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Οικονομία και Πολιτική

“Α

ναμφίβολα, ο νέος αγωγός θα αναβαθμίσει την γεωστρατηγική υπεραξία και τον περιφερειακό ρόλο Ελλάδας και Κύπρου στη Μεσόγειο… Για τα επόμενα 30 χρόνια τουλάχιστον το φυσικό αέριο
θα είναι το καύσιμο μετάβασης… η πρόσβαση
σε φθηνό φυσικό αέριο έχει μεγάλη σημασία.
Συνολικότερα ο αγωγός EastMed παγιώνει τη
διεθνή νομιμότητα. Και γι’ αυτό υποστηρίζεται
σθεναρά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής”.
Aυτά δήλωνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν
ακριβώς δύο χρόνια στην Αθήνα όταν υπέγραφε στην Αθήνα την συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, για τον EastMed, που, μετά το
non paper της απόσυρσης της αμερικάνικης
υποστήριξης την προηγούμενη εβδομάδα,
στην ουσία πλέον έχει πάρει την θέση του στο
«αρχείο». Tο ναυάγιο του EastMed αποτελεί
ένα μεγάλο πλήγμα στη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και συνολικότερα του
ελληνικου καπιταλισμού του οποίου τα συμφέροντα υπηρετεί.
Στο non paper που παρέδωσαν στις τρεις
χώρες που εμπλέκονται στον EastΜed δηλώνεται ευθέως ότι «οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν περαιτέρω προσπάθειες ανάπτυξής του» και καλούν και αυτές να
πράξουν το ίδιο. Σχετικα με τον νέο κύκλο προστριβών με το ερευνητικό
πλοίο «Nautical Geo» εκφράζεται το
ερώτημα για ποιο λόγο το ερευνητικό
πλοίο επιχείρησε αυτές τις δραστηριότητες «όταν οι κυβερνήσεις της περιοχής φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι
αυτό το σχέδιο αγωγού δεν είναι οικονομικά βιώσιμο». Ενώ γίνεται σαφές ότι
οι ΗΠΑ δεν δέχονται «τις διεκδικήσεις
θαλασσίων ζωνών οποιασδήποτε χώρας σε περιοχές όπου μια τελική επίλυση δεν έχει γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ EASTMED

STOP σε όλα τα
πολεμοκάπηλα σχέδια
ου βυθίζονται στα νερά της Μεσογείου τις
ίδιες μέρες που σε όλη τη χώρα ο κόσμος παγώνει γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις
υπέρογκες τιμές του πετρελαίου, του ρεύματος και βέβαια του φυσικού αερίου.
Τζάμπα γίνονταν, γεννάται εύλογα το ερώτημα, όλες αυτές οι πολεμικές εντάσεις και τα
θερμά επεισόδια των τελευταίων χρόνων στην
Ανατολική Μεσόγειο, τζάμπα και οι τεράστιες
σπατάλες δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για
εξοπλιστικά προγράμματα; Τζάμπα και οι συμμαχίες με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και
την δικτατορία του Σίσι στην Αίγυπτο;
Γιατί συνέβη όμως αυτή η στροφή εκ μέρους των ΗΠΑ; Δεν αφορά απλά στις «αντικει-

Διαβάστε επίσης

Πάγωμα
Το non paper ακολούθησε το επ' αόριστο πάγωμα στις έρευνες υδρογονανθράκων στα δύο θαλάσσια οικόπεδα νοτίως και δυτικά της Κρήτης - με
την κοινοπραξία των εταιρειών Total,
ExxonMobil και ΕΛΠΕ να αποφασίζει να
μην προχωρήσει φέτος στη διενέργεια
σεισμικών καταγραφών, όπως προβλεπόταν στη σύμβαση παραχώρησης.
Αντίστοιχα είναι και τα μαντάτα που
έρχονται απο την ΕΕ. Όσο και να γκρινιάζει ο άλλος μεγάλος χαμένος, ο
πρόεδρος της Κύπρου Αναστασιάδης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «έχει υιοθετήσει
το έργο αυτό ως κοινού ενδιαφέροντος και
έχει επενδύσει στις μελέτες που το αφορούν»,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποτίθεται ότι θα
δημοσίευε μέχρι το τέλος του 2021 μελέτη για
τον EastMed δεν το έπραξε. Κοινοτικές πηγές
αναφερουν, ότι “ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed είναι ένα «περίπλοκο» έργο το οποίο θα
πρέπει να λάβει επίσης υπόψη του τη νέα
στρατηγική της ΕΕ για την απαλλαγή από τον
άνθρακα και τη μελλοντική ζήτηση φυσικού
αερίου”.
Συμπέρασμα; Όλο το κυβερνητικό αφήγημα
που θέλει τις ΗΠΑ και την ΕΕ να «εγγυώνται»
την στρατηγική του ελληνικού κράτους για την
τοπική του ηγεμονία στην Αν. Μεσόγειο καταρρέει. Οι υποσχέσεις για φθηνή και επαρκή
ενέργεια που έδιναν οι εμπνευστές του σχεδί-

μενικές δυσκολίες» ενός περίπλοκου έργου.
Δεν είναι ούτε η «ευαισθησία» τους για την κλιματική αλλαγή. Η ακύρωση του East Med ήρθε
σε μια περίοδο που οι επενδύσεις στο φυσικό
αέριο αυξάνονται κατακόρυφα διεθνώς -και
στις ΗΠΑ αλλά και στην ΕΕ- στην πρόσφατη
σύνοδο της οποίας το φυσικό αέριο αναγνωρίζεται ως «καύσιμο μετάβασης» που θα επιδοτηθεί αδρά.
Η στροφή αφορά σε δύο παράγοντες. Οικονομικά, οι ΗΠΑ έχουν γίνει πλέον ο κορυφαίος
εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου
LNG που παράγουν οι ίδιες μέσα από τη μέθοδο των «σχιστολιθικών» εξορύξεων (fracking) βασικός αποδέκτης του οποίου είναι πλέον η
Ευρώπη. Περίπου το μισό του LNG που παράχθηκε στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο απεστάλη

στην Ευρώπη, σε σύγκριση με το 37% στις αρχές του 2021 κάτι που εξηγεί και «την προτιμήσή τους στους αγωγούς με Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία και στον σταθμό επαναεριοποίησης (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη» όπως
αναφέρει στην Καθημερινή ο Βασίλης Νέδος.
Προ μηνών δια στόματος της Robin Dunnigan,
της βοηθού Αμερικανίδας υφυπουργού αρμόδιας για την ενεργειακή πολιτική, αυτό το έργο
κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για τα αμερικανικά συμφέροντα -σε μια περίοδο που οι ανταγωνισμοί με την Ρωσία και οικονομικά όσο
αφορά στο φυσικό αέριο αλλά και γεωστρατηγικά, οξύνονται.
Μεγαλύτερο ίσως βάρος στην απόφαση των

«Έ

πεσαν οι υπογραφές για τη δημιουργία του EastMed», έγραφε στην
Εργατικη Αλληλεγγύη ο Σωτήρης Κοντογιάννης στις 27 Μαρτίου του 2019 στο άρθρο με τίτλο «Βρώμικα παιχνίδια στην Μεσόγειο» που κοσμούσε η φωτογραφία του
υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Πομπέο να
σφίγγει τα χέρια με τον Τσίπρα (Ελλάδα),
τον Αναστασιάδη (Κυπριακή Δημοκρατία)
και τον Νετανιάχου (Ισραήλ). «Ο EastMed
δεν θα κατασκευαστεί ποτέ…. Θα χαραχτεί
στους χάρτες, αλλά αντί για αέριο η διαδρομή του θα γεμίσει από φρεγάτες, βομβαρδιστικά, καταδιωκτικά και τορπιλακάτους», συνέχιζε.
Οι σημερινές εξελίξεις δικαιώνουν οχι μόνο τις εκτιμήσεις που κάναμε απο τις στήλες αυτής της εφημερίδας αλλά και όλον
εκείνο τον κόσμο που διαδήλωσε ενάντια
στο νέο «ελντοράντο» του EastMed και των
γεωτρήσεων, ενάντια στη μονομερή χάραξη των ΑΟΖ αλλά και στην σπατάλη των
εξοπλισμών και τις πολεμικές εντάσεις που
τον συνόδευσαν.
Μετά την αμερικανική στροφή, η κυβέρνηση και ο ελληνικός καπιταλισμός θέλουν
να αναζητήσουν άλλους τρόπους για τα
σχέδιά τους στην περιοχή. Στη συνέντευξή
του στον Χατζηνικολάου, ο Μητσοτάκης
επιχείρησε να προβάλει εναλλακτικές: «Θέλω να θυμίσω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του
παγκόσμιου στόλου των LNG πλοίων είναι
ελληνόκτητος, άρα υπάρχει και ελληνικό
ενδιαφέρον από αυτής της πλευράς. Ταυτόχρονα συζητάμε την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου», είπε.
Τα πολεμοκάπηλα σχέδια δέχτηκαν ένα
πλήγμα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τον
αγώνα. Η Αριστερά πρέπει να ξεφύγει από
τη στήριξη που έδωσε το προηγούμενο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και σαν κυβέρνηση και
σαν αντιπολίτευση στήριξε όχι μόνο τον EastMed αλλά συνολικότερα την εκστρατεία
για τις ΑΟΖ και τις εξορύξεις, ζητώντας πιο
επιθετική στάση της κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη και η

ΗΠΑ να αποσύρουν την στήριξή τους στον EastMed έχει η σταθερότητα που επιδιώκουν
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε
μια περίοδο που οι ίδιες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον Ειρηνικό και στον ανταγωνισμό
με την Κίνα. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι ΗΠΑ είναι να έχουν ακόμη μια πηγή
αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα
όταν αυτή αφορά δύο συμμάχους και μέλη
του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία.
Οι ΗΠΑ έχουν έρθει συχνά σε σύγκρουση με
τα τοπικά «ηγεμονικά» σχέδια του Ερντογάν
και του τουρκικού καπιταλισμού στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά αυτήν την φορά ήταν η σειρά του Μητσοτάκη να πάρει την κρυάδα για τα
σχέδια του ελληνικου καπιταλισμού να γίνει ο
κύριος τοποτηρητής στην Αν. Μεσόγειο. Η
«ενεργητική», «πολυδιάστατη» -σε απλά ελληνικά, επιθετική- πολιτική με κέντρο τις ΑΟΖ και
τις γεωτρήσεις που χάραξε ο Κοτζιάς και ακολούθησε ο Δένδιας έχοντας σαν βασικο της
πυλώνα τον EastMed στην Ανατολική Μεσόγειο, δέχθηκε ένα μεγάλο πλήγμα.

Γιώργος Πίττας

αναφορά του Γιώργου Τσίπρα στην κυβέρνηση ότι για την αποτυχία του EastMed
φταίνε οι λάθος χειρισμοί της κυβέρνησης
Μητσοτάκη που δεν πέτυχαν την «απομόνωση» της Τουρκίας.

Αντιπολίτευση
Το ΚΚΕ έχει ενισχύσει τις διακηρύξεις
όλων των κυβερνήσεων πάνω στα ζητήματα
των ΑΟΖ, εγκαλώντας τες μάλιστα πολλές
φορές ότι απεμπολούν «κυριαρχικά δικαιώματα». Όπως αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο του ο Γ. Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ
του ΚΚΕ: «Οι απολογητές του αμερικανικού
ιμπεριαλισμού ανησυχούν για ενδεχόμενη
"στροφή" των ΗΠΑ και προσέγγιση της
Τουρκίας στο πλαίσιο του στόχου τους να
διαμορφωθούν όροι για τη συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Αν. Μεσόγειο (και το Αιγαίο) προς όφελος των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ενεργειακών κολοσσών, με θύμα κυριαρχικά δικαιώματα
της χώρας...».
Αυτό που έχει ανάγκη το εργατικό κίνημα
από την Αριστερά δεν είναι μια πατριωτική
αντιπολίτευση στα αδιέξοδα της ΝΔ αλλά
μια ταξική διεθνιστική αντιπολίτευση.
Μια αντιπολίτευση που θα λέει καθαρά
ότι όπως δεν θέλαμε τις γεωτρήσεις και τον
East Med έτσι δεν θέλουμε και το Αιγαίο να
γίνει «ενεργειακός κόμβος» κάθε είδους
φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή μη, προς
όφελος των συμφερόντων μια χούφτας καπιταλιστών και εις βάρος του περιβάλλοντος και των ανθρώπων.
Είμαστε ενάντια στις μονομερείς κηρύξεις ΑΟΖ, τις επεκτάσεις στα 12 μίλια και
όλα εκείνα τα σχέδια που ανοίγουν άμεσα
την απειλή του πολέμου.
Και βέβαια στεκόμαστε ενάντια σε κάθε
κίνηση που μετατρέπει την Ελλάδα σε
στρατιωτικό κόμβο του ΝΑΤΟ από τη Σούδα ως την Αλεξανδρούπολη. Απαιτώντας να
κλείσουν οι βάσεις, να παγώσουν τώρα οι
εξοπλισμοί και να ακυρωθούν όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3
Νο 1505, 19 Γενάρη 2022

H άποψή μας
10/9/2021, Θεσσαλονίκη, Το Καραβάνι της Υγείας στη ΔΕΘ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Σ

Πανεργατικός ξεσηκωμός για την Υγεία

Σ

ε απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 26
Γενάρη προχωρά η ΑΔΕΔΥ ως απάντηση
στη δολοφονική κυβερνητική διαχείριση
της πανδημίας. Για τον σκοπό αυτό γινόταν σύσκεψη που καλούσε η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με τις Ομοσπονδίες της Υγείας,
ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, την Τρίτη 18/1 στο Νοβοτέλ. Στάση εργασίας 12μες-3μμ και συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στη 1μμ από το Υπουργείο
Υγείας και θα βαδίσει στη Βουλή.
Στο κέντρο της θα έχει την απαίτηση για
άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ που γονατίζει από
την χειρότερη μέχρι σήμερα έξαρση της πανδημίας με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα καθημερινά, με τρομακτική αύξηση των νέων εισαγωγών και, τις τελευταίες μέρες, με ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση των λεγόμενων «σκληρών δεικτών» (διασωληνωμένων και νεκρών)
που ήδη βρίσκονταν στα ύψη. Όλη η φιλολο-

γία της κυβέρνησης και των «ειδικών» της για
τη μετάλλαξη Όμικρον, περί πιο ήπιας νόσου,
αποδεικνύεται ένα ακόμα παραμύθι για να συνεχίσει η κυβέρνηση να διαλύει τη δημόσια
υγεία και να πριμοδοτεί τους κλινικάρχες.
Με την απεργία θα ακουστούν ξανά δυνατά
τα αιτήματα των υγειονομικών, που είναι αιτήματα και όλου του εργατικού κινήματος: Μαζικές προσλήψεις νοσηλευτών, γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού τώρα. Μονιμοποίηση όλων
των συμβασιούχων. Να επιστρέψουν όλοι οι
υγειονομικοί που είναι σε αναστολή. Να επιταχθούν οι ιδιωτικές κλινικές χωρίς καμιά αποζημίωση στους κλινικάρχες και να μπουν στο
πρόγραμμα εφημέρευσης με τα δημόσια νοσοκομεία. Να γίνει ιχνηλάτηση όλων των περιστατικών με δωρεάν τεστ (αντιγονικά, μοριακά).
Άμεσα αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ.

Συντονισμός
Δίπλα σε αυτά θα ενωθούν τα αιτήματα
όλων των εργαζόμενων που πλήττονται από τη
δολοφονική πολιτική της κυβέρνησης. Των δασκάλων και των καθηγητών που διεκδικούν
ασφαλή σχολεία με μικρότερα τμήματα, μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών και καθαριστριών, ουσιαστικά μέτρα προστασίας των
ίδιων και των μαθητών τους. Των εργαζόμενων
στους δήμους, τα υπουργεία και όλους τους
χώρους που απαιτούν μαζική δωρεάν ιχνηλά-

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

τηση, όχι στην επικίνδυνη μείωση της καραντίνας στις πέντε μέρες, προσλήψεις και μονιμοποιήσεις σε όλες τις υπηρεσίες. Είναι αιτήματα που αγγίζουν όλους τους εργαζόμενους και
τις εργαζόμενες, όχι μόνο στο δημόσιο, αλλά
και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι η στιγμή το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και όλα τα Εργατικά Κέντρα πανελλαδικά να μπουν με τη σειρά τους
στον αγώνα και να μετατρέψουν την απεργία
στις 26 Γενάρη σε πανεργατική.
Η σύγκρουση με τη δολοφονική κυβέρνηση
του Μητσοτάκη χρειάζεται απεργιακή κλιμάκωση. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, όχι μόνο
γιατί η πανδημία απειλεί όλο και περισσότερες
ζωές, αλλά και γιατί η κυβέρνηση παραπαίει.
Την πνίγει η οργή της νεολαίας και των εκπαιδευτικών που προχωρούν σε πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο την Πέμπτη 20 Γενάρη μετά τις
αστυνομικές επιθέσεις στα πανεπιστήμια και
τις αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (πρώην ΑΣΟΕΕ). Την πνίγει
η κατακραυγή των γυναικών που αγανακτούν
με τα σεξιστικά εγκλήματα των πλούσιων βιαστών. Και πάνω στην πολιτική απομόνωση του
Μητσοτάκη και των υπουργών του από τη λαϊκή οργή, έρχεται να προστεθεί το φιάσκο με
την ακύρωση του αγωγού EastMed.
Η κυβέρνηση της πατριδοκαπηλείας, που
σπαταλάει δισεκατομμύρια για να παραγγείλει
μαχητικά αεροπλάνα και φρεγάτες στο όνομα
της προστασίας της «ενεργειακής ασφάλειας
στην Ανατολική Μεσόγειο», βρίσκεται ξεκρέμαστη. Ο αγωγός ακυρώνεται, αλλά οι πολεμικές δαπάνες μένουν. Το σύνθημα «Λεφτά για
την Υγεία, όχι για Ραφάλ» γίνεται ξεκάθαρη
εργατική επιλογή. Εμπρός να το επιβάλουμε
με απεργιακή κλιμάκωση που θα στείλει τον
Μητσοτάκη και τους υπουργούς του στον αγύριστο.

Γυρίστε στις σελίδες 10, 11

τα 47.810 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικονομικής εξόρμησης
της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα
4.150 ευρώ που συγκεντρώθηκαν την
περασμένη βδομάδα, μια ανάσα από
τον αρχικό μας στόχο.
Ευχαριστούμε για τις προσωπικές
σας ενισχύσεις που συνεχίζονται: από
150 ευρώ Στέλλα Σ. και Ηλίας Σ., από
100 ευρώ Μαρία Μ., Κώστας Π., Ελένη Δ., Γιώργος Τ. Από 50 ευρώ Μιχάλης Μ., Βίκυ Κ., Γιάννης Δ., Βιβή Π.,
Μιχάλης Δ., Φάνης Π. Γεωργία Κ. 30
ευρώ. Από 20 ευρώ Αγγέλα Χ., Μιχάλης Θ., Θάλεια Μ., Γιώργος Σ., Κώστας Σ. Από 10 ευρώ Σπύρος Δ., Παναγιώτης Σ., Πάνος Ν., Νίκος Γ. Από 5
ευρώ Βαγγέλης Π., Χριστίνα Γ., Χάρης Λ.
Ευχαριστούμε επιπλέον τις Φωτεινή
Π., Νίκο Τ., Δήμητρα Λ., Φωτεινή Τ.
Νίκο Θ., Γιάννη Χ. καθώς και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας, το
Σύλλογο Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής, την ΠΟΣΤ, το σωματείο των ΕΛΠΕ, το σωματείο Μηχανοδηγών ΟΣΕ,
τον σύλλογο εργαζομένων Αγροτικής
– Πειραιώς, το σωματείο Τρίαινα στα
ναυπηγεία Σκαραμαγκά, που γράφτηκαν ή ανανέωσαν τις συνδρομές
τους στην Εργατική Αλληλεγγύη και
το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω.
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Απεργία
στη Γαλλία
T

η στιγμή που η Γαλλία καταγράφει κατά μέσο
όρο περισσότερα από 280.000 κρούσματα
Covid-19 την ημέρα και στα σχολεία τα ποσοστά
μόλυνσης είναι συχνά ψηλότερα, ο υπουργός
Παιδείας Μπλανκέ, με το άνοιγμα των σχολείων
στις 3 Ιανουαρίου, αποφάσισε να άρει το πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο μια τάξη έκλεινε μετά το τρίτο επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Απέναντι σε αυτή του την απόφαση οι εκπαιδευτικοί κατέβηκαν σε απεργία την Πέμπτη 13 Γενάρη. Εκατοντάδες χιλιάδες απέργησαν σε όλη
τη Γαλλία την Πέμπτη, ενώ πάνω από 80.000 συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι συμμετείχε το 75% των
εργαζομένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και
το 62% στη δευτεροβάθμια. Ήταν η μεγαλύτερη
απεργία στα σχολεία από το 2003 με τη συμμετοχή έντεκα συνδικάτων και της παν-γαλλικής ένωσης γονέων FCPE. Τα μισά δημοτικά σχολεία της
χώρας έκλεισαν. Στο Παρίσι οι απεργίες κράτησαν κλειστά συνολικά 200 σχολεία, ενώ περίπου
9.000 κατέβηκαν στους δρόμους. Σε κάποια σχολεία της πόλης οι μαθητές προχώρησαν σε καταλήψεις. Σε ορισμένα από αυτά, όπως το Ελέν
Μπουσέ, η αστυνομία προχώρησε σε βίαιες εκκενώσεις με τη χρήση δακρυγόνων.
“Η κυβέρνηση βάζει σε κίνδυνο την υγεία μας
όχι γιατί την ενδιαφέρει η εκπαίδευση των παιδιών αλλά γιατί μας βλέπει σαν υπηρεσία φύλαξης ώστε οι γονείς να μπορέσουν να πάνε στις
δουλειές τους”, είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη
η Μαρί, απεργός εκπαιδευτικός από το Παρίσι.
“Ρισκάρουν την υγεία μας και τις ζωές όλων μας
για τα συμφέροντα των αφεντικών”.

Προσβολές
Την παραμονή της απεργίας ο υπουργός Παιδείας εξόργισε τους εκπαιδευτικούς αποκαλώντας τους "απεργούς κατά του ιού". Η Άγκαθα, δασκάλα από τη Μασσαλία, όπου διαδήλωσαν 7.000
εκπαιδευτικοί και μαθητές, δήλωσε στη βρετανική
εφημερίδα Socialist Worker: "Οι προσβολές του
απλά μας κάνουν πιο αποφασισμένους. Αυτός είναι ο ιός στον οποίο εναντιωνόμαστε. Αυτός και
τα μέτρα του, που μειώνουν το προσωπικό και δεν
μας επιτρέπουν να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας και λιγότερους μαθητές ανά τμήμα
ώστε να είμαστε πιο ασφαλείς".
Σε πολλές περιοχές οι απεργοί πραγματοποίησαν γενικές συνελεύσεις για να συζητήσουν τις
επόμενες κινήσεις τους, ενώ το συνδικάτο Sud
δήλωσε ότι θα καλέσει τα άλλα συνδικάτα να
συμφωνήσουν άλλη μια ημέρα απεργίας τις επόμενες εβδομάδες.
Η απεργία ήρθε να σπάσει το βαθιά αντιδραστικό κλίμα που έχουν επιβάλει οι προεκλογικές
καμπάνιες του φιλελεύθερου Μακρόν, των ακροδεξιών Λεπέν και Ζεμούρ καθώς και της παραδοσιακά συντηρητικής Βαλερί Πεκρές. Το κάλεσμα
για νέα απεργία αυτή την εβδομάδα αλλά και η
δια-συνδικαλιστική ημέρα δράσης που έχει αποφασιστεί για τις 27 Γενάρη μπορούν να βαθύνουν αυτό το ρήγμα αλλά και να δώσουν έμπνευση στο εκπαιδευτικό και μαθητικό κίνημα στην
Ελλάδα να συνεχίσει τον αγώνα του ενάντια στο
ελληνικό κακέκτυπο του Μπλανκέ, την εξίσου μισητή Κεραμέως.

Δ.Δ.

ον ξεσηκωμό των μαθητών/τριών έχουν προκαλέσει οι όροι με τους
οποίους έγινε η επαναλειτουργία των σχολείων. Περισσότερα από 350 ήταν τα κατειλημμένα σχολεία σε όλη τη χώρα,
την Παρασκευή 14/1. Συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 13/1 στο Υπουργείο
Παιδείας, ενώ νέα μεγάλη διαδήλωση προγραμματίζεται από
κοινού με φοιτητικούς συλλόγους κι εκπαιδευτικούς, την
Πέμπτη 20/1 στα Προπύλαια.

14/1, Μαθητική διαδήλωση έξω από το υπ. Παιδείας. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Στο κέντρο των διεκδικήσεων είναι η λήψη μέτρων προστασίας στα σχολεία με μικρότερα τμήματα, προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού
καθαριότητας, δωρεάν παροχή
μέσων προστασίας σε όλους/
ες, δωρεάν τεστ από τον ΕΟΔΥ
σε όλα τα σχολεία, ανατροπή
του πρωτοκόλλου που απαιτεί
τη νόσηση 50% + 1 των μαθητών για να κλείσει ένα τμήμα,
τη μη λήψη απουσιών κατά τη
διάρκεια καραντίνας προληπτικής ή υποχρεωτικής. Δίπλα
στα αιτήματα για τα μέτρα
προστασίας συνεχίζουν και τις
διεκδικήσεις για ανατροπή των
νόμων Κεραμέως, του «σφαγείου» της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, της
Τράπεζας Θεμάτων κλπ.
«Ξεκινήσαμε κατάληψη καταγγέλοντας τα
ελλειπή μέτρα προστασίας που έχει πάρει το
κράτος για την υγεία μας, για την αξιολόγηση
που προσπαθούν να περάσουν και να υποβαθμίσουν κι άλλο τα σχολεία μας, για την έλλειψη χρηματοδότησης στην Παιδεία. Απαιτούμε
λεφτά για τα σχολεία κι όχι για μπάτσους κι
εξοπλισμούς», δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη, η Δανάη, μαθήτρια στο 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου και μέλος των Μαθητών/τριών Anticapitalista. «Υπήρξαν καθηγητές που μας υποστήριξαν κι αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένας
αγώνας που δεν αφορά μόνο τους μαθητές
αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Χρειάζεται να
συνεχίσουμε, να απλώσουμε τις καταλήψεις
σε όλα τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί να
βγουν σε απεργία μαζί μας».

Μαθητές-καθηγητές
ενωμένοι νικητές
Η Άννα Μαρία, μαθήτρια σε λύκειο του
Περιστερίου συνέχισε μεταφέροντας την εικόνα από το σχολείο της: «Τα δύο σχολεία
που συστεγαζόμαστε συννενοηθήκαμε και
κλείσαμε μαζί το σχολείο με κατάληψη. Η
πλειοψηφία των μαθητών ήταν υπέρ και μάλιστα κάποιοι καθηγητές ήταν με το μέρος
μας και έκαναν αποχή. Η γνώμη μου είναι
πως η κατάληψη του σχολείου μας είναι κάτι
που έπρεπε να γίνει για να δηλώσουμε κι
εμείς την συμμετοχή μας στον αγώνα που
δίνουμε όλοι για τον μέλλον μας» .

Φραγμό
«Οι μαθητές αντιδρούν και δημιουργούν
την ελπίδα για ένα κίνημα που θα αγκαλιάσει όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και θα
βάλει φραγμό σε όλες τις αντιδραστικές
ρυθμίσεις της κυβέρνησης», σημειώνει μιλώντας στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Γιώρ-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το ΑΠΘ απολύει
πρόεδρο σωματείου!

Σ

τάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης
ΑΠΘ πραγματοποίησε την Πέμπτη 13/1 το Σωματείο Εργαζομένων στις εργολαβίες του
ΑΠΘ, με τη συμπαράσταση φοιτητικών συλλόγων. Οι εργαζόμενοι/ες αντιστέκονται στην
απόλυση του προέδρου του Σωματείου από το Πανεπιστήμιο, την 1η του Γενάρη.
Οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν να συναντηθούν με τον πρύτανη Ν. Παπαϊωάννου, για να
συναντήσουν υπεκφυγές από τη μεριά του αντιπρύτανη προκειμένου να μην δοθούν σαφείς
απαντήσεις στο ζήτημα της ξεκάθαρα συνδικαλιστικής απόλυσης. Μάλιστα, όπως επιβεβαιώθηκε, είχε προηγηθεί τοποθέτηση στελέχους της πρυτανείας που ισχυρίστηκε ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος “δε μας είναι αναγκαίος”!
Το σωματείο από την πλευρά του τονίζει το γεγονός ότι ο εργαζόμενος διώκεται για τη
συνδικαλιστική του δράση και δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει τον αγώνα και θεσμικά
και κινηματικά.

γος Προυσαλίδης, πρόεδρος της Δ’ ΕΛΜΕ
Αν. Αττικής. «Η κυβέρνηση από την άλλη
μοιάζει να ζει σε άλλο κόσμο. Άνοιξε τα σχολεία με μόνο παραπάνω μέτρο, ένα σελφ
τεστ επιπλέον. Στη δική μας ΕΛΜΕ όλα τα
σχολεία προχώρησαν σε τουλάχιστον μια
ημέρα κατάληψης, σε πολλά από αυτά και
για παραπάνω μέρες. Από τη μεριά μας οι
εκπαιδευτικοί χρειάζεται να είμαστε μαζί με
τους μαθητές στον αγώνα και να σπάσουμε
την τρομοκρατία που προσπαθεί να επιβάλει
η κυβέρνηση. Το κίνημα των μαθητών έχει
αιτήματα που αφορούν όλη την κοινωνία.
Χρειάζεται συντονισμός των σωματείων μας
για να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις κι
από τη μεριά μας».
Όπως καταγγέλει η ΟΛΜΕ, το Υπουργείο
Παιδείας προσπαθεί να βάλει τους εκπαιδευτικούς απέναντι στους μαθητές, πιέζοντάς
τους μέσω διευθυντών να κάνουν μαθήματα
μέσω τηλεκπαίδευσης από το σπίτι ή από άλλα σχολεία, στην περίπτωση που το σχολείο
τους τελεί υπό κατάληψη. Ωστόσο η ίδια η
ομοσπονδία των εκπαιδευτικών, καλεί να μέλη της να απέχουν από αυτή τη διαδικασία:
«Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει στη νομοθεσία που να υποχρεώνει να γίνεται τηλεκπαίδευση από το σπίτι των εκπαιδευτικών ή
από άλλον χώρο, πέραν του σχολείου υπηρέτησής τους. Τονίζουμε ακόμα ότι οι εκπαιδευτικοί δεν οφείλουν να υπακούν σε προφορικές “εντολές”, πολύ περισσότερο όταν
αυτές είναι πέρα και έξω από κάθε θεσμικό
και νομικό πλαίσιο... Καλούμε τους συναδέλφους να ενημερώνουν και να καταγγέλλουν
στις ΕΛΜΕ τους τέτοια φαινόμενα, τις ΕΛΜΕ
να προχωρήσουν άμεσα σε παρεμβάσεις
στα συγκεκριμένα σχολεία αλλά και στις
ΔΔΕ να σταματήσουν αυτά τα απαράδεκτα
φαινόμενα».

Σ.Μ.
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Συλλαλητήριο 20/1
Μ

ε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
που προγραμματίζεται την Πέμπτη
20/1, 1μμ, στα Προπύλαια δίνεται η ευκαιρία
σε όλο τον κόσμο της εκπαίδευσης να συντονιστεί και να δώσει από κοινού τη μάχη
ενάντια στην κυβέρνηση.
Το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας
είναι σε αναβρασμό. Οι μαθητές/ριες διεκδικούν με καταλήψεις ασφαλή σχολεία και οι
εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο πλευρό τους
αντιστεκόμενοι στα απεργοσπαστικά μέτρα
του υπουργείου. Την ίδια στιγμή, οι φοιτητές/ριες βγαίνουν ξανά στο δρόμο απέναντι
σε μια κυβέρνηση που, όπως δείχνουν τα γεγονότα στην ΑΣΟΕΕ, τους επιτίθεται με δυ-

νάμεις των ΟΠΚΕ στις σχολές ενώ ταυτόχρονα κάνει πλάτες σε στελέχη της με βαρύτατες κατηγορίες.
«Η κυβέρνηση έχει ξεσηκώσει την οργή
των μαθητών και τον εκπαιδευτικών», σχολιάζουν σε προκήρυξή τους οι Mαθητές/ριες
Anticapitalista και καλούν «να κλιμακώσουμε
τον αγώνα μας απλώνοντας τις καταλήψεις
και κατεβαίνοντας με τα σχολεία μας τη
Πέμπτη 20/1, 1μμ στο μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια. Διεκδικούμε εδώ και τώρα να ακούσουν τη φωνή
των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών που δύο χρόνια τώρα παλεύουν για
ανοιχτά σχολεία με ασφάλεια, αυτό σημαίνει

Δυσωδία της
“Παιδείας των startup”

ΑΣΟΕΕ

Ό

λη η δυσωδία της «Παιδείας των startup» που προωθεί η κυβέρνηση, ήρθε
στην επιφάνεια με τα γεγονότα των
τελευταίων ημερών στην ΑΣΟΕΕ.
Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστάσιος
Δράκος, ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους την περασμένη εβδομάδα.
Ενώ διάφοροι «καλοθελητές» έσπευσαν σε πρώτο χρόνο να υποδείξουν
ως ενόχους μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, να κραυγάσουν για
την ανομία στα πανεπιστήμια και να
υπερθεματίσουν για την είσοδο των
μπάτσων στη σχολές, τελικά τους
γύρισε μπούμερανγκ. Ο ίδιος ο Δράκος υπέδειξε ως ηθικούς αυτουργούς τρεις συναδέλφους του κι από
εκεί άρχισε να αποκαλύπτεται ένα
σκάνδαλο που περιλαμβάνει απάτες,
τοκογλυφία, ακόμα και παιδεραστία.
Ο Δράκος κατηγορείται εδώ και
χρόνια ότι εξαπατούσε κόσμο μέσω
επιχείρησης «πυραμίδα» που είχε
στήσει στο εξωτερικό. Κι αν ο όρος
επιχείρηση πυραμίδα δεν λέει σε πολύ κόσμο κάτι, με ένα απλό διαδικτυακό ψάξιμο βρίσκουμε τον εξής
ορισμό:
«Ένα επιχειρηματικό σχήμα πυραμίδας (κοινώς πυραμίδα, αργκό αεροπλανάκι) είναι ένα επιχειρηματικό
μοντέλο το οποίο στρατολογεί μέλη
υποσχόμενο χρηματικά κέρδη και
υπηρεσίες ως ανταμοιβή για την παραπομπή νέων μελών στην οργάνωση, αντί να στηρίζεται στην παροχή
επενδύσεων ή την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών. Καθώς η στρατολόγηση νέων μελών πολλαπλασιάζεται, η εύρεση νέων ατόμων προς ένταξη δυσκολεύει εκθετικά και σχεδόν
όλοι -πλην των ιδρυτικών μελών- καταλήγουν να χάνουν πιο πολλά χρήματα απ' όσα κερδίζουν. Οι πυραμίδες πλασάρονται ως ένας εναλλακτικός τρόπος απόκτησης εισοδήματος,

βασιζόμενες και στην κουλτούρα των
εταιριών startup... Τα σχήματα πυραμίδας είναι μη-βιώσιμα και γενικά θεωρούνται ανήθικα, ενώ σε πολλές
χώρες είναι παράνομα και επιφέρουν
βαρύτατες ποινές» (Wikipedia).
Ταυτόχρονα ο Δράκος κατηγορείται ότι είχε δανείσει ένα ποσό εκατομμυρίων ευρώ σε συνεργάτη του,
επίσης καθηγητή της ΑΣΟΕΕ, ζητώντας πίσω τόκο που έφτανε και στο
70% του αρχικού, ενώ ανατριχιαστικές είναι οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
Ο Δράκος είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στο Τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ και «η κουλτούρα
των startup» που αναφέρεται και παραπάνω, είναι στην καρδιά των αντιεκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων
της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα οι σχέσεις του με την κυβέρνηση φαίνεται να ξεπερνάνε το
ιδεολογικό επίπεδο. Σύμφωνα με καταγγελία του βουλευτή Σπίρτζη, «ο
καθηγητής είχε διοριστεί από την
κυβέρνηση Μητσοτάκη δύο φορές
στη διοίκηση του Πράσινου Ταμείου
που υπάγεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και είχε, επίσης, διοριστεί στη διοίκηση του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη. Στη διοίκηση του Πράσινου Ταμείου, μάλιστα,
επαναδιορίστηκε για δεύτερη φορά,
τον Ιούλιο του 2021».
Σε κατάθεσή του στον εισαγγελέα,
άλλος καθηγητής της ΑΣΟΕΕ, κατήγγειλε σχετικά με τον Δράκο
ότι «… Στην πορεία της συζήτησης
μας είπε ότι έχει γερές πλάτες στο
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και η
θέση του προέδρου θα εκπλήρωνε
τις φιλοδοξίες του. Μας ανέφερε ότι
έχει σχέσεις με ανώτερο στέλεχος
του Μαξίμου, αλλά και πολύ στενούς
δεσμούς με τον Νίκο Γεωργιάδη, σημαντικό στέλεχος της ΝΔ. Όταν ανέ-

μέχρι 15 μαθητές ανά τάξη, επίταξη χώρων,
μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικού και καθαριστικού προσωπικού, μαζικά δωρεάν PCR
και rapid τεστ».
Οι εκπαιδευτικοί του Δικτύου «Η Τάξη
μας» σε προκήρυξή τους που ήδη διακινείται
πλατιά στα σχολεία υπογραμμίζουν: «Την
Πέμπτη 20 Γενάρη οι φοιτητικοί σύλλογοι
πανελλαδικά προχωράνε σε συλλαλητήρια.
Μαζί τους θα βρεθούν και οι μαθητές. Εκεί
πρέπει να βρεθούν και όλα τα εκπαιδευτικά
σωματεία, οι ΕΛΜΕ και οι Σύλλογοι πρωτοβάθμιας. Για να διεκδικήσουμε από τα συνδικάτα μας να κλιμακώσουν απεργιακά με τα
αιτήματα που έχουμε διαμορφώσει τα τελευ-

ταία δύο χρόνια για ασφαλή σχολεία για
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς».
Αντίστοιχα και τα μέλη του ΣΕΚ στις Σχολές καλούν σε μαζικοποίηση των γενικών συνελεύσεων «για να συζητήσουμε και να οργανώσουμε τον αγώνα με πρώτο σταθμό το
πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο τη Πέμπτη,
μαζί με τις μαθητικές καταλήψεις και τους
εκπαιδευτικούς... Είναι μία κυβέρνηση που
δε μπορεί να ξεφύγει από την οργή του κόσμου για τα εγκλήματα της, το σύνθημα κάτω η Νέα Δημοκρατία την ακολουθεί παντού.
Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες με κοινούς
αγώνες μπορούμε να τους ανατρέψουμε!»

13/1, Διαδήλωση φοιτητών της ΑΣΟΕΕ. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

φερε το ονοματεπώνυμό του σχολιάσαμε το γεγονός της επικαιρότητας,
ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε εμπλακεί σε δικαστική υπόθεση παιδεραστίας… Μείναμε άφωνοι όταν μας είπε ότι και στον ίδιο αρέσει να συνευρίσκεται με άντρες και ιδίως με ανήλικα αγοράκια. Αξιομνημόνευτη ήταν
και η επισήμανσή του ότι στη Ρουμανία συνουσιάζεται με άντρες και ανήλικα αγόρια που βρίσκει εύκολα και
κατά πολύ φθηνότερα συγκριτικά με
την Ελλάδα, όπου το κόστος είναι
πολύ υψηλότερο…».

Αντίδραση
Μάλιστα όπως δημοσίευσε το
TVXS απ’ όπου και το προηγούμενο
απόσπασμα, η Κεραμέως είχε στα
χέρια της εξώδικο με τις καταγγελίες ήδη από το Μάρτιο του 2021,
ενώ αναφέρεται πως κι ο Πρύτανης
του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Μπουραντώνης είχε γνώση.
Η άμεση αντίδραση της κυβέρνησης την επόμενη ημέρα του ξυλοδαρμού, δεν ήταν άλλη παρά να
στείλει την ΟΠΚΕ να εισβάλλει στην
ΑΣΟΕΕ και να συλλάβει 6 φοιτητές
με την κατηγορία ότι ετοίμαζαν κατάληψη αίθουσας του πανεπιστημίου.
Η απάντηση των φοιτητών/ριών
της ΑΣΟΕΕ ήρθε την Πέμπτη 13/1
με μια μαζική συγκέντρωση στο

προαύλιο του ιδρύματος και μια επίσης μαζική γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση αποφάσισε την κατάληψη της σχολής την Παρασκευή
14/1 και μια σειρά δράσεων που
συμπεριλαμβάνουν κάλεσμα στο
συλλαλητήριο της Πέμπτης 20/1.
Εκατοντάδες συμμετείχαν στη διαδήλωση μέχρι τη Βουλή, που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη γενική συνέλευση.
«Οι φοιτητές της ΑΣΟΕΕ καταγγέλουμε την απαράδεκτη εισβολή της
αστυνομίας στη σχολή μας εν ώρα
μαθημάτων! Είναι προφανές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κρατικό σχέδιο έντασης της καταστολής στα Πανεπιστήμια […] Η υπόθεση εμπλοκής καθηγητή της σχολής μας σε κυκλώματα τοκογλυφίας και οι ανατριχιαστικές καταγγελίες για εμπλοκή του σε
άλλα άθλια φαινόμενα και περιστατικά μας γεμίζουν με οργή και αποτροπιασμό! Ακόμα μεγαλύτερη αγανάκτηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι η
Σύγκλητος του Ιδρύματός μας… το
Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση
γνώριζαν για την υπόθεση αυτή και
την συγκάλυπταν! Ακόμα είναι σημαντικό να σταθούμε στο ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής κατέχει ακόμα
κρατικές θέσεις…» καταγγέλει μεταξύ άλλων ο Φοιτητικός Σύλλογος της
ΑΣΟΕΕ «Σωτήρης Πέτρουλας» και

συμπληρώνει ότι «αυτά τα φαινόμενα
θρέφονται από τον τρόπο λειτουργίας του Πανεπιστημίου, της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της διαπλοκής με εταιρίες, του κυνηγιού
προγραμμάτων, της ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης από τους ίδιους τους καθηγητές, του ανταγωνισμού για τη διαχείριση κονδυλίων…».
Σε ανακοίνωσή του το ΣΕΚ στις
Σχολές σημειώνει: «Η κυβέρνηση την
ώρα που ανοίγει τα πανεπιστήμια χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο για την
υγεία των φοιτητών και η διεξαγωγή
της εξεταστικής είναι στην πλήρη
αβεβαιότητα, επιχειρεί να καταπατήσει το άσυλο, να βάλει ΟΠΚΕ να κάνουν συλλήψεις στην ΑΣΟΕΕ και να
κάνει πλάτες στους παιδεραστές και
κακοποιητές φίλους της... Το φοιτητικό κίνημα είναι η δύναμη που με τους
αγώνες του μπορεί να εξασφαλίσει
ότι δεν έχουν θέση στις σχολές μας
ούτε τύποι σαν τον Δράκο ούτε η
αστυνομία που τους κάνει πλάτες και
τρομοκρατεί τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες.... Με μαζικές συνελεύσεις
στις σχολές μας να οργανώσουμε την
αντίσταση. Κάτω οι κυβέρνηση των
δολοφόνων. Έξω οι μπάτσοι και οι
σεξιστές από τις σχολές μας. Λεφτά
για την Παιδεία και την Υγεία, όχι για
την πανεπιστημιακή αστυνομία».

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Εκπαίδευση
11/10/21, Απεργία εκπαιδευτικών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Aνοιχτή διαδικτυακή σύσκεψη πραγματοποίησε
το Δίκτυο Εκπαιδευτικών «Η Τάξη μας», την Κυριακή 16/1, για τα επόμενα αγωνιστικά βήματα
της μάχης στην εκπαίδευση και τον συντονισμό με
τους υγειονομικούς κι άλλους κλάδους εργαζομένων. Τη συζήτηση άνοιξαν η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός σε μοναδα covid του νοσοκομείου
ΓΝΑ Γεννηματας και μέλος του Συντοντονιστικού
των Νοσοκομείων, ο Σεραφείμ Ρίζος, μέλος του
ΔΣ ΣΕΠΕ Χανίων και η Αθανασία Κατσούλη, μέλος της Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας. Ακολούθησαν παρεμβάσεις από μαθητές/ριες, δασκάλους και καθηγητές, ενώ τη σύσκεψη παρακολούθησαν επίσης φοιτητές/ριες και μέλη συλλόγων γονέων.

H

εικόνα από το σχολείο μου και τα γειτονικά σχολεία είναι ότι όταν άρχισε η επαναλειτουργία τους
την περασμένη εβδομάδα είχαμε γύρω στα 8 κρούσματα στο καθένα. Όμως πολλά παιδιά ήρθαν στο
σχολείο έχοντας ήδη συμπτώματα. Ήρθαν επειδή το
πρωτόκολλο δεν δικαιολογούσε το να μην έρθουν και
μόλις μετά από τέσσερις ή πέντε ημέρες – την Πέμπτη
και την Παρασκευή – παρουσίασαν θετικά τεστ. Λογικά από τα τεστ αυτής της εβδομάδας θα φανεί η διασπορά που έγινε την προηγούμενη.
Τα σχολεία άνοιξαν με τους ίδιους όρους που είχαν
κλείσει με μόνη προσθήκη ένα σελφ τεστ παραπάνω –
που κι αυτά ξέρουμε ότι έχουν χαμηλή αξιοπιστία. Η
ανησυχία είναι μεγάλη και από τη μεριά των μαθητών
κι από τη μεριά των συναδέλφων. Καταλαβαίνουν ότι
υπάρχει κίνδυνος για τους ίδιους και τις οικογένειές
τους. Αυτό έφερε το ξέσπασμα των καταλήψεων και
των αποχών. Μέσα στις διεκδικήσεις είναι η δωρεάν
παροχή υγειονομικού υλικού, δηλαδή μάσκες και αντισηπτικά, η διάθεση νοσηλευτικού προσωπικού ανά
σχολική μονάδα που θα κάνει τα τεστ και την καταγραφή, οι προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας κι εκπαιδευτικών, η κατάργηση του πρωτοκόλλου για νόσηση
του 50%+1 των μαθητών για να κλείσει ένα τμήμα.

Πάγια αιτήματα
Εκτός από τα αιτήματα που αφορούν την πανδημία τα
παιδιά ζητάνε την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, τη
μείωση της ύλης, την κατάργησης της Ελάχιστης Βάσης
Εισαγωγής. Πρόκειται για πάγια αιτήματα των μαθητών
που αυτή την περίοδο γίνονται ακόμα πιο σημαντικά κι
αυτονόητα. Δεν είναι δυνατόν να ζητάνε από τα παιδιά
να εξετάζονται σε όλη την ύλη σαν να μη συμβαίνει τίποτα, τη στιγμή που η εκπαιδευτική διαδικασία έχει όλα
αυτά τα σκαμπανεβάσματα λόγω πανδημίας.
Αυτά όμως δεν είναι αιτήματα μόνο των μαθητών.
Είναι διεκδικήσεις των Ομοσπονδιών Γονέων και Κηδεμόνων που επίσης κινητοποιήθηκαν με την επαναλειτουργία των σχολείων, αλλά και των σωματείων των
εκπαιδευτικών.
Χρειάζεται να πιέσουμε τα διοικητικά συμβούλια των
ΕΛΜΕ να πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις υπέρ των κινητοποιήσεων των μαθητών και να μπουν σε κίνηση,
συζητώντας κι ενημερώνοντας τους συναδέλφους.
Από τη μεριά μας ως εκπαιδευτικοί του Δικτύου «Η Τάξη μας» πάμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, συζητώντας κι οργανώνοντας με κάθε συνάδελφο/ισσα.
Έχουμε μπροστά μας το συλλαλητήριο των φοιτητών και μαθητών την Πέμπτη 20/1 στο οποίο χρειάζεται να το κάνουμε πανεκπαιδευτικό με την κήρυξη
απεργιακής κινητοποίησης εκείνη την ημέρα και τη δική μας συμμετοχή και παρουσία. Και να κλιμακώσουμε
με νέα 24ωρη απεργία στις 26/1, να πιέσουμε για να
κηρυχθεί από τα συνδικάτα και να οργανώσουμε την
επιτυχία της.

Αθανασία Κατσούλη, εκπαιδευτικός Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Κοινός αγώνας σε σχολεία
και νοσοκομεία

Η

αποτίμηση της πρώτης εβδομάδας
επαναλειτουργίας των σχολείων
συμπληρώνεται από δυο πράγματα:

Πρώτον την καταμέτρηση των κρουσμάτων. Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τον Τζανάκη είναι 75 με 80 χιλιάδες τα ενεργά
κρούσματα στα σχολεία. Να σημειώσουμε
ότι κι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι απόλυτα ελεγχόμενος από την κυβέρνηση. Τις
δύο πρώτες ημέρες όταν ζητάγαμε από την
προϊσταμένη σαν σωματείο τον αριθμό των
κρουσμάτων στα σχολεία, μας τον δίνανε.
Από την τρίτη ημέρα σταμάτησαν γιατί…
«κάναμε αντιπολίτευση». Προφανώς κατ’
εντολή της κυβέρνησης για να έχουν τον
άμεσο έλεγχο της επικοινωνιακής τους εικόνας. Άρα η πραγματική εικόνα μπορεί να
είναι και χειρότερη.
Αφετέρου την εικόνα της Κεραμέως η
οποία δηλώνει «απόλυτα ικανοποιημένη
που η εβδομάδα κύλησε ομαλά». Είναι μια
ακόμα εικόνα μιας κυβέρνησης που η πολιτική της αντικατοπτρίζεται σε αυτό που δήλωσε ο Μητσοτάκης, «μπορεί να είχαμε
16.000 νεκρούς το 2021 αλλά σώσαμε τον
τουρισμό και την οικονομία». Η κυβέρνηση
βάζει τα κέρδη της άρχουσας τάξης, πάνω
από τη σωτηρία των παιδιών και των οικογενειών τους. Κάθε άλλο παρά καθησυχαστική μπορεί να είναι αυτή η εικόνα.
Περάσαμε μια εβδομάδα παραλογισμού
που οι εκπαιδευτικοί φορτωθήκαμε χίλιες
δυο άλλες αρμοδιότητες που είχαν να κάνουν με την πανδημία. Καταλαβαίνουμε ότι
έχοντας σε ισχύ και όλες τις προηγούμενες
επιθέσεις που δέχτηκε το δημόσιο σχολείο,
με την τράπεζα θεμάτων, της εξετάσεις PISA, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, οι συνέπειες της κυβερνητικής διαχείρισης είναι δραματικές,
όχι μόνο σε υγειονομικό αλλά και σε παιδαγωγικό επίπεδο.
Η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε έλεγχο και
σχεδιασμό κι αυτό έχει να κάνει και με το τι
συμβαίνει στον τομέα της οικονομίας. Μετά
από μια δεκαετία μνημονίων και σκληρής λιτότητας το χρέος είναι μεγαλύτερο, βρι-

σκόμαστε στο σημείο μηδέν και η κυβέρνηση προσπαθεί για νέα μέτρα λιτότητας. Αν
θέλει κανείς να αναζητήσει το γιατί η κατάσταση στην εκπαίδευση είναι αυτή, θα πρέπει να έχει αυτή την εικόνα.
Ξέρουμε ότι η λήψη ουσιαστικών μέτρων
στα σχολεία θα σήμαινε ταυτόχρονη ακύρωση του προγράμματος διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και όλης της προσπάθειας που πάει να επιβληθεί με μια σειρά
διαδικασίες όπως η αξιολόγηση. Λήψη μέτρων θα σήμαινε χρηματοδότηση της δημόσιας Παιδείας, προσλήψεις, δεκαπενταμελή
τμήματα κι όλα όσα διεκδικεί το εκπαιδευτικό κίνημα κι έρχονται σε σύγκρουση με την
πολιτική των περικοπών, των συγχωνεύσεων και των κλεισιμάτων.

Αντιστάσεις
Από την άλλη μεριά όμως χρειάζεται να
έχουμε την εικόνα της αντίστασης. Οι αντιστάσεις επιμένουν κι αυτό δείχνει για παράδειγμα η νέα παράταση που έδωσε το
Υπουργείο Παιδείας στη διαδικασία της
αξιολόγησης. Δεν έχει κατορθώσει να την
επιβάλει παρά τους πανηγυρισμούς του. Η
αντίσταση παραμένει στα σχολεία πολύ
ζωντανή κι απλώνεται σε πολλά επίπεδα.
Για παράδειγμα η εικόνα από το δικό μου
σχολείο είναι ότι η συζήτηση ενάντια στον
σεξισμό, με αφορμή τις καταγγελίες και το

#metoo, είναι πρώτο θέμα καθημερινά μέσα στα γραφεία. Τα σχολεία δεν λειτουργούν μέσα σε γυάλα. Επηρεάζονται από τη
γενικότερη ριζοσπαστικοποίηση.
Άλλη αντίστοιχη εικόνα έρχεται από τα
αποτελέσματα των εκλογικών διαδικασιών
στους ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ. Η αλλαγή είναι μεγάλη φτάνοντας στο σημείο να κερδίζονται από
την αριστερά σύλλογοι που ήταν προπύργια
της ΔΑΚΕ. Συνολικότερα η πτώση της ΔΑΚΕ
είναι της τάξης του 30% με ταυτόχρονη άνοδο των Παρεμβάσεων και του ΠΑΜΕ.
Χρειάζεται να συνεχίσουμε με το πρόγραμμα των διεκδικήσεών μας για ασφαλή
σχολεία και τη σύνδεσή τους με συνολικότερη σύγκρουση με τις αντιμεταρρυθμίσεις
της Κεραμέως. Ταυτόχρονα χρειάζεται να
συνδεθούμε με τις μάχες που δίνονται πέραν των σχολείων. Η αντίσταση στο κλείσιμο νοσοκομείων που επιχειρεί η κυβέρνηση
για παράδειγμα, χρειάζεται να γίνει κέντρο
της μάχης και για την εκπαίδευση.
Σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση
είναι η προσπάθεια για απεργιακή κινητοποίηση στις 20/1 στο πλευρό των φοιτητών
και των μαθητών και ταυτόχρονα να κάνουμε το επόμενο βήμα πιέζοντας κι οργανώνοντας απεργία σε όλον τον δημόσιο τομέα
στις 26/1.

Σεραφείμ Ρίζος,
εκπαιδευτικός ΣΕΠΕ Χανίων

Εκλογές ΕΛΜΕ Πειραιά

Σ

τις κάλπες καλούνται τη Δευτέρα 24/1, οι εκπαιδευτικοί μέλη της ΕΛΜΕ Πειραιά,
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ της ΕΛΜΕ κι αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Οι Παρεμβάσεις κατεβαίνουν με το ψηφοδέλτιο Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής.
«Πρωτοστατήσαμε για να υπάρχει η μεγάλη συμμετοχή στην απεργία-αποχή από την
αξιολόγηση και στην απεργία της 11/10 κι έχουμε την αντίληψη ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε απεργιακά γιατί
πιστεύουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε. Στο σχήμα συμμετέχουν τόσο μόνιμοι συνάδελφοι/ισσες όσο και αναπληρωτές/ριες που βάζουν τον εαυτό τους στη λογική του
ανυποχώρητου αγώνα μέχρι τέλους» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Εύα Ηλιάδη, μέλος της ΕΛΜΕ Πειραιά και υποψήφια με την Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής.
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ΜΜΕ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣΗΕΑ
Του Μωυσή Λίτση*

Ο

ι εκλογές για την ανάδειξη
του νέου συμβουλίου της
ΕΣΗΕΑ καθώς και αυτές για
το συνέδριο της ΠΟΕΣΥ και τα άλλα
συνδικαλιστικά όργανα των δημοσιογράφων (Πειθαρχικά, εκπρόσωποι
των ΜΜΕ) διεξάγονται σε μία πολύ
κρίσιμη στιγμή για τον κλάδο αλλά
και τους εργαζόμενους γενικότερα.
Διεξάγονται εν μέσω της πανδημίας και της έξαρσης της μετάλλαξης Όμικρον. Γίνονται μάλιστα με καθυστέρηση αφού η θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου έχει
προ πολλού λήξει, πήρε ωστόσο παράταση λόγω της πανδημίας και των
περιοριστικών μέτρων.
Η ίδια η πανδημία έδειξε με τον
πιο τραγικό τρόπο πως ο βασιλιάς είναι…γυμνός. Η επί χρόνια απαξίωση
του ΕΣΥ και της δημόσιας Υγείας και
τα αντιφατικά μέτρα για την προστασία του κόσμου, έδειξαν σε όλο τους
το μεγαλείο, την ανικανότητα του
συστήματος και της κυβέρνησης Μητσοτάκη να προστατεύσει τις ζωές
των ανθρώπων.
Δεν είναι όμως μόνο η πανδημία.
Οι αντεργατικές επιθέσεις που ξεκίνησαν με την κρίση χρέους το 2010,
συνεχίζονται (βλέπε νόμος Χατζηδάκη), με στόχο να περιοριστεί η λαϊκή
οργή. Η κυβέρνηση της ΝΔ εκμεταλλεύεται το φόβο της πανδημίας, για
να περάσει αντεργατικούς νόμους
θατσερικής έμπνευσης, ελπίζοντας

ΑΥΓΗ

Ν

Να στείλουμε ηχηρό μήνυμα ανατροπής
πως με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι θα κάτσουν στα αυγά τους.
Οι δημοσιογράφοι και γενικότερα
οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ ξέρουμε
πολύ καλά τι σημαίνει αντεργατικές
επιθέσεις. Από το 2010 οι πλειοψηφίες της ΕΣΗΕΑ και των άλλων σωματείων του κλάδου, μας καλούσαν
«να βάλουμε πλάτη», στις περικοπές
μισθών, την κατάργηση δικαιωμάτων, στην κατάργηση τελικά του ίδιου του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ), για να διασφαλίσουμε υποτίθεται τις θέσεις
εργασίας.
Η σφαγή που υπέστη ο κλάδος είναι γνωστή… Μαγαζιά έκλεισαν, άνθρωποι απολύθηκαν, οι αμοιβές της
πλειοψηφίας των εργαζομένων στον
κλάδο κατάντησαν… επίδομα.

Φτάνει πιά!
Οι επικείμενες εκλογές, από τις 27
έως τις 31 του Γενάρη, είναι μια ευκαιρία για να στείλουμε μήνυμα αντίστασης και ανατροπής, απέναντι
στην αδράνεια της συνδικαλιστικής
πλειοψηφίας και την καλλιέργεια κλίματος «δεν υπάρχει άλλη λύση».
Υπάρχει. Η λύση είναι στους αγώνες για την ανάκτηση των χαμένων
δικαιωμάτων μας. Για ΣΣΕ, για αξιοπρεπείς συνθήκες, για αμοιβές που
θα καλύπτουν τις ανάγκες μας, πολύ
δε περισσότερο που η ακρίβεια σαρώνει, με τις τιμές του ηλεκτρικού,
του φυσικού αερίου αλλά και καθημερινών αγαθών στα ύψη.

Με την ψήφο μας στις εκλογές
στέλνουμε μήνυμα πως θέλουμε όχι
μία αδρανή ΕΣΗΕΑ-ΠΟΕΣΥ, αλλά
ένα μαχητικό σωματείο που θα δίνει
αγώνες. Που θα συνδέεται γενικότερα με τους αγώνες των εργαζομένων, που δεν θα ζει στη «γυάλα» της
οδού Ακαδημίας, αλλά θα αφουγκράζεται και θα παλεύει για τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των εργαζομένων στο χώρο των ΜΜΕ.
Που δεν θα ανέχεται λογοκρισία,
διώξεις συναδέλφων, που δεν θα
βγάζει ανακοινώσεις, έτσι μόνο μό-

Υποψήφιοι/ες της «Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή»
για το Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΒΩΒΟΣ ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ, ΔΗΜΑΡΤΙΚΑ ΕΛΙΝΑ, ΔΡΙΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΛΙΤΣΗΣ
ΜΩΥΣΗΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ, ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ, ΜΠΡΑΤΣΟΣ
ΝΑΣΟΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ,
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ, ΤΣΩΛΗ
ΜΑΡΙΑ, ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ

Υποψήφιοι/ες της «Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή»
για αντιπροσώπους στην ΠΟΕΣΥ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΒΩΒΟΣ ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ, ΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,
ΔΗΜΑΡΤΙΚΑ ΕΛΙΝΑ, ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,
ΚΑΡΔΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ,
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ, ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ, ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ
ΜΑΤΙΝΑ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ, ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ,
ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ

STOP στο κλείσιμο

ομίζω είναι εμφανές σε όλους σήμερα ότι το κύμα αντίδρασης και στήριξης που εκφράστηκε
τις προηγούμενες μέρες, απέτρεψε το κλείσιμο του
καθημερινού φύλλου της ΑΥΓΗΣ.
Στον αγώνα που ξεκινήσαμε για τη διατήρηση της
καθημερινής έκδοσης και των θέσεων εργασίας,
υπήρξε συγκινητική ανταπόκριση από τον κόσμο,
τους αναγνώστες και φίλους της ΑΥΓΗΣ, τον κόσμο
της Αριστεράς και τους πολίτες που έσπευσαν να
υπογράψουν και συνεχίζουν ακόμη, το ψήφισμα στήριξης στην εφημερίδα, τις οργανώσεις, βουλευτές
και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, που αντέδρασαν, τους συναδέλφους μας στον κλάδο των ΜΜΕ και τους εργαζόμενους άλλων κλάδων, που πλαισίωσαν την έκκληση
για αλληλεγγύη, στέλνοντας το μήνυμα ότι Η ΑΥΓΗ
θα μείνει ζωντανή στο καθημερινό πεδίο της ενημέρωσης και δεν θα σιγήσει 70 χρόνια μετά τη γέννησή
της.
Ο αγώνας όμως για δουλειά και αξιοπρέπεια παραμένει ενεργός, καθώς η απόφαση του Πολιτικού
Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ για τη μη αναστολή της έκδοσης περιλαμβάνει σχέδιο εξυγίανσης εν λειτουργία, το οποίο εκπέμπει ανησυχητικά μηνύματα για
περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας μετά και την
ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου. Αναλυτικά για την απόφαση θα ενημερωθούμε
σε συναντήσεις που δρομολογούνται με εκπροσώπους του βασικού μετόχου και της διοίκησης, όμως

νο για να πει ό,τι κάτι κάνει. Που θα
νοιάζεται πραγματικά για την ποιότητα της ενημέρωσης που έχει πιάσει
πλέον πάτο. Οι εφημερίδες έχουν
απαξιωθεί όχι μόνο λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά επειδή
πρωτίστως τα αφεντικά τους δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ για την ποιότητα.
Οι ιστοσελίδες εκτός από τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες (χωρίς ρεπό, εξοντωτικά ωραία, αναρτήσεις σεξιστικού περιεχομένου κλπ.),
δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να
αναπαράγουν με κάκιστα ελληνικά,

έγκαιρα προειδοποιούμε ότι «απολύσεις εν λειτουργία» και μονομερείς βλαπτικές μεταβολές δεν θα γίνουν ανεκτές.
Για να τιμήσουμε τη στήριξη του κόσμου, που ήδη
εκφράζεται και μέσα από την αύξηση των συνδρομητών, η εφημερίδα οφείλει να παραδίδει καθημερινά
στους αναγνώστες ένα σοβαρό κι αξιοπρεπές δημοσιογραφικό περιεχόμενο, με σεβασμό στη δεοντολογία και τον πλουραλισμό, να είναι μια εφημερίδα με
εμβριθή ρεπορτάζ και έρευνες στο σημερινό δυστοπικό πεδίο της ενημέρωσης, και όχι μια καρικατούρα
εφημερίδας, που θα μοιάζει με ένα ολιγοσέλιδο έντυπο με πλήρως συρρικνωμένη ύλη. Και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρχουν άνθρωποι, αν δεν
υπάρχουν εργαζόμενοι που με εργασιακή κι επαγγελματική αξιοπρέπεια θα το φέρουν σε πέρας. Προκειμένου να καταφέρει η ιστορική εφημερίδα της αριστεράς και του τόπου να συνεχίσει να δίνει φωνή
στους εργαζομένους, τους ανέργους, τους απολυμένους, στη νεολαία, τον κόσμο της κακοπληρωμένης
εργασίας, τα φτωχά νοικοκυριά, τους ανθρώπους
του πολιτισμού, της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της οικολογίας, του φεμινισμού, του κοινωνικού ακτιβισμού, στους πρόσφυγες και μετανάστες,
τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τους αναπήρους.

Νίκος Μορφονιός, συνδικαλιστικός
εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΑ στην ΑΥΓΗ

όσα μεταδίδει το ΑΠΕ.
Κανένα ρεπορτάζ. Καμία ουσιαστική ανάλυση ή τεκμηριωμένη άποψη.
Όλα αυτά θέλουμε να τα αλλάξουμε. Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή δεν κατεβάζει ψηφοδέλτιο σεντόνι, με ηχηρά ονόματα για να δελεάσει με υποσχέσεις για βόλεμα. Κατεβάζει ψηφοδέλτιο αγώνα.
Διεκδικεί την ψήφο μας όχι για να
περνά ατέρμονες ώρες παρακμιακών
συνεδριάσεων στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, αλλά για να αφυπνίσει, ιδίως τους νεότερους συναδέλφους, να διεκδικήσουν με αγώνες όσα οι παλαιότερες γενιές αφήσαμε να χαθούν.
Η ψήφος στην Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή είναι αυτή που κάνει τη
διαφορά. Για να ακούγεται η φωνή
της πλατιάς μάζας των συναδέλφων,
για να σταματήσει η απαξίωση των
συνδικαλιστικών μας σωματείων. Για
να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω.
Καλούμε τους συναδέλφους, παρά
την πανδημία, να προσέλθουν μαζικά
στις κάλπες και να στείλουν μήνυμα
κατά της αδράνειας, του εφησυχασμού και της αποξένωσης, τηρώντας
όλα τα μέτρα προστασίας κατά του
κορονοϊού. Ως εδώ!

*Μέλος των Financial Crimes,
υποψήφιος με την Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή για το διοικητικό
συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και την
εκλογή αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ.

Όχι στο φίμωμα του Τύπου
Δ
ιώκεται ο δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Documento, Κώστα Βαξεβάνης, για όσα έγραψε
γύρω από το σκάνδαλο της φαρμακευτικής εταιρίας Novartis. Πρόκειται
για μια καθαρά κυβερνητική δίωξη, η
οποία προέκυψε από το πόρισμα της
εξεταστικής επιτροπής της Βουλής,
όπου την πλειοψηφία έχει η Νέα Δημοκρατία. Μεγάλη είναι και η διεθνής
κατακραυγή ενάντια στη δίωξη του
δημοσιογράφου, με το Διεθνές Παρατηρητήριο Ελευθερίας του Τύπου (IPI)
και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Τύπο και την Ελευθερία στα Μέσα Ενημέρωσης (ECPMF) να στέκονται στο
πλευρό του.
Ο εκπρόσωπος συντακτών του Documento στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, Απόλλων Λιακόπουλος, γράφει σε
επιστολή του προς το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ:
«Ο λόγος που η Δικαιοσύνη παρεμβαίνει τόσο χοντροκομμένα στο δημοσιογραφικό έργο έχει να κάνει με την απόπειρα φίμωσης του Τύπου και τρομοκράτησης των λειτουργών του. Ο εκδότης και αρκετοί ακόμη συνάδελφοι στο
Documento έχουν αρθρογραφήσει πολ-

λές φορές για το σκάνδαλο Novartis,
αποκαλύπτοντας πτυχές μιας ιστορίας
για την οποία εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας επιθυμούν να παραμείνει
στο σκοτάδι. Μακάρι αυτό το φαινόμενο να ήταν πρωτοφανές, όμως δυστυχώς το μόνο που είναι πρωτοφανές είναι η έξαρσή του…
Η κλήση του εκδότη του Documento σε απολογία έρχεται να προστεθεί
στο περιβάλλον ασφυκτικού ελέγχου
της δημοσιογραφίας εντός του οποίου εργαζόμαστε και στον βαθμό που
δεν αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα από τον κλάδο μας θέτει σε κίνδυνο οποιονδήποτε συνάδελφο κάνει
ρεπορτάζ το οποίο δυσαρεστεί την οικονομική και πολιτική εξουσία. Ο ρόλος της δημοσιογραφίας είναι να
ελέγχει την εξουσία και όχι το αντίστροφο. Γι’ αυτό τον λόγο θεωρώ ότι
η ΕΣΗΕΑ πρέπει να πάρει αμέσως ξεκάθαρη θέση και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει ότι οι δημοσιογράφοι θα μπορούν ελεύθερα να ασκούν το λειτούργημά τους προς όφελος της κοινωνίας».
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Η πάλη των Γυναικών
18/1, Παρέμβαση στην κλινική Σινούρη. Φωτό: ΑΣΚΥ Ιδ. Υγείας

Ενάντια στο σύστημα
των πλούσιων βιαστών

Ξ

Απόπειρα βιασμού σε κλινική!

Μ

ετά την καταγγελία εργαζόμενης στην ψυχιατρική κλινική Σινούρη στην Κηφισιά για
απόπειρα βιασμού από τον εργοδότη,
Κωνσταντίνο Κανέλλα, στο φως της
δημοσιότητας βγαίνουν νέες αποκαλύψεις σε σχέση με τις σεξουαλικές
επιθέσεις του κλινικάρχη προς τις εργαζόμενες, αλλά και τις εγκληματικές
συνθήκες που επικρατούν στην κλινική εις βάρος των ασθενών.
Η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών (ΑΣΚΥ) οργάνωσε
μαζική παρέμβαση στην ψυχιατρική
κλινική το πρωί της Τρίτης 18/1. Στην
προκήρυξη που μοίρασαν στους εργαζόμενους αναφέρουν: «Οι κλινικές
“Σινούρη” και “Γαλήνη” αποτελούν
χρυσωρυχεία της ιδιωτικής Ψυχικής
Υγείας, εξαιτίας των τρομερών ελλείψεων στο ΕΣΥ αλλά και της καταφανούς πριμοδότησής τους, με σχετικές
νομοθετήσεις από την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας. Στον κλάδο της

ιδιωτικής Υγείας οι γυναίκες είναι
πλειοψηφία όμως αμείβονται κατά μέσο όρο με χαμηλότερους μισθούς και
εργάζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό
με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
Ακόμη χρειάζεται να μην ξεχνάμε,
πως η κλινική “Σινούρη” και ο εν λόγω κλινικάρχης ήταν εκείνοι που
προσλαμβάνανε ως ψυχολόγο «που
θα υποστήριζε τους ασθενείς και θα
προήγαγε τα ανθρώπινα δικαιώματα»
την Ουράνια Μιχαλολιάκου, την ώρα
που το αντιφασιστικό κίνημα έδινε τη
μάχη οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής να μπουν στη φυλακή.
Εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση
της ΝΔ συνεχίζει να επιδοτεί με την
πολιτική της τις ιδιωτικές κλινικές αντί να προχωρήσει στην άμεση ΕΠΙΤΑΞΗ τους. Οι πλούσιοι, ισχυροί της
Ψυχικής Υγείας διαπλεκόμενοι από
τη Χρυσή Αυγή ως τη Νέα Δημοκρατία, θεωρούν πως οι εργαζόμενες γυναίκες είναι ιδιοκτησίες τους και πως
έχουν τις πλάτες ώστε να προβαί-

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

15/1, Αντισεξιστική διαδήλωση. Φωτό: ΣΕΚ Εξαρχείων

«Ο

ύτε στα Εξάρχεια ούτε πουθενά, έξω οι επίδοξοι
βιαστές από τη γειτονιά» βροντοφώναξαν πάνω
από 150 κάτοικοι και συλλογικότητες των Εξαρχείων,
στην αντισεξιστική διαδήλωση στη γειτονιά, το Σάββατο
15 Ιανουαρίου.
«Με αφορμή την καταγγελία ενός περιστατικού σεξουαλικής παρενόχλησης σε μαγαζί της γειτονιάς, ως Πρωτοβουλία αποφασίσαμε να στηρίξουμε το θύμα και να οργα-

νουν σε τέτοιες επιθέσεις ακόμη και
μέσα σε μια κλινική γεμάτη ασθενείς
και εργαζόμενους. Η πάλη του γυναικείου κινήματος και του ΜeΤoo που
αποτέλεσαν μια τομή απέναντι στην
αποτυχία των θεσμών να προστατεύσουν τις γυναίκες, έδωσαν όχι μόνο
την αυτοπεποίθηση αλλά και τα μέσα
σε κάθε εργαζόμενη να διεκδικήσει
το αυτονόητο, την παραδειγματική
τιμωρία τους και την προάσπιση των
εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Στηρίζουμε και ως γυναίκες και ως
υγειονομικοί τη συνάδελφο και καλούμε το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας, την ΟΣΝΙΕ και
το Εργατικό Κέντρο Αθήνας να καταδικάσουν την απόπειρα και μαζί με
όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες στον χώρο της Υγείας,
να οργανώσουμε την πιο ηχηρή απεργιακή 8 Μάρτη απέναντι σε κάθε είδους ρατσιστική και σεξιστική αντιμετώπιση».

Έξω οι βιαστές
νώσουμε αυτή την κινητοποίηση, για να γίνει ξεκάθαρο
στον καθένα που μπορεί να έχει τέτοιες σκέψεις ή προθέσεις, ότι δεν θα γίνουν ανεκτές, ούτε στα Εξάρχεια ούτε
πουθενά», δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Χρυσούλα, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Εξαρχείων.
Στην καταγγελία της εργαζόμενης διαβάζουμε,
«...Υπήρχαν πολλά σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου που
σταδιακά άρχισαν να γίνονται και πιο παραβιαστικά και
παρόλη την δυσαρέσκεια της υπαλλήλου που την εξέφραζε λεκτικά και σωματικά, αυτός συνέχιζε. Την πείραζε
λεκτικά, της έκανε προτάσεις, την στρίμωχνε, την ακινητοποιούσε με τα χέρια του, προσπαθούσε να την αγγίξει
και μια φορά, αφού είχαν προηγηθεί διάφορα σε λεκτικό
επίπεδο, κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχό του ζητώντας της να προβεί σε πράξεις που την πρόσβαλαν».
Στη διαδήλωση συμμετείχαν, εκτός από την Πρωτοβουλία Κατοίκων, οι φεμινιστικές συλλογικότητες «Το Μωβ»
και «Sabbat - Burn the rich not the witch» καθώς και η «Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη», καλώντας στην πρώτη,
για το 2022, δικάσιμο της δίκης των δολοφόνων του Ζακ,
την Τρίτη 18 Γενάρη.

ετυλίγεται μέρα με τη μέρα το κουβάρι της συγκλονιστικής υπόθεσης βιασμού που, όπως κατήγγειλε η 24χρονη, θύμα της επίθεσης, έγινε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε πάρτυ σε πολυτελές ξενοδοχείο. Οι δράστες νάρκωσαν και βίασαν την κοπέλα. Στο
πάρτυ συμμετείχαν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι αδελφοί Λεβέντη, της οικογένειας Λεβέντη που έχει την Coca Cola 3Ε, καθώς και
επιχειρηματίες της εστίασης, ο ένας μάλιστα από τους οποίους διαθέτει κατάστημα σε πολύ κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης.
Ο ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστής Ηλίας Γκιώνης ήταν αυτός που δημοσιοποίησε στο προφίλ του την καταγγελία, κατονομάζοντας πολλούς
από τους εμπλεκόμενους. Είναι ο ίδιος που είχε δημοσιοποιήσει τις
καταγγελίες για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο από το Ράδιο Αρβύλα.
Λόγω της δημοσιότητας των αναρτήσεών του, κι άλλες γυναίκες,
επίσης θύματα, έστειλαν περισσότερες πληροφορίες. Η εικόνα που
προκύπτει είναι αυτή ενός ολόκληρου κυκλώματος ισχυρών ανδρών
που συστηματικά βρίσκουν και κακοποιούν νεαρές γυναίκες, καλώντας τις σε τέτοια πάρτυ και δίνοντάς τους ναρκωτικά, ενώ στη συνέχεια τις απειλούν και τις εκβιάζουν για να μη μιλήσουν.
Ο Ηλίας Γκιώνης δέχτηκε μήνυση από τον Δημήτρη Φιντιρίκο,
έναν από τους άνδρες που καταγγέλλεται ότι εμπλέκονται στο πάρτυ. Από την απάντηση του τελευταίου, καθώς και από τις αναρτήσεις ενός φίλου του, γίνεται φανερό ότι έχει πρόσβαση στη δικογραφία, παρότι ισχυρίζεται ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Επιπλέον, ο Ηλίας Γκιώνης καταγγέλλει ότι έχει δεχθεί απειλές για τις
δημοσιεύσεις του. Στις 18/1 και το θύμα του βιασμού κατήγγειλε ότι
δέχεται απειλές για τη ζωή της.

Εσμός
Στο μεταξύ όμως ένας από τους εμπλεκόμενους δημοσίευσε στον
δικό του λογαριασμό ανάρτηση με την οποία παραδέχεται το έγκλημα. Η ανάρτηση λίγο αργότερα διαγράφηκε. "Στην προσπάθεια να
γίνει μια όμορφη βραδιά, πίεσα βλακωδώς νεαρές κοπέλες να παραστούν ώστε να ομορφύνει η βραδιά για τους φίλους και πελάτες
μας, που ήρθαν από την Αθήνα για το τριήμερο", γράφει, αποκαλύπτοντας πώς βλέπει τις γυναίκες όλος αυτός ο εσμός. "Η κατάσταση
παρεκτράπηκε κατά τη διάρκειά της νύχτας με αποτέλεσμα να εκτεθεί ανεπανόρθωτα ψυχικά και σωματικά μια κοπέλα", έγραψε.
Πρώην εργαζόμενος της επιχείρησης κατήγγειλε στο Thess
Today.gr ότι ένας εκ των δραστών παρενοχλούσε τις εργαζόμενες
της επιχείρησης, τόσο που έφταναν στο σημείο να ζητούν συνοδεία
για να φύγουν στο σχόλασμα. Καταγγέλλει μάλιστα ότι απολύθηκε
όταν άνοιξε το στόμα του.
Οι γόνοι της οικογένειας επιχειρηματιών έχουν φωτογραφηθεί
στο Μέγαρο Μουσικής με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.
Διάφοροι ίνφλουενσερς έχουν μπει στη διαδικασία να υπερασπιστούν τους καταγγελλόμενους. Ανάμεσα στις πληροφορίες που
βγήκαν στη δημοσιότητα χάρη στις δημοσιεύσεις του Ηλία Γκιώνη
είναι η σχέση διάφορων από τους καταγγελλόμενους με τα ψηλά
πατώματα της δεξιάς και την κυβέρνηση.
Πρόκειται για μια ελληνική εκδοχή του σκανδάλου Έπσταϊν. Οι
πλούσιοι εκβιαστές δεν αισθάνονται «απλά» την άνεση να παρενοχλήσουν ή και να κακοποιήσουν σεξουαλικά μια γυναίκα, πίσω από
την προστασία που τους δίνουν οι διασυνδέσεις και τα χρήματά
τους απέναντι στους -απρόθυμους έτσι κι αλλιώς να τους κυνηγήσουν- κρατικούς θεσμούς. Οι πλούσιοι βιαστές μπορούν να οργανώνουν αυτή την κακοποίηση, να την κάνουν συστηματικά, σε μορφή βιομηχανίας, όπως μπορούν να οργανώνουν και τη σιωπή όλων.
Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που μπορεί να σπάσει αυτόν τον φαύλο κύκλο, κι αυτό είναι το ορμητικό γυναικείο κίνημα. Ο ίδιος ο Έπσταϊν βρέθηκε αντιμέτωπος με την προοπτική να πληρώσει για τα
εγκλήματά του το 2019 χάρη στο κίνημα #metoo. Μετά από αυτό,
αυτοκτόνησε στο κελί του.
Στην Ελλάδα το κίνημα των γυναικών έχει δημιουργήσει αλλεπάλληλα κύματα #metoo που έχουν ήδη στείλει στο σκαμνί πλούσιους
βιαστές. Έχει οδηγήσει στο να γίνει η απεργιακή 8 Μάρτη θεσμός.
Ένας θεσμός με τον οποίο οι εργάτριες και οι εργάτες παλεύουν να
ξηλώσουν τον σεξισμό, παλεύουν για τα εργατικά τους δικαιώματα
και την ισότητα, παλεύουν για να βρεθούν οι κάθε λογής Έπσταϊν
στη θέση που τους αρμόζει.

Αφροδίτη Φράγκου
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Η δίκη για τον Ζακ

“Απαιτούμε να
καταδικαστούν
οι δολοφόνοι”

Σ

18/1, Συγκέντρωση στο Εφετείο. Φωτό: Πρωτοβουλία “Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Jackie-Oh”

Οι καταθέσεις μαρτύρων
στοιχειοθετούν το έγκλημα

Σ

υνεχίστηκε με τις καταθέσεις μαρτύρων την Τρίτη 18 Γενάρη η 8η δικάσιμος της δίκης των δραστών της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου. Στη διάρκεια
της διαδικασίας, συνήγοροι υπεράσπισης, για
ακόμη μια φορά επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένταση, διακόπτοντας και απειλώντας
μάρτυρες και συνηγόρους πολιτικής αγωγής,
φτάνοντας και στο σημείο να ζητήσουν την
κράτηση «για ψευδομαρτυρία» του μάρτυρα
και δημοσιογράφου στο Οmnia tv Λουκά Σταμέλλου, που φυσικά απορίφθηκε από το δικαστήριο! Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 28
Γενάρη, ξεκινώντας με την κατάθεση της
Αφροδίτης Φράγκου, δημοσιογράφου στην
Εργατική Αλληλεγγύη.
Η διαδικασία ξεκίνησε με τον σχολιασμό της
προηγούμενης δικάσιμου απο τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης και
στη συνέχεια ξεκίνησαν οι καταθέσεις. Χαρακτηριστική ήταν η κατάθεση του μάρτυρα Σ.,
προϊστάμενου ΕΚΑΒ που ήταν παρών στο γεγονός και είδε τον Ζακ «να γίνεται μπλε» ενώ
ακόμη ήταν δεμένος πριν μπει στο ασθενοφόρο: «Πρ: Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που είναι δεμένα τα χέρια του. Δεν πρέπει να δούμε
παλμούς σε αυτή τη φάση; Εσείς πήγατε εκεί;
Σ: Φώναξα κάποια στιγμή ότι έχει αρχίσει να
γίνεται μπλε. Πρ: Τι σημαίνει αυτό; Σ: Είναι ένδειξη υποξίας. Πρ: Πρέπει να γίνει ΚΑΡΠΑ; Σ:
Πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή και να δεις
σφυγμούς. Πρ: Άρα εσείς είδατε την υποξία
πριν μπει στο ασθενοφόρο; Σ: Πριν μπει».
Στην κατάθεσή του ο Καραθανάσης Γεώργιος, εμπειρογνώμονας που εξέτασε τα πρώτα βίντεο ανάφερε ανάμεσα σε άλλα: «Κ: Δεν
έγινε αναζήτηση του υλικού [από την αστυνομία] προς το ειδησεογραφικό πρακτορείο για
να δοθεί το βίντεο στις ανακριτικές αρχές…
δεν έγινε προσπάθεια να παραδοθεί το αρχικό βίντεο».
«Προσπαθώντας με το κεφάλι να βγει δέχεται κάποιες κλωτσιές και φαίνονται και αποτυπώνονται στο βίντεο τραύματα», συνεχίζει περιγράφοντας το γεγονός ενώ απαντώντας
στην ερώτηση της κα. Παπαπαντολέων αν είδε
έναν άνθρωπο που παλεύει και αντιστέκεται,

απάντησε: «Κ: Εγώ από το σημείο που είναι αιμόφυρτος, δεν έχω δει έναν άνθρωπο κατ' αρχήν με φυσική δύναμη για να οδηγηθεί σε συνθήκες πάλης. Έκτοτε δεν έχω δει καμία αντίστασή του, είναι και κόσμος από πάνω του, δεν
έχει δύναμη να ξεφύγει εκείνη τη στιγμή».
Η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Ζακ
επιβεβαιώθηκε και από την κατάθεση της
Δ.Χ., φιλολόγου που παρακολουθούσε τα γεγονότα απο τον 5ο όροφο πολυκατοικίας
όπου εργαζόταν: «Ακούσαμε βοήθεια. Πολύ
δυνατά, καταλαβαίνετε ότι ακούστηκε στον
5ο όροφο, οπότε τρέξαμε όλοι στα παράθυρα
και είδαμε έναν νεαρό που ταίριαζε στην περιγραφή με τον Ζακ ο οποίος φώναζε “Βοήθεια”. Φαινόταν φοβισμένος και κατατρεγμένος. Δεν κρατούσε κάτι».
Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της θείας
του Ζακ Κωστόπουλου, Άννας Μαρίας Κατσαγούνου: «Με κάλεσαν από την υποδιεύθυνση
Αθηνών... Μου είπανε «συνέβη κάτι με τον
Ζαχαρία» και τους λέω «τι επαθε το παιδί;».
Μου είπαν ότι μπήκε σε ενα κοσμηματοπωλείο για να κλέψει και στην προσπάθεια του
να διαφύγει κατέληξε... Και του λέω “Τι είναι
αυτά που μου λέτε, δεν μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο, μήπως κάνετε λάθος;”

“Μέσα στο αίμα...”
Πρ: Αυτά από που σας τα είπαν; Κατσαγ:
Από την υποδιεύθυνση ασφάλειας, δεν καταφέραμε να τον αναγνωρίσουμε. Πολύ πρησμένος, μελανιασμένος, το κορμί του πεντακάθρο, πέρα από μια μακρόστενη μελανιά
στο λαιμό, και τα δαχτυλάκια του μέσα στα
αίμα και λιωμένα».
«Τι εξήγηση δίνετε για το ότι μπήκε σε αυτό
το μαγαζί» ρώτησε η πρόεδρος την Λ., φίλη
του Ζακ Κωστόπουλου, για να πάρει την
απάντηση: «Λ: Έχω ζήσει πολλές φορές με
τον Ζαχαρία να τρέχει να μπαίνει κάπου να
σωθεί. Δεν θεωρώ ότι κατάλαβε ότι ήταν κοσμηματοπωλείο. Θεωρώ ότι μπήκε για να
προστατευτεί...»
«Το άλλο που αποκαλύφθηκε περαιτέρω
συνεχίζοντας την έρευνα ήταν ότι φαίνεται να
υπήρχε και ένα άλλο κίνητρο τουλάχιστον
ενός εκ των δραστών και αυτό έχει να κάνει

με την ιδεολογική συγκρότηση και τον λόγο
που παρήγαγε ο κ. Χορταριάς. Είχε καταρχάς
τον επώνυμο λογαριασμό του που παρουσίαζε τα γεγονότα με έναν διαφορετικό τρόπο
από αυτόν που παρουσιάζεται στο βίντεο και
αργότερα είχε και έναν δεύτερο λογαριαμό
που ταυτοποιήθηκε», ανέφερε στην κατάθεσή
του ο Λουκάς Σταμέλλος. «Ταυτοποιήθηκε με
μια διαδικασία που μπορώ να σας δείξω πώς
ακριβώς έγινε, και συνέχιζε εκεί με επιθέσεις
και με έναν λόγο που μπορεί να συνδεθεί με
ομοφοβικό κίνητρο...
Τα περιεχόμενα [του λογαριασμού] ήταν
μονομερή. Είχαν μόνο την υπόθεση του Κωστόπουλου. Απαντούσε σε όλους τους χρήστες του twitter με ύβρεις και χαρακτηρισμούς και πάντα με ρητορική μίσους, γράφοντας ότι οι άνθρωποι κινδυνεύουν από τις
μειονότητες. Είναι γραμμένα. Είναι δικά του...
Υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις στην κα
Λούκα που είχε δεχθεί εκφοβισμό στη Γλάδστωνος.... Όμως εκτός από αυτό να προσθέσω και ότι υπάρχει άρθρο στην «Καθημερινή»
στις 8/2 /15 στο οποίο ο κ. Χορταριάς μιλάει
ως εκπρόσωπος τύπου εκ μέρους ενός σχηματισμού, του “Πατριωτικού Μετώπου”... Παπαπαντoλέων: Επικροτεί τις πράξεις βίας;
Έχει μια φωτογραφία με τον κ. Μπουτάρη
που είναι δαρμένος και λέει «όταν τον γα...νε
οι Πόντιοι...» Λ.Σ: Ναι, δεν είναι δικό μας αυτό, αλλά ναι, υπήρχε αυτή η δημοσιεύση».
Ενδεικτικός της στάσης του συνήγορου
υπεράσπισης Φίλου, που μεταξύ άλλων ζήτησε να παραπεμφθεί για ψευδομαρτυρία ο
μάρτυρας, ήταν ο εξής διάλογος με την πρόεδρο: «Πρ: Τώρα θα διακόπτουμε τον μάρτυρα;! Φιλ: Θα τα πούμε με τον κ. μάρτυρα όταν
θα έρθει η σειρά του.
Πρ: Τώρα απειλείτε τον μάρτυρα!;»

Γ.Π.

• Οι επόμενες δικάσιμοι έχουν οριστεί στις
ημερομηνίες: 28/1, 1/2, 4/2, 11/2, 15/2, 22/2
και 25/2.

• Οι πληροφορίες για την ακροαματική διαδικασία είναι από την καταγραφή του Παρατηρητηρίου Zackie Oh Justice Watch.

υγκέντρωση έξω από το Εφετείο, στη δίκη των δολοφόνων του Ζακ Κωστόπουλου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Γενάρη.
Στην πρώτη δικάσιμο της χρονιάς, συμμετείχαν η «Πρωτοβουλία στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie- Oh», το «Σπίτι των γυναικών»
και με το πανό τους φοιτητές/τριες από τις
σχολές ΣΔΟΚΕ, ΣΕΤΠ και ΣΕΤ του ΠΑΔΑ
υλοποιώντας τις αποφάσεις των Συλλόγων
τους και απαιτώντας να καταδικαστούν όλοι
οι δολοφόνοι.
«Είχαν προηγηθεί πολλές μέρες με εξορμήσεις, αφίσες και πανό στο ΠΑΔΑ για να
οργανωθεί η σημερινή κινητοποίηση», μας
είπε η Εύα Ντόκου, φοιτήτρια της ΣΔΟΚΕ.
«Αλίμονο αν δεν ζητούσαμε δικαιοσύνη για
ένα τέτοιο γεγονός. Με όσο κόσμο έχουμε
μιλήσει γι’αυτό, είναι θετικός, στο ότι πρέπει
να καταδικαστούν οι δολοφόνοι. Χρειάζεται
όμως να κινητοποιηθούν περισσότεροι, ειδικά όταν θα πλησιάζουμε προς το τέλος.
Όπως έγινε και με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, που ήμασταν όλοι στο δρόμο. Χρειάζεται να αναδείξουμε περισσότερο αυτή τη δολοφονία με τη συνολικότερη πολιτική κατάσταση, δεν ήταν ούτε μεμονωμένο περιστατικό, ούτε αφορά μόνο τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα»,
μας είπαν η Φ. και η Ε. επίσης από το ΠΑΔΑ.

Οι ζωές μας μετράνε
Η Άρια, ακτιβίστρια, δήλωσε: «Είναι πολύ
σημαντικό να είμαστε εδώ γιατί πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι πρόκειται για ένα έγκλημα μίσους. Ο Ζακ παρουσιάζεται ακόμα ως δράστης και χρειάζεται να το σπάσουμε, μαζί με
την ομοφοβία και την τρανσφοβία που υπάρχει στην κοινωνία. Τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας πεθαίνουμε κυριολεκτικά όσο αυτά
συνεχίζονται. Πρέπει να υπάρξει νομοθετικό
πλαίσιο που να μας προστατεύει. Η καταδίκη
των δραστών θα δώσει το μήνυμα πως οι
ζωές μας μετράνε και πως χρειάζεται να εξαλείψουμε τις διακρίσεις. Πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε»!
Ο Νίκος Τουρνάς, μέλος του ΔΣ Συλλόγου
Εργαζομένων ΓΓΔΕ (τέως ΑΑΔΕ), ανέφερε
πως «ο κόσμος της εργασίας χρειάζεται να
δίνει το παρών αγωνιστικά και σε αυτή τη δίκη. Πρώτον γιατί αν τη γλιτώσουν οι συγκεκριμένοι δολοφόνοι, περνάει το μήνυμα πως
η αδικία απέναντι σε ΛΟΑΤΚΙ και συνολικά
καταπιεσμένους ανθρώπους θα μπορεί να
συνεχίζεται με ατιμωρησία. Και κατά δεύτερον γιατί είναι μια ακόμα προσπάθεια να μας
διαχωρίσουν σαν τάξη και δεν πρέπει να το
αφήσουμε».
Τέλος, ο Τζίμης Κυριαζόπουλος, μαθητής
και μέλος της Πρωτοβουλίας: «Η Πρωτοβουλία που έχουμε ξεκινήσει έχει κάνει εξορμήσεις σε κεντρικά σημεία και στις γειτονιές
απλώνοντας έτσι την υπόθεση της δολοφονίας και καταρρίπτοντας τα αφηγήματα των
δολοφόνων του και των ΜΜΕ. Πρέπει έτσι να
συνεχίσουμε, να βάλουμε πιέσεις για ψηφίσματα και να παρέμβουμε σε σχολεία ώστε να
μεγαλώσει το κίνημα και να είμαστε όλοι στην
επόμενη δικάσιμο όπως ήμασταν και σήμερα».

Έλλη Πανταζοπούλου

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1505, 19 Γενάρη 2022

H μάχη της Υγείας

Αγώνας! Για να σώσουμε ζωές

«Δ

εν είναι μικρή αλλαγή το να κλείσει ένα νοσοκομείο τις εφημερίες του, όπως υπονόησε στις δηλώσεις
της η υφυπουργός Γκάγκα», μας είπε
γιατρός του Παίδων Πεντέλης. «Οι εφημερίες αποτελούν ζωτικό κομμάτι της
λειτουργίας ενός νοσοκομείου. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες υπάρχει
πολύ μεγάλη προσέλευση και είναι
ώρες αγωνίας που οι γονείς πολλές φορές προσπαθούν να βρουν περίθαλψη
για τα παιδιά τους. Αρχικά η προσπάθεια ήταν να καταργηθούν και οι πρωινές εφημερίες αλλά με τις κινητοποιήσεις αναδιπλώθηκαν. Επίσης η υφυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι δεν είναι πολλές οι εφημερίες μας. Η πραγματικότητα είναι ότι κάνουμε τόσες
όσες κάνει κάθε μεγάλο νοσοκομείο.
Όλα εφημερεύουν ανά 4 ημέρες, δηλαδή 10 μέρες τον μήνα. Τέλος, είπε ότι
σε άλλα νοσοκομεία έχουν γίνει πολύ
μεγαλύτερες αλλαγές. Παραδέχεται δηλαδή ότι το δημόσιο σύστημα Υγείας
έχει καταστραφεί ήδη.
Αν αυτές τις 10 μέρες του μήνα που
εφημερεύει το νοσοκομείο οι ασθενείς
το βρουν κλειστό, θα πρέπει να απευθυνθούν στα κάτω Παίδων, μέσα στην
κορύφωση της πανδημίας και μέσα
στον χειμώνα, που πάντα η νοσηρότητα
αυξάνεται, ή να απευθυνθούν στα ιδιωτικά νοσοκομεία της περιοχής. Θα
αναγκαστεί όλος ο πληθυσμός να βιώσει αυτό που βιώνει ήδη με τα νοσοκομεία ενηλίκων, όπου η κατάσταση είναι
απελπιστική. Η αναστολή των εφημεριών έχει συνέπειες και για το νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο που δεν εφημερεύει υποβαθμίζεται. Δεν έχει εισαγωγές, δεν αντιμετωπίζει επείγοντα, δεν γίνονται χειρουργεία, δεν εκπαιδεύει ειδικευόμενους. Τα εξειδικευμένα τμήματα
ατονούν τελείως και επί της ουσίας αυτοκαταργείται το νοσοκομείο.
Την επίθεση της Πέμπτης με την αγωγή Πλεύρη την αναμέναμε λόγω της νομοθεσίας. Αλλά η κατάσταση είναι εξαιρετικά επείγουσα και δεν είχαμε την
άνεση να προαναγγείλουμε την απεργία
μας 48 ώρες πριν. Και προσωπικό
ασφαλείας εννοείται ότι πάντα είναι οι
εφημερεύοντες. Είμαστε οι πρώτοι που
διασφαλίζουμε την υγεία των ασθενών,
αυτά που επικαλέστηκε το Υπουργείο
είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα, στα
οποία έχουν γίνει ειδικοί. Δεν κάναμε πίσω και ήταν μια μικρή νίκη ότι το νοσοκομείο μπήκε τελικά στην εφημερία της
Πέμπτης.
Για να λειτουργήσει το εμβολιαστικό
κέντρο χρειάζεται απαραιτήτως να γίνουν προσλήψεις. Εκεί βασίζεται το
Υπουργείο και θέλει να κλείσει τις εφημερίες, στο ότι δεν επαρκεί το προσωπικό. Τα ζύγισε, την τριτοβάθμια περίθαλψη δηλαδή και το εμβολιαστικό κέντρο,
και διάλεξε το εμβολιαστικό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν και τα
δυο. Να στελεχωθεί το εμβολιαστικό
κέντρο, υπάρχει κόσμος που μπορεί να
το πλαισιώσει, που βρίσκεται εκτός Συστήματος Υγείας αυτή τη στιγμή».

κείμενα: Λένα Βερδέ

Συνέχεια από τη σελ. 3

Η

απεργία στις 26/1 είναι αποτέλεσμα της
οργής που επικρατεί σε όλους τους χώρους, αλλά και της μεγάλης διάθεσης
για απεργιακή απάντηση. Στα νοσοκομεία αυτό
είναι εξόφθαλμο. Το δείχνει ο ξεσηκωμός στο
Παίδων Πεντέλης αλλά όχι μόνο.

16/1, Διαδήλωση εργαζομένων του Παίδων Πεντέλης και συμπαραστατών στη γειτονιά. Φωτό: Μανώλης Γκαβαϊσές

Τ

ο Παίδων Πεντέλης θα μείνει ανοιχτό!
Αυτό το μήνυμα στέλνουν οι εργαζόμενοι/ες του νοσοκομείου με τις απανωτές κινητοποιήσεις τους τις τελευταίες μέρες,
ενάντια στην απόφαση του Υπουργείου
Υγείας να το μετατρέψει αποκλειστικά σε
εμβολιαστό κέντρο με αναστολή των εφημεριών του. Από την πρώτη στιγμή στο
πλευρό τους έχει βρεθεί πλήθος συναδέλφων τους από άλλα νοσοκομεία, συνδικαλιστών από την Υγεία και άλλους χώρους,
δημοτικών κινήσεων και συλλογικοτήτων,
οργανώσεων της Αριστεράς, κόσμου της
περιοχής. Κορύφωση των κινητοποιήσεων
ήταν η μαζικότατη συγκέντρωση στην πύλη
την Κυριακή 16 Γενάρη όπου η συμπαράσταση εκφράστηκε σε όλο της το εύρος.
Την ίδια μέρα η κυβέρνηση επέλεξε να
στείλει τα ΜΑΤ μέσα στο προαύλιο για να
τρομοκρατήσουν εργαζόμενους και συμπαραστάτες. Το μόνο που κατάφερε ήταν να
επιβεβαιώσει τον φόβο και την απομόνωσή
της. «Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή», μας
είπε η Δήμητρα Τζάκου, από το ΣΕΚ Μαρουσιού και το δημοτικό σχήμα Εκτός των Τειχών. «Δίπλα στα πανό των εργαζόμενων του
νοσοκομείου, βρέθηκε ο Σύλλογος Εργαζόμενων του Άγιου Σάββα με το πανό του, το
αντικαπιταλιστικό δημοτικό σχήμα Φυσάει
Κόντρα στην Αγία Παρασκευή και άλλες
συλλογικότητες επίσης με τα πανό τους.
Το παρών έδωσαν συνδικαλιστές/ίστριες
από την ΠΟΕΔΗΝ, την ΟΕΝΓΕ, την ΕΙΝΑΠ
και την ΑΔΕΔΥ, εργαζόμενοι/ες από το
Αμαλία Φλέμινγκ, το ΓΝΑ Γεννηματάς, το
Αγία Όλγα, το ΓΟΝΚ, το Κρατικό Νίκαιας
και άλλα νοσοκομεία, αγωνιστές/ίστριες
από μια σειρά ακόμα δημοτικά σχήματα
των γύρω περιοχών από Πεντέλη, Χαλάνδρι, Μαρούσι κλπ ανάμεσά τους μέλη των
αντικαπιταλιστικών σχήματων Εκτός των
Τειχών Μαρουσιού, Εκτός Σχεδίου Νέας
Ιωνίας και Κόκκινη Ρωγμή Νέου Ηράκλειου
που είχαν κυκλοφορήσει και κοινή ανακοίνωση, εργαζόμενοι/ες από πολλούς ακόμα
κλάδους και νεολαία.
Μίλησαν πολλοί εργαζόμενοι/ες του νοσοκομείου καθώς και συμπαραστάτες/
τριες, ανάμεσά τους ο Πάνος Παπανικολάου, γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, ο Κώ-

Κάτω τα χέρια από το
Παίδων Πεντέλης
στας Καταραχιάς, από το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, η
Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέας του Συλλόγου Άγιου Σάββα, ο Δημήτρης Περίχαρος, προεδρεύων του Σωματείου Αμαλία
Φλέμιγκ, η Όλγα Κοσμοπούλου, από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ο Κώστας Τουλγαρίδης, από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Κ.Σωτηρίου και την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, ο Γιώργος Ράγκος, από το ΣΕΚ και την
Εργατική Αλληλεγγύη.
Ακολούθησε δυναμική διαδήλωση στους
δρόμους της Πεντέλης με συνθήματα που
απαιτούσαν την ενίσχυση του ΕΣΥ, ενάντια
στα κλεισίματα, τις αναστολές, την υποχρηματοδότηση. Η στάση της αστυνομίας
ήταν προκλητική, κλείνοντας την είσοδο σε
όλους και εμποδίζοντας να μπει μέσα ακόμα και κόσμος που είχε ραντεβού για εμβολιασμό ή πήγαινε τα άρρωστα παιδιά του
στο νοσοκομείο. Η κυβέρνηση απλά δυνάμωσε την οργή εναντίον της».

Εγκληματική απόφαση
Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας για
αναστολή των εφημεριών του Παίδων Πεντέλης είναι εγκληματική. Σημαίνει κλείσιμο
του ενός από τα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής εν μέσω της χειρότερης
έξαρσης της πανδημίας και ενώ άνοιξαν τα
σχολεία με πάνω από τριάντα χιλιάδες
κρούσματα μόνο την πρώτη βδομάδα. Το
αποτέλεσμα θα είναι να μείνει ακάλυπτη
υγειονομικά μια τεράστια περιοχή της πρωτεύουσας και -λόγω της Αττικής Οδού- και
η Εύβοια και η Στερεά τις οποίες εξυπηρετεί. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγεί τους
γονείς είτε στα κοντινά ιδιωτικά νοσοκομεία αν έχουν φυσικά χρήματα να πληρώσουν, είτε στα Παίδων του κέντρου όπου η
πίεση λόγω των ελλείψεων είναι ήδη τεράστια -η αναμονή για εξέταση σε αυτά έφτανε τις 6 ώρες (!) πριν ακόμα από το κλείσιμο των εφημεριών του Παίδων Πεντέλης.
Η αρχική πρόθεση του Υπουργείου ήταν
να αναστείλει όλες τις εφημερίες του νοσο-

κομείου, τόσο τις καθημερινές πρωινές όσο
και τις τρεις 24ωρες (δύο την εβδομάδα και
μία κάθε δεύτερη Κυριακή). Μετά τις μεγάλες αντιδράσεις αναγκάστηκε να πει ότι η
απόφασή του αφορά μόνο στις τρεις
24ωρες, ωστόσο, όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι/ες, και αυτές είναι ζωτικής σημασίας
για την περίθαλψη των πολιτών. Ενώ προειδοποιούν πως η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στο συνολικότερο κυβερνητικό
σχέδιο για κλείσιμο του νοσοκομείου.
Οι εργαζόμενοι/ες ξεκίνησαν τον αγώνα
με μια μαζική συγκέντρωση στο προαύλιο
τη Δευτέρα 10 Γενάρη, πρώτη μέρα εφαρμογής της απόφασης. Μπροστά στην αδιαλαξία του Υπουργείου Υγείας, συνέχισαν
με 24ωρη απεργία την Πέμπτη 13 Γενάρη,
την οποία με αγωγή του ο Πλεύρης έβγαλε
παράνομη. Η προκλητική αυτή ενέργεια
του υπουργού εξόργισε ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες
που την επόμενη κιόλας μέρα, Παρασκευή
14 Γενάρη, προχώρησαν σε παράσταση
διαμαρτυρίας στη Διοίκηση. Η τελευταία
όχι μόνο είπε ψευδώς πως δεν έχει αλλάξει
τίποτα στη λειτουργία του νοσοκομείου,
αλλά τους κατηγόρησε κι από πάνω ότι παραπληροφορούν όταν λένε ότι το νοσοκομείο πάει για κλείσιμο. Η συνέχεια ήταν η
μεγάλη κινητοποίηση της Κυριακής.
«Το σχέδιο της κυβέρνησης να υποβιβάσει και τελικά να κλείσει το τρίτο μόλις παιδιατρικό νοσοκομείο της ΑΤΤΙΚΗΣ και πρακτικά της υπόλοιπης χώρας εξοργίζει τους
πάντες. Δεν το κατάφεραν οι Σαμαροβενιζέλοι, το παλεύουν τώρα οι Πλεύρηδες. Μιλάμε για την κυβέρνηση που κόπτεται για
τα αγέννητα παιδιά, που επιτίθεται στις
εκτρώσεις και προκρίνει την τεκνοποίηση
μαζί με σεξιστές-καπιταλιστές κλινικάρχες
και το παπαδαριό την ώρα που αδιαφορεί
για τα γεννημένα παιδιά... ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το
Συτνονιστικό Νοσοκομείων.

Το δείχνουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες του Αγία Όλγα που την περασμένη Τετάρτη
12 Γενάρη συγκεντρώθηκαν μαζικά για δεύτερη
φορά μέσα σε μια βδομάδα στο προαύλιο του
νοσοκομείου ενάντια στις πολιτικές Διοίκησης
και Υπουργείου που το οδηγούν στη διάλυση. Η
παραίτηση 8 ειδικευόμενων γιατρών της Β’ Παθολογικής Κλινικής λόγω εξαντλητικών συνθηκών εργασίας και αυταρχισμού της Διοίκησης,
καθώς και η απόφαση της τελευταίας να διώξει
πειθαρχικά τη Διευθύντρια της Οφθαλμολογικής Κλινικής επειδή χειρούργησε εκτάκτως
ασθενείς που θα έχαναν την όρασή τους, ανάμεσα στους οποίους και έναν άστεγο, είναι μόνο τα τελευταία κρούσματα των επιλογών τους.
Το δείχνουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες
του Ευαγγελισμού, που την ίδια μέρα είδαν την
ψευδοροφή στην κουζίνα της Μονάδας Μεταμόσχευσης Οργάνων να καταρρέει και να καταπλακώνει δυο τραπεζοκόμες συναδέλφους τους,
τραυματίζοντάς τες ευτυχώς ελαφρά. «Πόσες
φορές δεν έχουμε αναδείξει την επικινδυνότητα
του κτιριακού εξοπλισμού των νοσοκομείων λό-

γω έλλειψης κονδυλίων; Πόσοι συνάδελφοι πρέπει να τραυματιστούν, να κινδυνέψει η ζωή τους
για να γίνει συντήρηση των νοσοκομείων; Δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο περιστατικό. Μάλλον στα μέτρα προστασίας θα πρέπει να
συμπεριλάβουμε και κράνος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Τραγικές συνθήκες
Το δείχνουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στο Σισμανόγλειο που την Τρίτη 18 Γενάρη
προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
9πμ-12μ στην πύλη ενάντια στη μονομερή απόφαση Υπουργείου, 1ης ΥΠΕ και Διοίκησης να
μετατρέψουν το νοσοκομείο -παρά τις αντίθετες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των
γιατρών, του χειρουργικού τομέα, της ΟΕΝΓΕ
και της ΕΙΝΑΠ- αποκλειστικά σε κόβιντ για δεύτερη φορά μέσα σε οκτώ μήνες. «Τα ιδιωτικά
θεραπευτήρια κάνουν πάρτι κερδοφορίας (συμμετέχουν μόλις με 300 κρεβάτια στην πανδημία
και μόνο για “ελαφρά περιστατικά”) κερδίζοντας εκατομμύρια, ενώ η κυβέρνηση και οι διοικούντες κρύβουν τις τραγικές συνθήκες νοσηλείας των ασθενών πίσω από τις λέξεις “πόλεμος” και “ήρωες της πρώτης γραμμής”», αναφέρει το Σωματείο Εργαζόμενων στο νοσοκομείο.
Το δείχνουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες
στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης που την Πέμπτη
20 Γενάρη θα βρεθούν, μετά από κάλεσμα του
Σωματείου τους, στην πύλη του νοσοκομείου στη

1μμ. Το νοσοκομείο «συνεχίζει να λειτουργεί για
δεύτερη χρονιά πρακτικά ως Νοσοκομείο μίας
νόσου, με δεκάδες εισαγωγές covid σε κάθε γενική εφημερία, με τις κλινικές covid μονίμως γεμάτες, και με δεκάδες διασωληνωμένους εκτός
ΜΕΘ», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το Σωματείο.
«Με συγχωνεύσεις κλινικών, αναστολή των χειρουργείων ακόμα και για τα επείγοντα περιστατικά, πρακτικά ο πληθυσμός της πόλης παραμένει
αθωράκιστος τόσο απέναντι στον covid όσο και
στη λοιπή νοσηρότητα, την ώρα που ο ιδιωτικός
τομέας συνεχίζει να κερδοσκοπεί. Η υποβάθμιση
των υπηρεσιών στον ευαίσθητο παιδιατρικό πληθυσμό, παράλληλα με την Αθήνα, είναι πολύ μεγάλη με αντίστοιχη συρρίκνωση παιδιατρικών και
παιδοχειρουργικών κλινικών και αδυναμία πραγματοποίησης χειρουργείων στο μεγαλύτερο Νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας».
Παράλληλα, η απεργία είναι αποτέλεσμα της
συστηματικής προσπάθειας που έκανε το Συντονιστικό Νοσοκομείων και δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στην Υγεία, ώστε η οργή να εκφραστεί απεργιακά και όχι μόνο με
ανακοινώσεις ή απογευματινά συλλαλητήρια.
«Στις 13 Γενάρη σημειώθηκε η πρώτη απεργιακή απάντηση από μια σειρά πρωτοβάθμια σωματεία στο Υπουργείο Υγείας ενάντια στην δολοφονική διαχείριση της πανδημίας», αναφέρει
το Συντονιστικό, καλώντας σε απεργιακό ξεσηκωμό. «Συνεχίζουμε με πανδημοσιοϋπαλληλική
απεργία στις 26 Γενάρη.
13/1, Υπ.Υγείας. Φωτό: Δασκαλάκης Δημήτρης

Συντονισμένα
Έ

ξω από το Υπουργείο Υγείας
ενάντια στη δολοφονική διαχείριση της πανδημίας βρέθηκαν
την Πέμπτη 13 Γενάρη εργαζόμενοι/ες νοσοκομείων, στο πλαίσιο
της πανελλαδικής μέρας δράσης
της ΠΟΕΔΗΝ. Την κινητοποίηση
καλούσαν με στάση εργασίας τα
Σωματεία Εργαζόμενων στον Άγιο
Σάββα, το ΓΝΑ Γεννηματάς, το
Αμαλία Φλέμινγκ και το Αττικό, ενώ
στήριξαν με την παρουσία τους εργαζόμενοι/ες από άλλα νοσοκομεία (Παίδων Πεντέλης, Ερυθρός,
Αιγηνίτειο) καθώς και συμπαραστάτες/τριες από διάφορους χώρους.
Την πρωτοβουλία για την κινητοποίηση με απεργιακό χαρακτήρα
είχε πάρει το Συντονιστικό Νοσοκομείων, συνδικαλιστές/ίστριες και
εργαζόμενοι/ες από τα κάτω. Με
συνθήματα απάντησαν οι συγκεντρωμένοι όταν εκείνη την ώρα έγινε γνωστή η αγωγή του Πλεύρη
για να κηρυχτεί παράνομη και καταχρηστική η 24ωρη απεργία που
πραγματοποιούσαν την ίδια μέρα
οι εργαζόμενοι/ες του Παίδων Πεντέλης ενάντια στην απόφαση της
κυβέρνησης να θέσει το νοσοκομείο εκτός εφημεριών την ώρα που
το ΕΣΥ καταρρέει.
Ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός

στο ΓΝΑ Γεννηματάς και μέλος
του Συντονιστικού Νοσοκομείων, η
Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος ΔΣ του
Σωματείου στο ΓΝΑ Γεννηματάς, ο
Δημήτρης Περίχαρος, προεδρεύων του Σωματείου στο Αμαλία Φλέμινγκ και ο Σπύρος Βασιλείου, πρόεδρος του Συλλόγου στον
Άγιο Σάββα, πήραν το λόγο για να
εκφράσουν την οργή των υγειονομικών, ενώ ο Κώστας Τουλγαρίδης,
από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Κ. Σωτηρίου, μετέφερε τη συμπαράσταση των εκπαιδευτικών καθώς και τη διάθεσή
τους για κοινούς αγώνες ΥγείαςΠαιδείας.
Όλοι/ες κατήγγειλαν την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης
που αντί για προσλήψεις και μονιμοποιήσεις προσωπικού, μετατρέπει σχεδόν όλες τις κλίνες των νοσοκομείων σε κλίνες για κόβιντ περιστατικά, επιτάσσοντας παθολογικές κλινικές, ορθοπεδικές, χειρουργικές, ολόκληρους ορόφους.
Κατήγγειλαν τις μετακινήσεις προσωπικού που πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο, την εγκληματική
αναστολή χειρουργείων και τακτικών ιατρείων που καταδικάζει τον
κόσμο να στραφεί στον ιδιωτικό
τομέα ή να πεθάνει. Καθώς και το
γεγονός ότι την ώρα που τα κρού-

σματα σπάνε όλα τα ρεκόρ, σε μια
σειρά νοσοκομεία οι διοικήσεις με
τις ευχές του Υπουργείου ξεκινούν
διαγωνισμούς για επαναφορά των
εργολάβων και ανακοινώνουν την
απόλυση των εργαζομένων σε αναστολή στα τέλη του Μάρτη.
Η συγκέντρωση έκλεισε με την
απαίτηση όλων να προκηρύξουν τα
συνδικάτα της Υγείας, ΠΟΕΔΗΝ
και ΟΕΝΓΕ αλλα και η ΑΔΕΔΥ,
άμεσα απεργιακή κινητοποίηση για
να μπει φρένο στην δολοφονική
πολιτική της ΝΔ.
Συγκεντρώσεις έγιναν την ίδια
μέρα το πρωί στις πύλες και τα
προαύλια σε μια σειρά νοσοκομεία, όπως το Κρατικό Νίκαιας, το
ΓΟΝΚ κα. «Στο ΓΟΝΚ προχωρήσαμε σε στάση εργασίας και συγκέν-

τρωση στο προαύλιο», μας είπε η
Μαριάνθη Καραγιαννάκου, μέλος
ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων.
«Ήταν μια επιτυχημένη κινητοποίηση με τριάντα περίπου συναδέλφους. Τα προβλήματα στο νοσοκομείο και στην ποιότητα περίθαλψης
των πολιτών είναι πολλά, ιδιαίτερα
από τη στιγμή που με το ίδιο προσωπικό επιφορτιστήκαμε μαζί με
το Κρατικό Νίκαιας τις εφημερίες
του Σισμανόγλειου που έγινε ξανά
αποκλειστικά κόβιντ νοσοκομείο.
Επίσης σαν Σύλλογος στείλαμε
επιστολή συμπαράστασης στους
συναδέλφους του Παίδων Πεντέλης και βρεθήκαμε και στη μεγάλη
συγκέντρωσή τους την Κυριακή 16
Γενάρη».

ΕΙΝΗ
Εκλογές
στις 24/1

Σ

τηρίζουμε «ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 24 Γενάρη η Ένωση Ιατρών
Νοσοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ). Για πρώτη φορά
κατεβαίνει στις εκλογές το «Αριστερό Ενωτικό
Κίνημα για την Ανατροπή», το σχήμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στους νοσοκομειακούς
γιατρούς.
«Οι εκλογές έρχονται στην πιο κρίσιμη στιγμή
για τους νοσοκομειακούς γιατρούς και όλους
τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, με τη μάχη
ενάντια στη δολοφονική πολιτική της κυβέρνησης ανοιχτή», μας είπε η Λουίζα Γκίκα, ειδικευόμενη παθολογίας στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων και υποψήφια με το Αριστερό Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή από το δίκτυο υγειονομικών «Νυστέρι». «Χρειαζόμαστε μια Ένωση μαχητική που να πρωτοστατεί στους αγώνες, με
απεργιακές κινητοποιήσεις, ενωτικά με όλους
τους συναδέλφους/ισσες, για να σώσουμε το
ΕΣΥ από τις εγκληματικές επιλογές της κυβέρνησης για χάρη των κλινικαρχών. Η παρουσία
μας στο ΔΣ αυτή τη μάχη θα δυναμώσει.
Ο ρόλος μας έχει ήδη φανεί τα δυο τελευταία
χρόνια της πανδημίας που πρωτοστατήσαμε
στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών, αλλά και
το τελευταίο διάστημα ενάντια στις συνεχείς
απόπειρες της ηγεσίας της Ένωσης να αναβάλει τις εκλογές. Με την επιμονή μας, κερδίσαμε
ότι θα γίνει η εκλογοαπολογιστική συνέλευση
την περασμένη Παρασκευή και ότι θα οριστεί η
ημερομηνία των εκλογών. Κερδίσαμε επίσης ότι
δεν θα αποκλειστούν από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι αγροτικοί γιατροί, όπως
μεθόδευε η ηγεσία της Ένωσης με διάφορες δικαιολογίες για να πετάξει έξω τους νέους συναδέλφους».
Κάλπες θα στηθούν σε όλα τα νοσοκομεία
του νομού.
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ:
ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
ΓΚΙΚΑ ΛΟΥΙΖΑ,
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Π.Γ.Ν.Ι
ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ,
Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
Δ/ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Γ.Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
ΚΩΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Γ.Ν.Ι.
ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ Κ.Υ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ
ΛΟΥΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ,
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Γ.Ν.Ι.
ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ,
Δ/ΝΤΡΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΥΡΑ),
Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
ΜΕΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ,
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
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Το αντιρατσιστικό και

Μετά τον πυρηνάρχη Πατέλη,
έχουμε μια ακόμα προκλητική αποφυλάκιση του πρώην βουλευτή
Μίχου. Γιατί αποφυλακίζονται χρυσαυγίτες πριν καλά καλά καθαρογραφεί η απόφαση καταδίκης τους;
Τι μήνυμα στέλνει αυτή η ενέργεια;

Ο Κ. Παπαδάκης και ο Θ. Καμπαγιάννης, με την εμπειρία τους ως
δρώντες αντιφασίστες και ως δικηγόροι της πολιτικής αγωγής στη δίκη
της ΧΑ, αναγνώρισαν αμέσως σε αυτές τις επιθέσεις τον όμοιο τρόπο οργάνωσης και εκτέλεσής τους με αυτόν που εφάρμοζαν τα τάγματα εφόδου της ΧΑ. Με την ανακοίνωσή τους
θέλησαν να αποκλείσουν για τους δικαστικούς θεσμούς την δικαιολογία
ότι δεν ήξεραν και δεν άκουσαν.
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
ύστερα απ’ αυτό και με πρόσφατη
την καταδικαστική απόφαση του
Εφετείου για την ΧΑ ως εγκληματική
οργάνωση, ήταν δύσκολο να μην
διατάξει προκαταρκτική εξέταση για
την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης πίσω από αυτές τις οργανωμένες επιθέσεις και ήδη καλούνται και
εξετάζονται θύματα και μάρτυρες
για την υπόθεση.

Η αποφυλάκιση του χρυσαυγίτη
Πατέλη, επικεφαλής του τάγματος
εφόδου της Νίκαιας, που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα, αγαπημένου
παιδιού της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής και του Λαγού, ήταν πρόκληση
και σοκ για την οικογένεια του Παύλου, για τα θύματα και για όλο το
αντιφασιστικό κίνημα.
Πρόκληση, επειδή ο Πατέλης είχε
κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, την
εκτέλεση και την προσπάθεια συγκάλυψης της δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα από το τάγμα εφόδου της Νίκαιας, την πιο εμβληματική δολοφονία αντιφασίστα στη νεότερη ιστορία
μετά τη δολοφονία Λαμπράκη.
Πρόκληση, επειδή ο Πατέλης ήταν
ο επικεφαλής που οργάνωνε τις επιθέσεις στους μετανάστες με την εντολή «ό,τι κινείται σφάζεται». Πρόκληση γιατί η επονείδιστη απόφαση
αποφυλάκισης αποτελούσε ακύρωση της πρωτόδικης ιστορικής απόφασης του δικαστηρίου, και η αιτιολογία ότι «θα έλλειπε στο γιο του»,
ξεπερνούσε τα όρια της πρόκλησης.
Η αποφυλάκιση του Πατέλη ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από το
αντιφασιστικό κίνημα και το δημοκρατικό νομικό κόσμο, πού οδήγησε
τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
να ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασης αποφυλάκισης του Πατέλη.
Πριν λίγες μέρες ένα άλλο δικαστήριο, παρά την αντίθετη πρόταση του
εισαγγελέα της έδρας, αποφάσισε
την αποφυλάκιση του χρυσαυγίτη και
πρώην βουλευτή της ΧΑ, Ν. Μίχου, διπλά καταδικασμένου και για την ένταξη στην εγκληματική οργάνωση ΧΑ
και αμετάκλητα καταδικασμένου ως
επικεφαλής, μαζί με το Λαγό, του τάγματος εφόδου της ΧΑ πού επιτέθηκε
στο Συνεργείο στην Ηλιούπολη. Και
ενώ είναι νωπή ακόμα η απόφαση του
τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων
πού καταδίκασε το Μίχο για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση, και με πλήρη γνώση όλων των
στοιχείων της υπόθεσης, είχε απορρίψει το ίδιο αίτημα αποφυλάκισης που
είχε υποβάλει ο Μίχος.
Και οι δύο αποφάσεις αυτές μας
θυμίζουν την εποχή πριν το 2013,
τότε πού η δεξιά κυβέρνηση Σαμαρά
ξεδίπλωνε την εκστρατεία κατά των
προσφύγων και των μεταναστών με
την κωδική ονομασία «ανακατάληψη
των πόλεων», και το δικαστικό σύστημα έδειχνε ανοχή στις εγκληματικές δράσεις της ΧΑ και αρνούνταν
να δει τη μεταξύ τους σύνδεση και
τον κεντρικό σχεδιασμό από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.
Όσο αυτό συνέβαινε τόσο η εγκληματική δράση της ΧΑ και των άλλων

4/10/2020, Ν.Ηράκλειο, Μαζική απάντηση στις φασιστικές επιθέσεις. Φωτό: Δημήτρης Δασκαλάκης

Αντίσταση
στις απόπειρες
φασιστικής
ανασύνταξης
φασιστικών ομάδων αυξάνονταν.
Σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη
εφαρμόζει ακόμα πιο ρατσιστική και
πιο επικίνδυνη πολιτική κατά των
προσφύγων και των μεταναστών απ’
ό,τι η κυβέρνηση Σαμαρά. Για όλους
αυτούς η κυβέρνηση Μητσοτάκη
έχει μόνο στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκατοντάδες πνιγμούς στο Αιγαίο και τον Έβρο, βίαιες επαναπροωθήσεις για όσους καταφέρνουν να
περάσουν τους φράχτες και τη
Φρόντεξ, κατάργηση ουσιαστικά του
ασύλου με την ανακήρυξη της Τουρκίας σε ασφαλή τρίτη χώρα.
Με αυτή την πολιτική η κυβέρνηση
Μητσοτάκη δίνει το μήνυμα στον
υπόλοιπο κρατικό μηχανισμό, και
τον δικαστικό, ότι οι ζωές των μεταναστών και προσφύγων δεν μετράνε
για την κυβέρνηση, και οι επιθέσεις
εναντίον τους δεν είναι και μεγάλο
έγκλημα. Και κάθε κομμάτι του κρατικού μηχανισμού παίρνει το μήνυμα
και δρα ανάλογα, όπως το βλέπουμε
και στις αποφάσεις για την αποφυλάκιση του Πατέλη και του Μίχου.
Τι διακυβεύματα έχει το εφετείο
της Χρυσής Αυγής;
Το εφετείο έχει να κρίνει τις εφέσεις των καταδικασμένων σε πρώτο
βαθμό χρυσαυγιτών, που επιδιώκουν
την αθώωση τους ή την μείωση των
ποινών τους, αλλά και την έφεση
που άσκησε ο Εισαγγελέας, ύστερα
από αίτημα της πολιτικής αγωγής με
την οποία επιδιώκεται να επιβληθούν

βαρύτερες ποινές στην ηγεσία της
εγκληματικής οργάνωσης.
Το κεντρικό διακύβευμα ωστόσο
είναι αν θα παραμείνει η καταδίκη
της ηγεσίας της ΧΑ ως εγκληματικής οργάνωσης που οργάνωσε και
διηύθυνε και όλα τα υπόλοιπα εγκλήματα και δολοφονίες κατά του
Παύλου Φύσσα, του ΠΑΜΕ, των Αιγυπτίων αλιεργατών κλπ. Είναι μια
εξαιρετικά κρίσιμη μάχη.
Από το αποτέλεσμα του εφετείου
για το αν η ΧΑ είναι εγκληματική οργάνωση, θα εξαρτηθεί αν θα μπορεί
να ανασυστήσει τα τάγματα εφόδου
και τα γραφεία-ορμητήρια επιθέσεων και να συμμετέχει η ηγεσία της
ως επικεφαλής της στις εκλογές. Θα
κριθεί η τύχη της παγωμένης κρατικής χρηματοδότησης των έξι εκατομμυρίων ευρώ, αν θα τα πάρει η
ΧΑ για να οργανώνει νέες επιθέσεις
ή αν θα μπορούμε να διεκδικήσουμε
να δοθούν στα θύματα της φασιστικής βίας.
Κοντολογίς θα κριθεί ό,τι και στην
πρώτη πενταετή δίκη: αν θα μπορεί η
ΧΑ να δρα ως εγκληματική οργάνωση
κάτω από τον μανδύα νόμιμου πολιτικού κόμματος. Το διακύβευμα είναι
πολύ μεγάλο, και ο πήχης πολύ ψηλά.
Όμως και η ΚΕΕΡΦΑ και το αντιφασιστικό κίνημα είναι σήμερα πολιτικά
πολύ πιο έμπειροι, οργανωτικά πιο
δυνατοί, με πιο ισχυρούς δεσμούς με
τα συνδικάτα και τις κοινότητες προσφύγων και μεταναστών. Το αντιφασιστικό κίνημα έχει πίσω του μια νικη-

Πώς απαντάει το αντιφασιστικό κίνημα; Τι ρόλο θα παίξει σε όλες
αυτές τις μάχες η διεθνής κινητοποίηση της 19 Μάρτη;

Ο Δημήτρης Ζώτος,
δικηγόρος, μίλησε
στην Αφροδίτη Φράγκου
φόρα μάχη, έβαλε την ηγεσία της ΧΑ
στη φυλακή. Με αυτήν την παρακαταθήκη μπορεί να κερδίσει και τη μάχη του εφετείου. Θα χρειαστεί όλη η
επιμονή, όλη η δημιουργικότητα, αλλά κυρίως όλη η ενωτική μαζική δράση με τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις γειτονιές, τα
σχολεία, τις κοινότητες των προσφύγων και των μεταναστών, για να φτάσουμε και στο εφετείο στην καταδίκη
της ΧΑ ως ναζιστικής εγκληματικής
οργάνωσης.
Οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής
Θ. Καμπαγιάννης και Κ. Παπαδάκης έβγαλαν δελτίο Τύπου ζητώντας να διερευνηθεί η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης πίσω από
τις επιθέσεις του φθινοπώρου. Τι
προσπαθούν να κάνουν οι φασιστικές ομάδες – θραύσματα και μιμητές της Χρυσής Αυγής;
Η ΧΑ μπορεί πια να είναι κομμάτια
και θρύψαλα, αλλά οι ομάδες της
φασιστικής και εξτρεμιστικής ακροδεξιάς υπάρχουν και προσπαθούν
να ανασυγκροτηθούν, και μαζί μ’ αυτές και η ίδια η ΧΑ. Οι οργανωμένες
επιθέσεις σε αντιφασίστες και μετανάστες, στη Σταυρούπολη και τον
Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη και στο Ν.
Ηράκλειο και στην Παλιά Κοκκινιά
στον Πειραιά, είναι ο δοκιμασμένος
τρόπος με τον οποίο το επιχειρούν.

Το αντιφασιστικό κίνημα σε όλες
τις επιθέσεις έδειξε τα άμεσα αντανακλαστικά του. Από τον Εύοσμο
της Θεσσαλονίκης μέχρι την Παλιά
Κοκκινιά, σε απάντηση των επιθέσεων οργανώθηκαν ενωτικές μαζικές
συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, με
τις τοπικές ΕΛΜΕ, τα συνδικάτα και
τη νεολαία, και ταυτόχρονα ζήτησαν
και την ποινική δίωξη των δραστών.
Αυτός είναι και για το αντιφασιστικό
κίνημα ο δοκιμασμένος τρόπος για
να σταματήσει στη γέννησή της η
απόπειρα ανασυγκρότησης των οργανωμένων φασιστικών ομάδων.
Έτσι έγινε με τη δολοφονία του
Σαχζάτ Λουκμάν, και με τη δίκη της
ΧΑ. Πρώτα το αντιφασιστικό κίνημα
με ατμομηχανή την ΚΕΕΡΦΑ, με επίμονη μαζική ενωτική δράση, έδιωξε
από τους δρόμους και τις γειτονιές
τις ομάδες κρούσης της ΧΑ. Με εκατοντάδες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις έπεισε τη μεγάλη πλειοψηφία
ότι η ΧΑ είναι εγκληματική ναζιστική
οργάνωση, και ότι η δολοφονία του
Σαχζατ Λουκμάν ήταν ρατσιστικό έγκλημα από ομάδα κρούσης της ΧΑ,
όχι καυγάς για το προσπέρασμα. Μόνον ύστερα απ’ αυτά ήρθαν και οι καταδικαστικές αποφάσεις των δικαστηρίων.
Η διεθνής κινητοποίηση της 19
Μάρτη είναι η ευκαιρία να δείξουμε
ότι ο ρατσισμός και η ισλαμοφοβία
των κυβερνήσεων διεθνώς, τρέφουν
τις φασιστικές ομάδες και το φασιστικό κίνδυνο, όπως μας δείχνουν οι
εξελίξεις στην Ιταλία και τη Γαλλία.
Και ότι η απάντηση βρίσκεται στο
διεθνή συντονισμό του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος,
μεταφέροντας τις καλύτερες εμπειρίες και τις πετυχημένες δράσεις και
πολιτικές κατά των φασιστών και
του ρατσισμού από χώρα σε χώρα.
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αντιφασιστικό κίνημα

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΧΖΑΤ ΛΟΥΚΜΑΝ

Ποτέ ξανά!

16/1, Πετράλωνα, Διαδήλωση στη μνήμη του Σαχζάτ Λουκμάν. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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αζική και μαχητική ήταν η διαδήλωση στα Πετράλωνα
για τα 9 χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν. Εκατοντάδες εργαζόμενοι/ες, μετανάστες από το
Πακιστάν και το Μπαγκλαντές και φοιτητές/τριες διαδήλωσαν
στους δρόμους των Πετραλώνων στη μνήμη του Σαχζάτ Λουκμάν, που δολοφονήθηκε στις 17 Γενάρη 2013 από τους χρυσαυγίτες Στεργιόπουλο και Λιακόπουλο ενώ πήγαινε με το ποδήλατο στη δουλειά του.
Στη συγκέντρωση στην Πλατεία Μερκούρη συμμετείχε με πανό η Πακιστανική Κοινότητα, μετανάστες εργάτες από το
Μπαγκλαντές, η ΚΕΕΡΦΑ, εργαζόμενοι/ες του Υπουργείου Πολιτισμού, εργαζόμενοι/ες του Δρομοκαΐτειου, ο Φοιτητικός Σύλλογος Μεταλλειολόγων ΕΜΠ, το ΣΕΚ και η ΑΡΙΣ. Οι Μπαγκλαντεσιανοί μετανάστες είχαν κάνει προσυγκέντρωση στην Ομόνοια και είχαν βαδίσει με συνθήματα μέχρι τα Πετράλωνα. Το
παρών στη συγκέντρωση στα Πετράλωνα έδωσε και ο ιστορικός και συγγραφέας Μίμης Λιβιεράτος.
Η Κωνσταντίνα Κούνεβα έστειλε χαιρετισμό στη συγκέντρωση, στον οποίο ανάμεσα σε άλλα τόνισε: «Οι γονείς του Σαχζάτ
Λουκμάν στα δικαστήρια ζήτησαν δικαιοσύνη, όπως και όλοι οι
Έλληνες. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν δολοφόνοι ελεύθερα, είναι επικίνδυνο για όλη την κοινωνία. Η ΝΔ όλο και περισσότερο
ανοίγει προς τους φονιάδες, αντί να προστατέψει την κοινωνία
και να τους φυλακίσει όλους όσους έχουν σηκώσει χέρι ή
έχουν σκοτώσει άνθρωπο. Η Ελλάδα δεν υποστηρίζει τους δολοφόνους. Σχεδόν κάθε οικογένεια είχε ή έχει μετανάστη κάπου και ξέρουν τι είναι να πας σε μια άλλη χώρα για δουλειά
από ανάγκη να ταΐσεις την οικογένειά σου και να σπουδάσεις
τα παιδιά».

Άσυλο και στέγη

Ο Δημήτρης Ζώτος, συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη
του Σαχζάτ Λουκμάν και της Χρυσής Αυγής, σε χαιρετισμό του
τόνισε ότι «δεν θα υπάρξει δικαιοσύνη για τον Σαχζάτ Λουκμάν
μέχρι και ο τελευταίος πρόσφυγας να έχει χαρτιά, να κλείσει
και το τελευταίο στρατόπεδο συγκέντρωσης και να πάει και το
τελευταίο προσφυγόπουλο σχολείο. Ο Σαχζάτ Λουκμάν ζει μέσα στους αγώνες του αντιφασιστικού κινήματος». Ο Τάσος Δεμίρος, χαιρετίζοντας εκ μέρους της Ένωσης Γονέων 3ου διαμερίσματος Αθήνας, συμπλήρωσε: «Η δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν θα παραμείνει αδικαίωτη μέχρι τη δικαίωση του Ζακ
Κωστόπουλου και του Νίκου Σαμπάνη. Θα είναι αδικαίωτη όσο

Σ

ε ανοιχτή σύσκεψη για την οργάνωση της διεθνούς κινητοποίησης στις 19 Μάρτη ενάντια στο ρατσισμό και
το φασισμό καλεί η ΚΕΕΡΦΑ, την Κυριακή 23/1 στις 5μμ
στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ (Ρήγα Παλαμήδου 2, Ψυρρή).
Όπως τονίζει στο δελτίο Τύπου: «Το 2021 έκλεισε με
τραγικό απολογισμό, με βάρκες να ναυαγούν στον Αιγαίο
και να πνίγονται δεκάδες πρόσφυγες, ανάμεσα τους παιδιά και βρέφη, με πρόσφυγες να χάνουν τις ζωές σε καταδιώξεις στην Εγνατία … Στα στρατόπεδα οι πρόσφυγες
μένουν αποκλεισμένοι χωρίς τα επιδόματα-ψίχουλα, χωρίς πρόσβαση στην δημόσια Υγεία και Παιδεία, με νέα εμπόδια για να πάρουν άσυλο», συνεχίζει, ενώ τονίζει ότι
αυτός ο ρατσισμός σε συνδυασμό με τις αποφυλακίσεις
χρυσαυγιτών στρώνουν ξανά τον δρόμο στους φασίστες.
Η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ κλείνει με ένα κάλεσμα «να
δώσουμε ενωτικά αυτή τη μάχη μαζί με κινήματα από 17
χώρες που απευθύνουν κάλεσμα να γίνει η 19 Μάρτη,
διεθνής μέρα κινητοποιήσεων κατά του ρατσισμού και
του φασισμού». Περισσότερα στη σελίδα 20.
tinyurl.com/antiracistempros19M
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εντείνονται οι ρατσιστικές πολιτικές, όσο καλλιεργούνται από
την κυβέρνηση συνθήκες αυταρχισμού και εξαίρεσης. Διεκδικούμε άσυλο και στέγη σε πρόσφυγες και μετανάστες, να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ισότιμη πρόσβαση στην
εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φύλου και κοινωνικής τάξης. Λέμε όχι στους πολεμικούς εξοπλισμούς και ανταγωνισμούς που ξεριζώνουν τους ανθρώπους από τις χώρες τους».
Ο Θωμάς Κατσαρός, εργαζόμενος στο Υπουργείο Πολιτισμού, χαιρέτισε λέγοντας: «Ένας μεγάλος ποιητής από την
Τουρκία, ο Ναζίμ Χικμέτ, είπε ότι το πιο μεγάλο και πιο σημαντικό ‘είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε, είναι ένας άνθρωπος που τον μποδίζουν να βαδίζει’. Αυτό έγινε πριν 9 χρόνια εδώ, μια ειδεχθής δολοφονία. Ας έχουμε αυτόν τον στίχο
στο μυαλό μας τώρα που θα βαδίσουμε με τα αδέρφια μας
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που είναι εδώ. Όταν είμαστε ενωμένοι και βαδίζουμε μαζί, αυτό που μας περιμένει είναι η νίκη».
Η Μαριάννα Χρονοπούλου, εκ μέρους της Πρωτοβουλίας
«Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh», σύνδεσε τη μνήμη
του Λουκμάν με τη μεγάλη δικαστική μάχη που δίνει το κίνημα
αυτή την περίοδο: «Οι ζωές των προσφύγων και των μεταναστών μετράνε, οι ζωές των Ρομά μετράνε, οι ζωές των γυναικών μετράνε, οι ζωές των ομοφυλόφιλων και των τρανς ατόμων
μετράνε κι αυτό είναι το διακύβευμα της δίκης για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Όπως ξέρουμε και από τη δίκη των
δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν, αυτό που έχουμε να κάνουμε
από την πλευρά μας, είναι να είναι το κίνημα παρόν σε όλη αυτή τη διαδικασία Γι’ αυτό καλούμε σε μια πλατιά συμμετοχή
στην πρώτη δικάσιμο της χρονιάς στο δικαστήριο».
Εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου Μεταλλειολόγων, η Άννα-Μαρία Παραθύρα τόνισε: «Η μάχη συνεχίζεται και χρειάζεται
να δυναμώσει ακόμα περισσότερο σε μια φάση που έχουν αρχίσει να αποφυλακίζονται μέλη της ΧΑ και μια σειρά φασιστικά
μορφώματα επανεμφανίζονται. Την ίδια περίοδο η κυβέρνηση
εξαπολύει την πιο σκληρή επίθεση στα κεκτημένα. Χιλιάδες
πρόσφυγες που ζητούν μια καλύτερη ζωή καταλήγουν νεκροί.
Πρέπει να σταματήσει η πολιτική των επαναπροωθήσεων. Πρέπει να είναι άμεση και μαζική η απάντηση στην προσπάθεια του
φασισμού να ξαναβρεί χώρο. Τιμάμε τη μνήμη του Λουκμάν και
όσων δολοφονήθηκαν αγωνιζόμενοι ενάντια στον φασισμό».
Η Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ, δημοσιογράφος, τόνισε: «Η ακροδεξιά μεγαλώνει στην Ευρώπη. Η γαλλίδα ακροδεξιά υποψήφια
που είναι φαβορί ενάντια στον Μακρόν είπε ότι ο Μητσοτάκης
κάνει καταπληκτική δουλειά στο προσφυγικό! Πριν λίγες μέρες
οι Τούρκοι βρήκαν μια βάρκα με 17 παιδιά μισοπεθαμένα, που οι
Έλληνες λιμενικοί είχαν ληστέψει και επαναπροωθήσει. Και ο

νέος νόμος που ισχύει στην Ελλάδα για τον Τύπο είναι μισή δικτατορία. Ενάντια σε όλα αυτά πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί».

Παράνομο
Ο Σέικ Τζίας, μετανάστης από το Μπανγκλαντές, χαιρέτισε
καταγγέλλοντας την ρατσιστική πολιτική της ΝΔ: «Ο Λουκμάν
ήρθε εδώ από το Πακιστάν για να δουλέψει. Όχι να κλέψει, όχι
να κάνει κάτι παράνομο. Να δουλέψει. Κι εμείς που ήρθαμε
στην Ελλάδα, ήρθαμε γιατί στη δική μας χώρα υπάρχει πρόβλημα. Και ψάχνουμε δουλειά για να στείλουμε στην οικογένειά
μας να φάει και να ζήσει. Ζητάμε μόνο χαρτιά και δουλειά, να
περνάμε ωραία και να είμαστε καλά. Τον προηγούμενο μήνα 19
άτομα απελάθηκαν στο Μπανγκλαντές χωρίς λόγο, ενώ είχαν
χαρτιά. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι παράνομο!» Στη
συνέχεια, οι Μπαγκλαντεσιανοί μετανάστες τραγούδησαν ένα
ραπ κομμάτι που έγραψαν στη μνήμη του Σαχζάτ Λουκμάν.
Ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας
Ελλάδας «Η Ενότητα», είπε: «Ο Λουκμάν ζει! Είναι μέσα στους
αγώνες μας και στις καρδιές μας. Όταν ξεκίνησαν οι χρυσαυγίτες να ανεβαίνουν, η κυβέρνηση και η αστυνομία τους στήριζε.
Τώρα ξέρουμε ότι δικαιοσύνη υπάρχει όταν είμαστε όρθιοι,
όταν μιλάμε, όταν είμαστε στους δρόμους. Έτσι το 2020 τους
στείλαμε στη φυλακή, εκεί που είναι η θέση κάθε φασίστα και
δολοφόνου. Τώρα παλεύουμε για να κλείσουν τα κέντρα κράτησης, που είναι χειρότερα από φυλακές. Να σταματήσουν οι παράνομες απελάσεις που τις υπογράφει ο ίδιος ο πρέσβης του
Μπανγκλαντές. Να δοθούν χαρτιά στους μετανάστες για να
έχουν δικαιώματα».
Τέλος, ο Πέτρος Κωνσταντίνου που χαιρέτισε εκ μέρους της
ΚΕΕΡΦΑ, τόνισε ότι η μάχη για τα δικαιώματα των προσφύγων
και των μεταναστών είναι η μάχη για να ανατραπεί ολόκληρη η
πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Κάλεσε όλες και όλους στη δίκη των δολοφόνων του Ζακ στις 18/1, ενώ υπογράμμισε ότι κορυφαία στιγμή του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος το επόμενο διάστημα θα είναι η διεθνής κινητοποίηση της
19 Μάρτη. Για τον σκοπό αυτό, κάλεσε στην ανοιχτή σύσκεψη
της ΚΕΕΡΦΑ στο Εμπρός στις 23/1, 5μμ.
Με τα ηχηρά συνθήματα “Τι θέλουμε; Χαρτιά! Πότε τα θέλουμε; Τώρα!” των μπαγκλαντεσιανών και πακιστανών μεταναστών,
αλλά και με συνθήματα ενάντια στον ρατσισμό, τον φασισμό
και την κυβέρνηση των δολοφόνων, η πορεία κατευθύνθηκε
προς το σημείο που ο Σαχζάτ Λουκμάν άφησε την τελευταία
του πνοή. Εκεί, με σηκωμένες τις γροθιές, οι διαδηλωτές και οι
διαδηλώτριες τήρησαν ενός λεπτού σιγή. Η πορεία συνεχίστηκε στους δρόμους των Πετραλώνων και ολοκληρώθηκε στην
πλ. Μερκούρη.

Αφροδίτη Φράγκου
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ε παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις απαντάει η εταιρία Energean που διαχειρίζεται τα
Πετρέλαια Καβάλας ενάντια στον
δίκαιο αγώνα των εργαζόμενων για
μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, ενάντια στις απολύσεις
και για την ασφαλή λειτουργία του
εργοστασίου πετρελαίου. Αφού
τσέπωσε δάνειο ύψους 90 εκατομ.
Ευρώ και μάλιστα με εγγύηση του
ελληνικού δημοσίου, η Energean
προχωράει στην εφαρμογή του σχέδιο αναδιάρθρωσης, που προωθεί
εδώ και μήνες και που συνοδεύεται
με μαζικές απολύσεις και εξοντωτικές συνθήκες εργασίας.
Φρένο στα σχέδια τους έχει βάλει
η αντίσταση των εργαζόμενων, που
συνεχίζει και μετά τη βίαιη εισβολή
των ΜΑΤ στο εργοστάσιο, με επίσχεση εργασίας από την 1η Γενάρη. Στις
11/1 η εργοδοσία απέλυσε 24 άτομα,
ανάμεσά τους τα εφτά μέλη του ΔΣ
του σωματείου, που αποκλείστηκαν
και από την αποζημίωση, για να σπείρει τον φόβο στον υπόλοιπο κόσμο
που μένει σταθερός στην επίσχεση
που κάνουν οι εργαζόμενοι από 1/1.
«Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα
που απολύεται ολόκληρο ΔΣ σωματείου με μηνύσεις και με την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη», δηλώνει στην Εργατική Αλληλεγγύη ο

Το εργατικό κίνημα
ΚΑΒΑΛΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

“Δεν κάνουμε πίσω”

Πρωτοβουλία αγώνα
Μ

πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στα Πετρέλαια Καβάλας, Μανώλης Κελαϊδάκης. «Εγώ πιστεύω ότι
θα δικαιωθούμε και ότι θα γυρίσουμε
στις δουλειές μας. Αλλά την εταιρία
δεν την νοιάζει τι θα γίνει σε ένα-δυο
χρόνια μέχρι να γίνει αυτό. Αυτό που
θέλει είναι να στείλει τώρα το μήνυμα ότι θα τσακίσει το σωματείο.

Εκβιασμός
Χρησιμοποιεί τον εκβιασμό ότι
όποιος σταματήσει την επίσχεση
δεν θα απολυθεί ή όποιος απολυμένος αποποιηθεί το σωματείο, θα γυρίσει πίσω στη δουλειά. Όμως η
εταιρία θα προχωρήσει το επόμενο
διάστημα σε ατομικές συμβάσεις,
με συνθήκες γαλέρας, για να κρατάει στο χέρι τους εργαζόμενους
και όποιον δεν κάθεται καλά να τον
ξηλώνει. Έτσι, θα είναι ελεύθερος
να δρομολογήσει πλήρως το σχέδιο
αναδιάρθρωσης.
Ο κόσμος δεν έκανε πίσω. Κάναμε
γενική συνέλευση και ομόφωνα αποφασίσαμε ότι συνεχίζουμε την επίσχεση εργασίας μαζί με το σωμα-

τείο. Όσο πιο σκληρές γίνονται οι κινήσεις της εταιρίας τόσο πιο πολύ
συσπειρώνουν τον κόσμο. Αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν υπάρχει φόβος και
προβληματισμός σε όλες τις οικογένειες των συναδέλφων. Όμως τον
αγώνα θα τον πάμε μέχρι τέλους και
ο ένας θα στηρίζει τον άλλο. Ήδη οι
17 συνάδελφοι που πήραν την αποζημίωση από την απόλυση είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν όποιον άλλο απολυθεί με αυτά τα λεφτά.
Δίπλα μας συσπειρώνονται πάρα
πολλά σωματεία και αυτός ο αγώνας
τείνει να γίνει πανελλαδικός. Σε συνεργασία με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία της περιοχής, θα απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους της Καβάλας για την Τετάρτη 19/1 το απόγευμα για να τους
ενημερώσουμε και να παλέψουμε
όλοι μαζί συντονισμένα. Δεν πρέπει
να μείνει στη διαμάχη μόνο ενός
πρωτοβάθμιου σωματείου με τον εργοδότη του, αλλά να ξεκινήσει ένας
πιο συνολικός αγώνας ενάντια στην
επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα
με αφορμή τον νόμο Χατζηδάκη».

17/1, Συγκέντρωση στο Χίλτον. Φωτό: Μάνος Νικολάου

ε δεδομένες τις μνημονιακές υποχρεώσεις σχετικά με τις συντάξεις
και τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, δημιουργήθηκε τεράστια
έλλειψη προσωπικού στους δήμους, ιδιαίτερα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, δηλαδή στην καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό. Το κενό καλυπτόταν από 5μηνες και 8μηνες συμβάσεις, με εργαζόμενους όμηρους
στη βούληση κάθε δημάρχου και κάθε κυβέρνησης. Η πανδημία δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα και αύξησε τις ανάγκες για την κάλυψη θέσεων προσωπικού στην καθαριότητα και τα κοιμητήρια.
Ξεκίνησαν προσλήψεις 4μηνες για τις ανάγκες της covid19, που αφορούσαν τη φύλαξη, την καθαριότητα, το Βοήθεια Στο Σπίτι, αλλά και τα
δημοτικά ιατρεία με στελέχωση νοσηλευτικού προσωπικού. Με τα νέα κύματα της πανδημίας, οι συμβασιούχοι κρίθηκαν απαραίτητοι να συνεχίσουν, με την τελευταία παράταση μέχρι και τις 31/3, με όφελος βέβαια
για τους δημάρχους, γιατί είναι χαμηλόμισθοι, χωρίς υπερωρίες και δικαιώματα, αλλά και χωρίς την υποχρέωση να τους εγγράψουν τα πρωτοβάθμια σωματεία.
Η τμηματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες φέρνει τους συμβασιούχους αντιμέτωπους με την ανεργία. Στο ίδιο πλαίσιο, ούτε οι θέσεις των μονίμων είναι εξασφαλισμένες. Ήδη πετάχτηκαν στον δρόμο οι
μετανάστριες καθαρίστριες σχολείων μετά από 20 χρόνια δουλειάς. Επίσης, το βάρος της υποστελέχωσης πέφτει στους μόνιμους, που είναι
προσωπικό ηλικιωμένο, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τις δύσκολες δουλειές, αποκομιδή, νυχτοβάρδιες, κτλ. Στο δικό μου τμήμα που
χρειάζεται δέκα άτομα, έχουμε μείνει μόνο πέντε. Μόνιμοι και συμβασιούχοι είμαστε όμηροι της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και μόνο ενωτικά
μπορούμε να κερδίσουμε προς όφελος της εργατικής τάξης.
Αντλούμε εμπειρία από τους οργανωμένους αγώνες των υγειονομικών
και των εκπαιδευτικών. Έτσι μπαίνουμε μπροστά για να δημιουργήσουμε
πρωτοβουλίες αγώνα για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και τον
συντονισμό με τους άλλους κλάδους που παλεύουν. Να κάνουμε συναντήσεις, να παίρνουμε αποφάσεις και να συμμετέχουμε με το πανό μας
στις κινητοποιήσεις.
Στον δήμο της Αθήνας θα κάνουμε την πρώτη μαζική συνάντηση μόνιμων, συμβασιούχων και ΟΑΕΔ, την Τρίτη 25/1 στις 3μμ, στη Γενική Γραμματεία Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22 (5ος όροφος), στον χώρο του γραφείου υγείας, ασφάλειας και εκπαίδευσης εργαζομένων.

Μαρία Αμπελιώτη, εργαζόμενη στον Δήμο Αθήνας

• Επόμενες συσκέψεις 27/1, Δ.Βριλλησίων 1μμ (πάρκο πρώην Ναυτικής
Βάσης) και 3/2, Δ.Νίκαιας - Ρέντι 2μμ (Μάνος Λοΐζος)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΧΙΛΤΟΝ

Στον αγώνα
Σ

υγκέντρωση διαμαρτυρίας και 4ωρη στάση εργασίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Χίλτον το
πρωί της Δευτέρας 17/1 έξω από το ξενοδοχείο ενάντια
στην απόλυση όλου του προσωπικού. Μαζί τους δεκάδες αλληλέγγυοι από πολλά επιχειρησιακά σωματεία
στα ξενοδοχεία και τον κλάδο του επισιτισμού.
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Χίλτον, η Ιονική Ξενοδοχειακή, μέλος του ομίλου της ΤΕΜΕΣ, συμφερόντων του
Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, σταματάει τη λειτουργία
του ξενοδοχείου στις 31/1 λόγω ανακαίνισης η οποία θα
διαρκέσει περίπου 3 χρόνια. Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε
ότι δεν έχει πρόθεση να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας, προωθώντας πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, με άλλα λόγια απολύσεις.
«Η επιδίωξη της ΙΟΝΙΚΗΣ ΑΕ είναι να εξαγοράσει την
συναίνεση των συναδέλφων για να εξυπηρετηθεί το
σχέδιο μαζικής εκκαθάρισης από εργαζόμενους με συγκροτημένα συλλογικά δικαιώματα ώστε να έχει την δυνατότητα, στη νέα μορφή του συγκροτήματος μετά την

ανακαίνιση, να απασχολήσει νέο προσωπικό αποκλειστικά με ευέλικτες μορφές εργασίας και μέσω δουλεμπορικών εταιρειών», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το
Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού ν.Αττικής.
«Σήμερα στέλνουμε το πρώτο μήνυμα αντίστασης και
η κλιμάκωση θα είναι και μεγάλη και δυναμική», μας είπε ο Κώστας Παστός, μέλος ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Χίλτον και γραμματέας του κλαδικού συνδικάτου.
«Οργανωνόμαστε και αποφασίζουμε τις δράσεις μας με
μαζικές γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων του ξενοδοχείου. Θα συνεχίσουμε με νέα 4ωρη στάση εργασίας και κινητοποίηση την Παρασκευή 21/1 στο Υπουργείο Εργασίας στη 1μμ. Όχι μόνο για το ζήτημα των 350
συναδέλφων μας στο Χίλτον, αλλά για όλον τον κλάδο.
Δεν είναι μόνο εδώ που κάνουν απολύσεις. Απλά εδώ
δεν διάλεξαν τη συνήθη τακτική που κάνουν σε άλλα ξενοδοχεία όπως το Ηλέκτρα, το Μελιά και το Κάραβελ,
που απολύουν πέντε κάθε μήνα. Επίσης, στα ξενοδοχεία έχουμε να παλέψουμε ενάντια στα προγράμματα
Συνεργασία και τις αναστολές που δεν τηρούνται, με το
εισόδημα των εργαζομένων να έχει μειωθεί την ώρα που
φορολογίες, ρεύμα και τα λοιπά έχουν ακριβύνει».

Μ.Ν.

STOP στις επιθέσεις
Σ

υγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις εργοδοτικές επιθέσεις πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας, την Πέμπτη 13/1
έξω από το κεντρικό κατάστημά της στην Αιόλου.
Με στόχο την πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και τη μείωση
προσωπικού, κόπηκαν ξαφνικά θέσεις εργασίας υπαλλήλων, ταμιών, chieftellers και προϊσταμένων, με αποτέλεσμα πολλοί να χάσουν την οργανική
τους θέση -κατά παράβαση του κανονισμού εργασίας- και με μείωση 300
ευρώ από το μισθό. Όσο για τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, η αλλαγή στην εταιρία φύλαξης στην Εθνική Τράπεζα σήμανε απόλυση και επαναπρόσληψη με σχεδόν μισό μισθό, δηλαδή 300-500 ευρώ.
Σε όλον τον χρηματοπιστωτικό κλάδο οι απολύσεις έχουν πέσει βροχή,
ώστε το μόνιμο προσωπικό που καλύπτεται από συλλογική σύμβαση να
αντικαθίσταται από λιγότερους και εργολαβικούς ή με ατομική σύμβαση
εργαζόμενους. Μέσα σε μια δεκαετία ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων
των τραπεζών έχει πέσει στο μισό, από 60.000 σε 30.000. Την ίδια ώρα
προσλαμβάνονται άχρηστα golden boys με μισθούς χιλιάδων ευρώ.
Μπροστά είναι οι διαπραγματεύσεις για την κλαδική σύμβαση εργασίας, στις οποίες χρειάζεται να συμπεριλφθούν όλοι οι εργαζόμενοι, μόνιμοι, συμβασιούχοι και εργολαβικοί. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η ΟΤΟΕ,
εντάσσοντας όλους τους εργαζόμενους στις τράπεζες ανεξαρτήτως σύμβασης, και μπαίνοντας μπροστά για να συντονίσει έναν μεγάλο απεργιακό αγώνα ενάντια στους τραπεζίτες και την κυβέρνηση που τους στηρίζει.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.15
Νο 1505, 19 Γενάρη 2022

Το εργατικό κίνημα
ΠΟΕ-ΔΟΥ

Ενίσχυση της Αριστεράς
Σ

τις 10-12/1 διεξάχθηκε το 28ο συνέδριο της ΠΟΕ-ΔΟΥ στο οποίο επισφραγίστηκε η άνοδος των δυνάμεων των αριστερών παρατάξεων και η μείωση της
ΔΑΚΕ, παρόλο που συνολικά οι συντηρητικές δυνάμεις (ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ) εξασφαλίζουν με τη συνεργασία τους την πλειοψηφία στο Γενικό Συμβούλιο. Το συνέδριο έγινε για πρώτη φορά με δια ζώσης παρουσία αλλά και με διαδικτυακή παρακολούθηση και ψηφοφορία, με ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης (ΔΑΚΕΠΑΣΚΕ) με την δικαιολογία της πανδημίας.
Το συνέδριο ωστόσο, με τις αποφάσεις του επαναβεβαίωσε την καταδίκη και
μη εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη που χτυπάει τη συνδικαλιστική δράση, τα
θεμελιώδη συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, την απεργία, τη συλλογική δράση των εργαζομένων και τη δημοκρατία. Το σχέδιο μισθολογικών και εργασιακών ζητημάτων των τριών ομοσπονδιών του υπ. Οικονομικών παραμένει το
διεκδικητικό πλαίσιο της ομοσπονδίας αλλά η συντηρητική πλειοψηφία αποφάσισε την ουσιαστική υπονόμευσή του, αφού παράλληλα αποδέχεται το μισθολόγιο
της ΑΑΔΕ που είναι βγαλμένο από την εργασιακή ζούγκλα του ιδιωτικού τομέα.
Με το μισθολόγιο αυτό, ο μισθός συνδέεται με την αξιολόγηση και τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας, τους ατομικούς στόχους και συμβόλαια. Έχει ως κύριο
στόχο την πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, τη δημιουργία εργαζομένων διαφορετικών ταχυτήτων, ώστε οι εργαζόμενοι να αποτελούν ένα πειθήνιο
όργανο στην εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών.
Το επόμενο διάστημα οι δυνάμεις της Αριστεράς στο Γενικό Συμβούλιο με την
αύξηση των δυνάμεών τους έχουν τη δυνατότητα να παλέψουν με καλύτερους
όρους, να απευθυνθούν στους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, ώστε να
αναγκάσουν τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία σε κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων για την ακύρωση του νόμου Χατζηδάκη, την κατάργηση του μορφώματος
της ΑΑΔΕ και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το
σχέδιο των τριών ομοσπονδιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Μάκης Γεροντίδης,
Σύνεδρος στο 28ο συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. με την ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
από τον Σύλλογο Εφοριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας)

SOLIDARITY NOW

Όχι στις μειώσεις μισθών
Ε

ν μέσω έντασης της πολύπλευρης ρατσιστικής επίθεσης της κυβέρνησης
ενάντια στους πρόσφυγες και δεδομένης της απουσίας δημόσιων δομών για
την ένταξη όσων καταφέρνουν να φτάσουν και να μείνουν στη χώρα, ο ρόλος
των εργαζόμενων στις ΜΚΟ είναι αδιαμφισβήτητα ιδιαίτερα σημαντικός.
Κι όμως, σε αυτή τη συγκυρία και “μετά το κύμα μαζικών απολύσεων στο τέλος του 2021 στον κλάδο του προσφυγικού, οι φροντιστές/ριες των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων (SIL) της ΜΚΟ Solidarity
Now καλούνται από τη διοίκηση είτε να υπογράψουν νέες, μικρής διάρκειας
συμβάσεις με μείωση αποδοχών κατά 15% είτε να συναινέσουν στην απόλυση
κάποιων από τους συναδέλφους τους” όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η
Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο Προσφυγικό.
“Τα επιχειρήματα της εργοδοσίας είναι συνήθη και σχετίζονται με τη μείωση
της χρηματοδότησης στο πλαίσιο περικοπής προγραμμάτων”, αναφέρουν οι εργαζόμενοι/ες. Και συνεχίζουν: “Ξέρουμε καλά τον τρόπο με τον οποίο οι διοικήσεις των ΜΚΟ εκβιαστικά προσπαθούν να αποσπάσουν τη συναίνεση των εργαζόμενων, προβάλλοντας τη λογική του μικρότερου κακού. Οι πρακτικές αυτές
εντάσσονται στις γενικότερα επισφαλείς εργασιακές σχέσεις στις ΜΚΟ, όπου οι
ολιγόμηνες συμβάσεις είναι ο κανόνας και οι εργαζόμενοι ζουν διαρκώς με τον
φόβο της απόλυσης-«μη ανανέωσης».
Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο Προσφυγικό στηρίζει τη συλλογική δράση
και στάση των φροντιστών/ριών-εργαζομένων της ΜΚΟ και το δίκαιο αίτημά
τους να μην υπάρξουν απολύσεις ή μειώσεις μισθών. Οι ανάγκες που καλύπτουν
είναι πάγιες και διαρκείς, καθώς η προστασία και φροντίδα των ασυνόδευτων
ανηλίκων είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Τα εργασιακά μας δικαιώματα είναι
αδιαπραγμάτευτα! Καμία απόλυση – «μη ανανέωση σύμβασης» στους/ις εργαζόμενους/ες της ΜΚΟ Solidarity Now. Καμία μείωση μισθού στις νέες προτεινόμενες συμβάσεις εργασίας. Συμβάσεις αορίστου χρόνου για όλους/ες τους/ις εργαζόμενους/ες. Εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών διαβίωσης για
τους ανήλικους πρόσφυγες σε αυτές τις δομές φιλοξενίας”.

20/7/2014, Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους εργάτες γης στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας. Φωτό: Αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη

Η “ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ” ΒΟΥΛΤΕΨΗ

Ρατσισμός για φτηνό
εργατικό δυναμικό
Τ

η νέα “Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς
προστασίας” παρουσίασε η υφυπουργός Μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη. Αρκεί κανείς να διαβάσει
την πρώτη παράγραφο του σχεδίου για να καταλάβει
πως κάτω από τις μεταξωτές κορδέλες της ένταξης
το σχέδιο ζέχνει ρατσισμό.
Το σχέδιο παρουσιάστηκε στις 13 Γενάρη. Τρεις
μέρες μόλις μετά την επαναπροώθηση 25 προσφύγων και λίγες μέρες μετά τους πνιγμούς δεκάδων ανθρώπων στο Αιγαίο, τα πτώματα των οποίων ακόμα
ξεβράζονται στις ακτές των νησιών. Κι όμως ξεκινά
καυχόμενο για την “μεταβολή των παραμέτρων της
προσφυγικής κρίσης”, δηλαδή τη δολοφονική μείωση των ροών και τον διαχωρισμό μεταναστών και
προσφύγων που κλείνει την πόρτα σε χιλιάδες πραγματικούς πρόσφυγες.
Στη συνέχεια, αφού αραδιάζονται ένα σωρό ψέματα περί σεβασμού των Διεθνών Συνθηκών από τις ελληνικές αρχές, αναφέρονται επιγραμματικά οι τέσσερις βασικοί του πυλώνες. Σε αυτούς κυριαρχούν δύο
ξεκάθαρες κατευθύνσεις.
Η πρώτη είναι πως δεν πρόκειται για κάποιο σχέδιο
κοινωνικής ένταξης των προσφύγων με βάση τις
ανάγκες της κοινωνίας και τις επιθυμίες και τα όνειρα
των ίδιων αλλά για ένα σχέδιο ένταξης υποταγμένο
στις ανάγκες της αγοράς. Όπως είπε και στη συνέντευξη Τύπου η υφυπουργός, σκοπός είναι “να μην
επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και να
υπάρξει εργατικό δυναμικό για τους τομείς όπου
υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και βέβαια βασικός σκοπός
είναι η αύξηση του ΑΕΠ...”. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
πως οι τομείς της οικονομίας στους οποίους επικεντρώνεται η ενταξιακή διαδικασία είναι ο αγροτικός, ο
κατασκευαστικός, η μεταποίηση και ο τουριστικός.
Πολύ φτηνά νόμιμα εργατικά χέρια ψάχνει να δημιουργήσει εν ολίγοις η κυβέρνηση, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αφεντικών της κάθε Μανωλάδας
και Σαντορίνης αλλά και των βιομηχάνων, που στις αντίστοιχες περιόδους αιχμής τους έχουν έλλειψη, και
όχι να κάνει τη διαβίωση των προσφύγων “αξιοπρεπή”
όπως λέει η Βούλτεψη. Άλλωστε όλοι οι εργάτες και οι
εργάτριες σε αυτούς τους τομείς ξέρουν πως οι δουλειές τους δεν τους αποφέρουν ούτε καν τα απαραίτητα για να ζήσουν, πόσο μάλλον αξιοπρέπεια.
Η δεύτερη κατεύθυνση, είναι πως με τη λέξη ένταξη
η κυβέρνηση εννοεί “αφομοίωση” και μάλιστα με
σκληρά ρατσιστικούς όρους. Στο κείμενο δεσπόζει η
προώθηση του λεγόμενου “ευρωπαϊκού τρόπου
ζωής”: “Η εξοικείωση με τους δημοκρατικούς θεσμούς και την έννοια του κράτους Δικαίου” και η
“ευαισθητοποίηση σχετικά με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, τον σεβασμό της διαφορετικότη-

τας και τις συνεκτικές κοινωνίες”. Οι πρόσφυγες, με
το καλημέρα, αντιμετωπίζονται σαν ξένοι προς τις έννοιες της δημοκρατίας και της ισότητας, σαν αυτές να
ήταν κάποια ευρωπαϊκή αποκλειστικότητα.
Ξεχνά η Βούλτεψη και οι θιασώτες του “ευρωπαϊκού τρόπου ζωής” πως αυτοί που σήμερα παίρνουν
τον δρόμο της προσφυγιάς είναι αυτοί που πάλεψαν
ενάντια στους δικτάτορες όπως ο Μουσάραφ στην
Αίγυπτο, ο αλ Μπασίρ στο Σουδάν και ο Ασάντ στη
Συρία, όταν αυτοί έκλειναν συμφωνίες και έκαναν
επισκέψεις στα παλάτια τους και στα γιότ τους. Είναι
αυτοί που πάλεψαν για την κατάργηση της δολοφονικής αστυνομικής μονάδας SARS στη Νιγηρία και αυτοί που αντιστάθηκαν στις δολοφονικές επιθέσεις
εναντίων αμάχων με ντρόουνς στο Αφγανιστάν από
τον στρατό του τόσο δημοκράτη Ομπάμα. Η υπουργός, οι ομόλογοί της και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
δεν έχουν να δώσουν κανένα μάθημα τρόπου ζωής
στους πρόσφυγες.

Ισλαμοφοβία
Όμως, το σχέδιο ένταξης περιέχει αρκετά στοιχεία, όπως για παράδειγμα η “προώθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας” και η “διασφάλιση πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας και χωρίς διακρίσεις εκπαίδευση”, που αν απομονωθούν φαντάζουν ως μέτρα θετικά. Στην πραγματικότητα όμως σε
κάθε ένα από αυτά παρεισφρύουν ο ρατσισμός και η
ισλαμοφοβία. Όπως για παράδειγμα όταν το σχέδιο
μιλά για “καταπολέμηση της ξενοφοβίας, των διακρίσεων” αλλά δεν ξεχνά να συμπληρώσει “και της ριζοσπαστικοποιησης”, στοχοποιώντας, στα πρότυπα της
γαλλικής ακροδεξιάς, όποιον και όποια είναι μουσουλμάνοι.
Τέλος, παρά τις προς εντυπωσιασμό συνεντεύξεις
Τύπου, η πραγματικότητα είναι πως η χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου εκκρεμεί καθώς δεν έχει ψηφιστεί το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τα
έτη 2021-2027. Κι όμως το υπουργείο προχώρησε την
δεύτερη βδομάδα του Γενάρη σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου και σκοπεύει να το εισάγει σύντομα
στη Βουλή. Εκατομμύρια για στρατόπεδα συγκέντρωσης και “έλλειψη” χρημάτων για την ένταξη. Αυτή είναι η ΕΕ-Φρούριο. Και η κυβέρνηση ξέρει πως, ακόμα
κι αν δεν έχει τα λεφτά για να κάνει οτιδήποτε πράξη,
αυτό που έχει σημασία είναι να διατυμπανίσει πως οι
“οπισθοδρομικοί”, “σεξιστές” και “αντιδραστικοί” μουσουλμάνοι και Αφρικανοί χρειάζονται ντρεσάζ για να
ζήσουν μαζί μας. Η εμπειρία των κοινών μας αγώνων
όμως ενάντια στη θανατερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας δείχνει το αντίθετο.

Δ.Δ.

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1505, 19 Γενάρη 2022

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1
καφέ Αυλή των Πετραλώνων 6.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/1 καφέ Σαόρσα, Πλ. Αυδή 8μμ
Μαρξισμός και καταπίεση των γυναικών
Ομιλήτρια: Ινγκεμποργκ Μπέγκελ

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1
καφέ πάρκο Ιακωβάτων 7.30μμ
Η εξέγερση στο Καζακστάν
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 Α’ ΦΕΠΑ 7.30μμ
Στοπ στα «ναυάγια» - Ανοίξτε τα σύνορα
Ομιλητής: Βαγγέλης Γιανναράς
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 καφέ 14, Αιγαίου 14, 7μμ
Για ποια αριστερά παλεύουμε;
Ομιλητής: Στέλιος Κοττάκης
ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 Family cafe 7μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Πάνος Γιαννακάκης

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 καφενείο του Σπύρου
πλ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 6, 7μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχημένο σύστημα;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1, καφέ Blue Bear 7.30μμ
COP26 – Δεν καλύπτεται το χάσμα με απάτες
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 ιντερνέτ καφέ 7μμ
Οι εξελίξεις στο Καζακστάν
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

• ΠΕΜΠΤΗ 20/1

ΘΗΣΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική εκστρατεία του 1922
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1
καφέ Περιβολάκι, πλ. Ηούς 7μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/1 Δ’ ΦΕΠΑ 7.30μμ
https:join.skype.com/nLroYNCjqbOE
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχημένο σύστημα;
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 20/1 καφέ πλ. Σουρμένων 7μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική εκστρατεία του 1922
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 20/1,
Πρατίνου 38, κοινωνική κουζίνα 6.30μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 20/1, καφέ Ηλιόπετρα 7μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχημένο σύστημα;
Ομιλητής: Άγγελος Σπανόπουλος

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
Πάλη για δωρεάν και ασφαλείς εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΚΟΥΚΑΚΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1
πλ. Φελέκη, Ελευθερούπολη 8μμ
Τι κατέρρευσε στη Ρωσία πριν 30 χρόνια;
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

• ΠΕΜΠΤΗ 20/1

καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1
καφέ Pastore, μετρό Νέου Κόσμου 8μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση των Τσιγγάνων
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

• ΠΕΜΠΤΗ 20/1 καφέ Ενωδία 7.30μμ

ΓΚΥΖΗ

Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχημένο σύστημα;
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1 καφέ Ενωδία 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΠΕΜΠΤΗ 3/2 καφέ Ενωδία 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 καφέ Σταθμός 8μμ
Τι κατέρρευσε στη Ρωσία πριν 30 χρόνια;
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 20/1 Πλ. Ηρώων 7.30μμ
20 χρόνια ευρώ: Μύθοι και πραγματικότητα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1,
πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7μμ
Αγώνας για ελεύθερες και ασφαλείς

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμεγια

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

Ομιλήτρια: Μυρσίνη Παγάνα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1
ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Ιμπεριαλισμός – από το Αφγανιστάν στην
Κίνα;
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 δημαρχείο 7μμ
Βήματα για ένα επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Πέγκυ Γαλάκου
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1
καφέ Μυρτίλο, πάρκο ΚΑΠΑΨ 7μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχημένο σύστημα;
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

εκτρώσεις
Ομιλήτρια: Ελένη Τσαγανού

γή και την διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/1 δημαρχείο 7μμ
Βήματα για ένα επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Η εξέγερση στο Καζακστάν
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχημένο σύστημα;
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/2
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρατεία του 1922
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ –
Ποιος δεν διδάχθηκε τίποτα;
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 φούρνος Leo Kon,

ΙΛΙΟΝ

πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Χιλή 73 – Η τραγωδία του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/1 φούρνος Leo Kon,
πλ. Αγ. Ανάργυρων 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 καφέ Ακρόλιθος 7.30μμ διαδικτυακά (fb ΣΕΚ Πετρούπολης)
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

• ΠΕΜΠΤΗ 20/1 καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Η εξέγερση στο Καζακστάν
Ομιλητής: Πάνος Οδοτζίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχημένο σύστημα;
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 3/2
καφέ Μέρες Ραδιοφώνου 8μμ
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρατεία του 1922
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΒΟΛΟΣ

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/1 ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης 7.30μμ
Αντόνιο Γκράμσι: Οι Θέσεις της Λυών
Ειρηναίος Μαράκης
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/1, Πυρσινέλλα 1, 4ος όρ., 7μμ
messenger sekgiannena
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχημένο σύστημα;
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

• ΠΕΜΠΤΗ 20/1 καφέ Aberto,

ΠΑΤΡΑ

Ρήγα Φερραίου 48-50, 6.30μμ
Νίκη της αριστεράς στη Χιλή
Ομιλητής: Νίκος Γεροντής
• ΠΕΜΠΤΗ 27/1 καφέ Aberto,
Ρήγα Φερραίου 48-50, 6.30μμ
30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 20/1 καφέ Mixtape 7.30μμ
Πανδημία και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Καφήρα
ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/1, καφέ Βυζαντίο 8μμ,
Η εξέγερση στο Καζακστάν
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 καφέ Ποέτα 8μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχημένο σύστημα;
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 καφέ Πέτρος 7.30μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχημένο σύστημα;
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1, καφέ Κονάκι 7.30μμ
Αλληλεγγύη στους εξεγερμένους του Καζακστάν
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 καφέ Άνεμος 8μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχημένο σύστημα;
Ομιλητής: Νίκος Κοκκίνης
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/1 καφέ Διώροφον 7μμ
Ποιος μπορεί να τελειώσει ένα αποτυχημένο σύστημα;
Ομιλητής: Μάνος Μανουσαρίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1 Θόλος 8μμ
Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie Oh

ρα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κίνα.

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

Εξορμήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/1
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/1
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δούρου 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/1
ΚΥΨΕΛΗ
Φωκίωνος Νέγρη Γερμανός 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ Πλ. Αμερικής 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 12μ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ HΣΑΠ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12.30πμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΗΣΑΠ Σκλαβενίτης 12μ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία ΑΒ 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 12.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Δημοτική Αγορά 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Μουσείο ΕΑΜ Πεζόδρομος 12μ
ΙΛΙΟΝ Βιολογική Λαϊκή
Πάρκο Τρίτση 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λαϊκή 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ Λεωφ. Ηρακλείου
Οργανισμός Νεότητας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πλατεία Εβερεστ 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος με Καραΐσκου 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού 12μ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Μαρτίου με Παπαναστασίου 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ Γεωργίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 2μμ
ΒΟΛΟΣ
Πλατεία Αγ. Νικολάου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

ΤΡΙΤΗ 25/1
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Λαϊκή 12μ

εργατικη
αλληλεγγυη
ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναίκες και
άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι
του κέρδους και τους ανταγωνισμούς.

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

Τ

ον Γενάρη του 1932 ο πρωθυπουργός
Ελ. Βενιζέλος έκανε περιοδεία στη Ρώμη, το Παρίσι και το Λονδίνο. Και στις
τρεις πρωτεύουσες συναντήθηκε με πρωθυπουργούς (και τον Μουσολίνι), υπουργούς οικονομικών και τραπεζίτες. Πίστευε ότι με το
κύρος του θα έβρισκε τα «ολίγα εκατομμύρια»
(δικιά του φράση) δανεικά που χρειαζόταν για
να στηριχτεί η δραχμή. Εισέπραξε μπόλικη κατανόηση αλλά γύρισε με άδεια χέρια. Πέντε
μήνες μετά η κυβέρνηση κήρυξε στάση πληρωμών δηλαδή χρεοκοπία. Η «μάχη της δραχμής» είχε χαθεί.
Τέσσερα χρόνια πριν, όμως, όταν η παράταξη των Φιλελευθέρων κέρδιζε με συντριπτική
πλειοψηφία τις εκλογές το μέλλον έμοιαζε ρόδινο για τον ελληνικό καπιταλισμό με υποσχέσεις για ανάπτυξη και ευημερία. Η βιομηχανία
αναπτυσσόταν, το νόμισμα είχε σταθεροποιηθεί και τον Μάη εκείνης της χρονιάς η δραχμή είχε ενταχθεί επίσημα στον «κανόνα του
χρυσού», ένα διεθνές σύστημα σταθερών ισοτιμιών με βάση τον χρυσό (στην ουσία τη λίρα
Αγγλίας).
Για την άρχουσα τάξη αυτό ήταν ένα τεράστιο βήμα. Σχεδόν μηδενικός πληθωρισμός,
σταθερό νόμισμα που ανταλλασσόταν ελεύθερα, στηριγμένο και σε ένα μεγάλο δάνειο.
Άνοιγε η πόρτα για διεθνείς «επενδύσεις» και
τα έργα υποδομής που είχε βάλει μπροστά ο
Βενιζέλος. Χρυσές (κυριολεκτικά) δουλειές για
τους τραπεζίτες και τους βιομηχάνους δηλαδή.
Υπήρχε βέβαια η δέσμευση για «δημοσιονομική πειθαρχία» και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται
το εξωτερικό χρέος. Το κόστος θα το φορτωνόταν η εργατική τάξη. Και επειδή δεν καθόταν ήσυχη, ο Βενιζέλος έφερε νόμους για να
χτυπήσει το εργατικό κίνημα. Ενας τέτοιος
ήταν και ο περιβόητος νόμος 4229/29 «Περί
μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών» που έμεινε γνωστός ως «ιδιώνυμο». Με
αυτόν το νόμο χιλιάδες κομμουνιστές και συνδικαλιστές οδηγήθηκαν στις φυλακές και στα
ξερονήσια. Ο νόμος πρόβλεπε και τη διάλυση
σωματείων αν «εκτρέποντο», όπως κι έγινε.
Όμως, τον Οκτώβρη του 1929 ήρθε η κατάρρευση του Χρηματιστήριου της Ν. Υόρκης
και η παγκόσμια οικονομία άρχισε να κατρακυλάει στην πιο εφιαλτική κρίση. Τους πρώτους
μήνες η κυβέρνηση αδιαφορούσε, θεωρώντας
ότι δεν είναι παρά μια προσωρινή αναμπουμπούλα που δεν θα προλάβει να πλήξει τελικά
τα σχέδιά της. Αυτό στην πραγματικότητα πίστευαν όλες οι άρχουσες τάξεις: ο πανικός θα
κοπάσει, οι αγορές θα «ισορροπήσουν». Τον
Δεκέμβρη εκείνης της χρονιάς ο υπουργός
Εθνικής Οικονομίας δήλωνε στη Βουλή: «Δεν
θεωρώ τόσο τρομερό αυτό το γεγονός... Απεναντίας το θεωρώ πολύ ευνοϊκό... δεδομένου
ότι προσβλέπουμε στην ετήσια αύξηση της
αγροτικής παραγωγής μας. Το περίεργο είναι
ότι μόλις επιτύχουμε αυτή την αύξηση, αρχίζουν οι οδυρμοί πως υπάρχει κρίση».
Όμως, οι «οδυρμοί» μόλις άρχιζαν. Καταρχάς οι πηγές συναλλάγματος στέρευαν. Οι τιμές της σταφίδας και των καπνών, τα βασικά
εξαγωγικά προϊόντα τότε, κατέρρεαν στη διεθνή αγορά. Επίσης, τα εμβάσματα από τους
μετανάστες στις ΗΠΑ μειώνονταν δραστικά,
γιατί έμεναν άνεργοι. Πτώση αποθεματικών,
μείωση εσόδων, αλλά το δημόσιο χρέος, που
είχε αυξηθεί κατά 5 δις δραχμές τα προηγού-

1936, Θεσσαλονίκη, “Μέρες Μαγιού”

δε διέθεταν απαντήσεις που θα εξασφάλιζαν
την «κοινωνική γαλήνη» για λογαριασμό της
άρχουσας τάξης.
Το αποτέλεσμα ήταν η πολιτική κρίση να
φτάσει σε σημεία παροξυσμού. Ο Π. Πουλιόπουλος έγραφε το 1935: «Εκείνο που απασχολεί σήμερα την κατέχουσα τάξη στο σύνολο
είναι: ποια η σκοπιμότερη μορφή για την απολυταρχική συγκέντρωση της εξουσίας. Οι κοινοβουλευτικές πολυτέλειες και τα υπολείμματα λαϊκών ελευθεριών έχουνε γίνει ασυμβίβαστα με τα συμφέροντα της κυριαρχίας αυτής
της τάξης στην Ελλάδα…Καμιά απόλυτη αντίθεση δεν υπάρχει σ' αυτό βασικό προσανατολισμό ανάμεσα στα δύο μεγάλα αστικά κόμματα, διαφορά τους είναι στον τύπο: προεδρική
ή στρατιωτική ή αυλική διχτατορία του Κεφαλαίου; Σ' αυτό τα πεδίο μετατοπίστηκε σήμερα
η οξύτατη σύγκρουση των δύο στρατιωτικοπολιτικών συγκροτημάτων της μπουρζουαζίας».

Αντεπίθεση

Από
τη χρεοκοπία
στην εξέγερση
1932-1936

μενα χρόνια, έπρεπε να εξυπηρετείται. Ένας
φαύλος κύκλος. Και θα ερχόταν και χειρότερα.
Τον Σεπτέμβρη του 1931 η Βρετανία εγκατέλειψε τον «κανόνα του χρυσού» και άφησε την
λίρα να υποτιμηθεί. Ήταν ένας παγκόσμιος
σεισμός. Την επόμενη μέρα οι μετοχές στο
χρηματιστήριο της Σοφοκλέους έπεσαν τόσο
πολύ που η κυβέρνηση αναγκάστηκε να το
κλείσει. Και μετά οι «επενδυτές» έπεσαν σαν
τα κοράκια στα συναλλαγματικά αποθέματα
της Τράπεζας της Ελλάδας: ξεφορτώνονταν
δραχμές και τράβαγαν συνάλλαγμα, δολάρια.
Η κυβέρνηση επέβαλε περιορισμούς στη πώληση συναλλάγματος. Κάπως έτσι ο Βενιζέλος
βγήκε στη γύρα τον Γενάρη του 1932 παρακαλώντας για ένα τετραετές δάνειο 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κρίση
Το στρατόπεδο του «βενιζελισμού» έμπαινε
σε βαθιά κρίση. Η «αποκατάσταση των προσφύγων», που ήταν βασικός κορμός της εκλογικής βάσης του, στηριζόταν στις καλές τιμές
των αγροτικών προϊόντων (για όσους εγκαταστάθηκαν στην ύπαιθρο) και στην άνοδο της
βιομηχανικής παραγωγής που θα έδινε δουλειά στους προσφυγικούς συνοικισμούς στις
πόλεις. Δουλειά με χτυπημένα μεροκάματα,
αλλά δουλειά. Η κατάρρευση των τιμών σήμαινε ότι το εισόδημα των καπνοπαραγωγών έπεσε κατά 50%. Και δεν ήταν μόνοι οι καπνοπαραγωγοί.
Η Ελλάδα εισήγαγε σιτάρι για να καλύψει
τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού μιας
και η διεθνής αγορά στις καλές εποχές διψούσε για σταφίδα και καπνά. Όμως, τώρα δεν

έπεφταν μόνο οι εξαγωγές αλλά ακρίβαιναν
και οι εισαγωγές. Το ψωμί ακρίβαινε, η εργατική τάξη πεινούσε.
Η οργή ήταν η πρώτη απάντηση. Τον Ιούνη
του ‘32 κατέβηκαν σε απεργία οι ναυτεργάτες.
Την απεργία είχε κηρύξει η ΠΝΟ μια από τις
πιο συντηρητικές ομοσπονδίες. Όμως, οι ναυτεργάτες έκαναν πορεία στη Αθήνα και όταν η
αστυνομία πήγε να τους σταματήσει στο Γκάζι
η περιοχή έγινε πεδίο μάχης. Στη Νάουσα τον
Ιούλη έγιναν οργισμένα συλλαλητήρια όταν ο
Λαναράς έκλεισε προσωρινά την κλωστοϋφαντουργία του. Τον Γενάρη του 1933 ξανάκλεισαν και έτσι ήρθε η έκρηξη: στις συγκρούσεις
που ξέσπασαν δολοφονήθηκαν τέσσερις εργάτες. Οι καπνεργάτες, ο πιο μαχητικός κλάδος του εργατικού κινήματος, έδιναν αγώνες
κόντρα στις διαρκείς επιθέσεις στα μεροκάματα και τις συνθήκες δουλειάς.
Οι εκλογές του Σεπτέμβρη 1932 ανέδειξαν
την κρίση του στρατοπέδου των Φιλελευθέρων: κατακερματισμός, φαγωμάρες και, το πιο
σημαντικό, οι πρόσφυγες άρχισαν να του γυρίζουν την πλάτη στις κάλπες. Όμως, ούτε το
Λαϊκό Κόμμα, η μοναρχική παράταξη, κατάφερε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα
το κατάφερνε τον Μάρτη του 1933 βασισμένο
στο πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα.
Επιφανειακά, η πτώχευση και η υποτίμηση
της δραχμής, δημιούργησε συνθήκες μιας ταχείας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με
τη στροφή στην «υποκατάσταση των εισαγωγών». Όμως, καμιά από τις δυο αστικές παρατάξεις δεν διέθετε απαντήσεις για τα διλήμματα και πιέσεις που συνέχιζε να αντιμετωπίζει η
άρχουσα τάξη στην οικονομία. Το κυριότερο,

Η άλλη όψη αυτής της πολιτικής κρίσης
ήταν η αντεπίθεση της εργατικής τάξης. Το
1934-35 σημαδεύτηκαν από μεγάλους εργατικούς αγώνες. Πολλές από τις απεργίες παίρνουν διαστάσεις εξέγερσης. Στην Καλαμάτα το
Μάη του 1934, η απεργία των εργατών του λιμανιού και των μυλεργατών κατέληξε σε μια
γενικευμένη σύγκρουση με τη χωροφυλακή, το
στρατό και το ναυτικό με έξι δολοφονημένους
εργάτες. Αυτό έγινε και στο Ηράκλειο Κρήτης
τον Αύγουστο του 1935, με τους εργάτες στη
σταφίδα και τους λιμενεργάτες να φτιάχνουν
σωματείο, να απεργούν, να συγκρούονται με
τη χωροφυλακή και για μία μέρα να παίρνουν
τον έλεγχο της πόλης στα χέρια τους.
Μαζί με τους αγώνες ερχόταν και η αριστερή ριζοσπαστικοποίηση. Είναι η περίοδος που
οι συνοικισμοί των προσφύγων σε όλες τις πόλεις αρχίζουν να γίνονται κάστρα της Αριστεράς. Αυτή η στροφή άρχισε να εκφράζεται και
εκλογικά. Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα των εκλογών που έγιναν τον Σεπτέμβρη
του 1932. Το ΚΚΕ τριπλασίασε τις ψήφους
του, από 14 χιλιάδες περίπου το 1928 στις 56
χιλιάδες. Όμως, το πιο εντυπωσιακό ήταν η
αύξηση των ποσοστών του στις προσφυγογειτονιές. Στην περιοχή της πρωτεύουσας κάποια
ενδεικτικά αποτελέσματα ήταν: 12,4% στη Ν.
Ιωνία, 12% στην Καισαριανή,11,2% στη Ν. Κοκκινιά, 10,5% στο Βύρωνα.
Το αποκορύφωμα του απεργιακού κινήματος έρχεται το 1936. Υπολογίζεται πως τους
τρεις πρώτους μήνες εκείνης της χρονιάς κατέβηκαν σε απεργία περίπου 300 χιλιάδες εργάτες και εργάτριες, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο είχαν “χαθεί” ένα εκατομμύριο μέρες εργασίας. Η απεργία των καπνεργατών στα τέλη
Απρίλη πυροδοτεί τη μεγάλη έκρηξη με 50 χιλιάδες εργάτες από δεκάδες κλάδους να
απεργούν και να διαδηλώνουν στις αρχές Μάη
σε όλη την Ελλάδα.
Στη Θεσσαλονίκη στις θρυλικές “Μέρες Μαγιού”, το απεργιακό κίνημα, κόντρα στις δολοφονικές επιθέσεις της αστυνομίας, έφτασε για
δύο σχεδόν μέρες να πάρει τον έλεγχο της πόλης στα χέρια του. Ομως, τελικά η απεργία ηττήθηκε. Η ρεφορμιστική στρατηγική της ηγεσίας του ΚΚΕ σήμανε ότι εκείνη την κρίσιμη
στιγμή το κόμμα έκανε πίσω, χαραμίζοντας
έτσι το μεγάλο εργατικό ποτάμι των χρόνων
'32-‘36.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Διεθνή

Μια εξέγερση με μέλλον

Τ

ην ώρα που οι συνομιλίες
μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ και Πούτιν
βρίσκονται σε αδιέξοδο, τα
κυβερνητικά επιτελεία διεθνώς
χειροκροτούν το “τέλος” της εξέγερσης στο Καζακστάν. Η πραγματικότητα όμως είναι πως οι διαδηλώσεις, οι απεργίες και τα οδοφράγματα μπορεί να κόπασαν προς το παρόν- αλλά οι συνθήκες
που οδήγησαν εκεί αλλά και η διάθεση του κόσμου που εξεγέρθηκε,
παραμένουν και σιγοκαίνε.

επιχείρησης εκτελωνισμού αυτοκινήτων η οποία προηγουμένως
ελεγχόταν πρακτικά από τον μικρότερο αδελφό του Νουρσουλτάν,
Μπολάτ Ναζαρμπάγεφ.
Απέναντι στα υπόλοιπα αιτήματα
της εξέγερσης όμως ο Τοκάγεφ
έχει περιοριστεί σε αόριστες υποσχέσεις για αυξήσεις σε μισθούς
ενώ ανέστρεψε κάποιες από τις
αυξήσεις τιμών. Για να καταστείλει
την οργή πρότεινε επίσης την υιοθέτηση ενός Κοινωνικού Κώδικα
Φωτό:
Αμπουαζίζ
Μαντιάροβ/AFP
Αντικυβερνητική διαδήλωση στο Καζακστάν.
που θα εγγυάται κάποια εργασιακά
Η εξέγερση καταρχάς δεν “σταδικαιώματα για τους νέους φοιτημάτησε”. Πνίγηκε στο αίμα 164 νεκούσε το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο στον
τές
και
εργαζόμενους,
καθώς και το άνοιγμα
κρών -σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που οι οποίο υπαγόταν η κρατική εταιρεία πετρελαίενός
είδους
ιδρύματος
"Για
το λαό του Καζακοργανώσεις των εξεγερμένων θεωρούν υπερου, σκοτώθηκαν 12 εργαζόμενοι που διαμαρβολικά χαμηλά. Και οι δυνάμεις ασφαλείας του τύρονταν σιωπηλά στην πόλη Ζανιαοζέν. Δέκα στάν", από το οποίο θα μπορούσαν να χρημαΚαζακστάν οδήγησαν 8.000 εξεγερμένους στη χρόνια μετά, η Ζανιαοζέν ήταν και πάλι το τοδοτούνται κάποιου είδους κοινωνική μέριφυλακή. Η οργή όμως που οδήγησε στην εξέ- πρώτο μέρος που ξεσηκώθηκε απεργιακά στις μνα αλλά και η κατασκευή και η λειτουργία εκγερση συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερη.
2 Ιανουαρίου ενάντια στον διπλασιασμό των τι- παιδευτικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων.
Η εξέγερση ανέδειξε ξανά μια σειρά από κοιΟ Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ που παραι- μών φυσικού αερίου.
νωνικές δυνάμεις όπως το Σοσιαλιστικό Κίνημα
τήθηκε από τα επίσημα αξιώματά του πριν λίΑιτήματα
και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και άλλες μιγες μέρες, ήταν πρωθυπουργός της χώρας
από το 1984. Με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ
Το κίνημα των εξεγερμένων διεκδικεί μια κρότερες αριστερές και δημοκρατικές οργανώέγινε γρήγορα μέγας θιασώτης των ιδιωτικο- σειρά αιτημάτων όπως “Καμία δίωξη σε βάρος σεις οι οποίες κάτω από τη μπότα του Ναζαρμποιήσεων. Δεν περιορίστηκε βέβαια στην ιδεο- των κοινωνικών και πολιτικών αγωνιστών”, πάγεφ, ήταν περιθωριοποιημένες ή και απαγολογική υπεράσπισή τους αλλά μπήκε ο ίδιος “Μείωση των τιμών στους λογαριασμούς των ρευμένες. Κύρια όμως ανέδειξε τη δύναμη που
μέχρι τα μπούνια στο παιχνίδι. Σύμφωνα με υπηρεσιών και στη στέγαση και τα τρόφιμα”, έχει η εργατική τάξη να διεκδικήσει τα αιτήματα
την συμβουλευτική εταιρεία KPMG, το 0,001% “Αυξήσεις μισθών, των συντάξεων και στο επί- της για δημοκρατία, νομιμοποίηση των εκτός
του πληθυσμού του Καζακστάν, μόλις 162 άτο- δομα ασθένειας και παιδιού” κ.ά. Όμως το νόμου οργανώσεων της Αριστεράς, πραγματική
μα δηλαδή, κατέχουν το 55% του πλούτου. Οι κόκκινο νήμα που τα συνδέει όλα μεταξύ τους κρατικοποίηση της ενεργειακής βιομηχανίας
περισσότεροι από αυτούς είναι είτε συγγενείς είναι η απαίτηση για απομάκρυνση από την και για εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώμαείτε συνεργάτες του Ναζαρμπάγεφ. Οι διαδη- εξουσία του Ναζαρμπάγεφ και όλων των υπο- τα που εκφράζουν τις ανάγκες όλων των εργαλωτές που από το Αλμάτι ως το Ουράλσκ φώ- τακτικών του, συμπεριλαμβανομένου του, διο- τών και των εργατριών της χώρας.
Όπως φτάνουν να τονίζουν και οι Φαϊνάνναζαν “έξω ο Ναζαρμπάγεφ” συγκρούονταν ρισμένου από τον ίδιο, προέδρου της χώρας,
σιαλ
Τάιμς “η αποτυχία αντιμετώπισης των
μονομιάς με ολόκληρο το κατεστημένο της καΤοκάγεφ. Χαρακτηριστικά, στο Αλμάτι, τη μευποκείμενων
αιτιών της αναταραχής -των τεζάκικης άρχουσας τάξης.
γαλύτερη πόλη της χώρας, οι διαδηλωτές έβαΗ μεσαία κόρη του, Ντινάρα, και ο σύζυγός λαν φωτιά στην προεδρική κατοικία ενώ αλλού ράστιων κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτωναπλά τις κρύβουν κάτω από το έδαφος. Από
της Τιμούρ Κουλιμπάγεφ, κατέχουν σύμφωνα γκρέμισαν αγάλματά του.
με το Forbes μια περιουσία ύψους 3 δισ. δολαΟ Τοκάγεφ προσπαθεί απεγνωσμένα να δεί- εκεί μπορεί να αναδυθούν, ενδεχομένως με
ρίων καθώς και τη μεγαλύτερη τράπεζα του ξει ότι αποστασιοποιείται από τον Ναζαρμπά- μεγαλύτερη δύναμη, στο μέλλον. Καθώς τα
Καζακστάν, την Halyk Bank. Ο Κουλιμπάγεφ γεφ. Μετά τη σύλληψη του Καρίμ Μασίμοφ, κυβερνητικά καθεστώτα γίνονται πιο σκληρά,
είναι βασικός παίχτης της ενεργειακής βιομη- πρώην επικεφαλής της επιτροπής εθνικής γίνονται και πιο εύθραυστα”. Αυτή είναι η πεχανίας της χώρας, ενώ από το 2011 είναι μέ- ασφάλειας της χώρας και στενού συνεργάτη ρίοδος αστάθειας και αβεβαιότητας που ανοίλος και του διοικητικού συμβουλίου της Gaz- του Ναζαρμπάγεφ, ο Τοκάγεφ έβαλε λουκέτο γει η είσοδος στο προσκήνιο του “νέου” παράprom, του ρωσικού κρατικού ομίλου φυσικού στην ιδιωτική εταιρεία εκτελωνισμού ευρωπαϊ- γοντα -της εξεγερμένης εργατικής τάξης-, με
το καλημέρα της νέας χρονιάς.
αερίου. Πρίν από δέκα χρόνια είχε μπεί στο κών και αμερικάνικων αυτοκινήτων της μικρόστόχαστρο της οργής ενός κύματος διαδηλώ- τερης κόρης του Ναζαρμπάγεφ, Αλίγια και
Δημήτρης Δασκαλάκης
σεων κατά του καθεστώτος όταν ενόσω διοι- προχώρησε στο κλείσιμο της οικογενειακής

Σ

την “απέλαση” του Νο 1 του παγκόσμιου τένις προχώρησαν τελικά
οι αρχές στην Αυστραλία, ανακαλώντας τη βίζα του. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναχώρησε τελικά στις 16 Ιανουαρίου πιθανώς για τη Σερβία ή το
Παρίσι, ίσως... και για το Μονακό. Σίγουρα πάντως δεν είχε την ίδια τύχη με τους μετανάστες που ύστερα από την αντίστοιχη διαδικασία βρίσκονται στη φυλακή για διάστημα έως και 12 μηνών.
Το σκάνδαλο Τζόκοβιτς ήρθε να αναδείξει περίτρανα τα δυο μέτρα
και τα δύο σταθμά που επικρατούν στη συνοριακή πολιτική της Αυστραλίας-Φρούριο, που στοιβάζει χιλιάδες πρόσφυγες στα ξερονήσια Μάνους και Νάουρου, 1.110 και 2.990 χιλιόμετρα αντίστοιχα από το κοντινότερο σημείο των ακτών της Αυστραλίας.
Στο ξενοδοχείο Παρκ, στο οποίο ο Τζόκοβιτς βρέθηκε “κρατούμενος”
για λίγες μέρες, βρίσκονται και 36 πρόσφυγες. Κυριολεκτικά φυλακισμένοι εδώ και δύο χρόνια με πρόσχημα την πανδημία και ενώ είχαν περάσει έξι χρόνια στα κελιά του Νάουρου και στην Παπούα Νέα Γουινέα ζητούν να απελευθερωθούν οι ίδιοι αλλά στήριξαν και την απελευθέρωση
του Τζόκοβιτς. Ο Αντνάν Τσουπάνι, πρώην κρατούμενος στο Μάνους,
δήλωσε στην αμερικανική τηλεόραση: "Δεν εύχομαι την κράτηση κανενός ... τα κέντρα κράτησης είναι μια αληθινή κόλαση".

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Πρότυπο του Μηταράκη

Η Συνοριακή Δύναμη είναι γνωστή για τις αεροπορικές απελάσεις γυναικών από τη Σαουδική Αραβία που θέλησαν να ξεφύγουν από τη βία
των συζύγων τους το 2019, αλλά και των λεγόμενων μεταναστών 501
(από το άρθρο 501 του αντιμεταναστευτικού νόμου). Με βάση αυτό το
άρθρο, έχουν απελαθεί με ανάκληση της βίζας τους εκατοντάδες μετανάστες που ήταν στην πραγματικότητα μόνιμοι κάτοικοι αλλά και μή μόνιμοι, διότι καταδικάστηκαν σε πάνω από δώδεκα μήνες φυλακή.
Ο υπουργός Μετανάστευσης Άλεξ Χοκ -που οι ελληνικές δεξιές φυλλάδες επευφημούν διότι είναι ελληνικής καταγωγής- έχει πάρει την αρμοδιότητα, και την έχει χρησιμοποιήσει, να επεκτείνει αυτό το μέτρο και
για όσους έχουν μικρότερες ποινές ή και καθόλου. Πρότυπο ρατσιστή
από το οποίο όμως η Ευρώπη Φρούριο και ο έλληνας υπουργός μετανάστευσης που έχουν κάνει τη Μεσόγειο νεκροταφείο και τα νησιά και τις
ακτές φυλακές προσφύγων, δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

50 χρόνια
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The Blind Beggar
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Χαρ. Τρικούπη 6-10
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του Πολυτεχνείου
Κώστας Παπαδάκης,
δικηγόρος της πολιτική αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Μαρία Χαρχαρίδου,
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων
ΓΝΑ Γεννηματάς
Θανάσης Διαβολάκης,
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Λίλιαν Μπουρίτη,
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Διεθνή
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Κυβέρνηση
υπό κατάρρευση
Υ

πό κατάρρευση βρίσκεται η δεξιά κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία. Το «partygate», οι αποκαλύψεις για τα πάρτι που γίνονταν εν μέσω πανδημίας και απαγορεύσεων στην πρωθυπουργική κατοικία, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κύμα οργής σε ολόκληρη τη χώρα.
Στις δημοσκοπήσεις το Συντηρητικό Κόμμα έχει πάρει τον
κατήφορο. Ο Τζόνσον είχε κερδίσει τις εκλογές τον Δεκέμβριο του 2019 με μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία –ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα για τους «Τόρις» εδώ και 40 χρόνια. Τώρα το κόμμα του βρίσκεται 13 μονάδες πίσω από τους Εργατικούς. Και ο κατήφορος συνεχίζεται.
Το σκάνδαλο έφερε αρχικά στην επιφάνεια τον περασμένο
μήνα η εφημερίδα Mirror που μίλησε για διάφορες παράνομες «συναθροίσεις» στην πρωθυπουργική κατοικία της Ντάουνινγκ Στριτ τον Δεκέμβριο του 2020. Λίγες μέρες αργότερα ο Ντομινίκ Κάμινγκς, ο πρώην ειδικός σύμβουλος του
Τζόνσον αποκάλυψε ότι είχε οργανωθεί ένα ακόμα πάρτι
στις 20 Μαΐου 2020 στην αυλή της Ντάουνινγκ Στριτ με τη
συμμετοχή 40 περίπου καλεσμένων. «Φέρτε τα ποτά σας»
έγραφε η πρόσκληση.
Ύστερα ήρθε η καταιγίδα: η αποκάλυψη ενός ακόμα πάρτι,
με μουσική, μεζέδες, ποτά και χορό μέχρι τα ξημερώματα στις
16 Απρίλη του 2021 –το βράδυ πριν την κηδεία του Φίλιππου,
του συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο Τζόνσον αναγκάστηκε να ζητήσει συγνώμη από το παλάτι για την απρέπεια αυτή.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποδέχεται και τις ευθύνες. Ο
ίδιος υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στην Ντάουνινγκ Στριτ
εκείνο το βράδυ. Όσο για το πάρτι του Δεκεμβρίου του 2020,
δεν ήταν πάρτι, “κυβερνητική σύσκεψη” ήταν.

Πραγματική εικόνα
Η φωτογραφία της Ελισάβετ να παρακολουθεί μόνη της,
σε μια γωνιά της εκκλησίας, καλυμμένη με μια μαύρη μάσκα,
τη νεκρώσιμη ακολουθία του Φιλίππου έχει κατακλύσει αυτές
τις μέρες τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στη Βρετανία. Μάταια όμως: η πραγματική εικόνα του παλατιού είναι η εικόνα
του Πρίγκηπα Άντριου -του παιδόφιλου φίλου του Έπσταιν
και της Μάξουελ- και αυτήν δεν μπορεί να τη βγάλει από το
μυαλό του κόσμου καμιά «συγκινητική» φωτογραφία της βασίλισσας.
Η βρετανική αστυνομία έχει μοιράσει πάνω από 100 χιλιάδες κλήσεις για παραβιάσεις του λοκντάουν από τον Μάρτιο
του 2020 μέχρι σήμερα. Πάνω από 500 άνθρωποι πέθαναν στο
Ηνωμένο Βασίλειο στις 18 Δεκεμβρίου του 2020 από τον κορονοϊό, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον πρωθυπουργό και τους
υπουργούς του να οργανώσουν ένα ακόμα πάρτι, με ποτά και
μουσική εκείνο το βράδυ στην πρωθυπουργική κατοικία.
Ο κόσμος ξεχειλίζει από οργή. «Εμείς πεθαίνουμε και αυτοί γιορτάζουν» έγραφε ένα από τα πανό στις συγκεντρώσεις που έγιναν την περασμένη εβδομάδα. «Η μητέρα μου
πέθανε στις 21 Απρίλη (2020) στο γηροκομείο και λόγω του
λόκνταουν δεν μπόρεσα να την αποχαιρετήσω», έλεγε μια
δασκάλα στην εφημερίδα Socialist Worker. “Και αυτό το κάθαρμα, ο Μπόρις Τζόνσον, καλούσε 100 άτομα σε πάρτι
στην Ντάουνινγκ Στριτ την ίδια ημέρα σχεδόν της κηδείας
της μητέρας μου, όπου δεν μας επέτρεπαν να είμαστε πάνω
από 7 άτομα».
«Τα γουρούνια έχουν όλα την ίδια μούρη», λέει ένα παλιό
ρητό. Ποιος έχει ξεχάσει, αλήθεια, τις ποδηλατάδες στην
Πάρνηθα, το γεύμα στην Ικαρία ή το πάρτι στις Σπέτσες του
γιού του Μητσοτάκη; Οι μέρες του Μπόρις Τζόνσον στην
εξουσία είναι πλέον, δίχως αμφιβολία, μετρημένες στη Βρετανία. Είναι βαθιά νυχτωμένος όποιος πιστεύει ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά εδώ απλά και μόνο επειδή ο Σκάι και
ο Χατζηνικολάου συνεχίζουν να γλύφουν την κυβέρνηση.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΗΠΑ

Ο Μπάιντεν στα χνάρια του Κάρτερ

Τ

ην Πέμπτη αυτής της εβδομάδας
(20/1) συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ορκωμοσία του Τζο
Μπάιντεν ως προέδρου των Ηνωμένων
Πολιτειών. Ήταν μια ασυνήθιστη ορκωμοσία. 25.000 άνδρες της Εθνοφρουράς, οπλισμένοι σαν αστακοί, αναπτύχθηκαν για να διασφαλίσουν ότι δεν θα
επαναληφθεί η ακροδεξιά απόπειρα κατάληψης του Καπιτωλίου.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος
Παρ' όλα αυτά, η προεδρία του
Μπάιντεν δημιούργησε μεγάλες ελπίδες. Ξεδίπλωσε γρήγορα ένα εκπληκτικά φιλόδοξο οικονομικό πρόγραμμα.
Στόχος του ήταν η ταυτόχρονη ανοικοδόμηση των υποδομών της αμερικανικής οικονομίας, η μείωση της οικονομικής ανισότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αμερικανικού καπιταλισμού. Εάν πετύχαινε, το πρόγραμμα αυτό θα αντιμετώπιζε τρεις απειλές:
την κλιματική αλλαγή, την πρόκληση της
Κίνας για την παγκόσμια ηγεμονία των
ΗΠΑ και την ακροδεξιά, την οποία είχε
τόσο δραματικά ενισχύσει ο Τραμπ μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Αλλά τώρα όλα αυτά βαλτώνουν. Το
νομοθετικό πρόγραμμα του Μπάιντεν
φαίνεται ότι θα πέσει σε αδιέξοδο στα
δύο σώματα του Κογκρέσου. Το 2020 οι
Δημοκρατικοί κατάφεραν να κερδίσουν
μόνο μια οριακή πλειοψηφία στη Βουλή
των Αντιπροσώπων και τις μισές έδρες
στη Γερουσία. Αυτό δίνει εξαιρετική δύναμη σε δύο Δημοκρατικούς γερουσιαστές, τον Τζο Μάντσιν από τη Δυτική

Βιρτζίνια και την Κίρστεν Σίνεμα από την
Αριζόνα.
Τα μέσα ενημέρωσης τους περιγράφουν ως "μετριοπαθείς". Στην πραγματικότητα, είτε από πεποίθηση είτε από
καιροσκοπισμό, προσαρμόζονται στην
εντός των Ρεπουμπλικάνων ανερχόμενη
δεξιά. Αρχικά ανάγκασαν τον Μπάιντεν
να μετριάσει το νομοσχέδιό του Build
Back Better (Χτίζουμε Ξανά Καλύτερα),
το οποίο έχει ως στόχο να φέρει το κράτος πρόνοιας στις ΗΠΑ πιο κοντά στα
δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Στη συνέχεια, ο Μάντσιν άσκησε βέτο σε ολόκληρο το νομοσχέδιο. Φαίνεται όμως ότι η
Σίνεμα και ο Μάντσιν προχώρησαν παραπέρα, αρνούμενοι να υποστηρίξουν
την ανατροπή της διαδικασίας που επιτρέπει στους Ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία να μπλοκάρουν τα νομοσχέδια
που υποστήριξε ο Μπάιντεν.
Το κυριαρχούμενο από τους Συντηρητικούς Ανώτατο Δικαστήριο ψήφισε 6
προς 3 για να ακυρώσει την προσπάθεια
του Μπάιντεν να δώσει εντολή στους
μεγάλους εργοδότες να υποχρεώσουν
τους υπαλλήλους τους να εμβολιαστούν. Και παράλληλα, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την αποκλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία πήγαν
άσχημα. Η Ουάσιγκτον Ποστ σχολίασε
ότι ο Μπάιντεν "είχε λάβει πολλαπλές
υπενθυμίσεις για την εύθραυστη κατάσταση της προεδρίας του".
Το πόσο ευάλωτος είναι ο Μπάιντεν
έχει αρχίσει να φαίνεται εδώ και καιρό.
Η χαοτική αποχώρηση από την Καμπούλ
τον Αύγουστο είδε τα ποσοστά του στις
δημοσκοπήσεις να πέφτουν. Έχουν κολλήσει γύρω στο 43% θετικά και 50% αρ-

νητικά. Εντωμεταξύ, ο πληθωρισμός αυξάνεται. Έφτασε το 7% τον Δεκέμβριο,
το υψηλότερο επίπεδο από το 1982. Οι
Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί που
συνεργάζονται μαζί τους, όπως ο Μάντσιν, κατηγορούν γι' αυτό τις υψηλές
κυβερνητικές δαπάνες του Μπάιντεν.
Σύμφωνα με τους Financial Times:
"Δεν χρειάζεται να είσαι πάνω από 50
ετών για να δεις τους σημερινούς παραλληλισμούς με τις ΗΠΑ της δεκαετίας
του 1970. Εκείνη η δεκαετία προσφέρει
μια εικόνα αυξανόμενου πληθωρισμού,
πολιτικής διολίσθησης και δυσοίωνης
γεωπολιτικής". Το υπονοούμενο είναι ότι
ο Μπάιντεν θα μπορούσε να καταλήξει
σαν τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζίμι
Κάρτερ, του οποίου η προσπάθεια επανεκλογής το 1980 σαρώθηκε από τη νίκη των Ρεπουμπλικανών του Ρόναλντ
Ρίγκαν.
Το πιο άμεσο πρόβλημα είναι ο ρόλος
που παίζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα
στο οποίο κυριαρχεί ο Τραμπ και οι οπαδοί του. Το σχέδιό τους είναι προφανές
-να σαμποτάρουν το πρόγραμμα του
Μπάιντεν και να ανακτήσουν τον έλεγχο
του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, μπορούν να ανακτήσουν την προεδρία δύο
χρόνια αργότερα.
Ποιος μπορεί να τους σταματήσει;
Πάντως όχι η Χίλαρι Κλίντον, παρά τις
όποιες προσπάθειες των υποστηρικτών
της να μιλήσουν για πιθανότητες επιτυχίας της το 2024. Μόνο μια πραγματικά
αριστερή εναλλακτική λύση τόσο στους
Ρεπουμπλικάνους όσο και στους Δημοκρατικούς μπορεί να αρχίσει να αντιπαλεύει την προέλαση της άκρας δεξιάς.

Από την απεργία στην πολυεθνική John Deere στις ΗΠΑ. Αυτή είναι η δύναμη που μπορεί
να δώσει εναλλακτική στην κατρακύλα Μπάιντεν. Φωτό: Μεγκ Μακλίν/ΑΡ

εργατικη αλληλεγγυη

19 ΜΑΡΤΗ

Διεθνής συντονισμός ενάντια
στον ρατσισμό και τον φασισμό
Τ

Σ

ο Σάββατο 19 Μαρτίου 2022, το World Against Racism &
Fasism -ένας διεθνής συντονισμός αντιρατσιστικών κινημάτων- απευθύνει κάλεσμα για την Ημέρα κατά του Ρατσισμού του ΟΗΕ για να αντιταχθούμε σε κάθε μορφή ρατσισμού και φασισμού σε μια παγκόσμια ημέρα δράσης.
Μέχρι στιγμής, 17 χώρες έχουν ήδη υποστηρίξει το κάλεσμα
με δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για την ημέρα, με
ολοένα και περισσότερα κινήματα να συμμετέχουν. Στην Ελλάδα, η ΚΕΕΡΦΑ, συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι, κοινότητες μεταναστών, πρόσφυγες από τα στρατόπεδα, δημοτικές κινήσεις, συλλογικότητες προχωρούν στην διοργάνωση διαδηλώσεων στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.
Οι πνιγμοί 37 προσφύγων στο Αιγαίο όταν ναυάγησαν οι
βάρκες τους, τα νέα στρατόπεδα που επιχειρεί να χτίσει ο Μηταράκης όπως στη Χίο που συνάντησε μαζική αντίσταση, τα
pushbacks στην Τουρκία, η αθλιότητα των στρατοπέδων, οι
αποφυλακίσεις των νεοναζί της Χρυσής Αυγής με την επανεμφάνιση των φασιστών, ξεσηκώνουν την οργή για την κυβερνητική ρατσιστική εκστρατεία. Την Κυριακή 23/1 στις 5μμ στο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την οργάνωση της κινητοποίησης.
Σήμερα, 17 Ιανουαρίου, σε όλο τον κόσμο, τα αντιρατσιστικά κινήματα ξεκινούν το κάλεσμα για την ημέρα δράσης στις
19 Μαρτίου σε μια κοινή διακήρυξη.

Την διακήρυξη υπογράφουν:
Κίνημα 6.000 Σαρδέλες (6000 Sardine), Ιταλία
Αντισταθείτε στον Ρατσισμό (Aufstehen gegen Rassismus),
Γερμανία
Επιτροπή 21 Μάρτη (Comit 21 Maart), Ολλανδία,
Ενωμένοι ενάντια στον Ρατσισμό και τις Διακρίσεις
(Fallesinitiativet mod Racisme og Diskrimination), Δανία
ΚΕΕΡΦΑ, Ελλάδα
Πλατφόρμα 21/3 ενάντια στον ρατσισμό (Platform 21/03
against racism), Βέλγιο
Πλατφόρμα Σταματήστε τον Ρατσισμό (Platform Stop
Racisme), Ολλανδία
Πλατφόρμα για μια Ανθρώπινη Πολιτική Ασύλου (Plattform fur
eine menschliche Asylpolitik), Αυστρία
Stand Up To Racism, Βρετανία
Τουρκού χωρίς Ναζί (Turku Ilman Natseja), Φινλανδία
Ενότητα Ενάντια στον Φασισμό και τον Ρατσισμό (Unitat
Contra el Feixisme i el Racisme), Καταλωνία
Ενωμένοι ενάντια στον Ρατσισμό (Zjednoczeni Przeciw
Rasizmowi), Πολωνία
Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ιθαγένεια των
Μεταναστών (Centro de Direitos Humanos e Cidadania do
Imigrante), Βραζιλία
Κραυγή των αποκλεισμένων (Grito dos Excluidos Continental),
Βραζιλία
Δίκτυο Χωρίς Σύνορα (Rede Sem Fronteiras), Βραζιλία
Ένωση Διασποράς Χωρίς Σύνορα (Associacao Diaspora Sem
Fronteiras), Βραζιλία
Δίκτυο Αλληλεγγύης στη Ζιμπάμπουε (Zimbabwe Solidarity
Network), Νότια Αφρική
Ενωμένοι κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού - Νέα Υόρκη
(United Against Racism and Fascism – NYC), ΗΠΑ
Ενωμένοι κατά του μίσους και του φασισμού (United Against
Hate and Fascism), ΗΠΑ
Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού (European Network
Against Racism), Δανία
Ενωμένοι κατά του ρατσισμού (United Against Racism),
Ιρλανδία
Δίκτυο Εργαζομένων Αφρικανικής Διασποράς (African
Diaspora Workers Network), Νότια Αφρική

τις 19 Μάρτη 2022, οι 6.000 Σαρδέλες θα συμμετάσχουν στην πορεία
με την World Against Racism and Fascism.
Θυμόμαστε και εμπνεόμαστε από τα
λόγια του David Sassoli, του Προέδρου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
έφυγε από κοντά μας στις 11 Ιανουαρίου: "Η μετανάστευση έχει κάνει τις κοινωνίες μας πλουσιότερες. Έχει διαμορφώσει τον πολιτισμό μας, τις γλώσσες
μας και έχει οδηγήσει σε εκατομμύρια
νέες φιλίες και σχέσεις”.

Κίνημα 6.000 Σαρδέλες, Ιταλία

Σ

τις 19 Μάρτη θα κινητοποιηθούμε ενάντια σε κάθε
μορφή ρατσισμού και διακρίσεων και θα καλωσορίσουμε
τους πρόσφυγες.
Οι ζωές των Σύρων προσφύγων απειλούνται, επειδή όλο και
περισσότεροι Σύροι χάνουν το
δικαίωμά τους να ζουν στη Δανία. Από τότε που έφτασαν το
2015 έχουν εργαστεί και έχουν
σπουδάσει οι ίδιοι και τα παιδιά
τους, αλλά τώρα στέλνονται σε
στρατόπεδα κράτησης αν δεν
επιστρέψουν εθελοντικά. Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις έχουν
γίνει μέινστριμ και αυτό ανοίγει
την πόρτα για την άκρα δεξιά
και τον φασισμό".

Τ

ο να αντιστέκεσαι σε κάθε μορφή ρατσισμού και φασισμού σημαίνει να είσαι άνθρωπος.
Θέλουμε να δείξουμε ότι ακόμη και σε μια
χώρα όπου δεν υπάρχει κοινοβουλευτική αριστερά, όπως η Τσεχία, οι άνθρωποι μπορούν
να δείξουν αλληλεγγύη στους πρόσφυγες
στους δρόμους.

Μάρτιν Σάφεκ, Τσεχία

Η

τις 19 Μάρτη θα κινητοποιηθούμε για να σταματήσουμε τη μετατροπή του Αιγαίου σε νεκροταφείο προσφύγων, μητέρων και βρεφών και να απαιτήσουμε το κλείσιμο
των στρατοπέδων συγκέντρωσης.
Λέμε να ανοίξουν τα σύνορα για
τους πρόσφυγες! Αυτός ο αγώνας
μπορεί να σταματήσει τη φασιστική
απειλή.

βάναυση μεταχείριση των αιτούντων άσυλο στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας
έχει ήδη οδηγήσει σε πολλούς θανάτους.
Οι κυβερνήσεις συνεργάζονται μεταξύ τους
στον πόλεμο κατά των προσφύγων. Οι φασίστες αντιμετωπίζονται ως αξιοσέβαστοι πολιτικοί. Πρέπει να τα σταματήσουμε όλα αυτά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η παγκόσμια
αντίθεση στον ρατσισμό είναι τόσο ζωτικής σημασίας. Στην Πολωνία θα οργανώσουμε διαδηλώσεις στις 19 Μάρτη μαζί με τις αδελφές και
τους αδελφούς μας σε άλλες χώρες. Η δύναμή
μας είναι η αλληλεγγύη μας! Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι-αφήστε τους να μπουν!
Στις 13 Μάρτη η Πλατφόρμα Σταματήστε τον
Ρατσισμό θα βγει στους δρόμους σε διάφορες
πόλεις της Ολλανδίας. Οι δημοτικές εκλογές
έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα. Το νεοφασιστικό κόμμα Forum voor Democratie θα συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές
σε 50 πόλεις. Χτίζουμε αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά δίκτυα σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις. Λέμε όχι στον φασισμό και τον
ρατσισμό! Ανοίξτε τα σύνορα!

Πέτρος Κωνσταντίνου,

Πλατφόρμα Σταματήστε τον Ρατσισμό,

Ενωμένοι ενάντια στον
Ρατσισμό και τις Διακρίσεις,
Δανία

Σ

ΚΕΕΡΦΑ, Ελλάδα

Ολλανδία

Σ

το ισπανικό κράτος, μπορούμε να δούμε τους κινδύνους που έφερε η εκλογική ανάπτυξη του ακροδεξιού κόμματος VOX, με την αύξηση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στους δρόμους, καθώς και την αύξηση του θεσμικού
ρατσισμού.
Για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, η κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Φασισμό και τον Ρατσισμό, επιθυμεί να συμμετάσχει για άλλη μια φορά σε αυτή τη
ζωτικής σημασίας παγκόσμια ημέρα δράσης. No Passaran!!!"

Ενότητα Ενάντια στον Φασισμό και τον Ρατσισμό, Καταλωνία

"Σ

ε όλο τον κόσμο η ανάπτυξη
του ρατσιστικού λαϊκισμού
και η αλληλεπίδρασή του με την
ακροδεξιά και τον φασισμό είναι
ένα έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως αντιρατσιστές, στις
αντίστοιχες χώρες μας με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο, το 2022.
Εν μέσω μιας οικολογικής, οικονομικής και πανδημικής κρίσης,
βλέπουμε τις κυβερνήσεις και τις
ρατσιστικές, ακροδεξιές και φασιστικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν τον ρατσισμό για να διχάσουν
τους ανθρώπους και να αποσπάσουν το βλέμμα μας από τους
υπαίτιους. Πρέπει να σταθούμε
όρθιοι και να διαδηλώσουμε όλοι
μαζί κατά δεκάδες χιλιάδες στις
19 Μάρτη-Black Lives Matter και
πρέπει να οικοδομήσουμε μαζικά
αντιρατσιστικά κινήματα που θα
βασίζονται στην ενότητα μαύρων
και λευκών για να συντρίψουμε
την απειλή του ρατσιστικού διχασμού".

Weyman Bennett,
συντονιστής του Stand Up
To Racism (Βρετανία)

Θ

έλουμε να συνδέσουμε τους αγώνες κατά του ρατσισμού με τον
αγώνα κατά του φασισμού. Γιατί τα
ακροδεξιά κόμματα και οργανώσεις
αποτελούν σοβαρή απειλή σε πολλές
χώρες.
Στη Γερμανία, η διαδήλωσή μας στις
19 Μάρτη στρέφεται επομένως και κατά
του AfD. Πρόκειται για τον κοινοβουλευτικό βραχίονα της δεξιάς και ρατσιστικής τρομοκρατίας. Από την αρχή της
πανδημίας, το AfD προσπάθησε να αναπτυχθεί μέσω των κινητοποιήσεων των
αρνητών του κορονοϊού και των ακτιβιστών κατά του εμβολιασμού.

Κριστίνε Μπούχολτς, Αντισταθείτε
στον Ρατσισμό, Γερμανία

