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Σχέδιο νόμου για Ελληνικό και
Άγιο Κοσμά έχει φέρει στη
Βουλή η κυβέρνηση με στό-

χο την διευκόλυνση και επίσπευση
της «αξιοποίησης» των δημόσιων
χώρων προς όφελος των αρπακτι-
κών της αγοράς και εις βάρος των
κατοίκων και του περιβάλλοντος.
Με την «επένδυση» στο Ελληνικό
να έχει βαλτώσει αφενός λόγω των
αντιδράσεων και των προσφυγών
στο ΣτΕ κατοίκων και συλλογικοτή-
των αφετέρου λόγω της αποχώρη-
σης «συνεπενδυτών» και λόγω μη
εξεύρεσης κεφαλαίων από τον βα-
σικό επενδυτή, τα άρθρα του νομο-
σχεδίου έχουν στόχο να διευκολύ-
νουν και να κρατήσουν ζωντανή
την επένδυση της Lamda.  

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται
μια σειρά από ρυθμίσεις και διατά-
ξεις που παρακάμπτουν μια σειρά
από πολεοδομικούς όρους και κα-
νόνες για να «λυθούν τα χέρια» του
επενδυτή, διατάξεις για τη διαδικα-
σία εισφοράς εμπράγματων δικαιω-
μάτων από το ΤΑΙΠΕΔ προς την
«Ελληνικό ΑΕ», διατάξεις που αυ-
ξάνουν το μετοχικό κεφάλαιο του
«επενδυτή», διατάξεις που προβλέ-
πουν τη δυνατότητα διενέργειας
πρόδρομων και αυθαίρετων εργα-
σιών στο ακίνητο από τον φορέα
της επένδυσης, δημιουργώντας
κλειστές πόλεις και αποκλείοντας
την δημόσια πρόσβαση στην παρα-
λία. 

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλ-
λα το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η

Ευρεία Επιτροπή για την σωτηρία
του Ελληνικού»: «Με το πρώτο άρ-
θρο του νομοσχεδίου κυρώνεται η
Σύμβαση…

Η γενική παρατήρηση είναι ότι το
ΤΑΙΠΕΔ παίρνει όλα τα φιλέτα. Στην
παράκτια ζώνη παίρνει πολύ περισ-
σότερα από το 30% που προβλέπει

η σύμβαση. Είναι εντυπωσιακό ότι
από την παράκτια ζώνη παίρνει
τους ανοικτούς χώρους εκεί που
επρόκειτο να κτιστεί το ένα ξενοδο-

χείο με την ΤΕΜΕΣ. Ακόμη εντυπω-
σιακό είναι ότι δεν παίρνει την ζώνη
εκμετάλλευσης ΑΑ1.1 η οποία προ-
ορίζεται για το Καζίνο».

Το τρίτο άρθρο προβλέπει την
ρύθμιση διαδικασίας και λοιπών θε-
μάτων εισφοράς εμπραγμάτων δι-
καιωμάτων επιφανείας και πλήρους
κυριότητας των ακινήτων του Μη-
τροπολιτικού Πόλου Ελληνικού –
Αγ. Κοσμά από το ΤΑΙΠΕΔ προς κά-
λυψη της αύξησης μετοχικού κεφα-
λαίου της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε.
«Ο αγοραστής θα αγοράσει μία
εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο
915.000.000, πληρώνοντας μόλις
905 εκ και αυτά σε βάθος 10ετίας».

Στο τέταρτο άρθρο, «σκοπός της
διάταξης είναι η ανέγερση νέου εμ-
πορικού κτιρίου «Sales Center».
Επίσης η ανακατασκευή - επισκευή
ή/και νέα κατασκευή περίφραξης
του εργοταξίου του ΜΠΕΑ. Σκοπός
της ρύθμισης είναι να φανεί η Lam-
da ως ιδιοκτήτης, ώστε να μπορέ-
σει να αντλήσει από τον κοσμάκη
νέο ομολογιακό δάνειο».

Στο πέμπτο άρθρο «Προβλέπον-
ται νέες χρήσεις με έμφαση στην
κατοικία αλλά κυρίως συνοπτικές
και παράνομες διαδικασίες αδει-
οδότησης όσον αφορά τις οικοδο-
μικές άδειες και κυρίως την περι-
βαλλοντική αξιολόγηση…»

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύ-
που (16/3/21) της Ευρείας Επιτρο-
πής για την Σωτηρία του Ελληνικού
εδώ:  https://tinyurl.com/4tw9dhed

Γ.Π.

Στις 8 Μάρτη η Greensill Capital, ένα από
τα μεγαλύτερα «επενδυτικά ταμεία» του
πλανήτη με δραστηριότητες σε 175 χώ-

ρες, πάνω από δέκα εκατομμύρια πελάτες και
κύκλο εργασιών 143 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων το 2019 χρεοκόπησε. Η άμεση αφορμή
ήταν η αδυναμία της να εξυπηρετήσει ένα δά-
νειο ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων της
ελβετικής τράπεζας Credit Suisse. Οι πραγμα-
τικές αιτίες είναι πολύ βαθύτερες. Οι ελεγκτές
θα χρειαστούν, όπως διαφαίνεται, χρόνια για
να ξεμπλέξουν το κουβάρι των τριγωνικών συ-
ναλλαγών, των πλαστογραφημένων παραστα-
τικών και των εσωτερικών σχέσεων που μετέ-
τρεψαν μια μικρή, αρχικά, παρατράπεζα της
Αυστραλίας σε έναν διεθνή κολοσσό. Που
έχτισαν τη φούσκα που ονομαζόταν Greensill
Capital δηλαδή.  

Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φο-
ρά στην ιστορία φυσικά που μια μεγάλη χρη-
ματοπιστωτική εταιρία «βαράει κανόνι». Η Gre-
ensill Capital δεν ήταν, όμως, μια οποιαδήποτε
εταιρία: την περασμένη χρονιά προσέλαβε τον
Ντέιβιντ Κάμερον σαν «ειδικό σύμβουλο». Ο
Ντέιβιντ Κάμερον ήταν από το 2010 ως το
2016 πρωθυπουργός της Βρετανίας. Η Green-
sill του είχε υποσχεθεί, σε αντάλλαγμα για τις
υπηρεσίες του, μετοχές αξίας πολλών εκατομ-
μυρίων δολαρίων. Τώρα που η εταιρία χρεοκό-
πησε δεν θα πάρει φυσικά δεκάρα.

Γιατί επέλεξε η Greensill τον Ντέιβιντ Κάμε-
ρον για σύμβουλο; Για την ευφυΐα του, την ικα-
νότητά του να προβλέπει τα εμπόδια που βρί-

σκονται μπροστά και να βρίσκει λύσεις, όπως
λένε τα εγχειρίδια του «σωστού μάνατζερ»;
Δύσκολο. Ο Κάμερον ήταν ο πρωθυπουργός
που οργάνωσε το δημοψήφισμα για το Brexit,
ένα δημοψήφισμα που είχε σαν στόχο να
απαλλάξει το Συντηρητικό Κόμμα από την
επιρροή της ευρωσκεπτικιστκής, ακροδεξιάς
του πτέρυγας που πίεζε για έξοδο από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Η φιλοευρωπαϊκή πτέρυγα,
όμως, έχασε το δημοψήφισμα. Αντί να απομο-
νώσει τους ευρωσκεπτικιστές ο Κάμερον κατά-
φερε να καταστρέψει την στρατηγική του Βρε-
τανικού καπιταλισμού μισού αιώνα.  

Όχι η Greensill δεν επέλεξε τον Κάμερον για
τις ικανότητές του. Τον επέλεξε για τις σχέ-
σεις του, για τις γνωριμίες του. Όπως αποδεί-
χτηκε τις τελευταίες ημέρες, με την μεσολά-
βησή του, πραγματοποιήθηκαν μέσα στην πε-
ρασμένη χρονιά τουλάχιστον δέκα τηλεσυνε-
δριάσεις ανάμεσα στην εταιρία και την κυβέρ-
νηση της Βρετανίας. Το αντικείμενο αυτών των
συναντήσεων ήταν ένα: η ένταξη των δραστη-
ριοτήτων της εταιρίας στα ειδικά προγράμμα-
τα χρηματοδότησης της βρετανικής οικονο-
μίας από τα δημόσια ταμεία στο όνομα της

πανδημίας. Με απλά λόγια, να καταφέρει η
Greensil να βάλει χέρι στα δισεκατομμύρια
που δανείστηκε η βρετανική κυβέρνηση (και τα
οποία θα κληθούν να επιστρέψουν μέσα στα
επόμενα χρόνια οι εργαζόμενοι με τη δουλειά
τους) για να κρατήσει την οικονομία όρθια.

«Η Greensill είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα
από τον Ιούνιο (2020)» γράφει η εφημερίδα Fi-
nancial Times, «αλλά ενώ άλλοι δανειστές
όπως η Barcleys μπορούσαν να εκδίδουν δά-
νεια κόβιντ έως και 200 εκατομμυρίων λιρών,
οι εταιρίες χρηματοδότησης εφοδιαστικής
αλυσίδας -συμπεριλαμβανομένης της Green-
sill- είχαν ανώτατο όριο τα 50 εκατομμύρια». 

Η κυβέρνηση, παρά τη μεσολάβηση του Κά-
μερον, δεν έκανε δεκτό τελικά το αίτημα της
Greensill να αυξηθεί το όριό της στα 200 εκα-
τομμύρια. Παρόλα αυτά η εταιρία κατάφερε,
μέσω πολλαπλών δανείων, να τρομπάρει με
εκατοντάδες εκατομμύρια από τα ταμεία του
κορονοϊού τα ταμεία φιλικών της εταιριών (και
ειδικά του ινδικού χαλυβουργικού ομίλου Gu-
pta με τον οποίο διατηρούσε πολύ στενές σχέ-
σεις). 

Το σκάνδαλο της Greensill φέρνει στην επι-

φάνεια ξανά το ζήτημα των «περιστρεφόμενων
θυρών» γράφει η Financial Times: των στελε-
χών που εναλλάσσονται στις δημόσιες και
ιδιωτικές διευθυντικές θέσεις αντιπροσω-
πεύοντας τη μια στιγμή το δημόσιο (υποτίθε-
ται) συμφέρον και την επόμενη το συμφέρον
της μιας ή της άλλης ιδιωτικής εταιρίας. 

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν είναι
καθόλου, μα καθόλου, Βρετανικό. Ο Χρήστος
Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών της κυ-
βέρνησης του Μητσοτάκη, ήταν ανάμεσα στα
άλλα στέλεχος του ομίλου της Eurobank πα-
λαιότερα. Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο ανα-
πληρωτής Υπουργός Οικονομικών έχει «ιδρύ-
σει 3 εταιρείες στους κλάδους της επικοινω-
νίας, της διαχείρισης κρίσεων και της αγροτι-
κής παραγωγής και μεταποίησης» σύμφωνα
με το βιογραφικό του. Ο Γιάννης Τσακίρης, ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ήταν
«στην ομάδα διοίκησης της Vectis Capital, μια
εταιρία κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετο-
χών με επενδύσεις στην Ελλάδα και την ευρύ-
τερη περιοχή των Βαλκανίων». Και πάει λέγον-
τας.

Όχι το φαινόμενο αυτό δεν ονομάζεται δια-
πλοκή. Καπιταλισμός ονομάζεται.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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…ως την Ελλάδα

Καπιταλισμός σημαίνει διαπλοκή 
από τη Βρετανία…

Νέα δώρα για τους 
“επενδυτές” στο Ελληνικό
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Σύμφωνα με τις τελευταίες πρωθυπουρ-
γικές δηλώσεις, βρισκόμαστε στο «τε-
λευταίο μίλι» πριν από την έξοδο από

την πανδημία. Στην πραγματικότητα, βρισκό-
μαστε στο τελευταίο μίλι της κυβέρνησης
που προσπαθεί απεγνωσμένα να ανασυνταχ-
θεί μετά τα απανωτά χαστούκια που έχει φά-
ει. Δεν πρέπει να της αφήσουμε κανένα περι-
θώριο να επιβιώσει.

Το ξέσπασμα της μαζικής αγανάκτησης το
τελευταίο διάστημα έχει αναγκάσει τον Μη-
τσοτάκη και τους υπουργούς του να αναδι-
πλωθούν. Αυτό είναι φανερό στην περίπτωση
του Χρυσοχοΐδη: από εκεί που ήθελε να κάνει
επίδειξη πυγμής, με την αστυνομία να προ-
σπαθεί να χτυπάει ό,τι κινείται, τώρα έχει
βρεθεί να παριστάνει τον μισοκακόμοιρο που
«συκοφαντείται» από τα ΜΜΕ. Αλλά δεν είναι
ο μόνος.

Ο Χατζηδάκης είναι ο υπουργός με την πιο
άγρια ατζέντα της κυβέρνησης. Πρόσφατα
ακόμα είχε κάνει δηλώσεις ότι μέσα στον
Μάρτη θα στείλει στη Βουλή νομοσχέδιο που
βάζει χέρι στο συνδικαλιστικό κίνημα και αμέ-

σως μετά νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό.
Και τα δυο αυτά σχέδια αποτελούν κήρυξη
πολέμου στην εργατική τάξη. Αλλά μέσα στο
εκρηκτικό κοινωνικό κλίμα αυτή τη στιγμή, η
κυβέρνηση δεν έχει τέτοια περιθώρια. Ο
Μάρτης τελειώνει και ο Χατζηδάκης έδωσε
συνέντευξη στην Καθημερινή της Κυριακής
όπου δηλώνει:

«Το [εργασιακό] νομοσχέδιο είναι έτοιμο
σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν θέλαμε να το πε-
ράσουμε χωρίς εκτεταμένο διάλογο, γνωρίζε-
τε ότι έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή, θα
μπορούσε να είχε ήδη περάσει. Δίνουμε πε-
ρισσότερο χρόνο διότι δεν θέλουμε να το κα-
ταθέσουμε μεσούσης της πανδημίας και των
σχετικών μέτρων».

Δεσμεύσεις
Όποιος πιστεύει ότι ο Χατζηδάκης ξαφνικά

απόκτησε ευαισθησίες κοινωνικού διαλόγου,
σίγουρα έχει αδύνατη μνήμη. Όλη η κυβέρνη-
ση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, μήπως
εκτονωθεί το βαρύ γι’ αυτήν κοινωνικό κλίμα
και μπορέσει να πάει για εκλογές πριν αντιμε-
τωπίσει μεγαλύτερες εκρήξεις. Ταυτόχρονα,
όμως, δεν μπορεί να εγκαταλείψει τις δε-
σμεύσεις που έχει απέναντι στους πλούσιους
χορηγούς της.  Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην
περίπτωση του Ασφαλιστικού.

Στην ίδια συνέντευξη ο Χατζηδάκης δηλώ-
νει ότι τώρα ο «στόχος είναι να παρουσιαστεί
[το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό] μέσα στο
πρώτο εξάμηνο του έτους». Και εδώ υπάρχει

αναβολή μιας κατά μέτωπο επίθεσης, αλλά
συνδυάζεται με πλαγιοκόπηση του ΕΦΚΑ:
ιδιωτικές εταιρείες δικηγορικών και λογιστι-
κών υπηρεσιών εισβάλλουν στο ασφαλιστικό
σύστημα με πρόσχημα την «επιτάχυνση της
καταβολής των συντάξεων». Όπως παρατη-
ρεί ο Δ. Τεμπονέρας σε ανάρτησή του «Αν οι
διαδικασίες αυτές ανατεθούν σε ιδιώτες, ο e-
ΕΦΚΑ θα είναι απλά, ένα «αδειανό πουκάμι-
σο». Ένας εποπτικός φορέας διαχείρισης,
που θα ασχολείται με τον συντονισμό των
ιδιωτών (και τις αμοιβές τους) και όχι με την
κρίσιμη, δημόσια, λειτουργία του συστήμα-
τος κοινωνικής ασφάλισης».

Δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα περιθώριο
στη Νέα Δημοκρατία να παίζει τέτοια παιχνί-
δια. Είναι εφικτό να κάνουμε το «τελευταίο μί-
λι» του Μητσοτάκη πραγματικό τέρμα γι’ αυ-
τόν και την κυβέρνησή του.

Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία είναι ήδη
ξεσηκωμένοι ενάντια στην καταστροφική δια-
χείριση της πανδημίας και τις συνδικαλιστι-
κές επιθέσεις σε βάρος τους. Απεργούν ξανά
στις 30 Μάρτη. Οι εργαζόμενοι στον Επισιτι-
σμό κινητοποιούνται ξανά στις 31 Μάρτη και
οι φοιτητές την 1 Απρίλη. Η πολιτικοποίηση
όλων των αγώνων φάνηκε δυνατά με την επι-
τυχία της απεργιακής 8 Μάρτη των Γυναικών
και ξανά με τα αντιρατσιστικά συλλαλητήρια
στις 20 Μάρτη στο πλευρό των προσφύγων
και των μεταναστών. Υπάρχουν οι προϋποθέ-
σεις για κλιμάκωση και γενίκευση.

Είναι ώρα να δυναμώσουμε την Αριστερά
που έχει την τόλμη να μπαίνει μπροστά σε
αυτή την προσπάθεια. Όλοι και όλες μαζί να
φωνάξουμε ότι θέλουμε περισσότερους για-
τρούς και όχι μπάτσους, μαζικές προσλήψεις
και μονιμοποιήσεις προσωπικού και όχι διώ-
ξεις συνδικαλιστών, επίταξη χωρίς αποζημίω-
ση για τους κλινικάρχες, τους μεγαλοξενοδό-
χους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες. Τα
αιτήματά μας διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα
εργατικής εναλλακτικής λύσης, εμπρός να
ενισχύσουμε την αντικαπιταλιστική Αριστερά
που το κάνει σημαία της.

Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει την εγ-
κληματική διαχείριση της πανδημίας
από την κυβέρνηση της ΝΔ. Είμαστε

στον πέμπτο μήνα του δεύτερου lockdown
και το ένα αρνητικό ρεκόρ διαδέχεται το
άλλο. Στην έναρξη του δεύτερου lock-
down, στις 7/11, οι νεκροί ήταν 740 και οι
διασωληνωμένοι 207, ενώ στις 22/3 οι νε-
κροί ήταν 7.500 και οι διασωληνομένοι πά-
νω από 670. Στη περίοδο, δηλαδή, του πιο
παρατεταμένου lockdown στην Ευρώπη
έχουν πεθάνει 6.720 άτομα, κατά μ.ο. πά-
νω 50 άτομα κάθε μέρα. Είναι σαν να
έχουμε μία τραγωδία σαν το Μάτι κάθε
δύο μέρες. Τα χειρότερα εξακολουθούν
να είναι μπροστά μας αφού ο δείκτης θετι-
κότητας βρίσκεται σταθερά πάνω από το
6% και ο δείκτης μεταδοτικότητας είναι
στο 1,10. Η μεγάλη αύξηση των κρουσμά-
των τις προηγούμενες βδομάδες θα οδη-
γήσει περισσότερους ασθενείς στα νοσο-
κομεία και ο αριθμός των ημερήσιων θανά-
των θα αυξηθεί κατακόρυφα. 

Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει, επίσης, και
τον πανικό από τα αδιέξοδα της κυβέρνη-
σης. Από τη μία η οργή του κόσμου ξεχειλί-
ζει και απειλεί να την πνίξει και από την άλ-
λη τα κυβερνητικά σχέδια για σταδιακό
άνοιγμα της αγοράς και, κυρίως, της "βα-
ριάς βιομηχανίας" του τουρισμού στις 14
Μάη πάνε περίπατο. Με όλη την Ελλάδα να
είναι στο κόκκινο και στο βαθύ κόκκινο, όσα
επικοινωνιακά τρυκ και να κάνει η κυβέρνη-
ση δύσκολα μπορεί να πείσει ότι αποτελεί
έναν "ασφαλή τουριστικό προορισμό".

“Ο κόσμος κουράστηκε”
Την Παρασκευή 19 Μάρτη, εμφανίστηκε

ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
Σκέρτσος για να μας πει ότι η πραγματικό-
τητα δεν είναι αυτή που βλέπουμε και ζού-
με αλλά, αντίθετα, τα μέτρα της κυβέρνη-
σης ήταν "σωστά και έξυπνα" αλλά δεν
δουλέψανε γιατί φταίει ο κόσμος που κου-
ράστηκε από τα τόσα "σωστά και έξυπνα"
μέτρα, γίνανε και πολλές διαδηλώσεις, εί-
χαμε και αυτές τις μεταλλάξεις του ιού...   

Τι ανακοίνωσε, όμως, η κυβέρνηση; Μή-
πως ότι θα ενισχύσει το ΕΣΥ που έχει ήδη
ξεπεράσει τα όρια του; Μήπως ότι θα φτιά-
ξει νέες ΜΕΘ και θα επιτάξει την ιδιωτική
Υγεία για να μην πεθαίνει ο κόσμος στα
ράντζα; Όχι, βέβαια. «Έχουμε επιστρατεύ-
σει όλες τις δυνάμεις μας» δήλωσε, χωρίς
ντροπή, ο Σκέρτσος και ο Κικίλιας παρακα-
λάει τον Π.Ι.Σ. για 200 ιδιώτες γιατρούς για
να βοηθήσουν στα νοσοκομεία. Την ίδια
στιγμή, όχι μόνο αρνείται να κάνει προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού αλλά απολύει και
γιατρούς, όπως τον Κώστα Καταραχιά και
μετατρέπει το ένα νοσοκομείο μετά το άλλο
σε αποκλειστικά covid περιστατικών. Μετα-
τρέπει το ΕΣΥ σε ΕΣΥ μίας νόσου σπρώ-
χνωντας, έτσι, τους υπόλοιπους ασθενείς
στην ιδιωτική Υγεία. Μήπως ανακοίνωσε ότι
θα πάρει μέτρα για τον συνωστισμό στα
ΜΜΜ ή για τους εργασιακούς χώρους; Όχι
βέβαια. Γι’ αυτά δεν υπάρχουν λεφτά.

Συνέχεια στη σελ. 4

Θανατερή
κυβερνητική
αποτυχία

Το περιοδικό

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω οργανώνει
εκδήλωση με θέμα “Κράτος,
πλούτος και δημοκρατία”
το Σάββατο 3 Απρίλη, 5μμ

www.socialismfrombelow.gr

Το τελευταίο μίλι του Μητσοτάκη
Το αντιρατσιστικό συλλαλητήριο της 20 Μάρτη μπροστά στη Βουλή. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Συνέχεια από τη σελ. 3

Τα νέα μέτρα (η "έξυπνη χαλάρω-
ση" όπως την είχε προαναγγείλει ο
Μητσοτάκης στο CNN) είναι η επα-
ναλειτουργία των κομμωτηρίων και
των εκκλησιών, η «βαλβίδα αποσυμ-
πίεσης στη κούραση του κόσμου» εί-
ναι η αλλαγή του ωραρίου κυκλοφο-
ρίας τα Σαββατοκύριακα (από την
«έξυπνη» απαγόρευση κυκλοφορίας
μετά τις 6μμ στην «ευελιξία» της
απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις
9μμ) και το κάλεσμα να πηγαίνει ο
κόσμος σε πάρκα και πλατείες, από
τις οποίες, βέβαια, τον έδιωχνε με
τη βία η αστυνομία πριν από δύο
βδομάδες, και το, χωρίς κανένα σχέ-
διο προστασίας των εργαζόμενων σ'
αυτά, άνοιγμα των αρχαιολογικών
χώρων.  

Το "κερασάκι στη τούρτα" ήταν,
όμως, η ανακοίνωση για καθολική
δωρεάν(;) χορήγηση self-test ανί-
χνευσης του ιού, από τον Απρίλιο,
μέσω των φαρμακείων (τα οποία και
δεν τα ενημέρωσε), φυσικά αποκλεί-
οντας τους πρόσφυγες και μετανά-
στες που δεν έχουν ΑΜΚΑ. Περιμέ-
νουμε να δούμε τι σκάνδαλο θα βγει
αλλά, ανεξάρτητα με αυτό, πρόκει-
ται για μία ακόμη απάτη. Η κυβέρνη-
ση θέλει, με την κατ'οίκον αυτοεξέ-
ταση για κορονοϊό (λες και είναι
τεστ εγκυμοσύνης), να αναγάγει σε
"ατομική ευθύνη" και την ιχνηλάτηση
και τον έλεγχο διασποράς του ιού.
Σε λίγο θα μας ζητάει να διασωλη-
νωνόμαστε και μόνοι μας στα σπίτια
μας.

Ήδη από την αρχή της πανδημίας,
ένα από βασικά αιτήματα ήταν η
ιχνηλάτηση των κρουσμάτων, με μα-
ζικά, δωρεάν και αξιόπιστα τεστ, η
έγκαιρη κεντρική καταγραφή και
διαχείριση των αποτελεσμάτων με
συνέπεια την επιτήρηση των κρου-
σμάτων ώστε να μειωθεί η διασπορά
του ιού. Οι χώρες της ΝΑ Ασίας που
το κάνανε από την πρώτη στιγμή
σχεδόν μηδενίσανε τα κρούσματα.
Την ίδια περίοδο, βέβαια, ο Τσιό-
δρας δήλωνε ότι είναι "αδύνατος,
λανθασμένος και σπατάλη πόρων ο
μαζικός έλεγχος" (bit.ly/3lCMVMx).
Στους 13 μήνες της πανδημίας, η
Ελλάδα ήταν από τις χώρες με τα λι-
γότερα τεστ ανά κάτοικο στην ΕΕ
και η μοναδική στο κόσμο που είχε
παράλληλα συστήματα καταγρα-
φής. 

Η χρήση των self-test, όπως την
ανακοίνωσε η κυβέρνηση, όχι μόνο
δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα
των λίγων (μοριακών ή rapid) τεστ
που καθημερινά διενεργούνται από
τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, όχι
μόνο δεν θα συμβάλλει στη στοχευ-
μένη πρόληψη της διασποράς, αλλά
θα αλλοιώνει ακόμα και αυτή την ει-
κόνα που έχει ο ΕΟΔΥ και ενημερώ-
νει τις όποιες επιτροπές ειδικών.
Ακόμα και ο (υπεράνω πάσης υπο-
ψίας) Ηλίας Μόσιαλος δήλωνε στο
ΣΚΑΙ: «Είναι αυτά τα τεστ αξιόπιστα;

θα πρέπει να γνωρίζουμε εάν αυτά
έχουν εγκριθεί από τον ΠΟΥ ή τον
Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων
των ΗΠΑ ή άλλων αξιόπιστων οργα-
νισμών... Γνωρίζουμε ότι αυτά τα
τεστ δεν είναι πολύ έγκυρα στους
ασυμπτωματικούς, πιθανώς και
στους προσυμπτωματικούς... αυτά
δεν είναι ιδιαιτέρως έγκυρα όταν το
ιικό φορτίο δεν είναι πολύ αυξημένο,
όπως επίσης τίθεται θέμα εγκυρότη-
τας για όσους έχουν συμπτώματα
και έχουν περάσει 5-7 ημέρες». Ενώ
το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρό-
ληψης και Ελέγχου Νόσων) δηλώνει
ότι «...η μεταφορά της ευθύνης ανα-
φοράς των αποτελεσμάτων των
τεστ, από τους επαγγελματίες και τα
εργαστήρια στους ιδιώτες, μπορεί
να οδηγήσει στη μη αναφορά και κα-
ταγραφή τους, με αποτέλεσμα μέ-
τρα, όπως η ιχνηλάτιση και η καραν-
τίνα των επαφών, να αποτελoύν ακό-
μα μεγαλύτερη πρόκληση... Μπορεί
να επηρεαστούν τα τρέχοντα δεδο-
μένα ελέγχου για τη μετάδοση του
Covid-19, ενώ μια πρόσθετη πρό-
κληση είναι ότι τα δείγματα από τα
self-test δεν θα είναι διαθέσιμα για
την παρακολούθηση των ανησυχητι-
κών παραλλαγών».

Η μοναδική ελπίδα που έχει απο-
μείνει σ' αυτή την κυβέρνηση είναι ο
εμβολιασμός. Η κυβέρνηση ελπίζει
ότι με την αύξηση του ρυθμού των
εμβολιασμών θα μειωθούν οι εισα-

γωγές στα νοσοκομεία αλλά κυρίως,
σε συνδυασμό με την αύξηση του
εμβολιασμού σε Ευρώπη και Βρετα-
νία, θα "ανοίξει" τον τουρισμό. Η
πρόσφατη επίσκεψη Μητσοτάκη
στην Ικαρία, ανεξάρτητα ότι κατέλη-
ξε σε φιάσκο, είχε σκοπό να δείξει
ότι οι εμβολιασμοί στα νησιά έχουν
προτεραιότητα για να μπορούν να
φιλοξενήσουν τουρίστες. Ταυτόχρο-
να ανακοινώνει κάποια μικρά νησιά
ως "covid free". 

Απογοητευτικά
αποτελέσματα

Αλλά και σ' αυτό το κομμάτι τα
αποτελέσματα είναι απογοητευτικά
και για την Ελλάδα και για την ΕΕ. Ο
εμβολιασμός στην ΕΕ προχωράει με
ρυθμούς χελώνας. Η εικόνα που δί-
νει το Politico (politi.co/3f5ce8S) εί-
ναι ότι μέχρι στις 20/3 έχει εμβολια-
στεί (έστω και με μία δόση) μόλις το
9,4% στην Ελλάδα ενώ στην ΕΕ το
8,9% την ίδια στιγμή που στη Βρετα-
νία και στις ΗΠΑ τα νούμερα είναι
40,5% και 34,1% αντίστοιχα. Θεωρη-
τικά, η ΕΕ αναμένει τουλάχιστον 360
εκατομμύρια δόσεις εμβολίου από
τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Το πό-
σες τελικά θα έρθουν μένει να φα-
νεί. Το Politico αναφέρει ότι αν συνε-
χίσει η ΕΕ να εμβολιάζει τον πληθυ-
σμό της με αυτό το ρυθμό τότε η πε-
ρίφημη ανοσία πηγαίνει για τα μέσα
του 2022 και αυτό υπό την προϋπό-

θεση ότι τα παρόντα εμβόλια καθι-
στούν αποτελεσματικά στις υπάρ-
χουσες ή σε νέες μεταλλάξεις του
ιού (πράγμα που δεν είναι καθόλου
σίγουρο).

Αυτό το μπάχαλο του εμβολια-
σμού έχει οδηγήσει σε πολιτική κρί-
ση και μέσα στα κράτη-μέλη αλλά
και στην ίδια την ΕΕ. Από το "είμα-
στε όλοι μαζί" και τον "κεντρικό σχε-
διασμό για την προμήθεια και διανο-
μή των εμβολιών εντός της ΕΕ", πε-
ράσαμε στον πόλεμο με την AstraZe-
neca (και στις παλινωδίες ως προς
την αποτελεσματικότητα και ασφά-
λεια του εμβολίου της) και τώρα μία
σειρά από χώρες (με πρώτη τη Γερ-
μανία) προσπαθούν να κλείσουν μό-
νες τους συμφωνίες για το ρώσικο
και τα κινέζικα εμβόλια. Η πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula
von der Leyen, δηλώνει ότι θα ζητή-
σει, από τη Σύνοδο Κορυφής της
Πέμπτης 25/3, να σταματήσουν οι
εξαγωγές εμβολίων, που παράγον-
ται εντός ΕΕ, σε χώρες που δεν
έδειξαν «αμοιβαιότητα» στην ΕΕ. Ο
στόχος είναι ξεκάθαρα η Βρετανία.
Ο εμβολιασμός στη Βρετανία εξαρ-
τάται σε μεγάλο βαθμό από την πα-
ραγωγή εμβολίων εντός της ΕΕ. Η
ΕΕ εξήγαγε 10 εκατομμύρια δόσεις
εμβολίων στη Βρετανία μεταξύ 30/1
και 16/3 χωρίς να πάρει πίσω ούτε
μία δόση. Όμως, η απαγόρευση των
εξαγωγών θα οδηγήσει σε συνολική

μείωση της παραγωγής των εμβο-
λίων και σε εμπορικό πόλεμο. Αν γί-
νει κάτι τέτοιο, ο Guardian υπολογί-
ζει ότι, το πρόγραμμα εμβολιασμού
της Βρεατνίας θα πάει πίσω τουλά-
χιστον για 2 μήνες. Πολλές από τις
αλυσίδες εφοδιασμού που αναπτύχ-
θηκαν τους τελευταίους έξι μήνες
για την παραγωγή και διανομή εμβο-
λίων είναι περίπλοκα παγκόσμιες. Η
αμερικανική Moderna παράγει συ-
στατικό του εμβολίου της στην Ελ-
βετία, γεμίζει και ολοκληρώνει τις
δόσεις στην Ισπανία και το αποστέλ-
λει από εκεί σε όλους τους αγορα-
στές εκτός των ΗΠΑ. Η Pfizer έχει
όλη την, εκτός ΗΠΑ, παραγωγή της
εντός της ΕΕ.  Αλλά είναι σίγουρο
ότι η απαγόρευση των εξαγωγών θα
σημαίνει και αντίποινα προς την ΕΕ.
Τα νανοσωματίδια λιπιδίων που είναι
απαραίτητα για το εμβόλιο mRNA
της Pfizer προέρχονται από τη Βρε-
τανία. Αν η Βρετανία κλείσει αυτή
την κάνουλα, τότε η Pfizer και η Mo-
derna δεν θα μπορεί να παρασκευά-
σει κανένα εμβόλιο.  

Και δεν είναι μόνο η αντιπαράθε-
ση της ΕΕ με τη Βρετανία. Ο μεγα-
λύτερος κατασκευαστής εμβολίων
στον κόσμο, το ινδικό Ινστιτούτο Se-
rum, έχει ήδη διαμαρτυρηθεί ότι η
πολιτική εξαγωγών των ΗΠΑ περιο-
ρίζει τη ροή συστατικών που απαι-
τούνται για την παρασκευή εμβο-
λίων. Ο Μπάιντεν χρησιμοποιεί τον
νόμο "περί αμυντικής παραγωγής"
για να διασφαλίσει ότι οι κατασκευα-
στές εμβολίων για Covid-19 εντός
των ΗΠΑ θα λαμβάνουν κατά προτε-
ραιότητα όλες τις προμήθειες και
την παραγωγική ικανότητα που χρει-
άζονται. Αυτό δεν σημαίνει μόνο
φραγμό στην εξαγωγή απαραίτητων
υλικών για την κατασκευή εμβολίων
Covid-19 εκτός των ΗΠΑ αλλά, επι-
πλέον, και τη διακοπή στη παραγω-
γή φαρμάκων για άλλες ασθένειες
που είτε απαιτούν μερικά από τα
ίδια συστατικά είτε δεν "χωράνε" να
μπουν στην αλυσίδα παραγωγής. Σε
επιστολή προς τα αμερικάνικα νοσο-
κομεία που στάλθηκε τον Φεβρουά-
ριο, η Pfizer προειδοποίησε για
«βραχυπρόθεσμες διακοπές εφοδια-
σμού» σε φάρμακα «λόγω της αυξη-
μένης παραγωγής εμβολίων». 

Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος των
ανταγωνισμών ανάμεσα στα κράτη
και στις Big Pharma που διατηρούν
τις παντέντες των εμβολίων. Όσο η
παγκόσμια πορεία του εμβολιασμού
εξαρτάται από αυτό το κύκλωμα το
μόνο σίγουρο είναι ότι ο ιός θα συ-
νεχίζει να θερίζει και οι μεταλλάξεις
του ιού, που θα εξελίσσονται, θα
μειώνουν την αποτελεσματικότητα
των υπαρχόντων εμβολίων. Και πάλι
από την αρχή. Για να σώσουμε τις
ζωές μας, αυτόν το φαύλο κύκλο
πρέπει να τον σπάσουμε. Ας ξεκινή-
σουμε με το να γκρεμίσουμε τη κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη.

Γιώργος Ράγκος

Ενάντια στη θανατερή
κυβερνητική αποτυχία

17/3, Απογευματινό συλλαλητήριο για την Υγεία στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Επίταξη των ιδιωτικών κλινικών τώρα!

Ηξεφτίλα αυτής της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας δεν έχει τελειωμό! Είμαι παθολόγος ιατρός και βρί-

σκομαι σε διαδικασία μετακόμισης από το εξωτερικό για να ασκή-
σω το επάγγελμά μου στην Ελλάδα, οπότε και γράφτηκα τον προ-
ηγούμενο μήνα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ).

Στις 16/3 δέχθηκα μέηλ καθώς και προσωπικό τηλεφώνημα από
τον ΙΣΑ για να με παροτρύνουν να δηλώσω τη συμμετοχή μου στο
κάλεσμα του Κικίλια για ενίσχυση του Ε.Σ.Υ από ιδιώτες γιατρούς.
Στην ενημέρωση στο ίδιο το σάιτ του ΙΣΑ δεν ντρέπονται να μας
ενημερώνουν πως θα αποζημιωθούμε με 2.000 ευρώ μηνιαίως,
αποζημίωση «αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη».

Στο εύλογο ερώτημά μου ως προς το ποια είναι η θέση του συλ-
λόγου όσον αφορά τις καταγγελίες των συναδέλφων στα νοσοκο-
μεία, που έχουν ήδη αντιμετωπίσει ένα χρόνο πανδημίας, ότι θα
πληρωνόμαστε περισσότερο από πολλούς εξ αυτών, η απάντηση
ήταν πιο γελοία απ' ό,τι θα μπορούσα να φανταστώ. Ένα απλό
«Δεν το γνωρίζω αυτό». Για μένα είναι ντροπή να βρεθώ στον ίδιο
χώρο εργασίας με ανθρώπους που έχουν κυριολεκτικά λιώσει στις
υπερωρίες, ξέροντας ότι κερδίζω περισσότερα χρήματα για την
ίδια εργασία.

Δεν πρέπει οι ιδιώτες γιατροί να ξεπλύνουν τα αίσχη της κυβέρ-
νησης της ΝΔ, η οποία, αντί να προσλάβει και να μονιμοποιήσει
γιατρούς απαραίτητους για τη λειτουργία του δημόσιου συστήμα-
τος, αντί να επιτάξει τώρα τις ιδιωτικές κλινικές με όλες τις υποδο-
μές και το προσωπικό τους, κρατάει μια ανάλγητη στάση υποστε-
λέχωσης και υποχρηματοδότησης του ΕΣΥ και εκδίκησης όσων
γιατρών ορθώνουν το ανάστημα τους απέναντι στις επιλογές της
(π.χ απόλυση του προέδρου του σωματείου του Αγ.Σάββα Κώστα
Καταραχιά). Τις συνέπειες αυτών των αρρωστημένων επιλογών τις
μετράμε ήδη και θα συνεχίσουμε να τις μετράμε σε ανθρώπινες
ζωές. Όλοι μαζί πρέπει να τους τσακίσουμε!

Μαρία Ψαλτάκου

Θέλω να ευχαριστήσω τις συναδέλ-
φισσες και τους συναδέλφους

μου από το νοσοκομείο, που τρεις μή-
νες τώρα δίνουμε μια ηρωική μάχη
απέναντι στα αίσχη της κυβέρνησης
και του υπουργείου. Αποδεικνύουν σή-
μερα γιατί αυτό το σωματείο έχει μπει
στο μάτι αυτής της κυβέρνησης.

Θέλω να ευχαριστήσω για το κύμα
συμπαράστασης όλους αυτούς τους
μήνες, από τα νοσοκομεία, τα συνδι-
κάτα, τους καθηγητές και τις καθηγή-
τριες, όλους τους εργαζόμενους σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θέλω να
ευχαριστήσω τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες που ήταν εδώ σήμερα για
να δείξουν ότι φοιτητές και εργάτες

είμαστε ενωμένοι απέναντί τους. Και
όλη την Αριστερά που έδωσε το πα-
ρών σήμερα και δείχνει ότι όλοι μαζί
μπορούμε να τους τσακίσουμε.

Ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με
μια κυβέρνηση που τη στιγμή αυτή,
που καθημερινά κλιμακώνεται ο κίνδυ-
νος να πεθαίνουν άδικα άνθρωποι στα
νοσοκομεία, απαξιεί να μιλήσει με
τους εργαζόμενους και τις εργαζόμε-
νες. Τη στιγμή που ο Κικίλιας κάνει τη-
λεδιασκέψεις και ψάχνει γιατρούς -αυ-
τή είναι η υποκρισία- απολύει γιατρό.
Και γιατί τον απολύει; Γιατί συνδικαλί-
ζεται. Γιατί αγωνίζεται. Γιατί δεν γλεί-
φει κανέναν μέσα στο νοσοκομείο.

Είμαστε πιο δυνατοί και δυνατές

από αυτούς. Το ξέρουμε και το ξέ-
ρουν. Σήμερα δείξαμε μεγάλη δύναμη
και αλληλεγγύη. Γι' αυτό μας φοβούν-
ται. Γι' αυτό δεν τολμούν καν να μας
συναντήσουν. Και φτάνουν να λένε
υπουργοί και γραμματείς ότι δεν είναι
αρμόδιοι για το θέμα. Τότε να φύγουν.
Αυτοί είναι απομονωμένοι στα γρα-
φεία τους. Εμείς κλιμακώνουμε. Θα
συνεχίσουμε. Θα νικήσουμε.

Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος του Συλλόγου 

Εργαζομένων στον Άγιο Σάββα

(Χαιρετισμός στην απεργιακή 
κινητοποίηση 18/3)

Στις αρχές Φλεβάρη κατάφερα με επιμονή, υπομονή, τύ-
χη (και λίγη χρέωση παραπάνω από το 14500) να κλεί-

σω ραντεβού με τους γιατρούς που ήθελα στο Αντικαρκινι-
κό Νοσοκομείο Μεταξά. Τα ραντεβού μου προγραμματίστη-
καν για 10 και 19 Μάρτη δηλαδή 1,5 περίπου μήνα από τότε
που τα έκλεισα. Η τύχη μου δεν κράτησε για πολύ. Πριν
από 3 περίπου εβδομάδες έλαβα αυτοματοποιημένο ηχητι-
κό μήνυμα από το το 14500 ότι τα ραντεβού μου ακυρώνον-
ται χωρίς καμία απολύτως εξήγηση και χωρίς βέβαια να
μου δώσουν κάποιο νέο ραντεβού. 

Προσπάθησα τηλεφωνικά να βγάλω άκρη στη γραμμα-
τεία της αιματολογικής κλινικής και μου είπαν ότι τα ραντε-
βού ακυρώνονται για λόγους προστασίας από COVID 19

και ότι δεν γνωρίζουν πότε θα μπορέσουμε να ξανακλείσου-
με ραντεβού. Για το άλλο ραντεβού που είχα δεν προσπά-
θησα καν να βγάλω άκρη. Τις τελευταίες ημέρες μαθαίνου-
με ότι το Μεταξά έχει σταματήσει να λειτουργεί αφού
έχουν ακυρωθεί τα πάντα και έχουν νοσήσει ασθενείς καρ-
κινοπαθείς και προσωπικό.

Οπότε το ηθικό δίδαγμα είναι ότι αν δεν κολλήσουμε κο-
ρονοϊό για να βρεθούμε διασωληνομένοι σε κάποια ΜΑΦ
διαδρόμου, ούτε προληπτικό έλεχγο μπορούμε να κάνουμε,
ούτε βέβαια επιτρέπεται να ελπίζουμε ότι επειδή έχουμε κά-
ποια άλλη πάθηση θα μας παρακολουθεί γιατρός σε δημό-
σιο νοσοκομείο.

Τιάνα Ανδρέου, Πειραιάς

Τα κέρδη των κλινικαρχών πάνω απ' όλα.
Αυτός είναι ο οδηγός της κυβέρνησης, η
απαραβίαστη αρχή που εξηγεί όλες τις

εγκληματικές επιλογές της. Δεν παν τα δημό-
σια νοσοκομεία να έχουν γεμίσει, ο αριθμός
των νεκρών να έχει ξανά εκτοξευτεί, οι διασω-
ληνωμένοι εντός και εκτός ΜΕΘ να έχουν σπά-
σει όλα τα ρεκόρ και οι υγειονομικοί του ΕΣΥ
να έχουν εξοντωθεί. Για την κυβέρνηση, χαλά-
λι! Τις ιδιωτικές κλινικές να μην πειράξει μόνο.

Οι συνέπειες είναι τραγικές. Η φωτογραφία
της γιατρού στον Ευαγγελισμό από την εφημε-
ρία του νοσοκομείου την Κυριακή 21 Μάρτη το
βράδυ (που δημοσίευσε ο 902.gr) θύμιζε
Μπέργκαμο στην Ιταλία ένα χρόνο πριν. Αλλά
αυτό που είχε να προτείνει ως «λύση» ο
υπουργός Υγείας το επόμενο πρωί ήταν την
επιστράτευση 206 ιδιωτών γιατρών συμβεβλη-
μένων με το ΕΟΠΥΥ για ένα μήνα. Αντί να κά-
νει εδώ και τώρα μαζικές προσλήψεις μόνιμων
γιατρών στο ΕΣΥ, αντί να επιτάξει τα ιδιωτικά
νοσοκομεία, το προσωπικό και τις υποδομές
τους χωρίς καμιά αποζημίωση στα αφεντικά
τους, κάνει μια τρύπα στο νερό.

Τα νοσοκομεία θα συνεχίσουν να καταρρέ-
ουν. Όπως έγραψε την Τρίτη 23/3 η Αργυρή
Ερωτοκρίτου, γιατρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς,
«Για 179 COVID ασθενείς εφημερεύουν 2 επι-
μελητές και 3 ειδικευόμενοι ιατροί. Αναλογία:
36 ασθενείς για κάθε γιατρό. Η ασφάλεια ΧΑ-
ΘΗΚΕ». Δρομοκαΐτειο και Μεταξά έχουν μετα-
τραπεί σε υγειονομικές βόμβες. Όσα έζησε ο
Άγιος Σάββας τον Οκτώβρη με την ανεξέλεγ-
κτη διασπορά του κορονοϊού σε προσωπικό
και ασθενείς, τα ζουν αυτή τη στιγμή τα δυο
αυτά νοσοκομεία. Και μάλιστα εν μέσω του πιο

θανατηφόρου κύματος που όλα τα νοσοκομεία
είναι φρακαρισμένα και αδυνατούν να βοηθή-
σουν. Αλλά για τους υπεύθυνους οι υγειονομι-
κοί που διαμαρτύρονται «κάνουν συνδικαλι-
σμό»(!), όπως απάντησε η Διοίκηση του Δρο-
μοκαϊτείου στους εργαζόμενους του νοσοκο-
μείου.

Το αίτημα για επίταξη των ιδιωτικών κλινικών
εδώ και τώρα γίνεται κεντρικό και επιτακτικό.
Την Τρίτη 23 Μάρτη το απόγευμα, την ώρα
που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυ-
πογραφίο, η ΟΕΝΓΕ -μαζί με άλλες Ομοσπον-

δίες και Συνδικάτα του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα- καλούσε συντονισμένες κινητοποιήσεις
έξω από το Υπουργείο Υγείας και μεγάλα ιδιω-
τικά θεραπευτήρια («ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ» στον
Πειραιά, «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» στους Αμπελόκη-
πους, «ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» και
«ΥΓΕΙΑ» στο Μαρούσι, «ΙΑΣΩ GENERAL» στο
Χολαργό).

«Το δημόσιο σύστημα Υγείας, δουλεύει στο
“κόκκινο”, δεκάδες ασθενείς βρίσκονται δια-
σωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, καθημερινά κατα-
γράφονται χιλιάδες νέα κρούσματα, ενώ ο

αριθμός των νεκρών αυξάνεται ημέρα με την
ημέρα», ανέφερε η ανακοίνωση της Ομοσπον-
δίας. «Οι γιατροί και οι νοσηλευτές δουλεύου-
με ασταμάτητα, εκτεθειμένοι και οι ίδιοι στους
ίδιους μεγάλους κινδύνους... Η κυβέρνηση
έχει τεράστιες ευθύνες. Γιατί αντί να ανοίξει,
ΚΛΕΙΝΕΙ τμήματα, ακόμα και καρδιοχειρουργι-
κά τμήματα, μονάδες εμφραγμάτων, κλινικές,
ολόκληρα νοσοκομεία όπως το Σισμανόγλειο,
ο Ερυθρός Σταυρός, ακόμα και κλινικές Ογκο-
λογικών Νοσοκομείων όπως του Μεταξά. Αντί
να επιτάξει το σύνολο των ιδιωτικών κλινικών,
χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών τους, τους
παρακαλάει να “παραχωρήσουν” κλίνες με το
αζημίωτο, έναντι αδράς αμοιβής. Η μετατροπή
του δημόσιου συστήματος Υγείας σε σύστημα
μιας νόσου καταγράφει ήδη τραγικά αποτελέ-
σματα...

Απαιτούμε: Επίταξη ΤΩΡΑ του ιδιωτικού το-
μέα Υγείας, με ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ τις
κλίνες ΜΕΘ, χωρίς αποζημίωση των κλινικαρ-
χών. Κεντρικός καταμερισμός και αξιοποίηση
του συνόλου των δομών Υγείας της χώρας
ώστε να μη μετατραπεί το σύστημα δημόσιας
Υγείας της χώρας σε σύστημα μιας νόσου.
Μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζό-
μενους σε δημόσια και ιδιωτική Υγεία. Μαζικές
προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνιμου προ-
σωπικού για την αποφασιστική ενίσχυση του
δημόσιου συστήματος Υγείας. Δεν θα τους
επιτρέψουμε να παίζουν με τη ζωή και την
υγεία μας». 

Η απεργιακή κλιμάκωση είναι η μόνη που
μπορεί να εξασφαλίσει ότι όλα αυτά θα γίνουν
πράξη.

Λ.Β.

17/3, Συλλαλητήριο για την Υγεία στο Σύνταγμα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ο Καταραχιάς θα μείνει στη δουλειά!
Συγκλονιστική ήταν η πανυγειονομική

απεργία και κινητοποίηση την Πέμπτη 18
Μάρτη στην Αθήνα. Όλες οι δυνάμεις

του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος
που κοντράρουν την κυβέρνηση και την εγκλη-
ματική πολιτική της, ενώθηκαν ενάντια στην
απόλυση του προέδρου του Συλλόγου Εργα-
ζόμενων στον Άγιο Σάββα, Κώστα Καταραχιά.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 12 το μεσημέ-
ρι (λίγο μετά την έναρξη της στάσης εργα-
σίας) στον Άγιο Σάββα. Καθώς οι απεργοί του
νοσοκομείου συγκεντρώνονταν στο προαύλιο,
οι συνάδελφοί τους από άλλα νοσοκομεία, μα-
ζί με εκπαιδευτικούς, φοιτητές, εργαζόμενους
στον επισιτισμό, τον πολιτισμό και δεκάδες
ακόμα χώρους και κλάδους, αλλά και συμπα-
ραστάτες από πολλές γειτονιές της Αθήνας,
άνοιγαν στην είσοδο τα πανό τους και φώνα-
ζαν συνθήματα. Όταν οι πόρτες του νοσοκο-
μείου άνοιξαν και οι μέσα ενώθηκαν με τους
έξω, το κλίμα έγινε πανηγυρικό. 

Ακολούθησε δυναμική διαδήλωση στη λεω-
φόρο Αλεξάνδρας μέχρι το υπουργείο Υγείας.
Σε όλη τη διάρκειά της, τα κορναρίσματα των
οδηγών και τα χειροκροτήματα των περαστικών
και των κατοίκων της περιοχής στα μπαλκόνια
έδειχναν την αποδοχή που είχε. Επικεφαλής
μπήκαν οι εργαζόμενοι του Άγιου Σάββα με
τρία πανό: του Συλλόγου, των συμβασιούχων
καθαριότητας και των ειδικευόμενων γιατρών.

Στη συνέχεια βάδιζαν με τα πανό τους τα
Σωματεία στο Γεννηματάς και το Αγία Όλγα,
εργαζόμενοι στον Ερυθρό, εκπαιδευτικοί από
τη Β', Γ' και Ε' ΕΛΜΕ Αθήνας, το Συντονιστικό
Νοσοκομείων, η Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών, τα δίκτυα του επισιτισμού «Καμα-
ριέρα» και «Αγωνιστική Συσπείρωση», εργαζό-
μενοι από το Υπ. Πολιτισμού, δεκάδες φοιτη-
τές από τους συλλόγους Μεταλλειολόγων, Χη-
μικών Μηχανικών, Γεωπονικής, ΣΕΤ, ΠΑΔΑ, η
κίνηση Στηρίξτε τους εργάτες Υγείας, η Εργα-
τική Αλληλεγγύη. Έξω από το υπουργείο Υγεί-
ας, οι απεργοί συνάντησαν το Σωματείο του
Ασκληπιείου Βούλας, δεκάδες ακόμα συνδικα-

λιστές από το Θριάσιο, το Σωτηρία, το Αμαλία
Φλέμινγκ, το Αττικό, το Κρατικό Νίκαιας.

Οι κλειστές πόρτες του υπουργείου, με τα
ΜΑΤ από μέσα να φυλάνε τον Κικίλια, τον Κον-
τοζαμάνη και τα διευθυντικά στελέχη τους,
εξόργισε απεργούς και συμπαραστάτες. Το
ίδιο και η άρνησή τους να συναντήσουν την
αντιπροσωπεία των εργαζόμενων. Με τη στά-
ση τους έδειξαν πόσο χυδαία αλλά και πόσο
απομονωμένη είναι αυτή η κυβέρνηση. Με
τους υπουργούς της κρυμμένους στα γραφεία
τους, να μην τολμούν να συναντήσουν τους
υγειονομικούς και να δηλώνουν «αναρμόδιοι»
(!) για την απόλυση ενός γιατρού πίσω από
την αστυνομία. Επί τόπου ο Σύλλογος Εργαζό-
μενων στον Άγιο Σάββα ανακοίνωσε τα επόμε-
να βήματα του αγώνα και κάλεσε τις Ομοσπον-
δίες και τα Σωματεία της Υγείας, την ΑΔΕΔΥ
και όλα τα συνδικάτα να προχωρήσουν άμεσα
σε νέα 24ωρη απεργία.

Κλειστές πόρτες
«Για μια ακόμη φορά η ηγεσία του Υπουργεί-

ου Υγείας υποδέχθηκε τους εκατοντάδες εργα-
ζόμενους και φοιτητές, κλείνοντας με αστυνο-
μία την είσοδο του Υπουργείου», αναφέρει η

ανακοίνωση του Συντονιστικού Νοσοκομείων
και του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης
αμέσως μετά την κινητοποίηση, καλώντας σε
κλιμάκωση του αγώνα. «Η οργή των διαδηλω-
τών ξεχείλισε όταν για ακόμη μια φορά η ηγε-
σία του Υπουργείου Υγείας αρνήθηκε να συ-
ναντήσει την αντιπροσωπία της συγκέντρωσης,
που αποτελούνταν από τον πρόεδρο και τη
γραμματέα του σωματείου του Άγιου Σάββα,
τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, και τον γραμματέα
της ΟΕΝΓΕ, αλλά και τους βουλευτές του ΚΚΕ
Γιάννη Δελλή, και του ΜέΡΑ-25 Κρίτωνα Αρσέ-
νη. Γι’ αυτό οι διαδηλωτές προχώρησαν σε
αποκλεισμό των εισόδων του υπουργείου.

Οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν στον δρόμο
μπροστά από το Υπουργείο και δεκάδες εκ-
πρόσωποι πήραν τον λόγο για να εκφράσουν
την αλληλεγγύη τους αλλά και την αποφασι-
στικότητα τους να συνεχίσουν τον αγώνα για
να μην περάσει η προσπάθεια απόλυσης του
Κώστα Καταραχιά. Όλοι τόνισαν ότι είναι πρό-
κληση η απόλυση γιατρού από το μεγαλύτερο
Ογκολογικό Νοσοκομείο της χώρας, την ώρα
που οι ανάγκες της Πανδημίας απαιτούν χιλιά-
δες μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Είναι πρόκληση η θητεία του Καταραχιά να

μην παρατείνεται σύμφωνα με την νομοθετική
ρύθμιση του υπουργείου έως τις 31 Οκτώβρη,
όπως για όλους τους επικουρικούς γιατρούς
πανελλαδικά, αλλά μόνο μέχρι 31 Μάρτη με
ξεκάθαρο στόχο να απολυθεί».

Συγκεντρώσεις συμπαράστασης στον αγώ-
να των εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα έγιναν
την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη έξω από την
3η και 4η ΥΠΕ, στο Βόλο και τα Χανιά έξω από
τα νοσοκομεία, στην Ικαρία στην κεντρική πλα-
τεία του Άγιου Κηρύκου. Την προηγούμενη μέ-
ρα, ο  Σύλλογος Εργαζομένων του Άγιου Σάβ-
βα είχε δώσει το παρών και στο συλλαλητήριο
που καλούσε η ΟΕΝΓΕ στο Σύνταγμα, με τον
Κώστα Καταραχιά να παίρνει το λόγο και να
καλεί όλες και όλους στην απεργία.

Στην κινητοποίηση στο Σύνταγμα συμμετεί-
χαν μια σειρά σωματεία νοσοκομείων, καθώς
και άλλων χώρων από το δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώσεις της
αριστεράς. Ανάμεσά τους η ΚΕΕΡΦΑ που κα-
λούσε στο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο της 20
Μάρτη. Η συγκέντρωση συναντήθηκε με τους
εργαζόμενους δικυκλιστές που πραγματοποι-
ούσαν την ίδια ώρα μηχανοκίνητη πορεία διεκ-
δικώντας δικαιοσύνη για τον συνάδελφό τους
Ιάσονα που σκοτώθηκε έξω από τη Βουλή, από
υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Ν.Μπακογιάννη.

Η επιτυχία της απεργίας οδήγησε σε νέα συγ-
κέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας την
επόμενη μέρα, Παρασκευή 19 Μάρτη το από-
γευμα, την ώρα της επίσημης ενημέρωσης για
τον κορονοϊό. Δεκάδες εργαζόμενοι/ες του Άγι-
ου Σάββα, αλλά και συμπαραστάτες/τριες από
το Γεννηματάς, το Αγία Όλγα, το Αμαλία Φλέ-
μινγκ, το Σωτηρία, την Ιδιωτική Υγεία κι άλλους
χώρους, έστειλαν ξανά το μήνυμα ότι δεν θα
σταματήσουν τον αγώνα μέχρι την ανάκληση
της απόλυσης. Ενώ σε δηλώσεις τους στα ΜΜΕ,
εκπρόσωποι των εργαζόμενων περιέγραψαν την
πραγματική κατάσταση των νοσοκομείων που η
επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας και
των «ειδικών» του συστηματικά αποκρύπτει.

Λένα Βερδέ

“Τον Αγ. Σάββα δεν θα τον σπάσουνε ποτέ”
Είναι απαράδεκτο ότι ο 6ος όροφος

του Άγιου Σάββα έχει γίνει κλινική covid.
Δεν μπορούν να συνυπάρχουν ασθενείς
covid με βαριά καρκινοπαθείς. Ο κίνδυ-
νος διασποράς είναι μεγάλος και αυτό
μπορεί να επηρρεάσει τους καρκινοπα-
θείς. Είναι απαράδεκτο να μετακινούν
προσωπικό σε άλλα νοσοκομεία για να
καλύψουν κλινικές covid, δημιουργών-
τας κενά πίσω. Ούτως ή άλλως υπήρχε
έλλειψη προσωπικού, τώρα χειροτε-
ρεύει η κατάσταση. Είναι απαράδεκτη η
στοχοποίηση του Κώστα Καταραχιά ως
συνδικαλιστή. Θα έχει και συνέχεια, δεν
θα μείνει προφανώς μόνο στον Κώστα.
Απλά από αυτόν ξεκινούν, για τους αγώ-
νες που έχει δώσει με το Σύλλογο. Εδώ
είμαστε, και αγωνιζόμαστε.

Ελίζα, ειδικευόμενη ακτινολόγος 
στον Άγιο Σάββα

Είμαστε στο δρόμο γιατί η διοίκηση του Άγιου Σάββα,
Μπαλαούρα-Φασιανός, μαζί με το υπουργείο Υγείας, Κικί-
λια-Κοντοζαμάνη, θέλουν να απολύσουν τον πρόεδρο του
Συλλόγου μας. Γιατί ο Κώστας είναι αγωνιστής, παλεύει
για όλους τους εργαζομένους, και για μας που δου-
λεύουμε στην καθαριότητα, τους συμβασιούχους του
Άγιου Σάββα, και για όλους. Η διοίκηση τον Οκτώβρη
ήθελε να κάνει ΕΔΕ σε γιατρούς γιατί κόλλησαν κορο-
νοϊό, λες και έφταιγαν αυτοί που κόλλησαν, ενώ δεν είχε
πάρει κανένα μέτρο. Στην αρχή μας έλεγαν να μη φοράμε
καν μάσκα, και τώρα που έφτιαξαν τα εργοστάσια τα δικά
τους, μας λένε δυο δυο να τις φοράμε τις μάσκες. Και
επειδή ο Καταραχιάς βγήκε και είπε, όχι δεν θα περάσετε
τους γιατρούς ΕΔΕ, τον μετέθεσαν σε ΜΕΘ του Σωτηρία,
έναν ακτινολόγο που καμία σχέση δεν έχει με το αντικεί-
μενο, και τώρα προσπαθούν να τον απολύσουν. Γιατί θέ-
λουν να σπάσουν τον Άγιο Σάββα. Τον Άγιο Σάββα δεν θα
τον σπάσουνε ποτέ, γιατί έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε
και να είμαστε στο πεζοδρόμιο.

Νίκος Κανέλος, εργάτης καθαριότητας

Η συμπαράστασή μας,
των εργατών και των ερ-
γατριών της Τέχνης,
στον Κώστα Καταραχιά
είναι αμέριστη. Ο Κώ-
στας θα μείνει στη δου-
λειά, τα συνδικάτα δεν
θα τα διαλύσουν. Τα σω-
ματεία είναι όργανά μας
και σε αυτά θα συσπει-
ρωθούμε ακόμα περισ-
σότερο και θα νικήσου-
με. Κι εμείς είμαστε στο
δρόμο, δεν επαιτούμε,
απαιτούμε. Ο πολιτισμός
να παραμείνει ανοιχτός,
με τα κατάλληλα υγει-
ονομικά μέτρα.

Πέρσα Κατσανούλη,
ηθοποιός

Είμαστε εδώ από πολλούς φοιτητικούς συλλόγους για να
διαμαρτυρηθούμε στο πλευρό της εργατικής τάξης, των υγει-
ονομικών, των σωματείων του κλάδου που έχουν κηρύξει
απεργία σήμερα. Για να μην επιτρέψουμε μια εκδικητική μετα-
χείριση της κυβέρνησης απέναντι στους αγωνιστές και συγκε-
κριμένα στον πρόεδρου του Συλλόγου του Άγιου Σάββα, Κώ-
στα Καταραχιά. Ο αγώνας μας είναι κοινός. Με το νομοσχέδιο
για την Παιδεία που έχει περάσει, η κυβέρνηση στοχεύει στην
καταστολή των φοιτητών, να μην αντιδρούν και, όταν μετά
βγαίνουν σε μια αντίστοιχη θέση στην αγορά εργασίας, να δέ-
χονται την ίδια μεταχείριση χωρίς να σηκώνουν κεφάλι. Θέ-
λουν να μας περάσουν τη στάση της αποπολιτικοποίησης, να
απέχουμε από τις συλλογικές διαδικασίας και το συνδικαλι-
σμό, που είναι ο μόνος τρόπος για να ανατρέψουμε τη σημερι-
νή νεοφιλελεύθερη πολιτική. Θα συνεχίσουμε κι εμείς, με συ-
νελεύσεις, με κινητοποιήσεις στα πανεπιστημιακά όργανα και
με δυναμική παρουσία στο δρόμο, για να μην επιτρέψουμε
στην κυβέρνηση να εφαρμόσει το νόμο και όλα τα σχέδιά της.

Νίκος Γεροντής, σπουδαστής τμήματος 
Τεχνολογίας Τροφίμων ΠΑΔΑ

18/3, Απεργιακή διαδήλωση ενάντια στην απόλυση του Κ. Καταραχιά. Φωτό: Μάνος Νικολάου



Παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκη-
ση του Γεννηματάς Αθήνας πραγμα-
τοποίησαν την Παρασκευή 19 Μάρτη

το πρωί δεκάδες εργαζόμενοι/ες του νοσο-
κομείου. «Στις τελευταίες τρεις γενικές εφη-
μερίες το νοσοκομείο μας δέχεται 60 περι-
στατικά covid, οι απλές κλίνες covid αλλά
και οι κλίνες ΜΕΘ είναι ασφυκτικά γεμάτες»,
έγραφε το Σωματείο Εργαζόμενων στην
ανακοίνωσή του για την κινητοποίηση.
«Χρειαζόμαστε άμεσα επείγουσες προσλή-
ψεις σε νοσηλευτικό, ιατρικό, παραϊατρικό
προσωπικό. Θυμίζουμε ότι σήμερα είναι κε-
νές οι 2.500 οργανικές θέσεις νοσηλευτικού
και 1000 θέσεις ιατρικού προσωπικού. Έν-
ταξη στα ΒΑΕ. Άμεσα να επιταχτούν κρεβά-
τια όλων των τύπων από τον ιδιωτικό τομέα.
Η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Οι εργαζόμε-
νοι έχουν ξεπεράσει τα όριά τους». Μια ημέ-
ρα μετά, το Γεννηματάς θα έμπαινε, σύμφω-
να με τα λόγια των ίδιων των υγειονομικών,
στη χειρότερη εφημερία που έχουν ζήσει
ποτέ.

«Σήμερα προχωρήσαμε σε παράσταση
διαμαρτυρίας στη διοίκηση, πάνω από πε-
νήντα άτομα, με όλα τα μέτρα ασφαλείας»,
μας είπε αμέσως μετά την κινητοποίηση ο
Χρίστος Αργύρης, επικουρικός γιατρός
στον αξονικό τομογράφο. «Γιατί το Γεννημα-
τάς, το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο

στην Αττική, από τρεις παθολογικές κλινικές
μένει πλέον με μία. Είχε μία που είχε γίνει
αποκλειστικά covid και σήμερα μάθαμε ότι
θα γίνει και άλλη μία. Που σημαίνει ότι μένει
μία, η Β' Παθολογική, να κάνει εφημερία κά-
θε τέσσερις μέρες για όλα τα άλλα περιστα-
τικά και μάλιστα σε χώρους εκτός της Β'
Παθολογικής. Μέχρι σήμερα ήταν στην ΩΡΛ
φιλοξενούμενη. Τώρα ψάξτε βρείτε τη πού
πέφτει. Σαν να μην έφταναν αυτά, μετά τη
συνάντηση με τον διοικητή, πέντε ειδικευμέ-
νοι και ειδικευόμενοι γιατροί πήραν εντέλλε-
σθε από τη διοίκηση ότι εκτάκτως αύριο και
μεθαύριο πρέπει να εφημερεύσουν παραπά-
νω, χωρίς να γράφει για ποιο λόγο.

Αύριο δεν έχουν κλείσει την εφημερία για
τις υπόλοιπες ειδικότητες, ενώ το νοσοκο-

μείο έχει γίνει κόβιντ. Τέρμα πια τα ψέματα.
Κυνηγάνε τους γιατρούς, όπως τον Κώστα
Καταραχιά ή τον συνάδελφο από την ΕΝΙΘ
στο ΑΧΕΠΑ. Γιατί; Γιατροί είμαστε, δεν θα
πούμε την αλήθεια; Να πούμε ψέματα δηλα-
δή, ότι όλα είναι μια χαρά; Στο Γεννηματάς
έχουν αναστατωθεί όλοι οι γιατροί της Β'
Παθολογικής γιατί είναι πλέον επικίνδυνο να
εφημερεύουμε στα μεγάλα νοσοκομεία με
αυτούς τους όρους. Είχαμε ένα χρόνο που
θα μπορούσαμε να είχαμε προετοιμαστεί,
αλλά δεν έγινε τίποτα. Το Μεταξά έκλεισε, ο
Ερυθρός επιτάχτηκε, το Σισμανόγλειο το
ίδιο. Γιατί δεν επιτάσσουν τα ξενοδοχεία-νο-
σοκομεία του ιδιωτικού τομέα; Να επιτα-
χτούν τώρα χώρις όρους και προϋποθέ-
σεις».
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Νέα απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 30
Μάρτη, 11πμ-3μμ, αποφάσισε το Γενικό
Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ ενάντια στην

απόπειρα απόλυσης του επικουρικού ακτινολό-
γου και προέδρου του Συλλόγου Εργαζόμενων
στον Άγιο Σάββα, Κώστα Καταραχιά. Όπως και
στις 18 Μάρτη, η απεργιακή συγκέντρωση θα
γίνει στις 12μ στον Αγ. Σάββα και θα ακολουθή-
σει πορεία στο Υπουργείο Υγείας. 

Την ίδια ώρα που τα νοσοκομεία βουλιά-
ζουν και η κυβέρνηση επιτάσσει ιδιώτες για-
τρούς, το υπουργείο Υγείας επιμένει στην εκ-
δικητική απόλυση ενός γιατρού με πέντε χρό-
νια εμπειρίας στο ΕΣΥ λόγω της συνδικαλιστι-
κής του δράσης. «Υπενθυμίζουμε το αυτονόη-
το: Απόλυση γιατρού του ΕΣΥ μέσα στην πιο
κρίσιμη και θανατηφόρα στιγμή της πανδη-
μίας ισοδυναμεί με έγκλημα κατά της δημό-
σιας υγείας», τονίζει χαρακτηριστικά ο Σύλλο-
γος Εργαζόμενων που την Τετάρτη 24 Μάρτη
προχωρά σε νέα συγκέντρωση και συνέντευξη
τύπου στην πύλη του νοσοκομείου.

Η απόλυση του Κώστα Καταραχιά αποτελεί
την πιο κραυγαλέα απόδειξη της προσπάθει-
ας της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις εγκλη-
ματικές της επιλογές στη διαχείριση της παν-
δημίας. Η τελευταία ανακοίνωση του Συλλό-
γου Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα (16/3) για
παράδειγμα αναδείκνυε λεπτομερώς το πώς
οι κυβερνητικές αποφάσεις βάζουν σε κίνδυνο
τους καρκινοπαθείς. «Με το γνωστό “εντέλλε-
σθε” τα ογκολογικά νοσοκομεία υποχρεούνται
να νοσηλεύουν πλέον καρκινοπαθείς πoυ νο-
σούν από COVID χωρίς κανέναν επιπλέον σχε-
διασμό και κυρίως με το ήδη υπάρχον προσω-
πικό. Βαφτίστηκαν “κλινικές COVID” ολόκλη-
ροι όροφοι μέσα σε μια νύχτα χωρίς καμία μέ-
ριμνα για την στελέχωσή τους», ανέφερε.

Επικίνδυνες κλινικές
Και συνέχιζε: «Αν η κυβέρνηση τους έχει ξε-

γράψει, εμείς όχι, αν πιστεύει ότι θα θέσει σε
κίνδυνο τη ζωή τους δημιουργώντας επικίνδυ-
νες κλινικές-αποθετήρια για όσους νοσούν
από COVID, προσπαθώντας να καλύψει την
αποτυχία της, θα μας βρει απέναντί της».

Τέτοιες φωνές επιχειρεί ένα χρόνο τώρα η
κυβέρνηση να φιμώσει με κάθε τρόπο. Με συ-
κοφαντίες, διώξεις, κλήσεις υγειονομικών σε
απολογία (τελευταίο κρούσμα, μετά τους προ-
έδρους της ΠΟΕΔΗΝ, της ΟΕΝΓΕ, της ΕΝΙΘ
και συνδικαλιστές σωματείων νοσοκομείων σε
όλη τη χώρα, ο γιατρός στο ΑΧΕΠΑ και μέλος
του προεδρείου της ΕΝΙΘ, Θ. Σιούλης). Και
πλέον ανοιχτά και με απόλυση γιατρού, που τα
τελευταία χρόνια έχει πρωτοστατήσει σε όλες
τις μάχες για τη δημόσια και δωρεάν Υγεία.

Στόχος της είναι να τσακίσει τα σωματεία και
τους αγώνες των εργαζόμενων στο ΕΣΥ και να
έχει λυμένα τα χέρια της να συνεχίσει την εγ-
κληματική πολιτική της. Όχι μόνο τώρα εν μέσω
του τρίτου κύματος, αλλά και μετά, όταν θα θε-
λήσει να απολύσει επικουρικούς και συμβασιού-
χους, να περικόψει δαπάνες των νοσοκομείων,
να κλείσει και να ιδιωτικοποιήσει δομές. Αυτά
είναι τα σχέδιά της και πρέπει όλα να ανατρα-
πούν. Η ανάκληση της απόλυσης του Κώστα
Καταραχιά είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα.

Οι θάνατοι ανθρώπων απλά νούμερα στα χαρτιά τους!
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δρομοκαΐ-
τειο τις τελευταίες εβδομάδες αποτέ-
λεσε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγ-

μα της εγκληματικής πολιτικής αυτής της
κυβέρνησης. Μαζικά κρούσματα -υπολογί-
ζονται πάνω από 40 με 50 που συνεχώς αυ-
ξάνονται, παρά το γεγονός πως δεν πραγ-
ματοποιούνται επαναλαμβανόμενα τεστ σε
προσωπικό και ασθενείς-, νοσηλεία των
ασθενών σε ψυχιατρικά τμήματα, απουσία
κατάλληλα εξειδικευμένου και επαρκούς
προσωπικού, με ταυτόχρονη έλλειψη στοι-
χειώδους και άκρως απαραίτητου υλικοτε-
χνικού εξοπλισμού, όπως αξονικός τομο-
γράφος, μηχάνημα αερίων κ.α.

Υγειονομικοί εξουθενωμένοι, καταβάλλον-
τας καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθει-
ες και ασθενείς που διατρέχουν σοβαρούς
κινδύνους να χάσουν τη ζωή τους, χωρίς να
τους δίνεται καν το αυτονόητο δικαίωμα να
νοσηλευτούν σε ένα Γενικό Νοσοκομείο. Οι
ψυχιατρικοί ασθενείς συνοδεύονται από το
στίγμα της νόσου τους και αντιμετωπίζονται
ως ασθενείς δεύτερης κατηγορίας ακόμη
και την στιγμή εκείνη που παλεύουν για την
ίδια τους τη ζωή!

Το χρονικό των επιλογών αυτής της κυ-
βέρνησης είναι συγκεκριμένο και κανένα
αφήγημα περί ατομικής ευθύνης δεν είναι
ικανό να το αλλοιώσει, στη συνείδηση των
επαγγελματιών που μαχόμαστε στην πρώτη
γραμμή: Η μη στελέχωση των Νοσοκομείων,
η διάλυση της πρωτοβάθμιας Υγείας, η

απουσία μαζικών τεστ και αποτελεσματικής
ιχνηλάτησης, οι τρομερές καθυστερήσεις
στον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων και
του γενικού πληθυσμού καθώς και ο άκρα-
τος ναρκισσισμός τους, που τους οδηγεί
στην πλήρη υποτίμηση της ανθρώπινης
ζωής, μετατρέπει σήμερα το Δρομοκαΐτειο
(το σήμερα του έναν ολόκληρο χρόνο με-
τά…) σε μια αποθήκη ψυχών και σωμάτων. 

Αποσιώπηση
Δημιουργώντας πλασματικά τμήματα δια-

χείρισης περιστατικών covid, όπως όλο αυτό
το διάστημα κάνουν πλασματικές προσλή-
ψεις, δημιουργούν πλασματικές MΕΘ και
πλασματικά έξυπνα lock down, για να απο-
σιωπήσουν τη μια και μοναδική πραγματικό-
τητα. Οι άνθρωποι νοσούν κατά χιλιάδες και
πεθαίνουν κατά εκατοντάδες κάθε βδομάδα!

Στο νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή μέσα
σε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα εμπόλεμης
ζώνης όλες οι ειδικότητες δίνουν μια άνιση
μάχη. Μια άνιση μάχη όχι με τον Covid,
όπως συνηθίσουν να λένε οι ιθύνοντες, αλ-
λά μια άνιση μάχη με τις πολιτικές που επέ-
λεξαν οι θεσμοί για να τον διαχειριστούν.
Τόσο οι ειδικευόμενοι γιατροί του Νοσοκο-
μείου, όσο και η ΠΟΕΔΗΝ έχουν αγωνιωδώς
αναδείξει τη Δαντική κατάσταση που επι-
κρατεί. Για το λόγο αυτό νομίζω πως αξίζει
να σταθεί κανείς και στον αντίκτυπο αυτής
της ιστορίας στις οικογένειες των ασθενών.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί του Νοσοκομείου
έχουν την υποχρέωση, μέσα σε μια πληθώ-
ρα καθηκόντων, να ενημερώνουν και να στη-
ρίζουν τις οικογένειες των νοσούντων και

των θανόντων. Φανταστείτε να νοσηλεύεται
το παιδί, η μάνα, ο αδερφός κάποιου σε ένα
ψυχιατρικό νοσοκομείο, στο πλαίσιο μιας
υποτροπής της ψυχικής του νόσου και να
μαθαίνει ξαφνικά πως έχει covid, πως δεν
υπάρχει η δυνατότητα να νοσηλευτεί σε ένα
Γενικό Νοσοκομείο όπως θα έπρεπε και να
ζει με μια διπλή αγωνία ή ακόμη χειρότερα
αυτή η αγωνία ναι γίνεται πραγματικότητα
μέσα από ένα απλό τηλεφώνημα(!) με τερά-
στιο βραχυπρόθεσμο και μακροχρόνιο ψυ-
χοκοινωνικό κόστος για όλες αυτές τις οικο-
γένειες.

Στη συγκέντρωση-παράσταση διαμαρτυ-
ρίας, λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 22 Μάρτη πρώτα έξω από το Ψυ-
χογηριατρικό τμήμα που έχει μετατραπεί σε
κλινική covid και στη συνέχεια στη διοίκηση,
οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου δήλωσαμε
επιτακτικά πως δεν πρόκειται να επιτρέψου-
με και να συγκαλύψουμε άλλα τέτοια «τηλε-
φωνήματα». Οι ψυχικά πάσχοντες έχουν
αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή, όπως έχουν
και όλοι οι πολίτες, τους οποίους έχετε αφή-
σει διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ για μέ-
ρες. Απαιτούμε την επίταξη ιδιωτικών νοσο-
κομείων και ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών,
την διακομιδή των ασθενών μας, μονιμοποί-
ηση και προσλήψεις προσωπικού στο ΕΣΥ.
Διακοπή των εφημεριών στο Δρομοκαΐτειο
και ενδελεχή ιχνηλάτηση πιθανών κρουσμά-
των σε ασθενείς και προσωπικό. 

Μαρία Μπολοβίνα,
κλινική κοινωνική λειτουργός

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Απεργία ΠΟΕΔΗΝ 
στο πλευρό του Αγ.
Σάββα στις 30 Μάρτη

19/3, Νοσοκομείο ΓΝΑ Γεννηματάς. 
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“Άσυλο, στέγη, χαρτιά για όλους”-
Ένα μεγάλο πολύχρωμο αντι-

ρατσιστικό και αντιφασιστι-
κό ποτάμι διέσχισε τους

δρόμους του κέντρου της Αθήνας
για τη Διεθνή Μέρα Δράσης ενάντια
στο Ρατσισμό και το Φασισμό, το
Σάββατο 20 Μάρτη. 

Από νωρίς το μεσημέρι στο κάλε-
σμα της ΚΕΕΡΦΑ ανταποκρίθηκαν
με τα πανό τους οι πρόσφυγες από
τα κάμπ της Μαλακάσας και του Σχι-
στού αλλά και από τον ξενώνα του
Ρέντη, Ιρακινοί πρόσφυγες, οι κοινό-
τητες του Μπαγκλαντές, του Πακι-
στάν και του Καμερούν και η Εθνική
Ομοσπονδία Φοιτητών Τζαμού και
Κασμίρ. Μαζί τους, οι εργαζόμενοι
στον επισιτισμό με το πανό της αντι-
καπιταλιστικής κίνησης “Καμαριέ-
ρα”, οι εκπαιδευτικοί της Γ’, Ε’ ΕΛ-
ΜΕ και της Ν. Σμύρνης, ο Σύλλογος
Εργαζομένων του νοσοκομείου Αγ.
Σάββας, οι εργαζόμενοι στο Βυζαν-
τινό και Χριστιανικό Μουσείο, η Ανα-
τρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών κα-
θώς και η Εναλλακτική Παρέμβαση-
Δικηγορική Ανατροπή. Τη συγκέν-
τρωση στα Χαυτεία πλαισίωσαν και
φοιτητικοί σύλλογοι Μεταλλειολό-
γων και ΑΣΚΤ, φοιτητές/τριες από το
πρόγραμμα Erasmus, φοιτητές/
τριες του ΠΑΔΑ, οι μαθητές/τριες
Anticapitalista, το ΣΕΚ, η ΟΡΜΑ, η
νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και η ΟΚΔΕ Σπάρτα-
κος καθώς και τα δημοτικά σχήματα
Ανοιχτή Πόλη από την Αθήνα και το
Άνω Κάτω στο Καλαμάκι.

Στα Χαυτεία ηχούσαν πριν ακόμα
ξεκινήσουν οι ομιλίες τα συνθήματα
“ανοίξτε τα σύνορα – ανοίξτε τις πό-
λεις”, “freedom – azanti”, και “πες το
δυνατά, πες το καθαρά, οι πρόσφυ-
γες είναι καλοδεχούμενοι” μια στα
ελληνικά, μια στα αγγλικά ή στα
γαλλικά. 

Από την εξέδρα πρώτος πήρε τον
λόγο ο Κώστας Παπαδάκης, συνή-
γορος πολιτικής αγωγής των Αιγύ-
πτιων αλιεργατών στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής: “Είμαστε εδώ κάθε χρο-
νιά, αλλά τώρα είμαστε εδώ για
πρώτη φορά μετά την ιστορική νίκη
της 7 Οκτωβρίου που έστειλε τη ΧΑ
στη φυλακή. Είμαστε εδώ γιατί κα-
μία δικαστική απόφαση δεν είναι αρ-
κετή για να τελειώνουμε με το ρα-
τσισμό και το φασισμό. Γιατί δεν γί-
νεται να μιλάμε για αντιφασιστικό
αγώνα και να μην τον ενσαρκώνουμε
με την αλληλεγγύη σε πρόσφυγες
και μετανάστες που οι κυβερνήσεις
τούς καταδικάζουν να ζουν σε
άθλιες συνθήκες. Γιατί οι ίδιοι αστυ-
νομικοί που τρομοκρατούν στις πλα-
τείες είναι αυτοί που τραμπουκίζουν
στα hotspot και τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης.”

Η Ναχίντ Χουσεϊνί, προσφύγισσα
απο το στρατόπεδο της Μαλακάσας

είπε μεταξύ άλλων πως “Θέλουμε
εκπαίδευση για τα παιδιά, για τους
ενήλικες και κυρίως για τις γυναίκες
πολλές από τις οποίες είναι αγράμ-
ματες. Δώστε μας μια ευκαιρία να
είμαστε μέρος αυτής της κοινωνίας.
Θέλουμε καλύτερη περίθαλψη και
υποδομές. Χρειαζόμαστε ασφάλεια
μέσα στα καμπ. Θέλουμε δουλειές
και χαρτιά για να μπορούμε να μετα-
κινηθούμε μέσα στην χώρα γιατί εί-
μαστε αντιμέτωποι με δύο περιορι-
σμούς: τα χαρτιά και τον κορονοϊό.
Σήμερα σας ευχαριστούμε που μας
δίνετε τη δυνατότητα να είμαστε
ελεύθεροι μαζί σας εδώ”. 

Η Στέλλα Μπελιά, πρόεδρος του
ΣΕΠΕ Κορυδαλλού και εκ μέρους
της ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότητας Ουρά-
νιο Τόξο θύμισε πως “σαν εκπαιδευ-
τικοί σταθήκαμε μπροστά σε όλους
τους φασίστες που προσπάθησαν
να εμποδίσουν τα παιδιά των μετα-
ναστών και των προσφύγων να
μπουν στα σχολεία. Συνεχίζουμε
απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση
που προσπαθεί να κάνει τα σχολεία
αδιάβατα για όλα τα παιδιά, που
προσπαθεί να καταστήσει ανύπαρ-
κτο το δημόσιο, δωρεάν σχολείο.”
“Σαν ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότητα” συνέ-
χισε “ ξέρουμε πως όπως τα κινήμα-
τα βρέθηκαν ενωμένα μπροστά στη
δίκη της ΧΑ, στο ξεκίνημα της δίκης
του Ζακ και στις 8 Μάρτη, έτσι και
τώρα πρέπει να συνεχίσουμε ενωτι-
κά ενάντια στις διακρίσεις, για την
τελική ισότητα.”

Η Ντόλις Ντοφάκ απο την Κοινό-
τητα Καμερουνέζων στην Ελλάδα εί-
πε πως “είμαστε πολλοί, δεν έχουμε
καν πρεσβεία. Ζητάμε χαρτιά και
δουλειές. Δεν μπορούμε να πάμε
στο νοσοκομείο. Θέλουμε να ανα-
γνωριστούν τα παιδιά μας που
έχουν γεννηθεί εδώ, να τους δοθεί
μόνιμη άδεια παραμονής, θέλουμε
πρόσβαση στην Υγεία”.

Ακολούθησε ο Βασίλης Κουκαλά-

νι, ηθοποιός, μέλος του ΣΕΗ. “Είναι
μια μέρα που ενώνει όλες τις διεκδι-
κήσεις των τελευταίων μηνών για
δημόσια δωρεάν Υγεία και Παιδεία
σε ένα μέτωπο: το αντιρατσιστικό.
Τα σωματεία που τα έχουν διεκδική-
σει αυτά βρίσκονται σήμερα εδώ.
Στο Ιράν σήμερα είναι πρωτοχρονιά.
Είναι μια μέρα γιορτινή και εύχομαι
να μας βρει ενωμένους, στους δρό-
μους στο κέντρο της δράσης” είπε
και στη συνέχεια απηύθυνε μήνυμα
αλληλεγγύης στα περσικά. 

Βάρβαρη κυβέρνηση
“Είμαστε εδώ απέναντι σε μια

βάρβαρη κυβέρνηση που στέλνει
τους μπάτσους στους πρόσφυγες
αλλά και ενάντια στις μάχες που δί-
νουμε στα νοσοκομεία” είπε ξεκι-
νώντας ο Κώστας Καταραχιάς, για-
τρός και πρόεδρος του Συλλόγου
εργαζομένων Αγ. Σάββα. “Παλεύου-
με για ανοιχτά νοσοκομεία για όλο
τον κόσμο και για τους πρόσφυγες.
Έχουμε τεράστια ιστορία σαν υγει-
ονομικοί στο αντιρατσιστικό κίνημα.
Μπορούμε να σταματήσουμε τα εγ-
κλήματα που κάνουν, από τα σύνο-
ρα μέχρι τις ΜΕΘ. Ενωμένοι, απερ-
γιακά και αντιρατσιστικά”. 

“Όταν δεν έχει χαρτιά ένας εργά-
της, δεν έχει δικαιώματα, δεν έχει
σεβασμό. Θέλουμε λοιπόν χαρτιά.
Θέλουμε να κλείσουν τα ρατσιστικά
κέντρα στην Αμυγδαλέζα, την Κόριν-
θο, τη Λέσβο και το Παρανέστι. Μαζί
με όλες τις κοινότητες θα συνεχί-
σουμε τον αγώνα μας μέχρι την τελι-
κή νίκη, για ένα κόσμο χωρίς ρατσι-
σμό” δήλωσε δυναμικά από το βήμα
ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πα-
κιστανικής Κοινότητας Ελλάδας «Η
Ενότητα» ενώ ο κόσμος φώναζε “Τι
θέλουμε; Χαρτιά!”. 

Ο Αμπντούλ Κουντούς, πρόεδρος
της Μπαγκλαντεσιανής Κοινότητας
είπε πως “είμαστε εδώ για να πούμε
στην ελληνική κυβέρνηση πως πρέ-

πει να δώσει χαρτιά σε όλους, να
ανοίξει τα σύνορα, να δώσει άσυλο,
να δώσει ΑΜΚΑ και πρόσβαση στην
Υγεία. Είναι ντροπή εδώ που ξεκίνη-
σε η Δημοκρατία, να αντιμετωπίζον-
ται έτσι οι μετανάστες.” 

Η επόμενη ομιλήτρια, η Άννα Στά-
μου από τη Μουσουλμανική Ένωση
Ελλάδος, είπε πως “ενάντια στο ρα-
τσισμό πρέπει να είμαστε όλοι ενω-
μένοι. Ζητάμε τα αυτονόητα. Ενάν-
τια στους παράνομους διωγμούς
που αποτελούν καταπάτηση κάθε
ανθρωπιάς. Πρέπει οι πρόσφυγες
και οι μετανάστες να μπορούν να
έχουν πρόσβαση στην Υγεία και στη
Παιδεία. Θα είμαστε εδώ κάθε χρό-
νο για να πούμε όχι στο ρατσισμό,
όχι στην ισλαμοφοβία”. 

“Είμαστε όμηροι. Θέλουμε την
ελευθερία μας. Ανθρώπινες ζωές χά-
νονται κάθε μέρα. Μέσα στην πανδη-
μία του κορονοϊού εμείς βρισκόμα-
στε κλεισμένοι μέσα στα καμπ. Ζητά-
με να ανοίξουν τα σύνορα και να μας
δοθεί η ελευθερία μας” φώναξε δυ-
νατά ο Τζοχόβα Κουαρσίε, πρόσφυ-
γας από την Γκάνα. 

Η Άννα Μαρία Παραθυρά μίλησε
εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου
Μεταλλειολόγων ΕΜΠ: “Διαδηλώ-
νουμε ενάντια στην κυβέρνηση της
ΝΔ, ενάντια στο ρατσισμό, το φασι-
σμό και τον ιμπεριαλισμό που γεν-
νούν τους πρόσφυγες. Όλοι μαζί
δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να
επιβάλλουν τις πολιτικές της λιτότη-
τας και του ρατσισμού.Όλοι μαζί,
εργαζόμενοι, φοιτητές, μετανάστες,
πρόσφυγες θα νικήσουμε” είπε και
πέρασε τη σκυτάλη στον Γιακίμπι
Αλί, από την Αφγανική Κοινότητα.
“Σαν πρόσφυγας που είμαι εδώ και-
ρό, ξέρω τι σημαίνει κάθε φορά που
βγαίνει η ΝΔ στην κυβέρνηση: ξύλο
και βία και ρατσισμός. Ελπίζω να συ-
νεχίσουμε όλοι μαζί τον αγώνα μας”
είπε. 

Τη συγκέντρωση έκλεισε ο Πέ-

τρος Κωσταντίνου. Αφού ξεκίνησε
απευθύνοντας χαιρετισμούς στα
αραβικά, στα περσικά, στα αγγλικά
και τα γαλλικά είπε πως “απέναντι
σε αυτούς που ευθύνονται για τους
χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας,
τους δολοφόνους δεν έχουμε να
πούμε τίποτα. Έχουμε να οργανω-
θούμε καλύτερα και να δώσουμε τις
μεγάλες μάχες που έρχονται. Να σι-
γουρέψουμε ότι δεν θα μείνει κανέ-
νας πρόσφυγας και καμία προσφύ-
γισσα μόνοι απέναντι στην αστυνομι-
κή βαρβαρότητα. Στην Αμερική εί-
παν ‘οι ζωές των μαύρων μετράνε’
εμείς εδώ λέμε ‘οι ζωές των προ-
σφύγων μετράνε’. Θέλουν απελά-
σεις. Εμείς απαντάμε πως η μόνη
απέλαση που ζητάμε είναι αυτή του
Μητσοτάκη”. Στη συνέχεια μίλησε
για τις ρατσιστικές πολιτικές της ΕΕ
που θυμίζουν απαρτχάιντ και έκλει-
σε λέγοντας πως “αυτό το απαρτ-
χάιντ δεν θα ζωντανέψει στην Ευρώ-
πη. Τέλος!”.

Στη συνέχεια οι χιλιάδες πλέον
διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς τη
Βουλή. Τα συνθήματα “εργάτες ενω-
μένοι, ποτέ νικημένοι”, “αλληλεγγύη
με τους πρόσφυγες” ακούγονταν
από την κεφαλή της πορείας που έμ-
παινε στην Πανεπιστημίου μέχρι τα
τελευταία μπλοκ διαδηλωτών που
έφταναν την ίδια στιγμή στην Όθω-
νος. Η πορεία συνέχισε το ίδιο δυνα-
μικά μέχρι την Ομόνοια με τη μουσι-
κή συνοδεία του σχήματος Οιστρο-
γόνες και κάτω από τις εκατοντάδες
πικέτες της ΚΕΕΡΦΑ αλλά και δεκά-
δες αυτοσχέδιες που στόλιζαν την
Πανεπιστημίου. 

Μια πολύ πετυχημένη μέρα δρά-
σης στην Αθήνα και σε πολλές πό-
λεις της χώρας μέρος ενός διεθνούς
συντονισμού από τη Ν. Ζηλανδία ως
το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη. (βλ.
σελ. 20) που βάζει τις βάσεις για μια
χρονιά αντιρατσιστική και αντιφασι-
στική.

Δημήτρης Δασκαλάκης
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Είναι όμορφο που διαδηλώνουμε σή-
μερα πλάι στους μετανάστες και τους
πρόσφυγες, έχουμε ανάγκη να πα-
λεύουμε μαζί. Η κυβέρνηση και το κρά-
τος στέκονται ρατσιστικά απέναντί
τους, τους ασκούν πολλή βία, δεν τους
δίνουν δικαιώματα. Η παραπληροφό-
ρηση για τους πρόσφυγες είναι τερά-
στια, τίποτα καλό δεν κάνουν οι από
πάνω για αυτούς. Τους θέλουμε δίπλα
μας, στα σχολεία μας, στις γειτονιές
μας. Μέσα σε αυτό το κλίμα αντίστα-
σης με τον κόσμο κάθε μέρα στο δρό-
μο είναι πολύ σημαντικό ότι διαδηλώ-
νουμε σήμερα και για τον ρατσισμό. 

Ευαγγελία Χλέντζου, 
μαθήτρια anticapitalista

Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε στις
αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις. Ο με-
γάλος Μπρεχτ έλεγε ότι ένας καλλιτέ-
χνης για να μην είναι διασκεδαστής
του συστήματος πρέπει να συμμετέχει
ενεργά στις πολιτικές κινητοποιήσεις
για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων
της γης. Η τέχνη μου λοιπόν με καλεί
να συμπαραστέκομαι σε όλους τους
πρόσφυγες. Είναι καλοδεχούμενοι στη
γειτονιά μου, στη χώρα μου, παντού.
Είναι καλό ότι οι ηθοποιοί δεν καταγγέ-
λουν το άδικο μόνο από τη σκηνή, αλ-
λά έχουν σωματείο που συμμετέχει σε
κινητοποιήσεις που αφορούν σημαντι-
κά πράγματα για τη ζωή μας.

Κώστας Ξυκομηνός, 
ηθοποιός, μέλος ΣΕΗ

Η κυβέρνηση μας έδιωξε από τα ξε-
νοδοχεία και εδώ και τέσσερις βδομά-
δες μένω στο καμπ του Σχιστού, αλλά
δεν είμαι καταγεγραμμένος. Δεν
έχουμε καμία στήριξη. Δεν μπορώ να
βρω δουλειά και φαΐ μας δίνουν οι άλ-
λοι πρόσφυγες και οι ντόπιοι αλληλέγ-
γυοι. Είμαι 23 χρονών, είμαι εδώ με τη
μητέρα μου, ενώ η αδερφή μου, 20
χρονών, ξέμεινε μόνη της στη Μόρια,
γιατί η κυβέρνηση δεν της έδωσε τα
απαραίτητα έγγραφα. Πρώτη φορά
σε διαδήλωση κατέβηκα στις 8 Μάρ-
τη, τη μέρα της Γυναίκας. Μόλις
άκουσα ότι υπάρχει αντιρατσιστική
πορεία ασχολήθηκα κατευθείαν. 

Arash, 
πρόσφυγας από το καμπ του Σχιστού

Αίτημα των εκπαιδευτικών εδώ και
χρόνια είναι να έρθουν τα παιδιά προ-
σφύγων και μεταναστών στα δημόσια
σχολεία. Δίνουμε αυτή τη μάχη τη
στιγμή που η Παιδεία γίνεται όλο και
πιο ταξική, αποκλείει τους πιο φτω-
χούς και πιο καταπιεσμένους. Είναι
σημαντικό ότι Σύλλογοι Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας έβγαλαν αποφάσεις στήριξης
της σημερινής κινητοποίησης. 

Νίκος Κουράκης, ΣΕΠΕ «Αθηνά»

αντήχησε παντού στις 20 Μάρτη
Συγκέντρωση και διαδήλωση πραγματο-

ποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη παρά τη
δυνατή βροχή. Όπως αναφέρει στην

ανακοίνωση της η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσολονίκης που
είχε καλέσει την κινητοποίηση: “Συμμετείχαν με
πανό η ΕΝΙΘ, οι φοιτητικοί σύλλογοι Αγγλικού,
Αρχιτεκτονικής, Ιστορικού-Αρχαιολογικού, Νο-
μικής, Φιλολογικού, Ψυχολογίας Φ.Π., η Εναλ-
λακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων, πρόσφυγες
και μετανάστες με σύνθημα «open the borders-
open the cities», καθώς και οργανώσεις της
Αριστεράς, μεταξύ άλλων το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, η ΛΑΕ, το ΜέΡΑ 25, η ΟΚΔΕ και η νεολαία
ΣΥΡΙΖΑ.

Στη διαδήλωση κυριάρχησαν αντιρατσιστικά
συνθήματα, όπως ‘άσυλο και στέγη, πόλεις
ανοιχτές για τους μετανάστες και τους πρό-
σφυγες’, ‘υγεία και σχολεία για τους πρόσφυ-
γες, όχι απελάσεις και φυλακές’ αλλά και συν-
θήματα ενάντια στη κυβέρνηση και τις εγκλη-
ματικές της πολιτικές, όπως το ‘σεξισμός-ρα-
τσισμός και τρομοκρατία, κάτω η Νέα Δημο-
κρατία’”.

Μαζικό ήταν το συλλαλητήριο και στα Χανιά.
Προηγήθηκε συγκέντρωση με μικροφωνική
στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς και ακολούθη-
σε πορεία στο κέντρο της πόλης.

Όπως μας είπε ο Ειρηναίος Μαράκης από
την τοπική ΚΕΕΡΦΑ “με οργανωμένα μπλοκ και
συνθήματα συμμετείχαν επίσης η Πρωτοβουλία
Γυναικών Χανίων, ο ΣΕΠΕ Χανίων, το ΣΕΚ, η
Πρωτοβουλία Αντίστασης, η Λαϊκή Ενότητα, το
ΝΑΡ και νΚΑ, η Ενωτική Πρωτοβουλία φοιτητών
Πολυτεχνείου Κρήτης και η Κατάληψη Ρόζα Νέ-
ρα, ενώ ακούστηκαν συνθήματα όπως: ‘Άσυλο
στέγη, πόλεις ανοιχτές για τους μετανάστες και
τους πρόσφυγες’, ‘Σεξισμός, ρατσισμός και
τρομοκρατία, κάτω η Νέα Δημοκρατία’”. 

Συγκέντρωση και πορεία έγινε και στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης από την ΚΕΕΡΦΑ και την το-
πική ΑΝΤΑΡΣΥΑ με τη στήριξη και του Φοιτητι-
κού Συλλόγου του Φυσικού. “Οι φασίστες που
είχαν ανακοινώσει συγκέντρωση τελικά δεν εμ-
φανίστηκαν” μας είπε ο Γιάννης από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Ηρακλείου. Παρά την πολύ δυνατή βροχή
συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στα Γιάν-
νενα από την ΚΕΕΡΦΑ και την τοπική ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. 

“Κινητοποίηση έγινε το Σάββατο σε συνεργα-
σία της ΕΛΜΕ Εύβοιας, των συντονιστών της
Ριτσώνας (Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης και της
Ανοιχτής Δράσης Αλληλεγγύης El Camino”,
μας είπε ο Νίκος Γιακουμάκης, εκπαιδευτικός .
“Φωνάξαμε συνθήματα κάνοντας πορεία στον
κεντρικό δρόμο της Χαλκίδας και καταλήξαμε
στην πλατεία Ταχυδρομείου. Συνεχίστηκε η
διαμαρτυρία μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό,
κρεμώντας στα κλαδιά των δέντρων μαρτυρίες
και ζωγραφιές μαθητών - προσφύγων και τρα-
γουδώντας. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για
αρχές Μαΐου με προσδοκία να συμμετέχουν
και άλλα σωματεία και φυσικά οι ίδιοι οι μαθη-
τές της Ριτσώνας”.

Με το διεθνές κίνημα κατά του ρατσισμού
και του φασισμού ένωσε την φωνή του για άλ-
λη μια χρονιά και ο κόσμος της Ξάνθης. Δεκά-
δες αντιρατσιστές κι αντιρατσίστριες συγκεν-
τρώθηκαν και στην Κεντρική Πλατεία της Ξάν-
θης. Στο συλλαλητήριο μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ
συμμετείχαν η ΕΛΜΕ Ξάνθης και το Δίκτυο για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ισότητα των
Φύλων. “Πηραν την απάντηση τους” μας είπε ο
Τζεμαλή από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ. “Συνεχίζουμε
μέχρι να σταματήσουμε τις ρατσιστικές πολιτι-
κές και μέχρι την ανατροπή της κυβέρνησης”.

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στο Βό-

λο, παρά τη δυνατή βροχή που έπεφτε και εκεί.
Οι φοιτητικοί σύλλογοι ΗΜΜΥ, ΠΤΕΑ και Αρχι-
τεκτονικής είχαν πάρει απόφαση για συμμετο-
χή από τις συνελεύσεις τους και ήταν εκεί με
το πανό τους, δίπλα στην ΚΕΕΡΦΑ. “Με τον κό-
σμο εκεί συζητήσαμε το πώς προχωράμε αυτή
τη μάχη, δένοντας τα αιτήματα των προσφύ-
γων με τα αιτήματα εργατών και των φοιτητών.
Συζητήσαμε ότι οι ίδιοι οι πρόσφυγες είναι κομ-
μάτι αυτής της μάχης και για αυτό χρειάζεται
να πάμε στη δομή προσφύγων στην Άλλη Με-
ριά για να τους μιλήσουμε και να οργανώσουμε
τη συνέχεια” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Τάσος Τσιούνης, φοιτητής και μέλος της
ΚΕΕΡΦΑ Βόλου. 

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν και η διαδήλωση
στην Πάτρα με πάνω από 400 αντιρατσιστές
και πρόσφυγες που ξεκίνησαν από την Πλατεία
Γεωργίου και διέσχισαν τους δρόμους της πό-
λης. Ο Στάθης, εκπαιδευτικός από την Πάτρα,
είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη πως “αξίζουν
εύσημα στην ΚΕΕΡΦΑ για αυτή της την προ-
σπάθεια και τις πρωτοβουλίες που παίρνει σ'
αυτούς τους δύσκολους καιρούς”. “Σαν εκπαι-
δευτικοί”, συμπλήρωσε “στηρίζουμε τα αιτήμα-
τα των προσφύγων για φοίτηση χωρίς αποκλει-
σμούς στα σχολεία, για ΑΜΚΑ και μαζικούς εμ-
βολιασμούς. Στην πορεία συμμετείχαν μαζί μας
φοιτητές από το Βιολογικό αλλά και άλλες σχο-
λές ενώ στο τέλος της διαδήλωσης στήθηκε
κουζίνα. Εντύπωση μου έκανε ένα σύνθημα
που είδα πάνω σε μια πικέτα μιας προσφυγο-
πούλας: ‘Κανείς δεν έχει ανάγκη από φιλαν-
θρωπία όταν υπάρχει δικαιοσύνη'. Ήταν μια
πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Είμαστε στο
πλευρό τους – τα προσφυγόπουλα είναι και αυ-
τά μαθητές μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα”. 

Θεσσαλονίκη. Φωτό: Έφη Γεωργακοπούλου

Χαλκίδα. Φωτό: Γιώργος Κουλουρίδης

Χανιά. Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης

Πάτρα. Φωτό: τόνια Λαχανιώτη



Η συζήτηση για το χαρακτήρα της Επανάστα-
σης του 1821 συνοδεύει την Αριστερά από
την εμφάνισή της στην Ελλάδα. Για το επα-

ναστατικό κόμμα που ιδρύθηκε το 1918, το ΣΕΚΕ,
αυτή η συζήτηση είχε άμεση πολιτική σημασία. 

Ο πόλεμος στη Μικρά Ασία που γινόταν για τα
συμφέροντα των ελλήνων καπιταλιστών και των Άγ-
γλων ιμπεριαλιστών συνοδευόταν από την εθνικιστι-
κή προπαγάνδα που έδινε στο 1821 την αφετηρία για
να πάρει ο ελληνικός στρατός την Πόλη. Δεν είναι
τυχαίο ότι το 1921 ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ ανα-
κηρύχτηκε άγιος από την Εκκλησία.  

Το 1924 ο Γιάννης Κορδάτος, ιδρυτικό μέλος του
κόμματος και γραμματέας του για ένα διάστημα, δη-
μοσίευσε το πρωτοποριακό έργο “Η Κοινωνική Σημα-
σία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821”. Στηριγ-
μένος σε πηγές και τεκμήρια ο Κορδάτος διατυπώνει
δυο θέσεις. Ότι το 1821 ήταν μια επανάσταση υπό
την ηγεσία της αστικής τάξης που είχε διαμορφωθεί
τον 18ο αιώνα. Ένα αιώνα μετά, «ο προοδευτικός
της ρόλος προ πολλού παρήλθε», γράφει ο Κορδά-
τος και «μόνο η οργανωμένη εργατική τάξις είνε τά-
ξις προοδευτική». Αυτή η τάξη «διά της κοινωνικής
επαναστάσεώς της θα γίνη όχι μόνον ο καταλύτης
των οικονομικών και πολιτικών δεσμών της αλλά και
ο Ελευθερωτής όλων των καταπιεζομένων μαζών». 

Δεν είναι παράξενο λοιπόν που το βιβλίο του Κορ-
δάτου προκάλεσε την οργή «όλων των βατράχων της
πατριδοκαπηλείας» όπως τους ονόμασε, με πρώτη
και καλύτερη την Ιερά Σύνοδο. 

Δέκα σχεδόν χρόνια μετά, όμως, ο Κορδάτος και
το έργο του δέχτηκαν καταιγιστική επίθεση από μια
αναπάντεχη κατεύθυνση, την ηγεσία του ΚΚΕ. Στα
τέλη του 1933 ο Γ. Ζεύγος (πραγματικό όνομα Γ. Τα-
λαγάνης) σε μια σειρά άρθρων του στη Κομμουνιστι-
κή Επιθεώρηση, καταγγέλλει τον Κορδάτο ως «ιστο-
ρικό της μπουρζουαζίας» (της αστικής τάξης) συνο-
λικά αλλά και για την ερμηνεία του για την Επανά-
σταση του 1821. Ο Κορδάτος απάντησε από τις σελί-
δες της αριστερής Νέας Επιθεώρησης. 

Αυτή την πολεμική συγκέντρωσε και κυκλοφόρησε
σε ένα μικρό τόμο η Εφημερίδα των Συντακτών πριν
δυο βδομάδες. Είναι μια πολύτιμη προσφορά στην
συζήτηση που διεξάγεται στην Αριστερά σήμερα με
αφορμή τα 200 χρόνια από το 1821. 

Πως έξαφνα ο Ζεύγος αποφασίζει ότι ο Κορδάτος
είναι «ιστορικός της μπουρζουαζίας» και η άποψή
του για το 1821 είναι για πέταμα; Την απάντηση πρέ-
πει να την αναζητήσουμε στην αλλαγή της στρατηγι-
κής του ΚΚΕ στις αρχές της δεκαετίας του ’30. Το
κόμμα εγκαταλείπει την στρατηγική της σοσιαλιστι-
κής επανάστασης, στο όνομα της ολοκλήρωσης της
«αστικοδημοκρατικής επανάστασης». Δεν είναι τυ-
χαίο άλλωστε ότι η επίθεση του Ζεύγου συμπίπτει
ουσιαστικά χρονικά με την περίφημη απόφαση της
6ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ (Γενάρης 1934) που
διακηρύττει επίσημα αυτή την στροφή. 

Γραφειοκρατία
Οι ρίζες αυτής της στροφής βρίσκονταν στην επι-

κράτηση του σταλινισμού στην Ρωσία. Η γραφει-
οκρατία με επικεφαλής τον Στάλιν εξοντώνει την Αρι-
στερή Αντιπολίτευση και όλη την ιστορική ηγεσία
των Μπολσεβίκων και τσακίζει τις κατακτήσεις του
Οκτώβρη 1917. Η θεωρία του «σοσιαλισμού σε μια
μόνο χώρα» ήταν η ιδεολογική έκφραση εκείνης της
ανατροπής. Και υποπροϊόν αυτής της θεωρίας ήταν
η κατάταξη όλων των χωρών σε μια σειρά κατηγο-
ρίες ανάλογα με το πόσα βήματα τους έμεναν για να
«ολοκληρώσουν» την αστική επανάσταση. 

Σημείο καμπή για αυτή τη διαδικασία στο ΚΚΕ
ήταν το 1931, όταν η σταλινική Κομιντέρν, διόρισε
στην ηγεσία του τον Ν. Ζαχαριάδη. Έτσι αναδείχτηκε
κι ο Ζεύγος στην θέση του ιδεολογικού εκφραστή
της νέας ηγετικής ομάδας. Το βασικό χαρακτηριστι-
κό αυτής της ομάδας ήταν η απόλυτη ευθυγράμμιση
με τις επιλογές της άρχουσας τάξης στην Ρωσία και
κατ’ επέκταση της Κομιντέρν. 

Για παράδειγμα, ο Ζεύγος κατηγορεί σε ένα από τα
κατεβατά του τον Κορδάτο ότι είναι: «κοινός λακές
του κόμματος των Φιλελευθέρων». Όταν έγραφε αυ-
τές τις φράσεις, η ηγεσία του Ζαχαριάδη εφάρμοζε

ακόμα την γραμμή της λεγόμενης Τρίτης Περιόδου
σύμφωνα με την οποία η σοσιαλδημοκρατία ήταν
«σοσιαλφασισμός» εξίσου, αν όχι περισσότερο, επι-
κίνδυνος από τους πραγματικούς φασίστες του Χίτ-
λερ και του Μουσολίνι. Έτσι και για το ΚΚΕ υπήρχαν
«βενιζελοφασίστες», «σοσιαλφασίστες» (οι μικρές σο-
σιαλδημοκρατικές ομάδες) «αγροτοφασίστες» (οι
Αγροτιστές του Μεσοπολέμου) και «τροτσκιστοφασί-
στες». 

Ούτε τρία χρόνια αργότερα όμως, ο Ζαχαριάδης
και ο Ζεύγος έκαναν την Αριστερά ουρά του αστικού
κόμματος των Φιλελευθέρων, στην ελληνική εκδοχή
του Λαϊκού Μετώπου, καταδικάζοντας σε ήττα το με-
γάλο εργατικό κίνημα του 1936. Κι η στροφή στα
Λαϊκά Μέτωπα είχε να κάνει με τις διπλωματικές επι-
λογές του Στάλιν και της ρωσικής γραφειοκρατίας. 

Οι «βενιζελοφασίστες» είχαν γίνει η «προοδευτική
πτέρυγα» της αστικής τάξης αγκαλιά με την οποία
θα ερχόταν η πραγματική δημοκρατία και θα ξεριζώ-
νονταν τα «φεουδαρχικά κατάλοιπα». Το σχήμα ήταν
έτοιμο από τις «επεξεργασίες» του Ζεύγου για το
1821 όπου από την μια μεριά ήταν οι «αστοτσιφλικά-
δες» και από την άλλη το «δημοκρατικό μπλοκ». 

Αξίζει να σκύψουμε σε αυτή την πολεμική σήμερα
ή αφορά κάποιους μελετητές των «ιδεολογικών χρή-
σεων της ιστορίας»; (ο τίτλος του επιμέτρου που είχε
γράψει ο ιστορικός Φίλιππος Ηλιού και περιλαμβάνε-
ται στην έκδοση της ΕφΣυν). Η απάντηση είναι ναι,
αξίζει. 

Όχι μόνο γιατί αναδεικνύεται η ανωτερότητα του
ιστορικού Γ. Κορδάτου απέναντι στα τραβηγμένα
από τα μαλλιά σχήματα του Ζεύγου. Αλλά και γιατί η
συζήτηση για την στρατηγική της Αριστεράς δεν έχει
μόνο παρελθόν αλλά και παρόν. 

Το 1934 ο Παντελής Πουλιόπουλος απάντησε στην
απόφαση της 6ης Ολομέλειας με το βιβλίο με τίτλο
«Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελ-
λάδα». Είναι η πιο σημαντική μαρξιστική μελέτη για
τον ελληνικό καπιταλισμό και την ιστορία του. Είναι
όμως και κάτι παραπάνω. Ο Πουλιόπουλος προειδο-
ποιούσε από το 1934 ότι η εγκατάλειψη της σοσιαλι-
στικής επανάστασης δεν θα ανοίξει τις πλατιές λεω-
φόρους στην Αριστερά και την εργατική τάξη αλλά
θα τα οδηγήσει σε πικρές ήττες. Η τραγική επιβεβαί-
ωση ήρθε λίγα χρόνια μετά, με την ήττα του κινήμα-
τος της Αντίστασης που προδόθηκε από τις ίδιες τις
αστικές συμμαχίες που του φόρτωνε η στρατηγική
της «ανολοκλήρωτης αστικοδημοκρατικής αλλαγής». 

Σήμερα, με την πολιτική εμπειρία των προηγούμε-
νων δεκαετιών, είναι ανάγκη να χτίσουμε την Αριστε-
ρά που έχει στο κέντρο της στρατηγικής της την
απελευθερωτική δυναμική της οργανωμένης εργατι-
κής τάξης, την Αριστερά που θα πατάει στον Πουλιό-
πουλο και όχι στον Ζαχαριάδη. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Νο 1464, 24 Μάρτη 2021
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 200 χρόνια 1821

ΚΑΙ ΤΟΤΕ 
ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις

Η νέα έκδοση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
με τίτλο “Το 1821 και οι Αστικές Επαναστά-
σεις” είναι και όπλο για να καταρρίψουμε τους

μύθους της άρχουσας τάξης και εργαλείο για να κα-
τανοήσουμε τη σημασία της επανάστασης του 1821. 

Το πρώτο μέρος του βιβλίου αποτελείται από τρία
κείμενα για το ίδιο το 1821. Πρόκειται για τα κείμενα
του Π. Γκαργκάνα «200 χρόνια από την επανάσταση
του ‘21: Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις», του Λ.
Μπόλαρη «1821: Οι πρωταγωνιστές και τα αποτελέ-
σματα της επανάστασης» και της Στ. Πανίδου «Η κοι-
νωνική επανάσταση του 1821». 

Καταρχήν αυτά τα κείμενα μας βοηθάνε να προχω-
ρήσουμε πέρα από τα «εθνικά κλισέ» -όπως τα ονομά-
ζει πολύ πετυχημένα ο Π. Γκαργκάνας. Ένα χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα: «Στα Προπύλαια του Πανεπιστήμιου
της Αθήνας στέκονται στις δυο άκρες τα αγάλματα του
Ρήγα Φεραίου και του Πατριάρχη Γρηγόριου Ε’. Η επί-
σημη εκδοχή εξακολουθεί μέχρι σήμερα να παντρεύει
τον επαναστάτη με τον πατριάρχη (που τον εχθρευό-
ταν μέχρι θανάτου) σαν πατέρες του έθνους».  

Ο ίδιος Πατριάρχης που είχε αποκηρύξει τα «σατα-
νικά» κηρύγματα του Ρήγα, θα αποκήρυσσε το 1821
και την Επανάσταση ενάντια στη «θεόθεν εφ’ ημάς τε-
ταγμένην κραταιάν και αήττητον Βασιλείαν» του Σουλ-
τάνου. Και βέβαια, όπως θυμίζει ο Λ. Μπόλαρης ένας
από τους πιο επίμονους μύθους έχει συντηρηθεί για
να παρουσιάσει τους δεσποτάδες και τους κοτζαμπά-
σηδες ως υποκινητές της Επανάστασης: «ο μύθος
του λαβάρου της Αγίας Λαύρας που υποτίθεται ευλό-
γησε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός (που …ξέχασε να
το αναφέρει στα απομνημονεύματα του)».

Όμως, το βιβλίο μας βοηθάει να προχωρήσουμε πιο
πέρα από την κατάρριψη των πιο κραυγαλέων εθνικιστι-
κών μύθων. Σκιαγραφεί τις κοινωνικές διεργασίες -την
εμφάνιση του καπιταλισμού- που διαμόρφωσαν την ελ-
ληνική εθνική συνείδηση, τις κοινωνικές τάξεις που κα-
θόρισαν την πορεία και την έκβαση της Επανάστασης. 

Η επανάσταση συγκρούστηκε με μια φεουδαρχική
απολυταρχία και άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη
των νέων κοινωνικών σχέσεων που φορέας τους ήταν
η αστική τάξη. «Αυτή η τάξη…ζυμώθηκε με τις ιδέες
του Διαφωτισμού και τα μηνύματα της Γαλλικής Επα-
νάστασης. Στους κόλπους της διαμορφώθηκαν ο Ρή-
γας Φεραίος και οι σύντροφοί του, οι ιδρυτές της Φι-
λικής Εταιρείας που έγινε η οργανωτική και πολιτική
ραχοκοκαλιά της Επανάστασης».

Τάξεις
Ο Μαρξ και ο Ένγκελς έγραφαν στο Μανιφέστο του

Κομμουνιστικού Κόμματος ότι: «η ιστορία όλων των
ως τα τώρα κοινωνιών είναι ιστορία ταξικών αγώνων».
Δεν ήταν «όλοι οι Έλληνες ενωμένοι» ούτε είχαν κοινά
συμφέροντα κι επιδιώξεις ακόμα και στις πιο κρίσιμες
στιγμές της αναμέτρησης.  

Όπως το θέτει το ρητορικό ερώτημα στο πρώτο κεί-
μενο: «Τι ήταν αυτό που έσπρωχνε τους αγρότες να
στρατολογηθούν στις δυνάμεις του Κολοκοτρώνη; Τι
παρακινούσε τους ναύτες που είχαν τόσο πρωταγωνι-
στικό ρόλο στις μάχες της επανάστασης; Πώς μετα-
τρέπονταν βολεμένοι έμποροι και καραβοκύρηδες σε
επαναστάτες»; 

Το βιβλίο θα άξιζε και μόνο για τις απαντήσεις που
προσπαθεί να δώσει σε αυτά τα ζητήματα. Τα κείμενά
του μας θυμίζουν τον καταλυτικό ρόλο των «ναυτικών
όχλων» στο ξέσπασμα της Επανάστασης στην Ύδρα -

με αναφορά στον ίδιο τον «εθνικό ιστορικό» Κ. Παπαρ-
ρηγόπουλο- τη δίψα των αγροτών της Πελοποννήσου
για τη γη που έλεγχαν οι Τούρκοι μπέηδες και οι Έλ-
ληνες κοτζαμπάσηδες, ή την εξέγερση και το όραμα
για μια δίκαιη κοινωνία των αγροτών της Άνδρου. 

Δεν ήταν, όμως, οι «από κάτω» εκείνοι που καθόρι-
σαν την έκβαση της Επανάστασης και γεύτηκαν τους
καρπούς της. Το βασίλειο που τελικά διαμορφώθηκε
μέσα και από τους γεοπολιτικούς ανταγωνισμούς των
Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής δεν ήταν η Πολιτεία
που οραματιζόταν ο Ρήγας ή οι περισσότεροι Φιλικοί.
Ήταν ωστόσο κράτος των αστών έστω κι αν χρειάστη-
κε να κάνουν μια σειρά συμβιβασμών με τους κοτζαμ-
πάσηδες και την Εκκλησία. 

Με άλλα λόγια, τα κείμενα της έκδοσης επιμένουν στην
«κοινωνική σημασία της επανάστασης του 1821» για να
θυμηθούμε τον τίτλο του βιβλίου που έγραψε ο πρωτοπό-
ρος μαρξιστής ιστορικός Γιάννης Κορδάτος το 1924.

Αστικές
Το μόνιμο ρεφρέν των απολογητών του καπιταλι-

σμού είναι ότι όποια προβλήματα και αν έχει ο καπιτα-
λισμός -εδώ οι γνώμες τους διίστανται- κάθε απόπει-
ρα επαναστατικής ανατροπής του στην καλύτερη πε-
ρίπτωση είναι φαντασιοκοπία και στη χειρότερη αιμα-
τοβαμμένος ολοκληρωτισμός. Όμως, η ίδια η αστική
τάξη έγινε κυρίαρχη με επαναστάσεις. Γι’ αυτό οι
απολογητές της προσπαθούν να τις εξοβελίσουν από
την ιστορία ή να τις υποβιβάσουν σε τυχαίες «παρεκ-
κλίσεις», έργο κάποιων φανατικών. 

Έτσι αντιμετώπισαν και την Αγγλική Επανάσταση
αλλά ιδιαίτερα τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Και
γι’ αυτό έβαζαν και βάζουν στο στόχαστρο τις «κοινω-
νικές ερμηνείες» τους, ιδιαίτερα τη μαρξιστική θεωρία
για τις αστικές επαναστάσεις. Η Επανάσταση του
1821 αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο. Τόνοι μελάνι
χύθηκαν για να αποδείξουν ότι δεν είχε καμιά σχέση
με την ανάδυση του καπιταλισμού, την ταξική πάλη κι

ότι ήταν έκφραση του «προαιώνιου πόθου» ή του
«Χριστού της Πίστης της Αγίας». 

Ακόμα και οι μελέτες που αναγνωρίζουν το χρέος
του 1821 στο Διαφωτισμό φροντίζουν να αποφεύγουν
τους επαναστατικούς σκοπέλους. Για να μην πάμε μα-
κριά, στην ιστοσελίδα της ανεκδιήγητης Επιτροπής
της Αγγελοπούλου διαβάζουμε το άρθρο του Τ.
Πάηατ, πρεσβευτή των ΗΠΑ που ανακηρύσσει το
1821 ως την «πρώτη φιλελεύθερη επανάσταση της
Ευρώπης». Κάτι Ροβεσπιέροι και καρμανιόλες δεν εί-
ναι του γούστου του κ. πρέσβη. 

Γι’ αυτό το λόγο το δεύτερο μέρος της έκδοσης
του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου περιλαμβάνει δυο με-
γάλα κείμενα που μας βοηθάνε να εντάξουμε το 1821
στη δυναμική των αστικών επαναστάσεων. 

Το κείμενο του Άλεξ Καλλίνικος με τίτλο ‘Οι  αστι-
κές  επαναστάσεις και ο ιστορικός υλισμός’ αφιερώνει
ένα μεγάλο μέρος στην αντιπαράθεση με την «αναθε-
ωρητική επέλαση» που είχε ξεκινήσει με αφορμή την
επέτειο των 200 χρόνων από τη Μεγάλη Γαλλική Επα-
νάσταση.  Όπως γράφει: «οι αστικές επαναστάσεις εί-
ναι πολιτικές αλλαγές που διευκολύνουν την κυριαρ-
χία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής». Σαν τέ-
τοιες θεωρεί όχι μόνο τις «κλασικές» (όπως στην Αγ-
γλία ή τη Γαλλία) αλλά και τις «αστικές επαναστάσεις
από τα πάνω» (τη Γερμανική Ενοποίηση, τον Αμερικά-
νικο Εμφύλιο, την Παλινόρθωση του Μέιτζι στην Ιαπω-

νία).
Στο κείμενό του ο  Κρις Χάρμαν, αναλύει διεξοδικά

τη  μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό.
Παίρνει υπόψη του, όχι μόνο τον Μαρξ και τον Ένγ-
κελς, αλλά τη συνεισφορά πλειάδας μαρξιστών ιστο-
ρικών σε μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει από τη δε-
καετία του 1940 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Υλικές συνθήκες
Ο  Χάρμαν  επιμένει  ότι  δεν  μπορούμε  να  διαχω-

ρίζουμε  την ταξική πάλη από τις υλικές συνθήκες μέ-
σα στις οποίες διεξάγεται. Οι  αλλαγές  στις παραγω-
γικές δυνάμεις στη φεουδαρχία δημιούργησαν νέες
σχέσεις παραγωγής, σχέσεις που ήρθαν σε σύγκρου-
ση με την παλιά κοινωνία όταν αυτή μπήκε σε κρίση.
Αυτές οι νέες σχέσεις δεν εκτόπισαν με μιας τη φεου-
δαρχική εκμετάλλευση, αλλά εξασφάλισαν μια μεγα-
λύτερη ή μικρότερη περίοδο μετάβασης, στη διάρκεια
της οποίας οι περίοδοι της γαλήνης ή ακόμα και της
συνεργασίας της παλιάς και της νέας (αστικής) εκμε-
ταλλεύτριας τάξης διακόπτονταν από έντονες διαμά-
χες, επαναστάσεις και εμφυλίους πολέμους.

Η υλιστική αντίληψη της ιστορίας, η μαρξιστική θε-
ωρία των αστικών επαναστάσεων δεν είναι ακαδημαϊ-
κή άσκηση, παρόλο που την έχουν πλουτίσει οι εργα-
σίες των λαμπρότερων μαρξιστών ιστορικών. Οι κοι-
νωνίες αλλάζουν με επαναστάσεις. Χρειαζόμαστε την
ιστορική γνώση και τη θεωρία στην πάλη για την ανα-
τροπή του καπιταλισμού από την εργατική τάξη. Μια
επανάσταση δηλαδή που σε αντίθεση με τις αστικές
όπως του 1789 ή του 1821 δεν θα είναι μόνο έργο της
μεγάλης πλειοψηφίας αλλά θα γίνει και για τα συμφέ-
ροντα της μεγάλης πλειοψηφίας. Σε αυτή την προ-
σπάθεια συμβάλει η έκδοση του Μαρξιστικού Βιβλιο-
πωλείου. 

Κώστας Πίττας

Ηκυβέρνηση σκόπευε να κάνει την
επέτειο των 200 χρόνων της Επα-
νάστασης του 1821 μια διεθνή φιέ-

στα με υψηλούς προσκεκλημένους στην
στρατιωτική παρέλαση. Αντί γι’ αυτά τα με-
γαλεία, φαίνεται ότι μένει με τις γελοιότητες
του εξώφυλλου του Βημαγκαζίνο και το
τσαντάκι-φουστανέλα που κρατούσε η Γιάν-
να Αγγελοπούλου στην Αερόπολη (πωλείται
έναντι του ευτελούς ποσού των 380 ευρώ).
Όμως, η επέτειος του 1821 είναι πολύ ση-
μαντική για να περιοριστεί η συζήτηση στα
δικαιολογημένα γέλια για τα καμώματα της
Επιτροπής της Αγγελοπούλου του Μαρινά-
κη και των «χορηγών». 
Είναι ανάγκη του κόσμου της Αριστεράς να
έχει απαντήσεις στους πολλούς και επίμο-
νους μύθους με τους οποίους η άρχουσα τά-
ξη σκεπάζει το 1821. Η βάση τους είναι το
αφήγημα ότι το «τρισχιλιόχρονο» έθνος ξύ-
πνησε, για κάποιο λόγο, τότε και «όλοι οι
Έλληνες ενωμένοι» πήραν το δρόμο του πε-
πρωμένου τους δίπλα στα πολιτισμένα έθνη
της Ευρώπης. “Το ίδιο πρέπει να κάνουμε
και σήμερα” είναι η μόνιμη επωδός.
Στο πέρασμα των χρόνων οι εμφάσεις μπο-
ρεί να αλλάζουν από την εξύμνηση της «πο-
λεμικής αρετής των Ελλήνων» στις «εκσυγ-
χρονιστικές απόπειρες» εμπνευσμένες από
τη «πεφωτισμένη Δύση» ή σε ένα συνδυασμό
των δύο. Άλλωστε για τη Δεξιά ιδιαίτερα το
τσαρούχι και οι παπάδες ταίριαζαν πάντα
αρμονικά με την «ευρωπαϊκή προοπτική»,
τα αμερικάνικα F-16 και τα γαλλικά Ραφάλ. 

Μια κρίσιμη καμπή 
στην πορεία της Αριστεράς
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Kαι οι
σπουδαστές
καλλι -
τεχνικών
σχολών μαζί

Σε μαζική κινητοποίηση κα-
λούν οι σπουδαστές των

καλλιτεχνικών σχολών την Τε-
τάρτη 24/3 στις 12 μες, έξω από
το Υπουργείο Πολιτισμού. Επι-
μένουν αγωνιστικά να διεκδι-
κούν να ανοίξουν οι σχολές
τους με τα απαραίτητα υγειονο-
μικά μέτρα.  Απαιτούν επίσης
από το Υπουργείο να διατεθούν
δημόσιοι χώροι για να γίνονται
τα μαθήματα και να δοθεί οικο-
νομική στήριξη στους σπουδα-
στές που έχουν ανάγκη, πάσο
και επιδότηση ενοικίου. Οι εξε-
τάσεις του Α’ εξαμήνου κανονι-
κά θα γίνονταν Φλεβάρη, αλλά ο
τρόπος και ο χρόνος διεξαγω-
γής τους είναι ακόμα στον αέ-
ρα, ενώ σε πολλές σχολές μπή-
καν βαθμοί συμβολικά καθώς
καθηγητές αρνούνται να βαθμο-
λογήσουν σπουδαστές για τις
επιδόσεις τους μέσω zoom. Από
15/3 σπουδαστές/τριες από δέ-
κα σχολές προχώρησαν σε συλ-
λογική αποχή. 

Άδεια για δια ζώσης μαθήμα-
τα πήρε το τρίτο έτος της δρα-
ματικής σχολής του Εθνικού
Θεάτρου, αλλά κανείς άλλος.
«Τα αρμόδια υπουργεία, επιλέ-
γουν να μεταχειριστούν με δια-
φορετικό τρόπο τους σπουδα-
στές αναλόγως με τη σχολή
στην οποία φοιτούν», καταγγέλ-
λει ο Σύλλογος Σπουδαστών
Σχολών Χορού, Θεάτρου και
Κιν/φου. «Η δική μας απάντηση
για ακόμη μια φορά, θα είναι η
αλληλεγγύη μας. Δεν πρόκειται
να “φαγωθούμε” μεταξύ μας,
για τις πολιτικές επιλογές της
κυβέρνησης, ίσα ίσα, με αφορ-
μή την απόφαση για τη σχολή
του Εθνικού, πιέζουμε να ανοί-
ξουν ουσιαστικά όλες οι σχολές
και χώροι πολιτισμού με τα κα-
τάλληλα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα»

Τώρα είναι η στιγμή για να
συντονιστούν οι σπουδαστές
των καλλιτεχνικών σχολών με το
φοιτητικό κίνημα που συγκρούε-
ται με την Κεραμέως και απαιτεί
να ανοίξουν όλες οι Σχολές, με
μέτρα προστασίας από τον κο-
ρονοϊό και χωρίς αστυνομία. Τα
συνθήματα ενάντια στην Μεν-
δώνη μπορούν να ενωθούν με
τα συνθήματα ενάντια στην Κε-
ραμέως.

Αποχαιρετισμός 
στον Σπύρο Κότσια
Την Δευτέρα 15/3 έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος

Κότσιας, για πολλά χρόνια πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.

Η γνωριμία της Εργατικής Αλληλεγγύης με τον
Σπύρο ξεκινάει τον Σεπτέμβρη του ’90, στις μεγά-
λες απεργίες που για τρεις βδομάδες είχαν παρα-
λύσει τα πάντα, ενάντια στις επιθέσεις του γέρου
Μητσοτάκη. Μαζικές απεργιακές φρουρές 300 σι-
δηροδρομικών, συγκρούσεις με τα ΜΑΤ στο σταθ-
μό Λαρίσης, συμμετοχή συμπαραστατών από άλ-
λους χώρους αλλά και γυναικών από τα γύρω
μπαλκόνια που έριχναν αντικείμενα και γράσα στις
γραμμές για να εμποδίζουν να ξεκινάνε τα τραίνα.
Την άνοιξη του ’99 οι σιδηροδρομικοί στη Β. Ελλά-
δα απεργούν για να εμποδίσουν τη μεταφορά
στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Γιουγκοσλαβία και η
έμπνευση που δίνουν φτάνει μέχρι την Ιαπωνία,
από όπου αντιπροσωπεία σιδηροδρομικών έρχεται
στην Ελλάδα και συμμετέχει στη διαδήλωση του
Πολυτεχνείου εκείνη τη χρονιά. 

Ο Σπύρος δεν ήταν «μόνο» μαχητικός συνδικαλι-
στής, ήταν και «ενεργός σοσιαλιστής» όπως συχνά
δήλωνε ο ίδιος. Μέλος του ΠΑΣΟΚ αρχικά, διαφορο-

ποιήθηκε από τους «εκσυγ-
χρονιστές» του Σημίτη, συμ-
μετείχε σε πολλές ομάδες
και πρωτοβουλίες.

Βρέθηκε στο πλευρό των
5 της ΟΣΕ ενάντια στην
εθνικιστική εκστρατεία για
το Μακεδονικό στις αρχές
του ’90. Συμμετείχε στο κί-
νημα ενάντια στην καπιταλι-
στική παγκοσμιοποίηση με
την Πρωτοβουλία Γένοβα
2001 και στο αντιπολεμικό

κίνημα που ακολούθησε μέχρι το 2009 στηρίζοντας
ενεργά τη Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο. Συμμε-
τείχε στο Συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ το 2011 και στις
μάχες ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες της
Χρυσής Αυγής. 

Πήρε ενεργά μέρος στις μάχες ενάντια στα Μνη-
μόνια, στις διαδηλώσεις αλλά και σε εκδηλώσεις
που οργάνωνε το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, καλώντας
σε στήριξη των ψηφοδελτίων της στις εκλογές του
2012.  Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ μέχρι την «κωλοτούμπα» το καλοκαίρι του
2015. Από όποιο μετερίζι κι αν πάλεψε επέμενε στη
«διαμόρφωση ενός κινήματος που με αξιώσεις θα
αντιπαλέψει την επίθεση στα λαϊκά συμφέροντα και
θα επιβάλλει τη δική του στρατηγική διέξοδο από
την κρίση, αποτρέποντας τις απάνθρωπες θυσίες
που απαιτούν από τους εργαζόμενους ο Καπιταλι-
σμός της καταστροφής και το αόρατο χέρι των
αγορών». 

Τον Ιούνη του 2010 δήλωνε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη: «Το κίνημα και οι κινητοποιήσεις πρέπει να
συνεχισθούν και να ενταθούν. Βέβαια εντείνονται και
οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του κ. Χρυσοχοΐδη, ο
οποίος έχει καιρό να βγει στις τηλεοράσεις να μας πει
πόσο αγαπάει τον πολίτη και νοιάζεται για την δημο-
κρατία. Έχει τους πραίτορες τώρα, που συμπεριφέ-
ρονται χειρότερα από τους πραίτορες του Πολύδωρα
και δέρνουν τον κόσμο. Κάνω έκκληση στο κόσμο να
συμμετέχει στις επόμενες κινητοποιήσεις, να υπάρξει
μεγαλύτερη αλληλεγγύη, να μην φοβάται τους αγώ-
νες και να βγει στο δρόμο για να μην περάσει αυτή η
πολιτική που θα εξαθλιώσει ολόκληρη την κοινωνία».

Γιάννης Σηφακάκης

“Οι δεκάδες συλλογικότητες και οι πολί-
τες που βρέθηκαν σήμερα στην είσο-

δο του ΧΥΤΑ Φυλής και του ΣΜΑ Σχιστού,
έδωσαν υπόσχεση να συνεχίσουν τον αγώνα
για το κλείσιμο της εγκατάστασης της Φυλής
και την ακύρωση των σχεδίων του κ. Πατού-
λη και της Κυβέρνησης για την κατασκευή
των μονάδων επεξεργασίας στη Φυλή και το
Σχιστό” αναφέρει σε ανακοίνωσή τους για
την κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στο
ΧΥΤΑ Φυλής, οι Φορείς και συλλογικότητες
Δυτικής Αττικής - Δυτικής Αθήνας - δήμων
Δυτικού Πειραιά την περασμένη Τετάρτη 17
Μαρτίου.

«Μετά την συγκέντρωση στο ΧΥΤΑ Φυλής
σχηματίστηκε αυτοκινητοπομπή που κατέλη-
ξε στο Σχιστό και συναντήθηκε με τους συγ-
κεντρωμένους στο ΣΜΑ Σχιστού… Σήμερα
ήταν η πρώτη φορά που συλλογικότητες και
άνθρωποι της αυτοδιοίκησης από το δυτικό
ημισφαίριο της Αττικής ένωσαν τις φωνές και
τα βήματά τους για να πάψει η δυτική Αττική
να είναι ο εσαεί σκουπιδότοπος όλης της Ατ-
τικής. Οι συλλογικότητες που συνδιοργάνω-
σαν τις σημερινές κινητοποιήσεις στη Φυλή
και το Σχιστό προγραμματίζουν ήδη τα επό-
μενα βήματα τους και καλούν τα δημοτικά
συμβούλια των δήμων της δυτικής Αθήνας

και του δυτικού Πειραιά αλλά και τις συλλογι-
κότητες και τους πολίτες να συντονίσουμε τα
βήματά μας. Με ενότητα και αγώνα μπορού-
με να τα καταφέρουμε!

Απαιτούμε: Άμεση διακοπή όλων των διαδι-
κασιών κατασκευής νέων μονάδων επεξεργα-
σίας σύμμεικτων απορριμμάτων σε ΦΥΛΗ και
ΣΧΙΣΤΟ, καθώς και της επέκτασης των υφι-
στάμενων υποδομών στη Φυλή (ΧΥΤΑ,
ΕΜΑΚ). Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του συ-
νόλου της εγκατάστασης της Φυλής. Ένταξη
σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστα-
σης της ευρύτερης περιοχής. Ακύρωση των
χωροθετήσεων του ν. 3164/2003, κανένας νέ-
ος ΧΥΤΑ/Υ στη Δυτική Αττική. Καμία μονάδα
καύσης απορριμματογενών καυσίμων στην
Αττική και στην υπόλοιπη χώρα. Κατάργηση
του διαβρωτικού μηχανισμού των αντισταθμι-
στικών «ωφελημάτων». Κατασκευή όλων των
αναγκαίων υποδομών -συμπεριλαμβανομέ-
νων των απαραίτητων νέων ΧΥΤΥ-, για την
υλοποίηση ενός νέου συστήματος δημόσιας
διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα έχει
βασικό στόχο τη μέγιστη δυνατή προδιαλογή
και ανάκτηση υλικών, με δίκαιη κατανομή των
όποιων βαρών και με αυστηρή τήρηση όλων
των περιβαλλοντικών διασφαλίσεων…» 

ΦΥΛΗ-ΣΧΙΣΤΟ
Όχι στην επέκταση, όχι στην καύση

«Σήμερα με βορειοδυτικό άνεμο εμφανίστηκε η εκτεταμένη θολότητα της θάλασσας η
οποία έχει πλέον γίνει διαχρονική κατάσταση, από τότε που οι χερσαίες επιχωματώσεις

της COSCO 20.000 τόνων δίπλα στο μνημείο του Θεμιστοκλή , κατέληξαν μέσα στη θάλασσα
εν μέσω καταιγίδας».

Αυτά καταγγέλλει το Παρατηρητήριο Πειραϊκής με ανάρτησή του στις 22 Μάρτη. «Το τμήμα
περιβάλλοντος της περιφέρειας που επισκέφτηκε για αυτοψία την Πειραϊκή υποτίμησε τη ρύ-
πανση και το όλο γεγονός χαρακτηρίζοντας το, μικρής έκτασης. Το λιμεναρχείο διαβιβάζει το
θέμα σε λοιπά υπουργεία, ενώ οι COSCO και ΤΕΚΑΛ θρασύτατα εμφανίζονται στα δικαστήρια
και διαψεύδουν οτιδήποτε σχετικό με ρύπανση. Περιττό να αναμένουμε δηλώσεις από την δη-
μοτική αρχή, η οποία στο θέμα αυτό τηρεί τον κανόνα: Δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω».

Στο μεταξύ στην πρόσφατη συνεδρίαση του συμβουλίου της Α’ κοινότητας Πειραιά εγκρίθη-
κε ομόφωνα καταδικαστικό ψήφισμα των ενεργειών της COSCO η οποία μετατρέπει το Παλα-
τάκι σε σταθμό μεταφόρτωσης αυτοκινήτων. Όπως αναφέρουν ανάμεσα σε άλλα σε δήλωσή
τους η Δήμητρα Βήνη και ο Σωτήρης Αλεξόπουλος από τους «Ενεργούς Πολίτες Α’ Κοινότη-
τας-Όχι Λιμάνι στην Πειραϊκή»: 

«Περιμένουμε και το Δημοτικό συμβούλιο Πειραιά να πάρει επιτέλους θέση, διότι ήδη από
τις 8 Μαρτίου έχουν γίνει δυο μεταφορτώσεις αυτοκινήτων στο Παλατάκι το οποίο υπενθυμί-
ζουμε είναι Δημοτική περιουσία που ακόμη ο Δήμος δεν έχει διεκδικήσει. Οι ενέργειες αυτές
κάνουν φανερό ότι οι προθέσεις της COSCO είναι η εκμετάλλευση των προβλητών κρουαζιέ-
ρας τόσο των ήδη υφιστάμενων όσο και των σχεδιαζόμενων στην Πειραϊκή για εμπορευματι-
κούς σκοπούς ελλείψει τουριστών κατά βούληση και κατά παράβαση των νόμων αδιαφορών-
τας πλήρως για την πόλη, την κοινωνία και τους τοπικούς θεσμούς».

Cosco, ρύπανση και αυθαιρεσίες 
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Πανεκπαιδευτικό 
την 1 Απρίλη
Tη Πέμπτη 18 Μάρτη συνεδρίασε στη

Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας το Συν-
τονιστικό των Φοιτητικών Συλλόγων

για τη συνέχεια της μάχης ενάντια στο νόμο
Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη και για τη διεκδίκηση
του ανοίγματος των σχολών με τα απαραίτη-
τα υγειονομικά μέτρα. Κέντρο της συζήτη-
σης ήταν ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης
να βάλει φρένο στους αγώνες με το πρόσχη-
μα της πανδημίας απέτυχε παταγωδώς, η
καταστολή και οι απαγορεύσεις τσακίστηκαν
όλο το προηγούμενο διάστημα από τη μαζι-
κή αντίσταση των εργαζόμενων και της νεο-
λαίας που πλημμύρισαν τους δρόμους της
Αθήνας και άλλων πόλεων πανελλαδικά. Η
Νέα Δημοκρατία δε μπορεί να περνάει νομο-
σχέδια που τσακίζουν τη δημόσια Παιδεία
και Υγεία χωρίς αντιστάσεις, είναι μια απο-
μονωμένη κυβέρνηση από τη πλειοψηφία
του κόσμου. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συνεχίζουμε
τον αγώνα μας με μεγάλο κεντρικό φοιτητικό
συλλαλητήριο τη Πέμπτη 1 Απρίλη στις 1μμ
στα Προπύλαια και άλλες πολύμορφες δρά-
σεις. Είναι κοροϊδία η κυβέρνηση να κρατάει
κλειστές τις σχολές εδώ και ένα χρόνο ενώ
δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ για να πάρει
ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τη παν-
δημία και την ίδια ώρα να περνάει νομοσχέ-
δια που διαλύουν τη δημόσια και δωρεάν εκ-
παίδευση, βάζουν ταξικούς φραγμούς, αστυ-

νομία στις σχολές, διαγραφές φοιτητών και
άλλα αντιδραστικά μέτρα καταστολής του
φοιτητικού κινήματος από τη μία και ιδιωτι-
κοποιήσεων από την άλλη. 

Από τη μεριά μας σαν ΣΕΚ στις σχολές
προτείναμε να μπει μέρα δράσης για να
ανοίξουμε τις σχολές μας στις αρχές Απρίλη
με την οργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων και
αντιμαθημάτων δια ζώσης στις σχολές. Το
φοιτητικό κίνημα έδειξε τη δυναμική του όλο
το προηγούμενο διάστημα και χρειάζεται να
κλιμακώσουμε τη σύγκρουση με τη κυβέρνη-
ση, να συνδεθούμε με τους αγώνες που δίνει
η τάξη μας όπως κάναμε επιτυχημένα με
τους φοιτητικούς συλλόγους μπροστά στις 8
Μάρτη ενάντια στον σεξισμό, στις 18 Μάρτη
ενάντια στην εκδικητική απόλυση του προ-
έδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Αγί-
ου Σάββα Κ. Καταραχιά και στις 20 Μάρτη
στη Διεθνή Μέρα Δράσης ενάντια στον Ρα-
τσισμό και τον Φασισμό. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΣΕΚ στις
σχολές δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την
επιτυχία του φοιτητικού συλλαλητηρίου στις
1 Απρίλη, δυναμώνουμε τις γενικές μας συνε-
λεύσεις και βάζουμε την προοπτική κλιμάκω-
σης των αγώνων ενάντια στη κυβέρνηση του
ρατσισμού, του σεξισμού και της τρομοκρα-
τίας που διαλύει την Υγεία και τη Παιδεία.

Αλέξανδρος Κοροβέσης
Φοιτητής ΠΑΔΑ

Αντιμαθήματα!
Η Κεραμέως και η κυβέρνηση επιμένουν να κρατούν τις σχολές κλειστές και για το εαρι-

νό εξάμηνο. Οργή και αγανάκτηση για τους χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες, διοικητι-
κούς και καθηγητές για την απόλυτη αποτυχία της κυβέρνησης να λειτουργήσουν τα

πανεπιστήμια. Νόμιζαν πως με κλειστές σχολές δεν θα μπορούσαμε να οργανωθούμε, να συ-
ζητήσουμε συλλογικά και να αγωνιστούμε για τις σπουδές μας, για τις ζωές μας, για να ζούμε
ελεύθερα. Η προσπάθεια να χτυπηθεί το φοιτητικό κίνημα με την καταστολή επίσης έπεσε στο
κενό. Ο πρύτανης του ΑΠΘ σε συνεργασία με την Κεραμέως και τον Χρυσοχοΐδη έχει εγκατα-
στήσει την ασφάλεια και τα ΜΑΤ μέσα στο πανεπιστήμιο αλλά έχει βρει απέναντί του όχι μόνο
τη νεολαία αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι από το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία των αντιμαθημάτων. Όσο αυ-
τοί κρατάνε τις σχολές κλειστές, εμείς θα τις ανοίξουμε με μαθήματα, συνελεύσεις, εκδηλώ-
σεις. Τα πανεπιστήμια θα μείνουν ζωντανά από τις συλλογικές διαδικασίες όλου του κόσμου
που αγωνίζεται για δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Η οργάνωση των αντιμαθημάτων είναι μια
σωστή πρωτοβουλία που απλώνεται πια σε αρκετα σημεία. Η αρχή έγινε στο ΑΠΘ με μάθημα
στα γρασίδια της Νομικής, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να συμμετέχουν περικυκλωμένοι
από τα ΜΑΤ. Την επόμενη μέρα αντιμάθημα οργανώθηκε στο Παιδαγωγικό του ΑΠΘ. Την Πα-
ρασκευή 19 Μαρτίου οργανώθηκε εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πανεπιστημιακών ΑΠΘ - Πα-
Μακ για το πανεπιστημιακό άσυλο στην πλατεία Χημείου. Αντίστοιχα οργανώνεται την Τετάρ-
τη 24/3 εκδήλωση για το κρατικό μονοπώλιο της βίας στα γρασίδια της Φιλοσοφικής από τον
Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών στο ΑΠΘ. Την Τετάρτη 17 Μάρτη
έγινε το πρώτο αντιμάθημα και στην Φιλοσοφική Αθήνας. Η εικόνα φοιτητών και φοιτητριών
στις κερκίδες έξω από την Φιλοσοφική να παρακολουθούν διάλεξη φιλοσοφίας είναι δείγμα
του τι σημαίνει να ανοίξουν οι σχολές κάτω από τον δικό μας έλεγχο. Θέλουμε ένα πανεπι-
στήμιο των αναγκών μας, όχι για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις και αυτό θα το κερδίσου-
με. Νέο δια ζώσης μάθημα στη Φιλοσοφική Αθήνας οργανώνεται την Τετάρτη 24/3 με θέμα
“Τι μπορεί το 1821 να σημαίνει σήμερα”.

Σαν ΣΕΚ στις Σχολές και μέσα από τα σχήματα της ΕΑΑΚ στηρίζουμε πανελλαδικά αυτή
την πρωτοβουλία και διεκδικούμε οι σύλλογοι να το οργανώσουν σε όλες τις σχολές. Θα
ανοίξουμε εμείς τις σχολές μας, θα τις ζωντανέψουμε, θα ανατρέψουμε τους νόμους τους
και την κυβέρνηση των σεξιστών, των ρατσιστών και των δολοφόνων.

ΣΕΚ στις σχολές

Τις τελευταίες βδομάδες στον Βόλο έχου-
με δει τους φοιτητικούς μας συλλόγους

να ξαναζωντανεύουν. Από τους ηλεκτρολό-
γους που ήταν στην πρώτη γραμμή της μά-
χης εξ αρχής, συνελεύσεις πραγματοποι-
ούνται και στις σχολές της Αρχ/κής, της ειδι-
κής αγωγής, της γεωπονίας, των πολιτικών
μηχανικών και αυτή τη βδομάδα του οικονο-
μικού. Οι φοιτητές εκφράζουν στον δρόμο
την οργή τους όχι μόνο για την προσπάθεια
της κυβέρνησης να διαλύσει τη δημόσια παι-
δεία αλλά και για όλες τις επιθέσεις που
φέρνει εν μέσω πανδημίας. 

Tην Παρασκευή 12/3 μετά από τη γενική
συνέλευση της Αρχιτεκτονικής αποφασίστη-
κε να καλεστεί συντονιστικό των Φ.Σ και από
κοινού να προβούμε σε τετραήμερη κατάλη-
ψη του Θόλου. Για την κατάληψη πήραν
απόφαση οι Φ.Σ Αρχιτεκτονικής, ΗΜΜΥ και
ΠΤΕΑ ενώ οι πολιτικοί μηχανικοί αποφάσι-
σαν τον αποκλεισμό του κτηρίου την Τρίτη.
Στόχος ήταν  να γίνει ο Θόλος πόλος έλξης
για όλο τον κόσμο που παλεύει. 

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε μαζική πο-

ρεία ενάντια στην καταστολή και μετά ακο-
λούθησε συντονιστικό για να οργανώσουμε
τις επόμενες δράσεις. Την Τετάρτη έγινε μια
πλούσια συζήτηση για τον σεξισμό και την
πάλη των γυναικών για την απελευθέρωσή
τους στην οποία συμμετείχαν πάνω από 40
φοιτητές/τριες. Την Πέμπτη το πρωί οι Φ.Σ
ΗΜΜΥ, πολιτικών μηχανικών βρέθηκαν έξω
από το νοσοκομείο του Βόλου για να εκφρά-
σουν την συμπαράστασή τους στους εργά-
τες της υγείας εν όψει της πανελλαδικής
στάσης εργασίας ενάντια στην απόλυση του
Κ. Καταραχιά για προσλήψεις, μονιμοποι-
ήσεις και ενίσχυση του ΕΣΥ. Το μεσημέρι
ακολούθησε πανεκπαιδευτική πορεία με πά-
νω από 300 άτομα και η ημέρα συνεχίστηκε
με την επιτυχημένη εκδήλωση για την επίθε-
ση στην παιδεία και την απάντηση μας, στην
οποία εκτός από φοιτητές τοποθετήθηκαν
εκπαιδευτικοί από την δευτεροβάθμια και
την τριτοβάθμια αλλά και ο πατέρας του Βα-
σίλη Μάγγου. 

Η κατάληψη έληξε την Παρασκευή με την
συνέλευση της Αρχ/κης η οποία πήρε από-
φαση για την πανεκπαιδευτική πορεία στη 1
Απρίλη. Συνεχίζουμε με μεγαλύτερη αυτοπε-
ποίθηση να οργανώσουμε τις υπόλοιπες συ-
νελεύσεις και να κλιμακώσουμε τον αγώνα
ενάντια στην κυβέρνηση του ρατσισμού, του
σεξισμού και της λιτότητας.

Τζένη Δερμιτζίδου

Φοιτητικό μπλοκ στη διαδήλωση της απεργιακής 8 Μάρτη.

Σπουδάστριες σχολής Θεάτρου στη διαδήλωση της απεργιακής 8 Μάρτη.

ΒΟΛΟΣ
Κατάληψη 
στον Θόλο
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Σε τραγέλαφο εξελίσσονται οι
απόπειρες της κυβέρνησης,
του υπουργού ΠΡΟΠΟ Χρυσο-

χοϊδη και της ΕΛ.ΑΣ να διαχειρι-
στούν τη γενική κατακραυγή που
έχει ξεσηκωθεί ενάντια στην αστυνο-
μική βία μετά τα διαδοχικά αίσχη
που διέπραξαν στις 7 Μάρτη στην
πλατεία και στις 9 Μάρτη, μέρα του
μεγαλειώδους συλλαλητηρίου, σε
ολόκληρη τη Νέα Σμύρνη. 

Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ο
υπουργός ΠΡΟΠΟ Χρυσοχοΐδης
υποσχέθηκε ότι «θα αλλάξουν τα
πάντα» και επιχείρησε να γυρίσει το
αρνητικό κλίμα παρουσιάζοντας τη
νέα «Λευκή Βίβλο λειτουργίας
της Ελληνικής Αστυνομίας» σαν το
«πολιτικό πλαίσιο το οποίο θα οδη-
γήσει στη συνολική μεταρρύθμιση
της αστυνόμευσης» δίνοντας έμφα-
ση «στην υιοθέτηση πολιτικών οι
οποίες προωθούν την ήπια αστυνό-
μευση». 

Μοιάζει με κακόγουστο ανέκδοτο
αυτό καθώς στις δεκάδες καταγγε-
λίες για την άγρια αστυνομική βία
κατά τη διάρκεια και το τέλος του
συλλαλητηρίου έχουν έλθει να προ-
στεθούν αυτές για τα στημένα κατη-
γορητήρια απέναντι στους συλλη-
φθέντες που προσήχθησαν στο «σω-
ρό» καθώς και καταγγελίες για
απάνθρωπες συνθήκες κράτησης,
ξυλοδαρμούς, εξευτελισμούς και
βασανισμούς μέσα στην ίδια την ΓΑ-
ΔΑ. Συγκεκριμένα: 

• Καταρρέει, ως φαίνεται, η κατηγο-
ρία για απόπειρα ανθρωποκτονίας
εναντίον του λεγόμενου «Ινδιάνου»
για τον τραυματισμό του εποχούμε-
νου αστυνομικού της ομάδας Δράση
στη Νέα Σμύρνη. Ο δικηγόρος του
κατηγορούμενου έχει ζητήσει ήδη
να αρθεί η προσωρινή κράτησή του
προσκομίζοντας βίντεο που δείχνει
ότι ο κατηγορούμενος δεν θα μπο-
ρούσε να βρίσκεται στον τόπο των
επεισοδίων στις 9 Μαρτίου. Το βίν-
τεο που έχει ήδη δημοσιευτεί στον
Τύπο είναι από «κάμερες ασφαλείας
ταβέρνας που βρίσκεται ακριβώς
απέναντι από το πάρκο “Λιμανάκι”
της Ελευσίνας. Στο πρώτο απόσπα-
σμα δείχνει τον κατηγορούμενο να
φτάνει πεζός στο πάρκο στις 18.21,
στο δεύτερο απόσπασμα δείχνει την
αποχώρηση του ίδιου και των φίλων
του στις 18.45 ενώ σε όλο το ενδιά-
μεσο διάστημα παίζουν μπάσκετ.
«Από το σημείο όπου αποδεδειγμένα
από το εν λόγω βίντεο βρίσκεται ο
κατηγορούμενος στις 18.45, η από-
σταση μέχρι την πλατεία της Ν.
Σμύρνης είναι τουλάχιστον 35 λεπτά
με όχημα και χωρίς κίνηση (ο κατη-
γορούμενος δεν έχει ούτε όχημα ού-
τε δίπλωμα οδήγησης και άπαντες
στο σημείο προσέρχονται με ΜΜΜ ή
πεζή) τονίζει ο δικηγόρος του κατη-
γορούμενου Σαράκης. Υποστηρίζον-
τας ότι το βίντεο επιβεβαιώνει πλή-
ρως τις καταθέσεις των πέντε μαρ-
τύρων υπεράσπισης και αποδεικνύει

πως η κατάθεση του γαμπρού του
«ο οποίος την έχει ανασκευάσει μέ-
χρι σήμερα ήδη τέσσερις φορές, εί-
ναι απολύτως ψευδής και αποτελεί
προϊόν μυθοπλασίας».

• Πληθαίνουν οι καταγγελίες ενάν-
τια στις απόπειρες της αστυνομίας
να φορτώσει χοντρές κατηγορίες σε
αγωνιστές που κατέβηκαν στο δρό-
μο για να διαδηλώσουν ενάντια στην
αστυνομική βία και μαζί τους και
εκείνες που αποκαλύπτουν απάν-
θρωπη μεταχείριση των συλληφθέν-
των μέσα στην ΓΑΔΑ. Πιο χαρακτη-
ριστική από αυτήν την άποψη η κα-
ταγγελία του Άρη Παπαζαχαρουδά-
κη, κατηγορούμενου για σωρεία κα-
κουργημάτων που συνελήφθη με
απίστευτο τρόπο την επόμενη μέρα
των γεγονότων στη Νέα Σμύρνη, σε
απόσταση λίγων μέτρων από το κτί-
ριο που φιλοξένησε τη συνέλευση
της αναρχικής συλλογικότητας Μα-
σόβκα, στην οποία είναι μέλος.
Όπως ανέφερε ανάμεσα σε άλλα
στη συνέντευξή του στην ΕφΣυν:

«Είχα συμμετάσχει στη διαμαρτυ-
ρία ενάντια στην αστυνομική βία και
δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο
που να με ενοχοποιεί για κάτι ή να
με συσχετίζει με το συμβάν… Αρχικά
σταμάτησε μπροστά μου μία μηχανή
με δύο άτομα που φορούσαν κου-

κούλες, έδειξα την ταυτότητά μου,
σε δευτερόλεπτα έφτασε δίπλα μου
ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και
ενώ ήταν εν κινήσει με πέταξαν στο
καπό. Με έδεσαν πισθάγκωνα με χει-
ροπέδες, μου φόρεσαν κουκούλα
και με έβαλαν στο αυτοκίνητο με
μπουνιές και κλοτσιές. Μέχρι εκείνη
την ώρα δεν ήξερα αν έχω να κάνω
με αστυνομικούς ή με μαφιόζους.
Απ’ ό,τι αποδείχθηκε, ίσως ήταν κα-
λύτερο να έχω να κάνω με μαφιό-
ζους…» 

Σαν αιχμάλωτος πολέμου
Μέσα στη ΓΑΔΑ «δεξιά και αριστε-

ρά διέκρινα πως ήταν παρατεταγμέ-
νοι δεκάδες αστυνομικοί. Με έβγα-
λαν έξω και άρχισαν να με χτυπάνε,
με πέταξαν στο ασανσέρ και μου
έλεγαν “θα βιάσουμε μέχρι και το
κουτάβι σου”» συνεχίζει η καταγγε-
λία. «Συνέχιζα να είμαι δεμένος πι-
σθάγκωνα και να φοράω κουκούλα,
σαν αιχμάλωτος πολέμου. Από το
γραφείο αυτό δεν ξέρω πόσοι πέρα-
σαν… Άλλοι με χτυπούσαν χωρίς να
μιλάνε, άλλοι με έβριζαν, μου ζητού-
σαν επανειλημμένα να πω ποιας
ομάδας είμαι οπαδός… Κάποια στιγ-
μή έσβησαν τα φώτα και τότε το μό-
νο φως που μπορούσα να διακρίνω
ήταν όταν ανοιγόκλεινε η πόρτα για
να μπει κάποιος να με χτυπήσει. Δεν

υπήρχε σημείο του σώματός μου
που να μη χτυπηθεί επί ένα οκτάω-
ρο… Πλέον ήμουν στον 12ο όροφο
και είχε μόλις τελειώσει ο πρώτος
γύρος βασανισμού μου. Ο δεύτερος
ξεκίνησε δείχνοντάς μου ένα παρά-
θυρο και λέγοντάς μου: «Αν θες να
λυτρωθείς, δεν θα σε εμποδίσει κά-
ποιος…»

• Ο τρόπος με τον οποίο, υπουργείο
ΠΡΟΠΟ και ΕΛ.ΑΣ επιχειρούν να
απαντήσουν στις καταγγελίες, απο-
δεικνύει ότι βρίσκονται σε πλήρη
σύγχυση. Στην αρχή με ανακοίνωσή
του το ίδιο το υπουργείο προαποφά-
σισε ότι «οι καταγγελίες της εφημε-
ρίδας είναι απολύτως ψευδείς και
ακραία δυσφημιστικές για την Ελλη-
νική Αστυνομία» και ζήτησε από την
ΕφΣυν να δημοσιεύσει το κείμενο
της διάψευσης. Είναι τέτοια η
«σπουδή» του ώστε στην ανακοίνω-
ση αναγράφεται λανθασμένα το
όνομα του Παπαζαχαρουδάκη ως
«Δημήτρης» και όχι Άρης! Αλλά κά-
ποιες ώρες αργότερα όπως αναφέ-
ρει η εφημερίδα ο καταγγέλλων
«κλήθηκε τηλεφωνικά για κατάθεση
από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υπο-
θέσεων της ΕΛ.ΑΣ. (ΔΕΥ), ενώ το
απόγευμα του απεστάλη και έγγρα-
φη κλήση. Δεν μπορεί να φανταστεί
κανείς πιο κραυγαλέα ομολογία του

υπουργείου ότι ήταν απολύτως αυ-
θαίρετα όσα περιλαμβάνονταν στην
προχθεσινή ανακοίνωση σε βάρος
μας σχετικά με τις επίμαχες καταγ-
γελίες… Μόνο που είναι πολύ αργά,
γιατί η ΔΕΥ θα εξετάσει ένα περι-
στατικό για το οποίο έχει ήδη απο-
φανθεί η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. -δηλαδή
η προϊστάμενη αρχή- ότι είναι “ανύ-
παρκτο”». 

Ακολούθησε εξώδικο στην ΕφΣυν
γιατί δημοσίευσε τις καταγγελίες
των πολιτών, το οποίο υπογράφουν
22 αστυνομικοί της ΓΑΔΑ «ενώ στα
σχετικά άρθρα δεν κατονομαζόταν
κανένας απ’ αυτούς» όπως αναφέ-
ρεται χαρακτηριστικά στην εφημερί-
δα. Λίγο μετά την επίδοση του εξω-
δίκου των 22, εκδόθηκε ανακοίνωση
της ΕΛ.ΑΣ, στην οποία αναφέρεται
ότι “η ΓΑΔΑ ουδέποτε απέστειλε
εξώδικο σε εφημερίδες και γενικά
σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενη-
μέρωσης”». Αλλά την Κυριακή, ακο-
λούθησε η δημοσίευση στο Docu-
mento ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλλη-
ψης εναντίον του Κώστα Βαξεβάνη
έπειτα από μήνυση των 22 αστυνομι-
κών της ΓΑΔΑ γιατί δημοσίευσε το
αντίστοιχο εξώδικο που έλαβε και τα
ονόματά των αστυνομικών που το
υπέγραφαν! Όπως σημειώνει σε δη-
μοσίευμα του το Documento «είναι
ανήκουστο, να στέλνουν κάποιοι
εξώδικο σε εφημερίδα για να δημο-
σιευθεί, αλλά το όνομα αυτών που
το στέλνουν να θεωρείται προσωπι-
κό δεδομένο».

Ανακοίνωση για τα αστυνομικά
εξώδικα έβγαλε και η ΕΣΗΕΑ αναφέ-
ροντας ανάμεσα σε άλλα: «Το Δ.Σ.
της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει ότι απο-
στολή των δημοσιογράφων είναι να
ελέγχουν την εξουσία και να δίνουν
φωνή στους πολίτες...Τα αστυνομι-
κά όργανα πριν κάνουν υποδείξεις
για τη δημοσιογραφική δεοντολογία
θα ήταν καλύτερο να πείσουν την
ελληνική κοινωνία ότι απομονώνουν
και καταδικάζουν απερίφραστα τα
περιστατικά βίας και αυθαιρεσίας».

Στο μεταξύ πληθαίνουν και οι κα-
ταγγελίες που αποκαλύπτουν από-
πειρες συγκάλυψης μέσα στην
ΕΛ.ΑΣ. Μετά την αποκάλυψη την πε-
ρασμένη βδομάδα της απόπειρας
κουκουλώματος του φονικού ατυχή-
ματος με το υπηρεσιακό της Μπακο-
γιάννη και τον τροχαίο που έλεγε
«εξαφανίσου» σε αυτόπτη μάρτυρα,
χάρη σε βίντεο που τραβήχτηκε στο
σημείο, στο φως τη δημοσιότητας
από το news 247 ήρθαν τα βίντεο
από την επίθεση των ΜΑΤ μέσα σε
καφετέρια στην πλ. Αγίου Ανδρέα
στη Λαμπρινή τον περασμένο Νοέμ-
βρη. Είναι τα ΜΑΤ που καταγράφον-
ται να επιτίθενται με γκλομπ και χη-
μικά ενάντια σε διαδηλωτές και κα-
θήμενους που έπιναν τον καφέ τους,
ανάμεσα σε αυτούς και παιδιά, απο-
δεικνύοντας πόσο ψεύτικες ήταν οι
ανακοινώσεις της αστυνομίας για
«επίθεση των διαδηλωτών». 

Γιώργος Πίττας
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Τα “κουκουλώματα”
Χρυσοχοΐδη δεν περνάνε

20 Μάρτη, Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡIΣΜΟΣ

Στάση εργασίας 31 Μάρτη
Πανελλαδική 9 Απρίλη

Απεργιακή κινητοποίηση για τους ερ-
γαζόμενους στον επισιτισμό και
τους διανομείς καλεί το Συνδικάτο

Επισιτισμού – Τουρισμού Ν. Αττικής την
Τετάρτη 31 Μάρτη. Έχει κηρύξει 4ωρη
στάση εργασίας για εκείνη τη μέρα από
τις 10πμ μέχρι τις 2μμ, συγκέντρωση στο
Σύνταγμα στις 12 το μεσημέρι και μοτοπο-
ρεία. Κεντρικά αιτήματα η διασφάλιση των
θέσεων εργασίας και του εισοδήματος και
τα μέτρα προστασίας για τη ζωή και την
υγεία των εργαζόμενων. 

Την ώρα που οι νεκροί από τον κορονοϊό
φτάνουν τις πολλές δεκάδες καθημερινά,
που ασθενείς μένουν εκτός ΜΕΘ και τα νο-
σοκομεία στενάζουν, η κυβέρνηση οργα-
νώνει το άνοιγμα του επισιτισμού και την
έναρξη του τουρισμού με μόνο γνώμονα
τους οικονομικούς δείκτες εις βάρος της
στήριξης του ΕΣΥ και της προετοιμασίας
για άνοιγμα με ασφαλείς υγειονομικούς
όρους. Και για ακόμη μια φορά, αυτές τις
καταστροφικές προτεραιότητες καλούνται
να τις πληρώσουν οι εργαζόμενοι με κίνδυ-
νο την υγεία και τα εργασιακά τους δι-
καιώματα.

Ένας χρόνος
Κλείνει κοντά ένας χρόνος που δεκάδες

χιλιάδες εργαζόμενοι που δούλευαν σε
μαγαζιά που έβαλαν λουκέτο λόγω πανδη-
μίας επιβιώνουν με τα πενιχρά επιδόματα
ειδικού σκοπού. Άλλοι λόγω της μαύρης
εργασίας δεν έπαιρναν ούτε αυτά, ενώ
πολλοί έχασαν και τη δουλειά τους. Το
άνοιγμα του επισιτισμού με τους όρους
της κυβέρνησης θα είναι σφαγείο για τους
εργαζόμενους και όχι ανακούφιση από τα
παραπάνω. Η πίεση για να μην μπει μόνιμο
λουκέτο, για να καλυφθεί η «χασούρα» και
να βγει κέρδος από τη λειτουργία της επι-
χείρησης θα μεταφερθεί στους μισθούς
που θα κοπούν, στην ελαστική εργασία και
την εντατικοποίηση που θα εκτιναχθεί σε
νέες διαστάσεις και σε νέες χαμένες θέ-
σεις εργασίας. 

Από την άλλη, μαζικές εταιρίες εστίασης
και διανομής φαγητού αύξησαν κατακόρυ-
φα τον τζίρο και τα κέρδη τους. Αυτό δεν
μεταφράστηκε ούτε σε προσλήψεις, ούτε
σε καλύτερες αποδοχές και δικαιώματα
για τους εργαζόμενους. Στις πλάτες -και
στις χαμένες ζωές- των διανομέων στηρί-
χτηκαν τα υπερκέρδη. Υπό την απειλή της
απόλυσης, η δουλειά γινόταν με εξαντλητι-
κά ωράρια σε αντίξοες συνθήκες, σε κακο-
καιρία και κάτω από αφόρητη πίεση. 

Όπως καταγγέλλει η Συνέλευση Βάσης
Εργαζομένων Διανομέων Ιωαννίνων: «Ο τό-
πος γέμισε αστυνομία εν μέσω lockdown
και οι ντελιβεράδες δέχονται ελέγχους αν
έχουν τις βεβαιώσεις μετακίνησής τους κα-
τά το ωράριο. Στους χώρους δουλειάς,
γιατί δεν έχει πάει να ελέγξει κανείς αν
εναρμονίζεται το δηλωθέν ωράριο με το

πραγματικό. Γιατί δεν πήγε να ελέγξει αν οι
εργοδότες παρέχουν ΟΛΑ τα μέτρα προ-
στασίας, το τονίζουμε, ΟΛΑ, για την ασφά-
λεια και υγεία των εργαζομένων; Όχι μόνο
μάσκες. Αλλά και αδιάβροχα, κράνη, επιμε-
λώς συντηρημένο δίκυκλο. Πόσες φορές
πήγανε για έλεγχο, βρήκαν παράβαση και
ουδέποτε την βεβαιώσανε με πρόστιμα;

Έτσι, για τρίτη φορά φέτος, καταθέσαμε
αίτημα σήμερα στο Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας Ιωαννίνων, με αυτά τα ζητήματα.
Δεν περιμένουμε πολλά. Και τις άλλες φο-
ρές τίποτα δεν μας απάντησαν, μόνο αορι-
στολογίες».

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εί-
ναι ο ενορχηστρωτής αυτής της κατάστα-
σης. Με νύχια και με δόντια προσπαθεί να
νομιμοποιήσει τον εργασιακό μεσαίωνα και
να τσακίσει κάθε αντίσταση από τα κάτω.
Από το φθινόπωρο εντάθηκε η προσπά-
θεια να νομοθετήσει αντεργατικούς νό-

μους και να καταστείλει τις κινητοποιήσεις
με ναυαρχίδα τον νόμο που θα κατέβαζε
το Υπουργείο Εργασίας με τον Βρούτση
αρχικά και με τον Χατζηδάκη τώρα, αλλά
το πάνε από αναβολή σε αναβολή κάτω
από την πίεση του εργατικού κινήματος. Η
απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης
31/3 στον επισιτισμό και τους διανομείς, η
πανελλαδική κινητοποίηση στις 9/4 σε όλο
τον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού και
ο συντονισμός με όλο το εργατικό κίνημα
μπορεί να τσακίσει τα σχέδια της κυβέρνη-
σης και να επιβάλλει το άνοιγμα του κλά-
δου με τους δικούς μας όρους: συλλογι-
κές συμβάσεις με αυξήσεις, απαγόρευση
των απολύσεων και επαναπροσλήψεις, εμ-
βολιασμό όλων των εργαζόμενων, επίταξη
των κλειστών ξενοδοχείων και κρατικοποί-
ηση της σίτισης για τις ανάγκες των εργα-
ζόμενων, των φτωχών, των προσφύγων.

Μάνος Νικολάου

Το Σάββατο 13/3 πήγα κανονικά στην δουλειά μου στο κατάστημα του Σκλαβενί-
τη στην Αλικαρνασσό στο Ηράκλειο Κρήτης που εργαζόμουν σαν καθαρίστρια

περίπου 2,5 χρόνια... Κάποια στιγμή ήρθε στο κατάστημα ο κύριος Πουλακάκης Ιπ-
ποκράτης, γενικός διευθυντής του Σκλαβενίτη στο Ηράκλειο έχοντας νεύρα....

Ενώ από το πρωί στις 6, προσπαθούσα να εφαρμόσω τις ανεδαφικές εντολές
που μου είχε αφήσει, με κίνδυνο να τραυματιστώ και να σπάσω την μηχανή με την
οποία καθάριζα το μαγαζί, μισή ώρα πριν σχολάσω και ενώ εκείνη την ώρα καθάρι-
ζα τον όροφο, ήρθε μπροστά μου μην αφήνοντας με να κάνω την δουλειά μου και
μου ζήτησε να αφήσω τα σκουπίδια στην μέση του διαδρόμου και να πάω να καθα-
ρίσω την παραλαβή.

Επειδή του ζήτησα να τελειώσω 10 λεπτά αυτό που έκανα και να πάω μετά, μου
επιτέθηκε λεκτικά λέγοντας μου ότι είμαι ανάγωγη, ότι έχω ψυχολογικά και να φύ-
γω από το μαγαζί. Φεύγοντας από την δουλειά, ο κύριος Πουλακάκης δεν με άφη-
σε να φύγω κανονικά από την είσοδο του καταστήματος και να υπογράψω το πα-
ρουσιολόγιο, αλλά από την παραλαβή αφού πρώτα έκανε έλεγχο στην τσάντα μου
λες και ήμουν εγκληματίας, θέλοντας να με ταπεινώσει....

Κύριε Πουλακάκη εγώ θα βρεθώ στην ανεργία γιατί δεν ενέδωσα στο καπρίτσιο
σας, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσεις για αυτή την άδι-
κη και τραμπούκικη συμπεριφορά.... Είμαι εργαζόμενη και απαιτώ σεβασμό και για
την δουλειά μου και για την προσωπικότητα μου....

Αυτή η συμπεριφορά δεν αξίζει σε κανένα εργαζόμενο ούτε δικό σας αλλά και σε
όποια συνάδελφο στείλουν εκεί....

Αγγέλα Χαραλαμπάκη

Τραμπουκισμοί και απολύσεις

Πάνω από 70 θέατρα, όπερες, σκηνές χορού και
χώροι Πολιτισμού σε πολλές πόλεις σε όλη τη
Γαλλία τελούν υπό κατάληψη από τους εργά-

τες της Τέχνης. Ζητούν από την κυβέρνηση του Μα-
κρόν να ξανανοίξουν οι χώροι του Πολιτισμού, να στη-
ριχτούν οικονομικά και να παρθεί πίσω η μεταρρύθμι-
ση των ταμείων ανεργίας που πλήττει σημαντικά τους
ανέργους, τους εποχικούς και επισφαλείς εργαζόμε-
νους. 

Όλα ξεκίνησαν στις 4 Μάρτη, όπου πραγματοποι-
ήθηκαν οι μαζικές διαδηλώσεις «Πολιτισμός σε κίνδυ-
νο» σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας. Στο Παρίσι κατά
τη διάρκεια της πορείας, μια ομάδα διαδηλωτών έκα-
νε κατάληψη στο ιστορικό θέατρο Odeon, ένα από τα
έξι εθνικά θέατρα της Γαλλίας. Σχεδόν δύο βδομάδες
αργότερα, οι καταλήψεις είχαν ήδη εξαπλωθεί σε όλη
τη Γαλλία και οι καταλήψεις έγιναν κέντρα αγώνα και
συντονισμού. Τα συνδικάτα στηρίζουν αυτό το κίνημα,
όπως και οι σπουδαστές σε καλλιτεχνικές σχολές.
Μάλιστα οι σπουδαστές είναι αυτοί που προχώρησαν
σε μια από τις πρώτες καταλήψεις μετά το Odeon,
στο Εθνικό Θέατρο Λα Κολίν.  

Κεντρικό αίτημα του κινήματος είναι η απόσυρση
της μεταρρύθμισης για την ασφάλιση της ανεργίας. Τι
σχέση μπορεί να έχει αυτό με τους καλλιτέχνες; Ότι,
όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στη Γαλλία, η επισφά-
λεια και η μη σταθερή εργασία είναι κανόνας για τους
εργαζόμενους στον κλάδο του Πολιτισμού. Ταυτόχρο-
να με αυτό το αίτημα το κίνημα διευρύνεται με συμμε-
τοχή και άλλων κλάδων με εποχικούς εργαζόμενους,
όπως ο επισιτισμός, τουρισμός, ξεναγοί…, και αντα-
ποκρίνεται στον θυμό και στην απελπισία εκατομμυ-
ρίων ανέργων στη Γαλλία. Ενώ τον περασμένο χρόνο,
οι φιλανθρωπικές οργανώσεις έχουν εντοπίσει περισ-
σότερους από 1 εκατομμύριο νέους φτωχούς και αύ-
ξηση περίπου 30% στον αριθμό των δικαιούχων επισι-
τιστικής βοήθειας, η κυβέρνηση επιμένει να επιβάλει
μια μεταρρύθμιση των ταμείων ανεργίας τόσο άδικη
όσο και κυνική. Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμή-
σεις, αυτό θα οδηγήσει σε δραστική μείωση του πο-
σού των παροχών για τουλάχιστον 830.000 άτομα. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το κίνημα των καλλι-
τεχνών και των καταλήψεων πολιτιστικών χώρων γίνε-
ται κέντρο μιας πιο συνολικής αντίστασης στην κυ-
βέρνηση του Μακρόν. Ο απεργιακός συντονισμός με
όλη την εργατική τάξη είναι το επόμενο βήμα που
χρειάζεται να γίνει για να κερδίσουν τον πόλεμο ενάν-
τια στον Μακρόν και τα αφεντικά.  

ΓΑΛΛΙΑ
Καταλήψεις 
θεάτρων!
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ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/3
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλατεία Λαού 6.30 μμ
ΠΑΤΡΑ
My Market Αγ. Αντρέας 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Νέγρη 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ 
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβα 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική  Λαϊκή  11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μ
ΙΛΙΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 12μ
A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ   ΗΣΑΠ 12μ
K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΘΗΣΕΙΟ   
Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αγορά  11.30πμ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κεντρική Πλατεία 6μμ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πλατεία 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Λαϊκή Πευκάκια 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ 
Πεζόδρομος Ερμού 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πασαλιμάνι 12μ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Περιβολάκι 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Νίκης και Εθ. Αμύνης  12μ 
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Μαρτίου 11 πμ
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ Λαϊκή Παυσανία  11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11.30 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή Πατέλες 12μ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 12μ
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/3
ΑΙΓΑΛΕΩ 
Μπαρουτάδικο Ιερά Οδός 11.30πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/3
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
ΑΒ Δεκελείας 6.30μμ

Εξορμήσεις

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7μμ, fb: ΣΕΚ Πετρούπολης
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Γεωργία Τάκη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7μμ,
fb: ΣΕΚ Ίλιον-Αγ.Ανάργυροι
Η κυβέρνηση στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7.20μμ,  Skype: bit.ly/sek-
peristeri fb: ΣΕΚ Περιστερίου
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέας Ιωνίας - SEK Neas Ionias
Δημοκρατία, κράτος και πλούτος
Ομιλητής: Αντώνης Παπαηλίου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 8μμ, 
Το 1821 και οι αστικές επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Πετράκη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 8μμ,  Skype: bit.ly/sekma-
rousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Οι κοινωνίες αλλάζουν με επαναστάσεις
Ομιλητής: Θανάσης Βύνιας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7.30μμ, 
fb.com/sekxalandri
Δημοκρατία, κράτος και πλούτος
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7.30μμ,
fb.com/sekxalandri
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Κυβέρνηση στη δίνη της κρίσης
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Δημοκρατία, κράτος, πλούτος
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη 
200 χρόνια από την επανάσταση του 21 –
Οι κοινωνίες αλλάζουν με επαναστάσεις
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 8μμ, fb: Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη στη Θεσσαλονίκη
Κυβέρνηση στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7.30μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 6.30μμ, fb: Σ.Ε.Κ Πάτρας
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Ιωαννίνων
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7μμ, 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και Skype:
bit.ly/sekilisia fb: ΣΕΚ Ιλισίων
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7μμ, 
σαλόνι εστίας Δ’ ΦΕΠΑ και Skype:
bit.ly/sekzografou fb: ΣΕΚ Ζωγράφου
Μπορεί η τεχνολογία να γίνει «σωτήρας»
του καπιταλισμού;
Ομιλήτρια: Λείρυα Μπέκα

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7.30μμ, Skype: bit.ly/se-
knsmyrni fb: ΣΕΚ Νέας Σμύρνης
Υποχρεωτική συνεπιμέλεια: βήμα μπροστά
ή πίσω;
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7.15μμ, δημαρχείο, 
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ. 
Μπορεί η τεχνονολογία να γίνει «σωτή-
ρας» του καπιταλισμού;
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7μμ, Skype: bit.ly/SEKAM-
PELO fb: ΣΕΚ Αμπελοκήπων
Πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός ενάντια στα
μέτρα της Κεραμέως

Ομιλήτρια: Αθανασία Κατσούλη

ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, fb ΣΕΚ Γκύζη 7.30μμ
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7μμ,  fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
Ενάντια στο σεξισμό, ενάντια στο σύστημα
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Κυψελης
Ενάντια στο σεξισμό, ενάντια στο σύστημα
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7.30μμ, 
https://meet.jit.si/PyrinasThiseio 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα – Πετρά-
λωνα Θησείο
Κυβέρνηση στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7.30μμ, 
https://meet.jit.si/PyrinasThiseio 
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα – Πετρά-
λωνα Θησείο
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 7μμ,
https://meet.jit.si/PyrinasXamosterna
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 7μμ,
https://meet.jit.si/PyrinasXamosterna
Κυβέρνηση στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/3, 6.30μμ, 
Skype: ilirida.mb2
200 χρόνια από την επανάσταση του 1821
– Οι κοινωνίες αλλάζουν με επαναστάσεις
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/3, 6.30μμ, 
Skype: ilirida.mb2
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 8μμ, 
fb: ΣΕΚ Νέος Κόσμος-Κουκάκι
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 7.30μμ ΣΕΚ Γαλάτσι
Δημοκρατία, κράτος, πλούτος
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Πατήσια
Μπορεί η τεχνονολογία να γίνει «σωτή-

ρας» του καπιταλισμού;
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 8μμ, 
fb ΣΕΚ Πυρήνας Κερατσινίου
Κυβέρνηση στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 8μμ  δημαρχείο Νίκαιας 
fb: ΣΕΚ πυρήνας Νίκαιας – Κορυδαλλού
Μπορεί η τεχνονολογία να γίνει «σωτή-
ρας» του καπιταλισμού;
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 8μμ, Skype: bit.ly/sekellini-
kou fb: ΣΕΚ πυρήνας Ελληνικού
Ενάντια στο σεξισμό, ενάντια στο σύστημα
Ομιλήτρια: Μαρία Βολτέρα

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 7μμ,  Skype: bit.ly/sekpa-
grati fb: ΣΕΚ Παγκράτι
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 7.30μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 8μμ, fb: ΣΕΚ Ξάνθης
Κυβέρνηση στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 7μμ, link: bit.ly/sekvolos 
fb: ΣΕΚ Βόλου
150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Τζένη Δεμιρτζίδου

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 8μμ fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
Μπορεί η τεχνονολογία να γίνει «σωτή-
ρας» του καπιταλισμού;
Ομιλήτρια: Νένα Παμπουκίδου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 7.30μμ, 
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Μπορεί η τεχνονολογία να γίνει «σωτή-
ρας» του καπιταλισμού;
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/3, 8μμ, fb: Σ.Ε.Κ Χανίων
Κυβέρνηση στη δίνη της κρίσης
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι με-
γάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε
όλοι μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε
να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνα-
τούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύ-
χει μόνο εάν είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττή-
θηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας
αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επι-
κράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της
Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου
τύπου καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Αναρτήθηκε στις 18/3 για δημόσια δια-
βούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης το διαβόητο νομοσχέδιο της υπο-

χρεωτικής συνεπιμέλειας και θα είναι ανοιχτό
μέχρι την 1η Απρίλη. 

Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει αρκετά
από αυτά που υποσχόταν ο Τσιάρας στους
“Ενεργούς Μπαμπάδες”, όπως η εναλασσόμε-
νη κατοικία ή το 50% του χρόνου. Είναι μια νί-
κη, αποτέλεσμα της έκρηξης του γυναικείου
κινήματος, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομά-
δες. Ο προτεινόμενος νόμος όμως παραμένει
στον πυρήνα του λανθασμένος: υπακούει στη
λογική ότι αυτό που κατά κοινή παραδοχή
πρέπει να κατορθωθεί, η συνεπιμέλεια, περνά-
ει μέσα από ενιαίες προβλέψεις – διατάξεις
και επιβολή. Την ίδια ώρα μάλιστα που ο βασι-
κότερος λόγος που οι οικογένειες περνάνε
κρίση και η ανατροφή των παιδιών είναι δύ-
σκολη, είναι οι πολιτικές τόσων χρόνων που
επιτίθενται στους εργαζόμενους γονείς, σπέρ-
νουν τη φτώχεια και την απογοήτευση, κατα-
στρέφουν την ψυχική υγεία και φορτώνουν
στους γονείς και ιδιαίτερα στις μητέρες ασή-
κωτα βάρη.

Ήδη από το πρώτο άρθρο, είναι εμφανή τα
προβλήματα, κάνοντας λόγο για το “συμφέ-
ρον του τέκνου”, μια ασαφή και γενικόλογη
έννοια. Η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας
σχετικά με το “συμφέρον του παιδιού” συνεχί-
ζεται ξεδιάντροπα, με την Παιδεία ακόμη κλει-
στή, τα στρατόπεδα ακόμα γεμάτα ανήλικα
προσφυγόπουλα σε άθλιες συνθήκες, την
υφυπουργό Εργασίας Δ. Μιχαηλίδου να ανα-
κοινώνει ότι η ΕΛΑΣ (!) θα αναλαμβάνει να
βρίσκει ποιος πρέπει να επιμεληθεί για τα παι-
διά των κρατούμενων ή συλληφθέντων, αντί
για τις μέχρι τώρα υπεύθυνες κοινωνικές υπη-
ρεσίες.

Ακόμα ένα ενδεικτικό σημείο του ότι το νο-
μοσχέδιο εγκλωβίζει τους φτωχούς, επισφα-
λώς στεγαζόμενους ή επισφαλώς εργαζόμε-
νους γονείς, άρα ιδίως τις φτωχές μητέρες,
είναι το άρθρο 12 στο οποίο αναφέρεται: “Για

τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου
που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινω-
νίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το
τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμ-
φωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική
απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός
από τους γονείς”. Παράλληλα το νομοσχέδιο
κάνει λόγο για “διατάραξη της συναισθηματι-
κής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα”,
ένα επιχείρημα που έχει γίνει εργαλείο στα
χέρια των “Ενεργών Μπαμπάδων” με την ψευ-
δοεπιστημονική ονομασία “γονεϊκή αποξένω-
ση”. Πρόκειται για ένα σεξιστικό επιχείρημα,
αυτό της “γυναίκας μέγαιρας” που εκμεταλ-
λεύεται τον χρόνο της με το παιδί για να το
στρέψει ενάντια στον πατέρα.

Στο άρθρο 13 ο υπό διαβούλευση νόμος
ορίζει τον χρόνο που περνά το παιδί με τον
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει στο 1/3. Στον

πάγκο του χασάπη δηλαδή ο χρόνος, λες και
είναι απλά μια ποσότητα. 

Για τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας
ή σεξουαλικών εγκλημάτων από γονιό απαιτεί-
ται να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για να
υπάρξει αποκλεισμός ή περιορισμός της επι-
κοινωνίας. Δηλαδή δεν αρκεί πια να τελεσιδι-
κήσει η υπόθεση στο εφετείο, κι αυτό σημαί-
νει κι άλλα επιπλέον χρόνια στα δικαστήρια
και χωρίς αποκλεισμό του κακοποιητή.

Ακόμη και στην υπόθεση Λιγνάδη συνεχίζον-
ται οι προκλήσεις, με την αστυνομία να καθυ-
στερεί 10 ολόκληρες ημέρες να κάνει έρευνα
στο σπίτι του -και παρόλα αυτά να βρίσκει τεκ-
μήρια που επιβεβαιώνουν το μέρος του κατη-
γορητηρίου που έχει να κάνει με ανήλικους
πρόσφυγες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες έρ-
χεται η κυβέρνηση να πει ότι το κράτος θα
συμμορφώσει με το έτσι θέλω τους γονείς “για
το καλό των παιδιών”. Αυτός ο νόμος δεν πρέ-
πει να περάσει. Γυναικείες συλλογικότητες κα-
λούν το Σάββατο στις 2μμ στην πλατεία Συν-
τάγματος κινητοποίηση με σύνθημα “#Αμετά-
κληταΟΧΙ στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια”.

Αφροδίτη Φράγκου
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Όχι στην αναγκαστική 
συνεπιμέλεια

Η φετινή 8 Μάρτη ήταν μια ημέρα
ορόσημο. Χιλιάδες κόσμου, ορ-
γανωμένου σε σωματεία, συνδι-

κάτα, φοιτητικούς συλλόγους, τοπικές
κινήσεις, γυναικείες και ΛΟΑΤΚΙ+ ορ-
γανώσεις, μεταναστευτικές κοινότητες
και επιτροπές προσφύγων και προσφυ-
γισσών, διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα
ενάντια στην κυβέρνηση που καλύπτει
τους πλούσιους εκβιαστές. Η 8 Μάρτη
γιορτάστηκε απεργιακά και μαχητικά
μέσα σε φοβερές συνθήκες, ενώ για
εβδομάδες το φοιτητικό κίνημα βρισκό-
ταν σε ξεσηκωμό ενάντια στην Κεραμέ-
ως και τον Χρυσοχοΐδη, ενώ στις γειτο-
νιές ο κόσμος διαδήλωνε ενάντια στην
αστυνομική βαρβαρότητα, ενώ οι απο-
καλύψεις στο πλαίσιο του ελληνικού
#metoo συνεχίζονταν αμείωτα.

Πιο έντονα από κάθε άλλη χρονιά, η
8 Μάρτη έβαλε τις βάσεις για τη συνέ-
χιση της πάλης για την απελευθέρωση.
Ανέδειξε τον ρόλο των σωματείων στη
συλλογική αντιμετώπιση των σεξουαλι-
κών παρενοχλήσεων, οι οποίες, επίσης
πιο έντονα από ποτέ, φαίνεται πόσο
συσχετισμένες είναι με την εργοδοτική
αυθαιρεσία. Τον κομβικό τους ρόλο
επίσης στην υπεράσπιση των εργατι-
κών δικαιωμάτων και των θέσεων εργα-
σίας, τη διεκδίκηση ίσης αμοιβής για ίση εργασία και συλλογικών συμ-
βάσεων ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες, τη διεκδίκηση για μόνι-
μες μαζικές προσλήψεις στο κοινωνικό κράτος ώστε να μη βαραίνει
την οικογένεια και τη γυναίκα η αυξημένη ανάγκη για φροντίδα μέσα
στην πανδημία.

Μπροστά μας έχουμε και τη μάχη ενάντια στο κράτος και τους μηχα-
νισμούς καταστολής, των οποίων η μερίδα του λέοντος στις παρενο-
χλήσεις και τη συγκάλυψη τέτοιων περιστατικών φάνηκε τις τελευταίες
ημέρες. Από τους μπάτσους που κακοποίησαν τη 18χρονη συλληφθεί-
σα της Νέας Σμύρνης μέχρι το γεγονός ότι πέρασαν 10 ολόκληρες μέ-
ρες από τη σύλληψη του Λιγνάδη για να γίνει έρευνα στο σπίτι του, η
αστυνομία παίζει έναν βρώμικο ρόλο στο θέμα της κακοποίησης. Και

υπηρετεί μια βρώμικη κυβέρνηση που
ενώ όλες οι έρευνες δείχνουν αύξηση
των περιστατικών ενδοοικογενειακής
βίας την τελευταία χρονιά, βγάζει σε
διαβούλευση το κατάπτυστο νομοσχέ-
διο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας.
Όλα αυτά ενώ η δίκη των δολοφόνων
του Ζακ, στην οποία εμπλέκονται και
τέσσερις αστυνομικοί, έχει πάει έναν
ακόμη ολόκληρο χρόνο πίσω, δηλαδή
τρία χρόνια μετά τη δολοφονία.

Η εγκληματική διαχείριση της πανδη-
μίας, οι επιθέσεις στην εργατική τάξη
για να πληρώσει το νέο βάθεμα της
κρίσης, η επιστροφή αντιδραστικών
ιδεολογημάτων όπως το “Πατρίς –
Θρησκεία – Οικογένεια” ή η αμφισβή-
τηση του δικαιώματος στην έκτρωση, ο
ολοένα και πιο δολοφονικός ρατσι-
σμός, δείχνουν ότι η απελευθέρωση
συνδέεται άρρηκτα με την μάχη να
απαλλαγούμε από αυτό το επικίνδυνο
σύστημα. Κι αυτή είναι μια πάλη όλων
των εργατών κι εργατριών.

Για να συζητήσει και να βάλει τις συ-
νέχειες σε όλα αυτά τα ζητήματα, η Κί-
νηση για μια Απεργιακή 8 Μάρτη, καλεί
σε ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση το
Σάββατο 27 Μάρτη στις 6μμ. Θα μιλή-
σουν: Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός
νοσ. Γεννηματάς, συντ. της Κίνησης

για την απεργιακή 8 Μάρτη, Φωτεινή Σιάνου, τ. πρόεδρος Επιτροπής
Γυναικών στα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα, Μαργαρίτα Συγγενιώτου, γραμ-
ματέας ΠΟΘΑ, Χουάνα Σταυριανού, σωματείο Επισιτισμού-Τουρισμού,
δίκτυο «Καμαριέρα», Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζο-
μένων νοσ. Γεννηματάς, Σταυρούλα Πανίδου, εκπαιδευτικός. Συντονί-
ζει η Ζαννέτα Λυσικάτου, γιατρός, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων
νοσ. Αγ. Σάββας.

Η συζήτηση θα γίνει μέσω zoom στο λινκ: tinyurl.com/ekdilosiKA8M
Ή για να συνδεθείτε χρησιμοποιήστε τους κωδικούς: 
Meeting ID: 854 9934 5694 Passcode: 349286

Μετά τις 8 Μάρτη, συνεχίζουμε!

Η Νέα Δημοκρατία επανέρχεται στην
επίθεσή της στο δικαίωμα των γυ-
ναικών στην αυτοδιάθεση, αυτή τη

φορά με τον ευρωβουλευτή της, Σ. Κυμ-
πουρόπουλο, να ψηφίζει υπέρ σε ψήφισμα
για στην προστασία του αγέννητου παιδιού
από τη στιγμή της σύλληψης, δηλαδή κατά
της άμβλωσης. 

Μετά την κατακραυγή η Νέα Δημοκρατία
έβγαλε μια υποκριτική ανακοίνωση με την
οποία κράτησε αποστάσεις από την ψήφο
του Κυμπουρόπουλου. Βέβαια μόλις πέρσι
ο Α. Γεωργιάδης έλεγε μπράβο για την
προκλητική καμπάνια “Αφήστε με να ζήσω”
που αναρτήθηκε σε σταθμούς του Μετρό.
Αναφέρει μάλιστα ότι “το θέμα αυτό έχει
λυθεί για την ελληνική κοινωνία εδώ και δε-
καετίες” ενώ η πραγματικότητα είναι ότι η
πρόσβαση στην δωρεάν και ασφαλή άμ-
βλωση δεν υπάρχει.

Ο ίδιος ο Κυμπουρόπουλος αναγκάστηκε
να προσπαθήσει να τα μαζέψει, λέγοντας
ότι ήθελε “απλά” να μιλήσουμε και εκ μέ-
ρος αυτού του παιδιού που δεν μπορεί να
μιλήσει, χωρίς να είναι ενάντια στο δικαίω-
μα στην έκτρωση -πράγμα οξύμωρο. Πρό-
σθεσε επίσης το εξοργιστικό: “αν η μητέρα
μου είχε δει ότι είμαι ανάπηρος θα με σκό-
τωνε ή όχι;” Με αυτή τη φράση προσπάθη-
σε να εκβιάσει συναισθηματικά. Λες και αυ-
τό που δημιουργεί τον προβληματισμό
στους υποψήφιους γονείς είναι κάτι άλλο
από τις σκληρές συνθήκες επιβίωσης και
ανατροφής των παιδιών, πόσο μάλλον των
ανάπηρων παιδιών. Δηλαδή οι ίδιες οι πολι-
τικές του κόμματος του Κυμπουρόπουλου,
που έχουν κάνει τις σχετικές υπηρεσίες
ακραία υποστελεχωμένες και έτοιμες να
διαλυθούν.

Οι γυναίκες
αποφασίζουν 
για τις εκτρώσεις 
κ. Κυμπουρόπουλε
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Φέτος τα Όσκαρ πάνε
στο Black Lives Matter
Η επιλογή των ταινιών που είναι υποψή-

φιες για τα φετινά βραβεία Όσκαρ εί-
ναι καθρέφτης της χρονιάς που πέρα-

σε για τις ΗΠΑ. Το 2020 ήταν η χρονιά της αν-
τιρατσιστικής εξέγερσης “I Can’t Breath” που
ξέσπασε μετά τη δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ
από την αστυνομία. Ήταν η χρονιά που η παν-
δημία ανέδειξε όλες τις ανισότητες, με τους
πιο φτωχούς, τους ηλικιωμένους, όσους έχουν
προβλήματα υγείας και ελάχιστη πρόσβαση
στα νοσοκομεία να πληρώνουν το μεγαλύτερο
τίμημα. Ήταν η χρονιά που έφυγε από το Λευ-
κό Οίκο ο Τραμπ, ίσως ο πλέον ρατσιστής και
σεξιστής πρόεδρος που είχαν οι Ηνωμένες
Πολιτείες, στις μέρες του οποίου αναπτύχθηκε
ένα μεγάλο κίνημα ενάντια στο σεξισμό.

Η κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας είναι
πάντα η πιο σημαντική της βραδιάς των βρα-
βείων. Όλα τα υποψήφια φιλμ φέτος, είναι
επηρεασμένα από το παραπάνω μοτίβο.

Το «Nomadland» της Κλόι Ζάο διηγείται τη
ζωή εργατών κι εργατριών στη σύγχρονη Αμε-
ρική, θύματα της οικονομικής κρίσης της τε-
λευταίας δεκαετίας, που ζουν σε τροχόσπιτα,
περιπλανιόνται με αυτά στις μεσοδυτικές πολι-
τείες, ζουν σε καταυλισμούς και πιάνουν βρα-
χύβιες δουλειές στις αποθήκες της Άμαζον ή
σε άλλα αντίστοιχα σημεία. Όλα αυτά μέσα
από τα μάτια της Φράνσις Μακντόρμαντ που
διεκδικεί και το Όσκαρ του Α’ Γυναικείου Ρό-
λου, για να το βάλει δίπλα στα αγαλματίδια
που είχε κερδίσει το 2018 για το «Τρεις πινακί-
δες έξω από το Έμπινγκ, Μιζούρι» και το 1997
για το «Fargo». Μάλιστα, το ότι μια κινέζα σκη-
νοθέτιδα επιλέγει να μιλήσει για τη ζωή των
πιο χτυπημένων εργατών, αυτούς που ο
Τραμπ υποσχόταν ότι θα τους φέρει δουλειές
ενώ παράλληλα στοχοποιούσε τους ασιάτες
μετανάστες, το κάνει ακόμα πιο σημαντικό. 

Για το «Η Δίκη των 7 του Σικάγο» έχουμε
αφιερώσει μια ολόκληρη σελίδα σε προηγού-
μενο φύλλο (φ.1445). Πρόκειται για την κινη-
ματογραφική μεταφορά της δίκης-παρωδία, 8
αγωνιστών, ηγετικών στελεχών της ριζοσπα-
στικής αριστεράς των ΗΠΑ και του κινήματος
ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, το 1969, για
τις διαδηλώσεις που έγιναν έξω από το Συνέ-

δριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο έναν χρό-
νο πριν. Παρά τις ιστορικές της ανακρίβειες
και τη φιλελεύθερη οπτική της, είναι μια ταινία
που επαναφέρει μια σημαντική στιγμή του
αγωνιστικού ξεσηκωμού της δεκαετίας του
’60. Το γεγονός ότι στα Όσκαρ, μια από τις πιο
διάσημες εκδηλώσεις παγκοσμίως, αναφέρον-
ται τα ονόματα των Άμπι Χόφμαν και Τζέρι
Ρούμπιν του Διεθνούς Κόμματος Νεολαίας,
των Τόμι Χέιντεν και Ρένι Ντέιβις του SDS και
του  Μπόμπι Σιλ, προέδρου των Μαύρων Παν-
θήρων, είναι δείγμα των καιρών.

Τους αγώνες των Μαύρων Πανθήρων περι-
γράφει το ακόμα καλύτερο «Judas and the
Black Messiah» του Σάκα Κινγκ, τη χρονιά μά-
λιστα που συμπληρώνονται 55 χρόνια από την
ίδρυσή τους. Συγκεκριμένα εστιάζει στη ζωή
και τη δολοφονία από το FBI, ενός από τα πιο
χαρισματικά του μέλη, του Φρεντ Χάμπτον,
προέδρου του παραρτήματος των Μαύρων
Πανθήρων στο Ιλινόις. Ο Χάμπτον ήταν επανα-
στάτης σοσιαλιστής και ο Μαύρος Πάνθηρας
που κατάφερε να συγκροτήσει τη Συμμαχία
του Ουράνιου Τόξου. Να ενώσει δηλαδή τις
αντίστοιχες με τους Πάνθηρες οργανώσεις
των Μεξικάνων, των Πορτορικάνων, των λευ-
κών εργατών αλλά και τις συμμορίες των μαύ-
ρων του Σικάγο, ενάντια στον κοινό εχθρό, την
κυβέρνηση των ΗΠΑ και το σύστημα. Αυτή η
δράση ήταν που έκανε το Κόμμα των Μαύρων
Πανθήρων νο1 στόχο του FBI, με τη μεθοδευ-
μένη διάβρωση του κόμματος από πράκτορες
και τις στυγνές δολοφονίες μελών του. Όλα
αυτά περιγράφονται μέσα από τη σχέση του
Χάμπτον (Ντανιέλ Καλούγια) με τον Πάνθηρα
– πράκτορα του FBI Μπιλ Ο’Νιλ (Λακίθ Στάν-
φιλντ), που διεκδικεί και το Όσκαρ Β’Ανδρικού
Ρόλου. Μια σχέση προδοσίας όπως μαρτυράει
κι ο τίτλος της ταινίας.

Σε δέκα κατηγορίες είναι υποψήφιο το
«Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ. Η ταινία δείχνει
τις ημέρες της συγγραφής του Πολίτη Κέιν,
του αριστουργήματος του Όρσον Γουέλς και
για πολλούς της καλύτερης ταινίας στην ιστο-
ρία του κινηματογράφου, από τον σεναριο-
γράφο Χέρμαν Μάνκιεβιτς (Γκάρι Όλντμαν).
Αλλά η ιστορία του Μάνκιεβιτς λειτουργεί σαν
αφορμή για τον Φίντσερ προκειμένου να διη-

γηθεί το ρόλο που έπαιξαν τα μεγάλα κινημα-
τογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ στη δια-
μόρφωση των εκλογικών αποτελεσμάτων εις
βάρος αριστερών υποψηφίων. Στην ταινία πε-
ριγράφεται η εκστρατεία των κινηματογραφι-
κών μεγιστάνων εναντίον του σοσιαλιστή συγ-
γραφέα Άπτον Σινκλέρ που κατέβαινε υποψή-
φιος για κυβερνήτης της Καλιφόρνια το 1934. 

Τη δύσκολη καθημερινότητα μιας οικογένει-
ας μεταναστών από την Κορέα στο Αρκάνσας
της δεκαετίας του ’80, περιγράφει το πανέ-
μορφο «Minari», του Λι Ισάακ Τσουνγκ. Εργά-
τες σε ορνιθοτροφείο ο πατέρας και η μητέρα,
αγοράζουν ένα κομμάτι γης για να καλλιεργή-
σουν κορεάτικα λαχανικά διακρίνοντας την αυ-
ξανόμενη ζήτηση που θα έχουν, εξαιτίας της
όλο και μεγαλύτερης μετανάστευσης από την
Ν. Κορέα στις ΗΠΑ. Αλλά τα πράγματα απο-
δεικνύονται πολύ πιο δύσκολα απ’ ότι φαντά-
ζονταν αρχικά. Εκπληκτικές ερμηνείες από τον
μικρό Άλαν Κιμ και τη “γιαγιά” Γιουν γιου
Τζουνγκ που διεκδικεί και το Όσκαρ Β’ Γυναι-
κείου Ρόλου. 

Ο σεξισμός μπαίνει στο στόχαστρο του «Pro-
mising Young Woman» της Έμεραλντ Φένελ. Η
Κασάνδρα (Κάρει Μάλιγκαν, υποψήφια και για
Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου), πρώην φοιτήτρια
Ιατρικής που εγκατέλειψε τη σχολή μετά από
μια υπόθεση βιασμού, παίρνει την εκδίκησή
της. Μια ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στη
μαύρη κωμωδία και το θρίλερ με βασικό παρο-
νομαστή την επιθετική καταγγελία των βιασμών
και των σεξιστικών αντιλήψεων που υπάρχουν
στα «καλά λευκά πανεπιστήμια» των ΗΠΑ.

Στο «Sound of Metal» του Ντάριους Μάρν-
τερ, ο Ρούμπεν (Ριζ Αχμέτ, υποψήφιος και για
Α’Ανδρικού Ρόλου) είναι ένας ντράμερ σε μέ-
ταλ μπάντα. Η ζωή του είναι μποέμικη. Ζει από
τις συναυλίες ταξιδεύοντας από πόλη σε πόλη
με το τροχόσπιτο, μαζί με την συντρόφισσά
του στη ζωή και τη μουσική. Όλα ανατρέπον-
ται όταν χάνει την ακοή του. Οι συναυλίες στα-
ματάνε, γνωρίζει μια κοινότητα κωφών, μαθαί-
νει τη νοηματική, προσαρμόζεται στη νέα
πραγματικότητα. Ωστόσο η θέλησή του να ξα-
ναπαίξει και ν’ ακούσει μουσική τον φέρνουν
αντιμέτωπο με τις πανάκριβες ιατρικές διαδι-
κασίες.

Η κατηγορία των καλύτερων ταινιών συμ-
πληρώνεται με το «The Father» του Φλοριάν
Ζελέρ. Ο Άντονι Χόπκινς (υποψήφιος και για
Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου) υποδύεται έναν
άντρα που αρχίζει να μάχεται την άνοια και τις
συνέπειές της στις σχέσεις του με τους γύρω
του. 

Ωστόσο ταινίες που έχουν στο κέντρο τους
το ρατσισμό και τη μάχη εναντίον του κοσμούν
κι άλλες κατηγορίες υποψηφιοτήτων. Το Uni-
ted States of America vs Billie Holiday μιλάει
για τη ζωή της μεγάλης τραγουδίστριας της
τζαζ Μπίλι Χόλιντεη (Άντρα Ντέι, υποψήφια για
A’ Γυναικείου Ρόλου) και τις ασταμάτητες προ-
σπάθειες του FBI να φιμώσουν την ερμηνεύ-
τρια του εμβληματικού Strange Fruit – του
τραγουδιού γροθιά ενάντια στα λιντσαρίσματα
των μαύρων στον αμερικάνικο νότο.

Αντίστοιχα υποψηφιότητες συγκεντρώνει και
το Ma Rainey’s Black Bottom για τη μαύρη
τραγουδίστρια της τζαζ Μα Ρέινι, τη μπάντα
της και τις ρατσιστικές διακρίσεις μέσα στις
οποίες ήταν αναγκασμένοι να ζήσουν και να
δημιουργήσουν. Όσκαρ διασκευασμένου σε-
ναρίου διεκδικεί το One Night in Miami, στο
οποίο περιγράφεται μια βραδιά που βρίσκον-
ται στο ίδιο δωμάτιο τέσσερις θρυλικές μορ-
φές της Μαύρης Αμερικής: Ο Μαλκολμ Χ, ο
Μοχάμεντ Άλι, ο Σαμ Κουκ κι ο Τζιμ Μπράουν.
Ακόμα και η κατηγορία του Όσκαρ Κινουμέ-
νων Σχεδίων μπαίνει σε αυτές με την υποψη-
φιότητα του Soul, της πρώτης ταινίας της Dis-
ney με μαύρο πρωταγωνιστή, ενώ Όσκαρ διεκ-
δικεί και η τελευταία ταινία του Σπαικ Λι, Da 5
Bloods στην οποία τέσσερις αφροαμερικάνοι
βετεράνοι του Βιετνάμ επιστρέφουν στον τόπο
που πολέμησαν για να βρουν τα λείψανα του
πέμπτου συντρόφου τους.

Και να σκεφτεί κανείς ότι μόλις 5 χρόνια
πριν η απονομή των Όσκαρ είχε σημαδευτεί
από μια μεγάλη καμπάνια μποϋκοτάζ εναντίον
τους, καθώς το σύνολο σχεδόν των υποψηφιο-
τήτων αφορούσαν αποκλειστικά λευκούς. Η
Ακαδημία δεν έγινε ξαφνικά αντιρατσιστική. Σε
αυτή τη διαδρομή όμως το κίνημα άφησε τη
σφραγίδα του και στο Χόλιγουντ.

Στέλιος Μιχαηλίδης

6 Ιούνη 2020, Ηθοποιοί στο κεφάλι αντιρατσιστικής διαδήλωσης στο Χόλυγουντ. Φωτό: Rich Fury/Getty
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Βαθαίνει η κρίση στην Βραζιλία

Η Βραζιλία υποφέρει διπλά. Με
270.000 θανάτους από Covid-
19 είναι μόλις η δεύτερη χώρα

μετά τις ΗΠΑ σε απόλυτο αριθμό θανά-
των (αν και η κατά κεφαλή θνητότητα
είναι μεγαλύτερη στη Βρετανία και άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες).

Όμως η πανδημία γίνεται ακόμη χει-
ρότερη λόγω του Ζαΐρ Μπολσονάρο,
του ακροδεξιού λαϊκιστή προέδρου της
χώρας. Αρνητής του κορονοϊού και αν-
τιεμβολιαστής, άφησε μετά χαράς τις
μολύνσεις να επεκταθούν. Κι έτσι, η πιο
μεταδοτική παραλλαγή του ιού P.1,
που πρωτοεντοπίστηκε στην πόλη Μα-
νάους στον Αμαζόνιο, εξαπλώθηκε.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Τώρα ο Μπολσονάρο έχει να αντιμε-
τωπίσει μια πρόκληση που έρχεται από
τον πρώην πρόεδρο της χώρας, Λούλα
ντα Σίλβα. Ο Λούλα, παλιός ηγέτης των
μεταλλεργατών, συμμετείχε στην ίδρυ-
ση του Κόμματος των Εργαζομένων
(PT) το 1980. Όταν τελικά κέρδισε την
προεδρία το 2000, ο Λούλα συνέχισε
τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολι-
τικές των δεξιών προκατόχων του,
όμως πέρασε και το πρόγραμμα Μπόλ-
σα Φαμίλια, που έδινε άμεση οικονομι-
κή βοήθεια στους φτωχούς. 

Χωρίς πλειοψηφία στη Βουλή, ο Λού-
λα βασίστηκε σε κομπρεμί με συντηρη-
τικούς πολιτικούς, πολλές φορές με
δωροδοκίες. Εκ των υστέρων, υπερα-
σπίστηκε αυτή την πολιτική λέγοντας
“πρέπει να βάλεις τις αρχές σου πάνω
στο τραπέζι για να τις κάνεις εφαρμό-
σιμες. Κάνεις συμφωνία με όποιον είναι
εκεί, στη Βουλή. Αν είναι κλέφτες, αλλά
έχουν ψήφους, είτε έχεις τα κότσια να
τους ζητήσεις τις ψήφους, είτε χάνεις”.

Αυτός ο συνδυασμός νεοφιλελεύθε-
ρων πολιτικών και συμμετοχής στην πο-
λιτική διαφθορά κατέστρεψε την προ-
εδρία της πρώην επικεφαλής του πολι-
τικού γραφείου του Λούλα και διαδόχου
του στην προεδρία, Ντίλμα Ρουσέφ.

Μετά την επανεκλογή της με την υπο-
στήριξη των φτωχών της χώρας το 2012,
εφάρμοσε ένα σκληρό πρόγραμμα λιτό-
τητας. Κι έπειτα ήρθε η αποκάλυψη του
σκανδάλου Λάβα Ζάτο (Πλυντήριο αυτο-
κινήτων), στο οποίο η Πετρομπράς, η τε-
ράστια κρατική εταιρεία ενέργειας έγινε
γνωστό ότι συμμετείχε σε μαζικής κλίμα-
κας μίζες προς πολιτικούς.

Ο εισαγγελέας που έτρεξε την υπό-
θεση, Σέρζιο Μόρο, το έκανε με τρόπο
πολιτικοποιημένο και με στόχο τα ΜΜΕ.
Η λογική του, όπως εξήγησε πρόσφατα
ο Πέρι Άντερσον σε μια προσεκτική
ανάλυση, ήταν να ρίξει όλη την ευθύνη
στο PT και να προστατεύσει ολόκληρη
την υπόλοιπη πολιτική ελίτ της Βραζι-
λίας.

Η Ρουσέφ αποπέμφθηκε από την
προεδρία το 2016, παρόλο που ο αντι-
καταστάτης της, ο δεξιός Μισέλ Τέμερ,

αποκαλύφθηκε ότι ήταν ακόμη πιο βα-
θιά χωμένος στο σκάνδαλο Λάβα Ζάτο.

Ο Μόρο αυτό που έκανε στη συνέ-
χεια ήταν να καταδικάσει τον Λούλα αρ-
χικά σε εννιά και έπειτα σε δώδεκα χρό-
νια στη φυλακή. Παρόλο που ήταν στη-
μένο, ο Λούλα εμποδίστηκε έτσι να πά-
ρει μέρος στις προεδρικές εκλογές του
2018, τις οποίες, όντας ακόμη ιδιαίτερα
δημοφιλής, θα μπορούσε να έχει κερδί-
σει.

Γνωρίζοντας πώς χειρίστηκε ο Μπολ-
σονάρο την πανδημία, η παγίδα που
στήσανε στον Λούλα έχει κοστίσει χι-
λιάδες ζωές.

Λίγο μετά τη φυλάκιση του Λούλα, ο
Βραζιλιάνος μαρξιστής Βαλέριο Αρκάρι
που είχε πει: “Ο Λούλα στη φυλακή δεν
είναι δευτερεύον ζήτημα. Ο Λούλα εί-
ναι σύμβολο για τα πολιτικοποιημένα
και έμπειρα κομμάτια της εργατικής τά-
ξης, τα οποία επηρεάζουν τη νεότερη
γενιά. Γι’ αυτόν τον κόσμο, ο Λούλα
στη φυλακή είναι μια επίδειξη της δύ-
ναμης του κράτους και της κυρίαρχης
τάξης”.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός για την υπο-
ψηφιότητα του Μπολσονάρο, ενός λίγο
πολύ άγνωστου βουλευτή που αν ήταν
για κάτι γνωστός ήταν ως απολογητής
της στρατιωτικής δικτατορίας του 1964-
88.

Ο Μπολσονάρο πάτησε πάνω στον,
βαθιά ριζωμένο στη βραζιλιάνικη κοι-
νωνία, ρατσισμό, αλλά έκφρασε και τον
εκτεταμένο θυμό απέναντι στη διαφθο-
ρά και τη βίαιη εγκληματικότητα.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις ήταν πρόθυ-
μες να τον υποστηρίξoυν επειδή ήθε-
λαν να μπει φρένο στις κοινωνικές δα-
πάνες που είχε αυξήσει το PT. Ο εισαγ-
γελέας Μόρο ανταμείφθηκε για τις
υπηρεσίες του, γινόμενος Υπουργός
Δικαιοσύνης.

Όμως ο Μπολσονάρο αποδείχθηκε
πιο χαοτικός και πιο ανίκανος πρό-
εδρος ακόμη και από τον ήρωά του,
τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν εφάρμοσε
τον ριζοσπαστικοποιημένο νεοφιλελευ-
θερισμό που είχε υποσχεθεί ο Υπουρ-
γός Οικονομικών του, Πάουλο Γκέντες.
Και ο Λούλα είναι πλέον ελεύθερος να
κατέβει για πρόεδρος το 2022.

Εξέτισε 580 μέρες στη φυλακή, αλλά
βγήκε ασκώντας έφεση το 2019. Τώρα,
ένας Ανώτατος Δικαστής αποφάσισε
πως η αρχική του καταδίκη ήταν κακο-
δικία. Αυτή η απόφαση πρέπει να επι-
βεβαιωθεί από ολόκληρο το ανώτατο
δικαστήριο για να έχει ισχύ, αλλά στο
μεταξύ ο Λούλα έχει επιστρέψει στην
ενεργό πολιτική.

Ίσως κάποια τμήματα του μεγάλου
κεφάλαιου να θέλουν να δουν τον Λού-
λα να επιστρέφει στην προεδρία. Ο Άν-
τερσον αναφέρει τον πολιτικό επιστή-
μονα Αντρέ Σίνζερ ο οποίος περιγρά-
φει το PT στην καλύτερη περίπτωση ως
“αδύναμο ρεφορμισμό”.

Θα είναι αυτό αρκετό για τη Βραζιλία
που τη μαστίζει ο κορονοϊός και η οικο-
νομική ύφεση;

Μέρα δράσης ενάντια
στον αντι-ασιατικό ρατσι-
σμό καλούν μια σειρά

οργανώσεις και κινήματα στις
ΗΠΑ το Σάββατο 27 Μάρτη. Ο
Ρόμπερτ Άαρον Λονγκ δολοφό-
νησε οχτώ ανθρώπους, εφτά γυ-
ναίκες και ένα άνδρα στην Ατλάν-
τα την περασμένη Τρίτη. Οι έξι
ήταν ασιατικής καταγωγής. 

Ο οπλισμένος Λονγκ κυνήγησε
τα θύματά του μέσα σε τρία δια-
φορετικά στούντιο σπα και μασάζ.
Οι αρχές έτρεξαν πολύ γρήγορα
να πουν πως το έγκλημα δεν σχε-
τίζεται με ρατσιστικά κίνητρα, αλ-
λά ο Λονγκ ήταν διαταραγμένος
έχοντας περάσει εθισμό στο σεξ
και έβλεπε τις γυναίκες που δου-
λεύουν στα σπα ως “πειρασμό”.
Οι αντιρατσιστικές οργανώσεις
όμως ξέρουν πολύ καλά ότι ο αν-
τι-ασιατικός και ιδιαίτερα ο αντι-κι-
νέζικος ρατσισμός βρίσκεται σε
εκρηκτική αύξηση τα τελευταία
χρόνια, και λόγω του συνολικότε-
ρου ανταγωνισμού με την Κίνα,
και λόγω του Τραμπ, και ιδιαίτερα
λόγω της ρητορικής μίσους που
επιστράτευσε ο Τραμπ στη διάρ-
κεια της πανδημίας. 

Το πολλαπλό έγκλημα του
Λονγκ είναι στην πραγματικότητα
και ρατσιστικό και σεξιστικό. Η
ασυλία που παρέχει το αμερικάνι-
κο κράτος σε όλο τον υπόκοσμο
των ρατσιστικών και φασιστικών
οργανώσεων επιβεβαιώνεται. Με-
τά από τόση φασαρία για τη “βι-
αιότητα” του κινήματος Black Li-
ves Matter, ήρθε η πραγματική
βία των φασιστών που εισέβαλαν
στο Καπιτώλιο στις αρχές της
χρονιάς και τώρα τα εγκλήματα
που τροφοδοτεί το ρατσιστικό
τους δηλητήριο. Γι’ αυτό και άμε-
σα οργανώθηκαν αντιρατσιστικές
διαδηλώσεις και ολονυκτίες σε
πολλά σημεία των ΗΠΑ, αλλά και
στον Καναδά. Σε κάποιες εμφανί-

στηκαν και πανό “Οι ζωές των
Ασιατών μετράνε”.

“Αυτό που συνέβη αυτές τις
μέρες με επηρεάζει πραγματικά
και άμεσα σαν Αμερικανίδα γυ-
ναίκα ασιατικής καταγωγής. Είμαι
εδώ για να παλέψω ενάντια στο
ρατσισμό και το σεξισμό, και εί-
ναι ακριβώς ο συνδυασμός αυ-
τών των δύο που μαστίζει τις
ζωές μας καθημερινά”, λέει η
Γέιν Ντόνγκ που συμμετείχε στη
διαδήλωση στη Νέα Υόρκη. Στο
Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας,
μαθητές λυκείων οργάνωσαν δια-
δήλωση στην οποία συμμετείχαν
χιλιάδες. Στο Πίτσμπεργκ ένας
διαδηλωτής είπε στη συγκέντρω-
ση “Ο αντι-ασιατικός ρατσισμός
στις ΗΠΑ έχει κορυφωθεί από
την αρχή της πανδημίας, αλλά ας
μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι
καθόλου καινούργιος. Ο Τζο
Μπάιντεν ισχυρίζεται ότι ο αντι-
ασιατικός ρατσισμός είναι `αντι-
αμερικάνικος`. Εγώ είμαι εδώ για
να πω ότι στην πραγματικότητα ο
αντι-ασιατικός ρατσισμός είναι
αμερικάνικος ως το μεδούλι”.

Περιστατικά μίσους
Από την αρχή της πανδημίας,

έχουν καταγραφεί 3.800 διαφο-
ρετικά περιστατικά μίσους ενάν-
τια σε Ασιάτες ή ανθρώπους
ασιατικής καταγωγής. Πολλά πε-
ρισσότερα περιστατικά ούτε καν
δηλώνονται. Ο Τραμπ ήταν αυτός
που αποκαλούσε τον κορονοϊό
“Ιό της Κίνας”. Την ίδια στιγμή, τα
ΜΜΕ και πολιτικοί και των δύο
μεγάλων κομμάτων δεν διστά-
ζουν εδώ και χρόνια να αποκα-
λούν την Κίνα “εχθρό”, “ανταγω-
νιστή” και να την ταυτίζουν με
την απώλεια θέσεων εργασίας,
την πτώση των μισθών κλπ. Ο αν-
τι-ασιατικός ρατσισμός διαπερνά
τόσο πολύ το δημόσιο λόγο που
έκανε ακόμη πιο εμφανή την προ-

σπάθεια των ΜΜΕ και των αρχών
να διαχωρίσουν τις δολοφονίες
του Λονγκ από το ρατσισμό. Το
αποκορύφωμα ήταν ότι ένας από
τους μπάτσους που του είχε ανα-
τεθεί ρόλος εκπροσώπου τύπου
για τις δολοφονίες αποκαλύφθη-
κε πως είχε κάνει ο ίδιος αντι-
ασιατικά σχόλια σε κοινωνικά δί-
κτυα, ενώ προωθούσε και μπλου-
ζάκια για τον “εισαγόμενο ιό από
την Κίνα”. Φυσικά απομακρύνθη-
κε, αλλά οι κοινότητες των Ασια-
τών βράζουν από θυμό.

Οι Δημοκρατικοί στο Κονγκρέ-
σο έθεσαν προς συζήτηση τον
αντι-ασιατικό ρατσισμό και κατα-
γράφεται πως είναι η πρώτη φο-
ρά που συζητιέται εδώ και τρεις
δεκαετίες. Στην πραγματικότητα
οι Κινέζοι και οι Κινέζες ήταν η
πρώτη εθνικότητα μεταναστών
που στοχοποιήθηκε ανοιχτά με
ρατσιστική νομοθεσία από το
αμερικάνικο κράτος ήδη τον 19ο
αιώνα, πριν φτάσουμε στις μαζι-
κές φυλακίσεις Ιαπώνων στη
διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πό-
λεμου, αλλά και σε ένα κύμα αν-
τι-ιαπωνικού ρατσισμού που συν-
δέεται με την οικονομική κρίση
των αρχών της δεκαετίας του ‘80.

Η κυρίαρχη ιδεολογία βολεύτη-
κε παρουσιάζοντας τον αντι-ασια-
τικό ρατσισμό σαν κάτι πιο εύπε-
πτο και παρουσιάζοντάς τον με
υποτιθέμενο χιούμορ, αντίθετα με
τον ρατσισμό κατά των μαύρων
για τον οποίο το κίνημα των Πολι-
τικών ΔΙκαιωμάτων της δεκαετίας
του ‘60 κατάφερε να υψώσει ένα
δυνατό τείχος από το οποίο δεν
περνούσαν και δεν περνάνε
“αστειότητες”. Μια νέα γενιά
Ασιατών Αμερικάνων και Αμερικα-
νίδων λένε πλέον τα πράγματα με
το όνομά τους και βγαίνουν σε
διαδηλώσεις ενάντια στο ρατσι-
σμό και τα εγκλήματά του.

Νίκος Λούντος

HΠΑ Όχι στον αντι-ασιατικό ρατσισμό
Μασαχουσέτη 21/3/21. Φωτό: Σ. Σεν (ΑΡ)
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Διεθνής συντονισμός

Οι αντιρατσιστικές δυνάμεις που
έχουν κινητοποιηθεί ευρέως στη Γαλ-
λία τα τελευταία χρόνια ήταν στους
δρόμους: Στις 20 Μάρτη κατά της
αστυνομικής βίας και του ρατσισμού
και στις 21 ενάντια στην ισλαμοφοβία.
Oι πορείες ήταν μαζικές στο Παρίσι
(5.000 άτομα στις 20/3 και 1.000 στις
21) και σε αρκετές πόλεις (Γκρενόμπλ,
Μασσαλία, Μονπελιέ, Μπορντό, Λιλ,
Ρεν, Λυών, Σεντ-Ετιέν κλπ) παρά τα αυ-
στηρότερα περιοριστικά μέτρα που μό-
λις ανακοινώθηκαν. 

Για να αγωνιστούμε αποτελεσματικά,
ο αντιρατσισμός και ο αντιφασισμός θα
πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο
όλων των μαχών της τάξης μας. Oι συν-
δέσεις γίνονται, όπως έδειξε η παρου-
σία των καταληψιών ενός μεγάλου πα-
ρισινού θεάτρου, που κινητοποιούνται
ενάντια στη μεταρρύθμιση του ταμείου
ανεργίας.

Mathieu Pastor, 
Μarche de solidarites

Μια από τις πιό όμορφες στιγ-
μές της διαδήλωσης για τη Διε-
θνή Μέρα ενάντια στο Ρατσισμό
που βάδισε στους δρόμους της
Βιέννης ήταν όταν πάνω από
3000 περήφανοι και αποφασισμέ-
νοι αντιρατσιστές μπήκαν στην
πλατεία μπροστά από την Πύλη
των Ηρώων. Εκεί η πρωτοβουλία
Μαύρες Φωνές μας συνεπήρε με
ένα φανταστικό χορευτικό θέαμα.
Λίγο πριν το Λαϊκό Θέατρο της
Βιέννης είχε προετοιμάσει το μέ-
ρος κρεμάζοντας από ένα μπαλ-
κόνι πανό με το χάσταγκ 'Ένας
Κόσμος ενάντια στο Ρατσι-
σμό (#WorldAgainstRacism). 

Η πλατεία αυτή είναι συνήθως
το σημείο συνάντησης των ακρο-
δεξιών «Κορονοδιαδηλώσεων»
όπου τις τελευταίες εβδομάδες
έχουμε δει νεοναζί να επιτίθενται
σε δημοσιογράφους. Τους πήρα-
με την πλατεία. Διώξαμε τους λι-
γότερους από 1500 κορονοαρνη-
τές. Τους χαλάσαμε το σόου με
μια διαδήλωση που τηρούσε όλα
τα μέτρα ασφαλείας. 

Η αλληλεγγύη είναι το καλύτε-
ρο όπλο ενάντια στο φασισμό.
Και πήραμε και ένα σημαντικό μά-
θημα: το πρόβλημα των κορονο-
διαδηλώσεων δεν λύνεται με κρα-
τικές απαγορεύσεις αλλά με κοι-
νωνικούς αγώνες με τους οποί-
ους αναδεικνύουμε ότι είμαστε
πολύ περισσότεροι και ότι αυτοί
δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν.

David Albrich, 
Πλατφόρμα για μια ανθρώπινη

πολιτική ασύλου

Η κινητοποίηση κατά του ρατσισμού και
του φασισμού πραγματοποιήθηκε στην Κα-
ταλονία μόλις ένα μήνα μετά την είσοδο
στο κοινοβούλιο της Καταλονίας 11 βου-
λευτών του ακροδεξιού κόμματος VOX.

Το Unitat Contra el Feixisme i el Racisme
(Ενωμένοι ενάντια στο Φασισμό και το Ρα-
τσισμό), οργάνωσε περισσότερες από 20
εκδηλώσεις σε μικρές και μεγάλες πόλεις
σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομέ-
νων συγκεντρώσεων, διαδικτυακών εκδη-
λώσεων και άλλων δράσεων.

Αρκετές από τις δράσεις οργανώθηκαν
από νέες τοπικές ομάδες που ξεκίνησαν
τις τελευταίες εβδομάδες, στην καμπάνια
#StopVOX.

Στη Βαλένθια η αδερφή μας κίνηση, Cri-
daCR (Φωνή Ενάντια στο Ρατσισμό), οργά-
νωσε μια δυναμική διαδήλωση με πάνω από
500 διαδηλωτές μετανάστες και ντόπιους.

Και στη Σεβίλλη η UCFR συμμετείχε στη
διοργάνωση ενός αντιρατσιστικού μουσικού
φεστιβάλ μαζί με οργανώσεις μεταναστών.

David Karvala,ακτιβιστής στην UCFR 
Καταλονίας και μέλος του Marx21

Έχουμε μια κυβέρνηση που θέλει να δη-
μιουργήσει στρατόπεδα προσφύγων εκτός
Ευρώπης. Οι εθνοτικές μειονότητες δυσκο-
λεύονται πολύ να αποκτήσουν υπηκοότητα.
Δεν υπάρχουν πλέον ίσα δικαιώματα και ευ-
καιρίες για όλους στη Δανία. Αντιμετωπί-
ζουμε επίσης τους νόμους των «γκέτο», για
περιοχές με πολλούς «μη δυτικούς» κατοί-
κους, που θα τους αναγκάζουν να βγαίνουν
από τα σπίτια τους και είτε καταστρέφον-
τας τα σπίτια είτε πουλώντας τα.

Ο ρατσισμός είναι ένας ιός - όπως και ο
κορονοϊός και το δανέζικο κοινοβούλιο εί-
ναι γεμάτο από υπερμεταδότες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στις
20 Μαρτίου, ενώσαμε διαδηλώσαμε στην
Κοπεγχάγη, στο Άαρχους και το Όντενσε.

Lene Junker,
United Against Racism and Discrimination

Περίπου 1500 διαδηλωτές βγήκαν
στους δρόμους του Άμστερνταμ κα-
τά του ρατσισμού και του φασισμού.
Ο δήμος προσπάθησε να περιορίσει
τη διαμαρτυρία σε 500 άτομα - «λό-
γω του covid» - αλλά δυσκολεύτηκαν
να παρέμβουν αφού νωρίτερα την
εβδομάδα είχαν δώσει άδεια στους
νεοφασίστες κορονοαρνητές για το
ίδιο σημείο.

Για πρώτη φορά, υπήρξαν επίσης
διαμαρτυρίες στο Γκρόνινγκεν, το
Μάαστριχτ, το Ντεν Χάγκ και το Ρό-
τερνταμ στις οποίες συμμετείχαν
εκατοντάδες άτομα. Κάναμε ένα βή-
μα σημαντικό βήμα στην οικοδόμη-
ση του αντιρατσιστικού και αντιφασι-
στικού κινήματος και στη μάχη ενάν-
τια στην ακροδεξιά.

Ewout von den Berg
21maartcomite

Σε ΗΠΑ, Καναδά, Μ. Βρε-
τανία, Ιρλανδία, Γαλλία,
στο Ισπανικό κράτος και

την Καταλονία, την Πορτογα-
λία, στην Ιταλία, τη Γερμανία,
την Αυστρία, την Πολωνία, τη
Σερβία, την Τουρκία, τη Νορβη-
γία, τη Δανία, τη Νέα Ζηλανδία,
τη Ν. Κορέα και τη Ρωσία, δε-
κάδες χιλιάδες αντιρατσιστές
και αντιρατσίστριες συμμετεί-
χαν με διαδηλώσεις, συγκεν-
τρώσεις, δράσεις και διαδι-
κτυακές και δια ζώσης εκδηλώ-
σεις στον συντονισμό για τη
Διεθνή Μέρα Δράσης Ενάντια
στο Ρατσισμό και το Φασισμό. 

Σε όλη την Αγγλία, τη Σκωτία
και την Ουαλία, τοπικές ομάδες
του Stand Up to Racism, συνδι-
κάτα και τοπικές συλλογικότη-
τες υποστήριξαν την ημέρα
παγκόσμιας διαμαρτυρίας που
καλούσε το TUC, η αντίστοιχη
βρετανική ΓΣΕΕ, με περίπου 60
δράσεις και εκδηλώσεις. 

Στη Βαρσοβία, οι διαδηλωτές
έφτιαξαν μια «ανθρώπινη αλυ-
σίδα», που συνέδεε τα κεντρικά
τηλεοπτικά γραφεία και το γρα-
φείο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για να εκφράσουν την αντί-
θεσή τους «στη μεγαλύτερη
ρατσιστική μηχανή προπαγάν-
δας στην Πολωνία - και στην
πολιτική κατά της μετανάστευ-
σης της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Στη Γερμανία εκατοντάδες
συγκεντρώθηκαν στους δρό-
μους πολλών πόλεων όπως και
στην Τουρκία όπου οι κινητο-
ποιήσεις συνέπεσαν με τις μαζι-
κές διαδηλώσεις του κινήματος
των γυναικών ενάντια στην
απόφαση του Ερντογάν να
αποσύρει τη χώρα από τη διε-
θνή σύμβαση για την καταπολέ-
μηση της βίας σε βάρος των
γυναικών. Διαδηλωτές κατέβη-
καν και στους δρόμους της
Λευκωσίας φωνάζοντας συνθή-
ματα αλληλεγγύης σε πρόσφυ-
γες και μετανάστες. 

Mοντρεάλ, 20/3

Λευκωσία, 21/3

Βιέννη, 20/3

Παρίσι, 20/3
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