ται πως ήταν ο σπασμένος αυχένας του.

“Οι αρχές της Αιγύπτου απέρριψαν κατηγο-
ρηματικά τα ευρήματα των Ιταλών ιατροδικα-
στών και ενάμιση μήνα αργότερα ανακοίνω-
σαν τον εντοπισμό και τη διάλυση εγκληματι-
κής οργάνωσης, με εξειδίκευση στην απαγω-

γή αλλοδαπών πολιτών, τα μέλη της οποίας –
στην κατοχή των οποίων βρέθηκε το διαβατή-
ριο του Ρετζένι- σκοτώθηκαν κατά την επιχεί-
ρηση” αναφέρει ανάμεσα σε άλλα στο κείμενο
που έστειλε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Κα-
τερίνα Τσαποπούλου, δικηγόρος που έχει πα-
ρακολουθήσει την υπόθεση.

“Χρειάστηκε να περάσουν επτά μήνες για
να παραδεχτούν ότι ο Ρετζένι παρακολουθεί-
το από τις μυστικές υπηρεσίες και την αστυ-
νομία της Αιγύπτου και για να δεσμευτούν ότι
θα παραδώσουν τον σχετικό φάκελο στις ιτα-
λικές αρχές. Παρά την δημοσιότητα που πήρε
η υπόθεση Ρετζένι στην Ιταλία και το κίνημα
που πλαισίωσε τον αγώνα της οικογένειάς του
για να λάμψει η αλήθεια, η ιταλική κυβέρνηση
δεν προκύπτει ότι συμμεριζόταν αυτή την
απαίτηση. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον και
από την δήλωση του τότε αντιπροέδρου της
ιταλικής κυβέρνησης και ΥΠΕΣ Σαλβίνι, ο
οποίος μίλησε για «το πρόβλημα Ρετζένι» -
όπως χαρακτήρισε τον βασανισμό και την δο-
λοφονία Ιταλού πολίτη από τις αρχές της Αι-
γύπτου- ως υπόθεση της οικογένειας του.
«Για την Ιταλία, είναι σημαντική η διατήρηση
καλών σχέσεων με μια χώρα τόσο σημαντική
όπως η Αίγυπτος».

Δυο μήνες μετά, τον Δεκέμβριο του 2018 η
Εισαγγελία της Ρώμης ερευνά ως ύποπτους
για την απαγωγή, τα βασανιστήρια και την δο-
λοφονία του Ρετζένι, πέντε στελέχη των μυστι-
κών υπηρεσιών και της αστυνομίας της Αιγύ-
πτου... Στις 30 Νοεμβρίου 2020 γίνεται γνωστή
η διακοπή οποιασδήποτε περαιτέρω συνεργα-

σίας μεταξύ των ιταλικών και αιγυπτιακών δικα-
στικών αρχών για την υπόθεση Ρετζένι και δέκα
ημέρες αργότερα, η Εισαγγελία της Ρώμης
ανακοινώνει την ολοκλήρωση των ερευνών. 

Βασανιστήρια
Τα βασανιστήρια του Ρετζένι έλαβαν χώρα

σε απόσταση 1,5 χλμ από την πρεσβεία της
Ιταλίας, στο υπόγειο του ΥΠΕΣ της Αιγύπτου
όπου στεγάζονται οι Μυστικές Υπηρεσίες, στο
δωμάτιο γνωστό ως «13». Σε δίκη οδηγούνται
ο Στρατηγός Sharif (για ανθρωποκτονία), ο
Στρατηγός Tariq Sabir και οι Συνταγματάρχες
Athar Kamel, Mohammed Ibrahim και Uhsam
Helmi (για απαγωγή). Για τον Mahmoud Na-
jem, στελέχους της Εθνικής Ασφάλειας η υπό-
θεση τίθεται στο αρχείο ελλείψει επαρκών
στοιχείων... Σύμφωνα με δηλώσεις Αιγύπτιου
κυβερνητικού στελέχους, ο οποίος φέρεται να
μίλησε στο «Mada Masr», για την Αίγυπτο κα-
νένας αξιωματικός των Μυστικών Υπηρεσιών
δεν μπορεί ποτέ να ερευνηθεί ή να καταδικα-
στεί γι’αυτή την υπόθεση. Ενώ, σύμφωνα πάν-
τα με τον ιταλικό τύπο, ο ίδιος φέρεται να δή-
λωσε ότι «η Ιταλία δεν μπορεί να κάνει χωρίς
τις οικονομικές Συμφωνίες με την Αίγυπτο,
ιδίως όσον αφορά στην πώληση όπλων όπου
τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια».

Την 1η Δεκεμβρίου 2020 η ENI υπέγραψε
μια σειρά απο διμερείς συμφωνίες με την Αί-
γυπτο και τις κρατικές εταιρείες πετρελαίου
και φυσικού αερίου (Egyptian General Petrole-
um Corporation, Egyptian National Gas Hol-
ding Company), ενω η ιταλική κυβέρνηση

προχώρησε στην πώληση δυο φρεγατών. Σύμ-
φωνα με τον ιταλικό τύπο, εγγυητής αυτού
του δανείου για την αγορά των φρεγατών, κα-
τέστη το ίδιο το ιταλικό κράτος...”

Η υπόθεση αυξάνει τις πιέσεις και στην κυ-
βέρνηση του Κόντε. Η οικογένεια του Ρετζένι
απαιτεί την ανάκληση του Ιταλού Πρέσβη από
την Αίγυπτο και θεωρεί τον αγώνα για τιμωρία
των δολοφόνων του γιου της ως κομμάτι της
μάχης ενάντια στην καταπίεση του καθεστώ-
τως Σίσι. “Σε αυτές τις γυναίκες που μας ζη-
τούν να μιλάμε όσο περισσότερο μπορούμε,
τους λέμε ότι μιλάμε και για εσάς, ξέροντας
πόσο υποφέρετε”, δήλωσε η Πάολα Ντιφέντι,
μάνα του Ρετζένι, απευθυνόμενη στις μητέρες
των Αιγύπτιων κρατουμένων του καθεστώτως.
“Πρόεδρε Κόντε, τι ακριβώς κάνεις για τον
Τζούλιο; Κι εσύ υπουργέ Εξωτερικών Ντι
Μάιο;” συνέχισε η μάνα του Ρετζένι σε συνέν-
τευξη Τύπου που παραχώρησε η οικογένεια.
Η αναζήτηση δικαιοσύνης για την οικογένεια
Ρετζένι σκοντάφτει στη συνεργασία της “δη-
μοκρατικής” Ιταλίας, άλλο ένα στήριγμα της
Χούντας του Σίσι δίπλα στην κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μια πρώτη μεγάλη νίκη πέτυ-
χε το γυναικείο κίνημα της
Αργεντινής την περασμένη

Παρασκευή 11/12. Μετά από 20
ώρες συνεδρίασης και με χιλιάδες
διαδηλώτριες και διαδηλωτές να το
πολιορκούν, το κοινοβούλιο της χώ-
ρας υπερψήφισε νομοσχέδιο για τη
νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Οι ει-
κόνες των πανηγυρισμών όταν ανα-
κοινώθηκε το «resulta afirmativo»
(αποτέλεσμα θετικό) έκαναν το γύ-
ρο του κόσμου.

Το νομοσχέδιο, που προβλέπει
την οικειοθελή έκτρωση μέχρι και
τον 14ο μήνα της κύησης, πέρασε
από το κοινοβούλιο με πλειοψηφία
131-117 και έξι αποχές. Ήταν το
πρώτο βήμα του αγώνα για τη νομι-
μοποίηση των εκτρώσεων αλλά
ήταν πολύ σημαντικό. Η μάχη τώρα
θα συνεχιστεί, με πολύ καλύτερους
όρους, απέναντι στη Γερουσία,
όπου ο νόμος θα τεθεί σε διαβού-
λευση το πιθανότερο μέχρι το τέλος
του χρόνου. Η έγκριση της Γερου-
σίας είναι απαραίτητη για να γίνει
νόμος του κράτους.

Το κίνημα της Αργεντινής είχε κά-
θε λόγο να πανηγυρίζει για αυτή την
εξέλιξη. Η έγκριση από το κοινοβού-
λιο ήρθε μετά από χρόνια αγώνων
και απανωτών τέτοιων νόμων που
όλοι είχαν απορριφθεί είτε από τη
Βουλή είτε από τη Γερουσία. Η

έκτρωση στη χώρα, όπως στις πε-
ρισσότερες της Λατινικής Αμερικής
αλλά και σε πολλές ακόμα σε όλο
τον κόσμο, θεωρείται μέχρι αυτή τη
στιγμή «έγκλημα» και διώκεται ποινι-
κά υπό όλες σχεδόν τις συνθήκες.

Τα αποτελέσματα είναι τραγικά.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του

Δικτύου Αργεντινής στην Πρόσβαση
στην Ασφαλή Έκτρωση, περισσότε-
ρες από 7.000 κοπέλες ηλικίας 10-
14 ετών, αναγκάστηκαν τη διετία
2016-17 να γεννήσουν παρότι ήταν
θύματα βιασμών. Όσες αναζητούν
ιατρική βοήθεια ακόμα και μετά από
αποβολή μπορεί να καταλήξουν στη

φυλακή για πολλά
χρόνια. Ενώ χιλιάδες
βάζουν την υγεία και
τη ζωή τους σε κίνδυ-
νο καταφεύγοντας σε
παράνομες και μη
ασφαλείς εκτρώσεις
σε υπόγειες κλινικές
ή σε σπίτια. Μόνο το
2016 διακομίσθηκαν
σε δημόσια νοσοκο-
μεία λόγω επιπλοκών
που προέκυψαν από
τέτοιες εκτρώσεις
περίπου 40.000 γυ-
ναίκες. Από αυτές, οι
6.400 ήταν μεταξύ 10
και 19 ετών. Περιτό
να αναφερθεί ότι η
συντριπτική πλειοψη-
φία αυτών των γυναι-

κών προέρχεται από τα πιο φτωχά
και χτυπημένα κομμάτια.

Αυτοί είναι οι λόγοι που τα νέα
από το κοινοβούλιο συνοδεύτηκαν
από ξέφρενους πανηγυρισμούς από
τις χιλιάδες και τους χιλιάδες που
είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους
του Μπουένος Άιρες με τα πράσινα

μαντίλια και σημαίες -χρώμα σύμβο-
λο του κινήματος υπέρ των εκτρώ-
σεων. Την ακριβώς αντίθετη εικόνα
είχαν οι λιγοστοί υποστηρικτές της
απαγόρευσης των εκτρώσεων σε
άλλο σημείο που κρατούσαν, πέρα
από γαλάζια μαντίλια, σταυρούς και
ομοιώματα ακέφαλων εμβρύων με
αίματα. Η απόφαση είναι ένα πρώτο
χτύπημα για όλο το συντηρητικό κα-
τεστημένο της χώρας καθώς και για
την καθολική εκκλησία, η επιρροή
της οποίας είναι ακόμα μεγάλη.

Ο αντίκτυπος είναι διεθνής. Μετά
το πρόσφατο συγκλονιστικό κίνημα
στην Πολωνία που ανέτρεψε την
προσπάθεια της εκεί κυβέρνησης να
αυστηροποιήσει το ήδη αυστηρό
νομοθετικό πλαίσιο για τις εκτρώ-
σεις, στην ουσία απαγορεύοντάς
τες, το κίνημα της Αργεντινής έρχε-
ται να πάρει τη σκυτάλη και να βρε-
θεί ένα βήμα πριν από μια ακόμα με-
γάλη νίκη για τις γυναίκες αλλά και
όλη την εργατική τάξη σε όλο τον
κόσμο. Η συμπαράσταση όλων μας
είναι δεδομένη.

Λένα Βερδέ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Μια πρώτη νίκη για το κίνημα

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΡΕΤΖΕΝΙ   Στο “δωμάτιο 13” του Σίσι

Πανηγυρισμοί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου
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