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Ας είμαστε ξεκάθαροι. Στον
Έβρο τις προηγούμενες μέ-
ρες δεν πραγματοποιήθηκε

καμιά απολύτως τουρκική «εισβο-
λή». Τα γεγονότα - όπως προκύ-
πτουν από τις δηλώσεις και των ελ-
ληνικών και των τουρκικών αρχών -
ξεκινάνε από την πρωτοβουλία της
ελληνικής κυβέρνησης να προχω-
ρήσει σε χωματουργικές εργασίες
προκειμένου να συνεχιστεί ο ΦΡΑ-
ΧΤΗΣ που επεκτείνεται κατά μήκος
του Έβρου με στόχο να κλείσει τα
σύνορα της Ελλάδας και της ΕΕ
στους πρόσφυγες, στη θέση Με-
λισσοκομείο.  

H είδηση της «εισβολής» ξεκίνη-
σε από ένα ρεπορτάζ στην ιστοσε-
λίδα Army Voice στις 20 Μαϊου,
όταν στο σημείο, που από τις 13
Μαϊου είχαν ξεκινήσει εργασίες για
τον φράχτη από την ελληνική πλευ-
ρά, στήθηκαν τουρκικά αντίσκηνα.  

Δεν είναι η πρώτη φορά  που η
φυσική ροή και οι πλημμύρες του
ποταμού αλλάζουν τις όχθες ή δη-
μιουργούν νησίδες που η κάθε
πλευρά διεκδικεί σαν δική της στον
Έβρο. Τη μέρα που δημοσιεύτηκε η
είδηση, ο υπουργός Εξωτερικών
Δένδιας δήλωσε στην ΕΡΑ: «Υπάρ-
χει ένα ζήτημα αμφισβήτησης του
ακριβούς ορίου εξαιτίας και των αλ-
λαγών της κοίτης του ποταμού…
Μπορούν κάλλιστα να γίνουν οι
ανάλογες μετρήσεις και με μία επι-

τροπή κοινή όλα αυτά τα πράγματα
να επιλυθούν. Μιλάμε για λίγες δε-
κάδες μέτρα». 

Το Σάββατο 23 Μαϊου ο εκπρό-
σωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Ακσόι
δήλωσε: «Παρά τις προειδοποι-
ήσεις μας και τις προτάσεις μας
για συνεργασία, η Ελλάδα ξεκίνησε
στις 13 Μαΐου 2020 χωματουργικές
εργασίες και παραβίασε το συμπε-
φωνημένο σύνορό μας. Η παραβία-
ση αυτή απετράπη αμέσως από τις
αρμόδιες υπηρεσίες μας με τη λή-
ψη των αναγκαίων μέτρων. Το πρό-
βλημα θα ξεπεραστεί εάν πραγμα-
τοποιηθούν οι συνομιλίες μεταξύ
των τεχνικών επιτροπών των δύο
χωρών όπως προτείναμε». 

Σε συνέντευξή του (ΑΠΕ-ΜΠΕ)
στις 25 Μάη ο Δένδιας δήλωσε εκ
νέου ότι όντως «υπήρξε τουρκική
διακοίνωση, η οποία ζήτησε από
την Ελλάδα να επιδώσει τις συντε-
ταγμένες κατασκευής του φράχτη
και να μην κάνει καμία ενέργεια

πριν συνεννοηθεί με την τουρκική
πλευρά, κάτι το οποίο απορρίφθη-
κε. Τους είπαμε ότι ο φράχτης
φτιάχνεται επί του ελληνικού εδά-
φους και δεν έχουμε καμία πρόθε-
ση να τους δώσουμε καμία συντε-
ταγμένη”, σημείωσε. Την ίδια μέρα
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πέ-
τσας δήλωσε σχετικά: «Είναι δεδο-
μένη η βούληση της κυβέρνησης
να προχωρήσουμε και να ολοκλη-
ρώσουμε γρήγορα τον φράχτη
στον Έβρο.  Ζήτημα να ρωτήσουμε
τον οποιονδήποτε για το κυριαρχι-
κό μας δικαίωμα δεν τίθεται».

Ανταγωνισμός
Όλα τα παραπάνω αποτελούν

ακόμη μια κλασσική περίπτωση
όξυνσης της έντασης ανάμεσα στο
ελληνικό και το τουρκικό κράτος,
για λόγους που δεν αφορούν λίγα
μέτρα γης που πάει και φέρνει το
νερό αλλά τον ευρύτερο ανταγωνι-
σμό του ελληνικού και του τουρκι-

κού καπιταλισμού. 
Το θλιβερό σε όλη αυτήν την

υπόθεση είναι ότι κομμάτι της κλι-
μάκωσης που κατέληξε από το «για
λίγα μέτρα θα τα βρούμε σε μια
επιτροπή» σε διάβημα της ελληνι-
κής κυβέρνησης προς την Τουρκία,
ήταν ο χειρισμός του θέματος εκ
μέρους του ΣΥΡΙΖΑ με πατριωτικές
κορώνες για «καταπάτηση συνό-
ρων» και «κατάληψη εδαφών» από
τον τουρκικό στρατό. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ που ένα χρόνο τώρα
έχει χαρίσει απλόχερα  συναίνεση
και «χαμηλούς τόνους» στην κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη, αποφάσισε
να υψώσει ξαφνικά τους «πατριωτι-
κούς» τόνους - για να κάνει τι; Να
την βγει από τα δεξιά στο Δένδια.
Δεν είναι μόνο ότι τελικά γίνεται
πολιτικό αυτογκόλ η «πατριωτική
αντιπολίτευση» του ΣΥΡΙΖΑ, είναι
ότι, ακόμη χειρότερα, καταλήγει να
υπερασπιστεί την κατασκευή του
ΦΡΑΧΤΗ που θα φράζει το δρόμο

στους κατατρεγμένους στον Έβρο! 
Μια τελείως διαφορετική εικόνα

από αυτήν των πολεμοκάπηλων
κραυγών δίνει για τη συγκεκριμένη
περιοχή του Έβρου σε ανάρτησή
του στο διαδίκτυο ο εκδότης της
τοπικής εφημερίδας Γνώμη, Γιάν-
νης Λασκαράκης: 

«Περί το 1975, σαν ιδιώτης μηχα-
νικός, ανέλαβα να κατασκευάσω μια
γέφυρα Μπελεϋ που να συνδέει το
Πέταλο του Πέπλου, έκτασης 8.000
στρεμμάτων, ανατολικά του Έβρου,
με την δυτικά του ποταμού ελληνική
επικράτεια. Τότε εντυπωσιάστηκα
από μια άγνωστη για μένα πραγμα-
τικότητα. Τα χωράφια Ελλήνων και
Τούρκων, ανατολικά του Εβρου,
βρίσκονταν δίπλα δίπλα χωρίς κανέ-
νας φράχτης να τα χωρίζει. Οι
αγρότες, Έλληνες και Τούρκοι, όρ-
γωναν και θέριζαν τα χωράφια τους
μοχθώντας, συνεργαζόμενοι και συ-
ναναστρεφόμενοι σαν γείτονες που
ήταν, παρά τις δύσκολες περιόδους
έντασης που βίωσαν οι δυο χώρες.
Αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα. Το
ίδιο συνέβαινε και στην περιοχή των
Ιμίων, μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων
ψαράδων. Ώσπου οι σημαίες που
σήκωσαν αλόγιστα στην βραχονησί-
δα κάποιοι «υπερπατριώτες» άνοι-
ξαν τους ασκούς του Αιόλου και πα-
ρά λίγο οι δυο χώρες να εμπλακούν
σε ένα καταστροφικό πόλεμο...».

Γ.Π.

Την Τετάρτη 20 Μάη συνεδρίασε το Γενικό
Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ. Η συνεδρίαση
έγινε διαδικτυακά μετά από πρωτοβουλία

όλων των παρατάξεων, εκτός ΔΑΚΕ (ΝΔ) και
ΔΗΣΥΠ (πρώην ΠΑΣΚΕ). Εννέα από τα δεκαε-
πτά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής υπέγρα-
ψαν κείμενο που υπογράμμιζε ότι δεν μπορεί η
ΑΔΕΔΥ να είναι άλλο απούσα με δικαιολογία
τον κορονοϊό και απαιτούσαν τη σύγκληση του
Γενικού Συμβουλίου της. Έτσι προέκυψε η συ-
νεδρίαση η οποία ήταν μαζική, συμμετείχαν οι
75 από τους 85 γενικούς συμβούλους.

Οι ίδιες παρατάξεις που δεν ήθελαν καν τη
σύγκληση του ΓΣ, που έχουν αδρανοποιήσει
την ΑΔΕΔΥ μήνες τώρα και αναστείλει τη δρά-
ση της σε τυπικές και ανούσιες ανακοινώσεις,
ενώ βασικοί κλάδοι του δημοσίου βγαίνουν
στο δρόμο, έκαναν τα πάντα για να συνεχίσει
η συνομοσπονδία στον ίδιο δρόμο. Εισηγητικά
ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥΠ προσπάθησαν να περιορίσουν
τη συζήτηση σε ένα και μοναδικό θέμα: την
απεργία-αποχή των δασκάλων και των καθηγη-
τών από τη βιντεοσκόπηση του μαθήματος.

Από την πλευρά μας σαν Παρεμβάσεις θέσα-
με από την αρχή, δίπλα στο ζήτημα της απερ-
γίας-αποχής, την πρόταση για πανεργατική
πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία το πρώτο δε-
καήμερο του Ιούνη. Τονίσαμε ότι απέναντί μας
έχουμε μια κυβέρνηση που έχει κηρύξει τον πό-
λεμο στους εργαζόμενους. Μια κυβέρνηση που
δεν έκανε τίποτα για να στηρίξει το ΕΣΥ αλλά
αντίθετα εν μέσω πανδημίας βρήκε την ευκαι-
ρία να στηρίξει τα αφεντικά και να περάσει κά-
θε αντιδραστικό μέτρο και νομοσχέδιο που
μπορούσε: από τις ΠΝΠ στα εργασιακά μέχρι
το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο της Κεραμέως

και από το περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο του
Χατζηδάκη μέχρι τα ρατσιστικά μέτρα του Μη-
ταράκη. Και καθώς ήδη δυο μεγάλοι κλάδοι του
δημοσίου, οι νοσοκομειακοί και οι εκπαιδευτι-
κοί, βρίσκονται σε σύγκρουση με την κυβέρνη-
ση και τις χυδαίες επιθέσεις της, μιλήσαμε για
την ανάγκη η ΑΔΕΔΥ να στηρίξει τους εργαζό-
μενους και να γενικεύσει τον αγώνα.

Στην πρότασή μας αυτή αναγκάστηκαν να το-
ποθετηθούν όλες οι παρατάξεις, με την ΕΑΕ
(ΣΥΡΙΖΑ), το ΜΕΤΑ, την Ανατροπή (από το χώ-
ρο της ΠΟΕ-ΟΤΑ), να τη βλέπουν θετικά. Το
ΠΑΜΕ δυστυχώς δεν πήρε θέση, ούτε έκανε
κάποια απεργιακή πρόταση, περιορίστηκε στο

ζήτημα της απεργίας-αποχής. Από τη ΔΑΚΕ
όμως και εν μέρει από τη ΔΗΣΥΠ δεχτήκαμε
αμέσως μετά σκληρή επίθεση. Βγήκαν με τον
πιο κυβερνητικό λόγο που θα μπορούσαν για να
στηρίξουν την κυβέρνηση που “τα έκανε όλα
τέλεια μέσα στον κορονοϊό”, που σε μια μικρή
και φτωχή χώρα λειτούργησε ως “τιτάνας”
όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος, που
“πρέπει να της πούμε και μπράβο”! Η ΔΑΚΕ μά-
λιστα έφτασε στο σημείο να καταψηφίσει ακό-
μα και την απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών
από τη βιντεοσκόπηση. Ενώ και η ΔΗΣΥΠ κρά-
τησε μεσοβέζικη στάση στο θέμα, τη στήριξε
για τους καθηγητές αλλά όχι στους δασκάλους.

Παρόλα αυτά, καταφέραμε να σπάσουμε
την προσπάθειά τους να βάλουν ταφόπλακα
στους αγώνες. Η απεργία-αποχή για όλους
τους εκπαιδευτικούς πέρασε κατά πλειοψηφία
με τις ψήφους των υπόλοιπων παρατάξεων.
Και το θέμα της κήρυξης πανδημοσιοϋπαλλη-
λικής απεργίας, παρότι παραπέμφθηκε στην
Εκτελεστική Επιτροπή, αυτό έγινε με τη δέ-
σμευση ότι θα υπάρξει στήριξη με στάση ερ-
γασίας τόσο των εργαζόμενων στα νοσοκο-
μεία που έχουμε κλειδωμένη απεργία στις 16
Ιούνη όσο και των εκπαιδευτικών όταν αποφα-
σίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Η ανάγκη της οργάνωσης από τα κάτω, με
γενικές συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα και συ-
σπείρωση στα Σωματεία σε όλους τους χώ-
ρους είναι πιο μεγάλη από ποτέ. Μόνο αυτή η
δράση θα αναγκάσει την ΑΔΕΔΥ να κινηθεί
απεργιακά. Η αντικαπιταλιστική αριστερά θα
πρωτοστατήσει σε αυτή την κατεύθυνση.

Χρίστος Αργύρης
μέλος Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ με τις Πα-

ρεμβάσεις, και του Συντονιστικού Νοσοκομείων

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΟΚΑΠΗΛΙΑ

Από τις βραχονησίδες
στις λασπονησίδες

Ώρα να επιστρέψει
η ΑΔΕΔΥ στη δράση

Από τον Φλεβάρη έχει να κυρήξει απεργία η ΑΔΕΔΥ

Παρασκευή 5 Ιούνη – συλλαλητήριο 
για το περιβάλλον στο Σύνταγμα

Τετάρτη 10 Ιούνη – πανελλαδικό συλλαλητή-
ριο εργαζόμενων στον τουρισμό-επισιτισμό

Σάββατο 13 Ιούνη – συλλαλητήριο 
εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ στην Αθήνα

Τρίτη 16 Ιούνη – 24ωρη απεργία και 
πανελλαδικό συλλαλητήριο εργαζόμενων 
στα δημόσια νοσοκομεία στην Αθήνα
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Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης
και οι υπουργοί του ως «Γέφυρα» για το
πέρασμα από την κρίση του κορονοϊού

στην οικονομική ανάκαμψη είναι μια ανοιχτή
πρόκληση ενάντια στην εργατική τάξη. Σημαί-
νουν ανεργία και κομμένους μισθούς για μας,
ενώ τα αφεντικά παίρνουν δώρο 24 δισεκατομ-
μύρια. Χρειάζεται άμεση πανεργατική απάντη-
ση σε αυτή την απάτη.

Το διάγγελμα Μητσοτάκη είναι γεμάτο ψέματα. 
Είναι ψέμα ότι η κυβέρνηση κατάφερε να κρα-

τήσει χαμηλά τα κρούσματα του κορονοϊού. Σε
όλα τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη τα
κρούσματα είναι χαμηλά σε σύγκριση με τις τρα-
γωδίες στη δυτική Ευρώπη και την Αμερική. Η
Βουλγαρία, η Αλβανία, η Ουκρανία έχουν χαμη-
λότερη αναλογία κρουσμάτων από την Ελλάδα.

Είναι ψέμα ότι η κυβέρνηση φρόντισε το σύ-
στημα Υγείας και τώρα θα φροντίσει την οικο-
νομία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία αναγκά-
ζονται καθημερινά να βγαίνουν στον αγώνα για
να αποκρούσουν απολύσεις, χειρότερες συν-
θήκες και απλήρωτες εφημερίες. Χτες ήταν
ήρωες, τώρα γίνονται οι πρώτοι που χτυπιούν-
ται.

Κοροϊδία
Είναι ψέμα ότι ξεκινάει «στήριξη» της εργα-

σίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι αγωνίζονται ακόμα
να πάρουν τα 800 ευρώ που υποσχέθηκαν οι
υπουργοί για Απρίλη-Μάη. Οι εργαζόμενοι στις
Τέχνες δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ. Οι εργαζό-
μενοι στον Τουρισμό υποχρεώνονται να βγά-
λουν το καλοκαίρι άνεργοι με ένα επίδομα 400
ευρώ (όσοι το πάρουν). Και τώρα τα νέα κυβερ-
νητικά μέτρα δίνουν το ελεύθερο στις επιχειρή-
σεις για «ευέλικτη» απασχόληση με σπασμένο
μηνιάτικο, κουρεμένο κατά 20%. Είναι σκέτη κο-
ροϊδία να λένε ότι τέτοιες απώλειες αντισταθμί-
ζονται επειδή θα μειωθεί ο ΦΠΑ στον …καφέ.

Αντίθετα, τα δώρα για τους καπιταλιστές εί-

ναι απλόχερα. Το κόστος της μισθοδοσίας πέ-
φτει στο μισό καθώς οι εργαζόμενοι χάνουν το
20% και το κράτος επιδοτεί το άλλο 30%. Το
κράτος παίρνει απάνω του τις εγγυήσεις για δι-
σεκατομμύρια δάνεια προς τις επιχειρήσεις.
Και ξέρουμε πολύ καλά ποιος τελικά θα φορ-
τωθεί το κόστος από τα «θαλασσοδάνεια»,
όπως έγινε τόσες φορές στο παρελθόν. Οι επι-
χειρήσεις γίνονται προβληματικές αλλά οι περι-
ουσίες των μεγαλομέτοχων αυγατίζουν στις
οφσόρ και στην Ελβετία.

Δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι να σκάσει
μύτη το νέο Μνημόνιο που ετοιμάζουν αυτά τα
μέτρα. Η θέση όλων μας είναι στο πλευρό των
εργαζόμενων στα νοσοκομεία, στα σχολεία,
στον επισιτισμό-τουρισμό, στις τέχνες, στη
Λάρκο, παντού όπου έχουν ήδη ξεκινήσει οι ερ-
γατικές αντιστάσεις. Τώρα είναι η ώρα για γενί-
κευση της πάλης με Πανεργατική απεργία για
να ανατρέψουμε τις προτεραιότητες: Λεφτά
για μισθούς, δουλειές, υγεία, παιδεία και όχι
για τα κέρδη των καπιταλιστών.

Για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση και να
ανοίξουμε το δρόμο για να απαλλαγούμε από
το σύστημα που σπέρνει φτώχεια και θάνατο,
πανδημίες και κρίσεις.

Σας προσκαλούμε όλες και όλους να πάρετε
μέρος στις εκδηλώσεις που οργανώνει το ΣΕΚ
διαδικτυακά στις 30 Μάη με θέμα «Πανδημία,
κρίση και επαναστατική προοπτική- η πολλα-
πλή αποτυχία του καπιταλισμού, να αλλάξουμε
το σύστημα».

Αθήνα 21 Μάη, 
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

8 Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα Γυναικών. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Συζητήσεις:

°Η πολλαπλή αποτυχία 
του καπιταλισμού 
4μμ-6μμ

Ομιλητές: 
Ιάννης Δελατόλας
Marx21-US 
Νίκος Στραβελάκης
οικονομολόγος 
Πάνος Γκαργκάνας
Εργατική Αλληλεγγύη

°Να αλλάξουμε το σύστημα
6μμ-8μμ

Ομιλητές: 
Προκόπης Παπαστράτης ιστορικός 
Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΔΣ Σωματείου Γεννηματάς 
Έμμα-Μισέλ Νουαλάλ μετανάστρια
από το Καμερούν 
Μαρία Στύλλου
Σοσιαλισμός Από τα Κάτω

Δηλώστε συμμετοχή στις εκδηλώσεις
που οργανώνει διαδικτυακά 
(μέσω της πλατφόρμας zoom)  
το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. 

Επικοινωνήστε με μήνυμα στη σελίδα
Εργατική Αλληλεγγύη, στέλνοντας mail
στο ergatiki@gmail.com 

ή με τα τηλέφωνα 
694 6859704, 210 5221509

• τιμή συμβολικής ενίσχυσης 3 ευρώ

Αριθμός λογαριασμού Εθνικής
Τράπεζας IBAN
GR1401101010000010175172542

Nα γκρεμίσουμε τη “γέφυρα” 
                του Μητσοτάκη

Συνέντευξη από τις ΗΠΑ 
με τον Ιάννη Δελατόλα:

“Τραγωδία στην καρδιά 
του καπιταλισμού”
σελ. 10, 11

Συνέντευξη με τον ιστορικό 
Προκόπη Παπαστράτη

“Η κρίση την 
προηγούμενη φορά”
σελ. 12
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Επικίνδυνοι μύθοι
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Οι εργαζόμενοι 
βγήκαν ξανά 
σε δράση 21/5«Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση

στην αντιμετώπιση της κρίσης», είπε ο Μητσο-
τάκης την περασμένη Τετάρτη, ανακοινώνον-

τας τα μέτρα για την «επόμενη μέρα» την περίφημη «γέ-
φυρα». Συστηματικά η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ αναπαρά-
γουν αυτόν τον ισχυρισμό. Με ποιο κριτήριο διεκδικεί η
κυβέρνηση αυτή τη διάκριση; Κύρια, προβάλλοντας τον
σχετικά χαμηλό αριθμό θανάτων από τον Covid-19, συ-
νολικά 169 μέχρι τις 23 Μάη. Όμως, αν
αυτός ο αριθμός είναι το κριτήριο, τότε
υπάρχουν και άλλα πιο επιτυχημένα πα-
ραδείγματα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Our World
in Data στις 23 Μάη η Ελλάδα είχε 16.12
θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους.
Πραγματικά πολύ χαμηλός αριθμός σε
σχέση με την γειτονική Ιταλία με τους
539.45 ανά εκατομμύριο. Αλλά καθόλου
εντυπωσιακός σε σύγκριση με τους αντί-
στοιχους αριθμούς σε μια σειρά άλλες
χώρες: Στην πραγματικότητα, η κυβέρνη-
ση της ΝΔ τα «κατάφερε» όσο τα κατά-
φερε η κυβέρνηση της Ουκρανίας, με
13.24 θανάτους ανά εκατομμύριο ή της
Αλβανίας με 10.77. Ανάλογοι είναι οι
αριθμοί σε πολλές χώρες των Βαλκανίων
και της Ανατολικής Ευρώπης. 

Σε μια σειρά άλλους δείκτες, οι επιδόσεις της κυβέρ-
νησης την βάζουν στο πάτο της κατάταξης. Ένας από
αυτούς αφορά τα περίφημα τεστ, τα οποία υποσχόταν
κάθε τόσο ο Τσιόδρας και οι υπουργοί της κυβέρνησης.
Ο ΕΟΔΥ δεν παραλείπει να δίνει αριθμούς: 144.078 τεστ
ανέφερε η ενημέρωσή του στις 22 Μάη. Αυτός ο αριθ-
μός όμως, αντιστοιχεί σε 13.82 τεστ ανά 1000 κατοίκους
(στοιχεία Our World in Data). Πολύ πίσω σε σύγκριση με
χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία.(βλέπε διά-
γραμμα).

Τι έκανε πραγματικά η κυβέρνηση πέρα από την κα-
ραντίνα τα χειροκροτήματα της Μαρέβα Μητσοτάκη και
τις καρότσες που περιέφεραν την Πρωτοψάλτη; Ο Παγ-
κόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συστημάτων και Πολιτικών
Υγείας έχει προσπαθήσει να αποτυπώσει τις πρόσθετες
δαπάνες για το σύστημα Υγείας που έκαναν οι ευρωπαϊ-
κές κυβερνήσεις. Ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση τα
διεθνή δολάρια ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (ΡΡΡ)
του 2017 για να είναι πιο «πραγματική» η σύγκριση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 7 Μάη λοιπόν, η Ελλάδα
κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις σε ένα κατάλογο

24 ευρωπαϊκών χωρών στις πρόσθετες κατά κεφαλή δα-
πάνες και συγκεκριμένα στην 18η με 26 δολάρια. Λιγότε-
ρα δηλαδή από χώρες όπως η Τσεχία, η Ουκρανία, η
Ρουμανία και η Κροατία. 

Αφού λοιπόν ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του αυτο-
ανακηρύχτηκαν σε παγκόσμιο πρότυπο, τώρα μας λένε
ότι είναι απολύτως έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την «επό-
μενη μέρα» με την «επανεκκίνηση της οικονομίας» όπως

ονομάζουν τα δώρα που δίνουν στους καπιταλιστές. Για
την ενίσχυση του τουρισμού λοιπόν, δηλαδή των αφεντι-
κών της «βαριάς βιομηχανίας του τόπου», η κυβέρνηση
ανακοίνωσε ότι στις 15/6 θα ξεκινήσουν οι πρώτες πτή-
σεις από το εξωτερικό από «ασφαλείς χώρες προέλευ-
σης» και την 1 Ιούλη θα σταματήσει κάθε περιορισμός. Η
τήρηση των κανόνων απόστασης απλά δεν προβλέπεται.
Ούτε υποχρεωτικά τεστ: θα γίνονται «δειγματοληπτικοί
έλεγχοι». Θα τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα είπε
ο Μητσοτάκης στο διάγγελμά του αλλά «δεν θα σκιά-
σουν ούτε τον λαμπερό μας ήλιο ούτε τη φυσική ομορ-
φιά της Ελλάδας». 

Ο Τσιόδρας έχει πει μερικές μέρες πριν ότι οι καλοκαι-
ρινές θερμοκρασίες δεν «σκοτώνουν» τον κορωνοϊό,
μιας και πλέον αυτή η διαπίστωση γίνεται από επιστήμο-
νες διεθνώς. Επίσης είναι πλέον δεδομένο ότι όπως η
«ισπανική γρίπη» του 1918, θα εκδηλωθεί δεύτερο κύμα
του Covid-19 πιθανότατα το φθινόπωρο και τον χειμώνα.
Αυτό πρόβλεψε ο Ρόμπερτ Ρέντφιλντ διευθυντής των
CDC -κέντρα πρόληψης και ελέγχου ασθενειών- των
ΗΠΑ μιλώντας στους Φαϊνάνσιαλ Ταιμς (21 Μάη). Αν

ισχύσει αυτή η πρόβλεψη τότε το δεύτε-
ρο κύμα θα ασκήσει «νέες πιέσεις στο
σύστημα Υγείας». 

Και τώρα μέσα στο καλοκαίρι η κυβέρ-
νηση της ΝΔ ξεκινάει επιθέσεις με απολύ-
σεις, ιδιωτικοποιήσεις και χειροτέρευση
των συνθηκών εργασίας στους εργαζόμε-
νους στην δημόσια Υγεία, την «υγειονομι-
κή ασπίδα» και σε όλους μας. Αυτό λέγε-
ται κυνισμός που οδηγεί στα πρόθυρα
της «κοινωνικής δολοφονίας» για να θυ-
μηθούμε μια φράση από το πρώτο βιβλίο
του Φ. Ένγκελς, “Κατάσταση της Εργατι-
κής Τάξης στην Αγγλία” γραμμένο το μα-
κρινό 1844. 

Οι εργατικοί αγώνες είναι η μοναδική
ασπίδα απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο.

Λέανδρος Μπόλαρης 

Μια ακόμα επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση για τους ερ-
γαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας ήταν
αυτή της Πέμπτης 21 Μάη. Η πανελλαδική στάση εργασίας

που είχε κηρύξει την ίδια μέρα η ΠΟΕΔΗΝ συνοδεύτηκε από μαζικές
συγκεντρώσεις έξω από το υπουργείο Υγείας στην Αθήνα και τις
ΥΠΕ στις άλλες πόλεις.

Στην Αθήνα, εκατοντάδες εργαζόμενες και εργαζόμενοι έδωσαν
το παρών εκφράζοντας την οργή τους για τις επιθέσεις που έχει
εξαπολύσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας στο ΕΣΥ. Με πο-
ρεία έφτασαν στο υπουργείο οι εργαζόμενες/οι στο νοσοκομείο
Άγιος Σάββας κρατώντας το πανό του Συλλόγου τους. Εκεί συμμε-
τείχαν ακόμα με τα πανό τους τα σωματεία εργαζόμενων στα νοσο-
κομεία Γεννηματάς, Αγλαΐα Κυριακού, Ευαγγελισμός, Θριάσιο,
Ασκληπιείο Βούλας, Καρδίτσας, καθώς και το Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων. Επίσης παρουσία είχαν νοσηλεύτριες/ές αλλά και εργα-
ζόμενες/οι όλων των ειδικοτήτων από το Ιπποκράτειο, τον Ερυθρό,
το Τζάνειο, το Αγία Όλγα, το Αττικό.

Στο κέντρο της απεργιακής κινητοποίησης βρισκόταν η αντίθεση
στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προωθεί το Υπουργείο
Υγείας για το νοσηλευτικό προσωπικό και η οποία σπάει τον κλάδο
τους σε όσους/ες έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση και σε
όσους/ες έχουν δευτεροβάθμια δημιουργώντας εργαζόμενους/ες
πολλών ταχυτήτων. Πρόκειται για μια νέα προκλητική επίθεση προς
τις χιλιάδες νοσηλεύτριες και νοσηλευτές που κρατάνε όρθιο το ΕΣΥ
και ειδικά τους τελευταίους μήνες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή
της μάχης ενάντια στην πανδημία.

Διακρίσεις
«Η ΠΝΠ κάνει διακρίσεις στο χώρο μας», μας είπαν η Χαρά και η

Ευαγγελία, ΔΕ νοσηλεύτριες στο Γεννηματάς που κρατούσαν το πα-
νό του Συλλόγου Εργαζομένων. Με εμπειρία 32 χρόνων στο ΕΣΥ η
μία και 14 χρόνων συν 6 στον ιδιωτικό τομέα η άλλη, συνέχισαν:
«Φαίνεται ότι για το υπουργείο εμείς οι ΔΕ δεν είμαστε και τόσο ικα-
νές το πρωί, αλλά τα απογεύματα, τις νύχτες και τις αργίες είμαστε
άριστες! Τότε, που όλοι θέλουν να είναι σπίτι τους, εμείς είμαστε
υπεύθυνες και αντιμετωπίζουμε τα πάντα, από το απλό ως το πιο δύ-
σκολο περιστατικό και ζήτημα. Αλλά τα πρωινά που είναι όλη η
“εξουσία” είναι εκεί, δεν θέλουν να ισχύει το ίδιο. Υποβιβασμός ση-
μαίνει αυτό. 

Θα πει κάποιος ότι οι ΤΕ έχουν διαβάσει και προσπαθήσει περισ-
σότερο. Στα νοσοκομεία όμως αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία είμαστε
ΔΕ και κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εμείς βγάλαμε τον CO-
VID όλο αυτό το διάστημα και μάλιστα ανεξαρτήτως ηλικίας, αν ήμα-
σταν δηλαδή 50 και 60 χρονών. Ας στελεχώσουν επιτέλους τα νοσο-
κομεία με το απαραίτητο προσωπικό και ας σταματήσουν τις προ-
σπάθειες διάσπασης. Γιατί αυτό θέλουν, να μας διασπάσουν, ενώ
όλες και όλοι σε κάθε βαθμίδα βγάζουμε τη δουλειά, πολύ περισσό-
τερη από αυτή που θα έπρεπε».

Ταυτόχρονα, η κινητοποίηση ένωσε όλους τους αγώνες που βρί-
σκονται σε εξέλιξη στα δημόσια νοσοκομεία ενάντια στις απολύσεις
επικουρικών και συμβασιούχων, ενάντια στην επιστροφή των εργο-
λάβων, για μαζικές προσλήψεις και μονιμοποιήσεις, για μέσα ατομι-
κής προστασίας, για ένταξη στα ΒΑΕ, για αύξηση της χρηματοδότη-
σης του ΕΣΥ.

Για άλλη μια φορά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έκλει-
σε την πόρτα του στους εργαζόμενους και αρνήθηκε να συναντηθεί
με τους εκπροσώπους τους. Η δικαιολογία τόσο του Κικίλια όσο και
του Κοντοζαμάνη, που όπως ανακοινώθηκε βρίσκονταν και οι δυο
στα γραφεία τους, ήταν πως ήταν “πολύ απασχολημένοι”! Η πίεση
ωστόσο της κινητοποίησης, όπως και της  Πέμπτης 14 Μάη, τους
έχει αναγκάσει να “παγώσουν” προς το παρόν την ΠΝΠ. Είναι μια νί-
κη για τους εργαζόμενους που συνεχίζουν με νέα πανελλαδική
απεργία στις 16 Ιούνη.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία
κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι
στα δημόσια νοσοκομεία στις

16 Ιούνη με κοινή απόφαση των συν-
δικάτων του κλάδου, ΠΟΕΔΗΝ και
ΟΕΝΓΕ. Συγκέντρωση την ίδια μέρα
θα γίνει στις 8.30πμ στην πλατεία
Μαβίλη και θα ακολουθήσει πορεία
στο υπουργείο Υγείας. Η συγκέν-
τρωση, ύστερα από κάλεσμα της
ΠΟΕΔΗΝ, θα είναι πανελλαδική, ενώ
την ίδια μέρα, αμέσως μετά την κι-
νητοποίηση, η ΟΕΝΓΕ συγκαλεί το
Γενικό της Συμβούλιο.

Η νέα πανυγειονομική απεργία έρ-
χεται να δώσει συνέχεια σε όλους
τους αγώνες των εργαζόμενων στο
ΕΣΥ, ενάντια στις σκληρές επιθέσεις
της κυβέρνησης της ΝΔ που συνεχί-
στηκαν ακόμα και μέσα στην πανδη-
μία. Το Συντονιστικό Νοσοκομείων
καλεί παντού γενικές συνελεύσεις
και επιτροπές αγώνα για την οργά-
νωσή της, ενώ προτείνει στην ΑΔΕ-
ΔΥ να την μετατρέψει σε πανδημοσι-
οϋπαλληλική ενώνοντας τον αγώνα
των υγειονομικών με τη μάχη των
εκπαιδευτικών ενάντια στην Κεραμέ-
ως αλλά και όλων των εργαζόμενων
στο δημόσιο που βρίσκονται στο
στόχαστρο της κυβέρνησης.

Σε όλα τα νοσοκομεία οι εργαζόμε-
νοι είναι ξεσηκωμένοι και απαντούν
στις επιθέσεις με κινητοποιήσεις. Από
τον Άγιο Σάββα που πριν δυο βδομά-
δες οι εργαζόμενοι απαίτησαν και
κέρδισαν απεργιακά την παραμονή
των συναδέλφων τους στη φύλαξη
στη δουλειά, μέχρι το Αγία Όλγα που
δίνουν την ίδια μάχη και την περασμέ-
νη Τετάρτη 20/5 προχώρησαν σε πα-
ράσταση στη διοίκηση του νοσοκο-
μείου. Από το Ιπποκράτειο Θεσσαλο-
νίκης που οι επικουρικοί νοσηλευτές
και νοσηλεύτριες διεκδικούν την ανα-
νέωση των συμβάσεών τους, μέχρι το

Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων που οι κα-
θαρίστριες αγωνίζονται για να μην
απολυθούν μετά από 20 χρόνια δου-
λειάς. Και από τους τραυματιοφορείς
του Γεννηματάς στην Αθήνα που
απαιτούν προσλήψεις εδώ και τώρα
και ανάγκασαν την περασμένη βδομά-
δα τον διοικητή του νοσοκομείου να
τους συναντήσει, μέχρι τους συνα-
δέλφους τους τραυματιοφορείς στον
Ερυθρό που επίσης έχουν αγανακτή-
σει από τις ελλείψεις προσωπικού.

Οργή
Παντού ο οργή για την κυβέρνηση

ξεχειλίζει καθώς η προπαγάνδα της
ότι στήριξε το ΕΣΥ και έσωσε τη χώ-
ρα από την πανδημία είναι ένα τερά-
στιο ψέμα. Οι εργαζόμενοι ήταν και
είναι αντιμέτωποι με τις τεράστιες ελ-

λείψεις προσωπικού, με τις απολύ-
σεις, με την υποχρηματοδότηση που
κοστίζει σε Μέσα Ατομικής Προστα-
σίας και εξοπλισμό. Η επαναφορά
της τακτικής λειτουργίας των νοσο-
κομείων μετά την άρση της καραντί-
νας, χωρίς να έχει αποφευχθεί ο κίν-
δυνος του κορονοϊού και χωρίς να
έχει γίνει βήμα στη στελέχωση και
χρηματοδότηση των νοσοκομείων,
τους επιβαρύνει ακόμα περισσότερο.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το
υπουργείο προωθεί νέες επιθέσεις
στον νοσηλευτικό κλάδο αλλά και σε
400 γιατρούς των ΤΕΠ, επιχειρεί να
επαναφέρει τους εργολάβους σε διά-
φορους τομείς, ανοίγει το δρόμο για
ΣΔΙΤ μέσα από “δωρεές” ιδιωτών
όπως του Ιδρύματος Νιάρχος. 

Το κλίμα μέσα στα νοσοκομεία

συμπυκνώνει η απόφαση της κοινής
γενικής συνέλευσης των συμβασιού-
χων στο Αττικό (επικουρικοί, εργα-
ζόμενοι με κοινωφελή προγράμματα
ΟΑΕΔ, συμβασιούχοι με ατομικές
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρό-
νου, εργολαβικοί, εργαζόμενοι με
μπλοκάκι ή με συμβάσεις ΕΛΚΕ) την
περασμένη Τετάρτη 20/5. Απαιτούν
τη μονιμοποίηση όλων των συμβασι-
ούχων και προειδοποιούν για γενική
απεργία από τις 10 Ιούνη στο νοσο-
κομείο, αν δεν υπάρξει νομοθετική
ρύθμιση που να ικανοποιεί το αίτημά
τους. «Η απόφαση αυτή, συν η συμ-
μετοχή στην πανυγειονομική απερ-
γία στις 16 Ιούνη, πάρθηκε σε μαζι-
κή συνέλευση που κάλεσαν οι ίδιοι
και στη συνέχεια στήριξε και το Σω-
ματείο», μας είπε ο Σπύρος Στάικος,

ταμίας του Σωματείου Εργαζόμενων
στο Αττικό. «Την επόμενη μέρα, στο
πλαίσιο της στάσης εργασίας της
ΠΟΕΔΗΝ, προχωρήσαμε σε συγκέν-
τρωση και συζήτηση στην πύλη».

«Πίσω από τα χειροκροτήματα, η
κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τις επιθέ-
σεις στα νοσοκομεία», είπε την πε-
ρασμένη Πέμπτη 21 Μάη στο χαιρε-
τισμό του έξω από το Υπουργείο
Υγείας ο Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζομένων
στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας που
καταχειροκροτήθηκε. «Δυο βδομά-
δες πριν εμείς ήμασταν εδώ με τους
σεκιούριτι που ήθελαν να απολύ-
σουν και να φέρουν τους εργολά-
βους, τους Ταξιάρχες μέσα στα δη-
μόσια νοσοκομεία. Τώρα θέλουν να
υποβαθμίσουν τους ΔΕ νοσηλευτές,
να τους κάνουν εργαζόμενους “πα-
σπαρτού” για να καλύψουν τα κενά
των νοσοκομείων, να τους κάνουν
εργαζόμενους λάστιχο. Είναι προ-
κλητικό και έχει ξεσηκώσει μια τερά-
στια θύελλα μέσα στα νοσοκομεία.
Είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν
προσλήψεις, να έχουν μόνο συμβα-
σιούχους που θα τους απολύουν. Γι'
αυτό θέλουν να περάσουν αυτά τα
μέτρα. Και ξέρουμε ότι θέλουν μια
δεξαμενή για να μειώσουν τους μι-
σθούς το επόμενο διάστημα.

Σήμερα δίνουμε το μήνυμα ότι δεν
θα το επιτρέψουμε. Ήδη εμείς έχου-
με προχωρήσει σε καθημερινές συγ-
κεντρώσεις, έχουμε ξεσηκώσει όλο
το νοσοκομείο και είμαστε αποφασι-
σμένοι να κλιμακώσουμε μέχρι τη νί-
κη. Στις 16 του Ιούνη θα πλημμυρί-
σουμε τους δρόμους της Αθήνας για
να μην ξανατολμήσουν να περάσουν
σε τέτοιες επιθέσεις. Κάτω τα χέρια
από τους ΔΕ νοσηλευτές, μονιμοποι-
ήσεις, προσλήψεις, ΒΑΕ. Παλεύουμε
για δημόσια δωρεάν Υγεία. Θα νική-
σουμε, απεργιακά θα τους αναγκά-
σουμε να τα πάρουν όλα πίσω».

Λένα Βερδέ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η συγκέντρωση της 21 Μάη έξω από τις

ΥΠΕ στη Θεσσαλονίκη είχε διπλάσιο κόσμο
από αυτή που έγινε μια βδομάδα νωρίτερα,
παρότι έβρεχε καταρρακτωδώς. Συμμετεί-
χαν εργαζόμενες/οι από όλα σχεδόν τα νο-
σοκομεία της πόλης, ΑΧΕΠΑ, ΨΝΘ, Ιππο-
κράτειο, Γεννηματάς, Θεαγένειο, Άγιος Δη-
μήτριος. Με πανό ήταν και το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων. 

Η αγανάκτηση ξεχείλιζε καθώς είναι μεγά-
λη πρόκληση να κάνεις την ίδια δουλειά στο
νοσοκομείο, με όλες τις ελλείψεις και τις δυ-
σκολίες, και ξαφνικά να σε υποβιβάζουν. Η
αλήθεια είναι ότι αν οι ΔΕ νοσηλεύτριες αρ-
νηθούν να δουλεύουν χωρίς την παρουσία
ΤΕ νοσηλευτριών τα νοσοκομεία θα καταρ-
ρεύσουν. Είναι βασικά μια επίθεση προς
όλες μας, ανεξάρτητα από βαθμίδα.

Γι' αυτό η κινητοποίηση είχε επιτυχία,
πράγμα όχι πάντα εύκολο όταν πρόκειται για
στάση εργασίας. Ακολούθησε μάλιστα πο-

ρεία στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Από το Συντονιστικό Νοσοκομείων χαιρέτισε
ο Γιάννης Κούτρας, μέλος του ΔΣ του Συλ-
λόγου Εργαζόμενων στο Ιπποκράτειο και της
ΕΝΙΘ, που κάλεσε σε κλιμάκωση του αγώνα,
με πρώτο σταθμό της 16 Ιούνη. Στο συγκε-
κριμένο νοσοκομείο πάνω από είκοσι επικου-
ρικοί νοσηλευτές/τριες παλεύουν για την
ανανέωση των συμβάσεων τους που λήγουν

αρχές Ιούνη. Γενικά υπάρχει μεγάλη διάθεση
για αγώνα, τώρα που μιλάμε φτιάχνουμε ένα
πανό με τα αιτήματά μας για να το βάλουμε
στην πύλη του ΨΝΘ. Η οργάνωση από τα κά-
τω, με επιτροπές αγώνα, είναι κρίσιμη και
αυτήν την προσπάθεια κάνουμε παντού.

Κατερίνα Αβραμίδου
ΤΕ νοσηλεύτρια στο ΨΝΘ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Την Τρίτη 26 Μάη πραγματοποιήθηκε κινητοποί-

ηση από τις καθαρίστριες του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων στην είσοδο του
νοσοκομείου με τη στήριξη του Σωματείου Εργα-
ζόμενων. Η κινητοποίηση έγινε ενάντια στις απο-
λύσεις που πρόκειται να γίνουν σε 17 καθαρί-
στριες με πάνω από 20 χρόνια δουλειάς στο νοσο-
κομείο. Από την προϋπηρεσία, η μόνη που τους
αναγνωρίστηκε είναι οι δεκαεννιά μήνες και έμει-
ναν εκτός των αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ.

Την Τετάρτη 27 Μάη θα δώσουν συνέντευξη Τύ-
που και την Πέμπτη 28 Μάη έχουν στάση εργα-
σίας 12μ-1μμ. Συνεργείο της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης συζητήσαμε με τις καθαρίστριες βάζοντας
μπροστά τα αιτήματα για μονιμοποίηση όλων και
μαζικές προσλήψεις με βάση τις ανάγκες των νο-
σοκομείων χωρίς ΑΣΕΠ, την ανάγκη απεργιακής
κλιμάκωσης μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό και
τον πανελλαδικό συντονισμό με την απεργία στις
16 Ιούνη.

Αρετή Κανέλου

Απεργία και Πανελλαδικό 
Συλλαλητήριο 16 Ιούνη

21/5, Συγκέντρωση υγειονομικών στο Υπουργείο Υγείας. Φωτό: Λένα Βερδέ

21/5, Συγκέντρωση υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη.
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Ανατρεπτική
Συσπείρωση
Ηθοποιών 
για δυνατό
σωματείο

Η περίοδος της καραντίνας, των
απαγορεύσεων και η γενικευμένη
κατάσταση πανδημίας έφερε στο

φως παθογένειες που χρονίζουν στον
κλάδο των ηθοποιών και γενικότερα των
επαγγελματιών στις τέχνες και τον πολιτι-
σμό. Έγινε αφορμή να βγει για μια ακόμη
φορά στο φως η κρατική αδιαφορία για
τους εργάτες της τέχνης και η απόλυτη
απαξίωση του πολιτισμού με την ουσια-
στική του έννοια. 

Η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών,
παράταξη της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, σε
όλη αυτή την περίοδο πραγματοποίησε
μια σειρά από ανοιχτές, διευρυμένες τη-
λεδιασκέψεις με δεκάδες ηθοποιούς να
παίρνουν το λόγο και να καταθέτουν τις
αγωνίες και τους προβληματισμούς τους,
οργάνωσε και συμμετείχε στις κινητοποι-
ήσεις.

Υπάρχει ανάγκη να συσπειρωθεί ο κό-
σμος της δουλειάς γύρω από ένα ισχυρό
σωματείο που θα διεκδικήσει δυναμικά τα
αιτήματα του κλάδου. Ένα σωματείο που
θα ανατρέψει τη μεθοδευμένη απαξίωση
του συνδικαλισμού από το κράτος και θα
κερδίσει αυτούς που το αντιμετωπίζουν με
καχυποψία και επιφύλαξη. Είναι πλέον κοι-
νή συνείδηση ότι μόνο μαζικά και συντονι-
σμένα μέσα από κοινούς αγώνες μπορούν
να ξανακερδηθούν όλα όσα χάθηκαν την
δεκαετία της κρίσης και των μνημονίων
αλλά κι όλα εκείνα που χρειάζονται ακόμα
για μπορούν οι εργαζόμενοι στο θέατρο
να αντιμετωπίζονται με την αξιοπρέπεια
που τους πρέπει κι όχι σαν ευκαιριακοί
διασκεδαστές, χομπίστες, παρασιτικοί κη-
φήνες που κάνουν το ψώνιο τους κι έχουν
και την απαίτηση να πληρώνονται γι αυτό.

Εν όψει των επερχόμενων εκλογών του
Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, στις 20 μέ-
χρι τις 25 Ιούνη, η ΑΣΗ σκοπεύει να διεκδι-
κήσει δυναμικά την παρουσία της στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο και να αγωνιστεί για να
διαμορφωθεί ένα ασφαλές και αξιοπρεπές
εργασιακό περιβάλλον για όλους τους συ-
ναδέλφους με μια νέα ΣΣΕ που θα υπερα-
σπίζεται τον εργαζόμενο και τα συμφέρον-
τα του. Καλούμε όλους τους συναδέλφους
ηθοποιούς, κυρίως τους νέους, να συμμε-
τέχουν στην εκλογοαπολογιστική συνέλευ-
ση του ΣΕΗ στις 13 Ιούνη, η οποία έχει τε-
ράστια σημασία στην παρούσα φάση, ώστε
να γίνει σαφές σε ποιο σημείο βρισκόμαστε
και τι χρειάζεται να γίνει ακόμα για να κερ-
δηθούν τα δίκαια αιτήματα του κλάδου.

Βαγγέλης Χατζηνικολάου, 
ηθοποιός, υποψήφιος 

στις εκλογές του ΣΕΗ με την 
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

Νέο συλλαλητήριο καλούσαν οι ομο-
σπονδίες των εκπαιδευτικών το από-
γευμα της Τρίτης 26/5, το έκτο τις τε-

λευταίες 40 ημέρες. Χιλιάδες πλημμύρισαν
ξανά το κέντρο της Αθήνας την περασμένη
Τρίτη 19/5, επαναλαμβάνοντας το συλλαλητή-
ριο – σεισμό της Τετάρτης 13/5.

Από τη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο
Παιδείας στις 16 Απρίλη, εν μέσω απαγόρευ-
σης και με εκπαιδευτικούς και συμπαραστάτες
να τρώνε πρόστιμα, την κινητοποίηση στο Σύν-
ταγμα στις 30 Απρίλη, που παρότι επίσης
έσπασε την απαγόρευση, κανένα κυβερνητικό
χέρι δεν τόλμησε να καταστείλει, μέχρι τα μα-
ζικά συλλαλητήρια που ακολούθησαν, ο κό-
σμος της εκπαίδευσης έχει δείξει κατά χιλιά-
δες την οργή του για τις μεταρρυθμίσεις της
Κεραμέως και τη διάθεσή του να κλιμακώσει
μέχρι τη νίκη. Έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεση
να παλέψει για την απόσυρση του νομοσχεδί-
ου της Κεραμέως και τη λειτουργία σχολείων
που θα τηρούν όλους τους όρους λειτουργίας
προς όφελος της μόρφωσης αλλά και της
υγείας, μαθητών κι εκπαιδευτικών. Με περισ-
σότερους, μόνιμους, δασκάλους και καθηγη-
τές, με λιγότερα παιδιά ανά τάξη, με καλύτερα
σχολεία, χωρίς κάμερες, με περισσότερο προ-
σωπικό καθαρισμού, που θα δουλεύει πληρω-
μένο και με μόνιμη και σταθερή εργασία.

Είναι εφικτή μια τέτοια νίκη. Η Κεραμέως
ήδη πιέζεται από το μπαράζ των κινητοποιήσε-
ων και πετσοκόβει πτυχές της επίθεσης. Δεν
θα ισχύσει ο ηλικιακός “κόφτης” στα ΕΠΑΛ
που επέτρεπε τη φοίτηση σε παιδιά μέχρι 17
ετών, κάνει πίσω από τις εισαγωγικές εξετά-
σεις από το Γυμνάσιο στο Λύκειο όσον αφορά

τα πρότυπα σχολεία, δεν ανεβάζει τον – ήδη
μεγάλο – αριθμό των μαθητών στις τάξεις του
δημοτικού, ενώ μετά τη μεγάλη κατακραυγή
για τις τάξεις “big brother”, το Υπουργείο Παι-
δείας αναγκάστηκε να χαρακτηρίσει “προαιρε-
τική” τη χρήση των καμερών. Ωστόσο αυτές οι
υποχωρήσεις από τη μια επιβεβαιώνουν τη δύ-
ναμη του εκπαιδευτικού κινήματος, από την
άλλη δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. 

Μάχη
Αφενός γιατί μπορεί να τις περάσει ως τρο-

πολογίες σε άσχετα νομοσχέδια σε δεύτερο
χρόνο -όπως έκανε με τις κάμερες- αφετέρου
γιατί η Κεραμέως επιμένει στις βασικές επιλο-
γές του νομοσχεδίου και ελίσσεται για να γλι-
τώσει την κλιμάκωση του αγώνα σε απεργία.
Με τους υγειονομικούς να συνεχίζουν τη μά-
χη για ενίσχυση του ΕΣΥ εξαγγέλοντας νέα
24ωρη απεργία στις 16 Ιούνη, τους εργαζόμε-
νους στις τέχνες να βγαίνουν μαζικά στο δρό-
μο, τους εργαζόμενους στον τουρισμό και
τον επισιτισμό να έχουν το δικό τους αγωνι-
στικό πρόγραμμα, μια απεργιακή κλιμάκωση
στα σχολεία που ήδη βράζουν από οργή, θα
μπορούσε να αναγκάσει την Κεραμέως να βά-
λει το νομοσχέδιο μια και καλή στο συρτάρι
και να κάνει σμπαράλια το “success story”
του Μητσοτάκη σε συνολικό επίπεδο.

Ο βηματισμός των συνδικαλιστικών ηγε-
σιών σε ΟΛΜΕ και ΔΟΕ είναι στην αντίθετη
κατεύθυνση. Ο γύρος γενικών συνελεύσεων

πήγαινε από αναβολή σε αναβολή, το ίδιο και
η συνέλευση προέδρων (παρότι μια σειρά
σύλλογοι κι ΕΛΜΕ έχουν σπάσει την αδρά-
νεια), εισήγηση μέχρι την ώρα που γράφον-
ταν αυτές οι γραμμές δεν είχε κατέβει προς
τις γενικές συνελεύσεις, ενώ η συνέχεια μετά
από δυο απανωτές μαζικές διαδηλώσεις, δεν
ήταν η κλιμάκωση με μια νέα -απεργιακή αυτή
τη φορά- κινητοποίηση, αλλά η πραγματοποί-
ηση μιας απογευματινής πορείας.

Οι Παρεμβάσεις, το σχήμα που συσπειρώ-
νει την αντικαπιταλιστική αριστερά του κλά-
δου, κατεβάζει τη δική του εισήγηση προς τις
γενικές συνελεύσεις η οποία μεταξύ άλλων
προτείνει 48ωρη απεργία με νέες συνελεύ-
σεις για απεργιακή κλιμάκωση και ορισμό
άμεσα της γενικής συνέλευσης των προ-
έδρων ΕΛΜΕ.

“Όχι άλλη αναμονή από τις εκπαιδευτικές
ηγεσίες... 48ωρη απεργία τώρα!” προτείνει
και το Δίκτυο Εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”
που συμμετέχει στις Παρεμβάσεις. Σε ανακοί-
νωσή της μετά το συλλαλητήριο της 19 Μάη
υπογραμμίζει ανάμεσα σε άλλα: “Για να στα-
ματήσουμε τα σχέδια της Κεραμέως και για
να επιβάλουμε τους αναγκαίους όρους… για
ένα δημόσιο σχολείο που όχι μόνο αντέχει
στην πανδημία, αλλά παρέχει και τη δημόσια
εκπαίδευση με τους καλύτερους δυνατούς
όρους χρειάζεται ο κλάδος να μπεί στη σύγ-
κρουση με την Κεραμέως με απεργία.

Διεκδικούμε από τις ομοσπονδίες μας ΟΛ-
ΜΕ-ΔΟΕ γύρο συνελεύσεων και απεργιακή
απόφαση. Να αποφασίσουν σαν πρώτο βήμα
48ωρη απεργία και κλιμάκωση, άμεσα και όχι
τον Ιούνη. ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ να οργανώσουν
συνελεύσεις και να επιβάλουν στην πράξη με
αποφάσεις τους την 48ωρη απεργία άμεσα
σε συντονισμό μεταξύ τους.

Να βάλουμε μπροστά επιτροπές αγώνα,
απεργιακές επιτροπές, επιτροπές αναπληρω-
τών, για να οργανώσουν τις συνελεύσεις και
την απεργία και μαζί με μαθητές, φοιτητές και
γονείς το πανεκπαιδευτικό μέτωπο αγώνα.
Δεν είμαστε μόνοι μας, χιλιάδες εργαζόμενοι
χτυπιούνται από τις ίδιες στην ουσία επιθέσεις
και κατεβαίνουν μαζικά σε αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις και απεργίες. Αυτοί είναι οι γονείς
των μαθητών μας και θα είναι στην συντριπτι-
κή πλειοψηφία, μαζί μας σε αυτό των αγώνα”.

Σ.Μ.

Μαζική ήταν η γενική συνέλευση που έκανε η
ΕΛΜΕ Πειραιά τη Δευτέρα 25/5. Στην πολύωρη

συζήτηση μπήκε όλο το φάσμα των ζητημάτων -οι
επιθέσεις που φέρνει το νομοσχέδιο, η εισαγωγή καμερών στις αίθουσες και η εξ' απο-
στάσεως εκπαίδευση, η επαναλειτουργία των σχολείων χωρίς τις υγειονομικές προϋπο-
θέσεις. 

Συγκλονιστική ήταν και η τοποθέτηση μιας αναπληρώτριας που είπε ότι οι επιλογές της
Κεραμέως σημαίνουν απολύσεις εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία των τοποθετήσεων πρότει-
ναν απεργιακές κινητοποιήσεις και ακούστηκαν φωνές που ξεκαθάρισαν ότι είτε η Κεραμέ-
ως θα κάνει πίσω είτε θα πάμε σε απεργία ακόμα και μέσα στις εξετάσεις. Από τη μεριά
μας οι εκπαιδευτικοί των Παρεμβάσεων και μέσα αυτούς η εκπρόσωπος του Δικτύου “Η
Τάξη μας”, έβαλαν πρόταση για 48ωρη απεργία με προοπτική κλιμάκωσης. Τελικά αποφα-
σίστηκε πρόταση προς την ΟΛΜΕ για 24ωρη απεργία, ενώ η πρόταση για 48ωρη μειοψή-
φησε για ελάχιστες ψήφους. Εγκρίθηκαν ψηφίσματα ενάντια στις εξώσεις προσφύγων στο
Σχιστό κι αλλού και για αλληλεγγύη στον κρατούμενο φοιτητή Βασίλη Δημάκη.

Μαρία Ανδρέου

ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κλιμάκωση μέχρι τη νίκη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

19/5, Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Να κλιμακώσουμε 
με απεργία

Μαζική, δυναμική, αλλά και πιο οργισμένη και
αιχμηρή ενάντια στην κυβέρνηση και το
Υπουργείο Πολιτισμού ήταν η κινητοποίηση

των “εργατών της Τέχνης” την Πέμπτη 21 Μάη, Παγ-
κόσμια Μέρα Πολιτισμού. Τα επιπλέον μέτρα της
Μενδώνη και η τηλεδιάσκεψη που είχε με τους αντι-
προσώπους σωματείων δεν ικανοποίησαν τα αιτήμα-
τα για την επιβίωση τους, αντίθετα έριξε λάδι στη
φωτιά. Ξεκίνησαν με συγκέντρωση και ομιλίες έξω
από το Υπ. Πολιτισμού και συνέχισαν με συλλαλητή-
ριο που πέρασε από το Υπ. Εργασίας και κατέληξε
στη Βουλή. 

Τα σωματεία ήταν το κέντρο αναφοράς για όλο
αυτόν τον κόσμο. Από την εικόνα με τα δεκάδες πα-
νό  σωματείων και τον κόσμο να διαδηλώνει σε κάθε
μπλοκ, “έβγαζε μάτι” ότι δεν ήταν πορεία που συμ-
μετείχαν άτομα ανταποκρινόμενα σε ένα γενικό κά-
λεσμα, αλλά εργαζόμενοι που οργανώθηκαν ανά
κλάδο και επιμελήθηκαν συλλογικά το κατέβασμά
τους. 

Το σύνθημα που μας ενώνει
Η φαντασία δεν έλειψε ούτε αυτή τη φορά. Mουσι-

κοί με κρουστά και πνευστά έδιναν τον τόνο στα
συνθήματα: “Και τώρα το σύνθημα που όλους μας
ενώνει, να φύγει τώρα η Μενδώνη”,  ενώ οι τεχνικοί
της ΣΤΑΖΟΕ φώναζαν “αυτό είναι σωστό, εκδήλωση
δε γίνεται χωρίς τον τεχνικό”. 

Ο Κωνσταντίνος Αλευράς, πρόεδρος του Σωματεί-
ου Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού (ΣΕΧΩΧΟ)
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Το Μητρώο εί-
ναι ένα τραγελαφικό πράγμα έτσι όπως το έχουν
φτιάξει και πρότασή μας είναι να δημιουργηθεί από
την αρχή με τη βοήθεια των σωματείων που ξέρουν
τις ιδιομορφίες στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα”.
“Εργάζομαι πολλά χρόνια στο χώρο χωρίς ένσημα
και ασφάλιση. Αναγκάζομαι να κάνω και άλλες δου-
λειές για να μπορώ να χρηματοδοτώ την τέχνη μου”,
είπε η Άσπα Ανωγιάτη, ηθοποιός-μουσικός. “Εκτός
των άλλων καλλιτεχνικών ιδιοτήτων μου, τα παραδο-
σιακά όργανα που παίζω, το ούτι, το κανονάκι, γρά-
φτηκαν στο Μητρώο ως εκκλησιαστικά όργανα, μό-
νο που στην εκκλησία δεν υπάρχουν όργανα, μόνο
φωνή”. 

“Είμαστε οι πρώτοι που βγήκαμε εκτός λόγω κο-

ρονοϊού και θα είμαστε οι τελευταίοι που θα μπούμε
να δουλέψουμε ξανά”, ανέφερε ο Αντώνης Αντωνά-
κος, ηθοποιός και σκηνοθέτης. “Αν οι εργαζόμενοι
θέλουν να κερδίσουν κάτι, το καταφέρνουν με απερ-
γία διαρκείας και συνεχόμενες κινητοποιήσεις, το
χουμε δει ότι αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Φέτος φαίνε-
ται ότι υπάρχει όρεξη από τους καλλιτέχνες να συμ-
μετέχουν στα κινήματα”. Η Μάχη Αρβανίτη, γενικός
γραμματέας της Ένωσης Τεχνικών Κινηματογράφου
και Τηλεόρασης συμπλήρωσε: “ Ένα καλό πράγμα
που μας έκανε αυτή η πανδημία είναι ότι ο κόσμος
κατάλαβε ότι αν ενωθεί, κάτι θα καταφέρει. Ζωντανά
και δυναμικά σωματεία θα ενώσουν τον κόσμο. Και
είναι μια αλλαγή στο χώρο της Τέχνης που φοριόταν
πολύ το “απολιτίκ”. 

Ο καραγκιοζοπαίκτης Τάκης Κωστιδάκης, γενικός
γραμματέας του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου
Σκιών δήλωσε: “Βαρεθήκαμε να ακούμε ΧΑΜ (Χέρια,
Αποστάσεις, Μάσκες), θέλουμε και ΜΑΜ.  Για πρώτη
φορά έχουμε παρουσία σε πορεία, αυτή η ιστορία
μας έχει συσπειρώσει. Χρειάζεται να συνεχίσουμε
ενωμένοι, δείχνει πολλά αυτή η κινητοποίηση”.   

Η Αγγελική Γουναρίδη, κουκλοπαίχτρια στο Ελληνι-
κό Κέντρο Κουκλοθέατρου, “UNIMA HELLAS” μίλησε
για την αδιαφορία του κράτους απέναντι στους κου-
κλοπαίχτες: “Μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα
γίνεται καταγραφή των κουκλοπαιχτών από μας, όχι
για το υπουργείο και την κυβέρνηση, πάμε να φτιά-
ξουμε και σωματείο για να μπορούμε να τους αντιμε-
τωπίσουμε. Δε θέλουν να μας δώσουν τίποτα, νομί-
ζουν ότι ανοίγουν το Ηρώδειο και είμαστε εντάξει”. 

“Είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στον
αγώνα των εργατών της Τέχνης. Τα σωματεία του
Υπ.Πο. θα έπρεπε να στηρίξουν με στάση εργασίας
την κινητοποίηση εδώ για να μπορέσουν να κατέ-
βουν πιο μαζικά οι εργαζόμενοι του Υπουργείου”,τό-
νισε ο Αντώνης Φώσκολος, υπάλληλος στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού, ενώ ο Μάνος Καρτέρης, μουσικός
και εκπαιδευτικός είπε: “Τόσο δυναμικές κινητοποι-
ήσεις των καλλιτεχνών είναι κάτι πρωτόγνωρο. Θέ-
λουμε αυτή την περίοδο σε όλα τα σωματεία της τέ-
χνης, πέρα από κινητοποιήσεις, να γίνουν γενικές
συνελεύσεις για να ανοίξει ο διάλογος και όλος αυ-
τός ο κόσμος να συζητήσει για τα προβλήματά του”.

Μάνος Νικολάου 

Σε κινητοποίηση την Πέμπτη 28
Μάη στις 11πμ στο Σύνταγμα
καλεί το Συνδικάτο Επισιτισμού-

Τουρισμού. Η “Καμαριέρα – Αντικαπι-
ταλιστική Κίνηση στον Επισιτισμό” ορ-
γανώνει εξορμήσεις για να καλέσει
τους εργαζόμενους στη συγκέντρωση
και να βάλει την πίεση για απεργιακή
κλιμάκωση. 

“Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μη-
τσοτάκης και οι υπουργοί του είναι μια
ανοιχτή πρόκληση ενάντια στην εργα-
τική τάξη. Σημαίνουν ανεργία και κομ-
μένους μισθούς για μας, ενώ τα αφεν-
τικά παίρνουν δώρο 24 δισεκατομμύ-
ρια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχω-
ρά σε άνοιγμα της οικονομικής δρα-
στηριότητας χωρίς να εγγυάται τίποτα
για τους εργαζόμενους και τους φτω-
χούς”, αναφέρει η προκήρυξη της
“Καμαριέρας”.

Αμέσως μετά την αναγγελία των νέ-
ων μέτρων το Συνδικάτο Επισιτισμού-
Τουρισμού πραγματοποίησε συγκέν-
τρωση στο Υπουργείο Εργασίας την
Παρασκευή 22/5 το μεσημέρι. Η πόρ-
τα του Υπουργείου παρέμεινε κλειστή
για τους εργαζόμενους παρά την επί-
μονη προσπάθεια να ανοίξει για να
συζητήσουν τα αιτήματά τους και έτσι
η κινητοποίηση μεταφέρθηκε λίγα μέ-
τρα πιο πέρα στο Ξενοδοχειακό Επι-
μελητήριο, όπου "μπούκαραν" στα
γραφεία, δηλώνοντας ότι δεν θα απο-
χωρήσουν μέχρι να τους δεχτεί το
υπουργείο. Μετά από λίγη ώρα το
Υπουργείο Εργασίας δέχτηκε να κάνει
διαπραγμάτευση με τους συνδικαλι-
στές με μόνη κατάληξη τη δέσμευση
ότι οι εποχικοί ξενοδοχοϋπάλληλοι θα
μπουν στο μηχανισμό στήριξης. 

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν δε-
κάδες εργαζόμενοι από διαφορετι-
κούς χώρους. Μαζικές κινητοποιήσεις
των εργαζόμενων του επισιτισμού έγι-
ναν επίσης τοπικά, όπως στις 20/5 στα
Χανιά, στις 22/5 στην Πάτρα και στις
23/5 στο Περιστέρι.

Πανελλαδικά 10 Ιούνη
Μετά από αυτές τις εξελίξεις η πα-

νελλήνια ομοσπονδία του κλάδου
(ΠΟΕΕΤ) καλεί πανελλαδικό συλλαλη-
τήριο την Τετάρτη 10/6 στις 12 μεσ.
στο Υπ. Εργασίας.

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα
“Από το ”μένουμε σπίτι” στο “γρήγορα
στη δουλειά” για τα κέρδη των λίγων -
Οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και
τον τουρισμό απαντούν” οργάνωσε η
“Καμαριέρα” το απόγευμα του Σαββά-
του 23 Μάη.

Τη συζήτηση άνοιξε η Δάφνη Κακ-
καλή, εργαζόμενη στον επισιτισμό και
μέλος της ΑΡΙΣ: “Στον κλάδο του Επι-
σιτισμού-Τουρισμού, έναν από τους

πιο κερδοφόρους την τελευταία δε-
καετία, με σταθερά εργαζόμενους γύ-
ρω στο ένα εκατομμύριο, βλέπουμε
πρωτοφανείς καταστάσεις. Υπήρξαν
οι εργαζόμενοι με αναστολή σύμβα-
σης με επιδόμα-ψίχουλα και αυτοί που
συνέχισαν να δουλεύουν με εξαντλητι-
κά ωράρια και χωρίς μέτρα προστα-
σίας. Η απάντηση των εργαζόμενων
πρέπει να είναι ότι δεν θα πληρώσου-
με εμείς αυτή την κρίση, αλλά το κε-
φάλαιο που τόσα χρόνια πλουτίζει
στις πλάτες μας. Να προχωρήσουμε
σε κλιμάκωση και αγώνα διαρκείας με
πρώτο μεγάλο σταθμό την κινητοποί-
ηση στις 28/5”. 

Συνέχισε ο Βασίλης Μυρσινιάς, μέ-
λος της “Καμαριέρας”: “Η ΕΛΣΤΑΤ κα-
τέγραψε ότι το μήνα Απρίλη, αντί για
220 χιλιάδες προσλήψεις που έγιναν
πέρσι, έγιναν μόνο 20 χιλιάδες. Είναι
πολύ θετικό ότι από τους ντελιβαρά-
δες μέχρι τους εργαζόμενους στα
εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, όλοι εί-
ναι σε κινητοποίηση. Μεχρι και η Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
στον Επισιτισμό-Τουρισμό που έχει
δεξιά ηγεσία, έχει φτάσει να αντιδρά
σε αυτά τα μέτρα. Το επόμενο διάστη-
μα μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη
απεργία στον κλάδο”.

“Δουλεύω σε ξενοδοχείο στην πα-
ραλία που έχει βγάλει τεράστια κέρ-
δη”, είπε η Χουάνα Σταυριανού. “Μέ-
σω instagram μάθαμε ότι το ξενοδο-
χείο μου ανοίγει 1η Ιουνίου με την
αγωνία από τη δική μας τη μεριά για
το ποιοί θα δουλέψουν γιατί κανείς
από τη διοίκηση δεν έχει μπει στον κό-
πο να μας ενημερώσει. Επίσης, τι γίνε-
ται με τον κόσμο που είναι στην ανερ-
γία μετά το τέλος του επιδόματος και
με το ταμείο ανεργίας να χρειάζεται
50 ένσημα; Σε αυτές τις συνθήκες δεν
θα μπορέσει κανείς να μπει.”

“Αυτό που ψελίζει η κυβέρνηση ότι
θα δώσει μέσω voucher κοινωνικό
τουρισμό σε κάποιο κόσμο, πρέπει να
γίνει καθολικό, να καλύπτει τα εισιτή-
ρια και όλη τη διαμονή για να μπορεί ο
κόσμος που θα μείνει άνεργος να κά-
νει διακοπές, αλλά και να ανοίξουν ξε-
νοδοχεία ώστε να δουλέψει παραπά-
νω κόσμος”, είπε ο Μιχάλης, εργαζό-
μενος στον επισιτισμό. 

Ο Τάσος Αναστασιάδης, από το
Συντονισμό Εργατικής Αντίστασης τό-
νισε. “Χρειάζεται οι δυνάμεις της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς να σπρώ-
ξουν σε απεργιακή κατεύθυνση. Από
Δευτέρα η πλειοψηφία των μαγαζιών
με κάποιο τρόπο θα ανοίξει και χρει-
άζεται με εξορμήσεις να μεταφέρουμε
το μήνυμα της κινητοποίησης της
Πέμπτης 28 Μάη και της ανάγκης για
απεργιακή κλιμάκωση”.

ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Συσπειρωμένοι στα σωματεία
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Σε συνέντευξη Τύπου καλεί την Πέμπτη
28 Μάη, στις 2μμ, έξω από το καμπ
Ελαιώνα η ΚΕΕΡΦΑ με θέμα “Όχι στις

εξώσεις 9.000 προσφύγων από τα καμπ και
τα σπίτια - Στέγαση για όλους μέσα στις πό-
λεις”. Στις 31 Μάη, ημερομηνία που η κυβέρ-
νηση απειλεί να προχωρήσει στις εξώσεις η
ΚΕΕΡΦΑ θα πραγματοποιήσει πανελλαδικά
εξορμήσεις στα καμπ.

Στη συνέντευξη (θα μεταδοθεί ζωντανά και
στο Facebook στη σελίδα της ΚΕΕΡΦΑ) στην
οποία θα ανακοινωθεί η πραγματοποίηση με-
γάλης αντιρατσιστικής συγκέντρωσης στην
Αθήνα μέσα στον Ιούνη με αιτήματα άσυλο,
στέγη, χαρτιά σε πρόσφυγες και μετανάστες,
θα μιλήσουν πρόσφυγες από τα καμπ Ελαι-
ώνα-Σχιστού, ο Γιώργος Τσιάκαλος, ομότιμος
καθηγητής Παιδαγωγικής ΑΠΘ, ο Θανάσης
Καμπαγιάννης, μέλος δ.σ. του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθήνας, ο Δημήτρης Πολυχρονιά-
δης, μέλος δ.σ. της Διδασκαλικής Ομοσπον-
δίας Ελλάδος και δημ.σύμβουλος Αμαρουσί-
ου, η Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτε-
κτονικής και μέλος της καμπάνιας “Εκκενώ-
στε τα κάμπ, οι πρόσφυγες σε σπίτια και ξε-
νοδοχεία”, ο  Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας, ο Τζαβέντ Ασλάμ από την Πακιστανι-
κή Κοινότητα Ελλάδος “η Ενότητα”, η Μισέλ
από την Κοινότητα Καμερούν στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ:
“Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει
σε εξώσεις 9000 προσφύγων, οι οποίοι έχουν
πάρει άσυλο και βρίσκονται σε καμπ και σπί-
τια του προγράμματος ΕΣΤΙΑ αποτελεί εφαρ-
μογή μιας άκαρδης ρατσιστικής πολιτικής
που συναντά την κατακραυγή όλων. Ήδη, ερ-
γαζόμενοι στα καμπ, στην ΕΑΤΑ και άλλες
ΜΚΟ αντιδρούν σε αυτό το σχέδιο”.

Την Παρασκευή 22 Μάη συνεδρίασε διαδι-
κτυακά το Συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ με βασι-
κό θέμα την αντιμετώπιση των εξώσεων, με

συμμετοχή αγωνιστών-τριών από όλη την Ελ-
λάδα, κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων
από τα camp. Αποφασίστηκε μαζική καμπάνια

ενάντια στις εξώσεις με ψήφισμα που ήδη κυ-
κλοφορεί (δείτε δίπλα) με στόχο το αίτημα να
κερδίσει μαζική υποστήριξη από σωματεία,
δήμους, κινήσεις, άτομα και φορείς -καθώς
και τύπωμα προκήρυξης και αφίσας. Συζητή-
θηκε η ανάγκη  να υπάρξει σε κάθε Δήμο διεκ-
δίκηση για σπίτια, ξενοδοχεία, ακίνητα για τη
στέγαση των προσφύγων αξιοποιώντας το πα-
ράδειγμα της κινητοποίησης και το διεκδικητι-
κό πλαίσιο που τέθηκε την προηγούμενη Δευ-
τέρα στη σχετική κινητοποίηση που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δήμο Αθήνας. 

Επίσης τέθηκε σαν στόχος να υπάρξει σε
κάθε καμπ οργάνωση των ίδιων των προσφύ-
γων και των μεταναστών και μια επιτροπή
που θα ενημερώσει και θα καταλήξει σε από-
φαση καταδίκης αυτών των επιθέσεων με ένα
απλό και συγκεκριμένο αίτημα: Κανένας πρό-
σφυγας δεν θα φύγει από τα καμπ αν δεν έχει
εξασφαλιστεί ασφαλής μεταφορά και στέγα-
ση σε σπίτια και ξενοδοχεία μέσα στις πόλεις
και με όλες τις απαραίτητες δυνατότητες για
πρόσβαση σε σχολεία και νοσοκομεία. 

Σε ηχητικό μήνυμα που έφτασε στην ΚΕΕΡΦΑ από κρατούμενους
μετανάστες στο κέντρο κράτησης Παρανεστίου Δράμας καταγ-
γέλλεται ότι “στον Μοχάμεντ Ραφίκ ανακοινώθηκε από τη διοί-

κηση ΠΡΟΚΕΚΑ Παρανεστίου ότι θα αφεθεί ελεύθερος. Όταν βγήκε
από το κέντρο κράτησης, τον πλησίασαν αστυνομικοί και του είπαν να
μπει σε ένα συγκεκριμένο λεωφορείο. Διαπίστωσε ότι αυτό πήγαινε
στον Έβρο αντί για Θεσσαλονίκη, που ήθελε να πάει για να κατέβει με
το τρένο στην Αθήνα, όπου ζούσε για πολλά χρόνια και είχε δύο κατα-
στήματα στην οδό Αχαρνών. Με τη βία τον μετέφεραν ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛ-
ΛΟΥΣ στο ποτάμι του Έβρου, απ΄όπου τους πέρασαν με βάρκα απέ-
ναντι στην Τουρκία. Ο Μοχάμεντ Ραφίκ ήταν πλέον νεκρός... Ο Μοχά-
μεντ Ραφίκ κατάγεται από το Μπαγκλαντές. Είναι υπήκοος του Πακι-
στάν, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, που μας έχουν σταλεί από
τους φίλους του, οι οποίοι τον αναζητούσαν με αγωνία. Διέμενε αρκε-
τά χρόνια στην Ελλάδα και είναι πατέρας πέντε παιδιών”.

Η ΚΕΕΡΦΑ απαιτεί να χυθεί άπλετο φως στην δολοφονία του Μοχά-
μεντ Ραφίκ που φυσικά δεν είναι η μόνη. Στο προηγούμενο φύλλο της
Εργατικής Αλληλεγγύης χαρακτηρίσαμε την πολιτική των παράνομων
επαναπροωθήσεων της ελληνικής κυβέρνησης “εξπρές του μεσονυχτί-
ου”. Οι αποκαλύψεις που έρχονται καθημερινά πλέον στο φως της δη-
μοσιότητας επιβεβαιώνουν απόλυτα αυτόν τον τίτλο. Επιπλέον, η στά-
ση των εκπροσώπων της κυβέρνησης από τον Πέτσα μέχρι τον Μητα-
ράκη να “διαψεύδουν” τις εκατοντάδες πλέον καταγγελίες  ως τουρκι-
κή “ανθελληνική προπαγάνδα” μπορεί να καταπίνεται αμάσητη από τα

παπαγαλάκια τους στα ελληνικά ΜΜΕ αλλά έχει αρχίσει πλέον να
εξοργίζει οργανώσεις και διεθνή μέσα που μετά από κάθε διάψευση,
ψάχνουν το ζήτημα όλο και περισσότερο.

Έτσι η Deutsche Welle, μαζί με το ολλανδικό Trouw, το Lighthouse
Reports και το Bellingcat συνεργάστηκαν για να πραγματοποιήσουν
έρευνα στην Τουρκία προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις καταγγελίες
που έχουν γίνει σε ελληνικά μέσα -και στην Εργατική Αλληλεγγύη- για
τις παράνομες επαναπροωθήσεις που γίνονται στα νησιά και στον
Έβρο. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες έρευνες από ρεπόρτερ του Der
Spiegel, του BBC και άλλων μέσων. 

Η Deutsche Welle πήρε συνέντευξη από τον 22χρονο Μπακτιάρ που
“τον κλώτσησαν προτού τον ρίξουν στην καρότσα ενός φορτηγού που
τον μετέφερε στον Έβρο για να επιβιβαστεί μαζί με δεκάδες άλλους
σε σχεδίες που τους πέρασαν στην Τουρκία”. 

Ο Τζούμα ήταν ανάμεσα στους πρόσφυγες που στις 28 Απριλίου
έφτασε στη Σάμο για να επαναπροωθηθούν παράνομα στην Τουρκία:
τους φόρτωσαν σε liferaft και τους έσυραν προς τα τουρκικά ύδατα
όπου άφησαν τη σχεδία ελεύθερη στην ανοιχτή θάλασσα με ένα ελλη-
νικό μηχανοκίνητο σκάφος να κάνει μανούβρες τριγύρω από την βάρ-
κα προσπαθώντας να τους σπρώξει προς τα τουρκικά ύδατα. 

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι οι παράνομες επαναπροωθήσεις με
liferaft είχαν προταθεί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον Βελόπου-
λο τον Νοέμβρη του 2019 όπου εκθείαζε τις αντίστοιχες πρακτικές του
Αυσταλιανού Λιμενικού στην ΕΡΤ...
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της

η ΚΕΕΡΦΑ από τις γειτονιές του Πει-
ραιά: “Συγκροτήθηκε επιτροπή των
προσφύγων μέσα στο Σχιστό η οποία
μαζεύει υπογραφές διεκδικώντας οτι
δεν θα φύγει ούτε ένας πρόσφυγας από
εκεί αν δεν έχει εξασφαλιστεί η στέγα-
ση του. Διεκδικούμε να ακυρωθούν οι
μαζικές εξώσεις. Η ΚΕΕΡΦΑ και η Επι-
τροπή των προσφύγων σε συντονισμό
με σωματεία και αντιρατσιστικές και αν-
τιφασιστικές συλλογικότητες καλούμε
σε ανοιχτή συγκέντρωση την άλλη Κυ-
ριακή 31 Μάη στην κεντρική είσοδο του
καμπ στο Σχιστό”. Ήδη απόφαση συμ-
μετοχής έχει πάρει η ΕΛΜΕ Πειραιά. 

ΨΗΦΙΣΜΑ
• Όχι στις εξώσεις προσφύγων από τα καμπ
και από τα σπίτια στις γειτονιές.
• Άσυλο, χαρτιά, στέγαση σε σπίτια και ξε-
νοδοχεία μέσα στις πόλεις για όλες και
όλους!

Στις 31 Μάη, όσοι πρόσφυγες έχουν πάρει
άσυλο, θα πεταχτούν στο δρόμο αφού η κυ-
βέρνηση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τους
Δήμους, προχωράνε σε εξώσεις από τα καμπ
και από τα σπίτια, στα οποία φιλοξενούνται.

Στο δρόμο θα βρεθούν πάνω από 300 πρό-
σφυγες που διαμένουν στον Ελαιώνα και δε-
κάδες από το Σχιστό, τη Ριτσώνα, την Ελευ-
σίνα και αλλού. Ανάμεσά τους άτομα που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως ανάπηροι
και γυναίκες μόνες με παιδιά, πολλά από τα
οποία φοιτούν σε σχολεία. 

Ακόμη περισσότεροι θα πεταχτούν έξω
από σπίτια που διαχειρίζεται η Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ σε συνεργασία με ΜΚΟ. Έχει
ήδη ξεκινήσει αυτό καθώς μετά από πιέσεις
και απειλές που ασκούνται σε βάρος των
προσφύγων, αναγκάζονται να εγκαταλείπουν
τα σπίτια που διαμένουν νωρίτερα και από τις
31 Μάη.

Η κυβέρνηση επιθυμεί να μεταφέρει πρό-
σφυγες από τα νησιά σε στρατόπεδα – φυ-
λακές στην ενδοχώρα και γι’ αυτό θέλει να
πετάξει στο δρόμο όσους κατάφεραν να πά-
ρουν άσυλο και διαμένουν σε καμπ. Πρόκει-
ται για μια άκαρδη ρατσιστική πολιτική που
θα γεμίσει τις πλατείες και τα πάρκα με
άστεγους και φτωχούς. 

Η ένταξη των προσφύγων σημαίνει πρό-
σβαση στο δικαίωμα στην εργασία, την Παι-
δεία και την Υγεία και όχι εγκατάλειψη στο
δρόμο. Αντί να σπαταλάει η κυβέρνηση και η
ΕΕ δισεκατομμύρια για επιχειρήσεις σκούπα
της ΕΛΑΣ, για την απομόνωση στα νησιά με
νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για τις κατα-
διώξεις προσφύγων στο Αιγαίο και τον Έβρο
οδηγώντας σε πνιγμούς προσφύγων, για μα-
ζικές απελάσεις και παράνομες «επαναπρο-
ωθήσεις» στη Βόρεια Ελλάδα, θα έπρεπε να
διαθέσει κονδύλια για να ζουν αξιοπρεπώς
στις γειτονιές μας, για να πάνε όλα τα προ-
σφυγόπουλα στα σχολεία και να έχουν όλοι
πρόσβαση στη Υγεία.

Διεκδικούμε να ακυρωθούν οι μαζικές εξώ-
σεις. Να κλείσουν οι Μόριες και οι Αμυγδα-
λέζες.   Να εξασφαλιστεί στέγαση για όλους
σε σπίτια και σε δομές μέσα στις γειτονιές,
αξιοποιώντας τα κτίρια του ΕΦΚΑ, των Δή-
μων και του δημοσίου.

Διεκδικούμε ο Δήμος της Αθήνας και όλοι
οι Δήμοι να ανοίξουν τώρα προγράμματα
κοινωνικής κατοικίας για όλους, άστεγους,
πρόσφυγες, Ρομά.

Οι  πρόσφυγες και οι μετανάστες να πάρουν
χαρτιά και άσυλο τώρα. Να έχουν δικαίωμα
στην εργασία. Χωράμε όλοι! Οι πρόσφυγες
και οι μετανάστες είναι καλοδεχούμενοι!

Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που κα-
λεί η ΚΕΕΡΦΑ, οι επιτροπές προσφύγων από
τα καμπ, οι κοινότητες μεταναστών και οι ερ-
γαζόμενοι στο προσφυγικό.

Καμπάνια ενάντια στις εξώσεις προσφύγων

Εγκληματικές επαναπροωθήσεις

18/5, Κινητοποίηση της ΚΕΕΡΦΑ ενάντια στις εξώσεις προσφύγων. Φωτό: Γιώργος Πίττας
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Βιομηχανία
απόρριψης
αιτήσεων ασύλου

Σε βιομηχανία απορρίψεων ασύλου εν μέσω
πανδημίας έχει προχωρήσει η ελληνική κυ-
βέρνηση ενώ την ίδια στιγμή προσπαθούν

με πρόστιμα να εμποδίσουν τους αιτούντες άσυ-
λο να βρουν δικηγόρους προκειμένου να προ-
σφύγουν ενάντια στην απόρριψη μέσα στα
ασφυκτικά χρονικά όρια που προβλέπει η νέα νο-
μοθεσία του Μηταράκη. 

Όπως καταγγέλλει σε ανακοίνωση που εξέδω-
σε η οργάνωση νομικής υπεράσπισης προσφύ-
γων και μεταναστών HIAS Eλλάδας: "Οι οδηγίες
για την επανέναρξη της λειτουργίας της Υπηρε-
σίας Ασύλου οδηγούν σε καταστρατήγηση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων/ουσών
άσυλο στη Λέσβο... Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια
της αναστολής, επιδόθηκαν από το Περιφερειακό
Γραφείο Ασύλου Λέσβου απορριπτικές αποφά-
σεις σε 1.789 αιτούντες/ούσες διεθνή προστασία
(τουλάχιστον 1.400 σε πρώτο βαθμό), οι οποίοι
καλούνται να υποβάλουν προσφυγή μέχρι και τις
28 Μαΐου, μολονότι, παρά την αντίθετη πρόβλεψη
του Νόμου 4636/2019 και του σχετικού ενωσια-
κού δικαίου, δεν παρέχεται από το ΠΓΑ Λέσβου
δωρεάν νομική βοήθεια για τη σύνταξη του απα-
ραίτητου πλέον σχετικού δικογράφου. Μάλιστα,
λόγω των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας των
αιτούντων άσυλο στο ΚΥΤ Μόριας λόγω της παν-
δημίας, επιβλήθηκαν ήδη πρόστιμα των 150 ευρώ
από τις Αστυνομικές Αρχές σε άτομα που μετέβη-
σαν στην πόλη της Μυτιλήνης προς αναζήτηση
δωρεάν νομικής συνδρομής από οργανώσεις της
Κοινωνίας των Πολιτών...

Καταστρατήγηση δικαιωμάτων
Τέλος, η HIAS Ελλάδος εκφράζει την ανησυχία

της ότι οι προαναφερθείσες πρακτικές, οι οποίες
οδηγούν σε καταστρατήγηση θεμελιωδών δικαιω-
μάτων και βασικών αρχών τόσο του ελληνικού όσο
και του ενωσιακού και διεθνούς δικαίου φαίνεται
να εντάσσονται στο πλαίσιο πρόσφατων εξαγγε-
λιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
σχετικά με την πρόθεση άμεσης επιστροφής
11.000 αιτούντων/ουσών άσυλο στην Τουρκία". 

"Επιβάλλουν πρόστιμα 150 ευρώ στους ανθρώ-
πους που δεν έχουν άλλη επιλογή από το να με-
ταβούν στην πόλη για να βρουν νομική βοήθεια ή
να βρουν γιατρούς" κατήγγειλε σε συνέντευξη
στην ιστοσελίδα stonisi.gr, η δικηγόρος της ομά-
δας για νομική βοήθεια προσφύγων Έφη Δούση.
Όπως ανέφερε στο Έθνος: "Εδώ συμβαίνει το
εξής παράδοξο: Ζητούνται από τους ανθρώπους
αυτούς ενέργειες που απαιτούν την έξοδό τους
από το ΚΥΤ, και μάλιστα σε ασφυκτικές προθε-
σμίες, χωρίς όμως να τους δίνουν την άδεια να το
κάνουν. Για να εξέλθει κάποιος από το ΚΥΤ το δη-
λώνει στην αστυνομία και παίρνει άδεια, η οποία
όμως δεν είναι έγγραφη. Οι ελεγκτές αστυνομικοί
στην πόλη δεν το ξέρουν. Κάποιοι ίσως να μην
την είχαν ζητήσει, αλλά η τυπολατρική προσέγγι-
ση δε νομίζω ότι βοηθάει σε τέτοιες περιπτώ-
σεις...Τη Δευτέρα επιβλήθηκαν 14 πρόστιμα των
150 ευρώ. Ανάλογα πρόστιμα είχαμε και την προ-
ηγούμενη περίοδο. Γνωρίζω περίπτωση –για την
οποία έχω κάνει αναφορά στο Συνήγορο του Πο-
λίτη- με πρόστιμο σε έναν άνθρωπο που πήγαινε
στο νοσοκομείο να δει τη νοσηλευόμενη γυναίκα
του και είχε στα χέρια του έγγραφο του νοσοκο-
μείου που το πιστοποιούσε».

Δύο γεγονότα της προηγούμενης βδο-
μάδας ήρθαν να αναδείξουν το ρατσι-
στικό ντελίριο που έχει καταλάβει την

κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το πρώτο πέρασε
στα ψιλά. Την ίδια στιγμή που όλη η χώρα
“ανοίγει” με κοινή τους απόφαση και χωρίς
να εξηγούν καν τους λόγους οι υπουργοί
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανά-
στευσης και Ασύλου αποφάσισαν την παρά-
ταση μέχρι τις 7 Ιουνίου των περιοριστικών
μέτρων κυκλοφορίας σε ΚΥΤ και δομές φιλο-
ξενίας σε όλη τη χώρα. Όπως αναφέρει η λι-
τή ανακοίνωσή τους τα μέτρα ισχύουν και
για τις δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χω-
ρών στη Ριτσώνα, τη Μαλακάσα και το Κου-
τσόχερο Λάρισας”.

Μέσω των παρατάσεων η κυβέρνηση επι-
χειρεί μια ντε φάκτο μετατροπή των ΚΥΤ και
των camp  σε κλειστές δομές και μάλιστα σε
μια περίοδο που οι αιτούντες άσυλο στη Μό-
ρια είναι αναγκασμένοι να βγουν έξω για να
βρουν δικηγόρους προκειμένου να προσφύ-
γουν ενάντια στη βιομηχανία απορρίψεων
ασύλου που έχει στήσει η ίδια η κυβέρνηση.
Καθόλου τυχαία δεν είναι λοιπόν η επιλογή
των νέων διοικητών σε “δομές” στη Βόρεια
Ελλάδα. Όχι γιατί οι περισσότεροι από αυ-
τούς είναι στελέχη της ΝΔ που ήταν και το
αναμενόμενο. Αλλά κυρίως γιατί βρίσκεται
σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την πολιτική
της κυβέρνησης ΝΔ για κλειστά στρατόπεδα
συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών -
είτε “δομές”  είτε “καμπ” είτε “ΚΥΤ” κατ ευ-
φημισμό τα ονομάζουν- με αρκετούς από αυ-

τούς να είναι απόστρατοι αξιωματικοί.
Διοικητής στο Κουτσόχερο, ας πούμε, είναι

ο  Απόστολος Παπαπαρίσης, απόστρατος
αξιωματικός της Αεροπορίας, που έχει δηλώ-
σει ότι θεωρεί «τα ερημικά νησιά πιθανή λύση
για το προσφυγικό ζήτημα, για να δοθεί το
μήνυμα ότι δεν είναι επιθυμητοί όσοι έρχον-
ται στη χώρα μας». Αλλά αυτή, εν τέλει, έχει
καταλήξει να είναι και η επίσημη γραμμή της
ΝΔ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο νέος διοι-
κητής στη δομή φιλοξενίας στο Κλειδί του
Δήμου Σιντικής Σερρών, Βασίλης Νικηφόρου
που ήταν ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους
όταν τον περασμένο Μάρτιο η κυβέρνηση εί-
χε ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσει δομή
στη Ροδόπολη Σιντικής! 

Αποτροπιασμός
Αλλά η επιλογή που εύλογα δημιουργεί τον

μεγαλύτερο αποτροπιασμό είναι αυτή που ήρ-
θε στο φως μετά από καταγγελία του Γ. Καμί-
νη και αφορά στον Χρήστο Τσιαχρή, συγγρα-
φέα του βιβλίου «Μιναρέδες: Οι Λόγχες του

Ισλάμ στην Ευρώπη» από τις εκδόσεις Θούλη,
γνωστές για την έκδοση έργων του Χίτλερ και
του Γκέμπελς (και των οποίων το όνομά προ-
έρχεται από μυστική εταιρεία του Μεσοπολέ-
μου, από την οποία κατάγεται ο πυρήνας του
χιτλερικού κόμματος και τα Ες Ες). 

Όπως γράφει ο Δημήτρης Ψαρράς στην
ΕφΣυν: “Ο ίδιος ο κ. Τσιαχρής έχει αναρτήσει
στο διαδίκτυο το υλικό αυτών των «παρουσιά-
σεων» του βιβλίου του, όπου δεσπόζουν οι
αφίσες του ΛΑΟΣ, του λεπενικού Ελληνικού
Μετώπου και βέβαια της Χρυσής Αυγής με το
ίδιο αίτημα: «όχι στο τζαμί»... Ο κ. Τσιαχρής
διακηρύσσει ότι το «Ισλάμ είναι ασύμβατο με
τον δυτικό πολιτισμό»...  Για τον κ. διοικητή
δεν υπάρχει κανείς αποδεκτός μουσουλμά-
νος: «Το Ισλάμ αποτελεί απειλή για την εθνική
και τη διεθνή ασφάλεια, διότι το Ισλάμ είναι
μία επιθετική θρησκεία. Όσο κι αν προσπα-
θείς να εντάξεις κάποιον που είναι μουσουλ-
μάνος, κατά τη γνώμη μου δεν θα καταφέρεις
κάτι...  Κάποιες κρατικές αρχές, η αστυνομία,
σε κάποια εγχειρίδια που έχει εκδώσει, λέει
ότι είναι άλλο το Ισλάμ και άλλο ο κακός ισλα-
μισμός... Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να κα-
ταλάβουμε -και οι κρατικές αρχές και όλοι- ότι
το Ισλάμ είναι ένα». 

Σε αυτόν τον κήρυκα του ρατσιστικού μί-
σους ανέθεσε ο Μηταράκης τη διοίκηση
ενός στρατοπέδου του οποίου οι διαμένον-
τες είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία
Μουσουλμάνοι! Στην ανεπίσημη απάντηση
που κυκλοφόρησε στα μέσα, «κύκλοι του
υπουργείου Μετανάστευσης» ενημερώνουν
ότι «ο Χρήστος Τσιαχρής είναι εν ενεργεία
στρατιωτικός Δικαστής, θέση από την οποία
προτίθεται να παραιτηθεί... » 

Φυσικά η απάντηση είναι ότι θα έπρεπε να
είχε ήδη παυθεί. Αλήθεια με ποια κριτήρια
καλείτο ο συγκεκριμένος δικαστής να δικά-
σει περιπτώσεις σε ένα στράτευμα από τις
γραμμές του οποίου έχουν περάσει χιλιάδες
μουσουλμάνοι με ελληνική υπηκοότητα; 

Γιώργος Πίττας

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ  Όχι στο ρατσισμό
Σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης καταγγέλλει τις απαράδεκτες δηλώ-

σεις του δημάρχου Θερμαϊκού Γιώργου Τσαμασλή. Όπως αναφέρει: “Ο εκλεκτός
της ΝΔ, γνωστός από τη ρητορεία του ενάντια στους Ρομά, έβαλε αυτή τη φορά στο
στόχαστρο τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι με πρωτοβουλία του ξενοδοχείου της περιοχής αρνήθηκε τε-
λικά να δεχτεί τα ανήλικα προσφυγόπουλα που αποτελούν σύμφωνα με τον δήμαρχο
απειλή για «αλλοίωση του πληθυσμού»!  Η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης καλεί τους εργαζόμε-
νους και τη νεολαία της πόλης να υπερασπιστούμε τους πρόσφυγες απέναντι στις προ-
κλήσεις της κυβέρνησης και κάθε Δημάρχου που πλειοδοτεί στη ρατσιστική υστερία”.

Φυλακές προσφύγων!
Με καραντίνα 
και ακροδεξιούς
διοικητές

Κινητοποίηση προσφύγων στη Μυτιλήνη



Πως είναι δυνατόν η πιο πλούσια χώρα 
στον πλανήτη να μετράει αυτή τη στιγμή τους
περισσότερους νεκρούς από τον κορονοϊό; 

Σήμερα είχαμε ακόμη μια μέρα με εκατοντά-
δες νεκρούς από τον κορονοϊό στις ΗΠΑ και
αύριο-μεθαύριο ο συνολικός αριθμός θα ξεπε-
ράσει τις 100.000.  

Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε μια σει-
ρά από θεμελιώδη ζητήματα που χαρακτηρί-
ζουν τον αμερικάνικο καπιταλισμό: Τις βαθιές
ταξικές αντιθέσεις, το τεράστιο χάσμα μεταξύ
πλουσίων και φτωχών. Το ρατσισμό απέναντι
στους μαύρους, τους λατινοαμερικάνους, τους
μετανάστες, τους ιθαγενείς Αμερικάνους. Το
ότι δεν υπάρχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη -
καθώς ούτε το λεγόμενο Οbamacare καλύπτει
μια σειρά από υπηρεσίες και φάρμακα που κα-
λείται να πληρώσει η εργατική οικογένεια και
αναλογούν σε χιλιάδες δολάρια τον χρόνο.
Ενώ 27 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλες τις ΗΠΑ
εξακολουθούν να είναι σήμερα εντελώς ανα-
σφάλιστοι.

Τι έκανε η κυβέρνηση Τραμπ για να προετοι-
μάσει τη χώρα για την πανδημία; Στην αρχή
έπαιξε το ρατσιστικό χαρτί, ότι ο κορονοϊός εί-
ναι ένα «κινέζικο πρόβλημα», δεν μας αφορά,
δεν θα έρθει εδώ. Σιγά σιγά και ιδιαίτερα μόλις
η κατάσταση στην Ιταλία έγινε σοβαρή αναγκά-
στηκε να αλλάξει στάση αλλά δεν έκανε τίποτε
στην πράξη.

Για βδομάδες στην αρχή της επιδημίας δεν
υπήρχαν καθόλου τεστ. Δεν αγόρασαν τεστ,
μετά έφτιαξε η κυβέρνηση κάποια που αποδείχ-
θηκαν αναξιόπιστα - και όταν άρχισαν να υπάρ-
χουν ήταν τόσο λίγα που μπορούσε να κάνει
ίσα-ίσα ο κόσμος που ήταν άρρωστος. Μέχρι
και τα μέσα Μαρτίου οι γιατροί και οι νοσοκό-
μοι δεν μπορούσαν να κάνουν τεστ, δεν υπήρ-
χαν. Δεν είχαν καθόλου μάσκες, όχι τις ειδικές
μάσκες, τις απλές μάσκες. Άμα είχες να αγορά-
σεις, αγόραζες. Είναι τρομακτικό αυτό.  Οι ερ-
γαζόμενοι των νοσοκομείων έκαναν διαμαρτυ-
ρίες έξω από τα νοσοκομεία, μόνο στο Μπρονξ
είχαμε δύο τέτοιες κινητοποιήσεις. 

Η κυβέρνηση επίσης δεν ήθελε να κλείσουν
τα σχολεία. Μην ανησυχείτε «τα παιδιά δεν τα
πιάνει» ήταν το μοτίβο. Βέβαια τα ιδιωτικά σχο-
λεία έκλεισαν κατευθείαν ενώ τα δημόσια σχο-
λεία παρέμειναν ανοιχτά. Ούτε η κεντρική ούτε
η τοπική κυβέρνηση ήθελαν να τα κλείσουν και
όταν το αποφάσισαν τσακώνονταν μεταξύ τους
για το ποιος έχει την δικαιοδοσία να το κάνει.
Δεν έκλεισαν τη συγκοινωνία και όπως μαθαί-
νουμε σήμερα, η μεγαλύτερη μετάδοση του ιού
γινόταν στο Μετρό. 

Υπήρχαν τηλεφωνικές γραμμές  που μπορού-
σε να πάρει κανείς αλλά του έλεγαν μείνε σπίτι
επειδή δεν υπήρχαν κρεβάτια για τον κόσμο.
Έβλεπες από πολύ νωρίς, στην δεύτερη, τρίτη
βδομάδα του Μαρτίου ότι δεν είχαν χώρο ούτε
τους νεκρούς να βάλουν, είχαν βάλει έξω από
τα νοσοκομεία φορτηγά ψυγεία για να βάζουν
τα πτώματα. Στον κόσμο που έφτανε άρρω-
στος, δεν του χρέωναν το τεστ αλλά του έλε-
γαν ότι αν χρειαστεί να μπει για νοσηλεία θα
πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του. Μια,
δύο μέρες στο νοσοκομείο είναι χιλιάδες δολά-
ρια και πολύς κόσμος απλά δεν πήγαινε γιατί
φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. 

Υπάρχει βέβαια και η κατηγορία των μετανα-
στών, κυρίως λατινοαμερικάνων, που δεν έχουν
χαρτιά. Με το κυνηγητό επί προεδρίας Τραμπ
να έχει ενταθεί υπάρχουν περιπτώσεις που το
I.C.E (η υπηρεσία που κυνηγάει τους παράνο-
μους μετανάστες) πήγε και τράβαγε τους μετα-

νάστες έξω από τα νοσοκομεία για να τους
απελάσει ενώ ήταν άρρωστοι με κορονοϊό! Με
αυτού του είδους την τρομοκρατία άρρωστοι
μετανάστες χωρίς χαρτιά δεν πήγαιναν στα νο-
σοκομεία με αποτέλεσμα η επιδημία να εξα-
πλώνεται. 

Η χώρα δεν προετοιμάστηκε και αυτό βαραί-
νει την κεντρική κυβέρνηση αλλά και τις τοπι-
κές κυβερνήσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας
της Νέας Υόρκης, ο Κουόμο, που ανήκει στους
δημοκρατικούς και ο Ντε Μπλάζιο ο δήμαρχος
της πόλης έχουν πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες.
Παρουσιάζουν οι Δημοκρατικοί τον Κουόμο σαν
το λογικό «ήρωα» απέναντι στην παράνοια του
Τραμπ. Αλλά ο Κουόμο έχει μια μεγάλη ιστορία
περικοπών στις δαπάνες στον χώρο της Υγείας.
Σήμερα δηλώνει ότι μας λείπουν 20.000 κρεβά-
τια αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 20.000
κρεβάτια πριν 12-15 χρόνια υπήρχαν - και τα
έχει κόψει.  Και σήμερα ακόμη, μια απλή μάσκα
κοστίζει 2 δολάρια, πόσες μπορείς να αγορά-
σεις;

Πως εκφράστηκαν οι ταξικές αντιθέσεις 
και ο ρατσισμός την εποχή της πανδημίας;

Πάρε παράδειγμα το Μπρονξ, που είναι μια
από τις λίγες περιοχές της πόλης που δεν έχει
«αναπλαστεί», που ο χαρακτήρας της δεν έχει
αλλάξει και την κατοικούν μαύροι, λατινοαμερι-
κάνοι και φτωχοί λευκοί, κυρίως εργατική τάξη.
Όταν κάποια στιγμή τα έκλεισαν όλα και είπαν
στον κόσμο μην πας δουλειά, αυτό δεν ήταν
δυνατό σε μια τέτοια εργατογειτονιά. Αυτοί που
δεν έχουν χαρτιά, που δεν εργάζονται νόμιμα,
που δεν μπόρεσαν να πάρουν καν τα ψίχουλα
των 1200 δολαρίων που έδωσε η κυβέρνηση -
και δεν καλύπτουν ούτε το νοίκι- έπρεπε να
δουλέψουν. Το ίδιο και οι εργαζόμενοι στα νο-
σοκομεία, στο δήμο και άλλες εργασίες, που
ήταν αναγκασμένοι να πάνε στη δουλειά και μέ-
νουν σε γειτονιές όπως το Μπρονξ ή όπως το

Φλάσινγκ στο Κουίνς. Αν κοιτάξει κανείς τον
χάρτη της πόλης αυτές είναι οι περιοχές με τα
πιο πολλά κρούσματα. Σε εκείνη τη φάση απο-
φάσισαν να μειώσουν και τα δρομολόγια των
τρένων με αποτέλεσμα όλος αυτός ο κόσμος
που εξακολουθούσε να πηγαίνει αναγκαστικά
στη δουλειά, να ταξιδεύει ο ένας πάνω στον άλ-
λο. 

Ο φτωχός πληθυσμός ήταν επίσης και ο πιο
ευάλωτος είτε επειδή δεν έχει ασφάλιση είτε
επειδή έχει μεγάλα προβλήματα υγείας, άσθμα
κλπ από την φύση των δουλειών που κάνει αλ-
λά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, σε μι-
κρά διαμερίσματα με πολλά άτομα, το ένα δί-
πλα στο άλλο στα housing projects, τις εργατι-
κές κατοικίες θα λέγαμε στην Ελλάδα. Δεν είναι
δυνατόν να απομονωθείς σε τέτοια μέρη. Οι
φτωχοί -μεταξύ των οποίων και πολλοί ηλικιω-
μένοι που όπως και στην Ευρώπη, πέθαναν
αβοήθητοι μέσα στα γηροκομεία καθώς ούτε
εκεί οι εργαζόμενοι δεν είχαν μάσκες και γάν-
τια- ήταν οι πιο ευάλωτοι. Και μετά έχουμε τις
φυλακές, που έπρεπε να τις ανοίξουν για να
βγει κόσμος και να αποσυμφορηθούν. Κάτι που
δεν έγινε ποτέ με αποτέλεσμα να έχουμε και
εκεί χιλιάδες κρούσματα και η κατάσταση να εί-
ναι τραγική. 

Αν κοιτάξει κανείς το ποσοστό των νεκρών
αναλογικά με τον πληθυσμό στις ΗΠΑ μπορεί
να δει εύκολα ότι στους μαύρους είναι υπερδι-
πλάσιο από εκείνο των λευκών. Στη Νέα Ορλεά-
νη, στη Λουιζιάνα η επιδημία έχει ήδη αφήσει
πίσω της καταστροφή μεγαλύτερη από τον τυ-
φώνα Κατρίνα καθώς οι νεκροί είναι ήδη 2500 –
το χειρότερο ποσοστό σε όλες τις ΗΠΑ- και ο
κόσμος που έχει χάσει τη δουλειά του είναι πε-
ρίπου 300.000. Οι μαύροι κάτοικοι που αποτε-
λούν το 32% και εδώ κατέχουν το 55% των θα-
νάτων από κορονοϊό. Μέσα στην καραντίνα εί-
δαμε τον  ρατσισμό να ξεδιπλώνεται σε όλο του

το «μεγαλείο». Είδαμε την αστυνομία να την πέ-
φτει με τον πιο άγριο τρόπο σε μαύρους που
δεν φοράνε μάσκες στις φτωχογειτονιές - ξυλο-
κοπώντας, συλλαμβάνοντας και οδηγώντας στο
κρατητήριο για να κολλήσουν εκεί ό, τι δεν κόλ-
λησαν έξω- και στις αναβαθμισμένες γειτονιές
να μοιράζει μάσκες ευγενικά στους περαστι-
κούς που δεν φορούσαν. Οι αμερικάνοι ιθαγε-
νείς έχουν επίσης χτυπηθεί πάρα πολύ από την
επιδημία γιατί ανήκουν στα πιο φτωχά στρώμα-
τα της κοινωνίας.

Αντίθετα η άρχουσα τάξη του 1% πήρε ένα
τεράστιο μέρος από την έκτακτη ενίσχυση του
Τραμπ. Οι επιχειρήσεις μεγάλες και μικρές πή-
ραν το ένα τρίτο των 2,2 τρις δολάρια του πα-
κέτου ενίσχυσης της κυβέρνησης – στην πραγ-
ματικότητα πήραν πολύ περισσότερο από αυτό.
(εδώ στα αγγλικά το σχετικό άρθρο στο ΜΑRΧ
21: https://tinyurl.com/yd8gj3ra). Για να δώσου-
με ένα παράδειγμα, η Clay Lacy Aviation, αερο-
πορική εταιρία της οποίας το αφεντικό είναι
δωρητής του Τραμπ πήρε 27 εκατομμύρια δο-
λάρια. Βέβαια ο κόσμος δεν το ανέχεται αυτό.
Με το που έγινε ξεκάθαρο ότι οι αεροπορικές
εταιρίες θα πάρουν συνολικά 75 δις δολάρια, η
Ένωση Ιπτάμενων Συνοδών και Φροντιστών,
ένα από τα πιο μαχητικά συνδικάτα απαίτησε
και κέρδισε οι αεροπορικές εταιρίες να κρατή-
σουν στην άκρη 29 δις ευρώ για να εγγυηθούν
τους μισθούς των εργαζομένων μέχρι το τέλος
του Σεπτέμβρη.

Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή 
με το κίνημα στις ΗΠΑ;

Στις ΗΠΑ εν μέσω πανδημίας πραγματοποι-
ούνται καθημερινά απεργίες και διαμαρτυρίες
στους χώρους εργασίας. Ξεκίνησαν στα εργο-
στάσια αυτοκινήτων και εξαπλώθηκαν στον το-
μέα της Υγείας -με τους εργαζόμενους την
Πρωτομαγιά να οργανώνουν κινητοποιήσεις σε
130 νοσοκομεία σε 15 πολιτείες. Οι εκπαιδευτι-

κοί επίσης προχώρησαν σε μαζική δήλωση
ασθένειας καθώς η κυβέρνηση κρατούσε τα
σχολεία ανοιχτά. Την προηγούμενη βδομάδα
εργάτες που μαζεύουν φρούτα στην πολιτεία
της Ουάσιγκτον είχαν ξεκινήσει κινητοποιήσεις
σε επτά διαφορετικές εταιρίες, στο Μίτσιγκαν
γινόταν απεργία σε εργοστάσιο της Φορντ, στη
Φλόριντα σε φαστ φουντ, σε εργοστάσιο μαξι-
λαριών στον Μισισιπή. Για να βοηθήσει στη γε-
νίκευση, στη δημοσιοποίηση, στην εξάπλωση
της ταξικής πάλης, η οργάνωσή μας το Marx21
δημιούργησε ένα χρονολόγιο με στόχο την κα-
ταγραφή και την προβολή όλων των απεργιών
και των διαδηλώσεων των εργαζομένων μέσα
στην κρίση του κορονοϊού (https://www.
sutori.com/story/covid-19-class-struggle-time-
line--L59HEhnbep7FLqq97Y9gCRpX). 

Όπως αναφέρουμε στο άρθρο που δημοσιεύ-
σαμε στο Marx 21: «Οι εργαζόμενοι γνώριζαν τη
σημασία των μασκών πριν το παραδεχτεί το
Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Ασθενειών και αγω-
νίστηκαν για τον απαραίτητο ατομικό προστα-
τευτικό εξοπλισμό καθώς και για οδηγίες υγιει-
νής. Η βάση του συνδικάτου UAW (United Auto
Workers) ανάγκασαν τα αφεντικά και την κυ-
βέρνηση να κλείσουν τα μη ασφαλή εργοστά-
σια αυτοκινήτων χωρίς να χαθεί ο μισθός των
εργαζομένων. Εργαζόμενοι της Διεθνούς Ένω-
σης Μηχανικών και εργαζόμενων στην  Αερο-
διαστημική «αρρώστησαν» μαζικά, διαμαρτυρό-
μενοι γιατί η εργασία τους κρίθηκε ως ανα-
γκαία απλά και μόνο επειδή το έργο που εκτε-
λούσαν αφορούσε στρατιωτική σύμβαση. Το
συνδικάτο IUE-CWA απαίτησε από την General
Electric να σταματήσει τις απολύσεις σε εργο-
στάσια κινητήρων jet και να μετατρέψει σε ερ-
γοστάσια παραγωγής αναπνευστήρων».

Στην Άμαζον στη Νέα Υόρκη έγιναν μεγάλες
κινητοποιήσεις εργαζομένων γιατί δεν τους έδι-
ναν μάσκες και γάντια και δούλευαν χωρίς απο-

στάσεις. Η εργοδοσία απέλυσε τον πρωτεργά-
τη της κινητοποίησης και ακολούθησε νέα κινη-
τοποίηση ενάντια στην απόλυση  παρά το γεγο-
νός ότι στο χώρο δεν υπήρχε σωματείο. Στην
άλλη άκρη των ΗΠΑ στην πολιτεία Ουάσιγκτον
οι εργάτριες γης, στην πλειοψηφία τους γυναί-
κες και καταγωγής από το Μεξικό κατέβηκαν
σε απεργία που πέρασε από το ένα εργοστάσιο
στο άλλο καθώς δουλεύοντας η μια δίπλα στην
άλλη βρέθηκαν εκτεθειμένες στον ιό.

Ποια είναι η κατάσταση που έχει 
να διαχειριστεί μεσούσης πανδημίας 
ο Τραμπ πηγαίνοντας προς τις εκλογές;

Σήμερα έχουμε στις ΗΠΑ 38 εκατομμύρια
ανέργους δηλαδή 20% ανεργία και ακόμη και
το ΔΝΤ μιλάει για 5,9% ύφεση το 2020. Μέσα
σε εννιά βδομάδες εκατομμύρια άνθρωποι έμει-
ναν άνεργοι. Αυτό έχει να συμβεί από την επο-
χή της Μεγάλης Ύφεσης που ακολούθησε το
κραχ του 1929. Μικρές και μεγάλες επιχειρή-
σεις που έχουν κλείσει είναι αναμφίβολο αν θα
ανοίξουν. Χιλιάδες κόσμου που δεν θα έχει να
πληρώσει το νοίκι, απειλείται με μαζικές εξώ-
σεις. Εμφανίζονται προβλήματα του τύπου ότι
τα μεγάλα εργοστάσια κρέατος έχουν αρχίσει
να κλείνουν γιατί στις φάρμες δεν υπάρχει απα-
ραίτητο προσωπικό. 

Ο Τραμπ δεν πρόκειται να κάνει τίποτε για να
βοηθήσει την εργατική τάξη που θα κληθεί να
πληρώσει την κρίση. 

Αντίθετα κλιμακώνει ψυχροπολεμικά τον μέ-
χρι τώρα οικονομικό ανταγωνισμό με την Κίνα,
δηλώνοντας ότι για την επιδημία φταίνε οι Κινέ-
ζοι. Υπάρχει βέβαια μια αντίφαση σε αυτό κα-
θώς η αμερικανική οικονομία δεν είναι ανεξάρ-
τητη από την κινέζικη. Οι αστοί καταλαβαίνουν
ότι ο οικονομικός πόλεμος με την Κίνα μπορεί
να καταλήξει επιζήμιος για την αμερικάνικη οι-
κονομία αλλά οι ψυχροπολεμικές κραυγές συ-
νεχίζονται.

Κάνει πλάτες σε όλο τον αντιδραστικό ακρο-
δεξιό συρφετό  που λέει ότι δεν υπάρχει επιδη-
μία και απαιτεί «άνοιγμα» από την αγορά μέχρι
τις εκκλησίες - κραδαίνοντας όπλα σε δημόσι-
ους χώρους. «Κινητοποιήσεις» που δεν έχουν
να κάνουν με την εργατική τάξη αλλά κυρίως με
κάποιους μαγαζάτορες, μικρούς επιχειρηματίες
που στο Ντένβερ βρήκαν απέναντί τους στο
δρόμο τους ίδιους τους  νοσοκομειακούς.  

Με αυτές τις δημαγωγίες ο Τραμπ μπορεί να
κερδίζει την υποστήριξη των ακροδεξιών αλλά
δεν θα είναι το ίδιο εύκολο να πείσει τους φτω-
χούς ψηφοφόρους στις πολιτείες που ψηφίσα-
νε Τραμπ και στις οποίες τώρα αρχίζει να φτά-
νει η επιδημία αφού χτύπησε εμάς νωρίς στα
«Σόδομα και τα Γόμορα» της αμερικανικής
ακροδεξιάς, στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια
στη Δυτική Ακτή. Απέναντί του βέβαια έχει τον
Μπάιντεν που εκπροσωπεί τη δεξιά του Δημο-
κρατικού Κόμματος, ένα νεοφιλελεύθερο πολι-
τικό που δεν ήθελε ιατρική περίθαλψη για
όλους, με μεγάλη ιστορία περικοπών στην πλά-
τη του. Στην πραγματικότητα κανείς από τους
δύο δεν έχει ένα τρόπο εξόδου από την κρίση,
που ήδη έχει ξεκινήσει, υπέρ της εργατικής τά-
ξης και των φτωχών. Ο μόνος δρόμος είναι πια
να ξεσηκωθεί ο κόσμος από τα κάτω και ξεση-
κώνεται ήδη γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα
και θα γίνουν μεγαλύτερα. 

Ποια είναι τα καθήκοντα της Αριστεράς 
μέσα σε αυτές τις συνθήκες;

Η επιδημία έχει γίνει η αφορμή για να γίνει
καθαρό πλέον σε μαζική κλίμακα ότι το καπιτα-
λιστικό σύστημα δεν μπορεί να δώσει απάντηση
σε καίρια ζητήματα όπως είναι η οικονομική
κρίση, η ανεργία, η καταστροφή του περιβάλ-
λοντος που μας έφερε εδώ, ο ρατσισμός που
το ίδιο συντηρεί. Αυτή η εξέλιξη ήρθε σε μια
περίοδο όπου στις ΗΠΑ ήδη πάνω από το 50%
των νέων κάτω από 30 χρονών βλέπουν το σο-

σιαλισμό με θετικό μάτι. Διαμορφώθηκε μέσα
από μια ολόκληρη πορεία από το Σιάτλ του ‘99,
στο αντιπολεμικό κίνημα και από εκεί στο occu-
py wall street αλλά έγινε πιο χειροπιαστό με την
πρόσφατη καμπάνια του Σάντερς, όπου εκφρά-
στηκε μια μαζική νέα και ριζοσπαστική αριστε-
ρά. Είναι καινούργια πράγματα για τις ΗΠΑ αυ-
τά και δεν πιστεύω ότι η στάση του Σάντερς να
κάνει πίσω και να στηρίξει τον Μπάιντεν για το
χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος, θα κατα-
φέρει να απογοητεύσει όλον αυτόν αυτόν τον
κόσμο.

Όλη την προηγούμενη χρονιά υπήρχε μια με-
γάλη ελπίδα ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να
αλλάξουν μέσα από τις εκλογές, ότι ο Σάντερς
θα πάρει το χρίσμα των Δημοκρατικών και στη
συνέχεια θα κερδίσει τον Τραμπ. Αυτή η εκλογι-
κή ελπίδα για τον κόσμο της εργασίας, των κι-
νημάτων και της αριστεράς στις ΗΠΑ δεν υπάρ-
χει πλέον. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου
που πιο πριν συμμετείχε στην καμπάνια του
Σάντερς και σήμερα ψάχνει τρόπο να οργανω-
θεί και να δώσει συνέχεια. 

Η περίοδος στην οποία μπαίνουμε δίνει μεγά-
λες ευκαιρίες στην Αριστερά, φτάνει να τις αρ-
πάξει. Το πρώτο βήμα είναι ξεκαθαρίζοντας ότι
τα πράγματα δεν αλλάζουν με το ποιος θα βγει
πρόεδρος. Ακόμη και ο Σάντερς να εκλεγόταν
πρόεδρος θα χρειαζόταν να βρίσκεται εκατομ-
μύρια κόσμος στους δρόμους για να τον αναγ-
κάσει να κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί. Σε αυ-
τό το πλαίσιο οργανώνουμε την επόμενη βδο-
μάδα διαδικτυακά πολιτική συζήτηση με θέμα ο
ρεφορμισμός και η σοσιαλιστική πολιτική σήμε-
ρα βάζοντας στο επίκεντρο τα εγχειρήματα του
Sanders στις ΗΠΑ, του Corbyn στη Βρετανία,
του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και των Podemos
στην Ισπανία. Το κρίσμο ζήτημα είναι τι θα κά-
νει το κίνημα και τι ρόλο θα παίξει η Αριστερά
για να οργανώσει τις μάχες.

Υπάρχει επίσης μια συζήτηση που είναι σε
εξέλιξη για να οργανωθούνε rent strikes δηλα-
δή ο κόσμος να σταματήσει να πληρώνει το
ενοίκιο. Υπάρχει ένα κομμάτι που οργανώνει κι-
νητοποιήσεις ενάντια στο ICE για να αφήσει
τους μετανάστες από τα κέντρα κράτησης. Άλ-
λοι έχουν πάρει πρωτοβουλία και ζητούν να
βγουν οι κρατούμενοι από τις φυλακές. Υπάρ-
χουν συζητήσεις των εργαζόμενων στα εστια-
τόρια που έχουν χάσει τις δουλειές τους αλλά
και άλλων κλάδων εργαζομένων για το πώς θα
αντιμετωπιστεί το θέμα της ανεργίας. 

Σαν Marx 21 στο Πόρτλαντ και στο Μπρού-
κλιν συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση και τα
κύρια μέτωπά μας είναι να οργανώσουμε το κί-
νημα ενάντια στις απολύσεις και το κίνημα
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες γιατί
δεν θέλουμε η ακροδεξιά να χρησιμοποιήσει
την ανεργία σαν αιχμή για να οργανώσει η ίδια.
Ζητάμε επίδομα 2000 δολάρια για όσο κρατάει
το κλείσιμο και όλοι οι εργαζόμενοι να επιστρέ-
ψουν στις δουλειές τους. Ανοίγει αυτό βέβαια
ζητήματα - ποιος θα ανοίξει τις επιχειρήσεις, μι-
κρές ή μεγάλες, που έχουν κλείσει όχι προσω-
ρινά λόγω καραντίνας αλλά μόνιμα; Ποιος είναι
ο ρόλος των εργαζομένων στο άνοιγμα; Ανοίγει
επίσης το αίτημα για ένα μαζικό κύμα προσλή-
ψεων στο δημόσιο, στην Υγεία, στο περιβάλλον
και σε άλλους τομείς προκειμένου να χτυπηθεί
η ανεργία.

Θέλουμε να οργανώσουμε ένα κίνημα που να
παλέψει από τα κάτω όλα αυτά τα ζητήματα και
μαζί μια νέα δυνατή αριστερά χωρίς αυταπά-
τες, μια αριστερά που θα χτίζει εναλλακτικές
στην χρεοκοπία του συστήματος.

Νο 1423, 27 Μάη 2020
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Συνέντευξη από τις ΗΠΑ

Τραγωδία στην καρδιά του καπιταλισμού

O Γιάννης Δελατόλας 
μίλησε στον Γιώργο ΠίτταΚινητοποίηση εργαζόμενων στα νοσοκομεία στη Νέα Υόρκη Απεργία για Μέτρα Προστασίας σε Mcdonalds στο Σαν Χοσέ στο Λος Άντζελες
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Όλοι σήμερα συγκρίνουν 
την τρέχουσα οικονομική κρίση 
με αυτήν της δεκαετίας του '30. 
Τι συνέβη τότε;

Τον Οκτώβρη του 1929 το χρημα-
τιστήριο της Νέας Υόρκης καταρρέ-
ει. Όλη η ιστοριογραφία έκτοτε ανα-
ρωτιέται γιατί και πώς κατέρρευσε
χωρίς να έχει καταλήξει σε κάποιο
συμπέρασμα. Είναι γεγονός ότι
υπήρχε έντονη κερδοσκοπία γιατί
όλοι ήθελαν, σε έναν καλπάζοντα
καπιταλισμό, να κερδίσουν όσο γίνε-
ται περισσότερο. Υπερθεμαίνεται το
χρηματιστήριο, καταρρέει, και από
εκεί αρχίζει ένας πανικός σε διεθνές
επίπεδο. Στην Ευρώπη φτάνει το
1930, στην Ελλάδα το 1931. Αυτό
που κάνει μεγάλη εντύπωση, εκτός
από την οικονομική καταστροφή, εί-
ναι ο αντίκτυπος της κρίσης στους
υποστηρικτές του καπιταλισμού.
Βλέπουν δηλαδή ότι το σύστημά
τους είναι ένας γίγαντας με πήλινα
πόδια. Μπορεί με ένα ανεβοκατέβα-
σμα μετοχών να καταρρεύσει.

Οι συνέπειες είναι παντού μεγά-
λες. Στην ανατολική Ευρώπη που εί-
ναι αγροτική και έχει πρώτες ύλες,
πέφτουν οι τιμές και υποφέρουν οι
αγρότες. Στη δυτική που έχει βιομη-
χανία και προλεταριάτο, κλείνουν τα
εργοστάσια και εκτινάσσεται η
ανεργία. Αντίκτυπο έχει και σε άλ-
λες χώρες. Στη Βραζιλία για παρά-
δειγμα, έλεγε ο Χομπσμπάουμ στο
βιβλίο του, ότι έφτασαν στο σημείο
να καίνε καφέ στους σιδηροδρό-
μους ως καύσιμη ύλη, γιατί δεν μπο-
ρούσαν να τον εξάγουν. Ένα παρά-
δειγμα δηλαδή του παρανοϊκού του
καπιταλισμού. Η πτώση των τιμών
συνοδεύεται από μια νομισματική
κρίση, καταρρέουν οι τράπεζες. Κα-
ταρχάς στην κεντρική Ευρώπη, με
πρώτο και γνωστό θύμα την Αυ-
στρία. Από εκεί και πέρα, καθώς το
κύμα των καταρρεύσεων γενικεύε-
ται, κάθε χώρα προσπαθεί να βρει
λύση.

Τι ακολουθεί;
Οι μεγάλες καπιταλιστικές χώρες

όπως η Αγγλία και η Γαλλία που
έχουν τις αποικίες τους, αποσύρον-
ται στο δικό τους οικονομικό χώρο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πο-
λύ μεγάλη κρίση και οι ίδιες. Στη
Γερμανία, αυτή η κατάσταση οδηγεί
τους ψηφοφόρους σε κόμματα που
προτείνουν ριζοσπαστικές λύσεις.
Το ΚΚ παραδείγματος χάρη κερδίζει
πολλές ψήφους. Το 1928 έχει ένα
εκατομμύριο ψήφους, στις εκλογές
του 1930 έχει τεσσεράμιση εκατομ-
μύρια. Δυστυχώς όμως το ναζιστικό
κόμμα έχει ακόμα μεγαλύτερα κέρ-
δη, κερδίζει τη δεύτερη θέση στις
ίδιες εκλογές με εξήμιση εκατομμύ-
ρια ψήφους. Επομένως η κρίση
“βοηθάει” τους ναζί, που βέβαια
έχουν και την υποστήριξη του μεγά-
λου κεφαλαίου. Διότι το μεγάλο κε-
φάλαιο θέλει την ησυχία του, θέλει

τους εργάτες να δουλεύουν και να
μην διαμαρτύρονται. Είναι κάτι που
το εξασφαλίζουν μέσα από τον Χίτ-
λερ που έχει κάνει αισθητή την πα-
ρουσία του ήδη από το μέσα της δε-
καετίας του '20 όταν γράφει το βι-
βλίο του Ο Αγών μου. Μπορεί να μην
του δίνουν από τότε τόση σημασία,
αλλά ήδη η Δημοκρατία της Βαϊμά-
ρης συντηρητικοποιείται κι όσο περ-
νούν τα χρόνια αυτή τη συντηρητι-
κοποίηση την εκφράζει καλύτερα ο
Χίτλερ.

Παράλληλα όμως γίνονται πολύ
μεγάλες κινητοποιήσεις της εργατι-
κής τάξης, τεράστιες διαδηλώσεις
και συγκρούσεις. Είναι σαφές ότι
εκεί δίνεται η μεγάλη μάχη απέναντι
στο ναζισμό. Αλλά η Αριστερά είναι
διχασμένη. Η Κομιντέρν το 1928 λέει
ότι επειδή ο καπιταλισμός είναι στο
τελευταίο του στάδιο, αυτοί που πα-
ρατείνουν τη ζωή του και φταίνε γι'
αυτό είναι οι σοσιαλδημοκράτες, οι
“σοσιαλφασίστες” όπως τους λένε.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι τα με-
γάλα εργατικά συνδικάτα που ανή-
κουν σε αυτά τα δυο μεγάλα κόμμα-
τα δεν μπορούν να τα βρουν. Όταν
θα τα βρουν, με το Λαϊκό Μέτωπο
που θα αποφασίσει η Κομιντέρν, εί-
ναι πια αργά. Ο Χίτλερ έχει ήδη βγει
στην εξουσία, έχει ήδη αρχίσει τις
διώξεις, καταδικάζει κόσμο, φυλακί-
ζει. Όταν αρχίζει ο Β'ΠΠ υπάρχουν
ήδη 500 χιλιάδες πολιτικοί κρατού-
μενοι στη Γερμανία σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης ξεκινώντας από τους

αριστερούς. 
Μέχρι τότε, η πολιτική των μεγά-

λων δυτικών δημοκρατιών απέναντι
στον Χίλτερ είναι αυτή του κατευνα-
σμού. Ο Χίτλερ διεκδικεί και απαιτεί
και οι μεγάλες δημοκρατίες υποχω-
ρούν. Είναι ενδεικτικό ότι οι υπέρμα-
χοι του κατευνασμού είναι το μεγάλο
κεφάλαιο, τα μεγάλα αγροτικά συγ-
κροτήματα της Αγγλίας, οι τράπεζες
που δεν θέλουν να διαταραχτεί το
εμπόριο και οι οικονομικές σχέσεις.
Επομένως υποστηρίζουν τη συνεν-
νόηση με το Χίτλερ, γεγονός που δι-
ευκολύνει και την εδραίωσή του.

Υπάρχει διαφορετική 
εξέλιξη στη Γαλλία;

Στη Γαλλία τα πράγματα κινούνται
διαφορετικά παρότι κι εδώ τα αδιέ-
ξοδα των αστικών πολιτικών  δυνά-
μεων κυριαρχούν. Την άνοιξη του
'36 κερδίζει τις εκλογές το Λαϊκό
Μέτωπο, η συμμαχία των ριζοσπα-
στών, των σοσιαλιστών και των κομ-
μουνιστών. Οι δυο πρώτοι μπαίνουν
στην κυβέρνηση, το ΚΚΓ δεν μπαί-
νει, τη στηρίζει. Κάτω από την πίεση
των εργατικών κινητοποιήσεων, των
καταλήψεων των εργοστασίων, των
μεγάλων διαδηλώσεων, η κυβέρνη-
ση αρχίζει μια σειρά από οικονομι-
κές μεταρρυθμίσεις: εθνικοποιήσεις
εργοστασίων και της βιομηχανίας
όπλων, αλλαγές στο τραπεζικό σύ-
στημα, δίνονται πληρωμένες διακο-
πές, 48 ώρες εργασία, υπογραφή
Συλλογικών Συμβάσεων. Πρώτη φο-
ρά γίνονται αυτά, η γαλλική εργατι-
κή τάξη τα πετυχαίνει με τους αγώ-
νες της με αποτέλεσμα να αρχίζουν
και βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής
και εργασίας της.

Όλα αυτά προκαλούν μεγάλες αν-
τιδράσεις στα δεξιά κόμματα και το
μεγάλο κεφάλαιο, που επηρεάζουν
και προκαλούν διαφοροποιήσεις
στους κυβερνητικούς εταίρους. Στις
αρχές του 1937, οι ριζοσπάστες ζη-
τάνε αναστολή των μεταρρυθμίσεων
επειδή το οικονομικό κόστος είναι
πολύ μεγάλο, ενώ αρχίζει η κλασική
αντίδραση των αστών και μεγαλοα-
στών, η φυγή κεφαλαίων στο εξωτε-

ρικό, όπως εδώ καλή ώρα. Ο Λεόν
Μπλουμ καταθέτει νόμο να εμποδι-
στεί η φυγή κεφαλαίων αλλά ο νό-
μος δεν ψηφίζεται από τη Γερουσία.
Αυτό αναγκάζει τον Μπλουμ να πα-
ραιτηθεί, η συμμαχία σπάει και λίγο
μετά αναλαμβάνει την κυβέρνηση
ένα σχήμα από κεντρώα και τα λεγό-
μενα μετριοπαθή δεξιά κόμματα με
πρωθυπουργό τον Νταλαντιέ.

Δεν είναι πως οι μεταρρυθμίσεις
αυτές άνοιγαν δρόμο για να ανατρα-
πεί το οικονομικό σύστημα. Είναι ότι
οι αστικές πολιτικές δυνάμεις δεν
θέλουν να δώσουν το παραμικρό.
Όπως έλεγε και ο Σβορώνος, η αστι-
κή τάξη θέλει πολύ μεγάλα περιθώ-
ρια ασφαλείας για να νιώθει σίγου-
ρη. Επομένως και τις παραχωρήσεις
αυτές που έκαναν οι σοσιαλιστές,
δεν τις ήθελαν. Ταυτόχρονα πριν την
παραίτηση Μπλουμ αναγκάζεται η
κυβέρνηση να υποτιμήσει το γαλλικό
φράγκο. Κι αυτό έχει αντίκτυπο και
στην οικονομία και στους εργαζόμε-
νους.

Τα ίδια αδιέξοδα βλέπουμε στην
κρίση της Ισπανίας. Ενώ ο σοσιαλι-
στής Μπλουμ ξεκινά να στηρίξει την
αντίστοιχη κυβέρνηση Λαϊκού Μετώ-
που, μετά από πιέσεις και από τη χώ-
ρα του και από τους Εγγλέζους,
υποχωρεί. Και επικρατεί η άποψη
των Εγγλέζων να μην επέμβουν στον
ισπανικό εμφύλιο, την ίδια ώρα βέ-
βαια που οι ναζί και οι φασίστες
επεμβαίνουν δυναμικά και στηρίζουν
τον Φράνκο. Στην ουσία, φοβούνται
ότι αυτό που βγαίνει από τις τάξεις
των ισπανών επαναστατών θα είναι
κάτι διαφορετικό και δεν θα μπορούν
να το ελέγξουν. Γι’ αυτό πρέπει να
τους πνίξουν στο αίμα, όπως και κά-
νουν. Επικρατεί ο Φράνκο, ο οποίος
θα συνεχίσει να εκτελεί κόσμο και τη
δεκαετία του '40. Ο ισπανικός εμφύ-
λιος έχει μια αιματοβαμμένη ουρά
που πηγαίνει χρόνια μετά.

Τι συμβαίνει την 
ίδια περίοδο στην Ελλάδα;

Αν αυτά γίνονται στη δυτική Ευ-
ρώπη, στη γειτονιά μας έχουμε επί-
σης μια σειρά από δικτατορικά κα-
θεστώτα, από βασιλικές δικτατορίες.
Από τη Γιουγκοσλαβία που είναι η
πρώτη βασιλική δικτατορία, αλλά και
τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία. Και
στην Ουγγαρία επιβάλλουν ένα αυ-
ταρχικό καθεστώς, έχουν πνίξει στο
αίμα την επανάσταση του Μπέλα
Κουν παλιότερα. Επομένως και στην
ανατολική Ευρώπη αναπτύσσονται
αυταρχικά καθεστώτα, όλα αποτέλε-
σμα των αδυναμιών των αστικών πο-
λιτικών δυνάμεων να τα βρουν μετα-
ξύ τους.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η
Ελλάδα. Ο εθνικός διχασμός κατα-

Ο ιστορικός Προκόπης
Παπαστράτης μίλησε 
στη Λένα Βερδέ 
για τη δεκαετία του 1930

Πανηγυρισμοί εργατριών για τη νίκη του Λαϊκού
Μετώπου στη Γαλλία του 1936

H κρίση την προηγούμενη  



Τι σημαίνει η αποχώρηση Κασιδιάρη 
από τη Χρυσή Αυγή για τη ναζιστική 
οργάνωση;

Η αποχώρηση Κασιδιάρη και η ανακοίνω-
ση δημιουργίας καινούριου “κόμματος” είναι
μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη γι' αυτόν
τον κρισιμότερο κόμβο της ακροδεξιάς, τη
ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Αποτελεί
ένα σημαντικό πλήγμα στην ίδια τη ραχοκο-
καλιά της Χρυσής Αυγής. Είναι μια διάσπα-
ση του πυρήνα της. Ο Κασιδιάρης είναι ένα
παλιό στέλεχος της οργάνωσης, ήδη από τη
δεκαετία του '90. Ήταν ο εκπαιδευτής των
ταγμάτων εφόδου της οργάνωσης, τόσο
βιοσωματικά όσο και ιδεολογικά. Ήταν αυ-
τός που αναλάμβανε τη συγκάλυψη των εγ-
κληματικών ενεργειών στα ΜΜΕ ως ο εκ-
πρόσωπος Τύπου και προβαλλόταν ως ο
αμέσως επόμενος από τον Μιχαλολιάκο
στην προοπτική ανάληψης της ηγεσίας. Η
αποχώρησή του σηματοδοτεί το αδυνάτισμα
της Χρυσής Αυγής και σημαίνει ότι το πολι-
τικό σχέδιο των ταγμάτων εφόδου παράλλη-
λα με το “νόμιμο πολιτικό κόμμα” είναι πολύ
πιο δύσκολο να υλοποιηθεί πια. Ο Μιχαλο-
λιάκος δηλώνει ότι θα συνεχίσει τη Χρυσή
Αυγή, αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα βασικά
στελέχη που είχε δίπλα του το 2010-2012
και τα οποία εξελέγησαν βουλευτές, εκτός
πολύ λίγων εξαιρέσεων, είναι πλέον εκτός
της οργάνωσης.

Τι προσπαθεί να κάνει ο Κασιδιάρης;
Ο Κασιδιάρης εμφανίζεται ότι έχει μπρο-

στά του ένα λαμπρό μέλλον, που πλέον, χω-
ρίς τα βαρίδια του Μιχαλολιάκου, αξιοποι-
ώντας τη δημοφιλία του, θα “ξελασπώσει”
την ακροδεξιά και θα φτιάξει έναν δικό του
πόλο. Σίγουρα δεν πρέπει να υποτιμηθεί σε
καμία περίπτωση ο κίνδυνος να καταφέρει
πράγματι να αξιοποιήσει αυτήν τη δημοφι-
λία στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής
και τον κόσμο της ακροδεξιάς. Σίγουρα πον-
τάρει τα λεφτά του στο σενάριο των πρό-
ωρων εκλογών, σε μια γρήγορη εξέλιξη των
πραγμάτων όπου θα καταφέρει, με μπλόφα
και αξιοποιώντας αυτόν τον αέρα, να κάνει
μια νέα κοινοβουλευτική είσοδο, έναν δεύτε-
ρο γύρο δράσης της ναζιστικής ακροδεξιάς. 

Παρ’ όλα αυτά ο τρόπος με τον οποίο
έφυγε ο Κασιδιάρης από τη Χρυσή Αυγή θα
σημαδέψει το πολιτικό του εγχείρημα. Η
Χρυσή Αυγή σαν οργάνωση είναι βασισμένη
στη στρατιωτική πειθαρχία και ιεραρχία. Η
αποχώρηση του Κασιδιάρη έτσι όπως έγινε,
με ένα πισώπλατο μαχαίρωμα στον Μιχαλο-
λιάκο, καταλύει αυτή τη στρατιωτική πειθαρ-
χία και ιεραρχία. Αυτό σημαίνει ότι πλέον
στο μόρφωμά του αυτήν την πειθαρχία θα
είναι πολύ πιο δύσκολο να την αξιώσει. Θεω-
ρούσε ότι μπορούσε να τις αποφύγει παίρ-
νοντας τον οργανωτικό μηχανισμό της Χρυ-
σή Αυγή, με την πρόταση που είχε κάνει: να
γίνει ο Μιχαλολιάκος επίτιμος αρχηγός και
να γίνει ο ίδιος γενικός γραμματέας. Αν είχε
καταφέρει να οδηγήσει έτσι τα πράγματα θα

μπορούσε να αξιώσει μια στρατιωτική πει-
θαρχία και ιεραρχία σαν αυτή που έχουμε
δει στη Χρυσή Αυγή και που είναι απαραίτη-
τη για τη λειτουργία των ταγμάτων εφόδου.
Αυτό είναι ένα πολύτιμο κρατούμενο, μια
σημαντική ήττα που υπέστη το ναζιστικό πο-
λιτικό σχέδιο και προδικάζει διασπάσεις στο
μέλλον, γιατί ακριβώς ο Κασιδιάρης δεν θα
μπορεί να είναι “ο Αρχηγός” με τον τρόπο
που ήταν ο Μιχαλολιάκος.

Πέραν αυτού ο Κασιδιάρης έχει να αντιμε-
τωπίσει το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα
πολιτικά μορφώματα μέσα από τις αλλεπάλ-
ληλες διασπάσεις της Χρυσής Αυγής. Για
παράδειγμα αυτό που δημιούργησε ο Λα-
γός, ο οποίος έφυγε νωρίτερα, το ΕΛΑΣΥΝ.
Η ύπαρξή του θα δημιουργήσει το ζήτημα
αν ο Κασιδιάρης θα συνενώσει αυτά τα κομ-
μάτια ή αν θα προχωρήσει μόνος του και θα
βαθύνει τη διάσπαση. Θα είναι δύσκολο να
πάρει πολιτικά μια τέτοια απόφαση ο Κασι-
διάρης χωρίς να διακινδυνεύει τη δικαστική
του τύχη.

Πώς θα επηρεαστεί η υπεράσπιση 
του Κασιδιάρη και της Χρυσής Αυγής 
γενικότερα στη δίκη;

Μια συνένωση Κασιδιάρη – Λαγού -για πα-
ράδειγμα- θα είναι ένα μήνυμα ότι ο Κασι-
διάρης όχι μόνο γνώριζε και συγκάλυπτε τις
εγκληματικές ενέργειες των ταγμάτων εφό-
δου του Λαγού στον Πειραιά, αλλά αυτή τη
στιγμή θέλει να τους δώσει και νέα πολιτική
νομιμοποίηση. Αυτό εν όψει της απόφασης
του δικαστηρίου είναι δύσκολο. Δυσκολεύει
στην πραγματικότητα τις αποφάσεις όλων
των ηγετικών στελεχών που θέλουν να ξανα-
βγάλουν μπροστά τη Χρυσή Αυγή σε αυτή
τη νέα φάση. 

Κι αυτό γιατί ο Κασιδιάρης και ο Μιχαλο-
λιάκος έχουν την ίδια υπερασπιστική ομάδα,
το στενό πυρήνα της υπερασπιστικής ομά-
δας της Χρυσής Αυγής. Ήδη έχουν αρχίσει
να βγαίνουν τα μαχαίρια πιο εμφατικά, ο Μι-
χαλολιάκος είπε τον Κασιδιάρη “ρουφιάνο”
και ο Κασιδιάρης απάντησε μέσω του Α. Σπί-
νου ότι ο Μιχαλολιάκος είναι προδότης. Το
πώς αυτό θα επηρεάσει την υπεράσπιση θα
έχει πολύ ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι εκκρε-
μούν οι αγορεύσεις των υπερασπιστών όσον
αφορά την εγκληματική οργάνωση.

Αποφασιστικό ρόλο στο αν θα καταφέρει
οποιοδήποτε στέλεχος ή η ίδια η Χρυσή Αυ-
γή να αξιοποιήσει την καινούρια φάση της
κρίσης και να αναδειχθεί ξανά σε πολιτικό
παίχτη θα έχει το αντιφασιστικό κίνημα,
όπως έγινε με την εξέλιξη της Χρυσής Αυ-
γής στην προηγούμενη δεκαετία. Το αντιφα-
σιστικό κίνημα είναι αυτό το οποίο μπορεί να
θέσει τα προσκόμματα στη Χρυσή Αυγή και
σε οποιοδήποτε νέο φασιστικό μόρφωμα
επιχειρήσει να βγει στο δρόμο και να αξιο-
ποιήσει το ρατσισμό και την αστυνομική κα-
ταστολή προκειμένου να επαναφέρει την
πολιτική των ταγμάτων εφόδου. Το αντιφα-
σιστικό κίνημα χρειάζεται να επιμείνει ότι
έχουμε να κάνουμε με αμετανόητους ναζι-
στές, με τύπους που φοράνε γραβάτες αλλά
έχουν τη σβάστικα στο μπράτσο και τον να-
ζιστικό αετό στο στήθος, που έχουν τη ση-
μαία της Βέρμαχτ στην καρδιά τους και στο
μυαλό τους. Ότι οι ναζιστές δεν μπορούν να
έχουν πολιτικό χώρο, δεν μπορεί να τους
αντιμετωπίσει κανείς σαν ένα νόμιμο πολιτι-
κό κόμμα αλλά πρέπει να τους αντιμετωπί-
σει σαν μια συμμορία και να μην επιτρέπει
καμία δημόσια ανοιχτή εμφάνισή τους, η
οποία μπορεί να καταλήξει σε πογκρόμ
εναντίον μεταναστών, αντιφασιστών ή αντι-
φρονούντων.

Έχει τη δύναμη το αντιφασιστικό 
κίνημα να το καταφέρει αυτό;

Σήμερα το αντιφασιστικό κίνημα είναι πο-
λύ πιο έμπειρο σε σχέση με πριν 10 χρόνια.
Όταν ξεκινάγαμε αυτή τη μάχη το 2010, που
ο Μιχαλολιάκος έμπαινε στο δημοτικό συμ-
βούλιο της Αθήνας, βασικά ζητήματα ήταν
ακόμα υπό συζήτηση: το αν ασχολούμαστε
με τους χρυσαυγίτες, αν τους απομονώνου-
με, αν κάνουμε συγκεντρώσεις ενάντια στις
προσπάθειες και τις δημόσιες εμφανίσεις
τους, αν τους νομιμοποιούμε, όλα αυτά τα
ζητήματα που ξέρουμε ότι ήταν πολύ αμφι-
σβητούμενα τότε. Σήμερα έχουμε μια τερά-
στια εμπειρία συσσωρευμένη και έχω την
εκτίμηση και την αισιοδοξία ότι το αντιφασι-
στικό κίνημα θα καταφέρει να ανταποκριθεί
στις μάχες που έχουμε μπροστά μας.
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λήγει, μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλο-
γές του '32, σε κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμμα-
τος. Μετά το βενιζελικό πραξικόπημα, στις
εκλογές του '35, έχουμε ισοψηφία των δυο
κύριων πολιτικών δυνάμεων, ενώ το ΚΚΕ με
15 βουλευτές μπορεί να γυρίσει την πλάστιγ-
γα. Αλλά οι αστικές δυνάμεις δεν θέλουν με
κανένα τρόπο να συνεργαστούν με το ΚΚΕ.
Ακόμα και τη συμφωνία Σοφούλη-Σκλάβαινα
να ψηφίσουν για πρόεδρο της Βουλής από τη
μεριά των φιλελευθέρων, οι ίδιοι οι φιλελεύ-
θεροι την τορπιλίζουν. Η “λύση” τους είναι ο
Μεταξάς που γίνεται δικτάτορας το 1936
επειδή τον αφήνουν οι αστικές δυνάμεις που
δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δικά
τους αδιέξοδα.

Το δυνάμωμα του εργατικού κινήματος και
του ΚΚΕ αποτελούν ήδη κίνδυνο. Έτσι το
1929 έχουμε το Ιδιώνυμο που είναι η αντίδρα-
ση της αστικής τάξης απέναντι στον “κομμου-
νιστικό κίνδυνο” που θα έρθει από τις απερ-
γίες. Το ίδιο λέει και ο Μεταξάς το '36, το ίδιο
λέει και ο Φράνκο στην Ισπανία που κάνει το
πραξικόπημά του τον Ιούλη του '36. Ταυτό-
χρονα είναι και δικαιολογία. Βάζουν μπροστά
τον “κομμουνιστικό κίνδυνο”, βοηθάνε και οι
εφημερίδες, γίνεται δικτατορία. 

Από την εμφάνιση του ΣΕΚΕ και μετά ΚΚΕ,
ενώ στη αρχή δεν έχει μεγάλη απήχηση, διαι-
σθάνονται ότι είναι μια απειλή για τα συμφέ-
ροντά τους. Και οι πρόσφυγες από τη Μικρα-
σία που γίνονται φτηνό εργατικό δυναμικό και
αυτοί περνάνε γρήγορα στο στρατόπεδο της
αμφισβήτησης και των διεκδικήσεων. Είναι ιδι-
αίτερα δυναμικό σαν κίνημα, γι' αυτό και η αν-
τίδραση. Από τη δεκαετία του '20 υπάρχουν οι
διώξεις των απεργιών και των κινητοποιήσεων,
τις οποίες ο Πάγκαλος συστηματοποιεί. Ενώ
είναι ενδεικτικό ότι όλα τα αστικά κόμματα
συμφωνούν στο Ιδιώνυμο, παρότι η επίσημη
εκλογική δύναμη του ΚΚΕ δεν δικαιολογεί τέ-
τοια μέτρα. Όταν διαβάζουμε τα πρακτικά της
Βουλής όταν ψηφίζεται το Ιδιώνυμο, μας ση-
κώνεται η τρίχα με όσα λένε, και ο Βενιζέλος
εννοείται που τώρα τον έχουν μυθοποιήσει.

Όλες αυτές οι διώξεις είναι μεν σκληρές,
δυναμώνουν δε τη θέληση για διεκδίκηση. Δη-
λαδή δημιουργείται μέσα από τους αγώνες
ένα μεγάλο κίνημα. Οι εργατικές κινητοποι-
ήσεις της περιόδου είχαν απήχηση. Αυτό που
έγινε στη Θεσσαλονίκη το Μάη του '36 είναι
παράδειγμα. Προφανώς τη δικτατορία την
προετοίμαζαν ήδη και τη Θεσσαλονίκη τη
χρησιμοποίησαν για να δικαιολογήσουν τη δι-
κτατορία. Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτής της ιδεο-
λογίας και η συμμετοχή των ευρύτερων μα-
ζών, τους ανησυχεί και γι' αυτό παίρνουν όλα
αυτά τα μέτρα.

Γιατί από το 1917 και μετά ο κόσμος έρχε-
ται τα πάνω κάτω με αυτή την ιδεολογία. Η
αριστερά εξέφραζε τον κόσμο. Και σίγουρα
τότε ετοιμάζονται οι συνθήκες ώστε όταν θα
έρθει μετά η κατοχή, ο κόσμος να είναι σε με-
γάλο βαθμό έτοιμος να δεχτεί το διαφορετικό
που προτείνει το ΕΑΜ. Γιατί λέει μεν το ΚΚΕ
να κάνουμε το ΕΑΜ, αλλά αν ο κόσμος δεν
ήταν έτοιμος, θα έμενε το κόμμα με την καθο-
δήγηση. Ο κόσμος βγαίνει στην Αντίσταση. Ο
σπόρος γι' αυτό έχει πέσει στο Μεσοπόλεμο.

O Θανάσης Καμπαγιάννης 
μίλησε στην Αφροδίτη 
Φράγκου για τη νέα διάσταση
της Χρυσής Αυγής

ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

Πλήγμα στη ραχοκοκαλιά 
              των νεοναζί

     φορά
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COSCO
Η καταδίκη της Πειραϊκής και με την «βούλα» της Περιφέρειας Αττικής.
Το περιφερειακό συμβούλιο που συνεδρίασε στις 20 Μαΐου 2020

ενέκρινε με σχετική πλειοψηφία των παρατάξεων Πατούλη, Σγου-
ρού, Τζήμερου και τριών ανεξάρτητων (64 ψήφοι σε σύνολο 101) τη
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΟΛΠ ΑΕ-COSCO. Υπερ-
ψήφισε και ενέκρινε μεταξύ άλλων την κατασκευή συνολικά 6 θέσε-
ων πρόσδεσης κρουαζιεροπλοίων, εμβαδού 180 στρεμμάτων όπως
αναφέρεται στο κεφάλαιο 6-127.

Παρά την επισήμανση και τον εντοπισμό εκ μέρους μας όλων των
παραπάνω θεμάτων, η πλειοψηφία των συμβούλων της περιφέρειας
παρέμεινε αδιάφορη και ανάλγητη υπερψηφίζοντας μια αμφιλεγό-
μενη ανάπτυξη ενός τουριστικού προϊόντος που έχει πλέον καταρ-
ρεύσει, εξυπηρετώντας έτσι ανάγκες αλλότριες που μόνο των Πει-
ραιωτών δεν είναι.

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς και την πολιτεία να αναλάβουν
τις ευθύνες τους ενώπιον του κινδύνου από τα τοξικά βυθοκορημα-
τα τόσο στην θάλασσα της Πειραϊκής όσο και στον Σαρωνικό και να
σταματήσουν αμέσως την βυθοκόρηση στην Πειραϊκή, προτού οι
επιπτώσεις για την υγεία και το περιβάλλον γίνουν ολέθριες και μη
αναστρέψιμες.

Από άρθρο της Δήμητρας Βήνη, κοινοτικής συμβούλου Α κοινότη-
τας Πειραιά (ολόκληρο εδώ: tinyurl.com/yashwu74)

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Περιβαλλοντικές κινήσεις που συμμετείχαν και οργάνωσαν την

πανελλαδική κινητοποίηση της 4 Μάη ενάντια στον περιβαλλοντο-
κτόνο νόμο Χατζηδάκη, μαζί με άλλες συλλογικότητες καλούν σε
νέο συλλαλητήριο, την Παρασκευή 5 Ιούνη, παγκόσμια ημέρα περι-
βάλλοντος, στις 6μμ στο Σύνταγμα.

Στις 20/3 το πρωί στο σταθμό του Μετρό της Αγίας
Παρασκευής, συνελήφθη ο σ. Σταμάτης Χατζηδήμου.
Ο λόγος; Του υποδείχθηκε να φορέσει μάσκα για να

μπει στο μετρό, όπως και έκανε, αλλά η παρούσα αστυνομι-
κός επέμεινε στην απομάκρυνσή του από το βαγόνι. Εκδι-
κητικά και επειδή της επισήμανε το παράνομο της πράξης
της, τον συνέλαβε. Ακολούθησε η προσαγωγή του στο
Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου όπου του επέβαλαν αρχικά
το πρόστιμο των 150 ευρώ και στη συνέχεια του ανακοίνω-
σαν ότι θα ασκήσουν δίωξη. Κρατήθηκε για 24 ώρες και πα-
ραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, όπου η δίκη του αναβλήθηκε
για τις 2/6, στις 9πμ στα δικαστήρια της Ευελπίδων. 

Μετά την απελευθέρωση του Σ. Χατζηδήμου, ο συνήγο-
ρός του, Κ. Παπαδάκης, δήλωσε: “Το αυτόφωρο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Αθηνών στο οποίο παραπέμφθηκε κατη-
γορούμενος για τις πράξεις της αντίστασης κατά της αρ-
χής, βίας κατά υπαλλήλων σύμφωνα με τη νέα διατύπωση
του Ποινικού Κώδικα, παρακώλυση συγκοινωνιών και απλής
σωματικής βλάβης κατά της αστυνομικού, ανέβαλε την
υπόθεση, εξ αιτίας της απουσίας της αστυνομικού που
ήταν η βασική και μοναδική μάρτυρας.

Η δίωξη του Σταμάτη, όπως εξελίχθηκε, είναι μια πολιτική
δίωξη. Και η επιλογή της αυτόφωρης διαδικασίας από τους
εισαγγελείς είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε μια περίοδο που το
80% των υποθέσεων του αυτοφώρου δεν καταλήγουν στην
αυτόφωρη διαδικασία στο πλαίσιο των γενικών μέτρων
πρόληψης για τον κορονοϊό και αποδεικνύει και την υποκρι-
σία και την προσχηματικότητα των μέτρων αυτών. Ενώ κά-
νει τα πάντα για να αδειάζει τα δικαστήρια από κόσμο, το
σημόσιο σέρνει, με πολιτικά κριτήρια, κατηγορούμενους
εκείνους που αντιστέκονται στις επιλογές του”.

Σε ανακοίνωσή του το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα τονί-
ζει: “Η δίωξη σε βάρος του Σταμάτη Χατζηδήμου είναι μόνο
η κορυφή του παγόβουνου μιας αντιμετώπισης μεταφοράς
της ευθύνης του κράτους στον απλό κόσμο. Η ‘ατομική ευ-
θύνη' δεν εξασφαλίζει ούτε ότι όλοι έχουν τα λεφτά για να
προμηθευτούν μάσκα, ούτε ότι θα μπορούν να την βρουν
πριν μπουν στα ΜΜΜ. Οι καταδιώξεις επιβατών από αστυ-
νομικούς δείχνει το πού μπορεί να φτάσει η παράνοια των
κατασταλτικών μηχανισμών την ώρα που το ίδιο το κράτος
οφείλει να εξασφαλίζει τα μέσα προστασίας για την εξά-
πλωση του κορονοϊού για όλους.

Απαιτούμε τη δωρεάν χορήγηση μασκών για όλους από
το κράτος, όπου είναι υποχρεωτικό να τις φοράει ο κό-
σμος. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του Σταμάτη
Χατζηδήμου [σ.σ: η ανακοίνωση βγήκε αμέσως μετά τη
σύλληψη] και την αθώωσή του”.

Χιλιάδες διαδήλωσαν στο Υπουρ-
γείο Προ.Πο στις 25/5 σε αλλη-
λεγγύη με τον κρατούμενο φοι-

τητή Βασίλη Δημάκη, μετά από κάλε-
σμα της Εναλλακτικής Παρέμβασης –
Δικηγορικής Ανατροπής και της πρω-
τοβουλίας Support Art Workers. Ο Β.
Δημάκης προχώρησε σε τρίτη απερ-
γία πείνας και δίψας μέσα σε έναν μή-
να, μετά τον νέο εμπαιγμό του από
την ΓΓ Αντιεγκληματικής Πολιτικής Σ.
Νικολάου. Η Σ. Νικολάου, με το πέρας
των 14 ημερών μετά τη μεταγωγή του
στο υπόγειο των γυναικείων φυλακών
Κορυδαλλού -υποτίθεται διάστημα κα-
ραντίνας λόγω κορονοϊού- δήλωσε ότι
δεν υπάρχει δέσμευση για μεταφορά
στο κελί του και ότι η συμμετοχή του
στα μαθήματα του πανεπιστημίου εξ
αποστάσεως είναι “εξασφαλισμένη”. 

Ο αγώνας του Βασίλη Δημάκη έχει
δημιουργήσει ένα κίνημα αλληλεγ-
γύης που δίνει αυτή τη μάχη και έξω
από τις φυλακές. Πρωτοστατούν οι
συμφοιτητές και συμφοιτήτριές του
με τον σύλλογο της σχολής αλλα και
θεσμικοί φορείς, όπως η ΕΕΔΑ που
στις 24/5 προχώρησε σε κατεπείγου-
σα σχετική δήλωση. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Μέ-
ρα25 και Κίνημα Αλλαγής κατήγγειλαν
τις κινήσεις του Υπουργείου. Εκπαι-
δευτικοί (ανάμεσά τους και καθηγη-
τές/τριες του ίδιου του Β. Δημάκη)
έκαναν δημόσιες δηλώσεις στήριξης
των αιτημάτων του. 

Η Σ. Νικολάου απάντησε με ανακοί-
νωση γεμάτη ψέματα για τις συνθήκες
μεταγωγής και κράτησης του φοιτητή.
Δεν παρέλειψε μάλιστα σε αυτή να
αναφέρει τα αδικήματα για τα οποία
έχει καταδικαστεί ο Β. Δημάκης, σε
μια χυδαία προσπάθεια να δημιουργή-
σει αντιπάθεια και να υπονοήσει ότι το
δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν είναι
για όλους.

Ο συνήγορός του, Θ. Καμπαγιάν-
νης, προχώρησε σε δήλωση στις 26/5
με την οποία κατέρριψε τα ψέματα τό-
σο ως προς το ότι ο Δημάκης έχει
πρόσβαση στα τηλεμαθήματα όσο και
ως προς το ότι η μεταγωγή του θα γί-
νει μετά από 14 μέρες λόγω τήρησης
υγειονομικών μέτρων. Ανάμεσα στα
άλλα, αναφέρει: “Όπως καταλαβαίνει

ο καθένας από όλη αυτή τη μεθόδευ-
ση, το Υπουργείο στέλνει το μήνυμα
στον κρατούμενο ότι μόνον βλάπτον-
τας τον εαυτό του μπορεί να κερδίσει
τα αυτονόητα αιτήματά του...  Κάθε
άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία
και συντάσσεται με το δικαίωμα ενός
κρατούμενου να αλλάξει τη ζωή του
και να επιλέξει το δρόμο του σωφρονι-
σμού πρέπει να απευθύνει στην Πολι-
τεία την έκκληση να ικανοποιήσει τα
αυτονόητα αιτήματά του: τη μεταγωγή
στο κελί του στη Δ' Πτέρυγα του Κα-
ταστήματος Κράτησης Ι των φυλακών
Κορυδαλλού και την ακώλυτη συμμε-
τοχή του στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία”.

Α.Φ.

XYTA
Την Τετάρτη 20/5/2020 με πρόσκληση του Δυτικού Μετώπου συγ-

κεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδι-
κός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) πολίτες, κινήματα και δημοτικά σχή-
ματα που αγωνίζονται για ν’ αποτρέψουν την επέκταση της χωματε-
ρής στη Φυλή και να δοθεί οικολογική λύση στο πρόβλημα της δια-
χείρισης των απορριμμάτων. Επίσης ήταν παρόντα εργατικά και άλ-
λα μέλη της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Στόχος της συνεδρίασης ήταν να ανοίξουν οι προσφορές για την
επιλογή του αναδόχου της «Μελέτης Κατασκευής Έργων για την α΄
φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής
διαχείρισης αποβλήτων». Η εν κρυπτώ προώθηση εν μέσω πανδη-
μίας των νέων φαραωνικών σχεδίων επέκτασης της Φυλής, η οποία
είναι πλήρως κορεσμένη και πρέπει να κλείσει, είναι ευθύνη του ση-
μερινού περιφερειάρχη της Αττικής Γ. Πατούλη, ο οποίος βασίζεται
στις αποφάσεις της προηγούμενης περιφερειακής αρχής με επικε-
φαλής την Ρ. Δούρου. Ο περιφερειάρχης απουσίαζε έχοντας αφήσει
πάντως στο πόδι του εκπρόσωπό του και τις δυνάμεις καταστολής.

Η είσοδος στο κτίριο εμποδιζόταν από αστυνομία ενώ μέσα ήταν
συγκεντρωμένα τα ΜΑΤ. Πρόκειται για πραξικοπηματική ενέργεια
και αποφάσεις που δυναμιτίζουν την εγκληματική σήμερα διαχείρι-
ση των απορριμμάτων η οποία επιβαρύνει τραγικά την υγεία των κά-
τοικων της Δυτικής Αττικής και παραπέμπει τη μόνη βιώσιμη λύση
της ανακύκλωσης στις καλένδες. Το Δυτικό Μέτωπο (συντονισμός
φορέων και πολιτών) έχει καταθέσει αναλυτικά την εναλλακτική λύ-
ση η επικαιρότητα της οποίας στην εποχή των κορωνοϊών και κλιμα-
τικής αλλαγής είναι προφανής.

Ελένη Πορτάλιου

• Την ίδια ώρα που οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής παλεύουν ενάν-
τια στον ΧΥΤΑ, το άρθρο 92 του περιβαλλοντοκτόνου νόμου Χατζη-
δάκη εγκρίνεται η λειτουργία νέων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορ-
ριμάτων, πράγμα που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την περιοχή.
Στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 30 Μάη στις 11
π.μ. στο αμαξοστάσιο του Δήμου Περιστερίου, με αίτημα την απο-
μάκρυνση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων και τη μετα-
τροπή του σε χώρο πράσινου και άθλησης, καλεί τα σωματεία και
τους φορείς η Σωματειακή Επιτροπή Εργαζομένων στον Δήμο Περι-
στερίου.

Να αθωωθεί ο σ. Σταμάτης Χατζηδήμου

Αλληλεγγύη στον Βασίλη Δημάκη

25/5, Κινητοποίηση για τον Βασίλη Δημάκη στο Υπ. ΠροΠο. Φωτό: ΕφΣυν

21/5, Eυελπίδων. Φωτό: Θάνος Τζινιέρης



Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των κατοί-
κων σε Τήνο και Λαυρεωτική ενάντια
στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών

(Α/Γ) ανοίγει, και πάλι, το ερώτημα αν η υπο-
στήριξη αυτών των κινητοποιήσεων ακυρώνει
τη θέση ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
προκειμένου να απεξαρτηθούμε από ρυπογό-
νες μορφές παραγωγής ενέργειας. Η απάντη-
ση είναι ότι τα σχέδια για εγκατάσταση Α/Γ σε
όλη την Ελλάδα, με τη δημιουργία αιολικών
πάρκων, έχει μοναδικό στόχο τα -εξασφαλι-
σμένα από την κυβέρνηση μέσω των χαρα-
τσιών στους λογαριασμούς- κέρδη επιχειρημα-
τικών ομίλων. Είναι σχέδια εχθρικά προς το
περιβάλλον, γιατί το καταστρέφουν ανεπανόρ-
θωτα χωρίς καν να εξασφαλίζουν παραγωγή
ενέργειας.

Κανένας δεν διαφωνεί με την αξιοποίηση
της “αιολικής ενέργειας”, και κάθε ΑΠΕ, το αν-
τίθετο. Αλλά οι κινητοποιήσεις των κατοίκων
και η αμέριστη συμπαράσταση μας σ' αυτές
δεν είναι ενάντια στις ΑΠΕ, αλλά στα συγκε-
κριμένα σχέδια (που είναι ίδια σε κάθε περιο-
χή) των ιδιωτικών ομίλων της ενέργειας και
της κυβέρνησης, που και με τον πρόσφατο πε-
ριβαλλοντοκτόνο νόμο Χατζηδάκη τους δίνει
ακόμα περισσότερες διευκολύνσεις από αυτές
που είχαν εξασφαλίσει από τον Σταθάκη και
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Για να έχουμε μία εικόνα, μιλάμε για εγκατά-
σταση Α/Γ ήδη “παλιάς τεχνολογίας” (ο μέσος
χρόνος ζωής μιας τέτοιας Α/Γ είναι 20 – 25 χρό-
νια με παραγωγή 2 - 3 MW) με συνολικό ύψος
150 μέτρα που για να εγκατασταθεί χρειάζεται
770 κυβικά μπετόν αρμέ και πλατφόρμα έως και
2 στρεμμάτων. Η απόσταση ανάμεσα σε δυο τέ-
τοιες Α/Γ πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 μέ-
τρα και για τη μεταφορά και τη λειτουργία τους
απαιτούνται, κατά τόπους, διανοίξεις πολλών
νέων χωμάτινων οδών, εκσκαφές για καλωδιώ-
σεις, εκσκαφές θεμελίων, διαμορφώσεις πλα-
τειών μεγάλων διαστάσεων, εργοταξιακούς χώ-
ρους χιλιάδων τ.μ. που δημιουργούν, ταυτόχρο-
να, μεγάλες συγκεντρώσεις μπάζων και διαφό-
ρων άχρηστων υλικών. Κάθε "αιολικό πάρκο" με
δεκάδες ή/και εκατοντάδες τέτοιες Α/Γ θα κα-
ταλαμβάνει μια μεγάλη έκταση και θα διαλύσει
εντελώς το φυσικό τοπίο της περιοχής. Το υπέ-
δαφος θα επηρεαστεί από τις εργασίες, με άμε-

σο κίνδυνο την καταστροφή της γεωργίας και
της κτηνοτροφίας, τους θανάτους χιλιάδων
πουλιών, τη διάλυση του τοπικού οικοσυστήμα-
τος και βιοποικιλότητας. 

Επιπλέον, επειδή οι ανεμογεννήτριες δεν εί-
ναι ανακυκλώσιμες έχουν αρχίσει να δημιουρ-
γούνται σ’ όλο τον κόσμο “νεκροταφεία Α/Γ”,
εκεί που πριν υπήρχαν αιολικά πάρκα. Με δε-
δομένο το μεγάλο κόστος (30.000€ για αποσυ-
ναρμολόγηση μίας Α/Γ) και αφού κανένας νό-
μος δεν υποχρεώνει τις εταιρείες να μαζέψουν
τις εγκαταστάσεις όταν χαλάσουν, το μόνο σί-
γουρο είναι ότι θα τις παρατάνε και θα φεύ-
γουν. Εξίσου σημαντικό είναι το πρόβλημα με
τα λάδια που από τις διαρροές θα προκαλέ-
σουν τεράστια καταστροφή. Ένα λίτρο λάδι
καταστρέφει 1000 κυβικά νερό και ο τομέας
παραγωγής αιολικής ενέργειας βασίζεται κατά
90% σε συμβατικά έλαια, που κατατάσσονται
στις πλέον επικίνδυνες ουσίες για τη μόλυνση
κάθε είδους υδάτινου περιβάλλοντος.

Κάποιοι θα αναρωτηθούν αν αξίζει να "θυσιά-
ζουμε" κάποιες περιοχές, προς το γενικό καλό,
την παραγωγή δηλαδή "καθαρής" αιολικής
ενέργειας. Η απάντηση είναι ότι δεν αξίζει. Αυ-
τά τα έργα δεν θεωρούνται αποδοτικά όσο
αφορά την παραγωγή ενέργειας. Οι ανεμογεν-
νήτριες είναι πηγές τυχαίας φύσης: όταν φυ-

σάει, παράγουν ρεύμα όλες μαζί, όταν έχει
άπνοια δεν παράγουν τίποτα. Αυτό, σε συνδυα-
σμό με την ανελαστικότητα των άλλων μονά-
δων να αυξομειωθεί η ισχύς τους, καθιστά με-
γάλο μέρος της παραγωγής άχρηστο, καθώς
δεν μπορεί ούτε να περάσει στο δίκτυο ούτε να
αποθηκευτεί. Στη Γερμανία, με περισσότερες
από 5.000 ανεμογεννήτριες, παράγεται από
αυτές λιγότερο από το 1% του απαιτούμενου
ηλεκτρισμού. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι
ακόμα κι αν βάλουμε σε λειτουργία 25.000 τέ-
τοιες Α/Γ, το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμό-
σφαιρα θα μειωθεί κατά μόλις 0,07%.

Κάτοικοι
Αυτό που χρειάζεται, όσο αφορά τις Α/Γ, εί-

ναι να ακούσουμε τους κατοίκους και τους επι-
στήμονες και όχι τις κυβερνήσεις που εξυπη-
ρετούν τα συμφέροντα των ιδιωτικών εταιριών
ενέργειας. Αν η τεχνολογία προχωρήσει και τα
οφέλη από τις Α/Γ είναι περισσότερα από τα
μειονεκτήματα θα μπορούσαν να εγκαταστα-
θούν, αποκεντρωμένες και σε μικρούς αριθ-
μούς ανά περιοχή (που θα έχει κατάλληλα επι-
λεχθεί με σεβασμό στο φυσικό της περιβάλλον
και στις ντόπιες δραστηριότητες), Α/Γ σύγχρο-
νης τεχνολογίας, μικρότερης ισχύος που να
μην στηρίζονται σε τεράστιους πυλώνες. Μία

τέτοια αντιμετώπιση χρειάζεται και για τις άλ-
λες μορφές ΑΠΕ. Οι πολλές μικρές μονάδες
παραγωγής ενέργειας, που θα παράγουν με
βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά της κάθε πε-
ριοχής και θα εκμεταλλεύονται όλες τις πιθα-
νές εναλλακτικές μορφές ενέργειας, με μικρά
σύγχρονα και ψηφιοποιημένα δίκτυα διανο-
μής, είναι η ενδεδειγμένη λύση. Μόνο που κάτι
τέτοιο δεν θα συνέφερε οικονομικά τις επεν-
δύσεις του κάθε Μπόμπολα και Μυτιληναίου
και για αυτό επιλέγουν τις, καταστρεπτικές και
άχρηστες, βιομηχανικές ΑΠΕ.

Η παραγωγή, η διανομή και η κατανάλωση
της ενέργειας πρέπει να γίνεται χωρίς να κα-
ταστρέφει το περιβάλλον, να είναι προσβάσιμη
και να καλύπτει τις ανάγκες μας για δωρεάν
ρεύμα και θέρμανση στα νοικοκυριά, για δω-
ρεάν συγκοινωνίες και ό,τι άλλο έχουμε ανάγ-
κη για μία ποιοτική ζωή. Βασική προϋπόθεση
είναι η σύγκρουση με τα συμφέροντα των
ιδιωτικών εταιριών ενέργειας και των κυβερνή-
σεων που τις στηρίζουν, για ένα δημόσιο σύ-
στημα ενέργειας, σε όλα τα στάδια, και με ερ-
γατικό και κοινωνικό έλεγχο στο πώς παράγε-
ται, πόση παράγεται, πώς διανέμεται και πώς
καταναλώνεται. 

Πρέπει να κινηθούμε προς μία διπλή κατεύ-
θυνση. Να κατευθύνουμε την έρευνα και την
τεχνολογία προς την οικολογική αξιοποίηση
των φυσικών πόρων για την παραγωγή ενέργει-
ας και τη δημιουργία μηχανών με μεγαλύτερη
απόδοση και ταυτόχρονα να μειώσουμε την
άσκοπη χρήση της ενέργειας. Ιδιαίτερα ως
προς το δεύτερο πρέπει να λάβουμε υπ' όψη
μας ότι το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας δαπα-
νάται για καταστροφικές δραστηριότητες,
όπως π.χ. για τον στρατό και την πολεμική βιο-
μηχανία. Μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση
του ΙΧ με ένα δημόσιο και δωρεάν εκτεταμένο
δίκτυο συγκοινωνιών με έμφαση στα μέσα στα-
θερής τροχιάς, μπορούμε να μειώσουμε την
ενεργειακή κατανάλωση με δημόσια και δωρε-
άν προγράμματα για μονώσεις σπιτιών, και όχι
με την απάτη των προγραμμάτων «Εξοικονομώ
κατ’ οίκον» που καταλήγουν στις τσέπες των
τραπεζιτών. Μπορούμε, σίγουρα, να κάνουμε
πολλά περισσότερα αρκεί να έχουμε τον έλεγ-
χο και να βάλουμε τις ζωές μας και το περιβάλ-
λον πάνω από τα κέρδη τους.

Γιώργος Ράγκος
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Μια μεγάλη νίκη πέτυχαν οι κάτοικοι της Τήνου ενάντια στην πραξικο-
πηματική προσπάθεια εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί.

Όπως ανακοινώθηκε στις 26/5 το απόγευμα, ακυρώθηκε ο σχεδιασμός για
την εγκατάσταση. Η πιο πρόσφατη κινητοποίηση είχε γίνει στις 20/5. Οι κά-
τοικοι είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο του έργου, στην περιοχή Πράσσα,
όπου αντιμετώπισαν ωμή αστυνομική βία και καταστολή. Οι αστυνομικές
δυνάμεις είχαν αποβιβαστεί στο νησί την ίδια μέρα προκειμένου να μπορέ-
σει να προχωρήσει η σκυροδέτηση των βάσεων των ανεμογεννητριών στην
περιοχή.

Ακολούθησαν προσαγωγές. Αμέσως καλέστηκε συγκέντρωση συμπαρά-
στασης έξω από το ΑΤ Τήνου. Η έπαρχος Τήνου, δημοτικοί σύμβουλοι, συλ-
λογικότητες, φορείς και σωματεία έβγαλαν κοινή καταγγελία και απαιτούν
την απελευθέρωση των συλληφθέντων, την απόσυρση των αστυνομικών δυ-
νάμεων από το νησί και το σταμάτημα των εργασιών για το αιολικό πάρκο. Εν
όψει της επανέναρξης των εργασιών και της αποβίβασης των αστυνομικών
δυνάμεων, φορείς και από άλλα νησιά είχαν βγάλει ανακοινώσεις αλληλεγ-
γύης. Η απελευθέρωση των συλληφθέντων και ο αγώνας των κατοίκων της
Τήνου -που έχει καταφέρει και στο παρελθόν να σταματήσει τα έργα για τις
ανεμογεννήτριες- έχει εμπνεύσει ένα κύμα αλληλεγγύης στις Κυκλάδες και
πανελλαδικά, ενώ έχει δώσει το έναυσμα για παρόμοιες αντιστάσεις σε διά-

φορα σημεία σε όλη τη χώρα όπου ο νόμος Χατζηδάκη δίνει πλέον το ελεύθε-
ρο στους επενδυτές να αλωνίζουν, πάντα με τη βοήθεια καταστολής.

Στις 21/5 έγινε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Πάρο για τον αγώνα των
Τηνιακών. Στις 22/5 μπήκαν στη μάχη οι κάτοικοι της Κερατέας που υπερα-
σπίστηκαν με συγκέντρωση το βουνό Πάνειο, από το οποίο κατάφεραν να
διώξουν ανθρώπους της εταιρίας που σχεδιάζει να τοποθετήσει εκεί ανεμο-
γεννήτριες. Παράλληλα δήλωσαν την αλληλεγγύη τους στην Τήνο. Οι κάτοι-
κοι της Άνδρου κινητοποιήθηκαν αμέσως όταν μαθεύτηκε ότι ένα πλοίο που
μετέφερε εξοπλισμό για αντίστοιχο έργο ετοιμαζόταν να δέσει, και το απέ-
τρεψαν. Στην Ιεράπετρα έγινε συνέλευση στις 24/5 όπου συζητήθηκε η μάχη
ενάντια στις ανεμογεννήτριες που και εκεί έχει ανοίξει, οι συμμετέχοντες/ου-
σες δήλωσαν αλληλεγγύη στην Τήνο και προγραμμάτισαν την επόμενη συνέ-
λευση για τις 31/5. Την ίδια μέρα στη Σαντορίνη κάτοικοι έκαναν συγκέντρω-
ση αλληλεγγύης στην Τήνο, ενώ κινητοποίηση γινόταν και στην Οίτη. Οι κινη-
τοποιήσεις θα κλιμακωθούν στις 31/5 σε Άνδρο, Νάξο, Τήνο, Πάρο.

Οι μάχες αυτές και οι πρώτες νίκες τους στέλνουν το μήνυμα ότι ο περι-
βαλλοντοκτόνος νόμος Χατζηδάκη θα καταργηθεί στην πράξη, βουνοκορ-
φή τη βουνοκορφή. Το περιβαλλοντικό κίνημα μπορεί να νικήσει με έναν
μεγάλο συντονισμό των επιμέρους μαχών και περιοχών.

Α.Φ.

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις

24/5, Οίτη

Ξεσηκωμός ενάντια στις βιομηχανικές ανεμογεννήτριες



ΙΛΙΟΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5  πλατεία Ιλίου 7μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 πλατεία Ηρώ 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία, η σύγκρουση των υποιμ-
περιαλισμών
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 
πάρκο Εθν.Αντίστασης (έναντι ΟΤΕ) 7μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτριες: Μαρία Καστελιώτη, φοιτήτρια
ΦΛΣ, Αθηνά Σκάρου, δασκάλα, σύλλογος
δασκ. Περιστεριού «Έλλη Αλεξίου»

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 , 
Πολύκεντρο, Κουντουριώτου και Νεότητος
8μμ (fb.com/sekneouirakleiou)
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 7μμ
(skype – πληρ. fb.com/sekvrilissia)
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Ιλεάνα Ζαχοπούλου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5, γρ. Ανταρσία στο Λιμάνι,
δημαρχείο, 7.30μμ (fb.com/sekpeiraia)
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5, 
Youkali, πλατεία Μεσολογγίου 7μμ 
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5, 7μμ 
(skype)
Το τέλος του Β’ΠΠ, ποιοι στέρησαν από
τους λαούς την αντιφασιστική νίκη;
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 πλατεία Βυζαντίου 7μμ
Να μην εφαρμοστεί ο περιβαλλοντοκτόνος
νόμος Χατζηδάκη
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5, 7μμ (fb.com/sekgiannena)
Η πανδημία και οι γυναίκες
Ομιλήτρια: Μαρία Χριστοδούλου

ΒΟΛΟΣ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5, 
εκκλησία-πάρκο Αναλήψεως 8μμ 
(fb.com/sekvolou)
Η εργατική διέξοδος από την κρίση
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6, 8μμ (fb.com/sekvolou)
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλήτρια: Ηλέκτρα Παγάνα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6, 8μμ (fb.com/sekvolou)
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλήτρια: Εύη Τσιούνη

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 
πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 7.30μμ 
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 Σύλλογος δασκάλων 7μμ
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 
παρκάκι πίσω από τον Άγιο Μηνά 7.30μμ 
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5, καφέ Γιώτης 8μμ
Ένγκελς – ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 27/5, πάρκο ΕΚΘ 8μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Βάσω Νικολίτσα

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5, καφέ Άνεμος 6.30μμ
Ένγκελς – ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Νίκος Γιαννέλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 πάρκο ΚΑΠΑΨ  7μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες 
Ομιλήτρια: Πελαγία Κατέλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 πάρκο ΚΑΠΑΨ  7μμ
Ένγκελς – ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 λόφος Στρέφη 7μμ
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6  λόφος Στρέφη 7μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6  λόφος Στρέφη 7μμ
Ένγκελς – ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5,  
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6,  
πλατεία Βουτιέ, Άνω Πετράλωνα, 7μμ
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλήτρια: Χριστίνα Παπαβασιλείου

ΘΗΣΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 πλ. Καλλισθένους και
Αρισταγόρα (Πέτρινα) 7μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Κώστας Αγωγιάτης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 πλ. Καλλισθένους και 
Αρισταγόρα (Πέτρινα) 7μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
(επικοινωνία: 306974820870)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5, 5μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Δημήτρης Καρύδας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/5, πάρκο (εναντι βιβλιοπω-
λείου Αντίδοτο) 7.20μμ
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
• ΠΕΜΠΤΗ 28/5 πλατεία Μπλόκου Δουρ-
γουτίου 8μμ (fb.com/seknkosmoskoukaki)
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Μαρία Ρίζου
• ΠΕΜΠΤΗ 4/6 πλατεία Μπλόκου Δουρ-
γουτίου 8μμ (fb.com/seknkosmoskoukaki)
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 28/5  πλατεία Αγ.Νικολάου 7μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΓΑΛΑΤΣΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 28/5 θεατράκι της Γκράβας 7μμ
Η πανδημία και οι γυναίκες
Ομιλήτρια: Εφη Τριανταφύλλου

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 28/5, 
πλατεία Γκύζη, σκαλάκια, 7μμ 
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 28/5 , πεζόδρομος Βελβενδούς
και Νικάνορος 7.30μμ
Ένγκελς – ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ           
ΠΕΜΠΤΗ 28/5,  εστία Α’ ΕΦΠΑ 7μμ 
(skype – τηλ. 6988391025)
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 28/5, 7μμ
(join.skype.com/iwGKxkxToPg1)
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 28/5 πάρκο της Αύρας 6μμ
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/5, 7μμ 
(πληρ.fb η Εργατική Αλληλεγγύη στη Θεσ-
σαλονίκη)
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 28/5 Τριών Ναυάρχων και
Ιωάννου Βλάχου, 7.30μμ
Τέλος του Β’ΠΠ – Ποιοι στέρησαν την αν-
τιφασιστική νίκη από τους λαούς;
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
• ΠΕΜΠΤΗ 4/6 Τριών Ναυάρχων και 
Ιωάννου Βλάχου, 7.30μμ
Ο Μάης του ‘68

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/5,  7.30μμ, 
στέκι «Εκτός Σχεδίου», Νισύρου και Πά-
τμου  μέσω messenger – 
πληρ. fb.com/sekneasionias
Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 28/5 
θεατράκι πλατεία Χαλανδρίου 7μμ
(fb.com/sekxalandri)
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλήτρια: Ρία Φρύσσα
• ΠΕΜΠΤΗ 4/6 
θεατράκι πλατεία Χαλανδρίου 7μμ
(fb.com/sekxalandri)

Ένγκελς, ο «στρατηγός» της επαναστατι-
κής θεωρίας και πράξης
Ομιλητής: Λουκάς Θεοτοκάτος
• ΠΕΜΠΤΗ 11/6 
θεατράκι πλατεία Χαλανδρίου 7μμ
(fb.com/sekxalandri)
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Μανιάνα Μητροπούλου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 28/5, 7μμ 
(fb.com/sekvrilissia)
Μια άλλη εκπαίδευση είναι αναγκαία και
εφικτή
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας
• ΠΕΜΠΤΗ 4/6, 7μμ (fb.com/sekvrilissia)
Η πολλαπλή αποτυχία του καπιταλισμού
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 28/5, 
γήπεδο μπασκετ Ιερού  Λόχου 3-5 (skype,

πληροφορίες fb.com/sekmarousiou) 8μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαγεωργίου
• ΠΕΜΠΤΗ 4/6,  
γήπεδο μπασκετ Ιερού  Λόχου 3-5 (skype,
πληροφορίες fb.com/sekmarousiou) 8μμ
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΙΚΑΙΑ 
• ΠΕΜΠΤΗ 28/5 δημαρχείο 7μμ 
Ο «Τραμπ της Ινδίας» αντιμέτωπος με μα-
ζική αντίσταση
Ομιλητής: Χρήστος Κουγιτέας
• ΠΕΜΠΤΗ 4/6 δημαρχείο 7μμ 
Το κραχ του ‘29
Ομιλήτρια: Μαρία Σιδέρη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5, δημαρχείο 6μμ
Μετανάστες, πρόσφυγες και ρατσισμός
στον καιρό της πανδημίας
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
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ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 28/5
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Βαλτετσίου 8μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Γαλαξίας Λένορμαν 7μμ
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου και Βεΐκου 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Πεζόδρομος Μουσείο ΕΑΜ 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πλατεία 7μμ
ΙΛΙΟΝ Άλσος 7μμ
NIKAIA Σκλαβενίτης Κονδύλη  7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
Βασιλόπουλος Πλατεία 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λαϊκή 12μ
Ν. ΙΩΝΙΑ  Πλ. Σημηριώτη 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ
ΒΟΛΟΣ Πλ. Αγ. Νικολάου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/5
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ 
Φωκίωνος Γερμανός 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Γαλαξίας Λουκάρεως 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αγορά  Δαβάκη 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
Πεζόδρομος Κασομούλη 12μεσ.
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Πλ. Βαρνάβα 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 11πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού11.30 πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ 
Σβώλου με Γούναρη 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλ. Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Μαρτίου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Πλ. Αγοράς 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια  11πμ
ΠΑΤΡΑ My Market Αγ. Ανδρέας 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 11πμ

ΕξορμήσειςΜαρξιστικά Φόρουμ
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Tον σοσιαλισμό, μέσα από την ανεξάρτητη
δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να
ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοι-
νοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Το
κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη,
όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ-
σει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον
καπιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την
εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργη-
θεί μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ-
ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου
και προγραμματίσουν την παραγωγή και την διανομή
σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες πο-
λυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε παγκό-
σμιο 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 δρό-
μο για την επικράτηση του Στάλιν και την μετατροπή
της Ρωσίας σε κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου
καθεστώτα δημιουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολι-
κή 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 μετανά-
στες να πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετωπί-
ζουν ρατσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα πε-
ράσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων,
ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και
όλους τους καταπιεσμένους να οργανώνουν την αντί-
στασή τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνι-
κοαπελευθερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική
και οικονομική ισότητα των γυναικών και για το τέλος
όλων των διακρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους,
γυναίκες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει
τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του κέρδους και
τους ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι ορ-
γανωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δι-
καστήρια και τον στρατό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή
την δύναμη, η εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυ-
τή οργανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
έχει σαν στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του κινήμα-
τος μαζί με την εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμ-
μα είναι αναγκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να ορ-
γανώσει τον κόσμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να
αναπτυχθούν εκείνες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγι-
κές που θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον
καπιταλισμό. 

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Παρίσι, Μπολόνια - Συλλαλητήρια 
για τους μετανάστες χωρίς χαρτιά

Η Πορεία Αλληλεγγύης, συντονισμός
πολλών αντιρατσιστικών οργανώσεων
και συλλογικοτήτων στο Παρίσι, καλεί

στις 30 Μάη μέρα κινητοποίησης με σύνθημα
«δομές, στρατόπεδα, χωρίς-χαρτιά, άμεσα
μέτρα ενάντια στην υγιεινομική βόμβα». Οι
πρόσφυγες και μετανάστες ζουν σ’ αυτές τις
δομές και τα στρατόπεδα σε συνθήκες συνω-
στισμού, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας
απέναντι στην πανδημία, μέσα στην βία της
καταστολής και το άγχος. Πολλοί μετανάστες
μένουν στο δρόμο και δεν έχουν να φανε.

Όσοι δεν έχουν χαρτιά δεν δικαιούνται κα-
νένα επίδομα, καμιά κρατική βοήθεια, δεν
έχουν πρόσβαση στην Υγεία. 

Γι’ αυτόν τον κόσμο, η σημερινή κρίση του
κορονοϊού μετατρέπεται σε υγιεινομική βόμ-
βα, για τους ίδιους αλλά και για όλον τον πλη-
θυσμό. Απέναντι σ’ αυτό, οργανώνεται η κινη-
τοποίηση στις 30 Μάη με αιτήματα να γίνουν
τεστ παντού, μαζικό μοίρασμα γαντιών και αν-
τισηπτικού, άμεσο κλείσιμο των στρατοπέδων,
άμεση στέγαση όλων, είτε έχουν χαρτιά είτε
όχι, νομιμοποίηση όλων των χωρίς χαρτιά,
ελεύθερη πρόσβαση στην Υγεία. Καμιά δήλω-
ση για μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό
δεν έχει νόημα αν δε γίνουν και τα παραπάνω.

Ήδη το κάλεσμα υπογράφουν 192 οργανώ-
σεις, συλλογικότητες, πολιτικές οργανώσεις
και συνδικάτα. Συζήτηση γίνεται και από συλ-
λογικότητες στη Μασσαλία για να διαδηλώ-

σουν την ίδια μέρα. Έχει βγει κάλεσμα και για
τη Χάβρη. Επίσης οι Sans Papiers (Χωρίς Χαρ-
τιά) στο Βέλγιο συναντιούνται αυτές τις μέρες
για να αποφασίσουν πώς θα συντονιστούν.

Συντονισμός υπάρχει και με το Συντονισμό
Μεταναστών της Μπολόνιας στην Ιταλία για
διαδήλωση την ίδια μέρα στη Μπολόνια. 

Οι μετανάστες δεν έχουν δικαιώματα και
κλείνονται σε στρατόπεδα αλλά τα αφεντικά
τους έχουν ανάγκη και είτε τους φέρνουν με
τσάρτερ από τη Ρουμανία είτε τους νομιμο-
ποιούν για 6 μήνες όπως σκέφτεται να κάνει η
κυβέρνηση της Ιταλίας. Αναγνωρίζουν οι ίδιες
οι κυβερνήσεις ότι οι μετανάστες είναι κομμά-
τι της εργατικής τάξης, γι’ αυτό χρειάζεται,
μαζί με την αριστερά και τα συνδικάτα να πα-
λέψουμε μαζί τους για να έχουν το δικαίωμα
να μείνουν στις χώρες μας, να έχουν δουλειά,
στέγη και πρόσβαση την Υγεία και την Παι-
δεία. Για να έχουν και δικαίωμα στη ζωή. 

Αυτές οι διαδηλώσεις από τη μεριά των
μεταναστών έχουν σκοπό να σπάσουν τη
σιωπή για το ρατσισμό και την εκμετάλλευση
της εργασίας των μεταναστών ειδικά μέσα
στην πανδημία, και να σπάσει την απομόνω-
ση τους. Χαρτιά για όλους, χωρίς όρους!

Τάνια Βριζάκη

ΛΑΡΚΟ

Με πανελλαδικό συλλαλητή-
ριο στην Αθήνα το Σάββατο
13 Ιούνη κλιμακώνουν οι ερ-

γαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ έπειτα από
συντονισμό των πέντε σωματείων,
της Λάρυμνας, της Εύβοιας, της Κα-
στοριάς, της Αθήνας και των Μεταλ-
λορύχων. 

Μέχρι τότε θα υπάρξουν και άλλες
δράσεις, όπως κατάληψη στα γρα-
φεία της διοίκησης και τύπωμα πολυ-
σέλιδου φυλλαδίου για να μοίρασμα
στα διόδια, που θα εξηγεί την κατά-
σταση στη ΛΑΡΚΟ. Οι κινητοποιήσεις
μέχρι στιγμής έχουν καθυστερήσει τα
σχέδια για περαιτέρω επιθέσεις
στους εργαζόμενους για να οδηγηθεί
σε ξεπούλημα η ΛΑΡΚΟ, έχοντας να
αντιμετωπίσουν μηχανορραφίες και
ψέματα από την άλλη πλευρά. Μια
εταιρία που θα μπορούσε να είναι επι-
κερδής, την έχουν κάνει ελλειματική,
εμποδίζοντας την ομαλή λειτουργία
της. Πιο πρόσφατο παράδειγμα τέτοι-
ας διαχείρισης είναι η άρνηση από το
διαχειριστή να συντηρήσει το σύστη-
μα εξαερισμού στο τριβείο μεταλλεύ-
ματος στην Εύβοια, με αποτέλεσμα η
τοξική σκόνη που βρίσκεται στο χώρο
από την τριβή να είναι τρεις φορές
παραπάνω από το επιτρεπτό όριο, με
βάση τις τελευταίες μετρήσεις, ρί-
χνοντας το φταίξιμο για την καθυστέ-
ρηση της παραγωγής στους εργαζό-
μενους που δεν μπορούν να δουλέ-
ψουν σε τέτοιες συνθήκες. 

Μ.Ν.

Αγώνας στις Φαρμακαποθήκες

Το Σάββατο που μας πέρασε συμμετείχα-
με στην κινητοποίηση έξω από τη ΦΑΡ-
ΜΑΣΕΡΒΙΣ, τη μεγαλύτερη φαρμακαπο-

θήκη εντός Δήμου Αθηναίων και την πρώτη
που άνοιξε και Σάββατο, όπως ορίζει η Απόφα-
ση Δημάρχου που δημοσιεύτηκε στις αρχές
του μήνα.

Η δράση οργανώθηκε από το Συνδικάτο
Φαρμάκου-Καλλυντικού Αττικής και ήμαστε πε-
ρίπου 60 άτομα. Μέλη του συνδικάτου παρα-
τάχθηκαν με πανό στην είσοδο του κτιρίου,
μπλοκάροντας με αυτόν τον τρόπο την είσοδο
των (λιγοστών) εργαζομένων που κλήθηκαν να
προσέλθουν για δουλειά το Σάββατο, ενώ ση-
μειώθηκε μικρή ένταση με την αστυνομία που
στεκόταν απέναντι και προέτρεπε τους εργα-
ζόμενους να μπουν στο κτίριο σπάζοντας την
αλυσίδα.

Εκτός από τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ, το συνδικάτο
την ίδια μέρα οργάνωσε αντίστοιχες δράσεις
και σε άλλες 3 φαρμακαποθήκες εντός δήμου.
Οι κινητοποιήσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια
της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγμα-
τοποιήσαμε την Τρίτη το απόγευμα στο Δη-
μαρχείο Αθηνών με αίτημα τη συνάντηση με το
δήμαρχο Αθηναίων και την ανάκληση από
πλευράς του της απόφασης.

Και παρότι στη συνάντηση αυτή
της Τρίτης ο Μπακογιάννης φάνη-
κε ανένδοτος, εργαζόμενοι και εκ-
πρόσωποι από διάφορους χώρους
του κλάδου συνεχίζουν να δίνουν
το παρόν και να δηλώνουν την συμ-
παράστασή τους: ενδεικτικά ανα-
φέρουμε τη φαρμακαποθήκη Σα-
ράντης (που εδράζεται επίσης στην

Αθήνα), τα σωματεία εργαζομένων του ΠΡΟ-
ΣΥΦΑΠΕ και του ΠΕΙΦΑΣΥΝ, τα σωματεία ερ-
γαζομένων της φαρμακοβιομηχανίας Boherin-
gher και της LOREAL.

Πρόκειται για έναν αγώνα σε εξέλιξη, γι’ αυ-
τό και είναι κρίσιμη η στήριξη και συμμετοχή
μας. Αιτούμαστε την -για πρώτη φορά- ανοιχτή
συζήτηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο (η απόφαση εκδόθηκε και υπογράφηκε
αυτεξούσια από τον αντιδήμαρχο), και την ορι-
στική ανάκλησή της.

Είναι η καλύτερη εποχή πολιτικά για να ορ-
γανωθούμε και να αγωνιστούμε όλοι μαζί,
όπως κάνουν ήδη αποτελεσματικά χιλιάδες ερ-
γαζόμενοι στους χώρους της Υγείας αλλά και
του Πολιτισμού. Και είναι η κατάλληλη στιγμή
να ανοίξει ο αγώνας μας και να συνδεθεί με
όλες τις μάχες που τρέχουν σε όλα τα μέτωπα
σήμερα.

Τέλος, προτρέπουμε όλες και όλους τους
εργαζόμενους του χώρου να γραφτούν στο
Συνδικάτο, να ανοίξουν τη συζήτηση στους
χώρους δουλειάς τους και να στηρίξουν τις κι-
νητοποιήσεις!

Μαρία, εργαζόμενη στο χώρο του φαρμάκου
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Παρίσι 6/11/1971, Διαδήλωση ενάντια στον πόλεμο στο Βιετνάμ. 

Για έναν ηθοποιό, οι επιλογές που κάνει είναι αυτές που τον
ορίζουν. Ένας ερμηνευτής, η εξυπνάδα του παιξίματός του

και η τέχνη του να ενσαρκώνει ένα πρόσωπο, μια ιδέα. Και η
ποιότητα της ένταξής του στα κοινά. Είναι πάνω από μια βδομά-
δα που ο Μισέλ Πικολί πέθανε, σε προχωρημένη ηλικία. 

Αμέσως μετά τον πόλεμο, ο Πικολί υπήρξε για πολύ καιρό
κοντά στο ΚΚΓ. Στην καμπή της δεκαετίας του 60 και του 70 εμ-
ποτίστηκε πλήρως, σώματι και πνεύματι, από τη χειραφετητική
πνοή που, απ'το Μπέρκλεϊ ως τη Βαρσοβία, απ'την Πράγα ως τη
Ανόι, απ'το Παρίσι ως το Σαντιάγο και απ'την Αθήνα ως το Αλγέ-
ρι, ξεχύθηκε στην Ευρώπη και τον κόσμο. Την ανάγκη για πολι-
τισμό, τη συνέδεσε στενά με την πολιτική και ηθική αναγκαιότη-
τα. Έτσι τη συμπόρευσή του με το ΚΚΓ ακολούθησε μια ριζο-
σπαστικοποίηση που τον έφερε να συμμετέχει ένα διάστημα
στη δράση της Επαναστατικής Κομμουνιστικής Λίγκας. Μας συ-
νόδευσε σε πολλές καμπάνιες αλληλεγγύης. 

Η αναδίπλωση της άμεσης προοπτικής της επανάστασης πά-
νω στον γκρίζο καιρό των αποτυχιών και των αβέβαιων αντιστά-
σεων, τον έκαναν να αναδιπλωθεί κι ο ίδιος στο στενότερο περί-
φραγμα του εφικτού σοσιαλισμού και στο πεδίο της απομυθο-
ποίησης.  Ο Πικολί γνώρισε αυτήν την αναμφισβήτητη αναδί-
πλωση όμως δεν εγκατέλειψε την ηθική και την αναγκαιότητα
της ισότητας. 

Αυτή η απαίτηση του στο θέατρο και τον κινηματογράφο τον
έφερε ψηλά ως το τέλος του. Ήθελε να παντρεύει τους δυο
σκοπούς της τέχνης του ηθοποιού, του θεάτρου και του κινημα-
τογράφου: ήταν ταυτόχρονα ελιτιστής των πολλών και ποιοτικά
λαϊκός. Ο Μισέλ Πικολί γράφτηκε στην ιστορία του κινηματο-
γράφου και του θεάτρου αλλά και στη δική μας ιστορία μιας και
ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που πιστεύανε πως το θέα-
τρο και ο κινηματόγραφος δεν ήταν μόνο ψυχαγωγία αλλά ότι
έπρεπε να φέρνουν την ανάσα της οξυδέρκειας στην καθημερι-
νότητα του κόσμου και να μετατρέπουν την μυθοπλασία σε
απόλαυση αλλά και όπλο. 

Ο Alain Krivine, στον οποίον είχε εκμυστηρευτεί πως ήθελε να
παρατήσει το επάγγελμα του ηθοποιού για να δουλέψει και να
παλέψει πλάι στους εκμεταλλευόμενους, του είχε απαντήσει
πως χρειαζόντουσαν και οι μεγάλοι ηθοποιοί. Κράτησε επάξια
αυτή τη δέσμευση. Και μετέτρεψε τον κινηματογράφο σ'ένα κο-
κτέιλ μολότοφ πεταμένο μέσα στο λάκκο των αγαθών συναισθη-
μάτων και των σημείων των καιρών. Ένα ελιξήριο ανυποταγής
και αυθάδειας. 

Ενώ έπεσε μόλις η αυλαία της ζωής του, ήρθε η στιγμή να
του πούμε “Ευχαριστούμε Μισέλ! Σύντροφε Πικολί Hasta Siem-
pre !” 

Philippe Chiroulnik, NPA

“Στις 5 μ.μ. η πλημμύρα των διαδηλωτών άρχισε
να σαρώνει την Place de la Nation. Οι ηγέτες

της διαδήλωσης ανεβαίνουν στην πλατφόρμα ενός
φορτηγού και ο Μισέλ Πικολί θα δώσει την τελική ομι-
λία. Αφού διαβάσει τη διεθνή έκκληση του αμερικάνι-
κου Εθνικού Συνασπισμού Δράσης για την Ειρήνη, θα
τονίσει ότι αυτή η διαδήλωση είναι μόνο ένα βήμα, ότι
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια μόνιμη δράση για
τη νίκη του λαού της Ινδοκίνας και ότι σε αυτόν τον
αγώνα, η μεγαλύτερη ενότητα είναι απαραίτητη. Τε-
λειώνει με ένα σύνθημα που ακούγεται από χιλιάδες
στήθη: «Ζήτω το Μέτωπο Αλληλεγγύης στην Ινδοκίνα
(FSI)». Η διαδήλωση τελείωσε, είναι μια αδιαμφισβή-
τητη επιτυχία. Χιλιάδες φυλλάδια του FSI διανέμονται
καλώντας στη συνάντηση της 10ης Νοεμβρίου όπου
θα μιλήσουν δύο ηγέτες του αμερικανικού αντιπολεμι-
κού κινήματος και εκπρόσωποι των αγωνιζόμενων λα-
ών της Ινδοκίνας. Τώρα υπάρχει μια οργάνωση μά-
χης, το FSI. Θα πολεμήσει μέχρι να κερδίσουν οι επα-
ναστάτες της Ινδοκίνας”...

Ρεπορτάζ της Rouge, 
εφημερίδας της LCR, στις 13/11/71. 

“Μετά την πορεία πήγαμε απ'το αδιέξοδο Gue-
menee. Έκπληξη: ο Μισέλ Πικολί καθόταν βα-

ριεστημένος σ'έναν πάγκο στο βάθος της έρημης αί-
θουσας. Εκείνη την εποχή, φιλοξενούσε σπίτι του συ-
νελεύσεις της Λίγκας με θέμα ένα δελτίο, το “Tele 7
Rouge”, προορισμένο για το προσωπικό του ραδιο-
φώνου και της τηλεόρασης. Συγκλονισμένος από κά-
ποια πρόσφατα γεγονότα, ήθελε να εμπλακεί περισ-
σότερο. Ανέφερε και το ενδεχόμενο να γίνει μόνιμο
μέλος της Λίγκας.” 

Daniel Bensaid, “Μια αργή ανυπομονησία”

“ΗΛίγκα είχε ξεκινήσει για έναν δεύτερο γύρο “μη
νομιμότητας”. Οι κύριοι υπεύθυνοί της, λίγο ή

περισσότερο καταζητούμενοι από την αστυνομία, ανα-
ζήτησαν στις επαφές τους διευθύνσεις φίλων που θα
μπορούσαν να τους φιλοξενήσουν. Οι Daniel Bensaid
και Henri Weber είχαν καταλήξει στην Marguerite Du-
ras. Εμένα με δέχτηκε η Lucienne Hamon και μετά ο
Michel Piccoli με την Juliette Greco στην οδό Verneuil.
Είχα συναντήσει τον Michel Piccoli σε συνελεύσεις
που οργάνωνε ο Michel Rotman, ένας από τους ηγέ-
τες μας, οικείος του καλλιτεχνικού κύκλου. Η επαφή
ήταν αρκετά εύκολη καθώς ο Πικολί είχε περιέργεια
για τα πάντα. Όπως ο Σαρτρ και πολλοί άλλοι την δε-
καετία του ‘70 ήθελε να εμπλακεί περισσότερο στον
ακτιβισμό, αμφισβητώντας και το ίδιο του το επάγγελ-
μα. Αντίθετα από αυτό που κάνανε οι μαοϊστές με
τους καλλιτέχνες που επηρέαζαν, εμείς του είχαμε
συμβουλέψει να μην πάει στην πύλη των εργοστασίων.
Ο καθένας έπρεπε να μπορεί να έχει έναν παραγωγικό
ρόλο, ανάλογα με τις ικανότητες του. Μας επισκεπτό-
ταν στο μπιστρό του αδιέξοδου Guemenee. Πίναμε
ένα ποτό, στο βάθος της αίθουσας, δίπλα στο αφεντι-
κό και τους πελάτες που μένανε άφωνοι στην παρέα
που αντίκριζαν. Χωρίς φυσικά να συμφωνεί με όλες
μας τις τοποθετήσεις, ο Πικολί είχε ξανά την ευκαιρία
να μας βοηθήσει τρία χρόνια αργότερα. Η Λίγκα ήθελε
να συγκεντρώσει ένα δάνειο για να αγοράσει ένα πιε-
στήριο προκειμένου να μπορεί να τυπώνει την εφημε-
ρίδα Rouge. Παρά τις προειδοποιήσεις του τραπεζίτη
του, τέθηκε εγγυητής του δανείου, βάζοντας ενέχυρο
μια γκαρσονιέρα που κατείχε στην οδό Monsieur-le-
Prince. Η εμπιστοσύνη και η γενναιοδωρία του επέτρε-
ψαν να δει το φως η τυπογραφική εταιρεία Rotograph-
ie η οποία δραστηριοποιείται ακόμα μέχρι σήμερα”. 

Alain Krivine, Ca te passera avec l' age 

ΟΜισέλ Πικολί, ένας από τους σπου-
δαιότερους ηθοποιούς του γαλλι-
κού κινηματογράφου και του θεά-

τρου, έφυγε από τη ζωή στις 12 Μάη, σε
ηλικία 94 ετών.

Δύσκολα μπορείς να μιλήσεις για το σύ-
νολο της κινηματογραφικής του καριέρας.
Μπροστά από τις κάμερες από το 1945, μέ-
χρι το 2015, έπαιξε σε περισσότερες από
230 ταινίες και συνεργάστηκε με μερικούς
από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του
20ου αιώνα. Από τον Μπονιουέλ, τον Γκον-
τάρ και τον Λουί Μαλ μέχρι τον Κωνσταντί-
νο Γαβρά, τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον
Άλφρεντ Χίτσκοκ. Η «Κρυφή γοητεία της
Μπουρζουαζίας», η «Περιφρόνηση», το
«Themroc», το «Μεγάλο Φαγοπότι», «Ο Μι-
λού τον Μάη», «Η ωραία της ημέρας» είναι
μερικά μόνο από τα έργα που σφράγισε με
την παρουσία του.

Αφιερωμένος για μια ζωή στην υποκριτι-
κή αλλά και στην αριστερά. Η εμπειρία της

ναζιστικής θηριωδίας και του Β Παγκοσμί-
ου Πολέμου τον φέρνει κοντά στο Γαλλικό
Κομμουνιστικό Κόμμα και μεταπολεμικά ορ-
γανώνεται στο Κίνημα Ειρήνης. Ωστόσο η
ριζοσπαστικοποίηση της δεκαετίας του ’60
δεν τον αφήνει ανεπηρέαστο. Ο Πικολί στέ-
κεται στο πλευρό της επαναστατικής αρι-
στεράς, συμμετέχει στις εκδηλώσεις και τις
πορείες της LCR (Επαναστατική Κομμουνι-
στική Λίγκα), ενισχύει και βοηθάει την έκδο-
ση της εφημερίδας της, της Rouge, συμμε-
τέχει στο κίνημα ενάντια στον πόλεμο του
Βιετνάμ.

Πολλοί αγωνιστές κι αγωνίστριες του
Μάη, μετά την κάμψη του κινήματος τραβή-
χτηκαν στο «ρεαλισμό» της ρεφορμιστικής
αριστεράς. Ο Πικολί δεν αποτέλεσε εξαίρε-
ση. Τουλάχιστον στις εκλογικές αναμετρή-
σεις από τη δεκαετία του ’80 μέχρι πρό-
σφατα, στήριξε τις υποψηφιότητες του Σο-
σιαλιστικού Κόμματος, από τον Μιτεράν και
τον Ζοσπέν μέχρι τη Σεγκολέν Ρουαγιάλ και

τον Ολάντ. 
Παρόλα αυτά ποτέ δεν σταμάτησε να

χρησιμοποιεί την αναγνωρισιμότητά που
του εξασφάλιζε η μεγάλη του καριέρα στον
κινηματογράφο και το θέατρο για να ενι-
σχύει καμπάνιες που θεωρούσε δίκαιες. Για
το κίνημα της Αλληλεγγύης στην Πολωνία
το ’81. Ενάντια στην είσοδο του ακροδεξι-
ού Χάιντερ στην κυβέρνηση της Αυστρίας
το 2000.  Ενεργός στο αντιρατσιστικό κίνη-
μα από τη δεκαετία του ’80, μέλος του SOS
Racisme, ενάντια στο Εθνικό Μέτωπο του
Λεπέν. Υποστηρικτής του αγρότη ακτιβιστή
Ζοσέ Μποβέ στις αρχές της περασμένης
δεκαετίας και δημόσιος επικριτής του
Μπερλουσκόνι την ίδια εποχή. Ο θάνατος
του σημαίνει την απώλεια μιας μεγάλης
προσωπικότητας για τον παγκόσμιο κινημα-
τογράφο που πάντα στεκόταν στην από δω
πλευρά.  

Στέλιος Μιχαηλίδης

Αντίο Themroc

Φωτό: Alain Nogues
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Τηλεφωνική επικοινωνία με το
δικτάτορα της Αιγύπτου, Σίσι,
είχε ο Μητσοτάκης την περα-

σμένη Δευτέρα. Επιβεβαίωσαν, σύμ-
φωνα με το γελοίο στυλ της επίση-
μης ανακοίνωσης, τους πατροπαρά-
δοτους δεσμούς της Ελλάδας και
της Αιγύπτου. Λίγες μέρες πριν ο
Δένδιας είχε αντίστοιχη επικοινωνία
με τον καινούργιο Υπουργό Εξωτερι-
κών του Ισραήλ, Γκάμπι Ασκενάζι, με
τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου με
έδρα το Τομπρούκ της Λιβύης και με
τον Αμερικανό πρέσβη στη Λιβύη,
παρουσία του Αμερικανού πρέσβη
στην Αθήνα. Το μόνο πατροπαράδο-
το σε όλες αυτές τις επικοινωνίες εί-
ναι οι σχέσεις ανάμεσα σε ιμπεριαλι-
στές και δικτάτορες. Αυτό που
πραγματικά έφερε αυτόν τον πυρετό
επαφών είναι οι σημαντικές αλλαγές
που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Λιβύη
εδώ και ένα μήνα, κομμάτι της επέ-
κτασης της αβεβαιότητας σε όλη
την Ανατολική Μεσόγειο που φτάνει
μέχρι τα επιθετικά σχέδια που έχει η
νέα κυβέρνηση του Ισραήλ για τον
Ιούλη.

Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη βιώ-
νει σαν σφαλιάρα αστραπή τα χον-
τρά στραβοπατήματα του στρατάρ-
χη Χάφταρ στην Τρίπολη της Λι-
βύης. Μόλις τον περασμένο Δεκέμ-
βρη, η ελληνική κυβέρνηση έκανε
θορυβώδη είσοδο στον λιβυκό εμ-
φύλιο. Απέλασε τον Λίβυο πρέσβη,
κηρύσσοντάς τον ανεπιθύμητο πρό-
σωπο, και μέσα σε δυο βδομάδες εί-
χε έρθει ο ίδιος ο Χάφταρ στην Αθή-
να για να συναντηθεί με Μητσοτάκη
και Δένδια. Η ελληνική κυβέρνηση
μετατρεπόταν και επίσημα σε τζού-
νιορ πάτρωνα του επίδοξου δικτάτο-
ρα της Λιβύης. Εκείνες τις μέρες,
όλα αυτά διαφημίζονταν σαν έξυπνη
πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης.
Αφενός αγκάλιαζαν τον Χάφταρ σαν
“εχθρό του εχθρού”, επειδή η αντί-
παλη κυβέρνηση με έδρα την Τρίπο-
λη είχε προχωρήσει σε υπογραφή
συμφωνιών με την Τουρκία. Αφετέ-
ρου οι ειδήσεις προδιέγραφαν τη
σαρωτική νίκη του Χάφταρ εντός
των επόμενων λίγων μηνών και άρα
η ελληνική κυβέρνηση πόνταρε στο
φαβορί.

Οι στρατιωτικοί αναλυτές λένε τώ-
ρα πως οι απώλειες στο μέτωπο της
Τρίπολης για τον Χάφταρ τις τελευ-
ταίες βδομάδες ισοδυναμούν με ό,τι
κέρδισε κατά την προέλασή του μέ-
σα στους τελευταίους 7-8 μήνες. Ο
Χάφταρ θα έμπαινε θριαμβευτής
στην Τρίπολη και θα έσκιζε… τα μνη-
μόνια για τη μοιρασιά των ΑΟΖ με
την Τουρκία και “θα πέταγε τους
Τούρκους στη θάλασσα”, σύμφωνα

με τα λόγια του ίδιου και των πολε-
μοκάπηλων στα φιλοκυβερνητικά
ΜΜΕ που δεν έπαψαν να τον προμο-
τάρουν σαν το μέλλον της σταθερό-
τητας στη Λιβύη. Αυτή τη στιγμή,
αυτοί που φεύγουν από το μέτωπο
είναι μερικές χιλιάδες Ρώσοι μισθο-
φόροι που πολεμούσαν στο πλευρό
του Χάφταρ. Η “πατριωτική” και “αν-
τιτουρκική” εκστρατεία του Χάφταρ
στην Τρίπολη χτύπησε κυρίως τους
άμαχους. Οι επιθέσεις στις “τουρκι-
κές” ή κυβερνητικές βάσεις στην
πράξη σήμαιναν ακανόνιστο βομ-
βαρδισμό γειτονιών στα περίχωρα
της Τρίπολης της Λιβύης και χτυπή-
ματα σε νοσοκομεία όπως έγινε μό-
λις πριν από δύο βδομάδες με θύμα-
τα παιδιά που νοσηλεύονταν.

Κλιμάκωση του πολέμου
Από τότε που ο Δένδιας και ο Μη-

τσοτάκης αγκάλιασαν τον Χάφταρ,
μεσολάβησε η κατάρρευση των συ-
νομιλιών του Βερολίνου, με ευθύνη
κυρίως του ίδιου του Χάφταρ. Εκεί-
νες οι συνομιλίες είχαν παρουσιαστεί
σαν το μεγάλο βήμα για την ειρήνη
στη Λιβύη, αλλά τελικά δεν είχαν την
παραμικρή επίπτωση. Ή μάλλον, εί-
χαν σαν επίπτωση την κλιμάκωση
του πολέμου, παρότι ο πλανήτης
βρέθηκε στη σκιά της πανδημίας. Η
πλευρά Χάφταρ, φουσκωμένη από
τη στήριξη που της έδωσαν οι διε-
θνείς της προστάτες, έστειλε σήμα
ότι πρώτα θα καταλάβει την Τρίπολη
και μετά θα κάτσει ξανά στο τραπέζι

των διαπραγματεύσεων χωρίς αντί-
παλο πλέον. Άμεση συνέπεια ήταν η
παραίτηση, στις αρχές Μάρτη, του
απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Λι-
βύη, Γασάν Σαλάμε, ο οποίος παρα-
δέχθηκε πως δεν έβλεπε καμιά ελπί-
δα. Όλοι, πλέον, επίσημα ή ανεπίση-
μα, παραδέχονταν πως ο πόλεμος
θα κλιμακωθεί και μετά… βλέπουμε.
Πολλά ελληνικά ΜΜΕ άφριζαν για
την “απαράδεκτη” εμπλοκή της
Τουρκίας στο πλευρό της αναγνωρι-
σμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης. 

Η πολιορκία της Τρίπολης ωστόσο
δεν ξεκίνησε χτες. Τον Απρίλη έκλει-
σε ένας ολόκληρος χρόνος, στον
οποίο ο Χάφταρ έχει βάλει στη μάχη
εξοπλισμό, διευκολύνσεις, χρήμα
και άνδρες που του παρέχουν κυ-
ρίως τα Εμιράτα και η Αίγυπτος.
ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία, Σαουδική Αρα-
βία παρότι εν μέρει και κατά περί-
σταση έπαιρναν αποστάσεις από την
τακτική του Χάφταρ για κατάκτηση
της Τρίπολης με τη μέθοδο του χα-
σάπη, τον στήριζαν σαν τον μόνο
ικανό να στήσει ένα κέντρο εξουσίας
με εγγύηση τον στρατό του και να
εξαφανίσει τις δυνάμεις του πολιτι-
κού Ισλάμ που συνδέονται με την κυ-
βέρνηση της Τρίπολης. Ο Χάφταρ
εμφανιζόταν σαν λιβυκή εκδοχή του
Σίσι, που θα φέρει “σταθερότητα”,
βάζοντας τους πάντες φυλακή, σκο-
τώνοντας και βασανίζοντας. Για τις
ίδιες δυνάμεις και για τους δημοσιο-
γράφους που αναπαράγουν αυτές
τις περιγραφές, “ισλαμιστές” είναι

μόνο όσοι στηρίζουν την Τρίπολη. Οι
ισλαμιστικές πολιτοφυλακές που μι-
λάνε με το Ριάντ και το Άμπου Ντάμ-
πι και ο ίδιος ο Χάφταρ που κηρύσ-
σει “ιερό πόλεμο” κατά των Τούρ-
κων ανήκουν στο στρατόπεδο της
προόδου.

Εκτεθειμένος
Όμως φαίνεται πως το σκοινί πα-

ρατραβήχτηκε και ο Χάφταρ βρέθη-
κε εκτεθειμένος, όχι απλά στρατιωτι-
κά. Στα τέλη Απρίλη, ο πρόεδρος
του κοινοβουλίου με έδρα το Τομ-
προύκ, Ακίλα Σάλεχ, έκανε μια πρό-
ταση για σχηματισμό μιας νέας κυ-
βέρνησης εθνικής ενότητας. Ο Χά-
φταρ στηρίζει υποτίθεται τη νομιμό-
τητά του στην αναγνώριση που του
δίνει το Κοινοβούλιο του Τομπρούκ.
Όμως στην πρόταση του Σάλεχ, ο
Χάφταρ απάντησε με μια έμμεση κή-
ρυξη δικτατορίας, ζητώντας από
όλες τις περιοχές της χώρας να
αναγνωρίσουν τον ίδιο ως μοναδικό
κέντρο εξουσίας. Ήταν το πιο ορατό
μέχρι σήμερα σημάδι ρήξης μέσα
στο ανατολικό στρατόπεδο του εμ-
φύλιου. Την επόμενη κιόλας μέρα,
υπήρχαν δημοσιεύματα στον αραβι-
κό τύπο, που έλεγαν πως και τα Εμι-
ράτα και η Αίγυπτος είναι έτοιμα να
αδειάσουν τον Χάφταρ, δεν συμφω-
νούν με τους τυχοδιωκτισμούς του
και του δείχνουν την πόρτα της εξό-
δου, ενώ και η αμερικάνικη και η ρώ-
σικη κυβέρνηση έδειξαν η καθεμιά
με τον τρόπο της ότι διαφωνούν. Κα-

νείς δεν ξέρει με σιγουριά αυτή τη
στιγμή τι είδους παζάρια παίζονται
στα παρασκήνια, αλλά τα τελευταία
διαγγέλματα του Χάφταρ, γεμάτα με
καλέσματα για σφαγές, πνιγμούς και
πτώματα, την ώρα που στρατιωτικά
υφίσταται ήττες, δείχνουν ότι επι-
κρατεί πανικός.

Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση, που
μέσω Λιβύης, διατυμπάνιζε πως ο
περίφημος άξονας της Αθήνας με
την Αίγυπτο και το Ισραήλ έφτανε
πλέον και μέχρι τη Σαουδική Αραβία
και τα Εμιράτα, τώρα τρέχει να μιλή-
σει με όλους για να μάθει τι συμβαί-
νει και πώς δεν θα την πάρει το πο-
τάμι. Εξάλλου, εν μέσω όλης αυτής
της κλιμάκωσης των σφαγών, η ελ-
ληνική κυβέρνηση μπήκε και με
στρατιωτικούς όρους στον πόλεμο,
συμμετέχοντας εδώ και δυο μήνες
στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για εμπάργκο όπλων στη
Λιβύη, που καθόλου τυχαία έχει ελ-
ληνικό όνομα “Ειρήνη”. 

Όπως συμβαίνει τις περισσότερες
φορές, το όνομα στις στρατιωτικές
επιχειρήσεις είναι το ακριβώς αντί-
θετο του περιεχομένου. Η φρεγάτα
Ύδρα απέπλευσε στις 12 Μάη από
τη Σαλαμίνα και με ενδιάμεσο σταθ-
μό την Κρήτη, μπαίνει τις επόμενες
μέρες σε δράση μαζί με ελικόπτερο
και ειδικευμένη ομάδα στα ρεσάλτο.
Υποτίθεται για να μην φτάσουν “ξέ-
να” όπλα στη Λιβύη μέσω Μεσογεί-
ου, την ώρα που από τα χερσαία αι-
γυπτιο-λιβυκά σύνορα έχει περάσει
ολόκληρος στρατός, ενώ τα ρωσικά
αεροσκάφη που έφτασαν για να πα-
ραλάβουν τους μισθοφόρους πρώτα
ξεφόρτωσαν τόνους με οπλισμό. Για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές οι επι-
χειρήσεις, εκτός από τρόπο παρέμ-
βασης στο εσωτερικό της Λιβύης,
συνδέονται άμεσα με την αντιμετα-
ναστευτική εκστρατεία και τους
πνιγμούς μεταναστών και προσφύ-
γων στη Μεσόγειο. Αυτό που τους
ενώνει είναι ότι θέλουν ένα καθε-
στώς στην Τρίπολη ή τη Βεγγάζη ή
οπουδήποτε αλλού, ικανό να φράξει
τα σύνορα και να εγγυηθεί τη φύλα-
ξη των στρατοπέδων συγκέντρωσης
για τον κατατρεγμένο κόσμο.

Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ανα-
δεικνύεται σε κατεξοχήν τυχοδιώκτη
της Μεσογείου. Για χάρη των ΑΟΖ
και των συμφερόντων των πετρελαϊ-
κών εταιρειών, σφίγγει τους δεσμούς
με όλους τους δικτάτορες και τους
δολοφόνους, παίζει πολεμικά παιχνί-
δια πιστεύοντας ότι θα καταφέρει να
ισορροπήσει ανάμεσα στους ανταγω-
νισμούς ενώ στην πράξη μπορεί να
εισπράξει κι άλλα χαστούκια. 

Νίκος Λούντος

Μητσοτάκης-Σίσι-Χαφτάρ: Το τρίγωνο της αμαρτίας
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Οι κοινωνίες της Μέσης Ανατολής πα-
ρουσιάζονται, μόνιμα και συστηματι-
κά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-

σης σαν κοινωνίες καθυστέρησης, σκοταδι-
σμού, μισογυνισμού και ακραίου θρησκευτι-
κού φανατισμού. Η φτώχεια, ο πόλεμος και η
καταστροφή, τα δεινά που κυριαρχούν σήμε-
ρα στις περισσότερες χώρες της περιοχής
αυτής, παρουσιάζονται, επί της ουσίας, σαν
το φυσικό επακόλουθο αυτής της θλιβερής
κοινωνικής πραγματικότητας. Το Ιράκ μαστίζε-
ται από τις σεχταριστικές διαμάχες ανάμεσα
στους Σουνίτες και τους Σιίτες. Το Ιράν από
την κυριαρχία των Μουλάδων. Η Συρία ισοπε-
δώθηκε από τον εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα
στους  Αλαουΐτες (το θρησκευτικό δόγμα του
προέδρου Άσαντ) και τα παρακλάδια της Σα-
λαφικής Αλ Κάιντα. Και πάει λέγοντας. 

Το νέο βιβλίο του Νίκου Λούντου “Μέση Ανα-
τολή, Από το διαρκή πόλεμο στη διαρκή επανά-
σταση” που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέ-
ρες από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, είναι μια
απάντηση στους ρατσιστικούς αυτούς μύθους,
μύθους που διαιωνίζουν τα παλιά ιμπεριαλιστι-
κά στερεότυπα περί καθυστερημένων λαών
που δεν είναι σε θέση να κυβερνούν τους εαυ-
τούς τους και τις χώρες τους. Όπως γράφει ο
Νίκος, η Μέση Ανατολή έχει σήμερα μια τερά-
στια εργατική τάξη, με “εκατομμύρια εργάτες
και εργάτριες”, μερικά από τα “πολυπληθέστε-
ρα αστικά κέντρα στον κόσμο” και μια “νεολαία
δικτυωμένη” που βρίσκεται σε επικοινωνία και
επαφή με τα ρεύματα, τις ανησυχίες, τις αμφι-
σβητήσεις και τις εξεγέρσεις της νεολαίας σε
ολόκληρο τον πλανήτη.

Αυτή η εργατική τάξη έχει παίξει καθοριστι-
κό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης
ιστορίας της Μέσης Ανατολής. Και συνεχίζει
να παίζει βασικό ρόλο σήμερα, παρά τη σφα-
γή και την ήττα της Αραβικής Άνοιξης. Μπορεί
να μην έχει καταφέρει να νικήσει τις Μεγάλες
Δυνάμεις ή να απαλλαγεί από τους “δικούς
της” χασάπηδες -τους πρίγκιπες της Σαουδι-
κής Αραβίας, την οικογένεια Άσαντ της Συ-
ρίας, τους στρατηγούς της Αιγύπτου. Αλλά
έχει απειλήσει πολλές φορές την κυριαρχία
τους και έχει αναγκάσει πολλές φορές, μέσα
από τη δράση της, τους ισχυρούς να αναδι-
πλωθούν ή και να υποχωρήσουν. Η επανάστα-
ση μπήκε στην ημερήσια διάταξη “με το καλη-
μέρα σας”, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της
δημιουργίας της “σύγχρονης” Μέσης Ανατο-
λής: το 1919-20 η Αίγυπτος, το Ιράκ, η Συρία,
ο Λίβανος σαρώθηκαν από ένα κύμα επανα-
στάσεων και εξεγέρσεων ενάντια στη μυστική
συμφωνία Σάικς-Πικό που είχαν υπογράψει λί-
γα χρόνια πριν οι νικητές του Α' Παγκοσμίου
Πολέμου για τη μοιρασιά των κτήσεων της ητ-
τημένης και διαμελισμένης Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. Και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Από τα εννέα κεφάλαια του βιβλίου τα πέντε
είναι αφιερωμένα άμεσα στις αντιστάσεις, τις
εξεγέρσεις και τις επαναστάσεις: “Οι λαοί της
Μέσης Ανατολής δίνουν την απάντηση στους
εμπρηστές τους πολέμου”, “Η Συρία, οι Κούρ-
δοι και η υποχώρηση της αμερικανικής ηγεμο-

νίας”, “Αλγερία, Σουδάν: η επιστροφή της
Αραβικής Άνοιξης”, “Ο ξεσηκωμός στον Λίβα-
νο”, “Η αντίσταση στο σιωνιστικό κράτος του
Ισραήλ δεν είναι αντισημιτισμός”. 

Δυο κεφάλαια είναι αφιερωμένα στις κρί-
σεις των αραβικών καθεστώτων – κρίσεις που
είναι όμως άμεσα συνδεδεμένες με τις εξε-
γέρσεις ή τον φόβο τω εξεγέρσεων. “Η ανη-
συχία για το μέλλον της οικονομικής ανάπτυ-
ξης”, διαβάζουμε στο κεφάλαιο Σαουδική
Αραβία: Η αναταραχή στα παλάτια της αντε-
πανάστασης “σχετίζεται με το φόβο της επα-
νάστασης. Από τη Σαουδική Αραβία προερχό-
ταν ο Μπιν Λάντεν, Σαουδάραβες ήταν οι 15
από τους 19 της επίθεσης στους δίδυμους
πύργους. Εκείνη η γενιά σπουδαγμένων παι-
διών... είδε τους ‘ιερούς τόπους'... να φιλοξε-
νούν αμερικανικά στρατεύματα μετά τον πόλε-
μο του Κόλπου και τους πτυχιούχους να φεύ-
γουν στο εξωτερικό... για να βρουν δουλειά.
Σήμερα δεν είναι μόνο οι πρίγκιπες που ζη-
τούν διέξοδο. Πάνω από το 50% του πληθυ-
σμού είναι κάτω των 25 ετών, με ανεργία στο
13% και δίπλα μια μεγάλη δεξαμενή κυρίως
μεταναστών εργατών”. 

Η επανάσταση συνεχίζει να δίνει το παρόν
καθημερινά στη Μέση Ανατολή, παρά την
άγρια καταστολή : “Το αλ Τζαζίρα μετέδιδε
από τη Βαγδάτη στις 20 Γενάρη οδοφράγμα-
τα με καμένα ελαστικά στις λεωφόρους και τις
γέφυρες της πρωτεύουσας, αναποδογυρισμέ-
να αυτοκίνητα, μπλοκαρισμένη κυκλοφορία
παντού... Ο κόσμος ζητάει να παραιτηθεί η κυ-
βέρνηση και να γίνουν εκλογές χωρίς τη συμ-

μετοχή κανενός από το παλιό πολιτικό σύστη-
μα”. “Στην Ιορδανία στις 6 Οκτώβρη (2019) τε-
λείωσε η μεγαλύτερη απεργία εκπαιδευτικών
στην ιστορία της χώρας, μετά από πάνω από
τέσσερις βδομάδες. 140 χιλιάδες εκπαιδευτι-
κοί γύρισαν στις τάξεις με αυξήσεις από 35%
ως 70%”. “Στον Λίβανο ξεσπάνε αυτές τις μέ-
ρες μαζικές διαδηλώσεις και συγκρούσεις
ενάντια στη λιτότητα και τους φόρους που
προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2020”.

Ιμπεριαλισμός σε κρίση
Ο πόλεμος  έχει γίνει μόνιμο χαρακτηριστι-

κό της Μέσης Ανατολής. Αλλά αυτό δεν οφεί-
λεται ούτε στην “καθυστέρηση” ούτε στον
“θρησκευτικό φανατισμό”. Το αντίθετο ακρι-
βώς ισχύει. Ο πόλεμος, καταρχάς, είναι συ-
στατικό στοιχείο του “ανώτατου σταδίου” ανά-
πτυξης του καπιταλισμού, του ιμπεριαλισμού.
“Ο ιμπεριαλισμός” διαβάζουμε στο πρώτο κε-
φάλαιο του βιβλίου, “είναι η μαρξιστική θεω-
ρία που κατάφερε να συνδέσει τις τεράστιες
αλλαγές που βίωσε ο καπιταλισμός στα τέλη
του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα με
την τάση για γενίκευση του πολέμου και των
συγκρούσεων”. Με τη συγκέντρωση του πλού-
του στο εσωτερικό της κάθε χώρας στα χέρια,
λίγων στον αριθμό αλλά τεράστιων στο μέγε-
θος, επιχειρήσεων “οι ανταγωνισμοί μεταξύ
των διαφορετικών καπιταλιστών μέσα σε κάθε
χώρα ξεχωριστά μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα
και η οικονομία γίνεται 'αγγλική', 'γερμανική',
'γαλλική' και ούτω καθεξής... Ο ανταγωνισμός
όμως δεν έπαψε. Το αντίθετο, μεταφέρθηκε

και αναβαθμίστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, σε
ένα ξέφρενο κυνήγι αποικιών, πρώτων υλών,
αγορών, ευκαιριών για επενδύσεις”.

Η Μέση Ανατολή βρέθηκε από την αρχή
στο στόχαστρο της ληστρικής, ανταγωνιστι-
κής εξόρμησης των Μεγάλων Δυνάμεων. Ο
λόγος είναι προφανής: η περιοχή της Μέσης
Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Αρα-
βικής Χερσονήσου φιλοξενεί στο υπέδαφος
της τα μεγαλύτερα γνωστά κοιτάσματα υδρο-
γονανθράκων στον κόσμο. Για τους Σεΐχηδες,
τους πρίγκιπες και τους βασιλιάδες που κυ-
βερνάνε την περιοχή, τα κοιτάσματα αυτά με-
ταφράζονται σε έναν αμύθητο πλούτο. Για
τους απλούς ανθρώπους όμως είναι μια σκέτη
κατάρα: σημαίνουν φτώχεια, καταπίεση και
πόλεμο: “Σχεδόν το 50% των αμερικανικών
εξαγωγών όπλων κατευθύνονται στη Μέση
Ανατολή. 32% των παγκόσμιων εισαγωγών
όπλων γίνονται στη Μέση Ανατολή. Έξι από
τις δέκα χώρες με τις μεγαλύτερες στρατιωτι-
κές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι στη
Μέση Ανατολή: Σαουδική Αραβία, Ομάν, Κου-
βέιτ, Λίβανος, Ιορδανία, Ισραήλ”.

Σήμερα ο ιμπεριαλισμός βρίσκεται σε βαθιά
κρίση. Η πιο άμεση αιτία αυτής της κρίσης
ήταν η ήττα των ΗΠΑ, της “μοναδικής υπερ-
δύναμης” μετά την κατάρρευση της Ρωσίας
και τη διάλυση του “Συμφώνου της Βαρσο-
βίας” (του αντίστοιχου του ΝΑΤΟ της Ρωσίας)
στις αρχές της δεκαετίας του 1990, στον πό-
λεμο “κατά της τρομοκρατίας” - στον πόλεμο
ενάντια στο Αφγανιστάν (2001) και το Ιράκ
(2003) στη συνέχεια. Ένα από τα “παραπρο-
ϊόντα” αυτής της αποτυχίας ήταν η Αραβική
Άνοιξη “του 2011 που ζάλισε τους ιμπεριαλι-
στές, αποσταθεροποίησε ότι είχε απομείνει
σταθερό και ανάγκασε τους πάντες να ανα-
προσανατολιστούν επιχειρώντας να σώσουν
ό,τι μπορούν”.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Μεγάλες Δυ-
νάμεις χάνουν τον έλεγχο. Αλλά αυτή τη φορά
η αστάθεια είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από κά-
θε προηγούμενη κρίση. Σήμερα “δεν υπάρχουν
ούτε Σάικς-Πικό, ούτε Σύμφωνα της Βαγδάτης,
ούτε δόγματα Κάρτερ στην ατζέντα. Υπάρχει
μια υπερδύναμη μπερδεμένη για το τι ακριβώς
θέλει και πώς μπορεί να το εξασφαλίσει. Υπάρ-
χουν καθεστώτα που έχουν δυναμώσει τη σχετι-
κή τους δύναμη και χαράζουν τις δικές τους
στρατηγικές. Υπάρχει η Κίνα που, αν και απέχει
πολύ από το να είναι υπερδύναμη στη Μέση
Ανατολή, μπορεί και παρεμβαίνει, κάνει μπίζνες
και μαγνητίζει βλέμματα και τσέπες”. 

Η κρίση του ιμπεριαλισμού έχει σπρώξει
ακόμα πιο βαθιά στη δίνη του πολέμου τη Μέ-
ση Ανατολή. Αλλά ταυτόχρονα έχει αποδυνα-
μώσει τις τοπικές άρχουσες τάξεις και έχει
αναπτερώσει τις ελπίδες και τις απόπειρες
των εργατών και τω φτωχών να απαλλαγούν
από τους σεΐχιδες και τους βασιλιάδες και να
πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους. Ο πό-
λεμος έχει γίνει διαρκής στη Μέση Ανατολή.
Αλλά και η επανάσταση έχει γίνει διαρκής,
όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η γειτονιά μας στις φλόγες
του πολέμου και της επανάστασης

Βιβλιοπαρουσίαση
Την Τρίτη 16 Ιούνη στις

9.30μμ το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο οργανώνει εκ-
δήλωση-παρουσίαση του
νέου του βιβλίου «Μέση
Ανατολή: από το διαρκή
πόλεμο στη διαρκή επανά-
σταση» στον κήπο του Συλ-
λόγου Ελλήνων Αρχαιολό-
γων (ΣΕΑ) στο Θησείο. 

Θα μιλήσει για το βιβλίο
ο συγγραφέας του σ. Νίκος
Λούντος με σύνδεση από
την Ισπανία. Η εκδήλωση
θα γίνεται ταυτόχρονα και
διαδικτυακά μέσω της
πλατφόρμας zoom και θα
υπάρχει ζωντανή μετάδοση
από τη σελίδα του ΜΒ στο
facebook. 

Επικοινωνήστε με το ΜΒ
για να κλείσετε τη συμμετο-
χή σας στην εκδήλωση στο
ΣΕΑ και στο zoom, 
(τηλ. 2105247584,
marxistiko@yahoo.gr). 
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