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Εκπαίδευση

Αγώνας! Για να σώσουμε τα Σχολεία
Μ

ε το καλημέρα της νέας σχολικής χρονιάς, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες και
φοιτητές/τριες βγαίνουν στο δρόμο με
το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που καλούν
οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες της εκπαίδευσης στις 15 Σεπτέμβρη. Στην Αθήνα το συλλαλητήριο καλείται στις 6:30μμ στα Προπύλαια.
Το κάλεσμα στο συλλαλητήριο και η κλιμάκωση με 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες ήταν στο κέντρο των εξορμήσεων που
πραγματοποίησαν τα συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης μαζί με τους εκπαιδευτικούς
του Δικτύου «Η Τάξη μας», τη Δευτέρα 13/9,
πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων.
Στην προκήρυξη που μοιράστηκε μαζικά, οι
εκπαιδευτικοί του Δικτύου «Η Τάξη μας» καταγγέλουν «την Κεραμέως και την κυβέρνηση
της ΝΔ που σφυρίζουν αδιάφορα. Συνεχίζουν,
να μην παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο για
να λειτουργήσουν με ασφάλεια τα σχολεία,
ενώ η πανδημία καλπάζει. Στοιβάζουν 27 παιδιά σε κάθε τμήμα κάνουν συγχωνεύσεις, καταργήσεις και φέρνουν κοντέινερ. Αντί για μαζικούς διορισμούς που χρειάζονται για να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά, κάνουν με το σταγονόμετρο διορισμούς. Αντί για τακτικά τεστ
και προσλήψεις στην καθαριότητα έχουμε
κερδοσκοπία, ατομική ευθύνη και ρατσιστικές
απολύσεις μεταναστριών καθαριστριών.
Πάνω απ’ όλα είμαστε οργισμένοι απέναντι σε
μια υπουργό Παιδείας και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που είχαν το θράσος να επιβάλουν το
σφαγείο των ΕΒΕ, πετώντας 40.000 παιδιά έξω
από τα πανεπιστήμια, σε μια χρονιά που τα σχολεία το περισσότερο καιρό ήταν κλειστά. Που
μας πετάνε στα μούτρα, ότι οι ζωές των παιδιών
και των εκπαιδευτικών δεν έχουν σημασία, φτάνει να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς κόστος. Ενώ
αντίθετα την ίδια ώρα, υπάρχουν εκατομμύρια
ευρώ για το κυνήγι των προσφύγων, προσλή-

Πανεκπαιδευτικά
συλλαλητήρια
15 Σεπτέμβρη
Αθήνα 6:30μμ Προπύλαια
Θεσσαλονίκη 6:30μμ Αγ.Βενιζέλου
Χανιά 6μμ Πλ.Αγοράς
Ηράκλειο 6:30μμ Πλ.Ελευθερίας
Ξάνθη 7μμ Κεντρική Πλατεία
Γιάννενα 6μμ Περιφέρεια

και οι γονείς
11/9, Διαδήλωση στη ΔΕΘ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ψεις συνοριοφυλάκων και φρεγάτες.
Να τελειώνουμε με την Κεραμέως και την
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να βάλουμε απεργιακό λουκέτο από την πρώτη μέρα! Στις 13 Σεπτέμβρη απαντάμε στην Κεραμέως και παλεύουμε για να ανοίξουν τα σχολεία με τους
όρους των συνδικάτων. Ενώ η Κεραμέως είχε
το χρόνο να προετοιμάσει το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, δεν έκανε απολύτως τίποτα.
Η πανδημία έδειξε ακόμα πιο ξεκάθαρα, το τι
έχουν σημάνει οι καταστροφικές πολιτικές των
περικοπών και οι μνημονιακές «μεταρρυθμίσεις» όλα αυτά τα χρόνια. Με την συνεχή υποχρηματοδότηση, τα λουκέτα σε χιλιάδες αίθουσες και σχολεία, διέλυσαν κάθε δυνατότητα για αξιοπρεπή, άνετη και ασφαλή κτιριακή
υποδομή, με αποτέλεσμα άθλιες αίθουσες,
ετοιμόρροπα σχολεία με υπερφορτωμένο μαθητικό πληθυσμό.
Την ώρα που τα κρούσματα φουντώνουν, τα
αιτήματα των συνδικάτων και του μαχόμενου

Στις πύλες την πρώτη μέρα

Σ

τις πύλες των σχολείων βρέθηκαν συντρόφισσες και σύντροφοι του
ΣΕΚ τη Δευτέρα 13/9, πρώτη μέρα έναρξής τους. Σε δεκάδες σχολεία της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης πανελλαδικά υποδέχτηκαν αγωνιστικά εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, καλώντας τους σε
απεργιακή κλιμάκωση ενάντια στην κυβέρνηση με πρώτο μεγάλο σταθμό τη διαδήλωση που καλούν ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές την Τετάρτη 15 Σεπτέμβρη, στις 6.30μμ στα Προπύλαια.
«Η εξόρμηση στο σχολείο μου, το 22ο Αθηνών, είχε πολύ θετική ανταπόκριση στους μαθητές, αλλά και στους καθηγητές», μας είπε ο Τζίμης
Κ., μαθητής Anticapitalista. «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κοροϊδέψει πια
κανέναν ότι οι αλλαγές που έχει κάνει είναι για το καλό των μαθητών.
Όλοι είδαν τι πάει να πει Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Οργανώνουμε στο
συλλαλητήριο της Τετάρτης να κατέβουμε με το πανό του σχολείου
στην κινητοποίηση. Επίσης, στο σχολείο μου υπάρχουν πάρα πολλοί αντιφασίστες. Βάζουμε από τώρα μπροστά τη μάχη ενάντια στον ρατσισμό, οργανώνοντας να κατέβει το σχολείο με πανό και στη μεγάλη αντιρατσιστική-αντιφασιστική διαδήλωση στις 9 Οκτώβρη».
Ο τοπικός πυρήνας του ΣΕΚ στα Πατήσια έκανε εξορμήσεις στο 48ο
δημοτικό σχολείο και στο 8ο ΓΕΛ. Με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, άνοιξε η συζήτηση για τις επιθέσεις της Κεραμέως, την τοποθέτηση των κοντέινερ του Μπακογιάννη για τη στέγαση της προσχολικής
αγωγής και το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Τετάρτης 15/9. Λίγες
ημέρες πριν, την Πέμπτη 9/9 στο 8ο ΓΕΛ η αίθουσα των καθηγητών γέμισε με εκπαιδευτικούς για την οργάνωση της αντίστασης με το ξεκίνη-

εκπαιδευτικού κινήματος για λεφτά για την
Παιδεία, δωρεάν μαζικά μέσα προστασίας, ολιγομελή τμήματα, νέες αίθουσες και τμήματα,
μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας και φύλαξης, είναι η
μόνη ασπίδα προστασίας. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πραγματική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της γνώσης και του δημόσιου
σχολείου. Δεν θα μας τα χαρίσουν, χρειάζεται
απεργιακός ξεσηκωμός…
Η απεργία είναι μονόδρομος για να επιβάλουμε τις λύσεις μας και για να σταματήσουμε
τα σχέδια της Κεραμέως, να συνεχίσει το ξήλωμα δικαιωμάτων και κατακτήσεων, με όχημα
τις αξιολογήσεις, τις περικοπές και το σχολείο
εξεταστικό κέντρο. Με συνελεύσεις, συζητήσεις, ενεργοποίηση των απεργιακών επιτροπών να οργανώσουμε τα σχολεία και τον κλάδο για να πάμε για απεργία διαρκείας και όχι
για να ανοίξουν με τους όρους της Κεραμέως».

Σ.Μ.

μα της νέας χρονιάς. Το άνοιγμα έκαναν η Αθανασία Κατσούλη, μέλος
της Α’ ΕΛΜΕ και των Παρεμβάσεων και κοινοτική σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας και η Σταυρούλα Πανίδου, εκπαιδευτικος και μέλος του Δικτύου «Η Τάξη μας».
«Στο 1ο ΓΕΛ Περιστερίου, πολλοί ήταν οι μαθητές που σταματούσαν
μόλις άκουγαν ότι υπάρχει συλλαλητήριο της εκπαίδευσης την Τετάρτη», τόνισε η Μαρία Κ., από τον πυρήνα του ΣΕΚ στο Περιστέρι. «Έτσι
καταφέραμε να γίνει γνωστή η πορεία στο σχολείο και να συζητάνε τη
συμμετοχή τους. Παρέμβαση κάναμε και στους γονείς. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα εργαζόμενη στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, που την έβαλαν
σε καθεστώς αναστολής εργασίας, οργισμένη ενάντια στην κυβέρνηση
που έχει φέρει τη διάλυση παντού. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην
εξόρμηση στο 3ο ΓΕΛ - 3ο ΕΠΑΛ Περιστερίου».
Η Ελεάννα Τσ., από τον πυρήνα του ΣΕΚ στο Θησείο, μας μεταφέρει
την εικόνα από τις γειτονιές των Πετραλώνων και του Θησείου: «Στο
73ο και 77ο Δημοτικό όλοι συμφωνούσαν στην ανάγκη συντονισμού σωματείων εκπαιδευτικών, μαθητών και γειτονιάς. Πρώτο βήμα σ αυτή την
κατεύθυνση είναι η διαδήλωση την Τετάρτη 15/9»
«Η αντικυβερνητική διάθεση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα
στον κόσμο ήταν εμφανής και στις εξορμήσεις που κάναμε την πρώτη
μέρα των σχολείων», σημειώνει η Βάσια Τσ., από τον πυρήνα του ΣΕΚ
στο Ελληνικό. «Στο 3ο Δημοτικό Γλυφάδας και στο 3ο Δημοτικό Ελληνικού, εκπαιδευτικοί και γονείς έλεγαν “είμαστε μαζί σας, πρέπει να κατέβουμε”. Ενθουσιώδης ήταν και η ανταπόκριση των μαθητών στο ΕΠΑΛ
Ελληνικού με πολλούς από αυτούς να αφήνουν στοιχεία επικοινωνίας
για να οργανώσουμε μαζί, ώστε Κεραμέως και Μητσοτάκης να πάνε
σπίτι τους».

Σ

το συλλαλητήριο της Τετάρτης 15/9
καλεί και η Συνομοσπονδία Γονέων
Μαθητών τονίζοντας ότι «Απαιτούμε να
καταργηθεί ο νόμος 4823/21.
Να καταργηθεί εδώ και τώρα η Ελάχιστη
Βάση Εισαγωγής και η Τράπεζα Θεμάτων.
Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου
για τη λεγόμενη αξιολόγηση. .. Δεν ανεχόμαστε άλλο την κοροϊδία. Κουραστήκαμε
να ακούμε πως δεν υπάρχουν χρήματα για
την κάλυψη των δικών μας αναγκών, ενώ
αυτά υπάρχουν για στήριξη μεγαλοεπιχιερηματιών».

ΧΑΝΙΑ

Μ

ε μαζικότητα, περίπου 80 άτομα,
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
Δευτέρας 13/9 η συνέλευση του ΣΕΠΕ
Χανίων. Ήταν καθολική η άρνηση της
αξιολόγησης, των εργαστηρίων δεξιοτήτων και συνολικά της κυβερνητικής πολιτικής. Υπήρχε από όλους κριτική στην Ομοσπονδία που αργοπορεί να βγάλει ξανά
απόφαση για απεργία αποχή.
Όμως παρά τη μαζικότητα και τη διάθεση από όλους για απεργιακή σύγκρουση,
με μεθόδευση του προέδρου του συλλόγου που έθεσε έμμεσα θέμα απαρτίας,
δεν πάρθηκε τυπικά απόφαση από τη συνέλευση. Ακυρώνει με αυτό τον τρόπο τη
ζωντάνια και τη δυνατότητα της βάσης να
παίρνει αποφάσεις, υπονομεύοντας τον
θεσμό των γενικών συνελεύσεων.
Το πρωί της ίδιας μέρας, που άνοιξαν
τα σχολεία, κάναμε παρέμβαση στους συναδέλφους, ενόψει και του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στα Χανιά την Τετάρτη 15/9. Η εικόνα είναι η οργή στον
κλάδο να μην υπακούσει στα μέτρα της
κυβέρνησης. Τα ελλείματα στα σχολεία
είναι τόσα πολλά πια που είναι εξαιρετικά
δύσκολο να τα καταγράψεις.
Από την άλλη υπάρχει συστηματική
προσπάθεια ενός διευθυντικού στρώματος να επιβάλει ένα αυταρχικό πλαίσιο λειτουργίας και την αξιολόγηση. Αυτό όμως
θα αποδυναμωθεί στο μέγιστο βαθμό με
την απόφαση της ΔΟΕ για απεργία αποχή.

Σεραφείμ Ρίζος, μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ
Χανίων, δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στα Χανιά

H άποψή μας
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ΞΑΝΘΗ

“Η συνέχεια
πρέπει
να είναι
απεργιακή”

Τ

ο πρώτο κουδούνι χτύπησε με εγκληματικές ελλείψεις στα σχολεία. Είναι
χοντρά ψέματα αυτά που λέει η υπουργός ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι στις
θέσεις τους και όλα λειτουργούν άψογα.
Στα τμήματα υποδοχής που αφορούν
μαθητές και μαθήτριες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δεν έχει γίνει ούτε μία
πρόσληψη. Είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί
οι πιο αδύναμοι μαθητές δεν θα υποστηρίζονται απ’ ότι φαίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο ειδικό σχολείο της
Ξάνθης δεν υπάρχουν αρκετές τάξεις και
έτσι παιδιά με αναπηρία της Α’ δημοτικού
έκαναν μάθημα στους διαδρόμους. Λείπουν επίσης βασικοί εκπαιδευτικοί και πάρα πολλές ειδικότητες και από την Πρωτοβάθμια και από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εδώ και σε όλη την Ελλάδα.
Οι συνεχείς ελλείψεις και οι επιθέσεις
που έχει εξαπολύσει όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση στον χώρο της εκπαίδευσης έχει εξαγριώσει πάρα πολύ τους
συναδέλφους. Εδώ και δύο χρόνια δεν
έχει πάρει κανένα μέτρο για να προστατεύσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές από την πανδημία. Και έρχεται τώρα με τον βούρδουλα να πει ότι θα μας
αξιολογήσει. Σε κανέναν δεν περνάει αυτή η αντιμετώπιση. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή είναι σε θέση μάχης.
Απέναντι στις διαδικασίες της αξιολόγησης χρειάζεται να δοθεί από την Ομοσπονδία απόφαση για συνέχεια της
απεργίας-αποχής, που δεν έχουν τολμήσει να τη βγάλουν παράνομη και καταχρηστική από τα δικαστήρια. Και ταυτόχρονα απόφαση για απεργία μέσα στο
τρίτο δεκαήμερο, όπως προτείνουν οι
Παρεμβάσεις.
Τα απογευματινά πανεκπαιδευτικά
συλλαλητήρια που καλούν οι ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ είναι πολύ θετικό βήμα. Η συνέχεια όμως πρέπει να είναι
απεργιακή. Η μαχητικότητα που υπάρχει
φάνηκε και στη συνέλευση του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έγινε στη Ξάνθη την Πέμπτη 9/9.
Πάνω από 70 εκπαιδευτικοί, αριθμός μεγάλος για συνέλευση στην αρχή της χρονιάς, άνοιξαν τη συζήτηση πάνω σε όλα
τα ζητήματα: Από τη διαδήλωση στη ΔΕΘ
και τις μαζικές προσλήψεις που πρέπει
να γίνουν μέχρι την υποχρεωτικότητα για
τους εμβολιασμούς και τις ρατσιστικές
απολύσεις μεταναστριών καθαριστριών
στα σχολεία μας. Αυτή η διάθεση χρειάζεται να φτάσει και στις ηγεσίες, ώστε
να κινηθούν ανάλογα και να συντονίσουν
τα επόμενα βήματα.

Τζεμαλή Μηλιαζήμ,
εκπαιδευτικός Α’βαθμιας εκπαίδευσης
στη Ξάνθη, μέλος του δικτύου «η Τάξη μας»

10/9, Οι εργάτριες/ες της Υγείας στο αγωνιστικό διήμερο στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Σπάμε τη φούσκα Μητσοτάκη
Η

προσπάθεια του Μητσοτάκη να αναστηλώσει την κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας με την εμφάνισή του
στη Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη και αντιδραστική φούσκα, από κάθε άποψη- και οικονομικά και πολιτικά.
Στο πεδίο της οικονομίας, ο ελληνικός καπιταλισμός, όπως και ο παγκόσμιος αλλά ακόμη πιο έντονα, πάσχει από αδυναμία παραγωγικών επενδύσεων. Η όποια οικονομική ανάκαμψη δεν αποκτάει δυναμική, αντίθετα παραμένει ασθενική εδώ και χρόνια, με βασικό
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι επενδύσεις
ποτέ δεν έχουν επιστρέψει έστω στα επίπεδα
που ήταν πριν από το 2009.
Αυτή είναι μια αδυναμία που δεν θεραπεύεται μειώνοντας το εργατικό κόστος. Μέσα
στα περασμένα δέκα χρόνια, οι μισθοί και τα
μεροκάματα έχουν σφαγιαστεί μέσα στην κρίση, την ανεργία και τα Μνημόνια. Αλλά αυτό
το «κίνητρο» δεν έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε νέο κύκλο επενδύσεων. Όχι γιατί οι
μεγάλες επιχιερήσεις δεν έχουν κέρδη, αλλά
γιατί προτιμούν να τα τοποθετούν στην κερδοσκοπία με χίλιους δυο τρόπους αντί να κάνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Όλοι οι
πολιτικοί που έχουν κυβερνήσει, έχουν ξεχάσει πότε ήταν η τελευταία φορά που εγκαινίασαν ένα μεγάλο εργοστάσιο.
Κι όμως, ο Μητσοτάκης επιμένει σε νέο κύκλο κινήτρων με μείωση της φορολογίας των
κερδών και μείωση του εργατικού κόστους
για τις επιχειρήσεις. Ο Χατζηδάκης μπορεί να
καμαρώνει για τα 2,1 δις από την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά οι εξαγορές επιχειρήσεων δεν αποτελούν επενδύσεις. Για την Αυστραλιανή πολυεθνική που αγόρασε το δίκτυο, αυτή η κίνηση είναι τζόγος και για τη
ΔΕΗ που το πούλησε, καταστροφή. Όσο για

το κράτος που φορτώνεται ως χρέος το κόστος των «κινήτρων», η Λαγκάρντ ετοιμάζει
ήδη τα επόμενα Μνημόνια. Η ίδια Λαγκαρντ
που είπε ότι «έκανε λάθος το ΔΝΤ», τώρα πάει για επανάληψη ως ΕΚΤ.
Το ίδιο αδιέξοδη είναι και πολιτικά αυτή η
κίνηση του Μητσοτάκη. Όλη η πορεία της
παγκόσμιας οικονομίας δείχνει ότι αυτές οι
οικονομικές πολιτικές που ονομάστηκαν νεοφιλελεύθερες μεγαλώνουν τις ταξικές ανισότητες της κοινωνίας. Οι πλούσιοι μπορούν να
σκορπάνε λεφτά για βόλτες στο διάστημα και
η εργατική τάξη δεν τα βγάζει πέρα ακόμα
και όταν έχει δουλειά. Αυτό ισχύει στο τετράγωνο στην ελληνική περίπτωση. Οι εφοπλιστές «παίζουν μπάλα» από την Ιαπωνία ως τη
Νέα Υόρκη (και κυριολεκτικά σε όποια ομάδα
θέλουν), αλλά τα φτωχά παιδιά γυρίζουν στην
εποχή της παιδικής εργασίας...

Πυροτεχνήματα
Το άνοιγμα της ταξικής ψαλίδας δεν κρύβεται με πυροτεχνήματα. Η «επιδότηση» παραδείγματος χάρη για τους λογαριασμούς
του ηλεκτρικού είναι απλά ένα μέτρο για να
διευκολύνει τη δραματική αύξηση των τιμολογίων που έρχεται, να περάσει πιο «ομαλά».
Οι μεγαλοκατασκευαστές των ανεμογενητριών το χειροκροτούν.
Το βασικό, όμως, στοιχείο είναι το φούντω-

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

Παρουσίαση στη σελ. 18

μα των εργατικών αντιστάσεων. Ούτε το
«εθνικό πένθος» για την κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη δεν μπόρεσε να κρύψει τις φωνές
«Μητσοτάκη-κάθαρμα». Οι διαδηλώσεις στη
Θεσσαλονίκη έστειλαν το μήνυμα ακόμη πιο
δυνατά. Και η κλιμάκωση προχωράει καθημερινά: 15 Σεπτέμβρη πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, 17 Σεπτέμβρη διαδηλώσεις ενάντια
στους εμπρηστές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, 18
Σεπτέμβρη αντιφασιστικά συλλαλητήρια στην
επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
και ενώ ο Μητσοτάκης υπουργοποιεί τον
Πλεύρη… Έναν υπουργό Υγείας που οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία πολιορκούν ξανά
στις 21 Σεπτέμβρη και στις 13 Οκτώβρη.
Οι φούσκες του Μητσοτάκη δεν θα γίνουν
αερόστατα για την κυβέρνησή του. Τα βέλη
του κινήματος τις τρυπάνε ήδη. Μόνο με ελικόπτερο θα φύγει!

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1488, 15 Σεπτέμβρη 2021

Το εργατικό κίνημα

Το Συντονιστικό
Νοσοκομείων
στην πρώτη γραμμή

Η

μεγάλη απεργιακή διαδήλωση των νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 10 Σεπτέμβρη γέμισε με ενθουσιασμό
όσους και όσες συμμετείχαν και με αυτοπεποίθηση ότι η δολοφονική κυβερνητική πολιτική στο ΕΣΥ μπορεί να ανατραπεί. Αυτή η
αίσθηση εκφράστηκε στη συνέλευση που οργάνωσε το Συντονιστικό
Νοσοκομείων αμέσως μετά την πορεία.
«Η πρώτη μέρα του εργατικού διημέρου στη ΔΕΘ ήταν συγκλονιστική», είπε ο Χρίστος Αργύρης, από το ΓΝΑ Γεννηματάς, ανοίγοντας
τη συζήτηση. «Έδειξε ότι όλοι οι υγειονομικοί μαζί, εμβολιασμένοι
και ανεμβολίαστοι, θέλουν να παλέψουν ενάντια στις απολύσεις και
την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ που κρύβεται πίσω από τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό. Χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω στα νοσοκομεία μας και
να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα στους συναδέλφους και να οργανώσουμε τη συνέχεια.
Σαν Συντονιστικό, αυτό που προτείνουμε σε όλες και όλους σας είναι να μπούμε μπροστά σε κάθε χώρο, να φτιάξουμε επιτροπές αγώνα δίπλα στα Σωματεία που να συσπειρώνουν όλους τους εργαζόμενους ενωτικά, να πυροδοτούν συνελεύσεις, να οργανώνουν τις μάχες
και να ταρακουνάνε τις ηγεσίες όπου αυτές δεν κινούνται. Είμαστε
εδώ από πολλά νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων. Αμέσως μετά θα παρέμβουμε στο Γενικό Συμβούλιο της
ΠΟΕΔΗΝ για να απαιτήσουμε τη συνέχεια των κινητοποιήσεων τώρα,
όχι αργότερα. Αλλά δεν θα περιμένουμε κανέναν, θα οργανώσουμε
σε κάθε νοσοκομείο την κλιμάκωση. Μπορούμε να λυγίσουμε την κυβέρνηση, το δείξαμε σήμερα, έτσι θα συνεχίσουμε».
Ακολούθησαν μια σειρά τοποθετήσεις και ερωτήσεις από εργαζόμενους/ες σε Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία για το πώς θα οργανωθεί η μάχη στους χώρους τους. Οι προτάσεις για το πώς παίρνει κανείς την πρωτοβουλία να καλέσει τους συναδέλφους του σε συγκέντρωση, μάζεμα ή συγκρότηση επιτροπής αγώνα, ποιος ο ρόλος της
επιτροπής αγώνα και πώς κινείται πρακτικά, έπεφταν βροχή.

Όλοι μαζί
«Είναι σημαντικό ότι η διαδήλωση σήμερα πήρε αντικυβερνητικά
χαρακτηριστικά με συνθήματα “Κάτω η κυβέρνηση”, “Μητσοτάκη κάθαρμα” και “Πλεύρη δεν μας σταματάς”», είπε ο Γιάννης Κούτρας, μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
και αντιπρόεδρος της ΕΝΙΘ. «Όλα αυτά θα ακουστούν κι αύριο στην
πανεργατική κινητοποίηση. Για τη συνέχεια, χρειάζεται μια προσοχή
με τους απολυμένους συναδέλφους. Η δικαίωσή τους δεν θα έρθει με
την απομόνωσή τους, με το να συνεχίσουν μόνοι, αλλά μαζί με όλους.
Η δύναμή τους είναι οι συνάδελφοί τους και τα σωματεία τους.
Οι επιθέσεις συνεχίζονται. Στο Ιπποκράτειο βγήκε ήδη εργολαβική
προκήρυξη για 11 διοικητικούς που βγήκαν σε αναστολή. Και ακούγεται ότι αυτό θα επεκταθεί στη νοσηλευτική και άλλες ειδικότητες.
Η πλειοψηφία των συναδέλφων είναι ενάντια στις αναστολές και αυτά τα σχέδια. Το κλίμα είναι οργισμένο και έχουμε να το οργανώσουμε από τα κάτω. Όλοι μαζί κοινό μέτωπο για την Υγεία και τα δικαιώματά μας».
«Η συζήτηση με τον κόσμο που συναντούσε σήμερα την πορεία
μας ήταν φοβερή» είπε η Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχος ΟΑΕΔ στο
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. «Όλοι ήταν μαζί μας, έχουμε τη συμπαράσταση της κοινωνίας κι αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί γυρίζοντας στα νοσοκομεία μας πρέπει να πάμε επιθετικά να οργανώσουμε
τη συνέχεια. Εμείς οι 4000 συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ έτσι κρατήσαμε
τη δουλειά μας όλα αυτά τα χρόνια. Επιτροπή αγώνα σημαίνει ότι
αναλαμβάνουμε να ενημερώσουμε όλο το νοσοκομείο και τα τμήματα χωρίς να περιμένουμε, ότι συζητάμε με όλους τους συναδέλφους
για την επόμενη απεργία, ότι φτιάχνουμε πανό και κατεβαίνουμε».
«Θεωρώ πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε και με τους πολίτες»,
είπε η Αναστασία, νοσηλεύτρια στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. «Να
ενημερώνουμε με ανακοινώσεις τους ασθενείς και τους συνοδούς
και να τους εξηγούμε ότι αυτή η επίθεση αφορά και τους ίδιους. Ότι
η συνέχεια είναι να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα και να πληρώνουν για την υγεία τους. Για να μην περάσει η προσπάθεια της κυβέρνησης να μας απομονώσει».

10/9, Οι απεργοί των Νοσοκομείων την πρώτη μέρα του αγωνιστικού διημέρου στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

“Κάτω τα χέρια
από τους συναδέλφους”
Μ

έχρι προχτές οι εργαζόμενοι
ήταν ήρωες και σήμερα τους
πετάνε έξω, ξαφνικά δεν τους χρειάζονται.
Εμείς λέμε ότι κανένας δεν περισσεύει. Ήδη είμαστε πάρα πολύ δύσκολα, οι ελλείψεις είναι πολλές και
επιπλέον έχει συνταξιοδοτηθεί πολύς
κόσμος χωρίς να έχει αναπληρωθεί.
Συνέχεια ζητάνε από μας να βάζουμε
πλάτη. Ως πότε; Χρειαζόμαστε προσλήψεις, χρειαζόμαστε μονιμοποιήσεις. Καλύπτουμε ανάγκες πάγιες
των νοσοκομείων. Έχουμε περάσει
όλο τον κόβιντ και τώρα θα πετάξουν
κάποιους έξω; Είναι άδικο. Γι' αυτό
ήρθαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη
από την Αθήνα. Μόνο με απεργιακές
κινητοποιήσεις πρέπει να συνεχίσουμε. Μόνο αυτό τους ζορίζει.

Ειρήνη Γεωργοπούλου,
εργαζόμενη καθαριότητας,
Άγιος Σάββας

Σ

το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων έχουν
γίνει δυο κινητοποιήσεις και μια συνέλευση με κέντρο τις αναστολές. Και
στο Χατζηκώστα έχουν γίνει αντίστοιχες
απόπειρες.
Προχτές έγινε συγκέντρωση με 30-40
εργαζόμενους. Οι καθαρίστριες που θα
τελειώσουν οι συμβάσεις τους έχουν
βγει σε αναστολή. Δεν έχουμε τραυματιοφορείς και πηγαίνουμε εμείς οι γιατροί τα περιστατικά για να γίνουν οι εξετάσεις. Είναι καθαρό ότι παντού πάνε να
φέρουν εργολάβους. Ήδη σε μας έχουν
φέρει σε ένα τμήμα στην καθαριότητα.
Κάνω ειδικότητα παθολολογία και ταυτόχρονα είμαι και σε κλινική κόβιντ. Τώρα μας λένε ότι πρέπει να ανοίξει και
νέα κλινική, αλλά δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Ήδη κάνουμε 8 εφημερίες
το μήνα, δεν γίνεται παραπάνω, είναι
αδύνατο. Πρακτικά μας λένε ότι όποιος
διασωληνωθεί στο εξής θα είναι σε απλή
κλίνη με αναπνευστήρες. Ξανά τα ίδια
δηλαδή και χειρότερα.

Α

υτή τη στιγμή στο νοσοκομείο
μας έχουν βγει σε αναστολή 50
με 60 συνάδελφοι.
Τα πράγματα δεν πάνε καλά, δεν
βγαίνουν οι βάρδιες, ήδη ενσωματώθηκαν τμήματα με λίγους συναδέλφους, όπως οι δυο ορθοπεδικές σε
μία. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είμαστε κατά των εμβολίων, αλλά της
υποχρεωτικότητας. Συνάδελφο με
2000 αντισώματα την έβγαλαν σε
αναστολή. Γι' αυτό είμαστε εδώ στην
πορεία, να φωνάξουμε δυνατά “κάτω
τα χέρια από τους συναδέλφους”.
Προσωπικά έχω κάνει το εμβόλιο, αλλά θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι' αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε με δυνατές κινητοποιήσεις γιατί ξέρουμε ότι
στο δρόμο κερδίζονται οι αγώνες.

Ιωάννης Παπαδόπουλος,
νοσηλευτής με το πρόγραμμα
4000 ΟΑΕΔ, Παπαγεωργίου

Λουίζα Γκίκα,
γιατρός, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων

Ε

ίμαστε εδώ, στο πανεργατικό συλλαλητήριο, ενάντια στην επίσκεψη Μητσοτάκη.
Ειδικά τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους, το έδειξε η απεργία μας χτες
και όσες θα έρθουν. Στο ΨΝΘ έγινε συνέλευση μετά από πολύ καιρό, συμμετείχαμε σε όλες τις κινητοποιήσεις στο
υπουργείο και τις ΥΠΕ. Τη Δευτέρα έγινε έξω από το νοσοκομεία μας συγκέντρωση με 200 άτομα από όλα τα νοσοκομεία της πόλης. Θελουν να ιδιωτικοποιήσουν τα νοσοκομεία όπως και παλιότερα που μας είχαν κλείσει. Με αγώνες το κρατήσαμε ανοιχτό, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Στο αγύριστο θα τους στείλουμε.

Κατερίνα Αβραμίδου,
νοσηλεύτρια ΨΝΘ

Η

κυβέρνηση, όπως έχει εργαλειοποιήσει όλη την
πανδημία για να περάσει το
βασικό πυρήνα της πολιτικής
της, αυτή τη στιγμή εργαλειοποιεί ακόμα και το ζήτημα
του εμβολιασμού.
Το χρησιμοποιεί προκειμένου να εφαρμόσει αυτό που
ήταν πόθος της καμιά δεκαριά
χρόνια τουλάχιστον και το έχει
ομολογήσει, να περάσει τις
υποστηρικτικές υπηρεσίες των
νοσοκομείων σε ιδιώτες.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να χρησιμοποιήσουν το
εμβόλιο ως μέσο προστασίας
και θα διεκδικούμε μόνιμα μέχρι τα αιτήματά μας να γίνουν
πραγματικότητα: αυξήσεις των
δαπανών για την Υγεία, ένα δημόσιο σύστημα Υγείας για
όλους χωρίς προσκόμματα και
διαχωρισμούς, ένταξη στα
ΒΑΕ, αυξήσεις των μισθών, μόνιμες μαζικές προσλήψεις στην
Υγεία. Σε μας οι αναστολές
αφορούν ένα 10% του προσωπικού. Αυτό εντατικοποιεί την
εργασία σε όσους έχουν μείνει
πίσω σε συνδυασμό με την
αναστολή αδειών μέχρι νεωτέρας. Είχαμε ήδη κενά στην ιατρική, διοικητική, τεχνική και
νοσηλευτική υπηρεσία. Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζόμενων στη νοσηλευτική είναι
πάνω από 55, οπότε δεν μπορείς να βάζεις έναν εργαζόμενο
60 χρονών σε ένα πρόγραμμα
με πολλές νύχτες. Εφημερεύουμε κάθε μέρα και τα προβλήματα είναι σοβαρά. Θα συνεχίσουμε με κινητοποιήσεις
κεντρικές και τοπικές.

Βάσω Αμπελογιάννη,
γραμματέας Συλλόγου
Εργαζομένων νοσοκομείου
Άρτας
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Τα Νοσοκομεία συνεχίζουν και κλιμακώνουν

Μ

ε νέο απεργιακό
πρόγραμμα βγήκε ο
κλάδος των υγειονομικών από το αγωνιστικό διήμερο στη Θεσσαλονίκη. Η
πρώτη άμεση συνέχεια είναι
στις 21 Σεπτέμβρη με πανελλαδική στάση εργασίας 10πμ
με 3μμ και συγκεντρώσεις
στις 11πμ στο Υπουργείο
Υγείας, τις ΥΠΕ και κατά τόπους στις πύλες των νοσοκομείων. Θα ακολουθήσει
24ωρη απεργία με πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα από την πλατεία Μαβίλη
στο Υπουργείο Υγείας το
πρώτο δεκαπενθήμερο του
Οκτώβρη (με πιο πιθανή ημερομηνία της 13 Οκτώβρη).
Η απόφαση πάρθηκε στο
Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ που συνεδρίασε στη
Θεσσαλονίκη αμέσως μετά
την μεγάλη διαδήλωση της
10/9, Απεργιακή διαδήλωση υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
Παρασκευής 10 Σεπτέμβρη.
Η επιτυχία της κινητοποίησης, καθώς και όλων όσων
Το έδειξε η αποχώρηση της ΔΑΚΕ από το κλείνουμε πούλμαν από την Αθήνα κλπ. Σαν
έχουν γίνει τις τελευταίες δυο βδομάδες, ήταν Γενικό Συμβούλιο με καταγγελίες για τα συν- Συντονιστικό Νοσοκομείων είμαστε πολύ πεο βασικός λόγος που οδήγησε στην απόφαση θήματα που ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη ρήφανοι που γεμίσαμε ένα λεωφορείο και το
για συνέχιση του αγώνα. Όπως αναφέρει το «Μητσοτάκη κάθαρμα» και «Η χούντα δεν τε- ανεβάσαμε από την Αθήνα με εργαζόμενες και
ίδιο το ΓΣ: «Εν’ όψει των εγκαινίων της ΔΕΘ λείωσε το '73». Είναι πραγματικό θράσος, με εργαζόμενους που θέλουν να παλέψουν κόνστη Θεσσαλονίκη οι Υγειονομικοί και Προνοι- πάνω από 7.000 απολύσεις στο ΕΣΥ, η κυβερ- τρα στις απολύσεις.
ακοί υπάλληλοι έδωσαν βροντερό παρών την νητική συνδικαλιστική παράταξη να παριστάνει
Είναι μια επίθεση που δεν πρέπει να χαθεί
Παρασκευή 10/09/2021 στην κινητοποίηση της την προσβεβλημένη για τον τρόπο που εκφρά- μέσα σε ένα κυκεώνα πραγμάτων και πάγιων
ΠΟΕΔΗΝ και Σάββατο 11/09/2021 στην κινητο- ζεται η οργή των εργαζόμενων. Η πραγματικό- αιτημάτων που έχουμε στα νοσοκομεία. Γιατί
ποίηση της ΑΔΕΔΥ.
τητα είναι ότι δεν ξέρει πώς να βάλει φρένο είναι το 10% του προσωπικού που απολύθηκε
Αναδείξαμε για άλλη μία φορά την ανάλγητη στο κίνημα των υγειονομικών και επιλέγει την αυτή τη στιγμή κι αυτό είναι η μεγαλύτερη επίαπόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε αναστο- προσπάθεια διάλυσης των διαδικασιών και πα- θεση μετά το 2013 με το κλείσιμο νοσοκομείλή καθηκόντων χωρίς ένα ευρώ μισθό πάνω ράλυσης των συνδικάτων, όπως το κάνει σε ων και τις διαθεσιμότητες. Δεν είναι λοιπόν
από 7.000 υγειονομικούς και προνοιακούς όλα τα σωματεία νοσοκομείων όλους αυτούς απλά ένα ακόμα ζήτημα δίπλα στα άλλα, είναι
υπαλλήλους επειδή δεν εμβολιάσθηκαν. Μετά τους μήνες.
“ΤΟ” ζήτημα που συνδέει τα πάντα, τις ελαστιαπό 19 μήνες στην πρώτη γραμμή αυτό ήταν
Απέναντι σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και κές σχέσεις, τους εργολάβους, τις ιδιωτικοποιτο ευχαριστώ της κυβέρνησης. Οι συνάδελφοι στις απόψεις που είτε υποτιμούσαν τις κινητο- ήσεις, όλα. Κι άρα δεν υποβαθμίζει κανένα
που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας τηρούσαν ποιήσεις και μιλούσαν για ύφεση του υγειονο- από τα υπόλοιπα θέματα, αντίθετα τα συνδέει
τα μέτρα προστασίας και προσέχουν στην μικού κινήματος, είτε μείωναν τις απολύσεις και δείχνει ένα ξεκάθαρο πράγμα, ότι τις αποιδιωτική τους ζωή γι’ αυτό δεν νόσησαν το τε- ως μέτωπο μπροστά στη συνολικότερη επίθε- λύσεις αυτές πρέπει να τις παλέψουμε για να
λευταίο εξάμηνο.
ση που δέχεται το ΕΣΥ, είτε έβλεπαν την προ- παρθούν πίσω.
Το λειτουργικό αδιέξοδο στην Δημόσια οπτική στην αναμονή μέχρι να έρθουν οι επόΜονόδρομος η κλιμάκωση
Υγεία η κυβέρνηση μεθοδεύει να το καλύψει μενες εκλογές, οι αγωνιστές και οι αγωνίμε ιδιωτικοποιήσεις, επιστροφή των εργολά- στριες του Συντονιστικού Νοσοκομείων απαίΜπροστά μας έχουμε ένα μόνο δρόμο, να
βων, συγχωνεύσεις – καταργήσεις Υγειονομι- τησαν από το Γενικό Συμβούλιο την κλιμάκωση κλιμακώσουμε. Η εικόνα στα νοσοκομεία, από
κών Μονάδων. Για την ΠΟΕΔΗΝ η ιδιωτικοποί- του αγώνα.
την άποψη της διάθεσης των εργαζόμενων,
ηση, η συρρίκνωση της Δημόσιας Υγείας ΠρόΤην τοποθέτηση εκ μέρους τους έκανε ο Κώ- δεν είναι αυτή της ύφεσης. Εκεί που παίρνουνοιας ΕΚΑΒ, είναι αιτία πολέμου».
στας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Ερ- με την πρωτοβουλία και οργανώνουμε τον κόΗ συμβολή του Συντονιστικού Νοσοκομείων γαζόμενων στον Άγιο Σάββα: «Η εικόνα της ση- σμο, όπου τον καλούμε σε γενικές συνελεύήταν καθοριστική στην συνέχιση του αγώνα. Η μερινής κινητοποίησης είναι μιας επιτυχημένης σεις, όπου κάνουμε επιτροπές αγώνες, είτε με
παρουσία του στη Θεσσαλονίκη με ένα γεμάτο διαδήλωσης. Συγκεκριμένα ήταν η μεγαλύτερη απόφαση των Σωματείων είτε χωρίς εκεί που
λεωφορείο από την Αθήνα, με μια σειρά σωμα- διαδήλωση των νοσοκομείων που έχουμε δει δεν κινούνται, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση.
τεία που συσπειρώθηκαν γύρω του και με συν- τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη στο Στο Έλενα Βενιζέλου όπου εργάζομαι εδώ και
θήματα που έδιναν τον τόνο της σύγκρουσης πλαίσιο των κινητοποιήσεων στη ΔΕΘ. Αυτό εί- κάποιες βδομάδες, έχουμε κατέβει δεκάδες
με την κυβέρνηση, έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ναι κρατούμενο, όχι για να ευλογήσουμε τα γέ- εργαζόμενοι με πανό επιτροπής αγώνα στις
επιτυχία της κινητοποίησης. Μιας κινητοποί- νια μας, αλλά για να δούμε τη δυναμική.
συγκεντρώσεις, έχουμε κάνει τρεις συνεδριάησης, που σε συνδυασμό με αυτές στις 26 ΑυΠροφανώς θα μπορούσε να είναι πολύ με- σεις μέσα στο νοσοκομείο με πολύ κόσμο, και
γούστου και τις 2 Σεπτέμβρη αλλά και όλες τις γαλύτερη -κι εκεί είναι η συζήτηση για το ποι- εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους συναδέλσυγκεντρώσεις στα νοσοκομεία με τις πολιορ- ος και πώς οργανώνει μια τέτοια κινητοποί- φους.
κίες των διοικήσεων και τις καταλήψεις γρα- ηση. Το ότι δεν υπήρχε πανελλαδική απεργία
Παντού ο κόσμος ξέρει τι συμβαίνει. Δεν είφείων προσωπικού, έχουν δημιουργήσει μεγά- σήμερα δεν έδινε τη δυνατότητα σε όλους ναι κατά των συναδέλφων που δεν έχουν εμλο πρόβλημα στην κυβέρνηση και τους υπο- τους συναδέλφους να συμμετέχουν και άνοιγε βολιαστεί, καταλαβαίνει ότι και η δική του ζωή
στηρικτές της.
τα ερωτήματα για το πώς θα ανέβουμε, αν χειροτερεύει στη δουλειά, ότι έρχονται κι άλ-

λες απολύσεις το επόμενο
διάστημα, μέχρι 20.000
όπως ειπώθηκε κι εδώ. Οι
συνδέσεις γίνονται και το ζήτημα είναι η δράση από τα
κάτω. Αυτό οργανώνουμε
σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων, γιατί όλες οι απεργίες
πρέπει να στηριχτούν και να
οργανωθούν.
Σκεφτείτε λοιπόν να μην
υπάρχει καμιά συνέχεια, με
7.000 απολυμένους. Ποιο θα
είναι το μήνυμα για τους επικουρικούς; Για τους ΟΑΕΔ;
Για τους συναδέλφους που
ψάχνουν κάλυψη; Ευτυχώς
που ο υπαρκτός κίνδυνος
αυτόν τον κόσμο να τον λυμαίνεται η άκρα δεξιά, οι ψεκασμένοι, τα Συντάγματα με
τους Κασιδιάρηδες, όπως
πολλοί φοβόντουσαν, δεν
πέρασε. Είναι φοβερό ότι
καθορίστηκε από τα συνδικάτα και την απεργιακή δράση. Αυτό είναι πολύτιμο, δεν
το χαρίζουμε και δεν το προσπερνάμε με λάθος τοποθετήσεις ότι ήταν μικρές οι κινητοποιήσεις. Ήταν από τις πιο μαζικές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και
κάθε φορά πιο ποιοτικές γιατί είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή κόσμου που δεν είναι απολυμένος.
Αυτά είναι κρατούμενα για τη συνέχεια.
Υπάρχει οργή κι αναβρασμός. Η κυβέρνηση είναι λαομίσητη, γιατί άφησε να καεί όλη η Ελλάδα, γιατί η διαχείριση της πανδημίας είναι
αποτυχημένη. Το να καταδικάζουμε τα συνθήματα που έρχονται από τα Ιουλιανά, αυτό είναι
το ανιστόρητο. Επιπλέον, ο κόσμος οργανώνεται στους αγώνες, όχι στο τι θα γίνει στις κάλπες. Δεν είναι δυνατό αυτό το αφήγημα, η
εναλλακτική είναι αυτή που χτίζουμε στις μάχες και στα αιτήματα που έχουμε για το τι πρέπει να γίνει στα νοσοκομεία.
Η τοποθέτηση Πλεύρη, ενός μεταφασίστα
υπουργού, στο υπουργείο Υγείας, που έχει πει
να πυροβολούμε τους πρόσφυγες στα σύνορα, είναι εξοργιστική. Στο Έλενα βλέπουμε
όλη μέρα προσφύγισσες και μετανάστριες, τις
θέλουμε στα νοσοκομεία μας. Δεν αναγνωρίζουμε ένα τέτοιο καθίκι για υπουργό που το
έβαλαν για να διαλύσει και να κλείσει τα νοσοκομεία. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα μαζί του,
απεργίες στη μούρη του μέχρι να τους τσακίσουμε.
Αυτή είναι η προοπτική, αυτό είναι το κλίμα
στα νοσοκομεία, έτσι θα πορευτούμε. Και γι'
αυτό, καταλήγοντας, το απεργιακό πρόγραμμα για 21 Σεπτέμβρη και 13 Οκτώβρη με πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα πρέπει
να βγει. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είναι 24ωρες απεργίες. Εμείς θα οργανώσουμε
τις συνελεύσεις και την επιτυχία τους. Το σωματείο στο Έλενα δεν το κάνει αλλά θα καλέσουμε εμείς με όλο τον κόσμο που θέλει. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε, για να τσακίσουμε
όλη την ατζέντα Μητσοτάκη».

Λένα Βερδέ

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1488, 15 Σεπτέμβρη 2021

Το εργατικό κίνημα

Εκλογές
Οι υποψήφιοι της Ενωτικής
Πρωτοβουλίας Αγώνα

10/9, Συγκέντρωση συμβασιούχων καθαριστριών στο ΥΠ.ΟΙΚ. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Κάτω τα χέρια από τις καθαρίστριες

Σ

υγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν την Παρασκευή 10/9 το πρωί
οι συμβασιούχες καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονομικών, που μήνες τώρα δίνουν τη μάχη ενάντια στις απολύσεις
τους.
Διεκδικούν τη μονιμοποίηση, καθώς για
πολλά χρόνια δουλεύουν με το καθεστώς
της ομηρείας των συμβάσεων, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε εφορίες, στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους
και στο υπουργείο.
Κλιμακώνουν τις δράσεις τους εν όψει
και των δικαστηρίων που θα εκδικάσουν
οριστικά το αν θα παραμείνουν στη δουλειά, ύστερα από παρατάσεις που κέρδισαν με ασφαλιστικά μέτρα.
Ζητούν συμπαράσταση από τις Ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία
και προχωρούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών (Βασ.
Σοφίας), τη Δευτέρα 20/9 στις 10πμ. Τέλος, προσανατολίζονται στη διοργάνωση
συναυλίας συμπαράστασης την Παρασκευή 24/9 το απόγευμα στο κέντρο της
Αθήνας.

Σ

ε συνέντευξη-διάβημα στο ΥΠΕΣ θα προχωρήσουν οι μετανάστες/τριες καθαριστές/τριες των δημόσιων σχολείων
του Δ. Αθήνας την Πέμπτη 16 Σεπτέμβρη, στη 1μμ. Η Επιτροπή τους στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ρατσιστικές απολύσεις στα σχολεία μετά από 20 χρόνια εργασίας.
Όπως αναφέρουν: «Για δεύτερη χρονιά το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτή τη φορά με υπουργό τον Μ. Βορίδη, χρησιμοποιεί το τσεκούρι των απολύσεων των μεταναστριών και μεταναστών εργαζόμενων στην καθαριότητα των δημόσιων σχολείων. Πάνω από 40 καθαρίστριες, κατά κύριο λόγο καταγωγής
από την Αλβανία, βρίσκονται στον κατάλογο των οριστικώς
απορριπτέων του Δήμου της Αθήνας με την δικαιολογία: “Δεν
προκύπτει ελληνική ιθαγένεια ή πολίτη άλλων χωρών μελών
της ΕΕ (Γενικά προσόντα επιλογής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα της ανακοίνωσης)!
…Διεκδικούμε την προώθηση άμεσα τροπολογίας για την
επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων. Απαιτούμε την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων της καθαριότητας στα σχολεία, την απασχόληση με μόνιμη και σταθερή εργασία, χωρίς
το πέταγμα στην ανεργία κάθε χρόνο με την λήξη της σχολικής χρονιάς.
Καλούμε σε συμπαράσταση και διεκδίκηση το ΕΚΑ, την
ΠΟΕ-ΟΤΑ, το Σωματείο καθαριστριών δημόσιων σχολείων α’
βαθμιας και β’ βαθμιας Αττικής, τα σωματεία του Δήμου Αθήνας, την ΟΛΜΕ, την ΔΟΕ, τους συλλόγους εκπαιδευτικών των
δημόσιων σχολείων, τους συλλόγους γονέων, τις δημοτικές
παρατάξεις και τα δημοκρατικά και αριστερά κόμματα».

ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

Κ

ινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν οι Εργάτες της Τέχνης την Τετάρτη 8/4.
Διεκδικούν να συνεχιστεί η οικονομική στήριξη και τα
επιδόματα στους εργάτες της Τέχνης για όσο διαρκούν οι συνέπειες της πανδημίας στον κλάδο τους,
οικονομικές ελαφρύνσεις, εφαρμογή παντού συλλογικών συμβάσεων καθώς και γενικότερη στήριξη με μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση στον Πολιτισμό.
Την ώρα που η τεράστια πλειοψηφία των εργαζόμενων στον κλάδο βρίσκεται χωρίς δουλειά λόγω
των υγειονομικών μέτρων, η κυβέρνηση τους χρωστάει ακόμα το επίδομα του Ιούνη, με αβέβαιο το τι
θα γίνει στο μέλλον, καθώς δεν υπάρχει κανένας
σχεδιασμός από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η συνάντηση αντιπροσωπείας με το Γενικό Λογιστήριο του
κράτους δεν έβγαλε τίποτα, όπως ήταν αναμενόμενο, παρά μόνο αναμονή όπως είπαν για τις δηλώσεις
στη ΔΕΘ.
Στην πορεία με πανό συμμετείχε η ΠΟΘΑ, ο Πανελ-

λήνιος Μουσικός Σύλλογος, το ΣΕΧΩΧΟ, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών, παράταξη της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στο ΣΕΗ, συμμετείχε στην κινητοποίηση με
το πανό «Η τέχνη δεν είναι εμπόρευμα» και κάλεσε
στην κινητοποίηση στη ΔΕΘ, μοιράζοντας την προκήρυξη του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης, που καλούσε σε συμμετοχή στα πούλμαν για το ανέβασμα.
Η συγκέντρωση από τα Προπύλαια, μεταφέρθηκε
στην πλατεία Κοτζιά και από κει, διαδήλωσε στη Σταδίου και στην Ερμού για να καταλήξει στη Μητρόπολη, για να τιμήσει τον Μίκη Θοδωράκη.
Μαζί με πλήθος μουσικών οργάνων οι διαδηλωτές
τραγουδούσαν το «θα σημάνουν οι καμπάνες», με
τον κόσμο στο δρόμο και στα τραπέζια να τραγουδά
μαζί τους, να καταχειροκροτά, να υψώνει γροθιές και
να συγκινείται. Την τελείως αντίθετη υποδοχή επεφύλλασε ο κόσμος στον Μητσοτάκη και τους υπουργούς του αργότερα, με γιουχαΐσματα και συνθήματα
όπως «Μητσοτάκη κάθαρμα».

Μ.Ν.

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
Σέρβις
2. ALATRASH MOHAMMAD-TALAL,
Λάντζα
3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Σέρβις
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σέρβις
5. ΒΕΛΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ), Σέρβις
6. ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΔΑΝΑΗ, Σέρβις
7. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,
Σέρβις
8. ΓΚΡΙΓΚΟΒΙΤΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΓΚΕΛΥ),
Μάγειρας
9. ΔΑΒΕΤΑ /ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
Σέρβις
10. ΔΑΦΝΗ ΜΑΝΤΩ, Σέρβις
11. ΖΕΡΒΟΥ ΛΥΔΙΑ, Σέρβις
12. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Σομελιέ
13. ΚΑΚΑΛΗ ΔΑΦΝΗ, Σέρβις
14. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Σέρβις
15. ΚΑΤΕΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ, Σέρβις
16. ΚΟΡΟΓΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σέρβις
17. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
Σέρβις

18. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μπουφές
19. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Σέρβις
20. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΔΑΦΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΑ), μάγειρας
21. ΜΠΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, μάγειρας
22. ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Μπουφές
23. ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, Delivery, Wolt
24. ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ, Ζαχαροπλαστείο
25. ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Σέρβις
26. ΠΗΛΙΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Σέρβις
27. ΡΑΠΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Delivery efood
28. ΡΙΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Σέρβις
29. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΧΟΥΑΝΑ),
ξενοδοχοϋπάλληλος
30. SULI PANAJOT, φούρνος
31. ΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
Delivery -efood
32. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σέρβις
33. ΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ), Σέρβις
34. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, Σέρβις

Πού γίνεται η ψηφοφορία
Εκλογικά Κέντρα για τις εκλογές
του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού νομού Αττικής
ΑΘΗΝΑ Καθημερινά 20-30/9, εκτός
Τρίτης 28/9, στο Κεντρικό Εκλογικό
Κέντρο που βρίσκεται στα γραφεία
του Συνδικάτου (Γλάδστωνος 3, στοά
Φέξη, Ομόνοια, 7ος όροφος)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δευτέρα 20/9 και Πέμπτη
30/9 12μες-8μμ Σκυλίτση 19, 3ος όροφος ΕΚΠ
ΙΛΙΟΝ Τρίτη 21/9 11πμ-7μμ Μενελάου και Χρυσηίδος, Παράρτημα του
Συνδικάτου στα Δυτικά
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 10πμ-6μμ Χαριλάου 28,
Εργατικό Κέντρο
ΓΛΥΦΑΔΑ Τρίτη 21/9 11πμ-7μμ Άλ-

σους 15, Δημαρχείο Γλυφάδας
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Τετάρτη 22/9
11πμ-7μμ Δεκελείας 97, Δημαρχείο
Νέας Φιλαδέλδειας – Χαλκηδώνας
ΛΑΓΟΝΗΣΙ Πέμπτη 23/9 10πμ-6μμ,
GRANT RESORT LAGONISI
ΚΟΡΩΠΙ Παρασκευή 24/9 10πμ-6μμ
Δ. Παπανικολάου 10, αίθουσα Εργατικού Κέντρου Λαυρίου
ΙΛΙΣΙΑ Κυριακή 26/9 10πμ-6μμ Περιάνδρου 18, παράρτημα Συνδικάτου
Οικοδόμων
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τετάρτη 29/9 11πμ-7μμ
σταθμός μετρό Περιστέρι – έναντι
Ευαγγελίστριας, Ένωση Γονέων και
Κηδεμόνων του Δήμου Περιστερίου
που βρίσκεται στο δημοτικό κατάστημα Κ30

STOP στην παιδική εργασία

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας μετά από συνάντηση με τους Ξενοδόχους προωθεί
την παιδική εργασία σε ξενοδοχεία για παιδιά πάνω από 16 ετών που μένουν
σε δομές φροντίδας ανηλίκων. Τι πιο ξεδιάντροπο θα μπορούσε να κάνει αυτή η
κυβέρνηση για να εξασφαλίσει χαμηλά μεροκάματα και υπερκέρδη για τους εργοδότες;
Αφού άφησαν 40 χιλιάδες μαθητές εκτός της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και διπλάσια παιδιά έξω από τα δημόσια νηπιαγωγεία, τώρα στρώνουν το έδαφος για τη νομιμοποίηση της παιδικής εργασίας. Ξεκινούν μάλιστα
από τα πιο ευάλωτα παιδιά, που αντί για στήριξη να τελειώσουν το σχολείο και
να συνεχίσουν στο πανεπιστήμιο, τα καταδικάζουν να γίνουν δούλοι στα κάτεργα
των μεγαλοξενοδόχων. Είναι σκανδαλώδες να βαφτίζουν αυτές τις μεθοδεύσεις
κοινωνική προστασία.
Ή μήπως σκέφτονται ότι προσφέρουν λύση στα δεκάδες χιλιάδες προσφυγόπουλα που τα έχουν καταδικάσει στην κόλαση των στρατοπέδων συγκέντρωσης
και των κλειστών δομών; Η απάντηση που πρέπει να πάρουν από το εργατικό και
αντιρατσιστικό κίνημα είναι να μπουν όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία και
να επιταχτούν τα ξενοδοχεία για να στεγαστούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες αυτά
και οι γονείς τους.

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 7
Νο 1488, 15 Σεπτέμβρη 2021

στο Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού 20-30/9

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
Τ

Στηρίζουμε-ψηφίζουμε Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα

ο αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζόμενων στον κλάδο «Καμαριέρα» κατεβαίνει στις εκλογές του
συνδικάτου μαζί με την «Αγωνιστική
Συσπείρωση» με το ψηφοδέλτιο της
«Ενωτικής Πρωτοβουλίας Αγώνα»
«Οι εκλογές του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού ν. Αττικής είναι
κομμάτι της συνέχισης της μάχης
για συλλογική σύμβαση με αυξήσεις, για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, για κατάργηση των αντεργατικών νόμων για τις υπερωρίες και
του ασφαλιστικού, για δωρεάν κοινωνικό τουρισμό, και συσπείρωση
στα συνδικάτα στους χώρους δουλειάς», αναφέρει η ανακοίνωση της
Καμαριέρας.
«…Με μεγάλες κινητοποιήσεις,
κλαδικές και πανεργατικές απεργίες, πετύχαμε νίκες και ανοίξαμε
δρόμους. Στην κόντρα με το Υπουργείο Εργασίας πετύχαμε οι αναστολές συμβάσεων να μην είναι προθάλαμος για απολύσεις παντού, οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία να είναι
επαναπροσληφθέντες είτε ανοίξει η
επιχείρηση είτε όχι, να διευρυνθεί το
ποιοι θα πάρουν επίδομα.
Χρειάστηκε οργάνωση στο συνδικάτο, κόντρα με τις γραφειοκρατικές λογικές και την ηγεσία της

20/4/21, Κινητοποίηση εργαζόμενων στον Επισιτισμό-Τουρισμό. Φωτό: Μάνος Νικολάου

ομοσπονδίας, για να αναδειχθεί αυτή η δύναμη. Δείξαμε ότι έχουμε δύναμη και πανεργατικά. Στην Πρωτομαγιά και κυρίως στις Απεργίες
για το νόμο Χατζηδάκη, χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου απήργησαν,

Ο

τα μαγαζιά κατέβασαν ρολά στην
μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων
χρόνων.
Αυτή είναι η δύναμη που μπορεί
να χτίσει την εναλλακτική απέναντι
στη βαρβαρότητα του σύγχρονου

Δ

ι εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισιτισμό στις 28 Απρίλη του 2020 κάναμε την
πρώτη διαδήλωση εργαζομένων στο κέντρο
της Αθήνας στο πρώτο lock down. Η έμπνευση υπήρχε ήδη από τις κινητοποιήσεις στις
πύλες των νοσοκομείων των εργατών της
Υγείας.
Η διαδήλωση αρχικά ήταν οργανωμένη ως
μοτοπορεία, αλλά έγινε κανονικά με τη συμβολή της Καμαριέρας, συμπαραστατών και
κόσμου του συνδικάτου που σε κόντρα με
την αστυνομία βρέθηκε σε ένα άδειο Σύνταγμα με τα πανό του. Ένα μήνα μετά στο ίδιο
σημείο η συγκέντρωση πια ήταν η πιο μεγάλη
του Συνδικάτου Αττικής τα τελευταία χρόνια.
Τέτοια ήταν η συμβολή μας με παρεμβάσεις
σε μεγάλους και μικρούς χώρους δουλειάς
και στις κινητοποιήσεις ώστε να γίνει ακόμη
πιο μεγάλη δύναμη το συνδικάτο.
Η προσπάθεια το συνδικάτο να είναι μαζικό και ανοιχτό αλλά και με απεργιακή δράση
οργανωμένη από τα κάτω ήταν στο κέντρο
της δράσης των ανθρώπων που συγκροτήσαμε την Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα, ώστε να
ξεπερνιέται ο πάγος που προσπάθησε να βάλει η γραφειοκρατία στου αγώνες ή η αναμονή στην οποία βρισκόταν σε πολλές περιπτώσεις η ηγεσία του Συνδικάτου. Αξίζει να ψηφίσει ο κόσμος του επισιτισμού και τουρισμού
την Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα για να έχει
τις αντικαπιταλιστικές φωνές η νέα Κεντρική
Διοίκηση του Συνδικάτου.

ουλεύω 20 χρόνια ξενοδοχοϋπάλληλος και δραστηριοποιούμαι ενεργά από το 2010 στο αντικαπιταλιστικό
δίκτυο της Καμαριέρας. Τα δύο τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό και τις μαζικότερες δράσεις του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού ν. Αττικής, αναδείχθηκε ο ρόλος των πρωτοβουλιών μας
και οι πολιτικές αιχμές που βάζαμε,
όπως το θέμα του ρατσισμού και του
σεξισμού.
Είναι πιο καθαρό από ποτέ σε όλους
ότι η κυβέρνηση και οι εργοδότες δεν
έχουν κανένα μέλημα για τις εργασιακές συνθήκες και την υγεία μας, παρά
μόνο τα κέρδη τους. Γι’ αυτό δεν πρέπει
να τους αφήσουμε να μας διαχωρίσουν
σε εμβολιασμένους και μη. Ο εχθρός
δεν είναι ο συνάδελφος δίπλα μας, αλλά
τα αφεντικά μας.
Οι γυναίκες είναι πλειοψηφία στον
κλάδο, με πολλές ανασφάλιστες και μετανάστριες που δεν υπάρχουν πουθενά.
Με την εργασιακή επισφάλεια, είμαστε
ακόμα πιο ευάλωτες απέναντι στη μείωση μισθών και τα ελαστικά ωράρια,
αλλά και στις σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Απέναντι σε αυτά, η λύση είναι ένα
ακόμα πιο δυνατό συνδικάτο με τις μάχες για συλλογικές συμβάσεις και ενάντια στο σεξισμό μπροστά.

Βασίλης Μυρσινιάς,

ξενοδοχοϋπάλληλος, μέλος Καμαριέρα,
υποψήφιος με την Ενωτική Πρωτοβουλία
Αγώνα

μπουφετζής, μέλος Καμαριέρα, υποψήφιος
με την Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα

Μαρία Χουάνα Σταυριανού,

καπιταλισμού. Άνεργοι, άστεγοι,
πρόσφυγες, μετανάστριες χτυπήθηκαν από τα lock down και δεν άνοιξε
ούτε ένα κλειστό ξενοδοχείο για να
έχει στέγη όποια κι όποιος είχε
ανάγκη. Εργαζόμενοι αφήνουν κα-

Κ

άθε εργοδότης πρέπει να παρέχει
στους διανομείς μηχανάκι, εξοπλισμό, σταθερό ωράριο με ρεπό, αξιοπρεπή μισθό και ένσημα. Η εστίαση
ξεκινάει από τη λάντζα, τους μάγειρες
και τους ψήστες, τους μπουφετζήδες
και τους σερβιτόρους, και μετά είμαστε εμείς. Όλοι εμείς πρέπει να παλεύουμε μαζί, ντόπιοι και μετανάστες.
Ο θεσμικός ρατσισμός έχει βοηθήσει
να ξεζουμίζονται οι μετανάστες εργάτες και εργάτριες του κλάδου χωρίς
δικαιώματα για να τα τσεπώνουν οι
επιχειρήσεις.
Πρέπει να παίρνουμε Βαρέα και Ανθυγιεινά. Κάθε μέρα έχουμε πέντε
τροχαία και κάθε μήνα πέντε θανάτους. Οι επιχειρήσεις δεν παρέχουν
τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας,
που θα έσωζε πολλές ζωές. Μέσα
στην πανδημία ήμασταν στην πρώτη
γραμμή, αλλά την ίδια ώρα οι εργοδότες απέκρυβαν κρούσματα για να μην
χάσουν υπαλλήλους. Όλοι οι διανομείς πρέπει να συσπειρωθούν στο Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού. Ο συνδικαλισμός είναι το όπλο του εργαζόμενου. Ενωμένοι μια γροθιά όλοι μαζί.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η Καμαριέρα και η Ενωτική Πρωτοβουλία
Αγώνα, που κατεβαίνει στις εκλογές
του Συνδικάτου.

θημερινά την τελευταία πνοή τους
στην άσφαλτο, για να προλάβουν τις
παραγγελίες. Τώρα η πολιτική τους
στέλνει παιδιά πρόσφυγες 16 ετών
να κάνουν τη λάντζα κοψοχρονιά σε
ξενοδοχεία. Γι’ αυτό πρέπει να τους
ανατρέψουμε.
Στην αντίσταση στις πολιτικές
φτώχειας που προσπαθεί να επιβάλει ο Μητσοτάκης αναδείχθηκε ένας
άλλος δρόμος, συνδικαλισμού και
εναλλακτικής. Η επίθεση στο συνδικαλισμό που ξεκίνησε από την
Αχτσιόγλου και συνεχίζει δριμύτερα
ο Χατζηδάκης, ως στόχο είχε να χτυπήσει την οργάνωση στο χώρο δουλειάς, το μιλητό με τους συναδέλφους εν ώρα εργασίας, την απεργία.
Αυτή τη μάχη δίνει η ΕΝΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ, η πρωτοβουλία που στηρίζεται από την
Καμαριέρα και την Αγωνιστική Συσπείρωση. Μπορεί να θέλουνε να τελειώνουν με το συνδικαλισμό, αλλά
ανοίγει η δυνατότητα για την πιο
ατόφια και από τα κάτω οργάνωση
της εργατικής τάξης.
Οργανωνόμαστε στο Συνδικάτο,
παλεύουμε μαζί, με δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά στα όργανα του
συνδικάτου».

Ο

ι εκλογές γίνονται σε μία συγκυρία που η
διαχείριση της κυβέρνησης είναι εγκληματική. Δεν έχει μείνει καμία μονάδα Υγείας λειτουργική, η Ελλάδα κάηκε από άκρη σε άκρη
με τα μέσα δασοπροστασίας διαλυμένα από
την υποχρηματοδότηση και στην ίδια κατρακύλα βρίσκονται τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Το ότι δεν έχουν περάσει όλα τα μέτρα που
έχουν ψηφίσει είναι αποτέλεσμα των αγώνων
που έχουμε δώσει ως κίνημα.
Το εκλογικό μας κατέβασμα στο Συνδικάτο
Επισιτισμού Τουρισμού είναι δεμένο με το κάλεσμα στον κόσμο να στηρίξει το συνδικάτο.
Άνθρωπο τον άνθρωπο, χώρο τον χώρο, κάναμε προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με τους
εργαζόμενους, να τους ακούσουμε, να δούμε
σε τι συνθήκες δουλεύουν. Στον κλάδο μας αυτό είναι απαραίτητο ακόμα περισσότερο καθώς
υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις συνθήκες που
επικρατούν ανάλογα το πόστο, ανάλογα το μαγαζί, ακόμα και στην ίδια γειτονιά.
Θέλουμε να μετατοπίσουμε το συνδικάτο
ώστε να βγει από τη στείρα διακηρυκτική αναπαραγωγή και τις κινητοποιήσεις οριακά επετειακού χαρακτήρα, και να το βάλουμε σε μια
πιο ανατρεπτική κατεύθυνση. Να βγει στους
χώρους και να μπει πιο ενεργά στα αχαρτογράφητα νερά των διανομέων τύπου Wolt, που
δουλεύουν ως ανεξάρτητοι συνεργάτες χωρίς
δικαιώματα. Για ένα Συνδικάτο που μαζί με
τους εργαζόμενους σχεδιάζει, υλοποιεί και
διεκδικεί.

Κωνσταντίνος Τσάνης,

Δημήτρης Λουκόπουλος,

διανομέας e-food, μέλος Καμαριέρα,
υποψήφιος με την Ενωτική Πρωτοβουλία
Αγώνα

εργαζόμενος στον Επισιτισμό, μέλος Αγωνιστική Συσπείρωση, υποψήφιος με την Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα
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Περιβάλλον

ΟΙ MED9-EU ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Έξω οι εμπρηστές του

Σ

τις 17 Σεπτέμβρη η Ελλάδα θα διοργανώσει τη Σύνοδο Κορυφής των 9
μεσογειακών κρατών της ΕΕ
(MED9EU). Ο Μητσοτάκης φιλοξενεί μία Σύνοδο - πρόκληση για τους λαούς της Μεσογείου και τα κινήματα που παλεύουν ενάντια
στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της
καταστροφής του περιβάλλοντος και την
απειλή του πολέμου.
Στα λόγια, ο στόχος της Συνόδου είναι η
συνεργασία και η υπογραφή της «Διακήρυξης των Αθηνών για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο», συνεχίζοντας αντίστοιχες πρωτοβουλίες της Γαλλίας και της ΕΕ που θα «καθαρίσουν» τη Μεσόγειο, θα μειώσουν κατά 55% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030
και θα τις μηδενίσουν μέχρι το 2050.
Στη πράξη όμως, θα είναι η Σύνοδος των
Εμπρηστών της Μεσογείου! Των εμπρηστών
του κλίματος που ευθύνονται για τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού στην
Ελλάδα και σε όλη τη Μεσόγειο και τώρα
ετοιμάζονται να λεηλατήσουν ακόμα περισσότερο τη φύση και το περιβάλλον. Πίσω
από τα παραμύθια περί «πράσινης ανάπτυξης» η πραγματική ατζέντα τους θα περιλαμβάνει τη συνεργασία των χωρών της ΕΕ και
την πριμοδότηση, με τα δισεκατομμύρια του
Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας, των
ντόπιων και διεθνών αρπαχτικών της αγοράς
(εταιρείες ορυκτών καυσίμων, βιομηχανικών αιολικών, κατασκευαστικών, μεγαλοξενοδόχων, real
estate κλπ) που θα «επενδύσουν» πάνω στα καμένα. Ο κόσμος ακόμα παλεύει να κλείσει τις πληγές του από τις φωτιές πριν ακολουθήσουν νέες
καταστροφές από τις πλημμύρες και ο Μητσοτάκης οργανώνει το μεγάλο φαγοπότι των κερδοσκόπων!
Θα είναι η Σύνοδος των εμπρηστών του πολέμου, που απειλούν την ειρήνη με τους ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των ΑΟΖ και των ορυκτών
καυσίμων. Που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για
«το δυστυχισμένο λαό του Αφγανιστάν» την ίδια
ώρα που κλείνουν ερμητικά τα σύνορα της ΕΕ για
τους πρόσφυγες που προσπαθούν να γλιτώσουν
από τη φρίκη του πολέμου αλλά και της περιβαλλοντικής καταστροφής. Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός
από τη Σύνοδο των 9 της Μεσογείου ο Μητσοτάκης θα φιλοξενεί τις ίδιες μέρες στην Αθήνα τη
Στρατιωτική Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία θα επικυρώσει την 5ετή συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για τις
βάσεις και τη στρατιωτική συνεργασία των δύο
χωρών.
Ο Μητσοτάκης θα πουλάει «πράσινη διπλωματία» χέρι-χέρι με τον Μακρόν κι εμείς, όλες και
όλοι μαζί, θα διαδηλώνουμε στο Σύνταγμα ενάντια στην κυβέρνηση και τους διεθνείς συνεργάτες
της, για να μπουν «οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη»!

Η Μεσόγειος φλέγεται!
Μόνο μέσα στο φετινό καλοκαίρι, 1,3 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη στην Ελλάδα, 1,8
εκατομμύρια στην Ιταλία, 1,5 εκατομμύρια στην
Τουρκία και από 0,5 εκατομμύρια σε Ισπανία και
Γαλλία. Ένα θλιβερό ρεκόρ καταστροφής για ανθρώπους, δάση και ζώα, που πρόσθεσε την Μεσόγειο στον παγκόσμιο χάρτη των πυρκαγιών που

κατακαίνε τον πλανήτη από τις ΗΠΑ και τον Αμαζόνιο μέχρι τη Σιβηρία. Γι' αυτό και η οργή μας ξεχειλίζει!
Ακόμα και το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης των
Ηνωμένων Εθνών για τη Μεσόγειο (MAP/UNEP) προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο μιας μη αναστρέψιμης περιβαλλοντικής
καταστροφής. Το 15% των θανάτων στη Μεσόγειο
οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που θα
μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί. Η περιοχή ρυπαίνεται με 730 τόνους πλαστικών κάθε μέρα.
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη Μεσόγειο σε
σημαντικότερο βαθμό από ότι τον μέσο όρο του
πλανήτη. Παρότι η θερμοκρασία παγκοσμίως έχει
αυξηθεί κατά 1,1 βαθμό Κελσίου, σε σχέση με την
προβιομηχανική περίοδο, στη Μεσόγειο έχει αυξηθεί κατά 1,5 βαθμό (και θα φτάσει τους 2-3
βαθμούς έως το 2050) και αυτή η αύξηση είναι
που προκαλεί όλα όσα βιώνουμε σήμερα: συστηματική αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους
και της θάλασσας με επιτάχυνση της αύξησης της
στάθμης της θάλασσας, διάβρωση των ακτών,
ερημοποίηση και ξηρασίες, έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, αύξηση των δασικών πυρκαγιών και μείωση των αποθεμάτων του γλυκού νερού.
Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν ξεδιάντροπα
την κλιματική αλλαγή ως «φυσικό φαινόμενο» για
να έχουν «άλλοθι» για αυτές τις καταστροφές αλλά και για να κρύψουν τις καταστροφικές ανεπάρκειες στην αντιμετώπισή τους.
Στην Ελλάδα, τα δασαρχεία πήραν μόλις το
1/10 του ποσού που είχαν ζητήσει για έργα πρόληψης, η Πυροσβεστική παρέμεινε διαλυμένη χωρίς επαρκές προσωπικό, χωρίς επίγεια μέσα και
εναέρια μέσα, την ώρα που εκατομμύρια πήγαν
σε μπατσικά και μπάτσους του Χρυσοχοΐδη και δισεκατομμύρια σε πολεμικά αεροπλάνα και εξοπλισμούς.

Αυτοί που δήθεν θα μας σώσουν από την
κλιματική αλλαγή είναι αυτοί που την προκαλούν! Από τις 10 μεγαλύτερες πολυεθνικές
εταιρίες του πλανήτη, οι 6 είναι εταιρίες ορυκτών καυσίμων και οι 2 είναι αυτοκινητοβιομηχανίες. 100 εταιρείες ορυκτών καυσίμων
ευθύνονται για το 71% των παγκόσμιων εκπομπών. Η πολεμική μηχανή και η πολεμική
βιομηχανία είναι ο μεγαλύτερος ρυπαντής.
Για τα κέρδη των πολυεθνικών και τις ανάγκες του ιμπεριαλισμού, ο καπιταλισμός και οι
κυβερνήσεις που τον υπηρετούν καταστρέφουν τον πλανήτη. Γι' αυτό και καμία Σύνοδος για το Κλίμα όχι μόνο δεν έχει φέρει κάποια μείωση των εκπομπών αλλά αντίθετα, οι
εκπομπές αυξάνονται!
Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα. Είναι
εξοργιστικό να μιλάει ο Μητσοτάκης και η
κυβέρνηση για «περιβαλλοντική ευαισθησία»
και «πράσινη ανάπτυξη» την ίδια στιγμή που
κάνει εξορύξεις υδρογονανθράκων. Τη στιγμή που πριμοδοτεί τους διάφορους Μυτιληναίους, Λάτσηδες και Κοπελούζους για το
ρυπογόνο Φυσικό Αέριο και τις άχρηστες
ανεμογεννήτριές τους που καταστρέφουν τα
βουνά και τα νησιά. Το πόσο άχρηστες είναι
αυτές οι δήθεν «ανανεώσιμες» πηγές ενέργειας φάνηκε μέσα στον καύσωνα, όταν κάλυψαν μόλις ένα 5% της ζήτησης και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να επαναλειτουργήσει
μονάδες της ΔΕΗ που είχε κλείσει θριαμβευτικά λίγους μήνες πριν στο όνομα της «απολιγνιτοποίησης», ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζει αυξήσεις
πάνω από 50% στα τιμολόγια της ενέργειας εξαιτίας της χρηματηστηριακής αύξησης της τιμής
του φυσικού αερίου.

Να τους σταματήσουμε!
Η προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος
είναι δική μας υπόθεση! Του κόσμου που πάλεψε
αβοήθητος με τις φωτιές και τώρα οργανώνεται
σε κάθε περιοχή για να διεκδικήσει όλα όσα δικαιούται. Των αγωνιστών/τριών που παλεύουν
ενάντια στις εξορύξεις και τις βιομηχανικές ανεμογεννήτριες. Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις της
ΔΕΗ και της ενέργειας, του νερού, των λιμανιών,
των μεταφορών. Ενάντια στην επέκταση των ΧΥΤΑ και την καύση σκουπιδιών. Που υπερασπίζονται τα δάση και τα ρέματα, τις παραλίες και τους
αιγιαλούς, τα πάρκα και τους ελεύθερους χώρους. Των εργαζόμενων και της νεολαίας που ξεσηκώνονται ενάντια στη συνολική πολιτική της κυβέρνησης κι έχουν τη δύναμη να την τσακίσουν.
Του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος που λέει ναι στους πρόσφυγες – όχι στους
φασίστες!
Συνδέουμε και γενικεύουμε τις διεκδικήσεις μας
ενάντια στον καταστροφικό καπιταλισμό και τις
κυβερνήσεις που τον υπηρετούν. Και κλιμακώνουμε οργανώνοντας μεγάλες κινητοποιήσεις, σε
συντονισμό με το παγκόσμιο κίνημα που ετοιμάζεται να βγει μαζικά στους δρόμους στις 6 Νοέμβρη, στη διάρκεια της κρίσιμης Συνόδου του ΟΗΕ
για το Κλίμα (COP26) στη Γλασκώβη, διεκδικώντας «ν’ αλλάξουμε το σύστημα – όχι το κλίμα».

Πρωτοβουλία ενάντια στην Περιβαλλοντική
Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή

Η σύσκεψη
στο Εμπρός

Α

νοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο
διαμαρτυρίας και τη διαδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου στις 7μμ,
απευθύνουν πρωτοβουλίες, κινήσεις και συλλογικότητες. Την ίδια
μέρα θα γίνει η Σύνοδος των εννέα μεσογειακών χωρών της ΕΕ
και στην Αθήνα θα συνεδριάζει η
Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ.
Η απόφαση πάρθηκε την Παρασκευή 10/9 σε μαζική σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Εμπρός στην Αθήνα μετά
από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας
ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική αλλαγή και με τη διαδικτυακή συμμετοχή αγωνιστών-τριών από την
Εύβοια και άλλες περιοχές.
Τον λόγο πήρε πρώτος ο Γιάννης Σηφακάκης από την Πρωτοβουλία ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή που κατέληξε προτείνοντας ένα πρόγραμμα δράσης
και συντονισμού με πρώτο βήμα
την διοργάνωση συλλαλητηρίου
στις 17/9 μέρα της Συνόδου των
MED9 στην Αθήνα και επόμενο
μεγάλο σταθμό νέο συλλαλητήριο την παγκόσμια μέρα δράσης
το Σάββατο 6 Νοέμβρη, τις μέρες που στην Γλασκώβη, θα συνέρχεται η Παγκόσμια Διάσκεψη
του ΟΗΕ για το κλίμα (31/1012/11). «Χρειάζεται να συντονίσουμε τα βήματα μας για να γίνουν μεγάλα συλλαλητήρια, να
ενωθούν όλα τα κομμάτια που
παλεύουν και αυτός είναι και ο
στόχος της σημερινής σύσκεψης», τόνισε.
«Έρχομαι από την πρώτη κοινότητα του Πειραιά όπου εδώ και
τρία χρόνια έχουμε αναπτύξει
ένα πολύ ζωντανό κίνημα απέναντι στην Cosco που όπως φαίνεται δεν αγόρασε μόνο το λιμάνι αλλά και το δικαίωμα να επεκτείνεται στη θάλασσα και στις
παραλίες», τόνισε η Δήμητρα Βήνη από την Κίνηση Όχι λιμάνι
στην Πειραϊκή. «Σε αυτά τα δύο
χρόνια που η Cosco έχει ξεκινήσει το νέο λιμάνι στην Πειραϊκή
έχουμε νοιώσει στο πετσί μας τι
θα πει να καταστρέφεται καθημερινά η θάλασσα. Να πετάγονται
σε αυτήν μπάζα και επιβλαβή,
τοξικά βυθοκορήματα καταστρατηγώντας όλους τους περιβαλ-
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Περιβάλλον

κλίματος και του πολέμου!
λοντικούς όρους, με την ανοχή της
πολιτείας στο σύνολό της, που υποκριτικά μιλάει για πράσινη ανάπτυξη. Σαφώς και δεν είναι η “σωτηρία
της Μεσογείου” αυτό που έρχονται
να συζητήσουν στη Σύνοδο όταν
συγχρόνως σχεδιάζουν καινούργια
κρουαζιερόπλοια, νέα λιμάνια, όταν
καταστρέφουν το περιβάλλον με τη
δικαιολογία ότι ήδη είναι “τροποποιημένο” στον Πειραιά».
«Οι φετινές φωτιές ανέδειξαν μια
διάσταση που είχε υποτιμηθεί από
τα περιβαλλοντικά κινήματα. Δεν μιλάμε μόνο για τις άμεσες περιβαλλοντικές επιθέσεις που περνάνε μέσα από τα τελευταία νομοσχέδια
(όπως αυτό που φέρνει τις επόμενες εβδομάδες ο Γεωργιάδης για
«επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων») αλλά και όλα εκείνα για τα
οποία ευθύνονται διαχρονικά οι κυβερνήσεις των τελευταίων τριάντα
χρόνων: Τη διάλυση των δασικών
υπηρεσιών και όλων των υπηρεσιών
διαχείρισης των δασών, την ενσωμάτωση της πυροσβεστικής στα σώματα ασφαλείας, την υποστελέχωση
της πυροσβεστικής υπηρεσίας», τόνισε η Εμμανουέλα Τερζοπούλου
από την Κίνηση για την προστασία
του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.
«Τα περιβαλλοντικά κινήματα δεν
μπορούν να τα παλέψουν όλα αυτά
από μόνα τους, χρειάζεται σύνδεση
με τους αγώνες των εργαζόμενων
που παλεύουν για προσλήψεις, τους
δασολόγους που είναι άνεργοι και
δεν τους προσλαμβάνουν. Η κυβέρνηση, μετά απ’ όσα έγιναν, αντί να
παραιτηθεί διατείνεται ότι “πέτυχε
τον στόχο” της και ετοιμάζει στην
Εύβοια, όπως έκανε και στο Μάτι,
νέο “πολεοδομικό σχέδιο” εκεί που
πριν ήταν δάσος. Πάνε από ψέμα σε
ψέμα και είναι μονόδρομος να υπάρχει απάντηση στη Σύνοδο των Med9,
να συσπειρώσουμε όλους όσους
αγωνίζονται για το περιβάλλον».
«Η Πρωτοβουλία ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και την
κλιματική αλλαγή ιδρύθηκε με στόχο
να αντιμετωπίσει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και να συντονιστεί
με το παγκόσμιο κίνημα. Την πρώτη
φορά που βρεθήκαμε στο δρόμο
πριν δύο χρόνια στο Σύνταγμα ήταν
μαζί με τους μαθητές που διοργάνωσαν μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση
για την κλιματική αλλαγή», είπε ξεκινώντας την ομιλία της η Ελένη Πορτάλιου κάνοντας μια μικρή αναδρομή στις δράσεις των τελευταίων
χρόνων. «Τα κινήματα πρέπει να είναι και τώρα στην πρώτη γραμμή και
στην παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα και για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων από τις κυβερνήσεις» τόνισε ενώ μετέφερε και την

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
17/9, 7μμ Σύνταγμα

Στο πάνελ των ομιλητών από αριστερά προς τα δεξιά η Δήμητρα Βήνη, η Ελένη Πορτάλιου και ο Γιώργος Ράγκος.
Στο μικρόφωνο η Μαρία Σωτηροπούλου. Φωτό: Γιώργος Πίττας

εμπειρία από την επίσκεψή της στο
πυρόπληκτο χωριό Παπάδες στην
Εύβοια στα πλαίσια πρωτοβουλίας
που πήρε η Δημοτική Συνεργασία
Αργυρούπολης-Ελληνικού.
«Ζω πάρα πολλά χρόνια εδώ στην
Βαρυμπόμπη. Έχουμε ζήσει πολλές
φωτιές αλλά σαν και αυτή, καμία.
Έδειξε την φοβερή ανικανότητα -το
λιγότερο- μιας κυβέρνησης που στήριξε όλη της την προεκλογική εκστρατεία στο μακεδονικό, στο Μάτι
και στην Μάνδρα. Δεν είχαν κάνει
ούτε μια πρόσληψη, δεν είχαν λάβει
ούτε μια πρόνοια π.χ. για αντιπυρικές ζώνες, τα άφησαν όλα στην τύχη τους. Είχαμε άπειρη αστυνομία
και καθόλου πυροσβέστες», τόνισε η
Δήμητρα Σιμιανοπούλου, πυρόπληκτη από την Βαρυμπόμπη. «Και τώρα, με την επόμενη μέρα να μας έχει
βρει στο δρόμο, ασκεπείς και περίπου αβοήθητους, ετοιμάζουν, λένε,
“επενδύσεις” στην ευρύτερη περιοχή.

Η οργή να γίνει δράση
Όλο αυτό πρέπει να γίνει δύναμη
και να εκφραστεί μαζικά με διαμαρτυρία. Αποτελούν εμπαιγμό οι σύνοδοι των ηγετών για την κλιματική αλλαγή όταν τα έκαναν έτσι όπως τα
έκαναν το καλοκαίρι. Χρειάζεται να
διαμαρτυρηθούμε όλοι μαζί για την
κλιματική αλλαγή και ο καθένας
στον τόπο του, εμείς εδώ στη Βαρυμπόμπη, να μη γίνει ένα νέο πεδίο
εκμετάλλευσης μεγαλοεπενδυτών.
Θα προσπαθήσουμε να είμαστε στη
διαμαρτυρία της Παρασκευής και να
διεκδικήσουμε τα αυτονόητα».
«Έχω συμμετάσχει και στο παρελθόν σε δράσεις που είχατε πάρει και
είμαι σήμερα εδώ προκειμένου να
ενημερώσω την Κίνηση Κατοίκων

της 6ης δημοτικής κοινότητας Αθήνας για τη σημερινή πρωτοβουλία»,
τόνισε η Μαρία Τοπαλιάν. «Θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία πρέπει
να απλωθεί όσο γίνεται περισσότερο. Τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που βιώνουμε στην “πίσω
αυλή” της Αθήνας είναι αλληλένδετα
με τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στις γειτονιές μας, για παράδειγμα, οι μετανάστες, ένας μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της πόλης, που έχουν εγκαταλειφθεί εντελώς από αυτήν την
κυβέρνηση».
«Μετά από τόσα εκατομμύρια κόσμο πάνω στον πλανήτη, ήρθε και η
δική μας σειρά να νοιώσουμε στο
πετσί μας το δόγμα του σοκ», τόνισε
η Μαλάμω Στεργίου, κάτοικος της Β.
Εύβοιας. «Έχουμε ζήσει πυρκαγιές
αλλά ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια πυρκαγιά τέτοιας έκτασης και
έντασης και μάλιστα με μηδέν μποφόρ. Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός
να χρησιμοποιεί σαν άλλοθι την κλιματική αλλαγή και το Μάτι. Ίσα-ίσα
αφού τα ήξερε όλα αυτά, θα έπρεπε
να είχε εξοπλίσει, την πυροσβεστική,
την δασοπυρόσβεση, τους πάντες,
να είναι έτοιμη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Και υπήρξαν φέτος πάρα πολλές, όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά σε όλη τη Μεσόγειο και παγκόσμια.
Το θέμα των πυρκαγιών και της
κλιματικής αλλαγής δεν είναι τοπικό,
τα δάση που καίγονται στον Αμαζόνιο δεν είναι τοπικό θέμα. Πρέπει να
δραστηριοποιηθούμε όλοι, να συντονιστούμε, να οργανωθούμε σωστά
έτσι ώστε η αλληλεγγύη να γίνει διεθνής, να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτήν την απειλή με την
προοπτική της νίκης και όχι απλά

κάνοντας αγώνα για τον αγώνα».
«Μέσα στο καλοκαίρι, στα Πατήσια και στην Κυψέλη -στην οδό Ιακωβάτων, στην οδό Κρίσης, στο 8ο
σχολείο Νικοπόλεως- σωματεία,
συλλογικότητες, δημοτικές κινήσεις,
εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές
δώσαμε από κοινού αγώνες ενάντια
στην τοποθέτηση κοντέινερ για νήπια στις αυλές των σχολείων (γιατί
δύο χρόνια δεν μπόρεσε ο Μπακογιάννης να βρει κανονικά κτίρια) και
στα λιγοστά πάρκα που υπάρχουν
στην περιοχή μας ξεριζώνοντας δένδρα», τόνισε Ευγενία Βρούσο. «Δεν
τους ενδιαφέρουν ούτε τα παιδιά
ούτε το περιβάλλον, θεωρούν τις
γειτονιές μας του πεταματού, γι’ αυτό και θα διαδηλώσουμε στις 17 του
Σεπτέμβρη, ώστε το περιβάλλον και
οι ζωές μας να είναι πάνω από τα
κέρδη τους».
«Το πρόβλημα με τον καπιταλισμό
είναι ότι δεν νοιάζεται για τα προβλήματα αλλά ότι βρίσκει ευκαιρία
μέσα από το προβλήματα να βγάζει
κέρδη. Ενόψει της συνάντησης των
επτά της Μεσογείου θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί με τα πανό μας και
τα κινήματά μας – τους χρωστάμε
μια μεγάλη απάντηση για τις πρόσφατες πυρκαγιές αλλά και γιατί η
πολιτική που θα εφαρμοστεί για να
επουλωθούν οι πληγές θα τις κάνει
χειρότερες», τόνισε ο Γιάννης Χαραλαμπάκης από τον Πειραιά και από
το ΜέΡΑ 25.
«Σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις καταφέραμε να ακυρώσουμε
ένα από τα πιο καταστροφικά έργα,
την τοποθέτηση αιολικών σταθμών
σε 14 προστατευόμενες νησίδες του
Αιγαίου, ενδεικτικό ότι και λίγοι άνθρωποι, πολλές φορές μπορούν να
καταφέρουν μεγάλα πράγματα», εί-

πε ανάμεσα σε άλλα ο Άλεξ που
συμμετέχει στην Κίνηση για την
Προστασία των Νησίδων του Αιγαίου. «Ήθελα να πω συγχαρητήρια
για το γεγονός ότι η σημερινή εκδήλωση γίνεται εδώ στο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός, μια κατάληψη με μεγάλη ιστορία. Ήδη άκουσα
πολλά κινήματα παρόντα εδώ απόψε, πολύ θετικό αυτό, αλλά πρέπει
να ανοίξει ακόμα περισσότερο το
φάσμα για όλες τις μάχες που έχουμε να δώσουμε».
«Σε σχέση με τα αιτήματα, είναι
σημαντικό και θα πρέπει να απαιτήσουμε να επιστρέψει η δασοπυρόσβεση στην δασική υπηρεσία και να
φύγει από την πυροσβεστική που είναι υπεύθυνη για τον αστικό ιστό»,
τόνισε η Μαρία Σωτηροπούλου από
το περιβαλλοντικό δίκτυο Support
Earth. «Να συντονιστούμε για το κάλεσμα στην κινητοποίηση την Παρασκευή, το οποίο και θα μεταφέρουμε στη συνέλευσή μας, και να δούμε
αν μπορεί να γίνει και πανελλαδικά
και συντονισμένα την ίδια μέρα και
σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Ο κόσμος είναι έτοιμος, οι άνθρωποι πλέον είναι παντού ξεσηκωμένοι».
«Έχω αγωνιστεί για τον πολύπαθο
Ασωπό και τελευταία αγωνίζομαι μαζί με τα παιδιά για το λιμάνι του Πειραιά αλλά θέλω να τονίσω ότι με
όλα αυτά τα οποία κάνουν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο σε συνεργασία με τις εταιρίες των ορυκτών
καυσίμων δεν θα καταφέρουν να εμποδίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας γιατί σαν μόνο στόχο έχουν το
κέρδος μέσα από τη λεγόμενη “πράσινη ανάπτυξη”», τόνισε ο Δημήτρης
Τζαβάρας. «Δεν θέλουν να σώσουν
το περιβάλλον, θέλουν να κερδίσουν
από το περιβάλλον».
«Παρόλο που μπροστά μας έχουμε μόνο μια εβδομάδα θα πρέπει να
πάρουμε πολύ θαρρετά την πρωτοβουλία και από σήμερα κιόλας να
γνωστοποιήσουμε σε όλα τα δίκτυα,
τους συλλόγους γονέων, τα σωματεία για το συλλαλητήριο στις 17 Σεπτέμβρη. Να κινητοποιήσουμε ξανά
τη νεολαία που έδωσε το παρών μαζικά στη διαδήλωση που έγινε στις 9
Αυγούστου, με εξορμήσεις στα σχολεία», τόνισε η Κατερίνα Πατρικίου
από τα κινήματα ενάντια στον ΧΥΤΑ
της Φυλής που παρέμβηκε στη συζήτηση από την Θεσσαλονίκη, όπου
συμμετείχε σαν υγειονομικός στην
διαδήλωση στην ΔΕΘ.
Ενώ ο Γιώργος Ράγκος που συντόνισε τη συζήτηση, κλείνοντας ενημέρωσε ότι υπάρχει ήδη διεθνές κάλεσμα για αποχή για το κλίμα από
τους μαθητές στα σχολεία, στις 24
Σεπτέμβρη.

Γ.Π.

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1488, 15 Σεπτέμβρη 2021

Θεσσαλονίκη, 10-11 Σεπτέμβρη

Ρεπορτάζ: Λένα Βερδέ, Στέλιος Μιχαηλίδης, Γιώργος Πίττας

Τα Νοσοκομεία
μπροστά!

Ένα είναι το
σύνθημα που
όλους μας
ενώνει…

Μ

ε την μεγάλη απεργιακή διαδήλωση των υγειονομικών από δεκάδες νοσοκομεία όλης της
χώρας άνοιξε την Παρασκευή 10 Σεπτέμβρη το αγωνιστικό διήμερο στη Θεσσαλονίκη. Εργαζόμενοι και
εργαζόμενες όλων των ειδικοτήτων και σχέσεων εργασίας, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι μαζί, έκφρασαν την οργή τους για τη δολοφονική διαχείριση
της πανδημίας και τις νέες επιθέσεις της κυβέρνησης στο ΕΣΥ.
Το φετινό «Καραβάνι της Υγείας», όπως έχουν
ονομαστεί οι κινητοποιήσεις που τα τελευταία χρόνια
γίνονται την παραμονή των συλλαλητηρίων στη ΔΕΘ,
ήταν το μαζικότερο από το 2016 όταν και ξεκίνησαν.
Στο κέντρο ήταν η αντίσταση στις χιλιάδες απολύσεις και την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ που προωθεί η
κυβέρνηση με πρόσχημα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Αλλά και η διεκδίκηση όλων των αιτημάτων του
υγειονομικού κινήματος, τις μαζικές προσλήψεις και
μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων, την ένταξη στα
ΒΑΕ, την αύξηση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων για υποδομές και εξοπλισμό που να καλύπτουν
όλες τις ανάγκες.
Η συγκέντρωση έγινε νωρίς το πρωί στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Από τα πρώτα πανό που άνοιξαν
ήταν των Συλλόγων Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα
και το ΓΝΑ Γεννηματάς, της Επιτροπής Αγώνα του
Έλενα Βενιζέλου και του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Εκεί διαδήλωσαν οι απεργοί από ακόμα 11 νοσοκομεία και άλλες δομές Υγείας της Αθήνας (Αττικό,
Ασκληπιείο Βούλας, Λαϊκό, ΚΥ Ελευσίνας, Ερυθρός,
Παμμακάριστος, Τζάνειο, Ευαγγελισμός, Αγία Όλγα,
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ΚΥ Περιστερίου) που ταξίδεψαν για τη διαδήλωση με το λεωφορείο του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Στη συνέχεια άνοιξε το πανό του Σωματείου Εργαζόμενων στο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης και πολλών ακόμα Νοσοκομείων: Παπαγεωργίου, Κιλκίς, Γουμένισσας, Σερρών, Λάρισας,
Άρτας. Ένα μεγάλο «Ντροπή» έγραφε το πανό του
Σωματείου του ΕΚΑΒ.
Με σφυρίχτρες, αυτοσχέδια πλακάτ και μαύρα
μπαλόνια στα χέρια, οι διαδηλωτές/τριες ξεκίνησαν
μια πορεία πολλών χιλιομέτρων ως το κέντρο της πόλης. Στη διαδρομή, μέσα σε πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα, ενώθηκε μαζί τους το Σωματείο Εργαζόμενων στο Θεαγένειο. Το ίδιο επαναλήφθηκε λίγο
μετά και με το Σωματείο του ΑΧΕΠΑ, που στο ένα
από τα τρία πανό του είχε ένα τεράστιο «Μητσοτάκη
παραιτήσου». Σε όλη τη διάρκεια, μαζικά οι περαστικοί έκφραζαν τη συμπαράστασή τους στους υγειονομικούς με επευφημίες και υψωμένες γροθιές.
«Πλεύρη-Μητσοτάκη ακούστε το καλά, όλοι οι εργαζόμενοι θα μείνουν στη δουλειά», «Μητσοτάκη κάθαρμα» και «Λιτότητα απολύσεις τρομοκρατία, κάτω
η Νέα Δημοκρατία» ήταν τα συνθήματα που κυριάρχησαν και κορυφώθηκαν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης όπου κατέληξε η πορεία. Όλοι
όσοι μίλησαν στην Εργατική Αλληλεγγύη έδειξαν τη
διάθεση και την αποφασιστικότητα που κυριαρχεί
στον κλάδο για κλιμάκωση του αγώνα. Η εικόνα αυτή
αποτυπώθηκε τόσο στη συνέλευση του Συντονιστικού Νοσοκομείων αμέσως μετά, όσο και στις νέες
απεργιακές αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της
ΠΟΕΔΗΝ το ίδιο απόγευμα (βλέπε σελίδες 4-5). Αλλά και στη δυναμική παρουσία των υγειονομικών
στην πανεργατική πολιορκία του Μητσοτάκη την
επόμενη μέρα.

Τ

10/9, Το “Καραβάνι της Υγείας” στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

11/9, Οι εργαζόμενοι των Βιομηχανικών Λιπασμάτων Καβάλας στη διαδήλωση στη ΔΕΘ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Μήνυμα κλιμάκωσης του αγώνα
«Θ

α του φάμε το λαρύγγι», λέει μεταφορικά ο σύζυγός μου για το
Μητσοτάκη. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να
δείξουμε τη δύναμή μας.
Όλος ο λαός, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, χρειάζεται να είμαστε μαζί. Δεν
παλεύουμε ο ένας ενάντια στον άλλο, αλλά μαζί για να τους γκρεμίσουμε. Για να
είμαστε όλοι οι άνθρωποι ίσοι. Να έχουμε
τη ζωή μας όπως τη θέλουμε και μας αξίζει. Με αγάπη, ειρήνη, σύμπτυξη των λαών. Για να ταξιδεύουμε από χώρα σε χώρα, να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, να ερχόμαστε σε επαφή με άλλες κουλτούρες.
Τις ανάγκες που έχω εγώ για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, τις έχουν όλες οι γυναίκες και οι άνθρωποι του πλανήτη. Αυτό πιστεύω κι έτσι σας το λέω. Κι αυτοί πρέπει
να φύγουν, γιατί μας ροκανίζουν την ψυχή.

Ε

ίμαστε εδώ για τους συναδέλφους μας που έχουν μπει σε διαθεσιμότητα με
συνέπεια την απόλυση, για τις προσλήψεις που είναι αναγκαίες, για τα ΒΑΕ.
Αυτά είναι τα βασικά αιτήματα. Στο Ιπποκράτειο είναι γύρω στα 120 άτομα, κυρίως διοικητικό προσωπικό, σε αναστολή κι ήδη έχει βγει προκήρυξη για εργολάβους και τρίμηνες συμβάσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να αγωνιστούμε όλοι για να παραμείνει το προσωπικό και να γίνουν οι προσλήψεις που πρέπει. Υπάρχει συρρίκνωση εδώ και καιρό σε όλα, γιατί η ΝΔ θέλει να περάσει την ιδιωτικοποίηση του
ΕΣΥ. Εμείς στα νοσοκομεία το βλέπουμε ότι ο κόσμος καταφεύγει στα ιδιωτικά
διαγνωστικά και κλινικές. Αυτή είναι η πολιτική του Μητοστάκη. Σήμερα έχει πολύ
κόσμο, όλος ο λαός είναι αγανακτισμένος, όχι μόνο οι επαγγελματίες υγείας. Και
αυτό σημαίνει ότι θα γίνει συσπείρωση και με άλλους κλάδους.

Αναστασία Σαχινίδου, νοσηλεύτρια καρδιολογικής κλινικής,
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Ε

χουμε μια κυβέρνηση και μια άρχουσα τάξη που πρώτη φορά μετά τη χούντα πετάει τόσες χιλιάδες εργαζόμενους εκτός ΕΣΥ.
Όλοι αυτοί ήταν τόσο καιρό στον αγώνα ενάντια στην πανδημία και τώρα ξαφνικά έγιναν
υγειονομική βόμβα. Είναι καθαρά τιμωρητικό. Ο
σκοπός τους είναι η υποταγή του κόσμου και η
ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, την είχαν εξαγγείλει,
δεν το κρύβουν. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί
από όλους μας. Κάποια πράγματα μας ακουμπάνε όλους, ο μισθός είναι δικαίωμα όλων. Έχω
τέσσερα παιδιά, έχω βιώσει την ανεργία και ξέρω. Δεν είμαι αισιόδοξος, ποτέ δεν κερδίζουμε
εύκολα. Όμως οι αγώνες κερδίζονται όταν όλοι
επαναστατούν.

ίμαστε εδώ για να πούμε
όχι στις αναστολές και να
απαιτήσουμε προσλήψεις
προσωπικού.
Γιατί και πριν τις αναστολές
υπήρχε σοβαρό πρόβλημα
στα νοσοκομεία και τώρα
ακόμα περισσότερο. Πώς
αλήθεια θα διασπείρει τον κορονοϊό στους ασθενείς ένας
ανεμβολίαστος που δουλεύει
σε κλινική κόβιντ; Αφού εκεί
οι ασθενείς έχουν ήδη κόβιντ.
Ή σε άλλα πόστα, πχ η τηλεφωνήτρια ή ένας τεχνικός
που δεν έχει επαφή με ασθενείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν
τους νοιάζει η υγεία, αν τους
ένοιαζε θα έφερναν κόσμο
στα νοσοκομεία. Εμείς οι
τραυματιοφορείς έχουμε πολλά προβλήματα, κυρίως ορθοπεδικά, μυοσκελετικά κλπ
γιατί είμαστε λίγοι και τρέχουμε όλη μέρα. Θα συνεχίσουμε
τον αγώνα.

Διαμάντης Καραγιώργος, οδηγός, ΨΝΘ

Παναγιώτης,

Ζαχαρένια Πατρικίου,
νοσηλεύτρια, ΚΥ Περιστερίου

Έ

τραυματιοφορέας, Τζάνειο

Ε

ίμαστε υπέρ του εμβολιασμού και κατά της υποχρεωτικότητας. Είμαστε
εδώ για να φωνάξουμε για τα δίκαια αιτήματά μας, δηλαδή μονιμοποίηση όλων
των συμβασιούχων, ένταξη στα ΒΑΕ.
Στο νοσοκομείο Σερρών γύρω στα 150
άτομα είναι συμβασιούχοι, πρώην εργολαβικοί, ΟΑΕΔ, επικουρικό προσωπικό.
Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να γίνουν μόνιμοι. Έβαλαν πλάτη στην πανδημία και δεν μπορεί η κυβέρνηση να τους
εμπαίζει. Το νοσοκομείο μας, όπως και
όλη η Βόρεια Ελλάδα, στο δεύτερο κύμα
της πανδημίας χτυπήθηκε σφοδρά. Δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση κι όλοι οι συνάδελφοι ήταν παρόντες. Αυτή τη στιγμή
γύρω στα 130 άτομα είναι σε αναστολή
και το πρόβλημα είναι μεγάλο. Θα συνεχίσουμε με κινητοποιήσεις, απεργίες,
στάσεις εργασίας και όσο περνάει ο καιρός ακόμα πιο δυνατά και πιο μαζικά. Τώρα μονιμοποίηση όλων, έξω οι ιδιώτες
από τα νοσοκομεία.

Κωνσταντίνος Πετρίδης,
εργαζόμενος φύλαξης,
νοσοκομείο Σερρών

Ε

ίναι ιδιαίτερη μέρα για την εργατική τάξη η σημερινή καθώς με αφορμή τη ΔΕΘ, εκφράζουμε με
μαζικό κι ορμητικό τρόπο την αντίθεσή μας στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του Χατζηδάκη.
Ο Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει ένα ξέχειλο ποτάμι οργής κι αγανάκτησης. Είναι η αρχή για την πτώση αυτής της κυβέρνησης και η αρχή του ξεδιπλώματος νέων αγώνων. Αργά ή γρήγορα η εργατική τάξη με
αυτούς τους αγώνες θα θέσει νέα πολιτικά δεδομένα.
Οι επιθέσεις της κυβέρνησης έχουν να κάνουν με την
κρίση της άρχουσας τάξης. Σαν τις βδέλες προσπαθούν να ρουφήξουν το αίμα των εργαζομένων για να
επιβιώσουν οι ίδιοι. Τόσο σε επίπεδο εργασιακό όσο
και στο ζήτημα του περιβάλλοντος και της κλιματικής
αλλαγής, ο αγώνας είναι θέμα ζωής και θανάτου για
την εργατική τάξη.

Πέτρος Πομόνης, εργαζόμενος ΕΡΤ3

Ο

Μητσοτάκης εκτελεί τα μεγάλα σχέδια των βιομηχάνων. Προχώρησε
στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ αλλά αυτό δεν συγκρίνεται καν με το
μεγάλο έγκλημα που συντελείται ταυτόχρονα.
Η περιβαλλοντική καταστροφή που επιχειρείται μέσω των ΑΠΕ είναι τεράστια. Στην περιοχή μας παραμένουν δεκάδες ανοιχτά ορυχεία παρότι
σταμάτησε η εξόρυξη, που καθημερινά αυτοαναφλέγονται και παράγουν
μονοξείδιο του άνθρακα που είναι πολύ επικίνδυνο. Παραμένουν ανοιχτοί
τάφροι 300 μέτρων βάθους και χιλιομέτρων πλάτους που δεν πρόκειται να
κλείσουν ποτέ. Και η κυβέρνηση έκανε νόμο που σταματά τη ΔΕΗ από το
να έχει την ευθύνη σύμφωνα με τους περιβαλλοντολογικούς κανόνες. Υποτίθεται θα φτιάξει μια εταιρεία που στο βαθύ μέλλον θα κλείσει αυτά τα
ορυχεία. Από την άλλη μεριά δε λέει να αφήσει ούτε βουνό ούτε λιβάδι χωρίς ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζουν βιομηχανίες καύσης σκουπιδιών. Μιλάμε για περιβαλλοντολογική κόλαση. Όλα
αυτά θα τα πληρώσουμε εμείς. Ο λαός θα είναι αυτός που έχει το μεγάλος
κόστος, όχι μόνο γιατί καταστρέφεται ο κόσμος που ζει, αλλά και γιατί θα
το πληρώσει από την τσέπη του. Το ρεύμα θα ακριβύνει, το περιβάλλον καταστρέφεται και απολύονται χιλιάδες εργάτες.

Σπύρος Κωνσταντινίδης, εργάτης στη ΔΕΗ

Ο

ι επιθέσεις της Κεραμέως μας έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και γι’ αυτό ήρθαμε να διαδηλώσουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους ενάντια
στην κυβέρνηση.
Με το νέο νόμο της Κεραμέως προωθούνται τα ιδιωτικά κολλέγια. Πετάχτηκαν πολλά παιδιά εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είχαμε πολλούς συμμαθητές/
τριες που κοπήκαν λόγω της ΕΒΕ. Αλλά όταν αγωνιζόμαστε πετυχαίνουμε και νίκες όπως το πάγωμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Πιστεύω ότι πρέπει να κατέβουμε όλοι στους δρόμους και να συνεχίσουμε συλλογικά τον αγώνα.

Θέμις, φοιτήτρια Πάτρα

Ε

ίμαστε σε αναστολή εργασίας. Υπάρχουν οικογένειες σαν τη δική μας που είναι και οι δύο σύζυγοι σε αναστολή.
Μας λέγανε ήρωες και μας χειροκροτούσαν και τώρα μας αφήνουν χωρίς δουλειά. Δεν είμαστε κατά του εμβολίου, ούτε αντιεμβολιαστές. Είμαστε κατά της υποχρεωτικότητας. Στοχοποιούμαστε ως
ένα σκαλοπάτι για να προχωρήσει παρακάτω τις επιθέσεις. Επόμενο
βήμα είναι η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.

Δημήτρης, εργαζόμενος ΕΚΑΒ

Η

έλουμε να μονιμοποιηθούμε ως καθαρίστριες. Να
μην μπαίνουν οι εργολάβοι και να εκμεταλλεύονται τη δουλειά μας.
Συνολικά δουλεύουμε 30 άτομα στη ΣΤΑΣΥ, με σύμβαση που έχει λήξει και δουλεύουμε με προσωρινή
διαταγή. Είμαστε εδώ με το ΣΕΛΜΑ και διαδηλώνουμε
για τη δουλειά μας.

κυβέρνηση μας κοροϊδεύει. Είμαστε παράνομα απολυμένοι. 133 οικογένειες στο δρόμο με την ανοχή της κυβέρνησης.
Παρότι ο Χατζηδάκης υποσχέθηκε ότι θα έκανε κάτι για το θέμα μας, δεν
έκανε τίποτα. Έκανε πλάτες στο Λαυρεντιάδη. Έχουμε κατέβει μαζικά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Βρήκαμε και τον Χατζηδάκη. Την ώρα που 133 οικογένειες πετιούνται στην ανεργία, αυτός έπινε αμέριμνος τον καφέ του. Ε,
πήγαμε κι εμείς να μιλήσουμε μαζί του. Μας είπε ότι θα μας βάλει σε προγράμματα του ΟΑΕΔ. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλει να δώσει λύση στο πρόβλημά μας. Όλη η κυβέρνηση για τον Λαυρεντιάδη δουλεύει.

Άννα, καθαρίστρια στο Μετρό

Νίκος, εργάτης ΒΦΛ Καβάλας

Θ

ο σύνθημα «Κάτω η Νέα Δημοκρατία» κυριάρχησε
στη μαζική και οργισμένη πανεργατική διαδήλωση
με την οποία κορυφώθηκε το διήμερο αντίστασης το
Σάββατο 11/9 στη ΔΕΘ. Την ώρα που ο Μητσοτάκης
ανακοίνωνε το νέο πακέτο παροχής… data από το βήμα του Βελίδειου, χιλιάδες εργαζόμενοι/ες και φοιτητές/τριες γέμιζαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
Δυναμική παρουσία είχαν τα μπλοκ του Συντονισμού Εργατικής Αντίστασης και του Συντονιστικού
Νοσοκομείων που ξεκίνησαν με προσυγκέντρωση
στην Εγνατίας και Αγ.Σοφίας. Εκεί ενώθηκαν με την
πορεία των φοιτητικών συλλόγων που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στο Πολυτεχνείο και βάδισαν προς
τη συγκέντρωση των εργατικών συνδικάτων στο
Άγαλμα Βενιζέλου. Ανάμεσα στα σωματεία και τις κινήσεις που διαδήλωσαν με το Συντονισμό, ήταν σωματεία νοσοκομείων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης
και άλλων πόλεων που για δεύτερη μέρα έδωσαν μαζικό παρών ενάντια στις απολύσεις του Πλεύρη. Μαζί
τους βάδισαν εργαζόμενοι/ες από δεκάδες εργατικούς χώρους. Οργανωμένη παρουσία είχαν αγωνιστές κι αγωνίστριες από το Υπουργείο Οικονομικών,
η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών, η ΚΕΕΡΦΑ, οι
φοιτητές/τριες του ΣΕΚ στις Σχολές κ.α. Στην προσυγκέντρωση Εγνατίας κι Αγ. Σοφίας συμμετείχαν
επίσης η Επιτροπή Διανομέων και οργανώσεις της
επαναστατικής αριστεράς.
Το μπλοκ που ξεκίνησε από την προσυγκέντρωση
του Συντονισμού μεγάλωσε κι άλλο όταν ενώθηκε με
τα εργατικά συνδικάτα λίγες δεκάδες μέτρα παρακάτω. Ανάμεσα στα σωματεία που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο που κάλεσαν ΑΔΕΔΥ κι ΕΔΟΘ, ήταν οι εργάτες των Βιομηχανικών Λιπασμάτων από την Καβάλα – που νωρίτερα «τα έψαλλαν» στον Χατζηδάκη,
την ώρα που ο υπουργός Εργασίας έπινε αμέριμνος
τον καφέ του κοντά στη συγκέντρωση.
Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία προσφύγων από το
Αφγανιστάν φωνάζοντας συνθήματα στη γλώσσα
τους και κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «stop killing
Afghanistan».
Στο συλλαλητήριο των συνδικάτων συμμετείχαν μεταξύ άλλων το ΣΕΛΜΑ, το σωματείο του ΟΑΣΘ, η
ΕΝΙΘ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, σωματεία
νοσοκομειακών, η ΔΟΕ, η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, το σωματείο
των καθηγητών χορού, η ΕΜΔΥΔΑΣ, εργαζόμενοι της
ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ του ΙΚΑ κ.α.
Οι εργάτες των ΒΦΛ μπήκαν στην κεφαλή της πορείας δίνοντας παλμό με τα ταμπούρλα και τα καπνογόνα τους. Ακολουθούσαν τα πανό της ΑΔΕΔΥ ΕΔΟΘ και της ΠΟΕΔΗΝ, πρωτοβάθμια σωματεία
υγειονομικών, το Συντονιστικό Νοσοκομείων, ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια με όλα τα επί μέρους
κομμάτια που βάδισαν στις γραμμές του, κι ακολουθούσαν πλήθος σωματείων κι οργανώσεων της αριστεράς.
Στην οδό Τσιμισκή η πορεία των συνδικάτων συνάντησε τους διαδηλωτές που είχαν ξεκινήσει από την
Καμάρα και παρά τον αρχικό φραγμό που σχημάτισαν τα ΜΑΤ ανάμεσα στις δύο πορείες, τελικά ένα
μαζικό ποτάμι διαδήλωσε μέχρι το Βελίδειο, εκεί που
νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί και οι διαδηλωτές που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.
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Το αντιρατσιστικό και

“Φραγμό στο ρατσιστικό κρεσέντο”
Μ
ε μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 7/9 η ανοιχτή σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ για τη διοργάνωση ενός μεγάλου αντιρατσιστικού
και αντιφασιστικού συλλαλητηρίου
στις 9 Οκτώβρη με κεντρικά συνθήματα “Σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά”, “Άσυλο και στέγη στους
πρόσφυγες”, “Κλείστε τα στρατόπεδα”, “Ποτέ ξανά φασισμός”.

“Δεν τελειώσαμε με τους φασίστες, η ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης τούς στρώνει ξανά το
δρόμο ήταν το μήνυμα της Ανοιχτής
Σύσκεψης που πήρε την απόφαση
για το συλλαλητήριο στις 9 Οκτώβρη” αναφέρει Δελτίο Τύπου που
εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ. “Είναι ένα συλλαλητήριο ενάντια στην κλιμάκωση
της ρατσιστικής εκστρατείας της κυβέρνησης, με την ψήφιση νέου νόμου παραπέρα καταστρατήγησης
του δικαιώματος στο άσυλο, την
οχύρωση των συνόρων με την γενίκευση των παράνομων επαναπροωθήσεων, το άνοιγμα νέων στρατοπέδων-φυλακών προσφύγων, την
μετατροπή των στρατοπέδων σε τόπους θανάτου και εξαθλίωσης των
προσφύγων. Αυτές οι πολιτικές
στρώνουν το έδαφος ξανά στους
φασίστες όπως έδειξαν και οι αντιδράσεις για την περιοδεία της κούκλας Αμάλ...”.
Τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση του συλλαλητηρίου δήλωσαν η
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος “Η
Ενότητα”, η Κοινότητα Μπαγκλαντές, η Κοινότητα Καμερουνέζων
στην Ελλάδα, η Κοινότητα Γουινέας,
πρόσφυγες από τα στρατόπεδα του
Σχιστού, της Μαλακάσας, του Ελαιώνα, της Ριτσώνας, της Κορίνθου,
Κούρδοι πολιτικοί πρόσφυγες, το Δίκτυο Αφρικανικών οργανώσεων, η
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής για τους Αιγύπτιους
αλιεργάτες, ο Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου Άγιος Σάββας, οι
Σύλλογοι εκπαιδευτικών ΠΕ Αμαρουσίου και Αιγάλεω, συντονιστές
εκπαίδευσης στα καμπ, οι Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης, φοιτητικοί
σύλλογοι από την Αθήνα, η Κίνηση
καλλιτεχνών με αναπηρία “Μηδενική
Ανοχή”, η Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών, η Πρωτοβουλία φοιτητών
ΤΕΑΠΗ, μαθητές από σχολεία της
Αθήνας, αγωνιστές του ΣΦΕΑ, ομάδα δημοσιογράφων με επικεφαλής
την Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ καθώς
και δημοτικές κινήσεις και τοπικές
επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ από 15 γειτονιές της Αθήνας
“Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις κινήσεις
υπεράσπισης δικαιωμάτων, τις αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές συλλογικότητες, τις κινήσεις γυναικών

7/9, Ανοιχτή
σύσκεψη
της ΚΕΕΡΦΑ
στο Θέατρο
ΕΜΠΡΟΣ.

Φωτό: Δημήτρης
Δασκαλάκης

και την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τους ανθρώπους των Γραμμάτων και των
Τεχνών να οργανώσουμε μαζί το
συλλαλητήριο στις 9 Οκτώβρη στην
Ομόνοια 3μμ, με αποφάσεις και ψηφίσματα, με εκδηλώσεις στις γειτονιές, σε πανεπιστήμια και εργασιακούς χώρους, με πούλμαν από τα
στρατόπεδα για την μαζική συμμετοχή προσφύγων, με μαζικά μπλοκ με
πανό στη κινητοποίηση, με οικονομική στήριξη αυτής της προσπάθειας”
αναφέρει το Δελτίο Τύπου.
Στην συνάντηση συμμετείχαν ακόμη εκπρόσωποι κινήσεων, ο ΣΥΠΡΟΜΕ, ο Αντιφασιστικός Συντονισμός
Αθήνας-Πειραιά, η ΚΕΔΔΑ, το Δίκτυο Υπεράσπισης Δημοκρατικών
Δικαιωμάτων και Ελευθεριών.
“Οι φασίστες βρίσκουν πάντα ευκαιρία να χτυπάνε τους μετανάστες
όπως έκαναν με τους 11 μετανάστες
στο Λασίθι” είπε, παίρνοντας τον λόγο μετά την εισήγηση του συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρου Κωνσταντίνου, ο Τζαβέντ Ασλάμ. “Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους
ανοίγει την πόρτα με τα κλειστά
στρατόπεδα και τις μαζικές απελάσεις. Δεν ξεχνάμε το 2010 και το
2011 όταν υπήρχαν καθημερινές
επιθέσεις και δεν θα τους αφήσουμε
να μας ξαναγυρίσουν εκεί. Χρειάζεται το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα να τους δώσει μια δυνατή απάντηση. Γι' αυτό λέμε ότι η
διαδήλωση πρέπει να γίνει το Σάββατο 9 Οκτώβρη, για να μπορούμε
όλοι οι μετανάστες εργάτες και οι
πρόσφυγες από τα στρατόπεδα να
είμαστε εκεί. Για να τους κλείσουμε
την πόρτα”.
“Με το λοκντάουν αφήσαν έναν

στους τρεις μας χωρίς άδειες παραμονής. Μας λένε να κλείσουμε ηλεκτρονικά ραντεβού αλλά στην πράξη
αυτό είναι αδύνατο” είπε ο Ντακούα
από την κοινότητα του Μπανγκλαντές. “Πολλοί από αυτούς που έμειναν χωρίς χαρτιά ζούνε στην Ελλάδα εδώ και δέκα και δεκαπέντε χρόνια. Ενηλικιώνονται τα παιδιά μας
και δεν έχουν χαρτιά. Και γι' αυτό
τον λόγο πρέπει να πάμε στις γειτονιές που έχει πολύ κόσμο από το
Μπανγκλαντές για να είμαστε όλοι
στο δρόμο”.

Κυβέρνηση ρατσισμού
Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων του Αγίου Σάββα είπε πως “ο Σύλλογός μας
δεσμεύεται πως θα συμμετάσχει και
στη διαδήλωση στις 9 Οκτώβρη
όπως κάναμε και πέρυσι στις 7
Οκτώβρη έξω από το Εφετείο”. Με
τη σειρά του ο Νίκος Κοτρώτσος,
δάσκαλος από το ΣΕΠΕ Αιγάλεω είπε πως “η ρατσιστική πολιτική της
κυβέρνησης εντάσσεται στην πολιτική της ΕΕ και του κεφαλαίου που
παίζει και θα συνεχίσει να παίζει το
χαρτί του ρατσισμού για να διαιρεί
την εργατική τάξη”. “Το ζήτημα της
ένταξης των προσφυγόπουλων στην
πρωινή ζώνη των σχολείων μας είναι
ψηλά στην ατζέντα των Παρεμβάσεων και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό” είπε. “Η συμμετοχή μας
στις 9 Οκτώβρη πρέπει να είναι δεδομένη απέναντι σε μια κυβέρνηση
που δίνει λεφτά για Ραφάλ και εξοπλισμούς και όχι για τα σχολεία.
Κάηκαν τα δάση γιατί δεν έδωσαν
λεφτά στη δασοπροστασία αλλά
έδωσαν εκατομμύρια στην Aegean.

Θέλουμε λεφτά για τα σχολεία και
για τα νοσοκομεία και όχι για τις
επαναπροωθήσεις όπως αυτές που
έγιναν πρόσφατα στη Σάμο”.
Από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, πήρε τον λόγο ο
Δημήτρης Ζώτος. “Η τεράστια ήττα
των εισβολέων του Αφγανιστάν ανέδειξε την υποκρισία και τον κυνισμό
τους” είπε. “Λένε πως κινδυνεύουν οι
άνθρωποι και κυρίως οι γυναίκες αλλά τους αρνούνται το δικαίωμα να είναι πρόσφυγες και τους στέλνουν πίσω. Η Ελλάδα είναι μια από τις τρεις
χώρες που δεν σταμάτησε τις απελάσεις ακόμα και την ώρα της μαζικής αποχώρησης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Εγκαινιάζουν νέες
κλειστές δομές, φυλακές, αληθινές
παγίδες θανάτου και την ίδια στιγμή,
εχθές, το Πενταμελές Εφετείο άφηνε
ελεύθερο τον καταδικασμένο χρυσαυγίτη βουλευτή, Αρβανίτη. Συγχρόνως δικάζονταν οι αιτήσεις τριών
άλλων φασιστών: του Μίχου, του
Ηλιόπουλου και του Μπαρμπαρούση. Η πρόταση του εισαγγελέα για
τους δύο πρώτους, πριν καλά-καλά
να περάσει ένας χρόνος από την καταδίκη, πριν καθαρογραφεί η απόφαση, ήταν να αποφυλακιστούν. Είναι
μια τεράστια καμπάνα για όλο το αντιφασιστικό κίνημα την ίδια στιγμή
που η ΝΔ κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα
στη φασιστική δεξιά με την τριάδα
Βορίδη-Άδωνη-Πλεύρη”.
“Χρειαζόμαστε μια μεγάλη αντιρατσιστική διαδήλωση για να βάλουμε
ένα φραγμό στο ρατσιστικό κρεσέντο της κυβέρνησης Μητσοτάκη” είπε
ξεκινώντας την τοποθέτηση του ο
Θανάσης Διαβολάκης, δημοτικός
σύμβουλος Πειραιά με την Ανταρσία

στο Λιμάνι. “Γιατί δεν θέλουμε να γεμίσει η χώρα στρατόπεδα. Και δεν
θέλουμε η απάντηση σε κάθε πρόβλημα να είναι περισσότερος ρατσισμός, περισσότερη καταστολή, περισσότερη τρομοκρατία. Γιατί δεν
θέλουμε να δίνονται εκατομμύρια
για κλειστά στρατόπεδα ενώ χρειαζόμαστε δασκάλους, γιατρούς και
πυροσβέστες για να ζήσουμε καλύτερα. Μας χρειάζεται μια μεγάλη
διαδήλωση για όσους πρόσφυγες είναι εδώ αλλά και για όσους θα έρθουν επειδή η πατρίδα τους είναι
κόλαση. Για να μην αφήσουμε να γίνει και η δική μας πατρίδα κόλαση
όπως ονειρεύεται ο Πλεύρης”.
“Με πρόσχημα την πανδημία η κυβέρνηση έχει κλείσει ερμητικά τα
στρατόπεδα και οι αλληλέγγυοι δεν
μπορούμε πλέον να μπούμε. Τώρα
σηκώνουν φράχτες. Τα παιδιά που
είναι κλεισμένα μέσα σε αυτά τα
στρατόπεδα δεν πάνε στα σχολεία
της περιοχής από τότε που ξεκίνησε
η πανδημία. Θέλουμε να ανοίξουν τα
σύνορα και να κλείσουν τα στρατόπεδα. Από την πλευρά της ΚΕΕΡΦΑ
Νοτίων Προαστίων θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε αυτά τα θέματα
με τους συλλόγους γονέων, τις ΕΛΜΕ και τους εκπαιδευτικούς, να κερδίσουμε ψηφίσματα για να μπορέσουν να πάνε τα παιδιά σχολείο και
να συμμετέχουν όλοι στις 9 Οκτώβρη” είπε η Χρύσα Δουζένη.
Τον λόγο πήραν ακόμα ο Ασράφ
από το στρατόπεδο της Μαλακάσας, ο Αράς, αφγανός πρόσφυγας,
από το στρατόπεδο του Σχιστού και
ο Ναντίφ από το Αφγανιστάν, οι
οποίοι μίλησαν για τις εμπειρίες
τους τόσο μέσα στα στρατόπεδα,
όσο και μέσα στην Αθήνα και τη
συμμετοχή τους στο αντιρατσιστικό
κίνημα. Μίλησαν επίσης η Μαρία Καστελιώτη, φοιτήτρια Φιλοσοφικής, ο
Παύλος Αντωνόπουλος από τον ΣΥΠΡΟΜΕ, ο Μάριος, φοιτητής, μέλος
της ΑΡΙΣ, η διεθνούς φήμης δημοσιογράφος Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ, η
Μαρία Χαρχαρίδου, από το ΔΣ του
σωματείου εργαζομένων νοσοκομείου Γεννηματάς, ο Σάνφο Μοχαμαντί
από την ΚΕΕΡΦΑ Κυψέλης-Πατησίων-Γαλατσίου και ο Γιάννης Μαραβελάκης από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ
Πετραλώνων.
Το αμέσως επόμενο ραντεβού δόθηκε για τις 18 Σεπτέμβρη, στο Κερατσίνι, για την διαδήλωση της επετείου της δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα.
• Μπορείτε να βρείτε σχέδιο ψηφίσματος για το σωματείο σας ή το
σύλλογο σας για το συλλαλητήριο
στις 9 Οκτώβρη στο tinyurl.com/
9OktovriPsifisma.

Δημήτρης Δασκαλάκης
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αντιφασιστικό κίνημα

Όλοι στο Κερατσίνι το Σάββατο

Ο

χτώ χρόνια από το βράδυ που ο Παύλος Φύσσα έπεφτε
νεκρός από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Ρουπακιά και
σχεδόν έναν χρόνο από την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο η καρδιά του αντιφασιστικού κινήματος
που δεν ξεχνά ούτε τον Φύσσα, ούτε τον δολοφονημένο από τη
Χρυσή Αυγή πακιστανό εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν, ούτε τη δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ -όλα το 2013αλλά ούτε και την επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες τον Ιούνη
του 2012, χτυπά και πάλι στο Κερατσίνι.

Τοπικές εκδηλώσεις
Ελληνικό, Πέμπτη 23/9, 6.30μμ,

“Φέτος, στις 18 Σεπτέμβρη, τιμούμε τη μνήμη του Παύλου
Φύσσα, με τους δολοφόνους του, την ηγεσία της εγκληματικής
οργάνωσης της Χρυσής Αυγής να είναι στη φυλακή. Φέτος θα
πλημμυρίσουμε το Κερατσίνι έχοντας πίσω μας την ιστορική καταδικαστική απόφαση της 7.10.2020, μία μεγάλη νίκη που υπήρξε αποτέλεσμα της πολύχρονης μάχης του αντιφασιστικού κινήματος μέσα και έξω από το δικαστήριο και έγινε πράξη χάρη
στην επιμονή και τη δράση ενός μαζικού αντιφασιστικού κινήματος, που έδρασε σε κάθε πόλη και γειτονιά, σε όλη την Ελλάδα,
με τα συνδικάτα, τη νεολαία και τους μετανάστες στην πρώτη
γραμμή.
Αυτό το κίνημα δεν άφησε τη Χρυσή Αυγή να νομιμοποιηθεί
ποτέ, τους ανάγκασε να κλείσουν τα 'γραφεία'-ορμητήριά τους
στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα, τους πέταξε έξω από τη
Βουλή και εξασφάλισε την καταδικαστική απόφαση και τη φυλάκιση των δολοφόνων ναζί” αναφέρει το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ για
“συμμετοχή στην ενωτική αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι, το Σάββατο 18 Σεπτέμβρη, στα 8 χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα” και στη συνέχεια στο “αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 9 Οκτώβρη, στην Ομόνοια”.

Πλατεία Σουρμένων

Κυψέλη-Πατήσια, Σάββατο 25/9, 6μμ,
Θεατράκι Φωκίωνος Νέγρη
Πετράλωνα-Θησείο, Τετάρτη 29/9, 7μμ
Πλατεία Μερκούρη
Περιστέρι, Τετάρτη 29/9, 7μμ, Πλατεία Δημαρχείου
Nίκαια, Κυριακή 3/10, 7μμ,
Πολυχώρος Μάνος Λοΐζος, Εκδήλωση και
Έκθεση ζωγραφικής-σκίτσου-χειροτεχνίας
N. Ηράκλειο, Κυριακή 3/10, 6μμ,
Πλατεία Ηρακλείου
N. Σμύρνη, Σάββατο 25/9, 6.30μμ,
Κεντρική Πλατεία, Μικροφωνική

Έκθεση
καλλιτεχνών

Δ.Δ.

Κερατσίνι: 5.30μμ,
Βόλος: 7μμ, Άγιος Νικόλαος
μνημείο Παύλου Φύσσα
Χανιά: 7μμ, Πλατεία Αγοράς
Θεσσαλονίκη: 6μμ, Καμάρα

Α

νοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή σε έκθεση ζωγραφικής-σκίτσου-χειροτεχνίας με θέμα “Ποτέ ξανά
φασισμός-Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες”, απευθύνει η ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας σε ντόπιους, μετανάστες και
πρόσφυγες καλλιτέχνες.
Η Έκθεση θα λειτουργήσει από τις 29/9 έως 3/10
και ώρες 5-9.00 το απόγευμα στον πολιτιστικό χώρο
Μάνος Λοΐζος στη Νίκαια επί της Λ.Θηβών 245, απέναντι από τα Village.
“Από τη Νίκαια, την πόλη της προσφυγιάς και της
αντίστασης στέλνουμε μήνυμα ότι ντόπιοι, μετανάστες και πρόσφυγες μπορούμε να ζούμε και να παλεύουμε μαζί ενάντια στον πόλεμο, το ρατσισμό και
τον φασισμό.
Προετοιμάζουμε το μεγάλο αντιρατσιστικό αντιφασιστικό συλλαλητήριο το Σάββατο 9 Οκτώβρη, Ομόνοια 3μμ στο ένα χρόνο από τη καταδίκη των νεοναζί
της Χρυσής Αυγής” αναφέρει η ανακοίνωση της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ.
• Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο: domnakatimertzh@gmail.com

Την ενωτική αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι που θα
ξεκινήσει στις 5.30μμ στην οδό Παύλου Φύσσα, στο σημείο της
δολοφονίας του, όπου και βρίσκεται το μνημείο του, θα ακολουθήσει πορεία προς το ιστορικό μπλόκο της Κοκκινιάς. Καλούν η
οικογένεια του Παύλου Φύσσα, ο Σύλλογος Πολιτισμού Ενάντια
στο Φασισμό “Παύλος Killah P. Φύσσας”, η ΚΕΕΡΦΑ, ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας-Πειραιά, το ΠΑΜΕ, δεκάδες κινήσεις, φορείς, συλλογικότητες, κόμματα και οργανώσεις της Αριστεράς.
Την ίδια στιγμή που υπουργοποιεί τον Πλεύρη, η ανασχηματισμένη κυβέρνηση του Μητσοτάκη επιτίθεται βίαια στους αντιφασίστες. “Το κίνημα των νοσοκομειακών που φωνάζει 'Δωρεάν υγεία
για όλο το λαό, για κάθε μετανάστη και ανασφάλιστο', ο κόσμος
που βρέθηκε πάντα στην καρδιά του κινήματος αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες και στη σύγκρουση με το φασισμό μπορούν να
στείλουν τον Πλεύρη και όλη την κουστωδία του Μητσοτάκη σπίτι
του” αναφέρει η προκήρυξη της ΚΕΕΡΦΑ. Μαζί τους θα έχουν όλο
το εργατικό κίνημα, ολόκληρη την Αριστερά, τους φοιτητές και
τους μαθητές, που έστειλαν τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή.

Ένας χρόνος από τη φωτιά στη Μόρια
Έ

νας χρόνος πέρασε από την καταστροφική πυρκαγιά στον
προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια της Λέσβου, στις 8 Σεπτέμβρη 2020. Εκατοντάδες οικογένειες είδαν τα λιγοστά τους
υπάρχοντα να καίγονται.
Μια πρόσφατα δημοσιευμένη επιτόπια έρευνα που διεξήγαγε
η Fenix Humanitarian Legal Aid τις μέρες που ακολούθησαν τη
φωτιά αναδεικνύει την έκταση της τραγωδίας που έζησαν οι πρόσφυγες. Σύμφωνα με την έρευνα 65,9% των ερωτηθέντων δεν είχαν καθημερινή πρόσβαση σε φαγητό τις μέρες που ακολούθησαν, 34,9% δεν είχε καθόλου πρόσβαση σε φαγητό για τέσσερις
ολόκληρες μέρες ενώ το νερό έλειψε για τέσσερις μέρες στο
52,2%. Ανύπαρκτες ήταν και οι υγειονομικές προβλέψεις αφού

πάνω από 90% δήλωσαν πως δεν είχαν πρόσβαση σε τουαλέτες
και σε οποιαδήποτε μορφή ιατρικής φροντίδας ή πρόληψης/εξέτασης για την covid19. Ανύπαρκτο ήταν βέβαια και το οποιοδήποτε σχέδιο εκκένωσης του καταυλισμού για έναν καταυλισμό
στον οποίο είχαν ζήσει μέχρι και πάνω από 20.000 πρόσφυγες,
ξεπερνώντας κατά 700% την χωρητικότητα του.
Ένα χρόνο μετά, το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα
παλεύουν ενάντια στον Μηταράκη που εγκαινιάζει στρατόπεδα
φυλακές στη Σάμο την ημέρα της επετείου της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα, για να μην υπάρξουν άλλες Μόριες και να κλείσουν όσες έχουν απομείνει. Για να ανοίξουν τα σύνορα, να πάρουν οι πρόσφυγες χαρτιά και να ζήσουν σε πόλεις ανοιχτές.
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Η

σεναριολογία για την επόμενη μέρα έχει φουντώσει καθώς πλησιάζουμε στην 26
Σεπτέμβρη, την ημέρα των γερμανικών εκλογών. Η Άνγκελα Μέρκελ
φεύγει, ύστερα από 16 συνεχόμενα
χρόνια και τέσσερις θητείες στην
καγκελαρία, οριστικά. Δεν είναι καν
υποψήφια στις εκλογές αυτές. Το τι
θα ακολουθήσει παραμένει σήμερα,
δυο εβδομάδες πριν τις εκλογές,
ακόμα άγνωστο.
Τα γκάλοπ δίνουν το προβάδισμα
στο SPD (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα) και τον υποψήφιό του, τον Όλαφ
Σολτς. Το SPD συμμετείχε στις 3
από τις 4 κυβερνήσεις της Μέρκελ.
Ο ίδιος ο Σολτς είναι σήμερα αντιπρόεδρος και υπουργός Οικονομικών της απερχόμενης κυβέρνησης.
Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις
αναμένεται να έρθει πρώτος στις
εκλογές της 26ης Σεπτέμβρη. Το
ποσοστό του: 26%. Στις εκλογές του
2017 το SPD είχε πάρει 20,5%. Ήταν
το χειρότερο αποτέλεσμα στη μεταπολεμική του ιστορία. Το 26%, αν
επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις θα είναι το δεύτερο ή το τρίτο χειρότερο
αποτέλεσμα στην μεταπολεμική του
ιστορία. Δύσκολα θα μπορούσε να
μιλήσει κανείς για θρίαμβο.
Και τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για τον δεξιό συνασπισμό
CDU/CSU (Χριστιανοδημοκράτες)
της Μέρκελ. Τα τελευταία γκάλοπ
δίνουν στον συνασπισμό μόλις 21%,
δώδεκα μονάδες κάτω από τις εκλογές του 2017 και ακριβώς το μισό
από τις εκλογές του 2013 στις οποίες η δεξιά είχε έρθει πρώτη με
41,5%. Το 71% των ερωτηθέντων θεωρεί τον Άρμιν Λάσετ, τον υποψήφιο
του CDU/CSU απλά ακατάλληλο για
την καγκελαρία.
Το CDU/CSU και το SPD μοιράζονται την εξουσία, συγκυβερνώντας άλλοτε μεταξύ τους σε «Μεγάλους Συνασπισμούς» και άλλοτε με
μικρότερα κόμματα -το φιλελεύθερο
FDP ή τους Πράσινους (Die Grunen)- συνεχώς εδώ και 75 χρόνια
στη Γερμανία. Τώρα βρίσκονται και
τα δυο (παρά την «επιτυχία» του
Σολτς) σε βαθιά κρίση.

Πολιτική κρίση
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
διεθνώς, πλέκουν συνεχώς το εγκώμιο της Μέρκελ. Στην ίδια την Γερμανία της δίνουν το παρατσούκλι
«Mutti» -η μητερούλα: Το 2008/9
προστάτευσε αποτελεσματικά τη
γερμανική οικονομία από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Τον Μάρτιο
του 2011, τρεις ημέρες μετά τον σεισμό που κατέστρεψε τον πυρηνικό
σταθμό παραγωγής ενέργειας της
Fukushima στην Ιαπωνία απελευθερώνοντας τόνους ραδιενεργών υλικών στους ωκεανούς, η Μέρκελ
αποφάσισε να κλείσει όλους τους
πυρηνικούς σταθμούς στη Γερμανία
μέχρι το 2022. Το 2015 αντιμετώπισε
με ανθρωπιά την «προσφυγική κρί-

στιανοδημοκρατών και Φιλελεύθερων. Αυτό το σενάριο ήταν που έκανε τους Πράσινους «αντιπαθητικούς» στον κόσμο, όχι η προσωπικότητα της Μπέρμποκ. Και «αποφάσισαν» να κλείσουν αυτό το παράθυρο. Ο Σολτς μπορεί να αυτοπαρουσιάζεται σαν η συνέχεια της Mutti.
Αλλά ένας ακόμα «Μεγάλος Συνασπισμός» -έστω κάτω από την ηγεσία του SPD αυτή τη φορά- είναι πολύ δύσκολος και για τα δυο κόμματα. Η άνοδος του Σολτς και η κάθοδος της Μπέρμποκ, για να το πούμε
απλά, οφείλεται κύρια στην διάθεση
του κόσμου να δώσει επιτέλους ένα
τέλος στην εποχή της Μέρκελ.

Η Αριστερά

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

“Αλλαγή με συνέχεια;”
ση» που χτύπησε την πόρτα της Ευρώπης. Και πάει λέγοντας
Η Μέρκελ είχε πράγματι την ικανότητα να μετατρέπει τις κρίσεις σε
ευκαιρίες για το γερμανικό κεφάλαιο. Οι γερμανικές τράπεζες, για να
φέρουμε ένα πολύ γνώριμο παράδειγμα, γλίτωσαν από το κύμα των
χρεωκοπιών του 2008/9 μετακυλώντας τα χρέη τους στις χώρες της νότιας Ευρώπης -την Ελλάδα, την
Πορτογαλία, την Ισπανία. Η άλλη
όψη της «οικολογικής ευαισθησίας»
της ήταν η πρωτοκαθεδρία των γερμανικών εταιριών στην «πράσινη οικονομία» - τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
τις ανεμογεννήτριες, τους ηλιακούς
συλλέκτες κλπ. Όσο για την «ανθρωπιά» της απέναντι στους πρόσφυγες
αυτή εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα –
μόλις οι εικόνες του μικρού Αϊλάν
Κουρντί που πνίγηκε στο Αιγαίο
προσπαθώντας να περάσει «παράνομα» στην Ευρώπη, χάθηκαν από
την επικαιρότητα.
Περιττό να το πει κανείς, η μετατροπή των κρίσεων σε ευκαιρίες,
δεν έλυσε ποτέ -ούτε μπορεί να λύσει- τα προβλήματα. Αυτό φάνηκε
με τραγικό τρόπο φέτος τον Ιούλιο
στη Γερμανία με τις φονικές πλημύρες που άφησαν πίσω τους διακόσιους περίπου νεκρούς. Και φαίνεται
με ακόμα πιο δραματικό τρόπο παγκόσμια με την πανδημία, που είναι
άμεσα συνδεδεμένη με την καταστροφή των δασών και την ανεξέλεγκτη βιομηχανία τροφίμων. Η
Γερμανία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας επεξεργασμένων
τροφίμων στον κόσμο.
Αλλά φαίνεται και στο οικονομικό
επίπεδο. Η τελευταία επίσημη έκθεση της γερμανικής κυβέρνησης για

Ο Όλαφ Σολτς θέλει ταυτόχρονα και αποχαιρετισμό και συνέχεια της Μέρκελ. Δύσκολα θα σχηματίσει διάδοχο κυβερνητικό
συνασπισμό και ακόμα πιο δύσκολα θα πείσει τους ψηφοφόρους του να συνεχίσουν να τον στηρίζουν. Ρευστή δεν είναι μόνο η επιρροή του SPD, αλλά όλο το πολιτικό σύστημα στη Γερμανία, όπως εξηγεί ο Σωτήρης Κοντογιάννης
τον «πλούτο και τη φτώχεια» επισημαίνει δυο βασικά στοιχεία: πρώτον,
η ανισότητα διευρύνθηκε δραματικά
μέσα στα χρόνια της Μέρκελ. Δεύτερον, το να είναι κανείς φτωχός ενώ
δουλεύει, έχει γίνει ένα συνηθισμένο
στοιχείο πλέον στη Γερμανία του
2021.
Ναι η Μέρκελ έσωσε τις γερμανικές τράπεζες. Και άνοιξε τεράστιες
ευκαιρίες για τη γερμανική βιομηχανία. Αλλά η θέση των εργατών και
των φτωχών επιδεινώθηκε αντί να
βελτιωθεί. Και το περιβάλλον επιδεινώθηκε. Και η παγκόσμια οικονομία
επιδεινώθηκε.

Αλλαγή
Στους πρώτους μήνες της προεκλογικής εκστρατείας ο μεγάλος νικητής έμοιαζε να είναι -διόλου παράξενο- το κόμμα των Πράσινων:
ένα κόμμα που έδινε στα ζητήματα
του περιβάλλοντος την πρώτη προτεραιότητα, μιλούσε ενάντια στη
φτώχεια και την ανισότητα και δεν
ήταν (τα τελευταία 16 χρόνια) κομμάτι της κυβερνητικής συμμαχίας.
Στις εκλογές του 2017 οι Πράσινοι
είχαν πάρει 8,9% - ήταν με 67 έδρες
το μικρότερο κόμμα στο απερχόμενο κοινοβούλιο. Τον περασμένο
Μάιο τα προγνωστικά τους έδιναν
25% - πάνω όχι μόνο από τους Σοσιαλδημοκράτες αλλά και τον δεξιό

συνασπισμό CDU/CSU της Μέρκελ.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προέβλεπαν ότι ο διάδοχος της Μέρκελ
στην καγκελαρία θα ήταν και πάλι
μια γυναίκα, η Αναλένα Μπέρμποκ, η
υποψήφια των Πράσινων. Οι Σοσιαλδημοκράτες βρίσκονταν εκείνη την
εποχή με ένα θλιβερό 15% στην τρίτη θέση. Τώρα οι εκτιμήσεις έχουν
αντιστραφεί. Στο τελευταίο γκάλοπ
το τρίτο κόμμα είναι οι Πράσινοι με
15%. Το SPD βρίσκεται στην πρώτη
θέση.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτή
την αντιστροφή με βάση τα «προσωπικά» χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Η Μπέρμποκ είναι «αντιπαθής»
- διορθώνει το βιογραφικό της κάθε
μέρα για να κρύψει τα ψέματα για
τις σπουδές και την καριέρα της ενώ
η πτυχιακή της εργασία είναι γεμάτη
από λογοκλοπές. Ο Σολτς πλασάρεται σαν η συνέχεια της Μέρκελ. Μια
από τις διαφημιστικές του αφίσες είχε το σύνθημα «er kann Kanzlerin» μπορεί να γίνει «καγκελαρίνα» (όχι
«καγκελάριος»). Αλλά αυτές οι ερμηνείες είναι στην καλύτερη περίπτωση απλά επιφανειακές.
Για να σχηματίσουν κυβέρνηση οι
Πράσινοι θα έπρεπε να συνεργαστούν με ένα ή δυο άλλα κόμματα.
Τα σενάρια μιλούσαν ακόμα και για
μια συγκυβέρνηση Πράσινων, Χρι-

Με ποιον ή ποιους θα σχηματίσει
κυβέρνηση το SPD, αν επιβεβαιωθούν τα γκάλοπ και πάρει τελικά
τα ποσοστά που προβλέπουν στις
26 Σεπτέμβρη; Ένα από τα πιθανά
σενάρια είναι μια συμμαχία SPD,
Πράσινων, Κόμματος της Αριστεράς
(Die Linke). Η ίδια η Die Linke είναι
βαθιά διαιρεμένη γύρω από αυτή
την προοπτική. Η δεξιά πτέρυγα του
κόμματος είναι θετική απέναντι στην
προοπτική της συγκυβέρνησης. Η
Die Linke συγκυβερνάει αυτή τη
στιγμή σε τρία ομοσπονδιακά κρατίδια (Βερολίνο, Βρέμη, Θουριγγία).
Οι εκλογές αυτές, λένε, είναι μια μοναδική ευκαιρία. Η Die Linke μπορεί
να γίνει ο «ρυθμιστής» της πολιτικής
κατάστασης. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε.
Η αριστερή πτέρυγα διαφωνεί. Για
να συγκυβερνήσει θα πρέπει το κόμμα να κάνει πολύ μεγάλους συμβιβασμούς -που είναι όχι μόνο απαράδεκτοι πολιτικά αλλά και καταστροφικοί για την ίδια τη φυσιογνωμία
και την επιρροή του. Το πρόγραμμα
της Die Linke, για παράδειγμα, αντιτίθεται στην αποστολή γερμανικών
στρατευμάτων έξω από τα σύνορα
της χώρας και ζητάει τη διάλυση
του ΝΑΤΟ. Η βάση της Die Linke θα
θεωρήσει (και σωστά) προδοσία
οποιαδήποτε «χαλάρωση» αυτής της
γραμμής
Το 2017 οι εκλογές κατέληξαν σε
αδιέξοδο. Χρειάστηκαν μήνες διαπραγματεύσεων και μια κωλοτούμπα
μεγατόνων από την τότε ηγεσία του
SPD για να σχηματιστεί μια ακόμα
κυβέρνηση «Μεγάλου Συνασπισμού»
υπό την ηγεσία της Μέρκελ. Αυτή τη
φορά τα πράγματα θα είναι, από ότι
φαίνεται, ακόμα πιο δύσκολα. Το καταστατικό του SPD ορίζει ότι πρέπει
να γίνει δημοψήφισμα των μελών για
να συμφωνηθεί η όποια κυβερνητική
συνεργασία. Ο Σολτς, αν επιβεβαιωθεί η νίκη του, μπορεί να θέλει
συγκυβέρνηση με τους Πράσινους
και τους Φιλελεύθερους, αλλά η βάση προτιμάει μάλλον την Αριστερά,
έστω κι αν αυτή επιμείνει σε άρνηση. Αυτή είναι μια αντίφαση που δεν
θα λυθεί στις κάλπες παρά μόνο
στους δρόμους.
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ΣΥΡΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ
Όχι στη μετατροπή
της Νταράα
σε στρατόπεδο
συγκέντρωσης

Τ

ο Επαναστατικό Αριστερό Ρεύμα στη Συρία καταγγέλλει ότι το
καθεστώς του Μπασάρ αλ Ασάντ προσπαθεί να συντρίψει τα τελευταία κέντρα αντίστασης της επανάστασης στη Νταράα, στα νότια
της χώρας, στα σύνορα με την Ιορδανία.
Στα τέλη Ιουνίου το καθεστώς Άσαντ ξεκίνησε μια νέα στρατιωτική
επίθεση εναντίον της επαρχίας και έχει πλέον πολιορκήσει ερμητικά
τη γειτονιά Νταράα αλ Μπαλάντ, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή 40.000
ανθρώπων, που αρνήθηκαν να παραδοθούν και να επιτρέψουν στο
καθεστώς να καταλάβει την πόλη.
Η ανακοίνωση του Επαναστατικού Αριστερού Ρεύματος απευθύνεται στην Αριστερά διεθνώς κάνοντας έκκληση για αλληλεγγύη.
“Η Νταράα είναι το τελευταίο σημείο λαϊκής αντίστασης. Οι μάζες
του λαού μας στη Νταράα ζουν τις πιο δύσκολες στιγμές τους από το
ξέσπασμα της λαϊκής επανάστασης εκεί τον Μάρτιο του 2011. Παρά
την παρακμή του λαϊκού κινήματος και την ήττα του γενικότερα, η Νταράα και το Χουράν, ή μάλλον τμήματα αυτών, συνέχισαν να αντιστέκονται στις δυνάμεις του καθεστώτος και των συμμάχων του και σε άλλες
αντεπαναστατικές δυνάμεις. Το πνεύμα της λαϊκής αντίστασης και οι
στόχοι της λαϊκής επανάστασης άντεξαν και επέζησαν. Αλλά το καθεστώς της χούντας, που έχει χτιστεί πάνω στην ιδέα της ταπείνωσης και
της συντριβής του λαού, δεν μπορούσε να αφήσει να επιβιώσει η αντίσταση. Πιστεύει ότι συνθλίβοντάς την, θα συντρίψει και την τελευταία
ελπίδα του συριακού λαού για την απελευθέρωσή του και θα ολοκληρώσει έτσι τη νίκη του απέναντι στις επαναστατημένες μάζες.

Έκκληση αλληλεγγύης
Η συντριβή του οχυρού της λαϊκής αντίστασης της Νταράα είναι
και οικονομική ανάγκη για το καθεστώς της χούντας, την Ιορδανία
και για άλλες χώρες. Τη χρειάζεται και το σιωνιστικό κράτος που
προτιμά οι νότιες περιοχές να ελέγχονται από το καθεστώς, και όχι
να είναι μια περιοχή όπου έχει εισβάλλει ένα εχθρικό απέναντί του
λαϊκό κίνημα, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι το καθεστώς της χούντας είναι εδώ και δεκαετίες ο καλύτερος υπερασπιστής της ασφάλειας του σιωνιστικού κράτους. Εδώ και μήνες, το καθεστώς της χούντας παραβιάζει όλες τις συμφωνίες που είχε συνάψει με τις δυνάμεις
της αντίστασης στη Νταράα, υπό την κηδεμονία της Ρωσίας, επειδή
ο στόχος του ήταν και είναι να συντρίψει τη θέληση του λαού να αντισταθεί. Ως εκ τούτου, αυτές τις μέρες παραβιάζει τις συμφωνίες,
σφίγγει τη θηλιά γύρω από τον λαό μας και αυξάνει τις στρατιωτικές
επιθέσεις εναντίον των κατοίκων της Νταράα αλ Μπαλάντ, απαιτώντας είτε να παραδοθούν πλήρως είτε να φύγουν στις περιοχές που
βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή και των τρομοκρατών του Χαγιάτ
Ταχρίρ αλ-Σαμ στο Ιντλίμπ.
Αυτός ο αναγκαστικός εκτοπισμός θα επηρεάσει τη ζωή πενήντα
χιλιάδων δικών μας ανθρώπων μας στη Νταράα. Θα αποτελέσει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Οι δυνάμεις της Αριστεράς και της
ελευθερίας στη χώρα μας και στον κόσμο πρέπει να είναι αλληλέγγυες με τον κόσμο της Νταράα που υπερασπίζεται τη γη του, την
ελευθερία του και την αξιοπρέπειά του. Αυτό σημαίνει όσο το δυνατόν πιο ευρείες εκστρατείες αλληλεγγύης. Η Νταράα ήταν το λίκνο
της επανάστασης και το εγκληματικό καθεστώς προσπαθεί να το μετατρέψει στο νεκροταφείο της.
Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας στους συντρόφους μας του
ακλόνητου επαναστατικού αριστερού κινήματος και στις μάζες της
ηρωικής μας αντίστασης. Λέμε όχι στον εκτοπισμό του λαού μας από
τη Νταράα, όχι στη μετατροπή της Νταράα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης! Ελευθερία για τις λαϊκές μάζες στη Νταράα και σε κάθε μέρος της χώρας μας! Ζήτω η διεθνής αλληλεγγύη!”.

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, ΕΕ
παζαρεύουν με τους Ταλιμπάν

Έ

νας μήνας έχει περάσει από
την είσοδο των Ταλιμπάν
στην Καμπούλ και το φευγιό
των Αμερικάνων. Αυτό που γίνεται
πλέον σαφές είναι ότι οι Ταλιμπάν
εδραιώνουν τον έλεγχο όλης της χώρας. Και όλες οι κυβερνήσεις των
μεγάλων και μικρότερων δυνάμεων
είναι αναγκασμένες να παζαρέψουν
απευθείας μαζί τους.
Την περασμένη βδομάδα οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις
τους ελέγχουν την κοιλάδα του Παντσίρ στα βορειοανατολικά της χώρας. Εκεί είχε συγκεντρώσει τις δυνάμεις του ο Αχμάντ Μασούντ, γιος
και διάδοχος ενός διάσημου πολέμαρχου μουτζαχεντίν. Στο πλευρό
του είχε σπεύσει ο Αμρουλάχ Σάλεχ,
πρώην αντιπρόεδρος του προέδρου
Γάνι (αυτού που την κοπάνησε με
μερικά εκατομμύρια δολάρια από
την Καμπούλ), ο οποίος πομπωδώς
αυτοανακηρύχτηκε «προσωρινός
πρόεδρος» της χώρας.
Δυο βδομάδες πριν, ο Μασούντ με
δηλώσεις του καλούσε τις ΗΠΑ, τη
Γαλλία και την Βρετανία να στηρίξουν την «αντίσταση του Παντσίρ»
και ταυτόχρονα δήλωνε ότι είναι
πρόθυμος για συνομιλίες με τους Ταλιμπάν. Πέρα από τις προπαγανδιστικές ειδήσεις στα δυτικά ΜΜΕ, οι περισσότεροι σοβαροί αναλυτές και διπλωμάτες εκτιμούσαν ότι οι προοπτικές του λεγόμενου Μετώπου Εθνικής
Αντίστασης στο Παντσίρ ήταν μηδενικές. Πριν μια βδομάδα εκπρόσωπος του Μασούντ δήλωσε ότι οι «δυνάμεις του Μετώπου» έκαναν μια
«τακτική υποχώρηση» ο ίδιος ο Μασούντ βρίσκεται σε «ασφαλή τοποθεσία», ενώ ο πολύς Σάλεχ μάλλον διέφυγε στο Τατζικιστάν σύμφωνα με
την Ουάσιγκτον Ποστ.
Λίγες μέρες μετά, οι Ταλιμπάν
ανακοίνωσαν την σύνθεση της «προσωρινής» κυβέρνησης. Τα διεθνή
ΜΜΕ υποδέχτηκαν την ανακοίνωση
με σχόλια του τύπου «κυβέρνηση

Ζαμπιχουλά Μουγιαχίντ

100% Ταλιμπάν». Παρόλα αυτά όλοι
οι «παίκτες» θέλουν να έχουν παρουσία στο Αφγανιστάν. Και οι Ταλιμπάν
με την σειρά τους έχουν αφήσει
ανοιχτές τις πόρτες για το παζάρι.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αναπληρωτής πρωθυπουργός της κυβέρνησης είναι ο γνωστός πλέον Μπαραντάρ, ο βασικός διαπραγματευτής
των Ταλιμπάν με τους Αμερικάνους
στις συνομιλίες που κατέληξαν στην
συμφωνία της Ντόχα τον Φλεβάρη
του 2020. Επίσης ο Μπαραντάρ διαπραγματεύτηκε με τον διευθυντή της
CIA τις λεπτομέρειες της αποχώρησης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Και δεν είναι ο μόνος «γεφυροποιός». Ακόμα και το «δίκτυο Χακάνι»
διαθέτει τους κατάλληλους ανθρώπους για αυτή τη δουλειά. Ο αρχηγός
του, ο Σιραζουτίν Χακάνι, που τώρα
είναι υπουργός Εσωτερικών είχε δημοσιεύσει άρθρο στους Νιου Γιορκ
Τάιμς τον Φλεβάρη του 2020 γεμάτο
με ωραίες φράσεις και διαβεβαιώσεις. Ο νεότερος αδελφός του συμμετείχε στη διαπραγματευτική ομάδα
στη Ντόχα, δίπλα στον Μπαραντάρ.

Ανταγωνισμοί
Υποτίθεται ότι αυτό που νοιάζει
την αμερικάνικη κυβέρνηση είναι να
μην γίνει ξανά το Αφγανιστάν βάση
εξόρμησης τρομοκρατικών ομάδων.
Στην πραγματικότητα αυτό που την
ενδιαφέρει είναι να μην ελέγξουν
αυτή τη στρατηγική χώρα οι ανταγωνιστές του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Γι’ αυτό από τη μια σείει το
μαστίγιο των οικονομικών πιέσεων,
τα συναλλαγματικά αποθέματα του
Αφγανιστάν είναι σε αμερικάνικα χέρια. Και από την άλλη το καρότο της
ανθρωπιστικής βοήθειας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ένας αναλυτής
στους Φαινάνσιαλ Τάιμς στις 10 Σεπτέμβρη: «Έχουμε μια πολύ αμήχανη κατάσταση όπου η κυβέρνηση
των Ταλιμπάν και οι ΗΠΑ χρειάζονται
η μια την άλλη».

Τζο Μπάιντεν

Εν τω μεταξύ η Κίνα μπαίνει και
αυτή στο «μεγάλο παιχνίδι». Την περασμένη βδομάδα οργάνωσε μια σύνοδο χωρών που συνορεύουν με το
Αφγανιστάν (Ιράν, Τατζικιστάν,
Ουζμπεκιστάν, Πακιστάν) στην οποία
ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών
ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα προσφέρει 3 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων στο Αφγανιστάν μαζί με 31
εκατ. δολάρια ανθρωπιστική βοήθεια. «Πρέπει να αδράξουμε αυτό το
κρίσιμο παράθυρο στην κατάσταση
στο Αφγανιστάν» δήλωσε.
Η Ρωσία προσπαθεί να μην μείνει
πίσω. Έκανε κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με το Τατζικιστάν και το
Ουζμπεκιστάν μια ανάσα από τα σύνορά τους με το Αφγανιστάν και ταυτόχρονα αξιωματούχοι των ρωσικών
υπηρεσιών ασφαλείας συναντήθηκαν
με Ινδούς ομολόγους τους στο Δελχί
για «αντιτρομοκρατικό συντονισμό».
Η Ινδία είναι ο ανταγωνιστής του Πακιστάν το οποίο ασκεί τεράστια επιρροή στους Ταλιμπάν και έχει στενές
σχέσεις και με την Κίνα.
Όσον αφορά την Ε.Ε. οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της από τη
μια προσπαθούν να συνέλθουν από
την ταπείνωση της αποχώρησης των
ΗΠΑ ενώ δεν μπορούν να συμφωνήσουν στα επόμενα βήματα. Στο μόνο
που συμφωνούν είναι ο ρατσισμός,
τα κλειστά σύνορα στους Αφγανούς
πρόσφυγες. Γι’ αυτό οι υπουργοί
Εξωτερικών της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Ολλανδίας πήγαν στις
αρχές του μήνα στο Ισλαμαμπάντ,
την πρωτεύουσα του Πακιστάν, για
να εξυμνήσουν τον «εποικοδομητικό» ρόλο του και να υποσχεθούν οικονομική βοήθεια.
Οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο
του Αφγανιστάν θα συνεχιστούν καλυμμένοι με κενές φράσεις περί ανθρωπισμού και δικαιωμάτων και με
ένταση των ρατσιστικών ισλαφοβικών εκστρατειών.

Λέανδρος Μπόλαρης

Ξι Γινπίνγκ

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1488, 15 Σεπτέμβρη 2021

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9 πλατεία Δημαρχείου 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία, ανοιχτά
σύνορα για τους πρόσφυγες
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9 πλατεία Ηρώ 7.30μμ
Ναι στους εμβολιασμούς – Όχι στις απολύσεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία, ανοιχτά
σύνορα για τους πρόσφυγες
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

στών του κλίματος και του πολέμου
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9 πλατεία Ηρώων 8μμ
Πέρα από την ισλαμοφοβία: τι είναι οι Ταλιμπάν
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΠΕΜΠΤΗ 16/9
παλαιό δημαρχείο Χαλανδρίου 7.30μμ
Κλιματική αλλαγή: Να βάλουμε τέλος στον
καταστροφικό καπιταλισμό
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ –
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9
θεατράκι πλ. Καρύλλου, Polis park 8μμ
Ναι στο εμβόλιο – Όχι στις απολυσεις
Ομιλήτρια: Μαρίζα Ψαλτάκου
ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9 Ούλαφ Πάλμε 1, Άλσος 7μμ
Όχι στον πόλεμο – χωρίς «ναι μεν, αλλά» Το αντιπολεμικό κίνημα 2001-2003
Ομιλήτρια: Εύα Αντωνακοπούλου
ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9 άλσος Παγκρατίου 7.30μμ
Ναι στο εμβόλιο – Όχι στις απολυσεις
Ομιλήτρια: Μαρία Χαρχαρίδου

• ΠΕΜΠΤΗ 16/9 δημαρχείο 7.15μμ

Δυο τάξεις σε σύγκρουση – Πώς συνεχίζουμε μετά τη ΔΕΘ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 δημαρχείο 7.15μμ
Τρότσκι: Η διαρκής επανάσταση
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9 καφέ πλ. Σουρμένων 8μμ
Κυβέρνηση εμπρηστών και δολοφόνων, να
τους ανατρέψουμε
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7μμ
Ναι στο εμβόλιο – Όχι στις απολυσεις
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9
πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 8μμ
Ενάντια στη Σύνοδο MED9EU των εμπρη-

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9 πλατεία Μερκούρη 7.15μμ
Αφγανιστάν: ήττα-καμπή για τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό
Ομιλήτρια: Μαρία Φωτεινού
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9
καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως 99, 7μμ
Να στείλουμε τον Μητσοτάκη σπίτι του
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

• ΠΕΜΠΤΗ 16/9 καφέ Περιβολάκη 8μμ

Αφγανιστάν: ήττα-καμπή για τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 23/9 καφέ Περιβολάκη 8μμ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμεγια

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 προγραμματίσουν την παραγω-

ΠΕΜΠΤΗ 16/9
καφέ Μυρτίλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Η πανεργατική στη ΔΕΘ και πώς συνεχίζουμε ενάντια στη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9 Καφέ Γιώτης 8μμ
Σεπτέμβρης 1927 – Σεπτέμβρης 1931:
Από τον Πουλιόπουλο στον Ζαχαριάδη
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9 καφέ Άνεμος 8μμ
Η πολύτιμη κληρονομιά του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9 πάρκο ΕΚΘ 8μμ
Σεπτέμβρης 1927 – Σεπτέμβρης 1931:
Από τον Πουλιόπουλο στον Ζαχαριάδη
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9 καφέ Πέτρος 8μμ
Σεπτέμβρης 1927 – Σεπτέμβρης 1931:
Από τον Πουλιόπουλο στον Ζαχαριάδη
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΓΚΥΖΗ

ΠΑΤΡΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9 καφέ Ενωδία 7.30μμ
Η πανεργατική στη ΔΕΘ και πώς συνεχίζουμε ενάντια στη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
ΠΕΜΠΤΗ 16/9 θεατράκι Φωκίωνος 7μμ
Η μάχη ενάντια στον ιμπεριαλισμό
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9 πάρκο Ιακωβάτων 7μμ
Η πανεργατική στη ΔΕΘ και πώς συνεχίζουμε ενάντια στη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9 καφέ Off the chain 7.30μμ
Η πανεργατική στη ΔΕΘ και πώς συνεχίζουμε ενάντια στη Νέα Δημοκρατία
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΠΕΜΠΤΗ 16/9
Τριών Ναυάρχων και Βλάχου 6.30μμ
Ενάντια στην ισλαμοφοβία, ανοιχτά σύνορα
για τους πρόσφυγες
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9 Θόλος 8μμ
Οργανώνουμε τη μάχη ενάντια στον ρατσισμό και τους φασίστες
Ομιλήτρια: Τζένυ Δεμιρτζίδου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9
πάρκο 626 (Ιδομενέως) 7.30μμ
Σύνοαρα ανοιχτά για τους πρόσφυγες,
στη φυλακή οι φασίστες
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
ΧΑΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Λένιν: Ο ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

Εξορμήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 16/9
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 6μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Τζάντε Πετρουπολέως 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/9
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λαϊκή 11πμ
ΠΑΤΡΑ

Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου
6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πάρκο Γεωργιάδη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/9
ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΓΚΥΖΗ πλατεία 11πμ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ
Σκλαβενίτης Πατησίων 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ
ΙΛΙΟΝ
Βιολογική Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 11πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΒ Πλατεία 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πεζόδρομος Χαϊμαντά 12μ
ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ Σκλαβενίτης 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Οργανισμός Νεότητας
Λ. Ηρακλείου 3μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 6μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Λαϊκή 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγίου Θεράποντα 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΒΟΛΟΣ

Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30μμ

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Ενάντια στον ρατσισμό,
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση

Tον διεθνισμό

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 για το τέλος όλων των διακρίσεων

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 καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότε-

Θεσσαλονίκη

ΠΕΜΠΤΗ 16/9
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7.15μμ
Το πανελλαδικό συμβουλιο του ΣΕΚ: Η
κρίση της ΝΔ, η ήττα των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και τα καθήκοντα μας
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΚΥΨΕΛΗ

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 16/9

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ

καφέ Θύμιος, πλατεία Δουργουτίου 8μμ
Η πανεργατική στη ΔΕΘ και πώς συνεχίζουμε ενάντια στη Νέα Δημοκρατία
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 23/9
καφέ Θύμιος, πλατεία Δουργουτίου 8μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος, Θηβών 243 7μμ
Δυο τάξεις σε σύγκρουση – Πώς συνεχίζουμε μετά τη ΔΕΘ
Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κουτσουδάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 7/10 καφέ Περιβολάκη 8μμ
Ρίτσαρντ Λεβόντιν – Η διαλεκτική απέναντι
στον «επιστημονικό» ρατσισμό
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα

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.
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Η Αριστερά

Ο λόγος στους διαδηλωτές
Ο

ι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο Φυσικό Αέριο διαδηλώνουμε σήμερα για όλες τις αποτυχίες της Νέας Δημοκρατίας.
Στο ζήτημα των πυρκαγιών, των εμβολιασμών, της
Υγείας, παντού η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Διεκδικούμε
μόνιμη και σταθερή δουλειά, μονιμοποίηση όλων των
εργολαβικών εργαζόμενων, των συμβασιούχων στην
Υγεία, προσλήψεις στα νοσοκομεία, δουλειά και σπίτια
για όλους τους πυρόπληκτους. Πρέπει να κλιμακώσουμε
απεργιακά για να φύγει μια και καλή ο Μητσοτάκης και
η κυβέρνησή του. Και στο Φυσικό Αέριο έχει ανοίξει το
ζήτημα της υποχρεωτικότητας. Η διοίκηση λέει ότι ακολουθεί τις κυβερνητικές εντολές. Αν εφαρμόσουν την
υποχρεωτικότητα θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις.

Γιώργος Φαράντος, πρόεδρος ΠΣΕΦΑ

Ό

λοι οι εργαζόμενοι πρέπει
να είναι ενωμένοι. Ο αντεργατικός νόμος που ψηφίστηκε καταργεί όλα τα συνδικαλιστικά κι εργασιακά δικαιώματα.
Θα πρέπει να παλέψουμε
ώστε να μην εφαρμοστεί ποτέ
στην πράξη. Η κυβέρνηση θέλει να καταργήσει το δικαίωμα
στην απεργία και συνολικά το
συνδικαλισμό. Αλλά δεν θα της
περάσει.

Γιάννης Βήκας,
πρόεδρος Σωματείου
Εργαζομένων ΟΑΣΘ

Δ

ιαδηλώνουμε ενάντια στα αυταρχικά μέτρα της κυβέρνησης που διαλύει τα δημόσια νοσοκομεία. Έχουν κλείσει τα του νοσοκομείου μας.
Το προσωπικό έχει μεταφερθεί στον Πύργο. Η επίθεση με τις αναστολές εργασίας
των υγειονομικών κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Είναι τεράστια η ζημιά στο
νοσοκομείο μας, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τους συναδέλφους, είμαστε κατά της υποχρεωτικότητας. Πρέπει στα νοσοκομεία, αντί για απολύσεις να
υπάρξει ενίσχυση και προσλήψεις γιατί από αυτά εξαρτάται η δημόσια Υγεία.

Σωκράτης Σωτηρόπουλος,
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αμαλιάδας

Ή

ρθαμε στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούμε για τα νέα μέτρα
της κυβέρνησης που απαξιώνει εργασιακά κεκτημένα δεκαετιών.
Διαλύει την ασφάλιση και ξεπουλάει την
επικουρική ασφάλιση στους ιδιώτες. Διαδηλώνουμε μαζί με τους συναδέλφους
μας της Θεσσαλονίκης ενάντια στην τραγική απόφαση της ΓΣΕΕ να μη συμμετέχει
στα συλλαλητήρια, κατά τη γνώμη μας
γιατί ξεχρεώνει γραμμάτια προς την κυβέρνηση. Έχουμε να αντισταθούμε και
στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Είδαμε το
ξεπούλημα αυτές τις μέρες του ΔΕΔΔΗΕ.
Σε εμάς οι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης
έχουν ξεκινήσει νωρίτερα κι έχουν βάλει
στο στόχαστρο όχι μόνο το νερό της Αττικής αλλά σχεδόν όλης της χώρας. Έχουν
ξεκινήσει τα ΣΔΙΤ στο νερό, τώρα πουλήσανε το ΔΕΔΔΗΕ και θεωρούμε ότι συνδέονται αυτά. Είναι κομμάτι της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην περάσει.

Γιώργος Ραντίτσας,
πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων
Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ

11/9, Διαδήλωση στη ΔΕΘ. Φωτό: Γιώργος Πίττας

Ο

ι εργαζόμενοι στο Θεαγένειο συμμετέχουμε στην πανελλαδική πανυγειονομική κινητοποίηση για να αναδείξουμε τα χρόνια αλλά και τα τρέχοντα προβλήματα που
έχουμε.
Εργαζόμαστε σε ένα νοσοκομείο ειδικό, αντικαρκινικό, με συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών. Είναι σημαντικό, γιατί κατά τη διάρκεια
της πανδημίας τα νοσοκομεία έγιναν νοσοκομεία μιας νόσου και όλες οι άλλες ασθένειες
δεν αντιμετωπίζονταν. Είμαστε ένα νοσοκομείο που δεν ενισχύθηκε παρά ελάχιστα. Ταυτόχρονα διανύουμε μια χρονιά συνταξιοδοτήσεων. Δυστυχώς, τώρα 41 εργαζόμενοι είναι
σε αναστολή. Τα τμήματα υπολειτουργούν, με
μια νοσηλεύτρια για 30 ασθενείς. Πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις και όχι να διαχειρίζεται επικοινωνιακά, να μεταθέτει τις ευθύνες
της για την αποτυχία της διαχείρισης της πανδημίας στους υγειονομικούς και να μας κουνά
το δάχτυλο. Είμαστε εδώ ενωμένοι, παλιοί και
νέοι, επικουρικοί και μόνιμοι, εμβολιασμένοι
και μη, να δώσουμε το μήνυμα ότι απαιτούμε
λύσεις για τη δημόσια Υγεία.

Βασίλης Μουρατίδης, πρόεδρος
Σωματείου Εργαζομένων Θεαγένειο

Δ

υστυχώς σε περίοδο πανδημίας, η κυβέρνηση διώχνει
τους υγειονομικούς.
Μιλάμε για 4ο κύμα. Όταν έρθει
το 5ο, τι θα κάνει; Θα διώξει και
τους υπόλοιπους; Αν θέλετε μπορείτε να έρθετε στις εφημερίες του
νοσοκομείου μας να δείτε αν οι
ανεμβολίαστοι είναι επικίνδυνοι ή η
ίδια η κυβέρνηση με τον τρόπο που
διαχειρίζεται την πανδημία. Εμείς
αυτά τα δυο χρόνια ήμασταν ένα
όλοι οι συνάδελφοι, δώσαμε τον
καλύτερό μας εαυτό. Μας χειροκροτούσαν και ξαφνικά βρισκόμαστε σε αναστολή επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε το εμβόλιο; Δεν μας
έχουν πείσει επιστημονικά. Θέλουμε επιστημονικά επιχειρήματα επικυρωμένα κι όχι να βγαίνουν στα
κανάλια ο ένας έτσι κι ο άλλος αλλιώς. Ο πραγματικός στόχος τους
είναι να ιδιωτικοποιήσουν τα νοσοκομεία, το είπαν και το κάνουν.
Εμείς θα είμαστε συνέχεια στους
δρόμους κι ας βοηθήσει κι ο κόσμος, ο λαός, ας καταλάβει ότι το
ΕΣΥ ασθενεί, είναι στην εντατική.

Ευφροσύνη Καστανά,
διοικητικός, Αττικό

Δ

εν φταίνε οι ανεμβολίαστοι για τη διασπορά
του κορονοϊού. Οι ανεμβολίαστοι δεν είναι άρρωστοι
άνθρωποι.
Προσωπικά η επιλογή μου
να μην εμβολιαστώ δεν είναι
για την αντίδραση στο εμβόλιο. Είναι γιατί φοβάμαι. Είμαι σε μια ηλικία που σκέφτομαι τις παρενέργειες κι
ανησυχώ μήπως η οικογένειά
μου δεν θα έχει φαγητό την
επόμενη μέρα και εγώ γίνω
μια στατιστική. Και τον κορονοϊό τον φοβάμαι. Μας έχουν
κλείσει δυο φορές σαν αποκλειστικά κόβιντ νοσοκομείο.
Όταν ήμασταν γεμάτοι,
υπήρχε μεγάλο πρόβλημα
γιατί η ιδιαιτερότητα του
ασθενή με κόβιντ χρειάζεται
πολύ προσωπικό. Τώρα είμαστε μεικτό. Ήδη όμως, επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί
γιατροί, δεν κάνουμε χειρουργεία. Με τις συνταξιοδοτήσεις έφυγαν εργαζόμενοι
και δεν καλύφτηκαν οι θέσεις
τους. Μόνο τα εξωτερικά λειτουργούν για μικροπράγματα. Στο ακτινολογικό επίσης
υπάρχει έλλειψη γιατρών.
Τώρα φεύγουμε κι εμείς. Αν
κινηθούμε αγωνιστικά όλοι
μαζί, ίσως το πάρουν πίσω.

Μαρία, εργαζόμενη σε
εργαστήριο, Παμμακάριστος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Η

ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνεδρίασε την Πέμπτη 9 Σεπτέμβρη για να συζητήσει την πολιτική κατάσταση
και την παρέμβαση του μετώπου το επόμενο διάστημα.
Η ΚΣΕ εκτιμάει ότι όλες οι πρόσφατες εξελίξεις αναδεικνύουν πιο έντονα την κρίση του συστήματος και τα αδιέξοδα της κυβέρνησης της ΝΔ. Οι καταστροφικές πυρκαγιές, η χρεοκοπία στην αντιμετώπιση της πανδημίας, το
κύμα ακρίβειας που φουντώνει σε συνδυασμό με όλες τις
αντεργατικές επιθέσεις, έρχονται να τροφοδοτήσουν τη
εργατική-λαϊκή οργή ενάντια στην κυβέρνηση.
Η ταπεινωτική ήττα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
στο Αφγανιστάν λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για το
σύστημα, οξύνει τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς
και ασκεί νέες πιέσεις στον ελληνικό καπιταλισμό και την
κυβέρνηση.
Η μαζική διαδήλωση στις 9 Αυγούστου ενάντια στην κυβέρνηση των εμπρηστών, οι συνεχείς απεργίες στα νοσοκομεία ενάντια στις απολύσεις με πρόσχημα τον εμβολιασμό, είναι προμηνύματα για ένα καυτό φθινόπωρο μαχών
σε όλα τα επίπεδα.
Άμεσο καθήκον του δυναμικού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η
οργανωτική και πολιτική στήριξη των αγώνων που ανοίγουν την «αυλαία» του φετινού φθινοπώρου και η συμβολή του στην κλιμάκωσή τους κόντρα στην συναίνεση που
δίνει απλόχερα ο ΣΥΡΙΖΑ και πέρα από τη λογική της συμβολικής διαμαρτυρίας του ΚΚΕ. Παράλληλα θα πρέπει να
εντείνει την πολιτική της παρέμβαση στην κατεύθυνση ευρύτερης συσπείρωσης του μαχόμενου αριστερού ριζοσπαστικού δυναμικού στη λογική της συγκρότησης του
πόλου της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
Στην κατεύθυνση αυτή:
• Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 15/9 με προοπτική ένα κύμα απεργιών και καταλήψεων που θα στείλει στο σκουπιδοτενεκέ
την Κεραμέως και όλη την αντιδραστική «μεταρρύθμιση»
στην Παιδεία.
• Συμμετέχουμε στη διαδήλωση της17/9 στην Αθήνα, 7
μμ Σύνταγμα, ενάντια στην Σύνοδο των μεσογειακών κρατών της ΕΕ που με πρόσχημα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βάζουν μπροστά τα σχέδια λεηλασίας των
«πράσινων» αρπακτικών της αγοράς. Στηρίζουμε τις δράσεις ενάντια στην σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής
του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί από τις 17 μέχρι 19/9.
• Στις 18/9 διαδηλώνουμε στο Κερατσίνι στην επέτειο
της δολοφονίας του Π. Φύσσα. Η σύγκρουση με τη ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ που ανοίγει το δρόμο για την επανεμφάνιση των φασιστών είναι κρίσιμη μάχη
για όλο το εργατικό κίνημα και τη νεολαία. Γι’ αυτό δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στις κινητοποιήσεις που οργανώνουν αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές κινήσεις και συλλογικότητες, συνδικάτα, κοινότητες μεταναστών, φοιτητικοί
σύλλογοι στον ένα χρόνο από την ιστορική καταδίκη της
ναζιστικής συμμορίας, με μέρα δράσης στις 7 Οκτώβρη
και το μεγάλο αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο
στις 9 Οκτώβρη στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.
Παράλληλα οργανώνουμε την εξωστρεφή δράση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για την προβολή και συζήτηση του αντικαπιταλιστικού προγράμματος που έχει ανάγκη η εποχή μας,
ανοίγουμε τη συζήτηση για τις πολιτικές προϋποθέσεις
για να νικήσουν οι αγώνες.
Η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκτιμάει ότι η κινητοποίηση του
δυναμικού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις μάχες έχει και ως προϋπόθεση το άνοιγμα της συντροφικής πολιτικής συζήτησης
στο εσωτερικό της για όλα τα ζητήματα. Με αυτόν τον
προσανατολισμό αποφάσισε την σύγκληση του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου την Κυριακή 17 Οκτώβρη.
Η ΚΣΕ θα συνεδριάσει άμεσα για να διαμορφώσει την εισήγησή της στο ΠΣΟ.

Η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 10/9/2021
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Σοσιαλισμός από τα κάτω

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΠΟΥΛ ΩΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ήττες και κρίση γι’αυτούς
αγώνες για την ανατροπή
για μας
Κ

υκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω
και στο εξώφυλλό του δεσπόζουν
δυο κυρίαρχες όψεις της βαθιάς κρίσης του
συστήματος: η ήττα των ιμπεριαλιστών στο
Αφγανιστάν από τη μια μεριά και οι αντιστάσεις των εργατών κι εργατριών από την άλλη, έχουν φέρει τους από πάνω σε ένα τεράστιο αδιέξοδο.

Τα δυο πρώτα άρθρα του νέου τεύχους
προσφέρουν μια αναλυτική εικόνα αυτής
της κατάστασης. “Να στείλουμε τον Μητσοτάκη σπίτι του”, υποστηρίζει η Μαρία Στύλλου στο σχετικό άρθρο της, εξηγώντας πως
ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης από τον
Μητσοτάκη είναι μια παραδοχή αποτυχίας
αλλά και μια προσπάθεια να σκληρύνει η
επίθεση στο κίνημα που πιέζει την κυβέρνηση όλο το τελευταίο διάστημα. Η κρίση φυσικά είναι παγκόσμια τόσο στο επίπεδο της
οικονομίας, όσο και στο επίπεδο των οικολογικών και πολεμικών καταστροφών που
φέρνει ο καπιταλισμός όλο και πιο συχνά.
Όπως όμως τονίζει το άρθρο, καμία επίθεση
δεν έχει μείνει αναπάντητη και η βεντάλια
των επερχόμενων κινητοποιήσεων είναι
πραγματικά εντυπωσιακή. Γι' αυτό, είναι και
εφικτό αλλά και απαραίτητο να συνδεθούν
αυτές οι μάχες μεταξύ τους.
Αντίστοιχα, στο άρθρο “Αφγανιστάν – Ήττα-καμπή για τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό”, ο Πάνος Γκαργκάνας συμπληρώνει
την παραπάνω εικόνα της κρίσης, περιγράφοντας αρχικά πώς κατέρρευσε η αμερικάνικη
κατοχή σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Καταρρίπτει τα υποκριτικά αφηγήματα που θέλουν
τις ΗΠΑ “προστάτες” των Αφγανών και ιδίως των
Αφγανών γυναικών από τους “μεσαιωνικούς” Ταλιμπάν. Προχωράει σε μια ανάλυση του φαινομένου Ταλιμπάν μέσα στις ιστορικές συνθήκες στις
οποίες αναπτύχθηκε και παρουσιάζει σύντομα
την ιστορία του κράτους του Αφγανιστάν. Περιγράφει επίσης τα διλήμματα που είχε να αντιμετωπίσει η Αριστερά στη Δύση ακριβώς 20 χρόνια
πριν, με την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους.
Τέλος, βάζει τα καθήκοντα της Αριστεράς σήμερα: ενάντια στην ισλαμοφοβία, ενάντια στις κυβερνήσεις που απειλούν να κλείσουν τα σύνορα
ερμητικά, ενάντια στις αμερικανο-νατοϊκές βάσεις και τις στρατιωτικές δαπάνες.
Ένα τρίτο άρθρο που πιάνει τις διεθνείς εξελίξεις και επιχειρεί να τις εξηγήσει ώστε να προβάλει τα καθήκοντα της Αριστεράς είναι το άρθρο “Τι συμβαίνει στην Κούβα;” του Λέανδρου
Μπόλαρη. Σε κόντρα με τις υποκρισίες του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, αλλά και χωρίς να κλείνει τα μάτια απέναντι στη φτώχεια και την καταστολή μέσα στην Κούβα, το άρθρο εξηγεί πώς
έφτασε η χώρα στη σημερινή της κατάσταση.
Περιγράφει όλη την ιστορική διαδρομή από το
1959 μέχρι σήμερα -δίνοντας επιπλέον και την
εικόνα της οργάνωσης της εργατικής τάξης τις
δεκαετίες που προηγήθηκαν της κουβανέζικης

επανάστασης. Παράλληλα με τα γεγονότα αυτά
δίνει την εικόνα των πολιτικών επιλογών και διεθνών εξελίξεων που την καθόρισαν, με την
πρόσδεση της Κούβας στη Σοβιετική Ένωση να
παίζει καθοριστικό ρόλο, όπως και το άνοιγμα
στην αγορά μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Η
Αριστερά διεθνώς χρειάζεται να στηρίξει τον κόσμο που παλεύει στην Κούβα. Μόνο έτσι μπορεί
να βοηθήσει την επαναστατική αριστερά μέσα
στη χώρα να δυναμώσει.
Τα τρία αυτά άρθρα δείχνουν τα λάθη των
ηγεσιών της ρεφορμιστικής Αριστεράς τόσο
στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Οι συμβιβασμοί
υπακούν στην αυταπάτη των λύσεων “από τα πάνω” κι αυτό είναι το κέντρο μιας πάντα επίκαιρης
συζήτησης. Το άρθρο “Μαρξ-Ένγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με επαναστάσεις” της Σταυρούλας Πανίδου, βάζει τα βασικά σημεία αυτής
της συζήτησης. Σκιαγραφώντας αρχικά την ιδεολογική κατάσταση της Αριστεράς την εποχή των
δυο μεγάλων φιλοσόφων και επαναστατών, το
άρθρο δείχνει την τεράστια συνεισφορά τους
στη θεωρία, τη θεμελίωση του ιστορικού υλισμού. Ο ρόλος της εργασίας, το πέρασμα στις
ταξικές κοινωνίες, η υλική βάση της κοινωνίας
και το εποικοδόμημα, καθώς και η μεταξύ τους
αλληλεπίδραση είναι έννοιες που μπορούν να
μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το πώς εξελίσσεται η ιστορία. Φτάνοντας στη σύγχρονη
κοινωνία, ο Μαρξ και ο Ένγκελς έχουν δείξει

ποιο είναι το κλειδί για την απελευθέρωση:
ο “ιστορικός νεκροθάφτης” του καπιταλισμού, η εργατική τάξη.
Τα εργαλεία που μας έδωσαν ο Μαρξ και
ο Ένγκελς είναι απαραίτητα για να κατανοήσουμε τον κόσμο και με αυτόν τον τρόπο να παρέμβουμε αποτελεσματικά ώστε να
τον αλλάξουμε. Έτσι, δυο ακόμη άρθρα
κλείνουν το νέο τεύχος με θέματα που
έχουν απασχολήσει όλο τον κόσμο το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα την περίοδο
του κορονοϊού: την τέχνη και την επιστήμη.
Στο άρθρο “Τέχνη και Εργασία” η Αλεξάνδρα Μαρτίνη δείχνει τη σημασία της τέχνης,
σαν μια από τις πρώτες μορφές εργασίας την προσπάθεια να μεταμορφώσει ο άνθρωπος τον κόσμο προκειμένου να ικανοποιήσει
τις ανάγκες του. Με αυτή την αφετηρία ο
μαρξισμός μάς δίνει τα εργαλεία για να κρίνουμε ένα έργο τέχνης, τοποθετώντας το
πάντα στις κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε. Η κυρίαρχη λειτουργία της τέχνης είναι ότι μας
βοηθάει να κατανοήσουμε την κοινωνία στο
σύνολό της και με τις αντιφάσεις της. Το
άρθρο συνδέει την εμπειρία του πώς επηρεάζουν την τέχνη οι περίοδοι των μεγάλων
κρίσεων και επαναστάσεων με τις σημερινές μάχες για τα εργασιακά δικαιώματα των
εργατών/τριών της τέχνης και τη μάχη για
την πρόσβαση όλων στην τέχνη.
Στο άρθρο “Ρίτσαρντ Λεβόντιν – Η διαλεκτική απέναντι στον 'επιστημονικό' ρατσισμό” ο Γιώργος Ράγκος γράφει με αφορμή
τον θάνατο του μεγάλου εξελικτικού βιολόγου
και μαρξιστή, για το πώς βοήθησε να κατανοήσουμε τη ζωή, μακριά από τα ρατσιστικά στερεότυπα. Ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε ενάντια
στον πόλεμο στο Βιετνάμ και υπέρ όλων των καταπιεσμένων, ο Λεβόντιν ήταν και ένας επιστήμονας που απέρριψε την μέχρι την εποχή του επικρατούσα άποψη ότι η ανθρωπότητα χωρίζεται
σε φυλές -καθώς και την άποψη ότι όλες οι ανθρώπινες συμπεριφορές, προτιμήσεις, ικανότητες κ.ο.κ οφείλονται στα γονίδια. Ο Λεβόντιν μέσα από το έργο του, χρησιμοποιώντας τη διαλεκτική, υποστήριξε ότι δεν γίνεται να διαχωριστεί
η επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη
των οργανισμών αλλά και η επίδραση των οργανισμών στο ίδιο το περιβάλλον. Στάθηκε απέναντι στον λεγόμενο “βιολογικό ντετερμινισμό” -μια
ιδεολογία που σκοπό έχει να δικαιολογήσει τις
βαθιές ανισότητες του συστήματος, αλλά και να
υποστηρίξει ότι είναι αμετάβλητες.
Στις βιβλιοκριτικές του τεύχους αυτού, το βιβλίο “Η Ελληνική Επανάσταση 1821-1830” του
Πέτρου Θ. Πιζάνια παρουσιάζει ο Λέανδρος
Μπόλαρης και το βιβλίο “Η πένα μου δεν σπάει,
τα σύνορα είναι που θα σπάσουν – Γράμματα
στον Κόσμο από τη Μόρια” της Παρβάνα Αμιρί
παρουσιάζει ο Ευκλείδης Μακρόγλου.

Αφροδίτη Φράγκου

Γράψου
συνδρομητής
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Εκδηλώσεις
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «Όρθιος σε δημόσια θέα»

Μ

ε μεγάλη επιτυχία έγινε στις
13/9 η εκδήλωση παρουσίασης
του βιβλίου της Χρύσας Παπαδοπούλου, συνηγόρου πολιτικής αγωγής
της οικογένειας Φύσσα στη δίκη της
Χρυσής Αυγής. Το βιβλίο, με τίτλο “Όρθιος σε δημόσια θέα” είναι η αποτύπωση
της αγόρευσης της συνηγόρου στη δίκη
της ΧΑ, που έλαβε χώρα στις 8 και 9 Γενάρη 2020, συνοδευμένη από ένα χρονολόγιο της δίκης, από την έναρξη των
διώξεων μέχρι τη μεγάλη νίκη στις 7
Οκτώβρη.
Στο πλαίσιο του φετινού Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη δεκάδες αντιφασίστες
και αντιφασίστριες βρέθηκαν στο Εργοστάσιο Καχραμάνογλου στο Κερατσίνι,
όπου φιλοξενούνται μέχρι τις 16/9 και
τρεις εκθέσεις: έκθεση σκίτσου για τη
σεξιστική βία με τίτλο “Εγώ σε πιστεύω”,
έκθεση φωτογραφίας για τη δίκη της ΧΑ
με τίτλο “Μέρες του Οκτώβρη 2020” και
έκθεση ζωγραφικής – εγκατάσταση με
τίτλο “Ματωμένα Πορτραίτα”, αφιερωμένη στα δεκάδες θύματα της φασιστικής
βίας, του ρατσισμού, του σεξισμού και
συνοδευμένη από το βίντεο “Η φωνή”
(με τη φωνή της Μάγδας Φύσσα).
Πρώτη μίλησε η Ελευθερία Τομπατζόγλου, συνήγορος πολιτικής αγωγής της
οικογένειας Φύσσα, η οποία παρουσίασε
το βιβλίο επισημαίνοντας ότι “καταφέρνει να δείξει με σαφήνεια ότι καμία από
τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο
κατηγορητήριο δεν είναι τυχαίες”. Στη
συνέχεια ο Θόδωρος Θεοδωρόπουλος,
συνήγορος πολιτικής αγωγής των συνδι-

καλιστών του ΠΑΜΕ, μίλησε για τη σημασία της αγόρευσης της Χρύσας Παπαδοπούλου στη δίκη και τη συνδιαμόρφωση του λόγου της Πολιτικής Αγωγής.
Ο Δημήτρης Ψαρράς, δημοσιογράφος
και μάρτυρας στη δίκη, υπογράμμισε ότι
το βιβλίο αυτό είναι η απάντηση στο
ερώτημα αν η απάντηση στον φασισμό
δίνεται στον δρόμο ή στους θεσμούς.
Η συγγραφέας τόνισε: “Προτίμησα το
βιβλίο να βγει μετά την έκδοση της απόφασης και αυτή να συμπεριληφθεί. Να
υπάρχει και το τι έγινε μετά τη δολοφο-

νία του Παύλου Φύσσα, γιατί ενώ τα
προηγούμενα χρόνια δεν γινόταν κάτι,
το 2013 έγινε και φτάσαμε μέσα από μια
αλληλουχία γεγονότων στην 7 Οκτώβρη.
Ήθελα όποιος το διαβάσει να μάθει για
τη Χρυσή Αυγή, αλλά κυρίως ήθελα να
μάθει για τον Παύλο Φύσσα”. Τόνισε ότι
στην εκδίκαση της έφεσης “πάμε ξανά
από την αρχή, αλλά όχι από το μηδέν”.
Όπως δήλωσε η Χρύσα η εκδήλωση
ήταν αφιερωμένη στον Ανδρέα Τζέλλη.

Α.Φ.

Αντίο στον
Ανδρέα Τζέλλη
«Του οφείλουμε
πολλά»

Η

όγδοη επέτειος της δολοφοΟ Α. Τζέλλης με τους γονείς του Π. Φύσσα
την πρώτη μέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής
νίας του Παύλου Φύσσα έχει
την ιδιαιτερότητα ότι είναι η πρώτη μετά την καταδικαστική απόφαση για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, μια πρωτοφανή νίκη του αντιφασιστικού κινήματος που ανέτρεψε τη ροή
της ιστορίας στη χώρα μας. Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι η μάχη ενάντια
στο φασισμό δεν ολοκληρώνεται στα δικαστήρια αλλά στους δρόμους, στα
συνδικάτα και τους μαζικούς χώρους.
Η φετινή επέτειος συνοδεύεται όμως και από ένα δυσάρεστο νέο, τον θάνατο
του Ανδρέα Τζέλλη, του πρώτου δικηγόρου της οικογένειας Φύσσα, μετά από
πολυετή ασθένεια. Ο Ανδρέας Τζέλλης έδωσε με πολύ μεγάλο ζήλο τη μάχη
στο δικαστήριο, συνέβαλε καθοριστικά στην αποδόμηση της υπερασπιστικής
γραμμής της Χρυσής Αυγής αλλά και στην ενωτική δράση των συνηγόρων της
πολιτικής αγωγής. Συνέχισε την προσπάθεια του αυτή όσο του το επέτρεπαν οι
δυνάμεις του. Του οφείλουμε πολλά. Αυτές τις μέρες θα πορευόμαστε μαζί του.

Κώστας Παπάδακης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Έφυγε ο Γιάννης Θεωνάς

Σ

ε ηλικία 81 ετών απεβίωσε πριν λίγες μέρες ο Γιάννης Θεωνάς. Στην μακρόχρονη και πλούσια πολιτική του δράση
υπήρξε επί δεκαετίες συνδικαλιστής, γραμματέας της ΓΣΕΕ,
ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ από το 1994 ως το 2000 οπότε και
αποχώρησε από αυτό για να συνιδρύσει μαζί με άλλους αγωνιστές την Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς και
να ενταχθεί τελικά στον ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο υπήρξε επί σειρά
ετών βουλευτής.
Με τον Γιάννη Θεωνά βρεθήκαμε μαζί στους εργατικούς
αγώνες και συνεργαστήκαμε στα κινήματα αλλά υπάρχει μια
ξεχωριστή περίοδος για την οποία θα τον θυμόμαστε. Είναι η
δίκη των «5 της ΟΣΕ» (της Οργάνωσης Σοσιαλιστική Επανάσταση από την οποία προήλθε το ΣΕΚ) τον Μάιο του 1993.
Τον Μάρτιο του 1992, λίγο μετά από το εθνικιστικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, η Εισαγγελία άσκησε δίωξη που
επέφερε ποινές μέχρι και δεκαπέντε χρόνια φυλάκισης σε
πέντε μέλη της ΟΣΕ για το βιβλίο «Η κρίση στα Βαλκάνια, το
Μακεδονικό και η εργατική τάξη». Το «έγκλημά» τους ήταν η
συγγραφή και διακίνηση αυτής της συλλογής άρθρων με επιχειρήματα ενάντια στην εθνικιστική εκστρατεία
και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, που υπερασπίζονταν την ιστορική αλήθεια για το Μακεδονικό και υποστήριζαν ότι ο γειτονικός λαός έχει
το δικαίωμα να ονομάζεται όπως αυτός θέλει.
Ως μάρτυρες κατηγορίας κλήθηκαν από την Εισαγγελία ο τότε φύρερ των νεοναζί Κ. Πλεύρης, ο πρώην υπουργός της Δεξιάς Ν. Μάρτης
και ο γνωστός Π. Ψωμιάδης.
Ο Γιάννης Θεωνάς ήταν ένα από τους μάρτυ-

ρες υπεράσπισης που κατέθεσαν στην δίκη: «Το βιβλίο ούτε
κατά διάνοια μπορεί να διαταράξει τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες. Δεν κινδυνεύει η ειρήνη από τις απόψεις που εκφράζονται στο συγκεκριμένο βιβλίο. Κινδυνεύει από ορισμένους πολιτικούς παράγοντες που έχουν βλέψεις για τη μοιρασιά της γειτονικής χώρας» είχε πει τότε στην κατάθεσή του.
«Αυτή η δίωξη αποτελεί ποινικοποίηση των ιδεών και το συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί να μείνει απλός θεατής τέτοιων
αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων. Γι’ αυτό οι κατηγορούμενοι
έχουν τη συμπαράστασή μας».
Με την πλατιά, έμπρακτη συμπαράσταση του εργατικού κινήματος, οι 5 της ΟΣΕ τελικά αθωώθηκαν. Ένα χρόνο αργότερα, στις 3 Ιουνίου του 1994, στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης του ΚΚΕ στην Θεσσαλονίκη για τις ευρωεκλογές,
στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Θεωνάς θα μαχαιρωθεί (όπως και οι Β. Ευφραιμίδης και Μ.Σπυριδάκης) τρεις φορές από ένα φασίστα που όρμησε με ένα μαχαίρι 13 εκατοστών στην εξέδρα ουρλιάζοντας «άτιμοι κομμουνιστές, θα πεθάνετε» και αργότερα δήλωσε ότι ήθελε να εκφοβίσει τους ομιλητές «γιατί ήθελαν να διαλύσουν το ελληνικό
κράτος και να δώσουν τη Μακεδονία στους Σκοπιανούς».
Ούτε οι διώξεις ούτε οι φασιστικές επιθέσεις
δεν κατάφεραν βέβαια να σταματήσουν την
δράση της αριστεράς και όπως είπε και ο ίδιος
ο Θεωνάς λίγο μετά την επίθεση, «τα φασιστοειδή δεν πέτυχαν τον σκοπό τους. Εμείς θα είμαστε οι νικητές. Οι κομμουνιστές δεν κάνουν
πίσω».
Με αυτές τις σκέψεις απευθύνουμε το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Θεωνά.

Γ.Π.

Κυριακή19 Σεπτέμβρη
η εκδήλωση
του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου
στο Ζάππειο

Π

ροχωράει το φετινό 49ο Φεστιβάλ Βιβλίου της Αθήνας στο
Ζάππειο, που θα διαρκέσει έως 19 Σεπτέμβρη. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο συμμετέχει με δικό του περίπτερο, στο Νο
53.
Την Κυριακή 19/9 στις 8μμ, το ΜΒ στα πλαίσια του επίσημου
προγράμματος του Φεστιβάλ οργανώνει εκδήλωση-παρουσίαση της πρόσφατης έκδοσής του «Το 1821 και οι αστικές επαναστάσεις» στη Σκηνή 1 "Ρήγας Φεραίος". Θα μιλήσουν ο Πέτρος
Πιζάνιας, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο Τάσος Κωστόπουλος, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα
των Συντακτών, η Σταυρούλα Πανίδου, εκπαιδευτικός και ο Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορικός.
Η προσέλευση στο Ζάππειο είναι μαζική και η ανταπόκριση
στο περίπτερο του Μαρξιστικού βιβλιοπωλείου εντυπωσιακή.
Στα δυο χρόνια που πέρασαν από το προηγούμενο Φεστιβάλ
(πέρσι ακυρώθηκε λόγω του λοκντάουν) το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο έχει εκδώσει μια σειρά καινούργια βιβλία για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που άνοιξαν συζητήσεις μέσα στο κίνημα και την
Αριστερά –από την Πανδημία και την Κλιματική Αλλαγή μέχρι
την Καταδίκη της Χρυσής Αυγής, τα Ελληνοτουρκικά, τη Μέση
Ανατολή, την επανάσταση του 1821. Όλα αυτά θα τα βρείτε
στο περίπτερο 53 μαζί με πάνω από εκατό τίτλους με όλο τον
πλούτο της μαρξιστικής σκέψης.

Εκδήλωση για
τον κινηματογράφο

Σ

ε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο
Ζάππειο, οι εκδόσεις ΕΝΕΚΕΝ παρουσίασαν το πρόσφατο
βιβλίο της Δήμητρας Κυρίλλου «Σινεμά και επανάσταση» την
Παρασκευή 10 Σεπτέμβρη.
«Eστιάζει στις διαρκείς εναλλαγές στην τέχνη και στις τεχνικές του κινηματογράφου με στόχο να αναδείξει ένα βαθύτατα
ανθρωπιστικό χαρακτήρα, κι αυτό φαίνεται μέσα από το έργο
και τη ζωή των σκηνοθετών που περιλαμβάνει το βιβλίο», άνοιξε
την εκδήλωση ο εκδότης του ΕΝΕΚΕΝ, Γιώργος Γιαννόπουλος.
«Το μικρό αυτό βιβλίο είναι πολύ περιεκτικό γι’ αυτά που θέλει
να μας πει η συγγραφέας, ως βαθιά πολιτικοποιημένο άτομο», τόνισε η Ιφιγένεια Καλατζή, θεωρητικός κριτικός κινηματογράφου.
«Στις ταινίες που έχει συμπεριλάβει, δεν αρκείται σε μια κινηματογραφική ανάλυση αλλά διερευνά τις υπόγειες διαδρομές της πολιτικής τους διάστασης. Το βιβλίο είναι ευκολοδιάβαστο και μπορεί να προσφέρει πολλά, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν έχουν
ιδιαίτερη σχέση με το σινεμά ώστε να μπορέσουν να αφουγκραστούν κινηματογραφικά έργα με πολιτικό περιεχόμενο».
«Kρατάει ζωντανή για το αύριο μια συζήτηση για ταινίες που
μας έχουν επηρεάσει», συνέχισε ο Χρήστος Σκυλλάκος, κριτικός κινηματογράφου. «Έχει συνδέσει πολλές και διαφορετικές
κινηματογραφίες και φόρμες. Τον Οσίμα από την Ιαπωνία, τον
Κιαροστάμι από το Ιράν, τον Καουρισμάκι από την Φιλανδία,
ταινία του Χόλλυγουντ, ταινίες του ανεξάρτητου αμερικάνικου
σινεμά κ.ά. Βρίσκει σε αυτές το κοινό στοιχείο: τις ρωγμές στο
κυρίαρχο αφήγημα που παράγει η κυρίαρχη τάξη».
«Ακόμα και ταινίες που μοιάζει ότι δεν πολιτικολογούν άμεσα,
έχουν να μας πουν πάρα πολλά πράγματα», τόνισε παίρνοντας
τελευτάια το λόγο η συγγραφέας. «O κινηματογράφος έχει τη
δυνατότητα να φωτίζει την εποχή του και να μας δίνει να καταλαβαίνουμε πράγματα, ακόμα κι αν δεν μας τα λέει ευθέως.
Μπορεί να μη λέει ότι ο καπιταλισμός είναι κακός, αλλά σου λέει πώς σε κάνει να είσαι ανταγωνιστικός ενώ χρειάζεται να είσαι
αλληλέγγυος».
Το βιβλίο «Σινεμά και Επανάσταση» της Δ. Κυρίλλου μπορείτε
να το βρείτε στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο.

Κώστας Πίττας

εργατικη αλληλεγγυη

PRIDE 2021

Μαζικά, περήφανα στο δρόμο

Δ

εκάδες χιλιάδες κόσμος, ΛΟΑΤΚΙ+ και μη, διαδήλωσαν
στη φετινή πορεία Περηφάνιας της Αθήνας. Παρά την καθυστερημένη ανακοίνωση και την ελάχιστη
προβολή που είχε φέτος το Pride,
ένα τεράστιο πλήθος έδειξε για μια
ακόμη φορά ότι η διεκδίκηση των
ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων και η πάλη
ενάντια στις διακρίσεις είναι στην
ημερήσια διάταξη.

11/9, Το Pride στην Αθήνα. Φωτό: Μάνος Νικολάου

Από νωρίς το απόγευμα είχαν αρχίσει να μαζεύονται στην πλατεία
Κλαυθμώνος διαδηλωτές και διαδηλώτριες για το Pride, με τα συνθήματα και τις μουσικές των κρουστών να
ξεσηκώνουν και να τραβούν στην πορεία ακόμη και τον κόσμο που είχε
έρθει για το φεστιβάλ κόμικς. Στη συνέχεια ένα πολύχρωμο ποτάμι ξεχύθηκε στο κέντρο της πόλης, βαδίζοντας από την Κλαυθμώνος μέχρι το
Σύνταγμα κι από κει μέχρι το τέλος
της Φιλελλήνων και πίσω στο Σύνταγμα. Οι δρόμοι σείστηκαν με τις δεκάδες χιλιάδες κόσμου να φωνάζουν
συνθήματα αλλά και να χορεύουν.
Τεράστια ήταν η συμμετοχή μαθητών/τριών και φοιτητών/τριών, και έντονες οι αναζητήσεις τους για το πώς
μπορούμε να παλέψουμε για την απελευθέρωση.
Το πανό της Πρωτοβουλίας “Στη
φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh”
έβαζε μια από τις κεντρικές μάχες του
επόμενου διαστήματος για το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα και όχι μόνο: “Το κίνημα
ζητάει δικαίωση – 20 Οκτώβρη στο δικαστήριο”, λέει το σύνθημα, καλώντας
όλο τον κόσμο να παλέψει για να καταδικαστούν οι έξι κατηγορούμενοι
για τον άγριο ξυλοδαρμο – δολοφονία
του Ζακ Κωστόπουλου. Με συνθήματα
όπως “Το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα και το εργατικό, τον Πλεύρη τον φασίστα θα
διώξουν από εδώ” και “Των δολοφόνων δικηγόρος κ' Υπουργός Υγείας,
τον Πλεύρη θα τον ρίξουμε μ' αγώνα
διαρκείας”, η Πρωτοβουλία έβαλε τη
σύνδεση ανάμεσα στην δικαστική και
την πολιτική μάχη ενάντια στη ΝΔ που
κλιμακώνει τις επιθέσεις της βάζοντας
στην κυβέρνηση τα μεγαλύτερα ρατσιστικά καθίκια. Άλλωστε το σύνθημα
που πραγματικά ξεσήκωνε και τα γύρω μπλοκ, καθώς και τον κόσμο που
παρακολουθούσε την πορεία ήταν το
“Απολύσεις σεξισμός ισλαμοφοβία –
Κάτω η Νέα Δημοκρατία”.
Όπως τονίζεται στην προκήρυξη
που μοίρασε μαζικά η πρωτοβουλία
στον κόσμο του Pride: “Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται τρία χρόνια από
τον άγριο ξυλοδαρμό που κατέληξε
στη δολοφονία του στο κέντρο της
Αθήνας στις 21 Σεπτέμβρη του 2018.
Η έναρξη της δίκης άργησε πολύ να
συγκεκριμενοποιηθεί, αφήνοντας
ανενόχλητους τους δολοφόνους να
κυκλοφορούν και να τραμπουκίζουν
κόσμο. Υποτίθεται πως θα ξεκινούσε

Δικαίωση για Zak/Zackie
Τσακίστε τους Πλεύρηδες
πέρυσι τον Οκτώβρη, όμως ο Πλεύρης πάγωσε τη διαδικασία εκμεταλλευόμενος την υπουργική απόφαση
για τον αριθμό των ατόμων στις δικαστικές αίθουσες λόγω της πανδημίας. Φέτος, χρειάζεται να επιβάλουμε ότι η δίκη θα ξεκινήσει στην ανακοινωμένη ημερομηνία και πως οι
διαδικασίες της θα είναι ανοιχτές για
όλο τον κόσμο που θέλει να τις παρακολουθήσει, χωρίς κωλυσιεργίες.
Στις 7 Οκτώβρη συμπληρώνεται
ένας χρόνος από την ιστορική καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Φτάσαμε σε αυτή τη μεγάλη νίκη του
αντιφασιστικού κινήματος οργανώνοντας για χρόνια, δικάσιμο τη δικάσιμο, τη μαζική παρουσία του κινήματος μέσα και έξω από την αίθουσα
του δικαστηρίου. Οργανώσαμε εκατοντάδες διαδηλώσεις που έκαναν
ξεκάθαρο στη δικαστική ηγεσία ότι
δεν θα δεχόμασταν τίποτα λιγότερο
σαν απόφαση. Αξιοποιήσαμε τις αποφάσεις Εργατικών Σωματείων, Φοιτητικών Συλλόγων, κινήσεων και συλλογικοτήτων που απαιτούσαν το ίδιο.

Αποφασιστικά
Φέτος στις 9 Οκτώβρη, στις 3μμ
στην Ομόνοια διαδηλώνουμε με την
ίδια αποφασιστικότητα για να σταματήσουμε τη ρατσιστική εκστρατεία της
κυβέρνησης και της ΕΕ. Ξέρουμε πολύ
καλά πως ο αποκλεισμός των προσφύγων, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
και οι απελάσεις του Μηταράκη όχι μόνο κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, αλλά
στρώνουν το δρόμο στους φασίστες.
Χρειάζεται να κινηθούμε με τον ίδιο
τρόπο σε αυτή τη μάχη... Για να κερδίσουμε έχουμε να στηριχτούμε και να
κινητοποιήσουμε τις γειτονιές, τις σχολές, τα σχολεία και τα συνδικάτα μας”.
Δεκάδες οργανώσεις της ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητας και της αριστεράς συμμετείχαν με τα πανό τους. Το πανό της
Θετικής Φωνής θυμίζει τα 40 χρόνια
της πανδημίας του HIV/AIDS με σύνθη-

μα “Μετράμε τις απώλειες – Διεκδικούμε τις νίκες”, δείχνοντας πως, όπως
και στην πανδημία του κορονοϊού, το
αγαθό της Υγείας το κερδίζουμε με
αγώνες. Το πανό για τον Ζακ τονίζει:
“Οι ζωές μας έχουν αξία” αναδεικνύοντας ότι η μάχη για τη δικαίωση της
Zackie Oh δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη επίθεση, αλλά έχει να κάνει
συνολικά με τις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ και
όσων αντιμετωπίζουν διακρίσεις.
Ένα μαζικό μπλοκ ΛΟΑΤΚΙ+ μεταναστών/τριών, κυρίως Καμερουνέζων,
κρατούσε πανό με σύνθημα: “Love has
no borders / Refugees welcome” δείχνοντας πως για το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα
της χώρας η μάχη ενάντια στον ρατσισμό είναι ψηλά στις προτεραιότητες,
ενώ το μπλοκ του Δικτύου Δράσης
Κοινωνικών Λειτουργών έγραφε “Μια
άλλη Κοινωνική Εργασία είναι εφικτή”,
αναδεικνύοντας τις μεγάλες ανάγκες
στον τομέα. Υπήρχαν επίσης ανάμεσα
στα άλλα πανό των Proud Seniors,
ομάδας στήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
άνω των 50, των Οικογενειών Ουράνιο
Τόξο για τα δικαιώματα των οικογενειών με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς, καθώς και πανό με αναφορά στη Δήμητρα της Λέσβου, που έχασε τη ζωή της φέτος εξ
αιτίας της περιθωριοποίησης.
Με λιγότερα διαφημιστικά άρματα
από ποτέ, η μαζικότητα και η μαχητικότητα του φετινού Pride δικαιώνει
τα κομμάτια του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος
που λένε ότι οι χορηγοί δεν είναι
απαραίτητοι. Ήταν αυτός ο κόσμος
που αδημονούσε να βγει ξανά στους
δρόμους που ανάγκασε την Athens
Pride να καλέσει σε πορεία Περηφάνιας, και αυτός ο κόσμος που έδωσε
σάρκα και οστά σε μια ακόμη από τις
μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν
γίνει μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Και αυτός ο κόσμος μπορεί να
κερδίσει τη δικαίωση του Ζακ, μπορεί
να ρίξει τους Πλεύρηδες και μπορεί
να τσακίσει κάθε διάκριση.

Αφροδίτη Φράγκου

