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Ισχυρή ανάκαμψη προβλέπει η κυ-
βέρνηση για το 2022. Και τρέχει
από τώρα να αναγγείλει τα δώρα

που θα μοιράσει στους «ημετέρους»
και την εκλογική της πελατεία από τα
κέρδη αυτής της ανάκαμψης. «Θα
επιστρέψω στη μεσαία τάξη όσα της
πήρε ο κ.Τσίπρας», δήλωσε στην συ-
νέντευξή του στο πρακτορείο Reu-
ters ο Μητσοτάκης. Στην ίδια συνέν-
τευξη προέβλεψε ότι η Ελλάδα θα
επιστρέψει στα πρωτογενή πλεονά-
σματα το 2023 –«με την ανάπτυξη
της οικονομίας όχι με την υπερφορο-
λόγηση της μεσαίας τάξης». 

Οι επιδόσεις της ελληνικής οικο-
νομίας, είναι αλήθεια, ξεπέρασαν
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021
τις προβλέψεις που είχε κάνει η ίδια
η κυβέρνηση πέρσι, όταν συνέτασσε
τον προϋπολογισμό. Και ο τουρι-
σμός ανέβηκε: τα οικονομικά επιτε-
λεία εκτιμούν ότι οι πληγές της παν-
δημίας στα έσοδα από τον τουρισμό
επουλώθηκαν τουλάχιστον κατά
55% το φετινό καλοκαίρι. Συνολικά,
το υπουργείο Οικονομικών εκτιμάει
ότι το 2021 η ανάπτυξη της ελληνι-
κής οικονομίας θα φτάσει στο 5,9% -
ένα νούμερο 60% περίπου μεγαλύ-
τερο από την εκτίμηση για ανάπτυξη
3,6% που είχε κάνει ο Σταϊκούρας το
περσινό φθινόπωρο. Το συμπέρα-
σμα είναι απλό: απογειωνόμαστε. 

Όνειρα θερινής νυκτός
Υπάρχουν δυο βασικά αγκάθια σε

αυτές τις προβλέψεις. Το πρώτο εί-
ναι η πορεία της παγκόσμιας οικονο-
μίας. Το δεύτερο η στάση της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέναν-
τι στην Ελλάδα.

Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες
(ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία)
«τύπωσαν» και διοχέτευσαν στις
«αγορές» πάνω από 9 τρισεκατομμύ-
ρια δολάρια από την αρχή της παν-
δημίας μέχρι σήμερα, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις του οικονομικού πρα-
κτορείου ειδήσεων Bloomberg. Στις
ΗΠΑ, τη χώρα που είχε πυροδοτήσει
με το σκάσιμο της φούσκας των στε-
γαστικών δανείων το παγκόσμιο
κραχ του 2008, η FED (η κεντρική
τράπεζα) έτρεξε να στηρίξει τις αμε-
ρικανικές τράπεζες -που απειλούν-
ταν από ένα νέο γύρο «κόκκινων»
στεγαστικών δανείων- με εκατοντά-
δες δισεκατομμύρια δολάρια. Με αυ-
τά τα λεφτά θα μπορούσε να αγορά-
σει πάνω από ένα εκατομμύριο δια-
μερίσματα στην πανάκριβη Νέα Υόρ-
κη σχολίασε το Bloomberg. Η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τρά-
πεζα της Ιαπωνίας εστίασαν τις δικές
τους προσπάθειες στη στήριξη των
επιχειρήσεων. «Πράγματι», γράφει
το Bloomberg για να δείξει το μέγε-
θος αυτής της στήριξης, «η πρόσθε-
τη δανειοδότηση της Τράπεζας της

Ιαπωνίας θα μπορούσε να ξεπληρώ-
σει τα χρέη όλων των Ιαπωνικών επι-
χειρήσεων που χρεοκόπησαν από το
φθινόπωρο του 2003 μέχρι σήμερα».

Τα τρισεκατομμύρια αυτά είχαν
τρεις βασικές συνέπειες: πρώτον,
εμπόδισαν ένα κύμα χρεοκοπιών
σαν αυτό που είχαμε ζήσει το 2008,
με το ντόμινο που διαδέχτηκε την
κατάρρευση της Λήμαν Μπράδερς.
Δεύτερον, έδωσαν τη δυνατότητα να
αρχίσει να ανακάμπτει ξανά η παγ-
κόσμια οικονομία το 2021 -το 6%
που προέβλεπε τον Ιούλη το ΔΝΤ
οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στα λε-
φτά αυτά. Τρίτον, πυροδότησε μια
αύξηση του πληθωρισμού και μια έλ-
λειψη πρώτων υλών και αγαθών που
είχαμε δεκαετίες να δούμε. 

Η αύξηση του πληθωρισμού δεν
ήταν ατύχημα: και η ΕΚΤ και η FED
αναθεώρησαν μέσα στην περασμένη
χρονιά το δόγμα του «πληθωρισμού
κάτω αλλά κοντά στο 2%» που είχαν
τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα έβα-
ζαν σαν στόχο έναν πληθωρισμό γύ-
ρω στο 2% -κατά μέσο όρο, άλλοτε
μεγαλύτερο και άλλοτε μικρότερο,
όχι σταθερά και απαράβατα μικρό-
τερο. Τον Ιούλη το ΔΝΤ εκτιμούσε
ότι οι πληθωριστικές πιέσεις και οι
ελλείψεις αγαθών οφείλονταν απλά
στις «αναταράξεις στην εφοδιαστική
αλυσίδα» που δημιουργούσε η έξο-
δος από την πανδημία -δηλαδή στην
ξαφνική αύξηση της ζήτησης. Γρή-
γορα, προέβλεπε, οι ανισορροπίες
αυτές θα  εξομαλύνονταν και ο πλη-
θωρισμός θα επέστρεφε στα φυσιο-
λογικά του επίπεδα. 

Τα οικονομικά επιτελεία δεν έχουν
αναθεωρήσει αυτή την πρόβλεψη
μέχρι σήμερα. Αλλά στο μεταξύ οι
αυξήσεις των τιμών σε διάφορους

τομείς (ενέργεια, μέταλλα, ηλεκτρο-
νικά) και οι ελλείψεις έχουν απογει-
ωθεί: η ζήτηση μεγαλώνει καθώς οι
«καταναλωτές» (πχ οι αυτοκινητο-
βιομηχανίες, οι βιομηχανίες παρα-
γωγής κινητών τηλεφώνων κλπ)
προσπαθούν να στοκάρουν υλικά
και πρώτες ύλες για να εξασφαλί-
σουν τις ανάγκες της παραγωγής
τους, την ίδια ώρα που οι «παραγω-
γοί» (οι άλλες μεγάλες επιχειρήσεις,
πχ οι βιομηχανίες που φτιάχνουν τα
μικροτσίπ που είναι σε μεγάλη έλλει-
ψη αυτή τη στιγμή) γίνονται όλο και
πιο απρόθυμοι να πουλήσουν, αφού
προβλέπουν ότι «αύριο» θα πουλή-
σουν ακριβότερα.

Η αύξηση του πληθωρισμού έχει
αρχίσει να βάζει πιέσεις στις κεντρι-
κές τράπεζες να σταματήσουν να
«τυπώνουν» τόσο πολύ χρήμα και να
αρχίσουν να «αποσωληνώνουν» την
πραγματική οικονομία από τα πιε-
στήριά τους. Τα προγράμματα «πο-
σοτικής χαλάρωσης» έχουν αρχίσει
ήδη σιγά-σιγά να περικόπτονται και
η συζήτηση για αύξηση των επιτο-
κίων έχει φουντώσει. Θα επιβιώσει η
ανάκαμψη αν περιοριστεί η «εκτύπω-
ση» του χρήματος; Οι μεγάλες οικο-
νομίες μπορεί και να αντέξουν. Αλλά
δεν ισχύει το ίδιο για τους χρεοκο-
πημένους και αδύναμους καπιταλι-
σμούς σαν της Ελλάδας. Η προοπτι-
κή ότι η ελληνική οικονομία θα «απο-

γειωθεί» μέσα στο 2022 βρίσκεται
κυριολεκτικά στο αέρα.

Ο Μητσοτάκης στη συνέντευξή του
στο Reuters κοκορεύτηκε ανάμεσα
στα άλλα και για τα «ιστορικά χαμη-
λά» επιτόκια με τα οποία δανείζεται
σήμερα η Ελλάδα από τις «διεθνείς
αγορές». Την 1 Σεπτέμβρη το ελληνι-
κό δημόσιο άντλησε 2,5 δις ευρώ από
τις αγορές με δυο ομόλογα -ένα
30ετές με επιτόκιο 1,67% και ένα πεν-
ταετές με επιτόκιο πρακτικά μηδενι-
κό. Οι επενδυτές έκαναν «ουρά» για
να τα αγοράσουν -οι προσφορές ξε-
πέρασαν τα 15 δισεκατομμύρια. Χάρη
στην εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η
κυβέρνηση του Μητσοτάκη, λέει η φι-
λοκυβερνητική προπαγάνδα, η εποχή
της Τρόικας και των μνημονίων έχει
περάσει οριστικά. Μπούρδες.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα

Η Ελλάδα δανείζεται πράγματι
φτηνά. Μηδενικά επιτόκια δεν είχαμε
δει ποτέ στην ιστορία. Αλλά η «επιτυ-
χία» αυτή ούτε οφείλεται στη Μητσο-
τάκη, ούτε πρόκειται να κρατήσει. Η
«επιτυχία» οφείλεται στον Covid. Τα
ελληνικά ομόλογα εξακολουθούν να
ανήκουν στην κατηγορία «σκουπίδια»
με βάση τις αξιολογήσεις της Moo-
dy’s, της Standard & Poor και της Fit-
ch. Σε φυσιολογικούς καιρούς δεν θα
γίνονταν αποδεκτά από την Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα. Το 2017 ή το
2018 μια εμπορική τράπεζα που θα
αποφάσιζε να επενδύσει σε ελληνικά
ομόλογα δεν θα μπορούσε να τα κα-
ταθέσει σαν εγγύηση στην ΕΚΤ και
να δανειστεί από αυτή τα χρήματα
που θα απαιτούντο για την αγορά
τους. Το 2020, όμως, λόγω της παν-

δημίας η Κριστιν Λαγκάρντ, η διοικη-
τής της ΕΚΤ, αποφάσισε ότι «κατ’
εξαίρεση» θα γίνονταν τώρα δεκτά
όλα τα ομόλογα των κρατών της Ευ-
ρωζώνης, ανεξάρτητα από το αν ανή-
κουν σε «επενδυτική βαθμίδα» ή αν
είναι «σκουπίδια». Σε αυτή τη «εξαί-
ρεση» (waiver) οφείλονται οι χαμηλές
τιμές των επιτοκίων και όχι στην εμπι-
στοσύνη που τρέφουν, υποτίθεται, οι
αγορές για τον πρωθυπουργό μας.

Το πρόβλημα είναι ότι το waiver λή-
γει τυπικά τον ερχόμενο Μάρτιο. Στο
μεταξύ το δημόσιο χρέος έχει ξεπερά-
σει κάθε επίπεδο: σήμερα βρίσκεται
στο 220% του ΑΕΠ και συνεχίζει να
ανεβαίνει. Η Ελλάδα αναγκάστηκε να
καταφύγει στην Τρόικα και τα μνημό-
νια το 2010 γιατί το χρέος της ξεπερ-
νούσε το 120% και η τότε κυβέρνηση
του Παπανδρέου μπορούσε να βρει
αγοραστές για τα ομόλογά της μόνο
με τοκογλυφικά επιτόκια. Η Λαγκάρντ
προς το παρόν κρατάει τα χαρτιά της
κλειστά για το τι θα γίνει. Αλλά οι προ-
οπτικές μόνο «λαμπρές» δεν είναι.

Μέτρα
Ο Μητσοτάκης έτρεξε από τη βήμα

της ΔΕΘ να μοιράσει από τώρα τα
οφέλη από την αναμενόμενη «απογεί-
ωση» της οικονομίας. Με τον τρόπο
που θα περίμενε κανείς από τη Νέα
Δημοκρατία: με φοροαπαλλαγές για
τους πλούσιους και δωρεάν μεγκαμ-
πάιτ για τη νεολαία. Με μείωση 50%
του φόρου για τις συγχωνευόμενες
επιχειρήσεις αλλά δίμηνη «αποζημίω-
ση ειδικού σκοπού» για τους καλλιτέ-
χνες (πάρτι θα κάνουν…). 

Στην πραγματικότητα η κυβέρνη-
ση βρίσκεται σε αδιέξοδο. Θυμίζει
την κυβέρνηση του Καραμανλή το
2009, μια κυβέρνηση αδύναμη που
αναγκάστηκε τελικά να καταφύγει
στις κάλπες όταν βρέθηκε αντιμέτω-
πη με την κρίση του χρέους. 

Όχι, μπροστά μας δεν βρίσκεται
μια καινούργια ηλιόλουστη μέρα.
Έτσι και αλλιώς, ακόμα και αν η οικο-
νομία πήγαινε περίφημα, ο Μητσοτά-
κης δεν επρόκειτο να αφήσει ούτε
μια δεκάρα να «χαθεί» -να πάει στους
εργάτες και τους φτωχούς. Η κυβέρ-
νηση έχει δώσει ήδη αρκετά «δείγμα-
τα γραφής» για το ποια είναι τα σχέ-
διά της: περικοπές, λιτότητα, ιδιωτι-
κοποιήσεις, απολύσεις. Κανένας δεν
πρέπει να έχει την παραμικρή αμφι-
βολία για το τι θα κάνει αν (όταν στην
πραγματικότητα) τα πράγματα αρχί-
σουν να πηγαίνουν άσχημα για τους
τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους
εφοπλιστές και τους άλλους «φί-
λους» της. 

Είναι βαθιά νυχτωμένοι αν νομί-
ζουν ότι θα τους αφήσουμε να κά-
νουν τα εφιαλτικά τους όνειρα πραγ-
ματικότητα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Τα παραμύθια άλλης μιας “ανάκαμψης”

Ο Σωτήρης Κοντογιάννης
εξηγεί γιατί η κυβερνητική
προπαγάνδα περί
“απογείωσης” της
οικονομίας είναι ψεύτικη

Το δημόσιο χρέος 
δεν έχει ξεφύγει από τη

“λαβίδα” της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας. 

Αντίθετα πάει για νέο
σφίξιμο.
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Οι εμφανίσεις των πολιτικών αρχη-
γών στο Βελλίδειο έδωσαν μια κα-
λή αφετηρία για να συνοψίσουμε

την πολιτική κατάσταση. 

Ο Μητσοτάκης εδραιώνει την εξευτελι-
στική εικόνα του κυνηγημένου πρωθυπουρ-
γού. Όσες φιλικές δημοσκοπήσεις κι αν
επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν
αλλάζει. Στη Θεσσαλονίκη χρειάστηκε παν-
κινητοποίηση της αστυνομίας για να προ-
στατευτεί. Ακόμα πιο εξευτελιστικά, στην
Αθήνα έφερε τον Μακρόν και τον Ντράγκι
για τη Σύνοδο της ΕΕ της Μεσογείου και
τους υποδέχτηκε σαν τον κλέφτη. Έκανε
ό,τι μπορούσε για να αποφύγει τις διαδη-
λώσεις: κρατούσε μέχρι τελευταία στιγμή
κρυφή τη συνάντηση και την τελευταία μέ-

ρα απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις.
Όσο για την κυβερνητική ατζέντα, όλο

και περισσότερο μοιάζει με εξόφληση
γραμματίων προς τα αφεντικά της. Οι μέ-
ρες της κυβέρνησης τελειώνουν και οι
υπουργοί του Μητσοτάκη τρέχουν να πε-
ράσουν από τη Βουλή κάθε διευκόλυνση
για τα αρπακτικά που λεηλατούν την Υγεία,
την Παιδεία, τα δάση, τα πάντα.

Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, ο Αλέξης
Τσίπρας προσπάθησε να εμφανίσει έναν
ΣΥΡΙΖΑ έτοιμο να πάει προς τις εκλογές
και να τις κερδίσει. Αλλά η σύγκριση με τον
ΣΥΡΙΖΑ του 2014 και το τότε «πρόγραμμα
της Θεσσαλονίκης» βαραίνει πάνω στη ση-
μερινή προσπάθεια: σήμερα ξεκινάει από
πολύ πιο δεξιές θέσεις.

Κρίση
Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία γι’ αυτό.

Στα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, αν κά-
τι αποδείχθηκε, είναι ότι η κρίση του συ-
στήματος είναι πολύ πιο βαθιά και πολύ-
πλευρη και απαιτεί λύσεις πιο ριζικές- όχι
πιο νερωμένες. Το 2015 και σε όλα τα χρό-
νια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε
ότι ο συμβιβασμός με τους εκβιασμούς των
δανειστών δεν φέρνει ούτε ανάπτυξη ούτε
κοινωνική δικαιοσύνη. Στα χρόνια της κυ-

βέρνησης Μητσοτάκη αποδείχθηκε ότι ού-
τε οι «μόνιμοι διαχειριστές» δεν τα κατα-
φέρνουν σφαγιάζοντας τη δικαιοσύνη για
χάρη της ανάπτυξης. Η πανδημία δεν είναι
«ατύχημα», είναι προέκταση της κρίσης
του καπιταλισμού.

Κι όμως, ο Αλέξης Τσίπρας επικεντρώνε-
ται στο κέρδισμα της «μεσαίας τάξης», μο-
νιμοποιώντας τη δεξιά στροφή του. Η λεγό-
μενη μεσαία τάξη δεν είναι ο καθοριστικός
παράγοντας της ταξικής πάλης, ούτε καν
εκλογικά. Λέγεται μεσαία επειδή είναι στρι-
μωγμένη ανάμεσα στις δυο βασικές τάξεις
του σημερινού συστήματος. Ο ένας πόλος
του βασικού δίπολου, η άρχουσα τάξη του
καπιταλισμού βρίσκεται σε πολύπλευρη κρί-
ση. Είναι ευκαιρία για τον άλλο πόλο, την
εργατική τάξη, να προχωρήσει επιθετικά
και να σαρώσει τους συσχετισμούς.

Γι’ αυτό είναι τόσο επείγον να ενισχύσου-
με την αντικαπιταλιστική Αριστερά. Όπως
σημειώνει η Μαρία Στύλλου στο νέο τεύχος
του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα κάτω:

«Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα συμ-
πληρώνει φέτος πενήντα χρόνια από τότε
που ξεκίνησε τη δράση του σαν Οργάνωση
Σοσιαλιστική Επανάσταση. Πενήντα χρόνια
κάτω από τη σημαία της εργατικής επανά-
στασης και του Σοσιαλισμού. Έχουμε δια-
νύσει μια μεγάλη διαδρομή προσπαθώντας
να χτίσουμε την Αριστερά που μπορεί να
οδηγήσει τους εργατικούς αγώνες στη δι-
καίωσή τους. Αλλά δεν γιορτάζουμε απλά
τιμώντας αυτή τη διαδρομή. Γιορτάζουμε
παλεύοντας με μεγαλύτερη ορμή για να ρι-
ζώσει η επαναστατική στρατηγική μέσα
στο σήμερα, μέσα στην τάξη που της ανή-
κει το μέλλον και θέλει επιτέλους να το
κερδίσει».

2/9, Απεργία των εργαζομένων στην Υγεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Χρειαζόμαστε μια καλύτερη, 
αντικαπιταλιστική Αριστερά

Γραφτείτε
συνδρομητές
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Πού γίνεται 
η ψηφοφορία

Στηρίζουμε-ψηφίζουμε
Ενωτική Πρωτοβουλία ΑγώναΕκλογικά 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 Πέμπτη 30/9 12μες-8μμ
Σκυλίτση 19, 3ος όροφος ΕΚΠ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 10πμ-6μμ Χαριλάου 28, Ερ-
γατικό Κέντρο
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Τετάρτη 22/9
11πμ-7μμ Δεκελείας 97, Δημαρχείο
Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας
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 Περιάν-
δρου 18, παράρτημα Συνδικάτου Οικο-
δόμων
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τετάρτη 29/9 11πμ-7μμ
σταθμός μετρό Περιστέρι – έναντι
Ευαγγελίστριας, Ένωση Γονέων και
Κηδεμόνων του Δήμου Περιστερίου
που βρίσκεται στο δημοτικό κατάστημα
Κ30

Την Τετάρτη 15/9, κάναμε γύρα σε μαγαζιά
στα Πετράλωνα, στην οδό Τρώων και στην

πλατεία Μαβίλη με τις προκηρύξεις της Καμα-
ριέρας για να ενημερώσουμε για τις εκλογές
του Συνδικάτου, να μιλήσουμε με τους συνα-
δέλφους και να τους καλέσουμε να γίνουν μέ-
λη του Συνδικάτου. 

Το πρώτο πράγμα που παρατηρήσαμε είναι
ότι έχουν ελαχιστοποιηθεί οι εργαζόμενοι. Εί-
ναι πρόβλημα γιατί δείχνει ότι έχει μείνει πολύς
κόσμος εκτός δουλειάς και όσοι έχουν απομεί-
νει έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας. Από την άλ-
λη, η ανταπόκριση ήταν θετική. Υπήρξαν αρκε-
τοί που ενδιαφέρθηκαν να γίνουν μέλη του
Συνδικάτου, αλλά και να έρθουν να στηρίξουν
την αντικαπιταλιστική Αριστερά και την Ενωτική
Πρωτοβουλία Αγώνα. Δεν υπήρξε από μεριάς
τους κανένας δισταγμός ότι θα πρέπει να ορ-
γανωθούμε και να παλέψουμε ενάντια στην επι-
σφάλεια και στις άθλιες συνθήκες εργασίας
που επικρατούν και αυτό είναι ενδεικτικό της
περιόδου και μας δίνει μεγαλύτερες δυνατότη-
τες.

Χουάνα Σταυριανού, 
ξενοδοχοϋπάλληλος, υποψήφια με την 

Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα

Εξόρμηση και αφισοκόλληση πραγμα-
τοποιήθηκε σε μαγαζιά εστίασης στην

περιοχή των Εξαρχείων την Παρασκευή
17/9 από συναδέλφους του Συνδικάτου
Τουρισμού Επισιτισμού Αττικής που συμ-
μετέχουν στην Ενωτική Πρωτοβουλία
Αγώνα και την Καμαριέρα. 

Η συζήτηση με τους εργαζόμενους
ήταν πολύ ελπιδοφόρα κάτω από το φως
των νικηφόρων εξελίξεων με την e-food
να αποσύρει τις απολύσεις-μετατροπές
σε freelancers που προσπάθησε να κάνει
από την Πέμπτη το βράδυ. Η τεράστια κί-
νησή τους να οργανωθούν και να αρνη-
θούν ξεσήκωσε σε όλα τα πόστα της
εστίασης κύμα συμπαράστασης και κατα-
φέραμε έτσι να δώσουμε πολλές αιτήσεις
εγγραφής στο Συνδικάτο, να συζητήσου-
με για τη συμμετοχή της Ενωτικής Πρω-
τοβουλίας Αγώνα στις εκλογές του Συνδι-
κάτου και για την κλιμάκωση του αγώνα.
Και την Τετάρτη 22/9 στην απεργιακή κι-
νητοποίηση και στη συνέχεια.

Βασίλης Μυρσινιάς, 
μπουφετζής, υποψήφιος με την 

Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα

Εκδηλώσεις 
για το Περιβάλλον
• Συναυλία αλληλεγγύης και

διεκδίκησης διοργανώνει η Συντο-
νιστική Επιτροπή Αγώνα Πυρό-
πληκτων Βόρειας Εύβοιας το
Σάββατο, στις 2 Οκτώβρη, στον
κόμβο Στροφυλιάς.

• Σε κινητοποίηση για την κλι-
ματική αλλαγή καλούν οι Fridays
for future την Παρασκευή 24 Σε-
πτεμβρίου στις 5μμ στο Σύνταγμα
στην Αθήνα και στην πλατεία Αρι-
στοτέλους στην Θεσσαλονίκη
στις 6μμ στα πλαίσια της διε-
θνούς μέρας δράσης για το κλίμα
- “climate strike”.

• Ποιητική εκδήλωση ενάντια
στην περιβαλλοντική καταστρο-
φή. Τετάρτη 22/9, 7.30μ.μ., καφέ-
μπαρ Locomotiva, Μπόταση 7 και
Σολωμού, Εξάρχεια.

Με αφορμή τον εφιάλτη των
πυρκαγιών και της κλιματικής αλ-
λαγής, η ομάδα «Απόδραση στον
Λόγο και την Τέχνη» διοργανώνει
μια ποιητική (και όχι μόνο) εκδή-
λωση με θέμα «Περιβάλλον». Στό-
χος είναι η ενημέρωση, η ευαι-
σθητοποίηση αλλά και η στήριξη
των αγώνων ενάντια στην κατα-
στροφή του περιβάλλοντος. 

Ηπερίοδος της πανδημίας έβγαλε στην επι-
φάνεια πολλά από τα χρόνια προβλήματα

του κλάδου μας. 
Η επίθεση κατά των δικαιωμάτων μας και η

συρρίκνωση των εισοδημάτων, έχει οδηγήσει σε
ένα κύμα αντιδράσεων και αλληλεγγύης, με
πρόσφατο παράδειγμα την κινητοποίηση των
διανομέων κατά της εκβιαστικής μετατροπής
των συμβάσεών τους σε αυτοαπασχολούμενους
με μπλοκάκι. Το κύμα αλληλεγγύης που δέχθη-
καν είναι χαρακτηριστικό της διάθεσης του κό-
σμου να σταματήσει αυτή την επίθεση, και η ορ-
γάνωση των εργαζομένων στα σωματεία είναι
πιο σημαντική από ποτέ! Για ένα μαχητικό σω-
ματείο, φάρο ελπίδας και κέντρο οργάνωσης
των εργαζομένων, ανοικτό σε όλους, με διάθεση
αγωνιστική και αντικαπιταλιστική, στηρίζω την
Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα.

Διονύσης Μουζάκης, 
εργαζόμενος στην εστίαση, υποψήφιο με 

την Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα 

Έχουμε μπροστά μας τη μάχη για να σπά-
σουμε την τρομοκρατία με το θέμα των

συμβάσεων και να δουλεύουμε με το κομμάτι,
όπως εμείς στη Wolt. 

Συνολικά στον κλάδο μας, η πραγματικότητα
είναι τα 12ωρα, τα μισά ένσημα, και τώρα με τον
νόμο Χατζηδάκη θέλουν να επικρατήσει πλήρως
ότι μεμονωμένα θα διαπραγματευόμαστε τη
σύμβασή μας και αποκομμένοι από τη συλλογι-
κή πάλη.  Τα συμφέροντά μας δεν ταυτίζονται
με τα συμφέροντα της εργοδοσίας. 

Στη Wolt δεν έχουμε κανένα πλαίσιο που να
καθορίζει το ωράριό μας, τα ένσημά μας ή την
κούρασή μας. Όλα είναι ευκαιριακά. Όταν ξεκί-

νησα ήμασταν 500 με 700 άτομα. Τώρα που
μπορούν να προσλαμβάνουν κατά κόρον κι
έχουμε γίνει χιλιάδες, η δουλειά έχει πέσει κατα-
κόρυφα. Μας βάζουν σε καθεστώς αθέμιτου αν-
ταγωνισμού για το ποιος θα προλάβει την πα-
ραγγελία για να βγάλουμε τα προς το ζην μας.
Ο μόνος δρόμος για να προχωρήσουμε είναι να
οργανωθούμε στο συνδικάτο μας, να συμμετέ-
χουμε στις διαδικασίες και τις δράσεις του σω-
ματείου μας.

Παύλος Πάλλας, 
διανομέας Wolt, υποψήφιος με την 

Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα

Είμαι φοιτήτρια Φιλοσοφικής, αλλά ταυτόχρο-
να δουλεύω από 18 χρονών, 6 χρόνια τώρα,

στον κλάδο του Επισιτισμού. 
Ένα τεράστιο ποσοστό της νεολαίας είναι

αναγκασμένο να δουλεύει και να σπουδάζει ταυ-
τόχρονα. Την ανάγκη αυτή εκμεταλλεύονται τα
αφεντικά και επιβάλλουν απάνθρωπα ωράρια,
ανασφάλιστη εργασία και τρομοκρατία στους
εργαζόμενους. Οι κυβερνήσεις απαξίωναν το
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τώρα η Νέα
Δημοκρατία ήρθε να το αποτελειώσει. Με τον
νόμο Χατζηδάκη τους αποθρασύνουν παραπά-
νω, νομιμοποιώντας όλες τις εργοδοτικές αυθαι-
ρεσίες και ποινικοποιώντας τον συνδικαλισμό.  

Για πολλά χρόνια ένιωθες ότι δεν μπορείς να
βρεις το δίκιο σου πουθενά σε αυτόν τον κλάδο.
Αυτό είναι που αρχίζει να αλλάζει το τελευταίο
διάστημα. Το δείχνει η μαζικοποίηση του Συνδι-
κάτου Επισιτισμού-Τουρισμού, το έδειξαν οι κι-
νητοποιήσεις μας μέσα στην πανδημία, το δεί-
χνουν τώρα οι εργαζόμενοι e-food. Είναι σημαν-
τικό να μπει μπροστά το συνδικάτο, να αλλάξει

την εικόνα ότι κάθε εργαζόμενος είναι μόνος
του και να συντονιστεί με την υπόλοιπη εργατική
τάξη για να μείνουν στα χαρτιά οι αντεργατικοί
νόμοι της κυβέρνησης. 

Βάσια Τσώνη, εργαζόμενη στην εστίαση, 
υποψήφια με την Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα

Είμαι νέος εργαζόμενος, μόλις 8 μήνες που
δουλεύω σε ζαχαροπλαστείο. Η μητέρα μου

επίσης είναι στον ίδιο κλάδο, ξενοδοχοϋπάλλη-
λος. Οργανώθηκα στο Συνδικάτο Επισιτισμού-
Τουρισμού, γιατί καταλαβαίνω πόσο χρειάζεται
να είμαστε ενωμένοι οι εργαζόμενοι, ειδικά τα
τελευταία χρόνια. 

Ο τουρισμός και ο επισιτισμός στην Ελλάδα
απασχολεί ένα τεράστιο κομμάτι κόσμου. Στις
πλάτες των εργαζόμενων τόσα χρόνια έχουν
βγάλει υπερκέρδη. Δεν τα μοιράστηκαν αυτά τα
κέρδη, αντίθετα τσάκιζαν ακόμα περισσότερο
μισθούς και δικαιώματα.

Είμαστε σε μια περίοδο που όλοι οι εργαζόμε-
νοι και εργαζόμενες είναι στον δρόμο, γιατί όλοι
δέχονται επιθέσεις. Και στον Δημόσιο και στον
Ιδιωτικό τομέα. Δεν πρέπει να αφήσουμε να μας
διαχωρίσουν σε ντόπιους και μετανάστες, άν-
τρες και γυναίκες, μόνιμους ή συμβασιούχους.
Να στηρίξουμε τους νοσοκομειακούς για δημό-
σια Υγεία και τους εκπαιδευτικούς για Παιδεία
χωρίς ταξικούς φραγμούς, να δώσουμε τις μά-
χες με τα συνδικάτα μας ενάντια στον ρατσισμό
και τον σεξισμό, να κερδίσουμε την εφαρμογή
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας παντού. Γι’ αυ-
τό στις πρώτες εκλογές που θα συμμετέχω, θα
στηρίξω την Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα.

Ιάσονας Παπαδάτος, 
εργαζόμενος σε ζαχαροπλαστείο

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20-30/9
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Αντεπίθεση 
κόντρα στους
εκβιασμούς

Πανελλαδική στάση εργασίας 12μες με 4μμ και κινη-
τοποιήσεις σε Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις πραγ-
ματοποιούν την Τετάρτη 22/9 οι εργαζόμενοι στην

e-food. Το εκβιαστικό μήνυμα που έλαβαν 115 εργαζόμενοι
της e-food από την εταιρία που τους προέτρεπε να μπουν
σε καθεστώς τύπου Wolt, δηλαδή αυτοαπασχολούμενου-
συνεργάτη με την εταιρία, με την απειλή ότι δεν θα ανανέ-
ωνε τη σύμβασή τους, είχε τα αντίστροφα αποτελέσματα.
Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι σε έναν κλάδο
που ζει στο πετσί του την εντατικοποίηση της δουλειάς και
την επισφάλεια. 

Η συσσωρευμένη οργή γίνεται αυτή τη στιγμή μαζική
οργανωμένη δράση, μια απεργιακή έκρηξη, που ανάγκασε
την e-food μέσα σε δύο μέρες να ζητάει συγγνώμη και να
κάνει αναδίπλωση. Η γενική κατακραυγή της κοινωνίας και
η στήριξη στους διανομείς έδωσε ακόμα μεγαλύτερη αυ-
τοπεποίθηση και έμπνευση στους εργαζόμενους να δώ-
σουν πιο δυνατά αυτόν τον αγώνα. Δεν είναι μεμονωμένη
στήριξη στους διανομείς, αλλά έκφραση μιας γενικευμέ-
νης αντίστασης στην κυβέρνηση και στα αφεντικά, που δυ-
ναμώνει κάθε εργατικό αγώνα.  

Στην Αθήνα η στάση εργασίας δεν αφορά μόνο την e-food,
αλλά όλο τον κλάδο. Στις 11πμ θα ξεκινήσει μοτοπορεία από
το Πεδίον του Άρεως, θα κατευθυνθεί στο Υπουργείο Εργα-
σίας και στη συνέχεια στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.
Ενδεικτικό της μεγάλης δυναμικής που υπάρχει στη βάση εί-
ναι το κοινό κάλεσμα -για πρώτη φορά στα χρονικά- του Συν-
δικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ν. Αττικής και της Συνέλευ-
σης Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ).  

Κλιμάκωση
Στη σύσκεψη που κάλεσε την Κυριακή 19/9 το πρωί το

Συνδικάτο συμμετείχαν δεκάδες εργαζόμενοι της e-food,
ανάμεσά τους και εργαζόμενοι στα κεντρικά της εταιρίας
(διοικητικοί και τηλεφωνικά κέντρα) και μέλη της ΣΒΕΟΔ.
Εκτός των άλλων, εκεί άνοιξε και η συζήτηση για κλιμάκωση
των απεργιακών κινητοποιήσεων στις αρχές του Οκτώβρη,
τονίζοντας ότι η στάση εργασίας την Τετάρτη 22/9 είναι
προειδοποιητική και όχι το τέλος των κινητοποιήσεων. Αυτή
ήταν η τοποθέτηση και του Βασίλη Μυρσινιά, μέλους της
Καμαριέρας, υπογραμμίζοντας ότι “αξιοποιώντας απεργια-
κά αυτή τη δυναμική, μπορούμε να βγούμε επιθετικά και να
κερδίσουμε όλα τα αιτήματά μας απέναντι στην εταιρία”.

Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί η στάση εργασίας
για τους εργαζόμενους της e-food και συγκέντρωση στις
12μες στο Άγαλμα Βενιζέλου από όπου θα πραγματοποιηθεί
μοτοπορεία. Συνεχίζουν απεργιακά την Παρασκευή 24/9 με
24ωρη απεργία και συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου στις
7μμ. Οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις πάρθηκαν το Σάβ-
βατο 18/9 στο ΔΣ του Συνδικάτου Εμποροϋπαλλήλων Τουρι-
στικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκης-Πιερίας-
Χαλκιδικής) (ΣΕΤΕΠΕ) και στην πολύ μαζική συνέλευση των
εργαζομένων της e-food στην Θεσσαλονίκη που πραγματο-
ποιήθηκε τη Δευτέρα 20/9.

Στην Πάτρα, οι εργαζόμενοι της e-food αποφάσισαν μετά
από συνέλευση να κηρύξουν 4ωρη στάση εργασίας στις
22/9 12μες-4μμ με συγκέντρωση στις 12.30μμ στο Εργατικό
Κέντρο της Πάτρας και μοτοπορεία στους δρόμους της πό-
λης, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητο-
ποιήσεις. Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο πήρε την απόφα-
ση για να καλύψει με στάση εργασίας τους εργαζόμενους
της e-food. Στα Χανιά, την απόφαση για τη στάση εργασίας
πήρε το Σωματείο Διανομέων-Delivery ν. Χανίων «Ιωσήφ Μα-
ρινάκης» και καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία της δημο-
τικής αγοράς στις 11.30πμ.

Ηe-food είναι μια πολυεθνική εταιρία,
που σε όλες τις υπόλοιπες χώρες

λειτουργεί με το καθεστώς των freelan-
cers, δηλαδή με εργαζόμενους χωρίς
σταθερό μισθό, που πληρώνονται «με το
κομμάτι», χωρίς ασφαλιστικά και άλλα
εργασιακά δικαιώματα, βαφτίζοντάς
τους ανεξάρτητους συνεργάτες. Υπάρχει
πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης που η
εταιρία διάλεξε αυτή τη στιγμή να μετα-
βάλλει τις εργασιακές σχέσεις. Δεν είναι
τυχαίο ότι η κινητοποίηση των διανομέων
την Τετάρτη 22/9 θα περάσει από το
υπουργείο Εργασίας.

Ο νόμος Χατζηδάκη για την κατάργη-
ση της συλλογικής σύμβασης και την
επίθεση στον συνδικαλισμό, όπως επίσης
και το νομικό πλαίσιο που είχε περάσει
λίγους μήνες πριν για να νομιμοποιήσει
θεσμικά το καθεστώς του ανεξάρτητου
συνεργάτη-διανομέα, λύνει τα χέρια στην
e-food και στην Wolt, η οποία ήδη λει-
τουργεί με αυτόν τον τρόπο. Με αυτήν
την αλλαγή, η εργοδοσία μειώνει το μι-
σθολογικό κόστος και γλιτώνει τις ασφα-
λιστικές εισφορές, εις βάρος των εργα-
ζόμενων. Οι απολύσεις είναι στην ημερή-
σια διάταξη επίσης. Ήδη το κατάστημα
KFC του Παγκρατίου προχώρησε σε
απολύσεις 13 διανομέων και σε τηλεφω-
νική παρέμβαση της Ομοσπονδίας (ΠΟ-
ΕΕΤ) παραδέχθηκαν πως το έκαναν για
να συνεργαστούν με e-food και Wolt.

Η πανελλαδική αντίσταση και ο συντονι-

σμός των εργα-
ζόμενων της e-
food με τα Συνδι-
κάτα είναι η κα-
λύτερη απάντη-
ση στους εργο-
δότες και στην
κυβέρνηση. Γίνε-
ται παράδειγμα
πώς θα πετάξου-
με ανεφάρμο-
στους  στα σκου-
πίδια όλους τους
αντεργατικούς
νόμους που έχουν ψηφίσει. Αντί για διά-
λυση των συλλογικών συμβάσεων και των
συνδικάτων, μπορούμε να κερδίσουμε ερ-
γασιακά δικαιώματα και να δυναμώσουμε
τα σωματεία, ακόμα και σε κλάδους που
φαινομενικά ο συνδικαλισμός δεν υπάρ-
χει, όπως στους διανομείς delivery.

Με βάση την κοινή ανακοίνωση του
Συνδικάτου Επισιτισμού και της ΣΒΕΟΔ
μετά τη σύσκεψη της Κυριακής 19/9
στην Αθήνα, οι εργαζόμενοι της e-food
διεκδικούν:
• Nα ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις

σε αορίστου με απευθείας πρόσληψη
από την e-food και με όλα τα εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα.
• Να δοθεί τέλος στο σύστημα αξιολό-

γησης bonus (batch) και στα ασαφή και
αυθαίρετα κριτήρια παραγωγικότητας.
• Να οριοθετηθούν ορθολογικά οι χιλιο-

μετρικές αποστάσεις παραλαβής και πα-
ράδοσης ώστε να διασφαλίζεται η  υγεία
και η ασφάλεια των διανομέων.
• Να σταματάει η διανομή όταν επικρα-

τούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες,
όπως καύσωνας, παγετός κ.α. σύμφωνα
με την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία για ερ-
γασίες που διεξάγονται στο ύπαιθρο και
τους εξωτερικούς χώρους.
• Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε)

που να διασφαλίζει τις συμβάσεις αορί-
στου χρόνου με πλήρη εργασιακά δικαιώ-
ματα. (Μέσα Ατομικής Προστασίας, Έν-
σημα Βαρέα Ανθυγιεινά, Εταιρικό κινητό
και δίκυκλο).
• Χώροι με αποδυτήρια, τουαλέτα και

γενική χρήση για κάθε ανάγκη των εργα-
ζομένων διανομέων.

Μάνος Νικολάου

Οι απειλές της e-food για απολύσεις συναδέλφων έπεσαν
στο κενό. Τώρα τρέχουν να τα μαζέψουν, αλλά εμείς δεν

κάνουμε πίσω, οργανωνόμαστε και απαντάμε απεργιακά. Οι
εργαζόμενοι στην e-food έχουμε συμβόλαιο όχι με την ίδια την
εταιρία, αλλά με την “δουλεμπορική” εταιρία MANPOWER
GROUP.

Επίσης, μας κάνουν ψυχολογικό πόλεμο με τις αξιολογήσεις,
αναγκάζοντάς μας να τρέχουμε να φτάσουμε σε πολλές πα-
ραγγελίες για να κερδίζουμε μπόνους. Αυτά τα λεφτά πρέπει
να είναι σταθερά στον μισθό. Είναι και άδικο γιατί δεν μετρούν
τα χιλιόμετρα, αλλά μόνο το πόσες είναι οι παραγγελίες. Μας
βάζουν σε ανταγωνισμό μεταξύ μας και λόγω της κούρασης
και της εντατικοποίησης γίνεται η δουλειά μας πιο επικίνδυνη. 

Δεν μας δίνουν κινητά τηλέφωνα και αναγκαζόμαστε να πλη-
ρώνουμε και κλήσεις και δεδομένα ιντερνετ. Τα μηχανάκια είναι
δικά μας, οπότε αν χαλάσουν είμαστε αναγκασμένοι να πληρώ-
σουμε και αυτά. Τώρα θέλουν να μας κάνουν σαν τη Wolt που
είναι ακόμα χειρότερα. Γι’ αυτό χρειάζεται να παλέψουμε όλοι
μαζί, μισθωτοί και freelancers διανομείς, σε συντονισμό με τον
υπόλοιπο κλάδο του Επισιτισμού, αλλά και με τους άλλους κλά-
δους κόντρα στην κυβέρνηση που δίνει τη δυνατότητα με τους
νόμους που ψηφίζουν να επικρατεί εργασιακός μεσαίωνας. 

Κωνσταντίνος Τσάνης, 
εργαζόμενος e-food, υποψήφιος με την 

Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα

“Δεν κάνουμε πίσω”

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ E-FOOD20/9, Θεσσαλονίκη, Συνέλευση εργαζομένων στην e-food. Φωτό: Νίκος Χατζάρας

19/9, Αθήνα, Σύσκεψη του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού Ν. Αττικής. 

Φωτό: Συνδικάτο Ε.Τ. Ν. Αττικής
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Φοιτητές, μαθητές, γονείς–μαζίΚΥΠΡΟΣ

Νίκη για τον
Γ. Γαβριήλ
Σε υποχώρηση αναγκάστηκε τελικά μετά τις αντι-

δράσεις του κόσμου το Υπουργικό Συμβούλιο
στην Κύπρο, βάζοντας τέλος στην δίωξη του εκπαι-
δευτικού και εικαστικού, Γιώργου Γαβριήλ, καθώς ζή-
τησε από τον Γενικό Εισαγγελέα να τερματίσει τη δια-
δικασία.

Ο εκπαιδευτικός βρέθηκε στο στόχαστρο για τα σκί-
τσα του, όπου χρησιμοποιεί τον Ιησού, ως πρόσφυγα,
αλληλέγγυο, άστεγο, διαδηλωτή για να περάσει μηνύ-
ματα ενάντια στον φασισμό, τον ρατσισμό και την
αστυνομική βία. Είχε κληθεί ακόμα να παρουσιαστεί
στις 6 Οκτωβρίου ενώπιον της Επιτροπής Εκπαιδευτι-
κής Υπηρεσίας, με κίνδυνο να διωχθεί οριστικά από το
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Η ανακοίνωση της Προεδρίας που ακολούθησε το
Υπουργικό Συμβούλιο βρίθει υποκρισίας. “Κατά τη συ-
ζήτηση διαπιστώθηκε παραβίαση του γράμματος και
του πνεύματος των κανονισμών που διέπουν τη συμ-
περιφορά των λειτουργών και των διευθυντών της εκ-
παίδευσης” αναφέρει, και εξηγεί την υποχώρηση λό-
γω “του γεγονότος ότι πολιτικές δυνάμεις και φορείς
των Γραμμάτων και των Τεχνών θεώρησαν πως διώκε-
ται η ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης...”.

Ξεχνά η 'Προεδρία', πως το 2015 υπερασπιζόταν τα
ισλαμοφοβικά σκίτσα του Σαρλί Εμπντό που γελοι-
οποιούσαν τον Μωάμεθ και αργότερα εμφάνιζαν τους
μουσουλμάνους σαν πίθηκους και προσέβαλαν τον
αδικοπνιγμένο Αϊλάν Κούρντί ως “ελευθερία του λό-
γου”. Ξεχνά πως τότε “το γράμμα και το πνεύμα” της
ισλαμοφοβικής καμπάνιας στην οποία συμμετείχε
ήταν πως οι μουσουλμάνοι που ζούσαν στις χώρες
που κατέστρεφε ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός με τη
βοήθεια της ΕΕ έπρεπε να δέχονται την “πρόκληση
και την προσβολή” αδιαμαρτύρητα καθώς πνίγονταν
στο δρόμο της προσφυγιάς κοντά στις ακτές των νη-
σιών του Αιγαίου και της Κύπρου.

Το αντιρατσιστικό κίνημα όμως, που άνοιξε τότε τις
αγκαλιές του στους πρόσφυγες, έδωσε και τώρα το
παρών, στο πλευρό του εκπαιδευτικού βάζοντας στα
σκουπίδια τις ρατσιστικές φιλοδοξίες της κυπριακής
κυβέρνησης.

Στις 17/9 συνεδρίασε διαδικτυακά η σύγκλητος του ΕΚΠΑ.
Το βασικό θέμα ήταν το αν και υπό ποιες συνθήκες θα ανοί-
ξουν οι σχολές. Όλο το τελευταίο διάστημα υπάρχουν δη-

μοσιεύσεις που αναφέρονται στο άνοιγμα των σχολών δια ζώσης
και την είσοδο των φοιτητών και των φοιτητριών με την επίδειξη
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή με αρνητικό rapid test που πρέπει
να πληρώνουν οι ίδιοι οι φοιτητές που δεν έχουν εμβολιαστεί. Το
υπουργείο δεν έχει φροντίσει για τίποτα και απλά πετάει το μπα-
λάκι στα ιδρύματα. Υποτίθεται ότι οι σχολές ανοίγουν σε δύο
εβδομάδες αλλά προς το παρόν καμία ανακοίνωση δεν υπάρχει,
ούτε έχει δημοσιευτεί το παραμικρό ωρολόγιο πρόγραμμα του νέ-
ου εξαμήνου. 

Η κυβέρνηση προκλητικά μας κοροϊδεύει. Ανακοινώνει νέες πε-
ρικοπές στη σίτιση και συνολικά στον προϋπολογισμό των ιδρυμά-
των. Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες κτηριακές εγκαταστάσεις για
να γίνουν μαθήματα με λιγότερους φοιτητές και φοιτήτριες στα

τμήματα. Ήδη υπήρχαν τοποθετήσεις στην Σύγκλητο που αμφι-
σβητούσαν την δυνατότητα να ανοίξουν κανονικά τα πανεπιστήμια. 

Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν τις σχολές μας. 
Από την πρώτη στιγμή βγήκαμε στο δρόμο και οργανώνουμε

τον συντονισμό με τους μαθητές και τις μαθήτριες και με τους ερ-
γαζόμενους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Με συντονι-
σμό απεργίες και διαδηλώσεις με οργάνωση μέσα στις σχολές δί-
νουμε την μάχη για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Διεκδικούμε να
μην χάσουμε άλλη μια χρονιά. 

Να ανοίξουν τώρα όλες οι σχολές με όλα τα απαιτούμενα μέσα
προστασίας. Παλεύουμε για προσλήψεις στην καθαριότητα, στις
λέσχες, στην φύλαξη. Δωρεάν Τεστ και όχι να τα πληρώνουμε από
την τσέπη μας. Προσλήψεις εκπαιδευτικών τώρα σε ολα τα τμήμα-
τα. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Λεφτά για την Παιδεία και τις κοι-
νωνικές ανάγκες και όχι για την αστυνομία και τους εξοπλισμούς.

ΣΕΚ στις σχολές

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗ

Πάνω από 40.000 εργάτες από όλη την Ιταλία κατέ-
κλυσαν τους δρόμους και τις πλατείες της Φλω-

ρεντίας το Σάββατο 18/9, για να διαδηλώσουν ενάντια
στις απολύσεις 422 εργατών του εργοστασίου στο
Κάμπι Μπισέντζιο της βρετανικών συμφερόντων πολυε-
θνικής GKN.

Οι διαδηλωτές έφταναν από την επαρχία της Φλω-
ρεντίας και της Εμίλια-Ρομάνα αλλά και από το Μιλάνο,
το Τορίνο, μέχρι κι από τη Ρώμη και τη Νάπολη, με κεν-
τρικό σύνθημα “Ξεσηκωνόμαστε”, ενώ χιλιάδες κάτοι-
κοι τους καλωσόριζαν με χειροκροτήματα από τα
μπαλκόνια.

Η μάχη των εργατών της GKN ξεκίνησε στις αρχές
Ιουλίου, όταν τους ενημέρωσαν εν μέσω θερινών αδει-
ών πως θα έχαναν τις δουλειές τους. Οι εργάτες προ-
χώρησαν αμέσως σε συνέλευση και κατάληψη, και στη
συνέχεια με μια πρώτη απεργία στις 19 Ιούλη που με-
τατράπηκε σε γενική απεργία στην πόλη και έπειτα με
μια σειρά δράσεων αλλά και με δικαστικό αγώνα από
τις αρχές Σεπτέμβρη. Την ίδια στιγμή η GKN έχει ανα-
κοινώσει το κλείσιμο του εργοστασίου της στο Μπέρ-
μινγχαμ της Αγγλίας μέχρι το τέλος του 2022, απόφα-
ση που θα στείλει περίπου 500 εργάτες στην ανεργία. 

Στη Φλωρεντία, δύο μέρες μετά την διαδήλωση του
Σαββάτου και κάτω από την πίεση του τεράστιου κύμα-

τος αλληλεγγύης, το δικαστήριο σταμάτησε τις
απολύσεις της GKN, κρίνοντας πως η εταιρεία
έχει παραβιάσει το άρθρο 28 του Καταστατικού
των Εργαζομένων, και πως επρόκειτο για μια αν-
τισυνδικαλιστική απόφαση. Πρόκειται για μια με-
γάλη νίκη για τους εργάτες που έμειναν για πά-
νω από 70 ημέρες μπροστά στο εργοστάσιο
τους και δεν παραιτήθηκαν από τον αγώνα τους.

Σε ανάρτηση τους μετά την πρώτη αυτή νίκη
οι εργάτες αναφέρουν :“Θα δούμε αν θα περά-
σουμε σαν μια απλή είδηση ή στην ιστορία. Αλ-
λά θα είμαστε σε θέση να γράψουμε ιστορία μό-
νο αν είμαστε όλοι μαζί. Και αν είμαστε όλοι μα-
ζί, θα είμαστε και διαφορετικοί. 

Η πρώτη σκέψη μας, διαβάζοντας την απόφα-
ση, πηγαίνει σε όλες τις διαμάχες που παραμέ-
νουν ανοιχτές, σε εκείνους που ήταν μαζί μας
στους δρόμους, σε εκείνους που θα είναι μαζί
μας στους δρόμους. Κερδίσαμε απλά χρόνο και
αυτός ο χρόνος είναι απαραίτητος για να μας
χαρίσει ένα διαφορετικό φθινόπωρο. 

Εμπρός, ενωμένοι, από τώρα, απλά #ξεσηκω-
νόμαστε”.

Δ.Δ.

Σε κινητοποιήσεις έχουν προχω-
ρήσει και οι μαθητές/τριες κα-

ταλαμβάνοντας μια σειρά σχολεία
τις τελευταίες ημέρες. 

Την Παρασκευή 17/9 μαθητές/
τριες από 22 σχολεία της Πάτρας
και 8 του Αγρινίου έκαναν κατάλη-
ψη συνδυάζοντας τις διεκδικήσεις
του εκπαιδευτικού κινήματος ενάν-
τια στις επιθέσεις της Κεραμέως,
με τον αντιφασιστικό αγώνα, τιμών-
τας με αυτό τον τρόπο τη μνήμη
του Παύλου Φύσσα, 8 χρόνια μετά
τη δολοφονία του. Τη Δευτέρα
20/9 και το σχολείο που φοίτησε ο
Παύλος Φύσσας, το 3o ΓΕΛ Κερα-
τσινίου ήταν μεταξύ αυτών που τε-
λούσαν υπό κατάληψη. Στη Λάρισα
και την Ελασσόνα τουλάχιστον 12
σχολεία κατελήφθησαν, με κάποια
από αυτά να βάζουν ξεκάθαρο αν-
τικυβερνητικό χαρακτήρα στα αιτή-
ματά τους: «να φύγει ο Μητσοτά-
κης». 

Δεκάδες γονείς και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν
στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης την

Πέμπτη 16/9 ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα
της Ένωσης Γονέων Ν. Σμύρνης για να διαμαρ-
τυρηθούν για τις πρόχειρες προκάτ αίθουσες
που τοποθετήθηκαν σε χώρο του ΕΠΑΛ για μα-
θητές της προσχολικής αγωγής. 

140 παιδιά είναι αναγκασμένα να στριμώχνον-
ται σε 4 προκάτ αίθουσες, χωρισμένες με νοβο-
πάν, με τέσσερις μόλις τουαλέτες για παιδιά κι
εκπαιδευτικούς και χωρίς κανέναν άλλον εξο-
πλισμό πέρα από τις καρέκλες και τα θρανία. 

Ήταν η τρίτη σε σειρά κινητοποίηση, μετά
από αυτές μπροστά από το ΕΠΑΛ την ημέρα
ανοίγματος των σχολείων την περασμένη Δευ-
τέρα και στην πλατεία Δέγλερη στις 16/9. Ο δή-
μαρχος κι ο αντιδήμαρχος Παιδείας αναγκά-
στηκαν να υποσχεθούν πως επισπεύδονται οι
εργασίες, για τις οποίες υπήρχε άπλετος χρό-
νος και πως οι προκατασκευασμένες αίθουσες
των παραρτημάτων του 3ου και 8ου νηπιαγω-
γείου θα είναι έτοιμες και θα λειτουργούν με
όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό και το εκπαι-
δευτικό υλικό στις 27 Σεπτεμβρίου.

Σε στάση εργασίας την Τρίτη 21/9 και
συγκέντρωση στη Διεύθυνση Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, προ-
χώρησαν οι εκπαιδευτικοί του ειδικού
σχολείου στο Αιγάλεω. 

Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών ειδικής
αγωγής σε ανακοίνωσή του σημειώνει με-
ταξύ άλλων: «Τα προβλήματα στο ξεκίνη-
μα της φετινής σχολικής χρονιάς έχουν
ενταθεί, με τον αυξημένο αριθμό μαθη-
τών, την αδυναμία λήψης μέτρων προφύ-
λαξης από την διάδοση του κορονοϊού, τα
παραμένοντα κενά σε εκπαιδευτικό, Ειδι-
κό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό
Προσωπικό, καθώς και την ανάγκη εξατο-
μικευμένης υποστήριξης σε μαθητές με
ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά την
ασφάλεια, την μετακίνηση και την αυτο-
φροντίδα τους. Όλα τα παραπάνω δημι-
ουργούν μια κατάσταση που δεν ευνοεί
την εκπαίδευση, υποστήριξη και ασφαλή
παραμονή των μαθητών και η οποία δεν
είναι δυνατό να συνεχιστεί για όλη τη σχο-
λικά χρονιά».

Ένα μάθημα 
από την Ιταλία

Φωτό: Michele Lapini
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Τι περιμένει η ΑΔΕΔΥ;
Τη Δευτέρα 20/9 συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ. Η συνεδρίαση του Γενικού

Συμβουλίου που γινόταν παραδοσιακά στο τέλος Αυγούστου προκειμένου να αποφασίσει
την πορεία της συνομοσπονδίας του δημόσιου τομέα το φθινόπωρο, αυτή τη φορά παραπέμπε-
ται για τις 4 Οκτώβρη. Παρόλα αυτά, από τη μεριά μας ως Παρεμβάσεις είχαμε στο κέντρο της
πρότασής μας τα νοσοκομεία και την εκπαίδευση. 

Η Υγεία αυτή τη στιγμή μετράει χιλιάδες αναστολές-απολύσεις εργαζομένων, την ώρα που
φουντώνει ξανά η πανδημία. Που και να μην φούντωνε πάλι αντί για απολύσεις θα χρειαζόμα-
σταν 30.000 προσλήψεις. Η ΠΟΕΔΗΝ ετοιμάζει προκήρυξη απεργίας στις 14 Οκτώβρη και μπαί-
νει και η ΟΕΝΓΕ στην κινητοποίηση. Η πρότασή μας λοιπόν στην ΑΔΕΔΥ είναι να μην είναι «μό-
νο» πανυγειονομική απεργία, αλλά πανδημοσιοϋπαλληλική. Όλος ο δημόσιος τομέας να απερ-
γήσει στο πλευρό των υγειονομικών. 

Αντίστοιχα και στην εκπαίδευση που αυτή τη βδομάδα γίνονται συνελεύσεις για να αποφασίσουν
την απεργιακή σύγκρουση με την Κεραμέως, τώρα που άνοιξαν πάλι τα σχολεία. Δεν μας αρκεί η
ΑΔΕΔΥ να υιοθετεί ψηφίσματα στήριξης, πρέπει να βάζει όλους τους κλάδους στην απεργιακή μά-
χη. Χρειαζόμαστε πανεργατική απεργιακή κλιμάκωση γιατί οι επιθέσεις απλώνονται παντού.

Χρίστος Αργύρης, γιατρός 

Ο αναβρασμός που επικρατεί στα σχο-
λεία ήταν εμφανής και στην πανελλα-
δική σύσκεψη συντονισμού που

πραγματοποίησαν πρωτοβάθμια σωματεία εκ-
παιδευτικών το Σάββατο 18/9 στη Γκράβα. Εκ-
πρόσωποι περισσότερων από 30 σύλλογους
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και 25 ΕΛΜΕ συμμετείχαν στη συζήτηση, είτε
δια ζώσης στο προαύλιο της Γκράβας, είτε
μεταφέροντας τις αποφάσεις των συλλόγων
τους μέσω zoom. Κοινό σημείο ήταν η από-
φαση για απεργία-αποχή από την αξιολόγη-
ση, ενώ από πολλούς συλλόγους μπήκε η
πρόταση για άμεση απεργιακή κλιμάκωση με
24ωρη απεργία τις επόμενες ημέρες (προτά-
θηκε η 5η Οκτώβρη ως ημέρα του εκπαιδευτι-
κού), νέο γύρο συνελεύσεων και συνέχεια με
επαναλαμβανόμενες απεργίες. 

Το Σάββατο 25/9 θα πραγματοποιηθεί συνέ-
λευση των προέδρων ΕΛΜΕ, μετά τον γύρο
γενικών συνελεύσεων που θα προηγηθεί αυτή
την εβδομάδα.

Σε προκήρυξη του το Δίκτυο Εκπαιδευτικών
"Η Τάξη μας" καλεί σε οργάνωση και μαζικο-
ποίηση των συνελεύσεων των συλλόγων και
απεργιακή κλιμάκωση: «Η απεργία είναι μονό-
δρομος για να επιβάλουμε τις λύσεις μας και
για να σταματήσουμε τα σχέδια της Κεραμέ-
ως, 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» υπογραμμίζει με-
ταξύ άλλων. 

«Στις γενικές συνελεύσεις που θα γίνουν
αυτή την εβδομάδα χρειάζεται όλες και όλοι
να συμμετέχουμε και να οργανώσουμε τα
επόμενα αγωνιστικά βήματα που αφορούν το
ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, την κατάργη-
ση των ταξικών φραγμών στην εκπαίδευση,
την κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης
στα σχολεία όλων των παιδιών, την ανατροπή
κάθε είδους αξιολόγησης και την εξασφάλιση
θέσεων εργασίας σε όλους τους συναδέλ-
φους μας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε αποφα-
σιστικά προχωρώντας σε απεργιακή σύγ-
κρουση με την κυβέρνηση και το Υπουργείο
Παιδείας, μέχρι να ανατραπούν οι επιθέσεις

τους στη δημόσια Παιδεία», σημειώνει η Αθα-
νασία Κατσούλη, εκπαιδευτικός, μέλος της Α
ΕΛΜΕ Αθήνας.

Σε στήριξη της μάχης των εκπαιδευτικών
και του αιτήματος για απεργιακή κλιμάκωση,
συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης προ-
γραμματίζουν την παρουσία τους στις συνε-
λεύσεις. «Με συντρόφους/ισσες από τον πυ-
ρήνα μας οργανώνουμε εξόρμηση στη συνέ-
λευση της τοπικής μας ΕΛΜΕ, για να συζητή-
σουμε με τους εκπαιδευτικούς και να στηρί-
ξουμε τις μαχητικές προτάσεις που θα μπουν
στη συνέλευση», μας λέει η Ελπίδα από τον
πυρήνα του ΣΕΚ στο Ίλιον. «Είμαστε στο
πλευρό των αγωνιζόμενων εκπαιδευτικών. Θε-
ωρούμε ζωτικής σημασίας να αποφασιστεί
απεργία στα σχολεία, καθώς μπορεί να συ-
σπειρώσει γύρω της όλη την εργατική τάξη
και να γκρεμίσει την κυβέρνηση. Ούτως ή άλ-
λως, μας αφορά όλες και όλους. Η κυβέρνη-
ση έχει κάνει εγκληματικές κινήσεις στην εκ-
παίδευση αφήνοντας 40.000 μαθητές/τριες
εκτός πανεπιστημίων με το σφαγείο της
Ε.Β.Ε, διατηρώντας ασφυκτικά γεμάτες της
αίθουσες διδασκαλίας και προωθώντας την
αξιολόγηση που αποσκοπεί στις απολύσεις,
τα κλεισίματα, την ιδιωτικοποίηση και τη γενι-
κότερη υποβάθμιση της δημόσιας Παιδείας».

ΕΛΜΕ Πειραιά, Τετάρτη 22/9, 1:30μμ, Τζαβέλλα
Β’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, Τετάρτη 22/9,
1:30μμ, 7ο ΓΕΛ Ιλίου
Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας,  Τετάρτη 22/9, 1:30μμ, 
8ο ΓΕΛ Αθήνας (Νικοπόλεως)
ΕΛΜΕ Β Πειραιά, Παρασκευή 24/9, 1:30μμ, 
5ο ΓΕΛ Κορυδαλλού
Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Τετάρτη 22/9, 2:30μμ, 
1ο ΕΠΑΛ Μεταξουργείο
ΕΛΜΕ Καλλιθέας, Τετάρτη 22/9, 6:30μμ, 
σχολεία Αγ. Νικολάου
Δ’ ΕΛΜΕ Αν.Αττικής Τετάρτη 22/9, 2μμ, 
3ο Γυμνάσιο Ν.Ιωνίας
ΕΛΜΕ Χανίων, Τετάρτη 22/9, 6μμ, 1ο Γυμνάσιο
Α’-Γ’ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής, Τετάρτη 22/9, 6.30μμ,
2ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής
ΕΛΜΕ Νοτίων, Πέμπτη 23/9, 6μμ, ΕΠΑΛ Αλίμου

Πλήθος εκπαιδευτικών, φοιτητών/τριών,
μαθητών/τριών και γονέων διαδήλωσαν

στο κέντρο της Αθήνας, την Τετάρτη 15/9,
δίνοντας με το καλημέρα της νέας σχολικής
χρονιάς τον τόνο της σύγκρουσης με την κυ-
βέρνηση και τις αντιεκπαιδευτικές επιθέσεις
της Κεραμέως. Στο συλλαλητήριο συμμετεί-
χε κόσμος από όλα τα πόστα του εκπαιδευ-
τικού κλάδου, δεκάδες ΣΕΠΕ κι ΕΛΜΕ, φοι-
τητικοί σύλλογοι, ενώσεις γονέων, καθαρί-
στριες/ές. 

«Είμαστε καθαρίστριες που δουλεύουμε
στο δημόσιο σχολείο εδώ και 20 χρόνια»,
μας λέει σχολική καθαρίστρια που διαδήλω-
νε με το πανό της επιτροπής τους, με το
σύνθημα «Ψωμί-Τριαντάφυλλα-Μόνιμη δου-
λειά-Όχι στις απολύσεις». «Τώρα μας απο-
λύουν γιατί δεν έχουμε ελληνική ταυτότητα.
Είναι ρατσισμός. Εγώ έχω 30 χρόνια στην
Ελλάδα. Ούτε ως ελληνίδα, ούτε ως αλβανί-
δα με δέχονται. Κάνω την ίδια δουλειά 19
χρόνια και τώρα μας πετάνε στο δρόμο. Τι
θα γίνουν τα σχολεία χωρίς εμάς και τι θα
κάνουν οι οικογένειές μας αν μας αφήσουν
στην ανεργία, κανείς δεν ξέρει. Ελπίζουμε
κάτι να γίνει». 

«Είμαστε πολλοί. Έχουμε το δίκιο με το μέ-
ρος μας. Παλεύουμε για το δημόσιο σχολείο.
Δεν θα περάσει η επίθεση της Κεραμέως. Το
‘νέο σχολείο’ της Κεραμέως είναι εφιάλτης και
δεν θα το επιτρέψουμε. Γονείς, μαθητές/
τριες, εκπαιδευτικοί, μέχρι να το ανατρέψουμε
θα είμαστε στους δρόμους», είπε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη η Ανθή Βέλλη, από τον ΣΕΠΕ
Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. 

Ο Γκαφού, από τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων Ειδικών Σχολείων συμπληρώνει:
«Έχουμε κατέβει στο συλλαλητήριο για τα
παιδιά μας. Για αυτά δίνουμε αγώνα. Έχου-
με παιδιά με αναπηρία και είμαστε στο δρό-
μο μαζί με τους εκπαιδευτικούς γιατί οι
ανάγκες των σχολείων είναι μεγάλες. Τα
προβλήματα είναι μεγάλα. Ελλείψεις καθη-
γητών, καθαριστριών, υποδομών. Γι’ αυτά
αγωνιζόμαστε». 

«Οι μαθητές κατεβήκαμε σήμερα στο δρό-
μο με τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτη-
τές για να διαδηλώσουμε ενάντια στα μέτρα
της Κεραμέως. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
που εφαρμόστηκε φέτος πρώτη φορά είχε
αισχρά αποτελέσματα. 40.000 μαθητές έμει-
ναν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα
πανεπιστήμια με δεκάδες χιλιάδες κενές θέ-
σεις», δήλωσε στην Ε.Α ο Αναστάσης, μαθη-
τής στο Πρότυπο Λύκειο Αγ. Αναργύρων.
«Διεκδικούμε την άμεση κατάργηση αυτού
του μέτρου. Από δω και στο εξής θα κατε-
βαίνουμε συνεχώς στο δρόμο με τα σχολεία
μας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και το φοι-
τητικό κίνημα, γιατί αυτή η αναδιάρθρωση
πλήττει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης»
συνέχισε.

Το παρών έδωσαν εκπαιδευτικοί του Δι-
κτύου "Η Τάξη μας", το ΣΕΚ στις σχολές και
οι Μαθητές/τριες Anticapitalista. Μαζικές πα-
νεκπαιδευτικές διαδηλώσεις έγιναν την ίδια
ώρα στη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και άλλα
σημεία της χώρας. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Εμπρός για απεργία

Συνελεύσεις ΕΛΜΕ

15/9, Αθήνα, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης 18/9, Γκράβα, Σύσκεψη συντονισμού πρωτοβάθμιων σωματείων εκπαιδευτικών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Στην απεργιακή κινητοποίηση της Τρίτης 21 Σεπτέμβρη συμμε-
τείχε και η ΟΕΝΓΕ, ενώ ανάλογη αναμένεται να είναι η απόφα-

σή της και για την νέα απεργία στις 14 Οκτώβρη. Όπως μας είπε
έξω από το υπουργείο Υγείας ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα και μέλος του ΔΣ της ΕΙ-
ΝΑΠ: «Είναι πολύ καλή εξέλιξη ότι η Ομοσπονδία των Νοσοκομει-
ακών Γιατρών καλεί σήμερα στη στάση εργασίας. Είναι μια απόφα-
ση που προέκυψε μετά από παρέμβαση των συντρόφων/ισσών του
Νυστεριού μέσα στο Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, για να διεκ-
δικήσουμε τη συμμετοχή της ΟΕΝΓΕ μαζί με την ΠΟΕΔΗΝ στις
απεργιακές δράσεις ενάντια στις αναστολές και συνολικά για μαζι-
κές προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις.

Δεν μπορεί να είναι ξεχωριστός ο βηματισμός των νοσοκομει-
ακών γιατρών από την ΠΟΕΔΗΝ. Είναι μια λάθος τακτική που έχει
οδηγήσει την Ομοσπονδία των Γιατρών σε παράλυση αφού δεν
έχει καλέσει κινητοποίηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, παρότι υπάρ-
χουν γιατροί σε αναστολή. Η τοποθέτησή της για μεγάλο διάστημα
ότι τα Σωματεία είναι αυτά που αποφασίζουν, ήταν υπεκφυγή. Εί-
ναι άρα σημαντικό ότι καταφέραμε να κερδίσουμε την πλειοψηφία
της Ομοσπονδίας να καλέσει στη σημερινή κινητοποίηση και να δε-
σμευτεί ότι θα κάνει το ίδιο και στην επόμενη μεγάλη κινητοποίηση
που πιθανότατα θα γίνει στις 14 Οκτώβρη.

Οργάνωση από τα κάτω
Αυτή τη στιγμή χρειάζεται οργάνωση από τα κάτω με επιτροπές

αγώνα, συνελεύσεις, συζητήσεις με κάθε τρόπο, είτε καλούν τα
Σωματεία είτε γίνονται με συγκέντρωση υπογραφών, για να συναν-
τηθούν οι εργαζόμενοι σε αναστολή και το υπόλοιπο προσωπικό,
και να απαντήσουν σε μια τεράστια επίθεση που δεν μπορεί να γί-
νει κανονικότητα. Είναι ενδεικτικό ότι στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ χτες καμία
παράταξη πλην εμού ως εκπροσώπου του Ενωτικού Κινήματος για
την Ανατροπή δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα των αναστολών και της
σημερινής κινητοποίησης. Αποφεύγουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση
ότι είμαστε ενάντια στις αναστολές. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Επίσης, επειδή κανονίζουν συνάντηση με τον μεταφασίστα
Υπουργό Υγείας, έκανα τοποθέτηση ότι δεν συμμετέχουμε από τη
μεριά μας σε μια τέτοια συνάντηση, καλώντας και την υπόλοιπη
Αριστερά και τα άλλα μέλη του Ενωτικού να κάνουν το ίδιο. Δεν
κάνουμε συναντήσεις με έναν τέτοιο υπουργό, που λέει να πυρο-
βολούμε τους πρόσφυγες στα σύνορα, που απολύει και φέρνει
τους ιδιώτες. Μόνο απεργίες και σύγκρουση. Σαν Συντονιστικό Νο-
σοκομείων αποκαλύψαμε τους στόχους του υποχρεωτικού εμβο-
λιασμού ήδη από τον Ιούλιο με την κινητοποίηση που οργανώσαμε
έξω το υπουργείο Υγείας. Και ανοίξαμε το δρόμο για τις μεγάλες
κινητοποιήσεις στις 26 Αυγούστου και τις 2 Σεπτέμβρη, για τη φο-
βερή διαδήλωση στη ΔΕΘ και για σήμερα. Έτσι θα συνεχίσουμε».

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΚΑΙ 14 ΟΚΤΩΒΡΗ

Δυναμικά ενάντια στις απολύσεις 
και την ιδιωτικοποίηση

Δυναμική συνέχεια στον αγώνα
τους ενάντια στις απολύσεις
και την ιδιωτικοποίηση του

ΕΣΥ με πρόσχημα τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό έδωσαν την Τρίτη 21 Σε-
πτέμβρη οι υγειονομικοί όλης της χώ-
ρας. Η απεργιακή κινητοποίηση που
είχε καλέσει η ΠΟΕΔΗΝ και στηρίχτη-
κε από την ΟΕΝΓΕ αποτέλεσε ένα
κρίσιμο βήμα εν όψει της 24ωρης πα-
νυγειονομικής απεργίας με πανελλα-
δικό συλλαλητήριο στην Αθήνα που
θα ακολουθήσει στις 14 Οκτώβρη (η
πιο πιθανή ημερομηνία). 

Η απεργία στην Αθήνα συνδυάστη-
κε με μαζική συγκέντρωση έξω από το
υπουργείο Υγείας. Με τα πανό τους
συμμετείχαν τα Σωματεία Εργαζόμε-
νων στον Άγιο Σάββα, το ΓΝΑ Γεννη-
ματάς, το Αγία Όλγα, το Κρατικό Νί-
καιας, τον Ευαγγελισμό, το Θριάσιο,
το ΚΑΤ, το Μεταξά, το Τζάνειο, το Ελ-
πίς, το Δρομοκαϊτειο, το Παίδων Πεν-
τέλης, καθώς και η επιτροπή αγώνα
εργαζόμενων στο Έλενα Βενιζέλου
και το Συντονιστικό Νοσοκομείων. Το
παρών έδωσαν επίσης εργαζόμενοι/ες
από πολλά ακόμα νοσοκομεία, όπως
το Αττικό και τον Ερυθρό.

Η οργή για τις αναστολές εργα-
σίας-απολύσεις λόγω υποχρεωτικού
εμβολιασμού που έχουν στερήσει από
τα νοσοκομεία πάνω από 7.000 εργα-
ζόμενους/ες, καθώς και για όλες τις
επιθέσεις της κυβέρνησης στο ΕΣΥ εν
μέσω του 4ου κύματος της πανδη-
μίας, ξεχείλιζε για ακόμα μια φορά. Η
σύγκρουση με τη δολοφονική κυβερ-
νητική πολιτική κυριαρχούσε στα συν-
θήματα και τις συζητήσεις που έκαναν
μεταξύ τους οι υγειονομικοί, εμβολια-
σμένοι και ανεμβολίαστοι μαζί.

Ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο
ΓΝΑ Γεννηματάς, μέλος του Συντονι-
στικού Νοσοκομείων, κάλεσε όλες

και όλους σε απεργιακή κλιμάκωση.
«Όποιος πιστεύει ότι αν πάμε σε συ-
ναντήσεις και διάλογο με τον μετα-
φασίστα υπουργό Υγείας Πλεύρη
μπορεί και να δικαιωθούμε, κάνει τε-
ράστιο λάθος», είπε. «Πάμε για άμε-
ση απεργιακή κλιμάκωση μαζί με
τους εργαζόμενους των σχολείων,
της efood κι όλων των χώρων για να
ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση. Πρώ-
τος σταθμός στις 14 Οκτώβρη».

Πράγματι, στη συνάντηση που
πραγματοποίησε επί τόπου η ηγεσία
της ΠΟΕΔΗΝ με τον Πλεύρη, ο ακρο-
δεξιός υπουργός επέμεινε προκλητι-
κά στις αναστολές εργασίας λέγον-
τας ότι είναι κυβερνητική απόφαση.
Και για να διασκεδάσει τις εντυπώ-
σεις, υποσχέθηκε την παράταση των
συμβάσεων των 4.000 του ΟΑΕΔ που
λήγουν στις 31 Οκτώβρη για ακόμα
ένα χρόνο, καθώς και των επικουρι-
κών που λήγουν την ίδια ημερομηνία
για ακόμα έξι μήνες.

Μονιμοποιήσεις τώρα
Πρόκειται για κοροϊδία. Τα νοσοκο-

μεία χρειάζονται εδώ και τώρα μονι-
μοποιήσεις και χιλιάδες περισσότε-
ρες προσλήψεις, όχι παράταση της
ομηρίας χιλιάδων εργαζόμενων που
χρόνια τώρα σώζουν ζωές και ιδιαίτε-
ρα στην πανδημία έχουν γίνει θυσία
για να κρατήσουν το ΕΣΥ όρθιο. Ακό-
μα και αυτή η παράταση των συμβά-
σεων είναι αποτέλεσμα των αγώνων
των υγειονομικών κι όχι της ευαισθη-
σίας του Πλεύρη και της κυβέρνησής
του. Αν ήταν στο χέρι τους θα τους
απέλυαν όλους για να δώσουν τις θέ-
σεις στους ιδιώτες. Γι'αυτό άλλωστε
ο Πλεύρης αρνήθηκε να απαντήσει τι
θα γίνει με τους χιλιάδες εργαζόμε-
νους με Συμβάσεις Ορισμένου Χρό-
νου (ΣΟΧ), οι συμβάσεις των οποίων

επίσης λήγουν στις 31 Οκτώβρη. Για
αυτούς τους εργαζόμενους (που βρί-
σκονται κύρια στις υπηρεσίες όπως
της σίτισης, της φύλαξης, της καθα-
ριότητας) έχει ήδη αποφασίσει ότι θα
τους πετάξει έξω για να επιστρέψουν
οι εργολάβοι που περιμένουν σαν τα
κοράκια έξω από τα γραφεία των δι-
οικήσεων.

Κινητοποιήσεις έγιναν την ίδια ώρα
σε όλη τη χώρα, έξω από τις ΥΠΕ, σε
πύλες νοσοκομείων και άλλα σημεία.
Συγκέντρωση στην πλατεία του Άγι-
ου Κήρυκου κάλεσε το Σωματείο Ερ-
γαζόμενων στο νοσοκομείο Ικαρίας,
έχοντας τη συμπαράσταση της τοπι-
κής ΕΛΜΕ με στάση εργασίας. Μαχη-
τική ήταν η συγκέντρωση στη Θεσ-
σαλονίκη έξω από την 3η και 4η ΥΠΕ.

Όπως αναφέρουν οι σύντροφοι/ισ-
σες από την Εργατική Αλληλεγγύη
στη Θεσσαλονίκη: «Τον τόνο έδωσε
το Συντονιστικό Νοσοκομείων, με
συνθήματα όπως “Πλεύρη-Μητσοτά-
κη ακούστε το καλά – όλοι οι εργαζό-
μενοι θα μείνουν στη δουλειά” και
“Aναστολές συμβάσεων και τρομο-
κρατία – Kάτω η Νέα Δημοκρατία”
που κυριάρχησαν στη συγκέντρωση.
Για άλλη μια φορά, 5η κατά σειρά
τον τελευταίο μήνα, απεργοί από τα
νοσοκομεία όλης της πόλης συμμε-
τείχαν στην κινητοποίηση –βήμα κλι-
μάκωσης ενόψει της πανελλαδικής
24ωρης απεργίας στις 14/10. Με τα
πανό τους συμμετείχαν το Σωματείο
Εργαζόμενων του Ιπποκράτειου, του
Θεαγένειου, του ΓΝ Κιλκίς, η επιτρο-
πή αγώνα εργαζόμενων του ΨΝΘ, το
Συντονιστικό Νοσοκομείων, οι Health
Workers, κ.ά. Επόμενος μεγάλος
σταθμός, η 24ωρη απεργία της ΠΟΕ-
ΔΗΝ στις 14/10 με κεντρική συγκέν-
τρωση στην Αθήνα».

Λένα Βερδέ

Γιατροί και 
νοσηλευτές μαζί

21/9, Οι απεργοί των νοσοκομείων έξω από το Υπουργείο Υγείας. Φωτό: Λένα Βερδέ
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Αγώνας διαρκείας μέχρι τη νίκη!
«Ο Πλεύρης θα πάει σπίτι του»

Είμαστε πάλι σήμερα έξω από το
υπουργείο Υγείας, σε συνέχεια

των κινητοποιήσεων της ΔΕΘ και
όλων των προηγούμενων, ενάντια
στην επίθεση της κυβέρνησης στο
ΕΣΥ που κλιμακώνεται. Είναι πια σα-
φές σε όλη την κοινωνία ότι φορτσά-
ρει για συγχωνεύσεις τμημάτων και
κλεισίματα νοσοκομείων, για ιδιωτι-
κοποιήσεις. Το είπε άλλωστε και
προχτές ο νυν υπουργός Υγείας ότι
το ΕΣΥ δεν χρειάζεται να είναι κρατι-
κό. Δεν πρόκειται να το επιτρέψου-
με. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
είμαστε σε εγρήγορση, σε πολύ με-
γάλο θυμό και αγανάκτηση. Δεν
έχουν αναπληρωθεί τα τεράστια κε-
νά που έχουν αφήσει πίσω τους οι
αναστολές εργασίας, αλλά ακόμα κι
αν έρχονταν λίγοι επικουρικοί για να
κουτσοβολευτεί το πράγμα, η εμπει-
ρία των συναδέλφων δεν αναπληρώ-
νεται με τίποτα.

Τα προβλήματα στην φροντίδα
των ασθενών κάθε μέρα αυξάνονται
και φαίνονται. Και σιγά σιγά θα απο-
τυπωθούν και σε νοσηρότητα, θνησι-
μότητα κλπ. Επομένως εμείς είμαστε
εδώ, συνεχίζουμε, δεν σταματάμε
και στο τέλος εμείς θα νικήσουμε. Ο
Πλεύρης θα πάει σπίτι του. Η επίθε-
ση είναι σκληρή, στόχος της είναι να
κάμψει και το φρόνημα των υγειονο-
μικών. Αλλά αυτό που υπερτερεί εί-
ναι η διάθεση για αγώνα. Πρέπει
παντού, σε όλους τους χώρους της
Υγείας, να προχωρήσουμε με συνε-
χείς δράσεις και επιτροπές αγώνα
ώστε να οργανωθούν μαζικά οι επό-
μενες κινητοποιήσεις. Έχουμε ήδη
μπροστά την επόμενη απεργία στις
14 Οκτώβρη με πανελλαδικό συλλα-
λητήριο στην Αθήνα. Δεν είναι πολ-
λές οι ημέρες, να την οργανώσουμε
όπως της πρέπει.

Μαρία Χαρχαρίδου, 
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζόμενων

ΓΝΑ Γεννηματάς

«Ο αγώνας πρέπει να 
συνεχιστεί στο δρόμο»

Δεν είμαστε κατά των εμβολίων, αλ-
λά κατά του υποχρεωτικού εμβο-

λιασμού. Αυτό πρέπει να το καταλά-
βουν όλοι. Είναι ολοφάνερο ότι η κυ-
βέρνηση προχωρά σε αυτό το μέτρο
για να διαλύσει τα νοσοκομεία. Είμα-
στε ο μόνος κλάδος εργαζόμενων που
έχουμε δεχτεί αυτή την πίεση, ενώ εί-
μαστε και ένας κλάδος με τα υψηλότε-
ρα ποσοστά εμβολιασμού και ο πιο
προσεκτικός. Δεν έχει ποτέ κολλήσει
ασθενής από το προσωπικό, αντίθετα
το προσωπικό κολλάει από τον ασθε-
νή. Βλέπουμε πού το πάει η κυβέρνη-
ση, ήδη έχουν ξεκινήσει σε νοσοκο-
μεία να μπαίνουν ιδιώτες μέσα, με
ενοικιαζόμενους νοσηλευτές κλπ. Αυ-
τός είναι ο στόχος τους, ο εμβολια-
σμός είναι το πρόσχημα. Ήδη ήμα-
σταν με τρομακτικές ελλείψεις, αυτή
τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργή-
σουν τμήματα, γίνονται συγχωνεύσεις
τμημάτων, δεν βγαίνουν οι εφημερίες,
όσοι έχουν μείνει πίσω έχουν γονατί-
σει, χειρουργία αναστέλλονται.

Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί στο
δρόμο. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων
των κομμάτων της αντιπολίτευσης,
κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβου-
λευτικών. Από τα κοινοβουλευτικά
κόμματα ιδιαίτερα δεν έχουμε καμιά
στήριξη. Όλα φοβούνται να υπερασπι-
στούν ανθρώπους που είναι κατά του
υποχρεωτικού εμβολιασμού, με το φό-
βο μήπως κλείσουν το μάτι στην ακρο-
δεξιά. Και κλείνουν τελικά το μάτι σε
μια ακροδεξιά κυβέρνηση που επιβάλ-
λει αυτούς τους νόμους. Καλούμε επί-
σης όλους τους κλάδους, εκπαιδευτι-
κούς κλπ, να στηρίξουν τον αγώνα,
προσπαθούμε να γίνει κάτι ενωτικό,
αλλά δεν έχουμε ακόμα και από τους
Συλλόγους μας τη συμπαράσταση
που χρειαζόμαστε μέσα στα νοσοκο-
μεία μας.

Μαργαρίτα Χαϊδή, 
βοηθός φαρμακείου, Αγία Όλγα

«Έξω οι ιδιώτες 
από τα νοσοκομεία»

Είμαστε εδώ σήμερα για να
στηρίξουμε τους συναδέλ-

φους μας που έχουν βγει σε ανα-
στολή. Στο Δρομοκαΐτειο είναι πε-
ρίπου 40 συνάδελφοι/ισσες. Είμα-
στε ένα από τα πιο υποστελεχωμέ-
να νοσοκομεία, έχουμε γύρω στις
1.000 οργανικές θέσεις κενές. Το
γεγονός αυτό τσακίζει το νοσοκο-
μείο, το οποίο είναι ένα από τα με-
γαλύτερα ψυχιατρικά και κάνει μέ-
χρι τρεις 24ωρες εφημερίες τη
βδομάδα. Είμαστε εμβολιασμένοι
και ανεμβολίαστοι μαζί ενάντια σε
αυτό που θεωρούμε ότι είναι ένα
χτύπημα στο ΕΣΥ και τη δημόσια
υγεία. Θα μπορούσαν να κρατή-
σουν τους συναδέλφους μας στη
δουλειά με επαναλαμβανόμενα
ράπιντ τεστ κλπ, αλλά δεν το κά-
νουν γιατί αυτό που θέλουν είναι
να φέρουν τους ιδιώτες στα νοσο-
κομεία. Το μέλλον γι' αυτούς είναι
οι ΣΔΙΤ.

Ιδιαίτερα στα ψυχιατρικά είναι
κάτι που εφαρμόζεται πολλά χρό-
νια με τις ΜΚΟ. Οι δομές, ιδιαίτε-
ρα οι αποκαταστασιακές, ανήκουν
κατά 50% με 60% στους ιδιώτες.
Αυτό που θέλουμε είναι οι συνά-
δελφοί μας να γυρίσουν στη δου-
λειά, να υπερασπιστούμε το δημό-
σιο χαρακτήρα των νσοκομείων,
δεν θέλουμε τους ιδιώτες. Στο
Δρομοκαΐτειο έχουμε κάνει και
στάσεις και συγκεντρώσεις και
διαμαρτυρίες στη Διοίκηση. Ο μό-
νος τρόπος για να κερδίσουμε εί-
ναι ο απεργιακός δρόμος. Δεν νο-
μίζω ότι υπάρχει δυνατότητα δια-
λόγου με τους κυβερνώντες αυτή
τη στιγμή, από τα κάτω πρέπει να
διεκδικήσουμε όλα τα αιτήματά
μας. Ο κάθε χώρος μπορεί να
συμβάλλει στον αγώνα.

Μαρία Μπολοβίνα, ψυχιατρική
κοινωνική λειτουργός, Δρομοκαϊτειο

«Να ενωθούμε 
όλοι οι εργαζόμενοι»

Ηκυβέρνηση λέει ότι θέλει να μας
προφυλάξει από τον ιό και μας

καταδικάζει στην πείνα. Τα έχουν
ισοπεδώσει όλα. Και δικαιώματα και
τα πάντα. Εμείς θα συνεχίσουμε με
κινητοποιήσεις. Όσο περισσότεροι
βγαίνουμε στο δρόμο τόσο καλύτε-
ρα. Και αυτοί που έχουν κάνει το εμ-
βόλιο πρέπει να συμμετέχουν ως
συμπαράσταση μαζί μας και γενικά
να ενωθούμε όλοι οι εργαζόμενοι. Η
κυβέρνηση θέλει να κασταστρέψει
το ΕΣΥ, να τα κάνει όλα ιδιωτικά. Ο
καθένας το καταλαβαίνει.

Γλυκερία, 
εργαζόμενη καθαριότητας, 

Κρατικό Νίκαιας

«Θέλουμε προσλήψεις»

Έχουμε τεράστια έλλειψη τραυ-
ματιοφορέων. Τρέχουμε πάρα

πολύ, ένα άτομο πάει σε όλα τα τμή-
ματα, σε όλους τους ορόφους και
τα ιατρεία. Είμαστε 23 τραυματιοφο-
ρείς, από τους οποίους μόνο οι 7 εί-
ναι μόνιμοι, για μένα θα θέλαμε του-
λάχιστον άλλα 20 άτομα για να δου-
λεύουμε αξιοπρεπώς, να παίρνουμε
τις άδειες και τα ρεπό μας. Το ίδιο
ισχύει σε όλες τις ειδικότητες, με 30
και 35 ασθενείς για μια νοσηλεύτρια.
Είμαστε κατά των απολύσεων και
του τσαμπουκά με τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό. Πιστεύω ότι θέλουν να
τα δώσουν όλα σε ιδιώτες και εργο-
λάβους για να δουλεύουν οι εργαζό-
μενοι με 500 ευρώ. Κι εγώ με 22
χρόνια δουλειάς σε αυτές τις συνθή-
κες που φτάνω τα 900 ευρώ, τα θε-
ωρώ ψίχουλα. Αλλά τι να κάνουμε,
που έχουμε ανάγκη. Στις εφημερίες
γίνεται πανικός. Ο κόσμος ταλαιπω-
ρείται ώρες έξω στα ιατρεία. Δεν
πάει άλλο αυτή η κατάσταση, είναι
τραγική.

Κυριακούλα, 
τραυματιοφορέας, Ερυθρός

«Κλιμακώνουμε 
τις αντιδράσεις μας»

Διαδηλώνουμε σήμερα στο
Υπουργείο Υγείας για τις τρο-

μερές ελλείψεις προσωπικού, για
τα μέτρα που δεν πάρθηκαν ποτέ
για την πανδημία, για την ανα-
στολή εργασίας των συναδέλ-
φων. Είναι κάτι που δεν έχει ξα-
νασυμβεί, δηλαδή εργαζόμενοι
15 και 20 χρόνια να πετιούνται
στο δρόμο χωρίς μισθό, χωρίς
κανένα επίδομα, χωρίς καν να
μπορούν να μπουν στο ταμείο
ανεργίας, ουσιαστικά να καταδι-
κάζονται στην πείνα. Υπάρχουν
παραδείγματα ανθρώπων, όπως
ζευγάρια που και οι δυο υγειονο-
μικοί βγήκαν σε αναστολή, όπως
μονογονεϊκές οικογένειες πολύ-
τεκνες. Είμαστε επίσης εδώ για
την καταπάτηση όλων των δι-
καιωμάτων μας με το νόμο Χα-
τζηδάκη και όλες τις επιθέσεις
της κυβέρνησης.

Πρέπει να αντισταθούμε όλοι
μαζί συλλογικά, όχι μόνο οι εργα-
ζόμενοι στα νοσοκομεία, αλλά
όλες οι κοινωνικές ομάδες για να
ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνη-
ση και να παλέψουμε για κάτι κα-
λύτερο. Μέχρι στιγμής υπάρχουν
πάρα πολλές κινητοποιήσεις στα
νοσοκομεία μέσα από τα Σωμα-
τεία Εργαζόμενων, την ΠΟΕΔΗΝ
αλλά και τις επιτροπές αγώνα
που έχουν συσταθεί σε κάθε νο-
σοκομείο από τα κάτω. 

Κλιμακώνουμε τις αντιδράσεις
μας στο άμεσο προσεχές μέλλον,
οργανώνουμε σε κάθε χώρο δου-
λειάς, συμμετέχουμε στις απερ-
γίες και δεν το βάζουμε κάτω λό-
γω της τρομοκρατίας από αφεντι-
κά, προϊσταμένους ή διευθυντές.
Έτσι θα προχωρήσουμε.

Ευάγγελος Παππάς, 
νοσηλευτική υπηρεσία, 

Κρατικό Νίκαιας

21/9, Υπουργείο Υγείας. Φωτό: Λένα Βερδέ 21/9, Έξω από τις ΥΠΕ στην ΘεσσαλονίκηΥπουργείο Υγείας. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη
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Δικαιοσύνη για τον Ζακ
Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν την Τρίτη 21 Σεπτέμβρη

από την άγρια δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στο
κέντρο της Αθήνας. Την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη πήγαινε στο τυπογραφείο, ξεκινούσε διαδήλωση
από τη Γλάδστωνος, μετά από κάλεσμα της πρωτοβου-
λίας Justice for Zak/Zackie Oh και με τη στήριξη δεκάδων
οργανώσεων. 

Η παρουσία της οικογένειας του Ζακ, πλάι στην οικο-
γένεια του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτέμβρη στο Κερα-
τσίνι, αλλά και άλλων θυμάτων ρατσιστικής, σεξιστικής
και ομοφοβικής βίας δείχνουν ότι όλος ο κόσμος κάνει
τις συνδέσεις ανάμεσα στις μάχες του κινήματος. Από το
γυναικείο κίνημα και τη μάχη για τις εκτρώσεις μέχρι τη
μάχη των μεταναστών/τριών για χαρτιά και από την μάχη
ενάντια στην καταστολή μέχρι τους αγώνες του ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κινήματος για δικαιώματα, ο αντίπαλος είναι το σά-
πιο σύστημα που βάζει τις ζωές μας κάτω από τα κέρδη.

Η δίκη των έξι κατηγορούμενων για θανατηφόρο σωμα-
τική βλάβη έχει οριστεί εκ νέου στις 20 Οκτώβρη, έναν
ολόκληρο χρόνο μετά την προηγούμενη έναρξή της. Ο
συνήγορος των τεσσάρων κατηγορούμενων αστυνομι-
κών, Θ. Πλεύρης, είχε καταφέρει την επ' αόριστον αναβο-
λή της δίκης εκμεταλλευόμενος την ΚΥΑ που περιόριζε
τον αριθμό των ατόμων σε κάθε δικαστική αίθουσα. Η κυ-
βέρνηση, υπουργοποιώντας τον Πλεύρη, εκτός από το
μήνυμα επίθεσης που στέλνει στους εργαζόμενους και τις
εργαζόμενες στην Υγεία, δίνει και το σήμα της κάλυψης
της αστυνομίας. 

“Άμεση ευθύνη”
Η Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie

Oh” σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η καθυστέρηση της δί-
κης υπογραμμίζει αυτή την προσπάθεια: “Δεν είναι καθό-
λου τυχαία αυτή η καθυστέρηση! Έχει να κάνει με τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να μην αποδοθεί δικαιοσύ-
νη γιατί οι πολιτικές της έχουν την άμεση ευθύνη γι αυτό
το έγκλημα. Γιατί η δολοφονία του Ζακ ήταν αποτέλεσμα
της πολιτικής του ρατσισμού, του σεξισμού, της κατα-
στολής και ό,τι άλλο η ΝΔ εκπροσωπεί. Και επιπλέον η
κυβέρνηση δεν θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί προ-
στατεύει την αστυνομία -κάτι που φέτος έχουμε δει να
συμβαίνει ξεδιάντροπα με τα περιστατικά γυναικοκτονίας
ή κακοποίησης γυναικών στα οποία η αστυνομία ήταν
από εγκληματικά αδρανής μέχρι συνένοχη”.

Η μάχη για τη δικαίωση του Ζακ είναι μπροστά και θα
είναι μια μεγάλη μάχη ενάντια στο κράτος, ενάντια στην
κυβέρνηση και ενάντια στον σεξισμό, την ομοφοβία, τον
ρατσισμό συνολικά. Και γίνεται μέσα σε μια περίοδο που
η ΝΔ έχει να αντιμετωπίσει την οργή του κόσμου σε όλα
τα μέτωπα. “Τα δύο χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ έχουν
σημάνει μια σειρά από επιθέσεις στο σύνολο της εργατι-
κής τάξης. Πανδημία, απολύσεις, διάλυση βασικών κοι-
νωνικών υπηρεσιών, καταστολή, πυρκαγιές”, συνεχίζει η
ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας. “Πλάι σε αυτό, στις ολο-
ένα δυσκολότερες συνθήκες διαβίωσης, έχει εξαπολύσει
και μια οργανωμένη προσπάθεια να τσακίσει τα δικαιώ-
ματά μας και να μας διασπάσει. Από τη συγκάλυψη των

πλούσιων (εκ)βιαστών μέχρι το διαβόητο συνέδριο για
την υπογεννητικότητα, όπου το κίνημα επέβαλε την από-
συρσή του. Από την ισλαμοφοβία και τις απελάσεις προ-
σφύγων και προσφυγισσών, μέχρι το να κάνει υπουργό
Υγείας τον ομοφοβικό, ρατσιστή Πλεύρη.

Σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΝΔ και ιδιαίτε-
ρα μέσα στην περίοδο της πανδημίας, η εργατική τάξη
και η νεολαία δεν έχει αφήσει καμία από αυτές τις επιθέ-
σεις αναπάντητη. Έχει παλέψει ενάντια στον ρατσισμό
και την ομοφοβία, ενάντια στη διάλυση της δημόσιας
Υγείας, ενάντια στους επενδυτές που καταστρέφουν το
περιβάλλον. Έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη
ενάντια στη σεξιστική βία και τις παρενοχλήσεις. Έχει
παλέψει ενάντια στους νόμους Χατζηδάκη που διαλύουν
τα εργατικά δικαιώματα και έχει σπάσει ξανά και ξανά τις
απαγορεύσεις της αστυνομίας.”

Το κίνημα έχει ήδη την εμπειρία του πώς σπάει η προ-
στασία του κρατικού μηχανισμού και αναγκάζονται οι θε-
σμοί να αποδώσουν δικαιοσύνη: την πολύχρονη μάχη για
την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Σε λίγες μέρες κλείνει
ένας χρόνος από την έκδοση της καταδικαστικής απόφα-
σης και τα διδάγματα αυτής της μάχης είναι επίκαιρα τό-
σο στο με τι περιεχόμενο παλεύουμε, όσο και στο πώς
μπορούμε να οργανώσουμε αυτή τη μάχη ώστε να είναι
νικηφόρα.

Η Πρωτοβουλία τονίζει: “Φτάσαμε σε αυτή τη μεγάλη
νίκη του αντιφασιστικού κινήματος οργανώνοντας για
χρόνια, δικάσιμο τη δικάσιμο, τη μαζική παρουσία του κι-
νήματος μέσα και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου.
Εκατοντάδες διαδηλώσεις και αποφάσεις εργατικών σω-
ματείων, φοιτητικών συλλόγων, κινήσεων και συλλογικο-
τήτων, έκαναν ξεκάθαρο στη δικαστική ηγεσία ότι δεν θα
δεχόμασταν τίποτα λιγότερο σαν απόφαση. Θα διαδηλώ-
σουμε για την επέτειο αυτής της καταδίκης στις 9 Οκτώ-
βρη, συνεχίζοντας τον αγώνα ενάντια στη ρατσιστική εκ-
στρατεία της ΕΕ και της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά
πως ο αποκλεισμός των προσφύγων, τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης και οι απελάσεις του Μηταράκη όχι μόνο κο-
στίζουν ανθρώπινες ζωές, αλλά στρώνουν το δρόμο
στους φασίστες. Φασίστες σαν τον μεσίτη Θ. Χορταριά,
γνωστό για τις ακροδεξιές απόψεις του στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, ο οποίος χτύπησε θανατηφόρα τον Ζακ.

Στη μάχη για τη δικαίωση του Ζακ χρειάζεται να κινηθού-
με όπως και για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Δίνοντας
όλες μας τις δυνάμεις να κάνουμε γνωστή τη δίκη, να κερ-
δίσουμε ότι κάθε χώρος κάνει δικό του το αίτημα της κατα-
δίκης των δολοφόνων και να φέρουμε αυτή τη δύναμη
στην αίθουσα του δικαστηρίου. Γι' αυτό χρειάζεται να ορ-
γανώσουμε την πρώτη μέρα της δίκης, την 20 Οκτώβρη, να
έχει τη μαζική και ηχηρή παρουσία του κινήματος”.

Η Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie
Oh” προτείνει επομένως τρία επόμενα βήματα δράσης εν
όψει της έναρξης της δίκης: τη συμμετοχή στην καμπά-
νια για τη διαδήλωση της 9 Οκτώβρη, ανοιχτή σύσκεψη
στις 12 Οκτώβρη, στις 5μμ ,στην πλ. Κουμουνδούρου για
την τελική ευθεία της πρώτης μέρας της δίκης, και μαζι-
κή διαδήλωση στα δικαστήρια στις 20 Οκτώβρη.

Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην έκτρωση
Η μάχη για το δικαίωμα στην έκτρωση είναι ανοι-

χτή σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, παρότι η
έκτρωση είναι τυπικά νόμιμη κατά το πρώτο

τρίμηνο της κύησης και υπό προϋποθέσεις μέχρι τους
έξι μήνες, η πραγματικότητα είναι ότι το δικαίωμα σε
ασφαλή και δωρεάν έκτρωση αμφισβητείται. Αμφι-
σβητείται αφενός λόγω των συνθηκών που επικρα-
τούν στα δημόσια νοσοκομεία λόγω των ελλείψεων
και της υποστελέχωσης, αφετέρου λόγω της δεξιάς
προπαγάνδας που θέλει να στιγματίσει τις γυναίκες
που προχωρούν σε έκτρωση. 

Και πραγματικά, έχουμε δει τα τελευταία δύο χρό-
νια της διακυβέρνησης ΝΔ την αμφισβήτηση του δι-
καιώματος στην έκτρωση να εμφανίζεται όλο και πιο
συχνά στον δημόσιο λόγο. Πότε με την καμπάνια για
το “αγέννητο παιδί” στο Μετρό, πότε με αντίστοιχες
διοργανώσεις με το παπαδαριό, πότε με ψήφους ευ-
ρωβουλευτών της ΝΔ στα αντιδραστικά ψηφίσματα
“υπέρ της ζωής”. Πιο πρόσφατο παράδειγμα το “επι-
στημονικό συνέδριο” για την υπογεννητικότητα, ένα
ρεσιτάλ σεξισμού που οργανωνόταν με την στήριξη
του μετέπειτα υπουργού Υγείας Θ. Πλεύρη και το
οποίο ακυρώθηκε χάρη στις τεράστιες αντιδράσεις.

Όπως και στις ΗΠΑ, έτσι και στην Ελλάδα το δι-
καίωμα στην έκτρωση κερδήθηκε με σκληρούς αγώ-
νες. Το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στα
τεράστια προχωρήματα των γυναικών και τις διεκδική-
σεις τους μέσα στο κίνημα της Μεταπολίτευσης, υπο-
σχέθηκε να αποποινικοποιήσει την έκτρωση και να
προσφέρει ενημέρωση και αντισύλληψη. Την υπόσχε-
ση αυτή το γυναικείο κίνημα δεν περίμενε από το ΠΑ-
ΣΟΚ να την υλοποιήσει. Ξέσπασε κίνημα για τη νομι-
μοποίηση των εκτρώσεων με τη συμμετοχή των γυναι-
κών που οργανώνονταν μέσα στα συνδικάτα. 

Νομιμοποίηση
Όταν το 1985 ο εισαγγελέας κάλεσε επτά γυναίκες

για ανάκριση με τη δικαιολογία ότι είχαν υπογράψει -
μαζί με εκατοντάδες άλλες- κείμενο υπογραφών στο
οποίο δήλωναν ότι είχαν κάνει έκτρωση και ζητούσαν
τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων, η απάντηση που πή-
ρε ήταν μια τεράστια συγκέντρωση αλληλεγγύης που
τον ανάγκασε να βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Το
1986 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να ψηφί-
σει το νόμο για τη νομιμοποίηση της έκτρωσης και τα
επόμενα χρόνια να προωθήσει κοινωνικές υπηρεσίες
όπως οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΑΠΗ, το ΕΣΥ, κέντρα
οικογενειακού προγραμματισμού για δωρεάν αντισύλ-
ληψη.

Σήμερα, η μάχη για την κατάκτηση της πρόσβασης
στην ασφαλή και δωρεάν έκτρωση έρχεται σε μια πε-
ρίοδο πρωτοφανούς επίθεσης στο ΕΣΥ -αλλά και μιας
αντίστοιχης απάντησης από το εργατικό και το γυναι-
κείο κίνημα. Οι μάχες των εργαζόμενων στο ΕΣΥ για
να υπερασπιστούν τις δουλειές τους και να κρατήσουν
τα νοσοκομεία ανοιχτά είναι μάχες και για τα δικαιώ-
ματα των ασθενών και των γυναικών που χρειάζονται
περίθαλψη και πρόσβαση στην έκτρωση. Αντίστοιχα
καμία από τις πολλές σεξιστικές επιθέσεις του τελευ-
ταίου διαστήματος δεν έμεινε αναπάντητη από το ερ-
γατικό κίνημα -με αποκορύφωμα τη μαζική συμμετοχή
των σωματείων και των συνδικάτων στην απεργιακή
διαδήλωση της 8 Μάρτη, ενώ ταυτόχρονα φούτωνε το
κίνημα #metoo και η οργή για το σκάνδαλο Λιγνάδη. 

Η Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη θα πραγματο-
ποιήσει μεγάλη πικετοφορία στο Σύνταγμα, στις 2μμ,
στις 2 Οκτώβρη, σε συντονισμό με το γυναικείο κίνη-
μα στις ΗΠΑ που εκείνη τη μέρα διαδηλώνει ενάντια
στον νέο νόμο του Τέξας.

Εκατοντάδες κινητοποιήσεις από
άκρη σε άκρη των Ηνωμένων Πολι-

τειών οργανώνονται για τις 2 Οκτώβρη,
για να μην εφαρμοστεί ο νόμος που πέ-
ρασε σε ισχύ την 1η Σεπτέμβρη στο Τέ-
ξας ενάντια στις εκτρώσεις. Η μάχη για
το αν μπορούν οι γυναίκες να έχουν τον
έλεγχο στο σώμα τους είναι μια κεντρική
μάχη μέσα στον καπιταλισμό της κρίσης,
που δίνει τα ρέστα του να φορτώσει στις
γυναίκες όλο το βάρος της αναπαραγω-
γής. Και με αυτόν τον στόχο  προωθεί
όλα τα συντηρητικά καθίκια και τις ακρο-
δεξιές ομάδες που επιδιώκουν την επι-
στροφή στα “ιδανικά” της πυρηνικής οι-
κογένειας και της “έμφυτης” μητρότη-
τας, την οποία μια γυναίκα δεν έχει δι-
καίωμα να αρνηθεί.

Τον περασμένο Μάη υπογράφτηκε
από τον κυβερνήτη του Τέξας ο λεγόμε-
νος “Νόμος του καρδιακού παλμού”, μια
παραπλανητική ονομασία που οι υποστη-
ρικτές του νόμου χρησιμοποιούν σαν συ-
ναισθηματικό εκβιασμό: αυτό που υπο-
στηρίζουν είναι ότι το έμβρυο είναι ένας
άνθρωπος του οποίου η καρδιά χτυπάει
ήδη από τις έξι πρώτες εβδομάδες. Ακό-
μη και ιατρικά όμως αυτό αμφισβητείται.
Η πραγματικότητα είναι ότι στις έξι
εβδομάδες είναι σχεδόν αδύνατο να γί-
νει αντιληπτή η εγκυμοσύνη, ειδικά από
φτωχά και σκληρά εργαζόμενα άτομα
που δεν μπορούν να παρακολουθούν την
περίοδό τους ή που έχουν διακυμάνσεις
στην περίοδο ακριβώς λόγω των δύσκο-
λων συνθηκών της ζωής τους. Ο νόμος
του Τέξας στην πραγματικότητα απαγο-
ρεύει τις εκτρώσεις.

Παρότι τουλάχιστον 12 πολιτείες έχουν
επιχειρήσει να απαγορεύσουν τις εκτρώ-
σεις τα τελευταία 8 χρόνια, κανένας τέ-
τοιος νόμος δεν πέρασε σε εφαρμογή
γιατί σταματούσε στο Ανώτατο Δικαστή-
ριο των ΗΠΑ. Ο νόμος του Τέξας για

πρώτη φορά κατάφερε να μην μπλοκαρι-
στεί. Δεν προβλέπει εφαρμογή της απα-
γόρευσης από το κράτος, αλλά κυνήγι
κεφαλών από ιδιώτες, δίνοντας έτσι στο
Ανώτατο Δικαστήριο την αφορμή να νίψει
τας χείρας του περί αντισυνταγματικότη-
τας. Οποιοσδήποτε μπορεί να διεκδική-
σει 10 χιλιάδες δολάρια από κάποιον/α
έστω και χαλαρά εμπλεκόμενο/η με μια
έκτρωση -για παράδειγμα μια συγγενής
της εγκυμονούσας που μπορεί να την εν-
θάρρυνε να προχωρήσει. Αυτή η ρύθμιση
στρώνει τον δρόμο στις ακροδεξιές ομά-
δες τιμωρών που από πριν απειλούσαν
να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους και
να επιβάλουν την απαγόρευση. Ο άλλος
λόγος για τον οποίο το Ανώτατο Δικαστή-
ριο δεν μπλόκαρε τον νόμο ήταν ότι
τρεις από τους αρμόδιους δικαστές διο-
ρίστηκαν από τον Τραμπ ακριβώς επειδή
ήταν αντίθετοι στις εκτρώσεις.

Ταξικά εμπόδια
Η πρόσβαση των γυναικών στην αντι-

σύλληψη και συνολικά στην ιατρική περί-
θαλψη στο Τέξας (αλλά και σε ολόκλη-
ρες τις ΗΠΑ) είναι γεμάτη ταξικά εμπό-
δια. Πάνω από 1.7 εκατομμύρια στο Τέ-
ξας και πάνω από 19 εκατομμύρια στις
ΗΠΑ ζουν σε περιοχές που δεν υπάρχει
καμία πρόσβαση σε κλινικές που να προ-
σφέρουν όλο το φάσμα των αντισυλλη-
πτικών μεθόδων, σύμφωνα με έρευνα
της Power to Decide. Στις αρχές του
2020 η κυβέρνηση του Τέξας είχε ήδη
απαγορεύσει σε φτωχά, ανασφάλιστα
και χαμηλόμισθα άτομα που επωφελούν-
ταν από επιδότηση οικογενειακού προ-
γραμματισμού, να λαμβάνουν μέσω αυ-

τής της επιδότησης υπηρεσίες από κλινι-
κές που εκτός από τις υπόλοιπες φροντί-
δες (τεστ εγκυμοσύνης, μαστογραφίες,
αντισύλληψη, τεστ για σεξουαλικώς με-
ταδιδόμενα νοσήματα) προσέφεραν και
έκτρωση. Το 70% των εκτρώσεων που
γίνονταν στο Τέξας τις έκαναν αφροαμε-
ρικάνες. Οι αποστάσεις που έπρεπε να
καλύψουν όσες ζούσαν σε επαρχίες χω-
ρίς κλινικές, καθώς και το ίδιο το κόστος
της (νόμιμης) έκτρωσης, έκαναν ήδη δύ-
σκολη την πρόσβαση στα πιο φτωχά
κομμάτια.

Την ώρα που οι ΗΠΑ προσπαθούν να
το παίξουν προστάτης των γυναικών στο
Αφγανιστάν, οι τρομακτικές δυσκολίες
που βάζουν χρόνια εφαρμογής τέτοιων
πολιτικών στις γυναίκες δείχνουν με τον
εντονότερο τρόπο την υποκρισία αυτού
του αφηγήματος. Και, καθώς μια σειρά
πολιτείες που καραδοκούσαν δηλώνουν
τώρα ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγ-
μα του Τέξας, τα κροκοδείλια δάκρυα
του Μπάιντεν και η προσπάθεια του
Υπουργείου Δικαιοσύνης να μηνύσει την
κυβέρνηση του Τέξας είναι ακόμα περισ-
σότερη υποκρισία. 

Η προσπάθεια της ακροδεξιάς και των
λόμπι κατά της έκτρωσης είναι μια προ-
σπάθεια δεκαετιών να αντιστραφεί η νί-
κη του 1973 στην εμβληματική δικαστική
απόφαση που πήρε την ονομασία “Roe
εναντίον Wade”. Η γυναίκα που έγινε
γνωστή ως Jane Roe ήταν μια φτωχή νε-
αρή γυναίκα από το Τέξας που είχε
αναγκαστεί να δώσει τα δυο πρώτα παι-
διά της για παιδοθεσία. Στην τρίτη της
εγκυμοσύνη κατέφυγε σε ομοσπονδιακό
δικαστήριο για το δικαίωμά της στην

έκτρωση. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι
η απαγόρευση της έκτρωσης παραβιάζει
τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώ-
ματα, αναγνωρίζοντας στο κράτος το δι-
καίωμα να περιορίζει υπό προϋποθέσεις
τη δυνατότητα της έκτρωσης μόνο μετά
από τη 12η εβδομάδα.

Αυτή η δικαστική απόφαση αποτέλεσε
για τα επόμενα 50 χρόνια τη βάση πάνω
στην οποία επιτρέπονταν οι εκτρώσεις
και μπλοκάρονταν από το Ανώτατο Δικα-
στήριο των ΗΠΑ ως αντισυνταγματικοί
όλοι οι νόμοι που απαγόρευαν την
έκτρωση. Η απόφαση δεν ήταν ούτε
αποτέλεσμα κάποιας πρωτοφανούς δι-
καστικής μάχης, ούτε έκφραση κάποιων
πολύ προχωρημένων δικαστών. Ήταν η
ανταπόκριση σε ένα τεράστιο κίνημα
που είχε ξεδιπλωθεί τα προηγούμενα
χρόνια στις ΗΠΑ. 

Αμφισβήτηση
Τα κινήματα της δεκαετίας του '60 εί-

χαν θέσει σε αμφισβήτηση όλο το κατα-
πιεστικό σύστημα αξιών των προηγούμε-
νων δεκαετιών, τους “παραδοσιακούς”
ρόλους των φύλων, τα στερεότυπα για
τη σεξουαλικότητα κλπ. Η Νέα Υόρκη εί-
χε αποποινικοποιήσει τις εκτρώσεις το
1970 με αποτέλεσμα η θνησιμότητα των
εγκύων στην πολιτεία αυτή να πέσει κα-
τά 45% μέσα σε έναν χρόνο. Ωστόσο, το
γεγονός ότι μόνο οι πιο ευκατάστατες
γυναίκες στις υπόλοιπες ΗΠΑ μπορού-
σαν να κάνουν έκτρωση διότι αυτή απαι-
τούσε και ένα τεράστιο ταξίδι στην πολι-
τεία της Νέας Υόρκης ανέδειξε τις ταξι-
κές διαφορές στην ελευθερία επιλογής.
Το δικαίωμα στην έκτρωση έπρεπε να

αναγνωριστεί σαν οικουμενικό, διαφορε-
τικά χιλιάδες φτωχές γυναίκες θα συνέ-
χιζαν να πεθαίνουν λόγω των παράνο-
μων εκτρώσεων.

Κομμάτι του κινήματος για την ελευθε-
ρία επιλογής ήταν οι ίδιοι/ες οι υγειονομι-
κοί που έβλεπαν από πρώτο χέρι τι σή-
μαιναν οι απαγορεύσεις στις εκτρώσεις.
Χιλιάδες γυναίκες πέθαιναν κάθε χρόνο,
οι περισσότερες από τις οποίες ήταν
μαύρες ή λατίνες. Το κομμάτι αυτό των
υγειονομικών συνδέθηκε με τα κινήματα
που ξέσπασαν τη δεκαετία του '60 και οι
μάχες που έδωσαν άνοιξαν τον δρόμο
για τη δικαστική απόφαση που νομιμο-
ποίησε τις εκτρώσεις. Την ίδια περίοδο,
το 1972, υπερψηφίστηκε από τη Γερου-
σία και η συνταγματική Τροποποίηση για
τα Ίσα Δικαιώματα, που απαγόρευε τις
διακρίσεις με βάση το φύλο. Τα επόμενα
χρόνια η Τροποποίηση πέρασε από έγ-
κριση από δεκάδες πολιτείες και τελικά
αναχαιτίστηκε προς το τέλος της δεκαε-
τίας του '70 ύστερα από οργανωμένη
δράση συντηρητικών, λίγο πριν καταφέ-
ρει να πάρει τις 38 απαιτούμενες εγκρί-
σεις για να γίνει μέρος του συντάγματος.

Σήμερα η προσπάθεια είναι να χτυπη-
θούν συνολικά τα κεκτημένα των μαχών
της δεκαετίας του '60. Αλλά το 80% του
πληθυσμού των ΗΠΑ δεν θέλει να καταρ-
γηθεί η απόφαση “Roe εναντίον Wade”
ενώ το 54% είναι υπέρ της συνολικής νο-
μιμοποίησης. Γι' αυτό και η οργάνωση
Women's March μαζί με 90 ακόμα οργα-
νώσεις απευθύνουν κάλεσμα για διοργά-
νωση κινητοποιήσεων σε κάθε πολιτεία
στις 2 Οκτώβρη. Ήδη έχουν ανακοινωθεί
κινητοποιήσεις παντού: σχεδόν 30 στην
πολιτεία του Τέξας και δεκάδες σε πολ-
λές άλλες πολιτείες. Ταυτόχρονα, κινητο-
ποιήσεις αλληλεγγύης θα γίνουν στο Λον-
δίνο, το Μπέλφαστ και το Εδιμβούργο.

Αφροδίτη Φράγκου

2/10  Ξεσηκωμός στις ΗΠΑ

Αθήνα, 8 Μάρτη 2021. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης Διαμαρτυρία στο Τέξας “Όχι απαγορεύσεις στα κορμιά μας”. Φωτό: Sergio Flores/Getty

11/9, Αθήνα, Η διαδήλωση του Pride. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/9, 6μμ
ΚΥΨΕΛΗ-ΠΑΤΗΣΙΑ
Θεατράκι Φωκίωνος Νέγρη
Ομιλητές:
Δημήτρης Ζώτος, Πολιτική Αγωγή στη
δίκη της Χρυσής Αυγής για τους Αιγύ-
πτιους αλιεργάτες, 
Μοντέστε Σάφι, Κοινότητα Καμερούν,
Ingeborg Beugel, δημοσιογράφος-film
maker, 
Γιώργος Πίττας, δημοσιογράφος - συγ-
γραφέας, 
Παναγιότ Σκούρτι, Επιτροπή μετανα-
στριών/ών καθαριστριών/ών σχολείων
Δήμου Αθήνας 
Ρουκία Κοχεστανί, Αφγανή προσφύγισ-
σα
Έκθεση ζωγραφικής του Yala, πρόσφυ-
γα από το Κονγκό

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9, 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ
Πλατεία Μερκούρη
Ομιλητές:
Θανάσης Καμπαγιάννης, Πολιτική Αγω-
γή στη δίκη της Χρυσής Αυγής για τους
Αιγύπτιους αλιεργάτες, 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, ΔΣ Σω-
ματείου Γεννηματά,
Φατίμα Ουζούρι, μετανάστρια Μαρόκο,  
Μιμόζα Λοσάι, Επιτροπή μετανα-
στριών/ών καθαριστριών/ών σχολείων
Δήμου Αθήνας 
Έκθεση φωτογραφίας της Λουίζας
Γκουλιαμάκη για τους πρόσφυγες

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9, 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Πλατεία Δημαρχείου
Ομιλητές:
Κώστας Παπαδάκης, Πολιτική Αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής για τους
Αιγύπτιους αλιεργάτες,
Νίκος Κοτρώτσιος, εκπαιδευτικός-ΣΕ-
ΠΕ Αιγάλεω, 
Μαρία Καστελιώτη, φοιτήτρια Φιλοσο-
φικής, 
Ναζίμ Μαχμούντ, μετανάστης,οδηγός
ΤΑΞΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/10, 6.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πλατεία Σουρμένων
Ομιλητές:
Δημήτρης Ζώτος, Πολιτική Αγωγή στη
δίκη της Χρυσής Αυγής για τους Αιγύ-
πτιους αλιεργάτες, 
Στέλιος Γιαννούλης, εκπαιδευτικός ΣΕ-
ΠΕ Βούλα-Βάρη-Βουλιαγμένη, 
Φραϊντούν Τζόιντα, Αφγανός πρόσφυ-
γας-film maker, 
Δημήτρης Δασκαλάκης, δημοσιογρά-
φος

ΚΥΡΙΑΚΗ  3 /10, 7μμ
NIKAIA
Πολιτιστικός Πολυχώρος Μάνος
Λοϊζος,
(Μηχανική Καλλιέργεια) Θηβών
245 Νίκαια (προαύλιο)
Ομιλητές:
Κώστας Παπαδάκης, Πολιτική Αγωγή
στη Δίκη της Χρυσής Αυγής για τους

Αιγύπτιους αλιεργάτες
Τζαβέντ Ασλάμ, Πρόεδρος Πακιστανι-
κής Κοινότητας Ελλάδος “Η ΕΝΟΤΗΤΑ”
Γιώργος Γαλάνης, μέλος ΔΣ Συλλόγου
Π.Ε. Πειραιά “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”
Θανάσης Διαβολάκης, Δημοτικός Σύμ-
βουλος Πειραιά
Κατερίνα Θωίδου, Δημοτική Σύμβουλος
Νίκαιας -Ρέντη 
Βαγγέλης Παππάς, Νοσηλευτής, Κρατι-
κό Νίκαιας
Στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί έκθεση
ζωγραφικής, σκίτσου και χειροτεχνίας,
ντόπιων, μεταναστών και προσφύγων
καλλιτεχνών, από την Τετάρτη 29/9 έως
και την Κυριακή 3/10 (5μμ-9μμ).

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/10, 6μμ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πλατεία ΗΣΑΠ Ηρακλείου
Ομιλητές:
Δημήτρης Ζώτος, Πολιτική Αγωγή στη
δίκη της Χρυσής Αυγής για τους Αιγύ-
πτιους αλιεργάτες, 
Αφροδίτη Φράγκου, δημοτική σύμβου-
λος Μαρούσι, 
Πρόσφυγας απο το καμπ Μαλακάσας
Συνδικαλιστές απο την εκπαίδευση και
τα νοσοκομεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 /10 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θεατράκι Δημαρχείου 
Θεσσαλονίκης Λεωφ. Βασιλέως Γε-
ωργίου 1
Ομιλητές:
Κώστας Παπαδάκης, Πολιτική Αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής για τους
Αιγύπτιους αλιεργάτες,
Γιώργος Τσιάκαλος, Ομότιμος καθηγη-
τής του ΑΠΘ
Γιάννης Κούτρας, Μέλος στο ΔΣ της
ΕΝΙΘ και του Σωματείου Ιπποκρατείου
Θεσ/νίκης
Mimi Μutoba, προσφύγισσα απο το
Κονγκό

Kηδεύτηκε ο Ανδρέας Τζέλλης

To Σάββατο 18/9, στο Γ’ νεκροταφείο της Νί-
καιας, έγινε η κηδεία του Ανδρέα Τζέλλη, δικη-

γόρου της οικογένειας Φύσσα, και βασικού στυλο-
βάτη της ομάδας των δικηγόρων της πολιτικής
αγωγής στη δίκη της ναζιστικής Χρυσής Αυγής.

Ήταν εκεί μαζί του όλοι οι δικηγόροι της πολι-
τικής αγωγής της δίκης, δεκάδες συνάδελφοί
του, αλλά και γραμματείς των δικαστηρίων, φί-
λοι και σύντροφοί του. Όλοι αυτοί τον αποχαιρέ-
τησαν με ένα δυνατό χειροκρότημα, πιο δυνατό
από τη βροντερή φωνή του.  

Ο Ανδρέας, στήριξε την οικογένεια του Παύλου
από τις πρώτες δύσκολες στιγμές τους, αμέσως
μετά τη δολοφονία του από το ναζιστικό τάγμα
της ΧΑ στη Νίκαια. Με ανιδιοτέλεια, πείσμα και
επιμονή, σε όλη την πεντάχρονη διάρκεια της δί-

κης, έβαλε όλη την πολύτιμη μαχητικότητά του
και την τεράστια εμπειρία του, ως μαχόμενος δι-
κηγόρος, στην υπηρεσία της οικογένειας και
όλης της πολιτικής αγωγής. Η συμβολή του στην
καταδίκη της ΧΑ υπήρξε καθοριστική.

Στα δικαστήρια, γνώριζε τους γραμματείς και
το διοικητικό προσωπικό με τα μικρά τους ονό-
ματα και τους εκτιμούσε, γιατί ήξερε ότι αυτοί
κάνουν τα δικαστήρια να λειτουργούν και εκείνοι
του ανταπέδιδαν την αναγνώριση.

Ο Ανδρέας ήταν αντιφασίστας, ήταν με την Αρι-
στερά, με τους φτωχούς και τον απλό κόσμο.

Δημήτρης Ζώτος,
δικηγόρος της πολιτικής αγωγής 

στη δίκη της Χρυσής Αυγής

EUMED9 Μεσόγειος των “ανοιχτών
οριζόντων” και των κλειστών συνόρων

Τη σκληρή ρατσιστική γραμ-
μή της ελληνικής κυβέρνη-
σης και των υπόλοιπων κυ-

βερνήσεων των μεσογειακών χω-
ρών ήρθε να επιβεβαιώσει η δια-
κήρυξη της 8ης Συνόδου Κορυ-
φής EUMED9 παρά τις δηλώσεις
ανθρωπισμού για τους πρόσφυ-
γες και τις φανφάρες περί “Με-
σογείου του πολιτισμού, των
ανοιχτών οριζόντων και της ευη-
μερίας”.

“Ένα είναι βέβαιο. Δεν θα επι-
τρέψουμε την επανάληψη του
φαινομένου των ανεξέλεγκτων
μεταναστευτικών ροών που βιώ-
σαμε το 2015”, επανέλαβε για
μία ακόμα φορά ο Μητσοτάκης,
μιλώντας για τις εξελίξεις στο
Αφγανιστάν. Γύρω από αυτή την
κατευθυντήρια γραμμή, που χρί-
ζει εξαρχής τους πρόσφυγες «ει-
σβολείς», αρθρώνονται οι τρεις
κύριοι άξονες της διακήρυξης
για το προσφυγικό.

Ο πρώτος είναι η προσπάθεια
των EUMED9 να ασκήσουν πίεση
στην νέα αφγανική κυβέρνηση
ώστε να διατηρήσουν την παρου-
σία τους στο Αφγανιστάν και να
αποτρέψουν την έξοδο των προ-
σφύγων με όχημα, όπως αναφέ-
ρεται, “το δικαίωμα των Αφγανών
πολιτών να διαβιούν με αξιοπρέ-
πεια, ειρήνη και ασφάλεια ...Κα-
λούμε την αφγανική ηγεσία να
συνεργασθεί πλήρως... Η κατα-
πολέμηση της τρομοκρατίας πα-
ραμένει προτεραιότητα”.

Πριν 20 χρόνια, με τη δικαιολο-
γία του πολέμου ενάντια στην
τρομοκρατία, η ΕΕ έπαιρνε ενερ-
γά μέρος στην ιμπεριαλιστική
επέμβαση που κατέστρεψε το Αφ-
γανιστάν, άλλες χώρες με πολεμι-
κές και άλλες με “ανθρωπιστικές”
δυνάμεις. Σήμερα, οι EUMED9,
χρησιμοποιούν το ίδιο αποδεδειγ-
μένα ψεύτικο επιχείρημα. Και ενώ
μιλάνε γενικόλογα για “την αντι-

μετώπιση των γενεσιουργών αι-
τιών της μετανάστευσης” δεν αρ-
θρώνουν κουβέντα για άρση των
κυρώσεων που ισχύουν -με προ-
σαρμογές- από το 1999 για τους
Ταλιμπάν με καταστροφικές συνέ-
πειες για τις ζωές των απλών αν-
θρώπων, εκ των οποίων ένας
στους τρεις αντιμετωπίζει σήμερα
διατροφική ανασφάλεια.

Αποτροπή
Ο δεύτερος άξονας αφορά

στην αποτροπή των προσφύγων
να μετακινηθούν προς την Ευρώ-
πη μέσω της “συνεργασίας μετα-
ξύ ΕΕ και τρίτων χωρών”. “Πρέπει
να αποτρέψουμε την εργαλειοποί-
ηση του ανθρώπινου πόνου” λένε
και την ίδια στιγμή κάνουν ό,τι
μπορούν για να κλείσουν κάθε νό-
μιμη οδό με το τείχος του Έβρου
και αυτού στα σύνορα Τουρκίας-
Ιράν, με την Φρόντεξ και με το
πλάνο της ΕΕ για χρηματοδότηση
χωρών όπως το Πακιστάν, το Τα-
τζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν για
να κρατήσουν τους πρόσφυγες
εντός των συνόρων τους, μακριά
από την Ευρώπη.

Ο τρίτος έχει να κάνει με την
“ανάγκη αποτελεσματικής προ-
στασίας των εξωτερικών συνό-
ρων της ΕΕ”. Τι εννοούν οι EU-
MED9, το ανέδειξε με τον πιο σα-
φή τρόπο την επομένη της συνό-
δου ο Μηταράκης, όταν εγκαινία-
σε το νέο στρατόπεδο-φυλακή
στην τοποθεσία Ζερβού, στη Σά-
μο, παρέα με την γενική διευθύν-
τρια Μετανάστευσης και Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων της Κομισιόν,
Μπεάτε Γκμίντερ. “Με πολύ με-
γάλη χαρά και ικανοποίηση” δή-
λωσε κυνικά “σας καλωσορίζω
στην πρώτη σύγχρονη, κλειστή
ελεγχόμενη δομή, στη Σάμο... μια
δομή σύγχρονη και ασφαλή για
διαμένοντες, εργαζόμενους αλλά
και κατοίκους, μακριά από τον

αστικό ιστό. Μια δομή που θα
προσφέρει πίσω την χαμένη αξιο-
πρέπεια σε ανθρώπους που ζη-
τούν διεθνή προστασία, αλλά και
τους αναγκαίους όρους φρούρη-
σης και περιορισμού για τους πα-
ράνομους μετανάστες που είναι
προς επιστροφή – απέλαση”.

Είναι τουλάχιστον χυδαίο να
μιλά ο Μηταράκης για “χαμένες
αξιοπρέπειες” όταν εγκαινιάζει
μια απόμερη φυλακή όπου θα
στοιβάζονται 3.000 άνθρωποι πε-
ριφραγμένοι με συρματόπλεγμα
και ελεγχόμενοι από μπάρες και
κάμερες στο νέο επιχειρησιακό
κέντρο στην Αθήνα, την ίδια στιγ-
μή που το Ελληνικό Λιμενικό
προχωρά καθημερινά σε βίαιες
επαναπροωθήσεις που καταλή-
γουν σε πνιγμούς, ή σε εξαφανί-
σεις προσφύγων όπως στη Φολέ-
γανδρο και τη Σάμο, χωρίς καμία
τήρηση των διαδικασιών αίτησης
ασύλου. Την ίδια στιγμή που
σκληραίνει όλο και περισσότερο
τη διαδικασία αυτών των αιτήσε-
ων, που κρατά το Αφγανιστάν
στη λίστα με τις ασφαλείς χώ-
ρες, συμπεριλαμβάνει σε αυτές
την Τουρκία και ποινικοποιεί τη
διάσωση των προσφύγων. Την
ίδια στιγμή που ο Μπογδάνος
στοχοποιεί τα μεταναστόπουλα
που πηγαίνουν στα σχολεία και
κόβεται από όσους ζουν εκτός
δομών το πενιχρό επίδομα που
δινόταν μέσω της cash card.

Απέναντι σε αυτή την ενιαία
ρατσιστική πολιτική των EU-
MED9, το αντιρατσιστικό κίνημα
οργανώνει την απάντηση με ένα
μεγάλο αντιρατσιστικό συλλαλη-
τήριο στις 9 Οκτώβρη, που θα
βάζει στο κέντρο του τα συνθή-
ματα “σύνορα ανοιχτά”, καλοδε-
χούμενοι οι πρόσφυγες”, “κλεί-
στε τα στρατόπεδα”.

Δημήτρης Δασκαλάκης

Εξορμήσεις στα καμπ

Κυριακή 26/9
Σχιστό  6.30μμ 
Ελαιώνας  6μμ 
Ριτσώνα  3μμ
Μαλακάσα  12μεσ.
Δομή φιλοξενίας Ρέντη  6μμ
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“Είμαστε εδώ 
όλοι μαζί και
συνεχίζουμε

Είμαστε εδώ για να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν
ξεχνάμε τον Παύλο, δεν ξεχνάμε τον Σαχζάτ,

τους Αιγύπτιους αλιεργάτες, τους συναγωνιστές του
ΠΑΜΕ, τα εκατοντάδες θύματα των ταγμάτων εφό-
δου της ΧΑ που αλώνιζαν στις γειτονιές. Φέτος είναι
η πρώτη φορά που τιμάμε τη μνήμη του Παύλου και
έχουμε την ηγεσία της ΧΑ στη φυλακή. Ξέρουμε πο-
λύ καλά ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα της δύναμης του
αντιφασιστικού κινήματος που πάλεψε έξω και μέσα
από τα δικαστήρια. 

Που έκλεισε τα γραφεία τους στον Πειραιά και
τους πέταξε έξω από τη Βουλή. Στέλνουμε μήνυμα
ότι συνεχίζουμε. Πρέπει να μην αφήσουμε την κυ-
βέρνηση και τη δικαστική εξουσία να αποφυλακίσει
κανέναν από τους δολοφόνους της ΧΑ, χρειάζεται
να καθαιρεθούν από τα Δημοτικά Συμβούλια, να
αποζημιωθούν τα θύματα και οι οικογένειες θυμά-
των. Χρειάζεται να μη μειωθεί η ποινή τους στην εκ-
δίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης. Είμαστε
εδώ γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση με με-
ταφασίστες υπουργούς, τον Πλεύρη και τον Βορίδη.
Με Μπογδάνους που στοχοποιούν τα μεταναστό-
πουλα και τις δασκάλες τους για να παίξουν το χαρ-
τί του ρατσισμού. 

Είμαστε εδώ γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που
στρώνει ξανά το δρόμο στους φασίστες, με πόλεμο
ενάντια στους πρόσφυγες, με ρατσιστική ρητορική,
αντιμεταναστευτικούς νόμους, αστυνομική αυθαιρε-
σία, με επιτάχυνση των απελάσεων και μάντρωμα
των προσφύγων σε στρατόπεδα φυλακές. Η κυβέρ-
νηση που δεν έχει σταματήσει να θεωρεί το Αφγανι-
στάν ασφαλή χώρα, συνεργάζεται με τον Ερντογάν
για να αποκλείσει τους πρόσφυγες και θωρακίζει τα
σύνορα με φράχτες, ενώ θεωρεί εγκληματίες τους
διασώστες των προσφύγων. Είμαστε εδώ όλοι μαζί
και συνεχίζουμε μέχρι να στείλουμε τον Πλεύρη και
όλη την κουστωδία του Μητσοτάκη στο σπίτι τους. 

Κάνουμε ένα φοβερό βήμα με τη σημερινή ενωτι-
κή συγκέντρωση και δεν σταματάμε. Για να μην
αφήσουμε τα ζόμπι της ΧΑ και των μιμητών τους να
ξαναβγούν στις γειτονιές μας. Για να παλέψουμε
ενάντια σε αυτό το βάρβαρο σύστημα που στην πιο
βαθιά του κρίση παράγει ακόμα περισσότερη ανισό-
τητα, φτώχεια, πολέμους, ρατσισμό και σεξισμό.
Όπως είμαστε όλοι μαζί θα φτάσουμε στο Μπλόκο
της Κοκκινιάς, αλλά θα συνεχίσουμε. Στις 9 του
Οκτώβρη, στον ένα χρόνο από την καταδίκη της ΧΑ,
σας καλούμε όλους και όλες να πλημμυρίσουμε τον
κέντρο της Αθήνας σε ένα τεράστιο συλλαλητήριο
που θα στείλουμε το μήνυμα 'Ποτέ ξανά φασισμός,
ποτέ ξανά φασίστες στις γειτονιές μας, οι πρόσφυ-
γες είναι καλοδεχούμενοι και οι μόνοι που δεν χωρά-
νε είναι οι νοσταλγοί του Χίτλερ και του ολοκαυτώ-
ματος. Ενωμένοι θα νικήσουμε. 

Χαιρετισμός της Κατερίνας Θωίδου,
ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας

8 χρόνια από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα και σχεδόν ένα χρόνο
από την καταδίκη της εγκληματικής

οργάνωσης Χρυσή Αυγή, το αντιφασιστικό
κίνημα πλημμύρισε και πάλι τους δρόμους
του Κερατσινίου και της Νίκαιας.

Η μαζικότητα της φετινής κινητοποί-
ησης είχε τη σφραγίδα του μεγαλειώδους
συλλαλητηρίου για την καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής στο Εφετείο. Όπως εκεί, έτσι
και στο Κερατσίνι, όλοι οι αντιφασίστες
και οι αντιφασίστριες και σύσσωμη η Αρι-
στερά συγκεντρώθηκαν και βάδισαν μαζί,
από το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο
Κερατσίνι ως το ιστορικό μνημείο του
Μπλόκου της Κοκκινιάς. 

Νωρίτερα, στο μνημείο του Παύλου Φύσ-
σα βρέθηκε η μητέρα του, Μάγδα, για να
καταθέσει λουλούδια. “Δεν τελειώσαμε με
τον φασισμό” δήλωσε. “Βάλαμε την εγκλη-
ματική οργάνωση Χρυσή Αυγή στη φυλακή,
αλλά ο φασισμός είναι ακόμα εκεί έξω. Σή-
μερα είναι μια δύσκολη μέρα, όχι μόνο για
την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου,
αλλά γιατί σήμερα κηδέψαμε έναν δικό μας
άνθρωπο, τον στυλοβάτη μας, τον Ανδρέα
Τζέλλη, κορωνίδα των δικηγόρων που πο-
λεμήσανε τη Χρυσή Αυγή”. 

Στη συνέχεια, και ενώ η οδός Παύλου
Φύσσα είχε γεμίσει ασφυκτικά με κόσμο
σε όλο της το μήκος, ακούστηκαν χαιρετι-
σμοί εκ μέρους του Αντιφασιστικού Σε-
πτέμβρη, του Δήμου Κερατσινίου-Δραπε-
τσώνας, του Συνδικάτου Μετάλλου Αττι-
κής, της ΚΕΕΡΦΑ και του Αντιφασιστικού
Συντονισμού Αθήνας-Πειραιά.

Ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας,
Χρήστος Βρεττάκος, είπε πως “η μέρα αυ-
τή είναι διαφορετική μετά την καταδίκη
της Χρυσής Αυγής, παρόλο που η σπου-
δαία μας νίκη δεν σήμανε το τέλος του φα-
σισμού…”. “Το δημοτικό συμβούλιο δηλώ-
νει απερίφραστα ότι οι φασιστικές συμμο-
ρίες είναι ανεπιθύμητες στην πόλη μας. Οι
γειτονιές μας είναι γειτονιές λαϊκές, προ-
σφυγικές και εργατικές που έχουν βιώσει
στο πετσί τους το σκοτάδι του νεοναζι-
σμού και του ρατσισμού. Η καρδιά του
Παύλου συνεχίζει να χτυπά εδώ, υπενθυμί-
ζοντάς μας ότι έχουμε καθήκον να προ-
στατεύσουμε τα παιδιά μας από το τέρας
που δεν ηττήθηκε ακόμη, παλεύοντας ταυ-
τόχρονα για την υπεράσπιση των αξιών
της ελευθερίας και της αλληλεγγύης”.

“Είμαστε εδώ έναν χρόνο μετά την από-
δειξη και από την αστική δικαιοσύνη, αυ-
τού για το οποίο παλεύαμε να κάνουμε
γνωστό, ότι δηλαδή η Χρυσή Αυγή είναι
μια εγκληματική οργάνωση, γιατί είναι φα-
σίστες, γιατί είναι ναζί”, είπε μεταξύ άλ-
λων από το μικρόφωνο ο Σωτήρης Πουλι-
κόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Με-
τάλλου και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ν.
Αττικής. “Ήταν μια μέρα γιορτής αλλά συ-
νεχίζουμε να βροντοφωνάζουμε και σήμε-
ρα πως πρέπει να επαγρυπνούμε γιατί το
σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που τους
γέννησε είναι εδώ”.

Διαδήλωση
Μετά το τέλος και των υπόλοιπων χαι-

ρετισμών ξεκίνησε η διαδήλωση. Στην κε-
φαλή της μπήκαν οι γονείς του Παύλου
Φύσσα πίσω από το πανό του Αντιφασιστι-
κού Σεπτέμβρη αλλά και γονείς, συγγενείς
και φίλοι άλλων θυμάτων φασιστικής, ρα-
τσιστικής και σεξιστικής βίας.

Κρατώντας πανό με τα ματωμένα πρό-
σωπα των δικών τους ανθρώπων που εί-
χαν εκτεθεί σε έκθεση στα πλαίσια του Αν-
τιφασιστικού Σεπτέμβρη, οι γονείς του
Παύλου, η μητέρα του Ζακ, ο Τζαβέντ Ασ-
λάμ εκ μέρους της οικογένειας του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν, ο Γιώργος Θαλάσσης, δά-
σκαλος του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ο γιος
του Νίκου Τεμπονέρα, ο Αιγύπτιος αλιερ-
γάτης Αμπουζίντ Εμπάρακ, οι γονείς του
Βασίλη Μάγγου και άλλοι, καταχειροκρο-
τήθηκαν από χιλιάδες ανθρώπους καθώς
περνούσαν ανάμεσα τους για να φτάσουν
στο μπροστινό μέρος του συγκεντρωμέ-
νου πλήθους. Στα τρία πανό υπήρχαν ακό-
μα τα πρόσωπα του Τζορτζ Φλόιντ, της
Ελένης Τοπαλούδη, του Μπερκίν Ελβάν,
του Άλεξ Μεσχισβίλι, και του Βαγγέλη Για-
κουμάκη.  

Το παρών στη διαδήλωση έδωσαν με
μαζικά μπλοκ το Εργατικό Κέντρο Πει-
ραιά, το ΠΑΜΕ, το Συνδικάτο Μετάλλου
Αττικής, ναυτεργατικά σωματεία, ο Σύλλο-
γος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Άγιος
Σάββας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Κερατσινίου 'Νίκος Πλουμπίδης', το Ελεύ-
θερο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, εκατοντάδες μα-
θητές και δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι.
Μαζική και ενωτική ήταν και η παρουσία
των κομμάτων και οργανώσεων της Αρι-
στεράς, από τη Νεολαία Σύριζα, το ΜεΡΑ

25, το ΣΕΚ, το ΝΑΡ-νΚΑ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
τη Λαϊκή Ενότητα, την ΟΚΔΕ, την ΟΡΜΑ,
το ΚΚΕ (μ-λ), τις δημοτικές κινήσεις Αν-
ταρσία στο Λιμάνι από τον Πειραιά και Άλ-
λος Δρόμος από το Κερατσίνι καθώς και
μπλοκ του αντιεξουσιαστικού χώρου. 

Τα συνθήματα “Ο Παύλος ζει, τσακίστε
τους ναζί”, “Ποτέ ξανά φασισμός”, “Νομι-
μοποιήστε τους μετανάστες, σύνορα ανοι-
χτά για όλους τους εργάτες” και «Μπο-
γδάνο φασίστα άκου το καλά, όλα τα προ-
σφυγόπουλα θα πάνε στα σχολειά” που
φώναζονταν από το μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ
αντηχούσαν στις γειτονιές του Κερατσινί-
ου και της Νίκαιας δίνοντας τον τόνο για
τη συνέχεια και το μεγάλο αντιρατσιστικό-
αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 9 Οκτώ-
βρη στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

Θεσσαλονίκη
“Χιλιάδες διαδήλωσαν και στη Θεσσαλο-

νίκη. Στην πορεία που ξεκίνησε από την Κα-
μάρα και διέσχισε τους δρόμους τους κέν-
τρου της πόλης ακούγοταν διαρκώς αντι-
φασιστικά συνθήματα από τα μπλοκ της
ΚΕΕΡΦΑ, των φοιτητικών συλλόγων, της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλων δυνάμεων της εξω-
κοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιε-
ξουσιαστικού χώρου ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ
μας είχαν φράξει και πάλι το δρόμο καθώς
πλησιάζαμε τα γραφεία της ΧΑ”, είπε στην
Εργατική Αλληλεγγύη, η Δήμητρα Κομνια-
νού από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, “στη διαδήλωση
που ξεκίνησε από τα Λιοντάρια αρκετές
εκατοντάδες συμμετείχαν με τα πανό των
φοιτητικών συλλόγων Ιατρικής και Βιολογι-
κού, της ΚΕΕΡΦΑ, του αυτοοργανωμένου
Pride, του 8ου ΓΕΛ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλ-
λων δυνάμεων της Αριστεράς”, μας είπε η
Νίκη Ζουγανέλη από την ΚΕΕΡΦΑ Ηρα-
κλείου. Στα Χανιά “δεκάδες διαδηλωτές
βάδισαν στο κέντρο της πόλης φωνάζον-
τας αντιφασιστικά συνθήματα με τα μπλοκ
της ΚΕΕΡΦΑ και των φοιτητικών συλλόγων
ΗΜΜΥ που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, ενώ πραγμα-
τοποίησαν στάση κάτω από τα παλιά γρα-
φεία της ΧΑ στην πόλη”, μας είπε ο Ειρη-
ναίος, από την ΚΕΕΡΦΑ Χανίων. 

Δυναμικές διαδηλώσεις πραγματοποι-
ήθηκαν και στην Πάτρα, τα Γιάννενα την
Ξάνθη και αλλού. 

Δημήτρης Δασκαλάκης

Από το Κερατσίνι, με δύναμη
18/9, Κερατσίνι. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης
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Σε συναυλία αλληλεγγύης την Παρασκευή
24/9 στις 5.30μμ στον πεζόδρομο Ερμού

και Νίκης καλούν οι συμβασιούχες καθαρί-
στριες του Υπουργείου Οικονομικών, που αγω-
νίζονται για να μην απολυθούν, διεκδικώντας τη
μονιμοποίησή τους. Νέα παράσταση διαμαρτυ-
ρίας πραγματοποιούν την Πέμπτη 23/9, στις
10πμ, στο Υπουργείο Οικονομικών ενώ τη Δευ-
τέρα 20/9 βρέθηκαν έξω από το Υπουργείο
Εσωτερικών, μαζί με αλληλέγγυους συνδικαλι-
στές από εργατικά συνδικάτα. 

«Ενάμιση χρόνο τώρα δίνουμε σταθερά τον
αγώνα ενάντια στις επικείμενες απολύσεις μας»,
δηλώνει στην Εργατική Αλληλεγγύη η Λίτσα
Κόκκορη, από τη συντονιστική επιτροπή των
συμβασιούχων καθαριστριών ΥΠΟΙΚ. «Δεν είναι
η πρώτη φορά. Εδώ και 20 χρόνια βρισκόμαστε
στο καθεστώς της ομηρείας των συμβάσεων.
Στην αρχή ήμασταν με συμβάσεις έργου, μετά
με ορισμένου χρόνου και τώρα μέσω ΑΣΕΠ. Μό-
νο με αγώνες φτάσαμε μετά από τόσα χρόνια να
παραμείνουμε στη δουλειά, αν και κατά καιρούς
υπήρχαν συναδέλφισσες και συνάδελφοι που
απολύονταν. Δεν υπάρχουν πια άλλα περιθώρια.
Αν δεν καταφέρουμε τώρα να μονιμοποιηθούμε,
μας πετούν κυριολεκτικά στο δρόμο.

Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής κινητοποιήσεις
σε εβδομαδιαία βάση στο Υπουργείο Οικονομι-
κών, αλλά και στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο
Μέγαρο Μαξίμου, σε πανεργατικές απεργίες,

ακόμα και στα δικαστήρια για τα ασφαλιστικά
μας μέτρα, για να παραμείνουμε στη δουλειά
μέχρι την τελεσίδικη απόφαση. Η επόμενη με-
γάλη κινητοποίηση στα Δικαστήρια είναι στις
28/9 που θα παρθεί η οριστική απόφαση για
μας που δουλεύουμε στις ΔΟΥ. Ακολουθεί το
δικαστήριο τον Νοέμβρη για τις συναδέλφισ-
σες του Γενικού Λογιστήριου του κράτους. Κά-
νουμε τη συναυλία την Παρασκευή 24/9 για να

ενημερώσουμε τον κόσμο για τον αγώνα μας.
Οι ανάγκες που καλύπτουμε είναι πάγιες και

διαρκείς και με το παραπάνω. Λόγω της υπο-
στελέχωσης, πέρα από την καθαριότητα, άλλος
κάνει αρχείο, άλλος βοηθάει στα έσοδα, κου-
βαλάμε πράγματα, αν χρειαστεί κάνουμε δου-
λειά security στην πόρτα. Δεν γίνονται προσλή-
ψεις προσωπικού, γίνονται συγχωνεύσεις και
φτάσαμε για παράδειγμα στη ΔΟΥ Γλυφάδας
να εξυπηρετούμε 240 χιλιάδες φορολογούμε-
νους περίπου 70 εργαζόμενοι. 

Είναι μεγάλη αδικία που θα πρέπει να κάνου-
με όλο αυτόν τον αγώνα για να κρατήσουμε τις
δουλειές μας. Είναι υποχρέωση του κράτους να
μας μονιμοποιήσει. Είμαστε οι περισσότερες
γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας πάνω από 50
ετών, που πληρωνόμαστε πολύ λιγότερο από
τους μόνιμους, την ώρα που κάνουμε την ίδια
δουλειά. Αν μας απολύσουν, δεν θα μπορούμε
να βρούμε δουλειά πουθενά και δεν συμπληρώ-
νουμε τα συντάξιμα έτη για να πάρουμε την
υποτυπώδη σύνταξη.

Αυτή η κοροϊδία είχε ξεκινήσει και προ κρί-
σης. Έκαναν ανακύκλωση της ανεργίας, ποτέ
δεν την καταπολεμούσαν. Αυτή η κυβέρνηση
καταργεί ακόμα και τους συμβασιούχους μέσω
ΑΣΕΠ. Όχι μόνο σε μας, σε όλο το Δημόσιο.
Όλα θέλει να τα δώσει σε εργολάβους. Οι εργο-
λάβοι θα παίρνουν περισσότερα λεφτά, ενώ οι
εργαζόμενοι θα πληρώνονται με ακόμα χαμηλό-
τερο μισθό και θα δουλεύουν σε πιο άθλιες συν-
θήκες. Αυτός είναι ο σκοπός τους και όχι να λύ-
σουν τα δημοσιονομικά προβλήματα». 
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Αλληλεγγύη στις καθαρίστριες ΧΑΝΙΑ

Όχι αναστολή 
για τους
ανεμβολίαστους

Κινητοποίηση-παράσταση διαμαρτυ-
ρίας των εργαζόμενων του Δήμου

Χανίων που τέθηκαν σε αναστολή εργα-
σίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
15/9 στο Δημαρχείο στα Χανιά. 

«Η κινητοποίηση στηρίχτηκε όχι μόνο
από τους εργαζόμενους που βγήκαν σε
αναστολή, αλλά και από άλλους αλλη-
λέγγυους εργαζόμενους του Δήμου,
από την Ανταρσία στα Χανιά και τη Λαϊ-
κή Συσπείρωση», δήλωσε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη η Κατερίνα Σεφερλή,
εργαζόμενη του δήμου και αλληλέγγυα
στους συναδέλφους της που βγήκαν σε
αναστολή. «Έχει συσταθεί Επιτροπή
Αγώνα Ενάντια στις Αναστολές Εργα-
σίας για να μπορέσουμε να οργανωθού-
με καλύτερα. 

Θεωρούμε ότι όλο αυτό που γίνεται
είναι σαν να έχεις ένα πιστοποιητικό
υγειονομικών φρονημάτων -έτσι το
έχουμε ονομάσει- με το οποίο αποκλεί-
ονται κάποια άτομα να είναι ενεργά, να
έχουν μισθό και να ζουν αξιοπρεπώς τη
ζωή τους. Είμαστε ενάντια στη διάκριση
εμβολιασμένων και μη, την υποχρεωτι-
κότητα στον εμβολιασμό, αλλά και
ενάντια στις ρατσιστικές διακρίσεις.
Απαιτούμε να γυρίσουν όλοι οι συνά-
δελφοί μας πίσω στις δουλειές τους.

Τη Δευτέρα 20/9 συναντήθηκε η επι-
τροπή με το Σωματείο Εργαζομένων
ΟΤΑ Ν. Χανίων, το οποίο δήλωσε ότι
στηρίζει τον αγώνα μας. Συμφώνησε να
οργανώσουμε τη συμμετοχή μας στο
επόμενο δημοτικό συμβούλιο όπου θα
παρεβρεθούμε για να συζητηθεί το θέ-
μα και επίσης να γίνει συνάντηση με τον
Δήμαρχο Χανιών.

Υπάρχουν ομάδες στον χώρο της
ακροδεξιάς που επιβουλεύονται κινή-
σεις ενάντια στην υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού και τις αναστολές εργα-
σίας. Είναι επικίνδυνο καθώς πολλά
άτομα πανελλαδικά που έχουν βγει σε
αναστολή μπορεί να μπερδευτούν και
να ακολουθήσουν χωρίς να το θέλουν
αντιδραστικές κινήσεις. Όταν τα σωμα-
τεία και συλλογικότητες κλείνουν την
πόρτα σε αυτόν τον κόσμο, αυτό που
καταφέρνουν είναι να σπρώχνουν κά-
ποιους προς τα εκεί».

ΥΠ.ΟΙΚ.

Επιμένουν στον αγώνα τους ενάντια στις ρατσιστικές απολύσεις οι
μετανάστριες/ες καθαρίστριες/ες των δημόσιων σχολείων του Δ.
Αθήνας. Καλούν νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο

Εσωτερικών την Πέμπτη 23/9 στις 2μμ. Εκεί θα πραγματοποιηθεί και συ-
νάντηση εκπροσώπων της “Επιτροπής Μεταναστριών/των καθαριστριών/
των σχολείων του Δήμου Αθήνας” με τον Υπουργό Εσωτερικών Βορίδη.
Αυτό ήταν αποτέλεσμα της πίεσης που έβαλε η Συνέντευξη-Διάβημα στο
ΥΠΕΣ που πραγματοποίησε η Επιτροπή την Πέμπτη 16/9, καθώς το
υπουργείο αρνούταν σταθερά να τις δεχτεί.  

«Είμαστε τόσα χρόνια στον Δήμο και τώρα θυμήθηκε η Νέα Δημοκρα-
τία να μας πετάξει στο δρόμο», είπε η Μιμόζα Λοσάι. «Πολύ καλά μιλάμε
τα ελληνικά. Αλλά η σκούπα και το φαράσι θέλουν ελληνικά; Ό,τι έχει ζη-
τήσει το κράτος το έχουμε κάνει. Είμαι 26 χρόνια στην Ελλάδα, έχουμε
άδεια διαμονής και χαρτιά που μας επιτρέπουν να δουλεύουμε. Γιατί
πληρώσαμε για να τα βγάλουμε; Με απολύει πριν τη σύνταξη, έχοντας
αναπηρία με σίδερα στα πόδια από τη δουλειά εδώ πέρα. Δεν θα κάνου-
με πίσω στον αγώνα μας». 

«Είναι αδιανόητο για δεύτερη χρονιά να έρχεται το Υπουργείο Εσωτερι-
κών να αποκλείει μετανάστριες καθαρίστριες, που εργάζονται σκληρά 20
και 25 χρόνια τώρα, θέτοντας το κριτήριο της ύπαρξης ελληνικής ιθαγέ-
νειας ή Ελληνομάθειας», τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμ-
βουλος από την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. 

Μια σειρά από σωματεία της εκπαίδευσης έχουν πάρει αποφάσεις στή-
ριξης. Η Ντίνα Γκαρανέ, εκπαιδευτικός, μετέφερε την απόφαση της Γ’
ΕΛΜΕ Αθήνας, η οποία εκτός των άλλων αναφέρει ότι «Η κατοχή της Ελ-
ληνομάθειας, ως προσόν διορισμού… είναι άδικη και απλά λειτουργεί
σαν φίλτρο επιλογής, πετώντας δεκάδες εργαζόμενους της σχολικής κα-
θαριότητας στον δρόμο» την ώρα που «πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες
για μόνιμο προσωπικό καθαριότητας λόγω πανδημίας». 

«Με τροπολογία που θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, θα ζη-
τήσουμε να καταργηθεί το ρατσιστικό ΦΕΚ, που τις αποκλείει από τη
δουλειά. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει ακροδεξιά πολιτική και  ρητορι-
κή. Πρέπει να σεβαστεί την προσφορά αυτών των γυναικών, που καλύ-

πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες», ανέφερε η Αγγελική Αδαμοπούλου,
βουλεύτρια του ΜέΡΑ25. Επίσης, η Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ μετέφερε τη στήριξή
της στο αίτημα των καθαριστριών για επαναπρόσληψη.

«Λένε ότι δεν παίρνουν στη δουλειά αυτές τις εργάτριες που θέλουν να
μεγαλώσουν τα παιδιά τους γιατί δεν μιλάνε καλά ελληνικά. Η τροπολογία
για να επιστρέψουν στη δουλειά πρέπει να περάσει, όπως έγινε και πέρσι,
είναι απαράδεκτο ο Βορίδης να πετάει στο δρόμο αυτές τις γυναίκες και
ο Μπογδάνος να στοχοποιεί τα παιδιά τους. Αυτή την πολιτική παλιαν-
θρωπιά πάνε να κάνουν και δεν πρόκειται να την αφήσουμε», δήλωσε ο
Θανάσης Καμπαγιάννης, από την Εναλλακτική Παρέμβαση
Δικηγόρων.

«Δεν θα σταματήσουμε να είμαστε στο πλευρό των εργα-
ζομένων μέχρι να προσληφθεί και η τελευταία από τις καθα-
ρίστριες των σχολείων», είπε η Μαίρη Μαυρή-Βαβαγιάννη,
δημοτική σύμβουλος με την Ανοιχτή Πόλη.

Οι μετανάστριες καθαρίστριες των σχολείων του Δήμου
Αθήνας χαιρετίζουν τον αγώνα των καθαριστριών του
Υπουργείου Οικονομικών ενάντια τις απολύσεις και συμμε-
τέχουν στην συναυλία αλληλεγγύης την Παρασκευή 24/9
στις 5.30μμ στην Ερμού και Νίκης.

Μάνος Νικολάου

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

16/9, Μπροστά στο ΥΠΕΣ. Φωτό: Μάνος Νικολάου

15/9, Χανιά



Νο 1489, 22 Σεπτέμβρη 2021
εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Συνέντευξη

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός,
μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργα-
ζόμενων στο ΓΝΑ Γεννηματάς και
του Συντονιστικού Νοσοκομείων,
μιλά στην Εργατική Αλληλεγγύη για
την πανδημία, τα εμβόλια και τις
μάχες των υγειονομικών ενάντια
στις απολύσεις και την ιδιωτικοποί-
ηση του ΕΣΥ.

Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού,
που εφαρμόζει η κυβέρνηση στα νο-
σοκομεία με τον σκληρό τρόπο των

αναστολών συμβάσεων, δηλαδή των απολύσε-
ων, είναι ένα κατάπτυστο μέτρο. Πρόκειται για
ωμό εκβιασμό που, όχι μόνο δεν διευκολύνει
τη διαδικασία του εμβολιασμού, αλλά αντίθε-
τα, επιτείνει τις όποιες φοβίες και αμφιβολίες
του κόσμου. Αυτή είναι η εμπειρία μας από τις
συζητήσεις με συναδέλφισσες και συναδέλ-
φους.

Ακόμα πιο έντονα το ζήσαμε στο λεωφορείο
του Συντονιστικό Νοσοκομείων για την απερ-
γιακή διαδήλωση των υγειονομικών στη Θεσ-
σαλονίκη στις 10/9, όπου βρεθήκαμε εργαζό-
μενοι/ες όλων των ειδικοτήτων και σχέσεων
εργασίας, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι
μαζί. Η γενικότερη δυσπιστία απέναντι στην
κυβέρνηση μετά τη δολοφονική της διαχείριση
ενάμιση χρόνο τώρα, επιστρέφει ως δυσπιστία
για την ύπαρξη της πανδημίας, για την αποτε-
λεσματικότητα του εμβολίου, την αναγκαιότη-
τα συνολικά του εμβολιασμού. Χρειάζεται λοι-
πόν, παλεύοντας μαζί για την ανατροπή των
απολύσεων, να κάνουμε τη συζήτηση για όλα
τα θέματα που ανοίγει η νέα επίθεση της κυ-
βέρνησης.

Η πανδημία
Η πανδημία είναι πραγματική. Ούτε κατα-

σκευασμένη σε εργαστήρια είναι (έρευνες σχε-
τικές με το γενετικό υλικό του ιού έχουν απορ-
ρίψει αυτές τις θεωρίες), ούτε γενικώς τυχαίo
δημιούργημα της φύσης είναι. Η εμφάνιση του
νέου κορονοϊού έχει να κάνει με το πώς ανα-
πτύσσεται παγκόσμια η βιομηχανία της γεωρ-
γίας και της κτηνοτροφίας. Η παρέμβαση στο
περιβάλλον με τον τρόπο που γίνεται σήμερα
φέρνει τον άνθρωπο σε επαφή με ιούς με τους
οποίους δεν θα έπρεπε να έρθει σε επαφή. Οι
αποψιλώσεις των δασών, η εκτεταμένη γεωρ-
γία ευνοούν αυτή τη διαδικασία και είναι κομ-
μάτι αυτού που λέμε κλιματική αλλαγή.

Το ότι έχει χαθεί έκταση δασών που είναι
ίση με την αφρικανική ήπειρο, είναι μια τερά-
στια καταστροφή. Και είναι μια διαδικασία που
γίνεται με έναν τόσο γρήγορο και απότομο
τρόπο που δεν προλαβαίνουν ο άνθρωπος και
τα ζώα να εξοικειωθούν ή να εκπαιδευτούν με
κάποια παθογόνα, που δεν θα ήταν παθογόνα
αν η διαδικασία αυτή γινόταν με έναν ομαλό
ρυθμό. Άρα μιλάμε για μια πανδημία που είναι
αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου πα-
ρέμβασης στο περιβάλλον.

Οι κυβερνήσεις σπάνια στέκονται στις αιτίες
της πανδημίας, γιατί είναι οι κυβερνήσεις και
το σύστημα που υπηρετούν που τη δημιούργη-

σαν. Ίσα-ίσα που βολεύονται με την αόριστη
θέση ότι είναι αποτέλεσμα της φύσης ή ακόμα
και με τις διάφορες θεωρίες συνομωσίας για
να μην χρειάζεται να δίνουν εξηγήσεις για τις
καταστροφικές πολιτικές τους.

Το εμβόλιο
Η απάντηση όλων αυτών που ισχυρίζονται

σήμερα ότι θέλουν να μας προστατέψουν από
την πανδημία ήταν πολύ καθυστερημένη. Αυτό
ισχύει απόλυτα στην περίπτωση του εμβολίου.
Χρειάζεται να πάμε πριν το ξέσπασμα της παν-
δημίας και να θυμηθούμε ότι υπήρξαν μικρότε-
ρα ξεσπάσματα επιδημιών κορονοϊού, όπως
ήταν ο SARS1 ή ο MERS που ήταν στελέχη κο-
ρονοϊού που προκαλούσαν αναπνευστική ανε-
πάρκεια, όμως έμειναν περιορισμένες σε κά-
ποια μικρή γεωγραφική κλίμακα και δεν πήραν
πανδημικό χαρακτήρα. 

Υπάρχουν καταγγελίες από μια σειρά ερευ-
νητές ανά τον κόσμο που ασχολούνται με τα
λοιμώδη νοσήματα για αδιαφορία. Για παρά-
δειγμα το 2016 υπήρχε ένα εμβόλιο από ερευ-
νητές στην Αμερική, το οποίο έλεγαν ότι θα
μπορούσε να καλύψει τις επιπτώσεις από λοι-
μώξεις κορονοϊού. Αυτό το εμβόλιο δεν δοκι-
μάστηκε ποτέ, διότι πολύ απλά δεν έλαβε έγ-
κριση χρηματοδότησης. Όχι γιατί υστερούσε
επιστημονικά. Ο βασικός λόγος ήταν το κριτή-
ριο του κέρδους.

Την ίδια στιγμή υπήρχαν προγράμματα από
την ΕΕ, όπου συμμετείχαν πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα, που προσπαθούσαν να
προωθήσουν φάρμακα για βακτηριακές λοιμώ-
ξεις και ιώσεις, αντιβιοτικά και αντιϊκά φάρμα-
κα. Ξανά οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες δεν
ενέκριναν τις έρευνες γιατί θεωρούσαν ότι
ήταν χαμένα λεφτά.

Μιλάμε για τον παγκόσμιο καπιταλισμό όπου
ακόμα και τα ζητήματα του φαρμάκου εξαρ-
τώνται αποκλειστικά από το αν το κάθε φάρ-
μακο μπορεί να επιφέρει κέρδος. Αν ένα
σκεύασμα αφορά ένα μικρό πληθυσμό και δεν
είναι δεδομένο ότι θα φέρει σίγουρα κέρδη σε
μια φαρμακοβιομηχανία, τότε για τους καπιτα-
λιστές δεν αξίζει να δώσουν το παραμικρό ευ-
ρώ για να μελετηθεί, να αναπτυχθεί, να δοκι-
μαστεί κλπ. Γι' αυτές, τα φάρμακα που βγά-
ζουν τα μεγαλύτερα κέρδη είναι για τις νό-
σους που θεωρούνται χρόνιες παθήσεις: η

στεφανιαία νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης, η
χοληστερίνη, οι καρκίνοι. Γι' αυτές έχουν τη
βεβαιότητα ότι τεράστιοι πληθυσμοί ανά τον
κόσμο θα παίρνουν τα φάρμακά τους εφ' όρου
ζωής.

Επομένως, για τις φαρμακοβιομηχανίες, το
να πεθαίνουν κάποιοι άνθρωποι από τυχαίες
και σποραδικές λοιμώξεις που δεν ξέρουμε τι
έκταση θα πάρουν, είναι ψιλά γράμματα. Αν
λοιπόν πριν το ξέσπασμα της επιδημίας είχαν
ξεκινήσει οι έρευνες για το εμβόλιο, ενδεχομέ-
νως να παρέμενε σε επίπεδο επιδημίας, να πε-
ριοριζόταν σε μικρή γεωγραφική έκταση και
να είχαν σωθεί εκατομμύρια ζωές.

Το τείχος ανοσίας
Για να λειτουργήσει το εμβόλιο χρειάζεται ο

εμβολιασμός να απλωθεί σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Ακόμα και σήμερα όμως, η ποσότητα των
εμβολίων που παράγεται είναι δραματικά μι-
κρότερη από τις ανάγκες του παγκόσμιου πλη-
θυσμού. Μπορεί στις χώρες της ΕΕ να ανοίγει
το ζήτημα της τρίτης δόσης, αλλά σε όλο τον
πλανήτη οι εμβολιασμένοι ακόμα και με την
πρώτη δόση είναι σταγόνα στον ωκεανό.

Προφανώς οι δυνατότητες αυτών που έχουν
τις πατέντες δεν επαρκούν, δεν προλαβαίνουν
να παράξουν όλα τα εμβόλια που χρειάζονται.
Το τείχος ανοσίας όμως δεν πρόκειται να γίνει
πραγματικότητα με αυτό το εμπόδιο. Γιατί
αφήνει ανεξέλεγκτη τη μετάδοση του ιού και
μάλλον δεν μπορούμε να μιλάμε για προοπτι-
κή τέλους, για πέρασμα σε μια ενδημική κατά-
σταση, εφόσον μπορούν να έρχονται αλλεπάλ-
ληλες μεταλλάξεις και νέα κύματα από τελεί-
ως απροστάτευτες χώρες.

Επιπλέον, ο μόνος τρόπος για να αντιμετω-
πιστούν οι ενδοιασμοί είναι με την ενίσχυση
των δημόσιων συστημάτων υγείας. Οι κυβερ-
νήσεις έμειναν μονοθεματικά στο εμβόλιο για
να απαλλαγούν από όλα τα υπόλοιπα. Για να
συνεχίσουν την πολιτική της μείωσης των δα-

πανών για την Υγεία, της διάλυσης της πρωτο-
βάθμιας φροντίδας, της συνεργασίας με τον
ιδιωτικό τομέα και το ξεπούλημα κομματιών
των νοσοκομείων.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν ο καθένας είχε
έναν προσωπικό -τον οικογενειακό όπως τον
λέμε- γιατρό, για να συζητήσει διεξοδικά τους
φόβους και τις απορίες του, για να δώσει το
ιατρικό ιστορικό του, για να συμβουλευτεί
σχετικά με πιθανές παρενέργειες κλπ, τα
πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αντί για την
στοιχειώδη αυτή δημόσια παροχή της απαραί-
τητης επιστημονικής κάλυψης, το μόνο που
υπάρχει είναι εκβιασμοί και ατομική ευθύνη.
Και μια ενημέρωση από τα ΜΜΕ, με τελείως
αρνητικό ρόλο, καθώς δίπλα ακριβώς στις πα-
ραινέσεις για εμβολιασμό βλέπουμε ειδήσεις
για την τάδε ή τη δείνα παρενέργεια, χωρίς
καμιά επιστημονική μέθοδο και εξήγηση.

Αυτός που την πληρώνει τελικά είναι οι πιο
αδύναμοι και φτωχοί στην κοινωνία. Γι' αυτό
λέμε ότι η πανδημία είναι ακραία ταξική και
χτυπά τους εργαζόμενους, τους ανασφάλι-
στους, τους μετανάστες χωρίς χαρτιά, τους
πρόσφυγες που είναι κλεισμένοι στα στρατό-
πεδα. Αυτό φάνηκε και με τα εμβόλια. Οι πρώ-
τοι που έτρεξαν να τα κάνουν ήταν τα βύσμα-
τα της κυβέρνησης που έφτασαν να εκμεταλ-
λεύονται ακόμα και τις μέρες του χιονιά, πριν
από ευπαθείς ομάδες, καρκινοπαθείς κλπ.

Είναι ένα ερώτημα το πώς είναι δυνατόν σε
ένα νοσοκομείο που έχει περιθάλψει ή χάσει
εκατοντάδες ασθενείς με κορονοϊό, να υπάρ-
χουν και εργαζόμενοι που αμφισβητούν την
αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Έχει να κά-
νει με την εντατικοποίηση και τη πολυδιάσπαση
της δουλειάς. Τα συμπεράσματα που βγάζει ο
ιατρικός κλάδος δεν φτάνουν πάντα στο νοση-
λευτή, τον τραυματιοφορέα, τον καθαριστή.
Ακόμη και τα συμπεράσματα ενός ειδικευόμε-
νου ή ενός διευθυντή μπορεί να είναι διαφορε-
τικά και είναι πρόβλημα να μην υπάρχει συλλο-
γική συζήτηση που να ξεκαθαρίζει. Είναι κατα-
στροφικό, επικίνδυνο για την υγεία όλων και
για τις σχέσεις μεταξύ των εργαζόμενων.

Το αντίδοτο σε αυτό είναι οι κοινοί αγώνες.
Τα συνδικάτα της Υγείας πρέπει να παίζουν
ένα τέτοιο ρόλο. Το Συντονιστικό Νοσοκομεί-
ων χτίζει αυτή την ενότητα.

Οι αγώνες
Όλοι οι αγώνες που αναπτύχτηκαν αυτή την

περίοδο είχαν ξεχωριστή σημασία. Κάθε κλά-
δος πρόσθεσε το δικό του λιθαράκι στην εναλ-
λακτική για το πώς μπορούμε να προφυλαχ-
θούμε και να αντιμετωπίσουμε την πανδημία.
Προφανώς οι υγειονομικοί που από την αρχή
παλεύαμε για καθολικά μέτρα προστασίας, για
επίταξη ιδιωτικού τομέα, για προσλήψεις, για
μαζική ιχνηλάτηση, για αραίωση του κόσμου
στις κλίνες, για κρεβάτια ΜΕΘ για όλες τις
ασθένειες, για εμβόλιο στα δικά μας χέρια και
όχι των φαρμακοβιομηχανιών. Αλλά και οι εκ-
παιδευτικοί με τα αιτήματα για προσλήψεις και
μικρότερα τμήματα. Και οι φοιτητές για επι-
στημονική έρευνα όχι των startups και του κέρ-
δους αλλά για τις ανάγκες της κοινωνίας. Και
οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ για περισσότερα
δρομολόγια. Είναι αγώνες που πρέπει να
απλωθούν, να συντονιστούν, να κλιμακωθούν.

Το εμβόλιο χρειάζεται εργατικό έλεγχο

10/9, Θεσσαλονίκη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

21/9, Στο υπ. Υγείας. Φωτό: Λένα Βερδέ



ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 πλατεία Δημαρχείου 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία, ανοιχτά
σύνορα για τους πρόσφυγες
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 πλατεία Ηρώ 7.30μμ
Ρίτσαρντ Λεβόντιν – Η διαλεκτική απέναντι
στον «επιστημονικό» ρατσισμό
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 
κεντρική πλατεία Ιλίου 7.30μμ
Μαρξ – Ένγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Ελπίδα Ζαραδούκα

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 7μμ
Ναι στους εμβολιασμούς – Όχι στις απολύ-
σεις
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 
θεατράκι πλ. Καρύλλου, Polis park 7.30μμ
Τι συμβαίνει στην Κούβα;
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 Ούλωφ Πάλμε 1, Άλσος 7μμ
Ναι στο εμβόλιο, όχι στις απολύσεις
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 άλσος Παγκρατίου 7μμ
Αφγανιστάν: Ήττα-καμπή για τον αμερικά-
νικο ιμπεριαλισμό
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 καφέ πλ. Σουρμένων 8μμ
Ναι στο εμβόλιο, όχι στις απολύσεις
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7μμ
Αφγανιστάν: Ήττα-καμπή για τον αμερικά-
νικο ιμπεριαλισμό
Ομιλητής: Δημήτρης Δασκαλάκης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 
πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 8μμ

Αφγανιστάν: Η ντροπιαστική ήττα του αμε-
ρικάνικου ιμπεριαλισμού
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 23/9 πλατεία Ηρώων 8μμ
Οι ταξικοί φραγμοί στην εκπαίδευση
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
• ΠΕΜΠΤΗ 30/9 πλατεία Ηρώων 8μμ
Τρότσκι: Το ξίφος της επανάστασης
Ομιλητής: Δημήτρης Ραπτόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 7/10 πλατεία Ηρώων 8μμ
Σεξισμός, εκτρώσεις και αναπαραγωγικά
δικαιώματα
Ομιλήτρια: Χαρίτα Μήνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 23/9 
παλαιό δημαρχείο Χαλανδρίου 7.30μμ 
Αφγανιστάν: Η ντροπιαστική ήττα του αμε-
ρικάνικου ιμπεριαλισμού
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 30/9 
παλαιό δημαρχείο Χαλανδρίου 7.30μμ 
Όχι στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος, Θηβών 243 7μμ
Ρίτσαρντ Λεβόντιν – Η διαλεκτική απέναντι
στον «επιστημονικό» ρατσισμό
Ομιλήτρια: Παρή Κουτσουδάκη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 δημαρχείο 7.15μμ
Τρότσκι: Η διαρκής επανάσταση
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 δημαρχείο 8μμ
Δυο τάξεις σε σύγκρουση – Πώς συνεχί-
ζουμε
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 πλατεία Μερκούρη 7.15μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 
καφέ Ηλιόπετρα, Θησέως 99, 7μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις

Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 23/9 καφέ Περιβολάκη 8μμ
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

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 
καφέ Θύμιος, πλατεία Δουργουτίου 8μμ
Μαρξ-Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν με
επαναστάσεις
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 
καφέ Μύρτιλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Αφγανιστάν: Ήττα-καμπή για τον αμερικά-
νικο ιμπεριαλισμό
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 καφέ Off the chain 7.30μμ
Να στείλουμε τον Μητσοτάκη σπίτι του
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ
Να στείλουμε τον Μητσοτάκη σπίτι του
Ομιλητής: Θάνος Βίνιας

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 καφέ Ενωδία 7.30μμ
Να στείλουμε τον Μητσοτάκη σπίτι του
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 Family Cafe 7μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 πάρκο Ιακωβάτων 7μμ
Το αντιπολεμικό κίνημα 2001-2005
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Σύνορα ανοιχτά – Οργανώνουμε το αντιφα-
σιστικό-αντιρατσιστικό συλλαλητήριο 
9 Οκτώβρη
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 Καφέ Γιώτης 8μμ
Σύνορα ανοιχτά – Οργανώνουμε το αντιφα-
σιστικό-αντιρατσιστικό συλλαλητήριο 
9 Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 καφέ Πέτρος 8μμ
Κυβέρνηση εμπρηστών και δολοφόνων – 
να τους ανατρέψουμε
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 
Τριών Ναυάρχων και Βλάχου 6.30μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 πλ. Ελευθερίας 7μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 Θόλος 8μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Τζένυ Δεμιρτζίδου

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 
Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 6.30μμ
Να στείλουμε τον Μητσοτάκη σπίτι του
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 23/9 
πάρκο 626 (Ιδομενέως) 7.30μμ
Αφγανιστάν: Ήττα-καμπή για τον αμερικά-
νικο ιμπεριαλισμό
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφίρα
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Μαρξιστικά Φόρουμ

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

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

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

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

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

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ εργατικη

αλληλεγγυη
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/9
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λαϊκή 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πεζόδρομος Χαϊμαντά 7μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα 
Φεραίου 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πάρκο Γεωργιάδη 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/9
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΓΚΥΖΗ πλατεία 12μ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου
11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ 
Γαλατσίου και Βεΐκου (Eθνική) 12μ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή Πάρκο Τρίτση
11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπολέως 12μ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία, Παλούκι 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ Σκλαβενίτης 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ 
ΗΣΑΠ Πεζόδρομος Μ. Ασίας 3μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία 6μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Λαϊκή 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγίου Θεράποντα 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 12μ

Εξορμήσεις
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Στις 29 Σεπτέμβρη του 1911 η
Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια

βδομάδα μετά, στις 9 Οκτώβρη, ο
ιταλικός στρατός αποβιβάστηκε στην
Τρίπολη της Λιβύης. Ο πόλεμος έλη-
ξε μετά από έναν χρόνο, με την υπο-
γραφή της Συνθήκης της Λωζάνης,
σύμφωνα με την οποία η Οθωμανική
Αυτοκρατορία αναγνώριζε την κυ-
ριαρχία της Ιταλίας στη Λιβύη και
ταυτόχρονα έχανε τα Δωδεκάνησα
που είχαν καταληφθεί από τον ιταλι-
κό στόλο την άνοιξη εκείνης της χρο-
νιάς. Αυτό το γεγονός, η ιταλική
προσάρτηση των Δωδεκανήσων, εί-
ναι συνήθως η μοναδική αναφορά σε
αυτόν τον ξεχασμένο πόλεμο. 

Όμως, η ιταλική εισβολή στην Λι-
βύη και ο πόλεμος που ακολούθησε
είχαν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Από
πολλές απόψεις ήταν ο πρόλογος
των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-
13. Ηταν, επίσης σημάδι της όξυνσης
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
που τρία χρόνια μετά θα οδηγούσαν
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη
μεγαλύτερη σφαγή στην ιστορία της
ανθρωπότητας μέχρι τότε. 

Φιλοδοξίες
Στις αρχές του 20ου αιώνα η Ιτα-

λία με το ζόρι μπορούσε να θεωρη-
θεί «μεγάλη δύναμη». Μόλις το 1871
είχε γίνει ενιαίο κράτος. Όμως, αυτή
η πραγματικότητα δεν έκανε λιγότε-
ρο άπληστη την άρχουσα τάξη της
χώρας. Ο κόσμος είχε μπει στην
εποχή του ιμπεριαλισμού. Τα κεφά-
λαια ανταγωνίζονταν σε παγκόσμια
κλίμακα για πρώτες ύλες και αγο-
ρές. Και η ένοπλη ισχύς του κάθε
κράτους άνοιγε το δρόμο γι’ αυτά. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα οι Μεγά-
λες Δυνάμεις είχαν καταπιεί την
αφρικάνικη ήπειρο μετατρέποντας
τεράστιες περιοχές σε αποικίες
τους. Το ίδιο ίσχυε για την βόρειο
Αφρική. Το 1830 η Γαλλία είχε κατα-
κτήσει την Αλγερία και την προσάρ-
τησε μετά από ένα βάρβαρο, «εκπο-
λιτιστικό» πάντα πόλεμο. Το 1881 η
Τυνησία έγινε κι αυτή προτεκτοράτο
της Γαλλίας. Ο βασιλιάς έμεινε στο
παλάτι του, αλλά τη χώρα τη διοι-
κούσε ο Γάλλος διοικητής. 

Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε δυσφο-
ρία στη Ρώμη που είχε τις δικές της
βλέψεις για την Τυνησία. Προόριζε
τη χώρα, κτήση της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας, για την «τέταρτη ακτή»
της, το πρώτο βήμα στην αναβίωση
της mare nostrum της παλιάς Ρωμαϊ-
κής Αυτοκρατορίας. Βέβαια, αυτές
οι εθνικιστικές φαντασιώσεις, ήταν
καλές για εσωτερική κατανάλωση,
αλλά δεν μετρούσαν στους διεθνούς
συσχετισμούς ισχύος. 

Έτσι οι ιταλικές κυβερνήσεις απο-
φάσισαν να τα βρουν με τη Γαλλία
και να στρέψουν την προσοχή τους
λίγο ανατολικότερα, στη Λιβύη. Από
το 1884, το ιταλικό γενικό επιτελείο
κατέστρωνε συστηματικά σχέδια για
την εισβολή. 

Η ευκαιρία ήρθε το 1911.  Η διε-
θνής ένταση έφτασε σε σημείο βρα-
σμού. Η «Κρίση του Αγκαδίρ» στο
Μαρόκο τον Ιούλη εκείνης της χρο-
νιάς έφερε τη Βρετανία και τη Γαλ-
λία στο χείλος της πολεμικής σύγ-
κρουσης με τη Γερμανία. Η Γαλλία
κατάπιε το Μαρόκο και η ιταλική κυ-
βέρνηση αποφάσισε ότι πρέπει να
αποζημιωθεί με την Λιβύη. 

Ο ιταλικός τύπος από την άνοιξη
είχε ξεκινήσει μια πολεμοκάπηλη
προπαγανδιστική εκστρατεία υπέρ
της επέμβασης στην Λιβύη. Η περιο-
χή, έγραφαν οι πατριωτικές φυλλά-
δες, είναι πλούσια σε μεταλλεύματα
και άλλες πρώτες ύλες και στο κά-
τω-κάτω, ο αραβικός πληθυσμός της
στέναζε κάτω από τον Οθωμανικό
ζυγό και θα καλωσόριζε τους Ιτα-
λούς “απελευθερωτές” του. Θα
επρόκειτο για στρατιωτικό περίπατο. 

Πόλεμος
Αρχικά όλα έδειχναν ότι τα ιταλικά

σχέδια θα πήγαιναν ρολόι. Οι οθω-
μανικές φρουρές στη Λιβύη ήταν
ολιγάριθμες, κακά εξοπλισμένες και
το σημαντικότερο ουσιαστικά απο-
κομμένες. Η Βρετανία έλεγχε την Αί-
γυπτο και ο ιταλικός στόλος τη θά-
λασσα. Περίπου 20 χιλιάδες Ιταλοί
στρατιώτες αρκούσαν για να ελέγ-
ξουν την Τρίπολη στα δυτικά και τη
Βεγγάζη στα ανατολικά και την πα-
ραλιακή ζώνη που της ένωνε. 

Όμως, αυτό δεν ήταν το τέλος. Ο
αραβικός πληθυσμός δεν υποδέχτη-
κε τον  ιταλικό στρατό σαν απελευ-
θερωτή αλλά σαν κατακτητή. Η κυ-
βέρνηση του Τζιολίτι διάβαζε τις εκ-
θέσεις των Ιταλών τραπεζιτών και δι-

πλωματών που λέγανε ότι οι «μορ-
φωμένοι» και «ευκατάστατοι» Άρα-
βες της Λιβύης περίμεναν πως και
πως τους Ευρωπαίους. Αλλά κανείς
δεν είχε ρωτήσει τους χωριάτες και
τους Βεδουίνους νομάδες. 

Τούρκοι αξιωματικοί κατέφτασαν
στην Λιβύη για να αναλάβουν τη δι-
οίκηση όσων τακτικών τμημάτων εί-
χαν απομείνει και το κυριότερο, για
να συγκροτήσουν αντάρτικα σώμα-
τα. Ένας από αυτούς ήταν ο λοχα-
γός Μουσταφά Κεμάλ, που αργότε-
ρα θα γινόταν πασίγνωστος ως Κε-
μάλ Ατατούρκ. 

Σύντομα οι Ιταλοί διοικητές ανακά-
λυψαν ότι δεν μπορούσαν να προχω-
ρήσουν με ασφάλεια πέρα από το
σημείο που κάλυπτε το βεληνεκές
των πυροβόλων του στόλου. Το τι γι-
νόταν αν προχωρούσαν παραπέρα,
έγινε φανερό ήδη στις 23 Οκτώβρη
στο χωριό Σαρ-αλ-Σατ στα περίχωρα
της Τρίπολης. Οι αντάρτες επιτέθη-
καν και εξόντωσαν την ιταλική φρου-
ρά, συνολικά 500 αξιωματικούς και
φαντάρους. 

Σε αντίποινα ο ιταλικός στρατός
εξαπέλυσε ένα πογκρόμ εκτελέσεων
αμάχων. Οι κάτοικοι της όασης της
Μεσίγια εξοντώθηκαν όλοι, άνδρες
γυναίκες και παιδιά, περίπου 4 χιλιά-
δες συνολικά. Εκατοντάδες γυναικό-
παιδα που είχαν καταφύγει σε ένα

τζαμί κάηκαν ζωντανά. 
Ο πόλεμος με την Οθωμανική Αυ-

τοκρατορία τέλειωσε επίσημα τον
Μάη του 1912 όταν το ιταλικό ναυτι-
κό βομβάρδισε την Βηρυτό και κατέ-
λαβε τα Δωδεκάνησα. Αλλά η «ειρή-
νευση» της Λιβύης θα συνεχιζόταν
τα επόμενα είκοσι χρόνια. Δείκτης
της αποικιοκρατικής βαρβαρότητας
είναι η εκτίμηση ότι ο πληθυσμός
της χώρας μειώθηκε από 1,5 εκα-
τομμύριο σε 750.000 στα μέσα της
δεκαετίας του 30. Οι στρατηγοί του
Μουσολίνι, ο Μπαντόλιο και ο Γκρα-
τσιάνι εστησαν φράκτες με συρμα-
τοπλέγματα στα σύνορα με την Αί-
γυπτο, ίδρυσαν στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, κρέμασαν τους ηγέτες της
αντίστασης. 

Διεθνισμός
Ο πόλεμος προκάλεσε κατακραυ-

γή στην Ιταλία και το πρώτο μεγάλο
ρήγμα στο Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμ-
μα. Η πιο δεξιά του πτέρυγα επιδοκί-
μασε την εισβολή. Για την αριστερή
πτέρυγα του σοσιαλιστικού κινήμα-
τος, όμως, ήταν ένας άδικος, κατα-
κτητικός πόλεμος, πρελούδιο του
παγκόσμιου πολέμου, τα σύννεφα
του οποίου πύκνωναν στον ορίζοντα.
Η Ιταλία συγκλονίστηκε από αντιπο-
λεμικές διαδηλώσεις. Στην Μπολόνια
και σε όλη την περιφέρεια της Εμί-
λια-Ρομάνα τα συνδικάτα κήρυξαν
γενική απεργία που μετατράπηκε σε
μια σχεδόν ένοπλη σύγκρουση με το
στρατό και την αστυνομία.

Για τους σοσιαλιστές των Βαλκα-
νίων ο πόλεμος στη Λιβύη παρου-
σίασε μια πρόκληση. Κανείς τους
δεν ήταν φίλος της Οθωμανικής Αυ-

τοκρατορίας. Για κάποιους, αυτό
σήμαινε πρόσδεση στο άρμα των
εθνικισμών αρχουσών τάξεων των
Βαλκανίων που διεκδικούσαν τη με-
ρίδα του λέοντος από τη μοιρασιά
της Αυτοκρατορίας.

Για τους σοσιαλιστές της Φεντε-
ρασιόν της Θεσσαλονίκης, όπως και
για τους σοσιαλιστές άλλων χωρών
όπως της Σερβίας, της Βουλγαρίας
και της Ρουμανίας, ο δρόμος ήταν
άλλος: η πάλη των εργατών και των
αγροτών ενάντια στον ιμπεριαλισμό
και τον πόλεμο, η πάλη για τη Βαλ-
κανική Δημοκρατική Ομοσπονδία.

Η Φεντερασιόν προσπαθούσε να
δυναμώσει αυτή τη διεθνιστική, αν-
τιμπεριαλιστική φωνή μέσα στην πο-
λυεθνική εργατική τάξη της Θεσσα-
λονίκης, συσπειρώνοντας στις
γραμμές της Εβραίους, Ελληνες,
Τούρκους, Βούλγαρους, Μακεδόνες
εργάτες και αγωνιστές. Είχε να συγ-
κρουστεί και με το εθνικιστικό δηλη-
τήριο που έχυναν οι διάφορες άρ-
χουσες τάξεις και με το καθεστώς
των Νεότουρκων: αργότερα, το
1912 αυτό το καθεστώς θα έστελνε
στη φυλακή αγωνιστές της γιατί τάχ-
θηκαν υπέρ της Κρητικής ανεξαρτη-
σίας και υπέρ της Αλβανικής Επανά-
στασης. Όμως, το 1911 η Φεντερα-
σιόν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή
της αντιπολεμικής πάλης ενάντια
στην εισβολή στην Λιβύη. Ο Αβραάμ
Μπεναρόγια, ένας από τους ιδρυτές
της, αναφέρει στις αναμνήσεις του:

“Μόνον η διάστασις μεταξύ των
βαλκανικών κρατών εκράτει την κατά-
στασιν εις φαινομενικήν ηρεμίαν. Η
Ιταλία πρώτη εκινήθη. Εκήρυξε τον
πόλεμον κατά της Τουρκίας δια να
καταλάβη την Τριπολίτιδα. Και εις τον
ευρωπαϊκό ορίζοντα βαρέα σύνεφα
ενεφανίζοντο. Η καταιγίς επλησίαζεν.
Οι σοσιαλισταί των Βαλκανίων προ-
βλέποντες τον επικείμενον κίνδυνον
ηθέλησαν να προπαρασκευάσουν
Παμβαλκανικόν Συνέδριον δια την ορ-
γάνωσιν μιας γενικής αντιστάσεως
κατά του πολέμου. Τη πρωτοβουλία
του Σερβ. Σοσιαλ. Κόμματος, συνε-
κλήθη εις Βελιγράδιον τον Οκτώβριον
του 1911 Παμβαλκανική Σοσιαλ. Συν-
διάσκεψις. Εις αυτήν συμμετέσχον η
Σερβία, η Ρουμανία, η Βοσνία, η Κρο-
ατία και η Τουρκία (Φεντερασιόν) κα-
θώς και ο Ρακόβσκη υπό την διπλήν
ιδιότητα του αντιπροσώπου της Ρου-
μανίας και της Διεθνούς.

Η Συνδιάσκεψις αποφάσισε όπως
την 5 Νοεμβρίου οργανωθούν καθ'
όλην την Βαλκανικήν συλλαλητήρια
διαμαρτυρίας κατά του πολέμου,
καθ' α θα εγίνετο ανταλλαγή ρητό-
ρων. Η Φεντερασιόν Θεσσαλονίκης
δεν καθυστέρησεν εις την οργάνω-
σιν συλλαλητηρίων”.

Αργότερα, η Φενταρασιόν θα κρα-
τούσε διεθνιστική στάση απέναντι
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και
το 1918 θα πρωταγωνιστούσε στην
ίδρυση του ΣΕΚΕ. Αυτές είναι οι διε-
θνιστικές, αντιπολεμικές ρίζες της
Αριστεράς στην Ελλάδα.
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1911 Επίθεση της Ιταλίας
στην Οθωμανική Λιβύη

O Λέανδρος Μπόλαρης
γράφει για την επίθεση
που έγινε αφετηρία των
Βαλκανικών Πολέμων 
και του Α’ Π.Π.

Ιταλοί στρατιώτες συλλαμβάνουν
Βεδουίνους σε όαση



Κόντρα στην απαγόρευση των συγ-
κεντρώσεων που επιχείρησε η κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 17/9
το απόγευμα στα Προπύλαια η συγκέν-
τρωση και διαδήλωση ενάντια στην Σύνο-
δο των χωρών της Μεσογείου MED9EU. 

Η συγκέντρωση στα Προπύλαια ξεκίνη-
σε με χαιρετισμό, από την Εμμανουέλα
Τερζοπούλου από την Κίνηση για την προ-
στασία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος
Ραφήνας. Συνέχισε η Δήμητρα Σιμιανο-
πούλου από τους πυρόπληκτους της Βα-
ρυμπόμπης που κέρδισε το χειροκρότημα
όλων δηλώνοντας πως «δεν θα αφήσουμε
να μπουν ιδιώτες κερδοσκόποι στο δάσος
του Τατοΐου και στη Βαρυμπόμπη». Στη
συνέχεια τον λόγο πήραν η Δήμητρα Βήνη
από την Κίνηση Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή,
ο Γιάννης Σηφακάκης από την Πρωτοβου-
λία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Κατα-
στροφή και την Κλιματική Αλλαγή και ο
Κώστας Παπακώστας από την Κίνηση

“Μας σκάβουν το λάκκο”. Στη συγκέντρω-
ση συμμετείχαν επίσης το Support Earth
και ακτιβιστές/στριες από τοπικές περι-
βαλλοντικές επιτροπές. 

«Ενώ έχει μπει σαν προκαταβολή ένα
μόνο μέρος από τις αποζημιώσεις για τις
επισκευές στα σπίτια, η κυβέρνηση ακό-
μη δεν έχει εκδώσει τις απαραίτητες
άδειες επισκευών. Ούτε να κατεδαφίσουν
τα κατεστραμμένα, ούτε να φτιάξουν τις
κατεστραμμένες σκεπές δεν επιτρέπουν
ακόμη, ενώ σε λίγο τελειώνει ο Σεπτέμ-
βρης και έρχονται οι βροχές» δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Δημήτρης
Κοντοδήμας, πυρόπληκτος από την Βα-
ρυμπόμπη. 

Διαδήλωση
Η διαδήλωση, που ακολούθησε την πο-

ρεία Ομόνοια-Πανεπιστημίου-Σταδίου,
σταμάτησε στον φραγμό που είχε στήσει
η αστυνομία με κλούβες, αύρες και ΜΑΤ
στο ύψος του Αγάλματος Κολοκοτρώνη
και από εκεί μέσω Πανεπιστήμιου κατέ-

ληξε ξανά στα Προπύλαια με συνθήματα:
«Mητσοτάκης -Ντράγκι και Μακρόν όχι
στις φιέστες των εμπρηστών», «Στην Με-
σόγειο ειρήνη των λαών-όχι εξορύξεις
ορυκτών», «Δώστε λεφτά για δασοπρο-
στασία, όχι για Ραφάλ και την αστυνο-
μία», «Καίνε τα δάση, διαλύουν την Υγεία,
κάτω η Νέα Δημοκρατία», «Η πράσινη
ανάπτυξη δεν μας παραμυθιάζει, την φύ-
ση καταστρέφει και τα βουνά ρημάζει».
Συμμετείχαν με τα πανό τους η Πρωτο-
βουλία ενάντια στην Περιβαλλοντική Κα-
ταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή, το
Support Earth, η Πρωτοβουλία ενάντια
στις εξορύξεις και τον πόλεμο «Μας σκά-
βουν τον λάκκο», η κοινοτική κίνηση «Όχι
Λιμάνι στη Πειραϊκή», πυρόπληκτοι κάτοι-
κοι της Βαρυμπόμπης, το ΣΕΚ, δημοτι-
κές- περιφερειακές κινήσεις κ.α.

«Ούτε τα φιρμάνια των απαγορεύσεων,
ούτε η αστυνομοκρατία σε όλο το κέντρο
της Αθήνας κατάφεραν να ματαιώσουν
το συλλαλητήριο, ενώ ο Μητσοτάκης και
οι ηγέτες της ΕΕ, μαζί και με την πρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν
ταμπουρωμένοι στο ίδρυμα Νιάρχος»
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πρωτο-
βουλία ενάντια στην Περιβαλλοντική Κα-
ταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή. «Θα
συνεχίσουμε τη σύγκρουση με την κυ-
βέρνηση που πουλάει «πράσινη ανάπτυ-
ξη» την ώρα που συνεχίζει τις εξορύξεις
ορυκτών καυσίμων και ρημάζει τις βουνο-
κορφές με ανεμογεννήτριες, με το σύ-
στημα συνολικά που βάζει τα κέρδη πά-
νω από τις ζωές μας και το περιβάλλον. 

Η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλ-
λοντική Καταστροφή και την Κλιματική
Αλλαγή θα οργανώσει το επόμενο διά-
στημα εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα,
σε συντονισμό με περιβαλλοντικές κινή-
σεις και αγωνιστές/τριες, συνδικάτα και
φορείς. Συνδέουμε και γενικεύουμε τις
διεκδικήσεις μας ενάντια στον καταστρο-
φικό καπιταλισμό και τις κυβερνήσεις
που τον υπηρετούν. Κλιμακώνουμε οργα-
νώνοντας μεγάλες κινητοποιήσεις, σε
συντονισμό με το παγκόσμιο κίνημα που
ετοιμάζεται να βγει μαζικά στους δρό-
μους στις 6 Νοέμβρη, στη διάρκεια της
κρίσιμης Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα
(COP26) στη Γλασκώβη, διεκδικώντας «ν’
αλλάξουμε το σύστημα – όχι το κλίμα».

Γ.Π.

Αθήνα 17 Σεπτέμβρη. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

Νο 1489, 22 Σεπτέμβρη 2021 Ν’ αλλάξουμε το σύστημασελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Μια σύνοδος
«υποβρύχιο» 
κάπου στη Μεσόγειο…

Την περασμένη Παρασκευή, ο Μακρόν, ο Ντράγκι, ο
Σάντσεθ και ακόμη  6 πρωθυπουργοί μαζί με την

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον Ντερ Λάιεν
βρέθηκαν στην Αθήνα για τη Σύνοδο των Med9, των
μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια φορά στον ένα, στα δύο ή και στα τρία χρόνια,
μια ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να φιλοξε-
νεί στην έδρα της μια σύνοδο αυτού του μεγέθους. Και
κάθε φορά που αυτό συμβαίνει, συνοδεύεται και από
το ανάλογο επικοινωνιακό «ταρατατζούμ» που βάζει
τον εκάστοτε πρωθυπουργό «στο κέντρο των διεθνών
πρωτοβουλιών και των εξελίξεων» και άλλα τετριμμένα.

Κάπως έτσι σκεφτόταν άλλωστε και ο Μητσοτάκης
την φετινή  Σύνοδο των Μed9. «Έχετε μια πολύ γεμάτη
ατζέντα και το καθήκον να προετοιμάσετε τη Σύνοδο
Κορυφής σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσε-
ων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο νησί μου στην
Κρήτη, και μάλιστα στην πόλη μου, στα Χανιά, στις 17
Σεπτεμβρίου. Ανυπομονώ να σας καλωσορίσω και πάλι
στην Κρήτη στις 17 Σεπτεμβρίου, για την επόμενη Σύ-
νοδο Med 7 ή Med 9», έλεγε χαρακτηριστικά ο πρωθυ-
πουργός τον Ιούνη όταν υποδεχόταν την υπουργική
σύνοδο των Med 7 που έγινε τον Ιούνη στην Αθήνα.

Ούτε ανακοίνωση  
Τίποτε από αυτά δεν συνέβη. Στη διάρκεια του καλο-

καιριού θα έπρεπε να ψάξει πολύ κανείς για να βρει
έστω και ένα μονόστηλο για το πολιτικό αυτό γεγονός
με το οποίο η κυβέρνηση φιλοδοξούσε να ανοίξει την
χρονιά βάζοντας την «πράσινη ατζέντα» της ενόψει της
Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα τον Νοέμβρη. Μέχρι
και δύο μέρες πριν την Σύνοδο δεν υπήρχε ούτε μια
ανακοίνωση ούτε μια είδηση που να αναφέρεται σε αυ-
τήν - πέρα από το κάλεσμα των περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων για συλλαλητήριο στο Σύνταγμα που αποφασί-
στηκε στην Σύσκεψη στο θέατρο Εμπρός, μια εβδομά-
δα νωρίτερα. Μέχρι και την παραμονή -οπότε μάθαμε
ταυτόχρονα ότι η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί τελικά
στο Νιάρχος στην Αθήνα και ότι απαγορεύονται οι συγ-
κεντρώσεις στο κέντρο της πόλης- η κυβέρνηση ακο-
λούθησε γραμμή «υποβρύχιο» και μάλιστα σε απόλυτη
σίγαση.

Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι αυτό. Αυτό που μεσο-
λάβησε ανάμεσα στον Ιούνη και τον Σεπτέμβριο ήταν
ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια των τελευταίων
ετών με την οργή να ξεχειλίζει από άκρη σε άκρη σε
όλη τη χώρα για την εγκληματική πολιτική της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη - με τελευταίο έγκλημα την αντιμε-
τώπιση των πυρκαγιών. Η κυβέρνηση στη διάρκεια των
πυρκαγιών βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μαζική κοινωνική
ανυπακοή στη γραμμή των καθολικών εκκενώσεων και
στη συνέχεια παρακολούθησε να πραγματοποιούνται
μαζικές διαδηλώσεις καταμεσής του Αυγούστου στην
Αθήνα και στη συνέχεια στην Β. Εύβοια, με τους κατοί-
κους να οργανώνονται στις πυρόπληκτες περιοχές. Η
πτωτική της τάση καταγράφηκε σε όλες τις δημοσκο-
πήσεις και έγινε απτή στο μεγάλο φετινό συλλαλητήριο
της ΔΕΘ στις 11 του Σεπτέμβρη. 

Η κυβέρνηση επέλεξε συνειδητά να θάψει επικοινω-
νιακά την Σύνοδο για να αποφύγει τα ευαίσθητα σόναρ
των πυρόπληκτων, των περιβαλλοντικών κινημάτων και
των σωματείων που ενεργοποιούνται σε όλη τη χώρα
γιατί φοβόταν ότι θα βρεθεί για ακόμη μια φορά περι-
κυκλωμένη από την μαζική οργή. Δεν θα το ήθελαν αυ-
τό άλλωστε ούτε οι προσκεκλημένοι της που στάθηκαν
εξίσου ανίκανοι να αντιμετωπίσουν ανάλογες κατα-
στροφές στις δικές τους χώρες. Μια ακόμη απόδειξη
για το πόσο υποκριτές αλλά και πόσο φοβισμένοι είναι. 

ΧΑΛΚΙΔΑ  Ενότητα και επιμονή
Την Παρασκευή

17/9 την ίδια ώρα
που στο κέντρο της
Αθήνας συγκεντρώ-
νονταν οι διαδηλωτές
ενάντια στους Med9
γινόταν συγκέντρωση
των πυρόπληκτων της
Βόρειας Εύβοιας έξω
από την Περιφέρεια
στην Χαλκίδα. 

«Δεν έχουμε καμία
εμπιστοσύνη ούτε στις εξαγγελίες των κυβερνητικών παραγόντων ούτε στις
υποσχέσεις διαφόρων εντολοδόχων τους ούτε στις περιφερειακές και δημοτικές
αρχές. Το τελευταίο διάστημα ζήσαμε μία συνεχόμενη κοροϊδία. Πότε με την
ανάθεση των αντιδιαβρωτικών έργων σε αναδόχους – χορηγούς επιχειρηματι-
κούς ομίλους, πότε με την κατακόρυφη μείωση των υποσχόμενων μισθωμάτων
για τα αντιδιαβρωτικά έργα, πότε με την ένταξη μας σε διάφορα προγράμματα
αμφισβητούμενης εξασφάλισης του εισοδήματος μας» είπε στον χαιρετισμό του
ο Βαγγέλης Γεωργαντζής, πρόεδρος του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών – Δα-
σεργατών Ευβοίας.

«Γνωρίζουμε πως η ενότητά, η αλληλεγγύη, η οργάνωση στη βάση, η συλλογι-
κή οργή, η επιμονή και η αγωνιστικότητά μας είναι τα όπλα μας ώστε να μην ερη-
μώσει και φτωχοποιηθεί περαιτέρω ο τόπος μας. Γνωρίζουμε πως όταν το ποτάμι
της λαϊκής οργής φουσκώνει κανένα αντιπλημμυρικό έργο δεν σώζει καμία κυ-
βέρνηση» ανέφερε στο κάλεσμά της η Συνέλευση Αγώνα Βόρειας Εύβοιας.

Οι απαγορεύσεις δεν περνάνε

17/9, Χαλκίδα
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Στην κοινή τους διακήρυξη για την κλιμα-
τική αλλαγή και το περιβάλλον στη Με-
σόγειο οι εννέα χώρες που συμμετείχαν

στην διάσκεψη της Αθήνας εξέφρασαν την
«κοινή πεποίθησή τους πως η επείγουσα και
φιλόδοξη παγκόσμια δράση -σε εθνικό, περι-
φερειακό και τοπικό επίπεδα, και με τη συμμε-
τοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως
της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού
τομέα- είναι πλέον, περισσότερο από ποτέ,
αναγκαία για την αντιμετώπιση της κλιμακού-
μενης κλιματικής και περιβαλλοντικής κρίσης».

Η διακήρυξη, ακολουθώντας την πεπατημέ-
νη παρόμοιων συνόδων, βρίθει από γενικόλο-
γες δεσμεύσεις και εκκλήσεις για το κλίμα. Οι
ηγέτες των χωρών της Μεσογείου, που με τις
πολιτικές τους έκαψαν φέτος τον Αύγουστο τα
δάση της Μεσογείου και άφησαν δύο πετρε-
λαιοκηλίδες να εξαπλώνονται στην Ανατολική
Μεσόγειο, μίλησαν για «πράσινη ανάπτυξη»
και «γαλάζια οικονομία». Ο Μητσοτάκης και ο
Μακρόν, που κάθε τρεις και λίγο αμολάνε
τους στόλους και τα μαχητικά τους στη Μεσό-
γειο με διακύβευμα τις εξορύξεις ορυκτών
καυσίμων και τις ΑΟΖ… Ο Μακρόν… 

Που τις ίδιες μέρες έσπευσε να αποσύρει
τον πρεσβευτή του από τις ΗΠΑ όταν έμαθε
ότι τελικά η Αυστραλία θα πάρει από τις ΗΠΑ,
πυρηνοκίνητα και όχι τα γαλλικά συμβατικά
πετρελαιοκίνητα υποβρύχια. Αλλά δεν σκέφτη-
κε όταν ανέλαβε την κυβέρνηση το 2017 να
πράξει το ίδιο απέναντι στον Τραμπ και την
άρνησή του να συμμετέχει στη Σύνοδο του
Παρισίου για το κλίμα.   

Θα μπορούσε να συνεχίσει κανείς για τις αν-
τίστοιχες πομπές όλων των ηγετών του ευρω-
παϊκού νότου που έχουν το θράσος να αυτοα-
ποκαλούνται ενόψει της Συνόδου σαν οι «πρω-
τοπόροι» του αγώνα ενάντια στην κλιματική
αλλαγή αλλά αξίζει να κρατήσουμε όσα ομο-
λόγησε η ευρωπαϊκή επίτροπος Φον Ντερ Λάι-
εν στο ΑΠΕ ΜΠΕ: 

«Η Ευρωπαϊκή "Πράσινη Συμφωνία" επικεν-
τρώνεται σε δύο πράγματα: αφενός στις επεν-
δύσεις και την καινοτομία για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, αφετέρου στην αποζη-
μίωση προς την κοινωνία, διότι η μετάβαση
πρέπει να είναι ακριβής και δίκαιη» τόνισε. «Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ δραστήριος
και πολύ φιλόδοξος Βλέπω δύο εξαιρετικά πε-
δία: το πρώτο αφορά τις μεταρρυθμίσεις που
κάνουν ο Έλληνας πρωθυπουργός και η κυ-
βέρνησή του στην Πολιτική Προστασία, σχετι-
κά με την αντιμετώπιση κλιματικών καταστρο-
φών. Και, φυσικά, το δεύτερο πιο σημαντικό
βήμα είναι ότι από τα 30 δισ. ευρώ που φέρνει
το Ταμείο Ανάκαμψης (NextGeneration EU)
στην Ελλάδα, σχεδόν το 40% θα επενδυθεί σε
"πράσινα" έργα».

Τα είπε όλα η επίτροπος. Το μόνο που εν-
διαφέρει την ίδια και την ΕΕ είναι η «συμμετο-

χή» και η «αύξηση της ανταγωνιστικότητας
του ιδιωτικού τομέα» στο επενδυτικό πάρτι
του ταμείου ανάκαμψης. Για άλλη μια φορά
χρυσώνει το χάπι υποσχόμενη ότι τάχα αυτή η
αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα μεταφρα-
στεί σε «αποζημίωση προς την κοινωνία». Αλλά
επειδή ανταγωνιστικότητα υπάρχει και εντός
της ΕΕ σπεύδει να καθησυχάσει τις χώρες του
νότου ότι η μοιρασιά «θα είναι ακριβής και δί-
καιη». Και μετά βαφτίζει «εξαιρετικό» πεδίο
του Μητσοτάκη την πολιτική προστασία – δη-
λαδή την ‘προστασία’ των «sms εκκενώστε,
μείνετε σπίτι, κλείστε τα παράθυρα» σαν την
απάντηση στις κλιματικές καταστροφές! 

Αλλά ας δούμε τι πραγματικά συμβαίνει με
τα «δώρα» του ταμείου ανάκαμψης.       

Η κυβέρνηση κομπάζει για τα 30,5 δις ευρώ
που θα πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης και
τάχα θα σώσουν το περιβάλλον και θα οργα-

νώσουν την μετάβαση στην «πράσινη οικονο-
μία». Στην πραγματικότητα αυτό που ετοιμάζει
είναι ένα πάρτι για μεγαλοκαρχαρίες. Από τα
30,5 δις ευρώ που στα χαρτιά αναμένεται να
πάρει το ελληνικό κράτος μέχρι το 2030 μόνο
τα 17,8 δις θα είναι επιχορηγήσεις και από αυ-
τά μόνο τα 6,2 δις θα είναι για την λεγόμενη
«πράσινη μετάβαση». 

Τα υπόλοιπα 12,7 δις που υπόσχεται το τα-
μείο -σχεδόν το 40%- θα είναι χρηματοδοτή-
σεις από νέα δάνεια (που ξέρουμε πολύ καλά
ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν στο τέλος και
ποιοι θα «ενισχυθούν» από αυτά). Όπως δια-
βάζουμε στον capital.gr “μέσα στον Σεπτέμ-
βριο θα πρέπει να υπογράψουν και οι εμπορι-
κές τράπεζες τη συμμετοχή τους στο Ταμείο
Ανάκαμψης ώστε να αρχίζουν να συλλέγουν
και να αξιολογούν ιδιωτικές επενδύσεις που
θα ενισχυθούν από τα δάνεια των 12,7 δισ. του
Ταμείου”. Τράπεζες, κατασκευαστικές και
ενεργειακοί κολοσσοί, δηλαδή, που δίπλα στα
ορυκτά καύσιμα έχουν προσθέσει τα τελευ-
ταία χρόνια και τις «πράσινες επενδύσεις». 

Προς το παρόν, βέβαια, η ελληνική κυβέρνη-
ση έχει πάρει στο χέρι μια προκαταβολή 4 δις
ευρώ τον Αύγουστο που επιμερίζεται σε: 2,4
δις ευρώ από επιχορηγήσεις (εκ των οποίων
έχει χρησιμοποιήσει το 1,4 δις για 12 έργα εκ
των οποίων κανένα δεν αφορά το περιβάλλον).
Και σε 1,6 δισ. ευρώ από τα δάνεια του προ-
γράμματος «που θα πρέπει να περιμένουν μέ-
χρι να εγκριθούν ιδιωτικές επενδύσεις». Σημει-
ωτέον ότι η καταβολή της κάθε επόμενης δό-
σης μέχρι το 2030 θα συνοδεύεται από δεκά-
δες όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει
να πληρούνται κάθε φορά ώστε να εκταμι-
εύονται τα χρήματα. 

Απ’ όπου και αν το πιάσεις, μοιάζει άνθρα-
κας ο θησαυρός.

Γιώργος Πίττας

Ησυμφωνία AUKUS ανάμεσα σε
ΗΠΑ, Βρετανία και Αυστραλία

προκειμένου να ενισχύσουν με μέσα
και τεχνογνωσία την τελευταία για
να φτιάξει οκτώ πυρηνοκίνητα υπο-
βρύχια είχε σαν αποτέλεσμα ο Μα-
κρόν να αποσύρει τους πρεσβευτές
της Γαλλίας από τις ΗΠΑ και την Αυ-
στραλία (καταγγέλλοντας για οπορ-
τουνισμό την βρετανική κυβέρνηση)
καθώς η Αυστραλία ακύρωσε την
παραγγελία δώδεκα συμβατικών πε-
τρελαιοκίνητων υποβρυχίων από την
Γαλλία.

Αλλά όπως γράφει στην εβδομαδι-
αία στήλη του στην εφημερίδα So-
cialist Worker ο Άλεξ Καλλίνικος:
«Την πραγματική σημασία της συμ-
φωνίας συμπυκνώνει ο τίτλος των Fi-
nancial Times: “Για τον Μπάιντεν -και
την Αμερική- από εδώ και στο εξής,
βασικά είναι η Κίνα”. H συμφωνία
AUKUS αποτελεί ένα μεγάλο βήμα
εμπρός προς ένα πραγματικό ψυχρό
πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην
Κίνα». 

Τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια θα
δώσουν την δυνατότητα στην Αυ-
στραλία (που μετά τις ΗΠΑ αποτελεί
έναν από τους μεγαλύτερους διε-

θνείς εμπορικούς εταίρους της Κί-
νας με 68 δις δολάρια εξαγωγές 50
δις εισαγωγές) σε συνεργασία με τα
αμερικάνικα και τα βρετανικά αερο-
πλανοφόρα, να ελέγχει από κοντά,
χωρίς να εντοπίζεται, τις ακτές της
Ασίας. Ενώ η Κίνα από τη μεριά της
ήδη επενδύει σε μια γρήγορα ανα-
βάθμιση του πολεμικού της ναυτι-
κού. 

Σύμφωνα με τον  Ζου Φενγκ καθη-
γητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπι-
στήμιο του Πεκίνου, «η πολιτική της
διακυβέρνησης Μπάιντεν είναι τραμ-
πισμός χωρίς τον Τραμπ και συνεχί-
ζει τη στρατηγική στριμώγματος της
Κίνας», μια στρατηγική που είχε ξε-
κινήσει νωρίτερα με την «στροφή
προς την Ασία» του Μπάρακ Ομπά-
μα. Οι ΗΠΑ και η Αυστραλία συμμε-
τέχουν επίσης στην “Quad”, το νέο
αντικινεζικό μπλοκ που δημιουργή-
θηκε με την στήριξη του Τραμπ αλ-
λά και του Μπάιντεν στον Ινδο-Ειρη-

νικό ωκεανό με τη συμμετοχή της Ιν-
δίας και της Ιαπωνίας και αναμένεται
να συνεδριάσει μέσα στις επόμενες
μέρες. 

Κλιμάκωση
Η κλιμάκωση του ανταγωνισμού

που προκαλούν οι πρωτοβουλίες
του Μπάιντεν και των συμμάχων του
στον Ειρηνικό, δείχνουν ότι πίσω
από το «προοδευτικό» προφίλ που
έχει καλλιεργήσει στο εσωτερικό
των ΗΠΑ ο Μπάιντεν, παραμένει ένα
γεράκι του πολέμου, συνεχίζοντας
την πολιτική των προκατόχων του
και δείχνοντας ότι είτε με Ρεπουμ-
πλικάνους είτε με Δημοκρατικούς, η
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ χαρα-
κτηρίζεται από συνέχεια. Όσον αφο-
ρά δε, στην υποτιθέμενη «στροφή»
Μπάιντεν πάνω στο ζήτημα της κλι-
ματικής αλλαγής και των εξαγγελιών
περί «διεθνούς συνεννόησης» – το
μόνο που αυτή δεν χρειαζόταν ήταν

ένας νέος ψυχρός πόλεμος μεταξύ
των πρωταθλητών της μόλυνσης του
πλανήτη.

Με την συμφωνία ΑUKUS, οι ΗΠΑ
επιχειρούν να περάσουν (μετά την
ταπεινωτική αποχώρηση από το Αφ-
γανιστάν που έβαλε την ταφόπλακα
στις αμερικάνικες φιλοδοξίες ενός
«νέου αμερικανικού αιώνα» στην Μέ-
ση Ανατολή σε ένα «νέο αμερικανικό
αιώνα» στην Νοτιοανατολική Ασία
επιχειρώντας νέα μέτωπα και συμ-
μαχίες. «Η συμφωνία AUKUS αποτε-
λεί μια δυνατή υπενθύμιση ότι ο
αμερικάνικος ιμπεριαλισμός απέχει
πολύ από το να έχει τελειώσει» γρά-
φει χαρακτηριστικά ο Άλεξ Καλίνι-
κος. 

Αλλά την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ
επιχειρούν αυτήν την φυγή προς τα
μπρος, νέα προβλήματα κάνουν την
εμφάνισή τους. Αν για τον Μπόρις
Τζόνσον, η συμφωνία ήταν ένα ερ-
γαλείο για να προβάλει νέους ορί-

ζοντες για τον βρετανικό καπιταλι-
σμό μετά από το μπρέξιτ, δεν ισχύει
το ίδιο -προφανώς για την Γαλλία-
αλλά και για όλες τις χώρες της ΕΕ
που ούτε ενημερώθηκαν ούτε ρωτή-
θηκαν ούτε προσκλήθηκαν στους
νέους αμερικανικούς σχεδιασμούς,
έχοντας κατά καιρούς αντισταθεί
στις αμερικανικές απόπειρες να τις
εντάξει στις αντικινεζικές της εκ-
στρατείες. 

Τις ανησυχίες για τις συνέπειες
της νέας κατάστασης για την Ελλά-
δα – την κατά τον πρόεδρο Σι Τζι
Πινγκ «στρατηγικό εταίρο της Κί-
νας»- έγραψε σε άρθρο του στην
Καθημερινή ο πρώην υπουργός και
νυν βουλευτής της ΝΔ Κουμουτσά-
κος: «Όλα δείχνουν ότι ξεκινάει μια
νέα περίοδος ευρείας, πολύπλοκης
και σοβαρής διεθνούς διελκυστίν-
δας. Το κοινό συμφέρον απαιτεί, ο
Ατλαντικός να παραμείνει γέφυρα
και όχι χάσμα μεταξύ των δύο ακτών
του. Στα νέα δεδομένα, η Ελλάδα εί-
ναι υποχρεωμένη να πορευτεί συν-
δυάζοντας αρμονικά τη διπλή της
διάσταση, την Ευρωπαϊκή και την
Ατλαντική. Αυτό θα γίνεται όλο και
πιο σύνθετο».

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ AUKUS

Όλα του γάμου δύσκολα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ EUMED

Άνθρακες ο θησαυρός



Το 49ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο
έκλεισε το βράδυ της Κυριακής 19/9 με
την παρουσίαση της έκδοσης του Μαρ-

ξιστικού Βιβλιοπωλείου «Το 1821 και οι αστι-
κές επαναστάσεις». Στην κατάμεστη Σκηνή 1
μίλησαν για το βιβλίο ο Τάσος Κωστόπουλος,
ερευνητής και δημοσιογράφος στην ΕφΣυν
και οι συγγραφείς Σταυρούλα Πανίδου και Λέ-
ανδρος Μπόλαρης, ενώ διαβάστηκε το κείμε-
νο που έστειλε ο καθηγητής Ιστορίας στο Ιό-
νιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Πιζάνιας, που λόγω
προσωπικού κωλύματος δεν μπόρεσε να πα-
ρευρεθεί. Τη συζήτηση συντόνισε η Κατερίνα
Πατρικίου, γραμματέας του συλλόγου εργα-
ζομένων του νοσοκομείου Αγ. Σάββας.

«Η ανάγνωση του πολύ ενδιαφέροντος συλ-
λογικού τόμου τον οποίο συζητάμε σήμερα,
μου επανέφερε κάποιες παλαιότερες γενικές
αναλύσεις σχετικά με το επαναστατικό φαινό-
μενο εν γένει και ακριβέστερα την ιστορικότη-
τά του», τόνισε ο Πέτρος Πιζάνιας. «Γνωρίζου-
με ότι κάθε επανάσταση αποτελεί την κολοσ-
σιαία προσπάθεια αρχικά λίγων, της πρωτοπο-
ρίας, και αμέσως μετά πολλών ανθρώπων να
αλλάξουν τον ρου της ιστορίας τους και μαζί
το κοινωνικό της περιεχόμενο. Αν οι μάζες δεν
εισβάλλουν στο προσκήνιο της ιστορίας ενερ-
γά, δεν μπορούμε να μιλάμε για επαναστατικό
φαινόμενο… Επειδή η ανθρώπινη πράξη δεν
είναι ποτέ αφηρημένη, η σύγκρουση των επα-
ναστατικών φορέων με τις δυνάμεις του πα-
ρελθόντος αποκτά συγκεκριμένα αντικείμενα.
Αυτά γενικευτικά είναι δύο: ο έλεγχος της πο-
λιτικής εξουσίας και ο έλεγχος της γης εφό-
σον πρόκειται για αγροτικές κοινωνίες… Από
τις τέσσερις πρώτες νεοτερικές επαναστά-
σεις, την Αγγλική το 1640 έως την Ελληνική το
1821, περνώντας φυσικά από την Αμερικανική
και την Γαλλική, τα αποτελέσματα ως προς τη
μορφή του κράτους όπως και την κοινωνική
διανομή της γης, ήταν πολύ διαφορετικά.
Ωστόσο, η Ελληνική φαίνεται ότι κράτησε τα
σκήπτρα της υψηλότερης κοινωνικής δικαιο-
σύνης στο αγροτικό ζήτημα. Έτσι μαζί με τα
πολιτικά δικαιώματα όπως καθιερώθηκαν στην
Επανάσταση και επανακατακτήθηκαν το 1844,
κατέληξαν να σχηματίσουν μια κοινωνία πολι-
τών μικρών, κυρίως, ιδιοκτητών παραγωγών
και μια άρχουσα τάξη στηριγμένη στον εμπο-
ρικό καπιταλισμό της εποχής».

Απειλή
«Είναι προφανές ότι για το ελληνικό κράτος

και την άρχουσα τάξη, οι επαναστατικές ρίζες
της δημιουργίας αυτού του κράτους εκλαμβά-
νονται σήμερα ως απειλή», συνέχισε ο Τάσος
Κωστόπουλος. «Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαί-
ρεση. Το ίδιο συμβαίνει με κάθε άρχουσα τά-
ξη, όπως φάνηκε και στα 200 χρόνια της Γαλ-
λικής Επανάστασης, δίνοντας και την αφορμή
για τη συγγραφή των δύο μεγαλύτερων κειμέ-
νων του βιβλίου που παρουσιάζουμε, δηλαδή
των συμβολών του Άλεξ Καλλίνικος και του
Κρις Χάρμαν… Το κοινό χαρακτηριστικό που
διαπερνά αυτόν τον τόμο είναι η υπενθύμιση
αφ’ ενός του επαναστατικού χαρακτήρα και
αφ’ ετέρου του ταξικού περιεχομένου των
αστικών επαναστάσεων. Το βιβλίο απαντά στις
ενστάσεις που προβάλει η αντιμαρξιστική και
αντιδραστική ιστοριογραφία: τη σχετική απο-
σύνδεση της τάξης που διεξάγει την επανά-
σταση από το στρατηγικό χαρακτήρα αυτής
της τελευταίας και, δεύτερο, το γεγονός ότι
τα ειδοποιά χαρακτηριστικά των τάξεων και
των στρωμάτων που συγκροτούν το επανα-

στατικό υποκείμενο σε μια αστική επανάσταση
καθορίζουν τη μορφή και τα όρια της αστικής
εξουσίας μέσω συμβιβασμών της κάθε αστι-
κής τάξης με τους συμμάχους της στην επα-
νάσταση…».

«Ο τίτλος του βιβλίου προκαθορίζει και το
περιεχόμενό του», είπε η Σταυρούλα Πανίδου.
«Το πώς η Ελληνική Επανάσταση συνδέεται
με το διεθνές επαναστατικό περιβάλλον του
18ου και 19ου αιώνα. Τα τρία κείμενα του βι-
βλίου για το 1821 επικεντρώνουν στο γιατί μι-
λάμε για μια επανάσταση που είχε στόχο να
δημιουργήσει ένα σύγχρονο, για την εποχή,
εθνικό αστικό κράτος. Η ελληνική αστική τάξη,
μη μπορώντας να προωθήσει τα συμφέροντά
της, ως τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, γίνεται ο πυρήνας, οργανώνει αυτή την
εξέγερση, αυτό φαίνεται και από τη σύσταση
της Φιλικής Εταιρείας. Δεν ήταν όλοι οι Έλλη-
νες ενωμένοι σε ένα σώμα. Υπήρχε η αστική
τάξη, οι αγρότες, οι ναύτες που έκαναν την
επανάσταση, υπήρχε και η πλειοψηφία των
κοτζαμπάσηδων και της εκκλησιαστικής ιε-
ραρχίας που ήταν ενσωματωμένοι στο σουλ-
τανικό καθεστώς και στις δομές του με τα
προνόμιά τους. Εδώ βρίσκεται και η ρίζα του
εμφύλιου πόλεμου το 1824-26, στο ότι αυτά
τα στρώματα ήθελαν ακόμα και στον οποιοδή-
ποτε νέο κρατικό σχηματισμό να έχουν εξα-
σφαλίσει τα προνόμια που είχαν και πριν. Γι’
αυτό και δεν είχαν πρόβλημα με τη συμβιβα-
στική πρόταση της Τσαρικής Ρωσίας να φτια-
χτεί ένα «προτεκτοράτο» στα πλαίσια της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η αστική τάξη,

όμως, ήθελε ένα δικό της ανεξάρτητο κράτος
για να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα».

«Ο πρώτος λόγος που εκδώσαμε αυτό το βι-
βλίο είναι η σύγκρουση με την εθνική ιστοριο-
γραφία», ξεκίνησε ο Λέανδρος Μπόλαρης.
«Ότι λίγο πολύ μιλάμε για ένα τρισχιλιόχρονο
ελληνικό έθνος που ξύπνησε το 1821. Η πρώ-
τη σύγκρουση με αυτό το αφήγημα ήρθε το
1924 με την έκδοση του βιβλίου του Γιάννη
Κορδάτου ‘Η κοινωνική σημασία της ελληνι-
κής επαναστάσεως’, όπου ο Κορδάτος έκανε
την εξής βασική διαπίστωση: ότι το ’21 ήταν
έργο μιας αστικής τάξης που ξεσήκωσε τον
κόσμο για να ανατρέψει μια παρακμάζουσα

φεουδαρχική κυριαρχία της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Αν χαθεί αυτό, δεν μπορείς να
βρεις προσανατολισμό για να ερευνήσεις
ιστορικά το τι έγινε το 1821. Τη χρειαζόμαστε
αυτή τη συζήτηση που άνοιξε με ένα τιτάνιο
για την εποχή του έργο ο Κορδάτος, έχοντας
ελάχιστες πηγές στη διάθεσή του. 

Επαναστατικός πόλεμος
Ο δεύτερος λόγος που θέλαμε να ανοίξου-

με συζήτηση με αυτή την έκδοση, είναι η σύγ-
κρουση με πιο πρόσφατες εκδοχές της εθνι-
κής ιστοριογραφίας που, ναι μεν θεωρούν ξε-
περασμένους τους μύθους για κρυφό σχολιό
κλπ, αλλά θεωρούν το ‘21 μια φιλελεύθερη ευ-
ρωπαϊκή επανάσταση, όχι μια κοινωνική. Μια
κοινωνία καθυστερημένη που την ‘έσωσαν’ οι
ευρωπαίοι φίλοι μας στο Ναβαρίνο το 1827,
και από τότε προσπαθεί να ‘εκσυγχρονιστεί’. 

Αγνοούν το ταξικό περιεχόμενο και έτσι δεν
μπορούν να ερμηνεύσουν και την ιστορία.
Όμως, η αστική τάξη που αναπτύχθηκε τον
18ο αιώνα γέννησε επαναστάτες διανοούμε-
νους, σαν τον Ρήγα. Η Φιλική Εταιρία ήταν μια
οργάνωση που έβαλε στόχο να ανατρέψει μια
αυτοκρατορία. Το 75% των μελών της ανήκαν
σε τρεις κατηγορίες: έμποροι, καραβοκύρη-
δες, διανοούμενοι. Αυτό ήταν το 1821, ένας
επαναστατικός πόλεμος που, στις πιο δύσκο-
λες στιγμές του, αυτή η επαναστατική ηγεσία
χρειάστηκε να στηριχθεί στους ‘από κάτω’ για
να συνεχίσει τον πόλεμο και να τους υποσχε-
θεί ότι στο νέο κράτος θα έχουν γη και πολιτι-
κές ελευθερίες. Για να εξηγήσουμε την επανά-
σταση χρειαζόμαστε τα εργαλεία του μαρξι-
σμού, του ιστορικού υλισμού».

«Σήμερα οι δυνατότητες για τη συζήτηση αυ-
τή είναι μεγαλύτερες», τόνισε στην παρέμβασή
του στη συζήτηση που ακολούθησε ο Πάνος
Γκαργκάνας.  «Βγήκανε πολλά βιβλία, γραφτή-
κανε πολλά άρθρα, έχουμε προχώρημα από
άποψη ιστοριογραφίας. Δημιουργήθηκε άφθο-
νο υλικό για να πάμε τη συζήτηση για το 1821
και τις αστικές επαναστάσεις παραπέρα. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει προχώρημα και
στην αριστερή ιστοριογραφία. Στην αντιπαρά-
θεση Κορδάτος ή Ζεύγος-Ζαχαριάδης, όλοι πια
μέσα στην Αριστερά δίνουν το δίκιο στον Κορ-
δάτο. Έχουμε προχώρημα που πρέπει να το
δουλέψουμε. Το βιβλίο που συζητάμε είναι μια
πρώτη συμβολή σε αυτή την κατεύθυνση, ακρι-
βώς γιατί προσπαθεί να τοποθετήσει την επα-
νάσταση στο ευρύτερο πλαίσιο της μετάβασης
από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό».

Κώστας Πίττας

BIBΛΙΟ εργατικη αλληλεγγυη 

Την πιο πετυχημένη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο κατέγραψε φέ-
τος το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Σε δυόμιση βδομάδες πουλήθηκαν 380 βιβλία, αριθ-

μός διπλάσιος από ότι συνήθως τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η επιτυχία ήταν αντανάκλα-
ση των έντονων αριστερών αναζητήσεων του κόσμου που πλημμύριζε κάθε βράδυ το Ζάπ-
πειο.

Το φετινό Φεστιβάλ Βιβλίου ήταν από τα πιο μαζικά, με χαρακτηριστικό την έντονη πα-
ρουσία της νεολαίας. Το περίπτερο 53 του ΜΒ έγινε κέντρο, ολόκληρες παρέες στέκον-
ταν, ξεφύλλιζαν τα βιβλία μας, ρωτούσαν να μάθουν για το βιβλιοπωλείο, άνοιγαν κάθε εί-
δους συζήτηση, τόσο που κάποιες στιγμές ήταν δύσκολο να ανταποκριθούμε σε όλους
ταυτόχρονα: ερωτήματα για το 1821, για τη γυναικεία καταπίεση, για την ισλαμοφοβία και
την αντιφασιστική και αντιρατσιστική πάλη, για την Κούβα και το Αφγανιστάν, τον Τρότσκι
και τη Ρόζα, τη μαρξιστική παράδοση συνολικά.

Πρώτα σε πωλήσεις ήταν «Το 1821 και οι αστικές επαναστάσεις», η «Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ», «Η πάλη για την απελευθέρωση των γυναικών», το «Μαρξισμός, Θεωρία και
Πράξη», «Ο Μαρξισμός του Τρότσκι», «Η Καταδίκη» της Χρυσής Αυγής, το «Αναρχισμός,
μια μαρξιστική κριτική», το «Πανδημία-Κλιματική αλλαγή», «Η πάλη ενάντια στην ισλαμο-
φοβία» και το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω.

Το 1821 και οι αστικές
επαναστάσεις

Στο πάνελ των ομιλητών από αριστερά προς τα δεξιά οι Τ. Κωστόπουλος, Σ. Πανίδου, Λ. Μπόλαρης.

Η κατάμεστη Σκηνή 1 στη διάρκεια της παρουσίασης. Φωτό: Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Φωτό: Δημήτρης Μπουρνούς
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