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Επιστροφή στη δουλειά
με όρους Χατζηδάκη;
ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ!

ΜΟΝΙΜΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ
ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ
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6/5, Πανεργατική απεργία, Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Η 6 Μάη έδειξε το δρόμο - STOP στο Ν/Σ Χατζηδάκη
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ΜΑΔΡΙΤΗ

Το κόστος της
συγκυβέρνησης
PSOE-Podemos
Η

εκλογική επιτυχία της Ιζαμπέλ Ντιάζ Αγιούζο και του δεξιού Λαϊκού Κόμματος στις περιφερειακές εκλογές της Μαδρίτης ήταν
ένα σοκ για την Αριστερά όχι μόνο στην ίδια την Ισπανία αλλά και σε
ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά δεν ήταν έκπληξη.
Τα αποτελέσματα των εκλογών της Μαδρίτης αποτελούν πολύ περισσότερο ήττα της κυβέρνησης παρά επιτυχία της δεξιάς. Ο κόσμος τιμώρησε την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ και του Πάμπλο Ιγγλέσιας για
τις αποτυχίες και τις προδοσίες τους: για την αντιμετώπιση της πανδημίας, για τη συνέχιση της πολιτικής της λιτότητας, για την προκλητική
προτεραιοποίηση των «αναγκών» των επιχειρήσεων σε σχέση με τις
ανάγκες της κοινωνίας, για όλες τις αθετημένες υποσχέσεις τους.
Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη στις εκλογές της 4ης Μάη. Αλλά δυσανάλογη από γειτονιά σε γειτονιά. Οι εργάτες και φτωχοί απείχαν σε
πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από ότι οι κάτοικοι των πλούσιων συνοικιών – που έτρεξαν με ενθουσιασμό να ψηφίσουν για την «ελευθερία»
τους να συνεχίζουν τις δουλειές τους κανονικά χωρίς να εμποδίζονται
από ασημαντότητες σαν τον κορονοϊό και το θανατικό στα γηροκομεία
και τις φτωχογειτονιές.
Η Αγιούζο ανήκει στην ακροδεξιά πτέρυγα του Λαϊκού Κόμματος – και
δεν φροντίζει καθόλου να το κρύβει. Η μάχη είναι ανάμεσα στην «ελευθερία και τον κομμουνισμό» έλεγε το βασικό της προεκλογικό σλόγκαν.
Αυτό που ονόμαζε «ελευθερία» ήταν η «ανυπακοή» απέναντι στα λοκντάουν που επέβαλε λόγω της πανδημίας η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας. Ο «κομμουνισμός» ήταν ο κυβερνητικός συνασπισμός του Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Podemos – ενός κάποτε ριζοσπαστικού κόμματος που είχε γεννηθεί από το κίνημα των πλατειών το 2014.

Ρεκόρ κρουσμάτων
Η Αγιούζο κυβερνάει την περιφέρεια της Μαδρίτης από τον Αύγουστο του 2019. Όταν ξέσπασε η πανδημία αρνήθηκε να ακολουθήσει
τις οδηγίες της κεντρικής κυβέρνησης. Μέχρι σήμερα οι νεκροί από
τον κορονοϊό ξεπερνούν τις 15 χιλιάδες στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Η περιφέρεια της Μαδρίτης έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
κρουσμάτων στη χώρα.
Στις εκλογές της 4ης Μαΐου το Λαϊκό Κόμμα κατάφερε να διπλασιάσει τις ψήφους του: από το 22,2% των εκλογών του Ιανουαρίου του
2019 ανέβηκε στο 44,7% κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις 65 από
τις 136 έδρες της Βουλής της Μαδρίτης. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αντίθετα, το μεγαλύτερο κόμμα στις εκλογές του 2019, καταποντίστηκε:
από το 27,3% έπεσε στο 16,8%. Ακόμα χειρότερα ήταν τα αποτελέσματα για το (νέο)φιλελεύθερο Ciudadanos («Πολίτες»), το κόμμα με
το οποίο συγκυβερνούσε η Αγιούζο τους προηγούμενους μήνες: από
το 19,5% έπεσε στο 3,5% και έμεινε εκτός Βουλής.
Ο μεγάλος ηττημένος όμως των εκλογών ήταν το Podemos. Ο Πάμπλο Ιγγλέσιας, o ηγέτης του κόμματος, είχε παραιτηθεί πρόσφατα από
τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της κυβέρνησης για να θέσει υποψηφιότητα στης εκλογές της Μαδρίτης, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αναχαιτίσει την άνοδο του Λαϊκού Κόμματος. Η προσπάθεια
απέτυχε παταγωδώς: το Podemos κατάφερε να αυξήσει οριακά μόνο
τα ποσοστά του -από το 5,6% στις εκλογές του 2019 στο 7,3%. Ο Ιγγλέσιας παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος μετά την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων και δήλωσε ότι αποσύρεται από την πολιτική.
Οι εφημερίδες και τα κανάλια της δεξιάς υποδέχτηκαν με πανηγυρισμούς τη νίκη του Λαϊκού Κόμματος στη Μαδρίτη. Και φρόντισαν να
τονίσουν ότι δεν ήταν μόνο το Λαϊκό Κόμμα αυτό που αύξησε τη δύναμή του: το ακροδεξιό VOX (ένα κόμμα που έχει γίνει η σφηκοφωλιά
φασιστών στην Ισπανία) αύξησε τις έδρες του από 12 στις 13 στο νέο
κοινοβούλιο. Το VOX είχε στηρίξει την προηγούμενη κυβέρνηση της
Αγιούζο. Και δήλωσε αμέσως μετά τις εκλογές ότι θα συνεχίσει να τη
στηρίζει. Ο κόσμος της Αριστεράς στην Ισπανία έχει σκληρές μάχες
μπροστά του για να μην αφήσει την απογοήτευση από τη συγκυβέρνηση PSOE-Podemos να τρέφει την ακροδεξιά.

Διεθνή
Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Η λύση δεν είναι οι εμπορικοί
πόλεμοι αλλά ο εργατικός
έλεγχος στις φαρμακοβιομηχανίες

Ο

ι πατέντες των φαρμάκων
είναι ένας από τους μεγαλύτερους δολοφόνους του
πλανήτη. Ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν
κατάργησε τις πατέντες των εμβολίων κατά του κορονοϊού. Αυτό που
έκανε, ήταν να στηρίξει την πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (ΠΟΥ) για την εξαίρεση των
εμβολίων κατά του κορονοϊού από
την προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας. Η διαφορά ανάμεσα
στα δυο είναι τεράστια.
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι
πράγματι ένα τεράστιο πρόβλημα
για την παγκόσμια υγεία. Στην Αφρική, για να φέρουμε μόνο το πιο
γνωστό παράδειγμα, εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν πεθάνει από το
AIDS γιατί δεν είχαν την οικονομική
δυνατότητα να αγοράσουν τα προστατευμένα από πατέντες ακριβά
φάρμακα των μεγάλων πολυεθνικών. Το 2001 σαράντα μεγάλες πολυεθνικές του φαρμάκου ζήτησαν
κυρώσεις σε βάρος της Νότιας
Αφρικής για την «παράνομη» παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων κατά
του AIDS/HIV. Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής -όπου το AIDS είχε
πάρει διαστάσεις επιδημίας- είχε
αποφασίσει το 1997 να αγνοήσει τις
πατέντες και να αρχίσει την παραγωγή φτηνών αντιγράφων που θα
ήταν προσιτά στον πληθυσμό. Η θεραπεία με τα «πρωτότυπα» γνήσια
φάρμακα κατά του AIDS στοίχιζε
πάνω από 10 χιλιάδες δολάρια για
κάθε ασθενή την εποχή εκείνη -ένα
ποσό που ξεπερνούσε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Νότιας Αφρικής. Η
διεθνής κατακραυγή ανάγκασε τις
εταιρίες να υποχωρήσουν.
Αλλά το πρόβλημα με τις πατέντες δεν μπορεί να λυθεί με μια
«προσωρινή εξαίρεση».
Για να μπει σε εφαρμογή αυτή η

εξαίρεση θα χρειαστούν μήνες,
στην καλύτερη περίπτωση, διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Ο
«γύρος διαπραγματεύσεων» της
Ντόχα, που είχε σαν στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των αναπτυσσόμενων οικονομιών στο παγκόσμιο εμπόριο, ξεκίνησε το 2001
και τυπικά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο ΠΟΕ περιλαμβάνει αυτή τη
στιγμή 164 κράτη. Οι αποφάσεις
παίρνονται τυπικά με «ομοφωνία»
και «συναίνεση». Στην πράξη οι
αποφάσεις υπαγορεύονται από τις
πλούσιες και ισχυρές χώρες. Ο «γύρος της Ντόχα» σκόνταψε στις διαφωνίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιδοτήσεις της αγροτικής παραγωγής. Η
Άνγκελα Μέρκελ, η καγκελάριος
της Γερμανίας, έχει ήδη απορρίψει
με δηλώσεις της την πρόταση της
εξαίρεσης του ΠΟΥ. Το ίδιο και η
φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Οι πιθανότητες
να καταλήξει η πρόταση της «εξαίρεσης» σε κάποια συμφωνία είναι
από ελάχιστες ως μηδενικές.

Άμεσες ανάγκες
Ο πλανήτης χρειάζεται δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων για να
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την
πανδημία. Σήμερα μόνο ένα μικρό
κλάσμα του παγκόσμιου πληθυσμού
(κατά κανόνα οι πλούσιες χώρες)
έχει πρόσβαση στα εμβόλια. Αυτό
που εμποδίζει τη μαζική παραγωγή
(στην κλίμακα που απαιτείται) είναι
οι απαγορεύσεις εξαγωγών των
πλούσιων χωρών, είναι οι εμπορικοί
πόλεμοι των πιο πλούσιων ιμπεριαλιστικών κρατών.
Η Αφρική (που έχει ελάχιστα εμβολιαστεί) δεν διαθέτει ούτε τεχνο-

Φωτό: apnews

λογία mRNA, ούτε εργοστάσια παραγωγής φαρμακευτικών πρώτων
υλών, ούτε δίκτυο μεταφοράς βαθιά
κατεψυγμένων εμβολίων γιατί οι
ισχυρές οικονομίες, οι πολυεθνικές
του φαρμάκου και ο ΠΟΕ δεν τους
επέτρεψαν ποτέ να αναπτύξουν αυτές τις τεχνολογίες και αυτές τις
βιομηχανίες. Οι ασθενείς είναι πελάτες για τις πολυεθνικές του φαρμάκου, όχι άνθρωποι που πρέπει να
θεραπευτούν. Και την πελατεία
τους οι καπιταλιστές την «προστατεύουν» με τους πιο επιθετικούς
τρόπους.
Η πρόταση για άρση της πατέντας για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού υπεβλήθη αρχικά στον ΠΟΕ
από την Ινδία και τη Νότια Αφρική.
Το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση της
Ινδίας για τον πληθυσμό της το βλέπουμε με δραματικό τρόπο αυτές
τις μέρες. Αλλά νοιάζεται και με το
παραπάνω για τη φαρμακοβιομηχανία της.
Η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός γενοσήμων φαρμάκων
στον κόσμο. Ο τζίρος της φαρμακευτικής της βιομηχανίας μετριέται
σε δισεκατομμύρια δολάρια -μόνο η
αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία την ξεπερνάει. Η επιτυχία της
στηρίζεται κύρια στα φτηνά μεροκάματα, που κάνουν τα προϊόντα
τους ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά. Η Ινδία παράγει ήδη δυο εμβόλια κατά του κορονοϊού, το Covishield και το Covaxin. Το Covisheld είναι στην πραγματικότητα «γενόσημο» του Astra Zeneca. Παράγεται με
την άδειά της από το εργοστάσιο
της Serum Institute of India (SII), της
μεγαλύτερης εταιρίας παραγωγής
εμβολίων της Ινδίας. Η SII εξάγει
μεγάλες ποσότητες από τα εμβόλια
που παράγει σε άλλες χώρες. Το
Covaxin αναπτύχθηκε από την εταιρία Bharat Biotech σε συνεργασία
με το κρατικό Ινδικό Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας. Αυτή τη στιγμή είναι το πιο φτηνό από τα εμβόλια
που διατίθενται στην αγορά. Τα
αφεντικά της Bharat Biotech «ποντάρουν» σε εξαγωγές δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στα επόμενα
χρόνια.
Η πρόταση Μπάιντεν δεν λύνει το
πρόβλημα, χρειάζονται πολύ πιο ριζικά μέτρα, όπως η κατάργηση της
πατέντας και η κρατικοποίση της
φαρμακευτικής βιομηχανίας κάτω
από εργατικό έλεγχο.

Σωτήρης Κοντογιάννης
18/7/16, Διαδήλωση στο Ντέρμπαν της Ν. Αφρικής στο 21ο συνέδριο για το AIDS
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H άποψή μας
6/5, Εργατική Πρωτομαγιά στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Όχι άλλοι
θάνατοι
προσφύγων

Τ

Μόνιμη και σταθερή δουλειά,
συλλογικές συμβάσεις
και γερά σωματεία παντού!

Η

μεγάλη επιτυχία της πρωτομαγιάτικης
απεργίας έδειξε τη δύναμη του εργατικού κινήματος και των συνδικάτων να
τσακίσουν το νομοσχέδιο Χατζηδάκη πριν να
φτάσει στη Βουλή. Δώσαμε ένα χαστούκι στην
κυβέρνηση που υπηρετεί τους πλούσιους και
σπέρνει ανεργία και θάνατο.
Εμπρός να συνεχίσουμε. Να διαλύσουμε τα
ψέματα ότι τάχα αυτό το νομοσχέδιο θα κάνει
τους εργάτες πιο ελεύθερους να αποφασίζουν
για τα ωράριά τους. Τα ψέματα ότι θα προστατέψει τις γυναίκες από τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις στους χώρους δουλειάς.
Είναι απατεώνες. Τη μόνη ελευθερία που θέ-

λουν είναι για την ασυδοσία των αφεντικών να
παραβιάζουν συλλογικές συμβάσεις και να εκμεταλλεύονται χωρίς όριο. Την ώρα που ο Χατζηδάκης (τρομοκρατημένος από τη δύναμη
της απεργίας στις 6 Μάη) παριστάνει ότι είναι
ανοιχτός για «διαβούλευση», τα αφεντικά εφαρμόζουν προκαταβολικά τα σχέδιά του εκβιάζοντας τους εργαζόμενους ότι τώρα που τελειώνει
το λοκντάουν πρέπει να γυρνάνε στη δουλειά
με ατομικές συμβάσεις, ελαστικά ωράρια και
μειωμένο μεροκάματο. Το ίδιο κάνουν και οι
υπουργοί στο δημόσιο: η Κεραμέως κλαδεύει
τις θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και χειροτερεύει τους όρους των αναπληρωτών, ο Κικίλιας
λυσσάει ενάντια στον συνδικαλισμό στα νοσοκομεία.

Καμία διαπραγμάτευση
Η απάντηση είναι μέσα από τη συλλογική
δράση, το δυνάμωμα των σωματείων, την πάλη
για συλλογικές συμβάσεις, μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους και όλες με λιγότερες ώρες,
αυξήσεις και ίση αμοιβή των γυναικών. Καμιά
Ομοσπονδία, κανένα συνδικάτο δεν πρέπει να
μπει στη «διαβούλευση» του Χατζηδάκη.

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

Παρουσίαση στη σελ. 18

www.socialismfrombelow.gr

Σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σωματείο
προχωράμε να οργανώσουμε συνελεύσεις
όπως προτείνει ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
που πρωτοστάτησαν για την επιτυχία της απεργίας στις 6 Μάη. Καλούμε την ΑΔΕΔΥ, τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα να πάρουν αποφάσεις για νέα πανεργατική απεργία για να
αποσύρει ο Χατζηδάκης το νομοσχέδιο, χωρίς
να περιμένουν πότε θα φτάσει στην Ολομέλεια
της Βουλής.
Να μην αφήσουμε τη δυναμική της Πρωτομαγιάς να ξεφουσκώσει, να ξεσηκώσουμε κάθε κλάδο που ανοίγει μετά την καραντίνα. Εκπαιδευτικοί
και μαθητές μαζί με τους φοιτητές να μπουν
μπροστά και να συντονιστούν με τους εργαζόμενους της εστίασης που ήδη άνοιξε και του τουρισμού που ακολουθεί. Όλοι μαζί για να μην περάσει το σχέδιο Χατζηδάκη, για να τελειώνουμε με
την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Να τελειώνουμε με ένα σύστημα σάπιο, που
φέρνει την καταστροφή στην Υγεία, στο περιβάλλον, στην οικονομία. Ένα σύστημα που σκοτώνει με την πανδημία αλλά και με τον ρατσισμό που καταδικάζει πρόσφυγες να πεθαίνουν
στις θάλασσες και σε κλειστά στρατόπεδα-φυλακές.
Εμπρός να οργανωθούμε και συνδικαλιστικά
και πολιτικά. Την Κυριακή 16 Μάη συμμετέχουμε στην εκδήλωση της Εργατικής Αλληλεγγύης
και του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης για
να κάνουμε τα σωματεία μας να βγουν νικητές
από αυτή τη μάχη. Και μέσα από κάθε εργατική
μάχη, να δυναμώνουμε την επαναστατική Αριστερά που παλεύει για την ανατροπή του καπιταλισμού.

α στρατόπεδα συγκέντρωσης
δολοφονούν. Στις 3 Μάη, η
37χρονη Μίμι Μουτζίνγκιλα
Μουκάγια άφησε την τελευταία της
πνοή στο νοσοκομείο Αγία Όλγα,
όπου είχε εισαχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Η Μίμι, προσφύγισσα από το
Κονγκό, ζούσε στη Μαλακάσα, είχε
για μέρες έντονους πόνους. Στις 6
Απρίλη μπήκε στο Αγία Όλγα με διάτρηση στομάχου και έλκη εντέρου
και υποβλήθηκε σε χειρουργική
επέμβαση. Μετά από περίπου μια
εβδομάδα επέστρεψε στη Μαλακάσα, όπου οι συνθήκες δεν της επέτρεψαν να αναρρώσει. Ξαναμπήκε
στο Αγία Όλγα στις 26 Απρίλη για να
υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση,
απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί η
μόλυνση που είχε στο μεταξύ πάθει,
όμως αυτή τη φορά η καρδιά της
δεν άντεξε.
Όπως περιγράφει η φίλη της Μίμι,
η Σάντρα, που επίσης ζει στη Μαλακάσα: “Με την Μίμι ήμασταν μαζί
στην Τουρκία. Διασχίσαμε τη θάλασσα προς την Ελλάδα και φτάσαμε
μαζί στις 21 Μάρτη του 2020 σε αυτό το στρατόπεδο. Όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το στρατόπεδο δεν
την φρόντισαν όπως έπρεπε. Όταν
γύρισε από την επέμβαση δεν περπατούσε, το πόδι της ήταν πρησμένο, δεν πήγαινε τουαλέτα, αναγκαζόταν να κάνει την ανάγκη της σε
δοχείο μέσα στο δωμάτιο στο οποίο
ζούσαν έξι άτομα. Επειδή η τουαλέτα ήταν πολύ βρώμικη και επειδή
δεν μπορούσε να περπατήσει”.

Δεύτερη επέμβαση
Ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος στο νοσοκομείο Αγία Όλγα,
υπογραμμίζει: “Έφυγε έχοντας αποκαταστήσει το πρόβλημα και πήγε
σε έναν χώρο που δεν είχε καθαρές
τουαλέτες, δεν είχε μπάνιο για να
πλυθεί, με ζεστό νερό, να μπορεί να
αποφύγει να βρέξει τα ράμματα κλπ.
Ένας άνθρωπος με διάτρηση στομάχου χρειάζεται ιδιαίτερη διατροφή
που δεν μπορούσε να έχει στο καμπ.
Σε μια βδομάδα περίπου, αντί να έρθει όπως αναμενόταν, να της κόψουν τα ράμματα, ήρθε με μόλυνση.
Χρειάστηκε δεύτερη επέμβαση.
Το καμπ δεν είναι ακατάλληλο μόνο για τους ασθενείς αλλά και τους
υγιείς. Τα προβλήματα της γυναίκας
αυτής δεν έχουν έρθει από το πουθενά. Γιατί τρύπησε το στομάχι της;
Τι τρώνε, τι νερό υπάρχει στο στρατόπεδο; Δεν έχουμε να κάνουμε με
μια περίπτωση που χρειαζόταν κάποιο κρεβάτι και δεν προλάβανε και
πέθανε. Το πρόβλημα είναι ότι είναι
ακατάλληλο το μέρος στο οποίο ζει.
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ο μαύρο άσπρο επιχειρούν να κάνουν ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης τις τελευταίες μέρες
όσον αφορά στο αντισυνδικαλιστικό-αντιεργασιακό νομοσχέδιο που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει για δημόσια
διαβούλευση, προσπαθώντας
να μας πείσουν ότι γίνεται για
το «καλό» των εργαζομένων.
Από μόνη της αυτή η στάση εκ
μέρους ενός υπουργού που λίγες μόλις εβδομάδες πριν στα
γενέθλια του έφαγε τελετουργικά μια τούρτα πάνω στην
οποία αναγράφονταν τα ονόματα της Ολυμπιακής, του
ΟΣΕ και της ΔΕΗ -που ξεπουλήθηκαν και ξεπουλιώνται
στους ιδιώτες με αποτέλεσμα
τις απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων εις βάρος των αναγκών του συνόλου της εργατικής τάξης- αποτελεί μια πρόκληση.
Αποτελεί όμως ταυτόχρονα,
αυτή η αλλαγή επικοινωνιακής
στάσης, απόδειξη ότι πριν
ακόμη καν φτάσει στην Βουλή
το ακριβές περιεχόμενο του
νομοσχεδίου, η κυβέρνηση αισθάνεται ήδη στριμωγμένη
από την απεργιακή απάντηση
που έλαβε στους χώρους εργασίας και τους δρόμους όλης
της χώρας στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις της 6ης
Μάη. Και μάλιστα, παρά την
απόπειρά της να ξεπεράσει
τον σκόπελο προκηρύσσοντας
αργία την Τρίτη του Πάσχα με
την συνεργασία της ηγεσίας
της ΓΣΕΕ.
Η επικοινωνιακή της πολιτική
προκειμένου να μετατοπίσει
αλλού την συζήτηση, συνίσταται στο να δώσει την αίσθηση
ότι η αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη αποτελεί
μια «συνήθη» κομματική αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκείνη
και τον ΣΥΡΙΖΑ όπως δείχνει
και το κείμενο που δημοσίευσε ο υπουργός Εργασίας ανήμερα της απεργίας στις 6 Μάη
για τα «7 μεγαλύτερα fake
news του ΣΥΡΙΖΑ για το εργασιακό νομοσχέδιο». Είναι μια
απόπειρα να δείξει ότι είναι
έτοιμος να «συζητήσει» αλλά η
απόπειρά του να αναδείξει τις
«φιλεργατικές» του προθέσεις
κάνει τα πράγματα μάλλον
χειρότερα παρά καλύτερα για
αυτόν και την κυβέρνησή του.

Ούτε να το σκέφτονται!

Ατέλειωτες προκλήσεις
Τα 7 εις την ν ψέματα
του Χατζηδάκη
«Το 8ωρο, είναι και θα παραμείνει
κατοχυρωμένο! Και η όλη συζήτηση
περί κατάργησής του είναι μια ανόητη συζήτηση» ξεκινάει το κείμενο
του υπουργείου Εργασίας. Αμέσως
μετά, βέβαια σπεύδει να εξηγήσει:
«Σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση του
χρόνου εργασίας, αυτή είναι νόμος
του κράτους εδώ και 30 χρόνια (σ.σ.
νόμος/ 1892 που ψήφισε η κυβέρνηση μπαμπά Μητσοτάκη με το που
ήρθε στην εξουσία τo 1990). Με τον
νόμο παρέχεται η δυνατότητα, και
όχι η υποχρέωση, στους εργαζόμενους που απασχολούνται με 8ωρο,
μέσω συμφωνίας με συλλογική σύμβαση εργοδοτών και εργαζομένων
να μπορούν να δουλεύουν 2 ώρες
επιπλέον την ημέρα, με ανάλογη
μείωση του ωραρίου ή πληρωμένες
επιπλέον άδειες κατά τις περιόδους
μειωμένης απασχόλησης. Αυτό που
αλλάζει με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο είναι ότι η διευθέτηση μπορεί να ισχύσει σε επιχειρήσεις που
είτε δεν υπάρχουν καθόλου συνδικάτα ή αν το θέλει ο ίδιος ο εργαζόμενος (μετά από αίτημά του) για να
να "συμφιλιώσει" την επαγγελματική
με την οικογενειακή του ζωή.... Αν
λοιπόν ένας εργαζόμενος θέλει να
δουλεύει λίγο περισσότερο 4 μέρες
την εβδομάδα και να κάθεται τις Παρασκευές, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που
θα του το απαγορεύσει;»
Δηλαδή, όλη η ιστορία γίνεται για
να κάνει τριήμερο η εργατική τάξη!
Στην πραγματικότητα, αυτό που περιγράφει ο Χατζηδάκης εδώ είναι οι
ελαστικές εργασιακές σχέσεις -που
πράγματι εφαρμόζονται σε κάποιους
τομείς εδώ και δεκαετίες στη χώρα
είτε παράνομα και με το ζόρι είτε με
την λανθασμένη αποδοχή τους από
κάποιες ηγεσίες των συνδικάτων.
Και όλοι ξέρουμε ότι οδήγησαν σε
μείωση των μισθών και της αγοραστικής δύναμης και σε εντατικοποίηση της εργασίας σε όλο τον κόσμο.
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι αμείβονται χειρότερα και εργάζονται περισσότερο σύμφωνα με τις
στατιστικές που η ίδια η ΕΕ δημοσιεύει χρόνο τον χρόνο.

Οικιοθελής διευθέτηση
Η έμφαση που δίνει η κυβέρνηση
για να χρυσώσει ξανά το χάπι είναι
ότι αφορά στην «πρωτοβουλία» του
ίδιου του εργαζόμενου. Αλλά κάθε
άνθρωπος που έχει δουλέψει στη
ζωή του ξέρει πολύ καλά ότι τα
ωράρια και οι μέρες εργασίας δεν
καθορίζονται από το πότε αισθάνεται κουρασμένος και θα ήθελε ένα
τριημέρακι να ξεκουραστεί. Καθορί-
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ζονται από τις «δουλειές» της εταιρίας, απο τις «πιέσεις της αγοράς»,
τον ανταγωνισμό και την ανάγκη μεγιστοποίησης των κερδών της κάθε
επιχείρησης.
Επιπλέον, αφεντικό και εργαζόμενος δεν αποτελούν δύο ισότιμα μέρη σε αυτήν τη σχέση -πόσο μάλλον
όταν σύμφωνα με το νομοσχέδιο η
«διευθέτηση εργασίας» δεν θα γίνεται μέσα από μια συλλογική σύμβαση αλλά μέσα από ατομικές συμβάσεις- παρακάμπτοντας τη συλλογική
σύμβαση ακόμη και εκεί που υπάρχει. Πριν ακόμη προσληφθεί ή ανανεώσει την σύμβασή του ο εργαζόμενος θα ακούει τις «προτάσεις»
του αφεντικού, που στην ουσία συνοψίζονται στο «θα δουλεύεις για
όσο και όταν σε χρειάζομαι και για
όσα σου δίνω». Θα αναγκάζεται ή να
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υποκύψει ή να πάει στην ανεργία. Η
«οικιοθελής» διευθέτηση γίνεται ντε
φάκτο υποχρεωτική «αν θες να πάρεις τη δουλειά».

Υπερωρίες -μπρος
γκρεμός και πίσω ρέμα
Μέσα στην πανδημία, σε μια σειρά
κλάδους που αύξησαν τις εργασίες
τους, σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, διαπιστώθηκε «κατάχρηση υπερεργασίας και υπερωρίας ενώ έγινε πολύ
πιο ελαστική η ώρα προσέλευσης
και αποχώρησης από την εργασία.
Κατά το β’ τρίμηνο του 2020, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους (55%) απασχολούνται υπερωριακά, ενώ το 19% πάνω από 48
ώρες την εβδομάδα». Οι εργαζόμενοι εργάζονται περισσότερο, είχαν

μικρότερες απολαβές και ελαστικά
ωράρια. Αυτήν την κατάσταση θέλει
να θεσμοθετήσει με το νομοσχέδιο ο
Χατζηδάκης δίνοντας μάλιστα και
«δικαίωμα επιλογής».
«Οι υπερωρίες και η διευθέτηση
του χρόνου εργασίας είναι δύο διαφορετικοί μηχανισμοί που θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι
ήταν και παραμένουν ελεύθεροι να
διαλέξουν όποιον από τους δύο μηχανισμούς βολεύει τους ίδιους» εξανίσταται ο υπουργός Εργασίας. Τα
ίδια ακριβώς που ειπώθηκαν παραπάνω ισχύουν και για αυτό το «δικαίωμα επιλογής». Για ένα εξάμηνο
ο εργαζόμενος θα υποχρεώνεται
ατομικά στην πράξη να δουλεύει
10ωρο χωρίς όμως να πληρώνεται
τις δύο παραπάνω ώρες, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι αποδοχές

Γραμμένα από ΣΕΒ

ο νομοσχέδιο του
Χατζηδάκη θα μπορούσε να είναι γραμμένο και μέσα στα γραφεία του ΣΕΒ με τον οποίο
έσπευσε να συναντηθεί τον Γενάρη λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων και ύστερα από την αδυναμία
του προκάτοχού του Βρούτση να προωθήσει την εν
λόγω ατζέντα.
Ήδη από τον περασμένο Απρίλιο του 2020 στις
απαρχές της καραντίνας, ο ΣΕΒ είχε δημοσιεύσει τις
θέσεις του («Συνεργασία επιχειρήσεων για διατήρηση
θέσεων εργασίας» όπου λίγο-πολύ πρότεινε την καθιέρωση ελαστικών σχέσεων, υπεργολαβιών και δανειζόμενο προσωπικό ως μορφή ευελιξίας. Ενδεικτική των
περιθωριών «διευθέτησης» ανάμεσα στους εργαζόμενους που έχουν συνήθως στο μυαλό τους τα αφεντικά
ήταν η εκτενής μελέτη 136 σελίδων που δημοσίευσε ο
ΣΕΒ και ανάμεσα σε άλλα έδινε τις εξής γενικές οδηγίες προς τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΔΑΔ) των επιχειρήσεων:
«Στρατηγικές συμφωνίες που λαμβάνουν χώρα σε
ανώτερο επίπεδο μπορεί να μην εφαρμοστούν σωστά
από τα στελέχη και τους εργαζόμενους… Επίσης πρωτοποριακές συνεργασίες που προωθούνται από διευθύνσεις συχνά συναντούν αντιστάσεις εντός της επιχείρησης… Τα εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει η
ΔΑΔ για αυτό το σκοπό είναι τα εξής: Επικοινωνία. Η
ΔΑΔ είναι σε ιδανική θέση για να ενημερώσει τους ερ-

γαζόμενους. Συμμετοχή. Η συμμετοχή των
ενδιαφερομένων μερών στο σχεδιασμό και υλοποίηση της συνεργασίας
δημιουργεί ένα αίσθημα ιδιοκτησίας (ownership) και
δέσμευσης (commitment). Διαπραγμάτευση. Στην περίπτωση που η συνεργασία έχει αρνητικές συνέπειες
στους εργαζόμενους η ΔΑΔ θα πρέπει να διαπραγματευτεί μαζί τους το θέμα της «αντιστάθμισης των απωλειών», ιδιαίτερα εάν οι αντιδρώντες έχουν σημαντική
δύναμη και μπορούν να υπονομεύσουν την αλλαγή.
Χειραγώγηση και απειλή. Η συγκεκριμένη μέθοδος
αποτελεί την τελευταία επιλογή, όταν οι προηγούμενες έχουν αποτύχει».
Ακριβώς την ίδια κυνική μέθοδο ακολουθεί ο Χατζηδάκης και ως προς την ουσία και ως προς την επικοινωνιακή διαχείριση του νομοσχεδίου. Βρισκόμαστε
στις φάσεις «επικοινωνίας και συμμετοχής» και είναι
στο χέρι του εργατικού κινήματος να ξεδιπλώσει τώρα
δυναμικά τις απεργιακές αντιστάσεις. Κόντρα στις
απόπειρες «διαπραγμάτευσης» που αναζητά η κυβέρνηση με την ηγεσία της ΓΣΕΕ και όχι μόνο, αλλά και
της «απειλής» δύο φάσεων που συνήθως έρχονται πακέτο. Να τις υπονομεύσουμε στους δρόμους και τις
απεργίες και να στείλουμε τους υπονόμους της ιστορίας όλες τις αντεργατικές μεθοδεύσεις και τους εμπνευστές τους μαζί.

Ούτε να το σκέφτονται!
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τα ψέμματα του Χατζηδάκη
του, καθώς όπως κυνικά ομολογεί
παρακάτω το υπουργείο «πολλοί εργαζόμενοι βασίζονται στις υπερωρίες για να στηρίξουν το εισόδημά
τους και για αυτό τις διευρύνουμε»!
Το να μπορεί να ζει κανείς αξιοπρεπώς από το μισθό του δεν περνάει
από τα μυαλά τους, όπως επίσης
ούτε και το ιστορικό αίτημα των εργατών του Σικάγο ενάμισι αιώνα
πριν, για 8 ώρες εργασία, 8 ώρες
ελεύθερο χρόνο, 8 ώρες ύπνο.
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση έρχεται να αυξήσει επιπλέον και τις υπερωριακές ώρες ετησίως σε 150
ώρες από 120 που είναι τώρα το
μέγιστο - που όμως, μην ανησυχούμε, θα καταγράφονται στην «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας που θα συνδέει τους εργαζόμενους με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ». Και μόνο να δει
κανείς τι συνέβη στην φάση της καραντίνας, όπου ένα μεγάλο κομμάτι
των εργαζομένων εξακολούθησε να
δουλεύει «μαύρα» με την σιωπηλή
έγκριση της κυβέρνησης, χωρίς να
ελέγχεται αν οι εργαζόμενοι είναι
πράγματι δηλωμένοι στην ΕΡΓΑΝΗ,
μας δίνει την εικόνα για το τι θα
ισχύει με την ψηφιακή καταγραφή
των υπερωριών στην ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
Τα ίδια ισχύουν και για την εργασία στο σπίτι, για το λεγόμενο «δικαίωμα αποσύνδεσης» του εργαζόμενου που θα μπορεί «να μην απαντά σε κλήσεις και μηνύματα του εργοδότη πέραν του συμφωνημένου
ωραρίου». Η δουλειά στο σπίτι στην
φάση της καραντίνας σύμφωνα με
την Καθημερινή και έρευνα της
Βlueground σήμανε διεθνώς ότι «η
πλειονότητα όσων εργάστηκαν από
το σπίτι κατά τη διάρκεια του lockdown δούλευε περισσότερες ώρες
από ό,τι στο γραφείο». Το «δικαίωμα αποσύνδεσης» είναι κούφιο όταν
στην πράξη η απόλυση είναι το πλέον προφανές για ένα εργαζόμενο
που συστηματικά δεν σηκώνει το
τηλέφωνο στο αφεντικό του.

«Οικιοθελείς»
απολύσεις
Μα «οι απολύσεις δεν απελευθερώνονται» ισχυρίζεται το υπουργείο
-και φέρνει και παραδείγματα: «Παράδειγμα 2: Εργοδότης προτείνει
στον εργαζόμενο να προχωρήσουν
σε διευθέτηση του χρόνου εργασίας του εργαζομένου και ο εργαζόμενος αρνείται. Ο εργοδότης
προχωρά σε απόλυση. Η απόλυση
αυτή καθίσταται αυτομάτως άκυρη».
Αφενός εδώ οι συντάκτες αποκαλύπτουν λόγω κεκτημένης ταχύτητας ότι η διαδικασία της «διευθέτησης» θα ξεκινάει από την εργοδο-

σία! Αφετέρου, ποιον προσπαθούν
να κοροϊδέψουν; Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός που δεν θα «συμμορφωθεί με τας υποδείξεις», δεν θα
απολυθεί απαραίτητα την ώρα και
για λόγους που να σχετίζονται με
την άρνησή του. Ξέρουμε επίσης,
ότι ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Στην πράξη ένα κομμάτι θα απολύεται μέσω της μη «ανανέωσης της σύμβασής του». Η απόλυση του γιατρού, συνδικαλιστή
Κώστα Καταραχιά και μάλιστα από
δημόσιο νοσοκομείο με αυτή τη μέθοδο είναι το πιο πρόσφατο γνωστό
παράδειγμα.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της κατάχρησης του όρου «οικιοθελής» από τις «οικιοθελείς αποχωρήσεις» στις οποίες εξαναγκάζονται
οι εργαζόμενοι συνήθως με εκβιασμούς και πενιχρά ανταλλάγματα.

Από 14.842 τον Μάρτη του 2013 αυξήθηκαν σε 67.860 τον Μάρτη του
2019, καταγράφοντας αύξηση
368%, την ίδια περίοδο που βρισκόταν σε εξέλιξη η μεγαλύτερη οικονομική κρίση και η ανεργία είχε εκτιναχτεί στα ουράνια!

Απεργία, ΣΣΕ
και συνδικάτα
«Το δικαίωμα στην απεργία είναι
αυτονόητα κατοχυρωμένο και στο
νέο νομοσχέδιο για την Προστασία
της Εργασίας» αναφέρεται στο κείμενο. Φτάνει να μην μπορείς να το
εφαρμόσεις, θα προσθέταμε. Εδώ
η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης διεκδικεί δάφνες παρωδίας επιπέδου Μόντυ Πάιθον καθώς σαν
λόγος των μέτρων της κυβέρνησης
παρουσιάζεται η έλλειψη στους
«κανόνες διαφάνειας για τη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργα-

νώσεων προκειμένου οι όποιες
αποφάσεις να μη λαμβάνονται από
οργανώσεις-σφραγίδες». Ο Χατζηδάκης θα μας απαλλάξει από τις
συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες!
Στην ουσία φυσικά θέλει να μας
απαλλάξει από τα συνδικάτα και τις
απεργίες. Πώς; «Θεσπίζοντας την
υποχρεωτική εγγραφή συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων σε ηλεκτρονικό μητρώο και την
εξ αποστάσεως ψήφο στα συνδικάτα για να μην αμφισβητείται η τήρηση του νόμου σε κάθε συνδικαλιστική ενέργεια».
Σύμφωνα με τις διαρροές, μόνο
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις
που
έχουν
εγγραφεί
στα
Μητρώα θα αναγνωρίζεται δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης
και προσφυγής στον ΟΜΕΔ, άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος
και καλέσματος σε απεργία. Πρό-
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Οι πλούσιοι εκβιαστές
θα προστατέψουν τις γυναίκες;
Σ

το ίδιο πλαίσιο χρυσώματος του χαπιού η κυβέρνηση αναζητά συμμάχους σε γυναικείες οργανώσεις, με το πρόσχημα ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για αυτές.
Γι’ αυτό ο Χατζηδάκης διοργάνωσε και τηλεδιάσκεψη με θέμα “Me Too Greece” με τη συμμετοχή
του προέδρου της ΓΣΕΕ Παναγόπουλου, εκπροσώπους της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, διαφόρων ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων –
ανάμεσά τους η ΧΕΝ Ελλάδος, η Ελληνική Ένωση
για την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία και ο
Σοροπτιμιστικός Όμιλος Κηφισιάς-Εκάλης… Εκεί
πρόβαλε μια σειρά από «ασφαλιστικές δικλείδες»
που υποτίθεται θα περιέχει το νομοσχέδιο για τα ζητήματα της παρενόχλησης των γυναικών στους εργασιακούς χώρους καθώς και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτά θα χτυπηθούν ακόμη περισσότερο:
Μέσα από την απλήρωτη αύξηση των ωρών εργασίας στο 10ωρο, μέσα από το ανακάτεμα των ημερών, εβδομάδων και μηνών εργασίας, που θα τις
αναγκάζουν να αλλάζουν συνεχώς πρόγραμμα, μέσα

από την αύξηση των ωρών στη δουλειά στο σπίτι
όπου οι γυναίκες ήδη επωμίζονται το μεγαλύτερο
βάρος των παιδιών και των ηλικιωμένων, μέσα από
το ντριπλάρισμα των συλλογικών συμβάσεων και
όσων δικαιωμάτων των γυναικών αυτές προστατεύουν.
Και βέβαια, όσον αφορά συγκεκριμένα στην παρενόχληση: Αφενός μέσα από την ισχυροποίηση της
θέσης του αφεντικού ή του διευθυντή να παίζει το
χαρτί της απόλυσης, αφετέρου μέσα από την επιχείρηση διάλυσης και αποδυνάμωσης των συνδικάτων
που αναδείχτηκαν οι κύριοι εκφραστές του ελληνικού #metoo. Με κορυφαίο αλλά όχι μοναδικό το παράδειγμα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, κέρδισαν την εμπιστοσύνη των γυναικών σαν οι πιο αξιόπιστοι μηχανισμοί σε αντίθεση με τους θεσμούς και
την κυβέρνηση που προσπάθησαν και προσπαθούν
μέχρι τέλους να καλύψουν τους πλούσιους εκ-βιαστές και φίλους τους. Και τώρα την ίδια βδομάδα
που κατεβάζουν το νομοσχέδιο της υποχρεωτικής
συνεπιμέλειας, καμώνονται τους προστάτες των γυναικών.

κειται για τον ορισμό των «σωματείων-σφραγίδα» που η κυβέρνηση θα
ανακηρύσσει σαν μοναδικούς συνομιλητές ωθώντας τους εργοδότες
να στήσουν δικά τους.
Η υποχρεωτική εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου και ποσοστών
50%+1 (πρόταση που πρωτοέφερε
η Αχτσιόγλου το 2018) των ταμειακώς εντάξει για να αποφασιστεί
μια απεργία, χωρίς συζήτηση και
συνελεύσεις, η απαγόρευση της
απεργιακής περιφρούρησης, η μείωση των μελών της διοίκησης του
σωματείου που προστατεύονται
από απόλυση και των συνδικαλιστικών αδειών, τα πρόστιμα και οι ποινές στους εργαζομένους που θα
συμμετέχουν σε μια «παράνομη»
απεργία – όλα αυτά έρχονται να εντείνουν τη γνωστή τρομοκρατία των
«παράνομων και καταχρηστικών
απεργιών» σε μια περίοδο που οι
εργαζόμενοι προσπαθούν να οργανώσουν τις αντιστάσεις τους, από
τους ντελιβεράδες μέχρι τους εργολαβικούς του δημοσίου.
Κυβέρνηση και εργοδότες θέλουν
να διαλύσουν ή να χειραγωγήσουν
τα συνδικάτα περιορίζοντας την
απεργιακή δράση ώστε η «συνδικαλιστική πίεση των εργαζομένων να
στρέφεται εναντίον των εργοδοτών
και της κυβέρνησης και όχι εναντίον
της κοινωνίας. Γι’ αυτό θεσπίζουμε
την ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία
(33%) σε κλάδους κοινής ωφέλειας
(μετρό, κλπ.) κατά την διάρκεια της
απεργίας» τολμάει να λέει ο Χατζηδάκης. Έτσι η «ελάχιστη εγγυημένη
υπηρεσία» για το «καλό της κοινωνίας» σε συνδυασμό με τις ελλείψεις προσωπικού σε μια σειρά χώρους θα μεταφράζεται σε απεργίες
χωρίς απεργούς.
Για την Κυριακάτικη αργία το
υπουργείο Εργασίας ομολογεί ανοιχτά ότι «προσθέτει στις εξαιρέσεις
που ήδη ισχύουν στον γενικό κανόνα» όπως η εστίαση και τα μαγαζιά
και «ορισμένους επιπρόσθετους
κλάδους, όπως οι αποθήκες, τα logistics, τα κέντρα δεδομένων, αλλά
και τις εξωσχολικές δράσεις, τη μηχανογράφηση, τις εξετάσεις έκδοσης διπλωμάτων». Στο τέλος δε του
κειμένου μάς δηλώνει ρητά ότι «η
αγορά εργασίας σήμερα ρυθμίζεται
με ένα νόμο του 1982. Από τότε η
ζωή μας έχει αλλάξει πλήρως». Ο
νόμος του 1982 που θέλει να αλλάξει είναι αυτός που αντικατέστησε
τον νόμο 330, έναν από τους πλέον
αντεργατικούς αντισυνδικαλιστικούς που ψήφισε ποτέ η ελληνική
Βουλή και καταργήθηκε στην πράξη
μέσα από τους σκληρούς αγώνες
της εργατικής τάξης.

Γιώργος Πίττας

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1471, 12 Μάη 2021

Το εργατικό κίνημα

ΚΕΘΕΑ

Μια νίκη
Ο

ι εργαζόμενοι στον ΚΕΘΕΑ και η τεράστια συμπαράσταση όλης της
κοινωνίας νίκησαν την κυβέρνηση και το προσχέδιο διάλυσης του
κέντρου αποσύρθηκε. Όπως τονίζει η ανακοίνωση των εργαζόμενων ΚΕΘΕΑ:
«Το Προσχέδιο γραφειοκρατικής μετάλλαξης και ουσιαστικής διάλυσης του ΚΕΘΕΑ, το οποίο κατέθεσε επιτροπή που όρισε το διορισμένο
από την κυβέρνηση Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ, προξένησε τέτοιας έκτασης αντιδράσεις που δεν την περίμεναν οι εμπνευστές του αλλά –ομολογούμε–
ούτε εμείς οι ίδιοι. …
…Το αν οι τελευταίες εξελίξεις θα αποτελέσουν εποικοδομητική βάση
για έναν διάλογο για την ενίσχυση του ΚΕΘΕΑ ή προσπάθεια κατευνασμού των αντιδράσεων, θα αποδειχθεί έμπρακτα το επόμενο διάστημα.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι τα αποτελέσματα του όποιου διαλόγου διεξαχθεί τους επόμενους μήνες θα τεθούν υπό την τελική κρίση της Γενικής
Συνέλευσης του ΚΕΘΕΑ. Του οργάνου το οποίο προσπάθησε να απαξιώσει πλήρως το Προσχέδιο, παρόλο που και ο ίδιος ο υπουργός Υγείας είχε δεσμευτεί ότι θα ενισχυθεί στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου», καταλήγει
η ανακοίνωση.
«Η εξέλιξη αυτή εκθέτει τον Μπακογιάννη που προτίμησε να πάρει αγκαλιά τους εκλεγμένους χρυσαυγίτες δημοτικούς συμβούλους για να
μπλοκάρει ψήφισμα αλληλεγγύης στους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ στη
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αθήνας! Συνεχίζουμε την στήριξη στο σωματείο εργαζόμενων απέναντι στις επιθέσεις της κυβέρνησης
για να μην διαλυθεί το ΚΕΘΕΑ, για να παρθούν πίσω όλες οι αντιδραστικές αλλαγές που προωθήθηκαν με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου
μέσω της ΠΝΠ», τονίζει η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δώστε λεφτά
για κοινωνικό
τουρισμό
Η

Νέα Δημοκρατία προβάλλει το άνοιγμα του Τουρισμού σαν «κοινό
συμφέρον»: όσο παραπάνω τουρίστες θα έρθουν από το εξωτερικό,
τόσο το καλύτερο για όλους, λένε. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι αν
δεν είσαι μεγαλοξενοδόχος ή ιδιοκτήτης μεγάλου τουριστικού γραφείου,
δεν έχεις κανένα όφελος.
Για τον περισσότερο κόσμο, μετά από μήνες καραντίνας, υπάρχει η
λαχτάρα για λίγες μέρες ξεκούρασης μακριά από την πόλη. Το εργατικό
κίνημα χρειάζεται να παρέμβει και να βάλει επιθετικά το αίτημα για γενναία χρηματοδότηση στον κοινωνικό τουρισμό, ώστε να μπορέσει να κάνει διακοπές ο κόσμος, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, που τόσο
υπέφεραν από οικονομική και κάθε άλλη άποψη, και έχουν τεράστια
ανάγκη για ξεκούραση.
Όσο για τους εργαζόμενους του κλάδου, το άνοιγμα του Τουρισμού
με τους όρους της κυβέρνησης θα σημάνει άγρια εκμετάλλευση. Ανάλογα με τις πληρότητες που είναι ακόμα στον αέρα και με την εικόνα ότι
αυτές θα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή, οι εργαζόμενοι θα είναι στην ομηρεία-ευχέρεια των αφεντικών να τους καλούν ακόμα και την τελευταία
στιγμή στη δουλειά, λειτουργώντας με το λιγότερο δυνατό προσωπικό.
Για να τα κάνουν αυτά, εκμεταλλεύονται όλα τα προγράμματα που τους
έχει κάνει δώρο η κυβέρνηση, όπως το πρόγραμμα Συν-εργασία, σύμφωνα με το οποίο δουλεύεις και πληρώνεσαι τις μισές ώρες συν ένα μπόνους από το κράτος, ασχέτως της αρχικής σύμβασης ή τις ανάγκες που
έχεις για να επιβιώσεις.
Η μάχη για συλλογικές συμβάσεις και επαναπρόσληψη όλων είναι εδώ
και τώρα. Το βλέμμα όλων βρίσκεται στα συνδικάτα, στον αγωνιστικό
συντονισμό με τους άλλους κλάδους, στο εργατικό κίνημα που με νέα
ορμή, όπως φάνηκε και στις 6 Μάη, δίνει τη μάχη ενάντια στα αντεργατικά σχέδια του Χατζηδάκη και της κυβέρνησης των μεγαλοξενοδόχων.

Απεργία στα ΕΛΠΕ
Μ

ε δύο 24ωρες απεργίες, στις
14 και 20 Μάη, απαντούν οι
εργαζόμενοι στα Ελληνικά
Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) στην προωθούμενη από την κυβέρνηση παράδοση
της εταιρίας στον Λάτση. Στις 5/5,
μέσα στη Μεγάλη Βδομάδα, πραγματοποιήθηκε το ΔΣ ΕΛΠΕ όπου «παρουσιάστηκε η ειλημμένη απόφαση
της σημερινής διοίκησης (ορισμένης
από την Κυβέρνηση) για την αλλαγή
του Καταστατικού της Εταιρείας, και
ουσιαστικά την απεμπόληση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου
για ορισμό Διοίκησης (Management)
και την ολοκλήρωση του ξεπουλήματος ενός από τους τελευταίους παραγωγικούς πυλώνες της οικονομίας
μας», όπως τονίζει το σωματείο των
εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ.
«Επέλεξαν τη Μ. Τετάρτη για να
ξεκινήσουν αυτή την ιστορία και την
περίοδο που σαν σωματείο έχουμε
εκλογές, θεωρώντας ότι έτσι δεν θα
μπορέσουμε να οργανώσουμε αγώνες. Αλλά δεν τους βγήκε», δηλώνει
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, γενικός

INVITE

Σ

γραμματέας του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ.
«Αναγκάστηκε η κυβέρνηση να οργανώσει μια τεράστια προπαγάνδα
με τους πληρωμένους κονδυλοφόρους της για να αναδείξουν πόσο
σπουδαία είναι αυτά τα σχέδια και τι
ανάπτυξη φέρνουν. Στην πράξη
αναδιοργανώνουν την εταιρία, ώστε
να χαθεί ο έλεγχος του Δημοσίου
στα Ελληνικά Πετρέλαια και να περάσει στον Λάτση, χωρίς να κοστίσει τίποτα σε αυτόν.

Ξεπούλημα
Προηγουμένως, το ξεπούλημα
του 60% της εταιρίας -με διαδικασίες που κανονικά θα έπρεπε να
στείλουν κόσμο στη φυλακή- σε μετόχους, δίνοντας στον Λάτση μεγάλο κομμάτι, κατέληξε το 2003 σε μία
συμφωνία η οποία έδινε την πλειοψηφία στο ΔΣ των ΕΛΠΕ, 7 στους
13, στο Ελληνικό Δημόσιο και άλλοι
δύο επιπλέον ορίζονταν οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων. Αυτά θέλουν τώρα να τα καταργήσουν.
Μας λένε ότι είναι επιβεβλημένο

από τις κοινοτικές οδηγίες να περάσουν σε ένα μικρό ποσοστό διορισμένων από το κράτος και χωρίς εκπροσώπους των εργαζομένων, ώστε
οι σύμβουλοι να είναι ανεξάρτητοι
στην πλειοψηφία. Δηλαδή οι τραπεζίτες είναι ανεξάρτητοι, ενώ οι εργαζόμενοι όχι. Άρον άρον προχωράνε στην αλλαγή του καταστατικού
για να μπορούν να ψηφίσουν το νέο
διοικητικό συμβούλιο.
Στόχος τους είναι να φτιαχτεί μια
εταιρία συμμετοχών (αλλιώς holding
εταιρία), που θα είναι η μητρική,
ενώ τα ΕΛΠΕ, ΕΚΟ, κτλ θα είναι οι
θυγατρικές. Είναι στη λογική της
σαλαμοποίησης, όπως κάναν στη
ΔΕΗ και στον ΟΤΕ.
Τις κάνουν κομμάτια και μετά τα
πουλάνε και τα διαχειρίζονται ξεχωριστά. Παρά τον πόλεμο που δεχόμαστε, θεωρούμε ότι οι απεργίες,
που κηρύχτηκαν με ομόφωνη απόφαση, θα έχουν μεγάλη επιτυχία
γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει πώς
αυτό θα επηρεάσει τη ζωή και τη
δουλειά του».

Μ.Ν.

Συνεχίζουν τον αγώνα

υνεχίζουν απεργιακά τη μάχη οι εργαζόμενοι της Invite, τεχνικής εταιρίας στον χώρο της διαχείρισης,
λειτουργίας και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων
σε νοσοκομεία, δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές
εταιρίες. Εδώ και έναν μήνα σχεδόν, κινητοποιούνται για
να τους αποδοθούν τα δεδουλευμένα τους. Αυτή τη
στιγμή η εταιρία χρωστάει ακόμα πάνω από 1,5 μήνα
δεδουλευμένων.
Ο Κώστας Βοριάς, εργαζόμενος της Invite στoν Ευαγγελισμό, περιγράφει στην Εργατική Αλληλεγγύη τον
αγώνα τους: «Συμμετείχαμε στην πανεργατική απεργία
στις 6 Μάη με πολύ καλή συμμετοχή από εργαζόμενους
της invite από διάφορα νοσοκομεία. Την επόμενη μέρα
το μεσημέρι μαζευτήκαμε στον Ευαγγελισμό, όπως το
κάνουμε κάθε φορά, για να συζητήσουμε τα επόμενα
βήματα. Εκεί αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε νέα
στάση εργασίας την Τετάρτη 12/5 από τις 12μ μέχρι τις
4μμ και αν δεν μας πληρώσει θα πάμε για 24ωρη απεργία την Παρασκευή 14/5.
Το Σαββατοκύριακο αμέσως μετά το μάζεμά μας η
εταιρία μας έπαιρνε τηλέφωνο έναν-έναν ξεχωριστά για
να μας ανακοινώσει ότι αλλάζουμε έργο και φεύγουμε
από τον Ευαγγελισμό, μοιράζοντάς μας σε διάφορα νοσοκομεία.
Εγώ μαζί με άλλον έναν συνάδελφο δεν πήγαμε εκεί
που μας έστειλαν. Βρεθήκαμε στον Ευαγγελισμό μαζί
με τον πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου, Ηλ. Σιώρα, και πραγματοποιήθηκε συνάντηση
με τον τεχνικό διευθυντή του Ευαγγελισμού. Τονίστηκε
ότι η μετάθεση τόσων συναδέλφων από τον Ευαγγελισμό χωρίς να καλυφθούν οι θέσεις από άλλους είναι,
εκτός των άλλων, επικίνδυνο. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας λειτουργούσε όλο το πρωί με μόνο δύο
ηλεκτρολόγους και το απόγευμα με έναν, ενώ ήταν μόνο ένας τεχνικός ανά βάρδια.

Πήγαμε στην Επιθεώρηση Εργασίας να καταγγείλουμε ότι είμαστε απλήρωτοι και ότι οι μετακινήσεις που
έγιναν μετά την απόφαση για κινητοποιήσεις είναι εκδικητικές. Έτσι την Πέμπτη 27/5 στις 9.30πμ θα γίνει τριμελής επιτροπή στην Επιθεώρηση Εργασίας. Όπως και
να έχει εμείς οργανώνουμε τις δύο απεργιακές κινητοποιήσεις που αποφασίσαμε για την ερχόμενη Τετάρτη
και Παρασκευή».

ΠΟΘΑ
Παράσταση διαμαρτυρίας

Π

αράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος-Ακροάματος (ΠΟΘΑ) την Πέμπτη 13 Μάη
στη 1μμ.
Αντιδρούν ενάντια στην άρνηση του Χατζηδάκη
να δεσμευτεί ως προς την στήριξη των εργαζομένων στον Πολιτισμό για τους μήνες Μάρτη και
Απρίλη.
«Έχει ήδη περάσει το πρώτο δεκαήμερο του
Μαΐου, ο Πολιτισμός δεν θα ανοίξει πριν το τέλος
του μήνα κι ακόμα δεν υπάρχει καμία επίσημη
ενημέρωση για τα μέτρα στήριξης Μαρτίου –
Απριλίου – Μαΐου. Στις 5 Απριλίου στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό με αίτημα την άμεση
επεξεργασία ολοκληρωμένου σχεδίου για την επιβίωση του Πολιτισμού στη θερινή περίοδο. Η σιωπή ήταν εκκωφαντική. Αντίθετα όσα ανακοινώθηκαν μας δείχνουν ότι και το καλοκαίρι ο Πολιτισμός θα είναι για άλλη μια σαιζόν βαριά πληττόμενος», αναφέρει το κάλεσμα της ΠΟΘΑ.
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Noσοκομεία
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Κάτω τα χέρια
από τις γυναίκες

Η

κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Έλενα
Βενιζέλου είναι ένα τρανό παράδειγμα του πώς η
πολιτική των περικοπών της κυβέρνησης είναι μια
τεράστια επίθεση στις γυναίκες. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας έχει περιοριστεί με τη μείωση του αριθμού των
ραντεβού μέχρι και 70% λόγω πανδημίας μετά από υπουργική απόφαση. Όμως οι εγκυμονούσες γυναίκες δεν μπορούν να μειωθούν. Δεν βρίσκουν ραντεβού για να κάνουν
τους τρεις καίριους υπερήχους της εγκυμοσύνης τους,
που πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Όχι όποτε ανοίξει ραντεβού. Έμεινε μόνο το
Έλενα για ολόκληρη την Αττική, καθώς το Αλεξάνδρα και
το Αττικό που κάνουν αυτή τη δουλειά έχουν γίνει covid.
Ουσιαστικά, η μεγάλη πλειοψηφία αποκλείεται από την
πρόσβαση στις δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες Υγείας. Αν
δεν μπορούν να πληρώσουν τα πολλά λεφτά που χρειάζονται για τον ιδιωτικό τομέα, τότε καταδικάζονται στο
να μην έχουν τη σωστή παρακολούθηση της εγκυμοσύνης. Είναι επίσης σκάνδαλο ότι και να υπάρχει ασφάλιση
και ηλεκτρονική συνταγογράφηση-παραπεμπτικό για αυτούς τους υπερήχους, δεν υπάρχει κανένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο που να δέχεται να πληρωθεί το ποσοστό
συμμετοχής 25%, όπως γίνεται για τις περισσότερες εξετάσεις. Απαιτούν να την πληρωθούν ολόκληρη.
Στην πράξη καταργούν επίσης το δικαίωμα της διακοπής
κύησης για πολλές γυναίκες. Για να γίνει με τη νόμιμη οδό,
έχει το περιθώριο διακοπής μέχρι τη 12η βδομάδα της κύησης. Αν μια γυναίκα δεν μπορεί να βρει ραντεβού μέχρι τότε, έχει χάσει αυτή τη δυνατότητα. Για παράδειγμα, αν αργήσει να διαγνώσει την εγκυμοσύνη της και πάρει τηλέφωνο το 1535 για να κλείσει ραντεβού, είναι αμφίβολο ότι θα
βρει μέσα στον ίδιο μήνα, ακόμα και στον επόμενο. Απαγορεύουν τις εκτρώσεις, όχι νομικά, αλλά ντε φάκτο.

Οροθετικές έγκυες
Την ίδια ώρα ο ΕΟΔΥ ανακαλεί από το Έλενα τον Στέφανο
Παππά, τον μοναδικό μαιευτήρα-γυναικολόγο που λειτουργούσε και διηύθυνε ειδική μονάδα για τις οροθετικές εγκυμονούσες. Όπως μας λέει ο ίδιος: «Η Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Κύησης ξεκίνησε ύστερα από ένα συγκεκριμένο γεγονός. Μία οροθετική πρόσφυγας από την Αφρική έφτασε
να γεννήσει σε ένα ταξί, καθώς πήγαινε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, αλλά τη διώχνανε. Πήγε ύστερα στον συνήγορο του Πολίτη και τότε, λόγω και της γενικευμένης ανάγκης που υπήρχε, αποφασίστηκε η ίδρυση της μονάδας. Είδαμε και πάθαμε για να τη στήσουμε, κόντρα και στον στιγματισμό των οροθετικών. Φτάσαμε να παρουσιάσουμε το
έργο μας το 2018 σε παγκόσμιο συνέδριο, ανακοινώνοντας
τη γέννηση 69 υγειών νεογνών από οροθετικές γυναίκες.
Αποφάσισε ο ΕΟΔΥ να μαζέψει τους υπαλλήλους που
έχει από κάθε περιφερειακή υπηρεσία και έτσι έφυγα κι
εγώ από το Έλενα. Έτσι, αυτή η προσπάθεια που κρατάει
ουσιαστικά από το 2011 και τυπικά από το 2013, πάει
στράφι, μετά από πολύ προσωπικό κόπο. Μένουν στον
αέρα έγκυες γυναίκες οροθετικές, που πηγαίνουν στο νοσοκομείο και μας ψάχνουν. Αυτή η μονάδα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει είτε με εμένα είτε με οποιονδήποτε άλλον γιατρό. Χρειάζονται ειδική παρακολούθηση, αντιρετροϊκή αγωγή που ενδείκνυται για την εγκυμοσύνη, εξετάσεις, ώστε να μην κολλήσουν το παιδί. Στον τοκετό είναι
έγκλημα να τις αφήσεις για 24 ώρες μέχρι να σπάσουν τα
νερά γιατί αυξάνεις τις πιθανότητες μετάδοσης, πρέπει
να γίνει καισαρική. Είναι μια λεπτομερής εξειδίκευση για
την προάσπιση των συμφερόντων κάποιων ανθρώπων
που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στον ιδιωτικό τομέα κι εμείς τους παρέχουμε προστασία και ανθρωπιά».

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Νέα δίωξη συνδικαλίστριας

Μ

ετά την εκδικητική απομάκρυνση
του Κώστα Καταραχιά από το
νοσοκομείο, νέα δίωξη λαμβάνει
χώρα στον Άγιο Σάββα, αυτή τη φορά εις
βάρος της Διευθύντριας της Τεχνικής
Υπηρεσίας, Αγγελικής Γεωργούλη.
Με πρωτοφανείς απειλές και «εντέλλεσθε», ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ Π. Στάθης
χέρι-χέρι με τη διοικήτρια του Άγιου Σάββα, Ολ. Μπαλαούρα, θέλουν να επιβάλουν
στην Α. Γεωργούλη να ασκήσει παράλληλα καθήκοντα και στο ΕΛΠΙΣ. Κάτι το
οποίο πέρα από παράνομο, είναι και επικίνδυνο. Η ίδια είχε δηλώσει και εγγράφως τις νόμιμες αντιρρήσεις της καθώς
προσφάτως είχε ορισθεί διευθύντρια σε

διάστημα ανάληψης σοβαρών καθηκόντων, ενώ ταυτόχρονα λόγω προβλημάτων
υγείας κατατάσσεται στις ευπαθείς ομάδες και τη στέλνουν εν μέσω πανδημίας
σε νοσοκομείο αναφοράς covid.
Η «απλή», σύμφωνα με τους διοικητές,
δουλειά που πρέπει να κάνει παράλληλα
με τα καθήκοντά της στον Άγιο Σάββα η
κ. Γεωργούλη είναι να προβεί στη σύνταξη των Τεχνικών Περιγραφών, σχεδίων,
προϋπολογισμού και των Διοικητικών
Πράξεων για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών «Επισκευής –Αντικατάστασης –Προσθήκης κιγκλιδωμάτων και
κουπαστών» στο ΕΛΠΙΣ. Κι όλα αυτά σε
ένα νοσοκομείο που τέσσερα χρόνια

Να γυρίσει
ο Καταραχιάς

Τ

ην Τρίτη 25 Μάη είναι ο επόμενος μεγάλος κρίσιμος
σταθμός του αγώνα ενάντια στην απόλυση - συνδικαλιστική δίωξη του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του
νοσοκομείου “Άγιος Σάββας” και μέλους του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ,
Κώστα Καταραχιά. Στις 9πμ οργανώνεται μεγάλη συγκέντρωση
στα Δικαστήρια στην Ευελπίδων, όπου εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα, διεκδικώντας την άμεση επιστροφή του στον Άγιο
Σάββα. Είναι μια μεγάλη μάχη για όλο το εργατικό κίνημα που
παλεύει ενάντια στις επιθέσεις της Νέας Δημοκρατίας.
Η απόλυση του είναι μια καθαρά εκδικητική πολιτική απόφαση της Νέας Δημοκρατίας ενάντια στο σωματείο του Αγίου
Σάββα που με πρόεδρό του τα τελευταία πέντε χρόνια τον Καταραχιά αποτελεί υπόδειγμα δράσης στον αγώνα ενάντια στη
διάλυση του ΕΣΥ και τις απολύσεις συμβασιούχων, ενώ ταυτόχρονα δεν έλειψε από καμιά πολιτική μάχη. Ήταν ο μόνος επικουρικός που δεν του ανανεώθηκε η σύμβαση κόντρα ακόμα
και στον ίδιο τον νόμο της κυβέρνησης που έδινε παράταση
μέχρι τον Οκτώβρη για όλο το επικουρικό ιατρικό προσωπικό
μέσα στην πανδημία.
Η πρόσληψή του στη συνέχεια στο Έλενα Βενιζέλου είναι
μια μεγάλη νίκη. Ανακοινώθηκε στις 12/4 μετά από μια διαδικασία κρίσης και συνέντευξης, στην οποία κατέρρευσαν όλα τα
ψέματα των κυβερνητικών ότι δήθεν ο Κ. Καταραχιάς απολύθηκε, γιατί ήταν ανεπαρκής ως γιατρός. Η συγκλονιστική συμπαράσταση με εκατοντάδες ψηφίσματα αλληλεγγύης συνδικά-

πριν υποχώρησε ένα κάγκελο με αποτέλεσμα να γίνει σοβαρό εργατικό ατύχημα και να εκκρεμούν δίκες για τους μηχανικούς.
Η δίωξη στην Αγγελική Γεωργούλη
δεν είναι τυχαία. Είναι γνωστή για τη
συνδικαλιστική της δράση, εκλεγμένη
στο σωματείο για εφτά θητείες και προσφάτως εκλεγμένη ως αναπληρωματικό
μέλος στο ΔΣ του νοσοκομείου. Οι εργαζόμενοι του Άγιου Σάββα δεν είναι διατεθειμένοι να επιτρέψουν να περάσει ο
τραμπουκισμός και η δίωξη συναδέλφου
τους για δεύτερη φορά, γι’ αυτό το σωματείο εργαζομένων θα προχωρήσει σε
συνέλευση την Πέμπτη 13/5.

των και μαζικότατες κινητοποιήσεις των υγειονομικών πανελλαδικά, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Όμως ο διορισμός του στη
θέση στο Έλενα αργεί. Μέχρι τότε, παραμένει άνεργος ένας
έμπειρος ακτινολόγος γιατρός τη στιγμή που το ΕΣΥ στενάζει,
με τεράστιες ανάγκες για προσωπικό.
Η μάχη για την άμεση επαναφορά του στον Άγιο Σάββα είναι
σημαντική για εκατοντάδες καρκινοπαθείς που πλήρωσαν ακριβά την απομάκρυνση ενός γιατρού από το ακτινολογικό τμήμα.
Είναι κομμάτι του αγώνα για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και μαζικές προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι
μια μάχη για να υπερασπίσουμε τα σωματεία και συνολικά τον
συνδικαλισμό, που έχουν μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης.
Είναι η πρώτη φορά μετά το 1974 που απολύεται πρόεδρος σωματείου στο Δημόσιο. Κάνουν πρόβα τζεναράλε για τον αντισυνδικαλιστικό νόμο που νεθοδεύει ο Χατζηδάκης.
Το εργατικό κίνημα που βγήκε μαζικά στις 6 Μάη στην απεργία της Πρωτομαγιάς έδειξε ότι δεν είναι διατεθειμένο να πειθαρχήσει στα σχέδια της κυβέρνησης, αλλά να τα τσακίσει.
Αυτή η δυναμική χρειάζεται να εκφραστεί και στις 25 Μάη στην
Ευελπίδων, σε μια μεγάλη εργατική συγκέντρωση.

• Την Τετάρτη 12 Μάη, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτικού
Προσωπικού, η ΠΟΕΔΗΝ καλεί τα ΔΣ των σωματείων εργαζομένων των νοσοκομείων να οργανώσουν κινητοποιήσεις-εκδηλώσεις κατά τόπους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, το νοσηλευτικό προσωπικό πληρώνει ακριβά τις συνέπειες της πανδημίας, αντιμέτωπο καθημερινά με τις παθογένειες του ΕΣΥ, με χαμηλούς μισθούς, με την ένταξη στα ΒΑΕ
να καρκινοβατεί και με 8.000 έκτακτο προσωπικό που θα έπρεπε να είναι μόνιμο, την ώρα που οι κενές οργανικές θέσεις μόνο για τους νοσηλευτές είναι 20.000.
Μάνος Νικολάου
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Πρόσφυγες, μετανάστες παλεύουν μαζί μας

Σ

Ίσα δικαιώματα
Η μάχη για δικαίωση των δολοφονημένων από την ρατσιστική πολιτική της ΝΔ προσφύγων συμπυκνώνεται και στο
αίτημα για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να
δοθεί άσυλο και στέγη μέσα στον αστικό ιστό σε όλες και
όλους, να ανοίξουν τα σχολεία και τα νοσοκομεία για
όλους και όλες. Οι προσφύγισσες από τη δομή του Ρέντη
που έφεραν τις οικογένειές τους στη διαδήλωση έδωσαν
τον τόνο. “Είμαστε πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και ζούμε σε κατάλυμα μισθωμένο από την Hopeland. Θέλουμε τα
παιδιά μας να πηγαίνουν σχολείο και να έχουν πρόσβαση
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σε γιατρούς. Εγώ θέλω να έχω τη δυνατότητα να μάθω ελληνικά. Χρειαζόμαστε πρόσβαση στην Υγεία. Η κόρη μου
είναι 15 μηνών και δεν έχει κάνει κανένα εμβόλιο ακόμα.
Δεν έχουμε ημερομηνίες συνέντευξης για το άσυλο. Ελπίζω με αυτές τις διαδηλώσεις να μας ακούσει η κυβέρνηση”, τόνισε η Μιλούφαρ.
Ο Ματζίτ, προσφυγόπουλο 6 ετών, που διαδήλωσε επίσης με το μπλοκ των προσφύγων από τον Ρέντη, μιλάει για
τα αιτήματα των προσφύγων και των παιδιών: “Δεν πηγαίνω σχολείο. Έχουμε πολλά προβλήματα εδώ στην Ελλάδα.
Τα χρήματα του επιδόματος δεν φτάνουν. Δεν κάνουμε εμβόλια. Δεν ανοίγουν τα σύνορα και δεν μας αφήνουν να
πάμε στη Γερμανία. Είχαμε διαδηλώσει στις 20 Μάρτη και
σήμερα ξανά διαδηλώνουμε για να ανοίξουν τα σύνορα”.
Σημαντική ήταν και η παρουσία της Κοινότητας Μπαγκλαντές. Οι Μπαγκλαντεσιανοί μετανάστες, που δουλεύουν
σε σύγχρονα κάτεργα σε όλη την Ελλάδα, πρωταγωνιστούν στη μάχη για χαρτιά και εργατικά δικαιώματα. Με
συνθήματα όπως “Τι θέλουμε; Χαρτιά! Τι θέλουμε; Δουλειά!” το μπλοκ βάδισε μαζί με τα άλλα μπλοκ προσφύγων
και μεταναστών.
Ο πρόεδρος της Μπαγκλαντεσιανής Κοινότητας στην Ελλάδα, Αμπντούλ Κουντούς είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Η Μπαγκλαντεσιανή Κοινότητα στην Ελλάδα χαιρετίζει την Εργατική Πρωτομαγιά 2021 και όλες τις μεταναστευτικές κοινότητες και τους εργάτες που είναι σήμερα
εδώ. Εμείς παλεύουμε και διεκδικούμε την νομιμοποίηση
όλων των μεταναστών εργατών και ίσα δικαιώματα για
όλους. Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να
ανοίξουν τα σύνορα, να δοθεί ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά
που γεννιούνται εδώ. Γι' αυτό είμαστε στους δρόμους και
διαδηλώνουμε”. Παρουσία είχαν και οι πρόσφυγες/ισσες
από τα Διαβατά στην απεργιακή διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη.
Η Πρωτομαγιά ήταν μια σημαντική ημέρα ενότητας της
εργατικής τάξης, κατά την οποία οι εργάτες και οι εργάτριες, ανεξαρτήτως καταγωγής, έδειξαν ότι κάθε αίτημα είναι υπόθεση όλων και ότι όλοι και όλες μαζί θα τσακίσουμε
και τις προσπάθειες του Χατζηδάκη και την κυβέρνηση συνολικά.

Αφροδίτη Φράγκου

Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

τη φετινή εργατική Πρωτομαγιά ξεχωριστή θέση
είχε η πάλη των προσφύγων/προσφυγισσών και
μεταναστών/τριών για μια αξιοπρεπή ζωή. Στη διαδήλωση της Αθήνας, εκατοντάδες μετανάστες/τριες διαδήλωσαν με τα μπλοκ των μεταναστευτικών κοινοτήτων
ενώ μαζική ήταν και η συμμετοχή προσφύγων και προσφυγισσών με τις οικογένειές τους.
Το Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν, σε κοινό μπλοκ με
την ΚΕΕΡΦΑ, βάδιζε διεκδικώντας τη δικαίωση του Ιμπραήμ Εργκιούν, του 24χρονου Κούρδου πρόσφυγα που
αυτοκτόνησε, μετά από τρεις απόπειρες, στο ΠΡΟΚΕΚΑ
της Κορίνθου, όταν του ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται η
αναίτια κράτησή του. Μαζικό ήταν και το μπλοκ των Αφρικανών: μετανάστες και μετανάστριες από το Καμερούν, τη
Γουινέα κι αλλού διαδήλωσαν διεκδικώντας χαρτιά και μια
αξιοπρεπή ζωή σαν εργάτες και εργάτριες που είναι. Όπώς
είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Σιρίλ από το Καμερούν:
“Θέλουμε ελευθερία και χαρτιά για τους πρόσφυγες. Ελευθερία οικουμενική, όπως για όλους τους πολίτες. Να ζούμε
ήρεμα και να έχουμε δουλειά”.
Κεντρικό επίσης αίτημα των μεταναστών/τριών είναι να
δικαιωθεί ο Μάκι Ντιαμπατέ, που αφέθηκε να πεθάνει μέσα
σε φρικτούς πόνους στο ΠΡΟΚΕΚΑ της Κω. Με τα πανό
της ΚΕΕΡΦΑ και των προσφύγων, που αναδεικνύουν το αίτημα “STOP στις δολοφονίες μεταναστών” και “Λευτεριά
στους πρόσφυγες” βάδισε και ο Τάκης Ζώτος, συνήγορος
των οικογενειών του Μ. Ντιαμπατέ και Ι. Εργκιούν, ο οποίος δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Είναι σήμερα εδώ
εκατοντάδες πρόσφυγες από τα στρατόπεδα στα οποία
τους έχει κλείσει ο Μηταράκης. Είναι μεγάλη δύναμη για
την εργατική τάξη και το εργατικό κίνημα. Σήμερα είναι η
μέρα που όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε δικαιοσύνη για τα
δυο τελευταία θύματα της ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης, τον Ιμπραήμ Εργκιούν που αυτοκτόνησε στο κολαστήριο της Κορίνθου και τον Μάκι Ντιαμπατέ που ουσιαστικά δολοφονήθηκε στο ΠΡΟΚΕΚΑ της Κω από έλλειψη
ιατρικής φροντίδας. Τον 21ο αιώνα πέθανε ένας άνθρωπος
από ειλεό.
Αδιανόητα πράγματα που όμως συμβαίνουν γιατί υπάρχουν αυτά τα κολαστήρια που λέγονται στρατόπεδα συγκέντρωσης και δεν υπάρχει καμία φροντίδα για τους μετανάστες. Είναι απάνθρωπες οι συνθήκες στις οποίες ζούνε.
Αντίστοιχες συνθήκες υπάρχουν και στα καμπ. Οι διπλοί
τοίχοι που χτίζονται στα καμπ αποσκοπούν στο να μην
υπάρχει τελικά μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα κέντρα κράτησης και τα καμπ. Η έξοδος θα είναι η εξαίρεση και ο κανόνας θα είναι ο εγκλεισμός.
Είναι επιδίωξη της ρατσιστικής κυβέρνησης: Μητσοτάκης και Μηταράκης θέλουν να κάνουν τον βίο αβίωτο
στους μετανάστες και στους πρόσφυγες για να είναι υποτίθεται αποτρεπτική δύναμη για τους άλλους που θέλουν να
έρθουν. Όμως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι τα
παιδιά της Αραβικής Άνοιξης και των εξεγέρσεων σε όλη
τη Μέση Ανατολή. Είναι άνθρωποι με αγωνιστικές εμπειρίες, με εμπειρίες οργάνωσης και διαδήλωσης. Και γι' αυτό
είναι μεγάλη δύναμη για το εργατικό κίνημα, είναι ταξικά
μας αδέλφια. Μαζί τους θα σπάσουμε τη ρατσιστική κυβέρνηση”.

20/3, Αθήνα, Διεθνής μέρα ενάντια στο ρατσισμό.

Η

Σορέλ, από το Καμερούν, περιγράφει: “Μας είπαν ότι θα μας
κόψουν το επίδομα. Μητέρες ή έγκυες θα χάσουν τη στέγη
τους. Ακόμη και η στέγη που μας προσφέρουν βέβαια είναι ανεπαρκής, βάζουν για παράδειγμα δυο οικογένειες μέσα σε ένα
δωμάτιο. Τα χρήματα δεν είναι αρκετά, δυσκολευόμαστε να εξασφαλίσουμε ακόμα και τροφή. Κάποιος πρέπει να δει αυτές τις
συνθήκες. Η πρόσβαση στα νοσοκομεία είναι ήδη δύσκολη. Δεν
έχουμε τη φροντίδα που χρειαζόμαστε. Θέλουμε όλη αυτή η κατάσταση να αλλάξει και να νομιμοποιηθούμε. Ο νέος νόμος για
την εργασία προβλέπει ότι θα δουλεύουμε 10 ώρες και δεν θα
πληρωνόμαστε υπερωρίες. Είναι σκλαβιά αυτό.
Δεν είμαστε εδώ για να μας εκμεταλλεύονται. Είμαστε ανθρώπινα όντα. Μαύροι και λευκοί έχουμε το ίδιο αίμα. Θέλουμε να το
καταλάβουνε αυτό και να μας βοηθήσουν. Υποφέρουμε αρκετά
σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε κάνει τα παιδιά μας εδώ και μας ζητάνε να φύγουμε. Πώς να φύγουμε, εδώ είναι η ζωή μας και οι οικογένειές μας. Αυτός ο νόμος πρέπει να καταργηθεί”, ενώ η Φρανσίν συμπληρώνει τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι να εργαστεί μια
μετανάστρια ή ένας μετανάστης ενώ ταυτόχρονα περιμένει τα έγγραφα ταυτοποίησής του για δυο και τρία ολόκληρα χρόνια, κάτι
που, όπως λέει, θα χειροτερέψει με τον νέο εργατικό νόμο.
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Το αντιρατσιστικό κίνημα

Στρατόπεδα παγίδες θανάτου

Η

περίπτωση της Μίμι Μουτζίνγκιλα Μουκάγια θυμίζει έντονα αυτή του Μάκι Ντιαμπατέ, που για ημέρες σφάδαζε από τον πόνο και δεν του παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια. Είναι δε ακόμα πιο εμφανείς οι ευθύνες της ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης για το προσφυγικό, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το νέο στρατόπεδο
της Μαλακάσας, στο οποίο ζούσε η γυναίκα αυτή, δεν είναι καν μια δομή κράτησης.

6 Μάη, Μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ στην απεργία της Πρωτομιαγιάς. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Δικαιοσύνη για τους νεκρούς μας
Η

ευθύνη για τους θανάτους προσφύγων είναι της κυβέρνησης και της Ευρώπης
Φρούριο. Οι άθλιες συνθήκες που επικρατούν στα στρατόπεδα και εξ αιτίας των
οποίων έχουμε θρηνήσει δεκάδες ανθρώπους από θεραπεύσιμα προβλήματα, ατυχήματα, κρύο, καυγάδες και αυτοκτονίες είναι άμεσο αποτέλεσμα των πολιτικών αποτροπής:
“να τους κάνουμε τη ζωή κόλαση για να μην έρχονται”, όπως έλεγαν ακόμη και σε παράθυρα ειδήσεων κάποια καθάρματα. Και πράγματι, η εικόνα του φαγωμένου από τα ποντίκια πτώματος ενός 28χρονου Σομαλού στη ΒΙΑΛ της Χίου είναι μια εικόνα από την κόλαση. Λιγότερο από μια βδομάδα μετά δεύτερος πρόσφυγας, 51 ετών Ιρανός, βρέθηκε νεκρός επίσης στη ΒΙΑΛ.
Η κόλαση είναι πολυεπίπεδη και δαιδαλώδης. Την ίδια βδομάδα με τους τρεις αυτούς
θανάτους η εφημερίδα Guardian δημοσίευσε μελέτη σύμφωνα με την οποία οι βίαιες
επαναπροωθήσεις πάνω από 40 χιλιάδων προσφύγων από τις χώρες της ΕΕ ευθύνονται
για τουλάχιστον 2000 νεκρούς στη Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή ακόμη και μέσα στις πόλεις οι πρόσφυγες κινδυνεύουν. Στα μέσα Απρίλη μια συγκλονιστική μαρτυρία πρόσφυγα περιγράφει ότι τον απήγαγε η αστυνομία από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και βρέθηκε, μετά από βασανιστήρια, κράτηση ημερών και κλοπή όλων των υπαρχόντων του, έξω
από τα σύνορα στον Έβρο.
Η Μιμί Μουτζίνγκιλα Μουκάγια

Συνέχεια από τη σελίδα 3
Παρόλες τις ελλείψεις και την αδυναμία και την μετατροπή της πλειονότητας
των κρεβατιών σε COVID, το προσωπικό
του Αγία Όλγα κάνει το καλύτερο δυνατό. Δεν έκανε καμία ρατσιστική διάκριση
και αυτό σημαίνει ότι δίνουμε τη μάχη
ενάντια στον ρατσισμό στην πράξη μέσα
στους χώρους εργασίας μας. Όλη αυτή
η δουλειά και ο κόπος που έκαναν εδώ
μέσα οι υγειονομικοί πήγε χαμένη γιατί
αυτή η γυναίκα δεν είχε σπίτι να πάει. Η
κυβέρνηση είναι δολοφόνοι γιατί όχι μόνο δολοφονούν με κάθε τρόπο πρόσφυγες αλλά γιατί δολοφονούν και τη δουλειά των συναδέλφων. Παλεύουν κάθε
μέρα με τον θάνατο, κάνουν με αυταπάρνηση τη δουλειά τους και η κυβέρνηση την πετάει στα σκουπίδια”.
Η Σάντρα τόνισε ότι το πρόβλημα της
υγειονομικής εγκατάλειψης των προσφύγων είναι εκτεταμένο: “Η Μίμι δεν είναι η
μόνη. Υπάρχουν πολλοί άρρωστοι άν-

θρωποι στο στρατόπεδο. Μερικοί είναι
σε σοβαρή κατάσταση ήδη και χρειάζονται επεμβάσεις, αλλά δεν υπάρχει κανείς
να τους φροντίσει. Κι εγώ είμαι μόνη μητέρα και έχω δυο παιδιά. Το ένα ήταν άρρωστο μια μέρα και πάλι περιμέναμε πάνω από δυο ώρες το ασθενοφόρο να έρθει από την Αθήνα”.
Και, εκτός από την έλλειψη ιατρικής
περίθαλψης για τα χρόνια προβλήματα
είναι και η θέση του στρατοπέδου, καθώς και οι συνθήκες που επικρατούν σε
αυτό ένας κίνδυνος για τις ζωές των
προσφύγων: “Το καλοκαίρι έγινε δυστύχημα στην είσοδο του καμπ και ένας νέος άνδρας από το Κογκό χτυπήθηκε. Το
ασθενοφόρο άργησε πολύ και η αστυνομία δεν τον πήρε με το όχημά της. Περιμέναμε τρεις ώρες. Έτσι χάσαμε τον
αδερφό μας. Κι ένα παιδάκι από το Αφγανιστάν έχει σκοτωθεί από φορτηγό.
Φταίει το στρατόπεδο”, συμπληρώνει η
Σάντρα.
Ο αδελφός της Μίμι, Ζοέλ, καθώς και

άλλοι συγγενείς της ήρθαν στην Αθήνα
για να διεκδικήσουν δικαιοσύνη και για
αυτή την κρατική ρατσιστική δολοφονία.
Ο Ζοέλ δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Εγώ ζούσα στη Μόρια και μόλις
τώρα ήρθα στην Αθήνα. Είχαμε φύγει
από το Κογκό εξ αιτίας εμφυλίου πολέμου. Η αίτηση ασύλου μου έχει απορριφθεί. Με την αδελφή μου είχαμε χωριστεί ήδη από την Αφρική, στη διαδρομή.
Έχω χάσει μια ακόμη αδελφή εκεί. Γονείς δεν είχαμε. Είμαι μόνος μου εδώ.
Τώρα πρέπει να αναζητηθεί δικαιοσύνη
για τον θάνατο της αδελφής μου. Οι
συνθήκες στα στρατόπεδα είναι απαράδεκτες. Έχω ζήσει στη Μόρια από τον
Οκτώβρη του 2019. Επικρατεί απόλυτη
εγκατάλειψη των ανθρώπων κι αυτός είναι ο λόγος που πέθανε η Μίμι. Χρειαζόμαστε και την υποστήριξη των ντόπιων
για να διεκδικήσουμε δικαιοσύνη για
τους πρόσφυγες”. Ο Ζοέλ Μουκάγια παρέλαβε το πιστοποιητικό θανάτου και ζήτησε νεκροψία.

Είναι μια δομή, δήθεν “φιλοξενίας”, στην οποία η εγκατάλειψη και η αθλιότητα είναι τέτοιες, που σπρώχνουν τους
πρόσφυγες σε μια απομόνωση που είναι σχεδόν αδύνατο
να υπερπηδηθεί, παρά τη φαινομενική “ελευθερία” τους να
μετακινηθούν προς την Αθήνα. Παράλληλα με τη γεωγραφική απομόνωση έρχεται και η γραφειοκρατία. Δυο, τρία,
ακόμη και περισσότερα χρόνια περιμένουν οι πρόσφυγες
για να πάρουν μια απάντηση όσον αφορά τα χαρτιά τους.
Τα στρατόπεδα της Μαλακάσας είναι παγίδες θανάτου.
Αβάσταχτο κρύο τον χειμώνα και αφόρητη ζέστη το καλοκαίρι και διακοπές ρεύματος που χειροτερεύουν την κατάσταση. Φαγητό κακής ποιότητας από κέτερινγκ. Κοινόχρηστες
χημικές τουαλέτες που δεν απολυμαίνονται και νερό αμφίβολης ποιότητας που δεν είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Οι
κάδοι σκουπιδιών δεν αδειάζονται όσο τακτικά πρέπει. Οι
πρόσφυγες με βίντεο, φωτογραφίες και δηλώσεις τους
έχουν καταγγείλει όλα αυτά τα γεγονότα καθ' όλη τη διάρκεια των 14 μηνών που λειτουργεί το νέο στρατόπεδο.

Διασπορά κορονοϊού
Δεν υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί η διασπορά του κορονοϊού. Για τους πρόσφυγες που γυρίζουν στο στρατόπεδο με θετικό τεστ υπάρχει μόνο μια σύσταση για καραντίνα δυο εβδομάδων σε κορονοκοντέινερ, πράγμα που είναι
αδύνατο, τόσο επειδή δεν υπάρχει καμία φροντίδα και
υποδομή στο στρατόπεδο, όσο και επειδή λόγω του συνωστισμού τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά
που μπορούν να αντιμετωπιστούν με καραντίνα. Καμία άλλη φροντίδα δεν υπάρχει.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν αφηγηθεί στην Εργατική Αλληλεγγύη οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες, μέσα
στον τελευταίο ένα χρόνο, τουλάχιστον άλλοι πέντε άνθρωποι από τις δυο δομές έχουν χάσει τη ζωή τους για λόγους που οφείλονται ακριβώς στο γεγονός ότι ζούσαν στο
στρατόπεδο. Μια γυναίκα 19 χρονών από το Ιράν σκοτώθηκε τον Μάη του 2020 σε καυγά, μέσα στην πρώτη αυστηρή καραντίνα του στρατοπέδου, με την ψυχολογία των
προσφύγων να δέχεται καθημερινά χτυπήματα από τις ελλείψεις, την αβεβαιότητα, την παράταση της απαγόρευσης
εξόδου, τη δυσκολία επικοινωνίας με τον έξω κόσμο.
Ένας άνδρας από το Κονγκό σκοτώθηκε το καλοκαίρι σε
αυτοκινητιστικό στην είσοδο του στρατοπέδου, γιατί δεν
υπάρχει φωτισμός και πεζοδρόμιο, αλλά και γιατί το ασθενοφόρο χρειάστηκε τρεις ολόκληρες ώρες για να τον παραλάβει. Δυο άνθρωποι, ένας 60 και ένας 17 (!) χρονών μεταφέρθηκαν επίσης αργοπορημένα στο νοσοκομείο μετά
από πόνους και δυσφορία, όπου και κατέληξαν. Ένα πεντάχρονο προσφυγόπουλο παρασύρθηκε τον Γενάρη από
φορτηγό που εκτελούσε έργα. Μόνο μετά το δυστύχημα
φρόντισε η διοίκηση του στρατοπέδου να βάλει συνοδό σε
κάθε βαρύ όχημα που μπαίνει στον χώρο του στρατοπέδου.
Όλοι αυτοί οι θάνατοι μπαίνουν στον μακρύ κατάλογο
των δολοφονιών της κυβέρνησης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι
θα ήταν ακόμα ζωντανοί αν ζούσαν σε σπίτια μέσα στις πόλεις μας και αν είχαν πρόσβαση στο ΕΣΥ. Η μάχη για να δικαιωθεί η Μίμι Μουτζίνγκιλα, ο Μάκι Ντιαμπατέ, ο Ιμπραήμ
Εργκιούν είναι μια μάχη να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς
που αντί για στέγη και άσυλο το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι απομόνωση σε μια υγειονομική κόλαση.

Α.Φ.
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Μητσοτάκη-Χατζηδάκη, Ούτε να το σκέφτεστε!
Τ

ο υγειονομικό κίνημα, στο επίκεντρο των
αγώνων τον τελευταίο χρόνο της πανδημίας, δίνει ξανά σήμερα το παρών ενάντια στη
δολοφονική πολιτική της κυβέρνησης. Μιας
πολιτικής που στο χώρο της Υγείας έχει ήδη
εφαρμόσει άτυπα το νόμο Χατζηδάκη. Ένα
χρόνο τώρα έχουν καταστρατηγηθεί δικαιώματα και ωράρια, το 8ωρο δεν υπάρχει. Πάνω
από επτά μήνες τώρα όλοι οι υγειονομικοί δεν
παίρνουμε άδειες. Αυτό που βιώνουμε είναι εντατικοποίηση, ελαστικές σχέσεις εργασίας,
διώξεις συνδικαλιστών υγειονομικών.
Χωρίς καμιά προετοιμασία, κεντρικά γενικά
νοσοκομεία πρώτης γραμμής όπως ο Ερυθρός
έχουν μετατραπεί σε αποκλειστικά covid. Χωρίς τις απαιτούμενες ειδικότητες, χωρίς πνευμονολόγους, χωρίς παθολόγους, με μια επίταξη δεκαπέντε, είκοσι ιδιωτών γιατρών για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Χωρίς χρονοδιάγραμμα για το πότε θα απεμπλακούμε από αυτή την
κατάσταση που έχει οδηγήσει το νοσοκομείο
στη διάλυση, με κλινικές και εξωτερικά ιατρεία
να μην λειτουργούν και με τον κόσμο με άλλες
νόσους να μην έχει που να πάει και να απευθύνεται, αν μπορεί οικονομικά προφανώς, στον
ιδιωτικό τομέα.
Δώσαμε μάχες πολλές φορές μέσα στη χρονιά στο δρόμο, και ενάντια στην απόλυση Καταραχιά και για τόσα άλλα θέματα. Την περασμένη βδομάδα έγινε μια πολύ μαζική συγκέντρωση και συνέλευση στο Ερυθρό με τη συμμετοχή πολλών γιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, που πλέον καλούνται να κάνουν εφημερίες για 300 ασθενείς, Οι βάρδιες και οι εφημερίες δεν βγαίνουν με το υπάρχον προσωπικό. Οι ειδικευόμενοι έχουν χάσει την ειδικότητά τους, δεν εκπαιδεύονται. Και προκλητικά η
διοίκηση λέει ότι “είναι ελεύθεροι, μπορούν να
πάνε κάπου αλλού να συνεχίσουν”.
Συνεχίζουμε σήμερα στην Εργατική Πρωτομαγιά πιο δυνατά, πιο εντατικά. Γιατί ξέρουμε
πως μόλις τελειώσει όλο αυτό, σε πολλούς
συμβασιούχους όπως κι εγώ, θα μας πουν “ευχαριστούμε πολύ, γεια σας”. Στο τμήμα μου
για παράδειγμα οι περισσότεροι είναι συμβασιούχοι, λίγοι επικουρικοί, λίγοι μόνιμοι, δηλαδή
εργαζόμενοι τριών, τεσσάρων κατηγοριών.
Προσωπικά είμαι επικουρικός, η σύμβασή μου
έληγε τέλη Αυγούστου, αλλά πήραμε μια μικρή παράταση μέχρι τέλος του χρόνου. Θα
παλέψουμε για να γίνουμε αορίστου, έχουμε
τον κόσμο μαζί μας. Ακόμα δεν έχουν μπει εργολάβοι, αλλά είναι μια μόνιμη απειλή που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, και σε μας και
στην καθαριότητα. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Δεν χωράνε εργολάβοι στα νοσοκομεία.
Παλεύουμε για απολύτως δωρεάν και δημόσια
Υγεία.

Νώντας Φάσσος, επικουρικός τραπεζοκόμος

Μ

Η πόλη παρέλυσε χάρη στην απεργία
στις συγκοινωνίες, οι ναυτεργάτες κράτησαν τα καράβια δεμένα στα λιμάνια, ενώ
για την επιτυχία της απεργιακής διαδήλωσης ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης
ναύλωσε λεωφορεία από πολλές γειτονιές. Κύρια αιχμή των απεργών ήταν το
αντεργατικό - αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Όλοι και όλες ξεκαθάρισαν ότι δεν θα αφήσουν την κυβέρνηση
να το κατεβάσει.
Δυναμικά τα μπλοκ του Συντονισμού
Εργατικής Αντίστασης, της ΚΕΕΡΦΑ και
του ΣΕΚ που συγκροτήθηκαν στο υπουργείο Εργασίας και στη συνέχεια ενώθηκαν με την κεντρική συγκέντρωση των
συνδικάτων στην πλατεία Κλαυθμώνος
μπαίνοντας στην κορυφή της απεργιακής
διαδήλωσης προς τη Βουλή. Εκεί βάδισαν τα Σωματεία Εργαζόμενων στα νοσοκομεία Άγιος Σάββας, ΓΝΑ Γεννηματάς
και Κρατικό Νίκαιας, εργαζόμενοι/ες από
τον Ερυθρό και το Δρομοκαΐτειο, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι/ες σε επισιτισμότουρισμό, εργαζόμενοι/ες στο ΥΠ.ΠΟ, εργαζόμενοι/ες σε δήμους όπως οι σχολι-

Ε

ίμαστε σήμερα στο δρόμο γιατί αυτή η
κυβέρνηση μας γυρίζει πάνω από 100
χρόνια πίσω.
Φτάσαμε πάλι στο σημείο να διεκδικούμε
το οχτάωρο. Θέλουν να το εφαρμόσουν
στον ιδιωτικό τομέα αλλά θα απλωθεί παντού. Ήδη η κυριακάτικη αργία έχει σχεδόν
καταργηθεί και ο κόσμος δουλεύει ακατάπαυστα. Τα νοσοκομεία τα έχουν εγκαταλείψει, τα έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού.
Όχι τυχαία, ο σκοπός τους είναι μετά την
πανδημία να τα δώσουν ως φιλέτα στους
ιδιώτες. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε και
πρέπει να το παλέψουμε. Διεκδικούμε μόνιμες προσλήψεις γιατί στενάζουμε από τις
ελλείψεις. Το υπάρχον προσωπικό είναι γερασμένο και έχει πλέον ξεπεράσει τα όριά
του. Δουλεύει κυκλικό ωράριο, με απογευματικά, νυχτερινά, αργίες χωρίς να παίρνει
τα ρεπό και τις άδειες του. Η κατάσταση είναι δραματική. Δεν θα μας χαρίσουν τίποτα,
μόνοι μας πρέπει να τα διεκδικήσουμε.

Γιάννης Τσολάκης, πρόεδρος Συλλόγου
Εργαζόμενων στο Κρατικό Νίκαιας

πτες, ΕΡΤ, Τεχνικοί Τηλεόρασης, ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, Τράπεζες, Εκπαίδευση, Τηλεπικοινωνίες, Υπουργεία, Χειροτέχνες,
Αρχαιολόγοι, Εμποροϋπάλληλοι, ΤΕΕ,
Κούριερ κ.α. Επίσης οι φοιτητικοί σύλλογοι ΗΜΜΥ και Ναυπηγών από το ΕΜΠ και
Οικονομικού.

Κάλεσμα για κλιμάκωση
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κές καθαρίστριες του Δήμου Αθήνας, οι
φοιτητές/τριες του ΣΕΚ στις Σχολές, οι
Μαθητές/τριες Anticapitalista, η Κίνηση
για την απεργιακή 8 Μάρτη κ.α.
Μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ διαδήλωσαν οι
πρόσφυγες και οι προσφύγισσες από το
Ρέντη με τα παιδιά τους, το Πολιτιστικό
Κέντρο Κουρδιστάν, η Κοινότητα Μπαγκλαντές, δεκάδες Αφρικανοί μετανάστες
και πρόσφυγες/ισσες από το Καμερούν,
τη Γουινέα κ.α. Στο κέντρο των διεκδικήσεών τους ήταν η απόδοση δικαιοσύνης
για τις κρατικές δολοφονίες των προσφύ-

γων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, το
κλείσιμο των κολαστηρίων, η χορήγηση
χαρτιών, ασύλου και στέγης στις πόλεις
για όλους, η πρόσβαση στην Υγεία και
την Παιδεία.
Ακολουθούσαν τα μπλοκ των εργατών
της Τέχνης, ΣΕΗ, ΠΟΘΑ, ΣΕΧΩΧΟ, η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών, οι τεχνικοί του κινηματογράφου και των συναυλιών και στη συνέχεια οι Ομοσπονδίες και
τα Συνδικάτα από δεκάδες μικρούς και
μεγάλους χώρους και κλάδους: Δήμοι,
Συγκοινωνίες, ΟΑΕΔ, Ιατρικοί Επισκέ-

Ω

Κατερίνα Τουμπακάρη,

ς φοιτήτρια και οικότροφος των
εστιών Ζωγράφου θεωρώ ότι ο σημερινός αγώνας είναι τεράστιος.
Το ότι καταφέρνουμε να συνδεθούμε με
την εργατική τάξη έχει μεγάλη σημασία
γιατί έτσι, όλοι μαζί, μπορούμε να νικήσουμε. Το φοιτητικό κίνημα άνοιξε δρόμους το
προηγούμενο διάστημα, δεν υποκύψαμε
στους εκβιασμούς της κυβέρνησης, αρχίσαμε μαζί με τις μεγάλες πορείες και διαδηλώσεις να οργανώνουμε αντιμαθήματα,
να ανοίγουμε τις σχολές μας, να τις παίρνουμε στα χέρια μας. Η κυβέρνηση έλεγε
ότι μέσα Απρίλη θα βάλει την αστυνομία
μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά το πήρε πίσω. Θεωρητικά το ανέστειλε για το Σεπτέμβρη, αλλά όποτε και να το προσπαθήσει θα μας βρει μπροστά της. Είναι μια
από τις μεγαλύτερες νίκες μας που δείχνει
τη δύναμη που έχουμε ως φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε.

φοιτήτρια, σερβιτόρα
στο Μοναστηράκι

στη Φιλοσοφική Αθήνας

Σ

ήμερα διεκδικούμε τα δικαιώματά μας ως εργαζόμενοι.
Στην εστίαση και τον τουρισμό
απαιτούμε να ανοίξουν όλες οι
δουλειές με όρους που να εξασφαλίζουν την προστασία της υγείας
μας. Να μην ευθυνόμαστε εμείς για
τα θετικά τεστ, να μην επαναληφτούν όσα έγιναν πέρσι με το
άνοιγμα του τουρισμού. Οι εργαζόμενοι του κλάδου έχουμε δεχτεί
ήδη μεγάλο πλήγμα, κανείς δεν
μπορούσε να επιβιώσει με τα 534
ευρώ της κυβέρνησης, όσοι τα
έπαιρναν κι αυτά. Είμαστε ενάντια
στο νομοσχέδιο που μας θέλει να
δουλεύουμε 10ωρα χωρίς μισθό,
χωρίς συμβάσεις, χωρίς δικαιώματα. Αυτά είναι τα προβλήματα και
όχι η μουσική στα μαγαζιά.

Λείρια Μπέκα, φοιτήτρια Ψυχολογίας
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“Δεν χωράνε
εργολάβοι
στα νοσοκομεία”

αζική, μαχητική και οργισμένη
ήταν η πανεργατική απεργιακή
διαδήλωση για την Εργατική
Πρωτομαγιά στην Αθήνα. Χιλιάδες απεργοί από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
πλημμύρισαν τους δρόμους με τα πανό
των συνδικάτων, των ομοσπονδιών και
των σωματείων τους, στέλνοντας δυνατό
μήνυμα αντίστασης στην κυβέρνηση της
ΝΔ και την πολιτική της. Μαζί τους, φοιτητές, μαθητές, άνθρωποι όλων των ηλικιών, ντόπιοι, μετανάστες και πρόσφυγες.
Στο δρόμο και όλη η Αριστερά, σε ένα
απεργιακό ποτάμι που απλώθηκε σε όλο
το κέντρο της Αθήνας.

Ο Κώστας Καταραχιάς στο βήμα

Δ

ιαδηλώνουμε σήμερα για να
μην καταργηθεί το 8ωρο που
έχει καθιερωθεί με πολύ μεγάλο
αγώνα από την εργατική τάξη.
Για να μην κάνει η κυβέρνηση νόμιμα όλα αυτά που γίνονται στους
“μαύρους” χώρους εργασίας, τη
10ωρη και 12ωρη δηλαδή εργασία.
Είναι μια σημαντική μάχη που πρέπει όλοι οι εργάτες να δώσουμε
μαζί με τους φοιτητές, τους πρόσφυγες κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι η
κυβέρνηση συνδυάζει αυτή την επίθεση με το χτύπημα στα συνδικάτα. Ένα χρόνο τώρα σπάμε τις
απαγορεύσεις και παλεύουμε την
πολιτική της κι αυτό θέλει να το
σταματήσει. Σήμερα είναι μια εκπληκτική ημέρα, είμαι πολύ χαρούμενος με τη συμμετοχή του κόσμου, αυτή είναι η δύναμή μας.

Γιώργος Ζέρβας,
μηχανικός αυτοκινήτων

Από το βήμα της συγκέντρωσης στην
πλατεία Κλαυθμώνος, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο
Αγ.Σάββας, Κώστας Καταραχιάς, κάλεσε
σε απεργιακή κλιμάκωση για την ανατροπή της επίθεσης Χατζηδάκη και συνολικά
της κυβέρνησης.
«Η σημερινή Πανεργατική Πρωτομαγιά
είναι ένα τεράστιο μήνυμα απέναντι στην
κυβέρνηση της καταστροφής και του θανάτου», είπε. «Είναι ένας πανεργατικός
ξεσηκωμός που ανοίγει επιθετικά την κλιμάκωση απέναντι στα σχέδια του Χατζηδάκη να διαλύσει τα συνδικάτα και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης για χάρη
των αφεντικών.
Η μάχη είναι ξεκινημένη. Στα νοσοκομεία εδώ και ένα χρόνο δίνουμε μια συνεχόμενη απεργιακή σύγκρουση απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που αφήνει τον κόσμο να πεθαίνει στους διαδρόμους διασωληνωμένος. Είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες και πρέπει να
τους ανατρέψουμε. Οι αγώνες μας
έχουν επιβάλλει ότι δεν τους αφήνουμε
σε ησυχία. Γι' αυτό προσπάθησαν να με
απολύσουν το Μάρτη χτυπώντας στο
Σωματείο μας που πρωτοστατούσε σε
αυτή τη μάχη. Αλλά αυτό που κατάφεραν ήταν να σηκώσουν ένα κύμα συμπαράστασης, ένα μεγάλο απεργιακό κίνημα στα νοσοκομεία και συνολικότερα

Α

υτό που γίνεται στα κέντρα κράτησης
είναι ένα έγκλημα. Οι άνθρωποι που
κρατούνται δεν έχουν κάνει κανένα έγκλημα.
Γιατί τους κρατάνε τόσους μήνες; Είναι
μια κρατική δολοφονία. Ο Ιμπραήμ ήταν
ένα νέο παλικάρι και έμεινε μέσα 17 μήνες.
Ο Θεός ξέρει τι έχει ζήσει μέσα εκεί και
δεν άντεξε. Το μόνο που έκανε ήταν ότι
μπήκε παράνομα στο κράτος, αλλά ήταν
αναγκαστικό, εκεί που ζούσε κινδύνευε η
ζωή του. Είχαν πει ότι θα τον απελάσουν,
ίσως αν τον είχαν όντως στείλει να ζούσε
τώρα. Αφού το κράτος τον είχε κλείσει μέσα, ήταν υπεύθυνο για τη ζωή του και την
υγεία του. Σήμερα, στην Εργατική Πρωτομαγιά, ήταν μια ευκαιρία να διαδηλώσουμε
και να το αναδείξουμε, αλλά δεν σταματάμε σήμερα. Θα συνεχίσουμε και με κάθε
ευκαιρία θα παλέψουμε, γιατί ο θάνατος
του Ιμπραήμ ήταν μια δολοφονία και υπεύθυνο είναι το κράτος.

στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το
αποτέλεσμα ήταν εγώ να επαναπροσλαμβάνομαι στο ΕΣΥ και η κυβέρνηση
να απομονώνεται.
Τώρα είμαστε μπροστά σε μια σκληρή
μάχη, για να υπερασπίσουμε τις συλλογικές συμβάσεις, το δικαίωμα στη σταθερή
εργασία, το 8ωρο, τα συνδικάτα μας. Αυτή τη μάχη μπορούμε να την κερδίσουμε
κλιμακώνοντας απεργιακά σε κάθε χώρο.
Στα νοσοκομεία οι εργαζόμενοι βράζουν,
αυτό δείχνουν οι συνελεύσεις και οι
απεργίες μας όπως στις 22 Απρίλη. Έτσι
θα συνεχίσουμε μαζί με όλη την εργατική
τάξη για να εξασφαλίσουμε ότι θα ξεφορτωθούμε την κυβέρνηση και θα ανοίξουμε
την προοπτική για να κυβερνήσουν τα αιτήματα της εργατικής τάξης. Για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια, ανεργία, ρατσισμό,
φασισμό. Είναι σήμερα μαζί μας εδώ τα
αδέρφια μας οι πρόσφυγες από τα καμπ
που διεκδικούν μαζί με όλη την εργατική
τάξη ανθρώπινες συνθήκες, πρόσβαση
στην Υγεία, εμβόλια, να μπορούν να ζουν
έξω από τα κολαστήρια που τους έχει βάλει αυτή η ρατσιστική κυβέρνηση. Είμαστε μαζί τους, είμαστε ενωμένοι όλοι απέναντι στη βαρβαρότητα.
Στις 25 Μάη σας καλώ όλες και όλους
στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων του σωματείου μας απέναντι στη
διοίκηση και την κυβέρνηση που τόλμησαν να απολύσουν πρόεδρο σωματείου
στο δημόσιο πρώτη φορά μετά το 1974.
Θα τους τσακίσουμε. Με τη δύναμη και
τον αέρα των μαχών και των νικών που
είχαμε το προσηγούμενο διάστημα μπορούμε να μην τολμήσει καν ο Χατζηδάκης να κατεβάσει αυτό το νομοσχέδιο.
Θα νικήσουμε».

Λένα Βερδέ

Ε

ίμαστε σήμερα εδώ στην απεργία
για να δώσουν χαρτιά σε όλους
τους μετανάστες.
Είναι κρίμα να τους διώχνουν από
δω. Εδώ είναι και δική τους χώρα και
πρέπει να δοθεί υπηκοότητα σε όλους
όσους μένουν εδώ. Μένουν πολλά χρόνια και δεν έχουν ούτε υπηκοότητα,
ούτε καν άδεια παραμονής. Εγώ είμαι
από το Μαρόκο, είμαι 27 χρόνια εδώ
και έχω τα χαρτιά μου, αλλά θέλω και
παλεύω ώστε και οι υπόλοιποι να τα
αποκτήσουν. Ούτε δουλειά δηλωμένη
έχουν, ούτε μισθούς που να φτάνουν.
Σήμερα διαδηλώνουν πολλοί μετανάστες. Θα πρέπει να δοθεί συνέχεια και
πιστεύω ακόμα περισσότεροι θα συμμετάσχουν. Δεν συμφωνούμε με τον
νόμο Χατζηδάκη. Είμαστε άνθρωποι.
Θέλουν να επιβάλουν να δουλεύουμε
σαν τα ζώα. Αλλά δεν είμαστε το ίδιο
εμείς κι αυτοί.

Νετζατέ,

Φατιμά Μαμούσι,

συγγενής του Ιμπραήμ Εργκιούν

μετανάστρια Μαρόκο

Οργανώνουμε
τη συνέχεια
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΜΑΗ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΔ
Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων χαιρετίζουμε τις χιλιάδες των εργαζόμενων που απέργησαν και διαδήλωσαν μαζικά στις 6 Μάη στην Αθήνα και σε όλες τις
πόλεις. Ήταν από τις μεγαλύτερες Πρωτομαγιές των τελευταίων
χρόνων και πέτυχε τόσο σαν απεργία όσο και σαν διαδηλώσεις.
Η απεργία είχε τεράστια επιτυχία. Τα καράβια έμειναν δεμένα, τα
μέσα μαζικής μεταφοράς ακινητοποιημένα, δεκάδες χώροι δουλειάς
υπολειτουργούσαν, ακόμη και στα νοσοκομεία η απεργία είχε μεγάλη επιτυχία. Και στη συνέχεια οι δρόμοι πλημύρισαν με χιλιάδες
απεργούς. Για πάνω από δύο ώρες όλο το κέντρο της Αθήνας, ήταν
κλειστό από τις μαζικές διαδηλώσεις. Η Σταδίου, η Πανεπιστημίου,
το Σύνταγμα ήταν μια διαρκής τεράστια διαδήλωση. Από την Πλατεία Κλαυθμώνος, τα Προπύλαια και το Σύνταγμα ένα ενιαίο μαχητικό ποτάμι έδειξε τις διαθέσεις των εργαζόμενων να μην περάσουν οι
αντιδραστικές ρυθμίσεις του Χατζηδάκη.
Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα από όλες τι πόλεις, με μαζικές εργατικές διαδηλώσεις παντού. Από τα Χάνια και την Πάτρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη οι εργαζόμενοι έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα
στην κυβέρνηση ότι το νομοσχέδιο Χατζηδάκη δεν θα περάσει.
Απέτυχε η συνειδητή προσπάθεια της κυβέρνησης, με την στήριξη
της ηγεσίας της ΓΣΕΕ να σαμποτάρει την απεργία, μεταφέροντας
την αργία της Πρωτομαγιά την Τρίτη μετά το Πάσχα. Ο Μητσοτάκης
και ο Χατζηδάκης κάνουν όλο το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη
καμπάνια, για να παρουσιάσουν το νομοσχέδιο που καταργεί το
8ωρο, σαν «φιλεργατικό» και «υπέρ των γυναικών». Δίνουν τα ρέστα
τους σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τη σύγκρουση με τους εργαζόμενους.
Σήμερα όμως πήραν μια πρώτη γεύση της μαζικής οργής και του
θυμού που φωλιάζει σε όλη την εργατική τάξη. Σήμερα κατάλαβαν
ότι η μάχη ενάντια στην κατάργηση του 8ωρου και το χτύπημα των
συνδικάτων και της απεργίας ξεσηκώνει χιλιάδες και χιλιάδες εργαζόμενους που απαιτούν να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο τυου Χατζηδάκη.
Ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις για την επιτυχία της
απεργίας και της απεργιακής συγκέντρωσης στη πλατεία Κλαυθμώνος. Πολλά σωματεία εργαζόμενων στα νοσοκομεία, αλλά και μια
σειρά από εργατικές συλλογικότητες συμμετείχαν στα μπλοκ του
Συντονισμού, μαζί με κοινότητες μεταναστών και προσφύγων σε ένα
μεγάλο ποτάμι διαδηλωτών, δίπλα δίπλα με δεκάδες σωματεία και
ομοσπονδίες.
Πατώντας πάνω σε αυτήν την επιτυχία της Πρωτομαγιάτικης απεργίας έχουμε να συνεχίσουμε την επόμενη περίοδο, κλιμακώνοντας.
Προχωράμε σε κάθε σωματείο και σε κάθε χώρο δουλειάς σε γενικές Συνελεύσεις και συσκέψεις, για να αποτιμήσουμε την πρωτομαγιά και να οργανώσουμε τα επόμενα απεργιακά βήματα.
Απαιτούμε από τα Συνδικάτα που οργάνωσαν την απεργία στις 6
Μάη να αποφασίσουν άμεσα απεργιακή συνεχεία και κλιμάκωση για
να μην τολμήσει η κυβέρνηση να κατεβάσει το νομοσχέδιο.
Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την Κυριακή 16 Μάη την διαδικτυακή εκδήλωση (μέσω ΖΟΟΜ, https://tinyurl.com/syndikata) της εργατικής αλληλεγγύης με κεντρικό θέμα: «Η επίθεση στα συνδικάτα θα
μείνει στα χαρτιά».
Οργανώνουμε την κινητοποιηση στις 25 Μάη την ημέρα που εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στην απόλυση του πρόεδρου
του συλλόγου των εργαζόμενων του Άγιου Σάββα Κ. Καταραχιά.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
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Οικονομία και Πολιτική

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άλλη μια λεηλασία
των ασφαλιστικών ταμείων

Σ

ε αναστολή διαπραγμάτευσης
μετά από σχετικό αίτημα της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τέθηκε η μετοχή της Attica Bank την
Πέμπτη 29 Απρίλη και αφού είχε προηγηθεί κατάδυση της αξίας της κατά
14,69% μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο.
Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση ζημιών άνω των 300 εκατ. για το 2020.
Από τα 306,4 εκατ.ευρώ τα 286 εκατ.
ευρώ αφορούν προβλέψεις για ζημιές από δάνεια. Επιπλέον κεφάλαια
δηλαδή που απαιτείται να δεσμευτούν ως ασφάλεια για επισφαλή δάνεια.
Το ποσό αυτό μετά από συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδας αναμένεται να καλυφθεί μέσω συμψηφισμού με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου εκτιμάται ότι περί το 25% θα περάσει
στο ΤΧΣ– δηλαδή προσωρινή κρατικοποίηση και εκ νέου ιδιωτικοποίηση.
Μέσω ειδικού νόμου που θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά το
2014 και επικαιροποιήθηκε το 2017
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οι τράπεζες απαλλάχτηκαν από κάθε φόρο
για τα κέρδη τους της επόμενης εικοσαετίας! Το τέχνασμα αυτό που ονομάστηκε αναβαλλόμενος φόρος είναι
η σημαντικότερη πηγή των κεφαλαίων των τραπεζών που προχώρησαν
στην λογιστικοποίηση των χρημάτων
που θα πλήρωναν για φόρους σαν
διαθέσιμα κεφάλαια στα βιβλία τους.
Σήμερα τα κεφάλαια που προέρχονται από αναβαλλόμενο φόρο αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος
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των τραπεζικών κεφαλαίων.
Οι δύο μεγαλύτεροι μέτοχοι της Attica είναι ο ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ που
ελέγχουν το 32,34 % και το 46,32%
των μετοχών αντίστοιχα. Τα αποθεματικά του ταμείου των μηχανικών
χρησιμοποιήθηκαν για να στηθεί η Attica Bank. Μεγάλο μέρος από τα κεφάλαια αυτά κατευθύνθηκε σε δάνεια
σε μεγαλοεργολάβους τύπου Καλογρίτσα. Ένα μεγάλο μέρος από αυτά
τα επιχειρηματικά δάνεια “κοκκίνησαν” είτε λόγω του βαθέματος της
κρίσης, είτε λόγω της ευκαιρία που
άρπαξαν οι δανειολήπτες για να μην
τα εξοφλήσουν. Αν ένας εργάτης
αδυνατεί να εξοφλήσει έγκαιρα το
στεγαστικό του δάνειο μπορεί να μείνει άστεγος μέσα στην πανδημία. Για
τα αφεντικά όμως μπορεί να βρεθεί
λύση και να φορτώσουν στην πλάτη
των δημόσιων ταμείων, σε όλους
εμάς δηλαδή, τα χρωστούμενά τους.
Το δεύτερο σκέλος της “εξυγίανσης”
περιλαμβάνει νέο γύρο επίθεσης
στους εργαζόμενους της Attica με

Μηχανικοί χωρίς σύνταξη
Ό

ταν το 1997 το ασφαλιστικό ταμείο των μηχανικών, το ΤΣΜΕΔΕ, «επένδυσε» 810 εκατομμύρια ευρώ στην Attica Bank αποκτώντας το 34% των μετοχών η ηγεσία του ΤΕΕ έκανε πάρτι: «Επιτέλους, οι μηχανικοί έχουν τη δική
τους τράπεζα που θα εξασφαλίσει και τις συντάξεις τους». Όμως, η φοβερή
«επένδυση» από τα χρήματα των ασφαλιστικών εισφορών δεκάδων χιλιάδων
μηχανικών …εξαϋλώθηκε. Μετά την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας,
το 2018, η αξία των μετοχών του ΤΣΜΕΔΕ ήταν μόλις …34 εκατομμύρια.
Το ΤΣΜΕΔΕ καταργήθηκε, η περιουσία του μοιράστηκε ανάμεσα στον ΕΦΚΑ
(ασφάλιση) και το ΤΜΕΔΕ που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τις συντάξεις, αλλά με την εγγυοδοσία των εργοληπτών. Σήμερα ο ΕΦΚΑ κατέχει ποσοστό
32,34% και το ΤΜΕΔΕ 46,32% των μετοχών της Attica Bank. Δεν είναι ακόμα
γνωστό αν θα συμμετάσχουν στη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπως είχε
γίνει στις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις. Το πιθανότερο είναι ότι το έγκλημα θα επαναληφθεί και αυτή τη φορά μάλιστα με χρήματα του ΕΦΚΑ κι όχι
του ΤΜΕΔΕ.
Στο μεταξύ, την τελευταία πενταετία δεν έχει εκδοθεί ούτε μία(!) οριστική
σύνταξη για μηχανικούς, μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.

Κώστας Πίττας,
μηχανικός, γραμματέας Ομοσπονδίας τ. ΥΠΑΝ

πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης. Την διετία 2016-2017 αποχώρησαν μέσω εθελουσίας 110 υπάλληλοι
σε σύνολο 800 ενώ η διοίκηση της
τράπεζας το Φεβρουάριο του 2017
προχώρησε σε μισθολογικές περικοπές της τάξης του 20-25% κατά μέσο
όρο.
Η πανδημία άφησε βαθιές πληγές
στην ελληνική οικονομία. Αντί για
γρήγορη ανάκαμψη πολλαπλασιάζονται οι μελέτες που προβλέπουν κατακόρυφη αύξηση των χρεοκοπιών επιχειρήσεων με την εκτόνωση της πανδημίας.

Κρατικοποίηση τώρα
Το πρόγραμμα “Ηρακλής ΙΙ” σκοπεύει να καθαρίσει τις τράπεζες από
τα «κόκκινα» δάνεια των επιχειρήσεων και να διενεργήσει τιτλοποιήσεις
πάντα με κρατικές εγγυήσεις. Από τα
32 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης
που ελπίζει να πάρει ο Μητσοτάκης
από την ΕΕ ένα μεγάλο ποσό προορίζεται ξανά για τις τράπεζες.
Εν ολίγοις το Δημόσιο θα αναλάβει
να επανακεφαλαιοποήσει την Attica
Bank και μετά θα την παραδώσει σε
νέους “επενδυτές” κοψοχρονιά όπως
έγινε δηλαδή και πολύ πρόσφατα με
την περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς.
Η Attica πρέπει να κρατικοποιηθεί.
Είναι το αυτονόητο που μπορεί να
βάλει τέλος σε αυτόν τον παραλογισμό. Την λύση αυτή έχουν την δύναμη να την επιβάλλουν οι εργαζόμενοι
στην Attica μαζί με τους υπαλλήλους
του ΕΦΚΑ και τους εργαζόμενους και
τους μηχανικούς του ΤΣΜΕΔΕ. Με
απεργιακό ξεσηκωμό να παλέψουν
για τις δουλειές τους, να απαιτήσουν
να σταματήσει το τζογάρισμα με τα
αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων για να σωθεί η δημόσια περιουσία και να πληρώσουν για τις ζημιές
αυτοί που τις προκάλεσαν.

Κώστας Πολύδωρος

ΣΥΡΙΖΑ

Ένα βήμα μπρός
πόσα βήματα πίσω;
Μ

ε οργανωμένο μπλοκ συμμετείχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην απεργιακή
συγκέντρωση της 6ης Μάη, μετά από πολύ καιρό απουσίας
από τους δρόμους.
Πρόκειται για μια εξέλιξη ενδεικτική των πιέσεων που εδώ και
καιρό μπαίνουν στην ηγεσία από τα μηνύματα που έρχονται από
τους χώρους εργασίας και την νεολαία: Με τη ΝΔ να μπαίνει σε
κρίση αλλά τον ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορεί να επωφεληθεί από την φθορά, εγκλωβισμένος εδώ και δύο χρόνια σε μια αντιπολιτευτική
γραμμή απουσίας από τους δρόμους, «ρεαλιστικής εποικοδομητικής κριτικής» και προσφοράς απλόχερης συναίνεσης.
Είναι θετική η παρουσία των μελών, ψηφοφόρων και φίλων του
ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο, ιδιαίτερα όταν μπροστά μας υπάρχει η επίθεση
Χατζηδάκη, όπως και η παρουσία του κόσμου του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25 και κάθε κομματιού της Αριστεράς και της εργασίας. Όμως η
«μητέρα των μαχών» θα κερδηθεί με απεργιακή κλιμάκωση τώρα
και ενωτική δράση όλης της εργατικής τάξης μέσα από τα συνδικάτα -που βρίσκονται στο κέντρο της επίθεσης- για να μην κατέβει
καν το νομοσχέδιο. Δεν αρκούν υποσχέσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει το νόμο Χατζηδάκη αν γίνει κυβέρνηση. Για να το πούμε
ωμά, είναι καταστροφική η γραμμή του «περιμένουμε να καρπωθούμε τη δυσαρέσκεια στις εκλογές» αφήνοντας το νομοσχέδιο να
ψηφιστεί.

Ψευδαισθήσεις από τα πάνω
Την επαύριο της 6ης Μάη αντί να πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία σε αυτήν την κατεύθυνση, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει εστιάσει
στην «επιβεβαίωση» του Τσίπρα από τον Μπάιντεν όσον αφορά
στην πρόταση για την πατέντα των εμβολίων. «Για πρώτη φορά
έπειτα από τέσσερις δεκαετίες, η κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου
δόγματος το οποίο στηρίχθηκε στις ιδέες της Δεξιάς, αμφισβητείται με τόσο ξεκάθαρο τρόπο» υποστήριξε σε άρθρο του στην Καθημερινή ο ίδιος ο Τσίπρας. «Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται
αποφασισμένος να δώσει αποτελεσματική απάντηση στο θέμα των
ανισοτήτων. Ο πρόεδρος Μπάιντεν έφερε τη συζήτηση στο έδαφος της κοινής λογικής. Δυστυχώς στη χώρα μας, η κυβέρνηση
υπερασπίζεται τον παλιό κόσμο. Το πρόβλημα με τη στρατηγική
του κ. Μητσοτάκη δεν είναι ότι ανήκει στη Δεξιά. Είναι ότι υπερασπίζεται με σθένος τις αρχές ενός κόσμου που δείχνει να έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Είναι εθνικά αναγκαίο σε αυτή την
ιστορική καμπή η χώρα να βρεθεί στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.
Αυτό όμως απαιτεί μια άλλη, προοδευτική κυβέρνηση».
Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως
εκφραστή ενός νέου «αριστερού ατλαντισμού» που κατακτά την
Ευρώπη. «Η πρώτη μικρή ελπίδα έρχεται από τις ΗΠΑ, η δεύτερη
μικρή ελπίδα έρχεται από τη Γερμανία, και την άνοδο σε βαθμό κυβερνησιμότητας του κόμματος των Πρασίνων του οποίου η πρόεδρος Αναλένα Μπέρμποκ προκρίνεται (σε όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις) ως η καταλληλότερη διάδοχος της κ. Μέρκελ στην
καγκελαρία» γράφει ο Νίκος Τσαγκής στην Αυγή.
First we take Manhattan, then we take Berlin. Πρόκειται πραγματικά για όνειρα θερινής νυκτός. Η επιχειρούμενη στροφή στη διαχείριση του Μπάιντεν δεν τον κάνει ούτε σοσιαλιστή, ούτε αριστερό, ούτε καν έναν νέο Ρούζβελτ. Είναι ο ηγέτης του μεγαλύτερου
ιμπεριαλισμού σε μια εποχή που ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος
-και όχι μόνο- οξύνεται.
Η ασταμάτητη δεξιόστροφη πολιτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς συνεχίζεται. Σπέρνοντας νέες αυταπάτες για διεθνείς συμμαχίες και «πλατιά μέτωπα» με τους χειρότερους ιμπεριαλιστές. Η επιλογή δε των Πρασίνων ως το νέο όχημα αλλαγής στην Γερμανία και
στην Ευρώπη με «κριτήρια κυβερνησιμότητας» αναπόφευκτα φέρνει
στο νου τους βομβαρδισμούς της Σερβίας το 1999 από την κυβέρνηση Κλίντον με τη συμμετοχή της Γερμανίας στο πλευρό των ΗΠΑ,
με τους Πράσινους να συμμετέχουν στην τότε κυβέρνηση.

Γιώργος Πίττας
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Σε κάθε
γωνιά
Σ

Π

ανελλαδικός ήταν ο ξεσηκωμός στην πανεργατική
απεργία της 6ης Μάη για
την Εργατική Πρωτομαγιά. Σε όλη
τη χώρα η συμμετοχή στην απεργία και τις διαδηλώσεις ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων,
δείχνοντας ότι η σύγκρουση με τα
σχέδια Χατζηδάκη και όλες τις επιθέσεις της κυβέρνησης θα είναι
σκληρή.
Χιλιάδες απεργοί διαδήλωσαν
στους δρόμους της Θεσσαλονίκης,
όπου η ΕΔΟΘ είχε κηρύξει απεργία
για όλο το Δημόσιο. «Στο κάλεσμα
ανταποκρίθηκαν και μια σειρά σωματεία του ιδιωτικού τομέα όπως
του ΟΑΣΘ και της ΕΥΑΘ, με το
δεύτερο να έχει και πανό στη διαδήλωση», μας είπε η Δήμητρα Κομνιανού, από το ΣΕΚ Θεσσαλονίκης. «Συμμετείχαν εργαζόμενοι
από πάρα πολλούς χώρους μαζί με
φοιτητικούς συλλόγους, σχήματα
και συλλογικότητες, κι όλη την Αριστερά, δίνοντας μια πρώτη απάντηση στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης με το αντεργατικό - αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη.
Το κέντρο της πόλης ήταν κυριολεκτικά αποκλεισμένο για ώρες
από τους διαδηλωτές που σχημάτισαν ένα ενιαίο μαχητικό και οργισμένο ποτάμι. Μαζί με το Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης και το
Συντονιστικό Νοσοκομείων διαδήλωσαν και δεκάδες πρόσφυγες
από το καμπ των Διαβατών με το
πανό της ΚΕΕΡΦΑ διεκδικώντας να
κλείσουν τα στρατόπεδα αντί να
σηκώνουν νέους φράχτες γύρω
τους, άσυλο και στέγη για όλους.
Καταλήξαμε όπως κάθε χρόνο στο
Μνημείο του Καπνεργάτη όπου
τραγουδήσαμε τη Διεθνή».
Από τις μεγαλύτερες των τελευταίων μηνών ήταν η συγκέντρωση
στις 6 Μάη στα Χανιά. Παρά το γεγονός ότι το Εργατικό Κέντρο της
πόλης ακολούθησε τη γραμμή της
ΓΣΕΕ και επέλεξε να συμμετέχει
στην κυβερνητική αργία, «εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα βάδισαν μαζί ενάντια

Πανελλαδική εργατική
Πρωτομαγιά

στις επιθέσεις της κυβέρνησης και
ιδιαίτερα ενάντια στο νομοσχέδιο
Χατζηδάκη που φιλοδοξεί μετά την
παράδοση των βουνοκορφών και
των περιοχών Natura στα νύχια των
μεγαλοεργολάβων να διαλύσει το
8ωρο και το δικαίωμα στο συνδικαλισμό... Το δεύτερο στοιχείο της
συγκέντρωσης ήταν ο ενωτικός
της χαρακτήρας. Το σύνολο των
αριστερών και αντιεξουσιαστικών
οργανώσεων της πόλης έδωσαν
μαχητικό παρόν», έγραψε ο Σεραφείμ Ρίζος, δάσκαλος, για την κινητοποίηση στην πλατεία Αγοράς.
Στην κεντρική πλατεία της Νομαρχίας έγινε η απεργιακή συγκέντρωση στα Γιάννενα. «Στο κάλεσμα
του Εργατικού Κέντρου και της τοπικής ΑΔΕΔΥ ανταποκρίθηκαν εκατοντάδες κόσμου, εργαζόμενοι/ες
με τα πανό των σωματείων τους,
όπως το Σωματείο Εργαζόμενων
στο νοσοκομείο Χατζηκώστα που
το τελευταίο διάστημα συμμετέχει
σε όλες τις κινητοποιήσεις, το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου, η
Ένωση Καλλιτεχνών Ηπείρου, το
Σωματείο Εργαζομένων ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, το Σωματείο Βάσης Σερβιτόρων-Μαγείρων κ.α», μας είπε η
Αρετή Κανέλλου από τον τοπικό
πυρήνα του ΣΕΚ. «Εκεί ήταν κι όλη
η Αριστερά, το ΣΕΚ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και μια σειρά ακόμα κόμματα και
οργανώσεις. Ακολούθησε πορεία
στο κέντρο της πόλης, ενωτική και
μαζική. Με μεγάλη συζήτηση για τη
συνέχεια του αγώνα ενάντια στο
νομοσχέδιο Χατζηδάκη και όλες τις
επιθέσεις της κυβέρνησης. Ήταν
μια επιτυχημένη Πρωτομαγιά που
ανοίγει το δρόμο της απεργιακής
κλιμάκωσης».
Πάνω από χίλια άτομα διαδήλωσαν στην Πάτρα. «Η συμμετοχή
στην απεργία ήταν μεγάλη σε αρκετούς χώρους, όπως πχ στον δήμο και συγκεκριμένα στην κοινωφελή εργασία όπου δουλεύω», μας είπε ο Χρήστος Τούρκας. «Αυτό φά-
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νηκε και στη συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο με πολλά πανό σωματείων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και παρουσία πολλών
παλιών αλλά και νέων κομματιών
της εργατικής τάξης. Το παρών
έδωσε και όλη η Αριστερά με τα
πανό και τα συνθήματά της. Έγιναν
ομιλίες και ακολούθησε μια τεράστια πορεία στους δρόμους της
πόλης. Στο κέντρο ήταν η μάχη για
να μην περάσει ο νόμος Χατζηδάκη, που και οι πέτρες εδώ γνωρίζουν ότι αποτελεί μεγάλο χτύπημα
στα εργασιακά και συνδικαλιστικά
δικαιώματα».
«Επιτυχία είχε και στο Βόλο η
απεργιακή συγκέντρωση της 6ης
Μάη για την Εργατική Πρωτομαγιά», μας έγραψε ο Τάσος Τσιούνης, από τον τοπικό πυρήνα του
ΣΕΚ. «Κάλεσμα για τη συγκέντρωση στον Άγιο Νικόλα είχε βγάλει η
τοπική ΑΔΕΔΥ, η ΕΛΜΕ και το συνδικάτο του δήμου. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν με τα πανό τους ο
ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΕΚ και το ΚΚΕ(μ-λ). Αν
και το Εργατικό Κέντρο πήγε με το

Μητσοτάκη και κάλεσε την Τρίτη,
φάνηκε και στο Βόλο η διάθεση
του κόσμου να δώσει αυτή τη μάχη
και η δυνατότητα κλιμάκωσης. Και
αυτή πρέπει να είναι ενωτική και
κυρίως απεργιακή».
«Εκατοντάδες κόσμου διαδήλωσε και στην Ξάνθη», μας είπε ο
Παντελής Αποστολίδης από τον τοπικό πυρήνα του ΣΕΚ. «Παρά τις
διαφορετικές συγκεντρώσεις και
τις διαλυτικές κινήσεις των ηγεσιών των συνδικάτων, το μήνυμα
ενάντια στην κυβερνητική πολιτική
δόθηκε και στην πόλη μας. Ο ρόλος μας, σαν Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης και ΣΕΚ, ήταν καθοριστικός για να γίνει η πορεία
της τοπικής ΑΔΕΔΥ με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών της ΕΛΜΕ και άλλων εργαζόμενων. Η οργανωμένη
παρουσία μας με πανό, ντουντούκα και συνθήματα, εκτιμήθηκε από
όλους και αυτό φάνηκε και στο ότι
τα φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης εξαντλήθηκαν».

Λ.Β.

ε κάθε γωνιά της χώρας έγιναν συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις.
Στον 29χρονο εργάτη Χρήστο
Ζορμπά, που τον περασμένο Ιούνη σκοτώθηκε κατά τη βάρδιά του
στο εργοστάσιο “Ήπειρος” και
στον 18χρονο διανομέα Γιώργο
Γούντζα, που τον περασμένο Σεπτέμβρη σκοτώθηκε με το μηχανάκι του εν ώρα εργασίας, αφιέρωσε τον φετινό εορτασμό της
Εργατικής Πρωτομαγιάς το Εργατικό Κέντρο Άρτας. Με σύνθημα
“οι νεκροί μας, τα κέρδη τους”, το
ΕΚ τίμησε τη μνήμη τους τόσο
ανήμερα της Πρωτομαγιάς όσο
και κατά την απεργία της 6ης
Μάη, απαιτώντας μέτρα υγιεινής
και ασφάλειας στους χώρους
δουλειάς και άμεση απόδοση ευθυνών στα αφεντικά που τα καταστρατηγούν.
«Μαχητικό ήταν το κλίμα και
στην κινητοποίηση στην Ηγουμενίτσα», μας είπε ο Φίλιππος Κυρίτσης. «Την απεργία κάλεσε το Εργατικό Κέντρο και συμμετείχαν
μια σειρά σωματεία από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η
συγκέντρωση έγινε στην πλατεία
Δημαρχείου και ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.
Ήταν μια ενωτική Πρωτομαγιά, με
τη συμμετοχή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
όλης της Αριστεράς, και με κέντρο τον αγώνα ενάντια στο νόμο
Χατζηδάκη. Ήταν κάτι που είχε
αρκετό καιρό να γίνει στην πόλη
μας».

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η

πιο μαζική των τελευταίων
χρόνων ήταν η απεργιακή
διαδήλωση και στο Ηράκλειο.
«Πάνω από χίλιοι διαδηλωτές
βάδισαν στους δρόμους, ενώνοντας τις δυο συγκεντρώσεις σε μία
-πράγμα πρωτόγνωρο για την πόλη- με κοινή διαδρομή και συνθήματα», μας είπε ο Γιάννης Βαλαής,
από τον τοπικό πυρήνα του ΣΕΚ.
«Μια σειρά σωματεία έδωσαν το
παρών, όπως κι όλη η Αριστερά.
Από τα μικρόφωνα διαβάστηκε η
ανακοίνωση του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης που καλούσε
σε κλιμάκωση». «Ο ενθουσιασμός
για τη μεγάλη συμμετοχή στην
απεργία ήταν εμφανής, το ίδιο κι η
οργή για την κυβέρνηση και τις
επιθέσεις της», συμπλήρωσε η Νίκη Ζουγανέλη. «Υπήρχε κόσμος
που έπαιρνε την Εργατική Αλληλεγγύη μέσα από τα χέρια μας».
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Νέα από τους χώρους

Το πέρασμα στις ΑΠΕ
είναι υπόθεση του κινήματος

Ο

ι δηλώσεις Δένδια φούντωσαν τη συζήτηση για το μέλλον της ενεργειακής οικονομίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Είναι
δύσκολο να αρνηθεί κανείς ότι οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε σύγκρουση με την καθιερωμένη εξωτερική
πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με
τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό.
Η Ελλάδα έχει συμμαχήσει με μια
σειρά ανταγωνιστές της Τουρκίας
στη Μέση Ανατολή ανάγοντας το ζήτημα των ΑΟΖ σε κυρίαρχο και διακηρύσσοντας ότι της ανήκουν κάποια από τα πιο πλούσια κοιτάσματα
ορυκτών καυσίμων. Στις αρχές του
2020 έκλεισε άρον άρον τη συμφωνία για τον EastMed, παρά το ενδεχόμενο το έργο αυτό να μην είναι
υλοποιήσιμο, ευελπιστώντας να την
αξιοποιήσει και ως υπόβαθρο για τις
διεκδικήσεις στο πεδίο των ΑΟΖ. Η
δήλωση Δένδια αλλά και οι εξελίξεις
στο πεδίο των εξορύξεων στα θαλάσσια οικόπεδα του Ιονίου και της
Κρήτης, με μεγάλες εταιρίες εξορύξεων να αποχωρούν ή να παρατείνουν τις έρευνες, δείχνουν όμως
στην αντίθετη κατεύθυνση. Κι αυτό
γίνεται όχι από ξαφνικό ενδιαφέρον
για το περιβάλλον αλλά από μια γενική πίεση.
Η πίεση έρχεται τόσο από την περσινή κρίση του πετρελαίου λόγω του
κορονοϊού, όσο και από τη συνολικότερη παγκόσμια στροφή στην προσπάθεια να μειωθούν οι εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα. Ο Μπάιντεν,
λίγες ώρες αφότου έγινε πρόεδρος
των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ επιστρέφουν στη συμφωνία του Παρισιού από την οποία τις είχε απομακρύνει ο Τραμπ με μπόλικη συνωμοσιολογική άρνηση της κλιματικής αλλαγής και επιμονή στη σημασία του πετρελαίου για την αμερικάνικη οικονομία. Έχει δε ανακοινώσει ένα πλάνο
δυο τρισεκατομμυρίων σε έργα υποδομών για τη χρήση “καθαρής” ενέργειας. Η στροφή έρχεται και από την
Κομισιόν, σύμφωνα με τις οδηγίες
της οποίας τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να πάνε
κατά 37% τουλάχιστον στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Σε αυτή τη στροφή ρόλο έχει
αδιαμφισβήτητα παίξει το παγκόσμιο
κίνημα για το περιβάλλον. Πριν τις
αμερικάνικες εκλογές, η υποστήριξη
που είχαν για παράδειγμα οι προτάσεις της Α. Κορτέζ για το λεγόμενο
“Πράσινο Νιου Ντιλ” ήταν τεράστια.
Ο Μπάιντεν δεν στήριξε αυτό το
πρόγραμμα αλλά αναγκάστηκε να
ανταποκριθεί σε αυτή την πίεση. Σε
όλο τον πλανήτη η αγωνία για το αν
θα μειωθούν εγκαίρως οι εκπομπές
διοξειδίου πριν η καταστροφή γίνει

μη αναστρέψιμη εκφράζεται αφενός
μεν σε ένα κίνημα που όλο και διογκώνεται αφετέρου αναγκάζει τις κυβερνήσεις να υπόσχονται ότι θα πάρουν μέτρα και να βάζουν σχετικούς
στόχους.
Όμως το ότι αυτό το σύστημα
στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται ούτε για το περιβάλλον ούτε για
την ειρήνη σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα
σταματήσουν οι εξορύξεις και οι ανταγωνισμοί. Λιγότερος από ένας
χρόνος πάει από τότε που οι μεγάλες εφημερίδες εκθείαζαν την αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας επειδή ανακαλύφθηκαν μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου ή πετρελαίου και πάνω σε αυτή τη σημασία έσερναν τον χορό της εθνικιστικής προπαγάνδας. Τον οποίο συνεχίζουν μέχρι και σήμερα με τις διαρκείς κραυγές στα ΜΜΕ για την
“τουρκική προκλητικότητα” και όλη
τη συζήτηση για το αν πρέπει η Ελλάδα να σκληρύνει, με τις διεθνείς
της πλάτες, ακόμα περισσότερο τη
στάση της.

Επιβολή
Ούτε όμως τη μετάβαση σε άλλους τρόπους παραγωγής ενέργειας
μπορούμε να εμπιστευτούμε σε αυτή
την κυβέρνηση και αυτό το σύστημα.
Ο τρόπος με τον οποίο υποδέχτηκαν
οι εταιρίες που έχουν επενδύσει στις
ΒΑΠΕ τον περσινό νόμο Χατζηδάκη
είναι ενδεικτικός. Προσπάθησαν να
επιβάλουν, με την δύναμη των ΜΑΤ
σε αρκετές περιπτώσεις, ότι κάθε
βουνοκορφή θα υπάρχει για να εξυπηρετεί το νέο αυτό πεδίο κερδοφορίας, σε μια άκρως αντιπεριβαλλοντική κατεύθυνση. Παράλληλα βαφτίζουν “απολιγνιτοποίηση” την επίθεση
στη ΔΕΗ, τα εργασιακά δικαιώματα
των εργαζόμενών της και τις υποδομές της, οδηγώντας σε καταστροφές
και ταλαιπωρία ολόκληρες περιοχές.
Η αντιμετώπιση αυτή, σε συνδυασμό
με τη συσσωρευμένη ένταση στην
Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις
αναλύσεις σχολιαστών που επιμένουν ότι έχουμε ακόμη πολλά χρόνια
εξάρτησης είτε από εισαγωγές είτε
από εξορύξεις ορυκτών καυσίμων
σημαίνουν ότι έχουμε να παλέψουμε
εδώ και τώρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και για το σταμάτημα
των ανταγωνισμών.
Το περιβαλλοντικό κίνημα, το αντιπολεμικό κίνημα και η Αριστερά που
έχουν πάρει καθαρή θέση εξαρχής,
τόσο στο ζήτημα των ορυκτών καυσίμων όσο και στο πώς μπορούν να
αξιοποιηθούν οι ΑΠΕ, έχει να προτείνει τη μόνη απάντηση. Ενέργεια για
τις ανάγκες μας και όχι για τα κέρδη.

Αφροδίτη Φράγκου

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

“Πάμε να ανοίξουμε
εμείς τις σχολές μας”
Ε

ρχόμαστε από μια πολύ μαζική Εργατική Πρωτομαγιά που έδειξε την οργή του κόσμου και την
διάθεσή του να παλέψει την κυβέρνηση του θανάτου
που από την διαχείριση της πανδημίας, μέχρι τα εργασιακά, το προσφυγικό και τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα,
η πολιτική της κοστίζει ζωές (10.000 νεκροί από covid, 4 νεκροί σε camps και μια κρεμασμένη τρανς γυναίκα). Ως φοιτητικό κίνημα μετράμε ήδη δυο νίκες.
Πρώτον αναγκάσαμε την κυβέρνηση να παγώσει την
εφαρμογή του νόμου για την πανεπιστημιακή αστυνομία και δεύτερον το άνοιγμα των σχολών για τους
τελειόφοιτους. Αυτές οι νίκες δεν μας εφησυχάζουν.
Αντίθετα, μας δίνουν παραδείγματα ότι με τους αγώνες μας μπορούμε να νικάμε και αναβαθμίζουν το ρόλο μας στη μάχη για να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση.
Τα ζητήματα που ανοίγουν όμως δεν σταματάνε
στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Έχουμε να συνδεθούμε με την εργατική τάξη και να δώσουμε μαζί την
μάχη και ενάντια στη ΝΔ και να την πολιτικοποιήσουμε παραπάνω, συνδέοντάς την με το αντισεξιστικό
και αντιρατσιστικό κίνημα. Πολύ πρόσφατα, μετά το
γεγονός στη Νέα Σμύρνη με τον επιδειξία που ακολούθησε την κοπέλα μέχρι το σπίτι της, οι φοιτητικοί
μας σύλλογοι στο ΠΑΔΑ ήρθαμε αντιμέτωποι με το
ζήτημα της σεξιστικής βίας και πως το παλεύουμε

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

μέσα και έξω από τις σχολές, καθώς πρόκειται για
φοιτητή της ΣΜΗΧ του ΠΑΔΑ. Η εμπειρία οργάνωσης
και συμμετοχής των συλλόγων μας στην απεργιακή 8
Μάρτη τα τελευταία 3 χρόνια μας είχε οπλίσει τόσο
με τα επιχειρήματα και τις ιδέες με τις οποίες τα παλεύουμε αλλά και με τα παραδείγματα πως αυτά τα
περιστατικά απομονώνονται, ανοίγουν σαν θέματα
μέσα σε όλα τα σωματεία και τους συλλόγους και
καταφέρνουμε να νικαμε (π.χ. Λιγνάδης - ΣΕΗ).
Για αυτό τον λόγο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές
του ΣΕΚ στο ΠΑΔΑ οργανώνουμε εκδήλωση με τίτλο
"Πως παλεύουμε τον σεξισμό". Εκδηλώσεις θα οργανώσουμε σε όλες τις σχολές. Απέναντι στις επιθέσεις
που δεχόμαστε, από τα περιστατικά σεξιστικής βίας,
μέχρι την επίθεση στο φοιτητικό συνδικαλισμό και τις
ιδιωτικοποιήσεις απαντάμε με μαζικούς αγώνες. Η
μάχη να μεταφερθεί από τον δρόμο και στους χώρους, το αίτημά μας από «ανοιχτές τις σχολές» έχει
γίνει «πάμε να ανοίξουμε εμείς τις σχολές μας», να
τους δώσουμε ζωή , και να οργανώσουμε την συνέχεια μέσα σε αυτές με συνελεύσεις και καταλήψεις,
μαζί με την τάξη μας που παλεύει με απεργίες και
διαδηλώσεις, μέχρι την νίκη!

Εύα Ντόκου,
φοιτήτρια ΠΑΔΑ, μέλος ΣΕΚ στις σχολές

Αγώνας για ελεύθερη πρόσβαση
Τ

ο νέο τεύχος της εφημερίδας τους κυκλοφορούν αυτές τις μέρες οι Μαθητές/τριες
Anticapitalista. Στα περιεχόμενα του νέου φύλλου, η Βασιλική από το 5ο Λύκειο Ν.Σμύρνης,
εξηγεί τις επιθέσεις της Νέας Δημοκρατίας
στην Παιδεία και την απάντηση του μαθητικού
κινήματος τονίζοντας ότι χρειάζονται «καταλήψεις μαθητών και τις απεργίες των καθηγητών
και με τη σύνδεση μας με όλο το κίνημα που
παλεύει ενάντια στην κυβέρνηση».
Ο Τζίμης από το 22ο Λύκειο Αθηνών επιχειρηματολογεί υπέρ της κατάργησης των πανελληνίων εξετάσεων και της ελεύθερης πρόσβασης
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. «Είναι
απαράδεκτο να καλούμαστε να δώσουμε πανελλαδικές εξετάσεις σε μία χρονιά που το μεγαλύτερο μέρος της ήταν μέσω τηλεκπαίδευσης.
Μπορούμε να σπουδάσουμε και να δουλέψουμε
στο αντικείμενο που θέλουμε χωρίς ταξικούς
αποκλεισμούς σε μια κοινωνία που η εργασία
θα καθορίζεται από τις ανάγκες του κόσμου και
όχι από τα κέρδη των πλούσιων. Έχουμε ανάγκη πολλούς περισσότερους γιατρούς, εκπαιδευτικούς και πολλά άλλα, να βάλουμε τις ανάγκες
μας πάνω από τα κέρδη τους».
Η Κωνσταντίνα από το ΕΠΑΛ Αλίμου, γράφει
για τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό, την καμπάνια για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τις δολοφονίες προσφύγων. Το κύριο άρθρο της εφημερίδας είναι αφιερωμένο στους επαναστατικούς Μάηδες, από το 1936, μέχρι το 1968 και
σήμερα.

Εκπαίδευση
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Απαιτούμε μαζικούς μόνιμους διορισμούς
Τ
Ο Στέλιος Γιαννούλης,
δάσκαλος και μέλος
στο ΔΣ ΣΕΠΕ
Γλυφάδας-Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, μίλησε
στον Στέλιο Μιχαηλίδη

Τη Δευτέρα άνοιξαν ξανά τα σχολεία.
Ποιο ήταν το κλίμα;
Συνυπήρχαν δυο πράγματα. Αφενός η
χαρά των παιδιών και των συναδέλφων που
βλέπονταν ξανά από κοντά και βρίσκονταν
στο φυσικό τους χώρο, μπουχτισμένοι από
τόσους μήνες τηλεκπαίδευσης. Αφετέρου
υπήρχε όλη η συζήτηση και η οργή απέναντι στην κυβέρνηση για τους όρους με τους
οποίους άνοιξαν τα σχολεία. Στη μεγαλύτερη έξαρση της πανδημίας, επαναλειτουργούν τα σχολεία με όρους που αποτελούν
εμπαιγμό για μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς. Η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει
φράγκο για την υγεία των μαθητών και των
δασκάλων.
Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι έχει δώσει
τη λύση των σελφ τεστ κι ότι έτσι μπορούμε
να λειτουργήσουμε κανονικά. Στην πραγματικότητα δεν έχει μεριμνήσει ούτε για τα
απολύτως στοιχειώδη. Το μόνο που έχει
εξασφαλίσει με τα σελφ τεστ είναι μια καλή
μπίζνα για τους κολλητούς της. Μια μπίζνα
που όχι μόνο δεν μας προστατεύει, αλλά
μας βάζει και σε κίνδυνο. Καλούνται άνθρωποι χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις κι εμπειρία να διενεργήσουν τα σελφ τεστ σε αυτούς και τα παιδιά τους και να πηγαίνουν
στα σχολεία ως «αρνητικοί», όντας ενδεχομένως θετικοί.
Κι άρα τι πρέπει να γίνει στα σχολεία, για
να λειτουργήσουν σε συνθήκες πανδημίας;
Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι οι εκπαιδευτικοί νοιάζονται μόνο για να ανοίξουν τα σχολεία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς να
προστατεύεται η υγεία των μαθητών και
των συναδέλφων, είναι βαθιά γελασμένοι.
Έχουμε από την αρχή της πανδημίας διατυπώσει τις διεκδικήσεις μας και συνεχίζουμε
να τις παλεύουμε. Ισχύουν στο έπακρο.
Μείωση των μαθητών ανά τμήμα, γεγονός
που σημαίνει περισσότερα τμήματα και περισσότερους εκπαιδευτικούς. Αίτημα που
μας πάει στο επόμενο, δηλαδή μαζικές
προσλήψεις εκπαιδευτικών σε μόνιμες θέσεις και μονιμοποιήσεις των αναπληρωτών.
Ταυτόχρονα χρειάζονται μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα, αλλά και σε υγειονομικό προσωπικό που πρέπει να έχουν τα
σχολεία. Χρειαζόμαστε περισσότερα σχολικά κτήρια, ανάγκη που σημαίνει χρηματοδότηση στην Παιδεία, επίταξη χώρων κι ένα
σοβαρό σχέδιο για ανέγερση σχολικών μονάδων. Την ίδια στιγμή που διεκδικούμε αυτά η κυβέρνηση σχεδιάζει συγχωνεύσεις
και κλεισίματα σχολείων κι όχι το αντίθετο
που έχει ανάγκη όλος ο κόσμος.
Πως πρέπει να παλέψει ο κόσμος της εκ-

6/5, Εκπαιδευτικοί στην Εργατική Πρωτομαγιά στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Όχι άλλη κοροϊδία
Σ

ε συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας προχώρησαν την Παρασκευή 7/5, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διεκδικώντας μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Η κυβέρνηση υπόσχεται ότι θα ανακοινώσει πίνακες διορισμών μέσα
στον Ιούνιο, ωστόσο οι οργανικές θέσεις που συστήνονται αφήνουν απ’ έξω χιλιάδες εκπαιδευτικούς όπως αυτούς των εικαστικών μαθημάτων, της πληροφορικής, των ξένων
γλωσσών κ.α.
Ο Νίκος Κουράκης, αναπληρωτής εκπαιδευτικός εικαστικών και μέλος του Δικτύου Εκπαιδευτικών «Η Τάξη μας», εξηγεί:
«Το υπουργείο Παιδείας κοροϊδεύει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για μόνιμους
διορισμούς κι όλο καθυστερεί. Μέσα σ’ όλο αυτό υπάρχουν κλάδοι π.χ εικαστικά, θέατρο
και άλλοι, που δεν έχουν συσταθεί καν οργανικές θέσεις για αυτούς, στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, μετά από 15 και 20 χρόνια υπηρεσίας. Αυτοί οι κλάδοι κινδυνεύουν να πεταχτούν έξω. Όταν ρωτήσαμε τί θα γίνει, μας είπαν ότι "το σκέφτονται"!... Μετά από 20
χρόνια υπηρεσίας "το σκέφτονται" ακόμα.
Διορισμοί θα μπορούσαν να γίνουν αύριο το πρωί. Με την κατάργηση του προσοντολογίου. Με το πάτημα ενός κουμπιού θα έβγαιναν οι οριστικοί πίνακες -μόνο με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και του πτυχίου που είναι δεδομένα. Διορισμοί θα γίνουν
όμως μόνο αν τους επιβάλουμε. Μόνο με αγώνες κι απεργίες και μαζική συμμετοχή σε
αυτές, μπορούμε να τους νικήσουμε».

παίδευσης αυτά τα αιτήματα;
Τη χρονιά που προηγήθηκε είδαμε να
αναπτύσσονται αγώνες που έφεραν νίκες
σε πολλά σημεία. Αυτός πρέπει να είναι ο
οδηγός μας για τη συνέχεια. Στη εκπαίδευση οδηγήσαμε την Κεραμέως στην ήττα
όταν πήγε να επιβάλλει τις ηλεκτρονικές
ψηφοφορίες στα υπηρεσιακά συμβούλια,
όταν πήγε να εφαρμόσει την αξιολόγηση, ή
πιο πρόσφατα όπου το φοιτητικό κίνημα
την ανάγκασε να παγώσει την εφαρμογή
του νόμου για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και πέρα από την εκπαίδευση. Σπάσαμε την καταστολή που ήθελε να επιβάλει ο
Χρυσοχοΐδης στην επέτειο του Πολυτεχνείου, στην επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, στις πλατείες και τις γειτονιές
μετά τη Ν.Σμύρνη. Στα νοσοκομεία όπου
ένα ολόκληρο κίνημα απέτρεψε την απόλυση του Καταραχιά. Ακόμα και πριν λίγες
ημέρες είχαμε ένα ακόμα παράδειγμα νίκης, που η κυβέρνηση αναγκάστηκε να
αποσύρει τα σχέδιά της για το ΚΕΘΕΑ.

Όλα αυτά μας δείχνουν ότι όταν βγαίνεις
και συγκρούεσαι μετωπικά με την κυβέρνηση μπορείς να νικάς. Ειδικά στην εκπαίδευση τα μέτωπα και οι λόγοι που έχουμε να
συγκρουστούμε είναι πάρα πολλοί σε όλες
τις βαθμίδες. Από τα νηπιαγωγεία, μέχρι τα
πανεπιστήμια. Γι’ αυτό νομίζω ότι χρειάζεται
συντονισμός, συνολίκευση κι απεργιακή κλιμάκωση. Η πρωτοβουλία που είδαμε στα
Χανιά, όπου συντονίζονται οι σύλλογοι εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους φοιτητικούς συλλόγους είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που φάνηκε και στην απεργία στις 6
Μάη. Χρειάζεται στις επιθέσεις της Κεραμέως και συνολικά της κυβέρνησης να απαντήσουμε όλοι μαζί. Κι εκτός από το όλοι μαζί,
έχει σημασία και το πώς απαντάμε. Χρειάζεται να συνεχίσουμε με απεργίες γιατί είναι ο
μόνος τρόπος που καταλαβαίνουν και γιατί
όπως φάνηκε κι από το παράδειγμα του σωματείου στον Αγ.Σάββα μόνο με ανυποχώρητο απεργιακό αγώνα μπορούμε να νικάμε.

ο άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα 10/5,
αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τα αιτήματα
που θέτουν από την αρχή της πανδημίας, οι
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Την ανάγκη δηλαδή
για χιλιάδες προσλήψεις εκπαιδευτικών, μονιμοποίηση των αναπληρωτών, μικρότερα τμήματα,
χρηματοδότηση της δημόσιας Παιδείας κι απόσυρση των αντιεκπαιδευτικών νόμων της Κεραμέως.
Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών «Η Τάξη μας» σε προκήρυξή του που ξεκίνησε να μοιράζεται στα σχολεία από την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας
τους, καλεί τα σωματεία και τις ομοσπονδίες της
εκπαίδευσης να προχωρήσουν σε γύρο γενικών
συνελεύσεων και απεργία, προκειμένου να επιβληθούν οι διεκδικήσεις του κινήματος.
«Να ξαναπιάσουμε το νήμα του αγώνα, της
απεργίας, του πανεκπαιδευτικού ξεσηκωμού» τονίζουν οι εκπαιδευτικοί της «Τάξης μας» και συνεχίζουν: «Το δημόσιο σχολείο αιμορραγεί. Τα στοιχεία δείχνουν ότι εντός του 2021 θα έχουν φύγει
περίπου 3.500 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και πάνω
από 4.000 καθηγητές. Από το 2010 μέχρι σήμερα
οι συνολικές αποχωρήσεις εκπαιδευτικών ξεπερνούν τις 47.000. Την ίδια περίοδο οι διορισμοί με
το ζόρι κάλυψαν το 6% των αποχωρήσεων.
Τα κενά έτσι και αλλιώς είναι τεράστια και αυτό
δείχνει ο αριθμός ρεκόρ των προσλήψεων αναπληρωτών. Είναι ενδεικτικό ότι την τρέχουσα σχολική χρονιά οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ξεπερνούν τις 44.000.
Είναι σταγόνα στον ωκεανό οι 5.500 διορισμοί
που υπόσχεται η Κεραμέως. Το ζήτημα δεν είναι
να πέσουμε στην παγίδα των αντιπαραθέσεων πόσοι και ποιοι θα χωρέσουν στην σταγόνα των
5.500, αλλά να διεκδικήσουμε την σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες για να κερδίσουμε τις δεκάδες χιλιάδες μόνιμων διορισμών που είναι αναγκαίοι, για την λειτουργία με ασφάλεια των σχολείων και για να καλύψουν την μόρφωση όλων των
παιδιών.

Ξεσηκωμός
Δεν είμαστε μόνοι μας. Η απεργιακή κινητοποίηση στις 6 Μάη, ήταν από τις μεγαλύτερες Πρωτομαγιές των τελευταίων χρόνων. Έδειξε ότι η μάχη ενάντια στην κατάργηση του 8ωρου, το χτύπημα των συνδικάτων και της απεργίας ξεσηκώνει χιλιάδες και χιλιάδες εργαζόμενους που απαιτούν
να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο Χατζηδάκη.
Χρειάζεται να ξεσηκώσουμε κάθε συνάδελφο/ισσα και σχολείο στην προοπτική της σύγκρουσης
με την Κεραμέως και την κυβέρνηση της ΝΔ.
Το πρώτο βήμα είναι να οργανώσουμε γύρο συνελεύσεων, για να συζητήσουμε συλλογικά και να
πάρουμε αποφάσεις για αγωνιστικές πρωτοβουλίες και απεργιακά βήματα.
Διεκδικούμε από ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, απόφαση για
απεργία στα σχολεία, πανεκπαιδευτικό αγωνιστικό
συντονισμό εκπαιδευτικών, φοιτητών, μαθητών και
γονιών, για να ξηλώσουμε όλο το αντιδραστικό
πλαίσιο που προσπαθεί να επιβάλει η Κεραμέως.
Να κερδίσουμε την αναγκαία χρηματοδότηση για
την παιδεία, μείωση των μαθητών ανά τμήμα, μαζικούς διορισμούς χιλιάδων εκπαιδευτικών και οργανικές θέσεις για όλες τις ειδικότητες με βάση
τις πραγματικές ανάγκες. Είναι αγώνας για τις
συνθήκες εργασίας, την ζωή και την μόρφωση για
εμάς, τους μαθητές και τις μαθητριές μας».
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 πλ. Τριών Ναυάρχων και Ιωάννου Βλάχου, 6.30μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά την Πρωτομαγιά ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 θεατράκι απέναντι ΟΤΕ
(μετρό Αγ.Αντώνιος), 7μμ
Στείλαμε γερό μήνυμα με την απεργία στις 6
Μάη. Πώς οργανώνουμε την συνέχεια
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 πλατεία Ηρώ, 7.30μμ
Στείλαμε γερό μήνυμα με την απεργία στις 6
Μάη. Πώς οργανώνουμε την συνέχεια
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 κεντρική πλατεία Ιλίου, 7μμ
Στείλαμε γερό μήνυμα με την απεργία στις 6
Μάη. Πώς οργανώνουμε την συνέχεια
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 στέκι Εκτός Σχεδίου, 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

21 Απρίλη 1967 – Πώς ήρθε η Χούντα και
πώς ανατράπηκε
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαρίδας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 στέκι Εκτός Σχεδίου, 7μμ
Ο Μάης του ‘68

• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 Βενέτης,
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΣΑΠ Ηρακλείου, 8μμ
Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Πετράκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 Βενέτης,
ΗΣΑΠ Ηρακλείου, 8μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

21 Απρίλη 1967 – Πώς ήρθε η Χούντα και
πώς ανατράπηκε
Ομιλητής: Κώστας Φοινηνής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5, 8μμ, fb: ΣΕΚ Βριλήσσια
Ο Μάης του ‘68

• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5, 7.30μμ,
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

fb.com/sekxalandri
21 Απρίλη 1967 – Πώς ήρθε η Χούντα και
πώς ανατράπηκε
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5, 7.30μμ,
fb.com/sekxalandri
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Νίκη Τασιούλα
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 πάρκο ΕΚΘ, 7μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά την Πρωτομαγιά ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 καφέ Άνεμος, 8μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά την Πρωτομαγιά ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη
ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, 6.30μμ
45 χρόνια από τη μάχη για το νόμο 330: και
τότε και τώρα νόμος είναι το δίκιο του εργάτη
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 θεατράκι πλ. Καρύλλου, Polis
park, 7.30μμ
Μετά την Πρωτομαγιά πώς συνεχίζουμε
ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 πλ. Σουρμενών, 8μμ
Μετά την Πρωτομαγιά πώς συνεχίζουμε
ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 προαύλιο Α’ ΦΕΠΑ, 8μμ
Μετά την Πρωτομαγιά πώς συνεχίζουμε
ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 δημαρχείο, 7.30μμ
Ο Μάης του ’36 στη Θεσσαλονίκη
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου
ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 καφέ Ενωδεία, 7.30μμ
Το πραξικόπημα της 21ης Απρίλη 1967
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 Myrtillo cafe, 7μμ
Το πραξικόπημα της 21ης Απρίλη 1967
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

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

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5, 6.30μμ,
meet.jit.si/ΠΥΡΗΝΑΣ17/3
45 χρόνια από τη μάχη για το νόμο 330: και
τότε και τώρα νόμος είναι το δίκιο του εργάτη
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ

ΠΕΜΠΤΗ 13/5
πλατεία Μπλόκου Δουργουτίου, 8μμ
45 χρόνια από τη μάχη για το νόμο 330: και
τότε και τώρα νόμος είναι το δίκιο του εργάτη
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

• ΠΕΜΠΤΗ 13/5 ιντερνετ καφέ, 7.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ

21 Απρίλη 1967 – Πώς ήρθε η Χούντα και
πώς ανατράπηκε
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
• ΠΕΜΠΤΗ 20/5 ιντερνετ καφέ, 7.30μμ
Τζο Μπάϊντεν, ένας νέος Ρούζβελτ;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/5, 7μμ, fb: ΣΕΚ Εξαρχείων
Το πραξικόπημα της 21ης Απρίλη 1967
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 13/5, 7μμ, fb: ΣΕΚ Αιγάλεω
Στείλαμε γερό μήνυμα με την απεργία στις 6
Μάη. Πώς οργανώνουμε την συνέχεια
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 13/5 πολυχώρος Μάνος Λοΐζος,
Θηβών 243, 8μμ
Το απεργιακό κίνημα στη Γαλλία το ‘36
Ομιλήτρια: Δόμνα Κατιμερτζή
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5, 7.30μμ, fb: ΣΕΚ Κυψελης
Το πραξικόπημα της 21ης Απρίλη 1967
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΠΕΜΠΤΗ 13/5
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη, 7μμ
Μετά την Πρωτομαγιά πώς συνεχίζουμε
ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 Forza cafe, 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5, 7.30μμ,
https://meet.jit.si/PyrinasThiseio
fb: Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα –Πετράλωνα, Θησείο
45 χρόνια από τη μάχη για το νόμο 330: και
τότε και τώρα νόμος είναι το δίκιο του εργάτη
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5 πάρκο Βουτιέ, 7μμ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμεγια

45 χρόνια από τη μάχη για το νόμο 330: και
τότε και τώρα νόμος είναι το δίκιο του εργάτη
Ομιλητές: Γ.Φαράντος, εργ. ΔΕΣΦΑ, Μάνθος
Ασλανίδης, εργ. ΣΕΠΕ

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

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες πολυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι
μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματήσουμε τους πλούσιους και δυνατούς που
κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει
μόνο εάν είναι παγκόσμια.
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου
ακόμα και μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη
επανάσταση όπως ο Οκτώβρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την πίεση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της Ρωσίας
σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθε-

ΠΕΜΠΤΗ 13/5
καφέ Γιουκάλι, πλ. Μεσολογγίου, 7μμ
Μετά την Πρωτομαγιά πώς συνεχίζουμε
ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

• ΠΕΜΠΤΗ 13/5 καφετέρια tre stelle, ΑναΜΑΡΟΥΣΙ

βρύτων 6, 8μμ, Skype: bit.ly/sekmarousi
fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς
Στοπ στις εξορύξεις και στους ανταγωνισμούς σε Αιγαίο και Μεσόγειο
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΠΕΜΠΤΗ 20/5, 8μμ, Skype: bit.ly/sekmarousi fb: ΣΕΚ Μαρουσιού – Κηφισιάς

στώτα δημιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια
που έχει στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντίθετοι σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε – φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες να πεθαίνουν
στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν.
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο
καθώς και όλους τους καταπιεσμένους να οργανώνουν την αντίστασή τους. Υποστηρίζουμε
όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και οικονομική ισότητα των γυναικών και

60 χρόνια από τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα – Η πάλη ενάντια στην αποικιοκρατία
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

• ΠΕΜΠΤΗ 13/5, 8μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

60 χρόνια από τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα – Η πάλη ενάντια στην αποικιοκρατία
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραμπάσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5, 8μμ fb: ΣΕΚ Χαλανδρίου
Ο Μάης του ‘68
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 13/5 καφέ Πέτρος, 8μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά την Πρωτομαγιά ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 13/5 καφέ Γιώτης, 8μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά την Πρωτομαγιά ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 13/5 Θόλος, 8μμ
Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

• ΠΕΜΠΤΗ 13/5, 8μμ
ΚΙΛΚΙΣ

fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
45 χρόνια από τη μάχη για το νόμο 330: και
τότε και τώρα νόμος είναι το δίκιο του εργάτη
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ
• ΠΕΜΠΤΗ 20/5, 8μμ
fb: ΣΕΚ πυρήνας Κιλκίς
Έτσι παλεύουμε τη Νέα Δημοκρατία
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 13/5 7.30μμ,
fb: ΣΕΚ πυρήνες Ηρακλείου
Ινδία-Η κόλαση του Μόντι
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/5
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7.30μμ
Ο Μάης του ’36 στη Θεσσαλονίκη
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου
ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/5
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, 6.30μμ
45 χρόνια από τη μάχη για το νόμο 330: και
τότε και τώρα νόμος είναι το δίκιο του εργάτη
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος
ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/5 καφέ Κήπος, 6μμ
45 χρόνια από τη μάχη για το νόμο 330: και
τότε και τώρα νόμος είναι το δίκιο του εργάτη
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 δημαρχείο, 7.30μμ
Το νομοσχέδιο Χατζηδάκη δεν θα περάσει –
Οργανώνουμε την αντίσταση
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

για το τέλος όλων των διακρίσεων ενάντια
στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του
κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι οργανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο,
τα ΜΜΕ, τα δικαστήρια και τον στρατό. Για να
συγκρουστεί μ’ αυτή την δύναμη, η εργατική
τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή οργανωμένη.
Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του κινήματος μαζί με την εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα,
να οργανώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να
βοηθήσει να αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και
εκείνες οι στρατηγικές που θα μπορέσουν ν’
ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλισμό.

Εξορμήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/5
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/5
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Άλσος Δεκελείας 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κεντρική Πλατεία 6μμ
A.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
K. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΘΗΣΕΙΟ
Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 6.30μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ Πλατεία 6.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγίου Νικολάου 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/5
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Λαϊκή Γκράβα 12μ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή 11πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ
Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Αγορά 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Οργανισμός Νεότητας
(λεωφ. Ηρακλείου) 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 12μ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 12μ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Μαρτίου με Παπαναστασίου 12μ
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ Λαϊκή Παυσανία 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λαϊκή Ξηροκρήνης 12μ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Παζάρι 11πμ
ΚΙΛΚΙΣ Λαϊκή 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/5
ΑΙΓΑΛΕΩ
Μπαρουτάδικο (Ιερά Οδός) 11.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Πάρκο Λιπασμάτων 11.30πμ
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Μάης 1936

Τ

ον Μάη του 1936 ο Μακβή, ο Αμερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα περιόδευσε στην
Μακεδονία. Σε υπηρεσιακή έκθεσή του
προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «οι
κραυγές ‘Ζήτω η Ισπανία! φαίνεται να είναι συχνές» και σε μια ειδική αναφορά στην Θεσσαλονίκη αναρωτιόταν αν: «προοριζόταν να γίνει
μια άλλη Βαρκελώνη και να εξαπλώσει τη μόλυνση της οικονομικής εξέγερσης σε όλο το
σάπιο πολιτικό σώμα αυτής της χώρας».
Τον Φλεβάρη του 1936 η Αριστερά, το Λαϊκό
Μέτωπο, είχε κερδίσει τις εκλογές στην Ισπανία. Ένα κύμα απεργιών σάρωνε τη χώρα ενώ
οι συγκρούσεις των οργανωμένων εργατών με
τους φασίστες ήταν στην ημερήσια διάταξη.
Τον Ιούλη το πραξικόπημα των στρατηγών του
Φράνκο θα πυροδοτούσε την Ισπανική Επανάσταση.
Η Ελλάδα έζησε τις δικές της επαναστατικές
μέρες την άνοιξη του 1936. Ήταν οι Μέρες
που έδωσαν τον συγκλονιστικό Επιτάφιο του Γ.
Ρίτσου και τον τίτλο της ταινίας του Θ. Αγγελόπουλου. Ήταν η κορύφωση των μαχών που είχε δώσει το εργατικό κίνημα τα προηγούμενα
χρόνια, η απόδειξη για την επαναστατική δυναμική του και η προειδοποίηση για τις καταστροφικές συνέπειες των επιλογών μιας ηγεσίας που έψαχνε αστικές συμμαχίες.

Κρίση
H περίοδος που το κίνημα πήρε φόρα για να
φτάσει στην αναμέτρηση του Μάη του 1936,
σημαδεύτηκε από την παγκόσμια οικονομική
κρίση και τον τρόπο που ο ελληνικός καπιταλισμός πέρασε από τις συμπληγάδες της. Η πολιτική κρίση στο στρατόπεδο της άρχουσας τάξης έφτασε σε σημείο παροξυσμού. Τα δυο
«πολιτικοστρατιωτικά συγκροτήματα» της αστικής τάξης, οι Φιλελεύθεροι και οι Λαϊκοί, καταφεύγουν στη βία, τα όπλα και τα πραξικοπήματα για να επικρατήσουν. Όπως εξηγούσε ο Π.
Πουλιόπουλος:
«Η σημερινή οξύτατη ενδοαστική σύγκρουση
στην Ελλάδα έχει σε τελευταία ανάλυση τις ρίζες της στις τεράστιες δυσχέρειες της κεφαλαιοκρατίας να αντιμετωπίσει τα φοβερά και
πολύμορφα προβλήματα και τις ασυμφιλίωτες
αντιθέσεις των συμφερόντων που γέννησε η
κρίση της αστικής οικονομίας και ο αντίχτυπος
της γενικής κρίσης του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος».
Η πολιτική κρίση της άρχουσας τάξης σήμαινε ότι όλο και περισσότερες φωνές της αναζητούσαν μια «ισχυρή εξουσία». Και η ενσάρκωση αυτής της εξουσίας ήταν ο στρατός. Τον
Οκτώβρη του 1935 ο στρατηγός Κονδύλης
(που μερικά χρόνια πριν παρίστανε τον φανατικό δημοκρατικό) κάνει πραξικόπημα. Τον επόμενο μήνα οργάνωσε ένα κραυγαλέα νόθο δημοψήφισμα που επανάφερε τη μοναρχία, στο
πρόσωπο του Γεωργίου Β’, του «εστεμμένου
φελλού» όπως τον αποκαλούσε ακόμα και ο
ακραιφνής μοναρχικός Γ. Βλάχος της Καθημερινής.
Οι εκλογές του Γενάρη του 1936 ανέδειξαν
την παράλυση του αστικού στρατοπέδου. Καμιά από τις δυο παρατάξεις της δεν μπορούσε
να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο βασιλιάς διατήρησε τον Κ. Δεμερτζή στην πρωθυπουργία, βάζοντας δίπλα του τον άνθρωπό του, τον πρώην
στρατηγό Ι. Μεταξά. Ο Μεταξάς στη συνέχεια
έγινε πρωθυπουργός παίρνοντας ψήφο εμπιστοσύνης και από τους Φιλελεύθερους στις 13
Απρίλη.
Ο βουλευτής των Λαϊκών Β. Στεφανόπουλος

Μέρες Μαγιού

Όταν κερδίσαμε μια ηρωϊκή
παράδοση αλλά το ΚΚΕ έχασε
τον επαναστατικό χαρακτήρα του
ομολόγησε στη Βουλή τη συνολική χρεοκοπία
της παραδοσιακής αστικής πολιτικής:
«Εχρεωκοπήσαμεν ως Κοινοβουλευτισμός,
εξεπέσαμεν ως Συνέλευσις [...] Και έτι πλέον κ.
Βουλευταί. Εχάσαμεν ίσως και τον ψυχικόν
σύνδεσμον προς τον λαόν, τον οποίον ενετάλημεν να διακυβερνήσωμεν. Διότι, τι είδους ψυχικός σύνδεσμος είναι δυνατόν να διατηρηθή,
όταν ο μεν λαός φωνάζει δεν θέλω να με κυβερνήση ο Μεταξάς, ημείς δε αδιαφορούντες
προς την κραυγήν ταύτην του απαντώμεν: Και
όμως θα σε κυβερνήση ο κ. Μεταξάς».

Έκρηξη
Σε αυτές τις πολιτικές συνθήκες ήρθαν τα
«γεγονότα» της Θεσσαλονίκης. Όμως, δεν
ήταν μια μεμονωμένη έκρηξη. Οι απεργίες πληθαίνουν από το 1932. Μια νέα εργατική τάξη
μπαίνει στο προσκήνιο, κυρίως πρόσφυγες εργάτριες και εργάτες. Παλιά συνδικάτα αναζωογονούνται, νέα ιδρύονται. Και μαζί με τους
αγώνες έρχονται οι αλλαγές στις ιδέες. Η Αριστερά, με κορμό το ΚΚΕ μεγαλώνει. Οι προσφυγογειτονιές άρχισαν να γίνονται «κόκκινες».
Μια επίπτωση της εργατικής ριζοσπαστικοποίησης ήταν η πίεση για συνδικαλιστική ενότητα. Οι μεγαλύτερες απεργίες οργανώνονταν
με κοινές απεργιακές επιτροπές ή ανάγκαζαν
την «επίσημη» ΓΣΕΕ και την Ενωτική ΓΣΕΕ του
ΚΚΕ να τις στηρίζουν έστω στα λόγια. Στις αρχές Απρίλη του 1936 οι δυο καπνεργατικές
ομοσπονδίες ενοποιήθηκαν σε ένα συνέδριο.
Το ίδιο συνέδριο διατύπωσε μια σειρά φλέγοντα αιτήματα σε κυβέρνηση και καπνεμπόρους.
Όταν τα απέρριψαν, ξεκίνησαν οι ετοιμασίες
για απεργία.
Δίπλα στην Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτήθηκε μια Απεργιακή Επιτροπή, η οποία ουσια-

στικά μεταβίβαζε τις μαχητικές διαθέσεις από
τα κάτω προς τα πάνω, προς μια ηγεσία που
έμπαινε σε μια μάχη έτοιμη να υποχωρήσει.
Η απεργία ξεκίνησε 29 Απρίλη στη Θεσσαλονίκη. Τις επόμενες μέρες απλώθηκε σε πολλές
πόλεις. Και γινόταν όλο και πιο μαχητική, ιδιαίτερα όταν η αστυνομία χτύπησε τις απεργιακές
φρουρές έξω από τα καπνομάγαζα. Και επειδή
αυτοί που απεργούσαν ήταν οι καπνεργάτες/
τριες, το «βαρύ πυροβολικό» του εργατικού κινήματος εκείνα τα χρόνια, οι δονήσεις της μάχης προκαλούν απεργίες συμπαράστασης σε
εργοστάσια και κλάδους. Οι εργάτριες στην
κλωστοϋφαντουργία και νηματουργία, για παράδειγμα, βγήκαν δυναμικά τον Μάη στο πλευρό των καπνεργατών.
Τη δέκατη μέρα της απεργίας, ο Κ. Θέος,
επικεφαλής της «Ενωτικής» ΓΣΕΕ και ο Καλομοίρης της ΓΣΕΕ αναλαμβάνουν να βρουν συμβιβαστική λύση με την κυβέρνηση στην Αθήνα.
Όμως, ακριβώς την ίδια μέρα, χάνουν προς
στιγμή τον έλεγχο. Στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση χτυπά τους απεργούς καπνεργάτες στην
Εγνατία. Αυτοί, όχι μόνο δεν υποχώρησαν, αλλά ενώθηκαν με τη διαδήλωση των απεργών
της νηματουργίας -ένας καινούργιος κλάδος
που έμπαινε στη μάχη. Μαζί τους οι οικοδόμοι,
οι αυτοκινητιστές, οι εργαζόμενοι στη χημική
βιομηχανία, ουσιαστικά οι πάντες.
Την επόμενη μέρα, 9 Μάη, η χωροφυλακή
άνοιξε ξανά πυρ στο ψαχνό και δολοφόνησε 12
εργάτες και εργάτριες. Η απεργία πλέον έγινε
απόλυτη. Η χωροφυλακή κλείστηκε φοβισμένη
στα τμήματά της, ύστερα από διαταγή του Ζέπου, του διοικητή του Γ' Σώματος Στρατού. Η
Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή ήταν η μόνη
«αρχή» που υπάκουε ο πληθυσμός της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Ελλάδα.
Η απεργία από «οικονομική» γίνεται πολιτική:

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17
Νο 1471, 12 Μάη 2021
το σύνθημα Κάτω ο Δολοφόνος Μεταξάς! δονεί όλη χώρα. Κι όπως γράφει ο Γρ. Δαφνής:
«Τη νύκτα της 9ης προς 10η Μαΐου, ούτε ο Γενικός Διοικητής, ούτε ο Σωματάρχης, ούτε καμία άλλη αρχή ημπορούσε να ασκήση εξουσίαν!»
Κι όμως. Στη Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή δέχεται τις διαβεβαιώσεις του
Ζέπου ύστερα από μεσολάβηση του βουλευτή
του ΚΚΕ Σινάκου και των Φιλελεύθερων βουλευτών Ζάνα και Μαυρογορδάτου. Δεν παίρνει
μέτρα κλιμάκωσης και επέκτασης του αγώνα
όπως απαιτούσε το αίτημα της ανατροπής της
κυβέρνησης. Στις 11 Μάη, οι ηγεσίες των συνομοσπονδιών σπεύδουν να κλείσουν την καπνεργατική απεργία. Κηρύσσουν βέβαια μια
απεργία στις 13 Μάη ενάντια στις δολοφονίες,
αλλά δηλώνουν ότι δεν έχει πολιτικούς σκοπούς!
Η απεργία έγινε, είχε τεράστια επιτυχία, αλλά ήδη στη Θεσσαλονίκη είχε ξεκινήσει ένα κύμα συλλήψεων και η σκληρή καταστολή.

Στρατηγική
Η ηγεσία του ΚΚΕ πορεύτηκε σε αυτή την
κορύφωση του κινήματος στους πρώτους μήνες του 1936 με πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις και επιδιώξεις. Επιδίωκε μια κυβερνητική
συνεργασία με το κόμμα των Φιλελευθέρων και
ήταν δεσμευμένη (αλλά μόνο αυτή όπως αποδείχτηκε) από ένα μυστικό σύμφωνο που είχε
υπογράψει ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος, ο Σ. Σκλάβαινας με τον Σοφούλη, τον αρχηγό του Φιλελευθέρων. Το «σύμφωνο» ή
«πρωτόκολλο» υπογράφτηκε, στις 19 Φλεβάρη
του 1936.
Επειδή κανένα από τα δυο μεγάλα κόμματα
δεν μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση μετά
τις εκλογές του Γενάρη, το ΚΚΕ υιοθέτησε το
ρόλο του «ρυθμιστικού παράγοντα» με τους 15
βουλευτές του Παλλαϊκού Μετώπου που έκλεξε. Θα ψήφιζε τον Φιλελεύθερο υποψήφιο για
πρόεδρο της Βουλής και την κυβέρνηση που
θα σχηματιζόταν κατόπιν, με αντάλλαγμα την
υλοποίηση ενός «μίνιμουμ» προγράμματος.
Ο Σοφούλης των Φιλελεύθερων έγινε όντως
πρόεδρος της Βουλής με τις ψήφους του ΚΚΕ.
Όμως, η συνέχεια δεν ήταν η «δημοκρατική κυβέρνηση» αλλά η στήριξη των Φιλελευθέρων
στον… Μεταξά.
Αυτές οι καταστροφικές επιλογές της ηγεσίας του υπάκουαν στην στρατηγική που είχε
υιοθετήσει το ΚΚΕ. Τον Γενάρη του 1934 στην
6η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του
αποφάσισε ότι ο ελληνικός καπιταλισμός είναι
«ανώριμος» για σοσιαλιστική επανάσταση.
Χρειαζόταν ένα ενδιάμεσο στάδιο, που θα
απάλλασσε την Ελλάδα από τα «μισο-φεουδαρχικά υπολείμματα» και την «εξάρτηση». Το
1936 πλέον, αυτά σήμαιναν ότι το ΚΚΕ επεδίωκε μια συνεργασία με το Φιλελεύθερο Κόμμα,
στα πρότυπα του Λαϊκού Μετώπου της Γαλλίας
και της Ισπανίας.
Η δικαιολογία ήταν ότι έτσι το κόμμα επικοινωνεί με τις «μάζες» που ζητούσαν δημοκρατία
κι όχι βασιλιά. Στην πραγματικότητα, η εργατική τάξη μπορούσε να ανατρέψει με τα δικά της
ταξικά όπλα και τον Μεταξά και τον βασιλιά.
Αντίθετα, η συμμαχία με τους Φιλελεύθερους,
η πολιτική της ταξικής συνεργασίας, έφερε την
παράλυση και την ήττα. Στις 4 Αυγούστου του
1936 ο Μεταξάς για λογαριασμό του Παλατιού
και με την στήριξη του στρατού επέβαλε τη δικτατορία του.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Περιοδικό “Σοσιαλισμός από τα Κάτω”

Έτσι παλεύουμε την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας
Μ
πορούμε να νικήσουμε την κυβέρνηση
του θανάτου, της κρίσης και των επιθέσεων στην εργατική τάξη! Αυτό είναι το
νήμα που συνδέει τα άρθρα στο νέο τεύχος του
περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω (Νο146)
που μόλις κυκλοφόρησε.

Στο κέντρο όλων των μαχών βρίσκεται αυτή
ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη που βάζει
στο στόχαστρο το 8ωρο, τις συλλογικές συμβάσεις και τον συνδικαλισμό.
Με παραδείγματα από τους χώρους των καλλιτεχνών, του τουρισμού-επισιτισμού, των νοσοκομείων, των καθαριστριών, ο Τάσος Αναστασιάδης, στο άρθρο του “Η επιστροφή του συνδικαλισμού” εξηγεί πως “ο κόσμος της δουλειάς
οργανώνεται. Στρέφεται προς και μαζικοποιεί τα
συνδικάτα για να δώσει τις μάχες του. Τα εμπιστεύεται πολύ περισσότερο από άλλες στιγμές
ή φτιάχνει νέα όταν δεν έχει τέτοια εργαλεία
στη διάθεση του”.
Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει αυτό το νομοσχέδιο.
“Η επίθεση της ΝΔ στα συνδικάτα… λογοδοτεί
στην πραγματικότητα ότι οι εργαζόμενοι στρέφονται προς τα συνδικάτα και η περίοδος της
πανδημίας το επιβεβαίωσε με τον πιο καθαρό
τρόπο” υποστηρίζει το άρθρο με παραδείγματα
και από τις διεθνείς εξελίξεις όπου “έχουμε αρχίσει να βλέπουμε σκιρτήματα και προσπάθεια
να αναστηθεί ο συνδικαλισμός… σε μια σειρά
από χώρους δουλειάς που τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν αδιανόητο”. Το άρθρο θυμίζει την
παράδοση του κινήματος ενάντια στις αντίστοιχες επιθέσεις του παρελθόντος αλλά και τις πιο
πρόσφατες εμπειρίες μέσα από τη δράση του
Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης.
Την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται
η ελληνική οικονομία και η κυβέρνηση μέσα στη
διεθνή συγκυρία της πανδημίας και της “ατελείωτης οικονομικής βουτιάς” περιγράφει η Μαρία
Στύλλου στο άρθρο της “Έτσι παλεύουμε τη
Νέα Δημοκρατία”, και απέναντι στην “διστακτική
εμπλοκή των κομμάτων της κοινοβουλευτικής
Αριστεράς με τους αγώνες που ξεδιπλώνονται”
προτάσσει την πάλη για την εργατική εναλλακτική που “αγκαλιάζει, στηρίζει και γενικεύει τα αιτήματα του κόσμου που αγωνίζεται, την “επαναστατική στρατηγική που δένει τις μάχες του σήμερα ενάντια στην κυβέρνηση της δεξιάς με την
προοπτική της ανατροπής του συστήματος”.
“Ο Μητσοτάκης ψάχνει τρόπους για να ξεφύγει από τη φάκα όπου έχει πιαστεί, μετράει αν
μπορεί να πάει σε ξαφνικές εκλογές, αλλά όλα
τα σενάρια αποδεικνύονται δύσκολα” αναφέρει
κάνοντας μια ανασκόπηση των μαχών από την
αρχή της χρονιάς. Αυτά τα δεδομένα οδηγούν
κάποιους να “συμβουλεύουν την κυβέρνηση να
στραφεί προς τις “αξίες του ουμανισμού”. Η Μ.
Στύλλου εξηγεί πως πρόκειται για “τον απόηχο
από τις φωνές στις ΗΠΑ που ζωγραφίζουν τον
Μπάιντεν ως νέο Ρούζβελτ”. Το άρθρο του Σωτήρη Κοντογιάννη “Τζο Μπάιντεν – ένας νέος
Ρούσβελτ;” εξηγεί τα όρια, τόσο των “σκόπιμων
συγκρίσεων”, όσο και του νέου “New” Deal και
τις αντιφάσεις που ενέχει η στροφή στον κρατικό παρεμβατισμό. Αναδεικνύει τις πραγματικές

διαστάσεις της “ρήξης με τον νεοφιλελευθερισμό” και επιστρέφει στις πραγματικές αιτίες των
κρίσεων του καπιταλισμού πέρα από τις κεϋνσιανές εξηγήσεις περί ανισορροπιών επενδύσεων και αποταμίευσης.

Συνέντευξη με τον Τάκη Ζώτο
Αναπόσπαστο κομμάτι των μαχών ενάντια
στην κυβέρνηση είναι η πάλη ενάντια στον ρατσισμό. Η συνέντευξη που παρουσιάζει ο Γιώργος Πίττας με τον δικηγόρο Δημήτρη Ζώτο που
ανέλαβε τις υποθέσεις των Ιμπραήμ Εργκιούν
και Μάκι Ντιαμπατέ -οι οποίοι πρόσφατα έχασαν
άδικα τη ζωή τους στους αυθαίρετους χώρους
κράτησης των ΠΡΟΚΕΚΑ- καταδεικνύει πως τα
στρατόπεδα κράτησης αποτελούν στην πραγματικότητα “ένα παρασύστημα κράτησης, όπως
κατ' αντιστοιχία μιλάμε για παρακράτος, παρασύνταγμα κοκ”. Ο Δ. Ζώτος, που είναι ένας από
τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, εξηγεί πως “πρόκειται για
στρατόπεδα που ακολουθούν μια συγκεκριμένη
παράδοση” αυτή των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ανατρέχει στην ιστορία των ΠΡΟΚΕΚΑ για
να μας θυμίσει πως ο λόγος ύπαρξής τους είναι
ότι “όσο πιο αόρατοι γίνονται οι πρόσφυγες τόσο πιο εύκολα μπορεί κανείς να τους βαφτίζει
εχθρό” και εξηγεί πως υπάρχουν “οι όροι για να
οργανώσουμε ξανά μια μεγάλη καμπάνια, να
διεκδικήσουμε δικαιοσύνη για τους νεκρούς, να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης” με τα
συνδικάτα στο κέντρο της.
Το ότι η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη
στον τοίχο οφείλεται στις αντιστάσεις που την
συνόδευσαν από την αρχή. Όταν μέσα στο καλοκαίρι του 2019 κατάργησε το πανεπιστημιακό
άσυλο, το φοιτητικό κίνημα διαδήλωσε μαζικά.
Όταν οι Κεραμέως-Χρυσοχοΐδης αποφάσισαν να
βάλουν μπάτσους στις σχολές, το κίνημα απάντησε με διαδηλώσεις, καταλήψεις και αντιμαθήματα απέναντι στην επιλογή των κλειστών σχολών. Στο άρθρο του “Κίνημα ενάντια στην «Παιδεία των startups»” ο Πάνος Γκαργκάνας αναδει-

κνύει τον τρόπο με τον οποίο “πάντα η άρχουσα
τάξη αντιμετωπίζει την Παιδεία όχι ως αναφαίρετο δικαίωμα, αλλά ως μηχανισμό εξυπηρέτησης των αναγκών της για εργατικό δυναμικό,
ανάλογα με την περίοδο”. Καταπιάνεται με ιστορικά παραδείγματα από τον Μεσοπόλεμο μέχρι
και την προσπάθεια της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος το 2006 και προτείνει
απαραίτητα βήματα ανάκτησης της συλλογικότητας της σχολής και συγκροτημένου τρόπου
σύνδεσης με τους αγώνες των υπόλοιπων κλάδων.
Τη γραμμή του μετώπου ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης συμπληρώνει το άρθρο
“Δικαιοσύνη για τον Ζακ! Είναι δικός μας αγώνας” της Αφροδίτης Φράγκου, η οποία συνδέει
τη μάχη για την καταδίκη των δολοφόνων του
Ζακ με τις συνολικότερες μάχες του κινήματος
των ΛΟΑΤΚΙ+ και την μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία και το ρατσισμό. Μας δίνει τα εργαλεία
για να μην αφήσει η Αριστερά “το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα βορά στις νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις”. Αναδεικνύει ως στόχο “να κινητοποιηθούν
οι μαζικές δυνάμεις που έσπασαν την ασυλία
της Χρυσής Αυγής” ώστε να φτάσουμε στη δίκη
του Ζακ “στις 20 Οκτώβρη με ένα (εξίσου) μαζικό κίνημα”.
Την κατάσταση της οικονομίας στην Τουρκία,
την εμπλοκή της χώρας σε μια σειρά από “υποιμπεριαλιστικές περιπέτειες” και τις μάχες στο
εσωτερικό της κυβερνητικής συμμαχίας πραγματεύεται το άρθρο “Η περίπτωση της Τουρκίας: Τί να κάνουμε;” του Οζάν Τεκίν από το
Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
(DSiP). Ο Τεκίν εξηγεί τις αδυναμίες της αντιπολίτευσης. Μας θυμίζει όμως επίσης πως “δεν
υπάρχουν μόνο οι εκλογές στην Τουρκία. Υπάρχουν (και μας τα περιγράφει) κινήματα από τα
κάτω και κοινωνικοί αγώνες παντού” απεργίες,
στα Πανεπιστήμια, από τις γυναίκες, καθώς και
η προσπάθεια να χτιστεί ένα Αντικαπιταλιστικό
Μπλοκ.
Ο Λέανδρος Μπόλαρης στο άρθρο του “1821
– Φιλελεύθερη ή κοινωνική επανάσταση;” μιλάει
για τους “από καθέδρας και μη συγγραφείς”
που είναι πλέον υποχρεωμένοι να “αποφεύγουν
συστηματικά να αναπαράγουν τους πιο χοντροκομμένους «εθνικούς μύθους» για το 1821” αλλά
και για την ανάγκη να πάμε πιο πέρα. Σε αυτή
την κατεύθυνση, σκιαγραφεί εμπεριστατωμένα
μια μαρξιστική κατανόηση της επανάστασης ως
“αστικής”, πέρα και από τις φιλελεύθερες ερμηνείες που μας δίνουν “μια εκδοχή της ιστορίας
ως έργο μεγάλων ανδρών και αντανάκλαση
αφηρημένων ιδεών”.
Την συζήτηση για τον χαρακτήρα του 1821
εστιάζοντας στην διεθνική του διάσταση συνεχίζει η βιβλιοκριτική, της Σταυρούλας Πανίδου,
για το βιβλίο “Μαχητές της ελευθερίας και 1821
– Η Ελληνική Επανάσταση στη διεθνική της διάσταση” της Άννας Καρακατσούλη, ενώ το περιοδικό κλείνει η παρουσίαση του Γιώργου Ράγκου
για το βιβλίο του Τρότσκι “1905” που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα ελληνικά από τις εκδόσεις ΕΝΕΚΕΝ.

Δημήτρης Δασκαλάκης

Γράψου
συνδρομητής

Γράμματα και Σχόλια
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ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Περάστε από το Τμήμα
για υπόθεσή σας!

Π

11/5, Διαδήλωση στη Τζενίν. Φωτό: Yousef Awad

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Μ

ε φονικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της
Γάζας τη Δευτέρα 10
Μάη απάντησε το Ισραήλ στην
εξέγερση των Παλαιστινίων που
έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ
ενάντια στις επιχειρήσεις του ισραηλινού κράτους που πετάει
τους Παλαιστίνιους έξω από τα
σπίτια τους και τις γειτονιές τους
για να εγκαταστήσει ισραηλινούς
εποίκους. Μέχρι την Τρίτη το
πρωί, ο ισραηλινός στρατός είχε
πλήξει 130 «στόχους» δολοφονώντας 24 ανθρώπους από τους
οποίους τα 9 παιδιά και αφήνοντας 100 τραυματίες. Με ρουκέτες
προς το Ισραήλ απάντησε η Χαμάς στις οποίες τραυματίστηκε
ελαφρά ένας Ισραηλινός.
Οι εικόνες από τους νεκρούς,
την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων αλλά και την εισβολή
του ισραηλινού στρατού με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες
στο Τέμενος Αλ Άκσα, τον τρίτο
ιερότερο μουσουλμανικό τόπο
στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ,
μέσα στο Ραμαζάνι, έχει εξοργίσει
όχι μόνο τους Παλαιστίνιους αλλά
ολόκληρο τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Πολλές διαμαρτυρίες γίνονται σε πόλεις στην
Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη.
Το Σαββατοκύριακο, 610 διαδηλωτές τραυματίστηκαν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ από τις επιθέσεις της αστυνομίας στις διαδηλώσεις που συμμετείχαν δεκάδες
χιλιάδες Παλαιστίνιοι που αντιστέκονται στην απόπειρα του ρατσιστικού κράτους-απαρτχάιντ του
Ισραήλ να εκδιώξει τους Παλαιστίνιους από τη συνοικία Σέιχ Τζάρα, όπου οι ισραηλινές αρχές
προωθούν την έξωση οικογενειών
για να εγκατασταθούν Ισραηλινοί
έποικοι. Στην Πλατεία Τεμένων η
αστυνομία επιτέθηκε άγρια στους
Παλαιστίνιους ενώ ακολούθησε η
εισβολή στο Αλ Άκσα. Ο Νουρ
Μτουρ, που πέρασε τη νύχτα στο
τέμενος, δήλωσε στο Al Jazeera:

«Σκοπευτές πήγαν στην οροφή
της πύλης στο συγκρότημα του
τζαμιού. Άρχισαν να πυροβολούν
με σφαίρες καουτσούκ τους πάντες. Ταυτόχρονα, ένας τεράστιος
αριθμός αστυνομικών δυνάμεων
εισέβαλε από διαφορετικές κατευθύνσεις».
Η αστυνομική επίθεση είχε ως
στόχο να ανοίξει τον δρόμο σε μια
πορεία δεκάδων χιλιάδων Ισραηλινών που γιορτάζουν την επέτειο
της εισβολής του Ισραήλ στην
ανατολική Ιερουσαλήμ και κάθε
χρόνο περνάει μέσα από παλαιστινιακές γειτονιές - χλευάζοντας
τους ανθρώπους που ζουν εκεί.

Εποικισμός
Το Ισραήλ εισέβαλε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ το 1967 και
αργότερα ισχυρίστηκε ότι του
ανήκει. Έκτοτε προσπαθεί να εκδιώξει τους Παλαιστινίους για να
δημιουργήσει μια εβραϊκή πλειοψηφία στην πόλη.
Χρησιμοποιεί ένα νόμο που ψήφισε το 1970 σύμφωνα με τον
οποίο οι Παλαιστίνιοι στην ανατολική Ιερουσαλήμ μπορούν να εκδιωχθούν από τα σπίτια ώστε το
Ισραήλ να πετύχει εβραϊκή εθνοτική πλειοψηφία. Τα σπίτια πωλούνται ή δίνονται στους Ισραηλινούς
εποίκους. Νέοι αριθμοί προσφύγων έρχονται να προστεθούν
στους εκατοντάδες χιλιάδες των
Παλαιστινίων που έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους μετά τη
δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948. Ο Αμπντελφατάχ
Σκαφί, ένας Παλαιστίνιος που χάνει το σπίτι του δήλωσε ότι «είναι
το αποκορύφωμα του ρατσισμού,
οι Εβραίοι να μπορούν να πάρουν
πίσω τις περιουσίες τους, αλλά οι
Άραβες όχι».
Την ίδια στιγμή που εξελίσσεται
αυτό το έγκλημα, το Συμβούλιο
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που συνεδρίασε
εκτάκτως δεν έδωσε στη δημοσιότητα καμία ανακοίνωση κάτω
από τις πιέσεις των ΗΠΑ γιατί ένα

«δημόσιο μήνυμα δεν θα ήταν
πρόσφορο σε αυτό το στάδιο». Εκ
μέρους της ΕΕ, ο Ζ. Μπορέλ ζήτησε υποκριτικά να σταματήσει
η «μεγάλη έξαρση της βίας στην
κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στην
Ανατολική Ιερουσαλήμ, φροντίζοντας να επιτεθεί στους Παλαιστίνιους γιατί «οι εκτοξεύσεις
ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του άμαχου πληθυσμού στο Ισραήλ είναι εντελώς
απαράδεκτες και τροφοδοτούν
την κλιμάκωση»!
Σε ανακοίνωσή του το ελληνικό
ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «Η Ελλάδα εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία
της για τα βίαια επεισόδια που
έλαβαν χώρα στα Ιεροσόλυμα τις
τελευταίες ημέρες και είχαν ως
αποτέλεσμα τον τραυματισμό
εκατοντάδων ανθρώπων, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται
σε κρίσιμη κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές
προκειμένου να απόσχουν από τη
χρήση βίας, η οποία μπορεί να
οδηγήσει σε κλιμάκωση».
Θα ήταν λίγο να μιλήσει κανείς
για Πόντιους Πιλάτους. Ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης, αλλά και
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν από αυτούς, έχουν ανακηρύξει το Ισραήλ σε βασικό τους σύμμαχο
στην περιοχή. Τα αεροπλάνα που
βομβαρδίζουν αμάχους στην Γάζα πετάνε κάθε τρεις και λίγο στις
κοινές ασκήσεις πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Είναι συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα που
διεξάγεται εδώ και δεκαετίες
στην Παλαιστίνη.
Μόνη απάντηση, η διάλυση του
ρατσιστικού κράτους-απαρτχάιντ
του Ισραήλ που είναι και ο μόνος
δρόμος για να ανοίξει η δυνατότητα, Άραβες και Εβραίοι εργάτες, εργάτριες, αγρότες και αγρότισσες, να ζήσουν ειρηνικά σε μια
ενιαία Παλαιστίνη, με τα ίδια δικαιώματα. Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Γιώργος Πίττας

όσο αντισυνταγματικό πρέπει να είναι το να καταθέσεις ένα λουλούδι στο
άγαλμα του δολοφονημένου Μιχ. Μυρογιάννη που έπεσε νεκρός στο Πολυτεχνείο από το περίστροφο του χουντικού Ντερτιλή, το γνωρίζει μόνο η κυβέρνηση και η ΕΛΑΣ.
Τί να πει κανείς όταν σου φορτώνουν και την κατηγορία της απείθειας μαζί με
την παραβίαση απαγόρευσης πορείας για το Πολυτεχνείου όπως και αυτή της
διασποράς του ιού ενώ παίρνεις όλα τα απαραίτητα μέτρα, μάσκες, αποστάσεις
ακόμα και γάντια.
Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα …όταν στις 17 Νοέμβρη ομάδες διασκορπισμένες προσπάθησαν να πλησιάσουν το άγαλμα του Μυρογιάννη στην Μυτιλήνη
για να καταθέσουν ένα λουλούδι σε αυτόν τον νεαρό αγωνιστή που έδωσε την
ζωή του και αντί για αυτό συνάντησαν διμοιρίες από ΜΑΤ, περιπολικά, ασφαλίτες, ΟΠΚΕ που τους έφραξαν τον δρόμο. Απολογισμός 5 πρόστιμα και 9 κατηγορούμενοι για τα παραπάνω αδικήματα οι οποίοι έχουν στοχοποιηθεί με φωτογραφίες και υλικό κάμερας κλήθηκαν να καταθέσουν σε ανωμοτί εξέταση αφού
πρώτα αναζητήθηκαν με την γνωστή ασφαλίτικη μέθοδο: τηλεφωνικά… λόγω έλλειψης προσωπικού, εδώ γελάμε …για προσωπική τους υπόθεση και αφού ζήτησαν προθεσμία πάνω από 48 ώρες που και αυτό έπρεπε να το ζητήσεις επίμονα!
Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι ακόμα κυκλοφορούν ελεύθεροι χωρίς να έχει
ορισθεί δίκη οι υπαίτιοι για το πογκρόμ του 2018, ακόμα να κληθούν σε απολογία όσοι βαιαιοπραγούσαν έφτυναν έβριζαν δημοσιογράφους, αλληλέγγυους,
φωτορεπόρτερ, αγωνιστές, όσοι εμπόδιζαν βάρκα με έγκυες γυναίκες μέσα στο
λιμανάκι της Θερμής και όσοι έφραζαν την είσοδο στο χωριό της Μόριας με μέθοδο face control και τόσα άλλα αναρίθμητα γεγονότα.
ΑΣ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ
Ο αντισυνταγματικός νόμος των συναθροίσεων και των συγκεντρώσεων
έσπασε στην πράξη αποδεικνύοντας την τεράστια δύναμη του λαού. Απόδειξη η
προχθεσινή συγκέντρωση για την πρωτομαγιάτικη απεργία.

Καράμαλης Δημήτρης, μέλος Τ.Ε. ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΛΕΣΒΟΥ

Αντίο στον Σωτήρη Αλεξόπουλο

«Α

ποχαιρετάμε τον
Σωτήρη της Αλληλεγγύης, των αγώνων ενάντια στο φασισμό, τον Σωτήρη της
Ανθρωπιάς. Ψυχή κι
εμπνευστής της Παμπειραϊκής Πρωτοβουλίας, υποδέχτηκες κι
αγκάλιασες χιλιάδες
πρόσφυγες. Έμπρακτα
στήριξες τις αντιφασιστικές μάχες για να
ελευθερωθεί η πόλη μας από τη μισανθρωπιά, το φόβο και το ρατσισμό. Πάντα
παρών σε όλες τις μεγάλες μάχες για τη ζωή και την ελευθερία της πόλης μας.
Σωτήρη, είσαι δεμένος με την άγκυρα που κρατάει ζωντανή την ιστορία, τη ζωή
και την ανάσα του Πειραιά. Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ». Με αυτό το μήνυμα απευθύνει τελευταίο χαιρετισμό η KEΕΡΦΑ Πειραιά στον Σωτήρη Αλεξόπουλο που
έφυγε από την ζωή την περασμένη Δευτέρα.
«Συχνά συμπορευτήκαμε στους αντιφασιστικούς αγώνες, στην αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες, στο κίνημα για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους συντρόφους
του. Θα λείψει από όλους μας» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά της η Ανταρσία στο Λιμάνι.
«Το δικό μας σύνθημα είναι όλοι μαζί να σβήσουν οι ναζί, δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε ξεχωριστά στο αντιφασιστικό κίνημα» έλεγε ο Σωτήρης Αλεξόπουλος τον Σεπτέμβρη του 2019 σε συνέντευξη Τύπου της ΚΕΕΡΦΑ. «Μας
φοβίζει αυτό που λέει ο Μητσοτάκης θα 'υπερασπιστούμε τα θαλάσσια σύνορα',
τι σημαίνει αυτό; Θα πυροβολούμε τα φουσκωτά και τους πρόσφυγες; Και βέβαια τα στρατόπεδα, πάνε να φτιάξουν άλλα τέσσερα τώρα, δεν είναι λύση.
Πρέπει να τελειώνουμε με όλα αυτά».
Τα λόγια του και οι πράξεις του Σωτήρη μας εμπνέουν για να συνεχίσουμε.
Θα είναι πάντα δίπλα μας στους αγώνες.

εργατικη αλληλεγγυη

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Καμιά “διαβούλευση” με τον Χατζηδάκη
Εργατικές συνελεύσεις παντού!
Τ
Η
ην Κυριακή 16 Μάη στις 6μμ η Εργατική
Αλληλεγγύη διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με θέμα “Η επίθεση στα συνδικάτα
θα μείνει στα χαρτιά”. Θα μιλήσουν οι Μαρία
Συγγενιώτου, οργανωτική γραμματέας της ΠΟΘΑ, Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας και Τάσος Αναστασιάδης, από τον Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης. Δέκα μέρες ακριβώς μετά την Πρωτομαγιά, η Εργατική Αλληλεγγύη μας καλεί να συζητήσουμε τα επόμενα
βήματα ενάντια στο αντεργατικό και αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη.

συζήτηση που διοργανώνει η Εργατική Αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική για εμάς, αλλά και για όλους τους
εργαζόμενους για να δούμε πώς οργανωνόμαστε για να μην
περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης.
Η εμπειρία μας από τα νοσοκομεία μας δείχνει ότι όποιος
νομίζει ότι μπορούμε να δείξουμε εμπιστοσύνη στο Χατζηδάκη για το νομοσχέδιο που προβάλλει ως φιλεργατικό και
να πάμε σε διαπραγματεύσεις μαζί του κάνει λάθος. Αυτή
τη στιγμή στα νοσοκομεία τα “εντέλλεσθε” πέφτουν με τη
σέσουλα από την πλευρά των διοικήσεων. Στο Γεννηματάς,
στον Ερυθρό, στο Θριάσιο, στην Αιτωλοακαρνανία, στη
Θεσσαλονίκη, στο Χατζηκώστα στα Γιάννενα..., όταν το προσωπικό αντιμιλάει στις παράλογες και αντιεπιστημονικές
απαιτήσεις των διοικήσεων που βρίσκονται σε συνεννόηση
με τις ΥΠΕ και το Υπουργείο, αντιμετωπίζει μια βιομηχανία
“εντέλλεσθε” συνοδευμένα από την απειλή ΕΔΕ με κορυφαίο παράδειγμα αυτή τη στιγμή την περίπτωση της Αγγελικής Γεωργούλη στον Άγιο Σάββα.
Στο Γεννηματά, ορθοπεδικοί απάντησαν πως δεν μπορούν
να δουλέψουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για covid και έλαβαν και αυτοί εντέλλεσθε με απειλή για ΕΔΕ. Είναι μια γενικευμένη γραμμή από τα πάνω και είναι λάθος να
πιστεύει κάποιος ότι αυτή η κυβέρνηση και ο Χατζηδάκης
μπορεί να έχουν οτιδήποτε καλό στο νου τους για την εργατική τάξη.
Δεν πρέπει να διαπραγματευτούμε μαζί τους ούτε στιγμή.
Πρέπει να ξεκινήσουμε γύρους συνελεύσεων και να ετοιμάσουμε έναν πανεργατικό ξεσηκωμό.

Η επιτυχία της απεργιακής Εργατικής Πρωτομαγιάς αποτελεί αφετηρία για τη συζήτηση. Το
απόγευμα της 6 Μάη, στον απόηχο των διαδηλώσεων, ο υπουργός σε συνέντευξη του στο
Newsbomb.gr προσπάθησε, για πολλοστή φορά
να παρουσιάσει το νομοσχέδιο σαν φιλεργατικό. Αφού του ξέφυγε και μίλησε για “ξεσηκωμό”
ενάντια στα σχέδια του, προσπάθησε επί 30 λεπτά να πείσει ότι το νομοσχέδιο “θα έχει ένα άλλο περιεχόμενο” από αυτό για το οποίο γίνονται
οι κινητοποιήσεις. Όμως, οι ελιγμοί του Χατζηδάκη λογοδοτούν στην ανάγκη να περάσει την
αντεργατική του επίθεση.
To μένος που έχει δείξει ενάντια στον συνδικαλιστή Κώστα Καταραχιά και οι συνδικαλιστικές (και όχι μόνο) διώξεις και οι ποινές σε μια
σειρά από νοσοκομεία ακόμα και σήμερα εν καιρώ πανδημίας δεν αφήνουν κανένα περιθώριο
παρανόησης για το μίσος που τρέφει αυτή η κυβέρνηση για την εργατική τάξη.

Χρίστος Αργύρης,
γιατρός στο Γεννηματάς και μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ

Η

Απεργιακά
Τη Δευτέρα 11/5, σε εκδήλωση συνδικάτων
και Ομοσπονδιών που οργανώθηκε με πρωτοβουλία συνδικαλιστών του ΚΚΕ για την αντιμετώπιση του νομοσχεδίου στο Πεδίον του Άρεως, η
Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέας του Συλλόγου
Εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος Σάββας,
αφού ευχαρίστησε τους αντιπροσώπους των παρευρισκομένων σωματείων για την συμπαράσταση στον αγώνα ενάντια στη δίωξη του Κώστα Καταραχιά είπε: “Αυτό που
φοβάται η κυβέρνηση είναι ακριβώς αυτό το κίνημα των εργαζομένων από τα κάτω, με την τεράστια συμπαράσταση που
δείχνουμε ο ένας στον άλλο. Και γι' αυτό όλη τη χρονιά της
πανδημίας, αντί να προσλαμβάνει προσωπικό στα νοσοκομεία
προσλαμβάνει αστυνομικούς. Αντί για μέσα μεταφοράς κάνει
καραντίνες και αυξάνει την καταστολή. Το εργατικό κίνημα
και την έκρηξη που έρχεται φοβάται και αυτό θέλει να επισφραγίσει και με το νομοσχέδιο που φέρνει”.
Συνέχισε λέγοντας πως “Πρέπει να τους απαντήσουμε πολύ αποφασιστικά πως ‘Δεν θα περάσει!' Δείξαμε ένα πρώτο
δείγμα αυτής της αποφασιστικότητας με την απεργία στις 6
Μάη. Απέναντι και στην ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ, που
πήγε να προσπεράσει την απεργιακή Πρωτομαγιά με έναν
επετειακό εορτασμό χέρι-χέρι με την κυβέρνηση, εμείς αποφασίσαμε απεργία και αποδείξαμε σε όλους και τη δύναμη
μας και την αποφασιστικότητα μας. Η επιλογή των εργαζομένων είναι η απεργία και ο αγώνας. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Με αυτήν την αυτοπεποίθηση. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κατεβάσει το νομοσχέδιο για διαβούλευση γιατί προφανώς φοβάται τις εκρήξεις από τα κάτω. Απαντάμε ότι με
αυτήν την κυβέρνηση των δολοφονικών επιλογών εμείς δεν
έχουμε να κουβεντιάσουμε τίποτα”.

Απευθυνόμενη στους συνδικαλιστές, κατέληξε λέγοντας
πως “Συμφωνούμε με την πρόταση ότι την ημέρα που το νομοσχέδιο θα βγεί στη διαβούλευση, το εργατικό κίνημα θα
πρέπει να απαντήσει. Το απογευματινό συλλαλητήριο ίσως
να είναι μια επιλογή. Αλλά η βασική επιλογή είναι η απεργία.
Θα πρέπει σήμερα, όλη αυτή η δύναμη που είναι μαζεμένη
εδώ να βγει αποφασιστικά, με σκοπό η κυβέρνηση να μην
τολμήσει καν να το κατεβάσει στη Βουλή, να το πάρει πίσω
απ' τη διαβούλευση. Αυτό θα γίνει με μια μεγάλη πανεργατική απεργία που θα πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα πως
βάζουμε μπροστά να την οργανώσουμε στους χώρους δουλειάς. Εμείς θα προτείνουμε από την πλευρά μας, τη βδομάδα 24-28 Μάη, να βγεί πανελλαδική 24ωρη απεργία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ανακοινωμένη από τώρα. Να
συντονιστούμε όπως συντονιστήκαμε στις 6 Μάη: από τα κάτω και με τα πρωτοβάθμια σωματεία.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει από αύριο στους χώρους δουλειάς να καλέσουμε τους συναδέλφους σε επιτροπές αγώνα,
σε συνελεύσεις, να βάλουμε σε κίνηση τους δικούς μας μηχανισμούς στους χώρους δουλειάς για να μπορέσουμε να
τσακίσουμε τους δικούς τους και να τους σταματήσουμε. Η
απόφαση που μας αρμόζει και που αναλογεί στη δύναμη που
δείξαμε στις 6 Μάη είναι να μείνει ο φόβος στο άλλο στρατόπεδο και εμείς να προκηρύξουμε 24 πανελλαδική απεργία”.
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απεργία στις 6 Μάη είχε τεράστια επιτυχία. Χιλιάδες
απεργοί πλημμύρισαν τους δρόμους και έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα περάσει το νομοσχέδιο Χατζηδάκη.
Τώρα η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει. Δίνει τα ρέστα της
για να αποφύγει τη σύγκρουση. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, να παγώσει την δυναμική που έβγαλε η 6 Μαη.
Δίπλα στην “φιλεργατική” προπαγάνδα ανοίγει ένα διάστημα διαβουλεύσεων, σπρώχνοντας την πίεση να καθίσουν
όλοι στο τραπέζι της συζήτησης και όχι στην απόφαση για
κλιμάκωση της απεργιακής σύγκρουσης.
Τα συνδικάτα δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από την
διαβούλευση. Αντίθετα πρέπει να αρπάξουν την δυναμική
που έβγαλε η απεργία στις 6 Μαη και να την κλιμακώσουν
αμεσα με νέα πανεργατική απεργία. Η συζήτηση που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι μέσα στις συνελεύσεις, τις περιοδείες στους εργασιακούς χώρους για να δούμε με ποιο τρόπο θα οργανώσουμε καλυτερα την απεργία. Ο Συντονισμός
Εργατικής Αντίστασης και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις για την επιτυχία της 6
Μάη. Πρέπει τώρα να συνεχίσουμε κλιμακώνοντας.
Προχωράμε σε κάθε σωματείο και χώρο δουλειάς σε γενικές Συνελεύσεις και συσκέψεις, για να οργανώσουμε τα
επόμενα απεργιακά βήματα. Διεκδικούμε από τα συνδικάτα
που οργάνωσαν την απεργία στις 6 Μάη να αποφασίσουν
άμεσα απεργιακή συνεχεία και κλιμάκωση στην τελευταία
βδομάδα του Μαη, για να μην τολμήσει η κυβέρνηση ούτε
να κατεβάσει το νομοσχέδιο.
Σε αυτή την προσπάθεια αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση
που διοργανώνει η Εργατική Αλληλεγγύη θα είναι ιδιαίτερα
ενισχυτική και καλούμε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη να
συμμετέχει.

Γιάννης Αγγελόπουλος,
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης

