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Δεν “μεγαλώνει η Ελλάδα”,
μεγαλώνει η πολεμική απειλή

Oικονομία και Πολιτικήσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Λεφτά για 
Υγεία-Παιδεία
-Όχι για Ραφάλ
και φρεγάτες

Την προμήθεια των 18 μαχητικών αεροσκαφών Rafale
υπερψήφισαν στη Βουλή η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και
η Ελληνική Λύση ενώ το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 καταψήφι-

σαν τις τρεις εγκριτικές συμβάσεις. 

Η νέα «αυτή αγορά του αιώνα», όπως και αυτή των δύο φρε-
γατών που πρόκειται να ακολουθήσει, λειτουργεί πολλαπλώς
σε βάρος των εργαζομένων, της νεολαίας, της πλειοψηφίας
του λαού. Τη στιγμή που οι νεκροί από τον κορονοϊό ξεπερνάνε
τις 5.500 και το ΕΣΥ, τσακισμένο από τις περικοπές, αγκομαχά-
ει να στηρίξει τη μάχη ενάντια στην πανδημία, τον εμβολιασμό
και συνολικά τη δημόσια υγεία, η κυβέρνηση έφερε με τη μορ-
φή «κατεπείγοντος» την ψήφιση της προμήθειας των μαχητι-
κών αεροσκαφών που μαζί με τα οπλικά τους συστήματα θα
αγγίξουν τα 2,32 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια εξωφρενική και
παράλογη σπατάλη εν μέσω της νέας βαθιάς οικονομικής κρί-
σης, σε βάρος της υγείας, των μισθών, των συντάξεων, όλων
εκείνων που θα έπρεπε κανονικά να είναι η κατεπείγουσα προ-
τεραιότητα της οποιασδήποτε κυβέρνησης. 

Μια σπατάλη, που ομολόγησαν ξεδιάντροπα οι δικηγόροι
που την εκπροσώπησαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΣτΕ
(όπου συζητήθηκαν προσφυγές συνταξιούχων για τα αναδρο-
μικά τους και τρία δώρα-επιδόματα) χρησιμοποιώντας σαν επι-
χειρήματα ότι «για την ασφάλεια της χώρας» θα αγοραστούν
18 γαλλικά αεροσκάφη Rafale και δύο φρεγάτες καθώς και ότι
δαπανήθηκαν τεράστια ποσά για την κατασκευή του φράκτη
στον Έβρο! 

Αν η σπατάλη είναι η μια όψη αυτού του ακριβού νομίσμα-
τος, η άλλη είναι η κλιμάκωση των πολεμικών προετοιμασιών
της κυβέρνησης. Πολεμικών προετοιμασιών που αφορούν αφε-
νός στην αναβάθμιση της συμμετοχής του ελληνικού στρατού
σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις αφετέρου στην στρατιωτική κλι-
μάκωση της έντασης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο
με την Τουρκία. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυ-
νας Παναγιωτόπουλος: «Η προμήθεια των αεροσκαφών ουσια-
στικά αλλάζει τις ισορροπίες ισχύος στο Αιγαίο απέναντι στην
Τουρκία». 

Πόλεμος
Οι πολεμικές προετοιμασίες και ανταγωνισμοί καθώς και οι

ανατροπές των ισορροπιών, ουδέποτε οδήγησαν σε ειρήνη λει-
τουργώντας «αποτρεπτικά», αντίθετα οδήγησαν σε πολέμους,
όπου το μάρμαρο πλήρωσαν οι στρατιώτες, η νεολαία, οι εργα-
ζόμενοι, οι απλοί άνθρωποι στις δύο πλευρές των συνόρων. 

Γι’ αυτούς τους λόγους, η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει
τις δαπάνες για τα Rafale, είναι απαράδεκτη, ιδιαίτερα για ένα
κόμμα που στο παρελθόν κρατούσε στάση αποκλιμάκωσης των
εξοπλισμών. Η όποια κριτική έκανε αφορούσε τη διαδικασία
της υπογραφής της «διάτρητης» σύμβασης και όχι στην ουσία.
Την ίδια κριτική έκανε το ΜέΡΑ 25, που καταψήφισε την αγορά,
όχι για λόγους αρχής, αλλά τονίζοντας ότι οι συμβάσεις «είναι
διάτρητες». 

Το ΚΚΕ καταψήφισε υποστηρίζοντας ότι οι εξοπλισμοί αυτοί
«συνδέονται πρωτίστως με τις ανάγκες των ΝΑΤΟϊκών σχεδια-
σμών και όχι με την υπεράσπιση των συνόρων». Λες και η απειλή
για πολεμική σύρραξη με την Τουρκία υπάρχει «για την υπερά-
σπιση των συνόρων» και όχι για τα συμφέροντα των πολυεθνι-
κών και των καπιταλιστών, ένθεν κακείθεν, στην Ανατολική Με-
σόγειο. Λες και θα ήταν όλα εντάξει αν τα αεροπλάνα ήταν αγο-
ρασμένα από μια υπερδύναμη εκτός των νατοϊκών σχεδιασμών.

Η μοναδική απάντηση της Αριστεράς, του εργατικού και του
νεολαιίστικου κινήματος απέναντι στην πολεμοκάπηλη πολιτική
της ΝΔ είναι ένα ξεκάθαρο όχι στους εξοπλισμούς, όχι στον
πόλεμο για τα συμφέροντα των καπιταλιστών. 

Tην Τρίτη 19 Γενάρη, καθώς η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο
τυπογραφείο, ψηφιζόταν στην

Βουλή, το νομοσχέδιο της επέκτασης
της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο πέλα-
γος από τα έξι στα δώδεκα ναυτικά μί-
λια, με την ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ,
την Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25 να
έχουν ταχθεί υπέρ, ενώ το ΚΚΕ να δη-
λώνει «παρών». 

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια ιστο-
ρικής σημασίας απόφαση, καθώς η Ελ-
λάδα «διευρύνει -για πρώτη φορά από
το 1947- την έκταση της επικράτειάς
της». Στο νομοσχέδιο αναφέρεται επί-
σης ότι «η Ελληνική Δημοκρατία επιφυ-
λάσσεται για την άσκηση και στις λοι-
πές περιοχές της Επικράτειάς της των
αντίστοιχων δικαιωμάτων της». 

Η επέκταση στο Ιόνιο, είναι μια επιθε-
τική κίνηση στη γεωπολιτική σκακιέρα
των ανταγωνισμών στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο με ρητά διατυπω-
μένο στόχο την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ» της κυ-
ριαρχίας του ελληνικού κράτους που
συνοδεύεται από την αναβάθμιση των
συμφερόντων του ελληνικού καπιταλι-
σμού στην ευρύτερη περιοχή.

H τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρ-
νησης (αλλά και της αντιπολίτευσης)
βασίζεται στον ισχυρισμό ότι έχει μαζί
της το «διεθνές δίκαιο». Όμως το «διε-
θνές δίκαιο» και οι διεθνείς συνθήκες λί-
γο έχουν να κάνουν με το δίκαιο. Είναι
προϊόντα ανταγωνισμών, συγκρούσεων
και συμμαχιών ανάμεσα σε άρχουσες
τάξεις και αποτυπώνουν την ισχύ και τις
επιδιώξεις σε μια δεδομένη περίοδο. Η
περίπτωση της Σύμβασης για το Δίκαιο
της Θάλασσας που υπογράφτηκε μετά
από παζάρια δεκαετιών το 1982 και άρ-
χισε να τίθεται σε ισχύ από το 1994, εί-
ναι μια τέτοια περίπτωση καθώς έχει γί-
νει θερμοκήπιο έντασης και ανταγωνι-
σμών σε πολλά σημεία του πλανήτη.

Όσον αφορά στην κόντρα ανάμεσα
στον ελληνικό και τον τουρκικό καπιτα-
λισμό, μια εικόνα του τι σημαίνει η επέ-
κταση στο Αιγαίο έχει δώσει (ΕφΣυν
24/10/17) ο Αλέξης Ηρακλείδης, καθη-
γητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο: «Με τυχόν επέκταση στα
12 μίλια, η Ελλάδα σχεδόν θα διπλασία-
ζε την κυριαρχία της στα χωρικά ύδατα
του Αιγαίου από 35% που είναι σήμερα
(με τα 6 μίλια) στα 64% και η ανοιχτή
θάλασσα θα περιοριστεί από 56% που
είναι τώρα, στο μόλις 26,1%. Το Αιγαίο
θα καταστεί κλειστή ελληνική θάλασσα
μια και θα υπάρχει αδιατάρακτη συνέ-
χεια χωρικών υδάτων από το Σούνιο ώς
τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη… Όταν
υπάρχουν αντικριστές χώρες και όταν
ισχύουν “ειδικές περιστάσεις”, με πολ-

λά νησιά ή περίπλοκη ακτογραμμή,
όπως κατ' εξοχήν συμβαίνει στο Αιγαίο,
τότε δεν συνιστάται μονομερής οριοθέ-
τηση των χωρικών υδάτων μέχρι τα 12
μίλια από τη μία χώρα, αλλά συμφωνία
μεταξύ των δύο παράκτιων χωρών ή
προσφυγή για επίλυση σε διεθνές δικα-
στικό όργανο…»

Χρειάστηκαν πολλοί αιματηροί πόλε-
μοι ώστε να διαμορφωθούν τα χερσαία
σύνορα των εθνών-κρατών στην ευρύ-
τερη περιοχή των Βαλκανίων και της
Ανατολικής Μεσογείου όπως είναι σή-
μερα, οδηγώντας στον θάνατο και την
προσφυγιά εκατομμύρια ανθρώπους
που ζούσανε ανακατεμένοι στα εδάφη
της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
- με τη δύναμη των όπλων. 

Ανταγωνισμός
Θα είναι πραγματικά ένας νέος

εφιάλτης για όλους τους γειτονικούς
λαούς αν ο ανταγωνισμός πολυεθνικών
και κρατών για το ποιος θα ελέγχει τη
θάλασσα και το υπέδαφος κάτω από
αυτήν (με την οριοθέτηση χωρικών υδά-
των, υφαλοκρηπίδας και πιο πρόσφατα
των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών)
οδηγήσει σε νέες πολεμικές συρράξεις.   

Βέβαια όλη αυτή η «ενεργητικότητα»
στο Ιόνιο είναι επικίνδυνη και για έναν
ακόμη λόγο. Έχει σαν οικονομικό υπό-
βαθρο και άμεσο στόχο το προχώρημα
γεωτρήσεων στην περιοχή του Ιονίου –
που συναντά ήδη μεγάλες αντιστάσεις
από σωματεία, φορείς, δημοτικές κινή-
σεις και κατοίκους των νησιών σε μια
από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της
χώρας καθώς και από το ευρύτερο πε-
ριβαλλοντικό κίνημα:    

«Συμπορευόμενοι με τις πρωτοβου-
λίες ενάντια στις εξορύξεις υδρογοναν-
θράκων των νησιών μας θεωρούμε ότι
δεν πρέπει να γίνει έρευνα και εξόρυξη

υδρογονανθράκων στο Ιόνιο» ανέφερε
σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προ-
στασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας, με
αφορμή την σχετική απόφαση της πλει-
οψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου Ιονίου. «Η μηδενική εμπειρία σε συν-
δυασμό με τη σεισμικότητα της περιο-
χής ενέχει τεράστιο περιβαλλοντικό ρί-
σκο και καθιστά τους κατοίκους πειρα-
ματόζωα. Οι εξορύξεις είναι δυνατόν να
προκαλέσουν ή να ενισχύσουν τη σει-
σμική δραστηριότητα… Σαράντα τρείς
«προστατευόμενες περιοχές» γειτνιά-
ζουν με  θαλάσσια οικόπεδα προς εκμε-
τάλλευση... Η κλιματική αλλαγή είναι
πλέον ορατή… Σε αυτήν τη συγκυρία γί-
νεται προσπάθεια σταδιακής απεξάρτη-
σης από τα ορυκτά καύσιμα και όχι νέ-
ες επενδύσεις σε αυτά». 

Για οικολογική βόμβα κάνει λόγο η
WWF που κατήγγειλε ότι τα νησιά είναι
περικυκλωμένα από έξι «οικόπεδα» συ-
νολικής έκτασης σχεδόν 17.000 τετρα-
γωνικών χιλιομέτρων, που έχουν παρα-
χωρηθεί για εργασίες έρευνας και εξό-
ρυξης υδρογονανθράκων».

Είναι αυτός ο διπλός πολεμικός και
περιβαλλοντικός κίνδυνος, είτε στο Ιό-
νιο, είτε στο Αιγαίο, είτε στην Ανατολική
Μεσόγειο που έχει ενεργοποιήσει την
κοινή πρωτοβουλία ανάμεσα σε δεκά-
δες περιβαλλοντικές κινήσεις από την
Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο
ενάντια στην εξορυκτική δραστηριότη-
τα σε όλη αυτήν την περιοχή που βρί-
σκεται στο κέντρο των πολεμικών αντα-
γωνισμών. Η πρόσφατη κοινή τους ανα-
κοίνωση δείχνει και το δρόμο για τα κι-
νήματα σε Ελλάδα και Τουρκία: «Σταμα-
τήστε την εξαγωγή υδρογονανθράκων
τώρα! Είμαστε και στις δύο πλευρές
του Αιγαίου, με τη ζωή, κι όχι με τα κέρ-
δη! Αλληλεγγύη και αγώνας!» 

Γιώργος Πίττας

20/9/19, Διαδήλωση ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου για
τον βιασμό της από μεγαλοπαράγοντα της
ΕΙΟ είναι συγκλονιστική. Είναι μια στιγμή

αντίστοιχη με τις καταγγελίες στην Αμερική που
άνοιξαν το δρόμο για το κίνημα #metoo. Οργισμέ-
νο ποτάμι οι αποκαλύψεις τότε. Όπως θυμίζει η
Μαρία Στύλλου στο βιβλίο «Πάλη για την απελευ-
θέρωση των Γυναικών»: 

«σε δημοσκόπηση που απευθυνόταν σε εργαζό-
μενες και είχε το ερώτημα: “Έχετε αντιμετωπίσει
σεξιστική συμπεριφορά στη δουλειά σας;”, οι
απαντήσεις ήταν 42% ΝΑΙ με συχνότητα βδομά-

δας, 31% ΝΑΙ τουλάχιστον μια φορά το χρόνο».
Αυτός είναι λόγος που η «καλή κοινωνία», όχι

μόνο οι κορυφαίοι της βιομηχανίας των σπορ αλ-
λά όλα τα αφεντικά και οι φίλοι τους στην κυβέρ-
νηση έχουν πανικοβληθεί. Ο Μητσοτάκης και η κυ-
βέρνησή του τρέχουν να πάρουν αποστάσεις και
να παριστάνουν τους προστάτες των γυναικών. Το
κόμμα του «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια» στεγάζει
βιαστές και τρέχει να καλύψει τις πομπές του.

Λένε ψέματα! Οι γυναίκες που κινδυνεύουν από
τις σεξιστικές επιθέσεις των αφεντικών και όλων
των παραγόντων που τα υπηρετούν δεν θα βρουν
προστασία από τους υπουργούς του Μητσοτάκη.
Αντίθετα, αυτοί είναι που ξηλώνουν κάθε κατάκτη-
ση του εργατικού και του γυναικείου κινήματος
που προστατεύει τις γυναίκες και όλους τους ερ-
γαζόμενους από τις αυθαιρεσίες και τις ορέξεις
της εργοδοσίας και των υποτακτικών της.

Εκβιασμός
Αν ένας αθλητικός παράγοντας μπορεί να εκβιά-

ζει μια πρωταθλήτρια για να κρατήσει το στόμα
της κλειστό, όλοι και όλες καταλαβαίνουμε πόσο
πιο εύκολο είναι να το πετύχει αυτό η εργοδοσία
και οι μηχανισμοί της απέναντι σε εργαζόμενες
που αναγκάζονται να δουλέψουν μαύρα, χωρίς
συλλογική σύμβαση, με επισφάλεια. Είναι το άκρον
άωτο της υποκρισίας να βγαίνουν υπουργοί και να
λένε ότι στηρίζουν γυναίκες να «σπάνε τη σιωπή»
την ώρα που η ατζέντα του Υπουργείου Εργασίας
είναι να «απελευθερώσει» την αγορά εργασίας από
κάθε επίβλεψη του συνδικαλισμού, ακόμη και της
Επιθεώρησης Εργασίας.

Πότε μπορεί μια νέα φοιτήτρια να βρει το θάρ-
ρος να καταγγείλει σεξιστικές επιθέσεις- όταν
υπάρχει οργανωμένο φοιτητικό κίνημα ή όταν ο

Χρυσοχοΐδης και η Κεραμέως βάζουν τους μπά-
τσους στις σχολές; 

Πώς θα βρουν οι γυναίκες το κουράγιο να μιλή-
σουν δημόσια για τις σεξιστικές παρενοχλήσεις
όταν το κράτος τους φορτώνει διαρκώς κι άλλα
βάρη διαλύοντας όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες;
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει τις γυ-
ναίκες να τρέχουν και να μην φτάνουν για να κά-
νουν μάθημα στα παιδιά στο σπίτι, να φροντίσουν
τους ηλικιωμένους που είναι αποκλεισμένοι από
τα νοσοκομεία, να περνάνε ώρες στην κουζίνα
επειδή η εστίαση είναι κλειστή.

Απέναντι σε όλα αυτά, η πραγματική ελπίδα είναι
οι εργατικοί αγώνες που ενώνουν τα αιτήματα των
γυναικών με τα αιτήματα όλης της εργατικής τά-
ξης. 

Δύναμη για όλες τις Σοφίες δίπλα μας είναι οι
νοσοκόμες και οι γιατροί που βγαίνουν μαζί στις
πύλες και πάλι για να απαιτήσουν δημόσια και δω-
ρεάν Υγεία και περίθαλψη για όλες και για όλους.

Είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, οι δασκάλες,
οι νηπιαγωγοί και οι καθηγήτριες που βγαίνουν
στους δρόμους για να έχουν όλα τα παιδιά πρό-
σβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Είναι το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα
που αγκαλιάζει τα προσφυγόπουλα και τις μανά-
δες τους για να ξεφύγουν από την αθλιότητα του
εγκλεισμού και της περιθωριοποίησης. 

Είναι η καμπάνια για την Απεργιακή 8 Μάρτη που
ενώνει όλες και όλους στην κοινή πάλη ενάντια στο
σύστημα της εκμετάλλευσης και του σεξισμού.

Έτσι θα σπάσουμε τα δεσμά για να φτάσουμε
σε μια κοινωνία όπου καμιά Σοφία δεν θα αναγκά-
ζεται να ζήσει τις σκληρές εμπειρίες της καταπίε-
σης.
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Στα 48.700 ευρώ ανέβηκε
ο δείκτης της οικονομι-

κής εξόρμησης της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης με τα
3.620 ευρώ που συγκεντρώ-
θηκαν την περασμένη βδο-
μάδα.   

Ευχαριστούμε τις συντρό-
φισσες και τους συντρό-
φους που συγκέντρωσαν 70
ευρώ στο Αγία Όλγα, από
20 ευρώ στο Γεννηματάς,
στην Κυψέλη και στην πλα-
τεία Χαλανδρίου, από 10 ευ-
ρώ στο δήμο Βριλησσίων
και στην εξόρμηση στο Ελ-
ληνικό. 

Ευχαριστούμε, επιπλέον,
για τις προσωπικές σας ενι-
σχύσεις που συνεχίζονται:
από 50 ευρώ Αθανασία Μ.,
Πάνος Λ., από 40 ευρώ Σά-
σα Μ., Γιώργος Λ., Ηλίας Κ.
24 ευρώ, από 20 ευρώ
Αφροδίτη Φ., Γιώργος Σ.,
Πέτρος Τ. και Μαρία Κ.,
Στέλλα  15 ευρώ, από 10
ευρώ Έφη Γ., Έβελυν Α.,
Εύα Μ., από 5 ευρώ Γιώρ-
γος Τ., Μαρία Π., Ελένη Δ.,
Κώστας Κ. και Χριστίνα Μ.

Ευχαριστούμε, τέλος, το
σωματείο εργαζομένων Ναυ-
πηγείων Σκαραμαγκά και το
Εργατικό Κέντρο, καθώς και
τους Φίλιππο Κ., Αναστασία
Π., Νάνσυ Κ., Νίκο Τ., Σταυ-
ρούλα Π., Αλέξανδρο Π.,
Θοδωρή Λ., που γράφτηκαν
ή ανανέωσαν τις συνδρομές
τους στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη και το περιοδικό Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Εργατική ασπίδα ενάντια
στη σεξιστική καταπίεση

Κοντεύουμε
να
ξεπεράσουμε
τον στόχο

Κινητοποίηση 8 Μάρτη 2020, Μέρα της Γυναίκας. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Προσλήψεις στο ΜΕΤΡΟ
- Όχι στην Αστυνομία

“Έσπευσαν εγκαίρως”, επιχορηγούμενα κανάλια
και σταθμοί να αναπαράγουν τα fake news πε-
ρί Αλγερινών, αρνητών της μάσκας και ασυ-

νόδευτων που έσπασαν στο ξύλο τον σταθμάρχη του με-
τρό στην Ομόνοια. Αποδείχτηκαν Έλληνες. Δεν περιμένει
κανείς από τον Μητσοτάκη να μιλήσει εδώ για “ολέθρια
fake news” όπως είχε κάνει για τον κορονοϊό, παρόλη την
ισλαμοφοβική τροφή που έδωσαν στο κάθε ρατσιστή να
χύσει το δηλητήριο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και στον κάθε φιλόδοξο φασίστα μαχαιροβγάλτη. Ούτε
από τους δημοσιογράφους της λίστας Πέτσα να ζητήσουν
δημόσια συγνώμη. Κάποια μέσα δεν έχουν καν κατεβάσει
τις ψευδείς αναρτήσεις τους. Επεφυημούσαν όταν κατα-
δικάζονταν η Χρυσή Αυγή στις 7 Οκτώβρη, αλλά ξαναδια-
σπείρουν τον ρατσισμό που την είχε εκθρέψει.

Με λιγότερο ζήλο όμως και με το σταγονόμετρο κυκλο-
φορούν οι πληροφορίες για τον ειδικό φρουρό που προ-
σπάθησε να τους βοηθήσει να διαφύγουν τη σύλληψη, δί-
νοντας οδηγίες εκ των έσω στη μητέρα τους. Ο Ν.Κ. ήταν
ένας από τους 1.500 ειδικούς φρουρούς που προσέλαβε
ο Χρυσοχοΐδης με επισπευμένες διαδικασίες, με μόλις
τρεις μήνες εκπαίδευση και με μόνες προϋποθέσεις το
απολυτήριο λυκείου, μια ξένη γλώσσα και λευκό ποινικό
μητρώο. Έκτοτε, το ενίοτε μακάβριο φιάσκο δεν έχει τε-
λειωμό. Πλαστά πτυχία, βεβαρημένα ποινικά μητρώα,
τσαμπουκάδες σε νυχτερινά κέντρα, ληστεία 40.000 ευ-
ρώ, απειλή φοιτητών με όπλο μέσα στην ΑΣΟΕ, “εκπυρσο-
κροτήσεις” με θύματα τη σύζυγο ενός εξ' αυτών στη μία
περίπτωση και τον αδερφό του άλλου στη δεύτερη, αύξη-
ση της εμπλοκής σε τροχαία ατυχήματα (σύμφωνα με έγ-
γραφο της ΕΛ.ΑΣ της 26/6/2020) και τώρα “υπηρεσίες
συμβουλευτικής στήριξης” στους δύο ημεδαπούς.

Ο ρόλος της αστυνομίας δεν ήταν ποτέ το να είναι “δί-
πλα στον πολίτη”. Πρόκειται για έναν κατασταλτικό μηχα-
νισμό που υπάρχει για να προστατεύει με τη βία τα συμ-
φέροντα των καπιταλιστών και του αστικού κράτους. Αυτή
την ανάγκη έτρεξε να καλύψει ο Μητσοτάκης με αυτές τις
προσλήψεις για να προλάβει την οργή που θα προκαλού-
σαν οι πολιτικές του.

Δίπλα στους πολίτες της Αθήνας όμως, βρίσκονται κα-
θημερινά οι εργαζόμενοι του μετρό και των άλλων ΜΜΜ
και μάλιστα με ελλιπή μέτρα προστασίας για τα οποία η
διοίκηση είχε αποστείλει σε 2.400 από αυτούς επιστολή,
όπου τους ζητούσε να μην παρέχουν πληροφορίες “για
την εταιρία και τις συνθήκες λειτουργίας ούτε καν στους
λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης”. 

Το σωματείο των εργαζομένων του μετρό είχε προτείνει
από την αρχή της πανδημίας μέτρα προστασίας: “Τα δη-
μόσια μέσα μαζικής μεταφοράς είναι κοινωνικό αγαθό. Σε
μια χώρα που έκλεισαν χιλιάδες επιχειρήσεις και χάνονται
μεροκάματα λόγω καραντίνας, θα πρέπει στοιχειωδώς να
γίνουν ΔΩΡΕΑΝ για όσους έχουν ανάγκες να μετακινη-
θούν. Οι εργαζόμενοι δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο με
αυτοθυσία για να εξυπηρετήσουμε το κοινωνικό σύνολο κι
όχι για τα κέρδη κάποιου «επιχειρηματία επενδυτή». Πλέ-
ον είναι αυταπόδεικτη η ανάγκη να παραμείνουν οι αστι-
κές συγκοινωνίες κρατικός φορέας, με ευαισθησία στις
ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Είναι επιτακτική ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση του
συνόλου των αναγκών από το κράτος, για όσο καιρό διαρ-
κούν τα μέτρα προστασίας ... Οι εργαζόμενοι θα πρέπει
να απεμπλακούν άμεσα από τις οικονομικές συναλλαγές
και τους ελέγχους κομίστρου, προκειμένου να προφυλά-
ξουν τόσο την δική τους υγεία, όσο και των επιβατών”.

Αυξημένα ποιοτικά δωρεάν δρομολόγια για όλες τις γει-
τονιές χρειάζονται εν καιρώ πανδημίας και όχι παραπάνω
(ανεκπαίδευτοι) μπάτσοι. 

Δ.Δ.

Οι μεγαλο -
παράγοντες 
του αθλητισμού
αντιμέτωποι 
με το ελληνικό
#metoo
Διαβάζοντας χθες την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώ-

ρου την αναπαρήγαγα γράφοντας «χωρίς λόγια», γιατί
στα αλήθεια σοκαρίστηκα τόσο που δεν είχα λόγια.

Όμως δεν έχει φύγει στιγμή από το μυαλό μου. Είναι γενναίο
πραγματικά που μίλησε γιατί ελάχιστες γυναίκες έχουν το
θάρρος να το κάνουν (ανάμεσα τους κι εγώ που δεν έχω υπο-
στεί κάτι τόσο ακραίο). 

Το ωστικό κύμα που δέχεσαι από τον κοινωνικό περίγυρο,
όταν μιλάς δημόσια για κάτι τόσο αποτρόπαιο είναι ανάλογο
με την ισχύ που έχει το ίδιο το γεγονός. Τη στιγμή που βγαί-
νεις μπροστά θυσιάζεις ένα μέρος του εαυτού σου, αλλά το
κάνεις στο βωμό της προστασίας άλλων κοριτσιών και αυτό εί-
ναι μεγαλειώδες. Τη στιγμή που επιλέγεις να βγεις μπροστά
φοβάσαι το στίγμα και τις ταμπέλες που θα σου φορέσουν
όσοι δεν σε πιστέψουν. Η φωνή σου ωστόσο είναι αυτή που δί-
νει δύναμη σε άλλες γυναίκες να εξομολογηθούν τα δικά τους
τραύματα και να ενώσουν τις δικές τους φωνές με τη δική
σου, για να πληρώσει τελικά ο θύτης. Γιατί ποτέ δεν είναι αργά
για να πληρώσουν άνθρωποι που από θέση ισχύος εξακολου-
θούν να καταστρέφουν καριέρες και ζωές.

Πριν κάποιους μήνες άκουγα το “unbelieved”, ένα podcast
που αφορά την κακοποίηση που υπέστησαν αθλήτριες της
ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ από τον γιατρό της ομάδας,
Λάρι Νάσαρ, ο οποίος πλέον εκτίει ποινή κάθειρξης 200 και
βάλε χρόνων. Τα 13χρονα και 15χρονα κορίτσια που μίλησαν
στην αρχή για το γιατρό που τα έπειθε ότι είναι ιατρική πράξη
να χώνει το χέρι του στον κόλπο τους για να ισιώσει την σπον-
δυλική τους στήλη, δεν έγιναν για πολλά χρόνια πιστευτά (εξ
ου και ο τίτλος του podcast).

Πέρασαν δεκαετίες (οι πρώτες καταγγελίες ήταν το ‘90) με
πολλές κατεστραμμένες καριέρες και πολλές διαλυμμένες
ζωές για να καταφέρουν οι, γυναίκες πια, που είχαν κακοποι-
ηθεί να ενώσουν τη φωνή τους με αυτή της Rachael Denhol-
lander και να οδηγήσουν τον μέχρι τότε παντοδύναμο Νάσαρ
στο εδώλιο, όπως εξαιρετικά αποτυπώνεται η όλη πορεία στο
ντοκιμαντέρ του netflix “Athlete A”.

Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν παντού: σε όλες τις χώρες, σε
όλες τις πόλεις, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, στη δου-
λειά, στο σπίτι και η σιωπή μας τους δίνει δύναμη να ανοίγουν
νέους κύκλους κακοποίησης. Μιλούσα προ ολίγου για το θέμα
με μια φίλη, που έκανε πρωταθλητισμό. Είχε ανάλογη εμπειρία
στο κολύμπι: «Αν έρθεις από το δωμάτιο μου το μεσημέρι θα
είσαι στην ομάδα το απόγευμα». Δεν πήγε και βγήκε εκτός
ομάδας παρότι είχε καλύτερο χρόνο. Δεν το μετάνιωσε αλλά
20 χρόνια μετά μετανιώνει που δεν μίλησε. Όπως μετανιώνω κι
εγώ και εκατομμύρια άλλες γυναίκες.

Η Σοφία έκανε την αρχή, μην την αφήνετε μόνη, βάλτε όλες
και όλοι πλάτη. Εδώ δεν διακυβεύεται το αποτέλεσμα μιας
εκλογικής διαδικασίας αλλά η ασφάλεια των μικρών παιδιών
και έχουν ιερή υποχρέωση ολοι οι παράγοντες να τη στηρί-
ξουν, όποια παράταξη κι αν υποστηρίζουν. Η καταγγελία της,
η οποία έχει πυροδοτήσει ένα ελληνικό #metoo τροφοδοτών-
τας με δύναμη κι άλλες γυναίκες για να εξομολογηθούν δημό-
σια ότι έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικής βίας, πρέπει να
αποτελέσει αφορμή για την αναζωπύρωση του αέναου αγώνα
για μια κοινωνία με ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες.

Αργυρώ Γιαννουδάκη,
δημοσιογράφος στον χώρο του αθλητισμού

Καλιφόρνια 2012, Διαδήλωση στο ξέσπασμα του #metoo. Φωτό: Mark Ralston/AFP



Η καταγγελία της ολυμπιονίκη Σοφίας
Μπεκατώρου για τον βιασμό της από
τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ιστιο-

πλοϊκής Ομοσπονδίας και στέλεχος της ΝΔ
Αριστείδη Αδαμόπουλο πυροδότησε ένα ελλη-
νικό #metoo με κατακλυσμιαίες εξελίξεις και
ένα επιταχυνόμενο ντόμινο καταγγελιών. Μια
σειρά αθλήτριες, η Μ. Μπίκοφ, η Ρ. Ιατρίδου, η
Ν. Μπακογιάννη, η Μ. Ψυχογιού, πήραν την
απόφαση να μιλήσουν κι αυτές, καταγγέλλον-
τας σεξουαλική παρενόχληση που υπέστησαν
και οι ίδιες. Φοιτήτριες της Φιλοσοφικής του
ΑΠΘ βρήκαν το θάρρος και κατήγγειλαν κι αυ-
τές σεξουαλικές επιθέσεις που είχαν δεχτεί
από καθηγητή τους.

Χιλιάδες άνθρωποι, επώνυμα και ανώνυμα,
δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στις αθλή-
τριες και τις φοιτήτριες που μίλησαν, και στη
Σοφία Μπεκατώρου συγκεκριμένα. Στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν αναρτή-
σεις με ανάλογες εμπειρίες κι άλλων γυναι-
κών. Κυκλοφόρησε και ηλεκτρονικό αυτοκόλ-
λητο #metoo για προσθήκη στην εικόνα προ-
φίλ. Μέσα σε λίγα 24ωρα, το ζήτημα του σεξι-
σμού και οι εμπειρίες του διεθνούς #metoo
ξαναμπήκαν ορμητικά στον δημόσιο διάλογο.

Και στους από πάνω οι εξελίξεις ήταν ρα-
γδαίες. Κάτω από το βάρος των αποκαλύψε-
ων, και με την πίεση που δημιουργεί το γεγο-
νός ότι η Ελλάδα είναι μέσα στις χώρες που ο
αγώνας για τη γυναικεία απελευθέρωση έχει
πάρει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία δυο
χρόνια, κανένας δεν μπορούσε να το αγνοή-
σει. Η ΝΔ έσπευσε να αναστείλει την κομματι-
κή ιδιότητα του Αριστείδη Αδαμόπουλου και η
ΕΙΟ ζήτησε και έλαβε την παραίτησή του από
την υψηλή του θέση. Οι παραιτήσεις στελεχών
της διοίκησης της ΕΙΟ έπεσαν βροχή.

Αντίστοιχα, ο πρύτανης του ΑΠΘ Ν. Παπαϊ-
ωάννου ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα για
να διερευνηθούν οι καταγγελίες των φοιτη-
τριών. Μίλησε μάλιστα με την Κεραμέως, η
οποία ζήτησε να κινηθούν οι διαδικασίες “τάχι-
στα” και “να χυθεί άπλετο φως” στις υποθέ-
σεις. “Δεν νοείται η ύπαρξη τέτοιων περιστατι-
κών σε κανένα χώρο, συμπεριλαμβανομένου
του ακαδημαϊκού, ενός χώρου μάθησης, έρευ-
νας, ελευθερίας λόγου και διακίνησης ιδεών”,
έγραψε η Κεραμέως σε ανάρτησή της.

Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έστειλε εγ-
κύκλιο προς τους εισαγγελείς “να παρεμβαίνε-
τε ταχύτατα” σε περιπτώσεις τέτοιων καταγγε-
λιών, εφιστώντας μάλιστα την προσοχή στην
εκμετάλλευση της ηλικίας, εργασιακής εξάρ-
τησης, των συνθηκών στους χώρους ιδρυμά-
των, σχολών, παραμονής προσφύγων κλπ. Η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Σακελλαρο-
πούλου κάλεσε τη Σοφία Μπεκατώρου σε συ-
νάντηση, μετά από την οποία έβγαλε ανακοί-
νωση στην οποία τονίζει: “Είναι καιρός να οι-
κοδομήσουμε ένα αξιακό σύστημα, στο πλαί-
σιο του οποίου η γυναίκα δεν θα αντιμετωπίζε-
ται ως δυνάμει θήραμα”.

Ανακοινώσεις έβγαλε και το πρωθυπουργικό
ζεύγος. Η Νέα Δημοκρατία έσπευσε να πάρει
αποστάσεις από τον δράστη, αλλά και να δώ-
σει διαπιστευτήρια αντισεξισμού.  Δεν είναι αν-
τισεξισμός. Είναι τρόμος μπροστά σε ένα κα-
ζάνι που είναι έτοιμο να σκάσει, και το χείμαρ-
ρο ενός #metoo να βγει στους δρόμους και να
πάρει και να σηκώσει την κυβέρνηση και τους
θεσμούς.

Όλη αυτή η αφρόκρεμα που τώρα βγάζει
πύρινους λόγους κατά της κακοποίησης εκ-
προσωπείται και στη διοίκηση της Ελληνικής

Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας που τόσα χρόνια,
και μέχρι την τελευταία στιγμή, έκανε πως δεν
ήξερε. Όταν πρωτοβγήκε η καταγγελία της
Μπεκατώρου, χωρίς να κατονομάζει τον βια-
στή της ακόμα, η Ομοσπονδία κουνούσε το
δάκτυλο στην αθλήτρια λέγοντας: “Η Ελληνική
Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία δηλώνει ότι μέχρι
πρόσφατα δεν είχε λάβει καμία επιστολή ή
έστω άτυπη καταγγελία σχετικά... παροτρύ-
νουμε την καταγγέλλουσα, εφόσον πήρε την
πρωτοβουλία έστω και μετά από τόσα χρόνια
να μιλήσει σχετικά με αυτό το δυσάρεστο πε-
ριστατικό, να γίνει συγκεκριμένη, και η Ομο-
σπονδία, εφόσον εμπίπτει στην αρμοδιότητά
της, να μην έχει κανείς αμφιβολία ότι θα πρά-
ξει τα δέοντα”.

Ήξεραν
Λένε ψέματα ότι δεν ήξεραν. Η Σ. Μπεκατώ-

ρου είχε πει για τη διοργάνωση στην οποία
έπεσε θύμα βιασμού: “Στην πρόκριση για τους
ολυμπιακούς αγώνες, παρόλο που συνήθως
δεν είχαμε μαζί εκπροσώπους της ομοσπον-
δίας σε αγώνες, θα ερχόταν «κάποιος» όπως
μας ενημέρωσαν”, πράγμα που σημαίνει ότι η
ομοσπονδία ήξερε ακριβώς σε ποιον αναφερό-
ταν η καταγγελία, αυτή τον είχε στείλει και την
εκπροσωπούσε. Άλλωστε ο υφυπουργός
Αθλητισμού είπε ότι η καταγγελία στον Αθλητι-
κό Εισαγγελέα έχει γίνει από τον Νοέμβρη. Με
δεδομένο μάλιστα ότι σε συνέντευξή του είπε
ότι γνωρίζει και άλλα τέτοια περιστατικά με
θύματα αθλητές και αθλήτριες, το να δηλώνει
η οποιαδήποτε Ομοσπονδία πλήρη άγνοια,
μάλλον σε ομερτά φέρνει. Και, πράγματι, λίγοι
μήνες πάνε από τότε που ολυμπιονίκες της

ιστιοπλοϊας, ανάμεσά τους η Μπεκατώρου και
ο Κακλαμανάκης, είχαν δημοσιεύσει βίντεο
στο οποίο περιέγραφαν τις μαφιόζικες τακτι-
κές και την ομερτά της Ομοσπονδίας σε όλα
τα επίπεδα. Οι αθλητές που πήγαιναν κόντρα
στην Ομοσπονδία συνθλίβονταν.

Αλλά το πρόβλημα δεν είναι “μόνο” η Ομο-
σπονδία, ούτε “μόνο” οι χειρισμοί στην συγκε-
κριμένη υπόθεση. Είναι το σύστημα που υπη-
ρετούν όλοι αυτοί οι όψιμοι μαχητές της γυ-
ναικείας απελευθέρωσης. Ένα σύστημα που
όσο βυθίζεται σε μια ανεξέλεγκτη οικονομική
και υγειονομική κρίση δεν έχει άλλη λύση να
πουλήσει παρά το “μένουμε σπίτι” και την
“ατομική ευθύνη”, δύο από τους ιδεολογικούς
πυλώνες της γυναικείας καταπίεσης.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Αυγενάκης βρί-
σκει την ευκαιρία να παινέψει τον νόμο που
ψήφισε το φθινόπωρο, με τον οποίο δήθεν θα
ρίξει τις ισόβιες διοικήσεις των ομοσπονδιών,
ενώ χτυπάει τους ερασιτεχνικούς συλλόγους
απομακρύνοντας τον αθλητισμό από τα παιδιά
της εργατικής τάξης. Η Κεραμέως σκάβει ταξι-
κές τάφρους στην πρόσβαση στην εκπαίδευση
και, κατά συνέπεια, την αγορά εργασίας. Πά-
νω απ' όλους ο Μητσοτάκης προωθεί την πολι-
τική των ιδιωτικοποιήσεων, της διάλυσης του
κοινωνικού κράτους, της σκληρής λιτότητας,
σπρώχνοντας μεγάλα κομμάτια του εργαζόμε-
νου πληθυσμού, και ιδίως τις γυναίκες, στη
φτώχεια.

Οι επιλογές όλων αυτών των καθαρμάτων,
μία προς μία, στρώνουν τον δρόμο σε βιαστές
και κακοποιητές. Διαλύουν τις εργασιακές
σχέσεις και απλώνουν τη φτώχεια, κάνοντας
την πλειονότητα των εργαζόμενων γυναικών

να φοβούνται να φέρουν αντίρρηση ή να κα-
ταγγείλουν σεξουαλική κακοποίηση ή βιασμό
στον εργατικό τους χώρο. Γκρεμίζουν το κρά-
τος πρόνοιας αναγκάζοντας τις γυναίκες να
γυρίσουν σπίτι και να σηκώσουν στις πλάτες
τους την απλήρωτη εργασία της φροντίδας
των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Κλεί-
νουν τον κόσμο σπίτι, μην έχοντας άλλη “λύ-
ση” για την πανδημία από την μεσαιωνική και
αναποτελεσματική καραντίνα, και εκθέτουν
έτσι χιλιάδες γυναίκες σε περισσότερη ενδοοι-
κογενειακή βία και κακοποίηση. Κλείνουν κάθε
πόρτα στις γυναίκες που έχουν υποστεί κακο-
ποίηση, έχοντας αφήσει τις ειδικές υπηρεσίες
και τους ξενώνες κακοποιημένων γυναικών να
φυλλορροήσουν. Και, τώρα με το νέο νομο-
σχέδιο που ετοιμάζουν, της υποχρεωτικής συ-
νεπιμέλειας, ετοιμάζονται να κάνουν τις γυναί-
κες ακόμη πιο ευάλωτες σε κακοποιητές, σε
εκβιαστικές συμπεριφορές και στον έλεγχο
των πρώην συντρόφων τους.

Όλη αυτή η υλική επίθεση δεν θα μπορούσε
να μην έχει και μια ιδεολογία να τη δικαιολο-
γεί. Γι' αυτό και προκύπτουν ξανά και ξανά και
όλες αυτές οι σεξιστικές απόψεις που αμφι-
σβητούν τη μαρτυρία και κατηγορούν το θύμα.
Από τα πάνω καλλιεργείται επίμονα η υποτίμη-
ση των γυναικών, ότι η θέση τους είναι σπίτι, η
φύση τους η φροντίδα, ακόμη και το ότι δεν
έχουν απόλυτα λόγο για το σώμα τους.

Πέρσι το καλοκαίρι η κυβέρνηση προσπάθη-
σε να θεσμοθετήσει επίδομα στις νέες μητέ-
ρες, μόνο αν είναι κάτω των 30 ετών και Ελλη-
νίδες. Λίγο αργότερα “φορείς” βρήκαν τον
δρόμο να ανοίξουν καμπάνια κατά των εκτρώ-
σεων στο Μετρό της Αθήνας. Την άνοιξη η
“καλή κοινωνία” έδωσε έναν λυσσαλέο αγώνα
ενάντια στην εισαγγελέα που πρότεινε την
ενοχή των δολοφόνων της Τοπαλούδη. Τη-
ρούν σιγή ιχθύος για τις χιλιάδες μόνες μητέ-
ρες ή έγκυες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Τα ΜΜΕ τους βγάζουν λάδι το σύστημα με κά-
θε ευκαιρία που τους δίνει η επικαιρότητα, χα-
ρακτηρίζοντας τις γυναικοκτονίες “εγκλήματα
πάθους” ή στήνοντας στο απόσπασμα έφηβες
μητέρες που εγκαταλείπουν τα μωρά τους,
κρύβοντας επίμονα το ερώτημα τί τις οδήγησε
εκεί.

Αυτοί είναι. Και αν έχει υποκλιθεί στο ελληνι-
κό #metoo ακόμη και ο Λοβέρδος, η προσω-
ποποίηση της κακοποίησης γυναικών, είναι
επειδή όλο το συνάφι τους γνωρίζει πολύ καλά
πως για κάθε “διάσημο” #metoo υπάρχουν χι-
λιάδες αφανή #metoo πίσω από τα οποία κρύ-
βεται και η ταξικότητα της σεξουαλικής παρε-
νόχλησης. Και φοβούνται ότι απέναντι στην τα-
ξική οργή δε θα τη βγάλουν καθαρή.

Καλά κάνουν και φοβούνται. Τη χρονιά που
στις ΗΠΑ το κίνημα #metoo ξήλωνε τον
Γουαινστάιν, έβαζε στο στόχαστρο τους ισχυ-
ρούς του θεάματος και ροκάνιζε την καρέκλα
του Τραμπ, στην Ισπανία μετατρεπόταν σε
απεργία η 8 Μάρτη, για να ακολουθήσει η Ελ-
λάδα ένα χρόνο μετά. Εκατοντάδες χιλιάδες
γυναίκες και άντρες σε όλο τον κόσμο έχουν
κάνει την 8 Μάρτη ξανά έναν διεθνή αγωνιστι-
κό συντονισμό, μια από τις πιο μεγάλες πολιτι-
κές διεργασίες κάθε χρόνο. Το κίνημα έχει
αποκτήσει συνέχεια και έχει νίκες διεθνώς,
από την Αργεντινή μέχρι την Πολωνία και παν-
τού. Οι Γουαινστάιν και Αδαμόπουλοι αυτού
του κόσμου πρέπει να πληρώσουν. Και το σύ-
στημα αυτό που στρώνει τον δρόμο για βια-
σμούς και κακοποιήσεις πρέπει να γκρεμιστεί.

Αφροδίτη Φράγκου
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Υπεύθυνο είναι 
το σύστημα

8 Μάρτη 2020, Παγκόσμια Μέρα Γυναικών.
Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Πανεπιστήμια σε αναβρασμό

H διαχείριση των πανεπιστη-
μίων αποτελεί εδώ και καιρό
πρόβλημα στην Τουρκία.

Υπάρχει η ρυθμιστική αρχή, το Συμ-
βούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης,  που
ιδρύθηκε από το στρατιωτικό πραξι-
κόπημα του 1980 για τον έλεγχο των
πανεπιστημίων. Η παρουσία της
αστυνομίας είναι πιθανή ανά πάσα
στιγμή. Ωστόσο, οι πρυτάνεις των
πανεπιστημίων σε γενικές γραμμές
εκλέγονταν με ψηφοφορία. Οι ακα-
δημαϊκοί συνήθιζαν να ψηφίζουν και
οι πρόεδροι σε γενικές γραμμές διό-
ριζαν τον νικητή της ψηφοφορίας.

Το AKP άρχισε να παρεμβαίνει
στα πανεπιστήμια διορίζοντας αρχι-
κά άλλους υποψήφιους από αυτούς
που είχαν ψηφιστεί. Στη συνέχεια, η
παρέμβαση επεκτάθηκε με διορι-
σμούς κεντρικά από την κυβέρνηση.
Στο Πανεπιστήμιο Μπογκάζισί, στην
Ινσταμπούλ, σε  ένα από τα κορυ-
φαία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
της Τουρκίας (και προπύργιο της
Αριστεράς), διορίστηκε πρύτανης
στις αρχές του 2021 κάποιος που
δεν ήταν καν ακαδημαϊκός στο
Μπογκάζισί. Ήταν μια καθαρά πολι-
τική απόφαση του Ερντογάν και της
κυβέρνησής του.

Έτσι οι φοιτητές ξεκίνησαν τις δια-
μαρτυρίες ενάντια σε αυτήν την από-
φαση. Παρά τους περιορισμούς λό-
γω πανδημίας και τα περαιτέρω κα-
τασταλτικά μέτρα που επέβαλε το

κράτος, περισσότεροι από χίλιοι φοι-
τητές συγκεντρώθηκαν στο πανεπι-
στήμιο για να διαμαρτυρηθούν για
την απόφαση. Βρήκαν την αστυνομία
απέναντί τους που έβαλε χειροπέδες
στην πόρτα εισόδου της πανεπιστη-
μιούπολης για να εμποδίσει περισσό-
τερους φοιτητές να μπούνε.

Κύμα αλληλεγγύης
Η κινητοποίηση είχε μεγάλη απή-

χηση στην κοινωνία και ξεσηκώθηκε
ένα κύμα αλληλεγγύης στους φοιτη-
τές του Μπογκάζισί. Την επόμενη
μέρα, η κυβέρνηση απάντησε εκδί-

δοντας αποφάσεις κράτησης για 36
άτομα. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς
βρέθηκαν στα σπίτια τους και συνε-
λήφθησαν. Ωστόσο, λόγω της μεγά-
λης λαϊκής υποστήριξης, απελευθε-
ρώθηκαν λίγο αργότερα.

Η αντίσταση συνεχίζεται μέσα στην
πανεπιστημιούπολη από τους φοιτη-
τές που έχουν μετατρέψει τον κήπο
σε ένα συνεχές φεστιβάλ. Υπάρχουν
μουσικές παραστάσεις, άνθρωποι χο-
ρεύουν, φωνάζουν και διαδηλώνουν
εναντίον του πρύτανη όλη την ημέρα.
Ο διορισμένος από την κυβέρνηση
πρύτανης Μελίχ Μπουλού εξευτελί-

στηκε αρκετές φορές. Ενώ βρισκό-
ταν ζωντανά σε ένα τηλεοπτικό πρό-
γραμμα απαντώντας σε ερωτήσεις,
αποφάσισε να χαιρετήσει τους φοιτη-
τές κουνώντας τα χέρια του για να
λάβει σαν απάντηση ένα δυνατό γι-
ουχάισμα από το πλήθος. Σε μια άλ-
λη περίπτωση απευθύνθηκε στους
φοιτητές προσπαθώντας να κάνει κά-
ποιες ερωτήσεις για να δεχθεί την
ερώτηση από ένα φοιτητή: «Δεν έχε-
τε καθόλου ντροπή;». Tην επόμενη
μέρα υπήρχαν φήμες ότι ήθελε να
παραιτηθεί.  Ωστόσο, ο Ερντογάν πα-
ρενέβη λέγοντας ότι δεν θα υποχω-

ρήσει στις διαδηλώσεις που γίνονται
υπό την ηγεσία «τρομοκρατών». 

Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι
υπάρχουν αριστερά στελέχη από
«έξω από το Μπογκάζισί» που ήρθαν
εκεί για να υποκινήσουν διαμαρτυ-
ρίες. Αυτό είναι ευρέως αποδεκτό
από τον κόσμο ως ψέμα. Η αντίστα-
ση στο Μπογκάζισί, δείχνει την διά-
θεση αντίστασης που υπάρχει μέσα
στην τουρκική κοινωνία – και βαθαί-
νει σε πολλά κομμάτια της εργατι-
κής τάξης, του κουρδικού πληθυ-
σμού, των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ+
ακτιβιστών κ.λπ. Και οι διαμαρτυρίες
στη σχολή έδωσαν έμπνευση και ελ-
πίδα σε όλους τους.

Θα είναι πολύ δύσκολο για τον
Μελίχ Μπουλού να παραμείνει στη
θέση, αντιμέτωπος με διαμαρτυρίες
ανά πάσα στιγμή. Πέρα   απ’ αυτό, οι
διαμαρτυρίες κατά τον διορισμό του
απέδειξαν το γεγονός ότι υπάρχουν
σήμερα άνθρωποι πρόθυμοι να αντι-
σταθούν. Θα παλέψουμε στο Μπογ-
κάζισί και οπουδήποτε αλλού. 

Έδειξε επίσης ότι η αντιπολίτευση
στην κυβέρνηση του AKP-MHP δεν
βρίσκεται στους εκλογικούς συνα-
σπισμούς που περιλαμβάνουν τα δε-
ξιά κόμματα και τα κόμματα της
αστικής τάξης που κυβερνάνε - αλλά
στις μάζες των ανθρώπων που αγω-
νίζονται στα σχολεία, τους δρόμους
και τους χώρους εργασίας.

Οζάν Τεκίν, DSiP

Στις 25 Ιανουαρίου έχει οριστεί να ξεκινή-
σει ο 61ος κύκλος των διερευνητικών
επαφών Ελλάδας-Τουρκίας που είχαν

σταματήσει το 2016. Πέρασαν αρκετές εβδο-
μάδες με την κάθε κυβέρνηση να δηλώνει
πρόθυμη για διάλογο και να κατηγορεί την άλ-
λη γιατί καθυστερεί την έναρξή του –με κορύ-
φωση τον τραγέλαφο των εκατέρωθεν ανακοι-
νώσεων για το αν και πότε και που και ποιός
απηύθυνε επίσημη πρόσκληση.

Αλλά αυτά είναι το λιγότερο. Οι κυβερνήσεις
Ερντογάν και Μητσοτάκη, πάνε για «διάλογο»
χωρίς καν να έχουν καταφέρει να συμφωνή-
σουν πάνω στην ατζέντα αυτού του «διαλό-
γου». Όπως τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ και ει-
σηγητής στη Βουλή για το νομοσχέδιο επέκτα-
σης στα 12 μίλια στο Ιόνιο, Χατζηβασιλείου: «Η
θεματολογία θα συνεχίσει να αφορά τη μονα-
δική μας διαφορά, ήτοι τον καθορισμό ΑΟΖ
και υφαλοκρηπίδας. Η διαδικασία γι’ αυτά ορί-
ζεται από το διεθνές δίκαιο και μόνο. Οι διε-
ρευνητικές επαφές θα έχουν δυσκολίες, όμως
αρχικά, ας δώσουμε χώρο στη συζήτηση».
Από την άλλη, σύμφωνα με το πρακτορείο ει-
δήσεων Αnadolu, η τουρκική πλευρά θα θέσει
στις διερευνητικές επαφές τον καθορισμό
των χωρικών υδάτων, υφαλοκρηπίδας και
ΑΟΖ, την αποστρατικοποίηση των νησιών, το
καθεστώς νησίδων και βραχονησίδων, το εύ-
ρος του εναέριου χώρου και τη δικαιοδοσία
στις περιοχές έρευνας και διάσωσης.

Και οι δύο πλευρές μιλάνε για «διάλογο»,
προκειμένου να δείξουν «καλό πρόσωπο» στις

ΗΠΑ και στις χώρες της ΕΕ που παρεμβαίνουν
με γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα στις
εξελίξεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσό-
γειο, αλλά στην πράξη προτιμούν να τις προ-
σεταιριστούν η κάθε μια στη δική της κατεύ-
θυνση με επιδείξεις δύναμης, δυναμιτίζοντας
τον οποιοδήποτε διάλογο. 

Τα ελληνικά ΜΜΕ είναι γεμάτα από ειδήσεις
που αφορούν τις στρατιωτικές ασκήσεις που
εξήγγειλε με navtex η Τουρκία σε τρία σημεία
στο Αιγαίο ενόψει του «διαλόγου» αφού πρώ-
τα απέσυρε το Μπαρμπαρός από την Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Από την άλλη, πρόβαλαν με εθνι-
κή έπαρση τις κοινές ελληνοαμερικανικές
στρατιωτικές ασκήσεις που έγιναν με θέμα κα-
τάληψη βραχονησίδας στις 13-14 Γενάρη – και
ενώ πλησιάζοντας στην επέτειο των Ιμίων γύ-
ρω από τη βραχονησίδα έχει ήδη στηθεί σκηνι-
κό έντασης ανάμεσα σε σκάφη του λιμενικού
των δύο χωρών με πρόσχημα τα ψαράδικα
που αλιεύουν στην περιοχή. 

Λίγο πριν ξεκινήσει ο διάλογος, η ελληνική
κυβέρνηση έσπευσε να ψηφίσει στη Βουλή
δύο νομοσχέδια, αυτό για τα Rafale και αυτό
της επέκτασης στα 12 μίλια στο Ιόνιο, στο
οποίο ρητά αναφέρεται ότι η ελληνική κυβέρ-
νηση επιφυλάσσεται να πράξει το ίδιο στο Αι-
γαίο. Με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερι-
κών Βαρβιτσιώτη μάλιστα να τονίζει στη Βου-

λή τη σημασία της ψήφισης του νομοσχεδίου
για την αιγιαλίτιδα ζώνη στο Ιόνιο γιατί "στέλ-
νει ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να χει-
ρίζεται τα θέματα της εθνικής της κυριαρχίας
με ομοφωνία» στο τραπέζι του διαλόγου στις
25 Ιανουαρίου.

Στην τοποθέτησή του μάλιστα σχολίασε την
ψήφο «παρών» του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο λέ-
γοντας ότι «σήμερα θα έπρεπε να στείλουμε
ένα σαφές μήνυμα. Ότι η ελληνική Βουλή ομο-
νοεί, ότι ο ελληνικός λαός ομονοεί προς μια
κατεύθυνση. Την επέκταση της εθνικής κυ-
ριαρχίας στο Ιόνιο. Με εκπλήσσει η στάση του
ΚΚΕ που δηλώνει “παρών” και δεν λέει ένα ξε-
κάθαρο “ναι”». «Δεν θα υποδείξει ο κ. Βαρβι-
τσιώτης τι θα ψηφίσει το ΚΚΕ με 102 χρόνια
ιστορίας του», είπε ο βουλευτής του Γιώργος
Μαρίνος ενώ ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Κα-
τρούγκαλος επέκρινε τον Βαρβιτσιώτη γιατί
«Δεν διαμορφώνει όρους συναίνεσης». 

Και αν η επιμονή στη «συναίνεση» με την
ΝΔ έχει γίνει το ρεφρέν στην αντιπολίτευση
του ΣΥΡΙΖΑ, η κριτική του προς την κυβέρνηση
της ΝΔ για τα λεγόμενα «εθνικά θέματα» λίγο
απέχει από την «πατριωτική» αντιπολίτευση
του πρώην υπουργού Εξωτερικών Κοτζιά που
πρόσφατα δήλωσε: "Την πρώτη φορά που συ-
νάντησα τον Τσαβούσογλου και τον Ερντογάν
στην Άγκυρα, και οι δύο υπαινίχθηκαν ότι το

σκάφος τους θα έφτανε στα νότια της Κρήτης.
Και τους είπα γελώντας: "Θα σας βυθίσουμε.
Δεν θα φτάσετε ποτέ". Επανέλαβαν το ίδιο
στον Μητσοτάκη και δεν απάντησε καθόλου".

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σε τηλεοπτι-
κή συνέντευξή του «για τα 200 χρόνια από την
επανάσταση του 1821 και τον ρόλο της εκκλη-
σίας σε αυτή(!)», ο Ιερώνυμος υποστήριξε
πως «το Ισλάμ, οι πολίτες του, δεν είναι θρη-
σκεία, είναι πολιτικό κόμμα, είναι πολιτική επι-
δίωξη και είναι οι άνθρωποι του πολέμου, οι
άνθρωποι της εξαπλώσεως, αυτό είναι χαρα-
κτηριστικό του Ισλάμ, το λέει και η διδασκαλία
του Μωάμεθ» -ξεσηκώνοντας αντιδράσεις
στην Τουρκία που τον ανάγκασαν να τις ανα-
σκευάσει. Ενώ σε συνέντευξή του σε πορτογα-
λική εφημερίδα ο υπουργός Εξωτερικών Δέν-
διας, ως παλιός αποικιοκράτης Δανδής «ερω-
τηθείς για την τουρκική ενταξιακή διαδικασία
και το ενδεχόμενο μια μέρα η Τουρκία να απο-
τελεί κράτος-μέλος της ΕΕ, ανέδειξε πως δεν
πρόκειται απλώς για την υπογραφή μιας συν-
θήκης, αλλά για την ένταξη σε ένα πολιτισμικό
αξιακό σύστημα, για ένα συγκεκριμένο τρόπο
προσέγγισης και αντίληψης των πραγμάτων,
σημειώνοντας ότι η ΕΕ είναι κάτι πολύ παρα-
πάνω από μία συνθήκη: «Συνεπώς, εάν η Τουρ-
κία γίνει, κάποτε, μέλος της ΕΕ, αυτό σημαίνει
ότι, προηγουμένως, θα έχει συνυπογράψει και
αποδεχθεί πλήρως αυτή τη μοναδική ευρωπαϊ-
κή εμπειρία».

Γ.Π.

Διάλογος γιαλαντζί νο61

Κινητοποίηση φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Μπογκάζισί
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Συνέλευση Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, 6μμ

Join Zoom Meeting: 
https://tinyurl.com/syntonismos
Meeting ID: 873 0211 7653 Passcode: 050439

“Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει και κλιμακώνει
την εγκληματική της πολιτική, αξιοποιώντας την
πανδημία και την σχεδόν τρίμηνη καραντίνα. Απέ-
ναντι της, οι μάχες των εργαζόμενων δεν σταμά-
τησαν ούτε λεπτό, παρά τις απαγορεύσεις, την
αστυνομία και τις απειλές για πρόστιμα. Τώρα εί-
ναι η ώρα να κλιμακώσουμε απεργιακά για να
τσακίσουμε όλες τις επιθέσεις κυβέρνησης και
εργοδοτών”, τονίζει στο κάλεσμα για τη συνέλευ-
ση ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης.

Τα Νοσοκομεία προχωρούν σε κινητοποι-
ήσεις απέναντι στη διαχείριση της διάλυσης. Η
μέρα της Γυναίκας, 8 Μάρτη, χρειάζεται να εί-
ναι απεργιακή και φέτος ενάντια στις επιθέσεις
στα δικαιώματα των εργαζόμενων που χτυπούν
τις γυναίκες και οξύνουν τις διακρίσιες, μετά
και την έκρηξη από τις αποκαλύψεις της Μπε-
κατώρου. Στην εκπαίδευση η επίθεση είναι σε
όλες τις βαθμίδες, αλλά μαθητές, φοιτητές και
εκπαιδευτικοί είναι στους δρόμους. Καλλιτέ-
χνες, επισιτισμός, κούριερ, εργαζόμενοι στις
ΔΕΚΟ είναι και αυτοί στην κόντρα με την κυβέρ-
νηση. 

“Είμαστε στο σημείο που χρειάζεται να κλιμα-
κώσουμε. Γι’ αυτό, ο Συντονισμός Εργατικής Αν-
τίστασης και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων

σε καλούμε σε ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση
για να  συζητήσουμε, να στηρίξουμε όλους
όσους βγαίνουν μπροστά και διεκδικούν, να ορ-
γανώσουμε τους χώρους και τους κλάδους μας”

Ομιλητές:
Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
ΔΣ εργαζόμενων Νοσοκομείου Γεννηματάς
Βαγγέλης Βάσσιος, συνδικαλιστής ταχυμετα-
φορές
Στέλιος Γιαννούλης,
Εκπαιδευτικός, ΔΣ συλλόγου ΠΕ Γλυφάδας-
Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης 
Βασίλης Μυρσινιάς,
εργαζόμενος επισιτισμού,  Δίκτυο Καμαριέρα 
Χρίστος Αργύρης, ΓΣ ΑΔΕΔΥ

Το ξερίζωμα των μεταδικτατορικών κατα-
κτήσεων που αφορούν τη δημόσια Παι-
δεία και την επιστροφή σε μαύρες επο-

χές, επιχειρεί η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Παιδείας. Ίδρυση ειδικού
αστυνομικού σώματος για τα πανεπιστήμια,
πειθαρχικά μέτρα ενάντια σε οποιοδήποτε εί-
δος διαμαρτυρίας και διεκδίκησης,
αυστηρό όριο σπουδών και διαγρα-
φές φοιτητών, ακόμα σκληρότερο
ταξικό κόσκινο για την πρόσβαση
στις σχολές και πριμοδότηση της
ιδιωτικής εκπαίδευσης, είναι οι προ-
βλέψεις του εκτρωματικού νομοσχε-
δίου.

Παρότι δεν είναι η μόνη πτυχή της
επίθεσης, δίκαια τα κατασταλτικά
μέτρα του νομοσχεδίου έχουν τρα-
βήξει τα φώτα της δημοσιότητας κι
έχουν ξεσηκώσει τις μεγαλύτερες
αντιδράσεις. Από μόνη της είναι ανα-
τριχιαστική η εικόνα της συμπαρου-
σίασης ενός νομοσχεδίου για την
Παιδεία, από την υπουργό Παιδείας
Κεραμέως παρέα με τον υπουργό
της αστυνομίας Χρυσοχοΐδη. Ομάδα
Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυ-
μάτων λέγεται το νέο σώμα της
ΕΛ.ΑΣ που φιλοδοξεί να λυμαίνεται
τα ΑΕΙ. Όπως ανακοίνωσαν οι δύο
υπουργοί, για τη στελέχωσή του
άμεσα προσλαμβάνονται 1000 νέοι
αστυνομικοί και θα ακολουθήσουν
πολύ περισσότεροι. Σε μια περίοδο
που το αυτονόητο θα ήταν η ανακοί-
νωση τετραψήφιων αριθμών προσ-
λήψεων να αφορά γιατρούς, νοση-
λευτές, εκπαιδευτικούς, εργάτες καθαριότη-
τας, εργαζόμενους στην πρόνοια, η κυβέρνη-
ση κάνει την επιλογή να προσλάβει νέους μπά-
τσους για τα πανεπιστήμια και να επανιδρύσει
το σπουδαστικό της ασφάλειας. Μάλιστα το
εκτιμώμενο κόστος της πανεπιστημιακής
αστυνομίας φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ,
ποσό που ξεπερνά το άθροισμα της χρηματο-
δότησης του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Μετσόβειου
Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Κρήτης, της
ΑΣΟΕΕ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του
Γεωπονικού, του ΠΑΔΑ και του Πανεπιστημίου
Πειραιά μαζί.

Σαν να μην έφτανε αυτό, το νομοσχέδιο
προβλέπει τη συγκρότηση Πειθαρχικού Δι-
καίου σύμφωνα με το οποίο θα θεωρείται πει-

θαρχικό παράπτωμα “η εκούσια παρεμπόδιση
της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος (εκ-
παιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής λει-
τουργίας καθώς και της λειτουργίας των μονο-
μελών και συλλογικών οργάνων και των υπη-
ρεσιών του)”. Με λίγα λόγια καθίσταται παρά-
νομη η εφαρμογή των δημοκρατικών αποφά-
σεων με τις οποίες το φοιτητικό κίνημα αγωνί-
ζεται εδώ και δεκαετίες. Η κατάληψη, οι κινη-
τοποιήσεις στις συνεδριάσεις διοικητικών ορ-
γάνων των πανεπιστημίων, τα μπλοκαρίσματα
επιχειρηματικών δράσεων και μια σειρά μέσα
πάλης των φοιτητών και των φοιτητριών βγαί-
νουν στην παρανομία με ποινές που ξεκινούν
από την έγγραφη επίπληξη και τον αποκλεισμό
από εξεταστικές και φτάνουν μέχρι την οριστι-
κή διαγραφή φοιτητών. Αντίστοιχο πλαίσιο

διαμορφώνεται και για τα μέλη ΔΕΠ αποκαλύ-
πτοντας το φάντασμα που τρομάζει ακόμα την
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα κοινό
αγωνιστικό μέτωπο φοιτητικών συλλόγων, με-
λών ΔΕΠ και διοικητικών, όπως είχε διαμορ-
φωθεί στο μεγάλο κίνημα των καταλήψεων τη
διετία 2006 – 2007 και συνεχίζει να εμπνέει το
φοιτητικό κίνημα.

Ελεγχόμενη είσοδος
Τα μέτρα καταστολής του φοιτητικού κινή-

ματος συμπληρώνονται με διατάξεις περί
ελεγχόμενης εισόδου στα ΑΕΙ. Για δεκαετίες οι
χώροι των πανεπιστημίων φιλοξενούν συνέ-
δρια συζητήσεων, πολιτιστικά γεγονότα, φε-
στιβάλ, συνελεύσεις και κινήσεις συντονισμού
του κινήματος, στα οποία αλίμονο αν η ΕΛΑΣ
είχε τον έλεγχο για το ποιος μπαίνει και ποιος
βγαίνει. Με τη θεσμοθέτηση της ελεγχόμενης
εισόδου επιχειρείται η απομόνωση των πανεπι-
στημίων από την κοινωνία και την αποστείρω-
σή τους από χαρακτηριστικά που αποτελού-
σαν βασική πτυχή της λειτουργίας τους ως
χώρους διακίνησης ιδεών και πολιτισμού. 

Μάλιστα η κυβέρνηση συμπληρώνει τις δια-
τάξεις εκβιάζοντας με οικονομική ασφυξία τις
σχολές, καθώς η μη πειθάρχηση των πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων στα μέτρα θα έχει ση-
μαντικές επιπτώσεις στη χρηματοδότησή τους.

Η παράδοση των ΑΕΙ στα χέρια της ΕΛΑΣ
αφορά κατά το ήμισυ τις προβλέψεις του νο-
μοσχεδίου. Η Κεραμέως επαναφέρει τη μπα-
γιάτικη προπαγάνδα περί αιωνίων φοιτητών
για να επιβάλει εμπόδια στην πρόσβαση προς
την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ίδια η παρου-
σίαση του νομοσχεδίου ξεκινάει χαρακτηρίζον-
τας τον εαυτό του ως η λύση στο “πρόβλημα”
του “εξαιρετικά μεγάλου αριθμού υποψηφίων
που εν συνεχεία δεν αποφοιτούν και απέχουν
και από την αγορά εργασίας”. Για την κυβέρ-
νηση της “ατομικής ευθύνης” και της “αριστεί-
ας” φταίει ότι τόσα χρόνια ήταν υπερβολικός ο
αριθμός όσων ήθελαν και προσπαθούσαν να
σπουδάσουν σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν
η αποφοίτησή τους καθυστερούσε λόγω προ-
βλημάτων που το σύστημα και οι κυβερνήσεις
του προκαλούν -όπως οι οικονομικές δυσκο-
λίες που επιδεινώθηκαν ραγδαία τα χρόνια της
κρίσης- τόσο το χειρότερο για τους ίδιους
τους φοιτητές. Αυτοί έχουν την αποκλειστική
ευθύνη. Η λύση -λέει η κυβέρνηση- είναι να
μειωθεί ο αριθμός των φοιτητών. Θέσπιση
ανώτατου ορίου φοίτησης στο ν+2 α λα Μα-
ριέτα Γιαννάκου και διαγραφές κατόπιν, ανώ-
τατο όριο στον αριθμό των επιλογών στο Μη-
χανογραφικο κι επαναπροσδιορισμός των ρυθ-
μίσεων με τις οποίες διαμορφώνεται η βάση
εισαγωγής είναι τα μέτρα με τα οποία θα πλη-
γούν τόσο οι νυν φοιτητές/τριες, όσο και οι
σημερινοί μαθητές/τριες. Από εκεί και πέρα
όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα θα μπο-
ρούν να καταφεύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευ-
ση. Οι υπόλοιποι... ας φάνε παντεσπάνι. 

Πρόκειται λοιπόν για μια από τις μεγαλύτε-
ρες επιθέσεις που έχει εξαπολύσει κυβέρνηση
εναντίον της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.
Δεν είναι καινούργια. Αποτελεί συνέχεια των
αντιεκπαιδευτικών μέτρων που επιχείρησε να
επιβάλει σχεδόν κάθε υπουργός Παιδείας τα
τελευταία 30 χρόνια. Συνήθως έτρωγε τα μού-
τρα του καθώς σκόνταφτε στην αντίσταση του
εκπαιδευτικού κινήματος. Σήμερα η κυβέρνη-
ση επιχειρεί ένα άλμα προς τα μπρος στη θε-
σμοθέτηση των φαντασιώσεών της, κρατών-
τας κλειστή την τριτοβάθμια -και προς το πα-
ρόν και τη δευτεροβάθμια- εκπαίδευση, μέχρι
να ολοκληρωθεί η “ανακαίνιση”. Ο ξεσηκωμός
όμως έχει ξεκινήσει. Όπως φώναζαν οι φοιτη-
τές και οι φοιτήτριες στο συλλαλητήριο της
περασμένης Πέμπτης, η Κεραμέως καλό είναι
να ρωτήσει τη Γιαννάκου τι την περιμένει.

Στέλιος Μιχαηλίδης

21/1 ΟΛΟΙ/ΕΣ ΣΤΑ 
ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ

Aθήνα Προπύλαια 12μεσ.
Θεσσαλονίκη Άγαλμα Βενιζέλου 12μεσ.
Γιάννενα Περιφέρεια 12μεσ.
Πάτρα Πλ. Αγίου Γεωργίου 12μεσ.
Βόλος Θόλος 12μεσ.
Ηράκλειο Πλ. Ελευθερίας 12μεσ.
Χανιά Πλ. Αγοράς 12μεσ.
Ξάνθη Κεντρική Πλατεία 12μεσ.

 
         

   
         

 
         

   
         

Να σώσουμε τη
Δημόσια Παιδεία

Συνέλευση Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης
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Εκατοντάδες φοιτητές, φοιτήτριες και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμί-
δων συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις της Πέμπτης 14/1 στη Θεσσα-

λονίκη, ενάντια στις επιθέσεις της ΝΔ. Κεραμέως και  Χρυσοχοΐδης, θέ-
λουν να βάλουν την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, δυσκολεύουν την
πρόσβαση σε αυτά για τα παιδιά της εργατικής τάξης (ν+2, τράπεζα θε-
μάτων, βάση του 10), επαναφέρουν την αξιολόγηση των σχολικών μονά-
δων την ίδια ώρα που πριμοδοτούν με κάθε τρόπο την ιδιωτική εκπαίδευ-
ση. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε έτρεξαν να ανοίξουν όπως-όπως τα δη-
μοτικά σχολεία, χωρίς κανένα μέτρο, με αποτέλεσμα και στη Θεσσαλονί-
κη να εντοπίζονται κρούσματα covid-19 από την πρώτη μέρα λειτουργίας
τους.

Οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί απαίτησαν να ανοίξουν σχολεία και
σχολές με τους όρους που βάζει εδώ και μήνες το εκπαιδευτικό κίνημα.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στο Αγ. Βενιζέλου, ενώ λίγο μετά οι φοιτητές
που προσπάθησαν να βγουν στο δρόμο για να διαδηλώσουν, δέχθηκαν
επίθεση από τα ΜΑΤ με σπρωξιές και χημικά.

Παρ' όλα αυτά οι φοιτητές ενώθηκαν τελικά με τους εκπαιδευτικούς
που καλούσαν σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας λίγο αργότερα στο
ΥΜΑΘ.

Το εκπαιδευτικό κίνημα απέδειξε ότι είναι ενωμένο και έτοιμο να αντι-
μετωπίσει τις επιθέσεις της ΝΔ και να αφήσει στα χαρτιά όσα νομοσχέ-
δια τρέχει να περάσει η ΝΔ σε καιρό πανδημίας, με τη μαζική του δράση
στο δρόμο, σπάζοντας τις υποκριτικές απαγορεύσεις και την καταστολή.

Ευκλείδης Μακρόγλου

Εκατοντάδες νέοι και νεές που συμμετείχαν στο συλλαλητή-
ριο ενάντια στις αντιεκπαιδευτικές επιθέσεις της κυβέρνη-

σης, την Πέμπτη 14/1. Μόλις μια μέρα πριν η υπουργός Παι-
δείας Κεραμέως, μαζί με τον υπουργό Προ.Πο Χρυσοχοΐδη,
παρουσίασαν τα σχέδιά τους για τη διάλυση των εκπαιδευτι-
κών κατακτήσεων. Ανακοίνωσαν το νέο σώμα της πανεπιστη-
μιακής αστυνομίας, την ουσιαστική απαγόρευση των διεκδική-
σεων με πειθαρχικά μέτρα εναντίον του φοιτητικού κινήματος,
τις διαγραφές φοιτητών, την επιβολή σκληρότερου ταξικού
κόσκινου στην πρόσβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση κ.α.

Φοιτητές και φοιτήτριες, μαθητές και μαθήτριες κι εκπαιδευτι-
κοί διαδήλωσαν δηλώνοντας ότι το συλλαλητήριο είναι μόνο η
αρχή και ξεκαθάρισαν ότι δεν θα αφήσουν να περάσει η επίθε-
ση.

Το παρών μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους έδωσαν το
ΣΕΚ στις σχολές, οι μαθητές/τριες Anticapitalista και το Δίκτυο
Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”.

“Είναι μια πολύ μαζική κινητοποίηση” δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Εύα Ντόκου, φοιτήτρια στο ΠΑΔΑ. “Παλέψαμε
να γίνει το σημερινό συλλαλητήριο γιατί χρειαζόμασταν μια
άμεση απάντηση στην τεράστια επίθεση που φέρνει το νομο-
σχέδιο της Κεραμέως και όχι μόνο. Είναι μια μάχη ενάντια
στην είσοδο της αστυνομίας στις σχολές, αλλά και ευρύτερα
ενάντια στην ανατροπή της μεγαλύτερης κατάκτησης της ερ-
γατικής τάξης τις τελευταίες δεκαετίες, που είναι η δημόσια
και δωρεάν Παιδεία. Με μια σειρά μέτρα, από τη βάση του 10
έως την αξιολόγηση των σχολών, όλο και λιγότερα παιδιά της
εργατικής τάξης θα αποκτούν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση. Πολλές σχολές όπως οι ανθρωπιστικές σπουδές θα
κινδυνέψουν με κλείσιμο και εν τέλει θα είναι μια Παιδεία κομ-
μένη και ραμμένη για τις ανάγκες των αφεντικών κι όχι για τις
ανάγκες των ανθρώπων της τάξης μας και της επιστήμης. Σή-
μερα είναι μόνο η αρχή. Χρειάζεται να συνεχίσουμε με νέο
συλλαλητήριο την επόμενη Πέμπτη, το οποίο πρέπει να είναι
πανεκπαιδευτικό. Να βγει δηλαδή απεργία από τους εκπαιδευ-
τικούς και όλοι μαζί φοιτητές/τριες, μαθητές/τριες κι εκπαιδευ-
τικοί να τσακίσουμε το νομοσχέδιο και την κυβέρνηση”.

Προσλήψεις
“Τα πανεπιστήμια κοντεύουν τον ένα χρόνο που παραμένουν

κλειστά και διεκδικούμε να ανοίξουν με όλα τα μέτρα προστα-
σίας για την υγεία μας. Αυτό σημαίνει προσλήψεις σε εκπαι-
δευτικό προσωπικό, στην καθαριότητα, χρηματοδότηση στις
υποδομές. Αυτά χρειαζόμαστε κι όχι μπάτσους” μας λέει η Άν-
να Αδαμίδη, φοιτήτρια Φιλοσοφικής. “Λένε για την 'ανομία', τις
'καταστροφές της δημόσιας περιουσίας' κι άλλα τέτοια, προ-
κειμένου να δικαιολογήσουν την είσοδο της αστυνομίας στα
πανεπιστήμια. Η ίδια η αστυνομία και η κυβέρνηση, είναι αυτές
που φέρνουν την 'ανομία' και τις καταστροφές. Είδαμε τι έγινε
στις εστίες, μέσα στην περίοδο των γιορτών, όπου μπήκαν μέ-
σα πάνοπλοι αστυνομικοί και χωρίς κανένα λόγο τα έκαναν
γυαλιά καρφιά”.

Ο Τζίμης, μαθητής Α' Λυκείου που διαδήλωσε με το μπλοκ
των μαθητών/τριών Anticapitalista, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις
της επίθεσης στους μαθητές/τριες: “Το νομοσχέδιο θα εμποδί-
σει χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες να μπουν στις σχολές πόσο
μάλλον σε μια περίοδο που ούτως ή άλλως μας βάζουν τερά-
στιες δυσκολίες με την τηλεκπαίδευση. Τα παιδιά που δεν
έχουν ίντερνετ, ή υπολογιστή ουσιαστικά έχουν ήδη αποκλει-
στεί. Τώρα συζητάνε να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς όμως να
έχουν κάνει τίποτα για να βελτιώσουν τις συνθήκες που γίνεται
το μάθημα, δηλαδή να προσλάβουν εκπαιδευτικούς, να κάνουν
περισσότερες τάξεις με λιγότερα παιδιά στην καθεμιά. Στις
ίδιες κακές υποδομές θα στοιβαχτούμε 20 και 25 παιδιά ανά
τμήμα χωρίς επαρκές προσωπικό καθαριότητας”. 

Η αστυνομία παρά την παρουσία της με δεκάδες άντρες των
ΜΑΤ, αύρα, κλούβες κλπ, αλλά και την επίθεση που επιχείρησε
κάποια στιγμή με ξύλο και χημικά, δεν κατάφερε να διαλύσει τη
συγκέντρωση η οποία ολοκληρώθηκε με πορεία μέχρι την Ομό-
νοια.

Σ.Μ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μέσα σε κλίμα καταστολής και μό-
νιμων επιθέσεων στην δημόσια

και δωρεάν Παιδεία, δόθηκε μεγάλη
απάντηση με τις κινητοποιήσεις της
14/1. 

Ο Φοιτητικός Σύλλογος του Πολυτε-
χνείου Κρήτης, μαζί με πολλούς άλ-
λους φοιτητικούς συλλόγους σε όλη
την Ελλάδα, κάλεσε σε κινητοποίηση
ενάντια στην είσοδο της αστυνομίας
στους χώρους ασύλου και ενάντια στις
διαγραφές φοιτητών, τις διπλές βάσεις
εισαγωγής και το πέταμα χιλιάδων τω-
ρινών και μελλοντικών φοιτητών εκτός
της δωρεάν δημόσιας παιδείας. Το πα-
ράδειγμα του φοιτητικού συλλόγου
ακολούθησε η ΕΛΜΕ και ο ΣΕΠΕ Χα-
νίων καλώντας και αυτοί στην κινητο-
ποίηση δίνοντας της πανεκπαιδευτικό
χαρακτήρα. 

Η κινητοποίηση στέφθηκε με επιτυ-
χία. Εκατοντάδες κόσμου συμμετείχαν
στην πορεία η οποία κινήθηκε κανονικά
στο κέντρο της πόλης κρατώντας τις
απαραίτητες αποστάσεις. Η αστυνομία
προσπάθησε να εμποδίσει αρχικά την
πορεία στην Χατζημιχάλη Γιάνναρη,
στήνοντας μια διμοιρία ΜΑΤ στο δρό-
μο σαν μπλόκο. Παρ’όλα αυτά η διαδή-
λωση συνεχίστηκε και ολοκλήρωσε την
διαδρομή της με μαζική συμμετοχή και
χωρίς κάποια άλλη ενόχληση. Πέρα
από τα συνδικάτα, κάλεσε το ΣΕΚ, το
ΜΛ-ΚΚΕ και η Συνέλευση αλληλεγγύης
στη Rosa Nera. Είναι αξιοσημείωτος ο
πανεκπαιδευτικός χαρακτήρας που πή-
ρε η συγκέντρωση, τόσο στα Χανιά
όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Βαγγέλης Κωνσταντουλάκης

Μαζική πρώτη απάντηση
στα σχέδια Κεραμέως
ΧΑΝΙΑ

ΑΘΗΝΑ
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ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Περισσότερα από 100 άτομα

συμμετείχαν στη συγκέντρωση
στην Περιφέρεια την Πέμπτη 14/1.
Διαδηλώσαμε στο κεντρικό δρόμο
της πόλης με σύνθημα “λεφτά για
την Υγεία - λεφτά για την Παιδεία
και όχι για τις τράπεζες και την
αστυνομία”. Θα συνεχίσουμε. Την
Πέμπτη 21/1 θα ξαναγίνει διαδή-
λωση στις 12μεσ στην Περιφέ-
ρεια. 

Αρετή Κανέλλου

ΒΟΛΟΣ
Φοιτητική κινητοποίηση έγινε

στο Βόλο την Πέμπτη 14/1. Ο φοι-
τητικός σύλλογος ΗΜΜΥ και σύν-
τροφοι/ισσες του ΣΕΚ, συγκεν-
τρωθήκαμε στο Θόλο και πραγμα-
τοποιήσαμε πορεία. Ενώσαμε τις
φωνές μας με όλους όσους δια-
δήλωσαν πανελλαδικά ενάντια
στις επιθέσεις της κυβερνησης
στην Παιδεια. Οι φοιτητές/τριες
που διαδήλωσαν την Πέμπτη 14/1,
οι μαθητές που έκαναν καταλή-
ψεις σε εκατοντάδες σχολεία, δα-
σκαλοι, καθηγητες, γονείς, όλοι
μαζί, μπορουμε να ακυρώσουμε
τα σχέδια τους, να διώξουμε την
Κεραμέως και την κυβέρνηση. 

Τάσος Τσιούνης

Αποκλεισμός Πολυτεχνειούπολης
Σε μπαράζ κινητοποιήσεων προχωρούν οι φοιτητικοί σύλλογοι, ωθούμενοι από το μέγεθος της επίθε-

σης Κεραμέως, αλλά κι από την επιτυχία του συλλαλητηρίου της περασμένης Πέμπτης. Καθ' οδόν για
τα νέα συλλαλητήρια που έχουν ανακοινωθεί για την Πέμπτη 21/1, φοιτητές κι εργαζόμενοι του Εθνικού
Μετσόβειου Πολυτεχνείου, προχωρούν σε διήμερο αποκλεισμό της Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου,
στις 19 και 20/1. Στην κινητοποίηση καλούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του ΕΜΠ, ο Σύλλογος ΕΤΕΠ, ο Σύλλο-
γος Διοικητικού Προσωπικού, ο Σύλλογος ΕΔΙΠ, η Σωματείακή Επιτροπή των Καθαριστριών και οι σύλλο-
γοι των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών φοιτητών. Στο κάλεσμά τους σημειώνουν μεταξύ άλλων:

“Σχεδόν ένα χρόνο τώρα τα ιδρύματα παραμένουν κλειστά και οι φοιτητές αναγκάζονται να ξοδεύουν
τα φοιτητικά τους χρόνια πίσω από μια οθόνη, ξεκομμένοι από τον κοινωνικό τους χώρο και τη συνύ-
παρξη με τους συναδέλφους τους. Ο εγκλεισμός της νεολαίας έχει δώσει στην κυβέρνηση το χώρο να
προχωρήσει την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση σε σημείο που ούτε η ίδια δεν θα φανταζόταν, φέρνοντας
την αστυνομία και τις δυνάμεις καταστολής μέσα στις σχολές μας! Αντί η κυβέρνηση να πάρει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για να επιστρέψουν οι φοιτητές στις σχολές τους, βρήκε 30.000.000 ευρώ για να
ιδρύσει την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, να φέρει κάμερες και face control... Όλοι οι φοιτητές, οι εργα-
ζόμενοι και η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΜΠ χρειάζεται τώρα να εναντιωθούμε σε αυτά τα μέτρα, να
συντονίσουμε τις δράσεις μας μέσα από τους συλλόγους μας, να στείλουμε ηχηρό μήνυμα σε κυβέρ-
νηση και σύγκλητο ότι θα μας βρουν απέναντί τους!... Απαιτούμε να παρθεί πίσω το νομοσχέδιο της κυ-
βέρνησης και να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολών”.

Θεσσαλονίκη
Τη Δευτέρα 18/1, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν κατάληψη της Πρυτα-

νείας του ΑΠΘ. “Προχωρήσαμε σε κατάληψη δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι το νομοσχέδιο που ετοιμάζει
το Υπουργείο Παιδείας δεν θα περάσει! Η σημερινή έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων και η Πρυτανεία
του ΑΠΘ δεν έχει άλλη επιλογή από το να σεβαστεί τις αποφάσεις μας και τα δίκαια αιτήματα των φοι-
τητών” δηλώνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης.

Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη είναι η καμπάνια συλλογής υπογραφών ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυ-
νομία στην οποία υπογράφουν χιλιάδες πανεπιστημιακοί καθηγητές, ενώ ψηφίσματα ενάντια στα μέτρα
της Κεραμέως έχουν υιοθετήσει πλήθος σωματείων από το χώρο της εκπαίδευσης κι όχι μόνο.

Την ώρα που το παρόν φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης βρισκόταν στο τυπογραφείο, ήταν σε εξέ-
λιξη εκδήλωση του ΣΕΚ στις σχολές ενάντια στις επιθέσεις του νομοσχεδίου Κεραμέως, με
ομιλητές/τριες την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγήτρια στο ΠαΜακ, την Μαρία Καστελιώτη, φοιτήτρια
Φιλοσοφικής, τη Σταυρούλα Πανίδου, καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τον Δημήτρη Αν-
τωνίου, συμβασιούχο διοικητικό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

ΕΚΠΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ

Με το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης να
είναι καθοδόν ολος ο πανεπιστημιακός χώ-
ρος έχει ξεσηκωθεί εναντίον του. Ένα κομ-
μάτι είναι και οι διοικητικοί των πανεπιστη-
μίων. Στο ΕΚΠΑ συγκεκριμένα προσπαθούν
να συντονιστούν και να οργανώσουν την
απάντηση. 

Την Παρασκευή έγινε η τρίτη τηλεδιάσκεψη
τους. Στη συζήτηση άνοιξαν τα θέματα της
διάλυσης της δημόσιας Παιδείας με το άνοιγ-
μα του δρόμου στους ιδιώτες, και της πανεπι-
στημιακή αστυνομία όπου ξεκαθαρίστηκε ότι
δεν θα δοθεί καμία ανοχή, είτε υπάγεται στην
ΕΛΑΣ, είτε στη διοίκηση του πανεπιστημίου.
Προτάθηκαν δράσεις όπως παράσταση δια-
μαρτυρίας, διακίνηση κειμένου και συμμετο-
χή στο συλλαλητήριο της Πέμπτης. Εκεί είναι
κι ο προσανατολισμός που εμείς ως ΣΕΚ στις
Σχολές προσπαθήσαμε να βάλουμε. Να ενω-
θούν δηλαδή οι εργαζόμενοι των πανεπιστη-
μίων και όχι μόνο, με το φοιτητικό κίνημα και
να μην μείνει η μάχη για το νομοσχέδιο μια
φοιτητική υπόθεση. Για αυτό κάναμε και την
επιλογή να έχουμε έναν από τους διοικητι-
κούς εργαζόμενους ομιλητή στην εκδήλωση
μας στις 19/1 με θέμα "ενάντια στις επιθέσεις
της ΝΔ αγώνας για δημόσια και δωρεάν Παι-
δεία". Η πίεση που ασκούν οι εργαζόμενοι δι-
οικητικοί είναι μεγάλη και φτάνει μέχρι και
την ομοσπονδία τους, που προσανατολίζεται
σε στάση εργασίας την Πέμπτη 21/1 και συμ-
μετοχή στο πανεκπαιδευτικο συλλαλητήριο. 

Μαρία Καστελιώτη, φοιτήτρια Φιλοσοφικής

Την Παρασκευή 15/1, ο σύλλογος μελών
ΔΕΠ Παντείου καλούσε σε διαδικτυακή συ-
νάντηση για διερεύνηση κοινών δράσεων για
την υπεράσπιση του δημοσίου δωρεάν και
δημοκρατικού πανεπιστημίου ενάντια στην
πανεπιστημιακή αστυνομία, την πειθάρχηση
της πανεπιστημιακής ζωής και την υποβάθμι-
ση των σπουδών και των πτυχίων. 

Στη συζήτηση συμμετείχαν μέλη συλλογών
ΔΕΠ σχεδόν από όλες τις σχολές και φοιτη-
τές/τριες. Άνοιξε το ζήτημα του αντιεκπαι-
δευτικού νομοσχεδίου και της συνολικότερης
επίθεσης της ΝΔ στη δημόσια παιδεία. Στη
συζήτηση συμμετείχαμε μέλη του ΣΕΚ στις
σχολές και προχωρήσαμε σε παρέμβαση, για
να καλέσουμε όλους τους εργαζόμενους σε
κοινές δράσεις, για να ενώσουμε τη μάχη
των φοιτητών και των εργαζομένων ενάντια
στις προσπάθειες της κυβέρνησης να διαλύ-
σει την δημόσια Παιδεία. Τους ενημερώσαμε
και τους καλέσαμε να συμμετάσχουν στις εκ-
δηλώσεις που διοργανώνουμε κάθε βδομάδα
με το ΣΕΚ στις σχολές, για να ξεκινήσουμε
να οργανωνουμε από κοινού και να συμβά-
λουν με την παρουσία τους στο πανεκπαι-
δευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη στις 12μμ
στα προπύλαια. Στο τέλος της συζήτησης,
προτάθηκε να βγει δελτίο Τύπου, και μέρα κι-
νητοποιήσεων έξω από κάθε σχολη και οργά-
νωση κοινών δράσεων.

Μαρία Ρίζου, φοιτήτρια ΕΜΜΕ

Κλιμακώνουμε Πανεκπαιδευτικά
Σε νέο συλλαλητήριο καλούν οι φοι-

τητικοί σύλλογοι την Πέμπτη 21/1,
με συγκέντρωση στις 12μεσ στα

Προπύλαια. Ανάλογες κινητοποιήσεις θα
γίνουν την ίδια μέρα σε μια σειρά πόλεις.

Στο κάλεσμά του το ΣΕΚ στις σχολές
αναφέρει:

“Η κυβέρνηση της ΝΔ νομίζει ότι με
κλειστές σχολές και σχολεία μπορεί να
περάσει ότι νομοσχέδιο θέλει χωρίς αντι-
στάσεις. Η Κεραμέως σε συνεργασία με
τον Χρυσοχοΐδη καταθέτει νoμοσχέδιο
στα τέλη του μήνα που συρρικνώνει τη
δημόσια Παιδεία. Πετάει χιλιάδες έξω
από τις σχολές με τη βάση του 10, την
τράπεζα θεμάτων και την κατώτατη βάση
εισαγωγής που η κάθε σχολή μπορεί να
επιλέγει για τον εαυτό της, ιδρύει πανεπι-
στημιακή αστυνομία, προχωράει το σχέ-
διο για face control, βάζει πειθαρχικές κυ-
ρώσεις σε όποιον αντιστέκεται.

Ταξική επίθεση
Ταυτόχρονα έχει χτίσει ένα ισχυρό δί-

κτυο ιδιωτικής εκπαίδευσης που λειτουρ-
γεί ανταγωνιστικά με το δημόσιο πανεπι-
στήμιο. Είναι μια ταξική επίθεση που κά-
νει ξεκάθαρο ότι οι φτωχοί δεν θα έχουν
πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αυτά ήταν
τα σχέδια της ΝΔ και της άρχουσας τά-
ξης πάντα, αλλά ποτέ δε μπόρεσε να τα
περάσει γιατί το κίνημα της εκπαίδευσης

τα μπλόκαρε. Για να επισφραγίσει την
επίθεση στη δημόσια Παιδεία έρχεται η
πανεπιστημιακή αστυνομία, οι πειθαρχι-
κές κυρώσεις και τα face control για να
επιβάλλουν ότι οι φοιτητές δε κάνουν συ-
νελεύσεις, καταλήψεις, δεν έχουν το δι-
καίωμα τα αντιστέκονται και να διεκδι-
κούν για τη ζωή τους.

Την Πέμπτη εκατοντάδες φοιτητές και
φοιτήτριες κάναμε συγκέντρωση στη
πλατεία Κοραή ενάντια στη διάλυση της
δημόσιας Παιδείας και ανοίξαμε τη προ-
οπτική κλιμάκωσης απέναντι στα σχέδια
της κυβέρνησης σπάζοντας τις απαγο-
ρεύσεις. Η ΝΔ θέλει να τελειώνει με τις
κατακτήσεις του εργατικού κινήματος και
της νεολαίας, οι σχολές δεν είναι απλά
χώρος που γίνεται ένα αποστειρωμένο
μάθημα αλλά και χώρος πολιτικοποίησης,
ριζοσπαστικοποίησης και οργάνωσης της
νεολαίας και ξέρουν ότι αυτός ο χώρος
είναι εμπόδιο για τις επιδιώξεις τους.

Η ΝΔ σκορπάει λεφτά για πολεμικούς
εξοπλισμούς και την αστυνομία ενώ κόβει
από τις ανάγκες μας, την Υγεία και τη
Παιδεία. Διεκδικούμε να ανοίξουν οι σχο-
λές με τους όρους των φοιτητών -προσ-
λήψεις, επιτάξεις χώρων, τεστ για να ξα-
ναμπούμε μετά από ένα χρόνο στις σχο-
λές μας με ασφάλεια και να τελειώνει το
ταξικό φιάσκο της τηλεκπαίδευσης. Την
Πέμπτη 21/1 βγαίνουμε και πάλι στο δρό-
μο στις 12 στα Προπύλαια”. 
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Η κυβέρνηση μετατρέπει τα νοσο-
κομεία σε εμβολιαστικά κέντρα. 
Τι σημαίνει αυτή η επιλογή;

Oι εμβολιασμοί θα ήταν ιδανικό να
είναι έργο της Πρωτοβάθμιας Φρον-
τίδας Υγείας (ΠΦΥ) κι όχι των νοσο-
κομείων που είναι ήδη επιφορτισμέ-
να με τη διαχείριση αρρώστων με
covid. Παρότι η συνολική εμβολια-
στική κάλυψη δεν είναι εις γνώσιν
μου, αυτό που γενικότερα ισχύει εί-
ναι ότι πράγματι τα ήδη εξαντλημέ-
να νοσοκομεία, με το ήδη υπάρχον
και εξουθενωμένο προσωπικό, επι-
φορτίζονται και με αυτό το έργο.
Ένα δύσκολο έργο καθώς ο εμβο-
λιασμός του γενικού πληθυσμού εί-
ναι μια διαδικασία όχι ενός ή δύο
μηνών αλλά πολύμηνη.

Αυτό πρώτα από όλα σημαίνει ότι
αναγκαστικά θα απασχοληθεί εκεί
προσωπικό -γιατί μιλάμε για 12ωρη
λειτουργία του εμβολιασμού- από
άλλα νευραλγικά πόστα. Η covid
πανδημία έχει ήδη πάει τα χρόνια
νοσήματα αρκετά πίσω γιατί όλα τα
νοσοκομεία έχουν προσαρμόσει τη
λειτουργία τους σε αυτή την κατεύ-
θυνση, μειώνοντας χειρουργεία, τα-
κτικά ιατρεία κλπ. Με τον εμβολια-
σμό, αυτό τώρα θα χειροτερέψει. Ο
εμβολιασμός, εκτός του εμβολίου
αυτού καθεαυτού, είναι μια ολόκλη-
ρη διαδικασία, χρειάζεται φαρμα-
κοεπαγρύπνηση, παρακολούθηση
του εμβολιασθέντος κλπ. Αυτό ση-
μαίνει ότι θα εξουθενώσει και θα
αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο
τα νοσοκομεία και κυρίως θα πάει
ακόμα πιο πίσω τα χρόνια άλλα νο-
σήματα, η αντιμετώπιση των οποίων
είναι ήδη πλημμελής.

Επίσης ο γενικός πληθυσμός και
δη οι υπερήλικες σαφώς σε ένα νο-
σοκομειακό περιβάλλον κινδυ-
νεύουν. Από όσο γνωρίζω έχουν το-
ποθετηθεί κοντέινερ εκτός νοσοκο-
μείων όπου θα γίνονται εμβολιασμοί.
Η αλήθεια είναι ότι εκτός χώρου του
νοσοκομείου, ειδικά με αυτές τις
θερμοκρασίες, ένας πχ 85χρονος
δεν μπορεί να περιμένει. Και θεωρώ
ότι και εντός νοσοκομείων κινδυ-
νεύουν, διότι το νοσοκομειακό περι-
βάλλον ελλοχεύει λοιμώξεις, ενδε-
χομένως ελλοχεύει και ο ίδιος ο ιός.
Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να
αναμειχθούν άνθρωποι με πυρετό ή
άλλο νόσημα με όσους πρόκειται να
εμβολιαστούν. Δεν ξέρω όμως πόσο
εφικτό είναι να μην γίνει ανάμειξη
των δυο πληθυσμών, ειδικά σε νοσο-
κομεία με έλλειψη χώρων.

Επιπλέον ο εμβολιασμός των υγει-
ονομικών δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι
περισσότεροι έχουν κάνει την πρώτη
δόση του εμβολίου. Η δεύτερη -που
ουσιαστικά θα παρέχει και τα υψηλά
ποσοστά ανοσοποίησης- θα ολοκλη-
ρωθεί νομίζω το δεύτερο δεκαπεν-
θήμερο του Φεβρουαρίου ώστε να
πούμε ότι έχουμε ανοσοποιημένο ια-
τρικό πληθυσμό. Οπότε μέχρι τότε
σαφώς κινδυνεύουν και οι υγειονομι-

κοί. Όπως είναι σχεδιασμένο το σύ-
στημα θα εμπλακούν στην όλη διαδι-
κασία και γιατροί ειδικοτήτων που ο
εμβολιασμός δεν ανήκει στο πεδίο
γνώσης τους και μάλιστα χωρίς εκ-
παίδευση. Παρότι οι προτεινόμενες
ειδικότητες για τον εμβολιασμό είναι
παθολόγοι, πνευμολόγοι και γενικοί
γιατροί, προφανώς δεν μπορούν να
τον υποστηρίξουν μόνο αυτές. 

Τι σημαίνει αυτό; Ο γιατρός του
εμβολιαστικού κέντρου, εκτός από
ένα βραχύ ιστορικό του εμβολιαζό-
μενου, δεν μπορεί να γνωρίζει αν
αυτός είναι φορέας. Άρα, οι υγει-
ονομικοί που συμμετέχουν στον εμ-
βολιασμό, κι ενώ δεν είναι ακόμα
επαρκώς ανοσοποιημένοι, εκτίθενται
στον γενικό πληθυσμό, ενώ περιμέ-
νουμε και το τρίτο κύμα, με κίνδυνο
να μεταφέρουν τον ιό στους ασθε-
νείς που πρόκειται να εξετάσουν την
επόμενη μέρα. Ο κίνδυνος επίσης εί-
ναι αμφίδρομος. Γιατροί που εξετά-
ζουν ύποπτα κρούσματα ή ακόμα
νοσηλεύουν επιβεβαιωμένα κρού-
σματα καταλαβαίνετε ότι είναι επι-
κίνδυνο να εμβολιάζουν υγιείς. Κι αν

μιλάμε για τον Άγιο Σάββα, μιλάμε
για ογκολογικούς αρρώστους, ανο-
σοκατασταλμένους, που κάνουν χη-
μειοθεραπείες κλπ. Θεωρώ ότι όλο
αυτό ελλοχεύει μεγάλους κινδύ-
νους, όσα μέτρα κι αν ληφθούν. 

Πώς θα έπρεπε να οργανωθεί 
ο εμβολιασμός; Τι θα έπρεπε 
να κάνει το Υπουργείο Υγείας;

Το καλύτερο όλων θα ήταν ο εμ-
βολιασμός να γίνεται σε ένα ξεχωρι-
στό χώρο, με μια ξεχωριστή ομάδα
γιατρών, νοσηλευτών, επισκεπτών
υγείας και διοικητικών, χωρίς ανά-
μειξη του πληθυσμού. Και βέβαια με
την αντίστοιχη ιατρική υποστήριξη
όταν κι αν αυτή χρειαστεί (το οποίο
δεν είναι πολύ συχνό, το εμβόλιο αυ-
τό γενικά είναι ασφαλές). Το Υπουρ-
γείο Υγείας θα έπρεπε, το κάθε
Υπουργείο διαχρονικά δηλαδή, να
στελεχώσει την ΠΦΥ, το οποίο είναι
προεκλογικό ανεκπλήρωτο όνειρο
για πάρα πολλά χρόνια. Αν θέλουμε
να πούμε πώς θα μπορούσε τώρα να
δράσει πυροσβεστικά, η προσωπική
μου γνώμη είναι η εξής: θα έπρεπε
να κάνει προσλήψεις προσωπικού ει-
δικά για αυτό το λόγο. Να αυξήσει
τον αριθμό των δομών της ΠΦΥ και
να τις στελεχώσει. Γιατί και ο αριθ-
μός τους είναι ελλιπής αλλά κυρίως
δεν έχουν το απαραίτητο προσωπι-
κό για να στηρίξουν την 24ωρη λει-
τουργία τους και να ανταποκρίνον-
ται στις ανάγκες του πληθυσμού
που καλύπτουν.

Φαίνεται όμως ότι οι κυβερνητικές
προτεραιότητες είναι άλλου τύπου,

είναι να ενισχύει την αστυνομία, να
αγοράζει εξοπλισμούς. Θεωρώ ότι
προτεραιότητα είναι η ασφαλής χο-
ρήγηση του εμβολίου και όχι η καλ-
λιέργεια ενός κλίματος και μιας ει-
κόνας ότι εμβολιάζουμε τον πληθυ-
σμό στις πλάτες του ήδη εξαντλημέ-
νου προσωπικού του ΕΣΥ. Και βέ-
βαια για τον ιδιωτικό τομέα ούτε λό-
γος. Δεν συμμετέχει στον εμβολια-
σμό, όπως δεν συμμετείχε στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας. Όμως τώ-
ρα που ο εμβολιασμός θεωρείται
πράξη πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας, γιατί να μην επιστρατευτούν
τα ιδιωτικά κέντρα να συμμετάσχουν
στον εμβολιασμό;

Είδαμε οι εργαζόμενοι στον Άγιο
Σάββα να δηλώνονται ως “εθε-
λοντές” στον εμβολιασμό χωρίς να
το γνωρίζουν. Μπορεί τελικά να
ανταπεξέλθει το προσωπικό στο
νέο αυτό έργο;

Είναι ο λεγόμενος “υποχρεωτικός
εθελοντισμός”... Ο Άγιος Σάββας,
όπως και όλο το ΕΣΥ, είχε και έχει
τεράστιες ανάγκες. Τα τελευταία
πέντε έξι χρόνια άνοιξε ένα δεύτερο
νοσοκομείο βραχείας νοσηλείας, το
λεγόμενο Κουρκούλειο, που βρίσκε-
ται μακριά από το κεντρικό κτίριο
και όπου κάνουν τις ημερήσιες θε-
ραπείες οι καρκινοπαθείς. Αυτό ήταν
ήδη ένα πρόσθετο βάρος καθώς έγι-
νε με το υπάρχον προσωπικό. Η
πανδημία επέτεινε τα ζητήματα κα-
θώς άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας
μας συνολικά. Τον τελευταίο ειδικά
μήνα συνενώθηκαν κλινικές, οι για-

τροί και το νοσηλευτικό προσωπικό
στο κεντρικό κτίριο δεν έχουμε δυ-
νατότητα ελεύθερης μετακίνησης
μεταξύ των δυο κτιρίων ούτε καν με-
ταξύ των ορόφων του νοσοκομείου,
οι γιατροί του Κουρκούλειου δεν
εφημερεύουν πια στο κεντρικό κτί-
ριο ώστε να μην δημιουργηθούν
συνθήκες μετάδοσης της νόσου
εκεί. 

Αυτό σημαίνει ότι το ήδη ελλιπές
προσωπικό: Καλύπτει γιατρούς που
δεν εφημερεύουν στο κεντρικό κτί-
ριο. Στηρίζει τη λειτουργία του νο-
σοκομείου. Έχει να καλύψει τους
νοσηλευόμενους. Έχει να κάνει εξω-
τερικά ιατρεία. Έχει να καλύψει
βάρδιες συναδέλφων που νοσούν ή
είναι σε καραντίνα (και ήταν πολλοί
το προηγούμενο τρίμηνο). Έχει να
κάνει τα τεστ σε όλο το προσωπικό
κάθε βδομάδα (που είναι σαφώς
ένας ασφαλής τρόπος λειτουργίας
και είναι κάτι που ο Σύλλογος Εργα-
ζόμενων το επεδίωξε και το πέτυχε).
Και τώρα, που μόλις καταφέρνει το
κεντρικό κτίριο να σταθεί στα πόδια
του μετά τη συρροή που υπήρχε
τους προηγούμενους μήνες, χωρίς
να έχει αποκαταστήσει πλήρως τη
λειτουργία του, έχει να κάνει και τον
εμβολιασμό.

Οι συνθήκες αυτές είναι ασύμβα-
τες με το 24ωρο. Για να μην μιλήσω
για τον ψυχικό φόρτο από την έκθε-
ση στον κίνδυνο. Το σύστημα δεν
νοιάζεται. Το σύστημα το μόνο που
ξέρει να κάνει είναι να δίνει εντολές
ακόμα και για το ανέφικτο. Με όλα
αυτά είναι κοινή λογική ότι αυτό το
προσωπικό δεν μπορεί να αναλάβει
και τον εμβολιασμό. Που, όπως είπα,
είναι μια πολύμηνη διαδικασία.

Υπονομεύουν όλα 
αυτά την επίτευξη της ανοσίας;

Μιλώντας για το γενικό πληθυσμό,
η ανοσία θα επιτευχθεί όταν ένα πο-
σοστό της τάξης του 70% καταφέρει
να εμβολιαστεί. Με το παρόν χρονο-
διάγραμμα, δεν ξέρω πότε θα γίνει
αυτό. Κατά κάποιους ειδικούς και
φτάνοντας προς το Μάιο, ενδεχομέ-
νως και ένα 40 με 50% του πληθυ-
σμού αν καταφέρει να εμβολιαστεί
θεωρητικά επιτυγχάνεται μια ανοσία
ικανού βαθμού. Αν αυτό γίνει στην
πράξη, με την προχειρότητα της δη-
μιουργίας των εμβολιαστικών κέν-
τρων, χωρίς την υποστήριξη της
ΠΦΥ, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εκ
των προτέρων. Οι συστάσεις είναι
να εμβολιαστεί όσο γίνεται μεγαλύ-
τερο κομμάτι του πληθυσμού όσο γί-
νεται γρηγορότερα. Και βέβαια ο εμ-
βολιασμός δεν σημαίνει ότι τελει-
ώσαμε. Τα νοσοκομεία την επόμενη
διετία δεν θα μπορούν να δου-
λεύουν όπως πριν, χρειάζονται μέ-
τρα, έλεγχος, τεστ, μεγιστοποίηση
κάθε ασφαλιστικής δικλείδας και δη
στα ογκολογικά νοσοκομεία για τη
διαχείριση των ασθενών.

Συνέχεια στη διπλανή σελίδα

Συνέντευξη με 
τον Τάσο Γρίβα, 
παθολόγο-ογκολόγο
στο νοσοκομείο
Άγιος Σάββας. 
Ο Τ. Γρίβας μίλησε
στη Λένα Βερδέ

Οι εμβολιασμοί απαιτούν
προσλήψεις και ενίσχυση Π.Φ.Υ
-όχι εξουθένωση των νοσοκομείων

10/12/20, Συγκέντρωση στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας. Φωτό: Γιώργος Πίττας



Νο 1455, 20 Γενάρη 2021Αγώνας για να σώσουμε ζωές εργατικη αλληλεγγυη σελ.11

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συνέχεια από τη σελ.10

Επιπλέον, τα απαραίτητα μέτρα είναι πολυεπί-
πεδα. Δεν ξεκινούν ούτε τελειώνουν αποκλειστι-
κά στα νοσοκομεία. Η ιχνηλάτηση, η διάγνωση
και η διαχείριση των περιστατικών της κοινότη-
τας είναι σημαντικοί παράγοντες. Το ιδανικό,
επαναλαμβάνω, θα ήταν να γίνεται σε επίπεδο
ΠΦΥ και στη συνέχεια οι όποιοι ασθενείς χρει-
άζονται νοσοκομειακή φροντίδα να πηγαίνουν
στα νοσοκομεία. Δυστυχώς δεν γίνεται. Το δεύ-
τερο κρίσιμο και σημαντικό είναι η ενημέρωση
και η εκπαίδευση του πληθυσμού. Η τιμωρία και
το πρόστιμο μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα
έχουν.

Η στήριξη των ΜΜΜ επίσης, που αποτελούν
δυστυχώς μια πηγή μετάδοσης και διασποράς,
θα βοηθούσε πάρα πολύ. Τα σχολεία, που επί-
σης δυνητικά μπορούν να αποτελέσουν πηγές
μετάδοσης της νόσου, με περιορισμό των μαθη-
τών ανά τάξη, με τεστ στους εκπαιδευτικούς και
ενημέρωση. Παρόλα αυτά, από το Μάρτη και
μετά, αυτά δεν γίνονται παρότι έχουν τονιστεί
πλειστάκις.

Γιατί οι εργαζόμενοι στον Άγιο Σάββα 
και ο Σύλλογός σας βρίσκεστε τόσο 
έντονα στο στόχαστρο;

Είναι μια πολυπαραγοντική κατάσταση. Στον
Άγιο Σάββα υπήρξε συρροή κρουσμάτων, όπως
βέβαια και σε άλλα νοσοκομεία, απλά σε μας
ήταν μεγαλύτερη. Εξαιτίας των συρροών αυτών,
υπήρξε έγγραφο της ΥΠΕ που πρακτικά παρό-
τρυνε τις διοικήσεις των νοσοκομείων να λάβουν
πειθαρχικά μέτρα εναντίον των εργαζόμενων ή
όποιου έφταιγε για την πιθανή διασπορά. Μπο-
ρεί να ανασκευάστηκε στη συνέχεια, αλλά το
χαρτί αυτό ίσχυε.

Μετά από ένα μήνα έρχονται και οι δηλώσεις
Κοντοζαμάνη, όσο ασαφώς κι αν είναι διατυπω-
μένες, ότι οι γιατροί είναι υπεύθυνοι για το ποι-
ος πηγαίνει στη ΜΕΘ και ποιος όχι. Ναι σαφώς
υπάρχουν ιατρικά κριτήρια, παρόλα αυτά θα
πρέπει να αναλογιστεί κανείς πώς είναι το σύ-
στημα που δουλεύει ο κάθε γιατρός. Αν υπάρχει
ένας γιατρός και δυο νοσηλευτές για εξήντα
ασθενείς που νοσούν από covid σε μια κλινική ή
αν αυτό που λέμε ΜΕΘ είναι ένα κρεβάτι και
ένας αναπνευστήρας, οι γιατροί δεν έχουν καμιά
ευθύνη. Η ΜΕΘ είναι μια ομάδα από διαφορετι-
κές ειδικότητες που φροντίζουν έναν άνθρωπο
που κινδυνεύει η ζωή του 24 ώρες το 24ωρο και,
κυρίως, με εξειδικευμένο προσωπικό. Η δημι-
ουργία ΜΕΘ μέσα σε ένα μήνα δεν είναι εφικτή
διότι το προσωπικό που προσελήφθη είναι μη
εξειδικευμένο, δεν είναι εντατικολόγοι όλοι και
βέβαια χρειάζεται εκπαίδευση για να ανταποκρι-
θεί στον τεράστιο φόρτο των διασωληνωμένων.

Οπότε με όλα αυτά, φαίνεται να υπάρχει η πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα κάποια στιγμή οι για-
τροί, από το χειροκρότημα στην αρχή της παν-
δημίας, να τους μεταφερθούν οι όποιες ευθύνες
αποτυχίας διαχείρισης της πανδημίας που ενδε-
χομένως να έχουν και νομικές συνέπειες. Ο Σύλ-
λογος Εργαζομένων του Άγιου Σάββα, με αιχμή
του δόρατος τις ΕΔΕ, αντέδρασε και αντέδρασε
δυναμικά. Σε αυτό ηγήθηκε ο Κώστας Καταρα-
χιάς και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Στοχοποι-
ήθηκε ως πρόεδρος εργαζομένων και γι' αυτό
έγινε τόσο η μετακίνησή του στο Σωτηρία όσο
και η προσπάθεια μείωσης του χρόνου της σύμ-
βασής του.

Σε οργισμένη διαμαρτυρία στο γραφείο
της Διοίκησης του Άγιου Σάββα προ-
χώρησε ο Σύλλογος Εργαζόμενων στο

νοσοκομείο την Παρασκευή 15 Γενάρη. Στην
κινητοποίηση συμμετείχαν δεκάδες εργαζό-
μενοι και εργαζόμενες απαιτώντας να στα-
ματήσει τώρα η συνδικαλιστική δίωξη του
προέδρου του Συλλόγου και μέλους του ΔΣ
της ΕΙΝΑΠ, Κώστα Καταραχιά.

Τις προηγούμενες μέρες η επίθεση στον
Κ. Καταραχιά είχε κλιμακωθεί καθώς, μετά
την αυθαίρετη και καθαρά εκδικητική μετα-
κίνησή του στη ΜΕΘ Covid του Σωτηρία, το
Υπουργείο Υγείας αποφάσισε την απόλυσή
του. Συγκεκριμένα, όπως του ανακοινώθηκε,
η σύμβασή του θα λήξει τον ερχόμενο Μάρ-
τη και δεν θα ανανεωθεί τουλάχιστον μέχρι
τις 31 Οκτώβρη του '21 όπως δικαιούνται
όλοι οι επικουρικοί γιατροί. Πρόκειται για
μια προκλητική απόφαση με στόχο να φιμώ-
σει και τελικά να ξεφορτωθεί έναν αγωνιστή
γιατρό που έχει πρωτοστατήσει στις μάχες
του υγειονομικού -και συνολικά του εργατι-
κού- κινήματος. Η τελευταία μάχη, για την
οποία και στοχοποιήθηκε εκ νέου, ήταν κατά
των απαράδεκτων ΕΔΕ που επιχείρησαν το
Υπουργείο Υγείας, οι ΥΠΕ και οι Διοικήσεις
των νοσοκομείων σε βάρος των υγειονομι-
κών που νόσησαν από κορονοϊό, σε μια από-
πειρα να τους υποδείξουν ως υπεύθυνους
για τη διασπορά του ιού.

Στο πρόσωπο του Κ.Καταραχιά διώκονται
όλοι οι εργαζόμενοι του Άγιου Σάββα που
αντέδρασαν μαζί του στις ΕΔΕ, αλλά και όλοι
οι υγειονομικοί που παλεύουν ενάντια στις
εγκληματικές πολιτικές της κυβέρνησης στη
διαχείριση της πανδημίας. Είναι μια προσπά-
θεια εκφοβισμού και τρομοκράτησης συμπυ-
κνωμένη στο μήνυμα ότι όσοι αντιδρούν θα
έχουν την ίδια τύχη. Και εντάσσεται στο συ-
νολικό πλαίσιο της κυβερνητικής επίθεσης
στα σωματεία των εργαζόμενων, ξεκινώντας
από τα δυνατά και μαχητικά.

Την κινητοποίηση στήριξαν η ΟΕΝΓΕ και η

ΕΙΝΑΠ, με την παρουσία των Θεόδωρου
Αλωνιστιώτη (ΕΕ ΟΕΝΓΕ), Δέσποινας Τοσο-
νίδου (ΕΕ ΟΕΝΓΕ και ΔΣ ΕΙΝΑΠ), Φώτη Κο-
λοκάθη (ΔΣ ΕΙΝΑΠ) και Κώστα Λιβαδά (ΔΣ
ΕΙΝΑΠ). Ενώ τη συμπαράστασή τους έκφρα-
σαν μέλη του Συντονιστικού Νοσοκομείων
και του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης,
της Πρωτοβουλίας «Στηρίξτε τους εργάτες
της Υγείας” και της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης.

Παρότι η διοικήτρια του νοσοκομείου, Όλ-
γα Μπαλαούρα, ανακοίνωσε ότι θα συναντή-
σει μόνο τρεις εκπροσώπους τους, οι εργα-
ζόμενοι επέβαλαν με την παρουσία τους ότι
θα δεχτεί ολόκληρη την αντιπροσωπεία
τους. Το φορτισμένο κλίμα ενίσχυε η είδηση
το ίδιο πρωί ότι οι εργαζόμενοι έχουν δηλω-
θεί ως “εθελοντές” στον εμβολιασμό του γε-
νικού πληθυσμού που θα ξεκινούσε την επό-
μενη μέρα στο νοσοκομείο... χωρίς να το ξέ-
ρουν. Έτσι προσπαθεί η κυβέρνηση να υλο-
ποιήσει την απόφασή της για μετατροπή
των νοσοκομείων σε εμβολιαστικά κέντρα.

Προκλητική διοίκηση
Συνολικά, η προκλητική στάση της διοική-

τριας σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης,
εμμένοντας τόσο στην επίθεση στον Κ.Κατα-
ραχιά όσο και σε όλες τις επιλογές της που
ακολουθούν την εγκληματική κυβερνητική
πολιτική, φτάνοντας στο σημείο ακόμα και
να πει ότι «ναι στόχος είναι η απόλυση για-
τρών», το μόνο που κατάφερε είναι να μεγα-
λώσει το θυμό όλων. Ο Σύλλογος Εργαζόμε-
νων αποφάσισε επί τόπου τα επόμενα βήμα-
τα του αγώνα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει την
οργάνωση των κινητοποιήσεων που αποφά-
σισε η ΠΟΕΔΗΝ στις 28/1 και 3/2 με κλιμά-
κωση την απεργία στις 16/2.

Σε αυτή την κατεύθυνση, την Τρίτη 19/1
καλούσε γενική συνέλευση γιατρών «ανε-
ξαρτήτως ειδικότητας, βαθμίδας και σχέσης
εργασίας (Μόνιμοι, Συμβασιούχοι-Επικουρι-
κοί, Διευθυντές, Επιμελητές, Ειδικευόμενοι)

στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου για όλα
τα θέματα που είναι ανοιχτά και τους αφο-
ρούν: 1) Η λειτουργία του Παθολογοανατο-
μικού Εργαστηρίου που καταρρέει με την
αποχώρηση 4 ιατρών. 2) Η “εθελοντική”
συμμετοχή στους εμβολιασμούς και η μετα-
τροπή του Ογκολογικού Νοσοκομείου σε
εμβολιαστικό κέντρο. 3) Ρεπό».

Κρατικό Νίκαιας
Για την “εθελοντική” συμμετοχή στους εμ-

βολιασμούς τοποθετήθηκε και η γενική συ-
νέλευση των γιατρών του Γενικού Κρατικού
Νίκαιας. Όπως αναφέρει η απόφασή τους:
«Να σταματήσουν αμέσως οι απαράδεκτοι
εκβιασμοί σε βάρος ειδικευομένων και εξει-
δικευομένων του νοσοκομείου μας να παρα-
τήσουν τις κλινικές τους και την εκπαίδευσή
τους και να αναλάβουν ευθύνες που δεν
τους αναλογούν σχετικά με τους εμβολια-
σμούς. Όσοι/ες δηλώθηκαν με τέτοιο εκβια-
στικό τρόπο, αποσύρονται. Ο διοικητής υπο-
χρεούται αυτόματα να κάνει δεκτή την από-
συρση κάθε ειδικευόμενου/ης και εξειδι-
κευόμενου/ης που δηλώνει πως αποσύρε-
ται».

Διεκδικούν επίσης να σταματήσει η “απα-
γωγή”, με απόφαση της 2ης ΥΠΕ, γιατρών
του νοσοκομείου για να στελεχώσουν εμβο-
λιαστικές γραμμές σε άλλο νοσοκομείο και
ΚΥ, να επανέθει πλήρως η τακτική χειρουρ-
γική δραστηριότητα και οι τακτικές ιατρικές
πράξεις στα επίπεδα του περασμένου Οκτώ-
βρη, να επιστρέψει αμέσως στη θέση του το
μη ιατρικό προσωπικό της Αιμοδοσίας που
αποσπάται από εκεί αναγκαστικά για δεύτε-
ρη φορά. Και καταλήγουν πως η συμμετοχή
των γιατρών στον εμβολιασμό θα γίνεται μό-
νο εκούσια, χωρίς κανένα εκβιασμό ή κατα-
ναγκασμό, με εξασφάλιση της εφημεριακής
τους αποζημίωσης.

Λ.Β.

ΣΤΟΠ στις συνδικαλιστικές διώξεις
22/12/20, Πορεία από τον Αγ. Σάββα στην Α’ ΥΠΕ. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ορ-
γάνωση των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ-
ΔΗΝ βρίσκεται το Συντονιστικό Νοσοκο-

μείων. Κυκλοφορεί ήδη αφίσα και προκήρυξη
που καλεί στο αγωνιστικό πρόγραμμα, ενώ
πρωτοστατεί παντού για τη συγκρότηση απερ-
γιακών επιτροπών που θα εξασφαλίσουν την
επιτυχία του.

Την Παρασκευή 15 Γενάρη οι αγωνιστές και
οι αγωνίστριες του Συντονιστικού πραγματο-
ποίησαν την πρώτη τους συνέλευση για τη νέα
χρονιά. Η συνέλευση έγινε διαδικτυακά και
συμμετείχαν εργαζόμενοι από πολλά νοσοκο-
μεία και Κέντρα Υγείας. 

«Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για τα νοσοκο-
μεία και τις ανθρώπινες ζωές, την ενδιαφέρει
μόνο η καταστολή και το κυνήγι των σωματεί-
ων», ξεκίνησε ο Κώστας Καταραχιάς, αναδει-
κνύοντας όλες τις εγκληματικές επιλογές της
κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας
όλους αυτούς τους μήνες στις οποίες προστί-
θεται τώρα το φιάσκο με τους εμβολιασμούς.
«Η αντίσταση των υγειονομικών το ίδιο διάστη-
μα ήταν τεράστια», συνέχισε, θυμίζοντας τις
δεκάδες επιτυχημένες πανελλαδικές κινητοποι-
ήσεις των υγειονομικών τους τελευταίους μή-
νες και βέβαια τον ξεσηκωμό που βρίσκεται σε
εξέλιξη απέναντι στη συνδικαλιστική του δίω-
ξη. «Ο ρόλος μας είναι μεγάλος μπροστά στην
νέα απεργία στις 16 Φλεβάρη για να κερδίσου-
με όλα τα αιτήματά μας», έκλεισε.

Την ανάγκη των μαζικών προσλήψεων ανέ-
δειξε ο Γιάννης Τσολάκης, πρόεδρος του Συλ-
λόγου Εργαζόμενων στο Κρατικό Νίκαιας, απέ-
ναντι στα ψέματα της κυβέρνησης για 7000
προσλήψεις ενώ πρόκειται για επικουρικούς.
«Γίνονται τώρα τα νοσοκομεία εμβολιαστικά
κέντρα με το υπάρχον προσωπικό, αποδυνα-
μώνοντας όλα τα τμήματα», συνέχισε και τόνι-
σε πως χρειάζεται δυναμική συνέχεια στους
αγώνες των εργαζόμενων. 

«Στο Σωτηρία έχουμε πάρα πολλά προβλή-
ματα, όλο το νοσοκομείο έχει γίνει covid, η δι-
κή μου κλινική από το Σεπτέμβρη», είπε η Με-
ρόπη Μανταίου, γιατρός. «Είμαστε απομονω-
μένοι και αποδεκατιμσένοι πολύ καιρό τώρα,
χωρίς 5μελή εδώ και πολλά χρόνια, με ένα σω-
ματείο που δεν κάνει τίποτα. Η διασπορά μεγα-
λώνει και η δουλειά ανεβαίνει. Υπάρχει κόσμος
πολύ θυμωμένος αλλά και φοβισμένος. Τώρα
που έχει έρθει και ο Κώστας στο νοσοκομείο
έχουμε αποφασίσει να οργανώσουμε τα πράγ-
ματα καλύτερα».

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
«Οι εμβολιασμοί θα έπρεπε να οργανωθούν

από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)
γιατί αυτός είναι ο ρόλος της, η πρόληψη», εί-
πε η Μαρία Ντάσιου, γιατρός στο ΚΥ Νέας Ιω-
νίας. «Δυστυχώς όμως η ΠΦΥ είναι εντελώς
ανοχύρωτη, η πλειοψηφία είναι συμβασιούχοι
που μετακινούνται κατά το δοκούν. Καλύπτου-
με κέντρα covid κλείνοντας τα εξωτερικά τακτι-
κά ιατρεία, ενώ δεν υπάρχει προσωπικό για το
12ωρο και 18ωρο που χρειάζονται οι εμβολια-
σμοί», συνέχισε και ανέδειξε πόσο τραγική εί-
ναι η επιλογή να μην εμβολιάζονται άμεσα οι
δάσκαλοι, οι άνθρωποι σε κέντρα κράτησης, οι
πρόσφυγες, οι εργαζόμενοι σε δομές προσφύ-
γων. «Το κλίμα είναι για συμμετοχή στις κινητο-
ποιήσεις, θα είμαστε σε οποιαδήποτε διαδικα-
σία διεκδίκησης», έκλεισε.

«Η κυβέρνηση από τη μια προσπαθεί να πεί-
σει ότι το εμβόλιο είναι η λύση για όλα τα προ-
βλήματα, από την άλλη ανοίγει μέτωπο απέ-

ναντι στους υγειονομικούς, γεγονός που σημα-
τοδοτήθηκε καθαρά με τις δηλώσεις Κοντοζα-
μάνη», είπε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος του
ΔΣ του Συλλόγου Εργαζόμενων στο νοσοκο-
μείο Γεννηματάς. «Η απεργία στις 16 Φλεβάρη
θα είναι καθοριστική για τη συνέχεια, έχουμε
ένα μήνα να την οργανώσουμε. Ο καθένας μας

μπορεί να παίξει ρόλο για
να συγκροτηθούν ή να
επαναδραστηριοποιηθούν
επιτροπές αγώνα, για πίε-
ση στα σωματεία και τις
ομοσπονδίες ότι χρειάζε-
ται κλιμάκωση. Δώσαμε
έμπνευση σαν κλάδος το
προηγούμενο διάστημα σε
άλλα κομμάτια εργαζόμε-
νων, το ίδιο μπορούμε να
κάνουμε τώρα».

Την εικόνα της Βόρειας
Ελλάδας έφερε ο Γιάννης
Κούτρας, μέλος ΔΣ του
Συλλόγου Εργαζόμενων
στο Ιπποκράτειο Θεσσα-
λονίκης και αντιπρόεδρος
της ΕΝΙΘ. «Η ύφεση που
βλέπουμε τις τελευταίες
μέρες δεν σημαίνει εφη-
συχασμό, το εμβόλιο δεν
εξασφαλίζει ότι τελειώσα-
με. Το θέμα δεν είναι να
παίζουμε στοιχήματα, αλ-
λά ο αγώνας για τη θωρά-
κιση του ΕΣΥ. Μετά από
μια πολύ εξουθενωτική,
δύσκολη και επικίνδυνη
κατάσταση, οι εργαζόμε-
νοι στη Θεσσαλονίκη παίρ-
νουν μια ανάσα κι αυτό
βοηθά να οργανώσουμε
τις κινητοποιήσεις μας πο-
λύ καλύτερα. Με απόφαση

της ΕΝΙΘ πάμε στις 20/1 για κινητοποίηση στις
ΥΠΕ στο κέντρο της πόλης και συνένετευξη τύ-
που. Το κάλέσμα υιοθετήθηκε από τρία μεγάλα
σωματεία, του ΑΧΕΠΑ, του Παπαγεωργίου και
του Ιπποκράτειου. Είναι μια πρώτη παρέμβαση
πριν την πανυγειονομική απεργία του Φλεβά-
ρη, για την οποία στο Ιπποκράτειο θα επανα-

δραστηριοποιήσουμε την επιτροπή αγώνα για
να οργανωθεί».

«Στο Πανεπιστημιακό Λάρισας χάθηκαν
ζωές», είπε ο Λάμπρος Τσαπαλής, ο τραυμα-
τιοφορέας που είχε προχωρήσει σε απεργία
πείνας το προηγούμενο διάστημα έξω από το
νοσοκομείο. «Οι καταγγελίες ότι πέθαιναν κα-
θημερινά άνθρωποι με αποκλειστική ευθύνη
της διοίκησης και της αρμόδιας επιτροπής εί-
χαν γίνει πριν τις δηλώσεις Κοντοζαμάνη που
φορτώνουν την ευθύνη στους γιατρούς. Τα
συνδικαλιστικά κινήματα δεν αντέδρασαν τότε
για να μην μπορεί κανείς να ισχυριστεί κάτι τέ-
τοιο σήμερα», συνέχισε και τόνισε πως «Οι συ-
νάδλεφοι χρειάζονται έμπνευση για να κινητο-
ποιηθούν».

Στο πόσο στριμωγμένη είναι η κυβέρνηση
στάθηκε η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου Εργαζόμενων στο νοσοκομείο
Γεννηματάς, αναφέροντας σαν παραδείγματα
την επίσκεψη του Κικίλια στο νοσοκομείο που
«ήρθε κι έφυγε σαν τον κλέφτη», την αδιέξοδη
επικοινωνιακή προπαγάνδα της κυβέρνησης και
την αδυναμία της να συνεχίσει με την καταστο-
λή. «Ο θυμός στα νοσοκομεία είναι τεράστιος
και αυτό πρέπει να το μετατρέψουμε σε δρά-
ση», συνέχισε. «Το καταφέραμε την προηγού-
μενη χρονιά, τώρα μπορούμε ακόμα καλύτερα».

Για τις πετυχημένες κινητοποιήσεις των προ-
ηγούμενων μηνών μίλησε και η Αμαλία Φειδά,
συμβασιούχος στο Σωτηρία με τους 4000 του
ΟΑΕΔ. «Μπορούμε να ασκήσουμε πίεση γιατί
έχουμε βαρύτητα σαν νοσοκομείο, να το εκμε-
ταλλευτούμε. Η κυβέρνηση βασίζεται στο επι-
κοινωνιακό κομμάτι, να το δουλέψουμε κι εμείς
αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε,
ενώ πρότεινε την οργάνωση και μιας κινητοποί-
ησης στη μνήμη των υγειονομικών που έχασαν
τη μάχη με τον κορονοϊό.

«Οι υγειονομικοί του ΕΣΥ ανοίγετε το δρόμο
και για μας στον ιδιωτικό τομέα», είπε ο Κώ-
στας Πολύδωρος, μέλος ΔΣ του Σωματείο
Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας. «Οι
απεργίες που προηγήθηκαν αναγκασαν την κυ-
βέρνηση να μαζευτεί, να μην καταθέσει τον αν-
τισυνδικαλιστικό νόμο. Προφανώς θα επανέλ-
θει, και με το ασφαλιστικό», συνέχισε. «Χρει-
άζεται να ενώσουμε δυνάμεις και να βγούμε
απεργιακά. Και να ξαναφέρουμε στο προσκή-
νιο το αίτημα για επίταξη και κρατικοποίηση
των ιδιωτικών κλινικών. Ξεκίνησε από τους
υγειονομικούς και κέρδισε όλη την κοινωνία».

Στα προβλήματα που δημιουργεί ο εμβολια-
σμός στα νοσοκομεία, αναφέρθηκε και η Ιωάν-
να Πασπάτη, ορθοπαιδικός στο Παίδων Πεντέ-
λης. «Σε μας δεν έχει γίνει ακόμα κάτι για την
οργάνωση των κινητοποιήσεων, ωστόσο το Σω-
ματείο δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ΔΣ και θα κα-
λέσει συνέλευση». 

«Το 2020 δεν υπήρξε μήνας χωρίς κινητοποί-
ηση των υγειονομικών, το ίδιο θα γίνει και φέ-
τος. Δεν είναι ευχή, το Συντονιστικό Νοσοκο-
μείων το οργανώνει», τόνισε ο Χρίστος Αργύ-
ρης, από το νοσοκομείο Γεννηματάς. «Μπο-
ρούμε να ξεσηκώσουμε τα νοσοκομεία και τα
ΚΥ για τις 16 Φλεβάρη με σταθμούς τις ημέρες
δράσεις στις 28 Γενάρη και τις 3 Φλεβάρη.
Χρειάζεται να κινηθούμε γρήγορα με την αφίσα
και την προκήρυξη. Εμείς θα το κάνουμε, οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες αστράφτουν και βρον-
τάνε, αλλά δεν οργανώνουν. Παντού βγάζουμε
κινητοποιήσεις, συσπειρώνουμε τον κόσμο, ξε-
σκεπάζουμε τα ψέματά τους. Κάθε μέρα δελτία
τύπου, παντού επιτροπές αγώνα, οργάνωση
των κινητοποιήσεων».

Νο 1455, 20 Γενάρη 2021
σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη Αγώνας-για να σώσουμε ζωές!

Απεργιακός ξεσηκωμός στα νοσοκομεία Να τον οργανώσουμε
Αγωνιστικός-απεργιακός θα είναι ο

επόμενος μήνας για τους υγειονο-
μικούς μετά την απόφαση της ΠΟ-

ΕΔΗΝ για τρεις κινητοποιήσεις τις εβδο-
μάδες που ακολουθούν. Το πρόγραμμα
ξεκινά την Πέμπτη 28 Γενάρη με ημέρα
δράσης για την ανάδειξη όλων των προ-
βλημάτων του ΕΣΥ με τοπικές συγκεν-
τρώσεις στα νοσοκομεία. Συνεχίζεται την
Τετάρτη 3 Φλεβάρη με νέα ημέρα δρά-
σης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας με τοπικές κινητοποιήσεις στα Κέντρα
Υγείας. Και κορυφώνεται την Τρίτη 16
Φλεβάρη με πανελλαδική απεργία και
διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Η απεργιακή κινητοποίηση στις 16 Φλε-
βάρη στην Αθήνα θα ξεκινήσει στις 10πμ
στο Υπουργείο Εργασίας και θα ακολου-
θήσει πορεία στο Υπουργείο Υγείας. Οι
συγκεντρώσεις στις άλλες πόλεις κα-
λούνται στις 10πμ έξω από τις Υγειονομι-
κές Περιφέρειες. Την απόφαση αναμένε-
ται να ενισχύσει και η ΟΕΝΓΕ, το Γενικό
Συμβούλιο της οποίας συνεδριάζει τις επόμε-
νες μέρες. Η προοπτική μιας πανυγειονομικής
πανελλαδικής απεργίας είναι υπαρκτή.

Είναι και απαραίτητη. Η εγκληματική κυβερ-
νητική πολιτική, που καθημερινά κοστίζει αν-
θρώπινες ζωές, συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα.
Κεντρικό αίτημα των κινητοποιήσεων είναι η έν-
ταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγι-
εινά Επαγγέλματα. 21 υγειονομικοί έχουν χάσει
μέχρι αυτή τη στιγμή τη ζωή τους από κορο-
νοϊό. Δεκάδες έχουν διασωληνωθεί τους δέκα
μήνες της πανδημίας. Χιλιάδες έχουν νοσήσει
ή έχουν τεθεί σε καραντίνα το ίδιο διάστημα. Κι
όμως, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή της μάχης και θέτουν καθημερινά την
υγεία και τη ζωή τους σε κίνδυνο, δεν ανήκουν
καν στα ΒΑΕ. 

Μια σειρά ειδικότητες, όπως οι φυσικοθερα-
πευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές,
επισκέπτες υγείας κ.α, δεν δικαιούνται επιπλέ-
ον ούτε το ανθυγιεινό επίδομα, όπως οι περισ-
σότεροι συνάδελφοί τους. Έχουν εξαιρεθεί
από τη χορήγηση του επιδόματος, παρότι οι
συνθήκες εργασίας τους δεν είναι διαφορετι-
κές από αυτές όλου του υγειονομικού προσω-
πικού.

ΒΑΕ
Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κα-

νείς, ειδικά σε περίοδο πανδημίας, πάνω στο
γιατί ο κλάδος της Υγείας θα έπρεπε να εντάσ-
σεται στα ΒΑΕ ή στο γιατί όλοι οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία θα έπρεπε να λαμβάνουν το
ανθυγιεινό επίδομα. Όχι πώς ήταν ανάγκη να
έρθει η πανδημία ως «απόδειξη». Οι υγειονομι-
κοί αντιμετώπιζαν πάντα αυξημένους κινδύ-
νους για την υγεία τους από τη δουλειά τους,
όντας καθημερινά στις ΜΕΘ και τις κλινικές,
ερχόμενοι σε επαφή με κάθε είδους ασθένειες,
έχοντας να χειριστούν κάθε είδους επικίνδυνα
υγειονομικά υλικά, εργαλεία, απόβλητα κλπ. Κι
όλα αυτά πάντα με τεράστιες ελλείψεις σε
προσωπικό, μέσα ατομικής προστασίας, υπο-
δομές, εξοπλισμό.

Καμιά κυβέρνηση όμως δεν έκανε το αυτο-
νόητο αυτό αίτημα νόμο. Αντίθετα, όλες προ-
σπαθούσαν να πετσοκόψουν ακόμα περισσότε-

ρο τη λίστα των ΒΑΕ ή να μειώσουν -ακόμα και
να καταργήσουν- το ανθυγιεινό επίδομα. Η ση-
μερινή κυβέρνηση της ΝΔ δεν αποτελεί εξαίρε-
ση. Δεν λέει λέξη για το θέμα, παρότι η πανδη-
μία το ανέδειξε ακόμα πιο έντονα και με τραγι-
κό τρόπο. Και παρότι η αρμόδια επιτροπή του
Υπουργείου Εργασίας έχει από το τέλος Νοέμ-
βρη του '20 εισηγηθεί την ικανοποίηση του αι-
τήματος. Το πόρισμα της επιτροπής μάλιστα,
θεσπίζει την έκθεση στον Covid 19 ως παρά-
γοντα επαγγελματικού κινδύνου και ουσιαστικό
κριτήριο ένταξης. Αυτός είναι και ο λόγος που
η απεργιακή κινητοποίηση στις 16 Φλεβάρη ξε-
κινά από το Υπουργείο Εργασίας.

Επιπλέον η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για
την ανάγκη χαρακτηρισμού του θανάτου ή της
βαριάς αναπηρίας των υγειονομικών από κορο-
νοϊό ως εργατικό ατύχημα. Ούτε σε αυτό το
ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς
τους, όπως έχει αναδείξει η ΠΟΕΔΗΝ, δεν
προτίθεται να προχωρήσει, για την αποκατά-
σταση είτε των ίδιων είτε των οικογενειών τους
με κάποια αποζημίωση.

Η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και οι
μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
όλων των ειδικοτήτων είναι δυο κεντρικά αιτή-
ματα, από τα πιο κρίσιμα για να μην θρηνήσου-
με άλλα θύματα. Όπως και η άμεση αύξηση
της χρηματοδότησης του ΕΣΥ για μέσα ατομι-
κής προστασίας, εξοπλισμό, νέες ΜΕΘ κλπ.
Αντί γι' αυτά όμως, η κυβέρνηση επιλέγει να
αφήνει υποστελεχωμένα και χωρίς υποδομές
τα νοσοκομεία. Προτιμά είτε να καλύπτει τις
τρύπες με αντιεπιστημονικές αποφάσεις είτε
να ρίχνει τις ευθύνες στους εργαζόμενους με
προκλητικές καταγγελίες και επιθέσεις.

Στις πρώτες συγκαταλέγονται η μετατροπή
των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου, οι
μετακινήσεις προσωπικού από τη μια κλινική
στην άλλη ή από το ένα νοσοκομείο στο άλλο,
και η προσαρμογή των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων ανάλογα με τις ελλείψεις. Στις δεύτε-
ρες περιλαμβάνονται οι επιθέσεις στα σωμα-
τεία και οι συνδικαλιστικές διώξεις με πιο τραν-
ταχτό παράδειγμα αυτό του προέδρου του
Συλλόγου Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Άγιος
Σάββας Κώστα Καταραχιά, οι ΕΔΕ σε βάρος

των υγειονομικών που νόσησαν από κορονοϊό
και βέβαια οι δηλώσεις Κοντοζαμάνη που έδει-
χναν του γιατρούς ως υπεύθυνους για τους
θανάτους εκτός ΜΕΘ.

Στην ήδη εγκληματική αυτή κυβερνητική δια-
χείριση της πανδημίας προστέθηκε η απόφαση
να αναλάβουν τα νοσοκομεία τον εμβολιασμό
του γενικού πληθυσμού. Τα 1028 νέα εμβολια-
στικά κέντρα, που διατυμπάνιζε από το Νοέμ-
βρη ο Κικίλιας ότι δημιουργεί για να υποδε-
χτούν το εμβόλιο, αποδείχτηκαν τερατώδη ψέ-
ματα. Επιβεβαιώθηκε έτσι ότι αποτέλεσαν άλλη
μια επικοινωνιακή εξαγγελία (για ένα εμβόλιο
μάλιστα που δεν είχε καν ακόμα τότε εγκριθεί)
για να συγκαλυφθούν οι κυβερνητικές ευθύνες
για την εγκατάλειψη του ΕΣΥ πριν και εν μέσω
του δεύτερου κύματος της πανδημίας με τους
χιλιάδες νεκρούς.

Διασπορά
Το πιο σημαντικό είναι ότι η απόφαση για με-

τατροπή των νοσοκομείων σε εμβολιαστικά
κέντρα γονατίζει ακόμα περισσότερο το ΕΣΥ
και τους εργαζόμενούς του, ενώ εγκυμονεί με-
γάλους κινδύνους για υγειονομικούς, ασθενείς
και πολίτες. Αντί για περιορισμό του κορονοϊ-
ού, μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη δια-
σπορά του. Είναι συγκλονιστικά τα όσα περι-
γράφει σχετικά με το θέμα ο παθολογος-ογκο-
λόγος στον Άγιο Σάββα, Τάσος Γρίβας, σε αυ-
τό το φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης (βλέ-
πε σελ. 10).

Ανάλογες προειδοποιήσεις έρχονται από
όλα τα νοσοκομεία, όπως πχ από το Δρομοκαΐ-
τειο. Αναφέροντας τις ελλείψεις προσωπικού
που ήδη μαστίζουν το ψυχιατρικό νοσοκομείο
και αναδεικνύοντας πόσο θα επιβαρύνει την
κατάσταση ο εμβολιασμός, το Σωματείο Εργα-
ζόμενων εκεί συμπληρώνει: «Η ιδιαίτερη ψυχο-
παθολογία των νοσηλευομένων και η δυσκολία
προσαρμογής και τήρησης των οδηγιών του
ΕΟΔΥ και της Επιτροπής Λοιμώξεων, έχει οδη-
γήσει στο μέτρο της απαγόρευσης του επισκε-
πτηρίου με σκοπό τη μείωση διασποράς του
ιού. Με την απόφαση να λειτουργήσει εμβολια-
στικό κέντρο, δεκάδες ηλικιωμένοι πολίτες με
τον ανάλογο αριθμό συνοδών θα κατακλύσουν

το Νοσοκομείο, αυξάνοντας τον κίνδυνο
διασποράς της νόσου».

«Η κυβέρνηση συνεχίζει να ξεζουμίζει
τους υγειονομικούς του ΕΣΥ, να τους θε-
ωρεί αναλώσιμους και να τους μετακυ-
λύει τις ευθύνες για την αποτυχημένη
διαχείριση της πανδημίας», αναφέρει με
τη σειρά του το Σωματείο Εργαζόμενων
στο Γεννηματάς σε ανακοίνωσή του, με
την οποία δηλώνει τη συμμετοχή του στις
κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ. «ΧΑΡΙΖΕΙ
εκατομμύρια στα ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα με τα τεστ και ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ τον ιδιωτικό τομέα».

Αντί για ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας με προσωπικό και εξο-
πλισμό, όμως, που θα ήταν η ασφαλής
λύση για να διεξαχθεί ο εμβολιασμός, η
κυβέρνηση προτιμά να ρισκάρει κι άλλες
ανθρώπινες ζωές. Άλλωστε, ο νέος προ-
ϋπολογισμός που κατέθεσε και ψήφισε
στη Βουλή βρίσκει τα κονδύλια για την
Υγεία περικομμένα κατά 500 εκατομμύ-
ρια.

Ούτε καν τους εμβολιασμούς των υγειονομι-
κών δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει αυτή η
κυβέρνηση. Όπως έγραψε τη Δευτέρα 18 Γε-
νάρη ο Κώστας Καταραχιάς, που έχει εκδικητι-
κά λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης με-
τακινηθεί στο Σωτηρία: «Τα εμβόλια στο Σωτη-
ρία τελείωσαν εδώ και μια εβδομάδα. Υπάρ-
χουν γιατροί που καταγγέλλουν ότι δεν έκαναν
το εμβόλιο και τους ενημερώνουν ότι θα περι-
μένουν. Βέβαια φρόντισαν να προηγηθούν οι
παρατρεχάμενοι της κυβέρνησης». 

Ο μόνος που ενισχύεται από αυτή την πολιτι-
κή είναι ο ιδιωτικός τομέας υγείας και τα αφεν-
τικά του. Εκεί είναι αναγκασμένος να απευθύ-
νεται ο κόσμος που δεν έχει πρόσβαση στα δη-
μόσια νοσοκομεία καθώς αυτά έχουν γίνει απο-
κλειστικά μονάδες covid. Οι αποζημιώσεις των
κλινικαρχών από το Δημόσιο διπλασιάστηκαν
την περίοδο της πανδημίας παρότι δεν συνέβα-
λαν στο ελάχιστο στην αντιμετώπισή της, ούτε
τώρα στους εμβολιασμούς. Το αίτημα για επί-
ταξη των ιδιωτικών δομών και ένταξή τους στο
ΕΣΥ αναδεικνύεται επιτακτικό.

Όλα τα παραπάνω έχουν τονιστεί από τις
Ομοσπονδίες και τα σωματεία των υγειονομι-
κών, με ανακοινώσεις που αναδεικνύουν τις
τραγικές συνέπειες που έχουν οι κυβερνητικές
επιλογές. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΝΙΘ προχωρά
την Τετάρτη 20 Γενάρη σε παράσταση διαμαρ-
τυρίας στην 3η και 4η ΥΠΕ στις 10πμ με συνέν-
τευξη τύπου στον ίδιο χώρο. Είναι μια κίνηση
που προετοιμάζει την απεργία του Φλεβάρη.
Όπως αναφέρει: «Η κυβέρνηση ας σταματήσει
επιτέλους τα επικοινωνιακά τεχνάσματα με
ανακρίβειες και ψέματα και να αναλάβει τις ευ-
θύνες της για τη διασφάλιση της υγείας και
της ζωής του λαού, παίρνοντας σοβαρά υπόψη
τις προειδοποιήσεις και υλοποιώντας τις προ-
τάσεις των ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, των επι-
στημόνων της πρώτης γραμμής, των μαχόμε-
νων νοσοκομειακών γιατρών…

Προετοιμάζουμε την μαζική συμμετοχή σε
πανυγειονομική Απεργία τον Φεβρουάριο, μαζί
με τα υπόλοιπα σωματεία και τις ομοσπονδίες
των υγειονομικών».

Λένα Βερδέ

Οι υγειονομικοί χρειάζονται τη στήριξη
όλων των εργαζόμενων και της νεολαί-

ας. Τα νέα αγωνιστικά τους ραντεβού με κο-
ρύφωση την απεργία στις 16 Φλεβάρη μπο-
ρούν και πρέπει να βρουν μαζική συμπαρά-
σταση.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που πα-
λεύουν για το ασφαλές άνοιγμα των σχολεί-
ων με 15 παιδιά ανά τμήμα, με προσλήψεις
δασκάλων, καθηγητών και προσωπικού κα-
θαριότητας, με συχνά δωρεάν τεστ, με άμε-
ση πρόβαση στον εμβολιασμό κλπ, έχουν
κάθε λόγο να βρεθούν μαζί με τους υγει-
ονομικούς. Το ίδιο ισχύει για το φοιτητικό
κίνημα που αντίστοιχα διεκδικεί το ασφαλές
άνοιγμα των σχολών με τα απαραίτητα μέ-
τρα προστασίας και κλιμακώνει τη μάχη του
ενάντια στην ίδρυση πανεπιστημιακής αστυ-
νομίας και όλες τις επιθέσεις του Υπουργεί-
ου Παιδείας. Το ίδιο ισχύει για τους εργαζό-

μενους σε κάθε χώρο και κλάδο που πα-
λεύουν για να σώσουν μισθούς, δουλειές,
δικαιώματα και να προστατεύσουν την υγεία
και τη ζωή τους.

Η πρωτοβουλία «Στηρίξτε τους εργάτες
της Υγείας - Support Health Workers», που
έχει σταθεί στο πλευρό των υγειονομικών
τους τελευταίους μήνες με κέντρο το να κά-
νει τον αγώνα τους υπόθεση όλων των ερ-
γαζόμενων και της κοινωνίας, συνεχίζει αυ-
τή την προσπάθεια. Έχει ήδη ξεκινήσει να
καλεί στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών
και να οργανώνει την επιτυχία τους. Στην
ίδια κατεύθυνση κινείται ο Συντονισμός Ερ-
γατικής Αντίστασης που πραγματοποιεί συ-
νέλευση την Πέμπτη 28 Γενάρη (βλέπε
σελ....). Επικοινωνία στο τηλ: 6944058157
και στο fb: Στηρίξτε τους εργάτες της Υγεί-
ας - Support Health Workers.

Όλοι στο πλευρό
των απεργών

16/6/20, Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Τον περασμένο Δεκέμβρη μια πρω-
τοβουλία εκπαιδευτικών από τα
καμπ, κατήγγειλε με κείμενό της ότι
“Τα προσφυγόπουλα αποκλείονται
(και) από την τηλεκπαίδευση”. 
Το εκπαιδευτικό κίνημα ξαναβγαίνει
στους δρόμους για να μην αφήσει την
Κεραμέως να διαλύσει την Παιδεία,
και διεκδικεί σχολεία ανοιχτά και
ασφαλή για όλους και όλες. Η Εργα-
τική Αλληλεγγύη μίλησε με έναν από
τους εκπαιδευτικούς των καμπ για
το τι σημαίνει “για όλους και όλες”.

Πώς ξεκίνησε η πρωτοβουλία; 
Ποιος είναι ο σκοπός της;

Μέσα από την καθημερινή μας εμπειρία ως
εκπαιδευτικοί, βλέπουμε την κατάσταση στα
καμπ και με τα δημόσια σχολεία. Κάποιοι ερ-
γαζόμαστε σε καμπ 4 και 5 χρόνια. Έχουμε
αρκετή εμπειρία, κάποιοι γνωριζόμαστε και με-
ταξύ μας. Έχουμε δουλέψει μαζί σε διάφορες
ΜΚΟ. Έχουν δημιουργηθεί κάποια δίκτυα και
επαγγελματικά και προσωπικά. Μας καίει πολύ
καιρό αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι για να προ-
χωρήσει η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων
χρειάζεται μια χρονοβόρα διαδικασία που συ-
νήθως κάπου κολλάει. Τώρα με τον κορονοϊό
έχει γίνει 10 φορές πιο αργή. Βλέπουμε ότι σε
οποιοδήποτε πρόβλημα ο κορονοϊός έγινε η
πρώτη απάντηση. Το σκεφτόμασταν καιρό ότι
χρειάζεται να συζητήσουμε και μεταξύ μας οι
συνάδελφοι και να κάνουμε κάτι. Βρήκαμε και
πολλούς ανθρώπους από άλλα καμπ, κυρίως
από τη νότια Ελλάδα, από διάφορες ΜΚΟ και
διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την
εκπαίδευση. Παράλληλα ήρθαμε σε επαφή με
ανθρώπους από τη δημόσια εκπαίδευση. 

Όταν λοιπόν βγήκε το πρώτο κείμενο είδαμε
ότι πολύς κόσμος ενδιαφέρθηκε και το περίμε-
νε. Απλά δεν είχε κάνει πρώτος την κίνηση.
Δημιουργήθηκε έτσι η ανάγκη να το συνεχί-
σουμε και κάπως έτσι ξεκίνησε και η πρωτο-
βουλία. Ένας ακόμη λόγος που το κάναμε αυ-
τό είναι και γιατί ζούμε σε ένα σκοτάδι, ο κό-
σμος δεν ξέρει τι γίνεται στα καμπ. Αυτή η
πληροφορία δεν βγαίνει προς τα έξω.

Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας 
κπαίδευσης έχουν κάνει προσπάθειες 
να μην αποκλειστούν τα παιδιά;

Από την επαφή μας με τα Γυμνάσια και τα
Λύκεια, ξέρουμε ότι η πλειονότητα έχει πολύ
καλή αντιμετώπιση με τα παιδιά. Υπάρχουν
εξαιρέσεις που αντιδρούν και δεν τα θέλουν,
αλλά οι περισσότεροι δάσκαλοι, καθηγητές,
ΣΕΠ είναι πολύ κοντά τους και ασχολούνται.
Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ γραφειοκρα-
τικό να γίνουν οι προσλήψεις και να καλυ-
φθούν τα κενά. 

Είχαμε οργανώσει μια τηλεσυνάντηση με
αρκετή συμμετοχή. Συμμετείχαν και κάποιοι
από βόρεια Ελλάδα, κυρίως εκπαιδευτικοί σε
καμπ και Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύ-
γων (ΣΕΠ). Ανταλλάξαμε απόψεις και εικόνες
από το πεδίο του καθενός και συμφωνήσαμε
να το ανοίξουμε ώστε να μπουν και άλλοι φο-
ρείς, εκπαιδευτικοί σε δημόσια σχολεία, πανε-
πιστημιακοί που ασχολούνται με το θέμα αυτό
κλπ. Σκεφτόμαστε να απευθυνθούμε και στους
συλλόγους των εκπαιδευτικών, τους ΣΕΠΕ και

τις ΕΛΜΕ. Θέλουμε επίσης να απλωθεί και το
περιεχόμενο αυτού του ζητήματος, να μην
αφορά μόνο τα παιδιά των προσφύγων, αλλά
και τα παιδιά των Ρομά, τα παιδιά από φτωχές
οικογένειες, τα παιδιά από απομακρυσμένα
χωριά κλπ. Χρειάζεται να γίνει ένα κοινό μέτω-
πο. Πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, και να
ανοίξουν με λιγότερους μαθητές ανά τάξη και
παραπάνω καθηγητές.

Πώς (δεν) έχει λειτουργήσει φέτος 
η εκπαίδευση για τα προσφυγόπουλα;

Δεν είναι τωρινό πρόβλημα αυτό, αλλά τώρα
έχει γίνει πολύ πιο έντονο. Και επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε πρόβλημα, αν και ήταν πιο
ανεκτική. Φέτος παραέγινε. Υπήρχε μια γενι-
κευμένη αδράνεια που δεν έδινε περιθώριο να
λειτουργήσεις. Τα προβλήματα είναι πολλά.
Πρώτο είναι το ζήτημα της μετακίνησης. Όλα
τα καμπ είναι σε απομακρυσμένες περιοχές,
εκτός πόλης. Δεν έχουν συγκοινωνία ή θα
έχουν απειροελάχιστη σύνδεση, 3-4 δρομολό-
για τη μέρα. Για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο
πρέπει να εξασφαλιστεί η μετακίνηση. Μέχρι
πέρσι την πρόσφερε ο Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης. Πέρσι ήταν να την αναλάβει
η περιφέρεια Αττικής αλλά άργησε και την
ανέλαβε πάλι ο ΔΟΜ. Είχαν ξεκινήσει τα σχο-
λεία έναν ολόκληρο μήνα αλλά μέχρι να γίνουν
οι συμβάσεις, τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο.
Θα μπορούσε να πάει ένα εγγεγραμμένο παιδί
αλλά θα έπρεπε να πληρώνει συγκοινωνία. 

Άλλο πρόβλημα ήταν τα ίδια τα σχολεία: δεν
υπήρχαν θέσεις, δεν γίνονταν εγγραφές. Σε
σχολεία για παράδειγμα που είναι κοντά σε
καμπ με πάρα πολλά παιδιά υπήρχε πρόβλημα
χώρου. Τρίτο πρόβλημα ότι αργήσαν οι προσ-
λήψεις των εκπαιδευτικών που κάνουν τα μα-
θήματα ειδικά για τους πρόσφυγες, τα ενισχυ-
τικά. Το ίδιο ισχύει με τους ΣΕΠ, οι οποίοι προ-
σπαθούσαν να το συντονίσουν όλο αυτό: κά-
ποιοι ήταν στις θέσεις τους κάποιοι όχι. Τέταρ-
το και τελευταίο που ήρθε και τα επισκίασε
όλα ήταν ο κορονοϊός. Οι διάφορες ΚΥΑ που
αφορούσαν τα καμπ προέβλεπαν να μην βγαί-
νουν οι πρόσφυγες, ή να βγαίνουν μόνο λίγα
άτομα από κάθε οικογένεια. Δεν λένε ρητά κά-

τι για τα σχολεία, οπότε κάθε διοικητής στρα-
τοπέδου ερμηνεύει τις ΚΥΑ όπως θέλει. Έχει
δοθεί πολύ μεγάλο εύρος αποφάσεων στους
διοικητές των καμπ. Ο ΕΟΔΥ συνιστά και στο
τέλος οι διοικητές αποφασίζουν. Γι' αυτό είδα-
με σε δομές 2000 ατόμων που έχουν 20 κρού-
σματα, δεν είναι μεγάλο ποσοστό, να αποκλεί-
ονται όλα τα παιδιά από το σχολείο, όπως και
η δομή συνολικά. Το έχουμε δει σε Ελαιώνα,
Μαλακάσα, Ριτσώνα και αλλού. Φέτος η απάν-
τηση σε ό,τι προσπαθούσαμε ήταν “κορονοϊ-
ός”. Μάλιστα έλεγαν ότι θέλουν να τα προστα-
τέψουν κιόλας τα παιδιά.

Κανονικά τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να
πάνε ένα χρόνο στην απογευματινή ζώνη για
να κάνουν τη γλώσσα και από τη δεύτερη χρο-
νιά να μπουν κανονικά στην πρωινή μαζί με τα
υπόλοιπα, ενώ συνεχίζουν να κάνουν ελληνικά
σε ξεχωριστό μάθημα. Κι αυτό υπάρχει σαν
δυνατότητα για κάθε παιδί που δεν ξέρει καλά
ελληνικά. Αλλά, τελικά, το πού θα πάνε και τι
θα κάνουν εξαρτάται από το σε τι σχολείο εί-
ναι, αν έχει θέσεις και εκπαιδευτικούς. Δυστυ-
χώς, η εμπειρία μας δείχνει ότι από όλους
όσους εμπλέκονται στη διαδικασία, είτε είναι ο
δήμαρχος, είτε ο διοικητής του καμπ, είτε ο
ΕΟΔΥ, είτε ο διευθυντής σχολείου, φέρει κά-
ποια αντίρρηση, καταφέρνει να κολλήσει ολό-
κληρο το θέμα. Οπότε πρέπει να υπάρχει συν-
τονισμένη αντίδρα-
ση και κινητοποί-
ηση.

Τα παιδιά 
τι λένε γι' αυτό;

Τα παιδιά θέλουν
να πάνε σχολείο,
είναι η μοναδική
τους έξοδος από
το καμπ, είναι ο χώ-
ρος που κοινωνικο-
ποιούνται, που μα-
θαίνουν τη γλώσ-
σα, που κάνουν φί-
λους. Μας το λένε
πολύ. Και έχουμε
δει πολύ μεγάλη

διαφορά στα παιδιά που ζούσαν στο κέντρο
της Αθήνας, σε σπίτια ή καταλήψεις, και πη-
γαίνανε σχολείο. Ξέρανε πολύ καλά ελληνικά,
έχουν ενσωματωθεί και προσαρμοστεί πολύ
περισσότερο. Φαίνεται ξεκάθαρα ποιος έχει
ζήσει στην πόλη και ποιος στο καμπ. Με τις
εξώσεις και το κλείσιμο των καταλήψεων αυτά
έχουν γυρίσει πίσω στην αρχή, είναι μια κατα-
στροφή όλο αυτό.

Καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης είναι δυ-
νατόν να υπάρξουν στη συνθήκη των καμπ;

Σίγουρα όχι. Είναι παράνοια να μένεις σε
καμπ. Μην ξεχνάμε, τα καμπ αυτά υποτίθεται
άνοιξαν σαν προσωρινές δομές και έχουν γίνει
μόνιμα. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκεί
δυο χρόνια, τρία χρόνια. Δεν είναι ελληνικό
φαινόμενο αυτό, οπουδήποτε έχει πρόσφυγες
οι άνθρωποι μένουν σε καμπ, στον Λίβανο για
παράδειγμα που έχει Παλαιστίνιους πρόσφυ-
γες. Αυτό που πάνε να κάνουν επίσης, εκτός
από μόνιμα, είναι να τα κάνουν και πιο κλειστά,
πιο ελεγχόμενα, με κάμερες. Δεν νομίζω ότι
θέλουν τους ανθρώπους αυτούς να τους εντά-
ξουν. Δεν υπάρχει σοβαρό πρόγραμμα έντα-
ξης ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην εργασία.

Όταν πας να ανοίξεις κάποια θέματα πρέπει
να ορίσεις και το γενικότερο πλαίσιο. Δεν συμ-
βαίνουν μέσα σε ένα κενό αυτά. Δεν είναι ούτε
καν αναγκαιότητα, είναι επιλογές. Είναι επιλο-
γή συγκεκριμένων ανθρώπων και συγκεκριμέ-
νων πολιτικών αντιλήψεων αυτό που συμβαί-
νει. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι λεφτά υπάρχουν
αν θες να προσλάβεις αστυνομικούς, αερο-
πλάνα και υποβρύχια, αν θες να χτίσεις έναν
φράχτη. Δεν υπάρχουν λεφτά για γιατρούς,
για ΜΕΘ, για Παιδεία, για να καλύψεις εργαζό-
μενους που έχουν απολυθεί και έχουν χάσει
τις δουλειές τους. Στο κείμενό μας το θέσαμε
έτσι, για να ξέρουν όλοι από ποια πλευρά βλέ-
πουμε και το θέμα της εκπαίδευσης των προ-
σφύγων. Δεν αναφέρουμε απλά κάποια προ-
βλήματα που έχουμε δει, αλλά προβλήματα
μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το οποίο
πλαίσιο υπήρχε και με την προηγούμενη κυ-
βέρνηση αλλά πλέον έχει γίνει πιο σκληρό.
Υπάρχει όμως μια συνέχεια, το κράτος έχει
συνέχεια.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΚΑΜΠ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

“Τα παιδιά θέλουν να πάνε σχολείο”

Νοέμβρης 2019, Προσφυγοπούλα μαθήτρια που μόλις πήρε τα βιβλία της

2016, Μαθητική κινητοποίηση στα Χανιά υπέρ της ένταξης
των προσφυγόπουλων στα σχολεία
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Με δυο βαθμούς και χιόνια, ο
χειμώνας μετέτρεψε τα δυο
στρατόπεδα της Μαλακά-

σας σε μια παγωμένη κόλαση. Με
αφορμή τον θάνατο του Χασίμπ,
πεντάχρονου προσφυγόπουλου από
το Αφγανιστάν που χτυπήθηκε από
φορτηγό γεμάτο μπάζα στο εσωτε-
ρικό του νέου στρατοπέδου της Μα-
λακάσας, συνεργείο της Εργατικής
Αλληλεγγύης επισκέφθηκε τους δύο
χώρους. Οι εικόνες ήταν σοκαριστι-
κές.

Την ίδια στιγμή που ο Μηταράκης
επισκέπτεται τον Καρά Τεπέ, προ-
σπαθώντας ανεπιτυχώς να πείσει ότι
οι συνθήκες εκεί θα βελτιωθούν (αλ-
λά και δίνοντας με την επίσκεψή του
σήμα ότι αυτό που συμβαίνει στη Λέ-
σβο είναι εξαίρεση και είναι το μόνο
που χρήζει επίσκεψης από τον
υπουργό), ένας ακόμη Καρά Τεπέ
δημιουργείται στην καρδιά της χώ-
ρας, μέσα στον νομό Αττικής. Και
ενώ επεκτείνεται για να αυξηθεί η
χωρητικότητά του, η διάλυση και η
εγκατάλειψη δείχνουν τον σαδισμό
πίσω από τη λέξη “φιλοξενία” που
έχει το θράσος να χρησιμοποιεί το
Υπουργείο Μετανάστευσης. Το μόνο
πράγμα που ήταν σε καλή κατάστα-
ση ήταν ο οι μεταλλικές μπάρες της
εισόδου.

“Δεν έρχεται κανείς εδώ. Μας
έχουν ξεχάσει όλοι”, λέει ο Κέβιν,
πρόσφυγας που ζει στο νέο στρατό-
πεδο της Μαλακάσας. Πίσω από
συρματοπλέγματα και λινάτσες, το
στρατόπεδο είναι ένα σταματημένο
εργοτάξιο που χάσκει σε όλη την
αρχή της Αθηνών-Ωρωπού σαν ανοι-
χτή πληγή. Ούτε ένας εργαζόμενος
δεν υπήρχε σε ολόκληρο το στρατό-
πεδο. Εκ πρώτης όψεως ήταν εγκα-

ταλελειμένο ακόμη και από τους
πρόσφυγες.

Ο Κέβιν εξήγησε ότι οι περισσότε-
ροι από τους κατοίκους του στρατο-
πέδου έφυγαν για να γλιτώσουν τον
χιονιά. Θα έμεναν με όποιο τρόπο
μπορούσαν και με το πενιχρό επίδο-
μά τους κάποιες μέρες στην Αθήνα,
ελπίζοντας να καλυτερέψει ο και-
ρός. Αργότερα ωστόσο εμφανίστη-
καν και κάποιες οικογένειες που δεν
είχαν καν αυτή τη δυνατότητα και εί-
χαν ξεμείνει στον παγωμένο καταυ-
λισμό. Κάποιες από τις σκηνές είχαν
γκρεμιστεί από το βάρος του χιονι-
ού. Καμία δεν είχε πάτωμα. Παλέτες
και μουσαμάδες παντού για να μην
ξαπλώνουν οι άνθρωποι στις λά-
σπες. Πέρα από τις λάσπες της κα-
κοκαιρίας, προς τις σκηνές κατευθυ-
νόταν και ένα ρυάκι που ερχόταν
από τον χώρο των χημικών τουαλε-
τών.

Παιδιά
Στους περισσότερους ανοιχτούς

χώρους του στρατοπέδου είχε υλικά
κατασκευών. Στοίβες από σύρματα,
σωλήνες, προκάτ και χοντρές πέ-
τρες παντού. Στην πραγματικότητα,
είναι ευτύχημα που το στρατόπεδο
δεν θρηνεί περισσότερα νεκρά παι-
διά σε αυτές τις συνθήκες. Ο Ναΐζ,
πατέρας πέντε παιδιών, λέει: “τα
παιδιά δεν πάνε σχολείο. Έχουμε
φτιάξει εδώ μια τάξη και τα διδάσκω
εγώ περσικά και αγγλικά. Κατέβηκα
στην Αθήνα και αγόρασα δυο πίνα-
κες μαρκαδόρου με λεφτά από την
τσέπη μου”. Επίσης, ξεμπροστιάζον-
τας τον δήμο Ωρωπού, που αρνού-
μενος ότι είχαν ρατσιστικό κίνητρο,
οργάνωνε και έκανε πλάτες στη φα-
σιστοσύναξη “αγανακτισμένων” την
άνοιξη, ο Ναΐζ μιλάει για τις συνέπει-

ες αυτής της συγκέντρωσης: “Δεν
μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο
πάρκο να παίξουν. Φοβάμαι τις αντι-
δράσεις”.

Στο δεύτερο μισό του στρατοπέ-
δου υπάρχουν μερικές μεγαλύτερες
κατασκευές, δωμάτια με προκάτ τοί-
χους. Αν και προσφέρουν στοιχει-
ώδη θέρμανση, δεν έχουν τίποτα άλ-
λο. “Δεν υπάρχει τουαλέτα, μπάνιο,
νιπτήρας, κουζίνα. Μαγειρεύουμε,
πλένουμε ρούχα, πλενόμαστε έξω
στο κρύο. Δεν έχουμε ζεστό νερό.
Δεν υπάρχουν συνεργεία για να κα-
θαρίσουν τις χημικές τουαλέτες.
Μια έγκυος για παράδειγμα, δεν ξέ-
ρω πώς τα καταφέρνει και πηγαίνει
τουαλέτα”, λέει ο Μανουέλ. “Μένου-
με τρεις άνθρωποι εδώ”, συμπληρώ-
νει ο Κέβιν δείχνοντας ένα μικρο-
σκοπικό δωμάτιο στο οποίο μετά
βίας χωράει μια κουκέτα με δυο κρε-
βάτια. Οι πρόσφυγες εξηγούν επί-
σης ότι στο κομμάτι του στρατοπέ-
δου με τις σκηνές δεν υπάρχει καθό-
λου ρεύμα, ενώ στο κομμάτι με τα
προκάτ δεν είναι διαθέσιμο όλο το
24ωρο.

Δείχνουν επίσης τις στοίβες από
μερίδες κέτερινγκ που έχουν πετα-
χτεί στα σκουπίδια. “Απορώ γιατί δί-
νουν τόσα λεφτά για να μας φέρουν
αυτό το φαγητό που δεν τρώγεται”,
λέει ο Ναϊζ. Τα χρήματα που παίρ-
νουν οι πρόσφυγες εξαρτώνται από
το αν η “δομή” στην οποία ζουν πα-
ρέχει γεύματα: στην περίπτωση αυ-
τή είναι τα μισά λεφτά. Μια πολυμε-
λής οικογένεια στο νέο στρατόπεδο
της Μαλακάσας λοιπόν, σαν την οι-
κογένεια του αδικοχαμένου Χασίμπ,
παίρνει μόλις 245 ευρώ τον μήνα.

Ένας ενήλικας μόνος του πρέπει
να τα βγάλει πέρα με μόλις 75 ευρώ.
Μάλιστα, τα ΑΤΜ που υποσχέθηκε

απειλητικά ο Μηταράκης ότι θα εγ-
κατασταθούν μέσα στα στρατόπεδα
(στην προσπάθειά του, την άνοιξη,
να τα καταστήσει πλήρως απομονω-
μένα και κλειστά), δεν μπήκαν ποτέ.
Για να πάρει κάποιος αυτά τα 75 ευ-
ρώ πρέπει να περπατήσει, ή να πλη-
ρώσει συγκοινωνία για να πάει μέχρι
τον Αυλώνα ή τον Ωρωπό. “Δεν μπο-
ρούμε να πάμε στην Αθήνα”, λένε οι
πρόσφυγες. “Το εισιτήριο έχει 4 ευ-
ρώ πήγαινε και 4 ευρώ έλα. Κρυώ-
νω, δεν έχω ζεστά ρούχα να φορέ-
σω και δεν μπορώ να πάω να πάρω”.

Περίθαλψη
Τα δυο στρατόπεδα της Μαλακά-

σας θρηνούν πέντε ανθρώπους από
τότε που ξεκίνησε η πανδημία από
αιτίες που συνδέονται άμεσα με το
γεγονός ότι ζουν στις συνθήκες αυ-
τές. Ο Χαρούν, από το παλιό στρα-
τόπεδο, λέει: “Όταν παίρνουμε για
ασθενοφόρο, μέχρι να συνεννοη-
θούμε, να βγάλουμε άκρη με τις δια-
δικασίες που δεν έχουμε ΑΜΚΑ, αλ-
λά και μέχρι να έρθει τελικά εδώ,
περνάνε ώρες”. Δυο άνθρωποι, ένας
60 ετών και ένας 16 ετών πέθαναν
αφού διακομίστηκαν στο νοσοκο-
μείο και νοσηλεύτηκαν. Πέρα από το
παιδάκι που σκοτώθηκε πρόσφατα,
ένας ακόμη πρόσφυγας είχε χτυπη-
θεί θανάσιμα από αυτοκίνητο, νύχτα
στην Αθηνών Ωρωπού, όπου δεν

υπάρχει ούτε πεζοδρόμιο, ούτε φώ-
τα. “Είχε οικογένεια στο Κογκό. Δεν
ξέρω αν πάρθηκε κανένα μέτρο για
την οικογένειά του”, είπε ο Κέβιν.
Τέλος, μια γυναίκα 27 χρονών, η
οποία σκοτώθηκε σε καυγά, ήταν το
πέμπτο θύμα του εγκλεισμού και της
εκατάλειψης.

Οι πρόσφυγες έχουν εγκλωβιστεί.
Μπορεί τα σχέδια του Μηταράκη να
μαντρώσει το παλιό στρατόπεδο και
να καταστήσει το νέο στρατόπεδο
κέντρο κράτησης να απέτυχαν, αλλά
οι συνθήκες στις οποίες τους έχει
αναγκάσει να ζουν έχουν τελικά σαν
αποτέλεσμα την απομόνωση και την
απόγνωση. “Αφού δεν μας θέλει η
κυβέρνηση εδώ, γιατί δεν μας δίνει
χαρτιά για να φύγουμε;” αναρωτιέ-
ται, τέλος, ο Κέβιν.

Οι πρόσφυγες του παλιού στρατο-
πέδου της Μαλακάσας έχουν την
εμπειρία της πολιτικής οργάνωσης
και δράσης και μπορούν να τραβή-
ξουν σε αυτό και τους πρόσφυγες
του νέου στρατοπέδου. Ρώτησαν
μάλιστα πώς συνεχίζουμε την οργά-
νωση της καμπάνιας για άσυλο, στέ-
γη, Υγεία και Παιδεία για τους πρό-
σφυγες και είπαν ότι θα μπουν στην
μάχη για μια μαζική 20 Μάρτη και
στα στρατόπεδα. “Θα συνεχίσουμε
να το παλεύουμε μέχρι τέλους”, εί-
παν.

Αφροδίτη Φράγκου

ΜΑΛΑΚΑΣΑ: Καρα-Τεπέ δίπλα στην Αθήνα

Φωτογραφίες από την επίσκεψη συνεργείου της Εργατικής Αλληλεγγύης 
στη Μαλακάσα. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου



Κυκλοφόρησε η αφίσα και η
προκήρυξη της ΚΕΕΡΦΑ για
τη διεθνή διαδήλωση στις 20

Μάρτη και διακινήθηκε μαζικά την
περασμένη Κυριακή στα Πετράλωνα
στη συγκέντρωση για τα 8 χρόνια
από την δολοφονία του Πακιστανού
εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν.

Η 20 Μάρτη θα αποτελέσει την
κορύφωση μιας καμπάνιας που ξεκι-
νάει στις γειτονιές, στις πόλεις, στα
σχολεία, στα νοσοκομεία, σε όλους
τους χώρους εργασίας ,βάζοντας
στόχο να ξεσηκώσουμε όλα τα σω-
ματεία και όλους τους εργαζόμε-
νους-ες. Αλλά και τους φοιτητές,
τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές
και τις μαθήτριες, τους Συλλόγους
γονέων που παλεύουν ενάντια στις
προσπάθειες διάλυσης της Δημό-
σιας Παιδείας για να επιβάλουν ότι
όλα τα παιδιά των μεταναστών και
των προσφύγων θα μπουν επιτέ-
λους στα σχολεία. Μαζί με τους νο-
σοκομειακούς που διεκδικούν μαζι-
κές προσλήψεις θα διεκδικήσουμε
ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
θα εμβολιαστούν άμεσα μέσα σε κά-
θε στρατόπεδο και θα έχουν πρό-
σβαση σε ιατρική φροντίδα και περίθαλψη στα νοσοκομεία. Μαζί και με τους εργαζόμενους
στους Δήμους και στον Επισιτισμό-Τουρισμό θα εξασφαλίσουμε ότι θα ανοίξουν κλειστά σπίτια
και ξενοδοχεία  για να μπορούν να στεγαστούν μόνιμα και με ασφάλεια οι πρόσφυγες. 

Σε πρoκήρυξη-κάλεσμα που κυκλοφορεί η ΚΕΕΡΦΑ για τις 20Μ αναφέρει:
“Η εισβολή ακροδεξιών και παραστρατιωτικών στο Καπιτώλιο, την αμερικάνικη βουλή, είναι μια

φασιστική πρόκληση που μας αφορά όλες και όλους. Ο Τραμπ, που με την πολιτική του έθρεψε
και δυνάμωσε τον συρφετό των φασιστικών και ακροδεξιών συμμοριών, αποχωρεί προσπαθών-
τας να εξασφαλίσει τη συνέχεια της δράσης τους σαν οργανωμένης δύναμης κρούσης. Κανένας
αντιφασίστας και αντιφασίστρια δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος με αυτή την εξέλιξη, γι αυτό και
αποχτάει ξεχωριστή σημασία η Διεθνής Μέρα Δράσης κατά του ρατσισμού και του φασισμού
που οργανώνεται για τις 20 Μάρτη σε μια σειρά χώρες, από τις ΗΠΑ μέχρι την Ελλάδα... Η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη, μαζί με το Μακρόν και τη Μέρκελ, έχυσαν κροκοδείλια δάκρυα “για την
απειλή σε βάρος της δημοκρατίας στις ΗΠΑ”, αλλά είναι οι ίδιοι που όχι μόνο συνεργάστηκαν με
τον Τραμπ αλλά και προωθούν τον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία, κρατώντας ερμητικά κλειστά

τα σύνορα της Ευρώπης – Φρούριο με την Φρόντεξ, τους φράχτες και τα στρατόπεδα.
Μετά την πυρκαγιά στη Μόρια έστησαν ένα ακόμα χειρότερο κολαστήριο στο Καρά Τεπέ, με

γυναίκες και μικρά παιδιά να ζουν σε κρύες σκηνές μέσα σε τοξικούς λασπότοπους, φορτωμέ-
νους με μόλυβδο από το παλιό πεδίο βολής... Σε όλη τη χώρα τα στρατόπεδα είναι άθλια γκέτο
που βρίσκονται σε διαρκή καραντίνα, με πρόσχημα την πανδημία, με τα παιδιά να έχουν αποκλει-
στεί από τα σχολεία και τους γονείς τους να φυτοζωούν χωρίς τα στοιχειώδη για ανθρώπινη δια-
βίωση. Χιλιάδες πρόσφυγες απειλούνται να απελαθούν μέσα από τις μαζικές διαδικασίες απόρ-
ριψης ασύλου ή με έξωση απ’ όπου διαμένουν προσωρινά ακόμα κι αν καταφέρουν να αποχτή-
σουν άσυλο. Την ίδια στιγμή χιλιάδες μετανάστες εξακολουθούν να ζουν και να δουλεύουν κυνη-
γημένοι, χωρίς χαρτιά και δικαιώματα, στα εργοστάσια και τα χωράφια. 

Όλοι μαζί
Η μάχη για να υπερασπιστούμε τις ζωές και τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών είναι

δεμένη με τις μάχες που δίνουμε όλες και όλοι μαζί, η εργατική τάξη και η νεολαία, ενάντια στις
επιθέσεις της κυβέρνησης και τις προσπάθειες να μας αποπροσανατολίσει και να μας διασπάσει.
Δείξαμε τη δύναμη μας στις 7 Οκτώβρη επιβάλλοντας την καταδίκη της Χρυσής Αυγής και με αυ-
τήν την αυτοπεποίθηση χρειάζεται να συνεχίσουμε!

Το λέμε καθαρά και δυνατά: ΧΩΡΑΝΕ ΟΛΟΙ, πρόσφυγες και μετανάστες είναι καλοδεχούμενοι!
Να καταργηθεί ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, να ανοίξουν τα σύνορα και να κλείσουν τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, να πάρουν άσυλο και χαρτιά όλοι.

Αυτές τις μάχες χρειάζεται να οργανώσουμε βαδίζοντας προς την 20η Μάρτη και στη συνέ-
χεια. Όλες και όλοι μαζί, το αντιφασιστικό – αντιρατσιστικό κίνημα, τα συνδικάτα, οι φοιτητικοί
σύλλογοι, οι κοινότητες μεταναστών, οι πρόσφυγες από τα στρατόπεδα, οι κινήσεις των γυναι-
κών και των ΛΟΑΤΚΙ, η Αριστερά. 

Σε κάθε γειτονιά, εργασιακό χώρο, σχολή, σχολείο και στρατόπεδο, ελάτε να οργανώσουμε
μαζί εκδηλώσεις, εξορμήσεις και δράσεις, να συσπειρωθούμε για να γίνει η 20 Μάρτη σεισμός,
όπως αυτός στις 7 Οκτώβρη!».
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Για ένα κόσμο χωρίς 
ρατσισμό και φασίστες

Καλούν:
• ΚΕΕΡΦΑ - Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή, Ελλάδα
• UARF-NYC - United Against Racism and Fascism 

(Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και το Φασισμό), Νέα Υόρκη
• United Against Hate, USA (Eνωμένοι Ενάντια στο Μίσος), ΗΠΑ
• Stand Up To Racism (Ξεσηκωθείτε ενάντια το Ρατσισμό), Βρετανία
• Aufstehen gegen Rassismus (Ξεσηκωθείτε ενάντια το Ρατσισμό), Γερμανία
• Comit 21 Maart (Eπιτροπή 21 Μάρτη), Ολλανδία
• Faellesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, 
(Ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό και τις διακρίσεις), Δανία
• Hepimiz Gocmeniz – Irkciliga Hayir 

(Είμαστε όλοι μετανάστες-Κίνηση ενάντια στο Ρατσισμό), Τουρκία
• Platform 21/3, Πλατφόρμα 21 Μάρτη, Βέλγιο
• Unitat Contra el Feixisme i el Racisme 

(Ενότητα Ενάντια στο Ρατσισμό και το Φασισμό), Καταλονία
• Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi, Ενότητα Ενάντια στο Ρατσισμό, Πολωνία
• Αντιρατσιστικό Δίκτυο Νορβηγίας
• United Against Racism, Ιρλανδία
• Love Aotearoa - Hate Racism, Νέα Ζηλανδία

Στις 10/7/2013 τάγμα εφόδου της ΧΑ αποτελούμενο από
50 μηχανάκια με επικεφαλής τον Λαγό, τον Μίχο και Χρυ-
σαυγίτες από το Πέραμα, τη Νίκαια και τον Πειραιά κατέ-

στρεψαν και βανδάλισαν τον χώρο του Συνεργείου και χτύπη-
σαν με ρόπαλα τον υπεύθυνο του Συνεργείου, Παναγιώτη Δρι-
μυλή. Την περασμένη Δευτέρα το Γ' Τριμελές Εφετείο Πλημμε-
λημάτων Αθηνών έκρινε ένοχους τους Ι. Λαγό ως ηθικό αυ-
τουργό στην επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του Π. Δρι-
μυλή και τον Ν. Μίχο και τους υπόλοιπους δράστες για συνέρ-
γεια στην επικίνδυνη σωματική βλάβη. 

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους οι δικηγόροι της πολι-
τικής αγωγής στην υπόθεση, Θ. Καμπαγιάννης και Δ. Ζώτος “Η
τελεσίδικη καταδίκη των πρώην βουλευτών της Χρυσής Αυγής
Λαγού και Μίχου... αποτελεί το τέλος μιας μακράς και επίμονης
μάχης. Για να φτάσουμε στην ομόφωνη καταδίκη, χρειάστηκε
να περάσουμε από την ασυλία που απολάμβανε η ναζιστική εγ-
κληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή το 2013 με την αρχειοθέτη-
ση του φακέλου της υπόθεσης, στη διερεύνηση των ποινικών
ευθυνών των ηγετικών στελεχών της που εντέλει αποδείχτηκαν

στο ακροατήριο. Το δικαστήριο καταδίκασε εν νέου ως συνερ-
γούς επικίνδυνης σωματικής βλάβης τους άλλους τέσσερις κα-
τηγορούμενους, ανάμεσά τους και τον πυρηνάρχη Πειραιά της
Χρυσής Αυγής Θ. Μπαρέκα.

Εγκληματική οργάνωση
Ο Λαγός και ο Μίχος έχουν ήδη καταδικαστεί για διεύθυνση

και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση αντίστοιχα... Η απόφαση
του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων επιβεβαιώνει και θω-
ρακίζει την απόφαση της μεγάλης δίκης της Χρυσής Αυγής:
όλες οι επιθέσεις γίνονταν με εντολή της ηγεσίας της οργάνω-
σης, σε κάποιες δε περιπτώσεις όπως στο Συνεργείο ακόμα και
με την αυτοπρόσωπη παρουσία της. Η τελεσίδικη καταδικαστι-
κή απόφαση είναι ένα σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο, που σί-
γουρα το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων (το Εφετείο της
δίκης της Χρυσής Αυγής) θα αναγνώσει και θα αξιολογήσει.

Για τα μέλη του «Συνεργείου», τον εντολέα μας και πολιτικώς
ενάγοντα Παναγιώτη Δριμυλή και τους δημοκρατικούς πολίτες
της Ηλιούπολης, η σημερινή απόφαση είναι μια νίκη του αντι-

φασιστικού αγώνα που έδωσαν και κέρδισαν στη γειτονιά τους.
Είναι μια νίκη των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας που παρε-
νέβησαν, κόντρα στην προκλητική αδράνεια της αστυνομίας,
και έκαναν όσα αμέλησαν οι διωκτικοί μηχανισμοί: μάζεψαν
αριθμούς πινακίδων, τράβηξαν βίντεο και φωτογραφίες, κατέ-
θεσαν, αντιστάθηκαν έμπρακτα στη ναζιστική τρομοκρατία. Ας
μην ξεχνάμε ότι δύο μήνες μετά την επίθεση στο Συνεργείο, το
ίδιο τάγμα εφόδου – ακόμα και με τους ίδιους φυσικούς αυ-
τουργούς – δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα.”

“Είναι καιρός οι θεσμικοί φορείς να περάσουν πάνω από τον
πήχυ που έθεσε η ίδια η κοινωνία: ως πότε θα περιμένουμε το
Ευρωκοινοβούλιο να άρει την ασυλία του καταδικασμένου αρχι-
συμμορίτη Λαγού που κρύβεται στις Βρυξέλλες μεταμφιεσμέ-
νος σε ευρωβουλευτή; Και πότε επιτέλους θα συλλάβει η ΕΛΑΣ
του κυρίου Χρυσοχοϊδη τον φυγόποινο Παππά; Η ανοχή στη φα-
σιστική και ρατσιστική βία γεννάει τέρατα. Η σημερινή τελεσίδι-
κη απόφαση του δικαστηρίου στέλνει μήνυμα με πολλούς παρα-
λήπτες”καταλήγουν. 

Δ.Δ.

Τελεσίδικη καταδίκη Λαγού και ΣΙΑ για την επίθεση στο Συνεργείο 



“Σαχζάτ-Παύλος για πάντα
ζωντανοί, όλοι οι χρυσαυ-
γίτες για πάντα φυλακή”,

“δεν ξεχνάμε τον Σαχζάτ Λουκμάν,
ναζηδες φονιάδες για πάντα στα κε-
λιά”, “Ποτέ ξανά φασισμός”, “Χαρτιά
για τους μετανάστες, σύνορα ανοι-
χτά για όλους τους εργάτες” ήταν
κάποια από τα συνθήματα που ακού-
στηκαν, ενώ το λόγο πήραν αγωνι-
στές-τριες του αντιφασιστικού και
αντιρατσιστικού κινήματος.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της
Πακιστανικής κοινότητας, μετέφερε
τις ευχαριστίες των γονέων του
Λουκμάν προς τους διαδηλωτές και
θύμισε πως η μητέρα του Λουκμάν εί-
χε πει “έχασα το παιδί μου αλλά όταν
ήρθα εδώ ένιωσα σαν να ήταν η οικο-
γένεια μου εδώ.” “Η μάχη δεν τελεί-
ωσε” συνέχισε ο Τζ. Ασλάμ. “Μέσα
στην πανδημία, στο λοκντάουν οι με-
τανάστες εργάτες περνάνε τρομερές
δυσκολίες, συχνά δεν έχουν να φάνε.

Ζητάμε να κλείσουν τα στρατόπεδα.
Είναι χειρότερα από φυλακή. Οι με-
τανάστες εργάτες να πάρουν χαρτιά,
να μπορούν να δουλέψουν κανονικά.” 

Ο Κώστας Παπαδάκης, μέλος της
πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ
έκανε μια αναδρομή στην πορεία
του αντιφασιστικού κινήματος των
τελευταίων 8 χρόνων μέσα και έξω
από τα δικαστήρια. Έκλεισε τονίζον-
τας πως “πρέπει να παλέψουμε για
να ξεριζωθούν οι μήτρες που είναι
ικανές να ξαναγεννήσουν μια νέα ΧΑ
όπως η ανοχή του ρατσισμού στην
κοινωνία, η ανοχή όλων των μέτρων
και νομοθετημάτων που περιορίζουν
δικαιώματα και ελευθερίες που  περ-
νάει η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη
την πανδημία.”

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Βασί-
λης Κουκαλάνι, ηθοποιός-σκηνοθέ-
της. “8 χρόνια πριν με την πλήρη
ανοχή της κυβέρνησης, των μπά-
τ σ ω ν
και των

ΜΜΕ, η ΧΑ δολοφόνησε των Σ. Λουκ-
μάν. Εννιά μήνες μετά δολοφόνησαν
έναν εργάτη της τέχνης, τον Φύσσα.
Σήμερα είναι στη φυλακή αλλά είμα-
στε αντιμέτωποι με την ίδια και πιο
αυταρχική πολιτική του κράτους.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε εδώ
αρκετοί καλλιτέχνες μας δίνει δύνα-
μη να συνεχίσουμε.” 

Ο Σατζάτ από την Επιτροπή Ιρακι-
νών Προσφύγων είπε πως οι πρό-
σφυγες “ζητάνε να πάνε τα παιδιά
τους στα σχολεία. Δεν μπορούμε να
πάμε στο νοσοκομείο. Η αστυνομία
μας κυνηγάει παντού. Ζητάμε χαρτιά
και στέγη. Φύγαμε από το Ιράκ για
να μην μας σκοτώσουν. ήρθαμε εδώ
για μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά
μας, για να σπουδάσουν. Ζητάμε τα
δικαιώματα μας σαν πρόσφυγες”.

Η Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέ-
ας του συλλόγου εργαζόμενων νο-
σοκομείου Άγιος Σάββας είπε με τη
σειρά της πως “μέσα στην πανδημία
δίνουμε μάχη ώστε τα εμβόλια και
τα νοσοκομεία να είναι για όλους.
Να μπουν πρόσφυγες και μετανά-
στες στο πρόγραμμα των εμβολια-
σμών. Πρέπει να κλείσουν τα στρα-
τόπεδα και να έρθουν στις γειτονιές
μας.”

“Εμείς που δουλεύουμε στο
Υπουργείο Πο-
λιτισμού αντιμε-

τωπίζουμε μια σαρωτική λαίλαπα
ιδιωτικοποιήσεων των μουσείων.
Επειδή στον πολιτισμό το πρώτιστο
πράγμα είναι η προστασία της μνή-
μης, θέλουμε να θυμίσουμε αυτόν
τον αδικοχαμένο εργάτη”, είπε ο
Θωμάς Κατσαρός. 

Η Μαρία Ανδρέου, εκπαιδευτικός
από την ΕΛΜΕ Πειραιά, τόνισε πως
“είναι πολύ σημαντικό να διεκδική-
σουμε την επιστροφή των προσφυ-
γόπαιδων στα σχολεία. Είναι από
πέρσι εκτός εκπαίδευσης. Δεν γίνε-
ται οι πιο ευάλωτοι να είναι έξω απο
το εκπαιδευτικό σύστημα. Ζητάμε
ανοιχτά σχολεία για όλους. 15 μαθη-
τές ανά τμήμα. Καμία χαμένη χρονιά.
Κανένα παιδί εκτός εκπαίδευσης.”

Δεν τελειώσαμε
Ακολούθησε ο Γιάννης Βερβεσός,

φοιτητής από τους Μεταλλειολό-
γους του ΕΜΠ. “Οι φοιτητικοί σύλ-
λογοι, η νεολαία, σωματεία και συν-
δικάτα, το αντιφασιστικό  και αντιρα-
τσιστικό κίνημα δώσαμε μάχη για να
καταδικαστεί η ΧΑ, αλλά δεν τελει-
ώσαμε. Τώρα ξεκίνησε η πολλή δου-
λειά που η κυβέρνηση της ΝΔ  χρη-
σιμοποιεί ακροδεξιά μορφώματα.
Στο τέλος όμως θα τους τσακίσου-
με” είπε μεταξύ άλλων. 

Τελευταίος πήρε το λόγο ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της

ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας. Θύμισε ότι στα Πετράλωνα
είχε δεχθεί επίθεση και η μετανά-
στρια εργάτρια Κωσταντίνα Κούνεβα
γιατί είχε αποφασίσει να συνδικαλι-
στεί και να παλέψει ενάντια στα
αφεντικά. Τόνισε πως το αντιφασιστι-
κό κίνημα πάλεψε ενάντια στους “δε-
σμούς αλληλεγγύης μεταξύ της
αστυνομίας, του κρατικού μηχανι-
σμού, της δικαιοσύνη και της ΧΑ”.
“Όμως δεν έχουμε τελειώσει τη μά-
χη με αυτούς τους θεσμούς” είπε.
“Ο Μητσοτάκης ασκεί μαζί με την
Ευρώπη Φρούριο μια δολοφονική
ρατσιστική πολιτική, κλείνουν τα σύ-
νορα και πνίγονται χιλιάδες μετανά-
στες στο Αιγαίο.Υπάρχουν λοιπόν και
οι ντόπιοι Τραμπ, όπως ο Μηταρά-
κης. Αυτοί που βάζουν τους πρόσφυ-
γες σε άθλια στρατόπεδα όπως στον
Καρά Τεπέ και κάνουν χιλιάδες επα-
ναπροωθήσεις. Χαίρονται που κλεί-
νουν τα σύνορα. Πανηγυρίζουν πάνω
στα πτώματα των μεταναστών. Στεί-
λαμε τη ΧΑ στη φυλακή αλλά δεν
εφησυχάζουμε. Γιατί ο ρατσισμός εί-
ναι αυτός που τους στρώνει το δρό-
μο. Γι' αυτό είμαστε κομμάτι του διε-
θνούς κινήματος που συντονίζεται
και διαδηλώνει στις 20 Μάρτη. 

Δημήτρης Δασκαλάκης
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Σαχζάτ-Παύλος για πάντα ζωντανοί

Ηαντιφασιστική συγκέντρωση μνήμης για την επέ-
τειο των οκτώ χρόνων από τη δολοφονία του

Σαχζάτ Λουκμάν την Κυριακή 17 Γενάρη στην πλατεία
Μερκούρη στα Πετράλωνα ήταν ένα ηχηρό μήνυμα
προς την κυβέρνηση: το κίνημα που έστειλε τους νεο-
ναζί δολοφόνους της Χρυσής Αυγής στη φυλακή θα
συνεχίζει αταλάντευτα τη δράση του ενάντια στον
ρατσισμό και τους ντόπιους Τραμπ, για να δικαιω-
θούν όλα τα θύματα ρατσιστικής και φασιστικής βίας.
Για να πάρουν χαρτιά όλοι οι μετανάστες, να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να αποκτήσουν
άσυλο και στέγη οι πρόσφυγες, να εμβολιαστούν τώ-
ρα όλοι οι πρόσφυγες στα καμπ και να πάνε όλα τα
προσφυγόπουλα στα σχολεία. 

Στην πλατεία Μερκούρη, παρά τα απαράδεκτα
αστυνομικά μέτρα, βρέθηκαν εργαζόμενοι και εργα-
ζόμενες από τα νοσοκομεία, τα σχολεία, το ΥΠΠΟ,
την καθαριότητα του Δήμου Αθήνας και άλλους χώ-

ρους, φοιτητές και φοιτήτριες σχολών της Αθήνας, η
ΚΕΕΡΦΑ, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος “η Ενό-
τητα”, η επιτροπή Ιρακινών προσφύγων, η Κοινότητα
Καμερούν, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου
διαμερίσματος Δήμου Αθήνας, δικηγόροι της πολιτι-
κής αγωγής των Αιγυπτίων αλιεργατών στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, οι δημοτικές κινήσεις Ανοιχτή Πόλη
και Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, το Σοσιαλι-
στικό Εργατικό Κόμμα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΟΡΜΑ.

Ακολούθησε πορεία αντιπροσωπείας των διαδηλω-
τών με το πανό μνήμης του Σαχζάτ Λουκμάν στους
δρόμους του Πετραλώνων, η οποία έφτασε στην οδό
Τριών Ιεραρχών, στο σημείο της δολοφονίας του από
τους χρυσαυγίτες Στεργιόπουλο και Λιακόπουλο.
Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Λουκ-
μάν με υψωμένες γροθιές και αφέθηκαν λουλούδια
στο κτίριο της οδού Τριών Ιεραρχών, όπου άφησε την
τελευταία του πνοή ο Σαχζάτ.

Η Ένωση Γονέων 3ης Δημοτικής Κοινότη-
τας συμμετέχει πάντα στις εκδηλώσεις μνή-
μης του Σ. Λουκμάν εδώ στα Πετράλωνα.
Αποκορύφωμα ήταν η συμμετοχή των παι-
διών του Μουσικού Λυκείου με τα μουσικά
τους όργανα. Το κίνημα ήταν πάντα μπρο-
στά. Όπως όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από τη
Συρία, και τα παιδιά τους στα σχολεία μας.
Τα υπερασπιστήκαμε ενάντια στους φασί-
στες. Η ΧΑ μπήκε φυλακή αλλά συνεχίζουμε
μέχρι να εξαφανιστεί ο φασισμός.

Τάσος Δεμοίρος, ΔΣ Ένωσης Γονέων 
3ης Δημοτικής Κοινότητας

Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για το δίκιο
όλων των ανθρώπων, είτε είναι από εδώ είτε
από άλλες χώρες, γιατί αλλιώς δεν νοείται να
λεγόμαστε άνθρωποι. 

Γιάννης Στάνκογλου, ηθοποιός

Ερχόμαστε κάθε χρόνο εδώ για να μην ξα-
ναγίνουν τα ίδια. Ενωμένοι με όλους τους
άλλους είμαστε εδώ για δουλειά. 'Ολοι μαζί
Έλληνες, Αλβανοί, Πακιστανοί, βγάζουμε το
ψωμί μας, βοηθάμε τις οικογένειες μας. Τα
πράγματα είναι καλύτερα από τότε που μπή-
κε η ΧΑ στη φυλακή.

Γιασίρ Μαχμάντ, οικοδόμος, 
κάτοικος Πετραλώνων 

Είναι πολύ σημαντικό που γίνονται τέτοιες
δράσεις. Εγώ με την καταδίκη της κατάλαβα
ότι υπήρχε ένα τέτοιο έκτρωμα μέσα στη
Βουλή, που το ψηφίζαμε. Βασική προϋπόθε-
ση της δημοκρατίας είναι η ανοχή στη δια-
φορετικότητα. Το ότι η ίδια η δημοκρατία
άφησε να μεγαλώσει ένα κόμμα που κατεδά-
φιζε όλες τις αρχές της είναι σοκαριστικό. 

Ζωή Ράγκου, μαθήτρια

Το κίνημα ήταν πάντα μπροστά

17/1/21, Συγκέντρωση μνήμης για την επέτειο της δολοφονίας
του Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1
ΠΑΤΡΑ
My Market Αγ. Αντρέας 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/1
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ 
Σκλαβενίτης Βελβενδούς 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ 
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβα 11πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαική 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος Μουσείο ΕΑΜ 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ 
Πλ. Αγίου Λαζάρου 11.30πμ
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 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Σκλαβενίτης Δουκίσης12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λαική Πευκάκια 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Λαϊκή 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Σκλαβενίτης (Γυφτοπούλου) 5μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι 12μ
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 12μ
ΒΟΛΟΣ Σκλαβενίτης 12.30μμ
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Σ/Μ Παπαγεωργίου
(λεωφ. Δωδώνης)12μ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/1
ΑΙΓΑΛΕΩ Μπαρουτάδικο 12μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΒ Δεκελείας 6μμ

Εξορμήσεις

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
Η μεγάλη επαναστάτρια Ρόζα Λούξεμπουγκ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
Ναγκόρνο Καραμπάχ – σταυροδρόμι ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7.30μμ, Skype: bit.ly/sek-
peristeri fb: ΣΕΚ Περιστερίου
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7.30μμ, Skype: bit.ly/sek-
peristeri fb: ΣΕΚ Περιστερίου
Η αριστερά στην Αμερική – να διώξουμε
τους ντόπιους Τραμπ
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλητής: Τζίμης Κυριαζόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – Η
κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλητής: Γεράσιμος Καμπίτσης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 8μμ, 
Η φασιστική πρόκληση του Τραμπ δεν θα
περάσει
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 8μμ, 
Καρλ Μαρξ: “Η 18 Μπρυμαίρ του Λουδοβί-
κου Βοναπάρτη”
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Πετράκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Βασιλική Λιάκονη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7.30μμ, 
fb.com/sekxalandri
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 8μμ, Skype: bit.ly/sekma-
rousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ

Ομιλήτρια: Χαρίτα Μήνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 8μμ, Skype: bit.ly/sekma-
rousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 8μμ, Skype: bit.ly/sekma-
rousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Η οικονομία του σοσιαλισμού
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ιωαννίνων
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 6.30μμ, fb: ΣΕΚ Πάτρας
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7.30μμ, fb: Η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7μμ, link: bit.ly/sekvolos fb:
ΣΕΚ Βόλου
Η παγκόσμια εργατική αντίσταση το 2020
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7.30μμ, Skype: bit.ly/se-
knsmyrni fb: ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
200 χρόνια Ένγκελς: ο «στρατηγός» του
επιστημονικού σοσιαλισμού
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7μμ, σαλόνι εστίας 
Δ’ ΦΕΠΑ και Skype: bit.ly/sekilisia 
fb: ΣΕΚ Ιλισίων
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού

Ομιλητής: Νίκος Κουτσογιάννης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7μμ, σαλόνι εστίας 
Δ’ ΦΕΠΑ και Skype: bit.ly/sekzografou 
fb: ΣΕΚ Ζωγράφου
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7μμ, δημαρχείο, 
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ. 
Το κίνημα που γκρέμισε Ν.Δ.-Μητσοτάκη
τότε
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7μμ, δημαρχείο, 
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ. 
Οι επαναστατικές ιδέες της Ρόζας Λούξεμ-
πουργκ
Ομιλήτρια: Χαρά Μουτζούρη

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7.30μμ δημαρχείο Νίκαιας
fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας - Κορυδαλλού
Οι εκλογές και η αριστερά στην Αμερική
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7μμ, Skype: bit.ly/SEKAM-
PELO fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – Η
κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7μμ, fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Πέρσα Κατσανούλη

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7.30μμ, 
https://meet.jit.si/PyrinasThiseio 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα - Πετρά-
λωνα, Θησείο
Η Ευρώπη του Ισλάμ
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1, 7.30μμ, 
https://meet.jit.si/PyrinasThiseio 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα - Πετρά-
λωνα, Θησείο
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2, 7.30μμ, 
https://meet.jit.si/PyrinasThiseio 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα - Πετρά-
λωνα, Θησείο
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – Η
κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, 7.30μμ, 
https://meet.jit.si/PyrinasThiseio 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα - Πετρά-
λωνα, Θησείο
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1, 7μμ, 
zoom: tinyurl.com/pyrinaspetralona
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 21/1, 8μμ,
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι

Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου
• ΠΕΜΠΤΗ 28/1, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1, 6.30μμ, Skype: ilirida.mb2
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1, 7.30μμ, 
πληρ: 6934 427116
Στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Πατήσια
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Κυψελης
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Γκύζη
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 21/1, 7μμ,  Skype:
bit.ly/sekpagrati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
Παλεύουμε το τέρας του καπιταλισμού
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1, 8μμ, Skype: bit.ly/sekellini-
kou fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
Η αριστερά στην αμερική
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1, 8μμ
fb: ΣΕΚ πυρήνας Κερατσινίου
Το κίνημα που γκρέμισε Ν.Δ.-Μητσοτάκη
τότε
Ομιλητής: Νίκος Λεωνίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1, 7.30μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1, 7μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλητής: Βαγγέλης Κωσταντουλάκης

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1, 8μμ fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 – Η
κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Νένα Παμπουκίδου

ΞΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/1, 5.30μμ, fb: ΣΕΚ Ξάνθης
Η Αριστερά στην Αμερική
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

σουν την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγά-
λες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μα-
ζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταμα-
τήσουμε τους πλούσιους και δυνατούς που κυ-
ριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει
μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττήθη-
κε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας αγοράς.
Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του
Στάλιν και την μετατροπή της Ρωσίας σε κρατι-
κό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δη-

μιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευρώ-
πη και την Κίνα.
Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια
που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τά-
ξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρού-
ριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικά-
ζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν
στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστι-
κές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώ-
πων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο κα-
θώς και όλους τους καταπιεσμένους να οργα-
νώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε όλα
τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολι-
τική και οικονομική ισότητα των γυναικών και για
το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια στους

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

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι
οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα
ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να συγ-
κρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική τάξη
χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη. Το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο να
φέρει τους ακτιβιστές του κινήματος μαζί με την
εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι ανα-
γκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να οργανώσει
τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να ανα-
πτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολικά
τον καπιταλισμό. 
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ΟΑντόνιο Γκράμσι -γεννήθηκε στη Σαρ-
δηνία στις 22 Γενάρη του 1891- αφιέ-
ρωσε τη ζωή του στην πάλη για την

εργατική επανάσταση και το κτίσιμο ενός επα-
ναστατικού κόμματος της εργατικής πρωτοπο-
ρίας. Πλήρωσε με τη ζωή του αυτή τη στρά-
τευση. Πέθανε κρατούμενος του φασισμού
του Μουσολίνι τον Απρίλη του 1937. Είναι ο
μαρξιστής που  «μετέφρασε» την εμπειρία των
σοβιέτ στις συνθήκες του ανεπτυγμένου τότε
καπιταλισμού της Δυτικής Ευρώπης. 

Ο Γκράμσι προσέγγισε την Αριστερά όντας
φοιτητής, μέσα από τη μελέτη της φιλοσοφίας
και της τέχνης. Όμως, η πόλη που έκανε τις
σπουδές του, σύντομα θα γινόταν το επίκεν-
τρο ενός μαχητικού εργατικού κινήματος. Το
Τορίνο ήταν το λίκνο της ιταλικής αυτοκινητο-
βιομηχανίας. Με το τέλος του Πρώτου Παγκο-
σμίου Πολέμου το εργατικό κίνημα της περιο-
χής βρέθηκε στην πρωτοπορία του κύματος
των αγώνων και της ριζοσπαστικοποίησης που
αγκάλιασε την Ιταλία και έχει μείνει γνωστό
σαν Κόκκινη Διετία.  

Τα εργοστασιακά συμβούλια ήταν η μορφή
οργάνωσης που πήρε αυτή η κίνηση προς τα
μπρος. Είχαν τις ρίζες τους στις «εσωτερικές
επιτροπές» που εκλέγονταν στα τμήματα των
εργοστασίων στη διάρκεια του πολέμου.
Όμως, στις ταξικές μάχες που ξεδιπλώνονταν
η δράση τους άρχισε να γενικεύεται. Στα τέλη
του 1919 περίπου 150 χιλιάδες εργάτες αντι-
προσωπεύονταν στα εργατικά συμβούλια που
διεκδικούν να επιβάλλουν τον εργατικό έλεγχο
στην παραγωγή.  

Ο Γκράμσι και μια σειρά σύντροφοί του από
την αριστερή πτέρυγα του Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος ίδρυσαν μια εφημερίδα, την L’ Ordine
Nuovo, που σύντομα έγινε η «φωνή των εργο-
στασιακών συμβουλίων». Οι «ορντινοβίστι» -το
ρεύμα του Γκράμσι- υποστήριζαν ότι τα εργο-
στασιακά συμβούλια πρέπει να αγκαλιάσουν
όλους τους εργάτες, και ότι μπορούσαν να
παίξουν το ρόλο που έπαιξαν τα σοβιέτ στη
ρώσικη επανάσταση: να είναι όργανα της βά-
σης στις μάχες της αλλά και οι μορφές οργά-
νωσης της νέας κοινωνίας όπου η πλειοψηφία
θα ορίζει συλλογικά και δημοκρατικά τις τύχες
της. Ήταν το «μοντέλο του προλεταριακού
κράτους» όπως έγραφε ο Γκράμσι στη L’ Ordi-
ne Nuovo τον Οκτώβρη του 1919. 

Αυτό το μήνυμα απλώθηκε σαν τη φωτιά
στην εργατική τάξη του Τορίνο. Αλλά δεν
απλώθηκε πέρα από τα όρια εκείνης της πε-
ριοχής. Τον Σεπτέμβρη του 1920 ήρθε η απο-
φασιστική αναμέτρηση. Οι εργοδότες αρνήθη-
καν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση με το
συνδικάτο των μεταλλεργατών. Ξεκίνησε μια
απεργία από το Μιλάνο που σύντομα απλώθη-
κε σε όλη την Ιταλία. Και αυτή τη φορά οι ερ-
γάτες κατέλαβαν τα εργοστάσια, πάνω από 2
εκατομμύρια συμμετείχαν στις καταλήψεις. Σε
πολλά απ’ αυτά συγκρότησαν «κόκκινες φρου-
ρές» για αυτοάμυνα. Και σε άλλα συνέχισαν
την παραγωγή υπό τον δικό τους έλεγχο. 

Όμως, αντί για την επανάσταση οι ηγεσίες
του κινήματος το οδήγησαν στο συμβιβασμό.
Τον Γενάρη του 1921 οι επαναστάτες –ανάμε-
σά τους κι ο Γκράμσι- έφυγαν από το Σοσιαλι-
στικό Κόμμα και ίδρυσαν το Κομμουνιστικό
Κόμμα της Ιταλίας. Αλλά ήδη εκείνη τη στιγμή
το κίνημα υποχωρούσε και οι φασίστες δυνά-
μωναν. Το νεαρό κόμμα έπρεπε να δώσει αυτή
τη μάχη αλλά δεν ήταν σωστά προετοιμασμέ-
νο. Κυριαρχούσαν οι αντιλήψεις του σεχταρι-
σμού που απέρριπταν κάθε πρωτοβουλία ενι-

αίου μετώπου ενάντια στη φασιστική απειλή. 
Μέσα από μια μακρόχρονη διαδικασία ο

Γκράμσι διαμορφώνει τις ιδέες του για μια δια-
φορετική παρέμβαση του κόμματος και τελικά
αναλαμβάνει την ηγεσία του κόμματος. Η δια-
φορά φάνηκε όταν το φασιστικό καθεστώς αν-
τιμετώπισε μια μεγάλη κρίση μετά τη δολοφο-
νία του ρεφορμιστή σοσιαλιστή βουλευτή
Τζιάκομο Ματεότι. Η αντιφασιστική έκρηξη ορ-
γής οδήγησε τα αντιπολιτευόμενα κόμματα να
αποχωρήσουν από το κοινοβούλιο και να συγ-
κροτήσουν μια δική τους επιτροπή. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα συμμετείχε σε αυ-
τή την «πλατιά» πρωτοβουλία αλλά με τα δικά
του συνθήματα δράσης. Αυτή ήταν μια τερά-
στια διαφορά: η «επιτροπή» της αντιπολίτευ-
σης περίμενε ότι τη λύση θα τη δώσουν οι «θε-
σμοί» και συγκεκριμένα ο …βασιλιάς. Αντίθε-
τα, οι κομμουνιστές με την ηγεσία του Γκράμσι
έλεγαν ότι τη λύση θα τη δώσει μια γενική
απεργία που θα ανοίξει τον δρόμο για την ανα-
τροπή του φασισμού. Με αυτό τον τρόπο η ερ-
γατική τάξη θα περνούσε στην αντεπίθεση και
θα κέρδιζε την ηγεμονία όλων των στρωμάτων
που είχαν μπει σε κίνηση ενάντια στον φασι-
σμό του Μουσολίνι. 

Τον Γενάρη του 1926 ο Γκράμσι παρουσίασε
τη γενίκευση της εμπειρίας του κόμματος και
της νέας γραμμής του στο τρίτο συνέδριό του.
Πρόκειται για τις «Θέσεις της Λυών» (εκεί έγι-
νε το συνέδριο). Σ’ αυτό το κείμενο το ενιαίο
μέτωπο και τα μεταβατικά αιτήματα («ενδιάμε-
σα» στο κείμενο) αντιμετωπίζονταν υπό την
οπτική γωνία της «οργάνωσης και κινητοποί-
ησης της εργατικής τάξης» και της ικανότητάς
της να ηγηθεί στην «αντιφασιστική και αντικα-
πιταλιστική πάλη». Κάθε τέτοιο αίτημα «πρέπει
να είναι πάντα εμφανές στις μάζες ότι αν

πραγματοποιούνταν, αυτό θα οδηγούσε σε μια
επιτάχυνση της επαναστατικής διαδικασίας και
στο ξεκίνημα μεγαλύτερων μαχών» μέχρι τη
μεγαλύτερη, την επαναστατική κατάληψη της
εξουσίας. Ένα παράδειγμα:

“Στην αντιμοναρχική αγκιτάτσια, το ζήτημα
της μορφής του κράτους, εξάλλου, θα τίθεται
πάντα από το Κομμουνιστικό Κόμμα σε στενή
σύνδεση με το ζήτημα του ταξικού περιεχομέ-
νου που οι κομμουνιστές σκοπεύουν να δώσουν
στο Κράτος. Στο πρόσφατο παρελθόν (Ιούνιος
1925), η σύνδεση μεταξύ αυτών των ζητημάτων
επιτυγχανόταν από το κόμμα βασίζοντας την
πολιτική του δραστηριότητα στο σύνθημα: «Δη-
μοκρατική Συνέλευση στη βάση των Εργατικών
και Αγροτικών Επιτροπών· Εργατικός έλεγχος
της βιομηχανίας - Γη στους αγρότες»”.

Επαναστατικό κόμμα
Ταυτόχρονα, στη συζήτηση που αναπτύχθη-

κε, ο Γκράμσι μας δίνει και σήμερα εργαλεία
για να καταλάβουμε τι είναι πραγματικά ένα
επαναστατικό κόμμα. Είναι «κομμάτι της τά-
ξης», η «πολιτική οργάνωση της πρωτοπορίας
του προλεταριάτου» που ακόμα και αν είναι μι-
κρό πρέπει πάντα να σκοπεύει «να γίνει μαζι-
κό». Αυτά σε αντιπαράθεση με απόψεις που
υποστήριζαν ότι το κόμμα είναι γενικά και
αφηρημένα «όργανο της τάξης», στην ουσία
μια ένωση προσώπων με κοινή αναφορά σε
ένα πρόγραμμα. 

Το νήμα της πολιτικής δράσης του Γκράμσι
κόπηκε όμως απότομα την ίδια χρονιά, όταν
συνελήφθη από το φασιστικό καθεστώς που
είχε εδραιώσει την εξουσία του. Ο φασίστας
εισαγγελέας δήλωσε στη δίκη ότι «πρέπει να
σταματήσουμε αυτόν τον εγκέφαλο να λει-
τουργεί για είκοσι χρόνια». Δεν τα κατάφεραν.

Ο Γκράμσι συνέχισε να προβληματίζεται, να
μελετάει και να γράφει τα επόμενα χρόνια. Το
προϊόν αυτής της δουλειάς είναι τα Τετράδια
της Φυλακής (σημειώσεις και δοκίμια γραμμέ-
να ανάμεσα στο 1929 και το 1935). 

Ο αποσπασματικός τους χαρακτήρας και η
αφαιρετική γλώσσα τους -στο κάτω-κάτω ήταν
προσωπικές σημειώσεις εργασίας- έχουν επι-
τρέψει μια ερμηνεία τους που τα αποσπούν
από την επαναστατική πολιτική του και μετα-
τρέπουν τον Γκράμσι σε έναν άκακο ακαδημαϊ-
κό. Ταυτόχρονα, η επιλεκτική χρήση τους από
την ηγεσία του Ιταλικού ΚΚ μεταπολεμικά, τον
μετέτρεψε σε πρόδρομο των «ιστορικών συμβι-
βασμών» και του κοινοβουλευτικού δρόμου μέ-
σα στους θεσμούς του αστικού κράτους.

Όμως, αυτός δεν είναι ο πραγματικός
Γκράμσι. Γι’ αυτόν ο μαρξισμός παρέμενε «φι-
λοσοφία της πράξης», η θεωρία της απελευ-
θερωτικής πάλης της εργατικής τάξης. Και οι
έννοιες που αναπτύσσει στα Τετράδια είναι
κομμάτι της προσπάθειας του να διευρύνει τα
θεμέλια της επαναστατικής στρατηγικής. 

Ο Γκράμσι εξηγεί για παράδειγμα ότι η άρ-
χουσα τάξη δεν κυβερνά μόνο με την γυμνή
βία, αλλά και αποσπώντας τη συναίνεση των
«υποτελών τάξεων» μέσα από ένα ολόκληρο
σύστημα αναπαραγωγής των ιδεών της. Αυτή
η «ηγεμονία» είναι που εξασφαλίζει τη διαιώνι-
ση της κυριαρχίας της. Όμως, οι ιδέες της
«κοινής λογικής» δεν είναι οι μόνες που υπάρ-
χουν στο νου των εργατών. Δίπλα σ’ αυτές,
ανακατεμένες, υπάρχουν κι οι ιδέες που γεν-
νάει η καθημερινή εμπειρία της εκμετάλλευ-
σης και της αντίστασης. Γράφει:

«Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτός [ο
εργάτης] έχει δυο θεωρητικές συνειδήσεις (ή
μια αντιφατική συνείδηση): αυτή που υπονοεί-
ται στη δραστηριότητά του και η οποία τον
ενώνει πραγματικά με τους συναδέλφους του
στο μετασχηματισμό στην πράξη του πραγμα-
τικού κόσμου και εκείνη που διακρίνεται επι-
φανειακά ή φραστικά και την οποία την έχει
κληρονομήσει από το παρελθόν και την έχει
αφομοιώσει άκριτα». 

Τα ρεφορμιστικά κόμματα βασίζονται σε αυ-
τή την αντιφατική συνείδηση για να δέσουν το
εργατικό κίνημα στα όρια του καπιταλισμού.
Για τον Γκράμσι αντίθετα ο ρόλος του επανα-
στατικού κόμματος είναι να συγκροτήσει, να
γενικεύσει και να «ομογενοποιήσει» την «πρά-
ξη» -τους αγώνες της εργατικής τάξης για να
αναδειχθεί η δυναμική τους στο μάξιμουμ, δη-
λαδή μέχρι την ανατροπή του καπιταλισμού. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Νο 1455, 20 Γενάρη 2021 Νέα από τους χώρουςσελ.20 εργατικη αλληλεγγυη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14/1, η πρώτη μαζι-
κή συγκέντρωση σπουδαστών δραματικών σχολών και σχολών χορού

έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού στην οδό Μπουμπουλίνας με αίτημα να
ανοίξουν οι σχολές τους. Εκατοντάδες διαδηλωτές με τα πανό τους, από
κρατικές και ιδωτικές σχολές, στην πλειοψηφία τους σπουδαστές, αλλά και
καθηγητές, έδιναν παλμό και ζωντάνια στη συγκέντρωση με συνθήματα
όπως “ν' ανοίξουν οι σχολές με μέτρα προστασίας, η Τέχνη αντιδρά εν μέ-
σω πανδημίας”, “τέρμα πια ο εμπαιγμός, δεν γίνεται από την κάμερα αυτο-
σχεδιασμός”, “μπαλέτο στο zoom, τι άλλο θα μας πουν”, “οι κάμερες ται-
ριάζουν μόνο στο σινεμά, δεν γίνονται μαθήματα διαδικτυακά”. 

Με πανό συμμετείχαν ο Σύλλογος Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου
και Κινηματογράφου, ο Σύλλογος Σπουδαστών Κρατικού Θεάτρου, οι σπου-
δαστές Αθηναϊκής Σκηνής, σπουδαστές/τριες από την σχολή χορού “Ακτί-
να” και μαζί τους τα καλλιτεχνικά σωματεία Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
(ΣΕΗ) και Σωματείο Εργαζόμενων στο Χώρο του Χωρού (ΣΕΧΩΧΟ), καθώς
και η αντικαπιταλιστικη κινηση "Ανατρεπτικη Συσπείρωση Ηθοποιών" . 

“Όλες οι δραματικές σχολές, κρατικές και ιδιωτικές, έχουν περάσει σε κι-
νητοποιήσεις διεκδικώντας να ανοίξουν οι σχολές με όλα τα μέτρα προστα-
σίας -τεστ, μάσκες, κτλ”, δήλωσε η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, σπουδάστρια στη
δραματική σχολή “Δήλος”. “Σε μια σειρά σχολές σπουδαστές και σπουδά-
στριες πραγματοποιούν αποχή από τα μαθήματα επειδή δεν είναι εφικτό να
κάνεις μαθήματα υποκριτικής, κίνησης, πόσο μάλλον χορού, διαδικτυακά.
Επίσης, ζητάμε επιδότηση στα δίδακτρα και επιδότηση ενοικίου για αυτούς
που έρχονται από άλλες πόλεις, καθώς και παράταση του έτους, ώστε να
δώσουμε εξετάσεις και να προαχθούμε στο επόμενο έτος. Είναι εντυπωσια-
κό ότι γίνονται ολομελειακές συνελεύσεις σχεδόν σε όλες τις σχολές, δημι-
ουργούνται νέοι σπουδαστικοί σύλλογοι και περροχωράμε για να οργανώ-
σουμε τα επόμενα βήματα”.

Κονδύλια
“Είμαστε εδώ για να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα των σπουδών μας”, τό-

νισε ο Θάνος Π, σπουδαστής στο τμήμα σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεά-
τρου. “Να δοθούν κονδύλια για όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να κά-
νουμε με ασφάλεια δια ζώσης μαθήματα και να υπάρξει σχεδιασμός για κυ-
λιόμενα ωράρια. Συνολικά ο κλάδος της Τέχνης έχει πληγεί πάρα πολύ και
αυτό μας φοβίζει για το τι θα βρούμε όταν θα βγούμε από τις σχολές.
Υπάρχει μεγάλη ανεργία στα θέατρα και πολλά πάνε για κλείσιμο. Στη σχο-
λή μου, ιδρύσαμε τον Σύλλογο Σπουδαστών Κρατικού Θεάτρου στην πρώτη
φάση της καραντίνας. Κάνουμε διαδικτυακά συνελεύσεις με τη συμμετοχή
της μεγάλης πλειοψηφίας, γράφουμε κείμενα και συντονιζόμαστε με τα
συλλογικά όργανα των καθηγητών για να είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα.
Έγινε και ο πρώτος συντονισμός με τα καλλιτεχνικά σωματεία για να οργα-
νωθεί η σημερινή κινητοποίηση”.

“Το προηγούμενο διάστημα κατεβαίναμε στις κινητοποιήσεις των καλλιτε-
χνών. Τώρα δίνουμε τον αγώνα να μην χάσουμε άλλα μαθήματα και τη χρο-
νιά», είπαν σπουδάστριες από τη σχολή χορού “Ακτίνα” που μίλησαν στην
Εργατική Αλληλεγγύη.  

Η δυναμική αυτής της κινητοποίησης δίνει ώθηση και στα καλλιτεχνικά σω-
ματεία να ξαναβγούν στο δρόμο καλώντας σε μαζικές κινητοποιήσεις και όχι
συμβολικές με τις αντιπροσωπείες των διοικητικών συμβουλίων, όπως γίνε-
ται το τελευταίο διάστημα. Επίσης, γίνεται παράδειγμα για τους σπουδαστές
και τις σπουδάστριες σε όλες ιδιωτικές σχολές και εκτός της Τέχνης να ορ-
γανωθούν, να φτιάξουν συλλόγους και να παλέψουν μαζί με τους φοιτητι-
κούς συλλόγους και το εργατικό κίνημα ενάντια στην γενικευμένη επίθεση
στην Παιδεία.

Μ.Ν.

ΕΒΡΟΣ “Θέλουμε αντιπλημμυρικά,
όχι φυλακές προσφύγων”
Επένδυση στον ρατσισμό και όχι

στην ασφάλεια των κατοίκων
του Έβρου επιλέγει να κάνει η κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Μόνο έτσι μπορεί να περιγράψει
κανείς την επέκταση ενός γιγάντι-
ου στρατοπέδου συγκέντρωσης
στο Φυλάκιο στην Ορεστιάδα και
του φράχτη στον Έβρο, την ώρα
που με μία μπόρα, οι πλημμύρες
κατέστρεψαν τα σπίτια και τις περι-
ουσίες του κόσμου της περιοχής. 

“Κρατούσαν κρυφή την επέκταση
του ΚΥΤ στο Φυλάκιο, αλλά έγινε
γνωστή επειδή ήταν αναγκασμένοι
να την βγάλουν στην ΕΡΓΑΝΗ”, δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Γιώργος Μποτσίδης, μέλος ΔΣ του
Εργατικού Κέντρου Ν. Έβρου. “Θέ-
λουν να φτιάξουν μια νέα Μόρια με
χιλιάδες πρόσφυγες στοιβαγμέ-
νους σε στρατόπεδο συγκέντρω-

σης. Από την άλλη, ο φράχτης στον
Έβρο αναγκάζει τους πρόσφυγες
να περνούν μέσα από το Δέλτα του
Έβρου. Είναι μια πολύ επικίνδυνη
περιοχή με βάλτους με αποτέλεσμα
πολλοί να χάνουν τη ζωή τους και
να πνίγονται. Από κει κάνουν και τις
επαναπροωθήσεις, πάλι με κίνδυνο
της ζωής των προσφύγων.

Καταστροφές
Δίνουν τόσα λεφτά σε αντιπρο-

σφυγικά σχέδια, ενώ αντιπλημμυρι-
κά έργα δεν έχουν γίνει πουθενά σε
όλο τον νομό και δεν έχουν καθαρί-
σει τα ρέματα. Η τελευταία πλημ-
μύρα προκάλεσε μεγάλες κατα-
στροφές, αλλά δεν ήταν τα έντονα-
καιρικά φαινόμενα η αιτία. Ο κό-
σμος σε πολλά χωριά κόντεψε να
πνιγεί, χάθηκαν περιουσίες, μέχρι
και ο φράχτης του αεροδρομίου

έπεσε από την ορμή του νερού. Οι
φωτιές τα τελευταία χρόνια έκαψαν
μεγάλες εκτάσεις στο δάσος της
Δαδιάς και στα Λουτρά με αποτέλε-
σμα να μην υπάρχει κάτι να κρατή-
σει τα νερά από τις βροχές. Εθνι-
κός κίνδυνος δεν είναι οι πρόσφυ-
γες όπως λένε και ντόπιοι παράγον-
τες, αλλά οι πλημμύρες, ο κορονοϊ-
ός, η φοβερή ανεργία”.

“Κανένα στρατόπεδο συγκέντρω-
σης στην Ορεστιάδα, οι πρόσφυγες
και οι μετανάστες είναι καλοδεχού-
μενοι. Ανοικτά σύνορα, αλληλεγγύη
των λαών Ελλάδας Τουρκίας ενάν-
τια σε Μητσοτάκη και Ερντογάν.
Επικίνδυνοι είναι οι ιδεολογικοί συγ-
γενείς του Τραμπ, όχι οι κατατρεγ-
μένοι των πολέμων, της φτώχειας
και του ρατσισμού”, τονίζει σε ανα-
κοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης, Κο-
μοτηνής, Αλεξανδρούπολης. 

ΑΡΣΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Με στάση εργασίας και συγ-
κέντρωση έξω από τα γρα-

φεία της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, την Τετάρτη
13/1, απάντησε το Σωματείο Ερ-
γαζομένων της ΜΚΟ απαιτώντας
την επαναπρόσληψη του Αντώνη
Γκ., εργαζόμενου στην ΑΡΣΙΣ και
μέλους του Σωματείου. 

Είναι η δεύτερη φορά που η
ΜΚΟ προχωρά σε απόλυση του
συγκεκριμένου εργαζόμενου. Το
καλοκαίρι του 2008, μετά από
αγώνα του Σωματείου και του ίδι-
ου προσωπικά, επαναπροσλήφθη-
κε και αναγνωρίστηκε ως εργαζό-
μενος αορίστου χρόνου, καλύ-
πτοντας πάγιες ανάγκες της ΑΡ-
ΣΙΣ, ανεξάρτητα από τη ροή χρη-
ματοδότησης και του προγράμμα-
τος που τυπικά ήταν δηλωμένος.

Το Σωματείο καταγγέλλει ότι
πρόκειται ξανά για εκδικητική
απόλυση λόγω συνδικαλιστικής
δράσης: “Ο συνάδελφος δεν απο-
λύθηκε επειδή έληξε η χρηματο-
δότηση, αφενός γιατί υπήρχαν ευ-
καιρίες μετακίνησής του και αφε-
τέρου γιατί δεν είχε σύμβαση ορι-
σμένου χρόνου, αλλά γιατί συμπυ-
κνώνει όλα εκείνα τα χαρακτηρι-
στικά και ως προς τη σχέση εργα-
σίας του (αορίστου χρόνου σύμ-
βαση) αλλά και ως προσωπικότη-
τα (ιδρυτικό μέλος του επιχειρη-
σιακού σωματείου εργαζομένων),
που η Διοίκηση δράττοντας την
ευκαιρία με πρόσχημα την χρημα-
τοδότηση και δρώντας καθαρά
εκδικητικά, δε θέλει να υπάρχουν
ως παράδειγμα”. 

Νέα νίκη σημειώθηκε για τους συμβασιούχους στην Υπηρεσία Ασύ-
λου ενάντια στην αυθαίρετη άρνηση της Υπηρεσίας Ασύλου να

υπογράψει τις συμβάσεις δύο εργαζομένων που είχαν προσληφθεί μέ-
σω διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Το Μονομελές Πρωτοδικέιο Αθηνών δικαίωσε
τις δύο εργαζόμενες από τη Λέσβο, υποχρεώνοντας το Υπουργείο να
τις προσλάβει και να καταβάλει μισθούς υπερημερίας από τον Ιούνιο
του 2020 μέχρι τον ερχόμενο Μάρτη καθώς και τα δικαστικά έξοδα. Οι
τιμωρητικές απολύσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης του Μηταράκη
ενάντια σε εργαζόμενες που πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του Σωμα-
τείου και εκφράζονταν ενάντια στις ρατσιστικές πολιτικές των κυβερνή-
σεων έπεσαν στο κενό.  

Το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων στην Υπηρεσία Ασύλου
αναφέρει ότι: “Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται σε συνέχεια προ-
ηγούμενης δικαίωσης επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των 12 συ-
ναδελφισσών/ων μας τους/ις οποίους είχε αποκλείσει το Υπουργείο πα-
ρανόμως από τη μαζική ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου τον Απρίλιο του 2020.

Οι δύο δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες οι συνάδελφοι/ισσες επα-
ναπροσλαμβάνονται είναι το επιστέγασμα του αγώνα του Σωματείου,
των συναδέλφων/ισσών και όσων στάθηκαν αλληλέγγυοι/ες σε αυτόν,
που εν μέσω των ιδιαίτερων υγειονομικών και κοινωνικών συνθηκών
που γέννησε η πανδημία, προχώρησαν τον Απρίλη/Μάιο του 2020 σε
απεργία διαρκείας ώστε να παραμείνουν στις θέσεις τους όλοι/ες οι
συνάδελφοι/ισσές τους. Διεκδικώντας το δικαίωμα όλων στην εργασία.
Διεκδικώντας το δικαίωμα στο συνδικαλισμό. Διεκδικώντας το δικαίωμα
να αντιστεκόμαστε στις κάθε είδους αυθαιρεσίες”.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΩΝ  Στον δρόμο!

13/1, Συγκέντρωση έξω από τη ΜΚΟ Άρσις. Φωτό: Δ.Λ.

14/1, Συγκέντρωση σπουδαστών δραματικών σχολών 
και σχολών χορού έξω από το ΥΠ.ΠΟ. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Διαδικτυακή σύσκεψη οργάνωσε η αντικαπιταλιστική κίνηση στον επισι-
τισμό-τουρισμό “Καμαριέρα” την Παρασκευή 5/1 για να συζητηθούν

και να οργανωθούν τα επόμενα βήματα των εργαζόμενων του κλάδου. 
Τη συζήτηση άνοιξε ο Δημήτρης Λουκόπουλος, εργαζόμενος στον

επισιτισμό, τονίζοντας ότι “δεν είναι μόνο το πότε θα γυρίσουμε στις
δουλειές μας, αλλά το πόσοι και με τι όρους. Υπάρχει μια επίθεση, όχι
τόσο στις απολαβές όσο στα δικαιώματα που έχουμε ως εργαζόμενοι.
Αυτό το βλέπουμε παντού, από τα πανεπιστήμια μέχρι τα νοσοκομεία.
Χρησιμοποιούν την καταστολή ενάντια σε όποιον αντιστέκεται και την
πανδημία ως δικαιολογία για να χτυπήσουν τις κινητοποιήσεις, ώστε να
επιβάλει η κυβέρνηση αυτά που θέλει να περάσει. 

Την επόμενη περίοδο θα έρθουμε αντιμέτωποι με μαζικές απολύσεις
και το αίτημά μας θα πρέπει να είναι ότι όλοι θα γυρίσουμε στις δουλει-
ές μας. Με νομοσχέδια που καταργούν το 8ωρο, αλλά και με την απειλή
της ανεργίας, θέλουν να καταλήξουμε με πολύ πιο ευέλικτες σχέσεις
εργασίας απ' ότι τώρα και με εντατικοποίηση της δουλειάς. Να καταρ-
γήσουν οτιδήποτε είναι συλλογικό, όπως τα σωματεία και να υπάρχει
μόνο διμερής διαπραγμάτευση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη”.

Συνέχισε ο Βασίλης Μυρσινιάς, μπουφετζής, παρατηρώντας ότι “το
τελευταίο διάστημα είναι η καταστροφικότερη εκδοχή της αντιμετώπι-
σης της πανδημίας και για τον κλάδο και συνολικά για την κοινωνία με
το ρεκόρ θανάτων. Η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο σε κάθε επίπεδο
και ρίχνει τις ευθύνες στον κόσμο με τα πρόστιμα και την αστυνομία. 

Στον κλάδο μας υπάρχουν συνάδελφοι που εδώ και 10 μήνες είναι σε
συνεχή αναστολή. Αν δεν κάναμε κινητοποιήσεις και απεργίες, ούτε αυ-
τά τα επιδόματα που δίνουν δεν θα είχαμε. Δεν υπάρχει κανένας έλεγ-
χος από το κράτος στους εργοδότες για τις απολαβές μας και τα δώρα.
Την Επιθεώρηση Εργασίας την έχουν ουσιαστικά καταργήσει, μόνο η δι-
κή μας συλλογική πίεση μένει. Επίσης, υπάρχει η επίθεση στην κοινωνι-
κή ασφάλιση. Ο προϋπολογισμός για το 2021 κόβει αρκετά την επιχορή-
γηση που δέχονται τα ασφαλιστικά ταμεία από το κράτος και έχουν την
πρόθεση να καταργήσουν την κοινωνική ασφάλιση”.

“Ό κόσμος έχει καταλάβει ότι όλα λειτουργούν με τη λογική της αγο-
ράς, ακόμα και τα εμβόλια”, είπε ο Μιχάλης Θ., εργαζόμενος στον του-
ρισμό. “Παρά τη ρευστή κατάσταση και το πάγωμα στον Τουρισμό, χτί-
ζονται νέες ξενοδοχειακές μονάδες για να επενδύσουν οι πλούσιοι το

χρήμα που έχουν κερδίσει το προηγούμενο διάστημα. Την ίδια ώρα η
Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι 80.000 συνάδελφοι δεν παίρνουν επίδομα.
Με την τρομοκρατία ότι θα κλείσει μεγάλο κομμάτι του επισιτισμού και
του τουρισμού, η επιστροφή μας στη δουλειά θα γίνει με επίθεση στις
απολαβές και τα δικαιώματα. Ήδη με τους νόμους που έχουν περάσει
έστρωσαν το δρόμο για να κοστίζουμε λιγότερα στα αφεντικά για να
βγάζουν κι άλλο κέρδος. Γι  αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τώρα η κου-
βέντα πώς θα οργανωθούμε με τους συναδέλφους για να το αντιμετωπί-
σουμε. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να συνδεθούμε και με τους υπόλοιπους
κλάδους που κινητοποιούνται”.

“Τα συνδικάτα και όχι μόνο του κλάδου έχουν κάνει πίσω στο δεύτερο
κύμα της πανδημίας”, υπογράμμισε ο Τάσος Αναστασιάδης από τον Συν-
τονισμό Εργατικής Αντίστασης. “Δεν προετοιμάζουν τον κόσμο να συγ-
κρουστεί με την κυβέρνηση και τους εργοδότες. Είναι ζήτημα να οργανω-
θούν από τώρα κινητοποιήσεις, ώστε ο κλάδος να έχει μια κεκτημένη τα-
χύτητα, όταν θα έρθει η κυβέρνηση να ανοίξει τα καταστήματα επισιτι-
σμού με τους όρους των αφεντικών και όχι με τους όρους των εργαζόμε-
νων. Η διαδικασία της πίεσης προς τα συνδικάτα σε αυτή την κατεύθυνση
προϋποθέτει πρόγραμμα εξορμήσεων με αφίσα και προκήρυξη και δική
μας καλύτερη συγκρότηση. Το “θα λογαριαστούμε μετά” στην αρχή της
πρώτης καραντίνας το σπάσαμε τότε, το ίδιο έχουμε να κάνουμε τώρα”. 

Ούτε καν επίδομα
“Έχουμε να δουλέψουμε πάνω από 10 μήνες, αλλά εμείς οι τουριστι-

κοί συνοδοί και οι ξεναγοί δεν παίρνουμε καν το επίδομα”, είπε ο Άγγε-
λος Σπανόπουλος, αντιπρόεδρος του Σωματείου Τουριστικών Συνοδών.
“Όπως και πολλοί άλλοι, από τον τουρισμό-επισιτισμό που για λίγα έν-
σημα ή λόγω μαύρης εργασίας έμειναν έξω από τα επιδόματα. Ως σω-
ματείο πιέσαμε την κυβέρνηση με διάφορους τρόπους με αποτέλεσμα
να προχωρήσει σε ένα προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για να στα-
ματήσει να είναι ανύπαρκτο το επάγγελμά μας σε νομικό επίπεδο, αλλά
οι εργοδότες αρνούνται οποιαδήποτε αλλαγή”. 

“Η κατάργηση του 8ωρου δεν είναι πρωτόγνωρα πράγματα για μας
που δουλεύουμε στα ξενοδοχεία”, τόνισε η Χουάνα Στ., ξενοδοχοϋπάλ-
ληλος. “Από την αρχή των μνημονίων, το 2010 το αφεντικό μάς δήλωσε
ότι θα δουλεύουμε χωρίς άδειες και θα τις παίρνουμε όταν αποφασίσει
η επιχείρηση. Το 2021, με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και με
τον Χατζηδάκη ειδικά στο υπουργείο, τα αφεντικά κατοχυρώνουν ότι αυ-
τά τα πράγματα γίνονται με τη βούλα του κράτους. Αυτό που έχει ακου-
στεί στο δικό μου ξενοδοχείο για την επόμενη μέρα είναι ότι οι άνθρω-
ποι που θα το επανδρώνουν θα είναι πολυεργαλεία, δηλαδή θα καλύ-
πτουν ταυτόχρονα διαφορετικά πόστα. Αυτό σημαίνει απολύσεις. Είναι
μονόδρομος οι κινητοποιήσεις και ο κόσμος με τη μαζική συσπείρωση
που έγινε στο συνδικάτο δείχνει ότι θέλει να κινητοποιηθεί”. 

Μάνος Νικολάου
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ΜΑΡΟΥΣΙ

STOP στο
Καζίνο

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αντίσταση στις απολύσεις

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ακυρώθηκε η μετεγκατάσταση του κα-
ζίνου της Πάρνηθας στο Μαρούσι με-

τά από απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Είναι μια νίκη ενός πολύμη-
νου αγώνα των κατοίκων και της Αριστε-
ράς της περιοχής. 

Η Επιτροπή Αγώνα κατά της μετεγκα-
τάστασης του καζίνο Πάρνηθας στο Μα-
ρούσι, στο Δελτίο Τύπου που δημοσίευ-
σε, σημειώνει:

“Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την
απόφαση της Ολομέλειας 44/2021, ακυ-
ρώνει τη μετεγκατάσταση του καζίνο
Πάρνηθας εντός του Αμαρουσίου. Μάλι-
στα με την απόφαση 45/2021 η Ολομέ-
λεια του ΣτΕ ακυρώνει και την προέγκρι-
ση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την
μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας
στο Μαρούσι, απόφαση που είχε λάβει το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η είδηση χαροποίησε τους κατοίκους
της ευρύτερης περιοχής που χρόνια τώ-
ρα αντιστέκονται στις επικίνδυνες μεθο-
δεύσεις μετεγκατάστασης του καζίνο εν-
τός του αστικού ιστού. Η απόφαση του
ΣτΕ δικαιώνει την προσπάθεια των κοινω-
νικών φορέων και των δημοτών που αξιο-
ποίησαν και τα νομικά τους όπλα απέναν-
τι σε ένα ισχυρό πολιτικό, επιχειρηματικό
και μιντιακό μέτωπο που θεωρούσε ει-
λημμένη την απόφαση για τη μεταφορά
του καζίνο. Η εξέλιξη του ζητήματος γε-
μίζει με θάρρος όλους όσοι έμπρακτα και
δυναμικά στήριξαν κινηματικά και αγωνι-
στικά όλες τις προσπάθειες ανάσχεσης
μιας καταστροφικής οπτικής περί αστι-
κής ανάπτυξης με προεξάρχοντα τον ρό-
λο του τζόγου.

Η νίκη ανήκει σε όλους τους κατοί-
κους των περιοχών μας. Χαιρόμαστε για
την έκβαση της μεγάλης αυτής μάχης,
όμως δεν εφησυχάζουμε καθώς υπάρχει
ακόμη μεγάλος δρόμος μπροστά μας. Εί-
ναι δεδομένοι οι νομικοί τακτικισμοί που
θα επιχειρηθούν από το ενιαίο επιχειρη-
ματικό και πολιτικό μέτωπο που στηρίζει
τεράστια οικονομικά συμφέροντα στον
τζόγο, αδιαφορώντας για την ποιότητα
ζωής εντός του αστικού περιβάλλοντος.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε επιχει-
ρούμενες μελλοντικές νομοθετικές ρυθ-
μίσεις που θα επαναφέρουν το ζήτημα
στην τροχιά που επιθυμούν, θα σταθούμε
απέναντι, έτοιμοι και ενωμένοι.

Στην πορεία αυτή θα ζητήσουμε και
πάλι από όλους τους όμορους Δήμους,
την Περιφέρεια Αττικής, την ΠΕΔΑ, την
ΚΕΔΕ, τα Δημοτικά Συμβούλια και το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο να στηρίξουν τον
αγώνα των πολιτών, να επαναβεβαιώσουν
τη θέση τους και με συνέπεια να αντιστα-
θούν μέχρι τέλους σε οποιαδήποτε τέ-
τοια εξέλιξη. 

Τα καζίνο δεν έχουν καμία θέση δίπλα
στα σπίτια, στα σχολεία, στις γειτονιές
μας”.

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις
διαρκείας με στάσεις εργασίας

προχώρησαν οι εργαζόμενοι της
φοιτητικής λέσχης του ΑΠΘ από
την Παρασκευή 15/1 μαζί με το
Σωματείο Επισιτισμού Τουρισμού
(ΣΕΤΕΠΕ) μετά την απόφαση της
εργολαβίας της λέσχης να μην
ανανεώσει τις συμβάσεις εργασίας
σε είκοσι εργαζόμενους. Τον αγώ-
να των εργαζομένων στηρίζουν και
οι φοιτητικοί σύλλογοι. Μαζικές
απεργιακές περιφρουρήσεις στή-
νονται καθημερινά  από τις πρώτες
πρωινές ώρες με τη συμμετοχή ερ-
γαζομένων, του Σωματείου και αλ-
ληλέγγυων φοιτητών.

Η εργοδοσία έχει επιβάλλει άθλιες συνθήκες
εργασίας στους εργαζόμενους με 2μηνες συμ-
βάσεις εργασίας. Τον περασμένο Σεπτέμβρη
ήταν η προηγούμενη φορά που δεν είχαν ανα-
νεώσει τις συμβάσεις εργαζόμενων, αλλά μετά

από διεκδίκηση μέσα από το Σωματείο κατάφε-
ραν να επιστρέψουν όλοι στη δουλειά.

“Ζητάμε άμεση επαναπρόσληψη όλων των
εργαζομένων της Λέσχης χωρίς μεταβολές
στα μισθολογικά και εργασιακά τους, πλήρη

και σταθερή δουλειά για όλους με
ίση μεταχείριση προς όλους τους
εργαζόμενους”, τονίζει στην ανα-
κοίνωσή του το ΣΕΤΕΠΕ. “Είναι επι-
τακτική η ανάγκη επαναπρόσληψης
των εργαζομένων χωρίς χρονοτρι-
βές και κωλυσιεργίες, για να συνε-
χιστεί και η σωστή λειτουργία και
σίτιση της Λέσχης που εξυπηρετεί
χιλιάδες φοιτητές του ΑΠΘ. Η σίτι-
ση θα πρέπει να είναι δωρεάν, χω-
ρίς περιορισμούς με ποιοτικά και
επαρκεί γεύματα για όλους, πράγ-
μα που μπορεί να επιτευχθεί μόνο
με την προσπάθεια που τόσα χρό-
νια καταβάλουν οι εργαζόμενοι της
Λέσχης”.

Υπό το βάρος των κινητοποιήσεων, το πρωί
της Τρίτης 19/1, οι εκπρόσωποι της εργολα-
βίας έφεραν νέες συμβάσεις για να υπογρά-
ψουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παραμένουν τε-
λικά στη δουλειά.

“Να οργανώσουμε 
τα επόμενα βήματα”

Απεργιακές φρουρές έξω 
από τη φοιτητική λέσχη του ΑΠΘ
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Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr

60 μέρες στο δρόμο κλεί-
νουν οι αγρότες που
έχουν περικυκλώσει το

Νέο Δελχί και ετοιμάζονται για με-
γάλη μάχη στις 26 Γενάρη οπότε
θα μπουν στην πρωτεύουσα με τα
τρακτέρ τους. Το 2020 καθορίστη-
κε πολιτικά στην Ινδία από την
πρωτοβουλία της ακροδεξιάς κυ-
βέρνησης να περάσει ρατσιστικούς
νόμους που μετατρέπουν τους
μουσουλμάνους και τις μουσουλ-
μάνες σε πολίτες δεύτερης κατη-
γορίας. Το 2021 καθορίζεται από
τον αγώνα των αγροτών. 

Η κυβέρνηση του Μόντι βρίσκε-
ται παγιδευμένη. Οι τρεις αγροτι-
κοί νόμοι που πέρασε παρουσιά-
στηκαν σαν μεγάλο βήμα εκσυγ-
χρονισμού. Αυτό που κάνουν είναι
να εξαφανίζουν το δίχτυ προστα-
σίας και εγγυημένων τιμών που
έχουν εκατομμύρια αγρότες. Με το
νέο σύστημα, οι αγρότες πρέπει να
πουλάνε απευθείας στην ελεύθερη
αγορά, και όχι στις προστατευόμε-
νες αγορές ανά ινδικό κρατίδιο.
Επίσης οι μεγάλες εταιρείες απο-
κτάνε το δικαίωμα να αποθηκεύουν
όσες ποσότητες θέλουν, κι έτσι να
παίζουν με τις τιμές και τις ανάγ-
κες σαν μαυραγορίτες. Μια σειρά
από βασικά τρόφιμα, όπως το λάδι
και δημητριακά, βγήκαν από τη λί-
στα των τροφίμων πρώτης ανάγ-
κης. Το κυβερνών κόμμα BJP θα
ήθελε μια και καλή να τελειώνει με
τους αγρότες. Κινδυνεύει όμως να
διαλύσει συμμαχίες με κόμματα
στα οποία στηρίζονται τοπικές κυ-
βερνήσεις σε κρατίδια όλης της
χώρας, αλλά και να σπάσει μια και
καλή η ψεύτικη εικόνα του “πατε-
ρούλη” Μόντι που ακούει το λαό.

Τα κάστανα από τη φωτιά ανέλα-
βε να βγάλει το ανώτατο δικαστή-

ριο την περασμένη βδομάδα που
αποφάσισε να παγώσει η εφαρμογή
των νόμων. Είναι μια πρωτοφανής
κίνηση, μιας και το ίδιο δικαστήριο
δεν αποφαίνεται πως οι νόμοι είναι
αντισυνταγματικοί. Το πάγωμα γίνε-
ται για πολιτικούς λόγους και όπως
αναφέρεται ρητά στην απόφαση
“ίσως οι αγρότες καταλάβουν έτσι
πως ο αγώνας τους είχε αποτέλε-
σμα και επιστρέψουν στις εργασίες
τους”. Το δικαστήριο διόρισε μια
τετραμελή επιτροπή που θα συζη-
τήσει πιθανές μεταρρυθμίσεις.
Όμως οι αγρότες απέρριψαν αμέ-
σως το τέχνασμα και αρνήθηκαν να
συναντηθούν με την επιτροπή των
τεσσάρων “σοφών”. Κυκλοφόρησαν
τις δηλώσεις των “σοφών” που πριν
από μερικές βδομάδες έπαιρναν
δημόσια θέση στο πλευρό της κυ-
βέρνησης. Η διαιτησία είναι στημέ-
νη. Ένας από τους τέσσερις παραι-
τήθηκε πριν από την πρώτη συνε-
δρίαση, λέγοντας πως δεν θέλει να
σταθεί απέναντι στους αγρότες.

Η απόφαση του δικαστηρίου έδει-
ξε την αδυναμία της κυβέρνησης.
Αλλά εξόργισε και για άλλους λό-
γους. Μεταξύ άλλων, ζητάει τη λή-
ξη της κινητοποίησης γιατί “ηλικιω-
μένοι, γυναίκες και παιδιά βρισκον-
ται στο δρόμο και εκτίθενται σε
υγειονομικούς κινδύνους από το
κρύο και τον κορονοϊό”. Η αντιμε-
τώπιση των γυναικών σαν “αδύναμο
φύλο” που δεν πρέπει να βρίσκεται
στο δρόμο αλλά χρειάζεται τη βοή-
θεια των δικαστών για να γυρίσει
σπίτι οδήγησε σε ξεχωριστές πορεί-

ες γυναικών, αγροτισσών και συμ-
παραστατριών τους σε πολλές πό-
λεις της χώρας. “Δεν μας παρέσυρε
κανείς” γράφουν σε ένα πανό τους.
Η κυβέρνηση παίζει το χαρτί των
“υποκινούμενων διαδηλώσεων” από
την αρχή. Κατηγορούν τους αγρό-
τες που προέρχονται κυρίως από το
Παντζάμπ, ότι ελέγχονται από τους
αποσχιστές Σιχ. Σε άλλα σημεία
όπου δεν υπάρχει πληθυσμός Σιχ,
κατηγορεί τους μουσουλμάνους.

Κοινότητα αγώνα
Στην πραγματικότητα τα μπλόκα

των αγροτών έχουν μετατραπεί σε
μια μεγάλη κοινότητα αγώνα. Κυ-
κλοφορεί εφημερίδα μέσα στα
μπλόκα “Οι Τάιμς της καρότσας”.
Σε μια περιγραφή από το ινδικό πε-
ριοδικό The Wire αναφέρονται “τα
περίφημα λανγκάρ, κοινοτικές κου-
ζίνες, που σερβίρουν τους πάντες.
Τα παιδιά Σιχ είναι συνηθισμένα
στο κοινοτικό μαγείρεμα και βλέ-
πεις εκατοντάδες άνδρες και γυναί-
κες να ξυπνάνε πρωί για να συμμε-
τάσχουν στο τεμάχισμα, το ζύμω-
μα, το πλάσιμο, το ψήσιμο και το
σερβίρισμα για χιλιάδες κόσμο όλη
μέρα. Υιοθετώντας αυτή την πρα-
κτική, μια ομάδα μουσουλμάνων
ανδρών από μια από τις φτωχότε-
ρες περιοχές της βόρειας Ινδίας,
το Μεουάτ, ανέλαβαν το λανγκάρ
του τσαγιού σε 24ωρη βάση μέσα
στο βαρύ χειμώνα της βόρειας Ιν-
δίας και κέρδισαν τις καρδιές όλων.
Το μυστικό συστατικό είναι το γάλα
από τις αγαπημένες τους αγελάδες

(και όχι το πιο κοινό βουβαλίσιο).
Κάθε νοικοκυριό στέλνει 2-5 λίτρα
γάλα κάθε μέρα για να να μη λείψει
σε κανέναν.

Το να κρατήσεις μια διαδήλωση
χιλιάδων μέσα σε τέτοιο κρύο και
ενάντια στη διαρκή συκοφαντία της
κυβέρνησης είναι δύσκολο. Το ηθι-
κό διατηρείται με την επίσκεψη
μουσικών, αυτοσχέδια σχολεία από
εθελοντές, κάποιοι από τους οποί-
ους έχουν διδακτορικά, ανάγνωση
επιστολών αλληλεγγύης από το
εξωτερικό και εκπληκτικά λανγκάρ
βιβλίου. Έχουν ξεπηδήσει γυμνα-
στήρια, κομμωτήρια και κασελάκια
για λουστράρισμα των παπουτσιών,
όλα από εθελοντές. Όλες αυτές οι
δραστηριότητες δεν εξυπηρετούν
μόνο τους αγρότες, αλλά όλους,
περαστικούς εμπόρους και κατοί-
κους από τις κοντινές παραγκουπό-
λεις. Τα Χριστούγεννα, η Πρωτο-
χρονιά, το Λόχρι και το Σανκράντι
[ινδουϊστικές γιορτές] γιορτάστη-
καν από όλους μαζί. Και η μέρα της
Δημοκρατίας, 26 Γενάρη, θα είναι
το πιο ψηλό σημείο”.

Η κυβέρνηση έχει το θράσος να
απειλεί τους αγρότες γιατί θέλουν
να προσβάλουν τη μέρα της Δημο-
κρατίας. Το κυβερνών BJP είναι το
κόμμα που λίγη σχέση έχει με τη
δημοκρατία και με το Σύνταγμα του
1950 που τιμά η 26η Γενάρη. Είναι
η παράταξη που θέλει την “Ινδία
μόνο για τους Ινδουϊστές” και ταυ-
τίζεται με την παράδοση των δολο-
φόνων του Μαχάτμα Γκάντι. Αυτό
που ετοίμαζε για τη γιορτή είναι να
κάνει επίδειξη τα βομβαρδιστικά
Ραφάλ που αγόρασε από τη Γαλ-
λία. Τα εκατομμύρια των απλών αν-
θρώπων θα στρέφουν το βλέμμα
τους προς τα τρακτέρ.

Νίκος Λούντος

ΙΝΔΙΑ Οι αγρότες
νικάνε τον Μόντι

Αγρότες στη Μουμπάι. Φωτό: Danish Siddiqui (Reuters)
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ΟΒασίλης Αλεξάκης (Αθήνα, 25 Δε-
κεμβρίου 1943 - 11 Ιανουαρίου
2021) ήταν μια σπουδαία φυσιο-

γνωμία για την γαλλική αλλά και για την ελ-
ληνική λογοτεχνία. Οι πολλαπλές εκδόσεις
των έργων του δείχνουν την αγάπη του
κοινού και οι βραβεύσεις κι άλλες διακρί-
σεις την αποδοχή του έργου του από την
κριτική.

Σε οπισθόφυλλα βιβλίων του χαρακτηρί-
ζεται «Έλληνας από τους γονείς του και
Γάλλος από τα παιδιά του». Η πολυετής
παραμονή του στη Γαλλία ίσως να τον
απομάκρυνε κάπως από τους επίσημους
λογοτεχνικούς κύκλους στην Ελλάδα. Οι
αντιδράσεις όμως των αναγνωστών στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδειξαν πόσοι
παρακολουθούσαν το έργο του με πίστη
για την ποιότητα των γραπτών του αλλά
και αγάπη για τον ιδιόρρυθμο τρόπο ζωής
του και τη συνεπή στάση του στις  απόψεις
του.

Η γραφή του μπορεί να θεωρηθεί λανθα-
σμένα, με μια πρώτη επιπόλαια ανάγνωση,
φλύαρη και σχετικά εύκολη όμως κρύβει
μια ενδελεχή έρευνα για τα θέματα που
διαπραγματεύεται, μεγάλη ευαισθησία για
τον άνθρωπο και κυρίως έγνοια για τις
ιστορικές συνθήκες που έφεραν την κοινω-
νία στα σημερινά αδιέξοδα. Η ενασχόλησή
του με την μικρή μουσική της ζωής μας,
δήθεν εύκολη παρατήρηση της καθημερι-
νότητας, έχει πάντα ένα δεύτερο υπό-
στρωμα, το θέμα του κάθε μυθιστορήμα-
τος. Ο Βασίλης Αλεξάκης προσφέρει με
έντεχνο τρόπο στον αναγνώστη πληροφο-
ρίες για ιστορικά, κοινωνικά ή θέματα που
αφορούν στη γλώσσα και την ιδιαίτερη ση-
μασία της ως φορέα της σκέψης.  

Το «Παρίσι-Αθήνα» είναι ένα βιβλίο που
λάτρεψαν οι Ελληνογάλλοι και βοήθησε
πολλούς να διαχειριστούν συναισθήματα
και γεγονότα. Το «Θα σε ξεχνάω κάθε μέ-
ρα»  είναι ένας ύμνος στη μορφή της μητέ-
ρας και ένα σημαντικό κείμενο για την από-
σταση και την απώλεια. Αν βιβλία όπως «Η
πρώτη λέξη» ή «Η μητρική γλώσσα» έχουν

προφανώς ως βασικό μοτίβο την έρευνα
για γλωσσικά θέματα, το μυθιστόρημα «Οι
ξένες λέξεις» με την επίφαση της ενασχό-
λησης με τα σάνγκο, γλώσσα της Κεντροα-
φρικανής Δημοκρατίας, είναι μια εξαιρετι-
κή περιπλάνηση στην ελληνική γλώσσα και
τις σχέσεις προφορικού και γραπτού λό-
γου, δημοτικής και καθαρεύουσας, και κυ-
ρίως για την παρέμβαση των δήθεν αρμό-
διων αρχών σε θέματα γλωσσικού προ-
γραμματισμού. Στο βιβλίο αυτό έχουμε
επίσης, όπως πάντα με όπλο τη λεπτή ει-
ρωνεία και το χιούμορ, σκληρή κριτική για
το ρόλο που έπαιξε η Γαλλία στην αποικιο-
κρατούμενη Αφρική. Όλα αυτά όμως με
πολύ επιτυχή λογοτεχνικό τρόπο και ποτέ
με βαρετό διδακτισμό. 

Κρίση και μνημόνια
Η κρίση στην Ελλάδα και τα μνημόνια

τον απασχόλησαν επίσης καθώς και ο ρό-
λος της ορθόδοξης εκκλησίας. Στο «μ.Χ.»
όμως ενώ καταγγέλλει εμπεριστατωμένα
την Αθωνίτικη Πολιτεία ούτε μια φορά δεν
κάνει αφ’ υψηλού κριτική στην μεταφυσική
αγωνία και την πίστη.

Το «Τάλγκο» είναι συχνά πρώτο στις ανα-
φορές των αναγνωστών λόγω της τρυφερό-

τητας του θέματος του και της ομορφιάς
των εικόνων του, ιδιαίτερα αυτής με την
οποία κλείνει το βιβλίο. Η κινηματογραφική
μεταφορά του από τον Γιώργο Τσεμπερό-
πουλο με τίτλο «Ξαφνικός Έρωτας» και το
εξαιρετικό τραγούδι της ταινίας είναι ιδιαί-
τερα αγαπητά. Όμως και σε αυτό το μυθι-
στόρημα η έγνοια του Αλεξάκη για τις
άσχημες πλευρές της καθημερινότητας
προϋποθέτουν την κατανόηση της πολυ-
πλοκότητας της κάθε προσωπικής ιστορίας.

Η πολυετής θητεία του στη δημοσιογρα-
φία, ο αγώνας του για την κατάκτηση της
γαλλικής γλώσσας αλλά και για τη σωστή
χρήση της ελληνικής, μετά από τη μακρό-
χρονη παραμονή του σε μη ελληνόφωνο
περιβάλλον, τον έκαναν ένα μαγευτικό τε-
χνίτη και των δύο γλωσσών. Η σχέση του
με το Εργαστήριο Δυνητικής Λογοτεχνίας
κι η συμμετοχή του σε σατιρικές εκπομπές
λόγου του γαλλικού ραδιοφώνου του πρό-
σφεραν τα όπλα για αυτόν τον αγώνα της
γραφής. Οι διπλές εκδοχές των βιβλίων,
στα ελληνικά και τα γαλλικά, είναι μια ακό-
μα απόδειξη της ολοκληρωτικής αφοσίω-
σής του στο έργο του.

Αν και χαρακτήρισε πολλές φορές σε
συνεντεύξεις τον εαυτό του ως κοσμοκα-
λόγερο είχε πάντα ενεργή ανάμειξη στην
κοινωνική και πολιτική ζωή. Οι παρουσιά-
σεις βιβλίων του και οι συναντήσεις με
αναγνώστες ήταν πάντα σημαντικές στιγ-
μές διαλόγου κι έδιναν έναυσμα για μελέτη
και ίσως για πολλούς αναθεώρηση της
στάσης τους σε πολλά θέματα.

Η λογοτεχνία για το Βασίλη Αλεξάκη δεν
ήταν μόνο εκφραστικό μέσο, ήταν και κοι-
νωνική παρέμβαση και τρόπος κατανόησης
του ανθρώπου. Τα βιβλία του, όχι μόνο τα
λογοτεχνικά κείμενα αλλά και τα ευφάντα-
στα σκίτσα του, οι εκπομπές όπου συμμε-
τείχε και οι συνεντεύξεις του τον κρατούν
δίπλα μας. Ας είναι πηγή έμπνευσης για
όλους μας τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Νίκος Γραικός, 
καθηγητής ελληνικών στο Παρίσι
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Αποχαιρετισμός στον Βασίλη Αλεξάκη

Ηδημοτική αρχή Μπακογιάννη κάνει ένα
άλμα στην ανάδειξη των σχέσεων της

με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα
του real estate και την επιδρομή τους κατά
των φτωχότερων κατοίκων  της Αθήνας με
στόχο των εκτοπισμό τους. Χαρίζει το Λόφο
Στρέφη σε ένα σύστημα επιχειρηματικών
συμφερόντων που με εργαλείο τον εξευγε-
νισμό περιοχών όπως τα Εξάρχεια ανοίγει
την πόρτα σε εταιρίες διεθνών αρπακτικών.
Ο Δήμαρχος Μπακογιάννης... βάζει τις υπη-
ρεσίες του Δήμου Αθήνας να υπηρετούν τα
συμφέροντα των ιδιωτών αντί τις ανάγκες
των δημοτών και των κατοίκων.

Ο λόφος του Στρέφη είναι ένας πνεύμο-
νας πρασίνου και κοινωνικής ζωής του κέν-
τρου της πόλης, που χρίζει συντήρησης και
διαχείρισης εδώ και πολύ καιρό. Η τελευ-
ταία φορά που έγιναν έργα συντήρησης

ήταν τη δεκαετία του 1980. Κάτοικοι της πε-
ριοχής, καθώς και το καφενείο "Εξωστρε-
φής" στην περιοχή των μπασκετών ασχο-
λούνται ενεργά με τη διαχείριση του πρασί-
νου και την καθαριότητα του λόφου.

Κι ενώ είδαμε φέτος την αναβάθμιση και
συντήρηση του λόφου του Στρέφη να συμ-
περιλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα, με
έκπληξη βλέπουμε τώρα την εταιρεία real
estate PRODEAInvestments να ζητά την υιο-
θεσία του και να δίνει δωρεά 1 εκ. ευρώ για
τις μελέτες και κάποιες εργασίες που περι-
γράφονται στο παράρτημα 3, αρκετά υπερ-
κοστολογημένες. Η προτεινόμενη δωρεά
ανέρχεται σε 222 ευρώ/τμ! 

Στην τεχνική περιγραφή της εταιρείας

ονοματίζονται συγκεκριμένα υλικά και τεχνι-
κές προδιαγραφές συγκεκριμένης εταιρεί-
ας... Πώς θα μπορέσει να δημοπρατήσει
ένα τέτοιο έργο, προδιαγράφοντας συγκε-
κριμένα υλικά και προμηθευτές, αντιβαίνον-
τας τη νομοθεσία περί δημοσίων τεχνικών
έργων;

Από τη μελέτη και το αντίστοιχο έργο θα
λείπει η περιοχή γύρω από τις μπασκέτες,
τον ίδιο τον χώρο άθλησης και το καφενείο
"Εξωστρεφής". Εντύπωση προκαλεί που λεί-
πει από την περιγραφή της υφιστάμενης κα-
τάστασης ότι η περιοχή αυτή αποτελεί το
μεγαλύτερο πόλο έλξης του λόφου, των πε-
ρισσότερων ηλικιών και χρήσεων... Υπάρχει
κάποιος λόγος που η συγκεκριμένη εταιρεία

real estate θέλει να αναβαθμιστούν οι υπο-
δομές του υπολοίπου λόφου και να μείνει η
συγκεκριμένη περιοχή στην υποβαθμισμένη
κατάσταση που είναι τώρα...; Έχει κάποια
σχέδια εξευγενισμού για τον υπόλοιπο λό-
φο με σκοπό να αποδυναμώσει τον κοινωνι-
κό ρόλο του χώρου άθλησης καθώς και την
επιχείρηση που δραστηριοποιείται εκεί; 

Και βέβαια δεν λείπει και η υποχρέωση
του Δήμου να αστυνομεύσει το Λόφο με κά-
μερες και κλειστό κύκλωμα παρακολούθη-
σης περιμετρικά. 

Απαιτούμε να αποσυρθεί το θέμα 32 της
συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου
της Αθήνας στις 18 Δεκέμβρη που αφορά
το ξεπούλημα του Λόφου Στρέφη σε ιδιώτη. 

Ανταρσία στις γειτονιές 
της Αθήνας

Κάτω τα χέρια από του Στρέφη

“Θα ήθελα να βρίσκομαι στη γέφυρα ενός με-
γάλου πλοίου, ένα όμορφο καλοκαιρινό

πρωινό και να παίζω πινγκ-πονγκ με την κόρη του
καπετάνιου”. 

Αποχαιρετήσαμε χθες τον Βασίλη που έφυγε
από τη ζωή τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου. Ο ουρα-
νός πάνω από την Αθήνα θύμιζε λίγο Παρίσι. Η
πολιτική τελετή έγινε το μεσημέρι, στο κοιμητήριο
Ζωγράφου, παρουσία λίγων κοντινών του ανθρώ-
πων, με τη συνοδεία τριών τραγουδιών του Μάρ-
κου Βαμβακάρη που αγαπούσε πολύ. 

Ευχαριστούμε όσες και όσους μάς εξέφρασαν
τη στοργή και τη θλίψη τους μετά από τον θάνατό
του. 

Αθήνα, Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

Δημήτρης και Φωτεινή, Αλέξιος και Aude, 
Chantal, Γιάννης, Athane, Ελένη, Μανώλης, Κώστας

Την Δευτέρα 11 Γενάρη έφυγε από τη ζωή ο
γνωστός συγγραφέας Βασίλης Αλεξάκης. Την

επόμενη μέρα, ο γιος του Δημήτρης επικοινώνησε
με μέλη του Συντονιστικού Νοσοκομείων μεταφέ-
ροντας την επιθυμία της οικογένειας Αλεξάκη ότι
όποια-ος θέλει να τιμήσει τη μνήμη του, αντί στε-
φάνου να ενισχύσει οικονομικά το Συντονιστικό
Νοσοκομείων και το Support Health Workers. Ο
Βασίλης Αλεξάκης και η οικογένειά του θεωρούν
αναντικατάστατη την ύπαρξη του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας, ειδικά μέσα στην περίοδο της παν-
δημίας. Η έμπραχτη αλληλεγγύη της οικογένειας
στον αγώνα μας για να σώσουμε το ΕΣΥ, αντικα-
τοπτρίζει τη στάση ζωής του Βασίλη Αλεξάκη
υπέρ της δημόσιας και δωρεάν Υγείας και μας δί-
νει δύναμη να συνεχίσουμε τη μάχη ενάντια στην
εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης. Τα χρήμα-
τα κατατέθηκαν στο λογαριασμό της ταμία του
Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου ο Άγιος
Σάββας. Ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια Αλε-
ξάκη για την κίνηση αυτή και όλους όσους ενίσχυ-
σαν οικονομικά. Συνεχίζουμε!

Ζαννέτα Λυσικάτου, γιατρός στον Άγιο Σάββα, 
μέλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων
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Η πιο συγκλονιστική στιγμή της
εισβολής στο Καπιτώλιο ήταν
όταν το πλήθος άρχισε να

φωνάζει “κρεμάστε τον Πενς” τον αν-
τιπρόεδρο του Τραμπ. Αυτό που συ-
νέβη στο Καπιτώλιο δεν ήταν τίποτα
λιγότερο από τη διάλυση του Ρεπουμ-
πλικανικού Κόμματος. Η πόλωση στο
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αυξάνεται.
Από την πλευρά της Γερουσίας υπάρ-
χει μια ευθυγράμμιση με την παραδο-
σιακή βάση του Ρεπουμπλικανικού
κόμματος μέσα στις μεγάλες επιχει-
ρήσεις, ενώ η πτέρυγα της λαϊκιστι-
κής δεξιάς παραμένει με τον Τραμπ.
Είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη.

Από τη μία πλευρά υπάρχουν τα
140 μέλη των Ρεπουμπλικάνων του
Κογκρέσου που ψήφισαν υπέρ της
ακύρωσης του αποτελέσματος των
εκλογών. Πρόκειται για τον σκληρό
πυρήνα του Τραμπ. Από τα 72 εκα-
τομμύρια που τον ψήφισαν τον Νο-
έμβρη, η μεγάλη πλειοψηφία ανήκει
σε αυτό το κομμάτι. Και άρα ο
Τραμπ δεν πρόκειται να εξαφανιστεί
σύντομα.

Στη Γερουσία τα πράγματα είναι
πολύ διαφορετικά. Μερικοί από
τους νέους γερουσιαστές των Ρε-
πουμπλικάνων έχουν αποσκιρτήσει.
Δεν πρόκειται απλά για μια αντίδρα-
ση στην εισβολή. Από τις εκλογές
και μετά, μεγάλες επιχειρήσεις
στρέφονται εναντίον του Τραμπ.
Την περασμένη Τετάρτη η οργάνω-
ση που θα μπορούσαμε να χαρακτη-
ρίσουμε ιστορικά ως το “θεμέλιο”
του σύγχρονου Ρεπουμπλικανισμού,
η Εθνική Ένωση Κατασκευαστών,
ζήτησε από τον Πενς να χρησιμο-
ποιήσει την 25η τροπολογία για να
ανατρέψει τον Τραμπ.

Σκληρή Δεξιά
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως

δεν υπάρχουν μετριοπαθείς Ρε-
πουμπλικάνοι. Ανήκουν όλοι στη
σκληρή δεξιά. Οι δύο πτέρυγες των
Ρεπουμπλικάνων θα βρίσκονται το
επόμενο διάστημα κάτω από την
ίδια ταμπέλα αλλά θα λειτουργούν
στην ουσία σαν δύο κόμματα.

Ο Μπάιντεν από την άλλη εγκατέ-
λειψε ηλιθιωδώς το ζήτημα της οι-
κονομίας. Οι Δημοκρατικοί δεν
έπρεπε ποτέ να επιτρέψουν τον δια-
χωρισμό του ζητήματος της πανδη-
μίας από το ζήτημα των θέσεων ερ-
γασίας και της ανεργίας. Ήταν πολύ
εύκολο να επικεντρώσουν την καμ-
πάνια τους γύρω από το “θέλουμε
δουλειές για τον κόσμο και γι' αυτό
πρέπει να έχουμε μια εθνική στρα-
τηγική αντιμετώπισης της πανδη-
μίας”. Δεν το έκαναν. Το αποτέλε-
σμα ήταν ότι ο Τραμπ μπόρεσε να
παρουσιαστεί, χάρη και στην αύξη-
ση των θέσεων εργασίας τον Οκτώ-
βριο, ως ο υποψήφιος που πάλευε
για νέες θέσεις εργασίας. Το εργα-
τικό κίνημα έχει την ευθύνη να απο-
μακρύνει από τον Τραμπ αυτό τον
κόσμο της δουλειάς.

Ένα από τα πράγματα που μου

φάνηκε σοκαριστικό σε αυτήν την
προεκλογική καμπάνια ήταν το πόσο
λίγο βγήκε μπροστά το συνδικαλιστι-
κό κίνημα. Υπήρχαν εξαιρέσεις,
όπως το προοδευτικό σωματείο Nur-
ses United (Ενωμένες Νοσηλεύτριες)
που ήταν παντού, υποστηρίζοντας
τον Μπέρνι Σάντερς. Αλλά σε πολλά
συνδικάτα, ιδίως στα βιομηχανικά, οι
ηγεσίες ήταν λες και φοβόντουσαν
να πείσουν τα ίδια τους τα μέλη να
μην ψηφίσουν τον Τραμπ.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα εί-
ναι ο καλύτερος πρόεδρος της αμε-
ρικάνικης ιστορίας για τον κόσμο
της εργασίας και τα συνδικάτα. Ο
προοδευτικός κόσμος στους δρό-
μους, στους χώρους δουλειάς και
στο Κογκρέσο θα πρέπει να τον κρα-
τήσει υπόλογο σε αυτή του την υπό-
σχεση. Έχει προσφέρει ένα άνοιγμα.
Τα πράγματα τώρα εξαρτώνται από
το αν θα οργανωθούν καινούριες
καμπάνιες και από την αναζωογόνη-
ση της μαχητικής ηγεσίας της βά-
σης του εργατικού κινήματος.

Το πρόβλημα με την καμπάνια του
Σάντερς από την άλλη μεριά ήταν
το εξής. Έβαλε σε κίνηση μια τερά-
στια ενέργεια, σε σημείο που η με-

γάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων
κάτω των 30 ετών λένε πως προτι-
μάνε τον σοσιαλισμό από τον καπι-
ταλισμό. Πρόκειται για μια εξαιρετι-
κή στιγμή στην αμερικανική ιστορία.

Όμως είχε υποσχεθεί ότι τα κινή-
ματα θα βοηθούσαν τους προοδευ-
τικούς υποψηφίους και αυτοί θα
βοηθήσουν τα κινήματα, και αυτό
δεν συμβαίνει. Ο Σάντερς από το
Μάρτιο επικροτεί τις δράσεις των
εργατών και των αντιρατσιστών. Αλ-
λά αυτό συνοδεύεται πάντα από την
ατάκα, “Στείλτε χρήματα σε αυτόν
τον προοδευτικό υποψήφιο”. 

Δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπου-
με τους δρόμους. Σήμερα, περισσό-
τερο από ποτέ, πρέπει να χρησιμο-
ποιήσουμε τους δρόμους, τους χώ-
ρους εργασίας και τις τοπικές μά-
χες για να ασκήσουμε πίεση στο
Κογκρέσο, αλλά πάνω απ' όλα για
να διατηρήσουμε τον ακτιβισμό και
να συνεχίσουμε να πιέζουμε τα
πράγματα προς τα αριστερά.

Μεταβατικά αιτήματα
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου

τα σοσιαλιστικά αιτήματα - για κοινω-
νική ιδιοκτησία των μέσων παραγω-
γής - έχουν αποκτήσει ξαφνικά πραγ-
ματική, μαζική απήχηση. Είναι προ-
φανές ότι η βιομηχανία των γηροκο-
μείων πρέπει να διαλυθεί. Πρέπει να
εξοβελίσουμε τις επενδυτικές εται-
ρείες που την ελέγχουν. Πρέπει να
απαιτήσουμε να περάσουν το Ama-

zon και τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης κάτω από κοινωνική ιδιοκτησία
και υπό δημοκρατικό έλεγχο. Αν το
λέγαμε αυτό πριν από πέντε χρόνια,
όλοι θα έχασκαν. Αλλά τώρα βγάζει
νόημα για εκατομμύρια ανθρώπους
Μέσα λοιπόν σε αυτό το ευρύτερο
προοδευτικό κίνημα, οι σοσιαλιστές
πρέπει να προβάλουν πραγματικά ρι-
ζοσπαστικές λύσεις, “μεταβατικά αι-
τήματα” όπως θα έλεγε ο Τρότσκι.

Το πρόβλημα είναι ότι σε μια πε-
ρίοδο που προσφέρεται αυτή η εξαι-
ρετική ευκαιρία για να χτιστεί ένα
γνήσιο σοσιαλιστικό κίνημα, η αρι-
στερά είναι κατακερματισμένη. Τα
καλύτερα αποτελέσματα τα πετυχαί-
νει σε τοπικό επίπεδο. Δεν υπάρχει
κάποια συμμαχία ή καμπάνια που να
αφορά όλη τη χώρα. Οι Δημοκράτες
Σοσιαλιστές της Αμερικής είναι απο-
τελεσματικοί στο τοπικό επίπεδο, αλ-
λά σε εθνικό επίπεδο δεν είναι οργα-
νωμένοι και αδυνατούν να δώσουν
την οποιαδήποτε ενιαία απάντηση.

Οι συνθήκες όμως είναι πολύ
ακραίες σε αυτήν τη χώρα. Δεν μι-
λάω μόνο για τους θανάτους, μιλάω
για τα φοβερά υψηλά ποσοστά
ανεργίας, τη φτωχοποίηση κτλ. Το
απαραίτητο οξυγόνο για την καύση
των κοινωνικών αγώνων υπάρχει και
θα αυξάνεται.

Ο Μπάιντεν μιλά για ένα νέο Νιου
Ντιλ αλλά κάτι τέτοιο είναι απίθανο.
Είναι ξεκάθαρο ότι στις ΗΠΑ μόνο
μέσα από το Δημόσιο μπορούν να

δημιουργηθούν δουλειές με αξιο-
πρεπείς μισθούς. Όμως το δημόσιο
έχει καταστραφεί από τον Τραμπ
που απέλυσε 1.000.000 υπάλληλους.

Ο καπιταλισμός παγκοσμίως αδυ-
νατεί να δημιουργήσει θέσεις εργα-
σίας. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία από
τις προϋποθέσεις για να απαντήσει
ο Μπάιντεν στην ερώτηση “τι θα κά-
νετε για να βελτιώσετε την εργασια-
κή ασφάλεια και για να δημιουργή-
σετε νέες θέσεις εργασίας;” Οι Δη-
μοκρατικοί δεν έχουν απαντήσει πο-
τέ σε αυτό το ερώτημα και γι' αυτό
έχουν χάσει τόσους πολλούς συνδι-
καλισμένους εργάτες. 

Υγεία
Στα τέλη Μαρτίου το στρατόπεδο

Μπάιντεν συνομίλησε με εκπροσώ-
πους του Σάντερς. Αυτοί κατέληξαν
να αποδεχτούν την πρόταση του
Μπάιντεν που διατηρούσε το ρόλο
των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρει-
ών στην Υγεία. Αυτό ήταν ένα μεγά-
λο στρατηγικό λάθος. Η πρόταση για
ένα Εθνικό Σύστημα ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης για όλους (Medica-
re for all) είναι πιο δημοφιλής από
ποτέ, ειδικά δεδομένου ότι εκατομ-
μύρια Αμερικανοί έχουν χάσει την
ασφάλεια υγείας τους κατά τη διάρ-
κεια αυτής της κρίσης. Το πώς θα
διεξάγουν τον αγώνα για αυτό θα
αποτελέσει μια δοκιμή για τους προ-
οδευτικούς που είναι εκλεγμένοι. Δεν
θα πρέπει να το διαπραγματευτούν.

Θα δούμε πολύ σύντομα τι μπο-
ρούν να πετύχουν αυτοί οι εκλεγμέ-
νοι προοδευτικοί. Αλλά χωρίς καμία
αμφιβολία, η ύψιστη προτεραιότητα
πρέπει να παραμείνει η οργάνωση
τοπικά και στους χώρους δουλειάς
και το χτίσιμο μεγάλων, πανεθνικών
κινημάτων στους δρόμους.

Όλοι επικεντρώνουν την προσοχή
τους αυτή τη στιγμή στην ανάπτυξη
της ακροδεξιάς. Αλλά αυτό που δεν
έχει προηγούμενο σε αυτή τη χώρα
είναι η αύξηση του ακροατηρίου για
τον σοσιαλισμό και αυτών που δεν
φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τη
λέξη «Σοσιαλισμός». Έχουμε τερά-
στια καθήκοντα μπροστά μας. Αλλά
είμαι πολύ αισιόδοξος.

MIKE DAVIS Είναι ώρα για 
“μεταβατικά αιτήματα”

Ο ιστορικός και ακτιβιστής Μάικ Ντέιβις μίλησε σε διαδικτυακή εκ-
δήλωση του SWP με θέμα «Επικίνδυνοι καιροί: μετά τον Τραμπ, τελει-
ώνει ο εφιάλτης;» μαζί με την Βιρτζίνια Ροντίνιο του Marx21US, λίγες
μόνο μέρες μετά τα συγκλονιστικά γεγονότα στο Καπιτώλιο. Παρου-

σιάζουμε εδώ βασικά σημεία της ομιλίας του.

Διαβάστε επίσης

20/9/19, Διαδήλωση στο Σικάγο ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή. Φωτό: Charles Rex Arbogast/AP


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

