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Τη στιγμή που δεκάδες άνθρωποι πεθαί-
νουν καθημερινά λόγω της covid-19 στην
Ελλάδα, η κυβέρνηση βουλιάζει σε μια

όλο και μεγαλύτερη κρίση. Γι' αυτό και τρέχει
να περάσει όσα αντεργατικά, αντικοινωνικά
μέτρα μπορεί. Aποφάσισε να περάσει νύχτα,
για μια ακόμα φορά, τη Δευτέρα 21/12, ένα
νέο νόμο έκτρωμα που αποδυναμώνει τις συ-
νελεύσεις των σωματείων μέσω της ηλεκτρονι-
κής συμμετοχής και δίνει δώρα σε εφοπλιστές
και ιδιοκτήτες Μέσων Μεταφοράς ενώ παγώ-
νει τον κατώτερο μισθό και παρατείνει τις
“προσλήψεις” με συμβάσεις τετραμήνων στα
νοσοκομεία αντί να κάνει προσλήψεις μονίμων.

Ξέρει πολύ καλά ότι εμπόδιο για να περάσει
τις επιθέσεις είναι η αντίσταση του εργατικού
κινήματος. Γι' αυτό προσπάθησε το Νοέμβρη
να περάσει το αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο
Βρούτση, λύσσαξε με την καταστολή των κινη-
τοποιήσεων και κινεί διαδικασίες ενάντια
στους εργαζόμενους  των νοσοκομείων που
τολμούν να ξεγυμνώνουν τις καταστροφικές
πολιτικές της. 

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώ-
σεις είναι αυτή του Κώστα Καταραχιά, ακτινο-
λόγου στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας και προ-
έδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσο-
κομείου. Με τη μετακίνησή του σε μια θέση
ΜΕΘ στο νοσοκομείο Σωτηρία με το πρόσχη-
μα ότι “και ο ακτινολόγος ιατρική έχει τελει-
ώσει”, στην ουσία επιλέγουν να μην καλύψουν
καμία ανάγκη. Το μόνο που εξυπηρετεί μια τέ-
τοια επιλογή είναι να μην προσληφθεί κανείς
από τους γιατρούς που περιμένουν ήδη στην
ουρά για να προσφέρουν τις εξειδικευμένες
γνώσεις τους.

Είναι μια επίθεση στο μαχητικό συνδικαλι-
σμό, καθώς ο Σύλλογος Εργαζομένων του νο-
σοκομείου Αγ. Σάββας είναι στην πρώτη γραμ-
μή των αγώνων και με τις πρωτοβουλίες του
έχει γίνει παράδειγμα για το κίνημα των υγει-
ονομικών κι ευρύτερα. Ξεκάθαρος στόχος εί-
ναι η αποδυνάμωση ενός τέτοιου σωματείου,
κάτι που είχαν προσπαθήσει και παλιότερα χω-
ρίς επιτυχία, αλλά και η αποστολή του μηνύ-
ματος ενάντια στο συνδικαλισμό σε όλα τα
σωματεία που επιμένουν να αντιστέκονται. Το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων και ο Συντονι-
σμός Εργατικής Αντίστασης σε ανακοίνωσή
τους καλούν τα συνδικάτα να προχωρήσουν
σε πανεργατική απεργία καθώς είναι μια μάχη
που αφορά όλη την εργατική τάξη. 

Το πιο τραγικό σκέλος αυτής της μετακί-
νησης όμως είναι ότι γίνεται εις βάρος των
καρκινοπαθών ασθενών του νοσοκομείου
στους οποίους προσφέρει εδώ και χρόνια
τις υπηρεσίες του ο Κ. Καταραχιάς μόνο
και μόνο γιατί η συνδικαλιστική του δράση
ενοχλεί. Ενοχλεί τη Διοίκηση του νοσοκο-
μείου, τη διοίκηση της 1ης Υγειονομικής
Περιφέρειας και την ηγεσία του Υπουργεί-
ου. Το να αποφασίζουν μια νηπιαγωγός,
ένας πρώην αστυνομικός και ένας πρώην
μπασκετμπολίστας αντίστοιχα την μετακί-
νηση ενός γιατρού κόντρα στη θέληση των
συναδέλφων, των διευθυντών του και των
ασθενών του είναι όχι ανεύθυνο αλλά επι-
κίνδυνο. 

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι όταν
αντιπροσωπεία συνδικαλιστών συνάντησε
την Παρασκευή 18/12 τον διοικητή της 1ης
ΥΠΕ, έπειτα από διαδήλωση που στην εί-
σοδο του κτιρίου ήρθε αντιμέτωπη με
υπαλλήλους σε ρόλο μπράβων, αυτός
κρύφτηκε πίσω από τους τύπους και την

νομιμότητα  της μετακίνησης και δεν απάντη-
σε ποτέ στο ουσιαστικό ερώτημα που του επα-
ναλαμβάνανε οι συνδικαλιστές: “Γιατί να μετα-
κινηθεί ένας γιατρός που χρειάζεται στη θέση
στην οποία ήδη βρίσκεται για να πάει κάπου
που δεν θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά που
γνωρίζει;”. 

Συντονισμός και οργάνωση
Την ανάγκη να προετοιμαστεί η συνέχεια

ενάντια σε αυτή την πολιτική επιλογή αποφά-
σισε να οργανώσει το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων το οποίο κάλεσε υγειονομικούς και
αλληλέγγυους σε σύσκεψη την Κυριακή 20 Δε-
κέμβρη, όπου συμμετείχαν περίπου 50 άτομα.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αλλά και της
εισήγησης του γιατρού στο νοσοκομείο Γεννη-
ματάς και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της
ΑΔΕΔΥ Χρίστου Αργύρη ήταν η εκδικητική με-
τακίνηση του Κ. Καταραχιά. Στη συζήτηση πή-
ραν το λόγο μεταξύ άλλων οι Γιάννης Αναγνω-
σταράς, μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ, η Μαρία Χαρ-
χαρίδου, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργα-
ζομένων στο ΓΝΑ Γεννηματάς, ο Μιχάλης Ρί-
ζος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων
Αττικού Νοσοκομείου και μέλος της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, ο Θανάσης Διαβο-
λάκης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, ο Γιάν-
νης Κούτρας, αντιπρόεδρος της ΕΝΙΘ και μέ-
λος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Ιππο-
κρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και ο
Λάμπρος Τσαπαλής τραυματιοφορέας στο νο-
σοκομείο της Λάρισας που πρόσφατα είχε

πραγματοποιήσει απεργία πείνας για τις συν-
θήκες που επικρατούν στο νοσοκομείο.

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η επίθεση αυτή
στον Κ. Καταραχιά δεν αποτελεί μεμονωμένο
περιστατικό και ότι τα σωματεία των υγειονο-
μικών θα πρέπει να παλέψουν για να ανατρα-
πεί συνολικά η πολιτική και τα σχέδια της κυ-
βέρνησης για την Υγεία συνολικότερα. Η ιδιαι-
τερότητα αυτής της μετακίνησης όμως έγκει-
ται στο ότι ο νόμος 1263 του 1982, τον οποίο
και φιλοδοξούσε να καταργήσει το νομοσχέ-
διο Βρούτση, προστατεύει από τέτοιες πρακτι-
κές τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των ερ-
γαζομένων χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ μό-
νιμου, επικουρικού, συμβασιούχου κτλ. για τον
προφανή λόγο ότι εάν ένας συνδικαλιστής εί-
ναι διαρκώς υπό το φόβο της μετακίνησης δεν
μπορεί να υπερασπιστεί τους συναδέλφους
του ανεμπόδιστα. Αν η κυβέρνηση νιώσει πως
μπορεί να τιμωρεί με αυτό τον τρόπο τον πρό-
εδρο ενός σωματείου, όλοι οι εργαζόμενοι θα
καταστούν αμέσως πιο ευάλωτοι σε αντίστοι-
χες πρακτικές.

Επιμονή μέχρι το τέλος
Την επόμενη της διαδικτυακής συνάντησης

οι εργαζόμενοι του Αγ. Σάββα μαζί με αλλη-
λέγγυους από μια σειρά σωματεία του δημόσι-
ου τομέα και άλλων νοσοκομείων προχώρησαν
σε γενική συνέλευση στο προαύλιο του νοσο-
κομείου όπου και αποφάσισαν να πραγματο-
ποιήσουν τρίωρη στάση εργασίας, και πορεία
διαμαρτυρίας μπροστά από την 1η ΥΠΕ την

Τρίτη 22/12. Δίωρη διευκολυντική στάση εργα-
σίας κήρυξε και η ΕΙΝΑΠ ενώ ο Σύλλογος Ερ-
γαζομένων του νοσοκομείου Αγ. Όλγα κάλεσε
σε συμπαράσταση με δίωρη στάση εργασίας. 

Την ίδια τη μέρα της διαδήλωσης ο Κ. Κατα-
ραχιάς έπρεπε σύμφωνα με το εντέλλεσθε
που είχε λάβει να παρουσιαστεί στη ΜΕΘ του
Σωτηρία. Η μαρτυρία του είναι αποστομωτική:

“Μπήκα στη μονάδα ενημερώνοντας  ότι
βρίσκομαι εδώ παρά τη θέληση μου και διωκό-
μενος για τη συνδικαλιστική μου δράση. Όλοι
οι γιατροί έμειναν άναυδοι... ρωτούσαν ρητο-
ρικά τι μπορεί να χρησιμεύσει ένας ακτινολό-
γος στη ΜΕΘ. Έχουν ανάγκη από προσωπικό
εξειδικευμένο  και το υπουργείο και η YΠΕ
έκαναν μια άχρηστη μετακίνηση που προσβάλ-
λει τη νοημοσύνη κάθε υγειονομικού. ... Την
ίδια στιγμή που εγώ δεν είχα αντικείμενο εργα-
σίας, οι συνάδελφοι μου στον υπέρηχο του
Αγίου Σάββα υπέφεραν από τη δουλειά που
φορτώθηκαν από την απουσία μου. Θα ήταν η
πιο αστεία κίνηση μέσα στην πανδημία αλλά
είναι εγκληματική τη στιγμή που έχουμε τό-
σους άδικους θανάτους και διψάνε οι ΜΕΘ για
εξειδικευμένο προσωπικό. Το εκδικητικό μένος
των διοικούντων και των πολιτικών προϊσταμέ-
νων τους, για τους αγώνες του σωματείου μας
δεν κρύβεται. Δεν τους ενδιαφέρει η ενίσχυση
του ΕΣΥ αλλά να κυνηγάνε όσους αγωνίζον-
ται”. 

Την απάντησή τους σε αυτή τη μετακίνηση
αλλά και στην προσπάθεια της διοίκησης να
στήσει μια γιορτή από τα πάνω, έδωσαν οι ερ-
γαζόμενοι του νοσοκομείου και το σωματείο
οργανώνοντας στις 31/1 πρωτοχρονιάτικη
γιορτή στο προαύλιο, τηρώντας όλα τα μέτρα
ασφαλείας όπως κάνουν καθημερινά. “Παρευ-
ρέθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι που ήταν σε
βάρδια αλλά ακόμη και κάποιοι που ήταν σε
ρεπό για να ευχηθούν καλή χρονιά, να ευχαρι-
στήσουν το σωματείο για τους αγώνες του και
να πιούν το ζεστό κρασί που μας είχαν ετοιμά-
σει στη κουζίνα του νοσοκομείου” μας είπε η
ταμίας του σωματείου Ζαννέτα Λυσικάτου. 

Δημήτρης Δασκαλάκης
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Κάτω τα χέρια από τα Σωματεία

13/12/20, Απεργία ενάντια στον προϋπολογισμό. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Απροστάτευτοι υγειονομικοί
Οι υγειονομικοί εργαζόμενοι που έχουν χάσει τη ζωή τους γιατί νόσησαν από την covid-

19 κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους έχουν φτάσει τους 18. Άλλοι 13 βρίσκονται διασω-
ληνωμένοι, κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση.  

“Μιλούνε για ήρωες της πανδημίας, δίχως όμως να στηρίζουν τις οικογένειες αυτών των
ανθρώπων που χάθηκαν”, δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννάκος. Τα σωματεία
των εργαζομένων στην Υγεία ζητούν μέτρα προστασίας αλλά και να ενταχθούν στα Βαρέα
και Ανθυγιεινά, ώστε να μπορούν τουλάχιστον οι θάνατοι από την covid-19 να θεωρούνται
εργατικά ατυχήματα και να παίρνουν οι οικογένειές τους κάποια αποζημίωση. Η κυβέρνηση
κωφεύει και καταγγέλει όσους δεν τη βοηθούν στο παραμύθι της επιτυχημένης διαχείρισης. 

Μπαλώματα αντί
για ενίσχυση 
του ΕΣΥ

Παραμονές Χριστουγέννων μέσα σε
ένα πολυνομοσχέδιο σκούπα, 160 άρ-
θρων, η κυβέρνηση αντί να προσλάβει
μόνιμο προσωπικό και να επιτάξει τις
ιδιωτικές κλινικές αποφάσισε να παρα-
τείνει τη δυνατότητα πρόσληψης επικου-
ρικού προσωπικού και τις τωρινές συμ-
βάσεις, με 4μηνες συμβάσεις εργασίας
στον ΕΟΔΥ. Παρέτεινε τη δυνατότητα
υπέρβασης του 48ωρου των γιατρών μέ-
χρι και τον Νοέμβρη του 2022, και την
“επίταξη” δηλαδή την ενοικίαση “κλινι-
κών, κλινών, κινητών πραγμάτων, ανα-
λώσιμων και μη, σκαφών και αεροσκα-
φών για τη διακομιδή ασθενών”. 



Νο 1453, 5 Γενάρη 2021H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
έκανε ποδαρικό στη νέα χρονιά με τον
πιο σκανδαλώδη τρόπο. Ύστερα από

τα μεγάλα λόγια για έξοδο από την πανδημία
με την «επιχείρηση Ελευθερία», ήρθε η απότο-
μη προσγείωση στην ταξική πραγματικότητα.
Οι ποσότητες και οι ρυθμοί των εμβολίων βρί-
σκονται στα χέρια των μεγάλων πολυεθνικών
της φαρμακοβιομηχανίας και της γραφειοκρα-
τίας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, και οι επιλογές
για τις προτεραιότητες του εμβολιασμού στα
χέρια των υπουργών του Μητσοτάκη.

Θεωρητικά, οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν με
την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία για να δώ-
σει το καλό παράδειγμα και να εξορκίσει τις
ανησυχίες για την ποιότητα του εμβόλιου.
Στην πράξη αυτοί οι μηχανισμοί εκτόπισαν
τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους
εργάτες της Υγείας που έπρεπε να εμβολια-
στούν κατά προτεραιότητα. Βροχή οι καταγ-
γελίες για το τι έγινε πρώτα στο Σωτηρία,
ύστερα στο Γεννηματάς και σε όλα τα Νοσο-
κομεία.

Συντονιστικό Νοσοκομείων: «Η ΤΑΞΙΚΗ ΞΕ-
ΦΤΙΛΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΤΟ!

Σε κάθε βήμα που κάνει η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας δεν σταματάει να επιδει-
κνύει τις προτεραιότητες της στη διαχείριση
της πανδημίας. Φτάσανε στο σημείο να ανα-
βάλουν τον εμβολιασμό στους υγειονομικούς
του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» για να εμβολιαστούν
στη θέση τους κυβερνητικά στελέχη! Η λίστα
των VIP (όπως οι ίδιοι έχουν ονομάσει) μπαί-
νει πάνω από τους εργαζόμενους στο νοσο-
κομείο-σύμβολο κατά της πανδημίας».

Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή: «Πρώτοι
εμβολιάζονται οι ιδιοκτήτες της χώρας

Προφανώς για την κυβέρνηση έχει προτε-
ραιότητα όσον αφορά τον εμβολιασμό η κάθε
υφυπουργίσκη κυρία Κουλουμπαρδενοπού-
λου έναντι στην Λοιμωξιολόγο και στην Νοση-
λεύτρια που ξημεροβραδιάζονται δέκα μήνες
στις πτέρυγες COVID, που όταν πηγαίνουν
σπίτι τους φοβούνται να φιλήσουν τα παιδιά

τους και που όταν διαμαρτύρονται για ελλιπή
ή σκάρτα Μέσα Ατομικής Προστασίας τις
περνάνε και από … «ΕΔΕ» όπως επίσης τις
απειλούν και με «ΕΔΕ» αν αρρωστήσουν».

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών Ελλάδας με ανακοίνωσή της καταγ-
γέλλει πως τη Δευτέρα ο  εμβολιασμός δεν
πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε 15 νοσοκο-
μεία της χώρας και σε όλα τα Κέντρα Υγείας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννά-
κος ανέφερε: «Στο Δρομοκαίτειο που είναι η
υπηρεσία μου, με ειδοποίησαν την Πέμπτη ότι
θα εμβολιασθώ την Δευτέρα 4/1 στις 2 μ.μ.
Σήμερα λένε ότι μπορεί να αναβληθεί ο εμβο-
λιασμός. Τι σχεδιασμός είναι αυτός: Είπαν ότι
έχουν ήδη παραλάβει πάνω από 83.850 εμβό-
λια. Που πήγαν;»

Προτεραιότητες
Σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντα-

κτών, ο διοικητής του Σωτηρία επικαλέστηκε
ως δικαιολογία την εμφάνιση στρατιωτικών
από το γειτονικό Γενικό Επιτελείο Στρατού!
Αν αυτά συμβαίνουν στην καρδιά του ΕΣΥ,
μπορούμε να φανταστούμε τι γίνεται λίγο πιο
πέρα, στα γηροκομεία, σε όλα τα σημεία
όπου υποτίθεται ότι έχουν προτεραιότητα οι
ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι και αυτοί
που τους φροντίζουν. 

Η πιο πρόσφατη καταγγελία αφορά το δη-
μοτικό γηροκομείο Χανίων, όπου όπως ανα-
φέρει η Ανταρσία στα Χανιά, εκδηλώθηκε
κρούσμα σε εργαζόμενη στο συνεργείο εργο-
λάβου που του παραχωρήθηκε η καθαριότη-
τα από τον Δήμο: «Άραγε σε πόσες άλλες
δουλειές εργάζονταν η συγκεκριμένη εργαζό-
μενη; Πόσα κενά κάλυπτε και σε ποιες άλλες
υπηρεσίες ή κτίρια; Τηρούσε ο εργοδότης τα
αναγκαία μέτρα προφύλαξης και υγιεινής; Οι
εργαζόμενοι του εργολάβου είχαν τη δυνατό-
τητα να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια για
την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργα-
σίας που παραδόθηκαν στο γηροκομείο από
κλιμάκια του νοσοκομείου;»

Δεν μπορούμε να έχουμε καμιά εμπιστοσύνη

στους μηχανισμούς και στα συμφέροντα που
υπηρετεί ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του.
Αν κάτι έδειξε ο ανασχηματισμός τη Δευτέρα
το πρωί είναι την προσπάθεια της Νέας Δημο-
κρατίας να επιταχύνει τις αντεργατικές επιθέ-
σεις φέρνοντας τον Βορίδη στο υπουργείο
Εσωτερικών, τον Χατζηδάκη στο Εργασίας, τον
Συρίγο ως υφυπουργό Παιδείας και την Πλεύ-
ρη ως αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσω-
πο ενώ ταυτόχρονα παραμένουν τα αίσχη του
Χρυσοχοΐδη, της Κεραμέως, του Κικίλια…

Δεν έχουμε κανένα λόγο να περιμένουμε να
πολλαπλασιαστούν τα παραδείγματα της τα-
ξικής μεροληψίας και της διαφθοράς τους.
Το αίτημα για να περάσει ο έλεγχος των εμ-
βολιασμών στα χέρια των εργατών της Υγείας
είναι άμεσο και επιτακτικό. Σε κάθε νοσοκο-
μείο, σε κάθε δήμο αλλά και στις υπηρεσίες
του υπουργείου Υγείας κεντρικά, οι διαδικα-
σίες των εμβολιασμών πρέπει να μπουν κάτω
από τον έλεγχο των εκπροσώπων των εργα-
ζόμενων, των γιατρών, των νοσηλευτριών,
των διοικητικών, των καθαριστριών. Κάτω από
το άγρυπνο μάτι των ανθρώπων που δίνουν
τη μάχη της Υγείας με αυτοθυσία και ξέρουν
καλύτερα από όλους τις υγειονομικές ανάγ-
κες των απλών ανθρώπων.

Η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι εκεί
υπάρχει μια δύναμη που ξεσκεπάζει τις λαμο-
γιές, ξεσηκώνει τις εργατικές αντιστάσεις και
την αναγκάζει πολλές φορές να κάνει πίσω.
Γι’ αυτό και επιτίθεται συστηματικά στα σω-
ματεία, στοχοποιώντας συνδικαλιστές (όπως
τον πρόεδρο του συλλόγου εργαζομένων
στον Αγ. Σάββα) και επιχειρώντας να προ-
ωθήσει νομοθετικές ανατροπές για τις συνδι-
καλιστικές ελευθερίες.

Είναι κοινή υπόθεση όλης της εργατικής
τάξης να πάρει πάνω της αυτή τη μάχη. Να
τσακίσουμε τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, να
δυναμώσουμε τα σωματεία παντού και να
αναποδογυρίσουμε τις προτεραιότητες: κου-
μάντο οι εργαζόμενοι, όχι οι υπηρέτες του
πλούτου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στα 39.400 ευρώ σκαρφάλωσε ο δεί-
κτης της οικονομικής εξόρμησης της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης μέσα στις προ-
ηγούμενες μέρες.   

Ευχαριστούμε για τις προσωπικές σας
ενισχύσεις: από 100 ευρώ Μαθιός Σ., Λέ-
ανδρος Μπ., Γιάννης Τ., Μανώλης Φ. 60
ευρώ, από 50 ευρώ Κική Ι., Κατερίνα Σ.,
Μαρία Χ., Αντώνης Σκ., Αποστόλης Α.,
Γιάννης Μ., Ντίνα Π., από 40 ευρώ Σίσσυ
Ζ., Σάκης Κ., Γιώργος Τ., από 35 ευρώ
Ιάσωνας Π., Παναγιώτης Πλ., από 30 ευ-
ρώ Σεβαστή Γ., Θανάσης Στ., Χρήστος
Θ., Γιώργος Φ., Μαρία Β., Ηλίας Κ., από
25 ευρώ Μαρία Τ. και Θεόφιλος Σ., από
20 ευρώ Στέλλα Π., Χρυσάνθη Γ., Νίνα
Σ., Μαρία Α., Σπύρος Κ., Παναγιώτης Γ.,
Μαρία Ζ., Στέλιος Φ., Πάνος Γ., Νίκος Κ.,
Λευτέρης Μπ., Χρήστος Κ., Νάντια Κ.,
Ματίνα Τ. 15 ευρώ, από 10 ευρώ Αλί Μ.,
Αναστάσιος Μ., Ντίνα Κ., Στέλλα Μ.,
Τζέιμς., Γιάννης Β., Χαρίκλεια Μ., Ιωάννα
Μ., Ηλίας Τ., Βίκυ Βρ., Νεκτάριος Δ.,
Ελεάννα Τ., Αλμπάν Γκ., Γιάννης Μ., Χρι-
στίνα Λ., Δημήτρης Μ 6 ευρώ, από 5 ευ-
ρώ Κοσμάς Ρ., Θάνος Τζ., Μυρτώ Μ.,
Φωτεινή Δ., Κατερίνα Μ.

Ευχαριστούμε, επιπλέον, τις συντρό-
φισσες και τους συντρόφους που συγ-
κέντρωσαν 120 ευρώ στον Άγιο Σάββα,
42 ευρώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, 25
ευρώ στο δήμο Βριλησσίων, 20 ευρώ
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από 10
ευρώ στο Βυζαντινό Μουσείο, στην Ξυ-
λοτεχνία στο Περιστέρι και στο δήμο Αμ-
πελοκήπων στη Θεσσαλονίκη, από 8 ευ-
ρώ στο δημαρχείο Βριλησσίων, στο Ιππο-
κράτειο και στο Παίδων Πεντέλης, 22 ευ-
ρώ σε εξορμήσεις στο Βόλο και 13 ευρώ
στην πλατεία Παγκρατίου.

Ευχαριστούμε, τέλος, τις Βιβή Ν., Ντί-
να Π., Κατερίνα Τ., Ντίνα Γκ., Χαρά Ρ.,
Μαρία Α., Ιωάννα Γ., Μαρία Τ., Ελένη Μ.,
Αφροδίτη Μ., και τους Μιχάλη Τζ., Χρί-
στο Κ., Νεκτάριο Μ., Στέργιο Μ., που
γράφτηκαν ή ανανέωσαν τις συνδρομές
τους στην Εργατική Αλληλεγγύη και το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω. 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΑ “ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ” ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΛΑΜΟΓΙΑ

Ο έλεγχος των εμβολιασμών 
στα χέρια των εργατών της υγείας!

16/6/20, Απεργία στα νοσοκομεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Εμείς οι 4μηνίτες στο Δήμο της Αθή-
νας κερδίσαμε για άλλη μια φορά
την επαναπρόσληψή μας, αυτή τη

φορά με 6μηνη σύμβαση. Είναι μια νίκη
που οφείλεται στο ότι συσπειρωθήκαμε
και αγωνιστήκαμε. Συντονιστήκαμε οι
συμβασιούχοι μεταξύ μας μέσω της Επι-
τροπής που δημιουργήσαμε και κερδίσα-
με τη στήριξη των μόνιμων συναδέλφων
και σωματείων του δήμου.

Η αρχική μας πρόσληψη έγινε μετά από
προκήρυξη του Δήμου Αθηναίων για τις
ανάγκες του covid   τον Μάη. Μέσα στον
Ιούλη ξεκινήσαμε δύο μόνο άτομα κάποι-
ες ενέργειες για να πάρει παράταση η
σύμβασή μας καθώς οι ανάγκες λόγω κο-
ρονoϊού ήταν ακόμα πολύ μεγάλες. Προ-
σπαθήσαμε να βρούμε και άλλους συμβα-
σιούχους, μαζέψαμε κάποια τηλέφωνα
συναδέλφων που ενδιαφέρονταν και κα-
νονίσαμε μια πρώτη συνάντηση. Εκτός
από εμάς τους δύο, τελικά δεν ήρθε κα-
νείς. Δεν το βάλαμε κάτω, συζητήσαμε με
κάποιους υπεύθυνους του δήμου για την
ανανέωσή μας και προγραμματίσαμε συ-
νάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Δή-
μου μέσα στον Αύγουστο. Μέχρι τότε κα-
ταφέραμε να επικοινωνήσουμε και να συ-
σπειρώσουμε περισσότερους συναδέλ-
φους 4μηνίτες, φτιάξαμε την Επιτροπή
4μηνιτών/ισσών, που έβγαζε ανακοινώ-
σεις και πήγαμε στη συνάντηση δέκα άτο-
μα. Στο δημοτικό συμβούλιο που ακολού-
θησε ψηφίστηκε ομόφωνα ότι θέλουν να
παραμείνουμε στην υπηρεσία του δήμου
και βγήκε το ανάλογο κονδύλι στην οικο-
νομική επιτροπή. Αποφασίστηκε να γίνει
προκήρυξη για θέσεις εργασίας που θα
μοριοδοτούσε την προϋπηρεσία και επα-
ναπροσληφθήκαμε τον Σεπτέμβρη, βέ-
βαια πάλι κάτω από την ομηρεία των 4μη-
νων συμβάσεων. Δεν γίναμε τα ρουσφέτια
του Μπακογιάννη, όπως μας χαρακτήρι-
σαν διάφοροι, όπως η Φώφη Γεννηματά
του ΚΙΝΑΛ σε άρθρο της. Πετύχαμε την
πρώτη νίκη μας μέσα από την κινητοποί-
ηση και την οργάνωσή μας από τα κάτω. 

Συνεχίσαμε τη λειτουργία της Επιτρο-
πής, ενημερώσαμε και ήρθαμε σε επαφή
με ακόμα περισσότερους για να έχουμε
συμμετοχή από όλες τις υπηρεσίες του
δήμου. Από τα τέλη Νοέμβρη κλιμακώσα-
με τη δράση μας με ανακοινώσεις και κι-
νητοποιήσεις, κάναμε ραντεβού με δημο-
τικές παρατάξεις, καθώς και με σωματεία
εργαζόμενων του δήμου που πήραν απο-
φάσεις στήριξης των αιτημάτων μας για
να μην απολυθούμε μετά τη λήξη των
συμβάσεών μας. Φέραμε το θέμα στο δη-
μοτικό συμβούλιο στις 30/11 που πήρε
ξανά ομόφωνη απόφαση να στηρίξει το
ψήφισμά μας, που καλούσε την κυβέρνη-
ση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση

για την παράταση της απασχόλησης των
εργαζόμενων που προσλήφθηκαν μέσα
στην πανδημία, αναγνωρίζοντας ότι απο-
τελούμε προσωπικό αναγκαίο για την
ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δή-
μου και για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών του κορονοϊού. Τρία σωματεία του Δή-
μου Αθηναίων (Εργατοτεχνιτών και Υπαλ-
λήλων, Οδηγών Αυτ/των και Ε.Ε.Δ.Α Κα-
θαριότητας) και η ΠΟΕ-ΟΤΑ έβγαλαν ψη-
φίσματα στήριξης στην απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου και των αιτημάτων
μας.

Απεργιακές συγκεντρώσεις
Συμμετείχαμε με πανό σε απεργιακές

συγκεντρώσεις, όπως στις 15/12 ενάντια
στον προϋπολογισμό, οργανώσαμε συγ-
κέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο
Εσωτερικών και στις 21/12 έξω από τη
Βουλή, καταθέτοντας διάβημα και ζητών-
τας τροπολογία που να προβλέπει την
ανανέωση των συμβάσεων εργασίας μας.
Εκείνη τη μέρα κατατέθηκε προς ψήφιση
νομοσχέδιο του Υποργείου Υγείας που
συμπεριλάμβανε και τροπολογίες του
Υπουργείου Εσωτερικών. Έδιναν τη δυνα-
τότητα στους ΟΤΑ να προχωρήσουν σε
νέες προσλήψεις. Όμως δεν γίνεται οποι-
αδήποτε αναφορά σε όσες και όσους ερ-
γαζόμασταν ήδη εδώ και 8 μήνες. Στην
ανακοίνωση της Επιτροπής γράφαμε ότι
“στην ουσία δεν αναγνωρίζεται η προϋπη-
ρεσία μας και η εμπειρία που αποκτήσαμε
όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε θέσεις
κλειδιά για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών του κορονοϊού μέσα στους Δήμους...
Ζητάμε την άμεση τροποποίηση του Άρ-
θρου 146 ώστε να προβλέπει, εκτός από
νέες προσλήψεις και τη δυνατότητα πα-
ράτασης της εργασίας για όσους και

όσες εργάζονται...”. Η τροπολογία που
ζητήσαμε δεν πέρασε, αλλά στις 28/12
στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ξανα-
ψηφίστηκε ομόφωνα η παραμονή μας και
τελικά κερδίσαμε την επαναπρόσληψή
μας με 6μηνη σύμβαση.

Δεν σταματάμε εδώ, θέλουμε να συνε-
χίσουμε μέχρι τη μονιμοποίησή μας. Η οι-
κονομική κατάσταση είναι πολύ δύσκολη,
έχουμε ανάγκη όλοι τη δουλειά. Και
πραγματικά είμαστε αναγκαίοι στο δήμο.
Δουλεύουμε σε διάφορες υπηρεσίες, στο
Βοήθεια στο Σπίτι, στη φύλαξη, σε κοιμη-
τήρια, αποθήκες και διάφορες τεχνικές
υπηρεσίες. Το μόνιμο προσωπικό είναι
πολύ λίγο για να καλύψει τις ανάγκες, όχι
μόνο στο δήμο Αθηναίων, αλλά σε όλη
την Ελλάδα. Ούτε άδεια δεν πήραμε και
πολλές φορές μας έπαιρναν τηλέφωνο
για να πάμε για δουλειά, γιατί δεν υπήρχε
κάποιος να καλύψει το κενό. Σε κάποιες
υπηρεσίες μπορεί να είμαστε παραπάνω
από το 50% οι συμβασιούχοι. Οι μόνιμοι
συνάδελφοι είναι μαζί μας, δεν θέλουν να
φύγουμε, γιατί καταλαβαίνουν και οι ίδιοι
πόσο απαραίτητοι είμαστε. Στη δική μου
υπηρεσία, έχουμε πολύ καλή σχέση και
δεν μας αντιμετωπίζουν με διαφορετικό
τρόπο από τους άλλους μόνιμους.

Κλείνοντας θέλω να πω ότι μπορεί να
ξεκινήσαμε δύο, αλλά μετά γίναμε δέκα
και αυτή τη στιγμή συντονιζόμαστε περί-
που 70. Δεν έχει σημασία αν ήμασταν λί-
γοι στην αρχή, επιμείναμε και μπορέσαμε
να πετύχουμε πολλά πράγματα. 

Έλενα Αγαπάκη, 
Φύλακας στη Διεύθυνση Δημοτικής 

Περιουσίας, Επιτροπή 4μηνιτών/ισσών 
Δήμου Αθήνας

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ
Δεν θα περάσει

Ένα ακόμα «δωράκι» αξίας... 18,5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ αποφάσισε να κάνει η κυβέρνηση
στους μιντιάρχες μέσα στις γιορτές. Το νέο

πακέτο, που αυτή τη φορά υπογράφει το Υπουργείο
Υγείας, υποτίθεται για την καμπάνια ενημέρωσης για
τους εμβολιασμούς, είναι το τρίτο στη σειρά από την
έναρξη της πανδημίας. 

Και μαζί με τα δυο προηγούμενα -τις περιβόητες
«λίστες Πέτσα» των 22 εκατομμυρίων- ανεβάζει το
ποσό που τσεπώνουν οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ αυτούς
τους μήνες σε πάνω από σαράντα εκατομμύρια (χώ-
ρια τα εκατομμύρια που γλυτώνουν οι καναλάρχες
από την αναβολή καταβολής της ετήσιας δόσης για
τις τηλεοπτικές άδειες).

Όσο ήταν οι λίστες Πέτσα για τις ανάγκες της καμ-
πάνιας ενημέρωσης για τον κορονοϊό, άλλο τόσο εί-
ναι και η «λίστα Κικίλια» για τους εμβολιασμούς. Τη
μόνη ανάγκη που εξυπηρετούν είναι αυτή του απόλυ-
του ελέγχου της ενημέρωσης από την κυβέρνηση και
τα ίδια τα αφεντικά (μιντιακά και μη) που την στηρί-
ζουν. Το συμπλήρωμά τους είναι τα αλλεπάλληλα τις
τελευταίες βδομάδες περιστατικά λογοκρισίας, φί-
μωσης κάθε άλλης άποψης και τελικά απόκρυψης
των εγκληματικών κυβερνητικών πολιτικών στη δια-
χείριση της πανδημίας (κι όχι μόνο).

Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους στα τέλη Δε-
κέμβρη οι Financial Crimes, σχήμα της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς στον κλάδο των ΜΜΕ: “Η κυβέρνη-
ση αγκαλιά με τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ προσπα-
θούν να στήσουν καθεστώς παντοκρατορίας του Μη-
τσοτάκη. Μόλις τις τελευταίες μέρες, και ενώ η
απεργία του κλάδου έχει ανασταλεί γιατί «συνεχίζον-
ται οι διαπραγματεύσεις», δημοσιογράφοι λογοκρί-
νονται, εξαναγκάζονται σε παραίτηση ή «κόβονται»
γιατί αποκλίνουν από την γραμμή Μαξίμου που φτά-
νει απευθείας στα γραφεία σύνταξης.

Κίνδυνος
Τα «Νέα» λογοκρίνουν την Έλενα Ακρίτα γιατί

έγραψε για το σπίτι του Τσίπρα, η ΕΡΤ κόβει την εκ-
πομπή του Πάνου Χαρίτου «στεγνά» και χωρίς πολλά
πολλά, αλλά το Μαξίμου δεν μπορεί να ησυχάσει.
Ακόμα και η παραμικρή διαφοροποίηση από την
γραμμή της κυβέρνησης είναι κίνδυνος. Και έτσι φτά-
νουν να εξαναγκάζουν σε παραίτηση και την Δήμη-
τρα Κρουστάλλη, διευθύντρια σύνταξης του Βήμα-
τος -και όπως ομολογεί η ίδια σε ανάρτησή της-
αφοσιωμένη στον ΔΟΛ και στην μάχη ενάντια στην
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κατάλογος είναι πολύ μεγαλύτερος. Από τον συ-
νάδελφο, Γιάννη Νέγρη στη Σάμο που προσήχθη για
κατασκοπεία επειδή αποκάλυψε το περιβαλλοντικό
έγκλημα του στρατού, μέχρι τους δημοσιογράφους
και φωτορεπόρτερ που έφαγαν ξύλο και χημικά στις
τελευταίες κινητοποιήσεις”.

Το σκηνικό συμπληρώνει η απόπειρα διάλυσης των
εργασιακών σχέσεων στα ΜΜΕ, το μεγαλύτερο από
τα κυβερνητικά δώρα στους ιδιοκτήτες των μέσων.
“Το νομοσχέδιο για τα κανάλια, δεν χαρίζει απλώς
κάποια χρέη και πρόστιμα, αλλά διαλύει τις εργασια-
κές σχέσεις, ανοίγει τον δρόμο για μαζικές απολύ-
σεις και φυσικά αποτελεί ακόμα ένα πλήγμα στην
ενημέρωση. Η μάχη για τα εργασιακά μας δικαιώμα-
τα πάει μαζί με την μάχη για πραγματική ενημέρωση
και όχι κυβερνητική προπαγάνδα”, συνεχίζουν οι Fi-
nancial Crimes.

15/12/20, Απεργία ενάντια στον προϋπολογισμό. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

4ΜΗΝΙΤΕΣ/ΙΣΣΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

“Συνεχίζουμε για 
τη μονιμοποίησή μας”



Αφού η κυβέρνηση φούσκωσε
με ψέματα τους αριθμούς των
εμβολίων που θα έρχονταν,

και αφού εμβολιάστηκαν καλά καλά
όσοι «VIP» προλάβανε πριν την κατα-
κραυγή, ξεκίνησαν οι αναβολές των
εμβολιασμών των εργαζομένων στα
νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το επίσημο πλάνο δια-
νομής εμβολίων στα νοσοκομεία που
κοινοποιήθηκε στις 2 Γενάρη “ανα-
βάλλεται η προγραμματισμένη για τις
4 Γενάρη έναρξη των εμβολιασμών
στα νοσοκομεία Γ.Κ.Ν. Γεννηματάς
Αθήνας, Καραμανδάνειο, Βόλου, Λα-
μίας, Τρίπολης, Αμαλιάδας, Πύργου,
Καλαμάτας, Κυπαρισσίας, Γρεβενών,
Σερρών, Ξάνθης, Χαλκίδας, Ρεθύ-
μνου κλπ., στα Κ.Υ. και στο ΕΚΑΒ
Καρδίτσας, στο Ε.Ι.Α.Α” όπως αναφέ-
ρει σε ανακοίνωση της η ΟΕΝΓΕ.
“Αυτό σημαίνει ότι θα καθυστερήσει
η πρώτη φάση του εμβολιασμού που
περιλάμβανε όλα τα νοσοκομεία,
τους οίκους ευγηρίας και τα κέντρα
αποκατάστασης που ο αρχικός σχε-
διασμός προέβλεπε ότι θα ολοκλη-
ρωθεί έως τις 20 Ιανουαρίου και αρ-
κετά άλλα νοσοκομεία.”

Όπως είπε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη η Αργυρή Ερωτοκρίτου γιατρός
στο νοσοκομείο Γεννηματάς και μέ-
λος του Δ.Σ. του Σωματείου των Ερ-
γαζομένων, “πρόκειται για το δεύτε-
ρο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Αττι-
κής και μόλις έλαβα μήνυμα ότι ο εμ-
βολιασμός μου που είχε προβλεφθεί
για τις 4/1 θα γίνει, μάλλον, στις 8/1.
Τα εμβόλια δεν επαρκούν. Οι αναβο-
λές πιθανότατα έχουν να κάνουν με
την δεύτερη δόση του εμβολίου η
οποία πρέπει να γίνει την 21η μέρα
μετά την πρώτη δόση. Η κυβέρνηση
γνωρίζει ότι δεν θα έχει τον απαραί-
τητο αριθμό εμβολίων και άρα ανα-
βάλει τον πρώτο γύρο εμβολιασμών”.
Για το νοσοκομείο Σωτηρία μας ανέ-
φερε πως “αποτελεί ναυαρχίδα στην

αντιμετώπιση της πανδημίας και
όμως αναβλήθηκαν και εκεί πολλοί
εμβολιασμοί. Διάλεξαν να εμβολιά-
σουν με την απαραίτητη δημοσιότητα
για το θεαθήναι, ένα κομμάτι προσω-
πικού από την Γ’ Παθολογική κλινική
όπου διευθυντής είναι ο Κ. Συρίγος,
ο οποίος είναι σε στενή συνεργασία
με την Επιτροπή Εμπειρογνωμώνων
του Υπουργείου Υγείας”. “Με τους
ρυθμούς που προχωράνε οι εμβολια-
σμοί είναι προφανές ότι τα πλάνα της
κυβέρνησης δεν βασίζονται στην
πραγματικότητα” συμπλήρωσε. “Άλ-
λωστε ακόμα και στη Γερμανία το Ιν-
στιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, προειδοποιεί
ότι οι εμβολιασμοί θα πρέπει να συ-
νεχίσουν μέχρι και το 2022”.

Κανένας σχεδιασμός
Ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός και

αυτός στο νοσοκομείο Γεννηματάς
και μέλος του Γενικού Συμβουλίου
της ΑΔΕΔΥ και του Συντονιστικού
Νοσοκομείων μας είπε πως “δεν
υπάρχει ουσιαστικός σχεδιασμός. Τα
εμβόλια δεν επαρκούν και βάζουν σε
κίνδυνο τις ζωές όχι μόνο των ασθε-
νών του δεύτερου μεγαλύτερου νο-
σοκομείου της χώρας, που νοσηλεύει
δεκάδες περιστατικά covid-19 αλλά
και των εργαζόμενων σε αυτό, πολ-
λοί από τους οποίους ανήκουν σε ευ-
παθείς ομάδες. Είμαστε 2.000 εργα-
ζόμενοι. Θα έπρεπε να υπάρχει πρό-
βλεψη για προτεραιότητα μιας τόσο
μεγάλης μονάδας. Όμως το πρόβλη-
μα δεν αφορά μόνο το νοσοκομείο
Γεννηματάς. Στη χώρα υπάρχουν
εφτά υγειονομικές περιφέρειες. Στα
μεγάλα νοσοκομεία πέντε εξ' αυτών
οι εμβολιασμοί αναβλήθηκαν, χωρίς
μέχρι εχθές να έχει δοθεί συγκεκρι-
μένη ημερομηνία για την πραγματο-
ποίησή τους. Το γεγονός ότι αφορά
τόσο πολλά νοσοκομεία αποδεικνύει
ότι δεν πρόκειται για κάποια κατά τό-
πους λάθος διαχείριση αλλά ότι έχει

να κάνει με τις επιλογές της κυβέρνη-
σης”.

Το αλαλούμ που επικρατεί πίσω
από τα σλόγκαν και τις διαφημιστικές
καμπάνιες αποτυπώνει ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος:
“Σε νοσοκομεία της Πελοποννήσου
που αναβάλλεται ο εμβολιασμός λένε
ότι δεν φθάνουν τα εμβόλια και όσα
έχουν θα διατεθούν για να εμβολια-
στούν κατά προτεραιότητα οι υγει-
ονομικοί των νοσοκομείων της Βορεί-
ου Ελλάδος που βρίσκονται σε επι-
βαρυμένες περιοχές. Όμως αναβλή-
θηκε ο εμβολιασμός και στα νοσοκο-
μεία της Ανατολικής Μακεδονίας την
Δευτέρα με την δικαιολογία ότι φταί-
ει η αδυναμία μεταφοράς του εμβολί-
ου. Στα νοσοκομεία της Στερεάς Ελ-
λάδος και της Θεσσαλίας πλην πανε-
πιστημιακού Λάρισας αναβλήθηκαν
επίσης οι εμβολιασμοί για τη Δευτέ-
ρα 4/1. Πολλοί εργαζόμενοι που είναι
στις λίστες να εμβολιαστούν τη Δευ-
τέρα δεν γνωρίζουν ακόμη ότι ανα-
βλήθηκαν. Επίσης σε πολλά νοσοκο-
μεία της Αττικής δεν έχει ξεκαθαρίσει
εάν τελικά θα πραγματοποιηθούν οι
εμβολιασμοί την Δευτέρα όπως προ-
γραμματίστηκαν ... Είπαν ότι έχουν
ήδη παραλάβει πάνω από 83.850 εμ-
βόλια. Πού πήγαν;”

Κάθε μέρα που περνά με καθυστε-
ρήσεις και εκ των υστέρων δικαιολο-
γίες περί πρόβλεψης για εμβολιασμό
των υγειονομικών σε τρία στάδια,
στοιχίζει ανθρώπινες ζωές απλών αν-
θρώπων. Όσο και αν η κυβέρνηση
έπαιξε το χαρτί της ατομικής ευθύ-
νης η πραγματικότητα είναι πως η
διάλυση του ΕΣΥ για την οποία στε-
λέχη της περηφανεύονταν δημόσια
στέκεται τώρα εμπόδιο στην πραγμα-
τοποίηση των εμβολιασμών και η ευ-
θύνη βαραίνει την ίδια.

Δημήτρης Δασκαλάκης
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“Fascist Cops”
ΣΤΑ ΜΜΕ

Το τελευταίο (γνωστό) κρούσμα λογοκρισίας σημειώθηκε στο
Δημοτικό Ραδιόφωνο της Λάρισας. Ο μουσικός παραγωγός
Κώστας Σταυριανός, που βρέθηκε εκτός σταθμού επειδή

αφιέρωσε την τελευταία εκπομπή του στην αστυνομική βία μετά
την επέτειο Γρηγορόπουλου, μας μίλησε για τα γεγονότα:

«Η σχέση μου με το δημοτικό ραδιόφωνο της Λάρισας ξεκινάει
είκοσι χρόνια πίσω, με εκπομπές σε διαφορετικές χρονικές στιγ-
μές. Η εργασία μου ήταν πάντα εθελοντική, το έκανα επειδή μου
αρέσει το ραδιόφωνο. Τα τελευταία δυο χρόνια η εκπομπή ήταν
θεματική, δηλαδή διάλεγα ή μου πρότειναν οι ακροατές ένα θέμα
κι εγώ το ανέπτυσσα, μπορεί να ήταν ένας δίσκος, ένα συγκρότη-
μα ή ένα μουσικό κίνημα. Εννοείται ότι πάντα υπήρχαν πολιτικά
σχόλια, δεν γίνεται να μιλάς για μουσική και να μην έχεις πολιτικά
σχόλια, υπό το πρίσμα βέβαια της δικιάς μου οπτικής.

Τελευταία, λόγω κορονοϊού οι λάιβ εκπομπές σταμάτησαν και
μου πρότειναν να στείλω κάποιες έτοιμες. Έτσι παίχτηκε μία στις 17
Νοέμβρη για το Πολυτεχνείο -εξίσου πολιτική με μουσική που βγή-
κε το 1973- και αυτή στις 17 Δεκέμβρη για την οποία συζητάμε τώ-
ρα. Αυτή, μετά από όσα έγιναν στην επέτειο του Γρηγορόπουλου,
είχα την ιδέα να την αφιερώσω στην ελληνική αστυνομία. Μάλιστα
την ανακοίνωσα στην ομάδα της εκπομπής στο fb, ζητώντας από
τους ακροατές να μου προτείνουν τραγούδια. Τέσσερις μέρες μετά
την μετάδοσή της, υπήρξε ρεπορτάζ σε τοπικό σάιτ ότι η αστυνομία
είναι έξαλλη με κάποια εκπομπή που παίχτηκε στο ραδιόφωνο, ανα-
φέροντας μάλιστα το κομμάτι “Fascist Cops” των “The Kids” με το
οποίο την είχα ξεκινήσει. Ακολούθησε καταγγελία από τοπικό συνδι-
καλιστή της αστυνομίας και μία-μιάμιση ώρα μετά η ανακοίνωση
του Δήμου ότι η εκπομπή σταματάει γιατί, λέει, καταχράστηκα τη
φιλοξενία του σταθμού.

Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολλές, από ανθρώπους ατομικά αλ-
λά και από οργανώσεις, συλλογικότητες, κόμματα. Το θετικό από
όλη αυτή την ιστορία ήταν ακριβώς αυτό, οι άμεσες και μαζικές αν-
τιδράσεις που έδειξαν τα δημοκρατικά και αγωνιστικά αντανακλα-
στικά του κόσμου. Τέτοιες συμπεριφορές, μιλώντας πάντα για τον
Δήμο, γιατί των μπάτσων δεν μου προκαλεί έκπληξη, τον Δήμο κρί-
νω εγώ, είναι αντιδημοκρατικές. Το δημοτικό ραδιόφωνο -το οποίο
δεν συγκρίνεται με άλλα καθεστωτικά μέσα, είχε και έχει επίπεδο
και ποιότητα και οι εργαζόμενοί του είναι πολύ αξιόλογοι- είναι
όλων των Λαρισαίων, κανένας δήμαρχος δεν είναι ιδιοκτήτης του
επειδή τυχαίνει να έχει αυτή τη θέση. Το κυριότερο πρόβλημα είναι
ότι δημιουργεί ένα άσχημο προηγούμενο, δηλαδή στο μέλλον οι
παραγωγοί ή οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να αυτολοκρίνονται;».

Αλληλεγγύη
Ο ίδιος έστειλε κείμενο στη δισκογραφική των “The Kids” με τίτ-

λο «Αλληλεγγύη είναι η λέξη!» περιγράφοντας τα γεγονότα και
αναφέροντας ανάμεσα σε άλλα: «Η αστυνομία στην Ελλάδα δεν
ήταν ποτέ ιδιαίτερα καλή ή ευγενική απέναντι στους πολίτες. Κά-
ποιοι λένε ότι είναι δουλειά τους να ενεργούν έτσι, άλλοι σκέφτον-
ται διαφορετικά. Το πρόβλημα είναι ότι με την τελευταία κυβέρνη-
ση οι μπάτσοι έχουν απασφαλίσει, καταπατώντας κυριολεκτικά τα
ανθρώπινα δικαιώματα, παίρνοντας όλη τη βοήθεια και την κάλυψη
που χρειάζονται από το κράτος, το οποίο χρησιμοποιεί την κατά-
σταση με τον Covid ως δικαιολογία για να μας κρατήσει μακριά
από τους δρόμους και επίσης να μας κάνουν να το συνηθίσουμε…

Από τη Δευτέρα το πρωί, όταν ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι η εκ-
πομπή μου κόβεται, ένα κύμα διαμαρτυριών ξέσπασε σε όλη τη
χώρα, πολλοί άνθρωποι που δεν γνώριζα προσωπικά τηλεφώνησαν
ή έστειλαν γραπτά μηνύματα με την υποστήριξή τους, έγραψαν
άρθρα, έστειλαν επιστολές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά δεν εί-
ναι πλέον ένα προσωπικό ζήτημα, είναι θέμα Δημοκρατίας και έτσι
πρέπει να το δούμε (...) Εμείς οι λαοί έχουμε μόνο ένα όπλο και λέ-
γεται αλληλεγγύη. Ήταν μία από τις ελάχιστες φορές της ζωής
μου που είδα τους Κομμουνιστές να συνεργάζονται με τους Αναρ-
χικούς, για να δώσω ένα παράδειγμα. Ελπίζω να το ξαναδώ.

ΥΓ - Φασίστες μπάτσοι!».

Λένα Βερδέ

12/11/20, Απεργιακή ηέρα δράσης για την Υγεία. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Εγκληματικές καθυστερήσεις
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Κεραμέως ανεπίδεκτη μαθήσεως
Ανεπίδεκτη μαθήσεως είναι η κυβέρνηση σε σχέση με την

ασφαλή λειτουργία των σχολείων σε περίοδο πανδημίας.
Μέσα στη μέρα που γράφεται το άρθρο (4/1) αναμένεται η
απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων σχετικά με την
πιθανότητα ανοίγματος των σχολείων στις 11/1. Σύμφωνα με
την κυβέρνηση η απόφαση θα ληφθεί με βάση τα επιδημιολο-
γικά δεδομένα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ εξετάζε-
ται κλιμακωτό ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης, καθώς
και η διενέργεια προληπτικών τεστ.

Έχοντας την εμπειρία ότι δύο μήνες καραντίνας δεν έφτα-
σαν για να υποχωρήσουν σε μεγάλο βαθμό τα κρούσματα, γί-
νεται προφανές ότι το ζήτημα δεν είναι αν θα ανοίξουν μία
βδομάδα μετά, αλλά ποια μέτρα προστασίας πραγματικά θα
προστατεύσουν μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και δεν
θα γίνουν τα σχολεία εστίες έξαρσης της πανδημίας. 

Tέτοιο μέτρο δεν μπορεί να είναι απλά ένα κλιμακωτό ωρά-
ριο ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός 15 λεπτών σε εξωτε-
ρικό χώρο, την ώρα που για πολλές ώρες θα υπάρχει συνω-

στισμός μέσα στο σχολείο σε κλειστές αίθουσες, ειδικά τώρα
που το κρύο δεν θα επιτρέπει συνεχώς ανοιχτά παράθυρα.
Όσο για τα τεστ, που το πιθανότερο είναι ότι δεν θα γίνουν
στη μαζικότητα και τη συχνότητα που χρειάζεται, από μόνα
τους δεν αρκούν. 

“Οι μήνες που ακολουθούν είναι οι κατεξοχήν μήνες που
εκδηλώνονται οι ιώσεις στα σχολεία και η στάση της κυβέρ-
νησης μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία”,
τονίζει στην ανακοίνωσή του το δίκτυο εκπαιδευτικών η “Τάξη
μας”. “Η επιμονή του Υπουργείου σε αυτές τις συνθήκες να
αξιολογηθούν οι μαθητές, δεν είναι απλά ένα δείγμα των ιδε-
ολογικών εμμονών της δεξιάς περί ατομικής ευθύνης και
αξιολόγησης όλων. Μαζί με το δωράκι της ισότιμης αναγνώ-
ρισης των πτυχίων των κολλεγίων αποτέλεσαν μέτρα στήρι-
ξης του ιδιωτικού τομέα της εκπαίδευσης. Στην ίδια κατεύ-
θυνση η κυβερνητική επιμονή στο άνοιγμα των σχολείων δεν
έχει να κάνει σε τίποτα με τη διόρθωση των δεινών που έχει
δημιουργήσει η τηλεκπαίδευση. Γίνεται κατά κύριο λόγο για

να σωθεί η παρτίδα για τα κέρδη των εκπαιδευτικών επιχειρή-
σεων...

Είμαστε με τα ανοιχτά σχολεία, όμως με ταυτόχρονη τήρηση
όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Αναδιάταξη τώρα
των τάξεων με ολιγομελή τμήματα. Μέχρι 15 μαθητές ανά τμή-
μα. Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών και όλου του απαραίτητου
βοηθητικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας στα
σχολεία. Οργάνωση σε τακτά χρονικά διαστήματα μοριακά και
rapid test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Να επιταχθούν τώρα
κτίρια για τη δημιουργία σχολείων και αιθουσών. Να υπάρξει
άμεση καμπάνια εμβολιασμού των εκπαιδευτικών, αμέσως μετά
τους υγειονομικούς...

Οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα μας, οι μαχόμενοι εκπαι-
δευτικοί, να μετατρέψουν την 11 Γενάρη σε μέρα δράσης για
την εκπαίδευση, με συγκεντρώσεις το πρωί στις πύλες των
σχολείων με συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις πανελλαδικά”.

Μ.Ν.

Έξω οι μπάτσοι από τις σχολές

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης 30/12,
αστυνομικές δυνάμεις (ΜΑΤ, ΟΠ-
ΚΕ, ΕΚΑΜ, ΔΕΛΤΑ, Αντιτρομο-

κρατική, Δίωξη), υπό το πρόσχημα του
ελέγχου για διακίνηση ναρκωτικών ου-
σιών στον χώρο, έκαναν έφοδο στο κεν-
τρικό κτίριο των φοιτητικών εστιών του
Πανεπιστημίου Αθηνών, παραβιάζοντας
και εισβάλοντας σε δωμάτια οικοτρό-
φων, σε κοινόχρηστους χώρους των πο-
λιτιστικών ομάδων, προκαλώντας αμέ-
τρητες υλικές φθορές, ενώ εν τέλει προ-
χώρησαν σε συλλήψεις 8 ατόμων. Πραγ-
ματική αιτία αυτής της ξαφνικής εισβο-
λής, που πραγματοποιήθηκε με εντολή
της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ, είναι σαφώς
η προσπάθεια της κυβέρνησης και των
αρμοδίων να ασκήσουν τρομοκρατία
στους αγωνιζόμενους, εστιακούς και μη.
Δεν είναι καθόλου τυχαία, άλλωστε, η
χρονική συγκυρία της εισβολής, εν μέσω
γιορτών, ώστε να εξασφαλίσει την μικρό-
τερη δυνατή αντίσταση. 

Η προκλητική αυτή στάση που κατα-
πάτησε κάθε δημοκρατικό δικαίωμα και
είχε προφανώς ως στόχο τον εκφοβι-
σμό, προσέκρουσε για πολλοστή φορά
στην μαχητικότητα των εστιακών, οι
οποίοι λίγες ώρες αργότερα με ανοιχτό
κάλεσμα αλληλεγγύης στον αγώνα
πραγματοποίησαν συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας στον εξωτερικό χώρο του
κτιρίου. Το κάλεσμα βρήκε τεράστια αν-
ταπόκριση στον χώρο της αριστεράς, κι-
νητοποιώντας φοιτητικούς συλλόγους,
αλληλέγγυες συλλογικότητες, ενώ δυ-
ναμική ήταν και η παρουσία των φοιτη-
τών και φοιτητριών μελών του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος στη στήρι-
ξη του αγώνα.

Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει επα-
νειλημμένα να τρομοκρατήσει τον καθό-
λα νόμιμο και δίκαιο αγώνα των οικο-
τρόφων, ο οποίος υφίσταται από την
ανέγερση των εστιών και δυνάμωσε την
περασμένη άνοιξη με την επιβολή του

πρώτου lockdown στην χώρα, όταν η
πρυτανεία έδωσε εντολή για ολική εκκέ-
νωση των κτιρίων των φοιτητικών
εστιών, αδιαφορώντας πλήρως για την
διαμονή των φοιτητών που δεν είχαν οι-
κείο οικογενειακό περιβάλλον και για
την υγεία των οικογενειών των μετακι-
νούμενων φοιτητών. 

Δυναμικά
Οι οικότροφοι  απάντησαν δυναμικά με

την παραμονή τους στις φοιτητικές
εστίες τηρώντας μόνοι και μόνες τους τα
απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την
αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού,
ενώ η "συνδρομή" των αρμοδίων με μέσα
ατομικής προστασίας (μάσκες, απολυ-
μάνσεις, αντισηπτικά) έφτασε καθυστε-
ρημένα και ήταν σαφώς ανεπαρκής. 

Ο αγώνας των εστιακών δεν σταμάτη-
σε εκεί, αλλά συνεχίστηκε μέχρι και τον
Δεκέμβρη. Οι φοιτητές και οι φοιτή-
τριες, έδωσαν μια ηχηρή απάντηση
στην απόφαση της κυβέρνησης να περι-
κόψει το 39% της φοιτητικής μέριμνας,
προχωρώντας σε κατάληψη στις 10/12.
Η πρυτανεία, μη ανεχόμενη την αντί-
δραση των οικοτρόφων προχώρησε σε
διακοπή της σίτισης στις 12/12 και απεί-
λησε με επερχόμενη διακοπή και των

υπόλοιπων παροχών (ρεύμα, νερό, ίν-
τερνετ, τεχνική υποστήριξη κλπ), εάν
συνεχιζόταν ο αγώνας. Τα παράνομα
αυτά μέτρα και απειλές δεν πτόησαν
τους εστιακούς, οι οποίοι συνέχισαν την
κατάληψη, οργάνωσαν καθημερινή συλ-
λογική κουζίνα για την σίτιση όλων των
οικοτρόφων, ενώ στις 21/12 πραγματο-
ποιήσαν με επιτυχία κινητοποιήση στο
κέντρο της Αθήνας. Καθοριστική ημέρα
για τον αγώνα των εστιακών αποτέλεσε
η επομένη (22/12), όταν οι οικότροφοι
πραγματοποίησαν εφορεία, με την
οποία, ακολουθώντας όλες τις απαραί-
τητες διαδικασίες, παραχώρησαν δωμά-
τια σε όλους τους δικαιούχους αιτούν-
τες παράταση διαμονής, οπότε και έλη-
ξαν την κατάληψη. Οι πρυτανικές αρ-
χές, ωστόσο, χαρακτηρίζοντας ως πα-
ράνομη την παραπάνω ενέργεια των οι-
κοτρόφων και αναγνωρίζοντας την ως
συνέχιση της κατάληψης, συνέχισαν τις
απειλές ακόμη πιο έντονα, κάνοντας λό-
γο αυτήν τη φορά και για ολική αναστο-
λή της λειτουργίας των εστιών, σε περί-
πτωση μη συμμόρφωσης των φοιτητών
προς τις προσταγές της πρυτανείας. 

Λείρυα Μπέκα, 
οικότροφος ΦΕΠΑ

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης να κατεβά-

σει νομοσχέδιο που προβλέπει την ίδρυση ειδικού σώματος
της αστυνομίας για τα Πανεπιστήμια και νέους όρους στη φύ-
λαξη. Σύλλογοι ΔΕΠ, φοιτητικοί σύλλογοι, εργαζόμενοι στα
Πανεπιστήμια, ακόμα και η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πάντειου Πανεπιστημίου,
έχουν βγάλει ανακοινώσεις και ψηφίσματα που εναντιώνονται
κατηγορηματικά στην αστυνόμευση των Πανεπιστημίων. Οι
φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν μαζική κινητοποίηση
στις 17 Δεκέμβρη στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

Πολλές χιλιάδες προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές,
Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες, εργαζόμενοι και εργαζόμε-
νες στα Ιδρύματα, από 22 πανεπιστήμια πανελλαδικά, υπο-
γράφουν ψήφισμα με τίτλο “Δώστε λεφτά για την Παιδεία και
την Υγεία, όχι άλλη καταστολή και πανεπιστημιακή αστυνο-
μία”. Ανάμεσα στα άλλα το κείμενο τονίζει: “Εδώ και μήνες τα
πανεπιστήμια κλειστά, οι διαλέξεις από τις οθόνες βαφτίστη-
καν εκπαίδευση και οι απαγορεύσεις κανονικότητα. Και όλα
αυτά γιατί όπως και στην Υγεία, έτσι και στην Παιδεία η κυ-
βέρνηση επιλέγει να μη δώσει λεφτά για επαναφορά, σε όσο
το δυνατόν γίνεται δια ζώσης λειτουργία, με όλα τα μέτρα
προστασίας. Ακόμα και σε περίοδο εκτός lockdown, οι μαθη-
τές αγωνίστηκαν για 15 μαθητές ανά τάξη και πήρανε πίσω
παγουρίνο, μάσκες- τεντόπανα και καταστολή…

Στον προϋπολογισμό για το 2021 οι δαπάνες για την Υγεία -
εν μέσω πανδημίας- μειώνονται, το ίδιο και για την Παιδεία
και τη μέριμνα. Πήγαν όλα στους Μεγάλους Περιπάτους, στα
ΜΜΕ, στους πολεμικούς εξοπλισμούς, στην καταστολή, στις
μεγάλες επιχειρήσεις (βλ. AEGEAN). Η ΟΕΝΓΕ βγάζει κραυ-
γές αγωνίας για τη στήριξη των «μαχητών της πρώτης γραμ-
μής», αυτών που η κυβέρνηση τάχα χειροκροτούσε στα μπαλ-
κόνια, για να τους αφήσει άοπλους στη μάχη. Μάλλον θα
μπέρδεψε τις ΜΕΘ με τα ΜΑΤ…”

“Αποτελεί ιστορική κατάκτηση οι κανόνες της ακαδημαϊκής
ζωής και των δραστηριοτήτων εντός των Πανεπιστημίων, της
ελεύθερης και ανεμπόδιστης έρευνας, κοινωνικής και πολιτι-
κής δράσης να καθορίζονται από την ίδια την Ακαδημαϊκή κοι-
νότητα και όχι από δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες καταστο-
λής”, αναφέρει η Ανακοίνωση του ΔΣ του Συλλόγου Μελών
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών. “Τα μέτρα που ανακοινώθη-
καν δεν αφορούν στην ασφάλεια των Πανεπιστημιακών Ιδρυ-
μάτων και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Αφορούν στην κατα-
στολή και στον περιορισμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας και
μετατρέπουν τα Πανεπιστήμια σε χώρους που θα λειτουρ-
γούν με όρους και κανονισμούς επιχειρήσεων”.

Μάνος Νικολάου

και από
τις Εστίες

30/12/20, Συγκέντρωση στις Εστίες ενάντια στην εισβολή της αστυνομίας. Φωτό: Μηνάς Χρονόπουλος
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Ο εργατικός πόλεμος στην πανδημία
Στις 30 Γενάρη της χρονιάς που

έφυγε, ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας ανακήρυσσε τον

κορονοϊό ως παγκόσμια πανδημία.
Την επόμενη ημέρα ο υπουργός
Υγείας Κικίλιας κι ο πρόεδρος του
ΕΟΔΥ Αρκουμανέας ενημέρωναν τον
Μητσοτάκη σχετικά με τον νέο ιό.

“Η χώρα είναι προετοιμασμένη και
θωρακισμένη” δήλωνε τότε ο Κικί-
λιας. “Το βασικό είναι ότι δεν πρέπει
να υπάρχει ανησυχία. Είναι μια λοί-
μωξη με χαμηλή μεταδοτικότητα και
μέτρια θνητότητα, σαν μια βαριά
γρίπη. Άρα, και να έρθει κάποια
στιγμή στη χώρα μας, δε χρειάζεται
να υπάρχει πανικός. Είμαστε έτοι-
μοι” συμπλήρωνε ο Αρκουμανέας.

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά,
στην Ελλάδα, κοντά 5.000 οικογένει-
ες θρηνούν δικούς τους ανθρώπους,
ενώ συνολικά πάνω από 140.000
έχουν διαπιστωθεί θετικοί στον ιό. Η
χρονιά κλείνει με σχεδόν 100 νε-
κρούς την ημέρα από την αρρώστια
του 2020. Σε όλη την πορεία του
2020, το εργατικό κίνημα, με τους
υγειονομικούς μπροστά, μιλούσε τό-
σο για τις αιτίες όσο και για τις λύ-
σεις που θα προλάμβαναν την τρα-
γωδία. Η κυβέρνηση συστηματικά
και συνειδητά βάδισε στην αντίθετη
κατεύθυνση και γι' αυτό της ανήκει
όλη η ευθύνη.

Από τις καθησυχαστικές δηλώσεις
του περασμένου Γενάρη ο Μητσοτά-
κης, θα έφτανε τον Μάρτη, να λέει
ότι “είμαστε σε πόλεμο με αόρατο
εχθρό” και να ανακοινώνει λοκ ντά-
ουν και πρωτοφανείς περιορισμούς
κυκλοφορίας. 

Η λογική θα έλεγε ότι άμεσα θα
λαμβάνονταν εκείνες οι πρωτοβου-
λίες που θα έριχναν όλο το βάρος
στην ενίσχυση του ΕΣΥ. Αλλά, αντί
να ενισχύσουν το ΕΣΥ, το πλήγωσαν
ακόμα περισσότερο με 5.000 λιγότε-
ρους εργαζόμενους σε σχέση με το
2019 και με 550 εκατομμύρια για την
Υγεία λιγότερα στον προϋπολογισμό
του 2021. 

Ο πόλεμος δεν κηρύχθηκε τελικά
στον αόρατο κορονοϊό. Κηρύχθηκε
στους εργαζόμενους, καθώς για δε-
κάδες χιλιάδες η καραντίνα σήμαινε
την απώλεια της εργασίας τους, την
ελαστικοποίησή της μέσω της τη-
λεργασίας, ή ακόμα χειρότερα τη
συνέχιση της δουλειάς σε άθλιες –
απολύτως ακατάλληλες σε περίοδο
πανδημίας – συνθήκες.

Κηρύχθηκε στα δημοκρατικά δι-
καιώματα. Η καραντίνα στις αρχές
Μάρτη σήμαινε τεράστιες πιέσεις
ενάντια στη συνδικαλιστική κι αγωνι-
στική δράση, φτάνοντας ακόμα και
σε συλλήψεις λίγους μήνες μετά
συντρόφων/ισσών επειδή μοίραζαν
προκηρύξεις.

Δεν τα κατάφεραν ούτε μια στιγμή.

Οι αγωνιστικές διαθέσεις είχαν φανεί
τόσο με την μεγάλη διαδήλωση την
Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών στις
8 Μάρτη, όσο και με την πανεργατική
απεργία στις 18 Φλεβάρη ενάντια
στις επιθέσεις στο ασφαλιστικό, αλλά
και με μια σειρά κινητοποιήσεις τους
πρώτους μήνες του έτους.

Νοσοκομεία
Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων

πήραν τη σκυτάλη. Στις 7 Απρίλη,
στις πύλες των νοσοκομείων όλης
της χώρας συναντιούνται υγειονομι-
κοί και συμπαραστάτες για να δια-
δηλώσουν για άμεσα μέτρα ενίσχυ-
σης του ΕΣΥ. Η μέρα δράσης για
την Υγεία στις 7 Απρίλη θα γινόταν
το μοντέλο για το κίνημα των υγει-
ονομικών. Όντας αυτοί που έδιναν
τη μάχη με την πανδημία στην πρώ-
τη γραμμή, θα ξετύλιγαν ένα μπα-
ράζ απεργιακών κινητοποιήσεων και
οι διεκδικήσεις τους θα έμπαιναν
στην ατζέντα όλου του εργατικού κι-
νήματος.  

Η Εργατική Πρωτομαγιά θα ερχό-
ταν για να δώσει πανεργατικό χαρα-
κτήρα σε αυτές τις διεκδικήσεις
όταν χιλιάδες θα διαδήλωναν με όλα
τα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας κά-
νοντας θρύψαλα τις αυταρχικές
απαγορεύσεις και τα δεκανίκια του
“θα λογαριαστούμε μετά”. 

Οι συνέπειες της καραντίνας έφε-
ραν στην πρώτη γραμμή των αγώ-
νων και μια σειρά κλάδους που ορ-
γανώθηκαν και κατέβηκαν στο δρό-
μο πιο μαζικά από ποτέ. Οι εργάτες
της Τέχνης και οι εργαζόμενοι σε
επισιτισμό και τουρισμό είναι τα πιο
χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

Με σχεδόν όλη την πολιτιστική
δραστηριότητα να έχει ανασταλεί επ'
αόριστον, χωρίς συναυλίες, θεατρι-
κές παραστάσεις κι ανοιχτές εκδη-
λώσεις, χιλιάδες εργαζόμενοι κατα-
δικάστηκαν στην ανεργία, πολλοί
από αυτούς χωρίς καν να δικαιούνται
την έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
Αυτό σήμαινε τη συσπείρωση όλου
αυτού του κόσμου ανεξαρτήτως ειδι-

κότητας κι ένα μπαράζ διαδηλώσεων
“support art workers”, που ξεκινού-
σαν να οργανώνονται μέσω διαδι-
κτύου, αλλά έφταναν να γιγαντώνουν
τα συνδικάτα. Αντίστοιχα και οι ερ-
γαζόμενοι στον επισιτισμό και τον
τουρισμό, με τους χώρους εργασίας
τους κλειστούς και την κυβέρνηση
να ενισχύει τα αφεντικά τους αλλά
όχι τους ίδιους, ήταν από τους πρώ-
τους κλάδους που έσπασαν τις απα-
γορεύσεις, απήργησαν και διαδήλω-
σαν κατ' επανάληψη.  

Ο κλάδος της εκπαίδευσης επίσης
βρέθηκε κατά χιλιάδες στους δρό-
μους. Η κυβέρνηση όπως και με κά-
θε τι που είχε να κάνει με την προ-
στασία από τον κορονοϊό, έτσι και
με τα σχολεία, πότε αποφάσιζε να

τα ανοίξει και πότε τα έκλεινε. Στις
εκκλήσεις των εκπαιδευτικών και
των μαθητών για μαζικές προσλή-
ψεις προκειμένου να φτιαχτούν πε-
ρισσότερα τμήματα με λιγότερα παι-
διά στο καθένα, απαντούσε είτε με
παραλογισμούς τύπου Μαγιορκίνη
(“όσο λιγότερα παιδιά τόσο μεγαλύ-
τερος ο κίνδυνος”), είτε με το λουκέ-
το και τους ταξικούς περιορισμούς
της τηλεκπαίδευσης. Κι αυτό όσον
αφορά τα σχολεία, γιατί τις σχολές
μπροστά στον φόβο των συνελεύσε-
ων και των καταλήψεων δεν τις άνοι-
ξαν ποτέ. Το κίνημα απάντησε με
μαζικές διαδηλώσεις εκπαιδευτικών
και φοιτητών κι ένα κύμα εκατοντά-
δων μαθητικών καταλήψεων το φθι-
νόπωρο.

Αντίστοιχες αγωνιστικές προσπά-
θειες έκαναν κι άλλοι κλάδοι που
αναδείχθηκε ο ρόλος τους λόγω των
συνθηκών, όπως οι εργαζόμενοι των
σουπερμάρκετ και οι ταχυμεταφο-
ρείς. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέ-
γαμε ότι δύσκολα θα βρεθεί κλάδος
εργαζομένων που παρά τις δυσκο-
λίες που έθετε η πανδημία δεν κινη-
τοποιήθηκε, κατήγγειλε, απέργησε
ενάντια στην κυβέρνηση και την ερ-
γοδοσία.

Αντίσταση
Κι αφού η αντίσταση δεν καταλά-

βαινε από την τρομοκρατία των απο-
γευματινών ενημερώσεων Τσιόδρα –
Χαρδαλιά, η κυβέρνηση επένδυσε
στην καταστολή. Η αστυνομική βία
θα άφηνε πίσω της νεκρό τον Βασί-
λη Μάγγο στο Βόλο, γεγονός που
θα έβγαζε στους δρόμους χιλιάδες
οργισμένους νεολαίους. Η χρόνια
φαντασίωση αφεντικών και δεξιάς
για το τέλος των διαδηλώσεων έγινε
νόμος το καλοκαίρι. Ωστόσο το νο-
μοσχέδιο γινόταν σμπαράλια την
ώρα που ψηφίζονταν, με ένα γιγάν-
τιο συλλαλητήριο στο οποίο ενώθη-
κε το σύνολο της αριστεράς και δε-
κάδες εργατικά συνδικάτα. Κι αυτή
ήταν μόνο η αρχή. 

Ούτε μια φορά δεν μπόρεσαν να
εφαρμόσουν τους περιορισμούς που
προέβλεπε ο νόμος που θα σταμα-
τούσε τις διαδηλώσεις, όπως ποτέ
δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τις
απεργίες όσα ανάλογα νομοσχέδια
κι αν ψήφισε αυτή και η προηγούμε-
νη κυβέρνηση. Ακόμα και η χουντική
απαγόρευση των συναθροίσεων που
πήγε να επιβάλει ο Χρυσοχοΐδης για
να μπλοκάρει τις διαδηλώσεις του
Πολυτεχνείου και της 6ης Δεκέμβρη
στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπου-
λου, έσπασε με εμφατικό τρόπο, κα-
θώς διαδηλώσεις έγιναν. Με τον ιδι-
αίτερο τρόπο που επέβαλαν οι συν-
θήκες μεν, αλλά σίγουρα όχι με την
επικράτηση του τρόμου που επεδίω-
κε η κυβέρνηση. Όσες συλλήψεις κι
αν έκανε, το μόνο που έμεινε στον
υπουργό των μπάτσων, ήταν η διε-
θνής κατακραυγή για την αστυνομι-
κή βία κι αυθαιρεσία.

Η απεργιακή κινητοποίηση που
οργανώθηκε από τα κάτω, ως απάν-
τηση στον εξωφρενικό προϋπολογι-
σμό της νέας χρονιάς στις 15 Δεκέμ-
βρη και η πανεργατική απεργία λίγο
πριν, στις 26 Νοέμβρη, ενάντια στα
αντεργατικά σχέδια του Βρούτση,
έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο μια
χρονιά που όλοι θέλουν να την ξορ-
κίσουν για το θάνατο που έσπειρε
αυτό το σύστημα, αλλά και θα μνη-
μονεύουν για την αντίσταση που ξε-
διπλώθηκε από εργαζόμενους και
νεολαία.

Στέλιος Μιχαηλίδης

7/4/20, Συγκέντρωση στο Κέντρο Υγείας της Αμοργού

8/3/20, Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών

7/5/20, Συλλαλητήριο εργατών Τέχνης
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Αλλάζοντας η φετινή χρονιά, όλος ο κόσμος εύχεται να
φύγει το δίσεκτο 2020 ελπίζοντας σε ένα καλύτερο 2021
και πολλοί εύχονται ένα 2021 χωρίς τον γκαντέμη πρωθυ-

πουργό (το ευχόμαστε ολόψυχα και θα κάνουμε ό, τι μπορούμε
για να γίνει πράξη) αλλά ας είμαστε σοβαροί: το πρόβλημα δεν
έχει να κάνει ούτε με αριθμούς, ούτε με χρονιές, ούτε με τα αρ-
νητικά επεισόδια που ακολουθούν κατά καιρούς τις επισκέψεις
και δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Αυτό που απέδειξε περίτρανα το 2020 είναι ότι το πρόβλημα
είναι ο καπιταλισμός: ένα σύστημα που κινείται με βάση τους
τρελούς νόμους της αγοράς - που κάνει έρευνες για τα εμβόλια
μόνο όταν βεβαιωθεί ότι υπάρχει η απαραίτητη αγορά, περιμέ-
νοντας δηλαδή να πεθάνουν πρώτα μερικά εκατομμύρια άν-
θρωποι. Και μια καπιταλιστική τάξη, που μέσα σε αυτές τις ζο-
φερές συνθήκες βρίσκει ευκαιρία από τη μια να κερδοσκοπεί
ξεδιάντροπα και από την άλλη να περνάει άγριες επιθέσεις στα
εργασιακά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα. 

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 οι διεθνείς ηγέτες απηύθυναν
τα συνηθισμένα πρωτοχρονιάτικα μηνύματα για το 2020. 

“Θα έχουμε μια σπουδαία χρονιά, προβλέπω. Θα είναι φαντα-
στική. Είχαμε την καλύτερη χρονιά για την οικονομία σε ολό-
κληρη την ιστορία της χώρας» είπε ο πρόεδρος Τραμπ, αψη-
φώντας τις ήδη δυσοίωνες προβλέψεις οργανισμών όπως ο
ΠΟΕ και το ΔΝΤ για συρρίκνωση το 2020. Ο Τζόνσον δεσμεύθη-
κε ότι «θα έχει τελειώσει με το Μπρέξιτ πριν από το τέλος του
Γενάρη». Ο Μακρόν επέμεινε ότι οι «μεταρρυθμίσεις θα προχω-
ρήσουν» στην Γαλλία και ευχήθηκε να υπάρξει συμβιβασμός με
τα συνδικάτα. Ενώ ο πρόεδρος Σι Τζινπινγκ καμάρωνε για την
παγκόσμια πρωτιά της προσελήνωσης ενός κινεζικού σκάφος
στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.

Την ίδια ακριβώς μέρα, στις 31 Δεκέμβρη του 2019, στην σκο-
τεινή πλευρά του πλανήτη Γη, το γραφείο του Παγκόσμιο Ορ-
γανισμού Υγείας στην Κίνα ανάφερε ότι υπήρξαν κρούσματα
πνευμονίας «άγνωστης αιτίας» στην πόλη Γουχάν, ένα γεγονός
που δεν πέρασε ούτε στα ψιλά των ΜΜΕ. Ένα μήνα αργότερα
στις 30 Ιανουαρίου, ο ΠΟΥ κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης
ανάγκης στη δημόσια Υγεία καλώντας τις κυβερνήσεις να πά-
ρουν άμεσα μέτρα για τον νέο κορονοϊό. 

Προβλέψεις
Κοιτάζοντας πίσω τη χρονιά που πέρασε, με τον παγκόσμιο

αριθμό των θανάτων από covid να έχει ξεπεράσει το 1,7 εκατομ-
μύριο ανθρώπους, με την πανδημία να συνεχίζεται, με δισεκα-
τομμύρια ανθρώπους να ζουν σε συνθήκες ανεργίας, λοκντάουν
και μόνιμης ανασφάλειας και με τις προβλέψεις για την παγκό-
σμια οικονομία να κάνουν λόγο για μια κρίση μεγαλύτερη από
αυτήν που ακολούθησε το κραχ του 2007-8, δεν μπορεί κανείς να
μην σαρκάσει τις προβλέψεις των «αρίστων» αυτού του πλανήτη.

Τα ανφάν-γκατέ των φαρμακοβιομηχάνων και των πολιτικών
τους εκπροσώπων έγραφαν για χρόνια στα παλιά τους τα πα-
πούτσια όλες εκείνες τις έγκαιρες επιστημονικές προειδοποι-
ήσεις ότι οι προηγούμενες πανδημίες εξαιτίας του SARS-CoV-1
και MERS-CoV ήταν μέρος μιας επικίνδυνης τάσης για την εμ-
φάνιση νέων και πιο θανατηφόρων κορονοϊών. Παγώνοντας μά-
λιστα τις όποιες σχετικές έρευνες είχαν ξεκινήσει για θεραπείες
και εμβόλια γιατί δεν ήταν άμεσα επικερδείς. 

Και όταν εμφανίστηκε η επιδημία του Covid19 στην Κίνα, οι
κυβερνήσεις την αντιμετώπισαν ακροβατώντας ανάμεσα σε κα-
ραντίνες και «ανοίγματα» μπας και «σωθεί η αγορά» -με το τε-
λευταίο που τις απασχολεί να είναι η πραγματική άμυνα στην
πανδημία, δηλαδή: Το δημόσιο σύστημα υγείας, οι δημόσιες
συγκοινωνίες και βέβαια οι χώροι εργασίας που από το Μπέργ-
καμο μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα και την Δυτική Αττική ήταν οι βα-
σικοί χώροι μετάδοσης της πανδημίας. 

Όμως το 2020 δεν είχε μόνο να μας δώσει ιστορίες τρόμου
και θανάτου. Είχε μέσα του και μεγάλες και μικρές ιστορίες ελ-
πίδας. Ελπίδας που έθρεψαν, οι δεκάδες αγώνες των εργαζο-
μένων και των απλών ανθρώπων που έδωσαν τη μάχη σε όλο
τον πλανήτη για μια καλύτερη ζωή. Αγώνες που άνθησαν μέσα
στο πιο ζοφερό περιβάλλον της πανδημίας, αγώνες που νίκη-
σαν και αξίζει να τους θυμηθούμε, να τους τιμήσουμε και να
τους συνεχίσουμε τη χρονιά που έρχεται.  

Γιώργος Πίττας

ΟΓενάρης του 2020 σημαδεύτηκε από τις
πλημμύρες στην Ινδονησία και τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία

που ακολούθησαν αυτές του Αμαζονίου και της
Σιβηρίας το καλοκαίρι, δικαιώνοντας το κίνημα
ενάντια στην κλιματική αλλαγή, με την Γκρέτα
Τούνμπεργκ να γίνεται το  πρόσωπο του 1919
στους Times.

Σημαδεύτηκε όμως και από ένα φοβερό τρίμη-
νο απεργιακό ξεσηκωμό διαρκείας της εργατικής
τάξης στη Γαλλία ενάντια στην “μεταρρύθμιση”
του συνταξιοδοτικού, με μια απεργία διαρκείας
στους σιδηρόδρομους και μια σειρά από άλλους
χώρους. Οι εργαζόμενοι στην γαλλική ΔΕΗ “κατέ-
βασαν τους διακόπτες” και εκατοντάδες μεγάλες
επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λει-
τουργία τους. Στην Ινδία, το ένα πέμπτο του πλη-
θυσμού, 250 εκατομμύρια εργαζόμενοι, κατέβη-
καν σε πανεργατική απεργία ενάντια στην πολιτι-
κή της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Μόντι – με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έκλεισαν και τη χρο-
νιά τον Δεκέμβρη, κατεβάζοντας στο δρόμο αυτή
τη φορά και τους αγρότες.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων συνέχισαν να βρί-
σκονται οι μάζες στις χώρες της Μέσης Ανατο-
λής. Η  δολοφονία του ιρανού στρατηγού Σουλεϊ-
μανί στο Ιράκ από τις ΗΠΑ τις πρώτες μέρες του
χρόνου, είχε σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να κατε-
βεί μαζικά στους δρόμους της Βαγδάτης, να ει-
σβάλει στην αμερικανική πρεσβεία και να τη λεη-
λατήσει.  Η κοινωνική έκρηξη που ξεκίνησε το κα-
λοκαίρι του 2019 στο Ιράκ ρίχνοντας την κυβέρ-
νηση, συνεχίστηκε το 2020, με τις γυναίκες να
παλεύουν στην  πρώτη γραμμή.

Τον Φλεβάρη, στις εκλογές της Ιρλανδίας, εί-

δαμε να επαναλαμβάνεται περίπου ό,τι συνέβη
στην Ελλάδα το 2015: Κατέρρευσε  ο παραδοσια-
κός δικομματισμός με τα δύο κόμματα που μονο-
πωλούν την εξουσία εδώ και 100 χρόνια να πέ-
φτουν αθροιστικά στο 43% και πρώτο κόμμα να
βγαίνει το Σιν Φέιν ενώ η αντικαπιταλιστική συμ-
μαχία “Αλληλεγγύη - Οι άνθρωποι πάνω από τα
κέρδη”, στην οποία συμμετέχει η αδελφή οργά-
νωση του ΣΕΚ στην Ιρλανδία, εξέλεξε πέντε βου-
λευτές. Η δολοφονία εννέα μεταναστών στις 19
Φλεβάρη από ένα φασίστα στο Χάναου της Γερ-
μανίας οδήγησε στο ξέσπασμα μιας μαζικής κα-
τακραυγής και μαζικότατων αντιφασιστικών δια-
δηλώσεων σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα, σε
συνέχεια του κύματος αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες τον προηγούμενο χρόνο.    

Την άνοιξη του 2020 ο κορονοϊός έχει ήδη εξα-
πλωθεί στην Βόρειο Ιταλία. Οι εικόνες των μαζι-
κών θανάτων ταρακουνάνε όλο τον κόσμο αλλά
μετά το πρώτο σοκ η εργατική αντίσταση βάζει τη
σφραγίδα της: Στην Ιταλία που σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο πληρώνει σε εκείνη τη φάση το πιο βαρύ τί-
μημα οι εργαζόμενοι όχι μόνο αναδεικνύονται
στους ήρωες της πανδημίας αλλά και του αγώνα.
Από τα ναυπηγεία στο βορρά ως τις χαλυβουρ-
γίες του νότου, οι εργάτες και οι εργάτριες στα-
ματάνε την παραγωγή απαιτώντας μέτρα ασφα-
λείας ή να πάνε σπίτι τους αν η παραγωγή δεν εί-
ναι πρώτης ανάγκης. Παρόμοιες απεργίες και
διαμαρτυρίες ακολουθούν στις ΗΠΑ, τη Βρετα-
νία, τη Γαλλία. 

Η εργατική Πρωτομαγιά, γιορτάζεται με διαδη-
λώσεις στη Γαλλία, τη Νότια Κορέα, την Ινδονη-
σία, το Πακιστάν, την Γερμανία, την Τουρκία και
το Χονγκ Κονγκ όπου το μαζικό κίνημα για δημο-

κρατία, ένα χρόνο μετά το πρώτο του ξέσπασμα
δεν το βάζει κάτω. Στον Λίβανο η Πρωτομαγιά γί-
νεται κομμάτι της μαζικής επανεμφάνισης του κι-
νήματος που ανέτρεψε την κυβέρνηση το περα-
σμένο φθινόπωρο - για να ακολουθήσει ένα νέο
μαζικό ξέσπασμα διαμαρτυριών τον Αύγουστο με-
τά την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού που άφησε
πίσω της 200 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες .

Απ’ τη Νιγηρία στην Ταϋλάνδη
Η κτηνώδης ρατσιστική δολοφονία του Τζορτζ

Φλόιντ στη Μινεάπολη στις 25 Μάη ήρθε να βάλει
φωτιά σε μια άλλη πυριτιδαποθήκη, αυτή του ρα-
τσισμού και της φτώχειας στις ΗΠΑ. Ο πολύμη-
νος ξεσηκωμός - όχι μόνο της μαύρης κοινότητας
αλλά όλων των κοινοτήτων, της νεολαίας και των
συνδικάτων- που ακολούθησε, ήταν από τους με-
γαλύτερους που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα και
σημάδεψε διεθνώς τις εξελίξεις. Ήταν αυτός ο
ξεσηκωμός που οδήγησε στην ήττα του Τραμπ.
Το καλοκαίρι αυτό το κίνημα θα κλιμακώσει προ-
χωρώντας σε απεργία για τις “Ζωές των Μαύ-
ρων” για να ακολουθήσει ένας δεύτερος μεγάλος
γύρος αγώνα μετά τη δολοφονία από την αστυ-
νομία του Τζέικομπ Μπλέικ που ξεσήκωσε απερ-
γία ακόμη και ανάμεσα στους αθλητές. Η άνοιξη
κλείνει με μια ακόμη μέρα ξεσηκωμού στη Γαλλία
στις 30 Μάη όταν το πρωί χιλιάδες εργάτες δια-
δηλώνουν ενάντια στις ανακοινωμένες απολύσεις
στη Ρενό ενώ το απόγευμα το Παρίσι πλημμυρίζει
από χιλιάδες Sans-Papiers. 

Αλλά το καλοκαίρι αποδεικνύεται καυτό και έξω
από τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Τον Ιούλη εκατοντά-
δες χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν ξανά στους
δρόμους του Σουδάν στέλνοντας το μήνυμα ότι ο

ξεσηκωμός που είχε ξεκινήσει πριν 18 μήνες δεν
είχε πει την τελευταία του λέξη. Η μαζική γενική
απεργία που πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγού-
στου στην Λευκορωσία με αίτημα την παραίτηση
του επί 26 χρόνια προέδρου της, Λουκασένκο
ήταν η αφετηρία κινητοποιήσεων στην “ξεχασμέ-
νη” αυτή χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. 

Στην Ταϋλάνδη χιλιάδες διαδηλωτές συγκεν-
τρώθηκαν στο κέντρο της Μπανγκόκ στις 16 Αυ-
γούστου, στη μεγαλύτερη διαδήλωση στη χώρα
μετά την άγρια καταστολή που ακολούθησε το κί-
νημα των “Κόκκινων Πουκάμισων” το 2010. Οι απί-
στευτες διαδηλώσεις στην Ταϋλάνδη ενάντια στη
στρατιωτική χούντα και τη μοναρχία συνεχίστηκαν
στις 14 Οκτώβρη στην επέτειο του μαζικού ξεση-
κωμού ενάντια σε προηγούμενη χούντα, το 1973. 

Η Νιγηρία συνταράσσεται για πάνω από ένα
μήνα από τη νεολαιίστικη εξέγερση ενάντια στη
SARS, το ειδικό σώμα της αστυνομίας που δολο-
φόνησε δεκάδες νέους στα πλαίσια ελέγχων για
την πανδημία. Χιλιάδες τουρκοκύπριοι διαδήλω-
σαν τον Νοέμβρη και στους δρόμους της βόρειας
Λευκωσίας ενάντια στις παρεμβάσεις του Ερντο-
γάν και την προσπάθειά του να ελέγξει τις πολιτι-
κές εξελίξεις μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότη-
τα με την εκλογή του Τατάρ.

Αλλά το φθινόπωρο ανήκε στο κίνημα στη Λατι-
νική Αμερική: Στην Βολιβία, οι πραξικοπηματίες
και οι υποστηρικτές τους εισέπραξαν μια τερά-
στια ήττα καθώς στις εκλογές της 18ης Οκτώβρη,
ο υποψήφιος του MAS, Λούις Άρσε, συγκέντρωσε
πάνω από 50% και  αναγνωρίστηκε σαν νέος πρό-
εδρος της χώρας. Σε θρίαμβο του κινήματος εξε-
λίχθηκε το δημοψήφισμα στη Χιλή στις 25 Οκτώ-
βρη. Πάνω από 78% ψήφισαν υπέρ της σύνταξης

νέου Συντάγματος που θα αντικαταστήσει αυτό
που κληροδότησε η δικτατορία του Πινοτσέτ και
εκατομμύρια βγήκαν στους δρόμους για να πανη-
γυρίσουν ενάντια στην κυβέρνηση του Πινιέρα. 

Οι δρόμοι νίκησαν και στο Περού, οδηγώντας
μέσα σε πέντε μέρες τον τοποθετημένο χωρίς
εκλογές στην θέση του προέδρου Μερίνο σε πα-
ραίτηση μετά από τις διαδηλώσεις ενάντια στο
κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στη Γουατεμάλα,
ένα κομμάτι της διαδήλωσης που οργανώθηκε
ενάντια στον προϋπολογισμό λιτότητας που ψη-
φιζόταν νύχτα, έφτασε μέσα στο κοινοβούλιο και
έβαλε φωτιά. Ο Δεκέμβρης έκλεισε στην Αργεντι-
νή με μια μεγάλη νίκη για το γυνακείο κίνημα για
τη νομιμοποίηση της έκτρωσης. Προηγήθηκε η
τεράστια έκρηξη των καθημερινών μαζικών δια-
δηλώσεων στην Πολωνία που ανάγκασαν την κυ-
βέρνηση να κάνει πίσω στην  επέκταση της απα-
γόρευσης και υπέρ της ελεύθερης επιλογής της
έκτρωσης στο μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας
των τελευταίων 30 χρόνων. 

Η αντεπίθεση του Μακρόν με άξονες την ισλα-
μοφοβία και την καταστολή στη Γαλλία έφαγε μια
μεγάλη σφαλιάρα τον Δεκέμβρη όταν μισό εκα-
τομμύριο διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους
αναγκάζοντάς τον σε αναδίπλωση πάνω στο νόμο
«συνολικής ασφάλειας» που ψήφισε στη Βουλή.
Ενώ στις ΗΠΑ, η επιβεβαίωση της εκλογικής ήτ-
τας του Τραμπ σημαδεύτηκε από μαζικές διαδη-
λώσεις που έστειλαν ξανά το μήνυμα της αντίστα-
σης σε όλο τον πλανήτη: όχι μόνο ενάντια στην
πρόθεση του Τραμπ να οργανώσει την ακροδεξιά
αλλά και ενάντια στην διακυβέρνηση Μπάιντεν,
που ήδη συγκεντρώνει γύρω του όλα τα γεράκια
του νεοφιλελευθερισμού και του πολέμου. 

Παγκόσμια αντίσταση στον “γκαντέμικο” καπιταλισμό
ΗΠΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΙΡΑΚ

ΤΑΫΛΑΝΔΗ ΝΙΓΗΡΙΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΒΟΛΙΒΙΑ
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Το 2020 θα μείνει στην ιστορία
για την καταδίκη και φυλάκιση
της ναζιστικής συμμορίας της

Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής ορ-
γάνωσης τον Οκτώβρη. Ήταν η με-
γαλύτερη νίκη για το αντιρατσιστικό
και αντιφασιστικό κίνημα, αποτέλε-
σμα ενός σκληρού πολυετούς αγώ-
να που συνεχίστηκε με αμείωτη έν-
ταση όλη την προηγούμενη χρονιά.

Δεν ήταν καθόλου δεδομένη. Το
2019 είχε κλείσει με μια εισαγγελική
πρόταση ξέπλυμα για τους δολοφό-
νους ναζί. Τυχόν υιοθέτησή της από
το δικαστήριο απειλούσε να ξανα-
βγάλει τα τάγματα εφόδου στους
δρόμους να χτυπούν και να δολοφο-
νούν επανανομιμοποιημένα, ενισχυ-
μένα επιπλέον και από την κρατική
χρηματοδότηση των εκατομμυρίων
ευρώ που είχε ανασταλεί λόγω της
δίκης. Την ίδια ακριβώς στιγμή, η
κυβέρνηση της ΝΔ κλιμάκωνε τη ρα-
τσιστική της πολιτική αποθρασύνον-
τας ακροδεξιούς και φασίστες. Το
νομοσχέδιό της για το άσυλο έφερ-
νε δραματικούς περιορισμούς, μαζι-
κές απελάσεις, φυλακίσεις προσφύ-
γων και μεταναστών σε κλειστά
στρατόπεδα συγκέντρωσης, αστυ-
νομικές επιχειρήσεις-σκούπα.

Το αποτέλεσμά του ήταν οι δυο
πρώτοι μήνες του 2020 να συνο-
δεύονται με ρατσιστικές «λαοσυνά-
ξεις» στο Σύνταγμα παρουσία υπόδι-
κων χρυσαυγιτών, αλλά και στα νη-
σιά με κέντρο τη Λέσβο που συνδυά-
ζονταν με φασιστικές επιθέσεις στη
Μόρια και όλα τα κέντρα κράτησης.
Αντίστοιχα την ίδια περίοδο οι χιλιά-
δες πρόσφυγες, ανάμεσά τους γυ-
ναίκες και παιδιά, που έφταναν στον
Έβρο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με
τις σφαίρες και τα δακρυγόνα της
αστυνομίας, του στρατού και των
ακροδεξιών «πολιτοφυλάκων» που
συγκροτούνταν για να τους εμποδί-
σουν να περάσουν τα σύνορα. 

Αλληλεγγύη
Το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό

κίνημα δεν άφησε καμιά από αυτές
τις προκλήσεις χωρίς απάντηση. Η
χρονιά ξεκίνησε με τη διαδήλωση
στην επέτειο της δολοφονίας του
Πακιστανού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν
στα Πετράλωνα καθώς και με μαζική
παρουσία αντιφασιστών/τριών σε
κάθε συνεδρίαση της δίκης της Χρυ-
σής Αυγής στο πλευρό των θυμάτων
και της πολιτικής αγωγής. Στη Λέ-
σβο, οι διαδηλώσεις αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες οργανωμένες
από τα συνδικάτα και την αριστερά
άρχισαν να παίρνουν κεφάλι από τις
ακροδεξιές συγκεντρώσεις και να
δίνουν τον τόνο όταν η κυβέρνηση
αποφάσισε να στείλει τα ΜΑΤ για να
επιβάλλουν την αναγκαστική επίταξη
της γης για τη δημιουργία κλειστών

κέντρων κράτησης. «Αλληλεγγύη
στην εξέγερση στα νησιά» και
«Ανοίξτε τα σύνορα για τους πρό-
σφυγες» ήταν τα συνθήματα που
άρχισαν να ακούγονται μαζικά στις
διαδηλώσεις στην Αθήνα και πολλές
άλλες πόλεις το ίδιο διάστημα.

Η καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ όλους
αυτούς τους μήνες για τη Διεθνή
Μέρα Δράσης Κατά του Ρατσισμού
και του Φασισμού στις 21 Μάρτη, με
επισκέψεις στα στρατόπεδα, με εκ-
δηλώσεις σε εργατικούς χώρους,
σχολές και γειτονιές, με μαθητικές
συναυλίες και εξορμήσεις από άκρη
σ' άκρη της χώρας, ένωνε όλες αυ-
τές τις κινητοποιήσεις. Εκατοντάδες
πρόσφυγες και προσφύγισσες συμ-
μετείχαν δυναμικά μαζί με τα παιδιά
τους στην απεργιακή 8 Μάρτη ενάν-
τια στο σεξισμό και την καταπίεση,
ενώ στην ίδια την 21 Μάρτη κυριάρ-
χησαν τα αιτήματα: Λεφτά για μαζι-
κές προσλήψεις στα νοσοκομεία και
όχι για στρατόπεδα και ρατσιστικές
επιχειρήσεις της αστυνομίας. Σύνο-
ρα ανοιχτά για την προσφυγιά, να
κλείσουν τα στρατόπεδα - θανατο-
παγίδες στα νησιά και στην ενδοχώ-
ρα. Στη φυλακή οι ναζί - Ποτέ ξανά
φασισμός.

Αυτές οι μάχες προετοίμασαν το
έδαφος ενάντια στις κυβερνητικές
επιθέσεις με το ξέσπασμα της παν-
δημίας. Οι πρόσφυγες και οι μετανά-
στες μπήκαν από την πρώτη στιγμή
στο στόχαστρό της ως «φορείς» του
κορονοϊού, ο ρατσισμός γινόταν ο
καλύτερός της σύμμαχος στην προ-
σπάθειά της να διασπάσει το εργατι-
κό κίνημα και να επιβάλει σιωπητήριο
στους αγώνες του. Αστυνομικοί απο-
κλεισμοί των στρατοπέδων με απα-
γόρευση εξόδου ακόμα και για την
προμήθεια βασικών ειδών διαβίωσης
συνόδευαν την πολιτική της στα
καμπ στη διάρκεια της πρώτης κα-
ραντίνας. Το ρατσιστικό χαρτί δεν
περιορίστηκε στα στρατόπεδα. Ολό-
κληρες περιοχές από το Εχίνο και το
Δροσερό της Ξάνθης μέχρι τη Νέα
Σμύρνη της Λάρισας, με μεγάλο μει-

ονοτικό πληθυσμό και Ρομά αντίστοι-
χα, βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακόμα
πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα.

Παντού η ρατσιστική αυτή εκ-
στρατεία συνάντησε αντίσταση. Οι
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα
στρατόπεδα από τους πρόσφυγες,
οι οργισμένες διαδηλώσεις από τη
μειονότητα και τους Ρομά έγιναν κα-
θημερινό φαινόμενο. Αντίστοιχη
απάντηση έπαιρναν όλες οι επιθέ-
σεις: Απεργίες πείνας μεταναστών
και προσφύγων στα κρατητήρια,
όπως στο Περιστέρι, τη Γλυφάδα, τη
Βουλιαγμένη, τη Δραπετσώνα. Εξε-
γέρσεις στην Αμυγδαλέζα και την
Κόρινθο. Απανωτές καταγγελίες για
τα αστυνομικά βασανιστήρια και τις
άθλιες συνθήκες στα τμήματα.
Απεργίες μεταναστών εργατών γης
όπως στην Ημαθία.

Παράλληλα όλους αυτούς τους
μήνες δεν έλειπαν οι τοπικές αντιφα-
σιστικές κινητοποιήσεις: Από το Πε-
ριστέρι ενάντια σε χρυσαυγίτικου
τυπου επιθέσεις σε μετανάστες μέ-
χρι το Γέρακα ενάντια σε φασιστο-
σύναξη που αντιδρούσε στη δημι-
ουργία δομής προσφύγων στην πε-
ριοχή. Και από το Ηράκλειο Κρήτης
όπου η αστυνομία μαζί με τους χρυ-
σαυγίτες χτυπούσαν αντιφασίστες
μέχρι τα Χανιά ενάντια σε αντίστοι-
χες απόπειρες των χρυσαυγιτών να
βγουν από τις τρύπες τους αλλά και
μέχρι την Έδεσσα όπου ακροδεξιοί

και φασίστες προχωρούσαν σε ρα-
τσιστικές επιθέσεις ενάντια στη φι-
λοξενία προσφύγων.

Απεργίες
Η εργατική τάξη βρέθηκε ξανά

μπροστά σε κάθε στιγμή. Τα ψηφί-
σματα για την καταδίκη της ναζιστι-
κής Χρυσής Αυγής και για αλληλεγ-
γύη στους πρόσφυγες από σωμα-
τεία και συλλόγους πολλαπλασιά-
στηκαν όλους αυτούς τους μήνες,
ενώ η συμμετοχή σε κάθε αγωνιστι-
κό ραντεβού εργαζόμενων και συλ-
λόγων με τα πανό τους από δεκάδες
χώρους ήταν μόνιμη. Απεργίες όπως
αυτές στις ΜΚΟ και την Υπηρεσία
Ασύλου ενάντια στην ρατσιστική πο-
λιτική της κυβέρνησης σημάδεψαν
επίσης αυτή την περίοδο.

Όλες αυτές οι κινητοποιήσεις και
το κλίμα που δημιουργούσαν έφεραν
τις κοινότητες των μεταναστών και
τους πρόσφυγες στο κέντρο της
Πρωτομαγιάς και της μάχης ενάντια
στις εξώσεις από τα καμπ. Χιλιάδες
βρέθηκαν, εν μέσω πανδημίας, υπό
την απειλή να μείνουν στο δρόμο,
μια επίθεση που ανατράπηκε με συγ-
κεντρώσεις αλληλεγγύης, με συνεν-
τεύξεις τύπου της ΚΕΕΡΦΑ στα
στρατόπεδα, με διαμαρτυρίες σε δη-
μοτικά συμβούλια, όπως της Αθήνας.

Σταθμός σε αυτή την πορεία ήταν
το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στις 26 Ιούνη στο

Σύνταγμα. Το κίνημα Black Lives
Matter στις ΗΠΑ είχε ήδη φέρει παγ-
κόσμια έμπνευση και είχε ξεσηκώσει
μαζικές διαδηλώσεις αλληλεγγύης.
Εκείνη τη μέρα χιλιάδες μετανάστες
από τις κοινότητες του Μπανγκλαν-
τές, του Πακιστάν, του Καμερούν,
του Κογκό, της Ακτής Ελεφαντο-
στού, της Μπουρκίνα Φάσο, της Σε-
νεγάλης πλημμύρισαν τους δρό-
μους, μαζί με σωματεία, φοιτητικούς
συλλόγους, τοπικές επιτροπές της
ΚΕΕΡΦΑ από τις γειτονιές. Μαζί
τους βρέθηκαν Αφγανοί, Σύριοι και
άλλοι πρόσφυγες από τα καμπς του
Ελαιώνα, του Σχιστού, της Μαλακά-
σας και της Κορίνθου. Ενώ παρών
δήλωσε και το Σωματείο Αλβανών
Μεταναστών στην Ελλάδα.Το σύν-
θημά τους Black Lives Matter, Refu-
gee Lives Matter, Immigrant Lives
Matter! 

Με αυτή την ορμή συνεχίστηκαν
οι αγώνες όλο το καλοκαίρι, καθώς
τα σκάνδαλα της κυβέρνησης για τις
παράνομες επαναπροωθήσεις στον
Έβρο, τους εμβολισμούς βαρκών
στο Αιγαίο, τη στοχοποίηση αντιρα-
τσιστών ακόμα και για αναρτήσεις
τους στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης όπως του δασκάλου της μειονό-
τητας Τζεμαλή Μηλιαζή στην Ξάνθη,
διαδέχονταν το ένα το άλλο. Και κλι-
μακώθηκαν το Σεπτέμβρη όταν έγινε
γνωστή η ημερομηνία ανακοίνωσης
της απόφασης στη δίκη της Χρυσής
Αυγής. 

Ήταν ένας μήνας φοβερού ξεση-
κωμού, με εκδηλώσεις, συγκεντρώ-
σεις, διαδηλώσεις, αναρτήσεις πανό
και κάθε είδους δράσεις σε όλη τη
χώρα. Ο γύρος των συζητήσεων της
ΚΕΕΡΦΑ σε δεκάδες γειτονιές της
Αττικής και σε πολλές πόλεις συγ-
κέντρωσε χιλιάδες. Οι διαδηλώσεις
για την επέτειο των επτά χρόνων
από τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα καθώς και των δυο χρόνων από
τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου
ήταν οι κορυφώσεις πριν την ίδια την
7η Οκτώβρη. Ενώ για άλλη μια φορά
ο αντιφασιστικός αγώνας δενόταν με
τον αντιρατσιστικό καθώς η πυρκα-
γιά στη Μόρια οδηγούσε χιλιάδες
πρόσφυγες να διεκδικούν «Ελευθε-
ρία» ενάντια στον εγκλεισμό τους
στο νέο κολαστήριο στο Καρά Τεπέ.

Έτσι έφτασε στις 7 Οκτώβρη το
Εφετείο να είναι περικυκλωμένο από
δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές απαι-
τώντας «οι ναζί στη φυλακή» -με την
καταδικαστική απόφαση του δικαστη-
ρίου να αποδεικνύει τη δύναμη του
αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού
κινήματος που δεν σταμάτησε λεπτό
τον αγώνα του. Με αυτή τη δύναμη
θα συνεχίσει τη νέα χρονιά για να
τσακίσει οριστικά τις ρατσιστικές πο-
λιτικές και τη φασιστική απειλή.

Λένα Βερδέ

Το αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό 2020
7/10/20, Το μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Εφετείο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

26/6/20, Αντιρατσιστική διαδήλωση στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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20 ΜAΡΤΗ 2021 Διεθνής μέρα δράσης
Οδιεθνής συντονισμός αντιρατσιστι-

κών και αντιφασιστικών κινημάτων
#WorldAgainstRacism καλεί ξανά

για μια παγκόσμια ημέρα διαμαρτυρίας το
Σάββατο 20 Μαρτίου 2021. Θα πραγματοποι-
ηθούν δράσεις ενάντια σε όλες τις μορφές
ρατσισμού, ισλαμοφοβίας και αντισημιτι-
σμού, σε πολλές χώρες του κόσμου. Πρόκει-
ται για μια κινητοποίηση-σταθμός, μέσα σε
συνθήκες που κάνουν ξανά το έδαφος για
τον ρατσισμό όλο και πιο γόνιμο. Η πανδημία
ξεσκέπασε την αποτυχία αυτού του συστή-
ματος αναδεικνύοντας το πιο σκληρό πρό-
σωπο του ρατσισμού: ο αντίκτυπος του κο-
ρονοϊού παγκοσμίως, υγειονομικά, οικονομι-
κά και κοινωνικά χτύπησε δυσανάλογα τις
κοινότητες των φτωχών μαύρων, των μετα-
ναστών, των ιθαγενών, των Ρομά, των προ-
σφύγων.

Το 2020 ήταν όμως η χρονιά που πρόβαλε

και η απάντηση της εργατικής τάξης. Το κίνη-
μα Black Lives Matter ανέδειξε το βάθος του
συστημικού ρατσισμού, ξεσήκωσε ένα παγκό-
σμιο αντιρατσιστικό κίνημα, κέρδισε μεταρ-
ρυθμίσεις υπέρ της κοινωνικής πρόνοιας και
κατάφερε να ρίξει τον Τραμπ στην πρώτη του
τετραετία. Ένας ακόμη από τους στόχους της
διεθνούς κινητοποίησης της 20 Μάρτη 2021 εί-
ναι ο συντονισμός της διεθνούς αλληλεγγύης
στο κίνημα αυτό.

Έμπνευση
Η 20 Μάρτη θα σηματοδοτήσει και τη συνέ-

χιση της μάχης ενάντια στη φασιστική απειλή.
Το αντιφασιστικό κίνημα σε ολόκληρο τον
πλανήτη πήρε έμπνευση και πανηγύρισε την
ιστορική νίκη ενάντια στη Χρυσή Αυγή, αλλά η
φασιστική απειλή είναι ακόμα παρούσα. Κυ-
βερνήσεις σε όλο τον κόσμο, με μπροστάρισ-
σα την Ευρώπη φρούριο συνεχίζουν να καλ-
λιεργούν τον ρατσισμό δίνοντας τροφή στους

φασίστες. Το δίδαγμα της πάλης ενάντια στη
Χρυσή Αυγή, ότι το κλειδί για το πισωγύρισμα
της ακροδεξιάς και του φασισμού βρίσκεται
στη δημιουργία μαζικών, πλατιών και ενωτι-
κών πρωτοβουλιών που κόβουν τον δρόμο
στους φασίστες και παλεύουν για την ενότητα
των εργατών κι εργατριών ενάντια στον ρα-
τσισμό, είναι ένα από τα μηνύματα που έχει
να δώσει ο διεθνής συντονισμός του 2021.

Όπως αναφέρει το #WorldAgainstRacism
“Μπορούμε να αναπτύξουμε και να οικοδο-
μήσουμε το αντιρατσιστικό κίνημα που είναι
τόσο κρίσιμο για να διασφαλίσουμε την κα-
ταδίκη όλων των μορφών ρατσισμού, ισλα-
μοφοβίας και αντισημιτισμού. Έχουμε την
δύναμη να σταματήσουμε την άνοδο της
ακροδεξιάς”. Σε αυτή την κατεύθυνση θα
πραγματοποιηθεί στις 11 Γενάρη διεθνής σύ-
σκεψη που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα
της καμπάνιας για τις 20 Μάρτη 2021. 

Τις ίδιες μέρες που κυκλοφό-
ρησε η είδηση ενός ακόμα
ναυαγίου στη Λέσβο με μία

νεκρή και έναν αγνοούμενο, ο Μη-
ταράκης επισκέφθηκε στις
19/12/20 το Καρά Τεπέ για “αυτο-
ψία” -περισσότερο μια προσπάθεια
να μαζέψει τα ασυμάζευτα. Με πε-
ρισσό θράσος δήλωνε μπροστά
στις κάμερες “δεν συγκρίνεται με
τη Μόρια” και “προβλήματα είναι
λογικό να υπάρχουν τις πρώτες
βδομάδες”. 

Ο καταυλισμός που ανερυθρία-
στα ο υπουργός χαρακτηρίζει κα-
λύτερο από τη Μόρια έχει ήδη
πλημμυρίσει σε κάθε νεροποντή,
έχει υψηλό επίπεδο τοξικότητας
γιατί είναι γεμάτος απομεινάρια
από πυρομαχικά και μαστίζεται
από δυνατούς ανέμους. Πολλές
από τις σκηνές δεν έχουν καν δά-
πεδο και δύσκολα μπορούν να χα-
ρακτηριστούν “σκηνές”, είναι απλά
πανιά δεμένα σε πασσάλους. Όταν
ο Μηταράκης ρωτήθηκε για το
κρύο, μετά από μια αισθητή παύση
δήλωσε αόριστα ότι οι σκηνές
έχουν θωρακιστεί και έχουν γίνει
παραγγελίες σε εξοπλισμό.

Όταν ο γερμανός υπουργός
ανάπτυξης Γκ. Μίλερ είπε, επικα-
λούμενος δηλώσεις των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα, ότι στο Καρά Τεπέ
ποντίκια δαγκώνουν τα μωρά, το
Υπουργείο Μετανάστευσης έσκι-
σε τα ιμάτιά του ότι πρόκειται για
ανυπόστατες δηλώσεις. Η πραγ-
ματικότητα όμως είναι ότι οι Για-
τροί Χωρίς Σύνορα έχουν δημοσι-

εύσει επώνυμες καταγγελίες προ-
σφύγων που ζουν σε καταυλισμό
στη Σάμο ότι ποντίκια, σκορπιοί
και φίδια μπαίνουν στις σκηνές και
δαγκώνουν. Αποκορύφωμα της
φρίκης είναι ο βιασμός τρίχρονου
κοριτσιού στο Καρά Τεπέ. Όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
ΚΕΕΡΦΑ: “Στην κόλαση του Καρά
Τεπέ ζουν 997 παιδιά, κάτω των
πέντε ετών. Παιδιά που είναι υπο-
σιτισμένα, δεν έχουν πρόσβαση
σε ζεστό νερό, στο σχολείο η
έστω στην ιντερνετική εκπαίδευ-
ση. Κοιμούνται πάνω σε παλέτες,
που τους χάρισαν κάποιοι πολίτες
η και κατάχαμα στις λάσπες. 

Η βία είναι καθημερινότητα και
τα ασυνόδευτα ανήλικα κινδυ-
νεύουν καθημερινά. Ο βιασμός της
τρίχρονης προσφυγοπούλας φέρ-
νει για άλλη μια φορά στο φως τις
συνθήκες φρίκης και απαξίωσης
της ανθρώπινης ζωής  στο στρατό-
πεδο. Η καθημερινότητα των προ-
σφύγων είναι αφόρητη, καθώς η
τροφή είναι ελάχιστη, το κρύο
"μπαίνει" από παντού, η κατάθλιψη
συχνή και τα ξεσπάσματα απόγνω-
σης και βίας πυκνά και χωρίς τέ-
λος. Είναι ώρα να εγκαταλειφθεί το

ρατσιστικό δόγμα 'κάντε τους τη
ζωή κόλαση για να μην έρχονται'
που εφαρμόζει η κυβέρνηση και η
ΕΕ εφαρμόζοντας την ρατσιστική
συμφωνία με την Τουρκία”.

Επαναπροωθήσεις
Την παραμονή της πρωτοχρο-

νιάς επισκέφθηκαν τη Λέσβο ο Μη-
τσοτάκης, ο Μηταράκης και ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής Πλακιωτάκης για να
συγχαρούν την ακτοφυλακή, την
ΕΛΑΣ και το Πολεμικό Ναυτικό για
τη φύλαξη των συνόρων. Όπως
σημείωσε ο Μητσοτάκης, οι αφί-
ξεις έχουν μειωθεί τουλάχιστον
κατά 80% σε σχέση με το 2019.
Ένα 80% που μεταφράζεται σε
φόρο αίματος. Όπως αναφέρει το
Aegean Boat Report, νορβηγική
ΜΚΟ που καταγράφει τις αφίξεις
και τις επαναπροωθήσεις βαρκών,
μέσα στο 2020 κατέγραψε 321 πε-
ριπτώσεις επαναπροώθησης με
9741 θύματα, ενώ 3067 πρόσφυ-
γες δεν τους έβαλαν καν σε βάρ-
κες, αλλά σε σωσίβιες λέμβους
στη μέση της θάλασσας!

Αφροδίτη Φράγκου

ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ “ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ”
Καταδίκη του Λαγού
πρότεινε η εισαγγελέας

Την καταδίκη του Λαγού ως ηθι-
κού αυτουργού της επίθεσης
στο Συνεργείο πρότεινε στις

22/12/20 η εισαγγελέας του δικαστη-
ρίου που δικάζει σε δεύτερο βαθμό
την υπόθεση. Πρότεινε επίσης την κα-
ταδίκη των Ν. Μίχου και Θ. Μπαρέκα
για συνέργεια. Νωρίτερα είχε απολο-
γηθεί ο Μίχος, λέγοντας ότι πράγματι
συμμετείχε στη “μοτοπορεία”. 

Αυτό που έχει αποδειχθεί από τη δί-
κη ήταν η οργάνωση της επίθεσης
από την κεντρική ηγεσία της ΧΑ. Η
μάρτυρας Α. Μπάρου, πρώην στέλε-
χος της ΧΑ και σύζυγος του Μίχου, εί-
πε καθαρά ότι ο Μίχος ενημερώθηκε
για να συμμετάσχει από την Κεντρική
Διοίκηση. Ο ίδιος ο Μίχος κατέθεσε
την παρουσία Λαγού στην κεφαλή της
πορείας (κάτι που είχε καταθέσει και
στη δίκη της εγκληματικής οργάνω-
σης). Πέρα από αυτό, ανέδειξαν την
ύπαρξη μηχανισμού συγκάλυψης του
ρόλου της ηγεσίας στις επιθέσεις: και
οι δύο μίλησαν για τη γραμμή της
Χρυσής Αυγής που υπαγόρευε στους
κατηγορούμενους να πουν ότι δεν
ήταν παρόντες.

Η εισαγγελική πρόταση στη δίκη
του Συνεργείου αναγνωρίζει, λοιπόν,
ότι οι -βουλευτές τότε- Λαγός και Μί-
χος συμμετείχαν στην επίθεση κατά
του Συνεργείου, ο δε Λαγός με ηγετι-
κό και οργανωτικό ρόλο. Για τους
υπόλοιπους 4 κατηγορούμενους, κα-
θοριστικό ρόλο έπαιξε η μεγάλη δίκη
της ΧΑ. Ο Μπαρέκας βρίσκεται στη
φυλακή ως μέλος της εγκληματικής
οργάνωσης και η εισαγγελέας στο
εφετείο του Συνεργείου πρότεινε την
ενοχή του.

Η απόφαση της δίκης θα βγει στις
12/1/21. Στο μεταξύ, ο καταδικασμέ-
νος για διεύθυνση εγκληματικής ορ-
γάνωσης Λαγός κυκλοφορεί ελεύθε-
ρος στις Βρυξέλλες χάρη στην ασυλία
που απολαμβάνει ως ευρωβουλευτής.
Μάλιστα, με αφορμή το γεγονός ότι
πήρε τον λόγο σε συνεδρίαση του Ευ-
ρωκοινοβουλίου, εξαπολύοντας για
ακόμα μια φορά έναν αντιτουρκικό
οχετό, οι New York Times έβγαλαν δη-
μοσίευμα στο οποίο υπογραμμίζουν:
“Δεν είναι συνηθισμένος ευρωβουλευ-
τής. Πρόκειται για έναν καταδικασμέ-
νο εγκληματία, τον οποίο ελληνικό δι-
καστήριο έκρινε ένοχο για τη διεύθυν-
ση της βίαιης νεοφασιστικής Χρυσής
Αυγής που το ίδιο δικαστήριο έκρινε
ως εγκληματική οργάνωση”.

Ο καταδικασμένος ναζί έχει το θρά-
σος όχι μόνο να παραπονιέται για τα
βουλευτικά προνόμια που έχασε εξαι-
τίας του κορονοϊού, αλλά και να ζητά-
ει τα ρέστα για την καταδίκη του. Το
θράσος χτυπάει κόκκινο με την πρό-
σφατη ανακοίνωση του ακροδεξιού
συρφετού που δημιουργήθηκε από
την σύμπραξη διάφορων οργανώσε-
ων, ανάμεσά τους η οργάνωση του
Λαγού, ότι θα κατέβουν στις εκλογές
με επικεφαλής τον Κ. Πλεύρη. Η εμ-
πειρία ωστόσο είναι πρόσφατη: το
2019 η Χρυσή Αυγή δεν κατάφερε καν
να κάνει προεκλογική εκστρατεία, πό-
σο μάλλον να εκλέξει βουλευτές. Είναι
αστείο να νομίζει ο Λαγός ότι θα μπο-
ρέσει να τα βάλει με το κίνημα που το
κατάφερε αυτό. Αυτό που τον περιμέ-
νει είναι το κελί, όχι η βουλευτική
έδρα. Το μόνο που τον προστατεύει
ακόμα είναι η υποκρισία της ΕΕ.

Aufstehen gegen Rassismus (Αντιστα-
θείτε Ενάντια στον Ρατσισμό), Γερμα-
νία
Faellesinitiativet mod Racisme og Di-
skrimination (Ενωμένοι Ενάντια στον
Ρατσισμό και τις Διακρίσεις), Δανία
ΚΕΕΡΦΑ (Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια
στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απει-
λή), Ελλάδα
Stand Up To Racism (Αντισταθείτε
στον Ρατσισμό), Βρετανία
Unitat Contra el Feixisme i el Racisme
(Ενότητα Ενάντια στον Φασισμό και τον
Ρατσισμό), Καταλωνία
Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi (Ενω-
μένοι Ενάντια στον Ρατσισμό), Πολωνία
United Against Racism and Fascism
(Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και
τον Φασισμό), Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕΠΕ 
Επιστρέφοντας στον τόπο του
εγκλήματος 

31/12/20, Λέσβος

Καλούν
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ΠΕΜΠΤΗ 7/1
ΠΑΤΡΑ
My Market Αγ. Αντρέας 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/1
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Σκλαβενίτης (Γυφτοπούλου) 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ  
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Σκλαβενίτης Βελβενδούς 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βείκου 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  Λαική 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
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Σ/Μ Παπαγεωργίου 
(λεωφ. Δωδώνης)12μ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 11.30πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
Η επαναστατική παράδοση του
ΣΕΚΕ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη
χαρά και την ελευθερία
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7.30μμ,  Skype:
bit.ly/sekperisteri fb: ΣΕΚ Περι-
στερίου
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas
Ionias
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Σοφία Μπενζελούν

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Ν.Ηρακλείου Αττικής
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

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

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 6μμ, 
ΣΕΚ Αγίας Παρασκευής
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 8μμ, Skype:
bit.ly/sekmarousi fb: ΣΕΚ Μαρου-
σιού - Κηφισιάς
Η επανάσταση στην Αϊτή
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ,
fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Βαγγέλης Σαράντης

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Πάτρας
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη
χαρά και την ελευθερία
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 8μμ, 
fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη
Θεσσαλονίκη
200 χρόνια Ένγκελς: ο «στρατη-
γός» του επιστημονικού σοσιαλι-
σμού
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 8μμ,
fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη
Θεσσαλονίκη
Σύνταγμα και αριστερά
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7.30μμ, 
fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη
Θεσσαλονίκη
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 8μμ, 
fb: Η Εργατική Αλληλεγγύη στη
Θεσσαλονίκη 
200 χρόνια Ένγκελς: ο «στρατη-
γός» του επιστημονικού σοσιαλι-
σμού
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, 
link: bit.ly/sekvolos 
fb: ΣΕΚ Βόλου
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7.30μμ, Skype:
bit.ly/seknsmyrni fb: ΣΕΚ Νέας
Σμύρνης
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, σαλόνι εστίας
Δ’ ΦΕΠΑ και Skype: bit.ly/sekilisia
fb: ΣΕΚ Ιλισίων
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, δημαρχείο,
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ. 
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτα-
κόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, 
Skype: bit.ly/SEKAMPELO 
fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
Εγκληματική οργάνωση Χρυσή
Αυγή – Επιτέλους καταδίκη!
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ,
fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Πέρσα Κατσανούλη

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Κυψελης
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ,
fb: ΣΕΚ Γαλάτσι
Πανδημία: ανορθολογικός καπι-
ταλισμός ή επιστημονικός σοσια-
λισμός;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7.30μμ, 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα -
Πετράλωνα, Θησείο και στο 72
δημοτικό σχολείο
Κίνημα παιδείας
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπού-
λου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, 
zoom: tinyurl.com/pyrinaspetra-
lona
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι

Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Θωμάς Κατσαρός

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 6.30μμ, 
Skype: ilirida.mb2
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη
χαρά και την ελευθερία
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράι

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7.30μμ, 
πληρ: 6934 427116
Ελλάδα-Τουρκία: στη δίνη των
μεγάλων ανταγωνισμών
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ Πατήσια
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο  

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ Γκύζη
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7μμ, 
Skype: bit.ly/sekpagrati 
fb: ΣΕΚ Παγκράτι
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 8μμ, 
Skype: bit.ly/sekellinikou
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Αλέξ. Κοροβέσης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 6.30μμ, σαλόνι
εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και Skype:
bit.ly/sekzografou fb: ΣΕΚ Ζωγρά-
φου
Ομοφυλοφιλία, σεξουαλικότητα
και η πάλη για την απελευθέ-
ρωση
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7.30μμ  δημαρχείο
Νίκαιας fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας
- Κορυδαλλού
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Δόμνα Κατιμερτζή

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 8μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7.30μμ 
fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ιωαννίνων
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7μμ, 
σύλλογος δασκάλων και Zoom, 
fb: Σ.Ε.Κ. Χανίων
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
250 χρόνια Μπετόβεν – Ωδή στη
χαρά και την ελευθερία
Ομιλητής: Κων. Δανακτσής

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Ξάνθης
Η εκπαίδευση και η πανδημία
Ομιλητής: Τζεμαλή Μηλιαζήμ

Μαρξιστικά Φόρουμ

Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρ-
τητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος
προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβούλιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το
αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέ-
σα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σο-
σιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ-
ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω-

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπι-
νες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι με-
γάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε
όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε
να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνα-
τούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύ-
χει 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
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια που έχει στόχο την διαίρεση της εργατι-
κής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα
– φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που
καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να
πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετω-
πίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέ-
ρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των αν-
θρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και
φύλο καθώς και όλους τους καταπιεσμένους
να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστη-
ρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθε-
ρωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική,
πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναι-
κών και για το τέλος όλων των διακρίσεων

ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που κα-
ταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί
είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλού-
το, τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό.
Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η
εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του
κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επα-
ναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυνα-
μώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κόσμο
μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχ-
θούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνο-
λικά τον καπιταλισμό. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ εργατικη
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Το Σάββατο 9 Γενάρη κλείνουν 30
χρόνια από τη δολοφονία του αγω-
νιστή καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα

στην Πάτρα από τον Γιάννη Καλαμπόκα
και τραμπούκους της ΟΝΝΕΔ, της νεο-
λαίας της Νέας Δημοκρατίας. Η δολοφο-
νία έγινε σε μια περίοδο (1990-1991) τρο-
μερών κινητοποιήσεων και αντίστασης
στο χώρο της εκπαίδευσης και όχι μόνο,
ενάντια στην τότε κυβέρνηση του Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη. Είναι μια πολύτιμη
παράδοση για τις μάχες που δίνουν σήμε-
ρα μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί
μαζί με όλο το εργατικό κίνημα ενάντια
στον γιο του, Κυριάκο Μητσοτάκη, και
την κυβέρνησή του. Μια παράδοση που
όσο και να ήθελαν ποτέ δεν κατάφεραν
να σβήσουν. Τα συνθήματα “ο Τεμπονέ-
ρας ζει” και “καρφί και πρόκα, σε κάθε
Καλαμπόκα” δεν έλειψαν ποτέ από τις
διαδηλώσεις της νεολαίας. 

Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη από την πρώτη μέρα προσπάθη-
σε να υλοποιήσει μία κατά μέτωπο επίθε-
ση στην εργατική τάξη και τις κατακτή-
σεις της. Ιδιωτικοποιήσεις, μαζικές απολύσεις
στις λεγόμενες τότε “προβληματικές επιχειρή-
σεις”, ασφαλιστικό σφαγείο για τις ΔΕΚΟ και
τον Δημόσιο Τομέα, επιθέσεις σε μισθούς, συν-
τάξεις και τη δημόσια Παιδεία. 

Η απάντηση του εργατικού κινήματος ήταν
άμεση, με μια σειρά από χώρους να προχω-
ρούν σε δυναμικές απεργίες και καταλήψεις.
Η πιο δυνατή κατάληψη ήταν αυτή της Πειραϊ-
κής Πατραϊκής που ξεσήκωσε όλη την πόλη
της Πάτρας. Απέναντι σε απειλή εισβολής των
ΜΑΤ στο κατειλημένο εργοστάσιο κάλεσε σε
συμπαράσταση, μέσω του ραδιοσταθμού που
είχε φτιαχτεί και ανταποκρίθηκαν χιλιάδες από
εργοστάσια και γειτονιές, που πήραν στο κυ-
νήγι την αστυνομία. 

Τον Μάη του 1990 ξεκινούν μεγάλες κινητο-
ποιήσεις στην εκπαίδευση μετά την εκφρασμέ-
νη διάθεση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη να προχωρήσει σε επιθέσεις στη
δημόσια Παιδεία. Ήταν ένα δίμηνο με απερ-
γίες και πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στην
Αθήνα και σε πολλές πόλεις με αποτέλεσμα το
Υπουργείο Παιδείας να αναβάλλει τις εξετά-
σεις για τα μέσα Ιούλη, με τους εκπαιδευτι-
κούς να οργανώνουν συλλαλητήρια έξω από
τα εξεταστικά κέντρα. Διεκδικούσαν διορι-
σμούς, αυξήσεις μισθών και μείωση του ορίου
συνταξιοδότησης. 

Καταλήψεις
Το φθινόπωρο του ίδιου έτους η κυβέρνηση

ανακοινώνει πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία
που εκτός των άλλων νομοθετούσε τη λει-
τουργία ιδιωτικών ΑΕΙ, καταργούσε τα δωρέαν
συγγράμματα, περιόριζε το πανεπιστημιακό
άσυλο και τη φοιτητική συμμετοχή στην ανά-
δειξη των πανεπιστημιακών οργάνων, και επέ-
βαλε αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στα σχο-
λεία, όπως ποινικοποίηση της συμπεριφοράς
των μαθητών, καθημερινή προσευχή και έπαρ-
ση σημαίας μέχρι και την επιβολή ομοιόμορ-
φης ενδυμασίας. 

Από το τέλος Οκτώβρη μέχρι τον Δεκέμβρη,
ξεσπάει ένα τεράστιο κίνημα καταλήψεων σε
σχολεία και σχολές με διαδηλώσεις των δεκά-
δων χιλιάδων, που κλιμακώθηκαν στα μέσα Δε-
κέμβρη με δύο πανελλαδικά συλλαλητήρια
στην Αθήνα. “Λιτότητα, ανεργία, τρομοκρατία,
κάτω η Νέα Δημοκρατία” είναι το σύνθημα που

δίνει τον τόνο στις διαδηλώσεις. 
Η αντιπολίτευση δεν στήριξε τις καταλή-

ψεις. Το ΠΑΣΟΚ του Αντρέα Παπανδρέου είχε
τη θεωρία του «ώριμου φρούτου» και ο Ενι-
αίος Συνασπισμός του Φλωράκη και του Κύρ-
κου ήταν ενάντια στις «ακρότητες» και τους
«τυχοδιωκτισμούς». «Τα σχολεία πρέπει να
λειτουργούν» δήλωνε ο Φαράκος, τότε Γ.Γ
της ΚΕ του ΚΚΕ μετά από συνάντησή του με
τον Μητσοτάκη στις 12 Δεκέμβρη. Ο τότε
Υπουργός Παιδείας Βασίλης Κοντογιαννόπου-
λος αναβάλλει την εφαρμογή των διαταγμά-
των. Η κυβέρνηση πίστευε ότι όλα τα παραπά-
νω σε συνδυασμό με την ανάπαυλα των διακο-
πών για τα Χριστούγεννα θα έκαμπταν το κύμα
των καταλήψεων. Όμως το κίνημα δεν εκτονώ-
θηκε και οι καταλήψεις συνεχίζονται στις αρ-
χές Γενάρη του νέου έτους (1991).

Η κυβέρνηση περνάει στην καταστολή με
στόχο να σπάσουν οι καταλήψεις με κάθε μέ-
σο. Εγκύκλιοι του Υπουργείου για να ανοίξουν
τα σχολεία, διευθυντές που παίρνουν απου-
σίες και απειλούν τους καταληψίες, ενώ βαλ-
τοί “αγανακτισμένοι γονείς” και πολίτες δημι-
ουργούν βίαια επεισόδια έξω από τις καταλή-

ψεις. Έχοντας από πριν αυτή την εικόνα, η
ΟΛΜΕ καλεί στάση εργασίας την πρώτη μέρα
έναρξης των μαθημάτων 7 Γενάρη για να συμ-
βάλλουν οι καθηγητές στην αποτροπή τέτοιων
μεθοδεύσεων. Δημιουργούνται από τους μα-
θητές επιτροπές περιφρούρησης, κοινά συν-
τονιστικά με τους φοιτητές ενώ οι τοπικές ΕΛ-
ΜΕ βρίσκονται σε συμπαράσταση έξω από τα
σχολεία. Οι καθηγητές που αρνήθηκαν να βά-
λουν απουσίες στους μαθητές λόγω κατάλη-
ψης διώκονται πειθαρχικά.

Στην Πάτρα τα επεισόδια παίρνουν μεγαλύ-
τερη έκταση. Το απόγευμα της 8ης Γενάρη

ομάδες κρούσης της ΟΝΝΕΔ -οι
“Κένταυροι” όπως τους έλεγαν-
με επικεφαλής τον Γιάννη Κα-
λαμπόκα, γραμματέα της τοπι-
κής ΟΝΝΕΔ και δημοτικό σύμ-
βουλο Πάτρας, και άλλα στελέχη
της ΝΔ, βάζουν σε εφαρμογή το
σχέδιο της ανακατάληψης των
σχολείων κάτω από τις εντολές
του κόμματος. Ήξεραν ότι απο-
λαμβάνουν τη στήριξη των μπά-
τσων και του κράτους, που θα
έκαναν τα στραβά μάτια. Προχω-
ρούν σε βίαιες επιθέσεις σε μα-
θητές, αλληλέγγυους φοιτητές,
γονείς και εκπαιδευτικούς σε
σχολεία της πόλης. 

Με λοστό
Στο 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο στα Ψηλά

Αλώνια, μετά από συγκρούσεις και πα-
ρά τη σθεναρή αντίσταση, οι τραμπού-
κοι της δεξιάς καταφέρνουν να πραγμα-
τοποιήσουν αντι-κατάληψη. Κλιμάκιο
της ΕΛΜΕ που κατέφτασε στο συγκεκρι-
μένο σχολείο δέχτηκε τη λυσσασμένη
επίθεση των ΟΝΝΕΔιτών με σιδερολο-
στούς, καδρόνια και τσιμεντόλιθους. Ο
τραγικός απολογισμός της επίθεσης εί-
ναι πολλοί τραυματίες, κάποιοι από αυ-
τούς βαριά. Ο Νίκος Τεμπονέρας, μέλος
της ΕΛΜΕ Αχαΐας και των Παρεμβάσε-
ων, πέφτει τραυματισμένος θανάσιμα
μετά από χτύπημα με λοστό στο κεφάλι
από τον Γιάννη Καλαμπόκα. Η αστυνο-
μία έφτασε πολύ αργά, διευκολύνοντας
τους δολοφόνους να ξεφύγουν.

Λίγες ώρες μετά, ξημερώματα της 9ης
Γενάρη, επιβεβαιώνεται ο θάνατος του
Τεμπονέρα στο νοσοκομείο του Ρίο απ'
όπου ξεκίνησε μια πορεία είκοσι χιλιάδων
προς τη Νομαρχία Αχαΐας, που ζητούσε
να καταδικαστούν οι δολοφόνοι. Για τρεις

μέρες στην Πάτρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονί-
κη ξεσπούν μεγάλα πανεκπαιδευτικά συλλαλη-
τήρια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Στις
10 Γενάρη η κηδεία του Νίκου Τεμπονέρα μετα-
τρέπεται σε μια οργισμένη διαδήλωση από την
οποία δεν λείπει κανείς. Από τους μαθητές μέ-
χρι τους εργάτες της Πειραϊκής-Πατραϊκής. Την
ίδια μέρα η Αθήνα κατακλύζεται από 150.000
μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους, που δια-
δηλώνουν με σύνθημα “Κάτω η κυβέρνηση των
δολοφόνων”. Τα ΜΑΤ προχωρούν σε όργιο κα-
ταστολής με χημικά. Βόμβα ασφυξιογόνων αε-
ρίων της αστυνομίας έβαλε φωτιά στο κατάστη-
μα “Κ. Μαρούσης” στην Πανεπιστημίου. Οι πυ-
ροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο δεν κατά-
φεραν να σβήσουν τη φωτιά γιατί δέχτηκαν και
αυτοί επίθεση με χημικά από τα ΜΑΤ. Απότελε-
σμα να καούν ζωντανοί 4 άνθρωποι που βρί-
σκονταν στο κατάστημα. 

Ο Υπουργός Παιδείας Κοντογιαννόπουλος
παραιτείται και το νομοσχέδιο για την Παιδεία
αποσύρεται από τον αντικαταστάτη του στο
Υπουργείο Γ. Σουφλιά, ο οποίος ανακοίνωσε
ότι ξεκινάει διάλογο από μηδενική βάση για
την Παιδεία. Ο Γενάρης του 1991 ήταν ένα τε-
ράστιο πλήγμα για την κυβέρνηση. Κατέρρευ-
σε 2 χρόνια αργότερα κάτω από την πίεση των
εργατών και ειδικά της μεγαλειώδους απερ-
γίας της ΕΑΣ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των
δημόσιων λεωφορείων.  

Στη δίκη για τον Τεμπονέρα, η ομάδα κρού-
σης των ΟΝΝΕΔιτών απαλλάχτηκε, ενώ ο ίδιος
ο Καλαμπόκας έμεινε μόνο 7 χρόνια στη φυλα-
κή και μετά έγινε διευθυντής στην Εθνική Τρά-
πεζα στον Βόλο. Για τον ηθικό αυτουργό, την
ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η “δικαιοσύνη”
ήταν πραγματικά τυφλή, δεν έκανε τίποτα.
Όμως το έγκλημα αυτό θα την βαραίνει πάντα
όπως και το ίδιο το σύστημα και τον κρατικό
μηχανισμό που άφησε να εξελιχθεί η εκστρα-
τεία της βίαιης επανακατάληψης των σχολεί-
ων. Δικηγόρος υπεράσπισης του δολοφόνου
Καλαμπόκα ήταν ο Μιχάλης Αρβανίτης, βου-
λευτής της καταδικασμένης πλέον ναζιστικής
"Χρυσής Αυγής", επιβεβαιώνοντας τους δε-
σμούς  της δεξιάς με την ακροδεξιά. 

Το σύνθημα “Λιτότητα, ανεργία, τρομοκρατία,
κάτω η Νέα Δημοκρατία” είναι πάλι επίκαιρο.  

Μάνος Νικολάου

Πανό ΑΣΚΤ στη διαδήλωση μετά
τη δολοφονία του Τεμπονέρα
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Ο Τεμπονέρας Ζει!

10 Γενάρη 1991, 150.000 διαδηλώνουν στους δρόμους της Αθήνας
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17 ΓΕΝΑΡΗ
Τιμάμε τον
Σαχζάτ Λουκμάν
Οκτώ χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ

Λουκμάν, «Δεν ξεχνάμε δεν συγχωρούμε».
Καταφέραμε μια μεγάλη νίκη απέναντι στους
νεοναζί, του στείλαμε στη φυλακή. 

Καιρός να ξηλώσουμε τη ρατσιστική πολιτική
της κυβέρνησης απέναντι στους μετανάστες και
στους πρόσφυγες. Αυτή είναι η διεκδίκηση στην
μαύρη επέτειο απο τα 8 χρόνια της δολοφονίας
του Σαχζάτ Λουκμάν, του Πακιστανού εργάτη
στα Πετράλωνα. Κινητοποιούμαστε για να θυμί-
σουμε ότι η πολιτική των κλειστών συνόρων,
των στρατοπέδων συγκέντρωσης και της μη νο-
μιμοποίησης είναι που όπλισε τα χέρια και έδω-
σε κάλυψη στα ταγμάτα εφόδου εκείνη τη πε-
ρίοδο. Δεν εφησυχάσαμε, αλλα με την έμπνευ-
ση της 7 Οκτώβρη και τη δυναμική του κινήμα-
τος που τους τιμώρησε, δηλώνουμε οτι συνεχί-
ζουμε. Για να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες, να
ανοίξουν τα σύνορα για τους πρόσφυγες, να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και να
έρθουν οι πρόσφυγες στις γειτονιές μας. Αυτή
τη μάχη τη δίνουμε με όλα τα κομμάτια της τά-
ξης μας ενωτικά. Όπως μέσα και έξω από το
Εφετείο, θέλουμε όλη την Αριστερά ενωμένη,
τα συνδικάτα και τις κοινότητες των μετανα-
στών μαζί με την Πολιτική Αγωγή. Δε θα επιτρέ-
ψουμε στη κυβέρνηση με αφορμή την πανδημία
να βάλει στο "γύψο" τους αγώνες μας. Στις 17
Γενάρη στις 12μμ με πρωτοβουλία της Πακιστα-
νικής Κοινότητας και της ΚΕΕΡΦΑ καλούμε σε
συγκέντρωση με όλα τα μέτρα προφύλαξης και
τις αποστάσεις στην πλατεία Μερκούρη στα Πε-
τράλωνα. 

Δημήτρης Τσώλης

Ξεσηκωμός 
στον Ελαιώνα
Άλλος ένας αυθόρμητος ξεσηκωμός των προ-

σφύγων στο camp του Ελαιώνα.
Εν μέσω πανδημίας, με την κυβερνητική ρατσι-

στική εκστρατεία να οργιάζει, με παράνομες απε-
λάσεις και επαναπροωθήσεις από ένα παρακρατι-
κό μηχανισμό, πνιγμούς στο Αιγαίο, τις απάνθρω-
πες δομές 'φιλοξενίας' τύπου Καρά Τεπέ... κάποιοι
πρόσφυγες αντιστέκονται.

Τη Δευτέρα 28/12 το πρωί συγκεντρώθηκαν πε-
ρίπου 100 πρόσφυγες κάτοικοι του Ελαιώνα, στην
είσοδο του camp, διαμαρτυρόμενοι για την έξωση
τους, το κόψιμο του χρηματικού βοηθήματος της
Ύπατης Αρμοστείας και την ανολοκλήρωτη διαδι-
κασία παροχής ασύλου. Πρόκειται για έναν ακόμα
εμπαιγμό της πολιτικής του Μηταράκη που φαινο-
μενικά παρέχει άσυλο στους πρόσφυγες αλλά
ταυτόχρονα φροντίζει για τον κοινωνικό αποκλει-
σμό τους παραδίδοντάς τους στην πείνα και την
εξαθλίωση χωρίς δικαιώματα και αξιοπρέπεια.

Απαιτούμε την άνευ όρων ένταξη των προσφύ-
γων και μεταναστών στην κοινωνία χωρίς κοινωνι-
κούς και ρατσιστικούς αποκλεισμούς, με εκμάθη-
ση ελληνικών, πρόσβαση σε εργασία και κατοικία.

Η Αλληλεγγύη είναι μονόδρομος για όλους μας.

ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων-Θησείου-Ταύρου,
30/12/20

Κυκλοφόρησε στις
24 Δεκέμβρη σε

όλα τα βιβλιοπωλεία
το νέο βιβλίο του
Μαρξιστικού Βιβλιο-
πωλείου “Εγκληματική
οργάνωση Χρυσή Αυ-
γή – Η καταδίκη”. Με
το ιστορικό αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο
της 7 Οκτώβρη στο
εξώφυλλό του, είναι
μια έκδοση που πρέ-
πει να προμηθευτεί
κάθε αντιφασίστρια
και αντιφασίστας.
Πρόκειται για μια κα-
ταγραφή της πολύ-
χρονης μάχης του αν-
τιφασιστικού κινήμα-
τος, μέσα και έξω από
τη δικαστική αίθουσα,
που τελείωσε με την
ιστορική νίκη της κα-
ταδίκης και με τους
ναζί στη φυλακή.

Το βιβλίο ξεκινά με τις ομιλίες των συνηγό-
ρων Πολιτικής Αγωγής Δημήτρη Ζώτου, Θανά-
ση Καμπαγιάννη, Κώστα Παπαδάκη και Κώστα
Σκαρμέα στην πανηγυρική εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ στο Τριανόν στις 18 Οκτώβρη. Όπως
σημειώνει ο Λέανδρος Μπόλαρης στον πρόλο-
γο του βιβλίου: “Πρόκειται για παρεμβάσεις
πολύτιμες, όχι μόνο λόγω της αποφασιστικής
συμβολής της Πολιτικής Αγωγής που πλέον
αναγνωρίζεται πλατιά, αλλά και για τα πολιτικά
συμπεράσματά τους”. 

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου, γραμμένο
από τη Λένα Βερδέ και την Αφροδίτη Φράγ-
κου, είναι αφιερωμένο στην ίδια τη δίκη, με
εκτενές υλικό από την Εργατική Αλληλεγγύη
που κάλυψε ολόκληρη αυτή τη μακροχρόνια
διαδικασία. Η Εργατική Αλληλεγγύη κάλυψε το
κενό της δημοσιότητας της δίκης και έπαιξε
ρόλο ώστε τα νέα από τη δίκη να φτάσουν στις
γειτονιές, τους εργατικούς χώρους, τα πανεπι-
στήμια και τα σχολεία όπου το κίνημα έδινε τις
μάχες του.

“Πρόκειται για τη
μοναδική, μέχρι
στιγμής, συνολική
καταγραφή και πα-
ρουσίαση όλων των
φάσεων της δίκης
που κράτησε σχε-
δόν πεντέμισι χρό-
νια” αναφέρεται
στον πρόλογο.
“Όμως, η σημασία
δεν περιορίζεται μό-
νο σε αυτήν την
απαραίτητη κατα-
γραφή, δεν αφορά
μόνο ή κυρίως τους
‘συλλέκτες’ των
πρακτικών. Σε κάθε
κεφάλαιο ζωντα-
νεύει ο δολοφονι-
κός χαρακτήρας
της ναζιστικής συμ-
μορίας, αναδεικνύε-
ται η ασυλία που
απολάμβανε από

την αστυνομία και το ‘βαθύ κράτος’ συνολικό-
τερα, αλλά και η διαρκής παρουσία του αντι-
φασιστικού κινήματος. Η δίκη ξεκίνησε τον
Απρίλη του 2015 με μια απεργία και συγκέν-
τρωση στον Κορυδαλλό και τελείωσε με το αν-
θρώπινο ποτάμι της 7 Οκτώβρη του 2020 έξω
από το Εφετείο με δεκάδες συνδικάτα να κα-
λούν σε στάσεις εργασίας”.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται επίσης κείμε-
να από τους Πάνο Γκαργκάνα, Λέανδρο Μπό-
λαρη και Πέτρο Κωνσταντίνου που αναδει-
κνύουν την εμπειρία που έχει αποκτήσει το κί-
νημα μέσα από αυτή τη μεγάλη μάχη. Μια εμ-
πειρία που είναι απαραίτητη για τη συνέχιση
της πάλης ενάντια στη φασιστική απειλή. Ο
ρατσισμός, το θερμοκήπιο των φασιστών, εξα-
κολουθεί να είναι κεντρική πολιτική επιλογή
της ΝΔ και της ΕΕ - Φρούριο, ενώ όσοι έκαναν
πλάτες στη ναζιστική οργάνωση μέσα από τον
κρατικό μηχανισμό συνεχίζουν να είναι στις θέ-
σεις τους. Το βιβλίο κλείνει με ένα φωτογραφι-
κό αφιέρωμα στις τεράστιες μάχες που έδωσε
το κίνημα ενάντια στη Χρυσή Αυγή. 

«Πολύτιμο για κάθε αγωνιστή.
Δίνει στον αναγνώστη το από-
σταγμα της αποδεικτικής διαδι-
κασίας στη δίκη, αναδεικνύει
τον καθοριστικό ρόλο της πα-
ρουσίας της πολιτικής αγωγής
και εξηγεί ποιες ήταν οι κρίσι-
μες πολιτικές επιλογές πού
έχτισαν το ενιαίο μέτωπο του
αντιφασιστικού και αντιρατσι-
στικού κινήματος μέσα και έξω
από το δικαστήριο».

Δημήτρης Ζώτος, 
πολιτική αγωγή Αιγύπτιων 

Αλιεργατών στην δίκη της Χ.Α

«Η νέα έκδοση του Μαρξιστι-
κού Βιβλιοπωλείου αποτελεί ένα
σημαντικό τεκμήριο για όποιον
ενδιαφέρεται για την ιστορική
αυτή δίκη, συνοψίζοντας με
τρόπο ουσιαστικό και εύληπτο
τα βασικά πορίσματά της».

Θανάσης Καμπαγιάννης, 
πολιτική αγωγή Αιγύπτιων 

Αλιεργατών στην δίκη της Χ.Α

«Ένα βιβλίο που καταγράφει
αυθεντικά όσα οι συντάκτριες
της Εργατικής Αλληλεγγύης
παρακολουθούσαν στη δίκη
από την αρχή μέχρι το τέλος
της και που η αξία τους εξακο-
λουθεί να είναι ‘τρέχουσα’ και
όχι μουσειακή».

Κώστας Παπαδάκης, 
πολιτική αγωγή Αιγύπτιων 

Αλιεργατών στην δίκη της Χ.Α

«Περικλείει υποδειγματικά μέ-
σα στις 350 σελίδες του όλη την
ιστορία της πιο σημαντικής δί-
κης της χώρας μας μετά τη Με-
ταπολίτευση. Αξίζει να διαβα-
στεί από κάθε άνθρωπο που θέ-
λει να μάθει και να σταθεί απέ-
ναντι στο τέρας του φασισμού».

Κώστας Σκαρμέας, 
πολιτική αγωγή Αιγύπτιων 

Αλιεργατών στην δίκη της Χ.Α

Μια ιστορική έκδοση

Aνάρπαστο το ημερολόγιο ΚΕΕΡΦΑ
Ανάρπαστο έγινε το ημερολόγιο της

ΚΕΕΡΦΑ για το 2021 και ήδη έχει
ετοιμαστεί δεύτερη έκδοση.

Στις σελίδες του μπορεί κανείς να
βρει αποσπάσματα από τις αγορεύσεις
των συνηγόρων Πολιτικής Αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, δηλώσεις της
Μάγδας Φύσσα, των Αιγύπτιων αλιερ-
γατών και της οικογένειας του Σαχζάτ
Λουκμάν, αποσπάσματα από ομιλίες
του Βαγγέλη Χατζηνικολάου, της Άν-
τζελα Ντέιβις, του Λεωνίδα Κοντουδά-
κη, σκίτσα αφιερωμένα στις μεγάλες
μάχες και νίκες του αντιρατσιστικού
και αντιφασιστικού κινήματος στην Ελ-
λάδα και διεθνώς (ανάμεσα σε άλλους,
των John Antono, No Budget Epics,

Yorgos Konstantinou), καθώς και φω-
τογραφίες από αυτές τις στιγμές. Μας
γεμίζει έμπνευση από την εμπειρία της
χρονιάς που πέρασε για τα ακόμη με-
γαλύτερα καθήκοντα του κινήματος
στη χρονιά που μόλις ήρθε. Αυτό συ-
νοψίζεται άλλωστε στον τίτλο του: “Οι
ναζί στη φυλακή – Νικήσαμε, συνεχί-
ζουμε!” 

Το ημερολόγιο κοστίζει 5 ευρώ και
διανέμεται από το Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο (2105247584) και τις τοπικές
επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ (τηλ. επικοινω-
νίας 6932 828964, 210 3232871, antira-
cismfscism@yahoo.gr).
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ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Στοπ στους
φασίστες

Καταγγελία ενάντια στην επίθε-
ση φασιστοειδών σε δομή
ασυνόδευτων προσφυγόπου-

λων στο Ωραιόκαστρο στις 28/12
εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης,
την επόμενη μέρα της αποτρόπαιας
επίθεσης. Όπως αναφέρει: 

“Χθες το βράδυ μετά τις 11.00,
συμμορία 10 περίπου φασιστοειδών
οπλισμένη με μαχαίρια, καδρόνια και
σιδερολοστούς όρμησαν στην δομή
όπου διαμένουν ασυνόδευτα ανήλικα
12-15 ετών. Η δομή λειτουργεί από
το περασμένο καλοκαίρι από την εκ-
κλησία σε ακίνητο που της ανήκει. Οι
φασίστες, φωνάζοντας χυδαία ρατσι-
στικά συνθήματα και βρίζοντας,
«έσπασαν το φράκτη, όρμησαν και
έσπασαν τις πόρτες του σπιτιού για
να βρούνε τα παιδιά που τρέχανε έν-
τρομα» σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυ-
ρα. Στη συνέχεια, επιτέθηκαν με δο-
λοφονικό μένος στα ανυπεράσπιστα
προσφυγόπουλα. Ένα από αυτά με-
ταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβα-
ρά αναπνευστικά προβλήματα από
χτυπήματα στο στήθος, ενώ άλλα
τρία με ελαφρά τραύματα δέχτηκαν
τις πρώτες βοήθειες. 

Σχέδιο
Όπως δηλώνει ο δικηγόρος της

δομής, «είναι χαρακτηριστικό ότι η
ομάδα των νεαρών είχε οργάνωση
και σχέδιο, ενώ η επίθεση πραγματο-
ποιήθηκε σε κλάσματα δευτερολέ-
πτου, όπως αποδεικνύεται και από
σχετικό υλικό». Τα φασιστοειδή απο-
θρασύνονται από την προκλητική
στάση της αστυνομίας, ενώ με ευθύ-
νη της παραμένει ασύλληπτος ο κα-
ταδικασμένος ναζί Παππάς. 

Οι εργαζόμενοι/ες και οι κάτοικοι
της Θεσσαλονίκης και του Ωραιοκά-
στρου συγκεκριμένα, έχουν δείξει ξα-
νά και ξανά την αλληλεγγύη τους
στους πρόσφυγες και έχουν διεκδι-
κήσει με κινητοποιήσεις μαζί με τους
εκπαιδευτικούς ότι όλα τα προσφυ-
γόπουλα θα κάτσουν στα θρανία και
θα μένουν σε ανθρώπινες συνθήκες.
Ξέρουν πολύ καλά πώς να απομονώ-
σουν τους κάθε λογής φασίστες, που
βλέποντας ότι η προσπάθειά τους να
οργανώσουν κινητοποιήσεις “αγανα-
κτισμένων κατοίκων” ενάντια στα νέα
κέντρα κράτησης πέφτει στο κενό,
προχωράνε σε δολοφονικές επιθέ-
σεις κατά το παράδειγμα της ΧΑ. Δη-
λώνουμε απερίφραστα πως όποιος
εμπνέεται από τις δολοφονικές πρα-
κτικές των χρυσαυγιτών, θα έχει την
ίδια τύχη με αυτούς. Απαιτούμε την
άμεση σύλληψη των δραστών!

Στη φυλακή οι φασίστες – καλοδε-
χούμενοι οι πρόσφυγες!”.

AΡΓΕΝΤΙΝΗ Νόμιμη επιτέλους η έκτρωση
Η τεράστια νίκη στην Αργεντινή ολοκληρώ-

θηκε λίγες μέρες πριν τελειώσει το 2020.
Ο νόμος για τη νομιμοποίηση της έκτρω-

σης πέρασε και από τη Γερουσία και είναι πλέον
πραγματικότητα. Το γυναικείο και το εργατικό κί-
νημα στην Αργεντινή δίνουν έναν διαρκή αγώνα
εδώ και χρόνια, και τώρα δικαιώνονται.

Τον Ιούνη του 2018, όταν ακόμη κυβερνούσε ο
δεξιός Μαουρίσιο Μάκρι, είχε περάσει από τη
Βουλή αντίστοιχος νόμος, αλλά τον είχε μπλοκά-
ρει η Γερουσία το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς.
Τότε είχε ανοίξει μια συζήτηση για το αν η ήττα
στη Γερουσία θα ήταν και οριστική ήττα του κινή-
ματος. Ο αγώνας όμως συνεχίστηκε και εντάθηκε. 

Τώρα οι δρόμοι από το Μπουένος Άιρες μέχρι
κάθε γωνιά της Αργεντινής γέμισαν με κόσμο
που πανηγύριζε. Χοροί, τραγούδια αλλά και πολ-
λά κλάματα από συγκίνηση για μια αλλαγή που
πολλοί έλεγαν ότι δεν θα ερχόταν ποτέ. Μια ολό-
κληρη γενιά νέων γυναικών έχει μπει στην πολιτι-
κή μέσα από τους μαζικούς αγώνες ενάντια στη
βία κατά των γυναικών και υπέρ του δικαιώματος
στην έκτρωση. Η παρέμβαση της αντικαπιταλι-
στικής Αριστεράς ήταν καθοριστική ώστε αυτό
το κίνημα να έχει στο κέντρο του τους αγώνες
στο δρόμο και τη σύνδεση με τους αγώνες ολό-
κληρης της εργατικής τάξης. Το πράσινο μαντίλι
(υπέρ του δικαιώματος στη διακοπή της κύησης)
μετατράπηκε σε σύμβολο του ανυποχώρητου
αγώνα, του ριζοσπαστισμού, και η παρουσία
μπλοκ του πράσινου μαντιλιού σε κάθε αγώνα,
σε κάθε απεργία, σήμαινε εγγύηση για το ότι οι
γυναίκες είναι στην πρώτη γραμμή και ότι ο αγώ-
νας θα πάει ως το τέλος.

Η νίκη έχει διαστάσεις που ξεπερνούν τα όρια
της Αργεντινής. Πρώτα σε επίπεδο Λατινικής
Αμερικής. Οι δεξιές κυβερνήσεις και η συμμαχία

τους με καθολικές και προτεσταντικές εκκλησίες
βλέπουν το νόμο της Αργεντινής σαν πολύ μεγά-
λη απειλή. Η νίκη του Μάκρι στις εκλογές του
2015 ήταν η αφορμή για το βεβιασμένο συμπέ-
ρασμα ότι εξελίσσεται δεξιά στροφή στην Αρ-
γεντινή. Ακολούθησε το μεγαλύτερο πισωγύρι-
σμα, η νίκη του Μπολσονάρο στη Βραζιλία στα
τέλη του 2018 και το ακροδεξιό πραξικόπημα
στη Βολιβία στα τέλη του 2019. Σε όλες τις περι-
πτώσεις αποδείχθηκε ότι, ακόμη και όταν το
μπλοκ της αστικής τάξης συσπειρώνεται γύρω
από ό,τι πιο οπισθοδρομικό, δεν εξασφαλίζεται
σταθερότητα. Τώρα το κίνημα στην Αργεντινή
παίρνει τη ρεβάνς γιατί πάει ακόμη πιο πέρα από
ό,τι είχαν στο μυαλό τους οι από πάνω. 

Η δεξιά έβλεπε την πίεση από τα κάτω και πί-
στευε τότε ότι μπορούσε να φτάσουν σε ένα
συμβιβασμό για να λυθεί με τους δικούς τους

όρους. Η κατάσταση ξέφυγε από τα χέρια τους
χάρη στις ασταμάτητες διαδηλώσεις και απερ-
γίες, στις εκατοντάδες χιλιάδες που πήραν μέ-
ρος σε αλλεπάλληλα μεγάλα ραντεβού του κινή-
ματος. Το αντιδραστικό μπλοκ κατάφερε ορισμέ-
νες τροποποιήσεις του νόμου στην τελική ευ-
θεία, ενώ θα προσπαθήσει να βάλει και εμπόδια
μέσω των δικαστηρίων, αλλά όλοι εκτιμούν ότι
έχει πολύ λίγα όπλα πλέον στη διάθεσή του. 

Το γυναικείο κίνημα της Αργεντινής ήταν αυτό
που το 2018 έπιασε ξανά το νήμα των απεργιών
της 8 Μάρτη και από εκεί μεταδόθηκε στην Ισπα-
νία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι δεσμοί που
έχουν χτιστεί ανάμεσα στο γυναικείο και στα
υπόλοιπα κομμάτια του εργατικού κινήματος ση-
μαίνουν πως ο ενθουσιασμός της νίκης και της
όρεξης για αγώνα απλώνεται παντού. 

Νίκος Λούντος

Λεφτά για την Υγεία όχι για Ραφάλ
Στις 11 Ιανουαρίου έρχεται στην Βουλή η σύμβαση για την προμήθεια

των 18 μαχητικών αεροσκαφών Rafale ενώ στα τέλη του μήνα αναμέ-
νεται στην Αθήνα η γαλλίδα υπουργός Άμυνας Παρλί με νέα ανανεω-

μένη γαλλική πρόταση για τις φρεγάτες Belharra.

Η προμήθεια 18 αεροσκαφών τύπου Rafale τα οποία, μαζί με τα οπλικά
συστήματα που θα φέρουν, θα αγγίξουν τα 2,32 δισ. ευρώ αναμένεται να
γίνει σε τρεις δόσεις παραλαβών, με έξι αεροσκάφη στην κάθε μία. Τα
πρώτα έξι αναμένεται να παραδοθούν τον Ιούνιο του 2021. Ανάμεσα στα
«στρατηγικά πλεονεκτήματα» των Rafale αναφέρεται ο οπλισμός τους με
πυραύλους αέρος - αέρος Meteor «οι οποίοι θα δώσουν ασύμμετρο πλεο-
νέκτημα στην Ελλάδα στο Αιγαίο» αλλά και για «συστήματα αέρος – εδά-
φους, όπου οι δυνάμεις του πεζικού κατευθύνουν με μεγάλη ακρίβεια σε
στόχο εδάφους τον πύραυλο που εκτοξεύεται από το αεροπλάνο». 

Ο υπουργός ΥΠΕΘΑ Παναγιωτόπουλος, δήλωσε καμαρώνοντας ότι «η
κυβέρνηση με προεξάρχοντα τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη προχώρησε
σε αύξηση του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ από τα 3.35 δις συνολικά το
2020 στα 5.44 δις για το 2021 επιστρέφοντας στα επίπεδα δαπανών της
δεκαετίας 2000-2010». Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ΕφΣυν η κυβέρνηση
περιμένει «πρόσκληση» από την Άγκυρα για τον 61ο γύρο των διερευνητι-
κών επαφών με τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη να δηλώ-
νει: «Δουλεύουμε για την ειρήνη». 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας δουλεύει. Ποτέ στην ιστορία οι εξοπλισμοί
δεν δούλεψαν για την ειρήνη. Δούλεψαν για τον πόλεμο.  Η συνεχής κλιμάκω-
ση των εξοπλισμών ανάμεσα στα στρατόπεδα των ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ την πε-
ρίοδο του Ψυχρού Πολέμου όχι μόνο δημιούργησε μια ισορροπία του τρόμου
που εγκυμονούσε ανά πάσα στιγμή τον πυρηνικό όλεθρο αλλά μεταφράστηκε
σε μια σειρά από αιματηρούς περιφερειακούς πολέμους με ένα απίστευτο οι-
κονομικό κόστος που κλήθηκαν να πληρώσουν οι λαοί σε όλες τις πλευρές. 

Σήμερα, αυτή η νέα «αγορά του (21ου) αιώνα» είναι μια εξωφρενική σπατά-
λη στο όνομα της «ασφάλειας» σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση βαθαί-
νει και η Ελλάδα μετράει μέχρι στιγμής 5.000 νεκρούς από τον Covid19. Οι
απώλειες του «πολέμου κατά της πανδημίας», όπως συνηθίζουν να τον ονο-
μάζουν οι ίδιοι οι κυβερνητικοί, ήδη έχουν φτάσει τους νεκρούς που άφησε
πίσω της μόνο στην ελληνοκυπριακή πλευρά η τελευταία πολεμική σύρραξη
με την Τουρκία στην Κύπρο το 1974. Κι όμως η κυβέρνηση μειώνει κατά μισό
δις ευρώ τις δαπάνες για εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό για τα Νοσοκο-
μεία την ίδια στιγμή που «επενδύει» 2,3 δις επιπλέον ευρώ για υπερσύγχρονα
επιθετικά όπλα. Επιλογές που αφενός μεταφράζονται σε μεγαλύτερη εμπλο-
κή στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ και της Γαλλίας στην ευρύτερη περιοχή,
αφετέρου εγκυμονούν νέα θερμά επεισόδια και συρράξεις σε αυτό το επικίν-
δυνο παιχνίδι ανταγωνισμού με τον τουρκικό καπιταλισμό για τον έλεγχο της
Ανατολικής Μεσογείου.

Σε αυτά τα παράλογα σχέδια δεν χωράει καμιά απολύτως συναίνεση.
Σύμφωνα με τον Α. Ζαχαριάδη στην iefhmerida, «οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙ-
ΖΑ πάνε στην κοινοβουλευτική επιτροπή για τα Rafale “με μισό ναι”» θέτον-
τας προϋποθέσεις όπως το «να κατατεθεί ένα πλήρες σχέδιο σε βάθος δε-
καετίας που να περιλαμβάνει ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με φρεγά-
τες ανοιχτής θαλάσσης». Πρόκειται για ένα ακόμη ολίσθημα στην εντελώς
λάθος κατεύθυνση (Στην πρόσφατη ψήφιση των πολεμικών δαπανών στη
συζήτηση για τον προϋπολογισμό, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του Μέ-
ΡΑ25 είχαν ψηφίσει παρών ενώ κατά είχαν ψηφίσει οι βουλευτές του ΚΚΕ).

Η μόνη απλή και καθαρή απάντηση στην προκλητική σπατάλη των εξοπλι-
σμών είναι αυτή που έδωσαν οι μαθητές στα συλλαλητήρια της περασμένης
χρονιάς: «Λεφτά για την Υγεία και την Παιδεία και όχι για τα Rafale». 

Γιώργος Πίττας



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΒREXIT Η συμφωνία δεν φέρνει την “ομαλότητα”

ΟΤζόνσον και η Δεξιά στη Βρετανία πανη-
γυρίζουν και παρουσιάζουν σαν μεγάλη

τους επιτυχία ότι τελικά, στο παρά πέντε,
υπήρξε συμφωνία με την ΕΕ και το Μπρέξιτ
ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες όχι με ξαφνικό
θάνατο, αλλά με μια σχετική ομαλότητα.

Οι πανηγυρισμοί βρίσκονται σε πλήρη διά-
σταση με την πραγματικότητα της ζωής των
απλών ανθρώπων στη Βρετανία. Ο κορονοϊός
θερίζει, την τελευταία βδομάδα καταγράφονται
διαρκώς πάνω από 50.000 καθημερινά κρού-
σματα. Οι υποσχέσεις για έγκαιρο μαζικό εμβο-
λιασμό έχουν μετατραπεί σε φιάσκο, και οι υγει-
ονομικές αρχές δίνουν οδηγίες για απίστευτους
πειραματισμούς. Το εκκρεμές του λοκντάουν
συνεχίζει να κινείται χωρίς καμιά λογική, από το
άνοιγμα στο κλείσιμο. Στις δυο πλευρές των συ-
νόρων, στη Μάγχη, συνεχίζουν να συσσωρεύον-
ται αμέτρητα φορτηγά και οι οδηγοί τους, καθη-
λωμένοι από το άγνωστο γραφειοκρατικό τοπίο

της συμφωνίας με την ΕΕ, και από τις απαιτή-
σεις των ελέγχων που έχει επιβάλει η πανδημία.

Στο μεταξύ, 400 χιλιάδες άνθρωποι παρακο-
λούθησαν την ονλάιν συνάντηση που οργάνω-
σε το συνδικάτο των εκπαιδευτικών NEU την
Κυριακή 3 Γενάρη και 6.000 καινούργια μέλη
γράφτηκαν στο συνδικάτο την ίδια μέρα. Η ορ-
γή στα σχολεία είναι πολύ μεγάλη, με εκπαι-
δευτικούς, μαθητές και γονείς να δηλώνουν ότι
η κυβέρνηση Τζόνσον τους κάνει μπαλάκι πιε-
σμένη από τους καπιταλιστές που ζητάνε
άνοιγμα της οικονομίας. Εντωμεταξύ, οι πανη-
γυρισμοί για το τέλος της ταλαιπωρίας από τη
διαδικασία του Μπρέξιτ διαψεύδονται από τις
προβλέψεις των ίδιων των Βρετανών τραπεζι-
τών και των συνδέσμων της εργοδοσίας που
προβλέπουν πως η Βρετανία θα είναι η πιο κα-
θυστερημένη από τις πλούσιες χώρες στο να
ανακάμψει από την καθίζηση με αφορμή την
πανδημία.

Η συμφωνία για το Μπρέξιτ κάθε άλλο
παρά λύνει τα προβλήματα για το βρε-
τανικό καπιταλισμό. Η αντιπαράθεση

με την ΕΕ έφτασε μέχρι το τέλος γιατί και οι
δύο πλευρές για τους δικούς τους λόγους δεν
είχαν πολλά περιθώρια συμβιβασμού. 

Από τη μια μεριά η ΕΕ είχε στη διάθεσή της
όλους τους εκβιασμούς του εμπορικού πολέ-
μου για να στριμώξει τη Βρετανία. Σκοπός της
ΕΕ είναι η Βρετανία, ακόμη και έξω από την
ΕΕ, να υπακούει σε όλους τους κανόνες (εμ-
πορικούς, βιομηχανικούς, περιβαλλοντικούς
και άλλους) σαν να ήταν εντός. Το επιχείρημα
των Βρυξελλών είναι πως αν η Βρετανία αφε-
θεί να αποφασίζει, θα λειτουργεί σαν “Σιγκα-
πούρη του Τάμεση”, δηλαδή οι επιχειρήσεις
της θα ανταγωνίζονται τις ευρωπαϊκές δίπλα
στην πόρτα της ΕΕ. Μέσω αυτού του εκβια-
σμού η Βρετανία πρέπει να υπακούει στις ευ-
ρωπαϊκές αποφάσεις χωρίς να συμμετέχει σε
αυτές. Προφανώς μια τέτοια συμφωνία δεν
ικανοποιεί την κυβερνώσα Δεξιά στη Βρετανία
που έχει συσπειρωθεί γύρω από το στόχο της
“ανάκτησης της κυριαρχίας” που είχαν “κλέ-
ψει” οι Βρυξέλλες. Η μόνη πίεση προς την άλ-
λη κατεύθυνση πάνω στον Τζόνσον ήταν από
τη μεριά των καπιταλιστών που στην πλειοψη-

φία τους είδαν το Μπρέξιτ σαν αρνητική εξέλι-
ξη, αλλά και ακόμη και όσοι το υποστήριξαν ή
το αποδέχθηκαν, φοβούνταν τον πανικό που
θα μπορούσε να προκαλέσει ένα “σκληρό”
Μπρέξιτ χωρίς συμφωνία.

Ο συμβιβασμός στον οποίο τελικά έφτασαν,
από τη μια μεριά δίνει χρονικό περιθώριο στις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανασυνταχθούν,
από την άλλη δίνει την πολυπόθητη “κυριαρ-
χία” στη Βρετανία σε διάφορους τομείς. Τυπι-
κά, η ΕΕ υπέγραψε μια συμφωνία ελεύθερου
εμπορίου, όπως θα γινόταν με μια οποιαδήπο-
τε εξωτερική χώρα. Όμως στην πράξη η ΕΕ
κρατάει πάνω στο τραπέζι το όπλο των δα-
σμών και του εμπορικού πολέμου. Και η Βρε-
τανία δεν είναι μια οποιαδήποτε εξωτερική
χώρα. Το 2019, το 43% των εξαγωγών της
Βρετανίας κατευθύνθηκαν στην ΕΕ. Ένα με-
γάλο μέρος των καπιταλιστών της είναι εξαρ-
τημένο από αυτή τη σχέση. 

Όσο και ελεύθερο δασμών και να είναι το
εμπόριο, επιστρέφουν τα σύνορα, οι έλεγχοι
στα τελωνεία, οι περιορισμοί στις διαδρομές
και τις στάσεις που μπορούν να κάνουν οι
φορτηγατζήδες μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες.
Οι εταιρείες θα πρέπει να κάνουν δηλώσεις
για εισαγωγές και εξαγωγές, ενώ τα προϊόντα,

ιδιαίτερα τα τρόφιμα, θα πρέπει να έχουν επι-
πλέον πιστοποιητικά. Η Βρετανία κέρδισε ότι
δεν θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό
που θα επιτηρεί το αν το Λονδίνο “παίζει δί-
καια” στον ανταγωνισμό. Αλλά αυτό που έκα-
νε η ΕΕ ήταν να κρατήσει για τον εαυτό της το
δικαίωμα ότι σε οποιοδήποτε σημείο θεωρή-
σει πως οι κινήσεις της Βρετανίας “αδικούν”
τους δικούς της καπιταλιστές, θα μπορεί να
επιβάλλει δασμούς και κυρώσεις. Εξάλλου,
όλα αυτά αφορούν μόνο το εμπόριο αγαθών.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες, που για τη
Βρετανία και ιδαίτερα για το Σίτι του Λονδίνου
έχουν τεράστια σημασία, εκεί δεν υπάρχει
προς το παρόν καμιά συμφωνία για δραστη-
ριότητες χωρίς δασμούς. Μπορεί δηλαδή να
υπάρχουν καλά νέα για τη βρετανική Δεξιά,
αλλά δεν υπάρχουν καλά νεά για τους Βρετα-
νούς καπιταλιστές, και αυτή είναι μια αντίφα-
ση που όσο βαθαίνει κάνει τον βρετανικό καπι-
ταλισμό να ανησυχεί. Οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς
έκαναν μια έρευνα μεταξύ των πιο διακεκριμέ-
νων οικονομικών συμβούλων του συστήματος
και πήραν μόνο αρνητικές απαντήσεις για τις
προοπτικές. Οι τραπεζίτες προβλέπουν ότι το
βρετανικό ΑΕΠ δεν θα φτάσει στα προ πανδη-
μίας επίπεδα πριν από τις αρχές του 2023. Με
το που διακοπούν τα προγράμματα επιδοτή-
σεων των μισθών για τις επιχειρήσεις που
έχουν παγώσει τις δραστηριότητες τους, εκα-
τοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθούν
άνεργοι.

“Θάλασσα” με τα εμβόλια
Μέσα σε όλα αυτά, η κυβέρνηση Τζόνσον

κατάφερε να τα θαλασσώσει και με τα εμβό-
λια. Με αρχικό στόχο δύο εκατομμύρια εμβο-
λιασμούς τη βδομάδα, έπιασε τελικά 250.000.
Για να καλύψει το κενό, προχωράει σχέδια για
αύξηση της χρονικής απόστασης ανάμεσα
στις δύο δόσεις από τις τρεις στις 12 βδομά-
δες. Παράλληλα κυκλοφόρησε πως θα επιτρέ-
ψει οι δύο δόσεις να γίνουν με διαφορετικά
εμβόλια στο ίδιο άτομο (ένα της Pfizer και ένα
της Astrazeneca). Η ανικανότητα των καπιταλι-
στών και των υπουργών τους έχουν ανεβάσει

ξανά τους θανάτους στα ύψη, όχι η “βρετανι-
κή μετάλλαξη” του κορονοϊού, πίσω από την
οποία προσπαθεί να κρυφτεί ο Τζόνσον.

Η ηγεσία των Εργατικών και ο επικεφαλής
της, Κιρ Στάρμερ, δεν κάνουν αντιπολίτευση
στην κυβέρνηση Τζόνσον. Συνεχίζουν να
έχουν σαν κύρια ενασχόληση την εκδίκηση
απέναντι στον αριστερό, πρώην ηγέτη του
κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν και σε όλο το αρι-
στερό δυναμικό που μπήκε μαζικά στο κόμμα
τα τελευταία χρόνια και το οποίο τώρα εγκα-
ταλείπουν τρέχοντας ή εκδιώκονται. 

Με τέτοια κυβέρνηση και αντιπολίτευση, το
καπάκι της οργής έσκασε απροειδοποίητα
στους εκπαιδευτικούς. Μετά τη διαδικασία
της περασμένης Κυριακής που ίσως να είναι η
μεγαλύτερη ονλάιν συνδικαλιστική πρωτοβου-
λία που έχει οργανωθεί ποτέ στον κόσμο, οι
δάσκαλοι και οι καθηγητές απειλούν με απερ-
γία αν η κυβέρνηση τους στείλει απροστάτευ-
τους στα σχολεία. 

“Η συνάντηση έγινε την παραμονή Πρωτο-
χρονιάς” εξηγεί η Μίκι, συνδικαλίστρια στο
Νότιο Λονδίνο, μιλώντας στην εφημερίδα So-
cialist Worker. “Ξεκαθαρίσαμε πως ο κίνδυνος
για την ασφάλειά μας από ένα πλήρες άνοιγ-
μα των σχολείων είναι πολύ μεγάλος και θα
ασκήσουμε το δικαίωμά μας να μην μπούμε
σε μη ασφαλή εργασιακό χώρο. Προχωράμε
σε δράση όλοι μαζί για να εξασφαλίσουμε ότι
όλοι θα είναι όσο πιο ασφαλείς γίνεται. Από τη
μεριά των εκπαιδευτικών έχουν παρθεί όλα τα
δυνατά μέτρα. Αλλά η κυβέρνηση αρνείται να
κάνει αυτό που της αναλογεί: να προσλάβει κι
άλλους εκπαιδευτικούς και να αυξήσει τον
αριθμό των κτηρίων”. Μετά τη μεγάλη συνάν-
τηση, το μήνυμα απλώθηκε με επίσης μαζικές
ονλάιν συνελεύσεις συλλόγων εκπαιδευτικών
σε όλη τη χώρα. Σύλλογοι γονέων και συνδι-
κάτα μη-εκπαιδευτικών, εργαζόμενων στα
σχολεία δηλώνουν τη συμπαράστασή τους και
παίρνουν πρωτοβουλίες στην ίδια κατεύθυν-
ση. Τα ψέματα του Τζόνσον έχουν πολύ κοντι-
νή ημερομηνία λήξης.

Νίκος Λούντος

Συγκέντρωση συνδικαλιστών στο Λούισχαμ, Νότιο Λονδίνο. Φωτό: Guy Smallman

Απέραντες ουρές φορτηγών στο Ντόβερ
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