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ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ 
ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ Γυρίστε στις

σελίδες 3, 4, 5

24/9, Γύρος του θριάμβου των απεργών της efood. Φωτό: Μάνος Νικολάου

2 ΟΚΤΩΒΡΗ
Από το Τέξας 
ως την Αθήνα

Γυρίστε στις σελίδες 6, 7

9 ΟΚΤΩΒΡΗ
ΝΑΙ στους πρόσφυγες
ΟΧΙ στους φασίστες

Γυρίστε στις σελίδες 8, 9, 10, 11

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
STOP στις απολύσεις

Γυρίστε στις σελίδες 12, 13



Ένα παράδειγμα του μεγέθους του ξεπουλήματος που
συντελείται μας δίνει και η ανακήρυξη στις 23/9 της

Spear WTE Investments Sarl, μέλους του αυστραλιανού
Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA)
από την ΔΕΗ ως προτιμητέου επενδυτή για την πώληση
του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ. Όπως αναφέρει σε
άρθρο του ο συνδικαλιστής στη ΔΕΗ Νίκος Φωτόπουλος: 

«Το ποσό που θα καταβάλει το αυστραλιανό fund είναι
1,3 δις… Η πραγματική αξία του ΔΕΔΔΗΕ έχει τεράστια
απόσταση από την αναπόσβεστη αξία των παγίων του που
παραπλανητικά χρησιμοποιούν για να πουν ότι το ποσό
της πώλησης αντιστοιχεί σε αποτίμηση 1,45 φορές την
αξία του. Η πραγματική αποτίμηση της αξίας του είναι πά-
νω από 12 δις ευρώ καθώς… η πραγματική αξία του εναέ-
ριου δικτύου είναι 5,7 δις ευρώ. Αν λάβει κανείς υπόψη του
ότι ο ΔΕΔΔΗΕ εκτός από το εναέριο δίκτυο έχει άλλα
26.000 χιλιόμετρα υπόγειο δίκτυο θα δει ότι πρέπει να
προσθέσει στην αξία του ΔΕΔΔΗΕ άλλα 2,3 δις. Εάν λάβει

υπόψη του ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει 163.431 μετασχηματιστές
χαμηλής τάσης θα δει ότι πρέπει να προσθέσει στην αξία
του ΔΕΔΔΗΕ άλλο 1,14 δις. Εάν λάβει υπόψη του ακόμη
ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει 241 Υποσταθμούς-ΚΥΤ υψηλής τάσης
με πάνω από 500 μετασχηματιστές που ο καθένας κοστίζει
δεκάδες εκ. ευρώ, ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει 993 χιλιόμετρα δί-
κτυο υψηλής τάσης που κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια ευ-
ρώ και ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει στην κατοχή του τεράστιες εδα-
φικές εκτάσεις, εκατοντάδες οικόπεδα φιλέτα και χιλιάδες
κτίρια - στα ήδη μέχρι στιγμής 9,4 δις πρέπει να προσθέσει
πολλά δις ακόμη».
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ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Είναι ο καπιταλισμός,
ηλίθιοι!

Αρπάζουν περιουσία
10 δις για 1,3 δις

Την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη με-
τά το ξεδιάντροπο ξεπούλημα του ΔΕΔΗΕ στα αυστραλιανά
funds προχωράει στην ιδιωτικοποίηση μέσω αύξησης μετοχι-

κού κεφαλαίου της ΔΕΗ, στη Βρετανία αναδεικνύονται με τον πιο
ζοφερό τρόπο οι συνέπειες της ιδιωτικοποίησης της ενέργειας από
την εποχή της Θάτσερ μέχρι σήμερα.

«Ακόμα δύο βρετανικές εταιρείες παροχής φυσικού αερίου, η
Avro Energy και η Green, κήρυξαν πτώχευση, ανεβάζοντας το σύνο-
λο στις έξι μέχρι στιγμής στην κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση που
βιώνει το Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει στο ρεπορτάζ της στην DW
η Ζωή Κατζαγιαννάκη από το Λονδίνο. «Πλέον 1,5 εκατομμύριο κα-
ταναλωτές βρίσκονται προς αναζήτηση νέου -και πιθανότατα ακρι-
βότερου- παρόχου, καθώς κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
ενέργειας δεν μπορούν να επιβιώσουν στο ράλλυ των τιμών στο φυ-
σικό αέριο. ...Η βρετανική κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική από
φορείς της αγοράς, καθώς συνειδητά έχει αφήσει τις πιο αδύναμες
εταιρείες ενέργειας αβοήθητες, ενώ φαίνεται πως η βασική στρατη-
γική της είναι να «τζογάρει» στο ότι οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας
θα απορροφήσουν όλους τους πελάτες και θα αντέξουν την κρίση».

«Η βρετανική οικονομία βρίσκεται μπροστά σε μια ξαφνική και βα-
θιά κρίση καθώς οι τιμές του φυσικού αέριου αυξάνονται με ρα-
γδαίο ρυθμό», διαβάζουμε στην εφημερίδα Socialist Worker. «Υπάρ-
χει πλέον ένα μεγάλο ρίσκο ο πανικός να εξελιχθεί σε ντόμινο κα-
θώς η κρίση απειλεί να απλωθεί και στις μεγαλύτερες εταιρίες ενέρ-
γειας – αλλά και σε εταιρίες τροφίμων και άλλες που εξαρτώνται
από το αέριο. Οι προειδοποιήσεις που δέχονται οι υπουργοί είναι
ότι από τις 55 (!) εταιρίες που αφορούν τον κλάδο της ενέργειας, πι-
θανά μόνο 6 με 10 θα είναι ανοιχτές στο τέλος του χρόνου.  

Ιδιωτικοποιήσεις
Αυτό είναι το τελικό παράγωγο της πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων

των δημόσιων επιχειρήσεων που προώθησαν οι κυβερνήσεις των
Τόρυδων και των Εργατικών. Όταν τη δεκαετία του ’80 η Θάτσερ ξε-
κινούσε το ξεπούλημα της British Gas και των εταιριών ηλεκτρικής
ενέργειας στα χρηματιστήρια υποστήριζε ότι δημιουργούσε μια
“δημοκρατία των μετόχων”. Στην πραγματικότητα οι επενδυτές άρ-
παξαν όλα τα κέρδη και ο κόσμος που πλήρωνε όλο και ακριβότερα
κινδυνεύει να μείνει χωρίς ρεύμα». 

Οι μικρότερες «ευέλικτες» εταιρίες (που κλείνουν σήμερα στην Βρε-
τανία) τα προηγούμενα χρόνια καμάρωναν, αλλά το έκαναν αυτό χω-
ρίς να έχουν το οικονομικό απόθεμα ώστε να εξασφαλίσουν την απα-
ραίτητη ενέργεια για τους καταναλωτές τους αν κάτι πήγαινε στραβά. 

«Για ένα διάστημα αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να ανταγωνί-
ζονται τις μεγάλες εταιρίες με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να
πλουτίσουν θεαματικά», συνεχίζει το Socialist Worker. «Οι υπουργοί
της κυβέρνησης επανειλημμένα μας έλεγαν ότι αυτό είναι ένα παρά-
δειγμα για το πως η ελεύθερη αγορά και ο ανταγωνισμός λειτουρ-
γούν προς όφελος όλων, ότι ο καθένας μπορούσε πλέον να επιλέξει
τα φθηνότερα συμβόλαια. Αλλά έφτασε μια αύξηση των τιμών αγο-
ράς του αερίου ώστε αυτές οι εταιρίες να χρεοκοπήσουν και εκα-
τομμύρια άνθρωποι να ψάχνουν για ενέργεια. Και τώρα θέλουν να
φτιάξουν μια “κακή” τράπεζα για να απορροφήσουν τα χρέη των μι-
κρών και να σώσουν τις μεγάλες, για τις οποίες ετοιμάζουν και επι-
πλέον επιδοτήσεις για να τις υποστηρίξουν…» 

Αναζητoύν τώρα οι «ειδικοί αναλυτές» στην Βρετανία, με τις 55
εταιρίες ενέργειας, ποια είναι η «παροδική» πάντα αιτία που φταίει
για το ξέσπασμα της κρίσης. Μην είναι η αύξηση της παγκόσμιας
ζήτησης φυσικού αερίου μετά την πανδημία, μην είναι οι κλειστές
λόγω συντήρησης πλατφόρμες εξόρυξης φυσικού αερίου στη Β.
Θάλασσα, μην είναι σαμποτάζ του Πούτιν, μην είναι τα (κακά πλέον)
smart boys των αναδυόμενων εταιριών που μέχρι τώρα γλείφανε;
Αλλά για ακόμη μια φορά είναι ο ανταγωνισμός για το ποιος καπιτα-
λιστής θα έχει τα περισσότερα κέρδη, είναι το χάος της ελεύθερη
αγοράς, είναι ο καπιταλισμός και μάλιστα στην ίδια του την κοιτίδα.

Γιώργος Πίττας  

Με μια αιφνιδιαστική κίνηση
την περασμένη εβδομάδα η
διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ ανακοί-

νωσε ότι προχωράει σε αύξηση μετο-
χικού κεφαλαίου κατά 750 εκατομμύ-
ρια μέσω της οποίας το δημόσιο θα
χάσει  το πλειοψηφικό πακέτο στη με-
τοχική σύνθεση της ΔΕΗ. Η νέα αυτή
επίθεση ήρθε λίγες βδομάδες μετά το
ξεπούλημα του 49% του ΔΕΔΔΗΕ σε
αυστραλιανό fund.

Μέσω της αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου η ΔΕΗ θα περάσει κατά
περίπου 66% στους ιδιώτες  καθώς το
υπερταμείο και το ΤΑΙΠΕΔ, που κατέ-
χουν το 34% και το 17%, αντίστοιχα,
δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε
αυτήν αφήνοντας ελεύθερο χώρο στα
αρπακτικά της αγοράς. Η οριστική έγ-
κριση αναμένεται να δοθεί από την
έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετό-
χων που προγραμματίζεται για τις 19
Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση, που κυριολεκτικά νύ-
χτα μέσω της διοίκησης της ΔΕΗ,
προχώρησε σε αυτή τη νέα επίθεση,
ισχυρίζεται ότι στοχεύει στην ενίσχυ-
ση του επενδυτικού
της προγράμματος
στα 8,4 δισ. ευρώ μέ-
χρι το 2026 και την
επέκταση της επιχεί-
ρησης σε γειτονικές
αγορές στη Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη, με
επενδύσεις στις ΑΠΕ. 

Πρόκειται για μια
εξαιρετικά επικίνδυνη
ενέργεια καθώς έρ-
χεται μέσα σε μια πε-
ρίοδο όξυνσης της
ενεργειακής κρίσης
και αύξησης των τι-
μών ενέργειας, σε
μια περίοδο που στην
Βρετανία οι πολιτικές
των ιδιωτικοποιήσε-
ων και της ελεύθερης
αγοράς στην ενέρ-
γεια αποδεικνύονται

απολύτως καταστροφικές.  
Με τα αρπακτικά της αγοράς να

συρρέουν στη ΔΕΗ για περισσότερα
κέρδη, η πολιτική του ακριβού ρεύμα-
τος και των κοψιμάτων της παροχής
στους εργαζόμενους και τα φτωχά
κομμάτια του πληθυσμού θα εντα-
θούν. Όλως τυχαίως η ιδιωτικοποίηση
έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρ-
νηση αναμένει αρκετά δις ευρώ από
το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ που θα
αφορούν γενικά την ενέργεια και συγ-
κεκριμένα τη ΔΕH. Συρρέουν οι
«επενδυτές» για να πέσουν με τη με-
γάλη κουτάλα στα «πράσινα προ-
γράμματα» της ΕΕ. 

Μαύρες επενδύσεις
Αυτοί θα είναι ωφελημένοι και από

την σχεδιαζόμενη επέκταση της ΔΕΗ
στα Βαλκάνια. Το τι θα αφήσουν πίσω
τους οι επενδυτές στην Ελλάδα και
στις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων
όταν θα σκάσει και αυτή η φούσκα,

μας το δείχνουν οι προηγούμενες: Το
ελντοράντο των ελληνικών τραπεζών
που χτίστηκε τις δεκαετίες του 1990-
2000 στα Βαλκάνια και τις πρώην χώ-
ρες της ΕΣΣΔ ήταν μια από τις βασι-
κές αιτίες που η «θωρακισμένη» ελλη-
νική οικονομία, κατέρρευσε με πάτα-
γο με το ξέσπασμα της κρίσης το
2008-09 επηρεάζοντας και τις γειτονι-
κές οικονομίες. Το ποιος πλήρωσε το
μάρμαρο, το γνωρίζουμε όλοι και το
ίδιο ακριβώς πρόκειται να συμβεί
όταν θα σκάσει η φούσκα των «πράσι-
νων» επενδύσεων - που αποδεικνύον-
ται μαύρες μιας και το τελευταίο
πράγμα που ενδιαφέρει τους επενδυ-
τές και την κυβέρνηση είναι το περι-
βάλλον και η κλιματική αλλαγή. 

Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τα συνδικάτα της
ενέργειας και συνολικά το εργατικό
κίνημα χρειάζεται να προχωρήσουν
άμεσα σε απεργίες και διαδηλώσεις
για να αποτρέψουν την ιδιωτικοποί-
ηση απαιτώντας την κρατικοποίηση
του 100% της ΔΕΗ και συνολικά του
κλάδου της ενέργειας κάτω από δη-
μόσιο εργατικό έλεγχο. 

Σταματήστε τη λεηλασία
                της ΔΕΗ

Σύνταγμα 25 Μάη 2011, Απεργοί της ΔΕΗ μαζί με το κίνημα των πλατειών
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Η νίκη των απεργών στη σύγκρου-
ση με την efood φουσκώνει τα
πανιά της εργατικής αντίστασης

σε όλα τα μέτωπα. 

Πρώτα απ’ όλα είναι ένα δυνατό μήνυ-
μα κόντρα στην εκστρατεία των αφεντι-
κών για ελαστικοποίηση των εργασια-
κών σχέσεων σε όλους τους χώρους.
Παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, οι καπι-
ταλιστές χρησιμοποιούν την πανδημία
σαν ευκαιρία για να «επαναπροσλά-
βουν» εργαζόμενους σπάζοντας συλλο-
γικές συμβάσεις και καθιερώνοντας την
ατομική συμφωνία με τον καθένα χωρι-
στά. Ακόμα και ειδικό όνομα έχουν κα-
θιερώσει στα αγγλικά για αυτό το κόλ-
πο: «fire and rehire». Τώρα ξέρουν ότι
από την άλλη μεριά υπάρχει η απάντη-
ση: απεργία και σύμβαση αορίστου χρό-
νου.

Ταυτόχρονα, η νίκη στην efood είναι
χαστούκι για την κυβέρνηση και την εκ-
στρατεία του Χατζηδάκη να κατοχυρώ-
σει την εργοδοτική επίθεση νομικά. Ο
Χατζηδάκης έτρεξε να ψηφίσει το σχετι-
κό νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι για

να δώσει τη δυνατότητα στα αφεντικά
να μπουν στην «ανάκαμψη» της οικονο-
μίας με όρους «fire and rehire». Τώρα οι
απεργοί έδειξαν ότι ο νόμος μπορεί να
μείνει στα χαρτιά.

Δυστυχώς, τις θεωρίες ότι η εργατική
τάξη έχει αλλάξει και δεν μπορεί να αντι-
μετωπίσει τέτοιες επιθέσεις, τις έχουν
καταπιεί και διανοούμενοι της Αριστε-
ράς. Έγραφε, παραδείγματος χάρη ο
Κώστας Δουζίνας πριν από λίγο καιρό
στην Εφημερίδα των Συντακτών: 

«Δικτυωμένοι ατομιστές»;
«Ό,τι και να λένε τα κλασικά εγχειρί-

δια του μαρξισμού και της κοινωνιολο-
γίας, η παραγωγική διαδικασία, η εργα-
σία και οι τάξεις προχωρούν σε μια άυλη
μορφή που δεν έχει σχέση με ό,τι η δική
μου γενιά ήξερε εμπειρικά και θεωρητι-
κά. … Ο εργαζόμενος της κεϊνσιανής
εποχής είχε τα ίδια χαρακτηριστικά στις
δραστηριότητές του, στη δουλειά, στο
σπίτι, στο μπαρ, στο συνδικάτο και το
σωματείο, στα γήπεδα. Ο δικτυωμένος
ατομιστής ζει μια σύνθετη πραγματικό-
τητα, με διαφορετικές και αντικρουόμε-
νες πλευρές στη δουλειά, τον ελεύθερο
χρόνο, τις διάφορες κοινωνικές και ταυ-
τοτικές ομάδες στις οποίες συμμετέχει
με φυσική παρουσία ή στο Διαδίκτυο».

Τώρα, οι «δικτυωμένοι ατομιστές»
έδειξαν στην πράξη ότι η εργατική τάξη
είναι εδώ και παλεύει με όλα τα «παρα-
δοσιακά» όπλα της.

Αυτή η εξέλιξη δεν έπεσε από τον ου-
ρανό. Είναι λαθεμένη η αντίληψη ότι το
προηγούμενο διάστημα ο κόσμος είχε
πέσει στους καναπέδες και τώρα «θα»
ξυπνήσει. Οι πανεργατικές απεργίες
όταν ψηφιζόταν ο νόμος του Χατζηδάκη
είχαν στείλει το μήνυμα για το τι έρχε-
ται. Οι απεργοί στα Νοσοκομεία είχαν
ανοίξει αυτό το δρόμο ακόμα και σε
συνθήκες καραντίνας από τον Απρίλη

του 2020 μέχρι σήμερα ξανά και ξανά.
Το πραγματικό ζητούμενο είναι να

αξιοποιήσουμε τη δυναμική που ανοίγε-
ται. Και είναι επείγον. Ο Μητσοτάκης
τρέχει να προλάβει να περάσει όσο το
δυνατό περισσότερα χτυπήματα πριν πέ-
σει. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι
κραυγαλέο παράδειγμα. Και δεν είναι
μόνο. Τα εξοπλιστικά προγράμματα που
κλείνει με τον Μακρόν είναι άλλη μια
πρόκληση. Ο Μητσοτάκης δήλωσε στο
Παρίσι ότι «έχω την ευθύνη να τα αντιμε-
τωπίσω και να παραδώσω στη συνέχεια
στον διάδοχό μου ή στην διάδοχό μου».

Δεν θα τον αφήσουμε να παραδώσει
την εκστρατεία των απολύσεων, του ρα-
τσισμού και του σεξισμού σε κανέναν
και καμιά «διάδοχο». Οι φρεγάτες του
Μακρόν και του Μητσοτάκη απειλούν να
μετατρέψουν τη Μεσόγειο σε υγρό νε-
κροταφείο και για τους πρόσφυγες και
για τους στρατευμένους για χάρη των
πολυεθνικών της ενέργειας, ενώ την ίδια
στιγμή καλούν τις γυναίκες να γίνονται
μητέρες γρήγορα γιατί το έθνος χρει-
άζεται περισσότερα παιδιά.

Δεν αφήνουμε καμιά πρόκληση ανα-
πάντητη. Αυτό το Σάββατο 2 Οκτώβρη οι
γυναίκες βγαίνουν στο Σύνταγμα ενάν-
τια στις σεξιστικές επιθέσεις. Το άλλο
Σάββατο, 9 Οκτώβρη ξεσηκωνόμαστε
ενάντια στο ρατσιστικό κλείσιμο των συ-
νόρων για να πούμε ΝΑΙ στους πρόσφυ-
γες και ΟΧΙ στους φασίστες ένα χρόνο
μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής.
Στις 21 Οκτώβρη οι εργάτες της Υγείας
απεργούν πανελλαδικά και διαδηλώνουν
στην Αθήνα. 

Βήμα-βήμα, με τον αέρα της νίκης και
με τη δύναμη της τάξης μας στο κέντρο,
κλιμακώνουμε τη δράση και συσπειρω-
νόμαστε στην αντικαπιταλιστική Αριστε-
ρά, αυτήν που είχε και έχει εμπιστοσύνη
στην προοπτική της εργατικής τάξης να
βάλει τέρμα σε αυτό το άθλιο σύστημα.

Αναταραχή στις διεθνείς χρηματαγορές από την Νέα
Υόρκη ως το Χόνγκ Κόνγκ έχει προκαλέσει η οικονο-

μική κατάρρευση του κινεζικού κατασκευαστικού κολοσ-
σού Evergrande. Τα χρέη της αγγίζουν τα 300 δις δολά-
ρια που την καθιστούν ως την κατασκευαστική εταιρεία
με την υψηλότερη έκθεση σε δανεισμό παγκοσμίως και
αναγκάζουν τους οικονομολόγους να μιλάνε για κινεζική
Lehman Brothers. Ενώ η εταιρία δεν κατέβαλε τους τό-
κους για τα εκπεφρασμένα σε δολάρια ομόλογά της, που
έληξαν πρόσφατα, λαμβάνοντας μια περίοδο χάριτος 30
ημερών. Λίγες ημέρες πριν συγκέντρωση διαμαρτυρίας
μικροεπενδυτών στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας δια-
λύθηκε από την αστυνομία.

Η Evergrande είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατασκευα-
στική εταιρία στην Κίνα. Απασχολεί 200.000 υπαλλήλους
και έχει περίπου 1.200 ημιτελή έργα σε 280 πόλεις, ανά-
μεσά τους συγκροτήματα κατοικιών, ποδοσφαιρικά γήπε-
δα και εμπορικά κέντρα. Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο οικογέ-
νειες βρίσκονται σε αναμονή για να μπουν στα ημιτελή
διαμερίσματα που έχουν αγοράσει από την εταιρία. Σε
δεκάδες πόλεις της Κίνας υπάρχουν ημιτελή συγκροτή-
ματα κατοικιών. Στις 27 Αυγούστου στην πόλη Κούνμινγκ
της νοτιοδυτικής Κίνας 15 κτίρια μεγάλου ύψους κατεδα-
φίστηκαν ταυτόχρονα. Οι πύργοι εγκαταλείφθηκαν μισο-
τελειωμένοι το 2013 και τα υπόγειά τους άρχισαν να βυ-
θίζονται πλημμυρισμένα από τα νερά των βροχοπτώσε-
ων. Η Evergrande μόνο, διαθέτει αρκετό χώρο για να στε-
γάσει ολόκληρο τον πληθυσμό της Πορτογαλίας αλλά
και ένα χρέος υψηλότερο από της Νέας Ζηλανδίας!

Πυραμίδα
Ο τρόπος λειτουργίας της εταιρίας θυμίζει μία κλασική

περίπτωση “πυραμίδας”. Η εταιρία εισέπραττε προκατα-
βολικά χρήματα από την προ-πώληση διαμερισμάτων
πριν αυτά ολοκληρωθούν. Επίσης εκατομμύρια εργάτες
επένδυσαν τις αποταμιεύσεις τους στην εταιρία στα πρό-
τυπα ενός κουμπαρά για την συνταξιοδότηση τους. Η
Evergrande τα χρησιμοποίησε για να χρηματοδοτήσει
νέα κατασκευαστικά έργα επιταχύνοντας και επεκτείνον-
τας τις δραστηριότητές της. Όσο η αγορά ακινήτων είχε
μεγάλη δυναμική, δηλαδή οι τιμές αυξάνονταν σημαντικά
αυτό το σχέδιο δούλευε αλλά όταν οι τιμές των ακινήτων
άρχισαν να πέφτουν η πυραμίδα κατέρρευσε.

Στην χρεωκοπία της Evergrande καθρεφτίζονται τα ψε-
γάδια του αναπτυξιακού μοντέλου της Κίνας. Η Κίνα για
τρεις δεκαετίες κατέγραψε διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης
και πλέον είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία σε όρους
ΑΕΠ μετά τις ΗΠΑ. Η μετεωρική ανάπτυξη της οικονομίας
και της βιομηχανίας συνδυάστηκε με την τάση για αστικο-
ποίηση. Το 1996 λιγότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού
της Κίνας ζούσε σε πόλεις. Το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό
ξεπέρασε το 60%. Η Σαγκάη, η Σενζέν, η Γκουανγκζού έγι-
ναν τεράστιες μητροπόλεις στις οποίες την κατασκευή των
εργατικών κατοικιών ανέλαβαν ιδιωτικές κατασκευαστικές
εταιρίες φυσικά με κριτήριο το κέρδος. Το κράτος και οι
τοπικές διοικήσεις σε κάθε επαρχία επωφελούνται λειτουρ-
γώντας όπως οι καπιταλιστές με το να πουλάνε γη στους
κατασκευαστές. Έτσι η κατοικία αντί για δημόσιο αγαθό
για να καλύπτει τις ανάγκες  του κόσμου που μετακινήθηκε
από την ύπαιθρο στις πόλεις σε αναζήτηση εργασίας, με-
τατράπηκε σε αντικείμενο προς κερδοσκοπία. Η κινητήριος
δύναμη έγινε η συσσώρευση του κέρδους που οδήγησε
στα ακραία φαινόμενα υπερπροσφοράς.
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Πάμε γερά, με τον αέρα της νίκης

“ΦΟΥΣΚΑ”
EVERGRANDE

Η κρίση τους 
είναι παγκόσμια



Συνεχίζονται οι εκλογές στο Συνδικάτο Επι-
σιτισμού-Τουρισμού νομού Αττικής, ενώ

αναμένεται η εφορευτική επιτροπή να πάρει
απόφαση για παράταση λίγων ημερών μετά
και τις 30 Σεπτέμβρη. Το αντικαπιταλιστικό δί-
κτυο «Καμαριέρα» συμμετέχει μαζί με την
«Αγωνιστική Συσπείρωση» στο κοινό ψηφοδέλ-
τιο «Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα».  

Η στήριξη στην «Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώ-
να» στις εκλογές του συνδικάτου είναι δυνά-
μωμα της μάχης που έδωσαν χιλιάδες εργαζό-
μενοι/ες στον κλάδο ενάντια στην κυβέρνηση
και την εργοδοσία. Για συλλογική σύμβαση με
αυξήσεις, για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας,
για κατάργηση των αντεργατικών νόμων για
τις υπερωρίες και του ασφαλιστικού, για δω-
ρεάν κοινωνικό τουρισμό, και συσπείρωση στα
συνδικάτα στους χώρους δουλειάς. Για να
αξιοποιηθεί η δυναμική του αγώνα στην efood
σε δυνάμωμα, πολιτικά και αριθμητικά, του
Συνδικάτου και στήριξη σε κάθε αγώνα όλων
των εργαζόμενων του κλάδου -σε επισιτισμό,
τουρισμό και ξενοδοχεία.

Οι δυνάμεις της «Καμαριέρας» έπαιξαν κα-
θοριστικό ρόλο σε όλη αυτή την περίοδο. Ανέ-
δειξαν τις πιο αιχμηρές πολιτικές απαντήσεις
απέναντι στις επιθέσεις των αφεντικών και του

Μητσοτάκη, βάζοντας μπροστά την προοπτική
του εργατικού ελέγχου για να ικανοποιηθούν
οι ανάγκες των εργαζόμενων και του συνόλου
της κοινωνίας. Έβαζαν συνεχώς την πίεση για
να συντονιστούν οι αγώνες. Με το πανό της
Καμαριέρας συμμετείχαν σε απεργίες άλλων
κλάδων, όπως των υγειονομικών, στην απερ-
γία στις 8 Μάρτη και σε αντισεξιστικά συλλα-

λητήρια, στις μεγάλες μάχες ενάντια στον ρα-
τσισμό και τη φασιστική απειλή, δυναμώνον-
τας τις μάχες που δίνει η εργατική τάξη σε
όλα τα μέτωπα.  

«Με μεγάλες κινητοποιήσεις, κλαδικές και
πανεργατικές απεργίες, πετύχαμε νίκες και
ανοίξαμε δρόμους», αναφέρει η ανακοίνωση
της Καμαριέρας. «Αυτή είναι η δύναμη που

μπορεί να χτίσει την εναλλακτική απέναντι στη
βαρβαρότητα του σύγχρονου καπιταλισμού.
Άνεργοι, άστεγοι, πρόσφυγες, μετανάστριες
χτυπήθηκαν από τα lock down και δεν άνοιξε
ούτε ένα κλειστό ξενοδοχείο για να έχει στέγη
όποια κι όποιος είχε ανάγκη. Εργαζόμενοι
αφήνουν καθημερινά την τελευταία πνοή τους
στην άσφαλτο, για να προλάβουν τις παραγγε-
λίες. Τώρα η πολιτική τους στέλνει παιδιά πρό-
σφυγες 16 ετών να κάνουν τη λάντζα κοψο-
χρονιά σε ξενοδοχεία. Γι’ αυτό πρέπει να τους
ανατρέψουμε. Στην αντίσταση στις πολιτικές
φτώχειας που προσπαθεί να επιβάλει ο Μη-
τσοτάκης αναδείχθηκε ένας άλλος δρόμος,
συνδικαλισμού και εναλλακτικής. Η επίθεση
στον συνδικαλισμό που ξεκίνησε από την
Αχτσιόγλου και συνεχίζει δριμύτερα ο Χατζη-
δάκης ως στόχο είχε να χτυπήσει την οργάνω-
ση στο χώρο δουλειάς, το μιλητό με τους συ-
ναδέλφους εν ώρα εργασίας, την απεργία.

Αυτή τη μάχη δίνει η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥ-
ΛΙΑ ΑΓΩΝΑ, η πρωτοβουλία που στηρίζεται
από την Καμαριέρα και την Αγωνιστική Συσπεί-
ρωση. Μπορεί να θέλουνε να τελειώνουν με το
συνδικαλισμό, αλλά ανοίγει η δυνατότητα για
την πιο ατόφια και από τα κάτω οργάνωση της
εργατικής τάξης. Οργανωνόμαστε στο Συνδι-
κάτο, παλεύουμε μαζί, με δυνατή αντικαπιταλι-
στική αριστερά στα όργανα του συνδικάτου». 

Οαγώνας των εργαζόμενων της efood έκλεισε με μια συντριπτική νίκη
απέναντι στην εταιρία. Έγινε πράξη το σύνθημά τους «Δεν αλλάζουμε

επάγγελμα, αλλάζουμε το επάγγελμα». Αντί να απολυθούν οι συμβασιούχοι
με τις 3μηνες συμβάσεις εργασίας και να γίνουν freelancers-«συνεργάτες»,
η efood αναγκάστηκε να δεσμευτεί ότι θα τους προσλάβει όλους, 2.016 ερ-
γαζόμενους, με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ταυτόχρονα έληξε τη συνερ-
γασία με το «δουλεμπορικό» γραφείο της MANPOWER GROUP, που νοίκια-
ζε εργαζόμενους, και μίλησε για επανεξέταση στο σύστημα αξιολόγησης
bonus (batch), που στηριζόταν σε κριτήρια παραγωγικότητας.

Αυτή η νίκη δεν περιορίζεται μόνο στην efood. Έγινε σύμβολο αγώνα και
αναφορά σε όλη την εργατική τάξη, γιατί αποδείχτηκε στην πράξη ότι οι ερ-
γατικοί αγώνες μπορούν να νικάνε. Απέναντι στα αφεντικά, αλλά και στην κυ-
βέρνηση. Ο νόμος Χατζηδάκη θα απάλλασσε την εργοδοσία από τα εργατικά
δικαιώματα που έδιναν οι συλλογικές συμβάσεις, καθώς και από τα συνδικάτα
και τις απεργίες που αντιστέκονταν στα σχέδιά τους. Η προσπάθεια εφαρμο-
γής του νόμου γκρεμίστηκε σαν χάρτινος πύργος πριν καν ξεκινήσει να γενι-
κεύεται.

Μαζί με τον ενθουσιασμό, άνοιξε μαζικά και η συζήτηση για το πώς μπο-
ρούμε να νικάμε. Ήταν η εξαίρεση ο αγώνας στην efood ή μπορεί να γενι-
κευτεί παντού; Από πολλές μεριές έρχεται η απάντηση ότι τη διαφορά αυ-
τή τη φορά την έκαναν τα social media και οι χρήστες της εφαρμογής που
την έστειλαν στα τάρταρα με την αξιολόγηση ή που σταμάτησαν να την
χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ίντερνετ ως μέσο έπαιξε ρό-
λο για να εκφραστεί η αμέριστη συμπαράσταση του κόσμου, η οποία έδω-
σε ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους διανομείς. Αλλά δεν ήταν αυ-
τό που έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο. 

Η συσπείρωση των εργαζόμενων με συνελεύσεις για να αποφασίσουν και
να οργανώσουν τις απεργίες τους ήταν πρωτόγνωρη, όχι μόνο για την efood,
αλλά συνολικά για τον κλάδο των διανομέων και του επισιτισμού. Ήταν διαδι-
κασίες που έγιναν σε πολλές πόλεις, είχαν μαζικότητα και καθορίστηκαν
«από τα κάτω». Έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και για την επιτυχία των κινητο-
ποιήσεων, αλλά και για την κλιμάκωση με 24ωρη απεργία και όχι την αναβο-
λή της, όταν η efood ξεκίνησε τις αναδιπλώσεις. 

Ο ρόλος των συνδικάτων ήταν αναντικατάστατος. Συνδικάτα επισιτισμού
και Εργατικά Κέντρα πήραν τις αποφάσεις για να καλύψουν απεργιακά και
να στηρίξουν και υλικοτεχνικά τις κινητοποιήσεις των διανομέων σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά, Βόλο και Λάρισα. Σε παλιότερες κινητοποι-
ήσεις των συνδικάτων επισιτισμού και σε πανεργατικές απεργίες, οι διανο-

μείς της efood συμμετείχαν με ελάχιστη παρουσία. Αυτό που οι ίδιοι λένε
τώρα είναι ότι «χωρίς τα συνδικάτα δεν νικάμε» και «θέλουμε να συντονι-
στούμε με το υπόλοιπο εργατικό κίνημα». 

“Από τα κάτω”
Αυτή η δυναμική «από τα κάτω» έβαλε την πίεση στις ηγεσίες των συνδι-

κάτων να σπάσουν τις αγκυλώσεις και να μπουν μπροστά και να οργανώ-
σουν. Για πρώτη φορά στα χρονικά, το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού
Αθήνας με πλειοψηφία ΠΑΜΕ και η ΣΒΕΟΔ που ελέγχουν οι δυνάμεις της
αυτονομίας, οργάνωσαν από κοινού τον αγώνα, με κοινές συσκέψεις και
ανακοινώσεις. Μέχρι και η Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ),
γνωστή για την αδράνειά της -ηγεσία ΠΑΣΚΕ-, αναγκάστηκε να κηρύξει
24ωρη απεργία για την Παρασκευή 24/9. Είναι το καλύτερο παράδειγμα ότι
ακόμα και  οι πιο δυσκίνητες ή σεχταριστικές ηγεσίες κινούνται και συντονί-
ζονται, όχι με καταγγελίες και χωριστές κινήσεις, αλλά με την πίεση της βά-
σης για δράση και ενότητα.

Αυτά τα προχωρήματα δεν συνέβησαν σε μια τυχαία χρονική περίοδο.
Μέσα στη διάρκεια της πανδημίας υπήρξαν όλα τα παραδείγματα της ερ-
γατικής αντίστασης από τα οποία «διδάχθηκαν» οι εργαζόμενοι της efood
και έφτασαν στη νίκη. Παρά τις αφηγήσεις από δεξιά και αριστερά ότι οι
απεργίες δεν έχουν αποτέλεσμα, η πραγματικότητα που έχει εμπεδωθεί
από την εργατική τάξη είναι η αντίστροφη. 

Με τη στροφή στα συνδικάτα και το μαζικό κατέβασμα στους δρόμους
κέρδισαν οι εργάτες της Τέχνης και ο κλάδος του επισιτισμού-τουρισμού
επιδόματα στήριξης, με απεργιακές κινητοποιήσεις των υγειονομικών δεν
έχει καταφέρει η κυβέρνηση να διαλύσει τη δημόσια Υγεία, με τις συγκλονι-
στικές Πανεργατικές του Ιούνη απονομιμοποιήθηκε ο νόμος του Χατζηδά-
κη, κοκ. Κάθε «μεμονωμένος» αγώνας γινόταν κτήμα όλης της εργατικής
τάξης και η κυβέρνηση απομονωνόταν όλο και περισσότερο.

Η νίκη στην efood είναι αποτέλεσμα και απόδειξη της κίνησης και της ρι-
ζοσπαστικοποίησης της τάξης. Και μπορεί να γίνει ο κανόνας. Αυτό είναι
που φοβούνται περισσότερο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα
αφεντικά. Με αυτή την παρακαταθήκη, οργανώνουμε τη συνέχεια. Απεργία
σε κάθε εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη και σε κάθε αντεργατική επίθεση
και ταυτόχρονα δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς για να μην
μείνει κανένας αγώνας στα μισά, για να επιβάλλουμε την εναλλακτική των
εργατών/ τριών.  

Μ.Ν.
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Efood  Νίκη για όλη την εργατική τάξη Συλλαλητήρια
• Συλλαλητήριο την Τετάρτη

29/9 στις 7μμ στην πλατεία Κα-
νάρη στον Πειραιά καλούν μια
σειρά από συνδικάτα ενάντια
στην απόφαση της κυβέρνησης
να προχωρήσει σε συμφωνία με
την COSCO για την παραχώρη-
ση 16% (επιπλέον) των μετοχών
του ΟΛΠ Α.Ε τροποποιώντας τη
Σύμβαση Παραχώρησης που
κατατέθηκε στη Βουλή. Στο
συλλαλητήριο καλούν η Ένωση
Μονίμων και Δόκιμων Λιμενερ-
γατών του ΟΛΠ, το Συνδικάτο
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
Νομού Αττικής και Εργαζομέ-
νων Ναυπηγ/κής Βιομηχανίας
Ελλάδος, το Σωματείο της
Ένωσης Εργαζομένων Διακίνη-
σης Εμπορευματοκιβωτίων
(ΕΝΕΔΕΠ), τα ναυτεργατικά
σωματεία κ.α.

• Συνέλευση του Σωματείου
ΕΝΕΔΕΠ θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 2 Οκτωβρίου, 12μ-
6μμ στο παλιό εργοστάσιο Κα-
χραμάνογλου (Κωνσταντινου-
πόλεως 51 Κερατσίνι). 

• Συλλαλητήριο εργατικών
σωματείων ενάντια στη συνδι-
καλιστική απόλυση, με εφαρμο-
γή του νόμου Χατζηδάκη, του
προέδρου του Συνδικάτου Ερ-
γατοϋπαλλήλων Μεταλλείων
και Λατομείων Β. Ελλάδος
(ΣΕΜΛΑ) θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 30/9 στις 7μμ στο
Άγαλμα του Βενιζέλου στη
Θεσσαλονίκη. 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  Στηρίζουμε-ψηφίζουμε

Περιοδεία της Καμαριέρας στη γειτονιά των Πετραλώνων

Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώνα  
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«Μας ενθουσίασε όλους ο
αγώνας που δώσαμε και

νικήσαμε. Μέσα από αυτόν συ-
νειδητοποιήσαμε κι εμείς ποιες
πρέπει να είναι οι συνθήκες ερ-
γασίας μας και τα δικαιώματά
μας, να μην είμαστε ικανοποι-
ημένοι με τα λίγα, να μην ανεχό-
μαστε την αδικία. 

Πρέπει να κρατήσουμε αυτή
την αγωνιστικότητα για τη συνέ-
χεια, γιατί ο νόμος Χατζηδάκη
υπάρχει ακόμα. Η νίκη μας να
γίνει η αρχή για να ξεσηκωθεί
όλος ο κλάδος, από τους σερβι-
τόρους μέχρι τους ξενοδοχοϋ-
πάλληλους. Σε όλον τον ιδιωτικό
τομέα να τσακίσουμε την κατάρ-
γηση των συλλογικών συμβάσε-
ων και την ποινικοποίηση του
συνδικαλισμού που θέλει να επι-
βάλει η κυβέρνηση. Και οι εργα-
ζόμενοι της efood να ανταποδώ-
σουμε αυτή την τρομερή συμπα-
ράσταση, κατεβαίνοντας στους
δρόμους σε αγώνες της υπόλοι-
πης εργατικής τάξης. Αυτόν τον
ρόλο του συντονισμού πρέπει
να παίξει το Συνδικάτο Επισιτι-
σμού Τουρισμού Αττικής».

Δημήτρης Ράπκα, 
διανομέας efood, υποψήφιος με

την «Ενωτική Πρωτοβουλία Αγώ-
να» στις εκλογές του Συνδικάτου 

Επισιτισμού-Τουρισμού

«Κερδίσαμε με την συσπεί-
ρωσή μας πανελλαδικά

και με τη δύναμη της συμπαρά-
στασης των συνδικάτων και των
υπόλοιπων εργαζόμενων. Κατα-
φέραμε να μας κάνουν όλους
αορίστου χρόνου. 

Τώρα θα πολεμήσουμε, όχι
μόνο για μας, αλλά για όλους,
ώστε να γίνουν αορίστου. Και
στη Wolt και στις εταιρίες κού-
ριερ, όπως η Γενική Ταχυδρομι-
κή που κάνουν μαζικές απολύ-
σεις. Λέμε σε όλους να μπουν
στα σωματεία και να μην φο-
βούνται τίποτα. Τον αγώνα μας
είδαν συνάδελφοι και το εργατι-
κό κίνημα σε όλον τον κόσμο,
από την Τουρκία μέχρι τη Νέα
Υόρκη, και μπαίνουν να παλέ-
ψουν και αυτοί ενάντια στα δικά
τους αφεντικά. Η συνέχεια είναι
σε μια πιο γενικευμένη μάχη
ενάντια στην κυβέρνηση, ενάν-
τια στον αυταρχισμό, τις απολύ-
σεις, αλλά και τον ρατσισμό και
τους φασίστες».

Κωνσταντίνος Τσάνης,
διανομέας efood, υποψήφιος

με την «Ενωτική Πρωτοβουλία
Αγώνα» στις εκλογές του 
Συνδικάτου Επισιτισμού-

Τουρισμού

“Να απλώσουμε τη νίκη μας παντού”
Κοκκίνησαν οι δρόμοι της Αθή-

νας και πολλών μεγάλων πό-
λεων από τις μεγαλειώδεις

απεργιακές κινητοποιήσεις-μοτοπο-
ρείες των εργαζόμενων της efood
την Τετάρτη 22 και την Παρασκευή
24 Σεπτέμβρη. Η εργατική τάξη και η
νεολαία από τα πεζοδρόμια έδειχναν
τη συμπαράστασή τους με χειροκρο-
τήματα, υψωμένες γροθιές, χαμόγε-
λα και κινητά στο χέρι να τραβούν
φωτογραφίες και βίντεο. Έτσι γονά-
τισε η efood εννιά μέρες μετά τα
απειλητικά μηνύματα για απολύσεις.
Μέχρι και ο Χατζηδάκης σύρθηκε να
μιλήσει για «αθέμιτη πρακτική» της
εταιρίας, η οποία πήγε να εφαρμόσει
τον νόμο που ο ίδιος είχε περάσει.  

Και ενώ το στρατόπεδο της κυβέρ-
νησης και των εργοδοτών κατέγραψε
μια παταγώδη ήττα, ο ενθουσιασμός
και η αυτοπεποίθηση ότι οι εργαζό-
μενοι έχουμε τη δύναμη, κυριαρχού-
σε στους διανομείς της efood. «Πολ-
λά χρόνια δούλευα στην εστίαση, αλ-
λά λόγω ανεργίας μπήκα στην efood.
Δεν περίμενα με τίποτα ότι με μια
24ωρη απεργία θα κάνει πίσω μια
ολόκληρη εταιρία», δήλωσε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη η Μαρία. «Αυτό
που καταφέραμε είναι για μένα τρο-
μερό, μια μεγάλη παρακαταθήκη.
Παράδειγμα προς όλους να διεκδι-
κούν και να απεργούν και μπορούμε
να κερδίσουμε. Πείσαμε έτσι ακόμα
και τον πιο απαισιόδοξο συνάδελφο.
Ήταν και μια μεγάλη μπουνιά στην
κυβέρνηση και στον νόμο Χατζηδά-
κη».

«Η εταιρία προσπάθησε να μας
αναγκάσει με απειλές να γίνουμε
ελεύθεροι συνεργάτες», μας είπε ο
Στέφανος. «Κατευθείαν αυτό θα μας
έθετε εκτός της ασφάλειάς μας, την
ώρα που καθημερινά είμαστε εκτε-
θειμένοι στον κίνδυνο. Είναι το πιο
απλό πράγμα να πάθεις κάτι πάνω
στο μηχανάκι, για παράδειγμα να
σπάσεις ένα χέρι. Με το νέο καθε-
στώς που ήθελαν να φέρουν, αυτό
θα σήμαινε ένας μήνας χωρίς εισό-
δημα. Ή θα ήσουν αναγκασμένος να
πληρώνεις εσύ την ασφάλεια, αλλά
μετά δεν θα σου μένουν λεφτά για να
ζήσεις».

«Η μάχη που δίνουμε είναι μεγαλύ-
τερη από το ότι απείλησαν να διώ-
ξουν 115 συναδέλφους», τόνισε η
Έλενα Σκαρώνια. «Παλεύουμε συνο-
λικά για να σταματήσουμε τις απολύ-
σεις της εταιρίας ενάντια σε όποιον
δεν τους κάνει. Εγώ είμαι με σύμβα-
ση αορίστου χρόνο, αλλά κατέβηκα
στην απεργία γιατί το βασικότερο εί-
ναι ότι η κυβέρνηση έδωσε τρομερές
δυνατότητες στους εργοδότες να
κάνουν ό,τι θέλουν με τους νόμους
που περνά. Να είμαστε μαζί με τα
συνδικάτα που πρέπει να μπαίνουν
μπροστά και να παλεύουν».

«Ήταν συγκλονιστική η κινητοποί-
ηση που κάναμε σήμερα», δήλωσε ο
Λεωνίδας, την Τετάρτη 22/9. «Μας
έλεγαν ότι μετά από την τρίτη 3μηνη
σύμβαση γίνεσαι αορίστου, αλλά
εγώ και άλλοι συνάδελφοι είμαστε
στην τέταρτη 3μηνη. Ήθελαν να στα-
ματήσουν τις συμβάσεις αορίστου.
Συνάδελφος εν ώρα εργασίας χτύπη-
σε και θα είναι εκτός δουλειάς ένα
ολόκληρο εξάμηνο. Η εταιρία είναι
τώρα αναγκασμένη να τον πληρώνει,
γιατί ευτυχώς ήταν με σύμβαση αο-
ρίστου χρόνου».

Όλοι μαζί
Εργαζόμενοι της Wolt συμμετείχαν

επίσης και στις δύο κινητοποιήσεις.
«Στη Wolt μας κρατούν το 24% και εί-
μαστε κι ανασφάλιστοι», μας είπε ο
Γιάννης. «Όλος ο εξοπλισμός είναι δι-
κή μας αγορά και ευθύνη, όπως και η
βενζίνη, το μηχανάκι και το σέρβις.
Ταυτόχρονα μεγάλο πρόβλημα είναι
ότι πρέπει κυνηγάμε την παραγγελία
για να πληρωθούμε. Μετά από μαζικές
προσλήψεις «συνεργατών» που έκανε
η Wolt, η ίδια πίτα μοιράζεται σε χιλιά-
δες και οι παραγγελίες ανά εργαζόμε-
νο έχουν μειωθεί δραματικά».

Στη συγκέντρωση της Παρα-
σκευής 24/9 στο Πεδίον του Άρεως
βρέθηκαν στο πλάι των απεργών της
efood οι εργαζόμενοι σε εταιρίες
κούριερ, διαβάζοντας στη μικροφω-
νική την κοινή ανακοίνωση των σω-
ματείων τους ΣΕΤΤΕΑ, ΣΕΤΤΑ, Γενι-
κής Ταχυδρομικής, Speedex και
DHL. «Ο κλάδος μας κατακλύζεται
χρόνια τώρα από εργαζόμενους ενοι-
κιαζόμενους από δουλεμπορικά γρα-
φεία  με μηνιαίες ακόμα και λίγων
ημερών συμβάσεις, που μας στερούν
κάθε εργασιακό δικαίωμα, που μας
έχουν μόνιμα στην αβεβαιότητα στο

αν τον επόμενο μήνα θα μας έρθει
sms, αν θα μας ανανεωθεί η σύμβα-
ση. Είναι τα ίδια δουλεμπορικά που
δραστηριοποιούνται και στους δύο
κλάδους. Μετράμε αντίστοιχα νε-
κρούς από εργατικά ατυχήματα, καρ-
διακά λόγω μεγάλης πίεσης. Χθες εί-
χαμε την απόλυση συνδικαλιστή μέ-
λους του Δ.Σ. κλαδικού σωματείου
στη Γενική Ταχυδρομική. Ο αγώνας
των εργαζομένων της efood μάς
αφορά όλους, η νίκη τους θα είναι νί-
κη μας, τα αιτήματα μας είναι κοινά»,

αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η ανακοί-
νωση. «Για μας τους εργαζόμενους
στη Wolt, οι αγώνας αυτός είναι με-
γάλη βοήθεια και έμπνευση. Πρέπει
να είμαστε μαζί, γι’ αυτό είμαι εδώ»,
ανέφερε ο Γιάννης. 

Εκεί ήταν και οι δικηγόροι της
Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγό-
ρων Αθήνας με πανό «Οι δικηγόροι
ξέρουμε από “Συνεργασία” - Αλλη-
λεγγύη στους διανομείς - Δουλειά με
δικαιώματα».

Μάνος Νικολάου

24/9, Αθήνα, Οι απεργοί της efood πανηγυρίζουν τη νίκη τους. Φωτό: Μάνος Νικολάου

24/9, Οι απεργοί της efood στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη

22/9, Αθήνα, Οι απεργοί της efood στα Χανιά. Φωτό: Ειρηναίος Μαράκης
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Μάχη για δικαίωση του ΖακΦΟΝΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
“Η ΕΛΑΣ 
κάνει καλά 
τη δουλειά της”!

Ακόμα μια γυναικοκτονία έγινε στη
Ρόδο στις 22 Σεπτέμβρη. Πρόκειται

για την ενδέκατη μέσα στη χρονιά και
ακολουθεί το, γνωστό πλέον, μοτίβο: ο
σεξισμός και η ακραία κτητικότητα, αλ-
λά και όλες οι πράξεις που έχουν ήδη
γίνει και που θα μπορούσαν να είχαν
οδηγήσει τις αρχές να προστατέψουν
πιθανά θύματα. Για παράδειγμα η
πρώην γυναίκα του δράστη αυτής της
γυναικοκτονίας τον έχει καταγγείλει για
απαγωγή με τη χρήση όπλου, εισβολή
στο σπίτι της, παρακολούθηση με κάμε-
ρα, εκβιασμό, σωματική βία. Κι όμως
αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορούσε
ελεύθερος και είχε τη δυνατότητα ακό-
μη και να οπλοφορεί.

Η 31χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε εν
ψυχρώ με σφαίρες μέσα στη μέση του
δρόμου, μια ημέρα αφότου χώρισε τον
40χρονο με τον οποίο είχε σχέση τους τε-
λευταίους μήνες. Η μητέρα του θύματος
δήλωσε ότι η κόρη της τής είχε πει ότι
φοβάται κι ότι θέλει να φύγει. Το διάστη-
μα που ζούσαν μαζί έλεγχε τη ζωή της σε
βαθμό εφιαλτικό. Για μια ακόμη φορά μέ-
σα σε μικρό διάστημα, μια γυναίκα που
αντιμετωπίζεται από τον σύντροφό της
σαν ιδιοκτησία του, κάνει την κίνηση να
φύγει και το πληρώνει με τη ζωή της.

Επίθεση
Όλα τα περιστατικά δείχνουν ανάγλυ-

φα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κοινω-
νικό φαινόμενο που έχει τις ρίζες του
στην κυρίαρχη ιδεολογία, ότι η γυναίκα
ανήκει στο σπίτι, στην οικογένεια, επο-
μένως στον άντρα της. Μια ιδεολογία
που διαιωνίζεται και αναπαράγεται, άλ-
λοτε ευθέως κι άλλοτε έμμεσα, άλλοτε
από τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη και
άλλοτε από παρατρεχάμενους. Αλλά πά-
νω από όλα, αυτή η ιδεολογία διαιωνίζε-
ται επειδή είναι αυτό ακριβώς που προ-
σπαθεί να εφαρμόσει στην πράξη η Νέα
Δημοκρατία με τις επιθέσεις της στην
εργατική τάξη. Επισφαλώς εργαζόμενες
γυναίκες που δεν θα έχουν την επιλογή
να χωρίσουν και να φύγουν. Διαλυμένη
κοινωνική πρόνοια που δεν θα αφήνει
στις οικογένειες άλλη επιλογή από το να
φροντίζουν τα πάντα μόνες τους.

Ταυτόχρονα, η ίδια η Νέα Δημοκρατία
χρειάζεται την ΕΛΑΣ στο απυρόβλητο
και γι' αυτό την προστατεύει. Ξέρει ότι
μόνο με την πυγμή της ΕΛΑΣ μπορεί να
συνεχίσει τις επιθέσεις της. Κάθε συζή-
τηση ευθυνών αποκρούεται με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο και κάπως έτσι δηλώ-
νει προκλητικά ο Τσιάρας όταν ρωτάται
για τη θέσπιση της γυναικοκτονίας στον
Ποινικό Κώδικα: “δεν έχω καμία ένδειξη
ότι η Αστυνομία δεν κάνει καλά την δου-
λειά της και ότι δεν αντιμετωπίζει σε
άμεσο χρόνο τα περιστατικά.” 

Η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου ακο-
λουθήθηκε από μια ολόκληρη εκστρα-
τεία συκοφάντησής του, καθώς και κά-

λυψης των δραστών του άγριου ξυλοδαρμού.
Τρία χρόνια μετά, το ίδιο το γεγονός ότι η δίκη
δεν έχει ακόμα ξεκινήσει δείχνει τη συνέχιση,
επί της ουσίας, αυτής της κάλυψης. Αλλά ο
κρατικός μηχανισμός δείχνει την πρόθεσή του
να συνεχίσει να προστατεύει και ενεργητικά
αυτούς που οδήγησαν τον Ζακ στον θάνατο. 

Από τους οκτώ αστυνομικούς που βρίσκον-
ταν στο σημείο που ο Ζακ ψυχορραγούσε και
ολοκλήρωσαν την δολοφονία του έχουν παρα-
πεμφθεί μόνο οι τέσσερις, ενώ όλοι οι κατηγο-
ρούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της
θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Στην ουσία
το κατηγορητήριο αυτό σημαίνει ότι οι κατηγο-
ρούμενοι τον σκότωσαν “κατά λάθος”, ενώ τα
ανατριχιαστικά βίντεο δείχνουν το αντίθετο. Τα
δυνατά και συνεχόμενα χτυπήματα στο κεφάλι
και στη συνέχεια η “σύλληψη” με τον τρόπο
που έγινε, ενός ανθρώπου αιμόφυρτου και
αναίσθητου, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν
απλά “λάθος”.

Η οικογένεια του Ζακ Κωστόπουλου έχει μη-
νύσει το σύνολο των αστυνομικών για ανθρω-
ποκτονία, καθώς και τον διασώστη του ΕΚΑΒ
για θανατηφόρο έκθεση διότι δεν πραγματο-
ποίησε ανάνηψη. Η μήνυση απορρίφθηκε και η
οικογένεια προσέφυγε κατά της απορριπτικής
απόφασης.

Όπως ανέφερε στις 21/9/21 η Άννυ Παπα-
ρούσου, δικηγόρος της οικογένειας Κωστόπου-
λου: “Μετά από την απόρριψη της μήνυσης της
οικογένειας κατά όλων των αστυνομικών και
του υπαλλήλου του ΕΚΑΒ με ανυπόστατο νομι-

κά σκεπτικό, ασκήσαμε προσφυγή κατά της
απορριπτικής διάταξης. Η προσφυγή έγινε δε-
κτή και η Εισαγγελέας Εφετών διέταξε την πα-
ραπομπή όλων και περαιτέρω ανάκριση. Η ανά-
κριση παραδίδεται στον ίδιο ανακριτή που είχε
κρίνει ότι οι λοιποί αστυνομικοί και ο υπάλλη-
λος του ΕΚΑΒ δεν πρέπει να παραπεμφθούν σε
δίκη.

Η οικογένεια του Ζακ δεν καλείται στην ανά-
κριση για να ασκήσει τα δικαιώματά της. Αυτό
σημαίνει ότι δε μας δόθηκε η δυνατότητα να
υποβάλλουμε αίτηση εξαίρεσης στον ανακριτή
που είχε ήδη κρίνει τη μη παραπομπή των λοι-
πών σε δίκη. Η οικογένεια του θύματος παρα-
κάμφθηκε για να κλείσει η περαιτέρω διερεύνη-
ση ως προς τις ευθύνες των λοιπών παρευρι-
σκομένων αστυνομικών και του υπαλλήλου του
ΕΚΑΒ. Κατόπιν πληροφοριών η υπόθεση παρα-

πέμπεται στο δικαστικό συμβούλιο το οποίο κα-
λείται να επικυρώσει τη γνώμη του ανακριτή ή
να συνταχθεί με την άποψη της Εισαγγελέως
Εφετών που δέχθηκε την προσφυγή μας και
διέταξε τη διερεύνηση των ευθυνών των λοι-
πών.”

Οι προκλήσεις συνεχίζονται. Ενώ θα μπορού-
σε να ανοίξει ο δρόμος για την ουσιαστική διε-
ρεύνηση της υπόθεσης και να καθίσουν στο
εδώλιο όλοι όσοι ευθύνονται για τον θάνατο
του Ζακ, το δικαστικό σύστημα προσπαθεί με
νύχια και δόντια να τους προστατέψει. Το κίνη-
μα για τη δικαίωση του Ζακ χρειάζεται να ανα-
δείξει και αυτή τη μάχη, διεκδικώντας και βά-
ζοντας την πίεση το δικαστικό συμβούλιο να
κάνει δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως
Εφετών.

Αφροδίτη Φράγκου

“Στις 20 του Οκτώβρη θα είμαστε όλα εκεί – Η Ζάκι ζει, τσακί-
στε τους ναζί” ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναξαν οι

χιλιάδες που διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας στην τρίτη επέ-
τειο από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Στο κάλεσμα της
πρωτοβουλίας Justice for Zak/Zackie ανταποκρίθηκαν δεκάδες ορ-
γανώσεις και συλλογικότητες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, του γυναι-
κείου κινήματος, της Αριστεράς και της αναρχίας. Η παρουσία της
νεολαίας ήταν καθοριστική και η μάχη ενάντια στον φασισμό ήταν
ένα από τα κέντρα της διαδήλωσης. 

Ανάμεσα στα συνθήματα που ακούστηκαν ήταν και τα αντικυβερ-
νητικά, βάζοντας στο στόχαστρο την πολιτική της κυβέρνησης που
διαιωνίζει και ενισχύει συνειδητά την ομοφοβία και την περιθωριο-
ποίηση, ενώ δίνει όλες τις ευκολίες για να καθυστερεί η απόδοση
δικαιοσύνης. Συνθήματα ενάντια στον Θ. Πλεύρη, ενάντια στον ρα-
τσισμό και συνθήματα για τις συνολικές μάχες του κινήματος συμ-
πλήρωσαν την εικόνα.

Η Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh” με το
πανό, τα συνθήματα και την προκήρυξη που μοίρασε μαζικά, κάλε-
σε όλο τον κόσμο στη συνέχεια αυτής της μάχης: την καμπάνια για
μια μεγάλη αντιρατσιστική και αντιφασιστική διαδήλωση στις 9
Οκτώβρη για την επέτειο της καταδίκης των ναζί και την ανοιχτή
σύσκεψη στις 12 Οκτώβρη στην πλατεία Κουμουνδούρου για την
οργάνωση της συμμετοχής στην κινητοποίηση της πρώτης μέρας
της δίκης των δολοφόνων του Ζακ. Η δίκη ξεκινάει στις 20 Οκτώ-
βρη.

Μαζική ήταν και στη Θεσσαλονίκη η διαδήλωση της 21/9 για τη
δικαίωση του Ζακ με μεγάλη παρουσία της νεολαίας και της Αρι-
στεράς. Η Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh”
μοίρασε κι εκεί την προκήρυξη που καλεί σε κινητοποίηση για τη
δίκη. Διαδηλώσεις έγιναν και σε Λάρισα, Χανιά, Ηράκλειο, Κόρινθο,
Πάτρα.

Χιλιάδες διαδήλωσαν στις 25/9 στη Θεσσαλονίκη στο 9ο Θεσσαλονίκη
Pride με σύνθημα "Ποια κανονικότητα;" -ένα σύνθημα που αναδει-

κνύει την αμφισβήτηση και διεκδικητικότητα που επικρατεί και στο ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κίνημα. Η διαδήλωση ξεκίνησε από το πάρκο της ΧΑΝΘ και κα-
τευθύνθηκε στο κέντρο της πόλης με παλμό, κέφι, χορό και συνθήματα.
Ήταν το αποκορύφωμα του πενθήμερου φεστιβάλ περηφάνιας που
πραγματοποιήθηκε στην πόλη.

Πολλές οργανώσεις της Αριστεράς στήριξαν τη διαδήλωση του Pride.
Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα ήταν εκεί με πανό που διεκδικούσε δι-
καιοσύνη για τον Ζακ ενόψει και της επανεκκίνησης της δίκης στις 20
Οκτωβρίου. Τα συνθήματα που ακούστηκαν "Πατρίδα, οικογένεια και
θρησκεία, του καπιταλισμού είναι τα εργαλεία" και "Η απελευθέρωση δεν
θα 'ρθει με τους νόμους – Γκέι, τρανς, λεσβίες, βγαίνουμε στους δρό-
μους" ξεσήκωσαν τον κόσμο.

Το PRIDE στη Θεσσαλονίκη

21/9, Αθήνα, Διαδήλωση στην τρίτη επέτειο της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

25/9, 9ο  Θεσσαλονίκη Pride. Φωτό: Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσσαλονίκη



Νο 1490, 29 Σεπτέμβρη 2021Κάτω τα χέρια απ’ τις γυναίκες εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Υποκρισίες
της Δύσης
για τις
Αφγανές

Τα κροκοδείλια δάκρυα που
χύνουν οι δυτικές κυβερ-

νήσεις για τις γυναίκες στο
Αφγανιστάν δεν αποδεικνύον-
ται υποκριτικά “μόνο” λόγω
των επιθέσεων στα αναπαρα-
γωγικά δικαιώματα των γυναι-
κών τα τελευταία χρόνια. Εί-
ναι και ξεδιάντροπο ψέμα ότι
η θέση των γυναικών βελτιώ-
θηκε χάρη στην αμερικανική
κατοχή.

Η διεφθαρμένη κυβέρνηση
Καρζάι για παράδειγμα, για
χρόνια έπαιρνε χρήματα από
τη Δύση με τη δικαιολογία ότι
θα εφάρμοζε τη Δήλωση για
τα Θεμελιώδη Δικαιώματα των
Αφγανών Γυναικών που υπέ-
γραψε το 2002. Το 2009 τα
Ηνωμένα Έθνη παρατηρού-
σαν ότι οι γυναίκες στερούν-
ται αυτά τα δικαιώματα και οι
ζωές τους κινδυνεύουν από τη
σεξιστική βία. Η κυβέρνηση
αυτή ψήφισε νόμο με τον
οποίο οι γυναίκες ήταν υπο-
χρεωμένες να υπακούν σε-
ξουαλικά τους συζύγους τους.

Μετά από 20 χρόνια αμερι-
κάνικης κατοχής το ποσοστό
των εγγράματων γυναικών
παρέμενε μόλις στο 18%, ενώ
η θνησιμότητα των νέων μητέ-
ρων ήταν σε ένα από τα υψη-
λότερα ποσοστά παγκοσμίως,
με μια από τις αιτίες να είναι ο
γάμος σε μικρή ηλικία. Το
προσδόκιμο ζωής για τις Αφ-
γανές γυναίκες ήταν στα 44
χρόνια, ενώ οι βιαστές δεν τι-
μωρούνταν – αντίθετα σε κά-
ποιες περιπτώσεις παν-
τρεύονταν τα θύματα. Η επι-
σφαλής οικονομική θέση των
γυναικών σήμαινε ότι συχνά
βρίσκονταν εγκλωβισμένες σε
κακοποιητικές σχέσεις και το
ποσοστό των αυτοκτονιών
ήταν επίσης πολύ ψηλό.

Σήμερα οι πολιτικές των κυ-
βερνήσεων της Δύσης εξα-
σφαλίζουν ότι αυτές οι άθλιες
συνθήκες ζωής θα συνεχι-
στούν για τις Αφγανές γυναί-
κες που φτάνουν στην Ευρώ-
πη. “Η Μόρια είναι κόλαση για
τις γυναίκες”, έλεγαν οι προ-
σφύγισσες που ξεσηκώθηκαν
στη Λέσβο τον Φλεβάρη του
2020. Και η ΕΕ μαζί με την ελ-
ληνική κυβέρνηση ετοιμάζουν
περισσότερες Μόριες με χει-
ρότερες συνθήκες και πιο
σκληρές επιθέσεις.

ΗΠΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΗ  
Όχι στην απαγόρευση 
των εκτρώσεων!

Πάνω από 620 διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις σε όλες τις Ηνω-
μένες Πολιτείες έχουν προγραμματιστεί για τις 2 Οκτώβρη,
πανεθνική ημέρα δράσης ενάντια στην απαγόρευση των

εκτρώσεων. Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και άντρες αναμένεται να
βγουν στους δρόμους σε όλες τις Πολιτείες, διαδηλώνοντας ενάντια
στον πρόσφατο νόμο του Τέξας που πρακτικά απαγορεύει όλες τις
εκτρώσεις. Ήδη πολλές κλινικές έχουν δηλώσει ότι θα συμμορφω-
θούν με τον νόμο και έχουν παγώσει όλες τις διαδικασίες, ενώ οι πρώ-
τες μηνύσεις έχουν στο στόχαστρο έναν γιατρό που δήλωσε δημόσια
ότι δεν θα σταματήσει να παρέχει τις υπηρεσίες του. 

Ο γιατρός σε επιστολή του δήλωσε: “Παρότι δεν ρωτάμε ποτέ, πολ-
λές γυναίκες μας λένε γιατί ήρθαν. Τελειώνουν το σχολείο, έχουν ήδη
τρία παιδιά, βρίσκονται σε κακοποιητική σχέση, ή απλά δεν είναι έτοι-
μες. Η πλειονότητα όσων προχωράνε σε έκτρωση είναι μητέρες. Οι πε-
ρισσότερες είναι από 18 ως 30 ετών. Πολλές δεν τα βγάζουν πέρα οικο-
νομικά – πάνω από τις μισές έχουν τις προϋποθέσεις για κάποιου τύπου
οικονομική υποστήριξη. Πολλές φορές το μήνα ακούω εξομολογήσεις
κάποιας γυναίκας ότι κάνει έκτρωση γιατί υπήρξε θύμα βιασμού. Κάποι-
ες το αναφέρουν στην αστυνομία – πιο πολλές όμως δεν το κάνουν”.

Ο νέος νόμος δεν δίνει απλά το δικαίωμα στους “τιμωρούς” να κά-
νουν κυνήγι κεφαλών. Ανοίγουν τον δρόμο στις βίαιες πρακτικές των
ακροδεξιών ομάδων. Τα τελευταία 40 χρόνια στις ΗΠΑ έχουν κατα-
γραφεί έντεκα δολοφονίες ανθρώπων που συνδέονται με κάποιον
τρόπο με κλινικές που παρέχουν έκτρωση, 17 απόπειρες δολοφο-
νίας, 42 ανατινάξεις κλινικών και 186 εμπρησμοί. Οι περισσότερες
από αυτές τις επιθέσεις καταγράφτηκαν τη δεκαετία του '80, μια πε-
ρίοδο που σημαδεύτηκε από την προσπάθεια να γυρίσουν πίσω όλα
τα κεκτημένα του κινήματος της δεκαετίας του '60. Τόσο σε επίπεδο
υλικό, με τη διάλυση του κράτους πρόνοιας και των εργασιακών δι-
καιωμάτων, όσο και σε επίπεδο ιδεολογίας, με τις επιθέσεις στην αυ-
τοδιάθεση των γυναικών, στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ κλπ. Οι τε-
λευταίες επιθέσεις σε κλινικές και εργαζόμενους/ες καταγράφονται
το 2015, το 2016 και τον Γενάρη του 2021.

Πάνω από 90 νομοσχέδια έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια από
διάφορες Πολιτείες στην προσπάθεια να απαγορευτούν οι εκτρώσεις.
Μια σειρά Πολιτείες σήμερα δηλώνουν πρόθυμες να ακολουθήσουν
τον δρόμο του Τέξας που για πρώτη φορά κατάφερε να παρακάμψει
το Ανώτατο Δικαστήριο. Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με έρευνες το
80% των κατοίκων των ΗΠΑ δεν θέλουν να καταργηθεί η ιστορική
απόφαση “Roe εναντίον Wade” του 1973 που νομιμοποίησε τις εκτρώ-
σεις. Οι διαδηλώσεις της 2 Οκτώβρη είναι μια σημαντική μάχη.

Ηαπόρριψη γιατρού από τη θέση της Επιμελήτριας Β' στο Λαϊκό επειδή εί-
ναι μητέρα δυο ανήλικων παιδιών συνοψίζει απόλυτα τη σεξιστική πολιτι-

κή της Νέας Δημοκρατίας. Η απόφαση του Συμβουλίου Επιλογής αναφέρει για
την υποψήφια Αργυρώ Κυριακάκη: “Πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη υποψή-
φια... προβλημάτισε όμως το γεγονός ότι... προσπαθεί να προσαρμόσει την
επαγγελματική της ζωή στο πλαίσιο που της θέτει η οικογενειακή της ζωή, λό-
γω των δυο μικρών παιδιών που έχει”.

Η γιατρός προσέφυγε τον Μάη του 2021 στο Υπουργείο Υγείας ζητώντας να
ακυρωθεί το πρακτικό και να επαναληφθεί η κρίση και δεν έλαβε απάντηση για
τέσσερις ολόκληρους μήνες. Τελικά, η απάντηση δόθηκε από την αναπληρώ-
τρια υπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα, στις 20/9/21. Η αναπληρώτρια υπουργός
τονίζει ότι “δεν προέκυψαν λόγοι αναπομπής του ανωτέρω πρακτικού”! Επικυ-
ρώνει δηλαδή τη σεξιστική απόρριψη μιας γυναίκας από την εργασία επειδή
έχει παιδιά! Αργότερα και υπό το βάρος της κατακραυγής αναγκάστηκε να κά-
νει μια δήλωση ότι “έχει ήδη δώσει εντολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Υγείας να διερευνήσει την καταγγελία και να δοθούν οι απαραίτητες εξη-
γήσεις” -ένας εμπαιγμός δηλαδή.

Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή έβγαλε ανακοίνωση στην οποία διεκδι-
κεί να πάρει η αναπληρώτρια υπουργός την υπογραφή της πίσω, ενώ η Κίνηση
για την Απεργιακή 8 Μάρτη ξεκινάει καμπάνια συλλογής υπογραφών. Στην
ανακοίνωσή της τονίζει: “Αποκαλύπτεται για άλλη μία φορά ότι οι διακρίσεις

απέναντι στις γυναίκες, ο σεξισμός πηγάζουν από την κυβέρνηση και την εργο-
δοσία. Θέλουν τις γυναίκες κλεισμένες στα σπίτια τους, να γεννάνε και να
φροντίζουν παιδιά, πιστοί στο δόγμα 'πατρίς-θρησκεία-οικογένεια'.

Η κυβέρνηση φέρει βαριά ευθύνη για το ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των
χώρων δουλειάς αλλά και των γειτονιών έπαψαν να λειτουργούν βρεφονηπιακοί
σταθμοί. Φέρει ευθύνη για το τσάκισμα όλων εκείνων των δομών που στηρίζουν
το μεγάλωμα των παιδιών και ρίχνει τα βάρη στην εργατική οικογένεια και στις
γυναίκες μέσα σε αυτή. Φέρουν ευθύνη για την ανισότητα στους μισθούς μετα-
ξύ αντρών και γυναικών, που σήμερα φτάνει στο 20% στη χώρα μας!

Το συγκεκριμένο περιστατικό βάζει σε αμφισβήτηση την ισότητα στην πρό-
σβαση στη δουλειά. Στις 2 Οκτώβρη οι γυναίκες στην Αμερική ξεσηκώνονται
κατά της κατάργησης του δικαιώματός τους στην έκτρωση. Την ίδια μέρα δια-
δηλώνουμε και στην Αθήνα σε συμπαράσταση στο κίνημα αλλά και απέναντι
στις προσπάθειες της δικής μας κυβέρνησης να βάλει χέρι στα δικαιώματα
των γυναικών. 

Διεκδικούμε την άμεση πρόσληψη της γιατρού στο νοσοκομείο που η ίδια
θέλει. 

Να απαγορευτούν οι ερωτήσεις σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των
εργαζομένων σε συνεντεύξεις πρόσληψης.

Να φτιαχτούν ολοήμεροι παιδικοί σταθμοί στους χώρους δουλειάς και τις
γειτονιές.

Καθολική πρόσβαση στις άδειες κύησης, τοκετού και ανατροφής τέκνου. 
Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες και τα σώματα μας!”

Σε διαδήλωση
καλεί στις 2/10

η Κίνηση για την
Απεργιακή 8 Μάρ-
τη, για το δικαίωμα
στην έκτρωση. Το
κάλεσμα είναι στις
2μμ στο Σύνταγμα.

Η Κίνηση κυκλο-
φόρησε προκήρυξη
την οποία διακινεί
σε κινητοποιήσεις,
γειτονιές και εργα-
τικούς χώρους και
στην οποία τονίζει
ανάμεσα σε άλλα:
“Στις 2 Οκτώβρη
διαδηλώνουμε στο
Σύνταγμα γιατί το
δικαίωμα στην
έκτρωση δέχεται
άγρια επίθεση.
...Παρά το γεγονός
ότι η έκτρωση είναι
νόμιμη στη χώρα
μας, η πρόσβαση
σε δημόσια νοσο-
κομεία για αυτήν εί-
ναι πολύ περιο-
ρισμένη. Τα ιατρεία
οικογενειακού προ-
γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ
έχουν δεχτεί τα
χτυπήματα της υποχρηματοδότησης, της
υποστελέχωσης ακόμα και του κλει-
σίματος ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία.
Έτσι οι γυναίκες στερούνται αυτά τα κέν-
τρα που δίνουν οδηγίες αντισύλληψης εί-
τε με το χάπι είτε με τοποθέτηση σπιράλ,
είτε με άλλα μέσα. Στερούνται τον προ-
συμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του
μαστού και του τραχήλου, την ενημέρωση
γύρω από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα. 

Η μάχη για το δικαίωμα στην έκτρωση

είναι μάχη για το δικαίωμα στην ελεύθερη
πρόσβαση στην υγεία και μάχη για να ορί-
ζουμε τα σώματα και τις ζωές μας. ...Στε-
κόμαστε στο πλευρό των γυναικών της
Αμερικής και οργανώνουμε τη μάχη για το
δικαίωμα στην έκτρωση. Καλούμε τα
σωματεία, τα συνδικάτα, τις γυναικείες ορ-
γανώσεις, τις κοινότητες μεταναστών/
ριών, τις οργανώσεις της Αριστεράς να
δώσουμε από κοινού αυτό τον αγώνα.” 

Α.Φ.

Και στο Σύνταγμα 2μμ

Γιατρός απορρίφθηκε λόγω μητρότητας!



Κλείνουμε τον ένα χρόνο από την καταδίκη
της Χρυσής Αυγής αλλά οι ρατσιστικές πολι-
τικές, που της έδωσαν τροφή, εντείνονται
από την πλευρά της κυβέρνησης. Ποια είναι
τα επόμενα βήματα που χρειάζεται να κάνει
το αντιφασιστικό κίνημα; 

Η μάχη για την καταδίκη των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής ήταν μια από τις σημαντικότε-
ρες μάχες που έχει δώσει το αντιφασιστικό κί-
νημα στην Ελλάδα. Σημείωσε μια τεράστια νί-
κη με την καταδίκη των νεοναζί και την απόφα-
ση του δικαστηρίου, πέρυσι στις 7 Οκτώβρη, η
οποία δεν θα ήταν εφικτή αν δεν υπήρχε η
διαρκής κινητοποίηση και παρέμβαση του αν-
τιφασιστικού κινήματος τόσο μέσα όσο και
έξω από την αίθουσα αλλά και η έκρηξη μετά
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Σήμερα ξέρουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό των ιδε-
ών και των πρακτικών της άκρας δεξιάς. Η
υπουργοποίηση των τριών πρώην στελεχών
του ΛΑΟΣ σε κεντρικά υπουργεία, η στοχοποί-
ηση των προσφύγων και των μεταναστών μέ-
σα από την πολιτική του Μηταράκη, τα push-
backs στα σύνορα, καθώς και το χάιδεμα
ακροδεξιών φωνών μέσα στην ίδια την κοινο-
βουλευτική ομάδα της ΝΔ, είναι αυτές οι πολι-
τικές που δημιουργούν ξανά τις συνθήκες
προκειμένου να έχουμε και πάλι φασιστικά
μορφώματα. 

Το αντιφασιστικό κίνημα χρειάζεται να βρε-
θεί ξανά στην πρώτη γραμμή απέναντι σε αυ-
τές τις πολιτικές και γι' αυτό η φετινή κινητο-
ποίηση στις 9 Οκτώβρη είναι κομβική, προκει-
μένου να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες και να ανα-
δείξουμε τα ζητήματα του θεσμικού ρατσι-
σμού. Η 9 Οκτώβρη είναι μια μέρα που πρέπει
να μπει στο ημερολόγιο του καθενός από τις
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που βρέθηκαν
έξω από το Εφετείο και που κινητοποιήθηκαν
σε όλη την Ελλάδα πέρυσι στις 7 Οκτωβρίου. 

Απέναντι στο φασισμό δεν χωράει ούτε πα-
νικός ούτε και εφησυχασμός. Δεν έχουμε να
περιμένουμε το πότε θα βγουν τα νέα φασιστι-
κά μορφώματα, το πότε θα ξαναξεμυτίσουν.
Έχουμε να ξεκινήσουμε να οργανώνουμε από
τώρα, και η 9 Οκτώβρη είναι μια κρίσιμη τέτοια
ημερομηνία. 

Πιστεύεις ότι μια εκλογική επιτυχία του σχή-
ματος Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορι-
κή Ανατροπή στις επερχόμενες εκλογές του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας θα μπορού-
σε να παίξει ενισχυτικό ρόλο στους αγώνες
του εργατικού κινήματος αλλά και για το αν-
τιφασιστικό κίνημα;

Για εμάς ο ΔΣΑ θα πρέπει να είναι ένας κέρ-
βερος όσον αφορά τα δημοκρατικά δικαιώμα-
τα αλλά και τη μάχη ενάντια στον φασισμό και
τον ρατσισμό. Αυτός είναι ο ρόλος του, ένας
ρόλος που δεν έχει να κάνει καν με τις πολιτι-
κές και ιδεολογικές επιλογές της Εναλλακτι-
κής Παρέμβασης. Είναι ένας ρόλος ο οποίος
αναλογεί στην ιδιότητα του δικηγόρου και
στον τρόπο με τον οποίο αυτή είναι αποτυπω-
μένη στον Κώδικα Δικηγόρων και στον Κώδικα
Δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήμα-
τος. Ο δικηγόρος είναι, ως θεσμός, ένας υπε-
ρασπιστής των φιλελεύθερων εγγυήσεων του
κράτους δικαίου. Κι αυτό δεν είναι κάτι το
οποίο είναι δεδομένο, επειδή το κράτος στο
οποίο ζούμε ισχυρίζεται ότι είναι κράτος δι-
καίου. Είναι ένα αντικείμενο αγώνα και διεκδί-
κησης. Είναι πάντοτε ένα χαράκωμα, μια μάχη. 

Από αυτή την άποψη ο ΔΣΑ θα πρέπει να αν-
ταποκριθεί σε αυτόν του τον ρόλο, αλλά αυτό
δεν πρόκειται να γίνει αν δεν έρθουν κυριολε-
κτικά τα πάνω κάτω. Κι αυτό μπορεί να γίνει
μόνο με ένα εκλογικό αποτέλεσμα στο οποίο
πραγματικά το ριζοσπαστικό ρεύμα θα αφήσει
το αποτύπωμά του ώστε να εκφραστούν τα αι-
τήματα και οι διεκδικήσεις των νέων δικηγό-
ρων. Γι' αυτό το αποτέλεσμα παλεύουμε. 

Η συμμετοχή του σχήματος «Εναλλακτική
Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή» έρχε-
ται μετά από δύο χρόνια πανδημίας της οποί-
ας η διαχείριση από την κυβέρνηση έχει χτυ-
πήσει σκληρά την εργατική τάξη αλλά και
τους “μικρούς” και νέους δικηγόρους. Ποιοι
είναι οι στόχοι σας;

Η «Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων
Αθήνας» είναι μια παράταξη που εκφράζει το
ριζοσπαστικό ρεύμα των δικηγόρων εδώ και
30 χρόνια, με διαρκή δράση στον Δικηγορικό
Σύλλογο της Αθήνας (ΔΣΑ). Το μεγαλύτερο
διάστημα αυτών των 30 χρόνων εκπροσωπεί-
ται και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ. Στις
φετινές εκλογές πραγματοποιούμε μια ανα-
βαθμισμένη παρέμβαση και στην κάλπη των
συνδυασμών, συμμετέχοντας με το συμμαχικό
σχήμα «Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική
Ανατροπή» και στην κάλπη του προέδρου,
συμμετέχοντας, ομόφωνα, με την δική μου
υποψηφιότητα. 

Θεωρούμε ότι αυτή η παρέμβαση είναι ανα-
βαθμισμένη επειδή τα προηγούμενα χρόνια
αναδείχτηκε ένα μαζικό ριζοσπαστικό ρεύμα
μέσα στους δικηγόρους και τους νομικούς,
που το είδαμε στις διαδηλώσεις για τα δημο-
κρατικά δικαιώματα, ενάντια στις απαγορεύ-
σεις των συναθροίσεων, για τα δικαιώματα
των κρατούμενων, για τα ζητήματα της έμφυ-
λης βίας, κοκ. 

Το βλέπουμε και μέσα στον ίδιο τον κλάδο
σε σχέση με τα ζητήματα των νέων δικηγόρων
οι οποίοι αντιμετωπίζουν συχνά μια κατάσταση

γαλέρας. Περνάνε μέσα από μια διαδικασία
μαθητείας, αυτή της άσκησης, που στην πραγ-
ματικότητα πολύ συχνά εξελίσσεται σε απλή-
ρωτη εργασία για δικηγορικά γραφεία και
εταιρείες. Στη συνέχεια ακολουθεί μια περίο-
δος “συνεργασίας”, όπου οι νέοι δικηγόροι
δουλεύουν σε μεγάλα γραφεία με την ελπίδα
ότι στο μέλλον θα αποκτήσουν ένα δικό τους,
χωρίς όμως να έχουν σε όλο αυτό το χρονικό
διάστημα τα βασικά δικαιώματα που ορίζονται
από το εργατικό δίκαιο. Αυτός ο κόσμος, που
είναι πάρα πολύς, αξιώνει όλο και περισσότε-
ρο τα δικαιώματά του. Το είδαμε εξάλλου και
στην περίπτωση ενός άλλου κλάδου, των δια-
νομέων, με την απεργία της e-food. Και νομί-
ζουμε ότι αυτό που μπορεί να είναι πραγματι-
κά ανατρεπτικό σ' αυτές τις εκλογές είναι να
εκφραστεί αυτός ο κόσμος στην κάλπη. 

Πέρα από τις διεκδικήσεις του κλάδου, έχου-
με δει το πανό της παράταξής σας από τα αν-
τιρατσιστικά συλλαλητήρια ως τις πανεργατι-
κές απεργίες. Ποια είναι πιστεύεις η θέση
των μαχόμενων δικηγόρων στους αγώνες
του εργατικού κινήματος;

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, θα έπρεπε να είναι
τα προπύργια των δικαιωμάτων και των ελευ-
θεριών. Και άρα εμείς υποστηρίζουμε μια αντί-
ληψη του δικηγόρου υπερασπιστή των δικαιω-
μάτων και των ελευθεριών και θεωρούμε ότι
αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και στα συλλο-
γικά όργανα των δικηγόρων.

Είναι προφανές ότι αυτό δεν συνέβη από
την πλευρά της ηγεσίας του δικηγορικού σώ-
ματος και των δικηγορικών συλλόγων στην πε-
ρίοδο της πανδημίας. Ενώ δηλαδή έγιναν τε-
ράστιες υπερβάσεις και αυθαιρεσίες, και από
την εκτελεστική εξουσία -την κυβέρνηση- και
από τη δικαστική εξουσία και από μηχανι-
σμούς όπως η αστυνομία, που θα έπρεπε να
είχαν κινητοποιήσει τους δικηγορικούς συλλό-
γους, αυτοί ήταν, με ευθύνη της ηγεσίας τους,
οι μεγάλοι απόντες. 

Αυτό το κενό, εμείς σαν παράταξη αλλά και
με πολύ άλλο κόσμο, προσπαθήσαμε να το κα-
λύψουμε συμμετέχοντας στην Πρωτοβουλία
Δικηγόρων και Νομικών που δημιουργήθηκε
στις κινητοποιήσεις για τα δημοκρατικά δι-
καιώματα και πάντοτε συμμετέχοντας δίπλα
στα αγωνιζόμενα τμήματα της κοινωνίας. Η
συμμαχία μας με τους εργαζόμενους, η πα-
ρουσία μας στις μεγάλες εργατικές απεργίες
και τις συγκεντρώσεις ενάντια στο νομοσχέδιο
Χατζηδάκη αποτυπώνουν το γεγονός ότι εμείς
βλέπουμε τη δικηγορία σε συμμαχία με τα
αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας, με την
εργαζόμενη πλειοψηφία. 

Αυτό δεν είναι απλά μια ιδεολογική-πολιτική
επιλογή. Αποτυπώνει τα πραγματικά συμφέ-
ροντα της πλειοψηφίας των δικηγόρων, των
μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων. Να
δώσω ένα παράδειγμα: είμαστε σε μια κατά-
σταση που μετά από τόσα χρόνια διάλυσης
των ασφαλιστικών ταμείων δεν έχουμε χωρι-
στά ταμεία από τους εργαζόμενους. Το ταμείο
μας είναι ενιαίο, κοινό. Οποιαδήποτε λογική
ελιτισμού, όπως αυτή των κυρίαρχων κομμα-
τιών στο ΔΣ, ότι δηλαδή εμείς είμαστε κάτι χω-
ριστό από τους εργαζόμενους, ότι έχουμε να
προασπίσουμε μια χωριστή θέση, δεν έχει πλέ-
ον κανένα υλικό υπόβαθρο. Έχουμε κοινά τα-
μεία, κοινά προβλήματα και κοινά συμφέρον-
τα.
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Ο Θανάσης Καμπαγιάννης,
δικηγόρος της Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής μίλησε στον Δημήτρη
Δασκαλάκη

Συνεχίζουμε 
τον αγώνα

7 Οκτώβρη 2020 - Η μέρα της καταδίκης της Χ.Α. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

20 Απρίλη 2015 - Πρώτη μέρα της δίκης της Χ.Α. στον Κορυδαλλό. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Με τη σκέψη μας στον Παύλο
και στα άλλα θύματα της ναζι-

στικής εγκληματικής οργάνωσης
πανηγυρίσαμε την καταδίκη των
ηγετικών στελεχών της Χρυσής
Αυγής. 

Όμως δεν πέρασε πολύς καιρός
και είδαμε την εισαγγελέα -αυτή,
που δεν είδε στο εδώλιο εγκλημα-
τίες ναζί, αλλά μόνον έντιμους και
φιλήσυχους νοικοκυραίους- να επι-
βραβεύεται από την Πολιτεία και
να σκαρφαλώνει σε ανώτερα επί-
πεδα θεσμών της Δικαιοσύνης. Και
πολύ γρήγορα είδαμε επίσης να
αποφυλακίζονται ναζιστικά πρωτο-
παλίκαρα, που μόλις είχαν καταδι-
καστεί σε μακροχρόνιες ποινές φυ-
λάκισης. Έτσι, δεν έμεινε κανείς
που να μην κατάλαβε: ο αγώνας
δεν τέλειωσε! Άλλωστε, παρόλο
που οι χρυσαυγίτες είναι στη φυ-
λακή, οι μετανάστες και οι πρό-
σφυγες ξυλοκοπούνται, δολοφο-
νούνται ή οδηγούνται στην αυτο-
κτονία και σήμερα, αυτή τη φορά
από τους υπηρέτες  της επίσημης
κρατικής πολιτικής. Από μόνο του
αναδύεται λοιπόν το ερώτημα: πα-
ρέχουμε στον εαυτό μας  την πο-
λυτέλεια απλά να αναπολούμε τις
νίκες του παρελθόντος και να μην
αντιμαχόμαστε με λόγο και πράξη
την πολιτική βαρβαρότητα που τεί-
νει να επιβληθεί στην κοινωνία; Η
απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι
οι αντιφασιστικές κινητοποιήσεις
στην επέτειο τους ενός χρόνου
από τη δικαστική καταδίκη της
Χρυσής Αυγής. Αυτονόητη η συμ-
μετοχή μου σ’ αυτές.

Γιώργος Τσιάκαλος, 
πανεπιστημιακός

Η9 Οκτώβρη είναι μια σημαντι-
κή μέρα. Η καταδίκη της ΧΑ

και των εγκληματιών δολοφόνων
του Παύλου Φύσσα, των αιγύπτιων
αλιεργατών και των συνδικαλιστών
του ΠΑΜΕ σε αυτή την τεράστια
και πολύκροτη δίκη που κράτησε
τόσα χρόνια αποτελεί φάρο για
τους αγώνες του αντιφασιστικού
κινήματος. 

Πρέπει να τιμήσουμε τους αγώ-
νες που δόθηκαν όλα αυτά τα χρό-
νια ενάντια στο φασισμό και το ρα-
τσισμό. Γι' αυτό θα είμαστε στο
δρόμο στις 9 Οκτώβρη μαζί με τα
άλλα εργατικά συνδικάτα και σω-
ματεία, με τις άλλες αντιφασιστι-
κές συλλογικότητες και φυσικά μα-
ζί με την ΚΕΕΡΦΑ. Καλούμε όλους
τους εργαζόμενους και τους δημο-
κρατικούς πολίτες να τιμήσουν την
ημέρα που δικαιώθηκε το αντιφα-
σιστικό κίνημα.

Δημήτρης Πολυχρονιάδης, 
δάσκαλος, μέλος του Συλλόγου

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αμαρουσίου

Εξορμήσεις στα στρατόπεδα του Σχιστού,
της Μαλακάσας και του Ελαιώνα αλλά και
στη δομή του δήμου Ρέντη πραγματοποί-

ησαν μέλη της ΚΕΕΡΦΑ την Κυριακή 26/9, μοι-
ράζοντας το κάλεσμα για το αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο στις 9 Οκτώβρη στα αγγλικά, στα
γαλλικά, στα φαρσί και στα αραβικά, ενώ τη
Δευτέρα αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ βρέθηκε
και στο στρατόπεδο της Ριτσώνας.

“Έφυγα ενθουσιασμένη από την εξόρμηση
στην είσοδο του καμπ του Ελαιώνα γιατί η αντα-
πόκριση ήταν τεράστια”, μας είπε η Μαρία από
την ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων-Θησείου-Ταύρου.
“Παρά τις δυσκολίες που έβαλαν οι φύλακες,
κλείνοντας σχεδόν την πόρτα, ήταν πάρα πολ-
λοί αυτοί που βγήκαν έξω για να ακούσουν το
κάλεσμα από τη ντουντούκα που διαβάζαμε σε
όλες τις γλώσσες και για να πάρουν την προκή-
ρυξη. Οι περισσότεροι από αυτούς έμειναν για
να συζητήσουν μαζί μας και η ανταπόκριση για
το συλλαλητήριο στις 9 Οκτώβρη ήταν μεγάλη.
Ακόμα και οι φύλακες αναγκάστηκαν να μοιρά-
ζουν τις προκηρύξεις, ενώ μέχρι και τη στιγμή
που φεύγαμε μας ζητούσαν να την πάρουν και
είκοσι άτομα μας έδωσαν το τηλέφωνο τους για
να οργανώσουμε το συλλαλητήριο”.

“Χάσαμε το παιδί μας στα σύνορα στην προ-
σπάθεια μας να έρθουμε στην Ελλάδα. Είμαστε
τρία χρόνια στο στρατόπεδο με τη γυναίκα μου
και έχω σοβαρά προβλήματα Υγείας. Έχω ΑΜ-
ΚΑ, αλλά δεν έχω πραγματική πρόσβαση στην
Υγεία. Μόνο αν παλέψουμε όλοι μαζί μπορούμε
να καταφέρουμε κάτι. Γι' αυτό θα είμαι μαζί σας
στις 9 Οκτώβρη”, είπε στην Εργατικη Αλληλεγ-
γύη, ο Φαρσάντ από το Αφγανιστάν.

Στην εξόρμηση στον Ελαιώνα βρέθηκε μαζί με
την ΚΕΕΡΦΑ και η ομάδα ΣΑΜΑΤΟΣΑΒΒΑΤΑ
που πραγματοποιεί παιδαγωγικές δράσεις στο
καμπ του Ελαιώνα από το 2015. “Έχουμε δύο
χρόνια να μπούμε λόγω του κορονοϊού και γι'
αυτό αποφασίσαμε να έρθουμε για να ξεμου-
διάσουν λίγο τα παιδιά και εμείς”, μας είπε ο
Ορέστης. “Ωστόσο είναι και η πολιτική συγκυ-
ρία. Με όσα συμβαίνουν Ιδιαίτερα με τις εξελί-
ξεις στο Αφγανιστάν, το ζήτημα της αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες και το πώς μπορούμε
εμείς ως παιδαγωγοί να δηλώσουμε ότι είμαστε
δίπλα τους, να τους κάνουμε πιο ορατούς στην
κοινωνία για να βοηθήσουμε στην ένταξη τους
ώστε να βοηθήσουμε και αυτούς που δεν ξέ-
ρουν ποιοι και τι είναι οι πρόσφυγες να τους
γνωρίσουν, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημα-
σία”. Με τα τύμπανα, το τραγούδι και τα χορευ-

τικά της παιχνίδια, η ομάδα ξεσήκωσε μεγάλους
και μικρούς που μαζεύτηκαν στην είσοδο του
στρατοπέδου για να την παρακολουθήσουν και
για να ενημερωθούν.

Στη Μαλακάσα, και στα δύο στρατόπεδα, δυ-
νάμεις της αστυνομίας εμπόδισαν την εξόρμηση
μελών της ΚΕΕΡΦΑ Μαρουσίου-Κηφισιάς-Ν.Ερυ-
θραίας και Ν.Ιωνίας. “Μας απαγόρευσαν να
μπούμε στο ένα στρατόπεδο και απαίτησαν να
βγούμε από το δεύτερο, επιβεβαιώνοντας έτσι
τη στόχευση της κυβέρνησης να απομονώσει
τους πρόσφυγες πίσω από τα τείχη και τα συρ-
ματοπλέγματα τόσο κοινωνικά όσο και πολιτικά.
Οι πρόσφυγες όμως ανταποκρίθηκαν και η προ-
κήρυξη τελικά μοιράστηκε μέσα στο στρατόπε-
δο από τους ίδιους”, μας είπε ο Θάνος.

Πόρτα-πόρτα
“Στο Σχιστό μπήκαμε μέσα στο στρατόπεδο και

μιλήσαμε με πολλούς πρόσφυγες πηγαίνοντας
από πόρτα σε πόρτα, τόσο για τις εξελίξεις στο
Αφγανιστάν όσο και για την κατάσταση στα
στρατόπεδα και τις ρατσιστικές πολιτικές της κυ-
βέρνησης”, μας είπε ο Αντώνης, από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Πειραιά. “Πολλοί ήταν αυτοί που έδειξαν εν-
διαφέρον και δήλωσαν πως θα συμμετέχουν
στην εκδήλωσή μας την επόμενη Κυριακή αλλά

και στο ίδιο το συλλαλητήριο, αφήνοντας τα τη-
λέφωνά τους για να οργανώσουμε τη συνέχεια”.

Στη δομή του δήμου Ρέντη βρέθηκε η ΚΕΕΡΦΑ
Νίκαιας. “Τα περισσότερα παιδιά της δομής πη-
γαίνουν σχολείο αν και κάποια από αυτά δεν
έχουν τσάντες και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το
κύριο πρόβλημα των οικογενειών που μένουν στη
δομή είναι ότι τα ραντεβού τους είτε για ανανεώ-
σεις, είτε για άσυλο, είτε για κάρτες παραμονής
είναι μετά το 2022-23, που σημαίνει ότι θα χρει-
αστεί να μείνουν στην δομή για δύο ακόμα χρό-
νια. Γι' αυτό απαιτούν καλύτερες συνθήκες δια-
βίωσης αλλά και συντόμευση των διαδικασιών. 

Συζητώντας πάνω σε αυτά τα αιτήματα τους
και την ανάγκη να τα παλέψουμε μαζί, και σε
συνεννόηση με μία ομάδα Κούρδων προσφύ-
γων, βάλαμε μπροστά να συμμετέχουν στην εκ-
δήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στη Νίκαια αυτή την Κυ-
ριακή και να συμμετέχουν οργανωμένα στο αν-
τιρατσιστικό συλλαλητήριο στις 9 Οκτώβρη”,
μας είπε ο Μάνος από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ. Οι
εξορμήσεις της ΚΕΕΡΦΑ θα συνεχίσουν μέχρι
τις 9 Οκτώβρη στις γειτονιές, στα στέκια μετα-
ναστών και στους εργατικούς χώρους της Αθή-
νας και των άλλων πόλεων αλλά και σε όλες τις
κινητοποιήσεις που μεσολαβούν. 

Δ.Δ.

Κοινή σύσκεψη πραγματοποίησαν την Κυριακή 26/9 η ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας
με μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας στη Νίκαια για να οργανώσουν

την συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο στις 9 Οκτώβρη. 
Ο Χασάν είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη πως “συζητήσαμε μαζί με την

ΚΕΕΡΦΑ για να είμαστε όσοι περισσότεροι γίνεται στην Ομόνοια στις 9
Οκτώβρη. Κάποιοι είμαστε εδώ είκοσι χρόνια και παλέψαμε ενάντια στη
Χρυσή Αυγή. Τώρα θέλουμε και πρέπει να παλέψουμε για να πάρουν οι με-
τανάστες χαρτιά, για να είναι οι πρόσφυγες καλοδεχούμενοι, για να ανοί-
ξουν τα σύνορα για όλους, είτε είναι από το Αφγανιστάν είτε από την Αφρι-
κή, είτε είναι μαύροι ή άσπροι. Θέλουμε να ζήσουμε όλοι μαζί σε έναν καλύ-
τερο κόσμο. Είμαστε σήμερα εδώ δέκα άτομα από την Πακιστανική Κοινό-
τητα. Την επόμενη Κυριακή, 3 Οκτώβρη κάνουμε εκδήλωση για να συζητή-
σουμε με τον κόσμο από τη γειτονιά μας. Και ξεκινάμε να οργανώνουμε από
τώρα το συλλαλητήριο με εξορμήσεις στη γειτονιά και στα στέκια των μετα-
ναστών και όχι μόνο.”

ΝΙΚΑΙΑ

Όχι στρατόπεδα-φυλακές

Σύσκεψη μεταναστών

26/9, Στρατόπεδο Ελαιώνα. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

26/9, Σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ και της Πακιστανικής Κοινότητας στη Νίκαια



ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9, 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ
Πλατεία Μερκούρη
Ομιλητές:
Θανάσης Καμπαγιάννης, Πο-
λιτική Αγωγή στη δίκη της
Χρυσής Αυγής για τους Αι-
γύπτιους αλιεργάτες, 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, για-
τρός, ΔΣ Σωματείου Γεννη-
ματά,
Φατίμα Ουζούρι, μετανά-
στρια Μαρόκο,  
Μιμόζα Λοσάι, Επιτροπή με-
ταναστριών/ών καθαρι-
στριών/ών σχολείων Δήμου
Αθήνας 
Έκθεση φωτογραφίας της
Λουίζας Γκουλιαμάκη για
τους πρόσφυγες

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9, 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Πλατεία Δημαρχείου
Ομιλητές:
Κώστας Παπαδάκης, Πολιτι-
κή Αγωγή στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής για τους Αιγύπτι-
ους αλιεργάτες,
Νίκος Κοτρώτσιος, εκπαιδευ-
τικός-ΣΕΠΕ Αιγάλεω, 
Μαρία Καστελιώτη, φοιτή-
τρια Φιλοσοφικής, 
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 Αιγύπτι-
ους αλιεργάτες, 
Στέλιος Γιαννούλης, εκπαιδευτικός ΣΕ-
ΠΕ Βούλα-Βάρη-Βουλιαγμένη, 
Φραϊντούν Τζόιντα, Αφγανός πρόσφυ-
γας-film maker, 
Δημήτρης Δασκαλάκης, δημοσιογράφος

ΚΥΡΙΑΚΗ  3 /10, 7μμ
NIKAIA
Πολιτιστικός Πολυχώρος Μάνος Λοϊ-
ζος,
(Μηχανική Καλλιέργεια) Θηβών 245
Νίκαια (προαύλιο)
Ομιλητές:
Κώστας Παπαδάκης, Πολιτική Αγωγή
στη Δίκη της Χρυσής Αυγής για τους Αι-
γύπτιους αλιεργάτες
Τζαβέντ Ασλάμ, Πρόεδρος Πακιστανικής
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 ζω-
γραφικής, σκίτσου και χειροτεχνίας, ντό-

πιων, μεταναστών και προσφύγων καλλι-
τεχνών, από την Τετάρτη 29/9 έως και
την Κυριακή 3/10 (5μμ-9μμ).

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/10, 6μμ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πλατεία ΗΣΑΠ Ηρακλείου
Ομιλητές:
Πέτρος Κωνσταντίνου, Συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ
Αιμιλία Τζίβα, Δημοτική Σύμβουλος Ηρα-
κλείου Αττικής
Παναγιώτης Κουτσός, Δημοτικός Σύμ-
βουλος Ν. Ιωνίας
Αφροδίτη Φράγκου, Δημοτική Σύμβου-
λος Μαρουσιού
Sohrab Afshar, Αφγανός Πρόσφυγας
Δημήτρης Πολυχρονιάδης, Δάσκαλος
Μιχάλης Βερβέρης, Εργαζόμενος στο
Νοσοκομείο Αγ. Όλγα
Θα ακολουθήσει συναυλία

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 Αι-
γύπτιους 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

Νο 1490, 29 Σεπτέμβρη 2021
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Συλλαλητήριο 9 Οκτώβρη

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
συμμετοχή και πλούσια συ-
ζήτηση το Σάββατο 25/9

στην Κυψέλη η πρώτη από τις εκδη-
λώσεις που οργανώνουν οι τοπικές
ΚΕΕΡΦΑ σε γειτονιές της Αθήνας
και άλλων πόλεων. Στο πάνελ των
ομιλητών ήταν ο Δημήτρης Ζώτος,
δικηγόρος της πολιτικής αγωγής
των Αιγύπτιων αλιεργατών στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, η Ρουκία Κοχε-
στανί, Αφγανή προσφύγισσα, η Ίνγ-
κεμποργκ Μπέγκελ, δημοσιογρά-
φος, ο Γιάλα, καλλιτέχνης από το
Κονγκό και ο Γιώργος Πίττας, δημο-
σιογράφος. Τη συζήτηση συντόνισε
η Ευγενία Βρούσω από την ΚΕΕΡΦΑ
Πατησίων.

Πρώτος μίλησε ο Δημήτρης Ζώ-
τος. “Κάνουμε αυτή την εκδήλωση
στη Φωκίωνος Νέγρη, όπου πριν
από 30 χρόνια, το 1990, ξεκίνησε η
δράση της ΧΑ. Εδώ είναι ένα από τα
πρώτα θύματα της δράσης της, ο
Γιώργος Πίττας. Εδώ τον τραυματί-
σανε και από τότε ξεκινήσαμε τη
μάχη για να βάλουμε τη ΧΑ στη φυ-
λακή. Σήμερα στις γειτονιές και στις
πόλεις μας δεν περιπολούν πια τα
τάγματα εφόδου της ΧΑ, η ηγεσία
και τα βασικά στελέχη της είναι στη
φυλακή. Πρόκειται για μια ιστορική
νίκη. Είναι όμως μια μεγάλη μάχη
στον πόλεμο ενάντια στον φασισμό
και τους ναζί.

Πρέπει να θυμηθούμε ότι όταν ξε-
κινούσε αυτή η δίκη πολύ λίγοι περί-
μεναν ότι θα νικήσουμε. Σήμερα
βρισκόμαστε ξανά σε μια περίοδο
όπου ξεκινάνε νέες επιθέσεις όπως
αυτή στο Λασίθι. Χρειαζόμαστε λοι-
πόν τα διδάγματα αυτής της περιό-
δου γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε
καινούριες προκλήσεις.

Το ότι πετύχαμε σε αυτή τη δίκη
δεν ήταν τυχαίο. Ήταν αποτέλεσμα
βασικών επιλογών. Η πιο βασική
ήταν ότι πρόκειται για μια μάχη που
χρειάζεται να τη δώσουμε μαζί με
τη μεγάλη δημοκρατική πλειοψηφία,
που καταλάβαινε τι κίνδυνο αντι-
προσώπευε η ΧΑ για τις δημοκρατι-
κές ελευθερίες όλων των εργαζομέ-
νων. Άλλωστε οι επιθέσεις για τις
οποίες καταδικάστηκε η ΧΑ είναι εμ-
βληματικές: οι Αιγύπτιοι ψαράδες
συμβόλιζαν τους μετανάστες. Οι
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, έγιναν

στόχος γιατί η ΧΑ, δεινός υποστηρι-
κτής του κεφαλαίου, ήθελε να μην
υπάρχουν συνδικάτα, να μη διεκδι-
κούν οι εργαζόμενοι. Ο Παύλος
Φύσσας ήταν ένας από τους χιλιά-
δες αντιφασίστες που είχαν στρα-
τευθεί σε όλη την Ελλάδα ενάντια
στη ΧΑ. Όλοι τους συμβόλιζαν τη
μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμε-
νων στην Ελλάδα.

Την πρώτη μέρα της δίκης έγιναν
έξω από τα δικαστήρια μεγάλες δια-
δηλώσεις με δεκάδες σωματεία, με
την ΑΔΕΔΥ, με φοιτητικούς συλλό-
γους και όλες τις αντιφασιστικές κι-
νήσεις. Έτσι δεν μπόρεσαν οι Χρυ-
σαυγίτες να τρομοκρατήσουν τους
150 μάρτυρες που ήρθαν το επόμε-
νο διάστημα στο δικαστήριο. Σε όλη
τη διάρκεια της δίκης σε δεκάδες
πόλεις, με τα συνδικάτα μπροστά,
ποτέ δεν αφήσαμε τους φασίστες
να βγουν στο δρόμο και να διεκδι-
κήσουν δημόσιο χώρο, αλλά ούτε
και χρόνο στην τηλεόραση γιατί εί-
χαμε καταφέρει χάρη στην απόφα-
ση της ΠΟΣΠΕΡΤ να κηρύσσεται
απεργία κάθε φορά που ήταν να
προβληθεί ο Μιχαλολιάκος...

Σήμερα υπάρχουν καινούριες
προκλήσεις αλλά έχουμε την εμπει-

ρία. Έχουμε όμως και την επίγνωση
ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι η
πιο ρατσιστική των τελευταίων
ετών. Έχει φτιάξει στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης σε όλη την Ελλάδα. Εί-
ναι από τις μόνες κυβερνήσεις που
θεωρούν ακόμα το Αφγανιστάν
ασφαλή χώρα και δεν σταματά τις
επαναπροωθήσεις. Αρνείται το πολι-
τικό άσυλο σε όλους τους πρόσφυ-
γες. Αρνείται στα προσφυγόπουλα
το δικαίωμα να πάνε στα σχολεία,
στους μετανάστες το δικαίωμα να
έχουν χαρτιά και εργασία και στους
πρόσφυγες να μένουν στις πόλεις
και τους φυλακίζει σε στρατόπεδα.

Και είναι αυτή η πολιτική που
αποτελεί το θερμοκήπιο για να ξε-
προβάλλουν ξανά οι φασιστικές ιδέ-
ες, πρακτικές και οργανώσεις.
Έχουμε τη δύναμη, και το πρώτο
βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι
το συλλαλητήριο στις 9 Οκτώβρη
για να διαδηλώσουμε με δεκάδες χι-
λιάδες κόσμου για την επέτειο της
νίκης ενάντια στη ΧΑ, αλλά και για
τα αιτήματα των προσφύγων και
των μεταναστών: άσυλο στους πρό-
σφυγες, οι μετανάστες με χαρτιά
και δουλειά στις πόλεις και τα χω-
ριά μας, τα προσφυγόπουλα να πά-

νε στα σχολεία, σύνορα ανοιχτά για
όλους τους μετανάστες.

Στη συνέχεια η Ρουκία Κοχεστανί,
αφού μίλησε πρώτα για τα δεινά
που έχουν επιφέρει η αμερικανική
κατοχή στο Αφγανιστάν και τώρα η
ανάληψη της εξουσίας από τους
Ταλιμπάν, τόνισε πως λόγω αυτής
της κατάστασης “πάρα πολλοί θέ-
λουν να φύγουν”.

“Εμείς από την πλευρά μας ζητά-
με να ανοίξουν τα σύνορα που είναι
κλειστά”, συνέχισε. “Η καθημερινό-
τητα των προσφύγων είναι πολύ δύ-
σκολη. Οι πρόσφυγες που ζουν
στην Ελλάδα ζουν σε άθλιες συνθή-
κες. Εγώ είμαι μια από αυτούς. Έχω
ένα γιο 14 χρονών που πάσχει από
ψυχική διαταραχή και έχει απομο-
νωθεί από τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν
είναι καταγεγραμμένος σε κανένα
πρόγραμμα και δεν συμμετέχει σε
καμία δραστηριότητα. 

Οι νέοι πρόσφυγες χρειάζονται
κέντρα ελληνομάθειας. Είναι απα-
ραίτητο για τη ζωή μας μέσα στην
ελληνική κοινωνία να μάθουμε τη
γλώσσα, αλλά τα παιδιά μας δεν πά-
νε καν σχολείο και τα χρήματα που
μας δίνει το υπουργείο δεν φτάνουν
ούτε για τρόφιμα για τα παιδιά μας.
Όταν οι πρόσφυγες παίρνουν από
τα περιφερειακά γραφεία ασύλου
μια θετική απάντηση τους κόβουν
αμέσως το μικρό επίδομα που
έπαιρναν. Όταν παίρνουν άδεια πα-
ραμονής τους διώχνουν από τα δια-
μερίσματα στα οποία στεγάζονταν.

Μια καλύτερη ζωή
Εχθές είχα συνέντευξη για το

άσυλο, αλλά εκεί με ρωτούσαν
διαρκώς για την Τουρκία και αν θα
ήταν καλά για μένα να γυρίσω εκεί.
Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε
στην Τουρκία. Έχουμε έρθει εδώ
αναζητώντας μια καλύτερη ζωή για
τα παιδιά μας και θέλουμε να μεί-
νουμε εδώ”. 

“Είμαι Ολλανδέζα ανταποκρίτρια
και ασχολούμαι με το προσφυγικό
από το 2012”, είπε ξεκινώντας η Ίνγ-
κεμποργκ Μπέγκελ. “Από τότε κάθε
μέρα η κατάσταση γίνεται χειρότε-
ρη. Υπάρχουν 73 καμπς στην Ελλά-
δα. Το πιο γνωστό ήταν η Μόρια. Αλ-
λά δεν ήταν το μόνο... Στη Σάμο
ανάγκασαν όσους έμεναν στο καμπ

στο Βαθύ να πάνε σε αυτή την και-
νούρια φριχτή, δυστοπική, βγαλμένη
από ταινία επιστημονικής φαντασίας
φυλακή. Εκεί έχουν τοποθετήσει ένα
σύστημα παρακολούθησης αγορα-
σμένο από το Ισραήλ που ελέγχει
τους πρόσφυγες κάθε δευτερόλε-
πτο. Δεν θα μπορούν να βγούν για
πάνω από δύο ώρες. Στις πύλες
υπάρχει έλεγχος με κάρτες παρόλο
που αυτή η φυλακή βρίσκεται 20 χι-
λιόμετρα από το πιο κοντινό χωριό,
δίχως ίσκιο, χωρίς ίχνος πρασίνου...
Και μέσα σε αυτή τη φυλακή έχουν
προβλέψει μια δεύτερη φυλακή για
όσους Σύριους έχουν πάρει απορρι-
πτική απάντηση και πρέπει να φύ-
γουν για την Τουρκία, που επειδή
όμως στην πράξη αυτό δεν γίνεται,
θα κρατούνται εκεί μέσα...

Η χώρα μου η Ολλανδία, η Ουγ-
γαρία και η Αυστρία δεν δέχονται
πρόσφυγες. Όμως όλες οι χώρες
πρέπει να δεχτούν... Δεν πρόκειται
για ‘παράνομους μετανάστες’. Είναι
πρόσφυγες. Στην Ευρώπη έχουμε
άπλετο χώρο. Και 50 εκατομμύρια
θα μπορούσαμε να δεχτούμε, αλλά
η Δεξιά αντιδρά υστερικά για λιγό-
τερο από 3 εκατομμύρια. Εμένα με
συλλάβανε εδώ γιατί φιλοξενούσα
τον Φεραϊντούν, έναν πρόσφυγα
από το Αφγανιστάν στο σπίτι μου
στην Ύδρα... Ήταν μεγάλο τραύμα
για μένα και για αυτόν, και κινδυ-
νεύω με πρόστιμο και ένα χρόνο
φυλακή. Εάν στην Ελλάδα τιμωρεί-
ται η φιλοξενία, τότε πάει ο ελληνι-
κός πολιτισμός”. 

Επόμενος μίλησε ο Γιάλα, που
έχει έρθει στην Αθήνα από τη Σάμο.

“Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι
στη Σάμο, όπου έζησα δύο χρόνια
περιμένοντας την απάντηση για το
άσυλο, οι πρόσφυγες χρειάζονται
δομές ένταξης και πάνω απ' όλα
ένα κέντρο εκμάθησης της ελληνι-
κής γλώσσας. Υπάρχουν πολλά παι-
διά που θέλουν να σπουδάσουν αλ-
λά δεν μπορούν... 

Αντί για αυτό φτιάχνουν τώρα ένα
νέο στρατόπεδο, το οποίο στην
πραγματικότητα είναι μια φυλακή.
Αντί να καλυτερεύσει η κατάσταση
για τους πρόσφυγες χειροτερεύει
και την ίδια στιγμή τους φυλακίζουν
για όλο και μεγαλύτερο διάστημα.
Κάποια παιδιά γεννιούνται μέσα
εκεί, μεγαλώνουν εκεί, χωρίς καμία
επαφή με την κοινωνία, χωρίς εκπαί-
δευση. Έτσι θα τα αφήσουμε; Να
καταλήξουν να μην είναι χρήσιμα
στην κοινωνία;” 

“Το απαραίτητο θερμοκήπιο για
την καρποφορία των φασιστικών ιδε-
ών συνεχίζει να υπάρχει” είπε μεταξύ
άλλων ο Γιώργος Πίττας. “Από τον
Μπογδάνο που δημοσιοποίησε τα
ονόματα των νηπίων μεταναστών μέ-
χρι την υπουργοποίηση των τριών
παλιών στελεχών του ΛΑΟΣ, νομιμο-
ποιόντας έτσι την ακροδεξιά. Είναι
μια συνειδητή επιλογή. Κάνουν πρά-
ξη το διαίρει και βασίλευε, γιατί ξέ-
ρουν πως βρίσκονται σε απομόνωση
καθώς έχουν αποτύχει στη διαχείρι-
ση της πανδημίας. Κόντεψαν να κά-
ψουν τη μισή Ελλάδα και κατηγο-
ρούσαν μια Αφγανή που υποτίθεται
πως είχε βάλει φωτιά στο Πεδίο του
Άρεως. 

Αντιμετωπίζουν την εργατική αντί-
σταση, όπως είδαμε με την efood,
και παίζουν το χαρτί του ρατσισμού
και της ισλαμοφοβίας εγκαινιάζον-
τας στρατόπεδα στη Σάμο και εξα-
φανίζοντας πρόσφυγες... Προσπα-
θούν να ντύσουν αυτό το ρατσισμό
με ένα προοδευτικό μανδύα περί
προστασίας των γυναικών, ενώ όλα
αυτά τα είκοσι χρόνια της κατοχής οι
πρόσφυγες έρχονταν για να ξεφύ-
γουν από την καταπίεση της κατο-
χής. Μας λένε οι ΗΠΑ πως θα προ-
στατέψουν τις γυναίκες, όταν στο
Τέξας απαγορεύουν τις εκτρώσεις...
Πρόκειται για απόλυτη υποκρισία και
μια ακραία ισλαμοφοβική πολική”. 

“Είναι όμως στο δικό μας χέρι, και
μπορούμε, να τους σταματήσουμε”,
συνέχισε. “Όπως το κάναμε με αγώ-
νες για τους μετανάστες από την
Αλβανία που ήρθαν το 1990 και ο
μπαμπάς Μητσοτάκης τους βάφτιζε
“λαθρομετανάστες” και τελικά νομι-
μοποιήθηκαν το 1997-98, όπως το
κάναμε το 2015 με το καλοκαίρι της
αλληλεγγύης που άφησε ενάμιση
εκατομμύριο πρόσφυγες να περά-
σουν στην Ευρώπη. Όπως το κάνα-

με και στη γειτονιά μας: δεν αφήσα-
με ποτέ την Κυψέλη να γίνει Άγιος
Παντελεήμονας. Το ίδιο μπορούμε
να κάνουμε για όλη την Ελλάδα, για
όλους τους πρόσφυγες.” 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Σου-
λεϊμάν Ασούρ, νόμιμος εκπρόσωπος
της οικογένειας Παγρί η οποία έχα-
σε το παιδί της στο στρατόπεδο της
Μαλακάσας πριν από οχτώ μήνες
“κάτω από τις ρόδες ενός φορτη-
γού που εκτελούσε εργασίες για
την επέκταση του καμπ με εντολή
του κ. Μηταράκη”. Σαν να μην έφτα-
νε αυτό οι αρχές “προχώρησαν σε
ταφή ενός παιδιού που οι γονείς
του είναι μουσουλμάνοι στο χρι-
στιανικό κοιμητήριο στο Σχιστό”
συμπλήρωσε ο Σουλεϊμάν. 

Καταπάτηση
“Έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα

για καταπάτηση βασικών ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων... Έχουμε μια κυ-
βέρνηση που αδιαφορεί για τα νόμι-
μα αιτήματα των μουσουλμάνων...
10 μήνες δεν μας έχουν απαντήσει.
Προχώρησαν σε ταφή χωρίς να μας
ρωτήσουν. Ζητάμε εκταφή και να
ταφεί το παιδί στον τόπο που ζει η
οικογένεια του και όχι στην Κομοτη-
νή όπως λένε. Είναι το ελάχιστο δι-
καίωμα όσων χάνουν κάποιον δικό
τους. Να μπορεί να ταφεί κοντά
τους. Θα προσφύγουμε στην δικαιο-
σύνη. Αν η Κεραμέως δεν δώσει
άδεια για δημιουργία μουσουλμανι-
κού νεκροταφείου στην Αθήνα, θα
κάνουμε προσφυγή στα ευρωπαϊκά
δικαστήρια. Όλοι μαζί Έλληνες και
μετανάστες, μουσουλμάνοι και μη,
να γίνουμε μια φωνή ενάντια στη
ρατσιστική κυβέρνηση της Ν. Δημο-
κρατίας”. 

Στη συνέχεια μίλησε η Αθανασία
Κατσούλη, εκπαιδευτικός στο 8ο
ΓΕΛ Πατησίων. “Το σχολείο μου εί-
ναι ένα σχολείο μεταναστών” είπε.
“Το 95% των μαθητών μας είναι με-
ταναστόπουλα. Πριν είκοσι χρόνια
όταν πρωτοήρθα είχαμε λίγους μα-
θητές Αλβανούς. Όμως έκτοτε έγινε

πολυπολιτισμικό και τα τελευταία
τέσσερα χρόνια έχουμε και προ-
σφυγόπουλα. Ζήσαμε με τους μετα-
νάστες, τους καμαρώσαμε γιατί
προοδεύσανε μέσα στο σχολείο
μας. Τώρα αρχίζουμε να ζούμε και
με τους πρόσφυγες.

Τα προσφυγόπουλα πριν 4 χρόνια
ερχόντουσαν στο σχολείο με την
προσδοκία ότι θα φύγουν για κάποια
άλλη χώρα της Ευρώπης. Τώρα πια
είναι πεισμένα ότι θα μείνουν εδώ
και θέλουν να μάθουν ελληνικά και
να μπουν στην κοινωνία μας. Έχουν
όμως πολλές δυσκολίες. Τους διώ-
χνουν από τα σπίτια τους και αλλά-
ζουν συνεχώς σχολεία. Οι τάξεις
υποδοχής ξεκινούν πολύ αργά, μετά
το Δεκέμβρη ακόμα και το Γενάρη...
Κάποια προσαρμόζονται μέσα από
τα μαθήματα της γυμναστικής και
των αγγλικών χάρη στο αγκάλιασμα
των μαθητών και των εκπαιδευτικών,
κάποια όμως δεν αντέχουν. Είναι μό-
νιμο αίτημα μας να δημιουργούνται
οι τάξεις υποδοχής από την αρχή με
επιπλέον δραστηριότητες για την έν-
ταξή τους. 

Θα ήθελα να μιλήσω και για τη λί-
στα Μπογδάνου. Το νηπιαγωγείο
των παιδιών των οποίων τα ονόματα
δόθηκαν στη δημοσιότητα λειτουρ-
γεί σε κοντέινερ στο χώρο του σχο-
λείο μου. Τι σκοπιμότητα είχε αυτή η
δημοσιοποίηση; Εγώ αυτό που είδα
πάντως είναι ότι τα παιδιά ενός κα-
τώτερου θεού πήγαίνουν σχολείο
στα κοντέινερς”. 

Ο Βασίλης Μυρσινιάς, από τον
κλάδο του επισιτισμού τόνισε πως “ο
κλάδος μας πέρα από τους συναδέλ-
φους της διανομής στη efood που
κέρδισαν μια μεγάλη μάχη, απασχο-
λεί και πολύ μεγάλο αριθμό μετανα-
στών και μεταναστριών που δου-
λεύουν λάντζα, σερβιτόροι, μάγειρες
κοκ... Αυτοί ξέρουν πολύ καλά πως
εδώ δεν είναι η γη της επαγγελίας.
Είναι γη του αγώνα που παλεύουμε
μαζί ντόπιοι και μετανάστες. Το να
δουλεύεις δέκα ώρες την ημέρα για
620 ευρώ δεν είναι 'επαγγελία'. Από
τους 3.000 διανομείς της efood ένα
μεγάλος μέρος είναι από το Μπανγ-
κλαντές, ακόμα περισσότεροι από
την Αλβανία και αλλού. Αυτή τη μάχη
που κέρδισαν πρέπει να την κερδί-
σουμε σε κάθε χώρο δουλειάς που
δουλεύουμε μαζί... 

Το υπουργείο Εργασίας θέλει τα
παιδιά των προσφύγων να μην πη-
γαίνουν σχολείο, για να τους βάλει
να κάνουν τον λαντζιέρη. Η απάντη-
ση μας είναι ότι στις 9 Οκτώβρη θα
είμαστε στην Ομόνοια με παιδικά κα-
ροτσάκια, με μηχανάκια της efood,
όλοι και όλες μαζί, γιατί μπορούμε
να κερδίζουμε».

Δημήτρης Δασκαλάκης

ΝΑΙ στους πρόσφυγες, ΟΧΙ στους φασίστες

Αθήνα: 3μμ, Ομόνοια

Θεσσαλονίκη: 12μεσ,
Άγαλμα Βενιζέλου

Γιάννενα: 12μεσ, Περιφέρεια

Βόλος: 12μεσ, Αγ. Νικόλαος

Ηράκλειο: 12μεσ, Λιοντάρια

Χανιά: 12μεσ, πλ. Αγοράς

Ξάνθη: 12μεσ, 
Κεντρική Πλατεία

Εκδηλώσεις
ΚΕΕΡΦΑ

Συλλαλητήρια 9 Οκτώβρη

Δημήτρης Ζώτος

Ρουκία Κοχεστανί Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ

29 Σεπτέμβρη - 3 Οκτώβρη η ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας
οργανώνει έκθεση ζωγραφικής, σκίτσου και
χειροτεχνίας στον Πολιτιστικό πολυχώρο
“Μάνος Λοΐζος”, Θηβών 245, Νίκαια.
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Στάθης Βλαχαντώνης, Φλώρα Διαμαντή, Δό-
μνα Κατημερτζή, Γιώργος Λένης, Δήμητρα
Μπαμπάκου, Γιάλα Γουέτε Πατί, Κωνσταντί-
νος Πυρένης, Νικόλ Σέφα, Ματίνα Σιώκη, Ελέ-
νη Τσαγανού S.Dadkouk.Kastro
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Με 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική
απεργία στις 21 του Οκτώβρη κλιμα-
κώνουν οι εργαζόμενοι των νοσοκο-

μείων τη μάχη ενάντια στις απολύσεις και την
ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Η απόφαση για την
απεργία είναι κοινή των δύο Ομοσπονδιών της
Υγείας, ΠΟΕΔΗΝ – ΟΕΝΓΕ, γεγονός που δημι-
ουργεί μια μεγάλη δυναμική για ξεσηκωμό σε
όλους τους χώρους.

Η απεργία ενισχύεται από την ΠΟΕΔΗΝ με
ένα ενδιάμεσο αγωνιστικό πρόγραμμα που θα
την προετοιμάσει. Συγκεκριμένα: Πανελλαδική
μέρα δράσης στις 5 Οκτώβρη για τους συμβα-
σιούχους με συγκεντρώσεις στις πύλες των
νοσοκομείων. Παναττική στάση εργασίας 8πμ-
11πμ στις 8 Οκτώβρη και συγκέντρωση στις
9πμ στο ΣτΕ, ημέρα εκδίκασης της προσφυ-
γής κατά των αναστολών συμβάσεων και της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Και νέα
πανελλαδική ημέρα δράσης στις 13 Οκτώβρη
ενάντια στις συγχωνεύσεις-καταργήσεις υγει-
ονομικών μονάδων με συγκεντρώσεις στα νο-
σοκομεία.

Η επιτυχία των κινητοποιήσεων με κορύφω-
ση την απεργία στις 21 Οκτώβρη, που θα συν-
δυαστεί με συλλαλητήριο από την πλατεία Μα-
βίλη στο Υπουργείο Υγείας, είναι κρίσιμη. Ο
απεργιακός είναι ο μόνος δρόμος για να ανα-
τραπούν όλες οι κυβερνητικές επιθέσεις στα
νοσοκομεία εν μέσω του 4ου κύματος της παν-
δημίας:
• Για να παρθούν πρώτα από όλα πίσω οι

αναστολές εργασίας-απολύσεις και των 7.000
εργαζόμενων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται
εκτός συστήματος μετά την εφαρμογή του νό-
μου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Είναι
πρόκληση το ΕΣΥ να στενάζει από τις ελλεί-
ψεις προσωπικού και το υπουργείο του Πλεύ-
ρη να στερεί από τα νοσοκομεία τόσες χιλιά-
δες εργαζόμενους/ες που έχουν δώσει σκλη-
ρή μάχη ενάντια στην πανδημία και δεν έχουν
γίνει ποτέ αιτία διασποράς του κορονοϊού. Εί-
ναι πρόκληση να τους τιμωρεί μαζί με τις οικο-
γένειές τους με στέρηση μισθού και πείνα για
το δικό της αποτυχημένο πρόγραμμα εμβολια-
σμού.
• Για να μπει φραγμός στην επιστροφή των

εργολάβων και την είσοδο συνολικά των ιδιω-
τών στο ΕΣΥ. Αυτός είναι ο πραγματικός σχε-
διασμός της κυβέρνησης πίσω από τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό και τις απολύσεις. Να
δώσει ολόκληρες υπηρεσίες σε ιδιωτικές ερ-
γολαβικές εταιρίες για να καλυφτούν τα κενά
πρώτα των εργαζόμενων σε αναστολή και
ύστερα όσων συμβασιούχων δεν ανανεώνον-
ται οι συμβάσεις τους. Να προχωρήσει τις
συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα υγείας προ-
σφέροντάς του κομμάτια των δημόσιων νοσο-
κομείων. Και να στείλει ακόμα περισσότερο
κόσμο στους κλινικάρχες, αυτούς που τόσο
ξεδιάντροπα στήριξε την περίοδο της πανδη-
μίας.
• Για να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι εργα-

ζόμενοι με κάθε σύμβαση εργασίας (ΟΑΕΔ,
ΣΟΧ, επικουρικοί κλπ). Είναι χιλιάδες, δου-
λεύουν για πολλά χρόνια ως και δεκαετίες στα
νοσοκομεία και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες σε όλες τις ειδικότητες, από φύλακες
και τραματιοφορείς μέχρι διοικητικοί, τεχνικοί,
τραπεζοκόμοι, νοσηλευτικό προσωπικό και

γιατροί. Η ανανέωση των συμβάσεων για ένα
χρόνο για τους ΟΑΕΔ και έξι μήνες για τους
επικουρικούς που υποσχέθηκε ο Πλεύρης
πρέπει να απαιτηθεί δυνατά να γίνει μετατρο-
πή σε αορίστου για όλους. Όχι μόνο γιατί πε-
τάει απ’ έξω τους υπόλοιπους συμβασιούχους
(πρακτικά αυτούς σε υπηρεσίες όπως φύλαξη,
σίτιση, καθαριότητα, που θέλει πρώτες να τις
δώσει στους εργολάβους), αλλά και γιατί πρέ-
πει επιτέλους να μπει τέρμα στην ομηρία
όλων. Κανείς να μη βρεθεί ξανά υπό την απει-
λή της απόλυσης ούτε σε έξι μήνες, ούτε σε
ένα χρόνο, ούτε ποτέ.
• Για να ενταχτούν όλοι οι υγειονομικοί στα

Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, να δοθεί
σε όλους το Ανθυγιεινό Επίδομα που τώρα πε-
ριορίζεται σε κάποιες ειδικότητες και να χαρα-
κτηριστεί ο θάνατός τους από κορονοϊό ως ερ-
γατικό ατύχημα. Είναι αδιανότητο, ακόμα και

εν μέσω πανδημίας, να αμφισβητείται το γεγο-
νός ότι οι εργαζόμενοι στην Υγεία κινδυνεύουν
κατά την εργασία τους από κάθε είδους ασθέ-
νειες και ότι πρέπει να μπορούν να συνταξιο-
δοτηθούν νωρίτερα ή να παίρνουν όλοι το αν-
θυγιεινό επίδομα. Αντίστοιχα είναι απαράδε-
κτο οι οικογένειες των θυμάτων από κορονοϊό,
που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους και
στερηθεί από το εισόδημά τους, να μην μπο-
ρούν να αποζημιωθούν για την απώλειά τους
και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
• Για να γίνουν νέες μαζικές μόνιμες προσ-

λήψεις στα νοσοκομεία, σε όλες τις ειδικότη-
τες, που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες περί-
θαλψης της κοινωνίας. Είναι υγειονομικά δολο-
φονικό να υπάρχουν χιλιάδες κενές οργανικές
θέσεις στο ΕΣΥ (πάνω από 40.000 σύμφωνα με
τα συνδικάτα του κλάδου), στις οποίες προστί-
θενται καθημερινά νέες συνταξιοδοτήσεις που

δεν αναπληρώνονται ποτέ ή μπαλώνονται προ-
σωρινά με νέες στρατιές συμβασιούχων.
• Για να υπάρξει, τέλος, άμεση γενναία αύ-

ξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ, για να
ανοίξουν ξανά τα νοσοκομεία που έκλεισαν τα
προηγούμενα χρόνια και να φτιαχτούν και-
νούργια, για να ενισχυθούν τα υπάρχοντα με
νέες κλίνες, υποδομές, εξοπλισμό. Δεν μπορεί
να υπάρχουν ασθενείς που ψάχνουν για ένα
κρεβάτι ή μια ΜΕΘ ή βρίσκονται διασωληνω-
μένοι σε κοινούς θαλάμους. Δεν μπορεί να
συγχωνεύονται τμήματα και κλινικές, να ανα-
βάλλονται χειρουργεία και εξετάσεις, με απο-
τέλεσμα ο κόσμος είτε να καταφεύγει στα
ιδιωτικά νοσοκομεία είτε, αν δεν έχει να πλη-
ρώσει, να πεθαίνει αβοήθητος. Δεν μπορεί να
υπάρχουν πολύμηνες λίστες αναμονής για μια
εξέταση ή ένα ραντεβού.

Όλα αυτά είναι τα κρίσιμα μέτωπα της απερ-
γίας που έρχεται. Και ενισχύονται από ένα
ακόμα. Τη μάχη ενάντια σε μια ακραία ρατσι-
στική και σεξιστική ηγεσία στο Υπουργείο
Υγείας. Ο Πλεύρης δεν χρειάζεται συστάσεις,
είναι ταυτισμένος με την ακροδεξιά. Από τις
δηλώσεις του «να πνίγουμε τους προσφυγες
στα σύνορα» μέχρι την ανοιχτή στήριξή του
στο κατάπτυστο σεξιστικό συνέδριο της “υπο-
γεννητικότητας”, οι θέσεις του προκαλούν
ανατριχίλα και προϊδεάζουν για το τι θα επιχει-
ρήσει να εφαρμόσει στα νοσοκομεία.

Το στίγμα της όμως έδωσε αυτή την εβδο-
μάδα και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας
Μίνα Γκάγκα. Η υπουργός επικύρωσε την
απόρριψη πρόσληψης γιατρού από θέση Επι-
μελήτριας Β' στο Λαϊκό νοσοκομείο επειδή εί-
ναι μητέρα δυο παιδιών (!). Το ότι η γιατρός
κρίθηκε «πολύ αξιόλογη» για τη θέση ήταν λε-
πτομέρεια μπροστά στο σεξιστικό αφήγημα
ότι εργασία και μητρότητα δεν συνδυάζονται.
Η ανατροπή αυτής της ηγεσίας από το Υπουρ-
γείο Υγείας είναι επιβεβλημένη.

Λένα Βερδέ

Πανελλαδική συνέλευση οργανώνει τη Δευτέρα 4 Οκτώβρη στις 6μμ
το Συντονιστικό Νοσοκομείων. Η διαδικασία θα γίνει στο αμφιθέα-

τρο του Έλενα Βενιζέλου για τους υγειονομικούς της Αθήνας και διαδι-
κτυακά για όσους βρίσκονται στις άλλες πόλεις. Κεντρικό θέμα της συ-
νέλευσης είναι η οργάνωση του απεργιακού προγράμματος των συνδι-
κάτων της Υγείας με μεγάλο σταθμό την πανυγειονομική απεργία στις
21 Οκτώβρη.

«Το Συντονιστικό Νοσοκομείων μπαίνει ξανά μπροστά στη μάχη για
την οργάνωση των κινητοποιήσεων ενάντια στην κυβέρνηση των απολύ-
σεων και των ιδιωτικοποιήσεων», μας είπε ο Νώντας Φάσσος, επικουρι-
κός τραπεζοκόμος στον Ερυθρό. «Ήδη έχουμε ξεκινήσει περιοδείες
στα νοσοκομεία. Στο Ερυθρό την Δευτέρα η συζήτηση ξεκινούσε από
το κάλεσμά μας για την αντισεξιστική κινητοποίηση στις 2 Οκτώβρη στο
Σύνταγμα που έβρισκε τεράστια ανταπόκριση, συνεχιζόταν με το αντι-
ρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 9 Οκτώβρη και κατέληγε
σε όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΠΟΕΔΗΝ μέχρι την απεργία στις
21 Οκτώβρη μαζί με την ΟΕΝΓΕ.

Ξεκινάμε με την προσπάθεια για μια καλή συγκέντρωση στην πύλη
στις 5 Οκτώβρη για το ζήτημα των συμβασιούχων. Προγραμματίζουμε
επικοινωνία με το Σωματείο για να καλέσει κι αυτό όπως πρέπει να κά-
νει. Είναι επείγον να διεκδικήσουμε τη μονιμοποίηση όλων, καθώς ήδη
στο νοσοκομείο μας ετοιμάζουν να αντικαταστήσουν στη σίτιση και τη
φύλαξη όσους εργαζόμενους είναι σε αναστολή με εργολαβικούς. Με
το μισό πόδι μπήκε ήδη ο εργολάβος δηλαδή και το ίδιο θα συμβεί στη

συνέχεια σε όλες τις υπηρεσίες καθώς θα λήγουν πολλές συμβάσεις.
Ξέρουμε ότι για τους εργαζόμενους με ΣΟΧ ο Πλεύρης δεν είπε τίποτα
και είναι οι πρώτοι που θα πληγούν από την επέλεση των ιδιωτών. Μόνο
στους ΟΑΕΔ και τους επικουρικούς έδωσε μια μικρή παράταση, για να
μας σπάσει σε τρεις κατηγορίες και να κάνει την επίθεση σταδιακά. Δεν
είμαστε ενάντια στους εργαζόμενους που θα έρθουν, δεν θα τους αντι-
μετωπίσουμε εχθρικά. Είμαστε ενάντια στις διοικήσεις, την κυβέρνηση,
το υπουργείο και τον ίδιο τον εργολάβο. Θέλουμε μονιμοποίηση και
προσλήψεις.

Με τον ίδιο τρόπο θα οργανώσουμε όλες τις κινητοποιήσεις. Πυκνώ-
νουμε τις παρεμβάσεις μας σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων στον Ερυ-
θρό και όλους τους χώρους με προοπτική μια απεργία στις 21 Οκτώβρη
που θα είναι η μεγαλύτερη όλων των τελευταίων μηνών. Την περιμέναμε
και τη διεκδικούσαμε πιο νωρίς, αλλά θα την κάνουμε σεισμό. Είναι πο-
λύ σημαντικό ότι την στηρίζει και η ΟΕΝΓΕ για να είμαστε όλοι και όλες
μαζί».

Συνέλευση Συντονιστικού Νοσοκομείων

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, 6μμ
Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου
Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ
https://tinyurl.com/4h7t3yyd
Meeting ID: 825 7138 3877
Passcode: 668675 

Συνέλευση του Συντονιστικού

Πανυγειονομική απεργία στις 21 Οκτώβρη
21/9, Απεργιακή συγκέντρωση στο υπ. Υγείας. Φωτό: Λένα Βερδέ
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ΕΝΙΘ

Εκλογές
στις 12/10

Σε εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ
και αντιπροσώπων στο συνέδριο της

ΟΕΝΓΕ προχωρά η Ένωση Νοσοκομει-
ακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) την
Τρίτη 12 Οκτώβρη. Το Ενωτικό Κίνημα
για την Ανατροπή, η παράταξη της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς στους νοσο-
κομειακούς γιατρούς, θα δώσει την
εκλογική μάχη για να βγει ενισχυμένος
ο δρόμος της απεργιακής σύγκρουσης
με την κυβέρνηση και τις επιθέσεις στο
ΕΣΥ.

Ο Γιάννης Κούτρας, αντιπρόεδρος
της ΕΝΙΘ και υποψήφιος στις εκλογές
με το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατρο-
πή, μας είπε: «Οι εκλογές έρχονται μέ-
σα στην περίοδο της πανδημίας και με-
τά από μεγάλες μάχες των υγειονομι-
κών ενάντια στην κυβέρνηση που έχει
προσπαθήσει να διαλύσει τη δημόσια
Υγεία. Τελευταίο επεισόδιο οι αναστο-
λές εργασίας-απολύσεις με πρόσχημα
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και η πε-
ραιτέρω επιβάρυνση της λειτουργίας
των νοσοκομείων. Οι νοσοκομειακοί
γιατροί βρεθήκαμε στην πρώτη γραμ-
μή, από τις 7 Απρίλη του 2020 που δό-
θηκε το σήμα σε όλη την εργατική τάξη
για το πώς σπάμε τα λοκντάουν και πα-
λεύουμε την δολοφονική πολιτική της
κυβέρνησης, μέχρι και τις τελευταίες
κινητοποιήσεις για προσλήψεις, μονιμο-
ποιήσεις, για όλα τα μέτρα θωράκισης
του ΕΣΥ.

Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή,
η πανελλαδική δύναμη της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς που δίνει τη μάχη
για ένα μαχητικό ριζοσπαστικό κίνημα
των νοσοκομειακών γιατρών, ήταν πρω-
τοπόρο σε όλους αυτούς τους αγώνες.
Και με τους αγωνιστές/ίστριες από το
δίκτυο “Νυστέρι” και το Συντονιστικό
Νοσοκομείων που συμμετέχουμε στις
γραμμές του να δίνουμε όλες μας τις
δυνάμεις για την επιτυχία τους. Καλού-
με τους συναδέλφους και τις συναδέλ-
φισσες να ενισχύσουν το ψηφοδέλτιό
μας για να δυναμώσουμε την ΕΝΙΘ σε
αγωνιστική κατεύθυνση, με επιτροπές
αγώνα, με διαδικασίες από τα κάτω, με
οργάνωση των κινητοποιήσεων μαζί με
όλους τους εργαζόμενους των νοσοκο-
μείων.

Η δύναμή μας είναι στην κοινή δράση
γιατρών και υπόλοιπων εργαζόμενων
απέναντι στις επιθέσεις του Πλεύρη. Γι'
αυτό και θα δώσουμε τη μάχη των
εκλογών οργανώνοντας ταυτόχρονα το
επόμενο μεγάλο κινηματικό ραντεβού,
την πανυγειονομική απεργία στις 21
Οκτώβρη που συνδιοργανώνουν ΟΕΝ-
ΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ. Είναι κεντρική μάχη
για τους νοσοκομειακούς γιατρούς και
όλους τους εργαζόμενους του υγειονο-
μικού κινήματος».

18 ΑΝΩ  Όχι στις αναστολές
Κείμενο ενάντια στις αναστολές εργασίας στο 18 ΑΝΩ κυκλοφόρη-

σαν οι θεραπευτές της Μονάδας Απεξάρτησης. Όπως αναφέρουν,
«τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε μια δύσκολη κατάσταση λόγω της
αναστολής εργασίας των συναδέλφων μας. Αυτοί οι συνάδελφοι είναι
θεραπευτές και όπως είναι γνωστό δουλεύουν με εξαρτημένα άτομα
μέσα από μια θεραπευτική σχέση, η οποία είναι μοναδική, πολυετής και
αποκλειστική, γεγονός που επιβάλει την απρόσκοπτη συνέχειά της. Ο
πληθυσμός μας, όπως γνωρίζετε, είναι ιδιαίτερα ευάλωτος και οποιαδή-
ποτε μεταβολή στη θεραπευτική διαδικασία μπορεί να σημαίνει διακοπή
της προσπάθειας για απεξάρτηση, με κίνδυνο τη ζωή».

Το ποσοστό των εμβολιασμένων εργαζόμενων στην Μονάδα ξεπερνά
το 90%. Επιπλέον ενημερώνουν πως στα δυο χρόνια της πανδημίας δεν
υπήρξε ούτε ένας θεραπευόμενος στις δομές της Μονάδας που να νό-
σησε εξαιτίας του προσωπικού ή να σημειώθηκε μετάδοση μεταξύ του

προσωπικού. Και διεκδικούν το αυτονόητο, την επιστροφή όλων των
συναδέλφων τους στη δουλειά με διενέργεια συχνών τεστ, με μέτρα
προστασίας και στήριξης των υγειονομικών κλπ.

Κι όμως όλα αυτά, που ισχύουν σε μεγάλο βαθμό και για τα δημόσια
νοσοκομεία, είναι ψιλά γράμματα για την κυβέρνηση. Καμιά δομή δεν
ξεφεύγει από την εγκληματική πολιτική της. Η ευαισθησία της άλλωστε
για θεραπευόμενους μονάδων όπως το 18 ΑΝΩ είναι γνωστή. Οι θερα-
πευτές καλούν «όλους τους εργαζόμενους/ες σε κοινή δράση, πέρα
από επικίνδυνους υγειονομικούς διαχωρισμούς για την υπεράσπιση των
εργασιακών και ατομικών δικαιωμάτων μας» και παράλληλα ζητούν
«άμεσα συνάντηση με την Υφυπουργό Υγείας προκειμένου να συζητή-
σουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και να βρούμε από κοινού
λύσεις». Η θέση τους είναι στις 21 Οκτώβρη δίπλα στους απεργούς
υγειονομικούς.

Η εγκληματική διαχείριση της
πανδημίας από όλες τις κυ-
βερνήσεις διεθνώς και από

την ΝΔ στην Ελλάδα είναι αδιάμφι-
σβήτητη. Αντί για ενίσχυση των δημό-
σιων συστημάτων Υγείας, μαζική δω-
ρεάν ιχνηλάτηση, μέτρα προστασίας
σε μέσα μεταφοράς, χώρους δουλει-
άς, σχολεία κλπ, η αντιμετώπισή τους
εξαντλήθηκε σε τυφλά μακροχρόνια
λοκντάουν που τα διαδέχονταν το
ίδιο τυφλά ανοίγματα των πάντων. Οι
επιλογές τους, που στόχο είχαν όχι
την προστασία της υγείας των πολι-
τών αλλά των κερδών των αφεντικών,
ούτε τα αλλεπάλληλα κύματα του κο-
ρονοϊού σταμάτησαν, ούτε την ανεξέ-
λεγκτη διασπορά του φρέναραν, ούτε
τις νέες φονικές μεταλλάξεις του
πρόλαβαν. Το μόνο που κατάφεραν
είναι να μετράμε ήδη κοντά στα πέντε
εκατομμύρια νεκρούς σε όλο τον
πλανήτη.

Την ίδια ακριβώς εγκληματική πολι-
τική ακολουθούν τώρα και με το εμ-
βόλιο, απειλώντας πλέον να “κάψουν”
και αυτό το όπλο κατά της πανδη-
μίας. Το δείχνουν περίτρανα τα τραγι-
κά χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού τό-
σο εδώ όσο και σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Η διαχείριση του εμβολίου από
τις κυβερνήσεις και τις φαρμακοβιομηχανίες
όχι μόνο δεν χτίζει το παγκόσμιο τείχος ανο-
σίας που είναι απαραίτητο για την εξάλειψη
της πανδημίας, αλλά δημιουργεί και αυξημέ-
νες αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά
του. Σε αυτή τη συζήτηση παρεμβαίνει το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο με τη νέα έκδοσή
του με τίτλο «Το εμβόλιο χρειάζεται εργατικό
έλεγχο».

Την εισαγωγή υπογράφει η Αργυρή Ερωτο-
κρίτου, γιατρός, μέλος του ΔΣ του Σωματείου
Εργαζόμενων στο ΓΝΑ Γεννηματάς και αγωνί-
στρια του Συντονιστικού Νοσοκομείων που
πρωτοστατεί στις μάχες για την ενίσχυση του
ΕΣΥ ενάντια στην δολοφονική πολιτική της κυ-
βέρνησης. Το κείμενό της, με αφορμή το κα-
τάπτυστο μέτρο του υποχρεωτικού εμβολια-
σμού των εργαζόμενων στα νοσοκομεία, ανα-
δεικνύει ότι δεν πρόκειται για υγειονομικό μέ-

τρο αλλά «για ωμό εκβιασμό που, όχι μόνο δεν
διευκολύνει τη διαδικασία του εμβολιασμού,
αλλά αντίθετα, επιτείνει τις όποιες φοβίες και
αμφιβολίες του κόσμου». Και ανοίγει με συνο-
πτικό τρόπο κάποια βασικά ζητήματα πάνω
στις αιτίες της πανδημίας, το ρόλο των φαρ-
μακοβιομηχανιών, την ανάγκη του τείχους
ανοσίας και πώς μπορεί να επιτευχθεί, τη ση-
μασία των αγώνων των υγειονομικών καθώς
και όλων των εργαζόμενων και της νεολαίας.

Ερωτήματα
Έτσι ανοίγει το κυρίως σώμα της μικρής αλ-

λά περιεκτικής αυτής έκδοσης με συλλογή άρ-
θρων που έγραψε καθ' όλη την περίοδο της
πανδημίας ο Γιώργος Ράγκος, χημικός και μέ-
λος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για την εφημερί-
δα Εργατική Αλληλεγγύη και το περιοδικό Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω. Η σειρά τους δεν είναι
χρονολογική με βάση το πότε γράφτηκαν αλλά

πολιτική με βάση τα μεγάλα ζητήματα και
ερωτήματα που άνοιξαν τον ενάμιση αυτό
χρόνο. «Πώς ξεκίνησε η COVID-19;» είναι
για παράδειγμα το πρώτο άρθρο που αν-
τικρούει τις πρόσφατα ξαναζεσταμένες
θεωρίες συνωμοσίας περί κατασκευασμέ-
νου ιού, εξηγώντας ότι η αιτία του βρίσκε-
ται στην περιβαλλοντική καταστροφή,
«στη λεηλασία της φύσης από τους καπι-
ταλιστές και τις κυβερνήσεις».

Όλα τα άρθρα συμπληρώνουν το ένα
το άλλο, αναδεικνύοντας τα παιχνίδια και
τους ανταγωνισμούς των κρατών και των
φαρμακοβιομηχανιών που το μόνο που
κυνηγούν είναι το κέρδος αδιαφορώντας
για τις ανθρώπινες ζωές. Και συνηγορούν
στο ότι η απάντηση δεν είναι η απόρριψη
του εμβολίου αλλά ο αγώνας για να αφαι-
ρέσουμε τον έλεγχό του και συνολικά της
αντιμετώπισης της πανδημίας από τα τα
χέρια τους και να τον δώσουμε στους ερ-
γαζόμενους και τους επιστήμονες κάτω
από κοινωνικό έλεγχο. «Μόνο έτσι μπο-
ρούν να δημιουργηθούν ασφαλή και απο-
τελεσματικά εμβόλια μακριά από εμπορι-
κές και κυβερνητικές σκοπιμότητες και
την λογική του κέρδους», γράφει χαρα-
κτηριστικά.

«Αυτό απαιτεί να δοθεί ο αναγκαίος και
ικανός χρόνος για έρευνα και δοκιμές, να
“σπάσουν” οι πατέντες και να υπάρχει συ-

νεργασία και διαφάνεια όλων των ερευνητικών
ομάδων. Μόνο μαζικά κοινωνικοποιημένα δημό-
σια συστήματα Υγείας μπορούν να ενημερώ-
σουν σωστά τον πληθυσμό, να κερδίσουν την
εμπιστοσύνη του κόσμου και να οργανώσουν
ένα αναγκαίο πρόγραμμα εμβολιασμού σε κάθε
χώρα του πλανήτη. Αλλά και αυτό από μόνο του
δεν αρκεί γιατί το εμβόλιο δεν είναι πανάκεια.

Η αντιμετώπιση και η εξάλειψη της πανδη-
μίας χρειάζεται, πρώτα από όλα, ενίσχυση των
συνθηκών πρόληψης που σχετίζονται με τις
συνθήκες διαβίωσης, εργασίας, μετακίνησης,
ψυχαγωγίας και πάνω από όλα με ενίσχυση
(με προσωπικό, τεχνολογία και κλίνες) όλων
των καθολικά προσβάσιμων δημόσιων δομών
υγείας, από την πρωτοβάθμια φροντίδα μέχρι
τις κλίνες ΜΕΘ». Είναι μια μεγάλη μάχη και
αυτή η έκδοση συμβάλλει στο ξεδίπλωμά της.

Λ.Β.

Η μάχη του εμβόλιου



Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συναυλία
αλληλεγγύης των συμβασιούχων καθαρι-

στριών του Υπουργείου Οικονομικών την Παρα-
σκευή 24/9 στην Ερμού και Νίκης. Αγωνίζονται
για τη μονιμοποίηση μετά από 20 χρόνια δου-
λειάς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου καλύ-
πτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ενώ η κυ-
βέρνηση τις πετάει στην ανεργία για να φέρει
εργολάβους. 

Στη συναυλία παρευρέθηκαν δεκάδες συνδι-
καλιστές και αλληλέγγυοι από συνδικάτα και
άλλους εργατικούς χώρους. Με πανό συμμε-
τείχαν και οι μετανάστες/τριες καθαριστές/
τριες των σχολείων του Δ. Αθήνας, ο σύλλογος
εργαζομένων του νοσοκομείου Αγ. Σάββα, η
ΠΟΣΠΕΡΤ, οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πο-
λιτισμού. Πολλοί από αυτούς πήραν τον λόγο
για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

«Δεν περίμενε ο υπουργός ότι 100 καθαρί-
στριες θα επέμεναν στον αγώνα τους τόσο και-
ρό και θα κερδίσουν τη συμπαράσταση όλων
μας», τόνισε η Τιάνα Ανδρέου, μέλος του ΔΣ
της ΟΣΥΟ. «Οι τρεις ομοσπονδίες του ΥΠΟΙΚ

και τα πρωτοβάθμια συνδικάτα να στηρίξουν
αυτόν τον αγώνα μέχρι το τέλος. Δεν κάνουμε
πίσω από το αίτημα για μονιμοποιήσεις ενάντια
στην ανεργία».

«Οι συνάδελφοι στην καθαριότητα στα νοσο-
κομεία τους επόμενους τρεις μήνες απολύον-
ται και αυτοί», τόνισε η Κατερίνα Πατρικίου
από το ΔΣ του σωματείου του νοσοκομείου Αγ.
Σάββας. «Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει σε όλα
τα νοσοκομεία να φέρει εργολάβους. Αυτούς
που διώξαμε με αγώνες και με αγώνες τώρα θα
τους εμποδίσουμε να ξαναμπουν. Γιατί ξέρου-
με ότι σημαίνουν Κούνεβες, νταηλίκια και εκ-
βιασμούς».

«Υπάρχουν και νικηφόροι αγώνες, όπως αυ-
τός που δώσαμε τότε πενήντα γυναίκες κάθε
μέρα με σηκωμένη τη γροθιά ψηλά. Οι καθαρί-
στριες να μπουν στα Υπουργεία, να βγουν οι
υπουργοί στην ανεργία», είπε η Ευαγγελία Αλε-
ξάκη, αγωνιζόμενη καθαρίστρια ΥΠΟΙΚ το
2013, ενώ ο Δημήτρης Τριμπόνιας, πρόεδρος
Ομοσπονδίας Τελωνειακών υπογράμμισε ότι:
«Είναι η απόλυτη ντροπή για τη σημερινή, χθε-
σινή και προχθεσινή πολιτική ηγεσία που αυτές
οι συναδέλφισσες είναι ακόμα με ανασφάλεια
ως προς την εργασία τους. Πρέπει να λυθεί αυ-

τό το πρόβλημα εδώ και τώρα».
«Οι εργαζόμενες στην καθαριότητα είναι πο-

λύ σημαντικές για το Υπουργείο Οικονομικών,
ειδικά εν μέσω πανδημίας», είπε ο Νίκος Τουρ-
νάς, ΔΣ συλλόγου εργαζομένων ΑΑΔΕ. «Θέ-
λουν να διαλύσουν και να φέρουν εργολάβους
συνολικά στις δημόσιες υπηρεσίες. Αλλά και να
φέρουν ακόμα πιο ριζωμένες τις ελαστικές
σχέσεις εργασίας παντού».

Τον λόγο πήρε και ο Κώστας Τσάνης, διανο-
μέας e-food και δίκτυο «Καμαριέρα»: «Αυτός ο
αγώνας για να πάρετε πίσω τις δουλειές σας
είναι και δικός μας αγώνας. Πάμε για να τον
κερδίσουμε. Ζήτω οι εργάτες». Από το ΔΣ της
ΠΟΣΠΕΡΤ η Ειρήνη Φωτέλλη δήλωσε ότι: «Κά-
θε λίγο και λιγάκι μια εργασιακή ομάδα πετιέ-
ται στο δρόμο. Μπορούμε να το αλλάξουμε αυ-
τό. Γύρω από τον αγώνα σας είμαι σίγουρη ότι
συσπειρώνεται όλη η εργατική τάξη. Θα είμα-
στε δίπλα σας».

Χαιρέτισαν επίσης ο Πέτρος Κωνσταντίνου
από την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, ο
Θανάσης Καμπαγιάννης από την Εναλλακτική
Παρέμβαση δικηγόρων και η Μαρία Απατζίδη,
βουλεύτρια ΜΕΡΑ25.

Μ.Ν.

Συγκέντρωση έξω από το
Υπουργείο Εσωτερικών
πραγματοποίησαν την Πέμ-

πτη 23/9 οι μετανάστριες σχολικές
καθαρίστριες του δήμου Αθηναί-
ων, που απολύονται μετά από χρό-
νια εργασίας με μόνο κριτήριο το
ότι δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν εκ-
πρόσωποι από πολλά εργατικά
σωματεία και δημοτικές παρατά-
ξεις, αντιρατσιστικές κινήσεις και
φεμινιστικές ομάδες, αναμεσά
τους η ΑΔΕΔΥ, η ΔΟΕ, το Σωμα-
τείο καθαριότητας Α/βάθμιας και
Β/βάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων
σχολείων Αττικής, οι Β’, Γ’ κι Ε’
ΕΛΜΕ, ΣΕΠΕ Α’ Αθήνας, “Αριστο-
τέλης” και “Κ. Σωτηρίου”, η ΚΕΕΡ-
ΦΑ, η Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, η Ανοιχτή Πόλη, η Ανυπό-
τακτη Αθήνα κ.α.

Η κυβέρνηση στην περίπτωση
των σχολικών καθαριστριών, δεί-
χνει το πόσο πιστή παραμένει στις
βασικές πτυχές της πολιτικής της:
τον ρατσισμό, την εγκληματική
διαχείριση της πανδημίας, τις
απολύσεις και την ιδιωτικοποίηση.
Ο ρατσιστικός χαρακτήρας των
απολύσεων δεν θέλει παραπάνω
εξήγηση, όταν μετά από 20 και 25
χρόνια εργασίας απολύονται κα-
θαρίστριες επειδή δεν έχουν ελλη-
νική ταυτότητα, όπως επίσης και
το πόσο εγκληματικό είναι όταν
αυτό συμβαίνει στην επανέναρξη
της σχολικής λειτουργίας με την
πανδημία να ξαναφουντώνει.

Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να
ιδιωτικοποιήσει την καθαριότητα
των σχολείων, η κυβέρνηση προ-
τείνει τώρα στις απολυμένες κα-
θαρίστριες να φτιάξουν μια επιχεί-
ρηση προκειμένου να διεκδική-
σουν εργολαβικά το έργο του κα-
θαρισμού των σχολικών κτηρίων. 

Όπως δημοσίευσε η Επιτροπή
απολυμένων μεταναστριών/τών
καθαριστριών/τών σχολείων Δή-
μου Αθήνας, στη συνάντηση με
τον υπουργό Βορίδη, που έγινε
ταυτόχρονα με τη συγκέντρωση
έξω από το υπουργείο, η τοποθέ-
τηση εκ μέρους τους ήταν η εξής: 

«Ονομάζομαι Δήμα Βαλεντίνα κι
έχω έρθει εδώ για να εκπροσωπή-
σω τις απολυμένες μετανάστριες
καθαρίστριες. Καταρχήν θέλω να
σας ευχαριστήσω που μας δεχτή-
κατε. Αυτό που θέλω να σας μετα-
φέρω είναι να μας δώσετε την δυ-
νατότητα να εργαστούμε ως κα-

θαρίστριες στα σχολεία. 
Η δουλειά αυτή για εμάς είναι

αναγκαία για την επιβίωση μας. Με
αυτά τα λεφτά ζούμε και συντη-
ρούμε την οικογένεια μας τα τε-
λευταία 20 χρόνια. Αισθανόμαστε
μια μεγάλη αδικία εις βάρος μας.
Μετά από τόσα χρόνια μένουμε
άνεργες επειδή δεν έχουμε ελληνι-
κή ιθαγένεια. Ούτε τα προηγούμε-
να χρόνια είχαμε, θα ήθελα να σας
ενημερώσω όμως κύριε υπουργέ!

Καταδίκη στην ανεργία
Ζητάμε από εσάς να αποκατα-

στήσετε αυτή την αδικία γιατί
εκτός από την ανάγκη επιβίωσης
πολλές από αυτές τις γυναίκες εί-
ναι κοντά στην σύνταξη με αποτέ-
λεσμα την καταδίκη τους στην
ανεργία. Θέλουμε να μας βλέπετε
όπως όλες τις υπόλοιπες εργαζό-
μενες ανεξάρτητα από την κατα-
γωγή του καθενός.

Εμείς διαφωνούμε με την πρότα-
ση σας για ΚΟΙΝΣΕΠ. Η πρόταση
σας για να φτιάξουμε ΚΟΙΝΣΕΠ εί-
ναι δύσκολη να την καταλάβουμε.
Δεν έχουμε κάποια αναπηρία αλλά
είμαστε εργάτριες που ο μόνος λό-
γος που δεν μπορούμε να δουλέ-
ψουμε είναι επειδή δεν έχουμε ελ-
ληνική υπηκοότητα. Και επίσης εάν
μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία θα
χάναμε όλη την χρονιά προσπα-
θώντας να φτιάξουμε ΚΟΙΝΣΕΠ. Γι
αυτό σας ζητάμε να ψηφιστεί τρο-
πολογία στη Βουλή όπως πέρυσι».

«Ο αγώνας θα πρέπει να συνεχί-
σει μέχρι να γυρίσουν όλες στη
δουλειά» ήταν το μήνυμα της ενη-
μέρωσης από τον δικηγόρο των
καθαριστριών, Θανάση Καμπα-
γιάννη, μετά τη συνάντηση της αν-
τιπροσωπείας με τον Βορίδη:

«Θα έπρεπε να κινηματογραφη-
θεί το πώς σταθήκαν αυτές οι γυ-
ναίκες μπροστά στο Βορίδη. Όπως
είπε η πρόεδρος του σωματείου κα-
θαριστριών, το φαράσι και η σκού-
πα δεν έχουν γλώσσα. Μίλησαν τη
γλώσσα της εργασίας… Ό,τι είπαν
οι εργαζόμενοι της efood στην ερ-
γοδοσία, είπαν και οι καθαρίστριες
στον υπουργό. Ο υπουργός απάν-
τησε ότι δεν μπορεί να ψηφιστεί
καινούργια εξαίρεση, αλλά παραδέ-
χτηκε ότι η Βουλή και εξαιρέσεις
και παρεκκλίσεις από τη νομιμότη-
τα ψηφίζει σωρηδόν. Χρειάζεται
λοιπόν άλλη μια τέτοια εξαίρεση.
Ξεκαθαρίσαμε στον υπουργό ότι αν
δεν ψηφίσει τη συγκεκριμένη διάτα-
ξη θα στείλει το μήνυμα ότι νομοθε-
τεί με βάση το παρελθόν του».

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Μονιμοποιήστε τις καθαρίστριες
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚ.

ΝΟΜΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23/9, Μπροστά στο υπ. Εσωτερικών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Μαζική γενική συνέλευση έγινε την
Τρίτη 28/9 στη Νομική της Αθήνας. Η Βά-
σια Τσώνη, φοιτήτρια και μέλος του ΣΕΚ
στις σχολές μεταφέρει στην Εργατική
Αλληλεγγύη: 

«Η συνέλευση είχε πολύ κόσμο και ει-
δικά φοιτητές και φοιτήτριες από το 1ο
και το 2ο έτος, που δεν έχουν δει τη σχο-
λή τους ανοιχτή από όταν πέρασαν στο
πανεπιστήμιο. Υπερψηφίστηκε το πλαίσιο
των σχημάτων ΕΑΑΚ που καλεί στο φοι-
τητικό συλλαλητήριο της Πέμπτης 30/9.
Εγκρίθηκε επίσης ψήφισμα καταδίκης
της επίθεσης που έκαναν φασιστοειδή σε
συμφοιτητές/τριες μας στη Σταυρούπολη
της Θεσσαλονίκης. Ως ΣΕΚ στις σχολές
δώσαμε το παρών στη συνέλευση ανοί-
γοντας πολύ καλή συζήτηση με φοιτητές
και φοιτήτριες, σχετικά με τη διεκδίκηση
ανοίγματος των σχολών με όλα τα μέτρα
προστασίας, τις επιθέσεις της Κεραμέως
στην Παιδεία, τις αντισεξιστικές κινητο-
ποιήσεις στις 2 Οκτώβρη και την αντιφα-
σιστική - αντιρατσιστική διαδήλωση στις
9 Οκτώβρη».

Aπάντηση στα φασιστοειδή δίνει το
αντιφασιστικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη,
καλώντας σε κινητοποίηση στις 8πμ το
πρωί της Τετάρτης 29/9, έξω από το 1ο
και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και σε αντι-
φασιστική διαδήλωση το ίδιο απόγευμα
στις 6:30μμ στην πλατεία Τερψιθέας.
Αφορμή για τις κινητοποιήσεις είναι η
επίθεση που δέχτηκαν μέλη Φοιτητικών
Συλλόγων από νεοναζί, έξω από το σχο-
λείο το πρωί της Τρίτης 28/9. 

Μέλη οκτώ φοιτητικών συλλόγων μοί-
ραζαν αντιφασιστικές προκηρύξεις μετά
από παρόμοιο περιστατικό την περασμέ-
νη εβδομάδα, όταν οργανωμένη ομάδα
φασιστών τους επιτέθηκε με καδρόνια,
σουγιάδες και φωτοβολίδες. Οι φοιτη-
τές/ τριες απέκρουσαν την επίθεση και
στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία
στους δρόμους της Σταυρούπολης.
«Ένα χρόνο από την καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής, δε θα αφήσουμε τους φασί-
στες να σπείρουν το δηλητήριο τους
στην νεολαία της πόλης» επισημαίνει η
ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης καλώντας στις
αντιφασιστικές κινητοποιήσεις της Τε-
τάρτης 29/9, στην εκδήλωση που οργα-
νώνει την Παρασκευή 1/10 και στο μεγά-
λο αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό συλλα-
λητήριο στις 9/10.

«Δεν ξεχνάμε πως ένα χρόνο πριν, το
μαθητικό κίνημα των καταλήψεων μαζί με
τους φοιτητές και τους εργαζόμενους
της πόλης έδωσε το πιο ηχηρό μήνυμα
ότι οι φασίστες ανήκουν στην φυλακή,
στη μεγαλειώδη διαδήλωση χιλιάδων την
ημέρα της καταδίκης των χρυσαυγιτών.
Με το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό
κίνημα μαζί με το εργατικό κίνημα που δί-
νει τις μάχες στα νοσοκομεία και τα σχο-
λεία, με την νεολαία στα πανεπιστήμια,
έχουμε τη δύναμη να τους βάλουμε ξανά
φρένο» συμπληρώνει μεταξύ άλλων.



Την επιστροφή των εκπαιδευτικών στις συλλογικές διαδι-
κασίες των ΕΛΜΕ έδειξε ο γύρος των γενικών συνελεύ-

σεων που έγινε την περασμένη εβδομάδα. 
«Περισσότερα από 90 συνάδελφοι/ισσες συμμετείχαν στη

συνέλευση της ΕΛΜΕ Πειραιά» μεταφέρει η Μαρία Ανδρέου.
«Από πολλά σχολεία ερχόταν η εικόνα της συμμετοχής στην
απεργία – αποχή από την αξιολόγηση. Στα αξιοσημείωτα της
επόμενης ημέρας είναι η έγκριση της συγκρότησης των ολι-
γομελών τμημάτων μετά από τις αντιδράσεις των εκπαιδευ-
τικών και παρά την αρχική άρνηση της διεύθυνσης δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το σπάσιμο πολυπληθών
τμημάτων σε μικρότερα και πάλι κατόπιν των διεκδικήσεων
από τους συναδέλφους/ισσες». 

Από την ίδια ΕΛΜΕ η Εύα Ηλιάδη, συμπληρώνει: «Στη συ-
νέλευση ήταν εμφανής η περιρρέουσα οργή απέναντι σε ένα
υπουργείο που κυνικά υποβαθμίζει το δημόσιο σχολείο και
τις ευκαιρίες των παιδιών μας και κυρίως αδιαφορεί για τις
ζωές μας. Ήταν κοινή η παραδοχή ότι η κυβέρνηση με τη
διαχείριση της πανδημίας έχει δημιουργήσει μια υγειονομική
βόμβα».

«Στη Γ ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής έγινε συνέλευση με 120 άτομα.
Ήταν μια θυελλώδης συνεδρίαση. Υπερίσχυσε η πρόταση
των Παρεμβάσεων που εκτός από τη απεργία – αποχή από
την αξιολόγηση πρότεινε κι επόμενα απεργιακά βήματα με
24ωρη στις 5 Οκτώβρη και κλιμάκωση αμέσως μετά» μας λέ-
ει η Ιωάννα Παυλοπούλου. 

«Την Τετάρτη 22/9 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συ-
νέλευση της Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας. Συμμετείχαν δεκάδες συνάδελ-
φοι/ισσες που εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε κάθε είδους
αξιολόγηση, τον φόβο τους για τα μέτρα πρόληψης της δια-
σποράς του covid και τον προβληματισμό τους για τη διάκριση
των εκπαιδευτικών σε εμβολιασμένος και μη» μας λέει η Αθα-
νασία Κατσούλη, μέλος της Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας. «Παρόλα αυτά
το ΔΣ της ΕΛΜΕ αρνήθηκε να επικυρώσει την απαρτία της συ-
νέλευσης  και ψήφισε Λευκό στη Συνέλευση Προέδρων. Ωστό-
σο είναι γεγονός ότι μέσα σε 12 μήνες στην ΕΛΜΕ μας έχουν
γίνει δυο συνελεύσεις, οι πολυπληθέστερες από το 2015».

«Η συνέλευση της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας επιβεβαίωσε την από-
φαση για απεργία – αποχή από την αυτοαξιολόγηση της
σχολικής μονάδας. Πήγαμε σαν ΕΛΜΕ στη συνέλευση των
προέδρων με πρόταση για 24ωρη απεργία και συνελεύσεις
μετά για κλιμάκωση και συντονισμό με άλλα κομμάτια εργα-
ζομένων. Μεταξύ των αποφάσεων είναι η συμπόρευση με
τους υγειονομικούς, η συμμετοχή στο αντιρατσιστικό συλλα-
λητήριο στις 9/10 και η στήριξη του αγώνα των σχολικών κα-
θαριστριών. Τη Δευτέρα σύλλογοι διδασκόντων συνεδρία-
σαν σε δύο σχολεία κι αποφάσισαν τη συμμετοχή στην
απεργία – αποχή. Συνολικά μέχρι τη Δευτέρα 27/9, ξεπερ-
νούν τα 500 σχολεία που συμμετέχουν στην απεργία – απο-
χή» μας είπε η Ντίνα Γκαρανέ.

«Η συνέλευση της ΕΛΜΕ Χανίων ήταν από τις πιο μαζικές
εδώ και καιρό. Νεοδιόριστοι αναπληρωτές συνάδελφοι ήρ-
θαν να ακούσουν και να ξεκαθαρίσουν πράγματα σε σχέση
με τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή από την αξιο-
λόγηση. Υπερψηφίστηκε η πρόταση για 24ωρη απεργία μέ-
χρι τις αρχές του Οκτώβρη, νέες συνελεύσεις και κλιμάκωση
με 48ωρες απεργίες. Τα πρώτα δείγματα από τα σχολεία
σχετικά με την αποχή είναι πολύ θετικά. Σαν ΕΛΜΕ  πηγαί-
νουμε από σχολείο σε σχολείο και  συζητάμε με τους συνα-
δέλφους για το αγωνιστικό πρόγραμμα και τη μάχη ενάντια
στην αξιολόγηση» μεταφέρει η Δώρα Κιντή, γραμματέας της
ΕΛΜΕ Χανίων.

«Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ξάνθης είναι ΔΑΚΕ και υπέρ της
αξιολόγησης. Ουσιαστικά “πετάχτηκε” έξω από τη γενική συ-
νέλευση και στη θέση της οι συνάδελφοί της έστειλαν στη
συνεδρίαση των προέδρων μια εκπρόσωπο που πρόσκειται
στις Παρεμβάσεις, ως πιο αξιόπιστη για να μεταφέρει την
άποψη της συνέλευσης που είναι κατά της αξιολόγησης και
υπέρ της απεργίας αποχής. Η οργή στα σχολεία και της Ξάν-
θης είναι τεράστια» σημειώνει ο Τζεμαλί Μηλιαζήμ.
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ  Συλλαλητήριο 
την Πέμπτη 30/9

ΜΑΘΗΤΕΣ  Καταλήψεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δεν περνάει η “αξιολόγηση”

Μαζικές-μαχητικές
συνελεύσεις ΕΛΜΕ

Συλλαλητήριο καλούν φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, την
Πέμπτη 30/9, στις 12μες, στα Προπύλαια.

Σε προκήρυξή του ΣΕΚ στις Σχολές τονίζεται:
«Η Νέα Δημοκρατία αναγκάζεται κάτω από τις πιέσεις του φοι-

τητικού κινήματος να ανοίξει τις σχολές μετά από ενάμιση χρόνο. 
Στην πραγματικότητα σήμερα ανοίγουν οι σχολές χωρίς κανένα

μέτρο ασφαλείας για την πανδημία αλλά για ακόμη μια φορά η
κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους ίδιους τους φοιτητές και την
ατομική τους ευθύνη αν έχουν εμβολιαστεί. Το μόνο που αποφα-
σίζεται σαν μέτρο είναι η είσοδος των φοιτητών στις σχολές με
την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή με βεβαίωση αρνητι-
κού rapid test το οποίο θα πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι οι φοιτη-
τές. Δε θα αφήσουμε κανέναν να μας διαχωρίσει σε εμβολιασμέ-
νους και ανεμβολίαστους, το φοιτητικό κίνημα βγαίνει μπροστά
για να διεκδικήσει άνοιγμα όλων των σχολών με ουσιαστικά μέτρα
προστασίας εδώ και τώρα. Μαζικά δωρεάν τεστ για όλους και
όλες, μόνιμο ιατρικό προσωπικό μέσα σε κάθε ίδρυμα, προσλή-
ψεις καθαριστών και καθαριστριών, αύξηση δρομολογίων των
ΜΜΜ, συχνές απολυμάνσεις, προσλήψεις εκπαιδευτικού προσω-
πικού και άνοιγμα υποδομών για να μη στοιβαζόμαστε εκατοντά-
δες μέσα σε ένα αμφιθέατρο. Αντί για αυτό η κυβέρνηση κόβει
λεφτά από τη μέριμνα, τη σίτιση και τη στέγαση ενώ ολοένα και
περισσότερο αβαντάρει τους εργολάβους και τους ιδιώτες.           

Ταυτόχρονα καμία από τη συγκρούσεις που άνοιξαν τον τελευ-
ταίο χρόνο δεν έχει κλείσει, αντίθετα εντείνονται με την εφαρμο-
γή της ΕΒΕ, του μεγαλύτερου ταξικού σφαγείου που άφησε
εκτός σχολών πάνω από 40.000 μαθητές και μαθήτριες. Η Νέα
Δημοκρατία θέλει να προχωρήσει το σχέδιο συρρίκνωσης της δη-
μόσιας παιδείας και να “αξιοποιήσει” τους λιγότερους εισακτέους
για να συγχωνεύσει και να κλείσει τμήματα ενώ συνεχίζει ένα
σκληρό πρόγραμμα περικοπών.

Η εκπαίδευση βράζει, αυτό είναι το μήνυμα από τις συνελεύ-
σεις των ΕΛΜΕ τη προηγούμενη εβδομάδα που αποφάσισαν με
συντριπτικούς όρους απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, οι μα-
θητές ήδη δίνουν μάχες με καταλήψεις, οι φοιτητές οργανώνουμε
συνελεύσεις και συλλαλητήρια».

Aντιμέτωπη με ένα νέο Βατερλώ εί-
ναι η Κεραμέως όπως έδειξε η
συνέλευση των προέδρων των

ΕΛΜΕ που έγινε το Σάββατο 25/9, μετά
από τον γύρο γενικών συνελεύσεων που
προηγήθηκε την περασμένη εβδομάδα. 

Με 92% (72 ΕΛΜΕ υπέρ – 6 λευκό)
αποφασίστηκε η απεργία-αποχή ενάν-
τια στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού έρ-
γου σχολικής μονάδας και εκπαιδευτι-
κών που προωθεί το Υπουργείο Παιδεί-
ας στα σχολεία, ενώ αποφασίστηκε και
αποχή από την τηλεκπαίδευση στα υπό
κατάληψη σχολεία.

«Η συνέλευση των προέδρων θύμισε
άλλες αντίστοιχες σε μαχητικές περιό-
δους», σχολιάζει στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη η Σταυρούλα Πανίδου από το
Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”. 

«Αποφασίστηκε η συνέχεια και η δι-
εύρυνση της απεργίας – αποχής από
την αξιολόγηση και η άμεση απεργιακή
απάντηση με τα πρώτα κατασταλτικά
μέτρα της κυβέρνησης. Από δεκάδες
σημεία ερχόταν η εικόνα για μαζικοποί-
ηση των συνελεύσεων. Ακόμη και στις
ΕΛΜΕ που το καταστατικό είχε αυξημέ-
νες πλειοψηφίες για να θεωρηθεί Γενι-
κή Συνέλευση και οι εκπρόσωποι έρ-

χονταν με αποφάσεις ΔΣ, όλοι μιλού-
σαν για μεγάλες συγκεντρώσεις και κυ-
ρίως ότι οι συνάδελφοι ζητούν συνεχή
ενημέρωση κι επαφή με το σωματείο.
Με άλλα λόγια εγώ θα το έλεγα ότι ο
κόσμος μαζικά ξαναγυρνά στο συνδι-
κάτο.

Κλιμάκωση
Οι εκπρόσωποι που πολιτικά πρό-

σκεινται στις Παρεμβάσεις έπαιξαν κα-
θοριστικό ρόλο στο να μεταφερθεί αυ-
τό το κλίμα και στη συνέλευση των
προέδρων. Μπήκε η πρόταση για ακό-
μα πιο μαχητική απεργιακή κλιμάκωση,
με προκήρυξη απεργίας στις 5 Οκτώ-
βρη, κατόπιν νέο γύρο γενικών συνε-
λεύσεων και απεργιακή κλιμάκωση στη
συνέχεια. Πιο οργισμένοι είναι οι νεο-
διόριστοι και οι αναπληρωτές που μπαί-
νουν μπροστά στη μάχη. Παίζονται
πολλοί εκβιασμοί σε βάρους τους κι αν-
τί να φοβηθούν βγαίνουν πιο μαχητικά. 

Επίσης τονίστηκε από μια σειρά το-
πικές ΕΛΜΕ η ανάγκη της σύνδεσης με
τον αγώνα των υγειονομικών που πα-
λεύουν ενάντια στις απολύσεις. Η συ-
νέλευση των προέδρων ξεκίνησε άλλω-
στε με τοποθέτηση εκπαιδευτικού που
μπήκε σε αναστολή και καθόρισε το

κλίμα. Η σύνδεση με άλλα κομμάτια τό-
σο της εκπαίδευσης όσο κι ευρύτερα
των εργαζομένων και της νεολαίας
ήταν ένα ακόμα ζήτημα που έμπαινε
από τις τοποθετήσεις. Παράδειγμα οι
αναφορές στον νικηφόρο αγώνα των
εργαζόμενων της efood. Ή η αναφορά
του συναδέλφου από την ΕΛΜΕ των
Κυκλάδων για τον αγώνα στην Τήνο
ενάντια στις ανεμογεννήτριες, του συ-
ναδέλφου από την ΕΛΜΕ Ικαρίας για
τον κοινό απεργιακό αγώνα που δίνουν
στο νησί μαζί με τους εργαζόμενους
του νοσοκομείου, της συναδέλφισσας
από την Εύβοια σε σχέση με τους πυ-
ρόπληκτους. Και προφανώς ο κοινός
αγώνας με τους μαθητές και τις μαθή-
τριές μας. Μεταξύ των αποφάσεων εί-
ναι και η αποχή από τις διαδικτυακές
διδασκαλίες μέσω webex όταν αυτές
λειτουργούν απεργοσπαστικά απέναντι
στις μαθητικές καταλήψεις. Δεν πρό-
κειται οι συνάδελφοι/ισσες να παίξουν
κατασταλτικό ρόλο για χάρη του
υπουργείου. Tα αιτήματα του μαθητι-
κού κινήματος για κατάργηση της ΕΒΕ,
λιγότερους μαθητές ανά τάξη με
προσλήψεις εκπαιδευτικών, κατάργη-
ση της τράπεζας θεμάτων είναι αιτήμα-
τα και των εκπαιδευτικών».

Σε κατάληψη τελούσε το πρωί της Δευτέρας 27/9, το 1ο – 2ο
ΓΕΛ Περιστερίου. Η Μαρία Καστελιώτη, φοιτήτρια και μέλος

του τοπικού πυρήνα του ΣΕΚ ήταν μεταξύ αυτών που βρέθηκε έξω
από το σχολείο για συμπαράσταση στους μαθητές και τις μαθή-
τριες. «Μιλήσαμε με πολλούς μαθητές/τριες που μας εξήγησαν ότι
οι λόγοι της κατάληψης είναι η αντιπαράθεση με τα αντιεκπαιδευ-
τικά μέτρα της Κεραμέως και ότι διεκδικούν την κατάργηση της
ελάχιστης βάσης εισαγωγής και της τράπεζας θεμάτων καθώς και
προσλήψεις καθαριστικού προσωπικού. Ακόμα πιο ειδικά σχετικά
με το συγκεκριμένο σχολείο, τα τελευταία 3 χρόνια έχουν στοιβά-
ξει τα παιδιά σε κοντέινερ αντί να φτιάξουν το κτίριο που υπάρχει,
πράγμα που σε συνθήκες πανδημίας σημαίνει ότι κάθονται στρι-
μωχτά στα θρανία. Έκαναν κινητοποίηση και την προηγούμενη
εβδομάδα στο δημαρχείο και οι εκπαιδευτικοί είναι μαζί τους».

Tραμπουκισμούς εις βάρος μαθητών/τριών που έκαναν κατάλη-
ψη σε σχολείο στο Γαλάτσι, καταγγέλει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Γαλατσίου,
δηλώνοντας τη συμπαράστασή της στους μαθητές. Συγκεκριμένα
η τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταγγέλει «την προκλητική συμπεριφορά
του δημάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου που μαζί με λί-
γους “αγανακτισμένους γονείς” τραμπούκισαν απέναντι σε ανήλι-
κους μαθητές Γυμνασίου του Γαλατσίου για να σπάσουν την κα-
τάληψή τους. Η “επιχείρηση” καταστολής έγινε παρουσία κάμε-
ρας με το σχετικό βίντεο να δείχνει τον ίδιο τον δήμαρχο να
“πρωτοστατεί” στο σπάσιμο της κατάληψης, και όλο αυτό το απα-
ράδεκτο και αντιδημοκρατικό σκηνικό να έχει τη δέουσα προβολή
από τα καθεστωτικά τηλεοπτικά κανάλια. Θα μας βρουν μπροστά
τους». Ανακοίνωση συμπαράστασης στους μαθητές εξέδωσε και
η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας.



ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9 
θεατράκι πλ. Καρύλλου, Polis park  7.30μμ
Τέχνη και εργασία
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9 Ούλωφ Πάλμε 1, Άλσος 7μμ
Το εμβόλιο χρειάζεται εργατικό έλεγχο
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9  άλσος Παγκρατίου 7μμ
Αφγανιστάν: Ήττα-καμπή για τον αμερικά-
νικο ιμπεριαλισμό
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9 πλ. Σουρμένων 8μμ
Οργανώνουμε τις 9 Οκτώβρη
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 30/9 
καφέ Σαρδανάπαλος, πλ. Άνοιξη 7μμ
Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες – όχι στην
ποινικοποίηση των εκτρώσεων
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9 
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος, Θηβών 243 7μμ
Τέχνη και εργασία
Ομιλήτρια: Μήτση Μπαμπάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος, Θηβών 243 7μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Ελένη Τσαγανού

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9 δημαρχείο 7.15μμ
Μαρξ – Ενγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10 δημαρχείο 7.15μμ
Η ήττα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
Ομιλητής: Γιώργος Ζέρβας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/10 δημαρχείο 7.15μμ
Κάτω η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Η εργα-

τική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 30/9 δημαρχείο 7μμ
Ποτέ ξανά φασισμός – Ανοιχτά σύνορα –
Οργανώνουμε τις 9 Οκτώβρη 
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9 
καφέ Μυρτίλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Αφγανιστάν: Ήττα-καμπή για τον αμερικά-
νικο ιμπεριαλισμό
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9 καφέ Off the chain 7.30μμ
Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες – όχι στην
ποινικοποίηση των εκτρώσεων
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 30/9 ιντερνέτ καφέ 7.30μμ
Να στείλουμε τον Μητσοτάκη σπίτι του
Ομιλητής: Θάνος Βίνιας

ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 30/9 καφέ Ενωδία 7.30μμ
Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες – όχι στην
ποινικοποίηση των εκτρώσεων
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 30/9 Family Cafe 7μμ
Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες – όχι στην
ποινικοποίηση των εκτρώσεων
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Κουνάδη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/9 πάρκο Ιακωβάτων 7μμ
Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες – όχι στην
ποινικοποίηση των εκτρώσεων
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/10 καφέ Περιβολάκη 8μμ
Ρίτσαρντ Λεβόντιν – Η διαλεκτική απέναντι
στον «επιστημονικό» ρατσισμό
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 30/9 
πλ. Φελέκη Ελευθερούπολη 8μμ
Ρίτσαρντ Λεβόντιν – Η διαλεκτική απέναντι
στον «επιστημονικό» ρατσισμό
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ

• 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.ΠΑΡΑ-

ΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 30/9 δημοτική αίθ. Χαλανδρίου,
Παπάγου 7,  6μμ 
Όχι στον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

Θεσσαλονίκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9 καφέ Ποέτα 8μμ
Μαρξ – Ένγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/9 Καφέ Γιώτης 8μμ
Ρίτσαρντ Λεβόντιν – Η διαλεκτική απέναντι
στον «επιστημονικό» ρατσισμό
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Κρήτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 30/9 καφέ Πέτρος 8μμ
Τι συμβαίνει στην Κούβα;
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΧΑΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7μμ
Εκδήλωση: Πυρκαγιές και κλιματική αλ-
λαγή
Ομιλητές: Φώτης Ποντικάκης, μέλος Οικο-

λογικής Πρωτοβουλίας, Γιώργος Πιαγκαλά-
κης, περιφερειακός σύμβουλος Ανυπότα-
χτη Κρήτη, Σεραφείμ Ρίζος, δημοτικός
σύμβουλος Ανταρσία στα Χανιά

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9 
Τριών Ναυάρχων και Βλάχου 6.30μμ
Να στείλουμε τον Μητσοτάκη σπίτι του
Ομιλητής: Θάνος Παυλόπουλος

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9 πλ. Ελευθερίας 7μμ
Μαρξ – Ένγκελς – Οι κοινωνίες αλλάζουν
με επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9 Θόλος 8μμ
Η ήττα των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/9 Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 8μμ
Αφγανιστάν: Ήττα-καμπή για τον αμερικά-
νικο ιμπεριαλισμό
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 30/9 
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. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΕΜΠΤΗ 30/9

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/10
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 7μμ
Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ 
Σκλαβενίτης Πατησίων 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Τζάντε Πετρουπολέως 7μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη και 
Θησέως 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πεζόδρομος Χαϊμαντά 6μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα 
Φεραίου 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πάρκο Γεωργιάδη 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/10
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΓΚΥΖΗ πλατεία 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11πμ
Ν. ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 11.30πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 11πμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ  Πλατεία, Παλούκι 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ Σκλαβενίτης 6μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ  
ΗΣΑΠ Πεζόδρομος Μ. Ασίας 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πλατεία  11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη  11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου με Μαρτίου 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 12μ

Εξορμήσεις
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Σε θερμοκήπιο προκλήσεων,
ανταγωνισμών και ψυχροπολε-
μικών επεισοδίων έχει μετα-

τραπεί ο ελληνοτουρκικός διάλογος.
Και ο πρωταγωνιστής αυτής της έν-
τασης δεν είναι ο «νέος Σουλτάνος»
-όπως έχει βαφτίσει η εθνικιστική
προπαγάνδα τον Ταγίπ Ερντογάν. Οι
τρικλοποδιές στον διάλογο έρχονται
και από τις δυο πλευρές.

Την περασμένη εβδομάδα οι ηγε-
σίες και των δυο χωρών βρέθηκαν
στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια της
76ης γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ.
Ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας και ο Πα-
ναγιωτόπουλος συναντήθηκαν επί-
σημα και ανεπίσημα με τους πρωθυ-
πουργούς, τους υπουργούς Εξωτε-
ρικών και Άμυνας δεκάδων χωρών –
από τη «παραδοσιακή φίλη και σύμ-
μαχο» Αίγυπτο του δικτάτορα Σίσι,
ως την Γκάμπια της Αφρικής και την
Κόστα Ρίκα της Λατινικής Αμερικής.
Αλλά με τον Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, τον υπουργό Εξωτερικών της
Τουρκίας, ο Δένδιας «δεν αντάλλαξε
ούτε χειραψία παρότι συνέπεσαν
στην ίδια αμερικανική πόλη για 72
ώρες», όπως γράφουν με εθνική
υπερηφάνεια οι εφημερίδες. Ούτε η
συνάντηση ανάμεσα στον Μητσοτά-
κη και τον Ερντογάν πραγματοποι-
ήθηκε ποτέ. Άλλωστε, όπως έτρεξαν
και πάλι με εθνική υπερηφάνεια να
μας ενημερώσουν οι εφημερίδες,
την συνάντηση είχε ανακοινώσει η
τουρκική πλευρά μονομερώς, χωρίς
ποτέ να λάβει κάποια επιβεβαίωση
από την Αθήνα.

Ανταγωνισμοί και εξοπλισμοί
Η εθνικιστική προπαγάνδα προ-

σπαθεί να ερμηνεύσει την ψυχρότη-
τα και την ένταση που υπάρχει ανά-
μεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία
με βάση το «προαιώνιο μίσος», τα
«400 χρόνια σκλαβιάς» και τον «επε-
κτατισμό της Τουρκίας». Πρόκειται
για ένα τεράστιο ψέμα. Ο ψυχρός
πόλεμος που μαίνεται ανάμεσα στις
δυο χώρες εδώ και δεκαετίες είναι
το αποτέλεσμα του ανταγωνισμού
ανάμεσα στις δυο άρχουσες τάξεις
για τον έλεγχο και την εκμετάλλευ-
ση της «γειτονιάς» μας -των Βαλκα-
νίων και της Μέσης Ανατολής. Είναι
το αποτέλεσμα των φιλοδοξιών των
ηγεσιών (πολιτικών, οικονομικών,
στρατιωτικών) των δύο χωρών να
μετατραπούν σε κυρίαρχη δύναμη
στην ευρύτερη περιοχή.  Σε αυτόν
το ανταγωνισμό δεν υπάρχουν επιτι-
θέμενοι και αμυνόμενοι. Οι προκλή-
σεις δεν έρχονται από την Άγκυρα,
έρχονται και από τις δυο πλευρές. 

Η ένταση, που είχε πάρει εκρηκτι-
κές διαστάσεις την περασμένη χρο-
νιά μετά την υπογραφή του τουρκο-
λιβυκού μνημονίου, έχει σχετικά
υποχωρήσει. Υποχώρησε, όχι γιατί
έχουν αμβλυνθεί με οποιονδήποτε
τρόπο οι φιλοδοξίες των αρχουσών
τάξεων αλλά γιατί τα σχέδια και των
δυο πλευρών αντιμετώπισαν μεγά-
λες δυσκολίες. Η Τουρκία είχε (και

έχει) να αντιμετωπίσει κύρια την ψυ-
χρότητα στις σχέσεις της με τις
ΗΠΑ που πυροδότησε ο πόλεμος
στη Συρία – με τη συμμαχία αρχικά
ανάμεσα στους Κούρδους και τις
ΗΠΑ, τη συμφωνία στη συνέχεια
ανάμεσα στη Μόσχα και την Άγκυρα
για τη προμήθεια των πυραύλων S-
400 και το μπλοκάρισμα από την
Ουάσιγκτον της παράδοσης των μα-
χητικών F-35, για τα οποία η κυβέρ-
νηση του Ερντογάν έχει ήδη πληρώ-
σει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Ελλάδα έχει ίσως ακόμα σημαν-
τικότερες δυσκολίες. «Η Ελλάδα
βρίσκεται σε μια περίοδο όπου ανα-
ζητεί έναν ιδανικό συνδυασμό», πα-
ραδεχόταν πριν από λίγες μέρες ο
Αλέξης Παπαχελάς στην Καθημερι-
νή. «Την κάλυψη του εξοπλιστικού
χάσματος με την Τουρκία μέσα σε
λογικά πλαίσια και την ταυτόχρονη
εξασφάλιση κάποιου είδους στρατη-
γικής δέσμευσης από τους συμμά-
χους της που θα αποτρέψουν μία
ανεξέλεγκτη κρίση στο Αιγαίο και
στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εξίσω-
ση  είναι δύσκολη». Η Τουρκία είναι
μια από τις ισχυρότερες στρατιωτι-
κά χώρες του κόσμου. Παλαιότερα η
ελληνική διπλωματία είχε καταφέρει
να επιβάλλει το περιβόητο σύμφωνο
«επτά προς δέκα» - δηλαδή να μοι-

ράζεται η στρατιωτική «βοήθεια»
των ΗΠΑ προς τις δυο χώρες σε μια
σταθερή αναλογία, όπου για κάθε
πχ 10 τανκς, υποβρύχια ή μαχητικά
αεροπλάνα που θα ελάμβανε η
Τουρκία η Ελλάδα θα έπαιρνε 7.
Από τότε που εξέπνευσε η συμφω-
νία αυτή το «εξοπλιστικό χάσμα» πή-
ρε εκρηκτικές διαστάσεις. Η παραγ-
γελία των Rafalle και των νέων φρε-
γατών από τη Γαλλία είναι μια άγρια
προσπάθεια της κυβέρνησης του
Μητσοτάκη να μικρύνει αυτό το χά-
σμα. Αλλά η Τουρκία εκτός από
στρατιωτικά ισχυρή χώρα είναι και
οικονομικά ισχυρή: το ΑΕΠ της είναι
περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτε-
ρο από το ελληνικό. Για να καλύψει
το «εξοπλιστικό χάσμα» η κυβέρνη-
ση του Μητσοτάκη θα έπρεπε να δα-
πανήσει δεκάδες δισεκατομμύρια
Ευρώ – τα οποία απλά δεν έχει.

Το κενό αυτό ο Δένδιας και ο Μη-
τσοτάκης προσπαθούν να το καλύ-
ψουν με τις συμμαχίες με τις μικρές
ή μεγάλες δυνάμεις, μέσα και έξω
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επί-
σημες επαφές με τις 17 αντιπροσω-
πείες χωρών και οι δεκάδες ανεπί-
σημες συνομιλίες της ελληνικής αν-
τιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη έχουν
στην πραγματικότητα ένα και μονα-
δικό στόχο: την απομόνωση τηςζ-

Τουρκίας. Οι «σταθεροί» και «μόνι-
μοι» φίλοι και σύμμαχοι της Ελλά-
δας -καθόλου τυχαία- είναι οι χώρες
που έχουν κακές σχέσεις με την
Τουρκία: η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η
Αρμενία, η Σαουδική Αραβία. Η Ελ-
λάδα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο
Δένδιας, έχει βάλει σαν στόχο να
κερδίσει μια (μη μόνιμη) έδρα στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όχι
για να υπηρετήσει φυσικά την υπό-
θεση της ειρηνικής συνύπαρξης των
λαών και τις άλλες αρχές (υποτίθε-
ται) της διεθνούς κοινότητας, αλλά
για να χρησιμοποιήσει τη θέση της
αυτή σαν ένα ακόμα όπλο στον αν-
ταγωνισμό της με την Τουρκία.

Προκλήσεις
Στο μεταξύ οι «προκλήσεις» και οι

«αντι-προκλήσεις» διαδέχονται η μια
την άλλη. Και το ίδιο και οι αλληλο-
καταγγελίες για «παραβιάσεις του
διεθνούς δικαίου». Πριν από δυο
εβδομάδες τουρκικά πολεμικά παρε-
νόχλησαν το γαλλικό πλοίο Nautical
Geo που διενεργούσε έρευνες στα
ανατολικά παράλια της Κρήτης. Η
Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε έντονα για
αυτή την «παραβίαση των χωρικών
μας υδάτων». Οι έρευνες που πραγ-
ματοποιούσε το Nautical Geo αφο-
ρούσαν τον East Med, τον αγωγό

που θα μεταφέρει τα τεράστια (υπο-
τίθεται) κοιτάσματα του φυσικού αε-
ρίου των «κυπριακών οικοπέδων»
στις αγορές της Δύσης. Η περιοχή
όπου γίνονται οι έρευνες, λένε οι ελ-
ληνικές καταγγελίες, ανήκουν στην
ελληνική ΑΟΖ -την οποία έχει συμ-
φωνήσει η Ελλάδα με την Αίγυπτο.
Αυτό που ξέχασε να πει είναι ότι δεν
την έχει συμφωνήσει με καμιά από
τις υπόλοιπες γειτονικές και ενδια-
φερόμενες χώρες. Δηλαδή η χάρα-
ξη είναι παρόμοιας αξίας με την χά-
ραξη των θαλασσίων συνόρων
Τουρκίας – Λιβύης -την οποία η Ελ-
λάδα καταγγέλλει συνεχώς ως «πα-
ράνομη».

Η ψυχροπολεμική ένταση απείλησε
προς στιγμήν ακόμα και τις σχέσεις
της Ελλάδας (και της Κύπρου) με την
Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Η αιτία: η
επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Ελπιδο-
φόρου στα εγκαίνια του «Σπιτιού της
Τουρκίας» στις ΗΠΑ στα οποία πα-
ρευρέθηκε όχι μόνο ο Ερντογάν αλλά
και ο Ερσίν Τατάρ, ο πρόεδρος της
Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας
Κύπρου. Πως τολμάει ο Αρχιεπίσκο-
πος να συναντιέται με τον Ερντογάν
και το Τατάρ όταν ο Δένδιας «δεν αν-
ταλλάσσει ούτε μια χειραψία με τον
Τούρκο ομόλογό του»; Ο Αναστασιά-
δης ακύρωσε αιφνιδιαστικά τη συ-
νάντηση που είχε προγραμματίσει με
τον Ελπιδοφόρο στη Νέα  Υόρκη. Και
ο Μητσοτάκης αρνήθηκε να επισκε-
φθεί την έδρα της Αρχιεπισκοπής. Η
συνάντησή του με τον Ελπιδοφόρο -
για να κουκουλωθεί το επεισόδιο-
έγινε στον ΟΗΕ!

Ανακατατάξεις
Οι εντάσεις αυτές δεν σημαίνουν

ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
έχουν επιστρέψει στο «θερμό» ση-
μείο όπου είχαν βρεθεί το 2020. Αλ-
λά αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό
τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες
που αντιμετωπίζει σήμερα ολόκλη-
ρος ο πλανήτης. Η παγκόσμια ιμπε-
ριαλιστική «τάξη» έχει κλονιστεί τις
τελευταίες εβδομάδες από δυο με-
γάλα γεγονότα: την εσπευσμένη
αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγα-
νιστάν -με τα ελικόπτερα να εκκενώ-
νουν την Αμερικανική πρεσβεία στην
Καμπούλ όπως ακριβώς είχαν κάνει
πριν από 45 χρόνια στο Βιετνάμ. Και
την αιφνιδιαστική αμυντική συμφω-
νία ΗΠΑ-Αυστραλίας-Βρετανίας που
«εξόργισε» τη Γαλλία και πρόσθεσε
ένα ακόμα «αγκάθι» στις σχέσεις
ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τις
Βρυξέλες και φούντωσε ξανά τη συ-
ζήτηση για την «αμυντική αυτονομία
της Ευρώπης».

Οι συμμαχίες τόσο της Ελλάδας
όσο και της Τουρκίας έχουν ρευστο-
ποιηθεί από αυτές τις ανακατατά-
ξεις. Μέχρις ότου αποκρυσταλλω-
θούν οι νέες ισορροπίες ο ελληνο-
τουρκικός «διάλογος» βαδίζει από
τη μια πρόκληση στην άλλη. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η ελληνοτουρκική κρίση εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

“Πράσινη ανάπτυξη” με φρεγάτες
ΟΜακρόν μπορεί να έχασε την τεράστια παραγγε-

λία της Αυστραλίας για υποβρύχια, αλλά βρήκε
καινούργιο πελάτη. Το κόστος της παραγγελίας για
μαχητικά αεροπλάνα Raffale και για φρεγάτες
Belh@ra συνεχώς ανεβαίνει καθώς στη συνάντηση
τους στο Παρίσι Μητσοτάκης και Μακρόν συμφώνη-

σαν να αναβαθμίσουν την πολεμική συνεργασία τους.
Στην προηγούμενη συνάντηση στην Αθήνα μιλούσαν
για το ενδιαφέρον τους για το κλίμα. Τώρα ξέρουμε
ότι θα καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή με κα-
νόνια...

“Διάλογοι” 
πολεμοκαπηλείας
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Αλληλεγγύη 
στους πυρόπληκτους
Συνεχίζονται και αυτή τη βδομάδα οι κινητοποιήσεις

και εκδηλώσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης
στους πυρόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας. 

Το Σάββατο 2 Οκτώβρη στις 7μμ, στον κόμβο της
Στροφυλιάς θα πραγματοποιηθεί συναυλία αλληλεγ-
γύης που καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Πυρόπληκτων
Β. Ευβοίας στην οποία θα συμμετέχουν οι καλλιτέχνες
Ρίτα Αντωνοπούλου, Σπύρος Γραμμένος, Παντελής
Θαλασσινός, Πολυξένη Καράκογλου, Παντελής Κυρα-
μαργιός, Μιρέλα Πάχου, Νίκος Φάκαρος. Επίσης, με-
γάλη συναυλία ενίσχυσης των πυρόπληκτων στην Αθή-
να στο Καλλιμάρμαρο οργάνωσαν την Τρίτη 28/9 οι
Δήμοι Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας
Άννας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Συντονιστικής
Επιτροπής Πυρόπληκτων Β. Ευβοίας: «Τα μέτρα που
εξήγγειλε ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, τα τηλέ-
φωνα του υπουργού κ. Τριαντόπουλου και τις τηλεσυ-
ναντήσεις που κανονίζει άρον-άρον, οι απαντήσεις του
περιφερειάρχη Στερεάς κ. Σπανού και του αντιπεριφε-
ρειάρχη κ. Κελαϊδίτη, είναι πολύ μακριά από αυτά που
διεκδικούμε! 

Μπίζνες
Προχωράνε κανονικά στις μπίζνες και το φαγοπότι

με τους διάφορους ομίλους όπως φάνηκε και στα αντι-
διαβρωτικά έργα που ξεκίνησαν. Ορίζουν ανάδοχους
διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους και με τον εκβια-
σμό να ανατεθούν τα αντιδιαβρωτικά έργα σε εργολά-
βους αναγκάζουν τους δασεργάτες να δουλεύουν για
ένα κομμάτι ψωμί. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δασερ-
γάτες ρετσινάδες πηγαίνουν για δουλειά με το 50%
της τιμής που είχε συμφωνηθεί με τον υπουργό κ.
Σκρέκα. Γι αυτό αρκετοί Δασικοί Συνεταιρισμοί πήραν
απόφαση να μην δεχτούν να δουλέψουν με αυτούς
τους όρους.

Όσον αφορά την απασχόληση των ριτινοσυλλεκτών
στην αποκατάσταση του δάσους, η κυβέρνηση επα-
νήλθε με βελτιωμένη πρόταση μόνο όσον αφορά την
7ετή απασχόληση τους μέσα από πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ, απόρροια φυσικά του σθεναρού αγώνα των ρε-
τσινάδων όλο αυτό το διάστημα. Όσο για την πρόταση
ένταξής τους στα προγράμματα LIDER μετά την 7ετία,
μόνο ως εμπαιγμό μπορούμε να το εκλάβουμε αφού
όπως φαίνεται η κυβέρνηση θεωρεί ότι τα 800 ευρώ
που θα λαμβάνουν οι ρετσινάδες ως μηνιαίο μισθό
επαρκούν... Την ίδια ώρα προβλέπουν ψίχουλα για
αγρότες και κτηνοτρόφους σε αποζημιώσεις-αποκατα-
στάσεις… και όσο για τα αντιπλημμυρικά έργα ούτε
λόγος, αφού μέχρι σήμερα σχεδόν 2 μήνες από την
καταστροφή δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ για
αυτά τα τόσο αναγκαία έργα… 

Συνεχίζουμε να τους ταρακουνάμε ακόμα περισσό-
τερο ακόμα περισσότεροι και με μεγαλύτερη ορμή μέ-
χρι να τα καταφέρουμε!»

Η Τήνος αντιστέκεται
Mαζικές κινητοποι-

ήσεις πραγματο-
ποιήθηκαν την πε-

ρασμένη εβδομάδα στην
Τήνο ενάντια στην τοποθέ-
τηση ανεμογεννητριών και
τη βίαια επίθεση της αστυ-
νομίας που τις συνόδευσε. 

Στις 21 Σεπτέμβρη σε
γενική συνέλευση των κα-
τοίκων στην προβλήτα της
Έλλης, αποφασίστηκε και
πραγματοποιήθηκε μαζική
ειρηνική διαμαρτυρία. Την
ίδια στιγμή η λιμενική και
αστυνομική αρχή είχαν
απροειδοποίητα αποκλεί-
σει -δημιουργώντας χάος σε όλο το νησί-
ολόκληρη την πόλη προκειμένου να εξα-
σφαλίσουν την διέλευση των βαρέων
οχημάτων της ιδιωτικής εταιρίας (Ενερ-
γειακή Κυκλάδων ΕΠΕ). 

Λίγο αργότερα, στο χωριό Τριπόταμος
οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι δέχονται την
αδικαιολόγητη επίθεση της αστυνομίας.
«Ο απολογισμός της νύχτας προκαλεί την
οργή της τοπικής κοινωνίας» καταγγέλ-
λουν οι κάτοικοι στην ανακοίνωσή τους
την επόμενη μέρα: «Εννέα τραυματισμέ-
νοι συμπολίτες μας, οι δύο εκ των οποίων
διανυκτερεύουν στο Κέντρο Υγείας εξαι-
τίας των τραυμάτων που φέρουν στο κε-
φάλι… Οργή γιατί σε ένα νησί υπάρχει
ένα εν λειτουργία ασθενοφόρο, αλλά πέν-
τε (!) μόνιμα περιπολικά. Για “την δική
μας ασφάλεια”. Οργή για την χρήση βίας
στους συνανθρώπους μας με σκοπό την
προστασία μιας επένδυσης». 

Ακολούθησε νέα μαζική κινητοποίηση
στις 23 Σεπτέμβρη όπου πλήθος κόσμου

διαδήλωσε στην παραλία της Τήνου και
στην συνέχεια κατευθύνθηκε στο Αστυνο-
μικό Τμήμα για να εκφράσει την αγανάκτη-
σή του προς τον διοικητή «για την μερολη-
πτική συμπεριφορά, την ωμότητα με την
οποία αντιμετωπίστηκαν, την στοχοποίηση
που υφίστανται από την υπηρεσία, αλλά
και την προνομιακή αντιμετώπιση που επι-
δεικνύεται προς την επενδυτική εταιρία». 

«Από τον Αύγουστο, οπότε η εταιρία
εξασφάλισε άδειες διέλευσης από περι-
φέρεια και από το δήμο, επιχείρησε κά-
ποιες μεταφορές οι οποίες όμως σταμά-
τησαν μετά από προσωρινή διαταγή ύστε-
ρα από παρέμβαση 16 πολιτών στις αρχές
Σεπτέμβρη», δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Πέτρος Κουσουνάδης, που συμ-
μετέχει στο κίνημα. «Οι φορτωμένες ντα-
λίκες έμειναν στο χωματόδρομο ενώ
υπήρχε 24ωρη επίβλεψη του δρόμου από
τους πολίτες. Τελικά μετά από παρέμβα-
ση της εταιρίας που ζήτησε άρση της δια-
ταγής την οποία και ο δικαστής πήρε πί-

σω, κατάφεραν και έβγα-
λαν νέες άδειες πριν λίγες
μέρες. Ο κόσμος αποφά-
σισε ότι έπρεπε να δείξει
την αντίθεσή του την ώρα
που έβγαιναν τα φορτηγά
από το πλοίο, έκανε πο-
ρεία στο λιμάνι και στη συ-
νέχεια πήγε στον Τριπότα-
μο. Η αστυνομία δημιούρ-
γησε την ένταση, ήρθε για
να δείρει και αυτό έκανε.

Ο κόσμος στο νησί κυ-
ριολεκτικά βράζει με αυτήν
την κατάσταση και ανησυ-
χεί. Ας μην ξεχνάμε ότι την
τοποθέτηση αυτών των
ανεμογεννητριών από τη

συγκεκριμένη εταιρία θα ακολουθήσουν
άλλες, με ανεμογεννήτριες που φτάνουν
μέχρι και τα 145 μέτρα! Υπάρχει το θέμα
του υδροφόρου ορίζοντα που εξαρτάται
άμεσα από την πάχνη, η οποία αν δου-
λεύουν οι ανεμογεννήτριες, δεν επικάθε-
ται. Υπάρχει επίσης κόσμος που είναι δυ-
σαρεστημένος με τη στάση της δημοτικής
αρχής που υποστήριξε ότι δεν μπορούσε
να κάνει τίποτε άλλο και γίνονται προσπά-
θειες οργάνωσης του αγώνα από τα κάτω». 

Την Τρίτη 28/9 πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα έκτακτη ανοικτή συνέλευση Αθη-
ναίων Τηνιακών με θέμα τις απαιτούμενες
ενέργειες και δράσεις για τη στήριξη του
Παντηνιακού Αγώνα κατά των ΒΑΠΕ και
ενάντια στην αστυνομική επιβολή βίας σε
βάρος τηνιακών πολιτών. Δεκάδες είναι
τα ψηφίσματα συμπαράστασης που φτά-
νουν στον αγώνα των Τηνιακών από συλ-
λογικότητες σε όλη τη χώρα.

Γ.Π.

Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 24 Σεπτέμβρη το απόγευμα στα πλαίσια της

διεθνούς μέρας δράσης για το κλίμα (climate strike), ενώ αντί-
στοιχη διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε και στην Θεσσαλονίκη.

Εκατοντάδες διαδηλωτές, στην πλειοψηφία τους μαθητές και
φοιτητές, συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του Μετρό στο Σύνταγ-
μα μετά από κάλεσμα του Fridays for Future κρατώντας αυτο-
σχέδια πλακάτ με μηνύματα στα αγγλικά και τα ελληνικά για το
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Aνάμεσα σε αυτά που ξεχωρίσαμε: “Αλλαγή του συστήματος και
όχι κλιματική αλλαγή», «Δράση τώρα», «Τι κάνει η κυβέρνηση για
το κλίμα;», «Εξαφάνιση ή επανάσταση» «Φοβάμαι για τους πολέ-
μους εξαιτίας της κλιματικής κρίσης», «ο περιβαλλοντισμός χωρίς
ταξικό αγώνα είναι απλά κηπουρική», «Για να πετύχουμε κλιματική
δικαιοσύνη χρειαζόμαστε φυλετική δικαιοσύνη», «ούτε 2.500 ούτε
1.200 ούτε ένα δέντρο λιγότερο», «εξασφαλίστε κλιματική δικαιο-
σύνη και ισότητα». Με πανό ανάμεσα σε άλλες συλλογικότητες
συμμετείχε στην συγκέντρωση και η Πρωτοβουλία ενάντια στην
Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή.

«Η σημερινή κινητοποίηση μας δίνει αισιοδοξία», είπε ο Πέ-
τρος από την Πρωτοβουλία Νέων, ένας από τους ομιλητές στην
συγκέντρωση. «Αλλά ξεμένουμε από υπομονή βλέποντας την

πολιτική ηγεσία της χώρας να παραμένει αδρανής και να μην κα-
ταλαβαίνει το πραγματικό νόημα της κινητοποίησης. Πενήντα
μέτρα από εδώ στην Βουλή ψηφίζουν νομοσχέδια που θα στερή-
σουν από τη γενιά μας την αξιοπρέπειά της». Μετά τους χαιρετι-
σμούς ακολούθησε πορεία στην Ερμού. «Διαδηλώνουμε για να
σώσουμε τον πλανήτη πάνω στον οποίο και από τον οποίο ζού-
με», μας είπε η Ελεάνα, φοιτήτρια. «Οι κυβερνήσεις πρέπει να
κάνουν πολύ παραπάνω πράγματα γιατί έτσι όπως πάμε δεν θα
αντέξει. Πρέπει να πιέσουμε παραπάνω με νέες κινητοποιήσεις».

«Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις βάζουν το κέρδος πάνω από
τις ζωές μας και τον πλανήτη» μας λέει ο Τζίμης, μαθητής Λυκείου.
«Στις 6 του Νοέμβρη συνεδριάζει ο ΟΗΕ για να αποφασίσουν νέες
μπίζνες μετά τις φετινές καταστροφές. Για αυτό θα απαντήσουμε
και εδώ στην Αθήνα με συλλαλητήριο στις 6 Νοέμβρη».

“Εξαφάνιση ή
Επανάσταση”

23/9, Τήνος: Διαμαρτυρία στο ΑΤ Τήνου. Φωτό: “Η Τήνος κατά των ανεμογεννητριών”

Παλαιότερη κινητοποίηση πυρόπληκτων στη Στροφυλιά. 

24/9, Σύνταγμα, διεθνής μέρα δράσης για το κλίμα. Φωτό: Γιώργος Πίττας

Φωτό: palmosev.gr
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Πέντε εβδομάδες απομένουν μέχρι τη
Σύνοδο του ΟΗΕ για την κλιματική αλ-
λαγή (COP 26) και ήδη, σύμφωνα με

τους διοργανωτές, 50.000 αναμένονται να εί-
ναι οι διαδηλωτές που θα τους υποδεχτούν
στη Γλασκώβη στη Σκωτία το Σάββατο 6 Νοέμ-
βρη, ενώ μαζικές συγκεντρώσεις και διαδηλώ-
σεις θα πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο. 

Στα πλαίσια αυτής της παγκόσμιας μέρας
δράσης, το διευρυμένο συντονιστικό της Πρω-
τοβουλίας ενάντια στην περιβαλλοντική κατα-
στροφή και την κλιματική αλλαγή που συνε-
δρίασε την Κυριακή 26/9 καλεί σε συλλαλητή-
ρια στις 6 Νοέμβρη στην Αθήνα -στο Σύνταγμα
στις 2μμ- και σε άλλες πόλεις. 

“Το Σάββατο 6 Νοέμβρη ξεσηκωνόμαστε σε
όλο τον πλανήτη! Θα διαδηλώσουμε ενάντια
στις κυβερνήσεις και το σύστημα που βάζει τα
κέρδη μιας χούφτας πολυεθνικών πάνω από
τις ζωές μας και το περιβάλλον” αναφέρει
στην ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία. “Αλλά
και ενάντια και στη μισητή κυβέρνηση της Νέ-
ας Δημοκρατίας που είναι υπεύθυνη για τα 1,3
εκατομμύρια δασικά στρέμματα που έγιναν
στάχτη το καλοκαίρι και που νιώθοντας ότι τε-
λειώνουν οι μέρες της τρέχει να διευκολύνει
τα αρπαχτικά της αγοράς να λεηλατήσουν την
Ενέργεια, την Υγεία και την Παιδεία, τα δάση
και τη φύση συνολικά. 

Οι συνομιλίες στη Γλασκώβη δεν πρόκειται
να καταλήξουν σε κανένα ουσιαστικό μέτρο
παρά τα μεγάλα λόγια και τις κούφιες υποσχέ-
σεις. Και δεν θα είναι η πρώτη φορά. Η Συμ-
φωνία του Παρισιού για το κλίμα το 2015, υπο-
σχέθηκε να μειώσει τις εκπομπές των αερίων
του θερμοκηπίου για να συγκρατηθεί η αύξη-
ση της θερμοκρασίας στον 1,5°C. Οι κυβερνή-
σεις όμως συνέχισαν να αυξάνουν τα ποσά
που επενδύουν στα ορυκτά καύσιμα, παρόλο
που εκατό εταιρείες ορυκτών καυσίμων ευθύ-
νονται για το 71% των παγκόσμιων εκπομπών! 

Οργή
Σήμερα η οργή του κόσμου και οι εκτεταμέ-

νες καταστροφές αναγκάζουν τους ηγέτες
των χωρών να μιλάνε για στροφή σε «καθαρές
πηγές ενέργειας». Στην πράξη όμως συνεχί-
ζουν την ίδια ρυπογόνα πολιτική. Στις ΗΠΑ, οι
αμερικανικές μονάδες παραγωγής ενέργειας
θα καταναλώνουν 16% περισσότερο άνθρακα
το 2021 από ό,τι το 2020. Στην ΕΕ, η Ευρωπαϊ-
κή Πράσινη Nέα Συμφωνία σημαίνει τη προ-
ώθηση του ρυπογόνου φυσικού αερίου ως
«μεταβατικού καυσίμου» μέχρι να επιτευχθεί ο
λογιστικός στόχος των «μηδενικών εκπομπών»
μέσω αντισταθμιστικών μέτρων. Το ίδιο προ-
κλητική είναι η προσπάθεια μείωσης των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω των μη-
χανισμών της αγοράς και του εμπορίου ρύ-
πων, που στην πράξη ενθαρρύνει τις κερδοφό-
ρες ρυπογόνες βιομηχανίες να πληρώνουν για
να συνεχίζουν να ρυπαίνουν. 

Όσο για τις «πράσινες επενδύσεις» δεν είναι
παρά η πριμοδότηση των καπιταλιστών που
βλέπουν την κλιματική αλλαγή σαν ευκαιρία
για μεγαλύτερα κέρδη. Από τον Μπιλ Γκέιτς
και τις αυτοκινητοβιομηχανίες των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων που προωθεί ο Μπάιντεν, μέχρι
τα αρπαχτικά της αγοράς στην ενέργεια που

περιμένουν τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανά-
καμψης και Σταθερότητας της ΕΕ για να προ-
χωρήσουν στην αλόγιστη και χωρίς σχεδιασμό
εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών
και άλλων «ΑΠΕ». 

Είναι εξοργιστικό να μιλάει ο Μητσοτάκης
και η κυβέρνηση της ΝΔ, στη πρόσφατη Σύνο-
δο των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ αλλά και
στη συνέχεια, για «περιβαλλοντική ευαισθη-
σία» και «πράσινη ανάπτυξη». Όταν συνεχίζει
τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και πριμοδο-
τεί τους διάφορους Μυτιληναίους, Λάτσηδες
και Κοπελούζους για το φυσικό αέριο και τις

άχρηστες ανεμογεννήτριές τους που κατα-
στρέφουν τα βουνά και τα νησιά. Όταν επιμέ-
νει στο ξεπούλημα ολόκληρης της ΔΕΗ στο
όνομα της «απολιγνιτοποίησης» δίνοντας προ-
βάδισμα στους ιδιώτες που διεκδικούν μεγα-
λύτερο μερίδιο στην αγορά. 

Εργατικός Έλεγχος
Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις ζωές

μας σ’ αυτούς που κυβερνάνε. Η προστασία
της ζωής και του περιβάλλοντος είναι δική μας
υπόθεση! Του κόσμου που πάλεψε αβοήθητος
με τις φωτιές και τώρα οργανώνεται σε κάθε

περιοχή για να διεκδικήσει όλα όσα δικαιούται.
Των ακτιβιστών/τριών που παλεύουν ενάντια
στις εξορύξεις, τις βιομηχανικές ανεμογεννή-
τριες, την επέκταση των ΧΥΤΑ και την καύση
σκουπιδιών, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις της
ενέργειας, του νερού, των λιμανιών, των μετα-
φορών. Που υπερασπίζονται τα δάση και τα
ρέματα, τις παραλίες και τους αιγιαλούς, τα
πάρκα και τους ελεύθερους χώρους. Των ερ-
γαζόμενων και της νεολαίας που ξεσηκώνον-
ται ενάντια στη συνολική πολιτική της κυβέρ-
νησης κι έχουν τη δύναμη να την τσακίσουν.

Συνδέουμε και γενικεύουμε τις διεκδικήσεις
μας ενάντια στον καταστροφικό καπιταλισμό
και τις κυβερνήσεις που τον υπηρετούν. Κλιμα-
τική δικαιοσύνη σημαίνει να πληρώσει το
πλουσιότερο 1% του πληθυσμού που ευθύνε-
ται για το 50% των παγκόσμιων εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα, σημαίνει σύγκρουση με
τις πολυεθνικές των ορυκτών καυσίμων και
των ΒΑΠΕ. Ενάντια στη διάλυση και ιδιωτικο-
ποίηση της ΔΕΗ απαιτούμε όλοι οι κλάδοι της
προμήθειας, της διανομής και της μεταφοράς
να επανέλθουν στο δημόσιο, με προσλήψεις
και επενδύσεις σε πραγματικά καθαρές μορ-
φές ενέργειας. 

Για αυτό είναι αναγκαίος ο δημόσιος εργατι-
κός έλεγχος στην ενέργεια, στις συγκοινωνίες,
στις κατασκευές κατοικιών, στην οικονομία,
παντού. Ένα τόσο τεράστιο μέγεθος των αλ-
λαγών που απαιτούνται χρειάζεται τη δύναμη
της οργανωμένης εργατικής τάξης για να προ-
χωρήσει. Χρειαζόμαστε το εργατικό κίνημα
στην πρώτη γραμμή της πάλης για να σώσου-
με τον πλανήτη, χρειαζόμαστε τα συνδικάτα
να υιοθετήσουν το πρόγραμμα των ριζοσπα-
στικών αλλαγών που είναι απαραίτητες για να
σταματήσουμε την κλιματική καταστροφή. Κλι-
ματική δικαιοσύνη σημαίνει αλληλεγγύη και
ανοιχτά σύνορα για όλους τους πρόσφυγες,
ανάμεσά τους και τους πάνω από 20 εκατομ-
μύρια κλιματικούς πρόσφυγες. Όλες και όλοι
μαζί έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε ριζικά
και άμεσα το βρόμικο σύστημα της εκμετάλ-
λευσης, της περιβαλλοντικής καταστροφής,
του ρατσισμού, του σεξισμού και της καταπίε-
σης!

Στις 6 Νοέμβρη βγαίνουμε μαζικά στους
δρόμους σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
Έλα μαζί μας!»

Γιώργος Πίττας

Αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα

“Hεπαναστατική εναλλακτική στην κλι-
ματική καταστροφή του καπιταλι-

σμού» είναι το θέμα του διαδικτυακού συνε-
δρίου που οργανώνει η Διεθνιστική Σοσιαλι-
στική Τάση την Κυριακή 14 Νοεμβρίου με
ομιλητές απ’ όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. 

Το συνέδριο -που θα γίνει στα αγγλικά-
θα απασχολήσουν θέματα όπως «Τα όρια
της COP26 και οι καπιταλιστικές λύσεις»,
«Μαρξισμός, τάξεις και Οικολογία», «Στα-
ματώντας την περιβαλλοντική καταστροφή-
παλεύοντας για αλλαγή συστήματος». 

Ανάμεσα στους ομιλητές που θα πάρουν
το λόγο θα είναι οι Sabrina Fernandez από
την Βραζιλία, Ozdes Ozbay από την Τουρ-
κία, John Molyneux από την Ιρλανδία, Gye-
kye Tanoh από την Γκάνα, Michelle Robido-
ux από τον Καναδά, Erima Dall από την Αυ-
στραλία, οι Amy Leather, Martin Empson
και Alex Callinicos από την Βρετανία.

«Φέτος τον Νοέμβριο, η διάσκεψη του
ΟΗΕ για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί στη
Γλασκώβη. Θα λάβει χώρα κατά τη διάρ-
κεια ενός έτους κλιματικής καταστροφής
και σηματοδοτεί την αποτυχία της επικρα-
τούσας πολιτικής να αντιμετωπίσει την πε-
ριβαλλοντική κρίση στο πρώτο τέταρτο αυ-
τού του αιώνα» αναφέρει η πρόσκληση στο
συνέδριο. «Οι νεοφιλελεύθερες λύσεις που
προσφέρει η ελεύθερη αγορά στην φετινή
διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP26),
όπως και οι προηγούμενες, δεν θα κάνουν
τίποτα για τους απλούς ανθρώπους που
έρχονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς κα-
ταστροφές. 

Αντίθετα, οι ισχυρές οικονομίες του Παγ-
κόσμιου Βορρά θα χρησιμοποιήσουν την
COP26 για να προωθήσουν τη δική τους
ατζέντα – “λύσεις” που θα κάνουν ακόμη
πιο πλούσιο το 1% και δεν θα αφορούν την
πλειοψηφία του κόσμου. Είναι η ίδια ανισό-
τητα που έχει οδηγήσει τους φτωχότερους
ανθρώπους στον κόσμο να υποφέρουν πε-
ρισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας
Covid.

Η COP26 δεν θα μείνει χωρίς απάντηση.
Ακτιβιστές που απαιτούν ριζοσπαστικές
εναλλακτικές λύσεις για το κλίμα θα πραγ-
ματοποιήσουν μεγάλες διαμαρτυρίες,
απεργίες για το κλίμα και αντισυνόδους. Η
αποτυχία αντιμετώπισης της κλιματικής αλ-
λαγής αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα του
καπιταλισμού – ενός συστήματος εθισμέ-
νου στα ορυκτά καύσιμα, εθισμένου στο
κέρδος για χάρη του κέρδους. 

Για να αποκτήσουμε κλιματική δικαιοσύ-
νη χρειαζόμαστε επαναστατική πολιτική για
να αμφισβητήσουμε το καπιταλιστικό σύ-
στημα. Στο διαδικτυακό συνέδριο που ορ-
γανώνει η Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση το
σαββατοκύριακο αμέσως μετά τη Διάσκεψη
COP26 και τις διαμαρτυρίες, ακτιβιστές και
επαναστάτες σοσιαλιστές απ’ όλο τον κό-
σμο θα συζητήσουν από κοινού τη σοσιαλι-
στική απάντηση στην περιβαλλοντική κατα-
στροφή».

Για να δηλώσετε συμμετοχή (δωρεάν) στο συ-
νέδριο, εδώ: https://tinyurl.com/53aytr8j. Πληρο-
φορίες μπορείτε επίσης να βρείτε στο σχετικό
event στο facebook: https://tinyurl.com/6ju94nke

Διεθνής συνάντηση



Τα πρώτα σχόλια για τα αποτελέσματα
των εκλογών για το ομοσπονδιακό κοι-
νοβούλιο στα ελληνικά ΜΜΕ περιορίζον-

ται στην επισήμανση ότι ο σχηματισμός νέας
κυβέρνησης θα πάρει βδομάδες ή και μήνες
και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μια κυβέρ-
νηση συνεργασίας τριών κομμάτων. Κατά τ’
άλλα όλα κινούνται ομαλά είναι το συμπέρα-
σμα. Όμως, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγ-
ματα. Οι εκλογές ανέδειξαν τη μακρόσυρτη
πολιτική κρίση του γερμανικού καπιταλισμού. 

Καταρχήν, για την CDU/CSU, την γερμανική
δεξιά, οι εκλογές της 26 Σεπτέμβρη έφεραν
το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία της.
Συγκέντρωσε το 24,5% των ψήφων έναντι του
33% των εκλογών του 2017. Η πτώση σχεδόν
9 μονάδων κόστισε 50 έδρες. 

Το CDU/CSU είναι το αγκωνάρι του γερμα-
νικού καπιταλισμού. Είναι το κόμμα που επέ-
βλεψε το γερμανικό «οικονομικό θαύμα», έφε-
ρε σε πέρας την γερμανική ενοποίηση το
1990. Η Μέρκελ, καγκελάριος για 16 χρόνια,
παρουσιαζόταν ως η «ήρεμη δύναμη» που πέ-
ρασε τη Γερμανία από τις δοκιμασίες της κρί-
σης, του προσφυγικού κύματος και της παν-
δημίας. 

Όλα αυτά τα παράσημα δεν άρκεσαν για να
γλυτώσουν τη Δεξιά από το μαύρισμα στις
κάλπες. Η κοινωνική ανισότητα έχει απογει-
ωθεί, η φτώχεια έχει εξαπλωθεί, η θέση των
εργαζόμενων έχει χειροτερέψει. Στον ισχυρό-
τερο καπιταλισμό της ΕΕ διακόσιοι άνθρωποι
πνίγηκαν στις πλημμύρες του καλοκαιριού. 

Αντίθετα το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα,
SPD, είχε άνοδο 5.5 μονάδων που το έφερε
στην πρώτη θέση με 25,7%. Με άλλα λόγια
κέρδισε από την κρίση της Δεξιάς δίνοντας
αναιμικές και ασαφείς υποσχέσεις για κοινωνι-
κή δικαιοσύνη. Το SPD ήταν ο μικρότερος συ-
νεταίρος της κυβέρνησης του Μεγάλου Συνα-
σπισμού της Μέρκελ και τώρα ο ηγέτης του

και αναπληρωτής καγκελάριος Όλαφ Σολτζ
διεκδικεί το χρίσμα για τον σχηματισμό της
νέας κυβέρνησης. 

Η σοσιαλδημοκρατία παρουσιάστηκε ταυτό-
χρονα και σαν το κόμμα της υπευθυνότητας,
της «αλλαγής με σιγουριά». Για ένα κόμμα
που το καλοκαίρι οι δημοσκοπήσεις του δίνα-
νε μόλις 15%, το σημερινό ποσοστό φαίνεται
άλμα. Αλλά εξακολουθεί να είναι το δεύτερο
χειρότερο ποσοστό στην ιστορία του.

Κάτω από το 50%
Για πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπο-

λεμικής Γερμανίας τα δυο μεγάλα «σίγουρα»
κόμματα συγκεντρώνουν μαζί κάτω από το
50% των ψήφων. Υπάρχουν δυο υποψήφια
κόμματα για τους διάφορους κυβερνητικούς
συνδυασμούς που συζητιούνται. Το πρώτο εί-
ναι το κόμμα των Πρασίνων, που έφτασε το
14,8%, το καλύτερο αποτέλεσμά τους. Το
δεύτερο είναι το κόμμα των Ελεύθερων Δημο-
κρατών που ανέβηκε ελάχιστα στο 11,5%. 

Οι Πράσινοι κέρδισαν παρουσιαζόμενοι ως
το κατεξοχήν κόμμα που στέκεται απέναντι
στην κλιματική καταστροφή και υπέρ της
«πράσινης μετάβασης». Αλλά στην ουσία αυτό

που λένε είναι ότι η κλιματική αλλαγή θα αντι-
μετωπιστεί με την συνεργασία με τους καπιτα-
λιστές που υποτίθεται νοιάζονται και αυτοί για
το περιβάλλον. Οι Ελεύθεροι Δημοκράτες εί-
χαν ένα σταθερό μήνυμα προεκλογικά: μην
φορολογήσετε τους πλούσιους. 

Ένα ευχάριστο γεγονός των εκλογών ήταν
η πτώση της ακροδεξιάς της Εναλλακτικής για
την Γερμανία AfD. Είναι ένα κόμμα που έχει
στην ηγεσία του φασίστες και που χύνει δηλη-
τήριο κατά των προσφύγων. Αυτό το κόμμα
βρέθηκε από την τρίτη στην πέμπτη θέση χά-
νοντας 2,3 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές
του 2017. 

Το δυσάρεστο γεγονός όμως είναι η πτώση
της Αριστεράς, της Die Linke. Έχασε σχεδόν
τη μισή εκλογική της δύναμη του 2017 και με
περίπου 5% μόλις και κατάφερε να μπει στο
ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Ένας λόγος ήταν
ότι πολλοί ψηφοφόροι της επέλεξαν να ψηφί-
σουν SPD για να μαυρίσουν το κόμμα της Δε-
ξιάς. Όμως, υπάρχουν πιο βαθιά προβλήματα. 

Η Die Linke είχε απορροφηθεί στις συζητή-
σεις για την προοπτική να συμμετέχει σε κυ-
βερνητικό συνασπισμό με το SPD και τους
Πράσινους, αντί να ρίξει το βάρος στην ριζο-

σπαστική αντιπολίτευση από το «πεζοδρόμιο»
και το κίνημα. Η αποτυχία στις εκλογές έδωσε
ευκαιρία για κριτικές από τα δεξιά. Η Σάρα
Βάγκενεχτ, πρώην ηγετικό στέλεχος, βγήκε
και δήλωσε πριν καλά-καλά κλείσουν οι κάλ-
πες ότι η Αριστερά απομακρύνθηκε από τους
«καθημερινούς» εργαζόμενους επειδή ασχο-
λείται με τον «δικαιωματισμό», δηλαδή τον αν-
τιρατσισμό και την πάλη ενάντια στο σεξισμό.
Όμως μια Αριστερά που δεν είναι πρωτοπόρα
στη μάχη ενάντια στο ρατσισμό δεν μπορεί να
διεκδικήσει την οργή του κόσμου για τη χειρο-
τέρευση της ζωής του. 

Οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό νέ-
ας κυβέρνησης θα διαρκέσουν όντως πολύ. Η
Γερμανία θα είναι σε «ημι-παράλυση» όπως
γράφουν οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. Όμως, την ίδια
στιγμή οι πιέσεις στο γερμανικό καπιταλισμό
εντείνονται. Ο κόσμος είναι οργισμένος, αλλά
η άρχουσα τάξη θέλει «εκσυγχρονισμό της
βιομηχανίας», δηλαδή νέες αντεργατικές επι-
θέσεις. Και ταυτόχρονα οξύνονται οι πιέσεις
από τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας-Ρωσίας και
την περιβαλλοντική κρίση.

Λέανδρος Μπόλαρης 

Ποιός θα
αξιοποιήσει
την 
πολιτική
κρίση;

Συνέχεια από τη σελ. 3

Τα ακίνητα και οι συναφείς οικο-
νομικοί κλάδοι ισοδυναμούν με πε-
ρίπου 30% του ΑΕΠ της χώρας.
Στην Κίνα υπάρχουν πλέον αρκετά
άδεια διαμερίσματα για να στεγά-
σουν 90 εκατομμύρια ανθρώπους.
Πέντε χώρες των G7 η Γαλλία, η
Γερμανία, η Ιταλία, η Βρετανία και
ο Καναδάς θα μπορούσαν η κάθε
μία να χωρέσουν ολόκληρο τον
πληθυσμό τους σε αυτά τα κενά
ακίνητα.

Το Πεκίνο έπαιξε απ’ την μεριά
του τον δικό του ρόλο για να βάλει
ένα τέλος σε αυτή την εκρηκτική
επέκταση. Καθώς οι τιμές των ακι-
νήτων εκτοξεύονταν στα ύψη το
κράτος ανησύχησε ότι μέσω της
αγοράς ακινήτων αυξάνεται το χά-
σμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών.
Οι φόβοι μπροστά σε μία κοινωνική
έκρηξη ανάγκασε το κράτος να βά-
λει κανόνες στις κατασκευαστικές
εταιρίες. Οι “τρείς κόκκινες γραμ-
μές” που έθεσε περιορίζουν το πο-
σό που μπορεί να δανειστεί μία

εταιρία ανάλογα με το κεφάλαιο
και ανάλογα με τα πάγια στοιχεία
της και αυξάνουν το όριο στα τα-
μειακά διαθέσιμα που οφείλει να
διαθέτει μία εταιρία για να αποπλη-
ρώνει τα χρέη της. Με αυτόν τον
τρόπο όμως το κράτος προκάλεσε
μία πιστωτική ασφυξία στις εται-
ρίες του κλάδου.

Μία ενδεχόμενη κατάρρευση της
Evergrande αποτελεί μία μεγάλη
απειλή για τον τομέα του Real
Estate. Εάν μία από αυτές τις εται-
ρίες αδυνατεί να αποπληρώσει τα
χρέη της το γεγονός αυτό θα έχει
απρόβλεπτες συνέπειες για τις
υπόλοιπες κατασκευαστικές εται-
ρίες και το χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα.

Την περασμένη δεκαετία η επέ-
κταση της αστικοποίησης συνέπε-
σε με μία περίοδο φθηνού δανει-
σμού διεθνώς. Αμέσως μετά την
παγκόσμια χρηματοοικονομική κρί-

ση η Κίνα αναβάθμισε σημαντικά
τις επενδύσεις στις υποδομές και
τον κατασκευαστικό κλάδο. Ένα
μεγάλο μέρος της χρηματοδότη-
σης προήλθε από το κρατικό τρα-
πεζικό σύστημα αλλά και από την
αγορά ομολόγων στο οποίο συμμε-
τέχουν επενδυτές από την Ασία και
τον υπόλοιπο πλανήτη. 

Δίλημμα
Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν

Λανγκάρντ δήλωσε ότι η «άμεση
έκθεση της Ευρώπης συνολικά και
της Ευρωζώνης ειδικότερα στις τε-
λευταίες εξελίξεις στην Κίνα είναι
περιορισμένη» προσπαθώντας να
εμφανιστεί καθησυχαστική. Οι τρά-
πεζες και τα hedge funds  των ΗΠΑ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως
είναι μεγάλοι παίκτες σε αυτήν την
αγορά που θεωρείται για το κεφά-
λαιο της Δύσης ένας τρόπος διείσ-
δυσης στο χρηματοοικονομικό σύ-

στημα της Κίνας που βρίσκεται κά-
τω από σφιχτό κρατικό έλεγχο.

Ο οίκος αξιολογήσεων Fitch ανα-
θεώρησε προς τα κάτω την πρό-
βλεψή του για την ανάπτυξη τους
ΑΕΠ της Κίνας το 2021 από το
8,4% στο 8,1% υπογραμμίζοντας
ότι ο κυριότερος παράγοντας γι’
αυτήν την υποβάθμιση είναι η επι-
βράδυνση της αγοράς ακινήτων.

Τώρα οι κινέζικες αρχές βρί-
σκονται μπροστά σε ένα μεγάλο
δίλημμα. Να αφήσουν την Ever-
grande να αθετήσει την πληρωμή
του χρέους της και να πυροδοτή-
σουν έτσι μία βόμβα 300 δις. Ή να
τρέξουν και να λειτουργήσουν πυ-
ροσβεστικά καλύπτοντας τις μαύ-
ρες τρύπες της Evergrande, υιοθε-
τώντας το “too big to fail” αλλά
ταυτόχρονα να δημιουργήσουν
ένα προηγούμενο και για τις υπό-
λοιπες τέσσερις γιγαντιαίες κατα-
σκευαστικές εταιρίες που πιθανόν

να βρεθούν σύντομα στην ίδια δυ-
σχερή θέση.

Αν το κινέζικο κράτος χρηματο-
δοτήσει τις ζημιές των κατασκευα-
στικών όπως έκαναν 13 χρόνια
πρίν οι ΗΠΑ με την Lehman Broth-
ers και οι χώρες της ΕΕ με τις δι-
κές τους τράπεζες το 2008 κινδυ-
νεύει να εκτροχιάσει συνολικά την
πορεία της οικονομίας της. Η Κεν-
τρική Τράπεζα της Κίνας διέθεσε
71 δισ. δολάρια επιδιώκοντας να
μη μεταδοθεί ο «ιός» της Evergran-
de στις εγχώριες κεφαλαιαγορές.
Η υπερχρέωση θα έχει ως αποτέ-
λεσμα την περαιτέρω επιβράδυνση
της ανάπτυξης του ΑΕΠ. Σύμφωνα
δε με επίσημα στοιχεία, το συνολι-
κό χρέος της Κίνας έχει αυξηθεί σε
λιγότερο από δύο χρόνια από το
250% στο 290%.  To σπουδαιότερο
είναι ότι η κινεζική οικονομία έδει-
χνε μέχρι στιγμής άτρωτη. Τώρα
ένα ενδεχόμενο φρενάρισμα θα
αποτελέσει πλήγμα για την παγκό-
σμια οικονομία και την εργατική
τάξη διεθνώς.

Κώστας Πολύδωρος

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

H “Φούσκα” Evergrande
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